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 نگاهی به  اقدام نیک اندیشانه هیئت قمربنی هاشم 

الگویی موفق از کارکردهای 
مؤثر هیئت های مذهبی 

ــرايط  ــار در ش ــراه بيم ــگاه هم ــاخت اقامت ــر س خب
ــه همــت هيئــت قمــر بنــي هاشــم)ع( اضطــراري، ب

قايــن کــه در ايــن شــماره طنيــن قاينــات درج شــده 
اســت را بايــد خبــری مســرت بخش و اميدوارکننــده 
دانســت. از يــک جهــت بــه ايــن دليــل کــه ســال ها 
بــود کــه در زمينــه حــل مشــکالت بهداشــت و 
ــد  ــان می ش ــئولين بي ــب مس ــن از جان ــان قاي درم
ــدم  ــه پيش ق ــن زمين ــد در اي ــز باي ــردم  ني ــه م ک
ــه  ــدام ک ــن اق ــون اي ــد و اکن ــک نماين ــده و کم ش
ــد  ــورت خواه ــش ص ــردم خيراندي ــای م ــا کمک ه ب
ــردم  ــه م ــده دغدغ ــان دهن ــی نش ــه خوب ــت ب گرف
در ايــن زمينــه و اهميتــی اســت کــه بــه رفــع 
اميــدوار  می تــوان  و  می دهنــد  مشــکالت  ايــن 
ــه  حــل  ــا در زمين ــردد ت ــی گ ــر الگوي ــن ام ــود اي ب
برخــی ديگــر از معضــالت و مشــکالت و مســائل 
و  بهداشــت  بخــش  در  به خصــوص  شهرســتان 
ــت.  ــره گرف ــردم به ــک م ــی و کم ــان از همراه درم
امــا نکتــه مهم تــر ديگــری کــه در ايــن ميــان 
ــد  ــت می باش ــز اهمي ــد و حائ ــه می کن ــب توج جل
شــدن  پيش قــدم  اســت،  تقديــر  شايســته   و 
ــت  ــر اس ــن ام ــم)ع( در اي ــي هاش ــر بن ــت قم هيئ
هيئت هــای  کــه  اســت  ايــن  نشــان دهنده  کــه 
ــی  ــم های مذهب ــزاری مراس ــار برگ ــی در کن مذهب
ــر و تشــکر  ــای تقدي ــه ج ــال ک ــف س ــام مختل در اي
دارد، می تواننــد در بســياری امــور عام المنفعــه و 
ــکالت  ــايی از مش ــت گره گش ــر در جه ــه ديگ خيري
ــه  ــه قاطب ــد و البت ــدم گردن ــه پيش ق ــردم و جامع م
ــوالً  ــه معم ــی ک ــاد و اطمينان ــت اعتم ــه عل ــردم ب م
ــه  ــل اين ک ــه دلي ــد )ب ــی دارن ــای مذهب ــه هيئت ه ب
اداره ايــن هئيت هــا توســط افــراد خوشــنام و مــورد 
ــن  ــرد( در اي ــورت می گي ــردم ص ــوق م ــاد و وث اعتم
ــود  ــتری از خ ــکاری بيش ــی و هم ــا همراه زمينه ه
ــرای بســياری از متوليــان  نشــان خواهنــد داد کــه ب
و مســئوالن امــور جهــت رفــع مشــکالت ســرمايه ای 
ــدر آن را دانســته  ــد ق ــمند اســت و باي ــيار ارزش بس
ــد  ــن باي ــار اي ــد. در کن ــره را ببرن ــت به و از آن نهاي
ــت اندرکاران  ــه دس ــئولين و کلي ــا، مس ــت امن از هيئ
هيئــت قمربنــی هاشــم)ع( کــه بــا دورانديشــی 
و درک مشــکالت مهــم جامعــه، در جهــت حــل 
ــن  ــه چني ــت ب ــان دس ــت و درم ــکالت بهداش مش
اقــدام خداپســندانه و نيکــی زده انــد، تقديــر و تشــکر 
نمــود و اميدواريــم ايــن امــر به عنــوان الگويــی 

ــرد. ــرار گي ــه ق ــق هم ــق سرمش موف

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

به مناسبت 10 آذر روزمجلس
جايگاه مجلس و

 وظايف قانوني نمايندگان 
ــون  ــل ۶۲ قان ــق اص ــامي، مطاب ــوراي اس ــس ش مجل

ــت... ــكل گرف ــي ش اساس

وظایف ما در برابر مسائل پیش آمده
 در مورد برجام

گوش به فرمان رهبر باشیم
ــنای  ــس س ــا در مجل ــدد تحریم ه ــد مج ــب تمدی تصوی

ــه ... ــه همــه جانب ــكا موجــی از حمل آمری

ساخت اقامتگاه همراه بیمار به 
همت هیئت قمر بنی هاشم)ع(قاين

ــن در  ــم)ع( قای ــر بنی هاش ــت قم ــای هیئ ــت امن هیئ
ــگاه  ــاخت اقامت ــال س ــه در ح ــدام خیرخواهان ــک اق ی

ــار ... ــراه بیم هم
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جنبش كلمات 

امـروز كـه از تخـت َكندم خـودم را، همـه چيز عادي 
جلـو مي رفـت. لباسـم را پوشـيدم و بـا سـفارش هاي 
تـو نشسـتم بـه صبحانـه خـوردن. از پـاي ميـز بلند 
شـدم و بـه سـمت در رفتـم و جيب هايـم را چـك 
كـردم و رفتم... سـوار ماشـين شـدم و طبـق معمول 
بـا تو سـخن گفتـم و ناخـودآگاه سـرعتم بـاال مي رفت.
ولـي اين بـار، سـرم داد نـزدي. نـاگاه محتـاج نگاهت 
شـدم، سـرم را برگرداندم. زبان قاصر بود، اشـك هايم 
سـخن كردنـد. اين بـار جـاده گرياند مرا. جـاده اي كه 
داشـت بي تـو گـز مي شـد. بي اختيـار راننده تاكسـي 
شـدم و بـراي هـر عابري ترمـز مي كردم كـه نكند تو 
باشـي. حيران شـده، سـرگردان بودم. فكر به سـاعت 
و مـكان قرارمـان مي كـردم؛ ولي هيچ يـادم نمي آمد. 
چشـمان  مي نگريسـتم.  پيـاده  عابرهـاي  بـه  فقـط 
را درسـت  مـردم  مـرا.  خيسـم، عصبـي مي كردنـد 
نمي ديـدم. هنـوز هـم نگـران هسـتم كـه نكنـد تو را 

كنـار عابرهـاي پيـاده گم كرده باشـم.
اكنون، اندكي گذشته مي دانم امروز بايد ببينمت.

توصيـف  را  قرارمـان  مـكاِن  بزنـي،  زنـگ  مي شـود 
كنـي؟؟ حداقـل بـه آن جـا می نشـينم، شـايد گـذر 
كـردي. جايـي اشـك كنـم كه بغلـت كـرده ام. جايي 
كـه به آغـوش كشـيدم عطِر بودنـت را شـايد حيران 

نباشـم؛ مي شـود زنـگ بزنـي؟

ادبی ستون 

مجلس دردآشنا

جلـس دولتـی و مجلـس م
ضـد دولتـی یعنـی چـه!ا 
کاذب  دوقطبی هـای  این هـا 
اسـت.با یکایـک ملـت ایـران 
بگوییـد  و  بگیریـد  تمـاس 
می خواهیـد  مجلسـی  آیـا 
را...،  کشـور  دردهـای  کـه 
مشـکالت مـردم را بشناسـد 
و بخواهـد آن را حـل کنـد یـا مجلسـی کـه طرفدار 
زیـد یـا عمرو باشـد. جواب چیسـت از طـرف مردم؟ 
معلـوم اسـت کـه مـردم آن اولـی را می خواهنـد... 
مجلسـی کـه به عزت ملی و اسـتقالل ملـی ا همیت 
نکند...؛باِیسـتد در  پایمـال  را  بدهـد و عـزت ملـی 

اسـتکبار زیاده خواهـی  و  طمـع ورزی  مقابـل 

مدرس افتخار جامعه روحانیت
چشـمه  از  کـه  روحانـي  یـک  به عنـوان  »مـدرس 
اسـالم  انسان سـاِز  و  رهایي بخـش  دیـِن  فیـاِض 
شـرعي  و  الهـي  تکلیـف  انجـام  در  بـود،  سـیراب 
خویـش کـه مبـارزه بـا ظلـم و فسـاد و اختنـاق را 
سـرلوحه احـکام خویـش دارد، تنهـا بـودن را بهانـه 
سـکوت قـرار نـداد و چـه  بسـا کـه در بسـیاري از 
جریانـات سیاسـي کشـور تنهـا یـک فریـاد بـود که 
و  فریـاد  آن،  و  را مي دریـد  پـرده خفقـان حاکمـه 
خـروِش دشمن شـکِن مـدرس بود.... مـدرس به حق 
افتخـار جامعـه روحانیـت به خصوص در قـرن حاضر 
و نمونـه اي از مقاومـت جامعـه روحانیـت در همـه 
زمان هاسـت.... پرچـم مبـارزه اي کـه شـهید مدرس 

برافراشـت، هیـچ گاه بـر زمیـن نیفتـاد.«

 مناسبات غلط اقتصادی و 
ناامیدی مردم

باشـد،  حاکـم  اقتصـادی  غلـط  مناسـبات  وقتـی 
سوءاسـتفاده  باشـد،  داشـته  رواج  رانت خـواری 
ثروت هـای  آوردن  دسـت  بـه  بـرای  قـدرت  از 
و  کننـده  تولیـد  باشـد،  داشـته  رواج  بـادآورده 
کشـاورزی  می شـود.  ناامیـد  واقعـی،  زحمت کـش 
تولیـد  کـه  صنعـت کاری  می کشـد،  زحمـت  کـه 
می کنـد، سـرمایه داری کـه سـرمایه گذاری می کند، 
کـه  معلمـی  می ریـزد،  عـرق  کـه  معـدن کاری 
درمدرسـه درس می گویـد، اسـتادی که در دانشـگاه 
مفاسـد  بـا  بایـد  کـه  کـه  ایـن  می کنـد.  تدریـس 
اقتصـادی و قاچـاق مبـارزه شـود، بـه خاطـر ایـن 
اسـت کـه ا یـن پدیده ها اسـاس پیشـرفت کشـور را 

می کننـد. جـدی  آسـیب های  دچـار 

رهبری و سیره  با کالم 

ــون اساســي م جلــس شــوراي اســامي، مطابــق اصــل ۶۲ قان
قانــون اساســي  ایــن مجلــس كــه در  شــكل گرفــت. 
مصــوب ۱۳۵۸، »مجلــس شــوراي ملــي« نــام داشــت، در 
بازنگــري ســال ۱۳۶۸، بــه »مجلــس شــوراي اســامي« تغییــر 
ــران و  ــامي ای ــوري اس ــیس جمه ــان تأس ــت. از زم ــام یاف ن
آغــاز شــكل گیري مجلــس، ایــن نهــاد در نــگاه و در كام 
ــاب  ــر انق ــران؛ از رهب ــوري اســامي ای مســؤوالن ارشــد جمه
ــون اساســي، از هــر گــروه و طیــف  ــا نویســندگان قان گرفتــه ت
ــر اســاس اصــل ۶۷  فكــري، از جایگاهــي ویــژه برخــوردار بود.ب
ــن  ــس، ای ــه مجل ــدو ورود ب ــدگان، در ب ــي، نماین ــون اساس قان
ــه  ــد، ب ــرآن مجی ــر ق ــن در براب ــد. »م ــوگندنامه را مي خوانن س
ــر  ــه ب ــا تكی ــم و ب ــاد مي كن ــوگند ی ــال س ــادر متع ــداي ق خ
ــم  ــدار حری ــه پاس ــم ك ــد مي نمای ــش تعه ــاني خوی ــرف انس ش
اســام و نگاهبــان دســتاوردهاي انقــاب اســامي ملــت ایــران 
و مبانــي جمهــوري اســامي باشــم. ودیعــه اي را كــه ملــت بــه 
مــا ســپرده، به عنــوان امینــي عــادل پاســداري كنــم و در انجــام 
وظایــف، وكالــت، امانــت و تقــوا را رعایــت نمایــم و همــواره بــه 
ــت  ــت و خدم ــوق مل ــظ حق ــور و حف ــاي كش ــتقال و اعت اس
ــم و در  ــاع كن ــون اساســي دف ــم. از قان ــد باش ــردم، پایبن ــه م ب
ــور و آزادي  ــتقال كش ــا، اس ــته ها و اظهارنظره ــا و نوش گفته ه
ــه  ــا را مدنظــر داشــته باشــم.« ب ــح آن ه ــن مصال ــردم و تأمی م
موجــب اصــل ۸۴ قانــون اساســي، هــر نماینــده در برابــر ملــت، 
مســؤول اســت و حــق دارد در همــه مســائل داخلــي و خارجــي 
ــون اساســي  ــر اســاس اصــل ۷۱ قان ــد. ب كشــور اظهارنظــر كن
ــس شــوراي اســامي، در عمــوم مســائل در حــدود  ــز »مجل نی

