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شهرستان

در ایام اربعین صورت گرفت؛

اعزام 27 هزار زائر به مرزهای غرب 
کشور از پایانه مرکزی شهرداری قم

| مديرعامل سازمان پايانه هاى مسافربرى 
شــهردارى قم گفت: در ايام اربعين بالغ بر 27 هزار 
زائر از پايانه مركزى به عتبات عاليات اعزام شــدند.
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى قم ، عليرضا 
پوريافر با اشاره به اقدامات انجام شده از سوى سازمان 
پايانه هاى مسافربرى شهردارى قم به مناسبت ايام 
اربعين، اظهار كرد: در ايام اربعين حسينى با سرويس 

دهى 775 دستگاه اتوبوس، مينى بوس و تاكسى برون شهرى 27 هزار و 371 زائر 
به مرزهاى مهران، چزابه و شلمچه اعزام شدند.وى ادامه داد: سازمان پايانههاى 
مسافربرى شــهردارى قم در اين ايام با برپايى موكب كريمه اهل بيت(س) در 
محوطه پايانه همه روزه پذيراى زائرين حسينى بود و با امكاناتى از قبيل ايستگاه 
پذيرايى صلواتى، ايستگاه فرهنگى، ايستگاه واكس صلواتى، راهنماى زائر، محل 
استراحت و شارژ موبايل در اين ايام به زائرين و مسافرين خدمات رسانى كرد.
مديرعامل سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى قم با بيان اينكه در ايستگاه 
صلواتى اين موكب همه روزه بالغ بر 2 هزار زائر پذيرايى شدند، خاطرنشان كرد: 
پليس پايانه، مسئول انتظام ســازمان و نماينده حمل و نقل در پايانه در واحد 
راهنماى زائر پاسخ گوى زائرين بودند. همچنين ايستگاه فرهنگى موكب با حضور 
مبلغين حوزه علميه استان پاسخگوى مسائل شرعى و اعتقادى زائرين بود.وى 
با تاكيد بر اينكه در ايام اربعين هزار و 800 بسته فرهنگى بين زائرين توزيع شد، 
تصريح كرد: در اين ايام كليه نمازخانههاى سازمان در پايانه ها و پاركسوارها و 
سالن انتظار مسافرين به صورت 24 ساعته به مسافرين خدمات رسانى كرد و 
واحد خدمات سازمان به صورت آماده باش همه روزه محوطه پايانه ها، نمازخانهها 

و سرويسهاى بهداشتى را نظافت كرد.

مشکل مالی جدی در برگزاری اجالس 
جهانی گردشگری در همدان  نداریم

| شــهناز محمدی  - معــاون امور 
عمرانى استاندار همدان با بيان اينكه در راستاى 
برگزارى اجالس جهانى گردشگرى در همدان 
مشكل مالى ســنگينى نداريم، گفت: برگزارى 
اين رويداد، از اقداماتى است كه تحريم آمريكا 
را بى اثر كرده و نشان مى دهند كه اين تحريم ها 

بر روى مردم دنيا تأثير ندارد.
محمود رضا عراقى در نشســت خبرى با محوريت برگزارى چهلمين 
اجالس جهانى گردشگرى در همدان با اشاره به اينكه برگزارى اين رويداد 
بين المللى مهم تر از آن چيزى شــد كه فكر مى كرديم، اظهار داشــت: 
باوجوداينكه آمريكا 13 آبان را براى شروع تحريم هاى جديد عليه ايران 

اعالم كرده ما كار اجالس را به خوبى و بدون هيچ ابايى پيش مى بريم.
وى با بيان اينكه در راســتاى برگزارى اجالس جهانى گردشــگرى 
اقدامات با اعتمادبه نفس در حال انجام اســت، افزود: دشمنى آمريكا با 
نظام جمهورى اسالمى مربوط به امروز و ديروز نيست و همزمان با انقالب 
اسالمى و نه گفتن به استكبار جهانى آغاز شــده است و آمريكا يكى از 
دشمنان بزرگ ما بوده كه در هر شرايطى قصد ضربه زدن به نظام مقدس 

جمهورى اسالمى را داشته است.
عراقى با تأكيد بر اينكه ملت ايــران در برابر اين تحريم ها و تهديدات 
همواره مقاوم بوده انــد، تصريح كرد: با همدلى، اتحــاد مردم و رهبرى 
مدبرانه امام راحل و مقام معظم رهبرى دشمنان نظام تابه حال به هيچ يك 

