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توسعه آموزش عالی قاینات،
 فرصت هایی که از دست دادیم

ــه  ــات ک ــجویی قاین ــیون دانش ــزاری کمیس ــر برگ خب
ــده  ــات درج ش ــن قاین ــماره طنی ــن ش ــر آن در ای خب
اســت، در نــگاه اول خبــری امیدوارکننــده اســت؛ امــا در 
ــه اســت و آن قرارداشــتن  ــخ نهفت ورای آن، حقیقتــی تل
ــت،  ــی اس ــوزش عال ــعه آم ــه توس ــه اول در زمین در پل
امــری کــه در ســال های گذشــته همــواره یکــی از 
و  شهرســتان  برنامه هــای  مهم تریــن  و  اصلی تریــن 
ــه در  ــی ک ــا آفت ــت. ام ــوده اس ــه ب ــردم منطق ــال م آم
اســت،  بــوده  آن  گریبان گیــر  ســال ها  ایــن  طــول 
گره خــوردن بحث هــا و مجــادالت سیاســی بــا ایــن 
نمونــه در ســال های  به عنــوان  بــوده اســت.  بحــث 
ــای  ــی چــون تأســیس واحده ــاهد اقدامات ــه ش ــر ک اخی
ــا  ــر و ی ــگاه بزرگمه ــه دانش ــد ازجمل ــگاهی جدی دانش
افزوده شــدن رشــته های جدیــد، بحث هایــی شــدید 
ــورد  ــن م ــی در ای ــای فراوان ــم جدل ه ــر بگویی ــا بهت ی
اصــًا  آیــا  این کــه  ماننــد  بحث هایــی  درگرفــت، 
ــت  ــوده اس ــیس ب ــگاهی تأس ــای دانش ــیس واحده تأس
ــا  ــری دارد ی ــد ثم ــته های جدی ــزودن رش ــا؟ اف ــا ارتق ی
ــش  ــا پی ــا آن ج ــا گاه ت ــن بحث ه ــه ای ــر؟ مجموع خی
می رفــت کــه عــده ای بیــان می کردنــد باتوجــه بــه 
ــن  ــابه ای ــائلی مش ــگاه ها و مس ــت دانش ــش ظرفی افزای
ــات  ــعه قاین ــات در توس ــن اقدام ــه ای ــًا مجموع ــا اص آی
ــا  ــن بحث ه ــه ای ــدن ب ــه سرگرم ش ــت؟ نتیج ــر اس مؤث
ــه ایــن شــد کــه از فراهــم آوردن و بهبــود  فقــط منجــر ب
زیرســاخت ها و لــوازم توســعه دانشــگاهی و علمــی غافــل 
شــدیم و تــوان بســیاری از امــوری شــد کــه عمــًا هیــچ 
ثمــری دربرنداشــت و جالــب این کــه بــاز کســانی کــه بــا 
اقدامــات و جنجال آفرینی هــای خویــش عامــل بــروز 
ایــن وضعیــت در زمینــه توســعه آمــوزش عالــی شــدند و 
بــه نوعــی چــرخ حرکــت آن را کنــد نمودنــد از وضعیــت 
ــی  ــود مبن ــای خ ــرای ادع ــاهدی ب ــوان ش ــی به عن فعل
ــام  ــدارد، ن ــودی ن ــی س ــوزش عال ــعه آم ــه توس ــر این ک ب
ــای  ــیر بحث ه ــه اس ــای این ک ــر به ج ــاید اگ ــد. ش می برن
بیهــوده و کم اهمیــت در ایــن زمینــه می شــدیم، در 
ــگاه بســیار  ــروز در جای ــی ام ــه توســعه آمــوزش عال زمین
بهتــری قــرار داشــتیم و توســعه شهرســتان هــم بــر مــدار 
ــم  ــکات مه ــاره ای از مش ــت و پ ــرار می گرف ــری ق بهت
کــه امــروز گریبانگیــر مــردم و شهرســتان اســت، وجــود 
نداشــت شــاید اگــر ایــن توانــی کــه صــرف ایــن مجــادالت 
شــد، بــرای تأســیس دانشــگاه یــا دانشــکده علوم پزشــکی 
ــر را در زمینــه  ــه کار می گرفتیــم، وضعیتــی بســیار بهت ب
ــا  ــم. ام ــاهد بودی ــتان ش ــان در شهرس ــت و درم بهداش
افســوس کــه ایــن فرصت هــا را به راحتــی از دســت 
دادیــم. حــال بایــد امیــد داشــته باشــیم کــه ایــن تجربــه 
ــرای این کــه  ــا باشــد ب ــرای همــه م ــی ب ــخ درس عبرت تل
از بــروز چنیــن وضعیت هــای ناخوشــایندی در منطقــه در 

ــم. ــگیری کنی ــده پیش ــال های آین س

سـرمقـاله
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جواد رزوینی
مدیر مسئول

صاحبی: اقتصادمقاومتی و 
افزایش سرمایه گذاری در شعار 
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برگزاری جلسه کمیسیون 
دانشجویی قاینات

 

 

براتـی معـاون سیاسـی و اجتماعـی فرمانداری 
در جلسـه کمیسـیون دانشـجویی قاینات که با 
حضـور مسـئولین دانشـگاه ها و مراکز آمـوزش عالی 
برگـزار شـد، ضمـن تأکید بـر جلسـه را برنامه ریزی 
جهـت اتخاذ تدابیـر الزم جهت فراهم نمـودن زمینه 
جـذب دانشـجویان و فراهم نمـودن امکانـات رفاهی 
بـرای والدیـن آنـان در سـال تحصیلـی جدیـد،  از 
مسـئولین دانشـگاه ها خواسـت تا نسـبت به بررسی 
و مرتفـع سـاختن مشـکالت احتمالـی به خصـوص 
در زمینـه تأمیـن وسـیله ایـاب و ذهاب، سـاماندهی 
خوابگاه هـا و آماده سـازی فضـای دانشـگاه ها جهـت 
ورود دانشـجویان و اسـتقبال از دانشـجویان جدیـد 
اقـدام نماینـد. در ادامـه ایـن هـر یـک از رؤسـای 
از  گزارشـی  عالـی  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها 
در  مربوطـه  دانشـگاه  برنامه هـای  اهـم  و  عملکـرد 
از  اسـتقبال  و  دانشـگاه ها  بازگشـایی  بـا  رابطـه 

دانشجویان بیان نمودند.

برگزاری جلسه امنیت اجتماعی 
برای اصناف قاینات

اتـاق  ۲۴ شـهریور بـا حضـور مالکـی رئیـس 
فرمانـده  صادقـی  سـرگرد  جنـاب  اصنـاف، 
معاونـت  سـلیمانی  سـروان  جنـاب   ،۱۱ کالنتـری 
امنیـت اجتماعـی و جنـاب سـروان صادقـی رئیـس 
نیـروی  فرماندهـی  موادمخـدر  پیشـگیری  پلیـس 
انتظامـی و رؤسـای اتحادیه هـای تحت پوشـش اتاق 

اصنـاف برگـزار گردیـد.
در ایـن جلسـه مـوارد پیشـگیری از وقـوع جـرم و 
کاهـش آسـیب های اجتماعـی و نحـوه پیشـگیری 
از جرائـم و موادمخـدر تشـریح گردیـد و بـر ارتقای 
و  تعامـل  و  بازاریـان  و  اصنـاف  فرهنگـی  سـطح 
بازاریـان  و  اصنـاف  بیشـتر  مشـارکت  و  همـکاری 
بـا پرسـنل خـدوم نیـروی انتظامـی تأکیـد گردیـد 
و نیـروی انتظامـی نیـز آمادگـی خـود را به صـورت 
حضـوری و تلفنـی درخصوص همکاری بـا اصناف و 
بازاریـان در جهـت افزایـش امنیـت اجتماعـی اعالم 

. ند نمود

خبر

ایــن روزهــا دولــت تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفتــه 
اســت تــا بتوانــد رکــود حاکــم بــر شــهرک های 
ــد و  ــارج کن ــود خ ــه رک ــن گردن ــور را از ای ــی کش صنعت
ــر ســر  یکــی از سیاســت های دولــت رفــع موانــع تولیــد ب
راه واحدهــای صنعتــی اســت کــه در ایــن زمینــه وام هایــی 
ــود.  ــا می ش ــدی اعط ــای تولی ــرمایه گذاران واحده ــه س ب
ــدودی از  ــداد مح ــرای تع ــا ب ــن وام ه ــای ای ــه اعط اگرچ
واحدهــای تولیــدی کــه تــا حــدودی فعــال هســتند 
ــی کــه  ــا ســنگ های کالن کارایــی دارد امــا همیــن هــم ب
از ســوی برخــی بانک هــا در ســر راه ســرمایه گذاران قــرار 
ــا مشــکالتی مواجــه  می گیــرد اکثــر دریافت کننــدگان را ب
کــرده اســت. رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــا  ــکاری بانک ه ــدم هم ــه از ع ــا گالی ــن ب ــتان قای شهرس
بــا واحدهــای تولیــدی گفــت: ایــن طــرح در اکثــر مواقــع 
مقــرون بــه صرفــه نیســت چــرا کــه بــا کارمــزد ۱8 درصــد 
ارائــه می شــود )ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور 
ــران  ــه صنعتگ ــد ب ــتان وام ۲ درص ــا افغانس ــایه م همس
اعطــا می شــود( و ســرمایه گذاران در کشــور مؤظــف 
ــه پرداخــت ســودهای کالن هســتند و قطعــاً واحدهــای  ب
تولیــدی کــه کامــاًل تعطیــل هســتند بــا دریافــت ایــن وام 
فقــط می تواننــد بدهی هــای خــود بــه اداره امــور مالیاتــی، 
اقســاط معوقــه و تأمیــن اجتماعــی و... را پرداخــت کننــد و 

ــرد. ــورت نمی گی ــی ص ــد کار خاص ــاًل در تولی عم
ــه  ــد کمکــی ب ــر مســئولین می خواهن ــزود: اگ ــی اف صاحب
ــتر  ــکاری بیش ــد هم ــند، بای ــته باش ــد داش ــه تولی چرخ
امــور  ادارات  من جملــه  ادارات  و  ســازمان ها  بیــن 
ــت  ــد و حمای ــاد کنن ــی و... ایج ــن اجتماع ــی، تأمی مألیات
ــا  ــرد. وی ب ــورت گی ــرمایه گذاران ص ــوری از س کالن کش
بیــان این کــه مــا مخالــف اجــرای قانــون نیســتیم، گفــت: 
ــه  ــهرهایی ک ــوری در ش ــای کالن کش ــفانه قانون ه متأس
عمدتــاً صنعتــی نیســتند نیــز ارائــه می شــود کــه ایــن بــه 
ضــرر ســرمایه گذارانی اســت کــه در شــهرهای کوچک تــر 
در  متأســفانه  افــزود:  وی  می کننــد.  ســرمایه گذاری 
شــهرهای کوچــک مّرقانــون اجــرا می شــود و مانــع 
ایجــاد اشــتغال می شــوند کــه بایــد کمــک کنیــم کارهــا 
ــر روز  ــا ه ــی نهاده ــه بعض ــه این ک ــد ن ــک بیفت روی غلط
بــه بهانه هــای واهــی ســرمایه گذار را از کار و اقدامــات 

