
w w w . T A N I N E Q A Y E N A T . i r

حضور تیم فوتبال بستنی اعتمادیان 
درلیگ سه فوتبال، یادآوری 

مسئولیتی که فراموش شده است

در ســال هــای اخیــر همــواره از لــزوم حمایــت از ورزش 
و ورزشــکاران بــا اســتعداد قاینــات کــه همــواره در 
ــت  ــد، صحب ــی کرده ان ــف افتخارآفرین ــای مختل رقابت ه
ــی و  ــدی و اساس ــی ج ــًا اقدام ــا عم ــت. ام ــده اس ش
ریشــه ای در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت و بیــش 
ــوارد  ــن م از عمــل، حــرف زده شــده اســت. یکــی از ای
لــزوم حمایــت مســئولین، ادارات، نهادهــا و برخــی 
کارخانه هــا واحدهــای صنعتــی از ورزش شهرســتان 
ــا  ــا محقــق نشــده اســت و ی ــوده اســت، امــری کــه ی ب
ــی و  ــت، مقطع ــه اس ــورت گرفت ــم ص ــی ه ــر کمک اگ

ــوده اســت. ــراوان ب ــوس ف ــا کــش و ق ــدک و ب ان
اخیــراً شــاهد حضــور تیــم فوتبــال بســتنی اعتمادیــان 
ــگ  ــابقات لی ــتان در مس ــده اس ــوان نماین ــن به عن قای
ســه فوتبــال کشــور هســتیم. حضــور در ایــن ســطح از 
ــال های  ــات در س ــرای ورزش قاین ــای وزشــی ب رقابت ه

اخیــر، کــم ســابقه بــوده اســت. 
بــا توجــه بــه این کــه ایــن رقابت هــا به صــورت دوره ای 
ــورت  ــه ص ــد ب ــا بای ــی تیم ه ــود، یعن ــی ش ــزار م برگ
ــر  ــا یکدیگ ــف ب ــهرهای مختل ــت و برگشــت و در ش رف
ــت  ــت تورنمن ــا حال ــاً بازی ه ــد و اصطاح ــازی کنن ب
ــی مشــخص و نســبتاً  ــا در مقطــع زمان ــه کل بازی ه ک
کوتــاه و در یــک شــهر خــاص صــورت بگیــرد، نیســت؛ 
ــودن و  ــم داری و آماده نم ــی تی ــر یعن ــن ام ــک ای بی ش
ــخت و  ــی س ــرای رقابت های ــم ب ــتن تی ــاده نگه داش آم
دشــوار و تأمیــن هزینه هــای ســنگین و سرســام آور تیــم 
کــه همــه فعــاالن ایــن حــوزه از آن آگاه هســتند، امــری 
ــئوالن و  ــدام مس ــا اق ــد. ام ــا می باش ــیار طاقت فرس بس
ــن  ــان قای ــال بســتنی اعتمادی ــم فوتب دســتندرکاران تی
نشــان داد کــه اگــر عــزم و اراده و همــت و البتــه عشــق 
و عاقــه باشــد، انجــام برخــی امــور کــه از جانــب 
ــود،  ــی می ش ــوار تلق ــیار دش ــن و بس ــی غیرممک برخ
امــکان پذیــر اســت. تاکنــون نیــز ایــن تیــم بــه همــت 
ــای  ــتعداد و بی ادع ــان بااس ــاش بازیکن ــئولین و ت مس
خویــش باتوجــه بــه بضاعــت و امکاناتــی کــه در اختیــار 
داشــته اســت، نتایــج قابــل قبولــی را کســب کرده اســت 
ــا اندکــی توجــه و ســرمایه گذاری  و نشــان داده اســت ب
می تــوان در ایــن عرصــه موفقیت هــای قابل توجهــی 
را کســب کــرد. حضــور افتخارآمیــز و غرورآفریــن و 
ــاس  ــد آن را پ ــه بای ــت ک ــرمایه ای اس ــاط انگیز س نش
داشــت. البتــه ایــن امــر بایــد الگویی باشــد بــرای تمامی 
ــد،  ــور دارن ــن ام ــه مســئولیتی در ای ــراد و کســانی ک اف
ولــی تاکنــون از عمــل بــه آن چــه بایــد انجــام دهنــد یــا 

ــد. ــی ورزیده ان ــا کوتاه ــه ی ــره رفت طف

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

کمتر حرف بزنیم، کمتر قضاوت 
کنیم، اخالقی تر زندگی کنیم

بــراي  را  نکتــه  يــک  تنهــا  بخواهــم  اگــر 
ــم  ــم، خواه ــرار ده ــورد توجــه ق ــان م رفتارهاي م

... اســت  خــوب  گفــت: 

افزوده شدن 14 پزشک 
متخصص به کادر پزشکی قاینات

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
قاينــات گفــت: باتوجــه بــه رايزنی هــای فشــرده و 
تحقــق ســهم پزشــکان متخصــص خراســان جنوبی ...

قاین قهرمان کشتی استان 
ــاز  ــا کســب ۶۳ امتی ــن ب ــتان قاي ــم کشــتی شهرس تی
ــابقات  ــی مس ــام اول تیم ــت مق ــدال توانس ــش م و ش
ــوان  ــد و به عن ــی خراســان جنوبی را کســب نماي قهرمان

ــرای ... نماينــده اســتان ب
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در جنــگ صفیــن عــده ای از یــاران امــام علی)ع( 
شــروع بــه دشــنام و فحاشــی علیــه ســپاه معاویه 
کردنــد، وقتــی حضــرت متوجــه ایــن عمــل یارانــش 
شــد آن هــا را خواســت و از ایــن کار بازشــان داشــت، 
یارانــش گفتنــد: ای  امیــر مؤمنــان مگــر مــا بــر حــق 
نیســتیم؟ فرمــود: آری، عــرض کردنــد، مگــر آن هــا بر 
باطــل  نیســتند؟ فرمــود: بلــی، عــرض کردنــد، پــس 
چــرا مــا را از دشــنام دادن آن هــا منــع می کنــی.  
امــام)ع( فرمــود: »خوشــایند مــن نیســت کــه شــما 
دشــنام دهنــده باشــید، ولــی اگــر در گفتارتــان کــردار 
آنــان را وصــف کنیــد و حالشــان را بیــان نماییــد بــه 
ــاتر  ــذر رس ــه ع ــر و در مرتب ــواب نزدیک ت ــار ص گفت
اســت. بهتــر اســت به جــای دشــنام بگوییــد: خداونــدا، 
ــظ  ــدن حف ــا را از ریخته ش ــمنان م ــا و دش ــون م خ
ــوم را  ــن ق ــن، ای ــان اصــاح ک ــا و آن ــن  م ــا، و بی فرم
از گمراهــی نجــات بخــش تــا آن کــه جاهــل بــه حــق 
اســت آن را بشناســد و آن کــه شــیفته گمراهــی اســت 

از آن بــاز ایســتد.«
اوج زیبایــی ایــن کام در آن جــا هســت کــه حضــرت 
ــه آرزوی مــرگ  ــر ســپاه معاوی ــد ب ــه تنهــا نمی گوی ن
کنیــد، بلکــه می فرمایــد: دعــا کنیــد بیــن مــا و آن هــا 
صلــح برقــرار شــود و از ریخته شــدن خــون دو طــرف 
جلوگیــری شــود، دعــا بــرای حفــظ خــون دشــمن! به 
همیــن دلیــل اســت کــه “جــرج جــرداق” مســیحی، 
نویســنده معــروف لبنانــی در کتــاب “صــوت العدالــه 
ــر  ــد اگ ــه می ش ــا چ ــد: ای دنی ــانیه” می نویس االنس
همــه نیروهایــت را در هــم می فشــردی و دوبــاره 
ــان و  ــا آن عقــل، قلــب، زب شــخصیتی ماننــد علــی ب

ــردی؟” ــودار می ک ــیر نم شمش

و کالم معصومین می شناسـند. با سیره  آن  سرنوشت سـاز  بزنگاه هـای  بـا  را  تاريـخ 
عاشـورای سـال ۶1 هجـری، يکـی از آن بزنگاه هايی اسـت 
که مسـیر تاريخ و سرنوشت جامعه مسـلمین را تغییر داد. خون 
سیدالشـهدا)ع( حیاتـی دوبـاره به کالبد امت اسـامی بخشـید. 
انقاب اسـامی ايـران هم يکـی از آن بزنگاه های سرنوشت سـاز 
اسـت، کـه کل حـوادث و رخدادهـای چهـار دهه اخیـر را تحت 
تأثیـر خـود قـرار داده اسـت. انقابـی کـه رئیس وقت سـازمان 
سـیا، در پاسـخ بـه ايـن سـؤال جیمـی  کارتر)رئیـس جمهـور 
ايـاالت متحـده در زمـان انقاب ايران(که چرا بـا اين همه آدمی 
کـه در دنیـا داريـد، با اين همـه تجهیزات فوق پیشـرفته، با اين 
همـه بودجـه ای که صـرف می کنیـد، نتوانسـتید انقـاب مردم 
ايـران را پیش بینـی کنیـد؟ گفـت: آن چـه در ايـران روی داده 
اسـت يـک بی تعريف ا سـت، کامپیوترهای مـا آن را نمی فهمند. 
»پیـاده روی اربعیـن« هم يکی ديگـر از آن بزنگاه هـای تاريخ در 
عصـر و سـال های اخیـر اسـت...« آن را »بزرگتريـن گردهمايی 
عالم به حسـاب آوردند؛ چه کسـانی؟ آن هايی که دارند مسـائل 
اسـامی را رصـد می کننـد.« گرچـه رسـانه های غربـی، در ابتدا 
سـعی کردنـد از بازتـاب عظمـت ايـن رخـداد جلوگیـری کنند، 
امـا ايـن حادثـه آن قدر بـزرگ بود که باالخـره نتوانسـتند از آن 
چشم پوشـی کننـد. سـال گذشـته، اينترنشـنال بیزنـس تايمـز 
نوشـت: بیـش از 22 میلیـون نفر زائـر به کربـا رفته اند که يک 
رکـورد محسـوب می شـود. اربعیـن سـال گذشـته 17 میلیـون 
نفـر را بـه عـراق آورد. اربعین بـزر گترين گردهمايی سـاالنه در 
دنیاسـت که شـمار زائـران آن خیلـی فراتـر از دو میلیون نفری 
اسـت کـه هـر سـاله بـه حـج در مکـه می رونـد. بی بی سـی نیز 
در گـزارش خـود بـا اذعان به جمعیت شـگفت انگیز اين مراسـم 
گفـت: چـه بـرای يـک باور مذهبـی و چه بـرای اعام يـک پیام 
سیاسـی، حضـور میلیونـی عـزاداران در کربـا همـه نگاه هـا را 
بـه خـود جلـب کـرده اسـت؛ ناظرانـی کـه ممکن اسـت سـؤال 
کننـد پیـام عاشـورا کـه گفته شـده تـن نـدادن به ذلت اسـت، 
در زندگـی امـروز ايـن عـزاداران چه تأثیری گذاشـته اسـت. اما 
شـايد ايـن سـؤال پرسـیده شـود کـه چـرا پیـاده روی اربعیـن 

می بايسـت بـرای »جـوان مؤمن انقابی« مهم باشـد؟ پاسـخ به 
ايـن پرسـش می توانـد ابعـاد بیشـتری از عظمـت و اهمیت اين 

رخـداد مهـم عصر حاضـر را مشـخص کند.
1- »ايـن حرکـت، حرکـت عشـق و ايمـان اسـت؛ هـم در آن 
ايمـان و اعتقـاد قلبی و باورهای راسـتین، تحريک کننده و عمل 
کننـده اسـت؛ هـم عشـق و محّبـت... ترکیبـی اسـت از عقـل و 

عاطفه، ترکیبی اسـت از ايمان و عشـق « شـايد به همین علت 
هـم باشـد که سـال به سـال بـر جمعیـت شـرکت کنندگان در 

ايـن مراسـم افزوده می شـود. 
2- بزرگتريـن مشـکل جهـان اسـام، عـدم وجـود وحـدت بین 
مذاهـب و فـرق اسـامی اسـت. دشـمن نیـز دقیقـاً از همیـن 
موضـوع بـرای ضربـه زدن بـه پیکـره جهـان اسـام اسـتفاده 

