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امروزه توليد كنندگان به عنوان گردانندگان 
چرخه هاي اقتصادي كشور، نقش بسزايي در 
جهت كاهش وابستگي كشور و خود كفايي دارند . 
گروه صنعتی دانيال درب سلماس يكي از كارخانه 
هاي بزرگ استان آذربايجان غربي است كه به 
نوبه خود توانسته است قدمهاي راسخي در زمينه 
توليد و فراوري بردارد در حال حاضر اين كارخانه 
يكي از كارخانه هاي مطرح در استان آذربايجان 
غربي بوده و با پشت سر گذاشتن موانع به جايگاه 

شايسته اي رسيده است.
مديريت شايسته جناب آقاي قربانی در اين 
كارخانه خود گوياي اين حقيقت مسلم است 
كه ما مي توانيم در سطح كشور قد علم كرده و 
نام شهرمان سلماس را برقله هاي منيع توسعه 

وپيشرفت به اهتزاز درآوريم.
گروه صنعتی دانيال درب سلماس تمام هم غم خود 
را به كار بسته تا خدمات ارزنده اي براي همشهريان 
عزيز ارائه نمايد. با كدامين واژه بايستي تفسير كرد، 
محبت،عشق و ايثار اين انسانهاي محبوب واليق 
را دست مريزاد بايد گفت  به قربانی مديرعامل 
و همكاران اين گروه صنعتی بزرگ،تنديس 

شايستگي لياقت و از خود گذشتگي نثار شما عزيزان تالشگر در عرصه هاي توسعه و 
سازندگي استان آذربايجان غربي باد.

در راستای ارتقاء رضايتمندی مشتريان و با دستيابی به توليد محصوالتی خالقانه و با 
كيفيت، ارائه خدمات بهتر و دريافت نظرات و پيشنهادات متقاضيان عزيز اقدام به ايجاد 
نمايشگاههايی در برخی از شهرهای كشور عزيزمان می نمائيم  تا ضمن ارزش گذاری 
به ساليق شما مشتريان و احترام متقابل و پيشبرد مفهوم برنده خود، از نقطه نظرات 

شما هموطنان عزيز نيز بهره مند شويم.
شركت دانيال درب سلماس با اتكاء به تجارب به دست آمده از اجرای پروژه های متعدد، 
در حال حاضر از لحاظ كادر تخصصی، اطالعات فنی كارشناسی و نمايشگاهی، توانايی 
پذيرش و توليد درب هـای ضدسرقت متنوع از لحاظ ظاهر و ابعاد مختلف را دارا است. 

بهترين جنس برای درب ضد سرقت ؛ فلز؟ چوب 
تابحال فکر کرده اید یک خانه مسکونی ایده آل باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ امنیت؟ 

دسترسی محلی مناسب؟ زیبایی؟ قیمت منطقی؟ یا…

همه موارد ذكر شده می توانند داليل شما را برای خريد يک واحد مسكونی در يک 
آپارتمان يا يک خانه وياليی توجيه كنند؛ اما همانطور كه هم شما و هم ما می دانيم 
دو عامل امنيت و زيبايی از اهميت به مراتب بيشتری نسبت به ساير موارد برخوردار 

هستند.
شايد شما بتوانيد دسترسی محلی نه چندان مطلوب يا قيمت كمی بيشتر از عرف 
ساختمان را ناديده بگيريد، اما مطمئنا نمی توانيد از كنار زيبايی و بخصوص امنيت 

منزل خود به سادگی عبور كنيد!
ما در دنيايی زندگی می كنيم كه پيشرفت روز افزون تكنولوژی و ظهور فناوری های 
جديد ما را خيلی زود به آنچه از راحتی در زندگی می خواهيم، می رسانند. امنيت 
هميشه مسئله بسيار مهمی برای محل سكونت بوده است؛ از امنيت در برابر سارقان 

گرفته تا استحكام ساختمان در برابر زلزله و…
پنجره های دو جداره، درب های ضد سرقت ، 
باالی  كيفيت  مستحكم،  ساختمانی  مصالح 
قطعات و… مواردی هستند كه استفاده از آنها 
در ساختمان های در حال ساخت امروزی يک بايد 
است! بايدی كه در نتيجه راحتی و امنيت هرچه 

بيشتر برای شما در منزلتان را به ارمغان می  آورد.
درب های ضد سرقت كه چند سالی است در كشور 
ما فراگير شده و باعث شده توجه پيمانكاران زيادی 
را به خود جلب كند، نقش بسيار پر رنگی در فراهم 
كردن اين امنيت و آسايش دارند. حال استفاده از 
طراحی های زيبا و مدرن بر روی اين درب ها نيز 
می تواند نقشی هرچند كوچک در زيباتر شدن 

خانه شما نيز داشته باشند.
اما سوالی كه شايد برای خيلی از شما وجود داشته 
باشد اين است كه از درب ضد سرقت چوبی استفاده 
كنيم يا فلزی؟ آيا استفاده از هر يک از اين جنس ها 
در ميزان امنيت درب ها نقش دارد يا خير؟ بهترين 

جنس برای درب ضد سرقت چيست؟
بد نیست چند تفاوت میان درب  های  ■

چوبی و فلزی را با یکدیگر بررسی کنیم:
همانطور كه از نام درب های ضد سرقت فلزی مشخص است، اين درب ها از ساختاری 
فلزی بهره مند می باشند. بد نيست بدانيد كه شما برای انتخاب رنگ مناسب برای 
اين درب ها الزم است تا عالوه بر زيبايی به برخی نكات همچون عدم خوردگی فلز يا 

هوازدگی آنها نيز توجه داشته باشيد.
همــواره بهتــر اســت از رنــگ هايــی اســتفاده شــود كــه هارمونــی مناســبی ميــان 
رنــگ فلــز و رنــگ درب ضــد ســرقت برقــرار نماينــد. گفتنــی اســت امــروزه بــرای 
رنگ آميــزی ايــن درب هــا بيشــتر از رنگ هــای پــودری الكترواســتاتيكی اســتفاده 

مــی شــود.
ــاره درب هــای فلــزی بايــد بدانيــم ايــن اســت كــه در ايــن  نكتــه ديگــری كــه درب
درب هــا، در صــورت وجــود داشــتن روكــوب چوبــی، رنــگ فلــز نيــز از پشــت درب 
ــذا حتمــا دقــت داشــته باشــيد كــه در زمــان انتخــاب رنــگ  ــده خواهــد شــد ل دي
مــورد عالقــه خــود بــه رنــگ فلــز و همچنيــن چهارچــوب درب نيــز توجــه كنيــد.

البتــه علی  رغــم برخــی مشــكالت كــه در انتخــاب رنــگ مناســب بــرای درب هــای 
ضــد ســرقت فلــزی وجــود دارد، نبايــد از ايــن نكتــه نيــز غافــل شــد كــه درب هــای 
ــی  ــا درب هــای چوب ــب بيشــتری در قيــاس ب ــه مرات ــزی از امنيــت و مقاومــت ب فل

برخــوردار هســتند.
ــزی در  ــای فل ــتر درب ه ــت بيش ــبب محبوبي ــه س ــی ك ــر از ويژگی هاي ــی ديگ يك
مقايســه بــا ســاير انــواع درب هــا شــده اســت، امــكان اســتفاده از چنديــن قفــل در 
قســمت هــای مختلــف آن مــی باشــد؛ امــری كــه در درب هــای چوبــی امــكان پذير 
نيســت! نكتــه جالــب توجــه ديگــر در خصــوص درب هــای فلــزی ايــن اســت كــه 
ايــن درب هــا عــالوه بــر توانايــی عايــق شــدن در برابــر صــوت، حــرارت و بــرودت، 
ــر نداشــته و شــكل فيزيكــی خــود را  ــاب ب ــر تغييــرات گوناگــون دمــا نيــز ت در براب

حفــظ مــی كننــد.

بار دیگر نوروز با تمام زیبائیهایش فرا می رسد، بار دیگر ایام سرخوشی و سرسبزی می آید و بار دیگر طبیعت رخ 
می نمایاند و جلوه ای از آفرینش و جالل الهی آشکار می سازد؛ نوروز همه وقت عزیز بوده است نزد مسلمانان 
خصوصأ ایرانیان، همه نوروز را عزیز می شمارند و با زبان خویش با آن سخن می گویند و ترنمی از عشق و زیبایی 
می سرایند؛ در این بهاران که گاهی جای خالی شهدایمان در کنار سفر هفت سین سر به جیب فرو می برد تنها 
احساس دلخوشی و تسالیمان، صالبت و غرور توفیقات بدست آمده و ایستادن نظام اسالمی بر قله های افتخار 
است؛ اینجانب ضمن تجدید ارادت به ساحت همه مردم عزیز خصوصأ مردم والیی شهرستا سلماس، یاد و نام و 
خاطره شهدای انقالب و دفاع مقدس، امام شهداء و همه رزمندگان، ایثارگران و جانبازان این مرز و بوم را گرامی 

داشته و به ساحت همه آنان درود می فرستم.

هر جا سخن از اعتماد و کیفیت باشد ، نام 
دانیال درب سلماس می درخشد

ترفندهای عجیب برای ریشه کن 
کردن هویت تـاریخی،فرهنگی 

و اجتماعی مردم سلماس

با رای مردم بر علیه مردم
افسوس،که سکوتم را شکستند...

ــه  ــت کـ ــم اسـ رسـ
برخـــی  انتشـــار 
ــذاق  ــه مـ مطالـــب بـ
برخـــی هـــا خـــوش 
ـــت  ـــا ، پش ـــد ، ام نیای
آرای  بـــه  کـــردن 
مـــردم ، کوتاهـــی و 
ــادن  ــدم ارزش نهـ عـ

ـــته  ـــنگینی داش ـــاوان س ـــت ت ـــرام و معرف ـــه م ب
ـــی  ـــر کس ـــرف ه ـــت ،  از ط ـــه الزم اس و دارد ک

ــود. ــه شـ ــه آن  پرداختـ ــد بـ ــه باشـ کـ
شـــاید بـــا گذشـــت مـــدت کوتاهـــی از بـــی 
ــره ادب و  ــارج از دایـ ــار خـ ــی و رفتـ احترامـ
ـــم و نویســـندگی توســـط  ـــه ســـاحت قل ـــگ ب فرهن
ـــی !  ـــیون فرهنگ ـــورا در کمیس ـــرم ش ـــو محت عض
ـــفاف  ـــی ش ـــه طریق ـــر ب ـــا ناگزی ـــذرد ام ـــی گ نم
ـــا  ـــود ت ـــه ش ـــوع پرداخت ـــن موض ـــه ای ـــد ب بای
ــد و  ــاوت نمایـ ــر آن قضـ ــی بـ ــکار عمومـ افـ
ـــش  ـــه در او غ ـــر ک ـــود ، ه ـــود ش ـــیه روی ش س

یاشـــد .  
بـــی پـــرده بیـــان مـــی کنیـــم و بـــر گفتـــه 
ـــی  ـــه ، وقت ـــم ، چراک ـــد داری ـــود تاکی ـــای خ ه
ـــن  ـــا جایگزی ـــده ه ـــده و عق ـــال ش ـــها پایم ارزش
ـــا   ـــان ، آن روز ،  روز وداع ب ـــی گم ـــود ، ب آن ش

ـــت. ـــانیت اس انس
مـــردم شـــریف شهرســـتان ســـلماس مدتـــی 
پیـــش ، شـــاهد بداخالقـــی عضـــو کمیســـیون 
ــد  ــهر بودنـ فرهنگـــی ! شـــورای اســـالمی شـ
ـــی در  ـــی حرمت ـــی و ب ـــد اخالق ـــن ب ـــد چنی هرچن
ـــه  ـــبوق ب ـــتان مس ـــن شهرس ـــطح ، در ای ـــن س ای
ـــی  ـــت م ـــا یاف ـــا گاه ـــت ، ام ـــوده اس ـــابقه نب س
ـــی  ـــای هیجان ـــار ه ـــا رفت ـــه ب ـــرادی ک ـــود اف ش
ـــا  ـــان ب ـــهرمان  و مردم ـــرل ، ش ـــل کنت ـــر قاب غی
ــه  ــد ، بـ ــی برنـ ــوال مـ ــر سـ ارزش آن  را زیـ
شـــکلی کـــه ، نـــه تنهـــا از اقـــدام تاســـف 
ـــرده  ـــی ازک ـــه حت ـــتند بلک ـــود شرمسارنیس بارخ

ـــد. ـــم ندارن ـــی ه ـــش ابای خوی
ولـی مـردم بـزرگ سـلماس بـه موقـع و در زمان 
الزم ،  جـواب ایـن اقـدام زشـت و دور شـان ، 
ایـن عضـو کمیسـیون فرهنگی ! شـورای شـهر  را 
خواهنـد داد ،  تـا درس عبرتی باشـد بـرای برخی 
هـا کـه داعیـه دار چنیـن تفکـرات پسـت و زبون  
هسـتند و موجـب دل چرکینـی در جامعه اسـالمی 

شـوند. می 
بـا ادامـه دار شـدن انتقادهـای مردمـی از حرکـت 
ناشایسـت عضـو فرهنگـی شـورا ، خبرنـگار هفته 
نامـه آخـار ضمن تقدیر و تشـکر از موج گسـترده 
پیامهـا و اظهـار همـدردی مـردم با فرزنـد خویش 
،  پـا در عرصـه ای گذاشـت کـه اظهـار رضایـت 

همـگان را در پی داشـت... 
                                    ادامه در صفحه 2

خدامحوری  و  ریسک پذیری 
مهم ترین ویژگی" قهرمان" شهر ما 

حاکم عمرزاده بخشدار کوهسار سلماس:

یارانه سوخت به حساب ٣ هزار و ٢٢٢خانوار مرزنشین 
سلماس واریز شد
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٢
خبــــر ■

رســـم اســـت کـــه انتشـــار برخـــی 
ــا  ــی هـ ــذاق برخـ ــه مـ ــب بـ مطالـ
ـــردن  ـــت ک ـــا ، پش ـــد ، ام ـــوش نیای خ
بـــه آرای مـــردم ، کوتاهـــی و عـــدم 
ارزش نهـــادن بـــه مـــرام و معرفـــت 
تـــاوان ســـنگینی داشـــته و دارد کـــه 
الزم اســـت ،  از طـــرف هـــر کســـی 
کـــه باشـــد بـــه آن  پرداختـــه شـــود.

ـــی  ـــدت کوتاه ـــت م ـــا گذش ـــاید ب ش
از بـــی احترامـــی و رفتـــار خـــارج از 
دایـــره ادب و فرهنـــگ بـــه ســـاحت 
ــو  ــط عضـ ــندگی توسـ ــم و نویسـ قلـ
ـــرم شـــورا در کمیســـیون فرهنگـــی !  محت
ـــی  ـــه طریق ـــر ب ـــا ناگزی ـــذرد ام ـــی گ نم
ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــد بـ ــفاف بایـ شـ
پرداختـــه شـــود تـــا افـــکار عمومـــی 

ـــود  ـــود ش ـــیه روی ش ـــد و س ـــاوت نمای ـــر آن قض ب
، هـــر کـــه در او غـــش یاشـــد .  

ـــای  ـــه ه ـــر گفت ـــم و ب ـــی کنی ـــان م ـــرده بی ـــی پ ب
ـــها  ـــی ارزش ـــه ، وقت ـــم ، چراک ـــد داری ـــود تاکی خ
ـــود  ـــن آن ش ـــا جایگزی ـــده ه ـــده و عق ـــال ش پایم
، بـــی گمـــان ، آن روز ،  روز وداع بـــا  انســـانیت 

ـــت. اس
ـــش  ـــی پی ـــلماس مدت ـــتان س ـــریف شهرس ـــردم ش م
ـــی !  ـــیون فرهنگ ـــو کمیس ـــی عض ـــاهد بداخالق ، ش
ـــن  ـــد چنی ـــد هرچن ـــهر بودن ـــالمی ش ـــورای اس ش
بـــد اخالقـــی و بـــی حرمتـــی در ایـــن ســـطح ، 
در ایـــن شهرســـتان مســـبوق بـــه ســـابقه نبـــوده 
ـــرادی  ـــود اف ـــی ش ـــت م ـــا یاف ـــا گاه ـــت ، ام اس
ـــرل  ـــل کنت ـــر قاب ـــی غی ـــای هیجان ـــار ه ـــا رفت ـــه ب ک
ـــر ســـوال  ـــا ارزش آن  را زی ـــان ب ، شـــهرمان  و مردم
ـــدام  ـــا از اق ـــه تنه ـــه ، ن ـــکلی ک ـــه ش ـــد ، ب ـــی برن م
ــی  ــه حتـ ــتند بلکـ ــود شرمسارنیسـ تاســـف بارخـ

ـــد. ـــم ندارن ـــی ه ـــش ابای ـــرده خوی ازک
ولـــی مـــردم بـــزرگ ســـلماس بـــه موقـــع و در زمـــان 
ـــان ،  ـــت و دور ش ـــدام زش ـــن اق ـــواب ای الزم ،  ج
ـــهر   ـــورای ش ـــی ! ش ـــیون فرهنگ ـــو کمیس ـــن عض ای
ـــرای  ـــد ب ـــی باش ـــا درس عبرت ـــد داد ،  ت را خواهن
ــه دار چنیـــن تفکـــرات  ــه داعیـ ــا کـ برخـــی هـ
ـــی  ـــب دل چرکین ـــتند و موج ـــون  هس ـــت و زب پس

ـــوند. ـــی ش ـــالمی م ـــه اس در جامع
ـــی از حرکـــت  ـــای مردم ـــه دار شـــدن انتقاده ـــا ادام ب
ناشایســـت عضـــو فرهنگـــی شـــورا ، خبرنـــگار هفتـــه 
نامـــه آخـــار ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از مـــوج 
گســـترده پیامهـــا و اظهـــار همـــدردی مـــردم بـــا 
فرزنـــد خویـــش ،  پـــا در عرصـــه ای گذاشـــت 
ـــت.  ـــی داش ـــگان را در پ ـــت هم ـــار رضای ـــه اظه ک
امـــا گویـــا دوســـت بافرهنـــگ و مدعـــی مـــا ، 
موضـــوع را اشـــتباه گرفتـــه و بـــا ایـــن کار مـــی 
ـــد و  ـــا بزن ـــت پ ـــا، پش ـــام ارزش ه ـــه  تم ـــد ب خواه
ـــو  ـــه جل ـــرار رو ب ـــد  ف ـــه قص ـــی ب ـــار مطلب ـــا انتش ب
ـــوع را  ـــئله ، موض ـــورت مس ـــردن ص ـــاک ک ـــا  پ ی
ـــه  ـــه مثاب ـــن درآورد ، ب ـــکل ممک ـــن ش ـــه بدتری ب
ـــت  ـــرادی نیس ـــن ای ـــتباه رفت ـــه اش ـــه راه را ب اینک
ـــه  ـــد ک ـــتباهی راه میرون ـــا اش ـــی ه ـــا بعض ـــا گاه ام

ـــیار دارد . ـــف بس ـــای تاس ـــئله ج ـــن مس ای
ـــورا  ـــگ در ش ـــه دار فرهن ـــگ و داعی ـــا فرهن ـــای ب آق
و شـــهر ســـلماس بـــا رفتـــار غیـــر حرفـــه ای و 
ـــی از نشـــریه آخـــار در  ـــده های ـــدار  بری انتشـــار هدف

ـــه  ـــب ب ـــن مطل ـــای ای ـــدد الق ـــش در ص ـــال خوی کان
ـــی  ـــار محل ـــریه آخ ـــه نش ـــت ک ـــوده اس ـــه ب جامع
ـــک  ـــای تبری ـــام ه ـــا و پی ـــی ه ـــار آگه ـــرای انتش ب
ـــرم در  ـــهریان محت ـــه  همش ـــت ک ـــلیتی اس ـــا تس ی
ـــار آن را  ـــت انتش ـــف درخواس ـــی مختل ـــع زمان مقاط
ـــی  ـــار آگه ـــه، انتش ـــر از اینک ـــد . صرفنظ ـــی نماین م
ـــی و  ـــخاص حقیق ـــف اش ـــای مختل ـــام ه ـــا پی و ی
ـــف  ـــی وظای ـــون یک ـــب قان ـــه موج ـــی ب ـــا حقوق ی
ـــذا  ـــد لیکظ ـــی باش ـــور م ـــریات کل کش ـــی نش ذات
ـــات  ـــئله موجب ـــن مس ـــه ای ـــود ک ـــار ب ـــل انتظ قاب
ـــد  ـــهر باش ـــی ش ـــیون فرهنگ ـــو کمیس ـــت عض رضای
ـــو  ـــه عض ـــردد ک ـــدل گ ـــی ب ـــه عامل ـــه ب ـــه اینک ون
ـــه  ـــوان حرب ـــه عن ـــگ ازآن ب ـــون فرهن ـــرم کمیس محت
ــریه  ــک نشـ ــرکوب یـ ــب و سـ ــرای تخریـ ای بـ

ـــد.  ـــتفاده نمای اس
بـــا عنایـــت بـــه مطالـــب صـــدر الذکـــر و بـــا 
ـــائل  ـــه مس ـــگ ب ـــا فرهن ـــای ب ـــه ورود آق ـــه ب توج
ـــدیم  ـــر آن ش ـــارا ب ـــر ضـــرور ، ناچ ـــیه ای و غی حاش
ـــوم  ـــکار عم ـــر اف ـــدد تنوی ـــی را در ص ـــه مطالب ک

ـــم .  ـــه نمایی ـــهرمان ارائ ـــب ش ـــردم نجی م
ـــا  ـــم ، حتم ـــب برگردی ـــه عق ـــی ب ـــد کم ـــازه دهی اج
ـــی  ـــرادر در زمان ـــز ب ـــه شـــما عزی ـــد ک ـــاد داری ـــه ی ب
ـــگ شـــورای  ـــا فرهن ـــوان عضـــو ب ـــه عن ـــوز ب ـــه هن ک
ــی از  ــد ، در برخـ ــده بودیـ ــاب نشـ ــهر انتخـ شـ
ـــد  ـــه بودی ـــن قضی ـــرض ای ـــواره معت ـــات هم جلس
ـــر و ... (  ـــد ) کامپیوت ـــالن اداره  خری ـــرا ف ـــه چ ک
ـــم  ـــود آن ه ـــنل خ ـــی از پرس ـــق یک ـــود را از طری خ
ـــوان  ـــه عن ـــا ب ـــد و م ـــام میده ـــی انج ـــورت رانت بص
ـــت  ـــوان نعم ـــن خ ـــهر از ای ـــبه ش ـــاف و کس اصن

ـــم ؟!!  ـــره ای ـــی به ب
ـــالمی  ـــورای اس ـــگ ش ـــرادر بافرهن ـــما ب ـــال ش ح
ـــلماس  ـــریف س ـــردم ش ـــن م ـــا رای ای ـــه ب ـــهر ک ش
ـــد  ـــرده ای ـــوس ک ـــهری جل ـــان ش ـــند پارلم ـــر مس ب
و اعـــالم مـــی کنیـــد کـــه نشـــریه آخـــار بـــه 
ـــج در  ـــول و رای ـــدام معم ـــی ) اق ـــاپ آگه ـــر چ خاط
ـــر کاری  ـــه ه ـــدام ب ـــور ( اق ـــریات کش ـــی نش تمام
مـــی نمایـــد و رانتـــی در ایـــن قضیـــه صـــورت 
ـــان  ـــوار در جری ـــما بزرگ ـــا ش ـــت!!! آی ـــه اس گرفت
ـــق  ـــود در ح ـــای بوج ـــت ه ـــا ران ـــه ب ـــتید ک هس

ـــد ؟ ـــوده ای ـــاف نم ـــانی اجح ـــه کس چ
ـــا   ـــانم ب ـــی برس ـــالع حضرتعال ـــه اط ـــت ب الزم اس
ـــام  ـــار انج ـــگار آخ ـــوی خبرن ـــه از س ـــی ک تحقیقات
ـــهر  ـــورای ش ـــگ ش ـــوار بافرهن ـــما بزرگ ـــه  ش گرفت
ـــده  ـــود آم ـــت یوج ـــمندانه و ران ـــگرد هوش ـــا ش ب

ـــای  ـــن دور زدن رقب ـــد ضم ـــته ای توانس
ــزاری  ــدون برگـ ــود و بـ ــی خـ صنفـ
هرگونـــه مناقصـــه ای، اقـــدام بـــه 
فـــروش )کامپیوتـــر، لـــوازم جانبـــی و 
ســـایر محصـــوالت ( بـــه فرمانـــداری 
ــژه  ــه ویـ ــر منطقـ ــهرداری و دفتـ ، شـ
اقتصـــادی ســـلماس نمـــوده و ســـود 
ـــد!!!؟ ـــارک بزنی ـــب مب ـــه جی ـــی ب خوب
ـــار  ـــا و آث ـــد ه ـــم پیام ـــذا الزم میدانی ل
ـــی  ـــت آگاه ـــوع ، جه ـــن موض ـــوء ای س
شـــما آقـــای بـــا فرهنـــگ مدعـــی و 
اطـــالع مـــردم بصیـــر و والیـــی شهرســـتان 
ســـلماس رســـانده شـــود و روشـــن شـــود 
ـــه ای  ـــه مناقص ـــن زمین ـــر در ای ـــه اگ ک
ـــوق  ـــن حق ـــت کدامی ـــی گرف ـــام م انج
ـــد :  ـــی گردی ـــع نم ـــع ضای ـــراد ذینف از اف
۱_ افـــرادی کـــه در ایـــن صنـــف فعالیـــت مـــی 
ــتفاده از امـــکان  ــا اسـ ــتند بـ ــد مـــی توانسـ کننـ
بـــه وجـــود آمـــده ، درایـــن مناقصـــه شـــرکت 
کـــرده وبـــا پیشـــنهاد قیمـــت عادالنـــه یکـــی از 
ـــام   ـــا انج ـــا ب ـــند . ایض ـــه باش ـــن مناقص ـــدگان ای برن
ـــد  ـــی ش ـــت م ـــت رعای ـــه ، عدال ـــریفات مناقص تش
ـــن  ـــت ای ـــتند فرص ـــی توانس ـــز م ـــراد نی ـــایر اف و س
ـــر  ـــت کمت ـــه قیم ـــا ارائ ـــه  ب ـــند ک ـــته باش را داش
و کســـب ســـود عادالنـــه ، روزی حـــالل بـــرای 
ـــاس (  ـــق الن ـــد . ) ح ـــم نماین ـــود فراه ـــواده خ خان
ــواره  ــد هم ــل داری ــالع کام ــه اط ــه ک 2_  همانگون
صرفــه و صــالح دولــت و بیــت المــال در امــورات 
مختلــف انجــام تشــریفات مزایــده و مناقصــه بــوده 
و ایــن مســئله باعــث مــی شــود کــه در حــق بیــت 
المــال تعرضــی صــورت نگیــرد  و بــه بیــت المــال 

خیانتــی نشــود . 
ــردم  ــده ، م ــر ش ــب ذک ــه مطال ــه ب ــا توج ــال ب ح
شــریف ســلماس خــود قضــاوت نماینــد کــه اگــر 
رانتــی اتفــاق افتــاده ، در جهــت تامیــن منافــع چــه 

ــوده اســت ؟  کســی ب
جنـــاب آقـــای بافرهنـــگ شـــورای شـــهر شـــما 
ـــی  ـــت م ـــگ و صداق ـــه دار فرهن ـــود را داعی ـــه خ ک
ـــای  ـــپ ه ـــب و کلی ـــه مطل ـــا ارائ ـــواره ب ـــد و هم دانی
ـــی  ـــود م ـــه نم ـــئله در جامع ـــن مس ـــه ای ـــف ب مختل
ـــه  ـــه منصفان ـــد ک ـــی کنی ـــاس نم ـــا احس ـــد ، آی دهی
ـــن  ـــما در ای ـــه ش ـــود ک ـــن ب ـــر ای ـــی ت ـــر و منطق ت
ـــع  ـــات تضیی ـــوید و موجب ـــروش وارد نش ـــئله ف مس
حقـــوق افـــراد حقیقـــی و حقوقـــی مختلـــف را 

ـــد ؟  ـــم نیاوری فراه
ــرای  ــردم ب ــه رای م ــد ک ــی کنی ــاس نم ــا احس آی
ــع خــود را  ــه وجــود آورده کــه مناف ــی ب شــما رانت
ــه دم از آن  ــی ک ــن کارهای ــه ای ــد و هم ــن کنی تامی

ــت ؟  ــش نیس ــعاری بی ــد ش ــی زنی م
آیـا فکـر نمـی کنید کـه ورود بـه هر گونـه عملی که 
در زمـان ماضـی بـه شـیوه انجـام آن معتـرض بـوده 
ایـم مصـداق همـان ضرب المثـل معـروف   )) رطب 

خـورده منـع رطب کی کنـد ((  میباشـد ؟ 
متهمم به چیزی که بدان مفتخرم  
مفتخرم به چیزی که بدان متهمم

 من آن بلبلم مفتخر به هواداری گل 
قلم اگر از بیداد ننویسد ، قلم باد . 

