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مدیران و قانون، 
برای مردم یا مقابل مردم

چنـدی قبل فرمانـدار قاینات در دیدار بـا جمعی از افراد 
فعـال و تعاون گـران قاینـات در سـخنانی گفت:»باتوجه به 
مشـكالت دیگر در مسـير راه، موانع ایجاد نكنيم؛ قانون را 
تـا جایي كـه مي توانيـد، به نفـع مردم تفسـير و اجـرا كنيد 
و مدیـران تـالش كنند تا رضایـت تعاون گـران و صاحبان 
واحدهـاي توليـدي در سـطح شهرسـتان بيشـتر شـود و 
مـا هـم در جلسـات رفـع موانـع توليـد تأكيـد كرده ایم تا 
مدیـران از بروكراسـي اداري فاصلـه بگيرنـد و واحدهـاي 
دكتـر  اخيـراً  همچنيـن  كنيـم.«  حمایـت  را  توليـدي 
ناصـری، رئيـس پـارک علـم و فنـاوري اسـتان در جلسـه 
شـوراي فنـاوري قایـن، پـس از شـنيدن درخواسـت ها و 
مشـكالت پيـش روي اعضـاي مركز رشـد و فنـاوري قاین، 
گفت:»برخـي از مشـكالتي كـه مطرح مي شـود، در سـایه 
قوانينـي اسـت كـه از تهـران بـه مراكز ارسـال مي شـود و 
ایـن قوانيـن قابل پياده شـدن در خراسـان جنوبي نيسـت، 
امـا مـر قانـون هميشـه توسـط مدیـران اسـتان نكتـه بـه 
نكته اجرایي مي شـود. بارها به مسـئولين تذكر داده شـده 
اسـت كـه اجـراي برخـي از قوانين در اسـتان مـا، قابليت 
اجرایـي نـدارد.« مسـائلی كه در ایـن زمينـه از جانب این 
دو مسـئول و مدیر شهرسـتان و اسـتان بيان شـده اسـت، 
از مـواردی اسـت كـه سال هاسـت از جانـب افـراد فعـال 
فرهنگـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  زمينه هـای مختلـف  در 
و...  در قاینـات به عنـوان نـه یـک گالیه و شـكوائيه سـاده 
كـه به عنـوان یـک معضـل و مشـكل و مانع اساسـی بيان 
گردیـده اسـت كـه البتـه همـواره هم مـورد كم توجهـی و 
بی توجهـی متوليـن امـر قرار گرفته اسـت. ایـن امر دالیل 
متعـددی دارد كـه یكـی این اسـت كـه مدیـران منصوب 
شـده، چـون دارای قـوه ابتـكار و خالقيـت و به عبارتـی 
شایسـتگی های الزم نبـوده و بـه اصـول و قواعـد مدیریت 
گمـان  نتيجـه  در  ندارنـد،  اشـراف  كارآمـد  و  صحيـح 
می كننـد، مدیریـت صحيـح اجرای نكتـه به نكتـه قوانين 
در سـخت ترین و شـدیدترین وجـه ممكن اسـت كه البته 
ایـن امـر نـه به معنـای قانون گرایی و التـزام این دسـته از 
مدیـران بـه قانون، كـه در جهت پوشـاندن نقـاظ ضعف و 
پنهان نمـودن ناكارآمدی هایشـان اسـت. البتـه در كنار آن 
دیـدگاه برخـی مدیـران نيز در ایـن زمينه مؤثر اسـت كه 
قانـون را نـه وسـيله ای بـرای تسـهيل خدمت رسـانی بـه 
مـردم و اربـاب رجـوع، كـه ابزاری بـرای به زعم خودشـان 
در جهـت فشـار به مـردم جهت جلوگيری از مختل شـدن 
امـور! البتـه بنـا بـه تفسـير و دیـدگاه خویـش، می داننـد. 
به عبـارت سـاده تر قانـون را نـه بـرای مـردم و خدمـت 
كـه در مقابـل مـردم تعبيـر و تفسـير می كننـد و گمـان 
می كننـد، قانـون تصویب شـده تـا بـه خيـال آنـان جلوی 
طغيـان و ایجـاد مشـكل از جانـب مـردم گرفتـه شـود. 
مسـلم اسـت تـا وقتـی چنيـن دیدگاهـی حاكـم و جاری 
و سـاری باشـد، وجود مشـكالت و مسـائل مختلـف امری 

طبيعـی می باشـد.

سـرمقـاله
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جواد رزوینی
مدیر مسئول

محرم، شورعزای حسینی و
فرصت بازگشت

محــرم در راه اســت. از حــرارت عاشــورا، اشــک ها 
نویــد  کــه  اشــک هایی  می آیــد.  محــرم  از  پیــش 
ــانیت...  ــت انس ــه حقیق ــت ب ــد. بازگش ــت می دهن بازگش

سومین دوره مسابقات 
بازی های بومی محلی شرق 

کشور در قاینات 
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی....

ساخت مرکز رشد واحدهای 
فناور قاین نیازمند

  3 میلیارد تومان اعتبار
رئیــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور قایــن، در جلســه 

شــورای فنــاوری قایــن کــه بــا حضــور... 
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حـصـار 
وابستگی و 
تعطیلی را 
بشکنیـد

در شورای ترافیک شهرستان قاینات تأکید شد:

 برگزاری منظم جلسات و اجرای مصوبات/ تسریع درتکمیل میدان شهید کاوه
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 برگزاری مسابقات هندبال جوانان کشور در قاین

درخواست مسئولین 
قاینات برای احداث 
سالن چندمنظوره 

ورزشی در قاین
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حرم در راه اسـت. از حرارت عاشـورا، اشـک ها م
کـه  اشـک هایی  می آیـد.  محـرم  از  پیـش 
نویـد بازگشـت می دهنـد. بازگشـت بـه حقیقـت 
انسـانیت، بازگشـت به ندای فطرت و بازگشـت به 
سـنت جد حسـین)ع(. به واقع از محـرم، جز توبه 
را می تـوان انتظـار کشـید؟ حسـین)ع( پیـش از 
آن که سـرور شـهیدان باشد، سـرور توبه کنندگان 
اسـت. توبـه بـا نـام امام حسـین)ع( عجین شـده 
اسـت. روز تاسـوعا کـه قـرار بـود جنـگ افروخته 
شـود، از دشـمن مهلت خواسـت و فرمـود: گمان 
نکنید از ترس مرگ مهلت خواسـته ام؛ می خواهم 
امشـب را بـه مناجات و توبـه و اسـتغفار بگذرانم. 
حسـین)ع(  حسـین)ع(،  محبـان  و  عـزاداران 
این گونـه مشـتاق توبـه اسـت، تکلیفتـان معلـوم 
اسـت؛ باتوبه به حسـین)ع( اقتدا کنید. نقل شـده 
در زمـان پیامبـر اسـام)ص(، شـخصی مرتکـب 
تخلفـی شـده بود و مسـتوجب عقوبت بـود. برای 
فـرار از مجـازات چنـد روزی پنهـان شـده بـود. 
امـام حسـن)ع( و امام حسـین)ع( را در مسـیری 
دیـد، به سـمت آن هـا دویـد؛ درحالـی کـه هنـوز 
نوجـوان بودنـد، آن هـا را بـه دوش کشـید و بـه 
نـزد پیامبـر)ص( آمد و گفـت: یا رسـول ا... من به 
خـدا و این دو فرزنـد پنـاه آورده ام؛ به خاطر این دو 
مـن را ببخـش. پیامبـر)ص( بـا دیدن ایـن واقعه 
هویـدا  دندان هایشـان  کـه  خندیـد  به گونـه ای 
شـد و دسـت بـر دهـان گذاشـتند و فرمودنـد: 
تـو را بـه خاطـر آن هـا بخشـیدم. مـا در محـرم و 
جـز  هسـتیم،  چـه  به دنبـال  عزاداری های مـان 
واسـطه قراردادن حسـین)ع( برای پذیرش توبه و 
تصمیمی حسـینی وار بـرای حسینی شـدن. برای 
مثـال حرشـدن کـه تـا شـب عاشـورا بـه سـبب 
بسـتن راه بـر فرزنـدان فاطمـه)س( شـقی ترین 
مـردم زمـان خویش بود، اما با بازگشـت به سـوی 

حسـین)ع( سرور سـعادتمندان عالم شـد. عاشورا 
و حسـین)ع( اکسـیری هسـتند کـه توبه هـا را به 
پذیـرش نزدیـک می کننـد. دو برادر بودنـد به نام 
عبـدا... و ابومخنـف کـه از مخالفیـن سرسـخت 
شـهید  ایشـان  وقتـی  و  بودنـد  امیرالمؤمنیـن 
شـدند، بـا امـام حسـن)ع( سـرجنگ گذاشـتند. 
امـام  مقابـل  کربـا  در  حسـن)ع(،  امـام  بعـد 
حسـین)ع( ایسـتادند و از صبح تا عصر عاشـورا با 
سیدالشـهدا)ع( جنگیدند. سیدالشـهدا)ع( تنهای 
تنهـا ماند. آمد جلوی لشـکر ایسـتاد و گفت:»هل 
مـن ناصـر ینصرنـی و هـل مـن معیـن یعیننی و 
هـل مـن ذاب یـذب عـن حـرم رسـول ا...« بـرادر 
جملـه  گفـت:  بزرگ تـر  بـرادر  بـه  کوچک تـر 
یـذب...«  ذاب  مـن  »هـل  شـنیدی  را  آخـرش 
بـرادر! نکنـد ما تمـام عمر را اشـتباه رفتیـم؟ اگر 

