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لزوم پاسداشت آیین های ملی 
ســال  ایــام  طــول  در  ایرانیــان  مــا  نــزد  در 
مناســبت هایی وجــود دارد کــه بــه خاطــر آن هــا 
مراســم، آییــن و... خــاص بــرای آن هــا برپــا می شــود. 
میــراث  حقیقــت  در  ســنت ها  و  آیین هــا  ایــن 
ــی  ــی و فرهنگ ــنامه تاریخ ــوی و شناس ــدر معن گران ق
نســل های  طــی  کــه  می شــوند  محســوب  مــا 
ــده  ــل ش ــا منتق ــه م ــینه ب ــه س ــینه ب ــی و س متوال
ــم  ــاس بداری ــا را پ ــه آن ه ــه ماســت ک اســت و وظیف
و از تحریــف و فراموشــی آن هــا جلوگیــری بــه عمــل 
آوریــم و آن هــا را بــه نســل های بعــد منتقــل نماییــم. 
ســرزمین کهــن قهســتان و قاینــات بــه عنــوان 
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــتان نی ــک قهس دارالمل
ــه و  ــن و دیرین ــت که ــه قدم ــه ب ــا توج ــت و ب نیس
ســابقه تمدنــی درخشــان دارای فرهنگــی غنــی اســت، 
کــه مایــه مباهــات و افتخــار همــه مــا می باشــد. امــا 
لــزوم حفــظ و پاسداشــت ایــن میــراث معنــوی امــری 
اســت کــه شــاید بــرای بســیاری از مــا امــری جــدی و 
ــیاری  ــود و بس ــمرده نمی ش ــاص ش ــت خ دارای اهمی
ــور  ــی عب ــا بی توجه ــم ب ــر مه ــن ام ــار ای ــا از کن از م

کرده ایــم.
ــدا  ــب یل ــبت ش ــن مناس ــرای همی ــال ب ــور مث به ط
ــا آداب و ســنن  ــات ب ــه در گذشــته در قاین ــه ک و چل
ــن  ــی از همی ــت و بخش ــده اس ــام می ش ــی انج خاص
ــدر کار  ــد، چق ــا می باش ــوی م ــمند معن ــراث ارزش می
ــبت هایی  ــایر مناس ــه و س ــب چل ــا ش ــت، ت ــده اس ش
مشــابه آن در کنــار تمامــی کارکردهــا و اهمیتــی کــه 
دارد، موجبــات آشــنایی نســل جــوان بــا تاریــخ کهــن 
ــار را فراهــم آورد و ســبب مصون ســازی ایــن  ایــن دی
ــدید  ــوع و ش ــیار متن ــای بس ــر هجمه ه ــل در براب نس

فرهنگــی گــردد. 
ــت  ــه ثب ــه در طــول ســال های گذشــته در زمین البت
ــی آن  ــری از فراموش ــراث و جلوگی ــن می ــط ای و ضب
اقدامــات ارزشــمندی صــورت گرفتــه اســت کــه جــای 
تقدیــر نیــز دارد، امــا آن چــه مهــم اســت ایــن نکتــه 
اســت کــه زمینــه همگانی کــردن و توجــه مــردم و بــه 
خصــوص نســل جــوان بــه ایــن ســنت ها و آیین هــای 
کهــن و گرانقــدر نیــز اقدامــات درخــوری بایــد صــورت 
گیــرد. امــری کــه بایــد گفــت آن چنــان که شایســته و 
بایســته بــوده اســت، مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. 
ــد از  ــا نســل جدی امــری کــه هــم ســبب می گــردد ت
امــکان آشــنایی بــا ایــن ســنن کــه بخشــی از هویــت 
ــد و هــم ســبب گــردد در  ــان اســت، محــروم گردن آن
دراز مــدت برخــی در بیــرون از منطقــه، ایــن ســنت ها 
ــت و  ــود ثب ــام خ ــه ن ــادره و ب ــود مص ــع خ ــه نف را ب
ضبــط کننــد. امــری کــه متأســفانه در ســال های 
ــم. ــه کرده ای ــیاری از آن را تجرب ــای بس ــر نمونه ه اخی

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

اصناف از طرح نصب صندوق های 
مکانیزه استقبال می کنند

ــاف از اجــرای  ــت: اصن ــات گف ــاف قاین ــاق اصن رئیــس ات
ــزه ... ــای مکانی ــب صندوق ه ــرح نص ط

 برگزاری رویدادی ملی و کشوری 
در قاین

 اولین همایش ملی جغرافیا محیط 
زیست امنیت و گردشگری 
دکتر احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر ...

کلنگ زنی تقاطع هم سطح و
 میدان شهید کاوه

بــا حضــور مســئولین شهرســتان کلنــگ میــدان شــهید 
کاوه در ورودی بلــوار شــهید کاوه بــه ...
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توصیه به دختر شهید

هبــر انقــاب در دیــدار ر
بــا خانواده هــای معظــم 
بــه  پاســخ  در  شــهیدان 
از  یکــی  درخواســت 
ــورد  ــهدا، در م ــران ش دخت
نصیحــت فرمودنــد: شــما 
قــدر خانــواده شــهادت را 
بدانیــد، قــدر پدر شــهیدتان 
ــه  ــی ب ــای اجتماع ــد. همیشــه در میدان ه را بدانی
ــع. ایشــان  ــه مداف صــورت مهاجــم وارد شــوید، ن

تأکیــد کردنــد: ایــن یادتــان باشــد . 

 
بچه ها را متدین بارآورید

ــک  ــا ی ــت، ب ــال صحب ــی در خ ــم گاه ــک معل ی
ــودک و  ــری در روح ک ــد تأثی ــا می توان ــه بج کلم
ــای  ــه معن ــه او را ب ــذارد ک ــوان بگ ــوان و ج نوج
ــا را  ــد. بچه ه ــد کن ــن و پابن ــه متدی ــی کلم واقع
ــا  ــار آوردِن بچه ه ــن ب ــد. متدی ــار بیاوری ــن ب متدی
ــن  ــده ای ــد آین ــه می توان ــت ک ــزی اس ــان چی هم
ــن  ــم ای ــا می خواهی ــر م ــد. اگ ــاد کن ــور را آب کش
کشــور پیشــرفت صنعتــی کنــد، پیشــرفت مــادی 
کنــد، پیشــرفت فرهنگــی کنــد، رتبــه اول منطقــه 
ــی و  ــزش دین ــایه انگی ــن در س ــود، ای ــز ش را حائ
ایمــان امکان پذیــر اســت. وقتــی ایمــان بــود، 
انســان دنبــال ایمــان حرکــت می کنــد و بــا همــه 
ســختی ها هــم می ســازد... انســان وقتــی خــدا را 

ــق روشــنی دارد. ــد و اف داشــته باشــد، امی

 جذب جوانان به مساجد
 با مسائل معنوی

راه جــذب جوان هــا بــه مســاجد تصــرف دل 
ــت،  ــی اس ــک قیامت ــوان ی ــت. دل ج ــوان اس ج
اوضاعــی اســت. گرایــش جــوان بــه معنویــت یکــی 
ــرف  ــک ح ــت. ی ــی اس ــزرگ اله ــای ب از آن رازه
معنــوی را بــرای امثــال بنــده کــه بگوینــد، خــب 
گــوش می کنــم، حداکثــر اندکــی تأثــر پیــدا 
ــوان  ــک ج ــه ی ــرف را ب ــان ح ــا هم ــم، ام میکن
بزننــد، منقلــب می شــود، از ایــن رو بــه آن رو 
می شــود. دل جــوان تحقیق پذیراســت، دل جــوان 
بــه فطــرت الهــی نزدیــک اســت... جاذبه جــوان در 
مســجد این هــا اســت. َواال حــاال یــک وســیله بــازی 
هــم آن جــا فراهــم کردیــم، گذاشــتیم، خــب اگــر 
ــگاه  ــرود در باش ــد، ب ــازی بیای ــرای ب ــت ب ــا اس بن

ــد. ــازی کن ب

رهبری و سیره  با کالم 

روزه حالج
 جذامیـان بـه نهـار مشـغول بودنـد و بـه حالج 
آن هـا  بـر سـر سـفره  تعـارف کردنـد! حـالج 
جذامیـان  بـرد!  دهـان  بـر  لقمـه  چنـد  و  نشسـت 
گفتنـد: دیگران بر سـر سـفره ما نمی نشـینند و از ما 
می ترسـند. حـالج گفـت: آن هـا روزه اند و برخاسـت! 
غـروب، هنـگام افطـار حـالج گفـت: خدایـا روزه مرا 
قبـول بفرمـا! شـاگردان گفتنـد: مـا دیدیم کـه  روزه 
شکسـتی. حـالج گفـت: ما مهمـان خدا بودیـم، روزه 

شکسـتیم ولـی دل نشکسـتیم.

 سی سال استغفار 
به خاطر یک الحمدا...

شـیخ سـری سـقطی، می گفت: من سـی سـال 
بـه خاطـر یـک  اسـتغفار می  کنـم  اسـت کـه  
الحمـدا...  کـه گفتـه  ام، گفتند چطور؟ گفـت: در بغداد 
دکان دار بـودم یـک وقـت خبـر رسـید، که فـالن بازار 
بغـداد را حریقی پیدا شـد و سـوخت. دکان من هم در 
آن بـازار بود. به سـرعت رفتم ببینم دکان من سـوخته 
یـا نـه؟ یـک کسـی به مـن گفـت: آتـش بـه دکان تو 
سـرایت نکـرده گفتـم: الحمـدا...! بعـد بـا خـودم فکـر 
کـردم کـه آیـا تنها تـو در دنیـا بـودی؟ باالخـره آتش 
چهـار تـا دکان را سـوخته دکان تـو را نسـوخته یعنی  
دکان دیگـری را سـوخته الحمـدا...؟! معنایـش ایـن 
اسـت کـه الحمـدا... آتـش  دکان مرا نسـوخت، دکان او 
را سـوخت. پـس مـن راضی شـدم بـه این کـه دکان او 
سـوخته بشـود و دکان من سوخته نشـود.بعد به خودم 
گفتم: تو غصه مسـلمین در دلت نیسـت؟ اشـاره است 
بـه حدیـث پیغمبـر )ص( کـه فرمودند:» هـر کس که 
صبـح کنـد و همتـش خدمت بـه مسـلمانان نباشـد، 
او مسـلمان نیسـت.« و من سـی سـال اسـت که  دارم 

اسـتغفار آن الحمـدا... را می  گویـم.

معلمان انسان
ــوع معلــم دارد: آمــوزگار و روزگار.  انســان دو ن
ــی نیامــوزی دومــی  ــا شــیرینی از اول هرچــه ب
ــت  ــه قیم ــی ب ــوزد.  اول ــو می آم ــه ت ــی ب ــا تلخ ب

ــت. ــه قیمــت جان ــش. و دومــی ب جان

بدترین کار فرزندتان

اگر فرزندتان از شـما پرسـید بدترین کاری که 
می توانـد انجـام بدهـد چیسـت ؟ بگوییـد ایـن 

اسـت که بـدون فکر کـردن سـخن بگوید!  