می کننـد. حـال، پیـاده روی اربعیـن يکـی از اتفاقاتـی اسـت که  
می توانـد عامـل وحـدت بین مسـلمین شـود. »آن چه امـروز در 
درجـه اّوِل اولويـت بـرای دنیای اسـام قرار دارد، وحدت اسـت. ما 
مسـلمان ها خیلـی از هـم دور شـديم ... هرجـا نمونه هايـی از اين 
اجتمـاع را مـا مشـاهده کرديم، ولو تنها، جسـم ها در کنار هم قرار 
گرفتنـد، ديديـم انعکاس آن در دنیا مايه شـرف و آبروی اسـام و 
مسـلمین شـد... در اربعین حسینی میلیون ها انسـان در کنار هم 
قـرار گرفتنـد؛ خود اين حرکـت عظیم يک جمعی از مسـلمان ها 
- البتـه مخصـوص شـیعه نبود، سـنی ها هـم بودند - کـه در دنیا 

انعـکاس پیـدا کرد، عظیـم کردند؛ تجلیـل کردند.«
۳- حضور گسـترده و بی نظیر نسـل جوان در اين مراسـم، بیانگر 
آن اسـت کـه برخـاف القـای رسـانه های غربـی، نسـل سـوم و 
چهـارم انقـاب اسـامی نیـز هم چنان در مسـیر ديـن و معنويت 
در حـال حرکت انـد. آن هـم درسـت در زمان هايـی کـه بـا انـواع 
و اقسـام تبلیغـات رسـانه ای با هـدف دوری از معنويـت مواجهند. 
تحمل سـختی و سـعی بـر فائق آمدن بر مشـکات اين مراسـم، 
حاکـی از آن اسـت که نسـل جـوان جامعه ايـران، بـرای امتداد 
فرهنـگ دينـی و انقابـی، عـزم خـود را جـزم کـرده ا سـت. به 
همیـن دلیـل، پیـاده روی اربعیـن را می تـوان يکـی از جلوه های 
بـروز »عـزم ملـی« دانسـت: »ملّت ما عزم راسـخ خـود را هم در 
تحّمـل برخـی مشـکاتی که بـرای او  وجود داشـت نشـان داد، 
هـم در روز 22 بهمـن، در روز قـدس و در راهپیمايـی عظیـم 
اربعیـن ايـن عزم را، ايـن هّمت را از خود بُروز داد و نشـان داد.« 
اين هـا همـان شـاخص های شـناخت جامعـه ايـران اسـت کـه 
متأسـفانه سیاسـتمداران و رسـانه های غربی، عمداً يا سـهواً آن 
را نمی بیننـد، و يـا بهتـر بگويیـم نمی خواهند که ببیننـد. بعید 
نیسـت روزگاری نـه چنـدان دور، رئیـس جمهـور وقـت آمريکا 
از رئیـس سـازمان سـیا بـا عصبانیـت سـؤال کنـد کـه چـرا بـا 
ايـن همـه نیـرو و تجهیزاتـی که داريـد، نتوانسـتید عظمت اين 
رخـداد را پیش بینـی کنید؟ و او در جواب بگويـد: کامپیوترهای 

مـا ايـن را نمی فهمند. 
منبع )نشريه خط حزب ا...- شماره57(

گـر بخواهـم تنهـا يـک نکتـه را بـراي رفتارهاي مـان مـورد توجـه قـرار دهم، ا
خواهـم گفـت: خـوب اسـت کمتر حـرف بزنیم و کمتـر قضاوت کنیـم. به نظر 
مي رسـد میانگیـن ايراني هـا تقريبـاً در مـورد همه چیـز و همه کـس اظهارنظر 
مي کننـد؛ بعضـاً بـا قاطعیـت. عبـارات »مـن نمي دانـم«، »مـن اطاع نـدارم«، 
»مـن بـه اندازه کافـي اطاع نـدارم«، »من مطمئن نیسـتم«، »من بايد سـؤال 
کنـم«، »مـن بايـد فکـر کنـم«، »مـن شـک دارم«، »من در ايـن بـاره مطالعه 
نکـرده ام«، »مـن ايـن شـخص را فقـط يـک بـار ديـده ام و نمي توانـم در مورد 
او قضـاوت کنـم«، »مـن در مـورد ايـن فـرد اطاعـات کافـي نـدارم«، »اجـازه 
دهیـد مـن در ايـن رابطه سـکوت کنـم«، »فردا پس از مطمئن شـدن به شـما 
خبـر مي دهـم«، »هنـوز ايـن مسـأله بـراي مـن پختـه و سـنجیده نیسـت« و 

مشـابه ايـن عبـارات در ادبیـات عمومـي ما، بسـیار ضعیف اسـت. تصـور کنید 
اگـر بسـیاري از مـا اين گونـه بـا هـم تعامـل کنیـم، چقـدر کار قـوه قضائیـه 
کـم مي شـود. چقـدر زندگـي مـا اخاقي تـر مي شـود و از منظر توسـعه يافتگي 
چقـدر جامعـه تخصصي تـر مي شـود. در چنیـن شـرايطي، خبرنـگار تلويزيـون 
در مـورد برنامـه هسـته اي، نظر راننده تاکسـي را نخواهد پرسـید. اقتصاد داني 
کـه يـک مقالـه پزشـکي را خوانـده، خـود درمانـي نخواهد کـرد و شـیمیداني 
کـه هـر روز روزنامه هـا را مي خوانـد در مـورد آينـده اقتصـاد ايـران و وضعیـت 
سیاسـي چیـن اظهارنظـر نخواهـد کـرد؛ چه سـکوتي برقـرار مي شـود! و همه 
بـه خـود و مثبـت و منفـي برنامه هـاي خـود مي پردازنـد و کمتـر سـراغ سـر 
درآوردن از کارهـاي ديگـران مي رونـد؛ غیبـت کم مي شـود و تهمـت و توهین 
بـه حداقـل مي رسـد. حضـرت علـي)ع( مي فرماينـد: مؤمـن کسـي اسـت کـه 
بـا مـردم تعامـل کنـد تـا دانا شـود، سـکوت کنـد تا سـالم بمانـد و بپرسـد تا 
بفهمـد. يـک دلیـل اين کـه تولیـد ناخالـص داخلـي آلمـان بیـش از دو برابـر 
جمـع تولیـد ناخالـص داخلـي 55 کشـور مسـلمان اسـت، اين به خاطـر تمرکز 
مـردم بـه کار و فعالیـت و کوشـش هاي فـردي اسـت. اتفاقـاً چـون بسـیاري از 

مـا بـراي خـود کـم وقـت مي گذاريـم و خود را کشـف نمي کنیـم، به بیـرون از 
خودمـان و توجـه ديگـران نیازمنـد مي شـويم. بـه همیـن دلیـل، نمايش دادن 
در میـان مـا بسـیار جـاري و قدرتمنـد اسـت، چون در مـورد خـود نمي توانیم 
پنجـاه صفحـه بنويسـیم، از انتقـاد حتي انتقادي مايم، خشـمگین مي شـويم، 
چـون احساسـي بـار مي آيیـم و بنابرايـن ضعیـف هسـتیم، اعتماد به نفسـمان 

کم اسـت.
عمومـاً ظاهـر خـود را مي آرايیـم و در مخزن باطن ما، سـه قفله باقـي مي ماند. 
افـراد ضعیـف جامعـه ضعیـف را به ارمغـان مـي آورد. در برابر کم حـرف زدن و 
کـم قضاوت کـردن، فکـر و دقـت قـرار مي گیـرد. ارزش هـر انسـان مسـاوي بـا 
مقـدار زماني اسـت کـه براي فکر، کشـف خـود و خاقیت اختصـاص مي دهد. 
سـکوت فـراوان بهتريـن فـرآورده کـم قضـاوت کـردن اسـت. در ايـن مسـیر، 
محتـاج کتـاب خوانـدن، گفتگو و مناظره هسـتیم. بـا آگاهي و دانـش مي توان 
انسـان بهتـري بـود و به همیـن دلیل، نیازمند آموزش هسـتیم. بـه امید روزي 
کـه تلويزيـون کشـور بـراي ارائـه ديـدگاه در 25 موضـوع مختلـف از يـک نفر 

اسـتفاده نکند.

 گفتاری پیرامون اهمیت راهپیمایی اربعین ازنگاه مقام معظم رهبری

بزرگترین گردهمایی عالم

کمتر حرف بزنیم، کمتر قضاوت کنیم، اخالقی تر زندگی کنیم
دکترمحمودسریعالقلم

ادب چیست؟
ــیدن  ــران پوش ــاس گ ــت! ادب، لب ــدرک  نیس ادب، م

ــت. ــردن نیس ــهر زندگی ک ــاالی ش ــت. ادب، ب نیس
ادب، ماشــین خوب داشــتن نیســت. ثــروت و مــدرک 

ادب نمــی آورد.
ــت  ــه فرزندن ــت، ب ــرت امنی ــه همس ــی ب ادب، يعن
محبــت، بــه پــدر و مــادرت خدمــت و بــه دوســتانت 
شــادی را هديــه کنــی و بــرای جامعــه نعمــت باشــی، 
ــر  ــی و ه ــر لباس ــاش، در ه ــی ب ــا می خواه ــر کج ه

ــاش. پســتی کــه هســتی انســان ب

صندلی مسئولیت
اگــر روی صندلــی قربانــی نشســته ايد و علــل بدبختی 
ــد  ــادان، رئیــس بداخــاق عوامــل ب خــود را شــوهر ن
ژنتیکــی و ... می دانیــد و مســئولیت های خــود را 
ــی  ــما در وضعیت ــد، ش ــران می اندازي ــردن ديگ ــه گ ب
ــه  ــت و ب ــد داش ــی نخواهی ــه از آن رهاي ــتید ک هس
ــی خــود را  ــه صندل ــر اين ک بن بســت رســیده ايد! مگ
ــی مســئولیت بنشــینید ...! عــوض کــرده و روی صندل
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قاین قهرمان کشتی استان 

 

تیــم کشــتی شهرســتان قايــن بــا کســب ۶۳ 
ــام اول تیمــی   ــاز و شــش مــدال توانســت مق امتی
مســابقات قهرمانــی خراســان جنوبی را کســب نمايــد و 
ــوری  ــابقات کش ــرای مس ــتان ب ــده اس ــوان نماين به عن
برگــزار  فــارس  اســتان  در  آبــان  دوم  نیمــه  کــه 
می شــود، برگزيــده گــردد. ايــن مســابقات بــه میزبانــی 
ــردوس،  ــن، ف ــی از قاي ــور تیم هاي ــا حض ــد و ب بیرجن
اســامیه  و  بیرجنــد، سربیشــه  نهبنــدان،  طبــس، 
برگــزار شــد و تیــم قايــن بــه مربیگــری محســن فلکــی 
ــوی در  ــد تق ــتی محم ــتانی و سرپرس ــواد شهرس و ج

ــت. ــور ياف ــابقات حض ــن مس اي
در ايــن مســابقات، آقايــان مصطفــی ابراهیمــی در وزن 
۶5 کیلوگــرم، ابراهیــم مظفــرزاده در 70 کیلوگــرم، 
ــی  ــال غیب ــرم، ب ــی در 74 کیلوگ ــا ابراهیم محمدرض
وزن 9۶  در  علی اکبــری  عبــاس  و  کیلوگــرم  در 8۶ 
ــد  ــای مجی ــد و آق ــام اول را کســب کردن ــرم مق کیلوگ
ســعیدی در120 کیلوگــرم مقــام دوم را کســب کرد. در 
ايــن دوره از مســابقات آقايــان حســین غفــوری، کاظــم 
عقیقــی و علــی تقــی زاده از داوران کشــتی شهرســتان 
را  اســتان  داوران  امــر قضــاوت، کمیتــه  در  قايــن 

ــد. ــی نمودن همراه
.