االن پیغمبـر بیایـد و بگویـد حـرم مـن را تنهـا 
گذاشـتید، چـه بگوییـم؟ آمدنـد و دو نفـری بـا 
لشـکر یزیـد جنگیدنـد و در لحظات آخـر در یک 
نقطـه افتادنـد و بـا هم لبخنـد زدنـد. در لحظات 
آخـر گفتنـد: خـوب شـد! به سـمت حسـین)ع( 
برگشـتیم. یک دفعه دیدند حسـین)ع( آمد وسط 
میـدان و سـر ایـن دو بـرادر را بـه دامـن گرفت و 
گفـت: پـدرم و جـدم منتظر و مشـتاق شـمایند! 
وقـت آن فـرا نرسـیده کـه بگوییـم خـوب شـد 
به سـمت حسـین)ع( برگشـتیم؟ مگر صدای هل 
منـد ناصـر ینصرنـی حسـین)ع( هنـوز به گـوش 
لبیـک  کـه  نشـده  آن  زمـان  مگـر  نمی رسـد؟ 
بگوییـم به ندای حسـین)ع( کـه از فراخنای تاریخ 
هنـوز به گـوش می رسـد؟ ندایـی نـه بـرای یـاری 
او کـه بـرای نجـات خودمـان. کـدام نـور هدایـت 

از حسـین درخشـنده تر و کـدام کشـتی نجات از 
کشـتی نجـات حسـین)ع( مطمئن تـر و سـریع تر 
اسـت؟ زنی بـود جزو یاران لشـکر یزیـد، تا وقتی 
امـام حسـین)ع( شـهید شـد، همـراه شـوهرش 
جـزء طرفـداران یزیـد بـود. بعـد از شـهیدکردن 
امـام حسـین)ع(، خیمه ها را سـوزاندند. همین که 
تـکان  مرتبـه زن  یـک  دیـد خیمه هـا سـوخت 
خـورد، گفـت: چـرا خیمـه را می سـوزانید؟ بعـد 
از این کـه شـعله های آتـش در خیمه هـا را دیـد، 
توبـه کـرد و بعد آمد شمشـیر گرفت کـه از زن و 
بچه امام حسـین)ع( حمایت کنـد، گرفتند و او را 
بردنـد. کسـانی بوده انـد از یـاران امام حسـین)ع( 
کـه در مدینـه با او نبودنـد، در مکـه نبوده اند، در 
راه بیـن مکـه تـا کوفـه مثـل زهیـر توبه کـرده و 
بازگشـته اند، یا قبـل از و یا در هنـگام جنگ توبه 

کرده انـد و کسـانی هـم بوده انـد که بعـد از جنگ 
توبـه کردنـد. ایـن یعنـی بـرای بازگشـتن هرگـز 
دیـر نیسـت. هر چه بـوده ای و هر چه کـرده ای از 
اکنون دسـت به دامان حسـین)ع( بگیر و بازگرد. 
فرصت محرم، فرصت بازگشـت اسـت. بازگشت از 
آن راهـی کـه آن قـدر از آن دور شـدیم کـه گاه 
کورسـویی از آن به چشـم نمی خـورد. خواهش ها 
دنیـوی،  مطامـع  برق هـا،  و  زرق  هوس هـا،  و 
کرده انـد.  دورمـان  قدرت پرسـتی  ثروت طلبـی، 
حسـین)ع( آمده که دستمان را بگیرد و در چشم 
برهم زدنـی سـربراهمان کنـد. سـربراهمان کنـد 
چونـان یـاران عاشـورایی اش کـه در صحنه هـای 
تاریـک تاریـخ می درخشـند. آن هـا همـه امیـد 
بـه زندگـی داشـتند، زن و فرزنـد داشـتند، نفس 
امـاره داشـتند، دنیـا بـرای آن هـا هم بود امـا آنها 
بریـده بودنـد. بـه برکت حسـین)ع( به خویشـتن 
بازگشـته بودنـد و مشـتاقانه منتظـر بازگشـت به 
پـروردگار خویـش بودند. همگـی به ویـژه جوانان 
فرصتـی  مغتنـم شـمرند.  را  فرصـت  ایـن  بایـد 
اسـت ارزنـده بـرای محاسـبه خویـش بـا معیـار 
حسـین)ع( و زمانـی اسـت بـرای توبه، بـه برکت 
عـزاداری بـر حسـین)ع( و لحظه ای اسـت طایی 
بـرای رفتـار  بـا حسـین)ع(  بـرای پیمان بسـتن 
براسـاس رضایـت حسـین)ع(. باید دانسـت توبه ، 
توبـه ای حقیقـی اسـت که تغییـر در رفتـار ایجاد 
کنـد. مبادا بـا اتمام محـرم، رفتارمان بـا یکدیگر، 
کاسـبی کردن در بـازار، کارکـردن در محیط کار، 
نگاه مـان بـه مردم و پیرامـون و... همان باشـد که 
بـوده اسـت. نکند پـس از محرم همان باشـیم که 

از قبـل بوده ایـم.  
توبـه بر لب، سـبحه بر کـف دل پر از شـوق گناه/ 

معصیـت را خنده می آید زاسـتغفار ما
به فرمـوده مـوال متقیـان، توبـه درجـه ای اسـت 
کـه جز بـا تغییـر در نـگاه و اصاح رفتـار حاصل 
یـاران  چونـان  و  کنیـم  توبـه  پـس  نمی شـود. 

حسـین)ع( بـر عهدمـان پایبنـد باشـیم.

حصار وابستگی و 
تعطیلی را بشکنید

اسلامی  ن ظلام 
تلازه   حرف هلای 
زیلادی دارد و در دهه هلای 
آینلده، نیلروی انسلانی ملا، 
شلما  املروز  کله  نیرویلی 
داریلد تربیلت می کنیلد، با 
هملت خلود، بلا علزم خود، 
دانشلی  و  خلود  سلواد  بلا 
کله آموختله، بلا روحیاتلی کله بله او داده شلده، 
خواهلد توانسلت ایلن حصلار وابسلتگی و تعطیلل 
یلک حرکلت  واقعلاً  و  بشلکند  را  این هلا  ماننلد  و 
به معنلای واقعلی کنلد و ایلران و ایرانلی در جایگاه 
واقعلی خلودش قلرار بگیلرد؛ یلا ایلن خواهد شلد، 
یلا خلدای نکلرده، وارد یلک دوران تحقیرشلدگی 
طوالنلی دیگلری خواهلد شلد، اگلر چنان چله ایلن 
خصوصیلات را نیلروی انسلانی ملا نداشلته باشلد؛ 
اگلر نیلروی انسلانی ملا وابسلته اندیشلید، وابسلته 
قلدر  آملد،  خوشلش  وابسلتگی  از  کلرد،  حرکلت 
ارزش هلای  و  اسلام  قلدر  ندانسلت،  را  اسلتقال 
اسلامی را ندانسلت، بله خلودش بی اعتملاد بلود 
-اگلر این جلور بلود- آن وقلت ملا وارد یلک داالن 
تاریلک طوالنلی دیگری خواهیم شلد، مثلل همین 
دورانلی کله در زیرسللطه  غلرب از اندکلی قبلل از 
مشلروطه تلا قبلل از انقلاب قلرار داشلتیم کله بلا 
زحملت زیلاد و با تلاش زیلاد، توانسلتیم خودمان 
را بله یلک نحلوی نجلات بدهیلم؛ بلاز وارد هملان 
ایلن  فرآینلد تللخ دشلوار گذشلته خواهیلم بلود. 
بسلتگی دارد بله این کله شلما املروز این دانشلجو 
پلرورش  بنابرایلن  بدهیلد.  پلرورش  چه جلوری  را 

اسلت. مهلم  خیللی  ملن  به نظلر  دانشلجو 

جالل آل احمد نعمت بزرگی بود

هضلت انقابلی از »فهمیلدن« و »شلناختن« ن
کسلی  درسلت  روشلنفکر  می شلود.  شلروع 
آگاهی هلای  جاهللی،  جامعله  در  کله  اسلت 
به راهلی  را  آنلان  و  می دهلد  ملردم  بله  را  الزم 
آغلاز  جامعله  در  حرکتلی  اگلر  و  می کشلاند  نلو 
شلده اسلت؛ بلا طلرح آن آگاهی هلا، بلدان عملق 
روشلنفکر  اسلت  الزم  ایلن کار،  بلرای  می بخشلد. 
اوالً جامعله خلود را بشناسلد و ناآگاهلی او را دقیقاً 
بدانلد. ثانیلاً آن »راه نلو« را درسلت بفهمد و بدان 
اعتقلادی راسلخ داشلته باشلد. ثالثلاً خطلر کنلد و 
از پیشلامدها نهراسلد. در ایلن صلورت اسلت کله 
می شلود. العلماءورثله االنبیلاء. وجود چنین کسلی 
بلرای یلک مللت کله به سلوی انقابلی تملام عیار 
آل احملد  و  اسلت  بزرگلی  نعملت  ملی رود  پیلش 

بلود. بزرگلی  نعملت  به راسلتی 

رهبری و سیره  با کالم 

»عمروبــن َحمــق ُخزاعــی« و »ُحجربــن َعــِدی کنــدی« از 
بــزرگان و شــیعیان و دل باختــگان امام علــی)ع( بودنــد و بر 
ایــن »پیمــان محبــت«، ســر دادنــد و شــهید راه »عشــق علی« 
ــه به دســت  شــدند و هــر دو در زمــان ســتمگری چــون معاوی
ــود داری از  ــت خ ــد« و به جه ــن عبی ــش »زیادب ــل ناپاک عام
ــه  ــدید ب ــراض ش ــت اعت ــه به جه ــان، بلک ــه موالیش ــنام ب دش
ســنت زشــت »دشــنام بــه علــی در مســاجد و منابــر« شــهید 
ــل  ــن نســبت به اه ــگ صفی ــوار در جن ــن دو بزرگ گشــتند. ای
شــام اظهــار برائــت و بیــزاری می کردنــد و آنــان را لعــن 
می گفتنــد و دشــنام می دادنــد! امــام کــه خبــر ســخنان آنــان 
ــت!  ــار بازداش ــن رفت ــرد و از ای ــار ک ــر دو را احض ــنید، ه را ش
ــن،  ــا امیرالمؤمنی ــام، پرســیدند: ی ــی ام ــه از نه ــان متعجبان آن
ــر  ــتید. مگ ــق هس ــر ح ــتیم؟ آری، ب ــق نیس ــر ح ــا ب ــر م مگ
آنــان بــر باطــل نیســتند؟ آری بــر باطلنــد. پــس چــرا مــا را از 
دشــنام بدانــان بــاز می داریــد! حضــرت فرمــود: دوســت نــدارم 
شــما از کســانی باشــید کــه »لعــن، دشــنام و بیــزاری جســتن« 
ورد زبانشــان اســت! و لکــن به جــای لعــن و دشــنام و اظهــار 
ــان را بیــان کنیــد و ســیره و روش  ــد آن بیــزاری، رفتارهــای ب