ــد.«  ــع كن ــون وض ــد قان ــي، مي توان ــون اساس ــرر در قان مق
معیارهــا و شــرایط كافــي بــراي اداي وظایــف و تعهــدات 

نمایندگــي مطلــوب:  
ــتیزي  ــه ظلم س ــي و روحی ــه عدالت جوی ــودن خصیص -  دارا ب
ــم  ــه در مراس ــوگندنامه اي ك ــاد س ــه مف ــاد ب ــان و اعتق و ایم

ــا  ــارب، آگاهي ه ــورداري از تج ــود. -  برخ ــراد مي ش ــف ای تحلی
ــه در آن  ــا كمیســیون تخصصــي ك ــاي متناســب ب و تخصص ه
ــجاعت  ــهامت و ش ــودن ش ــت. -  دارا ب ــد یاف ــت خواهن عضوی
ــد.  ــاره ش ــه اش ــي ك ــف و اختیارات ــه وظای ــل ب ــراي عم الزم ب
ــخاص  ــر اش ــودن در براب ــپرده نب ــتقال و سرس ــظ اس -  حف
ــع  ــاي مناف ــه پ ــت ب ــردن عدال ــدا نك ــي و ف ــي و حقوق حقیق
و مصلحت هــاي فــردي و گروهــي. -  بي نیــازي و كشــیدن 
دنــدان طمــع و كاهــش دل بســتگي هاي مــادي و خواســته ها و 
آرزوهــاي شــخصي. -  برخــورداري از ســامت مالــي و اخاقــي 
ــي. -   ــي خصوص ــف در زندگ ــه ضع ــراف و نقط ــتن انح و نداش
ــر  ــردن از دیگ ــي و صــرف نظــر ك ــف نمایندگ ــه وظای توجــه ب
ــي  ــول دوران نمایندگ ــوازي در ط ــاغل م ــغولي ها و مش دل مش

خــود. -  برخــورداري از قــدرت نطــق و نفــوذ كام بــاال. -  
عمــل كــردن بــه وظایــف قانونــي بــر پایــه معیارهــاي منــدرج 
در قانــون اساســي و شــرع، بــر اســاس اســتنباط و اجتهــاد خــود 
ــا  ــا نیازه ــنایي ب ــه. -  آش ــد كوركوران ــه تقلی و دوري از هرگون
ــار و  ــت در گفت ــودن. -  صداق ــردم دار ب ــردم و م ــات م و مطالب
كــردار و دوري از هرگونــه عوام فریبــي. -  ضمــن پي گیــري 
مطالبــات منطقــه اي، برخــورداري از نگــرش ملــي و فدانكــردن 
ــن  ــر ای ــاي مصلحت هــاي بخشــي و منطقــه اي. ب ــه پ ــح ب مصال
اســاس، مي تــوان نتیجــه گرفــت كــه نماینــده مطلــوب كســي 
ــد  ــته باش ــده را داش ــرایط بیان ش ــا و ش ــه ویژگي ه ــت ك اس
ــو از  ــه ممل ــت ك ــز آن اس ــس نی ــک مجل ــار ی ــند افتخ و س

ــد. ــا باش ــن ویژگي ه ــا ای ــي ب نمایندگان حد زهد و تقوا 
بایزیـد بسـطامی می گویـد: هیچ کـس بـر مـن غلبه 
نکـرد ماننـد جوانـی از اهـل بلـخ کـه بـه قصـد حج 
بـر مـا وارد شـد و گفـت: یـا بایزیـد حـد زهـد نـزد 
شـما چیسـت؟ گفتم این کـه چون بیابیـم بخوریم و 
چـون نیابیـم سـپاس گزاریم. گفـت: پیش ما سـگان 
بلـخ نیـز چنین انـد. گفتم پـس حد زهد پیش شـما 
چیسـت؟ گفـت: ایـن که چـون نیابیم شـکر کنیم و 

چـون بیابیـم ایثـار کنیم و بـر دیگران ببخشـیم...

نقش خائن از نگاه چرچیل
از چرچیـل می پرسـند: چـرا تـا آن سـوی اقیانـوس 
هنـد می رویـد و دولـت اسـتعماری هنـد شـرقی را 
درسـت می کنیـد! امـا بیخ گوشـتان، ایرلنـد شـمالی 
چرچیـل  درآوریـد؟  سـلطه  تحـت  نمی توانیـد  را 
می گویـد: مـا دو ابـزار مهم نیـاز داریم کـه در ایرلند 
نداریـم! می گوینـد آن دو چیسـت؟ چرچیـل پاسـخ 

می دهـد، اکثریـت نـادان و اقلیتـی خائـن. 

تلنگر  

به مناسبت 10 آذر روزمجلس

جايگاه مجلس و وظايف قانوني نمايندگان  علی  میم

سید محمد اسماعیل ترحمی

نماینـده  تنهـا  به عنـوان  قایـن  فوتبـال طـای سـرخ  تیـم 
برگـزاری  حـال  در  كشـور  سـه  لیـگ  در  اسـتان  فوتبـال 
مسـابقات خویـش می باشـد. ایـن تیـم تـا چنـدی قبـل بـا نـام 
بسـتنی اعتمادیـان در ایـن رقابت هـا شـركت می كـرد كـه گویـا 
بـه دلیل مشـكات و مسـائل مالی امـكان ادامه حمایـت از جانب 
مدیریـت بسـتنی اعتمادیـان از ایـن تیـم فراهـم نبـوده اسـت و 
ایـن تیـم اكنـون بـا نـام طـای سـرخ در ایـن رقابت هـا شـركت 
می كنـد. البتـه بایـد در همین جـا از تاش ها و اقدامـات مدیریت 
بسـتنی اعتمادیـان كـه با وجود هزینه های سـنگین و سرسـام آور 
تیـم داری و مسـائل و مشـكات خـاص خـود، تاكنون بـه حمایت 
از ایـن تیـم اقـدام كـرد، تقدیـر نمـود و آن را سـتود، آن هـم در 
شـرایطی كـه ادارات، نهادهـا و شـركت ها و افراد بسـیار قوی تر و 
متمول تـر از لحـاظ مالـی، قدمی در این راه برنداشـتند. از سـوی 

دیگـر بایـد از بازیكنـان، مربیان و سـایر عوامل و دسـت اندركاران 
ایـن تیـم كـه تاكنـون بـا جـان و دل و بـا كم تریـن امكانـات 
توانسـته اند در ایـن رقابت هـا حاضـر شـده و باتوجه به مشـكات 
و سـختی های فـراوان حضـور نسـبتاً موفقـی در ایـن رقابت هـا 
داشـته باشـند، تشـكر كرد. اما در هر حال باید اذعان داشـت كه 
حضور در این سـطح از مسـابقات آن هم در رشـته فوتبال و لیگ 
سـه، مسـتلزم هزینه هـای گزاف اسـت كـه از آن گریزی نیسـت. 
در سـال های گذشـته كـه قاین فاقـد زمین چمن بود بسـیاری از 
افـراد بیـان می داشـتند كـه اگـر چمـن قاین آمـاده شـود فوتبال 
قاینـات در اسـتان سـرآمد و اول اسـت، امری كه بـا افتتاح زمین 
چمـن قایـن و بـا قهرمانی تیم فوتبال قاین در مسـابقات اسـتانی 
بـه عینـه بـه اثبـات رسـید. اكنـون حضـور تیـم فوتبـال طـای 
سـرخ در لیـگ سـه موجـب افتخـار و مباهـات قاینـات در عرصه 

رقابت هـای ورزشـی اسـت و در صـورت تداوم این حضـور و حتی 
ارتقـا آن بـه لیگ هـای باالتـر می توانـد زمینه سـاز تحـوالت مهم 
در زمینـه ورزش قاینـات حتـی در رشـته های دیگـر گـردد. امـا 
ایـن میسـر نمی شـود مگر این كـه همه اعـم از مردم و مسـئولین 
هـر یـک بـه فراخـور تـوان و امكانـات خویـش در راه حمایـت از 
ایـن تیـم قـدم بردارنـد و حمایـت از ایـن تیم بـه اولویـت ورزش 
قاینـات تبدیـل گـردد و البته ایـن حمایت باید هم اكنـون و بدون 
فـوت وقـت و از دسـت دادن فرصت هـا انجـام شـود نـه این كـه 
بـه فرداهـای نامعلـوم و نامشـخص حوالـه داده شـود. ایـن تیـم 
هم اكنـون نیازمنـد یـاری و حمایـت اسـت، امیدواریم بـه گونه ای 
عمـل نشـود كـه حمایت هـا و پشـتیانی ها از ایـن تیـم آن قـدر دیـر 
صـورت گیـرد كه در نهایـت ثمری برای این تیم دربرنداشـته باشـد 
و اصطاحـًا حكـم نوشـداروی بعد از مرگ سـهراب را داشـته باشـد.

لزوم حمایت از  نماینده فوتبال قاینات در لیگ سه فوتبال کشور

نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشیم

سال سوم - شماره  136اندیشه
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



قابل توجه بازاريان شريف شهرستان های قاينات و زيرکوه

تاریــخ شــانزدهم آبان مــاه جلســه ای بــا حضورحســن مالكــی رئیــس اتــاق اصنــاف قاینــات و زیركــوه، هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف، راســتی رئیــس تأمیــن اجتماعــی شهرســتان و همچنیــن صاحبــی رئیــس  
اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان برگــزار و طــی آن بــر اتخــاذ شــرایط جدیــد و آســان جهــت پرداخــت حــق بیمــه كســبه و بازاریــان شــریف شهرســتان های قاینــات و زیركــوه تصویــب گردیــد. 

ــد. ــد گردن ــای بیمــه بهره من ــل از مزای ــا اعمــال شــرایط ذی ــد ب ــرم می توانن ــان محت ــس بازری زین پ
* آن دسته از متقاضیان كه شرایط سنی را جهت انعقاد قرارداد احراز نكنند، می بایست دو برابر مازاد سنی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند.

* مبلغ حق بیمه كارفرمایان صنفی براساس حداقل دستمزد محاسبه گردیده است و در كارگاه های دارای دستمزد مقطوع مبلغ حق بیمه بر اساس دستمزد مقطوع محاسبه خواهدشد
* مبلغ سرانه درمان برای بیمه مشاغل آزاد به ازای هر دفترچه در ماه ۳۱00000ریال می باشد )انتخاب یا انصراف از درمان دربیمه مشاغل آزاد به اختیار متقاضیان خواهد بود(

* كســانی كــه دارای ســابقه پرداخــت حــق بیمــه نــزد ایــن ســازمان باشــند و از قطــع بیمــه آنــان كمتــر از نــه مــاه ســپری گردیــده و حداقــل یكســال ســابقه متوالــی داشــته باشــند از معاینــات بــدو بیمــه 
معــاف خواهنــد بــود و بــه شــرط انعقــاد بیمــه اختیــاری، داشــتن حداقــل ۳0 روز ســابقه پرداخــت حــق بیمــه نــزد ســازمان تأمیــن اجتماعــی باشــد.
نرخ12 درصد: بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی )فرد بایستی بازنشسته گردد و بعد اگر فوت نمود، برای بازماندگان وی مستمری برقرار می گردد.(

نرخ 14 درصد: بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی )فرد اگر قبل از بازنشستگی فوت نمود، برای بازماندگان وی مستمری برقرار می گردد.(
نــرخ 18 درصــد: بازنشســتگی و فــوت قبــل و بعــد از بازنشســتگی و از كارافتادگــی )فــرد اگــر قبــل از بازنشســتگی فــوت نمــود، بــرای بازمانــدگان وی مســتمری برقــرار می گــردد( وچنان چــه از كار افتــاده 

