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انتخابات شوراها
لزوم حضور هوشمندانه کاندیداها

ــه  ــوراها ک ــات ش ــان انتخاب ــه زم ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
ــات  ــود را در قاین ــاص خ ــت خ ــگاه و اهمی ــواره جای هم
داشــته اســت، عمــًا فضــای سیاســی- اجتماعــی منطقــه 
تحــت تأثیــر ایــن امــر قــرار گرفتــه اســت و از هم اکنــون 
ــاهد  ــترده ش ــدید و گس ــا ش ــی ام ــورت غیرعلن ــه ص ب
گروه هــای  و  جناح هــا  افــراد،  صف بنــدی  و  رقابــت 
ــت دارد،  ــان اهمی ــن می ــه در ای سیاســی هســتیم. آن چ
ــا و  ــر فض ــدت ب ــت در درازم ــن رقاب ــج ای ــرات و نتای اث
وضعیــت کلــی منطقــه اســت. آن چــه در ســال های اخیــر 
شــاهد بوده ایــم، ایــن بــوده اســت کــه افــراد و گروه هــای 
مختلــف در عرصــه انتخابــات از تمامــی ابزارهــا، امکانــات و 
قــدرت خویــش بــرای نیــل بــه پیــروزی بهــره می گیرنــد 
و  رقابت هــا  اوقــات شدیدشــدن  گاهــی  متأســفانه  و 
باالرفتــن تــب انتخابــات و هیجانات و احساســات ناشــی از 
ــا کمــال تأســف شــاهد  ــه آن جــا می رســد کــه ب ــا ب آن ت
ــته  ــا گذاش ــاق زیرپ ــون و اخ ــای قان ــه مرزه ــتیم ک هس
ــای  ــائل و رویداده ــور مس ــروز و ظه ــاهد ب ــود و ش می ش
ناخوشــایند و تلخــی می باشــیم کــه همــه مــا کــم و بیــش 

ــتیم.  از آن آگاه هس
آن چــه در مــورد ایــن انتخابــات در حــال حاضــر 
ــور  ــل حض ــه به دلی ــت ک ــر اس ــن ام ــت دارد، ای اهمی
پرشــمار تعــداد افــرادی کــه بــه انگیــزه و دالیــل 
ــن  ــد، هم چنی ــر می گردن ــه حاض ــن عرص ــاوت در ای متف
دلیــل  بــه  وجــود صف بندی هــای شــدید سیاســی 
و  سیاســی  گروه هــای  و  جناح هــا  پررنــگ  حضــور 
ــک از  ــرای هری ــات ب ــن انتخاب ــروزی در ای ــت پی اهمی
ــر  ــاس و خطی ــاص و حس ــت خ ــا و وضعی ــن جناح ه ای
منطقــه، زمینــه بــرای یــک رقابــت ســنگین و نفس گیــر 
ــن حــال سرنوشت ســاز فراهــم اســت و باتوجــه  و در عی
ــه شــرایط ذکــر شــده و مــواردی کــه ذکــر آن رفــت،  ب
ــد  ــه پیشــین مانن ــر ادامــه همــان روال و روی ــا ب اگــر بن
ــاز هــم شــاهد  ــد ب انتخابات هــای قبــل باشــد، قطعــاً بای
ــایند  ــت و ناخوش ــخ و زش ــوارد تل ــائل و م ــی مس برخ
باشــیم، بــا ایــن تفــاوت کــه باتوجــه بــه وضعیــت خــاص 
ــه  ــه ب ــه هم ــر ک ــال های اخی ــه در س ــاس منطق و حس
ــی  ــرات منف ــات و اث ــف هســتیم، تبع ــه آن واق ــی ب خوب
بــروز چنیــن وضعیتــی بســیار شــدیدتر و مخرب تــر 
ــه  ــود ک ــد ب ــته خواه ــابه در گذش ــوارد مش ــایر م از س
ــد کل  ــر رون ــی ب ــد و طوالن ــال های مدی ــا س ــد ت می توان

ــد.  ــذار باش ــه تأثیرگ ــائل منطق مس
از ایــن رو، شــرط اول حضــور در ایــن عرصــه بــرای افــراد 
ــه  ــک ب ــت و کم ــه دار خدم ــی داعی ــه همگ ــا ک و جناح ه
ــه  ــت ک ــن اس ــتند، ای ــه هس ــرفت منطق ــعه و پیش توس
ــداق  ــان مص ــه اقدامات ش ــد ک ــل نکنن ــه ای عم ــه گون ب
ــی  ــد و تمام ــدن باش ــن بری ــتن و بُ ــاخه نشس ــر سرش ب
ــات  ــک انتخاب ــای ی ــه پ ــه را ب ــار منطق ــرمایه ها و اعتب س

ــد. ــود نکنن ــت، ناب و رقاب

سـرمقـاله
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خاطره رهبری از دوران انقالب

ــال تلگرامــی ک ان
ه  یــگا پا
دفتــر  اطالع رســانی 
خامنــه ای  ا...  آیــت 
بــه  پســتی  طــی 
ــه  ــام ده ــبت ای مناس
خاطــره ای  فجــر، 
دربــاره  ایشــان  از 
روزهــای  نخســتین 

کــرد:  منتشــر  انقــالب 
 قبــل از ورود امــام بــا دوســتان روحانی جلســه ای 
ــام وارد  ــردا ام ــم: خــب ف ــم و گفتی تشــکیل دادی
ــیم و  ــاده باش ــاال آم ــد از ح ــود؛ بای ــران می ش ته
ــم. هرکــس  ــام را منظــم کنی ــت ام تشــکیالت بی
مســئولیتی بــه عهــده بگیــرد. همــه قبــول کردنــد 
ــم.  ــر کنی ــه فک ــن قضی ــاره ای ــم درب ــه بیایی ک
ــوم  ــن می ش ــم: م ــده گفت ــتیم. بن ــه گذاش جلس
قهوه چــی، رفقــا خندیدنــد و گفتنــد: شــوخی 
ــاً  ــم. اتفاق ــه، شــوخی نمی کن ــم: ن ــی؟ گفت می کن
چــون اهــل چایــی هســتم، خــوب چایــی درســت 
ــز  ــک چایی ری ــام، ی ــزل ام ــره من ــم؛ باالخ می کن

می خواهــد. آن چایی ریــز مــن باشــم.
 ایــن حــرف موجــب شــد کــه جلســه  مــا بــه یــک 
ــه  ــن این ک ــت بی ــرق اس ــت. ف ــوب رف ــمت خ س
ــه  ــد ک ــدف بگیرن ــی و ه ــیند جای ــس بنش هرک
ــن تشــکیالت چــه کســی باشــد؟ مــن  رئیــس ای
ــن مناســب ترم. شــما  ــم باالخــره م ــم بگوی در دل
ــک معارضــه  ــن مناســب ترم. این جــا ی ــد م بگویی
و دعــوا می شــود. مــا در ایــن دعــوا، به قــول 
مــا  انداختیــم. گفتیــم  لنــگ  زورخانه چی هــا 
ــگ  ــه لن ــری. هم ــا قهوه چی گ ــغل م ــتیم؛ ش نیس

ــت.   ــامان گرف ــد و کار س انداختن

بهترین تفریح 
رهبر معظم انقالب 

کانــال تلگرامــی دفتــر اطالع رســانی رهبــری 
کتابخانــه  در  رهبــری  از  انتشــار عکســی  بــا 
ایشــان  ســخنان  بازنشــر  بــه  شخصی شــان 
ایشــان  پرداخــت.  کتابخوانــی  بــا  رابطــه  در 
می فرماینــد؛ شــاید بهتریــن ســاعات تفریــح 
بــرای بنــده در شــبانه روز - کــه بخواهــم کار 
موّظــف انجــام ندهــم - آن ســاعاتی اســت کــه بــه 