حضور گردشگران آلمانی در قاین

بررســی های  هــدف  بــا  آلمانــی  گردشــگران 
هــدف  بــا  و  خراســان جنوبی  پتانســیل های 
ــران  ــور زعف ــوان ت ــران باعن ــا زعف ــتر ب ــنايی بیش آش
ــر  ــن )مدي ــوت نیم ــد. هارتم ــفر کرده ان ــتان س ــه اس ب
شــرکت گردشــگری ORIENT EXPRESS در 
ــه  ــران ب ــگری اي ــای گردش ــنده راهنم ــان و نويس آلم
ــی و  ــر گردشــگر آلمان ــراه 7 نف ــه هم ــی( ب ــان آلمان زب
ــیل های   ــی پتانس ــدف بررس ــا ه ــی ب ــگر ايران 2 گردش

ــور  ــن ت ــرد. اي ــفر ک ــتان س ــه  اس ــان جنوبی، ب خراس
توســط شــرکت خدمــات مســافرتی و گردشــگری 
پرتــو شــرق و بــا همــکاری اداره کل میــراث فرهنگــی، 

می شــود. برگــزار  گردشــگری  و  صنايع دســتی 

گردشــگران آلمانــی در ايــن برنامــه از جاذبه های شــاخص 
شهرســتان های اســتان، شــامل: شهرســتان های فــردوس، 
ــات  ــد، قاين ــان، بیرجن ــس، سربیشــه، درمی بشــرويه، طب
ــی در  ــگران آلمان ــد. گردش ــد می کنن ــدان بازدي و نهبن
ــوه  ــن و نح ــران قاي ــای زعف ــد از زمین ه ــیه بازدي حاش
برداشــت، خشــک کــردن زعفــران و از اماکــن تاريخــی 
ــردی   ــور زعفران گ ــد. ت ــد کردن ــن بازدي ــی قاي و مذهب
گردشــگران آلمانــی از مســجد جامــع قايــن، مــوزه آب، 
ــد. ــد کردن ــن بازدي ــر قاي ــوزه مردم شناســی و بوذجمه م

 توقف بستنی اعتمادیان مقابل
مس نوین کرمان

قايــن  اعتماديــان  بســتنی  فوتبــال  تیم هــای 
ــگ  ــم لی ــه پنج ــان در هفت ــن کرم ــس نوي و  م
دســته ســه کشــور در مجموعــه ورزشــی شــهید دکتــر 
امیــن زاده قايــن و بــا قضــاوت محمــود اصغــری، احمــد 
ــی از خراســان رضوی و عبــاس  آريــک و ابراهیــم امتنان
ــن  ــد. در اي ــم رفتن ــاف ه ــه مص ــن ب ــی از قاي يعقوب
ــر  ــک ب ــه ي ــا نتیج ــان ب ــن کرم ــس نوي ــم م ــازی تی ب
ــن  ــان قاي ــتنی اعتمادي ــم بس ــود، تی ــان خ ــر میزب صف
ــه 17  ــازی در دقیق ــن ب ــا گل اي ــت داد. تنه را شکس
ــوپ توســط مهــدی شــاهدی  ــع ناقــص ت ــی دف و در پ
بازيکــن تیــم بســتنی اعتماديــان قايــن وارد دروازه 
خــودی شــد. تیــم بســتنی اعتماديــان قايــن نماينــده 
ــک  ــا ي خراســان جنوبی در لیــگ دســته ســه کشــور ب
بــرد، يــک تســاوی و ســه باخــت تاکنــون چهــار امتیــاز 
ــه مصــاف  ــان ب ــازی بعــدی 22 آب کســب کــرده و در ب

ــت. ــد رف ــاد نصــر ســیرجان خواه ــال جه ــم فوتب تی

بازدید میدانی شهردار، فرماندار 
و معاون عمرانی فرمانداری از 

کارخانه آسفالت شهرداری  
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری، مهنــدس 
کهن ترابــی  دکتــر  قايــن،  شــهردار  نــوروزی 
ــی  ــاون عمران ــی مع ــدس امین ــات و مهن ــدار قاين فرمان
فرمانــداری از کارخانــه آســفالت شــهرداری قايــن 
ــهردار  ــدار ش ــن دي ــد. در اي ــد نمودن ــماره2( بازدي )ش
قايــن گزارشــی درخصــوص تجهیــزات و امکانــات 
ــن  ــود. وی در اي ــه نم ــد، ارائ ــفالت جدي ــه آس کارخان
گــزارش از نزديکــی کارخانــه جديــد آســفالت بــه 
شن شــويی شــهرداری و چــاه آب شــهرداری و تجهیــزات 

ــود. ــه نم ــی را ارائ ــه گزارش ــات کارخان ــی و اتوم فن

افزوده شدن 14 پزشک متخصص
به کادر پزشکی قاینات

ــان شهرســتان  سرپرســت شــبکه بهداشــت و درم
ــرده  ــای فش ــه رايزنی ه ــه ب ــت: باتوج ــات گف قاين
ــان جنوبی  ــص خراس ــکان متخص ــهم پزش ــق س و تحق
ــص  ــک متخص ــاص ۶1 پزش ــاری و اختص ــال ج در س
ــن  ــتان قاي ــه شهرس ــک ب ــتان، 1۳پزش ــن اس ــه اي ب
اختصــاص يافــت کــه بــا حضــور دکتــر نصرالهــی 
به عنــوان  کــه  بینــی  و  حلــق  گــوش،  متخصــص 
ــد شــد، ــز مشــغول خواهن ــن نی رياســت بیمارســتان قاي
ــرد:  ــح ک ــید. وی تصري ــر رس ــه 14 نف ــهم ب ــن س اي
هــم  هنــوز  متخصــص  کمبــود  اين کــه  علی رغــم 
ــن  ــور اي ــا حض ــا ب ــود، ام ــاس می ش ــات احس در قاين
ــه طــرز  متخصصیــن وضعیــت درمــان در شهرســتان ب
ــر حمیــدی  ــت. دکت ــا خواهــد ياف ــمگیری ارتق چش
ــه  ــن مشــکات اولی ــن متخصصی ــا حضــور اي ــزود: ب اف
و دلواپســی هايی کــه در حــوزه بهداشــت و درمــان 
و به خصــوص بخــش زنــان و جراحــی داشــتیم تــا 
حــدود 90 درصــد حــل خواهــد شــد. وی گفــت: 
حداقــل حضــور ايــن پزشــکان 20 تــا 2۳ روز در 
مــاه خواهــد بــود و امیدواريــم مــردم شهرســتان 
ــی بیمارســتان  ــا کادر درمان ــکاری بیشــتری ب ــز هم نی
ــا کمــک مــردم در  ــا بتوانیــم ب ــن داشــته باشــند ت قاي
حــل مشــکات بهداشــتی و درمانــی گام هــای مؤثــری 
برداريــم. دکتــر حمیــدی افــزود: بــا اضافه شــدن 
متخصصیــن مغــز و اعصــاب، جراحــی عمومــی، زنــان، 

قلــب، اطفــال، متخصــص عفونــی، راديولــوژی، چشــم، 
پوســت، متخصــص داخلــی و متخصــص گــوش، حلــق 
ــه کادر پزشــکی شهرســتان جمــع پزشــکان  و بینــی ب
متخصــص مــا بــه 29 پزشــک رســید. وی گفــت: 
ــترک در دو  ــورت مش ــت به ص ــم و پوس ــکان چش پزش
ــد  ــانی خواهن ــردوس خدمات رس ــن و ف ــتان قاي شهرس
ــه در  ــزان 4 روز در هفت ــن عزي ــدام از اي ــرد و هرک ک
ــور خواهنــد داشــت. وی هم چنیــن  ــتان حض شهرس
ــا مشــکل  ــی شهرســتان کــه ب مهم تريــن بخــش درمان
کمبــود پزشــک بــا آن مواجــه بوده انــد را حــوزه زنــان 
نــام بــرد و گفــت: خوشــبختانه بــا حضــور 2 متخصــص 
زنــان در شهرســتان، جمــع همــکاران مــا در ايــن 

ــید. ــص رس ــک متخص ــه ۳ پزش ــوزه ب ح

برپایی نمایشگاه پاییز بهاری
 در قاین

بــه همــت گــروه هنــری طــای ســرخ و بــا 
ــراث  ــهر و می ــورای ش ــهرداری و ش ــکاری ش هم
فرهنگــی و صنايع دســتی شهرســتان قايــن، نمايشــگاه 
هنــری در پــارک مســجد جامــع قايــن بــه مــدت ســه 

ــد. ــا ش روز برپ

اجرای نمایش سیار کالغ بال، 
توپ طال برای کودکان قاینی 

ــیار  ــر س ــی تئات ــزی تريل ــفر پايی ــه س در ادام
1۶آبــان  يکشــنبه  قايــن  بچه هــای  کانــون، 
ــی  ــی پرورش ــون فرهنگ ــیار کان ــی س ــان تريل میزب

ــد. ــران بودن ــتان ته اس
ــا«  ــوپ ط ــا، ت ــکی »کاغ ب ــده عروس ــش زن نماي
قصه گــو، داســتان کاغــی را بیــان می کنــد کــه 
ــت و  ــنده اس ــراق و درخش ــیای ب ــا و اش ــق ط عاش
ــد  ــگ می آي ــی رن ــر طاي ــه به نظ ــیئی را ک ــر ش ه
ــر  ــری ب ــه کبوت ــیری ب ــه در مس ــا اين ک ــد ت می رباي
می خــورد و کبوتــر تصمیــم می گیــرد تــا نشــانه 

ــد. ــه او بده ــا را ب ــد ط ــن گنب بزرگ تري
ــان  ــرورش فکــری کــودکان و نوجوان ــون پ ــر کان مدي
ــدف  ــت و ه ــا محوري ــش ب ــن نماي ــت: اي ــن گف قاي
انتقــال مفاهیــم فرهنــگ رضــوی و اهــل بیــت 
ــان  ــودکان و نوجوان ــن ک ــارت در بی ــت و طه عصم

ــد. ــرا ش اج

نشان افتخار دولت ژاپن در سال 2016 
به دانشمند ایرانی رسید

دولـت ژاپـن در ۳ نوامبـر 201۶ میـادی )1۳ آبـان 1۳95(، 
بـه 9۶ نفـر از اتبـاع خارجـی نشـان افتخـار اعطا کـرد. در اين 
میان دکتر نعمت حسـنی، رئیس دانشـکده عمران دانشـگاه شـهید 
بهشـتی موفق به دريافت نشـان افتخار »خورشـید تابان، انوار زرين 
بـه همـراه نقـش گل« شـد. وی بـا اسـتفاده از اجـرای پروژه هـای 
تبـادالت  گسـترش  بـه  ايـران  و  ژاپـن  بیـن  مشـترک  تحقیقاتـی 
تحقیقاتـی دوجانبـه و توسـعه همکاری هـا بیـن شـرکت های ژاپـن 
و ايـران و نیـز توسـعه تحقیقات مهندسـی زلزلـه در ژاپـن پرداخته 
اسـت و سـهم بزرگـی در ترويـج درک ژاپـن در ايـران را داراسـت. 
دکتـر نعمـت حسـنی در سـال 1۳۳8 در تهـران متولد شـد. وی در 
سـال 1۳7۳ بـا اسـتفاده از بورس تحصیلـی دولت ژاپن بـرای ادامه 
تحصیـل بـه ژاپن سـفر کـرد. در سـال 1۳74 زمان تحصیـل وی در 
مقطـع دکتـرا در دانشـگاه کوبه ژاپـن، زمین لرزه بزرگ »هانشـین« 
در کوبـه رخ داد. علی رغـم وقـوع ايـن زمین لرزه بـزرگ وی در کوبه 
مانـد و در سـال 1۳7۶ موفـق بـه دريافت مـدرک دکترا از دانشـگاه 
کوبـه شـد. وی بعـد از عزيمـت بـه ايـران، به دعـوت دانشـگاه کوبه 
مجـدد بـه ژاپن سـفر کـرد و به عنوان اسـتاديار در دانشـگاه کوبه به 
تدريـس پرداخـت. در ايـن میان وی بـه برگـزاری کارگاه های عملی 
ژاپـن و ايـران درخصـوص مديريـت بحـران و هم چنیـن بـه توسـعه 
شـرکت های  و  ايرانـی  متخصصیـن  توسـط  تحقیقاتـی  پروژه هـای 
ژاپنـی در زمینـه مقاوم سـازی در برابـر زلزلـه و اجـرای پروژه هـای 
مختلـف مشـترک میـان ژاپن و ايـران پرداخـت و تبـادل تحقیقاتی 
میـان ژاپـن و ايـران را گسـترش داد. دکتـر حسـنی فرهنـگ غنـی 
ژاپـن را يکـی از داليـل پیشـرفت اقتصـادی ژاپـن می دانـد و نتايـج 
تحقیقـات خـود را بـا چـاپ کتـاب »ژاپن چگونـه ژاپن شـد؟« را در 

سـال 1۳90 چـاپ کرد.

