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مقابله با تخریب ها 
لزوم اقدام قاطع و هماهنگ

نماینــده قاینــات و زیرکــوه در مصاحبــه اخیــر خــود از 
بابــت ســخنان و اقدامــات برخــی افــراد و گروه هــا کــه 
ــاد،  ــر آن نه ــب را ب ــام تخری ــوان ن ــی می ت ــور کل به ط

انتقــاد کــرد.
ــدارد و پیــش  ــای فالحتــی تازگــی ن ــن ســخنان آق ای
از ایــن نیــز بارهــا ســایر مســئوالن، مدیــران و بــزرگان 
انتقــادات  و  گالیه هــا  امــر  ایــن  بابــت  از  قاینــات 
ــورد  ــه در م ــدی ک ــد. رون ــرح کرده ان ــدیدی را مط ش
ایــن مســأله به خصــوص در ســال های اخیــر طــی 
شــده اســت، مــا را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه ایــن 
اقدامــات نــه از ســر ناآگاهــی و عــدم اطــالع، کــه کامــاًل 
ــرح  ــاس ط ــده و براس ــزی ش ــده و برنامه ری ــاب ش حس
ــه منافع شــان  و نقشــه ای مشــخص از ســوی برخــی ک
ــال شــده اســت. گروهــی کــه  ــر اســت، دنب ــن ام در ای
ــز  ــی نی ــی و برخ ــاس اصول گرای ــان در لب ــی از آن برخ
ولــی  می شــوند.  ظاهــر  اصالح طلبــی  پوســتین  در 
ــا  ــگ ب ــاًل هماهن ــری، کام ــاوت ظاه ــن تف ــم ای به رغ
ــار کــه فــردی یــا گروهــی  هــم عمــل می کننــد. هــر ب
خواســته اســت، قدمــی و یــا اقدامــی در راه پیشــرفت و 
توســعه قاینــات بــردارد، ایــن گــروه هــر یــک به نوعــی 
و بــا توســل بــه ســخنان، شــعارها و ترفندهایــی ضمــن 
ــه بن بســت کشــیده  ســنگ اندازی وکارشــکنی ســبب ب
ــع  ــف مناف ــه مخال ــو ک ــرح ن ــر ط شــدن و شکســت ه
آنــان بــوده را فراهــم کرده انــد و بــرای ایــن طیــف هــم 
اصــاًل مواضــع و مســائل سیاســی مهــم نبــوده اســت. 

آن چــه بــرای ایــن گــروه اهمیــت داشــته اســت، 
ــعارهای  ــائل و ش ــه مس ــک ب ــا تمس ــه ب ــوده ک ــن ب ای
ــرد  ــه پیش ب ــی زمین ــی سیاس ــوچ و توخال ــع پ و مواض
ــت در ســیر برخــی  ــد. دق اهــداف خــود را فراهــم کنن
ــر در  ــال اخی ــد س ــائل رخ داده در چن ــا و مس رویداده
ــت.  ــر اس ــن ام ــن ای ــی مبی ــه خوب ــد ب ــات می توان قاین
ــات و  ــن اقدام ــا ای ــد کــه ب ــردم نشــان داده ان ــه م قاطب
ــن  ــه در ای ــن رو آن چ ــتند از ای ــف هس ــرکات مخال ح
معرفی نمــودن  اول  وهلــه  در  دارد،  اهمیــت  میــان 
ایــن گــروه بــه مــردم و بــه نوعــی رســوا نمــودن 
ــرای  ــه ب ــر چ ــت اگ ــب اس ــت فرصت طل ــن جماع ای
بســیاری از مــردم چهــره و شــخصیت ایــن گونــه افــراد 
ــه بعــد جلوگیــری  شــناخته شــده می باشــد و در مرحل
ــازی و تنــگ نمــودن فضــا و محــدوده عمــل و  از ترکت
ــی  ــکار عموم ــا کمــک اف ــت ب ــن جماع ــرای ای ــدام ب اق
ــان  ــه نش ــورت تجرب ــن ص ــر ای ــت. در غی ــردم اس و م
ــا برخــی نصیحت هــا و  داده اســت کــه ایــن جماعــت ب
هشــدارها و بــا اقدامــات پراکنــده و ناهماهنــگ حاضــر 
ــه دســت برداشــتن از اقدامــات خــود نیســتند، بلکــه  ب
ــدن  ــبب گستاخ ترش ــط س ــردن فق ــه عمل ک ــن گون ای

آنــان می گــردد.

سـرمقـاله
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جواد رزوینی
مدیر مسئول

درمصاحبه با مدیر اجرایی شهر هوشمند صورت گرفت

بررسی روند اجرایی طرح قاین 
1396 نخستین شهر هوشمند ایران 

پس از یک هفته از انعکاس خبری پروژه قاین...

 امضا تفاهم نامه میان 
شهرداری قاین و دانشگاه بزرگمهر

بیــن  آموزشــی  پژوهشــی؛  همــکاری  تفاهم نامــه 
ــوع .... ــا موض ــر ب ــگاه بزرگمه ــن و دانش ــهرداری قای ش

 برگزاری دومین جلسه تدوین 
دانشنامه  دفاع مقدس در استان 

درقاینات
دومین جلسه تدوین دانشنامه دفاع مقدس در استان...
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نماینده قاینات و زیرکوه در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد :

تعصبات سیاسی کنار گذاشته شود/  دغدغه توسعه شهرستان عملی باشد نه شعاری
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 انتقاد امام جمعه 
قاین از نبود ساختمان 

مستقل برای اداره
 فرهنگ و ارشاد 

اسالمی

برگزاری همایش ملی جغرافیا،محیط زیست،امنیت و گردشگری  در قاینات

تأکید بر بهره گیری عملی از دستاوردهای همایش
 اهداف همایش 

معرفی و 
توسعه  قاینات 

و دانشگاه 
بزرگمهر بود 

دانشگاه بزرگمهر 
به منظور ارائه 

راه کارها و 
برنامه ریزی 

عملیاتی  همایش 
آمادگی دارد
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ــن  ــروژه قای ــری پ ــکاس خب ــه از انع ــک هفت ــس از ی پ
هفته نامــه  در  ایــران  نخســتین شــهر هوشــمند   1396
ــد اجــرای مراحــل آن  ــا رون ــرآن شــدیم ت ــات، ب طنیــن قاین
را جهــت اطــاع مــردم شــریف قایــن، پوشــش خبــری 
دهیــم. لــذا بــه  ســراغ مدیــر اجرایــی شــهر هوشــمند جنــاب 
آقــای مصطفــی آریان مهــر مدیرعامــل شــرکت آرتـــاگستر 
خراســان جنوبــی رفتــه تــا از چگونگــی برنامه ریــزی و 

ــم.  ــه نمایی ــی تهی ــرا گزارش ــوه اج نح

ــه  ــرا چگون ــد اج ــر رون ــای آریان  مه ــاب آق • جن
پیــش مــی رود؟

رونــد اجــرای شــهر هوشــمند شــامل مــوارد :1 -مطالعــه 
ــی و  ــه نقشــه هوای ــن، 2 -تهی ــزی شــهری قای و برنامه ری
پــالن اجــرا ،3 - برنامه ریــزی جهــت برداشــت اطالعــات، 
4 -تأمیــن نیــرو و آمــوزش، 5 - برداشــت میدانــی 
اطالعــات، 6 - بارگــذاری اطالعــات در ســامانه، 7 - ارائــه 
ــه  ــا مرحل ــه شــهر هوشــمند می باشــد کــه ت نســخه اولی
تأمیــن نیــرو پیــش رفتــه و پــروژه آمــاده برداشــت 
اطالعــات می باشــد کــه ایــن امــر مهــم از هفتــه آینــده 

ــود. ــی می ش اجرای

ــه  ــه چ ــت و ب ــه معناس ــه چ ــمند ب ــهر هوش • ش
ــود؟ ــه می ش ــمند گفت ــهری هوش ش

ــه دارای  ــود ک ــه می ش ــهری گفت ــه ش ــمند ب ــهر هوش ش
شــش معیــار اصلــی زندگــی هوشــمند از جملــه: اقتصــاد 
ــات  ــادل اطالع ــمند، تب ــل هوش ــل و نق ــمند، حم هوش
هوشــمند، شــهروندان هوشــمند، روش زندگــی هوشــمند 

و در آخــر یــک مدیریــت شــهری هوشــمند باشــد.