زشت شــان را روشــن ســازید کــه ایــن هــم تأثیرگذارتــر اســت 
و جماعــت را از آنــان دور و بــه شــما نزدیــک می کنــد و هــم در 
ــان،  ــذر و توجیه ش ــه کن کردن ع ــان و ریش ــر آن ــودن ب حجت ب
رســاتر و محکم تــر اســت! کاش به جــای لعــن و نفریــن و 
دشــنام دادن، برایشــان دعــا کنیــد و بگویید:»خدایــا خــون مــا 
ــان را از  ــن و آن ــرار ک ــح برق ــا صل ــن م ــز و بی ــان را مری و آن
گمراهــی بــه هدایــت ســوق ده تــا نادانشــان حــق را بشناســد 
ــار  ــه رفت ــد«؛ اگــر این گون و از ســتمگری و تجــاوز روی بگردان
کنیــد، هــم مــن دوســت  مــی دارم و هــم بــرای خودتــان بهتــر 

ــد: ای  ــرض کردن ــام ع ــا اخــاص تم ــرو ب ــر و عم اســت! حج
ــرلوحه  ــت را س ــم و تأدیب ــت را می پذیری ــان نصیحت امیرمؤمن
ــدن« و  ــرو علی ش ــی »پی ــی یعن ــازیم. تول ــود می س ــل خ عم
ــراردادن. دوســتان، ســالیانی اســت ایــن  او را الگــو و مقتــدا ق
ــت اساســی  ــورد غفل ــا م ــه اســامی م ــام در جامع ــب ام تأدی
ــان  ــان برای م ــه امام م ــی ک ــق و خوی ــا از ُخل ــده و م ــع ش واق
ــه  ــدت فاصل ــد، به ش ــفارش مان می کن ــدان س ــندد و ب می پس
گرفته ایــم. در اجتمــاع سیاســی »اصولگــرا« از »اصاح طلــب« 
ــی  ــرا« بد زبان ــه »اصولگ ــب« ب ــد و »اصاح طل ــری می جوی تب

ــد و  ــی« می نامن ــر دو، جمــع دیگــری را »انحراف ــد و ه می کن
دشــنام می دهنــد و آن جمــع هــم، همــه را دور از حــق و خــود 
را حــق محــض شــمرده و بقیــه را بــه بدزبانــی می نــوازد! صبــح 
ــایت ها  ــا و س ــر، روزنامه ه ــون، مناب ــو و تلویزی ــام در رادی و ش
ــنام  ــر را دش ــم و هم دیگ ــم می تازی ــه ه ــازی ب ــای مج و فض
ــای  ــرای رض ــده ایم و ب ــنه ش ــم تش ــون ه ــه خ ــم و ب می دهی
خــدا و کســب بهشــت، هم دیگــر را متهــم می کنیــم و ...، 
بــا این کــه هیــچ معصومــی حقانیــت مــا و بطــان رقیب مــان 
را خبــر نــداده اســت! در صحنــه خانوادگــی و اداری و در 
جمع هــای دوســتانه خــم، بهتــر از صحنــه سیاســی نیســتیم! 
ــه  ــه توصی ــپردن ب ــا گوش س ــه ب ــیده ک ــت آن نرس ــا وق آی
موالی مــان علــی)ع(، دل هــا را به هــم نزدیــک و دســتان 
ــی و  ــدا، همدل ــم و از خ ــد کنی ــم بلن ــرای ه ــان را ب دعای م
صفــا و صمیمــت بــرای جمع مــان و آگاهــی و هدایــت و 

ــم: ــب نمایی ــان طل ــرای رقبای م ــری ب حق پذی
َربََنــا اْغِفــر لَنــا َو إلخوانَِنــا الَّذیــَن َســَبقونا بِاإلیمــاِن َو ال تَجَعــل 

َّــَک َرؤٌف َرحیــم فــي  ُقلوبِنــا ِغــا لِلَّذیــَن آَمُنــوا َربَنــا إن
)حشر، آیه10(

توصیه امام  علی)ع( به»دوری از 
بدزبانی« و »ورد خیرخواهی«
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برخورد با سرویس های
متخلف مدارس

ــن در  ــی قای ــی و رانندگ ــس راهنمای ــده پلی فرمان
ــار  ــن، اظه ــرورش قای ــوزش و پ جلســه شــورای آم
داشــت: به منظــور افزایــش نظــم ایمنــی ترافیــک و 
کاهــش آســیب های وارده بــه دانش آمــوزان وظیفــه 
پلیــس اســت کــه اقداماتــی را در زمــان بازگشــایی 
ــا درخواســت  مــدارس انجــام دهــد. ســرگرد جعفــری ب
از مســئولین گفــت: بایــد از ظرفیــت دانش آمــوزان 
به عنــوان پلیــس مدرســه و همیــاران پلیــس در جهــت  

ــود. ــتفاده ش ــوزان اس ــت دانش آم ــش امنی افزای
وی ضمــن تشــکر از همــکاری مســئولین، خواســتار 
خط کشــی طولــی و عرضــی معابــر شــهر به خصــوص در 
ــاده و  ــای عابرپی ــزی گذرگاه ه ــدارس، رنگ آمی ــوی م جل
ســرعتگاه ها و آشکارســازی نقــاط حادثه خیــز شــهر، 
تهیــه لبــاس و تجهیــزات پلیــس مدرســه توســط 
ــدازی  ــب و راه ان ــریع در نص ــن تس ــهرداران و همچنی ش
دوربین هــای کنتــرل ســرعت و نظارتــی در ســطح 
شــهر شــد. وی بــا بیــان این کــه بایســتی ســرویس های 
ــد،  ــط باش ــه ذیرب ــد از مراج ــا تأیی ــدارس ب ــف م مختل
گفــت: قطعــاً بــا متخلفیــن ســرویس های مدارســی 
کــه بیشــتر از ظرفیــت مســافر داشــته باشــند، برخــورد 
ــزود: از 15  ــری اف ــرگرد جعف ــد. س ــد ش ــی خواه قانون
شــهریور تــا 15 مهــر عملیــات عمرانــی در معابــر اصلــی 
ــت:  ــد. وی گف ــد ش ــف خواه ــهر متوق ــردد ش ــر ت و پ
پــارک ترافیــک بهتریــن فرصــت بــرای آمــوزش قوانیــن 
ــن  ــت ای ــد از ظرفی ــت و بای ــودکان اس ــه ک ــی ب رانندگ
ــای  ــع آوری بنره ــود. جم ــتفاده ش ــتی اس ــارک به درس پ
تبلیغاتــی در تقاطع هــا کــه باعــث مشــکل در دیــد 

ــته های  ــر خواس ــود، از دیگ ــات می ش ــدگان و تصادف رانن
ــود. ــری ب ســرگرد جعف

شرکت دختران والیبالیست قاینات 
در مسابقات مینی والیبال استان

ــابقات  ــات در مس ــوان قاین ــال و نوج ــران نونه دخت
مینــی والیبــال دختــران کــه در بیرجنــد و بــا 
بــا حضــور 40  حضــور 5 تیــم به مــدت یــک روز 
ــرکت  ــد، ش ــزار ش ــاف برگ ــالن عف ــت در س والیبالیس
کردنــد. در پایــان تیــم بیرجنــد ج، بیرجنــد الــف، تیــم 
ــد.  ــوم را کســب کردن ــا س ــای اول ت ــف، مقام ه ــن ال قای
سرپرســتی و مربیگــری ایــن تیــم را خانــم نوریه ســادات 

ــتند. ــده داش ــر عه ــی را ب ترحم

رونمایی از کتاب تاریخ و
جغرافیای پهنایی

طـی مراسـمی که بـا حضـور اهالی پهنایـی و برخی 
مسـئولین در شـب عیـد غدیـر در محـل مهدیـه 
پهنایـی برگـزار شـد، از کتـاب تاریخ و جغرافیـای پهنایی 
رونمایـی شـد. ایـن کتـاب اولیـن اثـر روستاشناسـی در 
قاینـات می باشـد کـه توسـط آقایـان نجیـب ا... رجبـی و 
محمـد طایـی طـی دو سـال کار میدانـی، بـا بهره گیری 
از معمـران و مطلعیـن محلـی در 18 فصـل و در 300 
صفحـه به اهتمام شـورای اسـامی دوره چهـارم، دهیاری 
و انجمـن فرهنگـی آموزشـی این روسـتا تهیـه و تدوین و 

توسـط انتشـارات اکبرزاده، چاپ و منتشـر گردیده اسـت. 
نجیـب ا... رجبـی در این مراسـم گفت: سـعی فراوان شـد 
تا از تمام کسـانی که از ابتدای پیدایش این روسـتا منشـأ 
خیـر و برکـت بوده انـد، یادی شـود تا نـام آن هـا در تاریخ 
روسـتا مانـدگار شـود. وی در ادامـه به نحـوه شـکل گیری 
پهنایـی و اوالدهـای آن پرداخت و در دیـدار از قلعه قدیم 
و موضـوع ناامنـی دوره ترکمن تـازی مطالبی بیان داشـت 
و این کـه پهنایـی زمانـی قطـب تولیـد فراورده هـای دامی 
و کشـاورزی و صنایع دسـتی بـوده کـه در همـه خانه هـا 
قالی بافـی شـنیده می شـد و محـور  و  توربافـی  صـدای 
حیـات مـردم، کار و تـاش فـراوان برای لقمه نـان حال 
از عـرق جبیـن بـوده، صحبت کـرد. وی در ادامه با اشـاره 
بـه نقـش و جایـگاه پهنایـی در سـال های دفـاع مقدس و 
تقدیـم 21 نفر از بهترین فرزندان روسـتا به دین و کشـور 
گفـت و این کـه دو خلبـان شـهید ایـن روسـتا، هم چـون 

سـتارگانی بـر تارگـی شـرف و پایمردی می درخشـند.
ازجملــه  روســتا  توانمندی هــای  معرفــی  بــه  وی 
ــراوان  ــارات ف ــب افتخ ــرآمدبودن آن در ورزش و کس س
ــرد  ــاره ک ــتانی اش ــتانی و اس ــوزه شهرس ــی در ح ورزش
خاطــرات  و  آمــوزش  عرصــه  در  پیشــگام بودن  از  و 
ــان داشــت و از  ــی بی پیشکســوتان فرهنگــی صحبت های
دانــش بومــی کشــاورزان و دامــداران به عنــوان ســرمایه 
ــظ  ــن موضــوع حف ــر ای ــت: اگ ــرد و گف ــاد ک ــا ی گران به
ــک  ــالم و ارگانی ــوالت س ــد محص ــروز تولی ــد، ام می ش
داشــتیم و آب و خاکــی کــه ســرمایه اصلــی ایــن مــردم 
ــده  ــم  نماین ــن مراس ــد. در ای ــود نمی ش ــد، ناب می باش
قاینــات و زیرکــوه و حجــت االســام و المســلمین 
موحــد، امام جمعــه موقــت قایــن نیــز حضــور داشــتند. 
ــگاه بســیج  ــاب را از پای ــن کت ــد ای ــدان می توانن عاقه من

ــد. ــه نماین ــی تهی پهنای
.