از اهدافشان دست پيدا نكرده اند.
معاون امور عمرانى اســتاندار همدان با اشــاره بــه اينكه چهلمين 
اجالس اعضاى وابسته سازمان جهانى گردشگرى با حضور شركت هاى 
گردشگرى از سراسر جهان در ايران- همدان برگزار مى شود، تأكيد كرد: 
برگزارى اين رويداد، عمًال يكى از اقداماتى است كه تحريم آمريكا را بى اثر 
كرده و نشان مى دهند تحريم هاى و تهديدات آمريكا همانند گذشته بر 

روى مردم دنيا تأثير ندارد.
عراقى با بيان اينكه درواقع با انقالب ايران و تسخير النه جاسوسى ابهت 
امريكا شكسته شد و همچنان در اين چند سال نتوانسته به مرحله قبل 
خودش بازگردد، گفت: اين اجالس چند برابر رويدادى كه فكر مى كرديم 

براى ما و معرفى ايران و همدان به جهان ارزش دارد.
معاون امور عمرانى استاندار همدان با اشاره به اينكه در راستاى حوزه 
گردشــگرى و توســعه اين حوزه يكى از اقدامات بسيار مهم برندسازى 
است، عنوان كرد: برند شهر جهانى اللجين و مبل و منبت مالير از جمله 

برندهاى استان است.

رییس پلیس فتای انتظامی آذربایجان غربی:

۵2 درصد جرایم سایبری آذربایجان 
غربی در حوزه اقتصادی است

| رئيس پليس فتاى انتظامى آذربايجان 
غربى در نشست خبرى با خبرنگاران با اشاره به 
اينكه خوشبختانه سهم استان در جرايم رايانه 
اى كشورى تنها 2 درصد است ،گفت : برداشت 
هاى غيرمجاز و كالهبردارى رايانه اى از جرايم 

اول استانى است.
ســرهنگ اكبر نصرتى افــزود : پرونده هاى 

متشــكله 52 درصد جرايم در بخش اقتصــادى،  36 درصد در بخش 
اخالقى،  10 درصــد در بخش اجتماعى و 2 درصد در بخش سياســى  

مى باشد.
وى از شهروندان خواســت از حساب هاى سنگين مالى در خريدهاى 
اينترنتى استفاده نكنند.سرهنگ نصرتى سواستفاده هاى مالى و كارت 
هاى اجاره اى را جزو بيشــترين جرايم حوزه اقتصادى عنوان كرد.وى 
بيشترين آســيب فضاى مجازى را در حوزه تلگرام  و اينستاگرام اعالم 
كرد.سرهنگ نصرتى گفت : گروه سنى دستگيرشدگان زير 18 سال را 5 
درصد،  19 تا 26 سال با 29 درصد و باالى 26 سال را 66 درصد تشكيل 
مى دهند.رئيس پليس فتاى انتظامى آذربايجان غربى بيشترين انگيزه 
پرونده هاى متشــكله  را مالى،  انتقام جويى،  ضداخالقى و مزاحمت و 

همچنين كنجكاوى اعالم كرد.

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب و 
فاضالب روستائی استان قم:

پدافند غیرعامل، راهبرد  مهم و اساسی 
مصون سازی و بازدارندگی کشور در 

مقابل انواع تهدیدات دشمنان است
| جــالل الدين اســدى رئيــس اداره 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل  شــركت آبفا 
روستائى اســتان قم در گفتگويى اظهار داشت: 
پدافند غيرعامل به عنوان راهبرد  مهم و اساسى 
مصون سازى و بازدارندگى كشور در مقابل انواع 
تهديدات دشمنان بوده و همانگونه كه مقام معظم 
رهبرى(مدظله) فرمودند» اگر مسئوالن اهميت 

پدافند غيرعامل را درك نكنند، كشور در معرض تهديدهاى غيرقابل جبران 
قرار ميگيرد».به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائى استان 
قم،  وي ادامه داد: در راســتاى بزرگداشت هفته پدافند غير عامل، كميته 
مديريت بحران و پدافند غير عامل شركت برنامه هاى متنوعى را در دست 
اجرا داشته كه استقرار اتاق فرماندهى مديريت بحران و پدافند غيرعامل با 
رعايت اصول مديريت بحران همچون؛ مقاومت و ايمنى ســازه اى از جمله 
مهمترين اين برنامه ها مى باشد.اسدى با تشريح برنامه هاي ديگر اين كميته 
، تصريح كرد: درج پيام در فيش حقوقي كارمندان شركت و قبوض آب بهاء 
مشتركين، ارســال پيامك اطالع رســاني براي مديران و كاركنان و نصب 
بنرهاي اطالع رساني در سايت، و پورتال داخلي شركت،  از ديگر برنامه هاي 

