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پاسداشت حماسه دفاع مقدس
رسالت خطیری که بر دوش داریم

هفتــه دفــاع مقــدس امســال نیــز بــا انجــام برنامه هــای 
متنــوع و گوناگــون در پاسداشــت هشــت ســال حماســه 
دفــاع قهرمانانــه ملــت رشــید ایــران و مــردم شــهیدپرور 

قاینــات بــه پایــان رســید.
ــه پاسداشــت  ــن اســت ک ــت ای ــز اهمی ــه  حائ ــا نکت ام
ــام و  ــن ای ــه ای ــط ب ــه فق ــن حماس ــت ای و گرامیداش
هفتــه خــاص محــدود نگــردد و در حقیقــت ایــن 
هفتــه بهانــه ای باشــد بــرای توجــه جدی تــر در راه 
ــه  ــاع قهرمانان ــی دف ــم؛ یعن ــه عظی ــن حماس ــی ای معرف
ــج و  ــه نتای ــال ک ــت در طــول هشــت س و حماســی مل
ثمــرات آن حداقــل در تاریــخ معاصــر ایــران بی ســابقه و 
افتخارآمیــز و غرورآفریــن اســت. حماســه ای کــه متعلــق 
ــال پاسداشــت آن  ــت اســت و همــه در قب ــه همــه مل ب
ــز  ــات نی ــم. خطــه قاین ــه ای داری ــه ســهم خــود وظیف ب
ــز تعــداد  ــم بیــش از 400 شــهید ســرفراز و نی ــا تقدی ب
قابــل توجهــی جانبــاز و آزاده در کنــار حضــور بســیاری 
ــا حضــور  از مــردم ایــن دیــار در دوران دفــاع مقــدس ب
در جبهه هــا و کمک هــای مــادی، نقــش قابــل توجهــی 

ــد. ــا کردن ــدگار ایف ــن حماســه مان در ای
معرفــی،  لــزوم  دارد،  اهمیــت  امــروز  آن چــه  امــا 
شناســاندن و به طــور کلــی جلوگیــری از فراموشــی ایــن 
ــا آن  ــد ب ــنانمودن نســل جدی ــا و آش ــه آفرینی ه حماس
ــر و  ــیار خطی ــری بس ــت: ام ــد گف ــه بای ــه البت ــت ک اس
ــد  ــرد و بای ــرار گی ــت ق ــورد غفل ــد م ــم اســت و نبای مه
متولــی  دســتگاه های  همــه  اولویت هــای  از  یکــی 
ــه دور از  ــه ب ــد ک ــتان باش ــطح شهرس ــر در س ــن ام ای
ــی  ــت در راه پاسداشــت و معرف ــه کوتاهــی و غفل هرگون
ایــن حماســه مانــدگار همــت گمارنــد. فرامــوش نکنیــم 
امــروز اگــر دم از مقابلــه بــا تهاجــم و شــبیخون فرهنگی 
می زنیــم و از در خطــر قرارگرفتــن نســل جــوان در 
مقابــل تهاجــم حســاب شــده دشــمن در هراس هســتیم، 
ــا  آن و مصون نمــودن جامعــه  یکــی از راه هــای مقابلــه ب
ــا افتخــارات میهــن  و نســل جــوان آشــنانمودن آن هــا ب
ازجملــه همیــن حماســه مانــدگار 8 ســال دفــاع مقــدس 
اســت. قاینــات همان گونــه کــه ذکــر شــد نقــش شــایان 
ــا  ــم داشــت، ام ــه عظی ــن حماس ــی در ای ــل توجه و قاب
ــد  ــه بای ــان ک ــته ایم آن چن ــون توانس ــا تاکن ــه آی این ک
ــی  ــه معرف ــن حماســه ب و شــاید و در قامــت و شــأن ای
ــه  ــم؟ ســؤالی اســت ک ــدام کنی ــه نســل جــوان اق آن ب
امــروز بایــد بســیاری از دســتگاه ها و نهادهــای مســئول 
ــت و  ــر غفل ــند و اگ ــود بپرس ــر از خ ــن ام ــی ای و متول
ــران آن  ــدد جب ــرعت در ص ــه س ــد ب ــی کرده ان کوتاه
ــه تنهــا یــک دســتگاه  ــر ن ــن ام ــد. بدانیــم کــه ای برآین
ــراد  ــک اف ــاد و تک ت ــه آح ــه وظیف ــاص، بلک ــر خ و مدی
ــل  ــه و نس ــی جامع ــازی فرهنگ ــرای مصون س ــه ب جامع

جــوان اســت.

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

 
افتتاح ساختمان 4 كالسه دبستان 

و پيش دبستاني هوشمند سما
آزاد  دانشــگاه  عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
اســالمي قاينــات، ســاختمان 4 كالســه دبســتان و 
قاينــات... واحــد  ســما  هوشــمند  پيش دبســتاني 

گزارش از جشنی متفاوت
جشن شب عاشقی نمونه بارزی

 از كار گروهی
چنــدی قبــل جشــن شــب عاشــقی در قايــن بــه روی 

صحنــه رفــت. بــه دنبــال اجــرای تحســين برانگيــز...  

 نگاهی به افتخارآفرینی  
قهرمانی تيم هاپکيدو قاینات

در مسابقات كشوری 
تيــم هاپکيــدو قاينــات كــه به عنــوان نماينــده قاينــات در 

مســابقات قهرمانی كشــور...
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جواد هروی:
 آدم هـای مهم
 نمی خواهیـم

 مـا آدم هـای 
مفید می خواهیم

صفحه 3

 سخنگوی تشکل اصالح طلبان تحول خواه قاینات و زیرکوه در گفتگو با طنین قاینات

در بررسی افراد به عملکردها نگاه می كنيم/  به جبهه اصالحات 
در قاینات نقد جدی داریم

 نگاهی به نتایج کنکور و وضعیت کنکوری های قاینات

 از ارائه آمارهای غلط در نتایج كنـکور چه 
كسانی سود می برند؟

صفحه2
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دو پند از امام علی)ع(
خردمنــد  ســینه  )ع(:  علــی  امــام 
ــدوق اســرار اوســت و خوشــرویی وســیله  صن
دوســت یابی و پرســش پوشــاننده عیب هــا اســت و 
انســان مغــرور و از خــود راضــی دشــمن زیــاد دارد. 

حکمــت٦(  / )نهج البالغــه 
از زمیــن خــوردن کســی شــاد مشــو، کــه نمی دانــی 

گــردش روزگار بــرای تــو چه در آســتین دارد.

اصل والیت حکومت است
این قــدر  این کــه  خمینــی)ره(:  امــام 
ــدر  ــت و این ق ــده اس ــد ش ــر بلن ــدای غدی ص
ــم دارد-  ــل شــده اند- و ارج ه ــر ارج قائ ــرای غدی ب
ــا  ــا اقامــه والیــت یعنــی ب ــرای ایــن اســت کــه ب ب
رســیدن حکومــت بــه دســت صاحــب حــق، همــه 
ــدل  ــت ع ــر حکوم ــی رود. اگ ــن م ــات از بی انحراف
ــرت  ــه حض ــد ک ــته بودن ــر گذاش ــود، اگ ــا ش ــه پ ب
ــد،  ــا کن ــد به پ ــه می خواه ــی را ک ــر)ع( حکومت امی
ــک  ــط ی ــت و محی ــن می رف ــات از بی ــام انحراف تم
محیــط ســالم می شــد کــه آن وقــت مجــال بــرای 
ــرای  ــتند، ب ــکار هس ــه دارای اف ــخاص ک ــه اش هم
ــت،  ــن جه ــود. از ای ــدا بش ــم پی ــال ه ــا مج آن ه
اســالم بُنــِیَ َعلــی َخْمــس، نــه معنایــش آن اســت 
کــه والیــت در عــرض ایــن اســت، والیــت اصلــش 
ــروع  مســئله حکومــت اســت، حکومــت حتــی از ف

هــم نیســت. 

مکافات گناه
اســتاد مطهــری: یکــی از آن گناهانــی کــه 
در همیــن دنیــا عکس العمــل دارد، گنــاه 
ــه  ــت ب ــه تهم ــت. آن ک ــری اس ــی و آبروب تهمت زن
ــد  ــارش خواه ــک روزی گرفت ــد، در ی ــق می زن ناح
شــد؛ حــال یــا کســی مثــل خــودش بــه او تهمــت 
ناحــق خواهــد زد و یــا بــه شــکلی رســوا و مفتضــح 

ــرآن، ج 4/ ص57( ــا ق ــنایی ب ــد. )آش ــد ش خواه

  امام موسی صدر و دین درست 
ــت را از  ــن درس ــدر: دی ــی ص ــا موس ام
ــه از اســتدالل های  میــوه اش بایــد شــناخت، ن

ــادی. ــی و اعتق کالم
شــدند،   منظــم  بی نظــم،  افــراد  وقتــی  مثــاًل 
ــت  ــد آن وق ــم ش ــی ک ــد، بی اخالق ــم ش ــر ک فق
می گوییــم، دیــن ایــن جامعــه درســت اســت.

بزرگان سخن 

منافع ملی

و م کشـور  منافـع  روی  ا 
ملت مـان بـا هیچ کس در 
دنیـا معاملـه نمی کنیـم... ما 
در چهـار دیواری کشـورمان 
منافـع  نمی دهیـم  اجـازه 
هیـچ قدرتـی بـر منافع ملی 
ما ترجیح پیـدا کند و مقدم 
شـود. مسـأله این اسـت که 
به خاطـر  اسـتقالل،  به خاطـر  اسـالمی  جمهـوری 
زیـر بـار زور نرفتـن، به خاطـر رعایـت منافـع ملی 
و نـه منافـع مسـتکبران بـه خاطـر ایسـتادگی در 
مقابـل مطامـع دشـمنانی کـه می خواهنـد بـر این 
کشـور دسـت بیندازنـد، به خاطـر برچیـدن بسـاط 
کسـانی که ده ها سـال نوکری اسـتعمار و اسـتکبار 
ایـن کشـور کردنـد، در چشـم مسـتکبران  را در 
جهـان موجـود منفوری اسـت. ما ایـن را می دانیم 

و از ایـن بابـت ناراحـت هـم نیسـتیم. 

 تشویق دانش آموزان  ممتاز از 
سوی امام جماعت

ــان مســجد و مراکــز آموزشــی در هــر محــل،  می
ــته ای  ــده و شایس ــف ش ــد تعری ــکاری و پیون هم
ــوزان  ــه دانش آم ــردد. چــه نیکوســت ک ــرار گ برق
ــجد و  ــل، در مس ــر مح ــاز در ه ــته و ممت برجس
در برابــر چشــم مــردم و از ســوی امــام جماعــت، 
ــود را  ــه خ ــد رابط ــجد بای ــوند. مس ــویق ش تش
ــانی  ــا کس ــد، ب ــه ازدواج می کنن ــی ک ــا جوانان ب
بــه موفقیت هــای علمــی و اجتماعــی و  کــه 
ــب  ــا صاح ــد، ب ــت می یابن ــی دس ــری و ورزش هن
هّمتانــی کــه کمــک بــه دیگــران را وجــه  همــت 
غمگســاری  کــه  غم دیدگانــی  بــا  می ســازند، 
می جوینــد و حتــی بــا نوزادانــی کــه متولــد 

ــد. ــتحکم کن ــرار و مس ــوند، برق می ش

مسئولین مدارس مانع کار 
انقالبی دانش آموزان نشوند

کارهــای  بــا  مــدارس  بعضــی  در  شــنیده ام 
می شــود؛  مخالفــت  دانش آمــوزان  انقالبــی 
کار  بهمــن   ۲۲ بــرای  می خواهنــد  بچه هــا 
ــی  ــک مانع تراش ــای کم ــئولین به ج ــد، مس کنن
ــن  ــرد. م ــورد ک ــد برخ ــن  بای ــا ای ــد؛ ب می کنن
طرفــدار خــوب درس خوانــدن هســتم امــا در 

کنــارش هــم بایــد کار انقالبــی کننــد.

رهبری و سیره  با کالم 

و ک تأثيرگـذار  مهـم،  واقعـه ای  نکـور؛ 
يکـی  و  شـهروندان  آحـاد  توجـه  مـورد 
محسـوب  تحصيلـی  اسـتثنايی  فرصت هـای  از 
می شـود كـه به دليـل تکـرار، دانش آمـوزان دوره 
ابتدايـی نيـز از دغدغـه و اضطراب همـراه با ترس 

نيسـتند. بی بهـره  آن  از  و وحشـت 
واقعـه ای كـه البتـه بسـياری از مناطق در مسـير 
حركـت رو بـه رشـد خـود از آن به عنـوان يـک 
در  توسـعه  و  پيشـرفت  بـرای  فرصـت طاليـی 
عرصه هـای مختلـف مـادی، معنـوی و فرهنگـی 
اسـتفاده كرده انـد و موفقيت هـای قابـل توجهـی 
نيـز داشـته اند. امـا در مقابـل و در كمـال ناباوری 
معـدود مناطقـی هـم هسـتند كـه همـه سـاله 
فقـط پُـز چنـد رتبـه را داده و در عمـل بهره قابل 
توجهـی از فرصت كنکور نمی برند و براسـاس نياز 
منطقـه بـرای آن برنامه ريـزی و هزينـه نمی كننـد.
زيرا كامالً مشـخص اسـت كه در كنکور نيز مانند 
ديگـر عرصه هـا، به هـر مقدار كه كاشـته و هزينه 
كنيـم بـه همان ميـزان نتيجه گرفتـه و محصول 
برداشـت خواهيـم كـرد. بـا انـدک مالحظـه ای 
در عملکـرد متوليـان و برنامه هـای ايـن حـوزه 
در شهرسـتان خواهيـم ديـد كـه نهادهـای ما در 
ايـن ميـدان بسـيار كمتـر از آن چـه بايـد باشـد 
بـوده اسـت و هزينـه و برنامه كالنی كه در شـأن 
دانش آمـوزان مسـتعد شهرسـتان باشـد وجـود 
نداشـته و بـار اين مهم پيوسـته بـه دوش خانواده 

و دانش آمـوزان قـرار گرفتـه اسـت.
كنکـور  نتايـج  بـه  منصفانـه  نـگاه  و  بررسـی 
شهرسـتان بـه خوبـی گويـای ايـن اسـت كـه در 
ايـن عرصه، توفيق و موفقيـت از آن دانش آموزانی 
بـوده اسـت كـه از تـوكل بـر خداونـد، راهنمايی 
معلمـان متعهـد و حمايـت خانـواده برخـوردار 
بـوده و بـدون توجه به پُزهای معمـول و منتظر و 
اميـدوار بـه سـخنان زيبـا و عوام فريبانـه كه هيچ 
برنامـه، مطالعـه و اقدامـی جـز هياهـو پشـتيبان 
آن نيسـت، نمانده انـد. امـا با ايـن كارنامـه كه در 
ادامـه بـه تحليـل آمـاری آن خواهيـم پرداخت و 
سـخنانی كـه هيـچ گاه از اقـدام عملی برخـوردار 
نشـده و در حـد صورتجلسـه و بـر روی كاغـذ 
خشکشـان زده اسـت و اندک كالس هـای كنکور 
برخـی مدارس كـه اگر از صفر تا صـد هزينه های 
آن را اوليـا نپرداختـه و دنبـال نکرده اند، بالفاصله 
تعطيـل و كنـار گذاشـته شـده اند! آيـا بـاز هـم 
نبايـد پرسـيد كـه از پُـز كنکـور و ارائـه آمارهای 
غلـط در نتايـج آن چـه كسـانی سـود می برنـد و 
چـه اهدافـی دنبـال می شـود؟ وضعيـت نيـروی 

