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کمک به ثبات مدیریت فرهنگی
 الزمه توسعه فرهنگی

یکـی از اداراتـی کـه در طول سـال های گذشـته، همواره 
از نداشـتن ثبـات مدیریتـی و مدیرانـی از جنـس خـود 
اداره  رنـج می بـرد،  اداره  آن  از درون  بگوییـم،  بهتـر  یـا 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی قاین بـود. از ابتدا تأسـیس این 
اداره در قاینـات همـواره مدیرانـی از سـایر دسـتگاه ها و 
ادارات به خصـوص آمـوزش و پـرروش، بر صندلی ریاسـت 
ایـن اداره تکیـه زدنـد. مدیرانـی کـه همـه آن هـا در یـک 
نکتـه بـا یکدیگـر مشـترک بودنـد و آن، این کـه انتصـاب 
آن هـا، به نوعـی سیاسـی بـود و عمـًا ریاسـت ایـن اداره، 
باتوجـه بـه اوضاع و احوال کلی سیاسـی کشـور و گرایش 
سیاسـی فرمانـدار و یـا نماینده مشـخص می شـد. انتصاب 
مدیرانـی بـا چنیـن ویژگی هایـی، اوالً سـبب می گشـت تا 
آنـان مدتـی را صـرف آشـنایی با فضـا کلی حاکـم بر این 
نهـاد، هـم در سـطح شهرسـتان و هـم اسـتان نماینـد و 
آشـنایی آنـان با مسـائل و مشـکات و چالش هـای عرصه 
فرهنـگ و هنـر در قاینـات نماینـد، کـه زمـان و انـرژی 
فراوانـی را از آنـان می گرفـت. از سـویی چـون مشـخص 
بـود و ایـن مدیـران نیـز به خوبـی می دانسـتند، کـه دیـر 
یـا زود بایـد ایـن سـمت را هـم به دالیـل اداری )مأمور به 
خدمات شـدن از اداره دیگـر( و یـا به دالیـل سیاسـی بایـد 
تـرک کننـد، پـس طبعـاً نـه امـکان و نه انگیـزه ای بـرای 
ثمربخـش  و  طوالنی مـدت  برنامه هـای  اجـرا  و  طراحـی 
اقداماتـی کـه اصطاحـاً  انجـام  بـا  بنابرایـن  نداشـتند و 
»دهـان پرکـن« هسـتند، سـعی می کردنـد، رزومـه کاری 
خـود را بـرای ارتقـاء و در سلسـله  مراتـب اداری دیگـر، 
بهبـود بخشـند. اثـرات منفـی این وضعیـت نیاز به شـرح 
نـدارد و شـاید نمونـه بـا ارزش ایـن باشـد، کـه ایـن اداره 
پـس از قریـب بـه 25 سـال کـه از تأسـیس آن می گذرد، 

هنـوز سـاختمان اداری مسـتقل و مناسـب نـدارد. 
اکنـون چند ماهی اسـت، که آقای میرزنگویـی، عهده دار 
سـمت ریاسـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی قاینـات 
گردیـده اسـت. ایـن بـرای اولیـن بـار اسـت که فـردی از 
داخل مجموعه این اداره با سـابقه مناسـب که آشـنایی با 
مسـائل و مشـکات و چالش هـا در عرصـه فرهنـگ و هنر 
قاینـات دارد، و عملکـرد وی در این مـدت کوتاه در قیاس 
بـا مدیـران قبلـی بـه مراتـب بهتـر بوده اسـت، عهـده دار 
ایـن سـمت شـده اسـت و از ایـن رو نبایـد گذاشـت، این 
تجربـه، بـه امـری تلـخ و شکسـت خـورده تبدیـل گردد. 
این کـه عملکـرد وی در این مـدت چگونـه بـوده و وی باید 
فرهنگـی،  توسـعه  بـرای  را  برنامه هایـی  و  تدبیرهـا  چـه 
اندیشـه و اجـرا کنـد، بحثـی اسـت کـه بایـد فعـاالن و 
دلسـوزان آگاه ایـن عرصـه، درباره آن اظهارنظـر کنند. اما 
نکتـه مهم این اسـت کـه نبایـد از پویایی ایجادشـده بین 
انجمن هـا و همچنیـن ایجـاد فضـای آموزشـی مناسـب با 
تأسـیس آموزشـگاه های مربوطـه و نیـز اخیـراً کلنگ زنـی 
نفی کننـده  و  پوشـید  اداری، چشـم  و سـاختمان  پاتـو 

اقدامـات اخیـر بود.

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

به بهانه واقعه تلخ قتل آتنا و نگاهی متفاوت به فیلم هیس! 
دخترا فریاد نمی زنند

آگاه سازی، راه کار پیشگیری)1(
مــرداد 92  فیلــم هیــس! دختــرا فریــاد نمی زننــد، بــه 

اکــران عمومــی در آمــد. ... 

مشکل سونوگرافی قاین، منتظر تدبیر مسئولین 

نبود امکانات یا 
نامناسب بودن دستگاه 
یکی از مشکالت تقریباً کهنه و آزاردهنده برای ...

نگاهی به مشکالت شهرک ولیعصر

فرزند طرد شده قاین
ــی،  ــور می کن ــه عب ــیایی ک ــاده آس ــذر ج  از زیرگ

ــا ... ــاب و ی ــکوهای پرت ــدن از س ــس از ردش پ
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اندیشه

گزارش

گزارش

صفحه 2

هـدیه رهبـر 
معظم انقالب 

اسـالمی
 به زوج کتابدار

ریاست شبکه بهداشت و درمان قاینات با تشریح برنامه ها در حوزه سالمت و درمان تأکید کرد:

لزوم همکاری و هم افزایی مسئوالن قاینات جهت رفع مشکالت درمانی
 اخذ مجوز دانشکده پیراپزشکی

صفحه4

در نامه جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد قاینات به نماینده قاینات و زیرکوه مطرح شد:

 خودداری از تالش برای ایجاد تغییرات مدیریتی 
در دانشگاه آزاد قاینات
صفحه4
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فرصت خدمت به کشور

یلی هــا کــه عاشــق کشورشــان هســتند، دوســت خ
ــان  ــد و نش ــش بیای ــاص پی ــی خ ــد، فرصت دارن
دهنــد کــه تــا چــه انــدازه حاضرنــد، بــرای ســرزمین 
ــه  ــد. مــن ب ــدم بردارن ــا تمــام وجــود ق مادری شــان ب
شــما پیشــنهاد می کنــم، منتظــر رخ دادن هیــچ اتفــاق 
بزرگــی نباشــید. خاموش کــردن یــک المــپ اضافــه، 
ــزدن  ــد، بوق ن ــه می کن ــه چک ــی ک ــیر آب ــتن ش بس
در جایــی کــه نیــاز نیســت، خاموش کــردن تلویزیــون 
وقتــی نگاهــش نمی کنیــد، نریختــن آشــغال در 
ــا  ــدام از این ه ــر ک ــا و ... ه ــار جاده ه ــت و کن طبیع
گامــی کوچــک امــا مؤثــر اســت. فقــط تصــور کنیــد 
هــر روز، هــر ایرانــی یــک گام کوچــک و هوشــمندانه 
بــردارد، آن وقــت روزی 80 میلیــون کار خــوب خواهیم 
ــرزمین مان  ــرای س ــدم ب ــون ق ــتاد میلی ــت. هش داش

ایــران.  

بهترین خاطره تحصیلی 

ز کوفی عنان )دبیرکل سـابق سـازمان ملل( پرسـیدند: ا
بهتریـن خاطـره شـما از دوران تحصیـل چـه بـود؟ او 
جواب داد: »روزی معلم ما وارد کالس شـد و برگه سفید 
رنگی را به تخته سـیاه چسـباند. در وسـط آن لک هایی 
بـا جوهر سـیاه نمایـان بود.« معلـم پرسـید: »بچه ها در 
ایـن برگـه چه می بینیـد؟« همـه جـواب دادنـد: »یک 
لکـه سـیاه آقـا.« معلـم گفـت: »بچه هـای عزیـز! چـرا 
بـا این همـه سـفیدی اطـراف، لکـه سـیاه را ندیدیـد؟« 
کوفی عنـان می گویـد: » از آن روز تـالش کـردم، اول 
سـفیدی)خوبی ها، نـکات مثبـت، روشـنایی ها( را بنگرم.« 

اجتماعی

هدیه رهبر معظم انقالب اسالمی 
به زوج کتابدار

نـــدی پـــیش محمــد  چ
در  حســینی  توانــا 
ــه  ــندیده هزین ــی پس اقدام
مراســم عروســی خــود را 
بــه کــودکان یتیــم مریوانــی 
هدیــه و جشــن ازدواج خــود 
ــود در  ــر خ ــراه همس را هم
ــردوش  ــتا س ــه روس کتابخان
در  و  ســادگی  نهایــت  در 
فضایــی معنــوی و باحضــور نزدیــکان و همچنیــن 
اعضــاء فعــال کتابخانــه عمومــی روســتا ســردوش 
ــر  ــرد. رهب ــزار ک ــف برگ ــه تکل ــه دور از هرگون و ب
ــه  ــدام خیرخواهان ــن اق ــس از ای ــاب پ ــم انق معظ
ــد  ــد کام ا... مجی ــک جل ــی، ی ــدار مریوان زوج کتاب
بــه ایشــان اهــدا کــرد. در صفحــه اول قرآن کریــم، 
ــت:  ــده اس ــته ش ــان نوش ــم ایش ــه به قل ــن جمل ای
ــه زوج عزیــز کتــاب دوســت.  بســمه تعالی اهــداء ب

ــه ای. ــی خامن ــید عل ــاءا... س ــد انش ــارک باش مب

تأثیر کار مسجدی

حرکــت م و  بســیج  بــزرگ  پایــگاه  ســجد، 
ــد در مســجد  فرهنگــی اســت. شــیوه کار را بای
آموخــت، کــه چــه کار کنیــم. اوالً بــه شــما عــرض 
ــان  ــن خودت ــا مأمومی ــما ب ــه ش ــی ک ــم حرف بکن
نطــق  از  می زنیــد،  خودتــان  مســجدی های  و 
ــر  ــب کارآمدت ــا به مرات ــد این ه ــی و مانن تلویزیون
ــم  ــرض کرده ای ــن را ع ــا ای ــت. باره ــر اس و مؤثرت
کــه نــگاه چشــم در چشــم و جلســه نزدیــک کــه 
نفــس گوینــده بــه شــنونده می خــورد، یــک چیــز 
دیگــری اســت. ایــن فقــط هــم در اجتماعــات مــا 
تجلــی دارد، البتــه در کل اســام در نمازهــای 

ــت. ــن هس ــا، چنی ــال این ه ــه و امث جمع

 
شگفتی های تاریخ ساز

ــان ا ــن ایم ــت، ای ــوی اس ــدر ق ــزه چه ق ــن انگی ی
از  ایــران،  از  کــه  اســت،  شــفاف  چه قــدر 
افغانســتان، از کشــورهای دیگــر راه می افتــد،... 
ــک  ــی ر ود در ی ــذرد، م ــش می گ ــی راحت از زندگ
کشــور غریــب، در یــک خــاک غریــب، در راه خــدا 
می رســد.  شــهادت  بــه  و  می کنــد  مجاهــدت 
ایــن چیــز کوچکــی اســت؟ قــدم بــه قــدم تاریــخ 
انقــاب اســامی از ایــن شــگفتی های تاریــخ ســاز 
ــت. ــگفتی اس ــا ش ــت، این ه ــده اس ــود دی ــه خ ب

رهبری و سیره  با کالم 

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

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

ــده  ــانم ب ــان را نش ــه دانای ــم! راه خان ــدای خوب خ
ــن.  ــم ک ــا را نصیب ــا  آن ه ــرت ب ــق معاش و توفی
ــب اســت.   ــب نیســت، نپرســیدن عی ندانســتن عی
بپرســم تــا آگاه شــوم و دوســتانی جدیــد بــه 
ســرمایه معنــوی زندگــی ام بیفزایــم، تــا تنهــا 

ــم. نباش

نوشته دل 

مجتبی دشتی
اعتیاد پژوه

مـرداد 92  فیلـم هیس! دخترا فریـاد نمی زنند، 
بـه اکران عمومـی در آمد. بعدهـا در ورامین، 
دختربچـه ای  آتنـا  پیـش  چنـدی  و  شـیراز 
هفت سـاله، در پارس آبـاد مغـان، قربانـی آزار 
و اذیـت جنسـی مردی سـنگدل قـرار گرفت. 
مجتبـی  کـه  را  یاداشـتی  منظـور  به همیـن 
و  آسیب شناسـی اجتماعی  کارشـناس  دشـتی 
اعتیادپـژوه در همـان ایـام بـه دفتر چنـد مجله 
از جملـه خانواده سـبز، هفـت روز زندگـی و 
طنین قاینات ارسـال کرد، اما متأسـفانه منتشـر 

نشـد را مجـدد، از نظـر می گذرانیـم. 

