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سال 95 سال تنش صفر

هــر ســالی کــه در شهرســتان ســال برگــزاری 
انتخابــات به خصــوص انتخابــات مجلــس شــورای 
ــت و حساســیت  ــت اهمی ــه جه اســامی می باشــد ب
ــواه  ــواه ناخ ــه خ ــردم منطق ــرای م ــگاه آن ب و جای
ــاً  ــکاکات و بعض ــائل و اصط ــی مس ــروز برخ ــاهد ب ش
ــتقیم و  ــتقیم و غیرمس ــه مس ــتیم ک ــی هس تنش های
از جهــات مختلــف اثــرات منفــی اش را در توقــف یــا 
حداقــل کندنمــودن رونــد توســعه و رشــد شهرســتان 

برجــای می گــذارد.
ــول  ــه در ط ــت ک ــن اس ــار ای ــف ب ــه تأس ــا نکت ام
همــواره  مجلــس،  انتخابــات  گذشــته  دوره هــای 
شــاهد بوده ایــم کــه دامنــه ایــن مســائل و هیجانــات 
و مســائل و تنش هــا انتخاباتــی بــه پــس از انتخابــات 
ســرمایه های  و  تــوان  و  می شــود  کشــیده  هــم 
بســیار مــادی و معنــوی از شهرســتان صــرف امــوری 
ــری  ــه و درگی ــز تفرق ــت ج ــه در نهای ــردد ک می گ
ــه  ــدارد و هم ــتان ن ــرای شهرس ــری ب و پســرفت، ثم
ــرات  ــه اث ــیده و دامن ــر را چش ــن ام ــخ ای ــم تل طع
منفــی آن گریبان گیــر همــه شهرســتان گردیــده 
اســت. در ســال 95 انتخاباتــی پیــش رو نداریــم، 
ــف  ــای مختل ــا و جناح ه ــت گروه ه ــوب اس ــه خ چ
سیاســی در قاینــات ســعی کننــد در جهــت کاهــش 
ــات  ــس از انتخاب ــا و مســائل خــاص پ برخــی تنش ه
بکوشــند و ســعی کننــد حتــی بــه فــداکاری و 
زمینــه  برخــی حقــوق خویــش،  از  چشم پوشــی 
حفــظ آرامــش و ثبــات را در شهرســتان فراهــم 
کننــد و بــه نماینــده منتخــب اجــازه دهنــد تــا بــدون 
ــن  ــائلی از ای ــکنی ها و مس ــی کارش ــه از برخ دغدغ
ــده  ــای وع ــق برنامه ه ــت تحق ــد در جه ــل بتوان قبی

داده شــده اش گام بــردارد.
ــد، در  ــد بدانن ــت بای ــواداران دول ــه ه ــن آن ک ضم
فضــای آرام و منطقــی اســت کــه دولــت امــکان 
پروژه هــای  و  برنامه هــا  انجــام  و  خدمت رســانی 
ــل  ــه ای عم ــه گون ــد ب ــن رو نبای ــش را دارد از ای خوی
ــدروی  ــری و تن ــه ســمت افراطی گ ــه فضــا ب ــرد ک ک
فرصت طلبــان  فقــط  نهایــت  در  کــه  رود  پیــش 
ــب و  ــرای تخری ــت از آن ب ــف دول ــای مخال و نیروه
ــرداری خواهنــد  تخطئــه دولــت تدبیــر و امیــد بهره ب

ــرد. ک
ــکوت  ــال و س ــی انفع ــه معن ــش ب ــن آرام ــه ای البت
نیســت بلکــه صحبــت بــر ســر ایــن اســت کــه اگــر 
نقــدی هــم از جانــب هــر گــروه، جناحــی و شــخصی 
ــه  ــی و ب ــی آرام و منطق ــد در فضای ــت بای ــه هس ک
دور از هیجــان و بــه قصــد نقــادی واقعــی بــوده و در 
ــک  ــد و در ی ــی و احساســی نباش ــو هیجان ــاد ج ایج

ــد. ــا باش ــاندن تنش ه ــه صفررس ــت ب کام در جه

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

 فالحتی: بدون در نظر گرفتن هیچ گونه خط و ربطی
و فقط در جهت توسعه شهرستان کار خواهم کرد

روایت وزیر بهداشت از دالیل لغو 
سفر رئیس جمهور به اتریش

روحانی یک تصمیم انقالبی گرفت
ــر بهداشــت از رویکــرد برخــی رســانه های داخلــی  وزی
ــه اتریــش انتقــاد  ــاره لغــو ســفر رئیــس جمهــور ب درب

کــرد. دکتــر هاشــمی  ...

بازدید 67 هزارنفر از
جاذبه های گردشگری قاینات

و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
گردشــگری قاینــات گفــت: از ۲۷ اســفند 95 تــا پایــان 

ــاری... ــال ج ــن س روز ۱۳ فروردی

 یک سیارک به نام دانشمند ایرانی 
ناسا نام گذاری شد

یــک ســیاره به نــام دانشــمند ایرانــی ناســا ثبــت 
ــیارک  ــک س ــا( ی ــکا )ناس ــی آمری ــازمان فضای ــد. س ش
)asteroid( را بــه افتخــار همــکاری فیــروز نــادری...

12 پیشنهاد دکتر سریع القلم
 برای سال 95

دکتــر محمــود ســریع القلم نوشــت: برجــام بــه فرجــام 
رســید، امــا اگــر می خواهیــم زندگی مــان تغییــر کنــد 
و کشــورمان پیشــرفت، نیازمنــد »برنامــه توســعه آینده 

مشــترک مــا« هســتیم. ایــن برنامــه ۱۲ بنــد دارد...
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فرماندار قاینات:
جناح بازی و فردگرایی آفت 

توسعه قاینات است
اولـویـت سـال 95 
تکمیـل پـروژه هـای
 عمرانی نیمه تمام است
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مروری کوتاه بر بیانات بسیارمهم 
رهبر معظم انقالب در حرم مطهر رضوی

دو راه
 چهار سنگـر

 ده اقدام
دوراهی دروغین استکبار و دوراهی واقعی 

جمهوری اسالمی برای پیشرفت ایران
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مهمترین جمله رهبر انقالب 
در سال ۹۴ 

ــام  ــر مق ــانی دفت ــگاه اطالع رس ــران پای ــا آرای کارب ب
ــالب در  ــر انق ــه رهب ــن جمل ــری، مهمتری ــم رهب معظ
ــم صهیونیســتی  ــه »رژی ســال ۹۴ انتخــاب شــد. جمل
به عنــوان  دیــد«،  نخواهــد  را  آینــده  ســال   ۲۵
ــالب  ــر انق ــه  رهب ــن جمل ــن و به یادماندنی تری مهمتری
ــد.  ــاب ش ــردم انتخ ــگاه م ــال ۹۴ از ن ــالمی در س اس
ــالب از  ــر انق ــدار رهب ــب، هش ــه منتخ ــن جمل دومی
به کاربــردن تعبیــر »تندرو-میانــه رو« توســط برخــی از 
افــراد اســت؛ هم چنیــن واکنــش رهبــر انقــالب نســبت 
بــه »پــروژه  نفــوذ دشــمن« نیــز به عنــوان جملــه ســوم 
ــی  ــال متوال ــومین س ــن س ــت. ای ــده اس ــاب ش انتخ
اســت کــه پاســخ ایشــان بــه تهدیــدات نظامــی رژیــم 
صهیونیســتی از ســوی مــردم به عنــوان مهمتریــن 
ــود. از  ــاب می ش ــال انتخ ــان در س ــات ایش ــه بیان جمل
ــق  ــت، عاش ــه  »مل ــال ۹3 جمل ــان در س ــگاه مخاطب ن
نیــز  ســال ۹۲  و  بــا صهیونیست هاســت«  مبــارزه 
ــتی[  ــم صهیونیس ــا ]رژی ــی از آن ه ــر غلط ــه »اگ جمل
ــا«  ــو« و »حیف ــوری اســالمی »تل آوی ــد، جمه ســر بزن
را بــا خــاک یکســان خواهــد کــرد« مهمتریــن جمــالت 

ــد. ســال بودن

 اقتصاد مقاومتی ازدیدگاه رهبری
اقتصاد مقاومتی نسخه پیشرفت کشور؛  

اقتصاد درونزا و برو نگرا کشور 

ــدون اقتصــاد مقاومتــی رشــد نخواهــد کــرد،  کشــور ب
مشــکالت اقتصــادی اش برطــرف نخواهــد شــد، بلکــه 
گرفتاری هایــش روز بــه روز بیشــتر خواهــد شــد، اگــر 

مــا اقتصــاد مقاومتــی را عمــل نکنیــم. ۹۴/1۲/۲0 
مــن هیــچ وقــت نگفتــم ُدور کشــور حصــار بکشــیم، اّما 
ایــن درونزایــی را فرامــوش نکنیــد؛ اگــر اقتصــاد ملــّی 
ــد  ــی نخواه ــه جای ــد، ب ــَوران نکن ــد و ف از درون نجوش
رســید. بلــه، تعامــل بــا دنیــا در زمینه هــای اقتصــادی 
خیلــی خــوب اســت اّمــا تعامــل هوشــمندانه و تعاملــی 

کــه معنایــش درونزایــی اقتصــاد باشــد. ۹۴/11/۲8 

توسعه قاینات الزامات و بسترها

از ا مرتــب  به طــور  توســعه  واژه  از  اســتفاده  مــروزه 
تریبون هــای مختلــف شــنیده می شــود، چــه آنانــی کــه 
مفهــوم واقعــی توســعه را می داننــد و چــه افــرادی کــه نــگاه 

ــد. ــه توســعه دارن ســطحی و بعضــاً کلیشــه ای ب
ــی  ــتند و از زندگ ــعه هس ــال توس ــگان به دنب ــه هم این ک
خصوصــی گرفتــه تــا زندگــی سیاســی و اجتماعــی توجــه 
بــه توســعه دغدغــه بســیاری از متولیــان امــور شــده اســت، 
طبیعــت زندگــی بشــری اســت، امــا این کــه دســتیابی بــه 
توســعه مطلــوب یــا بهتــر بگوییم توســعه پایــدار بــرای آنان 
ــه از  ــر اســت ک ــه ای مهمت ــر مقول ــا خی میســر می شــود ی
ابتــدای دهــه 1970 در تمامــی کشــورهای درحال توســعه و 

متمایــل بــه توســعه مــورد بحــث بــوده اســت.
همــگان به دنبــال مدینــه فاضلــه هســتند کــه هــم رفــاه 
آنــان تأمیــن شــده باشــد و هــم جایگاه و شــخصیت انســانی 
متعالــی، امــا ایــن واقعیــت را نمی تــوان نادیــده گرفــت کــه 
دنیــای توســعه یافتــه بــر مبنــای آرزوهــا و تخیالت ســاخته 
نشــده، بلکــه به دنبــال تــالش و کاربــر مبنــای برنامه ریــزی 

و عقالنیــت، نظــام رفــاه ملــی را پایه گــذاری نموده انــد.
آیــا می تــوان بیشــترین تعطیــالت را داشــت امــا به دنبــال 
ــی  ــه مدیران ــود؟ چگون ــوب ب ــی مطل ــص مل ــد ناخال درآم
ــر مبنــای منافــع گروهــی  کــه خــط ســیرکاری خــود را ب
ــظ  ــد توانســت حاف ــد، خواهن و شــخصی ترســیم می نماین
منافــع ملــی باشــند و یا در راســتای پایداری منافــع ملی گام 
بردارنــد؟ آیــا کشــورهای توســعه یافته بــا تفرقــه، اختــالف، 
سیاســت زدگی، بی برنامگــی، شــتابزدگی، تصمیم ســازی 
ــر مبنــای هیجــان و احساســات، منیت هــای مدیریتــی و  ب
سیاســی و طــرد شایســتگان و فرهیختــگان بــه ایــن جایگاه 
ــد  ــه کار بردن ــالش خــود را ب ــام ت ــه تم ــا این ک رســیدند ی
بــر مبنــای اصــول ثابــت توســعه، بــا بومی ســازی الگوهــای 
جدیــد خلــق نماینــد و یــک زندگــی فضیلت منــد )کمــی 
ــتان  ــد. شهرس ــود آورن ــود به وج ــردم خ ــرای م ــی( ب و کیف
قاینــات بــا ســابقه دیرینــه تاریخــی از فرهنگ غنی اســالمی 
بهره هــا بــرده امــا در طــول ســده اخیــر دچــار محرومیــت 
بــودن ســرمایه های  دارا  و علی رغــم  مضاعــف گشــته 
مطلــوب انســانی و اجتماعــی از جایــگاه واقعــی خــود فاصله 
گرفتــه اســت. بــرای بازگشــت بــه جایــگاه تاریخــی قاینــات 
ــاخت هایی  ــد زیرس ــدار نیازمن ــعه پای ــه توس ــتیابی ب و دس
هســتیم کــه بــا همــت و تــالش مضاعــف همــه دلســوزان 
ــگان و صاحب نظــران به دســت  ــه فرهیخت ــری هم و همفک

می آیــد. 
از ایــن پــس در ایــن ســتون درخصوص توســعه شهرســتان 
ــه  ــه ب ــترهای آن باتوج ــا و بس ــات، زمینه ه ــات و الزام قاین
مقتضیــات منطقــه بــه درج مطالبــی خواهیــم پرداخــت تــا 
زمینه هــای عمومــی توســعه را در جامعــه همــوار نمایــد و 
ــن مســیر همــواره شــده در  ــی بتواننــد در ای ــران محل مدی

راســتای ارتقــای جایــگاه شهرســتان گام بردارنــد.

ــن د ــی دروغی و راه
اســتکبار: انتخــاب 
بیــن کنارآمــدن بــا آمریکا 
ــته هایش  ــرش خواس و پذی
یــا تحمــل دائمــی فشــارها 

ــکا. ــای آمری و تهدیده

2. دوراهــی واقعــی 
اســامی:  جمهــوری 
حــل  بیــن  انتخــاب 
بــا  کشــور  مشــکالت 
یــا  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــم  تحمــل مشــکالت تحری

آمریــکا. فشــارهای  و 

چهار سنگر آمریکا و انگلیس
برای تسلط بر ایران در رژیم طاغوت

1. رژیم طاغوت:
یــک روزی بــود در ایــن کشــور کــه می گفتنــد: آقــا! مملکــت 
صاحــب دارد؛ صاحــب مملکــت کیســت؟ اعلی حضــرت... 
ــاً تهــی از  ــق، وابســته و غالب ــک عنصــر فاســد، ناالی ــی ی یعن
ــّی... خــب، جمهــوری اســالمی آمــد ایــن صاحــب  غیــرت مل
غاصــب دروغیــن را کنــار زد، مملکــت را داد دســت صاحبــان 
اصلــی اش کــه ملّتنــد؛ انتخابــات می کننــد، می خواهنــد، 
ســنگر  اّولیــن  ایــن  می کننــد؛  نفــی  می کننــد،  اثبــات 
ــم  ــنگر را دره ــن س ــالمی ای ــالب اس ــه... انق ــود ک ــمن ب دش

ریخــت.

2. ترس از قدرت ها:
در کشــور کاری کــرده بودنــد کــه تــرس از قــدرت آمریــکا بــر 
ــود. ... امــروز انســان های خویشــتن دار،  همــه دل هــا حاکــم ب
ــه ارزش هــای اســالمی  انســان های آگاه، انســان های مّتکــی ب
از آمریــکا نمی ترســند )اّمــا( چــرا، امــروز هــم ممکــن 
ــکا  ــرس محّمدرضــا از آمری ــر ت ــا بترســند... اگ اســت بعضی ه
عقالئــی بــود، تــرِس این هــا غیرعقالئــی اســت؛ بــرای خاطــر 
ــروز  ــتند و ام ــردم نداش ــل م ــتیبانی مث ــا پش ــه آن ه این ک
ــزرگ دارد. ــّت ب ــن مل ــل ای ــتیبانی مث ــالمی پش جمهوری اس

3. تزریق بی اعتمادی و ناباوری به خود:
ــه  ــت: ک ــت گف ــی از ارکان دول ــوی، یک آن روز در دوران پهل
ــه  ــه ب ــی را چ ــازد! ... ایران ــگ بس ــرود لولهن ــد ب ــی بای ایران
ــالب  ــب، انق ــد. ... خ ــوری می گفتن ــات! آن روز اینج اختراع
آمــد ایــن نابــاوری را به کلـّـی تبدیــل کــرد بــه بــاور بــه خــود، 
ــا  ــد م ــی می گوی ــی؛ امــروز جــوان ایران ــه نفــس مل اعتمــاد ب

می توانیــم.

4. باور به جدایی دین از سیاست:
بــه همــه باورانــده بودنــد کــه دیــن بایــد در محیــط 
ــت  ــی دخال ــی و در نظــام اجتماع ــط زندگ سیاســت، در محی
ــه  ــن ســروکار نداشــتند ک ــا دی ــه ب ــی ک ــاال آن های ــد. ح نکن
بــه جــای خــود، حّتــی متدینیــن و حّتــی بعضــی از علمــای 
دیــن بــاور نمی کردنــد کــه اســالم بتوانــد در مســائل سیاســی 
ــنگر را  ــن س ــد و ای ــالمی آم ــوری اس ــد؛. .. جمه ــت کن دخال

ــرد. هــم منهــدم ک

ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور

ــر فعالیت هــا و زنجیره هــای  ــز ب 1. شناســایی و تمرک
ــور: ــادی مزیت دار کش اقتص

ــد و از  ــادر می مان ــل م ــادی مث ــای اقتص ــی از فعالیت ه بعض
آن باب هــای متعــدد اقتصــادی و تولیــدی گشــوده می شــود، 
روی آن هــا بایســتی تمرکــز کننــد و آن هــا را بایــد شناســایی 
کننــد. نقشــه راه را مشــخص کننــد، تکلیــف همــه را معلــوم 

بکننــد.

2. زنده کردن تولید داخلی:
ــروز حــدود  ــا ام ــد، م ــزارش کرده ان ــن گ ــه م ــه ب آن طــور ک
60 درصــد از امکانــات تولیدمــان تعطیــل اســت. بایســتی مــا 
ــی  ــرم دولت ــئولین محت ــه مس ــن ب ــم. م ــا کنی ــد را احی تولی
مکــرر گفتــه ام کــه ایــن منتقدینــی کــه هســتند را بخواهیــد 
ــی  ــنهادهای خوب ــی پیش ــنوید. گاه ــان را بش و حرف های ش

ــد. دارن

3. پرهیز از واردات تضعیف کننده تولید داخلی:
ــئولین  ــم، مس ــداری بکنی ــا خری ــم هواپیم ــاًل می خواهی مث
دولتــی خودشــان می گوینــد کــه اگــر درصــدی از ایــن 
قیمــت را در صنایــع داخلــی هواپیمــا ســرمایه گذاری کنیــم، 
ــم کــرد...  ــم اســتفاده خواهی بیشــتر از آن کــه از خــارج بخری
این کــه مــا همــه چیــز را از خــارج وارد کنیــم و نــگاه نکنیــم 
کــه ایــن واردات مــا چــه بالیــی ســر تولیــدات داخلــی 

ــت. ــن خطاس ــی آورد ای م

ــی ای کــه پــس از  ــع مال 4. پرهیــز از هــدردادن مناب
برجــام بایــد وارد کشــور شــود:

ــم  ــت فروختی ــور. نف ــارج از کش ــم در خ ــی داری ــا پول های م
ــن  ــر ای ــا ب ــام بن ــه برج ــد در قضی ــا ندادن ــه م ــش را ب پول
ــته  ــرش برنگش ــه اکث ــردد. البت ــا برگ ــن پول ه ــه ای ــد ک ش
ــند،  ــب باش ــت... مواظ ــد گش ــره برخواه ــن باالخ ــت... لک اس
ــا، صــرف  ــای بی ج ــورد، صــرف کاره ــای بی م صــرف خریده

اســراف ها نشــود.

