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قاینات، قربانی سیاسی کاری 
بی سوادان سیاسی

قاینـات  کـه  را  سـخن  ایـن  بارهـا  و  بارهـا  تاکنـون 
شهرسـتانی سیاسـت زده اسـت و برخـی بـا سیاسـت بازی 
و سیاسـی کاری های خویـش، قاینـات را دچـار مشـکل و 
چالـش می کننـد، را از جانـب افـراد مختلـف شـنیده ایم. 
بـرای ایـن امـر، دالیل و شـواهد بسـیاری وجـود دارد که 
مجـال بیـان همـه آن هـا در این جـا فراهـم نیسـت؛ امـا 
در این جـا قصـد دارم بـه مـوردی اشـاره کنـم کـه نشـان 
اسـت،  سیاسـت زده  قاینـات  آن کـه  عـاوه  بـر  می دهـد 
کسـانی که قاینـات را بدیـن وضـع گرفتـار کرده انـد، نیـز 
خـود انـدک سوادسیاسـی را ندارنـد. 18 مرداد در جلسـه 
گرامیداشـت روز خبرنـگار، ریاسـت اداره فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی قاینـات، در گزارشـی از وضعیت فروش نشـریات 
در قایـن، گفـت: اسـتقبال مخاطبیـن از جرایـد بومـی و 
محلـی که براسـاس آمـار روزنامه کیهان 7 نسـخه در روز، 
شـرق 1 نسـخه، قـدس50 نسـخه و خراسـان جنوبی250 
نسـخه اسـت کـه رقـم بسـیار ناچیـزی اسـت و حـال اگر 
اتفاقـی  رایـگان توزیـع نشـود، چـه  بومـی مـا  نشـریات 
خواهـد افتـاد؟ کـه ایـن جـای بحـث دارد. البتـه بایـد در 
نظـر داشـت که بخش زیـادی از فـروش دو روزنامه قدس 
و خراسـان مربـوط بـه اشـتراکات نهادهـا و ادارات دولتی 
اسـت کـه از قدیم االیـام وجـود داشـته اسـت. ایـن امـر 
به خوبـی بیانگـر ایـن اسـت کـه برخـی یـا بهتـر بگوییـم 
بسـیاری از افـراد، نیروهـا و چهره هـای سیاسـی منطقـه 
کـه خـود را در زمـره بـزرگان و نخبـگان سیاسـی قلمداد 
می کننـد و ادعـای بسـیاری نیـز دارنـد، حتـی بـه خـود 
زحمـت خریـد یـک روزنامـه و یـا نشـریه را نمی دهنـد 
و انـدک مطالعـه سـطحی و سـاده نیـز درمـورد مسـائل 
مسـائل  درمـورد  وقتـی  ندارنـد.  اجتماعـی   - سیاسـی 
روزمـره سیاسـی، سـطح مطالعـه آنـان بـه ایـن میـزان 
انـدک باشـد، طبعاً سـطح مطالعـه و آگاهی آنـان درمورد 
مسـائل اساسـی و بنیادیـن سیاسـی - اجتماعـی کامـًا 
مشـخص اسـت. نکتـه جالب این کـه در مقابل این سـطح 
سـواد انـدک و نـازل ایـن جماعـت، خـود را صاحب نظـر 
درمـورد همه مسـائل از کان تریـن تا جزئی ترین مسـائل 
سیاسـی در سـطح کشـوری، منطقه ای و محلـی می دانند 
و از برجـام گرفتـه تـا تعویـض دهیـار یـک روسـتا خـود 
را محـق بـه اظهارنظـر و دخالـت می داننـد. البتـه نتیجـه 
چنیـن دخالت هـا، اظهارنظرهـا و... بـر وضعیـت منطقـه 
و ضرباتـی کـه از بابـت سیاسـت بازی های سـاده انگارانـه 
انـدک  جماعـت  ایـن  نابخردی هـای  و  ندانم کاری هـا  و 
پرمدعـا بـر پیکـره قاینـات وارد می شـود، نیـاز به شـرح و 
بیـان نـدارد؛ زیراکـه همه ما سال هاسـت که هـر روز و در 
همـه حـال با تبعـات منفی آن دسـت به گریبان هسـتیم 
و آثـار آن را بـه عینـه مشـاهده می کنیم. پر بی راه نیسـت، 
اگـر بگوییـم سال هاسـت در قاینـات فقـط مشـغول رفع و 
رجـوع و حـل مشـکاتی هسـتیم کـه از ناحیه ایـن افراد 

مـا می شـود. گریبان گیـر 

سـرمقـاله
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جواد رزوینی
مدیر مسئول

برنامه راهبردی - عملیاتی 
شهر و شهرداری نقشه راه 

مدیریت شهری)1(
ــا  ــدت ت ــطح بلندم ــهری )از س ــزی ش ــت برنامه ری اهمی

کوتاه مــدت(... 

 نگاهی به الحاق قاینات به خراسان جنوبی 13 سال 
پس از تقسیم خراسان بزرگ

 درس ها و عبرت هایی که نگرفتیم
مــرداد هــر ســال یــادآور مقطعــی مهــم و سرنوشت ســاز 

در تاریــخ قاینات اســت...

انتقاد مدیر امور منابع آب از بی توجهی مسئولین به بحران آب:

زنگ خطر بی آبی به صدا  
درآمده است 

مدیــر امــور منابــع آب شهرســتان قایــن و زیرکــوه در 
ــگاران قاینــات... مراســم تجلیــل از خبرن
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هتریـن بنـدگان کسـانی هسـتند که هـرگاه، ب
نیکـی کننـد خـرم شـوند، بدکننـد آمـرزش 
خواهنـد، عطـا شـوند، شـکر گزارند، بـا بینند صبر 

کننـد، و هـرگاه خشـم کننـد، در گذرنـد. 
امام رضا )ع(

چاق  شـدن،  بـرای  برنامـه ای  امـروز  تـا  هیچ کـس 
ننوشـته اسـت.  بـودن  یـا احمـق  شکسـت خوردن 
زیـرا ایـن چیزهـا وقتـی اتفـاق می   افتـد کـه شـما 

برنامـه  نداشـته باشـید...! 
استیو جابز

از  بیشـتر  حرفـت  ارزش  کـه  بـزن  حـرف  زمانـی 
سـکوتت باشـد و زمانـی دوسـت انتخـاب کـن کـه 

باشـد.  تنهاییـت  از  بیـش  دوسـتت  ارزش 
فرانسیسکو کولوآنه

یکـی بـود، یکـی نبود. این  داسـتان زندگی ماسـت 
همیشـه همیـن بـوده. یکـی بـود، یکـی نبـود. در 
باهـم  باهم بـودن.  نمی گنجـد  شـرقی مان  اذهـان 
سـاختن. بـرای بـودن یکـی، بایـد دیگـری نباشـد. 
هیـچ قصه گویـی نیسـت کـه داسـتانش این گونـه 
آغـاز شـود، کـه یکـی بـود، دیگـری هـم بـود. همه 
بـا هـم بودند. ما اسـیر این قصـه کهن، بـرای بودن 
یکـی، یکـی را نیسـت می کنیـم. از دارایـی، از آبرو، 

از هسـتی. 
دیگری سـت.  نبـودن  وابسـته  بودنمـان  کـه  انـگار 
هیچ کـس نمی دانـد، جـز مـا. هیچ کـس نمی فهمد، 
نمی فهمـد،  و  نمی دانـد  کـه  آن کـس  و  مـا.  جـز 
ارزشـی نـدارد، حتـی بـرای زیسـتن و ایـن هنـری 
اسـت کـه آن را خـوب آموخته ایـم. هنـر نبـودن 

دیگـری. 
دکتر شریعتی

بزرگان سخن 

شعارهای انقالب، نشان دهنده  
راه درست و مستقیم

انقلاب ش عارهلای 
حفلظ  بایلد  را 
هدف هلا  شلعارها  کلرد، 
نشلان  ملا  بله  را  راه  را، 
می دهنلد، شلعارها مثل 
هسلتند  عامت هایلی 
انسلان  این کله  بلرای 
نکنلد،  اشلتباه  را  راه 
»اَلَیمین َو الَیسلار َمَضلَة 
و الَطریلُق الُوسلطی ِهَی 
الجلاَدة« بله چلپ و راسلت نغلتنلد، راه مسلتقیم و 
صلراط مسلتقیم را برونلد، هنلر ایلن شلعارها ایلن 
اسلت. در ملورد ایلن شلعارها و حقایق هلم فقط به 
احساسلات اکتفا نشلود. تعملق و ژرف نگری در همه  

ایلن شلعارها بایلد وجلود داشلته باشلد.

از نظرات مخالف آشفته نشويد

ا هرچله داریلم، از وحلدت مللت، از اتحلاد ملت م
در بیلن خودشلان و از اتحلاد مللت با مسلئولین 
و مجریلان املور کشلور داریلم؛ ایلن اتحلاد را حفظ 
کنیلد. التهاب آفرینلي نشلود، دودسلتگي های مضلر 
نظلرات  و  مختللف  سلایق  ملردم  نشلود.  ایجلاد 
مختلفلي دارنلد؛ بسلیارخوب، بلا سلایق و نظلرات 
مختللف، بگذاریلم ملردم در کنار هلم زندگي آرامي 
اختاف نظلر  و  گوناگلون  سللیقه   باشلند.  داشلته 
لزوملاً به معنلاي گریبان گیری و درگیری نیسلت. از 
نظرات مخالف آشلفته نشلوید، مخالفیلن اگر نظری 
دارنلد، انتقلادی اگلر دارنلد؛ بگذاریلد انتقلاد کنند، 

نظلرات مخاللف را بدهنلد؛ آشلفته نباید شلد.

زحمات خبرنگاران نباشد، اين 
لحظه ها ماندگار نمی شود

گلر زحملات شلما نباشلد، ایلن لحظه هلا هرگلز ا
ایلن  کله  هسلتید  شلما  نمی شلود.  مانلدگار 
لحظه هلای گذرنلده را بلا تلاش و دلسلوزی زیلاد، 
برجسلته و مانلدگار می کنیلد. اگلر خیلر و فایده ای 
در گلذران ایلن سلاعت ها و لحظه هلا باشلد، شلما 
در واقلع آن را حفلظ می کنیلد و در اختیلار افکار و 
اذهلان ملردم قلرار می دهید. بلدون ایلن دوربین ها، 
قلم هلا و دلسلوزی های شلما بلرای تهیله و تنظیلم 
یلك  مثلل  ملا  کارهلای  ایلن  مطاللب،  و  اخبلار 

چیزهلای تثبیلت نشلده اسلت.

رهبری و سیره  با کالم 

سخـن عشق
ــق   م ــخن عش ــاب س ــه از کت ــر برگرفت ــن  زی ت

ــد. ــتی می باش ــی دش ــای مجتب ــته آق نوش

ای کــه ســزاوارترینی بــرای پرســتش! یــاری ام کــن 
ــوم. از  ــا ش ــودن ره ــاس قربانی ب ــر احس ــا از ش ت
ــرای  ــاش ب ــس و ت ــا اعتمادبه نف ــم ب ــو می خواه ت
شــکوفایی درون، از فکــر بســته و دنیــا خودســاخته  
تباهــی و تاریکــی رهــا شــوم و بــه ایــن درک نائــل 
ــم،  ــت کن ــود را حرم ــدر خ ــر چه ق ــه ه ــوم ک ش

ــد. ــم ش ــر خواه ــر و انعطاف پذیرت توانمندت

نوشته دل 

مجتبی دشتی
اعتیاد پژوه

ر مطالـب گذشـته بـه این نتیجه رسـیدیم، که  د
فضاهـای عمومی سـرزنده یکـی از عالئم وجود 
سـالمت اجتماعـی - کالبدی در شـهر می باشـد، 
بـه طوری کـه مکان هـای عمومی مجهـز و رایگان 
کـه در فضاهـای عمومـی به وجـود آمده انـد، باید 
به طـور وسـیعی در محیـط گسـترده شـوند. نبود 
فضاهـای عمومی و جایگزین شـدن آن با فضاهای 
سـالمت  خـالء  از  گران قیمـت،  و  خصوصـی 
اجتماعـی - کالبـدی حکایـت دارد که شـادابی و 
سـرزندگی شـهر قایـن را به شـدت تحت تأثیر قرار 
داده اسـت. بنابرایـن در ایـن قسـمت بـه بررسـی 
شـاخص های کیفیـت سـرزندگی در شـهر قایـن 

پرداخت. خواهیـم 

چگونـه می تـوان میـزان کیفیـت فضـای 
شهری را سـنجید؟ چه معیارهایی در میزان 

کیفیـت محیط یـا فضـا تأثیرگذار اسـت؟ 
گزارشـی  در  معمـاری  و  شهرسـازی  مدیریـت 
بـه بررسـی تعاریـف و شـاخص های مربـوط بـه 
کیفیت محیـط از منظـر کالبدی پرداخته اسـت. 
در حقیقـت فضـای شـهری متشـکل از 3 بعـد 
درهم تنیـده عملکرد، کالبد و ادراک اسـت. بر این 
اسـاس می تـوان 5 معیار را برای سـنجش کیفیت 

محیـط به شـرح زیـر معرفـی نمود:
• دارابودن ساختار و فرم مناسب

• وجود تنوع و گوناگونی در کارکردها وعملکردها
• وجود سرزندگی و جذابیت در فضا

• داشتن هویت و ویژگی منحصربه فرد
• وجود تناسبات بصری و غنای حسی.

