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17 مرداد
 روز خبرنگار بماند!

هفتـه گذشـته به جهـت 17 مرداد که بـه عنوان روز 
خبرنـگار نامگـذاری شـده اسـت، بـه ماننـد هر سـال 
شـاهد برپایـی مراسـمی در تکریم و گرامیداشـت این 
ادارات  و  نهادهـا  برخـی  از سـوی  روز و خبرنـگاران 
بودیـم. ایـن امـر کـه البته فقط از سـوی معـدودی از 
نهادهـا و ادارات صـورت می گیـرد، فـی نفسـه اقدامی 
قابـل تقدیر اسـت کـه باالخـره برخـی ادارات حداقل 
خـود را مقیـد می داننـد از قشـر خبرنـگار به نحـوی 
تجلیـل کننـد. امـا در ایـن میـان دو نکته قابـل توجه 
اسـت کـه باید مدنظر قـرار گیرد: اول این که بسـیاری 
از نهادهـا و ادارات هـر یـک به نوعـی از گرامیداشـت 
یعنـی  امـر  ایـن  یـا  می ورزنـد  اسـتنکاف  روز  ایـن 
گرامیداشـت روز خبرنـگار را بـه نازل تریـن صـورت 
ممکـن و به شـکلی کاماًل نمایشـی و فرمایشـی انجام 
می دهنـد کـه در مـواردی جنبـه کامـاًل توهین آمیز و 
دون شـأن خبرنـگار را دارد کـه بـه هیچ عنـوان قابل 
و  ادارات  این کـه همیـن  و جالب تـر  نیسـت  توجیـه 
نهادهـا و یـا مدیـران آن هـا همـواره توقـع دارنـد کـه 
اخبـار مربـوط به آنان همواره پوشـش داده شـود و یا 
کوچکتریـن انتقاد و پرسشـی از عملکـرد آنان صورت 
نگیـرد. امـا نکتـه دوم این اسـت که برخـی از مدیران 
را غنیمـت می شـمارند و  و مسـئوالن روز خبرنـگار 
آن را فرصتـی می داننـد کـه در جلسـات و مراسـمی 
کـه بـه ایـن بهانـه معمـوالً برگـزار می شـود، در قالب 
سـخنرانی بـه بیـان توقعـات، خواسـته ها و انتظـارات 

خویـش از قشـر خبرنـگار و روزنامه نـگار بپردازنـد.
ایـن در حالـی اسـت که در چنیـن روزهایـی معموالً 
کمتـر فرصتـی در اختیـار خبرنگاران قـرار می گیرد تا 
به راحتـی و بـدون دغدغـه حداقـل بتوانند بخشـی از 
انبوه مشـکالتی که با آن دسـت به گریبان هسـتند را 
بیان کنند تا مسـئوالن حداقل از مسـائل و مشـکالت 
پیـش رو آنـان آگاه گردنـد و برخـی از مدیـران گمان 
نکننـد کـه ایـن قشـر هیـچ مشـکلی ندارند و آسـوده 
خاطـر و بی دغدغـه بـه کار خویش مشـغول هسـتند. 
متأسـفانه ایـن رونـد غلط در طی سـال های گذشـته 
آن قـدر تکـرار شـده اسـت که اکنـون تبدیل بـه رویه 
و قانـون شـده اسـت و عمـاًل وضعیتی را پیـش آورده 
روز همـه  روز خبرنـگار  اسـت کـه می تـوان گفـت، 
اسـت به جـز روز خبرنـگار! البتـه این مسـائل که بیان 
شـد وضعیتـی اسـت کـه شـاید در تمام کشـور وجود 
داشـته باشـد، امـا به جـرأت می توان گفت که شـدت 
در قاینـات بیشـتر و بـه قـول معروف مشـکلی اسـت 

کـه در این جـا بغرنج تـر اسـت.

سـرمقـاله

جواد رزوینی
مدیر مسئول

  بررسی محاسن و معایب روزبازارها:
لزوم برنامه ریزی جدی مسئولین
تغییر پنجشنبه بازار به جمعه بازار

یکـی از محسـنات خریـد در روزبازارهـا سـهل الوصول 
بـودن دسترسـی بـه اجنـاس اسـت ...

 معرفی فرمانده جدید
 انتظامی قاین 

مراســم تودیــع و معارفــه فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
قایــن برگــزار شــد. در ایــن مراســم از خدمــات 4 ســاله 
ســرهنگ امیرآبــادی زاده تقدیــر و ســرهنگ واعظــی ...

مقام معظم رهبری:
 سالح ایمان حافظ کشور است

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار وزیــر، 
معاونــان و مدیــران وزارت اطاعــات، ایــن وزارتخانــه 

ــاس ...  ــم و حس ــیار مه ــنگری بس را »س
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نقد و نظر

خبر

اخبار ایران

صفحه6

. .  .  .

 رئیس جمهور: 

تخریب، دروغ و 
تشویش اذهان 

عمومی، حرام و 
جرم است

صفحه 2

در گفتگو اختصاصی طنین قاینات با دکتر هروی مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح شد

از بررسی علت قبول سمت جدید تا عملکرد 4 سال نمایندگی و بیان نگفته هایی از یک ائتالف نافرجام

 هروی: دیدگاه من کاماًل روشن بوده است، مستقل و اعتدال گرا هستم

فرماندار قاینات در نشست خبری در تشریح برنامه های هفته دولت اعالم کرد:

افتتاح و کلنگ زنی 154 پروژه با 44 میلیارد ریال اعتبار در هفته دولت
صفحه5
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جمع خوانی آیات قرآنی
 مرتبط با مسائل روز

ــر د ــدار اخی ــیه دی ر حاش
ــردم  جمعــی از اقشــار م
گــروه  اجــرای  از  پــس 
و  قــرآن  جمع خوانــی 
ــول ا... ــد رس ــیح محم تواش
)ص( در توصیــه ای خطــاب 
بــه اعضــای ایــن گــروه 
هــم  مــن   « فرمودنــد: 
ــرآن  ــی ق ــک کار جمع خوان ــم ی ــفارش می کن س
ــر(  ــائل روز )جهادکبی ــه مس ــوط ب ــات مرب ــا آی ب

ــد. ــرا کنی اج

چرا نگفتی مسجد االقصی

هبــر معظــم انقــاب پــس ا ز روضــه روز شــهادت ر
امــام صــادق)ع( در ســخنانی فرمودنــد: »بــا دعــا 
ــردن  ــت ک ــا درس ــاص و ب ــا اخ ــل و ب ــا توس و ب
جامعــه می شــود تقدیــر الهــی را عــوض کــرد. 
یعنــی االن هــم مــا اگــر آدم بشــویم و آدم وار عمــل 
بکنیــم، اگــر تقدیــر الهــی بــرای ظهورحضرت)عــج( 
مثــًا فــرض کنیــد هــزار ســال دیگــر باشــد ممکــن 
ــه زمانــی بســیار نزدیک تــر.  اســت تبدیــل بشــود ب
یعنــی اگــر مــا خــوب عمــل بکنیــم، ایــن، تقدیــرات 
ــم  ــل کنی ــد عم ــر ب ــد، اگ ــوض می کن ــی را ع اله
ــی کار  ــود، یعن ــا... « می ش ــض ب ــتّد غ ــان »اش هم
ــی از  ــات یک ــن بیان ــس از ای ــد... « پ ــب می افت عق
ــا  حضــار گفــت: »انشــاءا... پشــت ســر حضــرت آق
در مســجدالحرام نمــاز بخوانیــم. کــه رهبــر معظــم 
ــی مســجداالقصی!؟« ــد: »چــرا نگفت انقــاب فرمودن

ترویج ورزش همگانی

رزش همگانــی را ترویــج کنیــد؛ ورزش همگانــی، و
همگانــی،  ورزش  اســت...  همگانــی  ســامت 
یعنــی ســامت جســمانی، عمومــی ملّــت کــه 
ایــن متأســفانه امــروز آن چنــان کــه بایــد، نیســت. 
خــب، زندگــی شــهری را ماحظــه می کنیــد؛ عــدم 
ــت  تحــرک، غذاهــای نامناســب... این هــا جســم ملّ
ــد؛  ــوی باش ــد ق ــم ها بای ــد؛ جس ــف می کن را ضعی
ــرای  ــاد دارم ورزش ب ــن اعتق ــالم باشــد. م ــد س بای
همــه یــک فریضــه عمومــی اســت. البتــه منظــورم 
ــم  ــه ای را ه ــت. ورزش حرف ــه ای نیس ورزش حرف
رد نمی کنــم، امــا توصیــه نمی کنــم کــه همــه 
ــه. ورزش  ــد؛ ن ــه ای برون ــان ســراغ ورزش حرف جوان

ــظ نشــاط اســت. ــرای ســامت و حف ب

رهبری و سیره  با کالم 

حجت االسـام والمسـلمین دکتر روحانی در نشست مشترک 
هیئت دولت و اسـتانداران سراسـر کشور گفت: برای دستیابی 
بـه اهـداف بلنـد، راهی جـز تقویت امید بـرای آینده وجـود ندارد« 
رئیس جمهـور ادامـه داد: سـرآغاز همـه حرکت های دولـت یازدهم 
از ابتـدا برمبنـای امیـد بود و هر آن چـه تاکنون به دسـت آورده ایم 
نیـز در سـایه امیـد، اعتمـاد و حمایت مـردم به دولت بوده اسـت و 
بی تردیـد اگر چنیـن نبود، امروز نمی توانسـتیم در جامعـه آرامش 
را کـه سـالیان دراز آرزوی مـردم بود، حاکم کنیـم. وی گفت: مردم 
باید احسـاس آرامش و اتحاد داشـته باشـند. هرگونه ایجاد شکاف، 
انشـقاق و دوقطبـی در جامعـه، بـه زیـان مـردم اسـت و جامعـه 
دوقطبـی در ایران اسـامی مفهومی ندارد. مردم ایـران دارای قانون 
اساسـی، دولـت و مجلس واحدی هسـتند و از همـه مهم تر والیت 
امـور بـر عهـده ولـی فقیه اسـت و ایـن اسـاس و پایه ای اسـت که 
در سـایه خـون شـهدا و انقـاب به دسـت آمده اسـت. اگـر افرادی 
از روی اغـراض سیاسـی و کم توجهـی، بـه دنبـال کم رنـگ کـردن 
انسـجام هسـتند، بایـد آن هـا را در مسـیر منافـع و مصالـح ملـی 
هدایـت و راهنمایـی کـرد. وی گفـت:  امـروز چشـم امید بسـیاری 
از مـردم منطقـه و حتـی جهـان بـرای برقـراری ثبـات و امنیت به 
ایران اسـامی اسـت و نه تنها کشـورهای منطقه بلکه کشـورهای 
بـزرگ جهـان نیـز به نقش مؤثر و سـازنده ایـران در ایجاد امنیت و 
ثبـات منطقـه ای و جهانـی اذعان دارنـد. ملت ایران، معرف اسـام 
مـودت و اعتـدال در برابر آن هایی اسـت کـه به دروغ و ناروا اسـام 
را دیـن خشـونت معرفی می کننـد. مظهر نظام جمهوری اسـامی 
ایـران کـه حامل پیـام ثبات منطقه ای بـوده و در ثبـات جهانی نیز 
مؤثـر اسـت، وجود انسـجام و وحدت ملی اسـت. وی گفـت: انتقاد 
هیـچ ایـرادی نـدارد و طبیعـی اسـت کـه همـه جناح هـا و احزاب 
در آسـتانه انتخابـات فعـال می شـوند، همـه افتخـارات مـا بـه این 
اسـت که کشـوری انقابی و اسـامی هسـتیم. بی تردید در چنین 
کشـوری دروغ، تهمـت و مأیوس کـردن مردم نمی توانـد رابطه ای با 
نظام اسـامی و منافع ملی داشـته باشـد. اگرچه نقد سـازنده مفید 
بـوده امـا در عیـن حـال، تخریـب، افتـرا،  دروغ و تشـویش اذهـان 
عمومـی، حـرام و جرم اسـت و دسـتگاه قضایـی باید با ایـن موارد 
نـه به خاطـر فـرد و یـا شـخص خاصـی بلکـه به خاطـر صیانـت از 
آرمان هـای انقـاب برخـورد کند تـا به دنیـا اعام کنیم کـه ایران 

کشـوری پیرو سـیره پیامبر اسـام)ص( و ائمه اطهار)ع( اسـت.
حقوق ملت ایران در صحنه جهانی به اثبات رسید:

رئیس جمهور افزود: اسـاس تاش سیاسـت خارجی دولت در سـه 
سـال گذشـته احقـاق و تثبیت حقـوق مردم بـوده اسـت. پیش از 
این کشـورهای بـزرگ و سـازمان های بین المللی مدعـی بودند که 
غنی سـازی حـق ایران نیسـت و ایـران امنیـت و ثبات جهـان را با 
فعالیت هـای هسـته ای خود به خطر می انـدازد، اما امروز به واسـطه 
تاش هـای انجـام شـده نه تنها چنیـن ادعاهایی مطرح نمی شـود، 
بلکـه بـا ایـران در باالترین سـطح فعالیت های هسـته ای همکاری 
صـورت می گیـرد. بـه عبارتـی توانسـته ایم حقـوق قطعی خـود و 
نقـش سـازنده  ایـران در منطقـه و جهـان را بـه واسـطه مذاکراتی 
کـه انجام دادیم، رسـمیت بخشـیم و کسـی تردید ندارد کـه ایران 
پرچمـدار مبارزه با خشـونت و تروریسـم در منطقه بـوده و در همه 

مسـائل منطقه ای پیشـتاز و پیشـگام می باشد.
علی رغـم کاهـش شـدید درآمـد نفتـی، شـاهد آرامش 

بـازار و کاهـش تـورم بودیم:
وی گفت:  سـال 94، سـال بسـیار سـختی از لحاظ اقتصادی بود و 
برخـی از کشـورهایی که تولیـد و صادرکننده نفت جهـان، با تورم 
سـه رقمـی مواجـه شـدند. 91 درآمـد نفتی نسـبت به سـال 90، 
43 درصـد کاهـش یافت و به واسـطه آن شـاهد نابسـامانی  و عدم 
آرامـش در عرصـه بـازار و نوسـان های مختلـف و روزانـه در قیمت  
کاالهـا بودیـم. سـال 94 نیز درآمدهای نفتی نسـبت به سـال 93، 
حـدود 40 درصـد کاهـش پیدا کـرد، اما بـا این حال شـاهد ثبات 

و آرامـش و حتـی کاهـش تورم و رشـد مثبت اقتصـادی بودیم.
دسـتگاه قضایـی اهمـال صـورت گرفتـه در خارج نکردن 

اموال کشـور از دسـترس آمریـکا را پیگیـری کند:
وی بـا تأکیـد بر این که »دولت نسـبت به حقوق مردم از حساسـیت 
بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت«، خاطرنشـان کرد: مقامـات قضایی 
آمریـکا سـال 88، یـک میلیـارد و 800 میلیـون دالر از پـول بانـک 
مرکـزی را توقیـف کردنـد و در بهمـن 91 بـا رأی دادگاه ایـن مبلغ 
را در تصـرف خـود درآوردنـد. البتـه شـکایاتی در سـال 93 و 94 به 
منظـور تجدیـد نظرخواهی انجام شـد کـه نهایتاً همان حکـم اولیه 
سـال 91 تأیید شـد، در حالی که امکان پذیر بود که بین سـال های 
86 تـا 87 و در حـدود 10 مـاه فرصت طایی کـه در اختیارمان قرار 
داشـت، همـه پول خـود را از دسـترس آمریکایی ها خـارج کنیم، اما 
در این زمینه اهمال صورت گرفته و دسـتگاه قضایی و شـورای عالی 
امنیـت ملـی و سـایر نهادهای ذیربط وظیفـه دارند کـه این موضوع 
را پیگیـری کننـد. وی افزود: دولت یازدهم بافاصلـه در رابطه با این 
موضـوع در دادگاه بین المللـی الهـه طـرح شـکایت کـرده و آن را تا 

احقاق حقـوق مردم ایـران پیگیـری خواهد کرد. 
ورود جـدی دولت به موضـوع دریافت هـای غیرمتعارف از 

آثـار فضای باز و نقد سـازنده اسـت:
روحانـی در ادامـه بـه دریافت های غیرمتعارف اشـاره کـرد و گفت: 

دولـت یازدهـم بـا همـه جدیـت بـه ایـن مسـأله ورود پیدا کـرد و 
از همـه کسـانی کـه در فضـای حقیقـی و مجـازی ایـن مسـأله را 
پیگیـری می کردنـد، قدردانـی نمـود و یکـی از آثـار وجـود فضای 
بـاز در جامعـه را نقـد سـالم و سـازنده می دانـد. اگـر پـول مـردم 
از خزانـه بیت المـال بـه تصـرف مـی رود، بایـد آن را به طـور دقیـق 
البتـه در موضـوع مذکـور  و عادالنـه مـورد پیگیـری قـرار داد، 
نقص هایـی در قانـون و آیین نامه هـا وجـود داشـت کـه ذی نفعـان 
در تصمیم گیری هـا حضـور داشـتند، امـا در عین حال دولـت وارد 
عمـل شـده و تصمیمـات قاطعـی اتخـاذ کـرده و افـراد متخلف را 
برکنـار کـرده اسـت و اگـر بـاز هـم مـواردی وجـود داشـته باشـد 
نسـبت بـه آن اقـدام خواهـد کـرد. بایـد ایـن مسـأله بـرای مـردم 
روشـن باشـد کـه شـفافیت و احقاق حقوق مـردم بـرای این دولت 