شــد مســتمری وی برقــرار می گــردد.
اتاق اصناف قاينات و زيرکوه

نشسـت حامیـان نظـام اسـامی و رهبری بـا موضوع 
از  عمـل  و  اقـدام  اقتصادمقاومتـی،  تحقـق  بررسـی 
سـوی جمعـی از حامیـان نظام اسـامی و والیت در محل 
دانشـگاه آزاد اسـامی قایـن برگـزار شـد. در این نشسـت 
آقـای فاحتـی نماینده قاینـات و زیركوه، قربانـی نماینده 
ادوار گذشـته قاینـات و احتشـام رئیـس اتـاق بازرگانـی 
اسـتان بـه ایـراد سـخنرانی پرداختنـد. پـس از برگـزاری 
نشسـت تیرمـاه جمعـی از اصاح طلبان قاینـات و زیركوه 
و نشسـت اواخر شـهریور اصاح طلبان تحول خـواه قاینات 
كـه البتـه بـا همراهـی اصولگرایـان معتـدل و نیروهـای 
موسـوم به جنـاح اعتدالی و هـواداران دولت همـراه بود و 
باتوجـه بـه فضـای سیاسـی منطقـه و نیز در پیـش بودن 
دو انتخابـات حسـاس و سرنوشت سـاز شـوراها و ریاسـت 
و  منتقـد  اصولگریـان  كـه  می رفـت  انتظـار  جمهـوری، 
مخالـف دولـت نیـز بـه برگـزاری نشسـتی مشـابه اقـدام 
كننـد، نشسـتی كـه البتـه بـا نـام  .... صـورت گرفـت، اما 
باتوجـه بـه تركیـب افـراد شـركت كننده در آن و این كـه 
عمـًا از سـایر جناح هـای سیاسـی منطقـه اعـم از میـان 
اصاح طلبـان و اصولگرایـان و حامیـان دولـت هیچ یک در 
آن شـركت نكردنـد )امری كـه با گایـه و در برخی موارد 
انتقـادات نسـبتاً تنـد سـخنرانان نیـز همـراه شـد( و بـه 
نوعـی بـا بی اعتنایـی از كنار آن گذشـتند، این نشسـت را 
می تـوان گردهمایـی اصولگرایـان منتقـد و مخالـف دولت 
در قاینـات تلقی كـرد. امری كه در سـخنرانی های صورت 
گرفتـه در این نشسـت نیز مشـهود بود، كه سـخنرانان به 
بهانـه موضـوع همایش كه تحقـق اقتصـاد مقاومتي، اقدام 
و عمـل بـود عمـًا بـه انتقاد از عملكـرد دولـت پرداختند. 
كـه البتـه امـر نكوهیده ای نیسـت و حـق هـر جناح،گروه 
و حـزب و فعال سیاسـی اسـت كـه در چارچـوب قانون به 
بیـان دیدگاه هـا و نظـرات خویـش هـر چند صریـح وتند 
بپردازنـد. اصـوالً یكـی از افتخـارات دولـت فعلـی همیـن 
اسـت كـه امـكان بیـان تندتریـن و شـدیدترین انتقـادات 
در سـطوح مختلـف از جانـب همـه افراد و گروه ها نسـبت 
بـه آن فراهـم نیسـت و مجموعـه دولـت فعلـی هیـچ گاه 
مانعـی و سـدی در ایـن راه ایجاد نكرده اسـت و منتقدین 
را زیرفشـار و تضییقـات خویـش و مـورد عتـاب و تهدیـد 
و ارعـاب قـرار نـداده اسـت. بـه عنـوان مثـال، در همیـن 
احـزاب  و  فعالیت هـای گروه هـا  میـزان  اخیـر  سـال های 
مخالفیـن  و  منتقـدان  به خصـوص  قاینـات  در  سیاسـی 
از  بسـیاری  و  نیسـت  گذشـته  بـا  قیـاس  قابـل  دولـت 
جناح هـا و افـراد كـه در سـال های قبـل نـه امـكان و نـه 
جـرأت فعالیـت سیاسـی را نداشـتند اكنـون به راحتی در 
منطقـه فعالیـت دارنـد و بـه برگـزاری همایـش و جلسـه 
و... بـدون هیچ گونـه مشـكل خاصـی می پردازنـد. امـری 
كـه اگـر بـه حافظه خـود رجوع كنیـم و فضای سـال های 
نـه چنـدان دور را بـه خاطر بیاوریـم )زمانی كـه برخی از 
همیـن اصولگرایـان منتقـد فعلـی دولـت بر مسـند برخی 
امـور در قاینـات قـرار داشـتند( حتی تصـور آن هم محال 
بـود و فقـط شـبیه رویایـی شـیرین امـا دسـت نیافتنـی 
بـود.  امـا ای كاش برخـی سـخنرانان ایـن نشسـت كـه 
همانند سـایر اصولگرایان مخالف دولت در سراسـر كشـور 
و هماهنـگ و همـراه بـا آنـان بی محابا عملكـرد اقتصادی 

دولـت را بـا ادبیاتـی مشـابه همفكـران خویـش بـه زیـر 
سـؤال بردنـد و دولت را مـورد عتاب و خطاب قـرار دادند، 
پایـان  زمـان  در  اقتصـادی كشـور  بـه وضعیـت  اندكـی 
دولـت احمدی نـژاد و شـروع بـه كار دولـت فعلـی اشـاره 
می كردنـد. مـواردی كـه دكتـر روحانـی در زمـان تقدیـم 
اشـاره ای  بـدان  بودجـه 9۵  كشـور در مجلـس  الیحـه 
كـرد از جملـه این كـه » دولـت یازدهـم در شـرایطی کار 
خـود را آغـاز کـرد کـه علی رغـم وفـور درآمدهـای نفتـی 
طـی دهـه 80، کشـور بـه دلیـل سـوء مدیریت هـای گذشـته 
و هم چنیـن تحمیـل تحریم هـای ظالمانـه در شـرایط ویژه ای 
بـه  و  می بـرد.  به سـر  خارجـی  روابـط  و  اقتصـادی  نظـر  از 
گفتـه رئیـس جمهـوری در حوزه هایـی بـا شـرایط بحرانـی 
بودیـم،  مواجـه  زیـاد  دشـواری های  بـا  حوزه هایـی  در  و 
دولـت یازدهـم بـا در نظـر داشـتن رویکـردی واقع گرایانه و 
عمل گـرا طـی ایـن سـال ها، تـاش کـرد تـا بـا اولویت بندی 
آن هـا  تخفیـف  یـا  رفـع  بـه  نسـبت  مشـکات  و  بحران هـا 
اقـدام کنـد. دولـت یازدهـم در شـرایطی کار خـود را آغـاز 
کـرد کـه اقتصـاد کشـور، 2 سـال پیاپـی رشـد  منفـی بزرگ 
اگرچـه   92 و   91 سـال های  رکـود  بـود.  کـرده  تجربـه  را 
بـه اشـکال  متفاوتـی متأثـر  بخش هـای مختلـف اقتصـاد را 
سـاخت امـا صـرف نظـر از آثـار کوتاه مـدت آن بـه نظـر 
می رسـد، متأسـفانه رونـد بلندمـدت رشـد  اقتصـادی کشـور 
را نیـز تحـت تأثیـر قـرار داده و آن را کنـد نمـوده اسـت و 
بازگشـت بـه سـطح درآمـد ملی قبـل از رکود سـال های 91 
و 92 در دوره ای طوالنی تـر اتفـاق افتـاده اسـت.  تـا قبـل از 
دولـت یازدهـم هیـچ دولتـی در تاریـخ جمهـوری اسـامی 
ایـران کار خـود را بـا تورم باالی 23 درصد آغـاز نکرده در 
حالـی که در شـروع بـه کار این دولت، نـرخ تورم باالی 40 
درصـد بـود. ... دولت یازدهم در شـرایطی سـکان امور  را به 
دسـت گرفـت کـه بـرای یـک دوره طوالنـی طی سـال های 
84 تـا 91 اقتصـاد کشـور از بیماری رشـد بدون  اشـتغال رنج 
می بـرد. کـه سـبب شـد تـا خالـص اشـتغال در کشـور تغییـر 
نکـرده و تقریبـا برابـر صفـر باشـد ایـن  در حالی بـود که در 
همیـن سـال ها، متولدیـن دهـه 60 در مقیـاس بـزرگ آمـاده 
ورود بـه بـازار کار بودنـد، امـری  کـه در 60 سـال گذشـته 
در کشـور بی سـابقه بوده اسـت.  عدم ایجاد اشـتغال مناسـب 
بـرای ایـن گروه، سـبب شـد تا بخـش بزرگی از آنـان  ورود 
بـه بـازار کار را بـه تعویـق انداختـه و بـه صـورت گسـترده 
نـرخ  مشـارکت  آن  نتیجـه  در  کـه  شـوند،  دانشـگاه  وارد 
نیـروی کار را در نیمـه دوم دهـه 80 بـه میـزان قابـل توجهی 

کاهـش داد امـا ایـن انباشـت عظیـم نیـروی  جـوان کـه در 
بـازار  نکرده انـد،  پیـدا  دسـت  شـغل  بـه  سـال های گذشـته 
کار ایـران را ظـرف 3-2 سـال اخیـر و به ویژه  طی یک سـال 
گذشـته بـا اتفـاق جدیـدی مواجـه کـرده اسـت.   بـه گفتـه 
رئیـس جمهـور فعـال شـدن جمعیـت تحصیل کـرده و ورود 
آن بـه بـازار کار بـه همـراه افزایش نرخ  مشـارکت اقتصادی 
زنـان، سـبب افزایـش قابـل توجـه نـرخ مشـارکت اقتصادی 
در 8 فصل اخیر شـده اسـت. در  یک سـال منتهی به تابسـتان 
1395، حـدود یـک میلیـون و 200 هـزار نفـر وارد بازار کار 
شـدند کـه بالغ بر  نیمـی از آنان تحصیات عالی دانشـگاهی 
داشـته اند. از طـرف دیگـر حـدود 65 درصـد، از افـراد وارد 
بـازار کار  شـده را زنـان تشـکیل می دهنـد. بـا وجـود این که 
طـی 2 سـال منتهـی بـه تابسـتان سـال 95، سـاالنه بـه طـور 
متوسـط   704 هـزار نفـر بـه جمعیـت شـاغل اضافـه شـده و 
ایـن رقـم حتـی در مقایسـه بـا بهترین عملکـرد اشـتغال زایی 
 کشـور، طـی سـال های 80 تـا 84 یک رکورد اسـت.   رئیس 
نـرخ رشـد محصـوالت کشـاورزی 13.9  افـزود:  جمهـور 
درصـد و خریـد تضمینی گنـدم 140 درصـد افزایش یافت، 
سـهم خـود از بـازار جهانـی نفت را بـاز پس گرفتیـم، تولید 
نفـت خـام بـه 3.8 میلیـون بشـکه و صـادرات نفـت خـام در 
مـدت کوتاهـی پـس از برجـام بـه 2.3 میلیـون بشـکه رسـید 
کـه البتـه تثبیت سـهمیه و بهبود نسـبی قیمت نفـت، موفقیت 
بـزرگ دیپلماسـی نفتـی بـود.  در زمینـه گاز بـا بهره برداری 
سـال حـدود   150   3 ایـن  پـارس جنوبـی طـی  فازهـای  از 
میلیـون مترمکعـب در روز معـادل 6 و نیـم فـاز بـه ظرفیـت 
تولیـد گاز اضافـه شـده و  حـدود 25 درصـد افزایـش یافتـه 
اسـت، عـاوه بر ایـن با تکمیل گازرسـانی به حـدود 7 هزار 
و   70 روسـتا و 70 شـهر جدیـد از ابتـدای 92 تا شـهریور 95 
، 90 درصـد جمعیـت کشـور از نعمـت  گاز طبیعـی بهره مند 
شـد و امیدواریـم تـا اواسـط سـال 96 بـا تکمیل گازرسـانی 
بـه سیسـتان و  بلوچسـتان و سـایر مناطـق، میزان پوشـش گاز 
بـه 95 درصـد افزایـش یابـد. در سـال 92، صـادرات روزانه 
گازوییـل کم تـر از یـک میلیـون لیتـر بـود، امـا در  شـهریور 
95 بـه 13.4 میلیـون لیتـر در روز رسـید و پیش بینی می شـود 
تـا پایـان سـال میـزان صـادرات  بـه 20 میلیـون لیتـر در روز 
بالـغ گـردد.  در همیـن مـدت صـادرات نفـت کـوره نیـز از 
24.6 میلیـون لیتـر در روز در سـال 92  بـه 52.2 میلیـون لیتـر 
در شـهریور 95 رسـید. در زمینـه محصـوالت پتروشـیمی در 
حالی کـه صـادرات در سـال 92 معـادل 12.8  میلیـون تـن و 
بـه ارزش 9.6 میلیـارد دالر بـه قیمـت ثابت سـال 90 بود، در 

