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حل مشکالت و معضالت قاینات با 
تقویت سازمان های مردم نهاد

هــر منطقــه بــا یکســری از مســائل و مشــکالت خــاص 
ــه  ــران ب ــئوالن و مدی ــه مس ــد ک ــرو می باش ــود روب خ
ــرای  ــکاری را ب ــش راه ــات و ســالیق خوی فراخــور امکان
ــن قاعــده  ــد. قاینــات نیــز از ای رفــع آن درنظــر می گیرن
مســتثنی نیســت. امــا نکتــه ای کــه در ایــن میــان 
قابــل توجــه اســت برخــی اقدامــات و واکنش هــای 
ــائل  ــا مس ــورد ب ــذر در برخ ــی و زودگ ــی، مقطع احساس
ــی  ــع زمان ــی مقاط ــت. در برخ ــف اس ــکالت مختل و مش
ــون توجــه  ــل در کان ــر دلی ــه ه ــه مســأله ای ب ــرگاه ک ه
ــی  ــاهد انبوه ــرد، ش ــرار می گی ــی ق ــردم و افکارعموم م
ــب  ــا آن از جان ــورد ب ــات و... در برخ ــا، اقدام از واکنش ه
مــردم هســتیم، کــه اکثــر آن هــا پــس از مدتــی نســبتاً 
کوتــاه فروکــش کــرده و موضــوع بــه فراموشــی ســپرده 
می شــود، کــه بــه خوبــی بیانگــر ســطحی و زودگذربــودن 
ــن واکنش هــا اســت. به طــور مثــال چنــد ســال قبــل  ای
ــال در  ــن فوتب ــن چم ــود زمی ــب و نب ــه تخری در زمین
ــراً  ــن و اخی ــی در قای ــات رانندگ ــوادث و تلف ــن، ح قای
ــن، شــاهد  ــی در قای ــات بهداشــتی و درمان کمبــود امکان
ــا  ــورد ب ــه برخ ــتیم. این گون ــوده و هس ــت ب ــن وضعی ای
مســائل ســبب می شــود تــا در وهلــه اول برخــی مدیــران 
و مســئوالن کــه در زمینــه بــروز مشــکالت مقصــر 
هســتند و یــا در حــل آن ســهل انگاری کرده انــد، در 
برابــر انتقــادات و... واهمــه ای بــه خــود راه ندهنــد و بــه 
ــا اندکــی  آن بی اعتنــا باشــند، چــون مطمئــن هســتند ب
صبــر می تواننــد از ایــن بحــران و دردســرخالصی یابنــد 

ــربگذرانند.  ــأله را از س ــی مس ــه نوع و ب
ایــن امــر بــه برخــی فرصت طلبــان و تخریب گــران 
ــت  ــن موقعی ــتفاده از ای ــا سوءاس ــا ب ــد ت ــت می ده فرص
ــات و احساســات بعضــاً تنــد مــردم و اصطالحــاً  و هیجان
ــدی  ــردی و بان ــع ف ــال کســب مناف ــه دنب موج ســواری ب
خویــش باشــند کــه البتــه ایــن امــر خــواه ناخــواه ســبب 
ــردد.  ــتان می گ ــه و شهرس ــع منطق ــه مناف ــه زدن ب ضرب
نگاهــی کوتــاه بــه واکنش هــا و اقدامــات در مــورد 
ــفر  ــان س ــن در جری ــان قای ــت و درم ــکالت بهداش مش
ــر  ــن ام ــد ای ــی مؤی ــه خوب ــان ب ــت و درم ــر بهداش وزی
ــی را  ــای مختلف ــر راهکاره ــن ام ــع ای ــرای رف ــت. ب اس
ــن  ــی از اصلی تری ــاید یک ــا ش ــرد، ام ــه ک ــوان ارائ می ت
ــه انســجام، هماهنگــی و اتحــاد  ــن زمین ــا در ای راهکاره
تمامــی مــردم و دوســتداران پیشــرفت توســعه و تحــول 
قاینــات در قالــب گروه هــا و ســازمان های غیردولتــی 
ــفانه  ــه متأس ــری ک ــد. ام ــا می باش ــان NGO ه ــا هم ی
ــد  ــا بای ــع شــده اســت، ام سال هاســت مــورد غفلــت واق
توجــه داشــت کــه بــرای حــل ریشــه ای و اساســی 
ــدارد. ــود ن ــن وج ــز ای ــکاری ج ــیاری از مشــکالت راه بس

سـرمقـاله
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وزیر اطالعات:حرمت و 
کرامت مردم در هر مسئله ای 

باید حفظ شود
ــتان  ــورای اداری اس ــت ش ــات در نشس ــر اطالع وزی

ــام... ــتداران نظ ــه دوس ــت: هم ــهر گف بوش

سرانجام کلنگی که به همت حجاج 
94 در مؤسسه خیریه توانبخشی 

نشاط قاین به زمین خورد
ــا  ــان به ج ــر و زم ــان و غدی ــاد قرب ــیدن اعی ــا فرارس ب
ــار  ــه مصیب ب ــر فاجع ــار دیگ ــج، ب ــم ح آوردن مراس

منــا کــه...

قهرمانی تیم هاپکیدو 
فوالدصنعت قاینات در مسابقات 

قهرمانی کشور
تیــم هاپکیدو شهرســتان قاینــات نماینده خراســان جنوبی 

توانســت در بیــن 14 تیم از اســتان های...
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الریجانی به رؤسای مجالس اسالمی:
تحکیم دوستی ها، تنها راه عبور از 
مقطع دشوار کنونی جهان اسالم

 رئیــس مجلــس شــورای اســامی طــی پیامــی 
به رؤســای مجالــس و جمعی از شــخصیت های 
سیاســی و مذهبــی جهــان اســام فــرا رســیدن عیــد 
ــی  ــام عل ــن پی ــت. مت ــک گف ــان را تبری ــعید قرب س

الریجانــی بــه شــرح ذیــل اســت:

بسم ا... الرحمن الرحیم 
السام علیکم و رحمة ا... و برکاته

بــا کمــال خرســندی فرارســیدن عیــد بــزرگ 
اســامی، عیــد ســعید قربــان را بــه جنابعالــی 
ــاع  ــم. اجتم ــت می گوی ــک و تهنی ــه تبری صمیمان
بــزرگ مســلمانان جهــان در مناســب عظیــم حــج 
بــرکات فراوانــی را بــرای امــت اســامی دربــردارد که 
ــزکاری،  ــان و پرهی ــت روح ایم ــن آن تقوی مهم تری
بــرادری و همدلــی میــان امتــی اســت کــه در بیــان 

ــت.  ــن امت هاس ــم بهتری ــز و حکی ــد عزی خداون
عالی جناب هــا، نگاهــی بــه مشــکات و مســائل 
فــراروی امــت اســامی به ویــژه تــداوم ظلــم بــزرگ 
ــریف  ــدس ش ــطین و ق ــرزمین های فلس ــغال س اش
ــرورت و  ــنی ض ــری به روش ــم تکفی ــه تروریس و فتن
ــم وحــدت، یکپارچگــی و  ــت و تحکی اهمیــت تقوی
ــرادران  ــان ب ــه و اختــاف می ــه تفرق دوری از هرگون
ــژاد و مذهبــی  ــا هــر رنــگ، ن ایمانــی مســلمان را ب
یــادآور می شــود. رجــاء واثــق دارم تحکیــم دوســتی 
ــان  ــام می ــن اس ــن مبی ــه دی ــر پای ــرادری ب و ب
ــا راه  ــت و تنه ــن اولوی کشــورهای اســامی مهم تری
ــی  ــوار کنون ــاز و دش ــع سرنوشت س ــور از مقط عب
ــس  ــی مجل ــم آمادگ ــتا مایل ــن راس ــت. در ای اس
شــورای اســامی بــرای تقویــت پیوندهــای دوســتانه 
ــس کشــورهای  ــان مجال ــه و هم فکــری می و برادران
ــان  ــراروی جه ــکات ف ــل مش ــت ح ــامی جه اس
اســام ازجملــه احقــاق حقــوق مــردم مظلــوم 
ــت  ــم. موفقی ــرار ده ــد ق ــورد تأکی ــطین را م فلس
روزافــزون جنابعالــی، ســربلندی و عــزت امــت 

ــتارم. ــال خواس ــد متع ــامی را از خداون اس
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی

اخالقی اجتماعی- 

اسالم انقالبی

ا هرچــه داریــم، بــه برکت م
اســام  و  نــاب  اســام 
انقابــی اســت. اســامی کــه 
بــه فکــر طبقــات مســتضعف 
و محــروم اســت، نــه اســامی 
ــدان  ــت قدرتمن ــه در خدم ک
و اغنیاســت. بلــه، در دنیــا 
کســان دیگــری هســتند کــه 
ــا اســام  ــا اســام آن ه ــد؛ ام ــای اســام می کنن ادع
ــت؛  ــب اس ــل و ابو له ــام ابو جه ــت؛ اس ــد نیس محّم
ــای  ــه ادع ــتند ک ــانی هس ــت. کس ــام آمریکاس اس
ــدن  ــرای چاپی ــیله ای ب ــم اســام را وس اســام و اس
ــد. آن  ــرار داده ان ــق بیشــتر ق و سوءاســتفاده و تحمی
اســام، اســامی اســت کــه بــه نفــع ســرمایه داران و 
ــدوزان و صاحبــان میلیاردهــا دالر در بانک هــای  زران

ــم.  ــول نداری ــا آن اســام را قب خارجــی اســت. م

 
اگر خواص حضرت مسلم را

 تنها نمی گذاشتتند

ــام حســین)ع( خ ــه ام ــه ب واص و برجســتگان کوف
ــتین گام،  ــرت در نخس ــتند و آن حض ــه نوش نام
ــر  ــرد... اگ ــزام ک ــه اع ــه کوف ــل را ب ــن عقی ــلم ب مس
خــواص، مســلم را تنهــا نمی گذاشــتند و مثــًا، عــده 
ــلم  ــر دور مس ــد نف ــید، آن ص ــر می رس ــد نف ــه ص ب
ــی   ــر فرمانده ــان را مق ــه یکی ش ــد. خان را می گرفتن
ــر  ــد... مگ ــاع می کردن ــتادند و دف ــد. می ایس می کردن
می توانســتند دســتگیرش کننــد؟! بــاز مردم دورشــان 
ــه،  ــن مرحل ــواص در ای ــس، خ ــدند. پ ــع می ش جم
ــت  ــرف حرک ــر ط ــد! از ه ــد... ببینی ــی کردن کوتاه
می کنیــم، بــه خــواص می رســیم. تصمیم گیــری 
ــت  ــواص در وق ــخیص خ ــت الزم، تش ــواص در وق خ
الزم، گذشــت خــواص از دنیــا در لحظــه الزم، ا قــدام 

ــرای خــدا در لحظــه الزم. خــواص ب
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رهبر معظم انقالب اسالمی
نــان کــه حــج را بــه یــک ســفر زیارتــی آ 

کینــه  و  دشــمنی  و  فروکاســته  ســیاحتی 
ــر  ــران را در زی ــی ای ــت مؤمــن و انقاب ــا ملّ خــود ب
ــاخته اند،  ــان س ــوان »سیاســی کردن حــج« پنه عن
ــر  ــه خط ــه از ب ــد ک ــرد و حقیرن ــیطان هایی ُخ ش
افتــادِن مطامــع شــیطان بــزرگ، آمریــکا، بــه خــود 

می لرزنــد.

رهبری و سیره  با کالم 

شــخصیت امیرالمؤمنیــن از لحظــه والدت 
ــا هنــگام شــهادت، در همــه ایــن ادوار،  ت
والدت  اســت.  اســتثنائی  شــخصیت  یــک 
او در جــوف کعبــه اســت - کــه نــه قبــل 
ــا  ــرت ت ــد از آن حض ــه بع ــرت و ن از آن حض
ــت  ــاده اس ــاق نیفت ــزی اتف ــن چی ــروز چنی ام
- شــهادت آن بزرگــوار هــم در مســجد و 
ــه  ــن دو نقط ــن ای ــادت اســت. بی محــراب عب
ــاد و  ــن جه ــی امیرالمؤمنی ــه زندگ ــم، هم ه
ــت در راه  ــرت و حرک ــت و بصی ــر و معرف صب
رضــای الهــی اســت. در آغــاز کودکــی، دســت 

تدبیــر الهــی، علی بــن ابــی طالــب را بــه 
آغــوش پیغمبــر می ســپارد. امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــه  ــر او را از خان ــه پیغمب ــود ک ــاله ب ــش س ش
آورد.  خــود  خانــه  بــه  جناب ابی طالــب 
ــر  ــر و در زی ــوش پیغمب ــن در آغ امیرالمؤمنی
ــد. در  ــت ش ــرت تربی ــت آن حض ــایه تربی س
هنــگام نــزول وحــی بــر پیغمبــر، تنهــا کســی 
ــراء، در آن لحظــات حســاس،  ــه در ح ــود ک ب
ــرد؛ »و  ــدا می ک ــور پی ــر حض ــار پیغمب در کن
ــه«  ــر اّم ــل اث ــاع الفصی ــه اتّب ــت اتّبع ــد کن لق
ــدون جداشــدن از پیغمبــر،  دنبــال پیغمبــر، ب

ــت... در دوران  ــاً می آموخ ــن دائم امیرالمؤمنی
کودکــی بــه پیغمبــر ایمــان آورد، بــا پیغمبــر 
ــرای  ــا پیغمبــر جهــاد کــرد، ب ــد، ب نمــاز خوان
ــی  ــول زندگ ــرد. در ط ــداکاری ک ــر ف پیغمب
خــود، در حیــات پیغمبــر یــک جــور، بعــد از 
ــرای  ــف، ب ــر هــم در ادوار مختل رحلــت پیغمب
اقامــه حــق، اقامــه دیــن خــدا، حفــظ اســالم، 
همــه تــالش خــود را بــه عرصــه آورد... زندگی 
ــت. آن  ــا درس اس ــا پ ــر ت ــن س امیرالمؤمنی
چیــزی کــه در میــان رفتارهــای امیرالمؤمنیــن 
ــی نیــک یــک  - کــه شــامل همــه خصلت های

انســان   - اســت  زمامــدار  یــک  و  انســان 
مشــاهده می کنــد و برتریــِن ایــن خصوصیــات 
ــروز ماســت، مســئله بصیرت بخشــی  ــرای ام ب
ــاز  ــه نی ــت ک ــانی اس ــه کس ــی ب و بصیرت ده
روشــن کردن  یعنــی  دارنــد؛  بصیــرت  بــه 
فضــا. در همــه ادوار، ایــن شــجاعت بی پایــان، 
ایــن فــداکاری عظیــم، در خدمــت آگاه کــردن 
مــردم، عمــق دادن بــه اندیشــه مــردم و ایمــان 

ــه اســت. ــه کار رفت ــردم ب م
)بخشــی از بیانــات مقــام معظــم رهبــری 

برگرفتــه از نشــریه خــط حــزب ا...(

بصیرت بخشی، برترین خصوصیت امیرالمؤمنین)ع( برای امروِز ما

داشــتن یــک رابطــه ســالم در زندگــی مشــترک بــه رعایــت 
اصــول و نکاتــی نیازمنــد اســت کــه می توانــد دوام و 
ــه  ــد 10 نکت ــه می توانی ــد. در ادام ــش ده ــت آن را افزای کیفی

ــد: ــالم را بخوانی ــه س ــک رابط ــتن ی ــرای داش ــی ب اساس
1- بسـیار مهـم اسـت کـه عالقه مندی هـای مخصـوص بـه خـود 
داشـته باشـید، این کـه بـا هـم وقـت بگذرانیـد و تفریـح کنیـد، 
بسـیار خـوب اسـت. اما به یاد داشـته باشـید که بایـد تفریحات و 

عالقه مندی هـای مخصـوص بـه خـود داشـته باشـید.
2- تمامـی روابـط شـامل پروسـه هسـتند و شـما بایـد در جهـت 
»تکامـل« رابطـه از نقطه کنونی تـا نقطه دلخواه خـود گام بردارید نه 

