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شورا قول شفاف سازی داد
ــود  ــمی خ ــه کار رس ــاز ب ــس از آغ ــم پ ــورای پنج ش
ــدام  ــاخص ترین اق ــن و ش ــهریورماه 96 در اولی در ش
خــود، تصمیــم بــه برکنــاری مجتبی نــوروزی شــهردار 
قایــن گرفــت. پیرامــون چگونگــی و رخدادهــای ایــن 
ــف و فضــای مجــازی،  ــع مختل ــدام شــورا در مجام اق
و  شــد  بــدل  و  رد  متفاوتــی  نظــرات  و  بحث هــا 
ــی  ــز در مصاحبه های ــورا نی ــس ش ــی رئی ــی قرائ حت
توضیحاتــی درخصــوص برکنــاری نــوروزی و نحــوه و 

ــام داد. ــهردار، انج ــاب ش ــورا در انتخ ــت ش سیاس
ــن  ــرات ای ــه واکاوی و اث ــدارم ب ــد ن ــا قص در اینج
موضــوع بپــردازم، امــا نکتــه ای کــه بعــد از روی 
ــاید  ــن و ش ــن م ــه ذه ــم ب ــورای پنج ــدن ش کارآم
ــادر شــد، نحــوه اطالع رســانی  ــر همشــهریان متب اکث
و شــرح اقدامــات شــورا بــا توجــه بــه عملکــرد ضعیــف 
ــا  ــگ ب ــانه ای تنگاتن ــاط رس ــارم در ارتب ــورای چه ش
مــردم و نیــز اجــرای قوانیــن شــوراها بــود. به گونــه ای 
کــه در شــورای چهــارم پــس از درخواســت های 
ــورد  ــده در م ــه بن ــتان و از جمل ــگاران شهرس خبرن
ــارم  ــورای چه ــورا، ش ــی ش ــات علن ــزاری جلس برگ
ــات  ــزاری جلس ــر برگ ــم ب ــن تصمی ــی نمادی در اقدام
ــی  ــه تمام ــت و ب ــنبه گرف ــای دوش ــی در روزه علن
ــنبه  ــورا در روز دوش ــه ش ــد ک ــالم ش ــهروندان اع ش
و هــر شــهروند  برگــزار می کنــد  علنــی  جلســه 
ــل  ــورا در مح ــه ش ــرکت در جلس ــرای ش ــد ب می توان
ــل،  ــد. در عم ــدا کن ــور پی ــورا حض ــات ش ــاق جلس ات
ــای  ــیدگی اعض ــرای رس ــی ب ــل زمان ــنبه ها تبدی دوش
ــز  ــی نی ــد و از طرف ــردم ش ــای م ــه گالیه ه ــورا ب ش
ــنبه  ــه دوش ــورا ب ــن ش ــیار روتی ــای بس ــی کاره برخ
ــذاری  ــدان تأثیرگ ــات چن ــد و تصمیم ــول می ش موک

در آن جلســه اتخــاذ نمی شــد.
ــورای  ــه ش ــز این ک ــوع و نی ــن موض ــه ای ــه ب باتوج
ــی  ــدن، نشســت مطبوعات ــع روی کارآم پنجــم از موق
ــرآن  ــود، ب ــوده ب ــزار ننم ــانه برگ ــاب رس ــرای اصح ب
ــرح موضــوع  ــه و ط ــورا رفت ــه ش ــا شــخصاً ب ــدم ت ش
ــرای  ــه، ب ــد جلس ــه ای از رون ــه خالص ــم. در ادام نمای
اطــالع خواننــدگان گرامــی طنیــن قاینــات آورده 

می شــود.
تمامــی  کــه  مفیــد  بســیار  جلســه  ایــن  در   «
اعضــای محتــرم شــورا بــه همــراه سرپرســت محتــرم 
ــود  ــه خ ــتند، از دغدغ ــور داش ــن حض ــهرداری قای ش
ــرد  ــار و عملک ــفاف اخب ــق و ش ــکاس دقی ــرای انع ب
شــورا به خصــوص بــا ترکیــب جدیــدی کــه بــه خــود 
ــن  ــگاه شــورا در بی ــزل جای ــز تزل ــه اســت، و نی گرفت
مــردم، ســخن بــه میــان آوردم و بــه ضعــف شــورای 

ــودم و... ــاره نم ــوص اش ــن خص ــارم در ای چه
ادامه در صفحه3

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

هشدار آیت ا...  العظمی شبیری زنجانی نسبت 
به کاهش جایگاه علمی و اجتماعی روحانیت: 

روحانیت باید در کنار 
مردم قرار گیرد

 روزهای دیالیزی کودک 2 ساله قاینی از مشکالت 
خانواده تا هزینه های سنگین دارو  و درمان

چشمان نگران مادری که
 منتظر دست های خیران است

قصــه  امیرحســین  غریبانــه  و  معصــوم  خنده هــای 
ما،کودکــی کــه از 6 ماهگــی دیالیــز ...

گالیه های کارگران شهرداری قاین از 
عقب افتادن پرداخت حقوق

 کارگران، چشم انتظار
 تدبیر مسئولین

گفتن، نوشتن و انعکاس مشکالت و ....

2

5

3

اندیشه

گزارش خبری

شکوائیه

صفحه 2

نشـانه هایی 
امیـدبخش 

مسیرطی شده 
انقـالب

صفحه 3

بررسی محروم نمودن قاینات از بودجه 800 میلیون تومانی برای ساخت خانه جوان 

راه کار قانونی برای تضییع حق قانونی قاینات

صفحه6

قاینات خسته از دعواها و منازعات سیاسی

آیا نماینده  قاینات و 
زیرکوه پیشگام رفع 
تنش ها و وحدت و 
همدلی در قاینات 

خواهد شد؟
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سخـن عشق
ــق   م ــخن عش ــاب س ــه از کت ــر برگرفت ــن  زی ت

ــد. ــتی می باش ــی دش ــای مجتب ــته آق نوش

دایــا! ممنــون کــه نیــروی امیــد را در خ
زندگــی ام جــاری کــردی. اگــر امیــد نبــود 
را  درختــی  و  نمی کاشــتم  را  بــذری  هرگــز 
ــی  ــدم. هدف ــغلی را برنمی گزی ــاندم. ش نمی نش
را در ذهــن ترســیم نمی کــردم و شــب ها از 
ــه  ــت ک ــد اس ــا امی ــا ب ــم. تنه ــرس نمی خفت ت
ــردا،   ــید ف ــدار خورش ــوق دی ــه ش ــب آرام ب ش

ــم. ــن می نه ــر بالی ــر ب س

نوشته دل 

مجتبی دشتی
اعتیاد پژوه

نشانه هایی امید بخش 
مسیر طی شده انقالب

ایـن ا اجتماعـات،  یـن 
یادآوری هـا مـن و شـما را 
در  کـه  راهـی  در  بایسـتی 
پیـش داریـم تقویـت کنـد، 
عـزم مـا را ثابت کنـد، ثاقب 
می خوانیـد:  دعـا  در  کنـد. 
ِعلمـاً   ... ارُزقنـی  اَللُّهـمَّ 
واِسـعاً ... َو َعزمـاً ثاقِبـاً؛ عزم 
پایـدار  و  محکـم  اراده ی  و 
داشـته باشـید در ایـن راه. راه، راه درسـتی اسـت؛ 
هدف، هدف بسـیار واالیی اسـت، و اقـدام جوان های 
در  مـا  خواهـران  و  بـرادران  امـروز،  مـردم  امـروز، 
حرکـت در ایـن راه مبارک انقـاب و نظام جمهوری 
اسـامی، حرکـت محبوب الهی اسـت. منتهی آن چه 
مهـم اسـت و همـه  مـا بایـد در نظر داشـته باشـیم، 
ثبـات در این راه اسـت؛ ثبات در ایـن راه. در دو جای 
قـرآن »اِسـَتِقم« دارد؛ اسـتقامت کردن یعنـی ثبـات 
ورزیـدن در ایـن راه و تحـت تأثیـر عوامـل گوناگون 
قـرار نگرفتـن. راه، راه همـواری نیسـت؛ راه خـدا، راه 
تـاش در راه خـدا، راه اقامه  حق و عدل، راه رسـیدن 
بـه تمـدن و نظام حقیقی اسـامی و جامعه  اسـامی 
راه دشـواری اسـت؛ راهی اسـت که پیغمبران در این 
راه بـا زحمـت حرکـت کردنـد و پیش رفتنـد. امروز 
بحمـدا... ملـت ایـران وقتی به پشـت سـر خـود نگاه 
می کنـد، موفقیت هـای فراوانـی را می بینـد؛ پیش رو 
هـم همین جـور؛ پیـش رو هـم کامـًا امیدبخـش و 
خوش عاقبـت اسـت. منتهی راه، راه همواری نیسـت؛ 
راه پُرپیچ  و خمی اسـت، راه پُرفراز و نشـیبی اسـت؛ 
راهـی اسـت کـه ممکـن اسـت به خاطـر برخـورد با 
عوامـل نامسـاعد از عـزم و اراده ی بعضی هـا در ایـن 
راه کاسـته بشـود. سـعی تان این باشـد کـه از عزم و 
اراده تان در این راه کاسـته نشـود؛ روزبه روز ان شـاءا... 
ثابت قدم تـر بشـوید. )بیانـات در جمـع هیئت هـای 

دانشـجویی در اربعیـن حسـینی(

رابطه تان را با خدا تقویت کنید 
عزیـزان مـن! رابطه تـان با خـدای متعـال را هم تقویت 
کنیـد. دل هـای شـما پـاک و روح های شـما بی آالیش 
اسـت، ناآلوده اسـت. جلب لطف و فضل و نورانیت الهی 
بـرای شـماها خیلـی آسـان تر از امثـال بنـده اسـت. با 
توسـل، بـا دعا، با نمـاز خوب، با توجه، با قـرآن خواندن، 
بـا کمک به بندگان خـدا، با اجتناب از گنـاه، می توانید 
ایـن را بـرای خودتـان تأمیـن کنیـد. بنـده مطمئنم و 
تردیـدی نـدارم کـه ان شـاءا... ایـن نسـل کنونی شـما 
جوانـان عزیز خواهید توانسـت همه ی آرزوهایـی را که 

در انقـاب وجود داشـت، تحّقق ببخشـید. 

رهبری و سیره  با کالم 

• راست بگویید، راست بشنوید، راست بروید.
آن چــه را می خواهیــد جســورانه و خردمندانــه 
ــد! ــب نخوری ــد و فری ــب ندهی ــد. فری ــت آوری به دس
)شعار سال تحصیلی ۲۹ - ۱۳۲۸ دارالفنون(

ــه  ــد، ب ــه همــه در آن می لنگن ــردم شــهری ک • م
ــد...! ــی ر ود می خندن ــه راســت راه م کســی ک

)چارلی چاپلین(

ــم  ــزء مه ــوب دارای ٦ ج ــی خ ــك عذرخواه • ی
ــت: اس

چه طــور  این کــه  توضیــح  تأســف،  بیــان 
این گونــه شــد. قبــول مســئولیت، بیــان پشــیمانی، 
پیشــنهادی بــرای جبــران، درخواســت بخشــش.

• روزی سـقراط حکیـم بـا یکـی از بـزرگ زادگان 
روبـرو گشـت، بـزرگ زاده نـام پـدران خـود را بـر 
سـقراط شـمرد و بـه آنان افتخـار کرد و سـقراط را 
تحقیـر نمـود و بـه او گفت: تـو از خانـدان بی قدر و 
پسـتی هسـتی! سـقراط در جـواب گفـت: ای فالن! 
و  عالی قـدر  و  بـزرگ  اشـخاص  همـه  تـو  پـدران 
صاحـب مقامـات و درجـات بسـیار بوده انـد، ولی تو 
خـود نتوانسـتی پایه مقامـی برای خود احـراز کنی. 
و امـا نسـب مـن از خودم شـروع می شـود و من در 
رأس خانواده ای هسـتم که از من آغاز شـده اسـت، 
ولـی خانـواده تـو، بـه تـو ختـم می شـود! پـس تـو 
ننـگ خانـدان خویش هسـتی و من شـرف و افتخار 

خانـدان خـود می باشـم.

تربیتی اخالقی- 

آیــت ا... العظمــی شــبیری زنجانــی در 
دیــدار بــا حجت االســالم و المســلمین 
ــور  از  ــه کش ــای علمی ــر حوزه ه ــی، مدی اعراف
کم رنگ شــدن تقــوی، دانــش و محبوبیــت 
مردمــی طلبه هــا ابــراز تأســف کرد.ایشــان 

جامعــه  در  طلبه هــا  محبوبیــت  کم شــدن 
را »نگران کننــده« دانســتند و گفتنــد: نــوع 
در  ندارنــد.  را  ســابق  محبوبیــت  طلبه هــا 
گذشــته ایــن صنــف محبــوب و مــورد احتــرام 
بــود، اکنــون ممکــن اســت شــخصی به خاطــر 
ــا  ــرام باشــد ام ــورد احت ــی م ــارش در جای رفت
ــت.  ــا نیس ــوع طلبه ه ــاره ن ــوع درب ــن موض ای
ــه  ــر طلب ــه و غی ــی بیــن طلب االن اگــر اختالف
ــل  ــا حداق ــرا خیلی ه ــد، چ ــه رخ ده در جامع
طلبــه  جانــب  از  را  مشــکل  از  قســمتی 
می داننــد؟ چــون محبوبیــت طلبه هــا کــم 
شــده اســت. این هــا مصیبت هایــی اســت 
ــد قبــول  ــا بای کــه اگــر چــه ســخت اســت ام
ــای  ــه فعالیت ه ــالب ب ــان »ورود ط ــرد. ایش ک
ــدن  ــم کم ش ــل مه ــی از عوام ــی« را یک سیاس
ــد: بســیاری  ــان دانســته و افزودن محبوبیــت آن
از افــراد تخصــص الزم را ندارنــد. جــدای از 
این کــه برخــی رفتارهــا شــأن و احتــرام طلبــه 
را پاییــن مــی آورد؛ مخصوصــاً ایــن کــه طلبــه 
ــد« را  ــد »زی ــد و بگوی ــه دوش بکش ــم ب پرچ
ــاب  ــرو« را انتخ ــد و »عم ــاب کنی ــما انتخ ش
ــه  ــرام طلب ــأن و احت ــا ش ــن رفتاره ــد. ای نکنی
را پاییــن مــی آورد. حتــی یــک بــازاری محتــرم 
ــه  ــک طلب ــه ی ــد ک ــن کار را نمی کن ــم ای ه
ــد در  ــر بخواه ــم اگ ــه ه ــد. طلب انجــام می ده

ایــن زمینــه فعــال باشــد بایــد در ایــن مســیر، 
ــا  ــد ام ــته باش ــی داش ــادات کل ــری ارش یک س
ــالح  ــن وادی به ص ــه ای ــا ب ــدن طلبه ه وارد ش
حــوزه و طلبه نیســت. آیت ا... العظمی شــبیری 
حوزه هــای  کم شــدن»علمیت«  از  زنجانــی 
ــد:  ــرده و گفتن ــی ک ــراز نگران ــز اب ــه نی علمی
االن خیلــی از چیزهــا شــعار اســت امــا شــعار 
را نمی گیــرد. خیلی هــا در  واقعیــت  جــای 
ــوان  ــا از آن هــا به عن ــد ام ــه مانده ان ــات فق اولی
ــم از نظــر معلومــات  ــاد می شــود. ق مجتهــد ی
آن طــور کــه بایــد باشــد نیســت. مرحــوم والــد 
مــا همــه مــوارد علــم را بــا اســتنادات حاضــر 
ــا  ــه جــای او نشســته ام ام داشــت. االن مــن ب
ــم. گاهــی انســان  برخــی از مســائل را نمی دان
ــد  ــد از کســی بپرس ــاز دارد بای ــزی نی ــه چی ب
ــی  ــکل فقه ــر مش ــه اگ ــت ک ــی نیس ــا کس ام
پیــش آمــد از او بپرســیم. ایشــان از کــم  
حوزه هــای  در  موضوع»تقــوا«  فروغ شــدن 
ــد: یکــی از  ــرده و گفتن ــاد ک ــم انتق ــه ه علمی
مســائلی کــه االن بــا ســابق فــرق کــرده اســت، 
مســأله اخــالق و تقــوای طلبه هاســت. آن 
ــالق  ــی درس اخ ــای خمین ــوم آق ــان مرح زم
ــت. از  ــی داش ــت خاص ــوزه معنوی ــت و ح داش
مرحــوم ســید مرتضــی عســگری شــنیدم کــه 
ــه  ــاعت ب ــم. دو س ــه بودی ــه فیضی ــت طلب گف

اذان صبــح چــراغ همــه حجره هــا روشــن بــود 
ــه  ــده هم ــود. علی القاع ــواب نب ــه ای خ و طلب
ــت.  ــن نیس ــد. االن چنی ــد بودن ــغول تهج مش

ــد وجــود داشــته باشــد. ــی بای خــوف اله
زنجانـی،  شـبیری  العظمـی  آیـت اهلل 
دوام  بـرای  را  روحانیـت«  آسـیب ندیدن»نوع 
از  و  دانسـتند  ضـروری  دینـی  برنامه هـای 
خـود  صحیـح  رفتـار  بـا  خواسـتند  طلبه هـا 
بـا مـردم بـه ترمیـم چهـره  ایـن قشـر کمـک 
بایـد  طلبـه  کردنـد:  تأکیـد  ایشـان  کننـد. 
تـالش کنـد بـا مـردم فاصلـه نداشـته باشـد. 
خواسـته  کـه  می آیـد  پیـش  مـواردی  گاهـی 
مـا بـا خواسـته مـردم متفـاوت اسـت، مـا باید 
در کنـار مـردم قـرار بگیریـم چرا که بـا همین 
مـردم می خواهیـم دیـن خـدا را اجـرا کنیـم.
ایشـان در پاسـخ بـه پرسـش مدیـر حوزه هـای 
علمیـه دربـاره فقـه اجتماعـی گفتنـد: اگر فقه 
در امـور اجتماعـی دارای نواقصـی اسـت نـه به 
ایـن علت اسـت که فقـه ناکارآمد اسـت بلکه به 
ایـن دلیل اسـت کـه مـا روی آن کار نکرده ایم، 
چـرا کـه موقعیـت آن پیـش نیامده بـود و االن 
می تـوان بـا اسـتناد به قـرآن و سـیره نبی اکرم 
و ائمـه هدی)علیهم السـالم( بـه ایـن موضوعات 
پرداخـت. البتـه فقـه اجتماعی نبایـد در مقابل 

فقـه فـردی تصـور شـود.