ــد. ــیمان کنن ــودش پش خ
راســتای  در  فقــط  مــا  این کــه  افــزود:  صاحبــی 
ــرای  ــم ب ــالم کنی ــم و اع ــعار بدهی ــی ش ــاد مقاومت اقتص
کافــی  پهــن می کنیــم  قرمــز  فــرش  ســرمایه گذاران 
ــه  ــود ن ــان داده ش ــم نش ــل ه ــتی در عم ــت و بایس نیس
این کــه هــر اداره ای بــه یــک ســمت و ســو رفتــه و 

مّرقانــون خــود را اجــرا کنــد.
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارات شهرســتان بــا بیان 

ــق  ــرای رون ــتان ها ب ــا در شهرس ــه ادارات و بانک ه این ک
ــدازی  ــع و مشــکالت ایجــاد و راه ان ــع موان ــردم و رف کار م
ــاه  ــرای رف ــن ادارات ب شــده اند گفــت: بهتــر اســت کــه ای
ــرای  ــی ب ــه مانع ــند ن ــرمایه گذاران باش ــردم و س ــال م ح
ــای  ــد به ــتانی بای ــر شهرس ــاً در ه ــتغال و قطع ــاد اش ایج
ــه ادارات و  ــز ب ــتانی نی ــئولین اس ــوی مس ــتری از س بیش
بانک هــای شهرســتانی داده شــود و دســت ادارات هــم در 
ــاز گذاشــته شــود. ــرای کمــک ب ــا بیشــتر ب ــن زمینه ه ای

وی افــزود: یقیــن بدانیــد افــراد غریبــه حاضــر بــه 
بایــد  لــذا  و  نیســتند  شهرســتان  در  ســرمایه گذاری 
در  کــه  را  خودمــان  همشــهریان  و  ســرمایه گذاران 
ــای  ــه طرح ه ــبت ب ــد را نس ــرمایه دارن ــهرها س کالن ش
ــت:  ــی گف ــم. صاحب ــه نمایی ــتان توجی ــادی شهرس اقتص
هســتند  مــردم  همیــن  دل  از  ســرمایه گذاران  ایــن 
اقتصــادی در  بــه طرح هــای  نســبت  اکثــراً  و مــردم 
ــته  ــی داش ــر برنامه های ــتند و اگ ــه نیس ــتان توجی شهرس
باشــیم و نســبت بــه راه انــدازی واحدهــای صنعتــی مــادر 
کــه در شهرســتان داریــم ازجملــه: ســیمان و فــوالد 
قایــن ســرمایه گذاران توجیــه شــوند قطعــاً زمینــه ایجــاد 
اشــتغال هــم در شهرســتان فراهــم می شــود. وی تصریــح 
کــرد: یکــی از برنامه هــای پیشــنهادی مــا برگــزاری 
همایــش ســرمایه گذاری و توســعه شهرســتان اســت و 
ــا  ــن زمینه ه ــا در ای ــا و نهاده ــه ارگان ه ــاً هم ــر قطع اگ

همــکاری داشــته و به عنــوان مثــال ۱00 میلیــون در ایــن 
ــی  ــه نوع ــه ب ــانی ک ــه کس ــرده و از هم ــه ک ــه هزین زمین
می تواننــد در ایجــاد و راه انــدازی صنایــع کوچــک باتوجــه 
بــه واحدهــای صنعتــی مــادر در شهرســتان توجیــه شــوند، 
ــتان  ــه شهرس ــون ب ــن ۱00 میلی ــر ای ــن براب ــاً چندی قطع
فایــده خواهــد رســید. صاحبــی ادامــه داد: مــردم از 
صنعــت سررشــته ندارنــد و اگــر توجیــه شــوند خــود پــای 
کار می آینــد و بــه نظــر مــن مــردم بــرای ایجــاد اشــتغال 
ــه  ــن زمین ــم در ای ــده اند و ادارات ه ــتی نش ــه درس توجی

مقصــر بوده انــد و گاهــاً کــم کاری کرده انــد. 
ــا  ــترین هزینه ه ــد بیش ــث تولی ــت: در بح ــار داش وی اظه
مربــوط بــه بخــش حمــل و نقــل اســت و قطعــاً کارخانه هــا 
و واحدهایــی کــه در شــهرها ایجــاد می شــود بایــد نزدیــک 
ــرای  ــه ب ــند ک ــدی باش ــد تولی ــن واح ــه ای ــواد اولی ــه م ب
ســرمایه گذار هــم ســودآور باشــد و اگــر در ایــن زمینه هــا 
ــم  ــئولین ه ــوند و مس ــی ش ــه اساس ــرمایه گذاران توجی س
همــکاری و همراهــی کنــد قطعــاً موفقیــت بیشــتری 

حاصــل خواهــد شــد.
وی افــزود: مــا در شهرســتان نیروهــای تحصیل کــرده 
زیــادی داریــم و زیرســاخت ها نیــز فراهــم اســت و باتوجــه 
بــه این کــه هــم مــرز بــا کشــور افغانســتان هســتیم، تّجــار 
ــران هســتند،  ــا ای ــه ب ــه معامل ــم حاضــر ب ــن کشــور ه ای
ــران  ــرزی ای ــه م ــدن بازارچ ــا تعطیل ش ــفانه ب ــا متأس ام
ــور  ــتان و کش ــه اس ــه نمون ــوان بازارچ ــه روزگاری به عن ک
ــر پیکــره اقتصــادی شهرســتان و  ــه ســنگینی ب ــود ضرب ب
اســتان وارد شــده اســت کــه می طلبــد مســئولین در 
ــدازی و  ــرای راه ان ــتری ب ــالش بیش ــز ت ــه نی ــن زمین ای
ــان  ــند. وی در پای ــته باش ــه داش ــن بازارچ ــدن ای فعال ش
ــی 6  ــن اداره ط ــای ای ــی از فعالیت ه ــه بخش ــاره ب ــا اش ب
ــا ایجــاد  ــرداری ب ــه بهره ب مــاه گذشــته، گفــت: یــک پروان
اشــتغال بــرای ۴7 نفــر در شــهرک صنعتــی قایــن صــادر 
ــدام اســت و  ــر در دســت اق ــه دیگ ــده اســت و ۲ پروان ش
ــون 8 جــواز تأســیس صــادر شــده اســت  هم چنیــن تاکن
و پیش بینــی می شــود بــرای 9۴ نفــر اشــتغال ایجــاد 
ــای ِکســِب صــادر  ــداد پروانه ه شــود. وی در خصــوص تع
ــه در  ــدور ۱83 پروان ــا ص ــت: ب ــاه، گف ــن 6 م ــده در ای ش
ایــن مــدت بــرای ۲00 نفــر اشــتغال ایجــاد شــده اســت. 
ــه واحدهــای صنفــی بازرســی شــده  ــا اشــاره ب صاحبــی ب
نیــز اظهــار داشــت: در طــول 6 مــاه گذشــته ۱778 مــورد 
ــداد 56  ــن تع ــه از ای ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص بازرس
مــورد تخلــف شناساســی شــده اســت و تاکنــون 50 مــورد 
پرونــده تخلــف بــه ارزش ریالــی 95 میلیــون و 636 هــزار 
و 78۱ ریــال تشــکیل شــده اســت. وی افــزود: در راســتای 
ــا  ــایر ارگان ه ــا س ــن بازرســی ها 9۴ گشــت مشــترک ب ای

انجــام شــده اســت. 

انتقاد رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قاینات از سنگ اندازی ادارت و بانک ها در مسیر اشتغال

صاحبی: اقتصادمقاومتی و افزایش سرمایه گذاری در شعار عملیاتی نمی شود

بانک هــای  و  ادارات 
بایــد  شهرســتان ها 
بــرای رفــاه حــال مــردم 
ســرمایه گذاران  و 
مانعــی  نــه  باشــند؛ 
ــتغال،  ــاد اش ــرای ایج ب
هــر  در  قطعــًا 
شهرســتانی بایــد بهــای 
ســوی  از  بیشــتری 
مســئولین اســتانی نیــز 

بــه ادارات داده شــود.
تعطیل شــدن  بــا 
ــران  بازارچــه مــرزی ای
ــوان  ــه روزگاری به عن ک
بازارچــه نمونــه اســتان 
بــود ضربــه  و کشــور 
پیکــره  بــر  ســنگینی 
شهرســتان  اقتصــادی 
شــده  وارد  اســتان  و 

اســت.

 هفته دفاع مقدس متعلق به 
جناح و حزب خاصی نیست

برنامه ریــزی  جلســه  در  فرمانــدار 
مقــدس،  دفــاع  هفتــه  بزرگداشــت 
گفــت: هفتــه دفــاع مقــدس بــا اصــل انقــاب 
و نظــام گــره خــورده اســت و اســتقال، 
از  نظامــی،  خودکفایــی  و  اقتــدار  عــزت، 
ــگ و  ــه جن ــود ک ــتاوردهایی ب ــن دس مهمتری
ــان  ــه ارمغ ــا ب ــرای کشــور م ــدس ب ــاع مق دف
ــاع  ــه دف ــس ســتاد بزرگداشــت هفت آورد. رئی
ــا اشــاره بــه این کــه فرهنــگ دفــاع  مقــدس ب
ــهادت  ــار و ش ــاد، ایث ــگ جه ــدس، فرهن مق
اســت؛ بیــان داشــت: در شــرایط کنونــی 
ــد  ــران می توانن ــه مدی ــی ک ــن خدمت بزرگتری
انجــام بدهنــد و ادامــه دهنــده راه امــام و 
ــه  ــا روحی ــه ب ــت ک ــن اس ــند؛ ای ــهدا، باش ش

جهــادی خدمتگــزار مــردم باشــند.
ــه  ــه هم ــق ب ــدس متعل ــاع مق ــت: دف وی گف
مــردم اســت؛ همان طــوری کــه دفــاع مقــدس 
ــور در  ــا حض ــردم ب ــد و م ــروع ش ــی ش مردم
ــیج  ــل بس ــه باط ــق علی ــرد ح ــای نب صحنه ه
شــدند و جان فشــانی نمودنــد؛ در شــرایط 
کنونــی هــم ایــن هفتــه متعلق بــه جنــاح، گروه 
و حــزب خاصــی نیســت و همــه بایــد پــای کار 
ــردم  ــوم م باشــند و از حضــور و مشــارکت عم
در بهتــر برگزارنمــودن برنامه هــای فرهنگــی و 
ترویــج فرهنــگ دفــاع مقــدس اســتفاده شــود. 
وی بــر اســتفاده از ظرفیــت گروه هــای هنــری 
ــال  ــازی و انتق ــش در فرهنگ س ــر و نمای تئات
فرهنــگ دفــاع مقــدس بــرای آگاه ســازی 
و  ســوم  نســل های  به ویــژه  مــردم  عمــوم 
ــه  ــن باتوجــه ب ــرد و هم چنی ــد ک ــارم تأکی چه
ــا  ــه ب ــن هفت ــارن ای ــدارس و تق ــایی م بازگش
شــروع بــه کار مــدارس، آمــوزش و پــرورش بــا 
دعــوت از اســاتید می توانــد در انتقــال فرهنــگ 
ــد به درســتی  ــرای نســل جدی ــاع مقــدس ب دف

