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این	نعمتی	که	خدا	به	شما	داد	و	شما	را	متحول	کرد	به	
یک	ملت	دیگری.	شمایی	که	از	پاسبان	می	ترسیدید،	
یک	 از	 که	 شمایی	 نترسیدید.	 شاهنشاهی	 رژیم	 از	
این	 نترسیدید.	 مسلسل	ها	 از	 می	ترسیدید،	 باتوم	
نیروی	خداست.	این	نیروی	خدایی	را	حفظش	کنید!	
باشد.	 آن	جا	 به	 توجهتان	 باز	 که	 است	 این	 به	 حفظ	
زندگیمان	 و	 خانه		 ما	 که	 نباشید	 این	 دنبال	 این	قدر	
باشید.	 انسانی	 شرافت	 آن	 به	دنبال	 است.	 جور	 چه	
دنبال	آن	معنا	باشید	که	شما	را	پیروز	کرد.	پیروزی	
بر	دشمن؛	آن	هم	یک	همچو	دشمنی	که	همه	چیز	
ما	را	می	خواهد	از	بین	ببرد،	باالترین	چیزی	است	که	

برای	یک	ملتی	حاصل	می	شود.	)امام	خمینی	)ره((
من	می	خواهم	بگویم	آن	جوان	هایی	که	در	تهران،	در	
خود	 در	 مختلف،	 استان	های	 در	 گوناگون،	 شهرهای	
فرهنگی	 کار	 دیگر	 شهرهای	 از	 بسیاری	 در	 مشهد،	
کار	 خودشان،	 انگیزه		 با	 خودشان،	 اراده	 با	 می	کنند،	
را	هر	چه	می	توانند	به	طور	جّدی	دنبال	کنند	و	ادامه	
در	 فرهنگی	 کار	 گسترش	 همین	 که	 بدانند	 بدهند.	
بین	جوان	های	مؤمن	و	انقالبی،	نقش	بسیار	زیادی	را	
در	پیشرفت	این	کشور	و	در	ایستادگی	ما	در	مقابل	
)مقام		معظم	 است.	 کرده	 ایفا	 ملّت،	 این	 دشمنان	