فراینـد برنامه ریـزی بـرای بهبـود کیفیـت یـک 

فضای عمومی شـهری بـر راهبردهـا و معیارهایی 
اسـتوار اسـت که خود را با انتظـارات، نیازمندی ها 
از فضـا درگیـر  اسـتفاده کنندگان  رفتـار  نـوع  و 
می سـازد؛ یعنـی عملکردهـا، نحـوه بهره بـرداری، 
توصیه هـای  اجتماعـی.  مفاهیـم  و  فعالیت هـا 
طراحانـه همـراه بـا ضوابـط برنامه ریـزی می تواند 
برقـراری ارتباط، سـرزندگی، قابلیت تنـوع، غنای 
ایده هـا و کیفیـت ظاهـری یک فضـای عمومی را 

گردد. سـبب 

بررسی سرزندگی در شهر قاین
شـهر قایـن بیـن 59 درجـه و 12 دقیقـه تـا 59 
درجـه و 14 دقیقه طول شـرقي و 33 درجه و 42 
دقیقـه تـا 33 درجـه و 45 دقیقـه عرض شـمالي 
بـر روي دشـتي همـوار در ارتفـاع 1440 متري از 
سـطح دریا قرار داشـته اسـت. هسـته اولیه آن در 
اطـراف مسـجدجامع بـوده و بـه تدریج گسـترش 
یافتـه اسـت، قایـن بـا آن که بارهـا در اثـر حوادث 
طبیعـي و انسـاني بـا خاک یکسـان شـد، امـا بار 
دیگـر بـه رشـد و شـکوفایي خویـش ادامـه داده 

است.
 12 شـهر  ایـن  در  سـرزندگی  سـنجش  بـرای 
گویـه اصلـی به شـرح ذیل انتخـاب گردیـد که به 
نظرسـنجی از شـهروندان شـهر قایـن در ارتباط با 
این شـاخص ها پرداخته شـد و در نهایت پاسخ های 
آن هـا به صورت طیفی از ضعیف، متوسـط، خوب و 

خیلی خـوب مـورد ارزیابـی قـرار گرفت.
• دسترسی به پارکینگ در سطح شهر

• فضای سبز

• وجود تابلوهای هدایت مسیر
• مسیرهای مجزای پیاده و دوچرخه

در  مناسـب  فواصـل  در  زبالـه  سـطل  وجـود   •
شـهری مسـیرهای 

• وجود فعالیت های اجتماعی در شهر
• برگزاری مراسم عمومی )دینی و ملی و...(
• درنظرگرفتن اماکنی برای رفاه سالمندان

• امنیت و آرامش اجتماعی
• کیفیت دسترسی به حمل و نقل عمومی

• وجود مکان های گذراندن اوقات فراغت
• کیفیت روشنایی معابر و خیابان ها

باتوجـه به نظرسـنجی های صـورت گرفته، شـهر 
قایـن از نظـر شـاخص دسترسـی بـه پارکینـگ، 
وجـود مکان هایـی بـرای گذرانـدن اوقات فراغـت 
جهـت شـادی، مسـیرهای مجـزا بـرای پیـاده و 
دوچرخـه و وجـود اماکنـی بـرای رفاه سـالمندان، 
در سـطح ضعیـف ارزیابـی می شـود. در زمینـه 
وجـود تابلوهای هدایت مسـیر، وجود فعالیت های 
اجتماعی، در سـطح شـهر در سـطح متوسط و در 
زمینـه امنیـت و آرامـش اجتماعـی، فضای سـبز 
و کیفیـت روشـنایی معابـر در سـطح خـوب و در 
نهایـت در زمینـه برگـزاری مراسـم های عمومـی 
)دینـی و ملـی و...( در سـطح خیلی خـوب ارزیابی 

گردید.
بنابرایـن باتوجـه بـه یافته هـای تحقیـق، نمـره 
میانگیـن سـرزندگی در سـطح تـا حـدودی کم و 
یـا در سـطح نسـبتاً نامطلـوب قـرار دارد و این امر 
نشـان می دهـد، سـرزندگی و پویایـی شـهری در 
سـطح مناسـب و قابل قبولی نیسـت و سـرزندگی 

در شـهر قایـن در سـطح مناسـبی قرار نـدارد.

پیشنهادات
از رنگ هـای جـذاب و نشـاط آور در  اسـتفاده   •
دیواره هـای شـهری و فضاهـای عمومـی جهـت 

افزایـش بیشـتر سـرزندگی. 
• توجه به اسـتقرار و تشـویق به حضور فعالیت ها 
و کاربری هایـی جاذب جمعیـت در کنار میادین و 

شهری. خیابان های 
• ارتقا وضعیت شـبکه معابـر از بعد کمی و کیفی 

به ویژه مسـیرهای دوچرخه و پیاده.
بـا  شـهری،  محـالت  در  میادیـن  احـداث   •
المان هـای یادمانـی، فضاهای باز و سـبز با مبلمان 
شـهری مناسـب و متناسـب جهت دلپذیرنمودن 
محیـط. انتقـال کاربری هـای مزاحـم، صنعتـی و 
ناسـازگار به فضاهای تعریف شـده؛ جهت اسـقرار 
ایـن کاربری هـا و جایگزین کـردن ایـن کاربری هـا 
بـا کاربری هـای مسـکونی و سـایر کاربری هـای 

عمومی.
• انتقـال کاربری هـای مزاحـم همچنیـن باعـث 
افزایـش سـرزندگی و مطلوبیـت اجتماعـی بافـت 

فرسـوده خواهـد شـد. 
• فعالسـازی جاذبه هـای تاریخـی - گردشـگری، 
جهـت افزایش فرصت هـای اشـتغال و درآمدزایی 

ساکنان.
• افزایـش کاربـری فضـای سـبز و پارک هـا در 

محـدوده مـورد مطالعـه.
• ارتقـاء امنیت فضاهای شـهری بـا برنامه ریزی و 

طراحی شـهری مناسب.
• ایجـاد اماکنـی بـرای رفـاه حـال سـالمندان از 
جملـه اماکن تفریحی، تجهیزکردن وسـایل حمل 
و نقـل عمومـی بـرای سـهولت در رفت وآمـد آنـان.
• ایجـاد اماکنی تفریحـی و پارک ها و مراکز خرید 

بانوان. ویژه 
• ایجاد پاتوق ها و مراکز تفریحی برای جوانان.

بررسی اهمیت سرزندگی در کیفیت فضاهای 
شهری شهرستان قاینات و عوامل مؤثر برآن )4(

مرضیه امینی
کارشناس ارشد مدیریت شهری

همیـت برنامه ریـزی شـهری )از سـطح بلندمدت تـا کوتاه مدت( به ا
لحـاظ تأثیـری کـه بـر سـاماندهی فعالیت هـا، هزینه هـا و افزایش 
بهـره وری سـازمانی ایفـا می کنـد، روشـن اسـت. امـا بنـا به دالیـل 
مختلـف، ازجملـه عـدم تهیـه برنامه هـا به صـورت راهبـردی و عدم 
ارتبـاط برنامه هـای بلندمـدت با برنامه هـای کوتاه مـدت، برنامه های 
شـهرداری ها، بـا کاسـتی عدیـده ای مواجه اسـت. از طـرف دیگر، با 
مطرح شـدن مباحـث جدیـد در حـوزه برنامه ریـزی شـهری در دهه 
اخیـر، نیازمنـد تهیـه برنامـه ای بـا رویکـرد راهبـردی برای توسـعه 
بـرای شـهرداری،  نتایـج عملیاتـی  عـام و حصـول  به طـور  شـهر 
به طـور خـاص گـردد. برنامـه راهبردی توسـعه شـهری، پاسـخی به 
نیـاز مدیریـت شـهری در مـورد تدویـن برنامه هـای فراگیـر اسـت؛ 
به گونـه ای کـه بتوانـد در کنـار برنامه های توسـعه شـهری متـداول، 

ماننـد برنامـه )طـرح( جامع - تفضیلی، که اغلب ناظر بر سـاماندهی 
کالبـدی - فضایـی شـهر اسـت و سـایر برنامه هایـی کـه بـا هـدف 
رفع بخشـی از مسـائل روزمـره شـهر مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد، 
در چاچوبـی علمـی، بـه آینـده محتمـل توسـعه شـهر بـه شـکلی 
هدفمنـد و بـا اتـکا بـه مشـارکت همـه بهـروان بپـردازد. در تدوین 
برنامـه راهبـردی - عملیاتـی به دنبـال تحقـق اهدافـی بـوده که در 

زیـر بـه آن اشـاره می شـود:
1- تنظیـم یک چارچـوب راهبردی برای اتخـاذ تصمیمات در حوزه 
مدیریـت شـهری به منظور مواجهه بـا چالش های آتـی در باز زمانی 
میان مـدت. 2- هماهنگ کـردن اقدامـات کلیه دسـتگاه های اجرایی 
در زمینـه اداره شـهر و بسترسـازی بـرای تحقق مدیریـت یکپارچه 
شـهری. 3- فراهم نمـودن برنامـه عملـی شـهرداری، به عنـوان یـک 
مؤسسـه عمومـی بـا لحـاظ ویژگی هـای محیطـی درونـی و بیرونی 
سـازمان، مبتنی بـر رویکـرد راهبـردی. 4- تعییـن نقش شـهرداری 
در نیـل بـه چشـم انداز و راهبردهـای توسـعه شـهر. 5- ترجمـه 

پیشـنهادی های اسـناد فرادسـت توسـعه شـهری )طرح های هادی، 
جامع و تفضیلی شـهر و سـایر اسـناد مصـوب( به زبـان برنامه ریزی 
راهبـردی و ایجـاد زنجیـره ای از راهبردهـا تـا اقدامـات، به منظـور 
اتصـال برنامه های بلندمدت توسـعه شـهر به برنامه مالی شـهرداری 
)بودجـه سـاالنه( بـه واسـط برنامـه میان مـدت )برنامـه عملیاتـی(. 
6- دقیق نمـودن مقاصـد توسـعه شـهری و تعییـن شـاخص های 
کلیـدی »قابـل سـنجش« و »زمان بنـدی شـده« بـرای رسـیدن به 
آن هـا. 7- فراهـم آوردن بسـتر مشـارکت فعـال تمامـی گروه هـای 
ذینفـع شـهری، شـامل سـازمان های مردم نهـاد، بخش خصوصـی و 
متخصصین مرجع شهرسـازی و مدیریت شـهری )شـامل اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی(. 8- تقویت جایگاه شـورای اسـالمی شـهر برای 
نقش آفرینـی مؤثرتـر در عرضـه برنامه ریـزی راهبـردی - عملیاتـی 
توسـعه شـهر. 9- ارتقـای توانمندی هـای گروه های مختلـف درگیر 
فرآیند تهیه برنامه )به ویژه شـهرداری و شـورا( بـرای ایجاد تغییرات 

مثبت سـاختاری و سـازمانی )ظرفیت سـازی(....

سیدحمید علوی
دانشجوی دکتری حسابداری

برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری نقشه راه مدیریت شهری)1(

سال چهارم - شماره169اندیشه
 25 َاَمرداد 1396

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



 ایــن روزهــا به جهــت معرفــی کابینــه جدیــد 
نماینــدگان  وزیــران،  بــه  رأی اعتمــاد  و 
ــد  ــرکاری را می گذرانن ــای پ ــس روزه مجل
ارشــد  مقامــات  و  وزیــران  رفت وآمــد  و 
ــا  ــت. ب ــل اس ــتر از قب ــس بیش ــه مجل ــت ب دول
معرفــی دولــت جدیــد، مــردم برآورده شــدن 
را  خویــش  مشــکالت  رفــع  و  مطالبــات 
انتظــارات دارنــد. در مطلبــی پیــش رو بــه 

ــت.   ــده اس ــه ش ــر پرداخت ــن ام ــی ای بررس

توقعات 13 گانه نماینده قاینات و زیرکوه 

از وزرا
مطلبــی  در  زیرکــوه  و  قاینــات  نماینــده 
کــه چنــد روز قبــل در ســایت خویــش 
ــروز  ــت:» ام ــوده اس ــان نم ــت، بی آورده اس
خراســان رضوی،  اســتان های  نماینــدگان 
از وزرای  تعــدادی  بــا  شــمالی و جنوبــی 
محــل  در  دوازدهــم  دولــت  پیشــنهادی 
جلســه  مجلــس  نــود  اصــل  کمیســیون 
داشــتند. ایــن نشســت بــا وزرای پیشــنهادی 
صنعــت، معــدن و تجــارت، فرهنــگ و ارشــاد 
آمــوزش  و  و درمــان  بهداشــت  اســالمی، 
ــور  ــاورزی و وزارت کش ــاد کش ــکی، جه پزش
برگــزار شــد. در ایــن جلســه مطالــب مهمــی 
از حــوزه انتخابیــه را مطــرح کــردم و تقاضــا 
ــع  ــه رف ــای وزارتخان ــه در برنامه ه ــردم ک ک
ــدی  ــوری و ج ــتور ف ــالت در دس ــن معض ای
مربوطــه  پیشــنهادی  وزرا  گیــرد.  قــرار 
ــد  ــی را گفتن ــوارد نکات ــن م ــوص ای درخص
ــتند  ــول داش ــکالت را قب ــل مش ــه اص و البت
اخــذ  از  پــس  جــدی  پیگیــری  قــول  و 
ــدوارم  ــاا... امی ــه انش ــتند ک ــاد داش رأی اعتم
طــرح  مــوارد  اهــم  باشــد.  این گونــه 
به نتیجه رســاندن   -1 از:  عبارتنــد  شــده 
توجــه  زعفــران. 2-  ملــی جامــع  طــرح 
نهضــت  ایجــاد   -3 زرشــک.  باغــات  بــه 
احیــا قنــوات. 4- رفــع مشــکالت مــردم 
بــه  توجــه   -5 منابع طبیعــی.  حــوزه  در 
ــالت.  ــه مح ــانی ب ــایر و آب رس ــاد عش اقتص
6- توجــه بــه ســرمایه گذاری در معــادن. 
ــازی آن.  ــران و برندس ــازی زعف 7- تجاری س
ــه و  ــام کتابخان ــای نیمه تم ــام پروژه 8- اتم
بیمارســتان   -9 فرهنگی هنــری.  مجتمــع 
بودجــه  اســتقالل  قایــن. 10-  و  زیرکــوه 
ــی بازارچــه  دانشــکده پرســتاری. 11- تعطیل
یــزدان. 12- شــروع تقســیمات کشــوری. 
مدیــران. انتخــاب  در  شایسته ســاالری   -13

ــل  ــل قب ــد روز قب ــی چن ــای فالحت ــه آق البت
نیــز در گفتگــو بــا »نماینــده« بابیــان این کــه 
غالبــاً بحث قنات و اشــتغال، مشــکل اساســی 
قاینــات  به خصــوص  روســتاها  و  شــهرها 

ــرایط  ــه ش ــه ب ــت: باتوج ــار داش ــت، اظه اس
خــاص اقلیمــی، خشکســالی های 17 و 16 
ســاله قاینــات، یکــی از عمده تریــن مباحثــی 
اســت کــه مــردم بــا آن درگیــر شــدند و برای 
ــه  ــی و قنــوات نیازمنــد ب حــل مشــکل کم آب
برنامه ریزی هــای دقیــق هســتیم. وی بابیــان 
کــه  همان طــور  مــی رود  انتظــار  این کــه 
دولــت بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه مبلــغ 
ــاد  ــک جه ــاص داد، ی ــی را اختص قابل توجه
ــرای احیــای قنــوات انجــام دهــد. وی  هــم ب
افــزود: بــرای رفــع مشــکالت قنــات مجلــس 
20 میلیاردتومــان را مصــوب و منابــع آن را 
هــم مشــخص کــرد و در اختیــار دولــت 
ــالی ها  ــن خشکس ــم ای ــی حج ــرار داد، ول ق
ــغ  ــن مبل ــر ای ــه اگ ــت ک ــاد اس ــدی زی به ح
ــاص  ــتاها اختص ــا از روس ــه یکی دوت ــط ب فق
یابــد، بــاز کــم اســت. فالحتــی بــه بودجــه در 
نظــر گرفتــه شــده بــرای اشــتغال روســتایی 
ــن  ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــس اش در مجل
ــدوق  ــل صن ــارد دالر از مح ــه 1/5 میلی زمین
ــدار در روســتاها  ــه اشــتغال پای توســعه ملی ب
اختصــاص یافــت. وی افــزود: وامــی کــه 
بــدون  کامــاًل  می شــود،  گرفتــه  درنظــر 
بهــره اســت و بابــت آن ســودی گرفتــه 
نمی شــود، ولــی ضمانت هایــی کــه بــرای 
مشــکل  دارد،  وجــود  وام  ایــن  پرداخــت 
روســتاییان را حــل نخواهــد کــرد؛ چراکــه در 
روســتاها تعــداد افــرادی کــه بتواننــد ضامــن 
ــدرت  ــی به ن ــند، خیل ــته باش ــدی داش کارمن
اســت. فالحتــی گفــت: در مناطــق روســتایی 
به دلیــل  اشــتغال  و  قاینــات، کمبــود کار 

ــد. ــود می کن ــتر نم ــت بیش محدودی

حل مشکالت قاینات نیازمند 
تدبیر و اتحاد

و  مســئوالن  جدیــد،  دولــت  باتشــکیل 
بــزرگان در هــر شهرســتان و منطقــه درصــدد 
ــا  ــی و... ب ــو، رایزن ــا گفتگ ــه ب ــد ک برمی آین
اعضــا دولــت جدیــد مشــکالت، نیازهــا و 
مســائل منطقــه خــود را بــرای آنــان تشــریح 
و دولــت در جهــت حــل و تأمیــن ایــن امــور 
بــه چاره جویــی و برنامه ریــزی قانــع نماینــد. 