ــد. اســتفاده نمای

دفاع مقدس

سال سوم - شماره  127مصاحبه
31 شهریور 1395

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



آگهی مزایده اموال غیرمنقول و منقول نوبت اول 

 - شــماره9۴۱0۴۲5633300۱93  اجراییــه  مفــاد  اجــرای  جهــت  در 
شــماره9۴09975633300۲7۱-  دادنامــه  بــه  ۱39۴/09/۱0مربــوط 
۱39۴/0۴/۲۴ صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی قایــن لــه 
شــرکت تعاونــی میــزان قایــن و علیــه شــرکت تعاونــی وحــدت قایــن، مقــدار 
8۱ مترمربــع از مجمــوع ۲۴۱/05 از ششــدانگ قطعــه زمیــن شــماره ۱0۱۴ 
ــات  ــی از بخــش ۱۱ قاین ــی از ۱960 اصل فرعــی مجــزی شــده از 967 فرع
بــه شــماره ثبــت 3۱77۲ واقــع در شــهر قایــن - شــهرک ولیعصــر - خیابــان 
جامــع یــاوری جنــب شــهرک اصنــاف ملکــی محکــوم علیــه کــه مقــدار ۱۴۱ 
مترمربــع از پــالک فــوق واگــذار شــده و مســاحت 80 مترمربــع باقــی مانــده 
ــع  ــر مترمرب ــرار ه ــوده از ق ــی شــکل ب ــه صــورت مثلت ــن ب ــت زمی و وضعی
یــک میلیــون ریــال و اموالــی شــامل ۱- کاشــی عقیــق یــزد درجــه ســه بــه 

ــه  ــاً ب ــه مجموع ــورت فل ــدد به ص ــداد ۱00 ع ــالوه تع ــن بع ــداد ۲5 کارت تع
ــه ارزش  ــن ب ــفری 5 کارت ــیه فس ــی حاش ــال، ۲- کاش ارزش ۲80۲500 ری
۱800000 ریــال، 3- ســنگ پلــه عــرض 35 ســانتی متر و ضخامــت ۴ 
ــال  ــع 350000 ری ــر مترمرب ــرار ه ــع از ق ــاً ۲۴ مترمرب ــانتی متر مجموع س
مجموعــاً بــه ارزش 8۴00000 ریــال، ۴- ســنگ پــالک تراورتــن ضخامــت ۲ 
ســانتی متر مجموعــاً 70 مترمربــع از قــرار هــر مترمربــع ۴۲0000 مجموعــاً 
بــه ارزش ۲9۴00000 ریــال، 5- موزاییــک گلــدار و رنگــی )مناصفــه 
رنگــی( 55 مترمربــع مجموعــاً بــه ارزش ۴6750000 ریــال، 6- ورق فلــزی 
)6 عــدد صفحــه ســتون ۲0 میلی متــری 50 در 50 و 7 عــدد صفحــه 
ــک  ــال و ی ــه ارزش 5835000 ری ــاً ب ــری ۴0 در ۴0( مجموع ۱5 میلی مت
دســتگاه بلوکه زنــی دســتی ۴ عــددی بــه ارزش 9000000 ریــال متعلــق بــه 
ــال  ــغ ۱83978500 ری ــی مبل ــت کارشناس ــا قیم ــاً ب ــه مجموع محکوم علی
توقیــف گردیــده فلــذا در اجــرای مــاده ۱۱۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی، 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــده ب ــق مزای ــه از طری ــوم ب ــال محک در قب

ــنبه مورخــه ۱395/07/۱8 از  ــده یک ش ــده:۱- جلســه مزای ــرایط مزای ش
ســاعت 9 لغایــت ۱0 صبــح بــا حضــور طرفیــن و نماینــده محتــرم دادســتان 
در دفتــر اجــراي احــکام مدنــي دادگســتري قایــن برگــزار خواهــد شــد. ۲- 
متقاضیــان مي تواننــد در مــدت 5 روز قبــل از جلســه مزایــده از ملــک مــورد 

نظــر بازدیــد بــه عمــل آورنــد.
ــي در مــورد فــوق،  ــون اجــراي احــکام مدن 3- مزایــده وفــق مــاده ۱۲8 قان
ــه  ــذار و کلی ــن قیمــت پیشــنهادي واگ ــه باالتری ــه شــروع و ب از قیمــت پای

ــد. ــده مي باش ــده مزای ــده برن ــر عه ــرا ب ــاي اج هزینه ه
ــنهادي  ــغ پیش ــد مبل ــت ده درص ــس مي بایس ــده، في المجل ــده مزای ۴- برن
ــه  ــاه ب ــي را ظــرف یک م ــع و الباق ــه حســاب ســپرده دادگســتري تودی را ب

ــد. ــه نمای حســاب مذکــور تودیــع و فیــش مربوطــه را ارائ
5- چنان چــه متقاضــي پــس از برنده شــدن انصــراف نمایــد، مبلــغ واریــزي 

ودیعــه بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد.
مديراجراياحکاممدنيدادگستريقاين-محمدحسينبنياسدي
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رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
ــزار  ــش از ۱5 ه ــور بی ــن از حض ــگری قای گردش
مســافر و گردشــگر در تعطیــالت تابســتانی امســال در 
ــه  ــه ب ــت: باتوج ــار داش ــی اظه ــر داد. عباس ــن خب قای
تعطیــالت تابســتانی و قرارگرفتــن شهرســتان قاینــات 
ــش  ــه بی ــام رضــا)ع( ماهان ــن ام ــردد زائری در مســیر ت
ــگری،  ــای گردش ــر در کمپ ه ــافر و زائ ــزار مس از 5 ه
ــری  ــن، خض ــهرهای قای ــای ش ــدارس، مهمانپذیره م
دشــت بیــاض، آرین شــهر اســکان یافتــه و یــا از 
شهرســتان  گردشــگری  مناطــق  و  تاریخــی  آثــار 
بازدیــد داشــتند. وی یکــی از قابلیت هــای قاینــات 
ــی در  ــی ترانزیت ــاده اصل ــر ج ــودن۱۲0 کیلومت را داراب
نــوار شــرقی کشــور دانســت و گفــت: یکــی از راه هــای 
ــه در اطــراف جــاده  ــدگاری مســافرین ایجــاد جاذب مان
ــد.  ــز می طلب اســت کــه توجــه بیشــتر مســئولین را نی
بازارچه هــای  نیــز  حاضــر  درحــال  افــزود:  وی 
صنایع دســتی مســتقر در ایــن جــاده و واحدهــای 
پذیرایــی بیــن جــاده ای تــا حــدی توانســته اســت  نظــر 
ــد و  ــذب کن ــود ج ــه خ ــگران را ب ــافرین و گردش مس
ــا همــکاری برخــی از  ــن اداره ب ــه ای ــی ک ــا برنامه های ب
ــتور کار دارد  ــتان در دس ــازمان های شهرس ادارات و س
ــداری  ــت فرمان ــه هم ــه ب ــم گیری ک ــارات چش و اعتب
در بحــث گردشــگری گذاشــته شــده اســت امیدواریــم 
ــا ایجــاد جاذبــه میــزان حضــور و مانــدگاری  بتوانیــم ب
تــردد  ایــن مســیر  در  زائرینــی کــه  و  مســافرین 
ــح  ــم. وی تصری ــد را در شهرســتان بیشــتر کنی می کنن
کــرد؛ قطعــاً هرچــه امکانــات در مســیر تــردد مســافرین 
افزایــش یابــد، مانــدگاری آن هــا نیــز در شــهر افزایــش 
خواهــد یافــت. عباســی گفــت: در طــی تابســتان 
ــای  ــوه و موزه ه ــه ک ــر و قلع ــع، بوذجمه ــجد جام مس
ــت. ــدگان را داش ــار بازدیدکنن ــتری آم ــتان بیش شهرس
حداقــل  روزانــه  این کــه  بــه  باتوجــه  افــزود:  وی 
حــرم  پاکســتانی  زائریــن  از  اتوبــوس  دســتگاه   ۲
دارنــد  تــردد  مســیر  ایــن  از  علی بن موســی الرضا 
به صــورت میانگیــن ماهانــه بیــش از ۲00 نفــر از 
زائریــن پاکســتانی نیــز از اماکــن تاریخــی و موزه هــای 
شــهر قایــن بازدیــد داشــته اند. عباســی هم چنیــن 
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــترانکار س ــوث اس ــد پریم از بازدی
ــتان  ــای شهرس ــتان از موزه ه ــواری کوهس دوچرخه س

ــر داد. ــن خب قای
.

 470هزار نوبت رأس واکسیناسیون 
دام در قاینات

رئیــس شــبکه دامپزشــکی قاینــات گفــت: یکــی از 
مهمتریــن وظایــف دامپزشــکی انجام واکسیناســیون 
علیــه بیماری هــای دامــی و بیماری هــای مشــترک بیــن 
ــن  ــزود: در همی ــری اف ــر گوه ــت. دکت ــان و دام اس انس
راســتا شــبکه دامپزشــکی قاینــات از ابتــدای ســال تاکنون 
۴70 هــزار و ۴5۲ نوبــت ســر دام را بــا وجــود عــدم حضور 
ــرده  ــگان، واکســینه ک بخــش خصوصــی و به صــورت رای
اســت کــه باالترین عملکــرد واکسیناســیون دام در اســتان 

بــوده اســت.
.

بررسی مشکالت روستای شاهیک

فرمانــدار قاینــات در جلســه بررســی مســائل 
ــور  ــا حض ــه ب ــاهیک ک ــتای ش ــکالت روس و مش
بخشــدار مرکــزی، تعــدادی از مســئولین دســتگاه های 
روســتای  معتمدیــن  و  دهیــار  و  خدمات رســان 

ــه این کــه سیاســت  ــا اشــاره ب شــاهیک برگــزار شــد؛ ب
زیربنایــی،  خدمــات  ارائــه  در  مــا  برنامــه کاری  و 
سیاســت، همــه یــا هیــچ اســت؛ اظهــار داشــت: یکــی از 
مشــکالتی کــه در ایــن روســتا وجــود دارد؛ ایــن اســت 
ــه تعــدادی از اهالــی و باغــداران ایــن روســتا در  کــه ب
گذشــته بــه هــر دلیــل یــک ســری خدمــات زیربنایــی 
داده شــده اســت در صورتــی کــه در جــوار همــان فــرد، 
افــرادی هســتند کــه از آن محرومنــد. لــذا رویــه و نظــر 
مــا بــر ایــن اســت کــه بایــد همــه افــراد یــک منطقــه 
ــک  ــه ی ــد؛ ن ــد گردن ــات الزم بهره من ــه از خدم و محل
ــه  ــه این ک ــه ب ــرد، باتوج ــح ک ــی. وی تصری ــده خاص ع
روســتای شــاهیک تفــرج گاه و منطقــه ییالقــی بســیار 
ــه  ــی مربوط ــن اراض ــهروندان و مالکی ــرای ش ــی ب خوب
ــه از  ــرای این ک ــاهیک ب ــات ش ــن باغ ــد؛ مالکی می باش
ــد مجوزهــای  ــد؛ بای ــی بهره منــد گردن خدمــات زیربنای
الزم را از جهــاد کشــاورزی اخــد نماینــد. وی بــا اشــاره 
بــه خشکســالی های متوالــی و دغدغــه تأمیــن آب 
ــن  ــن ای ــاورزان و مالکی ــه کش ــاورزی ب ــرب و کش ش
ــهیالت  ــتفاده از تس ــن اس ــرد، ضم ــه ک ــتا توصی روس
ــاورزی و  ــش کش ــرای بخ ــت ب ــه دول ــی ک ــیار خوب بس
اجــرای طرح هــای نویــن آبیــاری و کشــت محصــوالت 
کشــاورزی در نظــر گرفتــه اســت؛ در جهت حفــظ منابع 
آبــی موجــود بیــش از پیــش تــالش کننــد. وی با اشــاره 
ــر چــاه  ــه در خصــوص حف ــه مســائل و مشــکالتی ک ب
ــی، از  ــه جــای قنــات، بهره منــدی از خدمــات زیربنای ب
قبیــل آب، بــرق و گاز بــرای باغــات، ســاماندهی ورودی 
ــن  ــت زمی ــادی، درخواس ــرح ه ــری ط ــتا، بازنگ روس
ــاب  ــد، خط ــان ش ــوارد بی ــر م ــتان و دیگ ــرای گورس ب
ــق و  ــد نمــود: ضمــن بررســی دقی ــه مســئولین تأکی ب
ــا  کارشناســی و رعایــت قوانیــن و مقــررات در رابطــه ب
مــوارد بیــان شــده، نهایــت مســاعدت و همــکاری الزم 
ــاورزان  ــا کش ــده ب ــائل مطرح ش ــع مس ــوص رف در خص
ــرد. ــاهیک صــورت پذی ــتای ش ــات روس ــن باغ و مالکی

