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آیا دانشگاه یا دانشکده علوم 
پزشکی نسخه شفابخش مشکالت 

بهداشت و درمان قاینات است؟
ــل  ــث ح ــان بح ــر زم ــه ه ــت ک ــال اس ــن س چندی
ــه بحــث روز و  مشــکالت بهداشــت و درمــان قاینــات ب
داغ شهرســتان تبدیــل می شــود، یکــی از مباحثــی کــه 
ــل  ــوان راه ح ــردد و به عن ــرح می گ ــه مط ــن زمین در ای
قطعــی و نهایــی تمــام ایــن مشــکالت مطــرح می شــود، 
ــکده  ــا دانش ــگاه و ی ــدازی دانش ــیس و راه ان ــث تأس بح
علــوم پزشــکی در قاینــات اســت و تــالش مســئولین و 
ــر  ــال های اخی ــز در س ــات نی ــف در قاین ــران مختل مدی

ــوده اســت. ــه متمرکــز ب ــن زمین در ای
ــه در  ــواردی ک ــل و م ــه دالی ــه ب ــگاه اول باتوج در ن
ایــن زمینــه مطــرح می شــود کــه همگــی نیــز منطقــی 
ــن مشــکالت  ــان کــرد کــه راه حــل ای ــد اذع اســت، بای
بــه واقــع نیــز همیــن اســت. ولــی آیــا به راســتی 
ــن  ــان همی ــت و درم ــکالت بهداش ــل مش ــا راه ح تنه
اســت؟ بایــد گفــت: قطعــاً تأســیس دانشــکده یــا 
ــرای  ــرط الزم ب ــل و ش ــکی راه ح ــوم پزش ــگاه عل دانش
ایــن مشــکالت اســت، امــا راه حــل کافــی در کنــار آن 
اتحــاد، هماهنگــی، انســجام همــه آحــاد جامعــه، اعــم 
ــم،  ــه بپذیری ــه هم ــردم و مســئولین اســت و این ک از م
کــه در ایــن زمینــه مســئولیتی داریــم کــه بایــد بــدان 
ــاد و  ــن اتح ــود ای ــدون وج ــک ب ــم. بی ش ــل کنی عم
هماهنگــی حتــی بــا تأســیس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــن  ــا در ای ــکالت و گرفتاری ه ــار مش ــم دچ ــاز ه ــز ب نی
زمینــه خواهیــم بــود. همــه بــه یــاد داریــم کــه ســال ها 
چشــم انتظــار تأســیس دانشــگاه دولتــی در قایــن بودیم 
و از آرزوهــای دیریــن مــردم قاینــات همیــن امــر بــود، 
ــیس  ــوز تأس ــق و مج ــر محق ــن ام ــه ای ــی ک ــی وقت ول
دانشــگاه بزرگمهــر اخــذ شــد، به جــای بهره گیــری 
ــائل و  ــث و مس ــر مباح ــی درگی ــت طالی ــن فرص از ای
ــدد آن را  ــان مج ــد بی ــه قص ــدیم ک ــیه هایی ش حاش
ــتیم،  ــش از آن آگاه هس ــم و بی ــه ک ــون هم ــدارم، چ ن
امــا نیــک می دانیــم کــه تمامــی ایــن مــوارد نتیجــه ای 

ــراه نداشــت. ــه هم ــری و... ب ــالف و درگی ــز اخت ج
اکنــون نیــز اگــر قــرار اســت در مــورد تأســیس 
ــل،  ــان پاشــنه قب ــه هم ــوم پزشــکی در ب دانشــکده عل
ــر گذشــت،  ــورد دانشــگاه بزرگمه ــق آن چــه در م مطاب
ــت.  ــخص اس ــرانجام کار مش ــون س ــم اکن ــد، از ه بچرخ
ــت و  ــکالت بهداش ــل مش ــرط ح ــش ش ــن رو پی از ای
ــردم و  ــی م ــاد و هماهنگ ــان اتح ــات هم ــان قاین درم
ــی در  ــی و همگان ــه جمع ــاس وظیف ــئولین و احس مس
ــی  ــم حت ــد بدانی ــه بای ــن رابطــه اســت. ضمــن آن ک ای
بــرای اخــذ مجــوز و تأســیس دانشــکده پرســتاری 
باتوجــه بــه فرآینــد نســبتاً پیچیــده ای کــه دارد، وجــود 

ــت. ــری الزم اس ــاد ام ــن اتح ای

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

گفتاری از دکتر سریع القلم

چرا بیل گیتس هرگز در ایران 
موفق نمی شود؟

در  دانشــگاه  اســتاد  ســریع القلم  محمــود  دکتــر 
اســت... داده  پاســخ  پرســش  ایــن  بــه  یادداشــتی 

کاهش ده درصدی
تولیـد زرشک در قاینـات

مدیــر جهادکشــاورزی قایــن گفــت: قاینــات بزرگتریــن 
قطــب تولیــد زرشــک در کشــور اســت کــه 4 هــزار و 

ــر کشــت زرشــک... ــای آن زی ــار از زمین ه 112 هکت

 از بحث اهدای زمین برای 
استخـدام تا بـرگزاری 

نشست مشورتی توسعه دانشگاه
ــن اعــام کــرده اســت:  رئیــس دانشــگاه بزرگمهــر قای

ــه ... ــار زمیــن چســبیده ب هرکــس یــک هکت
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خطبه ای از امام حسین)ع(
شـما ای علمـا کـه در خیـر و نیکـی زبانـزد 
دیگرانیـد! و در نصیحـت و پنددادن شـهره  این 
و آنیـد! به خاطر خـدا، در دل مردم عظمت و شـکوه 
داریـد. افـراد قـوی و نیرومنـد شـما را بـه حسـاب 
می آورنـد؛ و ضعیـف و ناتوانـان، شـما را گرامـی و 
محتـرم می شـمارند، کسـان خـود را بـر شـما ایثـار 
می کننـد کـه هیـچ برتـری بـر آن هـا نداریـد؛ وقتی 
شـما  از  نمی شـود،  بـرآورده  خواسته های شـان 
و  پادشـاهان  باشـکوه  شـما  و  می جوینـد  شـفاعت 

عظمـت بـزرگان در میـان آنـان راه می رویـد. 

شهادت، حضور در صحنه حق و 
باطِل  همیشه  تاریخ است

 وقتـی از صحنـه  حق و باطِل زماِن خویش غایبی، 
هـر کجـا کـه خواهی بـاش! وقتـی در صحنه حق 
و باطـل نیسـتی، وقتـی ک شـاهِد عصـِر خـودت و 
شـهیِد حـق و باطـِل جامعـه ات نیسـتی، هـر کجا که  
می خواهـی بـاش، چـه بـه نماز ایسـتاده باشـی، چه به 
شـراب نشسـته  باشـی، هـر دو یکـی اسـت. شـهادت، 
حضـور در صحنـه حـق و باطـِل  همیشـه  تاریخ اسـت...

شریعتی- حسین)ع( وارث آدم ص - ۲۰۵

چرا نباید در جامعه فردی
 کار کنیم؟

امـروز در جامعـه مـا دیگر نمی شـود عمـل فردی 
کـرد. چـرا؟ زیـرا روزی مـا تنهـا کار می کردیـم، 
تنهـا تبلیـغ می کردیـم، همـه مؤسسـات اجتماعـي و 
طبقـات اجتماعـي تنهـا کار می کردنـد، دولت هـا تنها 
حکومـت می کردنـد و حکومت هـا دیکتاتـوری بـود. 
تجارت هـا بـه شـکل تجارت هـای فـردی بـود. ولـي 
درآمـده  دسـته جمعي  به صـورت  همـه  چیـز  امـروز 
اسـت: دولت هـا مؤسسـات عریـض و طویـل بـه وجود 
آورده انـد. تجارت ها به صورت شـرکت ها درآمده اسـت. 
فعالیت هـای  داده انـد.  تشـکیل  جبهه هـا  روزنامه هـا، 
سیاسـي به صورت حزبی درآمده اسـت.  مسـائل صنفي 
به صـورت اتحادیه هـا درآمـده اسـت. همـه به صـورت 
دسـته جمعی درآمده انـد. اگـر در جامعـه ای کـه همـه 
بخواهیـم  می کننـد،  کار  دسـته جمعي  به صـورت 
و  ضعیفیـم  زوالیـم،  بـه  محکـوم  بکنیـم،  تـك  روي 
حقیریـم. خداوند اگـر بخواهد به ما کمـك کند، البته، 
به کار دسـته جمعی بیشـتر کمك می کند، چـون یدا... 
مع الجماعـه. بنابرایـن، برای کارکـردن و کار مؤثرکردن 
بایـد کار منظـم کـرد و کار دسـته جمعي. )سـخنرانی 

امـام موسـی صـدر در مؤسسـه احمدیـه اصفهان(

بزرگان سخن 

این واقعه قیام هلل است

یـک ا بـا  حسـین)ع(،  مـام 
بـا  نبـود،  روبـه رو  لشـکر 
روبـه رو  انحـراف  جهانـی 
بـود. کـه همـه چیز داشـت. 
آدم  بـود.  وحشـت انگیز 
معمولـی در مقابـل عظمـت 
پوشـالی ایـن دنیـا می لرزید. 
در  حسـین)ع(  امـام  دل 
مقابـل این دنیـا نلرزید؛ یک تنه وسـط میـدان آمد. 

اسـت. ِهلل  قیـام  کـه  اسـت  ایـن  قضیـه  عظمـت 

 تعریف رهبر معظم انقالب از شیعه انگلیسی

شیعه  انگلیسی چیست؟

ک عـّده ای خیـال می کننـد اثبات تشـّیع به این ی
اسـت که انسـان بـه بـزرگان مـورد اعتقـاد اهل 
سـّنت و دیگـران بنـا کند مدام بـد و بیـراه گفتن؛ نه، 
ایـن خـاف سـیره  ائّمـه اسـت. این که شـما می بینید 
رادیوهـا یـا تلویزیون هایـی در دنیـای اسـام به وجود 
به عنـوان  کـه  اسـت  ایـن  آن هـا  کار  کـه  می آیـد 
شـیعه و به نـام شـیعه، به بـزرگان مـورد اعتقـاد بقّیه 
فِـرق اسـامی بدگویـی کننـد، ایـن معلـوم اسـت که 
بودجـه اش بودجـه  خزانـه داری انگلیـس اسـت؛ ایـن 
شـیعه   ایـن  ]اسـت [،  انگلیـس  بودجـه   بودجـه اش 
انگلیسـی اسـت. هیچ کـس خیـال نکند که گسـترش 
شـیعه و اعتقـاد تشـّیع و اسـتحکام ایمـان شـیعی به 
ایـن بدوبیـراه گفتن و بـه این ]طرز[ حرف زدن اسـت؛ 
شـما  وقتـی  می کنـد.  عمـل  عکـس  این هـا  نخیـر؛ 
بدوبیـراه گفتید، ُدور او یک حصاری کشـیده می شـود 
از عصبانّیـت، از احساسـات و دیگـر حـرف حـق هـم 
برایـش قابـل تحّمل نیسـت. ما حرف حسـابی خیلی 
داریـم، حـرف منطقـی خیلـی داریـم، حرف هایی که 
هرکسـی کـه صاحـب فکـر اسـت اگـر بشـنود، آن ها 
را قبـول می کنـد، خیلـی  ]از ایـن حرف هـا[ داریـم؛ 
بگذاریـد ایـن حرف هـا شـنیده بشـود، بگذاریـد ایـن 
حرف هـا امـکان نفـوذ در دل هـای طـرف مقابـل را 
پیـدا کنـد. وقتـی شـما فحـش دادی، وقتـی بدوبیراه 
گفتـی، یـک سـّدی کشـیده می شـود و ایـن حـرف 
اصـًا شـنیده نمی شـود، گـوش نمی کننـد؛ آن وقـت 
گروه هـای خبیـث و وابسـته و مـزدور و پول بگیـر از 
آمریـکا و سـیا و اینتلیجنس سـرویس - مثـل داعـش 
و جبهةالّنصـره و امثـال این هـا - بـا اسـتفاده از یـک 
مشـت آدم هـای عامـِی نـاداِن غافـل، این اوضـاع را به 
راه می اندازنـد کـه ماحظـه کردیـد در عـراق و در 
سـوریه و در جاهـای دیگـر بـه راه انداختنـد؛ این کاِر 
دشـمن اسـت. دشـمن، منتظر فرصت اسـت؛ دشمن 
از هـر فرصتـی اسـتفاده می کند. ما حرف حـق داریم، 

حـرف منطقـی داریـم، حـرف محکـم داریم.

رهبری و سیره  با کالم 

دانشـگاه د اسـتاد  سـریع القلم  محمـود  کتـر 
داده  پاسـخ  پرسـش  ایـن  بـه  یادداشـتی  در 
اسـت، کـه »آیـا مسـأله مـا افـراد هسـتند یـا 
سـاختارها؟«. وی در یادداشـت خود که در پایگاه 
نوشـت:  اسـت،  شـده  منتشـر  اطاع رسـانی اش 
»خاطـرم هسـت سـی و چهـار سـال پیـش بـا 
اسـتادم، جیمـز روزنـا، در پیـاده رو قـدم مـی زدم 
کـه در حیـن بحـث، دوچرخه سـوار در پیـاده رو 
را بـا عامـت دسـت، نگـه داشـت و بـه او گفـت: 
طبـق بنـد دو مـاده 1۳۰ قانون شـهرداری، شـما 
نمی توانیـد در پیـاده رو دوچرخـه سـوار شـوید. 
در خیابـان و در قسـمت خط کشی شـده  لطفـاً 

کنیـد. دوچرخه سـواری 
این قـدر تجزیـه و تحلیـل  چـرا در کشـور مـا، 
مسـائل، حـول و حـوش افـراد اسـت؟ چـرا برای 
این کـه بهتر زندگی کنیم، جامعه سـالمی داشـته 
باشـیم، اقتصـاد باثباتـی داشـته باشـیم، با فسـاد 
مالـی مبـارزه کنیـم، تصـور می کنیم بایـد متکی 
بـه افراد باشـیم؟ چـرا مـا در پی افراد هسـتیم تا 
مسـائل مـا را حـل کنند؟ بحـث داغ ده ها رسـانه 
در کشـور این اسـت کـه رئیس جمهـور فعلی، آیا 
یـک دوره ای اسـت یـا دو دوره ای؟ یـا اگـر فـان 
شـخص از فـان جریـان و جنـاح کاندیـدا شـود، 
مسـائل مـا حل می شـود؟ آیا مبارزه بـا قاچاق که 
گفتـه می شـود حـدود نصـف درآمد نفت کشـور 
اسـت، بـا تغییـر رئیس و اعضـای شـورای مبارزه 
بـا قاچـاق حـل می شـود؟ آیـا مشـکات بانکی و 
محیط زیسـتی ما به عنـوان مثـال، به خاطر وجود 
مجریان آن هاسـت یا سـاختارهایی اسـت که این 
مجریـان بـر آن هـا مدیریت می کنند؟ آیا مسـئله 
اصلی ما این نیسـت کـه اتفاقـاً در مدیریت، افراد 
و مناسـبات بیـن آن هـا حاکم اسـت و نـه قواعد، 
تصـور  سـاختارها؟  و  اندیشـه ها  آیین نامه هـا، 
کنیـد در جـّو کـره زمیـن چـه اتفاقـی می افتـاد 
وقتـی هـزاران هواپیمـا صرفـاً با رأی و تشـخیص 
خلبان هـا هدایـت می شـدند؟ این در حالی اسـت 
کـه یک سـاختار نرم افـزاری هشـداردهنده وقتی 
هواپیمـای دیگـری در ۵ کیلومتـری هواپیما قرار 
می گیـرد، خلبان ها را متوجـه موقعیت هواپیمای 

خود نسـبت بـه هواپیماهـای دیگـر می کند.
مبـارزه با فسـاد و صدها مشـکل دیگر در کشـور، 
آزمون شـدۀ  جهان شـمول  اندیشـه های  اول 
منطقـی می خواهـد و سـپس یـک سـاختار برای 
سـوئیس  اساسـی  قانـون  در  مدیریـت.  و  اجـرا 

مـردم  عمـوم  خوشـبختی  کـه  شـده  تصریـح 
سـوئیس زمانی تحقق پیدا می کنـد که حکومت، 
رفاه اقشـار ضعیف جامعه را تضمین کند. سـپس 
در مجموعـه قوانین و سـاختارها، ایـن فکر جنبه 
عملیاتـی و اجرایـی پیدا می کند. بی دلیل نیسـت 
کـه در اروپا، سـاعت پنـج بعدازظهر بـه بعد همه 
زندگـی می کننـد، امـا در کشـور مـا حتـی تا 11 
شـب جلسـات اجرایی تشکیل می شـود. مدیریت 
در آلمـان، منطقی فکرکردن و بعد ساختارسـازی 
برای اجراسـت؛ مدیریت در کشـور ما، مناسـبات 
بین افراد اسـت. در آلمان، اعتمـاد دو فرد اجرایی 
بـه یکدیگـر ریشـه در فکـر و قاعـده و قانـون و 
سـاختار دارد و نـه در نسـبت های خانوادگـی؛ یـا 
این کـه دو نفـر مثـًا بـا هـم بـه یـک دبیرسـتان 
رفتـه باشـند. حـدود 1۰۷ سـال پیـش، مـورگان 
شوسـتر بـرای تنظیـم نظـام مالـی و مالیاتـی به 
ایـران آمـد ولـی بعـد از مدتـی کوتـاه، کشـور را 
تـرک کرد. یکـی از دالیـل ناکامی او ایـن بود که 
مناسـبات افـراد، کلیدی تـر از قاعـده و قانـون بود.

