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برگزاری دو همایش ملی و 
فرصت هایی که نباید از دست داد 

جشــنواره ها،  از  اعــم  مختلــف  مراســم  برگــزاری 
فســتیوال ها و ســایر رویدادهــای مشــابه در ســطح کالن 
و ملــی فرصتــی مغتنــم بــرای هــر منطقــه و یــا شــهر و 
ــا و  ــا، توانمندی ه ــی قابلیت ه ــت معرف ــتانی جه شهرس
امکانــات مختلــف جهــت جــذب ســرمایه گذار و گردشــگر 
ــردم و  ــیاری از م ــه بس ــت ک ــن رو اس ــد و از ای می باش
ــا  ــتند ت ــدد هس ــواره درص ــه، هم ــر منطق ــئولین ه مس
ــن مراســم و  ــی چنی ــا برپای ــزاری ی ــا برگ ــه ای ب ــه بهان ب

ــد.  ــتفاده الزم را ببرن ــی اس رویدادهای
در قاینــات نیــز در ســال های گذشــته بــه واســطه 
رویدادهایــی ایــن چنیــن به خصــوص جشــنواره های 
ملــی زعفــران و زرشــک و نیــز برخــی رویدادهــای 
ــردان  ــن م ــابقه قوی تری ــزاری مس ــد برگ ــی مانن ورزش
بــود، کــه  ایــن چنیــن فرصت هایــی مهیــا  ایــران 
ایــن  از  بــود  الزم  و  متناســب  آن چنــان  متأســفانه 
فرصت هــا بهره گیــری الزم بــه عمــل نیامــد و در نتیجــه 
ــات و  ــعه قاین ــد توس ــنواره ها در رون ــن جش ــرات ای ثم
بــرای مــردم ملمــوس نبــود. اکنــون در شــرایطی هســتیم 
کــه تــا چنــدی دیگــر دو رویــداد مشــابه و مهــم یعنــی 
همایــش ملــی جغرافیــا، محیــط زیســت، امنیــت و 
گردشــگری در دانشــگاه بزرگمهــر و برگــزاری مســابقات 
قوی تریــن مــردان ایــران در قاینــات هســتیم کــه تقریبــاً 
ــه  ــه ب ــا توج ــردد و ب ــزار می گ ــان برگ ــور هم زم ــه ط ب
و  جذابیت هــا  و  آن  در  شــرکت کننده  افــراد  تعــداد 
ــداد  قابلیت هــا و اهمیتــی کــه هــر کــدام از ایــن دو روی
مهــم دارنــد، فرصت هایــی نــاب و طالیــی بــرای نیــل بــه 

ــد.  ــاره ش ــدان اش ــدا ب ــه در ابت ــتند ک ــی هس اهداف
ــی  ــنواره ها و برخ ــزاری جش ــه برگ ــه تجرب ــه ب ــا توج ب
ــوان  ــل دیگــر نمی ت ــای مشــابه در ســال های قب رویداده
ــی  ــاهد برخ ــه و... ش ــدم تجرب ــر ع ــی نظی ــه بهانه های ب
مشــکالت و کاســتی ها در برگــزاری ایــن دو رویــداد 
بــود، بلکــه بایــد بــا اســتفاده از تجربیــات گذشــته 
و اســتفاده از نیروهــا و افــرادی کــه در ایــن زمینــه  
قابلیت هــا و توانمندی هــای خــود را نشــان داده و بــه 
ــی  ــاب و طالی ــای ن ــن فرصت ه ــانده اند، از ای ــات رس اثب
نهایــت بهــره را بــرد. ایــن کــه بخواهیم مســائل شــخصی، 
ــل  ــن مســأله دخی گروهــی، جناحــی و سیاســی را در ای
نمــوده و در تصمیم گیری هــا و اقدامــات خــود تأثیــر 
دهیــم،  اشــتباهی خطرنــاک و خطایــی نابخشــودنی 
اســت. مطمئــن باشــیم برگــزاری آبرومنــد و بــا کیفیــت 
ــن  ــبب باالرفت ــه س ــر این ک ــالوه ب ــداد، ع ــن دو روی ای
اعتبــار و عــزت شهرســتان خواهــد شــد، در نهایــت، 
اثــرات مثبــت و منافــع آن بــرای تمامــی مــردم منطقــه و 
نــه قشــری خــاص خواهــد بــود. از ایــن رو نبایــد بــه بهانــه 
ایــن کــه برگــزاری هــر کــدام از ایــن دو رویــداد، مربــوط 
بــه قشــری خــاص و یــا نهــادی و اداره ای خــاص  اســت، 
ــرد. ــی ک ــانه خال ــد آن ش ــزاری آبرومن ــه برگ از کمــک ب
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حماسه9 دى 88، شكست كودتاى 
مخملى و بىثمر، پادزهر توطئه 

استكبار جهانى
مقام معظم رهبرى : »مطمئن باشيد كه روز نهم ...

 برداشت ۱۶ هزار تن زعفران در قاینات

 خشكسالى عامل اصلى كاهش
 تولید زعفران

نماینــده اتــاق اصنــاف ایــران در اســتان خراســان جنوبــی، 
شهرســتان قاینــات، در گفت وگــو بــا  ...

قهرمانى سپیده غالمى 
بانوى كاراته كار قاین  در مسابقات 

بین المللى
سپيده غالمی بانوى كاراته كار جوان شهرستان ...
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احداث بیمارستان دوم قاین روى ریل مناقشه و اختالف

رئیس اداره ثبت احوال قاینات در نشست مطبوعاتی 
خواستار شد:

 دعوت ازمردم 
جهت 

هوشمنـدسازى 
كـارت ملى
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 تالش براى جلوگیرى از تضییح حقوق قاینات/ جدا نمودن امور اجرایى از امور سیاسى
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آگهى تحدید حدود اختصاصى
حوزه ثبتى قاینات

پيــرو آگهــی تحدیــد حــدود قبلــی كــه بــه موجــب مقــررات مــاده 14 قانــون 
ثبــت منتشــر گردیــده، اینــک برحســب درخواســت واصلــه مســتند بــه مــاده 
ــمتی از  ــدود، قس ــد ح ــت تحدی ــون ثب ــه قان ــاده 61 آئين نام ــور و م مذك

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

بخش 11 شهر قاین
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــادی زاده شش ــن ه ــی محمدحس 3293 - اصل

زمیــن دیمــه ســار واقــع در پشــت آب شــاهیک.
در روز 1395/10/29 انجــام خواهــد شــد. لــذا بــه موجــب مــاده 14 قانــون 
ــن  ــيله ای ــر به وس ــماره فوق الذك ــن ش ــالک و مجاوری ــان ام ــه صاحب ــت ب ثب
ــاعت 8  ــوق س ــده ف ــخص ش ــد مش ــه در موع ــردد، ك ــار می گ ــی اخط آگه
الــی 10 صبــح در محــل وقــوع ملــک حضــور به هــم رســانند، چنان چــه هــر 
یــک از صاحبــان امــالک یــا نماینــده قانونــی آن هــا در موقــع مقــرر حاضــر 
ــدود  ــا ح ــی ب ــورد آگه ــک م ــور مل ــون مزب ــاده 15 قان ــق م ــند، مطاب نباش
اظهارشــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد و اعتراضــات مجاوریــن 
نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی و نيــز صاحبــان امــالک كــه در موقــع 
ــا 30 روز از  ــون ثبــت فقــط ت ــق مــاده 20 قان ــد، مطاب مقــرر حاضــر نبوده ان
ــه  ــاده 86 آیين نام ــر م ــد و براب ــد ش ــه خواه ــدود پذیرفت ــد ح ــخ تحدی تاری
ــراض  ــليم اعت ــخ تس ــت، از تاری ــن می بایس ــت، معترضي ــون ثب ــی قان اصالح
خــود بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک قاینــات ظــرف یــک مــاه دادخواســت 
اعتــراض خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم و گواهــی الزم از مرجع 
مذكــور اخــذ و بــه ایــن اداره تســليم نماینــد، در غيــر این صــورت متقاضــی 
می توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را 
دریافــت و بــه اداره ثبــت تســليم و اداره ثبــت هــم بــدون توجــه بــه اعتــراض، 

ــه می دهــد. ــررات ادام ــق مق ــی را طب ــات ثبت عملي
تاریخ انتشار: 1395/10/08

علی صفایی فر    
            رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