تلنگر

• بـا رونمایـی از منشـور حقـوق شـهروندی بـه یکـی از 
مراسـم  در  روحانـی  دکتـر  می رسـم.  دیرینـه ام  آرزوهـای 
رونمایـی از منشـور حقـوق شـهروندی عنـوان کـرد: مـاه ربیـع 
المولـود مـاه تولـد عدالت و احسـان و قسـط و برابری مـاه مبارزه 
بـا تبعیـض نـاروا ظلـم و اجحـاف و مـاه تولـد رحمت بـرای همه 
جهانیـان اسـت و مـاه والدت امـام علـم و دانش و دانشـگاه و فقه 
اسـت، امـام آزادی بیـان و امام صاحب کرسـی های آزاداندیشـی. 
او افـزود: ایـن اتفـاق هم زمـان بـا مـاه آذر شـده اسـت کـه مـاه 
همه پرسـی قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران در سـال 
۱۳۵۸ اسـت. مـاه آذر تصویـب حقـوق بشـر در سـازمان ملـل 
متحد در سـال ۱۳۲۷ اسـت. ماه آذر فرمان ۸ ماده ای امام راحل 
اسـت کـه مـن در ایـن جمـع الزم می دانـم جمله هایـی از فرمان 
هشـت مـاده ای امـام بخوانـم البتـه ایـن جمله هـا را باید هـر روز 
بخوانیـم. رئیس جمهـور گفـت: بسـیار خرسـندم کـه امـروز هـم 
بـه یکـی از وعده هـای مهـم به ملـت ایران جامـه عمل پوشـانده 

می شـود و هـم بـه یکـی از آرزوهـای دیرینـه ام می رسـم. 

• پیامبـر هـم حـق نداشـت ذره ای از قانون الهـی تخلف 
کنـد. روحانـی گفـت: تأکیـد می کنم در اسـامی شـدن کشـور، 
اسـام و حکومـت اسـام چیـزی جـز حکومـت قانـون نیسـت و 
بزرگ تریـن امتیـاز حکومـت پیامبـر )ص( ایـن بـود کـه حکومت 
قانـون بـود و پیامبـر بـه عنـوان نبـی و امـام و باال تریـن مقام حق 
نداشـت ذره ای از قانون الهی تخلف کند. وی خاطرنشـان کرد: در 
کجـای دنیـا و در کـدام قانـون سـراغ داریـد که خطاب بـه پیامبر 
چنیـن باشـد. »نزدیـک بـود از مسـیر حق بـه باطل کمـی تمایل 
پیـدا شـود اگر هـم منحرف شـده بـودی دو برابر همه تـو در دنیا 
و در آخـرت تنبیـه می شـدی« ایـن بیـان قانـون و بیـان کتـاب 
قانـون و قـرآن مجیـد نسـبت به پیامبر اسـت. هیچ کـس از قانون 

مسـتثنی نیسـت همـه بایـد در چارچـوب قانون حرکـت کنیم.

• هیچ نهاد و رسـانه ای نباید حاشـیه  امن داشـته باشـد. 
رئیـس جمهـور گفـت: تمـام اتبـاع کشـور در برابر اجـرای قانون 
مسـاوی هسـتند. اگـر مـا می خواهیـم کشـور قانـون و حکومـت 
قانـون داشـته باشـیم، هیچ کـس و هیـچ نهـادی و هیچ فـردی و 
هیـچ رسـانه ای نبایـد حاشـیه  امن داشـته باشـند. قانـون چیزی 
جـز تسـاوی همه مـردم در برابـر خطابـات عامه قانونی نیسـت و 
اسـتثنا هـم ندارد. در قانـون نورچشـمی نداریم. در قانـون فرد یا 
گـروه وابسـته یا پیوسـته بـه این جا و آن جـا نداریم. مـا از انقاب 

دنبـال حکومـت عـدل محمـدی و عدل علـوی بودیم.

• پـای همـه وعده هایم تا آخریـن روز ایسـتاده ام. روحانی 
در ادامـه گفـت: مـن یکـی از وعده هایـم بـه ملـت بـزرگ ایـران 
وعده هـای  مـردم  بـه  بـود  شـهروندی  حقـوق  منشـور  تدویـن 
دیگـری داده بـودم و برپـای همه آن هـا تا آخرین روز مسـئولیتم 
خواهـم ایسـتاد. من راجـع به حقوق جوانـان و بانـوان وعده هایی 
حقـوق  بـرای  مـن  ایسـتاده ام.  خـود  وعده هـای  پـای  و  داده ام 
اقلیت هـای دینـی، مذهبـی و اقـوام وعده هایـی داده ام کـه پـای 
آن هـا نیـز ایسـتاده ام. من به مردم وعـده داده ام کـه اقتصاد ایران 
را نجـات خواهـم داد و امـروز در آخریـن روز سـال دولت یازدهم 

خوشـحالم کـه مـردم هم شـاهد تـورم تـک رقمی هسـتند و هم 
شـاهد رشـد اقتصادی شـش ماهه نخسـت امسـال در مقایسـه با 
شـش ماهـه نخسـت سـال پیـش بـا رشـد ۴/۷ درصـدی مواجـه 
هسـتیم، در مقایسـه تابسـتان امسـال با تابستان سـال گذشته ما 
شـاهد اشـتغال خالص بیش از ۷۰۰ هزار نفر در کشـور هسـتیم. 
وی تصریـح کـرد: اگـر معیـار ما اقتصـاد، تـورم، رکـود و بیکاری 
باشـد و یـا سـرمایه های خارجـی و تـوازن در رشـد صـادرات و 
واردات یـا رشـد بخـش کشـاورزی و خودکفایـی در ایـن زمینـه 
باشـد یـا نمونه هـای دیگـر امـروز اقتصـاد کشـور مـا نسـبت بـه 
سـال ۹۱ یعنـی سـالی کـه رشـد اقتصادی مـا منفـی ۸/۶ درصد 
بـوده اسـت و اوایل سـال ۹۲ که تـورم ۴۵ درصدی بوده اسـت و 

۵ سـال بعـد سـال ۸۵ اشـتغال خالـص مـا صفر بوده اسـت.

• وعـده مـن نجـات کشـور از سراشـیبی سـقوط بـود. 
روحانـی ادامـه داد: وعـده من نجات کشـور از سراشـیبی سـقوط 
بـود وعـده من ایـن بود که سـانتریفیوژ ها می چرخـد و کارخانه ها 
بـه حرکـت خود ادامه می دهنـد. او گفت: بیـش از ۱۵۶۰۰کارگاه 
متوسـط و کوچکـی کـه راکـد بـوده تـا پایـان آبـان کامـًا فعال 
شـده اند؛ آن هـم بـا تسـهات بانکـی. چـرخ کارخانه هـای داخلی 
بـه حرکت درآمده اسـت .اسـفند اولیـن خودروی مشـترک ایران 
و فرانسـه بـه نمایـش ملت ایـران درمی آیـد. اما سـانتریفیوژهایی 
کـه فقـط آی آر وان آن فعـال بـود امـروز آی آر هشـت آن فعال 
می شـود. روحانـی تأکیـد کـرد: بعـد از آن فرمـان صـدور فعالیت 
پیشـران هسـته ای بـه عنـوان فعالیـت صلح آمیـز آغـاز شـده و 
دیـروز اعـام کـردم در سـاخت پیشـران بایـد آژانـس بـه ایـران 
کمـک کنـد. بـه زودی پیشـران هسـته ای بـه حرکـت درمی آید. 

• عـده ای تحمل شـنیدن برخـی از اصول قانون اساسـی 
را ندارنـد. وی یادآور شـد: منشـور حقوق شـهروندی در اجرای 
اصـل ۱۱۳ قانـون اساسـی و ۱۲۱ اسـت. در اصـل ۱۱۳ به رئیس 
جمهـور دسـتور می دهـد کـه او مسـئول اجـرای قانـون اساسـی 
باشـد، بـه دلیـل این کـه تنهـا فردی کـه در کشـور بـا رأی عموم 
مـردم در سـطح ملـی انتخـاب می شـود فقـط رئیـس جمهـور 
اسـت. بسـیار از منتخبـان بـا رأی حـوزه انتخابیـه خـود انتخـاب 
مثـل خبـرگان  اسـتان خـود  مـردم  رأی  بـا  برخـی  می شـوند، 
انتخاب می شـوند برخی غیرمسـتقیم بـا رأی نماینـدگان انتخاب 
می شـوند؛ مثـل رهبـری و وزرا. امـا فقط یک نفر با رأی مسـتقیم 
ملـی در سراسـر کشـور برگزیـده می شـود و قانـون اساسـی ایـن 
وظیفـه را بـر دوش رئیـس جمهـور گذاشـته اسـت. او گفـت: در 
اجـرای قانون اساسـی برخی از اصـول آن را برخـی تحمل ندارند 
االن حتی بشـنوند. فصل سـوم قانون اساسـی کشـور حقوق ملت 
اسـت کـه از اصـل ۱۹ تـا ۴۲ را شـامل می شـود آن فصـل را 
بایـد قایـم کنیـم.  روحانـی تأکیـد کـرد: رئیـس جمهـور قسـم 
یـاد می کنـد در پـی آزادی مـردم و سـایر حقـوق ملـت باشـد. 
دولـت می خواهـد عـزم خـود را بـرای اجـرای حقوق شـهروندی 
بـه نمایـش بگـذارد. وی تأکیـد کرد: دولـت مقید به قانون اسـت. 
تدویـن منشـور حقـوق شـهروندی در ۱۰۰ روز اول بـه پایـان 
رسـید، گفـت: بعـد از تدویـن ایـن منشـور آن را در سـایت قـرار 
دادیـم بسـیاری از حقوق دانـان، کار شناسـان و اسـاتید دانشـگاه 

کردنـد جلسـات  عنـوان  منشـور  ایـن  دربـاره  را  نظـرات خـود 
متعـددی صـورت گرفـت تا ایـن منشـور ۱۲۰ ماده ای بـه تدوین 
برسـد. بـر طبق مـاده ۱۳۴ قانـون اساسـی، دولت اعـام می کند 
تمامـی کارمنـدان موظـف اجـرای آن هسـتند. همـه در برابـر 
حقـوق شـهروندی مسـاوی هسـتند ؛ نـژاد، قـوم، جنـس، اعتقاد، 
حقـوق  از  کـه  نمی شـود  دلیـل  گروهـی  و  سیاسـی  وابسـتگی 

نباشـند.  برخوردار  یکسـان 

• حقوق گرفتنی است اما ابتدا باید آن را شناخت.
روحانـی گفـت: بـرای اجـرای ایـن حقـوق شـهروندی کارمندان 
دولت موظف به اجرای آن هسـتند. سـپس اسـاتید، نویسـندگان، 
مـردم، مجلـس، احـزاب، گروه هـا، رسـانه ها، فضاهـای حقیقـی و 
مدرسـین،  از  مـا  چیسـت  حقوقشـان  بداننـد  بایـد  مجـازی 
نویسـندگان و هنرمنـدان می خواهیـم مـردم را بـا حقوق شـان 
آشـنا کننـد. عـده ای می گوینـد حقـوق گرفتنـی اسـت امـا ابتدا 
را درخواسـت کـرد. حقـوق  را شـناخت و سـپس آن  بایـد آن 
شـهروندی یکـی از مطالبـات مهـم مـردم ایـران اسـت. رئیـس 
جمهـور گفـت: وقتی که حقوق شـهروندی دانسـتی و خواسـتنی 
شـد اجرایـی و عملیاتـی هـم می شـود اگر همـه دنبـال آن برویم 
می توانیـم آن را اجـرا کنیـم اسـام به مـا گفته اسـت این حقوق 
را اجـرا کنیـم. قانـون اساسـی نیـز همیـن دسـتور را داده اسـت. 
قـرآن می گویـد ممکـن اسـت بـا فـردی مشـکلی داشـته باشـیم 
یـا بـا فردی یـا جناحی اختاف نظری داشـته باشـیم، مبـادا این 
عـداوت، دشـمنی و اختاف نظـر شـما با ایـن گروه ها باعث شـود 
کـه عـدل و انصـاف را فرامـوش کنیـد. قـرآن دسـتور داده کـه 
نسـبت بـه دشـمن هم عـدل را رعایـت کنیـد. حتی اگـر عده ای 
شـما را از عبـادت کـردن و رفتـن بـه مکه بازداشـتند، شـما حق 

ظلـم کـردن و تعـدی و عـداوت بـه آن هـا را نداریـد.