بمانـد و چـه شـخص  ایـن رئیس جمهـور  چـه 
فقـدان  در  شـود،  جمهـور  رئیـس  دیگـری 
نبـود  و  حکمرانـی  آزمون شـدۀ  اندیشـه های 
از  بسـیاری  غیرفـردی،  اجرایـی  سـاختارهای 
مشـکات اقتصـادی، اجتماعی، محیط زیسـتی و 
... مـا حـل نخواهند شـد. در کشـور مـا، پیرامون 
حکمرانـی مطلـوب و این کـه کدام مبانـی فکری 
بایـد حکمرانـی مطلـوب را شـکل دهنـد، به نظر 
می رسـد حتـی تـا 2۰ درصـد هم اجماع نیسـت. 

ایـن مبانـی فکـری و فلسـفی همـان قراردادهای 
اجتماعـی اسـت کـه ژان ژاک روسـو در سـال 
1۷۶2 بـه رشـتۀ تحریـر درآورد. حتـی امیرکبیر، 
1۵۶ سـال پیـش بـرای حکمرانی مطلوب سـراغ 
ایـن  از این کـه  ساختارسـازی رفـت. تـازه بعـد 
مبانـی فکری بـرای حکمرانـی و مدیریت با بحث 
و جـدل، همدلـی و هم فکـری، احتـرام و ادب، 
گوش کـردن و شـنیدن و اولویـت دادن بـه مصالح 
کشـور و آینـدۀ آن تنظیـم شـد، بعـد بایـد برای 
عملیاتی کـردن آن هـا سـاختار بسـازیم. بناکردن 
ایـن سـاختارها بـه قـدری کارهـای سـهمگینی 
و  بیانیـه، سـمینار  بـا سـخنرانی،  کـه  هسـتند 

هشـدار بـه دسـت نمی آینـد. 
در اهمیـت فکر و اندیشـه منطقی برای حکمرانی 
می توانیـم ایـن مثـال را مطـرح کنیـم: از سـال 
1۸4۸ و تنهـا بـا دو متمـم، چارچـوب فکـری و 
حقوقـی کشـور سـوئیس تا به حـال کار کـرده و 
ثبات داشـته است. دو متمم در سـال های 1۸۷4 
ایرانیـان  مـا  مسـائل  اعمـال شـده اند.  و 1۹۹۹ 
بـا تغییـر افـراد هـر چنـد به صـورت خوش فکـر 
حـل  خـوش ادا  و  خوش ظاهـر  و  خوش بیـان  و 
نمی شـوند، دلیـل دارد. چـرا ایرانـی بـا اسـتعداد 
در سـاختار مایکروسـافت قـرار می گیـرد، خـوب 
عمـل کـرده و موفـق می شـود؟ اگر بیـل گیتس 
را بـه این کشـور بیاورنـد، موفق نمی شـود، چون 
بایـد از طریـق افـراد مسـائل خـود را حـل کند و 
نـه قواعـد و سـاختارها. بهتریـن و دقیق تریـن و 
علمی تریـن برنامه هـای اقتصـادی، مالـی، بانکـی 

و سیاسـت خارجـی وقتـی تابع مناسـبات فردی 
داد. در سـال 1۳۵2،  نخواهنـد  باشـند، جـواب 
موجـی از مهاجـرت افـراد متخصـص و کارآفرین 

از ایـران آغاز شـد. 
دلیلـی اصلـی؛ شـاه بـه ایـن تصـور رسـیده بـود 
و  ریـز  مسـائل  تمـام  تصمیم گیرنـدۀ  او  کـه 
درشـت کشـور اسـت، حتی این کـه سـفیر ایران 
در مکزیـک چـه کسـی بایـد باشـد. یـک نظـام 
تصمیم گیـری مبتنـی بر قـرارداد اجتماعی و یک 
سـاختار مبتنـی بـر قاعـده و قانـون و آیین نامـه 
وجـود نداشـت تـا همه را حـول و حـوش مصالح 
کان کشـور جمـع کنـد؛ کاری کـه اروپایی ها از 
اواخـر قـرن هجدهـم آغـاز کردنـد و آسـیایی ها 
از اواخـر دهـۀ 1۹۶۰. افـراد مهـم نیسـتند؛ فکـر 
و اندیشـه آن هـا مهـم اسـت. در هیـچ جامعه ای، 
بلکـه بـه هـم نزدیـک  فکرهـا یکـی نشـده اند، 
شـده اند و ایـن معنـای دقیـق قـرارداد اجتماعی 
اسـت. تقسـیم بندی ها و چندگانگی هـای متضـاد 
فکـری - فلسـفی عموماً ضد توسـعه و پیشـرفت 
هسـتند. چـرا تومـاس هابـز و ماکـس وبـر مهـم 
هسـتند؟ چون گفتند بشـر بتواند، سـوء استفاده 
می کند پس باید سـاختار سـاخت تا نتواند سـوء 

کند. اسـتفاده 
اگر سیاسـت مداران نصحیت کنند و دانشـگاهیان 
هشـدار دهند، اتفـاق خاصی نخواهـد افتاد. دلیل 
این کـه هواپیمـا کار می کنـد ایـن اسـت که یک 
سیسـتم و سـاختار اسـت. دلیل این که سـنگاپور 
بـا پنج میلیـون جمعیت، حـدود ۷۰ درصد تولید 
ناخالـص داخلی ما را دارد به خاطر سیسـتماتیک 
بـودن آن اسـت و دلیـل این کـه نـروژ تنهـا 4 
درصـد از درآمـد نفتـی خـود را در بودجه هـای 
جـاری کشـور مصـرف می کنـد، ایـن اسـت کـه 
نظـام تصمیم گیـری معقـول و سـاختاری مبتنی 
بـر قاعـده و نـه فـرد دارد و از همه مهم تـر این که 
دارای قـرارداد اجتماعـی اسـت که همـه را حول 
و حـوش آن بـه اجمـاع و همـکاری می رسـاند. 
قهرمان پـروری و اسطوره سـازی بـا مبانـی فکری 
و فلسـفی پیشرفت و توسـعه مغایرت دارند. افکار 
گانـدی، مهم تـر از فـرد اوسـت. بـه اندیشـه های 
افـراد و ظرفیت ساختارسـازی آن هـا توجه کنیم، 
بهتـر از ایـن اسـت که به مناسـبات فـردی آن ها 
دقـت کنیـم. نکتـۀ آخر؛ تاریـخ مطالعات توسـعه 
عمیـق  اعتقـادی  زمانـی  تـا  کـه  اسـت  گـواه 
کارآفرینـان،  نویسـندگان،  میـان  ثبـات  بـا  و 
سیاسـتمداران و شـهروندان نسـبت بـه کشـور 
وجـود نداشـته باشـد، قـرارداد اجتماعـی حول و 
حـوش مصالـح کشـور شـکل نمی گیـرد و بـدون 
قـرارداد اجتماعـی، نمی تـوان به ساختارسـازی و 

سیستم سـازی مبـادرت ورزیـد.«

 گفتاری از دکتر سریع القلم

چرا بیل گیتس هرگز در ایران موفق نمی شود؟
دکترمحمودسریعالقلم
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



ریاض از عهده توان نظامی 
تهران بر نمی آید

نماینـده قاینـات و زیرکـوه در مجلـس گفـت: 
فـارس  در خلیـج  عربسـتان  نظامـی  تحـرکات 
منشـأ جدی نـدارد، بلکه از سـوی شـریک آمریکایی و 
اسـرائیلی تحریـک بـه اقداماتی علیـه ایران می شـود. 
فاحتـی افـزود: بعـد از این کـه جبهـه مقاومـت در 
کشـورهای خارمیانه توانسـت در مقابـل جنگ افروزی 
عربسـتان پیـروز شـود و تا حـدودی آل سـعود را مهار 
کند، عربسـتان دسـت به اقدامات جدی تـر زد و زمانی 
که موضع شـفاف ایران مشخص شـد، تاش کرد علیه 
جمهـوری اسـامی اقداماتـی داشـته باشـد. وی افزود: 
موضع گیری هـای مقامـات عربسـتان پـس از فاجعـه 
منـا تندتر شـد. وی گفـت: رزمایش اخیر عربسـتان در 
خلیـج فارس نشـان می دهد کـه آن هـا از موضع گیری 
بـه تهدیدهـای نظامـی و بچه گانـه ورود کرده انـد و 
تـاش دارنـد تحرکات نظامـی در خلیج فارس داشـته 
باشـند. البتـه نیروی سـپاه پاسـداران مقتدرانـه و قوی 
بـه موضـوع ورود کـرد. فاحتـی با بیـان این که سـپاه 
بـا عربسـتان هماننـد آمریـکا در خلیج فـارس برخورد 
کـرد، افـزود: رزمایـش و تهدیدهای نظامی علیـه ایران 
نتیجـه ای نخواهـد داشـت، چرا کـه عربسـتان از عهده 

رویارویـی بـا جمهـوری اسـامی برنمی آید. 

جمهوری اسالمی تعیین کننده 
نحوه فروش آب سنگین 

فاحتـی با اشـاره بـه نهایی شـدن فروش آب سـنگین 
بـه روسـیه، گفت: فـروش آب سـنگین به کشـورهای 
دیگـر غیر از روسـیه نیز مانعـی ندارد و ایـران می تواند 
ایـن  و  شـده  مذاکـره  وارد  دیگـری  کشـور  هـر  بـا 
محصـول اسـتراتژیک را بفروشـد و طبـق برجـام گروه 
مذاکره کننـده نیـز نمی تواند در این زمینه نظر داشـته 
باشـد. وی تصریـح کرد: شـیوه فـروش آب سـنگین را 
کشـور ما تعییـن می کند، برای مثال نحـوه تحویل آب 
سـنگین، دریافـت پول یا خدمـات و کاال به جـای پول 
و حتـی واحد پـول دریافتـی را نیز جمهوری اسـامی 
تعییـن می کند. وی گفـت: باتوجه به روابط حسـنه ای 
کـه میـان دو طـرف ایـران و روسـیه وجـود دارد بعید 
بـه نظـر می رسـد، روسـیه بخواهـد کارشـکنی در این 
موضـوع داشـته باشـد. وی افـزود: البتـه در گذشـته 
روس هـا در خصـوص نیروگاه اتمی بوشـهر مشـکاتی 
ایجـاد کردنـد که باعـث تأخیـر در احداث آن شـد، اما 
بـا ایـن حال بعید اسـت بـه دلیل منافع مشـترکی که 
دو طـرف در منطقـه دارند در حال حاضر کارشـکنی از 

سـوی آن هـا صـورت گیرد.

مجلس، ماجرای سخنرانی 
محکوم امنیتی در دانشگاه عالمه 

را به طور جدی پیگیری می کند

فاحتی درباره سـخنرانی ویدیویی آرمین در دانشـگاه 
عامـه، گفـت: دلیـل ایـن موضـوع هرچـه باشـد باید 
گفـت:  وی  شـود.  جـدی  برخـورد  و  شـده  بررسـی 
»مطمئنـاً ایـن کار امـری ناپسـند اسـت. دلیـل ایـن 
موضـوع هرچـه که باشـد باید بررسـی شـود و برخورد 
جـدی شـود. باتوجه به ایـن موضوع و مسـائل دیگری 
هم چـون برگـزاری اردوهـای مختلـط در دانشـگاه ها، 
بـه نظر می رسـد یـک رویکـردی در وزارت خانـه وجود 
دارد کـه از یـک جاهـای به خصوصـی خـط می گیرد و 

به خاطـر همیـن بـا آن برخـورد نمی شـود.«
وی افزود: »قبح زدایی از فتنه ۸۸ در دسـتور کار برخی 
از مسـئولین کشـور اسـت. هر چـه که زمـان می گذرد 
ایـن قضیـه در حـال پررنگ ترشـدن اسـت. در خیلـی 
از مباحـث فرهنگـی در وزارت علـوم مشـکاتی دیده 
می شـود و بـه نظر می رسـد این مشـکات بـه دلیل 
ضعـف و یـا بـا انگیزه هـای عمـدی به وجـود  می آید.«
وی گفـت: »کاهـش رتبه  علمی کشـور در سـال اخیر 
بزرگ تریـن عیبی اسـت کـه وزارت علوم و دانشـگاه ها 
باید پیگیر رفع آن باشـند، ولی متأسـفانه حاشـیه های 
دانشـگاه ها از اصـل آن کـه بایـد علـم باشـد، پررنگ تر 
اسـت و بـه همیـن جهت بـه ایـن مسـائل کم توجهی 
کمیسـیون  و  »مجلـس  افـزود:  فاحتـی  می شـود.« 
آمـوزش بعـد از تعطیـات محرم بـه این موضـوع ورود 

می کنند.« جـدی 

با منتخب ملت  

استخدام به شرط اهدای زمین!
ــام  ــن اع ــر قای ــگاه بزرگمه ــس دانش رئی
کــرده اســت: هرکــس یــک هکتــار زمیــن 
ــد،  ــدا کن ــر اه ــگاه بزرگمه ــه دانش ــبیده ب چس
متقابــًا 1 نفــر از اعضــای خانــواده در دانشــگاه 
مشــغول بــه کار می شــوند. در پــی شــنیدن 
ــر  ــه دانشــگاه بزرگمه ــر این ک ــی ب ــری مبن خب
قایــن در پــی اهــدای زمیــن بــه دانشــگاه، نیــرو 
اســتخدام می کنــد بــه ســراغ ریاســت دانشــگاه 
بزرگمهــر قایــن رفتیــم و ایــن موضــوع را جویــا 
شــدیم. دکتــر شــفیعی میم بــا تأییــد ایــن 
موضــوع، گفــت: حــدود یــک هفتــه قبــل 
جلســه ای بــا حضــور شــورای تأمیــن و شــورای 
ترافیــک شهرســتان مبنــی بــر بسته شــدن 
ــگاه  ــجویی دانش ــگاه دانش ــمت خواب ــاده س ج
ــگاه،  ــت خواب ــردد از پش ــیر ت ــردن مس و بازک
خواســتار واگــذاری زمیــن پشــت دانشــگاه 
ــه  ــه ب ــدیم و باتوج ــاده ش ــایی ج ــرای بازگش ب
ــای  ــی از اعض ــه یک ــق ب ــن متعل ــه زمی این ک
شــورای شــهر بــود، لــذا وی بــا واگــذاری زمیــن 
ــه  ــرط ب ــه ش ــاده ب ــن ج ــایی ای ــت بازگش جه
ــت  ــر خــود در دانشــگاه موافق ــری خواه کارگی
کــرد. وی افــزود: نامبــرده تقاضــای جــذب 
به صــورت پیمانــی را داشــت کــه ایــن موضــوع 
را قبــول نکــرده و به صــورت شــرکتی موافقــت 
شــد، کــه خواهــر ایشــان در دانشــگاه مشــغول 
بــه فعالیــت شــوند. رئیــس دانشــگاه بزرگمهــر 
ــا اعــام ایــن موضــوع کــه بسته شــدن  قایــن ب
جــاده روبــه روی خوابــگاه بــرای مــا ارزش 

ــن  ــت: ای ــی دارد، گف حیات
قبــول  نیــز  را  موضــوع 
همین جــا  و  کرده ایــم 
هرکــس  می کنــم  اعــام 
ــن  ــز قای ــهریان عزی از همش
ــبیده  ــن چس ــار زمی 1 هکت
بــه دانشــگاه اهــدا کنــد، بــه 
ــه  ــه توافقنام ــض این ک مح
و  شــود  زده  محضــر  در 
ســند  انتقــال  کارهــای 
از  نفــر   1 شــود،  انجــام 
اعضــای خانــواده بــه شــرط 
ــانس  ــل لیس ــتن حداق داش
به صــورت  دانشــگاه  در 
به کارگیــری  شــرکتی 

ــد. ــد ش خواه
ــای  ــی راهکاره ــورتی بررس ــت مش نشس

ــر: ــگاه بزرگمه ــعه دانش توس
مشــورتی  نشســت  در  قاینــات  فرمانــدار 

ــی  ــور بررس ــه منظ ــه ب ــه ک ــان اندیش صاحب
راهکارهــای توســعه دانشــگاه بزرگمهــر قاینــات 
در محــل ایــن دانشــگاه برگــزار شــد؛ بــا تشــکر 
از برگزارکننــدگان ایــن نشســت؛ اظهــار داشــت: 

شهرســتان  در  مــا 
نخبــگان،  قاینــات 
ــراد  ــن و اف متخصصی
بســیار  تأثیرگــذار 
زیــادی داریــم که در 
ــور  ــاط کش ــایر نق س
در  هــم  برخــی  و 
خــارج از کشــور در 
ــف  ــای مختل زمینه ه
می کننــد.  فعالیــت 
کهن ترابــی  دکتــر 
در  کــرد:  تصریــح 
کنونــی  شــرایط 
نخبــگان  همــه 
فرهیختــگان  و 
بــا  بایســتی 
ــام  ــی و در مق ــجام درون ــازی و انس فرهنگ س
حــرف و عمــل بــه دنبــال توســعه همــه 
ــی از  ــرا در خیل ــند، زی ــتان باش ــه شهرس جانب

ــام حــرف ادعــای خدمــت  ــراد در مق ــع اف مواق
می کننــد، ولــی در عمــل تغییــری متوجــه 
شهرســتان نمی شــود. وی خاطرنشــان کــرد: در 
شــرایط کنونــی بــه جهــت توســعه همــه جانبــه 
شهرســتان بایــد یــک پیونــد و انســجامی بیــن 
ــود  ــری به وج ــگان فک ــزاری و نخب ــگان اب نخب
آیــد و هم چنیــن بایســتی آسیب شناســی شــود 
ــگان و  ــگان، فرهیخت ــی از نخب ــرا خیل ــه چ ک
متخصصیــن شهرســتان، کمتــر دوســت دارند در 
ایــن شهرســتان خدمــت نماینــد. ایشــان اشــاره 
بــه مشــکات درمانــی شهرســتان کــرد و افــزود: 
ــن مشــکاتی  در حــال حاضــر یکــی از مهمتری
ــا آن  ــردم در ســطح شهرســتان ب ــه عمــوم م ک
مواجــه هســتند؛ بحــث پزشــک متخصــص 
ــان  ــوده و از آن ــام نم ــا اع ــا باره ــذا م ــت. ل اس
ــکات  ــع مش ــرای رف ــه ب ــم ک ــوت کرده ای دع
درمانــی شــهروندان حداقــل در مــاه چنــد روزی 
در ایــن شهرســتان خدمــت نماینــد کــه تاکنــون 
ــان  ــرا از ســوی آن ــم؛ زی ــق نبوده ای ــدان موف چن
اعــام آمادگــی نشــده اســت. فرمانــدار در پایــان 
ــه،  ــر و اندیش ــان فک ــه صاحب ــه هم ــاب ب خط
تأکیــد نمــود: بــرای برون رفــت از شــرایط فعلــی 
شهرســتان و قایناتــی آبــاد و توســعه یافته، همــه 
ــرای  ــازی الزم ب ــجام، بسترس ــا انس ــتی ب بایس
ــن  ــگان و متخصصی ــگان، فرهیخت ــذب نخب ج
ــک از  ــر ی ــت ه ــن نشس ــم. در ای ــم نمایی فراه
صاحبــان اندیشــه بــه بیــان دیدگاه هــا، نظــرات 
و پیشــنهادات خــود مبنــی بــر توســعه دانشــگاه 

بزرگمهــر قاینــات پرداختنــد.