سـال 94 بـه 18.8 میلیـون تن بـه  ارزش 13.7 میلیـارد دالر به 
قیمـت ثابـت سـال 90 افزایـش یافـت، کـه این امر نشـان گر 
افزایـش بیـش از 40  درصـدی ارزش صـادرات محصوالت 
پتروشـیمی در ایـن مـدت اسـت.  رئیـس جمهوری با اشـاره 
بـه این کـه در حـوزه صنعـت، معـدن و تجـارت بـا توجـه به 
شـرایط رکـودی کشـور در  سـال 92، رویکرد دولـت بهبود 
در فضـای کسـب و کار، ایجـاد تقاضـای خارجـی از طریق 
بـوده  داخلـی  بـازار  تقویـت  و  توسـعه صـادرات  غیرنفتـی 
اسـت، گفـت: بـا بهبـود محیـط کسـب وکار، رتبـه جهانـی 
ایـران در ایـن  شـاخص 32 پله ارتقـاء یافته و از سـوی دیگر 
از رشـد مسـتمر و  در 3 سـال گذشـته صـادرات غیرنفتـی 
قابـل  توجهـی برخـوردار بـوده اسـت، بـه گونـه ای کـه بـا 
را  میلیـارد  دالری    50 رکـورد  واردات،  از  پیشـی گرفتن 
برجـای گذاشـت.  دکتـر روحانـی تاکیـد کـرد: در 7 ماهـه 
ابتدایـی سـال 95، نیـز مثبت بـودن تـراز تجاری ادامـه یافت 
کـه مجموعـه  ایـن اقدامـات بـه همـراه گشـایش در روابـط 
اقتصـادی خارجـی سـبب شـد تـا رشـد بخـش اقتصـادی از 
منفـی 2.2  درصـد در سـال 93 بـه مثبـت 4.2 در بهـار سـال 
95 برسـد.  ضمـن آن کـه  صـادرات محصـوالت دانـش 
بنیـان 5 برابـر شـد. دولـت  کوشـیده اسـت تـا با حفـظ روند 
شـتابان تولیـد علـم در کشـور ، فرآیند تبدیل علـم به ثروت 
را تسـهیل کنـد کـه  طـی 3 سـال اخیر با تـاش شـبانه روزی 
محققـان و پژوهشـگران کشـور، رتبـه علمی ایران بر اسـاس 
معیـار  انتشـار مقـاالت علمـی بـا 4 پلـه بهبـود بـه رده 16 در 
جهـان ارتقـاء  یافـت و ایـران توانسـت حائـز رتبـه نخسـت 
در  میـان کشـورهای اسـامی شـود.  دکتـر روحانـی افـزود: 
زیسـت بوم کسـب  در  تفـاوت  گرفتـن  نظـر  در  بـا  دولـت 
وکارهـای مرتبـط بـا فنـاوری و  دانـش، توجـه ویـژه ای بـه 
توسـعه هـر چـه بیشـتر پارک هـای علـم و فنـاوری و مراکـز 
رشـد داشـته، بـه گونه ای که  طی سـه سـال اخیـر پارک های 
علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد به ترتیب رشـدی معـادل 21 

و 30 درصـد را  تجربـه کـرده انـد.«
*** 

ایـن  در  زیركـوه  و  قاینـات  نماینـده  سـخنان  البتـه 
نشسـت نیـز حائـز اهمیـت بـود. وی پـس از سـخنانی در 
گرامیداشـت روز مجلـس و بیـان هدف از برگزاری جلسـه 
خواسـتار اتحـاد و وحـدت میـان نیروهـای و گرایش های 
آن قـدر  برخـی  گفـت:  وی  شـد.  منطقـه  در  مختلـف 
برطبـل اختـاف می كوبنـد، كـه گویـا ایـن جنـاح و آن 
جنـاح  تفـاوت ماَهـَوی در بحـث نظـام و ملـت دارنـد و 

اگـر جلسـه ای بـه عنـوان حامیان نظـام و انقـاب معرفی 
می شـود و از حضـور درایـن جلسـات عذرخواهی می كنند 
نظـام  ارزشـی  ماهیـت  مـا  اصاح طلـب  دوسـتان  مگـر 
اسـامی و قانـون اسـامی را قبـول ندارنـد؟ مگـر مبـارزه 
بـا اسـتكبار و اسـتبداد را قبـول ندارند؟ مگرقبـول نداریم 
كـه اقتصـاد مقاومتی جـز بیانـات رهبر انقاب اسـت، كه 
بـه دولـت و به مجلـس تكلیـف می كندكه ایـن موضوع را 
پیگیـری كنیـد كـه منفعتـش بـه مردم برسـد. بـه عنوان 
خـادم مـردم قاینـات و زیركـوه تاكید و خواهـش می كنم 
ایـن اختافـات را كنار بگذاریـد. فاحتی گفـت: درهمین 
جلسـه از همـه سـلیقه های مختلـف دعـوت شـد و بـه 
تـک تـک نامزدهـای انتخاباتـی نامـه زده شـد و بـه همه 
دوسـتانی كه شـخصیت سیاسـی داشـتند، دعوت نامه زده 

شـد و بـه ایـن جلسـه دعوت شـدند.
می كنـم  مطـرح  خـودم  آرزوی  عنـوان  بـه  گفـت:  وی 
كـه در سـال آینـده بـه عنـوان گرامیداشـت روز مجلـس 
شـاهد ایـن باشـیم كه همـه دوسـتان با همـه نگرش های 
سیاسـی حضـور داشـته باشـند. وی در بخـش دیگـری از 
سـخنان خویـش نیز گفـت: درمجلس اصل نظـام و منافع 
عمومـی اولویـت ماسـت و اگرچـه مشـكات منطقـه ای و 
محلـه ای مهـم اسـت و بایـد پیگیـری شـود، كـه وظیفـه 
ماسـت و بـه سـهم خود انجـام هـم می دهیم. امـا اولویت 
مـا اصـل نظـام و منافع عمومی اسـت، اما برخـی افراد كه 
امضـاء مـا را زیر لیسـت اسـتیضاح فـان وزیـر می بینند، 
بـا ارسـال پیامـک و نصیحـت ایـن موضوعـات را بـه ضرر 
شهرسـتان  بـرای  كـه  درصورتـی  می داننـد  شهرسـتان 
حفـظ نظـام از اوجـب واجبـات اسـت. وی پـس از انتقـاد 
از عـدم پیگیـری جـدی مسـأله حقوق هـای نجومـی و در 
سـخنانی در مـورد مسـائل اخیـر در مورد برجـام گفت: از 
دیگـر مباحـث كان اقـدام متقابل علیـه اقدامـات آمریكا 
در برابـر رأی تمدیـد تحریم هـا برعلیـه ایـران اسـت، كـه 
در مجلـس پیگیـری خواهـد شـد .دیگر زمانی نیسـت كه 
شـعارهای اوایـل برجـام داده شـود وعده ای می خواسـتند 
جشـن بگیرنـد كـه مشـكات اقتصـادی برداشـته شـده 
اسـت، بلكـه امـروز شـخص وزیـر امـور خارجـه مـا اعام 
می كننـد كـه مـا از آمریـكا ناراضـی هسـتیم و آمریـكا 
صـد در صـد خـاف عمـل می كنـد و... چـه كسـی راضی 
اقتصـادی مـردم حـل شـود؟چه  نیسـت كـه مشـكات 
كسـی راضـی نیسـت كه ركـود ازبین بـرود وجلـوی تورم 
گرفتـه شـود؟ امـا بـه شـرط ها وشـروط ها و شـرطش این 
اسـت كـه اقتصـاد مقاومتـی كـه خواسـته رهبری اسـت، 
در كشـور محقق شـود و در مقابل آمریكا وسـران سـلطه 
نظـام دنیـا و مسـتكبر دنیـا كسـی سـرتعظیم فرونیـاورد. 
اگـر می خواسـتیم ایـن كار انجـام شـود، اصـل انقـاب ما 
زیـر سـؤال می رفـت. فاحتـی در بخـش پایانـی سـخنان 
خـود گفـت: به ایـام انتخابات ریاسـت جمهوری وشـوراها 
درفضـای  مراقبـت  و  هوشـیاری  و  می شـویم  نزدیـک 
رسـانه ای وكشور الزم اسـت. امروز برخی از دوستان چون 
رسـانه در دسـت آن هاسـت وبـوق وكرنا دارنـد ومی توانند 
صحنه سـازی كنند متأسـفانه مسـائل حاشـیه ای و دسـت 
چنـدم را بـه عنـوان مسـائل اول مملكـت كشـور مطـرح 

می كننـد.

نشست حامیان نظام اسالمی ورهبری با موضوع بررسی تحقق اقتصادمقاومتی

نشست اصولگرايان منتقد دولت
 با انتقاد از دولت و طعم انتخابات

3 گزارش- تحلیل
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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ساخت اقامتگاه همراه بیمار 
در شرايط اضطراری به همت 
هیئت قمر بنی هاشم)ع(قاين

ــن  ــت قمــر بنی هاشــم)ع( قای ــای هیئ ــت امن هیئ
ــاخت  ــال س ــه  در ح ــدام خیرخواهان ــک اق در ی
اقامتــگاه همــراه بیمــار در مواقــع اضطــراری در قایــن 
هســتند. حســن فخیــم زاده عضــو هیئــت امنــای ایــن 
هیئــت بــا بیــان اهــداف ســاخت ایــن اقامتــگاه گفــت: 
ــت قمربنی هاشــم  ــه هیئ ــی ك ــه برنامه های ــه ب ــا توج ب
در راســتای اقدامــات فرهنگــی ومعنــوی دارد، هیئــت 
امنــای ایــن هیئــت تصمیــم بــه ســاخت یــک درمانــگاه 
خیریــه داشــتند كــه بــا توجــه بــه ایــن كــه در نزدیكی 
ــذا   ــت ل ــه )ع( قرارداش ــفای جواداالئم ــت، دارالش هیئ
درایــن زمینــه پیشــنهاد ســاخت ایــن اقامتــگاه از 
ــی  ــای مبین ــی، و آق ــای كهن تراب ــدار،  آق ــوی فرمان س
ــورد  ــه م ــتان داده شــد ك ــن ســامت  شهرس از خیری
موافقــت اعضــای هیئــت امنــا قــرار گرفــت و از ابتــدای 
ــگاه در دوطبقــه  ــن اقامت محــرم امســال كارســاخت ای

ــع آغــاز شــد. ــا زیربنــای ۱۸0مترمرب وب
ــت  ــای هیئ ــت امن ــه هیئ ــه ای ك ــا هزین ــت: ب وی گف
ــد  ــه بودن ــگاه در نظرگرفت ــن اقامت ــاخت ای ــرای س ب
زمیــن خریــداری وفنداســیون اولیــه ریختــه شــد 
جمــع  محمــد)ص(در  حضــرت  رحلــت  روز  در  و 
ــد و از آن  ــرح ش ــوع مط ــن موض ــت ای ــزاداران هیئ ع
زمــان خوشــبختانه مــردم هــم كمک هــای خــودرا بــه 
ــه  ــر گرفت ــن كار در نظ ــرای ای ــه ب ــابی ك ــماره حس ش
شــده اســت واریــز می كننــد. فخیــم زاده بــا بیــان ایــن 
كــه در دو مقولــه بهداشــت و آمــوزش فقیــر وغنــی از 
ــد بهره منــد شــوند  ــدازه بای ــه یــک ان ــات ب همــه امكان
گفــت: ســاخت ایــن اقامتــگاه هــم بــه نیــت كمــک بــه 
همــه افــرادی اســت كــه گاه بــه عنــوان همــراه بیمــار 
ــد  ــهر بمانن ــب در ش ــتند ش ــتان مجبورهس در شهرس

ــد. ــتراحت ندارن ــرای اس ــی ب ومكان
ــه  ــی ك ــی بیماران ــارو حت ــان بیم ــزود: همراه وی اف
ــرای  ــب ب ــن شــهردارند اغل ــان درای ــه طــول درم نیازب
ــه هســتند،  ــادی مواج ــا مشــكات زی ــود ب ــكان خ اس
ــادی از  ــار زی ــدازی ایــن اقامتــگاه ب ــا راه ان كــه قطعــاً ب
دوش آن هــا برداشــته خواهــد شــد. فخیــم زاده بــا بیان 
ایــن كــه عــاوه بــر هزینــه زمیــن، بــرای ســاخت ایــن 
اقامتــگاه و تجهیــزات آن حداقــل ۱۵0میلیــون تومــان 
ــای  ــا و اعض ــت امن ــوی هیئ ــت: ازس ــت گف ــاز اس نی
هیئــت و مــردم  شهرســتان تاكنــون كمک هایــی 
ــا  ــت،  ام ــده اس ــروع كارش ــن و ش ــد زمی ــرای  خری ب
بــرای تكمیــل ایــن اقامتــگاه نیازمنــد كمــک خیریــن 
و همشــهریان عزیــز هســتیم. وی افــزود: عاقه منــدان 
ــد  ــر می توانن ــن كار خی ــدن در ای ــریک ش ــت ش جه
ــک  ــه شــماره حســاب ۷0-۷99 بان كمک هــای خودراب
ــراه  ــگاه هم ــاخت اقامت ــام س ــه ن ــازار ب ــعبه ب ــپه ش س