ــام  ــورت انج ــه ص ــه چ ــات ب ــت اطالع • برداش
؟ د می شــو

طبــق برنامه ریــزی صــورت گرفتــه در پــروژه و بــا 
ــه  ــن، شــهر ب ــی قای ــن نقشــه هوای ــتفاده از جدیدتری اس
5 منطقــه، 13 حــوزه و 1200 بلــوک تقســیم بندی شــده 
کــه انشــاءا... قــرار اســت برداشــت اطالعــات از منطقــه 4 

ــود. ــروع ش و 5 ش

ــه  ــرح چگون ــرای ط ــه اج ــدی چگون • منطقه بن
ــت؟ اس

منطقه 1: محدوده مرکزی شهر، جعفر آباد، شاهیک
منطقــه 2: محــدوده شــهرک ولی عصــر، شــهرک اصنــاف 

و خیابــان ابومنصــور

منطقــه 3: محــدوده بلــوار بســیج، بلــوار سیمان شــهر تــا 
تقاطــع خیابــان بهارســتان

ــیمان،  ــداری، س ــهرک های فرمان ــدوده ش ــه 4: مح منطق
زعفرانیــه و کــوی قهســتانیه

منطقه5: محدوده نیروگاه سیکل ترکیبی

ــه  ــا ب ــات بلوک ه ــت اطالع ــدی برداش • زمان بن
چــه صورتــی اســت؟

طبــق برنامــه تدویــن شــده : از 9 بهمــن لغایــت 14 بهمن 
اطالعــات منطقــه 4 و 5، از 16 بهمــن لغایــت 21 

ــه 3، از 23  ــات منطق بهمــن، اطالع
بهمــن 

ــت 28  لغای
بهمــن، اطالعــات منطقــه 2، از 30 بهمــن 

ــه 1،  برداشــت  ــت 11 اســفند، اطالعــات منطق لغای
ــد شــد. خواه

ــد  ــه خواه ــات چگون ــت اطالع ــه برداش • طریق
ــود؟ ب

ــه و  ــهر رفت ــطح ش ــه س ــمند ب ــهر هوش ــران ش آمارگی
به صــورت حضــوری نســبت بــه جمــع آوری و ثبــت 

ــرد. ــد ک ــدام خواهن ــات اق اطالع

ــت و  ــما ثب ــران ش ــی را آمارگی ــه اطالعات • چ
می کننــد؟ برداشــت 

ــیم  ــده تقس ــروه عم ــه دو گ ــده ب ــت ش ــات برداش اطالع
می شــود:

اطالعــات   -  2 مشــاغل،  و  اماکــن  اطالعــات   -  1
شــهری المان هــای 

کــه در حــوزه مشــاغل مهم تریــن اطالعــات ثبــت شــده 
ــه  ــا روی نقش ــق آن ه ــکان دقی ــی، م ــای صنف از واحده
ــت،  ــام مدیری ــی، ن ــد صنف ــام واح ــار آن ن ــت. در کن اس
ــر  ــی دیگ ــات جزئ ــد اطالع ــاس و چن ــماره های تم ش

ــت خواهــد شــد. ثب
ایــن   •

ــات  اطالع
ــت  ــا ثب کج
ــد؟ ــد ش خواه
ــن اطالعــات پــس  ای
ــامانه ای  ــرل در س از کنت
منظــور  ایــن  بــرای  کــه 
طراحــی شــده اســت، بــه آدرس 
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• این اطالعات چه زمانی قابل دسترسی است؟
ایــن اطالعــات پــس از برداشــت و ثبــت در سیســتم پــس 

از هفــت روز قابــل دسترســی خواهــد بــود.

ــرای مــردم  ــای اســتفاده از ایــن ســامانه ب • مزای
چیســت؟

ــردم  ــرای م ــامانه ب ــن س ــت ای ــن مزی ــن و مهم تری اولی

دسترســی راحــت بــه اطالعــات شــهری و در آینــده 
ــت  ــوپر مارک ــن س ــت. از نزدیک تری ــور اس ــتان و کش اس
ــگاه و ســاعت کاری آن هــا  ــا نزدیک تریــن درمان گرفتــه ت
ــورد نظــر  ــه محــل م ــن مســیر ب ــن نزدیک تری و هم چنی

داده  نشــان  نقشــه  روی 

 . د می شــو
توجــه  بــا 
فراگیــر  بــه 
از  اســتفاده  شــدن 
هوشــمند  دســتگاه های 
اســتفاده  مــردم  توســط 
و  ســامانه  ایــن  خدمــات  از 
دسترســی بــه اطالعــات مــورد نیــاز 
ــد  ــهریان می توانن ــوده و همش ــت ب راح
در هــر زمــان و مــکان و بــا هــر دســتگاهی 
ــن  ــه ای ــر ب ــت و کامپیوت ــل و تبل ــم از موبای اع

باشــند. داشــته  دسترســی  اطالعــات 

بــرای  ایــن ســامانه  از  اســتفاده  مزایــای   •
چیســت؟ اصنــاف  صاحبــان 

ــر  ــوی دیگ ــده از س ــه ش ــات ارائ ــه اطالع ــل این ک به دلی
ناقــص  معمــوالً  اطالع رســانی  ســامانه های  و  مراکــز 
ــران  ــامانه مدی ــن س ــتفاده از ای ــا اس ــت، ب ــتباه اس و اش
ــل  ــح و کام ــات صحی ــه اطالع ــد همیش ــاف می توانن اصن

ــد داد. ــرار خواهن ــهریان ق ــار همش را در اختی

ــتفاده از  ــامانه و اس ــن س ــات در ای ــت اطالع ثب
ــه دارد؟ ــدر هزین ــات آن چق امکان

ثبــت اطالعــات و اســتفاده از خدمــات ایــن ســامانه 
ــر نخواهــد داشــت. ــرای کارب ــوده و هزینــه ای ب رایــگان ب

• آیا فعالیت سامانه محدود به شهر قاین است؟
خیــر، ایــن پــروژه بــرای اولین بــار در کشــور بــا برداشــت 
اطالعــات شــهر قایــن آغــاز بــه کار خواهــد کــرد و انشــاا... 
پــس از ایــن شــهر، اطالعــات شــهرهای هم جــوار و پــس 
از آن جنــوب اســتان و بــه همیــن روال اطالعــات تمامــی 

شــهرهای اســتان و کشــور جمــع آوری خواهــد شــد.

ــذاری  ــل نام گ ــت و دلی ــه معناس ــه چ ــوس ب • پایگ

ســامانه بــه ایــن نــام چیســت؟
ــام آن  ــس ن ــی اســت پ ــاًل ایران ــی و کام ــروژه بوم ــن پ ای
ــی انتخــاب می شــد. عبــارت  بایــد از اســامی اصیــل ایران
ــت  ــتان و ایال ــای اس ــه معن ــوی ب ــان پهل ــوس در زب پایگ
ــات  ــی اطالع ــای اصل ــه مبن ــت این ک ــه جه ــت و ب اس
ــه  ــاً ب ــه اصطالح ــوده ک ــا ب ــکان آن ه ــامانه م ــن س در ای
ــرای آن  ــوس ب ــم پایگ ــد، اس ــا« می گوین آن »مکان-مبن

انتخــاب شــد.

توســط  شــده  ثبــت  اطالعــات  صحــت   •
می شــود؟ تأییــد  چگونــه  شــما  آمارگیــران 

ــن  ــران، ای ــط آمارگی ــات توس ــت اطالع ــس از برداش پ
اطالعــات در ســامانه قــرار خواهــد گرفــت و پــس از 
بازرســی و کنتــرل صحــت اطالعــات ثبــت شــده توســط 
ــود. ــد ب ــی خواه ــل دسترس ــات قاب ــن اطالع ــین ای بازرس

ــه نهادهــای دولتــی  • آیــا شــرکت آرتـــاگستر ب
ــت؟ ــته اس وابس

خیــر، ایــن شــرکت بــه هیــچ یــک ســازمان های دولتــی 
وابســته نبــوده و کامــاًل یــک شــرکت خصوصــی و دانــش 

بنیــان اســت.

• انتظار شما از اصناف و مردم چیست؟
انتظــاری کــه از مــردم و مدیــران محتــرم  اصنــاف داریــم 
ــت  ــمند نهای ــهر هوش ــران ش ــا آمارگی ــه ب ــن اســت ک ای
ــار  ــح را در اختی ــات صحی ــته و اطالع ــکاری را داش هم

ــرار دهنــد. آن هــا ق
باتشــکر از وقتــی کــه در اختیــار مــا قــرار دادیــد؛ طنیــن 
قاینــات ســعی خواهــد نمــود در شــماره های آتــی 
ــروژه،  ــن پ ــی ای ــد اجرای ــانی رون ــت اطالع رس ــز جه نی

گزارش هایــی را تهیــه نمایــد.