در نظر گرفته شده براي هفته پدافند غيرعامل است.

| ماهان فالح - در راستاى اجراى تعهدات وزارت 
نفت جهت كاهش آاليندگى زيست محيطى فرآورده نفت 
گاز با استاندارد يورو 5 از مهرماه 1397 در گستره عملياتى 
شمالغرب كشور توزيع مى گردد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبريز، ابوالفضل روح اللهى مدير شركت ملى پخش فرآورده 
هاى نفتى منطقه آذربايجان شرقى با اشاره به توزيع فرآورده 
نفت گاز يورو 5 در جايگاههاى اســتانهاى شمالغرب كشور 
گفت: اين فرآورده از مهرماه 1397 روزانه حدود يك ميليون 
و هفتصد هزار ليتر و از آبان ماه ســال جارى بيش از ســه 
ميليون ليتر در شركت پااليش نفت تبريز توليد و در گستره 
عملياتى شمالغرب كشور توزيع مى گردد.  وى درادامه افزود: 
نفت گاز يورو 5 با هدف كاهش آاليندگى زيســت محيطى، 
عالوه بر جايگاههاى عرضه مواد نفتى استان آذربايجان شرقى 
در جايگاههاى مســتقر در محورهاى مواصالتى استانهاى 
اردبيل، زنجان، آذربايجان غربى، گيالن و كردستان نيزعرضه 
مى گردد. مدير منطقه آذربايجان شرقى با اشاره به افزايش 
توزيع نفت گاز يورو 5 از آبان ماه ســال جارى به ميزان سه 
ميليون ليتر در روز، يادآورشد: در راستاى عمل به تعهدات 
وزارت نفت در كاهش آاليندگى ســوخت هاى فسيلى، اين 
مهم گام ارزشــمند ديگرى در جهت بهبود وضعيت زيست 
محيطى استانهاى شمالغرب كشــوربه ويژه كالنشهر تبريز 
است. ابوالفضل روح اللهى همچنين از كاهش 97 درصدى 
مصرف نفتكوره در شش ماهه اول سال 97 در استان خبر داد 

و گفت: با توجه به توقف استفاده از نفتكوره در نيروگاههاى 
اســتان و بهره مندى از گاز طبيعى در اين واحدها و ســاير 
مصرف كنندگان عمده، شــاهد كاهش چشمگير آاليندگى 

زيست محيطى در استان مى باشيم.

| فالح -  عباس  نژاد سهم وسايل نقليه را در آلودگى 
هوا 72 درصد دانســت و گفت: صنايع تنها 21 درصد در اين 
آلودگى تاثير دارند.به گزارش خبرنگار ما در تبريز، حســن 
عباس نژاد در جلسه ى علنى شــوراى شهر تبريز آلودگى هوا 
در شهرهاى بزرگ را اپيدمى خواند و با بيان اينكه آلودگى به 
عملكرد ما، مردم و شرايط اقليمى بستگى دارد، خاطرنشان 
ساخت: هميشه قسمتى از آلودگى كشــورهاى صنعتى به 
سمت كشور ما آورده مى شود كه در بحث ريزگردها اين مساله 
را مشاهده مى كنيم. وى اظهار داشت: يكى از عوامل آاليندگى 
در تبريز ذرات كمتر از 2.5 ميكرون اســت كه در فصل هاى 
سرد نمود بيشترى دارد و در زمستان 95تا150مترمكعب باال 
مى رود؛ در پاييز 96 نيز اين آلودگى به 150مترمكعب رسيده 
بود.معاون نظارت و پايش كل محيط زيست آذربايجان شرقى 
با اعالم اينكه سال گذشته تبريز با 40 روز هواى ناسالم براى 
گروه هاى حساس و 11 روز هواى ناسالم بعد از شيراز دومين 
كالنشهر سالم بود، يادآور شد: در شش ماهه اول امسال نيز 
پنج روز ناسالم براى گروه هاى حساس، سه روز ناسالم و يك 
روز بسيار ناسالم داشــته ايم.وى اذعان كرد: عادت كرده ايم 
هزينه آلودگى را به گردن مردم بيندازيم، به مردم ســوخت 
و خودروى اســتاندارد نمى دهيم و هزينه را به مردم تحميل 
مى كنيم.عباس نژاد با اشاره به اينكه سال گذشته با استقرار 
صنايعى كه بار آلودگى بااليى دارند محيط زيست را تخريب 
كرده ايم، تصريح كرد: 72 درصد آلودگى مربوط به وســايل 