ــد. ــز نماین ــن واری ــاردر قای بیم

 
مدیر آبفا روستایی قاین اعالم کرد

واگذاری 141 انشعاب آب 
روستايی در شش ماهه اول سال 95

نصب کنتورهای هوشمند
 مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی قاینــات 
ــداد ۱۴۱  ــال 9۵ تع ــاه اول س ــش م ــت: در ش گف
انشــعاب اعــم از مســكونی، تجــاری، صنعتــی و عمومــی 
ــداد ۱۷  ــد و تع ــذار گردی ــتایی واگ ــتركین روس ــه مش ب
ــف  ــل مختل ــا عوام ــه ب ــایی ك ــاز شناس ــر مج ــاز غی امتی
ــه  ــم ب ــی شــده و بعضــی از مشــتركین ه برخــورد قانون
ــداد  ــت و تع ــده اس ــل  گردی ــی حل وفص ــورت تعامل ص
۳۶۶ انشــعاب كــه بــا كاربــری مســكونی خریــداری شــده 
بــود ولــی مشــترک در مصــارف دیگــر اســتفاده می نمــوده 
اســت تغییــر تعرفــه داده شــده و تعــداد ۱۲۲ انشــعاب هم 
ــدی  ــت . عی ــده اس ــازی گردی ــه اول بازس ــش ماه در ش
ــتایی آب  ــتركین روس ــرد كل مش ــوان ك ــن عن هم چنی
ــه از  شــرب در شهرســتان ۲۲۳۴۳ اشــتراک می باشــد ك
ــه  ــد ك ــراب می باش ــور خ ــورد كنت ــداد ۲۱۱۷ م ــن تع ای

نیــاز مبــرم بــه ۲000میلیــون ریــال  دارد تــا خریــداری 
گــردد كــه در حــال حاضــر مشــكل نقدینگــی داریــم  و 
نمی توانیــم نســبت بــه خریــد آن اقــدام كنیــم و از 
ــا را  ــن كنتورخراب ه ــای تأمی ــتانی تقاض ــئولین اس مس
داریــم. مهنــدس عیــدی افــزود:  در تابســتان 9۵ شــرایط 
ســختی را بــرای تأمین آب شــرب روســتاها در شهرســتان 
داشــتیم خصوصــاً بخــش مركــزی آن هــم در حومه شــهر 
نزدیــک بــه ۱9 روســتا بــا كاهــش آب دهــی چــاه حومــه 
مواجــه شــدیم لــذا در همیــن راســتا تدابیــری اندیشــیده 
ــزرگ  ــی ب ــای صنعت ــا و دامداری ه ــه مرغداری ه ــد ك ش
نســبت بــه نصــب كنتــور هوشــمند كارتــی مجهــز گردند 
كــه فقــط بتواننــد ســهمیه خــود را اســتفاده نماینــد تــا 

مــردم روســتاها بــی آب نباشــند.
ــداری  وی گفــت: در حــال حاضــر ۱۱ مرغــداری و ۱ دام
و ۱  مجتمــع رفاهــی بــزرگ را مجهــز بــه كنتــور كارتــی 
اســت و بــا توجــه بــه افزایــش مصرف آب شــرب از ســوی 
ــرف،  ــوی مص ــت الگ ــدم رعای ــتركین و ع ــی از مش بعض
ــی  ــمند كارت ــای هوش ــب كنتوره ــرای نص ــری ب پیگی
ــن  ــاه ای ــدت كوت ــی م ــه ط ــرار دارد ك ــتور كار ق در دس
كنتورهــا بــه صــورت پایلــوت در ۱۳ نقطــه از شهرســتان 

نصــب شــده اســت .

کشف مواد مخدر در قاينات
فرمانــده انتظامی خراســان جنوبی از كشــف۱۱۳كیلو 
و۵00گــرم تریــاک در شهرســتان قایــن خبــر 
ــی  ــوران انتظام ــت: مأم ــجاع گف ــد ش ــرتیپ مجی داد. س
شهرســتان قاینــات بــا همــكاری مأمــوران پلیــس مبــارزه 
ــای  ــرل خودروه ــگام كنت ــتان هن ــدر اس ــواد مخ ــا م ب
عبــوری از یــک پــژو ۴0۵ مقــدار ۱۱۳كیلــو و ۵00 گــرم 
تریــاک كشــف كردنــد. وی گفــت: در ایــن رابطــه مأموران 
۲ دســتگاه خــودرو را كــه بــه عنــوان راه پــاک كــن قصــد 
ــتند  ــدر را داش ــواد مخ ــه م ــی محمول ــال و جابه جای انتق

متوقــف و چهــار متهــم نیــز دســتگیر شــدند.

کشف کاالی قاچاق در قاينات
  ســرهنگ واعظــی گفــت:  مأمــوران انتظامــي 
شهرســتان، هنــگام كنتــرل خودروهــاي عبــوري بــه 
یــک پــژو ۴0۵  و یــک وانــت پیــكان مشــكوک و خودروها 
را  جهــت بازرســي متوقــف كردنــد. وي افزود: در بازرســي 
ــوازم خانگــي و ۳0كیلوگــرم لبــاس  ــم ل ازخودروهــا 9 قل
كــه بــه صــورت قاچــاق و  فاقــد هــر گونــه مجــوز حمــل 
ــان  ــزود: كارشناس ــد. ســرهنگ واعظــی اف بود،كشــف ش
ارزش ریالــي كاالهــاي قاچــاق را ۳۱ میلیــون و۵00 هــزار 
ــتگاه  ــه دو دس ــن رابط ــه در ای ــد ك ــرآورد كردن ــال ب ری
خــودرو توقیــف و دو متهــم، بــا تشــكیل پرونــده جهــت 

ســیر مراحــل قانونــي روانــه دادســرا شــدند.

برگزاری دوره مقدماتی 
سنگ نوردی

كارآمــوزی مقدماتــی ســنگ نوردی ویــژه آقایــان در 
ــتان  ــدت ۳ روز)۱۱،۱0و ۱۲ آذر( در شهرس ــی م ط
ــا  ــنگ نورد ب ــان س ــدادی از آقای ــد و تع ــزار ش ــن برگ قای
ــای یســاری در آن شــركت داشــتند. مدرســی جنــاب آق

 راه اندازی 97 کارگاه و 
اشتغال زايی 112 نفر با تسهیالت 

اقتصاد مقاومتی

قایــن  شهرســتان  ســازندگی  بســیج  مســئول 
ــاد  ــت های اقتص ــاغ سیاس ــه اب ــه ب ــا توج ــت: ب گف
مقاومتــی رهبــر معظــم انقــاب اســامی، ســازمان 
بســیج مســتضعفین بــا محوریــت اشــتغال زایی و صنایــع 
تبدیلــی در راســتای كمــک بــه رونــق تولیــد و حمایــت 
ــرح،  ــرایط دارای ط ــد الش ــراد واج ــه اف ــان ب از كارآفرین

تســهیات اقتصــاد مقاومتــی پرداخــت می كنــد.  رجایــی 
ــای  ــتفاده از تســهیات طرح ه ــا اس ــرد  ب خاطرنشــان ك
اقتصــاد مقاومتــی طــی ســال های 9۴و9۵ در شهرســتان 
قاینــات 9۷كارگاه راه انــدازی و بــرای ۱۱۲نفــر ایجــاد 
اشــتغال شــده اســت. وی گفت: ســال گذشــته ۱۱میلیارد 
ــرایط  ــن ش ــه واجدی ــهیات ب ــال تس ــون ری و۲۱0میلی
پرداخــت و۷۲كارگاه راه انــدازی شــد.. امســال نیز۱میلیــارد 
و۴00میلیــون تومــان ســهم شهرســتان قایــن از اعتبارات 
بســیج ســازندگی اســتان اســت كــه تاكنــون۶00 میلیون 
تومــان جــذب ودر اختیــار متقاضیــان قــرار گرفتــه اســت. 
اقتصــاد  فعالیــت در طرح هــای  رجائــی عرصه هــای 
مقاومتــی در شهرســتان قایــن را پــرورش ماهــی، پــرورش 
دام ســنگین و ســبک، شــترمرغ، زنبورعســل، بوقلمــون، 
بلدرچیــن، مــرغ بومــی، صنایــع تبدیلــی، احیــای باغــات، 
ــوان كــرد. ــران و... عن ــد زعف ــارچ خوراكــی، تولی ــرورش ق پ
ــا اشــاره بــه اجــرای طــرح هجــرت در مناطــق  رجائــی ب
محــروم شهرســتان قایــن گفــت: در ســه مــاه دوم ســال 
جــاری ۷۸گــروه از بســیجیان شهرســتان قایــن در قالــب 
اردوهــای یــک روزه، ســه روزه، هفــت روزه وده روزه و بــه 
تعــداد ۱۶۲۴نفــر روز در عرصه هــای ســازندگی، عمرانــی، 
ــی و...  ــات درمان ــدارس، خدم ــازی م ــا س ــازی و زیب بهس
درشهرســتان مشــغول بــه فعالیــت بــوده انــد. وی افــزود: 
بازســازی گلــزار شــهدا، ســاخت خانــه عالــم در روســتاها 
ــای  ــه طرح ه ــتایی ازجمل ــای روس ــل كتابخانه ه و تكمی
عمرانــی اســت كــه بــا همــكاری بســیج ســازندگی قایــن 
ــروژه  در  ــال ۸پ ــزود: امس ــت. وی اف ــام اس ــال انج درح
دســتور كاربســیج ســازندگی قایــن قــراردارد كــه تاكنــون 
ــده  ــه ش ــا هزین ــن پروژه ه ــرای ای ــال ب ــون ری ۸۵0 میلی
اســت. وی بــه پروژه هــای احیــاء ومرمــت قنــوات توســط 
بســیج ســازندگی اشــاره نمــود وگفــت: امســال تــا كنــون 
قنــوات دو روســتا بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۷۲۶میلیــون ریال 
از محــل اعتبــار صنــدوق توســعه بخــش كشــاورزی و بــا 
همــكاری بســیج ســازندگی اجــرا شــده اســت. مســئول 
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــن از آب رس ــازندگی قای ــیج س بس
ــدای  ــت: از ابت ــر داد وگف ــن خب ــتان قای ــروم شهرس مح
ســال جــاری تــا پایــان آبــان مــاه بــه ۳0روســتای قایــن 
ــط  ــم متوس ــا حج ــیار ب ــانی س ــر آب رس ــط ۲تانك توس
ماهانــه ۱۶00مترمكعــب آب شــرب انجــام شــده اســت.

پیروزی تیم فوتبال طالی سرخ 
قاينات دربرابرانصار بهاباد 

رئیــس هیئــت فوتبــال شهرســتان قایــن گفــت: تیم 
فوتبــال طــای ســرخ قاینــات )بســتنی اعتمادیــان 
ســابق( در نهمیــن بــازی خــود در لیــگ ســه كشــور در 
ورزشــگاه شــهید امیــن زاده قایــن بانتیجــه ۱برصفربرتیــم 
انصــار بهبابــاد غلبــه كــرد. وی افــزود: تنهــا گل تیــم قاین 
در دقیقــه ۳۲توســط نصــرا... آریــن مهــروارد دروازه حریف 
شــد.  شــریف زاده بــا بیــان ایــن كــه درایــن بازی؛عبــاس 
بیــک زاویــه و مســعود زینلــی از تیــم فوتبــال انصــار بهاباد 
و مســعود مهاجــر از تیــم طــای ســرخ قاینــات كارت زرد 
دریافــت كردند،گفــت: مهــدی غــام زاده از تیــم فوتبــال 
ــد.این  ــراج ش ــازی اخ ــه ۸۸ از ب ــرخ در دقیق ــای س ط
بــازی بــا قضــاوت ســعید رضایــی، علیرضــا صیاد و حســن 
نظام دوســت از خراســان رضــوی و ســید علــی ترحمــی از 
قایــن برگــزار شــد. كــه نماینــده فدراســیون و ناظــر بــازی 
ــای  ــم ط ــود. تی ــوی ب ــان رض ــیروانی از خراس ــواد ش ج
ســرخ قاینــات تنهــا نماینــده خراســان جنوبــی در لیــگ 
ســه كشــور بــا ایــن پیــروزی هفــت امتیــازی شــد. ایــن 
تیــم ۱۸ آذر در ورزشــگاه ســرداران رفســنجان بــه مصــاف 
تیــم فجــر رفســنجان خواهــد رفت.تیــم فوتبــال طــای 
ســرخ قاینــات پیــش از ایــن بــا نــام بســتنی اعتمادیــان 
بــه عنــوان نماینــده خراســان جنوبــی در مســابقات لیــگ 
ســه كشــور حضــور داشــت كــه بــه دلیــل مشــكات مالی 
ــال طــای  ــم فوتب ــام تی ــا ن ــس ب ــن پ ــم از ای ــی تی حام

ســرخ قاینــات درلیــگ ســه شــركت خواهــد كــرد.