در ایــن جلســه بیکــی بخشــدار مرکــزی گــزارش 
مفصلــی از وضعیــت کلــی روســتا و مســائل و مشــکالت 
ــده  ــه نماین ــود و در ادام ــان نم ــاهیک بی ــتای ش روس
مالکیــن بــه بیــان اهــم مشــکالت از قبیــل: حفــر چــاه 
به جــای قنــات، ســاماندهی ورودی روســتا، الحــاق 
ــوص  ــاعدت در خص ــتا، مس ــه روس ــاهیک ب ــات ش باغ
باغــات  بــرای  زیربنایــی  خدمــات  از  بهره منــدی 
شــاهیک و اختصــاص زمیــن بــرای گورســتان و دیگــر 

ــت. ــوارد پرداخ م

 افزایش میزان والدت در قاینات
رئیــس اداره ثبــت احــوال قاینــات در جلســه 
حیاتــی  وقایــع  ثبــت  هماهنگــی  شــورای 
شهرســتان بــا بیــان این کــه توســعه در هــر جامعــه ای 
بــر پایــه برنامه ریــزی اســتوار اســت، اظهارداشــت: 
ثبــت بــه هنــگام وقایــع حیاتــی، یکــی از اساســی ترین 
و  دقیــق  آمارهــای  ارائــه  اهرم هــای  مهم تریــن  و 
واقعــی اســت. رجــب زاده افــزود: در شهرســتان قاینــات 
بــا همــکاری ادارات و نهادهــای مختلــف مشــکل حادی 
ــع  ــم و در برخــی از مواق ــع نداری ــت وقای ــه ثب در زمین
ازجملــه وقایــع وفــات گاهــی بــه دلیــل درگیری هــای 
ــرد  ــر صــورت می گی ــت آن دیرت ــا ثب روحــی خانواده ه
کــه نیــاز بــه توجیــه مــردم توســط دهیاری هــا و 
ــع  ــی از وقای ــه گزارش ــا ارائ ــم. وی ب ــداری ها داری بخش
حیاتــی شهرســتان گفــت: در ۴ ماهــه اول امســال 8۴6 
ــه در  ــید ک ــت رس ــه ثب ــتان ب ــه والدت در شهرس واقع
ــدم  ــته %59ص ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب مقایس
درصــد افزایــش داشــته اســت، کــه ۴6۱ واقعــه شــهری 
ــترین  ــت: بیش ــود. وی گف ــتایی ب ــه روس و 387 واقع
ــم  ــا رق ــال ب ــنی 30 - 3۴ س ــروه س ــدآوری در گ فرزن
ــروه  ــع در گ ــادران واق ــد از آن م ــد و بع ۲7/ ۴8 درص
ســنی ۲5 - ۲9 ســال بــا رقــم ۲5/ 83 درصــد و گــروه 
ــرار  ــد ق ــم ۲3/ 58 درص ــا رق ــال ب ــنی۲0 - ۲۴ س س
ــز در  ــات نی ــه وف ــت: ۱88 واقع ــب زاده گف ــد. رج دارن
ایــن مــدت بــه وقــوع پیوســت کــه نســبت بــه مــدت 
ــه  مشــابه ســال گذشــته ۲/ 8 درصــد کاهــش یافت.ک
8۲ مــورد شــهری و ۱06 مــورد روســتایی بــوده اســت. 
ــاه اول ســال حضــور بیــش از  وی گفــت: در طــی 6 م
ــوال  ــت اح ــده در اداره ثب ــه کنن ــر مراجع ــزار نف ۱۱ ه
ــات  ــر از اقدام ــی دیگ ــد. وی یک ــت ش ــتان ثب شهرس
عنــوان  مکانیــزه  شناســنامه  صــدور  را  اداره  ایــن 
ــزه  ــنامه مکانی ــون ۲0695 شناس ــت: تاکن ــرد و گف ک
ــه اول   ــت و در ۴ ماه ــده اس ــادر ش ــتان ص در شهرس
امســال ۱700شناســنامه مکانیــزه صــادر شــده اســت. 
ــمند در  ــی هوش ــدور ۲665 کارت مل ــب زاده از ص رج
ــام  ــج ن ــی پن ــر داد. وی فراوان ــدت خب ــن م ــی ای ط
ــن امیرعلــی،  اول در بیــن پســران را در شهرســتان قای
ابوالفضــل، امیرحســین، محمدطاهــا و علــی و فراوانــی 
ــه  ــه، فاطم ــران را فاطم ــن دخت ــام در بی ــترین ن بیش

ــرد. ــالم ک ــرا اع ــن زه ــب و نازنی ــرا، زین ــرا، زه زه

پیش بینی برداشت بیش از 990 تن 
پسته خشک در قاین

گفــت:  قاینــات  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
ــات زیرکشــت پســته  ــار از اراضــی قاین ۱585هکت
ــار  ــارور و 535 هکت ــار آن ب ــه ۱050 هکت ــد ک می باش
از آن غیربــارور اســت. وی افــزود: مهم تریــن ارقــام 
ــه قوچــی،  ــی، کل ــات بادامــی ســفید، فندق پســته قاین
احمدآقایــی و اکبــری اســت و پیش بینــی می شــود 
ــات  ــک از باغ ــته خش ــن پس ــوع 998 ت ــه در مجم ک
ــه  ــبت ب ــه نس ــود ک ــت ش ــتان برداش ــته شهرس پس
ــح  ــجادی تصری ــت. س ــه اس ــش یافت ــل کاه ــال قب س
ــان، گرمازدگــی،  کــرد: حــوادث طبیعــی از قبیــل طوف
ــه محصــوالت  ــادی را ب ــارات زی ــی خس ــانات دمای نوس
ــر اثــر حــوادث  پســته وارد نمــوده اســت. وی افــزود: ب
ــن  ــته کاران قای ــه پس ــال ب ــارد ری ــی 3۴0 میلی طبیع
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــت. مدی ــده اس ــارت وارد ش خس
کارگاه  مــورد   5 از  بیــش  برگــزاری  افــزود:  قایــن 
ــاری  ــی ج ــال زراع ــته کاران در س ــژه پس ــی وی آموزش
خبــر داد. ســجادی گفــت: در قاینــات 3 واحــد مکانیــزه 
ــال و۱0  ــزه فع ــه مکانی ــد نیم ــته و ۲ واح ــط پس ضب
دســتگاه پوســت کنی کوچــک خانگــی وجــود دارد.

معرفی رئیس جدید اداره
 امور مالیاتی قاین

فرمانــدار قاینــات در مراســم تکریــم و معارفــه 
ــات،  ــی شهرســتان قاین ــور مالیات ــد ام رئیــس جدی
گفــت: گــردش نخبــگان و مدیــران بــرای پویایــی 
ــه  ــاب ب ــی خط ــرورت دارد. کهن تراب ــازمان ض ــک س ی
ــات  ــی شهرســتان قاین ــور مالیات ــد اداره ام ــس جدی رئی
ــای  ــازار و واحده ــی ب ــت فعل ــه وضعی ــه ب ــت: باتوج گف
تولیــدی کــه در ســال های اخیــر دچــار رکــود هســتند و 
ــر، یکــی از دغدغه هــای  خشکســالی های ســال های اخی
مــا وضعیــت معیشــتی و مشــکالتی اســت کــه گریبانگیر 
اصنــاف و واحدهــای تولیــدی در شــهرک های صنعتــی 
ــل  ــه حداق ــت ک ــن اس ــا ای ــت م ــذا درخواس ــت و ل اس
همــکاری الزم یــا ایــن قشــر از افــراد جامعــه را داشــته 
باشــید. در پایــان ضمــن تقدیــر از جــواد طهانــی رئیــس 
اداره امــور مالیاتــی کــه بازنشســت شــده اســت، مهــری 

ــد. ــی گردی ــن اداره معرف ــد ای ــس جدی ــوان رئی به عن

بررسی مسائل مرکز نشاط در 
نشست  فرماندار با مدیر عامل 

ــل  ــر عام ــا مدی ــه ب ــت کاری ک ــدار در نشس فرمان
ــن و  ــاط قای ــی نش ــه و غیرانتفاع ــه خیری مؤسس
ســایر کارکنــان ایــن مرکــز بــا وی داشــتند؛ بــا تقدیــر 
از خدمــات مجموعــه عوامــل ایــن مرکــز کــه در 
شــرایط بســیار ســخت بــه افــراد دارای مشــکل خدمــت 
می نماینــد؛ گفــت: مؤسســات و مراکــز خیریــه زیــادی 
ــات  ــتی، در قاین ــر اداره بهزیس ــر نظ ــه زی ــتند ک هس
ــا همــت مســئولین مربوطــه  ــد تاکنــون ب فعالیــت دارن
و خیریــن منشــأ خیــرات و بــرکات زیــادی در راســتای 
کمــک بــه افــرادی کــه دارای نیازهــا و مشــکالت ویــژه 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــد. کهن تراب ــه نموده ان ــتند؛ ارائ هس
همــه افــراد در مراکــز نشــاط و مراکزی مشــابه، مشــتاق 
ــه  ــزی ک ــردن در مراک ــذا خدمت ک ــت هســتند. ل خدم
ــراد دارای مشــکالت جســمی و حرکتــی و نیازهــای  اف

ــد. ــزه می خواه ــق و انگی ــتند؛ عش ــژه هس وی
وی در رابطــه بــا مســائل و مشــکالتی کــه از ســوی فلکــی 
مدیرعامــل مرکــز نشــاط مبنــی بــر اختصــاص اعتبــارات 
ــز  ــن مرک ــل ســاختمان در حــال احــداث ای ــرای تکمی ب
ــرای  ــارات ب ــود اعتب ــه کمب ــان شــد؛ گفــت: باتوجــه ب بی
تأمیــن اعتبــارات الزم جهــت تکمیــل ســاختمان احداثــی 
ایــن مرکــز بایســتی از ظرفیــت خیریــن اســتفاده شــود 
کــه در ایــن راســتا هرگونــه تعامــل و همــکاری از ســوی 
ــدای  ــد شــد. در ابت ــاز باشــد؛ انجــام خواه ــداری نی فرمان
ــه و  ــه خیری ــل مؤسس ــر عام ــی مدی ــت، فلک ــن نشس ای
غیرانتفاعــی نشــاط قایــن گزارشــی از اهــم اقدامــات 
صــورت گرفتــه ایــن مرکــز در خدمت رســانی بــه جامعــه 
ــی  ــان نمــود و خواســتار تســریع در جابه جای ــش بی هدف
ــه  ــی ب ــک مال ــز و کم ــن مرک ــیه ای ــرق حاش ــای ب تیره
جهــت تکمیــل ســاختمان در حــال احــداث مرکــز شــد.

