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اعتالی نام قاینات باتوجه و تکریم 
به افتخارآفرینان

و  مســرت بخش  رویــداد  دو  اخیــر  هفتــه  در 
غرورآفریــن بــرای قاینــات رخ داد. اولــی کســب مقــام 
ــوی  ــط بان ــه توس ــی کارات ــابقات بین الملل اول در مس
ــری  ــی و دیگ ــپیده غالم ــم س ــن خان ــه کار قای کارات
ــی  ــی نقاش ــابقات بین الملل ــام اول در مس ــب مق کس

ــینی.  ــادات میرحس ــی یکتاس ــال قاین ــط نونه توس
بســیاری  بوده ایــم  شــاهد  اخیــر  ســال های  در 
از نخبــگان، فرهیختــگان و قهرمانــان قاینــات بــا 
ــات و  ــه مباه ــف مای ــای مختل ــش در عرصه ه درخش
افتخــار بــرای قاینــات گردیــده و ســبب اعتــالی نــام 
قاینــات در ســطح ملــی و بین المللــی گردیده انــد. 
امــا نکتــه ای کــه عــالوه بــر قدردانــی و تکریــم از ایــن 
ــت  ــزوم حمای ــد مدنظــر داشــت، ل ــان بای افتخارآفرین
ترقــی  و  پیشــرفت  آنــان جهــت  از  پشــتیبانی  و 
ــزان در جهــت  ــرای ایــن عزی بیشــتر و قــوت قلبــی ب
تــداوم ایــن افتخارآفرینی هــا باشــد. در ســال های 
ــه  ــته ایم ک ــات داش ــیاری در قاین ــراد بس ــته اف گذش
بــا درخشــش در عرصه هــای گوناگــون توانایی هــا 
ــیده اند.  ــگان کش ــه رخ هم ــود را ب ــتعدادهای خ و اس
امــا متأســفانه بعــد از توجــه و کمــک بــه رشــد آنــان 
ــه تــداوم  ــان موفــق ب غافــل شــده ایم و بســیاری از آن
ــیاری از  ــده اند و بس ــش نش ــد خوی ــه رش ــیر رو ب مس
آنــان نیــز بــه فراموشــی ســپرده شــده اند و بــه قــول 

ــد.  ــان نمی کن ــادی از آن ــی ی ــر کس ــروف دیگ مع
ــل  ــهم قاب ــان س ــن می ــر در ای ــم دیگ ــه مه ــا نکت ام
توجــه بانــوان قاینــات در ایــن افتخارآفرینی هــا اســت 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م ــه شــاید کمت ک
ــاص  ــه خ ــه و زمین ــک عرص ــه ی ــط ب ــه فق ــری ک ام
ــف  ــز محــدود نشــده اســت و در عرصه هــای مختل نی
علمــی، ورزشــی، فرهنگی و... نشــان داده شــده اســت. 
اســتعدادهای  و  توانایی هــا  دارای  قاینــات  بانــوان 
فراوانــی هســتند کــه در صــورت توجــه امــکان بــروز 
مقاطــع  و  عرصه هــا  در  و  دارد  بســیاری  رشــد  و 
مختلــف ســنی ایــن گفتــه را بــه اثبــات رســانیده اند. 
لــذا ایــن امــر را می طلبــد تمامــی مســئوالن و 
دســت اندرکاران در رده هــای مختلــف اجرایــی و... 
ــت  ــتعدادها، هم ــی و اس ــن توانای ــه ای ــاور ب ــن ب ضم
ــد و  ــه کار گیرن ــان ب خــود را در جهــت شــکوفایی آن
ــار یکســری مســائل و باورهــای  ــن زمینــه گرفت در ای
ــه توجیــه منطقــی و عقالنــی  پــوچ و عــاری از هرگون
نگردنــد. در دنیــای امــروز عوامــل بســیاری در توســعه 
ــاد داشــته باشــیم،  ــه ی ــا ب ــد،  ام ــی نقــش دارن و ترق
ــرای توســعه  ســرمایه های انســانی مهم تریــن عامــل ب

و پیشــرفت اســت.
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 تدوین پرونده قنات شاهیک قاینات 
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حضور مردم و قدرت خدا

پشــت ق خــدا  درت 
تنبــل  آدم هــای  ســر 
ســر  پشــت  نمیآیــد؛ 
حاضــر  کــه  ملت هایــی 
نیســتند فــداکاری کننــد 
خــدا  قــدرت  نمی آیــد. 
کســانی  آن  ســر  پشــت 
میــدان  وارد  می آیــد کــه 
ــد،  ــاش می کنن ــد، ت ــت می کنن ــوند، حرک می ش
خودشــان را بــرای همــه کار آمــاده می کننــد؛ 
 ۳۷ االن  الهــی قــدرت  بــه  متکی انــد  این هــا 
از همــه  ســال، ۳۸ ســال اســت کــه دارنــد 
امکانــات اســتفاده می کننــد. بــرای ایــن کــه 
ایــن رویــش مبــارک را، ایــن جمهــوری اســامی 
ــد و  ــت بدهن ــم را شکس ــاب مجس ــن ا نق را، ای
ــه  ــران در صحن ــت ای ــا. مل ــته اند؛ ا... مَوالن نتوانس
ــن  ــان ای ــت. در می ــدان اس ــت در می ــت، مل اس
ملــت، زمــره عظیمــی حضــور دارنــد کــه حاضرنــد 
جان شــان را فــدا کننــد؛ ایــن همــان چیــزی اســت 
سِرانســان.  می آورد،پشــت  را  خــدا  قــدرت  کــه 


نمی خواهند مبارزه  دشمن 
علیه ملت ایران را باور کنند

مــا طرفــدار احســاس امنیتیــم؛ یعنــی بگیــر و 
ببنــد و بــزن و بکوبــی وجــود نداشــته باشــد؛ 
همــه احســاس امنیــت بکننــد؛ مــا ایــن را دوســت 
ــا آن حرفــی کــه  ــدارد ب ــم؛ ایــن منافــات ن می داری
گفتیــم کــه دشــمن دارد به شــکل ویــژه ی  ممکــن 
ــد  ــژه را بای ــکل وی ــد. آن ش ــارزه می کن ــا مب ــا م ب
ــواع  ــرد؛ ان ــدا ک ــا آن را پی ــه  ب ــناخت و راه مقابل ش
ــا  ــاال بعضیه ــا ح ــت؛ منته ــیوه ها هس ــام ش و اقس
ــاور  ــد ب ــد، نمی خواهن ــن را بفهمن ــد ای نمی خواهن
ــف  ــد تکلی ــاور کنن ــه ب ــر چنان چ ــد، چــون اگ کنن
ــم کشــش  ــا ه ــذارد؛ بعضیه ــان می گ ــه گردن ش ب

ــد. آن را ندارن
ــن اســت؛ یعنــی امــروز در  ــا واقعیــت قضیــه ای  ام
زمینه هــای مختلــف یــک جنگــی در کشــور وجــود 
ــا الَحــرِب االَرِق؛ کســی کــه اهــل  دارد. َو اِنَّ اَخَ

ــود: َو ــد فرم ــت؛ بع ــدار اس ــت بی ــارزه اس مب
ــه؛) نهــج الباغــه: نامــه 62  ــم َعن ــم یَُن ــاَم لَ ــن ن َم
(. اگــر شــما در جبهــه خوابــت بــرد، معنایــش ایــن 
ــرده و او  ــل هــم خوابــش ب نیســت کــه طــرف مقاب
هــم غافــل اســت؛ اگــر تــو از او غافــل شــدی، نشــانه  
ایــن نیســت کــه او هــم از شــما غافــل اســت؛ نخیــر، 
ــدار  ــا او بی ــرد، ام ــت بب ــت خواب ــن اس ــما ممک ش

باشــد؛ ایــن را بایــد توّجــه داشــت.