قـام معظـم رهبرى : »مطمئن باشـيد كه روز نهم دي مـاه در تاریخ م
مانـد؛ ایـن هـم یـک روز متمایزي شـد. شـاید به یک معنا بشـود 
گفت: كه در شـرایط كنونی - كه شـرایط غبارآلودگِي فضاسـت - این 
حركـت مـردم اهميت مضاعفي داشـت؛ كار بزرگي بود. هرچه انسـان 
در اطـراف ایـن قضایـا فكـر می كنـد، دسـت خـداى متعال را، دسـت 
قـدرت را، روح والیـت را، روح حسـين بن علـی)ع( را می بينـد.« فتنه 
88 به روشـنی برآمـده از اراده دشـمنان پنهـان و آشـكار و نيروهـاى 
برانـداز داخلـی و خارجـی در مصـاف بـا انقـالب و نظـام و ملـت بود؛ 
بـه  مخمليـن  كودتـاى  نظریه پـردازان  اعطایـی  نسـخه   88 فتنـه 
پياده نظام شـان در داخـل ایـران به شـمار می آید و رجـوع به توصيه ها 
و دیدگاه هـاى عناصـر صهيونيسـت هم چـون »مایكل لدیـن« »جين 
شـارپ« و »جـورج سـورورس«، جملگـی حكایت گـر یـک واقعيـت 
بـزرگ و غيرقابـل كتمان اسـت، این كه فتنـه 88 نه پدیـده اى اتفاقی 
كـه حاصـل اتاق هـاى فكـر كانون هـاى صهيونيسـتی بـوده اسـت. 
وقایـع پـس از انتخابـات دهم ریاسـت جمهـورى، جنـگ احزابی بود 
كـه كليـت نظـام دینـی و خاصه اصل مترقـی والیت فقيه كه شـاكله 
جمهورى اسـالمی را تشـكيل می دهـد، هدف گرفته بـود؛ انتخابات با 
هـر نتيجـه دیگرى رقـم می خورد به بهانـه اى دیگر، باز هم سـناریوى 
آتـش در تهران عملياتی می شـد امـا این بار نيز هم چـون همه مقاطع 
بعد از انقالب اسـالمی، محاسـبات دشـمنان و فریب خوردگان، اشتباه 
بـود و غائله آفرینـی آنـان كـه همـراه بـا تجـارب آشـوب هاى تيـر ۷8 
بـود، بـه شكسـتی مفتضحانه منجر شـد. آنان تصـور نمی كردند كه با 
وجـود مـوج بحران سـازى عليه نظام و كشـور هم چون اعمـال تحریم 
و غبارآلـود كـردن فضـاى سياسـی و اجتماعی جامعه، مـردم ایران در 
اندک مدتی سـره را از ناسـره بازشناسـند و انقالب بصيـرت برپا دارند 
و ثابـت كننـد كـه بـا گذشـت بيـش از ربـع قـرن، هم چنـان تـا پاى 
جـان بـه انقـالب و نظـام و ميهـن خـود وفادارنـد و تبعيـت از والیت 
دارند.22بهمـن 5۷ اگـر روز پيـروزى انقالب اسـالمی بـر طاغوت بود، 
9 دى 88 روز مهم تـرى اسـت. آن  را می نویسـم »بـود« امـا ایـن را 
می نویسـم »اسـت« چراكه از این پس هر روز براى ما 9 دى اسـت. 9 
دى 88، جمهورى اسـالمی براى هميشـه به پيروزى رسيد. جمهورى 
اسـالمی كه در رأس آن والیت فقيه نباشـد، عيناً نظام طاغوت اسـت. 
مـا بـه جمهورى اسـالمی نـه یک كلمه كـم و نه یـک كلمه زیـاد اما 
فقـط به شـرط والیـت  فقيـه رأى »آرى« دادیم. اگر12 بهمـن 5۷ به 
امـام بـا حضـور تاریخی خود از فـرودگاه تا بهشـت زهرا »آرى« گفتيم 
و اگـر 14 خـرداد 68 بيعـت كردیـم بـا امـام خامنـه اى، در 9 دى 88 
»نـه« گفتيم به دشـمنان مشـترک امـام و رهبرى. با ایـن همه 9 دى 
88 ریشـه در 22 بهمـن 5۷ دارد، هم چنان كـه »ال الـه« مـا ریشـه 
در »اال ا...« دارد. »ال« گفتـن مـا بـه ابليـس، بـه »نعـم« گفتـن ما باز 
می گـردد بـه خدا. اما سـوگند به همين خـدا تا جمرات سـه گانه كفر 
و نفـاق و فتنـه را »رمـی« نكنـی، نمی توانی طواف كنـی كعبه والیت 
را. پـس نـه فقـط نمـاز بی والیـت، بی نمازى اسـت كه نمـاز برائت هم 
بی نمـازى اسـت كـه حـب علـی بـی  بغـض معاویـه بی فایـده اسـت. 
نظامـی كـه بعـد از 22 بهمـن 5۷ سـر كار آمـد، جمهـورى اسـالمی 
بـود اما بعد از 30 سـال شـجره طيبه جمهورى اسـالمی نيـاز مبرم به 
هـرس داشـت. 9 دى 88 فرزنـدان انقالب اسـالمی بریدنـد برگ هاى 
زائـد این درخت را. 9 دى 88 روز حجامت جمهورى اسـالمی بود. 22 
بهمـن 5۷ روز بعثت دوباره محمد)ص( بود؛ روز برانگيخته شـدن امام 
و 9 دى 88 روز تثبيـت والیت مسـتمر »علی« بـود و روز »نه« گفتن 
به دشـمنان سـيدعلی. مـا در 14 خـرداد 68 با رهبـرى بيعت كردیم 

امـا 9 دى اعـالم برائـت كردیم از دشـمنان رهبرى.
نيـم نگاهـی بـه9 دى مـاه 88. دشـمنان نظـام بـا همدسـتی نوكران 
در آسـتين بزرگ شـده ى انقـالب بـا نقشـه اى از پيـش تعييـن شـده 
و هدفمنـد در ابتـداء امـر به دنبـال تضعيـف و تخریـب هدف هـاى 
انقـالب برآمدنـد و بـر آن پا فشـارى نمودند. آنان دنبـال بهانه اى براى 
اجـراى نقشه شـان می گشـتند كـه بهتریـن گزینـه پيـش روى آن ها، 
انتخابـات ریاسـت جمهـورى 88 بـود. آنـان بـا هـدف چه پيـروزى و 
چه شكسـت بـراى برانـدازى نظام وارد عرصه انتخابات شـدند. شـاید 
عناصـر شناخته شـده در انتخابـات، مهره هـاى شـاخه هاى اصلـی این 
فتنـه نبوده انـد ولی به گونـه اى آنـان را در عرصه قرار دادند كه شـدند 
مهـره ى اصلـی صفحـه پـازل فتنه گـران. فتنه گـران گمـان كردند در 
بررسـی 30 سـاله خـود مردم ایـران را شـناخته اند اما بـا حركاتی كه 
به دنبـال جمـع كردن نيـرو دور خود انجام دادنـد، باعث ایجاد بصيرت 
در مـردم شـده و همان قـدر نيروهـاى حامـی خـود را از دسـت دادند 
و بـاز هـم متوجـه گمراهـی خـود نشـدند و بـا اهانت هـاى مكـرر بـه 
مقدسـات همـان مردمـی كه آنـان ادعاى حمایـت از آن ها را داشـته، 
باعـث نابودى خودشـان و نقشـه پليدشـان گردیـد. و اسـالم و حيات 
جاویـدان در صورتـی كـه نه در محضر رسـول ا..)ص( هسـتند و نه در 
محضـر امـام معصـوم)ع(، تنها انگيزه آنـان ایمان و اطمينـان به غيب 
اسـت و ایـن رمـز موفقيـت و پيـروزى در ابعـاد مختلـف اسـت و اهل 
اسـالم بایـد افتخار كند كـه چنين فرزندانـی تربيت نمـوده و ما همه 
مفتخریـم كـه در چنين عصرى و در پيشـگاه چنين ملتی می باشـيم.«

زمينه هـاى وقـوع حماسـه 9 دى 88. 1 -  اهانـت بـه ارزش هـاى 
مذهبـی ملت ایـران به خصوص اهانت به عاشـوراى حسـينی توسـط 
فتنه گـران.  رهبـر انقـالب بـه نقش عاشـوراى حسـينی و محـرم، در 
تحقق حماسـه9 دى اشـاره كردنـد: همان گونه كه در ابتـداى انقالب، 
محـرم بـه كمـک این مـردم آمد و امـام خمينـی)ره( فرمـود خون بر 
شمشـير پيـروز اسـت، در قضایاى 9 دى هم، عاشـورا بـه كمک ملت 
آمـد و حماسـه بزرگ و مانـدگارى را خلق كرد. 2 - بی اهميت نشـان 

دادن نقـش مـردم در عرصه هـاى مختلـف جامعـه توسـط فتنه گران؛ 
مثـل انتخابـات. 3 -  هـدف قـرار دادن فتنه گـران بـه سـتون اصلـی 
انقـالب »والیـت فقيـه« و نا دیده گرفتـن والیت پذیرى مـردم ایران.4 
- ناامـن كـردن فضـاى زندگـی براى مردم عـادى در شـهرهاى بزرگ 
و تأثيرگـذار بـر كشـور. 5 -  مقـدس جلـوه دادن چهره هـاى مطـرود 
انقـالب و مانـور خبـرى و رسـانه اى در ایـن خصـوص. چهره هایی كه 
بعضاً از سـوى امام خمينی)ره( از عرصه سياسـت كنار گذاشـته شـده 
بودنـد. 6 -  ادامـه دار كـردن مسـائل مربوط به انتخابـات به عنوان یک 
حربـه در صورتـی كـه بـراى مـردم روشـن و واضح شـده و جاى هيچ 

شـبهه اى باقی نگذاشـته بود.
۷ -  حمایت هـاى علنی دشـمنان قسـم خورده نظـام از فتنه گران چه 
بـا تریبون هـا و چـه از طریـق رسـانه هاى جمعـی كـه از سـوى آنـان 