***
بــه ب تمایــل  خیلــي  مــا  از  عضــي 

هــم  اگــر  و  نداریــم  ســینمارفتن 
ــاي  ــات فیلم ه ــت و موضوع ــا کیفی ــم، ب رفته ای
ــه را در  ــن تجرب ــرار ای ــل تک ــده، تمای اکران ش
ــه  ــینمارفتن ب ــگ س ــا فرهن ــم و ی ــود نداری خ
و  نــدارد  کاربــرد  براي مــان  صحیــح  بیــان 
موجــود،  آثــار  کپي رایت کــردن  متأســفانه 
کاهــش و کســادي رونــق کار را بــه همــراه 
جــذب  بــراي  روانــي،  نظــر  از  کــه  دارد، 
مخاطــب بي تأثیــر نیســت، امــا مــن جــزو 
دســته دیگــري از مخاطبــان فیلــم هســتم کــه 
معمــوالً حقــوق مؤلــف و کارگــردان را رعایــت 
ــرده  ــي روي پ ــه فیلم ــي ک ــم و از زمان مي کن
ــا و  ــه کلوپ ه ــار ورود ب ــي رود، انتظ ــینما م س
ــي  ــم و گاه ــي را مي کش ــش خانگ ــبکه نمای ش
ــول  ــه ط ــم ب ــاه ه ــد م ــه چن ــار ب ــن انتظ ای
ــر  ــم را زودت ــن فیل ــا اي کاش ای ــد. ام مي انجامی
امــروز،  دست نوشــته هاي  تــا  مي دیــدم 
ــد.   ــهراب نباش ــرگ س ــس از م ــدارویي پ نوش
ــاری  ــی اجب ــش توفیق ــدی پی ــال چن ــه هرح ب
ــاد  ــا فری ــس! دختره ــم هی ــا فیل ــت داد ت دس
ــار  ــی در کن ــل خانوادگ ــد، را در محف نمی زنن
ــا بنشــینم  ــه تماش ــادم ب ــر و دام همســر، دخت
ــم احساســات  ــا انتهــا فیل کــه البتــه از ابتــدا ت
زیــادی را تجربــه کــردم، از جملــه: کینــه، 
ــم  ــی از فیل ــم و در لحظات ــرس، خش ــرت، ت نف
ــا چشــمان بهــت زده  هــم شــرم و خجالــت را ب
همــراه داشــتم. بعــد از فیلــم در خلــوت خویش 
بعضــی از احساســاتی کــه در بــاال ذکــر کــردم، 
ــت، از  ــیدن وا داش ــکوت و اندیش ــه س ــرا ب م
ذهنــم می گذرانــدم کــه ایــن فیلــم شــاید 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن داشــته باشــد 
و شــاید هــم بــر ســر عــادت و تکــرار مکــررات 
هــر آن چــه را کــه می بینــم، در مــوردش نقــد 
دســت به قلم  اغلــب  و  می کنــم  بررســی  و 
ــن  ــم به دســت شــدم و حاصــل ای می شــوم. قل
ــه در  ــت ک ــی اس ــایی مطالب ــل و قلم فرس تأم

می خوانیــد. ذیــل 
نــگاه  نخســت،  نــگاه  متفــاوت:  نــگاه  دو 
کارشناســانه در مــورد عوامــل تولیــد، داســتان، 

گریــم، بازیگــر، کارگردانــی و ... کــه شــاید 
ــق  ــوان ح ــه نت ــن عرص ــدان ای ــدازه منتق به ان
مطلــب را ادا کــرد و نــگاه دیگــر، بررســی 
ــل،  ــیب، دالی ــک آس ــکل گیری ی ــی ش چگونگ
ــت  ــل و پیشــگیری از تکــرار آن و در نهای عوام
ــم.  ــتان فیل ــه در داس ــیب مطروح ــش آس کاه
خانــم درخشــنده، هماننــد هــر زن دیگــری کــه 
در جامعــه حضــور دارد، ایــن حــق را داراســت 
ــت  ــود حمای ــیت خ ــه  اول از جنس ــه در وهل ک
ــای  ــر فیلم ه ــه در اکث ــد، روح فمنیســتی ک کن
کارگردانــان زن ایرانــی مشــهود اســت، در ایــن 
ــم  ــه چشــم می خــورد. خان ــاًل ب ــم هــم کام فیل
ــه  ــرده ب ــس! ســعی ک ــم هی درخشــنده در فیل
نوعــی )فمنیســم( را بــه مخاطــب القــاء و 
ــی را  ــکار عموم ــد و اف ــازی کن ــا برجسته س ی
به ســمت درک و لمــس مفهــوم زن گرایــی کــه 
پدیــده نوظهــور قرن بیســتم بــوده، بکشــاند. او، 
بیــان فیلــم را بــر اســاس تضــاد میــان ســیاه و 
ــل درک و  ــگ، قاب ــورت پررن ــه به ص ــفید ک س
ــاید  ــت و ش ــذارده اس ــان گ ــت، بنی ــس اس لم
ســکانس هایی  در  حقیقــت،  بیــان  در  هــم 
بزرگ نمایــی هــم کــرده، کــه در  فیلــم  از 
اســتاندارهای  و  انــدازه  از  فراتــر  جهاتــی 
واقعــی جامعــه اســت. تــم و فضایــی کــه 
از  نــادر  جدایــی  هم چــون:  فیلم هایــی  در 
ــن  ــم اســت، در ای ــوش حاک ســیمین، نارنجی پ

ــت. ــوس اس ــهود و ملم ــاًل مش ــم کام فیل
ــداد و  ــد، روی ــاد نمی زنن ــا فری ــس! دختره هی
ــر آن  ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــخ اس ــی تل حقیقت
ســرپوش گذاشــت و نــه در بــوق و کرنــا کــرد، 
ــخ و  ــاق تل ــودکان، اتف ــه ک ــاوز ب ــت تج حکای
ناخوشــایندی اســت، کــه قربانیــان زیــادی دارد 
ــف دارد  ــف شــدت و ضع ــع مختل ــه در جوام ک
ــردن  ــان و بازگوک ــه بی ــد ب ــی معتق ــه برخ ک
موضــوع بــرای شناســایی و اتخــاذ راه کاری 
بــرای پایــان دادن بــه ایــن جریــان دارنــد 
اتفاقــات  ایــن  می گوینــد،  هــم  گروهــی  و 
آن قــدر هــم شــایع نیســت، کــه افــکار عمومــی 

ــود. ــر نم ــه آن آگاه و درگی ــبت ب را نس
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــم، ســعی ب در داســتان فیل
نشــان دهــد واقعیــت اســت کــه در پــس  پــرده، 
ــن  ــا در ذه ــه م ــر آن چ ــود و ه ــروز می ش پی
رقــم می زنیــم، نمی توانــد حقیقــت محــض 

باشــد.
ــی  ــاوت و موضوع ــی متف ــه موضوع ــس! ب هی
کــه نیــاز بــه جســارت دارد، پرداختــه و از ایــن 
ــد  ــی باش ــور توجه ــم درخ ــد فیل ــر می توان نظ

کــه توانســته اســت، نظــر عامــه مــردم را جلــب 
کنــد.

ــت،  ــط قرمزهاس ــی از خ ــور از برخ ــس! عب هی
شــاید ایــن عبــور، ابتــدا ماجــرا پرداختــن 
ــوآوری  ــد، ن ــتان ها نباش ــه داس ــن گون ــه ای ب
ــول  ــد، تح ــت از رش ــی حکای ــارت گاه و جس
و  آگاهــی  بــه  منجــر  کــه  تغییراتــی  و 
ــی  ــد خیل ــا بای ــود، دارد ام ــازی می ش ایمن س
محتاطانــه ســوژه ها و موضوعــات را ســبک 
و ســنگین کــرد تــا به جــای درســت کردن 
نابینــا نکــرد و مســائل  را  ابــرو، چشــمانی 
ــردم  ــه درد م ــه ب ــروری ک ــیه ای و غیرض حاش
افــکار  به عنــوان  را  نمی خــورد،  جامعــه  و 
عمومــی در جامعــه تزریــق نکــرد، بهتــر اســت 
ــط  ــروز و بس ــه ب ــرد ک ــه کارب ــیوه هایی را ب ش
ــی  ــکار عموم ــه و اف ــا، جامع ــردن آن ه پیدا ک
کاربــردی  راه کاری  و  آگاهــی  به ســمت  را 
ــه  ــتانی ک ــا داس ــم ب ــه فیل ــد. البت ــت کن هدای
پیــش می کشــد، هــزاران ســؤال در ذهــن 
ــوب  ــیار خ ــه بس ــد ک ــاد می کن ــب ایج مخاط
اســت و ماحصــل آن اندیشــیدن و رســیدن بــه 
ــدان از  ــت فرزن ــرای مصونی ــالش ب ــی و ت آگاه
ــد  ــش بای ــا از پی ــت، ام ــی اس ــرات احتمال خط
بســتری فراهــم نمــود تــا از برداشــت های 
ــاب  ــگ اجتن ــا فرهن ــر ب ــی و مغای ــر اصول غی
ــه نظــر برخــی منتقــدان نقــاط ضعــف  کــرد. ب
ــوان  ــه می ت ــود دارد، از جمل ــم وج ــم در فیل ه
بــه دیالوگــی کــه بــرای پلیــس فیلــم بــا بــازی 
ــده،  ــه ش ــر گرفت ــم پور( در نظ ــید هاش )جمش
ــرام  ــرای احت ــود، ب ــر ب ــه بهت ــرد ک ــاره ک اش
ــن  ــدار، ای ــن قشــر زحمتکــش و قانون م ــه ای ب
ــر  ــه دیگ ــد، نکت ــه نمی ش ــه کار گرفت ــاظ ب الف
ــان، در  ــک حمیدی ــوب باب ــازی خ ــار ب در کن
ــخصیت  ــه ش ــالی، ک ــی و میان س ــا جوان دو نم
ــت،  ــوب و به جاس ــیار خ ــی بس ــم جوان و گری
امــا دوران میان ســالی بــا گریمــی ســنگین 
ــس  ــال پ ــد س ــن چن ــی ای ــوالً در ط ــه معم ک
متواضــع  آدم هــای  چهــره   بــر  انقــالب  از 
مذهبــی و شــخصیت های معنــوی دیده ایــم، 
در ایــن فیلــم متأســفانه کارکتــر مــرد نحیــف، 
ــخصیت  ــرای ش ــا ب ــن زیب ــا محاس ــربه زیر ب س
منفــی فیلــم در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
ــاند و  ــش می کش ــه چال ــن انســان را ب ــه ذه ک
به نوعــی می تــوان گفــت، نمــادی کــه در بیــن 
مــردم بــه عنــوان مــالک و ارزش اســت، نقــش 
می بــازد. اگــر در یــک فیلــم، جادوگــر بینــی اش 
ــد نباشــد، قســمت های دیگــر،  ــی هــم بلن خیل