رهبری و سیره  با کالم 

 

گزارشی از سیر پیشرفت یک توانخواه 
در مرکزگوهر ناز قاین

 پیشرفت  توانخواه با 
پشتکار مراقب و همکاری خانواده

یـد علـی اسـحاقی نژاد از جملـه توان خواهانـی س
بـود کـه از خدمات مرکـز توانبخشـی مراقبتی 
مبتنـی بـر خانـواده گوهـر نـاز قایـن بهره مند شـده 
اسـت. آقایان حسین شـعبانی و حمیدرضا ایرانمنش 
مراقبیـن وی بوده انـد. بـا توجـه بـه نـوع معلولیـت 
وی کـه )CP خیلـی شـدید( بـود و سـبب اختـال 
در حرکـت وی شـده بـود و عمـًا قـادر بـه راه رفتن 
به صـورت مناسـب و کارآمـد نبود، مراقبین با کسـب 
اطاعـات الزم از خانـواده سـیدعلی و بررسـی پرونده 
پزشـکی برنامـه مراقبتـی را تنظیم کردنـد. هم چنین 
از آن جـا کـه وی تحـت نظـرکار درمـان قرار داشـت، 
بـا مشـورت و نظـارت کار درمان برنامه هـای مراقبتی 
شـامل: پارالـل جهـت راه رفتـن بین میله هـا، تمرکز 
بـر روی یـک نقطـه و رهاکـردن توان خـواه بـا هـدف 
حفـظ تعـادل به جلـو، اسـتفاده از چهارپایـه با هدف 
حفـظ تعـادل بـر روی یـک پا، بـاال و پاییـن آمدن از 
پلـه، آمـوزش تعـادل در حالـت ایسـتاده روی زانوها، 
اسـتفاده از وزنـه پـا و دسـت و راه رفتـن مـداوم در 
منـزل، عبـور از روی موانـع بـه صـورت ضربـدری، 
اسـتفاده از تـوپ سـنگین و پـرت کـردن بـه سـمت 
جلـو و طرفیـن بـا هـدف تقویـت عضات دسـت در 
کنـار ماسـاژ دسـت ها و پاهـا و ماسـاژ دورانـی کـف 
پـا بـرای وی انجـام گرفـت. در نتیجـه ایـن برنامـه و 
تاش هـا و پشـتکار مراقبیـن وی )آقایـان شـعبانی و 
ایرانمنـش( سـید علـی می تواند بدون کمـک گرفتن 
از اشـیا، راه برود و اشـیای مختلف را به راحتی بگیرد 
و غـذا بخـورد. گفتنـی اسـت خانـواده سـید علی در 
زمینـه اجـرای برنامـه مراقبتـی همراهـی و همکاری 
بسـیار خوبی داشـتند.در پایان الزم اسـت از همکاری 
کار درمـان سـرکارخانم طالبی مقـدم و سـرکار خانـم 
بنی فخـر و مسـئولین اداره بهزیسـتی قایـن کمـال 
سـپاس را داشـته باشـیم. بـه امیـد بهبـودی و نیـز 
پیشـرفت بیشـتر سـید علی در تمامی مراحـل زندگی.

گزارش

اولین جلسـه شـورای فرهنگ عمومی قاینات در سـال جاری  
بـا موضـوع برنامه ریـزی جهـت ترویـج و گسـترش فرهنـگ 
مطالعـه و كتاب خوانـی و معرفـی شهرسـتان در طـرح پایتخـت 
كتاب ایران برگزار شـد. سرپرسـت اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
قایـن در ایـن جلسـه گفـت: شهرسـتان قاینـات سـابقه تاریخـی 
قابـل توجـه در امر تألیف كتاب دارد و خواجه نصیرالدین طوسـی 
یکـی از مورخیـن اسـت كـه در قایـن چندیـن كتـاب را تألیـف 
كـرده اسـت. میرزنگویی افـزود: شهرسـتان قاینات با داشـتن 30  
مؤلـف یکـی از شـهرهای پیشـرو در امر علـم و دانش بوده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه طـرح پایتخت كتـاب ایران گفت:2 سـال اسـت 
كه این طرح در كشـور اجرا شـده اسـت و در سـال های گذشـته 
اهـواز و نیشـابور به عنـوان پایتخت كتـاب ایران برگزیده شـده اند. 
فرمانـدار قاینـات در ایـن جلسـه اظهـار داشـت: مـا زیرسـاخت 
توسـعه را فرهنـگ و توجـه به امور فرهنگـی، از جمله بحث كتاب 
و كتاب خوانـی و فراهـم نمودن زیرسـاخت های مربوطـه می دانیم. 
لـذا تـا ایـن امـر در سـطح شهرسـتان فرهنگ سـازی و نهادینـه 
نشـود؛ مـا در دیگر حوزه ها توسـعه و پیشـرفت مطلوبـی نخواهیم 
داشـت.كهن ترابی اظهـار داشـت: بـا توجه بـه این كه ما در سـطح 
شهرسـتان سـاختمان هایی داریـم كـه بـال اسـتفاده هسـت كـه 
بـا بررسـی ها و پیگیری هایـی كـه بخشـداران انجـام دادنـد؛ بـا 
تعامـل و همراهـی مسـئولین دسـتگاه های ذیربـط و هم چنیـن 
ایـن مکان هـا بـرای  از  اعضـای شـوراهای اسـالمی و دهیـاران، 
اجـرای كارهـای فرهنگـی از جمله بحـث راه انـدازی كتابخانه های 
روسـتایی اسـتفاده نموده ایم به طوری كه طی سـه سـال گذشـته 
۴ كتابخانـه روسـتایی راه انـدازی و تعـداد 3 كتابخانـه روسـتایی 

مراحـل پایانـی خـودش را طـی می كند.
آیـت ا... اصفهانـی امـام جمعـه قایـن گفـت: در راسـتای انجـام 
كارهـای فرهنگـی و همـراه نمـودن مـردم شهرسـتان در حـوزه 
منتشـر  بایسـتی  را  مؤلفـان، كتاب هایـی  و كتاب خوانـی  كتـاب 
نماینـد كـه اوالً مـردم خواسـتار آن كتاب هـا باشـند و دوم این كه 
ایـن كتاب هـا در زندگـی آنـان كاربرد داشـته و برای آنـان جذاب 
خراسـان  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  كل  مدیـر  محبـی  باشـد. 
جنوبـی در ابتـدای جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان 
قاین از مسـئولین شهرسـتان كه با گذشـت10 ماه از سـال هنوز 
اولیـن جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی را برگـزار می كنند گالیه 

. د كر
محبـی تصریـح كـرد؛ حساسـیت و اثرپذیـری مصوبـات شـورای 
فرهنـگ عمومی بر كسـی پوشـیده نیسـت و آن چه در این شـورا 

مصـوب می شـود؛ قانـون اسـت و بـه همیـن دلیـل اسـت كـه در 
شـورای فرهنـگ عمومـی تأكیـد می شـود در تصویـب مصوبـات 