نقليه، 21 صنايع و پنج درصد مربوط به مسائل ديگر است .وى 
بيان داشت: پتروشيمى و پااليشگاه تبريز ذاتا صنايع آالينده 
هستند اما اين آلودگى سريعا نشــان داده نمى شود و اصالح 
فرآيند آن ها نيز زمانبر است؛ مديران عامل اين صنعت در نزد 
دادستانى تعهد داده اند كه اصالحات را شروع كنند و از سال 
گذشته برخى كارها در راستاى اصالح فرآيندها رخ داده است.
معاون نظارت و پايش كل محيط زيست آذربايجان شرقى در 
پايان صحبت هاى خود خاطرنشــان كرد: سال گذشته پنج 
بيمارستان بى خطرســازى را انجام نمى دادند كه به مراجع 
قضايى معرفى كرديم اما امروز هيچ بيمارستانى زباله ها را بدون 

بى خطرسازى رها نمى كنند.

| حجت االسالم حسينى مقدم،وقف هاى پايدار را مسئله بسيارمهم عنوان كرد و گفت: اداره كل 
اوقاف قم دراين رابطه آمادگى همكارى با حوزه علميه را دارد.به گزارش روابط عمومى اداره كل اوقاف و 
امور خيريه استان قم، حجت االسالم سيد اسماعيل حسينى مقدم، در ديدار با آيت اهللا اعرافى كه دردفتر 
مدير حوزه هاى علميه برگزار شد، ضمن گراميداشت هفته وقف گفت: وقف داراى ابعاد مختلفى مانند 
احياء و حفظ موقوفات است. در اين رابطه با حفظ وقف، برنامه هايى از سوى اداره كل اوقاف درحال پى 
گيرى است.مدير كل اوقاف و امور خيريه استان قم افزود: موضوع ديگر احياء وقف و اسناد آن است. در 
سال جارى براى 800 رقبه از رقبات، سند تك برگ صادر شده است.وى با بيان اينكه از ديگر فعاليت ها 
اداره، پى گيرى مسائل حقوقى وقف است اظهارداشت: درسال جارى از 45 پرونده موقوفات در محاكم 
قضايى دفاع شد و دراين رابطه در 42 مورد به نفع سازمان حكم صادر شده است.حجت االسالم حسينى 
مقدم يكى ديگر از فعاليت ها را درآمد زايى از موقوفات برشمرد و گفت: در اين رابطه نسبت به مشابه سال 
جارى 34 درصد رشد داشته اســت و در بخش بقاع مبتركه هم 25 درصد نسبت به سال گذشته شاهد 
رشدبوديم.وى اظهارداشت: يكى ديگر از مسائل، بحث نيت وقف است. در اين بخش و در مسائل فرهنگى 
و اجتماعى تالش هاى خوبى شده است كه يكى از اين موضوعات بحث اعزام مبلغ بوده و تاكنون 600 مبلغ 
در مناسبت هاى مختلف اعزام شده اند و در فعاليت اجتماعى بالغ بر 3هزار و در مورد دارو بيش از 300 
ميليون تومان كمك رسانى شده است.مدير كل اوقاف و امور خيريه استان قم با بيان اينكه در بحث كمك 