برگزاری اولین بوت کمپ 
کارآفرينی درقاين

اولیــن رویــداد كارآفرینــی دانشــگاه بزرگمهــر قاینات 
ــز رشــد  ــا همــكاری مرك ــوت كمــپ ب ــوان ب ــا عن ب
ــداد  ــن روی ــود. ای ــزار می ش ــن برگ ــاور قای ــای فن واحده
یــک روزه كــه بــا هــدف آشــنایی نســل جــوان بــا فرآینــد 
تجــاری ســازی یــک ایــده و بــا حضــور مربیــان و اســاتید 
ــردد،  ــر می گ ــن دانشــگاه بزرگمه ــتانی در ای ــی و اس بوم
عــاوه بــر بهره منــدی از آموزش هــای اولیــه فرآینــد 
ــده ای )كارت  ــز ارزن ــی، جوای ــازی و كارآفرین ــاری س تج
ــگان  ــتراک رای ــد، اش ــز رش ــده در مرك ــت ای ــه، ثب هدی
ــه  ــه نفــرات تیم هــای برتــر( ب اینترنــت ۶، ۴ و ۲ ماهــه ب
شــركت كنندگان اهــدا خواهــد شــد. ایــن رویــداد ۱۸ آذر 

ــگاه  ــاوری در دانش ــش و فن ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس و ب
بزرگمهرقایــن برگزارخواهــد شــد و شــركت بــرای عمــوم 

ــت. آزاد اس

حضور کاروان سالمت در 
روستای جزنان 

رئیــس جمعیــت هــال احمــر قاینــات گفــت: 
فــرا رســیدن ۱۴آذر روز جهانــي  بــا  همزمــان 
داوطلبــان یــک تیــم بهداشــتي درمانــي شــامل پزشــک، 
ــو( از  ــتاي محــروم جزنان)گزن ــه روس ــورز ب ــتار و به پرس
توابــع بخــش مركــزی قاینــات اعــزام شــد. یوســفی گفت: 
ــاری  ــي در محــل دهی ــم درمان ــن تی ــتقرار ای ــي اس در پ
روســتا ۴0نفــر از بیمــاران بــه ایــن تیــم مراجعــه كردنــد 
ــد. وی  ــتفاده كردن ــي اس ــتي و درمان ــات بهداش واز خدم
تصریــح كــرد: امســال۴كاروان ســامت بــه نقــاط محــروم 
ــان بیمــاران  ــرای درم ــزام شــده اســت و ب شهرســتان اع
تاكنــون ۷0میلیــون ریــال هزینــه شــده اســت. وی افــزود: 
ــز  ــان نی ــتاي جزن ــه روس ــزام كاروان ســامت ب ــراي اع ب
ده میلیــون ریــال هزینــه شــده كــه شــصت درصــد ایــن 

ــت. ــده اس ــت ش ــان پرداخ ــط داوطلب ــا توس هزینه ه

بازديد بخشدار مرکزی از کتابخانه 
روستای محمدآباد علم

بخشــدار مركــزی قاینــات بــه همــراه رئیــس اداره 
كتابخانه هــای عمومــی شهرســتان از كتابخانــه 

ــد. ــد نمودن ــم بازدی ــاد عل روســتای محمدآب
مهنــدس بیكــی ضمــن بازدیــد از قســمت های مختلــف 
ــود و  ــو نم ــدار و گفتگ ــدار دی ــا كتاب ــه ب ــن كتابخان ای
ــن روســتا  ــه در ای ــات مهمــی ك ــت: یكــی از اقدام گف
ــز  ــدازی و تجهی ــت راه ان ــورت پذیرف ــال 9۴ ص در س
ــود، و بایــد از ایــن ظرفیــت به خوبــی  ــه ب ایــن كتابخان
ــردم  ــاط بیشــتر م اســتفاده گــردد و ســعی شــود ارتب
ــه  ــه ایجــاد گــردد. وی در ادامــه ب ــا كتــاب و كتابخان ب
مــواردی از قبیــل تعــداد مراجعه كننــدگان در روز، 
ــه،  ــن كتابخان ــع موجــود، اعضــای تحــت عضــو ای مناب
ــی و ...  ــذب اهال ــرای ج ــوع ب ــای متن ــاد برنامه ه ایج
اشــاره نمــود. در پایــان بــا تقدیــم هدیــه ای از زحمــات 

ــد. ــر گردی ــه تقدی ــن كتابخان ــدار ای كتاب

اجرای 110 هزار متر مربع آسفالت 
توسط شهرداری

ــرا   ــهرداری، اج ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر ۳۸  ــه ب ــا هزین ــع آســفالت ب ــزار مترمرب ۱۱0 ه
ــدای  ــا ابت ــال 9۵ ت ــدای س ــال از ابت ــم میلیاردری و نی
آذرمــاه 9۵شــامل زیرســازی و آســفالت در معابــر 

ــهر  ــطح ش س
سجادشــهر،  ســعدی،  فردوســی،  چدانــی،  شــهید 
قســمتی از بلــوار سیمانشــهر،  مطهــری ۱، مطهــری 9، 
ــس، بهشــتی ۶،   ــم، پرســتار، گلدی ــان هــای حكی خیاب
ــان مصلــی،  سیماشــهر ۳،  بلــوار  حكیــم ۶ و ۴ ، خیاب
بســیج مقابــل آرامســتان فــرخ آبــاد- امــام خمینــی ۳، 
ــام حســین ۸ و۴،  ــان مســافر- ام شــهرک آزادی، خیاب
ــه ، قســمتی  ــازار، صادقی ــج شــنبه ب ــل شــاهیک، پن پ
از  پــل شــهید رامیــن فر،خیابــان شــاهیک، ابوالمفاخــر 
ــط  ــاب و ....توس ــاری فاض ــوار حف ــری ن ــه گی ۵ - لك

ــد. واحــد آســفالت شــهرداری اجــرا  گردی

وظايف ما در برابر مسائل پیش آمده در مورد برجام

گوش به فرمان رهبر باشیم/ اتحاد عاقالنه 
حفظ شود/ مردم را مأيوس و عصبی نکنیم

انتخــاب- تصویــب تمدیــد مجــدد تحریم هــا در مجلــس ســنای 
ــه دنبــال  آمریــكا موجــی از حملــه همــه جانبــه دلواپســان را ب
ــان از  فاجعــه و مصیبــت گفتــه و  داشــت به نحــوی كــه برخــی از آن
برخــی دیگــر برجــام را مــرده پنداشــتند و از تیــر خــاص بــه برجــام 
ســخن گفتنــد! برخــی دیگــر خواســتار آن شــدند كــه رئیــس جمهــور 
ــا در دور بعــدی دیگــر  ــه آمریــكا اســتعفا داده و ی به خاطــر اعتمــاد ب
ــد  ــه چن ــن رابط ــردد. در ای ــوری نگ ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب نام
ــم  ــرر، تی ــای مك ــاف تهمت ه ــت: اوالً: برخ ــل اس ــل تأم ــه قاب نكت
مذاكــره كننــده هرگــز نــه بــه آمریــكا و نــه بــه هیــچ كشــور دیگــری 
ــط دیپلماتیــک و دســت  اعتمــاد نكــرده اســت. اصــوالً مذاكــره، رواب
دادن دو دیپلمــات نشــان از اعتمــاد نیســت. مذاكــره جنــگ قــدرت 
اســت، امــا بــه شــیوه دیپلماتیــک. بــه طــور مثــال در زمــان جنــگ 
ســرد میــان آمریــكا و شــوروی هــم خــط ارتباطــی مســتقیمی بــه نــام 
خــط ســرخ میــان دو ابرقــدرت جهانــی برقــرار بــود و ایــن درحالــی 
ــد بلكــه  ــه یكدیگــر اعتمــاد نمی كردن ــه تنهــا ب ــود كــه دو طــرف ن ب
ــادل  ــر تب ــر س ــا صــدام ب ــا ب ــره م ــًا مذاك ــا مث ــد. ی ــگ بودن در جن
اســرا، آیــا بــه معنــای كنــار آمــدن یــا اعتمــاد بــه صــدام بــود؟  آیــا 
ــض  ــداً آن را نق ــه بع ــار ك ــا كف ــر )ص( ب ــه پیامب ــه حدیبی صلح نام
نمودنــد بــه معنــای اعتمــاد غلــط بــه كفــار بــود؟ بارهــا آقــای روحانی 
ــی را دشــمن خطــاب نمــوده و  ــده طــرف آمریكای ــم مذاكره كنن و تی
ــام  ــت اهلل هاشــمی رفســنجانی در ای ــد. آی ــه خوان ــا را ظالمان تحریم ه
مذاكــرات كار تیــم مذاكره كننــده را ســخت توصیــف نمــود، چراكــه 
طــرف مذاكــره مــا شــیطان اســت! و آن هــا را شــیطان خطــاب كــرد. 
مقــام معظــم رهبــری بارهــا تیــم مذاكــره كننــده مــا را امیــن، متدین 

ــد. و انقابــی خواندن
ــازه  ــف اج ــق و مخال ــاتی مواف ــای احساس ــه، فض ــن ك ــه دوم ای نكت
ــه ای از برجــام در منظــر  ــه و واقع بینان نمی دهــد، كــه بررســی عاقان
ــردم  ــردن كام م ــخ ك ــال تل ــه دنب ــده ای كًا ب ــرد. ع ــرار بگی ــردم ق م
هســتند كــه اثبــات كننــد شــما تــا بــه حــال غلــط می كردیــد و بــا 
ســاده لوحی تصــور می كننــد كــه اگــر مــردم را از سیاســت های نظــام 
مأیــوس كننــد، مــردم هلهله كنــان بــه ســمت آنــان بــاز می گردنــد و 
بــا رأی قاطــع خــود مثــًا آقــای ... و یــا آقــای ...كــه هــر روز بــه هــر 
بهانــه ای برجــام و دســتاوردهای دولــت كنونــی را مــورد تاخــت و تــاز 
ــه ریاســت جمهــوری خــود برمی گزیننــد!  خــود قــرار می دهنــد، را ب
ــه  ــه از هم ــند ك ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــر ب ــردم دیگ ــه م درحالی ك
بایــد مأیــوس شــد و دیگــر بــا ایــن وضعیــت راه بــه جایــی نخواهیــم 
بــرد. واقعیــت برجــام ایــن اســت كــه، اوالً برجــام فقــط میــان ایــران و 
ــران و پنــج به عــاوه یــک می باشــد.  ــان ای ــكا نیســت، بلكــه می آمری
ــه كل برجــام تســری  ــک طــرف ب ــدی ی ــس بدعهــدی و خوش عه پ
ــه برجــام  ــوط ب ــا و گشــایش های مرب ــه، تحریم ه ــد. دوم اینك نمی یاب
صفــر و صــدی نیســت، در برخــی مــوارد مهــم ماننــد فــروش نفــت، 
ــرمایه گذاری های  ــی، س ــی پول ــادالت بین الملل ــتی رانی، مب ــق كش ح
ــه  ــود ادام ــه كار خ ــق ب ــام موف ــزرگ و... برج ــف ب ــورهای مختل كش
ــا مشــكات و كارشــكنی هایی مواجــه اســت، امــا  می دهــد، گرچــه ب
در مــواردی دچــار رفــع تدریجــی و ســخت تحریم هــا و موانــع اســت. 
ــا  ــان م ــام حــل مشــكات می ــه برج ــد ك ــوش كرده ان ــتان فرام دوس
ــه  ــود ك ــی ب ــایی بخش ــه گره گش ــود، بلك ــی نب ــای جهان و قدرت ه
گلــوی مــار را گرفتــه و رهــا نمی نمــود. نكتــه ســوم این كــه  دوســتان 
ــا در یــک شــرایط مســاوی  ــدرت تصــور می كننــد كــه م دلواپــس ق
پــای میــز نشســتیم، درحالی كــه تیــم مذاكره كننــده بــه ســختی بایــد 
ــی  ــدرت جهان ــش ابرق ــان ش ــت را از ده ــن مل ــوق ای ذره ذره از حق
ــف  ــم تعری ــل ه ــا در مقاب ــا و آن ه ــی م ــه مبان ــید ك ــرون می كش بی
ــم  ــانترفیوژ ك ــا س ــد چهارت ــا بگوین ــه آن ه ــه این ك ــت، ن ــده اس ش
كنیــد مــا هــم می شــویم مثــل كشــور بــرادر و دوســت شــما! در آخــر 
بایــد پرســید كــه الگــوی جایگزیــن برجــام چیســت؟  فــروش نفــت 
هشــتصد هــزار بشــكه بجــای ســه میلیــون بشــكه فعلــی كــه قبــل 
ــذا!(؟   ــر غ ــزار برســد)نفت در براب ــه ســیصد ه ــود ب ــرار ب ــام ق از برج
قفــل شــدن مجــدد راه هــای مبادالتــی و بــاز دســت بــه دامــن بابــک 
زنجانی هــای جدیــد شــدن كــه كل ثــروت نفتــی چنــد ســاله كشــور 
را غــارت كردنــد و پــس ندادنــد؟ بازگشــت بــه تــورم ۴0 درصــدی در 
ــدم  ــه ع ــای اقتصــادی؟ بازگشــت ب ــوختن زیربناه ــود و س ــن رك عی
حــق كشــتی رانی و بــاج دادن بــه پرچــم كشــورهای دســت چندمــی 

توســعه نیافتــه؟
برگشــت و ایجــاد ســایه فصــل هفتــم شــورای امنیــت بــر ســر كشــور 

و دوبــاره حركــت بــه فضــای آماده بــاش و اضطــرار؟ و.....؟
ــی  ــا یعن ــز ابرقدرت ه ــا خــط قرم ــا برجــام م ــه ب ــم ك فرامــوش نكنی
حــق غنی ســازی قانونــی را شكســتیم. امــا یادمــان نــرود كــه اصــرار 
ــد  ــف می كن ــان ضعی ــدت چن ــوا را در درازم ــر محت ــر شــكل و ظاه ب
ــان  ــر در زم ــه پیامب ــا این ك ــد! كم ــی نمان ــكل باق ــزی از ش ــه چی ك
صلــح حدیبیــه تــا توانســت پایه هــای اســام را محكــم نمــود و بعــد 
بــا قــوت و قــدرت تمامــی مشــركین را بــه زانــو درآورد. همــان صلحی 
ــد و ذلتــش  ــه نمودن ــه آن حمل ــه ب كــه بســیاری از اصحــاب منتقدان
ــن  ــاف چنی ــر خ ــی ب ــد همگ ــم مي كن ــل حك ــا عق ــد. ام خواندن
روش هایــي، عاقانــه متحــد باشــیم و بــا تمــام ایــن تحلیل هــا گــوش 
ــوس و  ــردم را مأی ــه م ــا نابخردان ــوده و ب ــر ب ــان رهبــری مدب ــه فرم ب

عصبــی ننماییــم.