وسـواس بیشـتری داشـته باشیم.
وی اظهارداشــت: شــورای فرهنــگ عمومــی در موضوعــات 
مختلفــی هم چــون بازی هــای رایانــه ای، مداحی هایــی كــه 
ــدارد، پوشــش  ــم را ن ــای قدی ــذاری مداحی ه ــی و اثرگ آن زیبای
اســالمی، ســبک زندگــی اســالمی، مدیریــت اســتفاده از فضــای 
ــوی  ــا و الگ ــالق، نامگذاری ه ــهروندی، اخ ــوق ش ــازی، حق مج
ــی  ــر كارشناس ــا نظ ــد و ب ــدا كن ــد ورود پی ــرف و ... می توان مص
ــور،  ــوارد مذك ــک از م ــر ی ــوص ه ــورا درخص ــن ش ــای ای اعض
ــات الزم  ــرد و تصمیم ــرار بگی ــورا ق ــات ش ــتور كار جلس در دس
ــركل اداره  ــانند. مدی ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــد و ب ــاذ نمای را اتخ
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی قایــن بــر تشــکیل شــورای مشــورتی 
ــرد  ــد ك ــتان تأكی ــی شهرس ــگ عموم ــورای فرهن ــل ش در ذی
ــود و  ــته می ش ــه بحــث گذاش ــورا مســائل ب ــن ش ــت: در ای وگف
ــده  ــی ش ــث و كار كارشناس ــردن مباح ــم ك ــم و مه ــس از اه پ
ماحصــل آن در جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی مطــرح و پــس 

ــود. ــب می ش ــورت تصوی ــور و مش از ش
ــوان  ــن به عن ــی شهرســتان قای ــه موضــوع معرف ــا اشــاره ب وی ب
ــن موضــوع در اردیبهشــت ماه  ــت: ای ــران گف ــاب ای پایتخــت كت
ــی اســتان مطــرح شــد و مســئولین  در شــورای فرهنــگ عموم
ــا و  ــدف  طرح ه ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــتان بای شهرس
ــه  ــد ك ــه دهن ــتند ارائ ــورت مس ــو را به ص ــد و ن ــای جدی ایده ه
ــاب  ــوان پایتخــت كت ــن امســال به عن ــم شهرســتان قای امیدواری

ــران معرفــی شــود. ای

 عذرا میری

 مسئول فنی مرکز گوهر ناز قاین

در جلسه شورای فرهنگ عمومی قاینات مطرح شد:

برنامه ریزی برای معرفی قاینات به عنوان پایتخت کتاب ایران

وضعیت آب و هوای شهرستان قاینات
بــر اســاس پارامترهــای ثبــت شــده در اداره هواشناســی قایــن از ابتــدای ســال زراعــی 96 - 95 
بارندگــی بــه میــزان 1.8 میلی متــر ثبــت شــده كــه از جهــت مقایســه در مــدت مشــابه ســال 

گذشــته 56.8 و در مــدت مشــابه دوره بلندمــدت 25.۴ بــوده اســت.
از نظــر درجــه حــرارت نیــز دمــای كمینــه در ســال زراعــی جــاری نســبت بــه ســال گذشــته كاهــش 

حــدود 0.5 درجــه ای و دمــای بیشــینه نیــز افزایــش حــدود 1.5 درجــه ای داشــته اســت.

 برگزاری جلسه شوراي 
تخصصي آموزشي و فرهنگي 
دانشگاه آزاد اسالمی استان 

در قاین
و  آموزشـي  تخصصـي  شـوراي  جلسـه 
فرهنگـي اسـتان 8 دی در واحـد قاینـات 
برگـزار گردیـد. دكتـر اسـفرقي ریاسـت واحـد 
قاینـات در ایـن جلسـه بـا بیـان این كـه واحـد 
قاینـات بهبـود كیفیـت آموزشـي و هـرم هیئـت 
علمـي واحـد را به طـور جدي در دسـتور كار قرار 
داده و اقدامات خوبي نیز انجام داده اسـت، افزود: 
متأسـفانه تعدادي هیـأت علمـي غیرمرتبط قباًل 
در واحـد جذب شـده اند كـه به دلیـل هزینه هاي 
زیـاد مالـي جـذب هیئـت جدیـد را بـراي واحد 
مشـکل نموده اسـت. امیدواریم سـازمان مركزي 
دانشـگاه در ایـن خصـوص چاره اندیشـي نمایـد. 
دكتـر نخعـي رئیـس دبیرخانـه اسـتان، با اشـاره 
به سـخنان ریاسـت عالیه دانشـگاه آزاد اسـالمي 
در مـورد هفتـاد و یکمیـن اجـالس سراسـري 

دانشـگاه آزاد اسـالمي كه 2٧و28 بهمن با شـعار 
اقتصـاد در تهـران برگـزار  دانـش و فرهنـگ و 
خواهـد شـد، تأكید كرد كـه این اجـالس درباره 
مسـائلي نظیر افق دانشـگاه آزاد در سـال 1۴0۴و 
مسـائل فرهنگـي مشـتمل بـر بیسـت و چهـار 
مـورد خواهـد بـود. در ادامه مسـائل و مشـکالت 
حوزه آموزشـي، دانشـجویي و فرهنگي واحدهاي 
ایـن  در  و  گرفـت  قـرار  بررسـي  مـورد  اسـتان 
اتخـاذ گردیـد. خصـوص تصمیم گیري هـاي الزم 

 

برگزاری مسابقه  ورزشی 
دانشگاه آزاد اسالمی استان

مسـابقات فوتسـال اعضـاي هیئـت علمـي 
و كاركنـان دانشـگاه آزاد واحـد قاینـات در 
8 تیـم 6 نفـره در دو گـروه ۴ تیمـي در سـالن 
آغـاز گردیـد.  واحـد  ورزشـي شـهداي گمنـام 
آقایـي مسـئول ورزشـي واحد افـزود از هر گروه 
دو تیـم صعـود خواهد كـرد كـه در نهایت برنده 

آن هـا بـه فینـال راه پیـدا خواهنـد كرد.

سال سوم - شماره  140اندیشه
15 دی 1395

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



 برای اولین بار در قاین صورت پذیرفت

جشن شب یلدا نوگالن مهد قرآنی 
آدینه در گود زورخانه شیرخدا

بــرای اولیــن بــار در شهرســتان، نــوگالن مهــد قرآنــی 
آدینــه جشــن شــب یلــدای خــود را درگــود زورخانــه 
شــیرخدا برگــزار نمودنــد و بــا آییــن منــش پهلوانــی آشــنا 
شــدند. ایــن اقــدام شایســته از ســوی هیــأت ورزش پهلوانی 
و زورخانــه ای شهرســتان قاینــات، انجمــن ورزش زورخانه ای 
مــدارس شهرســتان قاینــات، مدیریــت مهــد كــودک 
قرآنــی آدینــه و مؤسســه فرهنگــی هنــری طنیــن فــردای 
قاینــات در جهــت ترویــج ورزش باســتانی انجــام پذیرفــت. 
ــتان  ــتانی شهرس ــی ورزش باس ــی زاده داور و مرب ــی تق عل
در ســخنانی ضمــن معرفــی ورزش باســتانی از خانواده هــا 
خواســت تــا كودكان شــان را از ســال های اول تحصیــل بــه 

ورزش زورخانــه ای تشــویق و ترغیــب كننــد. 