مسابقه قوی ترین مردان ایران
 در قاین

ــدام اســتان  رئیــس هیئــت بدنســازی و پــرورش ان
از برگــزاری مســابقات قوی تریــن مــردان ایــران در 
ــا حضــور اســتان های  وزن مثبــت ۱05 کیلوگــرم ب
سراســر کشــور بــه میزبانــی قایــن در دهــه فجــر خبــر 
بیرجنــد  در  گفــت:  محمدپرســت  محمدامیــن  داد. 
ــا  ــد و بن ــذب نش ــابقات ج ــن مس ــرای ای ــری ب اسپانس
بــه درخواســت شــرکت پســته امیــن زاده  میزبانــی 
ــد.  ــذار ش ــات واگ ــتان قاین ــه شهرس ــابقات ب ــن مس ای
ــا  ــن رقابت ه ــی ای ــش تلویزیون ــه پخ ــاره ب ــا اش وی ب
بیــان کــرد: از شــرکت کنندگان حاضــر در رقابت هــا 
30 نفــر بــرای مســابقات قوی تریــن مــردان ایــران 
انتخــاب می شــوند. وی گفــت: باتوجــه بــه این کــه ایــن 
مســابقات بــرای هیئت هــا نفــع مالــی داشــته 8 اســتان 
ــح  ــد. وی تصری ــا بودن ــن رقابت ه ــزاری ای متقاضــی برگ
کــرد: باتوجــه بــه حضــور ورزشــکارن در ســال گذشــته 
ــن رقابت هــا حضــور حــدود 300 نفــر پیش بینــی  در ای
شــده  کــه بــرای تمامــی ایــن افــراد در بحــث خوابــگاه و 
غــذا تدابیــر الزم اندیشــیده شــده  اســت. وی خاطرنشــان 
ــز  ــا جوای ــن رقابت ه ــا ششــم ای ــرات اول ت ــه نف ــرد: ب ک

نقــدی اهــداء خواهــد شــد.

ایستگاه مهردرانتظار همدلی در 
مسجد جامع قاین

مدیــر کمیتــه امــداد امــام قایــن در مراســم جشــن 
عاطفه هــا کــه بــا عنــوان مهــر در انتظارهمدلــی در 
ــزار شــد، گفــت: در شهرســتان  ــن برگ مســجدجامع قای
قایــن بیــش از ۱000دانش آمــوز تحــت پوشــش کمیتــه 
ــز  ــوز نی ــه۴00 دانش آم ــتند ک ــتان هس ــداد شهرس ام
 3۲0 این کــه  بیــان  بــا  فارابــی  می باشــند.  یتیــم 
ــز در شهرســتان تحــت پوشــش  ــالج نی ــار صعب الع بیم
ــت:  ــان داش ــتند، بی ــن هس ــداد قای ــه ام ــات کمیت خدم
ــتند  ــر هس ــر زمین گی ــاران ۱38 نف ــداد بیم ــن تع از ای
ــتان  ــات در شهرس ــترک صدق ــت: ۱6800 مش . وی گف
داریــم کــه کمک هــای دریافتــی بــرای برنامه هــای 
ــی  ــود. کهن تراب ــتفاده می ش ــداد اس ــه ام ــه کمیت خیری
فرمانــدار نیــز در ایــن مراســم گفــت: بــرای ساخته شــدن 
ــود  ــادی وج ــای زی ــل، راه ه ــدا و تکام ــه خ ــیدن ب و رس
دارد؛ ولــی نزدیک تریــن راه رســیدن بــه خــدا و تکامــل، 
کمــک بــه محرومیــن، همنــوع و بــرادران دینــی نیازمنــد 
اســت. در پایــان ایــن مراســم از پــدر شــهید اذانــی کــه 
بیشــترین صدقــه را در ســطح شهرســتان به صــورت 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــه هم ــد ب ــت می کن ــه پرداخ ماهان

تجلیــل شــد.

 بیانیه مهم »سردار سلیمانی« و خط بطالن بر شایعات:
 تا آخر عمر در همین جایگاه »سربازی« 

خواهم بود
ــال  ــه دنب ــوز، ب ــپاه نی ــل از س ــه نق ــاب ب ــزارش انتخ ــه گ ب
ــر  ــای اخی ــی هفته ه ــات روان ــانه ای و عملی ــازی های رس فضاس
رســانه های بیگانــه و نیــز برخــی مقامــات آمریکایــی پیرامــون 
سرلشــکر حــاج قاســم ســلیمانی فرمانــده محبــوب، مردمــی، انقالبــی 
و والیت مــدار نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی وی در 
بیانیــه ای تأکیــد کــرد: مــردم عزیــز ایــران بــه اظهــارات تفرقه افکنانــه 

ــد.  ــا نکنن دشــمنان اعتن
متن بیانیه سرلشکر حاج قاسم سلیمانی: 

 بسم ا... الرحمن الرحیم
بــا اهــدای ســالم و درود خالصانــه بــه محضــر رهبــر معظــم و حکیــم 
انقــالب اســالمی و ملــت شــریف و عزیز ایــران؛ در پاســخ بــه اظهارات 
تفرقــه افکنانــه اخیــر دشــمن و مطالبــی کــه حــول آن بیــان و القــا 
می شــود، عــرض می کنــم جبهــه دشــمنان انقــالب و نظــام مقــدس 
ــه  ــدف تفرق ــا ه ــواره ب ــود را هم ــخنان خ ــالمی س ــوری اس جمه
ــی و  ــردم انقالب ــه م ــد و یکپارچ ــوف متح ــن صف ــل بی ــاد تقاب و ایج
رشــید بیــان می کنــد؛ لــذا هیــچ گاه نبایــد بــه آن توجــه و اعتنایــی 
کــرد. حقیــر ســرباز صفــر والیــت و نظــام جمهــوری اســالمی و ملــت 
ــتعانت از خــدای  ــا اس ــوده و انشــاءا... ب ــم ب ــر از جان شــجاع و عزیزت
ســبحان تــا آخــر عمــر در همیــن جایــگاه »ســربازی« خواهــم بــود. 
از همــه بــرادران و خواهــران عزیــزم خواهشــمندم بــا بی اعتنایــی بــه 
ــه دشــمنان اجــازه ندهنــد وقــت  ــه و تفرقه افکنان اظهــارات فریبکاران
ــداف و مقاصــد شــوم  ــت صــرف اه ــن مل ــزاران ای ارزشــمند خدمتگ

دشــمنان گــردد. والســالم. قاســم ســلیمانی- ۲5 شــهریور95

سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا:
 هرگز نباید به سوی تنش با عربستان حرکت 
کنیم/عربستان در شهادت 200 هزار ایرانی 

در دفاع مقدس شریک است
 

ــی  ــه آینده پژوه ــترک مؤسس ــت مش ــوی در نشس ــردار صف س
ــی  ــای بین الملل ــوزش و پژوهش ه ــز آم ــالم و مرک ــان اس جه
ــک  ــا ی ــارس، م ــک خلیج ف ــوزه ژئوپلیتی ــت: در ح ــور گف وزارت ام
ــاً  ــم. مخصوص ــعودی داری ــتان س ــام عربس ــه ن ــتراتژیک ب ــب اس رقی
شــاید  یــا  آمریکایی هــا  مدیریــت  بــا  فعلی شــان  وضعیــت  در 
ــط  ــک رواب ــران ی ــا ای ــد ب ــن می خواهن ــر م ــه نظ ــت ها. ب صهیونیس
ــه  ــه داد: ســعودی ها نســبت ب ــد. وی ادام ــه وجــود آورن ــود ب تنش آل
ــت های  ــتند و شکس ــرض هس ــران معت ــی ای ــش وزن ژئوپلیتیک افزای
ــردن  ــه گ ــن را ب ــی در یم ــان و حت ــراق، لبن ــوریه، ع ــود در س خ
سیاســت های  نتیجــه  ایــن  کــه  حالــی  در  می اندازنــد.  ایــران 
نــه چنــدان خــوب آن هــا و خریــد ســالح و غیــره بــر مبنــای 
ــال  ــا به ح ــران ت ــه ای ــن این ک ــت. ضم ــی اس ــاد نفت ــای زی پول ه
ــن  ــاله بیش تری ــگ 8 س ــرده اســت. در جن بســیار خویشــتن داری ک
دولت هایــی کــه بــه عــراق کمــک کردنــد، عربســتان و کویــت 
ــا را  ــن پول ه ــراق ای ــد و ع ــراق دادن ــه ع ــا دالر را ب ــد. میلیارده بودن
تبدیــل بــه موشــک و بمــب علیــه ایــران کــرد کــه در شــهادت ۲00 
هــزار نفــر شــهید ایــران شــریک اســت. وی تصریــح کــرد: عربســتان 
تــا به حــال فجایــع بزرگــی بــرای حجــاج مــا بــه وجــود آورده اســت 
ــی در ســال  ــد صــد ایران ــا و شــهادت چن ــه من ــه اش فاجع ــه نمون ک
ــم  ــی ه ــرایط کنون ــت ش ــکار مدیری ــارۀ راه ــوی درب ــود. صف ــل ب قب
تأکیــد کــرد: بــه هــر جهــت در ایــن حــوزه پیشــنهاد مــن ایــن اســت 
کــه مــا بایــد روابط مــان را بــا کشــورهای عمــان، کویــت حتــی قطــر 
ــه  ــا ب ــم. م ــدارا کنی ــعودی ها م ــا س ــه ب ــم و در رابط ــر کنی بیش ت
ــا ســعودی ها حرکــت کنیــم.  ــه ســمت تنــش ب ــد ب هیــچ وجــه نبای
صلــح، امنیــت و قــدرت برتــر خلیج فــارس از آِن ماســت کــه ایــن را 

آمریکایی هــا هــم می داننــد.