عارف: عده ای که در انقالب نقشی نداشتند 
اصالح طلبان را به سازش کاری متهم می کنند

اگر ناگفته ها گفته شود، مشخص می شود 
چه کسانی انقالبی و چه کسانی سازش کار بودند 

محمدرضـا عـارف در ديدار جمعی از نماينـدگان ادوار مجلس با 
اشـاره بـه فرارسـیدن سـالروز 1۳ آبـان، ايـن روز را تجلی روحیه 
استکبارسـتیزی ملـت ايـران دانسـت و گفـت: اگر بـه تاريـخ مبارزاتی 
ملـت ايـران رجـوع کنیـم می بینیـم که تـاش بـرای حفظ اسـتقال 
کشـور مهمتريـن ويژگـی مردم ايـران اسـت و در روز 1۳ آبان حرکتی 
کـه دانشـجويان پیـرو خـط امـام انجـام دادنـد بـه واقـع در راسـتای 
حفـظ تمامیـت ارضـی کشـور و جلوگیـری از مداخلـه بیگانـگان بـود. 
وی بـا يـادآوری نقـش اصاح طلبـان در وقايـع مهـم انقـاب ازجملـه 
حرکـت تاريخـی 1۳ آبـان گفـت: عده ای کـه خود در مبـارزات انقاب 
مهمتريـن  بطـن  در  کـه  را  اصاح طلبانـی  اکنـون  نداشـتند  نقشـی 
حـوادث انقـاب بودنـد متهـم به سـازش کاری بـا غرب می کننـد، ولی 
اگـر زمانـی بنـا بـه مصلحـت برخـی ناگفته هـا گفتـه شـود مشـخص 
می شـود چـه کسـانی انقابـی و چـه کسـانی سـازش کار بودنـد. عضو 
نظـام  ارزش هـای  مصادره کـردن  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 
اسـامی از سـوی يـک جريان سیاسـی را خطرنـاک برشـمرد و گفت: 
اصاح طلبـان در عمـل نشـان دادنـد انحصارطلـب نیسـتند و آمـاده 
گفتگـو و تعامـل بـا جريان هـای مختلـف سیاسـی داخـل نظـام بـا 
حفـظ هويـت اصاح طلبـی هسـتند امـا عـده ای دائمـاً در کشـور بـر 
آتـش تفرقـه می دمنـد و حیات شـان در دعواهـای حیـدری و نعمتی 
اسـت. وی بـا بیان اين که سـرمايه اصلـی اصاح طلبان مردم هسـتند، 
تأکیـد کـرد: تجربـه تاريخـی به مـا می آموزد کـه هر جـا همگرايی و 
همدلـی بیـن اصاح طلبـان وجـود داشـت به پیـروزی دسـت يافتیم 
کـه نمونـه اخیـر آن نقش آفرينـی فراکسـیون امیـد در رأی اعتماد به 
وزرای پیشـنهادی بـود. به عنـوان نماينـده مردم بزرگـوارم در مجلس 
از همـه همکارانـم کـه در روز رأی اعتمـاد تـاش کردنـد آرامـش در 
فضـای مجلـس حکـم فرمـا شـود و از تنـش و درگیـری جلوگیـری 
کردنـد تشـکر می کنـم چـرا کـه شـعار اصلـی اصاح طلبـان امیـد و 
آرامـش در کشـور اسـت و اگرچـه برخی افـراد و گروه هـا می خواهند 
مـا را وارد فضـای درگیـری و مخاصمـه کنـد، امـا بايـد با هوشـیاری 
مراقـب باشـیم در دامـی کـه بعضـاً از بیـرون مجلـس هـم مديريـت 
پیـش رو،  انتخابات هـای  بـه  اشـاره  بـا  عـارف  نیفتیـم.  می شـود، 
مهمتريـن نگرانـی اصاح طلبـان را عدم مشـارکت مـردم در انتخابات 
دانسـت و بـا بیـان اين کـه همـه جريانـات سیاسـی داخل نظـام بايد 
راهبـرد اصلـی خـود را مشـارکت حداکثـری مـردم در انتخابـات قرار 
دهنـد، خاطرنشـان کرد: مـردم ايران انتظـار دارند دولـت و مجلس با 
همـکاری بـا يکديگـر در رفع مشـکات اساسـی آن ها ازجمله مسـأله 
معیشـت و بیـکاری اقدامـات اساسـی انجـام دهنـد، امیـدوارم دولـت 
در فرصـت باقی مانـده بتوانـد بـا تکیـه بر ظرفیت هـای بالقـوه داخلی 
و بـا محوريـت اقتصـاد مقاومتـی گام هـای مؤثـری در بهبـود وضعیت 

اقتصادی کشـور بـردارد.  

روایت اینستاگرامی محسن رضایی 
از یک اسطوره

فرمانـده دوران جنـگ در صفحه شـخصی خود در اينسـتاگرام 
بـه روايـت شـیوه آشـنايیش بـا شـهید تهرانی مقـدم پرداخت و 
نوشـت: در جنـگ بسـتان شـهر مرزي جنوبـي، با وجود آتش شـديد 
دشـمن و نبـود آتـش خـودي، تحـت فشـار بوديـم. شـهید باقـري، 
جوانـي را به نـام تهراني مقـدم بـه من معرفـي کرد که بـه او مأموريت 
تطبیـق آتش هـا را دادم. در عملیات هـاي بعد، مسـئول توپخانه شـد 
و در عملیـات خیبـر نیـز مسـئولیت تشـکیل واحـد موشـکي را به او 
سـپردم. شـهید تهراني مقـدم، توانسـت مدرن تريـن و پیچیده تريـن 
صنعـت نظامـي را بـراي اولین بـار در ايـران راه انـدازي کنـد و به پدر 

موشـکي ايران لقـب گرفت.
آن تهراني مقـدم کـه امـروز بـه حـق، اسـطوره اسـت، روزي فقـط يک 
جـوان انقابـي با اسـتعداد و ناشـناخته بـود. جوانـان انقابي امـروز هم 
ناشـناخته هسـتند و ملت ما حـق دارند کـه از وجود جوانان خـود براي 

سـاختن آينـده ايران و رفع مشـکات امروزشـان اسـتفاده کنند.

ایـران اخبــار 

این گیاه به داد معده شما می رسد
ــان ع ــیرين بی ــاه ش ــاره گی ــنتی درب ــب س ــص ط ــیان متخص ــا عباس لیرض

اظهــار داشــت: شــیرين بیان گیاهــی خــودرو اســت کــه در بســیاری نقــاط 
ــع و کشــتزارها به عنــوان علــف هــرز  ــران رويــش دارد و در بســیاری از مرات اي
ــاه  ــن گی ــران از اي ــنتی اي ــب س ــع ط ــزود: در مناب ــود. وی اف ــوب می ش محس
ــرم  ــاه گ ــوان گی ــاه را به عن ــن گی ــود و اي ــرده می ش ــوس« نام ب ــوان »س به عن
ــر شــده اســت. ــرای آن ذک ــی ب ــد و کاربردهــای مختلف ــی کرده ان ــر معرف و ت

ايــن متخصــص طــب ســنتی در مــورد خــواص شــیرين بیــان گفــت: 
ــع  ــرای رف ــیرين  بیان ب ــرف ش ــوارد مص ــده ترين م ــناخته ش ــن و ش مهم تري
ــده و  ــده، درد مع ــات مع ــده، التهاب ــای مع ــد بدهضمی ه ــده مانن مشــکات مع
تــرش کــردن اســت کــه تأثیــر بســیاری دارد. وی عنــوان کــرد: شــیرين بیــان 
ــای  ــم کاربرده ــق ه ــینه و حل ــده س ــوان نرم کنن ــرفه و به عن ــان س در درم
ــه آن  ــیرين بیان ريش ــمت ش ــن قس ــت: مهم تري ــیان گف ــری دارد. عباس مؤث
اســت کــه هــم می تــوان آن را جوشــاند و هــم ريشــه آن را پــودر کــرد و پــودر 
آن را جوشــاند کــه هنــگام جوشــیدن مــاده ســیاه رنگــی از آن خــارج می شــود 

ــود.  ــه می ش ــان عرض ــیرين بی ــربت ش ــوان ش و به عن

ــا حــرارت  ــوع ديگــری از شــربت های شــیرين بیان را نیــز ب وی اظهارداشــت: ن
زيــاد تبديــل بــه رب شــیرين بیان می کننــد کــه همــان خــواص مثبــت را بــر 
روی معــده و درمــان ســرفه دارد، امــا به دلیــل غلظــت زيــاد نبايــد بــه مقــدار 

فــراوان مصــرف شــود.
ايــن متخصــص طــب ســنتی گفــت: گاهــی تمــام مايــع شــیرين بیان را از آن 
ــکل  ــه ش ــه ب ــانند  ک ــروش می رس ــک آن به ف ــاره خش ــوان عص ــه و به عن گرفت
ســنگی و بســیار محکــم اســت کــه در ايــن حالــت مانــدگاری آن بیشــتر اســت.
ــکل گوشــه کردن  ــرد: از عصــاره شــیرين بیان بــرای رفــع مش وی بیــان ک
ناخــن و دفــع عفونــت آن می تــوان اســتفاده کــرد. همچنیــن شــیرين بیان در 
ــه و درمــان تب هــای  ــت ادراری، زخم هــای کلیــه و مثان برطــرف کــردن عفون
ــنتی  ــب س ــص ط ــن متخص ــرد. اي ــتفاده ک ــوان اس ــم می ت ــدت ه ــی م طوالن
ــی از  ــراض ناش ــن و ام ــای مزم ــا هپاتیت ه ــرادی مبت ــت: در اف ــار داش اظه
اهتبــاس صفــرا، ســیروز کبــدی، نارســايی های شــديد کلیــوی، ديابــت 
شــیرين، آريتمی هــای قلبــی، پرفشــاری خــون انقباضــات و اختــاالت عصبــی 
ــد. ــاه را مصــرف کنن ــن گی ــد اي ــاردار و شــیرده نباي ــان ب ــز زن ــی و نی و عضان
وی تأکیــد کــرد: مصــرف دخانیــات به همــراه شــیرين بیان ســبب ايجــاد 
ــه  مســمومیت می شــود و اينکــه برخــی کارخانه هــای دخانیــات از شــیرين بیان ب
ــت. ــی اس ــد، کار خطرناک ــتفاده می کنن ــده اس ــده و خوش بوکنن ــوان طعم دهن عن

أثیــرات ورزش کــردن بــر ســامتی و بهبــود ت
کیفیــت زندگــی، موضــوع جديــدی نیســت؛ امــا 
زمــان مطلوبــی بــرای افزايــش تأثیرگــذاری آن وجــود 
ــک  ــترن« در ي ــورت وس ــگاه »ن ــان دانش دارد. محقق
ــه  ــلول های ماهیچ ــه س ــه مطالع ــد ب ــش جدي آزماي
ــتی  ــاعت زيس ــی س ــگاهی و بررس ــای آزمايش موش ه
بــدن آن هــا پرداختنــد. در آزمايش هــای ابتدايــیِ  
آن هــا در مختل کــردن ســاعت زيســتی، توانايــی 
ــر  ــدن نظی ــوخت های ب ــوزاندن س ــرای س ــلولی ب س
ــش  ــی در واکن ــور ژنتیک ــی به ط ــدی و چرب ــواد قن م
ــپس  ــد. س ــف ش ــیژن متوق ــن اکس ــت پايی ــه غلظ ب
ــا در  ــدِن موش ه ــلول های ب ــه س ــد ک ــان دريافتن آن
ــور  ــات به ط ــن حیوان ــه اي ــاعاتی ک ــن س ابتدايی تري
بــدن  ســوختی  مــواد  هســتند،  بیــدار  طبیعــی 
بــه بهتريــن شــکل را مصــرف می کننــد. اگرچــه 
ــان  ــا محقق ــتند، ام ــب رو هس ــی ش ــا حیوانات موش ه
انســان  در  می توانــد  آنــان  يافته هــای  معتقدنــد 
هــم بــه کار گرفتــه شــود. اکســیژن و ســاعت زيســتی 
داخــل ســلول های ماهیچــه ای در کنــار يکديگــر 
انــرژی تولیــد می کننــد و زمــان ورزش کــردن تعییــن 
می کنــد کــه عملکــرد آن هــا بــه چــه میــزان بــا هــم 

ــت.  ــگ اس هماهن
دکتــر »جــوزف بــاس« نويســنده ارشــد ايــن مطالعــه 
ــلول  ــت س ــت: ظرفی ــترن گف ــورت وس ــگاه ن از دانش
ــه  ــته ب ــود بس ــرد خ ــن عملک ــام مهم تري ــرای انج ب
ــرد ورزش  ــه ف ــی ک ــت. زمان ــاوت اس ــاعت روز متف س
ســبک انجــام می دهــد، ســلول ها بــرای تأمیــن 
انــرژی ضــروری از اکســیژن بهــره می برنــد، امــا 
و  هنگامــی کــه میــزان ورزش تشــديد می شــود 
اکســیژن کمتــری وجــود داشــته باشــد بــدن بــه مــواد 

ــی آورد. ــی رو م ــر چرب ــرانجام ذخاي ــدی و س قن
ــاعت  ــه س ــی ک ــزود: زمان ــن اف ــق هم چنی ــن محق اي

زيســتی را بــه لحــاظ ژنتیکــی تغییــر داديــم متوجــه 
ناهنجاری هــای  نــوع  يــک  شــديم در ماهیچه هــا 
جــدی بــه وجــود می آيــد. بــه گفتــه محققــان 
ــرد در  ــه ک ــکاران توصی ــه ورزش ــوان ب ــد نمی ت هرچن
چــه ســاعتی بايــد ورزش کننــد، امــا در آينــده شــايد 
بتــوان از ايــن يافته هــا جهــت مطلــوب ســاختن 

عملکــرد ماهیچه هــا بهــره بــرد.