ـــن  ـــه ای ـــت ب ـــه راه خدم ـــا را ب ـــه م ـــد هم خداون
ـــازد. ـــون س ـــوم رهنم ـــردم  مظل م

كمال دهقانـی نايـب رئيس كميسـيون امنيـت ملی و سياسـت 
خارجـی مجلـس در گفت وگويـی در تشـريح دوميـن جلسـه 
لعـاده كميسـيون امنيـت ملـی بـرای بررسـی حادثـه  فوق ا
تروريسـتی زاهـدان و همچنيـن مسـائل مربـوط بـه مرزهـا 
بـا حضـور وزيـر كشـور گفـت: كميسـيون امنيـت ملـی بنـا بـه 
درخواسـت های نماينـدگان در مـورد وضعيـت مرزهـا امـروز 
ميزبـان وزيـر كشـور بـود كـه در ايـن جلسـه دربـاره همـكاری 
وزارت كشـور بـا كشـورهای همسـايه موضـوع بازگشـايی 
مناطـق مـرزی همچون سـلماس و قصر شـيرين صحبت شـد. 
همچنيـن بـر لـزوم تسـهيل تـردد زائـران اربعيـن تاكيـد شـد.

وی افـزود: لـزوم مبـارزه بـا قاچـاق كاال و ارز مشـخصاً قاچـاق 
دام از جملـه مـوارد مـورد تاكيـد نماينـدگان در ايـن جلسـه 
بـود كـه وزيـر كشـور توضيـح داد كـه قاچـاق دام در حـد 
سـازمان يافتـه نيسـت و در حـد محـدود اسـت كـه نمی تـوان 
ايـن اتفـاق را هـم انـكار كـرد ولـی قاچـاق دام قابـل كنتـرل 
می باشـد و دسـتگاه ها اقدامـات خـود را انجـام می دهنـد.

نايـب رئيس كميسـيون امنيت ملـی و سياسـت خارجی مجلس 
گفت كه قـرار اسـت از دو هفتـه آينده نيروهـای سـپاه به كمک 
نيروهـای مـرزی بـرای مبـارزه بـا قاچـاق كاال و ارز در مرزهـای 
زمينـی و دريايی مسـتقر شـوند كـه قطعـاً با توجـه بـه امكانات 
گسـترده تر سـپاه شـاهد مبـارزه قاطع تر با قاچـاق خواهيـم بود.

دهقانـی يكـی ديگـر از مباحـث مطـرح در ايـن جلسـه را لـزوم 
كنترل مرزهای ايران و پاكسـتان عنوان و اظهـار كرد: نمايندگان 
در ايـن جلسـه از اهمـال و برخـورد انفعالـی دولـت پاكسـتان 
بـا تروريسـت ها انتقـاد داشـتند. اينكـه ايـن نحـو كنتـرل مـرز 
و مبـارزه بـا تروريسـم می توانـد در امنيـت مرزهـا و روابـط 
فيمابيـن ايـران و پاكسـتان تأثيـر گـذارد موضوعـی اسـت كـه 
مغاير بـا اصل سياسـت دولـت پاكسـتان در كنتـرل مـرز و اتباع 
خـود جهـت عـدم مشـاركت در اقدامـات تروريسـتی اسـت.

ايـن نماينـده مجلـس خاطرنشـان كـرد: رونـد فعلـی در كنترل 
مـرز توسـط پاكسـتان خـالف موافقتنامـه امنيتـی ايـران 
و پاكسـتان اسـت. انتظـار ايـن اسـت كـه پاكسـتانی ها بـر 
روی مرزهـای خـود احاطـه داشـته باشـند كـه ايـن موضـوع 
مشـاهده نمی شـود. اقدامـی كـه باعـث بـروز ناامنـی در 
مرزهای كشـورمان شـده اسـت. لـذا نماينـدگان در اين جلسـه 
خواسـتار پيگيـری ايـن موضـوع از سـوی وزيـر كشـور و انجـام 
اقدامـات مناسـب بـرای تأميـن امنيـت مرزهای شـرقی شـدند.

دهقانـی دربـاره موضـوع حادثـه تروريسـتی زاهـدان نيـز گفت: 
وزارت كشـور در مرحلـه بررسـی موضـوع اسـت كـه قـرار 
شـد گـزارش كاملـی از چگونگـی وقـوع حادثـه تروريسـتی 
را بعـد از تكميـل بـه مجلـس ارائـه كنـد. دسـتگاه های ديگـر 
يعنـی سـتاد كل نيروهـای مسـلح و سـپاه نيـز موضـوع 
چـه  هـر  اميدواريـم  كـه  می كننـد  بررسـی  را جداگانـه 
سـريع تر نتايـج آن روشـن شـود. قطعـاً مجلـس هـم پيگيـر 
ايـن موضـوع خواهـد بـود و متناسـب آن اظهـار نظـر می كنـد.

مهنـدس كيومرث دانشـجو با تشـريح جزئيـات نحوه رهاسـازی 
آبهـای ايـن سـه سـد به سـمت درياچـه اروميـه اظهـار داشـت: 
در راسـتای اجـرای مصوبـات سـتاد احيـای درياچـه اروميـه و 
پيـرو ابالغيـه اخيـر شـركت مديريـت منابـع آب ايـران، مرحله 
سـوم عمليـات رهاسـازی آب از سـد بـوكان از اول اسـفند مـاه 
جـاری بـا حداكثـر دبـی مطمئـن تـا 70 مترمكعـب در ثانيـه از 
طريـق مسـير رودخانـه زرينـه رود و كانـال اتصـال زرينـه رود به 
سـيمينه رود به پيكره اصلـی درياچه اروميه در حال انجام اسـت.

وی گفت: در مرحله اول و دوم رهاسـازی از سـد بـوكان به ميزان 
194 ميليـون مترمكعـب آب بـه درياچـه اروميـه رهاسـازی 
شـد و براسـاس ابالغيـه اخيـر شـركت مديريـت منابـع آب 
ايـران رهاسـازی آب از ايـن سـد در مرحلـه سـوم نيـز تا سـقف 
150 ميليـون مترمكعـب بـدون توقـف ادامـه خواهـد يافـت.

دانشـجو افـزود: بـا رهاسـازی ايـن ميـزان آب، مناطـق 
پايين دسـت سـد و رودخانـه زرينـه رود و كانـال اتصـال 
زرينـه رود بـه سـيمينه رود تحـت تأثيـر قـرار خواهنـد گرفـت 
و از عمـوم مـردم و سـاكنان محلـی خواسـت ضمـن رعايـت 
دقيـق  نـكات ايمنـی در زمـان رهاسـازی و پـس از آن 
از نزديـک شـدن بـه حريـم و بسـتر رودخانه هـا خـودداری 
كننـد و همچنيـن كشـاورزان منطقـه در راسـتای حمايـت از 
برنامه هـای احيـای درياچـه اروميـه از برداشـت های غيرمجـاز 
آب در طـول مسـيرها بـرای اهـداف زراعـی خـودداری نماينـد.

رهاسـازی  عمليـات  نخسـت  مرحلـه  گفـت:  دانشـجو 
پنجشـنبه  روز  از  نيـز  پيرانشـهر  سـيلوه  سـد  از  آب 
اسـت. شـده  آغـاز   97 سـال  مـاه  اسـفند  دوم 

از طريـق سـامانه  آب  عمليـات،  ايـن  به گفتـه وی طـی 
جلديـان،  كانـال  سـيلوه،  مخزنـی  سـد  آب  نتقـال  ا
رودخانـه  و  كانـی رش  رودخانـه  چپرآبـاد،  سـد 
می شـود. منتقـل  اروميـه  درياچـه  پيكـره  بـه  گـدار 

وی افـزود: عمليـات رهاسـازی آب از سـد سـاروق تـكاب بـا 
حداكثـر دبـی مطمئـن از روز شـنبه 27 بهمـن ماه سـال جاری 
آغـاز  شـده و  براسـاس ابالغيـه اخيـر شـركت مديريـت منابـع 
آب ايـران رهاسـازی آب از سـد دريـک سـلماس نيـز تـا سـقف 
25 ميليـون مترمكعـب بـدون توقـف ادامـه خواهـد يافـت.

از  ســـلماس  شهرســـتان  انتظامـــی  فرمانـــده   
مخـــدر  مـــواد  گـــرم  10كيلـــو  از  بيـــش  كشـــف 
. ايـــن شهرســـتان خبـــرداد  در  تريـــاک  نـــوع  از 

ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف ـــح اله ـــان فت ـــرهنگ رمض س
هفتـــه نامـــه آخـــار  گفـــت: در پـــی كســـب اخبـــار مبنـــی 
بـــر فعاليـــت بانـــد توزيـــع مـــواد مخـــدر ســـنتی در ســـطح 
شهرستان،رســـيدگی بـــه موضـــوع در دســـتور كار مامـــوران 
پليـــس مبـــارزه بـــا موادمخـــدر شهرســـتان قـــرار گرفـــت .

ســـرهنگ فتـــح الهـــی اظهـــار كـــرد: بـــا انجـــام تحقيقـــات 
محســـوس و نامحســـوس نهايتـــا خـــودروی پوششـــی 
ـــودروی  ـــب ومراقبت،خ ـــس از تعقي ـــايی و پ ـــردگان شناس نامب
ـــو  و  ـــدار 10 كيل ـــودرو مق ـــی از خ ـــف و در بازرس ـــور متوق مذك
ـــد . ـــط ش ـــاک كشـــف و ضب ـــوع تري ـــواد مخـــدر از ن ـــرم م 700 گ
نفـــر   5 راســـتا  درايـــن  كـــرد:  تصريـــح  وی 
پرونـــده  تشـــكيل  از  وپـــس  دســـتگير  متهـــم 
. شـــد  قضايـــی  مقامـــات  تحويـــل  مقدماتـــی 

ـــرد: از  ـــان ك ـــلماس خاطرنش ـــتان س ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
ـــی  ـــن انتظام ـــم ماموري ـــا داري ـــتان تقاض ـــردم شهرس ـــی م تمام
ـــماره  ـــه ش ـــود ب ـــات خ ـــه گزارش ـــا ارائ ـــلماس را ب ـــتان س شهرس
ــوان  ــدر بعنـ ــواد مخـ ــا مـ ــارزه بـ ــه مبـ ــن 110درزمينـ تلفـ
باليـــی خانمـــان ســـوز در بيـــن خانـــواده هـــا يـــاری كننـــد .

اســـتقرار بیـــش از ۲۰ پایـــگاه 
نیکـــوکاری در ســـلماس 

مهــدی خضرلــو، رئيــس كميــه امــداد امــام خمينــی )ره( 
ــوكاری  ــه نيك ــزاری هفت ــی برگ ــه هماهنگ ــلماس،   در جلس س
در ســلماس، از جشــن نيكــوكاری به عنــوان نمــود عينــی 
ايثــار و فــداكاری هموطنــان جهــت كمــک بــه همنوعــان 
ــن،  ــای دي ــی از آموزه ه ــا تأس ــا ب ــت: م ــرد و گف ــاد ك ــود ي خ
ــم در  ــا بتواني ــم ت ــج دهي ــه تروي ــگ را در جامع ــن فرهن ــد اي باي
ــم. ــی گام برداري ــاط و همدل ــاد نش ــر و ايج ــتای زدودن فق راس

وی اظهــار كــرد: بيــش از 20 پايــگاه ثابــت و ســيار طــی هفتــه 
ــدی  ــای نق ــت كمک ه ــاده درياف ــلماس آم ــوكاری در س نيك
و غيرنقــدی مــردم نوع دوســت ايــن شهرســتان خواهنــد 
ــاف،  ــاجد، ادارات، اصن ــدارس، مس ــا در م ــن پايگاه ه ــود و اي ب
ميدان هــا و معابــر اصلــی ســلماس مســتقر می شــوند.

ــش  ــاری بي ــال ج ــلماس در س ــر س ــردم خّي ــزود: م ــو اف خضرل
ــد،  ــک كردن ــه كم ــان جامع ــه محروم ــال ب ــون ري از ۳0 ميلي
ــز  ــوكاری ني ــن نيك ــت و جش ــتمر اس ــک كار مس ــوكاری ي نيك
ــه  ــت و كميت ــر اس ــر خي ــن ام ــدن اي ــده ش ــرای دي ــادی ب نم
امــداد بــا همــكاری و همراهــی آمــوزش و پــرورش ســعی كــرده 
تــا در آســتانه ســال نــو بــا اســتفاده از ايــن ظرفيــت در راســتای 
ــردارد. ــوزان بی بضاعــت گام ب ــای دانش آم ــردن نيازه برآورده ك

ــن جشــن  ــردم در اي ــه مشــاركت گســترده آحــاد م وی در ادام
و نهادينــه شــدن فرهنــگ احســان و انفــاق و فقرزدايــی را 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــل مدي ــكاری و تعام ــل هم ــه حاص نتيج
ــتان  ــن شهرس ــدارس در اي ــران م ــه مدي ــكاری مجموع و هم
ــز مراســم جشــن  ــد اســت امســال ني ــت: امي ــرد و گف ــالم ك اع
نيكــوكاری پرشــورتر از ســال های گذشــته برگــزار شــود.

مسابقات سازه های ماکارونی 
در سلماس برگزار شد

ــتعدادهای  ــايی اس ــدف شناس ــا ه ــه ب ــت روز جمع ــن رقاب اي
دانــش آمــوزی، آمادگــی بــرای مســابقات اســتانی و 
ــش  ــوزان در پژوه ــش آم ــن دان ــی بي ــارت افزاي ــوری و مه كش
ســرای دانــش آمــوزی ســلماس برگــزار شــد و 80 
دانــش آمــوز از ســطح شهرســتان در آن شــركت كردنــد.

ــروه مهندســان جــوان از دبيرســتان  ــت علمــی، گ ــن رقاب در اي
ــام نخســت رســيد. ــه مق ــاز ب ــا 500 امتي ــه ای ب ــت اهلل خامن آي

ــا ۳78  ــی ب ــهيد پناه ــتان ش ــای هنرس ــم ه ــز تي ــس از آن ني پ
ــه ای )ره(  ــام خامن ــتان ام ــيژن از دبيرس ــروه اكس ــاز و گ امتي
ــد. ــود كردن ــوم را از آن خ ــای دوم و س ــاز رده ه ــا 256 امتي ب

بـــه گـــزارش ايرنـــا، هفـــت هـــزار دانـــش آمـــوز سلماســـی از 
ـــره  ـــهر به ـــن ش ـــوزی اي ـــش آم ـــرای دان ـــش س ـــات پژوه امكان

منـــد هســـتند.
پژوهـــش ســـرای دانـــش آمـــوزی ســـلماس عنـــوان 
پژوهـــش ســـرای برتـــر وزارت آمـــوزش و پـــرورش 
را در ســـال تحصيلـــی 97-96 كســـب كـــرده بـــود.

یادداشت سردبیر - جاوید صادق زاده �

با رای مـرُدم بر علیــه مـرُدم
افسوس،که سکوتم را شکستند...

استقرار نیروهای سپاه در مرز برای 
مقابله با قاچاق کاال 

کشف بیش از 1۰ کیلوگرم تریاک 
در شهرستان سلماس 

 مرحله جدید رهاسازی آب  به  
سمت دریاچه ارومیه آغاز شد 

 » گـوروش   « برنامـه  ویـژه  دوازدهمیـن 
هشـتم اسـفندماه سـال جاری با نکوداشت 
در  صدقیانـی«  مهـرزاد  محمدرضـا   «
سـالن شـیخ صفی الدیـن اورمـوی حوزه 
شـد. برگـزار  غربـی  آذربایجـان  هنـری 
 در ایـن برنامـه کـه بـا حضـور رئیـس 
حـوزه هنـری آذربایجـان غربـی،  مدیـر 
و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون  کل 
و  فرهنـگ  مدیـرکل   ، اسـتان  نوجوانـان 
ارشـاد اسـالمی آذربایجان غربی ، نماینده 
شـورای اسـالمی سـلماس و  جمعـی از 
فرهیختـگان و اصحـاب ادبـی شهرسـتان 
هـای ارومیـه و سـلماس برگزار شـد،  از 
سـال ها فعالیـت ادبـی و نقـش تاثیرگـذار 
رشـد  در  صدقیانـی  مهـرزاد  محمدرضـا 
شهرسـتان  ادبـی  و  فرهنگـی  توسـعه  و 
نویسـنده  خـود  حضـور  بـا  سـلماس 

شـد. تقدیـر  و  تجلیـل  ایشـان   خانـواده  و 
ــه از  ــن برنام ــر در ای ــئوالن حاض ــخنرانی مس  س
جملــه مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
ــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و  ،مدی
ــای  ــد آفرینش ه ــئول واح ــتان  ، مس ــان اس نوجوان

ادبــی حــوزه هنــری آذربایجــان غربــی و  تعــدادی 
از دوســتان و شــاعران در وصــف اخــالق،  رفتــار 
ــار محمدرضــا مهــرزاد صدقیانــی و  حضــور  و  آث
ــتان  ــی شهرس ــط ادب ــان در محی ــل ایش ــل تام قاب
ســلماس و همچنیــن معرفــی آثــار گرانقــدر 
ایــن شــاعر و محقــق سلماســی از بخش هــای 

بــود. مراســم  ایــن  اصلــی 
رونمایـی از کتـاب مجموعـه شـعر » 
زوالچـای«  از ایـن نویسـنده ،قرائت 
شـاعران  از  تعـدادی  توسـط  شـعر 
مقالـه  ارائـه   ، مراسـم  در  حاضـر 
اصغـر  علـی   « توسـط  پژوهشـی 
غفـوری نیـا«  بـا موضـوع زندگـی 
هنـری محمدرضـا مهـرزاد صدقیانی 
و اهـدای تقدیرنامـه و هدایـای ویژه 
از طـرف حوزه هنری اسـتان و سـایر 
از  هنـری  و  فرهنگـی  دسـتگاه های 
دیگـر بخش هـای ایـن مراسـم بـود.

صدقیانـی  مهـرزاد  محمدرضـا    «
روسـتای  ۱3۱۱شمسـی  متولـد   »
و  سـلماس  شهرسـتان  صدقیـان 
بازنشسـته ارتـش جمهوری اسـالمی 
شـاعران  از  وی  اسـت.  ایـران 
پژوهشـگران و هنرمندان پیشکسـوت عرصـه ادبیات 
در آذربایجـان غربی اسـت که تاکنـون چندین عنوان 
کتـاب از ایـن نویسـنده پرتـالش از جملـه مشـاهیر 
سـلماس ، راهیـان نـور، خیـرات جاویـد، خاتـون 
و خالـق ماهنیـالری چـاپ و منتشـر شـده اسـت.

دوازدهمین ویژه برنامه »گوروش«  با نکوداشت » محمد رضا مهرزاد صدقیانی«  در 
حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار شد

در  موسوی  سیدمحمد  حجت االسالم 
سیاسی  و  عبادی  نماز  هفته  این  خطبه های 
کمیته امداد  کرد:  اظهار  سلماس  جمعه 
در  امام)ره(  دستور  با  امام خمینی)ره( 
تحقق  راستای  در   ۱3۵۷ اسفند   ۱۴
محرومیت زدایی تشکیل شده و این نهاد جز 

پربرکت ترین نهاد ها است.
وی افزود: از خانواده های معزا و مردم سلماس درخواست داریم از استفاد ه کردن از گل 
و تابلو در مجالس پرهیز کنند چراکه هزینه های گزافی را به همراه دارد و بهتر است که 

هزینه های آن در کمک به محرومان شهرستان صرف شود.
هفته   آغاز  و  درختکاری  روز  اسفند   ۱۵ به  اشاره  با  ادامه  در  جمعه  سلماس  خطیب  

منابع طبیعی گفت: فضای سبز موجود در سلماس کم بوده و هر ایرانی باید در سال یک 
درخت بکارد و این موضوع باید در سلماس بیش تر مورد توجه قرارگیرد.

وی ادامه داد: خدمت به مردم مجاهدت در راه خدا بوده و مسؤوالن باید خدمت کردن 
به محرومان و قشر ضعیف جامعه را در اولویت کاری خود قرار دهند.

موسوی خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی مردم عامل موفقیت در مقابل تمامی توطئه ها 
بوده و هیچ قدرتی توانایی آسیب رساندن به این نظام را ندارد.

وی افزود: مسؤوالن باید در نماز جمعه شرکت کنند چراکه نمازجمعه نماز عادی نبوده 
و مباحث مختلفی در آن ارائه می شود.

امام جمعه سلماس با اشاره به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری اظهار کرد: اتحاد مردم 
مدیران،  از سوی  باید  بیانیه  این  و  بوده  رهبری  دوم  گام  بیانیه  تحقق  عامل  دولت  و 

مسؤوالن و جوانان کشور پیاده سازی شود.

اتحاد مردم و دولت عامل تحقق بیانیه گام دوم رهبری است



 خبر

هفته نامه سیـــاسی 
فرهنـــگی و اجتمــــاعی 

آخـــــار

 سـال اول  شمـاره 8   یکشنبه 12 اسفند 1397
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سهیل حبیبی کهنه شهری �

كارشناس ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ريزی
تا چند سال پيش اثر تاريخی حمام شيخ داشت از بين ميرفت كه 
با تالشهای بعضی از مردم فرهنگ دوست سلماس اين سناريو 
قطع شده و فی الحال در اين مكان اداره ميراث فرهنگی را داير 
كردند و به لطف ايزد منان دو نفر به عنوان كارمند اين اداره 
مشغول خدمت رسانی به شهروندان هستند و نان آور خانواده 

هايشان!!!!
مجســمه ی فردوســی داســتانی شــد واســه خــودش!! توضيح 
دادن و بازگشــت بــه حواشــی ايــن اقــدام و ايــن حركــت هيچ 
حاصــل و ثمــره ای نخواهــد داشــت چــون گــودال قوميــت، ما 
را در منجــالب و گــرداب خــود غــرق كــرده و از بين ميبــرد!!!!