سـاپورت مالی می شـدند.
نتيجه گيـرى. در بررسـی در رابطـه بـا علـل و زمينه هـاى وقـوع 
حماسـه 9 دى، بـه ایـن می رسـيم كـه عـدو شـود سـبب خيـر 
اگـر خـدا خواهـد. دشـمنان انقـالب بـراى این كـه مـردم ایـران و 
آنـان را به خوبـی نمی شـناختند، وارد  تعصبـات ملـی و مذهبـی 
عرصـه برانـدازى نظام شـدند و چون مـردم این سـرزمين ایمان به 
خدایشـان در تمـام تاریـخ مثال زدنـی بـود بـا عنایـت حضرت حق 
بصيرت شـان روزبه روز بيشـتر شـد و حضورشـان در عرصه حمایت 
از والیـت و هدف هـاى انقـالب در جامعه گسـترش یافـت تا این كه 
واقعـه اسـفناک اهانـت بـه عاشـوراى حسـينی پيـش آمـد كـه به 
گمـان دشـمنان مرحلـه اى از فتنه گري شـان بـود، آنـان ندانسـته 
كفـن جریـان فتنه گـرى خودشـان را خودشـان بـه دسـت مـردم 
دادنـد، مردمـی كـه در آن روزهـا بـه بصيـرت كافی رسـيده بودند، 
دنبـال جرقـه اى بـراى حضـور ميليونـی می گشـتند كـه آن جرقـه 
توسـط خـود فتنه گـران بـه دسـت این ملـت داده شـد و حماسـه 
بـزرگ و بی نظيـر 9 دى 88 در تاریـخ بـراى هميشـه و هم چنيـن 

عبـرت ابـدى خائنيـن و دشـمنان نظـام ثبـت گردید.

نوشته ای بسیار زیبا و جالب 
از یک دبیر ادبیات

ایـن روزهـا بـد جـوری از ایـن نسـل جدیـد 
وقتـی  پیـش  سـال های  شـده ام!!  درمانـده 
بـه درس لیلـی و مجنـون می رسـیدم و بـا حسـی 
شـاعرانه داسـتان این دو دلـداده را تعریف می کردم 
قطـره اشـکی از چشـم دانش آمـوزی جـاری می شـد...

یـا بـه مرگ سـهراب کـه می رسـیدم همیشـه اندوه 
وصـف نشـدنی را در چهـره دانش آموزانـم می دیـدم  
همیشـه قبـل از عیـد اگـر بـرای فـراش مدرسـه از 
بچه هـا عیـدی طلـب می کـردم خیلی هـا داوطلـب 
وقتـی  امسـال  و  پیش قـدم....  خودشـان  و  بودنـد 
عیـدی بـرای پیرمرد خدمت گزار خواسـتم تـازه بعد 
از یـک سـخنرانی جگرسـوز و جگـر دوز هیـچ کس 

حتـی دسـتی بلند نکـرد...
وقتـی به مرگ سـهراب رسـیدم یکـی از آخر کالس 
فریـاد زد چـه احمقانـه چـرا رسـتم خـودش را بـه 
سـهراب معرفـی نکـرد کـه ایـن اتفـاق نیفتـد و نـه 
بیچـاره  نشـدند کـه رسـتم  ناراحـت  بچه هـا  تنهـا 
و سـهراب بـه نادانـی و حماقـت هـم نسـبت داده 

شـدند.....
وقتـی شـعر لیلـی و مجنـون را با اشـتیاق در کالس 

خوانـدم و از جنـون مجنـون از فـراق لیلی گفتم
یکی پرسید لیلی خیلی قشنگ بود؟

گفتـم از دیـده مجنون بلـه ولی دختری سـیاه چهره 
بود و زیبایی نداشـت.

ایـن بـار نـه یـک نفـر کـه کل کالس روان شناسـانه 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه قیـس بنـی عامـر از 
اول دیوانـه بـوده عقل درسـت حسـابی نداشـته که 

عاشـق یـک دختر زشـت شـده،
تازه به خاطر او سر به بیابان هم گذاشته.....

خالصـه گیـج و مـات از کالس درس بیـرون آمـدم 
و مانـدم کـه بایـد بـه ایـن نسـل جدید چه درسـی 
داد کـه بـه تمسـخر نگیرنـد و بـدون فکـر قضـاوت 

. . . نکنند.
مانـدم کـه این نسـل کجـا می خواهند صبـوری و از 

خـود گذشـتگی را بیاموزند....
نسـلی کـه از جـان گذشـتن در راه عشـق برایشـان 
نامفهـوم، کمـک بـه هم نـوع برایشـان بی اهمیـت، 

مرگ پسر به دست پدر از نوع حماقت است....
امـروز به ایـن نتیجه رسـیدم که باید پـدر مادرهای 
جـوان کـه بچه هـای کوچـک دارنـد از همیـن االن 
جایـی در خانـه سـالمندان بـرای خودشـان  رزرو 

. کنند
این نسل تنها آباد کننده خانه سالمندان خواهند بود...

بـرای انهـدام یـک تمـدن سـه چیـز را بایـد منهـدم 
کـرد: اول خانـواده، دوم نظـام آموزشـی  و سـوم الگوها

برای اولی منزلت زن را باید شکست.
برای دومی منزلت معلم.

 و برای سومی منزلت بزرگان و اسطوره ها....

تلنگر

احمقانه ترین حاالت حاکمان 
از نگاه امام علی )ع(

امــام علــی)ع( از بدتریــن و نابخردانه تریــن 
حــاالت حاکمــان چنیــن خبــر می دهــد: 
حاکمــان،  حــاالِت  نابخردانه تریــن  از  بي شــك 
ــان  ــه گم ــت ک ــن اس ــته ای ــاِن شایس ــِش مردم پی
ــان  ــدن و کارش ــود نازی ــه خ ــتدار ب ــان دوس رود آن
ــت  ــن زش ــت و م ــدن اس ــزرگ دی ــود ب از روي خ
مي شــمارم بــه گمــان شــما چنیــن رود کــه 
چاپلوســي و شــنیدن ســتایش را دوســت دارم 
ــر  ــوده ام و اگ ــان نب ــدا ـ چن ــكر خ ــه ش ــن ـ ب و م
ــن و  ــم چنی ــه در حّق ــتم ک ــت مي داش ــم دوس ه
ــه  ــردم چ ــش مي ک ــه ترک ــه ک ــد البت ــان گوین چن
ــت تر از آن  ــاك، پس ــداي پ ــگاه خ ــود را در پیش خ
ــه  ــي ک ــه عظمــت و کبریای ــم ب ــه بتوان ــم ک مي دان
ــا ایــن کــه  تنهــا در خــور اوســت رســیده باشــم. ب
مــردم پــس از بیــرون آمــدن از آزمــون و گرفتــاري، 
ــا ســتایش  ــاز ب ســتایش را شــیرین مي شــمارند، ب
ــا  ــتایید ت ــرا نس ــما م ــد، ش ــه باش ــم ک ــي ه زیبای
ــار  ــر ب ــود را از زی ــما خ ــاك و ش ــداي پ ــراي خ ب
ــرون  ــران دارم بی ــوق دیگ ــارة حق ــه درب ــي ک بیم
ــه از گــزاردن آن هــا فراغــت  ــي ک ســازم؛ حقوق
نیافتــه ام و واجب هایــي کــه ناچــار بــه انجــاِم 

ــتم. ــا هس آن ه
حــال بــا مــن چنــان ســخن نگوییــد کــه بــا 
ــود را از  ــه کاري خ ــا محافظ ــد و ب ــان گوین زورگوی
ــان و  ــه از تندخوی ــد چنان ک ــه نداری ــن دور نگ م
خشــم گیرندگان نگهدارنــد و بــا مــن به صــورِت 
ــان  ــد و گم ــت نكنی ــت و برخاس ــاختگي نشس س
مبریــد از حّقــي کــه بــه مــن گفتــه شــود، گرانــم 
ــمارند،  ــزرگ ش ــرا ب ــم م ــه بخواه ــا این ک ــد و ی آی
ــنهاِد  ــا پیش ــق ی ــدن ح ــه گفته ش ــي ک ــرا کس زی
ــدل  ــق و ع ــه ح ــد، کار ب ــران آی ــر او گ ــدل ب ع
کــردن بــر او گران تــر خواهــد آمــد. پــس، از 
ــورت و  ــا مش ــد ی ــي باش ــراي حّق ــه ب ــخني ک س
ــودداري  ــد، خ ــي باش ــراي عدل ــه ب ــنهادي ک پیش
ــر از  ــود فرات ــِس خ ــن در نف ــه م ــرا ک ــد، زی نكنی
آن نیســتم کــه خطایــي کنــم و یــا کار خــود را از 
ــِس  ــم، مگــر این کــه خــدا از نف ــان دان خطــا در ام
ــه آن  ــن ب ــه از م ــه را ک ــد، آن چ ــت کن ــن کفای م
ــن نیســت کــه مــن و شــما  ــر اســت. جــز ای توانات
ــروردگاري هســتیم کــه جــز  ــردگاِن پ ــدگان و ب بن
ــي دارد  ــان م ــا را آن چن ــت؛ م ــروردگاري نیس او پ
کــه مــا خــود را نمي توانیــم چنــان داشــت. او 
ــي  ــه جای ــم ب ــده بودی ــه در آن مان ــا را از آن چ م
کــه شایســته اش بودیــم درآورد تــا پــس از گمــراه 
ــودن  ــس از کورب ــد و پ ــان گردانی ــه راه م ــودن ب ب