در مصاحبه با مدیر اجرایی شهر هوشمند صورت گرفت

بررسی روند اجرایی طرح قاین 1396 نخستین شهر هوشمند ایران
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



 برگزاری دومین جلسه تدوین دانشنامه
 دفاع مقدس در استان در قاینات

دومیـن جلسـه تدوین دانشـنامه دفاع مقـدس در اسـتان  با موضوع 
چگونگـی گردآوری مطالب  دانشـنامه در شهرسـتان قاینـات برگزار 
شـد. فرمانـده سـپاه ناحیـه قاین با بیـان این که همـه بایـد در تدوین این 
دانشـنامه کـه بخشـی از آن مربوط به شهرسـتان قاینات اسـت، همکاری 
داشـته باشـیم، گفت: شهرسـتان قاینات، شهرسـتانی اسـت که با داشتن 
5 شـهید در دوران انقالب و با داشـتن بیش از1250جانباز و410شـهید و 
بیـش از10هـزار رزمنـده و53 آزاده در دوران دفاع مقدس نقش آفرین بوده 
اسـت و بایـد ایـن زحمات و رشـادت های آن هـا را به عنوان سـند نگه داری 
کنیم. سـرهنگ بـرات زاده گفت: نشـر و انتقال ارزش هـای دفاع مقدس به 

نسـل های بعـدی از مهم تریـن اهداف تدوین این دانشـنامه اسـت. 
نکـردن  فرامـوش  تحمیلـی،  جنـگ  ابعـاد  همـه  در  اطالع رسـانی  وی 
دسـتاوردها و دالوری هـای رزمنـدگان دفـاع مقـدس، جلوگیـری از امحاء 
و نابودی اسـناد و مدارک، ایجاد و امکان دسترسـی پژوهشـگران به دوران 
دفـاع مقـدس را از دیگـر اهـداف تدوین این دانشـنامه عنوان کـرد وگفت: 
ایـن دایره المعـارف دفـاع مقـدس می توانـد، منبعـی بـرای بهره بـرداری 

آینـدگان نیز باشـد.
بـرات زاده افـزود: نقـش دسـتگاه های اجرایی در حمایت و پشـتیبانی دفاع 
مقـدس ، اعـزام نیروهـا، تشـییع جنازه هـا و... در شهرسـتان در این تدوین 
مدنظـر خواهـد بـود. فرمانـده سـپاه ناحیـه قاین با تشـکر از همـه افرادی 
کـه در ایـن زمینه همـکاری داشـته اند،گفت: می طلبد کـه ادارات مختلف 
دسـت به دسـت هم دهیم و نقش مهمی در تدوین این دانشـنامه داشـته 
باشـیم. ناعمی مدیر علمی و اجرایی دانشـنامه نیز دراین جلسـه با توجیه 
اهـداف و روش های جمـع آوری مداخل جهت تدوین این دانشـنامه گفت: 
اگـر می خواهیـم دسـتاوردهای دفـاع مقـدس و آن چـه در دوران 8 سـال 
اتفـاق افتـاده اسـت را بـه نسـل جدیـد منتقل کنیـم، باید در جمـع آوری 
مطالب مورد نیاز همکاری داشـته باشـیم، چرا که این دانشـنامه به عنوان 
یـک سـند محکم و معتبـر در آینده کشـور و بـرای انتقال به نسـل های 

بود. آینده خواهـد 

کلنگ زنی گازرسانی به روستای گزارش
نوغاب حاجی آباد در دهه فجر

 

بخشــدار مرکــزی بــا اهالــی روســتای نوغــاب 
خســروی  رمضــان  نمــود.  دیــدار  حاجی آبــاد 
رئیــس شــورای روســتا بــا قدردانــی از اقدامــات صــورت 
دســتگاه های  ســایر  و  دهیــاری  طریــق  از  گرفتــه 
اجرایــی،  بــه طــرح  مســائل و مشــکالت پرداخــت.
ــای  ــا و پیگیری ه ــکر از تالش ه ــا تش ــی ب ــدس بیک مهن
دهیــار و اعضــای شــورا بــرای مرتفــع نمــودن مشــکالت 
گفــت: بــا نــگاه ویــژه دولــت بــه توســعه پایــدار و همــه 
ــت  ــن دول ــارات دهیاری هــا در ای ــه، تخصیــص اعتب جانب
ــه  ــوری ک ــل مقایســه نیســت، به ط ــی قاب ــچ زمان ــا هی ب
ــی در حــدود 8200  ــا مبلغ ــان تأســیس دهیاری ه از زم
ــه اســت  ــه دهیاری هــا تخصیــص یافت ــان ب ــارد توم میلی
ــم  ــت یازده ــال دول ــه س ــارد آن درس ــه 5200 میلی ک
ــته  ــه خواس ــانی ک ــوده اســت . وی درخصــوص گازرس ب
اصلــی مــردم ایــن روســتا در ایــن ســال ها بــوده، اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه جمعیــت روســتا و گازرســانی بــه 
ــتا  ــن روس ــه ای ــد ک ــال86 ، می طلبی ــن در س ــهر قای ش
ــه  ــی متأســفانه ب ــز از نعمــت گاز برخــوردار شــود، ول نی
دلیــل عــدم پیــش بینــی ایســتگاه تقلیــل فشــار ســبب 
شــد ســرانه گازرســانی بــه ایــن روســتا بــرای هــر خانــوار 
ــع  ــا مان از 6 میلیــون تومــان بیشــتر شــود، گازرســانی ب
ــه،  ــورت گرفت ــای ص ــا پیگیری ه ــی ب ــد، ول ــرو ش روب
کلنــگ گازرســانی بــه ایــن روســتا در دهــه فجــر امســال 
بــه زمیــن زده خواهــد شــد. هم چنیــن مهنــدس بیکــی 
از محــل ســنگ فــرش جنــب حســینیه در حــال ســاخت 
روســتا کــه توســط اعتبــارات دهیــاری اجــرا شــده اســت 
و هم چنیــن بــه منظــور رســیدگی بــه مشــکالت چنــدی 
ــی  ــه صــورت میدان ــورد نظــر ب ــی از محل هــای م از اهال

بازدیــد نمــود. 
بخشــدار مرکــزی دربازدیــد از  روســتای محمدآبــاد علــم 
ــه  ــاد ب ــی محمدآب ــن راه ــاده بی ــازی ج ــروژه زیرس از پ

ــه زودی  ــاد و..( کــه ب ــاد، بزناب روســتاهای)کلی، بخــش آب
ــود.  ــد نم ــد، بازدی ــد ش ــروع خواه ــفالت ریزی آن ش آس
ــه طــول یــک کیلومتــر در عــرض 8 متــر  ــروژه ب ایــن پ
ــاری  ــارات دهی ــاری روســتا و از محــل اعتب توســط دهی
ــط اداره راه و  ــر آن توس ــه قی ــت ک ــام اس ــال انج در ح
ــد  ــاری خواه ــط دهی ــات توس ــه عملی ــازی و بقی شهرس

بــود. 

لزوم تأمین اعتبار برای تکمیل 
ساختمان فنی و حرفه ای خواهران

بـه  اشـاره  بـا  قایـن  فنی وحرفـه ای  مرکـز  رئیـس 
مراحـل سـاخت سـاختمان جدیـد ایـن مرکـز گفت: 
مراحل سـاخت مرکـز فنی وحرفه ای خواهران از سـال 90 
بـا زیربنـای حـدود هزار متر مربع شـروع شـده اسـت و تا 
کنـون 50 درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت. مظلوم 
گفـت: تاکنـون  431 میلیـون تومـان ازمحـل اعتبـارات 
تملـک اسـتانی بـرای ایـن پـروژه هزینه شـده اسـت و در 
سـال جاری نیـز از سـوی کمیتـه برنامه ریزی شهرسـتان 

380 میلیـون تومـان اعتبـار پیش بینـی شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد، در حـال حاضـر پیمانـکار ایـن پـروژه 
پـس از برگزاری تشـریفات مناقصه تعیین شـده و شـروع 
بـه کار کرده اسـت. وی افـزود: الزمه اتمـام کار اختصاص 
کامـل اعتبـارات می باشـد و چنان چـه اعتبـارات هم چون 
سـال گذشـته تخصیـص نیابد متأسـفانه پـروژه در همین 

مرحلـه باقی خواهـد ماند.
 

 افتتاح 8تخت روانپزشکی در 
بیمارستان شهدا قاین 

هــزار تخــت روانپزشــکی بــه همــراه ارائــه خدمــات 
ــر  ــابقه بســته ســالمت روان در سراس ــن و بی س نوی
کشــور در66 بیمارســتان، 31 دانشــگاه و 588 شهرســتان 
ــس، به صــورت هم زمــان افتتــاح  ــو کنفران ــق ویدئ از طری
شــد. کــه هم زمــان 8 تخــت روانپزشــکی در بخــش 
ــرداری  ــه بهره ب ــن ب ــهدا قای ــتان ش ــکی بیمارس روانپزش

رســید.
ــات  ــتان قاین ــان شهرس ــت  و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
گفــت: بــرای راه انــدازی ایــن بخــش 100میلیــون 
ــار  ــه دچ ــی ک ــه بیماران ــده اســت و ب ــه ش ــان هزین توم
ــر شــخصیتی، افســردگی  ســو مصــرف موادمخــدر، تغیی

ــه  ــات ارائ ــتند، خدم ــدید هس ــواس های ش ــدید و وس ش
می شــود.