یـک اصل اساسـی اسـت.
هدف برجام گشایش برای فعالیت اقتصادی بود:

روحانـی افـزود: هـدف اصلی این بود کـه راه بـرای فعالیت اقتصادی 
گشـوده شـود و اگر بنا اسـت که پول جابه جا شـود مجبور نباشـیم 
از شـیوه های قـرن نـوزده و هجـده اسـتفاده کنیم و باید از سیسـتم 
بانکـی بـرای ایـن منظـور اسـتفاده کـرد که تاکنـون بیـش از 500 
مـورد رابطه کارگـزاری با بانک های کشـورهای خارجی ایجاد شـده 
و بیـش از 60 بانـک بـا ایـران رابطه کارگـزاری برقـرار کردند، ضمن 
این کـه مشـکل بیمـه و کشـتیرانی نیز برطرف شـده اسـت و این ها 
همـه نمونه هایـی از آثـار و بـرکات برجـام محسـوب می شـود. وی 
افـزود: آزادی تجـارت، دسترسـی بـه بانک هـا، تسـهیل رفـت و آمد 
هوایـی ازجملـه حقـوق مـردم اسـت، اما متأسـفانه برخـی این گونه 
مـوارد را در محاسـبات خـود نمی گنجاننـد و بـرای اقداماتـی که به 
منظـور جلوگیـری از اتـاف وقـت مـردم انجام شـده، ارزشـی قایل 
نیسـتند. برجـام بـرای ایـن بـود کـه از حـق مردم بـه خوبـی دفاع 
کـرده و راه را بـرای فعالیت هـای مختلـف آنان بگشـاییم. البته همه 

کشـورهای طرف مذاکره در 5+1، دارای حسـن نیت نبوده و در این 
گـروه دوسـتانی داریـم، اما افـرادی هم رابطه خصمانه با ما داشـته و 
امـروز هـم دارنـد. به بعضی از طرف های مذاکره خود اعتمـاد داریم و 
طبیعی اسـت که به برخی دیگر اعتماد نداشـته باشـیم. طرف های 
مذاکـره مثـل هـم نبودنـد، امـا مهـم ایـن بـود کـه توانسـتیم بـا 
قدرت هـای بزرگ مذاکره کرده و منطق خود را به کرسـی بنشـانیم 
و مـردم کشـورمان در مذاکـرات پیروز شـده و احسـاس غرور کنند 
و ایـن موضوعـی اسـت که در طول تاریخ کشـورمان کم سـابقه بوده 
و علـت آن عظمـت ملت بـزرگ، رهبری عزیـز و دولت اسـت. امروز 
کـه به واسـطه مذاکـرات صـورت گرفته شـرایط و فضای مناسـبی 
ایجاد شـده باید از آن به خوبی اسـتفاده کنیم و از مطالب و مباحث 

حاشـیه ای و بی فایـده دوری نماییم.
اشتغال وظیفه اصلی دولت مردان و استانداران است:

روحانـی گفـت: امـروز بزرگتریـن وظیفـه بـرای همـه دولت مـردان 
و به ویـژه اسـتانداران ایـن اسـت کـه زمینه هـای رونق اقتصـادی را 
شناسـایی و فعال کننـد و حتی اگر بتوان بـا اقدامات خود فقط یک 
اشـتغال ایجـاد کنید، وظیفـه دارید که نسـبت به آن اقـدام نمایید. 
امیدواریـم تـا یک سـال آینـده در تولید بنزیـن خودکفا شـویم و در 
بخـش کشـاورزی نیـز بعد سـال ها موفق شـدیم در تولیـد گندم به 
خودکفایـی رسـیده و حتـی می توانیم بخشـی از آن را صـادر کنیم، 
ضمن این که در دو سـال گذشـته 15.5 درصـد در تولید موادغذایی 
پیشـرفت داشـته ایم و تـراز تجاری مـان در زمینـه نیازمندی هـای 
موادغذایـی مرتـب درحـال افزایـش اسـت. وی افـزود: امیدواریم در 
سـال آینده گازرسـانی به روستاها به اتمام برسد و در بخش آبرسانی 
و حـوزه ارتباطـات و اینترنت نیز اقدامات بسـیار خوبی در روسـتاها 
انجـام شـده و بایـد این مسـیر را در سـایر زمینه ها نیـز ادامه دهیم. 
امسـال باید در بخش صنعت اقدامات خوبی انجام شـود و بنگاه های 
اقتصادی خرد و کوچک با تسـهیات بانکی فعال شـوند تا مردم به 
آینـده کشـور امیـدوار و راه بـرای آینده بهتر و روشـن آماده تر شـود.

منشور حقوق شهروندی به زودی منتشر می شود:
وی در ادامـه تأکیـد کـرد: مـردم بـه حـق و نـه بـه تعـارف و شـعار 
و از نظـر قانـون اساسـی و اسـام، صاحـب اصلی کشـور هسـتند و 
مسـئولین همه کارگزار و نماینده مردم محسـوب می شـوند و مردم 
ولی نعمتـان ما می باشـند و این موضوعی اسـت که امـام)ره( و مقام 
معظـم رهبـری نسـبت بـه آن تأکیـد دارنـد. وی با اشـاره بـه وعده 
خـود در ایـام انتخابات درخصوص منشـور حقوق شـهروندی، اظهار 
داشـت: نسـخه اولیه این منشـور در 100 روز اول تهیه و در سـایت 
منتشـر شـد و به زودی منشـور حقوق شـهروندی اعام خواهد شد. 
روحانـی در ادامـه بـا اشـاره به سـخنی از پیامبر گرامی اسـام)ص( 
مبنـی بـر این کـه اهانت به یک نفـر مؤمن و مسـلمان، اعان جنگ 
بـا خدا محسـوب می شـود، گفت: نکند زمانـی در برخی از رسـانه ها 
و فضاهـای حقیقی و مجـازی، عده ای مرتباً در حـال اعان جنگ با 
خدا باشـند؟ رئیس جمهور تصریـح کرد: یکـی از وظایف مهم دولت 
این اسـت که بتوانـد از حرمت، احترام و جایـگاه مردم، صیانت کند. 
بایـد حقوق همه شـهروندان، مذاهـب و اقوام ایرانی محترم شـمرده 
شـود و نبایـد بـه هیچ قومیـت و مذهب و دین رسـمی کـه در قانون 
اساسـی به آن تصریح شـده اسـت، توهین شـود. وی لزوم احترام به 
حقـوق همـه مـردم و به ویـژه بانـوان را مورد تأکیـد قـرار داد و گفت: 
بایـد در فرصت های اجتماعی مختلف از ظرفیت بانوان اسـتفاده شـود.

رئیس جمهور: آمریکا در سال 91، اموال ایران را تصرف کرد/ در سال 87، 10 ماه فرصت طالیی برای 
بازگرداندن پول ها داشتیم، اما اهمال صورت گرفت/ تخریب، دروغ و تشویش اذهان عمومی، حرام و جرم است
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



پیـرو مطلبـی باعنـوان »پنـج شـنبه بازارخط قرمز شـهروندان« چاپ شـده در 
شـماره 121 طنیـن قاینـات مـورخ20 اَمـرداد 95 جوابیـه ای از سـوی اتـاق 

اصنـاف بـه دفتـر طنیـن قاینـات رسـید کـه در ادامـه می آید:

اوالً در مطلب یاد شـده نویسـنده تنها نظر شـخصی خویـش را با کپی برداری 
از دیگـر منابـع و سـایت ها بیـان داشـته و هیچـگاه نمی تواند خـط قرمزی از 
سـوی مـردم باشـد. درثانـی کاش نگارنـده محتـرم آئین نامـه اجرایـی و نحوه 
برگـزاری روزبازارهـا را مطالعـه می نمودنـد و سـپس اقـدام بـه درج مطلـب 
می نمودنـد تـا بـرای خواننـدگان قوانین کامًا روشـن می شـد.)کارگروه ایجاد 
و نظـارت بـر روزبازارهـا: 1- شـهرداری)رئیس( 2- اداره صنعـت، معـدن و 
تجـارت 3- جهـاد کشـاورزی 4-  اتـاق اصنـاف 5- اداره تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی(. ثالثـاً بـه کـّرات یـادآور می شـویم کـه اتـاق اصنـاف هیـچ گاه در 
صـدد به تعطیلی کشـاندن پنج شـنبه بازار نبـوده و تنها در پی قانونمندشـدن 
آن اسـت. در ادامـه محاسـن و معایـب روزبازارهـا می آیـد تـا در جهـت تنویر 

افـکار عمومـی مثمـر ثمر واقـع گردد.

مزایا  و محاسن روزبازارها: 
بازارهـا  روز  در  خریـد  محسـنات  از  یکـی  سـریع:  و  ارزان  دسترسـی   -

اسـت.  اجنـاس  بـه  دسترسـی  بـودن  سـهل الوصول 
- بسـیاری از مایحتـاج ضـروری بـا قیمتـی مناسـب به صـورت عمـده از ایـن 

بازارچه هـا  قابـل دسترسـی اسـت. 
 عرضه کاال ارزان تر از  مغازه های سطح شهر به خصوص میوه و تره بار.

 - تنـوع و قـدرت انتخاب: تمرکـز خرید و قدرت انتخـاب از مهمترین مزایای 
بازارها می باشـد.    این 

- بسـیاری از اقـام مـورد نیـاز یـک خانـواده یک جـا و در یـک بـازار وجـود 
دارد و بـه همیـن دلیـل به راحتـی می تـوان هـر هفتـه با یـک بـار مراجعه به 

پنج شـنبه بازار مایحتـاج خـود را تهیـه کـرد.
- سـرگرمی بعضـی افـراد: برخـی دیگـر هـم کـه بـه قصـد تفریـح بـه ایـن 
بازارهـا سـری می زننـد، هم عمدتاً دسـت خالـی برنمی گردند، چـرا که طیف 
متنوعی از کاالها، از وسـایل پاسـتیکی و تزئینی و پوشـاک گرفته تا صنایع 
دسـتی و لباس هـای مجلسـی در ایـن بازارهـا عرضـه می شـود  کـه بـه هـر 
حـال، یـک یـا دو کاالیش با جیـب آن ها و توانایـی مالی شـان هم خوانی دارد 

و می تواننـد آن را خریـد کننـد کـه دسـت خالـی هـم نرفته باشـند.
- عرضـه انـواع کاال و خدمات: از صنایع دسـتی، سـاده و ارزان قیمت گرفته تا 
فـرش و گلیم هـای بسـیار گـران قیمـت را می توان در ایـن بازارها پیـدا کرد. 
لباس هـای مختلـف کـه یا  بسـیار کار شـده و گران قیمت هسـتند، یا بسـیار 

سـاده و حتـی بـدون الگو دوخته شـده اند. 
- در کنـار اقامـی کـه در روزبازارهـا از کاالهـای سـاخته شـده و پوشـاک 
وارداتـی عرضـه می شـود، برخی هـا هم هسـتند که کار دسـت خـود را عرضه 
می کننـد و از شـال و کاه زمسـتانی گرفتـه تـا مجسـمه و تابلوهـای نقاشـی 
در ایـن روزبازارهـا عرضـه می شـود کـه بـه دلیل نزدیکـی تولید بـه مصرف و 

نبـود واسـطه ها، قیمت هـا نیز بسـیار مناسـب اسـت.
-  از تولیـد بـه مصـرف: البتـه برخـی از فروشـندگان ایـن  روزبازارهـا را کـه 
بیـش از  600 واحـد سیـــار در آن وجـود دارد، موقعیـت خوبـی برای عرضه 
محصوالت شـان که عمدتاً کاالهای کشـاورزی و سـبزیجات و سـبزی خشـک 
شـده هسـتند، مناسـب دیده  انـد و روانـه ایـن بـازار شـده اند و بـه روایتـی از 
تولیـد بـه مصـرف می باشـد و  برخی فروشـندگان شهرسـتانی کـه عمدتاً هم 

خانم هـا آن هـا را تشـکیل می دهنـد، نیـز حضـور دارند. 
معــایب روزبازارها:

- ترافیـک و آلودگـی محیط زیسـت: برپایـی این بازارها باعث ترافیک شـدید 

می شـود و مـردم را بـرای عبـور و مـرور به خصـوص در سـاعات پایانـی روز 
دچـار مشـکات زیـادی می کند.  

- ایـن بازارچه هـا در یـک منطقـه پرتـردد برپـا می شـوند و فاقد سـازماندهی 
مناسـبی هسـتند. از طرفـی بـا اتمـام و جمـع آوری غرفه ها در بازارچه شـاهد 

برجـای مانـدن زبالـه و آلودگی زیادی هسـتیم.
- خریـد از سـرناچاری: اقـام چنـدان بـا کیفیتـی را نمی تـوان در ایـن بـازار 

کرد.  تهیـه 
- بی کیفیـت و غیراسـتاندارد: مـردم ناچارنـد بـرای خریـد راحـت و ارزان بـه 
ایـن بازارهـا مراجعـه کنند. اقـام خوب و اسـتانداردی در این بازارها  نیسـت 
و در صـورت بدبـودن جنـس، نمی تـوان صاحـب آن کاال را بـه راحتـی پیـدا 

کـرده و آن را تعویـض نمود.
- نبـود دسـتگاه خود پـرداز: بیشـتر فروشـنده ها کارت خـوان ندارنـد و بایـد 

پـول نقـد همراه داشـته باشـیم. 
- عـدم نظـارت الزم: امـا وجود اجناس نامرغوب و تاریخ گذشـته و غیربهداشـتی 
بـا کیفیـت پاییـن کـه در مغازه هـا امکان فروش نیسـت و بـه دلیل عـدم نظارت 
کارشناسـان بهداشـت بـر ایـن بازارهـا به راحتـی می توانند بـه مردم بفروشـند و 

گرانـی قیمـت آن از معایـب این بازارها اسـت.
- عـدم نظـارت بر مسـائل بهداشـتی )کیفیـت، تاریـخ انقضا، نحـوه نگهداری 

موادغذایـی و عرضـه در محل غیربهداشـتی(
- عـدم رعایـت بهداشـت: پهن کـردن اجنـاس و کاالهـا به ویـژه موادغذایـی 
به صـورت سـرباز در خیابانـی کـه ایـام هفتـه محـل گـذر خودروهـا و جانوران 
به ویـژه سـگ های ولگـرد و محل تجمـع انواع میکروب هاسـت بـدون این که بر 
روی تخـت یـا تختـه ای قـرار گیرد با چـه اسـتدالل و منطقی صـورت می گیرد؟ 
- مزاحمـت برخـی افـراد: برخـی افراد و جوانـان بیکار بدون این که فروشـنده 
یـا خریـدار باشـند در روزبازار پرسـه می زنند و متأسـفانه دخترانـی با آرایش 
ایـن  کـه  قـدم زدن هسـتند  در حـال  تحریک آمیـز  و ظاهـری  غیرمعمـول 

شایسـته شـهر ما نیسـت.
- شـلوغي بیـش از حـد بـازار: اندکـی اذیـت کننـده اسـت، امـا می تـوان 
کاالهـای مناسـبی در آن پیـدا کـرد، اگرچـه بایـد خیلـی بگردیـد و در میان 

اجنـاس جسـتجو کنیـد تـا یـک کاالی خـوب بتوانیـد بخریـد.
- گریزهـای مالیاتـی: این کـه برخـی مغـازه داران بـرای راه انـدازی و ادامـه 
فعالیـت مجبورنـد مالیـات و هزینـه اجـاره و آب و بـرق و تلفـن و هزینه های 
دیگـر را متقبـل شـوند و درآمـد چندانـی ندارند، امـا این فروشـندگان بدون 
پرداخـت هیچ گونـه هزینـه ای به راحتـی کسـب درآمـد می کننـد، موضـوع 

دیگـری اسـت کـه نیاز بـه بررسـی دارد.
- عـدم وجـود اتـاق پـرو جهـت خریـد لبـاس: زمـان خریـدن لباس هـای 
پنجشـنبه بـازار، اتـاق پـرو ندارنـد و از آن جـا کـه امـکان تعویـض خریدهـا 
وجـود نـدارد، بایـد لباس هـا را از روی لباس هـای خـود و میـان تعداد بسـیار 

زیـادی از افـراد پـرو کنیـد. 
- عـدم سـاماندهی غرفـه داران و شـماره گذاری هـر غرفـه: )الزم اسـت ماکت  
مکان هـا  مشـخص شـود، مثًا: پوشـاک، خواربار، لـوازم خانگی، میـوه تره بار، 
فـروش محصـوالت محلـی  و ثبت شـماره هر غرفـه در کارت شناسـایی افراد. 
- عـدم ورودی و خروجـی مشـخص: باتوجـه بـه عـدم حصـار مـکان، امـکان 

ورود و خـروج از تمـام مکان هـا  امکان پذیـر اسـت.
- عـدم کنتـرل: عـدم الـزام افـراد بـه داشـتن کارت شناسـایی )متصـدی 
پنج شـنبه بـازار فقـط ضامـن پـول دریافتی خـودش می باشـد( لـذا هیچ گونه 
کنترلـی بـر داشـتن کارت فعالیـت نـدارد و اگـر تخلفـی صـورت گیـرد قابل 

نیسـت. پیگیری 
- عـدم درج قیمـت: هیچ گونـه درج قیمـت کاال انجـام نمی شـود، مگـر با حضور 

بازرسین.
- عـدم ارائـه فاکتـور خریـد: به خاطـر کنترل نشـدن درصد سـود قانونـی از ارائه 
فاکتـور خریـد خـودداری می نمایند که پیشـنهاد می گـردد هر هفتـه از اتحادیه 

کارشـناس جهـت قیمت گـذاری با بازرسـین همـکاری نماید.
- عدم آشنایی غرفه داران با قوانین کسب و کار.