رهبری(

اکران فیلم های جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان

رویدادی مبارک
فرصتی طالیی

اکـران	فیلم	هـای	جشـنواره	فیلم	کـودکان	و	نوجوانـان	در	قاین	که	
از	31	اَمـرداد	تـا	4	شـهریور	در	سـینما	پارک	قاین	صـورت	خواهد	
گرفـت،	از	آن	جهـت	کـه	معمـوالً	چنیـن	رویدادهایـی	فرهنگـی	
اسـت.	 قابل	توجـه	 و	 اهمیـت	 بـا	 قایـن	روی	می	دهـد،	 کم	تـر	در	
برگـزاری	مناسـب	و	آبرومنـد	ایـن	رویـداد	در	قایـن،	وظیفـه	تمام	
نهادهـا	و	دسـتگاه	ها	به	خصـوص	دسـتگاه	ها	و	نهادهـای	فرهنگی	و	
آموزشـی	اسـت	کـه	بتواننـد	زمینـه	ای	را	فراهم	آورند	کـه	کودکان	
و	نوجوانـان	دیـار	قاینـات،	بتواننـد	حـالوت	و	شـیرینی	یـک	کار	و	
اقـدام	مناسـب	فرهنگـی،	یعنی	سـینمارفتن	را	که	متأسـفانه	امروز	
به	دالیـل	متعـدد	ازسـوی	خانواده	هـا	و	نهادهـای	فرهنگـی	مـورد	
بی	توجهـی	قـرار	می	گیـرد	را	بـا	تماشـای	فیلم	هـای	یـک	رویـداد	
مهـم	فرهنگـی،	یعنـی	جشـنواره	بین	المللـی	مخصـوص	کـودکان	
و	نوجوانـان،	حـس	کننـد،	تـا	شـاید	ایـن	امـر	جرقـه	و	مقدمـه	ای	
باشـد	بـرای	توجه	بیـش	از		پیش	به	سـینما	و	این	که	سـینمارفتن	
و	 کـودکان	 بـرای	 فرهنگی-تربیتـی	 امـر	 و	 نیـاز	 یـک	 به	عنـوان	
نوجوانـان	ازسـوی	خانواده	هـا	موردتوجـه	بیشـتر	قـرار	گیـرد	و	بـه	
نوعـی	سـبب	آشـتی	مـردم	بـا	سـینما	گـردد.	ازسـوی	دیگـر،	این	
رویـداد	می	توانـد	بهانـه	ای	باشـد	بـرای	توجـه	بیشـتر	بـه	وضعیت	
سـینما	پـارک	قایـن	و	این	کـه	در	هر	حـال	متولیان	امـور	فرهنگی	
در	شهرسـتان	در	رده	هـا	و	نهادهـای	مختلف	و	نیز	مدیریت	سـینما	
پـارک	قایـن،	تدبیری	عاجـل	اقدامـات	و	گام	های	جدی	و	اساسـی	
بـرای	سـاماندهی	وضعیت	آن	اندیشـیده	و	به	مرحله	اجـرا	درآورند	
و	آن	را	از	وضعیـت	نـه	چنـدان	مطلـوب	فعلـی	کـه	برازنـده	و	در	
شـأن	قاینات	نیسـت،	خـارج	کننـد.	به	طور	کلـی	باید	امیـدوار	بود	
کـه	ایـن	برگزاری	مناسـب	ایـن	رویـداد	مبـارک،	مقدمه	ای	باشـد	
بـرای	این	کـه	در	آینـده	نیـز	شـاهد	برگـزاری	رویدادهـای	مشـابه		
در	زمینه	هـای	فرهنگـی	در	قایـن	باشـیم	و	البتـه	ایـن	چنـد	روز	
فرصتـی	باشـد	بـرای	آن	که	بیـش	از	پیش	بـه	کـودکان	و	نوجوانان	

آینده	سـاز	ایـن	مـرز	و	بـوم	توجـه	کنیم.
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رئیس دانشگاه آزاد قاین خبر داد:

آموزش فعاالن صدور زعفران
ــار  ــرای اولیــن ب کارگاه آموزشــی زعفــران ب
در کشــور بــا همــکاری اتــاق بازرگانــی 
ــان  ــرکت دانش بنی ــط ش ــوئد و توس ــران و س ای
ترونــد زعفــران قایــن و مرکــز تحقیقــات زرشــک 
تهــران  در  قاینــات  آزاد  دانشــگاه  زعفــران  و 
ــات  تشــکیل می شــود. رئیــس دانشــگاه آزاد قاین
گفــت: ایــن کارگاه آموزشــی بــا شــرکت 40 نفر از 
فعــاالن صادراتــی زعفــران به منظــور آشــنایی بــا 
مؤلفه هــای صــادرات، شــناخت زعفــران و تقلــب 
آن، فراینــد فــراوری و بســته بندی صادراتــی 
و ارائــه راهکارهــای علمــی صــادرات برگــزار 
می شــود. دکتــر مختــاری در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ثبــت جهانــی نشــان جغرافیایــی زعفــران قاینــات 
بــا پیگیــری شــرکت دانش بنیــان ترونــد زعفــران 
ــرای  ــر فرصــت مناســبی ب ــن ام ــت: ای ــن گف قای
ــا  ــات ب ــران قاین ــرآوازه زعف ــام پ ــی ن افتخارآفرین
ــد.  ــاد می کن ــال ایج ــزار س ــش از ه ــت بی قدم
ــمند  ــزار هوش ــرح نرم اف ــرای ط ــه و اج او از تهی
ــن  ــرای اولی ــران ب ــگ زعف ــب رن تشــخیص و تقل
بــار در کشــور، توســط ایســتگاه تحقیقات زرشــک 
ــه  ــر داد. در حالی ک ــن دانشــگاه خب ــران ای و زعف
ــز  ــد مراک ــه رش ــد رو ب ــاری از  رون ــر مخت دکت
ــز  ــدازی مرک ــه راه ان ــات ازجمل ــی قاین تحقیقات
ــر  ــران خب ــک و زعف ــات زرش ــات و مطالع تحقیق
داد کــه رئیــس دانشــگاه آزاد خراســان جنوبی  
ــران،  ــت زعف ــروژه کش ــا پ ــه ب ــود ک ــام نم اع
ــز  ــاوم در مرک ــران مق ــاز زعف ــد پی ــال تولی به دنب
اســامی  آزاد  دانشــگاه  تحقیقــات کشــاورزی 
کــرد:  تصریــح  وی  هســتیم.  خراســان جنوبی 
ــن  ــردن زمی ــال آماده ک ــب، در ح ــن ترتی ــه ای ب
ــتیم و  ــد هس ــران در بیرجن ــاری زعف ــج هکت پن
ــای  ــردن کاره ــال عملیاتی ک ــان در ح کارشناس
اجرایــی آن در شــهریور هســتند. وی در توضیــح 
بیشــتر کشــت زعفــران و احتمــال درآمدزایــی از 
ــن محــل خاطرنشــان کــرد: در ســال نخســت  ای
ــال ســرمایه گذاری هســتیم  ــران، دنب کشــت زعف
و در ســال دوم و ســال های بعــد از آن، می توانیــم 
دنبــال درآمدزایــی نیــز باشــیم. وی تأکیــد کــرد: 
ازســوی دیگــر، بــا پــروژه کشــت زعفــران، دنبــال 
دو هــدف مهــم هســتیم، نخســت اقتصــادی 
دانشــگاه  کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز  دوم  و 
پیــاز  تولیــد  به دنبــال  خراســان جنوبی  آزاد 
ــد  ــزود: تولی ــمی اف ــت. هاش ــاوم اس ــران مق زعف
ــی را  ــی خاص ــرایط آب و هوای ــران ش ــاز زعف پی
ــگاه آزاد  ــًا دانش ــد آن عم ــا تولی ــد و ب می طلب
اســامی بیرجنــد، مرکــز توزیــع پیــاز مقــاوم در 

ــد شــد. ــان خواه ــی جه ســطح کشــور و حت

زعفران

مراکز تربیت معلم قاین 
کد رشته نگرفت

مدتـی پـس از تعطیلـی چنـد سـاله مراکـز 
تربیت معلـم، دوبـاره تمرکـز و توجـه بـه ایـن 
دانشـگاه ها بیشـتر و مراکـز تربیت معلـم دختـران 
فـردوس  تربیت معلـم  و مرکـز  بیرجنـد  و پسـران 
بـا دریافـت کـد رشـته، جـذب  راه انـدازی شـد و 
دانشـجو انجـام می شـود. در ایـن میـان، مراکز قاین 
بـرای امسـال کـد رشـته نگرفـت. رئیـس دانشـگاه 
فرهنگیـان اسـتان گفـت: در قایـن بـا وجـود تأمین 
زیرسـاخت ها، نتوانسـتیم کـد رشـته بگیریـم، البته 
بـرای جـذب دانشـجو در ایـن مرکـز بایـد مجـوز 
سـازمان مرکـزی و تصویـب هیئت امنـا را داشـته 
را  عالـی آن  آمـوزش  باشـیم و شـورای گسـترش 
تأییـد کنـد ایـن اتفـاق نیفتـاد و در ایـن مرکـز، 
مهارت آمـوزان اسـتخدام پیمانی مـاده 28، طی دوره 
یک سـاله، تحـت آمـوزش قـرار می گیرنـد. نماینده 
قاینـات و زیرکـوه نیـز بـا اشـاره به این که کد رشـته 
را بایـد شـورای گسـترش تأیید می کرد، گفـت: باید 
جلسـه ای تشـکیل می شـد و دانشـگاه فرهنگیـان 
مرکـز بـه دفـاع می پرداخـت، اما هنـوز جلسـه ای با 

ایـن مضمـون تشـکیل نشـده اسـت.