انسـانی شهرسـتان در همـه بخش هـا، بـرای تک 
تـک شـهروندان مشـخص اسـت و يکـی از تکيه 
كالم هـای مـردم ايـن اسـت كـه در مراجعـه بـه 
ادارات و بخش هـای تخصصـی احسـاس غربـت و 
غريبـی دارنـد و در اين موضوع، نگـران و بيمناک 
آننـد كـه آيـا مطالباتشـان بر اسـاس شـناخت و 
نيـاز واقعـی شـهروندان پيگيـری می شـود؟ در 
اين جاسـت كـه موضوع كنکـور و تربيـت نيروی 
انسـانی از اهميت دو چندانی برخوردار می شـود و 
از حـد دغدغـه و اهميت دانش آمـوزی، فراتر رفته 
و بـه يـک دغدغه و نگرانـی عمومـی و منطقه ای 
تبديـل می گردد و وظيفه متوليـان را در پرداختن 
از اسـتفاده تبليغـی و  بـه آن و پرهيـز  عملـی 
منفعت طلبانـه، سـنگين تر می كنـد. ادامـه ايـن 
رونـد، در حالـی اسـت كـه كـم كاری در اين مهم 
و ثمربخش نبودن نتايج كنکور 94 در شهرسـتان 
بـه اطـالع فرمانـدار و رياسـت محتـرم شـورای 
آمـوزش و پرورش و مسـئولين آمـوزش و پرورش 
قاين رسـيد. اما آن چـه در كنکـور 95 اتفاق افتاد 
همـان بزرگ نمايـی چنـد رتبـه و بـاز هـم غفلت 
از آينـده و شـيوه 94 بـود، بـدون برنامه ريـزی، 
واقعيت نگـری و فقـط اظهـار خشـنودی صـرف 
از يـک حداقـل عملکـردی بـود. بـا طـرح مجدد 

ايـن سـؤال كـه »چـه كسـانی از ارائـه آمارهـای 
غلـط در نتايـج كنکـور سـود می برنـد؟« دقت در 
تحليـل آماری كنکـور 95 خالی از لطف نيسـت، 
قريـب 685 دانش آمـوز  بـا  قاينـات  شهرسـتان 
پيـش دانشـگاهی در سـه گـروه آزمايشـی اصلی 
تنهـا از 2 رتبـه زير هـزار كشـوری و 67 رتبه زير 
هزار منطقه 3 برخوردار شـده اسـت كه متأسفانه 
در اقدامـی غيرمسـئوالنه و بـا محاسـبه رتبه های 
مشـترک و تکـراری در گروه هـای زبـان خارجه و 
هنـر و داوطلبان پشـت كنکور سـنوات گذشـته، 
رتبه هـا بـه نفـر تبديـل و تـا 105 و 115 نفر هم 
تبليـغ و اعـالم رسـمی می شـود كـه قابـل تأمل 
می باشـد. در گـروه آزمايشـی علـوم تجربـی فقط 
3/27 درصـد دانش آموزان شهرسـتان به تفکيک 
3/62 و 2/75 درصـد بـرای دختـر و پسـر حائـز 
رتبـه زير هزار شـده اند، در گـروه رياضی و فيزيک 
19/04 درصـد دانش آموزان به تفکيـک 14/70 و 
21/12 درصـد بـرای دختر و پسـر حائـز رتبه زير 
هـزار بوده انـد كـه يـک نفـر دارای رتبه كشـوری 
زيـر هـزار می باشـد و در گـروه آزمايشـی ادبيات 
و علـوم انسـانی نيـز 16/35 درصـد دانش آمـوزان 
پيش دانشـگاهی شـركت كننـده در كنکـور 95 
موفـق به كسـب رتبه زير هـزار شـده اند كه برای 

دختـر و پسـر بـه ترتيـب 16/21 و 16/66 درصد 
می باشـد و در ايـن گـروه يک نفر هـم دارای رتبه 

كشـوری زير هـزار می باشـد.
دانش آمـوزان  درصـد   9/78 مجمـوع   در 
 95 كنکـور  در  شـركت كننده  پيش دانشـگاهی 
قاينـات رتبـه منطقـه ای زيـر هـزار و تنهـا 0/29 
درصـد دارای رتبـه زيـر هـزار كشـوری بوده انـد 
كـه بـا شناسـايی و حـذف رتبه هايـی كه پشـت 
كميـت  از  نتايـج  طبيعتـاً  بوده انـد،  كنکـوری 

می شـود. برخـوردار  نيـز  كمتـری 
ايـن، عملکـردی اسـت در مسـابقه ای بـزرگ و 
كشـوری و در عرصـه ای بـه اهميت و گسـتردگی 
بـرگ  اداری،  ميـزان  در  كـه  كنکـور  آزمـون 
افتخـار و در ميـدان سياسـت، موفقيتـی بی بديل 
ناميـده می شـود در حالـی كـه ايـن كارنامـه در 
نيسـت  قاينـات  مسـتعد  دانش آمـوزان  شـأن 
و ايـن كارنامـه و عملکـرد باتوجـه بـه توانايـی 
دانش آمـوزی و فضای سـالم و ايمانی شهرسـتان 
و نيـز با نظر مقايسـه ای به عملکرد سـاير مناطق 
تبليـغ  متوليـان، جـای  بـرای  نمی توانـد  جـوار 
و اعـالم يـک موفقيـت علمـی باقـی گـذارد و 
شـورای آمـوزش و پـرورش هـم به راحتـی نبايد 
از كنـار آن عبـور كنـد و بايـد مسـئولين مربوطه 
را مکلـف و مؤظـف بـه ارائـه برنامه های مـدون و 
مشـخص بـرای ارتقـای اين جايـگاه نمايـد. البته 
گمانه هايـی در پشـت پـرده غفلـت از نيازهـای 
واقعـی دانش آمـوزان مسـتعد قاينات و سـروصدا 
بلندكـردن بـرای حداقل هـا و بعضـاً هيـچ، وجود 
بـر  گذاشـتن  پوشـش  در  می توانـد  كـه  دارد 
ناتوانی هـای اجرايـی و عدم نگه داشـت تجربيات 
شـود.  ارزيابـی  حرفـه  بداخالقی هـای  و  موفـق 
احتمـال ديگـر در بزرگ نمايـی رتبه هـای كنکور 
ارائـه  را هـم می تـوان در راسـتای  قاينـات   95
پروژه هـای ذره بينـی، ژسـت های حـق بـه جانب 
و وعده هـای روشـنفکرانه و برگ هـای افتخـاری 
دانسـت كـه جز »هيچ« دسـتاوردی در توسـعه و 
آبادانی و مسـئوليت پذيری در شهرسـتان نداشته 
اسـت و فقـط بـرای انتخابـات تبليـغ می شـوند.

بـا ايـن همه امـا اميـدوار اسـت در سـايه مطالبه 
دانش آموزان و شـهروندان و نيز ضرورت پرداختن 
به زيرسـاخت های توسـعه، مديريت شهرسـتان و 
شـورای آمـوزش و پـرورش باالخـص را وادار كند 
تا با بررسـی عملکرد كنکور شهرسـتان و بهره ای 
كـه در ايـن عرصـه سـهم مـا و شهرسـتان های 
مجـاور در رتبه هـای كشـوری و منطقه ای اسـت، 
سـهم و برنامه های مشـخصی را بـرای كنکور 96 
تعريـف و ابـالغ نمايد تـا دانش آموزان شهرسـتان 
از حـق مناسـب و شايسـته خـود در ايـن ميدان 

بهره منـد گردند. ليس لالنسـان اال ماسـعی

نگاهی به نتایج کنکور و وضعیت کنکوری های قاینات

 از ارائه آمارهای غلط در نتایج كنکور چه كسانی سود می برند؟
محمدرضا فرخی

کنکـور  در  آن چـه   
افتـاد  اتفـاق   95
بزرگ نمایـی  همـان 
چنـد رتبـه و باز هـم غفلت 
 94 شـیوه  و  آینـده  از 
برنامه ریـزی،  بـدون  بـود، 
فقـط  و  واقعیت نگـری 
اظهـار خشـنودی صـرف از 
عملکـردی  حداقـل  یـک 

بـود. شهرسـتان قاینـات بـا 
دانش آمـوز   685 قریـب 
سـه  در  پیش دانشـگاهی 
اصلـی  آزمایشـی  گـروه 
تنهـا از 2 رتبـه زیـر هـزار 
زیـر  رتبـه   67 و  کشـوری 
هـزار منطقـه 3 برخـوردار 
شـده اسـت کـه متأسـفانه 
غیرمسـئوالنه  اقدامـی  در 

رتبه هـای  محاسـبه  بـا  و 
در  تکـراری  و  مشـترک 
و  زبان خارجـه  گروه هـای 
پشـت  داوطلبـان  و  هنـر 
گذشـته،  سـنوات  کنکـور 
رتبه هـا بـه نفر تبدیـل و تا 
105 و 115 نفـر هم تبلیغ 
و اعالم رسـمی می شـود که 

می باشـد. تأمـل  قابـل 
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افتتاح ساختمان 4 كالسه 
و آزمايشگاه دبستان و 

پيش دبستاني هوشمند سما قاينات

بــه گــزارش روابــط عمومــي دانشــگاه آزاد 
كالســه   4 ســاختمان  قاينــات  اســالمي 
ــد  ــما واح ــمند س ــتاني هوش ــتان و پيش دبس دبس
ــر 95 توســط مســئولين  ــه تي ــه در نيم ــات ك قاين
دانشــگاه و بــه همــت كمــك يكــي از خيريــن 
)خانــواده قربانــي و بــه يادبــود مرحــوم آقــاي 
ــن  ــه زمي ــگ آن ب ــش( كلن ــي و فرزندان رضــا قربان
ــا  ــي 95 ب ــال تحصيل ــن روز س ــد در آغازي زده ش
ــه،  ــام جمع ــي ام ــت ا... اصفهان ــرت آي ــور حض حض
معــاون  براتــي  فرمانــدار،  كهن ترابــي  دكتــر 
ــدار  ــي بخش ــداري، بيك ــي فرمان ــي و امنيت سياس
ــرورش و  ــوزش و پ ــت آم ــي مديري ــزي، رضاي مرك
ــم  ــركار خان ــط س ــران، توس ــر از مدي ــي ديگ جمع
قربانــي خيــر محترمــه افتتــاح شــد. ســيد مهــدي 
ــكده  ــس آموزش ــگاه و رئي ــاون دانش ــي مع صديق
ــاختمان  ــن س ــت: اي ــما  گف ــه اي س ــي و حرف فن
4 كالســه بــا متــراژ 120مترمربــع، بــا هزينــه 
بالــغ بــر 800 ميليــون ريــال ســاخته شــده اســت 
ــازي  ــرف هوشمندس ــز ص ــال ني ــون ري و150ميلي
ــگاه  ــم آزمايش ــن مراس ــن در اي ــد. هم چني آن ش
و كتابخانــه دبســتان هوشــمند ســما كــه بالــغ بــر 
100 ميليــون ريــال بــراي آن هزينــه شــده  نيــز بــه 

رســيد. بهره بــرداري 

كلنگ  زنی گود باستانی خيرساز 
آرين شهر

مراســم  غديرخــم  عيــد  بــا  همزمــان 
ــی پنجميــن گــود باســتانی خيرســاز  كلنگ زن
خراســان جنوبی بــا حضــور براتــی معــاون سياســی 
ــت اداره  ــد سرپرس ــداری، برومن ــی فرمان و اجتماع
ــان و مســئولين محلــی در شــهر  كل ورزش و جوان
ــه  ــن زورخان ــاحت اي ــد. مس ــام ش ــهر انج آرين ش
ــان  ــون توم ــد و 200 ميلي ــع می باش 400 مترمرب
هزينــه آن بــرآورد شــده اســت كــه توســط خيريــن 

ــد. ــد ش ــت خواه ــهر پرداخ آرين ش

ورزشی آموزشی- 

 تجليل از سربازان نمونه قاین

مراسـم  در  قايـن  ناحيـه  سـپاه  فرمانـده 
تجليل از سـربازان نمونه شهرسـتان قاين 
شهرسـتان  ناحيـه  سـپاه  ثـارا...  حسـينيه  در 
گفـت: جمهـوری اسـالمی ايـران افتخـار دارد 
كـه بيـش از 70 هـزار سـرباز شـهيد را تقديـم 
نظـام و انقالب كرده اسـت. سـرهنگ برات زاده 
بيـان داشـت: در سراسـر عالـم جمعـی سـرباز 
هسـتند، امـا تفـاوت سـربازان ما اين اسـت كه 
در زيـر پرچـم ولـی فقيـه خدمـت می كننـد 
و ايـن بـرای مـا جـای بسـی افتخـار اسـت. در 
دوران دفـاع مقـدس سـربازانی را داشـتيم كـه 
از فرماندهـان خـود پيشـی گرفتنـد و به درجه 
رفيـع شـهادت نائـل آمدنـد و اين هـا بـرای ما 
افتخـار هسـتند. سـربازان می تواننـد از دوران 
از  و  ببرنـد  مفيـدی  اسـتفاده  خـود  خدمـت 
ايـن دوران به عنـوان دوران تجربه انـدوزی نيـز 

كنند. اسـتفاده 
در  انسـان  شـخصيت  از  بخشـی  افـزود:  وی 
دوران سـربازی شـکل می گيـرد و جوانـان مـا 
در  سـربازی  دوران  فرصت هـای  از  می تواننـد 
جهـت خودسـازی بهـره ببرنـد. بـرات زاده در 
تجربـه  كسـب  و  تجربه آمـوزی  افـزود:  پايـان 
بـرای آينـده از خدمـات دوران سـربازی اسـت 
مـا  مملکـت  آينده سـازان  سـربازان  شـما  و 
هسـتيد و از ايـن فرصـت می توانيـد بهتريـن 
امـام  موحـد  حجت االسـالم  ببريـد.  را  بهـره 
مراسـم گفـت:  ايـن  در  قايـن  موقـت  جمعـه 
انقـالب اسـالمی مـا ثمره خـون هزاران شـهيد 
اسـت كـه بـه بركـت خـون هميـن شـهدا اين 
نقـاط جهـان صـادر شـده  بـه سـاير  انقـالب 
حقايـق  بـه  معتقـد  مـا  افـزود:  وی  اسـت. 
اسـالم هسـتيم و آييـن اسـالم را بـرای خـود 
اسـالم  سـربلندی  سـند  و  كرده ايـم  انتخـاب 
هميـن فداكاری هاييسـت كـه در ديـن مبيـن 
اسـالم انجام می شـود و كار شـما سـربازان هم 
فـداكاری در راه اسـالم اسـت. حجت االسـالم 
موحـد گفـت: اين كـه انسـان در سـن جوانـی 
بتواند راه درسـت را انتخاب كند افتخار اسـت. 
وی افـزود: چـه در دوران دفاع مقدس و چه در 
ايـن دوران به عنوان سـرباز نمونه انتخاب شـدن 
ارزش دارد و ايـن سـرباز بايـد تـالش كنـد كه 
لغزش نداشـته داشـته باشـد و در جهت رشـد 

و بالندگـی و تقـوا گام بـردارد.