می پــردازم.  خــودم  علمــی  کارهــای 

رهبری و سیره  با کالم 

ارلــز چــو، کارآفریــن سرشــناس چینــی، فرمولــی ریاضــی  چ
ــا  ــاس آن ب ــر اس ــه ب ــرده ک ــه ک ــس« ارائ در مجله»کوارت
ــوی  ــت جل ــاف وق ــت و کاســتن از ات ــی در وق کمــی صرفه جوی
ــوان  ــانی می ت ــه آس ــی، ب ــبکه های اجتماع ــا در ش ــون ی تلویزی
ــن در  ــور میانگی ــی به ط ــر کس ــد. ه ــاب خوان ــالی ۲۰۰ کت س
ــوای  ــد. محت ــه بخوان ــا ۴۰۰ کلم ــد ۲۰۰ ت ــه می توان ــر دقیق ه
ــن  ــت. بنابرای ــه اس ــزار کلم ــن ۵۰ ه ــور میانگی ــه ط ــا ب کتاب ه
اگــر ســاالنه ۲۰۰ کتــاب بخوانیــد، یعنــی در واقــع ۱۰ میلیــون 
کلمــه خوانده ایــد. ۱۰ میلیــون را کــه بــر ۴۰۰ کلمــه در دقیقــه 
ــاب  ــدن ۲۰۰ کت ــد خوان ــا می گوی ــه م ــم، نتیجــه ب تقســیم کنی
ــاعت.  ــی ۴۱۷ س ــه عبارت ــا ب ــرد، ی ــت می ب ــه وق ــزار دقیق ۲۵ ه
ــده   ــا نادی ــیاری از م ــه بس ــه ای ک ــو، نکت ــز چ ــه چارل ــه گفت ب
می گیریــم ایــن اســت کــه »مــا بــه انجــام برخــی کارهــا 
اعتیــاد داریــم و اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی دم بــه دقیقــه 
حواس مــان را پــرت می کننــد و نمی توانیــم وقــت را صــرف 
ــب آن  ــه مواه ــه ب ــم ک ــی کنی ــون کتاب خوان ــی هم چ کارهای
ــر  ــاری خــود را تغیی ــد الگوهــای رفت ــم.« اگــر قصــد داری آگاهی

ــی  ــز چــو راه کارهای ــد، چارل ــت کنی ــان را تقوی ــا ذهن ت ــد ت دهی
ــه کــرده اســت. ــرای اجــرا هــم ارائ ب

ــاد  ــد اعتی ــی بخواه ــر کس ــد. اگ ــا کنی ــط را مهی اول: محی
ــه نیســت کــه کوکائیــن در  ــد، عاقان ــرک کن ــه کوکائیــن را ت ب
چاردیــواری خانــه اش بــه ســادگی در دســترس باشــد. رســانه ها 
ــه  ــم ب ــا ه ــرک آن ه ــد و ت ــاد آورن ــی اعتی و شــبکه های اجتماع
ــه  ــی ک ــا جای ــانه ها را ت ــه رس ــوار اســت. هم ــدازه دش ــان ان هم
ــز  ــش از هرچی ــا را بی ــد و کتاب ه ــود دور کنی ــد از خ می توانی
دیگــری در دیــدرس و دســترس بگذاریــد. روی صفحــه موبایــل 
ــن های  ــد: اپلیکیش ــرات را بدهی ــن تغیی ــم همی ــان ه ــا تبلت ت ی
ــر و  ــد و توییت ــترس بگذاری ــی را در دس ــا کتاب خوان ــط ب مرتب

فیس بــوک و .. را دور کنیــد.
ــر  ــرای تغیی ــد. ب ــت کنی ــین را آپدی ــای پیش دوم: عادت ه
ســبک زندگــی نمی تــوان فقــط بــه اراده متکــی بــود. اراده در اکثر 
مواقــع حســاس، پشــت تان را خالــی می کنــد. بــه جــای آن بهتــر 
ــد. شــاید حتــی الزم باشــد از  ــان را شــکل دهی اســت عادت هایت
کســی کمــک بگیریــد تــا کنتــرل عادت هــا را بــه شــما بیامــوزد. 

بــرای  هــم   Superhuman by Habit خوانــدن کتــاب
ــود. ــه می ش ــا توصی ــکل گیری آن ه ــا و ش ــر عادت ه ــناخت بهت ش

ســوم: بی حــد و حصــر بخوانیــد. اگــر هدف تــان ایــن اســت 
ــخت گیر  ــدان س ــات چن ــاره موضوع ــد، درب ــتر بخوانی ــه بیش ک
نباشــید؛ از هــر حــوزه و عرصــه ای بخوانیــد. خودتــان را بــه راه و 
روش خاصــی هــم محــدود و مقیــد نکنیــد؛ هــم کتــاب کاغــذی 
بخوانیــد، هــم روی موبایــل و تبلت تــان نســخه های الکترونیــک 
ــه  ــان را ب ــد. خودت ــوش کنی ــی گ ــای صوت ــه کتاب ه ــم ب را و ه
جــا و موقعیــت خاصــی هــم محــدود نکنیــد؛ هــم روی نیمکــت 
پــارک می تــوان کتــاب خوانــد و شــنید و هــم در توالــت. 

ــد. ــار بگذاری ــا را کن محدودیت ه
ــا،  ــت فبه ــش هس ــر فرصت ــد. اگ ــل کنی ــه عم فرصت طلبان
اگــر نیســت فرصتــش را بســازید. اگــر هنــوز ســؤاالت بی پاســخ 
ــدن  ــد، خوان ــن داری ــی در ذه ــتی و زندگ ــاره هس ــادی درب زی
ــت  ــه پاسخ هاس ــیدن ب ــرای رس ــری ب ــتمر راه موث ــم و مس منظ
ــت وجویش  ــه در جس ــش از آنچ ــوالً بی ــن، معم ــته از ای و گذش

ــان خواهــد شــد. هســتید عایدت

ئیــس فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام صبــح ۱۹ دی ر
ــران  ــی مدی ــم گردهمای ــرای مراس ــی ب ــن پیام ــه و تدوی ــا تهی ب
ــا آغــاز جشــن های  ــان ب ــود ۱۲ بهمــن، هم زم ــرار ب جهــادی، کــه ق
دهــه فجــر برگــزار شــود، نوشــته بــود کــه بــه آخریــن پیــام او تبدیــل 

شــد.
بسم ا... الرحمن الرحیم

واژه »جهـاد« کـه جایگاهی رفیع در فرهنگ اصیل اسـامی دارد، 
پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی، مخصوصـاً از روزی کـه عده ای 
از جوانـان انقابـی، بـه ویـژه دانشـجویان دانشـگاه ها، تحـت لوای 
»جهـاد سـازندگی« گـرد آمدنـد و بـرای همـه مشـکات کشـور، 
یعنـی از برداشـت محصـوالت کشـاورزان گرفتـه تـا آغـاز بـکار 
صنایـع موشـکی، گره گشـای مردم، دولـت و نظام شـدند، معنایی 
گسـترده و وسـیع یافـت و فراتـر از میدان هـای جنگ، همـه ابعاد 
زندگـی اجتماعـی را در میادیـن گوناگون در برگرفـت که »دوران 
سـازندگی« بهتریـن نمونـه آن اسـت. دورانـی که هرکـس، حتی 
آنـان کـه از جبهه هـای جنگ برگشـته بودنـد، اراده و عزم خویش 
را جـزم کـرده بودنـد تـا تـداوم جهـاد را در آبادانـی خرابی هـای 
جنـگ و جبـران عقب ماندگی های تاریخی کشـور داشـته باشـند. 
در آن شـرایطی کـه سراسـر کشـور پهنـاور مـا، به ویـژه در مرزها 
و مناطـق محـروم و دوردسـت، کارگاهـی بـزرگ بـرای سـاختن 
ایـران عزیـز بـود، مدیریـت جهـادی را در همه بخش هـا به وضوح 
می دیدیـم کـه حتـی می توان گفـت که مسـئولیتی جهـادی بود. 
چـون، نـه تنهـا مدیران، بلکـه همه مـردم، ارث خویـش از انقاب 
و ایـران را تـاش بـرای پیشـرفت کشـور می دانسـتند و در اوج 

همدلـی، همـکاری و همراهـی مـردم و مسـئوالن، اگـر کسـانی 
بـه فکـر فسـاد هـم می افتادنـد، می دانسـتند نظـارت عمومـی بر 
وجدان شـان نهیـب می زد که اگر به دنبال سـود بیشـتر هسـتید، 
تنها راه عرفی، قانونی و شـرعی آن تاش بیشـتر در رقابتی سـالم 

بـرای سـاختن ایران اسـت.
ــر  ــته ب ــته و ناخواس ــال ها، خواس ــس از آن س ــه پ ــه ک از آن چ