ــی  ــن بوم ــوان متخصصی ــن از ت ــزوم بهره گرفت ل
بــرای حــل مشــکالت درمانــی:

مراســم تودیــع و معارفــه سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان 
ــنل  ــی از پرس ــتانی و جمع ــئولین اس ــور مس ــا حض ــن، ب قای
ــزار شــد. رئیــس  ــان شهرســتان برگ شــبکه بهداشــت و درم
ــت:  ــم، گف ــن مراس ــد در ای ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــی  ــه همدل ــاز ب ــن نی ــتان قای ــبرد کار در شهرس ــرای پیش ب
ــائل  ــا مس ــامت را ب ــئله س ــد مس ــت و نبای ــری اس و هم فک
سیاســی قاطــی کــرد. وی افــزود: در حوزه ســامت، سیاســت 
ــاء و  ــت و ارتق ــدف خدم ــت و ه ــا نیس ــری م ــه فک در جرع
ــا همــه مســئولین در ایــن  ســامت مــردم اســت و تعامــل ب
ــک انتخــاب  ــر قائمــی ضمــن تبری ــر اســت. دکت ــه مؤث زمین
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــد ش ــت جدی سرپرس
گفــت: ســابقه کاری دکتــر حمیــدی و موفقیت هایــی کــه در 
ایــن زمینــه داشــته اند، مــا را بــر آن داشــت تــا وی به عنــوان 
ــن انتخــاب شــود،  سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان قای
ــی شهرســتان  ــا ضمــن حــل مشــکات بهداشــتی و درمان ت
باتوجــه بــه ســابقه دانشــگاهی کــه دارنــد، بتواننــد در جهــت 
ارتقــاء دانشــکده و مجتمــع عالــی ســامت گام هــای مؤثــری 
ــا  ــم ت ــاش می کنی ــا هــم ت ــد و م ــن شهرســتان بردارن در ای
ــوان  ــن را به عن ــکی قای ــوم پزش ــکده عل ــده دانش ــال آین س
ــن دانشــکده اقمــاری اســتان به صــورت مســتقل اعــام  اولی
کنیــم. وی افــزود: ارتقــاء اورژانــس شهرســتان از اولویت هــای 
ــت.  ــتان اس ــن بیمارس ــس ویتری ــه اورژان ــرا ک ــت، چ ماس
ــارد و۵۰۰  ــار 1 میلی ــه اعتب ــه ب ــزود: باتوج ــی اف ــر قائم دکت
میلیونــی بــرای اورژانــس قایــن، ظــرف مــدت ۳ مــاه آینــده 
ــرداری  ــه بهره ب ــا حضــور مســئولین کشــوری ب ایــن پــروژه ب
خواهــد رســید. وی درخصــوص توزیــع نیروهــای متخصــص 
ــاه گذشــته  ــک م ــت: طــی ی در اســتان خراســان جنوبی، گف
ــروی متخصــص در اســتان  ــرای نی ــادی ب درخواســت های زی

داشــته ایم و1۶4 نیــروی متخصــص درخواســت شــده اســت 
کــه بــا حضــور ۶۶ نیــروی متخصــص در اســتان موافقت شــده 
اســت و امیدواریــم در زمــان توزیــع، نیروهــای متخصــص در 
ایــن اســتان حضــور یابنــد. باتوجــه بــه کمبــود متخصــص در 
ــته تخصصــی  ــر رش ــم، از ه ــن ســعی کرده ای ــتان قای شهرس
یــک نفــر بــه شهرســتان قایــن اختصــاص یابــد و مســئولین 
هــم بایــد بــرای مانــدگاری ایــن متخصصیــن تــاش فــراوان 
ــه  ــن اســت ک ــه ای داشــته باشــند. وی گفــت: واقعیــت قضی
ــود  ــور و کمب ــتان ها در کل کش ــرت بیمارس ــه کث ــه ب باتوج
ــروی تخصصــی  ــود نی ــش کمب ــا چال متخصــص در کشــور ب

از  بایــد  مواجــه هســتیم و مســئولین هــر شهرســتانی 
متخصصیــن بومــی ایــن شهرســتان کــه در ســایر شــهرهای 
ــد  ــت نماین ــتند، درخواس ــت هس ــه خدم ــغول ب ــور مش کش
ــرای حــل مشــکات درمانــی شهرســتان در ایــن شــهر  ــا ب ت
ــن  ــا ای ــال ب ــر س ــورت ه ــن ص ــر ای ــد و در غی ــور یابن حض
مشــکل مواجــه خواهیــد شــد و لــذا مســئولین تــاش کننــد 
تــا نیروهــای بومــی بــه شــهر برگردنــد و روی گزینــه بومــی 
و نگهداشــت آن هــا بیشــتر تــاش کننــد. قائمــی از موافقــت 
دکتــر رخشــان فر متخصــص مغــز و اعصــاب، به صــورت 

ــر داد. ــن خب ــال در قای ــدت یک س ــه م ــی ب دائم
ــن  ــز در ای ــکی نی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون
جلســه، گفــت: یکــی از نیازهــای پاســخ داده نشــده مــردم، 
ــی  ــای قبل ــر در دولت ه ــه کمت ــت ک ــامت اس ــای س نیازه
ــا داشــتن  ــت ب ــود کــه در ایــن دول ــه آن پرداختــه شــده ب ب
همــه مشــکات پیــش رو جایــگاه خــود را پیــدا کــرد و 
حــوزه درمــان در اولویــت ســامت قــرار گرفــت. مهــدی زاده 
ــوزه  ــتان در ح ــئولین شهرس ــکاری مس ــی و هم ــر همدل ب
بهداشــتی و درمانــی شهرســتان تأکیــد کــرد و گفــت: 
ــایر  ــد س ــیم، بای ــته باش ــدار داش ــامت پای ــه س ــرای این ک ب
ــاز  ــوع نی ــن موض ــرای ای ــند و ب ــل برس ــه تکام ــا ب بخش ه
ــگاه  ــارج از دانش ــئولین در خ ــی مس ــات و همراه ــه خدم ب

ــر  ــات دکت ــه از زحم ــان جلس ــت. در پای ــکی اس ــوم پزش عل
در شهرســتان  ســال خدمــت   1۰ طــول  در  شــوکتی فر 
ــدی  ــر حمی ــر و دکت ــف تقدی ــن در مســئولیت های مختل قای
ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــوان سرپرس به عن
شــوکتی فر  دکتــر  اســت  به ذکــر  الزم  شــد.  معرفــی 
ــه  ــان سربیش ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــوان سرپرس به عن

ــد. ــد ش ــی خواه معرف

ــی قاینــات  ــدار: راهــکار حــل مشــکالت درمان فرمان
ــت: ــکی اس ــکده علوم پزش ــاد دانش ایج

ــه منظــور بررســی راهکارهــای  ــدار در نشســت کاری ب فرمان
ــن  ــع خیری ــا مجم ــتان ب ــی شهرس ــکات درمان ــع مش رف
ســامت شهرســتان قاینــات، اظهــار داشــت: شهرســتان 
قاینــات باتوجــه بــه این کــه دومیــن شهرســتان بــزرگ 
اســتان از نظــر جمعیــت می باشــد و هم چنیــن از نظــر 
ــد؛ در  ــش می ده ــم پوش ــوه را ه ــتان زیرک ــی شهرس درمان
حــال حاضــر مــردم در حــوزه درمانــی بــا مســائل و مشــکاتی 
از قبیــل: عــدم و کمبــود پزشــک متخصــص مواجــه هســتند 
و مجبورنــد بــرای بحــث درمــان خودشــان بــه مرکــز اســتان 
ــا  ــی ب ــد. کهن تراب ــت نماین ــاور عزیم ــتان های مج ــا اس و ی
ــامت  ــوزه س ــاد در ح ــردم نه ــازمان های م ــکر از ورود س تش
ــکات  ــل مش ــکار ح ــن راه ــرد: مهمتری ــح ک ــه، تصری جامع
درمانــی مــردم، شهرســتان و مانــدگاری متخصصیــن در 
شهرســتان قاینــات، ایجــاد دانشــکده علوم پزشــکی اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: بایــد تمــام دلســوزان و متنفذین شهرســتان 
بــا انســجام و هماهنگــی در مقــام حــرف و عمــل بــا تشــکیل 
ــان  ــی درم ــت کنون ــت از وضعی ــرای برون رف ــر، ب ــاق فک ات
شهرســتان، اقدامــات مؤثــری انجــام بدهنــد. در ابتــدای ایــن 
نشســت اعضــای مجمــع خیریــن ســامت شهرســتان آمادگی 
ــر  ــه منج ــی ک ــه اقدام ــری و هرگون ــرای پیگی ــان را ب خودش
ــد. ــه حــل مشــکات درمانــی شهرســتان شــود؛ اعــام نمودن ب

دکتر حمیدی سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان قاینات

وعده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:ایجاد دانشکده علوم پزشکی قاین تا سال آینده

در  قائمــی  دکتــر 
معارفــه  مراســم 
جدیــد  سرپرســت 
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ش
قایــن، علــت انتخــاب دکتــر 
از  اســتفاده  را  حمیــدی 
ســابقه کاری و موفقیت هــای 
ــل  ــت ح ــی وی در جه قبل
مشــکات بخــش بهداشــت 

نیــز  و  قاینــات  و درمــان 
ــتاری  ــکده پرس ــاء دانش ارتق
ــامت  ــي س ــع عال و مجتم
ــال  ــده داد، س ــت و وع دانس
علــوم  دانشــکده  آینــده 
به عنــوان  قایــن  پزشــکي 
اولیــن دانشــکده اقمــاري 
ــتقل  ــورت مس ــتان به ص اس

اعــام شــود.

هفته پر خبر دانشگاه بزرگمهر

 از بحث اهـدای زمین برای استخدام تا 
برگزاری نشست مشورتی توسعه دانشگاه

شکوائیه جمعی از کسبه
 مجتمع مسکونی هزارواحدی 
ــر شــکوائیه برخــی از کســبه پاســاژ  ــن زی مت
)هزارواحــدی(  غدیــر  مســکونی  مجتمــع 
مشــکات  بیــان  ضمــن  آن  در  کــه  می باشــد 
ــع  ــرای رف ــری ب ــای پیگی ــئولین تقاض ــر، از مس زی
ــد. مشــکات  ــن مشــکات را درخواســت کرده ان ای

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــده ب مطرح ش
ــر )تاریکــی 1۰۰ درصــد(  ــود روشــنایی معاب 1- نب
2- نبــود ســرویس بهداشــتی ۳- نبــود فضــای 
ســبز 4- نبــود امنیــت کافــی )نداشــتن نگهبانــی و 
دوربیــن در محــل تجــاری( ۵- تبدیل شــدن پاســاژ 
بــه محــل تجمــع افــراد بیــکار ۶- اســتانداردنبودن 

ــا شــیب تنــد(. ورودی پاســاژ )پلــه ب

در مراســمی بــا حضــور حجت االســام مهاجــری نماینــده بنیــاد 15 خــرداد و 
رئیس جمهــور، آیــت ا... اصفهانــی امــام جمعــه و دکتــر کهن ترابــی فرمانــدار 
قاینــات، دکتــر قائمــی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، مســئولین شــبکه 
بهداشــت و درمــان و دانشــکده پرســتاری و مجتمــع عالــی ســامت و جمعــی از 
مدیــران اســتانی و شهرســتان، کلنــگ احــداث خوابــگاه دانشــجویی دخترانــه دانشــکده 
پرســتاری در محــل فعلــی ایــن دانشــکده )بیمارســتان قدیــم( بــه زمیــن زده شــد. پیــش از 
ــا حضــور مســئولین در شــبکه بهداشــت و درمــان قایــن  مراســم کلنگ زنــی مراســمی ب

برگــزار شــد.

دکتر قائمی: اتمام پروژه در کوتاه ترین زمان در صورت همدلی مسئولین قاینات.
ــه  ــا اشــاره ب ــن مراســم ب ــدای ای ــوم پزشــکی اســتان در ابت رئیــس دانشــگاه عل
ســابقه پیگیــری احــداث ایــن خوابــگاه و تشــکر از آیــت ا... صانعــی مســئول بنیــاد 
ــاخت  ــای س ــام هزینه ه ــه تم ــاد ک ــن بنی ــئولین ای ــه مس ــرداد و مجموع 1۵ خ
ــد و نیــز پیگیری هــای دکتــر دســتجردی معــاون  ــگاه را تقبــل کرده ان ایــن خواب
ــجویان  ــائل دانش ــکات و مس ــل مش ــه دلی ــت: ب ــگاه، گف ــن دانش ــجویی ای دانش
قایــن تصمیــم گرفتیــم ایــن خوابــگاه در قایــن احــداث شــود کــه تمــام بودجــه 
ــی و کمــک مســئولین قاینــات را می طلبــد کــه  آن فراهــم اســت و فقــط همدل
ــرداری  ــه بهره ب ــان ب ــن زم ــویم و در کوتاه تری ــش نش ــار چال ــاخت آن دچ در س

برســد.

فرماندار: آماده همه نوع همکاری هستیم.
فرمانــدار قاینــات نیــز در ســخنانی در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه مشــکات حــوزه 
بهداشــت و درمــان قاینــات و این کــه وجــود محرومیــت به ویــژه در بخــش 
ــر  ــز دکت ــی و نی ــت ا... صانع ــکر از آی ــت و تش ــده نیس ــان زیبن ــت و درم بهداش
قائمــی گفــت: مباحــث بهداشــتی و درمانــی از مباحــث اساســی و مشــکات مهــم 
مــردم اســت و بــه همیــن جهــت آمــاده همــه نــوع همــکاری، در هــر زمینــه ای و 
بــه هــر نحــو ممکــن هســتیم. کهن ترابــی خواســتار پیگیــری در زمینــه احــداث 

دانشــکده علــوم پزشــکی به عنــوان زیرســاخت و راه حــل قطعــی حــل مشــکات 
بهداشــت و درمــان قاینــات گردیــد.

ــرای  ــکی ب ــوم پزش ــکده عل ــیس دانش ــزوم تأس ــی: ل ــت ا... اصفهان آی
ــات. ــان قاین ــت و درم ــکل بهداش ــع مش رف

ــردم  ــانی های م ــه جان فش ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــز در ای ــن نی ــه قای ــام جمع ام
ــرای  ــه ب ــزوم توج ــام و ل ــاع از نظ ــف دف ــای مختل ــاب و صحنه ه ــن در انق قای
رفــع محرومیــت از قاینــات، گفــت: در زمــان ســفر وزیــر بهداشــت و درمــان، از 
وزیــر تقاضــای ایجــاد دانشــگاه یــا دانشــکده پرســتاری را نمــودم و بــه وزیــر هــم 
گفتــم کــه از طــرف مــردم قایــن قــول همــه نــوع کمــک و همــکاری را می دهــم 
ــوم  ــات، تأســیس دانشــکده عل ــان قاین ــع مشــکات بهداشــت و درم ــرای رف و ب

پزشــکی ضــروری اســت. 