این کـه صرفـاً نگـران ایجـاد یـک »رابطـه کامل« باشـید.
3- بــه ده ویژگــی منحصــر بــه فــرد یــار عاطفی تــان فکــر کنیــد 
ــوت  ــاط ق ــامل نق ــد ش ــه می توان ــد، ک ــت کنی ــا را لیس و آن ه
ــه  ــما متوج ــن کار ش ــا ای ــد، ب ــف باش ــای مختل وی در زمینه ه
ــن  ــه ای ــتید ک ــانس هس ــوش ش ــدر خ ــه چق ــد ک ــد ش خواهی
ــری. ــخص دیگ ــه ش ــت ن ــه اس ــرار گرفت ــما ق ــل ش ــخص مقاب ش
4- تنفرداشــتن و یــا دوست نداشــتن خــود، رابطــه شــما را 
ــما  ــه ش ــی ک ــد داد، وقت ــوق خواه ــالم بودن س ــمت ناس ــه س ب
خودتــان را بپذیریــد و دوســت داشــته باشــید، احتمــال این کــه 
رفتارهــای دوســت نداشــتنی یــار عاطفــی خــود را فقــط تحمــل 

کنیــد کمتــر اســت.
ــخصیت  ــق، ش ــه موف ــک رابط ــزای ی ــن اج ــی از مهمتری 5- یک
وجــودی شماســت. عاشــقش باشــید نظرات تــان را بــا وی 
در میــان بگذاریــد، براســاس تجربه هــای شــخصی خــود و 
احساســاتتان چشــم اندازی از رابطــه مــورد نظــر خــود را بــا وی 
ــک  ــه خــود، ی ــک ســرگرمی مخصــوص ب ــد، ی ــان بگذاری در می
ــته  ــود داش ــرای خ ــه ب ــک کار داوطلبان ــا ی ــی و ی ــت جانب فعالی
باشــید. فردیــت و پویایــی خــود را حفــظ کنیــد چــرا کــه اگــر 
ــه طــرف  ــد، ممکــن اســت عالق ــت خــود را از دســت دادی فردی

ــد. ــت بدهی ــز از دس ــل را نی مقاب
ــه  ــک رابط ــت، ی ــم اس ــیار مه ــی بس ــای ارتباط ــظ راه ه 6- حف
ــرف  ــا ط ــش را ب ــه نظرات ــد ک ــازه می ده ــخص اج ــه ش ــوی ب ق
مقابلــش کــه بــه او گــوش ســپرده اســت بیــان کنــد تــا ارتبــاط 
بیشــتری ایجــاد شــود. ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه همیشــه 
بــا وی موافــق باشــید، شــما نظــرات خــود را داریــد، امــا شــریک 
زندگــی شــما بایــد احســاس کنــد کــه شــنیده می شــود و مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــی ق قدردان
ــت،  ــی اس ــالم حیات ــه س ــک رابط ــتن ی ــرای داش ــو ب 7- گفتگ
ــا  ــت ب ــال صحب ــما در ح ــی ش ــار عاطف ــه ی ــی ک ــن زمان بنابرای
ــعی  ــد و س ــکال گیری کنی ــه از او اش ــای این ک ــت، به ج شماس

ــد، از  ــوش دهی ــه او گ ــد ب ــح کنی ــتباهاتش را تصحی ــد اش کنی
عباراتــی چــون »مــن تــو رو می فهمــم و بــه تــو گــوش 
می دهــم« اســتفاده کنیــد به جــای این کــه تــالش کنیــد 

ــد. ــل کنی ــکل وی را ح مش
8 - وقتــی شــریک زندگــی شــما در حــال صحبــت بــا شماســت 
ــود  ــی می ش ــب حواس پرت ــه موج ــده ای ک ــز آزار دهن ــر چی ه
ــوش  ــه او گ ــه چشــمانش ب ــردن ب ــا نگاه ک ــد و ب ــار بگذاری را کن

ــد. ــد گــوش دهی ــه آن چــه کــه می گوی ــاً ب ــد و واقع دهی
ــرای همســرتان انجــام دهیــد،  ــه ب 9- کارهــای کوچــک مهربانان
همــه مــا دوســت داریــم کــه دیــده شــویم، حتــی بــا کوچکتریــن 
ــد  ــت، می توانی ــن اس ــما غمگی ــی ش ــریک زندگ ــر ش ــا، اگ کاره
ــا یــک پیشــنهاد هیجان انگیــز کوچــک به طــور کامــل  فضــا را ب
ــام  ــاد اســت، انج ــما ش ــی ش ــریک زندگ ــر ش ــد، اگ ــر دهی تغیی
ــر  ــر و بهت ــما قوی ت ــاط ش ــه ارتب ــود ک ــث می ش ــن کار باع ای

ــود. ــر ش ــده محکم ت ــرای آین ــه و اســاس آن ب شــود و پای
ــای  ــد، به ج ــی را نمی خواه ــین پنهان ــک تحس ــس ی 10- هیچ ک
این کــه تنهــا در فکــر و ذهــن خــود نقــاط مثبــت یــار عاطفیتــان 
را تحســین کنیــد، احســاس خــود را نســبت بــه او بــا کلمــات و 
کارهایتــان نشــان دهیــد و بــه او بگوییــد کــه چقــدر ایــن نقــاط 

مثبــت بــرای شــما مهــم هســتند.

در  تجالیــی«  »علــی  شــهید  همســر 
خاطــره ای بــا اشــاره بــه خواســته  شــهید 
در زمــان ازدواج می گویــد: قبــل از شــروع 
مراســم عقــد، علــی آقــا نگاهــی بــه مــن کــرد 
و گفــت: »شــنیدم کــه عــروس هرچــه از خــدا 
بخواهــد، اجابتــش حتمــی اســت«، گفتــم 
ــمان  ــه چش ــی  ک ــی داری؟ درحال ــه آرزوی چ
ــت:  ــود، گف ــه ب ــن دوخت ــه زمی ــش را ب مهربان
»اگرعالقــه ای بــه مــن داریــد و به خوشــبختی 
مــن می اندیشــید لطــف کنیــد از خــدا برایــم 
شــهادت بخواهیــد«. از ایــن جملــه تنــم 

ــروس  ــک ع ــرای ی ــی ب ــن آرزوی ــد. چنی لرزی
ــت  ــی اش بی نهای ــتثنایی ترین روز زندگ در اس

ــا  ــروم؛ ام ــره ب ــود. ســعی کــردم طف ســخت ب
ــن  ــن روز ای ــه در ای ــم داد  ک ــا قس ــی آق عل

دعــا را در حقــش بکنــم، ناچــار قبــول کــردم. 
ــرای  ــم ب ــد ه ــه عق ــگام جاری شــدن خطب هن
ــهادت  ــب ش ــی طل ــرای عل ــم ب ــودم و ه خ
ــر از اشــک  ــا چشــمانی پ ــه ب کــردم و بالفاصل
ــار خوشــحالی  ــه علــی دوختــم؛ آث نگاهــم را ب
ــا  ــود. مراســم ازدواج م در چهــره اش آشــکار ب
در حضــور شــهید »آیــت ا... مدنــی« و تعــدادی 
از بــرادران پاســدار برگــزار شــد. نمی دانــم 
ــداران  ــه پاس ــه هم ــت ک ــه رازی اس ــن چ ای
ایــن مراســم و دامــاد و آیت ا...مدنــی همــه بــه 

ــدند. ــل ش ــهادت نائ ــض ش فی

10 کاری که در یک رابطه سالم هیچ گاه نباید انجام دهید )1(

شهید علی تجالیی؛ 
دعـای عجیـب 
عـروس بـرای 
»آقـا دامـاد«! 
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ــگ  ــان کلن ــه همزم ــود ک ــرداد 1390 ب ــل خ در اوای
ــاد،  ــاب حاجی آب ــفدن، نوغ ــی در اس ــوله ورزش 5 س
ــکار  ــد و پیمان ــن زده ش ــه زمی ــاب و زول ب ــود، تیغ بیه
ایــن پروژه هــا مشــخص شــد. در بیــن ایــن 5 ســوله 
ورزشــی، ســوله اســفدن فقــط در حــد کلنگ زنــی و 
ــرفت  ــا پیش ــال ب ــی 5 س ــز در ط ــتای زول نی ــوله روس س
80 درصــدی فیزیکــی و60 درصــدی اعتبــاری پیــش رفــت 
ــحال از  ــود خوش ــاد و بیه ــاب حاجی آب ــکاران نوغ و ورزش
ــد و  ــتا بودن ــی در روس ــوله های ورزش ــاخت س ــروع س ش
نخواهــد  ایــن ســوله ها ســرانجامی  این کــه  از  غافــل 

ــت. داش
کــه  موجــود ســوله هایی  اســناد  و  براســاس شــواهد 
وارد روســتای نوغــاب حاجی آبــاد و بیهــود می شــود، 
ســوله هایی دســت دوم از کار درآمــد و پــای دیــوان 
ــاز شــد.  ــه ایــن ســوله های ورزشــی ب محاســبات کشــور ب
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان قاینــات بــا بیــان 
این کــه ایــن پروژه هــا تنهــا مربــوط بــه شهرســتان 
قاینــات نبــوده اســت، گفــت: در برخــی از شــهرهای دیگــر 
اســتان نیــز ایــن قضایــا اتفــاق افتــاده اســت. قطبــی افزود: 
ــد،  ــام ش ــد انج ــه بع ــال 93 ب ــه از س ــی ک ــا پیگیری های ب
ــه  ــه شــناژ ریخت ــا وجــود این ک ــاب ب ســوله روســتای نوغ
ــع آوری  ــه جم ــود، هم ــده ب ــز نصــب ش ــای آن نی و پایه ه
ــای  ــس از پیگیری ه ــد و پ ــکار ش ــل پیمان ــد و تحوی گردی
ــد  مســئولین شهرســتانی و اســتانی پایه هــای ســوله جدی
روســتای نوغــاب نیــز رســیده اســت و پُل هــا نیــز ســاخته 
تحویــل  ســریع تر  هرچــه  امیدواریــم  و  اســت  شــده 
ــوله  ــت: س ــود، گف ــوله بیه ــوص س ــود. وی درخص داده ش
ــرکت  ــاب ش ــه حس ــه ب ــد و هزین ــه ش ــز فروخت ــی نی قبل
ــز امضــا شــد و در حــال حاضــر  ــه ای نی ــز و تفاهم نام واری
پایه هــای جدیــد ســوله رســیده اســت و پُل هــا هــم 
ــس اداره ورزش و  ــید. رئی ــد رس ــده خواه ــه آین طــی هفت
جوانــان شهرســتان قایــن نیــز اظهــار داشــت: در روســتای 
تیغــاب  فقــط شــناژ ریختــه شــده اســت و در شــهر 
ــک  ــه داشــتن ی ــان ب ــرم جوان ــاز مب ــم نی اســفدن علی رغ
ــی صــورت  ــز کلنگ زن ــی به ج ــچ اقدام ــوله ورزشــی هی س

ــه اســت. نگرفت
قطبــی بــا اشــاره بــه هزینه هــای ایــن ســوله های ورزشــی 
گفــت: هرکــدام از ســوله های ورزشــی مبلــغ مصوبــی 
ــکار واگــذار شــده اســت. وی  ــه پیمان داشــته اســت کــه ب
افــزود: ایــن پروژه هــا پیمانــی بــوده اســت و قطعــاً نظــارت 
ــال  ــد و در ح ــروژه را می طلبی ــان اجــرای پ مســئولین زم
ــه مراکــز نظارتــی و قضایــی ارجــاع  حاضــر نیــز پرونــده ب
ــد پاســخگو  ــا بای ــر پروژه ه ــکار و ناظ ــده اســت و پیمان ش
باشــند. رئیــس اداره ورزش و جوانــان قایــن در ادامــه 
گفــت: ایــن پروژه هــا ملــی اســت و ســال گذشــته باتوجــه 

بــه وضعیــت اعتبــاری موجــود تخصیــص اعتبــار نداشــته 
ــدی و در  ــا اولویت بن ــن پروژه ه ــز ای ــال نی ــت و امس اس

ــرار گرفتــه اســت. دســتور کار ق
قطبــی افــزود: باتوجــه بــه این کــه ســوله ورزشــی اســفدن 
لــذا  فقــط در حــد کلنگ زنــی پیــش رفتــه اســت، 
ــد  ــاری موجــود گنجان ــوان آن را در برنامه هــای اعتب نمی ت
احــداث ســاختمان های  و در صــورت گرفتــن مجــوز 

ــرار دارد. ــک ق ــت ی ــد در اولوی جدی
رئیــس اداره ورزش قاینــات هم چنیــن بــا اشــاره بــه 
پــروژه در حــال ســاخت ســرایداری اداره ورزش و جوانــان 
قایــن اظهــار داشــت: ایــن پــروژه از ســال 89 کلیــد 
ــد از  ــده و بع ــام ش ــال 91 کار انج ــا س ــت و ت ــورده اس خ
آن بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات کار متوقــف شــد و امســال 
ــا یکــی از  ــار ب ــان اعتب ــون توم ــا 144 میلی خوشــبختانه ب
ــکاران قایــن مناقصــه بســته شــده اســت و انشــاءا...  پیمان
ایــن پــروژه در دهــه فجــر امســال بــه بهره بــرداری 

ــید. ــد رس خواه
***

ــی  ــات داســتان عجیب ــام قاین ــای نیمه تم ــت پروژه ه حکای
ــه در ســال هایی  ــی ک ــدارد. پروژه های ــی ن ــه تمام اســت ک
کــه چنــدان هــم دور نیســت، بــا هیاهــو و تبلیغــات فــراوان 
کلنگ زنــی شــدند و قــرار بــود بنــا بــه وعده هــای کســانی 
ــد در مــدت زمانــی  کــه ایــن پروژه هــا را کلنگ زنــی کردن
مشــخص، معقــول و نســبتاً کوتــاه بــه بهره بــرداری برســند 
تــا ضمــن آن کــه مــردم از مواهــب آن هــا بهره منــد شــوند، 

قاینــات پله هــای ترقــی را بــه ســرعت بپیمایــد کــه البتــه 
اگــر واقعــاً ایــن پروژه هــا بــه بهره بــرداری می رســید، 
ــی  ــرای برخ ــه ب ــی ک ــد. پروژه های ــز می ش ــه نی این گون
در  ازجملــه  فراوانــی  مزایــای  و  امتیــازات  و  منافــع 
ــردم  ــب نظــر و رأی م ــات در جل ــد انتخاب ــی مانن برهه های
ــد  ــز بای ــی نی ــران و مســئوالن فعل ــر چــه مدی داشــت. اگ
ــن پروژه هــا  ــه ســرانجام رســاندن ای ــدازی و ب ــر راه ان پیگی
باشــند، امــا بایــد اذعــان داشــت دوران طالیــی بــرای بــه 
ســرانجام رســاندن آن هــا بــه لحــاظ امکانــات و بودجه هــا 
ــران  ــویی مدی ــت و از س ــیده اس ــان رس ــه پای ــاًل ب و... عم
ــز  ــی نی ــه برخ ــام ک ــای نیمه تم ــن پروژه ه ــا ای ــی ب فعل
وضعیــت نامشــخص دارنــد ماننــد دانشــکده پرســتاری کــه 
ــه  ــی آن در نقط ــت کلنگ زن ــده اس ــخص ش ــون مش اکن
فعلــی از اســاس اشــتباه بــوده اســت! امــکان پرداختــن بــه 
ــال های  ــرای س ــاید ب ــه ش ــر ک ــی دیگ ــی اساس پروژه های
آینــده منطقــه حیاتــی باشــد را نخواهنــد داشــت، کــه ایــن 
خــود خســارتی مضاعــف اســت زیــرا از هــم اکنــون منطقــه 
از قافلــه توســعه عقــب مانــده اســت هــم بــه جهــت عــدم 
ــه جهــت عــدم  تکمیــل برخــی پروژه هــای مهــم و هــم ب

