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بازار قاینات مشکالت فعلی 
چالش های پیش رو

ــا  ــن و ب ــهر قای ــورای ش ــوی ش ــته از س ــه گذش هفت
حضــور جمعــی از مســئولین ذیربــط جهــت رســیدگی 
و بررســی و ســاماندهی وضعیــت پنج شــنبه بــازار 
ــد.  ــکیل گردی ــهر تش ــواری ش ــه ای در ش ــن، جلس قای
ــروز  ــر و به خصــوص پــس از ب در طــول ســال های اخی
برخــی مشــکالت و مســائل اقتصــادی و رکــود در بــازار 
ــترده در  ــالی های گس ــروز خشکس ــر ب ــوی دیگ و از س
ــتی  ــت معیش ــدن وضعی ــه سخت ترش ــه ب ــات ک قاین
مــردم منطقــه کــه تــا حــد قابل توجهــی بــه کشــاورزی 

ــده اســت. ــروری وابســته اســت، انجامی و دامپ
ــد،  ــازار می باش ــت ب ــه وضعی ــوط ب ــه مرب ــائلی ک مس
باتوجــه بــه این کــه بخــش قابل توجهــی از افــراد 
زندگــی  و  معیشــت  مــا  منطقــه  در  خانواده هــا  و 
روزمره شــان بــا بحــث بــازار گــره خــورده اســت، 
ــه  ــازار ب ــا ب ــه هرحــال ب ــز ب ــه نی و ســایر اقشــار جامع
نوعــی ســروکار دارنــد، بــه ســرعت مــورد توجــه قــرار 
ــه  ــطح جامع ــم در س ــث روز و مه ــه بح ــرد و ب می گی

می شــود. تبدیــل 
ــی و همیشــگی در مــورد پنج شــنبه  بحث هــای طوالن
بــازار، گواهــی بــر ایــن مدعاســت. البتــه نکتــه مهــم و 
ــال ها  ــن س ــول ای ــه در ط ــت ک ــن اس ــه ای قابل توج
ــوارد مطرح شــده،  ــا و م ــن صحبت ه ــی ای ــم تمام به رغ
ــوارد کشــمکش ها  ــاره ای م ــوان گفــت در پ ــوز می ت هن
ــه ســرانجام مشــخصی نرســیده  ــن بحث هــا ب ــوز ای هن
اســت و بــه عبارتــی می تــوان گفــت، ایــن مشــکالت بــه 
ــه  ــده اســت. البت ــد اســتخوانی الی زخــم باقی مان مانن
ــدای  ــن ج ــازار قای ــکالت ب ــائل و مش ــت مس ــد گف بای
ــاف در  ــایر اصن ــر س ــائل گریبان گی ــکالت و مس از مش
ــران نیســت. از ایــن رو ضــروری اســت  ســایر نقــاط ای
ــات  ــات و نظری ــکالت از تجربی ــن مش ــل ای ــرای ح ب
ــرد  ــره ب ــاط کشــور به ــان در ســایر نق ــاف و بازاری اصن
ــش  ــای پی ــا چالش ه ــی ب ــرای رویاروی ــار آن ب و در کن
ــاف و  ــی از اصن ــه برخ ــده، ک ــن در آین ــازار قای روی ب
ــا آن  ــون ب ــور از هم اکن ــاط کش ــایر نق ــان در س بازاری
ــه  ــان هســتند، چــاره ای اندیشــید و ب ــه گریب دســت ب

قــول معــروف عــالج واقعــه قبــل از وقــوع نمــود.
یکــی از ایــن معضــالت کــه بی شــک در آینــده 
بــازار  متوجــه  را  جــدی  چالش هــای  و  بحث هــا 
خواهــد نمــود و طنیــن ســعی خواهــد نمــود بــه طــور 
ــاس  ــد اجن ــث خری ــردازد، بح ــه آن بپ ــی ب کارشناس
به صــورت اصطالحــاً خانگــی اســت کــه بی شــک 
بایــد از هم اکنــون چــاره ای عاجــل بــرای آن اندیشــید، 
ــرو  ــم روب ــا مشــکلی عظی ــاف ب ــر اصن ــار دیگ ــه ب وگرن
ــت  ــوار و طاق ــیار دش ــل آن بس ــه ح ــد، ک ــد ش خواهن

ــود. ــد ب ــا خواه فرس

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

ویـژگی نـروژ
دکتـر محمـود سـریع القلم، در یادداشـتی بـه 30 ویژگـی 

کشـور نـروژ اشـاره کرده اسـت...

امام جمعه قاین:
 آیت ا... هاشمی رفسنجانی یکی 
از شخصیت های بارز انقالب بودند

امام جمعه قاین در مراسم ارتحال ...

قاین در آستانه برگزاری دو رویداد ملی : 

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، 
امنیت وگردشگری

قوی ترین مردان ایران
ــن  ــا 1 بهم ــای 28 دی ت ــات در روزه ــتان قاین شهرس
ــی و ورزشــی ... ــی علم ــزرگ و مل ــداد ب ــان دو روی میزب
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حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری در مراسم هفتمین شب ارتحال آیت ا... هاشمی رفسنجانی :

هاشمی ركن این نظام بود/  خودمان خرابکاري نکنیم، بعد بگوییم كارنفوذي هاست

خدمات 
امیركبیر

 در سه سال 
صفحه 2

بررسی وضعیت پنجشنبه بازار در جلسه شورای شهر قاین:
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خدمات امیرکبیر در سه سال

میركبیر سـه سـال در رأس ا
دولـت بـود. معلوم می شـود 
سـه سـال وقت خیلی زیادی 
كـه  كارهایـی  همـه  اسـت. 
امیركبیـر انجـام داده و همـه 
تاریـخ  كـه  خاطـرات خوبـی 
و ملـت مـا از ایـن شـخصیت 
سـال  سـه  محصـول  دارد، 
اسـت. در دوران قاجاریـه، سـوء سیاسـت، بدفهمـی، 
شـخصیت های  مهم تریـن  تنبلـِی  و  مال دوسـتی 
مؤثـر، در وضع كشـور تأثیر می گذاشـت؛ امـا در این 
دوره هـم كسـی مثـل امیركبیـر بـه  وجـود می آیـد 
و نقـش پیشـرفت علمـی و تأثیـر علـم در پیشـرفت 
را در سـطوح سیاسـیون به درسـتی كشـف می كنـد.

حفظ روند پیشرفت امور با 
مسئولیت دادن به جوانان

ز اوایـل انقـاب، در كارهایـی كه در اختیـار من بوده، ا
بـه جوانـان مسـئولیت مـی دادم. اگـر مـا بـه جـوان 
اعتمـاد كنیـم - آن جوانـی كـه شایسـته دانسـتیم به 
او مسـئولیت بدهیـم و صاحیتـش را داشـت - از غیر 
جـوان، هـم بهتـر و مسـئوالنه تر هـم سـریع تر كار را 
انجـام می دهـد؛ هـم كار را تازه تـر و همـراه بـا ابتـکار 
بیشـتری تحویـل خواهـد داد. یعنی روند پیشـرفت در 
كار حفـظ می شـود. برخـاف غیـر جـوان كـه ممکـن 
امـا رونـد  انجـام دهـد،  بالفعـل خـوب  را  اسـت كار 

پیشـرفت در آن متوقـف خواهـد شـد. 