ــت ت ــوده اس ــن نب ــش از ای ــا بی ــت م ربی
ــم،  ــرام بگذاری ــا احت ــه بزرگ تره ــه ب ک
کلمــات زشــت نگوییــم، پیــش دیگــران پــای 
باشــیم،  حرف شــنو  نکنیــم،  دراز  را  خــود 
صبح هــا بــه همــه ســالم کنیــم، دســت و 
روی خــود را بــا صابــون بشــوییم، لبــاس تمیــز 

ــم و...  ــی نبری ــت در بین ــیم، دس بپوش
مســائل  ضروری تریــن  و  ســاده ترین  امــا 
ــا  ــه م ــد. کجــا ب ــاد ندادن ــا ی ــه م ــی را ب زندگ
آموختنــد کــه چگونــه نفــس بکشــیم، چگونــه 
اضطــراب را از خــود دور کنیــم، موفقیــت 
چیســت، ازدواج بــرای حــل چــه مشــکلی 
چگونــه  مخالــف  بــا  مواجهــه  در  اســت، 
ــد  ــا آموختن ــه م ــی ب ــم؛ در کودک ــار کنی رفت
کــه چمــوش نباشــیم، امــا پرسشــگری و 
آزاد اندیشــی و شــیوه های نقــد را بــه مــا 

نیاموختنــد.
داگالس سیسـیل نـورث، اقتصـاددان آمریکایی 
سـال  در  اقتصـاد  نوبـل  جایـزه  برنـدۀ  و 
بدانیـد  می خواهیـد  »اگـر  ۱۹۹۳می گویـد: 
کشـوری توسـعه می یابـد یـا نـه، سـراغ صنایع 
را  این هـا  نرویـد.  کشـور  آن  کارخانه هـای  و 

به راحتـی می تـوان خریـد یـا دزدیـد یـا کپـی 
کـرد. می تـوان نفـت فروخـت و همـۀ این هـا را 
وارد کـرد. بـرای این کـه بتوانید آیندۀ کشـوری 
دبسـتان ها؛  در  برویـد  کنیـد،  پیش بینـی  را 
آمـوزش  را  بچه هـا  چگونـه  آنجـا  ببینیـد 
می دهنـد. مهـم نیسـت چـه چیـزی آمـوزش 
می دهنـد؛ ببینیـد چگونـه آمـوزش می دهنـد. 
اگـر کودکانشـان را پرسشـگر، خـالق، صبـور، 
تعامـل  و  گفتگـو  اهـل  نظم پذیـر، خطر پذیـر، 
و  جمعـی  مشـارکت  روحیـه  از  برخـوردار  و 
همـکاری گروهـی تربیـت می کننـد، مطمئـن 
باشـید کـه آن کشـور در چنـد قدمـی توسـعۀ 
پایـدار و گسـترده اسـت« از»نفس کشـیدن«تا 
»سـفر  کـردن« تا»مهـرورزی« به آمـوزش نیاز 
دارد. بخشـی از سـالمت روحی و جسمی ما در 
گـرو »تنفس صحیح« اسـت. آیـا باید در جوانی 
یـا میان سـالی یا حتی پیـری، گذرمـان به یوگا 
بیفتـد تـا بفهمیـم تنفـس انواعی دارد و شـکل 

صحیـح آن چگونـه اسـت و چقدر مهم اسـت؟! 
بـه مـا حتـی نگاه کـردن را نیاموختنـد. هیـچ 
چیـز به اندازۀ »نـگاه« نیاز به آمـوزش و تربیت 
نـدارد. کسـی کـه بلد اسـت چطـور ببینـد، در 
کـه  دنیایـی  می کنـد؛  زندگـی  دیگـر  دنیایـی 
بویـی از آن به مشـام بینندگان ناشـی نرسـیده 
اسـت. هـزار کیلومتـر، از شـهری بـه شـهری 
دیگـر می رویـم و وقتـی بـه خانـه برمی گردیم، 
چنـد خـط نمی توانیـم دربـارۀ آن چـه دیده ایم 
واقع»ندیده ایـم«.  در  چـون  چـرا؟  بنویسـیم. 
همـه چیـز از جلـو چشـم مـا گذشـته اسـت؛ 

ماننـد نسـیمی کـه بـر آهـن وزیـده اسـت.
جـان راسـکین، آمـوزگار بـزرگ نـگاه، در قرن 
نوزدهـم می گفـت: »اگر دسـت من بـود، درس 
طراحـی را در همـه  مـدارس جهـان اجبـاری 
می کـردم تـا بچه ها قبـل از این که بـه نگاه های 
سرسـری عـادت کننـد، درسـت نگاه کـردن به 
بـه  کـه  می گفت:»کسـی  بیاموزنـد.«  را  اشـیا 

کالس هـای طراحـی مـی رود تا مجبور شـود به 
طبیعـت و پیرامـون خـود، بهتـر و دقیق تر نگاه 
کنـد، هنرمندتر اسـت از کسـی که بـه طبیعت 
مـی رود تـا در طراحی پیشـرفت کنـد.« اگر در 
خانـه یا مدرسـه، یـاد گرفتـه بودیم کـه چطور 
نگاه کنیم، چطور بشـنویم و چطور بیندیشـیم، 
انسـانی دیگـر بودیـم. انسـانی کـه نمی  تواند از 
چشـم و گـوش و زبـان خـود درسـت اسـتفاده 
کنـد، پـا از غار بدویت، بیرون نگذاشـته اسـت؛ 
اگرچـه نقاشـی های غارنشـینان نشـان می دهد 
کـه آنـان بـا »نـگاه« بیگانـه نبودنـد. بسـیارند 
پدرانـی کـه نمی داننـد اگـر همـه دنیـا را برای 
یک بـار  انـدازۀ  بـه  کننـد،  فراهـم  دخترشـان 
در آغوش گرفتـن او و بوسـیدن روی او، بـه او 
آرامـش و اعتمـاد بـه نفـس نمی دهـد. عجایب 
بـه  یک بـار  ولـی  آسـمان ها می جوییـم،  در  را 
شـاخه درختـی کـه جلـو خانـه مـا مظلومانـه 
قد کشـیده اسـت، خیـره نشـده ایم. نگاه کردن، 
راه رفتـن،  نفس کشـیدن،  گفتـن،  شـنیدن، 
خوابیدن، سـفرکردن، بازی، تفریـح، مهرورزی، 
عاشـقی، زناشـویی و اعتـراض، بیشـتر از امال و 

انشـا نیـاز بـه معلـم و آمـوزش دارند.
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گفتـن، نوشـتن و انعکاس مشـکالت و 
گرفتاری هـای دسـت های پینـه بسـته 
و چشـمان منتظـر کارگـران بـرای دریافت 
حـق واقعی خودشـان دیگر تکراری شـده و 
تازگـی ندارد امـا هر از گاهی گریـزی به آن 
می زنیـم و فصلـی از آن را بـرای مسـئوالن 
ورق می زنیـم تا شـاید به خاطـر بیاورند که 
کارگرانـی هـم هسـتند که بـرای گـذران و 
مایحتـاج زندگـی خود نیـاز به پـول دارند.

چنـد سـال اسـت کـه هـر از گاهـی شـاهد 
نارضایتی کارگران شـهرداری قاین هسـتیم 
کـه  شـده اند  مدعـی  افـراد  ایـن  بارهـا  و 
حقوقشـان به مـدت 2 تا 4 مـاه عقب افتاده 
اسـت و پولـی در ازای زحمت خـود دریافت 
نکرده انـد. ایـن نارضایتـی در حالـی اسـت 
کـه حقـوق به نسـبت پایینـی بـه کارگران 
روزمـزد شـهرداری پرداخـت می شـود و بـه 
گفتـه ایـن کارگـران، حقـوق لحـاظ شـده 
در ازای حجـم کار محولـه، انـدک اسـت و 
کفـاف معیشـت و هزینه  هـای سرسـام آور 
زندگـی را نمی دهـد. بیشـتر ایـن کارگـران 
از طبقـه ضعیف هسـتند و رنج مسـتأجری 
را نیـز بـر انـدوه بـی  پولی شـان بایـد اضافه 
کـرد. به نظـر می رسـد وضعیـت کارگـران 
پیچیـده ای  معضـل  بـه  قایـن  شـهرداری 
تبدیـل شـده کـه بـاز شـدن ایـن گـره کور 
در انتظـار تدبیـر مسـئولین اسـت.یکی از 
بـاره  ایـن  در  قایـن  شـهرداری  کارگـران 
می گویـد: ماه هاسـت کـه حقـوق کارگـری 
مـا را که بیـن ۱ میلیون تا ۱ میلیـون 200 
هـزار تومـان اسـت نداده انـد و در چنـد روز 
اخیـر هـم کـه مقـداری از معوقه هـای چند 
ماهه مـا را بدون اضافـه کاری داده اند، حتی 
نتوانسـته ایم سـود بهرهـای بانکـی اقسـاط 
معوقـه خود را پرداخت کنیـم. وی ادامه داد: 
5 مـاه قسـط معوقـه دارم و چنـد روز پیش 
کـه نصـف یک مـاه حقـوق مـا را  پـس از 
چند مـاه به صـورت علی الحسـاب پرداخت 
کرده اند، فقط جهت  سـود اقسـاط معوقه ام 

بـه بانک داده ام. من هنوز مسـتأجر نیسـتم 
و اجـاره خانـه نمی دهـم گفـت: ولـی برخی 
از کارگـران شـهرداری حتی چند ماه اسـت 
کـه پـول اجاره های خانـه آن ها بـه معوقات 
بانکی شـان اضافـه شـده اسـت. وی گفـت: 
جـرأت این که اعتـراض کنیـم را نداریم چرا 
کـه می گوینـد بـا ایـن وضعیـت می توانیـد 
کار کنیـد وگرنه بروید. وی افزود: خوشـحال 
بودیـم کـه با تغییر شـورا وضعیـت کارگران 
بهتـر خواهـد شـد امـا نـه تنهـا بهتـر کـه 

بلکـه بدتر هم شـده اسـت و فعـاًل وضعیت 
شـهرداری قاین مشـخص نیسـت و کسـی 

هـم دلسـوزانه کار نمی کنـد.
یکـی دیگـر از کارگـران نیـز با بیـان این که 
نـزد فرزندان خود خجالت زده هسـتم گفت: 
حتـی پـول یـک نـان 250 تومنـی از ایـن 
600 تومنـی کـه بـه مـن داده انـد نمانـده 
اسـت و پـس از حـدود ۳ مـاه کـه حقوقـی 
نگرفته ایـم چنـد روز پیـش نصـف حقـوق 
یک مـاه کارگری مـا را داده انـد و با یک دنیا 

قـرض و بدهـی مانـده ام کـه چطـور تا چند 
مـاه دیگر با ایـن مبلغ زندگیـم را بچرخانم. 
او ادامـه داد: حقـوق مـا را هـم بـه قـول مـا 
اهالـی قایـن به ننگـی می دهنـد و خودمان 
هـم از ایـن نـوع حقـوق چیـزی نمی فهمیم.
ایـن کارگر شـهرداری کـه دل خـوش به نام 
کارگـر اسـت می گویـد فقط خوشـحالم که 
مثـاًل هـر روز به سـر کار مـی روم ولی کاری 
کـه حتی برای دسـترنجش امیـدی به آخر 
مـاه نـدارم و بایـد ماه هـا انتظـار بکشـم که 
یـک میلیـون تومـان بـه من حقـوق بدهند 
در حالـی کـه برخـی از آن هایـی که پشـت 
میزهـا نشسـته اند و حقوق های سرسـام آور 
روزی۱میلیـون  میانگیـن   به طـور  دارنـد 
درآمـد دارنـد و مـا دلخـوش بـه ماهی یک 
میلیـون تومان هسـتیم. نوروزی سرپرسـت 
ایـن  تأییـد  بـا  نیـز  در  قایـن  شـهرداری 
پرسـنل  و  کارگـران  کـه حقـوق  موضـوع 
شـهرداری عقـب افتادگـی دارد گفـت: اکثر 
کارگـران مـا حقوقشـان دو ماه عقب اسـت 
و چنـد روز پیـش هـم مقـداری ازحقـوق 
آن هـا پرداخـت شـد. وی ادامـه داد: ماهیانه 
حـدود560 میلیـون تومـان حقوق پرسـنل 
اداری و  از پرسـنل  اعـم  قایـن  شـهرداری 
روز مـزد و کارگـران اسـت و بـا توجـه بـه 
وضعیـت مالـی شـهرداری، چنـد روز پیش 
مقـداری اعتبـار داشـتیم کـه بیـن همـه 
شـرکت های شـهرداری تقسـیم شـد و بـه 
هرکـدام از شـرکت ها مبلغـی داده شـد تـا 
کارگـران  هزینه هـای  از  مقـداری  حداقـل 
خـود را پرداخـت کننـد و حتـی مـا اولویت 
را با کارگران گذاشـتیم و پرسـنل شهرداری 

را در اولویـت بعـدی قراردادیـم.
نـوروزی بـا بیـان این کـه در حـال حاضـر 
کارگـران 2 مـاه و پرسـنل اداری مـا ۳ مـاه 
معوقـه دارنـد گفـت: سـعی و تـالش مـا 
ایـن اسـت که تـا پایـان مـاه آینـده بتوانیم 
حقوق های معوق شـده کارگـران را پرداخت 

. کنیم

مســائل و مشــکالت شــهرقدیم 
اســت  ســال  چندیــن  قایــن 
مطــرح  مختلفــی  به گونه هــای  کــه 
می باشــد و هــر از چندگاهــی بــرای 
آن جلســاتی برگــزار شــده اســت و 
ادارات و مدیــران مختلفــی کــه درگیــر 
را  مــواردی  یــک  هــر  بوده انــد  آن 
پیرامــون آن مطــرح کرده انــد. چنــدی 
ــورای  ــه در ش ــز جلس ــل نی ــه قب هفت
شــهر قایــن بــا حضــور مدیــر کل 
ــورا، در  ــای ش ــی، اعض ــراث فرهنگ می
ــر  ــه خب ــد ک ــزار ش ــه برگ ــن رابط ای
آن در هفتــه نامــه طنیــن قاینــات 
ــه  ــود این ک ــا وج ــا ب ــد. ام درج گردی
ــن  ــکالت در ای ــیاری از مش ــوز بس هن
زمینــه پــا برجــا مانــده اســت و در 
ــته  ــز گش ــر نی ــوارد پیچیده ت ــی م برخ
اســت. دربــاره چرایــی ایــن امــر مــوارد 
ــه  بســیاری مطــرح شــده اســت، امــا ب
جــرأت می تــوان گفــت کــه علــت 
ــران و  ــگاه مدی ــر در ن ــن ام ــی ای اصل
ــه  ــتان ب ــه اس ــات ب ــئوالن در قاین مس
ایــن امــر بــر می گــردد. متأســفانه 
ــم  ــر بگویی ــا بهت ــران ی ــی از مدی برخ
ــه  ــران ب ــی از مدی ــل توجه ــش قاب بخ
ــن  ــم قای ــهر قدی ــا ش ــأله کاوش ه مس
معمولــی  یــک مســأله  بــه چشــم 
و حتــی فاقــد اهمیــت و پیــش پــا 
هزینــه  و صــرف  می نگرنــد  افتــاده 
و  را کاری عبــث  بــرای آن  و وقــت 

می کننــد. تلقــی  بیهــوده 
می رســد  نظــر  بــه  آن  کنــار  در 
اســتان  مرکــز  در  نگاه هــا  برخــی 
ــه  ــود دارد ک ــه وج ــن رابط ــز در ای نی
و  ارزش  بــه  واقف بــودن  به رغــم 
اهمیــت کاوش هــای شــهر قدیــم قایــن 
ــه  ــه ب ــدم توج ــا ع ــد ب ــعی می کنن س
روش هــای مختلــف و عــدم بیــان ارزش 

ــای باستان شناســی  ــا و یافته ه کاوش ه
ــن و روشــن نمودن  ــم قای در شــهر قدی
ــا در  ــث کاوش ه ــه بح ــه ک ــن نکت ای
ــر و  ــیار مهم ت ــن بس ــم قای ــهر قدی ش
ــه بســیاری  ارزشــمندتر از آن اســت ک
یافته هــا  )برخــی  می کننــد  گمــان 
حتــی بــه دوران حتــی پیــش از اســالم 
نیــز بــر می گــردد کــه نشــانگر اهمیــت 
ــوان  ــات به عن ــکوه قاین ــت و ش و عظم
ــی  ــک قهســتان اســت( از آگاه دارالمل
جلوگیــری  زمینــه  ایــن  در  مــردم 
برخــی  بــه  توجــه  بــا  و  می کننــد 
طبیعتــاً  کــه  مســائل  و  مشــکالت 
ــود  ــی به وج ــن اقدامات ــیر چنی در مس
ــه  ــام و ب ــر در انج ــا تأخی ــد و ب می آی
سرانجام رســاندن ایــن کاوش هــا عمــاًل 
زمینــه ای را فراهــم آورنــد تــا بــا ایجــاد 
ــی  ــه تعطیل ــردم، زمین ــی در م نارضایت
ــا  ــن کاوش ه ــه سرانجام نرســیدن ای و ب
مهمــی  بخــش  ناشــناخته ماندن  و 
از تاریــخ قاینــات و قهســتان را کــه 
روشــن شــدن آن بــاب میــل بســیاری 
از افــراد بــا تعصبــات و تفکــرات باطــل 
نیســت، را فراهــم آورنــد. به عنــوان 

مثــال در ســال های گذشــته شــاهد 
ایــن  در  اطالع رســانی  کمتریــن 
زمینــه بوده ایــم، بــه گونــه ای کــه 
در پــاره ای مــوارد ایــن گمــان بــه 
ــی  ــه گوی ــود ک ــادر می ش ــن متب ذه
ــود دارد.   ــر وج ــن ام ــرای ای ــی ب منع
کــه  نکرده ایــم  فرامــوش  البتــه 
ــتانی  ــئوالن اس ــی از مس ــه برخ چگون
بــه شــیوه هایی خــاص  بــا توســل 
پرونــده  سرانجام رســیدن  بــه  از 
ــن  ــع قای ــجد جام ــی مس ــت جهان ثب
ــیه  ــه حاش ــاًل آن را ب ــری و عم جلوگی
ــه مســأله ای فرامــوش شــده  ــده و ب ران

ــد.  ــل نمودن تبدی
حـال ایـن سـؤال جـدی مطـرح اسـت 
کـه اگـر چنیـن موضوعـی و امـری در 
شـهر دیگـری از اسـتان بـود، بـاز هـم 
رویکرد مسـئوالن مرکز اسـتان نسـبت 
بـه آن همیـن گونـه بـود؟ در هـر حال 
تـا زمانـی کـه ایـن چنیـن دیدگاه هـا 
باشـد،  داشـته  وجـود  رویکردهایـی  و 
نمی تـوان بـه حـل مسـائل و مشـکالت 
پیـش روی شـهر قدیـم قایـن امیـدی 

داشـت.