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری 
به مناسبت هفته دفاع مقدس

بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس، مســابقه 
ــيج  ــگاه بس ــوی پاي ــواری از س دوچرخه س
شــهداء قايــن بــا حضــور 30 دوچرخه ســوار 
ــدان  ــان از مي ــان و نوجوان ــنی جوان در 2 رده س
مشــاهير تــا منطقــه گردشــگری بوذرجمهــر 
ــان  ــان در رده نوجوان ــه در پاي ــد، ك ــزار ش برگ
و  طالعــی  هــادی  زراعتــکار،  اميرحســين 
اميرمحمــد يوســف زاده و در رده جوانــان مهــدی 
مظاهــری، ســجاد بنی اســدی و حميــد رمضانــی 
ــن مســابقات انتخــاب  ــر اي ــرات برت ــوان نف به عن

ــدند. ش

برگزاری همایش پيشکسوتان 
جهاد وشهادت در قاین 

مســئول  عابــدی  ســردار  حضــور  بــا 
حســين)ع(  امــام  دانشــگاه  پژوهشــکده 
همايــش پيشکســوتان جهــاد و شــهادت در 

قايــن برگــزار شــد.
در ششــمين روز از هفتــه دفــاع مقــدس همايش 
ــی  ــور جمع ــا حض ــهادت ب ــاد و ش ــزرگ جه ب
ــتان  ــدس شهرس ــاع مق ــدگان دوران دف از رزمن

ــزار شــد. ــه برگ ــی نمازجمع ــن در مصل قاي
در ايــن مراســم ســردار عابــدی از يــادگاران 
ــکده  ــئول پژوهش ــدس و مس ــاع مق ــال دف 8 س
ــی  ــريح برخ ــه تش ــين)ع( ب ــام حس ــگاه ام دانش
مقــدس  دفــاع  دوران  مهــم  عمليات هــای  از 
پرداخــت. در پايــان 19 نفــر از رزمندگانــی كــه 
در آغازيــن روزهــای جنــگ تحميلــی از شهرســتان 
قايــن بــه مناطــق عملياتــی دفــاع مقــدس اعــزام 

ــه عمــل آمــد. ــد، تجليــل ب شــده بودن

دفاع مقدس اخبار هفته 

ــه  ــن جلس ــزاری اولی ــال برگ ــه دنب ب
شهرســتان های  تحول خواهــان 
درصــدد  زیرکــوه  و  قاینــات 
اهــداف  مــورد  در  تــا  برآمدیــم 
نوپــا  تشــکل  ایــن  برنامه هــای  و 
ــته  ــئولین آن داش ــا مس ــی ب گفتگوی
باشــیم از همیــن رو بــا جنــاب آقــای 
به عنــوان  علــوی زاده  سیدمحســن 
اصالح طلبــان  تشــکل  ســخنگوی 
زیرکــوه،  و  قاینــات  تحول خــواه 

می خوانیــد.  ادامــه  در  کــه  نمودیــم  مصاحبه ایــم 

نفــی نــگاه از بــاال بــه پاییــن، فعالیــت در بدنــه اجتمــاع به 
هیاهو: از  دور 

ــه  ــه ب ــت: باتوج ــدا گف ــوی زاده در ابت ــن عل ــيد محس ــای س آق
اين كــه پايه هــای نظــام بــر پايــه مــردم ســاالری اســتوار گرديــده 
و در قوانيــن نقــش و جايــگاه مــردم نقــش اساســی تعريــف شــده 
و ســاختار شــکلی ايــن امــر از مســير تشــکيل احــزاب می گــذرد. 
امــا اكنــون ســاختار احــزاب مــا از بــاال بــه پاييــن بــوده اســت و 
احــزاب از ســوی افــراد درگيــر در مســائل و امــور حکومتــی شــکل 
ــه  ــی شــکل نگرفت ــی حزب ــوی و واقع ــاختار ق ــه اســت و س گرفت
ــی  ــه دموكراس ــه داعي ــان ك ــی آن ــزاب حت ــه اح ــت در نتيج اس
خواهــی داشــته اند شــناختی از هــواداران خــود نداشــتند و فاقــد 
پشــتوانه قــوی بوده انــد. در حقيقــت مــا حــزب زيــاد داريــم امــا 
ــواه  ــان تحول خ ــکل اصالح طلب ــته ايم. تش ــی نداش ــرد حزب كارك
ــه  ــد ب ــاال دارد و معتق ــه ب ــن ب ــری از پايي ــر تصميم گي ــد ب تأكي
ــو و جنجــال اســت و  ــه دور از هياه ــاع ب ــه اجتم ــت در بدن فعالي
ــم   ــاور داري ــتيم. ب ــه هس ــت در جامع ــذاری مثب ــه اثرگ ــد ب معتق
برنامه ريــزی اداره امــور كلــی كشــور هــم بايــد بــر اســاس 
فعاليت هــا و اقدامــات تشــکل های پاييــن دســتی باشــد كــه 
ــف  ــای مختل ــه و در بخش ه ــر منطق ــف را در ه ــا مختل مزيت ه
مشــخص كــرده و بــه بــاال منتقــل كننــد تــا پــس از پــردازش و 
ــن  ــزی در تدوي ــت و برنامه ري ــازمان مديري ــی در س ــق علم تطبي
برنامه هــای پنــج ســاله كشــور مــورد اســتفاده قــرار گيــرد. معتقــد 
هســتيم بخــش مهمــی از بحران هايــی كــه اكنــون بــا آن دســت 
ــه  ــاال ب ــی از ب ــگاه فعل ــن ن ــل همي ــه دلي ــان هســتيم ب ــه گريب ب
پاييــن اســت كــه ســبب بــروز برخــی بحران هــا و مشــکالت شــده 
اســت. مــا بــرای اوليــن بــار در ايــران ســعی كرده ايــم ســاختاری 
ــک  ــد و از ي ــاال باش ــه ســمت ب ــن ب ــه از پايي ــم ك را شــکل دهي
ــه از  ــود ك ــده ای ب ــن اي شهرســتان كوچــک كار شــروع شــود. اي
ــات مجلــس ششــم و تفــرق آراء بيــن كانديداهايــی  زمــان انتخاب
ــه  ــم اين ك ــد نتيجــه گرفتي ــدان آمدن ــه مي ــک اردوگاه ب ــه از ي ك
ــن  ــا پايي ــورت ب ــدون مش ــدا ب ــوان كاندي ــراد به عن ــدادی از اف تع
خــود را كانديــدا نمــوده و بــه منطقــه بياينــد و در منطقــه فعاليــت 
كننــد در نهايــت هــم دچــار خودشــيفتگی سياســی شــده و جــز 

ايجــاد درگيــری ميــان مــردم و ايجــاد اختالفــات اجتماعــی و... در 
منطقــه،  هيــچ نتيجــه ای نمی گيــرم و در نهايــت جــز تفــرق آرا و 
ريــزش آرا و شکســت ثمــری نــدارد. پــس بايــد ســاختاری شــکل 
ــه و كــف تشــخيص دهنــد چــه كســی  گيــرد كــه نيروهــای بدن

كانديــدا باشــد و احــزاب از چــه كســی حمايــت كننــد.

بررسی عملکردها نه حرف ها:
وی افــزود: مــا در بررســی افــراد و اقدامــات بــه كلمــات و حرف هــا 
ــی از  ــا كس ــم، ت ــگاه می كني ــا ن ــه عملکرده ــم ب ــگاه نمی كني ن
ــی  ــای عل ــد آق ــد. مانن ــتفاده نکن ــات سوءاس ــات و احساس كلم
مطهــری كــه ادعــای اصالح طلبــی نــدارد، امــا در بســياری مــوارد 

ــرای  ــت. ب ــی اس ــای اصالح طلب ــارش در چارچوب ه ــال و رفت اعم
مــا اصالح طلبــی فقــط در عرصــه سياســی نيســت. مــا كار خــود 
را بــه تازگــی شــروع كرده ايــم و از اعضــا و هــواداران خــود توقــع 
ــواه  ــان تحول خ ــا اصالح طلب ــير م ــا مس ــم ام ــد نداري ــش از ح بي

توســعه مبتنــی بــر اســتعداد ذاتــی و طبيعــی منطقــه اســت.

به جبهه اصالحات در قاینات نقد جدی داریم:
ــوه  ــات و زيرك ــواه قاين ــان تحول خ ــکل اصالح طلب ــخنگوی تش س
در ادامــه تصريــح كــرد: مــا قصــد تقابــل، تخريــب و حــذف هيــچ 
جريــان سياســی و اجتماعــی را نداريــم. امــا بــه عملکــرد برخــی 
افــراد و جريان هــا در ميــان جبهــه اصالح طلبــان شهرســتان 
قاينــات نقــد جــدی داريــم. مــا معتقديــم كــه تاكنــون خروجــی 
همايش هــای اصالح طلبــی پيــام اصالح طلبــی نبــوده اســت. 
ــراد و  ــاير اف ــدن س ــری و كوبي ــای جبهه گي ــه معن ــی ب اصالح طلب
جريان هــا نيســت. اصالح طلبــی تنهــا منحصــر بــه انتخابــات هــم 
ــا  ــه م ــان در منطق ــات و اصالح طلب ــان اصالح ــر جري ــت. اگ نيس
تاكنــون كاركــرد مفيــد و اثرگــذار می داشــتند جريــان اصالحــات 

بايــد بســيار بالنده تــر می بــود. تأكيــد داريــم رهبــران و ليدرهــای 
جريــان اصالحــات و منطقــه چنان چــه بــه پله هــای پشــت 
سرشــان نيــم نگاهــی نماينــد بی شــک مــردم اساســی ترين نقــش 
را در ارتقــاء جايــگاه رفيــع ايــن عزيــزان داشــته اند. مــا معتقديــم 
ــد در  ــد می توانن ــی دارن ــه اصالح طلب ــه داعي ــا و كســانی ك ليدره
ــی  ــند و حت ــته باش ــی داش ــيار مثبت ــش بس ــی نق ــتر اجتماع بس
ــاء  ــد منش ــواه می توانن ــان تحول خ ــکل اصالح طلب ــک تش ــا كم ب
ــند و در  ــه باش ــی در منطق ــی خوب ــادی و اجتماع ــوالت اقتص تح
ــرمايه گذاری  ــتغال، س ــی، اش ــکالت اجتماع ــياری از مش ــع بس رف
ســخنرانی ها  در  كــه  را  حرف هايــی  و  بياينــد  كار  پــای  و... 
و تبليغــات انتخاباتــی می زدنــد به طــور عملــی اجــرا كننــد 
ــا  ــا بنــای حــذف ي ــان مــی رود. م ــن انتظــاری اســت كــه از آن اي
كنارگذاشــتن رهبــران اصالحــات منطقــه را نداريــم، احتــرام آنــان 
ــه  ــد و البت ــای كار بياين ــدی پ ــد ج ــان باي ــت و آن ــوظ اس محف
ــه روزی  ــه ك ــوزه انتخابي ــدر از ح ــراد آن ق ــن اف ــط اي ــه فق اين ك
ــد دور  ــا می كردن ــش ايف ــردم نق ــل م ــده و وكي ــگاه نماين در جاي
شــوند كــه عالقــه و دلتنگــی مــردم بــه تقــدس آن هــا بيانجامــد 
ــم و  ــردم می داني ــرای م ــردم و ب ــا را از م ــه آن ه ــم بلک مخالفي
ــه  ــرای هم ــان را ب ــودن و احترام ش ــگاه وكيل المله ب ــت جاي رعاي
ــا آن هــا  نماينــدگان ادوار الزم و ضــروری می دانيــم. حتــی اگــر ب

اختــالف نظــر جــدی سياســی داشــته باشــيم.

لزوم حضور و فعالیت دائم مردم:
ــات مــردم  قاينــات شهرســتانی سياســی اســت و در زمــان انتخاب
حضــور جــدی دارنــد و واقعــاً پــای كار هســتند كــه ايــن امــری 
خــوب اســت امــا ايــده آل نيســت. مــا معتقــد هســتيم افــرادی كــه 
ــای  ــواره در صحنه ه ــد هم ــد باي ــت می كنن ــا فعالي ــکل م در تش
اجتماعــی فعــال باشــند و همــکاری داشــته باشــند و نظــرات خــود 
را ارائــه دهنــد تــا بررســی شــده و پختــه گــردد و بــه بــاال منتقــل 
ــد  ــخاص نگردن ــه اش ــی ب ــکل ها متک ــه تش ــرای اين ك ــردد و ب گ
ــا  ــا ب ــد هزينه ه ــد، باي ــا توســط ســرمايه داران مصــادره نگردن و ي
پرداخــت حــق عضويــت افــراد هــر چنــد انــدک، تأميــن گــردد. 
ــن  ــت: اي ــوان گف ــه می ت ــردد آن گ ــم گ ــرايط فراه ــن ش ــر اي اگ
امــر می توانــد الگويــی موفــق بــرای نقــاط ديگــر هــم باشــد. كــه 
ــه  ــاط كشــور انجــام شــود از ب ــر نق ــن الگــو در ديگ چنان چــه اي
ــه يــک حــزب  هــم پيوســتگی هميــن تشــکل های ســازمان يافت
ــی و  ــاس دموكراس ــی براس ــی مردم ــتوانه واقع ــا پش ــد ب قدرتمن
مــردم ســاالری شــکل خواهــد گرفــت. شــايان ذكــر اســت ســيد 
محســن علــوی زاده ســخنگوی اصالح طلبــان تحول خــواه قاينــات 
و زيركــوه در پايــان راه هــای ارتبــاط بــا ايــن تشــکل را بدين شــرح 

بيــان كــرد.
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سخنگوی تشکل اصالح طلبان تحول خواه قاینات و زیرکوه در گفتگو با طنین قاینات

در بررسی افـراد به عملکـردها نگاه می كنيم
 به جبهه اصالحـات در قاینـات نقد جدی داریم

به دنبال برگـزاری اولین همایش اصالح طلبان 
تحول خـواه قاینـات و زیرکـوه، دکتـر هروی 
مشـاور معـاون پارلمانی رئیس جمهـور پیامی 
را بـه ایـن نشسـت ارسـال نمـود کـه در ادامـه 

آن را می خوانیـم.
***

ان ا... اليغيـرو مـا بقـوم، حتـی يغيـرو مـا 
بانفسـهم )همانـا مـا سرنوشـت مردمـان را 
تغييـر نمی دهيم، بلکه هر قومی سرنوشـت 
خويـش را بـه دسـت خـود رقـم می زنـد.(