امــکان انجــام اقدامــات اساســی بــرای آینــده.
ــا  ــاً ت ــن پروژه هــا مطمئن ــد اذعــان داشــت برخــی از ای بای
ــتان را  ــئوالن شهرس ــران و مس ــیاری از مدی ــال ها بس س
ــه بخــش  ــار و مشــغول خویــش خواهــد کــرد و البت گرفت
مهــم و قابــل توجهــی از امکانــات و بودجه هــای شهرســتان 
ــت  ــد بای ــران بای ــی مدی ــد. از طرف ــذب می کن ــاًل ج را عم

ــد ســال ها  ــا بای ــل آن ه ــه تکمی ــی ک ــات و پروژه های اقدام
قبــل انجــام می شــد امــا ناتمــام مانــد، مــورد هجمــه انتقاد 
افــراد و جریان هایــی قــرار گیرنــد و در هــر صــورت بخشــی 
ــر  ــر س ــی ب ــا و بحث های ــرف مجادله ه ــا ص ــوان آن ه از ت
ایــن موضــوع می گــردد کــه هیــچ ثمــری بــرای منطقــه و 
ــن پروژه هــا  ــد ای ــی کســانی کــه بای ــدارد. از طرف ــردم ن م
را بــه اتمــام می رســاندند امــا در انجــام ایــن وظیفــه 
کوتاهــی کردنــد، حــال همان هــا کــه موظــف بــه ســرانجام 
ــه همــه را مــورد  ــد، طلبکاران ــن پروژه هــا بودن رســاندن ای
ــرار می دهنــد و ادعــا می کننــد اگــر مــا در رأس  انتقــاد ق
ــا را  ــن پروژه ه ــم ای ــرار گیری ــی ق ــی و مدیریت ــور اجرای ام
ــال و  ــردادن و جنج ــان س ــا اه و فغ ــم! و ب ــام می کنی تم
هیاهــو بــه پاکــردن  بــه جهــت خاطــر برخــی مشــکالت در 
منطقــه کــه ناشــی از عــدم تکمیــل و بهره بــرداری از ایــن 
ــش  ــار تن ــتان را دچ ــه و شهرس ــد، منطق ــا می باش پروژه ه
ــه  ــاه ب ــری کوت ــد. نظ ــل می کنن ــای بی حاص و درگیری ه
ــی  ــه خوب ــات ب ــر قاین ــای اخی ــای هفته ه برخــی رویداده
ــوزه ای  ــر ح ــه در ه ــب این ک ــر اســت. جال ــن ام ــن ای مبی
نیمه تمــام را می تــوان  بیفکنیــم پــروژه ای  کــه نظــر 
ــن،  ــوالد قای ــیمان، ف ــه س ــاز 2 کارخان ــت. ف ــراغ گرف س
دانشــکده پرســتاری، توســعه بیمارســتان قایــن، کتابخانــه 
ــه  ــگری، دبیرخان ــه گردش ــه نمون ــن، منطق ــزی قای مرک
دائمــی جشــنواره زعفــران و بســیاری پــروژه ریــز و درشــت 
دیگــر کــه برشــمردن همــه آن هــا از حوصلــه ایــن بحــث 
ــد  ــوز باش ــب و عبرت آم ــد جال ــا می توان ــت. ام ــارج اس خ
ــی و  ــد کلنگ زن ــب تن ــاص ت ــه ای خ ــه در بره ــه چگون ک
ــتوانه  ــا بی پش ــده ام ــذاب و فریبن ــیرین و ج ــای ش وعده ه
ــه در  ــد ک ــز معتقدن ــی نی ــه گروه ــت. البت ــوده اس داغ ب
ــان  ــه، بانی ــورت گرفت ــای ص ــن کلنگ زنی ه ــی از ای برخ
ســرانجام  بــه  این هــا  کــه  می دانســتند  کلنگ زنــی 
ــه  ــه ب ــد ک ــام دادن ــات را انج ــن اقدام ــا ای ــد ام نمی رس
بهانــه عــدم تکمیــل آن هــا بتواننــد در آینــده مستمســکی 
بــرای حملــه بــه رقبــا و مخالفــان خویــش داشــته باشــند. 
کــه البتــه در ایــن مــورد نمی تــوان قضــاوت قطعــی کــرد 
ــر  ــپرد.  در ه ــی س ــکار عموم ــه اف ــاوت را ب ــد قض و بای
ــه در  ــا را ن ــن پروژه ه ــدن ای ــت ناتمام مان ــد عل صــورت بای
زمــان حــال بلکــه در گذشــته و بــا بررســی دقیــق تاریخچه 
ــن  ــتان ای ــن داس ــرد. در ضم ــتجو ک ــا جس ــن پروژه ه ای
پروژه هــای نیمــه تمــام می توانــد درس عبرتــی بــرای 
همــه مــا باشــد کــه در قضــاوت در مــورد عملکــرد افــراد 
ــر  ــه ه ــاً فریفت ــت نظــر بیشــتر داشــته باشــیم و احیان دق
ــده ای  ــر وع ــی و ه ــر حرف ــده ای نشــویم و براســاس ه وع
ــم  ــاوت نکنی ــان قض ــای آن ــراد و توانمندی ه ــورد اف در م
ــد  ــده می ده ــه بیشــتر وع ــر کســی ک ــم ه ــان نکنی و گم

ــر اســت. پــس توانمندت

دیدار فرماندار با سرمربی تیم 
ملی دوچرخه سواری کوهستان 

 

فرمانــدار در دیــدار بــا پریمــوث اســترانکار 
دوچرخه ســواری  ملــی  تیــم  ســرمربی 
طبیعــت  بــه  اشــاره  بــا  ایــران  کوهســتان 
ــث  ــات در بح ــت: قاین ــات، گف ــیارخوب قاین بس
ــورای  ــژه دوچرخه س ــی به وی ــای همگان ورزش ه
ــی  ــای خوب ــتانی از قابلیت ه ــق کوهس در مناط
برخــوردار اســت. وی خطــاب بــه مســئولین 
ذیربــط، تأکیــد نمــود: باتوجــه بــه ظرفیت هــای 
طبیعــی، پتانســیل و نیــروی انســانی مســتعد و 
نیــز حضــور آقــای پریمــوث اســترانکار ســرمربی 
تیــم ملــی در شهرســتان بایــد از ایــن موقعیــت 
دوچرخه ســواری  هیئــت  ارتقــای  جهــت  در 
و فرهنگ ســازی و تشــویق عمــوم مــردم بــه 
از  اســتفاده  به ویــژه  ورزشــی  فعالیت هــای 
ــود.  ــتفاده نم ــی اس ــو مطلوب ــه نح ــه ب دوچرخ
ــی افــزود: از ابتــدای قبــول مســئولیت،  کهن تراب
ــر فرهنگ ســازی در همــه حوزه هــا  تــاش مــا ب
ــای  ــام فعالیت ه ــژه مباحــث ورزشــی و انج به وی
ــوده و حتــی تأکیــد شــده کــه کلیــه  گروهــی ب
کارمنــدان و مســئولین دســتگاه های اجرایــی 
در  دوچرخــه  بــا  را  هفتــه  در  روز  یــک 

محل کار حاضر شوند.
وی در پایــان تأکیــد نمــود: شهرســتان آمادگــی 
پریمــوث  آقــای  تخصصــی  نظــرات  از  دارد 
ــود  ــا و بهب ــق، ارتق ــتای رون ــترانکار در راس اس
اســتفاده  شهرســتان  دوچرخه ســواری  ورزش 
ــم  ــام خواهی ــکاری را انج ــه هم ــد و هرگون نمای
داد. در ابتــدای ایــن دیــدار علــوی رئیــس هیئــت 
دوچرخه ســواری شهرســتان قاینــات گزارشــی از 
شهرســتان  دوچرخه ســواری  تیــم  عملکــرد 
پریمــوث  ســفر  برنامه هــای  هم چنیــن  و 
اســترانکار ســرمربی تیــم ملــی دوچرخه ســواری 
کوهســتان بــه شهرســتان در مــدت حضــور 
ــن  ــان ای ــود. در پای ــان نم ــتان بی وی در شهرس
دیــدار پریمــوث اســترانکار ســرمربی تیــم ملــی 
ــن  ــم ضم ــران ه ــتان ای ــواری کوهس دوچرخه س
ارائــه توضیحاتــی در خصــوص ویژگی هــای ایــن 
شهرســتان در حــوزه ورزش، بیــان داشــت: بــرای 
انجــام هــر کاری، هیــچ وقــت دیــر نیســت. لــذا 
ــام  ــچ کاری را انج ــه هی ــت ک ــی اس ــر زمان دی

ــیم. ــداده باش ن

ورزشی

نگاهی به سوله های نیمه تمام ورزشی قاین، یادآور درد کهنه پروژه های نیمه تمام قاینات 

پروژه های نیمه تمام میراثی شوم/ زخمی بر پیکر قاینات

ــی  ــم مل ــه پریمــوث اســتارنکار ســرمربی تی ــن هفت ای
بــه  ســفری  ایــران  کوهســتان  دوچرخه ســواری 
ــه  ــت. ب ــددی داش ــای متع ــا و مالقات ه ــا برنامه ه ــن ب قای
ــم.  ــا وی برآمدی ــی ب ــدد گفتگوی ــفر درص ــن س ــه ای بهان
آن چــه در ادامــه می آیــد مصاحبــه ای بــا وی اســت. الزم 
می دانیــم از آقــای اســحاق شــجری روابــط عمومــی 
فراهم نمــودن  بابــت  اســتان  دوچرخه ســواری  هیئــت 

ــیم. ــته باش ــپاس داش ــه س ــن مصاحب ــه ای زمین

آقای استرانکار لطفًا خود را معرفی بفرمایید؟ 
پریمــوث اســترانکار اهــل کشــور اســلواني هســتم. 43 
ســال و متأهــل و دارای یــک فرزنــد هســتم. لیســانس 

تربیت بدنــی دارم. 

چطور وارد ورزش دوچرخه سواری شدید؟
ــدم. از  ــری را گذران ــوزش مربیگ ــل آم ــدت تحصی در م
ســال 1992 با رشــته دوچرخه ســواري کوهســتان آشنا 
شــدم. بــا همــان برخــورد اول عاشــق دوچرخه ســواري 
کوهســتان شــدم و فهمیــدم بــراي ایــن رشــته ســاخته 
ــزي و  ــه کار و برنامه ری ــروع ب ــس از آن ش ــدم و پ ش

تمریــن بیشــتر کــردم. 

ســیر پیشــرفت شــما در دوچرخه ســواری 
ــود؟ ــه ب چگون

در ســال 1997 قهرمــان کشــورم در رشــته کراکانتــري 
و دانهیــل شــدم و بعــد از آن ســعي کــردم بیشــترین 
ــذارم،  ــري بگ ــراس کانت ــته ک ــود را در رش ــز خ تمرک
زیــرا مــوارد خــاص و ویــژه ای بــرای رقابت هــاي 
پیشــرفته وجــود دارنــد کــه مــن آن هــا را بلــد بــودم. از 
آن زمــان شــروع بــه پیشــرفت کــردم. 5 بــار قهرمــان 
ــم  در رشــته کانتــري شــدم. در تمــام مــدت عضــو تی
ــابقات  ــودم و در مس ــلوانی ب ــواري اس ــي دوچرخه س مل
قهرمانــي جهــان و جــام وردکاپ مرتــب شــرکت 
ــراس  ــن رشــته، ک ــراي اولی داشــتم. در ســال 1996 ب
ــازي المپیــک آتالنتــاي  کانتــري دوچرخه ســواری در ب
ــي  ــد از المپیــک مســابقات جهان ــکا وارد شــد. بع آمری
ــرکت  ــد، ش ــزار ش ــترالیا برگ ــز اس ــه در کرن ــون ک م
کردیــم. المپیــک بعــد در ســیدنی اســترالیا بــود. وقتــي 
کــه اســترالیا بــودم یــک تی شــرت در  مغــازه ای 
ــود. تیشــرت  ــاي ســیدني ب ــغ بازي ه ــه تبلی ــدم، ک دی
ــاور دارم زمانــي کــه کــه خریــدم و  را خریــدم و االن ب
تصمیــم گرفتــم در بازي هــاي المپیــک 2000 ســیدنی 
ــي در ورزش  ــر فعالیت ــه ه ــم و از آن لحظ ــرکت کن ش
ــی در  ــه قهرمان ــیدن ب ــدف رس ــا ه ــط ب ــردم، فق مي ک
المپیــک ســیدني بــود.  ایــن تصمیمــي هســت کــه هــر 

ــه  ــد ب ــه مي خواه ــرد اگ ــه بگی ــاز دارد ک ــخصي نی ش
هدفــش برســد. مــن در المپیــک بــه هدفــم رســیدم و 

ــود. مأموریتــم کامــل شــده ب

 بعد از آن چه کردید؟
ــت  ــه عل ــن دوچرخه ســواري را ب ــک ســال م ــد از ی بع
مشــکل قلبــي بــه مــدت 2 ســال کنــار گذاشــتم. امــا 
ــدف  ــک ه ــر ی ــتم و اگ ــز ه داش ــرژی و انگی ــن ان م
مشــخص داشــته باشــید، دیــر یــا زود بــه مســیر اصلــی 
ــلواني  ــیون اس ــال 2004 از فدراس ــد. در س برمی گردی
ــراي مربیگــري تیــم اســلواني دعوت نامــه بــه دســتم  ب
ــي انجــام  ــا خــودم مي گفتــم مــن توانای رســید.  اول ب
ایــن کار را نــدارم. اولیــن شانســم را امتحــان کــردم و 
ــم.  ــن مي توان ــه م ــم بل ــدم و گفت ــش رودرو ش ــا چال ب
ولــي در اول اعتمــاد بــه نفــس کافــي را نداشــتم، 
ولــي بعــد متوجــه شــدم کــه مــن بهتریــن تصمیــم را 
گرفتــم و ایــن خــود واقعــي مــن اســت. دو بــار قهرمــان 
جهــان شــدیم بــا خانــم تانیــا ژاکل. ســال 2006 خانــم 
تانیــا ژاکل قهرمــان جهــان شــد. بــراي بــار اول در رده 
ــد،  ــووارا در نیوزلن ــهر روت ــابقه داد. در ش ــان مس جوان
ــا  ــور ایتالی ــوال در کش ــل دیس ــار دوم در وای ــراي ب ب
در رده ســني 23 ســال، در ســال 2008 از ســمت 
ــن خواســته خــودم  ــم. ای ــار رفت ــي کن ــم مل ــي تی مرب
ــرا  ــردم. زی ــری نک ــدي مربیگ ــراي 4 ســال بع ــود و ب ب
مــن برنامــه دیگــری داشــتم. تیــم کوهســتان Uci را 
ــاي  ــه اي و جام ه ــابقات حرف ــا در مس ــکیل دادم. م تش
ــي  ــم. وقت ــابقه مي دادی ــا مس ــر دنی ــي در سرتاس جهان
ــد،  ــام ش ــه تم ــود بودج ــت کمب ــه عل ــه ب ــن برنام ای
ــري  ــا مربیگ ــم و آن ج ــا رفت ــور التوی ــه  کش ــن ب م
برعهــده  را   Uci تیــم دوچرخه ســواري کوهســتان 
گرفتــم. از ســال 2005 مــن مشــغول فــروش دوچرخــه 
ــلواني دارم و  ــازه در اس ــک مغ ــتم. ی ــلواني هس در اس
هم چنیــن توزیع کننــده دوچرخــه هســتم. مــن هنــوز 
ایــن مغــازه را دارم. االن مغــازه توســط دوســتانم اداره 
ــتم.  ــران هس ــن ای ــا م ــر موقع ه ــون اکث ــود. چ مي ش
کنتــرل مغــازه از راه دور ســخت اســت و مــن از 
ــواري هســتم.  ــرق دوچرخه س ــم غ ــا پای ــرم ت ــوک س ن
ــن  ــتم. هم چنی ــه هس ــف دوچرخ ــوارد وق ــام م در تم
ــه  ــیدن ب ــود بخش ــه بهب ــا در زمین ــرکت اوربی ــا ش ب
ــده و  ــا ای ــه آن ه ــن ب ــم. م ــکاري مي کن ــا، هم چرخ ه

نظــر می دهــم.