تحلیلی

آگهی تحديد حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاينات

پیــرو آگهــی تحدیــد حــدود قبلــی كــه بــه موجــب مقــررات مــاده ۱۴ قانــون 
ثبــت منتشــر گردیــده، اینــک برحســب درخواســت واصلــه مســتند بــه مــاده 
ــمتی از  ــدود، قس ــد ح ــت تحدی ــون ثب ــه قان ــاده ۶۱ آئین نام ــور و م مذك

امــاک واقــع در بخــش ۱۱حــوزه ثبتــی ایــن واحــد بــه شــرح ذیــل: 

بخش 11شهر قاين
1987 - اصلـی بـرات شـخم گر ششـدانگ یک قطعه زمین بندسـار 

واقـع در پارکینـگ اول جاده قاین بیرجنـد در روز 1395/10/8
انجـام خواهـد شـد. لـذا بـه موجب مـاده ۱۴ قانـون ثبت بـه صاحبـان اماک 
و مجاوریـن شـماره فوق الذكـر به وسـیله ایـن آگهـی اخطـار می گـردد، كه در 
موعد مشـخص شـده فوق سـاعت ۸ الی ۱0 صبح در محل وقوع ملک حضور 
به هـم رسـانند، چنان چـه هر یـک از صاحبان اماک یـا نماینـده قانونی آن ها 
در موقـع مقـرر حاضـر نباشـند، مطابـق مـاده ۱۵ قانـون مزبـور ملـک مـورد 
آگهـی بـا حدود اظهارشـده از طـرف مجاورین تحدید خواهد شـد و اعتراضات 
مجاوریـن نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبـان امـاک كه در 
موقـع مقـرر حاضـر نبوده انـد، مطابق مـاده ۲0 قانـون ثبت فقط تـا ۳0 روز از 
تاریـخ تحدیـد حدود پذیرفتـه خواهد شـد و برابر مـاده ۸۶ آیین نامه اصاحی 
قانـون ثبـت، معترضیـن می بایسـت، از تاریـخ تسـلیم اعتـراض خود بـه اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک قاینـات ظرف یک مـاه دادخواسـت اعتراض خـود را به 
مرجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجـع مذكور اخـذ و به این 
اداره تسـلیم نماینـد، در غیـر این صورت متقاضـی می تواند بـه دادگاه مربوطه 
مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت را دریافـت و به اداره ثبت تسـلیم 
و اداره ثبـت هـم بـدون توجـه بـه اعتـراض، عملیـات ثبتـی را طبـق مقررات 

می دهد. ادامـه 
تاریخ انتشار: 1395/09/17

علی صفایی فر    
            رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



 بیماري 
ايـدز 
چیست؟

ــی ک ــص ایمن ــانگان نق ــاری نش ــف بیم ــدز )AIDS( مخف ــه ای لم
اكتســابی بــه زبــان انگلیســی اســت. ایــدز بیمــاری ای اســت كــه 
ــروس  ــن وی ــود. ای ــل می ش ــامHIV منتق ــه ن ــروس ب ــک وی ــط ی توس
ــان  ــدن انس ــی ب ــلول های دفاع ــب س ــث تخری ــدن، باع ــه ب ــا ورود ب ب
شــده، به تدریــج قــدرت ایمنــی بــدن را كــم می كنــد. از زمــان عفونــت 
اولیــه بــا ویــروس اچ.آی.وی تــا بــروز بیمــاری ایــدز چنــد ســال طــول 

می كشــد. 
راه های انتقال ویروس:

۱ - تبادل خون و فرآورده های آن:
ــه هــر شــكل وارد  ــه اچ.آی.وی باشــد، ب ــروس ب ــی حــاوی وی اگــر خون

ــد. ــا می كن ــود، وی را مبت ــا ش ــرد مبت ــون ف خ
راه های شایع تبادل خون عبارتند از:

* استفاده از سرنگ و ابزارهای تزریق مشترک
* ابزارهــای پزشــكی و دندان پزشــكی، لــوازم حجامــت، ســوراخ كــردن 
گــوش، ابزار هــای خال كوبــی، تیــغ ســلمانی و... )اگــر اســتریل یــا یــک 

بــار مصــرف نباشــند(
* استفاده از مسواک مشترک.

۲ - تمــاس جنســی محافظــت نشــده )بــدون اســتفاده از پوشــش 
ــا( ــرد مبت ــا ف ــدوم ب كان

۳ - از مــادر مبتــا بــه جنیــن: در حیــن بــارداری و بــه نــوزاد در زایمــان 
ــیردهی یا ش

گروه های در معرض بیشترین خطر ابتا به بیماری ایدز:
۱ - مصرف كنندگان مواد مخدر

ــه شــركای  ــرادی ك ــرا، اف ــراد همجنس گ ــان شــاغل جنســی، اف ۲ - زن
جنســی متعــدد دارنــد.

۳ - افرادی كه روابط جنسی محافظت نشده، دارند
۴ - همسران معتادان تزریقی

۵ - دریافت كنندگان خون و فرآورده های خونی حاوی ویروس
۶ - افراد مبتا به بیماری های مقاربتی

۷ - همسران و كودكان افراد مبتا به ویروس بیماری ایدز
بیماری ایدز از این راه ها منتقل نمی شود:

۱ -  دست دادن
۲ - در آغوش گرفتن

۳ - روبوسی كردن
۴ - عطسه كردن
۵ - سرفه كردن

۶ - استفاده از توالت و حمام مشترک
۷ - استفاده از ظروف و وسایل غذاخوری مشترک

۸ - استفاده از استخر عمومی
9 - نیش حشرات

تشخیص بیماری:
ــام  ــا انج ــط ب ــدز فق ــاری ای ــل بیم ــروس عام ــه وی ــا ب ــخیص ابت تش
ــراد  ــر اف ــه ظاه ــردن ب ــگاه ك ــا ن ــر اســت و ب ــش خــون امكان پذی آزمای
ــا  ــتند ی ــاری هس ــه بیم ــا ب ــا مبت ــه آن ه ــخیص داد ك ــوان تش نمی ت
ــرای  ــاری ب ــای رفت ــاوره بیماری ه ــز مش ــش در مراك ــن آزمای ــر. ای خی
ــه  ــخصات و ب ــام و مش ــدون ثبت ن ــگان، ب ــور رای ــه ط ــراد ب ــه اف كلی
ــا مشــاوره قبــل و پــس از آزمایــش  ــه، همــراه ب صــورت كامــًا محرمان

انجــام می شــود.
چگونه خود را محافظت كنیم:

۱ - به همسر خود وفادار بمانیم.
۲ - از روابط جنسی نامطمئن پرهیز كنیم.

۳ - در روابط جنسی از كاندوم استفاده كنیم.
ــی و  ــوزن خالكوب ــاح، س ــغ اص ــل تی ــده مث ــز و برن ــایل تی ۴ - از وس

ــم. ــتفاده نكنی ــترک اس ــورت مش ــه ص ــق... ب ــایل تزری وس
ــان  ــرای درم ــم و ب ــه كنی ــی توج ــای آمیزش ــم بیماری ه ــه عای ۵ - ب

ــم. ــه كنی ــک مراجع ــه پزش ــریع تر ب س
۶ - اجتناب از هرگونه اعتیاد به خصوص اعتیاد تزریقی.

از اقدامــات غیربهداشــتی مثــل خال كوبــی، تاتــو و  ۷ - اجتنــاب 
حجامــت خــارج از مراكــز بهداشــتی و پزشــكی.

۸ - مشاوره و آزمایش درصورت اقدام به رفتارهای پرخطر.
آموزش همگاني بیماري ایدز

ــه  ــراد ب ــی اف ــدم آگاه ــد. ع ــاب نمی كن ــود را انتخ ــار خ ــدز بیم »ای

خصــوص جوانــان از راه هــای انتقــال HIV ، شــانس ورود ایــن ویــروس 
بــه بــدن آن هــا را بــاال بــرده و شــیوع ابتــا بــه آن را در جامعــه افزایــش 
می دهــد. هیــچ تفاوتــی هــم نــدارد كــه ایــن اشــخاص بــه چــه قشــری 

تعلــق داشــته باشــند. 
ایــدز یــک بیمــاری اســت، جــرم نیســت. راه هــای پیش گیــری و ســرایت 
آن را یــاد بگیریــم و بدانیــم كــه چگونــه خــود را از مبتــا شــدن بــه آن 
محافظــت كنیــم و در صورتــی كــه بــا افــراد مبتــا بــه ویــروس عامــل 
ــه  ــار« و ن ــک »بیم ــد ی ــان مانن ــا آن ــدیم، ب ــه ش ــدز )HIV+( مواج ای
ماننــد یــک »مجــرم« رفتــار كنیــم و بدانیــم برخــورد صحیــح بــا آنــان 

چگونــه بایــد باشــد.«
در جستجوي میاد یک روبان قرمز

ــروع  ــا ش ــد و از كج ــا آم ــدز از كج ــاری ای ــا بیم ــارزه ب ــی مب روز جهان
ــی  ــرای شــما هــم كــه فرارســیدن مكــرر ایــن روز جهان شــد؟ شــاید ب
را بارهــا و بارهــا دیده ایــد و از طریــق رســانه ها متوجــه شــده اید، 
ــدز، از  ــاری ای ــا بیم ــارزه ب ــی مب ــد. روز جهان ــؤال باش ــک س ــن ی ای
ســال ۱9۸۸ شــكل گرفــت. بهداشــتی های ۱۴0 كشــور جهــان، در 
ــی از  ــدند و یك ــع ش ــم جم ــدن، دور ه ــام لن ــه ن ــود ب ــی مه آل پایتخت
ــی  ــام جهان ــه ن ــال، ب ــر س ــارس ه ــذاری اول م ــان، نام گ تصمیمات ش
ــن  ــت چنی ــه اهمی ــود ك ــن ب ــم ای ــان ه ــود. منظورش ــاری ب ــن بیم ای
ــا  ــا و »N.G.O« ه ــا و انجمن ه ــد و دولت ه ــادآوری كنن ــی را ی موضوع
ــم  ــن روز ه ــر ای ــه به خاط ــد ك ــی( را وادار كنن ــازمان های غیردولت )س

ــند. ــته باش ــردن داش ــی ك ــرای اجرای ــی ب ــده، برنامه های ــه ش ك
ــه ۲۷  ــل، ك ــی ســازمان مل ــر، در ســی و هشــتمین مجمــع عموم بعدت
ــی بهداشــت، تصمیــم  اكتبــر همــان ســال برگــزار شــد، ســازمان جهان
گرفــت كــه اولیــن روز جهانــی آن را برگــزار كنــد تــا بیش تــر از پیــش، 
اهمیــت آن را نشــان بدهــد. نكتــه جالب تــر دیگــر ایــن كــه هــر ســال 
ــدز انتخــاب  ــوع و گرایــش خــاص در حــوزه بیمــاری ای یــک موض
ــه بیمــاری  ــوط ب ــی مرب ــا محــور خــاص فعالیت هــای عموم می شــود ت
ایــدز شــود. مثــا موضــوع چالش هــای زنــان و دختــران در ارتبــاط بــا 

ایــن بیمــاری.
امــا ایــن روبــان قرمــزی كــه نمــاد بیمــاری ایــدز اســت، از كجــا ســر و 
كلــه اش پیــدا شــده؟ باالخــره ایــن هــم ســؤالی اســت كــه ممكــن اســت 
بــرای شــما پیــش آمــده باشــد. روبــان قرمــز، یــک نمــاد اســت. نمادهــا 
ــز،  ــان قرم ــند. روب ــی باش ــده مفهوم های ــا نماین ــوند ت ــاب می ش انتخ
ــروس  ــه وی ــا ب ــاران مبت ــا بیم ــتگی ب ــی و همبس ــی آگاه ــاد جهان نم