داد. بصیرت مــان 

حماسه9 دى 88، شكست كودتاى مخملى و با کالم معصومین
بىثمر، پادزهر توطئه استكبار جهانى

سید محمد اسماعیل ترحمی

سال سوم - شماره  139اندیشه
8 دی 1395

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



 برداشت ۱۶ هزار تن زعفران در قاینات

خشكسالى عامل اصلى كاهش
 تولید زعفران

ــان  ــتان خراس ــران در اس ــاف ای ــاق اصن ــده ات نماین
جنوبــی، شهرســتان قاینــات، در گفت وگــو بــا پایــگاه 
اطالع رســانی اتــاق اصنــاف ایــران گفــت: ميــزان 16 هــزار 
تــن زعفــران خشــک از ميــزان 3 هــزار و 962 هكتــار زمين 
ــزار و 112  ــر از 4 ه ــن زرشــک ت ــزار ت ــن 15 ه و هم چني
هكتــار زميــن زیــر كشــت در ســال جــارى برداشــت شــد 
ــالی و  ــل خشكس ــه دلي ــته ب ــال گذش ــه س ــه نســبت ب ك
ــح كــرد: ميــزان  ــی كاهــش داشــته اســت. وى تصری كم آب
برداشــت زعفــران در ســال گذشــته  1۷ هــزار تــن از 4 هزار 
و 346 هكتــار زميــن زیــر كشــت و 15 هــزار تن زرشــک تر 
از 4 هــزار و 492 هكتــار زميــن زیــر  كشــت برداشــت شــد. 
ــا در اختيــار داشــتن  ــی ب وى اظهــار كــرد: خراســان جنوب
6۷ درصــد از كل عرصه هــاى زعفــران كارى در كشــور؛ 
ــران اســت كــه در ســال جــارى  ناخــداى طــالى ســرخ ای
نيــز كشــاورزان ایــن محصــول بــا انبوهــی از مشــكالت كــه 
ناشــی از عوامــل طبيعــی  و انســانی اســت دســت و پنجــه 
نــرم می كننــد. وى افــزود: ســنتي بــودن كاشــت، داشــت و 
برداشــت زعفــران، یكــي از عمــده مشــكالت توليــد طــالي 
ســرخ اســت و در كنــار آن نوســانات قيمــت طــالي ســرخ 
مهم تریــن دغدغــه توليدكننــدگان ایــن محصــول صادراتــي 
اســت. مالكــی افــزود: درگذشــته بــه دليــل افزایــش 
ــران خشــک  ــرم زعف ــا 4 كيلوگ ــار 3 ت ــی از هرهكت بارندگ
ــالی  ــل خشكس ــه دلي ــون ب ــه هم اكن ــد ك ــت می ش برداش
ــارم  ــک چه ــه ی ــزان ب ــن مي ــوات ای ــی قن ــش آبده و كاه
كاهــش یافتــه اســت. وى افــزود: زعفــران كاران قاینــات بــا 
ــاورزان آب  ــيارى از كش ــتند و بس ــه هس ــود آب مواج كمب
مــزارع خــود را بــه وســيله تانكــر تأميــن می كنــد كــه ایــن 
از لحــاظ اقتصــادى بــه صرفــه نيســت و بایــد بــراى كاهــش 
ــات الزم از ســوى مســئوالن  پيامدهــاى خشكســالی اقدام

انجــام شــود. 

 استقرار اتاقک مدیریت بحران در 
روستاهاى باالى 1500 نفر جمعیت

ــی  ــوراى هماهنگ ــه ش ــزى، در جلس ــدار مرك بخش
ــراى  ــه ب ــان این ك ــا بي ــات ب ــت بحــران قاین مدیری
اوليــن بــار در اســتان نســبت بــه اســتقرار اتاقــک 
مدیریــت بحــران در روســتاى اسفشــاد اقــدام نمودیــم، از 
تجهيــز روســتاهاى بــاالى 1500 نفــر در آینــده نزدیــک 
ــدازى  ــدف از راه ان ــت :ه ــی گف ــدس بيك ــر داد. مهن خب
ایــن اتاقک هــا، خدمات رســانی در مواقــع بحــران در 
ــتقرار آن   ــه اس ــه البت ــت ك ــن اس ــان ممك ــن زم كم تری
ــد.  ــر می آی ــارى ب ــده دهي ــه از عه ــه هزین ــه ب ــا توج ب

تجلیل از دانش آموزان پژوهشگران 
برتر قاینات

 

در مراســم تجليــل از پژوهشــگران برتــر شهرســتان 
برتــر شهرســتان در   از 25 دانش آمــوز  قاینــات 
ــت  ــی، زیس ــان، خوارزم ــن حي ــر ب ــنواره هاى جاب جش
ــو توســط  ــاورى نان ــوم و فن ــاد عل ــو و المپي ــاورى، نان فن
قایــن  )ع(  رضــا  امــام  دانش آمــوزى  پژوهش ســراى 
ــام  ــی ام ــت ا... اصفهان ــن مراســم آی ــل شــد. در ای تجلي
جمعــه قایــن بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت و هدایایــی 
از طــرف پژوهش ســراى دانش آمــوزى و شــوراى شــهر 

قاین اهدا شد.

درخشش دانشجویان شطرنج باز 
قاینات در مسابقات استانى

مســابقات شــطرنج دانشــجویان پســر و دختــر 
ــد  ــي در بيرجن ــان جنوب ــاي خراس ــگاه آزاده دانش

ــد. ــزار ش برگ
دانشــجویان دختــر واحــد قاینــات توانســتند مقــاوم اول 
ــه كشــوري راه  ــه مرحل ــد و ب مســابقات را كســب نماین
یابنــد. هم چنيــن دانشــجویان پســر واحــد قاینــات 

ــد . ــب نمودن ــابقات را كس ــام دوم مس مق

 آبـرسانى سیـار به
 46 روستاى قاینات

مدیــر امــور آب و فاضــالب روســتایی قاینــات 
گفــت: در طــی 8 ماهــه نخســت امســال 12 هــزار 
و 11۷ مترمكعــب آب شــرب بــا تانكــر بــه 46 روســتاى 

ــن حمــل شــده اســت. ــتان قای شهرس
عيــدى گفــت: بــه دليــل 18 ســال خشكســالی در 
ــدید  ــود ش ــا كمب ــا ب ــتاهاى م ــيارى از روس ــات بس قاین
آب شــرب مواجــه هســتند به طــورى كــه 46 روســتاى 
ــا  ــدى ب ــوند. عي ــانی می ش ــيار آبرس ــر س ــا تانك ــن ب قای
ــتركان  ــراً مش ــا اكث ــتركان م ــداد مش ــه تع ــان این ك بي
خانگــی هســتند گفــت: تعــدادى از واحدهــاى تجــارى، 
ــا  ــور آبف ــتركان ام ــزء مش ــز ج ــی ني ــی و عموم صنعت

روســتایی می باشــند.
وى گفــت: در8 ماهــه امســال هزارو42ســرویس آب 
شــرب بــه روســتاهاى قایــن حمــل شــده اســت. وى بــا 
بيــان این كــه در ایــن مــدت 12 هــزارو 11۷ مترمكعــب 
ــت،  ــده اس ــيارحمل ش ــورت س ــتا به ص ــه 46 روس آب ب
ــور  ــن 46 روســتا آب 39 روســتا توســط ام ــزود: از ای اف

ــا ســرویس حمــل می شــود،  آب و فاضــالب روســتایی ب
و تأميــن آب۷ روســتاى دیگــر بــا امــور آبفــا روســتایی و 
حمــل آب شــرب ایــن روســتاها بــا اداره امــور عشــایرى 
شهرســتان می باشــد. وى كمبــود اعتبــارات و نبــود 
ــن  ــه مهم تری ــر از جمل ــن ام ــراى ای ــين آالت الزم ب ماش
ــمرد. وى  ــتاها برش ــه روس ــيار ب ــانی س ــكالت آبرس مش
ــد  ــورت 100 درص ــال به ص ــه اول امس ــزود: در 8 ماه اف
ــين آالت  ــاى ماش ــی هزینه ه ــه حت ــده ك ــون كار ش دی
ــن  ــض روغ ــه و تعوی ــی روزان ــل مصرف ــل گازویي از قبي
ــب  ــدگان از جي ــدت رانن ــن م ــتيک را در ای موتور،الس
ــث مشــكالتی در  ــن باع ــه ای ــد ك ــن نموده ان ــود تأمي خ
خدمات رســانی شــده اســت. عيــدى افــزود: بــا توجــه بــه 
مشــكالت پيــش رو خواســتار همكارى بيشــتر مســئولين 
ــه  ــه مــردم روســتاها ب ــا كار خدمات رســانی ب هســتيم ت
ــن  ــردم از همي ــل نشــود و م ــود بودجــه تعطي ــه نب بهان

مقــدار كــم آب شــرب نيــز محــروم نماننــد.