رهبری و سیره  با کالم 

در وصف قایـن 
شرق و غرب کشور ایران همه سیم و زر است          

هم شمال و هم جنـوبش پُر ز در و گـوهر است

چون خـراسان جنـوبی تاج شرق کشـور است              
ساکنانش حافظ امنیت و ناموس این بوم و بر است

هـر عـدو را کـو خیـالی در سـر اسـت                         
مردم و دانشجوی ما دائما ً در سنگر است

شهـر قـاین پـرورشگـاه بـزرگان بـوده است                   
قلعه کوهش، چون نگین در شرق ایران بوده است

خواجه نصرالدین طوسی این مکان مأوی گرفت         
تا کتـاب نـاصری را او نـوشت

مسجد جامع که ایوانش مصفای دل است                 
عـارفـان و عاشقـان را محفـل است

بـوالمفـاخر فخـر دوران بـوده است                          
هم نشین والیان و پادشاهان بوده است

زادگاه عارفان و شاعرانی چون ابوذر بوده است        
در مسیر جاده ابریشم و ارکان کشور بوده است

قاینات شهر زرشک و زعفران
زعفرانش ُشهره باشد درجهان

کوه و دشتش پر زسنگ معدن است                      
زعفـرانش داروی روح و تن است

هـرکه او را قاینـاتش مسکـن است                          
هم نشین مردمی یا خلق و خوی احسن است

هـرچه گویم من ز اوصافش کم است                       
این زبان را وصف قاین الکن است 

شعر

محمد حسن اباذری

مـام علـى )ع( در وصيـت به فرزند خود حسـن )ع(  ا
فرمـود: تـو چـه توقعـى دارى از ايـن مردمـى كـه 
اگـر عالم باشـى به تـو ايـراد مى گيرند و اگـر جاهل 
باشـى راهنمايـى ات نمى كننـد، اگـر در طلـب علـم 
برآيـى، مى گوينـد: خـود را بـه زحمت و زيـاده روى 
روا داشـته اسـت و اگـر از طلب علم دسـت بكشـى، 
مى گوينـد: ناتـوان و كـودن اسـت. اگـر در عبـادت 
دهـى،  به خـرج  اسـتوارى  و  تأكيـد  پـروردگارت 
مى گوينـد: خـود نمـا و ريـاكار اسـت و اگر سـكوت 
عاجـز  گفتـن  از سـخن  كنـى، مى گوينـد:  اختيـار 
اسـت و اگـر سـخن بگويـى، مى گوينـد: پرگوسـت. 
اگـر انفـاق كنـى، مى گويند: اسـير افكار اسـت و اگر 

صرفه جويـى كنـى، مى گوينـد: خسـيس اسـت.
اگـر بـه آن چـه آن هـا دارنـد، نيازمنـد شـوى، از تـو 
مى بُرنـد و بـه بدگويـى ات مى پردازنـد و اگـر به آنان 
اسـت  ايـن  مى كننـد؟!  تكفيـرت  نكنـى،  اعتنايـى 

خصوصيـت مـردم.

بزرگان سخن 

نـوری  ناطـق  حجت االسالم والمسـلمین 
ا...  آیـت  ارتحـال  هفتـم  مراسـم  در 
نمـود. گزیـده  هاشـمی رفسـنجانی سـخنرانی 

می آیـد: زیـر  در  وی  سـخنان 
ــمی  ــود هاش ــام فرم ــت. ام ــده اس ــمی زن هاش

ــده اســت. ــا نهضــت زن ــده اســت ت زن
ــود  ــن ب ــمی ای ــت ا... هاش ــات آی  از خصوصی
کــه بــه شــدت از ریــا و دورویــی بــدش 
ــر  ــودن متنف ــره ب ــمی از دو چه ــد. هاش می آم
ــزار  ــا ه ــروز برخی ه ــفانه ام ــا متأس ــود، ام ب
ــرای خــدا  چهــره هســتند. از نمونه هــای کار ب
در نــزد هاشــمی ایــن اســت کــه در ســال های 
مبــارزه امــام در نجــف از ایشــان خواســت کــه 
بــه ایــران نیایــد امــا هاشــمی بــه امــام گفــت: 
دارد  احتیــاج  بــه مــن  انقــاب  و  نهضــت 
ــتگیر  ــد و دس ــروم. آم ــران ب ــه ای ــد ب ــن بای م
ــت  ــر و مقاوم ــمی صب ــر هاش ــد.درس دیگ ش
اســت. هاشــمی صبــر را ذلــه کــرده بــود. مــن 
ــر و مقاومــت  ــن همــه صب ــات از ای گاهــی اوق

ــدم. ــرد می مان ــن م ای
 قبــل از انقــاب مــن بــرای ماقــات زندانیــان 
ــال  ــیدم ح ــان پرس ــی از زندانی ــم. از یک رفت
ــمی  ــت: هاش ــت؟ او گف ــور اس ــمی چط هاش
ــاال در  ــه ح ــد ک ــکنجه کرده ان ــدر ش را آن ق
ــمی را در  ــه هاش ــت. روزی ک ــتان اس بیمارس
انتخابــات ۹2 رد کردنــد، ســفرم را لغــو کــردم 

ــم. ــزد ایشــان رفت ــه ن و ب
 گفتــم حالتــان چطــور اســت و چــه کار 

می خواهیــد بکنیــد؟ گفــت: وقتــی بــرای 
ــادی جمــع  ــودم جمعیــت زی ــه ب ــام رفت ثبت ن
شــده بودنــد و مــردم گریــه می کردنــد. وقتــی 
ثبــت نــام کــردم پیــش خــودم گفتــم کــه ایــن 
اســتقبال، مســئولیت ســنگینی بــا ایــن ویرانی 
ــم رد  ــی صاحیت ــت. وقت ــم داش ــور خواه کش
ــم  ــب های زندگی ــن ش ــب آرام تری ــد، آن ش ش
بــود، چــون هــم وظیفــه ام را انجــام دادم و هــم 

ــار مســئولیت از دوشــم برداشــته شــد. ب
ــاط  ــی بس ــزت زگیت ــا ع ــه ب ــان ک ــا آن خوش
ــن  ــای ای ــد، زکااله ــد و رفتن ــش برچیدن خوی
آشــفته بــازار، محبــت را پســندیدند و رفتنــد، 

ــان کــه در ایــن صحنــه خــاک چــو  خوشــا آن
خورشــیدی درخشــیدند و رفتنــد. خوشــا آنــان 
ــد  ــد و نلغزیدن ــت نهادن ــا در وادی دوس ــه پ ک

ــد. و رفتن
را  کشــور  هاشــمی  می گفتنــد  مغرضانــی 
بــه بــاد می دهــد. امــا هاشــمی بــه مــن 
می گفــت: بــه ایــن حرف هــا گــوش نکــن 
بایــد  را  کشــور  نیســتند،  متوجــه  این هــا 
تشــییع  در  کــه  مصاحبــه ای  در  ســاخت. 
ایشــان، ســردار ســلیمانی انجــام مــی داد، 
ــر  ــا آخ ــت: هاشــمی ت در وصــف هاشــمی گف

همــان بــود کــه از اول بــود.

ــارش  ــخ در کن ــی در تاری ــر شــخصیت بزرگ ه
سرگذشــت  شــما  اســت.  بــوده  جفایــی 
ــدق را  ــانی و مص ــت ا... کاش ــر، آی ــر کبی امی

نیــد. ا می د
در ســال های اخیــر کســانی بــه نــزد هاشــمی 
مقابــل  در  چــرا  می گفتنــد:  و  می رفتنــد 
نمی دهیــد.  نشــان  واکنــش  تخریب هــا 
معظــم  مقــام  و  انقــاب  گفــت:  هاشــمی 
ــه  ــتند. ب ــن هس ــای م ــط قرمز ه ــری خ رهب
ــرد. ــم ک ــور نخواه ــن دو عب ــه از ای ــچ وج هی
ــد بگوییــم  ــم، بع ــان خرابــکاري نکنی خودم
کارنفوذي هاســت ایــن تعریــف نفــوذ را قبــول 

ــدارم . ن
ــا  ــم تهمت ه ــی رغ ــه عل ــدم ک ــی می مان گاه
نامایمــات و در حالــی کــه کوهــی از مشــکات 
وجــود داشــت در جلســه مجمع تشــخیص آرام و 
بــا لبخنــد حضــور پیــدا می کرد.خیلــی بد اســت 
ــا  ــه آن ه ــتند ب ــا هس ــخصیت هایمان ت ــه ش ک
توهیــن کنیــم و تــا رفتنــد بــر ســرمان بزنیــم.