ــتقرار  ــه اس ــای اولی ــا و هفته ه ــاً روزه قطع
ــدن  ــان مشخص ش ــون زم ــد، چ ــت جدی دول
ــال  ــم انداز 4 س ــا و چش ــا، اولویت ه برنامه ه
ــت و حساســیت  ــت اســت، از اهمی ــی دول آت
ــن  ــود و بنابرای ــد ب ــوردار خواه ــی برخ خاص
ــی  ــادگی و راحت ــت را به س ــن فرص ــد ای نبای
ــئولین،  ــه مس ــی کلی ــت داد. هماهنگ از دس
مدیــران، بــزرگان و نخبــگان قاینــات در ایــن 
ــت خاصــی برخــوردار اســت؛  رابطــه از اهمی
از  انبوهــی  قاینــات  در  کــه  به خصــوص 

مشــکالت کهنــه و مزمــن، پروژه هــای ناتمــام 
ــه  ــال باتوج ــور مث ــود دارد. به ط ــم وج و مه
ــای  ــن برنامه ه ــی از مهم تری ــه یک ــه این ک ب
دولــت، بحــث رونــق اقتصــادی و اشــتغال زایی 
اســت، تکمیــل هرچــه ســریع تر فــوالد قایــن 
ــس از  ــم پ ــاخت و ه ــه س ــم در مرحل ــه ه ک
را  گســترده ای  اشــتغال زایی  بهره بــرداری 
در برخواهــد داشــت؛ ازجملــه اولویت هــای 
ــی  ــد باشــد کــه الزمــه آن رایزن مهــم می توان
و جلب نظــر مســئولین وزارت صنعــت، معــدن 

و تجــارت اســت کــه باتوجــه بــه این کــه وزیــر 
ــه کــه آقــای  ــرای ایــن وزارتخان پیشــنهادی ب
ــیار  ــه بس ــت و دارای رابط ــریعتمداری اس ش
نزدیکــی بــا رئیس جمهــور اســت، لــزوم توجــه 
ــه ایــن امــر ضــروری اســت  بیــش از پیــش ب
یــا باتوجــه بــه اقــدام دولــت در بخــش راه هــا 
ــا و  ــه بزرگ راه ه ــه ب ــل در توج ــل و نق و حم
آزادراه هــا و نیــز حمــل و نقــل ریلــی و باتوجــه 
ــز  ــد و نی ــن - بیرجن ــاده قای ــت ج ــه وضعی ب
ــن  ــاخت راه آه ــی س ــات اجرای ــه زودی عملی ب
اســتان شــروع خواهد شــد و بــا درنظرداشــتن 
ایــن نکتــه کــه درمــورد راه آهــن به خصــوص 
مســیر آن در گذشــته شــاهد مســائل بســیاری 
ــی  ــی کنون ــع زمان ــم، مقط ــتان بوده ای در اس
فرصــت خوبــی اســت تــا در رایزنــی بــا 
مســئولین وزرات راه در جهــت تأمیــن منافــع 
قاینــات در ایــن دو موضــوع مهــم اقــدام کــرد 
و البتــه بســیاری از پروژه هــای مشــابه دیگــر 
ــام  ــرای انج ــایی ب ــا گره گش ــام و ی ــه انج ک
ســریع تر آن نیازمنــد دخالــت و دســتورات 
ــی اســت. البتــه  ــی در ســطح مل مقامــات عال
تحقــق همــه ایــن امــور نیازمنــد فراهم شــدن 

شــرایط آن اســت. 
همان گونــه  شــرط،  مهم تریــن  و  اولیــن 
ــه  ــان هم ــی می ــد، هماهنگ ــاره ش ــه اش ک
ــگان  ــزرگان و نخب ــران و ب ــئولین و مدی مس
شهرســتان اســت تــا هــم نیازهــا و مشــکالت 
به درســتی شناســایی شــود و هــم بتــوان 
ــرای  ــرش ب ــل پذی ــق قاب ــل و منط ــا دلی ب
مســئولین عالی رتبــه تشــریح نمــود، تــا 
ــاً  ــرد. قطع ــرار گی ــیدگی ق ــه و رس موردتوج
ــد  ــوری ببینن ــه کش ــئولین عالی رتب ــر مس اگ
ــور  ــری ام ــه در پیگی ــتان هم ــه در شهرس ک
ــه  ــاً توج ــتند، قطع ــگ هس ــدی و هماهن ج
و  درخواســت ها  بــه  بهتــری  و  بیشــتر 
مطالبــات مطــرح شــده خواهنــد داشــت. 
ــاًل  ــود مث ــه نمی ش ــیم ک ــته باش ــه داش توج
نماینــده یــا هــر مســئول دیگــر و یــا جریــان 
سیاســی در شهرســتان مرتــب بــه تضعیــف و 
ــدا  ــران باشــد و پی ــال کنارگذاشــتن مدی دنب
ــرار  ــادات ق ــاج انتق ــران را آم ــان مدی و پنه
ــات  ــا مقام ــان ب ــاری آن ــرای برکن ــد و ب ده

ارشــد رایزنــی کــرده و اعمــال فشــار نمایــد. 
ــه  در عیــن حــال از مقامــات همــان وزارتخان
یــا دســتگاه اجرایــی توقــع توجــه و رســیدگی 
بــه مشــکالت و تخصیــص بودجــه و امکانــات 
این گونــه  باشــد.  داشــته  را  اعتبــارات  و 
از  پــس  بخواهیــم  این کــه  و  عمل کــردن 
ــی مســئولین  ــا فرافکن ــائل ب ــدم حــل مس ع
ــم،  ــداد نمایی ــر قلم ــل را مقص ــایر عوام و س
نــه  و  می کنــد  دوا  مــردم  از  دردی  نــه 
ــط  ــود و فق ــد ب ــکالت خواه ــای مش گره گش
بی حاصــل  دعواهــای  در  اســتفاده  بــرای 
ــی  ــراد و جریانات ــد. اف ــه کار می آی ــی ب سیاس
ــد  ــد، نشــان داده ان ــل کنن ــه عم ــه این گون ک
ــتند و در  ــود هس ــع خ ــر مناف ــه فک ــط ب فق
کنــار آن نیــز درصــدد فریــب مــردم بــا انجــام 
اقدامــات نمایشــی نیــز هســتند. در کنــار آن 
موضع گیری هــای  و  اقدامــات  و  عملکــرد 
ــن  ــز در ای ــئولین نی ــده و مس ــین نماین پیش
ــود. در هــر  رابطــه بســیار اثرگــذار خواهــد ب
ــر دولت هــا و روی  ــی تغیی حــال مقطــع زمان
کارآمــدن دولــت جدیــد در هــر دوره نوعــی 
خــالء بالتکلیفــی و یــا بهتــر بگوییــم فضــای 
ــور  ــور کش ــت و اداره ام ــی را در مدیری خاص
ــراد   ــا و اف ــی جریان ه ــد. برخ ــاد می کن ایج
ایــن را فرصتــی مناســب بــرای پیشــبرد 
زمینه هــای  در  خــود  اهــداف  و  منویــات 
ــع سیاســی  برخــی مســائل در راســتای مناف
و جناحــی خویــش ازجملــه جابه جایی هــا 
ــز  ــران می داننــد و برخــی نی و تغییــرات مدی
ــب  ــرای کس ــاب ب ــی و ن ــی طالی آن را فرصت
امتیــازات و حــل مشــکالت و چالش هــای 
هفته هــای  و  روزهــا  می داننــد.  منطقــه 
آتــی نشــان خواهــد داد کــه کدام یــک از 
ــاس و  ــع حس ــن مقط ــر در ای ــن دو تفک ای
سرنوشت ســاز در مــورد قاینــات روی خواهــد 
داد و ســمت و ســو حرکــت قاینــات در ایــن 
ــی و  ــود؟ کلی گوی ــد ب ــه خواه ــه چگون زمین
ــه  ــه ب ــات ن ــان مشــکالت و مطالب ــه بی این ک
ــن  ــد تأمی ــه قص ــه ب ــا بلک ــل آن ه ــد ح قص
منافــع و منویــات گروهــی و جناحــی در 
و  مدیــران  تضعیــف  و  مچ گیــری  قالــب 
تقابــل بــا سیســتم اجرایــی باشــد، نیــز 
بــرای قاینــات ثمــری جــز تشــدید مشــکالت 
ــالف  ــش اخت ــدن آت ــبب شعله ورترش ــه س ب
ــوان  ــردم به عن ــاً م ــت. مطمئن ــد داش نخواه
ناظــر عملکــرد همــه  و  بهتریــن قاضــی 
ــد  ــاوت کنن ــد قض ــود می توانن ــئولین خ مس
کــه چــه مســئولی تــالش کــرده و به دنبــال 
ــدام  ــد و ک ــکالت می باش ــی مش ــل اساس ح
و  نمایشــی  کارهــای  به دنبــال  مســئول 
ــد.  ــی می باش ــوام فریب ــرای ع ــی ب فرمایش

تشکیل دولت جدید و نگاهی به آن چه قاینات از دولت و کابینه جدید می خواهد

درخواست ها و توقعات نماینده/ مطالبات مردم و منافع قاینات
چه بخواهیم/ چگونه بخواهیم

بــا  زیرکــوه  و  قاینــات  نماینــده 
مشــترک  جلســه  بــه  اشــاره 
نماینــدگان اســتان های خراســان 
فهرســتی  ارائــه  از  وزرا  برخــی  بــا 
13 گانــه از مطالبــات مــردم قاینــات 
ــت.  ــر داده اس ــان خب ــه آن ــوه ب و زیرک
وی معتقــد اســت در مناطــق روســتایی 
قاینــات، کمبــود کار و اشــتغال به دلیــل 

می کنــد. نمــود  بیشــتر  محدودیــت 
اولیــه  هفته هــای  و  روزهــا 
اســتقرار دولــت جدیــد چــون زمــان 
اولویت هــا  برنامه هــا،  مشخص شــدن 
دولــت  آتــی  ســال   4 چشــم انداز  و 
اســت، از اهمیــت و حساســیت خاصــی 
برخــوردار خواهــد بــود. اگــر مســئولین 
در  کــه  ببیننــد  کشــوری  عالی رتبــه 

امــور  پیگیــری  در  همــه  شهرســتان 
جــدی و هماهنــگ هســتند، قطعــًا توجــه 
درخواســت ها  بــه  بهتــری  و  بیشــتر 
خواهنــد  شــده  مطــرح  مطالبــات  و 
داشــت. می شــود مثــًا نماینــده یــا هــر 
مســئول دیگــر و یــا جریــان سیاســی در 
شهرســتان مرتــب بــه تضعیــف و دنبــال 
ــدا  ــد و پی ــران باش ــتن مدی کنارگذاش
و پنهــان مدیــران را آمــاج انتقــادات 
ــا  ــان ب ــاری آن ــرای برکن ــرار دهــد و ب ق
مقامــات ارشــد رایزنــی کــرده و اعمــال 
فشــار نمایــد. در عیــن حــال از مقامــات 
همــان وزارتخانــه یــا دســتگاه اجرایــی 
توقــع توجــه و رســیدگی بــه مشــکات 
و  امکانــات  و  بودجــه  تخصیــص  و 

اعتبــارات را داشــته باشــد.

3 تحلیلی
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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کناره گیری امام جمعه قاین براساس 
مصلحتی است، که صالح دانستند

ــن  حجت االســالم مرتضــوی، امام جمعــه موقــت قای
در خطبه هــای نمازجمعــه قایــن بــا اشــاره بــه 
کنــاره گیــری آیــت ا... اصفهانــی، گفــت: ایشــان براســاس 
ــد کــه   مصلحتــی کــه صــالح دانســته اند، اظهــار کرده ان
ــم  ــت. امیدواری ــدور نیس ــان مق ــن کار برای ش ــه ای ادام
کــه هرکــس امام جمعــه شهرســتان شــود، مقــام و 
منزلــت و جایــگاه امام جمعــه فعلــی قایــن را کــه یکــی 
ــه شهرســتان و اســتاد  از اســاتید برجســته حــوزه علمی
خــود مــن بوده انــد، ارج نهنــد. وی افــزود: آیــت ا... 
اصفهانــی در رونق بخشــی بــه حــوزه علمیــه قایــن، 
نقــش بســیار مهمــی داشــته اند و در ســال های قبــل از 
پیــروزی انقــالب، ایشــان در همــه صحنه هــا، جلــودار و 

پیشــتاز در بحران هــا بوده انــد. 

راهیابی2 نفر از قاین به مسابقات 
کشوری قرآنی اوقاف و امورخیریه 

سرپرســت اداره اوقــاف و امــور خیریــه قایــن، بــا اشــاره 
بــه برگــزاری چهلمیــن دوره مســابقات اســتانی قرآنــی 
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان بــه  میزبانــی طبــس، از راهیابی 
2 نفــر از قایــن بــه مســابقات کشــوری قرآنــی اوقــاف و امــور 
خیریــه خبــر داد. وی افــزود: از قاینــات 27 نفــر در رشــته های 
مختلــف قرآنــی حضور داشــتند کــه 6 نفــر از آنان توانســتند، 
حائــز رتبه هــای برتــر مســابقات شــوند و 2 نفــر بــه مســابقات 
کشــوری راه یابنــد. وی گفــت: در رشــته حفــظ کل در بخــش 
خواهــران، رتبــه اول و ســوم ایــن مســابقات بــه قاینات رســید 
ــب  ــه کس ــق ب ــی موف ــرا راع ــی و زه ــرا مروت ــم  زه و خان
رتبه هــای اول و ســوم ایــن دوره از مســابقات شــدند. وی 
بیــان داشــت: ســهمیه کشــوری مســابقات در رشــته قرائــت 
در بخــش خواهــران نیــز بــه قاینــات رســید و زهرا قاســمی از 
قایــن، حائــز رتبــه اول در بخــش قرائــت شــد. حجت االســالم 
رحیمــی افــزود: در رشــته حفــظ کل در بخــش بــرادران نیــز 
رتبــه دوم اســتانی بــه آقــای حســین نوغابیــان از قاین رســید، 
همچنیــن در رشــته دعا خوانــی، محمدجــواد رجب پــور 
ــن  ــت محس ــته قرائ ــه دوم و در رش ــب رتب ــه کس ــق ب موف
حســین خو رتبــه ســوم را کســب کــرد. سرپرســت اداره 
اوقــاف و امــور خیریــه قایــن در پایــان افــزود: قاینــات رتبــه 
ســوم برگــزاری مســابقات قرآنــی را در ســطح اســتان کســب 
کــرد و در مراســم اختتامیــه از رئیــس اداره نیــز تجلیــل شــد.