ــاس  ــذرم و براس ــت، می گ ــردم رف ــران و م ــاب، ای ــام، انق نظ
ــران  ــای ای ــه ظرفیت ه ــگاه ب ــا ن ــم ب ــی، آن ه ــه خوش بین روحی
ــاال  ــت را ب ــتین هم ــت آس ــر وق ــه ه ــم ک ــرض می کن ــز، ع عزی
ــرای  ــا ب ــه بعضی ه ــه البت ــم ک ــوس عظی ــن اقیان ــم و در ای بزنی
ــور  ــرفت کش ــرای پیش ــد، ب ــاش می کنن ــردن آن ت ــود ک گل آل
ــر از حــد انتظــار در دســترس  بکوشــیم، افق هــای روشــن، زودت
ــروط  ــی از ش ــم و یک ــان مه ــن می ــه در ای ــود. آن چ ــد ب خواهن
ــای  ــه بخش ه ــران در هم ــادی مدی ــت جه ــی اســت، مدیری اصل
ــه  ــن ب ــز از دشمن تراشــی های شــعاری و پرداخت ــه و پرهی جامع
ــال  ــا دو ب ــه ب ــی اســت ک ــی اقتصــاد مقاومت سیاســت های اصول
اندوخته هــای علمــی و  درون زایــی و برون نگــری، می توانــد 
ــوه  ــدات انب ــه تولی ــی را ب ــان ایران ــات جوان ــکارات و اختراع ابت
برســاند کــه در آن صــورت، حتــی اگــر بــرای تعامــات علمــی و 
تجربــی هــم نباشــد، بــرای ارائــه بــه بازارهــای جهانــی، نیازمنــد 
نشســت های  امیــدوارم  کــه  هســتیم  عاقانــه  برون نگــری 
ــداف مقدســی  ــه اه ــرای دسترســی ب ــی ب ــراغ راه ــه، چ این گون
باشــد، تــا هیــچ وقــت کفــر نتوانــد در ایــران عزیــز بــا فقــر همراه 
ــن  ــا تشــکر از دســت اندرکاران ای ــک«  ب ــی َمَع شــود کــه »ُخذن
ــن  ــه یکــی از بزرگتری ــم ک ــادآوری می نمای ــه و ی مراســم، توصی
مشــکات کشــورهای جهــان ســوم، فراموشــی راه کارهــای عملــی 
همایش هاســت،  و  کنفرانس هــا  در  علمــی  پیشــنهادهای  از 
حــال آن کــه درمــان یــک بیمــاری صرفــاً بــا گــوش کــردن بــه 
حرف هــای پزشــکان نیســت و بایــد تلخی هــای دارو را نیــز 

ــرد. ــی تحمــل ک ــک دوره درمان ــرای ی ب

چقدر بی کالسی زیبا بود!

ادش بخیــر قدیمــا کــه »بــی کالس« بودیــم ی
بیشــتر دور هــم بودیــم و چقــدر خــوش 
ــر  میشــیم از  ــا کالس ت ــدر ب ــر چق می گذشــت و ه
همدیگــه دورتــر  میشــیم. قدیمــا کــه »بــی کالس« 
ــت و  ــه رف ــود و واس ــن نب ــل و تلف ــم و موبای بودی
ــا  ــه خونه ه ــود، همیش ــخصی نب ــیله ش ــد وس آم
ــی  ــا و وقت ــی از مهمون ــاده پذیرای ــود و آم ــز ب تمی
کلــون در خونــه در هــر زمانــی بــه صــدا در میومــد، 
خوشــحال می شــدیم؛ چــون مهمــون میومــد و بــه 
ــون  ــه چ ــد. آخ ــزار می ش ــی برگ ــادگی مهمون س
ــود و  ــن نب ــپزخونه ها اوپ ــم آش ــی کالس«  بودی »ب
ــت  ــود و از فس ــر و... نب ــردار و ماکروف ــای ف گازه
فــود خبــری نبــود، ولــی همیشــه بــوی خــوش غــذا 
آدمــو مســت می کــرد و هــر چنــد تــا مهمــون هــم 
ــم  ــود رو دور ه ــذای موج ــون غ ــد، هم ــه میوم ک
می خوردیــم و خیلــی هــم خــوش می گذشــت. 
تــازه چــون »بــی کالس«  بودیم میــز ناهارخــوری و 
مبــل هــم نداشــتیم و روی زمیــن و چهارزانــو کنــار 
ــم و  ــم و می خندیدی ــتیم و می گفتی ــم می نشس ه

ــم. ــی می کردی ــوش زندگ ــا دل خ ب
چقــدر  می بینــم  می کنــم  فکــر  کــه  حــاال 
ــا  ــه ب ــی ک ــه از وقت ــود! آخ ــا ب ــی کالس« زیب »ب
ــز  ــن شــدن و می کالس شــدیم و آشــپزخونه ها اوپ
ناهــار خــوری و مبــل داریــم و تــازه واســه رفــت و 
آمــد همگــی ماشــین داریــم و هــم تــو خونــه تلفــن 
داریــم و هــم آخریــن مــدل تلفــن همراهــو داریــم 
و خالصــه کلــی کالس هــای دیگــه؛ مثــل بخــار پــز 
و انــواع زود پــز و... داریــم  ولــی دیگــه آمــد و شــد 
ــر  ــازه ه ــاکالس شــدیم! ت ــی ب ــم! چــون خیل نداری
از چنــد گاهــی هــم کــه دور هــم جمــع میشــیم، 
کاًل درگیــر کالســیم و از صفــا و صمیمیــت و دل و 
ــان از  ــری نیســت! ام ــر ســادگی خب از همــه مهم ت
ــم دور  ــدر از ه ــا رو این ق ــا آدم ــه م ــن کالس ک ای
کــرده و این قــدر اســیر کالســیم کــه خیلــی وقتــا 

ــم.  ــوش می کنی ــم فرام خودمون

 کارآفرین سرشناس چینی با فرمولی ریاضی خواندنی

با کاستن از زمان وب گردی، سالی ۲۰۰ کتاب بخوانید

آخرین پیامی که آیت ا... هاشمی رفسنجانی نوشت

 از دشمن تراشی های شعاری پرهیز کنید

ــرد  ــک ف ــره ی ــی در چه ــود زیبای ــا کمب ــص ی نق
ــود  ــا کمب ــد، ام ــل مي کن ــوب تکمی ــاق خ را اخ
زیبایــی  چهــره  هیــج  را،  اخــاق  نبــود  یــا 
نمی توانــد تکمیــل کنــد. پایــه و بنــای شــخصیت 
ــن  ــد، و زیباتری ــان می باش ــر کردارش ــان ها ب انس
شــخصیت ها متعلــق بــه خــوش اخاق تریــن 

انسان هاســت. )نلســون مانــدال(

دنیــا جــای خطرناکیــه نــه بخاطــر کســایی 
ــه  ــی ک ــر اونای ــه بخاط ــن  بلک ــد میکن ــه کار ب ک

نمی کنــن. کاری  و  می بینــن 

بزرگان  سخن 
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تجلیل از عوامل،تیم اجرایی وحامیان اولین 
همایش ملی جغرافیا،محیط زیست، امنیت 

وگردشگری 

طــی مراســمی از ســوی دانشــگاه بزرگمهــر قاینــات از عوامــل، 
تیــم اجرایــی و حامیــان اولیــن همایــش ملــی جغرافیــا، محیــط 

زیســت، امنیــت وگردشــگری تجلیــل شــد.
 فرمانــدار قاینــات در ایــن مراســم بــا تشــکر از همــه عوامــل اجرایــی 
گروه هــای  و  شهرســتان  فعــال  ســمن های  و  مدیــران  همــه  و 
ــتفاده از  ــا اس ــانی و ب ــل و هم پوش ــجام، تعام ــا انس ــه ب ــب ک داوطل
ــو  ــه نح ــش را ب ــن همای ــتند ای ــی توانس ــی و کار تیم ــرد جمع خ
شایســته ای در ایــن شهرســتان بــه ســرانجام برســانند؛ اظهــار داشــت: 
ــه خــرد  ــه همایش هــا و برنامه هــای ملــی، نیــاز ب برگــزاری ایــن گون
جمعــی و کار تیمــی دارد کــه مــا در یکــی دو ســال گذشــته تــاش 
ــازی و  ــتان فرهنگ س ــطح شهرس ــم را در س ــن مه ــه ای ــم ک نموده ای
نهادینــه نماییــم. وی تصریــح کــرد: در طــی یکــی و دو ســال گذشــته 
مشــارکت ســمن ها و گروه هــای داوطلــب را در انجــام امــور مختلــف 
ــای  ــان جهــت انجــام برنامه ه ــرای ورود آن ــم و فضــا را ب محــک زدی
ایــن چنینــی فراهــم نمودیــم و در عمــل مشــاهده کردیــم کــه همین 
ــار مســئولین  ســازمان های مــردم نهــاد و گروه هــای داوطلــب در کن
دســتگاه های اجرایــی توانســتند خیلــی از امــور مختلــف را بــه 