5. دانش بنیان شدن بخش های مهم و حساس اقتصادی:

مثــاًل بخــش نفــت و گاز یــا بخــش تولیــد موتــور کــه بــرای 
خــودرو، هواپیمــا، قطــار و کشــتی مــورد اســتفاده اســت. ایــن 
بخش هــای حســاس و مهــم، دانــش بنیــان بشــوند. جوان هــا 
و دانشــمندان مــا نشــان دادنــد کــه می تواننــد از آن ســطحی 
ــب آن  ــد. خ ــر ببرن ــا را باالت ــم م ــاوری داری ــا در فن ــه م ک
ــم  ــد را جــوری تنظی ــرد بلن ــد موشــک ب ــه می توان ــزی ک مغ
کنــد کــه بــا انحــراف پنــج متــر بــه هــدف بخــورد در مــوارد 

ــد. ــم می توان ــر ه ــون دیگ گوناگ

6. احیــای بخش هــای اقتصــادی کــه قبــًا در آن هــا 
ــده: ــرمایه گذاری ش س

بعضــی از بخش هــا را در گذشــته رویــش ســرمایه گذاری 
ــروگاه  ــه نی ــاًل در زمین ــم، از آن هــا  اســتفاده بشــود. مث کردی
ســازی یــا در زمینــه پتروشــیمی ســرمایه گذاری خوبــی 
ــه نیــروگاه احتیــاج دارد. کشــورهای  کردیــم. امــروز کشــور ب
ــاج  ــا می ســازیم احتی ــه م ــی ک ــروگاه ارزان ــه نی ــم ب ــر ه دیگ
دارنــد. مــا دیگــر نرویــم از بیــرون نیــروگاه بخریــم وارد کنیــم 

ــد. ــت کنن ــروگاه درس ــان نی ــم برای م ــرادی بیاوری ــا اف ی

7. شرط انتقال فناوری در معامات خارجی:
یــک شــیء تولیــدی جدیــدی را می خواهنــد بخرنــد، 
ــا  ــیء را ب ــه[ آن ش ــد؛ ]بلک ــده را نخرن ــول[ تولیدش ]محص
فنــاوری مخصــوص خــودش تهیــه کننــد و بیاورنــد. در 
ــرار بدهنــد.  ــن را مــورد توجــه ق ــد ای ــه شــدت بای قراردادهــا ب

ــا فســاد، ویژه خــواری و قاچــاق  ــارزه جــدی ب 8. مب
در کشــور:

حــاال یــک مجــرم اقتصــادی را مثــاًل دســتگیر کردنــد، 
ــاره اش بنویســند؛ عکــس و تفصیــالت و چــه و  روزنامه هــا درب
چــه بــا اهــداف جناحــی و سیاســی و  این هــا. این هــا فایــده ای 
نــدارد. دو صــد گفتــه چــون نیــم کــردار نیســت ... آن فســادی 
ــن را  ــوی ای ــد جل ــد بای ــش بیای ــروز ممکــن اســت پی ــه ام ک
بگیرنــد. مانــع فســاد بشــوند. قاچــاق همیــن جــور اســت، بایــد 

بــا قاچــاق بــه معنــای واقعــی کلمــه مبــارزه کننــد.

9. ارتقای بهره وری انرژی:
ــرژی  ــره وری ان ــم به ــا بتوانی ــر م ــه اگ ــود ک ــه می ش گفت
ــارد دالر  ــد میلی ــم، ص ــی کنی ــم و صرفه جوی ــا بدهی را ارتق
صرفه جویــی خواهــد شــد. مبلــغ کمــی نیســت مبلــغ زیــادی 

ــد.  ــن را جــدی بگیرن اســت. ای

10 . نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک:
ــه اشــتغال و تحــرک ایجــاد  ــن جامع ــه در مت ــزی ک آن چی
بهره منــد می کنــد، همیــن  را  پاییــن  می کنــد، طبقــات 
ــد  ــت کنن ــا را تقوی ــع کوچــک و متوســط اســت، این ه صنای

ــد. ــش ببرن و پی

مروری کوتاه بر بیانات بسیارمهم رهبر معظم انقالب در حرم مطهر رضوی

دو راه/ چهار سنگر/ ده اقدام
دوراهی دروغین استکبار و دوراهی واقعی جمهوری اسامی برای پیشرفت ایران

توسعه راهکارهای 

دکتر بهمن کهن ترابی
دکتری علوم سیاسی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
باتوجه به این که در جهت اجرای مفاد اجراییه صادره از شعبه اول محاکم حقوقی قاین، 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک 1266/471/1424 - اصلی بخش 
11 قاین به مساحت 300 مترمربع متعلق به محکوم علیه آقای علی عباس نژاد فرزند 
غالمرضا به نشانی: قاین - شهرک ولیعصر - خیابان عطار- عطار 12 - پالک 12 
با قیمت کارشناسی 1/730/000/000 ریال توقیف گردیده فلذا در اجرای ماده 114 
قانون اجرای احکام مدنی، ملک مذکور به میزان مبلغ 1/730/000/000 ریال از طریق 

مزایده به فروش می رسد )توضیح اینکه ملک فوق الذکر در اجاره نمی باشد(،
شرایط مزایده:

1 - جلسه مزایده   یک شنبه مورخه 1395/02/05 از ساعت 9 لغایت 10 صبح با حضور 
طرفین و نماینده محترم دادستان در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین برگزار 

خواهد شد.
2 - متقاضیان می توانند در مدت 5 روز قبل از جلسه مزایده از ملک مورد نظر بازدید 

به عمل آورند.
پایه  قیمت  از  فوق،  مورد  در  مدنی  احکام  اجرای  قانون  ماده 128  مزایده وفق   - 3
برنده  باالترین قیمت پیشنهادی واگذار و کلیه هزینه های اجرا بر عهده  به  شروع و 

مزایده می باشد.
4 - برنده مزایده، فی المجلس می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده 
الباقی را ظرف یک ماه به حساب مذکور تودیع و فیش مربوطه  دادگستری تودیع و 

را ارائه نماید.
5 -چنانچه متقاضی پس از برنده شدن انصراف نماید مبلغ واریزی ودیعه بنفع دولت 

ضبط خواهد شد.
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین- محمدحسین بنی اسدی

سال سوم - شماره  102اندیشه
18 فروردین   1395

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



نشست جمعی از بانوان فرهنگی
با مدیر آموزش و پرورش قاینات

حضــرت  ميــاد  ســالروز  مناســبت  بــه 
ــام راحــل عظيم الشــأن)ره(  ــرا)س( و ام فاطمه زه
بــه همــت کارشناســی امــور زنــان و جوانــان مدیریــت 
نشســت جمعــی از بانــوان فرهنگــی بــا مدیــر آمــوزش 
و پــرورش قاینــات برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن دیــدار، 
کارشــناس امــور زنــان و جوانــان مدیریــت، گزارشــی از 
ــش  ــال 94 و برنامه های ــوزه در س ــن ح ــای ای برنامه ه
در ســال 95 ارائــه کــرد، دکتــر رضایــی نيــز بــا تبریــک 
ســال نــو و گراميداشــت ســال اقتصادمقاومتــی، اقــدام 
و عمــل و 12 فروردیــن )روز جمهــوری اســامی( و 
ــرت  ــن حض ــود نازني ــرا)س(؛ وج ــرت زه ــاد حض مي
زهــرا)س( را مایــه فخــر و مباهــات همــه مســلمانان و 
ــري از شــخصيت  خصوصــاً شــيعيان دانســت و الگوگي
ــه  ــان مای ــام زن ــراي تم ــان را ب ــل ایش ــل و بي بدی کام
آرامــش و ســعادت در زندگــي عنــوان کــرد. وی، نقــش 
ــي  ــاي اجتماع ــوان در عرصه ه ــمند بان ــور ارزش و حض
ــور  ــا حض ــم ب ــت: اميدواری ــد و گف ــت خوان ــا اهمي را ب
ارزشــمند بانــوان در پســت های ایــن مدیریــت بتوانيــم 
پــرورش  و  آمــوزش  در  بانــوان  توانمندي هــاي  از 
اســتفاده تــا آنــان بــا حضــور در جایــگاه واقعــي خــود 

ــانند. ــور برس ــه ظه ــا را ب ــن توانمندي ه ای
بانــوان  جدیــد  انتصاب هــاي  بــه  رضایــی  دکتــر 
ــرد  ــت از عملک ــراز رضای ــا اب ــاره و ب ــت اش در مدیری
ســرکارخانم توســلی معاونــت آمــوزش ابتدایــی، افــزود: 
ــاي  ــوع برنامه ه ــاهد تن ــد ش ــال جدی ــاءا... در س انش
موجــه و ارتقــا ســطح کيفــي برنامه هــاي فرهنگــي در 

ــود. ــم ب ــرورش خواهي ــوزش و پ آم

 انتقاد منتخب مردم قاینات و 
زیرکوه از عملکرد اقتصادی دولت

ــس  ــوه در مجل ــات و زیرک ــردم قاین منتخــب م
ــی  ــری تحلیل ــگاه خب ــا پای ــو ب ــم در گفتگ ده
ــت  ــادی دول ــرد اقتص ــوص عملک ــتان درخص خاورس
ــه  ــه ب ــچ وج ــه هی ــت ب ــت: دول ــی گف ــای روحان آق
ــردی  ــًا عملک ــرده اســت و اص ــل نک ــش عم وعده های
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــت در بخــش اقتصــادی ندیدی از دول
 این کــه متأســفانه غیــر از شــعار در مباحــث اقتصــادی 
ــتاهای  ــام روس ــزود: تم ــم، اف ــچ ندیدی ــت هی از دول
ــار  ــش از یک ب ــوه را بی ــن و زیرک ــه قای ــوزه انتخابی ح
رفتــم، بعــد از گذشــت ســه ســال هنــوز مــردم 
از توزیــع ســبد کاال می نالنــد، هنــوز هدفمنــدی 
ــردم  ــای م ــی از نارضایتی ه ــدت یک ــه ش ــا ب یارانه ه
ــده و  ــع ش ــد قط ــام می کنن ــه اع ــت ک در روستاهاس
هیــچ مرجعــی پاســخگو نیســت و ایــن درد اســت. وی 
ــه دولتــی کــه ســه ســال اســت کار  تأکیــد کــرد: بدن
ــا و  ــدی یارانه ه ــر در هدفمن ــد، اگ ــادی می کن اقتص
ســبد کاال هنــوز نتوانســته انســجام پیــدا کنــد قطعــاً 
ــرده اســت.  ــف عمــل ک ــم ضعی ــر ه ــوالت دیگ در مق
ــع  ــازار و وض ــه ب ــگاه ب ــا ن ــرد: ب ــح ک ــی تصری فاحت
ــد  ــام می کن ــت اع ــای نوبخ ــه آق ــاری ک ــه، آم جامع
بــا آن چــه در بدنــه جامعــه می بینیــم متفــاوت اســت 
و اصــًا رضایت بخــش نیســت. وی درخصــوص توجــه 
ــه  ــوده، ب ــی ب ــر توجه ــت: اگ ــع گف ــه صنای ــت ب دول
ــده باشــیم چــرا  ــوده کــه آن را دی ــدری مشــهود نب ق
ــود حداقــل شــاهد  کــه اگــر توجــه صــورت گرفتــه ب
رونــق در کارخانجــات نیمــه فعــال و تعطیــل شــده در 
شــهرک صنعتــی قایــن بودیــم امــا شــاهد ایــن رونــق 
ــازار  ــم ب ــی می گویی ــد: وقت ــر ش ــتیم. وی متذک نیس
مســکن رکــود دارد، بــازار خــودرو و بــازار شــب عیــد 
ــام  ــن را اع ــانه ها ای ــه رس ــکل دارد و هم ــردم مش م
می کننــد و در ســطح جامعــه شــاهد هســتیم، نشــان 
ــه  ــا آن چ ــد ب ــام می کن ــت اع ــه دول ــد آن چ می ده
واقعیــت جامعــه نشــان می دهــد متفــاوت اســت. 
ــردم در  ــکل م ــفانه مش ــرد: متأس ــه ک ــی اضاف فاحت
ــی  ــه آن کم توجه ــی ب ــده و حت ــل نش ــادی ح اقتص
ــن خصــوص  ــه در ای ــردی نیســت ک شــده اســت و ف
توضیــح دهــد. وی بــا بیــان  این کــه اگــر دولــت 
ــام  ــنجی انج ــد، نظرس ــخن می گوی ــار س ــاس آم براس
دهــد اظهــار کــرد: قشــر بــازاری را ندیــدم کــه در ایــن 
روزهــا از شــرایط ایجــاد شــده در بــازار راضــی باشــد 
ــان در  ــورم هم چن ــود و ت ــکات رک ــدت مش ــه ش و ب
ــن  ــر ای ــرار ب ــت: ق ــی گف ــد. فاحت ــوج می زن ــازار م ب
رفــع  در  را  دولــت  اصول گــرا،  نماینــدگان  اســت 
مشــکات معیشــتی و اقتصــادی مملکــت کمــک 
ــیم،  ــردم باش ــدگان م ــا نماین ــت م ــرار اس ــد و ق کنن
امــا قــرار نیســت نماینــدگان مخالــف دولــت باشــیم. 
ــا برنامه هــای اقتصــادی کــه  وی افــزود: قــرار اســت ب
ــد شــد، کمــک کار  ــری خواه ــس پیگی ــق مجل از طری
ــای اقتصــادی  ــع مشــکات و تنگناه ــرای رف ــت ب دول
ــه،  ــن قضی ــان ای ــخه درم ــیم و نس ــردم باش ــاد م آح
ــی در ســطح کان کشــور  ــه اقتصــاد مقاومت ــه ب توج
ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه آن ورود پی ــس ب ــه مجل اســت ک

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه 
صنف میوه و تره بار و مواد پروتئینی شهرستان قاینات

احترامــاً بــا عنایــت بــه آئین نامــه اجرایــی انتخابــات هیئــت مدیــره و بازرســان اتحادیه هــای صنفی)موضوع 
تبصــره ۳ مــاده ۲۲ قانــون نظــام صنفــی( از داوطلبــان عضویــت در هیئــت مدیــره اتحادیه صنــف فوق الذکر 
ــزده روز از تاریــخ 95/01/15  کــه دارای شــرایط ذیــل می باشــد دعــوت می شــود ظــرف مــدت پان
ــات اتحادیه هــای صنفــی  ــی انتخاب ــت اجرای ــه  هیئ ــه دبیرخان ــام ب ــل، جهــت ثبت ن ــدارک ذی ــه م ــا ارائ ب

واقــع در بلــوار جهــاد، اداره صنعــت، معــدن و تجــارت )اداره امــور اصنــاف و تشــکل ها( مراجعــه نماینــد.

شرایط داوطلبان:
۱ - تابعیت جمهوری اسالمی ایران

۲ - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
۳ - نداشتن سوء پیشینه ی کیفری مؤثر

4 - عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و اخالص
ــوری و  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده)5( قان ــوع م ــی موض ــتگاه های اجرائ ــتغال در دس ــدم اش 5 - ع

ــاده ۲۲ ص.ن.ص( ــره 6 م ــق تبص ــاف )مطاب ــاق اصن ــا و ات ــان اتحادیه ه ــن کارکن همچنی
6 - عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷ - عدم اشتهار به فساد
ــره  ــت مدی ــت در هیئ ــابقه عضوی ــد س ــراد فاق ــرای اف ــم ب ــی دیپل ــدرک تحصیل ــل م ــتن حداق 8 - داش

ــه اتحادی
9 - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

۱0 - داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۱ - وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز:
۱ - فتوکپی پروانه کسب معتبر)۲ برگ(

۲ - فتوکپی از صفحه اول شناسنامه )۳ سری(
۳ - فتوکپی مدرک پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت جهت آقایان )متولدین۱۳۳۷ به بعد(

4 - عکس4×۳ رنگی )6 قطعه(
5 - فتوکپی کارت ملی )۳ برگ(

6 - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
۷ - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
8 - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

»داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام جهت تطبیق الزامی است.«

                                                حجت اله جانی
رئیس هیئت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی                                                

                                                                 شهرستان قاینات

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه 
صنف کابینت ام دی اف و درودگران شهرستان قاینات

ــی  ــای صنف ــان اتحادیه ه ــره و بازرس ــت مدی ــات هیئ ــی انتخاب ــه اجرای ــه آئین نام ــت ب ــا عنای ــاً ب احترام
ــه  ــره اتحادی ــت مدی ــت در هیئ ــان عضوی ــی( از داوطلب ــام صنف ــون نظ ــاده ۲۲ قان ــره ۳ م ــوع تبص )موض
ــزده روز از  ــدت پان ــرف م ــود ظ ــوت می ش ــد دع ــل می باش ــرایط ذی ــه دارای ش ــر ک ــف فوق الذک صن
ــات  ــی انتخاب ــت اجرای ــه  هیئ ــه دبیرخان ــام ب ــت ثبت ن ــل، جه ــدارک ذی ــه م ــا ارائ ــخ 95/01/15 ب تاری
اتحادیه هــای صنفــی واقــع در بلــوار جهــاد، اداره صنعــت، معــدن و تجــارت )اداره امــور اصنــاف و 

ــد. ــه نماین ــکل ها( مراجع تش

شرایط داوطلبان:
۱ - تابعیت جمهوری اسالمی ایران

۲ - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
۳ - نداشتن سوء پیشینه ی کیفری مؤثر

4 - عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و اخالص
ــوری و  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده)5( قان ــوع م ــی موض ــتگاه های اجرائ ــتغال در دس ــدم اش 5 - ع

ــاده ۲۲ ص.ن.ص( ــره 6 م ــق تبص ــاف )مطاب ــاق اصن ــا و ات ــان اتحادیه ه ــن کارکن همچنی
6 - عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷ - عدم اشتهار به فساد
8 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

9 - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
۱0 - داشتن پروانه کسب معتبر دائم