ــوم هاشــمی  ــا مرح ــال ب ــش از ۵0 س ــن بی م
ــه کاری  ــم ک ــهادت بده ــم ش ــودم، می توان ب
ــرای خــدا انجــام نمــی داد. شــما  ــه غیــر از ب ب
را می دانیــد.  بهشــتی  ا...  آیــت  مظلومیــت 
ــه او شــد و بعــد  ــد کــه چــه جفا هــا ب می دانی
از ایــن کــه بــه شــهادت رســید. مشــخص شــد 
کــه چــه کســی را از دســت داده ایــم. آخریــن 
ــن  ــد از ای ــود و بع ــمی ب ــان هاش ــن مظلوم ای
ــد. ــی باش ــه کس ــت چ ــه نوب ــد ک ــدا می دان خ

کتر محمود سـریع القلم، در یادداشـتی به 30 د
ویژگی کشـور نروژ اشـاره کرده اسـت.

1 - ۹۷ درصد مردم با اینترنت کار می کنند.
2 - باالتریـن صنـدوق ذخیـره دولـت در را جهـان 

دارد: 88۴ میلیـارد دالر.
3 - مـردم نـروژ چهارمیـن مردم خوشـحال جهان 

بعد از دانمارک، سـوئیس و ایسـلند.
۴ - هر ۹ دانش آموز یک معلم دارند. 

۵ - طـی 23 سـال گذشـته، نـرخ تـورم حـدود 2 
درصـد بوده اسـت.

۶ - طـی 3۵ سـال گذشـته، نرخ بیـکاری حدود ۴ 
درصد بوده اسـت؛

۷- بـا پنـج میلیـون جمعیـت، 3۴۵ میلیـارد دالر 
تولیـد ناخالـص داخلـی دارد. 

8-طوالنی تریـن تونل جاده ای جهـان را دارد: 2۴/۵ 
کیلومتر.

۹- کشـور بر اساس قانون اساسـی 181۴ مدیریت 
می شـود: 203 سال پیش.

10- 33 درصد کشور جنگل است.
11 - ششـمین کشـور در راحتی کسـب و کار در 

میان 18۹ کشـور. 
12 - کشور 11۴۵ سال پیش تأسیس شده است.

13- ۶8 درصد جامعه شاغل است.
و  بیـان  آزادی  بهداشـت،  دموکراسـی،  در   -1۴

دارد. را  جهانـی  اول  رتبـه  زندگـی،  کیفیـت 
1۵ - کشـور بـا مجموعـه ای از دولـت رفـاه، نظـام 
مدیریـت  دموکراسـی  سوسـیال  و  سـرمایه داری 

می شـود.
 1۶ - 30 درصـد نیـروی کار توسـط دولـت به کار 

گرفته شـده است.
آلومینیـوم،  مخابـرات،  نفـت،  صنایـع   -  1۷
توربین هـای آبـی و  بزرگتریـن بانـک، دولتی اسـت.
18 - ۷۴/3 درصـد مـردم عضـو کلیسـای نـروژ 

هسـتند.
از  مهاجـر  درصـد جمعیـت کشـور   1۶/3 -  1۹

خاورمیانـه یـا آفریقـا اسـت.
20 - روز 1۷ مـاه مـه کـه روز ملـی اسـت مـردم 
تئاتـر،  بـه  می پوشـند  را  خـود  لبـاس  بهتریـن 

می رونـد. جشـن  و  کنسـرت 
21 - بـا 1۴12 کشـتی، ششـمین نـاوگان تجاری 

جهـان را دارد.
22 - اکثریـت بـا نـام کوچـک یکدیگـر را خطاب 

القـاب  افـراد  فامیـل.  اسـم  بـا  بعضـاً  می کننـد، 
ندارنـد. 23 - تـا سـال 202۵، مصـرف بنزین برای 

خودروهـا بـه پایـان می رسـد؛
2۴ - چهارمیـن کشـور در دنیـا در تسـلط مـردم 
به زبان انگلیسـی در خارج از کشـورهای انگلیسـی 

زبان. 
2۵ - 8/۷ میلیـارد دالر سـرمایه گذاری مسـتقیم 

خارجی. 
2۶ - امید به زندگی: مردان 81، زنان 8۴ سال.

2۷ - دولت از بخش کشـاورزی به شـدت حمایت 
می کند.

28 - نـرخ مالیـات افـراد ۴۷ درصـد. نـرخ مالیـات 
شـرکت ها: 2۷ درصـد.

2۹ - کارآمدتریـن و بـا ثبات ترین کشـور جهان با 
باالترین نـرخ عدالت اجتماعی. 

30 - در شـاخص های توسـعه انسـانی طـی 1۵ 
سـال گذشـته: رتبـه اول یـا دوم.

یک داستان عبرت آموز
اسـتالین که فوت کرد، خروشـچف جانشـین او 
در کنگره حزب کمونیسـت شـروع بـه بازگویی 
جنایـات اسـتالین کرد. حاضرین تعجـب کرده بودند 
کـه چگونـه یـک رهبـر از رهبر پیشـین چنیـن تند 
انتقـاد می کنـد. در حیـن سـخنرانی ناگهـان فـردی 
خطـاب بـه خروشـچف فریـاد زد: پـس تـو آن زمان 
کجـا بـودی؟ سـالن سـاکت شـد خروشـچف رو بـه 
جمعیـت گفـت: چـه کسـی ایـن سـؤال را پرسـید؟ 
کسـی جـواب نـداد دوبـاره گفـت: کسـی کـه ایـن 
سـؤال را پرسـید، بایسـتد. امـا هیچ کس بلند نشـد. 
خروشـچف در حالـی کـه لبخنـد بـر لـب داشـت 

گفـت: در آن زمـان مـن جـای تـو نشسـته بودم!

ناطق نوری: هاشمی ُركن این نظام بود
 خودمان خرابکاري نکنیم ، بعد بگوییم كارنفوذي هاست

30 ویـژگی نـروژ

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
با توجه به این که در جهت اجرای دادنامه به شماره 9509975660400443 صادره از حوزه 4 
شورای حل اختالف قاین مربوط به محکوم له آقای ابراهیم بخشی علیه آقای سید هاشم علوی نژاد 
یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1380 سفید رنگ با شماره انتظامی 286ص37 ایران52 
متعلق به محکوم علیه آقای سید هاشم علوی نژاد توقیف گردیده است فلذا در اجرای ماده 114 
قانون اجرای احکام مدنی خودرو مذکور به مبلغ45/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق 
مزایده به فروش می رسد. شرايط مزايده: 1 - جلسه مزایده  چهارشنبه مورخه1395/11/13 از 
ساعت 9:30 صبح لغایت 11 صبح با حضور طرفین و نماینده محترم دادستان در دفتر اجراي احکام  
شوراهای حل اختالف دادگستري قاین برگزار خواهد شد.2- متقاضیان میتوانند در مدت 5 روز قبل 
از جلسه مزایده از مال 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.
گلشاهی - مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان قاین
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 قاین در آستانه برگزاری دو رویداد ملی :

اولین همایش ملی جغرافیا، محیط 
زیست ، امنیت وگردشگری

 قوی تـرین مـردان ایـران

 

شهرســتان قاینــات در روزهــای 28دی تــا 1 بهمــن میزبــان دو 
رویــداد بــزرگ و ملــی علمــی و ورزشــی  خواهــد بــود. مســابقه 
قوی تریــن مــردان ایــران از روز 28 دی تــا1 بهمــن در ســالن 
ســیمرغ دانشــگاه پیــام نــور قایــن و همایــش ملــی جغرافیــا، محیــط 
ــه میزبانــی دانشــگاه بزرگمهــر  زیســت، امنیــت وگردشــگری کــه ب
ــن  ــی ای ــا مســئولین اجرای ــی ب ــد شــد. در گفت وگوی ــزار خواه برگ
ــن  ــی آخری ــه بررس ــتان، ب ــی در شهرس ــش مل ــابقه و همای دو مس
مربــوط  اخبــار 