ســرانجام برســانند.
کهن ترابـی خاطرنشـان کـرد: در طـی یـک مـاه گذشـته شهرسـتان 
قاینـات بـا اسـتفاده از خـرد جمعـی و کار تیمـی توانسـت دو رویـداد 
بسـیار بـزرگ، برگـزاری مسـابقات قوی تریـن مـردان ایـران و اولیـن 
همایـش ملـی جغرافیـا، محیـط زیسـت، امنیـت و گردشـگری را بـا 
انسـجام بیـن بخشـی و بـا همـکاری سـمن ها و مدیـران دسـتگاه های 
اجرایـی بـه نحـو مطلـوب و شایسـته ای به سـرانجام برسـاند. لـذا باید 
بـه سـمن ها توجه ویژه نمـود. چون داوطلبانـه کار می کننـد؛ در انجام 
امـور محولـه نهایـت تاش و دقـت را دارند. کهن ترابـی در پایان تأکید 
نمود: بحث خواسـتن، توانسـتن اسـت، زیـرا ما معتقدیم کـه اگر مردم 
بخواهنـد، می تواننـد کارهـای بسـیار بـزرگ را به خوبـی انجـام بدهند 
کـه البتـه شهرسـتان قاینات ایـن مهم را در عمـل به اثبات رسـانید و 
در یـک زمـان دو رویـداد بزرگ را در شهرسـتان به سـرانجام رسـانید. 
الزم بـه ذکـر اسـت در پایـان ایـن مراسـم از کلیـه عوامـل اجرایـی 
همایـش ملـی جغرافیـا، محیـط زیسـت، امنیـت و گردشـگری تجلیل 
شـد. هم چنین از سـوی شـهرداری و شـورای شـهر قاین، اداره محیط 
زیسـت شهرسـتان و فرمانـداری قاینـات و آمـوزش و پـرورش از دکتر 
احمـدی دبیـر اجرایـی ایـن همایـش و دکتر شـفیعی رئیس دانشـگاه 

بزرگمهـر قایـن نیز تجلیل شـد.

گزارش دیدار مسئوالن قاینات با خانواده  
شهدای انقالب اسالمی

 

در ششــمین روز از ایــام دهــه فجــر فرمانــدار 
قاینــات بــه اتفاق تعــدادی از مســئولین شهرســتان  
ــواده شــهیدان حــاج محمــد نصیــرزاده، شــهید  ــا خان ب
ــهدای  ــی، ش ــی الخ ــهید غامعل ــی و ش ــد صبیان محم
کــرد. گفت و گــو  و  دیــدار  قایــن  شــهر  انقــاب 
ــهر  ــن ش ــال ۱3۵۷ دومی ــهید در س ــا ۵ ش ــات ب قاین
پیشــگام خراســان بــزرگ در تقدیــم شــهید بــه انقــاب 
خانــواده  بــا  دیــدار  در  بــود. کهن ترابــی  اســامی 
ــق  ــا ح ــردن م ــه گ ــهدا ب ــت: ش ــاب گف ــهدای انق ش
دارنــد و مــا خــادم وابســتگان شــهدا هســتیم و حضــور 
ــم  ــن کاری اســت کــه می توانی ــزل شــهدا کم تری در من

ــیم. ــته باش داش

نمایشگاه توانمندی های هوافضای 
جوانان شهرستان قاین

جوانــان  فضــا  هــوا  توانمندی هــای  نمایشــگاه 
قایــن افتتــاح شــد. دبیــر انجمــن هــوا فضــا 
شهرســتان قایــن گفــت: در ایــن نمایشــگاه ایــن انجمــن 
ــرض  ــود را در مع ــی خ ــی و عمل ــای علم توانمندی ه
نمایــش عمــوم گذاشــت تــا بتواننــد جوانــان عاقه منــد 
ــت  ــدی وظیفه دوس ــد. مه ــذب نماین ــایی و ج را شناس
ــتان  ــا شهرس ــوا فض ــن ه ــه انجم ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــت ک ــور اس ــای کش ــن انجمن ه ــزو برتری ــن ج قای
ــدون  ــای ب ــواع پرنده ه ــرواز ان ــاخت و پ ــوص س درخص
سرنشــین فعالیــت می کنــد افــزود: آمــاده جــذب، 
مشــاوره و آمــوزش جوانــان عاقه منــد بــه انجــام 
ــا 3۰  ــوردی هســتیم. ایــن نمایشــگاه ت پروژه هــای هوان

ــد.  ــر می باش ــا )ع( ۸ دای ــام رض ــش ام ــن، نب بهم

 برپایی کارگاه آموزشی مقابله 
با ایدز و اعتیاد

ــات  ــر قاین ــال احم ــت ه ــس جمعی ــفی رئی یوس
گفــت: کارگاه آموزشــي پیشــگیري از اعتیــاد و 
ایــدز )ســتاره هاي نجــات( بــا شــرکت ۱۰۸ نفــر از 
ــد. در  ــزار ش ــاد برگ ــي اسفش ــگاه داوطلب ــاي پای اعض

ایــن کارگاه داوطلبــان بــا راه کارهــا پیشــگیري و مقابلــه 
ــي  ــگاه داوطلب ــدند. ۴ پای ــنا ش ــدز آش ــاد و ای ــا اعتی ب
بــا ۴۰۰ نیــروي داوطلــب درمســاجد و هیئت هــاي 
مذهبــي شهرســتان در راســتاي فعالیت هــاي بشــر 

فعالیــت مي کننــد. دوســتانه هال احمــر 

 برپایی جشنواره  غذا توسط 
جمعیت هالل احمر

 رئیــس هال احمــر قاینــات گفــت: جشــنواره غــذا 
و ســفره های رنگیــن بــا محوریــت ســبک زندگــی 
ایرانــی اســامی بــا شــرکت ۲۰ نفــر از خواهــران عضــو 
هال احمــر قاینــات برگــزار شــد. شــرکت کنندگان 
انــواع غذاهــای ایرانــی را بــه نمایــش گذاشــتند. یوســفی 
گفــت: بــا رأی داوران بــه ســه نفــر از شــرکت کنندگان 
کــه غذایشــان امتیــاز بیشــتری کســب کــرده بــود بــه 

رســم یــاد بــود هدایــای اهــدا گردیــد.

درخشش تیم قاین درجشنواره 
بازی های بومی محلی شرق کشور

تیــم روســتای اسفشــاد قاینــات در جشــنواره 
ــوش  ــور خ ــرق کش ــی ش ــی محل ــای بوم بازی ه
ــی  ــی محل ــای روســتایی و بوم ــر بازی ه درخشــید. دبی
قاینــات گفــت: جشــنواره یــک روزه بازی هــای بومــی و 
محلــی شــمال شــرق کشــور بــا حضــور ۱۷۰ ورزشــکار 
تیــم  و  شــد  برگــزار  بجنــورد  ارکان  روســتای  در 
روســتای اسفشــاد در قالــب تیــم نقــش آوران قهســتان 
ــنگ و  ــته های هفت س ــتان در رش ــی از اس ــه نمایندگ ب

ــت.  ــور یاف ــابقات  حض ــن  مس ــان در ای دال پ
روســتای  ورزشــکاران  داشــت:  بیــان  دهقــان زاده 
ــته های  ــام اول رش ــه مق ــان ب ــش آقای ــاد در بخ اسفش
ــد و در بخــش  ــان دســت یافتن هفــت ســنگ و دال پ
بانــوان نیــز در رشــته طناب کشــی مقــام اول و در 
ــرد.  ــود ک ــوم رو از آن خ ــام س ــنگ مق ــته هفت س رش
ــی  ــی و محل ــتایی و بوم ــای روس ــأت بازی ه ــر هی دبی
ــن شهرســتان  ــان گفــت: ورزشــکاران ای ــات در پای قاین
مقــام اول مســابقه بومــی محلــی اصفهــان، مقــام ســوم 
رشــته بورنــگ و مقــام اول طناب کشــی در رقابت هــای 
شــرق کشــور کــه در درمیــان برگــزار شــده اســت را در 
کارنامــه خــود دارنــد. در بخــش بانــوان نیــز تیــم بانــوان 
ــل  ــه مراح ــتان ب ــال 9۵ کردس ــابقات س ــن در مس قای

ــت. ــک هشــتم راه یاف ی

صدور بیش از  45۰۰ فقره مجوز 
بهداشتی- قرنطینه ای در قاینات

دکتــر گوهــری رئیــس شــبکه دامپزشــکی قاینــات 

ــه اهمیــت بهداشــتی و قرنطینــه ای  ــا توجــه ب گفــت: ب
فعالیــت میادیــن دام، کشــتارگاه های دام و طیــور، 
مرغداری هــا، گاوداری هــای صنعتــی و کارخانجــات 
خــوراک دام و طیــور شهرســتان از ابتــدای امســال 
۴۵6۱ فقــره مجــوز حمــل دام ســنگین و ســبک، مــرغ 
زنــده، گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ، ماهــی، شــیرخام، 
آالیــش خوراکــی و غیــر خوراکــی دام و طیــور و 
ــه  ــبکه ب ــه ش ــور توســط واحــد قرنطین ــود دام و طی ک
ــت. ــده اس ــادر ش ــور ص ــر کش ــتان های سراس شهرس