۱۱ - وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز:
۱ - فتوکپی پروانه کسب معتبر)۲ برگ(

۲ - فتوکپی از صفحه اول شناسنامه )۳ سری(
۳ - فتوکپی مدرک پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت جهت آقایان )متولدین۱۳۳۷ به بعد(

4 - عکس4×۳ رنگی )6 قطعه(
5 - فتوکپی کارت ملی )۳ برگ(

6 - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
۷ - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
8 - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

»داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام جهت تطبیق الزامی است.«

                                                حجت اله جانی
رئیس هیئت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی                                                

                                                                 شهرستان قاینات

باران و بهار

زباران دشت و صحرا تـازه گـردد
تفرج گاه مردم هر طرف آماده گردد

بجـوشد چشمـه ها از دامـن کوه
روان از پـای هـر آاللـه گـردد

نـوای بـلبالن در بـاغ و بـستـان
طـرب افـزا و جان ها تـازه گـردد

ز بـاد روح بـخـش نـو بـهـاران
نـبـات مـرده دیـگر زنـده گردد

بـهاران فصـل غـوغای طبیعـت
گـلی بـا بلبـلی همسایـه گـردد

بیـا تـا کینـه ها از دل بـرانیم
کـه عمر رفتـه دیگر بـرنگردد

محمدحسن اباذری

ــات و  ــردم قاین ــب م ــی منتخ فالحت
زیرکــوه بــه همــراه جمعــی از اعضای 
آیــت ا...  بــا  انتخاباتــی خویــش  ســتاد 
اصفهانــی امــام جمعــه قایــن دیــدار کــرد. 
ــک  ــن تبری ــدار ضم ــن دی ــی در ای فالحت
ــت اندرکاران  ــکر از دس ــد و تش ــال جدی س
قاینــات و  انتخابــات در شهرســتان های 
زیرکــوه گفــت: در طــول ســالیان گذشــته 
ــات  ــتان های قاین ــه در شهرس ــی ک خدمات
و زیرکــوه صــورت گرفتــه اســت در جهــت 
توســعه و پیشــرفت شهرســتان بــوده و مــا 
هــم تــالش می کنیــم کــه مســیر توســعه 

ــم. ــه دهی را ادام
ــی  ــای همدل ــات فض ــزود: در انتخاب وی اف
و وحــدت در شهرســتان برقــرار بــود و 
نیــت مــا هــم از ابتــدای حضــور، خدمــت 
ــام  ــات نظ ــتای خدم ــق ا... در راس ــه خل ب
جمهــوری اســالمی ایــران بــوده اســت و در 
ــوان  ــی را به عن ــیر اقتصادمقاومت ــن مس ای
ــه  یــک رکــن اساســی در جهــت کمــک ب
ــته ایم و در  ــر داش ــردم مدنظ ــت م معیش
ــه ســعادت  ــرای رســیدن ب مجلــس هــم ب
و رفــع مشــکالت اقتصــادی و بیــکاری 
ــن  ــری در ای ــات رهب ــه منوی ــه ب و باتوج
ــورت  ــه ای ص ــات بهین ــد اقدام ــه بای زمین
گیــرد. وی ضمــن اشــاره بــه ســخنان 
رهبــری و نام گــذاری امســال به عنــوان 
ســال اقتصادمقاومتــی، اقــدام و عمــل 

ــا  ــی م ــه انتخابات ــه در برنام ــت: آن چ گف
مدنظــر بــود، توجــه بــه وضعیــت معیشــتی 
و اقتصــاد کشــور بــوده اســت کــه ســخنان 
رهبــری هــم می توانــد به عنــوان مهــر 
ــا  ــی م تأییــدی در مســیر درســت انتخابات

ــده در  ــت: بن ــار داش ــی اظه ــد. فالحت باش
طــول ایــن 4 ســال نماینــده همــه مــردم 
قاینــات و زیرکــوه هســتم و بــدون در نظــر 
ــه خــط و ربطــی و فقــط  گرفتــن هیچ گون
در جهــت توســعه شهرســتان کار خواهــم 
مهم تریــن  از  یکــی  افــزود:  وی  کــرد. 

ــی  ــک از نامزدهــای انتخابات اهــداف هــر ی
توســعه شهرســتان های قاینــات و زیرکــوه 
بــوده اســت کــه خــارج از مســائل سیاســی 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــا می توانن ــه نامزده هم
ــان  ــا بی ــند. وی ب ــته باش ــکاری داش هم

ــعه  ــا توس ــای م ــی از اولویت ه ــه یک این ک
اســت،  زیرکــوه  و  قاینــات  شهرســتان 
ــه  ــن زدن ب ــه دام ــه دور از هرگون ــت: ب گف
ــتان در  ــه دوس ــب از هم ــائل و تخری مس
ــم.  ــکاری داری ــای هم ــه تقاض ــن زمین ای
ــدار  ــن دی ــز در ای ــن نی ــه قای ــام جمع ام

ــن  ــوروز و هم چنی ــد ن ــک عی ــن تبری ضم
روز ۱۲ فروردیــن، روز جمهــوری اســالمی 
بــا توصیــه بــه نماینــده منتخــب مــردم در 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل دهمی
ــات  ــتان قاین ــرای شهرس ــه ب ــت: آن چ گف
بایــد درنظــر داشــته باشــید توســعه و 
پیشــرفت شهرســتان و فراهــم نمــودن 
توســعه  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
ــه  ــد ب ــار آن بای شهرســتان اســت و در کن
و وضعیــت  مــردم  اقتصــادی  وضعیــت 

ــود. ــه ش ــز توج ــا نی ــت آن ه معیش
آیــت ا... اصفهانــی افــزود: قطعــاً هــر نامــزد 
انتخاباتــی یــک ســری برنامه هایــی در 
انتخابــات داشــته اســت و اینــک کــه 
ــده  ــردم برگزی ــب م ــوان منتخ ــما به عن ش
شــده اید بایســتی در جهــت اقــدام نمــودن 
ــد  ــردم داده ای ــه م ــه ب ــی ک ــه وعده های ب
گام هــای اساســی برداریــد. وی داشــتن 
بیــن  ســعه صــدر، اخالق مــداری و در 
ــودن و مــردم را از خــود دانســتن  مــردم ب
ــرد  ــام ب ــده ن ــک نماین ــای ی را از ویژگی ه
و گفــت: مــردم قاینــات مــردم پــای کاری 
هســتند و بایســتی در جهــت تحقق یافتــن 
خواســته های بــه حــق مــردم گام برداریــد 
و از حــق مــردم قاینــات و زیرکوه درکشــور 
ــام  ــوان ام ــد و به عن ــاع کنی ــتان دف و اس
جمعــه شهرســتان در همــه امــورات از 

ــرد. ــم ک ــت خواه ــردم حمای ــب م منتخ

 فالحتی: بدون در نظر گرفتن هیچ گونه خط و ربطی
و فقط در جهت توسعه شهرستان کار خواهم کرد

برگـزاری نخستیـن 
جشنـواره فرهنگی و 
بازی های بومی محلی 
بانوان خراسان جنوبی 

درآریـن شهـر 

نایــب رئیــس هیئــت ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی 
و محلــی خراســان جنوبی گفــت: بــرای ایجــاد شــور 
ــتین  ــنتی نخس ــای س ــای ورزش ه ــی و احی ــاط اجتماع و نش
ــوان اســتان  ــی بان جشــنواره فرهنگــی و بازی هــای بومــی محل
ــن  ــزود: ای ــراری اف ــه اح ــود. فاطم ــزار می ش ــهر برگ در آرین ش
جشــنواره بــه مناســبت گرامیداشــت »هفتــه مقــام زن« عصــر 
روز چهارشــنبه ۱8 فروردین مــاه در ســالن ورزشــی آدینــه 
ــه  آرین شــهر مرکــز بخــش ســده شهرســتان قاینــات آغــاز و ب
مــدت دو روز ادامــه می یابــد. نایــب رئیــس هیئــت ورزش 
خراســان جنوبی  محلــی  و  بومــی  بازی هــای  و  روســتایی 
تصریــح کــرد: بازی هــای بومــی و محلــی کــه ریشــه در 
فرهنــگ و آداب و ســنن هــر منطقــه داشــته و بــا روح انســان ها 
ــن  ــی از جذاب تری ــه یک ــد ب ــی دارد می توان ــازگاری ارگانیک س
ورزش هــای هــر منطقــه و شهرســتان تبدیــل شــود. احــراری بــا 
ــه  ــروزی برگرفت ــج ام ــان این کــه بســیاری از ورزش هــای رای بی
ــادآور شــد: برخــی  از بازی هــای ســنتی گذشــتگان هســتند، ی

ــه در آن  ــی ک ــرات جزئ ــا تغیی ــی ب ــی و محل ــای بوم از بازی ه
ایجــاد شــده اســت هم چــون کبــدی امــروزه جــزو رشــته های 
آســیایی و حتــی المپیکــی مطــرح هســتند. وی اظهــار امیدواری 
ــا برگــزاری نخســتین جشــنواره فرهنگــی و بازی هــای  کــرد: ب
ــا  ــنتی ب ــازی س ــرای ب ــان جنوبی و اج ــی خراس ــی و محل بوم
ــج در  ــی رای ــیقی مقام ــرای موس ــی و اج ــاس محل ــش لب پوش
ــدگار، گام  ــوی و مان ــراث معن ــر می ــوان در نش ــتان ها بت شهرس
ــتایی و  ــت ورزش روس ــس هیئ ــب رئی ــت. نای ــری برداش موث
ــرد:  ــی خاطرنشــان ک ــی خراســان جنوب ــی محل ــای بوم بازی ه
ــی ســیاه چادرهــای عشــایری، نمایشــگاه صنایع دســتی و  برپای
ســوغات محلــی، پخــت آش و نــان ســنتی از جملــه برنامه هــای 
جانبــی ایــن جشــنواره اســت. احــراری گفــت: در مراســم 
ــر و  ــی برت ــی محل ــازی بوم ــن جشــنواره از ســه ب ــه ای اختتامی
ورزشــکاران تیم هــای اول تــا ســوم بــا حضــور مســئوالن ارشــد 
ورزشــی و اداری خراســان جنوبی بــا تندیــس، حکــم قهرمانــی و 

ــه عمــل خواهــد آمــد. ــده ای تجلیــل ب ــز ارزن جوای

3 گزارش خبری
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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بازدید 67 هزارنفر از
جاذبه های گردشگری قاینات

ــات  ــگری قاین ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
ــاری  ــال ج ــن س ــان روز ۱۳ فروردی ــا پای ــفند 95 ت ــت: از ۲۷ اس گف
ــد داشــته اند. عباســی  ــات بازدی ــر از شهرســتان قاین بیــش از ۱50 هــزار نف
ــای  ــن از جاذبه ه ــوروزی در قای ــافرین ن ــر از مس ــزار و ۷۲ نف ــت: 6۷ ه گف
تاریخــی، فرهنگــی، طبیعــی و دست ســاز شهرســتان بازدیــد کرده انــد. 
وی بــا اشــاره بــه افزایــش آمــار بازدیدکننــدگان و مســافرین در شهرســتان 
نســبت بــه ســال گذشــته، گفــت: از ایــن تعــداد مســافرین 40 هــزار و 59۳ 
ــای  ــای اداری، خوابگاه ه ــت، مکان ه ــای موق ــا، کمپ ه ــر در مهمانپذیره نف
دانشــجویی، ســالن های ورزشــی، چادرهــای مســافرتی در بوســتان ها، 
ــا بیــان این کــه  حاشــیه بلوارهــا و خیابان هــا اســکان داده شــدند. عباســی ب
4 بازارچــه صنایع دســتی و ســوغات محلــی در 4 نقطــه ورودی شــهر 
ــهدای  ــارک ش ــهر در پ ــا)ع(، ورودی آرین ش ــام رض ــع ام ــری در مجتم خض
گمنــام ایــن شــهر، در بازارچــه صنایــع دســتی روم و در ورودی شــهر قایــن 
ــد، افــزود: بیــش از 6۲00 نفــر در  در مجتمــع امــام رضــا)ع( مســتقر بوده ان
ایــن مــدت از ایــن بازارچه هــا بازدیــد داشــته اند. وی افــزود: در ایــن مــدت 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــا خری ــال از بازارچه ه ــون ری ــدوداً ۱۲0 میلی ح
ــر داد و  ــگری خب ــات گردش ــد از تأسیس ــی و بازدی ــورد بازرس وی از ۱0۷ م
ــر خدمــات  ــن بازرســی ها شــامل رســتوران های بیــن راهــی، دفات ــزود: ای اف
ــا،  ــت )کمپ ه ــی موق ــز اقامت ــر و مراک ــگری، میهمان پذی ــافرتی- گردش مس
مهمان ســراهای ادارات و...( بــوده اســت. عباســی از بازدیــد 4 گردشــگر 
خارجــی از کشــور ســوئیس نیــز در ایــام نــوروزی از آثــار تاریخــی- فرهنگــی 
ــدت  ــول م ــگران در ط ــن گردش ــت: ای ــر داد و گف ــات خب ــتان قاین شهرس
ــد داشــته اند. ــات بازدی ــار تاریخــی قاین ــک روزه در شهرســتان از آث ــت ی اقام

اخبار دانشگاه آزاد اسالمی
ــه  ــال ب ــه نه ــهدا، 540 اصل ــام ش ــت مق ــبت روز بزرگداش ــه مناس ب
ــگاه آزاد  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــته ش ــهدا کاش ــاد ش ی
ــد  ــام واح ــهداي گمن ــان ش ــل یادم ــه در مقاب ــم ک ــن مراس ــات، در ای قاین
قاینــات و ورودی مســجد باقرالعلــوم)ع( برگــزار شــد، دکتــر حســین اســفرقي 
رئیــس دانشــگاه آزاد قاینــات، مهنــدس ســیدعبدالحمید اصفهانــي معاونــت 
آموزشــي و دانشــجویي واحــد نیــز بــه کاشــت نهــال پرداختنــد. هم چنیــن 
تعــداد 540 اصلــه نهــال،۳00 بوتــه گل هــاي بهــاري نیــز در محوطــه ایــن 

ــکاري کاشــته شــد.  ــه درخت واحــد دانشــگاهی، در هفت
* انتخابــات تشــکل اســالمي اســاتید بــا هــدف شناســایی و معرفــی اعضــای 
شــورای مرکــزی در دانشــگاه آزاد قاینــات برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط 
ــدف  ــت: ه ــات گف ــالمی قاین ــگاه آزاد اس ــت دانش ــات، ریاس ــي قاین عموم
اصلــی تشــکل های سیاســی اســاتید در دانشــگاه، انجــام فعالیت هــای 
ــی  ــت علم ــای هیئ ــاتید و اعض ــان اس ــی در می ــاد سیاس ــالمی در ابع اس
دانشــگاه اســت. دکتــر حســین اســفرقي افــزود: رســالت تشــکل های سیاســی 
ــوه  ــه نح ــوط ب ــا مرب ــی ها و راهبرده ــط مش ــن خ ــاتید تعیی ــالمی اس اس
ــوب  ــاتید در چارچ ــالمی اس ــی اس ــکل های سیاس ــعه تش ــکیل و توس تش
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران و مصوبــات شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی بــا تأکیــد بــر نقــش و جایــگاه دانشــگاه آزاد اســالمی در حفــظ و 
توســعه نظــام آمــوزش عالــی کشــور اســت و بــر ایــن مبنــا شــورای مرکــزی 
ــا  ــکل را ب ــوب تش ــای مص ــرای برنامه ه ــزی و اج ــه برنامه ری ــکل وظیف تش
هــدف ارتقــای بصیــرت سیاســی اســاتید بــر عهــده دارد. شــایان ذکــر اســت 
ــا  ــه ب ــد ک ــو می باش ــاتید دارای ۱5 عض ــش اس ــالمي آزاداندی ــکل اس تش
ــدي،  ــور زرن ــن، حســین مصلي پ ــد پاکدام ــان مجی ــات آقای ــزاری انتخاب برگ
ــي، حســین صاحبــدل، ابراهیــم میرزایــي به عنــوان  ســیدعبدالحمید اصفهان
ــاتید  ــش اس ــی آزاداندی ــالمی سیاس ــکل اس ــزی تش ــورای مرک ــای ش اعض

ــده شــدند. ــات برگزی دانشــگاه آزاد اســالمی قاین

توزیع 30سری کمک جهیزیه دربین نیازمندان 
شهرستان قاینات توسط  خیریه آبشار عاطفه ها

ــتان  ــای شهرس ــام رض ــعبه ام ــای ش ــار عاطفه ه ــه آبش ــئول خیری مس
قاینــات گفــت: ایــن مؤسســه در ابتــدای ســال 9۳ تأســیس شــده اســت 
و تاکنــون بیــش از ۲۷0 خانــواده یتیــم و بــدون سرپرســت را تحــت پوشــش 
قــرار داده اســت و تمــام هزینه هــای تحصیلــی معــاش و پوشــاک و پزشــکی 
ایــن افــراد را تقبــل نمــوده اســت و عــالوه بــر ایــن تاکنــون در مــاه رمضــان 
۳ بــار ســبد کاال در بیــن مهرجویــان خویــش تقســیم نمــوده اســت. محمــد 
ــه همزمــان  ــور جهیزی ــار مان ــزود: ایــن مؤسســه در هــر ســال ۲ ب ــدان اف آب
بــا دیگــر شــعبات در دیگــر شهرســتان ها برگــزار می کنــد و تاکنــون بیــش 
ــه نوعروســان تحــت پوشــش خویــش اهــدا نمــوده  از ۳0 ســری جهیزیــه ب
ــدان در ســال 94  ــه نیازمن ــار داشــت: در راســتای کمــک ب اســت. وی اظه
ــدود500  ــی و ح ــته ماکارون ــش از ۷00 بس ــج و بی ــه برن ــدود ۲00 کیس ح
قوطــی روغــن مایــع ۱/5 لیتــری و حــدود ۱000 قوطــی رب در بیــن 
خانواده هــای نیازمنــد توزیــع شــده اســت. وی بیــان داشــت: مؤسســه آبشــار 
ــن مؤسســه  ــه شــعبات ای ــن هم ــار در بی ــن ب ــرای اولی ــا امســال ب عاطفه ه
اقــدام بــه خریــد کیــف مدرســه و لــوازم التحریــر بــرای مهرجویــان خویــش 
ــی  ــای فصل ــدارس و لباس ه ــرم م ــای ف ــن لباس ه ــت و هم چنی ــوده اس نم
ــه در  ــن مؤسس ــت: ای ــدان گف ــت. آب ــده اس ــع ش ــان توزی ــن مهرجوی در بی
ــد به صــورت حضــوری  ــرار دارد و شــهروندان می توانن ــارزان ۱0 ق ــش مب نب
و یــا شــماره حســاب 0۱0984۲9۷۱000 نــزد بانــک ملــی به نــام مؤسســه 
ــود را  ــدی خ ــدی و غیرنق ــای نق ــن کمک ه ــای قای ــار عاطفه ه ــه آبش خیری

بــه ایــن مؤسســه اهــدا نماینــد.