افتتاح طرح حیاط پویا دبستان و 
پیش دبستاني دخترانه هوشمند سما

 
 

پيش دبســتاني  و  دبســتان  در  جشــنی  طــی 
ــه مناســبت 1۷ ربيــع االول طــرح  ــه ســما ب دختران
حيــاط پویــا كــه  بــراي اوليــن بــار در مدارس شهرســتان 
قاینــات بــه صــورت كامــل اجــرا شــده افتتــاح گردیــد. 
ــات  ــدار قاین ــي فرمان ــر كهن تراب ــم دكت ــن مراس در ای
ــي  ــن و جمع ــگاه آزاد قای ــس دانش ــفرقي رئي ــر اس دكت
از مســئولين حضــور داشــتند. فرمانــدار قاینــات امكانــات 
و تجهيــزات بــه روز و هوشــمند دبســتان دخترانــه ســما 
دركنــار ایجــاد محيطــي مفــرح، شــادي و پویــا را قابــل 
ــا مهــم دانســتن  تقدیــر دانســت. دكتــر اســفرقي نيــز ب
ــاط در  ــادابي و نش ــب ش ــه موج ــا ك ــاط پوی ــرح حي ط
ــه  ــات مجموع ــود، از زحم ــوزان مي ش ــه دانش آم روحي
ــز  ــس مرك ــگاه و رئي ــاون دانش ــرد. مع ــر ك ــما تقدی س
آموزشــي و فرهنگــي قاینــات نيــز در ایــن مراســم 
گفــت : طــرح حيــاط پویــا بــه تــالش مدیــر و معلميــن 
دبســتان و پيش دبســتان دخترانــه و بــا همــكاري مالــي 
برخــي از ادارات، انجمــن اوليــا و مربيــان و دانش آمــوزان 
ــن  ــرت قای ــتان عت ــي هنرس ــک و طراح ــته گرافي رش
ــن  ــي ای ــدي صدیق ــيد مه ــه س ــه گفت ــد. ب ــي ش طراح
طــرح بــه منظــور ایجــاد شــادابي و ســالمت در روحيــه 
دانش آمــوزان و براســاس مصوبه هــاي وزارت آمــوزش و 

پرورش مي باشد.

 كشف كاالى قاچاق در قاینات
فرمانــده انتظامــی شهرســتان قایــن، از كشــف 

ــن  ــاق در ای ــال كاالى قاچ ــزار ری ــون و 400 ه 32ميلي
شهرســتان خبــر داد. ســرهنگ واعظــی  اظهــار داشــت: 
ــاى   ــرل خودروه ــگام كنت ــن فرماندهــی، هن ــوران ای مأم
عبــورى بــه یــک كاميــون كشــنده كــه از ســمت 
خراســان جنوبــی بــه خراســان رضــوى در حركــت بــود، 
مشــكوک و در بازرســی ازخــودرو 108 عــدد شــلوار لــی 
ــن رابطــه  ــود كشــف و در ای ــل ب ــد مجــوز حم ــه فاق ك
دو نفــر متهــم جهــت ســير مراحــل قانونــی بــه مراجــع 

ــی شــد. ــی معرف قضای

قهرمانى سپیده غالمى 
بانوى كاراته كار قاین درمسابقات 

بین المللى
جــوان  كاراتــه كار  بانــوى  غالمــی  ســپيده 
بين المللــی  مســابقات  در  قاینــات  شهرســتان 
ــود.  ــود نم ــی را از آن خ ــام اول ــه مق ــين كارات كيوكش
بــه  آذربایجــان  دركشــور  مســابقات  از  دوره  ایــن 
ميزبانــی باكــو انجــام پذیرفــت، كــه ســپيده غالمــی بــه 
نمایندگــی از خراســان جنوبــی بــه همــراه تيــم منتخب 
كاراتــه شين كيوكشــين ایــران بــه ایــن مســابقات 
اعــزام گردیــد و توانســت در وزن اپــن جوانــان بــا غلبــه 
برحریفــان خــود مقــام اول ایــن مســابقات را از آن خــود 
ــا  ــين تنه ــبک شين كيوكوش ــب س ــم منتخ ــد. تي نمای
ــده شایســته  ــدال طــال را كســب نمــود كــه نماین دوم
یكــی  بانــوان صاحــب  رده  قاینــات در  شهرســتان 
ــم  ــت تي ــر اس ــایان ذك ــد، ش ــال گردی ــاى ط ازمدال ه
ــورى اســالمی  منتخــب ســبک شين كيوكوشــين جمه
بين المللــی  رقابت هــاى  ســومی  عنــوان  ایــران 
ــم منتخــب ســبک  ــرد. تي آذربایجــان را از آن خــود ك
ــورى  ــی جمه ــابقات بين الملل ــين در مس شين كيوكوش
آذربایجــان بــا كســب 2 مــدال طــال، 5 نقــره و 6 برنــز 
ــن دوره از  ــود در ای ــه كار خ ــی ب ــوم تيم ــام س و مق

رقابت هــا پایــان داد.

 اعزام تیم كشتى گیران رشته پهلوانى 
قاین به مسابقات كشورى

ــی شهرســتان  كشــتی گيران رشــته كشــتی پهلوان
قایــن بــه همــراه تيــم اســتان بــه مســابقات 
كشــتی  تيم هــاى  بــه  گردیدنــد.  اعــزام  كشــورى 
پهلوانــی اســتان در ســه رده نوجوانــان، جوانــان و 
ــی كشــور در مشــهد  ــه مســابقات قهرمان بزرگســاالن ب
ــدند.  ــزام ش ــود اع ــزار می ش ــا 10 دى برگ ــه از 6 ت ك
نفــرات اعزامــی تيــم منتخــب اســتان خراســان جنوبــی 
آقایــان مجتبــی یعقوبــی، رضانــورى زاده، محمدمهــدى 
و  نوجوانــان  رده  در  صبــورى  حســين  ســلمانيان، 
ــان  ــی مقدم درجوان ــر عباس ــجودى، علی اكب ــين س حس
و كاظــم یعقوبــی، ایمــان نامــی، سعيدشوشــترى، 
ــالل غيبــی، عبــاس علی اكبــرى، مجيــد ســعيدى در  ب
ــن  ــرى محس ــه مربی گ ــه ب ــند ك ــاالن می باش بزرگس
فلكــی و سرپرســتی محمــد تقــوى بــه ایــن مســابقات 

ــد. ــزام گردیدن اع

رئیس اداره ثبت احوال قاینات در نشست مطبوعاتی خواستار شد

 دعوت ازمردم جهت 
هوشمندسازى كارت ملى 

رئيـس اداره ثبـت احـوال قاینـات در نشسـت خبـرى بـا اصحـاب 
رسـانه كـه بـه مناسـبت هفتـه ثبـت احـوال برگزار شـد بـه ارائه 
آخریـن اخبـار كارت هوشـمند ملـی، آمـار وقایـع حياتـی، تعویـض 
شناسـنامه  و ... پرداخـت. رجـب زاده بـا اشـاره به این كه تمـام اطالعات 
اسـناد عالوه بـر نگهـدارى فيزیكی آن هـا، به صورت الكترونيكی اسـكن 
و در حـال نگهـدارى اسـت، تصریح كرد: 120 دسـتگاه، مركـز و نهاد از 

اطالعـات پایـگاه ثبـت احـوال اسـتفاده می كنند. 
رجـب زاده بـا اشـاره بـه آمـار وقایـع حياتـی در شهرسـتان گفـت: در8 
ماهـه اول امسـال 1654 واقعـه والدت در شهرسـتان بـه ثبـت رسـيد 
كـه  922 واقعـه شـهرى و۷32 واقعه روسـتایی بـوده اسـت. وى افزود: 
اسـت.  دختـر  واقعـه  و826  پسـر  واقعـه   828 والدت هـا  مجمـوع  از 
هم چنين1618مـورد تک زایـی و 18مـورد دوقلوزایـی بـوده اسـت. وى 
ميـزان ثبـت والدت درمـدت مشـابه سـال گذشـته را 1690 واقعه ذكر 
كـرد وگفـت:  امسـال ميـزان والدت 2/13 درصـد كاهـش داشـت. وى 
گفـت: بيش تریـن ميزان فرزنـدآورى درگروه سـنی 25تا29سـال بارقم 
28/3 درصـد بـوده اسـت. رئيـس ثبـت احـوال قایـن گفـت:36۷ وفات 
در سـال95به ثبـت رسـيد كه180نفـر زن و18۷نفـر مـرد بوده اسـت. 
وى ميـزان وفـات در سـال 94را 358 مـورد ذكركـرد. وى گفت: والدت 
15روز و وفـات 10روز پـس از تاریـخ وقوع باید ثبت شـود و در غير این 
صـورت والدیـن طفـل و یـا بسـتگان متوفی بـه مراجع قضایـی معرفی 
و جریمـه هـم بایـد پرداخت شـود. رجـب زاده گفـت: به دليـل ارتباط و 
تعامل با مراكز بهداشـتی و بيمارسـتان و بخشـداران و دهيارى ها داریم 
در اعـالم بـه موقـع والدت و وفات از سـطح اسـتانی هم باالتر هسـتيم. 
وى افـزود:99.64 درصـد والدت ها و 100 درصـد وفات در مهلت قانونی 