ابراز همدردی مسئولین و هنرمندان 
شهرستان با شهدای حادثه پالسکو

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  همــت  بــه 
و  آتش نشــانی  قایــن،  شــهرداری  شهرســتان، 
مؤسســه فرهنگــی هنــری طنیــن فــردای قاینــات؛ 
ــردم و آتش نشــانان  ــی از م ــدان، جمع مســئولین، هنرمن
ــی در  ــمع و روضه خوان ــن کردن ش ــا روش ــن ب ــهر قای ش
ــه  ــهدای حادث ــا ش ــن ب ــانی قای ــتگاه آتش نش محــل ایس

ــد. ــدردی نمودن ــراز هم ــکو اب پالس

 انتقاد امام جمعه قاین از نبود
 ساختمان مستقل برای اداره

 فرهنگ و ارشاد اسالمی
ــه  ــاز جمع ــای نم ــن در خطبه ه ــه قای ــام جمع ام
ــرای  ــکان مناســب ب ــه از نداشــتن م ــا گالی ــن ب قای
ــه  ــن گفــت: فرهنــگ از جمل اداره فرهنــگ  و ارشــاد قای
مــواردی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا بــر آن 
تأکیــد داشــته اند و از اهمیــت به ســزایی برخــوردار 
ــه  ــتیم ک ــاهد هس ــن، ش ــتان قای ــا در شهرس ــت. ام اس
ــفانه  ــت، متأس ــگ اس ــی فرهن ــود متول ــه خ اداره ای ک
سال هاســت کــه بــدون مــکان و ســاختمان اداری اســت 
ــتقل  ــاختمانی مس ــوز از س ــده و هن ــا ش ــا جابه ج و باره
ــن  ــزء ای ــن ج ــر قای ــزود: مگ ــت. وی اف ــوردار نیس برخ
ــد یــک اداره کــه  ــا کــی بای شــهرهای اســتان نیســت، ت
ــه بــه دوش باشــد. آیــت ا...  متولــی فرهنــگ اســت، خان
ــاظ  ــدا از لح ــفانه در ابت ــرد؛ متأس ــح ک ــی تصری اصفهان
فرهنگــی  اعتبــارات  هم چنیــن  و  نیروهــا  گزینــش 
توجــه نشــده اســت و ایــن موضوعــات بایــد مــورد توجــه 
مســئولین امــر قرارگیــرد. خطیــب جمعــه قایــن گفــت: 
ــوع  ــن موض ــف ای ــای مختل ــات و مکان ه ــا در جلس باره
را گوشــزد کرده ایــم امــا هنــوز شــاهد اقدامــی در خــور 
ــورای  ــه ش ــن جلس ــزود: در آخری ــتیم. وی اف ــأن نیس ش
فرهنــگ عمومــی کــه مدتــی قبــل در شهرســتان برگــزار 
شــد، خواســتم مجــدداً موضــوع را بــه مســئولین اســتان 
ــاز هــم چشــم پوشــیدم و انتظــار از مرکــز  بگویــم امــا ب

اســتان در ایــن خصــوص بیشــتر از ایــن اســت. بــه هــر 
حــال بــاز هــم از زحمــات متولیــان فرهنگــی شهرســتان 

ــود. ــکر می ش ــر و تش تقدی

برگزاری مسابقه قوی ترین
 مردان ایران در قاین

ــزه  ــران )جای ــردان ای ــن م ــن دوره قوی تری یازدهمی
بــزرگ (کــه از 28دی بــه میزبانــی قایــن در ســالن 
ــده  ــاز ش ــن آغ ــور قای ــگاه پیام ن ــیمرغ دانش ــی س ورزش
ــت  ــور در وزن مثب ــتان کش ــکار از 11 اس ــود،30 ورزش ب
ــد،  ــت پرداختن ــه رقاب ــرده و ب ــرکت ک ــرم ش 105کیلوگ
کــه پــس از رقابــت در دوره مقدماتــی 21نفــر بــه مرحلــه 
ــابقات    ــال مس ــت فین ــد و در نهای ــی راه یافتن نیمه نهای
ــس از  ــه پ ــد ک ــام ش ــت انج ــور6 فینالیس ــا حض ــه ب ک
رقابــت نفس گیــر محمــد عزت پــور از اســتان البــرز 
مقــام قهرمانــی رو از آن خــود کــرد و پیمــان ماهری پــور 
ــید و  ــی رس ــب قهرمان ــام نای ــه مق ــل ب ــتان اردبی از اس
ــرد. ــب ک ــوم را کس ــام س ــرز مق ــری از الب ــر جعف علی اکب
ــریفی  ــد ش ــن، مجی ــی از قزوی ــز رحمان ــن فرام هم چنی
ــب  ــه ترتی ــز ب ــاه نی ــی از کرمانش ــی نوکان ــرز و عل از الب
ــر  ــود کردند.10نف ــم را از آن خ ــا شش ــارم ت ــام چه مق
ــد. کاپ  ــد ش ــزام خواهن ــی اع ــابقات جهان ــه مس ــر ب برت
اخــالق ایــن دوره از مســابقات بــه حمیــد یعقوبــی 
ــرز اول،  ــم الب ــی، تی ــابقات تیم ــید. درمس ــن رس از قای
ــام ســوم مســابقات را کســب  ــدان مق ــن دوم و هم قزوی
کــرد. هدایــای ایــن مســابقات از ســوی ترمینــال ضبــط 
ــر اهداشــد. در مراســم  ــرات برت ــه نف ــن زاده ب پســته امی
اختتامیــه ایــن دوره از مســابقات از نفــرات برتــر و 
مســئولین برگــزار کننــده ایــن دوره از مســابقات تجلیــل 
ــده  ــی نماین ــات و فالحت ــدار قاین ــد.کهن ترابی فرمان ش
ــی  ــپاس و قدردان ــم س ــن مراس ــوه در ای ــات و زیرک قاین
ــن دوره از  خــود را از کلیــه دســت اندرکاران برگــزاری ای

ــتند. ــالم داش ــن اع ــابقات در قای مس

ــا، محیــط زیســت  وگردشــگری  ــن همایــش ملــی جغرافی اولی
ــزار  ــن برگ ــر قای ــگاه بزرگمه ــی دانش ــه میزبان 29 و 30 دی  ب
شــد. آن چــه در ادامــه می خوانیــد گزارشــی از افتتاحیــه و 

اختتامیــه ایــن همایــش ملــی اســت.

دکتر احمدی: هدف از برگزاری همایش 
معرفی و توسعه علمی قاینات و دانشگاه 

بزرگمهر است  

افتتاحیــه ایــن همایــش ملــی در مجتمــع فرهنگــی و هنری 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی قایــن برگــزار شــد. دکتــر 
شــفیعی رئیــس دانشــگاه بزرگمهــر قاینــات و رئیــس ایــن 
ــش  ــن همای ــت: در ای ــه گف ــم افتتاحی ــش در مراس همای
عــالوه بــر هم اندیشــی و هم فکــری و تبادل نظــر بیــن 
اندیشــمندان و محققیــن کــه هــدف اصلــی اســت، درصــدد 
ــی دانشــگاه و شهرســتان و پتانســیل های شهرســتان  معرف
اســت و امیدواریــم یــک برونــداد خوبــی از ایــن همایش هــا 

و رخدادهــا داشــته باشــیم.
ــش  ــن همای ــی ای ــر اجرای ــدی دبی ــد احم  دکترعبدالمجی
ملــی بــا بیــان ایــن کــه هــدف اصلــی مــا از برگــزاری ایــن 
ــر  ــگاه بزرگمه ــتان و دانش ــعه شهرس ــی توس ــش علم همای
بــود، گفــت: 50 مرکــز برجســته علمــی و کشــوری حمایــت 
ــر از  ــالم و200 نف ــش اع ــن همای ــزاری ای ــود را از برگ خ
ــا مــا همــکاری داشــته اند.  اســاتید دانشــگاه های مختلــف ب
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بزرگمهــر  افــزود: 700 مقالــه 
بــه دبیرخانــه ارســال شــد کــه 300 مقالــه پذیرفتــه شــد و 
ــورت  ــز به ص ــه نی ــتر و150مقال ــورت پوس ــه به ص 150مقال
ســخنرانی ارائــه خواهــد شــد و از 15اســتاد برجســته 

کشــوری جهــت ســخنرانی دعــوت شــده اســت.
 