برپایی اردوهای جهادی در ایام نوروز
 در روستاهای قاینات

ــادی  ــای جه ــب گروه ه ــن در قال ــهد و قای ــیجیان مش ــی از بس جمع
ــاجد،  ــازی مس ــت و زیباس ــی و مرم ــع محرومیت زدای ــور رف ــه منظ و ب
کتابخانــه، حمــام و دیوارچینــی پایگاه هــای بســیج روســتایی، در تعطیــالت 
نــوروزی در روســتاهای کــره، بــاراز و برکــوک حضــور یافتنــد و ضمــن اجرای 
برنامه هــای فرهنگــی و معنــوی در مرمــت و زیباســازی ایــن اماکــن اقــدام 
ــه  ــوت ب ــرض خداق ــرای ع ــتان ب ــئولین شهرس ــی از مس ــد. جمع نموده ان
روســتای کــره رفتــه و از فعالیت هــای ایــن گــروه جهــادی بازدیــد کردنــد. 
ــای  ــت: اردوه ــد گف ــن بازدی ــیه ای ــن در حاش ــه قای ــپاه ناحی ــده س فرمان
ــق  ــعه مناط ــی، توس ــتای توانبخش ــه و در راس ــداف عالی ــادی دارای اه جه
محــروم و کمتــر توســعه یافته و الگوبخشــی بــه ســاکنان ایــن مناطــق اســت 
ــوان در یــک کلمــه گفــت: کــه مهم تریــن هــدف برگــزاری  و در واقــع می ت
ــرات زاده  ــرهنگ ب ــازندگی اســت. س ــادی، توسعه بخشــی و س ــای جه اردوه
ــگاه  ــردم و ن ــر م ــی ب ــاخصه رفتارمبتن ــا دوش ــادی ب ــای جه ــزود: گروه ه اف
ــت و  ــرده اس ــت ک ــمند و پربرک ــادی را ارزش ــای جه ــادی، حرکت ه اعتق
ــال  ــت: امس ــت. وی گف ــوده اس ــن راه نم ــور در ای ــیفته حض ــان را ش جوان
حــدود 50 نفــر از بســیجیان شهرســتان قایــن و مشــهد در قالــب 4 گــروه 
ــای  ــه برنامه ه ــن ارائ ــوک ضم ــاراز و برک ــره، ب ــتاهای ک ــادی در روس جه
ــای  ــام، کتابخانه ه ــجد، حم ــازی مس ــت و زیباس ــه مرم ــی، در زمین فرهنگ
روســتایی و دیوارچینــی پایگاه هــای بســیج روســتایی در ایــام نــوروز 

ــد. ــه خدمــت بودن مشــغول ارائ

اخبار بهزیستی
* خزاعــي رئیــس اداره بهزیســتي قاینــات از اجــراي 95 درصــدي 
ــت:  ــر داد و گف ــال خب ــر 6 س ــودکان زی ــي ک ــري بینای ــرح غربالگ ط
ــال شــدند. وی گفــت:  ــر 6 ســال در بخــش مرکــزي غرب 4۷۱۲ کــودک زی
ــاي  ــوص بیماري ه ــي درخص ــي عموم ــش آگاه ــه افزای ــه این ک ــه ب باتوج
ــمي در  ــاي چش ــطح مراقبت ه ــش س ــز افزای ــي و نی ــمي دوران کودک چش
ــالالت  ــراي پیشــگیري از اخت ــد ب ــي مي باش ــل آمبلیوپ ــي از قبی بیماري های
ــاي  ــاي برنامه ه ــي از اولویت ه ــوان یک ــي به عن ــه آمبلیوپ ــه ب ــي توج بینای

پیشــگیري  مي باشــد. 
ــه در  ــز مداخل ــات مرک ــتي قاین ــي اداره بهزیس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ * ب
ــات  ــتان قاین ــتي شهرس ــالق اداره بهزیس ــش ط ــور کاه ــه منظ ــواده ب خان
ــرد و در  ــب ک ــن کس ــازش زوجی ــدف س ــا ه ــتان ب ــت را در اس ــه نخس رتب
جلســه اي کــه بــا حضــور مســئولین و رؤســاي ادارات بهزیســتي و اداره کل و 
کارشناســان اورژانــس برگــزار شــد کارشناســان اورژانــس قایــن تقدیر شــدند. 
ــه  ــواده ب ــه در خان ــز مداخل ــه مرک ــه ۷0 زوج ب ــا مراجع ــر اســت ب الزم به ذک
منظــور کاهــش طــالق بهزیســتي قاینــات، 40 پرونــده منجــر بــه ســازش و 5 

ــدام مي باشــد. ــده در دســت اق ــه طــالق و ۲5 پرون ــده منجــر ب پرون
ــه  ــت: باتوج ــات گف ــتي قاین ــتغال اداره بهزیس ــناس اش ــا کارش * مهرپوی
ــن و  ــازي معلولی ــتي توانمندس ــازمان بهزیس ــاي س ــه از اولویت ه ــه این ک ب
مددجویــان تحــت حمایــت اســت در ســال 94 تعــداد ۷8 نفــر از مددجویــان 
ــد.  ــد گردیدن ــنه بهره من ــتغالي قرض الحس ــهیالت خوداش ــن از تس و معلولی

ــود. ــال ب ــن تســهیالت 9580000000 ری ــغ ای ــزود: مبل وی اف

اجرای نمایش خونه مهربونی در قاین

نمایــش خیابانــی قصه خــون مهربونــی کاری از گــروه تئاتــر آتــش قایــن 
بــا همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و انجمن هنرهای نمایشــی 
و دفتــر تئاتــر خیابانــی اســتان، بــه مناســبت نــوروز 95 و روز جهانــی تئاتــر 
از 5 فروردیــن تــا 8 فرودیــن هــرروز درمیادیــن شــهر اجــرا شــد. قصــه خــون 
مهربونــی، ســیاه بــازی اســت کــه پــس از خوانــدن ترانــه ای و تبریــک ســال 
ــد. در  ــف می کن ــان تعری ــرای مخاطب ــروز را ب ــام فی ــی به ن ــه جوان ــو  قص ن
ــا تماشــاگران و درگیرکــردن  ــازی بازیگــر نمایــش ب ــن نمایــش، شــاهد ب ای
ــمت  ــه س ــب را ب ــه مخاط ــتیم ک ــتان هس ــن داس ــازی ای ــا ب ــاگر ب تماش

ــد  ــته می ش ــاگران خواس ــش از تماش ــن نمای ــرد. در ای ــذب می ک ــود ج خ
ــه  ــد و ب ــری کنن ــت خی ــان نی ــرای داشته های ش ــد ب ــکر خداون ــت ش جه
ــرای  ــدف از اج ــن ه ــن مهمتری ــانند و ای ــاری رس ــت ی ــای بی سرپرس بچه ه
ــن  ــه همــت ای ــود. کمک هــای جمــع آوری شــده ب ــی ب ــن نمایــش خیابان ای
گــروه نمایشــی کــه طراحــی و بازیگــری آن را صابــر رنجبــر برعهده داشــت و 
مرتضــی رنجبــر، احســان پیشــجو، محســن رنجبــر و صالــح رنجبــر در زمینــه 
موســیقی و یاریگــری در ایــن نمایــش فعالیــت داشــتند، بــه مناســبت والدت 
حضــرت فاطمــه)س( در مراســمی بــه بچه هــای مراکــز بی سرپرســت قایــن 

اهــدا شــد.

نجات دو فالمینگو توسط شهروندان اسفدنی

ــارش تگــرگ دچــار  ــر ب شــهروندان اســفدنی دو فالمینگــو را کــه در اث
حادثــه شــده بودنــد را نجــات دادنــد و بــه محیط زیســت قایــن تحویــل 
دادنــد. بــر اثــر بــارش تگــرگ در شــهر اســفدن از توابــع قایــن متأســفانه از 6 
فالمینگویــی کــه به صــورت دســته ای در اطــراف ایــن شــهر در حــال پــرواز 
ــد  ــد، 4 فالمینگــو تلــف و دوفالمینگــوی دیگــر کــه زخمــی شــده بودن بودن
ــای  ــمان زخم ه ــس از پانس ــه و پ ــات یافت ــفدن نج ــهر اس ــی ش ــط اهال توس
ــا  ــده و پرنده ه ــه ش ــاس گرفت ــتان تم ــت شهرس ــا محیط زیس ــو ب فالمینگ
ــن دو فالمینگــو بعــد از بهبــود در منطقــه  ــل محیط زیســت شــدند. ای تحوی
حفاظــت شــده شــیخعلی در نزدیکــی شــهر اســفدن رهاســازی خواهنــد شــد.

مراجعه نزدیک به 3هزار نفر 
به پست های ایمنی و سالمت نوروزی قاین

ــرح  ــرای ط ــدای اج ــت: از ابت ــن گف ــر قای ــت هالل احم ــس جمعی رئی
ــن ادامــه  ــا ۱4 فروردی ــوروزی کــه از ۲6 اســفند ت ایمنــی و ســالمت ن
ــه  ــه نقط ــه در س ــا ک ــت ه ــن پس ــه ای ــافرین ب ــر از مس ــت ۲689 نف داش
ــه  ــان این ک ــا بی ــفی ب ــد. یوس ــه کردن ــرد، مراجع ــت می ک ــتان فعالی شهرس
ــل  ــد قاب ــت رش ــر کیفی ــافرین از نظ ــه مس ــانی ب ــوه خدمت رس ــال نح امس
ــران  ــت بح ــای مدیری ــال کانکس ه ــزود: امس ــت، اف ــته اس ــه ای داش مالحظ
جایگزیــن چادرهــای ســازمان جوانــان گردیــد کــه در نحــوه خدمت رســانی 
تأثیــر به ســزایی داشــته اســت. وی اظهــار کــرد: در طــرح ایمنــی و ســالمت 
نــوروزی خدماتــی از قبیــل انجــام تســت قندخــون و فشــارخون بــرای ۷4۲ 
ــتفاده  ــودک اس ــتدار ک ــر از فضــای دوس ــداد ۲۳9 نف ــر انجــام شــد و تع نف
نمودنــد. وی افــزود: تعــداد 4566 قلــم انــواع ملزومــات ســفر شــامل: 
ــی(  ــوالت فرهنگ ــایر محص ــتی و س ــدادی و بهداش ــورهای ام ــه، بروش )نقش
ــار  ــه در کن ــه این ک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــده اس ــع ش ــافرین توزی ــن مس بی
ــز  ــوروزی نی ــات ن ــداد و نج ــرح ام ــوروزی ط ــالمت ن ــی و س ــرح ایمن ط
ــزود:  ــود، اف ــرا ب ــال اج ــر در ح ــات هالل احم ــداد و نج ــازمان ام ــط س توس
ــر  ــدت ب ــن م ــات در ای ــر قاین ــت هالل احم ــران جمعی ــران و امدادگ نجات گ
محــل ۱۳ فقــره تصــادف در محورهــای مواصالتــی شهرســتان حاضــر شــدند 

ــد.  ــانی کردن ــن ســوانح امدادرس ــان ای ــر از مصدوم ــه ۳8 نف و ب

جمع آوری بیش از 3 میلیارد و 160 میلیون 
ریال زکات در شهرستان قاینات

 
مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( شهرســتان قایــن گفــت: ایــن 
ــال زکات از  ــون ری ــارد و ۱60 میلی ــغ ۳ میلی ــال 94 مبل ــاد در س نه
مــردم خّیــر و نــوع دوســت ایــن شهرســتان جمــع آوری کــرد. فارابــی افــزود: 
ــال  ــون ری ــارد و ۱00 میلی ــده ۱ میلی ــع آوری ش ــدار زکات جم ــن مق از ای
ــه  ــت ک ــوده اس ــتان ب ــن شهرس ــهم محرومی ــان( آن س ــون توم )۱۱0میلی
ــال )۲06  ــون ری ــارد و60 میلی ــد و ۲ میلی ــع گردی ــدان توزی ــن نیازمن در بی
ــینیه در  ــجد و حس ــه مس ــای عام المنفع ــت پروژه ه ــان( جه ــون توم میلی
ــه جمــع آوری زکات از  ــا اشــاره ب ــی ب ــه شــده اســت. فاراب شهرســتان هزین
ــع آوری  ــه جم ــه وظیف ــروز در جامع ــرد: ام ــوان ک ــداد عن ــه ام ــوی کمیت س
ــه در  ــی)ره( گذاشــته شــده، ک ــام خمین ــداد ام ــه ام ــده کمیت ــر عه زکات ب
ایــن راســتا الزم اســت مســئوالن و مــردم یــار و یــاور ایــن نهــاد انقالبــی و 

ــی باشــند. مردم
وی افــزود: شهرســتان قایــن رتبــه برتــر اســتان در کمــک بــه محرومیــن و 
نیازمنــدان را از ســرفصل جمــع آوری زکات داشــته اشــت. وی هم چنیــن از 
ــر  ــجره طیبه خب ــرح ش ــال 94 در ط ــت در س ــه درخ ــی 4۷4 اصل پالک کوب
ــاب و  ــه عن ــک، 6 اصل ــال زرش ــه نه ــداد ۲۷0 اصل ــن تع ــت: از ای داد و گف

مابقــی نهــال پســته بــوده اســت.
وی افــزود: ایــن اقــدام بــا هــدف احیــای ســنت حســنه زکات و ترویــج زکات 
مســتحبی توســط خیــران انجــام گرفتــه کــه محصــوالت درختــان بــه نفــع 

نیازمنــدان شهرســتان هزینــه خواهــد شــد.

وزیراطالعات: برخی در مذاکرات هسته ای
چوب الی چرخ دولت می گذاشتند

وزیــر اطالعــات گفــت: در خصــوص عملکــرد تیــم مذاکــره کننــده کــه 
ــده ای  ــه ع ــد، بلک ــکاری نش ــا هم ــه تنه ــت ن ــکاری می رف ــار هم انتظ
ــوذی  ــن و نف ــه را خائ ــور خارج ــر ام ــتند و وزی ــرخ می گذاش ــوب الی چ چ
ــا  ــدار ب ــه در دی ــوی ک ــود عل ــید محم ــالم س ــد. حجت االس ــاب کردن خط
مــردم بخــش چــاه ورز در جنــوب فــارس ســخن می گفــت، افــزود: دولــت 
ــا  ــت. وی ب ــل گرف ــرایط تحوی ــخت ترین ش ــور را در س ــد، کش ــر و امی تدبی
اشــاره بــه برخــی کارشــکنی ها در رونــد مذاکــرات گفــت:  بــه هــر ســختی 
ــرات  ــری مذاک ــم رهب ــام معظ ــای مق ــا و هدایت ه ــا حمایت ه ــود و ب ــه ب ک
نتیجــه داد و امــروز شــاهد فــن آوری و غنی ســازی اورانیــوم در خــاک 
ــمیت  ــه رس ــه و ب ــم آن را پذیرفت ــا ه ــه دنی ــئله ای ک ــتیم، مس ــور هس کش
ــده در  ــرح ش ــای مط ــی صحبت ه ــه برخ ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــناخته اس ش
خصــوص افــت تولیــد علــم در کشــور گفــت: اگــر کشــور دچــار افــت علمــی 
ــا تجربــه و اســتخوان دار اســت کــه هــر  شــده دلیــل آن اخــراج اســتادان ب
کــدام بــه نوعــی در گذشــته کنــار گذاشــته شــدند. وی افــزود: تبعــات ایــن 
تصمیــم شــش مــاه تــا یک ســال قابــل جبــران نیســت بلکــه ســال ها زمــان 

ــا ایــن خســران و زیــان جبــران شــود. خواهــد بــرد ت

روایت وزیر بهداشت از دالیل لغو سفر رئیس جمهور به اتریش 
روحانی یک تصمیم انقالبی گرفت

 
ــو  ــاره لغ ــی درب ــانه های داخل ــی رس ــرد برخ ــت از رویک ــر بهداش وزی
ــمی در  ــر هاش ــرد. دکت ــاد ک ــش انتق ــه اتری ــور ب ــس جمه ــفر رئی س
ــود سه شــنبه بعدازظهــر، رئیــس  ــرار ب ــال تلگرامــی اش آورده اســت: »ق کان
جمهــوری را بــه همــراه تنــی چنــد از وزرا و مشــاورین در ســفر بــه اتریــش 
ــو  ــی لغ ــر روحان ــم. در واپســین ســاعات، ســفر از ســوی دکت همراهــی کن
ــق  ــت تعوی ــور عل ــس جمه ــر رئی ــد. دفت ــول ش ــب موک ــان مناس ــه زم و ب
ســفر را مالحظــات امنیتــی و تأمیــن شــرایط مطلوب تــر درخصــوص 
ــانه های  ــه رس ــرد. این ک ــالم ک ــورد نظــر دو کشــور اع ــات م ــه و توافق برنام
ــیر  ــه تفس ــه و چ ــه گفت ــالب، چ ــد انق ــه و ض ــبکه های بیگان ــی، ش خارج
ــدارد. امــا آن چــه رســانه های مــا می گوینــد،  کــرده و می کننــد؛ اهمیتــی ن
قاعدتــّا مهــم اســت و به ویــژه انتظــار مــی رود کــه رســانه ملــی مســیر آن هــا 
ــدم کــه آشــکارا رویکــرد رئیــس جمهــور  ــه ای دی ــه برنام ــرود. متحیران را ن
ــان  ــوری خودم ــت جمه ــع ریاس ــر موض ــور را ب ــات آن کش ــش و مقام اتری
ترجیــح مــی داد. این کــه گویــی امنیــت در حــد اعــال برقــرار بــوده، تدابیــر 
ــن و  ــیه، چی ــور روس ــای جمه ــفر رؤس ــبیه س ــت ش ــی درس ــدید امنیت ش
ــوری  ــس جمه ــر رئی ــه دفت ــذا اطالعی ــوده و ... ل ــه ب ــر گرفت ــکا در نظ آمری
ــانه ها  ــی از رس ــت طیف ــوزد. مدت هاس ــم می س ــت! دل ــاس اس ــران بی اس ای
ــه تنهــا  ــت، ن در خصــوص مســایل مهــم سیاســت خارجــی و عملکــرد دول
حــرف رئیــس جمهــور اتریــش را بــر بیانیــه رســمی دفتــر رئیــس جمهــور 
خودمــان ترجیــح می دهنــد؛ بلکــه اظهارنظــر و تحلیــل و گاه خیال پــردازی 
ــدم و غیرمســئول  ــراد دســت چن ــز اف ــات نی ــی اوق ــی؛ و خیل ــات غرب مقام
آمریکایــی را از ســخن رئیــس جمهــور و مدیــران ارشــد کشــورمان مســتندتر 
ــه  ــه چ ــرا و ب ــتی چ ــه راس ــد. ب ــاب آن می پردازن ــه بازت ــاً ب ــد و مداوم می دانن
قیمــت؟ درد اســت. متأســفانه عــده ای ندانســته، و چــه بســا برخــی هــم آگاهانه، 
حقایــق و منافــع ملــی را بــه پــای سیاســت قربانــی می کننــد. البتــه مقامــات و 
بخش هــای مســئولی هــم، بــا کــم کاری و بی دقتــی، باعــث تخریــب و تضعیــف 
مواضــع جمهــوری اســالمی؛ و بهانــه دادن بــه ایــن و آن، می شــوند. در همین حد 
و بــا اطــالع دقیــق از جزئیــات رویــداد، اعــالم می کنــم کــه رئیــس جمهــوری 
شــجاعانه و از موضــع عــزت، حکمــت و مصلحــت یــک تصمیــم انقالبــی گرفــت. 
تــا از ایــن پــس، همــه میزبانــان نماینــده ملــت رشــید و عزیزمــان بداننــد کــه 
عــزت و اقتــدار ایــران و ایرانــی از چــه درجــه اهمیتــی برخــوردار اســت. ایــن 
تصمیــم، مســتحق تکریــم و قدرشناســی اســت یــا تخریــب؟! و آیــا شایســته 
اســت کــه به دلیــل عــدم امــکان بیــان خیلــی از مســایل )به خاطــر مصلحــت 
ــوق  ــا، حق ــراد و تریبون ه ــود و اف ــی ش ــرداری سیاس ــور(، بهره ب ــع کش و مناف
مــردم را نادیــده گیرنــد؟ مــن دیپلماســی بلــد نیســتم، ولــی غــرور دینــی و ملی 
آقــای روحانــی و اســتواری و ســخت گیری ایشــان در برخــورد بــا تروریســت ها 
و آدم کش هــا را می ســتایم و بــه ایــن تصمیــم انقالبــی، شــجاعانه و هوشــیارانه، 
ــارت  ــر خس ــم ه ــال دارد؛ علی رغ ــور را به دنب ــدار کش ــع پای ــزت و مناف ــه ع ک
احتمالــی و کوتــاه مــدت، از صمیــم قلــب احتــرام می گــذارم. معتقدم کــه او یک 
انقالبــی بــا تدبیــر، شــاگرد امــام، مطیــع و یــار رهبــری اســت. امیــد که امســال، 
همــه بــا هــم باشــیم تــا ملــت آســایش و آرامــش بیشــتری بیابــد و مرهمــی 

نهیــم بــر زخم هــای اقتصــادی و اجتماعــی ملــت شــریف ایــران. انشــاءا...