 حل مشکالت شهر قدیم قـاین 
نیـازمند تغییـر دیدگاه و رویکـرد

گالیه های کارگران شهرداری قاین از عقب افتادن پرداخت حقوق

 کارگـران چشم انتظار تدبیـر مسئولین

چنــدی قبــل خبــری در قایــن توجــه همــه را بــه خــود جلــب 
ــه  ــی ک ــون تومان ــار 800 میلی ــه اعتب ــر این ک ــی ب ــرد مبن ک
ــات  ــتان قاین ــه شهرس ــوان ب ــه ج ــاخت خان ــرای س ــود ب ــرار ب ق
ــرار  ــد و ق ــاص نمی یاب ــات اختص ــرای قاین ــد، ب ــاص یاب اختص
ــاص  ــی اختص ــان جنوب ــری در خراس ــتان دیگ ــه شهرس ــت ب اس
ــیاری را  ــراض بس ــب و اعت ــدا تعج ــان ابت ــر از هم ــن ام ــد. ای یاب
ــات  ــی در قاین ــا و اعتراضات ــت و بازتاب ه ــات برانگیخ در قاین
ــه همــراه داشــت. درجلســه ســمن های قاینــات کــه چنــدی  را ب
قبــل بــا حضــور حســینی معــاون اســتاندار و جمعــی از مســئولین 
اســتان و شهرســتان برگــزار شــد، یکــی از مباحــث مطــرح شــده 
در ایــن جلســه همیــن موضــوع بــود. کــه در ادامــه صحبت هــای 
قرائــی رئیــس شــورای شــهر قایــن و پاســخ های افضل پــور 
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان و تحلیلــی پیرامــون ایــن امــر 

ــانیم. ــدگان می رس ــتحضار خوانن ــه اس را ب
***

افزایش بودجه مرکز استان، حذف بودجه 
تخصیص به قاینات

ــذف  ــه ح ــاره ب ــا اش ــن ب ــهر قای ــورای ش ــس ش ــی رئی قرائ
اولویــت  در  کــه  شهرســتان هایی  لیســت  از  قاینــات 
تخصیــص بودجــه بــرای ســاخت خانــه ورزش جوانــان 
ــات  ــر در قاین ــن ام ــه ای ــه ب ــی ک ــد و اعتراضات ــرار گرفته ان ق
ــود  ــه وج ــن رابط ــه در ای ــی ک ــؤاالتی و ابهامات ــت س به جه
حــذف  شهرســتان  یــک  یک بــاره  وقتــی  گفــت:  دارد؛ 
می شــود و شهرســتان دیگــر جایگزیــن می شــود، ایــن 
اشــکالی نــدارد. امــا چــرا یــک میلیــارد تومــان مرکــز اســتان، 
ــد، و  ــش یاب ــان افزای ــارد توم ــم میلی ــه دو و نی ــود ب می ش
ولــی یــک شهرســتان)قاینات( حــذف می شــود. هنــوز بــرای 
ــر  ــد. اگ ــع دارن ــا توق ــم از م ــردم ه ــت و م ــم هس ــن مبه م
شهرســتانی اضافــه می شــد، مشــکلی نبــود. مکاتبــه ای 
ــام دادم و  ــین پور انج ــای حس ــا آق ــار ب ــن ب ــن چندی ــه م ک
پیامک هایــی کــه خدمتشــان دادم، گفتنــد: آقــای... ایــن کار 
را کــرده اســت. ایشــان گفتنــد: اصــاّل اســم شهرســتان قاینات 
ــت.  ــده اس ــزوده نیام ــای ارزش اف ــع پول ه ــه توزی ــه جلس ب
چــرا حــذف شــده اســت؟ بــرای مــردم در شهرســتان قاینــات 
ســؤال هســت. مــن بارهــا قبــاًل عــرض کــردم هیــچ پاســخی 
نشــنیدم. جنــاب حســین پور گفتنــد: کــه قایــن ســال دیگــر 
در اولویــت اســت، امــا ببینیــد وقتــی اســم قایــن بــه جلســه 
نرفتــه اســت، ســال آینــده چــه اتفاقــی می خواهــد بیفتــد؟ 
مبلــغ هــم مبلــغ کمــی نبــوده اســت. چــرا حــذف شــدیم؟ در 
حالی کــه قبــاًل قــول آن داده شــده بــود. چــرا مرکــز اســتان 
یــک و نیــم میلیــارد افزایــش پیــدا کــرده امــا بــه شهرســتان 

ــه اســت؟ ــچ بودجــه ای اختصــاص نیافت ــا هی م

دستور سازمان برنامه و بودجه استان بود
افضل پــور مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان در پاســخ 
ــن  ــفاف و روش ــی ش ــت: خیل ــی گف ــش های قرائ ــه پرس ب
ــت و  ــود هس ــا موج ــوب اینج ــن مکت ــب م ــم و مطل می گوی
هــم خدمــت آقــای فرمانــدار و هــم خدمــت آقــای حســینی 
ــما را در 27 /7/ ۹6   ــه ش ــه ای ک ــخ نام ــا پاس ــان دادم. م نش
ــوده  ــرح نب ــات از اول مط ــتان قاین ــه شهرس ــم. این ک دادی
ــرای وزرات ورزش  ــت. در ۱4/ 4/ ۹6 ب ــور نیس ــت، این ط اس
و جوانــان، معاونــت توســعه و منابــع پشــتیبانی نامــه ای 
فرســتادیم و در آن قیــد شــد کــه فهرســت پروژه هــای 
مصــوب در جلســه ی کارگــروه اعتبــارات 27 درصــد از مالیات 
ارزش افــزوده بــه ضمیمــه ارســال می گــردد. در ایــن صــورت 
جلســه هــم ســه نفــر امضــاء می کننــد. یکــی بنــده هســتم و 
دو عضــو دیگــر آقــای آرین)رییــس ســازمان برنامــه بودجــه( 
و آقــای فرهادی)سرپرســت حــوزه عمرانــی اســتانداری( 
هســتند. در جلســه کارگروهــی بــرای ایــن پروژه هــای 

ــک  ــرورش، ی ــوزش و پ ــان و آم ــای جوان ــی و پروژه ه ورزش
ــای  ــه آق ــدول را ب ــه آن ج ــم ک ــوب کردی ــی را مص جدول

فرمانــدار هــم نشــان 
دادم کــه ســه خانــه 
جــوان یــا مجموعــه 
نظــر  در  جــوان 
ــی  ــد. یک ــه ش گرفت
بیرجنــد  بــرای 
یــک  اعتبــار  بــا 
ــد  ــارد و هفتص میلی
تومــان،  میلیــون 
ــس  ــرای طب یکــی ب
 870 مبلــغ  بــه 
یکــی  و  میلیــون 
هــم بــرای قایــن بــه 
مبلــغ 870 میلیــون. 
 20 اعتبــار،  کل  از 
ــرای  ــد ب ــد بای درص

ــود. بعــد  ــا ب ــن پیشــنهاد م ــم. ای ــان در نظــر می گرفتی جوان
کــه  دو ســه مــاه در ســازمان برنامــه و بودجــه بــود، چــون 
یک ســری پیچیدگی هایــی داشــت، در نهایــت ســازمان 
ــرای دو  ــد کــه فقــط ب ــه مــا اعــالم کردن برنامــه و بودجــه ب
ــه  ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــرد. ب ــدام ک ــود، اق ــتان می ش شهرس
ــا اســت و  ــل پروژه ه ــرای تکمی ــزوده، ب ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــد  ــروژه جدی ــد پ ــد: نمی توانی ــرای ســاخت نیســت و گفتن ب
ــه  ــم خان ــان کردی ــا بی ــزود: م ــور اف ــد. افضل پ پیشــنهاد دهی
جــوان در حــال ســاخت نداریــم و بایــد از صفــر شــروع کنیم.
ــد:  ــراوان گفتن ــای ف ــا و رایزنی ه ــد از پیگیری ه ــره بع بأالخ
ــه یکــی  ــه شــرط آن ک ــه جــوان،  ب ــرای دو خان ــد ب می توانی
بایــد در مرکــز اســتان باشــد و یکــی در شهرســتان ها باشــد، 
اقــدام کنیــد توجیــه آن هــا نیــز ایــن بــود کــه اعتبــار خیلــی 
ــار ســال طــول می کشــد.  ــروژه چه تقســیم نشــود. چــون پ
ــروژه  ــد پ ــد بع ــرداری برس ــه بهره ب ــروژه ب ــن دو پ ــد ای و بای
بعــدی آغــاز شــود. چــون ارزش افــزوده هرســال هســت. مــا 
ــد  ــتیم و گفتن ــان داش ــه ای در اداره کل ورزش و جوان جلس
مرکــز اســتان کــه اجبــاری، شهرســتان را چــه کنیــم؟ 
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان افــزود: بعضــی از اعضایــی 
کــه در آن جلســه بودنــد، محرومیت هایــی را عنــوان کردنــد 
ــم  ــا ه ــرد. م ــق بگی ــدان تعل ــه نهبن ــروژه ب ــن پ ــد ای و گفتن

ایــن پیشــنهاد را بــه ســازمان برنامــه بودجــه اســتان دادیــم. 
امــا آن هــا گفتنــد چــون در صــورت جلســه قبلــی، دو 
ــات  ــتان قاین شهرس
مطــرح  طبــس  و 
ایــن  از  بوده انــد، 
دو شهرســتان یکــی 
انتخــاب  بایــد  را 
به دلیــل  کنیــد. 
آیتم هایــی کــه در 
از  گرفتیــم  نظــر 
جملــه  این کــه ۱- 
طبــس فرمانــداری 
 -2 هســت  ویــژه 
آن  مســافت  بعــد 
اســت  بیشــتر 
گردشــگری   -۳
 -4 دارد  بیشــتری 
ترانزیــت  محــل 
قایــن  بــه  نســبت  طبــس   -5 هســت  اســتان  چنــد 
ــن  ــرای قای ــت و ب ــه اس ــری گرفت ــی کمت ــای عمران پروژه ه
ــی ورزشــی در نظــر  ــرای پروژه هــای عمران ــول بیشــتری ب پ
گرفتــه بودیــم. در پروژه هــای اســتانی هــم بــرای قایــن یــک 
میلیــارد و هشــتصد میلیــون تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه 
ــه  ــان. در نتیج ــون توم ــس 750 میلی ــرای طب ــا ب ــده، ام ش
ــاب  ــس را انتخ ــال طب ــل، امس ــن دالی ــوع ای ــر مجم به خاط
ــک  ــه هســتیم و براســاس نظــر ی ــک کمیت ــا ی ــم. و م کردی
شــخص نیســت و ایــن تصمیــم گروهــی بــوده و اگــر درســت 
نبــوده خــدا مــا را یــاری کنــد کــه در آینــده جبــران کنیــم و 
اگــر درســت بــود، ســال آینــده قطعــاً شهرســتان قاینــات در 
اولویــت ســاخت خانــه جــوان خواهــد بــود و اگــر در ســازمان 
برنامــه بودجــه اســتان چنیــن تصمیماتــی گرفتــه می شــود، 

توجیــه منطقــی وجــود دارد.

تضییع حقوق قانونی با راهکار قانونی
قانونـی  حقـوق  و  حـق  پایمال نمـودن  و  تضییـع  موضـوع 
قاینـات به خصـوص در بحـث تخصیـص بودجـه و امکانات و یا 
کارشـکنی و تأخیـر در آن از سـوی برخـی افـراد و نهادهـا در 
مرکـز اسـتان، به رغـم تلخـی اش برای مـردم قاینـات در طول 
سـال های پـس از الحـاق، موضوعـی طبیعـی گشـته اسـت و 

بسـیاری از مـا بـه این که هـر بار به بهانـه ای از حقـوق و آن چه 
حـق قاینـات اسـت، بـه بهانـه ای کـم یـا حتـی حـذف شـود، 
عـادت کرده ایـم! موضـوع عدم تخصیـص اعتبـار 800  میلیون 
تومانـی بـرای سـاخت خانه جـوان در قاینـات را نیـز تازه ترین 
مـورد در ایـن میـان باید دانسـت، اگرچـه قطعـاً همان گونه که 
ایـن امـر اولیـن مـورد نبـوده اسـت، آخرین مـورد نیـز نخواهد 
بـود. امـا نـکات مهمـی در بحـث اخیـر یعنـی کنارگذاشـتن 
قاینـات از تخصیـص بودجـه 800  میلیـون تومانی وجـود دارد 
کـه قابـل توجـه اسـت. اول این کـه در ایـن مـورد سـعی شـده 
اسـت بـا اسـتناد بـه مـوارد و تبصره هـای قانونی و دسـتورات و 
بخش نامه هـای بربخـی نهادهـا و ادارات ذیربط ایـن امر صورت 
گیـرد کـه در ایـن مـورد طبـق گفته هـای مدیـرکل ورزش و 
جوانـان بـر اسـاس و بـه اسـتناد دسـتورات سـازمان مدیریـت 
برنامـه و بودجـه اسـتان بـوده اسـت. به عبارت سـاده تر سـعی 
شـده اسـت تـا ایـن امـر  بـر دوش ایـن نهـاد گذاشـته شـود و 
بـرای آن محمـل قانونـی ایجاد گردد و اگر تقصیری هم هسـت 
متوجـه آن گـردد. در حالی کـه در چندیـن جـا از سـخنان و 
توضیحـات مدیـرکل ابهاماتـی بـدون پاسـخی وجـود دارد. از 
جملـه این کـه طبـق گفته هـای مدیـرکل ورزش و جوانان پس 
از مخالفـت اولیـه سـازمان برنامـه و بودجـه، بـه نـاگاه صحبت 
از اختصـاص بودجـه بـه نهبنـدان بـه میـان می آید. کسـی در 
مـورد محرومیت و لزوم سـاخت خانه جـوان در نهبندان حرفی 
نـدارد، امـا صحبت بر سـر این اسـت کـه اگر واقعـاً بحث توجه 
بـه نهبنـدان مطـرح بـود، چـرا از همان ابتـدا این بودجـه برای 
نهبنـدان در نظر گرفته نشـد یا در میـان اولویت های تخصیص 
بودجـه قـرار نگرفت؟ پـس از آن مدیـر کل در توجیه اختصاص 
بودجـه به شهرسـتان طبـس به موارد و شـاخص هایی اسـتناد 
کـرده اسـت که اکثـر آن ها ربطی بـه بحث سـاخت خانه جوان 
نـدارد و به نوعـی می تـوان گفـت، فقـط و فقـط توجیهـی برای 
ایـن اسـت که قاینـات از تخصیص بودجه در ایـن رابطه محروم 
گـردد. در بحـث تخصیـص بودجـه و امکانـات نیـز کـه یکی از 
مـوارد مطـرح شـده از سـوی مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـت 
آقـای مدیرکل گویا جلسـه چنـدی قبل خویش با ورزشـکاران 
و مسـئولین هیئت هـای ورزشـی قاینات در رشـته های مختلف 
را کـه در آن گالیه هایـی بسـیاری در مـورد کمبـود امکانـات 
بودجـه و... مطـرح شـد را فرامـوش کرده انـد. به نظـر می رسـد، 
آقـای مدیـرکل نیـاز بـه بازخوانی مجـدد صحبت هـا و مباحث 

مطـرح شـده در آن جلسـه را دارد.
امـا نکتـه مهـم و حائز اهمیـت و قابل توجه دیگر این اسـت که 
در ایـن مـورد سـعی شـده اسـت تـا در بحث تخصیـص بودجه 
بـرای محروم نمـودن قاینـات از ایـن امـر پـای شهرسـتان های 
مقابـل  قاینـات  به نوعـی  و  شـود  کشـیده  میـان  بـه  دیگـر 
شهرسـتان های دیگـر اسـتان قـرار گیـرد تـا بدین وسـیله ایـن 
بحـث کـه برخـی در مرکـز اسـتان مانـع تخصیـص بودجـه 
گردیده انـد، کم رنـگ گردد و جلـب توجه نکند و اگـر اعتراضی 
از جانـب مـردم و مسـئولین قاینـات صـورت گیـرد، به نوعی با 
ایجـاد یـک جـو سـنگین بـر علیـه قاینـات، مجموعـه مـردم و 
مسـئولین قاینات به زیاده خواهی و مسـائلی مشـابه این متهم 
گردند و رودروی سـایر شهرسـتان های اسـتان قـرار گیرند. این 
امـر نیـز در نـوع خـود یـک نـوع بدعـت و دارای آثـار و تبعات 
بسـیار خطرنـاک و غیرقابـل پیش بینـی و کنتـرل اسـت که در 
کوتـاه مـدت شـاید بـرای این کـه برخـی بخواهنـد بـه اهدافی 
خـاص دسـت یابنـد، کارسـاز باشـد. امـا آثـار و نتایـج سـوء و 
منفـی آن در دراز مـدت دامنگیـر همـه اسـتان خواهـد شـد 
و وضعیتـی را ایجـاد خواهـد کـرد کـه در آینـده ای نه چنـدان 
دور بـه بحـث وحـدت و همدلی و وفـاق در کل اسـتان ضربات 
شـدیدی وارد می گـردد کـه جبـران آن نیـز بسـیار دشـوار و 
شـاید غیرممکـن باشـد. البتـه در آن زمـان، قطعـاً کسـانی که 
امـروز بـا اقدامـات خویـش مسـبب چنیـن وضعیـت بغرنجـی 
گردنـد، پاسـخگوی عملکـرد فاجعـه بـار خویش نخواهنـد بود؛ 

امـا مـردم اسـتان بایـد تـاوان ایـن بـی تدبیری هـا را بدهند.