فرماندار: ارائه راه کارهای عملی برای 
حل مشکالت 

ــت:  ــش گف ــن همای ــه ای ــز در افتتاحی ــات نی ــدار قاین فرمان
ــزار  ــمینارها را برگ ــت ها و س ــا، نشس ــی از همایش ه خیل
و شــرکت کرده ایــم و نشســت های علمــی را داشــته ایم 
ــم  ــتی ها را می دانی ــکالت و کاس ــا، مش ــا و نبایده و بایده
کــه  هســت  چراهایــی  و  پرســش ها  یک ســری  ولــی 
بایســتی بــه آن پاســخ داده شــود. کهن ترابــی افــزود: تمــام 
ــه  ــک دردی ک ــی و ی ــک درد اجتماع ــزرگ از ی ــب ب مکات
ــاید  ــه ش ــک دردی ک ــده؛ ی ــد ش ــوده متول ــاع ب در اجتم
خیلــی از افــراد بــه آن توجــه نکردنــد و به دنبــال معیشــت 
ــد  ــرادی بودن ــی اف ــی هســتند، ول ــره زندگ ــذران روزم و گ
کــه بــه ایــن درد توجــه کردنــد و به دنبــال راه حــل بودنــد 
ــح  ــد. وی تصری ــذاری کردن ــزرگ را پایه گ ــب ب ــک مکت و ی
ــوارد را  ــی از م ــه خیل ــم دغدغ ــا ه ــه، م ــرد: در جامع ک
ــم.  ــرح می کنی ــا مط ــت ها و همایش ه ــه در نشس ــم ک داری
ولــی چراهــای زیــادی باقــی می مانــد و پرســش هایی 
کــه به نظــر اینجانــب نخبــگان فکــری) اندیشــمندان و 
ــگان  ــا نخب ــل ب ــکاری و تعام ــد در هم ــران( بای صاحب نظ

ــن شــرح اســت: ــد، بدی ــران( پاســخ دهن ــزاری )مدی اب
ــردازی  ــردازی و نظریه پ ــم تئوری پ ــاً عالقه مندی ــرا عمدت چ
ــد  ــر عالقه من ــی کمت ــم ول ــرف بمانی ــام ح ــم و در مق کنی
هســتیم بــه مقــام عمــل پــا بگذاریــم. فکــر مــدرن داریــم 

ــتیم. ــی هس ــیار خوب ــر بس ــل توجیه گ ــی در عم ول
ــا بایدهــا و نبایدهــا را خــوب می دانیــم و آسیب شناســی  م
ــی  ــم. ول ــوب می دانی ــته را خ ــم. گذش ــوب می کنی ــم خ ه
این کــه در حــال زندگــی کنیــم و چگونــه زندگــی کنیــم و 
ــه برنامه ریــزی کنیــم؛ دچــار مشــکل و  ــرای آینــده چگون ب
ــت  ــری، محاســبه، عقالنی ــش می شــویم. چــرا آینده نگ چال
ــی و  ــخصی، اجتماع ــای ش ــه حوزه ه ــزی در هم و برنامه ری
ــی  ــدارد. چــه زمان ــا، هیــچ جایگاهــی ن سیاســی و اداری م
می خواهیــم از حــوزه حماســه بــه حــوزه محاســبه برســیم؛ 
ــه حماســه و شــعار و مهیــج کــردن  عالقه منــدی زیــادی ب
فضــا داریــم؛ ولــی چــه زمانــی می خواهیــم در یــک 
ــا  حــوزه ای کــه برمبنــای محاســبه و آینده نگــری باشــد؛ پ
ــم توانســت،  ــی خواهی ــه مهم ترچــه زمان ــم. و از هم بگذاری
بیــن نخبــگان فکــری و نخبــگان ابــزاری، بــه جــای تقابــل 

و عــدم اعتمــاد، تفاهــم و تعامــل برقــرار کنیــم.
وی گفــت: قاینــات ظرفیت هــا و پتانســیل های بســیار 
خوبــی در حــوزه گردشــگری داشــته و دارای میــراث غنــی 
ــن حــوزه دچــار  ــی در ای ــی و فرهنگــی می باشــد، ول تمدن
مشــکل هســتیم. زیــرا بــرای ایــن حــوزه یــک اســتراتژی و 
تعریــف مشــخصی نداریــم؛ ایــن کــه گردشــگری یــک کار 
ــی  ــت؛ در صورت ــک صنع ــا ی ــت و ی ــی اس ــس و تجمل لوک
کــه صنعــت اســت، بایســتی بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
گــردد و دولــت هــم حمایــت کنــد. وی در ادامــه گفــت: چرا 
ــت،  ــه اس ــور خاورمیان ــن کش ــوان امن تری ــه به عن ــران ک ای
بایــد کم تریــن حضــور گردشــگران را داشــته باشــد و ترکیــه 
شــاهد حضورگردشــگران زیــادی اســت. امیدواریــم در ایــن 
ــی  ــای عمل ــه راه حل ه ــخ گویی و ارائ ــرای پاس ــا ب همایش ه
ــب و  ــتان متناس ــات شهرس ــا مقتضی ــه ب ــی ک و راه حل های
در جهــت رفــع چالش هــا و مشــکالت شهرســتان باشــد؛ از 

ســوی اســاتید و پژوهشــگران ارائــه گــردد.
ــز  ــت نی ــط زیس ــوع محی ــه موض ــاره ب ــا اش ــی ب کهن تراب
گفــت: در ســال های گذشــته متخصصیــن هشــدارهای 
ــد  ــی نش ــا توجه ــد، ام ــت دادن ــوص طبیع ــادی  درخص زی
ــا  ــر م ــی تجدیدپذی ــع آب و در حــال حاضــر85 درصــد مناب
ــه  ــده ایم و ب ــی ش ــش آب ــار تن ــت و دچ ــه اس ــن رفت از بی
ــی شــدن روســتاها از ســکنه و  ــای آن شــامل: خال پیامده
ــت  ــت: 609 دش ــم. وی گف ــه نداری ــینی و...توج حاشیه نش
ــال از آن خــارج شــده  ــه300 دشــت فع ــال داشــتیم ک فع
ــازه های  ــده در س ــم در آین ــن ه ــت زمی ــت و فرونشس اس
شهرســازی و معمــاری را بــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد 
ــادی  ــش های زی ــه پرس ــوارد ب ــن م ــه ای ــام هم ــا تم و ب
ــم  ــود نمی دهی ــه خ ــده ای ب ــع کنن ــخ قان ــت پاس ــه هس ک
ــه  ــم ب ــت یازده ــه دول ــری ک ــه تدابی ــود را ب ــم خ و چش
حــوزه محیــط زیســت دارد، بســته ایم در صورتــی کــه 
دولــت آقــای روحانــی دولــت محیــط زیســتی اســت و بــه 
رغــم مشــکالتی کــه در همــه حوزه هــا در بحــث اعتبــارات 
هســت، ولــی در حــوزه محیــط زیســت و تهدیــدات زیســت 
محیطــی بــه رغــم تحریم هایــی، کــه بــود در بحــث 
اعتبــارات در اولویت هــای اول اعتبــارات اســت. وی در 
ــه  ــدم توج ــا و ع ــام نابخردی ه ــار تم ــرا ب ــت: چ ــه گف ادام
ــت و  ــک دول ــری را ی ــه و آینده نگ ــای جامع ــه واقعیت ه ب

ــردوش بکشــد. ــک نســل ب ــه و ی ــک مجموع ی
ــت در یــک مســیر مشــخص  ــزود: دول ــات اف ــدار قاین فرمان
ــا گاه یــک  ــا مشــکالت را حــل کنــد ام تــالش می کنــد، ت
عینــک بدبینــی و غیــر واقــع بینــی را بــه چشــم زده ایــم و 
بــه گفتــه رئیــس جمهــور برخــی نمی خواهنــد ببیننــد کــه 
برجــام در حــوزه گردشــگری، در حــوزه امنیتــی، در  حــوزه 
زیســت محیطــی چــه دســتاوردهای بزرگــی داشــته اســت 

ــدان دور تفاهــم و تعامــل  ــه چن ــده ای ن ــدوارم در آین و امی
ــن  ــه ای ــزاری منجــر ب ــگان اب ــگان فکــری و نخب ــن نخب بی
ــرای  ــی ب شــود کــه بســیاری از معضــالت و مشــکالت فعل

نســل آینــده باقــی نمانــد.