به آن ها پرداختیم.
حمیــد یعقوبــی رئیــس کمیتــه قوی تریــن مــردان خراســان 
جنوبــی  گفــت: یازدهمیــن دوره مســابقات قوی تریــن مــردان 
ــا حضــور 100ورزشــکار از 1۵ اســتان، در ســالن ورزشــی  ــران ب ای
ســیمرغ دانشــگاه پیام نــور قایــن برگــزار می شــود. وی گفــت: 
ــران  ــردان ای ــن م ــه مســابقات قوی تری ــار اســت ک ــن ســومین ب ای
ــار  ــن ب ــرای دومی ــن ب ــود و قای ــزار می ش ــی برگ ــان جنوب در خراس
میزبــان ایــن مســابقات اســت. یعقوبــی افــزود: کیفیــت ایــن دوره از 
ــی  ــم جهان مســابقات بســیار باالســت و آیتم هــای آن براســاس آیت
ــد شــد. ــزام خواهن ــی اع ــه مســابقات جهان ــر ب ــر برت اســت و10 نف

ــبکه  ــابقات از ش ــن  مس ــال ای ــه فین ــتقیم مرحل ــش مس وی از پخ
ــرداد. ــز خب ــن نی ــه 1 بهم ــیما در روزجمع ــوم س س

ــط  ــا، محی ــی جغرافی ــش مل ــی همای ــر اجرای ــدی دبی ــر احم دکت
ــد  ــزار خواه ــه 28 و 2۹ دی برگ ــگری ک ــت وگردش ــت، امنی زیس
ــه  ــش ک ــن همای ــی از ای ــیار خوب ــتقبال بس ــت: اس ــز گف ــد، نی ش
ــه ۷00  ــب ب ــود و قری ــزار می ش ــات برگ ــار در قاین ــن ب ــرای اولی ب
ــر  ــی همایــش ارســال شــد کــه 300 اث ــه اجرای ــه دبیرخان ــه ب مقال
پذیرفتــه شــد. وی افــزود: در حاشــیه برگــزاری ایــن همایــش ملــی 
نمایشــگاهی از دســتاوردهای صنایــع دســتی وگردشــگری اســتان و 
شهرســتان قاینــات و نیــز نمایشــگاه محیط زیســت و نمایشــگاهی از 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــگاه برگ ــتر در دانش ــورت پوس ــاالت به ص مق
کارگاه هــای  همایــش  ایــن  برگــزاری  حاشــیه  در  افــزود:  وی 
ــز  ــور نی ــگاه های کش ــته دانش ــاتید برجس ــور اس ــا حض ــی ب آموزش
خواهیــم داشــت. احمــدی گفــت: امیدواریــم میزبانــان خوبــی بــرای 
میهمانــان ایــن همایــش علمــی در دانشــگاه بزرگمهــر قایــن باشــیم.

گزارش

ــد و س ــاب می آی ــه حس ــر ب ــل مرگ ومی ــومین عام ــا س ــور م ــان در کش رط
ــرطان  ــایع ترین س ــرد. ش ــر را می گی ــزار نف ــش از 30 ه ــان بی ــاالنه ج س
ــرطان های  ــامل: س ــب ش ــرد و زن( به ترتی ــع کل م ــاس جم ــر اس ــران )ب در ای
پوســت، معــده، پســتان، روده بــزرگ، مثانــه، دســتگاه خون ســاز، مــری می باشــد. 
ــتند،  ــگیری هس ــل پیش ــرطان ها قاب ــد از س ــی درص ــش از س ــه بی ــا ک از آن ج
ــرل  ــای کنت ــاری و راه ه ــن بیم ــا ای ــنایی ب ــت آش ــی جه ــود مطالب ــاش می ش ت

ــان شــود.  آن بی
ســرطان نوعــي اختــال در ســرعت تکثیــر و تمایــز ســلولي اســت کــه مي توانــد 
ــاي  ــه بافت ه ــه ب ــا حمل ــد و ب ــني رخ ده ــر س ــدن و در ه ــي از ب ــر بافت در ه
ــراد  ــاالنه اف ــود. س ــرگ ش ــه م ــدید و در نتیج ــاري ش ــب بیم ــدن موج ــالم ب س
ــس  ــرطان پ ــد. س ــن مي رون ــرطان ها از بی ــواع س ــه ان ــا ب ــر ابت ــیاري در اث بس
ــران  از اختــاالت قلبــي عروقــي دومیــن علــت شــایع مرگ ومیــر در جهــان و ای
ــه ورزش، مصــرف  ــی ب ــی، بی توجه ــای غلطــی هم چــون کم تحرک اســت. رفتاره
ــای  ــتفاده از غذاه ــات، اس ــه دخانی ــرف بی روی ــرب، مص ــم و چ ــای پرحج غذاه
دودی و کبابــی، بی خوابــی، اســترس، امــواج و پرتوهــا، اضافــه وزن، رواج اســتفاده 
ــای دوره ای و...  ــدادن معاینه ه ــام ن ــده، انج ــواد نگهدارن ــا م ــاده ب ــای آم از غذاه
چنــان بــه عادت هــای معمولــی زندگــی مــا تبدیــل شــده اند کــه تــرک آن غیــر 

ــل تصــور و در برخــی مواقــع »موجــب مــرض« اســت!  قاب
از مهم ترین عوامل مؤثر در ایجاد سرطان مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 - عوامل فیزیکي
ــده )  ــزه کنن ــاي یونی ــاب ( وپرتوه ــش )نورآفت ــاوراي بنف ــعه م ــوص اش  به خص

ــي ( ــارات اتم ــخیصي  وانفج ــرداري تش ــر ب تصوی
2 -عوامل شیمیایي

 مــوادي مثــل: آهــن، نیــکل، کــروم، آرســنیک، پنبــه نســوز، بعضــي از رنگ هــا، 
حشــره کش ها، نگــه دارنده هــاي مــواد غذایــي ماننــد نیتریــت، بعضــي از 
قارچ هــا، بعضــي از داروهــا ماننــد ســیگار و ذرات معلــق موجــود در هــواي 

ــدرن ــي و م ــهرهاي صنعت ش
3 -عوامل ارثي

ــه ســرطان هاي  ــا ب  اســتعداد خانوادگــي و آمادگــي ژنتیکــي به خصــوص در ابت
معــده، پســتان، روده بــزرگ، ریــه و رحــم مؤثرنــد.

۴ -عوامل ویروسي
 به ویژه سرطان هاي دهانه رحم، حلق و بیني و نوعي از سرطان خون.

۵ -سن افراد 
ــه  ــود و ب ــف مي ش ــی ضعی ــتم ایمن ــه سیس ــت این ک ــه عل ــن، ب ــراد مس در اف
مــرور زمــان تغییراتــي در هســته ســلول ها حاصــل مي شــود، شــیوع ســرطان ها 
ــروز  ــن ب ــنین پایی ــط در س ــرطان ها فق ــي از س ــه بعض ــد، البت ــش مي آی افزای

ــتند. ــي هس ــنین جوان ــص س ــط مخت ــز فق ــر نی ــي دیگ ــد و برخ مي کنن
۶ -تغذیــه نامناســب در ایجــاد ســرطان های روده بــزرگ، مقعــد و پســتان نقــش 

زیــادي دارد.
۷ -سیگار کشیدن           

8 - ورزش نکردن
ــر از جنجــال و  ــي پ ــک زندگ ــي مي شــوند. ی ــف سیســتم ایمن ــث ضع ــه باع هم
اســترس نیــز همیــن اثــر را خواهــد داشــت. اکثــر افــراد بــا آگاه شــدن از ابتــا بــه 
ــي  ــج احساس ــر فل ــه در اث ــوند، به طوري ک ــادي مي ش ــرس زی ــار ت ــرطان دچ س
ــي  ــه زندگ ــودن ب ــدوار ب ــود. امی ــدید مي ش ــا تش ــي آن ه ــف ایمن ــي ضع و روان
ــود  ــاج را بهب ــدون ع ــاري ب ــک بیم ــد، ی ــي مي توان ــاال حت ــه ب ــتن روحی و داش