رسانى به هيئات مذهبى و مجالس روضه اهل بيت(ع)، 500 ميليون تومان كمك رسانى شده، افزود: از 
ديگر فعاليت ها، برپايى موكب به نام حضرت على ابن جعفر(ع) در سامراء بود، گفت: اين موكب توانست با 
حضور 100 خادم در مدت دو هفته خدمات خوبى به زائرين اربعينى داشته باشد.وى با بيان اينكه استقبال 
خوبى از اربعين صورت گرفته، اظهار داشت: براساس آمارها روزانه 90 هزار زائر به اين شهر مى آمدند.حجت 
االسالم حسينى مقدم بابيان اينكه به دنبال احياء ساير موقوفات هستيم و در اين رابطه موقوفه هايى هم 
شناسايى شدند، گفت: از ديگر فعاليت هاى صورت گرفته برنامه قرآنى است، در اين بحث، امسال شهر قم 
توانسته درمسابقات ملى و كشورى رتبه اول و در مجموع استانها در دو موضوع حفظ و قرائت بدست بياورد.
وى يكى ديگر از اين فعاليت ها را تربيت حافظ قرآن از يك جزء تا بيش از آن است برشمرد و اظهارداشت: 
براساس آمار و برنامه ها، به دنبال اين هستيم 20هزار نفر را دربحث حفظ مشاركت دهيم.مدير كل اوقاف 
و امور خيريه قم عنوان كرد: يكى ديگر از فعاليت هاى قرآنى، راه اندازى دومين مدرسه قرآنى در منطقه 
قلعه چم قم است، در اين مدرسه اكثرا طلبه ها هستند و تا كنون موفق به حفظ 8 جزء شده اند. اين قدم 
خوبى است كه باهمكارى حوزه برداشته شده است.مدير كل اوقاف و امور خيريه استان قم افزود: در بحث 
عمرانى 40 پروژه با اعتبار 7 ميليارد تومان در دستور كار قرار دارد، تا كنون 50 درصد كار پيشرفت داشته 
و تا پايان سال اين پروژه ها هم تكميل خواهند شد.وى يكى ديگر از مسائل را وقف هاى پايدار عنوان كرد 

و گفت: در اين رابطه اين اداره كل، آمادگى همكارى با حوزه را دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم:

راه اندازی دومین مدرسه قرآنی قم

خبرنامه

خبر

برای وقف های پایدار آماده همکاری با حوزه علمیه هستیم

۱۱۰ کیلوگرم موادمخدر در استان گلستان کشف شد

معاون نظارت و پایش کل محیط زیست آذربایجان شرقی: در راستای اجرای تعهدات وزارت نفت جهت کاهش آالیندگی زیست محیطی

پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز ذاتا 
صنایع آالینده هستند

 توزیع نفت گاز با استاندارد یورو ۵
در استانهای شمالغرب کشور

| جانشين فرمانده انتظامى استان گلستان از كشف 110 كيلوگرم موادمخدر در يك عمليات موفقيت آميز پليسى در گرگان 
خبر داد.به نقل از پايگاه خبرى پليس، سرهنگ مسعود فروزان اظهار داشت: ماموران مبارزه با موادمخدر پس از يك سرى اقدامات 
تخصصى و اشراف اطالعاتى موفق به شناسايى يكى از قاچاقچيان در شهرستان گرگان شدند.
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دلتنگی 
تقویمی که در 
دهکده جهانی 
گم شد

به بهانه فضای مجازی و 
تنهایی انسان ها در آن؛

| دلتنگى هايــم را كنار هم رديف مــى كنم، كنار 
پنجره مى ايستم، از پشــت پنجره به خوبى مى توان هواى 
ملــس پاييز را حس كرد به يكباره مصــرع «دل تنگى ام را 
از غزل، اين يار ديرينم بپرسيد» از اســتاد بهمنى بر لبانم 
جارى مى شــود . دلتنگى؛ دنياى متفاوتى كه روزگارى به 
عنوان تقويمى عاشــقانه يادآور لحظه هاى شيرين زندگى 
بود و مرور آن حالوتى دلپذير داشت ولى امروزه مفهوم اين 
دلتنگى بــا پيدايش فضاى مجازى كه همــه با آن به نوعى 
درگير هستند رنگ باخته و انسان ها جدا از يكديگر در اين 
عالم ســر درگريبان تنهايى خويش فرو برده اند. دنيايى كه 
ره آورد پيشرفت تكنولوژى هاى نوين ارتباطى بوده و سريع 
تر از ســرعت نور مرزها را درنورديده است به طورى كه به 
گفته مارشــال مك لوهان همه در آن واحد در يك دهكده 
جهانى باهم ارتباط دارند.فضايى كه ارتباط آسان، دسترسى 
سريع به اطالعات و ... با وجودى كه فرصت هاى مهمى با آن 
براى افراد بوده ولى جامعه را خواسته و ناخواسته دستخوش 
تهديدهــاى خود قرار داده و متاســفانه فضاى ســمى آن، 
فضاى ذهنى و معنوى انســان ها را پر مخاطره كرده است. 
آيا هرگز متوليان فرهنگى و رســانه اى فكــر نكرده اند كه 
چگونه مى توان از تهديدهاى اين تكنولوژى نوين و همگانى 
پيشــگيرى كرد، تهديدهايى كه خطرناك تر و كشــنده تر 
از هواى آلوده كالن شهرهاســت كه داد همه مســئوالن را 
براى هشــدار به يكديگر در مى آورد. رئيس مركز تشخيص 
و پيشــگيرى جرائم ســايبرى فتا ناجا در اين خصوص مى 
گويد: متأسفانه در ايران مردم اغلب با كاربرد نرم افزارهاى 
گوشــى خود آشــنايى ندارند و طبق نظريه تحليل گرهايى 
آمريكايى 2500 اپليكيشــن پر كاربرد در بازار وجود دارد 
كه 37 پســورد غيرمرتبط با خودشــان را در شبكه ارسال 
مى كنند و 250 اپليكيشن توانايى اخذ اطالعات مكانى فرد 
را بدون آگاهى فــرد دارد. على نيك نفس بيان مى كند: در 