چه زمانی ورزش کنیم؟
آگهي مزایده اموال منقول و غیر 

منقول نوبت اول
 9510425۶۳41000۳2- شـماره  اجرايیـه  راسـتاي  در 
شـماره  نامـه  داد  بـه  مربـوط   1۳95/04/0۶
9509975۶۳41001۶1 - 1۳95/02/۳0 صـادره از شـعبه 
صغـری  خانـم  لـه  قايـن،  حقوقی)خانـواده(  محاکـم  دوم 
سـرزهی فرزنـد عباسـعلی و علیـه خانـم هـا پريسـا لیايی 
و حـوا رمضانـی و آقـای رضـا لیايـی فرزنـد علـی، يـک 
دسـتگاه سـواری پرايـد، رنـگ سـفید شـیری بـه شـماره 
موتـور 18551 و شـماره شاسـی 1442275128111 بـه 
شـماره انتظامـی 54۶ص۳۳ ايـران 52 و يـک بـاب منـزل 
مسـکونی واقـع در آريـن شـهر- خیابـان سیدالشـهدا -20 
انتهـای خیابـان فاقـد پـاک شـهرداری بـه مسـاحت 195 
متـر مربـع عرصـه و 74 متر مربـع اعیان دارای اسـکلت فلز 
و دارای انشـعابات  آب و بـرق و گاز و تلفـن و فاقـد سـابقه 
ثبتـی بـوده و متعلـق به مورث محکـوم علیهم بنـام مرحوم 
صـادق لیايـی معرفـی که بـا قیمت کارشناسـی بـه ترتیب 
مبلـغ 45.000.000 ريال )خـودرو( و مبلغ 2۶4.770.000 
ريـال )منـزل مسـکونی( توقیـف گرديـده فلـذا در اجـراي 
مـاده 114 قانـون اجراي احـکام مدني، در قبـال محکوم به 
از طريـق مزايـده بـه فروش میرسـد، )توضیـح اينکه خودرو 
دارای 900.000 ريـال خافـی و عـدم رويـت بیمـه نامـه و 

السـتیک هـا بـا 45 درصـد و ملـک فاقـد سـابقه ثبتـی(
شرايط مزايده:

از   1۳95/09/01 مورخـه  دوشـنبه  مزايـده  جلسـه    -  1
سـاعت 10 لغايـت 11 صبـح بـا حضـور طرفیـن و نماينده 
محتـرم دادسـتان در دفتـر اجراي احکام مدني دادگسـتري 

قايـن برگـزار خواهد شـد.
از جلسـه  2- متقاضیـان میتواننـد در مـدت 5 روز قبـل 

مزايـده از ملـک مـورد نظـر بازديـد بـه عمـل آورنـد.
۳- مزايـده وفـق مـاده 128 قانـون اجـراي احـکام مدنـي 
در مـورد فـوق، از قیمـت پايـه شـروع و به باالتريـن قیمت 
پیشـنهادي واگـذار و کلیـه هزينههـاي اجرا بر عهـده برنده 

میباشـد. مزايده 
 4- برنـده مزايـده، فیالمجلـس میبايسـت ده درصـد مبلـغ 
و  توديـع  دادگسـتري  بـه حسـاب سـپرده  را  پیشـنهادي 
الباقـي را ظـرف يکمـاه بـه حسـاب مذکـور توديـع و فیش 

مربوطـه را ارائـه نمايـد.
5- چنانچـه متقاضـي پـس از برنـده شـدن انصـراف نمايد، 

مبلـغ واريـزي وديعـه بـه نفـع دولـت ضبط خواهد شـد.

 مدير اجراي احکام مدني دادگستري قاين- 
محمدحسين بني اسدي

آگهي مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

 9410425۶۳۳۳000۳5 شـماره  اجرايیـه  راسـتاي  در 
شـماره  دادنامـه  بـه  مربـوط   1۳94/02/2۳  -
شـعبه  از  صـادره   1۳9۳/12/18  -  9۳09975۶۳۳۳00771
اول محاکـم حقوقـی قايـن، لـه آقای علـی وطن دوسـت فرزند 
مختـار و علیـه آقـای محمـد غـام پـور فرزنـد غامرضـا، يک 
قطعه زمین دو نبش به مسـاحت 272 متر مربع واقع در شـهر 
اسـفدن- خیابـان سـلمان فارسـی)راه قديـم افیـن( مقابل ولی 
عصـر 7 سـمت غـرب خیابان سـلمان فارسـی بـا حـدود اربعه: 
شـماال بـه طـول 1۶ متر به میـان 10 متـری احداث نشـده- 
شـرقا بـه طـول 17 متر به اراضـی کربايی محمـد رضا رضايی 
و غربـا بطـول 17 متر به اراضی رها شـده و فاقـد اثار تصرف که 
هنـوز بـر و کف خیابان و میان آن مشـخص نشـده و واگذاری 
به شـماره 5 مورخ ۶7/11/15 شـورای اسـامی اسفدن به آقای 
غـام رضـا غـام پور و برابـر طرح هادی روسـتا خـارج از طرح، 
ولـی در حاشـیه خیابان سـلمان فارسـی واقـع گرديـده و فاقد 
سـابقه ثبتـی بوده توسـط محکـوم علیـه معرفی که بـا قیمت 
کارشناسـی مبلـغ 81.000.000 ريـال توقیف گرديـده فلذا در 
اجـراي مـاده 114 قانـون اجراي احکام مدنـي، در قبال محکوم 

بـه از طريـق مزايـده بـه فروش میرسـد، 
شرايط مزايده:

1 -  جلسـه مزايده دوشـنبه مورخه 1۳95/09/01از سـاعت 9 
لغايـت 10 صبـح با حضور طرفیـن و نماينده محترم دادسـتان 
در دفتـر اجـراي احـکام مدني دادگسـتري قاين برگـزار خواهد 
شـد. 2- متقاضیـان میتواننـد در مـدت 5 روز قبـل از جلسـه 

مزايـده از ملـک مـورد نظر بازديـد به عمـل آورند.
۳- مزايـده وفـق مـاده 128 قانون اجراي احـکام مدني در مورد 
فـوق، از قیمـت پايـه شـروع و بـه باالتريـن قیمت پیشـنهادي 
واگـذار و کلیـه هزينههاي اجرا بـر عهده برنده مزايده میباشـد. 
برنـده مزايـده، فیالمجلـس میبايسـت ده درصـد مبلـغ   -4
پیشـنهادي را به حسـاب سـپرده دادگسـتري توديع و الباقي را 
ظـرف يکمـاه به حسـاب مذکور توديـع و فیش مربوطـه را ارائه 
نمايـد. 5- چنانچـه متقاضي پس از برندهشـدن انصراف نمايد، 

مبلـغ واريـزي وديعـه بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد.
 مدير اجراي احکام مدني دادگستري قاين- محمدحسين بني اسدي
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در هفته هــای اخيــر حجــم حمــات و انتقــادات و هجمه هــا بــه فرمانــدار قاينات 
ــه بهانه هــای مختلــف  ــل و جريان هــای خــاص ب ــراد، محاف از ســوی برخــی اف
ــًا  ــی به صــورت کام ــد کــه جريان ــوان فهمي ــی می ت ــه اســت و به راحت افزايــش يافت
هدفمنــد و آگاهانــه و البتــه بــا برنامه ريــزی خــاص قصــد دارد تــا وضعيتــی را پديــد 
آورد تــا کهن ترابــی يــا خــود زيــر فشــار حمــات و انتقــادات از فرمانــداری قاينــات، 
کناره گيــری کنــد و اصطاحــاً عطــای آن را بــه لقايــش ببخشــد و يــا اين کــه زمينه ای 
برکنــاری وی را فراهــم آورد. در هفته هــای اخيــر ايــن انتقــادات و حمــات ســازمان 
يافتــه شــدت بيشــتر و دامنــه وســيع تری يافتــه اســت. به گونــه ای کــه کهن ترابــی در 
جلســه کارگــروه کارگــروه ســامت و امنيــت غذايــي شهرســتان بــا تأکيــد برامنيــت 
بهداشــتی ودرمانــی مــردم گفــت: بهداشــت روان و اهميــت روانــی جامعه بســيار مهم 
ــه  ــد ک ــی نمی خواهن ــی دارد و برخ ــی باالي ــای تخريب ــات فض ــتان قاين است.شهرس
مديــران بهداشــت روانی داشــته باشــند. شهرســتان مــا شــهری سياســت زده و بافضای 
ــا همــه کمبودهــای اعتبــاری،  تخريبــی باالســت وعلی رغــم ايــن کــه مديــران مــا ب
ــاد  ــران اتح ــورای اداری و مدي ــن ش ــد و بي ــاش می کنن ــتان ت ــا شهرس ــرای ارتق ب
برقــرار اســت و مديــران به خوبــی کار می کننــد، امــا برخــی هماهنگــی بيــن مديــران 
را نمی خواهنــد وخواهــش مــا ايــن اســت ايــن افــراد قــدردان ايــن مديــران باشــند و 
ذهــن آن هــا را آشــفته نکننــد. وی افــزود: بهتــر اســت ايــن افــراد بــه مديــران کمــک 
کننــد نــه اين کــه به دنبــال ايجــاد مشــکلی بــرای مديــران باشــند. کهن ترابــی گفــت: 
حداقــل کاری کــه می توانيــم داشــته باشــيم ايــن اســت کــه دلســوز شــهر خود باشــيم 

ونگذاريــم نظــام شــهری مــا ضربــه بخــورد.
ــدارد و از  ــی ن ــه وی تازگ ــبت ب ــادات نس ــات و انتق ــم از حم ــن حج ــه اي البت
ابتــدای شــروع بــه کار وی بــه عنــوان فرمانــدار قاينــات، وی همــواره زيــر 
شــديدترين انتقــادات از جانــب مخالفيــن دولــت بــوده اســت. از تعويــض دکــور 
اتــاق، انجــام ده گردشــی، تعويــض برخــی مديــران تــا هــر موضــوع کوچــک و 
بــزرگ ديگــری بهانــه ای بــوده اســت تــا عــده ای هــر نــوع حملــه و هجمــه ای را 
ــا ايجــاد دغدغــه و اضطــراب  ــد ب ــد و ســعی کنن ــت انجــام دهن ــه وی و دول علي
فکــری بــرای وی و ديگــر مديــران و متشــنج نمودن فضــای شهرســتان عمــًا وی 
ــداران  ــان فرمان ــب اين کــه در مي ــه جال ــا نکت ــد. ام را از انجــام وظايفــش بازدارن
قبلــی و کنونــی اســتان ايــن حجــم از حمــات و هجمه هــا بــه نوعــی فقــط گريبانگير 
وی بــوده اســت. البتــه بــا کمــی دقــت و بررســی می تــوان دريافــت کــه علــت بيشــتر 
هجمه هــا و حمــات بــه جهــت پايبنــدی وی بــه گفتمــان دولــت و ســعی در اجــرا و 
پياده ســازی آن و ســاير برنامه هــای دولــت تدبيــر و اميــد در شهرســتان اســت و ايــن 
کــه وی ســعی نکــرده اســت بــه ماننــد برخــی هم تايــان ديگــر در ســطح اســتان و يــا 
کشــور بــه نوعــی در مقابــل مخالفــان دولــت کوتــاه بيايــد و به مخالفــان دولــت امتياز 

و عرصــه را بــرای اقدمــات آنــان خالــی کنــد.
در هـر صـورت اين هـا همـه بهانـه ای شـد تـا بـا کهن ترابـی در مـورد ايـن مسـائل 
گفتگويی داشـته باشـيم و پاسـخ ها و تحليل های وی در مورد اين مسـائل آگاه شـويم.