حجت االسالم مهاجری: بودجه فراهم است، مسئولین همت کنند.
نماینــده بنیــاد 1۵ خــرداد و رئیس جمهــور کــه بــرای کلنگ زنــی ایــن خوابــگاه 
ــود، در ابتــدای ســخنان خویــش  ــه قایــن ســفر نمــوده ب ــه ب دانشــجویی دختران
ــال  ــا دو ب ــه این ه ــم و این ک ــار ه ــم در کن ــان و عل ــت ایم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
ــف  ــای مختل ــور در زمینه ه ــت: در کش ــت، گف ــی اس ــرای تعال ــن ب ــان مؤم انس
ــرفت های  ــی و ... پیش ــع دفاع ــو، صنای ــکی، نان ــته ای، پزش ــه: هس ــی ازجمل علم
ــه در  ــم ک ــه داری ــی ک ــار امنیت ــه در کن ــا هم ــته ایم و این ه ــمگیری داش چش
منطقــه بی نظیــر اســت، بــه برکــت انقــاب، نظــام، امــام خمینــی)ره(، رهبــری و 
ایمــان و همــت مــردم اســت. وی بــا اشــاره بــه رویکــرد ایــن نهــاد در زمینــه توجه 
بــه توســعه مــدارس و دانشــگاه ها کــه مطابــق بــا توصیه هــا و آموزه هــای دینــی 
ــه را فراهم نمــودن  ــای دختران ــه احــداث خوابگاه ه ــت توجــه ب ــزود: عل اســت، اف
ــان  ــرای دختــران و نیــز خانواده هــای آن ــدون دغدغــه ب فضــا و محیــط امــن و ب
بــرای تحصیــل بــا  آرامــش ذکــر کــرد و گفــت: اکنــون نیــز خدمــات بســیاری در 
ــن  ــردد. ضم ــر گ ــر مطلوب ت ــن ام ــد ای ــا بای ــردد، ام ــه می گ ــا ارائ ــن زمینه ه ای
این کــه نظــام مــا بــا ســایر نظام هــا فــرق دارد و خدمــات آن بایــد متمایــز باشــد. 
حجت االســام مهاجــری افــزود: بابــت ایــن خدمــات منتــی نداریــم همــه این هــا 
ــام  ــاد ام ــد ی ــرد: بای ــح ک ــی)ره( اســت، وی تصری ــام خمین ــرکات نظــام و ام از ب
خمینــی)ره( را زنــده نگــه داریــم و نگذاریــم یــاد ایشــان فرامــوش شــود. وی در 
پایــان گفــت: بودجــه احــداث خوابــگاه فراهــم اســت فقــط مســئولین بایــد همــت 

کننــد و همراهــی داشــته باشــند.
ــه  ــجویی دختران ــگاه دانش ــن خواب ــگاه، چهارمی ــن خواب ــت ای ــر اس ــایان ذک ش
اســت کــه توســط بنیــاد 1۵ خــرداد احــداث می شــود کــه کل هزینــه ســاخت 
ــا  ــن واحــد رفاهــی ب ــاد تأمیــن و پرداخــت خواهــد شــد. ای ــن بنی آن توســط ای
ــر  ــت 1۵2 نف ــا ظرفی ــه و ب ــه طبق ــع در س ــزار و 2۵۵ مترمرب ــه ه ــای س زیربن

ســاخته می شــود.

به همت بیناد15 خرداد صورت گرفت:

کلنگ زنی احداث خوابگاه دانشجویی دانشکده پرستاری

3 گزارش خبری
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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کلنگ زنی ستاد خبری اطالعات 
شهرستان قاین

بــا حضــور ســرهنگ قاســمی فرمانــده ســپاه 
انصارالرضــا)ع( خراســان جنوبی کلنــگ ســاختمان 
ــن  ــه زمی ــن ب ــتان قای ــات شهرس ــری اطاع ــتاد خب س
ــه  ــپاه ناحی ــده س ــرات زاده فرمان ــرهنگ ب ــد. س زده ش
ــت:  ــن ســاختمان، گف ــی ای ــن در حاشــیه کلنگ زن قای
ــی  ــن در زمین ــات شهرســتان قای ــری اطاع ســتاد خب
بــه متــراژ 1۰۰ مترمربــع و ظــرف مــدت ۳ مــاه آینــده 
ــه همــت  ــر ۷۰ میلیــون تومــان ب ــغ ب ــا هزینــه ای بال ب

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــادی س ــای جه گروه ه

کاهش ده درصدی
تولید زرشک در قاینات

مدیــر جهادکشــاورزی قایــن، گفــت: قاینــات 
بزرگتریــن قطــب تولیــد زرشــک در کشــور اســت 
کــه 4 هــزار و 112 هکتــار از زمین هــای آن زیــر 
کشــت زرشــک اســت. وی گفــت: از ایــن میــزان ۳41۸ 
ــت،  ــارور اس ــار آن غیرب ــارور و ۶۹4 هکت ــار آن ب هکت
کــه از ســطوح بــارور میــزان 1۵۰۰۰ تــن زرشــک تــر 
ــزود: ســطح زیرکشــت  برداشــت می شــود. ســجادی اف
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 1۰۰ هکتــار افزایــش 
داشــته اســت، امــا متأســفانه میــزان تولیــد نســبت بــه 
ــا و تــف  ــه دلیــل خســارت تگــرگ، گرم ســال قبــل ب

ــاد حــدود 1۰ درصــد کاهــش دارد. ب
وی بــا بیــان این کــه ۹۶۰۰ خانــوار در شهرســتان 
درصــد  افــزود:۳۰  می باشــند،  زرشــک  بهره بــردار 
محصــول زرشــک به صــورت تازه خــوری و اســتفاده در 
صنایــع و۷۰ درصــد مابقــی خشــک شــده و به صــورت 
خشــکبار عرضــه می شــود. مدیــر جهادکشــاورزی 
قایــن در ادامــه بیــان داشــت: جهــت اســتفاده بهینــه 
ــار از باغــات زرشــک  ــی، حــدود 1۹۰ هکت ــع آب از مناب
ــار  ــاری تحــت فش ــبکه های آبی ــه زیرپوشــش ش منطق
قــرار دارد. وی افــزود: امســال بیــش از 4۰۰ کیلوگــرم 
ــه ای  ــکل تغذی ــه مش ــی ک ــذی در باغات ــواع ریزمغ ان
داشــته اند، توزیــع شــده اســت و 1۰ مــورد آنالیــز 
ــش  ــتان و بی ــف شهرس ــق مختل ــاک و آب از مناط خ
ــام  ــتان انج ــبز در شهرس ــرس س ــز ه ــار نی از ۵۰ هکت
ــد  ــه تولی ــک واحــد کارخان ــات ی شــده اســت. در قاین
کنســانتره زرشــک، یــک واحــد کارخانــه تولیــد شــربت 
زرشــک، یــک واحــد خشــک کن زرشــک و یــک واحــد 

ــت. ــال اس ــک فع ــادرات زرش ــته بندی و ص بس

 جلسه فرماندار با مسئولین 
هیئت کاراته قاین

فرمانــدار در دیــدار و نشســت کاری کــه بــه منظور 
بررســی مســائل و مشــکات کاراتــه شهرســتان بــا 
ــای  ــئولین و اعض ــان و مس ــس اداره ورزش و جوان رئی
تبریــک  ضمــن  داشــت،  قاینــات  کاراتــه  هیئــت 
ــن هیئــت  ــی کــه ورزشــکاران ای افتخــارات و مدال های
در مســابقات مختلــف بین المللــی، کشــوری و اســتانی 
کســب نموده انــد، گفــت: در قاینــات در حــوزه ورزش از 
ظرفیت هــا و اســتعدادهای بســیار خوبــی برخورداریــم 
و ورزش نقــش بســیار مهمــی در پیشــگیری و کاهــش 
به طــوری  می کنــد،  ایفــا  اجتماعــی  آســیب های 
ــی  ــی وقت ــم، ول ــول داری ــه قب ــن مســأله را هم ــه ای ک
صحبــت از عمــل و کمــک بــه حــوزه ورزش و جوانــان 
چندانــی  توجــه  و  هزینــه  می بینیــم،  می شــود؛ 

بــه ورزش نمی شــود، کــه ایــن اشــکال اساســی و 
ــق  ــرای رون ــرد: ب ــح ک ــت. وی تصری ــا اس ــاختاری م س
ــک  ــن کم ــی، ضم ــف ورزش ــته های مختل ورزش و رش
و  کارخانجــات  از ظرفیــت ســرمایه گذاران،  گرفتــن 
صاحبــان حــرف و مشــاغل، بایســتی در ســطح جامعــه 
ــف  ــه منظــور توجــه اقشــار مختل فرهنگ ســازی الزم ب
ــته های  ــه ورزش و رش ــن ب ــن و متمولی ــردم، خیری م
ورزشــی صــورت پذیــرد، زیــرا هــر چه قــدر مــا در 
حــوزه ورزش هزینــه و ســرمایه گذاری نماییــم؛ بــه 
همــان نســبت آســیب های اجتماعــی مــا در حوزه هــای 
ــود. در ابتــدای ایــن نشســت  مختلــف کمتــر خواهــد ب
دکتــر قطبــی رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان 
قاینــات بــا تشــکر از فرمانــدار بــه جهت بررســی مســائل 
ــت ورزش  ــی از وضعی ــت؛ گزارش ــن هیئ ــکات ای و مش
شهرســتان و چالش هــا و تنگناهایــی کــه بــا آن مواجــه 
ــای  ــک از اعض ــر ی ــه ه ــود و در ادام ــان نم ــت، بی هس
هیئــت کاراتــه بــه بیــان اهــم مســائل و مشــکاتی کــه 

ــد. ــان نمودن ــا آن مواجــه هســتند؛ بی ب

رئیس جدید تعزیرات حکومتی قاین خواستار شد
لزوم توجه ویژه به

 تعزیرات حکومتی در قاین

اســتانی  مســئولین  حضــور  بــا  مراســمی  در 
حکومتــی  تعزیــرات  رئیــس  شهرســتانی،  و 
شهرســتان قایــن معرفــی شــد. فرمانــدار قاینــات 
ــکات  ــکاری، مش ــت: بی ــار داش ــه اظه ــن جلس در ای
واحدهــای تولیــدی و اشــتغال و کســاد بــازار کار باعــث 
ــاق  ــمت کاالی قاچ ــه س ــل ب ــه تمای ــت ک ــده اس ش
بیشــتر شــود و قطعــاً برخــورد بــا قاچــاق، باعــث رونــق 
ــق تولیــد داخــل و اقتصادمقاومتــی، مــورد  ــازار و رون ب

ــت. ــری اس ــد رهب تأکی
ــن -  ــیر قای ــردد در مس ــزار ت ــه ۵ ه ــت: روزان وی گف
بیرجنــد صــورت می گیــرد کــه بخشــی از آن ترانزیتــی 
اســت و ایــن مســیر بــا ایــن حجــم تــردد قطعــاً مبــادی 
ــروی  ــه زحمــت نی ــای قاچــاق می باشــد ک ورود کااله
می کنــد.  چنــدان  دو  شهرســتان  در  را  انتظامــی 
تعزیــرات  مدیــرکل  از  تشــکر  ضمــن  کهن ترابــی 
حکومتــی در اســتقرار نیــروی ثابــت در قایــن خواســتار 
ــر  ــی در ام ــای امنیت ــش نهاده ــش از پی ــکاری بی هم

ــد. ــتان ش ــاق کاال در شهرس ــا قاچ ــارزه ب مب
خزاعــی رئیــس جدیــد تعزیــرات حکومتــی قایــن 
ــی  ــه حجــم پرونده هــای تعزیرات ــز گفــت: باتوجــه ب نی
در شهرســتان، نیــاز اســت کــه توجــه ویــژه ای از 
ــود. وی از  ــام ش ــاد انج ــن نه ــه ای ــئولین ب ــوی مس س
ــی  ــرات حکومت ــأن تعزی ــور ش ــی در خ ــتن مکان نداش
ــه  ــور ک ــت: همان ط ــرد و گف ــه ک ــتان گای در شهرس
ــکان مناســبی   ــاد م ــن نه ــد، ای ــر می دانن مســئولین ام
نــدارد و هــر چنــد وقتــی مجبــور بــه جابه جایــی 
می شــود و امیدواریــم از طریــق اســتان و فرمانــداری و 
بــا همــکاری ســایر نهادهــای شهرســتان بتوانیــم مــکان 
ــرای ایــن نهــاد در شهرســتان فراهــم کنیــم. مناســبی ب

بررسی مشکالت اصناف در دیدار
 با رؤسای تأمین اجتماعی و

 اداره امور مالیاتی

1۳ مهــر در ســالن اجــاس اتاق اصناف، جلســه ای 
بــا حضــور مالکــی ریاســت اتــاق اصنــاف، راســتی 
ــت اداره  ــی ریاس ــی، صاحب ــت اداره تأمین اجتماع ریاس
صنعــت معــدن و تجــارت و رؤســای اتحادیه هــای 

صنفــی برگــزار شــد. ریاســت اتــاق اصنــاف بــا تشــکر 
از حضــور جنــاب راســتی، برخــی مســائل و مشــکات 
ــود و  ــه را مطــرح نم ــرم در خصــوص بیم کســبه محت
ــکات  ــا، مش ــای اتحادیه ه ــدام از رؤس ــر ک ــپس ه س
بیمــه ای صنــف خــود را مطــرح نمودنــد. راســتی 
رفــع  درخصــوص  تأمین اجتماعــی  اداره  ریاســت 
ــول مســاعدت داد و  ــازار ق مشــکات بیمــه کســبه و ب
ــی کــه از ســوی  ــه به کارگیــری کارآموزان ــز در زمین نی
مراکــز آموزشــی و... معرفــی می گردنــد، قــول همــکاری 
ــان  ــده داد. وی در پای ــی به کارگیرن ــد صنف ــا واح را ب
ــف،  ــوابق مختل ــا س ــراد ب ــتگی اف ــوص بازنشس درخص
مطالــب حائــز اهمیتــی را بــرای اصنــاف مطــرح نمــود.  
هم چنیــن در 1۳ مهــر ریاســت اتــاق اصنــاف، ریاســت 
ادره صنعــت معــدن و تجــارت و رؤســای اتحادیه هــای 
ــه دیــدار مهــری ریاســت جدیــد اداره امــور  صنفــی، ب
مالیاتــی رفتنــد. در ابتــدای ایــن دیــدار مالکــی ضمــن 
ــی  ــور مالیات ــه ریاســت اداره ام ــک انتصــاب وی ب تبری
قاینــات، گزارشــی از وضیعــت اتــاق اصنــاف شهرســتان 
ــا  ــود و ب ــان نم ــش را بی ــت پوش ــای تح و اتحادیه ه
ــود  ــر و رک ــاله اخی ــالی های دو س ــه خشکس ــاره ب اش
بــازار، خواســتار همــکاری بیشــتر بــا اصنــاف و بازاریــان 
گردیــد. ریاســت جدیــد اداره امــور مالیاتــی نیــز قــول 
مســاعدت و همــکاری بــا کســبه و بازاریــان و پیگیــری 
مســائل و مشــکات مطــرح شــده را داد. مهــری افــزود: 
برخــی از قوانیــن مالیاتــی، قوانیــن ملــی می باشــد کــه 

ــند. ــق آن می باش ــرای دقی ــه اج ــزم ب مل

دالیل عدم به سرانجام رسیدن پروژه فوالد از 
نگاه فرماندار قاینات

سیاسی شدن پروژه/ عدم عمل 
مشارک بخش خصوصی به تعهدات

بــه  کــه  کاری  نشســت  در  قاینــات  فرمانــدار 
ــا  ــداری ب اتفــاق معــاون سیاســی اجتماعــی فرمان
ــه  ــات، ب ــوالد قاین ــروژه ف ــر پ ــی مدی ــدس فاضل مهن
ــروژه  ــه پ ــی ک ــائل و چالش های ــی مس ــور بررس منظ
فــوالد بــا آن مواجــه هســت داشــت، گفــت: هــر پــروژه 
اقتصــادی، عمرانــی و... بــا هــر نــوع مدیریــت بایســتی 
ــتفاده از  ــا اس ــردارد و ب ــی گام ب ــک فضــای تعامل در ی
ــئولین  ــه مس ــا هم ــل ب ــجام و تعام ــی، انس خردجمع
اســتان و شهرســتان، در راســتای پیشــبرد اهــداف 
آن پــروژه تــاش نماینــد. وی تصریــح کــرد: هــر 
چنــد جانمایــی طــرح فــوالد قاینــات از ابتــدا درســت 
ــکاتی را در  ــائل و مش ــود و مس ــده ب ــی نش کارشناس
ســطح منطقــه بــرای مــردم و مســئولین به وجــود 
آورده اســت؛ ولــی در شــرایط کنونــی باتوجــه بــه 
بحــران بی آبــی و کم آبــی منابــع کــه در ســطح 
ــک  ــه ی ــوک ک ــش نیمبل ــژه در بخ ــتان و به وی شهرس
ــتیم؛  ــه هس ــا آن مواج ــت، ب ــتراتژیک هس ــش اس بخ
توجــه بــه بحــث صنعــت می توانــد نقــش بســیار 
ــن منطقــه  مهمــی در معیشــت و اقتصــاد مــردم در ای
داشــته باشــد. کهن ترابــی افــزود: هــر چنــد بــا 
راه انــدازی طــرح فــوالد قاینــات بیــش از 1۰۰۰ نفــر در 
قســمت های مختلــف آن مشــغول بــه کار خواهنــد شــد؛ 
ولــی یکــی از راهکارهــای عملــی بــه جهــت برون رفــت 
از شــرایط فعلــی و حــل و فصل شــدن مســائل و 
ــی هســت،  ــن طــرح مل ــر ســر راه ای ــه ب مشــکاتی ک
مدیریــت و متولــی واحــد اســت. وی خاطرنشــان 
کــرد: در شــرایط کنونــی بایســتی آسیب شناســی 
شــود کــه چــرا پــروژه ای بــا ایــن عظمــت تاکنــون بــه 
ــم کــه یکــی از  ــذا معتقدی ســرانجام نرســیده اســت. ل
مهمتریــن دالیــل آن سیاســی کردن ایــن پــروژه بــوده 
ــروژه اقتصــادی نبایســتی سیاســت زده شــود؛  اســت. پ
ــی مواجــه  ــع و چالش های ــا موان ــروژه ب ــرا اجــرای پ زی
خواهــد شــد کــه در نهایــت مــردم متضــرر می شــوند. 
وی تأکیــد نمــود: یکــی دیگــر از مســائل و مشــکاتی 
کــه در رونــد اجــرای پــروژه فــوالد قاینــات تأثیرگــذار 
بــوده اســت؛ عــدم عمــل مشــارک  بخــش خصــوص بــه 
ــت  ــدم پرداخ ــی ع ــد و از طرف ــود می باش ــدات خ تعه
ــر  ــد ب ــکاران نیــز مزی حــق و حقــوق کارگــران و پیمان
ــری  ــی و پیگی ــوص بررس ــت. در خص ــده اس ــت ش عل
مســائل و مشــکات فــوالد، تاکنــون مکاتبــات زیــادی 