بايـد بپذيريم كـه منطقه قاينـات و زيركوه، 
سرشـار از مشـکالت و عقـب ماندگی هايـی 
اسـت كـه بايـد ) تأكيـد می كنـم بايسـتی 
بـه  بتـوان  تـا  شـود  درمـان  ضرورتـاً(  و 
توسـعه و گشـايش در امـور منطقه رسـيد. 
آسيب شناسـی وضـع موجـود، به خصـوص، 
سياسـی  جريانـات  ناهماهنـگ  وضعيـت 
كـه گاه از سـر ناآگاهـی، آب بـه آسـياب 
و  می ريزنـد  اسـتانی  و  منطقـه ای  رقبـاء 
عـزت و پيشـرفت مـردم و منطقـه را فدای 
ظاهـراً  منافـع  و  سياسـی  خواسـته های 
حزبـی می كننـد. آن كـس كـه در اين جـا 
ضـرر می كنـد تنهـا مـردم بيچاره انـد كـه 
و  بودجه هـای كالن  از  هيـچ سـهمی  گاه 
مصوبه هـای دنـدان گيـر ملـی نمی برنـد. 
بياييـد فقـط اندكی بـه عقب برگرديـم و به 
گذشـته قاين و شـهرهای ديگر اطراف خود 
بنگريـم. چـرا سرنوشـت شـهرهای گنابـاد، 
تربـت حيدريـه، بيرجنـد و........ بـا وجـود 
تاريخ درخشـان قهستان و قاينات از منطقه 
مـا پيـش افتاده اسـت؟ آيـا در آن شـهرها، 
اين قـدر درگيری هـای اختالفی و عميق كه 
در قاينـات وجـود دارد، هسـت؟ آيـا در آن 
شهرها، سايه سـنگين و شوم دسته بندی ها 
و جناح گرايی هـا تـا ايـن حـد هسـت؟ در 
كداميـک از شـهرهای اطراف مـان، منافـع 
اشـخاص و جناح ها، بر منافـع مردم ترجيح 
يافتـه اسـت؟ بـاور بفرماييـد كـه اختالفات 
مهلـک  طاعـون  كـه  نعمتـی  و  حيـدری 
از هـر شـهر  بيشـتر  اسـت  عقب ماندگـی 
می كنـد.  جلوه گـری  قاينـات  در  ديگـری 
بـرای برخـی از افـراد، واقعـاً واژه »منافـع 
مـردم« بی معناسـت. چون در انديشـه آنان، 
منافـع جناحـی در وهله اول اسـت و مابقی 
حاشـيه اسـت. ليکن امروز فرصتی به دست 
آمـده و گروه هـا و خاصـه جوانـان، به دنبال 
آسيب شناسـی وضع موجودند. خيلی خوب 
اسـت. اين يعنی تحول خواهـی. رويش نهال 
تحول خواهـی در منطقـه قاينـات را بايد به 
همـه صاحب نظـران تبريک گفـت. اختالف 

در بطـن و كالبـد جامعـه قاينـات نهادينـه 
شـده اسـت. بايد فکـری به حـال اين وضع 
كـرد. پـس در همـه شـهرها و مناطـق اين 
كشـور، مـردم نـان وحـدت را می خورند اما 
ما دود اختالف را. سـؤال اساسـی هم همين 
جاسـت كـه چرا صاحبـان انديشـه، بيش از 
آن كـه ميـدان داری بکنند، تماشـاگرند؟ اگر 
مـردم اين منطقـه، به جای اين كه تماشـاگر 
باشـند و تنهـا بـرای آينـده فرزندان شـان 
هـم كـه شـده، بی حضـور مـا نقش آفرينان 
معركه گـردان، دور همديگـر جمع شـوند و 
دلسـوزانه و از سـر درد، نـه از سـر كينـه و 
بغـض و حسـادت، بـه ايـن آسيب شناسـی 
رشـد  هـم  تحول خواهـی  مـوج  بپردازنـد، 
می يابـد و جريانـات منحـوس قبيله گرايـی 
و اسـتبدادزدگی و فردپرسـتی و بت پرستی 
را بـه كنـاری خواهـد رفـت. ]كهـن جامعه 
خويـش پيراسـتن/ بـه از جامعـه عاريـت 
خواسـتن[ مـا تابـع مکتـب حيات بخشـی 
هسـتيم كـه فقط يـک سـاعت تفکـر را بر 
هفتاد سـال عبادت ترجيح داده و باالتر هم 
می دادنـد. در كـدام مکتب در جهان سـراغ 

داريـد كـه اين قـدر تأكيـد كرده باشـد.
فرخنـده  مـوج  ايـن  بـه  بياييـد  پـس 

تحول خواهـی در قاينـات ارج نهيـم و آن را 
آبيـاری كنيـم. من در طـول چهار سـال، با 
تمـام تالشـی كـه انجـام دادم، امـا يک تنه 
نمی توانسـتم اذهـان مـردم را از بن بسـت 
فکـری و انجمـاد متحجرانـه خـارج كنم. به 
قـدری در مقابلـه بـا ايـن جريان،  شـيطنت 
می شـد كـه توانم را می گرفت. ليکـن امروز، 
 انديشـه تحول خواهـی در منطقـه قاينـات 
تکثيـر شـده اسـت و بـه زودی ريشـه های 
خودخواهی، اسـتبدادزدگی و فردپرسـتی و 
جريان پرسـتی های سـنتی و غيرمعقـول را 
خواهـد خشـکاند و جريـان تحول خواهـی 
منطقی و مبتنی بر خواسـت مردم سـرعت 
خواهنـد يافـت. قطـار توسـعه بـه حركـت 
درآمـده اسـت چـه بخواهيـم و چـه نخواهيم.

امـروزه اگـر وزيری يا مديری و مسـئولی به 
قاينـات بيايـد، ديگر همـگان و مردم نجيب 
منطقـه صرفـاً به تماشـای او نمی روند. بلکه 
دامـان را رهـا نمی كنند تا خواسته هايشـان 
اجابـت گردد. امـروز ديگر مردم اين منطقه،  
به خاطر هـروی و قربانـی و بهزاديان، حاضر 
نیسـتند كـه منافـع بـه حـق خويـش را از 
كـف بدهنـد و در روزگاری كه ديگر مناطق 
كشـور، ضرب آهنگ توسـعه و پيشـرفت را 

می زننـد، در بهـت و سـکوت عقب ماندگـی 
بمانند.

امـروز ديگر مـردم، طاقت تحمـل جرياناتی 
كـه منافـع خـود را بر منافع مـردم و منطقه 
ترجيـح دهنـد،  ندارنـد و آنـان را نخواهنـد 
پذيرفـت، در هـر رخـت و لبـاس و حزبـی 
كـه باشـد. امـروزه جامعـه قاينـات كالنتر و 
كدخـدا نمی خواهـد، تا با قلدری شـخصی و 
خودخواهی های سياسـی، منطقـه قاينات و 
زيركوه را از پيشـرفته ترين امکانات،  پزشکی، 
عقـب  غيـره  و  زيرسـاختی  دانشـگاهی، 
نگهدارد. وقت و فرصت را نبايد از دسـت داد. 
مردم هر كجا باشـند،  توسـعه همان جاسـت 
و تحـول هـم همان جاسـت. تمـام جريانات 
سياسـی قاينات و زيركوه بايسـتی، بذر اميد 
را بکارنـد و ميوه هـای شـيرين سـربلندی را 
بـرای مردم به ارمغـان بياورند. تحول خواهی 
پوسـته  از  امـروزه،   كـه  می آمـوزد  مـا  بـه 
قالب هـای بی مصـرف سياسـی كـه گاه بـه 
می شـود،   آلـوده  نيـز  خودخواهـی  افيـون 
بيـرون آئيـم و بـا يکديگـر خـودی شـويم. 
ديگـران كـه با مـا خـودی نمی شـوند،  پس 
الاقـل خودمـان با هم خـودی شـويم و اين 
در سـايه چشمه سـار تحول خواهـی منطقی 
و  افـراط  امکان پذيرسـت.  مصلحتـی  نـه 
تفريـط، موجـب كج فهمی های بسـيار ميان 
مـردم مـا گرديده اسـت. پـس بـه دور از آن 
بياييـم و بـه تحول خواهـی و تحول آفرينـی 
مبـادرت ورزيـم. ما بت پرسـت نيسـتيم كه 
هروی هـا،  قربانی هـا، يـا بهزاديان هـا را فقط 
سـمبل و نمـاد تحـول و حركـت بدانيـم. 
خود شـما حركتيـد. شـما توسـعه ايد. اراده 
شـما توسـعه اسـت. لـذا قـرآن كريـم هـم 
به دسـت  حتـی  را  قومـی  هـر  سرنوشـت 
پيامبـران هـم نمی دهـد بلکـه به دسـت هر 
قومـی می دهـد. امـروزه بسـياری مدعی اند 
بسـيارند.  آدم هـای مهـم در منطقـه  كـه 
مـا  نمی خواهيـم  مهـم  آدم هـای  مـا  امـا 
آدم هـای مفيـد می خواهيـم. مـا آدم هـای 
مـا  می خواهيـم.  خـالق  و  تحول آفريـن 
كسـانی را می خواهيـم كـه به جـای اين كه 
مـردم دل شـان بـرای آن هـا بسـوزد، آن هـا 
دلشـان بـرای مـردم بسـوزد. آدم هـای مهم 
بـرای خـود مهم انـد اما بـرای ديگـران بايد 
مفيـد باشـند. صميمانـه دسـت و بـازوی 
تمامی دلسـوزان تحول خـواه و تحول آفرين 
قاينـات را می بوسـم و بـر همـت بلندشـان 
آفريـن می فرسـتم. از همه دسـت اندركاران 
قاينات و زيركوه سپاسـگذارم و بر جسـارت 

می فرسـتم.   درود  آرمان هايشـان  و 

تقابــل،  قصــد   
حــذف  و  تخریــب 
جریــان  هیــچ 
اجتماعــی  و  سیاســی 
بــه  امــا  نداریــم.  را 
ــراد و  ــی اف ــرد برخ عملک
جریان هــا در میــان جبهــه 
قاینــات  اصالح طلبــان 
داریــم.  جــدی  نقــد 
تاکنــون  کــه  معتقدیــم 
همایش هــای  خروجــی 
پیــام  اصالح طلبــی 
نبــوده  اصالح طلبــی 
اســت. اصالح طلبــی بــه 
و  جبهه گیــری  معنــای 
افــراد  ســایر  کوبیــدن 

نیســت.  جریان هــا  و 
اصالح طلبــی تنهــا منحصــر 
بــه انتخابــات هــم نیســت 
از  تعــدادی  این کــه 
افــراد به عنــوان کاندیــدا 
بــدون مشــورت بــا پاییــن 
خــود را کاندیــدا نمــوده 
و  بیاینــد  منطقــه  بــه  و 
در منطقــه فعالیــت کننــد 
دچــار  هــم  نهایــت  در 
سیاســی  خودشــیفتگی 
شــده جــز ایجــاد درگیــری 
ایجــاد  و  مــردم  میــان 
اختالفــات اجتماعــی و... 
درمنطقــه،  هیــچ نتیجه ای 

. م نمی گیــر

جواد هروی: آدم های مهم نمی خواهيم،
ما آدم های مفيد می خواهيم

طاقـت  مـردم،  ديگـر  امـروز 
منافـع  كـه  جرياناتـی  تحمـل 
خـود را بر منافع مـردم و منطقه 
ترجيـح دهنـد،  ندارنـد. امـروزه جامعـه 
قاينـات كالنتـر و كدخـدا نمی خواهد، تا 
بـا قلـدری شـخصی و خودخواهی هـای 
را  قاينـات و زيركـوه  سياسـی، منطقـه 
پزشـکی،  امکانـات،  پيشـرفته ترين  از 

دانشـگاهی، زيرسـاختی و غيـره عقـب 
تحول آفريـن  آدم هـای  مـا  نگهـدارد. 
را  كسـانی  مـا  می خواهيـم.  خـالق  و 
می خواهيـم كـه به جـای اين كـه مـردم 
دلشـان برای آن ها بسـوزد، آن ها دلشان 
برای مـردم بسـوزد. آدم های مهـم برای 
خـود مهم انـد امـا بـرای ديگـران بايـد 

مفيـد باشـند.

فعاليت های نيروی انتظامی 
قاینات در هفته ناجا 95

سـرهنگ اسـماعيل واعظی فرمانده انتظامی شهرسـتان قاينـات ضمن تبريک 
هفتـه ناجـا كـه بـا شـعار »همـه بـا هـم بـرای امنيـت و آرامـش« نامگـذاری 
شـده اسـت را بـه كليـه كاركنان سـبزپوش و تالشـگران عرصه نظـم و امنيت 
تبريـک گفـت و مهمتريـن فعاليت هـای فرماندهی انتظامی اين شهرسـتان در 
طـول هفتـه ناجا سـال 95 با همکاری سـازمان ها، نهادهـا و ادارات و كاركنان 

ايـن فرماندهـی را به شـرح ذيل تشـريح كرد:
و  اسـالم آباد  خضـری،  شـهرهای  و  فرماندهـی  ايـن  كاركنـان  شـركت   -1
آريـن شـهر در نمـاز عبادی سياسـی جمعـه و سـخنرانی فرماندهـی انتظامی 
شهرسـتان قايـن در جمـع نمازگزاران 2- برپايی  ايسـتگاه امدادی بهداشـتی 
و مشـاوره و مـددكاری  در مصلـی نمـاز جمعـه. 3- اجـرای مراسـم صبحـگاه 
مشـترک بـا حضور نيروهـای نظامی و انتظامـی و مسـئوالن ادارات. 4- ديدار 
بـا امـام جمعـه و نماينده ولـی فقيه در شهرسـتان قاين و شـهرهای  خضری، 
اسـالم آباد و آرين شـهر. 5- ارائـه خدمـات مـردم يـاری و درمانـی در مناطـق 
رايـگان. 6- حضـور  به صـورت  تيـگاب  و  گرمـاب  روسـتای  محـروم شـامل 
كارشناسـان انتظامـی و راهـور در مـدارس و در مقاطـع مختلـف تحصيلـی 
و ارائـه نـکات آموزشـی بـه دانش آمـوزان و برگـزاری نمايشـگاه آسـيب های 
اجتماعـی در مـدارس. 7- حضـور كارشناسـان انتظامی و راهور در مسـاجد و 
ارائـه نکات آموزشـی به شـهروندان و توزيع بروشـورهای آموزشـی. 8- بازديد 
دانشـجويان و دانش آمـوزان از واحدهـای انتظامـی 9- قرائت پيام مهر توسـط 
دانش آمـوازن در مـدارس مقطـع متوسـطه. 10- برگزاری طرح مشـاوره فعال 
ارائـه خدمـات مشـاوره  در كالنتری هـای 11 و 12 و هم چنيـن مـدارس و 
رايـگان. 11- برگـزاری همايش پيـاده روی خانوادگی برای كاركنـان از ميدان 
ابوالمفاخـر تـا مقبـره بوذرجمهـر. 12- برگـزاری جلسـه ارتبـاط مسـتقيم بـا 
شـهروندان در محـل كالنتـری 11 طالقانـی مورخـه12/7/ 95. 13- بازديـد 
و سركشـی از خانـواده شـهداء و جانبـازان. 14- اهـداء خـون كاركنـان. 15- 
ارائـه خدمـات مضاعـف در طـول ايـن هفتـه  و اجـرای طـرح تکريـم ويـژه 
اربـاب رجـوع. 16- راه انـدازی اتوبوس پيشـگيری با رويکرد آمـوزش همگانی. 
17- برگـزاری جلسـات، نشسـت های تخصصـی و هم انديشـی فرماندهـان و 
رؤسـای كالنتـری و پاسـگاه ها با معتمدين، شـورای های محلـه، ائمه جماعات 