چگونــه بــه ایــران آمــده و ســرمربی تیــم ملــی 
ایــران شــدید؟

مــن از مــاه ژانویــه 2016 در ایــران هســتم و االن 

تقریبــاً 8 مــاه  اســت، در ایــران هســتم. مــن بــا یــک 
دوســت به نــام مهــدي رهنمــا در اســلواني آشــنا شــدم. 
ــري  ــن نف ــود و اولی ــي خــوب ب ــر ایران ــک دانهیل وی ی
بــود کــه از کشــور بــراي مســابقه در گرایــش دانهیــل 
مســابقات خــارج از کشــور دعــوت شــد. مهــدي رهنمــا 
5 ســال در اســلواني زندگــي کــرد. بــه مغــازه مــن آمــد 
و بــا هــم دوســت شــدیم. وی بــا تیــم ملــي ایــران بــه 
ــه  ــرد. در رابط ــل کار مي ک ــته دانهی ــوص در رش خص
ــم. مــا  ــا هــم صحبــت مي کردی ــا مربیگــري خیلــی ب ب
مثــل دو دوســت بــا هــم بودیــم. بعــد مــن فهمیــدم که 
فدراســیون ایــران بــه یــک مربــي نیــاز دارد. رهنمــا من 
ــران آمــدم. بعــد از  ــه ای را معرفــي کــرد و بعــد مــن ب
ــراي  ــا مربیگــري مــن ب ــران، ب ــا مســئولین ای ــدار ب دی
ــت شــد.  ــي دوچرخه ســواري کوهســتان موافق ــم مل تی

علــت و انگیــزه شــما از قبــول ایــن ســمت آن 
هــم در ایــران چــه بــود؟

ــه  ــن اســت ک ــران ای ــه ای ــن ب ــدن م ــي آم ــل اصل دلی
را  ایــران  کوهســتان  دوچرخه ســواري  پیشــرفت 
ببینــم. منظره هــا و طبیعــت راه هــا و پیســت ها را 
ــم.  ــات را بررســی کن ــزار و امکان ــن اب ــم و هم چنی ببین
ــف  ــردم مختل ــا م ــه ب ــت ک ــن هس ــم ای ــل دوم دلی
ــت  ــتان فعالی ــواري کوهس ــه دوچرخه س ــه در زمین ک
مي کننــد، آشــنا شــوم و بــا آن هــا بــا اســتفاده از 
ــا  ــم ب ــاط داشــته باشــیم و ببین ــن ارتب ــا تلف ــل ی ایمی
ــرای پشــبرد دوچرخه ســواری  ــی ب هــم چــه راهکارهای
ــر  ــه باالت کوهســتان، می توانیــم، پیــدا کنیــم و آن را ب

ــم.  ــا دهی ــت ارتق ــه هس ــه اي ک از مرحل

دوچرخه ســواری  شــما  نظــر  از  اصــوالً 
کوهســتان چگونــه رشــته ای اســت کــه ســبب 

ــوید؟ ــذب آن ش ــما ج ــد ش ش
ــی  ــالم و زیبای ــواري کوهســتان ورزشــی س دوچرخه س
اســت چــون در طبیعــت انجــام می شــود و بــراي بــدن 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب ــودمند اس ــیار س و روان بس
ورزش می توانیــم دوســتان جدیــد پیــدا کنیــم و روابــط 
ــته  ــن رش ــم. در ای ــش دهی ــود را افزای ــي خ اجتماع
ــن رشــته  ــا در ای ــالش جــدي هســت و م ــن و ت تمری
ــج دلخــواه  ــت به دســت آوردن نتای به طــور جــدي جه
رقابــت می کنیــم. ولــي در ابتــدا بایــد دوچرخه ســواري 
ــه  ــم و ب ــترش دهی ــردم گس ــن م ــتان را در بی کوهس
ــم  ــان دهی ــواري را نش ــردن از دوچرخه س ــا لذت ب آن ه
ــم.  ــر کنی ــري فک ــداف باالت ــه اه ــم ب ــد مي توانی و بع
ــه  ــتیم و هم ــان نیس ــا یکس ــه م ــه هم ــر این ک به خاط
مــا رقابــت را دوســت نداریــم. امــا  همــه مــا لذت بــردن 

ــم. در طبیعــت و اســتفاده از طبیعــت را دوســت داری
اگــر مــن بخواهــم دوچرخه ســواران را براســاس معیــار 
ــاال  ــي ب ــن خیل ــداف م ــم، اه ــان کن ــودم بی ــر خ و نظ

هســت.

ــات را  ــران و قاین ــته در ای ــن رش ــت ای وضعی
چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

و  مي بینیــم  بچه هــا  در  را  حرکت هایــي  مــن 
هم چنیــن مســئولیني نیــز هســتند کــه بــه ایــن 
ــاده  ــواران آم ــد. دوچرخه س ــت مي دهن ــوع اهمی موض
تغییــر و بهترشــدن هســتند و ایــن یــک جنبــه مثبــت 
هــم  االن  دوچرخه ســواران  البتــه  اســت.  داســتان 
آمــاده هســتند. امــا اگــر مي خواهنــد در مرحلــه باالتــر 
ــان  ــي فعالیت ش ــد خیل ــد، بای ــت کنن ــر رقاب و جدی ت
ــد شــیوه زندگي شــان  ــن بای ــد و هم چنی ــر کنن را باالت
را مثــل یــک دوچرخه ســوار کــرده و خیلــي بایــد 
تــالش کننــد. وقتــي هــدف داشــته باشــي ایــن یــک 
ــی  ــودت مي گوی ــه خ ــون ب ــت، چ ــت اس ــئله مثب مس
ــه  ــن ب ــد م ــم و دی ــد کن ــم رش ــم مي توان ــاز ه ــن ب م
ایــن مســئله همیــن اســت. در بازدیــد کــه از قاینــات 
داشــتم بایــد بگویــم کــه کل ایــران تربیــت عالــي بــراي 
ــد  ــاز داری ــط نی ــتان دارد. فق ــواري کوهس دوچرخه س
ــد.  ــف کنی ــیرها را کش ــوید و مس ــت ش ــل طبیع داخ
ــراي پیشــرفت در  ــه ب شهرســتان قاینــات شــرایط اولی
را دارد و در حــال  ایــن زمینــه )دوچرخه ســواری( 
افزایــش جمعیــت جامعــه  بایــد بــر روي  حاضــر 

دوچرخه ســواران شهرســتان کار کنیــم.
بایــد کاری کــرد کــه والدیــن و بچه هــا بتواننــد از ایــن 
ورزش بهــره بگیرنــد. دوچرخه ســواري را به صــورت 
ــه  ــن ب ــال رفت ــوان مث ــد به عن ســرگرمي اســتفاده کنن
ــن  ــی دوچرخه ســواران قای ــارت و آمادگ محــل کار. مه
ــه  ــاز ب ــه نی ــا همیش ــا م ــت، ام ــوب اس ــون خ ــم اکن ه
پیشــرفت داریــم. زیــرا بایــد از عملکــرد کاري مــان راضي 
باشــیم و وقتــي کــه بــه آینــده نــگاه مي کنیــم پیشــرفت 
خــود را ببینیــم. دوچرخه ســواران بایــد مســابقاتي 
ــا  ــن روش آن ه ــا ای ــد. چــون ب ــزار کنن ــن خــود برگ بی
ــق  ــن طری ــه ای ــد داشــت ب پیشــرفت چشــمگیر خواهن
ــه چالــش مي کشــید و نقــاط ضعــف را  شــما خــود را ب

ــد پیشــرفت اســت. ــن کلی ــد و ای ــدا مي کنی پی

سخن آخر:
از آقــاي حمیــد علــوي رئیــس هیئــت دوچرخه ســواري 
از مســئولیني کــه  نیــز  اســتان خراســان جنوبي و 
همــکاری و حمایــت کردنــد، به خاطــر زحماتشــان 

تشــکر مي کنــم. 

گفتگو  با پریموث استرانکار سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان ایران

دوچرخه سواران ایران آماده تغییر و بهترشدن هستند
 قاینات شرایط اولیه براي پیشرفت دردوچرخه سواری کوهستان را دارد

کتاب خواندن عمر را 
زیاد می کند

 

ــوژی  ــوی اســتاد اپیدمیول ــه ل ــق بک محق
همکارانــش  و  ییــل  دانشــگاه  در 
کــه  کردنــد  منتشــر  را  خــود  یافته هــای 
نیــز  بــر ســالمتی  فوایــد کتاب خوانــی  از 
ــای  ــی  داده ه ــن بررس ــد. در ای ــت دارن حکای
مربــوط بــه 3635 زن و مــرد بررســی شــد.

در ایــن مطالعــه شــرکت کنندگان عادت هــای 
ــت  ــد و وضعی ــزارش دادن ــود را گ ــه خ مطالع
آن هــا بــرای تقریبــاً 12 ســال پیگیــری شــد. 
ــم  ــاعت و نی ــه س ــدت س ــه م ــه ب ــرادی ک اف
ــا  ــاس ب ــد، در قی ــه می کردن ــه مطالع در هفت
بزرگســاالنی کــه مطالعــه نمی کردنــد، در 
ــال  ــا احتم ــر ب ــد کمت ــدت 17 درص ــن م ای

ــد. ــه بودن ــرگ مواج م
ــتند، 23  ــه بیشــتری داش ــه مطالع ــرادی ک اف
ــرار  ــر در معــرض خطــر مــرگ ق درصــد کمت

داشــتند. 
در  می کردنــد،  مطالعــه  کــه  بزرگســاالنی 
قیــاس بــا افــرادی کــه اهــل مطالعــه نبودنــد 
در مــدت ایــن 12 ســال، تقریبــاً بیشــتر از دو 
ــان  ــی در می ــد. کتاب خوان ــر کردن ــال عم س
زنــان، فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها و افــراد 
ــا وجــود اهمیــت و  پردرآمدتــر بیشــتر بــود. ب
تأثیــر مثبت خوانــدن کتــاب، امــا افــرادی نیــز 
کــه اهــل مطالعــه روزنامــه و مجــالت بودنــد، 
ــانی  ــا کس ــاس ب ــتری در قی ــر بیش ــول عم ط

ــد. ــه نمی کردن ــاً مطالع ــه اساس ــتند ک داش
تأثیــرات  کــه  می کننــد  گمــان  محققــان 
زمینــه  ایــن  در  کتاب خوانــدن  شــناختی 

دخیــل اســت.

خواندنی

3 گزارش- تحلیل
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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تأکید فرماندارقاینات  بر
توانمند نمودن تعاونی ها

 

ــاون  ــات در جلســه ســتاد توســعه تع ــدار قاین فرمان
شهرســتان گفــت: اصــل تعــاون و فلســفه وجــودی 
تعــاون برگرفتــه از آیــه قــرآن کریــم هســت کــه بســیار 
خــوب اســت،  ولــی بــه دلیــل عــدم بومی ســازی و 
فرهنگ ســازی درســت در خصــوص تشــکیل و عملکــرد 
ــره  ــدگاه و خاط ــده دی ــث ش ــته باع ــا در گذش تعاونی ه
مثبتــی از آن هــا در ســطح جامعــه وجــود نداشــته باشــد؛  
کــه بایــد ایــن ذهنیــت بــدی کــه از تعاونی هــا در جامعــه 

وجــود دارد؛ اصــالح شــود.
تعاونــی در  بــه وجــود 408  اشــاره  بــا  کهن ترابــی 
ــی  ــازی و برخ ــدم بومی س ــرد: ع ــح ک ــتان تصری شهرس
اقدامــات غیرکارشناســی در گذشــته درخصــوص تشــکیل 
ــذا در  ــرد. ل ــر کشــور وارد ک ــی را ب ــورم باالی ــا، ت تعاونی ه
ــوص  ــق در خص ــی دقی ــا بررس ــد ب ــی بای ــرایط کنون ش
تعاونی هــای غیرفعــال تدابیــر الزم اتخــاذ گــردد. وی 
خاطرنشــان کــرد: برای ماندگاری روســتاییان در روســتاها، 
ــتور کار  ــا در دس ــردن تعاونی ه ــت و توانمندک ــد تقوی بای
ــا  ــگاه تعاونی ه ــن جای ــرای تبیی ــد ب ــرد و بای ــرار بگی ق
ــت نامطلــوب  فرهنگ ســازی صــورت گیــرد تــا ذهنی
ــه  ــوند. باتوج ــد ش ــا توانمن ــالح و تعاونی ه ــته اص گذش
بــه خشکســالی های متوالــی بایســتی بــه دنبــال صنایــع 
ــر میســر نخواهــد  ــن ام ــود و ای ــن در روســتاها ب جایگزی
شــد؛ مگــر بــا فرهنگ ســازی و تشــویق مــردم بــه ایجــاد 
ــوان در  ــوص می ت ــن خص ــه در ای ــد؛ ک ــای تولی تعاونی ه
مباحــث گردشــگری و صنایع دســتی برنامه ریــزی و اقــدام 
ــارات و تســهیالت  ــه اعتب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــود. وی ب نم
بســیار خوبــی بــرای رفــع موانــع تولیــد اختصــاص یافتــه، 
تأکیــد نمــود: مســئولین تعاونی هــا و تعاونگــران بایســتی 
از ایــن ظرفیــت به وجــود آمــده در جهــت بهبــود شــرایط 
ــه  ــکالت مربوط ــائل و مش ــع مس ــا و رف ــی تعاونی ه فعل
اســتفاده نماینــد. در ابتــدای ایــن جلســه زنگنــه رئیــس 
اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی قاینــات ضمــن بررســی 
وضعیــت و مشــکالت و توانمندی هــای تعاونی هــا در 
ســطح شهرســتان، گفــت: بیــش از 408 تعاونــی بــا 150 
هــزار نفــر عضــو در شهرســتان های قاینــات و زیرکــوه بــا 
اعتبــار بــر 6 میلیــارد تومــان وجــود دارد کــه بعــد از مرکز 
اســتان ایــن شهرســتان بیشــترین تعاونی هــا را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.

لزوم مدیریت اصولی پسماند

ــدار در  ــی فرمان ــور عمران ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
جلســه کارگــروه مدیریــت پســماند، گفــت: توجــه به 
مدیریــت صحیــح پســماند و اســتفاده از روش هــای علمی 
ــت  ــی جه ــور زیربنای ــی از ام ــه یک ــن زمین ــن در ای و نوی
توســعه هــر منطقــه اســت. اگــر جمــع  آوری پســماندهای 
ــه  ــود؛ ب ــت نش ــوب مدیری ــا خ ــک آن ه ــهری و تفکی ش
یــک معضــل زیســت  محیطــی تبدیــل خواهــد شــد. لــذا 
ــن  ــی و هم چنی ــای خانگ ــک زباله ه ــع آوری و تفکی جم
صنعتــی ایــن شهرســتان بایــد بیــش ار پیــش مدیریــت 
و ســاماندهی شــود. مهنــدس امینــی خاطرنشــان کــرد: 
ــیب های  ــد آس ــه می  توان ــائلی ک ــن مس ــی از مهم  تری یک
ــالمتی  ــت و س ــه محیط  زیس ــری ب ــدی و جبران  ناپذی ج
جامعــه و هم چنیــن محیــط طبیعــی وارد کنــد؛ دفــع غیر 
بهداشــتی زباله  هــا اســت. وی بــر هماهنگــی و همــکاری 
همــه دســتگاه های ذیربــط و اعضــای کارگــروه در جهــت 
نیــل بــه اهــداف مــورد نظــر  به خصــوص مدیریــت اصولی  

پســماند و تأمیــن بهداشــت عمومــی تأکیــد نمــود.
اداره  رئیــس  خواجــوی  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
ســاماندهی  ضــرورت  بــه  شهرســتان  محیط زیســت 
مدیریــت پســماند در شهرســتان تأکیــد کــرد و گزارشــی 

از اهــم مســائل و مشــکالتی کــه در ایــن حــوزه ایــن اداره 
و ســمن های مربوطــه بــا آن مواجــه هســتند، بیــان نمــود.