 دیدار فرماندار قاینات با رئیس 
دانشگاه فنی و حرفه ای ایران

ــی و  ــگاه فن ــور در دانش ــا حض ــات ب ــدار قاین فرمان
حرفــه ای کشــور، دیــداری بــا ریاســت این دانشــگاه 
دکتــر شــمس داشــت کــه در ایــن جلســه ضمــن اخــذ 
بــرای  جدیــد  رشــته های   -1 اولیــه:  موافقت هــای 

آموزشــکده فنــی و حرفــه ای امــام خمینــی. 2- تکمیــل 
ــک  ــش از ی ــه بی ــات ک ــکده قاین ــی آموزش ــروژه مل پ
ــار الزم دارد، از  ــان اعتب ــون توم ــد میلی ــارد و پانص میلی
ــد. ــوت گردی ــات دع ــد از قاین ــر شــمس جهــت بازدی دکت

شرکت دختران نوجوان قاینات در 
مسابقات بدمینتون استان

5 نفـر از دختـران نوجـوان بدمینتون بـاز بـا دیگـر 
به صـورت  اسـتان  شهرسـتان های  بدمینتون بـازان 
انفـرادی و تیمـی در بیرجنـد بـه رقابـت پرداختنـد. در 
پایـان، دختـران نوجـوان قاینـی بـا غلبـه بـر حریفـان 
توانسـتند، جـواز حضـور در مسـابقات کشـور را کـه 24 
شـهریور در قزویـن برگـزار می شـود، را  کسـب نماینـد.

برگزاری جلسه انتخابات شورای 
بخش مرکزي قاینات

امـور  و  برنامه ریـزي  معـاون  فرمانـدار،  حضـور  بـا 
عمرانـي فرمانـداري، مسـئول بخشـداري، نماینـده 
انتخابـات  جلسـه  روسـتاها؛  اسـامي  شـوراي  اعضـاي 
شـوراي بخش مرکـزي در سـالن اجتماعـات شـهید کاوه 
بخشـداري برگـزار گردیـد. در پایـان پـس از رأي گیـري، 
آقایـان محسـن زراعتـکار، غامحسـین طالبـي، ولـي ا...

امینـي، احمد اسـماعیلي، محمدرضا محمـدي با اکثریت 
آرا به عنـوان عضـو اصلـي شـوراي بخـش و آقایـان رضـا 
اعتصامـي، غامرضـا فیـروزي و علي علیدوسـت به عنوان 

عضـو علي البـدل انتخـاب شـدند.

ساخت مرکزرشد واحدهای فناور قاین 
نیازمند  3 میلیارد تومان اعتبار

 
فعالیت 48 واحد فناور در مرکز رشد واحدهای فناور قاین

 رئیــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور قایــن، در جلســه شــورای 
فنــاوری قایــن کــه با حضــور رئیس پــارک علــم و فناوری اســتان 
و و نماینــده قاینــات و زیرکــوه برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 48 واحــد 
ــن  ــاور قای ــای فن ــز رشــد واحده ــه مرک ــاور و شــرکت در مجموع فن
ــد  ــه رش ــی در مرحل ــد و مابق ــه رش ــد در مرحل ــه 18 واح ــم ک داری
ــرکت های  ــاظ ش ــات از لح ــت: قاین ــی گف ــتند. وثوق ــی هس مقدمات
دانش بنیــان رتبــه دوم اســتان را دارد. وی افــزود: بــا وجــود کمبــود 
فضایــی کــه در مرکــز داریــم، توانســته ایم 8 شــرکت و هســته را در 
داخــل ســاختمان مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور مســتقر کنیــم. وی 
بــا اشــاره بــه گوشــه ای از فعالیت هــای ایــن شــرکت در ســال جــاری 
ــاد  ــکاری بنی ــا هم ــتایی ب ــپ روس ــن بوت کم ــزاری اولی ــت: برگ گف
ــان،  ــا همــکاری شــرکت های دانش بنی ــرار، کاس هــای آموزشــی ب اب
دوره کارآفرینــی بــا همــکاری بنیــاد ســپهر، راه انــدازی کارگــروه رفــع 
ــا همــکاری اســاتید دانشــگاه بزرگمهــر، حضــور  ــع ب مشــکات صنای
فعــال در نمایشــگاه ها و همایش هــای مختلــف، پیگیــری جهــت 
ــز  ــن مرک ــای ای ــاور را از برنامه ه ــای فن ــرای واحده ــوز ب ــذ مج اخ
ــعی  ــان س ــوان خودم ــت و ت ــه بضاع ــه ب ــت: باتوج ــرد و گف ــر ک ذک
ــرکت ها  ــاور و ش ــای فن ــع مشــکات واحده ــت رف ــم، در جه کرده ای
ــط  ــر توس ــراژ 1500 مت ــه مت ــی ب ــدای زمین ــم. وی از اه گام برداری

شــهرداری بــرای ســاخت مرکــز رشــد فنــاوری خبــر داد.

برخی قوانین در استان ما قابلیت اجرایی ندارد
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان در ایــن جلســه پــس از 
شــنیدن درخواســت ها و مشــکات پیــش روی اعضــای مرکــز رشــد 
ــه مطــرح می شــود،  ــن گفــت: برخــی از مشــکاتی ک ــاوری قای و فن
ــه مراکــز ارســال می شــود  در ســایه قوانینــی اســت کــه از تهــران ب
ــا  ــت، ام ــان جنوبی نیس ــدن در خراس ــل پیاده ش ــن قاب ــن قوانی و ای
مــر قانــون همیشــه توســط مدیــران اســتان نکتــه بــه نکتــه اجرایــی 
ــه مســئولین تذکــر داده شــده اســت کــه اجــرای  می شــود. بارهــا ب
برخــی از قوانیــن در اســتان مــا قابلیــت اجرایــی نــدارد. ناصــری بــا 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاخت های پ ــه بایســتی زیرس ــه این ک ــاره ب اش
در هــر اســتان و شهرســتانی آمــاده شــود، گفــت: باتوجــه بــه 
کمبودهایــی کــه وجــود دارد، امــکان آماده ســازی ایــن زیرســاخت ها 
را در مرکــز اســتان حتــی نداریــم و لــذا همیــن باعــث شــده اســت 
ــد.  ــتقرار ندارن ــت اس ــکان جه ــا م ــان م ــز دانش بنی ــر مراک ــه اکث ک
ــان  ــاوری و دانش بنی ــز فن ــان جنوبی170 مرک ــزود: در خراس وی اف
ــرای  ــی ب ــه زمین ــن ک ــهرداری قای ــکر از ش ــا تش ــود دارد. وی ب وج
احــداث ســاختمان اداری مرکــز رشــد و فنــاوری قایــن اهــدا نمــوده 
اســت، گفــت: بــرای تکمیــل ایــن ســاختمان 3 میلیــارد تومــان نیــاز 
ــه ســاخت  ــرای آغــاز ب ــا خیریــن ب ــادی ب اســت کــه رایزنی هــای زی
آن شــده اســت و قطعــاً بایــد 50 درصــد ایــن اعتبــارات فراهــم شــود 
تــا بتوانیــم مابقــی را از محــل اعتبــارات دولتــی تأمیــن و پــروژه را بــه 
بهره بــرداری برســانیم. ناصــری در پایــان گفــت: در 4 مــاه اول ســال 
حــدود 600 میلیــون تومــان از اعتبــارات خــود مرکــز تســهیات بــه 