در  امــا  می کنــد،  پوشــانی  هــم  را  نقــش 
شــخصیت یــک فــرد مازوخیســم، محاســن 
را  ذهنــی  معــادالت  محجــوب،  و چهــره ای 
برهــم می زنــد، امــا هرچــه هســت، فیلــم 
ــد را در  ــای امی ــنده، ج ــوران درخش ــم پ خان
دل هــا بــاز می کنــد، کــه فضــا می توانــد بــرای 
ــاندن  ــش کش ــه چال ــی ب ــی و حت ــد و بررس نق
بعضــی از معضــالت کــه مــا گاهــی آن را پشــت 
حصــار تعصــب و گاهــی هــم آبــروداری پنهــان 
می کنیــم، بــاز شــود، دیگــر نیــاز نیســت 
آتشــی را زیــر خاکســتر پنهــان کــرد، بایــد در 
ــت. ــی گام برداش ــمت آگاه ــه س ــیر ب ــن مس ای
ــه  ــم ک ــی فیل ــی اصل ــم و قربان ــورد فیل در م
کودکاننــد، می تــوان این طــور بیــان کــرد، 
به همین خاطــر  و  ضعیف ترنــد  کــودکان 
ــیب های  ــرض آس ــاالن در مع ــتر از بزرگس بیش
عاطفــي، جســمي و روح و روانــي و از همــه 
سوء اســتفاده های  معــرض  در  مهم تــر 
از  سوء اســتفاده  دارنــد.  قــرار  بزرگترهــا 
پیشــرفته  از  جوامــع،  همــه  در  کــودکان 
ــت،  ــده اس ــزارش ش ــده گ ــا عقب مان ــه ت گرفت
امــا توجــه و شــناخت کــودک و همچنیــن 
ــار  ــه رفت ــود، ک ــب می ش ــا موج ــای آن ه نیازه
بهتــری نســبت بــه آن هــا داشــته باشــیم. بــرای 
مختلــف  روش هــای  از  می توانیــم  ایــن کار 
مشــاوره ای  کالس هــای  در  شــرکت  ماننــد 
مناســب،  کتاب هــای  مطالعــه   آموزشــی،  و 
مشــورت بــا افــراد آگاه و مطلــع و ... بهــره 
ــر ماســت کــه پذیــرش مســئولیت ها  گیریــم. ب
ــادر،  ــدر، م ــوان پ ــود به عن ــف خ ــام وظای و انج
معلــم، سرپرســت و ... نســبت بــه کــودکان 
ــی،  ــه خطرات ــم چ ــم و بدانی ــده گیری را به عه
مي کنــد.  تهدیــد  را  فرزندان مــان  امنیــت 

بــر خــالف نظــر برخــي، آگاه ســازي نــه این کــه 
جنبــه بدآمــوزی نــدارد، بلکــه در مصون بــودن 
ــذار اســت،  ــي تأثیرگ ــا از خطــرات احتمال آن ه
ــا فرزندان مــان  ــد ایــن خطــرات را شــفاف ب بای
مــورد  در  را  آن هــا  و  گذاریــم  میــان  در 
ــیدن،  ــد سیگارکش ــی مانن ــیب های اجتماع آس
رفتارهــای  اعتیــادآور،  مــواد  بــه  اعتیــاد 
پرخطــر، سوءاســتفاده های احتمالــی توســط 
ــی  ــه آگاه ــی ها و ... ب ــا همکالس ــا و ی بزرگتره
رســانیم. اگــر ایــن آمــوزش و آگاهــي از طــرف 
والدیــن انجــام نپذیــرد، بــه ناچــار فرزنــدان بــه 
ــد  ــران مي آموزن ــح، آن را از دیگ ــکل ناصحی ش
از  بعضــي  انــکار  و  پنهــان کاري  موجــب  و 

رفتارهــاي منفــي مي شــود

به بهانه واقعه تلخ قتل آتنا و نگاهی متفاوت به فیلم هیس! دخترا فریاد نمی زنند

آگاه سازی، راه کار پیشگیری)1( الهام فخاری

سال چهارم - شماره  165انـدیشه
28 تیر 1396

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



برگزاری دوره عمومی نجات
 

رئیـس هالل احمـر قایـن بـا اعـالم ایـن خبـر هـدف از 
برگـزاری ایـن دوره را ارتقـا سـطح آمادگـی امـدادی 
و عملیاتـی امدادگـران ذکـر کـرد. یوسـفی بیـان داشـت: 
آشـناکردن امدادگـران با ابزارهـا ارتفـاع و آموزش هایی چون 
صعـود و فـرود، تثبیـت مصـدوم روی بسـکت و آشـنایی بـا 
تجیهـزات نجـات، اطفاء حریـق، حمل مصدوم و بسـتن آتل 
و ... از جملـه برنامه هـای عملـی ایـن دوره آموزشـی بود. وی 
افـزود ایـن دوره عمومی با صرف زمان ۸۰ سـاعت آموزشـی 
برگـزار شـده و می توانـد مقدمـه ای بـرای دوره هـای بعـدی 
نیـز باشـد. وی گفـت: دوره کمک هـای اولیـه و مهارت هـای 
داوطلبـی بـرادران  بـا حضـور 25 نفـر در حال برگزاری اسـت.

 اجرای طرح هجرت 3 در قاینات
قاینـات  ناحیـه  سـپاه  سـازندگی  بسـیج  مسـئول 
گفـت: در هجـرت 3 دانش آمـوزان دختـر و پسـر به 
فعالیت هایـی از قبیـل تعمیرات و بازسـازی میز و صندلی 
مـدارس و همچنین زیباسـازی، طراحی و نقاشـی مدارس 
می پردازنـد. وی افـزود: امسـال 5۰۰ نفـر حجـم ابالغـی 
طـرح هجرت 3 بسـیج سـازندگی ناحیه قاینات اسـت که 
در بیـن  3 حـوزه دانش آمـوزی  حضـرت خدیجه، شـهید 
فهمیـده و شـهید محمـدی خضـری ایـن برنامـه ابالغی، 
اجـرا خواهـد شـد. رجایـی گفـت: سـهمیه حـوزه بسـیج 
دانش آمـوزی شـهید فهمیـده قایـن 25۰ نفر اسـت که از 
12تیـر تـا 1 شـهریور بـا 15 گـروه در حوزه هـای عمرانی 
و تعمیـرات و زیباسـازی مـدارس فعالیت خواهند داشـت. 
وی سـهمیه حـوزه دانش آمـوزی شـهید بهنـام محمـدی 

خضـری را 13۰ نفـر اعـالم کـرد و گفـت: ایـن تعـداد در 
قالـب 4 گـروه از 1۰ تیـر تـا 2۰ مـرداد فعالیـت خواهنـد 
داشـت و حـوزه دانش آمـوزی حضـرت خدیجـه)س( نیـز 
12۰ نفـر سـهمیه دارنـد کـه از 12 تیـر تـا 25 مـرداد در 

قالـب 5 گـروه فعالیـت خواهنـد کرد.

در خشش دانش آموزان قاینی در 
مسابقات کشوری 

علمی -  کاربردی کاردانش 

رئیـس اداره آموزش هـای فنی و حرفـه ای و کاردانش  
اداره کل آمـوزش وپـرورش اسـتان اظهـار داشـت: 
یـک مـاه پیـش با حضـور ناظریـن کشـوری، مرحلـه اول 
مسـابقات علمـی - کاربـردی شـاخه کاردانـش، در مرکـز 
شهرسـتان های  از  دانش آمـوز   7 و  شـد  برگـزار  اسـتان 
قایـن، بیرجنـد و سربیشـه بـه مرحلـه علمـی - کاربردی 
کـه بـه میزبانـی اسـتان آذربایجان غربـی به مـدت 3 روز 
از 19 تـا 22 تیـردر ارومیـه برگـزار شـد، راه یافتنـد. وی 
افـزود: علـی قویـدل، هنرآموز رشـته الکترونیـک صنعتی 
هنرسـتان دارالفنـون قایـن، رتبـه دوم کشـوری و مهدیـه 
رشـته   در  قایـن،  عتـرت  هنرسـتان  هنرآمـوز  ظفـری، 
طراحـی و توسـعه صفحـات وب، مقـام سـوم کشـوری را 

کردند. کسـب 

برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت 
هفته عفاف و حجاب

سرپرسـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی قاینـات، 

گفـت: به مناسـبت گرامی داشـت هفتـه ترویـج فرهنـگ 
عفـاف و حجـاب، با هـدف ترویج فرهنگ عفـاف و حجاب 
در جامعه، ازسـوی اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی قاینات 
بـا همـکاری بسـیج جامعه زنـان، کانون بسـیج هنرمندان 
و  کـودکان  ویـژه  نقاشـی  مسـابقه  قایـن،  شـهرداری  و 
کـودکان  از  نفـر   1۰۰ از  بیـش  حضـور  بـا  نوجوانـان 
شـد.  برگـزار  )ع(  علـی  امـام  بوسـتان  در  نوجوانـان  و 
میرزنگویـی ضمـن تقدیـر از همـکاری صمیمانـه بسـیج 
جامعـه زنـان، کانـون بسـیج هنرمنـدان، شـهرداری قاین 
و اداره ورزش و جوانـان، در برگـزاری ایـن مسـابقه بیـان 
داشـت: همـه بایـد برای احیـای فریضـه امر بـه معروف و 
نهـی از منکـر کـه امـام حسـین )ع( در راه آن به شـهادت 

رسـید، گام برداریـم.

افتخارآفرینی پژوهش سرای دانش آموزی 
امام رضا)ع(

راه یابی دو طرح نانویی اعضا 
پژوهش سرای قاین به مرحله 

کشوری هشتمین جشنواره
فناوری نانو

نانــو  از  اســتفاده  بــا  بنــد،  زخــم  طــرح  دو 
ــی »کالهــک  ــه دولت ــط، اکبــر و فاطم الیافتوس
نانــو«  فنــاوری  کمــک  بــا  کــم  آالیندگــی  بــا 
توســط غالمرضــا و رامیــن نظــری از اعضــا فعــال 
نماینــدگان  تنهــا  به عنــوان  قایــن،  پژوهش ســرای 
خراســان جنوبی، موفــق شــدند، پــس از گذرانــدن 
مراحــل مقدماتــی بــه بخــش ارائــه پوســتر هشــتمین 
جشــنواره فنــاوری نانــو کــه از 2۸ تــا 3۰ تیــر در 
ــر  ــایان ذک ــد. ش ــود، راه یابن ــزار می ش ــان برگ اصفه
ــیدمجتبی  ــز س ــاری نی ــال ج ــاه س ــت در خردادم اس
ــن،  ــرای قای ــال پژوهش س ــا فع ــی از اعض ــی، یک تراب
ــه  ــه مرحل ــی ب ــرای دومیــن ســال متوال ــق شــد ب موف
نهایــی هشــتمین المپیــاد دانش آمــوزی نانــو راه یابــد.
وی توانســت از بیــن 3۰ هــزار شــرکت کننده، در ایــن 
المپیــاد به عنــوان تنهــا نماینــده اســتان در جمــع 3۸ 

دانش آمــوز برگزیــده کشــور قــرار گیــرد.