بررسی محروم نمودن قاینات از بودجه 800 میلیون تومانی برای ساخت خانه جوان 

راهکار قانونی برای تضییع حق قانونی قاینات 

یــک کارگــر شــهرداری: پــس 
از حــدود 3 مــاه کــه حقوقــی 
نگرفته ایــم چنــد روز پیــش 
مــاه  یــک  حقــوق  نصــف 
ــک  ــا ی ــد و ب ــا را داده ان ــری م کارگ
مانــده ام  بدهــی  و  قــرض  دنیــا 
ــا  ــر ب ــاه دیگ ــد م ــا چن ــور ت ــه چط ک
ــم.  ــم را بچرخان ــغ زندگی ــن مبل ای
کنیــم  اعتــراض  این کــه  جــرأت 
ــا  ــد ب ــه می گوین ــرا ک ــم چ را نداری
ایــن وضعیــت می توانیــد کار کنیــد 

ــد.  ــه بروی وگرن

)سرپرسـت  نـوروزی  محمـد 
شـهرداری قایـن(: اکثـر کارگـران 
عقـب  دومـاه  حقوقشـان  مـا 
هـم  پیـش  روز  وچنـد  اسـت 
پرداخـت  آنهـا  ازحقـوق  مقـداری 
شـد.ماهیانه حـدود 560 میلیون 
تومـان حقـوق پرسـنل شـهرداری 
قایـن اعم از پرسـنل اداری وروز 
مـا  است.سـعی  وکارگـران  مـزد 
ایـن اسـت کـه تاپایـان مـاه آینده 
بتوانیـم حقـوق هـای معوق شـده 

کنیـم. پرداخـت  را  کارگـران 

ادامه از صفحه یک
شورا قول شفاف سازی داد

ــز عــدم اطالع رســانی درســت   علــت آن را نی
و دقیــق از ســوی اعضــای شــورا بیــان نمــودم. 
رئیــس  قرائــی  آقــای   جلســه  ایــن  در 
ــرایط  ــر ش ــاره ب ــخنانی بااش ــز در س ــورا نی ش
ــق  ــانی دقی ــر اطالع رس ــتان، ب ــاس شهرس حس
ــرد و  ــد ک ــهرداری تأکی ــورا و ش ــفاف ش و ش
ــی  ــوراها مبن ــون ش ــدن قان ــا یادآورش ــز ب نی
بــر درج گــزارش 6 ماهــه هزینــه و درآمدهــای 
شــهرداری در رســانه ها و نشــریات، گفــت: 
شــورای پنجــم بــه دور از هرگونــه تنــش، اقــدام 
بــه انتشــار عملکــرد خــود در تمامــی حوزه هــا 
خواهــد نمــود تــا مــردم درجریــان کوچکتریــن 
ــق  ــن ح ــه ای ــد ک ــرار گیرن ــورا ق ــات ش اقدام

ــم.  ــد داری ــر آن تاکی ــوده و ب ــان ب ــلم آن مس
در ایــن راســتا قصــد داریــم جلســات شــورا را 
ــف  ــالت مختل ــاجد مح ــم در مس ــور منظ به ط
ــا  ــم ت ــزار کنی ــد برگ ــا حضــور شــهردار جدی ب
رونــد رســیدگی بــه مشــکالت همشــهریان 
ــان  ــه زم ــن مهــم را ب ســریع تر پیــش رود و ای
آمــدن شــهردار جدیــد موکــول نموده ایــم. 
وی گفــت اولیــن جلســه نیــز در مســجد امــام 

ــود.  ــد ب ســجاد)ع( خواه
در ادامــه تمامــی اعضــای شــورای شــهر نیــز 
ــورای  ــرد ش ــزوم درج عملک ــر ل ــاق ب ــه اتف ب
طنیــن  به خصــوص  نشــریات،  در  پنجــم 
ــت  ــرات مثب ــم و اث ــورت منظ ــات و به ص قاین
ــه  ــن جلس ــد. در ای ــد نمودن ــدام، تأکی ــن اق ای
تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بــرای اولیــن اقــدام 
در راه اطالع رســانی درســت و شــفاف، گــزارش 
صــورت مالــی هزینــه و درآمــد 6 ماهه نخســت 
شــهرداری قایــن به طــور کامــل در اختیــار 
ــن  ــرد و ای ــرار گی ــات ق ــن قاین ــه طنی هفته نام
کم وکاســتی  هیــچ  بــدون  هــم  هفته نامــه 
بــه چــاپ آن اقــدام نمایــد. درپایــان نیــز 
شــورا قــول مســاعد بــرای شفاف ســازی و 
ــوروزی و انتخــاب  انتقــال جزئیــات برکنــاری ن
ــس  ــن را پ ــهردار قای ــمت ش ــه س ــور ب یحیی پ
از ابــالغ حکــم شــهردار، تحــت عنــوان در 
ــه  ــر سرشــورا آمــد، ب انتخــاب شــهردار، چــه ب

ــد.« ــات دادن ــن قاین طنی
بــرای مــن و ســایر اصحــاب رســانه باعث شــعف 
و خرســندی اســت و جــای تقدیــر و پاسداشــت 
ــه  ــبت ب ــت نس ــن قاطعی ــا ای ــورا ب ــه ش دارد ک
ــا  ــک ب ــاط تنگاتن ــوراها و ارتب ــون ش ــرای قان اج
ــکار  ــر اف ــت تنوی ــگاران در جه ــریات و خبرن نش
عمومــی و پیشــبرد اهــداف توســعه شــهر قایــن، 
ســخن می گویــد و بــا این عنــوان کــه قــول 
شفاف ســازی می دهیــم، خــود را ملــزم بــه 
ــدام را  ــن اق ــد. ای ــردم می دان ــه م ــانی ب اطالع رس
می تــوان حرکتــی جنجالــی و رو بــه جلــو بــرای 
ارتبــاط نزدیک تــر بــا مــردم و باتوجــه به بازشــدن 
ــوراها  ــه ادوار ش ــرای کلی ــگری، ب ــای پرسش فض
در قایــن دانســت. از ســویی نیــز این گونــه  
اقدامــات باعــث اعتمــاد دوبــاره مــردم بــه شــورا 
خواهــد شــد. امیــد کــه رونــد عملکــرد این شــورا 
ــن  ــوده و در ای ــتان ب ــای شهرس ــوی نیازه همس
شــورا خبــری از اختالفــات و نــزاع هــای سیاســی 
و حزبــی کــه جــز عقــب رفــت، پیامــد دیگــری 

ــن نخواهــد داشــت، نباشــد. ــرای قای ب

قرائـی )رئیـس شـورای 
وقتـی  قایـن(  شـهر 
یک بـاره  یک شهرسـتان 
شهرسـتان  و  می شـود  حـذف 
ایـن  می شـود،  جایگزیـن  دیگـر 
یـک  چـرا  امـا  نـدارد.  اشـکالی 
اسـتان  مرکـز  تومـان  میلیـارد 
می شـود بـه دو و نیـم میلیـارد 
و  می یابـد،  افزایـش  تومـان 
شهرسـتان)قاینات(  یـک   ولـی 
حـذف می شـود. هنـوز بـرای من 
مبهم هسـت. مدیرکل ورزش و 
جوانان اسـتان: امسال طبس را 

انتخـاب کردیـم. و مـا یک کمیته 
یـک  نظـر  براسـاس  و  هسـتیم 
شـخص نیسـت و ایـن تصمیـم 
درسـت  اگـر  و  بـوده  گروهـی 
نبـوده خـدا مـا را یـاری کنـد که 
اگـر  و  کنیـم  آینـده جبـران  در 
درسـت بـود، سـال آینـده قطعـًا 
شهرسـتان قاینـات در اولویـت 
سـاخت خانـه جـوان خواهد بود. 
و اگـر در سـازمان برنامه بودجه 
اسـتان چنیـن تصمیماتی گرفته 
می شـود، توجیـه منطقـی وجـود 

دارد.

3 تحلیلی گزارش- 
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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مسجد  محوری اولویت اصلی 
برنامه های بسیج

 

جلســه  در  قاینــات  ناحیــه  ســپاه  فرمانــده 
ــیج  ــه بس ــت: هفت ــیج گف ــه بس ــزی هفت برنامه ری
یــادآور رخدادهــای شــگرف و مبارکــی اســت و بســیج و 
تشــکیل بســیج نیــز یکــی از معجــزات انقــالب اســالمی 
اســت و ایــن اقــدام تاریخــی بــرای پاســخ بــه نیازهــای 
هاســت. زمــان  و  در همــه عصرهــا  حیاتــی کشــور، 
ــرت  ــه مجســم بصی ــه بســیج آین ــزود: هفت ــرات زاده اف ب
عظمــت  قله هــای  نمــاد  وفــاداری،  فــداکاری،  و 
ــتکبار  ــت. وی اس ــی و.. اس ــی و ورزش ــی و فرهنگ علم
ــداری،  ــری، والیت م ــازش ناپذی ــالص، س ــتیزی، اخ س
ــجاعت و  ــتقامت، ش ــر و اس ــان، صب ــوا، ایم ــت، تق صداق
ــیج  ــروی بس ــک نی ــای ی ــهادت طلبی و... از ویژگی ه ش
مردمــی بــر شــمرد و گفــت: بســیج ذخیــره تمام نشــدنی 

ــت. ــالب اس ــام و انق ــرای نظ ب
ــه بســیج  ــعار محــوری هفت ــه ش ــاره ب ــا اش ــرات زاده ب ب
ــت  ــی« اس ــاالری دین ــردم س ــر م ــیج مظه امسال»بس
گفــت: هفتــه بســیج از 2۹ آبــان آغــاز و تــا 5 آذر ادامــه 
نیــز هماننــد ســال های  خواهــد داشــت و امســال 
گذشــته برنامه هــای خاصــی بــه همــت پایگاه هــای 
بســیج و حوزه هــای مقاومــت در ســطح شهرســتان 
پایگاهــی  برنامه هــای  کنــار  در  و  داشــت  خواهیــم 
وحــوزه ای برنامه هــای منســجمی از جملــه همایــش 
ــاح  ــزرگ 5 آذر، افتت ــش ب ــیجی، همای ــوتان بس پیشکس
پایگاه هــای  گلــزار شــهدا،  عالــم،  کتابخانــه، خانــه 
وی  داریــم.  کار  دســتور  در  را  و...  بســیج  مقاومــت 
ــا در  ــی م ــای اصل ــوری از اولویت ه ــجد مح ــت: مس گف
ــه  ــه این ک ــه ب ــت و باتوج ــیج اس ــه بس ــای هفت برنامه ه
ــی مســجد  ــا یعن ــی م ــی و مردم ــگاه اصل دشــمن از پای
واهمــه داشــته اســت، لــذا توجــه ویــژه بــه ایــن پایــگاه 
ــت  و  ــه اس ــرار گرفت ــیج ق ــتور کار بس ــی در دس مردم
ــیج  ــه بس ــای هفت ــوری از برنامه ه ــجد مح ــرد مس رویک

ــود. ــد ب ــال خواه امس

 کشف البسه قاچاق در قاین
ــف  ــات از کش ــتان قاین ــي شهرس ــده انتظام فرمان

ــن  ــال در قای ــون ری ــه ارزش 42 میلی ــاق ب کاالي قاچ
ــي  ــوران انتظام ــت: مأم ــي گف ــرهنگ واعظ ــر داد س خب
شهرســتان، بــه یــک دســتگاه ســواري ســمند مشــکوک 
و خــودرو را جهــت بازرســي متوقــف کردنــد. وي افــزود: 
ــي  ــه خارج ــرم البس ــودرو، 6۹ کیلوگ ــي ازخ در بازرس
قاچــاق کــه فاقــد هرگونــه اســناد گمرکــي بــود کشــف 
ــي کاالی  ــان ارزش ریال ــان داشت:کارشناس ــد. وی بی ش
قاچــاق کشــف شــده را 42 میلیــون ریــال بــرآورد 
ــت  ــتگیر و جه ــم دس ــه مته ــن رابط ــه در ای ــد ک کردن
ــي شــد. ــي معرف ــه مراجــع قضای ــي ب ســیر مراحــل قانون

پرداخت 481 فقره وام کارگشایی 
به مددجویان کمیته امداد قاینات 

مدیــر کمیتــه امــداد قاینــات گفــت: در 6 مــاه 
نخســت امســال 48۱ فقــره وام کارگشــایی بــه 
مبلــغ ۹ میلیــارد و 746 میلیــون ریــال بــه مددجویــان 
کمیتــه امــداد قاینــات پرداخــت شــد. حســینی افــزود: 
ــه  ــتگی ب ــو و بس ــر مددج ــه ه ــن ب ــورت میانگی به ص
ــال وام کارگشــایی  ــون ری ــا 50 میلی ــوع مشــکل ۱0 ت ن
ــای پرداخــت  ــرد: وام ه ــان ک ــود. وی بی پرداخــت می ش
شــده در راســتای کارگشــایی، ازدواج، تحصیل، اشــتغال، 
مســکن، تأمیــن جهیزیــه، خدمــات بهداشــتی و درمانــی، 
ــازی  ــدف توانمندس ــا ه ــه ب ــق بیم ــز ح ــی و واری بده
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــه می ش ــان ارائ مددجوی
ایــن تســهیالت توســط صنــدوق والیــت کمیتــه امــداد 
ــات  ــت وجوه ــر خواس ــراد خی ــود از اف ــت می ش پرداخ
ــدوق بســپارند  ــن صن ــه ای ــپرده ب ــود را به صــورت س خ
تــا از محــل ســپرده ها بتــوان بــه تقاضــای تعــداد 
بیشــتری از نیازمنــدان پاســخ داد. در حــال حاضــر 
چهــار هــزار و 680 خانــوار بــا هشــت هــزار و 5۳2 نفــر 
ــات هســتند. ــداد قاین ــه ام ــر پوشــش کمیت ــت زی جمعی

رئیس اتاق اصناف شهرستان قاینات و زیرکوه خواستارشد:

تغییرتولید زعفران از 
خرده مالکی کشاورزی به شرکتی 

رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان قاینــات و زیرکــوه 
ــانی  ــگاه اطالع رس ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــت وگ در گف
ــا بیــان این کــه قاینــات بهتریــن  اتــاق اصنــاف ایــران ب
ــال های  ــرد: در س ــح ک ــدی را دارد، تصری ــران تولی زعف
ــات  ــران قاین ــد زعف ــام و برن ــا ن ــده ت ــالش ش ــر ت اخی
ــدگان  ــد از تولیدکنن ــم بای ــت ه ــا دول ــود ام ــظ ش حف
ایــن اســتان حمایــت کنــد تــا دیگــر ســودجویان 
نتواننــد زعفــران بی کیفیــت را در قالــب برندهــای 
ــرای  ــزود: ب ــی اف ــانند. مالک ــروش برس ــه ف ــر ب معتب

قاینــات در ســال ۹5  برنــد طــالی ســرخ  حفــظ 
ــم  ــر کردی ــران را دای ــک و زعف ــی زرش ــه صنف اتحادی
ــی  ــگاه های تخصص ــزاری نمایش ــا برگ ــه ب ــن این ک ضم
ــن  ــران ای ــک و زعف ــا زرش ــد ت ــالش ش ــی ت و عموم
ــا  ــام کشــورهای دنی ــات در تم ــام قاین ــا ن شهرســتان ب

ــود. ــناخته ش ش
ــک  ــران و زرش ــد زعف ــش تولی ــن از افزای وی هم چنی
ــتان  ــزود: شهرس ــر داد و اف ــال ۹6 خب ــات در س قاین
ــش  ــرای افزای ــی ب ــات از پتانســیل و ظرفیــت باالی قاین
ــزان  ــت و می ــوردار اس ــتغال برخ ــاد اش ــد و ایج تولی
ــران  ــک و زعف ــد زرش ــتان از تولی ــن شهرس ــد ای درآم
بــه 250 میلیــارد تومــان در ســال می رســد لــذا 
ــود.  ــه ش ــده گرفت ــا نادی ــل ظرفیت ه ــن قبی ــد ای نبای
وی افــزود: دولــت بایــد میــزان تولیــد زعفــران را 
در قاینــات از خــرده مالکــی کشــاورزی به صــورت 
شــرکتی تبدیــل کنــد و شــرکت های بســته بندی را 
تأســیس کنــد تــا زعفــران و زرشــک تولیــدی قاینــات 
بــا نــام ایــن شهرســتان بــه ســایر نقــاط جهــان صــادر 

ــود. ش

اعزام 1۰ کاروان پیاده از قاینات
 به مشهد الرضا)ع( 

تبلیغــات  اداره  رئیــس  علی پــور  حجت االســالم 
ــق روال همــه  ــه طب ــت: این ک ــات گف اســالمی قاین
ــی  ــام رضــا)ع( هیئــت مذهب ــام شــهادت ام ســاله در ای
به صــورت کاروان هــای پــای پیــاده بــه مشــهد می رونــد 
کاروان  از ۱0  بیــش  امســال  پیش بینــی می شــود  و 
ــد. ــه مشــهد الرضــا برون ــی ب ــاده و40 هیئــت مذهب پی

 انتقاد نماینده قاینات و زیرکوه از 
وضعیت جاده های استان

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس در جلســه مجمــع 
ــرکل راهــداری اســتان مطــرح  ــا مدی نماینــدگان ب
شــد.  نماینــده قاینــات و زیرکــوه بــا اشــاره بــه  وجــود 
ــر  ــه مدی ــاب ب ــتان خط ــادف در اس ــر تص ــه پ 27 نقط
ــرای آن  ــی ب ــه اورژانس ــا برنام ــت: آی ــدای گف کل راه
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه ــر؟ مدی ــا خی ــد ی داری
جــاده ای اســتان در پاســخ بــه ایــن ســؤال بیــان داشــت: 
ــر اســاس تعــداد و شــدت تصادفــات  نقــاط پرتصــادف ب
ــه  ــن زمین تقســیم بندی و شناســایی شــده اند کــه در ای
ــادف  ــه پرتص ــالی ۱0 نقط ــز س ــات مرک ــاس ابالغ براس
ــه  ــی ک ــا زمان ــت و ت ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
شــروع بــه کار نشــود اعتبــاری تخصیــص نمی یابــد. 
جاده هــای  فراموشــی سپرده شــدن  بــه  از  فالحتــی 

مــرزی اســتان خبــر داد و گفــت: امنیــت نیــز بــه همــان 
ــه  ــد ب ــذا بای ــت ل ــم اس ــریانی مه ــای ش ــزان بحث ه می
ــود. وی  ــژه ای ش ــه وی ــتان توج ــرزی اس ــای م جاده ه
ــر کشــور  ــه وزی ــزود: هم چنیــن نامه هــای متعــددی ب اف
و اســتاندار خراســان جنوبی نوشــته ایم و درخواســت 
کردیــم کــه بــه جاده هــای مــرزی توجــه و دقــت 
بیشــتری شــود. وی گفــت: وضعیــت جاده هــای مــرزی 
زیرکــوه بــا چهــار ســال گذشــته قابــل قیــاس نیســت و 
دیگــر آســفالتی در ایــن جــاده باقــی نمانــده اســت لــذا 
بایــد توجــه ویــژه ای بــه ایــن نقــاط شــود.فالحتی رفــع 
نقــاط حادثــه خیــز و پرتصــادف و توجــه بــه جاده هــای 
مــرزی را از نیازهــای جــدی اســتان ذکــر کــرد و گفــت: 
ایــن موضوعــات بایــد توســط ســازمان راهــداری پیگیری 
ــاده  ــود آم ــع خ ــد وس ــز در ح ــدگان نی ــع نماین و مجم

کمــک اســت.