برپایی نمایشگاه » زمستان بهاري« 
ــودکان  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــر کان ــی مدی  صیف
ــتان  ــگاه» زمس ــت: نمایش ــن گف ــان قای و نوجوان
ــت  ــا هــدف گرامیداشــت دهــه فجــر و تقوی ــاري« ب به
ــر پــا شــده  توانمندي هــاي فرهنگــي، هنــري و اعضــا ب
اســت و شــامل۸۰  اثــر نقاشــي، ۱۲ جلــد پژوهــش، ۲6 
ــخ  ــاب تاری ــوان کت ــد کتاب هــاي دست ســاز، ۵۰ عن جل
انقــاب ، بیــش از ۵۰ اثــر خاطــره و کاردســتي خــاق 
ــز  ــاي مرک ــاي اعض ــل توانمندي ه ــفال حاص ــار س و آث
ــري  ــي هن ــز فرهنگ ــاي مراک ــي از اعض ــن و جمع قای
خراســان جنوبــي بــا موضــوع پیــروزي انقــاب اســامي، 

ــد. ــاز و آزاد مي باش ــت نم اهمی

افتتاح کارخانه آسفالت شهرداری 
قاین و بوستان امام علی)ع(

شــهردار قایــن در مراســم بهره بــرداری از کارخانــه 
آســفالت شــهرداری گفــت: ایــن کارخانــه در زمینی 
بــه مســاحت 3 هکتــار بــا ظرفیــت ۸۰۰ تــن در ســاعت 
به صــورت کامــًا اتومــات و بــا هزینــه ۱3میلیــارد 
ــرار گرفــت.  ــرداری ق ــال مــورد بهره ب و۸۵۰ میلیــون ری
ــت  ــه نهای ــن کارخان ــزود: در ای ــوروزی  اف ــدس ن مهن
ــت.  ــده اس ــده ش ــی دی ــت محیط ــتانداردهای زیس اس
ــه  ــن کارخان ــوخت ای ــر س ــال حاض ــت: در ح وی گف
گازوئیــل و مــازوت اســت و بــا توجــه بــه ایــن کــه خــط 
انتقــال گاز در ایــن منطقــه وجــود دارد امیدواریــم کــه 
بــا همــکاری مســئولین شــاهد گازرســانی بــه کارخانــه 
ــدازی  ــا راه ان ــت: ب ــوروزی گف ــن باشــیم. ن آســفالت قای
ــه  ــه 9 نفــر به صــورت مســتقیم مشــغول ب ــن کارخان ای
کارخواهنــد شــد. شــهردار قایــن در ادامــه بــا اشــاره بــه 

ســایر پروژه هــای افتتاحــی شــهرداری گفــت: در دهــه 
ــارد  ــار ۷ میلی ــا اعتب ــی )ع( ب ــام عل ــتان ام ــر بوس فج
ــامل  ــار ش ــاحت دو هکت ــال در مس ــون ری و۷۴۰ میلی
۱۲۰۰۰مترمربــع فضــای ســبز،۷۰۰۰مترمربع موزائیــک 
فــرش بــه بهره بــرداری رســید. وی افــزود: در ایــن 
ــرای اســکان زائریــن در نظــر  ــارک فضــای مناســب ب پ
ــگری  ــه گردش ــن جنب ــت و هم چنی ــده اس ــه ش گرفت
گونه هــای  کــه  به طــوری  دارد  نیــز  تفریحــی  و 
ــران در  ــه زرشــک و زعف گیاهــی کاشــت شــده از جمل
ــا دو  ــافرین ب ــنایی مس ــد وآش ــرای بازدی ــارک ب ــن پ ای
محصــول اســتراتژیک شهرســتان در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.

حضور باستانی کاران قاین در
 کالس مربی گری

 

ــن  ــیرخدا قای ــه ش ــتانی کاران زورخان ــر از باس ۴ نف
در کاس هــای دوره مربی گــری درجــه 3 ورزش 
باســتانی کــه در زورخانــه امیرعــرب بیرجند برگزارشــد، 
شــرکت کردنــد. درایــن دوره آموزشــی کــه بــه مــدت 3 
روز از ۱3بهمــن تــا ۱۵بهمــن در بیرجنــد برگــزار شــد 
آقایــان قاســم قائم پنــاه، محمــد رفیــع زابلــی، محمــود 
ــیر خــدا و  ــه ش ــان از زورخان ــری، محســن اعتمادی اکب
ــار  ــداث ذوالفق ــه در دســت اح ــش از زورخان ــواد فروه ج

روستای اسفشاد حضور داشتند.

برنامه کوهپیمایی و صعود 
کوهنوردان باشگاه ستاره کاویان

۸ بهمــن گــروه کوهنــوردی باشــگاه ســتاره کاویــان 
ــای  ــتی آق ــه سرپرس ــی ب ــای هفتگ ــق برنامه ه طب
ــد  ــه ســعید رفتن ــه روســتای کات ــژاد ب حســن هادی ن
و موفــق بــه صعــود بــه قلــه مــزار شــدند. ایــن صعــود 
در یــک روز ســرد کــه میــزان بــرف در ارتفاعــات 
تقریبــا بــرف بــه 6۰ ســانتی متر می رســید، انجــام شــد. 
اعضــای گــروه در ایــن صعــود عبــارت بودنــد از: حســن 
هادی نــژاد، محمــد گچســوزمقدم، روح ا... امیــن زاد، 
ــی،  ــین فرنگ ــیدزاده، حس ــی، س ــواد تدین ــان، ج جالی
علــی فاقــدی، امیرفرنگــی، علیرضــا خاشــاکی، دهقانــی، 

هاشــمی نیا.

شــماره های  مطالــب  ادامــه  در 
قبــل در معرفــی طــرح قایــن ۱3۹6 
ادامــه  در  و  شهرهوشــمند  نخســتین 
بررســی رونــد اجرایــی ایــن طــرح در 
مدیریــت  زارع  امیــر  آقــای  بــا  قایــن 
یــگان آمــار شــرکت آرتاگســتر خراســان 
جنوبــی  بــه گفــت وگــو نمودیــم. آن چــه 
ماحصــل گفــت  ادامــه می خوانیــد  در 

می باشــد. بــا وی  وگــو 

• لطفا خودتان را معرفی کنید؟ 
بــه نــام خــدا، امیــر زارع کارشــناس ارشــد 
یــگان  مدیریــت  شــهری،  برنامه ریــزی 
ــی  ــار شــرکت آرتاگســتر خراســان جنوب آم

ــتم. هس

• یگان آمار چیست و چه ساختاری و 
وظیفه ای دارد؟

و  آمارگیــران  از  متشــکل  آمــار  یــگان   
و  اســت  آماربــرداری  اجرایــی  مدیــران 
وظیفــه آن نیــز برداشــت اطاعــات مکانــی 
ــت  ــا و مدیری ــن و المان ه ــی اماک و توصیف

می با شــد.  آن  اجرایــی 

ــردم  ــورد م ــدس برخ ــاب مهن • جن
ــون  ــا کن ــرداران ت ــا آمارب ــبه ب و کس

ــت؟  ــوده اس ــه ب چگون
بــا تشــکر فــراوان از همــکاری مــردم فهیــم 
ــازه داران  ــبه و مغ ــر کس ــن، اکث ــهر قای ش
ــع  ــرح مطل ــن ط ــای ای ــه از مزای ــی ک زمان
می شــوند از طــرح اســتقبال می کننــد و 
ــؤال  ــان س ــه برایش ــاغل ک ــدادی از مش تع
ــار  ــه آم ــی ک ــا توضیحات ایجــاد می شــود، ب
بــرداران در اختیارشــان قــرار می دهنــد 
ــد  ــام می دهن ــا انج ــا م ــکاری الزم را ب هم
و مــن وظیفــه خــود دانســتم کــه از مــردم 
ــه  ــن کمــال تشــکر را ب و کســبه شــهر قای
ــان  ــتر خراس ــرکت آرتاگس ــی از ش نمایندگ

ــی داشــته باشــم.  جنوب

• همشــهریان و کســبه  چگونــه بایــد 
آماربــرداران را بشناســند؟ 

ــه مخصوصــی  ــا اســتفاده از کارت و جلیق ب
ــد.  ــه همــراه دارن ــرداران ب کــه آمارب