مسـاجد و صنوف. 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان قاينات گفت: طی 6 ماه گذشـته از سـال جاری 
همـکاران پرتـالش و سـختکوش ما موفـق به كشـف قابل توجهـی موادمخدر 
شـدند كـه ايـن آمـار در مقايسـه با سـال گذشـته 76 درصـد افزايش داشـته 

است.
سـرهنگ اسـماعيل واعظـی افـزود: بـا همـکاری مـردم و تـالش شـبانه روزی 
كاركنـان انتظامـی ايـن فرماندهـی در 6 مـاه گذشـته تعـدادی از سـرقت ها 
كشـف كـه ايـن آمـار نسـبت به مـدت مشـابه سـال قبـل 58 درصـد افزايش 

است. داشـته 

3 گفتگــو- تحلیل
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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دیدارآیت ا...رئيسی توليت آستان 
قدس رضوی با امام جمعه قاین 

آيــت ا... رئيســی توليــت آســتان مقــدس رضــوی 
بــا حضــور در دفتــر امــام جمعــه قايــن بــا 
ــی در  ــت ا... اصفهان ــرد. آي ــدار ك ــی دي ــت ا... اصفهان آي
ــت  ــه تولي ــدم ب ــن خيرمق ــدار ضم ــن دي ــدای اي ابت
ــره  ــاد و خاط ــت ي ــوی و گراميداش ــدس رض ــتان ق آس
حضــرت آيــت ا... طبســی توليــت فقيــد آســتان قــدس 
ــی  ــردی انقالب ــه ف ــاكريم ك ــدا را ش ــت: خ رضــوی گف
ــر را  ــارگاه مطه ــن ب ــت اي ــئوليت تولي ــوز مس و دلس
برعهــده گرفتــه و بحمــدا... در طــول ايــن مــدت 
ــن آن  ــن و مجاوري ــرای زائري ــی ب ــات بســيار خوب خدم
ــان  ــزد من ــت و از درگاه اي ــده اس ــام ش ــرت انج حض
توفيــق روزافزونتــان را مســئلت داريــم. وی افــزود: 
امــروز مــردم شهرســتان قايــن بــر خــود می بالنــد كــه 
توفيــق حضــور ارزشــمندتان را در شهرســتان داريــم و 
اميدواريــم ايــن حضــور هم چــون هميشــه منشــأ خيــر 
ــه محــروم باشــد.  ــن منطق ــه اي ــات گســترده ب و خدم
ــک  ــی يکاي ــکر از همراه ــا تش ــز ب ــی ني ــت ا... رئيس آي
ــه  مســئولين شهرســتان گفــت: توفيــق خدمتگــزاری ب
مــردم را بايــد غنيمــت شــمرد و خــدا را شــاكر بــود كــه 
ايــن توفيــق را بــه مــا عنايــت كــرده اســت. وی اظهــار 
داشــت: مســئولين نظــام هــم بايــد از هرگونــه خدمــت 
ــرا  ــد چ ــغ نکنن ــن و محــروم دري ــردم مؤم ــن م ــه اي ب
كــه مــا هــر چــه داريــم از حمايت هــای ايــن مــردم و 

جان فشــانی های رزمنــدگان اســالم اســت.

 جلسه بررسی اجرای طرح 
توسعه پایدار روستایی  

ــه منظــور  بررســی و هم انديشــی اجــرای طــرح  ب
ــور  ــا حض ــه ای ب ــتايی، جلس ــدار روس ــعه پاي توس
ــی  ــرار و برخ ــه اب ــده مؤسس ــزی، نماين ــدار مرك بخش
ــدار  ــر بخش ــی در دفت ــتگاه های اجراي ــران دس از مدي
ــن  ــات در اي ــزی قاين ــدار مرك ــد. بخش ــزار گردي برگ
جلســه اظهــار داشــت: مجموعــه مؤسســه ابــرار اقدامات 
و گام هــای بســيار خوبــی در جهــت توانمندســازی 
ــوان  ــکوه به عن ــاد پس ــتای محمدآب ــتايی در روس روس
روســتای پايلــوت در ســطح كشــور برداشــته اســت و بــا 
برگــزاری ايــن جلســه انشــاا... بتوانيــم بــه جمع بنــدی 
ــش  ــتاهای بخ ــرح در روس ــرای ط ــرای اج ــبی ب مناس
ــه اين كــه ســال 95،  ــا اشــاره ب مركــزی برســيم. وی ب
ســال اقتصــاد مقاومتــی نام گــذاری شــده اســت يکــی 
ــدام و  ــد در بحــث اق ــردم می توان ــه م ــی ك از جنبه هاي
ــن موضــوع توانمندســازی  ــد همي عمــل مشــاهده كنن
ــی  ــالی های پ ــه خشکس ــه ب ــت و باتوج ــتايی اس روس
ــی از  ــاورزی در بعض ــنتی كش ــای س ــی و روش ه در پ
روســتاها بــا مشــکل كمبــود آب آشــاميدنی و كاهــش 
منابــع آبــی روبــه رو هســتيم. مــا بايــد بــرای تمــام ايــن 
مســائل راهــکار و قدم هايــی جهــت خارج شــدن از 
ــظ  ــتاها حف ــراد در روس ــدگاری اف ــت و مان ــن وضعي اي
ــی  ــدس بيک ــم. مهن ــالش نمايي ــتايی ت ــت روس جمعي
در ادامــه گزارشــی مفصــل در خصــوص مجموعــه 
روســتاهای تحــت بررســی جهــت اجــرای طرح توســعه 
ــر  ــاخص های مدنظ ــه ش ــه ب ــتايی باتوج ــدار روس پاي
ايــن مؤسســه ازقبيــل: محروميــت، جمعيــت، مشــاركت 
ــاخت ها را  ــانی و زيرس ــال انس ــای فع ــری و نيروه پذي
ــه  ــان نقط ــه بي ــای ب ــاير اعض ــه س ــه داد و در ادام ارائ

ــد. ــن خصــوص پرداختن نظــرات خــود در اي

1ميليون و 990 هزار 
قطعه  جوجه ریزی در قاینات

ــتای  ــت: در راس ــکی گف ــبکه دامپزش ــس ش رئي
مراقبت هــای فعــال و غيرفعــال مرغداری هــای 
ــی  ــتی در تمام ــات بهداش ــی اقدام ــتان، بررس شهرس
مراحــل مختلــف  توســط كارشناســان دامپزشــکی 
در  گرفتــه  انجــام  اقدامــات  كــه  می شــود  انجــام 

سيســتم جــی ای اس طيــور ثبــت می گــردد.

دكتــر گوهــری افــزود: از ابتــدای امســال يــک ميليــون 
و990 هــزار قطعــه جوجه ريــزی در مرغداری هــای 
گوشــتی ســطح شهرســتان كــه مربــوط بــه 30 واحــد 

ــت. ــه اس ــورت پذيرفت ــد ص ــال می باش فع

انجام تست تشخيصی بيماری سل
رئيــس شــبکه دامپزشــکی قاينــات گفــت: بــا 
تــالش كارشناســان واحــد ســل شــبکه دامپزشــکی 
گوســاله  و  گاو  رأس   350 تعــداد  روی  بــر  قايــن 
ــاری  ــخيصی بيم ــت تش ــتان تس ــای شهرس دامداری ه

ــد. ــام ش ــن( انج ــل )توبركولي س
دكتــر گوهــری افــزود: بــا انجــام تســت فــوق عــالوه بــر 
كنتــرل بيمــاری امــکان شناســانی دام بيمــار و حــذف 

آن وجــود دارد.

 برپایی نمایشگاه یادیاران

ــدف  ــا ه ــدس و ب ــاع مق ــه دف ــا هفت ــان ب همزم
نــام شــهدا و رزمنــدگان  يــاد و  گراميداشــت 
8 ســال جنــگ تحميلــی و ترويــج فرهنــگ ايثــار 
و شــهادت، بــه همــت مؤسســه فرهنگــی هنــری 
طنيــن قاينــات و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــال های  ــه س ــوط ب ــر مرب ــگاهی از تصاوي ــن نمايش قاي
ــن  ــاح اي ــزار شــد. در افتت ــن برگ ــاع مقــدس در قاي دف
ــی امــام جمعــه  نمايشــگاه كــه توســط آيــت ا... اصفهان
شهرســتان انجــام شــد، جمعــی از مســئوالن نظامــی و 

اداری شهرســتان حضــور داشــتند.
ايــن نمايشــگاه از 31 شــهريور تــا 6 مهــر در نگارخانــه 
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــالن آمفی تئات ــع در س ــاران واق ب

ــود. ــدان ب ــرای عالقه من ــن پذي ــالمی قاي اس

تفاهم نامه همکاری دانشگاه 
بزرگمهر و فنی و حرفه ای قاین

تفاهم نامــه همــکاری بيــن دانشــگاه بزرگمهــر 
ــا  ــن امض ــه ای قاي ــی و حرف ــوزش فن ــز آم و مرك
همــکاری  بــر  طرفيــن  تفاهم نامــه  ايــن  در  شــد. 
مشــترک در برگــزاری دوره هــای تخصصــی و فنــی 
مطابــق بــا اســتانداردهای فنــی و حرفــه ای بــرای كليــه 

دانشــجويان و اســاتيد عالقه منــد تأكيــد كردنــد.
در ايــن تفاهم نامــه دانشــگاه بزرگمهــر در راســتای 
ــال  ــب احتم ــش ضري ــی   و افزاي ــوان عمل ــش ت افزاي
ــاد  ــی ايج ــی در پ ــد از فارغ التحصيل ــغل بع ــب ش كس
فرصــت كســب مهــارت بــرای دانشــجويان خــود اســت 
ــال  ــه دنب ــز ب ــه ای  ني ــی و حرف ــوزش فن ــز آم و مرك
ــب  ــای كس ــاال و جوي ــتعدادهای ب ــا اس ــی ب كارآموزان
ــی  ــف ذات ــه وظاي ــيدن ب ــت بخش ــرای كيفي ــارت ب مه
ــاالی  ــد ب ــا درص ــوزی ب ــان مهارت آم ــه هم ــود ك خ

جــذب بــازار كار می باشــد.

حسابرسي و بررسي مستندات 
بودجه پژوهشي 1393 واحدهاي 

دانشگاهي خراسان جنوبي
بــه گــزارش روابــط عمومــي دانشــگاه آزاد قاينــات، 
جلســه بررســي بودجــه پژوهشــي خراســان جنوبي 
بــا حضــور مديــركل برنامــه و بودجــه، كارشــناس 
ــزي دانشــگاه  ــازمان مرك ــه س ــه و بودج مســئول برنام
اداره  رئيــس  تلفيــق،  و  بودجــه  اداره  رئيــس  آزاد، 
اعتبــارات و نظــارت بودجــه و كارشناســان دفاتــر طــرح 
برنامــه و بودجــه واحدهــاي دانشــگاهي اســتان در 
واحــد قاينــات برگــزار شــد. در ايــن جلســه حسابرســي 
ــال 1393  ــي س ــه پژوهش ــتندات بودج ــي مس و بررس
ــورد  ــان جنوبي م ــتان خراس ــگاهي اس ــاي دانش واحده

ــد. ــي ش ــه ارزياب ــتندات مربوط ــي و مس بررس
ــات  ــد قاين ــي واح ــه پژوهش ــتا بودج ــن راس در همي
ــورد  ــال 93 م ــي س ــه پژوهش ــي و %100  بودج بررس

ــت. ــرار گرف ــد ق تأيي

بررسی مشکالت گاز مسکن مهر 
خضری دشت بياض

مهــر  مســکن  گاز  مشــکالت  بررســی  جلســه 
بــا حضــور بخشــدار  بيــاض  خضــری دشــت 
ــران  ــتان و مدي ــرداری اس ــت بهره ب ــوک و معاون نيمبل
تعــدادی از ادارات در بخشــداری برگــزار گرديد. گلچين 
بخشــدار نيمبلــوک گفــت: باتوجــه بــه اســتقرار تعدادی 
از شــهروندان در مســکن مهــر ضــرورت خدمات رســانی 
بــه اهالــی در ايــن نقطــه ضــروری اســت كــه تاكنــون 
بــرق و آب شــهری خدمــات را مهيــا ســاخته و كمبــود 
تنهــا در حــوزه گاز وجــود دارد كــه الزم اســت باتوجــه 
ــه اهميــت موضــوع و فرارســيدن فصــل ســرد ســال  ب
عمليــات اجرايــی گازرســانی آغــاز شــود. پــس از پايــان 

ــد انجــام شــد. جلســه از محــل مســکن مهــر بازدي

پاک سازی غارخونيک )جوجه(
قاین به مناسبت روز غارپاک 

بــه مناســبت 2 مهــر روز غــار پــاک، مراســم 
ــا  ــن ب ــه قاي ــار جوج ــي غ ــر طبيع ــازي اث پاكس
حضــور گروه هــای كوهنــوردی قاينــات )بزرگمهــر، 
ــه  ــوردی( و اعضاءكميت ــه، كوهن ــان، حوم ــتاره كاوي س
ــه  ــن برنام ــد. در اي ــام ش ــتان انج ــی شهرس غارشناس
ــس از  ــتند پ ــور داش ــورد حض ــش از 70 كوهن ــه بي ك
ــه  ــروف ب ــش دره مع ــک و پيماي ــار خوني ــش غ پيماي
ــد. ــام ش ــه انج ــار از زبال ــت غ ــازی و نظاف ــو پاكس زاغ

دستگيری حفاران غيرمجاز 
در بخش نيمبلوک 

ــای  ــت: نيروه ــی گف ــراث فرهنگ ــس اداره مي رئي
از  پــس  قاينــات،  شهرســتان  حفاظــت  يــگان 
كســب اطالعــات موثــق درخصــوص حفــاری غيرمجــاز 
تاريخــی ملک آبــاد بخــش نيمبلــوک،  در تپه هــای 
هماهنگی هــای الزم بــا يــگان حفاظــت اســتان و نيــروی 
انتظامــی را انجــام داده و ســارقين آثــار تاريخــی در ايــن 
شهرســتان را دســتگير كردنــد. عباســی افــزود: در ايــن 
ــا مســاعدت پاســگاه انتظامــی خضــری  ــات كــه ب عملي
دشــت بيــاض، در بخــش نيمبلــوک انجــام گرفــت 
ــاد  ــی ملک آب ــه تاريخ ــه در تپ ــاران ك ــر از حف ــک نف ي
مشــغول حفــاری غيرمجــاز بودنــد، دســتگير و تعــدادی 
ــزار كار  ــارقين اب ــت: از س ــدند. وی گف ــواری ش ــز مت ني
شــامل: بيــل، كلنــگ و ســالح ســرد و نيــز دو دســتگاه 
ــی  ــگاه انتظام ــه پاس ــد ب ــکان و پراي ــت پي ــين وان ماش
ــوک بيــش از  ــزود: بخــش نيمبل ــد. وی اف منتقــل گردي
20 اثــر ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملی كشــور و بيش 
ــال  ــی دو س ــه در ط ــايی دارد ك ــر شناس ــد اث از يک ص
گذشــته 12 نفــر از متجاوزيــن بــه ايــن آثــار دســتگير و 

ــد. ــی گرديده ان ــات قضاي ــل مقام تحوي

به همت جمعی از خیرین برگزار شد:
جشن مهر ماندگار در قاین

در آســتانه بازگشــايی مــدارس گروهــی از جوانــان 
ــا كمــک  شهرســتان قايــن گــرد هــم آمده انــد و ب
خيريــن جشــنی را در كانــون فرهنگــی پرورشــی 
كــودكان و نوجوانــان بــا عنــوان مهــر مانــدگار بــا حضور 
جمعــی از دانش آمــوزان و والديــن آن هــا برگــزار كردنــد 

كــه در پايــان جشــن هدايايــی بــه دانش آمــوزان اهــدا 
گرديــد. صادق پــور مســئول اجــرای ايــن طــرح گفــت: 
ــر آن  ــد ب ــوزان نيازمن ــه دانش آم ــک ب ــتای كم در راس
شــديم تــا مهــری مانــدگار را بــرای اينــان رقــم بزنيــم 
و بــا كمــک خيريــن 26 بســته آموزشــی شــامل ِســت 
كامــل لوازم التحريــر و بــن خريــد كيــف و كفــش 
جمعــاً بــه مبلــغ 120 هــزار تومــان بــه ازای هــر 
ــن  ــن جش ــد و در اي ــاده ش ــن آم ــط خيري ــته توس بس
ــن  ــزود: اي ــد. وی اف ــل داده ش ــوزان تحوي ــه دانش آم ب
ــد  ــراد نيازمن ــه اف ــا ب ــدای هداي ــه از اه ــومين مرحل س
اســت كــه در دو مرحلــه قبــل ســبد كاال و بــن خريــد 
عيــد در بيــن تعــدادی از خانواده هــای نيازمنــد توزيــع 

گرديــده اســت.