برگزاری لیگ دسته یک پینگ پنگ

ــتان در  ــگ شهرس ــت پینگ پن ــس هیئ ــجادی، رئی س
ــابقات  ــت: مس ــات، گف ــگار طنین قاین ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــرداد در  ــات در 19 م ــک قاین ــته ی ــگ دس ــگ لی پینگ پن
ــام  ــورت دوره ای انج ــر به ص ــن 9 نف ــن بی ــالن فتح المبی س
ــی زاده.  ــهیل صف ــر اول: س ــد. نف ــت آم ــل به دس ــج ذی و نتای
نفــر دوم: محمــد آرخــی. نفــر ســوم: رضــا زلفــی. نفر چهــارم: 

ــر پنجــم: حســن مقنی باشــی. ــد فالحــی. نف محم
افراد ذیل به ترتیب به دسته دو سقوط کردند.

علی عاملی، حسن صادقی، سجاد زردی، علیجان دالکه.
مدیریــت  ســجادی  مهنــدس  آقــای  از  پایــان  در  وی 
ــای  ــر زردی، آق ــر ناص ــای دکت ــات، آق ــاورزی قاین جهادکش
آقــای  هفته نامــه طنین قاینــات،  مدیرمســئول  رزوینــی 
ــه  ــتان ک ــاک شهرس ــه پوش ــس اتحادی ــی رئی ــن عباس حس

ــان  ــود و از آقای ــی نم ــد، قدردان ــدن نمودن ــابقات دی از مس
بیناباجــی، کارشــناس تربیت بدنــی آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــیدمحمد ترحم ــالن، س ــئول س ــرب زاده مس ــات، ع قاین
ــت  ــابقات جه ــزاری مس ــئول برگ ــی زاده، مس ــهیل صف و س
ــود. ــکر نم ــر و تش ــابقات تقدی ــزاری مس ــکاری در برگ هم

 قاین قهرمان مسابقات
کیک بوکسینگ استان 

دوازدهمیــن دوره مســابقات قهرمانــی کیک بوکســینگ 
ــنی  ــای س ــی کار رده ه ــد و رزم ــزار ش ــد برگ در بیرجن
نونهــاالن، نوجوانــان، جوانــان و بزرگســاالن در دو بخش بانوان 
ــتایل  ــت، اس ــت کنتاک ــتایل الی ــته های اس ــان در رش و آقای
لوکیــک در رینــگ و اســتایل ســمی کنتاکــت بــا یکدیگــر به 
رقابــت پرداختنــد. در رده ســنی نونهــاالن بخــش آقایــان، تیم 
شهرســتان قایــن بــا کســب 6 مــدال طــال، 6 نشــان نقــره و 
6 برنــز بــر ســکوی نخســت ایســتاد. تیــم قایــن بــا کســب  7 
طــال و 3 نقــره در رده ســنی نوجوانــان آقایــان قهرمــان شــد. 
در مجمــوع تیمــی تمــام رده هــای ســنی بخــش آقایــان قاین 
ــز  ــدال برن ــره و 8 م ــدال نق ــدال طــال، 9 م ــا کســب 14 م ب
ــم  ــوان، تی ــاالن بخــش بان ــان شــد. در رده ســنی نونه قهرم
قایــن نیــز بــا کســب یــک نشــان طــال و برنــز رتبــه ســوم را 
از آن خــود کــرد. در رده ســنی نوجوانــان بخــش بانــوان، تیــم 
ــان  ــاز نایب قهرم ــک مــدال طــال و اختــالف امتی ــا ی ــن ب قای
شــد. در رده ســنی جوانــان بخــش بانــوان، قایــن بــا کســب 

ــز نایب قهرمــان شــد.  یــک مــدال طــال و 2 برن

بازدید بخشدارمرکزی
از روستای فیروزآباد

ــاري  ــاي درحــال انجــام دهی بخشــدارمرکزي از پروژه ه
ــدا از  ــی در ابت ــود. بیک ــد نم ــاد بازدی ــتاي فیروزآب روس
ــد  ــتا بازدی ــي روس ــاز چمن طبیع ــن ورزشــي روب ــروژه زمی پ
ــتا،  ــي روس ــدي، روحان ــاي احم ــد آق ــن بازدی ــود. در ای نم
گزارشــي از عملیــات درحــال اجــراي پــروژه مذکــور بــه وی 
ــال  ــور در ح ــي مذک ــن ورزش ــت زمی ــر اس ــه ذک داد. الزم ب
مهنــدس  ادامــه  در  مي باشــد.  فنس کشــي  و  تســطیح 
بیکــي از ســاختمان دهیــاري درحــال احــداث بازدیــد نمــود. 
ســاختمان دهیــاري بــا زیربنــاي 50 مترمربع درحــال احداث 
ــه اتمــام اســکلت، پیشــرفت  ــا مرحل ــروژه ت مي باشــد کــه پ
فیزیکــي داشــته کــه بخشــدارمرکزي دســتور انجــام مرحلــه 
دیوارچینــي ســاختمان مذکــور را داد. بیکی در ادامــه از پارک 
ــتورات الزم،  ــد و دس ــتا بازدی ــده در ورودي روس ــداث ش اح
ــر رفــع نواقــص و تکمیــل مــوارد نیمه تمــام پــروژه را  مبني ب
ــص و  ــار روســتا خواســت در اســرع وقت نواق صــادر و از دهی

مشــکالت پــارک روســتا را مرتفــع نمایــد.

  
کشف هروئین در قاین

ــوران  ــت: مأم ــن گف ــتان قای ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــرل  ــگام کنت ــات، هن ــتان قاین ــی شهرس ــت بازرس ایس
وســایل نقلیــه عبــوری بــه یک خــودروی پــژو 405 مشــکوک 
ــرم  ــو و 400 گ ــک کیل ــه در بازرســی از خــودرو ی شــدند ک
ــن  ــزود: در ای ــد. ســرهنگ واعظــی اف ــن کشــف کردن هروئی
رابطــه یــک نفــر متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده، 
بــه دادســرا معرفــي شــد و بــا دســتور قاضــی راهــی زنــدان 

شــد.

امضا تفاهم نامه بخشداری مرکزی و 
فنی و حرفه ای قاین

آمــوزش  مرکــز  و  قاینــات  بخشــداری مرکزی 
تفاهم نامــه  قایــن،  بــرادران  حرفــه ای  و  فنــی 
همــکاری درخصــوص برگــزاری آموزش هــای روســتایی 
ــودن  ــترده و پراکنده ب ــه گس ــه ب ــد. باتوج ــد کردن منعق
روســتاهای قاینــات، نیــاز بــه همــکاری ارگان هــا و 

بخش هــای مختلــف در برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
ــی  ــع مال ــن مناب ــدود و همچنی ــات مح ــد. امکان می باش
ــه ای،  ــی و حرف ــز فن ــف مراک ــای مختل ــایر چالش ه و س
ــی  ــی و خدمات ــف فن ــای مختل ــال آموزش ه ــکان انتق ام
ــت؛  ــه اس ــتان را گرفت ــتاهای شهرس ــه روس ــه هم را ب
ــه ای  ــی و حرف ــای فن ــه آموزش ه ــداری مرکزی ب بخش
آمــده تــا بتوانــد بــا تــوان خــود بخشــی از این مشــکالت 
را حــل کــرده و بــا همــکاری مســتمر و نظــارت دهیــاران 

ــد. ــک نمای ــا کم ــت آموزش ه ــردن کیفی ــه باالب ب

حضورتیم کاراته یونیون خراسان 
جنوبی در مسابقات اوراسیایی

تیــم کاراتــه خراســان جنوبی کــه بــا حمایت بهزیســتی 
و سرپرســتی مهــدی محمدی اســفاد در مســابقات 
ــن  ــب عناوی ــا کس ــتد ب ــتند، توانس ــور داش ــوری حض کش
ــه  ــیایی کارات ــابقات اوراس ــور در مس ــوز حض ــی، مج قهرمان
ــود، را  ــزار می ش ــیه برگ ــیبری روس ــال در س ــه مهرامس ک
کســب کنــد. از تیــم خراســان جنوبی مهــدی محمددوســت 
و امیرعلــی ابراهیمــی، بــا غلبــه بــر حریفــان خــود، قهرمــان 
ــد.  ــت آوردن ــال را به دس ــدال ط ــدند و م ــا ش ــن رقابت ه ای
ــل  ــرات زاده و ابوالفظ ــواد ب ــری و محمدج ــین جعف امیرحس
بــرات زاده در جایــگاه نایب قهرمانــی ایســتادند و محمــد 
ــا  ــری، علیرض ــام حســینی، محمدجوادجعف ــی و بهن ابراهیم
غالمــی و علیرضــا زارعگــر نیــز مقــام ســوم ایــن مســابقات 

ــد. ــب کردن را کس

 توقیف خودرو حمل مرغ زنده
فاقد مجوز بهداشتی 

در  گفــت:  قایــن  دامپزشــکی  شــبکه  رئیــس 
ــه ای  ــات بهداشــتی و قرنطین راســتای انجــام اقدام
و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری مهلــک آنفلوانــزا و 
ــی  ــره آگاه ــکی و دای ــن دامپزش ــای فی مابی همکاری ه
ــالش  ــام گشــت های مشــترک ت ــا انج ــی ب نیروی انتظام
بهداشــتی  مجــوز  بــدون  جابه جایــی  بــا  می شــود، 
حمــل طیــور به عنــوان یــک معضــل بــزرگ بهداشــتی و 
اقتصــادی مبــارزه شــود کــه در این راســتا طــی عملیاتی 
توســط نیروی انتظامــی خــودرو حمــل مــرغ زنــده فاقــد 
مجــوز بهداشــتی کــه قصــد انتقــال محمولــه را از کاخک 

ــف شــد.   ــه خوســف داشــت، در بخــش ســده توقی ب

معرفی رئیس جدید دادگستری قاین 

علی اکبر رضایی، رئیس دادگستری قاینات شد

مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس دادگســتری شهرســتان قاینــات، 
بــا حضــور مســئولین اســتانی و شهرســتانی برگــزار شــد. در ایــن 
مراســم، علی اکبــر رضایــی به عنــوان رئیــس جدیــد دادگســتری قایــن 
معرفــی و از خدمــات 3 ســال و نیــم میالنلوئــی تقدیــر شــد. میالنلوئــی 
ــوده اســت و  12 ســال از دوران خدمــت خــود را در خراســان جنوبی ب

بــرای ادامــه خدمــت بــه خراسان شــمالی منتقــل شــد.
ــی، امام جمعــه قایــن در ایــن مراســم گفــت: در طــول  آیــت ا... اصفهان
ــایر  ــا س ــی ب ــتگاه قضای ــن دس ــی، بی ــای میالنلوئ ــت آق دوران ریاس
ــود و ازســوی  ــرار ب ــی برق ــل خوب ــردم تعام ــی و م ــتگاه های اجرای دس
مــردم هیــچ شــکوائیه ای بــه دفتــر مــا از دادگســتری وارد نشــده بــود 
ــن اســت  ــرای ریاســت دادگســتری قای کــه این جــای بســی افتخــار ب
ــری  ــوزه کاری و جلوگی ــت: در ح ــه گف ــن جلس ــز در ای ــی نی میالنلوئ
رتبه هــای  قاینــات،  حل اختــالف  شــورای  و  دادرســی  اطالــه  از 
ــتان  ــازش در اس ــوردار س ــت و رک ــته اس ــتان داش ــیارخوبی در اس بس
ــتان  ــت در شهرس ــم خدم ــال و نی ــی 3 س ــزود: در ط ــم. وی اف بوده ای
56 هــزار رأی صــادر شــد. وی گفــت: حاصــل بحران هــای اقتصــادی، 
افزایــش جمعیــت کیفــری اســت کــه خوشــبختانه در قاینــات طــی 3 
ســال گذشــته، شــاهد کاهــش جمعیــت کیفــری بوده ایــم. وی افــزود: 
در بــدو خدمــت در قاینــات، اهــداف بســیاری را مشــخص کــرده بودیــم 
ــی   ــه برخ ــم ک ــی برداری ــای اساس ــرای آن گام ه ــم در اج ــه بتوانی ک

ــق و برخــی در شــرف اجراســت. محق
وی بــا اشــاره بــه آغــاز بــه کار مجتمــع فرهنگی - آموزشــی شهرســتان،  
ــور در  ــرق کش ــی ش ــی - فرهنگ ــع آموزش ــن مجتم ــوان بزگتری به عن
شهرســتان قایــن، خواســتار همــکاری بیشــتر مســئولین شــد و گفــت: 
ــی  ــود. میالنلوئ ــرا می ش ــات اج ــوت در قاین ــرح به صــورت پایل ــن ط ای
بــا بیــان این کــه امکانــات در جــذب نیــروی مســتعد بــرای شهرســتان 
مؤثــر اســت، گفــت: جــذب نیــروی انســانی فقــط بــه حــرف نیســت، 
ــروی انســانی در شــهر  ــدگاری نی ــد زمینه هــای جــذب و مان بلکــه بای
اعتبــار  این چنیــن مجموعــه ای،  بــرای  فراهــم شــود و حال کــه 
کشــوری گذاشــته شــده اســت و 15 درصــد پیشــرفت داشــته اســت، 
ــه  ــا هرچ ــد ت ــکاری کنن ــتانی هم ــتانی و شهرس ــئولین اس ــه مس هم

ــه نتیجــه دلخــواه برســد. ــی ب ــروژه عمران ــن پ ســریع تر ای

انتقاد مدیر امور منابع آب از بی توجهی مسئولین به بحران آب:

زنگ خطر بی آبی به صدا  درآمده است

مدیــر امــور منابــع آب شهرســتان قایــن و زیرکوه در مراســم تجلیل 
ــه  ــا در زمین ــات، از اصحــاب رســانه خواســت ت ــگاران قاین از خبرن
ــه  ــبت ب ــند و نس ــته باش ــتری داش ــانی بیش ــی اطالع رس ــران بی آب بح
ــا امــور آب منطقــه ای هماننــد گذشــته همــکاری  آگاه ســازی مــردم ب
ــات و  ــتان های قاین ــت: در شهرس ــار داش ــی اظه ــند. نعیم ــته باش داش
زیرکــوه 8 دشــت داریــم کــه برخــی ممنوعــه و برخــی هــم ممنوعــه 
بحرانــی هســتند. وی ادامــه داد: زنــگ خطــر بی آبــی بــه صــدا درآمــده 
ــد و  ــدی نگرفته ان ــی ج ــوع را خیل ــن موض ــا ای ــئولین م ــت و مس اس
ــا نمی خواســتند  ــد و ی ــه نشــنیدن زده بودن ــا خــود را ب در گذشــته ی
کــه صــدای ایــن زنــگ بحــران بی آبــی را بشــنوند. وی تصریــح کــرد: 
ــر  ــوه حف ــات و زیرک ــف چاه هــای غیرمجــاز در قاین ــن مختل ــه عناوی ب
ــاز را  ــای غیرمج ــه چاه ه ــترین رتب ــوه بیش ــات و زیرک ــده اند و قاین ش
دارنــد. وی افــزود: وزارت نیــرو دســتور برخــورد بــا چاه هــای غیرمجــاز 
ــا  ــی ب ــد. نعیم ــپ ش ــاز پلم ــاه غیرمج ــته 70 چ ــال گذش را داد و س
ــت:  ــاورزی گف ــش کش ــدی آب در بخ ــرف 92 درص ــه مص ــاره ب اش
بیشــترین آب در بخــش  کشــاورزی اســتفاده می شــود، امــا از آن بهــره 
درســتی نمی شــود و 2 درصــد آب در صنعــت و 5 درصــد آب شــرب و 
بهداشــت ماســت. وی درخصــوص جلوگیــری از هدررفــت آب در بخش 
ــمند  ــور هوش ــب کنت ــه نص ــف ب ــاورزان موظ ــت: کش ــاورزی گف کش
ــور  ــا کنت ــد چاه ه ــش از 70 درص ــوه بی ــات و زیرک ــده اند و در قاین ش
هوشــمند نصــب شــده اســت و تعــداد باقی مانــده نیــز تــا پایــان ســال، 
کنتــور هوشــمند نصــب خواهنــد کــرد. وی همچنیــن از جداســازی آب 
ــت:  ــر داد و گف ــن خب ــهرداری قای ــت ش ــبز به هم ــای س ــرب و فض ش
ــمند  ــور هوش ــن و کنت ــت تعیی ــز مهل ــهرداری نی ــای ش ــرای چاه ه ب

نصــب خواهــد شــد.