ــورت  ــداری ص ــوی فرمان ــتانی از س ــئوالن اس ــا مس ب
ــخص  ــهامداران مش ــت س ــد وضعی ــت و بای ــه اس گرفت
شــود، تــا ســهامدار عمــده و اصلــی بــه تعاملــی برســند 
و از طرفــی متولــی اصلــی طــرح نیــز مشــخص گــردد. 
در ابتــدای ایــن نشســت مهنــدس فاضلــی مدیــر پــروژه 
فــوالد قاینــات، بــا تشــکر از پیگیری هــای فرمانــدار در 
رابطــه بــا مســائل و مشــکات ایــن پــروژه، گزارشــی از 
پیشــرفت فیزیکــی و اهــم مســائل و مشــکاتی کــه بــا 

ــود. ــان نم ــه هســتند؛ بی آن مواج

ذبح بیش از 390رأس دام در 
تاسوعا و عاشورا با نظارت بهداشتی 

دامپزشکی قاینات
رئیــس شــبکه دامپزشــکی قایــن، گفــت: نظــارت 
ــت  ــه گوش ــع و عرض ــد، توزی ــر تولی ــتی ب بهداش
قرمــز در ایــام خاصــی هم چــون تاســوعا، عاشــورا 
ــه  ــبکه ب ــن ش ــان ای ــط کارشناس ــان توس ــد قرب و عی
جدیــت انجــام می شــود و در طــی ایــن ایــام ۷ اکیــپ 
ثابــت و ســیار در ســطح شــهر و کشــتارگاه دام فعالیــت 
نموده انــد. دکتــر گوهــری گفــت: طــی تاســوعا و 
ــده از ۳۹۷ رأس دام  ــه ش ــز تهی ــت قرم ــورا گوش عاش
ــارت بهداشــتی  ــرم تحــت نظ ــزار کیلوگ ــه وزن11 ه ب
کارشناســان دامپزشــکی مــورد معاینــه و بازدیــد قــرار 

ــه اســت. گرفت
وی از عمــوم مــردم به خصــوص مســئولین هیئت هــای 
و  بهداشــتی  مــوارد  رعایت کــردن  بابــت  مذهبــی 
ــود. ــکر نم ــام تش ــن ای ــتارگاه دام در ای ــتار در کش کش

صعود تیم کوهنوردی قاینات
 به قله الوند

بــه مناســبت گرامیداشــت روز ســالمند، تیــم 
اعزامــی هیئــت کوهنــودی شهرســتان قایــن 
ــن  ــرد. ای ــود ک ــد در اســتان همــدان صع ــه الون ــه قل ب
ــی  ــای عبدالله ــتی آق ــه سرپرس ــر ب ــوم مه ــود س صع
ــارت  ــده عب ــم صعودکنن ــای تی ــت. اعض ــورت گرف ص
ــا  ــی، محمدرض ــی عبدالله ــان محمدعل ــودن از: آقای ب
فرزانــه،  غضنفــری، محســن غضنفــری، رمضانــی، 
کاریــزاده، قائم پنــاه، جعفــرزاده، مالکــی، کشــتگر، 

ــر. ــی زاده و مهاج ــادی، تق ن

صدور 2800 مجوز 
بهداشت- قرنطینه ای در قاینات

دام پزشــکی  شــبکه  رئیــس  گوهــری  دکتــر 
ــتی و  ــت بهداش ــه اهمی ــه ب ــت: باتوج ــن، گف قای
دام، کشــتارگاه های  میادیــن  فعالیــت  قرنطینــه ای، 
دام و طیــور، مرغداری هــا، گاوداری هــای صنعتــی و 
ــتان طــی ۶  ــور شهرس کارخانجــات خــوراک دام و طی
ــاه گذشــته 2۸۵1 فقــره مجــوز حمــل دام ســنگین  م
ــرغ،  ــز، گوشــت م ــده، گوشــت قرم ــرغ زن ــبک، م و س
ماهــی، شــیرخام، آالیــش خوراکــی و غیرخوراکــی دام 
ــه  ــد قرنطین ــط واح ــور توس ــود دام و طی ــور و ک و طی
شــبکه، بــه شهرســتان های سراســر کشــور صــادر 

ــت. ــده اس ش

 توقیف کامیون ولوو با بیش از
 15 میلیون ریال خالفی

 
فرمانــده انتظامــي شهرســتان قایــن، گفــت: مأموران 
ــون  ــراي قان ــتاي اج ــتان در راس ــس راه شهرس پلی
ــت  ــرل وضعی ــي و کنت ــات رانندگ ــه تخلف ــیدگي ب رس
تــردد خودروهــا، یــک دســتگاه کامیــون ولــوو کشــنده را 
متوقــف کردنــد. ســرهنگ واعظی افــزود: پس از اســتعام 
مشــخص شــد کــه ایــن خــودرو داراي 1۵میلیــون و ۶۵۰ 
هــزار ریــال خافــي معوقــه و قیــد شــکایت در سیســتم 

اســت. ایــن خــودرو روانــه پارکینــگ شــد.

نکوهش تهمت زدن، پرده دری، حرمت شکنی،
 افشاگری و دوبهم زنی

انتقادهای صریح وزیراطالعات: 
نباید بی دلیل تهمت جاسوسی بزنیم

تجسس در زندگی مردم درست نیست
چه شده که راحت دروغ می گوییم؟

وزیر اطاعات در مراسـم تاسوعای حسینی در حرم امام خمینی)ره( 
بـا بیـان این کـه سـرک کشـیدن در زندگی شـخصی مردم درسـت 
نیسـت، اظهـار کـرد: در نظـام جمهـوری اسـامی سـربازان گمنـام امـام 
زمان)عج( تا یک حجت شـرعی مشـخص نداشـته باشـند، متعرض کسی 
نمی شـوند و سـراغ مسـائل شـخصی و لغزش هـا نمی رونـد. وی افـزود:  
اسـام تجسـس را نمی پذیـرد و آن را نهـی می کند و می گویـد: در زندگی 
مـردم وارد نشـوید و امنیـت را از مـردم سـلب نکنیـد. سرک کشـیدن در 
زندگـی شـخصی مـردم درسـت نیسـت و پیامبـر می فرماید: کـه خداوند 
مـن را مأمـور نکـرده تـا دل مردم را بشـکافم و ببینم نیت شـان چـه بوده 
اسـت. حجت االسـام والمسـلمین علـوی تصریـح کـرد: مگر می شـود ما 
ادعـای مسـلمانی کنیم اما برای اهـداف سیاسـی مان دروغ بگوییم و ذهن 
مـردم را مشـوش کنیم؟ چه شـده که ما با ادعای مسـلمانی بـرای اغراض 
پسـت سیاسـی راحـت دروغ می گوییـم و با آبـرو و حیثیت دیگـران بازی 
می کنیـم؟ متأسـفانه به راحتـی تهمـت زده می شـود و به دیگران نسـبت 
نـاروا می دهنـد. این کـه بـرای اهـداف سیاسـی و بازی هـای سیاسـی بـه 
افـراد نسـبت های نـاروا بدهیـم با شـرع مقدس سـازگار نیسـت. درسـت 
نیسـت بـرای اهداف مان به کسـی کـه از نظر کارشناسـان کار جاسوسـی 
نکـرده تهمـت جاسوسـی بزنیم. آیا شـهیدان بـرای این که ما ایـن رفتارها 
را کنیـم، شـهید شـده اند. وی بـا اشـاره بـه امنیـت موجـود در ایـران بـه 
لطـف انقـاب، رهبـر معظم انقـاب و نهادهـای امنیتی، سیاسـی، نظامی 
و قضایـی یـادآور شـد: مـردم بایـد از ناحیـه آبـروی خود احسـاس امنیت 
کننـد. افشـاکردن راز مـردم هرچنـد واقعیـت هم باشـد، خیانت اسـت و 
بایـد از آن اجتنـاب کـرد، چـه رسـد به مسـائلی کـه حتی صحت نـدارد. 
متأسـفانه االن شـایع شـده کـه راحـت بـا آبـروی افـراد بـازی می کنند و 
هـر مطلبـی عنوان می شـود. در حالـی که بازی بـا آبروی مسـلمان ها کار 
سـاده ای نیسـت چـه رسـد بـه انسـان های شـریف، دلسـوز و کسـانی که 
بـرای ایـن نظـام زحمت کشـیده اند. علوی گفـت: متأسـفانه خیلی راحت 
به هرکسـی توهین می شـود و حرمتی نگه داشـته نمی شـود. در حالی که 
حرمت شـکنی جنگ با خداسـت. مـا همه فرزندان نظـام و زیر پرچم مقام 
معظـم رهبـری هسـتیم و اگر کسـی بخواهد بیـن این نیروهـای رهبری 
اختـاف بینـدازد و تخـم کینه بپاشـد خـود این کار یک منکر به حسـاب 
می آیـد. در حالـی که اسـام آمده تا کینه هـا را از جامعه پـاک کند. وی با 
یـادآوری اهـداف قیام امـام حسـین)ع( و درس هایی که بایـد از آن گرفت 
خاطرنشـان کـرد: هـدف حضرت سیدالشـهدا اصـاح دین خـدا و احیای 
اسـام بـود. امـروز هـم صیانـت از دیـن خـدا و نظـام مقـدس جمهـوری 
اسـامی زیـر پرچـم ولـی امر مسـلمین تکلیفی اسـت که بـر دوش همه 
مـا سـنگینی می کند و بـرای اجرای احـکام و رعایت اخاق اسـامی همه 
بایـد کار و تـاش کنیـم و اگر دیدیـم در جایی احکام رعایت نمی شـود با 

اخـاق اسـامی، نهـی از منکر کنیم.
علوی افزود: در سـال های اخیر جامعه با خسـارت سـنگینی مواجه شـده 
و آن رعایت نکـردن اخـاق و ادب و عـدم التزام به مسـائل شـرعی اسـت. 
دروغ گفتـن برای اهداف سیاسـی، تهمـت زدن، پرده دری، حرمت شـکنی، 
افشـاگری و دوبهم زنـی متأسـفانه بـاب شـده اسـت و این مسـائل نه بین 
کسـانی که دغدغه دین ندارند، بلکه بین کسـانی که احسـاس دلبسـتگی 
بـه اسـام می کننـد هـم بـاب شـده و خیلی هـا ناخواسـته و نادانسـته به 
دام آن افتاده انـد. وی تأکیـد کـرد: امـروز پرچـم اجـرای احـکام به دسـت 
رهبـری اسـت که از همه بیشـتر بـر اجرای احـکام تأکید دارند و کسـانی 
کـه به ایشـان عشـق می ورزند باید بیشـتر رعایت کنند امـا بعضی ها فکر 
می کننـد کـه بـا حرمت شـکنی و دروغ می تواننـد از والیـت دفـاع کننـد 
که این اشـتباه اسـت. کسـی کـه از راه معصیـت بخواهد به هدفی برسـد 
هـر چـه قـدر هـم آن هدف مقدس باشـد بـاز هم بـه آن هدف نمی رسـد 
و کارش درسـت نیسـت. وی بـا اشـاره بـه این کـه همیشـه ادب یکـی از 
ویژگی های جامعه ایران بوده عنوان کرد: متأسـفانه در سـال های گذشـته 
حرمت شـکنی بـاب شـده و کسـانی که سـن و سـال آن چنانـی ندارند به 
کسـانی کـه سـنی از آن هـا گذشـته و برای انقـاب زحمت کشـیده اند به 
راحتـی توهین می کنند. متأسـفانه دروغ گفتن در برخی رسـانه ها، جراید 
و بولتن هـا مثـل آب خوردن شـده اسـت. علـوی ادامه داد: باید از کسـانی 
کـه ایـن دروغ ها را بـاب می کنند و در رسـانه ها و فضای مجـازی پراکنده 
می کننـد پرسـید بـرای چـه این دروغ هـا گفته می شـود؟ آیـا می خواهید 
بـا دروغ بـه انقـاب و نظـام کمـک و از والیت دفـاع کنید؟ مگر می شـود 
ادعـای مسـلمانی کنیـم امـا بـرای اهـداف سیاسـی دروغ بگوییـم و ذهن 
مـردم را مشـوش کنیـم. وزیر اطاعـات در بخش دیگـری از صحبت های 
خـود بـا اشـاره بـه روایـات یـادآور شـد: اسـام بی تفاوتـی را نمی پذیـرد. 
انسـان بایـد ببیند در هر شـرایطی چـه وظیفـه ای درباره جامعـه برعهده 
اوسـت و دیـن خـدا چه تکلیفی را بر عهده اش گذاشـته اسـت و راهی هم 
بـرای شـانه خالی کـردن از مسـئولیت وجـود نـدارد. وی در پایـان گفـت: 
منکراتـی کـه دامن گیر جامعه شـده باید نهی شـوند چرا کـه این منکرات 
ریشـه جامعـه را می خشـکاند و امام حسـین)ع( هم به خاطـر نهی از منکر 
قیـام کـرد. درود بـر مـردم ایـران کـه به پـای امام و رهبرشـان ایسـتاده و 
می گوینـد: مـا اهل کوفه نیسـتیم علی تنهـا بماند. رهبر انقـاب پرچمی 
را بلنـد کـرده و مـا باید زیر این پرچـم برای پاک کردن جامعـه از منکرات 

تـاش کنیم.

ایـران اخبــار 

بـه مناسـبت روز ملـی روسـتا و  15 مهـر مـاه 
عشـایر، نشسـت مشـورتی دهیـاران بـا حضـور 
کهن ترابـی فرمانـدار قاینـات، مهنـدس امینی معاون 
برنامه ریـزی و امـور عمرانـی فرمانـداری، مهنـدس 
بیکـی بخشـدار مرکـزی قاینـات، برخـی از مدیران 
ادارات شهرسـتان قاینـات، دهیـاران بخـش مرکزی 
و اصحاب رسـانه در سـالن اجتماعات سـردار شهید 
محمـود کاوه، بخشـداری مرکـزی برگـزار گردید. 

گزارشـی از ایـن جلسـه را در ادامـه می خوانیـد.