 برگزاری دوره تخصصی امداد و 
نجات هالل احمر در قاین

ــه   ــر زلزل ــي در براب ــه ایمن ــاز هفت ــا آغ ــان ب  هم زم
وكاهــش اثــرات بالیــاي طبیعــي بــا حضــور 28 نفــر 
ــمین  ــتان شش ــر اس ــنل هالل احم ــران و پرس از نجات گ
ــد.  ــزار ش ــن برگ ــات در قای ــداد و نج ــی ام دوره تخصص
ــن  ــت: در ای ــات گف ــت هــالل احمــر قاین رئیــس جمعی
ــاع،  ــات در ارتف ــرح نج ــوه ط ــركت كنندگان نح دوره، ش
عملیــات گذاشــتن تجهیــزات در ارتفــاع و ایجــاد كارگاه 
در ارتفــاع و نحــوه صعــود و فــرود عرضــي و رهاســازي و 
ــا  تثبیــت مصــدوم در ارتفــاع را فــرا گرفتنــد. یوســفی ب
بیــان این كــه از ابتــداي ســال 185نفــر از نجات گــران و 
ــه  ــاي تخصصي)تغذی ــران هــالل احمــر آموزش ه امدادگ
و اســکان اضطــراري، نجــات در آوار، نجــات در جــاده و 
ــر  ــد افزود:31۴3نف ــرا گرفته ان ــتاني( را ف ــش بیمارس پی

ــد. ــرا گرفته ان ــي را ف ــاي همگان ــز آموزش ه نی
 

بازسازی شبکه آب فرسوده 
روستای دهشک با مشارکت مردم

ــبکه  ــت: ش ــن گف ــتایی قای ــا روس ــبکه آبف ــر ش مدی
ــت  ــال قدم ــک دارای 20 س ــتای دهش ــی روس داخل
ــتا،  ــن روس ــا از ای ــاد كامیون ه ــردد زی ــل ت ــت و به دلی اس
نشــتی لوله هــا و هــدر رفــت آب در ایــن روســتا زیــاد اســت. 
عیــدی گفــت: روســتای دهشــک 8 كیلومتر شــبکه داخلی 
ــر آن فرســوده اســت و ۴0 درصــد  آب دارد، كــه 6 كیلومت
ــر  ــر كیلومت ــازی ه ــه بازس ــت آب دارد. وی هزین ــدر رف ه

ــزود:  ــرد و اف ــالم ك ــان اع ــون توم از شــبکه آب را 60 میلی
بازســازی ۴ كیلومتــر از شــبکه آب فرســوده  ایــن روســتابا 
160 میلیــون تومــان در حــال اجــرا  اســت كــه مــردم در 
اجــرای آن مشــاركت دارنــد. بازســازی ۴ كیلومتــر از شــبکه 
ــام  ــه اتم ــده ب ــه آین ــان هفت ــا پای فرســوده آب دهشــک ت
ــده  ــال آین ــده س ــوده باقیمان ــر فرس ــد و دو كیلومت می رس

ــود. ــرا می ش اج

تجلیل از بانوی کاراته کار قاین

ســپیده غالمــی بانــوی كاراتــه كار قایــن كــه در 
مســابقات بین المللــی كاراتــه باكــو  موفــق بــه كســب 
ــردم  ــتقبال م ــا اس ــود ب ــده ب ــابقات ش ــالی مس ــام ط مق
ــن  ــت. هم چنی ــن بازگش ــتان قای ــه شهرس ــئولین ب و مس
اســتاندار خراســان جنوبــی كــه بــه قایــن ســفر كــرده بــود 
درســالن مجتمــع فرهنگ و ارشــاد درجمــع رؤســای ادارات 
ــوی  ــن بان ــن از ای ــتان قای ــتاهای شهرس ــاران روس و دهی
ــی  ــکار قاین ــن ورزش ــه ای ــه ای ب ــل و هدی ــان تجلی قهرم
تقدیــم كــرد. هدایایــی از ســوی اداره ورزش و جوانــان قاین، 
ــر  ــگاه بزرگمه ــتان و باش ــر شهرس ــالل احم ــت ه جمعی

ــه وی اهــدا شــد. ــی ب قاین

درخشش نونهال قاینی در 
مسابقات بین المللی نقاشی

بین المللــی  دوســاالنه   مســابقه   هشــتمین  در 
بــا  بــا موضــوع  »آب« و »آزاد« و   نقاشــی،كه 
هــدف آشــنایی كــودكان و نوجوانــان جهــان بــا راه هــای 
ــای  ــا پیامده ــنایی ب ــرف آب و آش ــی در مص صرفه جوی
ــرورش  ــون پ ــوی كان ــران آب، از س ــوع بح ــی از وق ناش
بــود.  شــده  برگــزار  نوجوانــان  و  كــودكان  فکــری 
كانــون  میرحســینی« عضــو 8 ســاله  »یکتاســادات 
پــرورش فکــری كــودكان و نوجوانــان قایــن، مــدال 
نقــره گرفــت. درمراســم تقدیــر از برگزیــدگان هشــتمین 
مســابقه و نمایشــگاه دو ســاالنه بین المللــی نقاشــی 
ــون  ــان تهــران، ســه عضــو موفــق كان كــودكان و نوجوان
خراســان جنوبــی به عنــوان افــراد برگزیــده معرفــی 

ــر  ــزارو٧۴0 اث ــن 5 ه ــاس از بی ــن اس ــر همی ــدند. ب ش
ــه جشــنواره،  از۴0 كشــور  ــه دبیرخان نقاشــی رســیده ب
و 29 اســتان كشور»یکتاســادات میرحســینی« بــا كســب 
ــون  ــای كان ــن اعض ــر در بی ــار دیگ ــره یک ب ــدال نق م

ــد.   ــن ش ــتان افتخارآفری اس

 حضور و استقبال از دوچرخه سوار 
آلمانی در قاین

و  قایــن  شهرســتان  دوچرخه ســواری  هیــأت 
رئیــس اداره ورزش و جوانــان و رئیــس هیــأت 
دوچرخه ســوار  توریســت  از  اســتان  دوچرخه ســوار 
ــیر  ــوار مس ــن دوچرخه س ــد. ای ــتقبال نمودن ــی اس آلمان
ــوده  ــی نم ــه ط ــا دوچرخ ــران را ب ــمالی ای ــد ش كمربن
ــد  ــک بازدی ــن از نزدی ــن تاریخــی قای اســت. وی از اماك
نمــود و بــه همــراه رئیــس هیــأت دوچرخه ســواری 
اســتان و قایــن مهمــان گــود زورخانــه شــیرخدا بودنــد. 
باســتانی كاران گــود زورخانــه شــیرخدا بــرای ایــن جــوان 
ــا  ــه ب ــد زورخان ــد و مرش ــه نمودن ــرای برنام ــی اج آلمان
ــار  ــن و ائمه اطه ــدح امیرالمومنی ــود م ــای خ ــوای زیب ن
را زمزمــه نمــود، تــا آداب و ســنن پهلوانــی ایــران 
ــد.  ــش گذاردن ــه نمای ــوان ب ــتانی كاران ج ــن را باس زمی
از  تمجیــد  بــا  آلمانــی  دوچرخه ســوار جــوان  ایــن 
ایــران  وارد  وقتــی  از  ایرانیان،گفــت:  مهمان نــوازی 
ــران هــم كالم شــدم و  ــردم ای ــا م ــک ب شــده ام و از نزدی
برخــورد داشــتم فهمیــدم، آن چــه كــه در اروپــا در مــورد 
ــن  ــان زمی ــالق و رفتارش ــود و اخ ــه می ش ــان گفت ایرانی
تــا آســمان متفــاوت اســت. وی ایــران را كشــوری بســیار 
زیبــا و متمــدن دانســت و ازمهمان نــوازی مردمــان 
قاینــات تجلیــل نمــود. آثــار باســتانی قاینــات را بســیار 
هیجان انگیــز و وصف ناپذیــر دانســت و گفــت: وقتــی 
وارد مســجد جامــع قایــن شــدم حــال و هــوای خاصــی 
بــه مــن دســت داد چــرا كــه معمــاری و فضــای معنــوی 