ــم. ــت کرده ای ــردازان پرداخ ــان و ایده پ کارآفرین

توصیه های فرماندار قاینات به اعضای شورای شهر قاین

  تشکیل اتاق فکر و استفاده
از ظرفیت نخبگان

فرمانــدار قاینــات در دیــدار بــا اعضــا شــورا و سرپرســت 
شــهرداری قایــن بــا اشــاره بــه وظیفــه اصلــي شــورا کــه موضــوع 
نظــارت مي باشــد، تأکیــد کــرد: شــورا بایــد در حوزه هــاي فرهنگــي، 
ــا  ــد و ب ــدا کن ــي ورود پی ــتغال و کارآفرین ــي، اش ــي، اجتماع ورزش
تعامــل و همــکاري بــا مدیــران دســتگاه هاي اجرایــي در مــواردي کــه 
مدیــران محدودیــت دارنــد، پیگیــر امــور باشــند. کهن ترابــی تصریــح 
کــرد: بــا گفتگــو خیلــي از مســائل قابــل حــل خواهنــد بــود، لــذا باید 
اختافــات کنــار گذاشــته شــود و بــا هــر تفکــر و اصــول اعتقــادي و 
ــه دور از مســائل  ــوده و ب ــال حــل مشــکات شــهر ب سیاســي به دنب
سیاســي پیگیــر امــور باشــیم. وی گفــت: بایــد بــا تشــکیل اتاق هــاي 
فکــر از ظرفیــت همــه افــراد و نخبــگان شــهر و ایده هــا و طرح هــاي 
آنــان بــراي کارســازي و آبادانــي شــهر اســتفاده کنیــم. فرمانــدار بــا 
ــن در  ــهر قای ــیارخوب ش ــیل هاي بس ــا و پتانس ــه ظرفیت ه ــاره ب اش
ــت در  ــاش و هم ــا ت ــت: ب ــتي گف ــگري و صنایع دس ــوزه گردش ح
ایــن حوزه هــا، مي توانیــم باعــث افزایــش رونــق اقتصــادي و کاهــش 
ــکات  ــل مش ــر ح ــی ب ــویم. کهن تراب ــهر ش ــکاري در ش ــران بی بح
ــري  ــوازي کاري و پیگی ــز از م ــت پرهی ــی، جه ــل و هماهنگ ــا تعام ب
ــهر  ــود در ش ــاماني هاي موج ــریع تر نابس ــل س ــت ح ــه، جه بي نتیج
تأکیــد کــرد. وی بــر اجرایي نمــودن مصوبــات شــوراي ترافیــک تأکیــد 
و از شــورا خواســت تــا حــل مســائل شــهرک ولیعصــر، میــدان شــهید 
کاوه، میــدان طــاي ســرخ، جــاده کمربنــدي را در دســتور کار قــرار 
دهــد. در ابتــدای ایــن دیــدار، قرائــي رئیــس شــوراي اســامي شــهر 
ــت:  ــت و گف ــود پرداخ ــرات خ ــا و نقطه نظ ــان دیدگاه ه ــن به بی قای
ــتان  ــاي شهرس ــکات و نیازه ــع مش ــم در رف ــی می توانی ــا همدل ب
موفــق شــویم کــه نتیجــه آن رضایــت مــردم اســت. ایشــان همچنیــن 
ــهردار  ــاب ش ــا انتخ ــم ب ــعي مي کنی ــت: س ــهردار گف ــوص ش درخص
خــوب پاســخ مــردم را بدهیــم و شــهردار آینــده شــهر بایــد 

ــد. ــهر باش ــردم و شوراي ش ــات م ــخگویي مطالب پاس

گزارش خبری

در اولیــن جلســه شــورای ترافیــک شهرســتان در 
ــد اجرایــی  ســال 96 پــس از نقــد و بررســی رون
مصوبــات جلســات گذاشــته، عــدم اجــرای مصوبــات 
مســئولین  گالیــه  باعــث  قایــن،  شــهر  ســطح  در 
ــد، گزارشــی  شهرســتان شــد. آن چــه در ادامــه می آی

ــن جلســه اســت.  از ای
***

الزام اجرای مصوبات شورای ترافیک

ــات  ــر اجــرای مصوب ــن جلســه ب ــات در ای ــدار قاین فرمان
شــورای ترافیــک تأکیــد کــرد و گفــت: شــورای ترافیکــی 
بــرای هماهنگــی در امــور ترافیکــی شــهرها ایجــاد 
شــده اســت. وی افــزود: مصوبــات شــورای ترافیــک 
ــود و  ــاد ش ــی ایج ــک هماهنگ ــه ی ــت ک ــن اس ــرای ای ب
ــر  ــد و مبتنی ب ــلیقه ای نباش ــهر س ــطح ش ــا در س کاره
ــا  ــی ب ــد. کهن تراب ــهر باش ــی ش ــی ترافیک ــای واقع نیازه
ــک،  ــورای ترافی ــات ش ــدن مصوب ــر اجرایی ش ــد ب تأکی
ــتان، در  ــئولین شهرس ــتر مس ــکاری بیش ــتار هم خواس
ــه  ــت: آن چ ــد و گف ــورا ش ــات ش ــودن مصوب اجرایی نم
ــه  ــتان ب ــا اس ــتان و ی ــک شهرس ــورای ترافی ــه در ش ک
تصویــب می رســد، الزم االجراســت و لــذا در اجــرای ایــن 

ــود. ــتری ش ــاش بیش ــد ت ــات بای مصوب

انتقاد از انجام اقدامات بدون مصوبه شورای ترافیک
معــاون عمرانــی و برنامه ریــزی فرمانــدار قاینــات بــا 
برخــی  اخیــر،  این کــه در طــی چندمــاه  از  انتقــاد 
ــورای  ــه ش ــدون مصوب ــتان ب ــطح شهرس ــات در س اقدام
ترافیــک شهرســتان صــورت گرفتــه اســت، گفــت: پــس 
ــار  ــر 45 روز یک ب ــک، ه ــورای ترافی ــن جلســات ش از ای
ــزاری  ــل از برگ ــزود: قب ــد شــد. بیکــی اف تشــکیل خواه
ــه کمیتــه فنــی ارســال  ــد پیشــنهادات ب هــر جلســه بای
ــود.  ــام ش ــک اع ــورای ترافی ــه ش ــه آن در جلس و نتیج
ــک شهرســتان از  ــات خصــوص ترافی ــزود: تصمیم وی اف

ــود. ــد ب ــک خواه ــورای ترافی ــرای ش مج

بررسی وضعیت میدان شهید کاوه و مصوبات
جلسه شورای ترافیک

جلســه  ایــن  در  کــه  مهمــی  موضوعــات  از  یکــی 
موردتأکیــد بــود، تســریع در رونــد کار میدان شــهید کاوه 
ــاز  ــل از آغ ــا قب ــل آن ت ــر تکمی ــرار ب ــه ق ــود ک ــن ب قای
ســفرهای تابســتانی بــود کــه محقــق نشــد. قرائــی، رئیس 
شــورای شــهر قایــن در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: بــرای 

ــا کار توســط پلیــس راه  ــم، ام اجــرای کار مشــکلی نداری
متوقــف شــده اســت و برخــاف این کــه مصوبــه اجرایــی 
ــدان  ــن می ــرای ای ــرای اج ــتان ب ــک اس ــورای ترافی از ش
ــرگرد  ــت. س ــده اس ــف ش ــًا کار متوق ــی فع ــم ول داری
ــه  ــن زمین ــز در ای ــن نی ــس راه قای ــس پلی ــی رئی کاظم
ــد  ــررات بای ــر مق ــرح براب ــن ط ــرای ای ــرای اج ــت: ب گف
ــاغ  ــا اب ــه م ــت برســد و ب ــه ثب ــا ب ــات م در اداره، عملی
شــود تــا اجــازه ادامــه کار داده شــود. در جلســه شــورای 
ترافیــک شهرســتان مصــوب شــد کــه کلیــه پیشــنهادات 
ــود  ــال ش ــی ارس ــه فن ــه کمیت ــی ب ــتگاه های اجرای دس
ــه  ــک ارائ ــورای ترافی ــه ش ــرات ب ــد نظ ــس از بازدی و پ
ــن  ــهر قای ــطح ش ــرعت گیرهای س ــاماندهی س ــود. س ش

و اقــدام بــرای اصــاح آن، جمــع آوری جــداول روبــه روی 
ــاده  ــل ج ــری تحوی ــت، پیگی ــرع وق دانشــگاه آزاد در اس
ــه راهنمایــی رانندگــی، رفــع مشــکل پــل  از پلیــس راه ب
ــریع در  ــته، تس ــای مداربس ــب دوربین ه ــاد، نص جعفرآب
رونــد میــدان شــهید کاوه بــا ایجــاد اولویــت کنارگذرهــا و 
ــه داخــل  دسترســی ها، ســاماندهی ورودی هــای جــاده ب
ــمت  ــی به س ــور لله ــوار پروفس ــض بل ــن، تعری ــهر قای ش
پاســگاه ولیعصــر بــا همــکاری شــهرداری و نیــروی 
انتظامــی، نصــب بنــر درخصــوص حقــوق شــهروندی بــا 
ــور زول  ــرعت گیرهای مح ــاح س ــک، اص ــوع ترافی موض
- پهنایــی، خط کشــی ســرعت گیرها و نصــب تابلوهــا 
ــاماندهی  ــهرداری، س ــط ش ــاس توس ــه کاور و لب و تهی

مســافربرهای قایــن - بیرجنــد، جمــع آوری بنرهــای 
ــازه 15 شــهریور  ــی در تقاطع هــا، حفاری هــا در ب تبلیغات

ــا نظــر پلیــس و کنتــرل شــده باشــد. ــا 2 مهــر ب ت

گزارش رئیس پلیس راه قاین از
وضعیت ترافیکی قاینات 

رئیــس پلیــس راه قایــن در جلســه شــورای ترافیــک 
شهرســتان بــا ارائــه گزارشــی از حــوزه راه های شهرســتان 
گفــت: در 5 ماهــه نخســت امســال در تصادفــات فوتــی، 
ــته ایم  ــش داش ــد کاه ــان60 درص ــد و در متوفی 16 درص
ــد  ــفانه رش ــد متأس ــات 31 درص ــن تصادف و در مجروحی
ــن  ــا در ای ــات م ــترین تصادف ــزود: بیش ــته ایم. وی اف داش
ــه  ــت ک ــتایی اس ــای روس ــد در راه ه ــا 47 درص ــدت ب م
ناشــی از عــدم رعایــت حق تقــدم در تقاطع هاســت و 
ــی و 33  ــای فرع ــوادث در راه ه ــد ح ــن 20 درص همچنی
درصــد تصادفــات در راه هــای اصلــی بــوده اســت. ســرگرد 
کاظمــی در ادامــه گفــت: 69 درصــد تصادفات ما ناشــی از 
خواب آلودگــی و حواس پرتــی بــوده اســت. وی افــزود: در 
ــدم  ــل حق تق ــات به دلی ســال گذشــته 14 درصــد تصادف
بــود کــه امســال ایــن میــزان باتوجــه بــه آرام ســازی هایی 
ــه 6  کــه در تقاطع هــای روســتایی انجــام شــده اســت، ب
ــم  ــن رق ــوز هــم ای ــا هن ــه اســت ام درصــد کاهــش یافت