- عـدم درصـد سـود مشـخص: مشـخص نبودن سـود جهـت کاالهـای عرضه 
شـده بـه غیـر از میوه.

- عـدم مسـئول مشـخص، پنج شـنبه بـازار و تعهـد پیمانـکار: افـرادی کـه 
مرتکـب تخلف شـده و قابـل شناسـائی نمی باشـند پاسـخگو باشـد، ازقبیـل 
افـراد افاغنـه و افـرادی کـه بـدون مجـوز فعالیـت اقـدام بـه فـروش می نمایند.

- واگـذاری مـکان بـه غیـر: دارنـدگان کارت شناسـایی پنج شـنبه بـازار حـق 
واگـذاری بـه غیـر را ندارنـد و از ورود افـراد جلوگیـری شـود.

- عـدم حضـور دائمـی نیـروی انتظامـی: )پلیـس- راهـور- امنیـت( بابـت 
برقـراری نظـم و امنیـت. بعضـاً باتوجـه بـه دریافـت هزینـه و حـق مأموریت، 
نیروهـا فقـط تابـع نظـر مدیر نمایشـگاه می باشـند و رفـاه بازدیدکننـدگان و 

امنیـت عمومـی کمتـر مـورد توجه اسـت.
- عـدم برخـورد بـا کاالهـای ارائـه شـده قاچـاق: بعضـاً کاالی قاچـاق مشـاهده 
می شـود کـه بایسـتی بـا آن برخورد شـود. شـامل: میـوه، پارچه، لـوازم خانگـی و...
- عـدم وجـود آتش نشـانی: )حداقـل کپسـول آتش نشـانی( توسـط پیمانکار. 
- عـدم وجـود تـرازوی دیجیتـال در اکثـر واحدهـای سـیار . - عـدم امکانات 
رفاهـی: جهـت غرفـه داران و مشـتریان )دستشـویی، آب و بـرق( باتوجـه بـه 

این کـه از غرفـه داران هزینـه زیـادی دریافـت می شـود.
- عـدم وجـود مـکان بازرسـی: الزم اسـت مـکان مناسـب جهـت اسـتقرار 
بازرسـین و امکانـات ازقبیـل تـرازو و لـوازم صوتـی جهـت پاسـخگویی بـه 

شـکایات مردمـی و ... وجـود داشـته باشـد.

نتیجه گیری:
- بـه خوبـی روشـن اسـت کـه بازارچه هـای هفتگـی کـه نیازهـای روزانـه 
سـاکنان شـهرهای کوچـک را فراهـم می کننـد از ملزومـات ادامـه رشـد و 
پویایـی شـهر هسـتند  امـا در ایـن میـان بایـد دقـت داشـت کـه معایب یک 
امـر بیش از مزایایش نباشـد و بتواند در مسـیر رشـد روزافـزون گام بردارد نه 

این کـه معضلـی برای شـهر باشـد.
بـه نظـر می رسـد پتانسـیل این بازارهـا چه از لحـاظ اقتصادی و چـه از لحاظ 
فرهنگـی بسـیار باال اسـت، این کـه چرا نتوانسـته ایم تـا به حـال آن چنان که 
انتظار می رود شـاهد رشـد و شـکوفایی آن باشـیم؟ یک سـؤال اساسـی است 
کـه بایـد بـه آن پاسـخ مناسـبی داده شـود. هـر رفتـار غیرفرهنگـی کـه در 
جامعـه بیـن افـراد آن صـورت می گیـرد، تأثیرات روانـی مخربـی را به صورت 
مانـدگار در ذهـن و ضمیـر آدمـی بـر جـای خواهد گذاشـت، متأسـفانه جدا 
از آلودگی هـای صوتـی و قرق کـردن یـک خیابـان، گاهـی سـر کیسـه کردن 
افـراد بـه صـرف حراجـی و حراج کـردن اقـام تـه مانـده و بنجـول، نگاه های 
توهین آمیـز، الفـاظ رکیک و غیراخاقی و برخوردهای غیرانسـانی و اسـامی، 
زنـگ خطـری اسـت کـه ناخواسـته بـه صـدا درمی آیـد و گاهی این صـدا در 

خفا و سـکوت شـنیده می شـود.
 امیـد اسـت مسـئولین عزیـز برنامه هـای جـدی بـرای سـاماندهی روزبازارها 
ارائـه نماینـد تـا در سـایه تعامـات موجـود بتوانیـم بـه آثـار و نتایـج الزم 
دسـت پیدا کنیم و دسـت در دسـت یکدیگر برای داشـتن و سـاختن ایرانی 
پیشـرفته و آبـاد گام برداریـم و در نهایـت پیشـنهاد می گردد جهت اسـتفاده 
بهینـه شـهروندان و اصنـاف و بازاریان بومی و هم چنیـن کارمندان و کارگران 
محتـرم کـه شـاغل هسـتند، بـه لحـاظ این کـه پنج شـنبه روز کاری ادارات 
می باشـد، پنج شـنبه بازار به جمعه بــازار تغییر یـابــد تـــا شـاهد  رشـد و 
شـکوفایی و رونـق اقتصـادی بیشـتر بـازار کسـب و کار در این شهرسـتان در 
ایـن سـال کـه به فرمـوده مقام معظـم رهبری سـال  اقتصاد مقاومتـی، اقدام 

و عمـل نام گذاری شـده اسـت، باشـیم.
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 معرفی فرمانده جدید
 انتظامی قاین 

انتظامــی  فرمانــده  معارفــه  و  تودیــع  مراســم 
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــن برگ ــتان قای شهرس
ــر و  ــادی زاده تقدی از خدمــات 4 ســاله ســرهنگ امیرآب
ــروی  ــد نی ــده جدی ــوان فرمان ــی، به عن ــرهنگ واعظ س
انتظامــی قایــن معرفــی شــد. ســرهنگ واعظــی پیــش 
از ایــن به عنــوان فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــردوس 
ــن  ــات در ای ــدار قاین ــود. فرمان ــت ب ــه خدم مشــغول ب
مراســم بــا تشــکر از حضــور فرمانــده انتظامــی اســتان، 
گفــت: زمینــی جهــت ســاخت ســتاد فرماندهــی 
انتظامــی قایــن واگــذار شــده اســت و نیــروی انتظامــی 
ــکان مواجــه اســت،  ــن م ــود فضــا در ای ــا کمب ــن ب قای
از فرماندهــی انتظامــی اســتان درخواســت داریــم 
ــاختمان،  ــن س ــاخت ای ــد کار س ــاعدت نماین ــا مس ت

ــود. ــاز ش ــریع تر آغ س
کهن ترابــی در ادامــه اظهــار داشــت: ســه مؤلفــه 
اقتــدار، امنیــت و آرامــش در جمهــوری اســامی 
ــش در  ــت و آرام ــد و امنی ــرف اول را می زن ــران ح ای
ــت.  ــی اس ــی و انتظام ــای نظام ــون نیروه ــور مدی کش
ــت  ــاوت اس ــز تف ــدار نی ــدرت و اقت ــن ق ــت: بی وی گف
ــادی اســت  ــای م ــادی و ابزاره ــه م ــر جنب ــدرت ب و  ق
بــر  و  دینــی  مردم ســاالری  مبنــای  بــر  اقتــدار  و 
ــدار  ــن اقت ــت ای ــه برک ــردم اســت. ب ــای خــاص م مبن
ــت  ــور امنی ــران، در کش ــامی ای ــوری اس ــام جمه نظ
برقــرار اســت. کهن ترابــی خطــاب بــه فرمانــده جدیــد 
نیــروی انتظامــی قایــن گفــت: اصــل مــردم داری و اصل 
ارتبــاط بــا مــردم را مدنظــر داشــته باشــید و بــا همــه 
دســتگاه های شهرســتان هم چــون گذشــته تعامــل 
ــف  ــام وظای ــه انج ــون ب ــوب قان ــته و در چهارچ داش
خــود بپردازیــد. وی افــزود: ظرفیــت مردمی شهرســتان 
ظرفیــت بســیار خوبــی اســت و مــردم ایــن شهرســتان 
مشــارکت های  و  ظرفیــت  از  و  هســتند  کار  پــای 
مردمــی در بســیاری از مــوارد می تــوان اســتفاده کــرد. 
ــر باشــد و بخشــی  ــه مــردم بایــد قوی ت اطاع رســانی ب
از مســائل را کــه نیــاز اســت مــردم در جریان باشــند، را 
در تعامــل بــا اصحــاب رســانه داشــته تــا آگاه ســازی بــه 
مــردم صــورت گیــرد. فرمانــده جدیــد نیــروی انتظامــی 
قایــن در ایــن مراســم گفــت: برخــورد جــدی و مقابلــه 
ــان در  ــت و قاچاق چی ــم و امنی ــدگان نظ ــا برهم زنن ب
ــا  دســتور کار خواهــد بــود. واعظــی گفــت: امیــدوارم ب
ــی  ــم اهداف ــئولین بتوانی ــردم و مس ــه م ــکاری هم هم
ــو  ــه نح ــت را ب ــده اس ــته ش ــا گذاش ــر دوش م ــه ب ک
ــوزه  ــه در ح ــت: آن چ ــم. وی گف ــام دهی ــن انج احس
ــت و  ــر اس ــت مدنظ ــول خدم ــن در ط ــتان قای شهرس
ــازمانی  ــرون س ــوزه ب ــرد در دو ح ــم ک ــری خواه پیگی
بــرون  حــوزه  در  بــود.  خواهــد  ســازمانی  درون  و 
ــورد  ــت و برخ ــم و امنی ــراری نظ ــث برق ــازمانی بح س
ــت و  ــم و امنی ــدگان نظ ــا برهم زنن ــدی ب ــه ج و مقابل
قاچاق چیــان موادمخــدر و کاالی قاچــاق، تعامــل و 
ارتبــاط نزدیــک و در چارچــوب قانــون بــا کلیــه ادارات 

ــت.   ــهروندی اس ــوق ش ــردم و حق و م

درخشش بانوان کاراته کار قاین در 
مسابقات کشوری

تیــم کاراتــه بانــوان خراســان جنوبــی در مســابقه 
قهرمانــی کشــور ســبک کیوکوشــین »iku« موفق 
بــه کســب 14 مــدال شــد. مســابقات کاراتــه قهرمانــی 
کشــور ســبک"iku"با حضــور 264 نفــر از 11 اســتان 
کشــور در ســالن فرهنگیــان تهــران برگــزار شــد. تیــم 
ــن و  ــکار از قای ــا حضــور 14 ورزش ــی ب ــان جنوب خراس
11 ورزشــکار از بیرجنــد و فــردوس در ایــن مســابقات 
ــتند  ــن توانس ــه کار قای ــوان کارات ــد و بان ــرکت کردن ش
ــن  ــوند. رامی ــابقات ش ــن مس ــر ای ــای برت ــز مقام ه حائ
ــار  ــتان اظه ــه اس ــت کارات ــس هیئ ــا، رئی احمدی پیم
داشــت:  از تیــم خراســان جنوبی زهــرا کشــتگر، ســاجده 
عــرب، مبینــا وظیفــه دوســت و مریــم فارســی همگــی 
از شهرســتان قاینــات، موفــق بــه کســب مقــام قهرمانی 
شــدند. وی ادامــه داد: هم چنیــن مهســا عبــدی، زهــرا 
ــات و فاطمــه  ــدی از قاین ــی و ســعیده عب ســادات بنای

ــیدند. وی  ــره رس ــدال نق ــه م ــردوس ب ــماعیلی از ف اس
یــادآور شــد: افســانه عــرب خزایــی و طاهــره حقگــو از 
قاینــات، نازیــا براتــی از بیرجنــد، عصمــت اســماعیلی، 
ــاه از فــردوس در  اســما اســماعیلی و ســتایش یزدان پن

جایــگاه ســوم قــرار گرفتنــد.

پایان عملیات عمرانی  طرح 
گردشگری  روستای زول 

ــتای  ــگری روس ــرح گردش ــی ط ــات عمران عملی
اعتبــارات  محــل  از  قاینــات  شهرســتان  زول 
تملــک دارایــی ســال 1394 پایــان یافــت. رئیــس اداره 
ــا  ــات از ظرفیت ه ــت: قاین ــات گف ــی قاین میراث فرهنگ
گردشــگر  جــذب  جهــت  خوبــی  قابلیت هــای  و 
ــا فراهم نمــودن زیرســاخت های  برخــوردار اســت کــه ب
ــک  ــداف نزدی ــن اه ــه ای ــوان ب ــا می ت ــی طرح ه اجرای
ــتای  ــگری روس ــرح گردش ــزود: در ط ــی اف ــد. عباس ش
ــکوی  ــری، س ــرده آج ــرای ن ــامل: اج ــی ش زول اقدامات

ــد. ــام ش ــوری انج ــز و آب خ ــیمن، کباب پ نش

درخشش دانش آموزان قاین در 
لیگ علمی پایا

ــوزی  ــیج دانش آم ــت بس ــوزه مقاوم ــده ح فرمان
شــهید فهمیــده قاینــات گفــت: نهمیــن دوره 
برگــزار شــد و  تهــران  پایــا در  مســابقات علمــی 
تیــم دانش آمــوزی شهرســتان قایــن از دبیرســتان 
شــهید بهشــتی، دور دوم به عنــوان تنهــا نماینــده 
ایــن مســابقات شــرکت کــرد.  خراســان جنوبی در 
ســجاد  دانش آمــوزان  داشــت:  اظهــار  رمضانــی 
ــی،  ــارف ابراهیم ــی، محمدع ــجاد عباس ــعادت فر، س س
ناصــر غامــی اســتند و ابوالفضــل غامعلــی زاده مقــام 
اول )مــدال طــا( در ارائــه طــرح کاهــش نســبت 
ــه پروتئیــن در تخم مــرغ و مقــام دوم )مــدال  ــی ب چرب
ــی را  ــته زیست شناس ــا در رش ــی پای ــگ علم ــره( لی نق

ــد. ــب کردن کس

فرماندار: در تغییرات پویایی 
سازمان و هم سوبودن با گفتمان 
دولت و شایسته ساالری مهم است

فرمانــدار قایــن در مراســم تودیــع و معارفــه رئیس 
جدیــد تعــاون روســتایی قایــن گفــت: همــه 
ــد  ــزاری هســتند و نبای ــگان سیاســی و اب ــران نخب مدی
ــرای  ــت و ب ــش گش ــال علت ــری به دنب ــر تغیی ــرای ه ب
ــاز  ــی نی ــرات و جابه جای ــن تغیی ــازمان ای ــی س پویای

ــت. اس
وی افــزود: تغییــر و جابجایــی مدیــران در واقــع بــرای 
ــه  ــی مربوط ــتگاه اجرای ــر دس ــرد بهت ــی و عملک پویای
ــران  ــر مدی ــوص تغیی ــدگاه درخص ــذا دو دی ــت. ل اس
مطــرح هســت؛ اول این کــه تغییــر مدیــران الزم اســت و 
نمی شــود کــه یــک شــخص ســالیان متوالــی مســئولیت 
ــته  ــده داش ــی را برعه ــتگاه اجرای ــازمان و دس ــک س ی
ــدت  ــر م ــک مدی ــرای ی ــه بایســتی ب باشــد. دوم این ک
زمــان مشــخصی را تعییــن، تــا وی بتوانــد اســتراتژی ها 
و برنامه هایــی کــه بــرای توســعه و پویایــی آن دســتگاه 
در نظــر دارد، را عملیاتــی نمایــد. پــس الزم اســت هــر 
ــد عملکــرد  ــا ســازمان بتوان دو دیــدگاه تلفیــق شــود ت

بهتــری داشــته باشــد.