ــرد. ــون ك ــرا دگرگ آن م
 

تدوین پرونده قنات شاهیک قاینات 
برای ثبت در فهرست آثار ملی 

ــی،  ــی، فرهنگ ــار تاریخ ــت آث ــوزه ثب ــئول ح مس
جنوبــی  خراســان  معنــوی  میــراث  و  طبیعــی 
از تدویــن پرونــده قنــات شــاهیک جهــت ثبــت در 
فهرســت آثــار ملــی خبــر داد.طاهــره مــال انــدوز افــزود: 
ــن  ــه قای ــول ب ــه مغ ــل ازحمل ــه قب ــات شــاهیک اولی قن
ــش بســزایی  ــر و نق ــری دای ــال 653 هجــری قم ــه س ب
در تامیــن آب مــورد نیــاز ســپاهیان قلعــه كــوه داشــته 
اســت. برخــی معتقدندكانالــی از قلعــه كــوه تــا شــاهیک 

وجــود داشــته و از ایــن راه آب بــه ســپاهیان قلعــه مــی 
ــب  ــات تخری ــن قن ــوالن ای ــه مغ ــا حمل ــا ب ــید. ام رس
شــد كــه آثارویرانــه هــای آن بــه مــوازات قنــات فعلــی 
موجــود اســت. پــس ازآن قنــات فعلــی احــداث گردیــد. 
ــل)  ــون: قف ــی همچ ــزون برفناوریهای ــاهیک اف ــات ش قن
ــر( بنــد هــای ذخیــره و چاههــای  ــل) نوب آب بنــد(، تون
ــه  ــه ب ــوده ك ــب ب ــی جال ــورداراز مدیریت ــی، برخ تزریق
مــدد ذهــن خــالق و زارعیــن و مالکیــن قنــات در طــول 
ــداع شــده اســت. فنــاوری ذخیــره آب در ایــن  زمــان اب
قنــات شــباهت زیــادی بــه قنــات وزوان اســتان اصفهــان 
دارد كــه در پرونــده قنات هــای كشــور بــه ثبــت جهانــی 

شــده اســت.

واکسیناسیون بیش از دو میلیون 
ازطیور در مقابل بیماری نیوکاسل

ــی و  ــای ویروس ــا بیماری ه ــارزه ب ــتای مب در راس
ــور گوشــتی  ــال بیــش از 2 میلیــون طی ــل انتق قاب
و تخم گــذار صنعتــی در قایــن بــر علیــه بیمــاری 
نیوكاســل واكســینه شــدند. رئیــس شــبکه دام پزشــکی 
قایــن بــا اعــالم ایــن خبرگفــت: بیمــاری نیوكاســل یــک 
بیمــاری حــاد و تهدیدكننــده طیــور صنعتــی و ســنتی 
ــون دز  ــش از  5 میلی ــزود: بی ــری اف ــر گوه ــت. دكت اس
ــه روش هــای قطــره چشــمی ،آشــامیدنی و و  واكســن ب

اســپری مصــرف شــده اســت.

برگزاری جلسات آموزشی
 مرکز گوهرناز قاین

ــان  ــگیری و درم ــوزش و پیش ــی آم ــه آموزش جلس
ــه كارشــناس  ــای زنگن ــا حضــور آق ــس ب پدیکولوزی
ناظــر مراكــز غیــر دولتــی اداره بهزیســتی قایــن و 
مــدرس مركــز بهداشــت آقــای داوری كارشــناس ارشــد 
ــز  ــن مراك ــران و مراقبی ــان و مدی ــی و مربی حشره شناس
ــه  ــتی از جمل ــارت اداره بهزیس ــت نظ ــی تح توان بخش
مراقبیــن مركــز گوهرنــاز قایــن برگــزار شــد. هم چنیــن 
ــور 25  ــا حض ــان ب ــدن انس ــی ب ــی آناتوم كارگاه آموزش
نفــر از مدیــران و مراقبیــن مركــز مراقبتــی تــوان بخشــی 
مبتنــی بــر خانــواده گوهرنــاز در ســالن اجتماعــات 

ــزار شــد. ــن برگ بهزیســتی قای

کشف مواد مخدر در قاین
دو  در  گفــت:  قاینــات  انتظامــی  فرمانــده 
ــه در بازرســی از چهــار دســتگاه  عملیــات جداگان
ــو  ــات  ۴0 كیل ــتان قاین ــوری در شهرس ــودروی عب خ
ــز  ــم نی ــر مته ــج نف ــف و پن ــاک كش ــرم تری و ۴00 گ
ــان داشــت:از  دســتگیر شــدند.  ســرهنگ واعظــی  بی
ــتگاه  ــک دس ــاک از ی ــرم تری ــزان 1٧كیلوگ ــن می ای
خــودروی زانتیــا و بقیــه در بازرســی از ســه دســتگاه 
ــده اســت. وی  خــودرو ســواری  كشــف وضبــط گردی
ــف  ــودرو توقی ــار خ ــا چه ــن عملیات ه ــزود: در ای اف
ــی  ــع قضای ــه مراج ــده ب ــکیل پرون ــا تش ــان ب و متهم

ــدند. ــی ش معرف

درخواست رئیس جمعیت هالل احمر از ذی حساب هالل احمر کشور:

تأمین اعتبـار بـرای تکمیـل 
پروژه های نیمه تمام

رئیس جمعیت هالل احمر قاین در جلسـه بررسی مشکالت شعبه 
هـالل احمـر قایـن كـه با حضـور خزانـه دار و ذی حسـاب جمعیت 
هـالل احمـر كشـور و جمعـی از مسـئولین اسـتانی در جمعیـت هـالل 
احمـر قایـن برگزار شـد،گفت: شهرسـتان قاینات بـه دلیل قـرار گرفتن 
در منطقـه حادثه خیـز و زلزله خیـز بـودن، نیازمنـد نگاه ویژه مسـئولین 
اسـت. یوسـفی گفت: شهرسـتان قاین دارای مجتمع دانش آموزی است، 
امـا بـا توجه بـه مشـکالت اعتبـاری چند سـال اسـت كـه دانش آموزان 
مسـتقر در ایـن مجتمـع كم تـر می شـود و نیازمنـد توجـه ویـژه بـه این 
مجتمـع هسـتیم كـه به سـمت تعطیلـی نـرود. وی بـا ارائه گزارشـی از 
مشـکالت پیـش روی این شـعبه گفت: هالل احمـر قاین دارای 2 سـوله 
امـدادی اسـت كـه در حال حاضر در منطقه مسـکونی قرار گرفته اسـت 
و در زمـان وقـوع حـوادث و حمـل امکانـات به  ایـن محل، بـار ترافیکی 
سـنگینی در محـل سـوله ها ایجـاد می شـود و خواسـتار انتقال سـوله به 
مـکان دیگـری هسـتیم. وی افـزود: زمین توسـط مـردم و خیریـن اهدا  
شـده اسـت و در سـال های گذشـته از محـل اعتبـارات تملـک و دارایی 
اعتبـار هـم گرفتـه اسـت و آهن آالت سـوله ها خریداری شـده اسـت ، اما 
بـه دلیـل كمبـود پروژه به اتمام نرسـیده اسـت. وی ادامـه داد: چنان چه 
اعتبـار تزریـق و انبار جدید سـاخته شـود از محل فعلی انبـار هالل احمر 
قایـن می تـوان بـه عنـوان سـالن ورزشـی و یـک منبـع درآمـدی بـرای 
هالل احمـر اسـتفاده كـرد. یوسـفی بـا اشـاره بـه حضـور فـراوان مـردم 
در منطقـه گردشـگری قایـن در ایام تعطیل وكوهسـتانی بـودن منطقه 
گفـت: زمینـی در ایـن منطقه برای ایجـاد پایگاه امداد كوهسـتان واگذار 
شـده اسـت و فرمانـداری هـم اعتباراتـی تخصیـص داده اسـت. امـا این 
درخواسـت كمـک مالـی بـرای تکمیـل ایـن پـروژه را داریـم. وی گفت: 
راه انـدازی مركـز فیزیوتراپی در طبقـه تحتانی اداره هـالل احمر نیازمند 
كمک هـای مالـی اسـت. درخواسـت یـک دسـتگاه مینی بـوس جهـت 
سـرویس ایـاب و ذهـاب نیروهای امدادی، درخواسـت مجوز بـرای ایجاد 
مجتمـع مسـکونی  و تجـاری هـالل احمـر، مجـوز و تأمین اعتبـار برای 
ایجـاد راه انـدازی مركـز آموزشـی امـداد از دیگـر درخواسـت های رئیس 
جمعیـت هـالل احمـر از خزانـه دار و ذی حسـاب هالل احمـر جمهوری 
اسـالمی ایـران بـود. وی گفت: توزیـع اعتبارات به صورت نامتعادل اسـت 
و بودجه های شـعب محدود شـده اسـت و دسـت ما در اعتبارات بسـته 
اسـت و خواسـتار پیگیـری این موضـوع هسـتیم. برنامه های ابتـکاری را 
نمی توانیـم به دلیل كمبود اعتبارات داشـته باشـیم و اجـرای برنامه های 
مـا فقـط منـوط بـه برنامه هـای ابالغـی اسـت و اگـر از میـزان مصـوب 
هـم بیش تـر كار شـود، اعتبـاری تخصیـص داده نمی شـود. یوسـفی در 
پایـان گفـت: چندین سـال اسـت كـه درآمدهـای جمعیت هـالل احمر 
شهرسـتان متمركـز بـه مركـز اسـتان واریـز می شـود، اما اگـر درصدی 
از ایـن درآمدهـا بـه شهرسـتان برگـردد هـم مـا دلخوش هسـتیم و هم 