 برگزاری جشن اختتامیه مسابقات 
والیبال جام رمضان

مراســم جشــن اختتامیــه مســابقات والیبــال جــام 
ــی -  ــه فرهنگ ــوی مؤسس ــات، ازس ــان قاین رمض
ــان  ــن و اداره ورزش و جوان ــردای قای ــن ف ــری طنی هن
بــا حضــور گســترده  والیبــال،  قاینــات و هیئــت 
ــاز  ــر روب ــهروندان در آمفي تئات ــایر ش ــکاران و س ورزش
منطقــه نمونــه گردشــگري بوذرجمهــر قاینــي بــا 
ــد،  ــزار گردی ــاد برگ ــوع و ش ــاي متن ــراي برنامه ه اج
ــاي  ــم از تیم ه ــن مراس ــان ای ــود. در پای ــرکت نم ش
ــور  ــا حض ــر ب ــن 22 تی ــد. همچنی ــل ش ــر تجلی برت
رئیــس اداره ورزش و جوانــان، رئیــس هیئــت والیبــال 
ــتان  ــال شهرس ــت والیب ــاء هیئ ــس و اعض ــتان، رئی اس
ــورای  ــی و ش ــای ورزش ــئولین هیئت ه ــات و مس قاین
شــهر قایــن دفتــر هیئــت والیبــال قاینــات افتتــاح شــد.

وعده استاندارخراسان جنوبی 
برای افتتاح فوالد قاین

اســتاندار  پرویــزي،  علي اکبــر  ســید 
خراســان جنوبی، در دیــدار بــا معــاون امــور زنــان 
و خانــواده رئیــس جمهــور، بــا اشــاره بــه طــرح فــوالد 
ــه  ــا س ــرح در دو ت ــن ط ــاز ای ــن ف ــت: اولی ــن گف قای
ــوالت  ــه تح ــد ک ــرداري مي رس ــه بهره ب ــده ب ــاه آین م
ــد  ــتغال اســتان رخ خواه ــي در حــوزه اش ــل توجه قاب
ــاي  ــال طرح ه ــت به دنب ــا جدی ــد: ب ــادآور ش داد. وی ی
ســرمایه گذاري  و  اشــتغال  زمینــه  در  توســعه اي 

ــود.  ــم ب خواهی

 حضور دانشجویان دانشگاه بزرگمهر در 
مسابقات ورزشی کشوری

ــاد  ــن المپی ــات در اولی ــر قاین ــگاه بزرگمه ــران دانش ــم دخت *تی
ــت. ــور یاف ــران حض ــگاه ته ــی دانش ــای همگان ــی ورزش ه مل

*امیرحســین خزاعــی، دانشــجو کارشناســی مهندســی مکانیــک 
دانشــگاه بزرگمهــر قاینــات، بــه مســابقات بوکــس دانشــجویان کشــور 
ــالن  ــیرودی، س ــهید ش ــی ش ــه ورزش ــران، مجموع ــهر ته ــه در ش ک
ــزام شــد. وی در وزن 75  ــزار می شــود، اع بوکــس شــهید همــت برگ
ــا شــرکت  کیلوگــرم 26 تیــر بــه روی رینــگ رفــت. ایــن مســابقات ب
11۰ بوکســور دانشــجو، از دانشــگاه های کل کشــور در پنــج وزن 

برگــزار شــد. 

باشگاه آذرمهر قهرمان مسابقات طناب کشی

ــه  ــدت س ــم و به م ــور 1۸ تی ــا حض ــه ب ــی ک ــابقه طناب کش مس
ــد.  ــزار ش ــرخ، برگ ــالی س ــادی ط ــده ش ــی دهک ــه میزبان ــب ب ش
ــر  ــه ب ــا غلب ــف( ب ــر )ال ــگاه آذرمه ــم باش ــابقات   تی ــن مس ــال ای در فین
ــم باشــگاه  ــن مســابقات شــد. تی ــان ای ــاد قهرم تیــم ســتاره کویر فیروزآب
ــری  ــژاد، مربی گ ــن هادی ن ــای حس ــتی آق ــه سرپرس ــف( ب ــر )ال آذرمه
حســین رشــادتی، متشــکل از آقایــان: جــواد حســینی، علــی یعقــوب زاده، 
ــد.  ــی بودن ــی غالم ــوی و محمدعل ــین ق ــور، حس ــین قربانی پ محمدحس
همچنیــن تیــم کاشــی فــرزاد و اسفشــاد )ب( به عنــوان تیــم اخــالق ایــن 
دوره از مســابقات انتخــاب شــدند. ایــن مســابقه بــا برنامه ریــزی دهکــده 
شــادی طالی ســرخ و بــا همــکاری شــهرداری و شــورا  شــهر قایــن، اداره 
ــن  ــی قای ــتایی و محل ــای روس ــت بازی ه ــن، هیئ ــان قای ورزش و جوان

برگــزار شــد.

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری کوهستان 
رشته کراس کانتری استان در قاین

ــابقات در  ــن مس ــت: ای ــتان گف ــواری اس ــت دوچرخه س ــس هیئ رئی
ــوار  ــور 15 دوچرخه س ــا حض ــاالن ب ــان و بزرگس ــنی جوان دو رده س
ــد و  ــزار ش ــر برگ ــگری بوذرجمه ــه گردش ــد، در منطق ــن و بیرجن از قای
شــرکت کنندگان مســیر 1۸۰۰ متــری مســابقه را، 6 دور رکاب زدنــد. ســید 
حمیــد علــوی گفــت: در پایــان ایــن مســابقات  در رده ســنی بزرگســاالن، 
ــم  ــد و هاش ــا دادرس، از بیرجن ــن، آری ــن پور از قای ــد حس ــان: حام آقای
ــادی  ــان: ه ــدند و آقای ــوم ش ــا س ــب اول ت ــن به ترتی ــماعیلی، از قای اس
ــای  ــن، مقام ه ــه از قای ــر س ــا زارع، ه ــره و محمدرض ــد ج ــی، مجی طالع
ــه  ــا، ب ــن رقابت ه ــای ای ــد. برترین ه ــان را کســب کردن ــا ســوم جوان اول ت
ــد. ــد ش ــزام خواهن ــود، اع ــزار می ش ــرداد برگ ــه م ــوری ک ــابقات کش مس

ورزشی

ر این سـتون بـه درج برخی از درخواسـت ها و شـکایات مردمی د
درج می گـردد. الزم بـه یـادآوری اسـت. ایـن متن هـا از نظـر 
امالیـی و انشـایی بـه همـان صورت که توسـط مـردم و خوانندگان 

ارسـال شـده اسـت، درج می گـردد.

*** 
• چنـد بـار اسـت که، بـرای آسـفالت امامیه 12 بـه شـهرداری مراجعه 
کردیـم، اما کسـی رسـیدگی نمی کنه و میگـن تعداد خانه های سـاخته 
شـده داخـل میـالن، کم اسـت امـا االن اکثر زمین ها سـاخته شـده، اما 

باز کسـی رسـیدگی نمی کنه.

• علـت این کـه ادامـه خیابـان مطهـری آسـفالت نشـده چیـه...! چـرا 
مقـدار کمـی کـه خاکـی هسـت رو رهـا کـردن؟

و  اسـت  بسـته  بیمارسـتان  اصلـی  درب  اسـت  مـاه  سـه  نزدیـک    •
مشـکالت بسـیاری بـرای مـردم به خصـوص خانم های بـاردار کـه برای 
سـونوگرافی مجبورند، کل بیمارسـتان را دور بزنند. لطفاً با درج مشـکل 

از مسـئولین می خواهیـم کـه رسـیدگی شـود.

• وقتـی از انتهـا بلوار سـیمان به سـمت شـهرک بهداری میریـن، مقابل 
خانه هـا دو عـدد سـرعت گیر نصـب شـده، اون جـا نـه مدرسـه هسـت، 
نـه منطقـه حادثه خیـز. آیـا واقعـاً کار درسـتیه که تـو مسـیر رفت و آمد 
مـردم این جـور موانـع، درسـت کنند. بـرای تمام کسـایی کـه از اون جا 

رد میشـند، جـای سـؤاله کـه چـرا این جا سـرعت گیر گذاشـتن.

• لطفـاً بـه مسـئولین محتـرم بگوییـد، حتمـاً بایـد چنـد نفـر کشـته 
بشـن تـا متوجـه بشـن کـه باید چهـارراه بیمارسـتان شـهدا و شـهرک 

فرمانـداری سـرعت گیر نصـب بشـه.

• من از روسـتا آفریز هسـتم. چند سـال اسـت خانه دارم، اما از داشـتن 
تلفـن ثابـت محروم هسـتیم و بارهـا مراجعه به شـرکت مخابـرات قاین 
داشـتیم. هنـوز هیـچ قدمـی بـرای کابل کشـی و اضافه کـردن خطـوط 
تلفـن انجـام نشـده. شـایان به ذکـر اسـت، افـراد متقاضـی در سـطح 

روسـتا بیشـتر از صـد نفر می باشـند.
باتشکر موسوی، از روستا آفریز

با مردم

ــدن از  ــس از ردش ــی، پ ــور می کن ــه عب ــیایی ک ــاده آس ــذر ج  از زیرگ
ســکوهای پرتــاب و یــا به قــول اهالــی محــل، ســاندویچ های مادربــزرگ 
پیــچ! کــه اســم رســمی آن ســرعت گیر اســت، نمایــی از خانه هــای قدیمــی 
ــده  ــاخته ش ــد س ــاری جدی ــا معم ــی ب ــار آن خانه های ــه در کن ــدی ک وگنب
ــه  ــهرک ک ــک ش ــیار کوچ ــدان بس ــه می ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــت. البت اس
می تــوان لقــب کوچک تریــن میــدان شــهر را نیــز بــه آن داد، بــر جلوه هــای 
ــا  ــال و ب ــت 36 س ــا قدم ــر ب ــهرک ولیعص ــت. ش ــزوده اس ــهرک اف ــن ش ای
جمعیــت حــدود 15 هــزار نفــر، اولیــن و قدیمی تریــن شــهرک قایــن اســت 
ــده اند. ــع ش ــور واق ــاوری و ابومنص ــای جامعه ی ــراف آن، محله ه ــه در اط ک

انبوه مشکالت/ کمبود امکانات
ــر  ــوی ولیعص ــی ک ــای درد دل اهال ــم و پ ــل می روی ــی مح ــراغ اهال ــه س ب
ــت و  ــهرک  اس ــن ش ــی ای ــن اهال ــی از قدیمی تری ــی یک ــینیم. خالق می نش
دل پــردردی از کمبــود امکانــات در ایــن شــهرک دارد. او می گویــد شــهرک 
ــز  ــاور نی ــتاهای مج ــش از روس ــر امکانات ــزار نف ــت 15 ه ــا جمعی ــر ب ولیعص
ــالن ورزشــی  ــک س ــتن ی ــا از داش ــن محــل نه تنه ــان ای ــر اســت. جوان کمت
و کم تریــن امکانــات رفاهــی محــروم هســتند، بلکــه تمــام داشــته های 
آنــان پــارک قباســت. تنهــا کتابخانــه شــهرک نیــز در حســینیه واقــع شــده 
اســت کــه جــای مناســبی بــرای کتابخانــه نیســت و مســئولین فقــط قــول 
ــد ســال،  ــوز بعــد چن ــا هن ــه ســاخته خواهــد شــد، ام ــد کــه کتابخان داده ان
ــئولین  ــه از مس ــا گالی ــی ب ــدارد. خالق ــب ن ــکان مناس ــهرک م ــه ش کتابخان
گفــت: شــهرک ولیعصــر روز بــه روز  رو بــه پســرفت اســت. ناحیــه شــهرداری، 
ــه  ــه هم ــود ک ــهرک ب ــته های ش ــهرداری از داش ــت ش ــانی، معاون ــش نش آت
ــط دارای  ــدارد و فق ــی ن ــک باجــه بانک ــی ی ــن شــهرک حت منحــل شــد. ای
ــال  ــراوان از س ــای ف ــا پیگیری ه ــال و ب ــد 36 س ــت. بع ــک اس ــک عابربان ی
گذشــته، شــاهد آســفالت خیابان هــای اصلــی شــهرک و چنــد کوچــه 
ــد: در زمســتان و  ــن بازنشســته فرهنگــی می گوی ــچ. ای ــر هی ــم و دیگ بوده ای
هنــگام بــارش بــاران، ســیالب در خیابان هــای شــهرک ولیعصــر راه می افتــد 