کهن ترابــی درخصــوص تغییــرات در ادارات گفــت: 
ــا  ــوبودن ب ــازمان و هم س ــی س ــرات پویای ــن تغیی در ای
ــد از  ــه بع ــی ک ــم اســت و تغییرات ــت مه ــان دول گفتم
ــا دولــت  ایــن در شهرســتان باشــد، قطعــاً هم ســویی ب
ــاون  ــزود: تع ــت. وی اف ــر اس ــاالری مدنظ و شایسته س
ــژه  ــذار، به وی ــر و تأثیرگ ــه مؤث ــک مجموع روســتایی، ی
ــی باتوجــه  در مناطــق روســتایی کــه در شــرایط کنون
بــه خشکســالی های متوالــی و بحــران و تنش هــای 
آبــی کــه در ســطح شهرســتان و خصوصــاً در مناطــق 
ــد  ــت و می توان ــتیم، اس ــه هس ــا آن مواج ــتایی ب روس
ــتی  ــق صنایع دس ــه رون ــه ب ــازی و توج ــا توانمندس ب
ــی را  ــیار مهم ــش بس ــتاها نق ــد در روس ــع مول و صنای
ــرای مــا سیاســیون  ایفــا کنــد. خالی شــدن روســتاها ب
ــر  ــا تدبی ــد را ب ــن تهدی ــد ای ــت و بای ــد اس ــک تهدی ی
ــاون  ــود: تع ــد نم ــرد. وی تأکی ــل ک ــت تبدی ــه فرص ب
ــرک  ــا تح ــک و ب ــازمان چاب ــک س ــد ی ــتایی بای روس
ــی  ــیه های سیاس ــد و از حاش ــت نمای ــتری فعالی بیش
ــود  ــی خ ــژه تخصص ــد کار وی ــا بتوان ــد ت ــه دور بمان ب
ــت  ــذا الزم اس ــاند. ل ــرانجام برس ــه س ــی ب ــه خوب را ب
یــک برنامــه میان مــدت و درازمــدت مبتنــی بــر 
واقع نگــری، عقانیــت و مقتضیــات محلــی و منطقــه ای 
ــال  ــران به دنب ــت: مدی ــد. وی گف ــی نمای ــه و اجرای تهی
ــی  ــر سیاس ــند و از ام ــتان باش ــی در شهرس ــر اجرای ام
پرهیــز و آن را بــه مــا بســپارند. وی از مدیــر کل تعــاون 
ــف  ــن تکلی ــه تعیی ــبت ب ــا نس ــت ت ــتایی خواس روس
ــه تعاونی هاســت  ســاختمان ها و اماکنــی کــه مربــوط ب
و در روســتاها رهــا شــده اســت، اقــدام نماینــد تــا بتوان 
ــه فرهنــگ  ــدازی خان ــن ســاختمان ها جهــت راه ان از ای

ــرد. ــه روســتایی اســتفاده ک ــا کتابخان روســتا و ی

تجلیل از خبرنگاران فعال قاین
 به همت اداره امورمنابع آب قاین

و  قاینــات  شهرســتان های  آب  منابــع  مدیــر 
ــل  ــتان تجلی ــال شهرس ــگاران فع ــوه از خبرن زیرک
ــگاران  ــر و تشــکر از خبرن ــرد. نعمیمــی ضمــن تقدی ک
ــگاری  ــالت خبرن ــت: رس ــن، گف ــتان قای ــال شهرس فع
ــر دوش  یــک رســالت دشــوار و ســنگینی اســت کــه ب
خبرنــگاران و فعــاالن عرصــه اطاع رســانی قــرار گرفتــه 
ــک خبررســانی  ــا ی ــد ب ــگار می توان ــک خبرن اســت و ی
صحیــح و بــه موقــع مســئوالن را از بــروز یــک حادثــه 

ــر ســازد. ــاق باخب و اتف
ــور و  ــی آب در کش ــت بحران ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
به خصــوص در منطقــه قاینــات و زیرکــوه، گفــت: 
اصحــاب رســانه در زمینــه اطاع رســانی وقایــع جامعــه 
و به خصــوص موضــوع آب کــه یکــی از مشــکات 
ــی در  ــد نقــش مهم ــت، می توانن ــه اس ــی منطق اصل

ــند. ــته باش ــردم داش ــه م ــانی ب اطاع رس
ــیما،  ــدا و س ــگار ص ــنی خبرن ــم از حس ــن مراس در ای
زرگــر خبرنــگار ایرنــا، حقانــی خبرنــگار روزنامــه 
هفته نامــه  خبرنــگار  بیابانگــرد  خراســان جنوبی، 
طنیــن  قاینــات و مســلمان زاده خبرنــگار نســیم قایــن 

ــد. ــل ش تجلی

برگزاری مراسم یادبود
شهید ناصری در اسفدن

فرمانــده ســپاه شهرســتان زیرکــوه در مراســم 
ســالروز شــهادت شــهید محمدناصــر ناصــری 
ــت را  ــزت و عظم ــهدا ع ــت: ش ــفدن گف ــهر اس در ش
ــدردان  ــد ق ــا بای ــد و م ــان آورده ان ــه ارمغ ــا ب ــرای م ب
ــاره  ــا اش ــری ب ــرهنگ می ــیم. س ــا باش ــن نعمت ه ای
بــه ویژگی هــای شــهدا گفــت: شــهدا کار جهــادی 
ــن  ــت و ای ــای آن هاس ــزء ویژگی ه ــن ج ــد و ای کردن
ــت.  ــری اس ــروز رهب ــته ام ــه خواس ــت ک ــزی اس چی
ــا  ــتی آن ه ــت و ساده زیس ــهدا قناع ــر ش ــی دیگ ویژگ
ــری  ــته رهب ــاف خواس ــات برخ ــروز تجم ــود و ام ب
از  اطاعت پذیــری  شــهدا  ویژگــی  ســومین  اســت. 
فرمانــده بــود و آن هــا در اوج والیت پذیــری بودنــد. 
ــا بیــان  این کــه امــروز دشــمن تمــام هــم و غــم  وی ب
ــت  ــگاه شــهدا و والی ــه جای خــود را گذاشــته اســت ک

ــهدا در  ــه ش ــور ک ــت: همان ط ــد، گف ــف کن را تضعی
ــهدا و راه  ــه راه ش ــد ک ــود گفته ان ــای خ وصیت نامه ه
ــر خــود  ــد مطیــع رهب ــا بای ــد، م ــت را ادامــه دهی والی
ــر دوران  ــی از ذخای ــری را یک ــهید ناص ــیم. وی ش باش
دفــاع مقــدس و دوران بعــد از جنــگ دانســت و گفــت: 
رشــادت ها و دالوری هــای شــهید ناصــری در افغانســتان 
زبانــزد بــود. اجــرای کلیــپ مدافعــان حــرم و مداحــی 
ــم  ــن مراس ــای ای ــدار از برنامه ه ــت مال ــل بی ــداح اه م

ــود.  ب

تبریک امام جمعه قاین 
به نماینده ولی فقیه در استان

ــی  ــن در پیام ــه قای ــام جمع ــی ام ــت ا... اصفهان آی
ــی  ــه در خراســان جنوب ــی فقی ــده ول انتصــاب نماین
ــر می باشــد:   ــه شــرح زی ــام ب ــن پی ــک گفــت.  مت را تبری
ــلمین  ــام والمس ــه االس ــرت حج ــارک حض ــر مب محض
آقــای حــاج ســید علیرضــا عبــادی )دامــت افاضاته( ســام 
ــودو  ــم ان ت ــه: » ان ا... یامرک ــی علی ــال ا... تعال ــم. ق علیک
االمانــات الــی اهلهــا« خــدای متعــال را شــاکرم کــه ایــن 
امــر در خراســان جنوبــی تحقــق یافــت. عاجزانــه از خداوند 
ــج(  ــرت بقیه ا...)ع ــات حض ــت عنای ــئلت دارم در تح مس
توفیــق خدمــت به شــما عنایــت فرمایــد.  و مــن ا... التوفیق.  

االحقــر ســید مرتضــی اصفهانــی امــام جمعــه قایــن

 حمایت نماینده قاینات و زیرکوه از 
استیضاح وزیرآموزش و پرورش

ــا 57  اســتیضاح فانــی وزیــر آمــوزش و پــرورش ب
ــده  ــودی نماین ــین مقص ــرح حس ــا ط ــا و ب امض
ســبزوار بــه هیئــت رئیســه مجلــس تقدیــم شــد. 
ــات و زیرکــوه از امضاکننــدگان  فاحتــی نماینــده قاین
ایــن اســتیضاح اســت. وی در مطلبــی در ســایت خــود 

ــه اســت.  ــتیضاح پرداخت ــن اس ــل ای ــان عل ــه بی ب

تبریک فالحتی به
 نماینده ولی فقیه در استان

نماینــده قاینــات و زیرکــوه در پیامــی ضمــن تبریــک 
ــق  ــادی و آرزوی توفی ــام عب ــت االس ــاب حج انتص
ــاب  ــن انتص ــت ای ــرده اس ــدواری ک ــراز امی ــرای وی، اب ب
ــام  ــدوم و انج ــی و خ ــای ارزش ــدت نیروه ــب وح موج
ــا  در  ــه گروه ه ــاد و وحــدت هم ــا اتح ــزرگ ب ــای ب کاره

ــردد. سراســر اســتان گ

کشف دو هزار
 قرص غیرمجاز درقاین 

ســرهنگ مجیــد شــجاع گفــت: مأمــوران انتظامــی 
ــاي  ــرل خودروه ــگام کنت ــن در هن شهرســتان قای
ــد مشــکوک و  ــه یــک دســتگاه ســواری پرای عبــوري ب
خــودرو را جهــت بازرســی متوقــف کردنــد. وی گفــت: 
ــرص غیرمجــاز کشــف  در بازرســي از خــودرو 2100 ق
شــد. وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن رابطــه متهــم 
دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده، جهــت ســیر 

ــد. ــی ش ــي معرف ــه مراجــع قضائ ــي ب مراحــل قانون

کشف سیگار قاچاق در قاین
گفــت:  قایــن  شهرســتان  انتظامــي  فرمانــده 
مأمــوران انتظامــی شهرســتان هنــگام کنتــرل 
ــوس مشــکوک و آن  ــه یــک اتوب محورهــای عبــوری، ب
ــد. ســرهنگ واعظــی  ــف کردن را جهــت بازرســی متوق
افــزود: مأمــوران در بازرســي از اتوبــوس71 هــزار و 880 
ــن  ــد. در ای ــاق کشــف کردن ــیگار خارجــي قاچ ــخ س ن
ــده  ــا تشــکیل پرون ــم ب ــف و مته ــودرو توقی ــه، خ رابط
جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی 

ــد.  ــی ش معرف

مقام معظم رهبری:
 سالح ایمان حافظ کشور است

ــان  ــر، معاون ــدار وزی ــامی در دی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
و مدیــران وزارت اطاعــات، ایــن وزارتخانــه را »ســنگری 
بســیار مهــم و حســاس« و »چشــم بینــا و بیــدار نظــام اســامی« 
خواندنــد و تأکیــد کردنــد: وزارت اطاعــات، پوســته  ســخت نظــام 
ــت ا... ــد آســیب پذیر شــود. حضــرت آی ــه هیچ وجــه نبای اســت و ب
خامنــه ای بــا تشــکر از زحمــات مؤمنانــه و شــبانه روزی بخش هــای 
مختلــف وزارت اطاعــات، پیــروزی و بقــای انقــاب اســامی را در 
گــرو حفــظ ایمــان دانســتند و افزودنــد: ناکامــی اســتکبار جهانــی 
در مقابــل نظــام اســامی بــا وجــود انبــوه توطئه هــا و شــگردهای 
ــا  ــد، جــز ب ــه کار گرفتن ــاب ب ــه انق ــه از روز اول علی ــی ک گوناگون
پشــتوانه  »ایمــان« ممکــن نبــود. ایشــان هــر اقدامــی در تضعیــف 
ــد: آن  ــد و گفتن ــت« خواندن ــئوالن را »خیان ــردم و مس ــان م ایم
نیــروی دفاعــی کــه کشــور را در همــه ایــن ســال ها حفــظ کــرده، 
نیــروی ایمــان اســت و اگــر ایــن ســاح قــوی و کارآمــد تضعیــف 

ــت. ــد داش ــال خواه ــی به دنب ــات فراوان ــود، آف ش
ایشــان از همیــن زاویــه، تقویــت جنبه هــای معنــوی و ایمانــی را 
در وزارت اطاعــات مــورد تأکیــد قــرار دادنــد و خاطرنشــان کردنــد: 
ــه هیچ وجــه  ــه ب ــات، پوســته  ســخت نظــام اســت ک وزارت اطاع
تقویــت عناصــر مهمــی  بنابرایــن  نبایــد آســیب پذیر شــود، 
هم چــون ایمــان و معنویــت در ایــن وزارتخانــه بایــد بیــش از هــر 
ــا اشــاره بــه  دســتگاه دیگــری مــورد توجــه قــرار گیــرد. ایشــان ب
ظرفیــت غنــی وزارت اطاعــات در برخــورداری از نیروهــا و جوانــان 
ــات  ــد وزارت اطاع ــل جدی ــد: نس ــد کردن ــی تأکی ــن و انقاب مؤم
ــد.  ــا دهی ــد و ارتق ــی رش ــی و انقاب ــته، ارزش ــون گذش را هم چ
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای، وزارت اطاعــات را چشــم بینــا و بیــدار 
ــای  ــی و جهت گیری ه ــد: مبان ــد و افزودن ــامی خواندن ــام اس نظ
ــظ  ــات حف ــل در وزارت اطاع ــور کام ــد به ط ــامی بای ــاب اس انق
ــح  ــات صری ــار و بیان ــاب اســامی را آث ــی انق ــود. ایشــان، مبان ش
امــام خمینــی)ره( خواندنــد و تأکیــد کردنــد: ایجــاد خــط فاصــل 
ــی  ــن مبان ــکا از مهمتری ــی آمری ــتکبار یعن ــان اس ــا رأس جری ب
ــه  ــای هیچ گون ــئله ج ــن مس ــت و ای ــوار ماس ــام بزرگ ــِی ام قطع
مســامحه و ســهل انگاری نــدارد. ایشــان خاطرنشــان کردنــد: وزارت 
ــن  ــرای کمی ــی ب ــد پایگاه ــه می توان ــی ک ــر بخش ــات در ه اطاع
دشــمن و ضربــه زدن بــه نظــام اســامی قــرار بگیــرد، بایــد حضــور 

ــد. داشــته باشــد و آن بخــش را حــوزه کاری خــود بدان
ــه  ــی« نکت ــاد مقاومت ــق اقتص ــات در تحق ــش وزارت اطاع »نق
ــد و  ــرار دادن ــد ق ــورد تأکی ــاب م ــر انق ــه رهب ــود ک ــری ب دیگ
ــی  ــت از مشــکات کشــور، اقتصــاد مقاومت ــد: عــاج برون رف گفتن
ــد  ــا بای ــده ام ــاز ش ــه آغ ــن زمین ــز در ای ــی نی ــه کارهای ــت ک اس
نتیجــه کارهــا در عمــل دیــده شــود. ایشــان، هم چنیــن بــر نقــش 
ــادی  ــد اقتص ــگیری از مفاس ــورد و پیش ــات در برخ وزارت اطاع

ــد. ــد کردن تأکی

الریجانی: مسأله هسته ای بدون وفاق همه 
نظام قابل حل نبود

علــی الریجانــی در ســی و ســومین اجــاس مدیران و رؤســای 
ــه مســأله هســته ای،  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ آم
یــک مســأله بغرنجــی شــده بــود،  گفــت: از یــک طــرف فشــارهای 
بین المللــی ملــت ایــران را بــه ســطوح آورده بــود و از طــرف دیگــر 
ایســتادگی بــر خواســته مشــروع موجــب شــد کــه ایــران بــه دانــش 
ــن  ــام در ای ــه نظ ــر هم ــع اگ ــد. در واق ــدا کن ــت پی ــته ای دس هس
مســأله وفــاق نداشــتند قابــل حــل نبــود. وفــاق ملــی بــر روی یــک 
موضــوع مــا را بــه نتیجــه می رســاند و مــا در مســأله هســته ای هــم 

چنیــن وفاقــی وجــود داشــت تــا ایــران توانمنــد شــود. 

پزشکیان: 800 میلیارد دالر را باد دادند 
حاال از دولت روحانی طلبکارند!

 
نایــب رئیــس مجلــس بــا اشــاره بــه هجمه گســترده رســانه ای 
بــه دولــت تدبیــر و امیــد گفــت: 8 ســال تمــام کشــور را شــخم 
ــی  ــت روحان ــاال از دول ــا ح ــد ام ــی در نیام ــدای کس ــد و ص زدن
طلبــکار شــده اند! دکتــر پزشــکیان گفــت: هشــت ســال تمــام هــر 
بایــی خواســتند ســر مملکــت آوردنــد، امــا حــاال یادشــان افتــاده 
چــرا رکــود و بیــکاری و تــورم و ... گریبــان کشــور را گرفتــه اســت! 
آن زمــان وقتــی خواســتیم حرفــی بزنیــم گفتنــد اوایــل کار اســت 
و کاری نداشــته باشــید، وقتــی هــم بعــداًٌ خواســتیم اعتــراض کنیــم 
گفتنــد آخرهــای دولــت اســت و تحمــل کنیــد. دکتــر پزشــکیان بــا 
اشــاره بــه هجمــه گســترده علیــه دولــت گفــت: انحصــار بــه حــدی 
رســیده کــه وقتــی فــان فــرد ســرفه هــم می کنــد در بــوق و کرنــا 
ــد. ــی نمی رس ــه جای ــان ب ــر صدایش ــای دیگ ــا خیلی ه ــد ام می کنن
بــا بیــان این کــه دلــم به حــال دولــت آقــای روحانــی  وی 
می ســوزد گفــت: طــی هشــت ســال 800 میلیــارد دالر پــول نفــت 
را بــه بــاد داده انــد، امــروز از مــردم و دولــت طلبــکار هــم هســتند. 
وی گفــت: بــا 100 میلیــارد دالر می شــد 30 هــزار کیلومتــر خــط 
آهــن در کشــور احــداث کــرد، ادامــه داد: راه آهــن 160 کیلومتــری 
تبریز-میانــه بعــد از 15 ســال هنــوز بــه ســرانجام نرســیده و 
ــت  ــال دول ــز در 8 س ــهند نی ــز - س ــری تبری ــراه 15 کیلومت بزرگ
آقایــان اجرایــی نشــد! وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای دولــت تدبیــر 
ــر  ــده ای می پرســند اگ ــت: ع ــد طــی ســه ســال گذشــته گف و امی

ــد؟ ــه می ش ــت چ ــه می یاف ــم ادام تحری
ــان و دارو از  ــاج ن ــروز محت ــود، ام ــام نب ــر برج ــه اگ ــد ک نمی دانن
ــل  ــت قب ــود در دول ــرد خ ــه عملک ــد ب ــان بای ــم. آقای ــارج بودی خ
پاســخگو باشــند. طــی هشــت ســال دولــت گذشــته، وقتــی کشــتی 
کشــتی نفــت و گاز ایــران در میادیــن مشــترک توســط کشــورهای 
ــا حــاال  ــرض نمی شــد ام ــت کســی معت ــاراج می رف ــه ت خارجــی ب
ــه قراردادهــای نفتــی  کــه می خواهیــم از آن هــا اســتفاده کنیــم، ب
ــک  ــا در ی ــه م ــه هم ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــده اند. وی ب ــرض ش معت
کشــتی نشســته ایم، تأکیــد کــرد: اگــر کســی بخواهــد ایــن کشــتی 
ــث غرق شــدن کل  ــه باع ــکار اســت چــرا ک ــد، خیانت را ســوراخ کن

جامعــه خواهــد شــد.