ــی  ــه حت ــوم ك ــارض ش ــان ع ــعدی برايت ــينمای س ــا از س ام
پارلمــان اجرايــی شــهر از تخريــب و نابــودی اندرونــی و غارت 
ايــن مــكان فرهنگــی و هنــری كوچكتريــن اطالعــی نداشــت 
ــه  ــاق توجي ــن اتف ــرای اي ــز ب و رياســت ســابق اداره ارشــاد ني
قابــل قبولــی ارائــه ندادنــد. فلــذا قبــل از انتقــاد كــردن بخاطر 
تخريــب ســينما اول از خــود ســينما اطالعــی بايــد داشــت!!!. 

ــده  ــل آم ــون بعم ــينما تاكن ــه از س ــی ك ــترين تعاريف در بيش
ــوع بســنده كــرد: ــن ن ــه اي ــوان ب ميت

ــاوری  ــر فن ــی ب ــنيداری مبتن ــداری ش ــانه دي ــک رس ــينما ي س
اســت كــه بــه وســيله آن فعاليــت اقتصــادی صــورت می گيــرد و 

ــری را داراســت.  ــت اســتفاده هن ــن قابلي همچني
ــگ ،  ــد و نيرن ــوع ترفن ــزاران ن ــا ه ــی را ب ــن مكان ــال همچي ح
ــه  ــردن چ ــن ب ــه از بي ــئولين مربوط ــالع مس ــدون اط ــبانه و ب ش

مفهومــی دارد؟
از زورخانــه پوريــای ولــی بگــم كــه دل خيلــی از پهلوونــای شــهر 

از عــدم فعاليتــش پــره.!!!
ــا  ــهر بن ــارج از ش ــه را در خ ــن و زورخان ــه كردي ــه ای ك اوال هزين
ــتارت  ــلماس اس ــتاديوم س ــل اس ــب در داخ ــه عج ــن را چ نهادي
ســاخت و ســازش را نزديــن تــا در همچين مواقعــی كه بــاالی دو 

ســال اســت هيچگونــه فعاليتــی در ايــن مــكان صــورت نگرفتــه 
ــد ازش اســتفاده  ــر بتوانن ــای ديگ ــل ورزشــكاران رشــته ه ، الاق

ــن؟؟؟ بكن
ثانيا ورزش زورخانه يا همان باستانی ورزشی اخالق محور به همراه 
خوی و خصلت مردانگی و جوانمردی و دارای معنويات خاص و ايده 
آل برای شهری همچون سلماس است كه جوانان اين شهر از بيكاری 
،ركود و عقب ماندگی موجود در هر زمينه ی اين شهر روحيه ای 
پرخاشگرايانه پيدا كرده اند و چه بسا فعاليت اين مكان ورزشی 
معنوی ، ميتوانست در هنجارسازی جامعه نقشی پر رنگ ايفا كند.

ولی هزاران افسوس اين مكان به هتل خلوت يا حياط خلوت عده 
ای خاص تبديل شده كه در زمان تشريف فرمايی به سلماس چند 
ساعتی را در دفتر زورخانه به خوشی ميگذرانند و فتواهای صدمن 

يغاز سر ميدهند.!!!

در باره منطقه ی ويژه اقتصادی هم بصورت عام همه مردم 
ميدانند كه چه شد اما بصورت خاص در نوشته ی بعدی 
توضيح خواهم داد تا بدانيم چه عواملی باعث شد تا اقتصاد 
شهرمان روز به روز تضعيف شده و به سمت ورشكستگی 

در اكثرصنوف هدايت شود .
 حمام شيخ ، سينما سعدی، زورخانه پوريای ولی، منطقه 
ويژه اقتصادی همه و همه بخاطر عده ای سودجو و ناآگاه 
از دست رفته  بود و چه بسا با اين وضعيت اندوخته های 

ديگری را نيز از دست ميداديم ولی.....
سلماس ، كهن شهر با قدمت 

كهن ديار غريب آذربايجان غريب
ديار مردان بزرگ ، نگين دفن شـده كشـور ايـران در زير 
آوارهـای سياسـت مافيايـی عاليجنابـان مسـند طلب!! ، 
مدفن ۳50 شـهيد ترک عثمانی در زمـان حمله ی جيلو 
و روس بـه آذربايجـان كـه بزرگتريـن امتيـاز توريسـتی 
منطقه بـود و ميتـوان حتی رئيـس جمهور دولـت تركيه 
را بصـورت تعظيـم و احتـرام در مقابـل ملـت آذربايجان 
و عظمـت آن شـهيدان در جهـت بازگشـايی ايـن دروازه 
بزرگ اروپا به آسـيا شـاهد بود وميسـر سـاخت ، نميدانم كدامين 
دسـتهای پشـت پـرده بـرای رويـش و شـكوفايی تـو داس ظلم و 
تخريب و ويرانـی را جهت غـارت دارايی هـای فرهنگـی و تمدنی 
و اخالقـی و اقتصـادی ات تيز كـرده انـد!!؟؟ نميدانم ايـن مافيای 
سياسـت چـرا فقـط بـرای اندوختـه هـای تـو و دارايـی هـای تو 
دنـدان تيـز كـرده اسـت!!؟؟ و در عيـن نابـاوری و حيرت مـردم ، 
مسـئولين ما نيز سـكوت اختيار كرده و از مبارزه و دفـاع از دارايی 
هـای مـادی و معنـوی ايـن شـهر بخاطـر تـرس از دسـت دادن 

مبلمان رياسـت شـهری شـانه خالی ميكننـد.!!!؟؟
 اما آسوده باش كه همه با هم برای آباد كردنت خواهيم كوشيد و 

ذره ای غفلت نخواهيم كرد و صرفا جهت اطالع :
گرگها خوب بدانند در اين ايل غريب
گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز

درحالـی كه طـی سـه سـال گذشـته تنهـا 100 هـزار تومـان در 
2 نوبـت از محل عوايد سـوخت مرزنشـينان بـه حسـاب 25 هزار 
خانـوار آذربايجـان غربی واريز شـده بود، اكنـون با تدبيـر نماينده 
عالی دولـت اين ارقـام به 400 هـزار تومان بـرای 75 هـزار خانوار 
افزايـش يافتـه و بـه گفته بخشـدار كوهسـار سـلماس ايـن يارانه 
به حسـاب سـه هزار و 222 خانـوار مرزنشـين اين شهرسـتان نيز 

پرداخت شـده اسـت.
ــلماس؛  ــتان س ــداری شهرس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــه  ــن ميــزان ياران بخشــدار كوهســار ســلماس اظهــار داشــت: اي
ــا  ــان ب ــی و همزم ــان غرب ــتاندار آذربايج ــر اس ــا تدبي ــوخت ب س
چهلميــن ســالگرد پيــروزی انقــالب اســالمی بــه حســاب اهالــی 
71 روســتای ســاكن در فاصلــه 20 كيلومتــری مــرزی ايــن 

ــد. ــز ش ــتان واري شهرس
حاكــم عمــرزاده بــا تاكيــد بــر اينكه ايــن مبلــغ بــرای اهالــی 55 
ــا  روســتای در بخــش كوهســار و 11 روســتای بخــش مركــزی ب
ــی  ــز شــد، ادامــه داد: اهال ــر 21هــراز نفــر واري ــغ ب جمعيتــی بال
ــاران نســبت  ــی دهي ــه ليســت اعالم ــه ب ــا توج ــتاها ب ــن روس اي
ــی  ــد و ط ــدام كردن ــاورزی اق ــک كش ــاب در بان ــاح حس ــه افتت ب
ــک  ــای بان ــعبه ه ــل ش ــی در مقاب ــف هاي ــته ص ــای گذش روزه

ــد. ــكيل ش ــی تش ــت كارت بانك ــرای درياف ــاورزی ب كش
وی اضافـه كـرد: ايـن يارانه هيـچ ارتباطـی بـا كارت مرزنشـينی 
نـدارد و منابـع آن بـا تدبيـر اسـتاندار آذربايجـان غربـی در نحوه 

فـروش سـهميه سـوخت مرزنشـينان تاميـن شـده اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی فرمانداری سـلماس سـهميه سـوخت 
مرزنشـينان پيـش از ايـن بـه ميـزان 12 هـزار تـن در مـاه بـه 
آذربايجـان غربـی اختصـاص می يافـت و مجـوز توزيـع آن به ۳0 
نفـر خاص )كارگـزار( واگـذار می شـد و آنان هـم حواله هـای اين 
سـوخت را در بـازار آزاد عرضـه كـرده و ضمـن كسـب سـود قابل 
توجـه، 100 تومان هـم از بابت هر ليتر آن به حسـاب اسـتانداری 

واريـز مـی كردند.
ــود و در  ــرو ب ــش روب ــا افزاي ــته ب ــال گذش ــن ســهميه طــی س اي

مردادمــاه 80 هزار تــن، در شــهريورماه 70 هــزار تــن و در مهرماه 
ــان  ــتاندار آذربايج ــوان اس ــه عن ــهرياری ب ــدی ش ــه محمدمه ك
غربــی معرفــی شــد، نيــز 40 هــزار تــن مجــوز صــادر شــده بــود.

ــده  ــه مزاي ــهميه ب ــن س ــی اي ــان غرب ــتاندار آذربايج ــر اس باتدبي
گذاشــته شــد و تــا 25 هــزار ريال بــه فــروش رفــت؛ در ســايه اين 
روش درآمــد ناشــی از فــروش ســوخت مرزنشــينان كــه كمتــر از 
10 ميليــارد تومــان بــود بــه 100 ميليــارد تومــان افزايــش پيــدا 

كــرد و بــه حســاب اســتانداری واريــز شــد.
ــان  ــرز آذربايج ــر م ــوز 970 كيلومت ــش آم ــزار دان ــون 75 ه اكن
غربــی بــا ســه كشــور همســايه از هميــن محــل، اغذيــه رايــگان 
ــرزی هــم  ــزار مســكن روســتايی م ــد و 80 ه ــی كنن ــت م درياف
ــر  ــل در مه ــن مح ــن از اي ــت؛ همچني ــده اس ــوادث ش ــه ح بيم
ســال جــاری بازمانــدگان از تحصيــل در نــوار مــرزی ايــن اســتان 
ــاير  ــه عش ــد و بيم ــرار گرفتن ــرورش ق ــوزش و پ ــش آم زيرپوش
ــال  ــی در ح ــان غرب ــتاندار آذربايج ــوی اس ــز از س ــتايی ني روس

ــت. ــری اس پيگي
ـــر  ـــاب ه ـــه حس ـــان ب ـــزار توم ـــم 400 ه ـــر ه ـــای اخي ـــی روزه ط
يـــک از 75 هـــزار خانـــوار مـــرزی اســـتان واريـــز شـــد؛ ايـــن 
در حالـــی اســـت كـــه طـــی ســـه ســـال گذشـــته 100 هـــزار 
ـــده  ـــز ش ـــوار واري ـــزار خان ـــاب 25 ه ـــه حس ـــت ب ـــان در 2 نوب توم
ـــه  ـــينان س ـــاب مرزنش ـــه حس ـــن ب ـــش از اي ـــغ پي ـــن مبال ـــود؛ اي ب
ـــينان  ـــه مرزنش ـــس ب ـــن پ ـــد و از اي ـــی ش ـــز م ـــتان واري شهرس

ـــت. ـــه اس ـــم يافت ـــتان تعمي ـــن اس ـــرز اي ـــر م 970 كيلومت

حمـــزه بروجنـــی در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگاران  اظهـــار 
داشـــت: در راســـتای اعمـــال عفـــو گســـترده زندانيـــان بـــا 
موافقـــت رهبـــر معظـــم انقـــالب، پرونـــده محكومـــان در زنـــدان 
ـــوع ســـه  ـــت و در مجم ـــرار گرف ـــورد بررســـی ق ـــتان م ـــای اس ه

هـــزار و 157 زندانـــی مشـــمول آن شـــدند.
ـــن  ـــون از بي ـــترده تاكن ـــو گس ـــن عف ـــا اي ـــرد: ب ـــه ك وی اضاف
ـــوش  ـــه آغ ـــر آزاد شـــده و ب ـــزار و 915 نف ـــان اســـتان يكه زنداني
گـــرم خانـــواده هـــای خـــود بازگشـــتند و يكهـــزار و 242 زندانـــی 

ـــدند. ـــازات ش ـــف مج ـــمول تخفي مش
مديـــركل زنـــدان هـــا و اقدامـــات تامينـــی تربيتـــی 
ـــتان  ـــا اس ـــتان ه ـــن شهرس ـــت: در بي ـــی گف ـــان غرب آذربايج
در زنـــدان اروميـــه پرونـــده يكهـــزار و 500 محكـــوم مـــورد 
ـــمول  ـــدان مش ـــن زن ـــر در اي ـــت و 570 نف ـــرار گرف ـــی ق بررس
ـــاد  ـــدند و در مهاب ـــدان آزاد ش ـــر از زن ـــه ۳۳4 نف ـــد ك ـــو ش عف
ـــز 140  ـــان ني ـــن آن ـــو و از بي ـــمول عف ـــی مش ـــز 241 زندان ني

نفـــر از بنـــد آزاد شـــدند.
وی يـــادآور شـــد: كاهـــش جمعيـــت كيفـــری باعـــث كاهـــش 
آســـيب هـــای درون و بـــرون زنـــدان هـــا و كاهـــش آســـيب 
ـــش  ـــاظ كاه ـــن از لح ـــد و همچني ـــد ش ـــی خواه ـــای اجتماع ه
ـــزايی در  ـــه س ـــر ب ـــز تاثي ـــا ني ـــدان ه ـــی در زن ـــای مال ـــه ه هزين

ـــدان  ـــد در زن ـــا باي ـــه لزوم ـــرادی ك ـــت اف ـــالح و تربي ـــت اص جه
ـــی  ـــی مبلغ ـــداد زندان ـــن تع ـــا آزادی اي ـــد داشـــت؛ ب باشـــند، خواه
ـــی  ـــه جوي ـــه صرف ـــه صـــورت روزان ـــال ب ـــون ري ـــادل ۳50 ميلي مع

ـــود. ـــی ش م
ــی  ــی از زندانبانـ ــيوه نوينـ ــو شـ ــن عفـ ــالم ايـ ــزود: اعـ وی افـ
اســـالمی بـــر محـــور رافـــت اســـالمی بـــوده كـــه در ســـايه 

درايـــت مدبرانـــه مقـــام معظـــم رهبـــری و 
پيشـــنهاد رييـــس قـــوه قضائيـــه تدبيـــر شـــده 

اســـت.
ـــو  ـــن عف ـــه اي ـــرد ك ـــدواری ك ـــراز امي ـــی اب بروجن
ـــا  ـــدان ه ـــری زن ـــت كيف ـــش جمعي ـــه كاه ـــر ب منج
ـــره  ـــت به ـــن موهب ـــه از اي ـــی ك ـــود و محكومين ش
ـــدد  ـــت مج ـــا بازگش ـــد ت ـــالش كنن ـــد ت ـــی برن م
بـــه زنـــدان نداشـــته باشـــند و قـــدر ايـــن آزادی 

را بداننـــد.
ــا  اداره كل زندانهــای آذربايجــان غربــی همزمــان ب
تشــكيل ســازمان زندانهای كشــور در ســال 1۳64 
ــازمان  ــه س ــتی ب ــورای سرپرس ــل آن از ش و تبدي
زندانهــا، در اســتان آذربايجان غربی تشــكيل شــد.

ــی دارای  ــان غرب ــای آذربايج ــدان ه اداره كل زن
ــه،  ــهرهای ارومي ــت در ش ــتگاه موق ــه بازداش س
اشــنويه و سردشــت و هشــت اداره زنــدان در شــهرهای ماكــو، 
ســلماس، خــوی، اروميــه، مهابــاد، نقــده، ميانــدوآب و 
بــوكان، مجمــع حرفــه آمــوزی و كاردرمانــی )زارعــان خوی(، 
مركز اشــتغال و حرفــه آمــوزی زندانيــان اروميه)زنــدان باز( و 

ــون اصــالح و تربيــت اســت. يــک كان

طرح اســتعدادیابی رشته اسکواش با حضور 70 دختر دانش آموز 
در خانه اسکواش ارومیه برگزار شد.

رییس هیات اسکواش آذربایجان غربی بیان کرد: شرکت کنندگان 
طی یک دوره آموزشی سه ساعته با قوانین اولیه این رشته از جمله 
کورت )زمین اسکواش(، نحوه گرفتن راکت و توپ و ضربه زدن 

به آن آشنا شدند.
وی ادامه داد: اجرای طرح استعدادیابی و آموزش رایگان اسکواش 
در بین دانش آموزان از برنامه های مهم این هیات است تا براساس 
آن نیروهای مستعد این رشته شناسایی و تحت آموزش دوره های 

مقدماتی و پیشرفته قرار گیرند.
رییس هیات اسکواش آذربایجان غربی گفت: فرآیند استعدادیابی 
اسکواش با همکاری آموزش و پرورش ادامه دارد و با برنامه ریزی 
انجام شــده قصد داریم تمامی دانش آموزان در خانه اســکواش 

حضور پیدا کرده و با این رشته ورزشی مفرح آشنا شوند.
مهدی زاده افزود: امســال آیتین نجد مکاری، زهرا علی اکبری و 

سوین پورایراندوست به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.
وی بیان کرد: شــهریورماه امســال نیز مســابقات قهرمانی دانش 
 آموزان پســر کشور در رده ســنی زیر ۱۳ و ۱۵ سال طی روزهای 
۱۵ تا ۱7 شهریور ماه جاری در خانه اسکواش ارومیه برگزار شد.
به گزارش ایرنا هیات اســکواش آذربایجان غربی فعالیت خود را 

از ســال ۱۳۸۹ آغاز کرده است و به عنوان یک هیات نوپا در طول 
مدت هشت سال توانســته در ارزیابی فدراسیون جزو پنج هیات 

برتر ایران قرار گیرد.
هم اکنون در شهرستان های میاندوآب، ارومیه، اشنویه و پیرانشهر 
سالن اسکواش وجود دارد ولی هیات شهرستان های نقده، خوی، 

سلماس و مهاباد فاقد خانه اسکواش است.
اسکواش ورزشی راکتی است که به صورت تک  نفره )2 بازیکن( 
و 2 نفره )چهار بازیکن( در زمینی احاطه  شده با دیوارهای شیشه  
ای بازی می شود و شیشــه ای بودن دیوارها تماشای بازی توسط 

تماشاگران را امکان  پذیر می کند.
یکی از دشــواری  های اســکواش این اســت که برخالف 
دیگر ورزش های راکتی، توپ در اغلب اوقات از پشت سر 
بازیکــن می آید و هدف اصلی این بازی، ضربه  ای به توپ 
اســت که حریف نتواند به راحتی ضربه بعدی را به دیوار 

بزند و یا به دشواری واکنش نشان دهد.

بر اساس مصوبه مجلس
 وزارت بهداشت مکلف به صدور مجوز 

برای واردات دارو شد

نشسـت  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماينـدگان 
جريـان  در  پارلمـان  )چهارشـنبه(  امـروز  عصـر  علنـی 
98 كل كشـور،  بودجـه سـال  اليحـه  بررسـی جزئيـات 
كردنـد. موافقـت  اليحـه   17 تبصـره  »ه«  بنـد  بـا 

طبـق بنـد هــ، دولـت مكلـف اسـت درآمـد حاصـل از اجـرای 
۳7( قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون تنظيـم  مـاده )
2( منـدرج در رديـف  بخشـی از مقـررات مالـی دولـت)
11051۳ جـدول شـماره )5( ايـن قانـون را از طريـق رديفهای 
بـه  مربـوط  دارايی هـای سـرمايه ای  تملـک  و  هزينـه ای 
صـورت صد درصـد )100%( تخصيـص داده و پرداخـت كنـد.

همچنين بـر اسـاس بندالحاقـی »ح« وزارت بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـكی )سـازمان غـذا و دارو( مكلف اسـت مجـوز الزم 
جهـت واردات دارو، تجهيزات و لوازم پزشـكی مورد نياز كشـوربا 
كيفيت مـورد نظـر و از طريـق فرآيند رقابتـی بـه واردكنندگانی 
كـه بـا كمتريـن قيمـت تأميـن می كننـد را صـادر كنـد.

آيين نامه اجرائـی اين بند توسـط وزارت امور اقتصـادی و دارايی 
با همـكاری سـازمان غـذا و دارو ظـرف مـدت دوماه پـس ازابالغ  
ايـن قانـون تهيه مي شـود و بـه تصويـب هيـأت وزيران می رسـد. 

۲5 بقعه و آستان امامزاده در آذربایجان 
غربی میزبان طرح آرامش بهاری

حجـت االسـالم ناصـر جوانبخـت روز پنجشـنبه در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار مـا افـزود: از ايـن تعـداد، 6 بقعـه و امامـزاده 
در هـر يـک از شهرسـتان هـای اروميـه و خـوی، پنـج مـكان 
سـلماس،  در  امامـزاده  سـه  ميانـدوآب،  در  مذهبـی 
2 آرامـگاه در چالـدران و يـک بقعـه يـا امامـزاده در هـر يـک 
از شهرسـتان هـای چايپـاره، ماكـو و نقـده قـرار دارد.

وی اضافـــه كـــرد: آســـتان مقـــدس امامـــزاده غريـــب 
ــد و  ــن و محمـ ــراج الديـ ــه، سـ ــی معصومـ ــی بـ ــن، بـ حسـ
ــزاده  ــحاق )ع(، امامـ ــزاده اسـ ــه، امامـ ــم )ع( در اروميـ ابراهيـ
برگشـــاد و ســـيد محمـــد )ع( در ســـلماس، امامـــزادگان 
ســـيد تـــاج الديـــن، ســـيد بهلـــول، ســـيد محمـــد و ســـيد 
ــزاده  ــده و امامـ ــا در نقـ ــزاده اوليـ ــوی، امامـ ــم در خـ ابراهيـ
تـــاج الديـــن علـــی در ميانـــدوآب 1۳ امامـــزاده اســـت كـــه 
بـــرای اجـــرای طـــرح آرامـــش بهـــاری انتخـــاب شـــده انـــد.

بـــه  بهـــاری  آرامـــش  طـــرح  كـــرد:  اظهـــار  وی 
ئـــران نـــوروزی  منظـــور خدمـــات رســـانی بـــه زا
از 28 اســـفند جـــاری آغـــاز مـــی شـــود و تـــا 14 
فرورديـــن مـــاه ســـال آتـــی بـــه اجـــرا در مـــی آيـــد.

آذربايجـــان  خيريـــه  امـــور  و  اوقـــاف  مديـــركل 
غربـــی بيـــان كـــرد: لحظـــه تحويـــل ســـال، برپايـــی 
ــور  ــا حضـ ــت بـ ــاز جماعـ ــه نمـ ــت و اقامـ ــای معرفـ خيمه هـ
روحانيـــان بومـــی و اعزامـــی از برنامه هـــای طـــرح 
ــی رود. ــمار مـ ــه شـ ــد بـ ــال جديـ ــاری در سـ ــش بهـ آرامـ

بـه گـزارش ايرنـا، در يـک دهـه گذشـته طـرح آرامـش بهـاری 
در امامـزاده هـا و بقـاع متبركـه كشـور اجرايـی مـی شـود و 
هـزاران نفـر از زائـران از ايـن طـرح بهـره منـد مـی شـوند.

هفدمین دوره آزمون سراسری حفظ و 
مفاهیم قرآن در ارومیه آغاز شد

و  حفـــظ  سراســـری  آزمـــون  دوره  هفدميـــن 
مفاهيـــم قـــرآن بـــا شـــركت ۳7۳8 نفـــر همزمـــان 
بـــا سراســـر كشـــور در اروميـــه آغـــاز بـــكار كـــرد.

در ايـــن دوره، تعـــداد شـــركت كنندگان از اروميـــه 
1549 نفـــر بـــوده و از ايـــن تعـــداد 1106 نفـــر بانـــو 
44۳ نفـــر آقـــا هســـتند و از لحـــاظ درصـــدی  و 
نـــد. بوده ا اروميـــه  از  ثبت نام كننـــدگان   41,44

ـــا  ـــوكان ب ـــتان ب ـــه، شهرس ـــس از ارومي ـــت، پ ـــر اس ـــه ذك الزم ب
ـــوده و 12,60  ـــهر ب ـــن ش ـــركت كننده دومي ـــر ش ـــداد 471 نف تع
درصـــد ثبت نام كننـــدگان را بـــه خـــود اختصـــاص داده و 
ـــد 8.11 در  ـــا درص ـــر و ب ـــداد ۳22 نف ـــا تع ـــوی ب ـــتان خ شهرس
رده ســـوم بيشـــترين تعـــداد ثبت نام كننـــدگان را دارنـــد.

ــر  ــداد 6 نفـ ــا تعـ ــنويه بـ ــتان اشـ ــت، شهرسـ ــی اسـ گفتنـ
ــاص  ــود اختصـ ــه خـ ــزان را بـ ــن ميـ ــده، كمتريـ ثبت نام كننـ
داده و شهرســـتان پيرانشـــهر 14 نفـــر، ميانـــدوآب ۳02 
ــو 56  ــر، ماكـ ــلماس 121 نفـ ــر، سـ ــت 12 نفـ ــر، سردشـ نفـ
نفـــر، مهابـــاد 108 نفـــر، نقـــده 200 نفـــر، شـــاهين دژ 
14۳ نفـــر، تـــكاب 16۳ نفـــر، چالـــدران 1۳ نفـــر، پلدشـــت 
90 نفـــر، چايپـــاره 99 نفـــر و شـــوط نيـــز 68 نفـــر 
ثبت نام كننـــده در ايـــن دوره از مســـابقات را داشـــته اند.

ايـــن آزمـــون در دو مرحلـــه از ســـاعت ۳0/8 الـــی 10 
۳0 الـــی 12 در  صبـــح و مرحلـــه دوم از ســـاعت 10/
هنرســـتان توحيـــد اروميـــه درحـــال برگـــزاری اســـت.