• بـرای کشـف گنـاه هرچند آن گنـاه بزرگ باشـد، نباید 
شـنود گذاشـته شـود. او در ادامـه بـا قرائـت بنـد ۶ از فرمان 
۸ مـاده ای امـام خمینـی )ره( گفـت: هیـچ کـس حـق نـدارد بـه 
خانـه یـا مغـازه یـا محـل کار شـخصی کسـی بـدون اذن صاحب 
آن وارد شـود یـا آن را جلـب کنـد یا برای کشـف جـرم و ارتکاب 
گنـاه تعقیـب و مراقبـت کنـد یـا نسـبت به کسـی اهانـت کند و 
اعمال غیراسـامی و غیرانسـانی مرتکب شـود. کسـی حـق ندارد 
بـه تلفـن و دسـتگاه ضبـط صـوت دیگـری بـرای کشـف جـرم و 
مراکـز گنـاه گـوش کنـد یـا بـرای کشـف گنـاه هرچنـد آن گناه 
بزرگ باشـد، شـنود گذاشـته شـود یا به دنبال اسـرار مردم باشـد 
یـا تجسـس از گناهان غیـر نماید یا اسـراری از غیر را افشـا کند. 
تمـام این هـا جـرم اسـت و بعضـی از آن هـا که بـه مصابح اشـاعه 
فحشاسـت و مرتکب هریک از موارد فوق مسـتحق تعزیر شـرعی 

یا حد شـرعی اسـت.

• صداوسـیما و روزنامه هـا همـه کلمـات امـام را پخـش 
کننـد. روحانی ادامه داد: امیـدوارم صداوسـیما و روزنامه ها همه 
کلمـات امـام را پخـش کننـد و بیـان کننـد. مـا پیـرو ایـن امـام 
هسـتیم راه انقـاب راه امـام اسـت و هم چنیـن راه مقـام معظـم 
رهبـری اسـت و راه عدالـت و اخـاق و رفتار و سـیره پیامبر اسـت.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
در راستاي نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند موضوع 
از شعبه  اجرای مفاد دادنامه شماره 9409975610400718 - 1394/07/15 صادره 
چهارم دادگاه حقوقی بیرجند، له آقای سیدمحمد حسینی فرزند سید عباس و علیه آقای 
محمود کمال فرزند غالمرضا، یک واحد دامداری به شماره پالک 772 فرعی از 158 
اصلی بخش 9 قاین به مساحت 1345.5 مترمربع واقع در روستای جعفرآباد)2600متری 
قسمت شمال شرقی روستا(به طوری که کل عرصه 1345.5 مترمربع و سرایداری 115 
مترمربع و مقدار 120 مترمربع مسقف و محصور به ارتفاع4 متر و مقدار 50 مترمربع 
مسقف و محصور به ارتفاع 3 متر  و مقدار 120 متر مربع سایبان به ارتفاع 3 متر و 
مقدار 152.5 مترمربع حصارکشی و یک امتیاز برق سه فاز و هم چنین فضاسازی داخلی 
جهت دام ها و با مدیریت اجرا متعلق به محکوم علیه در قبال محکوم به و مجموعًا با 
قیمت کارشناسی 821263750 ریال توقیف گردیده؛ فلذا در اجرای ماده 114 قانون 

اجرای احکام مدنی، دامداری مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد.
 9 ساعت  از   1395/10/13 مورخه  دوشنبه  مزایده  جلسه    -  1 مزايده:  شرايط 
لغایت 10صبح با حضور طرفین و نماینده محترم دادستان در دفتر اجراي احکام مدني 
دادگستري قاین برگزار خواهد شد. 2- متقاضیان مي توانند در مدت 5 روز قبل از جلسه 
مزایده از ملک مورد نظر بازدید به عمل آورند. 3- مزایده وفق ماده 128 قانون اجرای 
احکام مدنی در مورد فوق، از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار و 
کلیه هزینه های اجرا بر عهده برنده مزایده می باشد.4- برنده مزایده، فی المجلس می بایست 
ده درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه به 
حساب مذکور تودیع و فیش مربوطه را ارائه نماید. 5- چنان چه متقاضی پس از برنده شدن 

انصراف نماید، مبلغ واریزی ودیعه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین- محمدحسین بنی اسدی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
در راستاي نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد موضوع اجرای مفاد 
رأی شماره 9309977579701300 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی مشهد، له آقای قربانعلی محمدزاده و علیه آقای داوود میرنظامی، 
از چاه  آقای محمد میرنظامی مقداری آب و زمین دارای اشجار پسته  ثالث  شخص 
حاجی سهراب عباسپور واقع در اسفدن در قبال بدهی محکوم علیه معرفی نموده و 
وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، یک ساعت و نیم آب از قرار هر ساعت مبلغ 
با قیمت کارشناسی مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون  یکصدوپنجاه میلیون ریال 
ریال توقیف گردیده، فلذا در اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی، آب مذکور از 

طریق مزایده به فروش می رسد.
 10 ساعت  از  مورخه1395/10/12  یک شنبه  مزایده  جلسه   -  1 مزايده:  شرايط 
لغایت 11 صبح با حضور طرفین و نماینده محترم دادستان در دفتر اجراي احکام مدني 

دادگستري قاین برگزار خواهد شد.
بازدید  از مال مورد نظر  از جلسه مزایده  2- متقاضیان میتوانند در مدت 5 روز قبل 

به عمل آورند.
3- مزایده وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی در مورد فوق، از قیمت پایه شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار و کلیه هزینه های اجرا بر عهده برنده مزایده می باشد.
به حساب سپرده  را  پیشنهادی  برنده مزایده، فی المجلس می بایست ده درصد مبلغ   -4
دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه به حساب مذکور تودیع و فیش مربوطه را ارائه نماید.

5- چنان چه متقاضی پس از برنده شدن انصراف نماید، مبلغ واریزی ودیعه به نفع دولت 
ضبط خواهد شد.

 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین- محمدحسین بنی اسدی

در قانون نورچشمی نداریم/ برخی حتی تحمل شنیدن اصول قانون اساسی را ندارند

روحانی: وعده ام نجات کشور از سقوط بود/برای کشف گناه، نباید شنود گذاشته شود

سال سوم - شماره  138اندیشه
اول دی 1395

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



اصناف از اجرای طرح نصب صندوق 
های مکانیزه استقبال می کنند

ــاف از  ــت: اصن ــات گف ــاف قاین ــاق اصن ــس ات رئی
اجــرای طــرح  نصــب صندوق هــای مکانیــزه 
پرداخــت  مخالــف  و هیــچ گاه  اســتقبال می کننــد 
مالیــات نبوده انــد. مالکــی در گفت وگــو بــا پایــگاه 
افــزود: نصــب  ایــران  اتــاق اصنــاف  اطاع رســانی 
ــه  ــي ب ــاي صنف ــروش در واحده ــزه ف ــدوق مکانی صن
نفــع اصنــاف و دولــت خواهــد بــود بــه ایــن دلیــل کــه 

دریافــت مالیــات، عادالنــه و نظام منــد می شــود.
مي شــود  باعــث  طــرح  ایــن  اجــراي  هم چنیــن 
ــدگان و  ــور از تأمین کنن ــع کش ــد و توزی ــبکه تولی ش
ــه  ــا آخریــن حلقــه زنجیــره توزیــع ب تولید کننــدگان ت
صــورت مســتقیم بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــند و 
بــا حــذف واســطه هاي غیرضــرور، کاالهــا ارزان تــر بــه 
دســت مصرف کننــده برســد. وی افــزود: اجــراي طــرح 
ــودن  ــن ب ــل پایی ــزه به دلی ــای مکانی ــب صندوق ه نص
ــوص  ــی به خص ــای صنف ــی واحده ــی برخ ــوان مال ت
ــا  ــد ت ــگان باش ــد رای ــک بای ــتان های کوچ در شهرس
اصنــاف در اجــراي بزرگ تریــن پــروژه ســاماندهي 
ــند. ــدم باش ــت پیش ق ــه دول ــي کشــور و کمــک ب مالیات
مالکــی بــا اشــاره بــه این کــه اصنــاف هیــچ گاه مخالــف 
ــت  ــر دریاف ــتند و ب ــوده و نیس ــات نب ــت مالی پرداخ
ــا  ــد، گفــت: ب ــه و نظام منــد مالیــات تأکیــد دارن عادالن
ــروش،  ــزه ف ــاي مکانی ــرح  نصــب صندوق ه ــراي ط اج
ــی نیــز مکانیــزه شــده و بخــش  بازرســي هاي صنف
بازرســي  از هزینه هــاي ســخت افزاري  قابل توجهــي 

ــد شــد.  ــاف کاســته خواه اصن

 
اجرای نمایش رگبار تهاجم

 در قاین

بــه مناســبت هفتــه قــرآن و عتــرت نمایــش 
ــش  ــروه نمای ــم از ســوی گ ــار تهاج ــی رگب خیابان
آتــش در قایــن از ۲۶ تــا ۲۹ آذر در قایــن اجــرا شــد. 
ایــن نمایــش منتخــب بخــش نمایــش خیابانــی ســتاد 
ــی  ــان جنوب ــرت خراس ــرآن و عت ــه ق ــزاری هفت برگ

ــت. ــتان اس ــطح اس ــرا در س ــت اج جه

کلنگ زنی تقاطع هم سطح  و
 میدان شهید کاوه

ــدان  ــگ می ــتان کلن ــئولین شهرس ــور مس باحض
شــهید کاوه در ورودی بلــوار شــهید کاوه بــه 
ــروژه  ــن پ ــت: ای ــن گف ــهردار قای ــد. ش ــن زده ش زمی
ــه  ــتان ب ــک شهرس ــورای ترافی ــب در ش ــس از تصوی پ
ــای  ــا پیگیری ه ــال و ب ــتان ارس ــک اس ــورای ترافی ش
مســتمر مســئولین شهرســتانی و همــکاری مســئولین 
اســتانی بــه تصویــب رســید. وی بیان داشــت: مســاحت 
میــدان  مســاحت  و  هزارمترمربــع   ۳۱ تقاطــع  کل 
ولچکی هــای اطــراف آن ۷ هزارمترمربــع مســاحت دارد 
ــه  ــرآورد هزین ــان ب ــارد توم ــرای آن ۱میلی ــرای اج و ب

ــت. ــده اس ش
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــوروزی گف ــدس ن مهن
احتمــال اجــرای طــرح تقاطــع کمربنــدی وجــود دارد  و 
همزمــان امــکان اجــرای دو پــروژه را ازلحــاظ ترافیکــی 
ــرای  ــان اج ــدن زم ــخص ش ــس از مش ــذا پ ــت ل نیس
طــرح کمربنــدی، زمــان اجــرای ایــن پــروژه مشــخص 
خواهــد شــد و تــاش مــا ایــن اســت کــه طــی ۳مــاه 
ــات  ــدار قاین ــرداری برســد. فرمان ــه بهره ب ــروژه ب ــن پ ای
ــکاری  ــتانی و هم ــئولین شهرس ــکر از مس ــا تش ــز ب نی
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــرای اج ــت: ب ــتانی گف ــئولین اس مس
ــهر  ــورای ش ــهرداری و ش ــا ش ــکاری را ب ــت هم نهای
قایــن خواهیــم داشــت و در تأمیــن اعتبــار ایــن پــروژه 
ــرد  ــم ک ــاش خواهی ــده و ت ــته ش ــار گذاش ــز اعتب نی
میــزان اعتبــار افزایــش یابــد. کاظمــی رئیــس شــورای 
ــی از  ــروژه یک ــن پ ــرای ای ــت: اج ــن نیزگف ــهر قای ش
ــت. ــوده اس ــر ب ــوی ولیعص ــی ک ــت های اهال درخواس