ثبت شـده اسـت.
رجـب زاده درخصـوص ازدواج و طالق ثبت شـده هم گفـت:۷62 ازدواج 
در هشـت ماهـه 95 ثبت شـد كـه 15.2 درصد كاهش نسـبت به مدت 

مشـابه سـال 94 كه 88۷ مـورد بود را نشـان می دهد.
وى ميانگيـن سـن ازدواج مـردان را در شهرسـتان قاینات 26.3 سـال و 
ميانگيـن سـن ازدواج زنـان را 20.8 سـال ذكـر كـرد و گفـت: شـاخص 

طـالق بـه ازدواج نيـز در شهرسـتان قاینـات 15.2 بوده اسـت.
رجـب زاده گفـت: 240 هـزار سـند مواليـد و90 هـزار سـند وفـات در 
ثبـت احـوال قاینـات بـه ثبـت رسـيده اسـت وى افـزود: اولين سـندى 
كـه در ثبـت احـوال قاینات صادر شـد، در 10 اردیبهشـت 1308 به نام 
اسـمعيل بهرام نـژاد بوده اسـت. وى افزود: اسـناد ثبت احوال 120سـال 
در بایگانـی فعـال قـرار دارد و بعـد از 120سـال در بایگانـی راكـد قـرار 
می گيـرد. رجب زاده اظهارداشـت: در 8 ماهه سـال جـارى 4880 كارت 
هوشـمند ملـی صـادر و 3513 جلد شناسـنامه در قاینات تعویض شـد. 
وى افـزود: از ابتـداى طـرح تاكنون 11 هزار و 95 فقره كارت هوشـمند 
ملـی و 22 هـزار و 530 جلـد شناسـنامه صادر شـده اسـت. وى از آحاد 
مـردم و شـهروندان درخواسـت كـرد كـه در جهـت ثبت نام بـراى تهيه 

كارت  ملـی هوشـمند اقـدام كنند.

نشست

ــه  ــا اصحــاب رســانه و مطبوعــات ب ــدار قاینــات در نشســت خبــری ب فرمان
ــخ داد. ــف پاس ــای مختل ــان در حوزه ه ــؤاالت آن س

ــه  ــه تأکیــد وی ب ــا اشــاره ب ــدار قاینــات در ابتــدای ایــن نشســت خبــری ب فرمان
ــت  ــتادی جه ــوزه س ــران کل و ح ــا مدی ــب ب ــاط مناس ــران و ارتب ــجام مدی انس
پیگیــری اعتبــارات و گرفتــن امتیــازات ویــژه، گفــت: ســعی مــا بــر ایــن بــوده 
اســت کــه حقــی از قاینــات ضایــع نشــود. ســعی کرده ایــم امــر اجرایــی از امــر 

سیاســی جــدا گــردد.

• گازرسانی
ــل  ــه قب ــه این ك ــا اشــاره ب ــی ب ــه روســتاها كهن تراب ــورد گازرســانی ب در م
از دولــت یازدهــم 21 روســتا در قاینــات گازرســانی شــده بــود بــود گفــت 
ــراى  در حــال حاضــر 55 روســتا در قاینــات گازرســانی شــده اســت كــه ب
گازرســانی 238 ميليــارد ریــال هزینــه شــده اســت. وى افــزود: گازرســانی 
بــه 36 روســتا بــا 150 ميليــارد ریــال اعتبــار در دســتور كار قــرار دارد و در 
ــاد علــم،  ــدار در 6 روســتاى محمــد آب ــه گفتــه فرمان حــال انجــام اســت. ب
ــز كارگاه انجــام شــده  ــک تجهي ــاز و خوني ــی، دره ب ــاراز، بيدمشــک، زمان ب
اســت. فرمانــدار در مــورد گازرســانی بــه برخــی مناطــق حاشــيه شــهر قایــن 
ــاز  ــاخت و س ــل س ــه به دلي ــود ك ــاله ب ــكلی 5-6 س ــن مش ــت: ای ــز گف ني
ــف اســت  ــه تخل ــت، ك غيرمجــاز در خــارج از محــدوده شــهر صــورت گرف
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــد دانس ــویی بای ــود. از س ــده ب ــورد نش ــا آن برخ ــا ب ام
ــا ایــن حــال  ــه مناطــق ممنــوع اســت و پيگــرد قضایــی دارد. ب ــه این گون ب
ــرداد 95  ــد و در م ــرح ش ــتان مط ــن شهرس ــوراى تأمي ــع در ش ــن موض ای
طــی نامــه اى موضــوع بــه اســتاندار اعــالم شــد و ایشــان دســتور پيگيــرى 
و رســيدگی بــه ایــن نامــه را بــه معــاون عمرانــی اســتاندارى دادنــد كــه در 
ــه حــل مشــكل شــدند و ســرانجام  نهایــت شــهردارى و اداره گاز موظــف ب
ــت گاز  ــوار كاوه از نعم ــاى بل ــروز 5 و انته ــه في ــل منطق ــه قب در دو هفت
برخــوردار شــدند. در مــورد گازرســانی بــه شــهر اســفدن نيــز وى بــا اشــاره 
ــود  ــود كمب ــا وج ــت: ب ــال 94 گف ــت س ــه دول ــی آن در هفت ــه كلنگ زن ب
شــدید اعتبــارات، امــا ایــن پــروژه در مراحــل نهایــی قــرار دارد و تزریــق گاز 
بــه زودى صــورت می گيــرد و تــالش می شــود تــا اهالــی اســفدن، زمســتان 

ــوند. ــد ش ــال از گاز بهره من امس

• پروژه های بخش کشاورزی
ــاى  ــار از زمين ه ــه 144 هكت ــه این ك ــاره ب ــا اش ــدار ب ــوزه فرمان ــن ح در ای
ــارى  ــت آبي ــان تح ــون توم ــارد و 300 ميلي ــار 8 ميلي ــا اعتب ــاورزى ب كش
ــره آب  ــتخر ذخي ــب اس ــه اســت و 5684 مترمعك ــرار گرفت ــار ق تحــت فش
ــه  ــا 265 ميليــون تومــان احــداث شــده اســت و نيــز 44 رشــته قنــات ب ب
ــا شــده  ــان احي ــون توم ــارد و 200 ميلي ــک ميلي ــا ی ــر ب طــول 10 كيلومت
ــال و 100  ــارد ری ــا 3 ميلي ــال آب ب ــوط انتق ــر خط ــت و 151 كيلومت اس
ــارد و  ــوع 12 ميلي ــت: در مجم ــت، گف ــده اس ــداث ش ــان اح ــون توم ميلي
ــه اســت. وى  ــن بخــش بودجــه اختصــاص یافت ــان در ای ــون توم 800 ميلي
هم چنيــن گفــت: در بخــش اســتمهال تســهيالت بخــش كشــاورزى در ســه 
ــاورزان  ــون كش ــی چ ــالی هاى متوال ــه خشكس ــه ب ــا توج ــته ب ــال گذش س
تــوان پرداخــت تســهيالت مربوطــه را نداشــتند، بــا مصوبــه هيئــت دولــت 
ــا  ــن تســهيالت ت ــادى از ای ــت بحــران بخــش زی ــارات مدیری از محــل اعتب
ــات بيــش از  ــه در شهرســتان قاین ــد، ك ســقف ســه ســال اســتمهال گردی
ــال  ــارد ری ــد بيــش از 200 ميلي ــر و امي ــت تدبي ــراى دول ــده ب 3433۷پرون

ــی داشــته اســت. ــار مال ب

• حوزه برق رسانی
ــهرک  ــدود 24 ش ــه ح ــته ب ــال گذش ــه س ــت: در س ــات گف ــدار قاین فرمان
ــروژه مســكن مهــر برق رســانی شــده اســت و بيــش از 10  روســتایی و 6 پ
كيلومتــر شــبكه توزیــع بــا 133 پســت احــداث گردیــده اســت. هم چنيــن 

ــردارى رســيده  ــه بهره ب ــرق بزرگمهــر در شــهرک صنعتــی قایــن ب پســت ب
ــر و  ــت تدبي ــداى دول ــال از ابت ــارد ری ــر 130 ميلي ــغ ب ــوع بال ــه در مجم ك
ــر اســت  ــه ذك ــده اســت. الزم ب ــروژه اجــرا گردی ــرژى پ ــد در بخــش ان امي
افزایــش تــوان توليــدى پســت شــهيد كاوه قایــن از 636 مــگاوات بــه ۷16 
ــال  ــارد ری ــر 100 ميلي ــغ ب ــارى بال ــا اعتب ــگاوات آن ب ــه 80 م ــگاوات ك م

بــوده اســت.