پزشکیان: دفاع رهبری نبود، تیم مذاکره به 
جرم خیانت اعدام می شد

ــای  ــا و هجمه ه ــه حمله ه ــاره ب ــا اش ــس ب ــس مجل ــب رئی نای
مخالفــان از مذاکــرات هســته ای و برجــام اظهــار داشــت: اگــر 
ــاع نمی کــرد، آن هــا را به عنــوان  رهبــر انقــالب از تیــم هســته ای دف
خائــن دســتگیر و اعــدام می کردنــد. پزشــکیان تأکیــد کــرد: گفتــن 
ــت. وی  ــری اس ــه رهب ــی ب ــود، بی حرمت ــار ب ــام ذلت ب ــه برج این ک
ــم FATF  یعنــی چــه؟ نتوانســت جــواب  ــگار گفت ــه خبرن ــزود: ب اف
ــده ای  ــی بحــث نکــن.  ع ــزی را نمــی دان ــی چی ــم وقت ــد و گفت بده
ــح و  ــد صحی ــا می گوین ــه آن ه ــد هرچ ــام می گوین ــی تم ــا پرروی ب
درســت اســت و دوســت ندارنــد برخــورد و رفتــار علمــی و تخصصــی 
ــدأ و مقصــد  ــه شــود. در کشــورهای پیشــرفته مب ــه نهادین در جامع
ــل  ــا تعام ــا دنی ــم ب ــر می خواهی ــت. اگ ــخص اس ــا مش ــام پول ه تم

ــم. ــق دهی ــل وف ــا اصــول بین المل ــد خــود را ب داشــته باشــیم بای

ایـران اخبــار 

اجرای بیش از300برنامه فرهنگی- ورزشی به 
مناسبت هفته دفاع مقدس در قاین 

فرمانده سـپاه ناحیه قاین در نشسـت خبری با اصحاب رسـانه با اشـاره به اهمیت 
دفـاع مقـدس گفـت: آن چـه که امـروز باعث عـزت و افتخـار و اسـتقالل و مهم تر 
از همـه خودکفایـی در عرصه هـای نظامی اسـت ریشـه در دفاع مقدس دارد. سـرهنگ 
بـرات زاده با اشـاره به سـخنان مقام معظـم رهبری در دیدار با فرماندهان سـپاه کشـور، 
گفت: ایشـان بر استکبارسـتیزی و ایسـتادن در مقابل نظام سـلطه تأکید داشتند و این 
موضوعـی اسـت کـه مـا آن را در دوران جنگ دفاع مقـدس ثابت کرده ایم. وی با اشـاره 
بـه اقتـدار نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران و حضور گسـترده مـردم در کنـار رهبری و 
تبعیـت از والیـت فقیـه در همـه عرصه ها، گفـت: همین افتخـار برای ما بس اسـت که 
میـدان عمـل در خلیـج فارس به دسـت ماسـت و ایـن عظمت و اقتـدار ایران اسـالمی 

است.
بـرات زاده بـا اشـاره به اهـم برنامه هـای اجرایی هفته دفـاع مقدس در شهرسـتان قاین، 
گفت: بیش از300 برنامه در طول هفته دفاع مقدس در شهرسـتان به همت پایگاه های 

بسـیج وحوزه هـای مقاومـت و ناحیـه و هم چنیـن بـا همـکاری ادارات شهرسـتان برپـا 
خواهـد شـد. وی برگزاری مراسـم ویژه 3۱ شـهریور بـا حضور نیروهای مسـلح، نظامی، 
انتظامـی و بسـیحیان و اجرای حـرکات رزمـی و رژه خودرویـی را از برنامه های محوری 
این روز دانسـت و گفت: افتتاح نمایشـگاه عکس، غبارروبی و عطر افشـانی مزار شـهدای 
گمنام و گلزار شـهدای فرخ آباد، سرکشـی از خانواده های شـهدای دوران دفاع مقدس با 
حضور مسـئولین شهرسـتان، برگزاری یادواره شهدای روسـتای پهنایی با حضور آیت ا... 
رئیسـی، برگـزاری یادواره شـهدای دهسـتان کرغنـد با حضور خسـروی از راویـان دفاع 
مقـدس، حضور گسـترده بسـیجیان در نمازجمعـه، نواخته شـدن زنگ ایثـار و مقاومت 
در مـدارس و به صـورت  نمادین در دبیرسـتان شـاهد ام ابیها، افتتـاح پروژه های عمرانی 
و اقتصادی بسـیج سـازندگی، برگـزاری همایش بـزرگ اصناف قاین، برگـزاری همایش 
پیشکسـوتان جهاد و شـهادت با حضور سـردار عابـدی از رزمنـدگان دوران دفاع مقدس 
و از اسـاتید دانشـگاه امام حسـین)ع(، برگـزاری همایش بصیرت افزایـی ویژه فرهنگیان، 
اعزام اکیپ پزشـکی به مناطق محروم شهرسـتان، برگزاری همایش حماسـه آفرینان و 
فرماندهان جنگ تحمیلی با حضور حجت االسـالم آل هاشـم ریاسـت عقیدتی سیاسـی 
کل ارتـش و سـرتیب اسـماعیلی مسـئول پدافنـد هوایـی خاتم االنبیـاء را از برنامه های 

پیش بینـی شـده هفته دفـاع مقدس در شهرسـتان قاین اعـالم کرد.

3 خبر 
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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درهفتههـایاخيـربهدنبـالبرخـیاتفاقـاتو
مسـائلدربيمارسـتانقايـنونيـزبحثهايـی
کـهدربهداشـتودرمـانقاينـاترخدادهاسـت،
درجريـانسـفردکتـر برخـیحاشـيهها ازجملـه
هاشـمیوزيـربهداشـتودرمـانبـهقايـناخبـار
ومسـائلبهداشـتیدرمانـیقايـندرصـدرامـور
شهرسـتانقـرارداشـت.آنچهدرادامـهمیخوانيد
بقـراط دکتـر مطبوعاتـی مصاحبـه از گزارشـی
مديريـتبيمارسـتانشـهداءقايناسـتکـهدرآن
ویبـهبرخـیمسـائلدرايـنحـوزهپاسـخداد.

***
کمبودهـا را انـکار نمی کنیـم امـا دلیـل بـر 

کـم کاری پزشـکان نیسـت:
قایـن  شـهداء  بیمارسـتان  مدیـر  بقـراط  دکتـر 
و  رسـانه  اصحـاب  بـا  کـه  نشسـتی  ابتـدای  در 
خبرنـگاران داشـت، ضمن تشـکر فـراوان از مردم 
فهیـم قاینـات خاطرنشـان کـرد مـا در این مدت 
حاشـیه خاصـی نداشـتیم و با وجـود کمبودهای 
متخصصیـن و امکانـات، با تنش خاصـی از طرف 
مـردم مواجـه نبودیـم، امـا متأسـفانه در زمـان 
سـفر وزیر بهداشـت که برای پرسـنل بیمارستان 
و هم چنیـن بـرای مـردم قاینـات بسـیار مهـم و 
سرنوشت سـاز در بحث بهداشـت و درمـان بود، با 
اعتـراض و برخـورد مـردم زیـاد مفید واقع نشـد. 
مـا از چنـدی پیش برای آمـدن وزیـر برنامه های 
خاصـی تـدارک دیـده بودیـم و مشـکالت را در 
قالـب یک اسـالید بـا بیان نقـاط مثبـت و منفی 
آمـاده کـرده بودیـم، امـا هیاهـو و انتقـاد و گاهـاً 
توهینـی کـه مـردم بـه کادر پزشـکی مـا کردند 
در بـه هـم خـوردن ایـن مراسـم بی تأثیـر نبود.

در پزشـکی حسـاب دو دو تا ۴ تا، همیشـه صدق 
یـک  کـه  دارد  وجـود  امـکان  ایـن  و  نمی کنـد 
دارو در مـورد یـک بیمـار اثـر مثبـت و بـر روی 
دیگـری اثـر منفی داشـته باشـد. ما قبـول داریم 

کمبودهایـی هسـت و آن را انـکار نمی کنیـم امـا 
دلیـل بـر کـم کاری و قصـور پزشـکان ما نیسـت.
در تجمـع و اعتـراض مـردم شـعارهایی هم چون؛ 
این جـا کشـتارگاه  را می ُکشـند,  آدم هـا  این جـا 
اسـت و ... بـه گوش می رسـید که تمام خسـتگی 
حاصـل از تـالش و زحمات پرسـنل مـا را نه تنها 
رفـع نکـرد بلکـه چندیـن برابـر کـرد و بچه هـا 
و  کـرد  دلسـرد  خدمت شـان  و  کار  ادامـه  از  را 
زحمت کـش  پرسـنل  حـق  در  بی انصافـی  ایـن 
بیمارسـتان اسـت. ایـن فرهنـگ بد کـه در میان 
مـردم جاافتـاده فقط مختص بیمارسـتان نیسـت 
بلکـه بـه کـرات می بینیـم که مـردم بـرای انجام 
کارهـای خیلـی جزئـی خـود و حتـی خرید خود 
بـه شـهرهای مجـاور می روند و متأسـفانه قاینات 
شـهر سیاسـت زده ای اسـت و سیاسـت در تمـام 
امـور دخالـت داده شـده و این دو عامـل که ذکر 
توسـعه نیافتن  و  عقب ماندگـی  باعـث  رفـت  آن 
همدیگـر  از  مـردم  این کـه  می شـود.  مـا  شـهر 
حمایـت نکننـد و بـه دنبـال نقـاط منفی باشـند 
را  مثبـت  مسـائل  و  کننـد  بزرگ نمایـی  کـه 
نبیننـد و مـدام در حال شـایعه پراکنی باشـند به 
خودشـان و شـهرمان ضـرر می رسـانند. اتفاقـات 
اخیـر باعـث شـده کـه این جـو عـدم اعتمـاد به 
سیسـتم پزشـکی ما بـه وجود بیاد و کار پرسـنل 

زحمت کـش بیمارسـتان نادیـده گرفتـه شـود.
پرونـده خانـم کوهی نژاد در دسـت بررسـی 

اسـت: قانونی 
خانـم کوهی نـژاد  پرونـده  مـورد  در  گفـت:  وی 
بهتـر اسـت تـا زمانـی کـه کار کارشناسـی بـه 
پایـان نرسـیده و اعـالم نتیجـه نشـده قضاوتـی 
تشـکیل  و  بررسـی  درحـال  موضـوع  نکنیـم، 
اعـالم  از  بعـد  اسـت؛  پزشـکی  کمیسـیون های 
باشـد،  کـم کاری  و  قصـور  بـر  دال  اگـر  نتیجـه 

شـد. خواهـد  برخـورد  قانـون  براسـاس 

کمبودها و قول های وزیر:
مواجـه  متخصـص  کمبـود  بـا  قاینـات  در  مـا 
داده ایـم،  درخواسـت  متخصـص   ۱8 و  هسـتیم 
شـامل: متخصـص زنـان، گـوش و حلـق و بینی، 

چشـم و جـراح مغـز و اعصـاب و...
متخصـص   ۲0 حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
به صـورت دائـم و متخصصیـن گـوش و حلـق و 

بینـی، چشـم و جـراح مغـز و اعصـاب به صـورت 
پـاره وقـت در شهرسـتان حضـور دارنـد. مـا در 
نظر داشـتیم کـه ایـن کمبودها در موقـع حضور 
وزیـر محتـرم بهداشـت و درمـان گفته شـود که 
متأسـفانه بـا اوضاعـی کـه ناخواسـته بـه وجـود 
ایشـان  بـا  بایـد  کـه  آن طـور  نتوانسـتیم  آمـد 

مسـائل را مطـرح کنیـم.
امـا وزیـر بـا بازدیدی کـه از بیمارسـتان داشـت 
را  بیمارسـتان  و  اورژانـس  بـرای  بودجـه  قـول 
دادنـد کـه انشـاا... هرچـه زودتـر عملـی شـود.