هم چنیــن در ایــن جلســه مســئول ســمن حامیــان 
طبیعــت گزارشــی از رونــد جمــع آوری، تفکیــک زباله هــا 
از مبــدأ توســط ســمن حامیــان طبیعــت کــه بــا همکاری 
شــهرداری انجــام شــده بــود و هم چنیــن مســائل و 

ــان نمــود. ــا آن مواجــه هســتند؛ بی مشــکالتی کــه ب

برگزاری جلسه شورای راهبردی 
مدارس سما

 

جلســه شــورای راهبــردی مدارس ســما دانشــگاه آزاد 
قاینــات در محــل دانشــگاه آزاد قاینــات برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر اســفرقي رئیــس دانشــگاه 
آزاد اســالمی قاینــات بــه نقش ســما در جامعــه و همکاری 
کــه بــا آمــوزش و پــرورش داشــته اشــاره و برلــزوم توســعه 
ــات  ــمای قاین ــدارس س ــکالت م ــل مش ــا و ح فعالیت ه
ــتور  ــه دس ــه ب ــه باتوج ــه جلس ــد. در ادام ــد کردن تأکی
جلســه، هــر یــک از اعضــا درخصــوص موضوعــات مطــرح، 
نظــرات خــود را بیــان و در جهت حل مشــکالت و توســعه 

ــد. برنامه هــای مــوارد مطــرح مصــوب نمودن

قهرمانی تیم هاپکیدو فوالدصنعت 
قاینات در مسابقات قهرمانی کشور

نماینــده  قاینــات  شهرســتان  هاپکیــدو  تیــم 
از  تیــم   14 بیــن  در  توانســت  خراســان جنوبی 
ــدال  ــدال طــال، 12 م ــا کســب 7 م اســتان های کشــور ب
نقــره و 7 مــدال برنــز بــا اقتــدار بــرای ســومین بــار متوالی 
مقــام اول تیمــی چهارمین دوره مســابقات قهرمانی کشــور 
ســبک هاپکیــدو WHF را از آن خــود نمایــد. اســتان های 
کرمانشــاه و فــارس مقام هــای دوم و ســوم تیمــی را در این 
دوره از مســابقات از آن خــود نمودنــد. هم چنیــن تیم هــای 
دفــاع شــخصی نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن شهرســتان 
ــن دوره از  ــخصی ای ــاع ش ــابقات دف ــز در مس ــات نی قاین

ــد. مســابقات مقــام اول را از آن خــود نمودن
ــان(در  ــری )نوجوان ــدال آوران طــال: 1- امیرحســین اکب م
ــو ــاهی)جوانان( 50 - کیل ــن ش ــو. 2- محس وزن 65 - کیل

3- علــی صفــاری )جوانان( 55 - کیلو. 4- علیرضا عباســی 
ــو 5- .ســجاد خســروی )بزرگســاالن(  ــان(60 - کیل )جوان
55 - کیلــو 6- .حســین غالمــی )بزرگســاالن( 60 - کیلــو 

7- سیدمحســن رمضانپــور )بزرگســاالن(95 + کیلو
ــان( 33 -  مــدال آوران نقــره: 1- محســن رضایــی )نوجوان

کیلــو. 2- ســجاد یعقوبــی )نوجوانــان( 41 - کیلــو
ــال  ــو 4- دانی ــان( 50 - کیل ــی )نوجوان ــد غالم 3- وحی
ــی  ــدی رضای ــو. 5- مه ــان( 53 - کیل ــماعیلی )نوجوان اس
ــان( 60 -  ــی )جوان ــو. 6- مهــدی رضای ــان( 55 کیل )جوان

ــو ــان( 65 - کیل ــدی ســهیلی )جوان ــو. 7- مه کیل
8- جمشــید حافظــی )بزرگســاالن( 55 - کیلــو. 9- 
ــیدعلی  ــو. 10- س ــاالن( 65 - کیل ــاش )بزرگس ــی کف عل
ســیدعلی  کیلــو. 11-   - )بزرگســاالن( 80  ترحمــی 
ترحمــی )بزرگســاالن( 85 - کیلــو. 12- .ســیدمحمدعلی 

+ یعقوبی)بزرگســاالن( 90 
مــدال آوران برنــز: 1- ســید ســجاد ترحمی )نوجوانــان( 33 

- کیلــو. 2- حمیدرضــا موحدنیــا )نوجوانــان( 35 - کیلو
کیلــو 4-   - )نوجوانــان( 41  موحــد  محمدرضــا   -3
حمیدرضــا اکبــری )نوجوانــان( 45 - کیلو 5- امیرحســین 
هوشــمند )نوجوانــان( 50 - کیلــو 6- محمدحســین 
پری نــژاد )نوجوانــان( 55 - کیلــو 7- مقــداد مزاریــان 

)بزرگســاالن( 65 - کیلــو
در اســتایل دفــاع شــخصی تیــم دفــاع شــخصی نوجوانــان 
متشــکل از آقایــان سیدســجاد ترحمــی، حمیدرضــا 

ــود.  ــی ب ــواد مالئ ــی، محمدج ــا، ســجاد یعقوب موحدنی

تیــم دفاع شــخصی جوانان را نیــز آقایان محمداســداللهی، 
امیررضــا چوبــدار و حجــت ا... عــرب تشــکیل می دادنــد و 
تیــم دفــاع شــخصی بزرگســاالن بــا حضــور آقایــان اســتاد 
ســیدعلی ترحمــی، حســین غالمــی، علــی صفــاری 
ــخصی در  ــاع ش ــه دف ــرای برنام ــه اج ــی ب و وحیدغالم
 WHFچهارمیــن دوره مســابقات قهرمانــی کشــور ســبک
ــتی،  ــا دوس ــری، محمدرض ــاد اکب ــان فرش ــت. آقای پرداخ
اســتاد ســیدعلی ترحمــی داوران جــوان شهرســتان قایــن 
ــد.  ــاوت کردن ــابقات قض ــن دوره از مس ــه در ای ــد ک بودن
هم چنیــن اســتاد محمــد فرهمنــد به عنــوان رئیــس 
ــران قضــاوت  ــدو WHF ای ــه داوران ســبک هاپکی کمیت
داوران ایــن دوره از مســابقات را نظــارت نمــود. هم چنیــن 
ــا  ــرد ب ــالح س ــتایل س ــی در اس ــیدعلی ترحم ــتاد س اس
اجــرای فــرم نانچیکــو در رده بزرگســاالن توانســت مقــام 

ــد. ــود نمای ــابقات را از آن خ ــن دوره از مس دوم ای

 دیدار مدیران سمن های
 محیط زیست با ریاست اتاق اصناف

ــزی  ــورای مرک ــای ش ــدادی از اعض ــهریور تع 14 ش
ــمن  ــل س ــر عام ــت و مدی ــمن های محیط زیس س
ــا  ــاف ب ــاق اصن ــات در ات ــوان قاین ــاران ج ــت همی جمعی
ریاســت اتــاق  اصنــاف دیــدار نمودنــد، کــه پــس از 
ــه  ــمن های مربوط ــداف س ــا و اه ــزارش فعالیت ه ــه گ ارئ
ــن  ــا فعالی ــاف ب ــاق اصن ــه ات ــکاری دوجانب ــتار هم خواس
ــاق  محیط زیســتی و اجتماعــی شــدند. مالکــی رئیــس ات
اصنــاف قاینــات بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت نمودنــد و قول 

ــه داد. ــکاری را ب هم

دیدار رئیس نهاد کتابخانه های 
قاینات با بخشدار مرکزی

ــس  ــا رئی ــات ب ــزی قاین ــدار مرک ــدار بخش در دی
ــتان، بیکــی  اداره کتابخانه هــای عمومــی شهرس
ــی  ــای آت ــکالت و برنامه ه ــائل و مش ــوص مس درخص
ایــن حــوزه در بخــش مرکــزی مســائلی را بیــان 
ــس اداره  ــددی رئی ــدار م ــن دی ــن در ای ــود. هم چنی نم
ــا تشــکر از همــکاری، تعامــل  کتابخانه هــای عمومــی ب
و توجــه ویــژه بخشــدار مرکــزی درخصــوص راه انــدازی 
ــاد،  ــم، اسفش ــاد عل ــتاهای محمدآب ــای روس کتابخانه ه
پهنایــی و بیهــود؛ گزارشــی از اقدامــات و فعالیت هــای 

ــان نمــود. ــن بخــش را بی ــه در ای صــورت گرفت

آیت ا... اصفهانی: حج مظهر عزت 
و عظمت امت اسالمی در مقابل 

زورگویان بین المللی است

ــه  ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــن در نم ــه قای ــام جمع ام
ــک  ــت: ی ــا، گف ــوادث من ــه ح ــاره ب ــا اش ــن ب قای
ســال از فاجعــه خونیــن منــا می گــذرد. فاجعــه ای کــه 
ــگان  ــر هم ــعود را ب ــه آل س ــجره خبیث ــی ش بی کفایت

ــم  ــر معظ ــم رهب ــام مه ــزود: پی ــرد. وی اف ــن ک روش
انقــالب بــه مســلمانان سراســر جهــان و حجــاج بیــت ا... 
ــود و در ایــن پیــام بــر جنبه هــای  ــه ب الحــرام، حکیمان
ــد  ــتان تأکی ــعودی ها در عربس ــات س ــی از جنای مختلف
کردنــد و امــت اســالمی را بــه برداشــتن گامــی اساســی 
ــرای مدیریــت  ــات و پیداکــردن راهــی ب ــر جنای در براب
حــج فــرا خواندنــد. آیــت ا... اصفهانــی افــزود: حــج مظهر 
ــان  ــل زورگوی ــت اســالمی در مقاب ــت ام ــزت و عظم ع
ــزرگ  ــاع ب ــطه اجتم ــه واس ــه ب ــت ک ــی اس بین الملل
مســلمانان در ســرزمین وحــی بــه وجــود می آیــد 
ــه  ــات ک ــن جنای ــه واســطه ای ــد ب ــان اســالم بای و جه
ــن و یمــن  ــا و کشــورهای بحری حــکام ســعودی در من
ــری تروریســتی مرتکــب  ــای تکفی ــت از گروه ه و حمای
ــا اشــاره بــه  می شــوند گریبــان آن هــا را بگیرنــد. وی ب
ــا،  ــات رهبــری در جمــع خانواده هــای شــهدای من بیان
ــه  ــجره خبیث ــا ش ــا ب ــن مخالفت ه ــد ای ــد: نبای گفتن
آل ســعود را بــه یــک مخالفــت مذهبــی میــان شــیعه و 
ســنی تبدیــل کــرد بلکــه ملــت ایــران نیــز بــه تبعیــت 
ــیعه  ــه ش ــا ک ــات آن ه ــعود و جنای ــری، از آل س از رهب
و ســنی را بــه کشــتن می دهــد و همــه ملت هــای 
اســالمی را متضــرر می کنــد بیزارنــد و همان گونــه 
ــد یــک هیئــت  ــد؛ بای کــه رهبرمعظــم انقــالب فرمودن
ــان  ــای پنه ــاد و زوای ــاب تشــکیل شــود و ابع حقیقت ی
ایــن حادثــه عظیــم منــا را پیگیــری جــدی کننــد. الزم 
بــه ذکــر اســت در پایــان نمازجمعــه مــردم نمازگــزار بــا 
حضــور در راهپیمایــی، جنایــات آل ســعود و آل خلیفــه 

ــد. ــوم کردن را محک

 برگزاری جلسه دفاع از
 پایان نامه با عنوان بررسی 
روش های بهبود بازار قاینات

دانشــجویان  از  یکــی  پــروژه  دفاعیــه  جلســه 
ــی  ــوع بررس ــوص موض ــور در خص ــگاه پیام ن دانش
روش هــای بهبــود رونــق بــازار، شــناخت و تعییــن 
ــتری  ــت مش ــش رضای ــی و نق ــه بازاریاب ــر آمیخت تأثی
ــا حضــور  ــات 16 شــهریور ب در ســطح شهرســتان قاین
ــت و  ــارت و ریاس ــدن و تج ــت، مع ــت اداره صنع ریاس
ــده  ــتان و فرمان ــاف شهرس ــاق اصن ــره ات ــت مدی هیئ
بســیج اصنــاف شهرســتان و جمعــی از اســاتید دانشــگاه 

ــد. ــزار ش برگ

برگزاری جلسه شورای بهداشت 
بخش نیمبلوک

ــوک  ــش نیمبل ــت بخ ــورای بهداش ــه ش در جلس
ــای  ــور اعض ــا حض ــدار و ب ــت بخش ــه ریاس ــه ب ک
ــد؛  کارگــروه بهداشــت و ســالمت بخــش برگــزار گردی
را  بخــش  بهداشــت  شــورای  نیمبلــوک،  بخشــدار 
ــوع  ــا موض ــط ب ــای مرتب ــن کارگروه ه ــی از مهمتری یک
ســالمت و بهداشــت شــهروندان برشــمرد و بیــان نمــود 
کــه اگــر به دنبــال رشــد و توســعه و رونــق در جامعــه 
هســتیم بایــد بــه ســالمت جســم و جــان و روان افــراد 
توجــه کنیــم و برنامــه داشــته باشــیم. گلچیــن طــرح 
تحــول نظــام ســالمت را یکــی از اقدامــات شــاخص طی 
ســال های بعــد از انقــالب در حــوزه بهداشــت و درمــان 
ــر  ــات مؤث ــار اقدام ــه در کن ــود ک ــان نم ــت و بی دانس
ــه در  ــه جانب ــالمت هم ــرد و س ــق رویک ــت، تحق دول
تمــام ابعــاد نیازمنــد مشــارکت و همراهــی فعــال افــراد 
ــور  ــی کش ــی و آموزش ــازمان های فرهنگ ــه و س جامع
اســت. وی بــا تشــکر از پیگیری هــای شــبکه بهداشــت 
و درمــان در توجــه ویــژه بــه مراکــز بهداشــتی و 
درمانــی ســطح بخــش مخصوصــاً افتتاحیه هــای بخــش 
ــی  ــات مختلف ــه موضوع ــت ب ــه دول ــوک در هفت نیمبل
ــی،  ــردی و اجتماع ــی ف ــود مراقبت ــرورت خ ــر ض نظی
ــاز  ــل از آغ ــدارس قب ــت م ــوع بهداش ــر موض ــز ب تمرک
ســال تحصیلــی و رفــع مشــکالت و نواقــص بهداشــتی 
ــای  ــر واحده ــتمر ب ــارت مس ــی و نظ ــدارس، بازرس م
بیــن  رســتوران های  و  موادغذایــی  کننــده  عرضــه 
ــر آب شــرب مناطــق بخــش،  راهــی، نظــارت مــداوم ب
)ســگ های  بیمــاری  ناقــل  حیوانــات  جمــع آوری 
ــی  ــی بخش ــوزش و آگاه ــذاری در آم ــرد(، هدف گ ولگ
ــت  ــط درخواس ــاره و از ادارات زیرب ــه و ... اش ــه جامع ب
پیگیری هــای الزم در  وقــت  اســرع  نمــود کــه در 
راســتای تحقــق و اجرایی نمــودن مــوارد مربوطــه 

ــد. ــدام نماین اق
ــان  ــه بی ــز ب ــاء نی ــک از اعض ــر ی ــه ه ــه جلس در ادام
و  پرداختنــد  خــود  پیشــنهادات  و  نظــرات  نقطــه 
تصمیماتــی در جهــت رفــع مشــکالت بهداشــتی ســطح 