فرماندار: آمار دقيق یاریگر 
مسئولين دراداره جامعه است

شـورای  جلسـه  اوليـن  در  قاينـات  فرمانـدار 
در  شهرسـتان  حياتـی  وقايـع  ثبـت  هماهنگـی 
سـال جـاری گفـت: ارائـه آمارهـای درسـت و دقيـق در 
تصميم گيـری و تصميم سـازی نظـام بسـيار تأثيرگـذار 
اسـت و كمـک بسـيار خوبـی بـرای تدبيـر امـور، حـل 
مسـائل و مشـکالت كشـور و مناطق مختلف و هم چنين 
آينده نگـری و آينـده پژوهـی خواهـد بـود. وی با اشـاره 
بـه فرمايـش اخيـر مقـام معظـم رهبـری در خصـوص 
ارائـه آمـار دقيـق بيان داشـت:  ايشـان تأكيـد دارند كه 
آمـار و اطالعـات دقيق، متمركـز و علمی پايـه اصلی در 
تصميم گيری هـای كارآمـد كشـور اسـت و لـذا در ايـن 
راسـتا بايسـتی آمارهـا در همـه زمينه هـا بـه مسـئولين 
ذيربـط به طـور دقيـق و قاطـع بيـان و ارائـه گـردد تـا 
خللـی در امـر تصميم گيـری كالن كشـور صـورت نگيـرد.
سرشـماری  طـرح  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  كهن ترابـی 
داشـت: سرشـماری  بيـان  مسـکن،  و  نفـوس  عمومـی 
عمومی نفوس و مسـکن سـال 95 طـی دو مرحله انجام 
خواهـد شـد كـه مرحلـه اول آن بـه روش اينترنتی از 3 
تـا 24 مهـر بـا مشـاركت عمـوم مـردم صـورت خواهـد 
مطلعيـن  به عنـوان  كـه  شـورا  اعضـای  از  لـذا  گرفـت. 
توجيـه  می شـود ضمـن  دعـوت  نيـز هسـتيد،  محلـی 
مجموعـه اداری خـود و تبليغات الزم در سـطح دسـتگاه 
اجرايـی و محيـط شـهری مبنی بر شـركت عمـوم مردم 
در ايـن امـر مهـم؛ بسـتر و زمينـه حضـور و مشـاركت 
حداكثـری اقشـار مختلـف مـردم را در اجـرای اين طرح 

نماييد. فراهـم  مهـم 

افتخار آفرینی دانش آموزقاینی در 
جشنواره نوجوان خوارزمی

زهـرا بنی خزاعـی دانش آمـوز شهرسـتان قاينات در 
مرحلـه كشـوری جشـنواره نوجـوان خوارزمـی در 
سـال تحصيلی 95 - 94 موفق به كسـب مقام سـوم در 

كشـوری در رشـته پژوهـش گرديد.

اجرای طرح ارمغان مهر در توسط 
جمعيت هالل احمر قاین

بـه  گفـت:  قاينـات  هالل احمـر  جمعيـت  رئيـس 
بـا  بي بضاعـت  دانش آمـوزان  از  حمايـت  منظـور 
اجـرای طـرح ارمغـان مهـر با مشـاركت كامـل خيرين و 
داوطلبـان، بسـته هاي لوازم التحرير شـامل: )انـواع دفتر، 
خـودكار، قلـم، پاكـن، خط كـش، مدادتـراش و...( تهيـه 
و در اختيـار آنـان قرارگرفـت. يوسـفی اظهـار داشـت: 
خيريـن 10 ميليـون ريـال كمـک نقـدي و 44 ميليـون 
ريـال كمـک غيرنقدي اهـدا كردند كـه در مجموع180 
دانش آمـوزان  بيـن  در  و  تهيـه  لوازم التحريـر  بسـته 
نيازمنـد توزيـع شـد. وی بيـان داشـت: ايـن طـرح از 
جملـه پروژه هـای حمايتـی معاونـت داوطلبـان اسـت.

كشف بيش از 19 هزارقرص 
غيرمجاز در قاین

گفـت:  قايـن  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
مأمـوران انتظامـی شهرسـتان قايـن هنـگام كنترل 
خودروهـاي عبـوري بـه يـک اتوبـوس مشـکوک كـه در 
بازرسـي از خـودرو 19 هزار و 500 عـدد قرص غيرمجاز 
كشـف شـد. سـرهنگ واعظي خاطرنشـان كـرد: در اين 
رابطـه متهـم دسـتگير و پس از تشـکيل پرونـده، جهت 

سـير مراحـل قانونـي بـه مراجـع قضـاي معرفـی شـد.

 ناطق نوری: من گزینه ای به جز روحانی 
برای انتخابات سال 96 ندارم

حجت االســالم والمســلمين علی اكبــر ناطــق نــوری بــه يــک نقــل 
قــول اخيــری كــه از وی مطــرح شــده بــود واكنــش نشــان داد. 

چنــدی پيــش خبــری بــه نقــل از ناطــق چنيــن مطــرح شــد كــه بــه 
جــز روحانــی بــه دنبــال گزينــه ديگــری هــم باشــيد. امــا ناطــق نــوری 
ــن جعــل و ســاختگی اســت و مــن رســماً  ــد كــرد: اي ــاره تأكي در اين ب
ــزود:  ــام اف ــت نظ ــخيص مصلح ــع تش ــو مجم ــم. عض ــب می كن تکذي
گروهــی پيــش مــن آمدنــد و بعــد از آن جلســه از مــن نقــل شــد كــه 
»بــه آن هــا گفتــم بــه غيــر از روحانــی برويــد گزينه هــای ديگــری را هــم 
دنبــال كنيــد« ؛ ايــن حــرف بی ربطــی اســت. وی افــزود: ايــن گروهــی 
كــه پيــش مــن آمدنــد نظــر ديگــری داشــتند؛ مــن بــه آن هــا گفتــم از 
اين جــا كــه بيــرون می رويــد ايــن حرفتــان را ديگــر تکــرار نکنيــد. بــه 
آن هــا گفتــم اگــر شــما خودتــان را طرفــدار روحانــی می دانيــد بايــد از 
ايشــان حمايــت كنيــد. ناطــق نــوری تأكيــد كــرد: مــن هــم بــه آقــای 
ــم ايشــان را  ــن اســت و ه ــم دوســت م ــق دارم؛ ه ــر مواف ــی نظ روحان
موفــق می دانــم.  انشــاءا... روحانــی هــم در صحنــه اســت و خواهــد بــود 
و مــن گزينــه ديگــری غيــر از او بــرای انتخابــات 96 در ذهنــم نيســت.

وزیركار: مخالفان عمق دوستی دیرینه 
رهبری و روحانی را نشانه گرفته اند 

ــه  ــا ســايت آفتــاب در پاســخ ب ــی ب ــركار در گفتگوي ربيعــی وزي
ســؤالی در مــورد اين كــه اســتراتژی مخالفــان در انتخابــات 
ــه به طــور اساســی  ــد، گفــت: جامع ــی می كني پيــش رو چطــور ارزياب
ــد  ــد را می دان ــت می كن ــت حرك ــت درس ــت در جه ــه دول در اين ك
امــا آن چيــزی كــه مــردم را در گذشــته نگــران كــرده بــود، نگرانــی 
ــن  ــم اي ــت يازده ــکل گيری دول ــا ش ــه ب ــود ك ــی ب ــل نگران و اص
ــاً  ــت يازدهــم قطع ــذا دول ــی و اســترس از بيــن رفتــه اســت؛ ل نگران
در انتخابــات آينــده نيــز همــه آراء پايــگاه اجتماعــی خــود را خواهــد 
ــی  ــه نقدهاي ــا هم ــاكان ب ــی كم ــم اجتماع ــای مه ــت و گروه ه داش
ــت در مســير درســت  ــه دليــل اين كــه می داننــد دول ــد - ب كــه دارن
حركــت می كننــد- از دولــت روحانــی حمايــت خواهنــد كــرد. عمــق 
اســتراتژيک دولــت مــا اعتمــاد رهبــری و دوســتی ديريــن رهبــری و 
ــد.  ــانه گرفته ان ــن را نش ــان اي ــی مخالف ــت و برخ ــور اس رئيس جمه
ــا اشــاره بــه خاطــره ای در هميــن  خصــوص، گفــت: وزيــری از  وی ب
دولــت قبــل - خــودش يــا بــه واســطه ايی- گفتــه بــود كــه نامــه ای 
بــه رهبــری نوشــته بــود و بعــد از آن نامــه رئيس جمهــور وقــت او را 
می خواهــد و دو ســاعت و نيــم پشــت در اتاقــش نگــه مــی دارد و بعــد 
از دو ســاعت و نيــم تحقيــرش می كنــد كــه چــرا آن نامــه را نوشــته 
ــی هســتند  ــای روحان ــد آق ــک ســکانس، ســکانس بع ــن ي اســت. اي
ــی  ــری حرف ــا رهب ــرا ب ــد چ ــت می گوي ــت دول ــه هيئ ــه در جلس ك
ــد و دسترســی  ــز خصوصــی داري ــد؛ اگــر فکــر می كنيــد چي نمی زني
ــد بدهيــد مــن ببــرم. می گوينــد اگــر از دفتــر رهبــری، آقــای  نداري
ــد  ــزی گفتن ــر چي ــد و ه ــگ زدن ــازی زن ــای حج ــا آق ــی ي گلپايگان
ــه  ــای كابين ــه اعض ــاد هم ــده و اعتق ــا ضبط ش ــد. اين ه ــام دهي انج
ــم  ــی و ه ــل اجتماع ــم تحلي ــتراتژی، ه ــم اس ــاًل، ه ــم عق ــت؛ ه اس
ــن  ــم؛ بنابراي ــاد داري ــن روش اعتق ــه اي ــی ب ــئله فقه ــوان مس به عن
غير مســتقيم ســعی  به طــور  متأســفانه  كــه  جاهايــی  از  يکــی 
ــور  ــارج از كش ــانه های خ ــد رس ــد و بع ــازی كنن ــد دو گانه س می كنن
ــد  ــه باي ــر اين ك ــد ب ــا تأكي ــد. وی ب ــن می زنن ــئله دام ــه مس ــز ب ني
ــا  ــه داد: ب ــم، ادام ــت كني ــر روز تقوي ــری را ه ــت و رهب ــه دول رابط

ــم. ــال می كني ــن را دنب ــاد اي اعتق

علی مطهری: خطاها باید گفته شود 
تا تکرار نشود و نظام اصالح گردد

علـی مطهـری در متـن جوابيـه خـود بـه حسـن بيگـی نماينـده 
دامغـان نوشـت: آقـای حسـن بيگی فـرد زحمت كشـيده ای بـرای 
انقـالب اسـت و حضـور مؤثـری در جبهه هـای جنـگ داشـته اسـت 
و مـن بـرای ايشـان احتـرام قائلـم. مـا با ايـن تيـپ دوسـتان در اصل 
دفـاع از انقـالب مشـتركيم ولـی در نحوه دفـاع اختالف داريـم. برخی 
از اين هـا اصـاًل معتقـد بـه خطـا در جمهوری اسـالمی نيسـتند و يک 
وجـود ملکوتـی برای نظـام قائلند برخـی ديگر معتقد به خطا هسـتند 
امـا می گوينـد نبايـد بـه صـورت آشـکار گفتـه شـود چـون موجـب 
تضعيـف نظـام اسـت.  وی افـزود: امثـال مـن می گوييـم بايـد خطاها 
به صـورت آشـکار گفتـه شـود تـا تکـرار نشـود و نظـام اصالح گـردد و 
بـه نظـر مـن راه درسـت همين اسـت مگر مـواردی كه با اقـدام پنهان 
اصـالح می شـود كـه بسـيار انـدک اسـت. مشـکل ديگـر مـن بـا ايـن 
تيـپ افـراد كـه توصيـه می كننـد آقای مطهـری ماننـد پـدرش رفتار 
كند اين اسـت كه اين ها شـخصيت و افکار شـهيد مطهری را درسـت 
نمی شناسـند و تصـور نادرسـتی از ايشـان دارنـد. اگر به سـيره و رفتار 
شـهيد مطهـری در چنـد ماه قبـل از پيـروزی انقالب و حـدود دو ماه 
بعـد از پيـروزی تـا شـهادت و نـوع رابطه ايشـان بـا امـام خمينی)ره( 

آگاه بودنـد ايـن حـرف را نمی زدنـد.

ایـران اخبــار 

بازدید بخشدار مرکزی از
روستاهای ابوالخیری و فیروز آباد

بخشــدار مركــزی از دو روســتای فيروزآبــاد و ابوالخيری بازديــد و از نزديک 
بــه بررســی مســائل و مشــکالت ايــن دو روســتا پرداخــت. مهنــدس بيکی 
در روســتای ابوالخيــری از معابــر ايــن روســتا جهــت بهســازی، جدول گــذاری 
ــد نمــود و از شــورای روســتا خواســت در اســرع وقــت  و ســنگ فــرش بازدي
نســبت بــه بازگشــايی اقــدام و مقدمــات اجــرای پــروژه ســنگ فــرش را فراهــم 
نماينــد. وی در ادامــه از مجتمــع توليــد نــان ســنتی مائــده ايــن روســتا بازديد 
نمــود و مــواردی ازقبيــل كيفيــت نــان توليــدی، تعــداد نــان پخــت شــده در 
ــتای  ــزی در روس ــدار مرك ــود. بخش ــی نم ــت و ... را بررس ــت بهداش روز، رعاي
فيروزآبــاد نيــز از پــارک ايــن روســتا جهــت تجهيــز، كانــون فرهنگــی و زميــن 
تســطيح شــده جهــت ســاخت زميــن ورزشــی دومنظــوره فوتبــال و واليبــال 
ســاحلی بازديــد نمــود و بــه نکاتــی ازقبيــل: تجهيــز پــارک بــه وســايل پاركی، 
نصــب آالچيــق، وســايل تندرســتی و... تأكيــد نمــود. در ايــن بازديدهــا دهيــار 

و شــورای اســالمی روســتاها نيــز حضــور داشــتند.