درخشش عکاس قاینی درسومین 
جشنواره بین المللی عکس خیام 

هنرمنــد  مظلــوم زاده«  »مجتبــی  ســید  اثــر 
عــکاس قاینــی از بیــن هــزار و ۹۵۸ نفــر عــکاس 
شــرکت کننــده از ۷۸ کشــور جهــان در جشــنواره بیــن 
ــوع ۲۲  ــد. ازمجم ــاب ش ــام  انتخ ــس خی ــی عک الملل
هــزار و ۱۹۴عکــس کــه توســط هــزار و ۹۵۸ شــرکت 
کننــده، از ۷۸ کشــور جهــان بــه ایــن جشــنواره ارســال 
ــت و  ــگاه راه یاف ــه نمایش ــس ب ــت، ۱۳۴ عک ــده اس ش

ــزه شــد. نامــزد جای
عکــس عضــو فعــال و باســابقه انجمــن عکاســی قایــن 
ــن  ــه حفاظــت شــده  شاســکوه قای ــه در منطق هــم ک

ثبــت شــده اســت، در ایــن جشــنواره انتخــاب شــد.

به یاد جوان ناکام کرغندی

کلنگ زنی  اورژانس 115کرغند
 کلنـگ پایـگاه اورژانـس ۱۱۵کرغنـد بـا حضـور 
مسـئولین شهرسـتانی و خانـواده جوان نـاکام علی 
عبدالهـی بـه زمیـن زده شـد. رئیس شـبکه بهداشـت و 
درمـان قایـن درحاشـیه کلنگ زنـی ایـن پـروژه گفـت: 
زمیـن سـاخت ایـن پایـگاه اورژانـس به مسـاحت ۵۰۰ 
متـر مربـع را شـورای روسـتای کرغنـد تأمیـن کـرده 
اسـت و هزینـه سـاخت آن به مبلغ ۷۰ تـا ۱۰۰ میلیون 
تومـان توسـط پدر جوان نـاکام علـی عبداللهی پرداخت 
می شـود. وی افـزود:  ایـن پایـگاه اورژانـس جـاده ای بـا 
سـاخته  امسـال  پایـان  تـا  مترمربـع   ۱۰۰ زیربنـای 
می شـود.  جـوان نـاکام علـی عبدالهی در محرم امسـال 
براثـر تصـادف در جـاده کرغنـد - سـرایان جـان خـود 
را از دسـت داد و پـدر ایـن جـوان هزینـه سـاخت ایـن 

اورژانـس را بـه یـاد جـوان نـاکام قبـول کرد
.

درخشش شاعر قاینی
 در مسابقات قرآن و عترت

مرتضــی حســینی اســفاد، شــاعر توانمنــد قاینــی، 
به عنــوان شــاعر منتخــب بخــش شــعر جشــنواره 
ــا  ــی و از وی ب ــی معرف ــرآن و عتــرت خراســان جنوب ق
اهــدای تندیــس جشــنواره و لــوح ســپاس تقدیــر شــد. 
ــت  ــه جشــنواره  هیئ ــه دبیرخان ــیده ب ــر رس از ۲۵۶ اث
داوران ۱۰ اثــر برتــر را معرفــی نمودنــد. ایــن جشــنواره 

در ســرایان برگــزار شــد.

بررسی مشکالت پنجشنبه بازار
ــداری  ــی فرمان ــور عمران ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
در جلســه بررســی مســائل و مشــکات روز بازارهــا 
ــای  ــور اعض ــا حض ــه ب ــازار ک ــنبه ب ــج ش ــه پن از جمل
ــاره  ــا اش ــتان ب ــازار شهرس ــر ب ــارت ب ــیون نظ کمیس
بازارهــا در تعادل بخشــی عرضــه و  بــه نقــش روز 
ــه  ــف جامع ــار مختل ــه اقش ــات ب ــه خدم ــا و ارائ تقاض
ــوالت  ــطه محص ــطه و کم واس ــه بی واس ــدف و عرض ه
کشــاورزی، تولیــدات مختلــف و دیگــر مایحتــاج اولیــه 
و ضــروری مــردم، بــر شناســنامه دار کــردن واحدهــای 
صنفــی ســیار در روز بازارهــا و اعمــال نظــارت بیشــتر 
ــر  ــیدگی بهت ــور رس ــه منظ ــه داران ب ــرد غرف ــر عملک ب
و مطلوب تــر بــه شــکایات شــهروندان در مواجهــه 
ــم  ــب و ک ــات نامناس ــی از کاال و خدم ــه برخ ــا ارائ ب
ــدس  ــرد. مهن ــد ک ــه داران، تأکی ــت از ســوی غرف کیفی
امینــی افــزود: اداره صنعــت، معــدن و تجــارت و اتــاق 
اصنــاف بــا تعامــل و همــکاری ســایر اعضای کمیســیون 
ــترک  ــت های مش ــش گش ــا افزای ــتی ب ــارت، بایس نظ
ــانی  ــد خدمات رس ــوص رون ــری در خص ــارت بیش ت نظ
و نحــوه عرضــه کاال و خدمــات در روز بازارهــا از جملــه 
ــه شــهروندان داشــته باشــند. وی  ــازار ب ــج شــنبه ب پن
ــقف  ــه مس ــبت ب ــد نس ــهرداری بای ــرد: ش ــح ک تصری
مکانــی  اختصــاص  هم چنیــن  و  غرفه هــا  نمــودن 

ــرای اســتقرار اعضــای گشــت بازرســی و ســاماندهی  ب
هرچــه بیشــتر فضــای فیزیکــی و تفکیــک غرفه هــا در 
ــه  ــد. در ادام ــاذ نمای ــر الزم اتخ ــازار تدابی ــنبه ب پنج ش
ــدگاه و  ــان دی ــه بی ــیون ب ــای کمیس ــک از اعض ــر ی ه
نظــرات خــود در خصــوص مســائل و مشــکاتی کــه در 

ــد. ــود دارد پرداختن ــا وج روز بازاره

هدایای مردم والیی قاینات به 
مدافعان حرم حضرت زینب)س( 

ــا  ــوش ب ــورت خودج ــن به ص ــي قای ــوان والی بان
ــرم  ــوراب گ ــت کش و ج ــه دس ــت کاه و تهی باف
ــرم  ــان ح ــراي مدافع ــل ب ــته بندي آجی ــه و بس و تهی
گوشــه اي از ارادت خــود را بــه مدافعیــن حــرم زینــب 
ــد.  ــان مي دهن ــه)س( نش ــرت رقی ــري)س( و حض کب
فرمانــده ســپاه ناحیــه قایــن در  بازدیــد از ایــن حرکــت 
خودجــوش بانــوان و عــرض خداقــوت بــه آنــان گفــت: 
ــوان در جبهه هــاي  در حــال حاضــر زمینــه حضــور بان
ــه  ــث روحی ــن کار باع ــا ای ــدارد ام ــود ن ــت وج مقاوم
ــمند  ــیار ارزش ــک کار بس ــود و ی ــدگان مي ش ــه رزمن ب
اســت. ســرهنگ بــرات زاده گفــت: قطعــاً ایــن حرکاتــي 
کــه دشــمن در عــراق و ســوریه و افغانســتان و... شــروع 
کــرد بــراي ضربــه  زدن بــه ایــران بــود کــه با اســتقامت 
ــا  ــوي مرزه ــت در آن س ــاي مقاوم ــاي جبهه ه نیروه
ــرآب شــد. تاکنــون بیــش  نقشــه هاي دشــمن نقــش ب
ــال  ــراي ارس ــرم ب ــاس گ ــل و لب ــته آجی از ۱۲۰۰بس
بــه جبهه هــاي مقاومــت از ســوي  مــردم والیــي 

ــاده شــده اســت. ــن آم شهرســتان قای

برنامه تفریحی- سینمایی 
مرکزگوهرناز

ــواده  ــر خان ــی ب ــی مبتن ــز توانبخشــی مراقبت مرک
ــش  ــای خوی ــه برنامه ه ــن در ادام ــاز قای ــر ن گوه
بــرای توانخواهــان تحت پوشــش، جمعــی از توانخواهان 
تحــت پوشــش  ایــن مرکــز را بــه تماشــای فیلــم »اس 

ــرد. و پــاس« در ســینما پــارک قایــن ب

 برگزاری رویدادی ملی و کشوری در قاین

 اولین همایش ملی جغرافیا محیط زیست 
امنیت و گردشگری 

دکتــر احمــدی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بزرگمهــر قاینــات و 
دبیــر همایــش ملــی جغرافیــا، محیــط زیســت، امنیت وگردشــگری 
ــی ۲۹ و۳۰ دی ۹۵  ــش علم ــن همای ــت: ای ــات گف ــتان قاین در شهرس
بــه میزبانــی دانشــگاه بزرگمهــر قاینــات باحضــور شــخصیت های ملــی، 

اســتانی و منطقــه ای برگزارخواهــد شــد. 
وی در مــورد اهــداف ایــن همایــش گفــت: ایــن همایــش در راســتای 
توســعه شهرســتان و اســتان و بــا هــدف ارتقاء ســطح علمی، پژوهشــی 
دانشــگاه بزرگمهــر قاینــات و معرفــی آن در ســطح  ملــی و منطقــه ای، 
گــردآوری و ارائــه آخریــن دســتاوردهای متخصصیــن حــوزه محیــط 
ــا، امنیــت و گردشــگری، تبــادل نظــر علمــی بیــن  زیســت و جغرافی
شــرکت کنندگان در همایــش و ارائــه دســتاوردهای آن بــه مســئوالن 
ذیربــط در جهــت توســعه بخش هــای مربوطــه، ایجــاد همگرایــی بیــن 
ــی، محیــط زیســت  ــوم جغرافیای ــف عل گرایش هــا و رشــته های مختل
و گردشــگری، ایجــاد ارتبــاط و فراهــم آوردن بســتری مناســب جهــت 
تعامــات علمــی دانشــجویان، اســاتید، برنامه ریــزان و مدیــران، ارتقــاء 
ســطح دانــش محققیــن، دانشــجویان از طریــق برگــزاری کارگاه هــای 
ــش، شــناخت و بررســی راه هــای  ــزاری همای ــان برگ آموزشــی در زم
افزایــش امنیــت، شناســایی پتانســیل های گردشــگری، حفــظ و 
ــق  ــع و مناط ــا، مناب ــایی ظرفیت ه ــت، شناس ــط زیس ــداری محی پای
مســتعد محیطــی و جغرافیایــی در راســتای ســرمایه گذاری در زمینــه 
ــاس  ــتان در مقی ــای گردشــگری شهرس ــاء قطب ه گردشــگری و ارتق
ســرمایه گذاری  جــذب  شــیوه های  بررســی  منطقــه ای،  و  ملــی 
داخلــی و خارجــی درگردشــگری، اشــتغال زایی و کارآفرینــی و حفــظ 
ــردی  ــای کارب ــدی و مهارت ه ــش، توانمن ــاء دان ــط زیســت، ارتق محی
ــورد بحــث در همایــش  ــاالن مرتبــط در حوزه هــای م ــِی فع و عملیات
ــد در  ــای جدی ــا و مدل ه ــا، نظریه ه ــا، راهبرده ــی رویکرده و معرف
ــی و  ــات محیطــی زیســتی، امنیت ــی و مطالع ــوم جغرافیای ــه عل زمین