 تولید بذر گیاه دارویی خارشتر در قاین
ــور، در  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــتر ب ــی خارش ــاه داروی ــذر گی ب
قایــن تولیــد شــد. ایــن بــذر در مزرعــه 50 هکتــاری در روســتای 
ــا مــاه آینــده برداشــت می شــود. چاهک موســویه تولیــد شــده اســت و ت

ــن  ــد از ای ــان جنوبی در بازدی ــاورزی خراس ــازمان جهادکش ــس س رئی
ــذر  ــرم ب ــار، 1500 کیلوگ ــن 50 هکت ــون از ای ــت: تاکن ــه گف مزرع
ــه  ــن مقــدار در مرحل برداشــته شــده اســت و پیش بینــی می شــود، ای
ــات و  ــزود: مطالع ــق اف ــد. ولی پورمطل ــرم برس ــزار کیلوگ ــه 2 ه اول ب
ــاز  ــال 94 آغ ــویه، از س ــه چاهک موس ــتر در مزرع ــذر خارش ــت ب کاش
ــار از  ــزار هکت ــت در 5 ه ــرار اس ــودن آن ق ــا موفقیت آمیزب ــده و ب ش
ــود. وی  ــت ش ــز کش ــف نی ــه و خوس ــتان های سربیش ــی شهرس اراض
ــرایط  ــب ش ــت، مناس ــع و پرطاق ــاه، کم توق ــن گی ــت ای ــزود: کش اف
عالوه بــر  تــا  اســت،  خراســان جنوبی  در  آب  کمبــود  و  بیابانــی 
آبادکــردن زمین هــای بایــر و تثبیــت ازت خــاک، بــه تأمیــن و تولیــد 
ــن و  ــه ترنجبی ــاه، ازجمل ــن گی ــی از ای ــتفاده داروی ــه دام و اس علوف
ــاورزی  ــازمان جهادکش ــس س ــود. رئی ــک ش ــتر کم ــای خارش عرق ه
ــتان های  ــه اس ــتر ب ــذر خارش ــال ب ــن از ارس ــان جنوبی همچنی خراس

ــر داد. ــان خب ــارس و کرم ف

گزارش خبری  

ــا حضــور مســئولین ادارات و  جلســه ســتاد غدیــر شهرســتان قاینــات، ب
ــد.  ــزار ش ــن برگ ــه قای ــر امام جمع ــل دفت ــتان، در مح ــای شهرس نهاده
ــت:  ــات گف ــات و روای ــه آی ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــن در ای ــه قای امام جمع
امام صــادق)ع( می فرماینــد: عیــد ســعید غدیــر، افضــل بــر همــه اعیــاد اســت. 
ــده  ــده نگــه داشــتیم، اســالم را هــم زن ــد را زن ــن عی ــا ای ــر م ــزود: اگ وی اف
نگــه داشــته ایم؛ چراکــه بــر مســئله مهــم والیــت تأکیــد دارد و اگــر والیــت 
باقــی مانــد، اســالم هــم زنــده می مانــد. آیــت ا... اصفهانــی اظهــار داشــت: در 
ــورد  ــاب در م ــا کت ــاید صده ــال ش ــه تابه ح ــده ک ــر آم ــات کتاب الغدی مقدم
غدیــر نوشــته شــده و اگــر امــروز هــم می بینیــم کــه وهابیــت در ایــن مــورد 
ــد و  ــول ندارن ــت را قب ــه والی ــن اســت ک ــی ای ــد، مســئله اصل ــت دارن مخالف
فقــط دنبــال خالفــت و پادشــاهی خــود هســتند. اگــر ایــن عیــد غدیــر زنــده 
ــب  ــی را مرتک ــات فجیع ــد و جنای ــت نمی کنن ــان حرک ــر یزیدی ــد، دیگ بمان
ــی  ــام والی ــن از قدیم االی ــردم قای ــه م ــان این ک ــا بی ــان ب ــوند. ایش نمی ش
بودنــد و رســوماتی را در ایــام غدیــر داشــته اند و قطعــاً امســال نیــز باشــکوه تر 
از گذشــته در ایــن ایــام همــکاری خواهنــد داشــت، گفــت: مســئولین نیــز باید 
پــای کار باشــند و همــکاری بیشــتری نســبت بــه گذشــته در برنامه هــای غدیــر 
ــا  ــز ب ــر نی ــتاد غدی ــر س ــی، دبی ــا اصفهان ــالم رض ــند. حجت االس ــته باش داش
ــر در دهــه امامــت  ــه گزارشــی از فعالیت هــای ســال گذشــته ســتاد غدی ارائ
ــه ســال گذشــته  ــر شهرســتان، نســبت ب ــت گفــت: اعضــا ســتاد غدی و والی

پرشــورتر و فعال تــر باشــند، نــه این کــه فقــط عــده ای خــاص و ادارات خــاص 
ــان کشــوری جهــت  ــای کار باشــند. وی گفــت: در ســال گذشــته از میهمان پ
حضــور در مراســم عیــد غدیــر و ســخنرانی های ایشــان بهــره بردیــم و امســال 
ــا  ــایر ارگان ه ــکاری س ــرط هم ــان کشــوری را به ش ــز حضــور میهمان ــم نی ه
ــاران در  ــا بیم ــدار ب ــت. وی دی ــم داش ــتان خواهی ــر شهرس ــتاد غدی ــا س ب
ــا  ــع دفترچه ه ــد، توزی ــودکان نیازمن ــن ک ــع پوشــاک در بی بیمارســتان، توزی

باعنــوان فرهنــگ غدیــر بــا همــکاری اصنــاف، توزیــع جــزوه غدیرشناســی بــا 
همــکاری ســازمان تبلیغــات، برگــزاری جشــن های مردمــی غدیــر در مســاجد 
ــای ســال  ــم برنامه ه و به خصــوص روســتاهای خــاص شهرســتان و... را از اه
گذشــته ســتاد نــام بــرد و گفــت: امســال نیــز خواســتار همــکاری مســئولین 
در اجــرای برنامه هــای خــاص در شــأن عیــد غدیــر و دهــه امامــت و والیــت 
در شهرســتان هســتیم. براتــی، معــاون سیاســی اجتماعــي فرمانــداري در ایــن 
ــي،  ــتگاه هاي اجرای ــه دس ــاني کلی ــکاري و هم پوش ــل، هم ــر تعام ــه ب جلس
ــودن  ــکوه تر برگزارنم ــه باش ــا هرچ ــه ب ــمن ها در رابط ــان و س ــاف، بازاری اصن
ــد  ــت در ســطح شهرســتان تأکی ــت و والی ــه امام ــا و جشــن هاي ده برنامه ه
ــوص  ــتان درخص ــاي شهرس ــام ظرفیت ه ــد از تم ــه بای ــزود: هم ــرد و اف ک
آذین بنــدي، برنامه ریــزي و اجــراي برنامه هــاي فرهنگــي و جشــن ها در 
ــه  ــن جلس ــد. در ای ــتفاده نماین ــي اس ــو مطلوب ــت، به نح ــت و والی ــه امام ده
هریــک از اعضــا ســتاد به بیــان دیدگاه هــا و نظــرات خــود پرداختنــد. 
برگــزاری جشــن های مردمــی در بوســتان امــام علــی)ع( و بوذجمهــر، برپایــی 
ــهدای  ــای ش ــژه خانواده ه ــان، وی ــرح ابراهیمی ــرای ط ــادی، اج ــاوال ش کارن
ســادات و جانبــازان و ایثارگــران ســادات، برپایــی جشــن ســادات در روســتای 
آفریــز، اعــزام روحانــی و مبلغیــن بــه روســتاها، برگــزاری همایــش پیــاده روی، 
برپایــی نمایشــگاه کتــاب و... از اهــم برنامه هــای پیشــنهادی بــرای ایــام دهــه 

والیــت و امامــت بــود.

تعجـب  قاینـات،  در  تلفنـی  ارتباطـات  قطـع  مـرداد   13
و اعتـراض بسـیاری از مـردم قاینـات را برانگیخـت. در 
مطلبـی کـه ادامـه می خوانیـد، ضمـن بیـان دالیـل ایـن امـر از 
جانـب مسـئولین مخابـرات، تحلیلـی در ایـن مـورد را بـرای 

آورده ایـم. گرامـی  خواننـدگان 

***
قطعی تلفن پاسخ مسئولین

مـردم  از  بسـیاری  درحالی کـه  مردادمـاه،   13 جمعـه 
شهرسـتان قاینـات از ایجـاد اختـالل و یـا قطـع تلفـن در 
و  ثابـت  تلفن هـای  بودنـد،  بی اطـالع  قاینـات،  شهرسـتان 
همـراه و حتـی تلفن های ضـروری به مدت 24 سـاعت قطع 
بـود و عمـالً  امـکان هیچ گونه امـکان ارتباط در شـهر قاین 
وجـود نداشـت. موضوعـی کـه سـبب ایجـاد نارضایتی های 
زیـادی در بیـن مـردم و حتـی مسـئولین شـهر قایـن شـد.
بـرآن شـدیم تـا علـت ایـن امـر را کـه واکنش هـای منفـی 
زیـادی را به دنبـال داشـت، از مسـئولین ذیربـط علـت ایـن 
امـر را جهـت تنویـر افـکار عمومـی جویا شـویم. مسـئولین 
مخابـرات در پاسـخ بـه نامـه طنین قاینـات در ایـن رابطـه 
کـه به امضای محمدحسـین عیدی زاده، مدیرعامل شـرکت 
مخابـرات خراسـان جنوبی رسـیده اسـت، در بیـان علت این 
زیرسـاخت های  توسـعه  ...به منظـور  اسـت:»  آمـده  امـر 
افزایـش ظرفیـت شـبکه  و  اسـتان  مخابراتـی  و  ارتباطـی 
از  عظیمـی  حجـم  اسـتان،  سـطح  در  مخابراتـی  انتقـال 
صـورت  ایـران  مخابـرات  شـرکت  توسـط  سـرمایه گذاری 
پذیرفـت که براسـاس طرح نصـب تجهیزات و اطالع رسـانی 
قبلـی پیرامـون اختـالل احتمالی بـه عموم مردم شـریف از 
طریق رسـانه های مختلف سـطح اسـتان، عملیـات برگردان 
شـبکه فعلـی بـه شـبکه جدید از سـاعت 24 روز پنج شـنبه 

1396/05/12 آغـاز گردیـد کـه متأسـفانه به دلیـل ایجـاد 
خرابـی غیرقابـل پیش بینـی در حیـن عملیات، رفـع خرابی 
و اختـالل بـه طـول انجامیـد. در عیـن حـال ضمـن تشـکر 
از صبـر و شـکیبایی مـردم عزیـز، بـه اسـتحضار می رسـاند 
سـعی و تـالش شـرکت مخابـرات ایران، سـرعت بخشـیدن 
بـه توسـعه زیرسـاخت های ارتباطـی و مخابراتـی منطقـه 
می باشـد کـه قطعـاً بـا همراهـی و صبـر و حوصلـه مـردم 

بزرگـوار اسـتان ایـن امـر میسـر می گـردد.
البتـه بایـد گفـت در هـر صـورت اطالع رسـانی مخابـرات 
باتوجـه به مدت زمـان و میـزان قطعـی تلفن هـا کافـی نبوده 
اسـت؛ به جـز اطالع رسـانی در سـیمای خراسـان جنوبی از 
مخابـرات  اطالع رسـانی  کانـال  و  اسـتان  مخابـرات  سـوی 
خراسـان جنوبی، در سـایر رسـانه های اسـتان اطالع رسـانی 
دیگـری صـورت نگرفتـه اسـت. تـا آن جـا کـه مسـئولین 
شهرسـتانی بـه عـدم اطالع رسـانی دقیـق و کافـی ایـن امر 
معتـرض بودنـد و حتی نهادهایـی از قبیل نیـروی انتظامی، 
اورژانـس، آتش نشـانی و... از ایـن موضـوع بی اطـالع بوده انـد!