در هفته هــای اخیــر دربرخــی محافــل و از ســوی عــده ای، بحــث کناررفتــن 
شــما از فرمانــداری قاينــات مطــرح شــده اســت، ايــن موضــوع تــا چــه حــد 

صحــت دارد؟
بــا توجــه بــه سیاســت زده بــودن شهرســتان قاينــات کــه مشــکلی قديمی اســت؛ 
عمدتــاً يــک جنــاح سیاســی خــاص در کشــاکش بازی هــای سیاســی خويــش 
برخــی مســائل را مطــرح می کنــد کــه بــا واقعیــت فاصلــه زيــادی دارد. اين کــه 
ــم  ــا تشــخیص و تصمی ــون و ب ــب، قان ــم براســاس سلســله مرات ــا بمان ــروم ي ب
ــی از  ــودش را دارد. برخ ــاص خ ــد خ ــت و فرآين ــرم اس ــتاندار محت ــخص اس ش
افــراد کــه مســئولیت خاصــی ندارنــد و منافــع آن هــا بــه خطــر افتــاده اســت، 
مدت هاســت کــه موضــوع رفتــن مــن را مطــرح می کننــد کــه ايــن فقــط آرزوی 
ــوده و  ــن ب ــن م ــال رفت ــراد به دنب ــن اف ــن اي ــان اســت. از روز اول انتصــاب م آن
ــب  ــی و تخري ــان عموم ــادی را در جهــت تشــويش اذه هســتند و شــايعات زي
ــد. درخواســت مــن هــم از  جايــگاه حقوقــی نماينــده عالــی دولــت انجــام دادن
مــردم قاينــات ايــن اســت کــه از امــروز تــا روز انتخابــات بــه شــايعاتی کــه در 
فضــای مجــازی و محافــل عمومــی مطــرح می شــود، توجــه نکننــد، چــون ايــن 
شــايعات براســاس برنامــه برخــی مخالفــان دولــت در راســتای تخريــب دولــت 
تدبیــر و امیــد و ايجــاد جــو ناامیــدی در میــان مــردم اســت، ايــن افــراد دوســت 
ــان در  ــع آن ــد  و مناف ــد و نشــاط و آرامــش را در جامعــه ببینن ــد کــه امی ندارن

ناآرامــی، اضطــراب و تشــويش اذهــان شــهروندان اســت. 

در هفته هــای اخیــر دامنــه حمــات و انتقــادات مخالفیــن دولــت در برخــی 
ــده  ــديدتر ش ــف ش ــای مختل ــه بهانه ه ــما ب ــه ش ــتانی علی ــانه های اس رس

اســت، تحلیــل شــما از علــت ايــن امــر چیســت؟
بلــه همین طــور اســت، اخیــراً برخــی رســانه های اســتان کــه از ايجــاد وحــدت 
ــژه  ــده اند، به وي ــراب ش ــار اضط ــتان دچ ــر شهرس ــای همفک ــن جريان ه در بی
يــک رســانه خــاص اســتانی، دقیقــاً از زمانــی کــه بحــث ائتــاف و وحــدت میــان 
ــت مطــرح شــد، حمــات و  ــی دول ــر و همســو و حام ــات همفک برخــی جريان

تخريب هــای ايــن ســايت خــاص اســتانی آغــاز شــد. 

ــته ايد، در  ــیاری داش ــد بس ــتان تأکی ــدت در شهرس ــر وح ــواره ب ــما هم ش
شــرايط حاضــر چــه تحلیــل و توصیــه ای بــرای حفــظ وحــدت در شهرســتان 

ــد؟ داري
قاينــات بــرای توســعه و پیشــرفت نیــاز بــه وحــدت و اجمــاع تمامــی جناح هــای 
سیاســی، دلســوزان، معتمديــن و نخبــگان دارد. وحــدت مــردم خیــر و برکــت 
ــدار  ــعه پاي ــه توس ــت يابی ب ــدار و دس ــب اقت ــردارد و موج ــه درب ــرای جامع ب
ــی و  ــات عقب ماندگ ــاف، موجب ــاد اخت ــزی و ايج ــردد. بی شــک فتنه انگی می گ
از بیــن رفتــن خیــر و برکــت در جامعــه می گــردد. متأســفانه برخــی افــراد کــه 
در گذشــته همــواره از اختاف افکنــی بیــن گروه هــای سیاســی و آحــاد جامعــه و 
حتــی در بیــن مديــران ســود بــرده و منافع شــان بديــن طريــق حاصــل می شــد 
در آســتانه انتخابــات تحرکاتــی کامــاً هدفــدار و مشــخص را برای ايجــاد اختاف 
ــات  ــتان قاين ــا در شهرس ــد. م ــروع کرده ان ــتان ش ــات شهرس ــردن ثب و از بین ب
بــرای اين کــه بتوانیــم فرآينــد توســعه را به خوبــی طــی نمايیــم، نیــاز بــه ثبــات 
ــن  ــردم، انســجام در بی ــن م ــی در بی ــش روان ــی، وجــود آرام سیاســی، اجتماع
ــت،   ــلم اس ــه مس ــم. آن چ ــران داري ــژه همفک ــزاب، به وي ــا و اح ــی گروه ه تمام
در ســايه ايــن وحــدت و انســجام بســیاری از دســتاوردهای مثبتــی کــه در طــی 
چهــار ســال گذشــته به دســت آمــده اســت، همچنــان حفــظ خواهــد شــد و در 

کنــار آن دســتاوردهای جديــدی نیــز کســب خواهیــم کــرد. 

ــتخدام  ــورد اس ــايت ها در م ــی س ــار برخ ــب و اخب ــی مطال ــورد برخ در م
همســر شــما در دانشــکده فنــی کــه موجــب برخــی انتقــادات از ســوی برخی 

محافــل علیــه شــما گرديــده اســت، چــه توضیحــی داريــد؟
ــوی  ــه تق ــد و داعی ــدار می دانن ــدار و واليتم ــود را دين ــه خ ــراد ک ــی اف برخ
و دينداری شــان گــوش فلــک را َکــر کــرده اســت، به راحتــی بــا آبــروی 
ــان مثــل  ــرای آن ــراد و شــهروندان ب ــد و هتــک حرمــت اف ــازی می کنن ــراد ب اف

ــت.  ــوردن اس آب خ
ــاط رســمی و  ــچ ارتب ــی اســتخدام شــده اســت و هی ــه در جاي ــده ن همســر بن
اداری بــا دانشــکده فنــی و حرفــه ای نــدارد. در ســال گذشــته توانســتیم مجــوز 
تأســیس آموزشــکده خواهــران را بگیريــم. ايــن دانشــکده از مهرمــاه جــاری در دو 
رشــته پذيــرش دانشــجو داشــته اســت و از ســويی باتوجــه بــه اين کــه دانشــگاه 
فنــی حرفــه ای هیچ گونــه مجــوزی بــرای اســتخدام بــه ايــن آموزشــکده نــداده 
ــکده،  ــت آموزش ــای رياس ــه تقاض ــا ب ــجويان، بن ــام دانش ــان ثبت ن ــود، در زم ب
ــن  ــا اي ــران ب ــام خواه ــرای ثبت ن ــه ب ــک هفت ــدت ي ــه م ــب ب ــر اينجان همس
ــه  ــده باتوجــه ب ــی همســر بن ــه داشــت. از طرف آموزشــکده همــکاری داوطلبان
رشــته تحصیلی شــان در مرکــز مشــاوره خصوصــی فعالیــت دارد و بــا توجــه بــه 
ايــن امــر همــکاری داوطلبانــه ای بــا خوابــگاه خیريــه ام االئمــه شهرســتان کــه 

وابســته بــه يکــی از مؤسســات خیريــه مشــهد اســت، داردکــه دانشــجويان مرکز 
دارالقــرآن و بخشــی از دانشــجويان آموزشــکده خواهــران نیــز، در آنجــا هســتند 
و وی داوطلبانــه همــکاری دارد و ضمــن آن کــه ايــن خوابــگاه هیــچ رابطــه اداری 
بــا دولــت نــدارد و همســر بنــده نیــز هیچ گونــه حقوقــی را از ايــن بابــت دريافــت 
ــاب و  ــه انق ــن ب ــود را مؤم ــه خ ــايت ها ک ــی از س ــت برخ ــم. الزم اس نمی نماي
واليــت می داننــد، قبــل از درج هرگونــه خبــری، تحقیقــات کافــی را انجــام دهند 

و بــرای تخريــب ديگــران بــه هــر ابــزار غیرشــرعی متوســل نشــوند.

ــی  ــراد و جناح هــای سیاســی شهرســتان، انتقادات ــراً از ســوی برخــی اف اخی
ــه نظــر شــما  ــران شهرســتان مطــرح می شــود ب ــه عملکــرد مدي نســبت ب

ايــن انتقــادات تــا چــه حــد صحــت دارد؟
مديــران دولــت تدبیــر و امیــد بــا توجــه بــه اهــداف و سیاســت های دولــت مبنی 
بــر توجــه بــه تمامــی اقشــار جامعــه به ويــژه اقشــار محــروم و رســیدگی و توجــه 
بــه تمامــی اقشــار جامعــه و رســیدگی بــه معیشــت مــردم فعالیــت دارنــد. اغلــب 
مديــران هــم همراهــی خوبــی بــا دولــت تدبیــر و امیــد دارنــد و به رغــم همــه 
ــارات و  ــود اعتب ــاله و کمب ــه خشکســالی های 18 س ــع از جمل مشــکات و موان
بودجــه، توانســته اند اهــداف ســازمانی خويــش را به خوبــی محقــق ســازند. بايــد 
توجــه داشــته باشــیم کــه خشکســالی 18 ســاله زنجیــره ای از مشــکات را بــرای 

مــردم به ويــژه روســتايیان محتــرم بــه وجــودآورده اســت. 
ــروری  ــاورزی و دامپ ــتان، کش ــردم شهرس ــت م ــد و معیش ــب تولی ــه غال وج
ــر مبنــای آب اســتوار اســت کــه باتوجــه بــه خشک شــدن  اســت و ايــن امــر ب
قنــوات و چاه هــا طبعــاً معیشــت مــردم دچــار مشــکل شــده اســت و موجــب 
بیــکاری در مناطــق روســتايی را فراهــم کــرده اســت. امــا بــا وجــود تمــام ايــن 
ــاورزی، در  ــرب و کش ــژه آب ش ــتايی به وي ــات روس ــش خدم ــکات در بخ مش
ســال جــاری بیشــترين اعتبــار را در شهرســتان تخصیــص داده ايــم و مديــران در 
حــوزه آبفاروســتايی، جهــاد کشــاورزی و امــور آب، تــاش مضاعفــی را بــرای حــل 
ــزرگ  ــروژه ب ــه از 10 پ ــتند. به طوری ک ــته داش ــال گذش ــی س ــکات در ط مش
آب و فاضــاب روســتايی اســتان، 5 پــروژه در قاينــات در حــال اجــرا اســت کــه 
اغلــب تــا پايــان امســال بــه بهره بــرداری می رســد. همچنیــن بیشــترين پــروژه 
آبیــاری نويــن و کانال کشــی و لوله گــذاری کــه بعضــاً از اعتبــارات ســفر رياســت 
جمهــوری تأمیــن شــده اســت در قاينــات انجــام گرفتــه اســت. بايد توجه داشــته 
باشــیم خــط قرمــز قانون اســت و قانــون فصل الخطــاب بــرای مديران شهرســتان 
اســت و حــوزه فعالیــت هــر مديــر توســط قانــون مشــخص شــده اســت و هــر 
يــک از مديــران در چارچــوب قانــون بــه وظايــف خــود عمــل می کننــد. مديــران 
ــور  ــون مح ــذاری و قان ــام قانون گ ــدگان در مق ــرا، نماين ــام اج ــی در مق اجراي

نظــارت و ارزيابــی مديــران را نیــز مشــخص نمــوده اســت.