داريـــوش عليـــزاده در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگاران 
افـــزود: 20 هنرمنـــد از شهرســـتان اروميـــه، 
12 عاشـــيق از خـــوی، 12 هنرمنـــد از ميانـــدوآب 
ــور در  ــرای حضـ ــلماس بـ ــر از سـ ــر ديگـ ــه نفـ و سـ
ايـــن جشـــنواره اعـــالم آمادگـــی كـــرده انـــد.

وی اضافـــه كـــرد: غالمرضـــا اژدری از خـــوی، 
هدايـــت مهـــری از ميانـــدوآب، علـــی كريمـــی 
ــه داوران  ــی از اروميـ ــمعلی لطفـ ــی و اسـ ــره آغاجـ قـ
ــيقی  ــيقی عاشـ ــتانی »موسـ ــنواره اسـ ــومين جشـ سـ
مكتـــب اروميـــه« هســـتند و داريـــوش عليـــزاده نيـــز 
ــده دارد. ــداد را برعهـ ــن رويـ ــر داوری ايـ ــارت بـ نظـ

ـــای  ـــنواره در روزه ـــن جش ـــه اي ـــه اينك ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــزار  ـــه برگ ـــاری در ارومي ـــال ج ـــفند س 1۳، 20 و 27 اس
ــی  ــاخت هايـ ــود زيرسـ ــه داد: نبـ ــود، ادامـ ــی شـ مـ
ـــن  ـــزاری اي ـــه برگ ـــی ب ـــكان و پذيراي ـــكان اس ـــر ام نظي
ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــزا منج ـــای مج ـــم در روزه ـــداد مه روي

وی بـــا تاكيـــد بـــر اينكـــه موســـيقی عاشـــيقی 
مـــی توانـــد بـــه عنـــوان پـــل ارتباطـــی بـــه تعامـــل 
هـــای فرهنگـــی ايـــران و كشـــورهای همســـايه 
موجـــب شـــود، پيشـــنهاد داد تـــا از هنرمنـــدان 
شـــاخص كشـــور تركيـــه جهـــت حضـــور در 
اختتاميـــه ايـــن جشـــنواره دعـــوت شـــود.

بـــه گـــزارش ايرنـــا عليرضـــا ابـــاذری از خـــوی، 
ــزاده از  ــی قليـ ــه، علـ ــزاده از اورميـ ــی عليـ ــط علـ ربـ
ميانـــدوآب، ايـــوب نـــوزاد از اروميـــه و رضـــا 
پوينـــده از نقـــده بـــه ترتيـــب مقـــام هـــای 
اول تـــا پنجـــم نخســـتين جشـــنواره جايـــزه 
آذربايجـــان  در  عاشـــيقی  موســـيقی  بـــزرگ 
غربـــی را در ســـال 1۳92 كســـب كـــرده بودنـــد.

ــه  ــزاده از اروميـ ــی عليـ ــده، علـ ــده از نقـ ــا پوينـ رضـ
و علـــی قليـــزاده از ميانـــدوآب نيـــز نفـــرات 
برتـــر دوميـــن جشـــنواره موســـيقی عاشـــيقی 
آذربايجـــان غربـــی در ســـال 1۳95 بودنـــد.

اشاعه ارزش های دينی و انقالبی در قالب موسيقی، 
صيانت از موسيقی های اصيل و ارزشی در حوزه فولكلور 
و موسيقی ملی ايران، تالش در تثبيت جايگاه موسيقی 
های فاخر و معرفی اين هنر و فرهنگ ارزشمند و اصيل 
ايرانی در ميان خانواده ها به ويژه نسل جوان جامعه 
و تعامل با هنرمندان موسيقی استان های همجوار 
و كشورهای همسايه از اهداف اصلی حوزه هنری 
آذربايجان غربی در اجرای برنامه های موسيقی است.

عاشيق' يا ' آشيق' هنرمندی است كه به اجرای  '
موسيقی عاشيقی می پردازد و در سال های بسيار 
دور به عاشيق، اوزان و در خراسان شمالی بخشی می 
گفتند؛ اوزان عالم به علم های روز و نوازنده ساز بود 
و تجربه های سفر خود را در قالب شعر ارائه می كرد.

سـاز عاشـيق هـا، قوپـوز نـام دارد و دارای هفـت 
سـيم، 14 پـرده و 72 مقـام اسـت و مصـری، دوبيتـی، 
تاجـری،  ديـوان،  تجنيـس،  سياسـتاپل،  حلبـی، 
غربتـی و امراهـی از جملـه مقـام هـای عرفانـی و 
اجتماعـی ايـن نـوع موسـيقی بـه شـمار مـی رود.

بالوولـــو مســـكين، قـــول هارطـــون، دوللـــو 
ــيم  ــته قاسـ ــی و خسـ ــاس طوفارقانلـ ــی، عبـ مصطفـ
از جملـــه شـــاعرانی هســـتند كـــه عاشـــيق هـــا 
ــد. ــی كننـ ــتفاده مـ ــان اسـ ــعرهای آنـ ــب از شـ اغلـ

فرهـاد سـليمی، دوللـو ابـاذر، درويـش وهـاب زاده، 
محمـد حسـين دهقـان، اصـالن طالبـی، عزيـز مـراد 
خـان، يوسـف اوهانـس، اسـمعلی لطفـی، نباتعلـی 
جملـه  از  آغاجـی  قـره  كريمـی  علـی  و  عليـزاده 
هسـتند. غربـی  آذربايجـان  بنـام  هـای  عاشـيق 

اسـتاد عاشـيق نـواز بـه منظـور رسـيدن بـه حقيقـت 
خداونـدی، مرحلـه هـای طريقـت، شـريعت و معرفـت 
را پشـت سـر می گـذارد؛ طريقـت يعنـی شناسـايی راه 
انسـانيت، شـريعت يعنی آشـنايی با آموزه های اسـالمی 
و سـرانجام معرفـت بـه معنـای تبليـع انسـانيت و آموزه 
های دينی به واسـطه شـناخت خدا و رسـيدن به اوست.

در ايـن نوع موسـيقی پيـام انسـانيت و انسـان بـودن كه 
در قالـب هنـر موسـيقی بـه مخاطـب منتقل می شـود، 
حائـز اهميت بـوده و هـدف اصلی رسـيدن به خداسـت.

تبليـــغ ديـــن و بـــه شـــور آوردن جنگجويـــان 
ميـــدان  در  داســـتان  و  شـــعر  ســـاز،  بـــا 
هـــای جنـــگ از وظايـــف اصلـــی ايـــن نـــوع 
بـــوده اســـت. تاريـــخ  موســـيقی در طـــول 

مكتـــب عاشـــيق نـــوازی اروميـــه نيـــز در فهرســـت 
ـــماره 165/  ـــا /ش ـــور ب ـــوس كش ـــی ناملم ـــراث فرهنگ مي
بـــه ثبـــت رســـيده و ترنـــم مانـــدگاری هنـــر اصيلـــی 
ـــاز و  ـــا س ـــان را ب ـــه آذربايج ـــگ ديرين ـــه فرهن ـــت ك اس
ـــد. ـــی كن ـــل م ـــر منتق ـــل ديگ ـــه نس ـــلی ب ـــخن از نس س
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خبــــر ■

 اولين بار دفتر شماره 10 را در بهار 75 ديدم. دفتری كه بی شک يكی 
از اســناد زنده و ماندگار و ارزشــمند دفاع جانانه مردم ما خواهد بود. 
دفتری كه شهيد »بايرامعلی ورمزياری« شرح عمليات مسلم بن عقيل 
ـ مجروحيت شديدش - گم شــدن در منطقه به مدت سه روز - ديدار 
امام زمان - كرامات متعدد در اين سه روز و ... را به قلم ساده اش در اين 
دفتر باز گفته است. )به گمانم تحصيالت او تا كالس سوم راهنمايی بوده 
است.( ماجرای اين سال ها و اتفاقی كه برای دفترهای دست نويس اين 
شهيد غريب آمد، بماند برای بعد؛ امروز می خواهم گوشه كوچكی از اين 
دفتر را برايتان بنويسم. امروز كه ديدم در دنيای گسترده اينترنت فقط 

سه بار نام اين شهيد يافت می شود!!!! خدا ما را ببخشد!
باز هم خمپاره ای به ميان ما آمد و منفجر شــد و دو نفر از ما را گرفت. 
ما فقط شش نفر مانديم. لحظات شيرين و بسيار خوبی بود... .ناگهان 
باز هم خمپاره ای به جلو ما افتاد كه يک تركش از اين خمپاره به سينه 
حقير اصابت كرد. خون همه جای بدنم را قرمز كرد. اسلحه و مهماتم را 
از كمرم باز كردم و پيراهن فرم پاسداريم را از تنم بيرون آوردم تا زخمم 
را ببندم. ديدم كه خون زيادی می رود و جايی كه زخمی شــده امكان 
بستن را ندارد. ديگر اميدی به زنده ماندن نداشتم. سوره های كوچک 

قرآن را تالوت می كردم و شهادتين را از زبانم دور نمی كردم. 
برادر اسداهلل رجب پور می گفت اگر وصيتی داری برايم بگو و ما را هم 
اگر شهيد شدی شــفاعت كن. گفتم كه از برادر محمد برزگر مواظبت 
كنيد چون يک برادرش شهيد شده و فرزندی دارد. مواظبش باشيد كه 
زنده بماند. از برادران برايم حالليت بگيريد به خصوص از برادران رحيم 
شهرتی و صفر حبشی. از صفر حبشی برايم حتماً حالليت بگير چون 
قبل از حمله با او يک برخورد بدی كرده بودم. ... برادر اســداهلل رجب 
پور و حسين حاج حسنلو مرا برداشتند و از باالی تپه پايين آوردند. در 

همين حال من بيهوش شدم.
صبح شــده و خورشــيد تازه طلوع كــرده بــود )61/7/12(... بعد از 
چند ســاعتی بيدار شدم. ديدم يک ســيدی با لباس رزم كه شمشير 
به طرف چپش بسته اســت و عمامه سبزی به ســر دارد به طرف من 
می آيد وقتی به چند متری من رســيد من هر چقدر خواستم از جايم 
بلند شوم تا خودم را از اين مرد پنهان كنم به خاطر زخم های شديدم 
نتوانســتم. من خيال می كردم شايد عراقی ها هســتند كه آمده اند و 

می خواهند سرم را با شمشير ببرند 
چون در روزنامه هــا خوانده بودم كه 
عراقی ها سر پاســداران را می برند و 

از فرماندهانشان جايزه می گيرند.
 وقتــی ايــن مــرد بــه نزديكــی مــن 
رســيد از تــرس و وحشــت خــدا 
را طلــب می كــردم و راز و نيــاز و 
اســتغفار می كــردم... در حالــی 
كــه بــرای نجــات خــودم تقــال 
می كــردم  ســعی  و  می كــردم 
خــودم را بغــل ســنگی قايــم بكنــم 
ــورم.  ــكان بخ ــتم ت ــم نتوانس ــاز ه ب
شــهادت را در نظــرم مجســم 
می كــردم... زمانــی ديــدم ايــن 
ــيار  ــور بس ــه ن ــمايی ك ــا س ــرد ب م
ــه  ــرعت ب ــه س ــت ب ــنی داش روش
طرف مــن آمــد و در دســت راســتم 
ــم  ــه صورت ــتش را ب ــت و دس نشس
ــا  ــرا م ــا چ ــم آق ــه او گفت ــيد ب كش
را نمی برنــد مــن تشــنه ام. او دو 
دســتش پــر از آب بــود كــه بــه مــن 

داد و خــوردم و تشــنگی ام يــک مرتبــه برطــرف شــد  بــاز هم مــن به 
او گفتــم آقــا چــرا مــا را نمی برنــد. گفــت صبــر كــن كــه خبــر داده ام 
ــد. گفتــم آقاجــان تــو كــه هســتی كــه مــن  می آينــد و تــو را می برن
ــو را  ــن چــرا ت ــس م ــا هســتی پ ــان م ــو را نمی شناســم از فرمانده ت
ــه آرامــی گفــت مــن كســی هســتم كــه قبــل از  نمی شناســم. وی ب
ــه  ــه مــرا صــدا می كــردی كــه مــا را در ايــن حمل ــا گري ــو ب ــه ت حمل
ــان اســت از  ــام زم ــه او ام ــن لحظــه دانســتم ك ــن. در همي ــاری ك ي
ــه پايــش بيفتــم  ــا او را ببوســم و ب ــه بلنــد شــدم ت ــم يــک مرتب جاي
كــه ديــدم هيــچ كــس كنــارم نيســت فقــط چنــد اســلحه و مهمــات 
ــان نمی توانســتم  ــی كــه قبــل از ايــن جري كنــارم اســت ....... در حال

ــوم. ــد ش ــم بلن از جاي

بعد از اينكه آقا امام زمان دستش را 
به صورتم كشــيد همچون شيری از 
جايم بلند شــدم و با دقت و حوصله 
به منطقه دشــمن نگاه كردم. كسی 
را نمی ديدم. به خــودم جرأت دادم 
به راه بيفتم و عقب بيايم. چند قدمی 
آمدم و به چند مجروح رسيدم كه تكه 
تكه شده بودند و در حال جان دادن 
بودند. خيلی گريــه و ناله می كردند 
آنها هم به من گفتند كه يک سيدی 
از اينجــا می رفت و به مــا گفت كه 
بهشت منتظر شماست. حسين عليه 
السالم در بهشــت منتظر شماست. 
آنها هم امام زمــان را ديده بودند اما 

نمی دانستند او امام زمان است.
در هميــن حــال در كنــار آن 
ــودم كــه  مجروحــان دراز كشــيده ب
ــه  ــه ب ــنيدم ك ــدی ش ــدای بلن ص
زبــان تركــی می گفــت بــرادران 
ــود  ــا از خ ــيد م ــاال نترس ــد ب بيايي
ــگاه  ــه را ن ــاالی تپ ــتيم ب ــما هس ش
كــردم ديــدم حــدود 15 نفــر هســتند كــه يكــی بلندگــوی دســتی 
ــد  ــتم بلن ــتند. خواس ــبک هس ــالح س ــه س ــلح ب ــران مس دارد و ديگ
ــردم  ــگاه ك ــا ن ــره آنه ــه چه ــوب ب ــروم خ ــا ب ــرف آنه ــه ط ــوم و ب ش
ديــدم اصــاًل ريــش ندارنــد و همــه ســبيل كلفــت دارنــد. مشــكوک 
شــدم و زميــن نشســتم. فهميــدم اينهــا عراقــی هســتند كــه 
ــد  ــن چن ــد اي ــارت بگيرن ــه اس ــد و ب ــب دهن ــا را فري ــد م می خواهن
ــا  ــه م ــا ن ــا آن عراقی ه ــد ام ــه می كردن ــد نال ــا صــدای بلن مجــروح ب
ــا را  ــا را می شــنيدند. اينه ــه م ــه و گري ــه صــدای نال ــد و ن را می ديدن
مــن بــه خوبــی می ديــدم كــه آمدنــد و از يــک قدمــی مــا رد شــدند 

ــد. ــا را نديدن ــا م ام
ــن  ــن مجروحي ــا از اي ــردم ت ــالش ك ــه ت ــر چ ــن ه ــد و م ــا رفتن  آنه

بــا خــودم عقــب ببــرم نتوانســتم چــون خــون زيــادی از مــن رفتــه 
ــه  ــاالی تپ ــی كــه آب از ب ــود. باالخــره كمــی پاييــن آمــدم در جاي ب
جــای كانــال ماننــدی درســت كــرده بــود دراز كشــيدم. شــب شــده 
بــود. مــن بســيار خســته و ناراحــت بــودم. نصف شــب بيــدار شــدم و 
ديــدم گشــتی های عراقــی در منطقــه مشــغول گشــت زنــی هســتند 
ــمن از  ــروه دش ــتم. گ ــا نتوانس ــم ام ــدا كن ــلحه ای پي ــتم اس خواس
نزديكــی من رد شــد. مــن بســيار تشــنه بــودم بر ســر شــهيدی رفتم 
كــه جنــازه اش در آن منطقــه مانــده بــود. قمقمــه اش را برداشــتم كه 
پــر از آب بــود خــوردم و بــاز ســير نشــدم. بــاالی ســر شــهيد ديگری 
رفتــم و قمقمــه او را كــه پــر از آب بــود خــوردم بــاز هــم ســير نشــدم 
ــه  ــهيدی ك ــد ش ــاالی جس ــم ب ــاره رفت ــودم. دوب ــنه  ب ــيار تش ...بس
بــار اول قمقمــه او را برداشــته بــودم ... ديــدم قمقمــه او بــاز هــم پــر 
اســت. خــوردم و به خــود گفتــم خدايــا ايــن چــه جريــان اســت ... تا 
صبــح هــر وقــت آب قمقمــه آن شــهيد را برداشــتم پــر از آب بــود كه 
ــر  ــدم پ ــتم می دي ــر می داش ــد و ب ــنه ام می ش ــاز تش ــوردم و ب می خ
از اب اســت ... هــر قــدر خواســتم آن شــهيد را بشناســم نتوانســتم.

ــمانم  ــک های چش ــه اش ــم ك ــی می نويس ــرات را در حال ــن خاط اي
ــن می شــود كــه  ــع از اي ــر روی كاغــذ می چكــد و مان قطــره قطــره ب
ــرزم  ــی كــه می ل ــن خاطــرات را در حال ــم روی كاغــذ بنويســد. اي قل
ــه  ــط ب ــی نمی نويســم فق ــا و خودنماي ــه خاطــر ري ــا ب می نويســم ام
خاطــر اين می نويســم كــه بعــد از شــهادت ايــن خاطــرات روح بخش 
ــن  ــا اي ــه چيســت و كی ه ــد جبه ــدگان بدانن ــا آين ــردد ت منتشــر گ

ــت ....." ــه كيس ــده جبه ــته اند و فرمان ــه داش ــه را نگ جبه
شــهيد »بايرامعلــی ورمزيــاری« دو روز بعــد نيــز بــا حوادث شــگفتی 
زنــده مانــد و در روز ســوم دوســتانش كــه بــه جســتجوی زخمی هــا 
ــر  ــات خيب ــد در عملي ــال بع ــک س ــد. او ي ــدا می كنن ــد او را پي بودن
در حالــی كــه فرمانــده گــردان »علــی اكبــر« لشــكر عاشــورا بــود در 

جزيــره مجنــون شــهيد و دفتــر پانزدهــم خاطراتــش ناتمــام مانــد.
ــا اينكــه در ســال 74 بقايــای جســم  ــود ت او ســال ها مفقودالجســد ب
مطهــرش در تفحــص بــه دســت آمــد و در زادگاهــش ســلماس كنار 
بــرادر شــهيدش عبــداهلل بــه خــاک ســپرده شــد... او مثــل بســياری 

از دوســتانش همچنــان گمنــام اســت... .

۵- بفرمائیـد کـه مهمتریـن عامـل پیـروزی رزمنـدگان اسـالم دراین 
جنـگ چـه می باشـد ؟

    وقتـی کـه بـه تاریـخ اسـالم نظـر بیافکنیـم مـی بینیم کـه یزیدیان 
بـه  ببرندبجزعمـل  راازبیـن  اسـالم  خواسـتند  مـی  هدفـی  باچـه 
بـه چیزدیگـری فکرنمـی کردندودرنتیجـه  هواوهوسـهای شـیطانی 
بـه جـز حفـظ  اسـالم  مـی شـدنداما سـربازان  مواجـه  باشکسـت 
باارادۀآهنیـن  اسـالم ودفـاع ازخودهـدف دیگـری نداشـتندآن هـم 
سـربازان  بـه  نسـبت  تعدادشـان  طلبی،باآنکـه  شـهادت  وباروحیـۀ 
کفرکمتربوداماپیـروز مـی شـدند.امروزهم باچشـمهای خودمـی بینیم 
کـه دنیـای کفرصـدام راتحریـک کرده وبـه اوقول می دهنـد که ایران 
رادرعـرض سـه روزفتـح خواهـی کردواوهـم باحملـه ای گسـترده 
ازطریـق زمیـن وهـوا ودریـا جنـگ رابرماتحمیـل کرد.اماچـه هدفی 
ازفتـح ایران داشـتند؟هیچ معلوم نیسـت جـز اینکه به هواوهوسـهای 
شـیطانی خودعمـل کـرده باشندوکشـت وکشـتاربراه بیاندازندکه می 
بینیـم نتیجـه اش شکسـت می شـودوخودملت هـم شـاهداین قضیه 

اسـت ودنیـا هـم بـه آن اقرارکـرده اسـت.
طلبـی  وروحیۀشـهادت  هـدف  کـه  گیریـم  مـی  نتیجـه  پـس      
اسـت  هـدف  پیـروزی  ازعوامـل  ویکـی  اسـت  مهـم  درپیـروزی 
کـه الحمـداهلل رزمنـدگان اسـالم هـم هدفـی مقـدس دارنـدوآن هـم 
فتـح کربـال وقـدس شـریف مـی باشـدکه رزمنـدگان اسـالم بهترین 
ومقدسـترین هدفهـا رادنبـال مـی کنندودرقبـال آن اهداف کـه آزادی 
ملتهای محروم وسـتمدیده وقبرمطهروشـش گوشـۀ اباعبداهلل الحسین 
پیـروزی  نیزبـرای  حسـین)ع(وپرودگارمتعال  باشـد،خودامام  مـی 
رزمنـدگان اسـالم کمـک مـی کنندومهمتریـن عامـل دیگردرپیروزی 
،روحیۀشـهادت طلبـی مـی باشـدکه وقتـی پیـروان امـام حسـین)ع(

همچـون امـام حسـین شـهادت رادنبـال مـی کنندواگردرحملـه هـا 
میـدان مینـی درجلـوی شـان قرارمیگیـرد آمـادۀ تکـه تکـه شـدن 
وشـهادت شـده وبافرمـان الهـی وفرماندهـان جنـگ روی میـن مـی 
روندوبادرآغـوش گرفتـن شـهادت بـه آسـانی از آن اسـتقبال کـرده 
اهلل  وباصـدای  شـهادتین  وباگفتـن  رابازکـرده  کربـال  راهیـان  وراه 
اکبرولبیـک یاخمینـی روی میـن رفتـه وتکه تکه می شـوندوتکه تکه 
شـدن وفداشـدن درراه اسـالم رابـرای خودشـان افتخارمـی دانندکـه 
ایـن عوامـل باعث پیـروزی رزمنـدگان اسـالم ازصدراسـالم تاکنون 

است. شـده 
6- نظرتـان درمـورد فعالیـت بیشترمسـؤولین وبـرادران دیگـر جهت 
بهبـود یافتـن وضع شـهردرحدعالی بالخـص ازنظرپیشـرفت معنوی 

چـه می باشـد؟ 
زیراایـن وضعـی کـه  نمـی دهـم  نظـری  باشـهرهیچ      دررابطـه 
اسـت  بدهدوآنوقـت  رخ  عظیمـی  رودتاانفجـارات  شـهرماداردمی 
کـه ماضربۀایـن اختالفـات وتفرقـه هاراخواهیـم فهمید،نمونـه اش 
ایـن اسـت کـه اوایـل سـال۱۳6۱چقدررزمنده ازهمین شـهردرجبهه 
هـم  اگرباشـدآن  نیسـت  چراخبـری  داشـتند،االن  هاحضورمـداوم 
بسـیارکم وانـدک اسـت ایـن یـک نمونۀکوچکـی اسـت کـه گفتـم 

عـوض اینکـه مسـئلۀ اصلـی ماجنـگ باشدمسـئلۀ اصلی مااین شـده 
کـه چرافالنـی ایـن کاره اسـت چراوچـرا، نمـی دانـم برای شـهیدان 
بـه خـون خفتـه وبـه آن شـهیدانی کـه هنـوز هـم ازجنـازه هایشـان 
خبری نیسـت چـه جوابـی خواهیـم داد.دررابطـه باپیشـرفت معنوی 
شـهرنیزبایدبگویم تاایـن اختالفـات هسـت معنویـت هـم کم اسـت 
بـرای اینکـه همـه مشـغول غیبـت هسـتندمگراینکه تعدادمعـدودی 
هسـتندکه ایمـان قـوی دارندوازغیبت کردن دوری می کنند وهمیشـه 
درفکراسـالم وخدمـت به مسـلمین هسـتندکه خداوند چنیـن افرادی 

رانـه درشـهرمابلکه دردنیابیشـترکند.
7- چـه پیامـی بـه خانواده هـای شـهداءوبرادران دانـش آموزازجمله 

اعضـای انجمن اسـالمی دارید؟
    بنـدۀ حقیرکوچکترازآنـم کـه بخواهـم بـه خانـواده هـای معظـم 
شـهداء پیامـی بدهـم فقـط بـرای آنهـا یـک قـول مـی دهـم وآن 
اینکـه تاسـقوط صـدام وتافتـح کربـال وآزادی مسـلمین تحت سـتم 
اینکـه  کـه آروزی شـهیدان مابودجنـگ راادامـه خواهیـم دادبـرای 
امروزادامـه دادن جنـگ بـرای مایـک تکلیـف شـرعی والهـی اسـت.