افزایـش اعتبـارات دهیاری ها بـرای کاهش 
و  تدبیـر  دولـت  در  روسـتاییان  مهاجـرت 

: مید ا
روز  مهـر   1۵ تبریـک  ضمـن  مرکـزی  بخشـدار 
ملـی روسـتا و عشـایر گفـت: دهیـاران در روسـتا 
نزدیکتریـن پـل ارتبـاط بیـن مـردم و مسـئولین 
هسـتند و وظیفـه اصلـی آن هـا پیگیـری مسـائل 
رفـع  جهـت  در  تـاش  و  روسـتا  مشـکات  و 
 2۷ بـا  مرکـزی  بخـش  گفـت:  وی  آن هاسـت. 
هـزار جمعیـت روسـتایی و ۷۸ پارچـه آبـادی و 
روسـتا می باشـد کـه در آمارگیری سـال ۹۰ ثبت 
شـده اسـت. مجـوز ۶4 دهیـاری و ۶۳ شـورای 
اسـامی در سـطح بخـش از طـرف وزارت کشـور 
صـادر شـده اسـت. بیکـی افـزود: دولـت تدبیـر و 
اعتبـارات  بودجـه،  محدودیـت  وجـود  بـا  امیـد 
روسـتاها  پیشـرفت  و  توسـعه  در جهـت  خوبـی 
تخصیـص داده و اقدامـات شایسـته ای بـا وجـود 
نبود زیرسـاخت های الزم، در روسـتاها انجام داده 
اسـت و تمـام سـعی دولـت این بـوده تـا امکانات 
الزم بـرای روسـتاییان فراهـم شـده تـا مهاجـرت 

کمتـر شـود. با وجـود این کـه در اثـر تحریم ها در 
همـه حوزه ها کاهـش اعتبـارات داشـته ایم، طبق 
آمـار دریافتی از سـازمان شـهرداری و دهیاری ها، 
حـوزه دهیاری هـا افزایـش 2 و نیم برابـری اعتبار 
داشـته اسـت و طبـق بررسـی های انجـام شـده 
اقدامـات صـورت گرفته در ۳ سـال دولت یازدهم 
با 1۰ سـال گذشـته از نظـر حجـم کاری و مقدار 
ریالـی برابـری دارد. بـا سـپردن امـور به مـردم و 
باالبـردن مشـارکت اجتماعـی در روسـتاها نمونه 

عینـی اقتصادمقاومتـی را نشـان دادیـم. 
بـرای رفع قهـر طبیعت در خراسـان جنوبی 
اسـت:  الزم  همگانـی  مدیریـت  و  توجـه 
بـا  تـا  کنیـم  تـاش  همـه  بایـد  گفـت:  بیکـی 
مسـئله خشکسـالی مقابلـه کنیـم، عمـق چاه هـا 
در گذشـته 1۰۰ تـا 12۰ متـر بـوده، امـا امـروز 
مـا چاه هایـی بـا عمـق 2۰۰ تـا 2۵۰ متـر داریـم 
کـه ایـن نیـاز بـه توجـه و مدیریـت و برنامه ریزی 

صحیـح بـرای مقابلـه دارد.
فرهنـگ زیرسـاخت توسـعه اسـت: بیکـی 
بـا رشـد فرهنگـی، توسـعه مـا سـریع تر  گفـت: 
بـا  روسـتاها  در  کار  ایـن  و  می گیـرد  صـورت 
تأسـیس کتابخانه ها عملی شـده و در روسـتاهای 
بـاالی 1۵۰ نفـر کـه تـا قبـل سـال ۹2 کتابخانه 
در  اکنـون  و  شـده  دایـر  کتابخانـه  نداشـته اند، 

بخـش مرکـزی 4 کتابخانـه داریـم.
صداقـت و شـفافیت عملکرد در گزارشـات 
عامـل پیشـرفت: بیکـی افـزود: طـرح هـادی 
انقابـی بـود کـه در روسـتاها اتفاق افتـاد و متراژ 
سـال  ده  بـا  یازدهـم  دولـت  در  شـده  آسـفالت 
گذشـته برابـری دارد و ایـن طرح هم چنـان ادامه 
دارد. احـداث سـاختمان دهیـاری، تجهیزکـردن 

روسـتاها بـه وسـایل پارکـی، احداث پـارک، خانه 
ورزشـی، حصارکشـی آرامسـتان، کمک به منطقه 
جمـع آوری  سـاخت  غسـال خانه،  گردشـگری، 
 ... و  فرهنگـی  محصـوالت  بـه  کمـک  زباله هـا، 
اقداماتـی اسـت کـه در بخـش مرکـزی صـورت 
و  مـردم  مشـکات  پیگیـر  هم چنـان  و  گرفتـه 

تـاش در جهـت رفـع آن هسـتیم.

ــدا  ــه ص ــی ب ــر بی آب ــگ خط ــی: زن نعیم
درآمــده، دغدغــه اصلــی تأمین آب شــرب 

اســت:
رئیــس امــور آب قایــن بــا بیــان گزارشــی از 
عملکــرد خــود در مــورد خشکســالی  در 1۸ ســال 
ــود آب  ــی و نب ــر کم آب ــگ خط ــت: زن ــر، گف اخی
بــه صــدا درآمــده و ایــن موضوعــی اســت کــه در 
گذشــته بــه آن توجــه جــدی نشــده و مجوزهــای 
زیــادی بــرای حفــر چــاه  صــادر شــده و یــا 
ــده  ــر ش ــادی حف ــاز زی ــای غیرمج ــه چاه ه این ک
ــده  ــی ش ــای زیرزمین ــش آب ه ــث کاه ــه باع ک
ــرای هــر چیــزی جایگزینــی  اســت. وی گفــت: ب
وجــود دارد؛ امــا بــرای آب هیــچ جایگزینــی 
نیســت. نعیمــی افــزود: عمــق چاه هــا در گذشــته 
ــر  ــاط کمت ــی نق ــی در بعض ــا 12۰ و گاه 1۰۰ ت
ــت  ــش برداش ــل افزای ــه دلی ــال ب ــا ح ــود، ام ب
بی رویــه آب ایــن عمق هــا بــه 2۰۰ تــا 2۵۰ 
ــا افزایــش عمــق چاه هــا کیفیــت  متــر رســیده، ب
ــی رســیده ایم  ــه جای آب کمتــر شــده و اکنــون ب
کــه دغدغــه اصلــی مــا تأمیــن آب شــرب اســت و 
بــرای مبــارزه بــا ایــن کم آبــی نیــاز بــه مدیریــت 
ــی  ــه اصل ــم. وظیف ــرف آب داری ــت در مص درس
بــرای  افزایــش آگاهــی  مــا فرهنگ ســازی و 

صرفه جویــی در همــه مناطــق می باشــد.

ــرد،  ــق ک ــود خل ــدار: آب را نمی ش فرمان
ــرد: ــت ک ــوان مدیری ــا می ت ام

ــات  ــزی اقدام ــش مرک ــت: در بخ ــی گف کهن تراب
ــرای رفــع مشــکات و پیشــرفت  بســیار خوبــی ب
ــه بخــش  ــه، به طــوری ک ــتاها صــورت گرفت روس
ــد. در  ــی نامی ــوان کارگاه عمران ــزی را می ت مرک
ــت  ــه ای اس ــت به گون ــد عدال ــر و امی ــت تدبی دول
ــت  ــودش اهمی ــای خ ــی در ج ــه هرکس ــه ب ک
ــارات  ــتاها اعتب ــعه روس ــرای توس ــم و ب می دهی
قابــل قبولــی تخصیــص داده شــده اســت. فرماندار 
ــاز دارد و در  ــت نی ــه مدیری ــران آب ب ــزود: بح اف
ــای  بخــش کشــاورزی ضمــن اســتفاده از روش ه
ــه  ــود ک ــت ش ــی کش ــاری، محصوالت ــن آبی نوی
ــع  ــم درواق ــد بدانی ــاز دارد. بای ــی نی ــه آب کم ب
می شــود  امــا  کــرد  خلــق  نمی شــود  را  آب 
مدیریــت کــرد. وی افــزود: مــا در روســتاها 
ــد از  ــه بای ــم ک ــادی داری ــرده زی ــراد تحصیل ک اف
ــاق  ــی ات ــا برپای ــود و ب ــتفاده ش ــا اس ــن نیروه ای
ــکات  ــع مش ــتا و رف ــرفت روس ــرای پیش ــر ب فک
ــق اقتصــادی، برنامه ریــزی شــود.  معیشــتی و رون
روســتاها مزیت هــای اقتصــادی خوبــی دارنــد کــه 
بایــد شــناخته شــود و دوبــاره روســتا بــه جایــگاه 
ــهرهای  ــه ش ــوری ک ــردد، به ط ــش بازگ مولدبودن
ــارکت و  ــا مش ــند. ب ــتا باش ــه روس ــی ب ــا متک م
همــکاری مــردم چهــره روســتاها تغییــر می کنــد. 
ــش از  ــاب پی ــت: انق ــان گف ــی در پای کهن تراب
آگاهــی فاجعــه اســت، خیلــی از ضررهــا بــه دلیــل 
عــدم آگاهــی کافــی اتفــاق می افتــد. مــا بایــد در 
ــانی  ــال و اطاع رس ــگ فع ــه فرهن ــتاها خان روس

ــع داشــته باشــیم. ــه موق درســت و ب

در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی قاینات بیان شد
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ســیما دادور روانشــناس کــودک، دربــاره تصــور 
ــناخت و درک  ــت: ش ــار داش ــدا اظه ــودکان از خ ک
ــه شــرایط ســنی و رشــد  ــد باتوجــه ب ــودکان از خداون ک
عقلــی آن هــا متفــاوت اســت، در ایــن زمینــه نــوع برخورد 
ــه ســؤاالت ذهنــی  ــن و نحــوه پاســخگویی آن هــا ب والدی
ــن  ــا س ــب ب ــت و متناس ــات درس ــودک و دادن اطاع ک
کــودک نیــز بســیار مهــم اســت. وی ادامــه داد: در ایــن 
ــم و درک  ــطح فه ــا س ــب ب ــد متناس ــن بای ــاب، والدی ب
ــرای  ــوان ب ــال نمی ت ــوان مث ــد، به عن ــل کنن ــودک عم ک
ــه  ــرد، بلک ــت ک ــفه صحب ــاله از فلس ــودک ۵ س ــک ک ی
ــن  ــوس، ذه ــتان های ملم ــا و داس ــا آوردن مثال ه ــد ب بای
ــتی  ــوم درس ــت و درک مفه ــاده دریاف ــان را آم فرزندان م

از خداونــد کنیــم. دادور افــزود: شــمردن نعمت هایــی کــه 
ــمزه،  ــای خوش ــل خوراکی ه ــه انســان داده مث ــد ب خداون
ــد در  ــان می توان ــن مهرب ــاس و والدی دوســتان خــوب، لب
ایــن زمینــه مؤثــر باشــد. کمک گرفتــن از شــعر و خوانــدن 
ــز  ــد نی ــی خداون ــاره مهربان ــا درب ــای زیب ــعار و متن ه اش

ــد. ــذاب باش ــا ج ــرای بچه ه ــد ب می توان
ــد  ــه رش ــد ب ــوص بای ــن خص ــت: در ای ــان گف وی در پای
ــودک  ــک ک ــرد. ی ــه ک ــز توج ــودک نی ــن ک ــری و س فک
ــا از  ــد، ام ــد را مثــل انســان تصــور می کن ۳ ســاله خداون
ــی را  ــم انتزاع ــد مفاهی ــد می توان ــه بع ــالگی ب ــن ۶ س س
ــد در  ــری از خداون ــورات صحیح ت ــد و تص ــز درک کن نی

ــرد. ــش شــکل بگی ذهن

دهه اطالع رسانی ارتقاء 
سالمت مـادران و پیشگیـری 

از بـارداری های پـرخطر
)  25 مهرماه لغایت 5 آبان ماه(  

ــا  ــه ب ــي ک ــي عائم ــدار یعن ــم هش عائ
وجــود آمــدن آن هــا بایــد ســریعاً بــه مرکــز 
بهداشــتی درمانــی یــا بیمارســتان مراجعــه نمــود:
هرگونــه خونریــزي از دهانــه رحــم، تــورم صورت 
و انگشــتان،  ســردرد شــدید و مداوم، تــاري دید، 
درد شــکم،  اســتفراغ مــداوم و شــدید، تــب یــا 
لــرز،  دفــع ادرار دردنــاک، خــروج مایــع از مهبل، 
ــا شــدت  ــداد ی ــل ماحظــه در تع ــرات قاب تغیی

حــرکات جنیــن.

ــاز  ــه نی ــر ک ــاي پرخط ــواع حاملگي ه ان
ــد: ــژه دارن ــاي وی ــه مراقبت ه ب

مثــل  قبلــي  بیماري هــاي  ســابقه  وجــود 
ــاري  ــت )بیم ــارخون، دیاب ــي، فش ــي قلب ناراحت

قنــد(، ناراحتــي کلیــوي و کبــدي.
مشــکات و عــوراض در حاملگــي قبلــي، مثــل: 
ــن، زایمــان زودرس، کاهــش رشــد  ــرگ جنی م

ــزي و ... جنیــن، خونری
ســابقه ســزارین قبلــي، اگــر مــادر قبــاً نــوزادي 
بــا وزن کمتــر از 2 کیلوگــرم به دنیــا آورده باشــد.
مــادري کــه وزن او قبــل از بــارداري کمتــر از ۳۸ 

کیلــو گرم باشــد.
فقــر تغذیــه اي مــادر، مــادري کــه قــدش از 14۵ 

ســانتي متر کمتــر باشــد.
چنان چــه مــادر قبــاً چهــار یــا بیــش از چهــار 

زایمــان کــرده باشــد.
ــا  ــال ی ــش از ۳۵ س ــي بی ــن زن ــه س چنان چ

ــد. ــال باش ــر از 1۸ س کمت
ــر از 2 ســال  ــه بیــن دو زایمــان کمت اگــر فاصل
باشــد؛ خطــر مــرگ بــراي نــوزاد تــا حــدود ۵ % 

ــد. ــش مي یاب افزای

مرکز بهداشت شهرستان قاینات 
واحد سامت خانواده و جمعیت

بهداشتی  - آموزشی 

آمــوزش، ک تشــنه  منظــور  تشــنه اند:  ودکان 
مراقبــت، نــوازش، عدالــت، امنیــت، بهداشــت و ...

ــی و  ــت روان ــرای امنی ــم ب ــا ه ــه ب ــد هم ــس بیایی پ
اجتماعــی آن هــا تــاش کنیــم.

ــاز  ــدان، زمینه س ــا فرزن ــن ب ــز والدی ــه محبت آمی رابط
ــت. ــت در آن هاس ــروز خاقی ب

چنــد نکتــه تربیتــی درخصــوص پــرورش 
نوجوانــان: و  کــودکان 

- رابطــه محبت آمیــز و محترمانــه پــدر و مــادر بــا 
ــت در  ــروز خاقی ــاز ب ــدان، زمینه س ــا فرزن ــر و ب یکدیگ

ــت. آن هاس
- توجه کــردن بــه جزئي تریــن حــرکات، حرف هــا و 
مهارت هــاي فرزنــد کــه معمــوالً از دیــد والدیــن پنهــان 
مانــده اســت، نیــز در بــروز خاقیــت در کــودک و 

ــري دارد.   ــش مؤث ــوان نق نوج
- تقویــت اعتمــاد بــه نفــس در فرزنــدان از طریــق 
ــز  ــده وي نی ــاس و عقی ــاب احس ــال و بازت ــنیدن فع ش
ــم  ــودک و نوجــوان را فراه ــت در ک ــروز خاقی ــه ب زمین

 . مي کنــد
- مؤثــر و ماندگارتریــن تشــویق، چهــره شــاداب و 
لحــن مایــم و مهربــان والدیــن بــوده و تشــویق ها 
حرف هــاي  و  رفتارهــا  متوجــه  بایــد  تحســین ها  و 
ــان  ــي بی ــاي کل ــورت صفت ه ــد و به ص ــخص باش مش

ــود.  نش
ــتقیم  ــوع غیرمس ــین ها ن ــویق ها و تحس ــن تش - بهتری
ــه  ــدان ب ــاي فرزن ــن خوبي ه ــامل گفت ــه ش ــت ک آن اس
ــي  ــت اجتماع ــر مثب ــاد تصوی ــتان و ایج ــل و دوس فامی

ــت. از وي اس
ــي  ــت درس ــت و اف ــورت شکس ــي در ص ــن حت - والدی
مســئولیت هاي  واگــذاري  از  پــس  خــود،  فرزنــدان 
شــخصي بــه آن هــا نبایــد بــه ســرزنش، تحقیــر، انتقــاد، 
ــد وي  ــردن و تهدی ــتن، نصیحت ک ــه، منت گذاش مقایس
ــه  ــود ادام ــي خ ــه عاطف ــه توج ــد ب ــه بای ــد، بلک بپردازن
ــت  ــکات مثب ــد ن ــن بای ــرایط والدی ــن ش ــد. در ای دهن
فرزنــدان خــود را برجســته کننــد و فضایــي از مهربانــي، 
صمیمیــت، احتــرام و اعتمــاد را در محیــط خانــواده 
به وجــود آورنــد، تــا به تدریــج شــاهد خاقیت هــاي 
ــیدن  ــت ها و رس ــر شکس ــه ب ــا در غلب ــر بچه ه بي نظی

ــند.  ــي باش ــتقال و خودکفای ــه اس ب
نصیحت کــردن،  ســرزنش،  مــداوم،  تذکــر   -
پیش بیني هــاي منفــي و گلــه و شــکایت دائمــي و 
ــدون  ــد، ب ــر فرزن ــراي تغیی ــاش ب ــاد و ت ــارات زی انتظ
ــد،  ــه باش ــي ک ــر نیت ــه ه ــاي مناســب ب ــاد زمینه ه ایج
ســبب اصــاح رفتــار کــودک و نوجــوان نمي شــود، زیــرا 

ــري  ــوي دیگ ــي از س ــا زمان ــارات م ــته ها و انتظ خواس
پذیرفتــه مي شــود کــه در بخــش مثبــت ذهــن وي 

ــود. ــاري ش ج
ــي  ــدازه کاف ــه ان ــت ب ــر و محب ــه مه ــودکان ب ــاز ک - نی
ــا ایــن شــناخت کــه عشــق و  شــناخته شــده اســت، ام
ــه تنهــا در پختگــي عاطفــي نقــش دارد، بلکــه  عاقــه ن
ــدي  ــه جدی ــد، یافت ــر مي کن ــز متأث ــز را نی ــاختار مغ س

اســت.
ــردار را  ــوب و فرمانب ــودکان خ ــن، ک ــی از والدی - بعض
ــد  ــتن وادار می کنن ــدن و نوش ــه خوان ــد ب ــش از ح بی
و اســتراحت و تفریــح آن هــا را در نظــر نمی گیرنــد؛ 
بدانیــد در چنیــن صورت هایــی کــودک بــه تدریــج 
ــود، از  ــار وارد ش ــر او فش ــاً ب ــر مرتب ــود و اگ زده می ش
ــرانجام  ــود و س ــف می ش ــمی ضعی ــی و جس ــر ذهن نظ
سســت و تنبــل خواهــد شــد؛ بنابریــن همیشــه اعتــدال 