در ســال آينده در کنــار انتخابــات حســاس رياســت جمهــوری، انتخابــات مهم 
شــوراها را در پیــش داريــم، نظــر شــما در رابطــه بــا ايــن انتخابات چیســت؟

در قانـون اساسـی جايـگاه شـورا بـا عنايت بـه نقش و حضـور مردم پررنگ شـده 
اسـت و در نظام مردم سـاالری دينی مردم بايد مشـارکت و حضور جدی داشـته 
باشـند. شـوراها و نیز قانون شـوراها بر اسـاس جلب مشـارکت هر چه بیشتر مردم 

در توسـعه همه جانبه شـهرهای خودشـان تدوين شده است.
ــرای به دســت  ــی اراده مــردم ب ــا رأی مــردم تشــکیل می شــود و تجل شــوراها ب
گرفتــن امــور محلــی خودشــان اســت. اگــر شــوراها بتواننــد مشــارکت تمامــی 
ــی  ــی و اجتماع ــی، عمران ــه فرهنگ ــا از جمل ــی حوزه ه ــهروندان را در تمام ش
ــار  ــد، ب ــتفاده کنن ــهر اس ــود در ش ــای موج ــه ظرفیت ه ــد و از هم ــب کنن جل
بزرگــی را از روی دوش دولــت برداشــته و می تواننــد در مســیر مشــارکت 
عمــوم مــردم، گام هــای بســیار خوبــی را بردارنــد. باتوجــه بــه جايــگاه شــوراها 
در حــل مشــکات و خدمت رســانی بــه مــردم، ورود بــه برخــی موضوعــات کــه 
ــزل  ــورا را متزل ــگاه ش ــال دارد، جاي ــی را به دنب ــی و جناح ــای سیاس چالش ه
ــون مشــخص کــرده اســت، بتواننــد  ــد. اگــر شــوراها آن چنــان کــه قان می نماي
ــرای  ــز ب ــد و شــهروندان نی ــای موجــود شــهر اســتفاده کنن ــه ظرفیت ه از هم
هرگونــه همــکاری و مشــارکت و همیــاری بــا شــهرداری تشــويق شــوند، قطعــاً 
ايــن فرآينــد بــه توســعه پايــدار شــهری خواهــد انجامیــد. نبايــد اعضــای شــورا 
برخــی منافــع سیاســی و يــا منافــع شــخصی را در تصمیمــات و يــا اقداماتــی که 
انجــام مــی دهنــد، دخالــت دهنــد و وحــدت و انســجام شــورای شــهر نبايــد از 

بیــن بــرود.  
اختاف نظــر و تضــارب آرا بــرای ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی فعالیت هــا الزم 
اســت و امیــد دارم شــورای شــهر قايــن در مــدت باقیمانــده از تمــام ظرفیت هــا 
و فرصت هــای موجــود در شــهر بــرای خدمت رســانی بــه مــردم و انجــام وظیفــه 
قانونــی خــود کمــال اســتفاده را بنمايــد. قطعــاً شــهروندان فضیلت منــد قايــن 
نیــز از هرگونــه همــکاری دريــغ نخواهنــد کــرد. جلــب اعتمــاد مــردم بزرگتريــن 
ــه  پشــتوانه شوراهاســت کــه در صــورت تحقــق آن، فرآينــد توســعه شــهری ب

ســهولت انجــام خواهــد شــد.

در هفته هـا و روزهـای اخیـر شـاهد برخی انتقـادات يـا بهتر بگويیـم هجمه ها 
علیـه امام جمعه محتـرم قاين آيـت ا...اصفهانی هسـتیم به نظر شـما علت اين 

امر چیسـت؟
آيـت ا... اصفهانـی امـام جمعه قاين منصوب حضرت امام خمینی)ره( هسـتند و از 
ابتدای انقاب در راسـتای تحقق اهداف انقاب و نظام مقدس جمهوری اسـامی 
نهايـت تاش خويـش را به کار گرفته اند. ايشـان همواره حامی مديران شهرسـتان 
در راسـتای حـل مشـکات مردم و خدمت رسـانی به مـردم بوده اند و در راسـتای 
ايجـاد وحـدت میان مديران شهرسـتان و برقراری آرامـش و ثبات در جامعه و حل 
مشـکات شـهروندان از هیچ گونه کمکـی دريغ نورزيده اند. آيـت ا... اصفهانی عمود 
خیمـه انقـاب در شهرسـتان بـوده و خواهنـد بـود و شـايعات و صحبت هايی  که 
اخیـراً از سـوی برخـی افراد خاص مطرح شـده اسـت در راسـتای خط همان هايی 
اسـت کـه منافع شـان در ايجـاد تفرقـه و اختـاف و ناامیـدی در جامعه اسـت. از 
ابتـدای روی کارآمـدن دولـت تدبیر و امید ايشـان بیشـترين همراهـی را با دولت 
داشـته اند که جا دارد من در همین جا از طرف خودم و شـورای اداری شهرسـتان، 

نهايت سـپاس را از ايشـان داشته باشم. 

يکـی از انتقاداتـی کـه همواره نسـبت به دولـت تدبیـر و امید مطرح اسـت اين 
اسـت که دولت نتوانسـته اسـت بـه وعده هايـش تحقق ببخشـد، به نظر شـما 

ايـن تا چـه حد صحـت دارد؟ 
 مهمتريــن شــعار دولــت، دمیــدن روح امیــد در جامعــه بــوده اســت و همیــن 
امیــد و نشــاط در جامعــه رونــق اقتصــادی و توجــه بــه زيرســاخت ها و تحــرک 
ــه  ــات در ســه ســال گذشــته ب ــال داشــته اســت. در قاين ــی را به دنب اجتماع
ــتايی کار  ــهری و روس ــای ش ــه پروژه ه ــل در زمین ــال قب ــام 8 س ــدازه تم ان
صــورت گرفتــه اســت. به عنــوان مثــال در حــوزه عمــران روســتايی بودجــه ای 
ــری  ــر ســال رشــد دو براب ــه روســتاها تخصیــص داده اســت ه ــت ب ــه دول ک
ــا  ــم ي ــتاها بوده اي ــی در روس ــی فراوان ــای عمران ــاهد کاره ــته اســت و ش داش
ــل در  ــت قب ــط دول ــت های غل ــر سیاس ــه در اث ــن ک ــی قاي ــهرک صنعت ش
آســتانه تعطیلــی قــرار داشــت، به تدريــج در حــال احیــا اســت؛ کــه می تــوان 
ــی( و  ــش خصوص ــورد فوالد)بخ ــه ن ــه کارخان ــروژه از جمل ــن پ ــه چندي ب
ــی  ــی از پروژه هاي ــل توجه ــش قاب ــرد. بخ ــاره ک ــا اش ــر پروژه ه ــی ديگ برخ
ــه  ــکات از جمل ــل مش ــود و به دلی ــده ب ــی ش ــل کلنگ زن ــت قب ــه در دول ک
ــود در ايــن دولــت پیشــرفت های قابــل  ــده ب تحريم هــای 12 ســاله راکــد مان
ماحظــه ای داشــته اســت. در حــوزه گردشــگری، اعتبــارات شهرســتان رشــد 
ــا ســاير پروژه هــای  ــا در حــوزه راه ســازی و ي ــل توجهــی داشــته اســت ي قاب
ــازی،  ــای راهس ــه حوزه ه ــی ب ــا نگاه ــز ب ــهروندان عزي ــه ش ــاختی ک زيرس
ســاماندهی ورودی هــای قايــن، منطقــه نمونــه گردشــگری، کتابخانــه مرکــزی 

ــد. ــی می برن ــتان پ ــت در شهرس ــای دول ــرفت وعده ه ــزان پیش ــه می و... ب

نماينـده قاينـات و زيرکـوه در جمـع مـردم قايـن در مسـجد جامـع با تسـلیت ايام 
سـوگواری محـرم و صفرگفـت: ايـن دوران خاطـرات تلخی برای شـیعه اسـت و اين 
حوادث بود که منجر به شـهادت امام حسـین)ع( و72 تن از بهترين ياران امام حسـین)ع( 
در کربـا شـد. وی افزود: شـیعه نبايد بگـذارد حـوادث دوران امام حسـن)ع(تکرار، و واليت 
تنهـا بمانـد، شـیعه نبايد بگـذارد مقام معظـم رهبری دغدغه داشـته باشـد و شـیعه نبايد 
بگـذارد داعـش در بغـل گـوش مـا نفـس بکشـد و راهـش مقاومـت و دين سـازی و وحدت 

است.
فاحتـی در بخش اول سـخنان خـود به اوضاع بین المللی اشـاره کرد و گفت: شـرايط کلی 
بین المللـی به نفـع نظـام ماسـت و از ايـن بابت که رژيم هايی که سـال های سـال نسـبت به 
نظام ما مقابله و دشـمنی داشـتند وگمان می کردند که اين دشـمنی ما را از مسـیر توسـعه 
تمدنـی بـاز می دارنـد، امروز فهمیده انـد که اين نظام يـک نظام مطرح در دنیاسـت و هرجا 
ورود پیـدا کنـد حرفـی بـرای گفتـن دارد و می توانـد در تعامـات بین دولی نقش اساسـی 
ايفـا کنـد. فاحتـی بیـان داشـت به عنوان مثـال در مباحث سـوريه دشـمنان قصـد تغییر 
حکومت سـوريه را داشـتند، اما ايران بدون در نظرگرفتن شـخص بشـار اسـد، و برای مردم 
شـهدای زيـادی را در دفـاع از مرزهـای جغرافیايـی از دسـت می دهد و نتیجه اين می شـود 
کـه اگـر امروزه نظام سـلطه برای سـوريه تصمیم می گیرند، نظـر ايـران را می پذيرند و بايد 
ايـران حضور داشـته باشـند و با نظر مردم سـوريه حکومت تعیین شـود و ايـن قدرت نظام 

ماست.  اسامی 
فاحتـی بااشـاره به مسـئله برجام گفـت: برخی از دولتمـردان از ابتدای تعهـد برجام چنان 
ذوق زده شـده بودند که گويا همه مشـکات کشـور حل شـده اسـت و حتی برخی اعان 
جشـن عمومـی داشـتند کـه بـا نظـر رهبـری جلوی ايـن افـراد گرفته شـد و مقـام معظم 
رهبـری نقطـه ضعف هـای برجام را گفتنـد و مجلس هـم ورود پیدا کرد و امروز خوشـحال 
هسـتیم کـه آن کسـی در بحـث برجام متهم اسـت کـه از ابتـدا نیروهای انقابی و ارزشـی 
می گفتند که اتهام مورد توجه آن اسـت وکسـی دولت را متهم نداشـت و نظام ديپلماسـی 
مـا را متهـم نداشـت وحـرف ما ايـن بود که کسـی به آمريـکا اعتماد نـدارد. وی افـزود: آن 
کسـی کـه بیشـترين نقـد را بر برجام داشـته اسـت، خود کشـور آمريـکا بـود و2روز بعد از 
برجـام 2/8دهـم میلیـارددالر پول های ايران بلوکه می شـود،2روز بعد برجام شـخصیت های 
حقوقـی وحقیقـی ايـران تحريـم می شـوند. وی اظهارداشـت: نتیجـه ايـن بی اعتمـادی را 
در 1۳آبـان ديديـم کـه سـر ملـت و نیروهـای ارزشـی و رهبرانقـاب بلند اسـت و باشـکوه 
می گوينـد بـه آمريـکا نمی شـود، اعتمـاد کـرد. وی افـزود: قـدرت ديپلماسـی با مشـارکت 

مردمـی و نظـرات هوشـمندانه مقام معظم رهبـری کاری می کند کارسـتان.
فاحتـی درخصـوص مباحـث داخلـی اظهارداشـت: واقعیـت امر اين اسـت که در شـرايط 
فعلـی کشـور چندسـالی اسـت کـه دچـار مشـکات عديـده ای هسـتیم. رکـود، بیـکاری، 
مشـکات اشـتغال جوانان به طور جدی و سـاير مباحث در زمینه های فرهنگی و اجتماعی 
و توجـه بـه ايـن هـم داريم که اگـر مطلبی دراين موارد از سـر دلسـوزی گفته می شـود، به 
معنـی مخالفـت و تضـاد و جبهه گیـری نیسـت، به خاطر اين اسـت که تا موضوعی شـفاف 
گفتـه نشـود نتیجـه ای بـرای رفـع نخواهد داشـت و اين هـا نه تنهـا در جمع مـردم بلکه در 

حضـور مسـئولین کشـوری از طـرف نمايندگان گفته می شـود.
فاحتـی اظهارداشـت: واقعیـت بايـد بـه مردم گفته شـود و بیـان واقعیت چـوب الی چرخ 
دولـت گذاشـتن نیسـت. وی بـا اشـاره بـه ديـدار بـا معـاون وزيـر نیـرو درخصـوص نصب 
کنتورهـای هوشـمند در چاه های کشـاورزی مردم شهرسـتان های قاينـات و زيرکوه گفت: 
کسـی منکـر اين نیسـت کـه کنتور هوشـمند چاه های کشـاورزی بايـد نصب شـود، اما در 
نصـب آن هـم بايـد قانـون برای همـه اجرايی شـود. فاحتی افزود: دراين ديدار اشـاره شـد 
کـه در شهرسـتان های قاينـات و زيرکـوه 80درصـد چاه هـای کشـاورزی، کنتور هوشـمند 
نصب کرده اند، اما در همین اسـتان خراسـان جنوبی شـهرهايی هسـتند که حتی 1درصد 
هـم چاه هـای آن هـا کنتـور هوشـمند ندارنـد و آن تبعیـض وظلـم اسـت. اگر بسـتر زمین 

شهرسـتان ما مشـکل دارد که مشـکل آن شهرسـتان هم هسـت. اما آيا آموزش به کشاورز 
مـا داده شـده اسـت کـه در ايـن موقعیت بی آبی چـه محصوالتی بايد کشـت شـود ؟؟ اين 

مباحـث هـم بايـد در کنار هوشمندسـازی در نظر گرفته شـود. 
نماينـده قاينـات و زيرکـوه در بخـش ديگری از سـخنان خـود گفت: مهم اين اسـت که در 
شـرايط فعلـی مجلـس شـورای اسـامی، مقـام معظم رهبـری، قـوه قضائیه و مـردم، همه 
دولـت را کمـک می کننـد. سـه سـال وانـدی اسـت که همـه ما مردم سـختی ها و شـرايط 
فراوانـی را تحمـل می کنیـم و آن هـم برسـر وعده هايـی کـه به مـا داده انـد و باالخـره بايد 
کسـی پاسـخگو باشـد. مشـکل مردم يعنی اين کـه برای رفع شـدن آن يـا برنامـه داريم ويا 
نداريـم و اگـر برنامـه ای نداريـم، به مردم گفته شـود. به عنوان مثال به وزير راه و شهرسـازی 
هـم گفتـه شـده کـه شـما مسـکن مهـر را مسـخره کرده ايـد و در آخريـن حـرف خودتان 
در مصاحبـه اخیـر گفته ايـد تنهـا واژه ای کـه می تـوان بـرای مسـکن مهر بـه کار بـرد، واژه 
شـلختگی اسـت. به ايشـان گفته شـد که ما حدود 2هزار مسـکن مهر در شهرسـتان داريم 
وجوانـان مـا خانـه دار شـده اند و اگـر نقصـی در بنايـی اسـت اين در همه سـاخت وسـازها 
وجود دارد. شـما که می گويید شـلختگی اسـت، شـما بگويیـد چه برنامـه ای داريد که هیچ 

پاسـخی داده نشد. 
اين هـا مسـائلی اسـت کـه بايـد گفتـه شـود و اگـر شـفاف گفتـه نشـود خیانـت کرده ايم. 