ــتان،  ــه، پس ــد از: ری ــب عبارتن ــان به ترتی ــرطان ها در زن ــایع ترین س ــد. ش بخش
روده بــزرگ، لوزالمعــده، تخمــدان، غــدد لنفــاوي و خــون. ســرطان دهانــه رحــم 
حــدود ۵0 ســال پیــش اولیــن علــت مرگ ومیــر ناشــي از ســرطان در کشــورهاي 
ــه دو ســوم  ــوده اســت، امــا میــزان مرگ ومیــر ناشــي از آن اکنــون ب پیشــرفته ب
ــر ناشــي از ســرطان  ــت مرگ ومی ــه و در حــال حاضــر هشــتمین عل ــل یافت تقلی
اســت، علــت چنیــن کاهشــي در مرگ ومیــر تشــخیص زودرس و به موقــع 
بیمــاري اســت. ســرطان گــردن رحــم دومیــن ســرطان شــایع دســتگاه تناســلي 
زنــان در سراســر جهــان و پنجمیــن ســرطان بعــد از ســرطان هاي ریــه، پســتان، 
روده و جســم و رحــم در سراســر جهــان اســت کــه حــدود %۶ کل ســرطان های 

ــه آن اختصــاص دارد. ــان ب زن
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه حــدود یــک ســوم ســرطان هایی کــه در 
ــد،  ــاط دارن ــم، ارتب ــا آن چــه کــه می خوری ــه مــرگ می شــوند، ب ــت منجــر ب نهای
ــدون  ــد. ب ــاط دارن ــه ارتب ــا تغذی ــل 3۵ درصــد ســرطان ها ب ــه حداق به طــوری ک
شــک اســتعداد ابتــا بــه ســرطان در افــراد مختلــف بــه دلیــل تفــاوت وراثتــی، 
بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. عــاوه بــر ویژگی هــای وراثتــی، عوامــل بیرونــی نیــز 
ــد. فیبــر قســمتی از ســاختمان ســلول  در ایجــاد ســرطان ها نقــش بســزایی دارن
گیاهــی اســت کــه دســتگاه گــوارش انســان قــادر بــه هضــم آن نمی باشــد، ولــی 
ایــن مــاده بــه حرکــت غــذا در لولــه گــوارش و دفــع ضایعــات آن در بــدن و در 
ــواد  ــرف م ــد. مص ــک می کن ــوارش کم ــتگاه گ ــامتی دس ــظ س ــه حف ــه ب نتیج
ــر  ــرطان مؤث ــوص س ــا به خص ــیاری از بیماری ه ــش بس ــردار در کاه ــی فیب غذای
ــازه دارای  ــات، غــات کامــل )ســبوس دار(، ســبزی ها و میوه هــای ت اســت. حبوب

ــل پیشــگیری از ســرطان شــامل: ــر می باشــند، عوام ــادی فیب ــدار زی مق
ــن،  ــا کاروت ــامل بت ــا ش ــن ویتامین ه ــیدان: ای ــواد آنتي اکس ــا و م 1 - ویتامین ه
ــرات  ویتامـــین E، و ویتامیــن C موجــود در ســبزي جات و میــوه، 2 - چــاي: اث
ــتگاه  ــه دس ــتاز دهنده ب ــاي متاس ــا توموره ــاط ب ــاي در ارتب ــرطاني چ ــد س ض
ــده  ــناخته ش ــیا و ... ش ــت، لوکمــ ــه، پوس ــد، ری ــتان، کبــ ــدد پس ــوارش، غ گ
اســت. مصــرف 10 فنجــان چــاي ســبز در روز باعــث تأخــــیر در ایجاد ســــرطان 
پوســت مي گــردد،3 - پرهیــز از فســت فــود، نوشــابه و نمــک کمتــر، پرهیـــز از 
ــرات ضــد ســرطاني  ــي: اث ــان آور محیطــی، ۴ - گوجه فرنگ ــل زی اســترس و عوام
ــه،  ــه رحــم، ســـینه، ری گوجه فرنگــي در پیشــگیري از ســرطان هاي دهــان، دهان

کولــون، پانکــراس، پروســتات، رکتــوم و مـــري شــناخته شــده اســت.
ــون  ــینه، کول ــرطان ها س ــگیري از س ــدم در پیش ــبوس گن ــش س ــا: نق -۵ فیبره
شــناخته شــده اســت،۶ - ســبزیجات و غــات و حبوبــات در پیشــگیري از بعضــي 

ــد.  ــزایي دارن ــر بس ــب تأثی ــر قل ــاي کرون ــرطان ها و بیماري ه س
۶-اطــاع  رســانی مناســب: در نهایــت این کــه فعالیت هایــی نظیر:جلــب حمایــت 
ــرای حمایــت از  مســئولین، ســازمان ها و جلــب مشــارکت NGO هــا و مــردم ب
برنامه هــای پیشــگیری، ارتقــای آگاهــی جامعــه در جهــت پیشــگیری و تشــخیص 
ــل  ــرطان های قاب ــری س ــف غربالگ ــی مختل ــای آموزش ــق برنامه ه زودرس از طری

پیشــگیری در کاهــش بــروز و شــیوع ســرطان ها نقــش مؤثــری دارنــد .
۷ - جلوگیــری ازتابــش مســتقیم اشــعه آفتــاب بــر روي پوســت، 8 -عــدم 
ــتفاده از  ــدم اس ــاد،۹ - ع ــدار زی ــه مق ــوری جات ب ــی جات و ش ــتفاده از ترش اس

ــاعت در روز ــم س ــرک و ورزش نی ــرخ کردنی،10-تح ــای س غذاه

سـاماندهی  موضـوع  بـا  قایـن  شـهر  شـورای  جلسـه 
پنج شـنبه بـازار قاین برگزار  شـد. دراین جلسـه اعضای 
شـورای شـهر قاین و شـرکت کنندگان نظرات و پیشـنهادات 
خـود را درخصـوص اوضـاع پنج شـنبه بـازار قایـن بیـان کردند.
یکی از موضوعات مطرح شـده در این جلسـه شـایعه تعطیلی 
پنـج شـنبه بـازار بـود کـه اعضـای شـورا و شـرکت کنندگان 
در جلسـه آن را فقط شـایعه دانسـته و اعام داشـتند آن چه 
مد نظر اسـت سـاماندهی پنج شـنبه بـازار اسـت نه تعطیلی 
آن. حقگـو نائـب رئیـس شـورای شـهر قایـن بـا بیـان این که 
عرضـه و تقاضـا در بـازار قیمت را تعیین می کنـد گفت: مردم 
قیمـت اجنـاس را باتوجـه بـه میـزان عرضـه و تقاضـا تعیین 
می کننـد و لـذا ایـن بازرسـی هایی کـه گاه در سـطح بـازار 
صـورت می گیـرد، ممکـن اسـت بازار سـیاه درسـت کند چرا 
کـه در بازرسـی ها اقام درجه یک مسـتقیم ارائه نمی شـود و 
اجناسـی که گاه از لحاظ کیفیت در سـطح پایین تر هسـتند 
بـه متقاضیـان عرضـه می شـود و افـرادی هـم هسـتند کـه 
اجنـاس بـا کیفیـت را بـا قیمـت باالتر تهیـه می کننـد و لذا 
بـه جای بازرسـی ها و تعییـن قیمت ها، باید براسـاس عرضه و 

تقاضـا قیمت تعیین شـود.
رزمـی یکـی دیگـر از اعضـای شـورای شـهر قاین نیـز گفت: 
شـایعاتی مطـرح می شـود کـه پنـج شـنبه بـازار می خواهـد 
تعطیل شـود، درصورتی که شـهرداری و شـورای شـهر قاین 
هیـچ وقـت تعطیلی پنج شـنبه بازار را مدنظر نداشـته اسـت. 
شهرسـتانی یکـی دیگر از اعضای شـورای شـهر قایـن با بیان  
ایـن کـه یکـی از اقدامات مهم شـورای وقت قایـن پایه گذاری 
پنج شـنبه بـازار بـود، گفـت: بـا توجـه بـه تجمیـع خریـد در 