آموزش

بـا	 ترافیـک	 شـورای	 جلسـه	 دومیـن	
میـدان	 چنـد	 احـداث	 جلسـه	 دسـتور	
نـوروزی	 جلسـه،	 ابتـدای	 در	 شـد.	 برگـزار	
معـاون	امـور	برنامه	ریـزی	و	عمرانـی	فرمانداری	
فرمانـدار،	قبـل	 قاینـات	گفـت:	طبـق	دسـتور	
برگـزار	 فنـی	 جلسـه،کمیته	 ایـن	 برگـزاری	 از	
در	 فرمانـداری	 بـه	 ارسـالی	 درخواسـت	های	 و	
کمیتـه	فنـی	بررسـی	و	جهـت	تأیید	به	جلسـه	
شـورای	ترافیک	شهرسـتان	ارسـال	شده	است	و	
پـس	از	تأیید	به	شـورای	ترافیک	اسـتان	ارسـال	
خواهد	شـد.	احـداث	میدان	روسـتای	اسفشـاد،	
احـداث	میـدان	فرخ	آباد	در	مسـیر	امـام	زاده	زید	
بـه	بلـوار	فرخ	آبـاد،	احـداث	میـدان	نیـروگاه	در	
ورودی	شـهر	قایـن،	احـداث	میـدان	در	ورودی	
آرین	شـهر،	 در	 مجتمـع	 ایجـاد	 و	 نیمبلـوک	
سـاماندهی	حاشـیه	میدان	طالی	سرخ	و	اصالح	
میـدان	شـهید	کاوه	ازجملـه	دسـتور	کارهـای	

جلسـه	بـود.	میرزایی	مشـاور	و	کارشـناس	طرح	
در	خصـوص	هـر	یک	از	دسـتورالعمل	ها،	طرح	ها	
و	پیشـنهادات	خـود	را	ارائـه	داد.	رئیـس	پلیـس	
راهنمایـی	و	رانندگـی	قایـن	با	اشـاره	به	کاهش	

50	درصـدی	تصادفـات	فوتـی	در	4	ماهـه	اول	
سـال	نسـبت	بـه	مـدت	مشـابه	سـال	گذشـته	
گفـت:	فقـط1	فقـره	فوتـی	داشـته	ایم.	سـرگرد	
محمـدزاده	گفـت:	تصادفـات	جرحی	در	سـطح	
شهرسـتان	قاینـات	و	شـهرهای	تابعـه	افزایـش	
7	دهـم	درصـدی	داشـته	اسـت.	وی	بـا	اشـاره	
بـه	افزایـش	میـزان	تصادفات	خسـارتی	نسـبت	

سـال	گذشـته	گفـت:	موتورسـواران	بیشـترین	
درصـد	 و60	 داشـته	اند	 را	 جرحـی	 تصادفـات	
وی	 برمی	گـردد.	 موتورسـواران	 بـه	 مجروحیـن	
بـه	ورود	کامیون	هـا	بـه	سـطح	شـهر	و	افزایـش	

میـزان	تصادفـات	جرحـی	در	سـطح	شـهر	نیـز	
اشـاره	کـرد	و	گفـت:	گالیه	هـای	بسـیار	زیـادی	
اماکـن	 در	 کامیون	هـا	 پـارک	 بـرای	 مـردم	 از	
عمومـی	داشـته	ایم	و	تذکراتـی	هـم	داده	شـده	
و	حتـی	جریمـه	هـم	صـورت	گرفتـه	اسـت،	اما	
ایـن	موضـوع	بایـد	به	صـورت	عمقی	حل	شـود.	
رئیـس	پلیـس	راهنمایـی	و	رانندگـی	قایـن	در	