گالیه هـای مـردم برطرف می شـود. 

گزارش

تنفســي ب حــاد  عفونــت  یــک  آنفوالنــزا   یمــاري 
ــزا  ــاي آنفوالن ــل آن ویروس ه ــه عام ــت ك ــري اس مس
ــدید  ــا ش ــف ت ــوارد خفی ــاري از م ــدت بیم ــند. ش مي باش
ــد  ــا 20 درص ــدود 5 ت ــاالنه ح ــزا س ــت. آنفوالن ــر اس متغی
ــروس در  ــال وی ــد. انتق ــر مي كن ــع را درگی ــراد  جوام از اف
ــزان  ــن می ــه بیش تری ــه  طوري ك ــت ب ــریع اس ــه س جامع
بــروز بیمــاري در عــرض 2 تــا 3 هفتــه از شــروع بیمــاري در 

جامعــه رخ مي دهــد. 
كســاني كــه در خطــر بــاالي عــوارض ایــن بیمــاري 
هســتند، شــامل افــراد پیــر، كــودكان، زنــان بــاردار و بعضــي 

از بیمــاران خــاص مي باشــند. 

* عالئم بيماري: 
ــرط،  ــتگي مف ــردرد، خس ــرما، س ــاس س ــب، احس ــامل ت ش
ــي،  ــي، درد عضالن ــزش بین ــودرد، آبری ــک، گل ــرفه خش س
ســوزش و آبریــزش چشــم و عالئــم گوارشــي كــه در 
ــتفراغ  ــوع، اس ــد ته ــود مانن ــده مي ش ــتر دی ــودكان بیش ك
ــراي  ــد ب ــان مي توان ــرفه در مبتالی ــد. س ــهال مي باش و اس

ــد.  ــي بمان ــي باق ــاي طوالن مدت ه

* عوارض بيماري: 
شــامل عفونــت ریــوي میکروبــي و از دســت دادن آب بــدن 
ــائي  ــد نارس ــن مانن ــاي مزم ــدید بیماري ه ــن تش و هم چنی

ــت مي باشــد.  ــي،  آســم و دیاب قلب
آنفوالنــزا در كــودكان ممکــن اســت عفونــت ثانویــه گــوش و 

ســینوس را ایجــاد نمایــد. 

* روش انتشار ويروس: 
ویروس هــاي آنفوالنــزا موجــود در قطــرات تنفســي، از طریق 
ــن  ــوارد ای ــب م ــوند. در اغل ــرفه و عطســه منتشــر مي ش س
ــا  انتشــار از فردبه فــرد و معمــوالً از طریــق تمــاس دســت ب
آن چــه كــه بــه ویــروس آلــوده شــده اســت و ســپس تمــاس 

دســت آلــوده بــا دهــان و بینــي فــرد منتقــل مي شــود. 
بزرگســاالن ممکــن اســت دیگــران را 1 روز قبــل از شــروع 
عالئــم تــا ٧ روز پــس از بــروز بیمــاري مبتــال نماینــد. كــه 
ایــن امــر بــه ایــن معنــي اســت كــه شــما مي توانیــد فــردي 
ــد،  ــده باش ــاد ش ــما ایج ــاري در ش ــه بیم ــل از آن ك را قب

مبتــال نمائیــد. 

* روش هاي پيشگيري از آنفوالنزا: 
ــزا  ــاي ســالم بهداشــتي در پیشــگیري از آنفوالن 1 - رفتاره

نقــش بســزائي دارد. 
2 - دریافــت واكســن آنفوالنــزا در پائیــز هــر ســال می توانــد 
از ابتــال بــه بیمــاری آنفوالنــزا یــا كاهــش شــدت آن نقــش 

داشــته باشــد. 
ــد جهــت پیشــگیري از  3 -  داروهــاي ضدویروســي مي توان

انتشــار ایــن بیمــاري مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

* واکسن آنفوالنزا: 
در حــال حاضــر در ایــران واكســن موجــود به صــورت 
آنفوالنــزا  از ویــروس كشته شــده  تهیه شــده  و  تزریقــي 
ــاه  ــاالي 6 م ــراد ب ــراي اف ــن ب ــوع واكس ــن ن ــد. ای مي باش
اعــم از افــراد ســالم و افــراد داراي بیماري هــاي مزمــن 

ــت.  ــز اس ــل تجوی قاب

ــت آن و  ــان دریاف ــه از زم ــس از دو هفت ــن پ ــر واكس تأثی
ــدن  ــزا در ب ــروس آنفوالن ــادي ضدوی ــق ایجــاد آنتي ب از طری

ایجــاد مي شــود. 
ماه هــاي مهــر و آبــان بهتریــن زمــان بــراي دریافــت 
واكســن مي باشــند، كــه البتــه در ماه هــاي پــس از آن نیــز 
تجویــز واكســن به علــت احتمــال بــروز آنفوالنــزا از مهرمــاه 

ــود.  ــع مي ش ــر واق ــت ماه مؤث ــا اردیبهش ت
* چه کساني بايد واکسن دريافت نمايند: 

1 - افراد باالي 65 سال 
2 - كودكان در سن 6 ماه تا 23 ماه 

ــاي  ــاالي 2 ســال داراي بیماري ه ــودكان ب ــن و ك 3 - بالغی
زیــر :

ــي و  ــم (  و قلب ــد آس ــوي ) مانن ــن ری ــاي مزم • بیماري ه
ــي  عروق

• بیماري هاي مزمن متابولیکي ) مانند دیابت ملیتوس ( 
• نارسائي كلیوي 

• بیماري خوني شدید ) هموگلوبینوپاتي ها ( 
• ضعیــف سیســتم ایمنــي ) از قبیــل ایــدز و مــواردي كــه 

ــود (  ــاد مي ش ــا ایج ــز داروه ــت تجوی به عل
ــه  ــه روزان ــال ك ــا 18 س ــاه ت ــن 6 م ــراد داراي س ۴ - اف

مي كننــد.  مصــرف  آســپیرین 
ــروس  ــا وی ــت ب ــتعد عفون ــول مس ــه در فص ــي ك 5 - زنان
آنفوالنــزا، در ســه ماهــه دوم و ســوم حاملگــي خواهنــد بــود. 