گردشــگری برگــزار خواهــد شــد.
ــرای برگــزاری ایــن همایــش   ــه حــدود ۹ مــاه تــاش ب ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــی درمحوره ــه تخصص ــدود۳۰۰ مقال ــون ح ــرد:  اکن ــح ک تصری
چهارگانــه )جغرافیــا، محیــط زیســت، امنیــت، گردشــگری( بــه دبیرخانه 
ــا  ــاالت  ت ــال مق ــان ارس ــت: زم ــت. وی گف ــده اس ــال ش ــش ارس همای
۱۵دی تمدیــد شــده اســت. احمــدی اظهــار داشــت: ایــن رویــداد ملــی 
توســط بیــش از ۲۰۰ اســتاد برجســته دانشــگاه های کشــور، وزارت علوم، 
ــی و اســتانی حمایــت می شــود. وی برگــزاری  و دیگــر ســازمان های مل
ــن  ــی ای ــای جانب ــی را از برنامه ه ــای آموزش ــگاه، کارگاه و دوره ه نمایش
همایــش بیــان کــرد. وی بــا تشــکر از تمامــی مســئولین و مــردم قایــن 
ــت و...  ــط زیس ــهر، اداره محی ــورای ش ــداری، ش ــده، فرمان ــژه نماین به وی
ــی، از بخــش خصوصــی و دولتــی  ــداد مل ــه خاطرحمایــت از ایــن روی ب
ــه  ــی، دبیرخان ــش مل ــن همای ــدن ای ــر برگزارش ــت بهت ــت جه خواس

همایــش رایــاری کننــد. 

مصاحبه

زگیــل تناســلی چیســت و راه انتقــال 
آن چگونــه اســت؟

زگیل هــای تناســلی زائده هــای پوســتی 
کوچکــی هســتند کــه در هــر قســمت 
از ناحیــه تناســلی زن یــا مــرد ظاهــر 
ــروس  ــاری وی ــن بیم ــت ای ــوند. عل می ش
پاپیلومــای انســانی ) HPV( می باشــد. 
ــه،  ــق اســتخر، حول زگیــل تناســلی از طری
دیــده بوســی، اســتفاده مشــترک از قاشــق، 
ــود. ــل نمی ش ــاس منتق ــوان، لب ــگال، لی چن
ایــن بیمــاری فقــط از طریــق ارتبــاط 
جنســی منتقــل می شــود بــه گونــه ای کــه 
در هــر تمــاس احتمــال ۶۰ درصــد جهــت 
انتقــال ویــروس وجــود دارد. ایــن ویــروس 
انــواع بســیار زیــادی دارد کــه نــوع ۱۱ و ۶ 
آن در ایجــاد زگیــل تناســلی نقــش داشــته 
و انــواع ۱۶ و ۱۸ بــا ســرطان دهانــه رحــم، 
ــواع  ــه ان ــط اســت. البت ــد مرتب واژن و مقع
۳۱، ۳۳، ۳۵،۳۹، ۴۵ و۵۱ هــم در ایجــاد 
ســرطان دهانــه رحــم خانم هــا دخیــل 
هســتند. ایــن بیمــاری هــم مــردان و هــم 
ــت  ــم عفون ــد. عائ ــا می کن ــان را مبت زن
ویــروس HPV در زنــان غیــر اختصاصــی 
بــوده و می توانــد شــامل درد در ناحیــه 
ــوی  ــد ب ــا ترشــحات ب تناســلی، خــارش ی
واژینــال باشــد. توجــه داشــته باشــید انــواع 
ســرطان زای ایــن بیمــاری )نــوع ۱۶ و ۱۸( 
ــواع ۶ و ۱۱ بیشــتر  ــد و ان ــل نمی دهن زگی

ــا زگیــل در ارتبــاط اســت.  ب
ــروس،  ــن وی ــه ای ــان ب ــد مبتای ۵۰ درص
دچــار عامــت و ضایعــه در ناحیــه تناســلی 
ــردی  ــی ف ــریک جنس ــر ش ــوند. اگ نمی ش
دچــار  و  مبتــا   HPV ویــروس  بــه 
ضایعه هــای پوســتی در ناحیــه تناســلی 
ــی  ــچ عامت ــخص هی ــود ش ــا خ ــد، ام ش
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــد تصــور کن نداشــت، نبای
بیمــاری مبتــا نشــده اســت. او باید ســریعاً 

ــود.  ــه ش ــه و معاین ــک مراجع ــه پزش ب

راه هــای پیش گیــری از ابتــا بــه 
ــت؟ ــلی چیس ــل تناس زگی

ایــن  شــد،  اشــاره  کــه  همان طــور 
جنســی  تمــاس  طریــق  از  ویــروس 
ــری ترین  ــی از مس ــود. و یک ــل می ش منتق
بیماری هــای مقاربتــی اســت به طــوری 

ــی  ــاس جنس ــار تم ــک ب ــا ی ــط ب ــه فق ک
فــرد ســالم بــا افــراد آلــوده، احتمــال 
اســت.  درصــد   ۷۰ حــدود  آن  انتقــال 
ــز  ــن راه پیشــگیری پرهی ــن مهم تری بنابرای
از تمــاس جنســی خــارج از چارچــوب 
خانــواده می باشــد. متأســفانه برخــی از 
ــای جنســی غیرمشــروع  ــراد در تماس ه اف
ــه ایــن  ــا پــس از ازدواج ب قبــل از ازدواج ی
بیمــاری دچــار شــده و ویــروس را بــه 
همســر خــود منتقــل می ســازند و او را در 
معــرض ابتــا بــه ســرطان قــرار می دهنــد. 
جلوگیــری  باعــث  کانــدوم  از  اســتفاده 
بــه ویــروس نمی شــود، ولــی  ابتــا  از 
ــه آن را کاهــش  ــد احتمــال ابتــا ب می توان
دهــد. خوشــبختانه امــروز واکســن مؤثــری 
بــه نــام گارداســیل بــر علیــه ایــن ویــروس 
واکسیناســیون  اســت.  شــده  ســاخته 
ــورها   ــی کش ــاری در برخ ــن بیم ــه ای علی
ــاد  ــر ایج ــون خط ــد. چ ــاری می باش اجب
ــروس بیشــتر در  ــن وی ســرطان توســط ای
خانم هــا بــوده و در مــردان بــه نــدرت 
باعــث بدخیمــی می شــود. تأکیــد بــر 
ــد.  ــتر می باش ــا بیش ــیون خانم ه واکسیناس
ــل  ــه قب ــد ک ــی مؤثرن ــن واکســن ها وقت ای
  HPV  از اولیــن تمــاس فــرد بــا ویــروس
تزریــق شــده باشــد. بنابرایــن در آمریــکا و 
ــران  ــی دخت ــود تمام ــه می ش ــا توصی اروپ
قبــل از ســن شــروع فعالیــت جنســی  
ــن  ــه ای ــالگی علی ــا ۱۲ س ــی در ۱۱ ت یعن
اگــر  ولــی  شــوند.  واکســینه  بیمــاری 
ــده  ــینه نش ــنین واکس ــن س ــی در ای خانم
یــا واکسیناســیون را بــه طــور کامــل انجــام 
نــداده باشــد تــا ۲۶ ســالگی هــم می توانــد 
ایــن کار را انجــام دهــد و از ایــن واکســن 

ــرد.  ــد ب ــود خواه س
 HPV دوره واکسیناسـیون علیـه ویـروس
سـه نوبـت تزریق اسـت که در حـال حاضر 

حـدود یـک میلیـون تومان هزینـه دارد. 

ــری  ــر ظاه ــط از نظ ــا فق ــا زگیل ه آی
ــر  ــا خط ــد ی ــاد می کنن ــکل ایج مش

دیگــری هــم دارنــد؟
نقــش   HPV ویــروس  اصلــی  خطــر 
کــه  به طــوری  اســت.  آن  ســرطان زایی 
بیــش از ۹۰ درصــد مــوارد ســرطان دهانــه 
رحــم مرتبــط بــا ایــن ویــروس اســت. ۸۰ 
ــد  ــد و ۶۰ درص ــرطان های مقع ــد س درص
بــه  ابتــا  اثــر  در  واژن  ســرطان های 

ویــروس HPV می باشــد. برخــی از مــوارد 
ســرطان آلــت و ســرطان فــرج در خانم هــا 
ــز  ــس نی ــر دو جن ــان در ه ــرطان ده و س
ــن  ــد. بنابرای ــاط دارن ــروس ارتب ــن وی ــا ای ب
ــی  ــکل مهم ــا مش ــری زگیل ه ــکل ظاه ش
ــا  ــده ابت محســوب نمی شــود و خطــر عم
ــا  ــوی آن ب ــاط ق ــاری ارتب ــن بیم ــه ای ب
در خانم هــا  ایجــاد ســرطان مخصوصــاً 

اســت. 

چگونه تشخیص داده می شود؟
در مــوارد عامــت دار و دارای زگیــل بــا 
معاینــه ناحیــه تناســلی و یــا معاینــه 
واژینــال تشــخیص داده می شــود ولــی 
ــا  ــود، ب ــده نش ــوح دی ــه وض ــل ب ــر زگی اگ
بــه  نمی تــوان  معمولــی  اســمیر  پــاپ 
تشــخیص رســید و روش قطعــی تشــخیص 
ــن  ــًا در قای ــه فع ــن بیمــاری PCR  ک ای

نمی شــود.  انجــام 

آیا زگیل تناسلی درمان دارد؟
ــاهده  ــل مش ــزرگ و قاب ــه ب ــی ک زگیل های
هســتند را می تــوان بــا درمــان دارویــی بــا 
کرایــو برداشــت ولــی مشــکل اساســی ایــن 
اســت کــه بســیاری از ضایعــات بــه قــدری 
کوچــک هســتند کــه قابــل رویــت نیســتند 
ــا  ــرا ی ــل مج ــل داخ ــی مث ــا در مناطق و ی
واژن یــا دهانــه رحــم هســتند و قابــل 
دیــدن و درمــان نیســتند. ولــی بیمــاری را 

ــد.  ــل می کنن ــران منتق ــه دیگ ب
بــرای  مؤثــری  ویروســی  ضــد  داروی 
زگیل هــا وجــود  ایــن  عامــل  ویــروس 
ــش  ــا دان ــت ب ــد گف ــن بای ــدارد.  بنابرای ن
زگیــل  بــرای  قطعــی  درمــان  فعلــی 

نــدارد.  وجــود  تناســلی 

همه چیز در مورد زگیل تناسلی 
)کوندیلوما آکومیناتا(
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تلفن: ۱۰۴۶ ۳۲۵۳       نمابر: ۸۶۹۸ ۳۲۵۲

 رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان قایــن در نشســت 
ــه پروژه هــای در دســت احــداث بخــش بهداشــتی  ــا اشــاره ب خبــری ب
ــا  ــای م ــن پروژه ه ــی از مهم تری ــت: یک ــات گف ــتان قاین ــی شهرس و درمان
پــروژه اورژانــس قایــن اســت کــه از ســال ۸۹ کلنــگ خــورد و پــروژه ای کــه 
ــوز تکمیــل  ــل شــود، اکنــون پــس از ۶ ســال هن ــود ۱۲ماهــه تحوی ــرار ب ق
ــه  ــا ده ــار الزم را جــذب و ت ــروژه اعتب ــن پ ــبختانه ای نشــده اســت و خوش
ــرداری  ــا بهره ب ــزود: ب ــدی اف ــد. حمی ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــر امس فج
ــه می شــود. دکترحمیــدی  ــه تخت هــای بیمارســتان اضاف از آن ۳۵ تخــت ب
ــتان  ــز بیمارس ــش دیالی ــدام؛ بخ ــت اق ــای دردس ــر پروژه ه ــت: از دیگ گف
ــه  ــزات الزم در ده ــا ۱۵تخــت و تجهی ــز ب ــروژه نی ــن پ ــه ای ــن اســت ک قای
فجــر بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. وی درخصــوص درمانــگاه تخصصــی و 
درمانــگاه غربالگــری ســرطان قایــن نیــز گفــت: تــاش می شــود کــه ایــن دو 
ــرداری برســد. وی تکمیــل زایشــگاه  ــه بهره ب ــن ب ــز اواخــر فروردی ــروژه نی پ
ــرد و  ــام ک ــدام اع ــت اق ــای در دس ــر پروژه ه ــن را از دیگ ــتان قای بیمارس
گفــت: بعــد از تکمیــل ایــن پــروژه  بخــش روان بخشــی و ســوختگی و عفونــی 
ــن  ــرار دارد و ای ــا ق ــی سی تی اســکن در دســتور کار م ــن جابه جای و هم چنی
ــبکه  ــس ش ــد. رئی ــد ش ــزوده خواه ــن اف ــتان قای ــه بیمارس ــز ب ــا نی بخش ه
بهداشــت و درمــان قایــن گفــت: از دیگــر پروژه هــای بهداشــتی مــا ســاخت 
ــدام ۵۰۰  ــرای هرک ــه ب ــر وکوثرک ــه غدی ــگاه ضمیم ــرای دو پای ــکان ب م
ــن  ــت و هم چنی ــده اس ــور ش ــار منظ ــر اعتب ــال حاض ــان درح ــون توم میلی
ســاخت آموزشــگاه بهــورزی بــه متراژ۱۰هزارمترمربــع و بــا هزینــه ۲ میلیــارد 
تومــان کــه هزینــه ســاخت ایــن پروژه هــا توســط معاونــت دانشــگاه علــوم 
ــهر  ــورای ش ــهرداری و ش ــکر از ش ــا تش ــود. وی ب ــت می ش ــکی پرداخ پزش
قایــن کــه نســبت بــه اهــدای ۶ قطعــه زمیــن در بهتریــن نقطــه شــهر جهــت 
ــاخت  ــم درس ــردم ه ــت: م ــد، گف ــدام کرده ان ــتی  اق ــگاه بهداش ــداث پای اح
پروژه هــای بهداشــتی همــکاری زیــادی دارنــد و بــرای ســاخت مرکــز 
شــهری شــماره ۱ از ســوی خانــواده مرحــوم کاتبــی نیــز زمینــی اهــدا شــده 
ــن  ــاخت ای ــه زودی س ــت دارد، ب ــان قیم ــون توم ــدود۷۰۰ میلی ــت و ح اس
پــروژه نیــز آغــاز خواهــد شــد. وی افــزود: ایــن فقــط یــک نمونــه از همــت 
ــای  ــا کمک ه ــوارد م ــات اســت و در بســیاری از م ــتان قاین ــن شهرس خیری
ــپاس  ــر و س ــای تقدی ــه ج ــته ایم ک ــامت داش ــن س ــوی خیری ــی از س خوب
ــرای تکمیــل ایــن پــروژه ۴میلیــارد تومــان  فــراوان دارد. حمیــدی گفــت: ب
اعتبــار نیــاز اســت کــه درحــال حاضر۱میلیــارد تومــان اعتبــار گذاشــته شــده 

ــرد. ــا را طــی ۲ ســال اعــام ک ــن پروژه ه ــان اتمــام ای اســت، وی زم
دکتــر حمیــدی در بخــش دیگــری از ایــن نشســت خبــری گفــت: 
ــص در  ــک متخص ــکل پزش ــده مش ــام ش ــای انج ــا پیگیری ه ــبختانه ب خوش
شهرســتان تــا حــدودی رفــع شــده اســت و بــا ۱۴پزشــک متخصصــی کــه 

امســال بــه شهرســتان قاینــات ســهمیه داده شــد، تعــداد پزشــکان متخصــص 
ــر رســید. ــه ۳۰ نف ب

وی در خصــوص تجهیــزات بیمارســتانی نیــز گفــت: در ســفری کــه اخیــراً 
ــرای  ــی ب ــتی خوب ــزات بهداش ــبختانه تجهی ــته ایم، خوش ــران داش ــه ته ب
ــه  ــزات ک ــن تجهی ــه زودی ای ــت و ب ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ شهرس
  MRI شــامل سی تی اســکن، ماموگرافــی، ســونوگرافی، دســتگاه بیهوشــی و

ــه خواهــد شــد. ــه بیمارســتان اضاف اســت ب

وی ضمــن تشــکر از همــکاری مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد و 
پیگیری هــای نماینــده شهرســتان و فرمانــداری قاینــات گفــت: خوشــبختانه 
در زمینــه بهداشــت و درمــان همــه مســئولین شهرســتان بــدون توجــه بــه 
طیــف وگــروه خاصــی و هم چنیــن عنایــت ویــژه مــردم بــه بخــش بهداشــتی 
و درمانــی اقدامــات خاصــی صــورت گرفتــه اســت و ماهــم در صــدد هســتیم 
کــه تــا حــد امــکان زمینــه حضــور پزشــکان متخصــص و فــوق تخصــص را در 
شهرســتان فراهــم کنیــم و انتظــار داریــم کــه مــردم هــم همــکاری بیشــتری 

بــا بخــش بهداشــت و درمــان داشــته باشــند.
ــکده  ــت: دانش ــتاری گف ــکده پرس ــاختمان دانش ــوص س ــدی درخص حمی
پرســتاری در بیمارســتان قدیــم قایــن مســتقر اســت و ایــن مــکان فضــای 
کافــی بــرای دانشــکده را نــدارد و بایــد جابه جاشــود.  وی افــزود: ســاختمان 
دانشــکده پرســتاری قایــن در زمینــی بــه متــراژ۳۰ هکتــار ســالیان گذشــته 
کلنــگ خــورده اســت، کــه نیــاز بــه توجیــه منطقــه ای مســئولین دارد کــه 

امیــد اســت بتوانیــم دانشــکده فعلــی را تکمیــل کنیــم.
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان قایــن از کمبــود آمبوالنــس در شهرســتان 
ــک  ــده شهرســتان ی ــری نماین ــا پیگی ــت: در حــال حاضــر ب ــر داد و گف خب
ــکات  ــداد مش ــن تع ــا ای ــا ب ــت ام ــده اس ــه ش ــس گرفت ــتگاه آمبوالن دس
ــه در  ــت ک ــده اس ــتری داده ش ــت های بیش ــود و درخواس ــرف نمی ش برط

ــد شــد. ــم حــل خواه ــس ه ــود آمبوالن ــرار دارد و کمب دســتور کارق
ــد و آرین شــهر  ــس ۱۱۵درکرغن ــگاه اورژان ــدازی پای ــدی از راه ان ــر حمی دکت
خبــرداد و گفــت: پایــگاه اورژانــس کرغنــد بــه زودی ســاخت آن آغــاز خواهــد 
شــد و ظــرف مــدت کوتاهــی تــا پایــان ســال ایــن پــروژه نیز بــه بهره بــرداری 
خواهــد رســید. وی افــزود: هزینــه ســاخت اورژانس۱۱۵کرغنــد توســط یــک 
خیــر پرداخــت شــده اســت و پــس از ســاخت ایــن پایــگاه نیــز تجهیــز و بــه 
ــی روســتای اسفشــاد  ــز درمان ــت: مرک ــد رســید. وی گف ــرداری خواه بهره ب
ــاز شــد کــه در  ــر ســاخت آن آغ ــی یــک خی ــون تومان ــه ۱۵۰میلی ــا هزین ب
برخــی امــور اجرایــی دچــار مشــکل شــده بــود و مشــکل برطــرف و از هفتــه 
ــز  ــروژه نی ــن پ ــرای ای ــت: ب ــد. وی گف ــد ش ــاز خواه ــدد آغ ــده کار مج آین
ــن  ــت. وی هم چنی ــده اس ــه ش ــر گرفت ــار در نظ ــان اعتب ــون توم ۵۰۰ میلی
ــه بهداشــت در روســتای بیهــود خبــر داد و گفــت: به دنبــال  از ســاخت خان
ــرای آن  ــار هــم ب مجــوز تخریــب مرکــز فعلــی هســتیم و۱۵۰میلیــون اعتب

گذاشــته شــده اســت.
ــر داد  ــه بهداشــت خب ــرای حصارکشــی ۵۴ خان ــن از آمادگــی ب وی همچنی
و گفــت: در حــال حاضــر دغدغــه مــا در بخــش بهداشــت و درمــان مشــکل 
ــکل  ــا مش ــم، ام ــار داری ــتی اعتب ــای بهداش ــرای پروژه ه ــت و ب ــی نیس مال
اصلــی، مشــکل نیروهــای متخصــص اســت کــه ایــن موضــوع هــم کشــوری 
ــکاری را  ــت هم ــه نهای ــن زمین ــکی در ای ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت، ول اس
ــی در  ــور متخصص ــوه دارد. وی از حض ــات و زیرک ــتان های قاین ــا شهرس ب
هفتــه گذشــته در خضــری دشــت بیاض خبــر داد و گفــت: در طــی ۲ 
ــزات الزم در خضــری مســتقر شــده و طــی  ــا تجهی ــا ب ــه پزشــکان م مرحل
۲مرحلــه، ۵۰۰ بیمــار ویزیــت شــده اند. دکتــر حمیــدی از جــذب ۲۶ نیــرو 
ــوص  ــر داد. وی درخص ــن خب ــتان قای ــرای بیمارس ــد ب ــتخدامی جدی در اس
ــن  ــده و براســاس آخری ــای نماین ــا پیگیری ه ــت: ب ــز گف بیمارســتان دوم نی

ــده خواهــد شــد. ــار، در بودجــه ســال ۹۶ گنجان اخب

ــگاران و  ــا خبرن ــن در نشســتی ب ــوروزی شــهردار قای ــدس ن 21 آذر مهن
اصحــاب رســانه، پاســخگوی ســؤاالت آنــان در زمینــه مســائل و مــوارد 
ــؤاالت  ــه س ــت ب ــن نشس ــود. وی در ای ــن ب ــهرداری قای ــه ش ــوط ب مرب
ــع  ــرح جام ــت ط ــون وضعی ــی هم چ ــگاران در زمینه های ــف خبرن مختل
و تفضیلــی شــهر قایــن، وضعیــت منطقــه نمونــه گردشــگری، طرح هــای 
عمرانــی شــهرداری، اســتخدامی های شــهرداری، اخــذ عــوارض، انتقــال 
آرامســتان قایــن و ... پاســخ داد. آن چــه در ادامــه می خوانیــد، مشــروح 

ایــن مصاحبــه اســت.