توکلی: مجلس دهم مراقب باشد
 فساد لباس قانون گذاری به تن نکند

احمــد توکلــی نماینــده مجلــس نهــم بــا اشــاره بــه مهمتریــن راه هــای 
نفــوذ در بیــن نماینــدگان و جلوگیــری از ایفــای وظایــف نمایندگــی، 
ــا تبلیغــات، خــود را بــه مــردم می قبوالننــد و  گفــت: نماینــدگان معمــوالً ب
تبلیغــات خــرج دارد؛ بــه همیــن دلیــل بــه گروه هــای خــاص کــه نفــوذ را 
ــن خطــر همیشــه  ــن، ای ــون می شــوند. بنابرای ــد می کننــد، مدی پیــش خری
جلــوی نماینــدگان مجلــس وجــود دارد کــه نفــوذ ســرمایه داران و صاحبــان 
ــن  ــه در ای ــازدارد ک ــود ب ــف خ ــای وظای ــا را از ایف ــف آن ه ــای کثی پول ه

رابطــه نیــز بایــد مراقــب باشــند.

ایـران اخبــار 

بازدید امام جمعه قاین از ستاد تسهیالت نوروزی

آیـــت ا... اصفهانـــی امـــام جمعـــه قایـــن از ســـتاد تســـهیالت 
ســـفر مســـافرین نـــوروزی قایـــن بازدیـــد کـــرد.

در ایـــن بازدیـــد کـــه بـــا حضـــور اکبـــری راد مدیـــرکل بازرســـی 
اســـتانداری، براتـــی معـــاون سیاســـی فرمانـــدار، رئیـــس میـــراث 
ــر  ــتی و رئیـــس هالل احمـ ــع دسـ ــگری و صنایـ فرهنگـــی گردشـ
انجـــام شـــد، امـــام جمعـــه قایـــن ضمـــن بازدیـــد از غرفه هـــای 
ـــادر  ـــیاه چ ـــر، در س ـــگاه هالل احم ـــوغات، پای ـــتی و س ـــع دس صنای
ـــت اندرکاران  ـــای دس ـــات و تالش ه ـــه و از زحم ـــور یافت ـــایر حض عش

ـــرد. ـــکر ک ـــر و تش ـــتاد تقدی س
ــوروزی  ــن نـ ــه کمپیـ ــان میثاق نامـ ــن در پایـ ــه قایـ ــام جمعـ امـ

بـــدون تصـــادف را امضـــا نمـــود.

 احداث30 باب خانه عالم روستایی در قاینات 

مســئول اداره تبلیغــات اســالمی شهرســتان قایــن از احــداث و 
تجهیــز ۳0 بــاب خانــه عالــم در روســتاهای قاینــات خبــر داد.

ــداث و  ــم، اح ــه عال ــاب خان ــت: ۳0 ب ــور گف ــد علیپ ــالم احم حجت االس
ــرداری  ــه بهره ب ــل و ب ــاب تکمی ــداد ۲6 ب ــن تع ــه از ای ــده ک ــز ش تجهی

ــد. ــاختمان می باش ــت س ــوز در دس ــاب هن ــیده و 4 ب رس
ــم در  ــای عال ــداث خانه ه ــت اح ــرورت اهمی ــر ض ــد ب ــن تأکی وی ضم
ــردن ســطح  روســتاها و مناطــق محــروم، وجــود ایــن خانه هــا را در باالب

ــرد. ــی ک ــم ارزیاب ــن مناطــق مه ــوی و فرهنگــی ای بینــش معن
وی خواســتار همــت روســتائیان ایــن شهرســتان بــرای احــداث خانه هــای 
عالــم روســتایی شــد و افــزود: اســتقرار مبلــغ دینــی در روســتا یــک کار 
ــی و  ــف فرهنگ ــکالت مختل ــع مش ــد در رف ــه می توان ــت ک ــمند اس ارزش
اجتماعــی از ایــن مناطــق اثرگــذار باشــد، لــذا بایــد روســتائیان دســت بــه 
دســت هــم داده تــا ایــن بنــای مقــدس در تمــام روســتاها احــداث شــود.

 برپایی نمایشگاه عکس طبیعت بیهود
  

نمایشــگاه عکــس طبیعــت بیهــود در ایــام تعطیــالت نــوروزی 
از ســوی کانــون فرهنگــی هنــری والیــت بیهــود بــا همــکاری 
ــی  ــه راهنمای ــل مدرس ــات در مح ــالمی قاین ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
ــر از  ــگاه ۱9 اث ــن نمایش ــت. در ای ــده اس ــا ش ــود برپ ــرا)س( بیه بنت الزه
آثــار عکاســی علی اکبــر شــریف زاده در معــرض دیــد عمــوم گذاشــته شــد. 
ایــن نمایشــگاه تــا ۱۳ فروردیــن مــاه دایــر اســت. روســتای بیهــود یکــی از 
مناطــق خــوش آب و هــوای منطقــه خراســان جنوبــی، از توابــع شهرســتان 
ــهر  ــری ش ــدودا50ً کیلومت ــه ح ــتا در فاصل ــن روس ــد. ای ــات می باش قاین
ــوای  ــودن از آب و ه ــل کوهســتانی ب ــه دلی ــده اســت و ب ــع ش ــن واق قای

ــوردار اســت. ــی برخ مطبوع
از مناطــق تفریحــی ایــن روســتا می تــوان بــه ســد بیهــود، زرخ، زومیــچ، 
قنــات خنــد، قلعــه خنــد و حســن جمــال کــه همگــی آن هــا از طبیعتــی 
ــوردار  ــتان برخ ــل تابس ــار و اوای ــل به ــاً در فص ــذاب خصوص ــا و ج زیب

هســتند، اشــاره کــرد.

اخبار شهرداری

*بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری، بــه منظــور درج احادیــث 
ــب و  ــو نص ــداد ۷ تابل ــر تع ــوار بزرگمه ــیر بل ــار در مس ــه اطه ائم

ــن مســیر نصــب خواهــد شــد. ــث شــریف در ای تعــداد ۱4 حدی
* بــه منظــور معرفــی آثــار تاریخــی و باســتانی شــهر قایــن و محصــوالت 
اســتراتژیک زعفــران و زرشــک، 8 المــان قــاب عکــس در کارگاه 
شــهرداری توســط هنرمنــدان تهیــه شــد، کــه 4 عــدد قــاب عکــس در 
پــارک رهگــذر و 4 عــدد در پــارک زعفــران در حاشــیه جــاده آســیایی 

نصــب شــد. 
ــت  ــی ریاس ــان صاحب ــهرداری، آقای ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ * ب
ــاف و مســئولین  ــاق اصن صنعــت معــدن و تجــارت و مالکــی رئیــس ات

ــد. ــدار نمودن ــن دی ــهردار قای ــوروزی ش ــدس ن ــا مهن ــا ب اتحادیه ه
ــن و بررســی  ــازار قای ــه ب ــدار درخصــوص مســائل مرتبــط ب ــن دی در ای

ــازار بحــث و تبــادل نظــر شــد. ــق بیشــتر ب راه کارهــای رون
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کتــر محمــود ســریع القلم نوشــت: برجــام بــه د
ــان  ــم زندگی م ــر می خواهی ــا اگ ــید، ام ــام رس فرج
ــه  ــد »برنام ــد و کشــورمان پیشــرفت، نیازمن ــر کن تغیی
توســعه آینــده مشــترک مــا« هســتیم. ایــن برنامــه ۱۲ 

ــد دارد. بن
ــای  ــر پ ــاعت کمت ــم س ــویم نی ــد می ش ــا متعه ۱- م
تلویزیــون بنشــینیم و هــر روز ۳۰ دقیقــه مطالعــه 

ــم. ــق کنی عمی
ــوت و  ــه خل ــه ده دقیق ــویم روزان ــد می ش ــا متعه ۲- م

ــه آینــده فکــر کنیــم. ســکوت کنیــم و ب
ــام  ــدام انج ــک اق ــه ی ــر هفت ــم ه ــه داری ــا وظیف ۳- م
ــاً  ــم و صرف ــه از آن منفعــت شــخصی نمی بری ــم ک دهی

ــی( ــوار مهربان ــد دی ــی دارد )مانن ــده عموم فای
دیگــران  بــا  می دانیــم  مؤظــف  را  خــود  مــا   -4
به گونــه ای رفتــار کنیــم کــه می پســندیم بــا مــا رفتــار 

ــود. ش
ــوری  ــه ام ــع ب ــم راج ــف می دانی ــود را مؤظ ــا خ 5- م
کــه نمی دانیــم اظهارنظــر نکنیــم و »نمی دانــم« و 

ــم. ــه کار ببری ــت ب ــردن« را راح ــتباه ک »اش
ــان  ــای مهم م ــه تصمیم ه ــم ک ــن می کنی ــا تمری 6- م
ــد و  ــه باش ــت و هزین ــع منفع ــل جام ــاس تحلی براس
ــوا. ــی و روی ه ــه ذهن ــم ن ــر کنی ــوب فک ــورت مکت به ص
7- مــا قــول می دهیــم خیابــان را خانــه خــود بدانیــم و 
ــگل را باغچــه. آشــغال  ــان و جن ــا را حــوض خانه م دری
را در ســطل آشــغال قــرار دهیــم و نــه در کــف خیابــان 

و دریــا و جنــگل.
ــازی  ــازی، زرنگ ب ــم پارتی ب ــرک کنی ــم ت ــا مؤظفی 8- م

)عــدم رعایــت صــف( و تقلب کــردن را.
9- مــا مکلفیــم »راســت« بگوییــم حتــی اگــر بــه ضــرر 
مــا تمــام شــود و بــه قول مــان عمــل کنیــم حتــی اگــر 

ســرمان بــرود.
ــه  ــان را از »س ــق فکری م ــم اف ــاش می کنی ــا ت ۱۰- م

مــاه« بــه »ده ســال« گســترش دهیــم.
۱۱- مــا متعهــد می شــویم خــدا را آزاد کنیــم! مــا 
ــزا، مســاجد و  ــس خــدا را در ع ــن پ ــم زی ــول می دهی ق
بیماری هــا محــدود و قــاب نکنیــم. از ایــن پــس خــدا را 
همــراه خــود می دانیــم؛ در همــه شــرایط؛ صــف اتوبــوس، 
ترافیــک همــت، دیــدن تصاویــر زندگــی خصوصــی افراد، 

قضــاوت در مــورد دیگــران، ســر چهــارراه و…
۱۲- مــا متعهــد می شــویم کــه عمــل کنیم! می کوشــیم 
ــی  ــای انتزاع ــاد، تحلیل ه ــن، انتق ــوک گفت ــی از ج کم
ــردن،  ــی ک ــردن، مقدمه چین ــی ک ــفه باف ــردن، فلس ک
ــعه یافته،  ــورهای توس ــت کش ــوردن وضعی ــرت خ حس
ــی  ــای آن کم ــم و به ج ــردن بکاهی ــح و مخالفت ک تفری
ــر ایــن ویژگــی منفــی  عمــل کنیــم. مــا می کوشــیم، ب
ــای  ــزی به ج ــر چی ــردن ه ــن ک ــم: جایگزی ــق آیی فائ
معطــوف  برنامه ریزی مــان  می کوشــیم  مــا  عمــل. 
ــان  ــل( و عمل م ــن عم ــه جایگزی ــد )و ن ــل باش ــه عم ب
ــل  ــه عم ــه معطــوف ب ــد. برنام ــه باش ــر برنام ــی ب مبتن
ــده  ــعه آین ــث »توس ــه باع ــر برنام ــی ب ــل مبتن و عم

ــود. ــا« خواهــد ب مشــترک م

دالیل سردی پاها 
چیست؟

ــم گ ــوراب ه ــت ج ــد جف ــیدن چن ــات پوش ــی اوق اه
موجــب نمی شــود تــا ســردی پاهــا از بیــن بــرود کــه 
ایــن حالــت می توانــد نشــانه ای از وجــود بیماری هــای جــدی 
در بــدن باشــد. گاهــی وجــود مشــکالت جســمی، علــت ســرد 
ــودن  ــرد ب ــل س ــاده ترین دلی ــت. س ــگی پاهاس ــودن همیش ب
پاهــا از وضعیــت هــوا ناشــی می شــود. هم چنیــن علــت رایــج 
ــت  ــون اس ــردش خ ــتم گ ــکل در سیس ــود مش ــر آن وج دیگ
ــا  ــرم نگه داشــتن پاه ــرای گ ــی ب ــه خــون کاف ــه ای ک ــه گون ب
ــم  ــی ک ــبک زندگ ــت از س ــن وضعی ــدارد. ای ــان ن در آن جری
ــز به وجــود  ــدت پشــت می ــی م تحــرک و نشســتن های طوالن
ــی در  ــرک و جابه جای ــش تح ــا افزای ــوان ب ــه می ت ــد ک می آی
طــول روز آن را برطــرف کــرد. هــر چنــد مشــکالت مربــوط بــه 
ــمی  ــه جس ــک عارض ــانه ای از ی ــد نش ــون می توان ــردش خ گ
ــرد  ــل س ــی از دالی ــه برخ ــب ب ــن مطل ــد. در ای ــه باش نهفت
ــه شــرح  ــه شــده اســت  کــه ب ــودن همیشــگی پاهــا پرداخت ب

ــر اســت: زی

بیماری رینود:
ــت ها  ــود انگش ــب می ش ــول موج ــور معم ــاری به ط ــن بیم ای
ــن  ــند. ای ــته باش ــی داش ــردی و بی حس ــاس س ــا احس و پاه
وضعیــت زمانــی رخ می دهــد کــه فــرد در معــرض ســرما قــرار 
دارد یــا تحــت اســترس اســت. ایــن بیمــاری باعــث می شــود 
رگ هــای کوچــک کــه خــون را بــه پوســت می رســانند باریــک 
شــده و در نتیجــه گــردش خــون در برخــی بخش هــا محــدود 
ــاکن در  ــراد س ــان و اف ــتر در زن ــود بیش ــاری رین ــود. بیم ش
مناطــق ســرد شــایع اســت. در ایــن بیمــاری معمــوالً پوســت 
تغییــر رنــگ می دهــد. بخش هــای آســیب دیــده ابتــدا ســفید 
رنــگ شــده، بعــد رنــگ آبــی گرفتــه و پــس از گرم شــدن بــه 
ــت،  ــدن پوس ــا گرم ش ــن ب ــد. هم چنی ــز درمی آین ــگ قرم رن
فــرد احســاس درد و ســوزش خواهــد داشــت. در مــوارد 
ــا گــرم نگــه داشــتن پاهــا ایــن  خفیف تــر بیمــاری می تــوان ب
عارضــه را برطــرف کــرد. در برخــی مــوارد پزشــک داروهایــی را 

ــه گــردش خــون کمــک کنــد. ــا ب ــز می کنــد ت تجوی

کم کاری تیروئید:
در ایــن بیمــاری غــده تیروئیــد میــزان کافــی هورمــون 
ــدن  ــد و در نتیجــه بســیاری از سیســتم های ب ترشــح نمی کن
ــن  ــم ای ــد. عالئ ــت می دهن ــود را از دس ــی خ ــرد طبیع عملک
ــوند  ــر می ش ــتگی ظاه ــه آهس ــتند و ب ــف هس ــاری خفی بیم
ــش  ــد افزای ــا فرآین ــترس ی ــا اس ــال دارد ب ــه احتم و در نتیج
ســن اشــتباه گرفتــه شــود. از جملــه عالئــم کــم کاری تیروئیــد 
احســاس ســرما، خســتگی، باالرفتــن وزن و مشــکالت حافظــه 
ــرما،  ــاس س ــود احس ــت خ ــرد در پوس ــن ف ــت. هم چنی اس
خشــکی و حساســیت دارد. پزشــکان ایــن بیمــاری را بــا 
انجــام تســت خــون تشــخیص می دهنــد و بــا مصــرف روزانــه 

ــود. ــان می ش ــد درم ــی تیروئی ــون مصنوع هورم

کم خونی )آنمی(:
ــزان  ــه می ــود ک ــر می ش ــدن ظاه ــی در ب ــاری زمان ــن بیم ای
کافــی گلبــول قرمــز ســالم در خــون بــرای رســاندن اکســیژن 
ــم  ــدارد. شــایع ترین نشــانه ک ــدن وجــود ن ــاط ب ــام نق ــه تم ب
خونــی احســاس خســتگی و ضعــف در بــدن اســت امــا عالئــم 
دیگــر آن شــامل ســردی پاهــا و دســت ها، احســاس گیجــی، 
ــگ پریدگــی پوســت هســتند. در  تنگــی نفــس، ســردرد و رن
ــی و مصــرف  ــم غذای ــا تغییــر در رژی ــوان ب اغلــب مــوارد می ت
مکمل هایــی هم چــون آهــن، اســیدفولیک، ویتامیــن C و 

ــرد. ــن B12 آن را برطــرف ک ویتامی

بیماری عروق محیطی:
ــی  ــی زمان ــروق محیط ــاری ع ــا بیم ــا ی ــدن رگ ه سفت ش
ــر در  ــواد دیگ ــا م ــی ی ــترول، چرب ــه کلس ــد ک ــاق می افت اتف
ــا در  ــن پالک ه ــود ای ــوند. وج ــته می ش ــا انباش ــداره رگ ه ج
ــن  ــد. چندی ــا می انجام ــدن آن ه ــه باریک ش ــا ب ــداره رگ ه ج
ــوند و  ــفت ش ــا س ــداره رگ ه ــا ج ــد ت ــول می کش ــال ط س
بــروز عالئــم آن نیــز زمان بــر اســت. معمــوالً اولیــن عالئــم آن 
شــامل احســاس ناراحتــی در پاهــا، درد و گرفتگــی می شــود. 
ــدن  ــا، درد و قرمزش ــت در پاه ــردی پوس ــر آن س ــم دیگ عالئ
آن هاســت. درمــان ایــن بیمــاری بــه میــزان پیشــرفت بیمــاری 
ــد تغییــر در ســبک زندگــی و مصــرف  بســتگی دارد و می توان

دارو را شــامل شــود.