و حتــی زیرگــذر، راه ارتباطــی شــهرک بــه مرکزشــهر قطــع می شــود و تــردد 
از مســیر ابومنصــور بــه ســختی صــورت می گیــرد. تقــی زاده یکــی از اهالــی 
ــاکن  ــل س ــن مح ــت، در ای ــال اس ــدود 1۰ س ــه ح ــعدی 1۸ ک ــان س خیاب
ــا  ــت: مدت ه ــت و گف ــه داش ــل گالی ــای مح ــودن کوچه ه ــت، از خاکی ب اس
ــد،  ــن کوچــه را آســفالت کن ــه ای ــول داده اســت ک ــه شــهرداری ق اســت ک
ــاف  ــان اصن ــاکن خیاب ــه س ــی  ک ــم چدان ــت. خان ــری نیس ــوز خب ــی هن ول
ــدارد  ــات را ن ــن امکان ــا کم تری ــه م ــد: محل ــت، می گوی ــاوری اس و جامعه ی
ــد.  ــردد نمی کن ــیر ت ــن مس ــم در ای ــی ه ــد و تاکس ــوس واح ــی اتوب و حت
ــد  ــل، گالیه من ــن مح ــجد در ای ــارک و مس ــبز، پ ــا س ــتن فض وی از نداش

ــی اســت و  ــاف بســیار طوالن ــا شــهرک اصن ــود و گفــت: مســیر مدرســه ت ب
ــود  ــا وج ــد و ب ــی را ندارن ــه ســرویس ده ــاکنین محــل هزین بســیاری از س
ــره  ــه دله ــتان همیش ــام زمس ــوص در ای ــل به خص ــرد در مح ــگ های ولگ س
ــه  ــردل ک ــم پ ــم. خان ــه داری ــه مدرس ــان را ب ــیدن فرزندان م به سالمت رس
در نزدیکــی پــارک قبــا ســکونت دارد، گفــت: وســایل بــازی در ایــن پــارک 
خیلــی کــم اســت و فرزندان مــان امکانــات مناســبی بــرای بــازی و ســرگرمی 
ندارنــد. وی از عــدم برگــزاری کالس هــای اوقات فراغــت بــرای دانش آمــوزان 
ایــن شــهرک گالیــه کــرد و گفــت: بــا وجــود داشــتن قشــر جــوان و نوجــوان 
ــن  ــت در ای ــای اوقات فراغ ــفانه کالس ه ــت متأس ــهرک پرجمعی ــن ش در ای

ــم. شــهرک نداری
 در گــذر از کوچه هــای شــهرک ولیعصــر پاکبــان شــهرداری در حــال نظافــت  
اســت و ایــن مأمــور شــهرداری نیــز از برخــی ســاکنین محــل گالیــه داشــت 
ــرای جمــع آوری نخاله هــای  ــه ســاکنین ب ــا وجــود تذکــر مســئولین ب کــه ب

ــه اقدامــی نمی شــود. ســاختمانی، هیــچ گون

ابومنصور، محله ای با درخواست های فراوان و متعدد

ــتن  ــا ناراضــی هســتند، نداش ــت کوچه ه ــراً از وضعی ــن محــل اکث ــی ای اهال
فضــا مناســب بــرای کــودکان، نداشــتن فضــا ســبز، کمبــود فضــا آموزشــی و 
... به طــوری کــه بارهــا بــرای حــل مشــکالت بــه مســئولین مربوطــه مراجعــه 
ــه  ــت. ضابط ــوده اس ــخگو نب ــل پاس ــور کام ــی به ط ــوز کس ــته اند و هن داش
ــاکن  ــل س ــن مح ــت، در ای ــاه اس ــر از 3 م ــه کمت ــل ک ــی مح ــی از اهال یک
ــرای حــل مشــکالت  ــاه، بارهــا ب ــن مــدت کوت ــد: در ای شــده اســت، می گوی
ــرای  ــدام خاصــی ب ــوز اق ــی هن ــه داشــته ایم، ول ــه مســئولین شــهر مراجع ب
ــن محــل  حــل مشــکالت نشــده اســت. قاســمی کــه 15 ســال اســت در ای
ــای  ــه محله ه ــری ب ــم س ــئولین می خواهی ــد: از مس ــت، می گوی ــاکن اس س
مــا هــم بزننــد و ببیننــد کــه چــه وضعیتــی داریــم. او می گویــد: خانه هــای 
ــه  ــم. ب ــادی ندیده ای ــات زی ــی خدم ــم دارد، ول ــه ه ــن محــل پروان ــا در ای م
ســراغ تنهــا نانوایــی خیابــان ابومنصــور می رویــم، شــاطر نانــوا گفــت: بارهــا 
ــا  ــد، ت ــفالت کن ــی را آس ــه نانوای ــا کوچ ــم، ت ــه کردی ــهرداری مراجع ــه ش ب
ــان بی جــواب  ــی هم چن ــد ول ــی نیای ــه داخــل نانوای ــل گــرد و خــاک ب حداق
مانده ایــم. او همچنیــن ســتون وســط کوچــه نانوایــی را بــه مــا نشــان داد و 
گفــت: وجــود ایــن ســتون در وســط خیایــان خیلــی خطرنــاک اســت. تــردد 
وســایل نقیلــه هــم بــه ســختی صــورت می گیــرد و چنــد بــار خودروهــا بــه 
ــم،  ــرق اطــالع داده ای ــه اداره ب ــی بارهــا ب ــد، ول ــن ســتون برخــورد کرده ان ای
ــز از  ــور نی ــهرک ابومنص ــوان ش ــت. بان ــری نیس ــی آن خب ــا از جابه جای ام
ــرد  ــگ های ولگ ــد: س ــتند و می گوین ــه داش ــرد گالی ــگ های ولگ ــود س وج
امــان مــا را بریده انــد و نــه خودمــان و نــه فرزندان مــان جــرأت نداریــم، ســر 

شــب از منــزل خــارج شــویم.

پاسخ های مسئولین
ــت:  ــزارش گف ــن گ ــده در ای ــوارد مطرح ش ــه م ــخ ب ــن در پاس ــهردار قای ش
برمي گــردد  قبــل  ســال هاي  بــه  ولیعصر)عــج(  شــهرک  عقب ماندگــي 
ــت،  ــر نیس ــرعت امکان پذی ــن س ــا ای ــود ب ــارات موج ــا اعتب ــران آن ب و جب
ــا  ــرای اجــرای برخــی از پروژه ه ــت ســعی ام را ب ــن دو ســال نهای ــي در ای ول
ــال  ــدای س ــته، از ابت ــال های گذش ــب س ــه تناس ــه ب ــفالت ک ــه آس از جمل
ــزار  ــن آســفالت 3۰ ه ــی شــهرک ولیعصــر قای ــون در حــوزه عمران 95 تاکن
مترمربــع بــا اعتبــار 1 میلیــارد و 5۰ میلیــون ریــال انجــام شــده اســت، کــه 

در ســال 96 هــم ادامــه خواهــد داشــت. نــوروزی گفــت: بهســازی قســمتي 
ــا  ــوار شــاهد ب ــارک قبــا و ایجــاد زمیــن ورزشــي ســاحلي و به ســازي بل از پ
ــوار کاوه، از  ــبز بل ــا س ــاماندهي فض ــن س ــنگ فرش و همچنی ــنایي و س روش
ــهرک  ــته در ش ــال گذش ــی 2 س ــه  در ط ــت ک ــوده اس ــی ب ــه اقدامات جمل
ولیعصــر صــورت گرفتــه اســت. وی گفــت: بــرای رفــع راه اتباطــی مــا بیــن 
شــهرک ولیعصــر بــا جــاده آســیایی و مرکــز شــهر اجــرای تقاطــع هم ســطح 
میــدان شــهید کاوه، بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد تومــان شــروع شــده 
اســت و بــا اجــرای آن عبــور و مــرور بــا ســهولت بیشــتری صــورت خواهــد 
ــت:  ــان داش ــد بی ــوس واح ــود اتوب ــه کمب ــه گالی ــخ ب ــت. وی در پاس گرف
ــی  ــه اتوبوس ران ــم، ن ــی داری متأســفانه در شــهر قایــن ســازمان مینی بوس ران
ــداری  ــوس واحــد خری و خوشــبختانه در ســال های گذشــته ۸ دســتگاه اتوب
ــم و در  ــام می دهی ــردم را انج ــی م ــانی و جابه جای ــه کار خدمت رس ــده ک ش
ــوس در حــال حاضــر فعالیــت دارد و  شــهرک ولیعصــر هــم 2 دســتگاه اتوب
ــه جمعیــت و مســاحت شــهری امــکان افزایــش اتوبــوس واحــد  ــا توجــه ب ب
ــرای ایــن شــهرک در حــال حاضــر وجــود نــدارد. وی درخصــوص کمبــود  ب
ــان ابومنصــور 4 هــزار  ــازی کــودکان گفــت: در خیاب فضــا ســبز و وســایل ب
مترمربــع جهــت فضــا ســبز در نظــر گرفتــه شــده اســت. جدول گــذاری تــا 
ــت  ــع جه ــزار مترمرب ــم 5 ه ــاف ه ــهرک اصن ــده و در ش ــدودی انجام ش ح
ــارک خریــداری شــده اســت و پیگیــر تأمیــن اعتبــار جهــت  فضــا ســبز و پ

احــداث پــارک نیــز هســتیم.
نــوروزی گفــت: بهســازی معابــر انتهــا بلــوار شــهید کاوه نیــز در دســتور کار 
شــهرداری قــرار دارد. شــهردار قایــن درخصــوص تعطیلــی ناحیــه شــهرداری 
و معاونــت آن و آتش نشــانی نیــز گفــت: انتقــال مــوارد در دوره قبــل انجــام 
گرفتــه و در ابتــدا انتصــاب ام ســازمان حمــل و نقــل را بــه شــهرک ولیعصــر 
نیــز انتقــال داده ایــم. وی درخصــوص ســگ های ولگــرد نیــز گفــت: متأســفانه 
تعــداد ســگ ها در ســطح شــهر زیــاد اســت، ولــی شــهرداری روزانــه، مــدام 

ــد. ــرد می کن ــع آوری ســگ های ولگ ــه جم ــدام ب اق
ــی  ــی مبن ــای مردم ــه گالیه ه ــخ ب ــن در پاس ــرورش قای ــوزش و پ ــر آم مدی
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــر گف ــهرک ولیعص ــی در ش ــا آموزش ــود فض ــر کمب ب
ــود دارد  ــف وج ــع مختل ــهرک در مقاط ــن ش ــی در ای ــا آموزش ــورد فض 7 م
ــار  ــی در کن ــکده فن ــوان دانش ــا عن ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک ــا آموش و فض
ــا حکــم هیئــت حــل اختــالف اســتان  ــان اصنــاف واقــع شــده اســت ب خیاب
ــرای  ــه اج ــبت ب ــکده نس ــی دانش ــده، ول ــذار ش ــرورش واگ ــوزش و پ ــه آم ب
حکــم هیچ گونــه اقدامــی نکــرده اســت. در صــورت واگــذاری آن بــه آمــوزش 
ــهرک  ــی در ش ــا آموزش ــود فض ــکل کمب ــی از مش ــش اعظم ــرورش بخ و پ

ــد شــد. ولیعصــر حــل خواه

نگاهی به مشکالت شهرک ولیعصر

فرزنـد طرد شده قاین
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ریاســت شــبکه بهداشــت و درمــان قاینــات 
در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
اظهــار کــرد، بــا همــه مشــکالتی کــه در زمینــه 
ــی در شهرســتان وجــود دارد  بهداشــتی و درمان
و مــا منکــر برخــی از ایــن مشــکالت نیســتیم، 
ولــی تــالش جمعــی می شــود تــا در حــد 