• افق پروژه پایگوس را چگونه می بینید؟ 

اول  مرحلــه  بــه حساســیت  توجــه  بــا 
آماربــرداری کــه ســخت و دقیــق می باشــد، 
ــراوان کار را  ــت ف ــا دق ــا ب ــرداران م آمارب
پــروژه  انــداز  دنبــال می کننــد، چشــم 
پایگــوس خیلــی امیدوارکننــده و پرمنفعــت 
ــرای مــردم و اهالــی شهرســتان می باشــد  ب
ــحالم  ــی خوش ــود خیل ــه خ ــه نوب ــن ب و م
ایــن پــروژه اولین بــار در شــهر قایــن انجــام 
می شــود و مــا اولیــن شــهر هوشــمند 
ــتیم.  ــی آن هس ــور اجرای ــه مح ــور در س کش

• رونــد پــروژه از ابتــدا تاکنــون 
چگونــه گذشــته اســت؟ 

ــروز کــه  ــه ام ــا ب ــروژه ت ــخ شــروع پ از تاری
ــته ایم  ــذرد توانس ــه می گ ــه هفت ــدود س ح
کلیــه مشــاغل، اماکــن و معابــر شــهر قایــن 
را ثبــت در نقشــه کــرده و آماربــرداران 
ثبــت  مشــغول  هفتــه  روز  نخســتین  از 
ــا  ــه ب ــی و مصاحب ــورت جزئ ــاغل به ص مش
کســبه می باشــند کــه ایــن مرحلــه نیــز تــا 
بــه امــروز  در ۲ منطقــه بــه اتمــام رســیده 
ــش  ــدی را پی ــه رش ــریع و رو ب ــد س و رون
ــزی  ــی از برنامه ری ــه حت ــت ک ــه اس گرفت

ــد.  ــر می باش ــز جلوت ــده نی ــام ش انج

• آیــا تــا امــروز مشــکالتی هــم پیــش 
روی شــما و آماربــرداران بــوده اســت ؟ 
شــرایط  بــه  می شــود  مشــکات  از 
ــد روزه و  ــن چن ــی ای ــب آب و هوای نامناس

عــدم همــکاری تعــداد بســیار محــدودی از 
ــا اطاعاتــی کــه  کســبه اشــاره کــرد کــه ب
می گذارنــد  اختیارشــان  در  آماربــرداران 

اکثــراً حــل می شــود. 

از  انتظــاری  چــه  آمــار  یــگان   •
دارنــد؟  همشــهریان 

همان گونــه کــه اشــاره کــردم مــردم و 
کســبه فهیــم شــهر همــکاری الزم را بــا مــا 
دارنــد، انتظــاری کــه مــا داریــم ایــن اســت 
ــرداران  ــه این کــه کار آمارب ــا توجــه ب کــه ب
ــت  ــت، نهای ــاس اس ــق و حس ــیار دقی بس
همــکاری را بــا مــا انجــام دهنــد تــا همگــی 
بــا هــم طبــق شــعار مقــدس ســال و 
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
کــه بــه نــام ســال )اقتصــاد مقاومتــی، 
اســت،  شــده  مزیــن  عمــل(  و  اقــدام 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــریع تر و بی نقص ت س

ــم.  ــمند گام برداری ــهری هوش ش

ــان را  ــه وقت ت ــن ک ــکر از ای ــا تش • ب
ــخن  ــد، س ــرار دادی ــا ق ــار م در اختی

ــد. ــان را بفرمایی ــی خودت پایان
ــگزارم  ــکر و سپاس ــی متش ــم خیل ــده ه بن
کــه ایــن پــروژه را  پوشــش داده و منعکــس 
بــا  آینــده  هفتــه  انشــاا...  می نماییــد. 
خبرهــای بهتــری بــرای مــردم شــریف 

قایــن، درخدمت تــان خواهیــم بــود.

درگفت و گو با مدیر یگان آمار پروژه پایگوس مطرح شد

لزوم همکاری مردم و کسبه با آمارگیران پروژه
 قاین 1396 نخستین شهرهوشمند

برنامه ریــزی  جلســه  در  فرمانــداری  اجتماعــی  سیاســی  معــاون 
ــوم ا... ۲۲  بهمــن در شهرســتان قاینــات کــه  ــی ی برگــزاری راهپیمای
در ســالن جلســات فرمانــداری برگــزار گردیــد؛ ضمــن تبریــک ایــام ا... دهــه 
ــروزی  ــالگرد پی ــن، س ــوم ا... ۲۲  بهم ــی ی ــت: راهپیمای ــار داش ــر، اظه فج
ــل توطئه هــای دشــمنان نظــام مقــدس  ــران را در مقاب انقــاب اســامی ای

ــد. ــه می کن ــامی بیم ــوری اس جمه
ــتگی،  ــمبل همبس ــه س ــاه ب ــرد: ۲۲  بهمن م ــح ک ــه تصری ــی در ادام برات
ــرای  ــه ب ــل شــده اســت ک ــی تبدی ــاد مشــارکت و افتخــار مل انســجام، نم
ــار  ــوان روز افتخ ــن روز به عن ــژه در ای ــای وی ــا و فعالیت ه ــرای برنامه ه اج
ــه  ــه روز هم ــترده و ب ــجم، گس ــزی منس ــد برنامه ری ــی، نیازمن ــرور مل و غ
مســئولین و دســت اندرکاران می باشــد. وی بیــان داشــت: حضــور گســترده 
اقشــار مختلــف مــردم در مراســم راهپیمایــی یــوم ا...۲۲  بهمن مــاه، تجلــی 

پشــتوانه مردمــی و عظیــم نظــام اســت. 
لــذا مــردم ایــن شهرســتان همان طورکــه در دوران مختلــف انقــاب 
ــی  ــردم انقاب ــف م ــذار داشــته اند؛ اقشــار مختل ــگ و تأثیرگ حضــوری پررن
و همیشــه در صحنــه شهرســتان قاینــات آمــاده حماســه آفرینی مجــدد در 

ــوم ا... ۲۲ بهمــن هســتند. ی
براتــی در پایــان اشــاره بــه زمــان و شــروع راهپیمایــی یــوم ا... ۲۲ بهمــن 
در شهرســتان قاینــات کــرد و افــزود: انشــاءا... راهپیمایــی عظیــم یــوم ا...۲۲ 
ــوی  ــه روز ۲۲ بهمــن از جل ــح جمع ــن رأس ســاعت ۱۰ صب بهمــن در قای

ــام  ــان ام ــس از طــی مســیر از خیاب ــاز و پ ــن آغ ــع شــهر قای مســجد جام
ــان شــهید امیــن زاده،  ــه میــدان شــیرازی و در ادامــه خیاب خمینــی) ره( ب
ــدان  ــی، می ــهید رجای ــان ش ــر(، خیاب ــت تی ــهید ) هف ــاد ش ــدان بنی می

ــی نمــاز جمعــه ختــم خواهــد شــد. ــه مصل ــا ب ــی و در انته طالقان

برگزاری جلسه برنامه ریزی برگزاری راهپیمایی  ۲۲ بهمن در قاینات

۲۲  بهمن به سمبل همبستگی، انسجام 
نماد مشارکت و افتخار ملی 

3 گزارش- خبر
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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ــدار قاینــات در دیــدار اعضــای شــورای اداری شهرســتان   فرمان
ــام ا... دهــه فجــر  ــا امــام جمعــه قایــن کــه در اولیــن روز از ای ب
و  تخریب هــا  همــه  علی رغــم  اظهارداشــت:  گرفــت؛  صــورت 
کارشــکنی ها و تبلیغــات ســوئی کــه دشــمنان و مخالفیــن و به ویــژه 
منتقدیــن داخلــی کــه از نقــد گذشــته و بــه تخریــب رســیده اســت 
ــت را  ــار دســتاوردهای دول ــان آم ــا زب ــا  ب ــد، ام ــت دارن ــه دول برعلی
ــای  ــت: در هفته ه ــم. وی  گف ــان می کنی ــتان و کشــور بی در شهرس
ــیر  ــاهد س ــًا ش ــا 9۵ کام ــال 9۲ ت ــر س ــای فج ــت و دهه ه دول
ــتیم. ــتان هس ــی در شهرس ــی و کم ــد کیف ــا از بُع ــودی پروژه ه صع