امیدامـام وانقـالب هسـتندوبایداین      دانـش آمـوزان عزیـز هـم 
رابداننـد کـه انقالب اسـالمی احتیاج شـدیدبه افرادمتخصص ومتعهد 
نیازهارابرطـرف  ایـن  بایـد همیـن دانـش آمـوزان  داردکـه آن هـم 
سـازندوبرای نیـل بـه ایـن هـدف مهـم بایدابتدائـی رابـه راهنمائـی 
وراهنمائی رابه دبیرسـتان ودبیرسـتان رابه دانشـگاه برسـانید وبااتمام 
آمـاده کنیـد زیراکـه ملـت  بـه مسـلمین را  دانشـگاه زمینۀخدمـت 
مااحتیاج بـه افرادمتعهدمتخصـص داردودانش آمـوزان بایدازاختالف 
آمـادۀ  نشوندتاذهنشـان  داخـل  شـهری  جریانـات  پرهیزکنندوبـه 

پذیرایـی ازدرس راداشـته باشـد.
     انجمـن هـای اسـالمی کـه درمـدارس نقـش رهبـری رادارنـد 
بایدایـن وظیفـۀ مهـم رابـه نحواحسـن انجـام دهنددرآخریـک جملۀ 
پرمحتواازامـام عزیزبـه یـادم افتـاد کـه مـی گویداگرکسـی دررأس 
راهـم  جامعـه  باشـد  نکـرده  قراربگرداماخودسـازی  جامعـه  یـک 
نمـی تواندبسـازد.اگربه ایـن جملـۀ امـام به دقـت فکرکـرده وخوب 
بیاندیشـیم خواهیـم فهمید که مسـئله ازچه قراراسـت. وقتـی انجمن 
اسـالمی دررأس یـک مدرسـه قرارگرفتـه باشدبایدخودسـازی کـرده 
باشـند. آمـوزان  دانـش  خودالگوبـرای  تاباطرزرفتاروبرخوردوعمـل 

انجمن اسـالمی بایدارزش بیشـتری به مسـائل اسـالمی وانسانی قائل 
بگیرندودرموارددرسـی  ازآنهـادرس  مدرسـه  آمـوزان  بشـودتادانش 
بایدبادانـش  اسـالمی  کوشاباشندتاشاگردممتازشـوند.انجمن  هـم 
آمـوزان ودانـش آمـوزان باانجمنهـای اسـالمی همـکاری تنگاتنـگ 
وارتبـاط بسـیارنزدیک داشـته باشـند،بااینکه انجمـن هـای اسـالمی 
مـدارس مشـکالت بیشـتری نسـبت بـه دیگردانـش آمـوزان دارنـد 
امابایدآن مشـکالت رابایادخداوبایادشـهیدان اسـالم تحمـل کرده تابه 
اهـداف مقـدس خـود کـه همانـا خواهـان احیای دین اسـالم اسـت 
برسـندوازپرودگارمتعال خواهانـم کـه همـۀ افراد مسـلمان ایران راکه 

درراه اسـالم قـدم برداشـته وبرمیدارنـد موفـق بفرمایـد.

می نویسـم تا آیندگان بداننـد فرمـانده جبـهه کیـست
"به یاد سردار عاشورایی " شهید بایرامعلی ورمزیاریحماسه و مقاومت  /  دفاع مقدس
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آخرین مصاحبه
رسدار عاشورایی خیرب

شهید بایرامعلی ورمزیاری

این مصاحبه درزمانی که سردار درآخرین مرخصی خود قبل ازعملیات خیبر در شهرستان 

سلماس بسر می برد انجام گرفته است

ـــود  ـــی خ ـــمعه ای از زندگ ـــود ش ـــی خ ـــن معرف ـــب ضم  ۱ - آنجان
ـــد؟ ـــان کنی را بی

ـــن  ـــراهلل تطمئ ـــراهلل اال بذک ـــم بذک ـــن قلوبه ـــوا وتطمئ ـــن آمن       الذی
ـــوب القل

ــای  ــش قلبهـ ــش بخـ ــه آرامـ ــام ویادخداکـ ــر بانـ ــدۀ حقیـ     بنـ
مؤمنیـــن اســـت جـــواب ســـؤالهای شـــماعزیزان رابدیـــن شـــرح  

بـــه خدمـــت تـــان ارایـــه مـــی کنـــم.    
هســـتم  پاســـداران  ســـپاه  ازپرســـنل  یکـــی  بنـــده      
امـــام  کـــه  درزمانـــی  دراواخرسال۱۳42درســـت  کـــه 
ـــد در  ـــد نمودن ـــه کشـــوربیگانه تبعی ـــرا ن ب ـــالمی ای عزیزراازکشوراس
ـــد شـــده  ـــلماس متول ـــتاهای محـــروم)آغ اســـماعیل( س یکـــی ازروس
و در نیمـــۀ اول ســـال ۵۸بـــه خدمـــت جهادســـازندگی ســـلماس 
ـــوده  ـــت  ب ـــغول خدم ـــا مش ـــاه درآنج ـــت م ـــده و درحدودهف درآم
ام کـــه بـــرای مـــن بســـیار آموزنـــده بـــود ســـپس بـــه علـــت 
ـــازی  ـــه وجداس ـــی قصدتجزی ـــی وخارج ـــالب داخل ـــه ضدانق اینک
ـــرعی  ـــه ش ـــرای خودوظیف ـــتند ب ـــالمی راداش ـــتان ازکشوراس کردس
ــل  ــه دراوایـ ــدم کـ ــداران بپیونـ ــپاه پاسـ ــه سـ ــه بـ ــتم کـ دانسـ
ـــاء  ـــدودی ایف ـــلماس تاح ـــتان س ـــدم ودرکردس ـــپاه ش سال۵۹واردس
ـــدکه  ـــروع ش ـــراق ش ـــران باع ـــگ ای ـــپس جن ـــودم وس ـــه نم وظیف
درخواســـت اعـــزام بـــه جبهـــه راکـــردم کـــه متأســـفانه موفـــق 
نشـــدم امادراواخرســـال60باعنایت خداوندمتعـــال موفـــق شـــدم 

تابـــه جبهـــه هـــای حـــق علیـــه باطـــل اعـــزام بشـــوم.  
2- چـــه مدتـــی اســـت کـــه درجبهـــه هاهســـتیدوتاکنون درچـــه 

عملیاتهایـــی شـــرکت نمـــوده ایـــد ؟
ـــوده  ـــت نم ـــت عزیم ـــه ظلم ـــۀ نورعلی ـــال60به جبه ـــده اواخرس بن
ـــرم –  ـــدس- مح ـــت المق ـــن- بی ـــح المبی ـــای فت ـــات ه ام ودرعملی
رمضـــان - مســـلم بـــن عقیـــل - عملیـــات والفجـــر مقدماتـــی ، 
ـــات  ـــه درعملی ـــم ک ـــه ام وبایدبگوی ـــرکت یافت والفجر۱ووالفجر4ش

ـــرده ام.   ـــرکت نک ـــه ش ـــان فعاالن ـــی آنچن والفجرمقدمات
۳- نظرخودرادربـــارۀ جنـــگ ایـــران وعـــراق بیـــان کـــرده 
ومهمتریـــن عامـــل پیـــروزی رزمنـــدگان اســـالم درایـــن جنـــگ 

چـــه  مـــی باشـــد؟
ـــین)ع(  ـــداهلل الحس ـــا نظراباعب ـــگ همان ـــه باجن ـــده دررابط     نظربن
ــع  ــخ وقایـ ــه تاریـ ــی کـ ــد ، وقتـ ــی باشـ ــی مـ ــام خمینـ ونظرامـ
ـــرکین  ـــۀ مش ـــه هم ـــم ک ـــی یابی ـــم درم ـــی کنی ـــه م ـــورا رامطالع عاش
وتمامـــی دســـتگاه هـــای طاغوتـــی اتحادپیداکـــرده بودندتابلکـــه 
ــن  ــالم راازبیـ ــش ، اسـ ــین )ع( ویارانـ ــام حسـ ــهیدکردن امـ باشـ
ببرنـــد اماامـــام حســـین )ع( ایـــن ســـرباز شـــجاع وفداکاراســـالم 
ــیر بدســـت گرفتـــن و  نـــه تنهـــا ســـازش نکـــرد بلکـــه شمشـ
ـــر  ـــرارداد، دیگردرفک ـــئلۀاصلی خودق ـــب ومس ـــردن راواج ـــگ ک جن
ـــت  ـــام وپُس ـــر مق ـــود ، درفک ـــادی نب ـــائل م ـــردن و مس ـــی ک زندگ
ــط  ــط وفقـ ــود ، ققـ ــی ارزش نبـ ــت وبـ ــای پَسـ ــر چیزهـ ودیگـ
ـــان  ـــگ بایزیدی ـــا جن ـــه همان ـــه بودک ـــام وظیف ـــالم وانج ـــر اس درفک
مـــی باشـــد وجنـــگ بایزیدیـــان راشـــروع کردوبااهـــداء خـــون 
ـــت  ـــالم راتثبی ـــدس اس ـــه ومق ـــداف عالی ـــدا، اه ـــرش درراه خ مطه

ویزیدیـــان ودشـــمنان اســـالم رارســـوا ومتزلـــزل کـــرد.
ــود  ــی شـ ــخ تکرارمـ ــه تاریـ ــم کـ ــی بینیـ ــم مـ ــروز هـ      امـ
وســـیّدی بنـــام روح اهلل ازخانـــدان امـــام حســـین )ع( قیـــام مـــی 
ـــیّدتمامی  ـــن س ـــر ای ـــد ودربراب ـــی نمای ـــری م ـــالم را رهب ـــد واس کن
دســـتگاه هـــای طاغوتـــی متحـــد شـــده انـــد تااینکـــه اســـالم 
عزیـــزرا ازمیـــان بردارند.ماهـــم بایـــد ازتاریـــخ عبـــرت بگیریـــم 
ـــی  ـــئلۀ اصل ـــروز مس ـــه ام ـــم ک ـــین )ع( بیاموزی ـــام حس ـــاران ام وازی
ـــالم  ـــا اس ـــده ت ـــد ش ـــا متح ـــه دنی ـــرا ک ـــد ، چ ـــگ باش ـــد جن ـــا بای م
را از میـــان بـــردارد وامـــام نیزدررابطـــه باجنـــگ فرمودنـــد کـــه 
امـــروز مســـئلۀ اصلـــی ماجنـــگ اســـت . امـــام خمینـــی ، امـــام 
ـــرارداده  ـــودش ق ـــرای خ ـــی ب ـــئلۀ اصل ـــگ را مس ـــین وار جن حس
ـــین )ع(  ـــام حس ـــای ام ـــاران باوف ـــون ی ـــد همچ ـــم بای ـــت ماه اس
ـــدس  ـــال وق ـــح کرب ـــیم تابافت ـــی باش ـــام خمین ـــای ام ـــاران باوف ، ی

پیـــروزی نهایـــی نصیـــب ملـــت مســـلمان بشـــود.
ـــد  ـــگ داری ـــدس جن ـــای مق ـــه ه ـــی ازجبه ـــرۀ جالب ـــه خاط 4- چ

ـــد؟ ـــان نمائی بی
    اگـــر انســـان یـــک ســـاعت عمیـــق درجبهـــه بـــه حـــاالت 
رزمنـــدگان نـــگاه کنـــد مـــی توانـــد ازآن یـــک ســـاعت خاطـــره 
هـــای بســـیار زیـــاد وجالبـــی رابنویســـد اماافســـوس کـــه بنـــده 
آن ســـعادت رانیافتـــه ام ولـــی یـــک خاطـــره ازهمیـــن عملیـــات 
والفجـــر 4 بـــرای شـــما بازگـــو مـــی کنـــم وآن اینکـــه یکـــی 
ــل  ــردان ابوالفضـ ــورا(که گـ ــگرما )۳۱عاشـ ــای لشـ ــردان هـ ازگـ
ــرۀ  ــل درمحاصـ ــبانه روز کامـ ــه شـ ــت ، سـ ــام داشـ ــاس نـ العبـ
دشـــمن بودوفرمانـــده گـــردان کـــه باشـــهامت هـــای کـــم نظیـــر 
وبـــی ســـابقه ، دشـــمن راباشکســـت روبـــرو کـــرده وخودنیـــز 
ـــدووقتی  ـــی نوش ـــود م ـــه اش ب ـــه آرزوی دیرین ـــهادت ک ـــربت ش ش
کـــه درخـــط مقـــدم جبهـــه بامعـــاون لشگر۳۱عاشـــورا دربیـــن 
ــیم  ــۀ بـــی سـ ــه مکالمـ ــم ، بـ ــا ی خـــودی بودیـ ــۀ نیروهـ حلقـ
گـــوش مـــی دادیـــم کـــه فرمانـــده لشـــگربافرمانده ســـپاه یعنـــی 
ـــرد،  ـــی ک ـــت م ـــه وصحب ـــاس گرفت ـــی تم ـــن رضای برادرعزیزمحس
ـــده گـــردان ابوالفضـــل ودیگرنیروهـــای اســـالم  شـــهامت هـــای فرمان
ـــالم  ـــت ، س ـــپس گف ـــاند وس ـــی رس ـــی م ـــن رضای ـــه برادرمحس راب
رزمنـــدگان اســـالم را بـــه امـــام عزیـــز برســـانید ، چندســـاعت 
ـــدی  ـــی بابرادرمه ـــن رضای ـــه محس ـــنیدیم ک ـــیم ش ـــی س ـــد ، ازب بع
ـــد  ـــی گوی ـــه وم ـــاس گرفت ـــتند تم ـــده لشگرماهس ـــه فرمان ـــری ک باک
ـــود  ـــواب فرم ـــاندم ودرج ـــت رس ـــام ام ـــمارابه ام ـــالم ش ـــام وس پی
کـــه ســـالم مرابـــه رزمنـــدگان برســـانید وبـــه آنهـــا بگوییدکـــه 
ـــه  ـــین ک ـــداهلل الحس ـــد االن بااباعب ـــده ان ـــهید ش ـــان ش اگردوستانش
ـــد ،  ـــی کنن ـــت دیدارم ـــن بزرگواراس ـــهادت ای ـــاه ش ـــاه ، م ـــن م ای
وقتـــی ایـــن پیـــام را شـــنیدیم اشـــگ درچشـــمانمان حلقـــه زد 
وازشـــادی بـــه گریـــه افتادیـــم وبـــرای خداسپاســـگزار شـــدیم 
ـــپاه  ـــده س ـــام وفرمان ـــالم ام ـــگر ، س ـــاون لش ـــپس بامع ـــتیم وس وهس
رابـــه رزمنـــدگان اســـالم اعـــالم کردیـــم وآنهـــا نیـــز ازشـــادی 
روحیـــۀ شـــان فـــوق العـــاده بـــاال رفـــت وبـــا روحیـــۀ عالـــی 

آمـــادۀ نبـــرد بیشـــتری شـــدند.
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خبــــر ■

عبداهلل مصباحی،  �
دانش آموخته مقطع 

کارشناسی ارشد 
فلسفه و دکتری کالم 

عالمــان ديــن و مردم 
همواره از ارتباط دو سويه 
ای برخــوردار بودنــد و 
همچنان نيز برخوردارند. 
از ســويی مردم به حكم 
نياز به آگاهی و آشــنايی 
با معارف و مبانی دين به 
عالمان دين احتياج دارند و از ديگر ســو عالمان دين نيز به مردم و 
عالقه مندی آنان به دين و ارزش های دينی كه آنان را به سوی اين 

عالمان سوق دهد، احتياج دارند. 
اگر مؤمنان به خداوند متعال و انبياء و اولياء الهی، جهت كســب 
آگاهی و آشــنايی با معارف و مبانی دين به عالمان دين نياز دارند، 
بديهی اســت كه بايد بدانند از كدام عالم دينــی می توان معارف 
ايمانی و اخالقی را كسب نمود. آيا هر كســی كه ملبس به لباس 
عالم دين شدكافی است تا از شايستگی های الزم  برای تبليغ دين 
برخوردار باشد؟  جهت پاسخ به اين پرسش ، الزم است مردم عزيز 
و فهيم بدانند كه يک عالم دين بايســتی دارای چه ويژگی هايی 
باشد تا شايســتگی های الزم بر ای مراجعه مردم جهت يادگيری 
ارزش های دين را بدست آورده باشد. در اين نوشته به ويژگی های 
ضروری كه عالمان دين می بايستی داشته باشند تا به ضروری ترين 
وظايف عالمانه خود در قبال مردم و دين آنان، جامه عمل بپوشانند، 
و بدون آن ويژگی ها هرگز نخواهند توانست از آزمون تاريخی خود 
سربلند بيرون بيايند؛ به محضر مردم فهيم إرائه می شود. اميد كه 

مفيد افتد.
داشتن علم و دانش دینی  ■

عالم دين جهت تبيين خردمندانه از مبانی و اصول معارف دينی، 
ضروری است به اندازه ای از دانش و بينش دينی برخوردار باشد كه 
بتواند ازعهده عمل به وظيفه يادشده به خوبی برآيد. بنابراين، كسی 
كه به لباس عالم دين در آمــده در حالی كه از علم و دانش الزم در 
حوزه معارف دينی و ازتوانايی به كارگيری خرد و عقالنيت در فهم و 
درک آن مفاهيم و مبانی، بر خوردار نيست؛ از روی آوردن به چنين 
عالمانی در يادگيری مفاهيم دينی و ارزش های ايمانی و اخالقی به 

شدت بايد پرهيز كرد.
تخلق به فضایل و ارزش های اخالق  ■

عالم دين می بايستی متخلق به فضايل اخالقی باشد و اگر برخوردار 
از فضايل اخالقــی نبــود، روی آوردن به چنين عالــم دين برای 
يادگيری تعاليم دينی و ارزش های ايمانی جز دور شدن از حقايق 
ايمانی، نتيجه ديگری در پی نخواهد داشت.عالم دين بيش و پيش 
از هر كسی ديگر بايستی از حســن خلق ، صداقت و راستگويی، بر 
خوردار از زبان نرم و محبت آميز و مهربانانه در سخن گفتن با مردم، 
متواضع ، و به دور از درشتخويی و درشــت گويی با مردم، باشد. و 
در يک كالم، بايستی با مردم به احترام و ادب برخورد نمايد. برای 

رضايت خداوند متعال كار تبليغ دين را به انجام برســاند نه برای 
كسب جاه و شهرت و مقام و موقعيت اجتماعی، و ده ها مورد ديگر از 
فضايل اخالقی كه بايستی مراعات نمايد. اگر عالم دين به اين همه 
مزين نبود و در عين حال در پی تبليغ دين بود به شدت می بايستی 

از روی آوردن به چنين عالمانی پرهيز كرد. 
داشتن استقالل فکری ■

عالم دين برای فهم دين و مفاهيم دينی و رساندن آن ها به آگاهی 
مردم، بايد از استقالل فكر و انديشه و نظر برخوردار باشد تا بتواند 
در فهــم و درک حقايق دينی و در پی آن درعمــل به وظيفه خود 
در تبليغ دين موفق باشــد. اگر عالم دين تحت تأثير نيروهای ذی 
نفوذ و صاحب قدرت بيرونی در آمد و گوش به دهان آنان داشــت، 
بدون ترديد استقالل فكری خود را از دست داده و به همين خاطر 
توانايی الزم برای تبليغ دين و ارزش های ايمانی را از دست خواهد 
داد. چرا كه  ناچار است مبلغ ارزش هايی باشد كه نيروهای صاحب 
نفوذ و صاحب قدرت از او می خواهند. و چنين شخصی به جای اين 
كه عالم و مبلغ دين باشد،كاسب دين خواهد بود. تنها تفاوت اش 
با ديگركاسبان در اين است كه كاســبان ديگر برای امرار معاش و 
چرخش چرخ های زندگی خود به كسب و كار در بازار شهر به كار 
و كسب در آمد جهت رفع نيازمندی های زندگی خود مشغول اند؛ 
ولی اينان دين را وســيله ارتزاق و تأمين نيازمندی های زندگی و 
كسب درآمد قرارداده اند. و چه بد كاسبانی هستند كسانی كه دين 

را وسيله ای برای كسب و كار تبديل كرده اند.
آزاد بودن در بیان حقایق دینی ■

عالـــم ديـــن ضمـــن داشـــتن اســـتقالل فكـــری، بـــرای ايـــن 
كـــه بـــه وظيفـــه دينـــی خـــود در تبليـــغ ديـــن بـــه خوبـــی 
عمـــل نمايـــد در انديشـــيدن و تفكـــر و بيـــان حقايـــق دينـــی 
بايـــد آزاد و در يـــک كلمـــه آزاد انديـــش باشـــد. در غيـــر ايـــن 
ـــم و ارزش  ـــد بســـياری از مفاهي ـــه او بتوان ـــن ك ـــار اي صـــورت انتظ
ـــان  ـــه مؤمن ـــد و ب ـــم و درک نماي ـــتی فه ـــه درس ـــی را  ب ـــای دين ه
ـــر  ـــی در براب ـــای دين ـــاز از ارزش ه ـــت ني ـــه وق ـــد؛ و ب ـــال ده انتق
صاحبـــان قـــدرت و ثـــروت، دفـــاع نمايـــد، انتظـــار بيهـــوده 
و بـــی جايـــی خواهـــد بـــود زيـــرا كســـی كـــه در انديشـــيدن 
ــه و  ــای دينـــی آزادی در انديشـ ــان هـ ــان حقايـــق و آرمـ و بيـ
بيـــان حقايـــق دينـــی نـــدارد، در خوشـــبينانه تريـــن صـــورت 
تقيـــه خواهـــد كـــرد و از بيـــان حقايـــق دينـــی طفـــره رفتـــه 
و زبـــان در كام خواهـــد گرفـــت و در بدبينانـــه تريـــن صـــورت، 
ـــود و  ـــی خ ـــی و سياس ـــی و اجتماع ـــت دين ـــظ موقعي ـــت حف جه
ـــت  ـــد رف ـــی، خواه ـــاق و دو روي ـــه راه نف ـــت آوردن آن، ب ـــا بدس ي
ـــه  ـــرا ك ـــرد؛ چ ـــاه ب ـــدا پن ـــه خ ـــی ب ـــن عالمان ـــد از چني ـــه باي ك
ـــه  ـــی ب ـــه دين ـــی در جامع ـــاد و تباه ـــز فس ـــی ج ـــن عالمان چني
ـــم«   ـــد العال ـــم فس ـــد العال ـــداق)» اذا فس ـــد آورد و مص ـــار نخواهن ب
خواهنـــد بـــود. يعنـــی آن گاه كـــه عالـــم ديـــن فاســـد شـــد 
ـــان  ـــرد.( هم ـــد ك ـــد خواه ـــز فاس ـــود را ني ـــون خ ـــای پيرام دني
ـــده اســـت  ـــل ش ـــز نق ـــب )ع ( ني ـــی طال ـــن اب ـــی ب ـــه از عل ـــه ك گون
ـــی  ـــد م ـــردم را فاس ـــرت م ـــا و آخ ـــن، دني ـــم دي ـــزش عال ـــه » لغ ك
ـــتی در  ـــتن كش ـــد شكس ـــن مانن ـــم دي ـــزش عال ـــز » لغ ـــد. و ني كن
ـــا  ـــران را ب ـــم ديگ ـــی شـــود و ه ـــرق م ـــم خـــود غ ـــه ه درياســـت ك

ـــم ص: 47( ـــررو دررالحك ـــی كند.«)غ ـــرق م ـــود غ خ
آزاد بودن از سیطره و نفوذ و اطاعت اصحاب قدرت ■

با توجه به ايــن كه عالم دين حتماً و حتماً بايد اســتقالل فكری و 
آزادی انديشــه در فهم و درک مفاهيم و مبانی دين و آزادی عمل 
در بيان مفاهيم و ارزش های دينی، داشته باشد، هرگز نبايد تحت 
ســيطره، نفوذ و اطاعت صاحبان قدرت، نيروهــای صاحب نفوذ 
اجتماعی، سياسی أعم از دولتی و حكومتی و حتی حزبی، نظامی و 
انتظامی، باشد. در غير اين صورت هم استقالل فكری و هم آزادی 
انديشه و هم آزادی در بيان حقايق دينی را از دست خواهد داد. و از 

چنين عالمانی برای دين خود بايد ترسيد و بر حذر بود.
جهت تأييد آن چه تا بدين جا گفته شــد توجه شما عزيزان را به 
دو روايت بسيار خطير در باره عالمان دين و در برگيرنده هشداری 
بزرگ برای مردمی كه با عالمان دين در ارتباط اند؛ جلب می نمايم. 
إمام صادق )ع( به نقل از رسول گرامی اســالم، فرمود:» فقيهان) 
عالمان دين و در رأس آنان فقيهان به عنوان برجسته ترين شان( 
أمانت دار پيامبران هستند تا زمانی كه وارد دنيا نشده باشند. گفته 
شد يا رســول اهلل وارد شــدن فقيهان و علما به دنيا چگونه است؟ 
فرمود: تبعيت و پيروی از ســلطان )كنايه از صاحبان قدرت است 
با اين تفاوت كه ســلطان رأس هرم قدرت را در اختيار دارد( و آن 
گاه كه علما و فقها پيرو و تابع ســلطان وصاحبان قدرت شــدند، 
دينداران بايد از چنين فقيهان و عالمان دين، نسبت به دين شان 
به شدت بترسند و بايستی دين شان را از چنين فقيهان و عالمان 
ُكونِيِّ َعْن  دين، دور نگه دارند.« )َعلِيٌّ َعْن أَبِيِه َعِن النَّْوَفلِيِّ َعِن السَّ
ُسِل َما  ِ )ص(:» الُْفَقَهاُء أَُمَناُء الرُّ ِ ع َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللَّ أَبِي َعْبِد اهللَّ
نَْيا َقاَل  ِ َو َما ُدُخولُُهْم فِي الدُّ نَْيا قِيَل يَا َرُســوَل اهللَّ لَْم يَْدُخُلوا فِي الدُّ
ــْلَطاِن َفإَِذا َفَعُلوا َذلَِک َفاْحَذُروُهْم َعلَی ِديِنُكْم«( ) اصول  اتَِّباُع السُّ
الكافي،ج1، ص:46  ؛ مستدرک الوســائل ،ج 1۳ صص:124 ، ۳5 ؛ 
مستدرک الوسائل،ج17،ص: ۳12 ، بحاراألنوار ،ج2 ،ص:۳6  ،باب 9؛ 
ص:110، باب 15 ،صص:72 ،۳80 ، باب 82 ؛ أعالم الدين، ص : 79؛ 
دعائم اإلسالم ،ج 1 ،ص: 81 ؛ العددالقوية ،ص:150 ؛ عوالي الآللي 
،ج4 ، صص:59 ، 77 ؛ كشــف الغمة ،ج 2 ،ص: 184 ، منيةالمريد 