ــا بیــان این کــه بیشــترین  ــل تأمــل اســت. کاظمــی ب قاب
حــوادث را ســواری ها داشــته اند، گفــت: 50 درصــد 
ــوط  ــد مرب ــواری ها، 26 درص ــه س ــوط ب ــات مرب تصادف
بــه موتورســیکلت بــوده اســت و تصــادف اتوبــوس و 
شهرســتان  راه هــای  در  مــدت  ایــن  در  مینی بــوس 
ــترین  ــت: بیش ــن گف ــس راه قای ــس پلی ــته ایم. رئی نداش
ــا 21  ــر ت ــن از 12 ظه ــای قای ــوادث در جاده ه ــان ح زم
ــد  ــازی بای ــث فرهنگ س ــه در بح ــت ک ــوده اس ــب ب ش
بــه ایــن موضــوع توجــه شــود. وی ادامــه داد: بیشــترین 
تصادفــات جــاده ای در راه هــای شهرســتان مربــوط بــه روز 
جمعــه بــا 19 درصــد تصادفــات بــوده اســت و یک شــنبه 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــته اس ــات را داش ــن تصادف ــا کم تری م

این کــه بیشــترین تصادفــات مــا از لحــاظ فوتــی و 
جرحــی مربــوط بــه محــور بیرجنــد - قایــن اســت، گفت: 
ــر  ــه ه ــم ک ــه را داری ــع مهم ــی وقای ــوادث ترافیک در ح
تصادفــی کــه 5 مصــدوم و یــا فوتــی داشــته باشــد، جــزء 
ــال از 5  ــدای س ــاه ابت ــه در 5 م ــت ک ــه اس ــع مهم وقای
واقعــه مهمــه 4 واقعــه در محــور بیرجنــد بــوده اســت و از 
ایــن تعــداد 100 درصــد آن ناشــی از ســبقت و تجــاوز بــه 
چــپ بــوده اســت و یــک مــورد هــم در حــوزه شهرســتان 
ــور  ــن مح ــت: پرتصادف تری ــت. وی گف ــوده اس ــات ب قاین
ــه  ــا گردن ــک ت ــی خش ــه راه ــن س ــن، بی ــد - قای بیرجن
خونیــک اســت. ســرگرد کاظمــی بــا اشــاره بــه آماده بــاش 
ــزود:  ــا 2 مهــر، اف کامــل پلیــس راهــور از 15 شــهریور ت
ــاهد  ــاد ش ــن - گناب ــور قای ــن در مح ــب 6 دوربی ــا نص ب
کاهــش تصادفــات جــاده ای بوده ایــم و در محــور بیرجنــد 
هــم دوربین هــا فعــال اســت و میانگیــن ســرعت گرفتــه 
ــد 100  ــور بیرجن ــت: در مح ــار داش ــود. وی اظه می ش
درصــد تصادفــات ناشــی از ســبقت اســت، لــذا 45 واحــد 
گشــت نامحســوس در دو شــیفت،  فعــال خواهنــد بــود و 
بــدون اغمــاض بــا ســبقت غیرمجــاز برخــورد خواهد شــد 
ــی  ــره منف ــی 5 نم ــزار تومان ــه 200 ه ــر جریم و عاوه ب
بــرای شــخصی و 10 نمــره منفــی بــرای عمومــی اعمــال 
ــه ســامانه ســپهتن گفــت:  ــا اشــاره ب خواهــد شــد. وی ب

ــن ســامانه در روی اتوبوس هــا نصــب شــده اســت و از  ای
ــن  ــه چرخــه ای ــم ب ــا ه ــاه تاکســی ها و تانکره اول مهرم
ســامانه اضافــه خواهنــد شــد. فرمانــده پلیــس راه قایــن در 
ــی  ــتراحتگاه های بین راه ــاد اس ــت: ایج ــان داش ــه بی ادام
ــا  ــش م ــت و خواه ــاز اس ــری موردنی ــیرهای کوی در مس
ــا  ــه ب ــه مســئولین مربوط ــن زمین ــه در ای ــن اســت ک ای
مــا همــکاری داشــته باشــند. ســرگرد کاظمــی ادامــه داد: 
ــل  ــرخ به دلی ــدان طای س ــی و می ــهرک صنعت ــن ش بی
ــاد داریــم  دوربرگردان هــای ناایمــن، واژگونــی خــودرو زی
ــا  ــرد و پیشــنهاد م ــدام اساســی صــورت گی ــد اق کــه بای
ــس  ــی باک ــهرک صنعت ــوی ش ــه در جل ــت ک ــن اس ای
ایجــاد شــود. وی گفــت: مســیر کافه ســوزنی تــا شــهرک 
ــت و  ــار اس ــوادث مرگب ــتعد ح ــز مس ــن نی ــر قای ولیعص
تــردد عابرپیــاده در ایــن مســیر زیــاد اســت و تاکســی ها 
نبایــد در ایــن مــکان مســتقر نباشــند و ســاماندهی بــرای 

ــرد.  ــورت گی ــد ص ــی ها بای تاکس

در شورای ترافیک شهرستان قاینات تأکید شد:

 برگزاری منظم جلسات و اجرای مصوبات/ تسریع در تکمیل میدان شهید کاوه

شــهر  شــورای  )رئیــس  قرائــی   •
قایــن( بــرای اجــرای کار در میــدان 
شــهید کاوه مشــکلی نداریــم، امــا کار 
توســط پلیــس راه متوقــف شــده اســت و 
برخــاف این کــه مصوبــه اجرایــی از شــورای 
ترافیــک اســتان بــرای اجــرای ایــن میــدان 
ــت.  ــده اس ــف ش ــاً کار متوق ــی فع ــم ول داری
• ســرگرد کاظمــی رئیــس پلیــس راه قایــن: 
بــرای اجــرای ایــن طــرح )میــدان شــهید 
اداره،  در  بایــد  مقــررات  برابــر  کاوه( 
عملیــات مــا بــه ثبــت برســد و بــه مــا ابــاغ 

شــود تــا اجــازه ادامــه کار داده شــود. 
بیشــترین  قایــن:  پلیــس راه  رئیــس 

راه هــای  در  درصــد   47 بــا  تصادفــات 
روســتایی اســت. بیشــترین زمــان حــوادث 
در جاده هــای قایــن از 12 ظهــر تــا 21 شــب 
بــوده اســت. بیشــترین تصادفــات جــاده ای 
ــوده  ــا 19 درصــد ب ــه روز جمعــه ب ــوط ب مرب
اســت. پرتصادف تریــن محــور بیرجنــد - 
قایــن، بیــن ســه راهی خشــک تــا گردنــه 
بیرجنــد 100  محــور  در  اســت.  خونیــک 
درصــد تصادفــات ناشــی از ســبقت اســت؛ 
در  نامحســوس  گشــت  واحــد   45 لــذا 
دو شــیفت فعــال خواهنــد بــود و بــدون 
برخــورد  غیرمجــاز  ســبقت  بــا  اغمــاض 

خواهــد شــد.

3  خبــر
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برگزاری مسابقات هندبال جوانان کشور در قاینات
مســابقات هندبــال جوانــان باشــگاه ها و دســته جات آزاد کشــور در 
ــش از  ــور بی ــا حض ــابقات ب ــن مس ــت. ای ــزاری اس ــال برگ ــن، درح قای
500 ورزشــکار و داور و مســئول اجرایــی به مــدت 8 روز بــه میزبانــی قایــن 
ــات  ــتان قاین ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان ــد. رئی ــد ش ــزار خواه برگ
گفــت: در ایــن دوره از مســابقات، بیــش از 35 تیــم ورزشــی جهــت حضــور 
ــن  ــدم تأمی ــل ع ــه به دلی ــد ک ــرده بودن ــی ک ــام آمادگ ــابقات اع در مس
ــه  ــور ب ــتان کش ــم از 12 اس ــط 20 تی ــذا فق ــا، ل اعتبــار ازســوی تیم ه
ــار در  ــرای اولین ب ــن مســابقات ب ــزود: ای مســابقات اعــزام شــدند. قطبــی اف
ــزاری  ــود. وی از برگ ــزار می ش ــن برگ ــی قای ــه میزبان ــان جنوبی و ب خراس
مســابقات طــی یــک هفتــه در دو ســالن ورزشــی ســیمرغ پیام نــور و غدیــر 

ــر داد. ــتان خب شهرس

درخواست فرماندار و قول مساعدت برای احداث سالن ورزشی 
چندمنظوره در قاین

ــیون  ــس فدراس ــي، رئی ــا رحیم ــه ب ــت کاری ک ــات در نشس ــدار قاین فرمان

هندبــال کشــور، مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
ــف ورزشــي  ــاي مختل ــتان، وجــود تیم ه ــدي نیروي انســاني شهرس و توانمن
و کســب مدال هــاي مختلــف ورزشــي در ســطح بین المللــي، کشــوري 
ــال  ــد س ــول چن ــتان، در ط ــان شهرس ــان و جوان ــط نوجوان ــتاني توس و اس
ــات، یــک  گذشــته، تأکیــد کــرد: هــر چنــد ممکــن اســت شهرســتان قاین
شهرســتان کوچــک و از ظرفیت هــاي الزم بــراي برگــزاري مســابقات 
ــه  ــل ب ــدت در عم ــن م ــا، در ای ــن را م ــي ای ــد؛ ول ــوردار نباش ــي برخ مل
ــراي  ــي ب ــان خوب ــد میزب ــتان مي توان ــن شهرس ــه ای ــانده ایم ک ــات رس اثب
ــد؛  ــا باش ــنواره ها و همایش ه ــي، جش ــف ورزش ــابقات مختل ــزاري مس برگ
کــه بــه جهــت برانگیخته شــدن نوجوانــان و جوانــان بــه فعالیت هــاي 
ــن ارتباطــات باعــث توســعه ورزش شــود و هــم  ــه ای ورزشــي و هــم این ک
ــورت  ــتان ص ــعه شهرس ــد توس ــات فراین ــن ارتباط ــذر ای ــه از رهگ این ک
ــم  ــوده و خواهی ــتقبال نم ــابقات اس ــه مس ــزاري این گون ــا از برگ ــرد؛ م گی
ــي  ــالن ورزش ــک س ــداث ی ــد اح ــات نیازمن ــزود: قاین ــی اف ــود. کهن تراب نم
ــم  ــه امیدواری ــد ک ــي مي باش ــابقات مل ــزاري مس ــت برگ ــوره جه چندمنظ
ــي  ــود. رحیم ــق ش ــم محق ــن مه ــیون ای ــئولین فدراس ــکاري مس ــا هم ب
ــال کشــور هــم ضمــن تشــکر از کلیــه مســئولین  رئیــس فدراســیون هندب
قاینــات کــه بــا تعامــل و همــکاري، میزبانــی ایــن دوره از مســابقات هندبــال 
کشــوري را پذیرفتنــد، بیــان داشــت: در شهرســتان قاینــات نیروي انســاني 
ــت  ــه و عنای ــد توج ــه نیازمن ــود دارد ک ــوزه ورزش وج ــیارخوبي در ح بس
ــراي  ــژه اســت و ایــن شهرســتان از ظرفیــت و توانمنــدي بســیارخوبي ب وی
ــور  ــن منظ ــد؛ به همی ــوري را دارا مي باش ــف کش ــابقات مختل ــزاري مس برگ
مــا عاقمندیــم کــه حتمــاً یــک ســالن ورزشــي چندمنظــوره مناســب بــراي 
برگــزاري مســابقات ملــي در ایــن شهرســتان احــداث گــردد کــه مــا هــم 
ــردد. ــالن احــداث گ ــن س ــر ای ــه زودت ــر چ ــه ه ــم ک ــول مســاعد مي دهی ق