ــد. ــاذ گردی ــش اتخ بخ

وزیر اطالعات:حرمت و کرامت مردم
در هر مسئله ای باید حفظ شود

ــهر  ــتان بوش ــورای اداری اس ــت ش ــات در نشس ــر اطالع وزی
گفــت: همــه دوســتداران نظــام بایــد همگرایــی را اصــل قــرار 
ــرد  ــت گ ــری اس ــه رهب ــدت ک ــل وح ــمبل و عام ــول س داده و ح
ــرار  ــت ق ــم والی ــر پرچ ــا زی ــود ت ــق داده ش ــه ح ــه هم ــده و ب آم
گیرنــد. حجت االســالم ســیدمحمود علــوی بــا بیــان این کــه 
ــرای مســئوالن یــک نعمــت اســت،  ــه مــردم ب موقعیــت خدمــت ب
گفــت: شــکر نعمــت تــالش بــرای جلــب رضایــت مــردم اســت کــه 
همانــا هرجــا انقــالب نیــازی بــه حضــور آنــان داشــته، ســینه بــرای 
ــراف  ــه اش ــان این ک ــا بی ــد. وی ب ــپر کرده ان ــالب س ــاع از انق دف
ــه  ــدا ب ــت و لطــف خ ــا عنای ــه دشــمن ب ــه زدن ب ــی و ضرب اطالعات
ــت و مســئولیت در  ــزود: فرصــت خدم ــا محــول شــده اســت، اف م
ــه آن روی خــون شــهیدان اســتوار اســت، امانتــی  نظامــی کــه پای
ــا انجــام مســئولیت پاســداری شــود.  ــد به درســتی ب اســت کــه بای
ــت  ــه خدم ــتند ک ــانی هس ــد کس ــزد خداون ــراد ن ــن اف محبوب تری
ــان  ــرگردانی آن ــع س ــرده و مان ــه ک ــردم را پیش ــه م ــته ب شایس
شــوند چــرا کــه گــره زدن بــه کار مــردم گــره زدن بــه کار خداســت 
ــا  ــت م ــت: خدم ــیم. وی گف ــخگو باش ــد پاس ــت بای ــردای قیام و ف
ــر مســئله ای  ــردم در ه ــت م ــت و کرام ــت باشــد، حرم ــد بی من بای
بایــد حفــظ شــود و ملتــی کــه کرامتــش حفــظ شــود امنیــت در آن 
ــش  ــم کاه ــی ه ــیب های اجتماع ــا و آس ــا، ناهنجاری ه ــور ارتق کش
ــند.  ــته باش ــه داش ــه، جاذب ــای دافع ــه ج ــد ب ــران بای ــد. مدی می یاب
ــد.  ــه کن ــی و نظــام را دوگان ــه را دو قطب ــدارد جامع کســی حــق ن
ــود  ــت وج ــرض والی ــزی در ع ــالمی چی ــوری اس ــام جمه در نظ
ــی  ــت و مابق ــوری و دول ــس جمه ــام از رئی ــه ارکان نظ ــدارد هم ن
ســطوح جامعــه در طــول والیــت قــرار دارنــد. دوقطبی کــردن نظــام 
باعــث شــکاف و گســل سیاســی در جامعــه شــده در ایــن صــورت 
امنیــت مخــدوش و بــه جامعــه آســیب وارد می شــود. علــوی 
یــادآور شــد: کشــوری کــه در آن آرامــش و امنیــت وجــود داشــته 
ــی،  ــردم در فعالیت هــای اجتماع ــب مشــارکت م ــه جل باشــد، زمین
ــق  جــذب ســرمایه گذاری، شــکوفایی نبــوغ فکــری هنرمنــدان، رون
ــن  ــر بی ــا اگ ــود، ام ــه می ش ــی در جامع ــش پژوه ــادی و دان اقتص
مســئوالن دعــوا باشــد ایــن موضوعــات نتیجــه عکــس داده و کســی 
در کشــور فعالیــت نمی کنــد. این کــه تقاضــای ســرمایه گذاری 
خارجــی در کشــور افزایــش یافتــه اســت نشــات گرفتــه از امنیــت 
ــه و دعــوا  ــراد مجادل ــا ورود ســرمایه گذاران، اف باالســت، امــا اگــر ب
ــا  ــوند. وی ب ــرف می ش ــرمایه گذاری منص ــد از س ــور ببینن در کش
ــردم از  ــز م ــدی و گری ــث ناامی ــد باع ــا نبای ــار م ــه رفت ــان این ک بی
ــتی  ــه دوس ــمنی ب ــل دش ــرای تبدی ــالم ب ــزود: اس ــود اف ــام ش نظ
ــا و  ــاس هیچ ج ــن اس ــت برهمی ــده اس ــردم آم ــه م ــت ب و خدم
ــا روی  ــت و پ ــه را در اولوی ــکام ثانوی ــت اح ــاز نیس ــی مج هیچ کس
ــه  ــان این ک ــا بی ــات ب ــر اطالع ــذارد. وزی ــرع بگ ــه و ش ــکام اولی اح
ــودت و  ــالق، م ــت اخ ــر رعای ــود ب ــکاران خ ــع هم ــواره در جم هم
دوســتی بــا مــردم تأکیــد کــرده ام، گفــت: بهتریــن کار اطالعــات بــا 
ــه  رعایــت اخــالق و مراعــات شــرع انجــام می شــود کمــا این کــه ب
تازگــی افــرادی کــه زمینــه پیوســتن بــه گــروه تروریســتی داعش را 
ــا خــوش رفتــاری ســربازان گمنــام امــام زمــان  داشــته اند وقتــی ب

ــده خــود منصــرف شــدند. ــرو شــدند از ای )عــج( روب

سلیمی نمین : کسانی که موضوع برجام را 
زیرسؤال می برند در واقع کلیت نظام را 

تضعیف می کنند 
ــا انتقــاد از کســانی  ــران ب ــخ ای ــر مؤسســه مطالعــات تاری مدی
کــه بــرای تخریــب دولــت موضــوع برجــام را مطــرح می کننــد، 
ــد، درواقــع  گفــت: کســانی کــه موضــوع برجــام را زیرســؤال می برن
کلیــت نظــام را تضعیــف می کننــد. عبــاس ســلیمی نمیــن در 
ــهر  ــه در ش ــران ک ــتان ته ــیج اس ــی بس ــان سیاس ــش هادی همای
ــم  ــت یازده ــدن دول ــل از روی کارآم ــزود: قب ــد، اف ــزار ش ری برگ
ــت  ــود و دول ــه رو ب ــدی روب ــکالت ج ــا مش ــور ب ــت کش ــروش نف ف
ــد  ــطه هایی مانن ــه واس ــل ب ــت متوس ــروش نف ــرای ف ــار ب ــه ناچ ب
ــود.  ــه نفــع کشــور و نظــام نب ــی می شــد کــه در کل ب ــک زنجان باب
ــا رأی مــردم  ــی و ب وی گفــت: دولــت یازدهــم دارای پشــتوانه قانون
تشــکیل شــده اســت، منتقــدان دولــت بایــد در چارچــوب قانــون و 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــی ب ــالت جناحــی و حزب ــارغ از گرایشــات و تمای ف
کلیــت نظــام زیــر ســؤال نــرود بــه انتقــاد از دولــت بپردازنــد. وی بــا 
اشــاره بــه این کــه دولــت یازدهــم یــک دولــت ائتالفــی از نیروهــای 
اســت  و مشــارکت  کارگــزارن  اصالح طلــب، حــزب  اصول گــرا، 
ــه  ــراد ب ــد اف ــت بای ــن دول ــرد ای ــرای بررســی عملک ــرد: ب ــار ک اظه
صــورت تفکیــک شــده مــورد بررســی قــرار گیرنــد. دولــت یازدهــم 
ــت  ــت آن حرک ــیده و در جه ــدرت رس ــه ق ــون ب ــوب قان در چارچ
ــرد آن  ــون عملک ــوب قان ــد در چارچ ــز بای ــدان نی ــد و منتق می کن
را نقــد کننــد. وی گفــت: نبایــد تمایــالت درونــی و حزبــی و حــس 
ــه عملکــرد دولت هــا دخیــل باشــد. ــگاه منتقــدان ب تعلــق قلبــی در ن

ایـران اخبــار 

تکمیل کتابخانه مرکزی قاین  نیازمند اعتبار ملی
ــه  ــروژه کتابخان ــه پ ــاره ب ــا اش ــن ب ــی قای ــه عموم ــس اداره کتابخان رئی
ــع در  ــزار مترمرب ــای 3 ه ــا زیربن ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــن، گف ــزی قای مرک
ــود  ــه کمب ــا هم ــال ب ــس از 8 س ــت و پ ــده اس ــی ش ــال 88 کلنگ زن س
اعتبــارات و مشــکالت، 40 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. مــددی 
افــزود: تاکنــون یــک میلیــارد و400 میلیــون تومــان بــرای ایــن پــروژه هزینــه 
شــده اســت و بــرای تکمیــل آن 2 میلیــارد و200 میلیــون تومــان اعتبــار نیــاز 
اســت. در ســال های 92 و 93 تخصیــص اعتبــار بســیار پاییــن بــود و در ســال 
94 نیــز از یــک میلیــارد و 300 میلیــون تومــان اعتبــار مصــوب، فقــط 340 
میلیــون تومــان تخصیــص یافــت. وی گفــت: امســال 500 میلیــون تومــان بــه 
ایــن پــروژه تخصیــص یافتــه اســت. مــددی تکمیــل ایــن پــروژه را منــوط بــه 
اعتبــارات ملــی و کمک هــای خیریــن دانســت و گفــت: ایــن پــروژه بــه اداره 
کل نوســازی مــدارس واگــذار شــده اســت و بــا تخصیــص اعتبــارات ملــی و 
ــا اعتبــارات  ــرا ب ــان برســد. زی ــروژه را پای ــان ســال 96 ایــن پ ــا پای خیــری ت

شهرســتانی ایــن پــروژه تــا 4 ســال دیگــر هــم تکمیــل نخواهــد شــد.

بهره برداری از مرکز بهداشتی درمانی
 روستای مهدی آباد

مرکــز بهداشــتی درمانــی روســتای مهدی آبــاد بــا زیربنــای 500 
مترمربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر490 میلیــون تومــان بــه بهره بــرداری 

رســید.
ــرکارخانم  ــکر از س ــن تش ــروژه ضم ــن پ ــاح ای ــم افتت ــوکتی فر در مراس ش
ــرای  ــان ب ــون توم ــه 300 میلی ــالمت ک ــوزه س ــوکار ح ــر نیک ــوی خی رض
ــز  ــن مرک ــاخت ای ــت: س ــت، گف ــرده اس ــه ک ــروژه هزین ــن پ ــاخت ای س
بهداشــتی درمانــی ظــرف مــدت 9 مــاه ســاخته شــده اســت و 688 خانــوار 
ــاد و روســتای مجــاور  ــی روســتای مهدی آب ــر از اهال ــه اســتعداد2720 نف ب
ازجملــه: گرمــاب، فرخــی، تیــگاب و... از مزایــای بهداشــتی و درمانــی ایــن 

ــد. ــد ش ــد خواهن ــز بهره من مرک
ــن ســالمت  ــه خیری ــر از طــرف جامع ــوح ســپاس و تقدی ــن مراســم ل در ای
اســتان و شهرســتان تقدیــم خانــم رضــوی خیــر نیکــوکاری کــه در ســاخت 

ایــن پــروژه همــکاری داشــته اســت، گردیــد.

معرفی بخشدار جدید بخش سده

ــا  ــه بخشــدار ســده کــه ب ــع و معارف ــدار قاینــات در مراســم تودی فرمان
حضــور امام جمعــه آرین شــهر، معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــداری 
و جمعــی دیگــر از مســئولین برگــزار شــد؛ بــا تشــکر از تالش هــای مهنــدس 
اســماعیلی بخشــدار ســابق و زحمــات نخعــی سرپرســت بخشــداری، گفــت: 
ــه  ــور ب ــهرداری مأم ــه وی از ش ــل این ک ــه دلی ــابق ب ــدار س ــر بخش تغیی
ــه محــل  ــر دســتور اســتاندار، مهنــدس اســماعیلی ب ــد بنــا ب خدمــت بوده ان
کار قبلی شــان برگشــتند. وی خطــاب بــه بخشــدار جدیــد گفــت: بــا تعامــل 
بــا امــام جمعــه، مســئولین ســطح بخــش و شهرســتان و شــوراها و دهیــاران 
ــردم  ــه م ــانی ب ــت و خدمت رس ــت های دول ــبرد سیاس ــرای پیش ــتی ب بایس
ایــن بخــش اقــدام نماییــد. وی در پایــان افــزود: باتوجــه بــه خشکســالی های 
متوالــی و مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم، در شــرایط کنونی بایســتی 
ــا شــود. در  ــی در ســطح بخــش مهی ــد و تبدیل ــع مول ــه صنای بســتر و زمین
پایــان ایــن مراســم ضمــن تجلیــل از زحمــات آقایــان اســماعیلی و نخعــی، 

ــوان ششــمین بخشــدار ســده معرفــی شــد. محمدحســین بیکــی به عن

  

جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش نیمبلوک

ــا  ــوک ب ــش نیمبل ــی بخ ــراث فرهنگ ــن می ــه انجم ــهریور جلس 17 ش
حضــور بخشــدار نیمبلــوک، معاونــت اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان و 
اعضــا انجمــن میــراث فرهنگــی و تعــدادی از هیئــت امنــای شــهدای گمنــام 
در دفتــر کار بخشــدار برگــزار شــد. بخشــدار در ایــن جلســه بخــش نیمبلــوک 
ــان  ــف و بی ــوب توصی ــیار خ ــیل های بس ــا و پتانس ــا ظرفیت ه ــی ب را بخش
ــرای رشــد،  ــد ب ــن فرصت هــا بای نمــود کــه در ســال اقتصــاد مقاومتــی از ای
ــا  ــان ویژگی ه ــا بی ــن ب ــود. گلچی ــرداری ش ــش بهره ب ــعه بخ ــق و توس رون
اقداماتــی کــه تاکنــون در جهــت عمــران و آبادانــی مســجد مقــدس خضــری 
و بقعــه متبــرک شــهدای گمنــام عزیــز انجــام شــده گفــت:  تعویــض درب و 
ــت  ــتی، مرم ــرویس های بهداش ــه و س ــازی محوط ــجد، بهس ــای مس پنجره ه
آب انبــار تقاضــای انجمــن اســت کــه بایــد پیگیــری شــود. در ادامــه جلســه 
معاونــت اداره کل قــول مســاعد در جهــت تخصیــص اعتبــار الزم بــرای ترمیــم 
و تحقــق بخشــی از مــوارد مطــرح شــده را داده و قــرار شــد از مســجد بازدیــد 

ــرد. ــرار گی ــع مشــکالت و کاســتی ها در دســتور کار ق و رف
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



1- اولین اقدام از فهرسـت 
آغـاز  خوراکی هـا  خریـد 
می شـود؛ در ایـن فهرسـت باید 
بـه ارزش سـالمتی هـر خوراکی 
دقـت و از خرید آنـی جلوگیری 
از  را  خـود  خریـد  سـبد  کـرد. 
خوراکی هـای تازه پـر و از خرید 
و  شـده  فـرآوری  خوراکی هـای 
چیپـس و آبنبـات پرهیـز کـرد.

2- بـا اشـتها بـه سـر میـز غـذا 
زیـاد  کـه  نگذاریـد  امـا  برویـد 
گرسـنه بشـوید؛ چـرا کـه اگـر 
آن  در  باشـید  گرسـنه  بسـیار 
بـا هـر  را  صـورت معـده خـود 
پـر  می بینیـد  کـه  چیـزی 

. می کنیـد
بکشـید؛  کـم  غـذا   -3
محدودکـردن انـدازه بشـقاب به 
9 اینـچ )22.86 سـانتی متر( یـا 
کمتـر می توانـد در ایـن زمینـه 

باشـد. کمک کننـده 
4- از غـذای خـود لـذت ببریـد. 
یـک یـا دو دقیقه قبل از شـروع 
همـه  از  تـا  کنیـد  مکـث  غـذا 
دسـت اندرکاران تهیـه این غذای 

خوشـمزه سپاسـگزاری کنیـد.
5- از حس هـای پنجگانـه خـود 
در هنـگام تهیـه غـذا، کشـیدن 
اسـتفاده  غـذا  مصـرف  و  غـذا 
کنیـد و بـه رنـگ، بافـت، رایحه 
و عطـر و حتـی صـدای غذاهای 
مختلـف توجـه کنیـد. زمانی که 
کنیـد  می جویـد سـعی  را  غـذا 
همه مواد تشـکیل دهنـده آن به 
ویـژه ادویه هـا را شناسـایی کنیـد.