ایـران اخبــار 

ــدو  ــی رئیس جمهــور در ب ــی معــاون پارلمان دکتــر هــروی، مشــاور عال
ــا ایشــان  ــن ب ــه قای ــام جمع ــر ام ــا حضــور در دفت ــات ب ــه قاین ورود ب
ــاب  ــک انتص ــن تبری ــدار ضم ــن دی ــی در ای ــت ا... اصفهان ــود. آی ــدار نم دی
ــی  ــات وی در دوران نمایندگ ــه خدم ــروی، ب ــر ه ــد دکت ــئولیت جدی مس
اشــاره کــرده و گفــت: در 4 ســال دوران نمایندگــی شــما خدمــات خوبــی 

انجــام شــد و در اقدامــات و ســخنان خــود بــه عینــه شایســتگی خــود را در 
وکالــت مــردم نشــان دادیــد. امــام جمعــه قایــن افــزود: در طــول ایــن مــدت  
ــث و  ــری در مباح ــم رهب ــام معظ ــه مق ــرام ب ــداری و احت ــدا... والیتم بحم
ســخنانتان کــه بــر آن تأکیــد داشــتید، مشــاهده شــد و خــدای متعــال را 

شــاکریم بــه جهــت ایــن توفیقــات کــه نصیــب شــما گردیــد.
ــه  ــاش هم ــدت و ت ــظ وح ــزوم حف ــه ل ــاره ب ــا اش ــی ب ــت ا... اصفهان آی
ــه  ــزود: هم ــتان اف ــرفت شهرس ــت پیش ــئولین در جه ــهریان و مس همش
بایــد در ســخنان و جلســات از ســخنان تفرقه انگیــز و مجادله آمیــز پرهیــز 
کننــد، چــرا کــه در ایــن موقعیــت زمانــی جایــی بــرای بحــث نیســت و بــه 
صــاح نظــام و مــردم نیســت. بایــد همــه تــاش کنیــم تــا شهرســتان بــه 

حــق واقعــی خــود و پیشــرفت مناســب برســد.
ــوان  ــی به عن ــای فاحت ــاب آق ــه جن ــم ک ــر ه ــال حاض ــزود: در ح وی اف
نماینــده مــردم مشــغول بــه فعالیــت هســتند بایــد همــه مــردم و مســئولین 
از ایشــان حمایــت و طرفــداری کننــد تــا ایشــان هــم بتواننــد ادامــه دهنــده 
ــاً  ــند، قطع ــته باش ــتان داش ــه شهرس ــته ای ب ــات شایس ــند و خدم راه باش
ایشــان نیــز از تجربیــات همــه نماینــدگان گذشــته بــه نحو احســن اســتفاده 
خواهنــد کــرد. دکتــر هــروی مشــاور عالــی معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور 
در ایــن دیــدار ضمــن ارائــه گــزارش گفــت: مــا هــر جــا کــه باشــیم ســرباز 
نظــام و والیــت هســتیم و در راه پیشــرفت شهرســتان و خدمــت بــه مــردم 

ــداری  ــزود در دی ــرد. وی اف ــم ک ــذار نخواه ــی فروگ ــچ کوشش ــاً از هی قطع
کــه بــا آقــای فاحتــی در مجلــس داشــتم بــه ایشــان هــم گفتــم: خودتــان 
ــا کمــک کار شــما  ــد قطع ــاز دیدی ــا نی ــم هرج ــن ه ــم بایســتند و م محک
خواهــم بــود. ایشــان در پایــان از حمایت هــا و راهنمایی هــای امــام جمعــه 

قایــن در دوران نمایندگــی تقدیــر و تشــکر نمــود.

دیدار امام جمعه قاین با دکتر هروی

آیت ا... اصفهانی: به عینه شایستگی خود را در وکالت مردم نشان دادید
 هروی: در راه پیشرفت شهرستان و خدمت به مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد
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شنایی با ناهنجاری های مادرزادی و راه های پیشگیری از آن ها:آ
ناهنجاری هــای مــادرزادی بــه آن دســته از نقص هــای تولــد گفتــه 
ــا مبتاســت.  ــه آن ه ــرده( ب ــا م ــده ی ــد )زن ــن تول ــوزاد حی ــه ن می شــود ک
ایــن نقص هــا شــامل نقص هــای ســاختمانی، اختــاالت کروموزومــی، 
نقص هــای متابولیســم در هنــگام تولــد و بیماری هــای وراثتــی اســت.

انواع شایع ناهنجاری مادرزدای: 
1- لــب شــکری و شــکاف کام، 2- پــای چماقــی و نقــص در تشــکیل ســتون 
ــی، 4-  ــد طبیع ــر از ح ــا کوچکت ــر ی ــر بزرگت ــاع، 3- دور س ــرات و نخ فق
ــودن  ــاف، 6- بیرون ب ــد ن ــزرگ در بن ــوراخ ب ــا، 5- س ــدم تشــکیل اندام ه ع
ــدم  ــی، 9- ع ــی ذهن ــوزاد، 8- عقب افتادگ ــودن ن ــی ب ــه، 7- دو جنس مثان

ــا. ــزول بیضه ه ن
ــی  ــادرزادی هســتند، ول ــای م ــی بخشــی از ناهنجاری ه ــای وراثت بیماری ه
ــد.  ــی ندارن ــی و وراثت ــت ژنتیک ــاً ماهی ــادرزادی، الزام ــای م ــام بیماری ه تم
ناهنجاری هــای مــادرزادی ممکــن اســت از نظــر اهمیــت بالینــی، جزئــی یــا 
عمــده باشــند و همین طــور ممکــن اســت به صــورت مــوردی یــا به صــورت 
ــرل  ــا کنت ــج ب ــد. به تدری ــروز کنن ــوزاد ب ــان در ن ــاری همزم ــد ناهنج چن
ــه اولیــن  ــه، ناهنجاری هــای مــادرزادی ب ــی و ســوء تغذی بیماری هــای عفون
ــن  ــده اند. ای ــل ش ــالی تبدی ــی در دوره خردس ــر و ناتوان ــرگ  و می ــل م عام
ــال  ــع در ح ــک در جوام ــال اپیدمیولوژی ــر انتق ــوص از نظ ــوع به خص موض
توســعه اهمیــت دارد. ناهنجاری هــای مــادرزادی و اختــاالت ژنتیکــی 
مســئول بخــش قابــل  توجهــی از مــرگ  و میــر، بیماری زایــی و ناتوانــی در 
سراســر دنیــا هســتند، امــا بــه علــت تفاوت هــای نــژادی و فرهنگــی، شــیوع 

ایــن اختــاالت در مناطــق مختلــف، بســیار متغیــر اســت.
ــن علــت مــرگ  ــد مهم تری ــادرزادی هنــگام تول در حــال حاضــر، نقایــص م
ــرگ  ــوم م ــت س ــعه یافته و عل ــع توس ــوص در جوام ــوزادان به خص ــر ن  و می
ــت. از  ــعه اس ــال توس ــورهای در ح ــودکان در کش ــی در ک ــر و ناتوان  و می
ــع  ــص مناب ــد تخصی ــون بای ــعه، از هم اکن ــال توس ــورهای در ح ــن رو کش ای
و امکانــات خــود را باتوجــه بــه الگوهــای ابتــا چنــان طراحــی کننــد کــه 
در آینــده نزدیــک، بخــش قابــل توجهــی از آن را بــه پیشــگیری و کنتــرل 
ــای  ــد. ناهنجاری ه ــاص دهن ــی اختص ــادرزادی و ژنتیک ــای م ناهنجاری ه
ــای  ــه ناهنجاری ه ــی ک ــود دارد، در حال ــوزادان وج ــد ن ــی در 15درص جزئ
ــده  ــا آم ــه دنی ــده ب ــوزادان زن ــد ن ــه  درص ــا س ــادرزادی در دو ت ــده م عم
ــن  ــه ای ــر ب ــد دیگ ــه  درص ــدود س ــالگی، ح ــا پنج س ــود و ت ــاهده می ش مش
مقــدار افــزوده می شــود و تــا 18ســالگی، در مجمــوع بــه حــدود 8  درصــد 
می رســد. ایــن اختــاالت در حالــت کلــی عامــل یک پنجــم مــرگ  و 
ــای  ــدام از بخش ه ــر ک ــودک بســتری در ه ــر ســه ک ــا هســتند. از ه میره
ــی  ــاالت ژنتیک ــا و اخت ــت ناهنجاری ه ــه عل ــورد ب ــک م ــتانی، ی بیمارس
ــول  ــش ط ــی کاه ــت اصل ــن عل ــا، پنجمی ــن بیماری ه ــه ای ــت. مجموع اس

ــت  ــده معلولی ــی ایجادکنن ــای اصل ــالگی و از علت ه ــش از 35 س ــر، پی عم
در کلیــه ســنین اســت. نقایــص مــادرزادی و عــوارض بعــدی آن، در 
ــد و  ــا می کنن ــان مبت ــف را یکس ــژادی مختل ــای ن ــر گروه ه ــنین باالت س
ــردم  ــان م ــز در می ــا نی ــل از آن ه ــر حاص ــرگ  و می ــزان م ــور می همین ط
جوامــع آســیایی، آفریقایــی و آمریــکای التیــن تقریبــاً برابــر اســت، امــا ایــن 
ــر  ــر از دیگ ــی کمت ــی و اروپای ــعه یافته آمریکای ــورهای توس ــدار در کش مق
ــا وجــود آن کــه در حــال حاضــر، در نتیجــه پژوهش هــای  جوامــع اســت. ب
آزمایشــگاهی روی حیوانــات آزمایشــگاهی، اطاعــات فراوانــی از تأثیــر 
ــه دســت  ــادرزادی ب ــای م ــوع ناهنجاری ه ــف محیطــی در وق ــل مختل عوام
آمــده اســت، امــا هنــوز اطاعــات جامعــی در ایــن زمینــه در جمعیت هــای 
انســانی وجــود نــدارد و به طــور کلــی حــدود40 ـ 60 درصــد از علــل وقــوع 
ناهنجاری هــای مــادرزادی، ناشــناخته هســتند. بــا وجــود ایــن از نظــر عوامل 

ــد: ــیم می کنن ــته تقس ــه دس ــه س ــادرزادی را ب ــای م ــر، ناهنجاری ه موث
ــا  ــادرزادی ب ــای م ــوم از ناهنجاری ه ــک  س ــل ی ــی: حداق ــل ژنتیک 1- عوام
ــاالت  ــه اخت ــن زمین ــد. در ای ــی دارن ــأ ژنتیک ــده، منش ــناخته  ش ــت ش عل
کروموزومــی، بخــش قابــل  توجهــی از ناهنجاری هــای مــادرزادی را تشــکیل 

می دهنــد.
2- عوامــل محیطــی: محــل رشــد جنیــن در رحــم مــادر می توانــد جنیــن را 
بــه خوبــی از خطراتــی کــه در دوره بــارداری وجــود دارد، محافظــت کنــد. بــا 
ــن عوامــل محیطــی مختلــف ماننــد: مصــرف داروهــا، ویروس هــا  وجــود ای
ــا  ــن را ب ــت جنی ــن اس ــارداری ممک ــی در دوره ب ــل محیط ــر عوام و دیگ
مخاطــرات جــدی مواجــه ســازد کــه بــه ناهنجاری هــای مــادرزادی منجــر 
ــادر  ــم م ــن را در رح ــتقیماً جنی ــل مس ــن عوام ــی از ای ــد. برخ ــد ش خواه
ــاالت  ــاد اخت ــق ایج ــز از طری ــی نی ــد و برخ ــرار می دهن ــر ق ــت  تأثی تح
کروموزومــی، بــه ناهنجاری هــای مــادرزادی منجــر می شــوند. تعــداد 
و تنــوع عوامــل محیطــی مؤثــر در ایجــاد ناهنجاری هــای مــادرزادی، 
ــادر در  ــه م ــد. مواجه ــدا می کن ــش پی ــاً افزای ــد مرتب ــات جدی ــا تحقیق ب
ــروس  ــوه، وی ــای بیهوشــی، جی ــکل، گازه ــا دود ســیگار، ال ــارداری ب دوره ب
ســرخجه، ســیتومگالو ویروس هــا، پرتوهــا و برخــی داروهــا از عوامــل ایجــاد 

کننــده ناهنجاری هــای مــادرزادی هســتند. هرچنــد ایــن عوامــل مرتبــاً در 
حــال گســترش هســتند، امــا در مجمــوع ایــن عوامــل حــدود کمتــر از 10 
ــودن  ــد. باالب ــکیل می دهن ــادرزادی را تش ــای م ــل ناهنجاری ه ــد عل درص
ــد  ــه ای )مانن ــاالت تغذی ــی اخت ــوزاد، برخ ــد ن ــگام تول ــادر در هن ــن م س
کمبــود اســید فولیــک، آهــن و باالبــودن مصــرف ویتامیــن A(، ابتــای مادر 
بــه دیابــت و چاقــی مــادر نیــز در ســال های اخیــر از عوامــل محیطــی مؤثــر 

ــده اند. ــناخته  ش ــادرزادی ش ــای م ــوع ناهنجاری ه در وق
3- عوامــل تــوأم ژنتیکــی و محیطــی: بســیاری از ناهنجاری هــای مــادرزادی 
ــن  ــد. ای ــاق می افتن ــوأم عوامــل ژنتیکــی و محیطــی اتف ــت نقــش ت ــه عل ب
موضــوع بــه ایــن معنــی اســت کــه اغلــب ناهنجاری هــای مــادرزادی ماهیــت 
ــک  ــکان تفکی ــن، در حــال حاضــر ام ــا وجــود ای ــد. ب ــوری دارن ــد فاکت چن
ــن  ــادرزادی و تعیی ــای م ــوع ناهنجاری ه ــل در وق ــدام از عوام ــر ک نقــش ه
ــی  ــور کل ــا به ط ــدارد، ام ــود ن ــا وج ــدام از آن ه ــتقل هرک ــر مس ــدار اث مق
عوامــل تــوأم ژنتیکــی و محیطــی، حــدود 20 درصــد از عوامــل ایجادکننــده 

ــد. ــکیل می دهن ــادرزادی را تش ــای م ناهنجاری ه
•  احتمال تولد نوزاد ناهنجار درچه اشخاصی زیاد است:

- زنانی که نسبت فامیلی با همسر خود دارند. 
- زنانی که سن باالتر از 35 سال دارند.

ــوزاد ناهنجــار  ــًا ن ــا قب ــد ی ــی دارن ــی کــه ســابقه ســقط و و مرده زای - زنان
ــا علــت ناشــناخته داشــته اند.  ــوزاد ب ــد و ســابقه مــرگ ن ــا آورده ان ــه دنی ب

ــکل  ــا ال ــیگار ی ــر، س ــای مض ــدر، داروه ــارداری موادمخ ــه در ب ــی ک - زنان
مصــرف می کننــد.

- زنانــی کــه خــود، همســر یــا یکــی از بســتگان درجــه یــک آن هــا مبتــا 
بــه ناهنجــاری مــادرزادی اســت.  

ــگام  ــرده و هن ــت نک ــک دریاف ــید فولی ــارداری اس ــل از ب ــه قب ــی ک - زنان
ــد.  ــرف نکرده ان ــن مص ــی ویتامی ــن و مولت ــرص آه ــارداری ق ب

- زنانــی کــه گــروه خونــی آن هــا بــا همسرشــان همســان نبــوده و آمپــول 
ــد.  ــت نکرده ان رگام دریاف

ــد و در  ــت نکرده ان ــرخجه دریاف ــن س ــارداری واکس ــل از ب ــه قب ــی ک - زنان

ــده اند. ــرخجه ش ــه س ــا ب ــارداری مبت ب
- زنانی که در بارداری مبتا به توکسوپاسموز شده اند. 

- زنانــی کــه در بــارداری مبتــا بــه نوعــی عفونــت ویروســی به نــام هرپــس 
تناســلی و ســایتومگالوویروس شــده اند. 