اخذ مجوز احداث سالن چندمنظوره/ لزوم حمایت خیرین
نماینــده قاینــات و زیرکــوه در مراســم افتتامیــه مســابقات هندبــال جوانــان 

کشــور بــا بیــان این کــه مجــوز ســالن ورزشــی چندمنظــوره کــه درخواســت 
ورزشــکاران و مســئولین شهرســتان بــود، از وزیــر ورزش و جوانــان گرفتــه 
شــد و نیــاز اســت کــه مجمــع خیریــن شهرســتان و اســتان بــرای ســاخت 

ــر ورزش و  ــزود: وزی ــند. وی اف ــته باش ــت الزم را داش ــگاه هم ــن ورزش ای
ــات  ــتان قاین ــه شهرس ــان جنوبی و ب ــه خراس ــه ب ــد ک ــول داده ان ــان ق جوان

ســفر خواهنــد کــرد.
ــات و زیرکــوه کــه مجــوز  ــده قاین ــات ضمــن تشــکر از نماین ــدار قاین فرمان
ســالن چندمنظــوره اســتاندارد ورزشــی را از وزیــر ورزش و جوانــان گرفتــه 
اســت، گفــت: امیدواریــم بتوانیــم در کنــار هــم یــک ســالن اســتاندارد را در 
شهرســتان احــداث کنیــم و مســئولین اســتان و کشــوری هــم در ایــن امــر 

مــا را حمایــت کننــد. 

نگاهی متفاوت به میزبانی قاینات در رویدادهای ورزشی:
میزبانی ها مجانی نباشد

چنــد روزی اســت قایــن میزبــان دو رویــداد مهــم ورزش، یعنــی برگــزاری 
ــي  ــابقات بوم ــنواره مس ــومین جش ــور و س ــان کش ــال جون ــابقات هندب مس
ــی  ــا میزبان ــات ب ــر، قاین ــال های اخی ــت. در س ــور اس ــرق کش ــي ش و محل

ــوص در  ــی به خص ــدد ورزش ــای متع ــین برانگیز، رویداده ــته و تحس شایس
ســطح ملــی، توانمندی هــای خــود را در ایــن عرصــه بــه رخ همــگان کشــیده 
اســت. مســئله ای کــه موردتأییــد ورزشــکاران و مســئوالن و مدیران ورزشــی 
نیــز بــوده اســت. فرمانــدار قاینــات نیــز در مراســم افتتاحیــه ایــن مســابقات 
بــه رئیــس فدراســیون هندبــال کشــور، خاطرنشــان کرد:»شهرســتان قاینات، 
ــا ســابقه فرهنگــي و همچنیــن میــراث کهــن تمدنــي و  در شــرق کشــور ب
تاریخــي خــودش همــواره توانســته اســت، خدمــات خوبــي بــه شــهروندان 
ــا و  ــنواره ها و همایش ه ــون جش ــد و تاکن ــه نمای ــامي ارائ ــوري اس جمه
مســابقات متعــددي کشــوري را در ایــن شهرســتان برگــزار نمایــد و مــردم 
هــم میزبــان بســیارخوبي بــراي آنــان بوده انــد. ایــن همــه در حالــی اســت 
ــات  ــی امکان ــود برخ ــر، کمب ــدای ام ــه در ابت ــتن تجرب ــر نداش ــه عاوه ب ک
ــی  ــت و هماهنگ ــا هم ــه ب ــه البت ــود ک ــده ب ــز آزاردهن ــه نی ــن عرص در ای
ــان  ــن می ــه در ای ــه ای ک ــد.« نکت ــل ش ــئولین ح ــردم و مس ــی م و همراه
بایــد موردتوجــه مســئولین قاینــات قــرار گیــرد و به عنــوان یــک درخواســت 
ــات،  ــی امکان ــص برخ ــهیل در تخصی ــد، تس ــرح باش ــدی مط ــه ج و مطالب
ــه  ــد. این گون ــات می باش ــه قاین ــث ورزش ب ــا و... در بح ــازات، بودجه ه امتی
ــن میزبانی هــا  نباشــد کــه قاینــات فقــط متحمــل هزینه هــا و مشــکات ای
گــردد، بــدون آن کــه شــاهد تحــول و پیشــرفت خاصــی در زمینــه ورزش 
ــت و  ــل اهمی ــدت اص ــد در درازم ــر می توان ــن ام ــرا ای ــیم. زی ــات باش قاین
ــر  ــه زی ــردم ب ــزد م ــا را در ن ــه رویداده ــات در این گون ــی قاین ــده میزبان فای
ســؤال ببــرد و ایــن احســاس در مــردم ایجــاد شــود کــه عــده از مدیــران و 
افــراد خــاص از برگــزاری ایــن مســابقات بــرای پررنــگ نمــودن رزومــه کاری 
خویــش و نردبانــی بــرای ترقــی خویــش بهــره می گیرنــد و برگــزاری ایــن 
ــکاران  ــی ورزش ــدارد. از طرف ــات ن ــردم و قاین ــرای م ــودی ب ــابقات س مس
قاینــات نشــان داده انــد، دارای اســتعدادهای نابــی می باشــند کــه بــا اندکــی 
توجــه شــکوفا می شــود. از ایــن رو الزم اســت تــا مســئولین و مدیــران عالــی 
ــگاه  ــین برانگیز، ن ــته و تحس ــای شایس ــن میزبانی ه ــاس ای ــه پ ــی ب ورزش

ــد.  ویــژه خــود را در بحــث ورزش از قاینــات دریــغ نورزن

ورزش سبک و مداوم:1- 
ــه 30  نتایــج یــک تحقیقــات علمــی نشــان می دهــد، پیــاده روی روزان
تــا 40 دقیقــه به مــدت ســه بار در هفتــه، باعــث رشــد مجــدد ســاختارهای 

مغــزی شــده و از زوال آن در پیــری جلوگیــری می کنــد. 
2- عدم مصرف دخانیات:

ــای زوال  ــه بیماری ه ــا ب ــات و ابت ــرف دخانی ــد مص ــگران معتقدن پژوهش
ــتقیم دارد. ــه مس ــری رابط ــر در دوران پی ــه آلزایم ــل، ازجمل عق

3- محافظت از سر:
ــس و  ــه ای بوک ــکاران حرف ــد، ورزش ــی نشــان می ده ــات علم ــج تحقیق نتای
ــه آلزایمــر هســتند.  ســربازان نظامــی بیــش از ســایرین در معــرض ابتــا ب
ــه ایــن بیمــاری  ــه ســر ازجملــه عوامــل ابتــا ب ــات متعــدد ب برخــورد ضرب

اســت.

4- حل پازل و جدول مطالعات علمی:
پژوهشــگران در ســال 2010، حاکــی از آن اســت کــه افــرادی کــه در دوران 
ــد،  ــدول می کنن ــازل و ج ــداوم پ ــل م ــه ح ــدام ب ــالی اق ــی و میانس جوان
احتمــال ابتــای آن هــا بــه آلزایمــر در دوران پیــری بســیار کاهــش می  یابــد.

5- سبک زندگی سالم:
ــورا فیلیپــس«، پزشــک انگلیســی متخصــص در بیمــاری آلزایمــر  دکتــر »ل
ــه ایــن  معتقــد اســت، اســتفاده از یــک ســبک زندگــی ســامت، از ابتــا ب
ــی ســامت،  ــم غذای ــدازه، رژی ــه ان ــد. خــوردن ب ــری می کن بیمــاری جلوگی
ورزش مــداوم، عــدم مصــرف دخانیــات و چــک آپ مــداوم فشــارخون و وزن 
ــرای برخــورداری از یــک ســبک  ازجملــه اقداماتــی اســت کــه فــرد بایــد ب

ــه کار گیــرد. زندگــی ســامت ب
6- رژیم غذایی مدیترانه ای:

ــی  ــه ای یعن ــی مدیتران ــم غذای ــتفاده از رژی ــد اس ــن باورن ــر ای ــان ب محقق
مصــرف ماهــی، میــوه و ســبزیجات تــازه و آجیــل، خطــر ابتــا بــه آلزایمــر 

را کاهــش می دهــد.