فضاى مجازى استحاله فرهنگى در حال رواج است و مردم 
نيز با ارســال، اليك و اظهار نظر بر روى اكاذيب، جوك ها و 
كاريكاتور اين پيشــرفت را به حالت تصاعدى باال مى برند و 
اگر سواد رسانه اى گســترش يابد مى توانيم با نحوه استفاده 
درســت از اين فضا، فريب نخوريم. ســخت در خودم فرو 
رفته ام، با حيرت خود از اين همه هياهو، مصرع «هميشــه 
بى خبر از حال خويشــتن بودم» را با خودم مرور مى كنم، 
مصرعى كه مفهوم آن اين روزها واقعيت تلخى اســت براى 
بسيارى از ما بى آنكه بدانيم بى توجه به آن زندگى را نفس 
مى كشــيم.واقعيت تلخى كه با غرق كردن خود در دنياى 
مجازى با وجود كنار هم بودن در كانــون خانه، با همديگر 
بيگانه هســتيم چنانكه حتى از حال واقعى خود نيز بى خبر 
بوده و فرســنگ ها فاصله داريم. يكى از كارشناسان ارشد 
روانشناسى دانشگاه علوم پزشكى تبريز از فضاى مجازى به 
عنوان قاره هفتم ياد مى كنــد و مى گويد: اگر براى ورود و 
اســتفاده از اين فضا مردم آگاهى عمومى نداشته باشند نه 
تنها از فرصت ايجاد شــده آن برخورردار نخواهند شد بلكه 
مــورد تهديدات آن نيز قرار خواهند گرفــت. زهرا كوهى با 
تاكيد به اينكه اين تكنولوژى به خودى خود بد نيست بلكه 
محتوايى كه دارد مهم اســت، اظهار مى كند: آنچه جامعه 
را تهديد مى كند محتواى بى ارزشــى و هجمه هايى است 
كه در اين فضا به سرعت منتشر مى شــود. وى با اشاره به 
استفاده برخى از افراد در خصوص ســلفى گرفتن، اين نوع 
عكس گرفتن بيش از حد را نوعى اختــالل روانى مى داند 
كه انسان را به ســمت بى محتوا بودن سوق داده و موجب 
ناتعادلى رفتار اجتماعــى در ابعاد مختلف مى شــود. اين 
مشاوره خانواده استفاده بى رويه از فضاى مجازى در كانون 
خانواده را موجب بيگانگى افراد خانــواده با يكديگر عنوان 
كرده و يادآور مى شود: با اين اختالل در درون خانواده نقش 
والدين و همسر بودن نامحسوس از بين رفته و متاسفانه در 