فاحتـی در بخـش ديگری از سـخنان خود بـه حوزه انتخابیـه قاينات و زيرکوه اشـاره کرد 
و گفت: وظیفه اسـت قدردانی داشـته باشـیم از همه خدماتی که در دوره های گذشـته در 
شهرسـتان انجـام شـده اسـت، امـا کارهای فراوانـی در قاينات بـر زمین مانده اسـت که اگر 
فکـر اساسـی برداشـته نشـود، مشـکات عديـده ای برای ما و نسـل جـوان آينده و توسـعه 

قاينـات ايجاد خواهد شـد. 
وی افـزود: در دولت هـای مختلـف تمرکـز بـر روی يک موضوعات خاص اسـت و اگـر از اين 
موقعیت هـا اسـتفاده بشـود، فايـده خواهد داشـت وگرنـه بعـد از آن کارهايی اگـر بر زمین 
بماند، فراموش می شـود وکسـی هم دنبالش نمی رود. بسـیاری از کارها بدون اين که کسـی 
را متهـم کنیـم برزمین مانده اسـت، مثاً مباحث آموزشـی اگر توجه نشـود طی چندسـال 
ديگـر بـا مشـکات عديـده ای مواجه خواهیم شـد. اگر فکری بـه حال دانشـگاه های قاين و 
به خصـوص بزرگمهـر برداشـته نشـود، طی چند سـال ديگر با مشـکات عديـده ای مواجه 
خواهیـم شـد و حل اين مشـکات با ايجاد رشـته های جـذاب، جذب هیئت علمی، اسـتاد، 

خوابگاه های در خور شـأن و.... اسـت.
منطقـه نمونه گردشـگری چـه وضع و حالی دارد، ورودی های شـهر، پـادگان غدير علی رغم 
پیگیری هـای مسـتمر اما بـاز هم حرکت الک پشـتی دارد، معـادن، کارخانه فوالد، شـهرک 
صنعتـی و کتابخانـه مرکـزی، بیمارسـتان، آب شـرب روسـتاها و... متأسـفانه از پروژه هايی 

اسـت که در زمانی که می شـد انجام داد، بعضاً به فراموشـی سـپرده شـد و االن هم به بهانه 
خشکسـالی اعتبـارات بسـیاری از دولتمردان بـه آن توجهی ندارند. دراين چند ماه گذشـته 

براسـاس اولويت بنـدی اگـر گام هـا را محکم برداريـم، می توانیم به نتايج خوبی برسـانیم. 
برخـی از کارهـا بـه نسـبت در اولويـت يـک قـرار دارد و بهداشـت و درمـان اولويـت اول 
مشـکات ماسـت و در ايـن زمینـه در چنـد مـاه گذشـته روی ايـن موضوع تمرکز داشـته 
و بیمارسـتان زيرکوه نیز تاحدودی توانسـت مشـکات شـلوغی بیمارسـتان قاين و مسـیر 
طوالنـی از زيرکـوه تـا قايـن را رفـع کنـد. وی افـزود: پیگیر سـاخت وسـاز جديد هسـتیم 
و در يـک سـاختمان تجهیـزات بیمارسـتانی و پزشـکان متخصـص هـم مسـتقر شـده اند. 
فاحتـی گفـت: بخـش توسـعه بیمارسـتان در اولويـت بعـدی اسـت کـه بـا پیگیری های 
انجـام شـده 1میلیاردو500میلیـون تومان برای اين بخش به حسـاب دانشـگاه واريز شـده 
اسـت. اختصاص 2دسـتگاه آمبوالنس از سـوی وزير بهداشـت به شهرسـتان نیز در دسـتور 
کار اسـت. وی در خصـوص بیمارسـتان دوم قايـن اظهارداشـت: ايـن بیمارسـتان هنـوز در 
کمیسـیون ماده 215 قرارنگرفته اسـت و فقط مجوز داده شـده اسـت، اما مجوز تنها کافی 

نیسـت و پیگیـر ايـن موضـوع نیز هسـتیم کـه مـاده 215را بگیرد. 
در بحـث متخصصیـن مشـکل داشـتیم و4مـاه از سـال پزشـک متخصـص نداشـتیم کـه 
به دلیـل برخـی از قانون ها پزشـکان طرح می توانسـتند با احتسـاب 4مـاه از مناطق محروم 
اسـتفاده کننـد وکمتـر از 12ماه خدمت کننـد و اين موضوع با پیگیری های وزير بهداشـت 
نیـز حـل خواهـد شـد. از پیگیری های ديگـری که انجام شـد، بحث پخش فوتبـال زنده در 
شهرسـتان بـود کـه با پیگیری هـای انجام شـده اين امر به صورت موقت انجام شـده اسـت 
و قـول وزيـر ارتباطـات بـرای حل دائمی اين مشـکل داده شـده اسـت. گام های توسـعه ای 
در شهرسـتان قاينـات بايد محکم برداشـته شـود و برای برداشـتن اين گام محکـم، نیاز به 

پارامتـر و ضرورت هايـی داريم.
بهتريـن اکسـیر وحـدت اسـت و نفـاق و تفرقه، شـکننده ملت هاسـت ،کسـی کـه بر طبل 
تفرقـه و نفـاق می کوبـد، از دام شـیطان سـخن می گويـد در صورتـی کـه وحدت تنهـا راه 
رسـیدن به توسـعه اسـت. و در طی چند سـال گذشـته، ضربات زيادی از اين تفرقه اندازی 

خورده ايـم و ديگـر بس اسـت.
وی افـزود: ايـن نمايندگـی نـه منصب اسـت و نـه جايگاه و خاک پای شـما بـودن و باقیات 
و صالحـات گذاشـتن هنر اسـت. همديگر را کمک کنیـد اگر وحدت ضربه بخورد، شـخص 
نماينـده ضربه نمی خورم، توسـعه شهرسـتان ضربه می خورد. به میـدان آمدن همه صاحب 
منصبان وکسـانی که دلسـوز شهرسـتان هسـتند، از ديگر پارامترهای توسـعه شهرسـتان 
اسـت و بارهـا اعـام کـرده ام کـه در توسـعه قاينات بـا هیچ کـدام از نامزدهـای انتخاباتی و 
نماينـدگان گذشـته اختافـی نـدارم و بـدون هر شـرط و شـروطی هرکس می توانـد برای 
توسـعه قاينـات قدمـی بـردارد و اگـر بـه میدان هـم نمی آينـد، خواهـش ما اين اسـت که 

به دنبـال تفرقـه ايجادکردن نیز نباشـند.
سـومین پارامتـر برای توسـعه در قاينات نیاز بـه مديران توانمند و شايسـته داريم. مدير 
توانمنـد مديـری اسـت کـه برای مـردم کار کنـد و برای رفع مشـکات مردم دلسـوزی 
داشـته باشـد، نـه اين کـه بله قربان گوی ما باشـد. مدير شايسـته و توانمند بـرای قاينات 

اين کـه اهـل ريسـک و کار باشـد و در اين موارد مباحث شـخصی مطرح نیسـت. 
قاينـات مصمـم بـر رشـد توسـعه اسـت و نیازمنـد توجـه مسـئولین اسـتانی هسـتیم. 
اسـتاندار بايد در جمع مردم حضور داشـته باشـد و مشـکات مردم را از زبان خودشـان 
بشـنود. بی توجهـی بـه مـردم از سـوی کسـی پذيرفتـه نیسـت و بی عدالتـی در توزيـع 
اعتبـارات ظلـم بـه مـردم شهرسـتان اسـت. فاحتـی در خصـوص اسـتیضاح وزرا و يـا 
بیـان مشـکات موجـود به صـورت شـفاف گفـت: اگـر تذکـری در جلسـات مجلـس از 
زبـان حقیـر شـنیده می شـود، در بحـث مخالفـت و سـنگ اندازی بـا برنامه هـای دولت 
نیسـت، بلکـه دفـاع از همـه مـردم مطـرح اسـت و نیاز اسـت کـه از حق و حقـوق همه 

مـردم دفاع شـود.

 فالحتی: بیان واقعیت مشکالت چوب الی چرخ دولت گذاشتن نیست 
توسعه قاینات نیازمند مدیران شایسته است

افــراد  از  برخــی   •
موضــوع  کــه  مدتهاســت 
مطــرح  را  مــن  کناره گیــری 
ایــن فقــط آرزوی  کــه  مــی کننــد 
آنــان اســت. از روز اول انتصــاب 
ــن  ــال رفت ــه دنب ــراد ب ــن اف ــن ای م
شــایعات  و  و هســتند  بــوده  مــن 
تشــویش  جهــت  در  را  زیــادی  
اذهــان عمومــی و تخریــب جایــگاه 
حقوقــی نماینــده عالــی دولــت انجــام 
دادنــد ایــن شــایعات بــر اســاس 
برنامــه برخــی مخالفــان دولــت در 
تدبیــرو  دولــت  تخریــب  راســتای 
امیــد و ایجــاد جوناامیــدی در میــان 
ــت  ــراد دوس ــن اف ــت، ای ــردم اس م

ندارنــد کــه امیــد و نشــاط و آرامش 
را در جامعــه ببیننــد  و منافــع آنــان 
در ناآرامــی، اضطــراب و تشــویش 

اســت.  شــهروندان  اذهــان 

• برخــی افــراد کــه خــود را دینــدار 
و والیتمــدار مــی داننــد و داعیــه 
گــوش  شــان  دینــداری  و  تقــوی 
ــی  ــتبه راحت ــرده اس ــر ک ــک را ک فل
ــد  ــی کنن ــازی م ــراد ب ــروی اف ــا آب ب
و هتــک حرمــت و حثیــت افــراد و 
شــهروندان بــرای آنــان مثــل آب 

خــوردن اســت.

برخــی  شــورا  اعضــای  نبایــد   •

منافــع سیاســی و یــا منافــع شــخصی 
را در تصمیمــات و یــا اقداماتــی کــه 
ــد  ــت دهن ــد، دخال ــی دهن ــام م انج
ــهر  ــورای ش ــجام ش ــدت و انس و وح

نبایــد از بیــن بــرود.  

ــی عمــود خیمــه  • آیــت ا... اصفهان
و  بــوده  شهرســتان  در  انقــاب 
خواهنــد بــود و شــایعاتی و صحبــت 
هایــی  کــه اخیــرًا از ســوی برخــی 
افــراد خــاص مطــرح شــده اســت 
ــوی  ــی از س ــط تخریب ــتای خ در راس
همــان هایــی اســت کــه منافعشــان 
و  اختــاف  و  تفرقــه  ایجــاد  در 

ناامیــدی در جامعــه اســت.

بررسی وضعیت سیاسی اجتماعی قاینات در گفتگو با فرماندار

مردم به شایعات توجه نکنند 
هدف مخالفان ناامیـد کردن مردم است