دیدار مسئولین شهرستان با 35خانواده شهید 
دردوميــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس كــه بــا عنــوان شــهيدان، ايثارگران 
و فخرآفرينــان نام گــذاری شــده بــود جمعــی از مســئولين شهرســتان در 
ــدار  ــن دي ــتان قاي ــهيد شهرس ــواده ش ــا 35 خان ــره ب ــای 5 نف ــب اكيپ ه قال
ــد. در ديدارهايــی كــه در ســطح شــهر قايــن انجــام شــد امــام جمعــه  كردن
ــده ســپاه و رئيــس  ــی، فرمان ــروی انتظام ــده ني ــه همــراه فرمان شهرســتان ب
بنيــاد شــهيد بــا 5 خانــواده شــهيد در ســطح شــهر قايــن ديــدار و هدايايــی 

بــه رســم يــاد بــود بــه خانــواده ايــن شــهيدان اهــداء گرديــد.
ــدس  ــاع مق ــه دف ــک هفت ــا ضمــن تبري ــن ديداره ــن در اي ــه قاي ــام جمع ام
ــون  ــا در كشــور مدي ــت و آســايش م ــن امني ــت: اي ــواده شــهداء گف ــه خان ب
خــون شــهدا و دفــاع مقــدس اســت. وی بيــان داشــت: خانواده هــای شــهداء 
ــر  ــته اند ب ــتقامت توانس ــر و اس ــا صب ــه  ب ــتند ك ــوری هس ــان های صب انس
مشــکالت پيــش روی خــود غلبــه كننــد و صبــر خانواده هــای شــهدا 
ســتودنی اســت. شهرســتان قاينــات 410 شــهيد را در دوران دفــاع مقــدس 

ــوده اســت. ــالب نم ــام و انق ــم نظ تقدي

بیست و دومین اجالس رؤسای اتحادیه های تحت 
پوشش اتاق اصناف شهرستان قاینات

ــاف شهرســتان  ــاق اصن جلســه رؤســای اتحاديه هــای تحــت پوشــش ات
ــاق و  ــس ات ــی رئي ــور مالک ــا حض ــاف ب ــاق اصن ــهريور در ات ــات، ش قاين
اكثريــت رؤســای اتحاديه هــا، برگــزار شــد. در ايــن جلســه طــرح تحقيقاتــی 
ــور در خصــوص مســائل و  انجــام شــده از ســوی دانشــجويان دانشــگاه پيام ن
ــن خصــوص و شــركت كنندگان نقطــه  ــوارد در اي ــاير م ــازار و س مشــکالت ب
ــد.  ــه كردن ــازار را ارائ ــادی ب ــق اقتص ــت رون ــای الزم جه ــرات و  راهکاره نظ
ــا و  ــای اتحاديه ه ــنهادات رؤس ــرات و پيش ــه نظ ــه نقط ــس از ارائ ــان پ در پاي
تصويــب صورتجلســات اتحاديه هــا مقــرر شــد در آذر جلســه آموزشــی، 
ــور  ــگاه پيام ن ــان در دانش ــاف و بازاري ــری اصن ــور حداكث ــا حض ــی ب تحقيقات
ــوت  ــی خــود را دع ــه اعضــای صنف ــه كلي ــر اتحادي ــردد و ه ــزار گ ــن برگ قاي
نمايــد و در آن جلســه عــالوه بــر آموزش هــای الزم در جهــت اقتصادمقاومتــی 
ــن  ــائل و مشــکالت تأمي ــازار، مس ــق اقتصــادی ب ــه رون ــيدن ب ــای رس و راه ه
اجتماعــی بــا اصنــاف و بازاريــان نيــز بــا همــکاری آن اداره آمــوزش داده شــود.

  

تجلیل  از مسئول سینمای قاین 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــگ  ــه مناســبت روز ســينما رئيــس اداره فرهن ــات ب شهرســتان قاين
ــه همــراه مســئولين انجمن هــای فرهنگــی و هنــری  و ارشــاد اســالمی ب
ــکاری  ــالش و هم ــن از ت ــارک قاي ــينما پ ــور در س ــا حض ــتان ب شهرس
ــه  ــم گل و هدي ــا تقدي ــن ب ــارک قاي ــی مســئول ســينما پ محســن طحان

ــد. ــل آوردن ــه عم ــر ب تقدي
ــد  ــن نيازمن ــارک قاي ــت: ســينما پ ــدار گف ــن دي ســيدجالل اردوان در اي
حمايــت همــه جانبــه مســئوالن و عمــوم مــردم می باشــد و نبايــد 
ــتکار و  ــی رود. وی از پش ــه خاموش ــی رو ب ــراغ فرهنگ ــن چ ــم اي بگذاري
تــالش محســن طحانــی در طــی ايــن 23 ســال تقديــر و تشــکر كــرد و 
افــزود: كــه اگــر ايــن تــالش و فعاليــت نبــود شــايد ســال ها قبــل چــراغ 
ــردم  ــت م ــتار حماي ــت. وی خواس ــی می رف ــه خاموش ــينما رو ب ــن س اي
ــه  ــوط ب ــينما را من ــن س ــات اي ــتان شــد و حي ــينمای شهرس ــا س از تنه

ــت. ــب دانس ــتقبال مخاط اس
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ــی آن را ق ــه بعض ــت ك ــی اس ــون نعمت ــد چ ــالمندی را بداني در س
ــری« ــم رهب ــام معظ ــد. »مق ــه نکرده ان تجرب

ــر تعريــف ســازمان جهانــي بهداشــت عبــور از مــرز  ســالمندي بنــا ب
شــصت ســالگي اســت و بــراي تمــام افــرادي كــه از حــوادث و 
ــي و ميان ســالي را پشــت  ــد و جوان ــدر برده ان ــات جــان ســالم ب اتفاق

سرگذاشــته اند ايــن دوران تحقــق پيــدا مي كنــد.
درواقــع ســالمندي بخشــي از رونــد طبيعــي زندگــي انســان محســوب 
ــا، مشــکالت جســمي و روحــي  ــان، بيماری ه مي شــود و گذشــت زم

و شــرايط محيطــي از عوامــل مؤثــر بــر ايــن رونــد هســتند.
ــالمندان  ــت س ــدن جمعي ــان ها و اضافه ش ــر انس ــول عم ــش ط افزاي
ــالخوردگی  ــوده و س ــد ب ــرن جدي ــوب ق ــتاوردهای خ ــی از دس يک
ــرو  ــا آن روب ــع بشــری ب ــده ای اســت كــه برخــی جوام جمعيــت پدي
شــده و يــا خواهنــد شــد. براســاس نظريــات ســازمان جهانــی 
بهداشــت ايــن پديــده ناشــی از بهبــود شــرايط بهداشــتی اســت كــه 
ــه  ــد ب ــش امي ــت افزاي ــا و در نهاي ــگيری از بيماری ه ــه پيش ــر ب منج

ــده اســت. ــی ش زندگ
ــتی  ــت بهداش ــک موفقي ــع ي ــت در واق ــالخوردگی جمعي ــن س بنابراي
ــرل  ــرای كنت ــب ب ــزی مناس ــدم برنامه ري ــورت ع ــه در ص ــت ك اس
ــد شــد.  ــل خواه ــزرگ تبدي ــش ب ــک چال ــه ي ســالمت ســالمندان، ب
از آنجائــی كــه بــا افزايــش جمعـــيت ســالخورده، شــيوع بيماری هــای 
مزمــن نيـــز افزايــش می يابــد، لــذا ايــن مهــم نيازمنــد آمــوزش عمــوم 
جامعــه بــه رفتارهــای پيشــگيری كننــده از بــروز بيماری هــا و تغييــر 

ــد. ــی می باش ــبک زندگ س
اگرچــه تغييــرات ناشــی از پيــری اجتناب ناپذيــر اســت امــا می تــوان 
بســياری از آن هــا را تــا حــدودی پيشــگيری نمــود يــا وقــوع آن را بــه 
ــاخص های  ــی از ش ــوان يک ــه به عن ــن تغذي ــت. بنابراي ــق انداخ تعوي
اصلــی و مهــم در ايــن دوران مطــرح اســت و به عنــوان يکــی از 

ــود .  ــوب می ش ــی محس ــی زندگ ــات حيات ضروري

برنامه غذایي مناسـب دوره سالمنـدی:
بــراي تأميــن نيازهــاي غذايــي هــر روز بايــد در برنامــه غذايــي خــود 

از چهــار گــروه اصلــي موادغذايــي اســتفاده كنيــد:
گروه شیر و لبنیات:

ــهم در روز:  ــتني 2-3 س ــک و بس ــر، كش ــت، پني ــير، ماس ــامل: ش ش
يــک ســهم از گــروه شــير و لبنيــات در روز يعنــی يــک ليــوان شــير 
يــا يــک ليــوان ماســت يــا يــک قوطــي كبريــت پنيــر يــا دو ليــوان 
دوغ كــم نمــک يــا يــک ليــوان كشــک يــا يــک و نيــم ليــوان بســتني. 

گروه گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها:
شــامل: انــواع گوشــت ها )گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ و ماهــي(، 
ــن  ــک ســهم از اي ــا 3 ســهم در روز: ي ــات و مغزهــا 2 ت ــرغ، حبوب تخم م
گــروه يعنــی 2 تــا 3 قطعــه گوشــت خورشــتي يــا يــک قســمت پاييــن 
ران يــک مــرغ بــزرگ يــا نصــف ســينه يــک مــرغ كوچــک يــا يــک ليوان 

ــا دو عــدد تخم مــرغ. ــواع مغزهــا ي ــا نصــف ليــوان ان ــات پختــه ي حبوب

گروه نان و غالت:
ــدم، جــو و ذرت 6  ــي، رشــته، گن ــج، ماكارون ــان، برن ــواع ن شــامل: ان
تــا11 ســهم در روز، يــک ســهم از ايــن گــروه يعنــی يــک كــف دســت 
نــان ســنگک يــا 4 كــف دســت نــان لــواش يــا يــک كــف دســت نــان 
ــج  ــوان برن ــف لي ــا نص ــري ي ــان برب ــت ن ــف دس ــک ك ــا ي ــون ي تافت

پختــه يــا يــک ليــوان غــالت پختــه يــا نصــف ليــوان ماكارونــي.
گروه میوه ها و سبزي ها:

ــا  ــا و 3 ت ــا 4 ســهم از ميوه ه ــا و ســبزي ها 2 ت ــواع ميوه ه ــامل: ان ش
ــک  ــی ي ــروه يعن ــن گ ــک ســهم از اي 5 ســهم از ســبزی ها در روز، ي
عــدد ســيب يــا پرتقــال يــا هلــو يــا ربــع طالبــي متوســط يــا نصــف 
ليــوان گيــالس يــا نصــف ليــوان حبــه انگــور يــا يــک ليــوان ســبزي 
ــبزي  ــوان س ــف لي ــا نص ــفناج ي ــو و اس ــل كاه ــده مث ــي خردش برگ
ــک  ــا ي ــوان ســاير ســبزي هاي خــام خردشــده ي ــا نصــف لي ــه ي پخت

ــط. ــيب زميني متوس ــدد س ع

راهنماي تغذیه سالمند در معرض چاقي: 
مصرف غذاهاي آب پز، بخارپز و تنوري به جاي غذاهاي سرخ شده.

كاهــش مصــرف موادغذايــي كنسروشــده، همبرگــر، سوســيس و 
كالبــاس، ســس مايونــز و انــواع شــيريني ها.

استفاده از نان و ترجيحاً نان سبوس دار به جاي برنج و ماكاروني.
اجتناب از مصرف نوشابه هاي گازدار شيرين.

مصرف مقادير الزم از شير و لبنيات كم چربي.
استفاده از ماهي و مرغ )بدون پوست( به جاي گوشت قرمز.

استفاده از روغن مايع به جاي روغن جامد.
اســتفاده از ميــوه و ســبزيجات پختــه و پــوره شــده در ميــان 
ــه و آب  ــرغ پخت ــل دار، م ــرم و مکم ــای ن ــوه، نان ه ــا، آب مي وعده ه

آن، تخم مــرغ پختــه، شــير، ماســت و پنيــر.

غذاهای غیرمجاز برای سالمندان:
ــرو،  ــرغ نيم ــس ها، تخم م ــده، س ــرب و سرخ ش ــای چ ــد از: غذاه عبارتن
ــاز، پيازچــه، تربچــه،  ــاخ، پي ــه شــده، ســبزی های نف ــات كــم پخت حبوب

شــلغم، كلــم، هندوانــه، خربــزه و گاهــی لپــه، عــدس و لوبيــا 
راهنماي تغذیه سالمند در معرض الغري:

ــک و  ــازه، خش ــاي ت ــده از ميوه ه ــان وع ــه مي ــل س ــرف حداق مص
پختــه، خرمــا، انــواع مغزهــا، تخم مــرغ آب پــز، نــان، لبنيــات و 

ــات.  حبوب
استفاده از انواع طعم دهنده ها مثل ادويه، چاشني، آبليمو.

مصــرف روغن هــاي مايــع نباتــي مثــل روغــن زيتــون يــا دانــه انگــور 
همــراه ســاالد، ســبزي و غــذا.

اســتفاده بيشــتر از گــروه نــان و غــالت مثــل انــواع برنــج، ماكارونــي 
و ســيب زميني.

استفاده از انواع حبوبات و جوانه غالت.
توجــه بيشــتر بــه وعــده صبحانــه و اســتفاده از مــواد مقــوي و مغــذي 

مثــل گــردو و پنيــر.

راهنماي تغذیه سالمند مبتال به دیابت: 
ــذا در  ــرف غ ــدار مص ــش مق ــذا و كاه ــاي غ ــداد وعده ه ــش تع افزاي

هــر وعــده.
ــژه در افــراد الغــر  حذف نکــردن يکــي از وعده هــاي اصلــي غــذا به وي

يــا تحــت درمــان دارويــی.
اســتفاده زيــاد از ميوه هــاي غيـــرشيرين )ســيب، گالبــی، انــواع تــوت، 
كيــوی، مركبــات، آنانــاس( و ســبزي ها در وعده هــاي غذايــي و 
محدودكــردن ميوه هــاي شــيرين )خربــزه، انگــور، ليموشــيرين، 

ــوز و...( ــه، م ــی، هندوان طالب
مصرف بيشتر از حبوبات در برنامه غذايي.

استفاده از نان هاي سبوس دار.
حذف قند، شکر و شيريني از برنامه غذايي.

ــي و  ــم چرب ــت هاي ك ــتفاده از گوش ــا و اس ــرف چربي ه ــش مص كاه
ــي. ــات كم چرب لبني

رعايت تناسب بين غذاهاي مصرفي با فعاليت هاي بدني روزانه.
راهنمــاي تغذيــه ســالمند مبتــال بــه بيمــاري قلبــي عروقــي و 

فشــارخون بــاال.
مصرف غذاها به صورت كم نمک.