- زنانی که قبل از بارداری بسیار چاق هستند.
•  اقدامات کنترل و پیشگیری:

هــر چنــد در 40 تــا 60 درصــد از مــوارد ناهنجاری هــای مــادرزادی، 
ــد از  ــدود 70 درص ــن ح ــود ای ــا وج ــا ب ــت، ام ــناخته اس ــی ناش ــت اصل عل
ایــن ناهنجاری هــا قابــل پیشــگیری هســتند. نکتــه اساســی در تمــام 
ــم  ــکیل تخ ــاح و تش ــل از لق ــه قب ــاز مداخل ــگیری، آغ ــتراتژی های پیش اس

ــت.  اس
ــگیری از  ــرای پیش ــر ب ــال حاض ــه در ح ــوع اول ک ــگیری ن ــای پیش روش ه
ناهنجاری هــای مــادرزادی پیشــنهاد شــده اســت، به طــور خاصــه عبارتنــد 

از:
- مشاوره قبل از بارداری 

ــان  ــاح در زم ــا و ام ــد و ویتامین ه ــاوی ی ــی ح ــم غذای ــتفاده از رژی - اس
ــارداری  ــول ب ــارداری و در ط ــش از ب پی

- کاهش وزن قبل از اقدام به بارداری      
- واکسیناسیون سرخجه به خصوص برای سنین باروری

ــارداری  ــی در دوره ب ــاری عفون ــه بیم ــه هرگون ــا ب ــکان از ابت ــا حــد ام - ت
ــود.      پیشــگیری ش

- از انجام رادیوگرافی غیرضروری برای زنان حامله پرهیز شود.
ــوص در  ــیدن به خص ــکل و سیگارکش ــرف ال ــروری، مص ــای غیرض - داروه

ــوع اســت.  ــی ممن دوره حاملگ
ــل از آن  ــاه قب ــه م ــارداری و س ــیمیایی در دوره ب ــا موادش ــه ب - از مواجه

ــود.       ــز ش پرهی
ــورد  ــاً م ــت، حتم ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــه ازدواج فامیل ــی ک - در صورت

مشــاوره ژنتیــک، به خصــوص قبــل از بــارداری قــرار گیرنــد.
ــارداری در ســنین کمتــر از 18ســالگی و باالتــر از 35ســالگی پرهیــز  - از ب
ــورد  ــد م ــاً بای ــرورت حتم ــورت ض ــا در ص ــل بارداری ه ــن قبی ــود. ای ش

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــاوره ژنتیک مش
ــونوی NT و  ــام س ــارداری و انج ــه 6 ـ 10 ب ــری در هفت ــاوره غربالگ - مش

ــت اول(  ــارداری )نوب ــه 11 ـ 13  ب ــری در هفت ــات غربالگ آزمایش
ــع ناهنجاری هــای  ــی در صــورت تشــخیص به موق ــه ســقط درمان ــدام ب - اق

جنیــن قبــل از هفتــه 20 بــارداری

مرکز بهداشت شهرستان قاینات
واحد سالمت خانواده و جمعیت

15 تا 25 مردادماه بسیج اطالع رسانی 
پیشگیری از ناهنجاری مادرزادی و نارسی 

ــت،  ــه کرام ــت ده ــبت گرامیداش بــه مناس
خادمــان حــرم مطهــر رضــوی در بیمارســتان 

ــد. ــرار گرفتن ــتقبال ق ــورد اس ــن م ــهدای قای ش
در ایــن مراســم معنــوی خادمیــن بــارگاه ملکوتــی 
بــا  موســی الرضا)ع(  علی ابــن  ثامن الحجــج 
همــراه داشــتن پرچــم ســبز حــرم رضــوی ضمــن 
حضــور بــر بالیــن بیمــاران بســتری در بخش هــای 
ــه  ــده ب ــرک ش ــکات متب ــته های ش ــف بس مختل
عطــر حــرم رضــوی را نیــز بیــن بیمــاران توزیــع 

ــد. نمودن

استقبال از کاروان خدام حرم مطهر رضوی 
در بیمارستان شهداء 

ــره  ــتای ک ــار روس ــامی و دهی ــورای اس ــای ش اعض
به همــراه سرپرســت و کارشــناس بهداشــتی  مرکــز 
ــبکه  ــت ش ــا سرپرس ــره ب ــتای ک ــامت روس ــع س جام
بهداشــت و درمــان دیــدار نمودنــد. در ایــن دیــدار کــه در 
راســتای محوطه ســازی و آماده ســازی مهمانســرای موجود 
در مرکــز جامــع ســامت روســتائی کــره برگــزار گردیــد، 
شــورای اســامی و دهیــاری روســتا قــول دادنــد تمامــی 
نیــروی کاری ازجملــه اســتاد بنــا و کارگر را تأمیــن نمایند 
و شــبکه بهداشــت نیــز مصالح را تهیــه و در اختیــار نیروی 
کار قرار داده و کارشــناس مســئول امور ســاختمانی شــبکه 

بهداشــت و درمــان بــر انجــام کار نظــارت نماینــد.

محوطه سازی وبهینه سازی مهمانسرای مرکز روستائی کره
با مشارکت شورا ودهیاری کره

آزمون پذیرش دانش آموز بهیاری
در هنرستان شهید کاوه قاین برگزارشد

آزمــون پذیــرش دانش آمــوز بهیــاری در هنرســتان شــهید کاوه 
ــا  ــرداد 1395 ب ــح روز چهارشــنبه 20 م ــن  رأس ســاعت 9 صب قای
حضــور 252 نفــر داوطلــب در محــل  دانشــگاه پیــام نــور قایــن برگزارشــد.

ــر  ــداد 20 نف ــت تع ــک نوب ــالی ی ــن در س ــهید کاوه قای ــتان ش هنرس
ــی و انجــام  ــون کتب ــه آزم ــدن 2 مرحل ــس از گذران ــه پ ــرش دارد ک پذی
ــه مــدت  مصاحبــه حضــوری در ایــن هنرســتان پذیرفتــه  می شــوند و ب
3ســال درس خوانــدن به صــورت تئــوری و کارعملــی در رشــته بهیــاری 

ــد. ــم می گیرن دیپل
ــون  ــرکت در آزم ــت ش ــر جه ــال 282 نف ــه امس ــت ک ــر اس الزم به ذک
فوق الذکــر ثبت نــام کــرده بودنــد، کــه فقــط 252 نفــر در آزمــون کتبــی 

حضــور پیــدا کردنــد.

بــا  قاینــات  فرمانــدار  خبــری  نشســت 
پیرامــون  و مطبوعــات  اصحــاب رســانه 
برنامه هــا و پروژه هــای هفتــه دولــت برگــزار 
ــری از  ــت خب ــن نشس ــی در ای ــد. کهن تراب ش
افتتــاح و کلنگ زنــی 154 پــروژه بــا اعتبــار 
ــف در  ــال در بخش هــای مختل ــارد ری 440 میلی

ــر داد.  ــت خب ــه دول ــول هفت ط
ــن شــرح برشــمرد: در  ــا را بدی ــن پروژه ه وی ای
بخــش راه و شهرســازی، 5 پــروژه بــا هزینــه 98 
ــنایی ورودی  ــامل: روش ــه ش ــال ک ــارد ری میلی
شــهر قایــن، روکــش آســفالت قایــن - زیرکــوه 
ــارد  ــار 25 میلی ــر و اعتب ــول 16 کیلومت ــه ط ب
ــه  ــوه ب ــن - زیرک ــد دوم قای ــداث بان ــال، اح ری
طــول 7 کیلومتــر از اسفشــاد، راه روســتایی 
ــاورزی و  ــاد کش ــک. جه ــاد و کارش ــاه گل آب چ
ــار  ــا اعتب ــروژه ب ــامل: 35 پ ــی ش ــع طبیع منب
اســتخر  شــامل  کــه  ریــال،  میلیــارد   23
ــا و  ــزل آال و احی ــی ق ــرورش ماه ــیده پ سرپوش
ــال آب و  ــال انتق ــات و کان ــته قن ــت 2 رش مرم
ــار  ــا اعتب ــتان ب ــای ســطح شهرس ــز گلخانه ه نی
350 میلیــون تومــان و هم چنیــن طرح هــای 
خــاص بیابان زدایــی و نهــال کاری در 59 هکتــار 

می باشــد.
ــار 830  ــا اعتب ــروژه ب ــان، 4 پ ــت و درم بهداش
مرکــز  آن  مهمتریــن  کــه  تومــان  میلیــون 
 490 بــا  مهدی آبــاد  درمانــی  بهداشــتی 
بهداشــت  خانــه  و  اعتبــار  تومــان  میلیــون 
ــان،  ــون توم ــا 65 میلی ــدار ب روســتای خونیک گ
ــتی  ــز بهداش ــازی مرک ــی و محوطه س حصارکش
ــیون  ــد پانس ــاد دو واح ــن و ایج ــماره 3 قای ش

ــتی خضــری اســت. مرکــز بهداش
آبفــا روســتایی، 2 پــروژه بــا 15 میلیــارد ریــال 
ــانی  ــع آب رس ــی مجتم ــامل: کلنگ زن ــار ش اعتب
دره بــاز و شــندان عــرب بــه طــول 16 کیلومتــر، 
 26 آب  ذخیــره  مخــزن  احــداث  هم چنیــن 
خانــواده   156 مجمــوع  در  کــه  مترمکعبــی 
ایــن دو پــروژه بهره منــد خواهنــد شــد.  از 
محمد آبــاد  آب رســانی  مجتمــع  هم چنیــن 

ــار.  ــال اعتب ــارد ری ــک میلی ــا ی ــکوه ب پس
ــال  ــارد ری ــا 17 میلی ــروژه ب ــهری، 3 پ ــا ش آبف
ــه  ــال آب ب ــط انتق ــل خ ــامل: تکمی ــار ش اعتب
شــهر قایــن بــا 16 میلیــارد ریــال اعتبــار، 
آبرســانی بــه مجتمــع مســکن مهــر شــهر 
ــت و  ــش صنع ــی در بخ ــکده قرآن ــن و دانش قای

ــه بخــش خصوصــی  ــق ب ــروژه متعل ــدن 2 پ مع
اســت کــه از کمک هــا و تســهیات دولــت 
ــوالد  ــورد ف ــامل ن ــه ش ــده اند، ک ــد ش بهره من

آقــای مقنــی زاده بــا 4 میلیــارد تومــان اعتبــار و 
توســعه شــرکت بنــه ســبز امیــن زاده بــا هزینــه 

ــت. ــان اس ــارد توم 2 میلی

در حــوزه انــرژی، 12 پــروژه بــا 9 میلیــارد 
ریــال اعتبــار شــامل: بهینه ســازی  شــبکه بــرق 
کرغنــد بــا 230 میلیــون تومــان اعتبــار، شــبکه 
ــانی  ــاد و برق رس ــتای اسفش ــرق روس ــد ب جدی

ــاهیک. ــه 35 واحــدی ش ب
بنیــاد مســکن، 8 پــروژه بــا اعتبــار بیــش از یــک 

ــارد تومان. میلی
حــوزه کتابخانــه عمومــی نیــز یــک پــروژه 
ــه روســتای اسفشــاد دارد. ــاح کتابخان شــامل افتت

میراث فرهنگی، 3 پروژه قابل بهره برداری دارد.
ــارد و  ــا 5 میلی ــروژه ب ــر 5 پ ــگاه بزرگمه دانش
ــاح  ــامل: افتت ــار ش ــان اعتب ــون توم 900 میلی
ورزشــی، ســلف  مرکــزی، ســوله  کتابخانــه 
و  دانشــگاه  مســجد  کلنگ زنــی  و  ســرویس 

اســت. آمفی تئاتــر 
در حــوزه گازرســانی بــه 9 روســتا شــامل: 
ــه  ــاد، گزنشــک، کات ــد، خشــکان، فضل آب کرغن
ســری، نوغــاب پســکوه، شــندان عــرب، خنــج و 

ابوالخیــری گازرســانی می شــود.
ــارد  ــار 18 میلی ــا اعتب ــروژه ب ــهرداری، 20 پ ش
بوذرجمهــر،  در  آمفی تئاتــر  شــامل:  ریــال 
کانــال  و  معابــر  آســفالت  و  جدول گــذاری 

جمــع آوری آب ســطحی، پــروژه میــدان ورودی 
شــهر خضــری دشــت بیــاض.

ــزی، 19  ــش مرک ــاری و در بخ ــوزه دهی در ح
ــون  ــارد و 100 میلی ــار 8 میلی ــا اعتب ــروژه ب پ
ریــال شــامل: پــارک، زمیــن ورزشــی، ســرویس 
بهداشــتی، ســنگ فــرش و ســاختمان دهیــاری. 
بخــش نیمبلــوک، بــا 22 پــروژه بــا اعتبــار 262 
ــاری،  ــاختمان دهی ــامل: س ــان، ش ــون توم میلی

ــالخانه و...  ــجد، غس مس
بخــش ســده، 13 پــروژه بــا 260 میلیــون 
تومــان شــامل: حصارکشــی آرامســتان، احــدث 
ــارک، ســرویس بهداشــتی، مجتمــع فرهنگــی  پ
برنامه هــای  افــزود:  کهن ترابــی  اســت.  و... 
ــدار اعضــای شــورای اداری  ــا دی ــت ب هفتــه دول
ــاز  ــی آغ ــت ا... اصفهان ــن آی ــه قای ــام جمع ــا ام ب
ــا  ــدار ب ــهدا، دی ــزار ش ــی م ــود. غبارروب می ش
ــان  ــور در می ــد، حض ــهدای کارمن ــواده ش خان
مــردم و جلســات پرســش و پاســخ نیــز از دیگــر 
برنامه هــای هفتــه دولــت اســت. هم چنیــن 
مراســم گرامیداشــت شــهیدان رجایــی و باهنــر 
ــا حضــور ســخنران اســتانی  و شــهدای دولــت ب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــن برگ ــجدجامع قای در مس

فرماندار قاینات در نشست خبری در تشریح برنامه های هفته دولت اعالم کرد:

افتتاح و کلنگ زنی 154 پروژه با 44 میلیارد ریال اعتبار در هفته دولت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
حوزه ثبتی قاینات

پیــرو آگهــی تحدیــد حــدود قبلــی کــه بــه موجــب مقــررات مــاده 14 قانــون 
ــه  ــه مســتند ب ــر حســب درخواســت واصل ــک ب ــده، این ــت منتشــر گردی ثب
مــاده مذکــور و مــاده 61 آئین نامــه قانــون ثبــت تحدیــد حــدود قســمتی از 

امــاک واقــع در بخــش 11 حــوزه ثبتــی ایــن واحــد بــه شــرح ذیــل:

بخش 11 قاینات
قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270 ـ اصلی

297 فرعــی سیدحســن فاطمــی و غیــره ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن واقــع 
در خیابــان ابــوذر )کوچــه آســیا(  در روز 1395/06/14

ــان  ــه صاحب ــت ب ــون ثب ــاده 14 قان ــه موجــب م ــذا ب ــد شــد ل انجــام خواه
ــار  ــی اخط ــن آگه ــیله ای ــه وس ــر ب ــماره فوق الذک ــن ش ــاک و مجاوری ام
ــح  ــی 10 صب ــاعت 8 ال ــوق س ــده ف ــخص ش ــد مش ــه در موع ــردد؛ ک می گ
ــک از  ــر ی ــه ه ــانند. چنان چ ــم رس ــه ه ــور ب ــک حض ــوع مل ــل وق در مح
صاحبــان امــاک یــا نماینــده قانونــی آن هــا در موقــع مقــرر حاضــر نباشــند؛ 
مطابــق مــاده 15 قانــون مذبــور ملــک مــورد آگهــی بــا حــدود اظهــار شــده 
از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد و اعتراضــات مجاوریــن نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی و نیــز صاحبــان امــاک کــه در موقــع مقــرر حاضــر 
نبوده انــد؛ مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت فقــط تــا 30 روز از تاریــخ تحدیــد 
ــون  ــر مــاده 86 آیین نامــه اصاحــی قان حــدود پذیرفتــه خواهــد شــد و براب
ــه اداره  ــود ب ــراض خ ــلیم اعت ــخ تس ــت؛ از تاری ــن می بایس ــت، معترضی ثب
ثبــت اســناد و امــاک قاینــات ظــرف یــک مــاه دادخواســت اعتــراض خــود 
را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی الزم از مرجــع مذکــور أخــذ 
ــد  ــن صــورت متقاضــی می توان ــر ای ــد، در غی ــن اداره تســلیم نماین ــه ای و ب
بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و 
بــه اداره ثبــت تســلیم و اداره ثبــت هــم بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 

ــد. ــه می ده ــررات ادام ــق مق ــی را طب ثبت
تاریخ انتشار 1395/05/24
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ــه  ــه س ــک ب ــم و نزدی ــس ده ــات مجل ــس از انتخاب ــاه پ ــش م ــک ش نزدی
ــوان  ــاب به عن ــا انتص ــار ب ــن ب ــروی ای ــر ه ــم، دکت ــس نه ــان مجل ــاه از پای م
مشــاور معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور و ســپس ســفر بــه قایــن و انجــام 
ــی  ــت ا... اصفهان ــن، آی ــه قای ــام جمع ــا ام ــات ب ــه: مالق برخــی مالقات هــا ازجمل
ــن و برخــی  ــع قای ــش در مســجد جام ــردم و هوادارن ــز حضــور در جمــع م و نی