ــای  ــردم از فض ــر م ــال حاض ــه در ح ــه این ک ــه ب باتوج
مجــازی بســیار اســتفاده می کننــد، حتــی در ایــن زمینــه 
ــتان در فضــای  ــری شهرس ــای خب ــه کانال ه ــام ب ــک پی ی
ــر  ــن عص ــت در ای ــار می رف ــد و انتظ ــال نش ــازی ارس مج
پیشــرفت تکنولــوژی، حداقــل مســئولین محتــرم اســتانی 
از طریــق فضــای مجــازی موضــوع قطــع 24 ســاعته تلفــن 

ــد. ــالع می دادن ــهر اط ــردم ش ــه م را ب

***
عتراض مؤثر راه کار حل اساسی مشکالت

ــی از  ــاهد اقدامات ــواره ش ــته هم ــال های گذش ــول س در ط
ــب ادارات و نهادهــا و ارگان هــای مختلــف در قاینــات  جان

ــته  ــی داش ــات را در پ ــردم قاین ــراض م ــه اعت ــم ک بوده ای
ــماریم،  ــا را برش ــک آن ه ــا باشــد تک ت ــر بن ــه اگ اســت ک
ــن  ــم ای ــه مه ــا نکت ــد. ام ــد ش ــی خواه ــتی طوالن فهرس
ــه  ــکوائیه ها ک ــات و ش ــن اعتراض ــود ای ــا وج ــه ب ــت ک اس
ــم  ــاز ه ــرا ب ــت؛ چ ــده اس ــز انجامی ــی نی ــه تنش های گاه ب
ــه مــردم  ــی ب ــه اقدامــات و بی اعتنای شــاهد تکــرار این گون
ــی را  ــون و فراوان ــل گوناگ ــتیم. عل ــی هس ــکار عموم و اف
ــه  ــا ب ــه در این ج ــمرد ک ــوان برش ــر می ت ــن ام ــرای ای ب
یکــی از مهم تریــن آن هــا اشــاره می شــود. مــردم قاینــات 
ــد کــه نســبت  همــواره در مقاطــع گوناگــون نشــان داده ان
بــه وضعیــت جامعــه و شــهر خویــش حساســیت ویــژه ای 
ــادگی  ــای آن به س ــکالت و چالش ه ــار مش ــد و از کن دارن
و بــا بی اعتنایــی عبــور نمی کننــد؛ ازجملــه در مقابــل 
کــه  بی عدالتی هــا  و  کوتاهی هــا  اجحاف هــا،  برخــی 
ــتند،  ــل نیس ــرد، منفع ــورت می گی ــان ص ــق دیارش در ح
ــی،  ــکل اصل ــا مش ــر دارد. ام ــین و تقدی ــای تحس ــه ج ک
ــه  ــی حلق ــه عبارت ــت؛ ب ــات اس ــن اعتراض ــذاری ای تأثیرگ
مفقــوده در ایــن میــان، نحــوه و چگونگــی بیــان و اعــالم 
ــرار  ــکاش ق ــورد کن ــد م ــه بای ــت ک ــات اس ــن اعتراض ای
گیــرد. متأســفانه بایــد اذعــان کنیــم کــه به رغــم تمامــی 
بــه  امــور مربــوط  قاینــات در  حساســیت های مــردم 
ــر  ــا اکث ــز کــرد، ام ــدان افتخــار نی ــد ب شهرســتان کــه بای
ــر و  ــش مؤث ــوه واکن ــا نح ــی از م ــش قابل توجه ــا بخ و ی
فــارغ از هیاهــو و جنجــال را کــه بتوانــد مســئولین را بــه 
رفــع اشــتباه و خــودداری از تکــرار آن وا دارد، نمی دانیــم. 
ــطحی،  ــی، س ــی احساس ــا واکنش های ــات م ــب اعتراض غال
زودگــذر و بــدون پشــتوانه کافــی اســت کــه در نهایــت ره 
بــه جایــی نمی بــرد. تــا زمانــی کــه ایــن امــر را به درســتی 
ــری  ــان تغیی ــم اوضــاع و احوال م ــد بدانی ــم، بای ــاد نگیری ی
ــد.  ــد چرخی ــان پاشــنه خواه ــه هم ــرد و در ب ــد ک نخواه

 امام جمعه قاین ضمن تأکید بر همکاری بیشتر مسئولین در برگزاری جشن عیدغدیر گفت:

مسئولین در اجرای برنامه های غدیر باید پای کار باشند

تجلیل اتاق اصنافقطعی تلفن در قاینات / اعتراضاتی که با بی اعتنایی روبرو می شود
قاینات و زیرکوه از خبرنگاران

شهرســتان های  اتاق اصنــاف  ازســوی 
از  مراســمی  طــی  زیرکــوه  و  قاینــات 
خبرنــگاران فعــال شهرســتان قایــن، به مناســبت 

گرامیداشــت روز خبرنــگار تجلیــل شــد.
ــاف  ــس اتاق اصن ــی رئی ــم، مالک ــن مراس در ای
ــون  ــه تاکن ــی ک ــی از خبرنگاران ــن قدردان ضم
خبرهــای اتاق اصنــاف و مشــکالت بازاریــان 
ــد، گفــت:  ــری داده ان شهرســتان را پوشــش خب
حــل  بیــان  خبرنــگاری  رســالت  از  یکــی 
ــئولین  ــری از مس ــردم و مطالبه گ ــکالت م مش
اســت کــه خبرنــگاران شهرســتان در ایــن 
ــه  ــی ارائ زمینــه تاکنــون گزارشــات نســبتاً خوب

ــد. داده ان
وی از کلیــه خبرنــگارن خواســت تــا خبرهایــی 
در حــوزه کار اصنــاف و بازاریــان در ســطح 
شــهر داشــته باشــند و مشــکالتی کــه درحــال 
حاضــر اکثــر بازاریــان، به دلیــل قوانیــن ســخت 
ــد،  ــرم می کنن ــا آن دســت و پنجــه ن ــات ب مالی

ــه گــوش مســئولین برســانند. را ب
ــه  ــتان ب ــال شهرس ــگاران فع ــان از خبرن در پای

همــت اتاق اصنــاف تقدیــر به عمــل آمــد.

سال چهارم - شماره169خبــر 
 25 َاَمرداد 1396

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



متــن زیــر توســط جمعــی از هنرمنــدان قاینــات تهیــه  شــده اســت کــه  
ــاپ  ــه چ ــی ب ــدگان گرام ــالع خوانن ــت اط ــات  آن را جه ــن قاین طنی

می رســاند. 

در طــی هفته هــای گذشــته خبــری در رســانه ها آمــد، بــا ایــن 
مضمــون کــه پــس از بیــش از دو ســال ماشــینی کــه در ســال 1393 
کاراندیــش معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ســفر بــه قایــن 
ــر  ــای اخی ــه در طــول هفته ه ــق شــد. البت ــود، محق ــده آن را داده ب وع
ــگ و  ــز در حــوزه کاری اداره فرهن ــر نی ــده دیگ ــر امیدوارکنن ــد خب چن
ــر  ــن آن خب ــاید مهم تری ــه ش ــنیده ایم ک ــن را ش ــالمی قای ــاد اس ارش
ــود. در کنــار آن، در  آغــاز عملیــات احــداث پالتــوی نمایــش قاینــات ب
ــا  ــران شهرســتان ب ــی و تعامــل مدی ــر شــاهد رایزن طــول ماه هــای اخی
مقامــات اســتانی در جهــت تســریع در رونــد احــداث مجتمــع فرهنگــی 

ــم.  ــن بودی ــری قای - هن
ــده ای  ــت، ع ــن اس ــر ممک ــاون وزی ــول مع ــدن ق ــورد برآورده ش درم
ــدن آن  ــت برآورده ش ــه جه ــی ک ــبتاً طوالن ــان نس ــه به مدت زم باتوج
ــا  ــز ب ــد و نی ــرح کنن ــی را مط ــا و انتقادات ــت، بحث ه ــده اس ــی ش ط
اشــاره بــه مشــکالت و مســائل فــراوان در حــوزه اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی قاینــات اقدامــات انجام شــده در طــول ماه هــای اخیــر را 
ناچیــز و کم اهمیــت برشــمرند و از کنــار آن سرســری و بــا بی اعتنایــی 
ــدان داد و  ــن منتق ــه ای ــق را ب ــوان ح ــز می ت ــگاه اول نی ــد. در ن بگذرن
ــور  ــر به ط ــا اگ ــت. ام ــت دانس ــا را درس ــری آن ه ــا و موضع گی انتقاده
دقیــق و بــا درنظرگرفتــن همــه جوانــب در ایــن مــورد قضــاوت کنیــم، 
بــه نتیجــه ای غیــر از ایــن خواهیــم رســید کــه البتــه ایــن امــر مســتلزم 
ایــن اســت کــه نگاهــی ژرف تــر و عمیق تــر بــه برخــی مســائل در حــوزه 
فرهنــگ و هنــر شهرســتان و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی قاینــات، 
بــا درنظرگرفتــن برخــی ســوابق در گذشــته های نه چنــدان دور داشــته 

باشــیم. 
ــال  ــدود 25 س ــه ح ــب ب ــات قری ــالمی قاین ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
قبــل، شــروع بــه کار نمــود؛ امــا متأســفانه و بــه ماننــد بســیاری از امــور 
ــد. در  ــر مســائل سیاســی گردی ــدا درگی ــات از همــان ابت دیگــر در قاین
طــول ســال های پــس از تأســیس، همــواره مســئوالن و مدیــران ارشــد 
ــوری  ــوان ام ــه آن، به عن ــوط ب ــائل مرب ــن اداره و مس ــه ای ــات ب در قاین
ــوت  ــه حیاط خل ــه مثاب ــد و آن را ب ــه نمی کرده ان ــی توج ــم و اساس مه
ــود،  ــر طبــق منافع شــان ب ــد کــه هــرکاری را ب خویــش تلقــی می کردن
ــارج  ــاً از خ ــز غالب ــن اداره نی ــای ای ــه انجــام آن هســتند. رؤس ــاز ب مج
ــدند  ــوب می ش ــتگاه ها و ادارات منص ــای سایردس ــن اداره و از نیروه ای
ــا  ــی و ی ــل رایزن ــوالً حاص ــز معم ــن اداره نی ــس ای ــاب رئی ــه انتص ک
ــا  ــده و ی ــا نماین ــدار و ی ــب فرمان ــم، فشــارهایی کــه از جان ــر بگویی بهت
ــود.  ــتانی ب ــد اس ــئولین ارش ــه مس ــتان ب ــی شهرس ــای سیاس جریان ه
اگــر خواســته باشــیم بی پــرده و صریــح بگوییــم، ریاســت ایــن اداره در 
ــا به نوعــی پــاداش و مــزدی بابــت فعالیت هــا  پــاره ای مــوارد هدیــه و ی
ــی  ــان سیاس ــا جری ــده ی ــرای نماین ــای آن ب ــی رؤس ــات برخ و اقدام
حاکــم در دولــت بــود و گاهــی به دلیــل اختالفــات میــان مســئولین در 
شهرســتان و یــا بیــن مســئولین و یــا نماینــده شهرســتان بــا مســئولین 
اســتانی، ایــن اداره مدت هــا بــدون رئیــس و بــا سرپرســت، اداره 
ــن اداره  ــه ای ــارج از مجموع ــب و خ ــن ترتی ــه بدی ــران ک ــد. مدی می ش
منصــوب می شــدند نیــز، غالبــاً نــه انگیــزه، نــه برنامــه و نــه تــوان الزم 
بــرای طراحــی و اجــرای برنامه هــای اساســی و بلندمــدت براســاس یــک 
اســتراتژی مــدون و نقشــه راه مشــخص را نداشــتنند و در بهتریــن حالت 

ــد!  ــدون حاشــیه اجــرا کنن ــی و ب ــره را به خوب ــور روزم می توانســتند ام
در کنــار آن، طبعــاً باتوجــه بــه این کــه مأموریــت آنــان مطابــق اهــداف 
ــل  ــان را در راه نی ــه آن ــی ک ــان سیاس ــا جری ــراد و ی ــای اف و برنامه ه
ــان  ــه ایــن ســمت کمــک نمــوده بــود، تنظیــم می شــد؛ در نتیجــه آن ب
تــالش می کردنــد مجموعــه فرهنگــی و هنــری شهرســتان و توانایی هــا 
ــن  ــع همی ــته ها و مناف ــن خواس ــت تأمی ــیل های آن را در خدم و پتانس
ــرار  ــد، ق ــا بودن ــون آن ه ــود را مدی ــت خ ــه ریاس ــا ک ــراد و جریان ه اف
ــن  ــر ای ــت مدی ــزان موفقی ــرد اداره و می ــنجش عملک ــون س ــد، چ دهن
اداره و یــا بهتــر بگوییــم عامــل حفــظ صندلــی و میــز ریاســت مدیــر بــه 

ــن خواســته ها و توقعــات بســتگی  ــر ای ــر و کامل ت ــرآوردن هرچــه بهت ب
داشــت. 

ازســویی ایــن مدیــران بــه اداره فرهنــگ و ارشــاد و ریاســت آن 
ــرای  ــی ب ــکوی پرتاب ــت و س ــب محبوبی ــرای کس ــی ب ــوان عامل به عن
سایردســتگاه ها  در  عالی تــر  مقامــات  و  پســت ها  بــه  دســت یابی 
و ادارات نــگاه می کردنــد. جمــع ایــن مســائل بــا یکدیگــر ســبب 
ــت،  ــر آن رف ــه ذک ــه ک ــن اداره همان گون ــای ای ــا برنامه ه ــد ت می ش
ــه  ــتان، ک ــر شهرس ــگ و هن ــای فرهن ــت و ارتق ــتای خدم ــه در راس ن
ــراد  ــی اف ــاً سیاس ــه عمدت ــی و البت ــخصی و گروه ــع ش ــت مناف در جه
ــا  ــب مــوارد شــعاری، ســطحی ب و جریان هــای سیاســی باشــد و در غال
ــی  ــخصی و جناح ــق ش ــلیقه و عالی ــر س ــی و مبتنی ب ــرد انتخابات کارک
ــز می شــد  ــوارد نی ــاره ای م ریاســت اداره فرهنــگ و ارشــاد باشــد. در پ
ــتاد  ــک س ــه ی ــاًل ب ــن اداره رســماً و عم ــه ای ــرد ک ــا ک ــه جــرأت ادع ب

ــاً  ــز غالب ــن اداره نی ــای ای ــران و رؤس ــد. مدی ــل می ش ــی تبدی انتخابات
ــا انــدک تغییــر در زمینــه مســائل سیاســی منطقــه تغییــر کــرده یــا  ب
ــبب  ــد و س ــا می کردن ــن اداره را ره ــت ای ــت ریاس ــود، پس ــه خ این ک
می شــدند تــا مدتــی گاه طوالنــی ایــن اداره بــا سرپرســت کــه در غالــب 
اوقــات فاقــد اختیــارات کافــی بــود، اداره شــود. همان گونــه کــه اشــاره 
 شــد، در ایــن میــان در پــاره ای اوقــات به دلیــل تغییــر اوضــاع و احــوال 
سیاســی منطقــه و کشــور و یــا مثــاًل اختــالف نماینــده و فرمانــدار و... 
پیــش می آمــد کــه ایــن اداره مدت هــای نســبتاً طوالنــی بــا سرپرســت 
ــود را  ــاص خ ــات خ ــکالت و تبع ــم مش ــه آن ه ــد ک ــم اداره می ش ه

ــود  ــل آن خ ــه ح ــد ک ــازه را می آفری ــی ت ــت و معضالت ــال داش به دنب
ــاب  ــه انتص ــن آن ک ــد. ضم ــول و دراز را می آفری ــدا و پرط ــتانی ج داس
مدیــر ایــن اداره بــه نحــوی کــه ذکــر آن رفــت، بیشــتر اوقــات ســبب 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره کل فرهن ــر کل و مجموع ــد، مدی می ش
ــه  ــف ب ــه طــرق مختل ــه ب ــارج از مجموع ــری خ ــه مدی ــتان از این ک اس
ــن  ــا ای ــرای این کــه ب ــی ب ــد و تمایل ــان تحمیــل شــود، ناراضــی بودن آن
مدیــر به زعــم آنــان تحمیلــی کار کننــد، نداشــتند. ایــن در کنــار عــدم 
شــناخت درســت مدیــر بــا فضــای عمومــی ایــن اداره و عــدم آشــنایی 
ــش  ــده بی ــر منصوب ش ــه مدی ــداف و این ک ــا و اه ــن و برنامه ه ــا قوانی ب
از آن کــه خــود را در مقابــل اداره کل پاســخگو بدانــد، در مقابــل فرماندار 
یــا نماینــده پاســخگو می دانســت، خــود بــه خــود ســبب پــاره ای مســائل 
ــی از آن در  ــه ناش ــه ضرب ــد ک ــی می ش ــوارد، تنش های ــاره ای م و در پ
نهایــت بــه پیکــره فرهنــگ و هنــر شهرســتان وارد می شــد. تــداوم ایــن 