در  کـم  میـزان  بـه  را  غـذا   -6
دهـان خـود بگذاریـد. بـا دهان 
پـر تشـخیص مـزه غـذا دشـوار 

اسـت.
7- غـذا را کامـل بجویـد، یعنی 
غـذا را آن قـدر بجوید تـا بتوانید 
مـزه و ماهیـت غـذا را بچشـید. 
ممکـن اسـت مجبور شـوید که 
هـر لقمـه را میان 20 تـا 40 بار 

بسـته به نـوع غـذا بجوید.
8- هشـتمین گام غـذا خـوردن 
پنـج  کـم  دسـت  اسـت.  آرام 
دقیقـه بـه آگاهانه غـذا خوردن 
اختصـاص دهید و بعد با کسـی 
کـه بـر سـر میـز غـذای شـما 
نشسـته اسـت، صحبـت کنیـد.

عصب شناســان دانشــگاه پیتزبــورگ شــبکه های 
ــس  ــه کورتک ــد ک ــایی کرده ان ــی را شناس عصب
مغــزی را بــه غــده فــوق کلیــه کــه مســئول 
ــرایط استرس زاســت،  ــدن در ش ــریع ب پاســخ های س

متصــل می کنــد.
اســترس،  کــه  می دهــد  نشــان  یافته هــا  ایــن 
افســردگی و دیگــر شــرایط ذهنــی چگونــه می توانــد 
عملکــرد اندام هــای بــدن را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 
ایــن تحقیــق توضیــح می دهــد کــه چــرا مدیتیشــن 
و تمرین هــای ذهنــی هم چــون یــوگا و پیالتــس 
می تواننــد بــه تنظیــم پاســخ بــدن بــه اســترس های 
فیزیکــی، ذهنــی و احساســی کمــک کننــد. در ایــن 
ــی  ــه نواح ــی ک ــدارات عصب ــمندان م ــه دانش مطالع
ــل  ــه متص ــوق کلی ــده ف ــه غ ــز را ب ــس مغ از کورتک
ــد. بررســی های قبلــی نشــان  ــی کردن می کنــد ردیاب
ــایی  ــه غش ــا دو ناحی ــک ی ــاالً ی ــه احتم ــی داد ک م
ــه اســت  ــوق کلی ــده ف ــت غ ــرل فعالی مســئول کنت
ولــی تعــداد دقیــق و موقعیــت نواحــی قشــری مغــز 
ــان از روش  ــه محقق ــن مطالع ــود. در ای نامشــخص ب
ــه  ــد ک ــتفاده کردن ــردی اس ــه ف ــر ب ــی منحص ردیاب
ــکار  ــا را آش ــی نورون ه ــره طوالن ــت زنجی می توانس
کنــد. آن هــا بــا اســتفاده از ایــن روش نشــان دادنــد 

ــه  ــن ناحی ــه از چندی ــوق کلی ــده ف ــرل غ ــه کنت ک
ــن  ــر اســاس ای ــرد. ب ــز نشــات می گی قشــری در مغ
ــر  ــی قش ــه حرکت ــر از ناحی ــترین تأثی ــا بیش یافته ه
مغــز منشــا می گیــرد و دیگــر نواحــی قشــری عمدتــاً 
ــد. ــش دارن ــی نق ــی و احساس ــای ادراک در فعالیت ه
ــای  ــان درگیری ه ــه در زم ــز ک ــر مغ ــی از قش نواح
ــر  ــر ب ــرای تأثی ــی ب ــوند منبع ــال می ش ــی فع حس
ــتباهی را  ــا اش ــی م ــتند. وقت ــه هس ــوق کلی ــده ف غ
ــرای  ــود را ب ــا خ ــم ی ــرور می کنی ــود م ــن خ در ذه
یــک اشــتباه ســرزنش می کنیــم یــا دربــاره حــوادث 
ترومایــی فکــر می کنیــم، فعالیــت ایــن نواحــی 
ــوند  ــی می ش ــش پیام های ــه کاه ــر ب ــری منج قش
کــه غــده فــوق کلیــه را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد، 
درســت همانطــور کــه در یــک رخــداد واقعــی چنین 
تأثیــری را بــه دنبــال دارد. مدارهایــی در مغــز وجــود 
ــم  ــه ه ــت، ادراک و احساســات را ب ــه حرک ــد ک دارن
ــت  ــه را تح ــوق کلی ــده ف ــا غ ــد ت ــط می کنن مرتب
تأثیــر قــرار داده و بــه کنتــرل اســترس کمــک کننــد. 
ایــن مدارهــا ممکــن اســت احساســات درونــی مثــل 
اســترس مزمــن و افســردگی را بــه عملکــرد اندام هــا 
ــای  ــرای برخــی بیماری ه ــه ای ب ــاط داده و زمین ارتب

روان تنــی فراهــم کننــد.

ــگاه  ــمندان دانش ــه دانش ــه گفت ب
کــه  ویروس هایــی  کمبریــج، 
انســان را در صبــح مبتــال کننــد، 
ــر  ــر خطرناک ت ــا 10 براب ــد ت می توانن
بــه  پژوهــش   ایــن  در  باشــند. 
یــا  آنفلوآنــزا  ویــروس  موش هــا 

هرپــس تزریــق شــد.
ــه  ــی ک ــد موش های ــان دریافتن محقق
در  صبــح مبتــال شــده بودنــد، 20 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــروس بیش ــر وی براب
آن دســته کــه عصــر ابتــال پیــدا کــرده 
ــه  ــد، داشــتند. دلیــل ایــن امــر ب بودن
علــت تعامــالت منحصــر به فــردی 
اســت کــه در اثــر مکانیــزم ویروس هــا 

ــود. ــاد می ش ــدن ایج و ب
ــدن انســان یــک ریتــم شــبانه روزی  ب
ــه  ــک چرخ ــه ی ــد ک ــال می کن را دنب
بــه  موســوم  ســاعته   24 حــدوداً 
ســاعت بــدن اســت. طــی ایــن چرخه، 

عملکردهــای مختلــف بــدن، بســته بــه 
زمــان روز، فعال تــر هســتند. محققــان 
ــد  ــی ژن Bmal 1 پرداختن ــه بررس ب
کــه اوج فعالیــت آن در انســان ها و 
ــی  موش هــا در عصــر اســت. از آن جای
روز  ابتــدای  در  انســان  بــدن  کــه 
ــر  ــا راحت ت ــت، ویروس ه ــر اس فعال ت
می تواننــد بــدن را در آن زمــان آلــوده 
کننــد امــا، در هنــگام عصــر بــدن 
فعالیــت کمتــری دارد و ویروس هــا 
نمی تواننــد بــه ســادگی بــدن را مبتــال 
کننــد. محققــان دریافتنــد ویروس هــا 
ــه  ــدند ک ــال می ش ــی فع ــتر زمان بیش
ســاعت بــدن موش هــا دچــار اختــالل 
می شــد، یعنــی کــه کار کــردن در 
ــردن  ــا مختل ک ــبانه ب ــیفت های ش ش
ســاعت بــدن، انســان را بیشــتر در 
خطــر بیماری هــای ویروســی قــرار 

می دهــد.

هیـچ رژیـم متعادلـی توصیـه نمی کنـد 
حـذف  صددرصـد  به طـور  شـیرینی  
شـود. حتـی طبـق توصیه هـای جهانـی علم 
تغذیـه، حداکثـر 7 تـا نهایتـاً 10 درصـد کل 
کالـری مـورد نیـاز هـر فـرد )باتوجه به سـن 
و جنـس( می توانـد از طریـق قندهـای سـاده 
بـرای  البتـه  تأمیـن شـود.   یـا شـیرینی ها 
انتخاب شـیرینی  بـاز هم اولویت بـا میوه های 
شـیرین مثـل انجیـر، خرما، کشـمش، توت و 
مـوز اسـت؛ یعنـی بهتـر اسـت بعـد از صرف 
ناهـار به جـای مصرف یـک تکـه کرم کارامل، 
یکـی دو دانـه خرمـا میـل کنید، امـا می توان 

از شـیرینی های دیگـر هـم بـا احتسـاب 7 تا 
نهایتـاً 10 درصـد کل کالری مـورد نیاز روزانه 
مصـرف کـرد. یک نکتـه کلـی در مصرف کل 
شـیرینی ها )طبیعـی و مصنوعی( وجـود دارد 
کـه بسـیار هـم بـر آن تأکیـد شـده؛ این کـه 
به خصـوص  گرسـنگی  هنـگام  هیچ وقـت 
شـیرینی ها  از  طوالنی مـدت،  گرسـنگی 
و  اصلـی  وعـده  انتخـاب  اولیـن  به عنـوان 

نکنیـد. اسـتفاده  میان وعده تـان 
میـل  میان وعـده  می خواهیـد  وقتـی  مثـاًل 
کنیـد، اول یک سـیب یـا پرتقـال و بعد یکی 

دو عـدد خرمـا، کشـمش یـا تـوت بخوریـد.

مصرف شیرینی چه قدر مجاز است؟ 8 گام برای غذاخوردن آگاهانه

ویروس ها در صبح  خطرناک ترند  چگونه استرس بر بدن تأثیر می گذارد

افتتاح نمایشگاه نقاشی به رنگ دل

مــورخ  دل«  »به رنــگ  نقاشــی  نمایشــگاه 
ــان  ــعید قرب ــد س ــا عی ــان ب 95/06/22 همزم
ــن   ــاران، مجتمــع ارشــاد قای ــه ب در محــل نگارخان
افتتــاح گردیــد. ایــن نمایشــگاه گزیــده آثــار 
تابســتان  نقاشــی هنرجویــان تــرم  طراحــی و 
انجمــن هنرهــای تجســمی قایــن زیــر نظــر محمــد 

ــت. ــای داده اس ــود ج ــی را در خ رزوین
نمایشــگاه »به رنــگ دل« تــا 30 شــهریور مــاه 
ادامــه خواهــد داشــت و ســاعات بازدیــد از 18 الــی 
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ــی  ــرات هورمون ــد تغیی ــان می گوین محقق
ناشــی از تولــد فرزنــد در مــردان بــر خلــق 
و خــوی آن هــا تأثیــر می گــذارد.  بعــد از 
ــبانه  ــوب ش ــواب خ ــد، خ ــدن فرزن ــا آم به دنی

ــود. ــخت می ش ــیار س ــن بس ــرای والدی ب
ــت  ــن اس ــد ای ــن نمی دانن ــه والدی ــه ک آن چ
ــش  ــر کاه ــد آغازگ ــوزاد می توان ــه ن ــه گری ک
مــردان  از  برخــی  در  تستوســترون  ترشــح 
ــود  ــب می ش ــر موج ــترون کمت ــد. تستوس باش
مــردان مهربان تــر شــده و حالــت پرخاشــگرانه 
کمتــری داشــته باشــند، از ایــن رو تبدیــل 
بــه پــدران مهربانــی می شــوند. تحقیقــات 
گذشــته نشــان داد کــه مــادران در دوران 
ــده و  ــی ش ــرات هورمون ــار تغیی ــارداری دچ ب
ــاری را  ــی و رفت ــرات، نوســانات خلق ــن تغیی ای

ــی دارد. ــز در پ نی
پژوهش هــای جدیــد نشــان می دهنــد کــه 
ــر  ــت همس ــر موقعی ــت تأثی ــز تح ــدران نی پ
ــرار گرفتــه و بدن شــان نســبت  ــاردار خــود ق ب
بــه ایــن مســأله عکس العمــل نشــان داده 
و تغییــرات هورمونــی در آن هــا نیــز دیــده 
مشــخص  دیگــر  پژوهشــی  در  می شــود. 
شــد کــه پــدران حتــی قبــل از پدرشــدن 
و  شــده  هورمونــی  تغییــرات  دســتخوش 
ــل و  ــزان تحم ــار و می ــر رفت ــرات ب ــن تغیی ای
ــدن  ــع ب ــذارد. در واق ــر می گ ــان تأثی آرامش ش
آن هــا بــا ایــن تغییــرات، شــرایط دوران انتقــال 

ــد. ــم می کن ــدن را فراه ــدر ش ــه پ ب
مــردان  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
در دوران حاملگــی همسرشــان بــا کاهــش 
روبــرو  تستوســترون  میــزان  توجــه  قابــل 
ــه  ــه ب ــر چ ــردان ه ــت م ــتند. در حقیق هس
می شــوند  نزدیک تــر  پدرش شدن شــان 
ســطح هورمون هــای مردانه شــان تغییــرات 

می دهــد. نشــان  را  بیشــتری 
ســطح تستوســترون پاییــن در مــردان میــزان 
ــدران  ــه پ ــد و ب پرخاشــگری را کاهــش می ده
کمــک می کنــد تــا پــس از تولــد نــوزاد، 
ــان  ــا نوزادش ــری ب ــر و مهربانانه ت ــاط بهت ارتب

ــند. ــته باش داش

هنری

اجتماعی

کارت منزلت

کاهــش بــاروری و افزایــش ســالمندی، دو مســأله 
جمعیتــی اســت کــه چنــد ســالی می شــود 
هشــدار کارشناســان و نگرانــی مســئوالن را در پــی 
داشــته اســت. مطالعــات جمعیت شناســان نشــان 
ــت  ــه جمعی ــتانه ورود ب ــران در آس ــد، ای می ده
ســالمندی اســت و تــا ســال 1405 جمعیــت 
ســالمند کشــور بیــش از 96 درصــد رشــد خواهــد 
ــون  ــداد ســالمندان از حــدود 5 میلی داشــت و تع
ــدا  ــش پی ــر افزای ــون نف ــه حــدود 10 میلی ــر ب نف
خواهــد کــرد. بنابرایــن بایــد تمهیداتــي در جهــت 

ــالمتي و ...  ــي، س ــت زندگ ــود کیفی بهب

کارت منزلت:
ــداري، اداره  ــکاري فرمان ــا هم ــن ب  شــهرداري قای
ــت در  ــبکه بهداش ــداد و ش ــه ام ــتي، کمیت بهزیس
جهــت رفــاه و بهبــود کیفیــت زندگــي ســالمندان 

ــه صــدور کارت منزلــت نمــوده اســت. اقــدام ب

مزایاي صدور کارت منزلت:
در  نوبــت  بــدون  کارت  ایــن  دارنــدگان   -
و  بهداشــتي  مراکــز  و  پزشــکان  کلینیک هــاي 

مي گردنــد. ویزیــت  درمانــي 
- دارنــدگان ایــن کارت مي تواننــد بــدون نوبــت  از 

خدمــات بانک هــاي شهرســتان اســتفاده نماینــد.
- دارنــدگان ایــن کارت مي تواننــد بــدون نوبــت از 

خدمــات نانوایي هــا اســتفاده نماینــد.
- دارنــدگان ایــن کارت مي تواننــد از خدمــات 

ــد. ــتفاده نماین ــگان اس ــهري رای ــراني ش اتوبوس
ــار  ــگان از آث ــور رای ــن کارت به ط ــدگان ای - دارن

ــد. ــد نماین ــتان بازدی ــي شهرس تاریخ

اهداف کارت منزلت:
• برخورداری از سالمت جسمی و روانی 

حمایــت  شــاد،  خانــواده  از  برخــورداری   •
و  پشــتیبان  و  دوســتانه  محیــط  اجتماعــی، 

زي  نمندســا ا تو
بــا  همــراه  زندگــی  یــک  راهبــرد  امــکان   •
ــت، اســتقالل )عدم وابســتگی(، خودمحــوری  منزل
مرکــزی  و  محــوری  جایــگاه  در  قرارگیــری  و 
مشــارکت در خانــواده، اجتمــاع و فعالّیت هــای 

. اجتماعــی 
• تــداوم بــه روزشــدن اطالعــات ســالمند از 
ــات و  ــد، اطالع ــای مفی ــا داده ه ــاط ب ــق ارتب طری