• هدف ما ظاهرسازی نبوده است
ــند  ــردم باش ــا و م ــن م ــط بی ــد راب ــانه ها بای ــه رس ــان این ک ــا بی ــوروزي ب ن
ــا  ــردم ب ــط م ــه توس ــکاتي ک ــا مش ــت ت ــانه خواس ــاب رس ــه اصح از هم
ــا پاســخ ســؤاالت داده  ــه شــهرداري منعکــس ت رســانه ها بازگــو مي شــود، ب
ــهرداري  ــاد ش ــغله کاري زی ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب ــان این ک ــا بی ــود. وي ب ش
قطعــاً اشــکاالت عمــده اي در کار مــا وجــود دارد و مــا نافــی ایــن نیســتیم 
کــه مشــکلي وجــود نــدارد، ولــي بــا وجــود مشــکات مالــي ســعي کرده ایــم 
از تمــام تــوان مالــي و تــوان نیرویــي خــود اســتفاده کنیــم. نــوروزي گفــت: 
عقیــده مــن بــر ظاهرنمایــي نبــوده اســت و ســعي شــده اســت در جاهــاي 
مختلــف شــهر اقداماتــي را داشــته باشــیم کــه شــاید بــه چشــم هــم نیامــده 

اســت و ایــن مــوارد مســتند موجــود اســت.

• تشریح وضعیت آرامستان فرخ آباد و رضوان
نــوروزي درخصــوص آرامســتان رضــوان و تکمیــل گورســتان فرخ آبــاد 
ــتان  ــازي گورس ــان همسطح س ــاز هم زم ــا آغ ــاي م ــي از برنامه ه ــت: یک گف
ــد  ــه قص ــود ک ــدي ب ــطح در کمربن ــر هم س ــع غی ــروع تقاط ــا ش ــاد ب فرخ آب
ــرداري برســانیم.  ــه بهره ب داشــتیم گورســتان رضــوان را هم زمــان آمــاده و ب
ــتان  ــه گورس ــطح و این ک ــر هم س ــع غی ــروژه تقاط ــف پ ــا توق ــت: ب وي گف
رضــوان در مســیر ایــن تقاطــع قــرار دارد کار متوقــف شــد. وی اظهارداشــت: 
ــن  ــداث ای ــه زودي اح ــده ب ــام ش ــاي انج ــن پیگیري ه ــه آخری ــه ب ــا توج ب
ــا شــروع آن آماده ســازي   تقاطــع غیرهم ســطح نیــز شــروع خواهــد شــد و ب
ــوص  ــت. وي درخص ــد گرف ــرار خواه ــتور کار ق ــوان در دس ــتان رض آرامس
تســطیح آرامســتان فرخ آبــاد از مــردم قایــن تشــکر کــرد وگفــت: قــرار اســت 

آرامســتان براســاس طــرح اوقــاف صحــن امامــزاده زیــد شــود.

• از هزار واحدي مطالبه اي نداریم
نــوروزي در پاســخ بــه ســؤالي درخصــوص طلــب شــهرداري از مجتمــع غدیــر 
قایــن گفــت: شــهرداري از هیئــت مدیــره  ایــن مجتمــع طلبــي نــدارد و پــول 
ــفالت  ــول آس ــي پ ــت و حت ــده اس ــت ش ــدي دریاف ــزار واح ــا از ه پروانه ه
ــزار  ــاي ه ــطل زباله ه ــول س ــت و پ ــده اس ــذ ش ــدي اخ ــزار واح ــل ه داخ
واحــدي توســط هیئــت مدیــره پرداخــت شــده و شــهرداري در جمــع آوري 
زبالــه همــکاري مي کنــد. وي افــزود: بابــت احــداث پــارک در ســال۹۳-۹۲با 
ــون  ــازي  ۲۰۰میلی ــکن و شهرس ــدي از مس ــزار واح ــئولین ه ــري مس پیگی
ــز  ــان آن واری ــون توم ــه ۱۸۵میلی ــه شــد ک ــار گرفت ــص اعتب ــان تخصی توم
شــد. نــوروزي گفــت: از مســکن و شهرســازي طبــق قانــون  بابــت ۱۰درصــد 
ــم. ــه اي نداری ــا از هــزار واحــدي مطالب ــه م ــب داشــته ایم و گرن تفکیــک مطال

• از ترمینال طلبي نداریم
شـهردار قایـن درخصـوص مباحـث مطـرح شـده در بـاره طلـب شـهرداري از 
ترمینـال نیـز گفـت: براسـاس صـورت حسـاب هاي موجـود درشـهرداري، از 
ترمینـال طلبـي نداریـم، امـا بحثي که مطرح اسـت این اسـت کـه درخصوص 
اسـت  پرداخـت مي شـده  سـرویس هاي دربسـتي مسـافرین، هزینـه کمتـر 
کـه پـس از اعـام نظـر قطعـي شـورا از طریـق قضایي پیگیـري خواهد شـد. 
وي افـزود: مشـکل ایـن اسـت کـه صـورت لیسـت مسـافرین ارائـه شـده بـا 
قراردادهـاي منعقـد شـده واقعـي اختـاف داشـته و ایـن موضـوع در اکثـر 
نقـاط کشـور ُعـرف بـوده اسـت. از زمانـي کـه مـن ایـن مسـئولیت را قبـول 
کـرده ام، قـراردادي کـه بـا مهـر تأییـد سـازمان حمل ونقـل پایانه هـا باشـد را 
قبـول مي کنیـم و قـرارداد بایـد بـه تأییـد ایشـان رسـیده باشـد. وي گفـت: 
درطـي ایـن ۲سـال گذشـته عـوارض از ترمینـال نقـداً دریافـت و یـا از طریق 

کارت خـوان، مسـتقیم پـول عـوارض دریافـت مي شـود.

• طرحي از کمیسیون فرهنگي براي اجرا ارائه نشده است
شــهردار قایــن درخصــوص برنامه هــاي فرهنگــي شــهرداري گفــت: در 
امــورات فرهنگــي چــون شــهرداري نیــروي متخصــص ایــن حــوزه را نــدارد، 
ــاي  ــي از برنامه ه ــش مهم ــا بخ ــود، ام ــتقیم وارد کار نش ــت مس ــن اس ممک
ــي  ــاي فرهنگ ــوص برنامه ه ــد. درخص ــام مي ده ــهرداري انج ــي را ش اجرای
ــایر  ــویم و در س ــتقیم وارد کار مي ش ــهرداري مس ــه ش ــط ب ــوب و مرتب مص
ــوروزي درخصــوص طرح هــاي  ــم. ن ــا ادارات و نهادهــا همــکاري داری امــور ب
ــه  کمیســیون فرهنگــي شــورا گفــت: اگــر طرحــي ازســوي کمیســیون ارائ
ــزود: در حــال حاضــر  ــاً شــهرداري همــکاري الزم را دارد. وي اف شــود، قطع

ــه نشــده اســت. هــم موضوعــي از ســوي کمیســیون فرهنگــي ارائ

• نامه استاندار پیرامون مصوبات شورا
شـهردار قایـن در خصـوص نامه اخیر اسـتاندار بـا موضوع مصوبـات غیرقانوني 
شـوراها درخصـوص عـوارض و تغییـر کاربـري گفت: شـخص اسـتاندار تأکید 
بر قوانین شـوراها و شـهرداري داشـته اسـت و بر طبق آن چه در کتاب قانون 
شـهرداري ها آمـده اسـت، عـوارض تغییـر کاربـري خاف اسـت کـه برخي از 
شـهرداري ها و حتـي شـهرداري قایـن هـم دریافـت مي کـرده اسـت، امـا از 
زمانـي کـه آمـده ام، عـوارض تغییـر کاربـري نگرفتـه ام ولـي جمـات قانـون، 
خیلـي مهـم اسـت. عـوارض تغییـر کاربـري اراضـي بـا خدمـات عمومـي بـه 
مسـکوني خاف اسـت، یعني اگر کسـي زمینش کاربري آموزشـي یا ورزشـي 
یـا اداري اسـت و قرار اسـت تغییر کاربري داده شـود، هیچ گونـه عوارض تغییر 

کاربـري نباید دریافـت کند.

• عدم اجراي پروژه پمپ بنزین به دلیل مشکات کشوري بود
کـه  پروژه هایـي  گفـت:  شـهرداري  پروژه هـاي  اعتبـارات  درخصـوص  وي 
شـهرداري مجـري آن اسـت، بیشـتر اعتبـارات آن از درآمدهـاي شـهرداري و 
ارزش افـزوده و مقـداري نیـز ازمحل اعتبـارات تملک دارایـي تأمین مي گردد 
کـه توزیـع آن توسـط فرمانـداري انجـام مي شـود کـه میـزان تخصیص سـال 
گذشـته درحـدود ۷۰۰ میلیـون بوده اسـت. نـوروزي درخصوص پـروژه پمپ 
بنزیـن قایـن نیـز گفـت: ایـن پروژه سـال گذشـته کلنگ زني شـد و قـرار بود 
ظـرف ۶ مـاه کار تمـام شـود کـه بـه دلیـل مشـکل کشـوري کـه بـراي کلیه 
پمـپ بنزین هـاي درحـال اجـرا، ایجـاد شـد، ایـن طـرح بـه تأخیر افتـاد. وي 
افـزود: بـراي ایـن پـروژه مصوبـه ۱میلیـارد تومـان وام گرفته شـد و بـا توجه 
بـه این کـه گاهـي ماشـین آالت یارانـه اي و یـا قیـر یارانـه اي اعـام مي شـود 
نامـه اي به شـورا نوشـته شـد و در این الیحه درخواسـت ۱ میلیـارد تومان وام 
بـراي ایجـاد پمـپ بنزیـن شـد، امـا در این الیحـه خریـد ماشـین آالت و قیر 
یارانـه اي هـم قیـد شـده بـود. که براسـاس ایـن مصوبـه ۵۰۰ میلیـون تومان 
وام گرفتـه شـد و از ایـن میـزان ۲۹۴ میلیـون تومـان آن قیر یارانـه اي با یک 
سـوم قیمـت خریـداري شـد، دو دسـتگاه ماشـین آتش نشـاني نیـز خریداري 
شـد و جمعـاً از ایـن ۵۰۰ میلیـون بیـش از۴۹۰ میلیون صرف خرید ماشـین 
آالت و قیـر شـد. مصوبـه اي دیگـر بـراي وام بـه شـورا بـه مبلـغ ۳ میلیـارد 
تومـان بـراي هزینه هـاي جـاري در زمـان شـهردار سـابق ارسـال شـده بـود 
کـه مـا ۵۰۰ میلیـون تومان وام براسـاس این مصوبـه دریافـت و در طرح هاي 
عمرانـي هزینـه کردیـم و لیسـت اقدامـات انجـام شـده بـه شـورا ارائـه شـد. 
درخصـوص پمـپ بنزیـن کارهـاي اولیـه انجـام شـده بـود و مجـوزات گرفته 
شـد، امـا در زمـان گرفتـن پروانـه بهره بـرداري صـدور مجـوز احـداث پمـپ 
بنزیـن درکل کشـور مسـدود شـد و دولت اعام کـرده بود کـه مي خواهند در 
سراسـر کشـور برندسـازي پمـپ بنزین انجام شـود که بـا پیگیري هـاي انجام 
شـده چـون تمـام کارهـاي پمپ بنزیـن قاین انجام شـده بود، لذا در تابسـتان 

امسـال توانسـتیم مجوز سـاخت را بگیریم و تعهد محضري داده شـده اسـت، 
کـه در زمـان اجـراي برندسـازي این پمپ بنزین هم برندسـازي شـود و تعهد 
داده شـده اسـت کـه تـا پایـان سـال بـه بهره بـرداري برسـد و در اصـل مجوز 
پمـپ بنزین در شـهریور امسـال گرفته شـده اسـت و بعـد از چندیـن مکاتبه  
بـا شـورا داشـته ایم که براي سـاخت پـول نیسـت و وامي که قبًا گرفته شـده 
اسـت، بـراي خریـد ماشـین آالت و قیـر هزینـه شـده اسـت و منتظـر جوابیه 

شـورا براي تأمیـن اعتبار هسـتیم.