ــا  ــی ســبب شــد ت ــد و طوالن ــج در طــول ســال های مدی وضعیــت بغرن
ــات باشــیم  ــر قاین ــت نابســامانی در حــوزه فرهنــگ و هن شــاهد وضعی
کــه تناســبی بــا پتانســیل های بالقــوه قاینــات در ایــن عرصــه نداشــت. 
شــاهد ایــن مدعــا نیــز ایــن بــود کــه ایــن اداره در ســال های طوالنــی 
ــوان  ــردد و به عن ــتقل اداری گ ــاختمان مس ــک س ــب ی ــت صاح نتوانس
اداره ای خانــه بــه دوش مشــهور گردیــد. به جــرأت می تــوان ادعــا کــرد 
اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن عرصــه و موفقیت هــای حاصــل شــده 
ــه  ــزی مســئولین باشــد، ب ــات و برنامه ری ــون اقدام ــه مدی بیــش از آن ک
ــوزان  ــدان و دلس ــای هنرمن ــا و تالش ه ــوزی ها و پیگیری ه ــت دلس جه

عرصــه فرهنــگ و هنــر شهرســتان حاصــل شــده اســت. 
از چنــد ســال قبــل و بــا روی کارآمــدن دولــت تدبیــر و امیــد و 
ــات و  ــده قاین ــوان نماین ــروی به عن ــر ه ــاب دکت ــا انتخ ــش از آن ب پی
زیرکــوه شــاهد برخــی تغییــر دیدگاه هــا در رویکردهــا و برنامه هــا 
ــدای  ــم. در ابت ــن بودی ــالمی قای ــاد اس ــگ و ارش ــوزه کاری فرهن در ح
انتخــاب دکتر هــروی شــاهد تغییــر یــا بهتــر بگوییــم کناررفتــن آقــای 
اکرامیــان، مدیــر وقــت ایــن اداره بودیــم و پــس از مدتــی کــه ایــن اداره 
ــن  ــارج از ای ــم خ ــه بازه ــی ک ــای طالب ــد، آق ــت اداره گردی ــا سرپرس ب
ــی  ــه به نوع ــد ک ــوب ش ــن اداره منص ــت ای ــمت ریاس ــه س ــود، ب اداره ب
می تــوان گفــت کــه ادامــه همــان رونــد قبلــی بــود، امــا در هرحــال بــه 
ــا در  ــیاری از رویکرده ــر در بس ــاهد تغیی ــا، ش ــر دیدگاه ه ــت تغیی جه
ــی داد؛  ــروز م ــود را ب ــانه های خ ــدک نش ــه اندک ان ــم ک ــن اداره بودی ای
ــه  ــاخت ها موردتوج ــن زیرس ــث تأمی ــه بح ــه ب ــه توج ــه این ک ازجمل
جدی تــر قــرار گرفــت. اگرچــه ایــن امــر بایــد ســال ها قبــل موردتوجــه 

ــت.  ــرار می گرف ــن ق ــیدگی و تأمی و رس
ــدگاه  ــه و دی ــگاه منصفان ــد از ن ــر نبای ــن ســال های اخی ــی در ای از طرف
ــل شــد  ــی غاف ــرکل ارشــاد خراســان جنوب ــای محبــی مدی مناســب آق
ــق  ــه تحق ــوط ب ــور مرب ــری ایشــان در ام ــالش و پیگی ــر ت و چه بســا اگ
ــه از ماشــین  ــو و ن ــه از پالت ــون ن ــود، هــم اکن ــش نب قول هــای کاراندی

ــود.  ــری می ب ــش خب ــن و هنرمندان ــاد قای ــرای ارش ــو ب ن
ــاهد  ــال ها ش ــس از س ــرانجام پ ــز س ــن اداره نی ــت ای ــث مدیری در بح
انتصــاب فــردی از داخــل مجموعــه ایــن اداره در ســمت ریاســت ایــن 
ــت.  ــمار می رف ــم به ش ــی مه ــی تحول ــود به تنهای ــه خ ــم ک اداره بودی
ــائل و  ــاره ای مس ــه پ ــه ب ــر باتوج ــال های اخی ــات در س ــه اقدام اگرچ
ــم  ــال فراه ــن مج ــا در ای ــان آن ه ــرح و بی ــکان ط ــه ام ــکالت ک مش
ــه  ــه آرامــی صــورت گرفتــه باشــد و باتوجــه ب نیســت، ممکــن اســت ب
ــدک  ــاالی توقعــات و انتظــارات، ناچیــز و ان انبــوه مشــکالت و حجــم ب
به نظــر آیــد، امــا نکتــه مهــم و اساســی ایــن اســت کــه پــس از ســال ها 
ســکون و عــدم تحــرک جــدی و مفیــد و یــا بیراهه رفتــن و حرکــت در 
مســیر اشــتباه، ایــن امــر بــه وقــوع پیوســته اســت کــه حداقــل مســیر 

حرکــت جــدای از ســرعت حرکــت، مشــخص و درســت اســت. 
اگرچــه نمی تــوان ادعــا کــرد در ایــن زمینــه اشــتباهی صــورت نگرفتــه 
ــم انداز  ــوان چش ــا می ت ــدارد، ام ــود ن ــی وج ــراد و نقص ــا ای ــت و ی اس
روشــنی را بــرای آینــده متصــور بــود؛ به شــرط آن کــه درصــدد 
ــیم  ــده باش ــود آم ــات به وج ــش و ثب ــت و آرام ــن وضعی ــم زدن ای بره
ــات و  ــم. ثب ــع آن برآیی ــدد رف ــود دارد، درص ــکالی وج ــم اش ــر ه و اگ
ــرفتی  ــت و پیش ــر فعالی ــام ه ــرای انج ــی و الزم ب ــرط اصل ــش ش آرام
ــا در  ــختی، ام ــه س ــه ب ــر اگرچ ــال های اخی ــه در س ــری ک ــت، ام اس
ــعی  ــات س ــالمی قاین ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــال در مجموع هرح
ــی  ــی موفقیت ــه تنهای ــود ب ــن خ ــردد و ای ــرآورده گ ــا ب ــت ت ــده اس ش

بــزرگ محســوب می شــود.

ســال  هــر  مــرداد 
و  مهــم  مقطعــی  یــادآور 
ــات  ــخ قاین ــاز در تاری سرنوشت س
اســت و آن الحــاق قاینــات بــه 
مــاه  چنــد  خراســان جنوبی، 
ــان بزرگ و  ــیم خراس ــس از تقس پ
ــان جنوبی  ــتان خراس ــکیل اس تش
ــدادی کــه شــاید  بتــوان  ــود. روی ب
حســاس ترین  و  مهم تریــن  آن را 
ــته  ــه گذش ــل دو ده ــه حداق واقع
ــه  ــدادی ک ــت. روی ــات دانس قاین
ــات  خــود ســبب بســیاری از اتفاق
و  تحــوالت در قاینــات گردیــد 
 - سیاســی  امــور  تمــام  بــر  و 
اجتماعــی منطقــه تأثیــر مســتقیم 
و غیرمســتقیم خــود را برجــای 
رویــداد  ایــن  درمــورد  نهــاد. 
تاکنــون اظهارنظرهــا و ســخنان و 
تحلیل هــای بســیاری گفتــه شــده 
ــون و  ــای گوناگ ــت و قضاوت ه اس
ــده  ــورد آن ش ــادی در م گاه متض
به عنــوان  آن را  برخــی  اســت. 
و  مانــدگار  خدمتــی  و  اقــدام 
تاریخــی و برخــی نیــز آن را در 
ــت و مســائلی مشــابه  ــم خیان حک

آن چــه  امــا  می داننــد.  ایــن 
مســلم اســت در فضــای دوقطبــی 
و احساســی ناشــی از ایــن رویــداد، 
امــکان قضــاوت درســت و منطقــی 
از  قابل توجهــی  بخــش  بــرای 
مــردم فراهــم نشــده اســت. دلیــل 
آن نیــز ایــن بــوده اســت کــه 
هــر یــک از دو گــروه موافــق و 
ــاص  ــای خ ــل فض ــف به دلی مخال
ــز فضــای  ــر و نی ــن ام ناشــی از ای
عمومــی کلــی منطقــه، امــکان 
دیدگاه هــای  و  نظــرات  طــرح 
نداشــته اند و در کنــار  را  خــود 
آن تحلیل گــران بی طــرف نیــز، 
و  موشــکافی  و  بررســی  امــکان 
ــته اند.  ــر را نداش ــن ام ــادی ای نق
ــق و  ــروه مواف ــدام از دو گ ــر ک ه
ــی  ــه برخ ــتناد ب ــا اس ــف ب مخال

رویدادهــا در منطقــه در ســال های 
بــا  مطابــق  و  الحــاق  از  پــس 
دیــدگاه خویــش درمــورد ایــن 
ــتناد  ــا اس ــر داده و ب ــوع نظ موض
بــه آن بــر صحــت نظــرات خویــش 
ــئله ای  ــن مس ــرده اند. ای ــای فش پ
بــوده اســت کــه در طــول 13 
ســال اخیــر همــواره وجــود داشــته 
اســت؛ اگرچــه شــاید در ظاهــر 
نمــود و بــروزی نداشــته اســت، 
همــوار  پنهــان  به صــورت  امــا 
مســئله ای مــورد بحــث و مناقشــه 
عــده ای  این کــه  اســت.  بــوده 
بخواهنــد بــه هردلیــل از کنــار 
ــد و  ــداد به ســادگی بگذرن ــن روی ای
آن را بــه فراموشــی بســپارند، امــری 
به خصــوص  نیســت،  درســت 
ــم  ــی می دانی ــه خوب ــه ب ــه هم ک

ــری  ــیم، یک س ــس از تقس ــه پ ک
بگوییــم  بهتــر  یــا  مســائل 
ــد  ــد آم ــات پدی ــات در قاین اختالف
ــوز هــم اگرچــه به صــورت  کــه هن
ــن  ــرات ای ــود دارد و اث ــان وج پنه
مختلــف  به صورت هــای  مســئله 
ــته  ــروز داش ــور و ب ــه ظه در منطق
ــیم  ــاق و تقس ــوع الح ــت. موض اس
و  مهــم  بخــش  هرحــال  در 
ــت  ــات اس ــخ قاین ــی از تاری اساس
ــرار گیــرد،  ــد موردتوجــه ق کــه بای
ــه ای  ــه بهان ــرای این ک ــه ب ــه ن البت
یــا  و  مچ گیــری  بــرای  باشــد 
ــات و  ــاز اختالف ــه زمینه س ــن ک ای
ــات  ــوده در قاین ــای بیه درگیری ه
ــه  ــت ک ــن جه ــه بدی ــردد، بلک گ
از آن پندهــا و درس هــای الزم را 
ــات  ــوان از تجربی ــا به ت ــت ت فراگرف
آن در مســیر حرکــت و توســعه 
شــود،  گرفتــه  بهــره  قاینــات 
ــای  ــه درس ه ــت دارد و این ک اهمی
ــوی  ــد تابل ــه مانن ــداد ب ــن روی ای
ــد  ــل کن ــا عم ــرای م ــی ب راهنمای
ــخص  ــت را مش ــیر درس ــه مس ک

ــد. کن

ــن موجــود در هــوا، در خــاک و گیاهــان ت ــد ذخیره کرب رســیب کربن به رون
ــه از  ــث می شــود ک ــوا باع ــن از ه ــد ذخیره کرب ــن رون ــه می شــود. ای گفت
میــزان کربــن کــه گازی گلخانه ای اســت، کاســته شــود و بــه بهبــود کیفیت هوا 
کمــک می کنــد. ترســیب کربن به معنــای رســوب دادن و تخلیــه کربــن موجــود 
در جــو اســت؛ به عبــارت دیگــر بــه جــذب دی اکســیدکربن اضافــی جــو توســط 
ــرای  ــا ب ــی و جلبک ه ــای گیاه ــان، بقای ــی گیاه ــی و زیرزمین ــای هوای اندام ه
ــام  ــتا در ای ــن راس ــود. در ای ــالق می ش ــن اط ــدن زمی ــده گرم ش ــش پدی کاه
اوقات فراغــت ایــن روزهــای تابســتان می توانیــم بــه کودکان مــان کمــک کنیــم 
تــا عروســک های گلــی کــه مخلوطــی از بــذر گیاهــان و خــاک اســت، بســازند 
ــوب  ــودکان محس ــرای ک ــتانی ب ــک ها، دوس ــن عروس ــه ای ــت ک ــن جه و از ای
ــک ها  ــا عروس ــب ها ب ــود را ش ــه خ ــای ناگفت ــه حرف ه ــا ک ــوند، چه بس می ش
در میــان گذارنــد و در مواقــع ناراحتــی و یــا گریه کــردن، عروســک ها بهتریــن 
ــن  ــی ای ــد و از جهت ــاط می گیرن ــا ارتب ــا آن ه ــه ب ــتند ک ــان هس نزدیکانش
ــرد  ــن ک ــه دف ــان و باغچ ــوان در بیاب ــدن می ت ــس از خراب ش ــک ها را پ عروس
تــا رویشــی نــو پدیــد آیــد و کــودکان بــا فلســفه مــرگ هــم آشــنا شــوند و آن را 
خیلــی منفــی نبیننــد. ایــن عروســک ها قابــل بازیافــت هســتند و آســیبی بــه 
ــد  ــار صحیــح را در نســل جدی ــذر رفت ــوان ب طبیعــت نمی رســانند، پــس می ت

کاشــت تــا در آینــده بــه درختــی ســالم و پرحاصــل تبدیــل گــردد.