اخبــار روز.
جهــت  در  همــگان  تــالش  اســت  امیــد 
ایــن  عزیــز  ســالمندان  بــه  خدمت رســاني 

گــردد. واقــع  موثــر  شهرســتان 

اجتماعی

زهرهمالئيعليآباد
كارشناستوانبخشي

ــی کشــورمان،  ــی و میهن ــان مل ــا قهرمان آشــنایی ب
تنهــا محــدود بــه عرصــه ورزش و علمــی نیســت؛ بــا 
کمــی بازنگــری و وســعت دیــد می تــوان قهرمانانــی 
را مثــال زد کــه در عرصــه ای چــون دفــاع مقــدس 

می درخشــند.
ــش  ــی ارت ــروی هوای ــان نی ــتاد خلب ــن اس جوان تری
ایــران، سرلشــکر خلبــان، »علــی اقبالــی دوگاهــه« 
ــم زد،  ــهادت وی را رق ــه ش ــی ک ــتان عجیب و داس
ــی از لطــف  ــرای مخاطبیــن گرامــی، چنــدان خال ب
نیســت. او اهــل رودبــار اســتان گیــالن بــود. وی در 
ــده F5 و در 27  ــان جنگن ــتاد خلب ــالگی اس 25 س
ــا درجــه ســرگردی جــزو افســران ارشــد  ســالگی ب

نیــروی هوایــی ارتــش ایــران شــد. 
سرلشــگر خلبــان »عبــاس بابایــی« و سرلشــگر 
خلبــان »مصطفــی اردســتانی« از شــاگردان تحــت 

ــد. ــوزش وی بودن آم

آموزش در آمریکا:
دوره  تکمیــل دوره خلبانــی را بــه مــدت 220 
ســاعت در ســال 1347 در پایــگاه هوایــی ویلیامــز 
شــهر فنیکــس ایالــت آریزونــای آمریــکا را بــه پایــان 
ــش از  ــن بی ــت در بی ــه نخس ــب رتب ــاند و کس رس
400 دانشــجوی خلبانــی از کشــورهای مختلــف 
به عنــوان خلبــان نمونــه ایــن پایــگاه را از آن خــود 
نمــود. امتیــازات خلبانــی کــه او در پایــگاه ویلیامــز 
آمریــکا به دســت آورد، شــامل رکوردهایــی بــود 
کــه تــا آن زمــان هرگــز در آن پایــگاه هوایــی ثبــت 
ــرواز  ــاتید پ ــی اس ــه تمام ــوری ک ــود. به ط ــده ب نش
ــکا را شــگفت زده نمــود  هواپیماهــای جنگــی آمری
ــرواز«  را  ــلطان پ ــب »س ــه وی لق ــن رو ب و از همی

ــد. داده بودن
دوره  گذرانــدن  جهــت   1353 ســال  در  وی 
کارشناســی تفســیر عکس هــای هوایــی و مدیریــت 
ــزام  ــکا اع ــه آمری ــی ب ــات هوای ــات و عملی اطالع

ــد. گردی

شهادت:
ایــن هــم وطــن دلیــر اکثــر تلمبــه خانه هــا و 
بــود  انداختــه  کار  از  بــرق عــراق  نیروگاه هــای 
و طرح هــای عملیاتــی وی باعــث گردیــده بــود 
صــادرات 350 میلیــون تنــی نفــت عــراق بــه صفــر 
ــورد هــدف نیروهــای  ــن رو مشــخصاً م برســد از ای
بعــث، خصوصــاً صــدام قــرار گرفتــه بــود. امــا پــس 
ــتور  ــه دس ــوار، ب ــهید بزرگ ــن ش ــتگیری ای از دس
صــدام بدنــش بــه دو نیمــه تبدیــل شــد و نیمــی از 
پیکــر مطهــرش در نینــوا و نیمــی در موصــل عــراق 

ــون شــد. مدف

شرح کامل شهادت:
ــی  ــره« در حال ــادگان »العق ــاران پ ــس از بمب وی پ
ــده  ــی درآم ــزدوران عراق ــارت م ــه اس ــده ب ــه زن ک
بــود، بــه دلیــل ضربــات مهلکــی کــه نیــروی هوایــی 
ــر  ــر پیک ــگ ب ــاه جن ــتین م ــران در نخس ــش ای ارت
ماشــین جنگــی عــراق وارد نمــوده بــود بــه دســتور 

صــدام و بــرای ایجــاد رعــب و وحشــت در بیــن ســایر 
خلبانــان کشــورمان، برخــالف تمامــی موازین انســانی 
ــه  ــرا، ب ــا اس ــار ب ــی رفت ــای بین الملل و موافقت نامه ه
فجیع تریــن و بی رحمانه تریــن وضــع بــه شــهادت 

رســید.
ــپ از دو  ــین جی ــون، دو ماش ــدام ملع ــتور ص به دس
ــان  ــن خلب ــدن ای ــه ب ــه ب ــی ک ــا طناب های ــرف ب ط
ــد.  ــم کردن ــش را دو نی ــد بدن ــر افتخــار بســته بودن پ
ــوا و  ــرش در نین ــر مطه ــی از پیک ــه نیم ــوری ک به ط
نیمــی در موصــل عــراق مدفــون شــد. ایــن جنایــت 
بــه حــدی وحشــیانه بــود کــه رژیــم بعثــی در تالشــی 
ایــن  بــر  بــرای ســرپوش گذاشــتن  بی شــرمانه 
ــت  ــالم سرنوش ــال ها از اع ــا س ــاک، ت ــت هولن جنای
ــی 22  ــرد و ط ــودداری می ک ــوم خ ــهید مظل آن ش
ــود  ــت وی موج ــی از سرنوش ــه اطالع ــال هیچ گون س
ــاس  ــال 1370، براس ــرداد س ــه در خ ــا این ک ــود؛ ت نب
ــه  ــی و نام ــی و اطالعات ــود عملیات ــای موج گزارش ه
ــی  ــرخ جهان ــب س ــی صلی ــه بین الملل ــالی کمیت ارس
مبنــی بــر شــهادت ایشــان و اظهــارات دیگــر اســرای 
آزاد شــده و خلبانــان اســیر عراقــی، شــهادت خلبــان 

ــی دوگاهــه محــرز شــد. ــی اقبال عل

زمان بازگشت به وطن:
پیکــر مطهــرش کــه بخشــی از آن غریبانــه در 
قبرســتان محافظیــه نینــوا و بخشــی دیگــر در 
قبرســتان زبیــر موصــل بــه خــاک ســپرده شــده بــود، 
ــن  ــرا و مفقودی ــتجوی اس ــه جس ــری کمیت ــا پیگی ب
وکمیتــه بین المللــی صلیــب ســرخ جهانــی، بــه همراه 
پیکرهــای مطهــر تنــی چنــد از دیگــر خلبانان شــهید 
ــی، پــس از 22 ســال دوری از وطــن، در  نیــروی هوای
ــش  ــاران و همرزمان ــواده، ی ــدوه خان ــزن و ان ــان ح می
ــه شــکلی بســیار باشــکوه و  ــه میهــن بازگشــت و ب ب
ــی  ــروی هوای ــدان صبحــگاه ســتاد نی تاریخــی در می
تشــییع و در پنجــم مردادمــاه 81 در قطعــه خلبانــان 
ــش آرام گرفــت. ــار ســایر همرزمان بهشــت زهــرا در کن

گاهی نداشته هایمان
 به نفع ماست

شــرکت  بــه  ســرایدار  به عنــوان  اســتخدام  بــرای  مــردی  
کــرد. خریــد  کمــی  راه  در  و  رفــت  مایکروســافت 

در اتــاق مدیــر، مدیــر گفــت: ایمیلتــان را بدهیــد تــا ضوابــط کاریتــان 
را برایتــان ارســال کنــم.

ــد در  ــما می خواهی ــت: ش ــر گف ــدارم. مدی ــل ن ــن ایمی ــت: م ــرد گف م
ــی ایمیــل نداریــد. متأســفم مــن  شــرکت مایکروســافت کار کنیــد، ول

ــدارم. ــرای شــما کاری ن ب
مــرد ناراحــت از شــرکت بیــرون آمــد و چیزهایــی کــه خریــده بــود را 
در همــان حوالــی بــه عابــران فروخــت و ســودی هــم عایــدش شــد. از 
فــردای آن روز مــرد از حوالــی خانــه خــود خریــد می کــرد و در بــاالی 
ــا ســود حاصــل خریدهــای بعــدی اش را بیشــتر  شــهر می فروخــت و ب

کــرد.
ــای  ــم وارد تجارت ه ــم ک ــازه زد و ک ــت. مغ ــه کارش گرف ــی ک ــا جای ت
بــزرگ و صــادرات شــد. یــک روز کــه بــا مدیــر یــک شــرکت بــزرگ در 
حــال بســتن قــرداد بــه صــورت تلفنــی بــود، مدیــر آن شــرکت گفــت: 

ایمیلتــان را بدهیــد تــا مــدارک را برایتــان ارســال کنــم.
ــن  ــا ای ــما ب ــت: ش ــرکت گف ــر آن ش ــدارم. مدی ــل ن ــت: ایمی ــرد گف م
همــه تــوان تجــاری اگــر ایمیــل داشــتین دیگــه چــی میشــدین. مــرد 
ــی  ــودم......!! گاه ــافت ب ــرکت مایکروس ــرایدار ش ــاآل س ــت: احتم گف

ــت. ــع ماس ــه نف ــا ب ــته های م نداش

سلطان پروازی که به دستور صدام،بدنش را نصف کردند

سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
1395 به روش اینترنتی 3 تا 24 مهر 

هموطنــان عزیــز می تواننــد بــا ثبــت اطالعــات 
ــود  ــماری، خ ــی سرش ــامانه اینترنت ــود در س خ
مأمــور سرشــماری بــوده و بــا مشــارکت در ایــن 
ــماری  ــه سرش ــش هزین ــه کاه ــی ب ــرح مل ط
کمــک نماینــد و بــه قیــد قرعــه از جوایــز 
ــوند. ــد ش ــران بهره من ــار ای ــز آم ــی مرک اهدای

www.sarshomari95.ir
مرکز آمار ایران 
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سرانجام کلنگی که به همت حجاج 94 در مؤسسه خیریه توانبخشی نشاط قاین به زمین خورد
بــا فرارســیدن اعیــاد قربــان و غدیــر و 
زمــان به جــا آوردن مراســم حــج، بــار 
آن  در  کــه  منــا  فاجعــه مصیب بــار  دیگــر 
ــی ا..  از  ــر ال ــان مهاج ــری از مؤمن ــع کثی جم
کشــورهای گوناگــون حضــور داشــتند را بــه یاد 
ــی  ــف بار اندوه ــه اس ــن فاجع ــی آورد. ای ــا م م
ــان اســالم وارد  ــان جه ــب مردم ــر قل ــزرگ ب ب
کــرد و عیــد آن هــا را بــه عــزا تبدیــل کــرد و در 
ــتاقی  ــای مش ــز خانواده ه ــان نی ــن عزیزم میه
کــه بــه انتظــار بازگشــت عزیــزان خــود از حــج 
ــه  ــا دارد ب ــه ج ــرد، ک ــیاه پوش ک ــد را س بودن
ــه در  ــن حادث ــزاداران ای ــدگان و ع ــه بازمان هم
ــهریان  ــژه همش ــه وی ــالم ب ــان اس ــر جه سراس
ــت  ــوده و رحم ــرض نم ــلیت ع ــان تس عزیزم
خاصــه خداونــد رحمــان و رحیــم را بــرای 
آن هــا از درگاه عطوفتــش مســألت  نماییــم. 
در ایــن میــان کســانی بودنــد کــه لطــف خــدا 
شــامل حالشــان شــد و بــه ســالمتی بــه آغــوش 

ــتند. ــان بازگش خانوادهایش
از  پــس  قاینــی  حجــاج  ایــن  از  تعــدادی 
بازگشــت از زیــارت خانــه خــدا تصمیــم بــر آن 
گرفتنــد کــه قســمتی از ولیمــه خــود را بــرای 
رضــای خــدا صــرف کار خیــر و خداپســندانه ای 
کننــد کــه هنــوز در اذهــان مــا باقی اســت و تــا 
همیشــه نــام و یادشــان مانــدگار خواهــد بــود و 
بــا شــادکردن قلــب معلولیــن مؤسســه نشــاط، 
چــراغ راه آخــرت خــود را روشــن کردنــد. 
ــور  ــا حض ــه ب ــمی ک ــته در مراس ــال گذش س
ــد  ــزار ش ــتان برگ ــئولین شهرس ــران و مس مدی
ــاز 2  ــگ ف ــال 94، کلن ــاج س ــت حج ــه هم ب
نشــاط بــه زمیــن زده شــد و تــا بــه امــروز ایــن 
کار خداپســندانه بــه مرحلــه اســکلت بندی 
رســیده اســت. محســن فلکــي مدیرعامــل 
ــل  ــان جنوبي و مدیرعام ــن خراس ــه خیری خان
خیریــه توانبخشــي نشــاط قایــن در گفتگــو بــا 
ــوان مدیرعامــل  ــه عن ــات گفــت: ب ــن قاین طنی
خیریــه  مؤسســه  نیــز  و  خیریــن  خانــه 
توانبخشــي نشــاط قایــن برخــود الزم می دانــم 

از حمایت هــا و تــالش بی دریغانــه خیریــن 
عزیــزی کــه مــا را تــا بــه امــروز بــا کمک هــای 
مــادی و معنــوی خــود در راســتای ســاخت فــاز 
ــه  ــد، صمیمان ــاری نموده ان ــاط ی ــز نش 2 مرک
ــز و بزرگــوار  تشــکر کنــم و از همشــهریان عزی
قاینــي تقاضــا دارم کــه راه ایــن بــزرگان را 
ــام را  ــه تم ــن کار نیم ــا ای ــد ت ــش گیرن در پی
ــا همــت حجــاج 94  ــه ســرانجام برســانیم، ب ب
ــن  ــه زمی ــروژه ســال گذشــته ب ــن پ کلنــگ ای
ــا یــاری ایــن عزیــزان آغــاز  زده شــد و کار را ب
ــز  ــاخت مرک ــروز کار س ــه ام ــا ب ــم و ت نمودی
ــد  ــیده و نیازمن ــکلت بندی رس ــه اس ــه مرحل ب
کمــک خیریــن عزیــزی هســتیم کــه بــا 
ــه اتمــام برســانیم  ــر را ب ــن ام ــا ای همــت آن ه
ــاج و  ــي حج ــا و تمام ــات م ــات صالح ــا باقی ت

ــود. ــز ش ــن عزی خیری
در پایــان ضمــن تبریــک اعیــاد ســعید قربــان و 
غدیــر الزم می دانــم، از تمامــی عزیــزان اعــم از 
مســئولین محتــرم ارگان هــا و نهادهــای دولتی، 
ــرم  ــه، اداره محت ــه خیری ــاء مؤسس ــت امن هیئ
کل بهزیســتی اســتان خراســان جنوبی، اداره 
محتــرم بهزیســتی شهرســتان قایــن و خصوصــاً 
همشــهریان و خیریــن بزرگــوار و گرانقــدر 
ــن کار  ــه ای ــال 1394 ک ــرم س ــاج محت و حج
ــه  ــه نام ــن از هفت ــد و همچنی ــه کردن را نهادین
طنیــن قاینــات تشــکر و قدردانــی نمــوده و بــه 
ــد  ــه بع ــر آن ک ــالوه ب ــه ع اطــالع می رســانم ک
ــه نحــو مقتضــي  ــورد ب ــن م ــز در ای ــن نی از ای
ــه  ــي ک ــرد، عزیزان اطالع رســاني صــورت مي گی
ــدم  ــر پیش ق ــر خی ــن ام ــند در ای ــل باش مای
ــم  ــا بتوانی ــا در تمــاس باشــند ت ــا م ــد، ب گردن
ایــن امــر خیــر را بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــه 

ســرانجام برســانیم.
ــه  ــه خیری ــي، مؤسس ــتاي مهموی ــداي روس ابت
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