،صص: 1۳8،16۳ ؛ النوادرللراوندي ،ص: 27  (
و نيز اين روايت از إمام صادق )ع( كه» فرمود آنگاه كه ديديد عالم 
دين عالقه مند به دنيای خود است آن را نسبت به دين تان متهم 
كنيد.] يعنی او را متهم كنيد به اين كه با اين عالقه ای كه به دنيای 
خود دارد شايستگی الزم برای اين كه هدايت دينی مردم را به عهده 
داشته باشــد را ندارد.[ زيرا هر عالقه مند به چيزی سعی می كند 
آن چه را كه دوست دارد، حفظ و از آن صيانت نمايد. و إمام صادق 
)ع( فرمود: خداوند به داود )ع( فرمود يا داود بين خداوند و خودت 
هرگز عالم دين كه فريب خورده و مفتون دنياســت، قرار مده كه 
تو را از راه محبت خداوند دور می ســازد؛ عالمان دين كه مفتون و 
فريب خورده دنيايند، در واقع راهزنان مسير بندگی إرادتمندان به 
خداوند متعال می باشــند.« ) َعلِيُّ بُْن إِبَْراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن الَْقاِسِم 
ِ ع َقاَل إَِذا َرأَيُْتُم  َعِن الِْمْنَقِريِّ َعْن َحْفِص بِْن ِغَيــاٍث َعْن أَبِي َعْبِد اهللَّ
الَْعالَِم ُمِحّباً لُِدنَْياُه َفاتَِّهُموُه َعلَی ِديِنُكْم َفإِنَّ ُكلَّ ُمِحبٍّ لَِشيْ ٍء يَُحوُط 
ُ إِلَی َداُوَد ع اَل تَْجَعْل بَْيِني َو بَْيَنَک َعالِماً  َما أََحبَّ َو َقاَل ص أَْوَحی اهللَّ
اُع َطِريِق  َک َعْن َطِريِق َمَحبَِّتي َفإِنَّ أُولَِئَک ُقطَّ نَْيا َفَيُصدَّ َمْفُتوناً بِالدُّ
ِعَباِدَي الُْمِريِديَن إِنَّ أَْدنَی َما أَنَا َصانٌِع بِِهْم أَْن أَنِْزَع َحاَلَوَة ُمَناَجاتِي 

َعْن ُقُلوبِِهْم( )اصول الكافي ج : 1 ص : 46(  
نتیجه و جمع بندی  ■

اين دو روايت همچون پتكی است بر سر عالمانی كه سر در بالين 
و دست در كاسه، قدرت دارند، و نيز هشداری خطير بر دينداران 
و مؤمنان تا بدانند كه دين و ارزش های دينی از چنان اهميتی بر 
خوردارست كه به حكم عقل و منطق و دين ، مؤمنان در بدست 
آوردن آن ها می بايستی دقت الزم را به كار ببندند و دين شان را از 
كسانی كه در لباس عالم دين ولی مفتون و فريب خورده دنيا و پيرو 
وتابع صاحبان قدرت اند، نجات دهند چرا كه از چنين عالمانی نمی 

توان حقيقت دين را آموخت.
ـــه  ـــت ك ـــزی اس ـــتر از آن چي ـــيار بيش ـــه بس ـــن زمين ـــخن در اي  س
ـــرايط و  ـــر ش ـــی ديگ ـــر در فرصت ـــد. اگ ـــاه آم ـــته كوت ـــن نوش در اي
ـــا  ـــاره ای از آن ه ـــد پ ـــم ش ـــای مســـاعد و مناســـب فراه ـــه ه زمين

ـــت.  ـــد گرف ـــرار خواه ـــی ق ـــورد بررس م

عالمان دین در آزمونی بسیار خطیر وتاریخی

خدمـــت صادقانه به اندیشـــمندان و تالشـــگران از الطاف بارز 
الهـــی و فرصت های طالیی اســـت که ســـپاس و شـــکرگزاری 
آن از عهده انســـان خارج اســـت. مفتخریم و خـــدای بزرگ را 
شـــاکریم که بار این مســـئولیت ســـنگین را بـــردوش فردی 
مخلص نهـــاده که به لطـــف خدا از شایســـتگی، تـــوان، تجربه 
و تعهـــد کافـــی بـــرای قبـــول و انجام احســـن آن برخـــوردار 
اســـت. بدینوســـیله انتخاب شایســـته جنابعالی را به ســـمت 
ریاســـت شـــورای ســـاالمی شهرســـتان ســـلماس صمیمانـــه 
تبریـــک عـــرض نمـــوده و توفیـــق روز افـــزون حضرتعالی را 
زیر ســـایه توجهـــات حضـــرت ولی عصر)عـــج( و مقـــام معظم 
رهبـــری مدظلـــه العالـــی از درگاه خداوند متعـــال خواهانیم.

سازمان ثبت اسناد و امالک شهرستان سلماس

فضل اهلل یوتیه من یشاء واهلل واسٌع علیم 
بلی این چنین است فضل خدا که بر هر که خواهد نماید عطا

خدا را شـــاکریم که با عنایات خـــود برگي دیگر بـــر افتخارات و 
شایســـتگیهاي جنابعالي افزوده شـــد  ، با کمال مســـرت انتخاب 
بجا و  شایســـته ی حضرت عالی که از ســـرمایه های  ارزشـــمند 
اســـتان آذربایجان غربی می باشـــید  را به عنـــوان رئیس جدید 
شورای اســـالمی شهرســـتان ســـلماس تبریک عرض می نمایم. 
ازدرگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشـــار از شـــور 
و نشـــاط و مملو از توکل الهی در جهت رشـــد و شکوفایی استان 
آذربایجان غربی بالخص شهرســـتان زرخیز سلماس مسالت دارد. 

ربارد رگامی جناب آاقی

 بهروز صیامی

جمعی از خانواده های معظم شهداء - جانبازان و ایثارگران

ربارد رگامی جناب آاقی

 بهروز صیامی

ـــلماس  ـــش س ـــدي ارت ـــهيد عب ـــپ264 ش ـــده تي فرمان
ـــتن  ـــه داش ـــده نگ ـــد و زن ـــرادی كارآم ـــران را اف ،ايثارگ
ـــئوالنموثر  ـــی مس ـــالت اصل ـــهدا؛ رس ـــره ش ـــاد و خاط ي
ــد نقـــش  ــر مـــی تواننـ دانســـت و گفـــت: ايـــن قشـ
موثـــر و ســـازنده ای در جامعـــه ايفـــا كننـــد و بايـــد از 
توانمنـــدی آنهـــا در جامعـــه بيشـــتر اســـتفاده شـــود.

ـــهدا  ـــادواره ش ـــن ي ـــي در اولي ـــرم صادق ـــرهنگ مح س
و درگذشـــتگان ايثارگـــران شهرســـتان ســـلماس 
بـــا اشـــاره بـــه جايـــگاه رفيـــع و ارزشـــمند شـــهداو 
ايثارگـــران در جامعـــه اســـالمی گفـــت: بـــرای 
ــهدا  ــگاه شـ ــت جايـ ــام و منزلـ ــه مقـ ــردن بـ ــی بـ پـ
بايـــد از آيـــات قـــرآن كريـــم بهـــره گرفـــت آنگونـــه 
كـــه قـــرآن كريـــم مـــی فرمايـــد شـــهدا زنـــده 
انـــد و نـــزد پروردگارشـــان روزی مـــی خورنـــد.

وی بـــا اشـــاره بـــه تاكيـــدات رهبـــر معظـــم 
انقـــالب  بـــر حفـــظ منزلـــت اجتماعـــی ايثارگـــران 
و نيـــز تاكيـــد امـــام راحـــل )ره( مبنـــی بـــر 
اينكـــه مبـــادا پيشكســـوتان راه شـــهادت بـــه 
ــان  ــه همـ ــرد: بـ ــوند اظهاركـ ــپرده شـ ــی سـ فراموشـ
ــگاه  ــتند و از جايـ ــدس هسـ ــهدا مقـ ــه شـ ــدازه كـ انـ
ــدان  ــا و فرزنـ ــواده هـ ــد خانـ ــمندی برخوردارنـ ارزشـ
ــتند. ــت هسـ ــن ملـ ــراغ ايـ ــم و چـ ــز چشـ ــا نيـ آنهـ

يثارگـــران را افـــرادی  ســـرهنگ صادقـــي ، ا
كارآمـــد و موثـــر توصيـــف كـــرد و بازديـــد از 
ــازان را  ــران و جانبـ ــهدا ، ايثارگـ ــای شـ ــواده هـ خانـ
در راســـتای تكريـــم و بزرگداشـــت آنهـــا جـــزو 
وظيفـــه دســـتگاه هـــای مختلـــف دانســـت.

فرمانده تيپ٢٦٤ شهيد عبدي ارتش سلماس
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا؛ رسالت 

اصلی مسئوالن
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امروزه شهرداری های توسعه يافته 
نقش حكومت محلی را ايفا ميكنند 
و شهردار يک شهر در قبال تمامی 
مسايل مربوط به آن شهر مسؤوليت 
دارد. درحقيقت تامين امنيت و 
بهداشت شهری يا مسايل فرهنگی و شهروندی و ترافيک شهری يا 
مبلمان شهری و مسايلی از اين قبيل همه در حوزه اختيارات يک شهردار 
قرار ميگيرد . به دليل همين وظايف و اختيارات خطير نيز انتخاب 
اعضای شورای يک شهر برای مردم ساكن در هر شهر از اهميت فوق 
العاده ای برخوردار است . اما با همه اين محدوديتها كه شهرداری های 
در قبال وظايف خود با آنها روبرو هستند بعضی از شهرهای كشورمان 
به دليل داشتن مديران قوی و انتخاب اعضای شورای شهر از بين افراد 
متعهد و كاردان و به تبع آن انتخاب شهرداران جوان و كار آمد توانسته 
اند به اوضاع شهر خود سر و سامان بدهند و به عبارتی شهر خود را سر 

آمد ديگر شهر ها كنند كه نمونه بارز آن شهر سلماس ميباشد .
 شهرداری يک نهاد بسيار مهم و تاثيرگذار در اداره شهر است و وظيفه 
شهرداری تنها يک وظيفه خدماتی و عمرانی نيست بلكه شهرداری يک 
نهاد اثرگذار است كه تمام فرايندها و تعامالت اجتماعی يک شهر را در 
بر می گيرد. چون شهرداری نهادی فرهنگی است و همه فعاليتهايش 
زير چتر فرهنگ بايد انجام شود پس شهردار بايد برای موفق عمل 
كردن، فرهنگی باشد.اگر در گذشته  برخی ها پست شهرداری را بر 
عهده داشتند، تعريف شهردار و استانداردهای آن فرق می كرد و امروز 
افرادی كه قابليت شهردار شدن را دارند اين پست را برعهده می گيرند.

نخستين ويژگی شهردار،فرهنگی وجسور بودن اوست: شهرداری با ايجاد 
فرهنگسراهای مختلف و ايجاد تاسيسات و امكانات در محل های تجمع 
مردم می تواند بزرگترين بستر ساز فعاليت های فرهنگی باشد و اين در 

صورتی محقق می شود كه شهردار فرهنگی باشد.
اگر بپذيريم كه شهرداری يک نهاد فرهنگی ويژه است و مخاطبان 
مستقيم دارد پس شهردار نيز بايد يک فرد فرهنگی متخصص، متعهد و 
آگاه باشد تا بتواند در تمام زمينه های تخصصی شهرداری موفق عمل 

كند.)در اينجا منظور از فرهنگی نه اينكه حتما معلم باشد.(
مديريت شهرداری يک مديريت خاص،متفاوت، پيچيده و چند بعدی 
می باشد و شهردار بايد تعامالت اجتماعی با بخش های جامعه را بداند، 
با مبانی اعتقادی و ايدئولوزی و اداری آشنا باشد و  مولفه های اقتصادی 
را هم رعايت كند. مديريت يكی از ويژگی های كامال الزم برای شهردار 
است و شهرداری چون از اعتبارات دولتی به طور مستقيم بهره مند 
نمی شود و بخش زيادی از بودجه شهرداری از طريق كمكهای مردم 
حاصل می شود لذا شهردار بايد افكار اقتصادی داشته باشد و بتواند 
با دستگاههای اجرايی ارتباط داشته باشد. شهردار همان طور كه از 
عنوانش پيداست مقامی خطير و سرنوشت ساز است. برای تصدی اين 

مقام حس مسئوليت پذيری و انسان بودن از همه چيز مهم تر است.
 دركنار اين ويژگی موارد زير اهميت فراوان دارند. )) استقالل فكر-  
اتكای به نفس-  قضاوت درست-ابتكار-  جامعيت فكر-   پيش بينی 
احتماالت- داشتن نظم- منصف بودن-  قاطعيت-   رعايت اصول 
اخالقی، دانايی، آگاهی، هوشمندی، توانايی، داشتن قابليت، تخصص، 
تدين و نگاه درست به مشكالت است. بايد اين را در نظر داشته باشيم 
كه اگر يک مسئول بخواهد خاطره خوشی از خود در اذهان مردم باقی 
بگذارد بايد ويژگی های منحصر به فردی داشته باشد كه اين ويژگی ها 

سبب ماندگاری وی در يادها شود.
خدامحوری، ريسک پذيری و آينده نگری از مهم ترين ويژگی های 
يک شهردار موفق است: يک شهردار بايد پيگير استقالل مالی باشد 
و وابستگی به درآمدهای دولتی را كاهش دهد و زمانی می تواند به 
موفقيت دست يابد كه درآمدهای مستقلی برای شهرداری ايجاد كند. 

شايد همشهريان گرامی ما مديريت مطلوب و عملكرد شايسته شهردار 
در ايجاد و آماده سازی برخی طرحهای عمرانی وخدماتی را در نظر خود 
مصجل نمايد ولی ورود شهرداری به پروژه های كالن دور از انتظار بود 
كه شهردار سلماس با تالش وتوانايی خود ، از جمله شورای اسالمی 
شهر اقدام به اجرای منطقه ويژه اقتصادی سلماس نمود كه در نوبه خود 
بی نظير بود واين كار بسيار مشكل و سنگينی است .شهردار سلماس 
مردم داری و اعتماد دو اصل مهم مديريت شهری را در سرلوحه كاری 
خود قرار داده است  و موفقيت خود را در اجرای اين طرح مهم ، مرهون 

كمكهای تمام مسئولين شهرستانی واستانی می داند.
قهرمان شهر ما )شهردار سلماس( كه بدون شک از آن می توان به 
عنوان يكی از شهرداران موفق استان آذربايجان غربی ياد كرد. البته 
داشتن تعهد اخالقی و پايبندی به موازين شرعی را سر لوحه كار قرار 
داده،  به نحوی ديگر : تخصص، تجربه، تعهد سه عنصر والزمه قهرمان 

شهر ما است.
در ايـن مقوله بـه ويژگيهـای بـارز شـهردار جوان سـلماس اشـاره ای 
داشـته باشـيم كـه وی دانايی،آگاهـی، هوشـمندی ،توانايـی داشـتن 
قابليـت، تخصـص، تديـن و نـگاه درسـت بـه مشـكالت، اسـتفاده از 
ظرفيـت هـای مختلـف و ايجـاد تاسيسـات و امكانـات در تمـام نقاط 
شـهر، و مديريت هم يكی از ويژگيهای مهم اين شـهردار جوان اسـت.

در اين زمينه بايستی به نكته مهم واساسی هم اشاره ای داشته باشيم كه 
شهردار فعال بايستی شهرداری كاردان و متعهد و مجرب در امور شهری 
و دارای توانايی چانه زنی و گرفتن اعتبارات و امتيازات باشد و بتواند 
فارغ از هياهوی سياسی و جنايی با داشتن سالمت كاری و غرق شدن به 
مسائل و تخلفات اقتصادی ، فقط دغدغه اش عمران و آبادانی شهر باشد 

و پروژه ها و طرح ها بايستی در موعد مقرر و زمان بندی اقدام گردد .
 شـهردار بايد بـرای رفـاه كليـه اقشـار شـهری برنامه داشـته باشـد و 
برنامـه هايـش بايد بـرای امـروز و فـردای شـهرمان باشـد . شـجاعت 
و شـهامت الزم را در جهـت اجـرای طرحهـا و برنامـه هـا و پيگيـری 
مصوبـات و درخواسـت هـا و نيازمنديهای شـهروندان محترم داشـته 
باشـد . و در همدلـی و وفـاق و شـناخت شـهروندان مهـارت داشـته 
باشـد، توسـعه متـوازن و يكپارچه سـازی در بخـش عمرانـی و توزيع 
امكانات ، توسـعه زير سـاخت های حمل و نقل شـهری و گردشـگری 
و جـذب گردشـگر و تفريـح پويايـی و هيجانـی مـورد نيـاز بـا اولويت 
جوانـان و نوجوانان- توسـعه امكانـات فرهنگی و ورزشـی ويـژه بانوان 
و دختـران - نظـارت كامـل بر دخـل و خـرج شـهرداری ، تسـهيل در 
فرآيند جـذب سـرمايه گـذاران شهرسـتانی و ملـی، فرآينـد خدمات 
رسـانی در امور شهری و شـهرداری ، تعامل با دسـتگاههای ذيربط، باز 
نگری چهره شـهر كـه چهره زنـده ای بايـد در آن دميد ، تعامـل با امام 
جمعه و جماعت شهرسـتان، احيای بافت فرسـوده ، بهسـازی محالت 
قديمی و خيابانهای شـهر ،توجه به مسـائل مذهبی ، معنوی ، ارزشـی 
و بهداشـتی و مبلمـان شـهری و .. ، تهيه طـرح جامع ترافيک شـهری 
، نامگـذاری كوچـه هـا و خيابانهـا ، تهيـه مخـزن زبالـه ، سـاماندهی 
مشـاغل مزاحم شـهری  تـا كسـب و كار بـرای قشـر كارگـران عزيز و 
جوينـدگان كار مهيـا شـود ، راه انـدازی حمـل و نقـل عمومـی - آباد 
سـازی بافتهـای فرسـوده شـهری بـا عـوارض حداقـل، شـهردار بايد 
شخصی شـناخته شـده باشـد زيرا شـهردار در مقاطع زمانی خاص در 
جلسـات و مباحث كالن اجرايی شهرسـتان مداخله داشـته باشـد و از 
نظر رفتارهـای شـخصی ، سياسـی ، از روابط خوبـی برخوردار باشـد، 
شـهردار بايـد برنامه محـور باشـد ، شـهردار بايد پاسـخگوی شـورای 
اسـالمی شـهر باشـد ، برنامه ای كه شـورای اسـالمی ارائه ميكند بايد 
در صحن شـورا مطرح شـود و مورد بررسـی دقيق قـرار گيـرد و تنها با 
تصويب نهايی شـورا به سـوی اجرا شـدن بـرود- احـداث پاركينگهای 
مناسـب و رسـيدگی به مياديـن و راه اندازی ميـدان روز شـهرداری-  
مهمترين ابـزار جهت حفظ حقـوق عمومی شـهروندان ، اتـكا به طرح 
های توسـعه شـهری اسـت در حقيقت در صورتی كـه در فرآيند تهيه 
و تصويـب طرحهـای توسـعه شـهری اعـم از طـرح توسـعه و عمـران 

) جامـع ( طـرح تفصيلـی ، طـرح هـای 
زيباسـازی و طراحی شـهری ، طـرح های 
موضعـی و موضوعـی و ... بهـره گيـری از 
نيروهای متخصـص و متعهد و كارشـناس 
در مجموعـه شـهرداری ميتـوان بسـيار 
مفيد بوده و كارايـی اين نهاد مقـدس را به 

ميـزان چشـمگيری ارتقا بخشـيد .
شـهردار بايسـتی از توانمنديهـای قانونـی 
خـود برای مشـكالت مـردم اسـتفاده كند 
- بايسـتی بـه نظـارت و حضـور فيزيكی و 
كارهـای جهـادی باور داشـت و در شـفاف 
سـازی بايد زمينه سـاز اعتماد مردم باشـد 
.در مجموعه شـهرداری بايسـتی انسجام- 
وحـدت- تعامـل و يكپارچگی شـكل دهد 
زيرا تعامـل بيشـتر كارايی بهتـری خواهد 
داشـت و شـهردار بايـد بـر اسـاس منافـع 
شـهری تصميـم گيری كنـد  نه بر اسـاس 
منافع فـردی- درنتيجه توسـعه همگانی و 
پايدار و عمران و سـازندگی و انجـام كارها 
و خدمـات ماندگارجـز در سـايه حاصـل 
هماهنگـی و همدلـی بـا اعضـای محتـرم 
شـورای اسـالمی و مـردم و نخبـگان و 

صاحب نظـران محقـق خواهدشـد .  پـس بـدون ترديد رمـز موفقيت 
در كار جمعـی و برخـورداری از روحيـه كار گروهی و اتحـاد و همدلی 
ميتوان كارهای شايسـته ای و قابـل توجهی كه درخور مردم باشـد در 

سـطح شـهر برای رفـاه مـردم انجـام وظيفـه نمود .  
در ادامه به فعاليت نزديک به يكماهه شهردار شهر سلماس اشاره 
ای داشته باشيم فعاليتی كه مورد استقبال همردم شريف سلماس 
مواجه شده است. حركتهای ارزنده و تاثير گذار نصيری شهردار برنامه 
محور سلماس ، شهرستان سلماس به عنوان يكی از شهرهای زيبای 
خطه آذربايجان، پس از انقالب شكوهمند اسالمی ايران شاهد عقب 
ماندگيهای زيادی در بخشهای مختلف به ويژه توسعه، عمران و آبادانی 

بوده است. 
البته هرچند تالشـهايی در جهت توسـعه، عمران و زيباسـازی شهری 
در اين منطقـه و آن هم بعـد از انقالب صورت گرفته اسـت امـا اين امر 
نتوانسـته موجبات رضايت اهالی شـريف و نجيب شهرسـتان سلماس 
را فراهم نمايـد و می طلبيـد كارهای صـورت گرفته به لحـاظ كيفی و 

با برنامه هـای ريزيهای گسـترده ای انجام مـی گرفت.
وجود شوراهای اسالمی در ادوار مختلف نيز تا حدود زيادی توانست 
موجبات پيشرفت كاری شهرداران پس از انقالب را فراهم نمايد اما اگر 
واقع بينانه موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهيم درخواهيم يافت كه 
شوراهای مختلف طرحهای كالنی كه باعث توسعه شهری شود را در اين 
منطقه تعريف و تصويب ننموده اند و اين امر هم شايد به خاطر كمبود 
منابع مالی بوده است و اين امر مساله ای تاثير گذار بوده كه مسئولين 

ارشد شهرستان نيز همواره آن را مورد تاكيد قرار می دهند
بايستی اذعان نمود كه يكی از اقدامات تاثير گذار و ماندگاری كه شورای 
اسالمی شهر سلماس در اين دوره توانست آن را پس از بررسی و كش 
و قوسهای فراوان انجام دهد انتخاب قهرمان نصيری به عنوان شهردار 
جديد اين شهر بود. موضوعی كه جناب آقای استاندار هم با حساسيت 
بيشتر به آن تمركز كرده و با اين مضمون خطاب به شهردار جديد 
عنوان نمود كه شما با اين همه بدهی و...  شهرداری را می خواهيد 

تحويل بگيريد!؟
شايد تنها نصيری را می توان در ميان گزينه های مختلف يافت كه با ايثار 
و از خودگذشتگی در حق مردم شريف و نجيب شهر سلماس پا به ميدان 
گذاشت تا با اقدامات تاثير گذار و برنامه محور خود گامهای ارزنده ای در 
حق اين شهر و مردم آن بردارد. بدون ترديد. نصيری با سابقه درخشان 

كاری در شهرداری و فرمانداری و با برنامه ريزيهای فراوان خواهد توانست 
به حول و قوه الهی بر مشكالت فراروی شهرداری فائق آمده و موجب 
توسعه، عمران و آبادانی بيش از پيش شهر سلماس شود. تالشهای 
نصيری شهردار توانمند سلماس در ابتدای فعاليتش ستودنی و در خور 
تحسين است چرا كه توانست حقوق كاركنان شهرداری را سرو سامان 
داده و به موقع پرداخت نمايد. شهرداراخالق مدار و برنامه محور سلماس  
از جمله شهردارانی است كه پيش بينی می شود  بابرنامه ريزيهای 
دقيق و اجرای برخی پروژه های عمرانی در سطح شهر خواهد توانست 
تحوالت جدی و اساسی در اين منطقه زيبای استان آذربايجان غربی 
ايجاد نمايد كه بدون ترديد نام اين شهردار ساعی و تالشگر در تاريخ 
اين شهر ثبت و ضبط خواهد شد و به قهرمان سال 97 به بعد هم دست 
يابد. شايد ذكر اين نكته خالی از لطف نباشد كه پيش بينی می شود با 
حمايت شورای محترم شهر از نصيری شهردارجوان و توانمند سلماس 
می توان در آينده نزديک شاهد پياده رو سازی های زيبا و گسترده در 
سطح شهر، زيبا سازی مبلمان شهری، احداث و ايجاد خيابانها و معابر 
جديد، احداث زيرگذر و روگذر در مناطق مختلف، زيرسازی و آسفالت 
در محالت به ويژه خيابانهای اصلی شهر، رسيدگی به وضعيت كاری و 
مالی شركتهای پيمانكار شهرداری، ايجاد اماكنی جهت افزايش درآمد 

زايی برای شهرداری و دهها برنامه ديگر بود. 
مطمئنـا آنهايـی كـه چشـم ديـدن و تحمـل برخـی از اقدامـات مهم 
و پـروژه هـای فاخـر شـهرداری سـلماس را نداشـته باشـند و قهرمان 
نصيری را همراهـی ننمايند در حقيقـت كوته فكرانـی خواهند بود كه 
نه تنها عالقـه ای به مردم شـريف اين شـهر ندارنـد بلكه بـه هيچ وجه 
نمی خواهند شـهر سـلماس پلهای توسـعه و پيشـرفت را طـی نمايد .