کهن ترابــی بیــان داشــت: در هفتــه دولــت ســال 93 در شهرســتان 
ــا  ــا هزینه۱۲میلیــارد تومــان و در دهــه فجر9۷پــروژه ب ۸9 پــروژه ب
ــید و  ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــارد توم ــغ بر۱۲/۵میلی ــاری بال اعتب
ــر۴۰  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــت ســال 9۵ نیز۱۵۰پ ــه دول در هفت
میلیــارد تومــان و در دهــه فجــر امســال نیــز ۱9۲پــروژه بــا اعتبــاری 
ــن  ــه ای ــرداری اســت ک ــاده بهره ب ــان آم ــارد توم ــر ۱۰۸میلی ــغ ب بال
را داشــته ایم  پروژه هــا  نشــان می دهــد، ســیر صعــودی  آمــار 
ــادی  ــات زی ــد زحم ــر و امی ــت تدبی ــتان در دول ــران شهرس و مدی

کشــیده اند.
ــی  ــا مبن ــی از روزنامه ه ــی در یک ــه موضوع ــاره ب ــا اش ــی ب کهن تراب
ــده ام  ــروز آم ــن ام ــت: م ــن هســتند گف ــران خائ ــه مدی ــن ک ــر ای ب
ــران  ــه مدی ــم ک ــم و بگوی ــاع کن ــود دف ــران خ ــت مدی ــه از حیثی ک
شهرســتان در حــق مــردم خیانــت نکرده انــد و در این جــا از خــودم 
ــت  ــا دس ــه ب ــم ک ــاع می کن ــی دف ــه از مدیران ــم بلک ــاع نمی کن دف
خالــی و علی رغــم تمــام مشــکات و محدودیت هــای قانونــی و 
ــته اند  ــتان توانس ــن شهرس ــه ای ــتان ب ــز اس ــی مرک ــاید کم توجه ش
در ایــن دولــت و به خصــوص در ایــن ۲ ســال کــه مــن در خدمــت 
ــدازه کار کننــد و زحمــت بکشــند و مــن  مــردم هســتم بیــش از ان
خــود شــاهد تاش هــای بی شــائبه مدیــران بــوده ام و این کــه 
یــک رســانه و یــا روزنامــه ای بگویــد کــه مدیــران و مدیــر اجرایــی 
ــردم  ــه کار م ــره ب ــه گ ــن ک ــا ای ــد و ی ــت می کنن ــتان خیان شهرس
می اندازنــد؛ ایــن کلی گویــی خیانــت درحــق نظــام اســت. وی 
افــزود: مگــر رهبــری همــه را بــه تقــوای سیاســی توصیــه نکرده انــد 
و ایــن کــه اگــر نقــد هــم می خواهــد صــورت گیــرد، منصفانــه باشــد. 
ــف در شهرســتان کار  ــای مختل ــت: در حوزه ه ــات گف ــدار قاین فرمان
ــه  ــا ب ــانی و... ام ــوزه آبرس ــامت، در ح ــوزه س ــت. درح ــده اس ش

ــک  ــور عین ــه رئیــس جمه گفت
چشــم  از  بایــد  را  بدبینــی 
نمی دانیــم  مــا  و  درآورد 
ــد  ــی زده ان ــه عینک ــی چ برخ
کــه نمی خواهنــد واقعیت هــا 

ــد. را ببینن
بــه  اشــاره  بــا  کهن ترابــی 
بی پولــی  ایــن  بــا  این کــه 
کار  مدیــران  بی اعتبــاری  و 
مدیرانــی  حتــی  و  می کننــد 
کار  دیــون  بــا  کــه  داریــم 
مــواردی  این هــا  و  می کننــد 
اســت کــه بایــد بــا انصــاف 
اگــر  و  باشــیم  داشــته 
والیت مــدار  و  داریــم  تقــوا 

را  واقعیت هــا  هســتیم 
در  این کــه  نــه  ببینیــم 
مــا  مدیــران  روزنامــه ای 
را خائــن خطــاب کننــد. 
وی بــا اشــاره بــه مســابقات 
ــران و  ــردان ای ــن م قوی تری
ــا در  ــی جغرافی ــش مل همای
قایــن گفــت: بــرای معرفــی 
ــران  ــه مدی ــتان هم شهرس
همــکاری  شهرســتان 
در  داشــتند،  تنگاتنگــی 
صورتــی کــه ایــن مســابقات 
ــه  ــی  ب ــش مل ــن همای و ای
بســیاری از ادارات مربــوط 
بــا  همــه  امــا  نمی شــد، 

ــد.  ــاش کردن ــتان ت ــای شهرس ــی ظرفیت ه ــرای معرف ــر ب یکدیگ
ــه  ــی ک ــات و خدمات ــر زحم ــد چشــم ها را ب ــت: نبای ــی گف کهن تراب
ــم  ــول می کنی ــادی را هــم قب ــی نق انجــام می شــود بســت و از طرف
ــه  ــن ک ــی ای ــه، ول ــد منصفان ــا نق ــیم ام ــم می بوس ــتش را ه و دس
بگوییــم مدیــران خیانــت می کننــد بدتریــن اتهــام اســت. وی 
ــته در  ــال های گذش ــه س ــرار نیســت مشــکاتی ک ــرد؛ ق ــح ک تصری
ــک  ــود و ی ــران ب ــن مدی ــه بی ــی ک ــتیم و اختافات ــتان داش شهرس
ــود.  ــرار ش ــتان تک ــاره در شهرس ــد دوب ــودش را می بردن ــده ای س ع
وی گفــت: وحــدت و همدلــی نیــاز توســعه شهرســتان اســت و بایــد 

همــه در کنــار هــم باشــیم.
وی افـزود: بایـد بـا همدلـی و انسـجام در شهرسـتان کار شـود و این ها 
دفاع از حق شهرسـتان اسـت و نباید به دلیل برخی از دسـته بندی های 
سیاسـی و برخـی افـراد سیاسـی خدمـات مدیـران زیـر سـؤال بـرود.  
فرمانـدار قاینـات بـا اشـاره بـه سـفر رئیـس جمهـور در اواخـر بهمـن 
بـه خراسـان جنوبـی گفـت: برخـی از پروژه هـای شـاخص شهرسـتان 
از جملـه آبرسـانی و اورژانـس و بخـش دیالیـز بیمارسـتان قاین اگرچه 
بـرای برنامه هـای دهـه فجـر برنامه ریزی شـده اسـت، اما ایـن پروژه ها 
هم زمـان بـا سـفر ریاسـت جمهـوری و معاونیـن و وزرا به اسـتان مورد 
بهره بـرداری قـرار خواهد گرفت. وی افـزود: امیدواریم این سـفرها مایه 
خیـر و برکـت برای شهرسـتان باشـد و چنان چه این وحدت و انسـجام 
و همدلـی بیـن مدیـران و بیـن همـه مسـئولین و بیـن آحـاد مـردم 
شهرسـتان قاینـات برقـرار شـود و اسـتمرار داشـته باشـد، قطعـاً نتایج 
بهتـری خواهیـم داشـت. وی بـا بیـان این  کـه فضـای رسـانه ای دولـت 
بازتـر شـده اسـت و دسـتاوردهای خـود را بـرای مـردم بازگـو خواهند 
کـرد، گفت: اگر مقایسـه ای داشـته باشـید بیـن وضع دولـت در قبل از 
تحریـم و بعـد از تحریـم ببینیـد چگونه بوده اسـت، وضع فـروش نفت 
چگونـه بـوده و اگـر فقط خواسـته باشـیم وضـع سـامت را ببینیم که 
در حـوزه سـامت دوسـت و دشـمن و منتقـد و غیرمنتقـد و مخالف و 
غیرمخالـف همه اذعـان دارندکه بزرگترین تحول در حوزه سـامت که 
در سـطح کشورهای توسـعه پیشرفته هسـت در ایران انجام شده است 
کـه اقشـار محـروم و مسـتضعف می تواننـد از آن بهره بـرداری کننـد 
و شـاید در شهرسـتان مـا به دلیـل زیرسـاخت هایی کـه بعضـاً وجـود 
نداشـت نتوانسـت در حـد مطلـوب بهره بـرداری کنـد امـا طـرح تحول 
سـامت بزرگ تریـن اقدامـی بود که علـی رغم بار مالی سـنگین بردوش 
دولـت انجـام شـد و دولت هـم افتخارش خادمـی و خدمت به مردم اسـت.