ــد: ــن معنــی كرده ان ــز را چنی ــان قرم ــدز اســت. روب ــل ای عام
ــاران  ــا بیم ــدارا ب ــوق و م ــور و ش ــمبل ش ــه س ــق ك ــل عش ــز، مث  قرم

ــروس اســت. ــن وی ــه ای ــا ب مبت
ــج انســان ها از مــرگ  ــر درد و رن ــون كــه نمایان گ ــل خ ــز، مث  قرم
بیمارانــی اســت كــه بــه بیمــاری ایــدز مبتــا می شــوند؛ كــه گفته انــد 

ــد. ــی آدم اعضــای یكدیگرن بن
 قرمــز، مثــل خشــم. خشــمی كــه نشــان می دهــد چقــدر ناراحتیــم از 
ایــن كــه ایــن بیمــاری درمانــی نــدارد و نمی توانــد كاری برایــش كــرد.
 قرمــز، مثــل عامــت خطــر كــه اگــر بــه آن بی توجهــی كنیــم، درگیــر 

یكــی از بزرگ تریــن مســائل جهانــی خواهیــم شــد.
از اوایــل ســال ۱99۱ بــود كــه ســازمانی بین المللــی ای بــه نــام 
VISUAL AIDS تصمیــم گرفــت نمــاد جهانــی مبــارزه بــا بیمــاری 
ایــدز را طراحــی كنــد. ایــن نمــاد، بــرای همبســتگی و مــدارا بــا آنانــی 
ــز  ــی تبعیض آمی ــار برخوردهای ــردم، دچ ــوی م ــه از س ــد ك ــی ش طراح
ــن  ــا. ای ــاران مبت ــا بیم ــتگی ب ــرای همبس ــن ب ــوند و هم چنی می ش
نمــاد، در یــک روز مقــدس،  در اســتادیوم معــروف ویمبلــی شــهرلندن، 
در قالــب صــد هــزار روبــان قرمــز بیــن تماشــاچیان پخــش شــد. یــک 
ــم های  ــا چش ــا، ب ــزرگ م ــای ب ــور دنی ــاد كش ــان از هفت ــارد انس میلی
ــان  ــا بداننــد و آگاه باشــند كــه روب ــد ت ــن مراســم را دیدن خودشــان ای
قرمــز یعنــی همدلــی بــا مبتایــان بــه بیمــاری ایــدز و آرزوی دنیایــی 

ــرای آن هــا. ــدون تبعیــض ب ب
مرکزبهداشت شهرستان قاینات
واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

مژده به کلیه شهروندان شهرستان های قاينات و زيرکوه
با سپاس وقدردانی از حضور کلیه متخصصان محترم وعزیزی که در شهرستان قاینات مشغول به خدمت رسانی به مردم محروم شهرستان های قاینات و زیرکوه می باشند، به اطالع شهروندان گرامی می رساند:

اسامی متخصصان موجود مستقر در کلنیک تخصصی خاتم االنبیاء بیمارستان شهدای قاین به شرح زیر می باشد : 

درمان و   بهداشت 
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صفحه آرا: خانم قاسم پور
خبرنگار و گزارشگر: خانم ها  آیتی، بیابانگرد، 

مسلمان زاده، نظامی
جمعی از همکاران: فؤاد رزوینی، محمد فاح، 

خانم  مبینی 
چاپ و صحافی: چاپ و نشر گلرو

۳۲۲۳۷۵۸۵ 
سامانه ی پیامک: 30005930000000

آدرس: قاین، خیابان شهید فكوری 
)بهشتی۷(، نبش فكوری۱، پاک۳0

مسئول تبلیغات: مسعود تدینی
تلفن پذیرش آگهی:

09۳۵9۶۶۵۶۴۶ - ۳۲۵۲ ۸۶9۸ 
نمایندگی انحصاری پذیرش تبلیغات در تهران: 

شركت نشر بیلبورد عرش طایی كیش 

0۲۱-۸۸۵۴۶۶۳0
www.TANINEQAYENAT.ir         :سایت

مسئول سایت: مصطفی نوروزنژاد
پست الکترونیک:

INFO@tanineqayenat.ir               :مدیر مسئول
TAHRIRIEH@tanineqayenat.ir :بخش تحریریه
AGAHI@tanineqayenat.ir   :بخش پذیرش آگهی
ESHTERAK@tanineqayenat.ir    :بخش اشتراک
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جواد رزوینی
سردبیر: سید مجتبی هاشمی
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ــد و  ــرای تولی ــده ب ــرف ش ــواد مص ــتفاده از م ــی اس ــه معن ــت ب بازیاف
ــت.  ــر اس ــتفاده دیگ ــل اس ــا كاالی قاب ــان كاال ی ــدد هم ــاخت مج س
ســاخت كاغــذ تــازه از كاغذهــای باطلــه می توانــد نتیجــه بازیافــت باشــد.

ــه  ــا ب ــت دارد. م ــط زیس ــرای محی ــم ب ــده مه ــه فای ــا س ــت زباله ه بازیاف
ــم  ــی كرده ای ــی صرفه جوی ــع طبیع ــه در مصــرف مناب ــت زبال كمــک بازیاف
زیــرا بــه جــای اســتفاده از مــواد خــام بــرای تولیــد محصــوالت نــو، از مــواد 
بازیافتــی اســتفاده می كنیــم. یكــی دیگــر از فوایــد بازیافــت، صرفه جویــی 
ــه  ــرای بازیافــت مــواد زایــد هــم نیــاز ب در مصــرف انــرژی اســت. البتــه ب
مقــداری انــرژی اســت امــا انــرژی الزم بــرای بازیافــت زبالــه خیلــی كمتــر 
از انــرژی مــورد نیــاز بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد از مــواد خــام اســت. 
ــرای مثــال ســاختن آلومینیــوم از آلومینیــوم بازیافــت شــده 90 درصــد  ب

ــده  ــاز دارد. ســومین فای ــر از ســاختن آن از ســنگ معــدن نی ــرژی كمت ان
ــن زباله هاســت. ــرای دف ــر ب ــه فضــای كمت ــاز ب ــت نی بازیاف

•چند نوع پسماند داریم؟
انــواع پســماندها بــا اســتفاده از دو طبقه بنــدی بررســی می شــوند. 
طبقه بنــدی اول، شــامل پســماندهای تــر یــا آلــی یــا ارگانیــک یــا 
فســادپذیر پســماندهای خشــک )قابــل بازیافت(یــا غیرآلــی یــا غیرارگانیــک 

یــا غیرفســادپذیر و پســماندهای خطرنــاک و ویــژه می شــود.
 نــوع دیگــر طبقــه بنــدی پســماندها نیــز پســماندهای خانگی، پســماندهای 
ــاک، پســماندهای  بیمارســتانی، پســماندهای تجــاری، پســماندهای خطرن
ــی،  ــه ســاختمانی پســماندهای خیابان صنعتــی، پســماندهای خــاک و نخال

ــرد. ــر می گی ــا، فضــای ســبز و گورســتان ها را در ب پســماندهای پاركه

•چگونه باید زباله را تفکیک کرد؟
در قــدم اول بــرای بازیافــت زباله هــا بایــد مــواد قابــل تجزیــه مثــل 
ــرده  ــا جــدا ك ــایر زباله ه ــی را از س ــواد غذای پســمانده های آشــپزخانه و م
و ســعی شــود فقــط ایــن مــواد را در كیســه زبالــه ریختــه و زمــان جمــع 
آوری زبالــه تــر بــه ماشــین شــهرداری تحویــل داد. ایــن مــواد را بــه نوعــی 
ــرای اصــاح خــاک و  ــد و ب ــل می كنن ــام كمپوســت هــم تبدی ــه ن كــود ب
جبــران مــواد غذایــی از دســت رفتــه از آن اســتفاده می كننــد. در مرحلــه 
ــن،  ــم. كاغذ،كارت ــدا كنی ــا ج ــت را از زباله ه ــل بازیاف ــواد قاب ــد م ــد بای بع
ــت  ــرای بازیاف ــواد ب ــن م ــزات و...از بهتری ــواع فل ــون، ان ــتیک، نایل پاس

هســتند.

•آیا در شهر قاین بازیافت انجام می شود ؟

ــط  ــن توس ــهر قای ــامی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــال 9۵  ش ــدای س از ابت
شــركت بازیافــت نگیــن قاینــات شــروع بــه اجــرای طــرح تفكیــک زبالــه از 

مبــداء  در ســطح شــهركردند.
ــه  ــر منطق ــازل ه ــت در من ــع تراك ــه، توزی ــر وپارچ ــب بن ــا نص ــدا ب ابت
ــا  ــع آوری ب ــت جم ــت جه ــین بازیاف ــپس ماش ــد. س ــانی گردی اطاع رس
ــدام  ــات اق ــر در مح ــی(  و آژی ــبز و آب ــتیک مخصوص)س ــع پاس توزی

ــرح  ــن ط ــرای ای ــی اج ــد. در ط ــی می كن ــواد بازیافت ــع آوری م ــه جم ب
كاس هــای آموزشــی ویــژه مــدارس، مربیــان، كاركنــان ادارات و نیروهــای 
خدماتــی برگــزار گردیــد. ایــن طــرح در حــال حاضــر طبــق برنامــه زیــر در 

ــردد: ــرا می گ ــق اج ــی مناط برخ
تعطیــات  از ســاعت ۸ صبح)بــه جــز  ســه شــنبه های هــر هفتــه 
ــه از  ــر هفت ــنبه های ه ــهرداری چهارش ــهرک های آزادگان و ش رسمی(:ش
ســاعت ۸ صبح)بــه جــز تعطیــات رسمی(:شــهرک های بهــداری، امیریــه، 

ــوی ــه، بهك ــاز۵، زعفرانی ــاز۴، ف ــازی، ف آماده س

• سایر قسمت های سطح شهر اگر مواد بازیافتی داشتند 
چیکارکنند؟

ــت  ــده نیس ــر ش ــای ذك ــان در محدوده ه ــه منازل ش ــز ك ــهروندان عزی ش
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایســتگاه شــماره یــک بازیافــت مــواد بازیافتــی 
منــزل و محــل كارشــان را تحویــل دهنــد و در ازای آن پاســتیک زبالــه، 

نمــک، لــوازم التحریــر و.. دریافــت نماینــد.
 

• آدرس اولین ایستگاه بازیافت شهر قاین:

شــهرک زعفرانیه)فــاز۳( بلــوار فرهنــگ، جنــب مســجد فاطمه الزهــرا)س(- 
همــه روزه صبــح و عصر)بــه جــز جمعــه هــا و تعطیــات رســمی (

ــر  ــاوه ب ــا ع ــا و نهاده ــودک، ادارت، بانک ه ــای ك ــدارس، مهده ــه م كلی
انتقــال مــواد بازیافتــی بــه ایســتگاه می تواننــد بــا شــماره شــركت تمــاس 

ــد. بگیرن

• چند توصیه به شما شهروند گرامی...؟
۱ -بــرای هــر چــه بهتــر اجــرا شــدن طــرح تفكیــک زبالــه از مبــداء بــا مــا 

همــكاری كنیــد.
۲ -هنــگام مشــاهده ماشــین های غیــر مجــاز جمــع آوری زبالــه در ســطح 
ــی ســر  ــواد بازیافت ــردن م ــان، اشــخاص در حــال جــدا ك شــهر و محله یت

ــد. ــا تمــاس بگیری ــا م ــه ب ســطل های زبال
ــه  ــه حســاب كســب تجرب ــدای طــرح را ب ــا و كاســتی های ابت ۳ -كمبوده

بگذاریــد و بــا ارئــه پیشــنهادات ســازنده خــود مــا را یــاری كنیــد.

• و اما خبرهای خوب...؟
 - بــا همــكاری شــما شــهروندان عزیــز و حمایــت مســئولین ایــن طــرح بــه 

تمــام نقــاط ســطح شــهر گســترش خواهــد یافــت.
 - تعداد ایستگاه های بازیافت سطح شهر نیز افزایش پیدا می كند.

ــه  ــک زبال ــال در تفكی ــهروندان فع ــرای ش ــزه ب  - قرعه كشــی و كارت جای
عملــی خواهــد شــد.

• چگونه با ما در ارتباط باشید؟
    09۳۵۸۳۴۷۴90  شركت بازیافت نگین قاینات
۳۲۵۲۲0۸۱   حوزه خدمات شهری شهرداری قاین
۱۳۷ روابط عمومی شهرداری و شورای اسامی شهر قاین
@bazyaftneghin كانال ارتباطی تله گرام
bazyaft-neghin.ghayenat اینستاگرام

بازيافت و تفکیک زباله از مبدأ خوب يا بد...