صعود کوهنوردان قاینات 
به قله تفتان

ــی  ــان ط ــتاره کاوی ــگاه س ــوردی باش ــروه کوهن گ
ــان  ــد در ۱۹ آب ــق ش ــد روزه موف ــه چن ــک برنام ی
بــه قلــه تفتــان در شهرســتان خــاش اســتان سیســتان و 
بلوچســتان  صعــود کنــد. ایــن بــرای پنجمیــن بــار بــود 
ــه صعــود  ــن باشــگاه موفــق ب کــه گــروه کوهنــوردی ای
بــه ایــن قلــه گردیــد. سرپرســت ایــن گــروه آقــای علــی 
رضــا خاشــاکی و اعضــای گــروه نیــز: آقایــان امیرفرنگــی، 
رضــا عالمــی، حســین فرنگــی، حمیــد دیمــه کار، ســجاد 
ــد  ــی، محم ــد صدیق ــرزازاده، حمی ــا می ــی، رض فالحت

ــد. ــف نژاد بودن ــی یوس عل

پیمایش جنگل جهان نما توسط 
کوهنوردان قاینات

 40 مســافت  بــه  جهان نمــا  جنــگل  پیمایــش 
ــی  ــوردان قاین ــی از کوهن ــط گروه ــر توس کیلومت
ــور  ــه کاویان پ ــم رباب ــتی خان ــه سرپرس ــاه ب در ۱۹ آذرم

ــت. ــام گرف انج

حضور سرمایه گذار خارجی برای احداث
 نیروگاه برق خورشیدی: 

معاون فرماندار: سرمایه گذاری 
اولویت مهم قاینات است

ــات در  ــداری قاین ــی فرمان ــور عمران ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
نشســت کاری کــه بــا ســرمایه گذار خارجــی در زمینــه احــداث 
ــم  ــت: امیدواری ــت، گف ــتان داش ــیدی شهرس ــرق خورش ــروگاه ب نی
ــم  ــای مه ــی از اولویت ه ــه یک ــرمایه گذاری ک ــث س ــم در بح بتوانی
ــروژه  ــا پ ــم ت ــک کنی ــما کم ــه ش ــد ب ــتان می باش ــا در شهرس م
احــداث و راه انــدازی  نیــروگاه خورشــیدی در شهرســتان بــه 

ــد. ــرانجام برس س
ــتاندار و  ــدات اس ــرو تأکی ــرد: پی ــان ک ــی خاطرنش ــدس بیک مهن
ــا شناســایی، جــذب و حمایــت تمــام  فرمانــدار قاینــات در رابطــه ب
ــزی  ــت برنامه ری ــوزه معاون ــی، ح ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ از س
و امــور عمرانــی فرمانــداری هــم، ضمــن اســتقبال از حضــور شــما،  
تــالش خواهیــم نمــود بســتر و زمینــه حضــور شــما را در شهرســتان 
ــی  ــیل ترکیب ــروگاه س ــطه نی ــه واس ــزود: ب ــم. وی اف ــم نمایی فراه
ــرق  ــد ب ــب تولی ــوان قط ــروگاه گازی؛ به عن ــن و نی ــهید کاوه قای ش
ــن  ــدی ای ــرق تولی ــون ب ــم اکن ــتیم و ه ــرح هس ــور مط ــرق کش ش
شهرســتان بــه ســایر نقــاط کشــور صــادر می شــود. مهنــدس بیکــی 
ــرق  ــگاوات ب ــاً 250 م ــی مجموع ــرد: خراســان جنوب خاطرنشــان ک
ــیکل  ــروگاه س ــرق نی ــد ب ــت تولی ــه ظرفی ــی ک ــاز دارد. در حال نی
ترکیبــی شــهید کاوه قایــن، ۱000 مــگاوات اســت کــه در شــرایط 

ــد. ــادر می کن ــد و ص ــرق تولی ــگاوات ب ــط 650 م ــی فق کنون
مهنــدس بیکــی در پایــان خطــاب بــه ســرمایه گذار خارجــی، 
تأکیــد کــرد: در خصــوص احــداث و راه انــدازی نیــروگاه خورشــیدی 
در ایــن شهرســتان نقاطــی کــه مناســب بــا اجــرای ایــن پروژه باشــد 
ــه شــما معرفــی می کنیــم و شــما بعــد از انجــام کار کارشناســی،  ب
ــا  ــد ت ــالم نمایی ــا اع ــه م ــد ب ــما باش ــد ش ــورد تأیی ــه م ــی ک نقاط
ــی و ...  ــتگاه های اجرای ــا دس ــه ب ــی ک ــا و تعامالت ــه هماهنگی ه کلی
ــرمایه گذار  ــده س ــن نشســت نماین ــم. در ای ــام دهی ــد؛ انج الزم باش
ــیدی  ــروگاه خورش ــداث نی ــرح اح ــرای ط ــان اج ــه بی ــی ب خارج
ــارات و  ــت و انتظ ــات پرداخ ــتان قاین ــه شهرس ــد نقط ــرق در چن ب

ــرد.  ــان ک ــئولین بی ــان را از مس ــته های خودش خواس

گزارش خبری  

مسئولین نهایت همکاری با سرمایه گذاران
 را داشته باشند

فرمانــدار قاینــات در پنجمین جلســه کمیته اشــتغال 
ــه   ــه  توصی ــاره ب ــا اش ــات ب ــرمایه گذاري قاین و س
ریاســت جمهــور در هیئــت دولــت بــه اســتانداران گفــت: 
مهم تریــن توصیــه رئیــس جمهــور جــذب ســرمایه گذاران، 
رفــع بحــران بیــکاری روحــل مشــکالت معیشــتی مــردم 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــم بای ــئولین ه ــا مس ــت و م ــوده اس ب
ــه در  ــي ک ــا زمان ــرد: ت ــد ک ــی تأکی ــالش کنیم.کهن تراب ت
ــتان و  ــتان، اس ــل شهرس ــرمایه گذاران داخ ــتان س شهرس
ــایي و  ــف شناس ــاي مختل ــتان را در حوزه ه ــارج از اس خ
جــذب نکنیــم؛ در بحــث رونــق اقتصــادي، ایجــاد اشــتغال 
و حــل مشــکالت بیــکاري و معیشــتي مــردم، هیــچ اتفــاق 
خاصــي صــورت نخواهــد گرفــت. کلیــه مســئولین اولیــن 
اولویــت کاری دســتگاه های اجرایــی را بــه بحــث اشــتغال و 
جــذب ســرمایه گذاران در همــه حوزه هــا قــرار دهنــد. وی 
ــه این کــه قاینــات ظرفیت هــا و پتانســیل هاي  ــا اشــاره ب ب
بســیار خوبــي در حــوزه گردشــگري، آثــار تاریخــي دارد و 
از دو محصــول اســتراتژیک  زرشــک و زعفــران برخــوردار 
اســت گفــت: کلیــه مســئولین دســتگاه هاي اجرایــي بایــد 
در خصــوص اجــراي طرح هــاي مختلــف گردشــگري، 
صنعتــي و تولیــدي نهایــت تعامــل و همــکاري را بــا 
ســرمایه گذاران داشــته باشــند و هیــچ گونــه مانــع تراشــي 

ــردد. ــاد نگ ــرمایه گذاران ایج ــیر کار س در مس

با هیچ مدیری تعارف نداریم
زمینــه  در  مســئولی  چنان چــه  افــزود:  کهن ترابــی 
جــذب ســرمایه گذار در شهرســتان مانع تراشــی کنــد بــا 
وی تعارفــی نخواهیــم داشــت و بــا وی برخــورد خواهیــم 
کــرد. وی گفــت: مدیــران دســتگاه هایی کــه بــه نحــوی 
ــه  ــد ک ــد، بدانن ــاط دارن ــرمایه گذاری ارتب ــوزه س ــا ح ب
ــری  ــه مدی ــود ک ــزارش ش ــاهده و گ ــوردی مش ــر م اگ
ــد و  ــل می کن ــرمایه گذار تعل ــا س ــکاری ب ــه هم در زمین
یــا نظارتــی بــر حــوزه کارشناســی خــود نداشــته باشــد 
و یــا مانع تراشــی در مســیر جــذب ســرمایه گذار و 
ــد، آن  ــاد کن ــدی ایج ــد تولی ــه واح ــا حــل مشــکل ی ی
مدیــر، مســئول اســت و تعارفــی هــم بــا کســی در ایــن 
ــرد. از  ــم ک ــورد خواهی ــت و برخ ــم داش ــه نخواهی زمین
ــم  ــتقبال می کنی ــتغال اس ــرای اش ــد ب ــای جدی ایده ه
و ظرفیت هــاي ســرمایه گذاري در شهرســتان تهیــه 
ــران  ــه مدی ــار هم ــه در اختی ــت ک ــده اس ــن ش و تدوی
دســتگاه هاي اجرایــي قــرار خواهــد گرفــت تــا در زمــان 
ــه نماینــد  ــه ســرمایه گذاران ارائ الزم ایــن اطالعــات را ب
ــت  ــل امنی ــد در عم ــالش نماین و مســئولین بایســتي ت
ــد. ــم کنن ــرمایه گذاران فراه ــراي س ــرمایه گذاري را ب س
وی وجــود شــهرک های گلخانــه ای در شــهرک صنعتــی 
شــماره 2 قایــن را ظرفیــت خوبــی بــرای ســرمایه گذاری 
ــان  ــت. وی بی ــه ای دانس ــوالت گلخان ــش محص در بخ
برگــزاري  بــا  مي توانــد  حرفــه اي  و  فنــي  داشــت: 
ــتان ها  ــز دهس ــب در مراک ــي مناس ــاي آموزش کالس ه
ــف  ــاي مختل ــراد در زمینه ه ــه اف ــاي الزم را ب آموزش ه

ــد. ــه نمای ارائ

مهر اختتام بر مسائل سیاسی شهر زده شود
ــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت:  کهن تراب
بــرای توســعه شهرســتان، مســائل سیاســی و حاشــیه ای 
را کنــار بگذاریــم و مهــر اختتــام بــه مباحــث و مســائل 
سیاســی و اختالفــات محلــه ای زده شــود. وی ادامــه داد: 
یکــی از شــرایط بســیار اساســی و زیرســاخت های مهــم 
توســعه، ثبات سیاســی اســت و کلیه مســئولین بایســتي 
تــالش نماینــد امنیــت ســرمایه گذاري را در عمــل بــراي 
ــد. ــم کنن ــف فراه ــاي مختل ــرمایه گذاران در حوزه ه س
کهن ترابــی بــا اشــاره بــه این کــه ســرمایه گذاران را 
نبایــد رقیــب خــود بدانیــم گفــت: بایــد به عنــوان یــک 

ــارات  ــه  اعتب ــرا ک ــود چ ــتفاده ش ــا اس ــی از آن ه منج
دولتــی هــر ســال کاهــش می یابــد و لــذا بایــد از 
ظرفیــت ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی اســتفاده 

ــود. ش

1336 نفر آمار تعهدی 
اشتغال قاینات

اداره کار،تعــاون و  رئیــس 
رفــاه اجتماعــی قایــن در 
ــار  ــت: آم ــه گف ــن  جلس ای
تعهدی اشــتغال شهرســتان 
قایــن نســبت بــه چنــد مــاه 
گذشــته تغییــر کــرده اســت 
و ســهمیه شهرســتان بــه 
ــت.  ــیده اس ــر رس ۱۳۳6 نف
اســت  حالــی  در  )ایــن 
شهرســتان  ســهمیه  کــه 

در ابتــدای ســال۱204 نفــر اعــالم شــده اســت و 
ــراث  ــدن و می ــت و مع ــتغال اداره صنع ــد اش ــار تعه آم
ــش  ــتان افزای ــتغال اس ــه اش ــه کمیت ــی در جلس فرهنگ
ــراث  ــس اداره می ــراض رئی ــا اعت ــه ب ــت ک ــه اس یافت
ــه  ــن مواج ــگری قای ــتی و گردش ــی، صنایع دس فرهنگ
شــد.( وی افــزود: تــا کنــون 5۳5 نفــر در ســامانه رصــد 
ثبــت ســامانه شــده اند. عرب  نــژاد در ادامــه گفــت: 
ــون  ــارد و 705 میلی ــی ۱میلی ــاغل خانگ ــوزه مش در ح
تومــان ســهمیه قاینــات بــوده اســت، کــه ۳55 میلیــون 
تومــان در حــوزه طرح هــای مســتقل و۱میلیــارد و 
ــک  ــوان پشــتیبان در دو بان ــان به عن ــون توم ۳50 میلی
عامــل ملــی و صــادرات قابــل پرداخــت اســت. بــه گفتــه 
عرب نــژاد از ابتــدای ســال تاکنــون ۳۱ مجــوز مســتقل 
ــن تعــداد ۱4  و پشــتیبان صــادر شــده اســت کــه از ای
مجــوز پشــتیبان بــوده اســت و متأســفانه در شهرســتان 
از ایــن طــرح اســتقبال زیــادی نشــده اســت  و اگــر تا۳0 
ــتان های  ــه شهرس ــود ب ــذب نش ــارات ج ــن اعتب دی ای
ــه داد: ۳8 مجــوز  ــد شــد. وی ادام ــذار خواه ــر واگ دیگ
ــه بانک هــا معرفــی شــده اند و فقــط  مشــاغل خانگــی ب

8 مــورد وام پرداخــت شــده اســت. وی وضعیــت طــرح 
ــتان را  ــگاهی در شهرس ــالن دانش کارورزی فارغ التحصی
ــوب  ــه دارد، مطل ــی ک ــیار خوب ــرایط بس ــم ش علی رغ
ــم  ــد کارورزی داری ــر تعه ــزود: 248 نف ندانســت. وی اف
ــام  ــت ن ــد ثب ــه 40 واح ک
ــد کــه اکثــراً واجــد  کرده ان
و 405  نیســتند  شــرایط 
کارورز نیــز در ایــن ســامانه 
و  کرده انــد  نــام  ثبــت 
تاکنــون فقــط ۱2 قــرارداد 
ــت. وی  ــده اس ــد ش منعق
طرح هــا  از  دیگــر  یکــی 
اشــتغال زایی را پرداخــت 
اشــتغال زایی  تســهیالت 
بنــد  تبصــره  محــل  از 
 ۹6 ســال  بودجــه   ۱8
ــن  ــت: ای ــرد وگف ــر ک ذک
تســهیالت اشــتغال زایی در راســتای اهــداف طــرح 
ــت  ــت پرداخ ــده اس ــروع ش ــتان ش ــه در اس ــو ک تکاپ
می شــود. وی ادامــه داد 5 رشــته تولیــد و فــرآوری 
محصــوالت کشــاورزی، فــرش، صنایع دستی،گردشــگری 
و حمــل و نقــل ترانزیــت در اســتان مزیــت دار شــناخته 
شــده اند و در راســتای اهــداف ایــن شــغل ها اعتبــارات 
را 28  قاینــات  ابــالغ می شــود. عرب نــژاد ســهمیه 
ــت:  ــرد وگف ــالم ک ــان اع ــون توم ــارد و۹00 میلی میلی
ــا  ــه 2 ت ــا یاران ــا ســود ۱8درصــد و ب ــن تســهیالت ب ای
ــت  ــرح پرداخ ــرای ط ــه اج ــه منطق ــا ب ــدی بن 8 درص
می شــود. یکــی دیگــر از طرح هایــی کــه در ایــن جلســه 
بــر اســتفاده از آن تأکیــد شــد، طــرح روســتا تعــاون بود 
ــن  ــرد: در قای ــی اســت. وی اظهارک ــک طــرح مل ــه ی ک
۳ روســتا مشــخص شــده اســت و متأســفانه هنــوز 
ــم  ــت و علی رغ ــده اس ــس مان ــت مؤس ــی هیئ در معرف
کشــیده اند  زیــادی  زحمــات  بخشــداران  این کــه 
ــای کار  ــتائیان پ ــاید روس ــد و ش ــه بای ــور ک ــی آن ط ول
ــه  ــه ب ــن مرحل ــا در اولی ــن تعاونی ه ــر ای ــتند و اگ نیس
ثبــت نرســد بســیاری از اعتبــارات را نخواهیــم توانســت 

ــم. ــت کنی دریاف

انتقادات و گالیه های رئیس اداره میراث فرهنگی
و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
گردشــگری قایــن در جلســه کمیتــه اشــتغال شهرســتان 
بــا گالیــه از مســئولین اســتانی اظهارکــرد: بــرای تعهــد 
اشــتغال مرســوم اســت کــه در ابتــدای ســال  به صــورت 
ــاس  ــر اس ــم و ب ــه داری ــی ک ــاس اعتبارات ــر اس ــی ب کتب
شــرایط شهرســتان، تعهــدات خــود را بــه اداره کل 
اعــالم می کنیــم و در ســال جــاری 20 نفــر اعــالم 
ــز  ــون نی ــته ایم و تاکن ــه اداره کل داش ــتغال ب ــد اش تعه
ــی  ــم ول ــد بوده ای ــود پایبن ــدات خ ــه تعه ــد ب ۹0 درص
ــدار شــود  ــح از خــواب بی ــرم صب ــرکل محت ــه مدی این ک
و بــه جلســه کمیتــه اشــتغال بــرود و بــرای مــا 66 نفــر 
تعهــد اشــتغال  ایجــاد کنــد، عباســی زیــر بــار ایــن مورد 
نخواهــد رفــت، چــون هیچ گونــه مکاتبــه ای و هماهنگــی 
از قبــل بــا مــا نشــده اســت. وی افــزود: کــدام اعتبــار را 
ــر  ــه 66 نف ــه عباســی داده اســت ک ــه ب ــر کل اضاف مدی
ــر کل  ــه داد: مدی ــی ادام ــد. عباس ــد می خواه ــا تعه از م
ــار  ــرای  شهرســتان هایی تعهــد ایجــاد کنــد، کــه اعتب ب
میلیــاردی می دهنــد نــه شهرســتان قایــن کــه اعتبــارات 
ــدک  ــا شهرســتان های دیگــر بســیار ان مــا در مقایســه ب
بــوده اســت و لــذا امــروز پُــزش را مدیــر کل در کمیتــه 
ــه اش را عباســی در  ــد و ضرب ــد بده ــتان بای اشــتغال اس
ــه  ــم ک ــالم می کن ــد و اع ــخگو باش ــورد و پاس ــن بخ قای
مــن زیــر بــار ایــن تعهــد نخواهــم رفــت و روز اول بــرای 
ــم ۹0درصــد  ــون ه ــد و تاکن ــالم کرده ان ــر اع ــا 20 نف م
اجــرا شــده اســت. وی تصریــح کــرد در زمینــه مشــاغل 
ــه اداره  ــر ب ــیزده نف ــداد س ــال۹4 تع ــز درس ــی نی خانگ
ــی  ــک معرف ــه بان ــا ب ــدند و از آن ج ــی ش ــاون معرف تع
شــدند و بــا توجــه بــه این کــه ضامــن برده انــد و پرونــده 
ــه تســهیالتی دریافــت  ــد هیــچ گون هــم تشــکیل داده ان
ــی و  ــدد معرف ــراد مج ــن اف ــال۹6 ای ــد و در س نکرده ان