اورژانـس و بخـش  بقـراط گفـت: پـروژه  دکتـر 
دیالیـز بـا قـول بودجـه وزیـر امیدواریم تـا پایان 

درمانـگاه  هم چنیـن  و  برسـد  اتمـام  بـه  سـال 
تخصصـی در حـال سـاخت می باشـد. درمانـگاه 
شـماره ۲ راه اندازی شـده و با آمـدن متخصصین 
جدیـد، در ایـن مـکان مسـتقر خواهنـد شـد و 
بـار جمعیـت در ایـن درمانـگاه کاسـته خواهـد 
شـد و هم چنیـن سـاختمان غربالگـری سـرطان 
در حـال سـاخت و تکمیـل اسـت. خوشـبختانه 

بـا  تجهیـز،  و  نوسـازی  حـال  در  مـا  زایشـگاه 
اتاق هـای مخصـوص و اسـتاندارد اسـت. در بحث 
دندان پزشـکی ایـن نویـد را بـه همشـهریان عزیز 
می دهیـم کـه سـاختمان آن آماده شـده و عکس 
فرسـتاده ایم  وزارت خانـه  بـه  آن  نقشـه های  و 
تجهیـز  شـود،  تکمیـل  زیرسـاخت ها  زمانـی  و 
خواهـد شـد تا با تعرفـه دولتی در بیمارسـتان به 
مـردم خدمـت کنیـم. وی تصریـح کـرد: به خاطر 
کاهـش سـزارین و ترویـج زایمان طبیعـی و ارتقا 
ویزیـت، کاهـش پرداختـی از طـرف بیمـار؛ جزء 
بیمارسـتان های برتـر کشـور معرفـی شـده ایم.

طبـق آمـار مراجعـات بـه بیمارسـتان؛ حداقـل 

از  بیـش  و  سـرپایی  مراجعـه  هـزار  تـا ۴0   35
بسـتری  ماهانـه  بیمارسـتان  در  بیمـار  هـزار 
می شـوند، حداقـل 8 هـزار تـا ۱0 هـزار بیمار در 
درمانـگاه تخصصـی، حـدود 550 اعمـال جراحی 
در بیمارسـتان، نزدیـک بـه 300 مـورد تولـد و 
زایمـان، ۲500 سـنوگرافی بـا تعرفـه دولتـی و 
۴500 آزمایش در آزمایشـگاه کـه نتایج آن قابل 
اسـتناد اسـت، ماهانـه ویزیـت می شـوند. طبـق 
شـهریور  و  آذر  در  گرفتـه  صـورت  نظرسـنجی 
9۴ به طـور میانگیـن 85 درصـد رضایت منـدی 

بیمـاران حاصـل شـده اسـت.
بقـراط افزود: ما پیگیر ارتقاء امکانات بیمارسـتان 
هسـتیم و دکتـر قائمی قـول ارتقا سی تی اسـکن 
مجهزتـر و ماموگرافـی را هـم داده انـد کـه پیگیر 
آن بوده ایـم، امـا بعضـی مواقـع طی کـردن سـیر 
قانونـی بـرای خریـد یـک وسـیله ارزان قیمـت 
می شـود؛  طوالنـی  بسـیار  بیمارسـتان  بـرای 
بسـیاری از وسـایل مورد نیـاز بیمارسـتان هزینه 
زیـادی را نمی طلبـد کـه در همین جـا از خیرین 
شـهرمان تقاضـا می کنـم که بـرای ارتقاء سـطح 
کیفـی امکانـات بیمارسـتان بـا مـا همـکاری کنند.

می توانستیم دید وزیر را مثبت تر کنیم:
نمی خواهیـم بـا بیـان ایـن سـخنان بـر روی کم 
و کاسـتی های بیمارسـتان قاینـات و یـا کمبـود 
متخصصیـن سـرپوش بگذاریـم و ایـن اتفاقـات 
اخیـر کـه همـه مـا کـم و بیـش در جریـان آن 
کمـی  اگـر  امـا  بگیریـم؛  نادیـده  را  هسـتیم 
خودمـان فکـر کنیـم بـه ایـن مهـم پـی می بریم 
کـه ایـن اعتـراض و هیایـوی مـردم نـه تنهـا بـه 
نفـع قایـن نبـود؛ بلکـه برنامه ریزی هـا را از بیـن 
بـرد و نتوانسـتیم آن گونـه که بایـد از وجود وزیر 
محتـرم در قایـن بهـره ببریـم. اگر مـردم به جای 
توهیـن و گفتن کلمات نادرسـت که بعضا نشـأت 
گرفتـه از مسـائل سیاسـی و جناحـی از سـوی 

افـرادی بـود کـه مـردم را سـپر قـرار داده بودند 
تـا بـه مقصود خـود برسـند؛ بـا زبانی نرم تـر و با 
الفـت بیشـتری بـا وزیر صحبـت می کردنـد، وی 

بـا دیـد مثبت تـری از قاینـات می رفـت.
بـه دلیـل ازدحامی کـه به وجـود آمده بـود وزیر 
از موعـد مقـرری کـه قـرار بـود در قایـن بمانـد 
زودتـر رفـت و امـکان آن پیـش نیامـد تـا بـه 
پـای درد دل هـای پزشـکان و پرسـنل بنشـیند. 
خـوردن  به هـم  و  مشـکل  تمـام  نمی گوییـم 
هیاهوهـا  و  اعتـراض  گـردن  بـه  برنامه ریزی هـا 
بهانـه ای  درواقـع  و  نبـود  بی تأثیـر  امـا  بـود، 
بـرای برهـم خـوردن خیلـی چیزهـا شـد. خیلی 
قصـور  به دلیـل  تنهـا  آمـده  پیـش  اتفاقـات  از 
پزشـکان نبـوده بلکـه بهتر اسـت بگوییـم کمبود 
پزشـک و نبـود امکانـات الزم عامـل اصلی تـری 
بـرای مشـکالت این چنینی در بهداشـت و درمان 
مـا اسـت. قاین بـا این همـه جمعیت تنهـا با یک 
متخصـص زنـان خـواه ناخـواه مشـکالتی را بـه 
وجـود مـی آورد و بایـد بـرای این که دیگر شـاهد 
مشـکالتی این چنینـی نباشـیم، متخصصین زنان 
و متخصصیـن دیگـری کـه قاینات در نبـود آن با 
مشـکالت گسـترده ای روبرو شـده را جذب کنیم. 
تـا بـار دیگـر بهانـه ای بـه دسـت فرصت طلبـان 
احساسـات  نشـانه رفتن  بـا  تـا  ندهیـم  سیاسـی 
لطیـف مـردم قاین به مقصـود خود برسـند. حال 
آن کـه خود مـردم در بی خبری هسـتند و بازیچه 
نابه خردانـی شـده اند کـه مثـل همیشـه بـه مردم 
قایـن ظلـم کردنـد و عاملی برای ضایع شـدن حق 
مـردم شـدند. امیدواریم امسـال متخصصین برای 
قایـن تخصیـص داده شـود تـا مـردم از بهداشـت 
قاینـات رضایـت کامـل  بیمارسـتان  و  و درمـان 
داشـته باشـند و به دلیل نبود پزشـک و مشـکالت 
مالـی خانـواده بـرای بـردن بـه شـهرهای دیگـر 

شـاهد از دسـت دادن عزیزان مـان نباشـیم.

 دکتر بقراط مدیر بیمارستان شهداء قاین:

 می توانستیم دید مثبت تری نسبت به قاینات در ذهن وزیر بهداشت و درمان تداعی کنیم

درهفتههـایاخيـروپـسازبستریشـدن
آقـایفالحتـینماينـدهقاينـاتوزيرکـوه
وی، قلـب جراحـی عمـل و بيمارسـتان در
صحبتهـا، اسـتراحت، دوران گذرانـدن و
تحليلهـابسـيار،والبتـهشـايعاتبسـياریدر
ايـنمـوردمطرحگرديـد.کههريـکبهنوعی
بـرجـواجتماعی-سياسـیمنطقـهتأثيرخـودرا
گذاشـت.آقایفالحتـیاخيراًدريادداشـتیدر
سـايتخويشبهاينمسـائلواکنشنشانداده
اسـتکـهدرادامهاينيادداشـترابهنظرشـما

خواننـدگانگرامـیمیرسـانيم.
***

اصـوالً شـایعه، بیانگـر وجـود عوامل مخـرب در راه 
توسـعه اسـت. هدف کسانی که شـایعه را می سازند 
قطعاً رشـد و توسـعه یافتگی نیسـت اگر چه ممکن 
اسـت آن هـا بسـیار انـدک باشـند و واقعـاً هـدف 
مهمـی را بـرای خـود طراحی نکـرده باشـند، اما به 
هرحـال در التهاب آفرینـی و مانع تراشـی ولـو بـرای 
مدتـی کوتـاه هزینه هـای انسـانی و زمانـی را تلـف 
کرده انـد. هم اکنون که این سـطور را می نویسـم در 
شـرایط بهبـودی کامـل پـس از یـک دوره یک ماه 
اسـتراحت پزشکی هسـتم و البته از پخش شایعات 
در خصـوص خـودم نگـران نیسـتم امـا از وجـود 
فضای شایعه سـازی و پخش سـریع آن در شـهر آبا 
و اجـدادی ام نگرانـم. چراکه آن را بیمـاری فرهنگی 
می دانـم کـه مطمئنـاً در صـورت بی توجهـی بـه 
درمـان آن خسـارات فـراوان بـه بـار خواهـد آورد، 
خسـارتی کـه متعلـق بـه حـزب و گروهـی خـاص 
نخواهـد بـود و آتـش این بیمـاری مهلـک می تواند 
دامـن بسـیاری از افـراد دیگـر را بگیـرد حتی خود 
آنـان که راحت شـایعه ای سـاخته اند یا راحـت آن را 
نقـل می کنند. راسـتی چـرا شـهر دارالمؤمنین من 
مسـتعد ایـن فضاسـت؟ چـرا تمایـل دارد از فضای 
انتخابـات خارج نشـود؟ چرا اصحاب قلم و رسـانه و 
یـا صاحبـان منبر و تریبـون در مقابل ایـن بیماری 

فرهنگی سـکوت دارند؟ بحث بر سـر آن نیسـت که 
ایـن بـازار پررونق شـایعه بـرای بنده اسـت نه، بلکه 
بحـث بـر سـر ایـن اسـت کـه چـه کسـی می تواند 
تضمیـن کند که این قبیـل بی تقوایی ها فـردا برای 
چـه کسـی خواهد بود؟ شـاید کسـی بگوید خودت 
زمینه سـازی این شـایعات را فراهم کـرده ای؟! واقعاً 

اسـت؟ این گونه 
بستری شـدنم کامـاًل غیرمنتظـره و ناگهانـی بود با 
ایـن حـال از همان ابتدا شـفاف مطالبـم را از طریق 
کانـال رسـمی ام در میـان گذاشـتم. تنهـا دو هفته 
کاری در مرخصی اسـتعالجی بودم که نتوانستم در 
مجلس حضـور یابم. پس از مرخصی از بیمارسـتان 
که به توصیه پزشـکان باید اسـتراحت داشـته باشم 
اسـتراحت  البتـه  و  بـاز هـم اطالع رسـانی کـردم 
تابسـتانی  تعطیلـی  بـا  پزشـکی ام همزمـان شـد 

مجلـس یعنـی تعطیلی سـه هفتـه کامل.
برخـی نماینـدگان در ایـن ایام بـا خانواده به سـفر 
می رونـد، برخـی بـه سـفر خـارج می رونـد و اندکی 
هـم در حوزه هـای انتخابیـه حضـور دارنـد. در ایـن 
میـان آیا اسـتراحت پزشـکی نماینده امـری محال 