 برگزاری مسابقات هندبال جوانان کشور در قاین

درخواست مسئولین قاینات برای احداث سالن چندمنظوره ورزشی در قاین

۶ روش جدید برای جلوگیری از ابتال به آلزایمر
گردآورنده: محمدرضا اصغری

رئیــس هیئــت ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی قاینــات، 
ــا  ــور ب ــرق کش ــی ش ــی محل ــای بوم ــابقات بازی ه ــزاری مس از برگ
شــعار »ورزش آری، اعتیــاد هرگــز« از 22 تــا 25 شــهریور بــه میزبانــی 
ــن  ــت: ای ــدی گف ــر داد. عی ــفدن خب ــهر اس ــات در ش ــتان قاین شهرس
ــا  ــوان ب ــان و بان مســابقات در رده ســنی بزرگســاالن، در دو بخــش آقای

حضــور هفــت اســتان خراســان رضوی، شــمالی، جنوبــی، کرمــان، یــزد، 
سیســتان و بلوچســتان و نیــز تیــم کشــور افغانســتان برگــزار می گــردد 
کــه 200 نفــر ورزشــکار، مربــی و سرپرســت در ایــن مســابقات حضــور 
خواهنــد داشــت. عیــدی افــزود: در قســمت بانــوان مســابقات در 
تیرکمــون ســنتی  دال پــان، خانه بــازی،  رشــته های هفت ســنگ، 
ــت، چوب کشــی  ــه ســه هــدف ثاب ــری ب ــه هفــت مت دو شــاخه از فاصل
ــته های هفت ســنگ،  ــز در رش ــان نی ــه و در قســمت آقای ســنتی و گانی
دال پــان مهارتــی، غــاز قلنــگ )لی لــی مرحلــه ای(، چوب کشــی 
ســنتی، تیرکمــون ســنتی دو شــاخه، گانیــه )ماچلــوس، یــه لنگــه پــا( 
برگــزار خواهــد شــد. وی افــزود: اعضــای هــر تیــم شــامل 5 ورزشــکار، 
یــک مربــی و یــک سرپرســت اســت. شهرســتان میزبــان نیــز می توانــد 
ــوان شــرکت کنــد. عیــدی در  ــا تیــم مســتقل در بخــش آقایــان و بان ب
پایــان اظهــار داشــت: تیم هــای شهرســتان قاینــات تاکنــون در مســابقات 
ــب  ــه کس ــق ب ــورد موف ــوان در اراک و بجن ــان و بان ــی آقای طناب کش
ــوری  ــام اول کش ــان: مق ــنگ آقای ــابقات هفت س ــده اند. در مس ــام ش مق
در اصفهــان، مقــام ســوم کشــوری در بندرعبــاس، مقــام ســوم در بورنــگ 
درمیــان، مقــام چهــارم در شــهرکرد و در دال پــان مقام اول کشــوری در 
بجنــورد و در بخــش بانــوان نیــز در هفت ســنگ، مقــام ســوم کشــوری 

ــد. ــب نموده ان ــورد را کس ــوری در بجن ــام اول کش و مق

سومین دوره مسابقات بازی های بومی محلی شرق کشور در قاینات

مان طـور کـه در مطالب پیشـین گفته شـد، امروزه ه
نـگاه مجامـع جهانـي بـه افـراد سـالمند، نگاهـي 
مبتني بـر حقـوق بشـر اسـت. در چنیـن دیدگاهـي، 
فـرد سـالخورده به صـرف خارج شـدن از چرخـه کار و 
فعالیت رسـمي، نادیده انگاشته نمي شـود، بلکه تاش 
مي گـردد تـا نظام هـاي ارائـه خدمـات در بخش هـاي 
حمل و نقل، بهداشـت، آموزش و ارتباطات، مسـکن و 
خدمـات اداري، امکانـات خود را به گونه اي متناسـب با 
شـرایط روانشناختي و جسـماني این افراد ارائه نمایند. 
ایجـاد چنیـن تناسـبي نیز در وهله نخسـت مسـتلزم 
دسـتیابي بـه معیارهایـي اسـت که بـا اسـتعانت از آن 
بتوان نیازهاي سـالخوردگان را به طور دقیق شناسـایي 
نمـود. بدین ترتیـب در گام هاي بعدي به تعریف شـهر 

سـالم و سـپس دوسـتدار سـالمند می پردازیم.
شهر سالم:

شـهر سـالم یـک مقولـه سـامت عمومـی اسـت که 
در واقـع، پلـی میـان شـهرهای فعلـی و شـهرهای 
آرمانـی آینده اسـت و رسـیدن بـه شـهرهای آرمانی 
آینـده، مسـتلزم مشـارکت و حمایت هـای بالقـوه و 
بالفعـل افـراد جامعه، اسـتفاده از تجـارب و طرح های 
شـهرهای بـا تجربـه جهانـی و همچنیـن فعالیـت 
مدیـران و برنامه ریـزان بـا تجربـه و کارآمـد اسـت. 
صاحب نظـران و کارشناسـان، بـرای توصیف و تبیین 
شـهر سـالم، شـاخص ها و ماک های مختلفی را ارائه 
کرده انـد. بعضـی از مهم تریـن معیارهـای انتخابی در 
انتخـاب یـک جامعـه سـالم عبارت انـد از:  1- تغذیه 
کامـل مـردم شـهر. 2- کار دائمـی و نبـود بیـکاری 
فصلی.3- وجود مسـکن و تجهیزات آن. 4- دسترسی 
بـه بهداشـت و درمـان در همـه محله هـای شـهری 
و امـکان اسـتفاده بـرای همـه. 5- امـکان تحصیـل و 
کسـب مهـارت و تخصـص. 6- شـرایط کار روزانه. 7- 
تأمین اجتماعـی. 8- لبـاس کافـی در فصـول مختلف 
سـال. 9- وضـع راحـت حمـل و نقـل شـهری.10- 
گسـترش عدالـت  اجتماعـی. 11- میزان پس انـداز و 
کیفیـت مسـکن. 12- امـکان گذرانـدن اوقات فراغت. 

13- پایین بـودن میـزان جـرم و جنایـت.

شهر دوستدار سالمند: 
براسـاس رویکرد سـازمان بهداشـت جهاني، شهرهاي 
فضاهـاي  از  دسـته  آن  شـامل  سـالمند  دوسـتدار 
شـهري مي باشـند کـه توزیـع خدمـات عمومـي در 
آن هـا به گونـه اي اسـت کـه داراي حداکثر تناسـب با 

نیازهـا و محدودیت هـاي افـراد سـالمند اسـت. طبق 
ایـن تعریـف، خدمـات حمـل و نقـل، امـور اداري، 
شـبکه هاي مخابراتـي و ارتباطات رسـانه اي، سـاخت 
و سـاز اماکـن و طراحـي معمـاري شـهري، خدمـات 
مي شـود  ارائـه  شـکلي  بـه  بهداشـتي  و  فرهنگـي 
کـه افـراد سـالمند بـدون وابسـتگي یـا بـا دریافـت 
از آن هـا  بتواننـد  ازسـوي دیگـران  حداقـل کمـک 
بهره منـد شـوند. مضافـاً این کـه در چنین شـهرهایي 
سـالخورده،  فـرد  تعریف شـده  نیازهـاي  بـه  توجـه 
به عنـوان یـک ضـرورت در شـاخصه هاي فرهنگـي 
لحـاظ مي گـردد. جامعـه  فـردي  بیـن  تعامـات  و 
مـا هم چـون بسـیاري از جوامـع دنیـا، ظـرف چنـد 
دهـه اخیـر تحـوالت چشـمگیري را به لحـاظ رشـد 
جمعیـت و تغییـر سـاختارهاي اجتماعـي، سیاسـي، 
علمـي و فرهنگـي تجربـه نمـوده اسـت. بي تردیـد 
بهره منـدي از آثـار و نتایـج ایـن تحـوالت، زمانـي 
میسـر خواهـد بـود کـه در تمامي بخش هاي کشـور، 
جامعـه  روز  نیازهـاي  بـا  متناسـب  دگرگوني هـاي 
به وقـوع بپیونـدد. امـا نگاهـي اجمالـي بـه وضعیـت 
افـراد آسـیب پذیر به ویـژه سـالخوردگان حاکـي از آن 
اسـت که زیرسـاخت هاي موجـود در کشـور به لحاظ 
ارائـه خدمات شـهري، بهره منـدي از امکانـات علمي 
عمومـي،  بهداشـت  و  تأمین اجتماعـي  فرهنگـي،  و 

به هیچ وجـه پاسـخگوي نیاز ایـن افراد نمي باشـد. اما 
سـؤال یا مسـئله حاضر این اسـت که چـرا در جامعه 
ما توسـعه امکانات براي افراد سـالمند چنان که باید، 
در مدار توجه مسـئوالن قرار نگرفته اسـت؟ پاسـخ به 
این مسـئله در یک حقیقت نهفته اسـت و آن این که 
نیازسـنجي و انجـام مطالعـات میداني و بررسـي هاي 
توصیفـي بـراي ارزیابـي کیفیـت خدمات موجـود، تا 
به حـال در دسـتور کار متولیان امر قرار نگرفته اسـت. 
اجراي طرح شناسـایي شـهرهاي دوسـتدار سـالمند، 
در حقیقـت در راسـتاي حـل مسـئله فـوق، صـورت 
مي پذیـرد. به عبـارت دیگـر مجریـان طـرح حاضـر، 
تـاش دارنـد تـا از خـال یـک بررسـي توصیفـي، 
شـهرهاي مختلف کشـور را از لحاظ نـوع و نحوه ارائه 
خدمـات عمومـي مـورد ارزیابي قرار دهند تـا دریابند 
شـهرهاي  از  کدام یـک  در  ارائه شـده  خدمـات  کـه 
کشـور از لحـاظ کمـي و کیفـي بـا انتظـارات افـراد 
سـالمند، داراي تناسـب بیشتري اسـت. نیازسنجي و 
بررسـي وضعیـت فعلـي ارائه خدمـات به سـالمندان، 
تنهـا بـه بخشـي از مسـئله حاضـر پاسـخ مي دهـد. 
پـر واضـح اسـت که بسـیاري از شـهرهاي کشـور ما، 
حتـي از کم ترین امکانـات نیز براي اسـتفاده مطلوب 
گروه هاي سـالمند برخوردار نیسـتند و سطح خدمات 
موجـود نیـز بـا معیارهـاي جهاني، فاصلـه بسـیار دارد.

قاین، شهر امید، شهر زندگی، شهر دوستدار سالمند

بررسی و ارزیابی شهر قاین به لحاظ برخورداری
از معیارهای شهر دوستدار سالمند)2(

مرضیه امینی

کارشناس ارشد مدیریت شهری