وســع مان مشــکالت را برطــرف کنیــم.
دکتــر حمیــدی راد درخصــوص افتتــاح اورژانــس 
ــع  ــی مواق ــت: گاه ــل آن گف ــرداری کام و بهره ب
اجباراتــی وجــود دارد کــه پــروژه ای بــرای 
ــا  ــود و ت ــاح می ش ــتر افتت ــات بیش ــه خدم ارائ
ــاز  ــان نی ــل ممکــن اســت، زم ــرداری کام بهره ب
ــد،  ــاح ش ــن افتت ــس قای ــروژه اورژان ــد و پ باش
ولــی آمــاده بهره بــرداری واقعــی نبــود، امــا 
ــن  ــتر، ای ــات بیش ــه خدم ــردم و ارائ ــر م به خاط
ــرداری  ــه بهره ب ــاً ب ــد و تقریب ــام ش ــاح انج افتت
رســید، امــا ایــن پــروژه بــا کمبــود امکاناتــی از 
ــراه  ــزل هم ــاز و دی ــاز و هواس ــه: اکسیدس جمل
اســت، کــه برخــی از تجهیــزات خریــداری و در 
ــرداری کامــل  ــذا بهره ب مرحلــه نصــب اســت و ل
نیــاز بــه زمــان دارد و همیــن امکانــات کــه نــام 
ــاز دارد.   ــه نی ــان هزین ــارد توم ــد، 1میلی ــرده ش ب
ــز  ــش دیالی ــدازی بخ ــر در راه ان ــت تأخی وی عل
بهداشــت  وزارت  بخشــنامه  را  بیمارســتان 
بــه  دیالیــز  بخــش  واگــذاری  درخصــوص 
ــر  ــت: منتظ ــت و گف ــی، دانس ــش خصوص بخ
وی  هســتیم.  بهداشــت  وزارت  دســتورالعمل 

ــت  ــتی در دس ــرح بهداش ــه 2۰ ط ــاره ب ــا اش ب
اقــدام گفــت: ســاخت پایــگاه اورژانــس شــهری، 
ســاخت 2پایــگاه اورژانــس در ســطح شــهر، 
ســاخت مرکــز آمــوزش بهــورزی، خوابــگاه 
ــه  ــی، بوف ــای بالین ــز مهارت ه ــجویی، مرک دانش
و انتشــارات، ســاخت فضــا ســاختمانی دانشــکده 
ــالمت،  ــای تاالرس ــش زیربن ــکی، افزای پیراپزش
ســاخت 5 واحــد ســاختمانی ویــژه هیئــت 
علمــی دانشــکده، پانســیون پزشــکان شــهرهای 
خضــری و آرین شــهر و ســاختمان نقلیــه و ... از 

اســت. پروژه هــا  مهم تریــن 
حمیــدی راد گفــت: پیشــنهاد اورژانــس 115 
و  مهدی آبــاد  پرجمعیــت  روســتا  دو  در 
ــه دانشــگاه  چاهــک موســویه و شــهر اســفدن ب
اورژانــس  و  اســت  شــده  داده  علوم پزشــکی 
ــری،  ــای خی ــل کمک ه ــه مح ــد ک 115 کرغن
در حــال اجراســت. وی افــزود: مجــوز دانشــکده 
ــه همــت مســئولین شهرســتان و  پیراپزشــکی ب
ــاخت و  ــر س ــت و اکث ــده اس ــه ش ــتان گرفت اس
ــازی  ــرد، زمینه س ــورت می گی ــه ص ــازهایی ک س
بــرای دانشــگاه علوم پزشــکی اســت. دکتــر 
ــگاه تخصصــی  ــان این کــه درمان ــا بی حمیــدی ب
ــبت  ــل و نس ــر تحوی ــه دیگ ــا دو هفت ــن ت قای
ــاخت  ــا س ــود و ب ــدام می ش ــزات اق ــه تجهی ب
آن بســیاری از مشــکالتی کــه در درمانــگاه 
کــم  هســتیم،  مواجــه  آن  بــا  خاتم االنبیــاء 
کلینیــک  بهره بــرداری  از  وی  می شــود. 

غربالگــری تــا هفتــه دولــت خبــر داد. حمیــدی 
ــت  ــتان جه ــو بیمارس ــا جل ــت: فض ــار داش اظه
درمانــگاه  ورودی  درب  و  پارکینــگ  ســاخت 

خاتم االنبیــاء درنظــر گرفتــه شــده اســت و 
ــتیم.  وی در  ــرح هس ــن ط ــرای ای ــال اج در ح
توضیــح پروژه هــای در دســت اجــرا افــزود: 

آموزشــگاه بهــورزی قاینــات در زمینــی بــه 
مســاحت 35۰۰ مترمربــع و زیربنــای 15۰۰ 
متــردر 2 طبقــه و بــا اعتبــار 2 میلیــارد تومــان 

ــت. ــاخت اس ــال س در ح
ــای  ــا زیربن ــهری ب ــالمت ش ــع س ــز جام مرک
1۰۰۰ مترمربــع و بــا اعتبــار 1 میلیــارد تومــان 
بــا کمــک خیریــن در حــال ســاخت اســت. وی 
ــع ســالمت روســتا اسفشــاد  ــز جام ــزود: مرک اف
 15۰ و  دارد  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   65
میلیــون تومــان توســط خیریــن و حــدود 1۸۰ 
میلیــون از محــل اعتبــارات دانشــگاه بــرای 

ــد. ــد ش ــه خواه ــروژه هزین ــن پ ــل ای تکمی
بــا  تیغــاب  مرکــز جامــع ســالمت روســتا 
ــه زودی  ــل و ب ــان تکمی ــارد توم ــار 1 میلی اعتب
ســاخت  کار  مرکــز  می شــود.  بهره بــرداری 
ــار 1  ــا اعتب ــود ب ــتا بیه ــالمت روس ــع س جام
ــه  ــاز شــده اســت و خان ــان کار آغ ــارد توم میلی
ــن در  ــای خیری ــا کمک ه بهداشــت شــیخ علی ب
حــال ســاخت اســت. ریاســت شــبکه بهداشــت 
عملیــات  کــرد:  تصریــح  قاینــات  درمــان  و 
زایشــگاه  ســاختمان  بهســازی  و  بازســازی 
ــا  ــن، ب ــهدای قای ــی ش ــی درمان ــز آموزش مرک
ــار تخــت بســتری  ــا و چه ــع زیربن 45۰ مترمرب
ــید.  ــام رس ــه اتم ــر، ب ــت تحت نظ ــار تخ و چه
وی یــادآور شــد: عملیــات بازســازی ایــن بخــش 
در فروردیــن 95 بــا اعتبــار پنــج میلیــارد ریــال 
ــت در  ــر بهداش ــفر وزی ــا س ــان ب ــاز و هم زم آغ

ــد. ــاح ش ــفند 95 افتت اس
وی درخصــوص ســی تــی اســکن و ام آر آی 
بیمارســتان گفــت: بــرای راه انــدازی ایــن 2 
ــتان  ــده شهرس ــری نماین ــا پیگی ــم ب ــش ه بخ
دانشــگاه  و  بهداشــت  وزارت  مســاعدت  و 
علوم پزشــکی بیرجنــد مقدمــات آن فراهــم شــد 
ــایت هســته ای و  ــه اخــذ مجــوز از س و در مرحل
ــدی  ــتیم. حمی ــی آن هس ــا فیزیک ــاخت فض س
بــر لــزوم همــکاری و هم افزایــی مســئوالن 
شهرســتان جهــت رفــع مشــکالت درمانــی تأکید 
کــرد و گفــت: همــه باهــم بایــد نقایــص مربــوط 
بــه بخــش بهداشــت و درمــان شهرســتان را رفــع 
ــک  ــور3۰ پزش ــه حض ــاره ب ــا اش ــم. وی ب کنی
متخصــص و مراجعــه روزانــه 7۰۰ نفــر بــه مراکــز 
ــز  ــت: مرک ــتان گف ــی شهرس ــتی و درمان بهداش
آموزشــی درمانــی شــهدای قایــن بــا 12۰ تخــت 
و 12 بخــش بالینــی و چهــار بخــش پاراکلینیــک 
بــه مــردم شهرســتان های قاینــات و زیرکــوه 

ــد. ــه می کن ــات ارائ خدم
وی در پایــان افــزود: در ســال جــاری ســهم شــبکه 
بهداشــت و درمــان قاینــات از محــل اعتبــارات  1 
ــبکه  ــت. ش ــان اس ــون توم ــارد و 3۰۰ میلی میلی
بهداشــت و درمــان پروژه هــای عمرانــی زیــادی در 
دســت اقــدام دارد و قطعــاً همان طــور کــه خیریــن 
ــا را تنهــا نگذاشــته اند، هم اکنــون نیــز  تاکنــون م
نیازمنــد کمک هــای خیریــن در حوزه بهداشــتی و 

درمانــی شهرســتان خواهیــم بــود.

 در ســال جــاری ســهم شــبکه بهداشــت 
و درمــان قاینــات از محــل اعتبــارات  یک 

میلیــارد و 300 میلیــون تومان اســت.
بــا همــه مشــکالتی کــه در زمینه بهداشــتی و 

درمانــی در شهرســتان وجــود دارد و مــا 
منکــر برخــی از ایــن مشــکالت نیســتیم، ولی 
تــالش جمعــی می شــود تــا در حــد وســع مان 

مشــکالت را برطــرف کنیــم.

در طــول هفته هــای اخیــر، برخــی صحبــت و اخبــار حاکــی از اقدامــات 
و تالش هــای نماینــده قاینــات و زیرکــوه، جهــت تغییــر در مدیریــت 
دانشــگاه آزاد اســالمی قایــن داشــت، کــه در ادامــه رویکــرد و اقدامات قبلی 
وی در مــورد تــالش بــرای ایجــاد تغییــرات در ســطح مدیــران اجرایــی کــه 
در جنــاح سیاســی وی قــرار نداشــته و غیرهمســو بــا وی هســتند، می باشــد. 
ایــن امــر در مــورد دانشــگاه آزاد قاینــات، منجــر بــه ایــن گردیــد کــه جمعی 
از کارکنــان و اعضــا هیئت علمــی ایــن دانشــگاه، در نامــه ای بــه فالحتــی بــا 
ابــراز نارضایتــی از ایــن امــر، خواســتار متوقف کــردن ایــن امــر از جانب وی 
گردنــد. بنابرایــن به نظــر می رســد آقــای فالحتــی بایــد بــا اندکــی تأمــل، در 
ایــن امــر و امــور مشــابه، اقــدام نمایــد. متــن ایــن نامــه را در ادامــه می خوانیــد. 