فالحتی: لزوم استفاده عملی از 
دستاوردهای همایش 

ــن  ــه اولی ــم اختتامی ــوه در مراس ــات و زیرک ــده قاین نماین
ــگری  ــت وگردش ــط زیس ــا، محی ــی  جغرافی ــش مل همای
ــی  ــدار در مبان ــعه پای ــت توس ــران قابلی ــت:  ای ــان داش بی
ــن  ــه ای از ای همیــن همایش هــا را داراســت و قاینــات نمون
ســرزمین کهــن بــا پیشــینه چنــد هــزار ســاله زندگــی بشــر 
را درخــود دارد. فالحتــی افــزود: قاینــات حــوادث تاریخــی 
ــی دارد و ایــن درکتــب تاریخــی مشــهود اســت کــه  فراوان
ــرای گردشــگری اســت، امــا ایــن  قابلیت هــای مســتعدی ب
ــد محیــط زیســت وگردشــگری در کشــور  ــه بای کــه چگون
ــرف و  ــد ح ــعه باش ــل توس ــه قاب ــد ک ــرایطی برس ــه ش ب
ــی  ــن همایش های ــه در چنی ــی دارد ک ــای فراوان حدیث ه
برگــزاری  از مســئولین  نتیجــه آن می رســیم. وی  بــه 
ــفاف و  ــورت ش ــش به ص ــد همای ــت فرآین ــش خواس همای
ــام  ــتان انج ــد در شهرس ــه کاری بای ــه چ ــن ک روشــن و ای
ــوان  ــه می ت ــه ک ــن آن چ ــن مت ــود و در ای ــاده ش ــود آم ش
ــرد  ــره ب ــرای آن به ــس ب ــت و مجل ــیل های دول از پتانس
ــی  ــتن اجرای ــش گذاش ــه نمای ــه ب ــا زمین ــردد، ت ــه گ ارائ
ــار  ــور دچ ــزود: در کش ــود. وی اف ــم ش ــش فراه ــن همای ای
مشــکالتی درحــوزه محیــط زیســت وگردشــگری هســتیم 
ــع توســعه  ــه ایــن دو موضــوع مان ــره ای ب ــگاه جزی و ایــن ن
اســت. وی تصریــح کــرد؛ در حفــظ محیــط زیســت و منابــع 
طبیعــی و در رونــق گردشــگری و اســتفاده از صنایع دســتی 
و میــراث فرهنگــی، همــه دلســوز هســتیم، امــا مشــکل مــا 
ــه توســعه  ــرای ایــن کــه ب ایــن اســت کــه بســته الزم را ب
پایــدار برســد در مســائل اجرایــی و قانون گــذاری نداریــم و 

ــا و مســائل باشــیم. ــن راه کاره ــال ای ــد دنب بای
ــن  ــود در ای ــات خ ــه تحقیق ــدوارم درنتیج ــت: امی وی گف
همایــش بــه ایــن مبحــث رســیده باشــید کــه اســتفاده از 
ــای  ــتفاده از ابزاره ــتی و اس ــع دس ــق صنای ــگر، رون گردش
ــور  ــا مح ــت ب ــط زیس ــه محی ــه ب ــی و توج ــع طبیع مناب
ــاه  ــعه، رف ــرای توس ــا ب ــه این ه ــه هم ــد،چرا ک ــان باش انس
و آســایش انســان اســت. وی افــزود: اگــر مــا ایــن قوانیــن 
ــرای  ــه ب ــزی ک ــل چی ــم و از اص ــاده کنی ــترها را آم و بس
ــکل  ــار مش ــم دچ ــت کنی ــم غفل ــزی می کنی آن برنامه ری
ــعه  ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــت: ب ــویم. وی اظهارداش می ش
پایــدار، نتایــج علمــی شــما بایــد در بســتر اجــرا قــرار گیــرد 
ــی داشــته  ــرار باشــد، بحــث مل ــر ق ــن بســتر اجــرا اگ و ای
ــی  ــک هماهنگــی و انســجام درون اجرای ــه ی ــاز ب باشــد نی
ــن  ــات از ای ــوت در قاین ــه و پایل ــوان نمون ــد به عن دارد و بای
ــا3 ســاله  ــه 2ی ــک برنام ــا اســتفاده شــود و طــی ی یافته ه
بــه یــک برنامــه زمان بنــدی برســیم و در چنــد ســال بعــد 
کــه دومیــن همایــش برگــزار شــد نتایــج عمــاًل دیــده شــود 
و توســعه پایــدار و امنیــت در گــرو مفاهیــم علمــی اســت 

ــیده اید. ــه آن رس ــگران ب ــاتید و پژوهش ــما اس ــه ش ک

***
دکتــر شــفیعی رئیــس دانشــگاه بزرگهمــر و دکتــر 
ــات در  ــن قاین ــا طنی ــه اختصاصــی ب احمــدی در مصاحب
مــورد نحــوه برگــزاری و نتایج ایــن همایــش توضیحاتی 

ــد. ــه می آی ــه در ادام ــه داد ک را ارائ

دکتر شفیعی: دانشگاه بزرگمهر به منظور 
ارائه راه کارها و برنامه ریزی عملیاتی  

همایش آمادگی دارد

ــن  ــار ای ــر از انتظ ــق و فرات ــیار موف ــزاری بس ــار برگ در کن
همایــش بایــد بــه بــرون داد قابــل توجــه ایــن همایــش در 

ــت. ــژه داش ــگاه وی ــر ن ــای زی محور ه
1 - نــگاه ویــژه بــه شــرق کشــور در راســتای نــگاه جهانــی 
ــط  ــده توس ــای آین ــن( در دهه ه ــد و چی ــرق ) هن ــه ش ب
ــی و  ــران الزام ــوری اســالمی ای ــردان نظــام جمه ــت م دول

ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب ــد فوریت چن
2 -باتوجــه بــه ســرمایه گذاری قابــل توجــه چیــن در 
پاکســتان و بنــدر گواتــر چنان چــه مســیر گواتــر بــه 
ــور  ــیر صعب العب ــک مس ــه ی ــتان ک ــیر پاکس ــن از مس چی
ــیر  ــاً مس ــد. قطع ــرانجام برس ــه س ــد، ب ــی می باش و طوالن
چابهــار بــه آســیای میانــه و افغانســتان تحت الشــعااع قــرار 
می گیــرد، لــذا ایــن مســیر ترانزیــت و ســرمایه گذاری 
ــه  ــد هرچ ــار بای ــدر چابه ــن بن ــیر و هم چنی ــن مس در ای
ــر  ــروز دی ــن ام ــه همی ــرا ک ــرد، چ ــورت گی ــریع تر ص س
اســت - فرامــوش نشــود کــه امنیــت نیــز در کنــار توســعه 

ــود. ــد ب ــروژه خواه ــن پ ــه ای ــادی نتیج اقتص
ــه ده گردشــی و پتانســیل های گردشــی شــرق  3 -توجــه ب
شهرســتان های  و  جنوبــی  خراســان  به ویــژه  کشــور 
قائنــات و زیــر کــوه یــک ضــرورت اســت، در صــورت ایجــاد 
ــن  ــاد ای ــر همت آب ــتاها و کوی ــاخت های الزم در روس زیرس
منطقــه می توانــد بــه یــک قطــب گردشــگری تبدیــل شــده 
و عوایــد زیــادی را بــر ایــن ایــن منطقــه خواهــد داشــت.

ــت در  ــتن جمعی ــود نگه داش ــا وج ــور ب ــرق کش ــت ش امنی
ایــن مناطــق تأمیــن خواهــد شــد - بنابرایــن عــالوه بــر دو 
محــور فــوق در ایــن راســتا ایجــاد بازارچــه مــرزی گمــرک 
و مناطــق ویــژه نیــز می توانــد بــه ایــن امــر مهــم و نهایــت 
ــان  ــد. در پای ــران کمــک شــایانی بکن ــه و ای ــت منطق امنی
ــگاه  ــش و دانش ــئولین همای ــه مس ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ارائــه  به منظــور  را  خــود  آمادگــی  قائنــات  بزرگمهــر 
ــای  ــی محوره ــی در تمام ــزی عملیات ــا و برنامه ری راه کاره

ــاز اعــالم مــی دارد. ــورد نی م

دکتر احمدی: اهداف همایش معرفی و 
توسعه  قاینات و دانشگاه بزرگمهر بود 

 دکتر احمدی به عنوان دبیر همایش ارزیابی شما 
از روند برگزاری همایش چگونه است؟ 

تمامــی  خدمــت  نباشــید  خســته  عــرض  ضمــن 
میزبــان  تیــم  مهمانــان،  مســئوالن،  دســت اندرکاران، 
ــم  ــرض کن ــد ع ــات بای ــتان قاین ــوب شهرس ــردم خ و م