مصرف حداقل غذاهاي چرب و سرخ شده.
بــه جــاي روغن هــاي جامــد و كــره از روغن هــاي مايــع مثــل روغــن 

زيتــون و آفتاب گــردان اســتفاده شــود.
تــا حــد امــکان مصــرف گوشــت قرمــز و چربي هــاي حيوانــي كاهــش 
يافتــه و گوشــت مــرغ بــدون پوســت، ماهــي و ســويا جايگزيــن شــود.

مصرف غذاها به صورت آب پز، بخارپز يا تنوري باشد.
بهتــر اســت بيشــتر از 4 تــا 5 تخم مــرغ در هفتــه چــه بــه تنهايــي و 

چــه داخــل غذاهــا مصــرف نگــردد. 
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تیـم هاپکیـدو قاینـات که به عنـوان نماینـده قاینات 
در مسـابقات قهرمانـی کشـور شـرکت کـرده بود، 
بـرای سـومین سـال متوالـی موفـق بـه کسـب مقام 
قهرمانـی کشـور گردیـد. بدیـن بهانـه برآن شـدیم 
تـا گفتگویی بـا آقای سـیدعلی ترحمـی مربی این 
تیـم، در مورد این موضوع داشـته باشـیم که آن چه 
در ادامـه می خوانید، متن گفتگویـی با وی در مورد 

این افتخارآفرینی اسـت. 
***

گزارشی از مسابقات:
برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  ترحمـی  علـی  سـيد 
رزمـی  ورزش هـای  مسـابقات  دوره  چهارميـن 
اسـتان  مركـز  گـرگان  در  هاپکيـدو  سـبک 
گلسـتان گفـت: ايـن مسـابقات از 17 تـا 19 
شـهريور بـا شـركت 14 تيـم از 14 اسـتان در 
سـه رده سـنی نوجوانـان، جوانان و بزرگسـاالن 
و اسـتايل های رزمـی، مبـارزات، دفاع شـخصی 
و سـالح سـرد برگـزار شـد. ترحمی افـزود: تيم 
قايـن به عنـوان نماينده اسـتان خراسـان جنوبی 
و  فرهمنـد  محمـد  آقـای  سـرمربی گری  بـا 
مربيگـری اينجانـب در مسـابقات شـركت كرد. 
در اسـتايل مبـارزات تيـم قايـن در هر سـه رده 
سـنی بـا 33 نفـر شـركت داشـت كـه موفق به 
كسـب 25 مـدال شـامل: 12 طـال، 6 نقـره و 5 
برنز شـد. در اسـتايل دفاع شـخصی در هر سـه 
رده سـنی تيـم قاين مقـام اول را كسـب كرد و 
در اسـتايل سـالح سـرد اجـرای نانچيکـو بنده، 
سـيدعلی ترحمـی مقـام دوم را كسـب كـردم. 
وی افـزود: بـا وجـود آن كـه امسـال دو اسـتان 
بـه تعـداد تيم هـای شـركت كننـده نسـبت به 
دوره قبـل افزوده شـده بود و ايـن دو تيم يعنی 
فـارس و كرمانشـاه بـا نفـرات بسـيار آمـاده و 
خوبـی در مسـابقات شـركت كـرده بودنـد، امـا 
تيـم شهرسـتان قاينات توانسـت برای سـومين 
سـال متوالـی بـه مقـام قهرمانـی دسـت يابـد. 
سـيدعلی ترحمی افـزود: آقای محمـد فرهمند 
در   WHF هاپکيـدو  سـبک  نماينـده  كـه 
خراسـان جنوبی هسـتند، رئيس كميته داوران 
محمدرضـا  آقايـان  و  بنـده  و  بـود  مسـابقات 
دوسـتی و فرشـاد اكبـری نيز در اين مسـابقات 
داوری نموديـم. وی تصريح كـرد: آقای فرهمند 
رئيـس كميتـه داوران سـبک هاپکيدو كشـور و 
بنـده نيز مسـئول كميتـه تحقيقـات و پژوهش 

سـبک هاپکيدو هسـتيم. 

تشکر از حمایت اسپانسرها:
سـيدعلی ترحمـی در مـورد چگونگـی تأميـن 
هزينه هـای تيـم بـرای اعزام به مسـابقات گفت: 
به طـور كلـی مخـارج و هزينه هـای شـركت در 
اين گونـه مسـابقات بـر عهـده خود ورزشـکاران 
اسـت. مـا امسـال برای شـركت در مسـابقات با 
مشـکالت زيـادی روبـرو بوديـم، امـا بـه كمک 
حاميـان مالـی )اسپانسـرها( كـه شـركت فوالد 
صنعـت قاين و ترمينـال ضبط پسـته امين زاده 
مسـابقات شـركت  ايـن  در  توانسـتيم  بودنـد، 
كنيـم. البتـه اداره ورزش و جوانـان قايـن نيـز 
در حـد تـوان خـود بـه مـا كمـک كـرد و يـک 
اختيـار  در  هزينـه  حداقـل  بـا  را  مينی بـوس 
مـا قـرار دادنـد. آقـای مؤمنـی رياسـت هيئـت 
ورزش هـای رزمـی اسـتان نيز نهايـت همکاری 
را بـا ما داشـتند. ترحمی افزود: از جانب اسـتان 
بـا وجود قولـی كه برای در اختيارگذاشـتن يک 
دسـتگاه اتوبـوس بـرای اعزام به مسـابقات به ما 
داده شـد، امـا ايـن امـر محقق نشـد بـه نحوی 
كـه بـه دليل تعداد زيـاد اعضای تيـم مجبور به 
اجـاره يـک دسـتگاه مينی بـوس بـه هزينه يک 
ميليـون و دويسـت هـزار تومـان برای اعـزام به 

شديم.  مسـابقات 

گالیه از عدم توجه مسئولین استانی:
سـال  سـه  آن كـه  وجـود  بـا  گفـت:  ترحمـی 
متوالی اسـت در مسـابقات كشـوری كه سـطح 
آن بسـيار بـاال اسـت و برترين نفرات كشـور در 
آن شـركت دارنـد، قهرمـان شـده ايم و علی رغم 

اين كـه نماينـده اسـتان نيـز بوده ايـم و بـرای 
امـا  كرده ايـم،  افتخارآفرينـی  خراسـان جنوبی 
كمتريـن توجـه و تقديـری از سـوی مسـئوالن 

ارشـد اسـتانی بـه ايـن تيم نشـده اسـت.
وی افـزود: حتـی در اين سـال ها جشـن تجليل 
از قهرمانـان ايـن تيـم نيـز بـا هزينـه شـخصی 

خودمـان برگزار شـده اسـت!

برتریـن ورزشـکاران اسـتان در قاینـات 
: هستند

سـيد علـی ترحمـی  گفـت: از نظـر تکنيکـی و 
اجرای برنامه، ورزشـکاران قاينـات برترين ها در 
اسـتان هسـتند. به عنوان مثال هر سـاله در ايام 
هفتـه دفـاع مقـدس و يـا سـالروز سـوم خرداد 
و  رژه هـا  در  قاينـات  مقاومـت  هاپکيـدو  تيـم 
صبحـگاه مشـترک كه بـه اين مناسـبت برگزار 

می شـود بـه اجـرای برنامـه می پـردازد.

گسترش هاپکیدو در استان:
سـيدعلی ترحمی كه دبير اين سـبک در استان 
و نماينـده سـبک در قاينـات نيـز می باشـد، در 
پايـان گفـت: اكنون برای گسـترش اين رشـته 
در سـطح اسـتان 2 مربی جوان و فعال و موفق 
محمدرضـا  و  اكبـری  فرشـاد  آقايـان  قاينـات 
فعاليـت  باشـگاه  دو  در  بيرجنـد  در  دوسـتی 
دارنـد. ضمـن اين كـه آقـای مقـداد مزاريـان از 
ورزشـکاران فعـال ايـن سـبک در قايـن نيز در 
)خراسـان  بجسـتان  شهرسـتان  در  باشـگاهی 

رضـوی( از دو سـال قبـل فعاليـت دارد.

چنـدی قبل جشـن شـب عاشـقی در قايـن بـه روی صحنه 
رفـت. به دنبـال اجرای تحسـين برانگيـز و موفقيت آميز اين 
جشـن در صـدد برآمديم تـا در اين بـاره با آقـای صابر رنجبر 
مديـر عامل گروه هنـری آتش و جواد رزوينی مدير مؤسسـه 
فرهنگـی هنـری طنين فـردای قاينات كـه در برگـزاری اين 

جشـن مشـاركت داشتند، گفتگويی داشته باشـيم. آن چه در 
ادامـه می خوانيـد، گزارشـی از رونـد برگـزاری و اجـرای ايـن 

جشـن است.
رنجبـر در ابتـدا گفت: جشـن شـب عاشـقی پـس از طراحی 
توسـط مديـران گـروه هنـری آتش بـرای اخذ مجـوز جهت 
تمريـن و سـپس اجـرا بـه مؤسسـه فرهنگی- هنـری طنين 
فـردای قاينات ارائه شـد و پس از اخذ مجوزهـای الزم، پيش 
توليـد آن در نيمـه دوم تيـر 95 شـروع شـد. وی ادامـه داد، 
در ابتـدا باتوجـه بـه نيـاز مبـرم اجـرای اين گونـه برنامه هـا 
بـه بودجه هـای مالـی و پـس از بـرآورد هزينه هـای الزم، بـا 
تفاهمـی كـه بـا مديريـت فروشـگاه اينترنتـی قاين شـاپ و 
مديريـت گـروه هنـری آتـش صـورت گرفـت، وی به عنـوان 
تنهـا حامـی مالـی اين جشـن انتخـاب شـد. در اجـرای اين 
جشـن گروه هـای مختلف هنری كه در مجمـوع 60 هنرمند 
فعـال و جـوان بودنـد، درگير بودنـد. مجری ايـن برنامه آقای 
سـيد ابوالفضل ناصـری از هنرمندان عضو گـروه هنری آتش 
بـود. يکـی از زيباتريـن برنامه هـای اجرا شـده در اين جشـن 
كـه بـرای اوليـن بـار در ايـن اجـرا شـد، نماهنگ های سـايه 
پيـش از شـروع رسـمی برنامه هـای جشـن بود كـه طراحی 
آن توسـط هنرمنـد و دانشـجوی رشـته هنـر آقـای مرتضی 
رنجبـر انجـام گرفت و توسـط يکی از هنرجويـان نوجوان كه 

بـه تازگی بـه عضويت گروه هنـری آتش درآمده اسـت، اجرا 
گرديد.

مديرعامـل گـروه هنـری آتـش افـزود: گـروه هنـری آتـش 
بـا بـازی آقايـان برهان باشـی، كالنتـری، پيشـجو، دالرام و 
كارگردانـی  و  طراحـی  و  سـامانی  و  احتشـام پور  خانم هـا 

اينجانـب، نمايـش كوتـاه كمـدی بـا نـام »خاطـرات يـک 
سـيگار« را بـه روی صحنـه بـرد كـه با طـرح معضـل اعتياد 
و سـيگار به شـيوه نسـبتاً جديد بـرای تماشـاگران عزير بود. 
اجرای موسـيقی پـاپ توسـط هنرمند گرامی آقـای مجتبی 
احمـدی و موسـيقی مقامـی توسـط گـروه موسـيقی »نوای 
قاينات« به سرپرسـتی آقای حسـن دشـتی و نوازندگی آقای 
احمدی نـژاد، آريان فر، دشـتی، رنجبر، محمدنـژاد، مطهری و 

آواز سـروری بـه روی صحنـه آمـد. 
رنجبـر گفت: يکـی از جديدتريـن برنامه های اين جشـن كه 
متفـاوت با بقيـه بود، دوبله زنده بخش هايی از انيميشـن های 
معـروف بـه لهجه شـيرين قاينـی از سـوی هنرمنـدان گروه 
آتـش بـود كه اجرای آقايان محسـن رنجبـر و مرتضی رنجبر 
كاری متفـاوت را رقـم زد. در كنـار آن اجـرای اسـتندآپ 
متفـاوت با همـکاری صابر رنجبر و اميرحسـين صادقی كه با 
اجـرای بيـت باكس سـبکی جديـد را ارائه داد، يکـی ديگر از 
برنامه های اين جشـن بـود. اجرای رقص محلی توسـط گروه 
شـيدا به سرپرسـتی مسـعود شـاهبيکی از ديگـر برنامه های 

مفـرح اين جشـن بود. 
شـاد و مفرح بودن جشـن در كنار طرح بسياری از موضوعات 
مهـم جامعه ازقبيل اعتياد، حيوان آزاری، مشـکالت شـهری، 
معضـالت اجتماعـی و خانوادگی، طبيعت، تفکيـک زباله و... 

سـبب شـد اين جشـن در مدت 5 شـب از سـاعت 20:30 تا 
سـاعت 23:30 با حضور پرشـور تماشـاگران ادامه يابد. 

وی افـزود، در كنـار مديـران گـروه هنـری آتش آقايان سـيد 
ابوالفضـل ناصـری، امين كالنتـری، اسـد دالرام، صابر رنجبر، 
مرتضـی رنجبـر، احسـان پيشـجو و علـی پری نـژاد، تعـداد 

بسـيار ديگـری از افـراد زحمـت كشـيدند ازجملـه مديـر 
صحنـه اميـر رنجبر، دسـتيار مدير صحنه مهدی كاظـم زاده، 
اجـرای طرح هـای گرافيکـی صحنـه رضـا غالمـی، طراحـی 
تبليغاتحميـد بورگانی و تعداد ديگـری از هنرمندان فعال كه 
هـر كـدام بـه سـهم خـود در اجـرای موفق آميـز اين جشـن 

مؤثـر بودند.
رزوينـی مدير مؤسسـه طنين قاينات در بخشـی از سـخنان 
خـود ضمـن موفـق خوانـدن و اسـتقبال از جشـن شـب 
عاشـقی گفـت: جشـن شـب عاشـقی اولين جشـن عمومی 
در شهرسـتان بـود كه توسـط يـک مؤسسـه فرهنگی هنری 
قاينـی مجـوز اجـرا گرفـت و ايـن فتـح بابـی اسـت بـرای 
اجراهای قانونمند بيشـتر، توسـط هنرمندان اين شهرسـتان 
كـه فـارغ از روال و بروكراسـی اداری، بـه اجـرای برنامه هـای 
هنـری خـود بپردازنـد. وی ادامـه داد، جشـن شـب عاشـقی 
نمونـه بـارزی از يـک كار گروهـی بـود كـه نتيجـه مسـرت 

بخشـی را بـرای مـردم شـريف شهرسـتان نيز رقـم زد. 
وی در پايـان افزود، جا دارد از همکاری و همياری فرمانداری، 
اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، شـورای بازبينی جشـن های 
عمومـی شهرسـتان، نيـروی انتظامـی، بخشـداری مركزی و 
تمامـی ارگان هـای دولتـی كـه در برگـزاری ايـن جشـن يار 
و همـراه عوامل جشـن بودند، كمال تشـکر را داشـته باشـم.

گزارشی از جشنی متفاوت

جشن شب عاشقی نمونه بارزی از كار گروهی
در گفتگو با سید علی ترحمی مربی تیم هاپکیدو قاینات بررسی شد

 نگاهی به افتخارآفرینی  قهرمانی تيم هاپکيدو قاینات در مسابقات كشوری