ــد طــی شــده اســت. همیــن رون
وی افــزود: تــا کــی می خواهیــم مــردم را بــرای 5 میلیون 
تومــان ســرگردان داشــته باشــیم و افــراد معرفــی شــده 
ــم  ــی کرده ای ــد را ط ــن رون ــال ۹4 همی ــد س می گوین
ــهیالت  ــا تس ــه م ــم ب ــال ه ــه امس ــیم ک ــاز می ترس و ب
ندهنــد. و واقعــاً دیــوار بی اعتمــادی شــکل گرفتــه اســت. 
وی ادامــه داد: یکــی از شــرایط دریافــت تســهیالت، 
ــی کــه  ــا زمان صــدور مجــوز مشــاغل خانگــی اســت و ت
ــه  ــا موظــف هســتند ک ــار دارد بانک ه ــن مجــوز اعتب ای
ــذا و  ــد  ل ــرار دهن ــدان ق ــار هنرمن تســهیالت را در اختی
یکــی از هنرمنــدان مــا، علی رغــم این کــه مجــوزش 
دو مــاه دیگــر اعتبــار داشــته اســت بانــک گفتــه اســت 
ــراد  ــن باعــث می شــود کــه اف اعتبــارش کــم اســت و ای
ســرگردان باشــند. فلکــی عضــو شــورای شــهر قایــن نیــز 
ــراد  ــه اف ــت: مســئولین ادارات و کلی ــن جلســه گف در ای
ــزاری  ــه برگ ــید ک ــته باش ــه داش ــتغال توج ــه اش کمیت
ــد. وی  ــته باش ــی داش ــک خروج ــد ی ــات بای ــن جلس ای
ــم کــه ســامانه  ــزود: درجلســه قبــل هــم اعــالم کردی اف
ــه  ــا توج ــد و ب ــواب نمی ده ــهرداری ج ــرای ش ــد ب رص
ــرای تعهــد اشــتغال فرصــت  ــه مهلــت دو ماهــه کــه ب ب
داده انــد و ســامانه رصــد هــم کــه بــرای مــا تعریف نشــده 
ــن،  ــامل پمپ بنزی ــان ش ــام مواردم ــم تم ــا ه ــت و م اس
ــم  ــول ه ــت. و پ ــده اس ــکن و... مان ــویی، سنگ ش شن ش
ــر اســت و دو مــاه دیگــر  ــرای شــهرداری از آب واجب ت ب
ــاده اســت و  ــی نیفت ــم اتفاق ــم می نشــینیم و می گویی ه
در خصــوص ســامانه رصــد پیگیــر شــوید کــه مــا بایــد 
ــه  ــید ک ــن  باش ــال ای ــزود: به دنب ــم وی اف ــه کار کنی چ
ــد  ــک مســئول می گوی ــی ی ــه وقت ــره کار کجاســت ک گ
ــه یــک واکســی وام می دهیــم حتمــاً امکانــش هســت  ب
و لــذا ببینیــد مشــکل کار کجاســت کــه ایــن همــه گــره 

در کار مــردم می افتــد.

آشنایی با فعالیت های کتابخانه سپهر قاینات

 ارائه خدمت به دانش آموزان
  14  روستای قاینات

ــه  ــت ک ــیار اس ــه ای س ــات، کتابخان ــپهر قاین ــه س کتابخان
اعضــا آن، دانش آمــوزان ۱4 روســتای قاینــات هســتند. 
محمــد ولــی زراعتــکار، راننــده و مســئول کتابخانــه ســیار مینــی 
ــه قلم چــی دانشــگاه  ــاح کتابخان بوســی، در حاشــیه مراســم افتت
ــداری  ــته کتاب ــد رش ــناس ارش ــت: کارش ــات گف ــر قاین بزرگمه
ــه  ــوس کتابخان ــی ب ــا مین ــه ب ــدت ۳ ســال اســت ک هســتم و م
ــدس  ــتان ق ــه آس ــن در کتابخان ــش از ای ــم؛ پی ــیار کار می کن س
رضــوی به صــورت پــاره وقــت مشــغول بــه کار بــودم. وی افــزود: 
ــار  ــتا و چه ــی ۱4 روس ــامل اهال ــیار ش ــه س ــن کتابخان ــا ای اعض
خوابــگاه دانش آمــوزی هســتند کــه اغلــب آنــان را دانش آمــوزان 
ــتان  ــع دبیرس ــوزان مقط ــدادی از دانش آم ــی و تع ــع ابتدای مقط
ــزی انجــام شــده،  تشــکیل می دهنــد. وی گفــت: طبــق برنامه ری
ــم،  ــت می ده ــاب امان ــم و کت ــر می زن ــتا س ــه 4 روس ــر روز ب ه
ــه زایدالوصــف اســت  ــه مطالع ــوزان مشــتاق ب اســتقبال دانش آم
طــوری کــه هربــار، بــه هــر عضــو تــا ســقف 5 جلــد کتــاب امانــت 
می دهــم و بــه مــدت یــک هفتــه کتاب هــا در اختیارشــان اســت. 
وی در ادامــه گفــت: در حــال حاضــر ایــن کتابخانــه ســیار، 4444 
جلــد کتــاب دارد کــه ۱800 جلــد آن کتــاب کــودک و نوجــوان 
و الباقــی کتــب مربــوط بــه بزرگســاالن اســت. هم چنیــن ســاالنه 
ــه می شــوند کــه در حــال  ــن کتابخان ۱۳00 دانش آمــوز عضــو ای
ــه  ــئول کتابخان ــتند. مس ــال آن هس ــو فع ــر عض ــر 800  نف حاض
ــان  ــه بی ــن کتابخان ــت در ای ــه عضوی ــه هزین ــاره ب ــا اش ــیار ب س
کــرد: به صــورت عمومــی هزینــه عضویــت در کتابخانه هــای 
ــاد  ــا موافقــت نه ــال اســت کــه ب ــن شهرســتان، 65  هــزار ری ای
ایــن  در  عضویــت  هزینــه  اســتان،  عمومــی  کتابخانه هــای 
ــال کاهــش دادم  ــه ۱5 هــزار ری ــرای روســتائیان ب ــه را ب کتابخان
تــا آنــان نیــز بتواننــد از امــکان مطالعــه بهره منــد شــوند و البتــه 
اگــر دانش آمــوزی امــکان پرداخــت ایــن مبلــغ را هــم نداشــت، 

ــه در مــی آورم. ــت کتابخان ــه عضوی ــگان ب وی را رای
 وی در پایــان گفــت: ایــن کار را به دلیــل پویایــی بســیارش 
ــراد  ــتاها اف ــه روس ــفر ب ــا س ــم ب ــه می توان ــت دارم و این ک دوس
بســیاری را از امــکان مطالعــه بهره منــد کــرده و انگیــزه مطالعــه 

ــاورم. ــا بوجــود بی را در آن ه
الزم بــه ذکــر اســت، بنیــاد قلم چــی بــا ارزیابــی فعالیــت 
ایــن جــوان قایناتــی در راســتای توســعه فرهنــگ کتــاب و 
کتاب خوانــی در میــان مــردم ایــران، بــا اهــدا کتــاب بــه 
ــی  ــی و علم ــت فرهنگ ــن فعالی ــات، از ای ــپهر قاین ــه س کتابخان

می کنــد. حمایــت 

ــه  ــئولی در زمین ــه مس ــدار: چنان چ فرمان
شهرســتان  در  ســرمایه گذار  جــذب 
تعارفــی  وی  بــا  کنــد  مانع تراشــی 
ــورد  ــه برخ ــر مربوط ــا مدی ــت و ب ــم داش نخواهی
خواهیــم کــرد. برای توســعه شهرســتان، مســائل 
ــار بگذاریــم یکــی از  سیاســی و حاشــیه ای را کن
شــرایط بســیار اساســی و زیــر ســاخت های مهــم 

ــت. ــی اس ــات سیاس ــعه، ثب توس

 فرماندار با تأکید بر پرهیز از مجادالت سیاسی در قاینات

اولویت کاری مسئولین جذب سرمایه گذار و 
ایجاد اشتغال است/ با هیچ مدیری تعارف نداریم

گزارش  - سال چهارم -شماره181 خبــر 
24 آبان 1396

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



ابطه قدرت و امنیت:ر
از آن جــا کــه قــدرت بیشــتر محصولــی به نــام امنیــت بیشــتر 
ــالش  ــدرت بیشــتر ت ــرای کســب ق ــا ب ــه دولت ه ــوم اســت ک دارد معل
می کننــد، امــا پیداســت قــدرت خیلــی بــزرگ نمی توانــد امنیــت 
ــورهایی  ــن کش ــت درچنی ــن امنی ــد بنابرای ــرار کن ــل را برق ــی کام خیل
ــد.  ــر باش ــف بهت ــه وضــع آن از کشــورهای ضعی ــکننده اســت اگرچ ش
ــه  ــده ب ــدان آم ــه می ــارن ب ــگ نامتق ــرای جن ــه ب ــی ک ــزار مختلف اب
ــن امــکان را داده اســت کــه امنیــت کشــورهای  کشــورهای ضعیــف ای
ــلطه  ــت س ــا تح ــض ی ــلیم مح ــد و از تس ــش بطلبن ــه چال ــر را ب قوی ت
ــا  ــر ی ــودن جــدا شــوند. در یــک درگیــری احتمالــی بیــن قــدرت برت ب
ــض  ــی مح ــه قربان ــرای آن ک ــف ب ــت ضعی ــاً دول ــف، الزام ــت ضعی دول
ــذا در  ــده نباشــد و ل ــا تنهــا بازن ــد ت ــه هــرکاری می زن نباشــد دســت ب

ــدارد. ــود ن ــرای آن وج ــنی ب ــن و روش ــان مطمئ ــردی پای ــن نب چنی

ماهیت تهدیدات نامتقارن، معمای قدرت و هراس:
ــه  ــت ب ــه آن دول ــه پاســخی اســت ک ــت وابســته ب ــر دول سرنوشــت ه
ــن  ــالف ممک ــه اخت ــال ک ــن احتم ــد، ای ــا می ده ــایر دولت ه ــدام س اق
اســت بــه اســتفاده از زور منتهــی شــود رقابــت را بــه ابــزار زور تبدیــل 
ــوق  ــده س ــت کنن ــا رقاب ــانی ب ــوی همس ــت به س ــذا رقاب ــد، ل می کن
ــا از  ــت ام ــر نیس ــا براب ــی قدرت ه ــوان رزم ــه ت ــا ک ــد و از آن ج می یاب
ــروزی و  ــتار پی ــه اراده خواس ــا هم ــن ب ــک از طرفی ــر ی ــه ه ــا ک آن ج
ــه شــیوه هایی متفــاوت می کشــانند  برتــری جویــی هســتند جنــگ را ب
ــی، هســته ای و  ــار شــیمیایی، میکروب کــه اســتفاده از ســالح های مرگب
نیــز حــرکات تروریســتی از نتایــج آن هــا هســتند. چنیــن تهدیداتــی را 

ــد. ــارن نامن نامتق

دالیل دستیابی به جنگ نامتقارن:
بایــد دانســت جنــگ نامتقــارن تنهــا در دو حالــت زیــر یــا جمــع آن هــا 

قابــل وقــوع اســت:
- طرف قوی حاضر به پرداخت هزینه لشکرکشی نباشد.

- طرف ضعیف از انگیزه الزم برای درگیری تمام عیار برخوردار باشد.

استراتژی های جنگ نامتقارن:

عناصر تاثیر گذار در استراتژی حمله مستقیم به سه عامل زیر تقسیم 
می شوند:

برق آسابودن، فرسایشی بودن، از میان برداشتن روح مقاومت.

سالح های نامتعارف:

زمان تأثیر و ماندگاری مهم ترین سالح های غیرمتعارف بشرح زیر است:
-سالح شیمیایی )چند دقیقه(

-سالح میکروبی )چند روز(

در تقسیم بندی انواع جنگ می توان به نمودار زیر بسنده نمود:

پدافند غیرعامل
فلسفه وقوع عملیاتی به نام پدافند غیرعامل:

ــلبی  ــگ س ــی جن ــز نوع ــل نی ــد غیرعام ــاال پدافن ــر تقســیم بندی ب براب
ــزار خــاص خــود را داشــته و اقدامــات ویــژه ای می طلبــد.  اســت کــه اب
ــر گــروه خاصــی از مســلمانان واجــب اســت.  ــذا در اســالم جهــاد ب و ل
امــا دفــاع بــر همــه مســلمانان واجــب اســت.( ســوره انفــال آیــه 6۱ ) 
و اعدوالهــم... اساســاً نبردهــا بــر دو نــوع متعــادل( برابــر) و نامتعــادل ( 
ــاع همــه مســلمانان در جنــگ  ــر) تقســیم می شــوند. هــدف از دف نابراب
ــدگان  ــوده و رزمن ــر ب ــه نابراب ــت ک ــی اس ــته از جنگ های ــاره آندس درب
مســتقر در جبهه هــا بــه  تنهایــی قــدرت پاســخگویی بــه آن را ندارنــد، 
ــامل  ــل ش ــد غیرعام ــات پدافن ــر اقدام ــث قراگی ــه بح ــت ک از اینجاس

ــردد. ــز می گ ــی نی ــر رزم ــای غی نیروه
ــل نبــرد نامتقــارن اســت و  ــری در مقاب پدافنــد غیرعامــل، اســلحه مؤث
ــد ســازد و  ــه خــود ناامی ــف را به خاطــر نرســیدن ب ممکــن اســت حری

نبــرد متوقــف شــود.

تعریف پدافند:
ــمن و  ــدی دش ــات آفن ــر اقدام ــش تأثی ــا کاه ــردن و ی ــع، خنثی ک  دف

ــن شــده خــود. ــش تعیی ــداف از پی ــه اه ــت از دســتیابی وی ب ممانع

تعریف پدافند عامل:
 رویارویــی و مقابلــه مســتقیم بــا دشــمن و بــه کارگیــری جنــگ افــزار 
ــات  ــردن اقدام ــه و خنثی ک ــع حمل ــور دف ــود به منظ ــب و موج مناس

آفنــدی دشــمن.

تعریف پدافند غیرعامل:
 مجموعــه اقداماتــی (هــر اقــدام غیرمســلحانه) کــه مســتلزم بــه 
ــوان از واردشــدن  ــا اجــرای آن می ت ــوده و ب ــزار نب ــری جنــگ اف کارگی
خســارات مالــی بــه تجهیــزات و تأسیســات حیاتــی و حســاس و تلفــات 
انســانی جلوگیــری نمــوده و یــا میــزان خســارات و تلفــات را بــه حداقــل 

ممکــن کاهــش داد. 

اقدامات دفاع غیرعامل:
ــمن)نظامی  ــات دش ــا تهاجم ــه ب ــت مقابل ــون در جه ــاد گوناگ  در ابع
و غیرنظامــی(، بالهــای طبیعــی و غیرطبیعــی و تقلیــل خســارات 
ــی،  ــی، زمین ــالت هوای ــون: حم ــمن چ ــی دش ــالت نظام ــی از حم ناش
دریایــی و غیرنظامــی چــون: حمــالت ســایبری، جنــگ نــرم و بالهــای 
ــی چــون: ســرقت  ــه و... غیرطبیع ــان، ســیل، زلزل ــی چــون: طوف طبیع
ــر  ــی زی ــتره آن، تمام ــعت و گس ــه وس ــادی اســت ک ــی بنی و... موضوع
ســاخت های کلیــدی، مراکــز حیاتــی، حســاس و مهــم نظامــی و 
ــا،  ــادر، فرودگاه ه ــا، بن ــی کشــور چــون پاالیشــگاه ها، نیروگاه ه غیرنظام
ــا  ــی، قرارگاه ه ــز بهداشــتی و درمان ــی، مراک ــزرگ صنعت ــای ب مجتمع ه
ــای  ــم گیری ه ــت و تصمی ــی و هدای ــی نظام ــده فرمانده ــز عم و مراک
ــتراتژیک،  ــای اس ــی، پل ه ــی و ارتباط ــل مخابرات ــز اص ــی، مراک سیاس
ــز و  ــکی، مراک ــایت های موش ــی، س ــای هوای ــی، پایگاه ه ــع نظام صنای
ــی و  ــواد غذای ــده م ــای عم ــون، انباره ــی، تلویزی ــتگاه های رادیوی ایس
ــده  ــای عم ــی، مقره ــای تاکتیک ــی و قرارگاه ه ــز جمعیت ــی، مراک داروی

ــرد.  ــر می گی ــتیبانی و .... را در ب ــاری و پش آم
نظریه هــای راهبــردی نشــان دهنــده اهمیــت پدافنــد غیرعامــل اســت 

ــد:  ــزو می گوی ــاره ســن ت ــن ب و در ای
ــه  ــه کســی ک ــده نیســت، بلک ــد برن ــه را می زن ــن ضرب ــه اولی کســی ک
ــری  ــت ناپذی ــت و شکس ــده اس ــد برن ــل می کن ــه را تحم ــن ضرب آخری

ــد. ــاع می باش ــه دف ــوط ب مرب

اهداف پدافند غیرعامل:
• حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور.

• محافظت از مردم، حفظ روحیه و انسجام و وحدت ملی.
• محافظت از سرمایه گذاری های کشور و باالبردن قابلیت بقاء.

• استمرار فعالیت ها و خدمات زیربنائی در شرایط بحرانی.
• تأمین نیازهای حیاتی.

• تداوم اداره کشور به همراه تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات.
• حفظ بنیه دفاعی علی رغم حمالت خصمانه و مخرب دشمن.

• سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.
• تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت باز دارندگی.

سیاست های پدافند غیرعامل:
ــری  ــه کارگی ــرورت ب ــورد ض ــی در م ــاور عموم ــگ و ب ــاد فرهن • ایج

اصــول پدافنــد غیرعامــل در طرح هــای حیاتــی و حســاس کشــور 
به ویــژه در بیــن مدیــران و مهندســان مشــاور.