برخى خانواده ها رفتار فرازناشــويى(ارتباط با ديگرى) نيز 
ديده مى شــود. به راســتى كه اين فضاى پيچيده و عجيب 
چنان گنگ و مبهم اســت كه گاهى حضور در آن بى آنكه 
بدانى ساعت ها از عمر انســان را پشت سر مى نهد و چنان 
غرق در خود مى كند كه فرد شــبيه انســان ماشينى تنها 
حضور فيزيكى در خانه و جمــع خانواده خود دارد و تداعى 
اين مصرع «باور ندارم از خود اين تسليم بى چون و چرا را» 
است.حال با اين توصيف از فضاى مجازى كه همه كم و بيش 
با تهديدهاى مختلف آن آشنا هستيم و يكى از خطرات آن 
اتالف وقت و فاصله گرفتن از جمع خانواده و حتى فراموش 
كردن خود اســت، چرا باز در آن جوالن مــى دهيم.ناگفته 
پيداســت كه چنين فضاهايى با رنگ و لعاب خاص و جلوه 
هاى بصرى و ترفندهاى رســانه اى برنامه ريزى شــده اى 
كه دارد همه ما را خواه ناخواه به ســمت خود مى كشد ولى 
كاش فرهنگ عمومــى جامعه تا جايى ارتقا يابد كه كاربران 
آن به نحو مطلوب از آن استفاده كرده و نقش آفرينى كنند.
فضايى كه بنا به فرموده رهبر فرزانــه انقالب يكى از جبهه 
هاى مهمى است كه بايد با مسلح شــدن به علم استفاده از 
آن خاكريزهاى دشــمن را يكى پس از ديگرى تسخير كرد 
چراكه دشمن تا جايى در اين فضا پيش روى كرده است كه 
با سرگرم كردن مردم موجب بيگانگى افراد در كانون خانواده 
ها و با پررنگ كردن برخى از اتفاقات جامعه موجب تشويش 
اذهان عمومى مى شود. كانون خانواده اى كه بايد اعضاى آن 
با عاطفه و دلبستگى به هم فرداى روشنى را براى كشورمان 
رقم بزنند در حالى كه با گسست عاطفى و بى توجهى به هم 
روز به روز شاهد بســيارى از ناهنجارى هاى فردى و به تبع 
آن اجتماعى هســتيم. كنار پنجره با همه دلتنگى هايى كه 
سراغم آمده اند سراغ مجموعه شــعر استاد بهمنى مى روم 
و با ورق زدن آن مصرع «در من غزلــى اينك دنبال تو مى 
گردد» هواى ملس پاييز را در من حالوتى ديگر مى بخشد.

ت
ش

یاددا
رقیه غالمی 

امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان گلستان و اداره 

کل آموزش وپروش استان 
| دوازدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب باحضور مديران استانى ،انتشارات استانى 
واصحاب رسانه وفرهنگ روز چهارشنبه مورخ 18مهرماه افتتاح شد. به گزارش روابط 
عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى گلستان، اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان 
نيز  چون سالهاى گذشته با راه اندازى غرفه پاسخگوى  مراجعه كنندگان هستند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى گلستان دراين زمينه  افزود: يكى از برنامه هاى انجام 
گرفته در دوازدهمين نمايشگاه كتاب، در غرفه فعاليتهاى جنبى تفاهم نامه همكارى 
بين اداره كل كتابخانه هاى عمومى واداره كل آموزش وپرورش بود كه  به امضا رسيد. 
رضا قوانلو با اشاره به ظرفيت موجود دردستگاه فرهنگى چون آموزش پرورش وجود 
اساتيد، معلم ها ودانش آموزان را بسترى براى ايجاد مطالعات تخصصى دانست كه 
بايد ازاين ظرفيت استفاده شود.درادامه  تفاهم نامه همكارى  توسط مديران كل به 
امضا رسيد. مديركل كتابخانه هاى عمومى استان دراين زمينه گفت: عضويت رايگان، 
مسابقات كتابخوانى، مشاوره كتاب،مسابقه نقاشى ويژه كودكان،ازجمله فعاليتهاى 
مشتركى است كه بين دو اداره مذكور مى توان به آن اشاره كرد.وى درادامه گفت: 
اهدامجالت ونشــريات به مراجعين، امضاى تفاهم نامه همكارى بااداره كل كميته 
امداد استان ،مشاوره كتاب،معرفى كتاب، ازجمله فعاليتهاى غرفه اداره كل كتابخانه 
هاى عمومى استان مى باشد. اسماعيل گوهرى راد مديركل آموزش وپرورش استان 
گلستان  دراين مراسم گفت: ما افتخار مى كنيم كه دين ما بر علم ودانش تاكيد مى 
كند ومعجزه آن كتاب اســت و كتاب الهى مارابه خواندن ترغيب وامر كرده است.
احسان گوهرى راد درادامه افزود: ظرفيتهاى بسيارى درحوزه فرهنگى وكتابخوانى 
وجود دارد ،كه باامضاى تفاهم نامه مى توانيم از اين ظرفيت ها استفاده كنيم.گفتنى 
است اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان گلستان بيش از 30 تفاهم نامه همكارى 