ــه موقــع حقــوق  ــرای شــهرداری، پرداخــت ب ــدار ب يجــاد درآمــد پاي
ــن  ــی بيشــتر در بي ــاد و همدل ــاد اتح ــا، ايج ــت آنه ــان و رضاي كاركن
ــهردار  ــر ش ــات اخي ــی از اقدام ــت عموم ــهرداری، رضاي ــان ش كاركن
ــد  ــک نوي ــده نزدي ــد در آين ــی توان ــاه م ــدت كوت ــن م ســلماس در اي
بخــش برنامــه هــای خــوب و اساســی بــرای ايــن شــهر و مــردم فهيم 

ــد. آن باش
ـــری شـــهردار  ـــان نصي ـــده قهرم ـــر ارزن ـــم باتدابي ـــه هرحـــال اميدواري ب
ـــه  ـــهر، روزب ـــالمی ش ـــورای اس ـــترده ش ـــای گس ـــلماس و حمايته س
روز شـــاهد رشـــد و توســـعه ســـلماس بـــه عنـــوان ديـــار زرخيـــز 

ـــيم.  ـــف باش ـــهای مختل ـــی در بخش ـــان غرب ـــتان آذربايج اس

راننـــدگان جـــاده کـــه تحـــت عنـــوان کامیـــون داران 
یـــا راننـــدگان ماشـــین های ســـنگین نیـــز شـــناخته 
می شـــوند، اغلـــب مســـافت های طوالنی مدتـــی را 
ــا از  ــی هفته هـ ــت حتـ ــن اسـ ــد و ممکـ ــی می کننـ طـ
خانـــه دور باشـــند. بـــرای بســـیاری از آن هـــا، ایـــن کار 
ـــالمی  ـــی ناس ـــبک زندگ ـــه س ـــر ب ـــت و منج ـــوار اس دش

می شـــود...
ــوع  ــت و در نـ ــينی اسـ ــاده، يكجانشـ ــدگان جـ ــت كار راننـ ماهيـ
ــياری از  ــود. بسـ ــوب می شـ ــی محسـ ــغل يكنواختـ ــودش شـ خـ
شـــاغلين ايـــن حرفـــه، بـــرای ايـــن كـــه انـــرژی داشـــته باشـــند 
و زمانشـــان را بـــه نوعـــی بگذراننـــد، مقـــدار زيـــادی كافئيـــن و 
هله هولـــه مصـــرف می كننـــد كـــه ايـــن كار می توانـــد 
سالمتی شـــان را بـــه خطـــر بينـــدازد. اســـتراحت های كوتاه مـــدت 
ـــاه،  ـــف كوت ـــک توق ـــد؛ در ي ـــک می كن ـــكل كم ـــن مش ـــل اي ـــه ح ب
شـــما می توانيـــد تجديـــد نيـــرو كنيـــد، دوش ســـبكی بگيريـــد، 
ـــد! ـــان هـــم كار بكن ـــن مـــدت كاميونت ـــد، و حتـــی در اي چيـــزی بخوري

البتـــه بـــه احتمـــال زيـــاد شـــما ترجيـــح می دهيـــد بـــه جـــای 
ـــرای  ـــا ب ـــک ج ـــيد ي ـــته باش ـــاه داش ـــتراحت كوت ـــد اس ـــه چن ـــن ك اي
ـــه  ـــا آن چ ـــد؛ ام ـــف كني ـــر توق ـــدت طوالنی ت ـــه م ـــذا ب ـــوردن غ خ
ـــرای  ـــط ب ـــه فق ـــم ن ـــت و آن ه ـــدن شماس ـــالم مان ـــت س ـــروری اس ض
ـــه ای كـــه  ـــرای موفقيـــت در حرف ـــن كـــه تندرســـت باشـــيد، بلكـــه ب اي
بـــر عهده تـــان اســـت. ايـــن عادت هـــای ســـالم بـــه جلوگيـــری از 

فرســـودگی شـــغلی و حفـــظ انـــرژی شـــما كمـــک می كنـــد.

1- انتخاب غذاهای سالم در بین راه ■

ـــی  ـــه راحت ـــا ب ـــه ج ـــی در هم ـــواد غذاي ـــگاه های م ـــا فروش ـــن روزه اي
ــتگاه های گاز  ــا و ايسـ ــی در پمپ بنزين هـ ــوند؛ حتـ ــت می شـ يافـ
ـــان  ـــا يادت ـــد؛ ام ـــدا كني ـــوردن پي ـــرای خ ـــزی ب ـــد چي ـــم می تواني ه
باشـــد كـــه شـــما بايـــد ســـالم ترين انتخاب هـــا را داشـــته باشـــيد، 

مثـــاًل:
ــاالدهای  ــل سـ ــده مثـ ــته بندی شـ ــته و بسـ ــبزيجات شسـ * سـ

بسته بندی شـــده ی دارای تاريـــخ مصـــرف
* ميوه هايی كه شستن آن ها راحت است

* گوشت های كبابی )مخصوصاً سينه های مرغ و بوقلمون(
* آجيل و مغزهای كم نمک و ترجيحاً بونداده

خريـــد و يـــا اجـــاره كتاب هـــای صوتـــی و گـــوش دادن بـــه 
ـــد  ـــک می كن ـــی كم ـــگام رانندگ ـــان هن ـــورد عالقه ت ـــندگان م نويس
ـــه  ـــی ك ـــری موضوعات ـــرای يادگي ـــم ب ـــت ه ـــن فرص ـــما از اي ـــا ش ت
ــان را  ــم ذهنتـ ــد و هـ ــتفاده كنيـ ــتند، اسـ ــذاب هسـ ــان جـ برايتـ

تقويـــت كنيـــد

۲- فعالیت بدنی داشته باشید ■

ـــد  ـــتيد و باي ـــهری هس ـــون بين ش ـــک كامي ـــده ی ي ـــما رانن ـــی ش وقت
ـــتن  ـــردن و داش ـــيد، ورزش ك ـــان باش ـــت فرم ـــی پش ـــافتی طوالن مس
ـــدت 11  ـــه م ـــما ب ـــد ش ـــرض كني ـــت. ف ـــوار اس ـــی دش ـــت بدن فعالي
ــاعت  ــد، ســـپس 10 سـ ــم رانندگـــی می كنيـ ــاعت پشـــت هـ سـ

ـــدام  ـــه م ـــن چرخ ـــد و اي ـــير را برمی گردي ـــاره مس ـــتراحت و دوب اس
ـــای آن  ـــد. كج ـــگاه كني ـــه ن ـــن برنام ـــه اي ـــال ب ـــود. ح ـــرار می ش تك
ــان  ــنهاد ها را برايتـ ــی پيشـ ــه برخـ ــت؟ در ادامـ ــای ورزش اسـ جـ

آورده ايـــم:
اســـتفاده از دوچرخه هـــای تاشـــو: ايـــن دوچرخه هـــا را می توانيـــد 
ـــواب، آن را  ـــگام خ ـــد و هن ـــرار دهي ـــان ق ـــای خوابت ـــه ی ج در محفظ
روی صندلـــی مســـافر يـــا بـــه اصـــالح ســـمت شـــاگرد بگذاريـــد 
ــد،  ــه پاركينـــگ منتقـــل می كنيـ ــون را بـ ــه كاميـ و هنگامـــی كـ
در اطـــراف پاركينـــگ، ســـوار آن شـــويد تـــا هـــم فعاليـــت بدنـــی 
ـــد،  ـــرون می روي ـــرای كاری بي ـــر ب ـــم اگ ـــيد و ه ـــته باش ـــی داش خوب

از ترافيـــک جلوگيـــری كنيـــد.
همـــراه داشـــتن كفش هـــای مخصـــوص دويـــدن: ايـــن 
ــيار راحـــت بـــرای  كفش هـــای ســـبک يـــک گزينـــه ارزان و بسـ
حمل ونقـــل اســـت. شـــما می توانيـــد در همـــان مـــكان 
ـــد  ـــی راه بروي ـــدازه ی كاف ـــه ان ـــا ب ـــيدن آن ه ـــا پوش ـــتراحتتان ب اس

ــد. ــا بدويـ و يـ
ــی  ــای خوبـ ــز از گزينه هـ ــا نيـ ــه: دمبل هـ ــتن وزنـ ــراه داشـ همـ
ـــا  ـــر ج ـــا ه ـــيد ت ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــد ب ـــه می تواني ـــتند ك هس
ـــد  ـــت كني ـــان دق ـــط در انتخابش ـــد. فق ـــا كار كني ـــا آن ه ـــد ب ـــت ش وق
ـــد  ـــی بگذاري ـــند و در جاي ـــما باش ـــی ش ـــرايط بدن ـــا ش ـــب ب ـــا متناس ت
ـــرار  ـــان ق ـــر پايت ـــا را زي ـــاًل آن ه ـــد؛ مث ـــان نكن ـــری تهديدت ـــه خط ك
ـــا كالچ  ـــز و ي ـــدال گاز، ترم ـــر پ ـــه زي ـــت ب ـــن اس ـــرا ممك ـــد، زي ندهي

برونـــد و ايـــن اتفـــاق می توانـــد مرگبـــار باشـــد!
قـــدم شـــمار: گام شـــمار يكـــی ديگـــر از وســـايل خوبـــی اســـت 
ـــان  ـــمار در زم ـــدم ش ـــيد. ق ـــته باش ـــراه داش ـــت هم ـــر اس ـــه بهت ك

ــكان را  ــن امـ ــما ايـ ــه شـ ــاده روی، بـ ــا پيـ ــواری و يـ دوچرخه سـ
ـــرای  ـــن كار ب ـــد. اي ـــری كني ـــود را پيگي ـــرفت خ ـــا پيش ـــد ت می ده

ــت. ــاده اسـ ــزه فوق العـ ــت انگيـ تقويـ
 توصيه های پزشكی به رانندگان
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ــن  ــما در كابيـ ــت. شـ ــر اسـ ــالمتی تان مضـ ــرای سـ ــی بـ بی خوابـ
كاميـــون خـــود زندگـــی می كنيـــد. پـــس بـــرای تشـــک و بالـــش 
خـــود كمتريـــن هزينـــه را در نظـــر نگيريـــد. رختخوابتـــان بايـــد 
كيفيـــت مناســـبی داشـــته باشـــد تـــا شـــما هـــم خـــواب خوبـــی 

داشـــته باشـــيد.
ـــراه  ـــه هم ـــز ب ـــل ني ـــل حم ـــاری قاب ـــن و بخ ـــک ف ـــن، ي ـــر اي ـــالوه ب ع
ـــور  ـــما مجب ـــد و ش ـــراب ش ـــان خ ـــر كاميونت ـــا اگ ـــيد ت ـــته باش داش
شـــديد تـــا رســـيدن تعميـــركار صبـــر كنيـــد، شـــما را گـــرم يـــا 

ســـرد نگـــه دارد.
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ايـــن حرفـــه می توانـــد خســـته كننده باشـــد. كيلومترهـــا 
رانندگـــی و ديـــدن جاده هـــا، درختـــان و مناظـــر يكنواخـــت 
ــه  ــن كـ ــا ايـ ــد و يـ ــان كنـ ــی پريشـ ــه راحتـ ــما بـ ــد شـ می توانـ
ـــت  ـــوب اس ـــد. خ ـــر كني ـــف فك ـــات مختل ـــه موضوع ـــد ب ـــش از ح بي
ـــوب  ـــم خ ـــردن ه ـــر ك ـــد فك ـــش از ح ـــات بي ـــی اوق ـــه گاه ـــد ك بداني
ـــدت  ـــه م ـــوع ب ـــک موض ـــدن روی ي ـــز ش ـــع متمرك ـــت. در واق نيس
خيلـــی طوالنـــی می توانـــد فكـــر شـــما را خـــراب كنـــد و حتـــی 
ــان  ــا برايتـ ــا در اينجـ ــود. مـ ــی شـ ــای احساسـ ــث واكنش هـ باعـ

توصيه هايـــی داريـــم:
ــاره  ــا اجـ ــد و يـ ــد. خريـ ــتفاده كنيـ ــی اسـ ــای صوتـ * از كتاب هـ
كتاب هـــای صوتـــی و گـــوش دادن بـــه نويســـندگان مـــورد 
عالقه تـــان هنـــگام رانندگـــی كمـــک می كنـــد تـــا شـــما از ايـــن 
ـــذاب  ـــان ج ـــه برايت ـــی ك ـــری موضوعات ـــرای يادگي ـــم ب ـــت ه فرص

هســـتند، اســـتفاده كنيـــد و هـــم ذهنتـــان را تقويـــت كنيـــد.
* نـــوار كاســـت زبـــان همـــراه داشـــته باشـــيد. هـــدف از گـــوش 
دادن بـــه ايـــن نوارهـــا ايـــن نيســـت كـــه شـــما زبـــان ديگـــری را 
بـــه صـــورت ســـليس صحبـــت كنيـــد؛ امـــا می توانيـــد برخـــی از 
ـــت  ـــد اس ـــی مفي ـــوص زمان ـــه خص ـــن كار ب ـــد. اي ـــارات را بياموزي عب
ـــد،  ـــت می كنن ـــی صحب ـــان متفاوت ـــا زب ـــه ب ـــرادی ك ـــا اف ـــما ب ـــه ش ك
كار داشـــته باشـــيد. در واقـــع ايـــن كار بـــه اعتبارتـــان می افزايـــد.

ــورمان  ــنتی كشـ ــيقی های سـ ــد. موسـ ــوش كنيـ ــيقی گـ * موسـ
ــتند. ــی هسـ ــای خوبـ گزينه هـ
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كارهـــای راه دور هميشـــه بـــه زندگـــی ســـالم خانوادگـــی 
ـــس  ـــما پ ـــه ش ـــت ك ـــت نيس ـــن درس ـــوند. اي ـــر نمی ش منج
از چنـــد هفتـــه در جـــاده بـــودن، بـــه راحتـــی بـــه خانـــه 
ـــن  ـــا اي ـــد! و ي ـــش بگيري ـــی در پي ـــی نبات ـــد و زندگ برگردي
ـــان  ـــيد و خانواده ت ـــان برس ـــای خودت ـــه كاره ـــط ب ـــه فق ك

را ناديـــده بگيريـــد.
يكـــی از راه هـــای ارتبـــاط بـــا خانواده تـــان ايـــن اســـت 
كـــه وقتـــی بـــه خانـــه برگشـــتيد داســـتان های ســـفر و 
ـــتراک  ـــه اش ـــا ب ـــا آن ه ـــير را ب ـــول مس ـــان در ط عكس هايت

بگذاريـــد.
ـــه در  ـــد ك ـــالع دهي ـــود اط ـــدان خ ـــه فرزن ـــفر ب ـــل از س قب
ـــد  ـــا بخواهي ـــد. از آن ه ـــی داري ـــدام مســـيرها قصـــد رانندگ ك
ـــد. ســـپس در  ـــا بگردن ـــن مكان ه ـــه ی اي ـــال تاريخچ ـــه دنب ك
ـــق  ـــوردش تحقي ـــا در م ـــه آن ه ـــی ك ـــفر از مناطق ـــول س ط
ــه  ــه خانـ ــه بـ ــی كـ ــد. هنگامـ ــس بگيريـ ــد، عكـ كرده انـ
برگشـــتيد، حداقـــل يـــک ســـاعت زمـــان بگذاريـــد و بـــا 
ـــک  ـــن ي ـــد. اي ـــت كني ـــا صحب ـــورد آن ه فرزندانتـــان در م
ـــن  ـــود و در عي ـــد ب ـــا خواه ـــرای آن ه ـــری ب ـــه ی يادگي تجرب

ــد. ــر می كنـ ــما را قوی تـ ــن شـ ــاط بيـ ــال ارتبـ حـ
ـــه  ـــاب را ب ـــان كت ـــان و هم ـــرای خودت ـــی ب ـــاب صوت ـــک كت ي
ـــی  ـــد. هنگام ـــه كني ـــرتان تهي ـــرای همس ـــذی ب ـــورت كاغ ص
ـــم  ـــا ه ـــی ب ـــبكه های اجتماع ـــر ش ـــا ديگ ـــی ي ـــا گوش ـــه ب ك
ــه را كـــه در مـــورد  صحبـــت می كنيـــد، می توانيـــد آنچـ
كتـــاب بيشـــتر دوســـت داريـــد بـــا هـــم بـــه اشـــتراک 
بگذاريـــد. ايـــن كمـــک می كنـــد تـــا همديگـــر را بيشـــتر 

ـــد. ـــرار كني ـــم برق ـــا ه ـــری ب ـــاط بهت ـــيد و ارتب بشناس

خدامحوری و ریسک پذیری مهم ترین ویژگی قهرمان شهر ما ))شهردار سلماس ((

نکاتی برای حفظ سالمت رانندگان جاده

یادداشت: مهدی ایرانپور �
یکــی از چالــش هــای اصلــی 
در حــوزه خبــری شهرســتان 
ســلماس عــدم برگــزاری جلســات 
و نشســت هــای خبــری و یــا عــدم 

اطــالع رســانی بــه موقــع جلســات متعــددی کــه در خفــا 
ــامل  ــود را ش ــی ش ــزار م ــگاران برگ ــور خبرن ــدون حض و ب

ــردد. ــی گ م
ــه،  ــی جامع ــای اساس ــی از نیازه ــه یک ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــر و تصمیمات ــا، عملک ــدی از فعالیته ــره من ــی و به آگاه
ــود را  ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــتگاههای اجرای ــط دس ــه توس ک
ــانی،  ــالع رس ــای اط ــی از ارکان ه ــردد و یک ــی گ ــامل م ش
ــت  ــه در نهای ــتند ک ــگاران هس ــانه ای و خبرن ــه رس جامع
ــات  ــن از جلس ــن رک ــه ای ــت ک ــد اس ــی مدی ــف مدت تاس
و فضــای اطــالع رســانی شهرســتان ســلماس کنــار 
ــویی  ــدی و از س ــره من ــدم به ــث ع ــده و باع ــته ش گذاش
ــت. ــم زده اس ــهروندان را رق ــوق ش ــدن حق ــال ش پایم
ــازمانها و  ــای ادارات، س ــی ه ــط عموم ــه رواب ــی ب ــا نگاه ب
ــات  ــانی خدم ــالع رس ــه اط ــزم ب ــه مل ــی ک ــر نهادهای دیگ
ــت  ــه فعالی ــم ک ــی یابی ــوده، در م ــود ب ــای خ و عملکرده
ــورت  ــا بص ــه و ی ــام نگرفت ــه انج ــن زمین ــری در ای موث
ــی  ــه تخصص ــتن هیچگون ــدون داش ــف و ب ــی ضعی خیل
ــرای  ــی ب ــراد و کارکنان ــانی، اف ــالع رس ــوزه اط الزم در ح
ــن  ــه کوچکتری ــد ک ــده ان ــارده ش ــم گم ــر مه ــن ام ای
دانــش را در زمینــه اطــالع رســانی نداشــته انــد.
در عصــری کــه ارتباطــات و اطــالع رســانی نقــش 
بســزایی در زندگــی روزمــره انســانها داشــته و از 
ــوط  ــانی مرب ــالع رس ــن اط ــه ای ــی ک ــر زمان ــویی دیگ س
بــه عملکردهــا، خدمــات و پاســخگویی دولتمــردان 
باشــد، عــدم شــفاف ســازی ایــن مــوارد را نوعــی 
ــرد. ــی ک ــوان تلق ــی ت ــه م ــدی در جامع ــق ناامی تزری
ــت در  ــد کاری دول ــون رون ــد و چ ــردم از چن ــه م ــی ک زمان
ــاله  ــن مس ــد و ای ــدا نکنن ــی پی ــازمانها آگاه ادارات و س
ــرد  ــورت گی ــم کاری ص ــا ک ــود و ی ــه ش ــدی نگرفت ج
موجبــات عــدم رضایتمنــدی مــردم را فراهــم مــی ســازد 
و حــال آنکــه ایــن عــدم اطــالع رســانی و سســتی در ایــن 
ــورت  ــت ص ــه دول ــب ب ــئولین منتس ــرف مس ــه از ط زمین
ــود. ــی ش ــوب م ــت محس ــه دول ــت ب ــی خیان ــرد، نوع گی
عــدم اطــالع رســانی جلســات بــه مثابــه بســتن 
ــردم  ــه روی م ــازی ب ــفاف س ــانی و ش ــالع رس ــای اط دربه
ــت  ــهروندان اس ــه ش ــوق اولی ــمردن حق ــم ارزش ش و ک
ــئولین  ــرای مس ــیار ب ــات بس ــه دفع ــورد ب ــن م ــه ای ک
و خصوصــا فرمانــداری ایــن شهرســتان کــه بعنــوان 
ــتان  ــت در شهرس ــد دول ــوول ارش ــام مس ــده و مق نماین
ــت، در  ــل اس ــن معض ــری ای ــه پیگی ــف ب ــلماس موظ س
میــان گذاشــته شــده اســت و متاســفانه هیچگونــه 
اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام نگرفتــه اســت.
رســـانه هـــای شهرســـتان ســـلماس بـــرای انعـــکاس 
ــردم  ــه مـ ــالمی بـ ــوری اسـ ــام جمهـ ــات نظـ خدمـ
ــی  ــتی آمادگـ ــم داشـ ــع و چشـ ــدون توقـ ــواره بـ همـ
ــوت  ــورت دعـ ــد و در صـ ــته انـ ــالم داشـ ــل را اعـ کامـ
در دشـــوارترین شـــرایط هـــم حضـــور خواهنـــد 
ــات را  ــات جلسـ ــتاوردها و تصمیمـ ــا دسـ ــت تـ داشـ
ــته  ــز داشـ ــادی نیـ ــد و انتقـ ــر نقـ ــاب داده و اگـ بازتـ
انـــد در جهـــت اصـــالح امـــور بـــوده و نیـــت 
ــت. ــوده اسـ ــل نبـ ــاله دخیـ ــن مسـ ــری در ایـ دیگـ
ــردم  ــای م ــته ه ــه از خواس ــار برگرفت ــن انتظ ــویی ای از س
ــازی و  ــفاف س ــه ش ــزم ب ــگاران را مل ــه خبرن ــت ک اس
اطــالع رســانی کــرده اســت و مســئولین نبایــد 
خبرنــگاران را نامحــرم دانســته و آنــان را  از جلســات 
ــگاه  ــث ن ــوع باع ــن موض ــا  ای ــه بس ــد، چ ــروم کنن مح
ــان  ــرد آن ــئولین و عملک ــه مس ــبت ب ــردم نس ــه م بدبینان
ــک  ــاق تاری ــه ات ــات ب ــل جلس ــردد و تبدی ــر گ را منج
و ســاکت موجبــات تخلــف را فراهــم خواهــد آورد.
ـــاله  ـــن مس ـــل ای ـــرای ح ـــوان ب ـــی ت ـــه م ـــکاری ک  راه
ارائـــه کـــرد، بـــا بـــه کارگیـــری نیروهـــای متخصـــص 
ــای  ــدن دوره هـ ــانی و گذرانـ ــالع رسـ ــه اطـ در زمینـ
ــارت و  ــرل و نظـ ــه و کنتـ ــن زمینـ ــی الزم در ایـ تخصصـ
ارزشـــیابی مســـتمر فعالیـــت آنـــان،  روابـــط عمومـــی 
ــل  ــرده و تعامـ ــت کـ ــازمانها را تقویـ ــای ادارات و سـ هـ
ـــه  ـــتان،  ب ـــگاران شهرس ـــا خبرن ـــان ب ـــض آن ـــدون تبعی ب
ســـادگی مـــی تـــوان از ایـــن معضـــل عبـــور کـــرد.