هیپرهیدروز:
ایــن بیمــاری باعنــوان تعــرق غیرطبیعــی شــناخته می شــود 
کــه به طــور معمــول در دســت ها و پاهــا اتفــاق می افتــد. 
ــاط  ــا ارتب ــا سردشــدن پاه ــد ب ــاد نمی توان ــرق زی ــه نظــر تع ب
داشــته باشــد امــا هیپرهیــدروز فعالیــت بیــش از حــد دســتگاه 
ــا  ــدن رگ ه ــه تنگ ش ــن عارض ــت. ای ــمپاتیک اس ــی س عصب
ــت ها و پاهــا  ــن در حالی کــه دس ــراه دارد، بنابرای ــه هم را ب
عــرق می کننــد خــون در آن هــا کمتــر جریــان دارد و موجــب 

ــود. ــا می ش ــدن آن ه سردش

آسیب عصب دیابتی:
نوروپاتــی محیطــی دیابتــی نوعــی از آســیب دیدگــی عصــب 
اســت کــه در افــراد مبتــال بــه بیمــاری دیابــت بــروز می یابــد. 
شــدن،  گزگــز  بی حســی،  شــامل  بیمــاری  ایــن  عالئــم 
ســوزش، درد و احســاس ســرما در پاهــا و دســت ها می شــود. 
هم چنیــن شــدت ایــن نشــانه ها در شــب بیشــتر اســت. 
ــای  ــراردادن پاه ــد از ق ــه می کنن ــراد توصی ــه اف ــکان ب پزش
ــد.  ــودداری کنن ــا خ ــردن آن ه ــرای گرم ک ــود در آب داغ ب خ
ــیدن  ــا پوش ــی ی ــای برق ــتفاده از پتوه ــن کار اس ــای ای به ج
انجــام  هم چنیــن  می شــود.  توصیــه  گــرم  جوراب هــای 
ــرای  ــا ب ــکان دادن انگشــت ها و پاه ــی و ت ــب حــرکات بدن مرت

ــردش خــون ضــروری اســت.  ــه گ کمــک ب

دیگر آسیب های عصبی:
ــز  ــه نی ــکی نهفت ــکالت پزش ــر مش ــا دیگ ــدن ی ــه دی صدم
ــن  ــال داشــته باشــد. ای ــی محیطــی را به دنب ــد نوروپات می توان
ــال دارد،  ــا را به دنب ــردی در پاه ــاس س ــه احس ــی ک درد عصب
ــدی  ــای کب ــن، بیماری ه ــود ویتامی ــه کمب ــد در نتیج می توان
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــک ی ــت، مشــکالت متابولی ــوی، عفون ــا کلی ی
ــل  ــد. عام ــود آی ــمی به وج ــواد س ــواع م ــی ان ــرض برخ در مع
ژنتیکــی در ایــن زمینــه موثــر اســت و در برخــی مــوارد دلیــل 

ــود. ــخص نمی ش ــچ گاه مش ــروز آن هی ب

استعمال سیگار:
ــه از اســتعمال ســیگار به وجــود  ــردش خــون ک مشــکالت گ
ــادر  می آیــد ســردی پاهــا را بــه همــراه دارد. در یــک مــورد ن
ــا ترومبوآنژئیــت انســدادی  ــر ی ــا جــدی کــه بیمــاری بورگ ام
ــر  ــت تأثی ــا تح ــت ها و پاه ــون در دس ــای خ ــام دارد، رگ ه ن
ــورم می شــود در نتیجــه  ــای خــون مت ــد. رگ ه ــرار می گیرن ق
ــر  ــون منج ــی خ ــه لختگ ــده و ب ــدود ش ــون مس ــان خ جری
می شــود. نشــانه های اولیــه شــامل سردشــدن دســت ها و 
ــت، درد و  ــه آســیب دیدگی باف ــد ب ــا می توان ــا می شــود ام پاه

زخــم نیــز منجــر شــود.

اندازه شناســی  مرکــز  مقیاس هــای  و  اوزان  معــاون 
ســازمان ملــی اســتاندارد، گفــت: بــروز خطــا در عملکــرد 
ترازوهایــی کــه در ســطح جامعــه اســتفاده می  شــود، ممکــن 
ــارد  ــزار میلی ــی ۱۰ ه ــا حت ــزار ی ــان ه ــرر و زی ــه ض ــت ب اس
ــنیم،  ــزارش تس ــه گ ــود. ب ــر ش ــت منج ــردم و دول ــی م تومان
ــز  ــای مرک ــاون اوزان و مقیاس ه ــدی مع ــد محم ــدس اح مهن
ــز  ــرد: مرک ــار ک ــتاندارد اظه ــی اس ــازمان مل ــی س اندازه شناس
اندازه شناســی ســازمان ملــی اســتاندارد یکــی از قدیمی تریــن 
ــال  ــه در ح ــت ک ــازمان اس ــن س ــای ای ــا و معاونت ه بخش ه
اندازه شناســی در کشــور  تنهــا متولــی  به عنــوان  حاضــر 

فعالیــت می کنــد. وی ادامــه داد: ایــن مرکــز در حــال حاضــر 
ــه یکــی  ــد ک ــری می کن ــت عمــده و اساســی را پیگی دو فعالی
ــا  ــادی ب ــاط زی ــا ارتب ــث اوزان و مقیاس ه ــی بح ــا یعن از آن ه
ــا  ــده فعالیت ه ــت عم ــن معاون ــاس دارد. در ای ــردم و حق الن م
در حــال حاضــر متمرکــز بــر کنتــرل تمــام ترازوهایــی اســت 
ــن  ــی و میادی ــی و طالفروش ــه از قصاب ــطح جامع ــه در س ک
ــرای توزیــن  ــزرگ ب ــا باســکول های ب ــار گرفتــه ت میــوه  و تره ب
کامیون هــا بــه کار گرفتــه می شــوند. وی گفــت: در ایــن حــوزه 
ــال  ــول س ــه در ط ــن ک ــاد توزی ــیار زی ــم بس ــی حج ــه دلیل ب
ــن  ــرد ای ــت عملک ــه از صح ــت ک ــود، الزم اس ــام می ش انج

ترازوهــا مطمئــن شــویم. قانــون اجــازه داده کــه حداقــل یــک 
بــار در ســال از عملکــرد صحیــح ایــن ترازوهــا مطمئــن شــویم. 
اگــر خطایــی در عملکــرد ترازوهــا وجــود داشــته باشــد، منجــر 
بــه ضــرر و زیــان  بســیار زیــاد افــرادی می شــود کــه در آن داد 
ــان ممکــن اســت  و ســتد شــرکت داشــته اند. ایــن ضــرر و زی
بیــش از هــزار میلیــارد تومــان و حتــی در مــواردی ۱۰ هــزار 
ــان باشــد کــه ممکــن اســت ایــن  میلیــارد تومــان ضــرر و زی
اشــکاالت مــردم و دولــت را متضــرر کنــد. بــه همیــن منظــور 
ــم از  ــا بتوانی ــیم ت ــته باش ــجمی داش ــه منس ــت برنام الزم اس

ــان حاصــل کنیــم. ــزات اطمین ــن تجهی صحــت عملکــرد ای

اجرای طرح در کمین وقت صورت گرفت

نصب 18 قفسه امانت کتاب و نشریه 
در مکان های پر مراجعه قاین

مســئول کتابخانــه عمومــی امــام رضــا)ع( قاینــات 
گفــت: در اجــرای طــرح »در کمیــن وقــت« در این 
شهرســتان تاکنــون 18 قفســه امانــت کتــاب و نشــریه در 

مکان هــای پرمراجعــه شهرســتان نصــب شــد.
ــج  ــور تروی ــزود: هــدف از اجــرای طــرح مذک احمــدی اف
فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی در جامعــه، ترغیــب مــردم 
بــه مطالعــه کتــاب و اســتفاده مطلــوب از زمــان حضــور 
آنــان در اداره هــا و نهادهــا بــا مراجعــه کننــده زیــاد اســت. 
ــا  ــه نهاده ــردم ب ــه حضــور م ــه کــرد: باتوجــه ب وی اضاف
بــرای انجــام کار و معطلــی آنــان اقــدام بــه طراحــی و بــه 
ــام  ــا ن ــاب ب ــت کت ــری قفســه های مخصــوص امان کارگی
)قفســه دانایــی( شــد. وی یــادآور شــد: مکان هــای عمومی 
ــی  ــمی، نمایندگ ــناد رس ــر اس ــگاه ها، دفات ــد آرایش مانن
فــروش و خدمــات خــودرو و... کــه مــردم معمــوالً منتظــر 
انجــام کارهــای خــود هســتند شناســایی شــد و باتوجــه 
ــان  ــور آن ــف و حض ــرهای مختل ــه قش ــاز مطالع ــه نی ب
منابعــی هم چــون کتــاب و نشــریه در اختیــار آنــان قــرار 
ــا چگونگــی اجــرای ایــن  می گیــرد. احمــدی در رابطــه ب
طــرح نیــز گفــت: چــون هــدف تشــویق مــردم بــه مطالعه 
و مدیریــت زمــان بــرای اســتفاده بهینه از آن اســت ســعی 
شــده از کتاب هــای کــم حجــم یــا کتاب هایــی کــه هــر 

صفحــه مطلــب قابــل توجهــی دارد، اســتفاده شــود.
ــاب و  ــه کت ــر 18 قفس ــال حاض ــزود: در ح ــدی اف احم
نشــریه توســط کتابخانــه عمومــی امــام رضــا)ع( کــه تنهــا 
کتابخانــه عمومــی وابســته بــه آســتان قــدس رضــوی در 
قاینــات اســت، تهیــه و در ایــن مکان هــا قــرار داده شــد. 
ــی  ــت: معرف ــن گف ــام رضــا)ع( قای ــه ام مســئول کتابخان
کتــاب و لــوح فشــرده در خودروهــای ســازمان اتوبوس رانی 
ــگ  ــرای اشــاعه فرهن ــاد ب ــن نه ــای ای ــر فعالیت ه از دیگ

کتابخوانــی در قاینــات اســت.
وی افــزود: ایــن طــرح دو ســال اســت اجــرا شــده و هــر 
هفتــه دو عنــوان کتــاب معرفــی می شــود و در دو ســال 
گذشــته 180 عنــوان کتــاب و 35 حلقــه نرم افــزار عمومی 
معرفــی شــده اســت. احمــدی در رابطــه بــا ویژگــی طــرح 
مذکــور یادآورشــد: شــیوه معرفــی بــه گونــه ای اســت، اگــر 
کســی فرصــت دیــدن و خوانــدن کتــاب را ندارد بــا معرفی 
ــاب  ــوع کت ــود موض ــه می ش ــد آن متوج ــر و مفی مختص
ــورد  ــای م ــردی دارد. وی موضوع ه ــه کارب ــت و چ چیس
ــد،  ــت فرزن ــا را تربی ــن مکان ه ــدان در ای ــه عالقه من توج
خانــه داری، خیاطــی، داروهــای گیاهــی، پزشــکی و... ذکــر 
کــرد کــه بــه گفتــه وی بیشــترین طیــف اســتفاده کننده 

ــه دار هســتند. ــان خان ــا و علی الخصــوص زن خانم ه

از هر 800 ایرانی، یک نفر ایدز دارد

جای آزمایش و آموزش
خالی است

عصــر ایــران - وزیــر بهداشــت، در یــک برنامــه 
تلویزیونــی از ابتــای 100 هــزار ایرانــی بــه ایــدز 
ــار  ــه ب ــدد، بســیار فاجع ــن ع ــر داده اســت. ای خب
اســت چــرا کــه نشــان می دهــد از هــر 800 

ــدز اســت.  ــه ای ــا ب ــک نفرشــان مبت ــی، ی ایران
ــان،  ــر روز در خیاب ــا ه ــه م ــر، هم ــان دیگ ــه بی ب
ــه  ــرادی ک ــم، اف ــدز را می بینی ــه ای ــا ب ــراد مبت اف
و  ندارنــد  خبــر  بیماری شــان  از  بسیاری شــان، 
ایــن، فاجعــه را تشــدید می کنــد چــرا کــه آن هــا، 

ــد. ــدز می پردازن ــال ای ــه انتق ــته ب ناخواس
از  اخیــر،  ســال های  در  ایــدز  انتقــال  الگــوی 
ســرنگ آلــوده معتــادان بــه ســمت روابــط جنســی 
رفتــه اســت. یعنــی اگــر قبــًا بیشــترین انتقال هــا 
ــود کــه از ســرنگ های مشــترک  بیــن معتادانــی ب
ــی  ــط جنس ــون رواب ــد، هم اکن ــتفاده می کردن اس
ــروس  ــل وی ــن دلی ــه همی ــن آن شــده و ب جایگزی
ایــدز، از جمــع معتــادان فراتــر رفتــه و کل جامعــه 
ــاری  ــرز مرگب ــه ط ــان را ب ــژه جوان ــه وی ــران، ب ای

تهدیــد می کنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه فقــدان ســاز و کارهایــی 
بــرای پاســخ ســالم بــه نیازهــای جنســی جوانــان 
ــت  ــده اس ــث ش ــگام، باع ــخصاً ازدواج به هن و مش
کــه بســیاری از افــراد روش هــای خطرنــاک را 
ــش  ــان در پی ــای طبیعی ش ــای نیازه ــرای ارض ب
بگیرنــد کــه ایــن امــر، بــه طــور شــگفت انگیــزی 
ــد. ــش ده ــدز را افزای ــه ای ــا ب ــار ابت ــد آم می توان
فاجعــه بزرگ تــر هنگامــی اســت کــه افــراد مبتــا 
ــن  ــل ای ــد حام ــود بدانن ــه خ ــی آن ک ــدز، ب ــه ای ب
همســر  و  می کننــد  ازدواج  هســتند،  ویــروس 
بی گناه شــان را نیــز آلــوده بــه ایــن ویــروس 
کــه  فرزندانــی  ســپس،  و  می کننــد  مرگبــار 
ــه  ــتند ب ــدز هس ــه ای ــا ب ــادرزاد، مبت ــور م به ط

می آینــد. دنیــا 
ــه  ــد ک ــرح ش ــی مط ــش، طرح ــت پی ــد وق چن
آزمایــش ایــدز، قبــل از ازدواج اجبــاری شــود ولــی 
ــه ای دارد  ــدز دوره نهفت ــه ای ــتدالل ک ــن اس ــا ای ب
ــا آن  ــت، ب ــایی نیس ــل شناس ــه در آن دوره قاب ک

ــد. ــت کردن مخالف
ــه  ــود ک ــن نب ــرح، ای ــده ط ــل فای ــا حداق ــی آی ول
ــخص  ــرفته تر را مش ــل پیش ــا در مراح ــراد مبت اف
ــت،  ــت وزارت بهداش ــر نیس ــا بهت ــرد؟ و آی می ک
ــی  ــی و بررس ــرح را کارشناس ــن ط ــر ای ــار دیگ ب
ــرادی را  ــان اف ــود و ج ــی ش ــه اجرای ــا بلک ــد ت کن

ــد؟ ــات ده نج
از این هــا، موضــوع مهــم و مغفــول،  گذشــته 
اطاع رســانی و آمــوزش اســت. نمی شــود کــه 
ــودن برخــی  ــی ب ــه غیررســمی و غیرقانون ــه بهان ب
روابــط جنســی، آموزش هــای الزم را از جامعــه 
ــث  ــیت بح ــال، حساس ــن ح ــا ای ــت. ب ــغ داش دری
باعــث شــده اســت رســانه ها ورود جــدی بــه ایــن 
ــت  ــن اس ــه ممک ــرا ک ــند چ ــته باش ــث نداش بح
بــرای  و کج فهمی هــا،  تفاهم هــا  برخــی ســوء 

رســانه ها دردسرســاز شــود. 
ــن وزارت  ــای الزم بی ــت هماهنگی ه ــذا الزم اس ل
بهداشــت، فرهنــگ و ارشــاد اســامی و قــوه 
قضاییــه صــورت گیــرد تــا چارچوبــی بــرای ارائــه 
ــانه ای  ــی و رس ــطح عموم ــای الزم در س آموزش ه
ــادی نجــات  ــف شــود و جــان انســان های زی تعری
یابــد. ایــن خطــر وجــود دارد کــه بــا اهمــال کاری 
نــه چنــدان دور،  آینــده ای  بــاره، در  ایــن  در 
ســونامی ایــدز فراگیــر شــود و ناگهــان وقتــی بــه 
خــود بیاییــم کــه کار از کار گذشــته و ایــدز همــه 