با ادارات استانى امضا نموده است

 عامالن آدم ربایی
در گنبدکاووس دستگیر شدند

| جانشــين فرمانــده نيروى 
انتظامى استان گلستان گفت: عامالن 
آدم ربايى در گنبــدكاووس در كمتر از 
يك ساعت توسط ماموران انتظامى در 
اين شــهر دستگير شــدند.  سرهنگ 
مسعود فروزان جانشين فرمانده نيروى 
انتظامــى اســتان گلســتان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت : در پى اعالم 
به مركــز فوريت پليــس 110 مبنى 
بر آدم  ربايى در يكــى از خيابان  هاى 
گنبد كاووس ، ماموران نيروى انتظامى 

سريع در محل حادثه حاضر شدند . سرهنگ مسعود فروزان جانشين فرمانده 
نيروى انتظامى استان گلســتان افزود : با حضور ماموران در محل مشخص 
شد كه جوان ربوده شده در يك خودرو زانتيا با دوستانش در خيابان در تردد 
بوده كه خودرويى پرايد با تصادف ســاختگى ، فرد جوان مورد نظر را ربوده 
و به محل نامعلوم منتقل كردند . جانشــين فرمانده نيروى انتظامى گلستان 
بيان داشــت: ماموران آگاهى تحقيقات ميدانى خود را آغاز كرده و توانستند 
در كمتر از يكساعت مخفى گاه متهم را شناسايى و مشخص كنند. سرهنگ 
مسعود فروزان جانشــين فرمانده نيروى انتظامى استان گلستان ادامه داد: 
ماموران آگاهى با هماهنگى مقام قضايى با عمليات هدفمند وارد مخفى گاه 
شده و متهم را دستگير و فرد ربوده شده را آزاد كردند.جانشين فرمانده نيروى 
انتظامى گلستان گفت: متهم از افراد شرور بوده و علت آدم ربايى را اختالفات 

مالى بر اثر خريد و فروش مواد مخدر عنوان كردند.

امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان گلستان و اداره 

کل کمیته امداد استان 
| دوازدهمين نمايشــگاه بزرگ كتاب 18مهرماه  افتتاح شــد.اداره كل 
كتابخانه هاى عمومى استان در راستاى توســعه كتابخوانى در نمايشگاه بزرگ 
كتاب گلستان تفاهم نامه همكارى با اداره كل آموزش وپرورش استان امضاشد . 
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى گلستان 
، در راستاى امضاى تفاهم نامه همكارى با دستگاه هاى اجرايى استان تفاهم نامه 
همكارى با كميته امداد استان در سالن فعاليتهاى جنبى دوازدهمين نمايشگاه 
بزرگ گلستان به امضا رسيد. در ادامه 4نفر به ارايه كتاب درحوزه زكات موضوعات 
خيريه پرداختند.مديركل كتابخانه هاى عمومى استان دراين زمينه گفت: عضويت 
رايگان،مسابقات كتابخوانى،مشاوره كتاب،مسابقه نقاشى ويژه كودكان،اهدامجالت 
ونشريات به مراجعين،امضاى تفاهم نامه همكارى بادستگاه هاى فرهنگى ازجمله 
فعاليتهاى غرفه اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان مى باشد.قوانلو درادامه افزود 
: در دوازدهمين نمايشــگاه كتاب در غرفه فعاليتهاى جنبى تفاهم نامه همكارى 
بين اداره كل كتابخانه هاى عمومى واداره كل كميته امداد به امضا رســيد.قوانلو 
بااشاره به ظرفيت موجود دردستگاه فرهنگى چون كميته امداد  وجود دارد كه مى 
توان اقدامات مهمى انجام داد.ازجمله اين اقدامات راه اندازى كتابخانه مشاركتى 
در گنبد مى باشد.درادامه  تفاهم نامه همكارى  توسط مديران كل به امضا رسيد.
اسكندر اسكندرى  دراين مراسم گفت:رهبرى در سال 94وظايفى رادر رابطه با 
كميته امداد تبيين فرمودند.يك بند از وظايف كميته امداد استفاده از ظرفيتهاى 
موجود دردستگاه هاى اجرايى وفرهنگى است كه مى تواند در حوزه خدمات رسانى 
به محرومين موثرواقع شود.زكات يك  بعد درحوزه كمك به محرومين هست كه 
به آن اشاره شد.گفتنى است اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان گلستان بيش 

از 30 تفاهم نامه همكارى با ادارات استانى امضا نموده است.

میز خبر