ــروز  ــی: مــن ام کهن تراب
آمــده ام کــه از حیثیــت 
دفــاع  خــود  مدیــران 
کــه  بگویــم  و  کنــم 
حــق  در  شهرســتان  مدیــران 
و  نکرده انــد  خیانــت  مــردم 
در این جــا از مدیرانــی دفــاع 
می کنــم کــه بــا دســت خالــی 
مشــکالت  تمــام  علی رغــم  و 
قانونــی  محدودیت هــای  و 
مرکــز  کم توجهــی  شــاید  و 
شهرســتان  ایــن  بــه  اســتان 
دولــت  ایــن  در  توانســته اند 

ــال  ــن 2 س ــوص در ای و به خص
مــردم  خدمــت  در  مــن  کــه 
کار  انــدازه  از  بیــش  هســتم 
و  بکشــند  زحمــت  و  کننــد 
مــن خــود شــاهد تالش هــای 
بــوده ام  مدیــران  بی شــائبه 
و  رســانه  یــک  این کــه  و 
کــه  بگویــد  روزنامــه ای  یــا 
اجرایــی  مدیــر  و  مدیــران 
ــد و  ــت می کنن ــتان خیان شهرس
یــا ایــن کــه گــره بــه کار مــردم 
کلی گویــی،  ایــن  می اندازنــد؛ 
اســت. نظــام  درحــق  خیانــت 

انتقاد فرماندار از تخریب ها علیه دولت و مدیران در قاینات

نباید به دلیل برخی از دسته بندی هاو افراد سیاسی خدمات مدیران زیر سؤال برود

ــد  ــردام هلن ــگاه روت ــگران دانش ــات پژوهش ــاس تحقیق ــر اس ب
ــدن  ــش ش ــری از پخ ــرای جلوگی ــه ب ــته بندی ک ــش بس پوش
روغــن و ســس در خوراکی هــای آمــاده چــون پیتــزا و همبرگــر مــورد 
ــد  ــت و می توان ــمی اس ــواد س ــاوی م ــرد، ح ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــه بیماری هایــی چــون ســرطان شــود. پوششــی کــه  ســبب ابتــا ب
دور پیتــزا و همبرگــر قــرار داده می شــود حــاوی فلوئــور اســت، کــه 
مــاده ای بســیار ســمی و کاربــرد اصلــی آن در ظــروف تفلــون بــرای 

جلوگیــری از چســبیدن مــواد غذایــی بــه دیــواره ظــرف اســت. 
ــق  ــک عای ــوان ی ــانی به عن ــایل آتش نش ــور در وس ــن فلوئ هم چنی
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــد آت ــش ض ــی و پوش حرارت
وجــود ایــن مــاده به عنــوان پوشــش کــه می توانــد ترکیبــات 
ســمی خــود را بــه غــذا وارد کنــد، می توانــد باعــث کنــدی رشــد در 

کــودکان، مشــکات بــاروری در زنــان و مــردان و حتــی بــروز انــواع 
ســرطان شــود.

ــواع  ــه ان ــش از ۴۰۰ نمون ــر روی بی ــی ب ــا بررس ــج را ب ــن نتای ای
بســته بندی های بــه کار رفتــه در رســتوران ها و غذاخوری هــا در 
ایــاالت متحــده به دســت آمــده اســت و بــر ایــن اســاس کارشناســان 
ــای  ــرف خوراکی ه ــکان از مص ــد ام ــا ح ــراد ت ــد، اف ــه می کنن توصی
فســت فــود خــودداری کننــد و اگــر تمایــل بــه خــوردن همبرگــر و 
پیتــزا دارنــد آن را در خانــه درســت کننــد و از پوشــش های حــاوی 
ــتفاده  ــود اس ــت فودهای خ ــته بندی فس ــرای بس ــیمیایی ب ــواد ش م
ــد  ــز از رســتوران هایی خری ــه نی ــن در خــارج از خان ــد. هم چنی نکنن
ــوم  ــا ورق آلومینی ــی ی ــذ موم ــل از کاغ ــا حداق ــه در آن ه ــد ک کنن

بــرای بســته بندی خوراکی هــا اســتفاده می شــود. 

ــگاه اخــاق  * آیــت ا... سیدحســن خمینــی در نشســت بررســی »جای
ــه اندیشــه تربیتــی  ــا نگاهــی ب در ســاحت های تربیــت دانش آمــوزی ب
حضــرت امــام«، ســخنان خــود را بــا مطــرح کــردن چنــد ســؤال اولیــه 
ــخ  ــی و پاس ــب درس ــی« در کت ــام خمین ــرح »ام ــورد ط ــم در م و مه
بــه آن هــا آغــاز کــرد. بــه گــزارش »انتخــاب«، محــور اصلــی ســخنان 

یــادگار امــام بــه شــرح زیــر اســت:
* امــام نقطــه پیونــد ســه عنصــر اســتقال، آزادی و معنویــت اســت؛ از 

امــام نــام می بریــم چــون پرچــم آینــده ماســت.
* مــردم، امــام را درمــان دردهــای خــود یافتنــد. لــذا اگــر می خواهیــم 
ــروز و  ــد درمانگــر دردهــای ام ــد، بای ــی بمان ــز باق ــروز نی ــام ام ــام ام ن

پاســخگوی مشــکات هــم باشــد.
ــه  ــم و ب ــی کنی ــناس را معرف ــا و مشکل ش ــام مشکل گش ــد ام * بای
جامعــه بباورانیــم کــه درمــان در ایــن ســخنان اســت. در ایــن صــورت 
جامعــه خــودش به دنبــال ایــن اندیشــه ها مــی رود و نیــازی بــه 

ــت.  ــات نیس تبلیغ
* بعضــاً افــرادی داعیــه دار امــام می شــوند کــه اگــر از آن هــا بپرســید 

نمی داننــد امــام چنــد جلــد کتــاب اصولــی دارنــد!
* اگر قرار است امام را ترویج کنیم اول باید او را بشناسیم.

ــی،  ــا ریشــه های عرفان ــام هــم پایه گــذار یــک مکتــب سیاســی ب * ام
فقهــی و فلســفی اســت و هــم مجــری آن.

ــدون  ــام را ب ــه ای از ام ــس جمل ــه هرک ــد ک ــد باش ــه نبای * این گون
ــد. ــان کن ــرد و بی ــان آن  را بگی ــد آن و زم ــل و بع ــدن قب دی

* هرچــه زمــان می گــذرد، دســت مــا از کســانی کــه بــا امــام زندگــی 
کــرده و بــا فضــای ذهنــی ایشــان آشــنا بودنــد، کوتــاه می شــود.

ــزه نمــک می پاشــید و ســپس آن  * برخــی می گوینــد امــام روی خرب
را می خــورد )بــرای دوری از لــذت(، امــا امامــی کــه مــن می شــناختم 

ــود. ــه نب این گون
* نســل اول انقابیــون کــه می توانســتند مفســر امــام باشــند کــم کــم 
ــه افــراد »امــام شــناس«  ــد، امــا مــا امــروز  نیــاز ب از بیــن مــا می رون

داریــم.
* تحریف امام، نگاه کاریکاتوری به ایشان است.

* اگــر روی والیــت فقیــه به عنــوان یکــی از ارکان اندیشــه امــام 
ــر  ــم و اگ ــد کنی ــم تأکی ــردم ه ــوق م ــر حق ــد ب ــم بای ــد می کنی تأکی
روی حقــوق مــردم تأکیــد می کنیــم بایــد بدانیــم در چارچــوب دینــی 

ــم. ــرح می کنی ــوق را مط ــن حق ای
* اگــر بــر ارزش هــای ظاهــری تأکیــد می کنیــم بــر ارزش هــای 

ــم. ــد کنی ــم تأکی ــی ه باطن
ــام  ــه ام ــل اندیش ــک اص ــوان ی ــتعمار به عن ــا اس ــارزه ب ــر مب ــر ب * اگ
تأکیــد می کنیــم، مبــارزه بــا اســتحمار و تحجــر هــم جــزو ایــن اصــول 

اســت. 
ــا  ــارزه ب ــر مب ــم، ب ــد می کنی ــا اشــرافی گری تأکی ــارزه ب ــر مب ــر ب * اگ

ریــا هــم تأکیــد کنیــم.
* نسبت اجزاء مختلف اندیشه امام نباید به هم بخورد.

ــه  ــه و ب ــش توج ــک بخ ــه ی ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــی اس ــام کلیت * ام
ــرد. ــی ک ــر بی توجه ــش دیگ بخ

ــد  ــاب اســامی پدی ــی، انق ــت تناســب ها در اندیشــه دین ــا رعای *  ب
آمــد.

*وقتــی نــام ســید الشــهداء)ع( در جــای درســت خــود قــرار گرفــت، 
ــرار  ــح ق ــای صحی ــی در ج ــا وقت ــد. ام ــد می آی ــده پدی ــین فهمی حس

ــد. ــد می آی ــار پدی ــی دوران قاج ــدری نعمت ــای حی ــرد، جنگ ه نگی
* اگــر تناســب در اندیشــه امــام رعایــت شــود، رشــد و پیشــرفت پدیــد 

ــد. می آی

 سید حسن خمینی: نباید هرکس جمله ای از امام را 
بدون قبل و بعد آن بگیرد و بیان کند
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