ــد. ــاز ش ــر خبرس ــای دیگ دیداره
بی شــک بــرای هــواداران دولــت، نیروهــای تحول خــواه و اعتدالــی در قاینــات، 
حضــور دکتــر هــروی کــه بــه نوعــی نمــاد جنــاح اعتــدال و هــواداران دولــت بــه 
شــمار مــی رود، در فضــای فعلــی سیاســی قاینــات بــه خــودی خــود ارزشــمند و 
روحیه بخــش و حرکت آفریــن اســت و بــرای آنــان جهــت فعالیــت و حرکــت و 
رقابــت بــا دو قطــب دیگــر سیاســی منطقــه کــه شــامل اصولگرایــان منتقــد دولــت 
ــن اســت. به خصــوص  ــرژی آفری ــب اســت، ان ــای اصالح طل و بخشــی از نیروه
ــدا و  ــای پی ــم رقابت ه ــس ده ــات مجل ــس از انتخاب ــر و پ ــای اخی ــه در ماه ه ک
پنهــان سیاســی در قاینــات بــا شــدت و قــدرت ادامــه داشــته اســت و بــرای جنــاح 
اعتــدال و حامــی دولــت، این کــه دکتــر هــروی چــه رویــه ای را در پیــش گیــرد، 
بســیار حائــز اهمیــت بــود. به خصــوص کــه دو قطــب دیگــر، یعنــی اصولگرایــان 
ــان  ــتمرار پیم ــداوم اس ــب در ت ــای اصالح طل ــی از نیروه ــت و بخش ــد دول منتق
ــر  ــا یکدیگ ــز ب ــات نی ــش از انتخاب ــه پی ــش ک ــی خوی ــادی نامرئ ــته و اتح نانوش
داشــتند، بــه رونــد تخطئــه، تخریــب و هجمــه علیــه هــروی و بــه عبارتــی جریــان 
اعتــدال و تحول خواهــان قاینــات ادامــه دادنــد و در کنــار، بــا تبلیــغ فــراوان مبنــی 
ــن  ــری از ای ــائل دیگ ــرح مس ــت و ط ــده اس ــام ش ــروی تم ــه دوران ه ــر این ک ب
ــتند،  ــش داش ــمت اردوگاه خوی ــه س ــواداران وی ب ــذب ه ــعی در ج ــت، س دس
زیــرا از نظــر ایــن دو گــروه، آرا هــروی متعلــق بــه آنــان اســت کــه توســط هروی 
ــا حــذف هــروی  ــد ب ــق ســعی داشــته و دارن ــن طری ــه اســت و بدی ــه یغمــا رفت ب
ــد  ــه بای ــن این ک ــد. ضم ــش را بازیابن ــه خوی ــا رفت ــه یغم ــش، آرا ب ــم خوی به زع
ــاح کــه ســال ها در عرصــه  ــن دو جن ــزرگان ای ــرای ســران و ب مدنظــر داشــت ب
سیاســی- اجتماعــی قاینــات یکه تــاز بودنــد و هــر آن چــه را می خواســتند به نــام 
ــا  ــود را ب ــدان خ ــی منتق ــد و تمام ــام می دادن ــی انج ــی و اصالح طلب اصولگرای
ــا برپانمــودن  ــد و ســال ها ب ــه در می کردن ــه ب ــن، نفــوذی و... از صحن ــگ خائ ان
ــوده  ــی و بیه ــل و فرسایش ــای بی حاص ــودن دعواه ــا برپانم ــری و ب ــگ زرگ جن
به نــام آزادی خواهــی و اصالح طلبــی و یــا اصولگرایــی و حفــظ ارزش هــا ضمــن 
برهــم زدن آرامــش منطقــه و جلوگیــری از توســعه و پیشــرفت منطقــه بــه کســب 
ــا  ــد، حــذف هــروی و ی ــم پایه هــای قــدرت خویــش می پرداختن منافــع و تحکی
بهتــر بگوییــم تفکــری کــه وی نمــاد آن بــود، امــری الزم و ضــروری اســت. از 
ایــن رو اســت کــه می بینیــم در هــر فرصتــی و بــه هــر بهانــه ای هــروی را آمــاج 

ــد. ــرار می دهن ــش ق ــه خوی ــای ناجوانمردان ــالت و تخریب ه حم
بی شــک انتخابــات 7 اســفند را می تــوان نقطــه عطــف و تحــول عظیــم و بزرگــی 
در تاریــخ سیاســی- اجتماعــی قاینــات دانســت، انتخاباتــی کــه صف بندی هــای 
سیاســی در قاینــات را به صــورت بنیادیــن و اساســی تغییــر داد و ســوای نتیجــه، 
صورت بنــدی جدیــدی را در آرایــش نیروهــای سیاســی در منطقــه بــه همــگان 
نشــان داد. بی شــک هــروی حتــی اگــر نخواهــد یــا نتوانــد کــه رهبــری جریــان 
ــی  ــان واقعیت ــن جری ــرد، ای ــده گی ــر عه ــات را ب ــواه در قاین ــی و تحول خ اعتدال
اســت کــه قابــل حذف شــدن نیســت و قطعــاً افــراد دیگــری هســتند کــه مشــتاقانه 
ــان در مســیر اهــداف و آرزوهــا و آمــال  درصــدد رهبــری و هدایــت ایــن جری
ــگاه  ــه جای ــد ب ــا بتوانن ــا مدت ه ــل ت ــه حداق ــاً این ک ــا قطع ــند. ام ــش باش خوی
ــاً  ــد اســت و ثانی ــد، امــری بعی ــاح دســت یابن ــزد هــواداران ایــن جن هــروی در ن
ــواداران  ــترده از ه ــف گس ــن طی ــت ای ــت و مدیری ــوان هدای ــوالً ت ــه اص این ک

امــری اســت کــه از دســت هــر کســی ســاخته نیســت. 
ــز  ــات پرماجــرا و شــگفت انگی ــاه از انتخاب ــه شــش م پــس از گذشــت قریــب ب
مجلــس، هنــوز مســائل و حاشــیه های مربــوط بــه ایــن انتخابــات در ســطح جامعــه 
ــث  ــوص بح ــت دارد. به خص ــت و اهمی ــی جذابی ــکار عموم ــردم و اف ــرای م و ب
ائتــالف کــه دو جنــاح اصالح طلــب و هــوادار دولــت قــرار بــود انجــام دهنــد و 
امــروز منتقــدان هــروی او را متهــم بــه خــروج از ایــن ائتــالف و کارشــکنی علیــه 
آن می کننــد. امــری کــه هــروی تاکنــون به صــورت رســمی و علنــی دربــاره آن 
ســخن نگفتــه بــود و واکنشــی در قبــال آن نشــان نــداده بــود کــه البتــه از منظــری 
ــا پرهیــز از هیجان زدگــی و تصمیمــات احساســی  ــود، زیــرا ب اقدامــی درســت ب
ــان  ــان به خصــوص برخــی از مدعی ــازی کــه رقیب ــه ب هوشــمندانه از واردشــدن ب
ــی کاری  ــم کاری، ناش ــی ندان ــه برخ ــتن ب ــرپوش گذاش ــرای س ــی ب اصالح طلب
ــش  ــان خوی ــده و بســتان های پنه ــه مخفی نمــودن ب ــش و البت ــای خوی وخیانت ه
ــد  ــان منتق ــان اصالحــات و اصولگرای ــد و جری ــر و امی ــت تدبی ــان دول ــا مخالف ب
ــد  ــد، خــودداری کــرد. آن چــه در ادامــه می خوانی ــده بودن ــدارک دی ــت، ت دول
مشــروح گفتگویــی بــا دکتــر هــروی در مــورد مســائلی کــه ذکــر آن رفــت، و 

برخــی مســائل دیگــر در مــورد عملکــرد 4 ســاله هــروی.

***

• آقــای هــروی شــما بعــد از انتخابــات مجلــس دهــم در طــی 
چنــد مصاحبــه بــا برخــی ســایت های خبــری گفتــه بودیــد بعد 
ــه عرصــه کار دانشــگاهی و تحقیقاتــی  از پایــان مجلــس نهــم ب
ــه  ــد، چ ــت می گیری ــی را در دس ــچ معلم ــد و گ برمی گردی

شــد کــه بــاز بــه عرصــه کار اجرایــی بازگشــتید؟

بعــد از هــر دوره سیاســی برخــی بــاز کار سیاســی را ادامــه می دهنــد امــا 
مــن قصــد داشــتم کــه از عرصــه کار سیاســی کنــار بکشــم و بــه فضــای 
ــم  ــن ه ــی م ــت قلب ــردم. خواس ــش بازگ ــوزش و پژوه ــگاهی و آم دانش
ــه شــأن معلمــی هــم افتخــار می کنــم و  ــود کــه معلــم باشــم و ب ایــن ب
معتقــدم باالتــر از هــر شــأن دیگــری اســت. بــا وجــود ایــن، پیشــنهادات 
ــد  ــه ش ــه و مقنن ــوه مجری ــف در ق ــای مختل ــن از جاه ــه م ــده ای ب عدی
ــا در  ــتم. ام ــا را داش ــن آن ه ــعی در نپذیرفت ــی س ــورد همگ ــه در م ک
نهایــت بــا اصــرار برخــی بزرگــواران بــرای کمــک بــه دولــت و حمایــت از 
ــه ای از کار را  ــه گوش ــرای این ک ــد و ب ــر و امی ــت تدبی ــتاوردهای دول دس
گرفتــه باشــم و در ایــن مقطــع کوتــاه و حســاس بــه جهــت کمــک بــه 
ــی رئیــس جمهــور، در  ــا اصــرار معــاون پارلمان ــی، ب ــای روحان ــت آق دول

ــه کار شــدم. حــوزه معاونــت پارلمانــی دولــت مشــغول ب

ــد  ــم می کنن ــما را مته ــان ش ــن و منتقدین ت ــی از مخالفی • برخ
کــه در فاصلــه زمانــی 7 اســفند تــا 7 خــرداد  عمــاًل نمایندگــی 
ــا  ــوررا ره ــه ام ــیدگی ب ــری و رس ــوه و پیگی ــات و زیرک قاین
ــا  ــد، آی ــود بودی ــخصی خ ــور ش ــال ام ــد و به دنب ــرده بودی ک

بــه واقــع چنیــن بــود؟

ــات  ــد انتخاب ــی اســت. از روز بع ــتباه و بی انصاف ــًا اش ــت کام ــن صحب ای
ــتم  ــن می توانس ــودم. م ــام ب ــای ناتم ــوب و کاره ــای مص ــر پروژه ه پیگی
برخــی پروژه هــا ماننــد زمیــن چمــن را افتتــاح کنــم، امــا خیلــی 
دنبــال افتتــاح پــروژه نبــودم و پیگیــر مســائلی هم چــون راه آهــن، 
ــم  ــن را ه ــودم. ای ــوه ب ــانی زیرک ــران و گازرس ــانی آهنگ ــع آبرس مجتم
بایــد بگویــم کــه ظلمــی کــه بــه مــن شــد ایــن بــود کــه بیــان می شــد 
حضــور پررنــگ مــن در روســتاها نمایشــی بــوده اســت و ایــن را آن قــدر 

ــن  ــه ای ــد ک ــاور کردن ــا ب ــن م ــی برخــی متدینی ــه حت ــد ک ــغ کردن تبلی
ــی اســت.  ــن حرف هــا بی تقوای ــی اســت در حالی کــه ای حضورهــا تبلیغات
ــان  ــه از هم ــتند ک ــاهد هس ــتاها ش ــردم روس ــران و م ــداران، مدی فرمان
ــی در  ــود. منته ــگ ب ــن در روســتاها پررن ــی، حضــور م ــدای نمایندگ ابت
دو ســال اول دســتمان خالــی بــود. در 2 ســال آخــر بــا همراهــی دولــت 
اعتبــارات خوبــی جــذب شــد و ســبب شــد تــا قــول هایــی کــه در ســفرها 
داده می شــد یــا برطرف کــردن مشــکاتی کــه مــردم مطــرح می کردنــد، 
ــار  ــتاها در کن ــًا حضــور در روس ــرد و عم ــود بگی ــه خ ــت ب ــگ واقعی رن
ــانی  ــام گازرس ــد. انج ــراه باش ــا هم ــاح پروژه ــا افتت بررســی مشــکات ب
ــم در  ــانی، آن ه ــر گازرس ــش از 200 کیلومت ــام بی ــتاها و انج ــه روس ب
ــدن  ــی وصل ش ــانی و حت ــای آبرس ــاد مجتمع ه ــی، ایج ــیرهای فرع مس

ــه مجتمــع آب رســانی، شــعار نیســت. عشــایر ب
در انجــام طرح هــای هــادی روســتاها رونــد انجــام شــده، غیرقابــل 
مقایســه بــا گذشــته اســت و بــه انــدازه 20 ســال قبــل کار انجــام شــد. در 
کنــار آن توســعه شــبکه مواصاتــی روســتاها یــا توســعه شــبکه بهداشــت 
ــود. برخــی  ــز تبلیغــات نب ــان و افزایــش رشــته های دانشــگاهی نی و درم
می گوینــد کاری نشــد یــا هــر چــه شــد مربــوط بــه گذشــته بــود، مثــٌا 
در دانشــگاه بزرگمهــر کــه ایجــاد آن افتخــاری بــرای منطقــه اســت ایــن 
صحبت هــا را مطــرح می کننــد.  امــا این کــه یــک دانشــکده کــه رئیــس 
ــا  ــد ت ــاب می ش ــد انتخ ــگاه بیرجن ــن دانش ــی از معاونی ــط یک آن توس
ــا رأی  ــس آن ب ــه رئی ــود ک ــل ش ــتقل تبدی ــگاهی مس ــه دانش ــه ب این ک
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و حکــم رئیــس جمهــور برگزیــده شــود 
و دارای ردیــف بودجــه مســتقل ملــی شــده اســت، آیــا ایــن دو بــا هــم 
یکــی اســت و تغییــر نیســت؟ این کــه فضــای آن در کوتاه مــدت توســعه 

پیــدا نکــرده اســت، حمــل بــر عــدم تغییــر نیســت.
متعــدد  رشــته های  ایجــاد  و  اخــذ  دوم،  بیمارســتان  مجــوز  اخــذ 
ــت  ــل رؤی ــری شــاید از منظــر برخــی قاب ــز دکت کارشناســی ارشــد و نی
ــعه  ــه های توس ــه ریش ــا هم ــه این ه ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــد، ام نباش
ــت  ــرده اس ــدا ک ــق پی ــدر عم ــه ها آن ق ــن ریش ــتند و ای ــتان هس شهرس
ــور  ــیم. به ط ــدوار باش ــعه امی ــد توس ــن رون ــیرین ای ــده ش ــه آین ــه ب ک
کلــی کارهــای خوبــی انجــام شــد و تحــول صــورت گرفتــه غیرقابــل انــکار 
اســت. مــن چــون خــود را خــادم و نوکــر مــردم می دانــم، انتظــار تشــویق 
ــی  ــال برخ ــی در قب ــه برخ ــا این ک ــتم، ام ــی نداش ــپاس و قدردان و س
واقعیت هــا انــکار را شــیوه کار خودشــان کننــد و این هــا را کتمــان 
ــا و  ــد، واقعیت ه ــه انصــاف دارن ــه اســت. کســانی ک ــن مغرضان ــد، ای کنن
پیشــرفت ها را می پذیرنــد، امــا برخــی غیرمنصفانــه و مغرضانــه و از ســر 
ــگ  ــور پررن ــد. حض ــا را دارن ــوالت و واقعیت ه ــدن تح ــد ندی ــد، قص تعم
ــت  ــف، ریاس ــیون های مختل ــت فراکس ــب ریاس ــس در قال ــن در مجل م
شــخصیت های  از  اســتقبال  کمیتــه  رئیــس  و  دوســتی  گروه هــای 
ــس  ــه نیســت، پ ــوزه انتخابی ــه ح ــر ب ــگاه فاخ ــانه ن ــر نش ــی اگ بین الملل

ــری دارد؟  ــای دیگ ــه معن چ

ــه  ــی ب ــود قول های ــی خ ــدای دوران نمایندگ ــما در ابت • ش
مــردم دادیــد اکنــون بــا پایــان ایــن دوران چه قــدر از 
عملکــرد خــود در برآورده کــردن ایــن قول هــا راضــی 

ــتید؟ هس

ــته  ــا در گذش ــه م ــه منطق ــی از خســارت هایی ک ــودم یک ــد ب ــن معتق م
ــی در  ــوزش عال ــعه آم ــث توس ــه در بح ــود ک ــر ب ــن ام ــود، ای ــده ب دی
ســطحی کــه کل کشــور رشــد پیــدا کــرده بــود، رشــد نیافتــه بــود و ایــن 
ســبب شــده بــود شهرســتان خیلــی بــه چشــم نیایــد. و ایــن امــر برایــم 
محــرز بــود کــه یکــی از نقایــص جــدی، مســأله فقــدان توســعه آمــوزش 

ــه  ــک نمــود عینــی اســت. ب ــن بخــش ی ــروز توســعه ای ــی اســت. ام عال
لطــف خــدا و کمــک عوامــل ملــی و محلــی توانســتیم گام هــای بزرگــی 
ــر  ــگاه بزرگمه ــروز دانش ــم. ام ــی برداری ــوزش عال ــعه آم ــث توس در بح

ــد. ــه می درخش ــانی منطق ــر پیش ــه ب ــت ک ــاری اس افتخ
ــروز  ــا ام ــود، ام ــک آرزو ب ــط ی ــری فق ــته های دکت ــتن رش روزگاری داش
شــاهد حضــور دانشــجویان دکتــری در منطقــه هســتیم. حضــور 
دانشــجویان غیربومــی بــا توســعه بیــش از پیــش آمــوزش عالی، توســعه و 
پیشــرفت و چرخــه اقتصــادی منطقــه را نــه امــروز بلکــه بــرای ســال های 
آینــده متحــول می کنــد. البتــه بایــد بگویــم بــرای اخــذ مجــوز دانشــگاه 
ــیت ها  ــل حساس ــه دلی ــا ب ــد، ام ــی ش ــری فراوان ــکی پیگی ــوم پزش عل
ــت،  ــث طباب ــت بح ــیت و ظراف ــکی و حساس ــای پزش ــدید در بحث ه ش
ــش  ــم افزای ــرو شــدیم و به رغ ــط روب ــای دســتگاه های ذیرب ــا مخالفت ه ب
ــه  ــا آن چ ــت، ام ــم اس ــتاوردی مه ــود دس ــه خ ــکی ک ــته های پزش رش
مدنظــر بــود، بــه دســت نیامــد و توفیــق مــورد انتظــار در حــد تــاش را 
نداشــتیم. از ایــن رو معتقــدم یکــی از کارهایــی کــه اصطاحــاً روی زمیــن 
ــوم پزشــکی اســت. توســعه  ــری دانشــگاه عل ــن پیگی ــده اســت، همی مان
ــران  ــد خواه ــکده جدی ــه ای و دانش ــی و حرف ــکده فن ــکده و دانش آموزش
نیــز بــود، امــا هنــوز جــای توســعه در ایــن حــوزه و نیــز مجتمــع صنعــت 

ــرق هســت.  آب و ب

• فکــر می کنیــد در ســمت جدیــد چه قــدر بتوانیــد بــه 
ــد؟ ــک کنی ــه کم ــول منطق ــعه و تح توس

هرکســی بــه منطقــه خــودش تعلــق خاطــر دارد و بــه همیــن خاطــر و بــه 
دلیــل اشــرافی کــه بــه منطقــه و مشــکات آن دارم، ســعی می کنــم در 
هــر کجــا کــه باشــم بــه منطقــه کمــک کنــم. در نظــر بگیریــد در بحــث 
کمــک بــه توســعه منطقــه بــا پیگیــری فــراوان بحــث 30 درصــد ســهمیه 
ــت،  ــا اس ــزء آن ه ــا ج ــه م ــه منطق ــروم ک ــق مح ــاص مناط ــکی خ پزش
تصویــب شــد و یــک امتیــاز منحصــر بــه فــرد و خــاص و نفیــس نصیــب 
منطقــه مــا شــد. این چنیــن قوانینــی هــم در ســطح کان و ملــی و هــم 
ــوان  ــان می ت ــا هم چن ــن عرصه ه ــت در ای ــم اس ــذار و مه ــی تأثیرگ محل

تــاش کــرد.