ندیـن عـادت نادرسـتی را کـه سـالمت ایـن گنجینـه چ
می کنـد: مواجـه  باخطـر  را  )قلـب(  ارزشـمند 

1- سیگارکشـیدن: سـیگار باعـث مسدودشـدن رگ هـای 
بـاال  را  لخته هـای خونـی  تشـکیل  خونـی می شـود، خطـر 
می بـرد و میـزان اکسـیژن حمل شـده در خـون را کاهـش و 
در عـوض فشـارخون را افزایـش می دهـد. باید بدانیـد که اگر 
بـرای مـدت یک سـال سـیگار مصـرف نشـود، خطـر مـرگ و 
میـر ناشـی از بیماری هـای قلبـی - عروقـی به نصـف کاهش 
پیـدا می کنـد. بـا کنارگذاشـتن سـیگار، خطـر بیماری هـای 
عـروق کرونـر کاهـش می یابـد و بعـد از حـدود سـه سـال 
از تـرک، خطـر مـرگ ناشـی از ایـن بیمـاری تقریبـاً ماننـد 

غیرسیگاری هاسـت.
بـه عقیـده متخصصـان،  2- بـه تغذیـه اهمیت نـدادن: 
روزانـه بایـد پنج واحـد میوه و سـبزیجات مصرف گـردد. این 
موادغذایـی سرشـار از ویتامین هـا و موادمعدنـی هسـتند کـه 
سـالمت قلـب و رگ هـای خونـی را ارتقـا می دهنـد. عالوه بـر 
ایـن، میوه هـا و سـبزیجات منابـع خـوب فیبرهـای غذایـی و 
خونـی  رگ هـای  انسـداد  از  کـه  هسـتند  آنتی اکسـیدان ها 

پیشـگیری می کننـد. غذاهـای سـالم و متنـوع تهیـه کنید و 
نصـف بشـقاب تان را بـه سـبزیجات اختصاص دهیـد. مصرف 
میـوه روزانـه خطـر بیماری هـای قلبـی و عروقـی را تـا 40 

درصـد کاهـش می دهـد.
بـه  ابتـال  اصلـی  عوامـل  از  یکـی  نکـردن:  ورزش   -3
بیماری هـای قلبـیـ  عروقی، بی تحرکی و خانه نشـینی اسـت. 
بـرای ارتقـای سـالمت قلب تـان توصیـه می شـود کـه روزانـه 
به مـدت 30 تـا 60 دقیقـه ورزش کنیـد. به جـای آسانسـور از 
پله هـا اسـتفاده کنیـد، یک ایسـتگاه مانـده به منـزل یا محل 
کارتـان از اتومبیـل پیـاده شـده و بقیه راه را پیـاده بروید. بعد 
از غـذا 15 دقیقـه پیاده روی کنید. به عقیـده متخصصان الزم 

اسـت کـه روزانـه ده هـزار قـدم راه برویـد تا سـالم بمانید.
4- صبحانـه نخـوردن: نخـوردن صبحانـه، عالوه بـر این که 
شـما را از انـرژی الزم بـرای شـروع یـک روز خـوب محـروم 
غذایـی  وعده هـای  در  کـه  می شـود  باعـث  بلکـه  می کنـد، 
دیگـر کالـری بیشـتری دریافت کنیـد. نتایج پژوهشـی که در 
دانشـگاه  هـاروارد انجـام شـده اسـت، نشـان می دهد کـه این 
مسـئله خطـر بروز آنفارکتوس )سـکته قلبی( را بـه میزان 55 

افزایـش می دهد.  درصـد 
خطـر  افزایـش  باعـث  اسـترس  داشـتن:  اسـترس   -5
فشـارخون، افزایـش کلسـترول خـون و سفت شـدن رگ های 

خونـی می شـود. در نتیجـه کنترل اسـترس از اهمیـت باالیی 
برخوردار اسـت. قبل از هر چیزی منشـأ اسـترس را شناسایی 
کنیـد؛ سـپس تالش تـان را برای کنتـرل و حفـظ آرامش تان 
انجـام دهیـد. ورزش، مطالعه، یـوگا و... جـزو روش های حفظ 
آرامـش و کنتـرل اسـترس هسـتند. روزانـه چنـد دقیقـه بـه 
خودتـان اختصـاص دهیـد و فقـط بـه آرامش تـان فکـر کنید.
6- سـاعت کاری مشـخصی نداشـتن: نتایـج پژوهشـی 
محققـانWestern University نشـان می دهـد، افرادی 
کـه سـاعت کاری مشـخص و منظمـی ندارنـد، به میـزان 23 
درصـد بیشـتر در معـرض آنفارکتوس قرار می گیرند. سـاعات 
کاری غیرعـادی و غیرمنظـم باعـث ایجاد اختـالل در ضربان 
قلـب می شـود و در نهایـت بـه سـالمت قلـب آسـیب می زند.
7- مصـرف چربی هـای ترانـس: ایـن چربی هـا در مـواد 
و...  بیسـکوییت ها  هله هوله هـا،  ماننـد  تصفیه شـده  غذایـی 
افزایـش میـزان  باعـث  ایـن چربی هـا  وجـود دارد. مصـرف 
کلسـترول بـد و کاهـش کلسـترول خـوب خون می شـود؛ در 
نتیجـه خطـر بـروز بیماری هـای قلبـی ـ عروقی باال مـی رود. 
موادغذایـی  مصـرف  از  امـکان  حـد  تـا  می کنیـم  توصیـه 
ایـن  به جـای  و  کنیـد  خـودداری  آمـاده  و  تصفیه شـده 

کنیـد. میـل  آجیـل  هله هوله هـا، 

۷ دشمن سالمت قلب

ترسیب کربن و سرگرمی
 نگاهی به الحاق قاینات به خراسان جنوبی، 13 سال پس از تقسیم خراسان بزرگ 

 درس ها و عبرت هایی که نگرفتیم

گرداورنده: محمدرضا اصغری

اکبر دولتی

نگاهی به وضعیت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاینات 

فرهنگ و هنر قاینات درمسیر توسعه
آیا ثبات و آرامش در مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاینات پایدار می ماند؟

ــئوالن  ــواره مس ــیس، هم ــس از تأس ــال های پ ــول س در ط
و مدیــران ارشــد در قاینــات بــه ایــن اداره و مســائل 
مربــوط بــه آن، به عنــوان امــوری مهــم و اساســی توجــه 
نمی کرده انــد و آن را بــه مثابــه حیــاط خلــوت خویــش تلقــی 
می کردنــد کــه هــرکاری را بــر طبــق منافع شــان بــود، مجــاز بــه 

ــتند.  ــام آن هس انج

ــی  ــا به نوع ــه و ی ــوارد هدی ــاره ای م ــن اداره در پ ــت ای ریاس
پــاداش و مــزدی بابــت فعالیت هــا و اقدامــات برخــی رؤســای 
ــود.   ــت ب ــم در دول ــان سیاســی حاک ــا جری ــده ی ــرای نماین آن ب
مدیرانــی کــه خــارج از مجموعــه ایــن اداره منصــوب می شــدند 
نیــز، غالبــًا نــه انگیــزه، نــه برنامــه و نــه تــوان الزم بــرای 
طراحــی و اجــرای برنامه هــای اساســی و بلندمــدت براســاس 
یــک اســتراتژی مــدون و نقشــه راه مشــخص را نداشــتنند و 
ــی و  ــره را به خوب ــور روزم ــتند ام ــت می توانس ــن حال در بهتری

بــدون حاشــیه اجــرا کننــد! 

از طرفــی در ایــن ســال های اخیــر نبایــد از نــگاه منصفانــه 
و دیــدگاه مناســب آقــای محبــی مدیــرکل ارشــاد خراســان 
ــان  ــری ایش ــاش و پیگی ــر ت ــا اگ ــد و چه بس ــل ش ــی غاف جنوب
ــم  ــود، ه ــش نب ــای کاراندی ــق قول ه ــه تحق ــوط ب ــور مرب در ام
اکنــون نــه از پاتــو و نــه از ماشــین نــو بــرای ارشــاد قایــن و 

هنرمندانــش خبــری می بــود.

پــاره ای  بــه  باتوجــه  اگرچــه اقدامــات در ســال های اخیــر 
مســائل و مشــکات کــه امــکان طــرح و بیــان آن هــا در مجــال 
فراهــم نیســت، ممکــن اســت بــه آرامــی صــورت گرفتــه 
ــات  ــاالی توقع ــم ب ــکات و حج ــوه مش ــه انب ــه ب ــد و باتوج باش
و انتظــارات ناچیــز و انــدک به نظــر آیــد، امــا نکتــه مهــم ایــن 
ــدی و  ــرک ج ــدم تح ــکون و ع ــال ها س ــس از س ــه پ ــت ک اس
ــن  ــتباه، ای ــیر اش ــت در مس ــن و حرک ــا بیراهه رفت ــد و ی مفی
امــر بــه وقــع پیوســته اســت کــه حداقــل مســیر حرکــت، 

جــدای از ســرعت حرکــت، مشــخص و درســت اســت.

و هنر فرهنگ 
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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در ایــن مصاحبــه بــرآن شــدیم تــا نظــر والدیــن نــوگل مهــد هنرکودک 
ــت  ــزان رضای ــات و چگونگــی آمــوزش و می را در مــورد کیفیــت امکان
آنــان را درمــورد نحــوه عملکــرد مدیریــت پرســنل مهــد جویــا شــویم. 

در ادامــه ماحصــل ایــن گفتگوهــا می آیــد.

• مــادر ســهیل قســمت اعظــم ســخنانش را بــه امکانــات موجــود در مهد 
هنرکــودک اختصــاص داد و گفــت: فضــای بــزرگ، مجهزبــودن هر کالس 
بــه کامپیوتــر، وســایل بازی متنــوع، امکانــات رفاهــی، کفپوش، دماســنج، 
ایزولــه هــوا بــرای زمســتان و از همــه مهم تــر دوربیــن مداربســته موجــود 
در مهــد باعــث شــده تــا آرامــش خاصــی در مــورد رفــاه و نیــز بررســی 
ــا وجــود مربیــان  عملکــرد فرزنــدم در مهــد داشــته باشــم و از طرفــی ب
باتجربــه کــه حداقــل ســابقه آنــان 6 ســال اســت، از لحــاظ آموزشــی نیــز 

اطمینــان کافــی برای مــان به وجــود آورده اســت. همچنیــن نکتــه ای کــه 
بــرای مــن حائــز اهمیــت اســت، عــدم تغییــر مربیــان هــر پایــه در مهــد 
کــودک اســت کــه نشــان می دهــد، آن مربــی در پایــه اختصاصــی خــود 
ــای  ــن خــود در بحــث دغدغه ه ــی اســت و ای ــه کاف ــوان و تجرب دارای ت

ــراه دارد. ــر را به هم ــدم آرامش خاط ــی فرزن آموزش

• پــدر فاطمــه ضمــن رضایــت از اقدامــات مهد هنرکــودک در طول ســال 
ــوزش  ــد، آم ــر مه ــداول در ه ــای مت ــر آموزش ه ــه عالوه ب ــت: این ک گف
زبان انگلیســی زیرنظــر مؤسســه آمــوزش زبــان حافــظ صــورت می گیــرد، 
ــه  ــرای مهــد محســوب شــده و از طرفــی چــون هیچ گون نقطــه قوتــی ب
هزینــه ای بابــت ایــن آمــوزش از والدیــن اخــذ نمی گــردد، شــایان توجــه 
اســت. آمــوزش زبــان توســط اســاتید مؤسســه زبــان حافــظ و بــا کتــب 

آن مؤسســه صــورت می گیــرد و در پایــان هــر دوره نیــز گواهینامــه اعطــا 
ــری در  ــزه یادگی ــث انگی ــاد، باع ــاد اعتم ــم ایج ــه علی رغ ــود ک می ش

فرزنــدم نیــز شــده اســت. 

• مــادر مهرســا ضمــن تقدیــر و تشــکر فــراوان از ســرکار خانــم صدیقــی، 
ــه بخــش  ــد، ب ــن مه ــالش ای ــت مهــد هنرکــودک و پرســنل پرت مدیری
ــوزش  ــث آم ــت: در بح ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــری از فعالیت های ش دیگ
ــرد،  ــام می گی ــودک انج ــد هنرک ــی در مه ــای مختلف ــوگالن طرح ه ن
ــوگالن  ــرای ن ــش دو و آواورزی ب ــوگالن پی ــرای ن ــاورزی ب ــه الفب ازجمل
ــایانی  ــک ش ــت و کم ــری اس ــای 5 نف ــه دارای پکیج ه ــک ک ــش ی پی
ــی  ــکات آموزش ــر ن ــد. از دیگ ــوگل می کن ــر ن ــه بهت ــری هرچ ــه یادگی ب
می توانــم بــه اتــاق الفبــا و اعــداد اشــاره کنــم کــه کــودک در آن توســط 
بازی کــردن بــه حــروف و اعــداد شــناخت پیــدا می کنــد و تأثیــر 

ــل دارد. ــدی تحصی ــل بع ــرای مراح ــدم ب ــی فرزن ــزایی در آمادگ به س

• مــادر امیــن نیــز گفــت: از نظــر مــن کارگاه هــای والــدورف بسســیارعالی 
ــه در  ــا تجرب ــان ب ــه فرزندان م ــا ک ــن دوره ه ــت. در ای ــذار اس و تأثیرگ
طبیعــت و مهــارت در بســتر زندگــی آشــنا می شــوند و از آموزش هــای 
علمــی و مرســوم در همــه مهدهــا قابــل تمایــز اســت. در ایــن دوره هــا که 
ــل  ــی ازقبی ــا مهارت های ــان ب ــد، فرزندان م ــزار می ش ــنبه ها برگ پنج ش
تاکــردن و اتوکــردن لبــاس، بســتن بنــد کفــش، حمام کــردن، باالرفتــن 
ــدی و  ــث می شــود، توانمن ــه باع ــال و... ک ــه فصــول س از درخــت، تجرب

ــت شــود. ــان تقوی مهــارت زندگــی فرزندان م
•پــدر محســن از اقدامــات بســیارعالی انجمــن اولیــا و مربیان مهد ســخن 
به میــان آورد و ادامــه داد، دارابــودن انجمــن اولیــا و مربیــان فعــال و پویا از 
حســن های بــزرگ ایــن مهــد به شــمار می آیــد کــه بــا ایجــاد و برگــزاری 
برنامه هــای شــاد و مفــرح بــرای والدیــن و نــوگالن باعــث ایجــاد نشــاط 

و ســرزندگی در آنــان شــده اســت. وی گفــت: یکــی از اقدامــات انجمــن، 
برگــزاری جنبــش پــدر خــوب بــود کــه در یــک روز شــاد، پــدر و فرزند در 
کنــار هــم و بــا حضــور یــک مشــاور بــه بــازی، کوهنــوردی و... پرداختنــد. 
از دیگــر اقدامــات ایــن انجمــن، دیــوار مهربانــی بــود کــه همــگان بــا کــم 
و کیــف آن آگاهنــد. برنامــه خانــواده شــاد و کرســی قصه گویــی در دهــه 
ــود. از  ــن ب ــوب انجم ــات خ ــز از اقدام ــا نی ــور پدربرزگ ه ــا حض ــر ب فج
نظــر بنــده فعالیــت و پویایــی انجمــن اولیــا و مربیــان نقــش به ســزایی در 

تحکیــم روابــط بیــن فرزنــد و والدیــن ایفــا نمــوده اســت.

• مــادر هلیــا ضمــن رضایت منــدی کامــل از مهــد هنرکــودک بــه دقــت 

ــه  ــان مهــد اشــاره کــرد و گفــت: توجــه کامــل ب ــت و مربی نظــر مدیری
ــدم  ــه فرزن ــاب داســتانی ک ــی کت ــه حت ــه حــدی اســت ک ــا ب آموزش ه

ــون  ــا کان ــران و ی ــودک ته ــاب ک ــورای کت ــد ش ــورد تأیی ــد م دارد، بای
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان باشــد و وقتــی ایــن دقــت نظــر را 
ــا  ــب می شــود و ی ــد جل ــای مه ــایر آموزش ه ــه س ــادم ب ــم، اعتم می بین
اقداماتــی ازقبیــل ایجــاد فضــای گلخانــه ای کــه فرزنــدم تجربــه کشــت 
ــاه  ــک گی ــد ی ــه رش ــد ک ــاورد و در می یاب ــت بی ــاورزی را به دس و کش

ــرده  ــالً درک ک ــت را کام ــت از محیط زیس ــی دارد و حفاظ ــه زحمات چ
ــد.  ــوزش می بین ــدان آم ــک گل ــداری از ی ــا نگه ــئولیت پذیری را ب و مس
امثــال ایــن اقدامــات در مهــد هنرکــودک کــم نیســت و وجــه تمایــز آن 

ــد. ــاب می آی ــا به حس ــایر مهده ــا س ب

در مصاحبه با جمعی از والدین نوگل مهد هنرکودک

برخورداری از امکانات و فضا مجهز و طراحی و اجرای برنامه های راهبردی و زیربنایی