بـه نظر می رسـد؟
بـه نظر می رسـد این مسـائل برای اکثر مـردم عزیز 
در حـوزه انتخابیه امری پذیرفته شـده اسـت و اکثر 
بـرادران و خواهران ایمانـی ام آن قدر پای بند اخالق 
و مـروت و انصاف هسـتند کـه برای این برادرشـان 
دسـت بـه دعـا برداشـته و دعـای خیـر را در حـق 
حقیـر از خـدا مسـئلت دارنـد، در ایـن ایـام آن قدر 
پیـام و تلفن محبت آمیز از همشـهریان م دیده ام که 
مـرا مدیـون بزرگـواری خـود کرده اند، اما چـرا زبان 
شایعه سـاز و شـایعه پراکن بایـد در فضای این چنین 
شـهری بـه آسـودگی کار کنـد؟ این ها چه کسـانی 

هسـتند و از این فضاسـازی به چه می رسـند؟ چون 
عمـرم را در قایـن گذرانده ام و البته چند سـالی کار 
سیاسـی و اجتماعـی هـم داشـته ام شـناخت ایـن 
از ایـن  افـراد برایـم سـخت نیسـت، امـا مهم تـر 

به دنبـال ایـن مفهـوم کلیدی هسـتم که چـرا باید 
شـهر زیبـای فرهنگی ام بـه این راحتی در تسـخیر 
این گونـه اندیشـه های سـخیف درآیـد و بـا دسـت 

خـود مانع توسـعه یافتگی شـود؟

یـا  نیسـتند:  خـارج  حالـت  دو  از  شایعه سـازان 
سـرخوردگان انتخاباتی انـد کـه هنـوز نمی تواننـد 
واقعیـت را بپذیرنـد و آمـال و آرزوهـای خـود را 
در قالـب شـایعه مطـرح می کننـد، اینـان از انـدک 
سـواد قانونـی و حقوقـی هم بهـره ای ندارنـد وگرنه 

نمی کردنـد. پخـش  را  شـایعه  این گونـه 
یـا افـرادی مغـرض و معاندنـد کـه آرامـش جامعه 
را برنمی تابنـد، ایـن گـروه از اول انقـالب کارشـان 
همین فضاسـازی ها بوده و مرتـب در التهاب آفرینی 
اجتمـاع تـالش داشـته اند، مسـلّم اسـت کـه اینان 
بـه  ناخواسـته  یـا  خواسـته  و  دشـمن اند  بـازوان 
نظـام کمـک می کننـد.  دشـمنان قسـم خـورده 
افـرادی که تنها کارشـان فضاسـازی، جنـگ روانی، 
خسـته کردن نیروهـای انقالبـی و خالصـه ایجـاد 

شـکاف و تفرقـه بیـن مـردم بـوده و هسـت.
طراحـان شـایعه اخیـر نـه رقبـای انتخاباتـی بنـده 
بوده انـد و نـه طرفـداران فرهیختـه آن هـا چـرا کـه 
بـاور دارم تمـام عزیـزان صحنه رقابت و یـاران طراز 
اول شـان هـم قایـل به دموکراسـی و هـم معتقد به 
توسـعه هسـتند و کارهـای انتخاباتـی را بـا فضـای 
پـس از آن یکـی نمی گیرنـد. امـا گروهـی که اصل 
انتخابات در کشـور را قبول ندارند و رشـد و توسـعه 
را در شهرسـتان نمی خواهنـد مرتـب سـعی در القا 
مطالبـی دارنـد کـه بازدارنـده اسـت، ناامیدکننـده 
بیـن  از وحـدت  اینـان  اسـت.  اسـت، تخریب گـر 
سیاسـیون واهمـه دارنـد و مـدام در تالش انـد تـا 

خرمن هـای کهنـه را زیـرورو کننـد.
در مقابـل ایـن تعـداد انـدک چـه باید کـرد؟ به نظر 
ایـن جهـت  در  و فضـالی شـهر  علمـا  می رسـد 
مسـئولیت آگاه سـازی دارنـد و آنـان کـه منبـر و 
تریبونـی در اختیـار دارنـد بایـد نسـبت بـه عواقب 

این فضاسـازی ها مردم را هوشـیار کنند. سکوت در 
مقابـل این مـوارد اگرچـه در بسـیاری جهات مفید 
اسـت، امـا پرداختـن به اصـل موضوع یعنـی پرهیز 
از نشـر اکاذیـب وظیفـه شـرعی هـر مؤمنی اسـت.
نیـز  شهرسـتان  سیاسـی  و  امنیتـی  مسـئولین 
ابـزار  ایـن موضوع انـد چـرا کـه هـم  وظیفه منـد 
شناسـایی دارنـد هـم توان برخـورد، رصد شـایعات 
از وظایف آن هاسـت و داشـتن تحلیل و برنامه برای 

خنثی کـردن هـم از وظایـف قانونـی آن هـا.
رسـانه های محلـی کـه داعیـه پرچمـداری توسـعه 
سیاسـی و فرهنگـی را دارنـد نیـز وظیفـه ورود و 
تحلیل و روشـنگری را دارنـد و در نهایت تمام آن ها 
که برای توسـعه شهرسـتان دلسـوزی دارند باید در 
جهـت بسترسـازی فرهنگـی رفع این فضاسـازی ها 
تـالش کننـد. آیـا افـراد و عزیـزان نـام بـرده شـده 
تاکنـون بـه وظیفه شـان در ایـن خصـوص عمـل 
کرده انـد؟ در پایـان باز هـم تأکید می کنـم ورود به 
موضـوع نه از ایـن بابت که شـایعه درخصوص بنده 
اسـت اهمیـت یافته نه، بلکـه از ایـن روی که وجود 
ایـن بازار گـرم موجبات تفرقـه، خرافـات، دعواهای 
قومـی و گروهـی، تضعیـف روحیـه خدمتگـزاری، 
ازبیـن بـردن آبـروی اشـخاص و... خواهـد شـد و 
کسـی و گروهـی نمی توانـد خـود را مصـون از ایـن 
تخریـب بینـد. بـرای رسـیدن بـه رشـد فرهنگـی 
بایـد عیـوب و ضعف هـای اجتمـاع انسـانی مان را 
بدانیـم و با کمـک همدیگر درصدد رفـع آن براییم، 
بـرای توسـعه قاینات تنهـا کار سیاسـی و انتخاباتی 
شـاخصه های  روی  بـر  کار  بلکـه  نیسـت  کافـی 
توسـعه شهرسـتان الزم اسـت. گروه هـا و افـرادی 
کـه دردمنـد رشـد و تعالی هسـتند ضروری اسـت 
توجه به شـاخصه های توسـعه ای داشـته باشند و به 
گمانم اولین بسـتر توسـعه همگرایی و وحدت روی 
عنصـر رشـد و تعالـی اسـت. ایـن کار باعـث پرهیز 
از فردگرایـی، دوری از مکتب سـازی و بی نیـازی بـه 
بت تراشـی می شـود و در پی آن جذب سـرمایه های 
خـرد و کالن و رونـق تولیـد و کسـب و کار را بـه 

همـراه خواهد داشـت.

در  متأســفانه   •
زمــان ســفر وزیــر 
بهداشــت کــه بــرای 
و  بیمارســتان  پرســنل 
مــردم  بــرای  هم چنیــن 
و  مهــم  بســیار  قاینــات 
ــث  ــاز در بح ــت س سرنوش
بهداشــت و درمــان بــود، با 
اعتــراض و برخــورد مــردم 
زیــاد مفیــد واقــع نشــد. 

• ... اعتــراض و هیایــوی 
بــه  تنهــا  نــه  مــردم 

نفــع قایــن نبــود، بلکــه 
برنامه ریزی هــا را از بیــن 
بــرد و نتوانســتیم آن گونه 
کــه بایــد از وجــود وزیــر 
بهــره  قایــن  در  محتــرم 
ببریــم. اگــر مــردم به جــای 
توهیــن و گفتــن کلمــات 
نادرســت کــه بعضــًا نشــأت 
گرفته از مســائل سیاســی 
و جناحــی از ســوی افــرادی 
بــود کــه مــردم را ســپر 
ــه  ــا ب ــد ت ــرار داده بودن ق
ــا  مقصــود خــود برســند؛ ب

ــت  ــا الف ــر و ب ــی نرم ت زبان
بیشــتری بــا وزیــر صحبــت 
دیــد  بــا  وی  می کردنــد، 
قاینــات  از  مثبت تــری 
دلیــل  بــه  می رفــت. 
ازدحامــی کــه بــه وجــود 
آمــده بــود وزیــر از موعــد 
ــود در  ــرار ب ــه ق ــرری ک مق
قایــن بمانــد زودتــر رفــت 
ــد  ــش نیام ــکان آن پی و ام
تــا بــه پــای درد دل هــای 
پرســنل  و  پزشــکان 

بنشــیند.
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حالـت  دو  از  شایعه سـازان 
سـرخوردگان  یـا  نیسـتند:  خـارج 
هنـوز  کـه  انتخاباتی انـد 
یـا  بپذیرنـد،  را  واقعیـت  نمی تواننـد 
افـرادی مغـرض و معاندنـد کـه آرامش 
جامعـه را برنمی تابنـد، این گروه از اول 
فضاسـازی ها  همیـن  کارشـان  انقـاب 
التهاب آفرینـی  در  مرتـب  و  بـوده 

طراحـان  داشـته اند.  تـاش  اجتمـاع 
شـایعه اخیـر نـه رقبـای انتخاباتـی بنده 
فرهیختـه  طرفـداران  نـه  و  بوده انـد 
آن هـا؛ چـرا که بـاور دارم تمـام عزیزان 
صحنـه رقابـت و یـاران طـراز اول شـان 
هـم قایـل بـه دموکراسـی و هـم معتقد 
به توسـعه هسـتند و کارهـای انتخاباتی 
را بـا فضـای پـس از آن یکـی نمی گیرنـد.

اولین همایش کوهپیمایی
به مناسبت عید غدیرخم در قاین

ــور  ــا حض ــن)ع( ب ــام امیرالمومنی ــی به ن ــش کوهپیمای ــن همای اولی
بیــش از صــد ورزشــکار و گروه هــای کوهنــوردی شهرســتان 
ــه مناســبت عیــد غدیــر در ارتفاعــات بوذجمهــر قاینــی برگــزار  قایــن ب
ــات  ــوردی قاین ــن همایــش تمامــی گروه هــای رســمی کوهن شــد. در ای
شــامل گــروه هیئــت کوهنــوردی بــه سرپرســتی اســتاد عبدالهــی، گــروه 
ــژاد،  ــتاد هادی ن ــتی اس ــه سرپرس ــر ب ــتاره کوی ــگاه س ــوردی باش کوهن
ــه سرپرســتی مالکــی و موســی زاده و گــروه  گــروه کوهنــوردی حومــه ب
کوهنــوردی باشــگاه بزرگمهــر بــه سرپرســتی یوســفی و براتــی و حضــور 
ــی و  ــد و ترحم ــاتید فرهمن ــتی اس ــه سرپرس ــتان ب ــی کاران شهرس رزم
ــرادر مهاجــر( حضــور  ــال پیشــگامان تندرســتی و نشــاط )ب انجمــن فع
ــه  ــازی منطق ــه پاکس ــده گان ب ــرکت کنن ــه ش ــن برنام ــتند. در ای داش
ــگاه  ــکاری باش ــا هم ــه ب ــن برنام ــد. ای ــه پرداختن ــتان از زبال و کوهس
ــت  ــتی و هیئ ــاط و تندرس ــگامان نش ــن پیش ــی، انجم ــر قاین بزرگمه

ــد. ــزار ش ــان برگ ــمی اداره ورزش و جوان ــوز رس ــا مج ــوردی و ب کوهن