ــای فالحتــی، نماینــده محتــرم مــردم فهیــم شهرســتان قاینــات و  جنــاب آق
ــس شــورای اســالمی. ســالم علیکــم ــوه در مجل زیرک

ــان  ــی و کارکن ــا هیئت علم ــه اعض ــی قاطب ــای حمایت ــرو نامه ه ــاً، پی احترام
ــی  ــرای حضرتعال ــت ب ــه در دو نوب ــات، ک ــد قاین ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــه موضع گیری هــای پیاپــی شــما علیــه وضعیــت موجــود  ارســال گردیــد. بناب
و مدیریــت دانشــگاه در دیدارهای تــان بــا مســئولین دانشــگاه و به ویــژه دیــدار 
ــوان گــزارش  ــرم دانشــگاه آزاد اســالمی کــه به عن ــا سرپرســت محت ــان ب اخیرت
عملکــرد در کانــال رســمی خــود بــرای اطــالع مــردم فهیــم منطقــه منعکــس 
نموده ایــد، مــا را بــرآن داشــت، تــا جهــت اطــالع و یــادآوری بیشــتر حضرتعالــی 

ــر را بیــان می نماییــم: ــکار عمومــی مــوارد زی ــر اف و تنوی
ــدا دوران  ــی از ابت ــتقیم جنابعال ــرده و مس ــریع، بی پ ــای س 1- موضع گیری ه
مســئولیت نمایندگــی علیــه وضعیــت موجــود و مســئولین واحــد دانشــگاهی 
قاینــات کــه حتــی یــک نوبــت هــم، نشســتی بــا مدیریــت و مســئولین ایــن 
ــع شــبهات  ــا حتــی رف ــه گــزارش، مشــکالت ی واحــد دانشــگاهی، جهــت ارائ
ایجادشــده توســط برخــی از نزدیکانتــان نداشــته اید، خــود گویــا چنــد موضــوع 
اســت: اوالً عــدم آگاهــی و اطــالع کامــل از وضعیــت موجــود دانشــگاه و عملکــرد 
مســئولین آن و قضــاوت و نقــد وضعیــت موجــود و مدیریــت دانشــگاه بر اســاس 

اطالعــات ناصحیــح و ناقــص برخــی از نزدیــکان کــه خــود از واقعیــت و انصــاف 
بــه دور اســت. ثانیــاً عدم 
نامه هــای  بــه  توجــه 
درصــد   9۰ حمایتــی 
ــی و  ــت علم ــا هیئ اعض
کارکنــان  درصــد   ۸۰
ــی دو  ــه ط ــگاه ک دانش
نوبــت بــرای حضرتعالــی 
در  و  گردیــده  ارســال 
آن  از  قســمتی هایی 
ــرد  ــزارش عملک ــز گ نی
موجــود  وضعیــت  و 
ترســیم شــده بــود. ثالثاً 

ترجیــح منافــع شــخصی تعــداد اندکــی از نزدیکانتــان در دانشــگاه بــر منافــع 
جمعــی مجموعــه دانشــگاه. رابعــاً عــدم آشــنایی بــا مجموعــه دانشــگاه و رونــد 
توســعه رشــته ها، کــه بــدون پشــتوانه امکانــات و هیئــت علمــی در هیــچ زمانــی 
میســر نبــوده و مــواردی کــه نیازمنــد رایزنــی ازســوی مســئولین جهت تســریع 
و اخــذ مجــوز رشــته دانشــکده یــا ... بــوده، بعــد از فراهــم آوردن مســتندات الزم، 
ازســوی دانشــگاه می باشــد کــه ســابقاً رســم برایــن بــود، کــه زمانی کــه نماینده 
فرصتــی بــرای دیــدار بــا مســئولین ســازمان مرکــزی دانشــگاه و یــا وزارتیــن 
علــوم و بهداشــت و درمــان برایــش فراهــم می شــد، فرصــت را مغتنــم شــمرده 

و مســئولین دانشــگاه بــا نامه های 
درخواست و مســتندات برای 
اخــذ مجوزهــای الزم، بــا 
نماینــده در آن جلســه دیدار 
ــن  ــدند و ضم ــر می ش حاض
تشــریح شــرایط موجــود، 
مطالبــات  و  درخواســت ها 
خــود را بیــان می کردنــد کــه 
حضرتعالــی در طــی دو نوبت 
دیــدار بــا ریاســت عالیــه 
ــواردی را مطــرح  دانشــگاه م
به راحتــی  کــه  نمــوده 
ــا  پاســخ آن را می توانســتید ب
تمــاس بــه یکــی از کارشناســان دانشــگاهی آن را دریافــت نماییــد. 2- آن چــه که 
امــروزه خیلــی از واحدهــای دانشــگاهی بــه آن مبتــال می باشــند، عمدتــاً ناشــی 
از کاهــش تعــداد دانشــجویان و بــه تبــع آن کاهــش منابــع درآمــدی و مشــکل 
ــه خوشــبختانه دانشــگاه  ــای جــاری خــود می باشــند، ک در پرداخــت هزینه ه
ــی و  ــالت تکمیل ــته های تحصی ــیس رش ــا تأس ــات ب ــد قاین ــالمی واح آزاد اس
علوم پزشــکی و ایجــاد منابــع غیرشــهریه ای و ... در بهتریــن وضعیــت از ابتــدای 
ــوده و برایــن مبنــا در صــورت تــداوم سیاســت های فعلــی  تأســیس تاکنــون ب
آینــده روشــنی بــرای آن متصــور می باشــد. 3- همان گونــه کــه مســتحضرید، 

کســب رضایــت صــد در صــدی همــکاران یــک مجموعــه، بنــا به دالیــل مختلف 
تقریبــاً در هیــچ سیســتمی امکان پذیــر نبــوده ولــی انتظــار مــی رود، خواســت 
اکثریــت )قریــب بــه اتفــاق( همــکاران کــه دغدغــه آینــده شــغلی و ارتقــاء ایــن 
واحــد دانشــگاهی را دارنــد، موردتوجــه قــرار گرفتــه و از مســئولین و مدیــران 
دانشــگاه حمایــت گــردد. در صورتــی کــه حقیقتــاً به دنبــال توســعه و منافــع 
کلــی دانشــگاه بــود، انتظــار اســت مــوارد )اعــم از درخواســت ها، مشــکالت و...( از 
طریــق مدیریــت و مســئولین دانشــگاه و بنــا بــه مســتندات را مطالبــه نمــوده تا 

ایــن امــر مهــم توســعه دانشــگاهی رقــم بخــورد. 
4- در پــی نگرانی هــای ایجــاد شــده، درخصــوص اصــرار حضرتعالــی مبنــی بــر 
تغییــر مدیریــت ایــن واحــد دانشــگاهی و عــدم توجــه بــه درخواســت اکثریــت 
قریــب بــه اتفــاق اعضــا هیئــت علمــی و کارکنــان ازســوی شــما جلســه ای در 
ــس از  ــد و پ ــزار گردی ــی برگ ــت علم ــا هیئ ــط اعض ــورخ 1396/۰3/3۰ توس م
بررســی وضعیــت موجــود ایــن واحد در مقایســه بــا دیگــر واحدهای دانشــگاهی 
ــه  ــد جلس ــرر ش ــد. مق ــی گردی ــت فعل ــع از مدیری ــت قاط ــر حمای ــم ب تصمی
حضــوری بــا جنابعالــی هماهنــگ و ضمــن ارائــه گــزارش کامل وضعیــت موجود 
ــز اســتفاده گــردد کــه علی رغــم  دانشــگاه، از نظــرات و رهنمودهــای شــما نی
پیگیری هــای مکــرر انجــام شــده تــا بــه حــال زمانــی بــرای ایــن جلســه توســط 

جنابعالــی درنظــر گرفتــه نشــده اســت.
 5- بـا توجـه بـه اقدامـات و پیگیری هـای جنابعالـی مبنـی بـر تغییـر مدیریـت 
دانشـگاه بـه بهانـه نارضایتـی تعـدادی از کارکنـان و اعضا هیئت علمی دانشـگاه 
از مراجـع مختلـف و سـازمان مرکـزی دانشـگاه، مجـدداً انتظار مـی رود، وضعیت 
موجـود را بیشـتر موردتوجـه قـرار داده و از صحت و سـقم مسـائل منتقل شـده، 
اطمینـان یافتـه و قبـل از پیگیـری موضـوع، خواسـت اکثریـت مورد توجـه قرار 
گرفتـه و مسـائل و مشـکالت احتمالـی بـا رهنمودهای دلسـوزانه برطـرف گردد. 
باتوجـه بـه موارد مذکور ضمن درخواسـت مجدد جلسـه، انتظار اسـت، جنابعالی 
به عنـوان نماینده شهرسـتان نظر مجموعه قریب بـه اتفاق کارکنان و هیئت علمی 
واحـد کـه نامـه هـای تأییـده از وضعیت موجـود را به حضـور حضرتعالی ارسـال 
نموده انـد، مـورد توجـه قـرار داده و ضمن حمایت از مسـئولین پرتالش دانشـگاه 
در ارتقاء جایگاه این مجموعه مسـاعدت فرمایید. توفیق خدمت به مردم شـریف 

منطقـه را از درگاه خداونـد متعـال برای جنابعالی خواسـتاریم.

ریاست شبکه بهداشت و درمان قاینات با تشریح برنامه ها در حوزه سالمت و درمان تأکید کرد:

لزوم همکاری و هم افزایی مسئوالن قاینات، جهت رفع مشکالت درمانی /  اخذ مجوز دانشکده پیراپزشکی

در نامه جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد قاینات به نماینده قاینات و زیرکوه مطرح شد:

 خودداری از تالش برای ایجاد تغییرات مدیریتی 
در دانشگاه آزاد قاینات

ــات  ــردم قاین ــرای م ــده ب ــه و آزاردهن ــاً کهن ــکالت تقریب ــی از مش یک
ــان، مســأله نداشــتن دســتگاه ســونوگرافی  در عرصــه بهداشــت و درم
ــی در  ــواره به نوع ــه هم ــت، ک ــوده اس ــونوگرافی ب ــص س ــود متخص ــا نب و ی
ــتگاه  ــود 2 دس ــا وج ــت. ب ــته اس ــکاس داش ــز انع ــتان نی ــات شهرس مطبوع
ــت،  ــار می رف ــن آن انتظ ــتان و حضــور متخصصی ــرای شهرس ــونوگرافی ب س
ایــن مشــکل حــل شــود، امــا هنــوز هــم مشــکل عــدم دسترســی و یــا بهتــر 
بگوییــم ازدحــام دریافــت نوبــت در ایــن زمینــه وجــود دارد. در ایــن گــزارش 

ســعی شــده اســت، بــه بررســی چرایــی ایــن امــر بپردازیــم. 
اکنــون قایــن دارای 2 دســتگاه ســونوگرافی یکــی در کلینیــک ویــژه 
ــت  ــه خدم ــه ارائ ــم ب ــا حضــور 2 متخصــص خان ــه ب ــتان اســت، ک بیمارس
می پــردازد و دســتگاه دیگــر هــم در قســمت رادیولــوژی بیمارســتان شــهدا 
ــت  ــت و قابلی ــفانه از کیفی ــودن، متأس ــود نوب ــا وج ــه ب ــت، ک ــتقر اس مس
ــت و  ــتفاده اس ــاًل بالاس ــت و عم ــوردار نیس ــتفاده برخ ــرای اس ــب ب مناس
ــا آن چــه مــورد  ــن دســتگاه ب ــا کــه ای ــرا گوی ــی خــاک می خــورد، زی به قول
ــت  ــرای برگش ــا ب ــت، و تالش ه ــته اس ــت نداش ــوده، مطابق ــت ب درخواس
ــر ســبب شــده  ــن ام ــون ثمــری نداشــته اســت. ای ــم تاکن ــض آن ه و تعوی
اســت تــا کار متخصصیــن در کلینیــک ویــژه بیمارســتان در ارائــه خدمــات 
ــات  ــتفاده از خدم ــرای اس ــان ب ــه متقاضی ــور هم ــل حض ــونوگرافی به دلی س
ســونوگرافی، بســیار ســخت و دشــوار گــردد و مــردم نیــز در دریافــت نوبــت بــا 

مشــکل مواجــه باشــند، امــری کــه مــورد ســؤال خبرنــگاران در نشســت خبــری 
بــا ریاســت شــبکه بهداشــت و درمــان قاینــات نیز قــرار گرفــت و دکتــر حمیدی 
در مــورد مشــکل مطــرح شــده نوبت دهــي ســونوگرافي کــه گاهــي 4 تــا 5 روز 
طــول مي کشــد، گفــت: بــا وجــود دو پزشــک ســونوگرافي روزانــه بیــن ۸۰ تــا 
ــرش  ــا 6 بیمــار پذی ــت مي شــوند و در هــر ســاعت بیــن 5 ت 12۰ بیمــار ویزی
مي شــوند و به تناســب تعــداد بیمــاران، ســاعات کاري پزشــکان مــا نیــز افزایــش 
مي یابــد و معمــوالً بیمــاران اورژانســي ســریع در نوبــت قــرار مي گیرنــد و اگــر 
ــاً وي  ــوده اســت، قطع ــد ب ــي گالیه من ــاري، از نوبت دهــي طوالن چنان چــه بیم
ــن  ــام ای ــان انج ــر در زم ــه تأخی ــا NT اســت، ک ــاران تشــخیصي ی ــزء بیم ج
ســونوگرافي، بــراي بیمــار مشــکلي نــدارد و گرنــه بیماراني که در نســخه پزشــک 
ــا  ــد. ب اورژانســي قیــد شــده باشــد، بالفاصلــه در نوبــت پذیــرش قــرار مي گیرن
وجــود ایــن پاســخ بایــد گفــت: اگــر دســتگاه ســونوگرافی دوم قاین فعــال گردد، 
ــن  ــه ای ــال این ک ــد. ح ــد گردی ــل خواه ــکالت ح ــن مش ــیاری از ای ــاً بس قطع
ــد  ــه بای ــا تهــران و این کــه چگون مشــکل از کجاســت، شهرســتان، اســتان و ی
حــل گــردد، مســئله ای اســت کــه روشن شــدن آن بــه حــل ایــن مشــکل کمــک 
خواهــد کــرد و بــه نظــر می رســد همــت یکپارچــه همــه مســئولین شهرســتان 
اعــم از ریاســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، فرمانــدار، نماینــده و ... را 
می طلبــد. محقــق شــدن ایــن موضــوع می توانــد تأثیــر بســیار مثبتــی بــر رونــد 

پذیــرش بیمــاران و رضایتمنــدی آنــان داشــته باشــد.