• آقــای هــروی بــه موضــع مهــم و مناقشــه انگیز ائتــالف 
ــدل  ــث و ج ــل بح ــا مح ــس از ماه ه ــوز پ ــه هن ــی ک انتخابات
اســت و برخــی مخالفــان شــما بــه شــدت به خاطــر آن شــما را 
ــم، شــما  ــد، می پردازی ــرار می دهن ــه و تخریــب ق مــورد تخطئ
تاکنــون کمتــر به صــورت رســمی در این بــاره اظهارنظــر 
ــم زدن  ــالف به ه ــرک ائت ــه ت ــما را ب ــن، ش ــد، مخالفی کرده ای
اتحــاد و انســجام و تــک روی و مســائلی از ایــن دســت متهــم 
ــات  ــده در انتخاب ــش آم ــت پی ــر وضعی ــما را مقص ــرده و ش ک
ــورد  ــی در م ــور کل ــد. به ط ــی می کنن ــس معرف ــر مجل اخی
ایــن ائتــالف و مســائل پیرامــون، توضیحاتــی کــه شــفاف کننده 

ــد؟ مســائل باشــد، داری

ــاوت  ــرد، تف ــت از ف ــا صحب ــاف ب ــت از ائت ــم صحب ــد بگوی ــدا بای در ابت
دارد. مــن از همــان ابتــدا تمایــل داشــتم بــا نیروهــای همســو بــا دولــت 
ــی هماهنــگ داشــته و از تمــام  ــت« حرکت ــان دول ــوان »حامی تحــت عن
ــا همیــن  ــم. ب ظرفیت هــای طیف هــای همــراه و همخــوان اســتفاده کنی
ــعه  ــت و توس ــی دول ــو و حام ــای همس ــات گروه ه ــام جلس ــر در تم تفک
ــه  ــان توســعه ظرفیت هــای منطق ــات و کســانی کــه منادی و تحــول قاین
بــوده و از دولــت حمایــت می کردنــد، شــرکت کــردم و کمــک هــم کــردم. 

هــدف هــم ایــن بــود کــه تصمیم گیــر فــرد نباشــد، بلکــه جریــان و تفکــر 
ــن حرکــت را مصــادره و احســاس  ــده ای ای ــان ع ــن می ــا در ای باشــد، ام
ــن  ــای خــاص، ای ــک آق ــی ی ــان، یعن ــک جری ــه ی ــد ک ــرده و می گفتن ک
ــراد  ــا اف ــرد ی ــک ف ــد ی ــا برن ــان توســعه ب ــوب نیســت. این کــه جری مطل
خــاص گــره بخــورد و معرفــی شــود، مطلــوب نیســت و مــن بــه شــدت بــا 
ایــن امــر مخالفــم. برنــد مــا مــردم پابرهنــه منطقــه و وظیفــه مــا کشــف 
ــا  ــد ادع ــا نبای ــت. م ــا اس ــل آن ه ــکار ح ــه راه ــه و ارائ ــکات منطق مش
ــا داشــته باشــند. متأســفانه در  ــا ادع ــر م ــد ب ــردم بای داشــته باشــیم. م
میانــه راه افــرادی احســاس کردنــد محــور و ســتون فقــرات کار هســتند 
و تعییــن تکلیــف کــرده و البتــه هنــوز هــم تعییــن تکلیــف می کننــد و 
حتــی اکنــون هــم نامــه بــه ســران بلنــد پایــه و مســئولین عالــی رتبــه 
می نویســند کــه مــن را ناتــوان و ... معرفــی کننــد. ایــن معنــای دلســوزی 

بــرای مــردم نیســت.
ایــن جریــان شــخصی اســت و این کــه اگــر کســی را نمی خواهیــم 
ــه  ــن ب ــم، ای ــکاری کنی ــا وی هم ــم ب ــم و نمی توانی ــت نداری ــا دوس و ی
معنــای رویارویــی و تخریــب وی نیســت. این کــه پرچمــی را بلنــد کنیــم 
ــت،  ــف ماس ــد و مخال ــت، ض ــا نیس ــان م ــا جری ــی ب ــر کس ــم ه و بگویی
ایــن معنایــش فقــط خودخواهــی اســت. اکنــون شــاهد هســتیم برخــی 
ــروی(  ــور ه ــی )منظ ــد فان ــرح می کنن ــی مط ــد محل ــی در جرای حت
ــه راســت را می شناســد  ــه چــپ و ن ــرده اســت و ن ــی از سیاســت نب بوی
ــن  ــرای ای ــفم ب ــت. متأس ــود آورده اس ــی را به وج ــازار سیاس ــفته ب و آش
ــرای  ــد و ب ــری درس خوانده ان ــته های دیگ ــان در رش ــه خودش ــراد ک اف
ــخ  ــوم سیاســی کــه 20 ســال اســت مقــوالت تاری ــخ عل ــم تاری مــن معل
ــی  ــه مبان ــد ک ــرده می گیرن ــی خ ــم، به صورت ــت را درس می ده سیاس
ــت:  ــوده اس ــن ب ــًا روش ــن کام ــدگاه م ــم! دی ــت را نمی دان ــم سیاس عل

مســتقل و اعتدال گــرا.
ــودن نیســت،  ــه ب ــل وکیل الدول ــه دلی ــت ب ــا دول ــن ب ــی م ــت همراه عل
بلکــه بــه ایــن دلیــل بــود کــه نــگاه اعتدالــی دولــت را همســو بــا خــود 
ــان ســال 92  ــه جری ــن ب ــردم. م ــت ک ــت حمای ــن رو از دول ــدم. از ای دی
ــی روی داد و  ــاق مهم ــران اتف ــر ای ــخ معاص ــرا در تاری ــاد دارم، زی اعتق
ــکل  ــا ش ــه توانمندی ه ــتفاده از هم ــدال و اس ــای اعت ــر مبن ــی ب دولت
گرفــت. حــال نمی دانــم چگونــه برخــی بــه خــود جــرأت می دهنــد مــن 
ــت و  ــوان اس ــناخته و نات ــی ناش ــث سیاس ــه در مباح ــد ک ــم کنن را مته
ــود  ــه خ ــی ک ــد! در حال ــازی می کن ــت ب ــا راس ــم ب ــپ و ه ــا چ ــم ب ه
ــپ و  ــتند. چ ــکال هس ــار اش ــع دچ ــام مواض ــث اع ــان در بح ــن آقای ای
ــال  ــن س ــد از چندی ــه بع ــند. این ک ــردم باش ــت م ــد در خدم ــت بای راس
ــته های  ــر خواس ــی ب ــردم را مبتن ــته های م ــدید و خواس ــه ش وارد منطق
ــردم  ــته های م ــت. خواس ــت نیس ــد، درس ــن کنی ــش تبیی ــی خوی جناح

ــد. ــه باش ــی منطق ــای سیاس ــیرازه حرکت ه ــد ش بای
ــود  ــن خ ــال م ــن و امث ــه م ــه این ک ــتند، ن ــا هس ــت م ــردم ولی نعم م
ــن  ــگاه م ــی ن ــال نمایندگ ــی 4 س ــم. در ط ــردم بدانی ــت م را ولی نعم
ــی  ــی اعتدال ــودم و نگاه ــی نب ــع گروه ــال مناف ــود و به دنب غیرجناحــی ب
داشــتم کــه امــروز شــاهد آن هســتیم. نــگاه اعتدالــی جایــگاه و قدرتــی 
ــد؟  ــدا نکردن ــت پی ــت دس ــن معرف ــه ای ــور ب ــت، چط ــرده اس ــب ک کس
ــباب  ــدام اس ــه هیچ ک ــی افراط گرایان ــه و اصاح طلب ــی تندروان اصولگرای
ــرفصل  ــاف س ــن ائت ــود در ای ــرار ب ــذا ق ــد، ل ــت نبوده ان ــر و برک خی
مشــترک، اعتدال گرایــی باشــد نــه اصاح طلبــی و نــه اصولگرایــی. 
منشــأ حرکت هــای سیاســی بایــد از دل مــردم و بــرای مــردم و در 
جهــت حصــول بــه خواســته های مــردم باشــد. مــن در برخــی جریانــات 
ــای  ــم، گاه در رویکرده ــی را نمی بین ــی سیاس ــه واقع بین ــی منطق سیاس
ــار  ــدر دچ ــد و گاه آن ق ــم کرده ان ــردم را گ ــده اند و م ــم ش ــان گ خودش
حرف هــای کلیشــه ای شــده اند کــه فقــط کلیشــه ها را می بیننــد و 
ــردم. شــعاردادن کار  ــه مشــکات م ــم اســت، ن برای شــان کلیشــه ها مه

ــد کــرد.  ــد کــه چــه بای ــد دی ــام عمــل بای ســاده ای اســت، در مق
نگــرش مــن مســتقل بــا رویکــرد اعتدالــی اســت و هم چنــان بــه 
حرکت هــای افراطــی و تفریطــی به صــورت غیرقابــل اعتمــاد نــگاه 
ــا ظرفیت هــای جناحــی کنــار  ــم ب می کنــم و خیلــی بدیهــی اســت نتوان
ــث  ــا بح ــت ب ــود محوری ــرار ب ــا ق ــی گروه ه ــا برخ ــات ب ــم. در جلس بیای
ــمت  ــه س ــت را ب ــی حرک ــا برخ ــد، ام ــت باش ــت از دول ــدال و حمای اعت
ــگ  ــد و انتظــار داشــتند کــه مــن همرن ــر مســیر دادن ــی تغیی جناح گرای
ــد  ــر محمــد تأکی ــن حــرف ماهاتی ــه ای ــا مــن همیشــه ب ــان شــوم. ام آن
ــردم  ــت م ــر خواس ــردم را ب ــع م ــن مناف ــد: »م ــه می گوی ــم ک می کن

ترجیــح می دهــم.«
ــات وجــود  ــه انتخاب ــوط ب البتــه نکتــه ظریــف در حــوادث و مســائل مرب
دارد کــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه تــا زمانــی کــه بحــث تأییــد صاحیــت 
و در واقــع در مرحلــه اول کــه حوادثــی رخ داد و عــدم تأییــد صاحیــت 
مــن اعــام شــد، بعــد از چنــد روز احســاس کــردم خیلی هــا مصــر هســتند 
مــن در وضعیــت عــدم تأییــد صاحیــت بمانــم و مواضــع خودشــان را خیلــی 
تنــد کردنــد و روی حضــورم قلــم کشــیدند و ایــن فکــر را نــزد خــود کردنــد، 
کــه هــروی در عرصــه نیســت و مجبــور بــه حمایــت از ماســت. امــا بــا تأییــد 
ــه هــم ریخــت و بایــد از مــن  صاحیــت مــن خیلــی از معــادالت آقایــان ب
ــان را  ــان، آن ــه ای آن زم ــد هفت ــا چــون فضــای چن ــد، ام ــت می کردن حمای
ــه مــن ندارنــد و تأییــد نمی شــوم، عمــًا  ــود کــه نیــازی ب متقاعــد کــرده ب
حکــم قطعــی دادنــد و آشــکارا طــرح عبــور از هــروی را در دســتور کارشــان 
قــرار دادنــد و حتــی بــا تأییــد صاحیــت مــن حاضــر بــه تغییــر معادالتشــان 
نشــدند و مطــرح کردنــد کــه بایــد رســماً از جنــاح مــا حمایــت کنیــد و چون 
ــور از  ــان عمــاً طــرح عب ــی هســتم، آن ــودم مســتقل و اعتدال ــه ب مــن گفت

هــروی را ادامــه دادنــد.
فقــط  بلکــه  نبــود،  کار  در  بــود هــدف جامعــی  کامــًا مشــخص 
بحــث  در  برســند.  خودشــان  شــخصی  اهــداف  بــه  می خواســتند 
ــی  ــم، برخ ــاف نبودی ــراد در ائت ــه اف ــدن هم ــاهد باقی مان ــاف، ش ائت
ــی  ــی حت ــد و برخ ــند بودن ــه ناخرس ــورت گرفت ــا ص ــراد از حرکت ه اف
در هفته هــای آخــر از قاینــات خــارج شــدند. متأســفانه از جانــب برخــی 
مدعیــان ائتــاف، ثبــات بــر عقیــده و خردجمعــی در تصمیم گیــری کــه 
ــه  ــت ب ــه دس ــانی ک ــد. کس ــظ نش ــود، حف ــان ب ــعارهای آغازین ش از ش
ــترکی  ــدف مش ــراً ه ــد، ظاه ــب می کنن ــن را تخری ــد و م ــم برمی دارن قل
ــگاه مشــترک  ــن ن ــه داشــتند و ای ــدروی منطق ــرای تن ــاح اصولگ ــا جن ب
ــکال  ــه از اش ــدازد ک ــک می ان ــه ش ــا را ب ــگ خیلی ه ــت هماهن و حرک
متفــاوت ایــن دو جنــاح یــک تصمیــم و هــدف مشــترک در پــس پــرده 

ــاند. ــن را می رس ــن همی ــواهد و قرائ ــه ش ــه البت ــت؛ ک اس
مــن آن چــه را کــه نشــانه جاخالی کــردن و عــدول از مواضــع و حرف هــا 
ــر ســر حرف هــای خــود  ــان ب ــدادم و هم چن ــم باشــد، انجــام ن و قول های
در 4 ســال قبــل، در مســیر راه در مجلــس کــه در نطق هایــم در مجلــس 
ــش  ــی خوی ــه نمایندگ ــه ادام ــه ب ــرای این ک ــن ب ــتم. م ــد، هس ــان ش بی
جامعــه عمــل بپوشــانم، نتوانســتم تحــت هــر عنــوان و بــه هــر شــکلی بــا 

هــر جماعتــی ائتــاف کنــم.

در گفتگو اختصاصی طنین قاینات با دکتر هروی مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح شد

از بررسی علت قبول سمت جدید تا عملکرد 4 سال نمایندگی و بیان نگفته هایی از یک ائتالف نافرجام

 هروی: دیدگاه من کاماًل روشن بوده است مستقل و اعتدال گرا هستم

ــن  ــن میــان عــده ای ای ــا در ای • ام
حرکــت را مصــادره و احســاس 
یــک  کــه  می گفتنــد  و  کــرده 
ــاص.  ــای خ ــک آق ــی ی ــان یعن جری

ــه  ــد ر و ا ن ــی تن ــر ا ی ــو لگ • اص
ــه  ــر ا یان ــراط  گ ــی اف و اصالح  طلب
ــت  ــر و برک ــباب خی ــدام اس هیچ ک
در  بــود  قــرار  لــذا  نبوده انــد، 
ــترک  ــرفصل مش ــالف  س ــن ائت ای
نــه  باشــد،  اعتدال گرایــی 
اصولگرایــی. نــه  و  اصالح طلبــی 

ــال  ــن س ــد از چندی ــه بع • این ک
وارد منطقــه شــدید و خواســته های 

ــته های  ــر خواس ــی ب ــردم را مبتن م
ــد،  ــن کنی ــش تبیی ــی خوی جناح
خواســته های  نیســت.  درســت 
ــای  ــیرازه حرکت ه ــد ش ــردم بای م

ــد. ــه باش ــی منطق سیاس

• مــن در برخــی جریانــات سیاســی 
را  سیاســی  واقع بینــی  منطقــه 
رویکردهــای  در  گاه  نمی بینــم، 
خودشــان گــم شــده اند و مــردم را 
ــار  ــدر دچ ــد و گاه آن ق ــم کرده ان گ
شــده اند  کلیشــه ای  حرف هــای 
ــد  ــه ها را می بینن ــط کلیش ــه فق ک
نــه  کلیشــه ها  برای شــان  و 

ــت.  ــم اس ــردم مه ــکالت م مش

• مــن چــون خــود را خــادم و نوکــر 
ــم، انتظــار تشــویق و  ــردم می دان م
ــا  ــتم، ام ــی نداش ــپاس و قدردان س
ــی  ــال برخ ــی در قب ــه برخ این ک
کار  شــیوه  را  انــکار  واقعیت هــا 
را  این هــا  و  کننــد  خودشــان 
کتمــان کننــد، ایــن مغرضانــه 

ــت.  اس

ــودش  ــه خ ــه منطق ــی ب • هرکس
همیــن  بــه  و  دارد  تعلق خاطــر 
ــه  ــرافی ک ــل اش ــه دلی ــر و ب خاط
ــکالت آن دارم،  ــه و مش ــه منطق ب
ــه  ــا ک ــر کج ــم در ه ــعی می کن س
ــم. ــک کن ــه کم ــه منطق ــم، ب باش