یـک مکان مـردم هـم از این موضوع احسـاس رضایـت دارند 
و شـرط ایـن اسـت کـه نظـارت کافی بـر فـروش محصوالت 
صـورت گیـرد. وی بیـان داشـت: یکـی از علل اصلـی مراجعه 
مـردم به پنج شـنبه بازارعرضه میوه ارزان در پنج شـنبه بازار 
اسـت و اگـر انحصـار میوه در شـهر شکسـته شـود مـردم نیز 
از اطـراف به پنج شـنبه بـازار مراجعـه نخواهندکـرد و میوه با 
قیمـت مناسـب تر در سـطح شـهر نیـز دراختیـار مـردم قرار 
خواهـد گرفـت. وی گفـت: بـه هرحال ما شـاهد هسـتیم که 
حتی عده ای از میوه فروشـان سـطح شـهر میوه مورد نیازشان 
را از ایـن بـازار تهیـه و بـا قیمـت باالتـری در سـطح شـهر به 

می رسـانند. فروش 
قرائـی عضو شـورای شـهر قایـن و رئیس شـورای اسـتان نیز 
بـا تأکید برسـاماندهی پنج شـنبه بـازار گفت: با توجـه به این 
کـه در پنـج شـنبه بـازار قیمت برخـی از اجنـاس به خصوص 
میـوه مناسـب اسـت، اکثرمـردم در ایـن روز نسـبت به تهیه 
اقـام مـورد نظـر خـود اقـدام می کننـد و مهم تریـن کار و 
خواسـته مـردم سـاماندهی و فراهـم نمودن امکانـات درمحل 

پنج شـنبه بازار اسـت.
کاظمی رئیس شـورای شـهر قاین دراین جلسه گفت: شورای 

شـهر قاین و شـهرداری هیچ گاه نظری بر تعطیلی پنج شـنبه 
بـازار نداشـته اسـت و از ابتدای امـر هدف ما سـاماندهی پنج 
شـنبه بـازار بـوده اسـت و آن چـه در جلسـات متعـدد مطرح 
شـده اسـت ارائه یک راه کار مناسـب اسـت که بتوانیم ضمن 
نظـارت کافـی بـر پنج شـنبه بـازار اقـام ضـروری را با قیمت 
مناسـب درایـن مـکان ارائه دهیم و این نیـاز به همکاری همه 

ارگان هـای مربوطه دارد.
نـوروزی شـهردار قایـن بـا بیـان این کـه پنج شـنبه بـازار بـه 
پیمانـکار واگـذار شـده اسـت و پیمانـکار براسـاس تعهـدات 
خـود طبـق قـرارداد عمل می کنـد، گفت: با توجـه به مباحث 
مطـرح شـده درخصوص حصارکشـی و سـایر اقدامات مدنظر 
بایسـتی بـا پیمانـکار نیـز موضوعات مطـرح و قطعـاً برخی از 
خواسـته ها مـورد بررسـی و در صـورت امـکان اجرایی خواهد 
شـد. گلـزاری نماینـده شـبکه بهداشـت و درمـان قایـن نیـز 
در ایـن جلسـه گفـت: شـبکه بهداشـت ودرمان قایـن وظیفه 
نظـارت بـر وضعیت بهداشـتی بـازار را برعهـده دارد و با توجه 
بـه بازرسـی های انجـام شـده مـواردی از جملـه: مـواد غذایی 
زیـر نـور مسـتقیم آفتـاب قـرار دارد و یـا این کـه میوه هایـی 
کـه مورد اسـتفاده مردم اسـت در شـرایط نامطلوبـی به مردم 

ارائـه می شـود و نیـاز اسـت که بـا ایجاد سـکوهای مخصوص 
و تفکیـک مـواد غذایی از بقیه اقام در پنج شـنبه بـازار اقدام 

گردد.
امینـی معـاون عمرانـی و برنامه ریزی فرماندار قاین نیـز در این 
جلسـه با بیان این که باید یک راه کار اساسـی برای سـاماندهی 
پنج شـنبه بـازار ارائه شـود،گفت: هـدف اصلی ما این اسـت که 
مـردم از وجـود روزبازارهـا سـود ببرنـد و لـذا بایسـتی نظـارت 
بیشـتری بر اقام موجـود در روزبازارها که در شهرسـتان قاین 

در روزهای پنج شـنبه دایر اسـت داشـته باشیم.
صاحبـی رئیـس اداره صنعـت، معـدن وتجـارت شهرسـتان 
قایـن نیـز در این جلسـه بر همـکاری این اداره بر سـاماندهی 
و شناسـایی افـراد حاضـر در پنج شـنبه بـازار تأکیـد کـرد 
وگفت: سـاماندهی فروشـندگان در دسـتور کار ما قرار دارد و 
هم چنیـن نظارت بر پنج شـنبه بـازار با همکاری اتـاق اصناف 

بـا جدیت بیشـتری انجـام خواهد شـد.
و  فنس گـذاری  بـازار،  پنج شـنبه  در  مناسـب  نـور  تأمیـن 
تفکیـک  بـازار،  پنج شـنبه  محوطـه  آسـفالت  حصارکشـی، 
غرفه ها، سـاخت سـرویس بهداشـتی وآب خـوری، ارائه کارت 
شناسـایی و کارت سـامت به فروشـندگان و... از جمله موارد 
مطرح شـده در این جلسـه بـود. هم چنین الزم به ذکر اسـت 
کهن ترابـی فرمانـدار قاینـات بـه اتفـاق معـاون برنامه ریزی و 
امـور عمرانی فرمانداری، شـهردار، رئیـس اداره صنعت، معدن 
و تجـارت و رئیـس شـورای شـهر قایـن بـه منظـور بررسـی 
مشـکات و سـاماندهی پنج شـنبه بازار شـهر قایـن، از آن به 
صـورت میدانـی بازدیـد و از نزدیک با تعدادی از شـهروندان و 

کسـبه دیـدار و گفت وگـو نمود.

بررسی مشکالت روستای گرماب
 با حضور بخشدار مركزی

بـا حضـو بخشـدار مرکـزی، اعضـای شـورا و دهیـار 
گرمـاب، مسـائل و مشـکات ایـن روسـتا در دفتـر 
بخشـدار مورد بررسـی قرار گرفت. در ایـن دیدار ضمن بحث 
و تبادل نظـر درخصوص مسـائل روسـتا، برنامه آتـی دهیاری 
و سـایر دسـتگاه های اجرایی، و گزارشـی از اهـم فعالیت های 
صـورت گرفتـه ارائه شـد. هم چنین مهندس بیکـی به اتفاق 
شـازهی رئیـس راه و شهرسـازی قاینـات از محل مـورد نظر، 
بـرای تغییـر مسـیر جـاده مواصاتـی بـه روسـتای گرمـاب 
بازدیـد نمودند. جـاده مواصاتی روسـتاهای گرماب و تیگاب 
بـه جـاده اصلی قایـن - خواف کـه  محل قرارگیری پاسـگاه 
مهدی آبـاد نیـز می باشـد، دارای پیـچ خطرنـاک می باشـد و  
جابه جایـی ایـن مسـیر ضـروری اسـت. کـه پـس از بازدیـد 
میدانـی انجام شـده از مسـیر مـورد نظر مقرر گردید مسـیر 
مذکـور و نحـوه اتصـال آن بـه جـاده اصلـی توسـط راه و 
شهرسـازی شهرسـتان به صـورت کارشناسـی بررسـی و در 
اسـرع وقـت اقدامـات الزم در ایـن خصـوص صـورت پذیرد. 
سـپس در ادامـه مهنـدس بیکـی از پـروژه در حـال احـداث 
سـرویس بهداشـتی عمومی روسـتای ابراهیم آباد بازدید و به 
دهیار درخصوص تسـریع در روند تکمیـل پروژه تأکید نمود. 
در ادامـه بـه روسـتای امیرآباد سرچشـمه عزیمـت و با مردم 

روسـتا دیـدار نمود .