• راه سازی
فرمانــدار بــا اشــاره بــه فعاليــت شــركت ریبــار در احــداث بانــد دوم جــاده 
قایــن- بيرجنــد گفــت: به دليــل حــوادث جــاده اى دلخــراش در ایــن 
ــاده اى  ــوادث ج ــش ح ــراى كاه ــور ب ــن مح ــادى در ای ــات زی ــور اقدام مح
ــالى  ــع ط ــورد تقاط ــت. در م ــورت گرف ــرواج ص ــچ خ ــذف پي ــه ح از جمل
ــه جهــت این كــه آینده نگــرى و این كــه ایــن  ــدار گفــت: ب ســرخ نيــز فرمان
ــت:  ــرار دارد، گف ــزدان ق ــه ی ــارون و بازارچ ــی دوغ ــير در دو راه ترانزیت مس
ــن تقاطــع غيرهمســطح  ــب شــد. ای ــد و تصوی ــاال تأكي ــه ب ــا وجــود هزین ب
ــالغ  ــه پيمــان كار اب ــس از اصــالح نقشــه ها، جهــت اجــرا ب اجــرا شــود و پ
ــدى  ــيمان- كمربن ــوار س ــع بل ــداث تقاط ــزود: اح ــی اف ــردد. كهن تراب می گ
ــالغ شــده اســت و  ــراى اجــرا اب ــان كار ب ــه پيم ــراى آرامســتان رضــوان ب ب
قــرار اســت دو دهانــه پــل 10 متــرى احــداث شــود تــا امــر عبــور و مــرور 

ــه ســهولت انجــام شــود. شــهروندان ب

وى در مــورد تقاطــع همســطح و ميــدان شــهيد كاوه نيــز گفــت: ایــن طــرح 
ــتان  ــک شهرس ــوراى ترافي ــن 95 در ش ــه در 25 فروردی ــن ك ــس از ای پ
ــک  ــوراى ترافي ــهریور در ش ــراوان در 28 ش ــرى ف ــا پيگي ــد ب ــب ش تصوی
ــم  ــبی ه ــار مناس ــت و اعتب ــده اس ــاز ش ــداث آن آغ ــب و اح ــتان تصوی اس

ــه اســت.  ــاص یافت ــراى آن اختص ب

• احداث کارخانه آهک هیدراته
ــپس در  ــه و س ــن كارخان ــداث ای ــی اح ــه كلنگ زن ــاره ب ــا اش ــی ب كهن تراب
تأخيــر در احــداث آن گفــت: مشــكالتی در هيــأت مدیــره كارخانــه ســيمان 
ــز  ــا ني ــد. م ــداث آن ندارن ــراى اح ــدى ب ــزم ج ــی داد ع ــان م ــه نش ــود ك ب
ــرى آن  ــراى پيگي ــا ب ــتادیم ت ــتاندار فرس ــراى اس ــی آن را ب ــرح توجيه ط

ــدام كننــد. اق

• آبفا روستایی
ــته را 16  ــال گذش ــه س ــوزه  در س ــن ح ــارات ای ــع كل اعتب ــدار جم فرمان
ميليــارد و 500 ميليــون تومــان اعــالم كــرد و گفــت ســال گذشــته از 10 
مجتمــع آبرســانی اســتان 5 مجتمــع در قایــن اجــرا گردیــد و اســتاندار نيــز 
اخيــراً بودجــه خوبــی بــراى ایــن امــر تخصيــص داده انــد. در مــورد فاضــالب 
كرغنــد نيــز فرمانــدار گفــت: اهالــی بایــد حــق انشــعاب را پرداخــت كننــد، 
ــره آب  ــاه ذخي ــراى چ ــزود: ب ــل اجــرا شــود. وى اف ــا شــبكه به طــور كام ت

حومــه قایــن نيــز 400 ميليــون تومــان اختصــاص یافتــه اســت

• فاضالب شهری قاین و هزار واحدی
ــد  ــه رون ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن فرمان ــهرى قای ــالب ش ــراى فاض ــورد اج در م
كنــد ایــن امــر و اعتــراض صــورت گرفتــه نســبت بــه آن گفــت: بــه جهــت 
بافــت فرســوده در اجــراى ایــن امــر مشــكالتی وجــود دارد، بــا ایــن وجــود 
تاكنــون 40 درصــد آن اجــرا شــده اســت ولــی تصفيــه خانــه آن باقی مانــده 
ــت.  ــده اس ــی ش ــيكل تركيب ــروگاه س ــا ني ــه ب ــی ك ــا مذاكرات ــه ب ــت ك اس
ــراى ســرمایه گذارى اعــالم كــرده  ــن مجموعــه موافقــت اوليــه خــود را ب ای
ــی در مــورد فاضــالب مجموعــه غدیر)هزارواحــدى( گفــت:  اســت. كهن تراب
ایــن مجموعــه خصوصــی اســت و هيــأت مدیــره بایــد مشــكل را رفــع كنــد. 
ــون دارد،  ــاى گوناگ ــی در زمينه ه ــكالتی مختلف ــه مش ــن مجموع ــه ای البت
امــا هيــأت مدیــره ضعيــف عمــل كــرده اســت. در حــال حاضــر شــهردارى 
بــراى حــل مشــكل یــک دســتگاه تانكــر رایــگان در اختيــار قــرار داده اســت. 
البتــه ایــن راه حــل موقتــی اســت و راه حــل قطعــی اجــراى شــبكه فاضــالب 

شــهرى اســت.

• کتابخانه مرکزی قاین
فرمانــدار قاینــات بــا اشــاره بــه این كــه از محــل اعتبــارات مــاده 180 یــک 
ميليــارد و 300 ميليــون تومــان بــراى آن پيش بينــی شــد، امــا تخصيصــی 
انجــام نشــد، گفــت: ایــن پــروژه بــه نوســازى مــدارس واگــذار شــده اســت. 

• دانشکده پرستاری
ــک  ــا وجــود ی ــت: ب ــد احــداث دانشــكده پرســتارى گف ــورد رون ــداردر م فرمان
ميليــارد تومــان هزینــه، اماجانمایــی ایــن  مــكان از ابتــدا مناســب نبــود و حتــی 

در بازدیــد اخيــر وزیــر بهداشــت وى نيــز بــه ایــن مــكان اعتقــادى نداشــت.  

• پروژه های ورزشی
در زمينــه برخــی پروژه هــاى ورزشــی نيمه تمــام به خصــوص اســتخر 
فرمانــدار قاینــات گفــت: اشــكال اساســی در زمينــه عــدم نظــارت كافــی و 
دقيــق دفتــر فنــی اداره كل ورزش و جوانــان بــود، كــه ســبب ایــن مشــكالت 
ــود  ــه ب ــه همين گون ــز وضعيــت ب ــه ســوله هاى ورزشــی ني ــد. در زمين گردی
در هــر صــورت ایــن موضــع قضایــی شــده و پيمــان كار بــه اجــراى كامــل 

تعهــدات ملــزم گردیــده اســت.

• فوالد قاین
وى در مــورد مشــكالت فــوالد گفــت: اختــالف بيــن متوليــان امــر مشــارک 
ــودن  ــل ننم ــی و عم ــاى مال ــی در بحث ه ــی و نيمه خصوص ــش خصوص بخ
ــف و  ــل توق ــش، عام ــی خوی ــدات مال ــه تعه ــی ب ــش خصوص ــارک بخ مش
ــه از طــرف دولــت مشــكلی  مشــكل در پيشــبرد اجــراى طــرح اســت وگرن
ــه  ــه ب ــن آب آن باتوج ــت تأمي ــوالد در جه ــورد ف ــا در م ــت. ام ــوده اس نب
این كــه دچــار تنــش آبــی هســتيم، بایــد فكــر اساســی نمــود تــا در آینــده 

دچــار مشــكل اجتماعــی نشــویم.

• بیست و دوم آذرماه روز شهرستان
ــا در  ــكالت و ناهماهنگی ه ــی مش ــه برخ ــان ب ــا اذع ــات ب ــدار قاین فرمان
ــأن  ــور ش ــمی در خ ــا مراس ــد ت ــبب ش ــه س ــن روز ك ــم ای ــزارى مراس برگ
ــن  ــزى ای ــراى برنامه ری ــرى ب ــت: تصميم گي ــود گف ــزار نش ــتان برگ شهرس
مراســم دیــر انجــام شــد و بایــد بــراى برنامه ریــزى بهتــر در زمينــه تشــكيل 
یــک ســتاد ویــژه بــراى ایــن امــر اقــدام كــرد. كهن ترابــی افــزود: بایــد همــه 
ــر  ــن ام ــی در ای ــالیق سياس ــاى و س ــارغ از گرایش ه ــئولين ف ــردم و مس م
مشــاركت كننــد. از ســوى دیگــر نبایــد در ایــن زمينــه همــه توقعــات را از 
دولــت داشــت، مــردم و گروه هــاى و ســازمان هاى غيردولتــی نيــز بایــد در 

ایــن زمينــه وارد شــوند.