ــرد. ــر بگی ــه روی را در نظ و میان
- بعضــی از خانواده هــا به خاطــر این کــه کــودک را 
ــا بخواباننــد، معمــوالً او را از موجــودی  ــد ی ســاکت کنن
ــس و ...  ــن، پلی ــه، ج ــرگ، گرب ــد: گ ــتناک مانن وحش
ــن  ــت و ضم ــط اس ــًا غل ــن روش کام ــانند؛ ای می ترس
این کــه دروغ محســوب می شــود، اثــرات منفــی بــر 
ــی  ــن کودک ــذارد و چنی ــی می گ ــودک باق روح و روان ک

بــزدل، ترســو و ضعیف القلــب بــار می آیــد.
ــد: خشــم و  ــی، مانن ــه خصلت های ــودک را نســبت ب - ک

ــی، دزدی، حســد، حــرص،  عصبانیــت، جــدال، دروغگوی
پررویــی،  و  پرحرفــی  بــاری،  و  بی بنــد  و  بی عفتــی 

ــد. ــر کنی ــران و... متنف ــر دیگ ــدن ب ــخر و خندی تمس
ــر  ــرا ب ــد، زی ــن ندهی ــه خواســته کــودک ت - همیشــه ب

ــد. ــار می آی ــار ب ــوی و بدرفت ــر آن بدخ اث
- حتمــاً دقــت کرده ایــد اگــر کمربنــد ایمنــی اتومبیــل 
ســالم باشــد وقتــی آن را محکــم بکشــید، قفــل می شــود 
امــا اگــر بــا نرمــی بــه ســمت خودتــان بکشــید به راحتــی 
بــاز می شــود. حکایــت کج خلقی هــا و لجبازی هــای 
کــودکان هــم همیــن اســت. لجبــازی یــک عکس العمــل 
نادرســت  رفتارهــای  مقابــل  در  کودکانــه  طبیعــی 
ــاه و  ــه کوت ــد نکت ــا دانســتن چن ــا ب ــن اســت. تنه والدی
ــا و  ــوان لجبازی ه ــه می ت ــر و حوصل ــی صب ــه کم البت

ــش داد. ــدت کاه ــه ش ــودک را ب ــای ک منفی کاری ه
رســمیت  بــه  را  خــودش  ســالگی  دو  از  کــودک   -
می شناســد و دوســت دارد مســتقل باشــد. اگــر بــه 
ــد  ــرام بگذاری ــودک احت ــتقال ک ــه اس ــی ب ــدازه کاف ان
خواهیــد دیــد کــه چگونــه داوطلبانــه بــا شــما همــکاری 
خواهــد کــرد. پــس خــودم خــودم کردن هایــش را 
جــدی بگیریــد. بــه او حــق انتخــاب بدهیــد، بــا او 
ــد  ــازه بدهی ــید و اج ــرش را بپرس ــد، نظ ــورت کنی مش

خــودش کارهایــش را بکنــد و ...
ــا  ــوزش داد ت ــودک آم ــه ک ــح را ب ــار صحی ــد رفت - بای
ــه او  ــه این ک ــد، ن ــام ده ــودش آن را انج ــار خ ــا اختی ب

را مجبــور بــه انجــام دادن آن کنیــم. شــاید بتوانیــم 
از  یــا محروم کــردن  تنبیــه  بــا فشــار و  را  کــودک 
امــا  بــه مســواک زدن کنیــم،  وادار  دلخوشــی هایش 
ــک  ــرد. ش ــد ک ــرکش خواه ــاز و س ــن کار او را لجب ای
نکنیــد کــه جنــگ قــدرت بــرای ســرعقل آوردن کــودک 
ــه  ــی ک ــا اتفاق ــازی دو ســر باخــت اســت. تنه ــاز، ب لجب
ــرف و در  ــف دو ط ــه عواط ــدی ب ــیب ج ــد، آس می افت
ــل اســت.  نتیجــه کمرنگ شــدن محبــت و احتــرام متقاب
پــس بهتــر اســت به جــای اســتفاده از امــر و نهــی 
ــتقیم  ــیوه های غیرمس ــا ش ــه و... ب ــد، تنبی ــی، تهدی پیاپ
ــور  ــم. به ط ــه او بیاموزی ــح را ب ــار صحی ــه رفت و خاقان
مثــال از قصه گویــی اســتفاده کنیــم یــا در هنــگام بــازی 

ــم. ــوزش دهی ــه او آم ــب را ب مطل
ــای  ــید. به ج ــل باش ــی بخی ــر و نه ــتفاده از ام - در اس
ظــرف  بــه  نزدیک شــدن  از  را  او  بارهــا  این کــه 
ــی دور  ــد، آن را در جای ــع کنی ــوری من ــت بل گران قیم
از دســترس کــودک قــرار دهیــد. حتــی می توانیــد 
به جــای این کــه بــه او اصــرار کنیــد تکالیفــش را انجــام 
ــه  ــا توبیــخ معلمــش را تجرب دهــد کمــی صبــر کنیــد ت

ــد.  کن
ــوع رابطــه شــما  ــه ن ــا حــد زیــادی ب - رفتــار کــودک ت
ــا  ــی ب ــارت همدل ــاره مه ــی درب ــا او بســتگی دارد. کم ب
ــدان مطالعــه نماییــد. ایــن مهــارت کمــک بزرگــی  فرزن
ــد خــود  ــا فرزن ــد کــه رابطــه بهتــری ب ــه شــما می کن ب
ــه حداقــل برســانید. داشــته باشــید و لجبازی هــای او را ب
مــورد  ســریال  تماشــای  مشــغول  کنیــد  تصــور   -
ــم  ــاس فیل ــه حس ــت در لحظ ــتید. درس ــان هس عاقه ت
کســی شــما را مجبــور کنــد کــه تلویزیــون را خامــوش 
ــدا  ــخص پی ــه آن ش ــبت ب ــی نس ــه احساس ــد. چ کنی
می کنیــد؟ کــودک گاهــی آن چنــان ســرگرم بــازی 
اســت کــه دوســت نــدارد کســی مزاحــم او بشــود. پــس 
ــور  ــه عب ــن مرحل ــد از ای ــا کمــی نرمــش اجــازه بدهی ب

ــد.  کن
ــنه  ــًا گرس ــت مث ــودک اس ــا ک ــق ب ــاً ح ــی واقع - گاه
ــه  ــا ب ــورد ی ــذا بخ ــه غ ــم ک ــرار داری ــا اص ــت و م نیس
شــدت خســته اســت و نمی توانــد کاری را کــه از او 
ــه از او  ــل از این ک ــس قب ــد. پ ــام ده ــته ایم انج خواس
بخواهیــد کاری را انجــام دهــد، کمــی بــه حــال و هــوای 
ــوید. ــرف ش ــکان منص ــورت ام ــد و در ص ــه کنی او توج

ــب  ــرای جل ــودک ب ــی ک ــازی و بداخاق ــی لجب - گاه
توجــه اســت، در ایــن صــورت نــه عصبانــی شــوید 
ــازی  ــی لجب ــوض وقت ــد و در ع ــه کنی ــه او توج ــه ب و ن

نمی کنــد بیشــتر بــه او توجــه کنیــد.
مرکز  بهداشت شهرستان قاینات

واحد سامت خانواده 

گرامیداشت هفته ملی کودک با شعار، کودکان تشنه اند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
آقـای  لـه  بیرجنـد،  دادگسـتری  مدنـی  احـکام  اجـرای  نیابـت  راسـتای  در 
غامرضـا شـمس آبـادی فرزنـد عباسـعلی و علیـه آقایـان علی شـجاع، عباس 
عباس نـژاد فرزنـد محمدرضـا و خانـم زهـره روحبخـش، یـک بـاب منـزل 
مسـکونی و یـک قطعـه زمین کشـاورزی از چاه شـماره یک واقع در روسـتای 
علی آبـاد سـفلی متعلـق بـه محکـوم علیـه آقـای علـی شـجاع بـا کارشناسـی 
انجـام شـده ملـک مسـکونی دارای مسـاحت عرصـه حـدود 2۳۵ مترمربـع و 
در همکـف دارای مسـاحت حـدود 11۰ مترمربع بنای مسـکونی بـوده و ملک 
فـوق شـمالی بـا دیوارهای آجـری باربر و سـقف آهنـی، کف اعیـان موزائیک، 
بـدون نمـا، دارای امتیـازات آب و بـرق و دیـوار محوطه از سـمت ملک مجاور 
مشـترک اسـت و در اختیـار شـخص ثالـث و انتفـاع مجانی و بـا جمیع جهات 
برابـر مبلـغ21۵/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی و یـک قطعـه زمیـن برابـر ۵/۰۰۰ 
مترمربـع بـه مبلـغ 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی توقیـف گردیـده فلـذا در 
اجـرای مـاده 114 قانـون اجـرای احـکام مدنی، در قبـال محکوم بـه از طریق 
مزایـده بـه فـروش می رسـد )توضیـح این کـه امـاک فاقد سـابقه ثبتـی و در 

شـرایط مزایده: اجـاره نمی باشـد(، 
1- جلسـه مزایـده یک شـنبه مورخـه 1۳۹۵/۰۸/۰۹ از سـاعت ۹ لغایـت 1۰ 
صبـح بـا حضـور طرفیـن و نماینـده محتـرم دادسـتان در دفتر اجـراي احکام 
مدنـي دادگسـتري قایـن برگـزار خواهـد شـد. 2- متقاضیـان مي تواننـد در 
مـدت ۵ روز قبـل از جلسـه مزایـده از ملـک مـورد نظـر بازدیـد به عمـل آورند.
۳- مزایـده وفـق مـاده 12۸ قانون اجراي احکام مدني در مـورد فوق، از قیمت 
پایـه شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادي واگـذار و کلیه هزینه هـاي اجرا 
بـر عهـده برنـده مزایـده مي باشـد. 4- برنـده مزایـده، في المجلس مي بایسـت 
ده درصـد مبلغ پیشـنهادي را به حسـاب سـپرده دادگسـتري تودیـع و الباقي 
را ظـرف یک مـاه به حسـاب مذکـور تودیع و فیـش مربوطه را ارائـه نماید. ۵- 
چنان چـه متقاضـي پـس از برنده شـدن انصـراف نمایـد، مبلـغ واریـزي ودیعه 

بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد.

 مدیر اجراي احکام مدني دادگستري قاین- محمدحسین بني اسدي

بازدید بخشدار مرکزی قاینات
 از مهد کودک آدینه به مناسبت 

هفته جهانی کودک
 مهنــدس بیکــی بخشــدار مرکــزی بــه مناســبت هفتــه 
جهانــی کــودک از مهــد آدینــه بازدیــد نمــود. گفتنــی 
ــی،  ــراث فرهنگ ــس می ــد عباســی رئی ــن بازدی اســت در ای

ــات نیــز حضــور داشــت. صنایع دســتی و گردشــگری قاین

چگونـه بـا بچه ها 
دربـاره خداونـد 

صحبـت کنیـم؟
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جواد رزوینی
سردبیر: سید مجتبی هاشمی

تلفن: 1۰4۶ ۳2۵۳       نمابر: ۸۶۹۸ ۳2۵2

بسـتنی  فوتبـال  تیـم  کشـور،  سـه  دسـته  لیـگ  مسـابقات  آغـاز  بـا 
اعتمادیـان به عنـوان قهرمـان اسـتان و تنهـا نماینـده خراسـان جنوبی 
در ایـن مسـابقات حاضـر شـده اسـت. حضور تیـم فوتبـال بسـتنی اعتمادیان 
اگرچـه در وهلـه اول غرورآفریـن و مایـه مباهـات ورزش قاینـات اسـت، اما به 
نوعـی بـا حسـرت و افسوسـی نیـز همـراه اسـت کـه آن هـم بـه جهـت عدم 
حضـور ۵ سـاله فوتبال قاینات در سـطح اسـتان بـه دلیل پـروژه ترمیم چمن 
طبیعـی اسـتادیوم امیـن زاده قاین بـود، که به دلیـل سـهل انگاری، ندانم کاری 
برخـی مدیـران و البتـه کارشـکنی ها و سـنگ اندازی گروهی دیگـر از مدیران 
بسـیار بیشـتر از مـدت زمـان طبیعـی بـه طـول انجامیـد، مـدت زمانـی کـه 
بـرای سـاخت یـک اسـتادیوم مجهز بـا تمـام امکانات، کافـی بـود! دورانی که 
سـبب شـد به نوعی یک نسـل از فوتبال قاین، اصطاحاً نسـل سـوخته گردد. 
قهرمانـی تیـم فوتبـال بسـتنی اعتمادیان بـه خوبـی بیانگر اسـتعدادهای ناب 
فوتبـال قاینـات اسـت کـه در سـطح اسـتان بی نظیر اسـت که به رغـم تمامی 
کمبودهـا و دوری چندیـن سـاله از مسـابقات، در اولیـن حضور پـس از دوری 
اجبـاری و ناخواسـته چندیـن سـاله، بـار دیگـر بـر قله فوتبال اسـتان ایسـتاد.

***
تیـم بسـتنی اعتمادیـان در اولیـن دیـدار خود در لیک دسـته سـه کشـور در 
روزی کـه بـا حضور پرشـور تماشـاگران و عاقه منـدان در اسـتادیوم امین زاده 
همـراه بـود و یـادآور خاطـرات شـیرین گذشـته های نـه چنـدان دور بـود بـه 
مصـاف تیـم هنرمنـدان خانـه آران بیـدگل کاشـان نماینـده اسـتان اصفهـان 
رفـت. در دقایـق اول بـا خطـای یکـی از بازیکنـان تیـم بسـتنی اعتمادیان در 
محوطـه جریمـه، داور نقطـه پنالتـی را نشـان داد و تیـم میهمـان در همـان 

دقایـق ابتدایـی بـازی به گل رسـید.
در ادامـه بـازی و دردقیقـه ۳۵ نیمـه اول ضربـه آزاد پشـت محوطـه برای تیم 
آران بید گل گرفته شـد و در یک ضربه ایسـتگاهی به گل دوم دسـت یافتند. 
بعـد از دریافـت گل دوم تیـم فوتبال قاین بازی را به دسـت گرفت و توانسـت 
در دقیقـه 4۳ بـا ارسـال یـک ضربـه کرنـر روی دروازه میهمـان، توسـط علی 
پری نـژاد یکـی از گل هـای خـورده را جبـران کننـد و بـا همیـن نتیجـه نیمه 

اول بـه پایان رسـید.
در نیمـه دوم تـوپ و میـدان در دسـت تیـم قایـن بـود، کـه متأسـفانه با همه 
تـاش و حمـات پی درپـی نتوانسـتند بـه گل دیگـری دسـت یابنـد و در 
پایـان دو نیمـه تیـم اصفهـان با همـان نتیجه 2 بر1 توانسـت میزبـان خود را 

شکسـت دهـد و برنـده ایـن دیدار باشـد.
 ایـن مسـابقه بـا حاشـیه های خاص خـود همراه بـود، امـا مهمتریـن آن آغاز 
ایـن بـازی بـا تأخیـر ۳۰ دقیقـه ای  بـود. شـریف زاده رئیـس هیئـت فوتبـال 
شهرسـتان قایـن در ایـن رابطـه، گفت: بـرای برگزاری مسـابقات بایسـتی هر 
تیـم مبلغـی را بـه فدراسـیون فوتبـال واریـز نمایـد و باتوجـه بـه این کـه تیم 

شهرسـتان قایـن بایـد مبلغ 1۹میلیـون تومان را به حسـاب فدراسـیون واریز 
می کـرد، ایـن تیـم ۳ میلیـون تومـان واریز کرده بـود و بـا پیگیری های رئیس 
هیئـت فوتبـال اسـتان و هم چنیـن نامه هایی کـه از طرف نماینده شهرسـتان 
به فدراسـیون ارسـال شـده بود، خواسـتار تخفیف برای تیم شهرسـتان شـده 
بودنـد کـه باتوجـه بـه این کـه رئیـس فدراسـیون فوتبال بـه همراه تیـم ملی 
در مسـابقات خـارج از کشـور بودنـد، این نامه ها پاراف نشـده بود و مسـئولین 
اسـتان قول مسـاعد داده بودند که مشـکل حل شـده اسـت و به همین دلیل 
بـرای برگـزاری ایـن مسـابقه تـا لحظه شـروع بازی از ایـن موضوع کـه نامه ها 
پـاراراف نشـده اسـت، اطاعـی نداشـتیم کـه خوشـبختانه بـا پیگیری هـای 
رئیـس هیئـت فوتیـال اسـتان، ایـن مسـئله حـل و بـدون واریز کـردن مابقی 

پـول به حسـاب فدراسـیون بـازی برگزار شـد. 
تیـم فوتبـال بسـتنی اعتمادیـان قایـن در دومیـن دیـدار بـه مصـاف نماینده 
نیک شـهر اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان رفت. این بازی در ورزشـگاه شـهید 
صغیـرا نیـک شـهر انجام شـد. کـه در پایان این دیـدار دو تیم به تسـاوی یک 
بـر یـک رضایت دادنـد. گل تیم بسـتنی اعتمادیان در این دیـدار را محمدرضا 

رحمتـی به ثمر رسـاند.  
بـازی بعـدی تیـم فوتبال بسـتنی اعتمادیـان در هفتـه سـوم رقابت های لیگ 
دسـته ۳ کشـور، یکشـنبه دوم آبـان در مصـاف بـا تیـم صفاهـان اصفهـان در 

ورزشـگاه امیـن زاده قایـن برگزار خواهد شـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـرمربی گری تیـم بسـتنی اعتمادیـان را حسـن 
حبیب اللهـی و مربیگـری تیـم را محمدرضـا رمضانی نژاد و رضا گلـکار برعهده 

دارند.

کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولید قاینــات، با 
حضــور معــاون وزیر صنعــت و معــدن و تجارت 
و نیز ســومین جلســه کمیتــه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
شهرســتان قاینــات برگــزار شــد. گزارشــی از ایــن دو 

جلســه را می خوانیــد.

ــای  ــکل واحده ــی مش ــود نقدینگ کمب
ــی: صنعت

کارگــروه  جلســه  در  قاینــات  فرمانــدار 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان کــه 
ــت،  ــر صنع ــاون وزی ــی مع ــور یزدان ــا حض ب
معــدن و تجــارت برگــزار شــد، گفــت: وجــه 
ــن  ــتان قای ــردم شهرس ــت م ــد و معیش تولی
ــه  کشــاورزی و دامپــروری اســت و باتوجــه ب
خشکســالی های 1۸ ســاله کــه گریبانگیــر 
شهرســتان شــده اســت و ایــن موضــوع 
ــا  ــت، ب ــد داش ــه خواه ــز ادام ــالی نی خشکس
در  بیــکاری  ازجملــه  فراوانــی،  مشــکات 
ــا  ــی ب ــتیم. کهن تراب ــه هس ــتان مواج شهرس
ــوع  ــن موض ــتان قای ــه در شهرس ــان این ک بی
ــوص در  ــت به خص ــان و معیش ــکاری جوان بی
ــت،  ــده اس ــه ش ــران مواج ــا بح ــتاها ب روس
اظهــار داشــت:1۷۰ روســتا داریــم کــه وجــه 
تولیــد آن هــا کشــاورزی اســت و ناچــار 
ــه  ــکاری ب ــران بی ــع بح ــرای رف ــتیم ب هس
ــع  ــه صنای ــد ب ــم و بای ــت بروی ــمت صنع س
کان و یــا تبدیلــی و یــا صنایع دســتی توجــه 
شــهرک های  دلیــل  همیــن  بــه  و  شــود 
توجــه  قایــن و خضــری مــورد  صنعتــی 
افــزود: در شــهرک صنعتــی  ماســت. وی 
اغلــب واحدهــای تولیــدی مــا دچــار مشــکل 
فعالیــت  کــه  هــم  آن هایــی  و  هســتند 
ــند.  ــال می باش ــد فع ــا4۰ درص ــد،۳۰ ت دارن
ــی گفــت: اکثــر واحدهــای تولیــدی  کهن تراب
ــی مواجــه هســتند و  ــود نقدینگ ــا کمب ــا ب م
واحدهایــی هــم کــه بــرای دریافت تســهیات 
مراجعــه می کننــد بــا قوانیــن دســت و پاگیــر 
ــات  ــدار قاین ــوند. فرمان ــه می ش ــی مواج بانک
ــه مشــکات پیــش روی شــهرک  ــا اشــاره ب ب
صنعتــی قایــن، گفــت: آب شــهرک صنعتــی 
ــن می شــود و  ــن به صــورت حجمــی تأمی قای
رفــع ایــن مشــکل، اعتبــار زیــادی می طلبــد 
و بــرق شــهرک صنعتــی قایــن نیــز نیــاز بــه 
اصــاح دارد و درخواســت مــا ایــن اســت کــه 
تدبیــری بــرای آب شــهرک صنعتــی قایــن و 
ــود. وی  ــیده ش ــهرک اندیش ــرق ش ــاح ب اص
ــه شــهرک  ــان داشــت: موضــوع تصفیه خان بی
صنعتــی قایــن از دیگــر مشــکات پیــش روی 
شــهرک اســت کــه امیدواریــم اعتبــارات الزم 

بــرای آن در نظرگرفتــه شــود. کهن ترابــی 
ــر  ــزار نف ــدود ۸ ه ــه ح ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
در  کار  جویــای  فوق لیســانس  و  لیســانس 
ــاً  ــت: قطع ــد، گف ــام کرده ان ــتان ثبت ن شهرس
شــهرک های  مشــکات  حــل  و  بررســی 
ــران  ــی از بح ــه آن بخش ــه ب ــی و توج صنعت

بیــکاری شهرســتان را کاهــش می دهــد.

ــن  ــه pvc قای ــکل کارخان ــری مش پیگی
در کارگــروه تســهیل ملــی/ تأمیــن 
اعتبــار جهــت حل مشــکل آب شــهرک 

ــن: ــی قای صنعت
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و 
جلســه،  ایــن  در  صنعتــی  شــهرک های 
از  کــه  بازدیدهایــی  بــه  باتوجــه  گفــت: 
واحدهــای تولیــدی در شــهرک صنعتــی 
قایــن و بیرجنــد داشــته ایم، در مجمــوع ایــن 
ــا  ــد آن ه ــده، ۷۰ درص ــد ش ــای بازدی واحده
در طــرح رونــق در ســال جــاری بــا اســتفاده 
از تســهیات، یــا از تعطیلــی بــه چرخــه 
تولیــد برگشــته اند و یــا زیــر ظرفیــت تولیــد 
ــت  ــت دس ــش ظرفی ــه افزای ــه ب ــد ک بوده ان

نــد. یافته ا
ــال  ــت در س ــه دول ــتی ک ــزود: سیاس وی اف
بنگاه هــای  از  حمایــت  بحــث  در  جــاری 
کوچــک و متوســط  دارد بــدان مفهوم نیســت 
کــه واحدهــای بــزرگ دیــده نشــده اند، بلکــه 
ــکان  ــود را دارد و ام ــازوکار خ ــم س ــا ه آن ه
ــازار ســرمایه و امــکان اســتفاده  اســتفاده از ب
از  می تواننــد  یــا  و  دارنــد  را  فاینانــس  از 
ســامانه بهین یــاب ثبت نــام کننــد. علــی 
 ۸۵ از  تاکنــون  داشــت:  اظهــار  یزدانــی 
ــته ایم  ــد داش ــور بازدی ــی کش ــهرک صنعت ش
و مشــکاتی کــه در ایــن جلســه مطــرح 
ــایر  ــکات س ــا مش ــادی ب ــاوت زی ــد، تف ش
مدیرعامــل  اســت.  نداشــته  شهرســتان ها 
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
ــه  ــه تســهیات ب ــه ارائ ــا اشــاره ب صنعتــی، ب
روش  بــه  باتوجــه  گفــت:  ســرمایه گذاران 
ســرمایه گذاران  بــه  تســهیات  پرداخــت 
کــه در آن چــک برگشــتی، وام هــای معوقــه، 
ضمانت هــای بانکــی و... لحــاظ نمی شــود 
ــات  ــت اجرائی ــر در پرداخ ــن تأخی و هم چنی
تأمین اجتماعــی و امــور مالیــات کــه بانک هــا 
مؤظــف بــه اجــرای آن هســتند، ایــن در 
اســت.  بی ســابقه  کشــور  بانکــی  تاریــخ 
ــا  ــهیات بانک ه ــت: تس ــان داش ــی بی یزدان
یــا از طریــق مراجعــه مســتقیم ســرمایه گذار 

اســت و یــا از طریــق ثبت نــام در ســامانه  
ــع  ــع موان ــهیل رف ــروه تس ــاب و کارگ بهین ی
ــده در  ــش از۶2۰۰ پرون ــون بی ــد و تاکن تولی
بانک هــا منجــر بــه قــرارداد شــده اســت 
محدودیت هایــی  علی رغــم  بانک هــا  و 
همــکاری  پروژه هــا  ایــن  در  دارنــد  کــه 
داشــته اند و ۶2۸۵ قــرارداد در کل کشــور 
ــه صنایــع کوچــک و متوســط بســته شــده  ب
کــه تعــدادی از مراجعــه مســتقیم و تعــدادی 
از طریــق معرفــی کارگــروه بــوده اســت 
ــت  ــه وزارت صنع ــه ب ــه ای ک ــاً برنام و قطع
تکلیــف شــده اســت، تــا پایــان ســال محقــق 
ــش  ــتان بی ــت: در اس ــد. وی گف ــد ش خواه
از2۸۰۰ واحــد صنفــی داریــم و بیــش از ۵4۰ 
ــی و بیــش از۵4۰  ــرداری صنعت ــه بهره ب پروان
پروانــه معدنــی و بیــش از۷۰۰ جــواز تأســیس 
صــادر شــده اســت و جوازهــای تأســیس در ۶ 
ماهــه اول نســبت بــه ســال قبــل 2۰ درصــد 
ــکیل  ــزود: تش ــت. وی اف ــته اس ــش داش افزای

4 خوشــه صنعتــی در ایــن اســتان شناســایی 
شــده اســت و یکــی از حرکت هایــی کــه 
بایــد در اســتان و شهرســتان ســرعت دهیــم، 
اســت  صنعتــی  خوشــه های  شــکل گیری 
کــه بــه رونــق بــازار کمــک زیــادی می کنــد. 
ــان  ــارد توم ــرد:4۰۰ میلی ــح ک ــی تصری یزدان
بدهــی شــهرک های صنعتــی را در ســال 
ــم و  ــرار داده ای ــودگی ق ــورد بخش ــاری م ج
افزایــش  هیــچ  صنعتــی  شــهرک  در۵۰۰ 

نداشــته ایم. قیمتــی 
مطــرح  موضوعــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــده توســط مدیــر عامــان کارخانه هــا 
و واحدهــای تولیــدی شهرســتان، گفــت: 
موضــوع کارخانــه pvc قایــن بــه دلیــل 
مشــکات خــاص آن به صــورت ویــژه در 
ــد  ــری خواه ــی پیگی ــهیل مل ــروه تس کارگ
شــد و اگــر مصوبــه ای الزم باشــد در کارگــروه 
ملــی داده خواهــد شــد، تــا هرچــه ســریع تر 
زمینــه راه انــدازی ایــن واحــد تولیــدی و 

ــن شــهرک  ــر در ای ــش از2۰۰ نف اشــتغال بی
صنعتــی فراهــم شــود. معــاون وزیــر صنعــت، 
معــدن و تجــارت، بــه دلیــل مشــکات 
خاصــی کــه کارخانــه pvc قایــن در دریافــت 
نقدینگــی از بانــک صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــهیل  ــروه تس ــری در کارگ ــول پیگی دارد، ق

ملــی را داد.
و  تســهیات  دریافــت  خصــوص  در  وی 
ــن و  ــوالد قای ــورد ف ــی ن ــکات نقدینگ مش
شــرکت خوشــه ســرخ نیــز اظهــار داشــت: 
شــرکت  دو  ایــن  تســهیات  دریافــت 
نیــز پیگیــری خواهــد شــد. یزدانــی در 
ــط  ــده توس ــرح ش ــکات مط ــوص مش خص
از  پــس  بانک هــا  کــه  ســرمایه گذاران 
ــکاتی  ــم مش ــهیات و علی رغ ــت تس دریاف
کــه ســرمایه گذاران دارنــد، نســبت بــه 
ــی از تســهیات دریافتــی  کســر بدهــی قبل
اقــدام می کننــد، گفــت: طبــق دســتورالعمل 
سیاســت های اقتصادمقاومتــی، کســر بدهــی 
از دریافــت تســهیات خــاف مصوبــه اســت 
ــی را از  ــی قبل ــد بده ــق ندارن ــا ح و بانک ه
ــرد  ــد و پیگ ــم کنن ــی ک ــهیات دریافت تس

قانونــی دارد.
معــاون  عابــدی  جلســه  ابتــدای  در 
گفــت:  خراســان جنوبی،  اســتانداری 
شــهرک صنعتــی قایــن یکــی از موفق تریــن 
اســت. وی  اســتان  شــهرک های صنعتــی 
بیــان داشــت: در کارگــروه رفــع موانــع تولیــد 
اســتان، 4۰۵ میلیــارد تســهیات بــه اســتان 
اختصــاص یافــت کــه 14۰ میلیــارد تومــان 
افــزود:  عابــدی  اســت.  پرداخــت شــده 
خراســان جنوبی در پرداخــت تســهیات بــه 
ــه  ــر در رتب ــال حاض ــرمایه گذاران در ح س
قــرار دارد. وی درخواســت  2۰ کشــوری 
ــن،  ــی قای ــهرک صنعت ــکل آب ش ــل مش ح
فــردوس و بیرجنــد را خواســتار شــد. در 
 pvc ــه ــل کارخان ــه مدیرعام ــدای جلس ابت
ــورد  ــرخ و فوالدن ــای س ــه ط ــن، خوش قای
بــه بیــان مشــکات پیــش رو پرداختنــد کــه 
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
قــول رفــع مشــکات را داد. تأمیــن اعتبــار 
ــی  جهــت حــل مشــکل آب شــهرک صنعت
درصــدی   1۰۰ تــا   ۸۰ تخفیــف  قایــن، 
ارزیابــی  ســرمایه گذاران،  بــه  زمیــن 
ــرمایه گذاران،  ــی س ــای بانک ــدد وثیقه ه مج
ایــن  در  کــه  بــود  قول هایــی  ازجملــه 
جلســه توســط معــاون وزیــر داده شــد، 
ــر صنعــت،  ــاون وزی ــر اســت مع شــایان ذک

معــدن و تجــارت و مدیرعامــل ســازمان 
ــی از  ــع کوچــک و شــهرک های صنعت صنای
واحدهــای تولیــدی شــهرک صنعتــی قایــن 

ــرد. ــد ک بازدی

اختصــاص 4 میلیــارد و142 میلیــون 
تومــان اعتبــارات اشــتغال زایی بــه 

ــات: قاین
عمرانــی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون 
کمیتــه  جلســه  ســومین  در  فرمانــداری 
اشــتغال و ســرمایه گذاری شهرســتان قاینــات 
ــتغال  ــه اش ــای کمیت ــور اعض ــا حض ــه ب ک
شهرســتان، در فرمانــداری برگــزار شــد، 
ــت  ــا محوری ــه ب ــن جلس ــت: ای ــار داش اظه
ارائــه گــزارش مدیــران دســتگاه های ذیربــط 
و مدیــران بانک هــای عامــل درخصــوص 
تســهیات  پرداخــت  و  معرفــی  جــذب، 
ــن  ــته و هم چنی ــال گذش ــتغالزایی در س اش
بحــث توزیــع و تبیین ســهم اشــتغال امســال 
ــا  ــی ب ــدس امین ــت. مهن ــده اس ــزار ش برگ
اشــاره بــه این کــه کل اعتبــارات اشــتغالزایی 
از 4  شهرســتان در ســال جــاری بیــش 
ــد؛  ــان می باش ــون توم ــارد و 142 میلی میلی
ــه  ــه در س ــارات مربوط ــت: اعتب ــان داش بی
ــه  ــد، کمیت ــی امی ــدوق کارآفرین ــش صن بخ
ــع  ــی توزی ــای حمایت ــر نهاده ــداد و دیگ ام
خواهــد شــد، کــه ســهم صنــدوق کارآفرینــی 
امیــد مبلــغ 1 میلیــارد و ۳۷۷ میلیــون تومان، 
ســهم کمیتــه امــداد از ایــن اعتبــارات 2 
میلیــارد و 1۰ میلیــون تومــان و بهزیســتی و 
دیگــر نهادهــای حمایتــی، مبلــغ ۷۹۵ میلیون 
ــره 2۶  ــل تبص ــه از مح ــد ک ــان می باش توم
قانــون بودجــه ســال ۹۵ اجرایــی خواهد شــد. 
ــرمایه گذاری  ــتغال و س ــه اش ــین کمیت جانش
شهرســتان، گفــت: دســتگاه های مرتبــط 
طرح هایــی را معرفــی کننــد کــه توجیــه 
اقتصــادی داشــته باشــد و متناســب بــا 
مزیت هــای نســبی شهرســتان و منطقــه 
ــهیات  ــت تس ــوص بازپرداخ ــد و درخص باش
ــا مشــکلی مواجــه نشــوند. وی از  ــده ب در آین
بانک هــا خواســت تــا در پرداخــت تســهیات، 
دریافت کننــدگان  بــا  را  الزم  همــکاری 
ــند. وی  ــته باش ــتغال زایی داش ــهیات اش تس
ــا درخواســت از فعال شــدن هســته نظــارت  ب
ــن هســته  ــر اشــتغال ایجادشــده، گفــت: ای ب
بایــد بــر نحــوه عملکــرد اعتبــارات دریافتــی، 

ــند. ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــارت و توج نظ
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حل بحران بیکاری با حل مشکالت واحدهای تولیدی
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ــاره  ــا اش ــات: ب ــدار قاین • فرمان
بــه این کــه  حــدود 8 هــزار نفــر 
لیســانس و فوق لیســانس جویای 
ــد،  ــام کرده ان کار در شهرســتان ثبت ن
گفــت: قطعــاً بررســی و حــل مشــکالت 
ــه آن،  ــه ب ــی و توج ــهرک های صنعت ش
بخشــی از بحــران بیــکاری شهرســتان 

ــد. ــش می ده را کاه

معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون   •
 pvc کارخانــه  موضــوع  تجــارت:  و 
ــاص آن  ــکالت خ ــل مش ــه دلی ــن ب قای
به صــورت ویــژه در کارگــروه تســهیل 
ملــی پیگیــری خواهــد شــد. دریافــت 
نــورد فــوالد  تســهیالت دو شــرکت 
قایــن و شــرکت خوشــه ســرخ نیــز 

پیگیــری خواهــد شــد.
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