• عدالت در نقاط مختلف شهري رعایت شده است
 شـهردار قایـن درخصـوص خدمات دهـي در مناطـق مختلـف گفت: براسـاس 
عدالـت در مناطـق مختلـف کار مي کنیـم و بسـتگي بـه کشـش هـر منطقـه 
کار انجـام مي شـود. به عنـوان نمونـه در شـهرک ولیعصـر پیگیري بـراي ایجاد 
میدان در بلوار شـهید کاوه داشـته ایم که خوشـبختانه این پروژه به سـرانجام 
رسـید و در صورتـي کـه تقاطـع غیـر هم سـطح کمربنـدي هـم زمـان بـا این 
پـروژه باشـد، ممکـن اسـت یـک سـال هـم طـول بکشـد، امـا اگـر کمربندي 
بسـته نشـود، حـدود ۳ مـاه کاراجرایي طـول خواهد کشـید. وي گفت: در کل 

سـعي شـده اسـت در هـر منطقـه از شـهر به عدالـت کار انجام شـود. 

• تهیه طرح جامع گردشگري برعهده میراث فرهنگي است
نـوروزي درخصـوص طـرح جامـع گردشـگري نیز اظهـار داشـت: در حدود ۸ 
سـال پیـش، فقـط نیـاز بـود کـه طـرح جامـع را اداره میـراث فرهنگـي تهیه 
و ابـاغ کنـد. امـا در سـال۸۹ سـاختار طرح هـا فـرق مي کنـد و ایـن موضـوع 
مطـرح مي شـود کـه طرح هـاي جامـع گردشـگري عـاوه بـر این کـه توسـط 
میـراث فرهنگـي تهیـه مي شـود، در شـوراي برنامه ریـزي مصـوب شـود و در 
کان کشـور جریـان عـوض مي شـود و طـرح جامـع بایـد بـه تأییـد شـوراي 
عالـي معمـاري و شهرسـازي کل کشـور برسـد و چـون سـاختار طـرح جامع 
میـراث فرهنگـي و طـرح شـوراي عالـي معمـاري کشـور فـرق مي کنـد و این 
بـه چالـش افتـاده اسـت و گرنه از دیـدگاه میـراث فرهنگي این طـرح مصوب 

ست. ا
نـوروزي درخصـوص واگـذاري مناطـق گردشـگري بـه سـرمایه گذار بخـش 
خصوصـی نیـز اظهارداشـت: براسـاس قوانیـن، مناطـق نمونه گردشـگري باید 
بـه سـرمایه گذار واگـذار شـود و از کل طرح هـاي گردشـگري دولـت دهم ۳یا 
۴ طـرح بـه شـهرداري ها واگذار شـده اسـت که منطقـه گردشـگري قاین هم 

جـزء ایـن طرح هـا بود.
وي افـزود: قـراردادي بـا میـراث در زمـان شـهرداران سـابق بسـته شـد و 
ایـن قراردادهـا بـه اتمـام رسـیده اسـت و درحـال حاضـر مـا هـم قـراردادي 
بـا میـراث فرهنگـي نداریـم امـا چـون بحـث شـهر مطرح اسـت و مسـئولین 
مي خواسـته اند کـه از تـوان شـهرداري اسـتفاده کننـد، لـذا شـهرداري بـه 
عنـوان سـرمایه گذار مشـخص شـده اسـت و در اصـِل موضـوع، مـا هـم مانند 

بقیـه یـک نفـر هسـتیم کـه در این مـکان زمیـن داریـم ولي چون شـهرداري 
به عنـوان سـرمایه گذار معرفـي شـده اسـت و حتـي قـرارداد هـم نداریـم، ولي 

ایـن موضوعـات را پیگیـر هسـتیم.
شـهردار قایـن افـزود: این کـه گاهـی توپ بـه میـدان شـهرداري مي افتد ذکر 
ایـن نکتـه ضروري اسـت کـه در واقـع این موضـوع به مـا برنمي گـردد، چون 
در اصـل قانـون، ما سـرمایه گذار نیسـتیم ولي ما بـه خاطر شـهر کار مي کنیم 
و جدیـداً هـم پیگیري هایـي براي ایـن منطقه درتهـران داشـته ایم. وي گفت: 
متولـي کار میـراث فرهنگـي اسـت و ما سـرمایه گذار میراث فرهنگي هسـتیم 
و به عنـوان سـرمایه گذار بـا افـرادي کـه مي خواهند طـرح اجرا کننـد، قرارداد 
مي بندیـم. نـوروزي تصریـح کـرد؛ طـرح جامـع گردشـگري درحـال حاضر به 
شـوراي عالي شهرسـازي ارجاع و نواقص آن مي بایسـت توسـط مشـاور طرح، 
رفـع گـردد و مشـاور مذکـور بـا میـراث فرهنگـي قـرارداد داشـته و هم اکنون 
پیگیري هـاي الزم توسـط میـراث فرهنگـي و شـهرداري درحـال انجام اسـت. 
وی دربـاره ایـن موضـوع کـه چـرا مشـاوره طـرح را شـهرداري قبـول نکـرده 
اسـت گفـت: مـا به دنبـال طـرح جامـع گردشـگري هسـتیم کـه هنـوز آماده 
نشـده اسـت و در مرحلـه مشـاوره اسـت و بعـد از ایـن طـرح تفضیلـي اجـرا 
اظهارداشـت: درخصـوص طـرح جامـع گردشـگري هـم   نـوروزي  مي شـود. 
پیشـنهاد داده ایـم کـه اگر نیـاز اسـت، هزینه دفـاع از طرح را قبـول مي کنیم 

کـه زودتر مشـاوره انجام شـود.

• تهیه طرح جامع قاین برعهده راه و شهرسازي است
نـوروزي در خصـوص طـرح جامـع قایـن گفـت: متولـي مشـاور گرفتـن تهیه 
طـرح جامـع قایـن اداره راه و شهرسـازي اسـت، کـه مشـاور قبلـي آن ضعیف 
عمـل کـرده اسـت و حتـي مـا پیشـنهاد داده ایم کـه هزینـه مشـاور جدید را 
پرداخـت مي کنیـم کـه ایـن طـرح زودتر بسـته شـود. وي افـزود: تهیـه طرح 
جامـع برعهـده شـهرداري نیسـت و تهیـه این طـرح برعهده راه و شهرسـازي 
اسـت و اجـراي آن بـا ماسـت. طـرح جامـع بایـد از طریـق راه و شهرسـازي 
پیگیـري شـود کـه براسـاس پیگیري هـاي انجام شـده، مسـئولین اسـتاني به 
مشـاور قبلـي نامـه زده و مهلـت تعییـن کرده انـد کـه در صـورت عـدم اجـرا 
ایـن مشـاور خلـع یـد خواهد شـد. نـوروزي گفـت: شـهرداري مي توانـد طرح 
تفضیلـي را تهیـه کنـد، امـا تهیه طـرح جامع برعهده شـهرداري نیسـت و اگر 
اجـازه ایـن کار را بـه شـهرداري بدهنـد، مي توانیـم با مشـاور قـرارداد ببندیم 
و ظـرف مـدت ۷مـاه طـرح را آماده کنیـم. وي افزود: براسـاس طـرح تفضیلي 
کـه ۹۲/۲/۲۶ اباغ شـده اسـت، مـا کار خود را انجـام مي دهیم، امـا اگر طرح 

جامـع تغییـر کنـد، طـرح تفضیلـي هـم تغییر خواهـد کرد.

• الحاق روستاي ابوالخیري به شهر قاین
شـهردار قایـن درخصـوص روسـتاي ابوالخیـري و الحاق به شـهر قایـن گفت: 
پیگیـر بوده ایـم کـه ۲۷ هکتـار ایـن روسـتا بـه شـهر الحـاق شـود و مخالـف 
کوچـک کـردن محـدوده بـوده ام و چـون در حریـم مـا هسـت، شـهردار یکي 
از نظردهنـدگان اسـت کـه بـا ۴/۲ هکتـار آن در اسـتان موافقـت شـد که در 
اسـتان هـم مخالفـت خـود را اعـام کردیـم، ولي فایـده اي نداشـت و فقط در 

اسـتان مشـخص شـد کـه شـهرداري در اجـراي طرح هـا نظـر بدهد. 

• بهسازي پیاده روها
شـهردار قایـن در خصـوص بهسـازي پیاده روهـاي سـطح شـهرگفت: برخي از 
مناطق در دسـت اقدام اسـت و اجراشـده اسـت و مابقي پیاده روها در دسـتور 

کار قـرار دارد کـه بـا تأمیـن اعتبار بهسـازي انجام خواهد شـد.

• وضعیت پارک ها و هتل قاین
موضـوع پارک هـا و وسـایل بـازي در پارک ها نیز گفـت: یکـي از برنامه هاي ما 
ایمن سـازي مجموعـه بـازي پارک هاسـت کـه هزینه بـر هم هسـت و در صدد 
نصـب ِسـت بازي در چند پارک سـطح شـهر هسـتیم و تاش ما هـم تعویض 
وسـایل قدیمـي در پارک هاسـت کـه ایـن موضـوع هـم بـا تأمیـن اعتبـارات 

انجام خواهد شـد.
نـوروزي دربـاره وضعیـت هتـل قایـن گفـت: هتـل بـه سـرمایه گذار جدیـد 

واگـذار شـده اسـت و بـه زودي سـاخت هتـل نیـز آغـاز خواهـد شـد.

• استخدام نیروهاي شهرداري برعهده ما نیست
نیروهـاي جدیـد شـهرداري گفـت: اسـتخدامي  قایـن درخصـوص  شـهردار 
نیروهـاي چـارت شـهرداري برعهـده ما نیسـت و ما فقـط اعام نیاز براسـاس 
چـارت داریـم و هیـچ چیـز دیگـر با شـهردار نیسـت و آزمـون اسـتخدامي را 
اسـتانداري از طریـق سـازمان سـنجش انجـام مي دهـد وگزینـش هم توسـط 

ان هـا صـورت مي گیـرد.
وي در مـورد نیـروي جدیـدي کـه بـه شـهرداري قایـن آمـده اسـت گفـت: 
براسـاس اعـام نیـازي کـه قبـًا داشـته ایم و ایـن نیـرو از بشـرویه بـه قایـن 
انتقـال یافتـه اسـت، سابقه۲سـال کار و تجربـه در دفتـر فنـي شـهرداري را 
داشـته اسـت. نـوروزي گفـت: بـا توجـه بـه اعام نیـازي که داشـته ایم شـاید 
نیرویـي کـه بـه ما اختصـاص مي یافت تـازه کار و بـدون تجربه بود و شـهردار 
هـم در تعییـن نیـرو که چه شـخصي خواهد بود، نقشـي ندارد و لذا بـا انتقال 

ایـن نیرو کـه تجربـه داشـت، موافقـت کردیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاین در نشست خبری بیان کرد

 دغدغه ما در بخش بهداشت و درمان مشکل مالی نیست 
مشکل اصلی، مشکل نیروهای متخصص است

شهردار قاین در نشست خبری بیان کرد

ظاهرنمایی نکرده ام
تهیه طرح جامع شهرقاین بر عهده شهرداری نیست