ــط  ــا، محی ــی جغرافی ــش مل ــی همای ــوه اله ــول و ق ــه ح ب
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــگری ک ــت و گردش ــت، امنی زیس
ــد، در  ــزار می ش ــن برگ ــات و قای ــر قاین ــگاه بزرگمه دانش
در روزهــای 29 و 30 دی مــاه 1395 طبــق برنامــه دقیــق 
و منظــم در بخش هــای افتتاحیــه، ســخنرانی اســاتید 
ــزاری دوره هــای آموزشــی  ــزاری نمایشــگاه، برگ ــژه، برگ وی
و کارگاه هــا، ارائــه مقــاالت به صــورت شــفاهی و پوســتری، 
ــا  ــن ب ــد از اماکــن فرهنگــی طبیعــی قای اختتامیــه و بازدی
موفقیــت کامــل برگــزار شــد، از ایــن بابــت کامــل عــرض 
می کنــم کــه بازخــورد بســیار باالیــی داشــته و بــه جــرأت 
می تــوان گفــت رضایــت کامــل همــه مهمانــان و میزبانــان 

ــت. ــوده اس ــب نم ــی جل ــد باالی را در ح

در مــورد برنامه هــا و رونــد اجرایــی برگــزاری 
ــد؟ ــه فرمایی ــی را ارائ ــش توضیحات همای

ایــن همایــش، بــه طــور کلــی در چنــد بخــش برنامه ریــزی 
شــده بــود کــه تمامــی برنامه هــای تدویــن شــده بــه حالــت 
ــن همایــش حــدود  ــی شــد - در ای ــد و اجرای ــی درآم عمل
300 مقالــه به صــورت پوســتری و ســخنرانی ارائــه گردیــد 
- میهمانــان معــزز از اســتان ها و شــهرهای مختلــف ایــران 
حضــور داشــتند،که به طــور تقریبــی میزبــان بیــش از 150 

نفــر کشــوری و 150 نفــر اســتانی شهرســتانی بودیــم.
اســکان تمامــی مهمانــان، همــراه بــا پذیرایــی - نهار و شــام 
و حمــل و نقــل بــه عهــده دانشــگاه بزرگمهــر بــوده اســت 
کــه جــا دارد از تمامــی کســانی کــه تیــم دانشــگاه بزرگمهر 
را جهــت هرچــه بهتــر برگــزار شــدن ایــن همایــش ملــی 
یــاری رســاندند، تشــکر ویــژه کنــم - شــاید عنــوان نمــودن 
یــک بــه یــک درســت نباشــد. چــون مطمئنــم حتــی اگــر 
ــن  ــود و م ــش می ش ــث رنج ــد باع ــم بیفت ــر از قل ــک نف ی
دوســت دارم همــه را به عنــوان میزبانــان مهمان    نــواز و 
ارزشــمند قایــن همــراه بــا دوســتان دیگــر در ســایر شــهرها 
یــاد کنــم - اعــم از مســئولین و نهادهــا، بخــش خصوصــی، 
ــش  ــک بخ ــی ی ــه حت ــی ک ــه آن های ــز و هم ــردم عزی م

ــد. ــده گرفته ان ــه عه ــش را ب ــک از همای کوچ
خوشــبختانه نتایــج ایــن همایــش در کانال هــای خبــری و 
ــل  ــگاهی _ محاف ــی و دانش ــای علم ــانی، گروه ه اطالع رس
ــت و  ــده اس ــاد ش ــوب ی ــیار خ ــی بس ــی و خصوص عموم
ــد  ــاد نموده ان ــار از آن ی ــد انتظ ــر از ح ــده ای فرات ــی ع حت
و در قیــاس بــا مراکــز بــزرگ دانشــگاهی و اســتانی کشــور 

ــد. ــوان نموده ان عن
ــد و  ــق ش ــش محق ــزاری همای ــما از برگ ــداف ش اه
ــت؟ ــتاوردهایی داش ــه دس ــش چ ــی  همای ــور کل به ط
دســتاوردهای ایــن همایــش ملــی و عظیــم بــرای دانشــگاه 
ــر  ــه سراس ــن دو ب ــی ای ــه اول معرف ــن در وهل ــهر قای و ش
کشــور بــود، کــه بــه لطــف خــدا محقــق شــد، توســعه هــر 
ــتان و  ــم شهرس ــبختانه ه ــه خوش ــی ک ــار معرف دو در کن
ــج  ــد شــدند، چــون نتای ــر بهره من ــن ام هــم دانشــگاه از ای
ــاًل  ــورت کام ــژه به ص ــاتید وی ــخنرانی های اس ــاالت و س مق
علمــی و مــدون ایــن امــر را نشــان مــی داد، کــه بســیاری 
از آن هــا ازجملــه: مقــاالت دکتــر اســکندری ثانــی در مــورد 
توســعه و همایــش قاینــات - دکترخاک پــور - خانــم دکتــر 
ــکوفایی  ــردی و ش ــوم گ ــعه ب ــه وس ــری در زمین بوذرجمه

مناطــق روســتایی و ایــن امــر را نشــان مــی داد.
کتــاب چکیــده و ســی دی مجموعــه تمامــی مقــاالت 
همایــش در اختیــار مــردم و مســئولین دانشــگاهی و اداری 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق ــت بهره ب ــن جه قای
از  بودجــه ای  هیــچ  همایــش  ایــن  در  خوشــبختاته 
شهرســتان خــرج نشــد و بیــش از 95 درصــد صرفه جویــی 
در هزینه هــا رو داشــتیم، به طــوری کــه اعتبــار از خــارج از 
ــر  شهرســتان و حتــی اســتان جــذب شــده اســت و بیش ت
شــده اند  متقبــل  شــرکت کنندگان  خــود  را  هزینه هــا 
کــه در عــوض خدمــات ارزشــمندی بــه آن هــا ارائــه شــده 
اســت کــه موجبــات رضایــت 100 درصــدی همــه آن هــا را 
فراهــم نمودیــم، توســط هیــچ اداره ای در ســطح شهرســتان 
ــه  ــا ب ــت، ام ــن همایــش صــورت نگرف ــی از ای ــت مال حمای
حــق در کنــار مــا نماینــده محتــرم، فرماندارمعــزز، شــورای 
اســالمی شــهر و شــهردار بزرگــوار، ادارات محیــط زیســت 
زیســت  ســمن های  و  انجمن هــا  فرهنگــی،  میــراث  و 
محیطــی شهرســتان، خبرنــگاران، بخــش خصوصــی و 

ــام گذاشــتند. ــن ســنگ تم ــردم نازنی م

برگزاری همایش ملی جغرافیا،محیط زیست،امنیت و گردشگری  در قاینات

تأکید بر بهره گیری عملی از دستاوردهای همایش

3 گزارش- خبر
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قهـر بـاران
کی توانم قهر باران با زمین باور کنم
باور این گونه از افسانه ها کمتر کنم

همنشین سال هایم خشکسالی های سخت
با چنین هم خانه ای امسال را چون سر کنم

ترک ما کردی دگر از ما نمی گیری نشان
ابرهای تیره می خواهم که دامن تر کنم

می نشینم تا بیایی ساغر خشکم به کف
گر نیایی خون خود این بار در ساغر کنم

چشمه ها و دشت هایم خشک و سروم بی رمق
شکوه ات نگذار باران باز با داور کنم

منتظر می مانم ای باران بیایی باز هم
»باز باران با ترانه«باز هم از برکنم

می رسد باران لطفش بر تمام شهر من
از قدومش کوچه ها را غرق در گوهر کنم

شعر باران »امین«را گر کند تعبیر دوست
خشکسالی را برون از صفحه دفتر کنم

دل نوشته
باز بغض گلو را گرفته باز سینه ماالمال درد

گاه زمین به لرز می آید و قلب مردمم به درد 
مردم سرزمین من گاه دل به آب مسپارند و ماهی 

می شوند
گاه دل به خاک می دهند والله می شوند.

گاه در هجوم ازدحام لگدمال می شوند و زائر همیشه 
منا

گاه در آسمان باران می شوند و پایان خوش 
رنگین کمان

دوباره گوشه گوشه ی دلم گرفته...
هیچ کس گمان به آتش و حکایت گلستان نبرده بود 

محسنامینزاده

28 دی نشسـت مطبوعاتی نماینده قاینات 
و زیرکـوه بـا اصحاب رسـانه و مطبوعات 
ایـن  در دفتـر وی برگـزار شـد. فاحتـی در 
نشسـت پس از پاسـخ بـه سـؤاالت خبرنگاران 
و بیـان برخـی اقداماتـش در طـول چنـد مـاه 
گذشـته، در سـخنانی بـه بیـان برخـی نـکات 
در مـورد وضعیت سیاسـی- اجتماعـی قاینات 
پرداخـت. کـه در ادامه توجه خواننـدگان را به 
ایـن بخـش از مصاحبـه وی جلـب می کنیـم.  