6 - كساني كه كودک زیر 6 ماه نگهداري مي كنند. 
٧ - كاركنــان مؤسســات درمانــي كــه در تمــاس بــا بیمــاران 

 . هستند
8 - درنهایــت اعضــاي خانواده هــاي پرخطــر فوق الذكــر 
واكســن  دریافــت  شــرایط  واجــد  گروه هــاي  از  نیــز 

 . شــند مي با
در اكثــر مــوارد، واكســن آنفوالنــزا عارضــه عمــده اي نــدارد و 
شــایع ترین عارضــه جانبــي ایــن واكســن احســاس ســوزش 

در ناحیــه تزریــق مي باشــد. 
چه كساني نباید واكسن را دریافت نمایند: 

• افرادي كه حساسیت شدید به تخم مرغ دارند. 
ــه واكســن  ــدیدي ب ــش ش ــته واكن ــه در گذش ــرادي ك • اف

ــد.  ــزا نشــان داده ان آنفوالن

ــاره  ــروز ســندرم گیلن ب • كســاني كــه در گذشــته ســابقه ب
ــزا داشــته اند.  را پــس از 6 هفتــه از دریافــت واكســن آنفوالن

• كودكان زیر 6 ماه 
ــردن  ــش ك ــس از فروك ــراد پ ــن اف ــب دار )ای ــاران ت • بیم

بیمــاري مي تواننــد واكســن دریافــت نماینــد.(  
  

رفتارهــاي خــوب بهداشــتي جهــت پیشــگیري از ابتــال بــه  
ــزا  آنفوالن

ــظ  ــان حف ــا اطرافی ــود را ب ــه خ ــاري فاصل ــدت بیم • در م
ــد.  نمائی

• حتي المقدور در زمان بیماري در منزل اقامت داشته باشید. 
• در زمــان عطســه و ســرفه، جلــوي دهــان و بینــي خــود را 

بــا یــک دســتمال بگیریــد. 
• در طــول مــدت بیمــاري به طــور مرتــب دســت هاي 

ــوئید.  ــود را بش خ
• در صــورت وجــود بیمــاري در اطرافیــان جهــت پیشــگیري 
در ابتــال بــه آنفوالنــزا از تمــاس دســت خــود بــا چشــم ها و 

بینــي و دهان تــان اجتنــاب نمائیــد.

آن چه الزم است در مورد آنفوالنزا بدانیم
اولین کارگروه تخصصی بهداشت و 

درمان درسوانح برگزارشد
با حضور سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمان وكارشـناس  
ایمنی در برابر بالیای دانشـگاه علوم پزشـکی و نمایندگانی 
از ادارات مختلـف شهرسـتان، اولیـن جلسـه كار گـروه تخصصی 
بهداشـت و درمـان در سـوانح وحـوادث در سـال 95 برگزار شـد. 
آقای حسـنی كارشـناس ایمنی و پیشـگیری از بالیای استان در 
ایـن جلسـه اظهـار داشـت: از ۴ الـی10 دی مـاه به عنـوان هفتـه 
ایمنـی در برابـر زلزلـه بـا شـعار» آگاهـی از مخاطـرات، ارتقـاء، 
تـاب آوری جامعـه« نام گـذاری شـده اسـت وكارگـروه تخصصی 
بهداشـت و درمـان از كارگروه هـای بسـیار مهـم در زمـان وقـوع 
بحـران اسـت. وی در ادامـه درخصـوص تعاریف مختلـف بحران، 
حـوادث و سـوانح و... سـخنانی را ایراد كـرد و از نمایندگان ادارات 
مختلـف درخواسـت نمـود كـه اقدامـات اداره خویـش را گزارش 
دهنـد، در ادامـه نماینـده هـر اداره گزارشـی از اقدامـات خویش 
را گـزارش نمـود و در پایـان دكتـر حمیـدی بـا تقدیر از شـورای 
اسـالمی و شـهرداری قاین در زمینه اهـدای قطعات زمین جهت 
احداث و احدهای بهداشـتی و... درخصوص نیازها از جمله زمین 

مـورد نیـاز ایجاد سـوله بحـران و....  توضیحاتـی را ارائه داد.

کارگاه  یک روزه مراقبت آنفوالنزا 
درشهرستان قاینات برگزارشد

بـه همت واحـد پیشـگیری و مبارزه بـا بیماری هـای مركز 
بهداشـت شهرسـتان كارگاه مراقبت آنفوالنزا ویژه پزشـکان 
و كاردان وكارشناسـان مراكـز بهداشـتی و درمانـی و واحدهـای 
تابعه در محل سـالن اجتماعات شـهید مصطفوی با حضور آقای 
دكتـر شایسـته مدیرگروه بیماری هـا و آقای جمع آور كارشـناس 
بیماری هـای مشـترک بیـن انسـان و دام مركز بهداشـت اسـتان 
و سـایر گروه هـای فوق الذكـر در شهرسـتان قاینات برگزار شـد.

ابتدا دكتر شایسـته درخصوص مدل آموزشـی شـیپ و تاریخچه 
و كاربـرد آن و سـپس در مـورد  آنفوالنـزا و راه هـای انتقـال آن، 
گروه هـای در معـرض خطر و وضعیت بیماری در اسـتان وكشـور  
و هم چنیـن راه های پیشـگیری از جمله: رعایت بهداشـت فردی، 
واكسیناسـیون و...توضیحات مفصلی را ارائـه داد و در پایان اظهار 
داشـت، » انسـان سـالم، محور توسـعه پایدار« اسـت و سپس به 
سـؤاالت حاضریـن پاسـخ داد. سـپس آقای دكتر بخشـی رئیس 
اداره طیـور دامپزشـکی اسـتان خراسـان جنوبـی، درخصـوص 
آنفوالنـزا درپرنـدگان، راه های انتقـال، عالئم بیمـاری درپرندگان 
وگروه هـای در معـرض خطـر و... توضیحـات كاملـی ارائـه داد و 
در ادامـه آقـای داوری كارشـناس بیماری هـای مشـترک مركـز 
بهداشـت شهرسـتان، درخصـوص راه هـای پیشـگیری و نحـوه 
اسـتفاده از وسـائل حفاظت فردی در زمینه پیشگیری از بیماری 
آنفوالنـزا به صـورت عملـی آموزش هـای الزم را به حاضریـن ارائه 
داد و درپایـان تالـی، درخصـوص نحـوه ثبت موارد شـبه آنفوالنزا 
در پرتـال مربوطـه به صورت عملی آمـوزش داد و در زمینه اجرای 
برنامـه ریشـه كنی فلـج اطفـال كـه طـی 2 مرحلـه در دی )25 
لغایت30( و بهمن 95 )30 لغایت ۴ اسـفند( درتمام روسـتاهای 
شهرسـتان و تمامی مناطـق زیركوه اجرا خواهد شـد، توضیحات 

الزم را ارائـه داد.
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هفته گذشـته استاندارخراسـان جنوبی سفری به 
قاین داشـت در این سـفر وی ضمـن حضور در 
شـورای اداری شهرسـتان و بازدیـد از شـهرک 
صنعتـی قاین و برخـی پروژه هـای عمرانی قاین 
در مـورد طرح هـای نیمه تمام و در دسـت اقدام 
عمرانـی قایـن مواردی را بیان کـرد که در ادامه 