آقای فرماندارصیغه 
محرمیت خبرنگاران با 
جلسات را جاری سازید

یادداشت



خوشـبختانه در شـهرمان سـلماس مديرانـی هسـتند كـه 
تمـام شـب و روز خـود را مصـروف خدمـت بـه مـردم 
نمـوده و از هيـچ تالشـي در جهـت راحتـي و آسـايش 
عمومـي فروگـذاري نمـي نماينـد اينگونـه مديـران  بـه 
عنـوان صاحبـان ايـده و طـرح آنچـه در تـوان داشـته 
و دارنـد بـر طبـق اخـالص گذاشـته و درجهـت پيشـرفت و 
توسـعه ايـن شهرسـتان قدمهـاي راسـخي بـر مـي دارنـد. 
بايسـتي قـدردان چنيـن مديرانـی بـود كـه هدفشـان صرفـاً 
در جهـت ارتقـاء سـطح ايـن شهرسـتان در عرصـه هـاي 
مختلـف اسـت عالقمنـدان بـه توسـعه و پيشـرفت شـهر در 
حقيقـت هدفـي بـه جـز خدمـت بـه مـردم و ايجـاد زمينـه 
ندارنـد. و  نداشـته  شهرسـتان  ارتقـاء  بـراي  هايـي 

ايـن شهرسـتان بـه عنـوان يكـي از شـهرهاي زيبـاي خطـه 
سرسـبز اسـتان آذربايجـان غربـي همـواره در طـول سـاليان 
اخيـر دسـتخوش تغييـر و تحـوالت جـدي و اساسـي شـده 
اسـت چـرا كـه صاحبـان ايـده هـاي تحـول آفريـن بـه 
جـاي اسـتفاده از طرحهـاي غيـر مفيـد ، آنهـا را درجهـت 
گيرنـد. مـی  بـكار  شهرسـتان  مشـكالت  سـاماندهی 

ــت  ــي الزم اسـ ــن موضوعـ ــت چنيـ ــه اهميـ ــه بـ ــا توجـ  بـ
مســـئولين محتـــرم شهرســـتان ســـلماس ضمـــن حمايـــت 
از چنيـــن مديـــران تالشـــگری كـــه بـــا اســـتفاده از 
تجربيـــات عالـــي خـــود باعـــث ايجـــاد شـــور و نشـــاط در 
منطقـــه شـــده و زمينـــه هـــاي خدمـــت بـــه همشـــهريان 
عزيزمـــان را فراهـــم مـــي نماينـــد راه را درجهـــت 
توســـعه فعاليتهـــاي ايـــن عزيـــزان همـــوار نماينـــد . 
ــداری و  ــكان راهـ ــول سـ ــا قبـ ــه بـ ــری كـ ــری مديـ اصغـ
ــول  ــلماس، تحـ ــتان سـ ــاده ای شهرسـ ــل جـ ــل و نقـ حمـ
آفريـــده و گامهـــای مســـتحكمتری بـــرای پيشـــرفت ايـــن 
ـــتان  ـــابقه اس ـــران باس ـــی از مدي ـــد. وی يك ـــته ان ـــه برداش منطق

ـــكاری  ـــای ابت ـــرح ه ـــواره ط ـــه هم ـــی اســـت ك آذربايجـــان غرب
ـــرای  ـــداع نمـــوده و ب ـــه نفـــع مـــردم و شهرســـتان باشـــد اب كـــه ب

اســـتفاده همشـــهريان عزيـــز ارائـــه مـــی نمايـــد.  
ـــان بايســـتي چنيـــن اقدامـــات شايســـته  ـــم و بي ـــا كداميـــن قل ب
ـــدس  ـــه مهن ـــرا ك ـــيد چ ـــم كش ـــه قل ـــود و ب ـــروع نم اي راش
اصغـــری بـــا ايـــن كار شايســـته خـــود ،خدمـــت بزرگـــي 
ـــه  ـــد كـــه تاريـــخ بهايـــي مضاعـــف ب ـــراي ايـــن شـــهر نمـــوده ان ب
ـــهرمان  ـــاي ش ـــگر و توان ـــر تالش ـــن مدي ـــهاي اي ـــل تالش حاص
ـــتان و  ـــرم شهرس ـــئولين محت ـــم مس ـــد واري ـــد داد .امي خواه
ـــه، راه را  ـــران باتجرب ـــن مدي ـــت از چني ـــن حماي ـــتان ضم اس
ـــازند. ـــا هموارترس ـــده آنه ـــاي ارزن ـــت ه ـــراي گســـترش فعالي ب

آفريـــن و دســـت مريـــزاد مـــي گوئيـــم بـــه حاصـــل 
تالشـــهاي ايـــن مديـــر اليـــق و توانـــا كـــه شـــب و 
ــروف كار  ــتان، مصـ ــن شهرسـ ــای ايـ ــود را  در راههـ روز خـ
ــت .  ــوده اسـ ــردم نمـ ــه مـ ــات بـ ــه خدمـ ــالش و ارائـ و تـ
وقتـــي پـــاي صحبتهـــاي ايـــن مديـــر خســـتگی 
ــالي  ــوح از البـ ــه وضـ ــتيم بـ ــا نشسـ ــي مدعـ ــر و بـ ناپذيـ
سخنانشـــان عشـــق بـــه خداونـــد متعـــال و خدمـــت بـــه 
همشـــهريان عزيـــز را يافتيـــم اوئـــي كـــه مـــا ديديـــم بـــا 
ــز  ــي جـ ــان هدفـ ــا كاركنـ ــته بـ ــوب و شايسـ ــل خـ تعامـ
ــد .  ــته و ندارنـ ــتان نداشـ ــن شهرسـ ــردم  ايـ ــت بهمـ خدمـ
ـــوان  ـــه عن ـــری ب ـــدس اصغ ـــاله مهن ـــن س ـــارب كاري چندي تج
ـــايان  ـــاي ش ـــت ه ـــه موفقي ـــي ب ـــدت طوالن ـــن م ـــر، در اي مدي
توجهـــي دســـت يافتـــه كـــه همـــگان از تالشـــهاي ايـــن 
مديـــر جـــوان و اليـــق دســـت بـــه دهـــان مانـــده و بـــر آن 
افتخـــار مـــي نماينـــد شـــايد ذكـــر ويژگـــي هـــاي ايـــن 
مديـــر خـــوش برخـــورد و نكونـــام خالـــي از لطـــف نباشـــد 
ـــن  ـــرم از كار اي ـــئولين محت ـــي مس ـــا و حت ـــهريان م ـــه همش ك
مديـــر شايســـته شـــهرمان اظهـــار رضايـــت كامـــل دارنـــد.

هفته نامه سیـــاسی 
فرهنـــگی و اجتمــــاعی 

آخـــــار
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خبــــر ■

کارهای در دست اقدام اداره : ■
ســازی  ایمــن  و  ســاماندهی 
. شهرســتان  اصلــی  محورهــای 
ســاماندهی 6 مــورد از نقــاط حادثــه 

خیــز شناســایی شــده شهرســتان.
در  الزم  ایمنــی  عالئــم  نصــب 
ــه  ــه ب ــا توج ــتایی ب ــای روس محوره
تناســب جمعیتــی و بــار ترافیکــی 

مناطــق.
چراغهــای  بازســازی  و  ترمیــم 
مواصالتــی  محورهــای  روشــنایی 

. ن ســتا شهر
ترمیــم ســطح روســازی محورهــای 
شهرســتان)  روســتایی  و  اصلــی 

چالــه پرکنــی و لکــه گیــری(.
در  موجــود  پلهــای  ســاماندهی 
و  ،فرعــی  اصلــی  محورهــای 

شهرســتان. روســتایی 
هــای  پــروژه  کشــی  خــط  انجــام 
فاقــد خــط کشــی حــوزه اســتحفاضی 

شهرســتان.
برنامه های آتی اداره : ■

ــش  ــوز روکـ ــذ مجـ ــت اخـ درخواسـ
آســـفالت بـــرای محورهـــای اصلـــی 
ـــر. ـــول 300 کیلومت ـــتایی بط و روس

ـــط  ـــرای خ ـــوز ب ـــذ مج ـــت اخ درخواس
کشـــی کلیـــه محورهـــای روســـتایی 

شهرســـتان.
ــاماندهی  ــرای سـ ــزی بـ ــه ریـ برنامـ
محورهـــای  ســـازیکلیه  ایمـــن  و 
اصلـــی شهرســـتان. و  روســـتایی 
ماشـــین  نـــاوگان  ســـازی  آمـــاده 
ـــام  ـــت انج ـــنگین اداره جه ـــع س آالت
ـــات راهـــداری زمســـتانی  ـــر عملی بهت

ــتان. ــتحفاظی شهرسـ ــوزه اسـ حـ
برنامـــه ریـــزی جهـــت شناســـایی و 
ـــای  ـــز محوره ـــه خی ـــاط حادث ـــع نق رف
روســـتایی  و  فرعـــی   ، اصلـــی 

شهرســـتان

کارهای انجام شده در اداره : ■
عملیـــات تســـطیح و رکالژ راههـــای روســـتایی بخـــش 
کوهســـار و مرکـــزی شهرســـتان بطـــول 341+400 

کیلومتـــر.
ـــای  ـــازی محوره ـــانه س ـــزی و ش ـــن ری ـــات ش ـــرای عملی اج
ـــول 40+000  ـــتان بط ـــش کوهسارشهرس ـــتایی بخ روس

کیلومتـــر.
 اجـــرای عملیـــات لکـــه گیـــری محورهـــای اصلـــی ، فرعـــی و 
ـــول  ـــزی شهرســـتان بط روســـتایی بخـــش کوهســـار و مرک

ـــر. 600+116 کیلومت
ــی و  ــی ، فرعـ ــای اصلـ ــم در محورهـ ــو و عالئـ نصـــب تابلـ

ــتان  ــتحفاظی شهرسـ ــوزه اسـ ــتایی حـ روسـ
عملیـــات تنظیـــف رفوژهـــای میانـــی محورهـــای اصلـــی 

ــر. ــول 000+20 ئکیلومتـ ــتان بطـ شهرسـ
عملیـــات تنظیـــف تابلـــو و عالئـــم محورهـــای حـــوزه 

اســـتحفاظی شهرســـتان.
ـــلماس  ـــور س ـــیروانی 6/1 مح ـــیب ش ـــات ش ـــرای عملی اج

ـــی (. ـــوژ میان ـــطی ) رف ـــره وس ـــه جزب - ارومی
ـــلماس  ـــور س ـــیروانی 4/1 مح ـــیب ش ـــات ش ـــرای عملی اج

ـــر. ـــول 000+10 کیلومت ـــت بط ـــد رف ـــه بان ارومی
ـــش  ـــتایی بخ ـــای روس ـــی محوره ـــات برفروب ـــرای عملی اج

ـــر. ـــول 700+300 کیلومت ـــزی بط ـــار و مرک کوهس
ـــی و  ـــی ، فرع ـــای اصل ـــی محوره ـــات برفروب ـــرای عملی اج

روســـتایی حـــوزه اســـتحفاظی شهرســـتان.

راهداران سفیر آرامش در جاده ها
گزارش ■
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پیامبر صلی هلل علیه و آله :
رِّ ِعقابا البَْغُی؛ ِانَّ اَْسَرَع الَْخْیِر ثَوابا الِبرُّ َو ِانَّ اَْسَرَع الشَّ

پاداش نیکوکاری زودتر از هر کار خوب دیگری می رسد و کیفر 
ستم و تجاوز زودتر از هر کار بد دیگری گریبان می گیرد.

کـی ز نظـر گریـزد آن چهـره ی آشـنایتان                یـا ز دلـی بـرون شـود صحبـت بـا وفایتـان

بـه نـام آن واالیـی که جوبیار رحمـت و ایثار را به چشـمه جوشـان خدمت متصل 
نموده اسـت . شکی نیسـت زحمات و تالش های انسان های شریفی که سالهای 
عمرخـود را بـرای خدمت به مردم سـپری کردنـد . هرگز فراموش نخواهد شـد و 
در دفتـر تاریخ این دیار سرسـبز ثبت و ضبط خواهد شـد . بدیهی اسـت خدمات 
ارزنـده بـرادر گرامـی جنـاب آقای  صیامـی او که در کنـف الطاف خاصـه ی الهی 
سـالها خدمـت به حقه ثمر بخـش و موثر را در کسـوت جهادگـر در کارنامه خود 
دارد با هیچ پاس داشـتی قابل جبران نیسـت. بدینوسیله انتخاب حضرتعالی را به 
بـه عنـوان رئیس جدید شـورای اسـالمی شهرسـتان سـلماس تبریـک عرض 
نمـوده و از خداونـد جهانـدار جـان آفریـن آرزوی سـالمتی و توفیـق خدمـت 
بیشـتر بـه مـردم شـریف سـلماس بـه عنـوان نماینـده این مـردم در شـورای 
. نمایـم  مـی  مسـئلت  برایتـان    ، غربـی  آذربایجـان  اسـتان  اسـالمی  هـای 

جناب آاقی

 بهروز صیامی تمر

از طرف سردفتران اسناد رسمی، ازدواج وطالق 
حوزه ثبتی شهرستان سلماس

ریاست محترم شورای اسالمی شهرستان سلماس

انتخـاب بجـا و شایسـته جنابعالـي  بـه عنـوان  ریاسـت جدیـد شـورای 
اسـالمی شهرسـتان سـلماس بسـیار باعث مسـرت و خشـنودی است. به 
گواهـی آگاهـی و دانـش و نظـر بـه اطمینـان خاطـر و اعتمـاد  وافر نسـبت 
بـه  تعهـد و توانمنـدی  هـای  مدیریتـی جنابعالـی درکمـال افتخـار ایـن 
مسـئولیت خطیـررا به محضر شـریفتان تبریـک  و تهنیت عـرض می نمایم 
. امیـد آنسـت که بـا تدبیـر و شایسـتگی های حضرتعالی مسـیر توسـعه و 
آبادانـی منطقـه بـا سـرعت هرچـه بیشـتر آنگونه که شایسـته مـردم فهیم 
اسـت پیمـوده شـود .انتظار آنسـت که مـردم عزیز ایـن منطقه سرسـبز با 
مشـارکت در امـور و حمایت از شـما بـرادر ارزشـی  زمینه توسـعه و آبادانی 
این اسـتان و شهرسـتان پهناور را فراهـم نمایند. از خداوند بـزرگ روزهای 
درخشـانی را بـرای ایـن شهرسـتان و شـاهد پیشـرفت هـا و تحـوالت 
شـگرفی در تمامـی عرصـه هـای توسـعه ای خواهیـم بـود.  ان شـاء اهلل

شرکت خدماتی طال پوریای توران سلماس 
 سعید عبدلی سلطان احمدی

ریاست محترم شورای اسالمی شهرستان سلماس

باقيـات صالحات؛ اعمـال صالحی اسـت كه نزد خـدا محفوظ 
می  مانـد و باعـث شـكر و اجـر عظيـم از جانـب پـروردگار 
می  شـود. بنابرايـن تعريـف، باقيـات صالحـات تمـام اعمالـی 
هسـتند كه انسـان در دنيـا انجـام داده و در آخـرت ثمره  اش 

را می  بينـد.
باقيـات صالحات از مسـائل مهمی اسـت كـه قرآن نيـز در دو 
َِّذيَن اْهَتـَدْواْ ُهًدی  ُ ال آيه بر آن تأكيد كرده اسـت: »َو يَِزيـُد اهللَّ
ا«]1[؛  َک ثََوابًا َو َخيْر مَّـَردًّ ِـّ الَِحاُت َخيـْر ِعنَد َرب َو الَْباقَِيـاُت الصَّ
الِحاُت  نْيـا َو الْباقِيـاُت الصَّ » الْمـاُل َو الَْبُنـوَن زيَنـُة الَْحيـاِة الدُّ
َِّک ثَوابـاً َو َخْيٌر أََمـاًل«.]2[ قطعا باقيـات صالحات  َخْيٌر ِعْنـَد َرب
از موضوعـات مهمـی بـوده كـه بـرای لـزوم تالش در كسـب 
آن، روايات بسـياری وجـود دارد و حتـی در روايتـی از باقيات 
صالحـات تعبيـر بـه گنج شـده اسـت كـه گنـج واقعـی برای 

انسـان، هميـن می تواند باشـد.
امـام صادق)عليه السـالم( فرمـود: هـر كـس از ايـن جهـان 
درگـذرد پـس از مـرگ، چيـزی بـه او نمی رسـد جز ايـن كه 
پيش تر سـه چيزی از خـود باقی گذاشـته باشـد: 1. كار نيكی 
كـه اثـرش پـس از او باقـی باشـد؛ 2. سـنت حسـنه  ای كه در 
ميان مردم رواج داده باشـد و بعد از او مردم بـه آن روش عمل 

كننـد؛ ۳. فرزنـد صالحـی كه بـرای او دعـا كند.
باقيات وصالحات تعبيري قرآني اسـت كه در فرهنگ اسالمي 
ما جايـگاه ويـژه اي يافته اسـت و با وجـود تفسـير گوناگوني 
كه در كتب مختلف از آن ارائه شـده اسـت. امـا در مجموع امر 
صالحي اسـت كه ثواب آن تـا ابدالدهر ويـا به قولي تـا قيامت 
باقي مـي مانـد هرعمل نيـک و شايسـته انسـان كه بـه مردم 
مومن و مسـلمان خير مي رسـاند جزو باقيات نيـک و صالحه 
انسـان است.خوشـبختانه در ايـن گيتي هسـتند افـرادي كه 
بـا نيكي بـه همنوعـان خـود و با مـدارا بـا مـردم از خـود مهر 
ومحبـت وعطوفت به يـادگار گذشـته ورضايت حـق تعالي را 
كسـب مي نماينـد ايـن چنيـن خيريـن در جامعه بـه عنوان 
افـراد شايسـته، مومن و شـجاع انسـانهاي رئوفي هسـتند كه 
قسـمتي از امـوال خـود را در راه خشـنودی خداونـد اعطـاء 
می نماينـد. در اسـتان آذربايجـان غربی نيـز آمار افـراد خير 
ونيكـوكار كـم نيسـت و بسـياري از آنها بـا بزرگـواري هر چه 
تمامتر در خدمت مردم هسـتند. حسـينه حضرت رقيه )س( 
بـا همت و تـالش هيـات امنـای اين حسـنيه بنا شـده اسـت 
حسـينه ای كـه به گفتـه علمـای بـزرگ شهرسـتان از جمله 
امام جمعـه محترم يكـی از حسـينيه های بـا ارزش كـه بنام 
مبـارک دختـر پيامبرنامگـذاری شـده اسـت. اين عزيـزان با 
كارهـای نيک وشايسـته خـود گامهـای بـس بزرگـی در اين 

شهرسـتان برداشـته اند. خداوند متعـال رحمت كنـاد اموات 
اين انسانهای شـريف وخيرشـهرمان ، كه با كمک ومساعدات 
مالـی ، باعـث توسـعه فرهنـگ ومعـارف اسـالمي مي شـوند 
.كار بـزرگ وشايسـته ايـن بـرادران عزيـز تـداوم دهنـده راه 
وحركتي اسـت كـه خيرين اين اسـتان بـا مسـاعدتهاي مالي 
وتـالش پشـتكار شـان بـراي سـاماندهی مسـاجد ومدرسـه 

سـازی و ... شـده اند. 
بايسـتي اذعان نمودكـه تاثيـر باقيـات صالحـات در محوآثار 
گناهـان نيـز وجـود دارد ودر روايـات مختلفي از اهل تشـيع 
وتسـنن بدان اشـاره شـده اسـت . هـر عمـل نيک وشايسـته 
انسـان كه بـه مـردم مومـن ومسـلمان خير مـي رسـاند جزو 
باقيـات نيـک وصالحـه انسـان اسـت.دنياي امـروز دنيايـي 
اسـت كه چپاول وغـارت و وحشـيگري آن را فراگرفته اسـت 
امـا خوشـبختانه در ايـن گيتي هسـتند افـرادي كه بـا نيكي 
به همنوعـان خـود وبا مـدارا بـا مـردم از خـود مهـر ومحبت 
وعطوفـت بـه يـادگار گذشـته ورضايت حـق تعالي را كسـب 
مـي نمايند وهـم اكنـون درميهـن عزيزمـان افـراد فراواني با 
عنوان خيريـن وجـود دارند.كه دسـت مسـتمندان جامعه را 
گرفته واز هرگونه وارد شـدن فشـار وتالمات روحي ورواني بر 
آنها ممانعـت مي آورنـد وخيريـن در جامعـه به عنـوان افراد 
شايسـته، مومن و شجاع انسـانهاي رئوفي هستند كه قسمتي 
از امـوال خـود را در راه خشـنودی خداوند اعطاء مـی نمايند. 
بسـياري از آنهـا بـا اعطـاء امـوال ودارائيهـاي خـود در امـر 

مدرسـه سـازي ، مسـاجد و حسـينيه ها ،كمک به نيازمندان 
و بيمـاران در راه ايـزد منـان از اموال خـود و به نحو شايسـته 
اي انفـاق مي كننـد و چه خوب اسـت آنهايـي كـه از امكانات 
مالي كافـي برخـوردار هسـتند با توسـل بـه چنيـن كارهاي 
شايسـته اي آن دنيـاي خـود را آبـاد نماينـد. در شهرسـتان 
سـلماس نيز آمار افـراد خّيـر ونيكوكار كم نيسـت وبسـياري 
از آنهـا با بزرگـواري هر چه تمامتـر در خدمت مردم هسـتند.

اما اخيـراً شـنيده ايم يكـي از خيرين اين شـهر كه نخواسـته 
نامـی از او بـرده شـود و برای امـر خير ناشـناخته بمانـد برای 
اتمام حسـينيه حضرت رقيه )س( پا در ميان گذاشـته و تمام 

هزينـه هـای ايـن حسـينيه را متقبل شـده اند.
ــز  ــرادر عزي ــن ب ــوات اي ــاد ام ــت كن ــال رحم ــد متع خداون
ــداوم  ــزرگ وشايســته ت ــن كار ب ــا اي ــه ب ــهرمان ك ــر ش وخي
دهنــده راه وحركتــي اســت كــه خيريــن ايــن شــهربا 
مســاعدتهاي مالي وتالش پشــتكار شــان بــراي مســتمندان 

ــد. ــده ان ش
بايسـتي تقديـر وتشـكر نمـود ازتالشـها و زحمـات ايـن 
عزيـزان در ايـن حسـينيه، كه قابـل تقدير اسـت. مسـئولين 
محتـرم شـهرمان بـا حمايتهـاي بـي دريـغ خـود راه را براي 
فعاليـت چنيـن انسـانهای خيـر و خداشـناس، كـه بـا اعمال 
و رفتارپسـنديده خويـش آخرت شـان را بدسـت مـي آورند، 
باشـند. بايسـتي قدردانـي كـرد از جنـاب آقـاي كرباليـی 
سـعيد عطايی و هيـات امنـای حسـينيه حضرت رقيـه )س( 

كه نسـبت به چنيـن كار بـزرگ و شايسـته اي اقـدام نمودند 
.اميـد اسـت همـواره آنهايـي كـه از تـوان و امكانـات مالـي 
برخوردار هسـتند با الگو قـرار دادن اقدامات ارزشـمند چنين 
انسانهاي شايسـته اي آنان نيز نسـبت با انجام چنين كارهاي 
ارزشـمندی اقـدام نماينـد تـا فرهنـگ بـزرگ خيريـن ايـن 
شهرسـتان هميشـه تداوم يافتـه و به عنـوان يـک ارزش واثر 
مانـدگار در جامعه و شهرسـتان سـلماس جاويـدان بماند. در 
خاتمه ضمن آرزوي صحت وسـالمت براي ايـن عزيزان وآرزو 
و غفـران الهی بـراي رفتگان ايـن بـرادران گرامـي اميدواريم 
در آينده نيزكارهاي شايسـته ايـن بزرگواران، بـا كمک مردم 
وخيريـن تـداوم داشـته و روز بـه روز بـراي احـداث و مرمت 
مسـاجد تكايا و حسـينيه هـا ارائه خدمـات نمايند.ان شـاءا...

   امـام جمعـه سـلماس در بازديـد از فعاليـت های حسـينيه 
حضرت رقيـه )س(: قـدم در راه خير برداشـتن بـركات مادی 
و معنوی زيادی دارد و خوشـبختانه در سـايه تعاليـم دينی و 
مذهبـی خيريـن ما بـه گونـه ای تربيت شـده انـد كـه در امر 
سـاخت مسـاجد، حسـينيه ها و مدارس و... پيشـگام و پيش 

قدم هسـتند .
وی در ادامه افزود: دين مبين اسـالم همواره درباره رسـيدگی 
به نيازهای جامعه و احتياجات مؤمنين سـفارش كرده اسـت. 
كسـانی كه تـوان مالـی مناسـبی دارنـد مخاطب اصلـی اين 

دسـتورات الهی هستند.
ــه  ــچ گاه ب ــون؛ هي ــوا ممــا تحب ــی تنفق ــر حت ــوا الب ــن تنال  ل
ــی  ــت م ــه دوس ــه از آنچ ــر آنك ــيد مگ ــد رس ــی نخواهي نيك
ــرای  ــی اســالم ب ــد انفــاق كنيــد«. برخــی از احــكام مال داري
ــون  ــی ال يك ــده: ك ــوان ش ــی عن ــه طبقات ــدن فاصل ــم ش ك
دولــه بيــن االغنيــا منكــم...؛ تــا ايــن امــوال عظيــم در ميــان 
ثروتمنــدان شــما دســت بــه دســت نچرخــد. مفهمــوم خيــر 
ــا  ــه ب ــی شــود ك ــر كســی اطــالق م ــگ اســالمی ب در فرهن
توجــه بــه تــوان مالــی خــود بخشــی از آن را صــرف نيازهــای 

ــد. ــی كن ــه م جامع
وی در خاتمـه ضمـن تشـكر و قدردانـی ازتالشـهای هيـات 
امنای حضرت رقيه )س( مسـاجد و حسـينيه هـا را پايگاهی 
قـوی برشـمرد و تاكيـد كردند : شـما عزيـزان عـالوه براينكه 
بـرای احـداث و سـاماندهی حسـينيه اقـدام مـی كنيـد بـه 
نيازهای مـردم و مشـكالت آنها نيزتوجه ويژه داشـته باشـيد 
. بـا توجـه بـه اينكـه حسـينيه هـا محـل رفـت و آمد اقشـار 
مختلف اسـت امـكان اطالع رسـانی درباره مشـكالت بسـيار 
راحت تر و سـريع تر می شـود و خود اين حسـينيه مـی تواند 
محل رتق و فتق بسـياری از مشـكالت مـردم نيازمند باشـد.
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