• تعصبات سیاسی کنار گذاشته شود
نماینده قاینات و زیرکوه در این مصاحبه با اشـاره 
بـه برخی تعصبات سیاسـی در شهرسـتان، گفت: 
اگـر موضوعی برای شهرسـتان پیگیری می شـود، 
ممکـن اسـت از سـوی برخـی کارشـکنی هایی 
صـورت گیـرد کـه نتیجـه بـه نـام فـالن نماینده 
تمـام نشـود و تـا زمانـی کـه ایـن فضـای فکری 
حاکـم باشـد، اگر هر  نماینـده ای که باشـد قطعاً 
تغییـری در شهرسـتان حاصل نخواهد شـد و لذا 
بـاز هـم اعـالم می کنـم اگـر پیگیـری بـرای یک 
کاری در شهرسـتان صـورت می گیـرد ایـن را بـه 
نـام خـود نمی دانـم و بـرای ما فقـط خدمت مهم 
اسـت و بارهـا گفته ام این ها همـه از خدمات نظام 
اسـت و کارشـخص به تنهایی نیسـت و ما وظیفه 

پیگیـری را برعهـده داریم.

• دغدغه توسـعه شهرسـتان عملی باشد 
شعاری  نه 

وی با بیان این که باید از همه نخبگان سیاسـی و 
اجتماعی و فرهنگی شهرسـتان که در سایر نقاط 
کشـور حضوردارنـد، بدون توجه به تفکر سیاسـی 
بـرای پیشـرفت شهرسـتان بهـره برد گفـت: این 

آمادگـی را داریم که جلسـه ای بـا حضور نخبگان 
سیاسی و فرهنگی شهرسـتان گرفته شود و برای 
پیشـرفت و توسعه شهرسـتان از نظرات همه این 
صاحب نظـران اسـتفاده شـود. فالحتی گفـت: به 
زودی همایشـی هـم در این زمینـه گرفته خواهد 
شـد و از همـه نخبـگان سیاسـی و اجتماعـی و 
فرهنگـی قاینـی مقیم سـایر نقاط کشـور دعوت 
خواهـد شـد. وی افـزود: مـا هـم دغدغـه توسـعه 
شهرسـتان را به صـورت عملـی داریـم نـه این که 
فقـط شـعار داده شـود و لـذا نیـاز به یـک فضای 
فرهنگـی و فکـری در قایـن اسـت و همـه مـا از 
همـه طیف هـای سیاسـی و اجتماعـی بایـد برای 
توسـعه شهرسـتان های قاینات و زیرکـوه در کنار 
هـم تـالش کنیـم و مهم نتیجـه کار اسـت، حال 
بـه نـام هرکـس کـه می خواهـد تمـام شـود. وی 
افـزود: فرصت هـا برای قاینـات فراهم اسـت و هر 
کـس با هـر توانایی و قابلیتـی کـه دارد باید برای 

شهرسـتان کار کند.

نماینـده مردم قاینـات و زیرکوه در ادامه با اشـاره 
بـه پروژه هایـی کـه در شهرسـتان در حـال انجام 
اسـت، گفـت: مـن نمی گویـم نتیجـه پایـان این 
کارهـا کار مـن اسـت، قسـمتی از کار را پیگیری 
کـرده ام و منتـی هـم نمی گذاریـم و مـردم بایـد 
از  برخـی  درخصـوص  وی  ببیننـد.  را  نتیجـه 
کارهایـی که در شهرسـتان انجام می شـود و بوق 
وکرنـا نیـز می شـود، گفـت: بـه نظـر مـن این هـا 
بدعـت اسـت کـه هـر کاری انجـام می دهیـم بـا 
سـروصدا و تبلیغـات فراوان و بنر در سـطح شـهر 
باشـد و این هـا بایـد رفـع شـود. وی بـا اشـاره به 
ایـن که اگـر در جلسـه ای تنها شـرکت می کنیم 
حـرف و حدیث های فراوانی پشـت سرماسـت که 
تنهاسـت و کسـی همراهش نیست گفت: ما همه 
همشـهری هسـتیم و مـن هم مثـل سـایر مردم 
شـهرم هسـتم و اگـر در جلسـه ای هـم شـرکت 
می کنـم نیاز نیسـت در بـوق وکرنا شـود و صدها 
نفـر را بـا خود همـراه کنم و به نظـر من همه این 

بدعت هـا بایـد کنار گذاشـته شـود و همـه با هم 
برای توسـعه شهرسـتان تـالش کنیم .

• سنگ اندازی در اجرای کارها ظلم به نظام 
و مردم است

در  و حضـور  فالحتـی درخصـوص دهگردشـی 
جمـع مـردم روسـتاهای شهرسـتان گفـت: یکی 
از برنامه هـای مـا ایـن اسـت که مشـکالت پیش 
رو از دهیاران و شـورا پرسـیده می شـود و اداراتی 
کـه می تواننـد در رفع حل مشـکل کمـک کنند، 
بـا مـا همـراه می شـوند و نیـازی نمی بینیـم کـه 
همـه رؤسـای ادارات در این دهگردشـی ها حضور 
داشـته باشـند و اگـر هـم نیـازی باشـد در برخی 
از مواقـع بـا هماهنگی هـای انجـام شـده برخـی 
مدیـران کل نیز بـا ما همراه خواهند شـد و دلیل 
ایـن کـه در دهگردشـی اخیـر تعـداد اندکـی از 
مدیـران همراه بوده اند همین اسـت. وی با اشـاره 
بـه برخـی از دیدگاه هایی که در شهرسـتان وجود 
برخـی   از سـوی  کـه  و سـنگ اندازی هایی  دارد 
صـورت می گیـرد کـه فـالن کار انجـام نشـود که 
بـه نـام نماینـده تمـام می شـود گفـت: ایـن ظلم 
بـه نظام و مردم اسـت کـه اگر شـخصی به عنوان 
عـده ای  و  می کنـد  پیگیـری  را  کاری  نماینـده 
چـون آن شـخص را قبـول ندارنـد، سـنگ اندازی 
می کننـد و مـن بـاز هـم می گویم همـه خدماتی 
کـه ارائـه می شـود خدمـات نظام اسـت و بـه نام 
شـخص هم نیسـت. وی خطاب به اصحاب رسانه 
گفـت: رسـانه ها بـه دور از هرگونـه جناح بنـدی 
سیاسـی باید فضـای روبه رشـد مطالبه گرانه را در 
شهرسـتان ایجـاد کنند و نقـدی هم اگـر صورت 
می گیـرد، یـک نقـد منصفانه باشـد و همـه برای 
پیشـرفت شهرسـتان دسـت بـه دسـت یکدیگـر 

تـالش کنیم.

نماینده قاینات و زیرکوه در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد :

تعصبات سیاسی کنار گذاشته شود  
دغـدغه توسعه شهرستـان عملی باشـد نه شعـاری

ادبی ستون 

تقدیر امام جمعه قاین از 
برگزار کنندگان همایش ملی جغرافیا، 

محیط زیست  ، امنیت و گردشگری
امــام جمعــه قایــن در خطبه هــای نمــاز جمعــه قایــن از 
برگــزار کننــدگان همایــش علمــی جغرافیــا برگــزار شــد، 
ــار  ــت: همایشــی پرب ــی گف ــت ا... اصفهان ــرد. آی تشــکر ک
ــاتید  ــور اس ــا حض ــور ب ــگاه های کش ــطح دانش ــه در س ک
ــه  ــدوارم ک ــد و امی ــزار ش ــته برگ ــگران برجس و پژوهش
بازخــورد مقــاالت ارائــه شــده و پژوهش هــای انجــام شــده 
بــه نحــو احســن مــورد اســتفاده مســئولین قــرار بگیــرد.

 امضا تفاهم نامه میان 
شهرداری قاین و دانشگاه بزرگمهر

بیــن  آموزشــی  پژوهشــی؛  همــکاری  تفاهم نامــه 
شــهرداری قایــن و دانشــگاه بزرگمهــر بــا موضــوع اجــرای 
پروژه هــای تحقیقاتــی - کاربــردی ارائــه ســمینارها ،دوره 
ــای  ــزاری دوره ه ــای آموزشــی، برگ تخصصــی و کارگاه ه
ــی  ــای علم ــام بازدیده ــات، انج ــادل اطالع آموزشــی، تب

ــید. ــه امضــا رس و... ب

توزیع بسته های فرهنگی شهرداری قاین
80 بســته فرهنگــی در ایــن همایــش  دانشــگاه بزرگمهــر 
توســط شــهرداری و شــورای شــهر قایــن - شــامل کتــاب 
ــی -  ــب ا... رجب ــف نجی ــی تألی ــان جنوب ــا خراس جغرافی

شاســتی از آثــار باســتانی شــهر قایــن توزیــع شــد.

در حاشیه همایش ملی جغرافیا

اعظم پناهی
عضو انجمن ادبی سراج