  

هفتـه  به مناسـبت  تیـر   26 دوشـنبه 
بهزیسـتی و بـا حضـور مدیرکل بهزیسـتی 
قایـن،  بهزیسـتی  اداره  و  ریاسـت  اسـتان، 
سـایر مسـئولین اداره کل بهزیسـتی اسـتان و 
فرمانـدار  معـاون  همچنیـن  قایـن،  بهزیسـتی 
بخشـدارمرکزی،  بیکـی  مهنـدس  قاینـات، 
مهنـدس نـوروزی شـهردار قاین، اعضا شـورای 
شـهر، مسـئول دفتر نماینـده قاینـات و زیرکوه 
و جمعـی دیگـر از مسـئولین مؤسسـه خیریـه 
احسـان آسـمانی، کـه ویـژه نگهـداری کودکان 

به طـور  اسـت،  بدسرپرسـت  و  بی سرپرسـت 
رسـمی افتتـاح شـد. ایـن مرکـز کـه ظرفیـت 
درحال حاضـر  و  دارد  را  کـودک  نگهـداری2۰ 

نیـز 6 کـودک 6 تـا 12 سـال در ایـن مرکـز 
می شـود. نگهـداری 
ایــن مؤسســه خیریــه، نیــز یــک مؤسســه 
ــه  ــن مؤسس ــزات ای ــه تجهی ــت ک ــی اس مردم
بــه  اســت.  شــده  اهــدا  خیریــن  توســط 
گفتــه بســکابادی، رئیــس بهزیســتی قایــن 
ــت و  ــودکان بی سرپرس ــداری ک ــز نگه 7 مرک
ــت  ــات فعالی ــتان قاین ــت در شهرس بد سرپرس
دارنــد، کــه حــدود7۰ کــودک در ایــن مراکــز 

می شــوند. نگهــداری 
در  نیــز  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
 21 گفــت:  پــروژه  ایــن  افتتــاح  مراســم 
و  بی سرپرســت  کــودکان  نگهــداری  مرکــز 
ــه  ــم، ک ــتان داری ــطح اس ــت در س بد سرپرس
ــن  ــتان قای ــز در شهرس ــداد 7 مرک ــن تع از ای
می دهنــد.  ارائــه  خدمــات  کــودکان،  بــه 
به خصــوص  و  مــردم  اســتقبال  عرب نــژاد، 
ــیار  ــات بس ــز در قاین ــن مراک ــن را از ای خیری
ــا اشــاره  ــر دانســت. وی ب ــل تقدی خــوب و قاب
ــت  ــودکان بی سرپرس ــاال ک ــبتاً ب ــار نس ــه آم ب
بــر  اســتان  در  بدسرپرســت،  به خصــوص  و 
ــد  ــز تأکی ــه مراک ــترش این گون ــرورت گس ض

ســروری  و  مدیرعامــل  جوادپــور،  کــرد. 
احســان  خیریــه  مؤسســه  فنــی  مســئول 
ــا طنیــن قاینــات  آســمانی قایــن، در گفتگــو ب
مرکــز،  ایــن  افتتاحیــه  مراســم  در  نیــز  و 
گرفتــه،  صــورت  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا 
ــری  ــز و به کارگی ــن مرک ــدازی ای ــرای راه ان ب
مرکــز،  ایــن  در  آموزش دیــده  نیروهــای 
نیازهــای ایــن مرکــز از جملــه: کمک هــای 
ــاری و  ــای ج ــن هزینه ه ــرای تأمی ــی ب مردم
ــز اشــاره  ــرای مرک ــه وســیله نقلیه ب ــزوم  تهی ل
کــرده و بــا بیــان این کــه زمیــن بــرای ســاخت 
ــا  ــرای مرکــز، ب ســاختمان مســتقل و مجهــز ب
ــی  ــرای کلنگ زن ــات ب ــن  و اقدام کمــک خیری
و شــروع احــدث ایــن ســاختمان در حــال 
ــروع   ــت ش ــد، جه ــان نمودن ــت،  بی ــام اس انج
بــه کمک هــای مــردم  نیــاز  تکمیــل آن  و 
مســئولین  و  ارجمنــد   خیریــن  و  شــریف 

می باشــد. گرامــی 

افتتاح مؤسسه 
فرزانگان افضل قاین

بــا  قایــن،  افضــل  فرزانــگان  مؤسســه 
ــی  ــی، رفاه ــانی فرهنگ ــدف خدمات رس ه
بازنشــتگان  و  ســالمندان  بــه  اجتماعــی  و 
قاینــات، بــا اعتبــاری بالــغ بــر 17 میلیــون 
تومــان، تجهیــز و راه انــدازی شــد. شــایان 
ذکــر اســت، پــس از این کــه هیئــت امنــا 
ایــن مؤسســه، در نیمــه دوم ســال گذشــته 
مشــخص شــد، در بهمــن مــاه ســال 95 پروانــه 
ــه 26  ــد ک ــادر گردی ــه ص ــن مؤسس ــت ای فعالی
ــا حضــور  ــه بهزیســتی ب ــر و به مناســبت هفت تی
ــداری  ــی فرمان ــی اجتماع ــاون سیاس ــی، مع برات
مدیــرکل  عرب نــژاد  قاینــات،  شهرســتان 
ــان،  ــن ایش ــان جنوبی، معاونی ــتی خراس بهزیس
مهنــدس بیکــی، بخشــدار مرکــزی و دیگــر 
ــد. ــاح گردی ــن مؤسســه رســماً افتت مســئولین، ای

معرفی نفرات برتر چهلمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم در قاینات 

سرپرســت اداره اوقــاف و امــور خیریــه قاینــات، گفــت: چهلمیــن دوره 
ــرادران 15  ــران و ب ــر از خواه ــا حضــور3۰۰ نف ــم ب مســابقات قرآن کری
تیــر در رشــته مفاهیــم و در و 23 تیــر در رشــته های حفــظ، ترتیــل، 

ــد.  ــزار ش ــی، اذان برگ ــت، دعا خوان قرائ
رحیمــی بــا بیــان این کــه مرحلــه اســتانی 1۸ تــا 2۰ مــرداد و بــه میزبانــی 
ــران و  ــر از خواه ــت: 2۸ نف ــد، گف ــد ش ــزار خواه ــس برگ ــتان طب شهرس
بــرادران قاینــات، در رشــته های حفــظ، ترتیــل، دعاخوانــی و اذان بــه مرحلــه 
اســتانی راه یافته انــد. نتایــج مســابقات بدیــن شــرح اســت: در قســمت آقایان 
ــی، جــواد  ــژاد، ســید محســن بنای ــی ن ــد قل ــان: حمی ــل، آقای و رشــته ترتی
ــت محســن حســین خو و حســن  ــا ســوم شــدند. در قرائ ــور، اول ت یعقوب پ
یعقوب پــور، حائــز عناویــن اول و دوم شــدند.  در دعاخوانــی ســید اســماعیل 
ــا  ــور و محمدعلــی اکرامیــان، مقام هــای اول ت ترحمــی، محمدجــواد رجب پ
ســوم را کســب کردنــد. در حفــظ کل قــرآن حســین نوقابیــان و در حفــظ 
2۰ جــزء علــی جمعــه قربانــی اول شــدند و در بخــش اذان مجیــد بهمنــش، 

ــدند.  ــر ش ــای برت ــز رتبه ه ــان، حائ ــر تخم افش ــزاده، علی اکب داود علی
آذرکیــش، شــیما  ترتیــل، طاهــره  رشــته  در  و  بخــش خواهــران  در 
شــیری نژاد، مریم ســادات محمــدی، اول تــا ســوم  شــدند. در قرائــت 
ــه  ــی، هنان ــدند. در دعاخوان ــی، اول و دوم ش ــه فرخ ــمی و فاطم ــرا قاس زه
ســادات ترابــی، عالیــه دولتــی و مریــم بــازی عناویــن برتــر را کســب کردنــد. 
ــظ 2۰ جــزء  ــرد. در حف ــام اول را کســب ک ــی، مق ــرا راع ــظ کل زه در حف
معصومــه رحمانــی و هــدی صادقــی، اول و دوم شــدند. در حفــظ 1۰ جــزء 
ــره  ــز طاه ــزء نی ــظ 5 ج ــرد و در حف ــام اول را کســب ک ــی، مق ــه گل فاطم
بــازی، معصومــه چمــن آرا و عفــت اکبــری مطلــق، عناویــن برتــر را کســب 

ــد. کردن

اتاق اصناف قاینات، اتاق نمونه اصناف استان
حســن مالکــی، ریاســت اتــاق اصنــاف قاینــات و زیرکــوه در گفتگــو بــا 
ــه  ــاق نمون ــوان ات ــات به عن ــاف قاین ــاق اصن ــت: ات ــات گف ــن قاین طنی
ــوی اداره کل  ــل از س ــن دلی ــه به همی ــد، ک ــده ش ــتان برگزی ــاف اس اصن

ــت. ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــدن و تجــارت اســتان، م ــت و مع صنع

بی پــرده  ســریع،  موضع گیری هــای 
ــت  ــه وضعی ــی علی ــتقیم جنابعال و مس
موجــود و مســئولین واحــد دانشــگاهی 
قاینــات کــه حتــی یــک نوبــت هم، نشســتی با 
مدیریــت و مســئولین این واحد دانشــگاهی، 
جهــت ارائــه گــزارش، مشــکالت یــا حتــی 
رفــع شــبهات ایجادشــده توســط برخــی از 
نزدیکانتــان نداشــته اید، باتوجه بــه اقدامات 

و پیگیری هــای جنابعالــی مبنــی بــر تغییــر 
مدیریت دانشــگاه به بهانه نارضایتی تعدادی 
از کارکنــان و اعضــا هیئــت علمــی دانشــگاه، 
انتظــار مــی رود، وضعیــت موجــود را بیشــتر 
موردتوجــه قــرار داده و از صحــت و ســقم 
مســائل منتقل شــده، اطمینــان یافتــه و قبل 
از پیگیــری موضــوع، خواســت اکثریــت مورد 

توجــه قرارگیــرد.

مشکل سونوگرافی قاین، منتظر تدبیر مسئولین
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