• ایجاد روشی مستمر و پویا جهت اجرای طرح های پدافند غیرعامل
ــعه  ــای توس ــن طرح ه ــل در مت ــد غیرعام ــول پدافن ــن اص • قرارگرفت

ــت آن ــرورت رعای ــه ض ــبت ب ــی الزم نس ــور و کار قانون کش
• ایجــاد ضمانــت اجرائــی و پاســخگو بــودن باالتریــن مقــام اجرائــی هــر 

دســتگاه نســبت بــه رعایــت اصــول پدافنــد غیرعامــل
اهمیــت و  بــا  بنــدی، متناســب  اولویــت  تعییــن شــاخص های   •
تجهیــزات،  و  تأسیســات  (ســاختمان ها،  هــدف  نقــاط  حساســیت 
شــریان های اصلــی کشــور کــه ممکــن اســت در معــرض تهاجــم 

ــد( ــدف گوین ــاط ه ــرد، نق ــرار گی ــمن ق ــلحانه دش مس
• تعییــن ســطوح ایمنــی و معیارهــا و ضوابــط فنــی پدافنــد غیرعامــل 

متناســب بــا ماهیــت نقــاط هــدف و نــوع تهدیــد.
• کاهــش آســیب پذیری مراکــز حیاتــی و حســاس موجــود و در دســت 
اجــرا یــا در دســت مطالعــه کشــور از طریــق اجــرای طرح هــای پدافنــد 

غیرعامــل و ایجــاد حداکثــر ایمنــی قابــل قبــول در هــر یــک از آن هــا 

اصول دفاع غیرعامل:
ــه  ــورت ب ــه در ص ــت ک ــی اس ــادی و زیربنای ــات بنی ــه اقدام مجموع
ــل  ــل، تقلی ــل از قبی ــد غیرعام ــداف پدافن ــه اه ــوان ب ــری می  ت کارگی
خســارات و صدمــات، کاهــش قابلیــت و توانایــی ســامانه های شناســایی 
ــدی  ــلیحات آفن ــری تس ــدف   گی ــت ه ــی و دق ــاز، هدف یاب و آشکارس
ــول  ــن اص ــد. ای ــل گردی ــه وی نای ــتر ب ــه بیش ــل هزین ــمن و تحمی دش
عبارتنــد از: مکان یابــی- اســتتار و اختفــا -پوشــش - فریــب –پراکندگــی 

ــر  ــالم خب ــتحکامات اع ــازی و اس ــی- مقاوم س ــه و جابه جای - تفرق
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــوع برماس ــن موض ــیت ای ــه حساس ــه ب ــا توج ب
رهنمودهــای رهبــر عزیزمــان، بــا شــناخت ژرف و کامــل از ابعــاد 
ــه  ــرای آن، خــود را ب ــی ب ــد غیرعامــل و اتخــاذ تمهیدات ــف پدافن مختل

ــاا...«  ــل برسانیم.»انش ــی کام ــرز آمادگ م
»گروه تخصصی مهندسی بهداشت محیط وحرفه ای 

مرکز بهداشت قاینات«

پدافند عامل و غیرعامل 

  نقش دولت محلی و مرکزی در رشد هوشمندانه
ــورد رشــد هوشــمندانه ط ــی در م ــای مختلف ی ســال های گذشــته بحث ه

ــکا مطــرح شــده اســت. به طــور  ــژه در آمری ــف به وی در کشــورهای مختل
کلــی دولت هــای مرکــزی خواســته یــا ناخواســته، متأســفانه گســترش 
مناطــق کــم تراکــم و تجارتــی در شــهرها را بــا انجــام فعالیت هــای مختلــف، 
تســریع کرده انــد. سیاســت های دولــت در مــورد طرح هــای عمرانــی و 
ــر طرح هــای توســعه  ــع دولتــی، تأثیــر اساســی ب تأمیــن اعتبــارات آن از مناب
ــت در  ــک دول ــال کم ــوان مث ــت. به عن ــته اس ــیه ها گذاش ــهری در حاش ش
ســاخت شــبکه راه هــای جدیــد در شــهرها امــکان زندگــی مــردم در مکان هــای 
دورتــر از محــل کارشــان را فراهــم نمــوده و در فاصلــه زمانــی کمــی، بعــد از آن 
توســعه مناطــق مســکونی در امتــداد ایــن مســیرهای حمــل و نقــل صــورت 
گرفتــه و تجــارت در حــول و حــوش زیــر ســاخت ها بــه تدریــج رشــد یافتــه 
اســت. از طرفــی سیاســت های محلــی ماننــد محــل قرارگرفتــن مــدارس نیــز 
ــه ســوی حاشــیه  تأثیــر بســزایی در گســترش افقــی و نامطلــوب و حرکــت ب

ــته اند. ــهرها داش ش
والدیــن به مــدارس به عنــوان عامــل مهمــی در تصمیــم گیــری  محــل 
ــدارس  ــی م ــه اســتاندارهای مکان ــی ک ــد و از آنجای ــگاه می کنن زندگی شــان ن
ــد،  ــه بگیرن ــهرها فاصل ــز ش ــاز از مراک ــدارس نوس ــه م ــده ک ــث ش ــب باع اغل
والدیــن ترغیــب بــه ســکونت در مناطــق کــم تراکــم حاشــیه شــهرها شــده اند. 
هم چنیــن مقــررات مربــوط بــه محیــط زیســت در راه توســعه مجــدد امــالک 
رهــا شــده، موانعــی ایجــاد نمــوده و قوانیــن مالیاتــی جدیــد انگیــزه ای بــرای 
ــزرگ در مناطــق دور از مرکــز شــهر بوجــود آورده اســت.  خریــد خانه هــای ب
ــط  ــاد محی ــیاری در ایج ــل بس ــفانه عوام ــت متأس ــد گف ــاس بای ــن اس ــر ای ب
شــهری گســترده و کــم تراکــم نقــش اساســی داشــته و به صــورت اتفاقــی یــا 
ــد.  ــر گــذار بوده ان ــر الگــوی توســعه افقــی شــهرها تأثی ــی ب ــدون قصــد قبل ب
ــعه  ــل فوق)توس ــردن معض ــر طرف ک ــرای ب ــمندانه ب ــد هوش ــوی رش در الگ
ــه توســعه شــهرها در ســطح  ــوط ب ــر اتخــاذ تصمیمــات مرب افقــی شــهرها( ب
ــا  ــد از طریــق کــه ب ــت مرکــزی نیــز می توان محلــی تأکیــد شــده اســت. دول
هــدف درک بهتــر الگــوی توســعه و شناســایی مزایــای محیطــی اقتصــادی و 
ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــک نمای ــت، کم ــده اس ــه گردی ــهرها ارائ ــی آن در ش اجتماع

ــه  ــتاب تری ب ــر ش ــد پ ــمندانه رون ــد هوش ــوی رش ــه الگ ــتیابی ب ــیله دس وس
ــرد:  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــوان به م ــا می ت ــن روش ه ــه ای ــرد. از جمل ــود بگی خ
بــا ارائــه اطالعــات در مــورد اســتفاده از برنامه هــا و ابــزار مختلــف آن هــا را از 
رونــد توســعه و تکامــل آگاه ســازد. موانعــی کــه ممکــن اســت از طــرف بخــش 

ــر ســر راه پیشــرفت آن هــا ایجــاد شــود را ســریعاً برطــرف کنــد. دولتــی ب
ــوی رشــد  ــه اســتفاده از الگ ــا ب ــرای تشــویق آن ه ــی را ب ــع و محرک های مناب
هوشــمندانه فراهــم نمایــد. بدیــن ترتیــب بســیاری از ســطوح بخــش دولتــی 
می تواننــد باعــث پیشــرفت رشــد هوشــمندانه شــوند. همچنیــن دولــت 
مرکــزی می توانــد رشــد هوشــمندانه را از طریــق سیاســت های حمــل 
ــت  ــال دول ــوان مث ــد. به عن ــک نمای ــازی و ...کم ــه س ــات، خان ــل، مالی و نق
ــد  ــرای خری ــردم ب ــه تشــویق م ــی ب ــا اعمــال سیاســت های مالیات ــد ب می توان
ــر در  ــد خانه هــای گران ت ــه جــای خری خانه هــای کوچکتــر در داخــل شــهر ب
ــه ســازی داخــل  ــا وام مناســب امــکان خان ــا ب ــردازد و ی ــه بپ حاشــیه و حوم
ــه افقــی شــهرها بکاهــد. همچنیــن  ــی روی شــهر را فراهــم آورده و از رشــد ب
ــر تراکــم، هزینــه حمــل و نقــل  ســوق دادن ســرمایه ها به طــرف محله هــای پ
ــوخت،  ــون س ــی چ ــای  اضاف ــش داده و هزینه ه ــادی کاه ــزان زی ــه می را ب

ــی آورد. ــن م ــه داری آن را پایی ــین و نگ ــه ماش بیم

رشد هوشمندانه الگوی توسعه شهری)2(

ــگیری ت ــون پیش ــاری خ ــور، از پرفش ــه انگ ــد ک ــان می دهن ــات نش حقیق
ــد. ــک می کن ــروق کم ــب و ع ــالمت قل ــه س ــوده و ب نم

ــگاه  ــب در دانش ــالمت قل ــی س ــه تحقیقات ــه در مؤسس ــی ک ــک بررس در ی
میشــیگان انجــام شــد، انــواع انگــور ســبز، قرمــز و بنفــش مــورد مطالعــه قــرار 
گرفتنــد و مشــخص شــد کــه ایــن میــوه در پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی 

ــد. ــا می کن ــری ایف ــش مؤث ــی نق عروق
بــرای انجــام ایــن تحقیــق رژیــم غذایــی موش هــای آزمایشــگاهی به مــدت ۱8 
هفتــه تحــت کنتــرل قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد در موش هایــی کــه روزانــه 
ــتم  ــرد سیس ــه و عملک ــش یافت ــارخون کاه ــد، فش ــرده بودن ــرف ک ــور مص انگ
ــه  ــر ب ــوده اســت. ایــن اث ــل مالحظــه ای همــراه ب ــا بهبــود قاب قلبــی عروقــی ب
ــا و  ــایر میوه ه ــور و س ــور در انگ ــه وف ــه ب ــد ک ــه فالونوئی ــوم ب ــی موس ترکیبات

ــا و  ــر میوه ه ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــبت داده ش ــود، نس ــت می ش ــبزیجات یاف س
ــا می باشــند. ــز حــاوی فالونوئیده ــوه و چــای ســبز نی ــو، قه ســبزیجات، کاکائ

پرفشــاری خــون کــه یکــی از بیماری هــای شــایع و کشــنده در عصــر حاضــر 
ــر روی ۹ اطــالق می شــود. ــر از ۱4 ب ــه فشــارخون باالت می باشــد، ب

اصــالح شــیوه زندگــی به معنــی پیــروی از الگــوی تغذیــه مناســب، پیشــگیری 
از چاقــی، ورزش و تحــرک مــداوم و منظــم، پرهیــز از مصــرف ســیگار و الــکل 
ــر  ــاری پ ــرل بیم ــگیری و کنت ــن گام در پیش ــترس، مهم تری ــت اس و مدیری

فشــاری خــون بــه شــمار مــی رود.

میوه هایی که منجر به کاهش 
فشار خون می شوند

مرضیه امینی
کارشناس ارشد مدیریت شهری

گرداورنده: محمدرضا اصغری

خنده هـای معصـوم و غریبانـه امیرحسـین 
قصـه ما،کودکـی کـه از 6 ماهگـی دیالیـز 
اسـت.  دردنـاک  مـادر  و  پـدر  بـرای  می شـود 
پـدری کـه بـرای درمـان فرزنـدش روز و شـب 
در جاده هـا رانندگـی می کنـد تـا آن چـه کـه 
دو  فرزنـد  درمـان  راه  در  می شـود  عایـدش 
علی رغـم  کـه  مـادری  کنـد.  خـرج  سـاله اش 
سـختی هایی کـه کشـیده اسـت اما شـکر گذار 
را  فرزنـدش  از خـدا شـفای  و  اسـت  خداونـد 
می خواهـد و می گویـد هرگـز بـه مـرگ کسـی 
فرزنـد  جـان  کلیه هایـش  کـه  نیسـتم  راضـی 
بـود  روزه   28 امیرحسـین  دهـد.  نجـات  مـرا 
کـه مـادر متوجـه تـن تـب دارش می شـود و به 
پزشـک مراجعـه می کنـد و در همـان روزهـا 
اسـت کـه می شـنود، امیرحسـین بایـد دیالیـز 
شـود. بـه گفتـه مـادر امیرحسـین، کـودک در 
سـه ماهگـی عمـل مثانـه می شـود و به دلیـل 
پارگـی مثانـه بایسـتی راه مثانـه بسـته شـود و 
از آن زمـان امیرحسـین از طریـق لولـه ای کـه 
در شـکم گذاشـته می شـود تغذیـه می شـود.6 
مـاه از زندگـی امیرحسـین بیشـتر نمی گـذرد 
کـه طعـم دیالیـز را می چشـد تـا بتوانـد زنـده 
بمانـد. دیالیـز صفاقـی انجـام می شـود و اکنون 
طعـم  بـار   7 روز  هـر  ماهـه   25 امیرحسـین 
دیالیـز را در خانـه می چشـد. سـاعت ۱8 اسـت 
و نوبـت دیالیـز کـودک، او را به اتـاق مخصوص 
می شـود.  آغـاز  کـودک  گریه هـای  و  می برنـد 
و مـادر، مادرانـه و دلسـوزانه می گویـد نوبـت 
هنـوز  گریه نکـن  مادرجـان،  اسـت  دیالیـزت 
وقـت آمپول هایـت نشـده اسـت و نمی خواهـم 
تـو را آمپـول بزنـم و صحبت هـای مـادر بـرای 
کـودک دوسـاله ای کـه حتـی تنها کلمـه ای که 
یـاد گرفتـه اسـت عمـه اسـت و مـادر را عمـه 
صـدا می زنـد آرامـش را بـه او بـر می گردانـد 
و خـود بـر روی تختـش دراز می کشـد. دیالیـز 
بـرای امیرحسـین عـادی شـده اسـت، 7 بار در 
روز و عـالوه بـر آن آمپـول رشـدی کـه قیمـت 
آن سرسـام آور اسـت و داروهایی کـه مادر برای 
رشـد کـودک بـا هـزاران زحمت آمـاده می کند 
تـا وزن فرزنـدش بـه ۱2کیلـو برسـد و نقطـه 
امیـدی بـرای پیوند کلیه باشـد. مادر بـا این که 
هزینـه درمـان فرزنـدش را نـدارد و امیـدش به 
می گویـد:  اسـت  شهرسـتان  کلیـوی  انجمـن 
انجمـن بیمـاران کلیـوی هم دسـت امیدشـان 
به سـوی مـردم دراز اسـت و تـا مـردم کمـک 
نکننـد هزینـه درمان امیرحسـین و من و سـایر 
امیرحسـین ها و دیگـر کسـانی کـه در قاینـات 
کلیـه  پیونـد  انتظـار  در  کشـور  سراسـر  در  و 
نخواهـد شـد. مـادر عاجزانـه  فراهـم  هسـتند 
درخواسـت دارد تـا خیریـن دسـت خیرشـان 
را به سـوی انجمـن بیمـاران کلیـوی دراز کنند 
تـا هزینـه درمـان فرزنـد او و سـایر فرزنـدان 
خانواده هـای نیازمنـد فراهـم شـود. ایـن مـادر 
دلسـوز و مهربـان می گویـد تمـام شـب و روزم 
را بـرای فرزنـدم گذاشـته ام و آن چـه درآمـد ما 

بـوده اسـت در ایـن دو سـال خرج امیرحسـین 
شـده اسـت. مـادر امیرحسـین ادامـه می دهد ۳ 
فرزنـد دارم و امیرحسـین من تنهـا بیمار کلیوی  
در بین اقوام ماسـت و اکنون مسـتاجر هسـتم و 
پس انـدازی هـم که بـرای خرید خانه داشـته ایم 
کـرده ام.  امیرحسـین  خـرج  سـال   2 ایـن  در 
میانگیـن  به طـور  ماهیانـه  می دهـد  ادامـه  او 
بـا پـول داروهـای بیمـاری امیرحسـین و پـول 
داروهـای رشـد و شیرخشـک مخصوصـی کـه 
مصـرف می کنـم ۱ میلیـون و500 هـزار تومـن 
خـرج دارو و درمـان امیرحسـین می شـود، امـا 
حسـاب  آزاد  امیرحسـین  داروهـای  از  برخـی 
می شـود و هزینه هایـش باالسـت. و بـرای تهیـه 
آن بـا مشـکالت فراوانـی روبه رو می شـویم. مادر 
دفترچـه  هرچنـد  می دهـد  ادامـه  امیرحسـین 
بیماری هـای خـاص داریـم امـا هـر مـاه مبلغی 
همـه  و  می کنیـم  پرداخـت  بیمـه  به عنـوان 
داروهـای امیرحسـین هم تحت پوشـش نیسـت 
و تمـام هزینه هـا بـه مـا پرداخـت نمی شـود و 
هزینـه داروهـای فرزنـدم بسـیار باالسـت. ایـن 
بانـوی صبـور می گویـد: از مـاه رمضـان امسـال 
از  اینجـا  در  و  آمدیـم   قایـن  بـه  مشـهد  از 
طریـق یکـی از دوسـتانم متوجـه شـدم کـه در 
شهرسـتان قایـن هـم انجمـن بیمـاران کلیـوی 
وجـود دارد و بـه ایـن مرکـز مراجعـه کـردم و از 
همـان روز تحـت پوشـش ایـن انجمـن هسـتم 
ولـی به دلیـل تعـدد بیمـاران کلیـوی و باالبودن 
بـدون  هـم  انجمـن  ایـن  درمـان،  هزینه هـای 
بـه  زیـادی  کمـک  نمی توانـد  خیریـن  کمـک 
مـن و امثـال مـن داشـته باشـد. هرچنـد ماهانه 
مبلغـی بـه ما پرداخـت می کننـد اما ایـن مبالغ 
کفـاف داروهـای گران قیمـت بیمـاران دیالیز را 
نمی کنـد. خواهـر امیـر حسـین هـم از بیمـاری 
بـرادرش ناراحـت اسـت و می گویـد: مـن خیلی 
بـرای امیرحسـین دعـا می کنـم ولـی نمی دانـم 
چـرا خداونـد برادر مـن را خوب نمی کنـد. برادر 
امیرحسـین می گویـد: چـه می شـود یـک روز از 
مدرسـه به خانـه بیایـم و نبینم که امیرحسـین 