ــه اســت. ــرا گرفت جــا را ف

ثبــت  ناســا  ایرانــی  به نــام دانشــمند  یــک ســیاره 
ــیارک  ــک س ــا( ی ــکا )ناس ــی آمری ــازمان فضای ــد. س ش
ــن  ــا ای ــادری ب ــروز ن ــکاری فی ــار هم ــه افتخ )asteroid( را ب
ســازمان به نــام ایــن دانشــمند ایرانــی ثبــت کــرد. دکتــر فیــروز 
ــازمان  ــه شمســی در س ــای منظوم ــرکل پژوهش ه ــادری مدی ن
فضایــی ناســا، در فیســبوک خــود، بــا تأییــد ایــن خبــر نوشــت: 
در مهمانــی خداحافظــی کاری اطــاع یافتــم که ســیارک 1989 
ــزوده  ــام خواهــد داشــت. او اف ــادری« ن ــن پــس، »ن EL1 از ای
ــن ســیارک  ــی ای ــرای ســال های طوالن ــس ب ــن پ اســت: »از ای
بــه نــام مــن بــه گــرد خورشــید خواهــد گشــت. بــرای میلیاردها 
ســال«. او اشــاره کــرده اســت کــه رونــد تغییــر نــام تحــت نظــر 
ــی  ــر ستاره شناس ــارت ب ــس نظ ــی آژان ــکل بین الملل ــک پروت ی
ــم  ــت از عل ــج حفاظ ــش تروی ــه مأموریت ــت ک ــی اس بین الملل
ستاره شناســی از طریــق همکاری هــای بین المللــی اســت. 
ــر روی ســیارک ها  طبــق ایــن پروتــکل شــخصی کــه نامــش ب
ــن  ــد صاحیتــش تأییــد کمیتــه بررســی ای ــرار می گیــرد بای ق
نهــاد نظارتــی شــود چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت هیــچ نهادی 
ــی از  ــام اشــیای فضای ــد ن ــی نمی توان ــه تنهای ــا ب ــه ناس از جمل
ــیارک  ــد. س ــر ده ــیارک ها را تغیی ــا س ــال دار ت ــتاره های دنب س
ــده  ــادری نامی ــس ن ــن پ ــه از ای ــه EL1 1989 ک ــوم ب موس
ــار  خواهــد شــد، 10 کیلومتــر قطــر دارد و هــر 4.4 ســال یک ب
ــه دور  ــیارک ب ــن س ــش ای ــردد. چرخ ــید می گ ــه دور خورش ب
ــن  ــردش ای ــدار گ ــد. م ــول می کش ــاعت ط ــز 5.2 س ــود نی خ
ــادری  ــت. ن ــتری اس ــخ و مش ــیاره های مری ــن س ــیارک، بی س
ــال های 1996  ــت در س ــا پیوس ــازمان ناس ــه س ــال 1979 ب س
ــات و ســال های 2000  ــروژه منشــاء حی ــت پ ــا 2000، مدیری ت
ــخ را برعهــده داشــت.  ــت پروژه هــای مری ــا 2005 نیــز مدیری ت
بســیاری از دســتاوردهای ســازمان فضایــی آمریــکا در اکتشــاف 
مریــخ، در دوره مدیریــت ایــن دانشــمند ایرانــی به دســت 
ــاون  ــا 2011 مع ــال های 2005 ت ــه س ــادری در فاصل ــد. ن آم
مدیــرکل طــرح و برنامــه ناســا و از آن ســال تاکنــون، مدیــرکل 
ــت. وی  ــوده اس ــازمان ب ــن س ــی ای ــه شمس ــای منظوم پروژه ه

ــزودی از ایــن ســازمان بازنشســته خواهــد شــد. ب

دکتر نادری کیست؟ 
فیــروز مایــکل نــادری )زاده 1۳25 در شــیراز( معاونــت پیشــین 
ــت در  ــرانه ج ــگاه پیش ــای آزمایش ــم راهبرده ــرکل تنظی مدی
ــیدی )از  ــه خورش ــافات منظوم ــی اکتش ــرکل فعل ــا و مدی ناس
ــن 1۳25  ــادری در 5 فروردی ــروز ن ــت. فی 15 اوت 2011( اس
در شــیراز به دنیــا آمــد. وی تحصیــات متوســطه خــود را 

ــاالت متحــده  ــه ای ــه اتمــام رســاند و پــس از آن ب ــران ب در ای
ــود را در  ــگاهی خ ــات دانش ــرد و تحصی ــرت ک ــکا مهاج آمری
رشــته مهندســی بــرق پــی گرفــت. وی دوره کارشناســی خــود 
ــرای  ــد و دکت ــی ارش ــووا و کارشناس ــی آی ــگاه ایالت را در دانش
ــاند. ــام رس ــه اتم ــی ب ــای جنوب ــگاه کالیفرنی ــود را در دانش خ

نــادری، پــس از پایــان تحصیــل بــه ایــران بازگشــت و ضمــن 

گذرانــدن خدمــت ســربازی، مدتــی در مرکــز ســنجش از دور 
بــه ایــران فعالیــت کــرد. وی در مــدت همــکاری خــود بــا ناســا 
مشــاغل فنــی و مدیریتــی متعــددی را در زمینــه ماهواره هــای 
مخابراتــی متحــرک، رادارهــای ســنجش از دور، رصدخانه هــای 
ــرام  ــایر اج ــخ و س ــاف مری ــک، اکتش ــر فیزی ــی اخت تحقیقات
ــال 1996  ــادری از س ــت. ن ــده داش ــی برعه ــه شمس منظوم
مدیــر برنامــه منشــاء حیــات ناســا بــود. وی در ســال 1976 بــه 
ــوم  ــروازی عل ــا پ ــر آزمایش ه ــوان مدی ــت و به عن JPL پیوس
فضــا و مدیــر طــرح تفرق ســنج )Scatterometer( ناســا بــه 
کار پرداخــت. عــاوه بــر این هــا وی در مرکــز مدیریــت ناســا، 
سرپرســتی برنامــه فنــاوری ارتباطــات پیشــرفته ماهــواره ای را 
بــر عهــده داشــت و در JPL نیــز مدیــر برنامــه ماهواره هــای 
متحــرک بــود. وی از ســال 2000 نیــز مدیریــت برنامــه تــازه 
ــز  ــه مرک ــت. وظیف ــده گرف ــر عه ــخ را ب ــه مری ــیس برنام تأس
ــه  ــوط ب ــات مرب ــام تحقیق ــه تم ــت ک ــخ آن اس ــه مری برنام
ــاه  ــن م ــد. وی، در فروردی ــزی کن ــت و برنامه ری ــخ را هدای مری
1۳79 بــه ســمت مدیــر پروژه هــای اکتشــاف مریــخ منصــوب 
شــد. در پــی موفقیــت کاوشــگرهای مریــخ، نــادری بــه ســمت 
ــز JPL )آزمایشــگاه  ــزی مرک ــر ارشــد برنامه ری ــاون و مدی مع
پیشــرانش جــت(، از مهمتریــن مراکــز فضایــی ناســا منصــوب 
شــد و در ســمت جدیــد به عنــوان مســئول طراحــی برنامه هــا 

ــخ را در  و راهبردهــای مرکــز، تجاربــش در مأموریت هــای مری
ــا کهکشــان های  مطالعــه ســایر بخش هــای جهــان از زمیــن ت
ــی  ــئولیت طراح ــن مس ــت. وی هم چنی ــته  اس ــه کار بس دور ب
چشــم انداز راهبــردی پنــج تــا 20 ســاله JPL را برعهــده دارد.

وی هــم اکنــون )ســال 2011( بــه ســمت مدیــر پژوهش هــای 
روباتیــک منظومــه خورشــیدی منصــوب گشــته  اســت.

ــی  ــخ یعن ــادری بیشــتر به خاطــر 2 کاوشــگر مری ــت ن معروفی
ــت او اطاعــات  ــه بــا مدیری ــت ک ــوده  اس ــت ب روح و فرص
ــخ  ــات در مری ــود حی ــه وج ــتر ب ــد بیش ــه امی ــادی از جمل زی
را بــه بشــر داد. او، فروردیــن 1۳79 در شــرایطی کــه چندیــن 
مأموریــت متوالــی ســازمان فضایــی ناســا در پرتــاب فضاپیمــا 
بــه ســوی مریــخ بــا شکســت مواجــه شــده بــود، بــه مدیریــت 
ــت در  ــد و توانس ــوب ش ــخ منص ــافات مری ــای اکتش برنامه ه
طــی 4 ســال، ۳ مأموریــت مهــم از جملــه پرتــاب 2 کاوشــگر 
مریخ نــورد »روح« و »فرصــت« را بــا موفقیــت بــه انجــام 
ــا در  ــی ناس ــازمان فضای ــان س ــن نش ــت باالتری ــاند. دریاف رس
بهمــن گذشــته و انتخــاب وی به عنــوان موثرتریــن فــرد ایــاالت 
متحــده در ســال قبــل از دیگــر افتخارات او اســت. همــکاری از 
مؤسســه هوانــوردی و فضانــوردی آمریــکا )AIAA(، دریافــت 
ــوردی  ــه فضان ــس از جامع ــف الولی ــام راندول ــزه دوم ویلی جای

آمریــکا )2010(، دریافت کننــده جزیــره الیــس مــدال افتخــار 
)2005(، برنــده جایــزه لیبــرال )2004(،  مــدال رهبــری 

ــات برجســته ناســا برجســته ناســا، مــدال خدم

زیان 10 هزار میلیاردی مردم و دولت به خاطر ترازوها

 یک سیارک به نام دانشمند ایرانی ناسا نام گذاری شد

تحقیق دانشگاهی در آمریکا

 تکالیف مدرسه در خانه،
 وقت تلف کردن است

ارشناســان در دانشــگاه دیــوک آمریــکا ک
گفته انــد  تحقیقاتــی  انجــام  از  پــس 
ــه  ــر رابط ــزل ب ــرای من ــه ب ــف مدرس ــه تکالی ک
ــی  ــر منف ــا تأثی ــه و خانواده ه ــا مدرس ــودکان ب ک
ــاره  ــر در این ب ــس کوب ــور هاری ــذارد. پروفس می گ
ــان  ــه نش ــم ک ــت نیافته ای ــی دس ــه دالیل ــت: ب گف
دهــد تکالیــف مدرســه در خانــه بــه تحصیــل بهتــر 
کــودکان، کمــک می کنــد. در ایــن پژوهــش 120 
ــر در  ــق دیگ ــال 1989 و 60 تحقی ــق در س تحقی
ــان داد  ــج آن نش ــد و نتای ــام ش ــال 2006 انج س
انجــام تکالیــف دانش آمــوزان ابتدایــی در مدرســه 
بهتــر از خانــه اســت. هم چنیــن نتایــج ایــن 
پژوهــش نشــان می دهــد تکالیــف مدرســه در 
خانــه، وقــت تلــف کــردن کــودکان اســت. عــاوه 
بــر ایــن، فایــده تکالیــف مدرســه در خانــه بســیار 
ــرای دانش آمــوزان دبیرســتان.  کــم اســت حتــی ب
بــرای ایــن دانش آمــوزان نیــز نبایــد تکلیــف 
ــش از 1.5 ســاعت طــول  ــه بی ــرای خان مدرســه ب
بکشــد. کارشناســان در نتیجــه ایــن تحقیــق 
تأکیــد کرده انــد کــه نصیحت کــردن کــودکان 
ــچ  ــز هی ــرای انجــام مســتمر تکالیــف درســی نی ب
چیــز مثبتــی نــدارد بلکــه تأثیــرات منفــی نیــز بــر 
جــای می گــذارد. در بخــش دیگــری از نتایــج ایــن 
تحقیــق آمــده اســت: بــرای انجــام تکالیــف درســی 
کــودکان خــود هــر عصــر و شــب پــدران و مــادران 
بــا ســختی و دشــواری بســیاری روبــه رو می شــوند. 
ــد و  ــار وارد می کنن ــود فش ــودکان خ ــر ک ــا ب آن ه
آن هــا را بــرای انجــام تکالیــف درســی خــود 
می ترســانند. اعضــای یــک خانــواده در پایــان یــک 
ــود را  ــتراحت، خ ــای اس ــخت، به ج روز کاری و س
در تنگنــای انجــام تکالیــف مدرســه می داننــد. 
ایــن موضــوع عامــل درگیری هــا و مشــکات 

خانوادگــی می شــود.
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ســال گذشــته در شــماره ابتدایــی ســال، گفتگویــی بــا دکتــر 
از  زمــان چندماهــی  آن  در  کــه  قاینــات  فرمانــدار  کهن ترابــی 
ــه  ــات می گذشــت، داشــتیم کــه وی ب ــدار قاین ــوان فرمان ــش به عن انتخاب
ــش در  ــای کاری خوی ــا و برنامه ه ــن اولویت ه ــی از مهمتری ــان برخ بی

ســال 94 پرداخــت.
باتوجــه بــه سپری شــدن ســال 94 و آغــاز ســال جدیــد درصــدد 
ــی  ــام اجرای ــن مق ــوان عالی تری ــا وی به عن ــی ب ــا در گفتگوی ــم ت برآمدی
دولــت در شهرســتان بــه بررســی اجمالــی اقدامــات انجــام شــده در ســال 
94 و افــق و چشــم اندار پیــش رو بــرای ســال 95 بپردازیــم، باتوجــه 
ــات  ــزاری دو انتخاب ــت برگ ــه جه ــته ب ــال گذش ــه وی در س ــه این ک ب
ــرا را  ــالی پرماج ــامی، س ــورای اس ــس ش ــات مجل ــوص انتخاب به خص
پشــت سرگذاشــت و امســال باتوجــه بــه مســائل نیــز بی شــک ســالی پــر 

ــت. ــد داش ــش روی خواه ــیب را در پی ــراز و نش ف
امــری کــه باتوجــه بــه این کــه پســت فرمانــداری هــر شهرســتان خــواه 
ناخــواه ورود بــه مســائل سیاســی را بــه همــراه دارد زیــاد دور از انتظــار 
و غیرمترقبــه و عجیــب نیســت. بایــد دیــد وی در باالتریــن مقــام اجرایــی 
ــا و  ــرای برنامه ه ــد در اج ــه ح ــا چ ــات ت ــد در قاین ــر و امی ــت تدبی دول
تحقــق اهــداف دولــت در شهرســتان موفــق عمــل خواهــد کــرد و 
می توانــد بــر چالش هــای پیــش روی خویــش کــه انــدک هــم نخواهــد 
بــود و مختــص بــه یــک عرصــه خــاص هــم نیســت، فائــق آیــد، چــون 
ــد مبنــای قضــاوت بســیاری از افــراد  در هــر حــال عملکــرد وی می توان

در مــورد مجموعــه دولــت باشــد.

 ارزیابی وضعیت سال 94 قاینات براساس برنامه های اعالم شده:
فرمانــدار قاینــات در ابتــدای مصاحبــه در بیــان ارزیابــی خویــش 
از وضعیــت کلــی شهرســتان در ســال 94 و این کــه وی در ابتــدای 
ــان  ــران بی ــت کاری خویــش را برنامه محــوری مدی ســال 94 اولوی
نمــوده بــود، در مــورد میــزان تحقــق ایــن امــر گفــت: ســال 94 در 
شهرســتان قاینــات را براســاس شــعار رهبــری مبنــی بــر همدلــی 
ــران و  ــه مدی ــل هم ــی و تعام ــی و هم زبان ــا همدل ــی ب و هم زبان
ــی  ــه منته ــالی ک ــم س ــاز کردی ــه آغ ــف جامع ــای مختل بخش ه
بــه انتخابــات بســیار مهــم و حســاس مجلــس شــورای اســامی و 

ــد. ــری می گردی ــرگان رهب خب
در ابتــدای ســال در مصاحبــه بــا نشــریه طنیــن قاینــات اولویــت 
کاری خــود را ثبــات سیاســی و اشــتغالزایی اعــام کــردم. 
ــت.  ــت زده اس ــتانی سیاس ــفانه شهرس ــات متأس ــتان قاین شهرس
ــا امــر سیاســی از امــر مدیریــت و کاراجرایــی و  ــم ت ســعی کردی
ــرا یکــی از اشــکاالت بســیار مهــم  اجتماعــی تفکیــک گــردد، زی
و اساســی، جابه جایــی و درهــم تنیدگــی تمامــی ایــن امــور بــود 
کــه ســبب ســردرگمی و دغدغــه و بی ثباتــی مدیــران شــده بــود. 
اســاس کار بــر ایــن قــرار گرفــت کــه امــر سیاســی بــا فرمانــدار 
اســت و امــر اجرایــی بــر عهــده مدیــران اجرایــی اســت و مدیــران 
ــرای  ــا ب ــد ورود داشــته باشــند و ی اجرایــی در امــر سیاســی نبای
مثــال ســمن ها در کار سیاســی وارد نگردنــد. تــاش بــرای 
تفکیــک در ایــن امــور بــود. البتــه انجــام کامــل ایــن امــر در یــک 
ســال امکان پذیــر نیســت، امــا نقطــه  آغــاز آن در ســال گذشــته 

ــد.  ــه می یاب ــم ادام ــال ه ــود و امس ب

برگزاری موفق انتخابات: 
ــات گفــت: در بحــث  ــزاری انتخاب ــد برگ ــورد رون ــدار در م  فرمان
انتخابــات هــدف برگــزاری انتخابــات ســالم و قانونی و با مشــارکت 
حداکثــری مــردم بــود و از نقطــه نظــر اجرایــی هیچ گونــه خدشــه 
و خللــی در برگــزاری انتخابــات نبــود و انتخاباتــی کامــًا ســالم و 
ــات در  ــزار شــد. شهرســتان قاین ــی و در امنیــت کامــل برگ قانون
ــق  ــردن دقی ــزاری و طی ک ــث برگ ــر در بح ــای اول و برت رتبه ه
فرآینــد انتخابــات بــود کــه تقریبــاً 6 مــاه طــول کشــید و فرآینــد 

اجرایــی انتخابــات کامــًا در چارچــوب قانــون بــود. 