برگزاری دوره پزشکی كوهستان 
ــکاری  ــا هم ــن ب ــتان قای ــوردی شهرس ــأت کوهن هی
اداره ورزش وجوانــان و اداره بهزیســتی دوره پزشــکی 
کوهســتان را بــا حضــور مربیــان وکوهنــوردان آقــا و خانــم از 
شهرســتان های قایــن، بیرجنــد و طبــس بــا مدرســی دکتــر 
فریــدون بیاتانی از مدرســان مجــرب فدراســیون کوهنوردی 
برگــزار نمــود. شــرکت کنندگان در ایــن دوره بــا انــواع 
ــیب دیدگان  ــا آس ــداد ب ــوه ام ــتان و نح ــیب های کوهس آس
آشــنا شــدند و آمــوزش یافتنــد. درپایــان ایــن دوره آزمونــی 
ــرف  ــدگان ازط ــد و قبول ش ــه ش ــرکت کنندگان گرفت از ش

فدراســیون گواهینامــه دریافــت خواهنــد نمــود.

 ارسال اولین محموله كمک های 
مردمی شهرستان برای مدافعین حرم 

اولیــن محمولــه کمک هــای مردمــی شهرســتان قایــن 
شــامل 2 هــزار بســته خشــکبار و لبــاس گرم بــه ارزش 
ــی از  ــه همــت جمع ــه  ب ــان ک ــزار توم ــون و200ه 2 میلی
ــگاه  ــر و پای ــه بنی هاشــم مســجد غدی ــوان هیئــت عقیل بان
بســیج الزهــرا)س( آمــاده شــده بــود، بــرای مدافعیــن حــرم 

ارســال شــد.

اخبار كوتاه شهرداری
 اجرای آسـفالت مشـارکتی دبیرسـتان شـاهد پسران 
ابـرار به صـورت مشـارکتی بـا آمـوزش  و پـرورش بـه 

مسـاحت 2000 متـر مربـع و ۷0 میلیـون تومـان هزینه
بـه مسـاحت ۹00  فرخ آبـاد 1۴  در  آسـفالت  اجـرای   *

مترمربـع بـا هزینـه 2۷ میلیـون تومـان
* جلسـه ای  بـا حضور شـهردار و مسـئولین شـهرداری با 

مسـئولین کانون هـای تبلیغاتـی برگـزار گردید.

امام جمعه قاین: 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی یکی از 

شخصیت های بارز انقالب بودند 
امـام جمعـه قاین در مراسـم ارتحـال آیت ا...  هاشـمی 
رفسـنجانی کـه بـا حضـور گسـترده مـردم در مسـجد 
جامع قاین برگزار شـد اظهارداشـت: در بسیاری از کشورهای 
خاورمیانـه انقـاب شـکل گرفـت، اما به چند سـال نرسـیده 
سـرنگون شـد امـا پایه هـای انقاب اسـامی ایران بـه برکت 
وجـود رهبـر کبیر انقاب، توسـل بـه ائمه و به برکت اسـام 
و قـرآن هـر روز محکم تـر می شـود و دلیل سـرنگونی انقاب 
در سـایر کشـورها به دلیل نداشـتن پایه های اساسـی انقاب 
افـرادی در  انقـاب  پیـروزی  بیـان داشـت: در  اسـت. وی 
کنـار امـام )ره( بودندکـه بسـیارتأثیرگذار و مهـم بودند، این 
شـخصیت ها درکنـار امـام و رهبری نقش مهمـی در پیروزی 
انقـاب داشـتند. آیـت ا... اصفهانـی با اشـاره به حضـور آیت 
ا... رفسـنجانی در دوران قبـل از انقـاب در کنـار امـام )ره(و 
بعـد از آن در دوران انقـاب درکنـار رهبری گفـت: وی یکی 
از شـخصیت های بـارز انقـاب بودنـد به طـوری که از ایشـان 
به عنـوان یکـی از سیاسـتمداران بـزرگ کشـور و دنیـا یـاد 
می کننـد و اکثـراً دنیـا از سیاسـت وی تعجـب کـرده بودنـد 
و ایـن انقـاب باعـث معرفـی این شـخصیت ها به مردم شـد 
و اگـر ایـن انقـاب نبـود، هیـچ گاه ایـن شـخصیت ها دیـده 
نمی شـدند و شـناخته نمی شـدند. وی بیـان داشـت: ثمـره 

ایـن شـجره انقاب معرفی افـرادی هم چون آیت ا... هاشـمی 
رفسـنجانی بود. 

 تجلیل از پیشکسوت عکاسی قاین

ــدان،  ــت هنرمن ــأن و منزل ــت ش ــتای پاسداش در راس
ــات  ــامی قاین ــاد اس ــگ و ارش ــت اداره فرهن سرپرس
ــاج  ــدار ح ــن دی ــدان قای ــد از هنرمن ــی چن ــراه تن ــه هم ب
زین العابدیــن اســماعیل زاده از پیشکســوتان عکاســی قایــن 
ــن  ــه ای ــرام ب ــر و ادای احت ــی ضمــن تقدی ــت. میرزنگوی رف
پیشکســوت گران قدرگفــت: عکاســان در میــان هنرمنــدان 
ــا  ــد ب ــتند و بای ــوردار هس ــی برخ ــگاه خوب ــه از جای جامع
ــان باشــیم. ــات آن ــدردان زحم ــل از پیشکســوتان، ق تجلی

وی بــا تأکیــد بــه ترویــج فرهنــگ احتــرام و تکریــم 
پیشکســوتان هنــر، خاطرنشــان کــرد؛ احتــرام بــه بزرگ تــر 
ــی، فرهنگــی  ــن آموزه هــای اخاق و پیشکســوت از مهم تری
ــی و  ــرمایه ای فرهنگ ــه س ــت ک ــان اس ــا ایرانی ــی م و دین
ــانی  ــژه کس ــگان به وی ــود و هم ــی محســوب می ش اجتماع
کــه در حــوزه فرهنگ وهنرفعالیــت دارنــد، وظیفــه در حفــظ 
و ارتقــای آن دارنــد. حــاج زین العابدیــن اســماعیل زاده 
متولــد 131۵قایــن از اولیــن عکاســان قاین و از پیــر غامان 
حضــرت ابــا عبــدا... )ع(، مــداح اهــل بیــت،  حافــظ قــران و 

ــد.  ــز می باش ــاعر نی ش

 بررسی وضعیت پنجشنبه بازار در جلسه شورای شهر قاین

 اعضای شورای شهر قاین: قصد تعطیلی پنج شنبه 
بازار را نداریم، به دنبال ساماندهی آن هستیم
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برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و امید
كاركنان شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان قاین

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــی  ــی، ورزش ــنواره فرهنگ ــزاری جش ــات از برگ قاین
ــه  ــر و هفت ــه فج ــام ده ــت ای ــبکه بهداش ــان ش کارکن

ــر داد. ــاری خب ــاه ج ــن م ــرطان در بهم س
دکتــر حمیــدی رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان قایــن 
ــان  ــی کارکن ــی، ورزش ــنواره فرهنگ ــت: جش اظهارداش
ــرطان در  ــه س ــر و هفت ــه فج ــام ا... ده ــت ای گرامی داش
بهمن مــاه از یکــم تــا بیســتم بهمن مــاه جــاری در 

ــود. ــزار می ش ــن برگ ــهر قای ش
وی بــا بیــان این کــه جشــنواره فرهنگــی، ورزشــی ویــژه 
بــرادران در رشــته های فوتســال، بدمینتــون، دارت، 
ــن  ــزود؛ ای ــود، اف ــزار می ش ــطرنج برگ ــگ و ش پینگ پن
جشــنواره فرهنگــی فرهنگــی، ورزشــی توســط کمیتــه 
رفــاه و ورزش کارکنــان شــبکه و ورزش کارکنــان شــبکه 
قاینــات و بــا همــکاری بســیج جامعــه پزشــکی قاینــات و 

ــات برگــزار می شــود. بســیج جامعــه پزشــکی قاین
ــنواره  ــزاری جش ــداف برگ ــان اه ــدی در بی ــر حمی دکت
گفــت: لــزوم و اهمیــت ورزش و تمرینــات ورزشــی بــرای 
ــن  ــد محققی ــد و تأکی ــورد تأیی ــه م ــرد در جامع ــر ف ه
ــوده و یکــی از نیازهــای مهــم ادارات نشــاط  ســامت ب
و شــادابی کارکنــان در محیــط کاری اســت کــه اثــرات 
مثبــت و ســازنده ای در نحــوه عملکــرد آن هــا و بازدهــی 
مطلــوب در ارائــه خدمــات بــه مراجعیــن خواهــد داشــت.
ــتری  ــه بیش ــان توج ــه ورزش کارکن ــاز ادارات ب ــذا نی ل
ــنواره های  ــرد: جش ــان ک ــند. وی خاطرنش ــته باش داش
ــه  ورزشــی زمینه ســاز شــادابی شــور و نشــاط در جامع
ــم از نهادینه ســازی  ــوع اع ــداف متن ــا اه ــه ب هســتند ک
فرآینــد  بــه  کمــک  جامعــه،  در  ورزش  فرهنــگ 
اجتماعــی،  مهارت هــای  ارتقــای  اجتماعی شــدن، 

تقویــت کار تیمــی و... برگــزار می شــود.