او می گویـد: مـن  اسـت.  دارو  و  زیـر سـرم  در 
می دانـم کـه امیرحسـین خیلـی درد می کشـد 
و مـن طاقـت گریه هـای بـرادرم را در زیـر ایـن 
کـه  می خواهـم  خـدا  از  و  نـدارم  دسـتگاه ها 
امیرحسـین مـا خوب شـود. خواهر و بـرادر مثل 
پروانـه بـه دور برادرشـان می چرخنـد و دوسـت 
دارنـد کـه امیرحسـین هـم ماننـد آن هـا حرف 
بزنـد و بـا او بـازی کننـد امـا وضعیت جسـمانی 
امیرحسـین اجـازه بـازی بـا خواهـر و بـرادرش 
شـرایط  از  یکـی  می گویـد  مـادر  نمی دهـد.  را 
اهـدای عضو به امیرحسـین راه رفتن اوسـت که 
بـرای کار درمانـی حـدود2 میلیـون تومان خرج 
کـرده ام کـه امیرحسـین راه بـرود تـا روز به روز 
به شـرایط پیوند کلیه نزدیک تر شـود. اشـک در 
چشـمان مـادر حلقـه می زنـد و ادامـه می دهـد، 
دل خـوش کـرده ام کـه او را بـه شـرایط پیونـد 
برسـانم ولـی مانـده ام هزینـه میلیونـی درمانش 
را کـه 20 میلیـون تومان اسـت را چگونه فراهم 
کنـم. مـادر در بخش پایانی سـخنانش می گوید: 
امیرحسـین را خـدا دوبـاره به مـا داد. او ا در ماه 
دسـتان  روی  بـر  امیرحسـین  امسـال  رمضـان 
پـدرش تشـنج می کنـد و وقتـی می خواهـم بـه 
اروژانـس زنـگ بزنـم پـدرش می گویـد نیـازی 
نیسـت امیرحسـینی برایـم نمانـد امـا خداونـد 
فرزنـدم را دوبـاره بـه مـن برگردانـد و همیـن 
کـه حضـورش را در کنـارم احسـاس می کنـم 
خوشـحالم. خـدا را شـاکرم کـه حداقـل فرزندم 
زنـده اسـت و  می توانـم بـا او سـخن بگویـم. این 
مـادر از کسـی گالیـه نـدارد و می گویـد فقـط 
از مـردم می خواهـم کـه بـرای شـفای فرزنـدم 
و دیگـر فرزندانـی کـه بیماریشـان هماننـد ایـن 
جگرگوشـه مـن اسـت دعا کنند. خیریـن عزیزی 
کـه تمایل دارند در خدمت رسـانی بـه این کودک 
عزیز و سـایر بیماران کلیوی در شهرستان قاینات 
سـهیم باشـند می توانند کمک های نقدی خود را 
به شـماره حسـاب 0۱0646726۹00۹ نزد بانک 
ملـی به نام انجمن بیمـاران کلیوی و یا به شـماره 

کارت 60۳7۹۹۱۱۹۹5۱2587 واریـز نماینـد.
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جواد رزوینی
سردبیر: سید مجتبی هاشمی

تلفن: ۱046 ۳25۳       نمابر: 86۹8 ۳252

و  اشـتغال  کمیتـه  جلسـه  در  قاینـات  فرمانـدار 
سـرمایه گذاري قاینات گفت: براي توسـعه شهرسـتان، مسائل 
بـه  را کنـار بگذاریـم و مهـر اختتـام  سیاسـي و حاشـیه ها 
مباحـث و مسـائل سیاسـي و اختالفـات محل هاي زده شـود. 
یکي از شـرایط بسـیار اساسـي و زیرسـاخت هاي مهم توسعه، 
ثبـات سیاسـي اسـت....«  لـزوم خاتمـه دادن بـه مجـادالت و 
درگیری هـای سیاسـی در قاینات از موارد مـورد تأکید تمامی 
بزرگان، دلسـوزان و مسـئوالن قاینات بوده اسـت، اماً با وجود 
ایـن امـر و به رغم این که مـردم نیز از این دعواهـای بی حاصل 
و فرسایشـی خسـته و دل زده شـده اند، نه تنها این امر متوقف 
نشـده اسـت، بلکه هر روز بر شـدت آن نیز افـزوده می گردد و 
جالب تـر این کـه اگـر تا چند سـال قبـل این امر محـدود به 2 
شـخص یا گـروه خاص بـود، اکنون ایـن منازعات میـان افراد 
و گروه هـای و جریان هـای مختلـف جریـان دارد. بـه عبـارت 
سـاده تر ایـن مشـکل نه تنهـا حل نشـده اسـت، بلکه گـره آن 
کورتـر نیـز شـده اسـت. چرایـی ایـن امـر پرسشـی اسـت که 
ذهـن بسـیاری از افـراد را بـه خـود مشـغول کرده اسـت. این 
کشـمکش ها و منازعـات و صف بندی های سیاسـی در قاینات 
عمدتـاً ناشـی و متأثـر از انتخابـات مجلس اسـت. در هر دوره، 
به طـور معمـول دو یـا چنـد کاندیـدا از جریان هـای مختلـف 
سیاسـی در صحنـه انتخابات حاضر می شـوند و گروهی نیز به 
حمایـت از آن هـا بر می خیزنـد. در قاینات همـواره رقابت های 
انتخابـات مجلـس از اهمیـت و حساسـیت خاصـی برخـوردار 
بـوده اسـت و عمـاًل تمامـی بخش هـا، طیف هـا، گروه هـا و 
درگیـر خـود می سـازد  را  قاینـات  در  مختلـف  جریان هـای 
کـه البتـه بـا وجود برخـی مسـائل و مـوارد که شـاید چندان 
خوشـایند نباشـد، امـا در مجمـوع با توجه به شـور و هیجان و 
اهمیـت آن در هرحـال به نوعی قابل تحمل اسـت. اما مشـکل 
پـس از پایـان انتخابـات بـروز می کنـد، زمانـی کـه گروهی از 
افـراد کـه به هـر دلیـل در انتخابات بـه نتیجه مطلوب دسـت 
نیافته انـد، بنا بر سـنگ اندازی و کارشـکنی در مسـیر منتخب 
انتخابـات می گذارنـد و به نوعـی می تـوان گفـت ایـن افـراد 
هم چنـان در فضـا و حـال و هـوای انتخابـات باقـی می ماننـد 
و به نوعـی می تـوان گفـت: برای آنـان تازه انتخابات آغاز شـده 
اسـت! وی یکـی از اقدامات آنـان نیز ایجـاد درگیری های پوچ 
و بی حاصـل امـا مخرب بر سـر مسـائل بـی ارزش و کم اهمیت 
و فرعـی اسـت. باتوجـه بـه این کـه در هـر دوره، کاندیداهـای 
جدیـدی در صحنـه انتخابات حاضر می شـوند و پـس از پایان 
انتخابـات هـواداران آن ها بـرای خود جریانی به نـام آن کاندیدا 
راه می اندازنـد و گـروه جدیـد نیـز همـان اقدامـات گروه هـای 
قبلـی را در قالب هـای جدید تکرار می کننـد و بدین گونه این 
دورو تسلسـل باطـل هم چنـان ادامـه می یابد. ایـن وضعیت با 

شـدت و ضعف، شـامل تمامـی جریان ها و گروه های سیاسـی 
در قاینـات می گـردد. ایـن در حالـی اسـت کـه تمامـی آن ها 
مدعی دلسـوزی بـرای قاینات داشـتن نگرانی برای مشـکالت 
قاینـات و دغدغه خاطر داشـتن برای توسـعه قاینات هسـتند. 
یکـی از علـل ایـن امـر می توانـد ایـن باشـد کـه ایـن افـراد و 
گروه هـا نگـران هسـتند کـه موفقیـت رقیب بـه ضرر آنـان به 
سـبب عـدم اقبـال مـردم به آن هـا گردد. ایـن امر بـا ادعاهای 
بسـیاری از ایـن گروه هـا در تناقـض اسـت، زیـرا اگـر واقعـاً 
دغدغـه آنـان توسـعه و آبادانـی قاینات باشـد، حل مشـکالت 
و چالش هـای منطقـه و مـردم و آبادانـی منطقه باشـد، این که 
ایـن اقـدام توسـط چـه کسـی صـورت گیـرد، نبایـد اهمیـت 
داشـته باشـد از طرفـی مـردم منطقـه آن قدر هوشـیار و آگاه 
هسـتند که تشـخیص دهند خدمتگـزاران اصلی و  دلسـوزان 

واقعی چه کسـانی هسـتند.

انتخابـات مجلـس دهـم در روند تحوالت سیاسـی قاینات نقطه 
عطفـی محسـوب می شـد در ایـن دوره دو قطبـی معمـول در 
انتخابـات مجلـس در قاینـات بـا یکسـری تحـوالت و رویدادها 
بـه سـه قطبـی تبدیـل شـد کـه همیـن امر بـر شـدت و عمق 
رقابت هـای سیاسـی در منطقـه افـزود و مسـائل روی داده در 
جریـان ایـن انتخابـات پرفراز و نشـیب آن چنـان بود کـه دامنه 
آن بـه پس از انتخابات هم کشـیده شـد و می تـوان گفت اکنون 
بـا گذشـت بیـش از 20 مـاه از آن انتخابـات، عمالً تمامـی امور 
منطقـه از جزئی ترین مسـائل تـا کالن ترین امـور را درگیر خود 
سـاخته اسـت و به طـور کامـل سـبب قفل شـدن و توقـف همه 
امـور در قاینـات گردیـده اسـت به طـوری کـه می تـوان گفـت 
کـه نه تنهـا در بسـیاری از مسـائل به خصـوص مسـائل اساسـی 
و مهم برای منطقه پیشـرفتی نداشـته ایم، بلکه شـاهد پسـرفت 
در بسـیاری از ایـن امـور بوده ایـم. عـدم رغبـت افراد شایسـته و 

الیـق بـرای قبـول پسـت های مدیریتـی، خـروج و عـدم تمایل 
نخبـگان در زمینه هـای مختلـف برای حضـور در منطقـه، عدم 
حضـور سـرمایه گذاران و فعـاالن اقتصـادی در منطقـه در کنـار 
خـروج آرام بسـیاری از سـرمایه ها از قاینـات، انبـوه پروژه هـای 
نیمـه تمـام کـه رونـد اجـرای آن هـا و راکـد و غیـر فعال شـده 
اسـت، تنهـا گوشـه ای کوچـک از انبـوه مشـکالت ناشـی از این 
وضعیت بغرنجی اسـت که قاینات در آن گرفتار آمده اسـت. در 
کنـار ایـن همه، مشـکلی دیگـری نیز که نمـود پیدا کـرده این 
اسـت کـه برخـی مدیـران که به جهـت عـدم تدبیـر و لیاقت و 
شایسـتگی الزم در حوزه کاری شـان، مشـکالت عدیده ای وجود 
دارد، بـرای سرپوش گذاشـتن بـر نقـاط ضعف خویـش و این که 
بتواننـد چند صباحی بیشـتر بر کرسـی ریاسـت تکیـه بزنند، با 
منتسـب کردن خـود بـه یکـی از جریانات سیاسـی منطقـه و با 
همراهـی برخـی افـرادی کـه آنان نیـز به دنبال منافع شـخصی 
بـا ابقـای ایـن مدیـران ناالیـق هسـتند، بـا سـخنان و اقدامات 
تحریک کننـده و اختـالف افکنـی، بر تنور ایـن اختالفات دمیده 
و منجـر بـه شـدت گرفتن ایـن درگیری هـا می شـوند تـا بقـای 

خویـش را تضمیـن کنند. 
حـال باتوجـه به موارد یاد شـده پرسـش اصلی این اسـت که 
چـه بایـد کرد؟ همان گونه که اشـاره شـد ریشـه بسـیاری از 
ایـن مسـائل به مسـائل و رویدادهـای انتخابـات مجلس دهم 
بـاز می گـردد. باتوجـه بـه این امـر، به نظـر می رسـد نماینده 
قاینـات و زیرکـوه در موقعیـت و جایگاهـی قـرار دارد کـه 
می توانـد بـرای کاهـش ایـن تنش هـا و اختالفـات و ایجـاد 
زمینـه وحـدت و همدلی پیش قدم گردد و از سـویی باتوجه 
بـه نزدیک بـودن روز مجلـس، موقعیت مناسـبی فراهم گردد 
تـا بـا رایزنـی و گفتگـو بـا بـزرگان و چهره هـای شـاخص 
منطقـه، از گروه هـا و جریان هـای مختلـف بـرای حضـور در 
همایشـی وحـدت آفریـن دعـوت بـه عمـل آورده کـه در آن 
بـا برنامه ریـزی مشـخص، بـه بحـث در مـورد مسـائل مـورد 
اشـتراک و وفـاق و طراحـی برداشـتن گام های عملـی، برای 
حـل مشـکالت منطقه اقدام شـود کـه به خروجی مشـخص 
و مفیـد و قابـل پیگیری برسـد، گام اول را در راسـتای ایجاد 
وحـدت و همدلـی در منطقـه بردارد. بی شـک اگـر این اقدام 
بـا حسـن نیـت و به صـورت جـدی و بـه دور از شـعارزدگی 
و اقدامـات نمایشـی پیگیـری شـود، بسـیاری از بـزرگان و 
دلسـوزان منطقـه ضمـن اسـتقبال بـا  آن، همراهـی خواهند 
کـرد و قطعـاً بسـیاری از سـران افـراد و گروه هـای سیاسـی 
امکانـی  هـواداران خویـش،  توقعـات  و  فشـار  به دلیـل  کـه 
بـرای تعامـل بـا دیگـر جریانـات و رهبـران سیاسـی قاینات 
را ندارنـد، می تواننـد بـه ایـن بهانـه، به نوعـی هـوادار خویش 
را بـرای کمـک و همراهـی بـه وحـدت و همدلـی قانـع کنند.

در جلسه برنامه ریزی سمینار حسابداری مطرح شد:

 تشریح برنامه های دومین سمینار  
بزرگداشت روز حسابدار در قاین

گـروه  حسـابدار؛  مقـام  بزرگداشـت  روز  بـه  باتوجـه 
حسـابداری دانشـگاه بزرگمهـر قاین سـمیناری را در روز 
۱2 آذرمـاه برگـزار خواهد نمود. حسـنی دبیر علمی سـمینار 
برنامه ریـزی سـیمنار  و  اهـداف  پیرامـون  کـه  در جلسـه ای 
و  بزرگمهـر  دانشـگاه  علمـی  انجمن هـای  اعضـای  باحضـور 
مؤسسـه طنیـن برگـزار گردیـد، بیـان کـرد ایـن سـمینار به 
منظور نکوداشـت روز حسـابدار که هرسـاله در سراسـر ایران 
برگـزار می گردد در قاین و توسـط گروه حسـابداری دانشـگاه 
بزرگمهـر برگـزار می شـود. وی بیـان کـرد: ایـن سـمینار بـا 
اسـتان  بازرگانـی  اتـاق  و  مالیاتـی  امـور  همـکاری سـازمان 
خراسـان جنوبـی و انجمـن علمی گروه حسـابداری دانشـگاه 
بزرگمهـر و مؤسسـه طنیـن فـردای قاینـات در روز یکشـنبه 
دوازدهـم آذر از سـاعت 8 تـا ۱2صبـح در دانشـگاه پیـام نـور 
قایـن برگـزار خواهـد گردید. مدعوین نیز شـامل حسـابداران 
و حسابرسـان مؤسسـات دولتـی و خصوصـی، ادارات، بانک ها 
و... و دانشـجویان و اسـاتید حسـابداری خواهد بود. وی افزود: 
یکـی از مباحـث مهم کـه در این سـمینار مطرح خواهد شـد 
در بحـث تهیـه صورت حسـاب های مالـی اسـت که متأسـفانه 
براسـاس اسـتانداردهای بین المللی گزارشـگری مالی نیسـت، 
خواهـد بـود. هم چنیـن باتوجه بـه این که پول شـویی به دالیلی 
افزایـش یافته اسـت و ایـن امر موانعـی را برای سـرمایه گذاری 
ایجـاد کـرده اسـت کـه از طـرف دانشـگاه بزرگمهـر، مباحـث 
مختلـف در این رابطه آموزش داده خواهد شـد. حسـنی افزود: 
هم چنیـن از طـرف اداره کل مالیات نیز در بحث فرهنگ سـازی 
مالیاتـی و ایـن کـه بـرای اقتصـاد بـدون نفـت بایـد بـه بحـث 
مالیـات توجه جدی کـرد، آموزش های الزم داده خواهد شـد و 
هم چنیـن در رابطه با مسـائل مربـوط به مالیات های مسـتقیم 
و مالیـات بـر ارزش افـزوده آمـوزش الزم ارائـه می گـردد. آقای 
راسـتی ریاسـت تأمین اجتماعی نیز از سـخنرانان این همایش 
خواهـد بـود. دبیر علمی سـمینار بـا دعوت از کلیه حسـابداران 
شـرکت ها و افـراد عالقه منـد و مرتبـط بـا مباحث حسـابداری 
بـرای شـرکت در ایـن سـمینار گفت: شـرکت در این سـمینار 
هیـچ هزینه ای برای شـرکت کنندگان نداشـته و کامـاًل رایگان 
خواهـد بـود و برای سـهولت بـرای عالقه مندان جهت شـرکت 
در سـمینار سـرویس ایـاب و ذهـاب رایگان نیـز در نظر گرفته 

شـده است.

قاینات خسته از دعواها و منازعات سیاسی

 آیا نماینده  قاینات و زیرکوه پیشگام رفع تنش ها و وحدت و همدلی در قاینات خواهد شد؟

ــًا  صــف بندی هــای سیاســی در قاینــات عمدت
ــی  ــت. گروه ــس اس ــات مجل ــی از انتخاب ناش
از افــراد کــه بــه هــر دلیــل در انتخابــات 
بــه نتیجــه مطلــوب دســت نیافته انــد، بنــا 
بــر ســنگ اندازی و کارشــکنی در مســیر منتخــب 
ــراد  ــن اف ــت ای ــوان گف ــد و می ت ــات می گذارن انتخاب
ــی  ــات باق ــوای انتخاب ــال و ه ــا و ح ــان در فض همچن
می ماننــد. انتخابــات مجلــس دهــم در رونــد تحــوالت 
سیاســی قاینــات نقطــه عطفــی محســوب می شــد در 
ــس  ــات مجل ــول در انتخاب ــی معم ــن دوره دو قطب ای

در قاینــات بــا یک ســری تحــوالت و رویدادهــا بــه 
ســه قطبــی تبدیــل شــد کــه بــر شــدت و عمــق 
رقابت هــای سیاســی در منطقــه افــزود و مســائل 
روی داده در ایــن انتخابــات پرفرازونشــیب آن چنان 
بــود کــه دامنــه آن بــه پــس از انتخابــات هم کشــیده 
شــد. اکنــون بــا گذشــت بیــش از 20 مــاه از آن 
ــن  ــه از جزئی تری ــور منطق ــی ام ــًا تمام ــات عم انتخاب
مســائل تــا کان تریــن امــور را درگیــر خــود ســاخته 
ــف  ــدن و توق ــبب قفل ش ــل س ــور کام ــت و به ط اس

ــت. ــده اس ــات گردی ــور در قاین ــه ام هم