انجام گسترده ترین کار عمرانی با وجود کمبود اعتبارات: 
فرمانــدار قاینــات بــا بیــان این کــه در ســال 94 علی رغــم 
این کــه بدتریــن ســال از لحــاظ تخصیــص بودجــه باتوجــه 
ــود،  ــاله ب ــای 12 س ــار تحریم ه ــت و آث ــت نف ــش قیم ــه کاه ب
ــدار،  ــه، فرمان ــام جمع ــان ام ــی می ــل و وحــدت و همدل ــا تعام ام
ــی  ــای امنیت ــف و نهاده ــتگاه های مختل ــران دس ــده، مدی نماین
ــه  ــی در ده ــروژه عمران ــترین پ ــا بیش ــد ت ــبب ش ــی س و انتظام
ــرداری برســد و پروژه هــای بســیار  ــه بهره ب فجــر در شهرســتان ب

ــود. ــاز ش ــز آغ ــری نی دیگ
در ســطح روســتاها بســیاری از پروژه هــا درجه بنــدی شــد. 
ــت  ــد اولوی ــاورزی و بع ــرب و کش ــن آب ش ــا تأمی ــت اول ب اولوی
ــای  ــت انجــام پروژه ه ــادی و ســومین اولوی دوم اجــرای طــرح ه
ــه  ــتاها ب ــرت از روس ــری از مهاج ــت جلوگی ــاختی در جه زیرس
شــهر و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــود. در هــر روســتا حداقــل یــک 
ــزی  ــش مرک ــه در بخ ــا ک ــا آن ج ــد. ت ــام ش ــی انج ــروژه عمران پ
ــه گفتــه یکــی از مســئولین اســتان به دلیــل انجــام حجــم  ــا ب بن
بــاالی پروژه هــای عمرانــی عمــًا بــه یــک کارگاه عمرانــی بــزرگ 
تبدیــل شــده بــود، کــه البتــه این هــا جــز بــا حمایــت و همراهــی 
نماینــده نیــز مقــدور نبــود. در مجمــوع به رغــم کمبــود اعتبــارات 
ــی  ــه ارزیاب ــترده در منطق ــالی گس ــی و خشکس ــکات مال و مش

ــم.  مثبتــی از عملکــرد ســال 94 داری

ارزیابی مثبت از عملکرد مدیران: 
اغلــب  گفــت:  مدیــران  عملکــرد  ارزیابــی  در  کهن ترابــی 
ــن  ــتند. ضم ــی داش ــرد مثبت ــد و عملک ــران خــوب کار کردن مدی

ــن  ــد کمتری ــر و امی ــت تدبی ــت دول ــه داش ــد توج ــه بای این ک
میــزان عــزل و نصــب را در قاینــات نســبت بــه ســایر دولت هــای 
ــه  ــم و این ک ــاالری بودی ــته س ــال شایس ــا به دنب ــت. م ــل داش قب
ــه  ــه ب ــدون توج ــت ادارات را ب ــدی و مدیری ــته تص ــراد شایس اف

ــد.  ــده بگیرن ــر عه ــی ب ــی- جناح ــش سیاس گرای

برنامه محور کردن مدیران: 
را  مدیــران  تــا  کردیــم  ســعی  افــزود:  قاینــات  فرمانــدار 
ــای  ــرا مبن ــه کار ســختی اســت، زی ــه البت ــم ک برنامه محــور کنی
ــام  ــه و انج ــره و ارائ ــور روزم ــام ام ــه انج ــادت ب ــتر ع کار بیش

برنامه هــای کوتــاه مــدت بــوده اســت.
تــا  خواســتیم  مدیــران  از  نامــه  چندیــن  در  افــزود:  وی 
ــام  ــود را اع ــاله خ ــک س ــه و ی ــش ماه ــی، ش ــای فصل برنامه ه
ــه  ــه برنام ــه ارائ ــوط ب ــران را من ــرد مدی ــی عملک ــد و ارزیاب کنن
ــارات  ــاع از اعتب ــه ادارات و دف ــارات و بودج ــث اعتب ــم. بح کردی
ــه  ــه ارائ ــوط ب ــتان را من ــزی شهرس ــه برنامه ری ادارات در کمیت
ــا را  ــن برنامه ه ــران و ادارات ای ــی از مدی ــم. خیل ــه نمودی برنام
ــرد  ــان بررســی عملک ــن اســاس در زم ــر همی ــد و ب ــا دادن ــه م ب
ــان  ــرد آن ــده عملک ــه ش ــای ارائ ــای برنامه ه ــر مبن ــاله ب ــک س ی
ــا  ــق برنامه ه ــد تحق ــه درص ــرد، ک ــرار می گی ــنجش ق ــورد س م
ــا را  ــن برنامه ه ــد ای ــته باش ــری نتوانس ــر مدی ــت و اگ ــدر اس چق
محقــق کنــد بــه مدیــرکل مربوطــه مراتــب را اعــام می کنیــم و 
البتــه از مدیــران پرتــاش نیــز تقدیــر می شــود و ایــن مــوارد را 

به صــورت آشــکار اعــام می کنیــم.
کهن ترابــی افــزود: مدیــران در ســه ســطح امــور روزمــره، 
ــد کــه  ــر عهــده دارن ــا مــردم وظایفــی ب ســازمانی و در ارتبــاط ب
ــرد.  ــر ســه ســطح انجــام می گی ــران در ه ــرد مدی ــی عملک ارزیاب
مجموعــه دولــت خــادم مــردم اســت و وظیفــه مدیــران و 

کارشناســان خدمت رســانی مطلــوب بــه مــردم در چارچــوب 
ــت. ــی اس ــف قانون وظای

مهمترین اولویت سال 95: 
فرمانــدار قاینــات گفــت: مهمتریــن اولویــت در ســال 95 باتوجــه 
بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــه ب ــطحی نگری و توج ــعارزدگی و س ــه ش ــز از هرگون و پرهی
ــت اول  ــز اولوی ــتان نی ــطح شهرس ــت. در س ــل اس ــدام و عم اق
ــی  ــی و مدیریت ــات سیاس ــوازن و ثب ــه و مت ــه جانب ــعه هم توس
امــر  ادامــه تفکیــک  قاینــات اســت. هم چنیــن  شهرســتان 
سیاســی از امــور اجتماعــی و اجرایــی پیگیــری می شــود و ســعی 
خواهــد شــد تــا بــا حفــظ همدلــی و هم زبانــی، مطالبــه بــر حــق 
ــی،  ــور فرهنگــی، اجتماع ــی توســعه شهرســتان در ام ــردم یعن م

ــود. ــری ش اقتصــادی و... پیگی
ــای  ــن برنامه ه ــی از مهمتری ــار آن یک ــزود: در کن ــی اف کهن تراب
ــت و  ــام اس ــه تم ــی نیم ــای عمران ــث پروژه ه ــری بح ــا پیگی م
ــال  ــام در س ــه تم ــاختی نیم ــای زیرس ــا پروژه ه ــم ت ــاش داری ت
ــل  ــارات تعطی ــود اعتب ــل کمب ــته به دلی ــال گذش ــه در س 94 ک
ــر در  ــن ام ــود، ای ــدی اجــرا شــده ب ــا دچــار رکــود و کن شــده ی
ــی از  ــردم یک ــان ک ــه بی ــران شــود و همان طــور ک ســال 95 جب
ــه  ــه ب ــتاها باتوج ــطح روس ــوص در س ــائل به خص ــن مس مهم تری
ــرب  ــن آب ش ــکل تأمی ــاله مش ــترده 17 س ــالی های گس خشکس
و کشــاورزی اســت کــه تأمیــن آن هــا امســال نیــز بــا مشــکاتی 
مواجــه خواهــد بــود. در کنــار ادامــه طرح هــای هــادی روســتایی 
حــل مشــکات واحدهــای صنفــی و تولیــدی شهرســتان و 
ــات و  ــه اقدام ــت اســت. باتوجــه ب ــز در اولوی ــکاری نی کاهــش بی
تاش هــای دولــت تدبیــر و امیــد در کاهــش تنــش در سیاســت 
ــود  ــه بهب ــک ب ــرای کم ــا ب ــع تحریم ه ــعی در رف ــی و س خارج

اوضــاع اقتصــادی و حــل مشــکات معیشــتی مــردم و رفــع 
بحــران بیــکاری، امیدواریــم مــردم آثــار ملمــوس رفــع تحریم هــا 
ــار رفــع تحریم هــا  را ببیننــد. مــا نیــز امیدواریــم در ســال 95 آث
در حوزه هــای بیــان شــده کامــًا مشــهود باشــد و دســت مدیــران 

ــد. ــاز باش ــر ب ــانی بهت ــرای خدمت رس ب

آفت اختالف و تفرقه مهمترین مشکل قاینات: 
مشــکل  اساســی ترین  و  مهمتریــن  بیــان  در  کهن ترابــی 
قاینــات غیــر از مســائل و مشــکات اقتصــادی کــه آن را مشــکل 
ــدان  ــد؛ فق ــات می دان ــه در قاین ــور از جمل ــتر کش ــی بیش عموم
ــات  ــکل قاین ــی ترین مش ــدار را اساس ــعه پای ــاخت های توس زیرس
بیــان نمــود. بــه گفتــه وی یکــی از زیرســاخت ها توســعه 

ــت. ــی اس فرهنگ
ــر وجــود جامعــه فضیلت منــد تأکیــد  وی گفــت: مــن همــواره ب
ــود.  ــد ب ــه فضیلت من ــال جامع ــد به دنب ــودم بای ــه ب داشــتم و گفت
نخبه پــرروی و شایسته ســاالری اولویــت دارد و اصــل عدالــت 
ــی  ــان معن ــود هم ــای خ ــی در ج ــر کس ــن ه ــی قرارگرفت یعن
ــب،  شایســته ســاالری اســت. در یــک جامعــه فضیلت منــد تخری
دروغ، تهمــت، افتــرا و بداخاقــی جایگاهــی نــدارد. مدیــران نیــز 
چــون شایســته آن مقــام هســتند براســاس نیازهــای واقعــی همــه 
ــه ای  ــد جامع ــه فضیلت من ــد. جامع ــاش می کنن ــه ت اقشــار جامع
پویــا، خــاق، فعــال و در عیــن حــال اخاق مــدار اســت. به دنبــال 
جامعــه آرمانــی یــا مدینــه فاضلــه نیســتیم امــا الزم اســت برخــی 
ــا برخــی  ــد ی ــر کن زیرســاخت های فرهنگــی در شهرســتان تغیی
ــن  ــود در ای ــه ش ــتان نهادین ــی در شهرس ــت فرهنگ ــائل مثب مس

ــود. ــدار امیــدوار ب ــه توســعه پای ــوان ب صــورت اســت کــه می ت
فرمانــدار قاینــات در ادامــه در بیــان یکــی از مهمتریــن مشــکات 
شهرســتان گفــت: یکــی از آفت هــای مهــم قاینــات آفــت اختــاف 
ــن  ــب از ای ــده ای فرصت طل ــواره ع ــت و هم ــوده اس ــه ب و تفرق
ــدی خــود  ــداف شــخصی و بان ــع اه ــه نف ــز ب فضــای اختاف انگی
ــاف  ــتا، اخت ــهر - روس ــن ش ــاف بی ــد. اخت ــرداری کرده ان بهره ب
ــن  ــاف بی ــد، اخت ــران ارش ــن مدی ــاف بی ــران، اخت ــن مدی بی
ــی  ــه آفت های ــم و... از جمل ــا ه ــف ب ــتاهای مختل ــق و روس مناط
ــط  ــت و توس ــوده اس ــا ب ــه م ــر منطق ــه گریبانگی ــت ک ــوده اس ب
برخــی فرصت طلبــان و انحصارطلبــان نیــز تشــدید می شــده 
ــتان را در  ــع شهرس ــوع مناف ــت در مجم ــن وضعی ــه ای ــت، ک اس
ــات و  ــدن قاین ــث متضررش ــت و باع ــی داده اس ــرار م ــره ق مخاط
مــردم بــوده اســت. جناح بــازی و فردگرایــی آفــت توســعه 
قاینــات اســت. قاینــات بــرای توســعه نیازمنــد مدیــران شایســته 
ــرای کاهــش  ــده ب ــده و نماین ــاش بن ــام ت ــاش اســت. تم و پرت
اختافــات و ایجــاد وحــدت و همدلــی بــود بــه گونــه ای کــه ســعی 
کردیــم ایــن امــر بــا فرهنگ ســازی صــورت گیــرد و خوشــبختانه 
در ســال گذشــته کمتریــن تنــش و اختــاف و بحــران را در ســطح 

ــم. شهرســتان مشــاهده کردی
ــوع  ــزود: معتقــد هســتم در جامعــه فضیلت منــد ن ــی اف کهن تراب
دوســتی و محبــت و همدلــی جــای هرگونــه تنــش و اختــاف را 

ــرد. ــه می گی در ســطح جامع

ارزیابی فضای کلی سیاسی- اجتماعی قاینات: 
ــتان  ــی شهرس ــای اجتماع ــی از فض ــات در تحلیل ــدار قاین  فرمان
مذهبــی  و  ســنتی  شهرســتانی  قاینــات  شهرســتان  گفــت: 
ــه  ــه ب ــر توج ــی ب ــه مبتن ــه منطق ــگ دیرین ــه فرهن ــه ب و باتوج
ارزش هــا و آداب اســامی و ســنتی می باشــد، امــا به دلیــل 
ــز آموزشــی و توســعه شــبکه های ارتباطــی و مجــازی  ورود مراک
نوعــی تکثــر فرهنگــی را بــه تدریــج در آن شــاهد هســتیم. بــرای 
توســعه نیــز نیــاز بــه تکثــر اجتماعــی و فرهنگــی داریــم. دولــت 
نیــز درصــدد کم کــردن تصــدی خویــش در امــور مختلــف 
ــد  ــر نیازمن ــن ام ــه ای ــی و اقتصــادی اســت ک ــی، فرهنگ اجتماع
ــب ســازمان های مــردم نهــاد و  مشــارکت گســترده مــردم در قال
گروه هــای مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی اســت. تــاش شــد تــا 
ــدی  ــارکت ج ــد و مش ــدا کنن ــا ورود پی ــه عرصه ه ــردم در هم م
ــه  ــتر و زمین ــتند بس ــف هس ــز موظ ــران نی ــند. مدی ــته باش داش
ورود و مشــارکت مــردم را فراهــم کننــد. در نظــام مــردم ســاالری 
ــد  ــات و راهپیمایی هــا حضــور ندارن دینــی مــردم فقــط در انتخاب
بلکــه در عرصه هــای تصمیم گیــری و تصمیم ســازی و انجــام 
ــد و  ــد مشــارکت کنن ــی و سیاســی بای ــی و اجتماع ــور فرهنگ ام
احســاس کننــد کــه مشــارکت آنــان موثــر اســت. اگــر در قاینــات 
بــاب مشــارکت و حضــور مــردم در همــه حوزه هــا بــه خوبــی بــاز 
ــد  ــش خواه ــج کاه ــه تدری ــی ب ــود بســیاری از مشــکات فعل ش

ــود.  ــم ب ــتان خواهی ــدار شهرس ــعه پای ــاهد توس ــت و ش یاف
کهن ترابــی در ادامــه در مــورد وضعیــت فضــای سیاســی قاینــات 
ــی  ــای دو قطب ــته فض ــه در گذش ــه این ک ــه ب ــت: باتوج ــز گف نی
ــه  ــا ب ــم ام در شهرســتان وجــود داشــت دچــار چالش هــای بودی
تدریــج شــاهد ایجــاد یــک تکثــر سیاســی در جامعــه هســتیم و 
ــادی در عرصــه  ــراد زی ــه اف ــت این ک ــه عل ــر سیاســی ب ــن تکث ای
مشــارکت سیاســی ورود پیــدا خواهنــد کــرد در مجمــوع بــه نفــع 

شهرســتان اســت.
احســاس مــن ایــن اســت قاینــات قبــل از آن کــه نیازمنــد ورود 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــد همگرای ــد نیارمن ــی باش ــای سیاس جریان ه

ــی و منطقــه ای مــی باشــد. جهــت حــل مشــکات محل
بــه  ورود  و  جناح گرایــی  و  باندبــازی  بــه  نیــازی  قاینــات 
ــدارد، بلکــه مشــارکت سیاســی  عرصه هــای کلیشــه ای سیاســی ن
بایــد در راســتای توســعه شهرســتان و تعامــل و ایجــاد بســترهای 
همزیســتی مســالمت آمیز همــه تفکــرات و اندیشــه های سیاســی 

باشــد.

متأســفانه  قاینــات  شهرســتان   •
اســت.  سیاســت زده  شهرســتانی 
سیاســی  امــر  تــا  کردیــم  ســعی 
از امــر مدیریــت و کار اجرایــی و 
اجتماعــی تفکیــک گــردد، زیــرا یکی 
از اشــکاالت بســیار مهــم و اساســی 
تنیدگــی  درهــم  و  جابه جایــی 
ــبب  ــه س ــود ک ــور ب ــن ام ــی ای تمام
ســردرگمی و دغدغــه و بی ثباتــی 

مدیــران شــده بــود.

بســیاری  روســتاها  ســطح  در   •
شــد.  درجه بنــدی  پروژه هــا  از 
ــرب  ــن آب ش ــا تأمی ــت اول ب اولوی
و کشــاورزی و اولویــت دوم اجــرای 
اولویــت  ســومین  و  هــادی  طــرح 
زیرســاختی  پروژه هــای  انجــام 
مهاجــرت  از  جلوگیــری  جهــت  در 
ایجــاد  و  شــهر  بــه  روســتاها 

بــود. پایــدار  اشــتغال 

ــن  ــد کمتری ــر و امی ــت تدبی • دول
میــزان عــزل و نصــب را در قاینــات 
ــه ســایر دولت هــای قبــل  نســبت ب

داشــت.

را  مدیــران  عملکــرد  ارزیابــی   •
منــوط بــه ارائــه برنامــه کردیــم. 
مجموعــه دولــت خــادم مــردم اســت 
و وظیفــه مدیــران و کارشناســان 
خدمت رســانی مطلــوب بــه مــردم 
ــت. ــی اس ــف قانون ــوب وظای در چارچ

یکــی از مهمتریــن برنامه هــای   •
پروژه هــای  بحــث  پیگیــری  مــا 
ــی  ــت. یک ــام اس ــه تم ــی نیم عمران
به خصــوص  مســائل  مهمتریــن  از 
بــه  باتوجــه  روســتاها  ســطح  در 
 17 گســترده  خشکســالی های 
ــرب و  ــن آب ش ــکل تأمی ــاله مش س

اســت. کشــاورزی 

• از آفت هــای مهــم قاینــات آفــت 
اختــاف و تفرقــه بــوده اســت و 
از  فرصت طلــب  عــده ای  همــواره 
ــه نفــع  ایــن فضــای اختاف انگیــز ب
خــود  بانــدی  و  شــخصی  اهــداف 

کرده انــد. بهره بــرداری 

ســاالری  مــردم  نظــام  در   •
انتخابــات  در  فقــط  مــردم  دینــی 
ندارنــد  حضــور  راهپیمایی هــا  و 

ــری  ــای تصمیم گی ــه در عرصه ه بلک
امــور  انجــام  و  تصمیم ســازی  و 
سیاســی  و  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
بایــد مشــارکت کننــد و احســاس 
کننــد کــه مشــارکت آنــان موثــر 
بــاب  قاینــات  در  اگــر  اســت. 
در  مــردم  حضــور  و  مشــارکت 
همــه حوزه هــا بــه خوبــی بــاز شــود 
بــه  فعلــی  مشــکات  از  بســیاری 
یافــت. خواهــد  کاهــش  تدریــج 

ــک  ــان بررســی عملکــرد ی • در زم
ــه  ســاله براســاس برنامه هــای ارائ
شــده عملکــرد آنــان مــورد ســنجش 
قــرار می گیــرد، کــه درصــد تحقــق 
اگــر  و  اســت  چقــدر  برنامه هــا 
ایــن  باشــد  نتوانســته  مدیــری 
بــه  کنــد  محقــق  را  برنامه هــا 
مدیــرکل مربوطــه مراتــب را اعــام 

. می کنیــم

• قاینــات قبــل از آن کــه نیازمنــد 
باشــد  ورود جریان هــای سیاســی 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــد همگرای نیارمن
و  محلــی  مشــکات  حــل  جهــت 

می باشــد. منطقــه ای 

فرماندار قاینات در گفتگوی اختصاصی با طنین قاینات:

 جناح بازی و فردگرایی آفت توسعه قاینات است
اولویت سال 95 تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام است