شعر
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ایـن روزهـا در کنـار اتفاقـات مهـم شهرسـتان 
کـه برگـزاری مسـابقات مـردان آهنیـن و نیـز 
زیسـت،  محیـط  جغرافیـا،  ملـی  همایـش  نخسـتین 
امنیـت وگردشـگری، یـک اتفـاق مهـم دیگـر نیـز 
تحـت عنـوان »قاین 1396، نخسـتین شـهر هوشـمند 
ایـران« در حال روی دادن اسـت، شـروع این پروژه 
کـه بـرای نخسـتین بـار در ایـران اجـرای می گردد، 
بهانـه ای شـد تـا بـا مدیـر اجرایی ایـن پـروژه گفت 
آن  جزئیـات  مـورد  در  و  باشـیم  داشـته  وگویـی 

گزارشـی تهیـه نماییـم.
• لطفًا خودتان را معرفی کنید؟

شـرکت  مدیرعامـل  آریان مهـر  مصطفـی 
آرتــاگسترخراسان جنوبـی و مدیـر اجرایـی ایـن 

هسـتم. قایـن  در  پـروژه 
پیش از این آرتـاگستر را با جامعه رفاهی آرتـا 

• می شناختیم، در این  مورد توضیح می دهید؟
شـهر  سـه  در  هم اکنـون  آرتــا  رفاهـی  جامعـه 
اسـتان )قاین، فـردوس و طبس( بـا بیش از 200 
واحـد صنفـی و درمانی از 20 دی ماه آغاز شـده و 
تـا پایـان خردادماه ۹۶ ادامه دارد که سـهم شـهر 
قایـن ۷3 واحـد صنفـی و ۶ واحـد درمانی اسـت.
• لطفـًا بـه طـور مختصرشـهر هوشـمند را 

دهید؟ توضیـح 
بانـک اطاعـات شـهر بر پایـه جـی آی اس با دقت 
بسـیار بـاال و بـدون محدودیـت در تعـداد المـان، 
در  همـه  کـه  توصیفـی  مشـخصه های  و  مـکان 
قالـب یـک سـامانه و نرم افـزار سـاده و کاربـردی 

در اختیـار شـهروندان قـرار می گیـرد.
• در سـامانه شـهر هوشـمند چـه امکاناتی 

در اختیـار شـهروندان قـرار می گیرد؟
در ایـن سـامانه سـه محـور مـورد بررسـی قـرار 
بـر  اطاعـات  محـور  نخسـت  اسـت.  گرفتـه 
»مـکان  آن  بـه  اصطاحـاً  کـه  مـکان  مبنـای 
مبنـا« می گوینـد. دوم محـور شـبکه مجـازی بـا 
موضوعیـت تجـارت الکترونیکی و اشـتراک گذاری 
جسـتجوی  و  تحلیـل  محـور  سـوم  اطاعـات. 

اطاعـات بـر پایـه دو محـور یـاد شـده
• می توانیـد ایـن مـوارد بـه بـا ذکـر یـک 

مثـال توضیـح دهیـد؟
به طـور مثـال تنهـا یکـی از ده ها امکانـات آن این 
اسـت که شـما یک رسـتوران را جسـتجو کرده و 

صفحـه رسـتوران را باز می کنیـد. در آن اطاعاتی 
نظیـر عکـس، فیلـم، قیمت هـا و ... را می بینیـد، 
بـا مدیـر آن ارتبـاط برقـرار می کنیـد، سـفارش 
غـذا یـا رزرو میـز می دهید، بر روی نقشـه مسـیر 

حرکـت رسـتوران را مشـاهده و طی کنیـد و ...
• ایـن ایـده از کجـا گرفتـه نشـأت گرفتـه 

اسـت؟
توسـعه روزافزون سـامانه های اینترنتـی و مجازی 
و...  اینسـتاگرام  تلگـرام،  ارث،  گـوگل  قبیـل  از 
 ... و  دیـوار، شـیپور  نظیـر  داخلـی  نرم افزارهـای 
بـر آن شـدیم تا بـا تلفیـق امکانات کاربـردی این 
سـامانه ها، ایـن سـامانه جدیـد را راه انـدازی نماییم.

• آیا این پروژه نمونه مشابه دیگری هم دارد؟
این سامانه در نوع خودش بی نظیر است.

• چه سـازمان و یـا شـرکت های دیگری در 
این پـروژه با شـما همـکاری می کنند؟

شـهر هوشمند پروژه مشـترک سه شرکت آرتاگستر 
خراسـان جنوبی، ساج گسترکاسـپین )جی آی اس ( 

و مبتکران شـهر هوشـمند کیش )آی تی( است.
• چگونـه امـکان ایـن فراهم شـد کـه این 
پـروژه نخسـتین بـار در قاین اجرا شـود؟

تـاش و اصـرار مـا بـر ایـن بـود کـه ایـن پـروژه 
نخسـتین بـار در قاین اجرا شـود تا ضمـن این که 
از پتانسـیل های این شـهر اسـتفاده می گـردد، نام 

»قایـن« بـه عنـوان نخسـتین شـهر ایـران در امر 
هوشـمند سـازی ثبـت گردد.

• زمـان بندی اجرای این پروژه چگونه اسـت؟
مراحـل آن بدیـن شـرح اسـت: 1 - جمـع آوری 
میدانی اطاعات مشـاغل و اماکن شـهری شـروع 

از ۹۵/11/01 تـا  ۹۵/12/1۴،
المان هـای  اطاعـات  میدانـی  جمـع آوری   -  2
شـهری از نیمـه اسـفند لغایـت نیمه اردیبهشـت. 
3 -بارگـذاری اطاعات و ارائه نخسـتین نسـخه از 

نرم افـزار در ابتـدای تابسـتان ۹۶
• درخواست شما از مردم و مسئولین چیست؟
از مسـئولین محتـرم انتظـار داریـم در سـالی که 
بـا نـام »اقتصـاد مقاومتـی  اقـدام و عمـل« مزین 
شـده ایـن پـروژه دانش بنیـان بومـی را حمایـت 
نمـوده و مـردم عزیز شـهرمان نیـز در جمع آوری 
نهایـت  مـا  آمارگیـران  بـا  شـهری  اطاعـات 
همـکاری را نماینـد تـا همـه در ثبت ایـن افتخار 
بـزرگ بـرای شـهرمان سـهم خـود را ایفـا نماینـد.
بـا تشـکر از وقتـی کـه در اختیـار مـا   •
مراحـل  می توانیـم  مـا  آیـا  دادیـد،  قـرار 
اجـرای این پـروژه را برای آگاهـی مردم در 

نماییـم؟ منعکـس  آتـی  شـماره های 
بلـه حتمـا، بنده هم از شـما بابت پوشـش خبری 

این پـروژه سپاسـگزاری می کنم.

گفت وگوی اختصاصی طنین قاینات با مدیر اجرایی شهر هوشمند

قاین 1396، نخستین شهر هوشمند ایران