فرماندار با تشریح اقدامات دولت در قاینات بیان نمود

 تالش براى جلوگیرى از تضییح حقوق قاینات
جدا نمودن امور اجرایى از امور سیاسى
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احـداث بیمارسـتان دوم قایـن چنـدی اسـت موجـب برخـی مسـائل 
وگاه مناقشـات در قاینـات شـده اسـت و هـر کـدام از مسـئولین و 
در طـی  نموده انـد.  اظهارنظرهایـی  زمینـه  ایـن  در  دسـتاندرکاران آن 
چنـد روز اخیـر سـخنان فالحتـی نماینده قاینـات و زیرکـوه و کهن ترابی 
فرمانـدار قاینـات  در نشسـت خبـری بـا خبـر نـگاران در ایـن زمینه جلب 
توجـه کـرد. کـه نظـر خواننـدگان را بـه  این دو اظهـار نظر در ایـن رابطه 

***جلـب می کنیـم.

فالحتـی: وزیـر و دولـت بـا سـاخت بیمارسـتان قایـن موافقنـد اما 
مخالف!  اسـتاندار 

نماینـده قاینـات و زیركـوه در گفت وگـو بـا خبرنـگار خاورسـتان اظهاركـرد: 
معمـوالً بـراى پيگيـرى امـور مـردم و اسـتان بایـد مسـئوالن و نماینـدگان 
مجلـس بـا هـم تعامـل و همـكارى داشـته باشـند، امـا متأسـفانه تاكنـون 
اسـتاندار خراسـان جنوبـی هيـچ تعامـل و همـكارى بـا نمایندگان اسـتان در 

مجلـس نداشـته اسـت.
اسـتان مطـرح می شـود،  تاكنـون درخصـوص مباحثـی كـه در  افـزود:  وى 
اسـتاندار از نمایندگان كمكی نخواسـته اسـت و موضوعـات را به گونه اى پيش 

بـرده كـه انگار نيـازى بـه حضـور نمایندگان نـدارد.
اسـتاندار  دیدگاه هـاى  هـم  مواضـع  از  برخـی  در  كـرد:  تصریـح  فالحتـی 
اعتبـارات  پيگيـرى  درخصـوص  اخيـراً  و  نيسـت  توسـعه اى  دیدگاه هـاى 
بيمارسـتان دوم قاین متوجه شـدم، اسـتاندار اصـاًل با احداث بيمارسـتان دوم 
قایـن موافـق نيسـت. وى بـا بيـان این كـه چطـور ممكـن اسـت اسـتاندار بـا 
سـاخت ایـن بيمارسـتان موافـق نباشـد و بعـد سـازمان برنامه و بودجـه براى 
ایـن پـروژه بودجـه بگـذارد اظهاركـرد: ایـن مخالفـت سـبب می شـود كـه بـا 
مشـكالت زیـادى درخصـوص ایـن طـرح مواجـه شـویم. البتـه پيگيرى هـاى 
جـدى بـراى بحـث بيمارسـتان دوم قایـن داشـتم و اكنـون هـم در حـال  
پيگيـرى هسـتم، امـا متأسـفانه دولـت بـراى ایـن پـروژه اعتبـارى نگذاشـته 
اسـت، كـه ریشـه آن هميـن تحليل هـاى غيـر واقعـی اسـت كـه از اسـتان 

می شـود. مخابـره 
وى تصریـح كـرد: مـا انتظـار داشـتيم اسـتاندار ورود جـدى داشـته باشـد و 
پروژه هایـی را كـه نيـاز اصلـی و اولویت اسـتان اسـت در بودجه ها دیده شـود، 
نـه این كـه هيـچ تفاوتی نداشـته باشـد كه بودجـه به شهرسـتان ها رفـت و یا 

نرفـت، و بـاز تحليـل كننـد كه این طـرح ضـرورى نبود!
وى ادامـه داد: امـا بـه چـه دليـل بيمارسـتان دوم قایـن ضرورتـی نـدارد؟ بـه 
دليـل این كـه مردم قاین در مسـير جاده نامناسـب قاین- بيرجنـد باید تلفات 
بدهنـد؟ بـه دليـل این كـه شهرسـتان قایـن مشـكالت عدیـده اى را درحـوزه 
درمـان دارد كـه ایـن مشـكالت درمانـی در خـود مركز اسـتان هم كم نيسـت؟
وى گفـت: مـن تصور می كردم كه اسـتاندار بایـد جلوتر از نماینـدگان حركت 
كنـد نـه این كه بنـده نماینـده ورود پيدا كنم بـه ایجاد بيمارسـتان در زیركوه 
و یـا این كـه بودجه هایـی كـه سـه سـال بـر زميـن مانـده و بخـش اورژانس و 
دیاليـز شهرسـتان قایـن فرامـوش شـده و آجر روى آجـر گذاشـته و رها كرده 

بودنـد، امـا حـاال بـا ورود بنده پـس از ماه هـا، دارد پيشـرفت می كند.

فالحتـی گفـت: بنـده قبـاًل شـنيده بـودم كـه اسـتاندار موافـق سـاخت ایـن 
بيمارسـتان نيسـت ولـی بـاور نكـردم امـا بعـداً از زبـان خود اسـتاندار شـنيدم 
كـه گفـت بـا سـاخت بيمارسـتان دوم قایـن مخالف هسـتم.  فالحتی افـزود: با 
ایـن حـال، بنـده بعـد از این می توانم چه انتظارى از اسـتاندار داشـته باشـم كه 
بـراى پيگيـرى بودجـه بـا هـم اقدام كنيـم و حـاال باید خـودم به تنهایـی ورود 
پيـدا كنـم. وى تصریح كـرد: مردم قاین هم بایـد بدانند كه اگـر بودجه اى براى 
سـاخت بيمارسـتان قایـن تخصيص  داده نمی شـود یا ردیف بودجـه نمی گيرد، 
گيـر آن كجاسـت؟ فالحتـی گفـت: جالـب ایـن اسـت كـه وزیـر بهداشـت بـا 

سـاخت ایـن بيمارسـتان موافق اسـت، امـا اسـتاندار مخالفـت می كند.
فالحتـی بيـان كـرد: مجـوزات قانونـی ایـن بيمارسـتان دوم قاین قبـاًل گرفته 
شـده اسـت و نامـه توافـق وزیـر در موافقـت بـا بودجـه را گرفتـم كـه در این 
خصـوص نامـه وزیـر بـه مسـئوالن خـودش در وزارت بهداشـت و بالتبـع در 
سـازمان برنامـه و بودجـه بـراى تخصيص بودجه رفته اسـت، اما بـاز هم آقاى 

اسـتاندار بـا این پـروژه مخالف اسـت.
 وى بـا اشـاره بـه این كـه ایـن مخالفـت اسـتاندار به ایـن معنی اسـت كه وى 
بـا بدنـه خود دولت هـم هماهنگی نـدارد گفت: اسـتاندار نباید با سـاخت این 
بيمارسـتان مخالفـت می كـرد و بایـد به احتـرام كارشناسـی وزارت بهداشـت 
و بـه احتـرام دولتـی كـه در آن كار می كنـد، بيش تـر از مـن نماینـده پيگيـر 

ایجـاد بيمارسـتان در قایـن می بـود، امـا دقيقـاً برعكس عمـل می كند.
فالحتـی تأكيـد كـرد: وقتـی كـه درخصـوص بيمارسـتان قایـن دولـت موافق 
اسـت، وزیـر موافـق اسـت، امـا اسـتاندار مخالـف اسـت؛ پـس چطـور اسـتان 
می توانـد توسـعه پيـدا كنـد؟ یـا هميـن دولتی كـه مـا از آن انتظـار كار داریم؟
را متوجـه دیدگاه هـاى خـود  از مشـكالت  برخـی  بنـده  وى تصریـح كـرد: 

نمی دانـم. زمينـه مقصـر  ایـن  در  را  و حتـی دولـت  اسـتاندار می دانـم 
وى گفـت: اكنـون هـم اگـر با اسـتاندار مصاحبـه شـود، خواهد گفـت ما االن 
درخصـوص بيمارسـتان قایـن سـاخت و سـازها را انجـام می دهيـم در حالـی 
كـه ایـن جـزء وظيفه و مصوبات شـان بوده اسـت و سـه سـال شـده بـر زمين 
مانـده كـه بنـده پيگيـرى كـردم و اكنـون در حال پيشـرفت اسـت، امـا باز به 

نـام خودشـان تمـام می كنند.

فرماندار قاینات: استاندار پیگیر است و قول مساعد داده است
ایـن در حالـی اسـت، كـه فرمانـدار قاینـات در نشسـت مطبوعاتـی اخير خود 
در پاسـخ بـه سـؤالی در مـورد وضعيـت احـداث ایـن بيمارسـتان گفـت: بـا 
تالش هـاى نماینـده قبلـی مجـوز احـداث ایـن بيمارسـتان و قـرار گرفتن آن 
ذیـل مـاده 215 صـورت گرفـت و قـرار بود در طـی سـال هاى 94 و 95 و 96  
هـر سـال 9 ميليـارد و 600 ميليـون تومـان بـه آن اختصـاص یابـد. در بحث 
تأميـن زميـن در مـورد مـكان پيشـنهادى اوليـه چون مالكيـن بسـيار بودند، 
بـراى پيشـگيرى از تبعـات بعـدى و ایـن كـه دولـت در هر صـورت موظف به 
تأميـن زميـن بـود، در نهایـت، در مـكان باغ گل هـا،50 هكتار زميـن تأمين و 
واگـذار شـد. امـا در دانشـگاه علـوم پزشـكی اسـتان اراده اى براى احـداث این 
بيمارسـتان نبود. در این زمينه با اسـتاندار رایزنی شـد، ایشـان اطالعات الزم 
از جملـه درصـد اشـغال تخـت و سـایر مـوارد و اطالعـات الزم را درخواسـت 
كردنـد كـه اطالعـات الزم ارائـه گردیـد و اسـتاندار هـم در ایـن زمينـه قـول 

مسـاعد داده است.

احداث بیمارستان دوم قاین روى ریل مناقشه و اختالف