گزارشـی از آن را مالحظـه می کنید. 
***

• تأکيد استاندار بر فعال شدن بخش خصوصی 
در فوالد قاين

 اسـتاندار خراسـان جنوبـی در بازدیـد از بخش های 
مختلـف شـركت فـوالد صنعـت قاینـات در جمـع 
خبرنـگاران گفت: فوالد قاین طـرح مهم صنعتی در 
حـوزه فلـزات در اسـتان اسـت. پرویزی گفـت: طرح 
فـوالد قایـن مشـکل مالکیـت و شـراكت با یکـی از 
نهادهـای عمومی داشـت كه بـا پیگیری های صورت 
گرفته مشـکل رفع شد. هم اكنون سـازمان توسعه و 
نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایـران »ایمیدرو« و 
سـرمایه گذار بخش خصوصـی دو شـریک این طرح 
هسـتند. وی تصریـح كـرد: از امـروز سـرمایه گذار 
بخـش خصوصـی باید پای كار حاضر باشـد و سـهم 
خود را تأمین كند و ایمیدرو هم هیچ مشـکلی برای 
پرداخت سـهم خود ندارد. وی افزود: آمادگی هسـت 
كه این طرح سـرعت بیشـتری پیدا كنـد و اگر همه 
دسـت اندركاران در اجـرای طـرح حضـور یابنـد، تـا 
یـک سـال آینـده این طـرح صنعتی به بهره بـرداری 
خواهـد رسـید و اگر هم پای كار نباشـند، دولت هم 
راه كاری بـرای خلع ید از بخـش خصوصی دارد، ولی 
هیچ وقـت مـا نـه چنیـن آرزویـی داریم و نـه چنین 

دیدگاهـی و امیـدوار هسـتیم كـه بخـش خصوصی 
پـای كار بیایـد و پیگیـر شـود و تـالش داریـم ایـن 
مجموعـه به طور كامل اجرا شـود. اسـتاندار در ادامه 
بیان كرد: دو شـهرک صنعتی در قاینات وجود دارد، 
شـهرک صنعتی شـماره یک هم فضای خالی دارد و 
هـم ده ها مجموعـه صنعتی كه سـاختمان احداث و 
نیمه تمـام طرح هـا را رها كردند، بـرای این مجموعه 
بایـد سـرمایه گذار پیـدا تـا واگـذار شـود. وی افزود: 
بخشـی از سـرمایه مملکـت در خیلـی از شـهرک ها 
بلوكه شـده اسـت، هر جا سـرمایه گذار بومی باشـد، 
آن را راه انـدازی می كنـد و وقـت زیـادی بـرای احیا 

ایـن مجموعه ها نیاز اسـت.
پرویـزی درخصـوص بازارچـه مـرزی یـزدان، نیـز 
افغانسـتان  مسـئولین  بـا  پیگیری هایـی  گفـت: 
داشـته ایم و آن هـا متمایـل به گمرک شـدن یکی از 
بازارچه هـای اسـتان هسـتند و ما هـم  به جد پیگیر 
این موضوع و بازگشـایی بازارچه یـزدان خواهیم بود 
كـه پس از بازگشـایی یکـی از بازارچه های یـزدان و 
یـا ماهیـرود به گمرک تبدیل شـود و در حال حاضر 
منتظر پاسـخ  از سـوی مسئولین افغانستان هستیم 
كـه درصـورت اعالم افغانسـتان ظرف یک مـاه تمام 

امکانـات را آمـاده خواهیـم كرد.

•  اولويت تکميل پروژه های نيمه تمام
از سـخنان خـود  بخشـی  در  اسـتاندار  هم چنیـن 
درجلسـه شـورای اداری قایـن در مـورد پروژه هـای 
عمرانـی قایـن گفت: نماینده شهرسـتان درخصوص 
فـوالد قایـن گالیـه ای كـرده بود كـه چرا سـفر وزیر 
به شهرسـتان قاین انجام نشده اسـت، درصورتی كه 
اگـر قرار بـود رسـانه ای شـود؛ ما جلسـات متعددی 

در رابطـه بـا صنعـت در تهـران داشـته ایم و بـا آقای 
كرباسـیان اتمـام حجـت كرده ایـم و با بنیـاد بركت 
هم صحبت شـده و خواهش كردیـم كه بنیاد بركت 
از سـرمایه گذاری خـارج شـود و سـهم خـود را بـه 
ایمیـدرو بدهـد و بـه سـرمایه گذار بخـش خصوصی 
هـم گفتـه شـده اسـت كـه اگـر خواسـته باشـید 
راه انـدازی فـوالد را طـول دهیـد، حتمـاً پیگیـری 
خواهـم كـرد و مـا نمی توانیـم خـود را معطـل ایـن 
افـراد كنیـم و بـه آقـای كرباسـیان هـم گفته شـد، 
مهلـت تعیین شـود كه اگـر در مهلت مقـرر تحویل 
داده نشـود خلـع  یـد خواهد شـد. اما اعتقـاد ما این 
اسـت كـه سـرمایه گذار بیایـد و تکمیلش كنـد. وی 
افـزود: امیدواریم مشـکالت موجـود دركارخانه فوالد 
قاینـات هرچه سـریع تر مرتفع و شـاهد افتتـاح این 
كارخانـه باشـیم. پرویـزی، بـه اقدامـات انجام شـده 
درخصـوص دوبانـده كردن مسـیر ارتباطی بیرجند- 
قاین اشـاره كرد و افزود: آن چه در طول این 3 سـال 
انجام شـده و پولی كـه ما پرداخت كرده ایـم، در این 
3 سـال بیـش از 8 سـال گذشـته بـود و تخصیـص 
ویـژه ای هـم از دكتر نوبخـت برای این جـاده گرفته 
شـد و بـه زودی تخصیـص خواهـد یافـت. امیدواریم 
تجهیـز و بهره برداری از اورژانس بیمارسـتان قاین تا 
پایان سـال به نتیجه مطلوب برسـد. وی درخصوص 
بیمارسـتان دوم قایـن گفـت: در جمـع نماینـدگان 
اسـتان بـه نماینـده شهرسـتان قاینـات و زیركـوه 
گفتـه شـد، كـه اولویـت مـا، پروژه هـای نیمه تمـام 
اسـت. بیمارسـتان فـردوس، بیمارسـتان خوسـف، 
بیمارسـتان بیرجند، اورژانس نیمه تمام بیمارسـتان 
قایـن و درمیـان و حاجی آبـاد تا تمام نشـود، عاقالنه 
نیسـت در جای دیگر كلنگ بزنیم. اسـتاندار با بیان 
در  بایـد  اجرایـی  دسـتگاه های  مسـئولین  این كـه 
فواصـل زمانی به شهرسـتان ها و ازجمله شهرسـتان 
قایـن سـفر كـرده و از نزدیـک در جریـان مسـائل و 
مشـکالت قـرار گیرنـد، افـزود: تفویـض اختیـار بـه 
مدیران شهرسـتانی درخصوص برخی از استعالمات 
و نیـز اختیـارات اداری كـه موجـب تسـهیل امـور 
می گـردد، نیز باید در دسـتوركار مسـئولین اسـتانی 
قـرار گیـرد. وی درخصـوص شـهرداری ها و تغییـر 
كاربـری اراضـی گفـت: بـرای تغییـر كاربـری نیازی 
به موافقت مسـئولین دسـتگاه ها نیسـت و شـهردار 
و شـورا حـق نـدارد، یک متر زمیـن یا پـول در ازای 
ایـن تغییـر از مردم بگیرند كه درصورت مشـاهده به 

دادگاه معرفـی خواهند شـد.

استاندار در سفر به قاین تشریح نمود: 

سرانجام فوالد / وضعیت پروژه های نیمه تمام