ادامه	به	میدان	شـهید	کاوه	نیز	اشـاراتی	داشـت	
و	گفـت:	میـدان	جدیداالحـداث	کاوه	و	میـدان	
ورودی	خیابـان	معلـم	از	نظـر	شـورای	ترافیـک	
تأییـد	نشـده	اسـت	و	هرگونـه	حادثـه	ای	که	در	
ایـن	میدان	هـا	رخ	دهـد،	عواقـب	کار	برعهـده	
شـهرداری	خواهـد	بـود	و	بایسـتی	میدان	هـا	هر	
چـه	سـریع	تر	اصالح	شـود.	فرمانـدار	قاینات	نیز	
در	ایـن	جلسـه	بـا	تأکیـد	بـر	این	کـه	طرح	هایی	
کـه	بـرای	شهرسـتان	ارائـه	می	شـود	بایـد	یـک	
طرح	هـای	 گفـت:	 باشـد،	 داشـته	 آینده	نگـری	
ترافیکـی	بایـد	براسـاس	طـرح	جامـع	شـهری	
ریختـه	شـود.	کریمـی	بـه	موضـوع	میدان	هـای	
احـداث	شـده	در	بلـوار	اصلـی	و	ورودی	شـهر	
گفـت:	باتوجـه	بـه	ایـرادات	وارده	بـه	میدان	هـا،	
بایـد	ظـرف	مـدت	یـک	مـاه	بررسـی	های	الزم	
کم	تریـن	 بـا	 اصالحـی	 طـرح	 و	 شـود	 انجـام	
هزینـه	ارائـه	گـردد.	کریمی	گفت:	اطالع	رسـانی	
و	 گیـرد	 صـورت	 بایـد	 نیـز	 مـردم	 بـه	 کامـل	
دسـتگاه	های	متولـی،	افـکار	عمومـی	را	در	ایـن	
زمینـه	به	درسـتی	توجیـه	کننـد.	وی	بـر	مصوبه	
شـورای	ترافیـک	اسـتان	بـرای	کلیـه	طرح	های	
ارائـه	شـده	تأکیـد	کـرد	و	گفـت:	طرح	هایی	که	
به	شـورای	ترافیک	اسـتان	ارسـال	می	شـود	باید	
آینده	نگـری	در	آن	وجـود	داشـته	باشـد	و	تمـام	

جهـات	در	آن	لحـاظ	شـود.

رئیــس	شــبکه	بهداشــت	و	درمــان	قاینــات	در	کنفرانــس	
ــگاران	 ــا	مراســم	تجلیــل	از	خبرن خبــری	کــه	هم	زمــان	ب
ــه	آغــاز	احــداث	بیمارســتان	بزرگمهــر	قایــن	 ــا	اشــاره	ب ــود،	ب ب
گفــت:	بیمارســتان	دوم	قایــن	بــا	زیربنــای	10	هــزار	و	37	
ــه	 ــار	در	مرحل ــن	اعتب ــاس	تأمی ــه	و	براس ــع	در	3	طبق مترمرب
ــیون	و	 ــه	فندانس ــه	زودی	مرحل ــاردی،	ب ــار	6	میلی ــا	اعتب اول،	ب
اســکلت	آن	آغــاز	می	شــود.	دکتــر	عارفــی	در	مــورد	ســاختمان	
نیمه	تمــام	دانشــکده	پرســتاری	نیــز	گفــت:	در	ســفر	اســتاندار	
ــار	 ــن	اعتب ــق	تأمی ــه	ازطری ــد	ک ــوب	ش ــتان،	مص ــه	شهرس ب
فرمانــداری،	زیرســاخت	ها	انجــام	شــود	و	دانشــگاه	علــوم	
ــرد.	 ــر	بگی ــار	الزم	را	در	نظ ــروژه،	اعتب ــل	پ ــکی	در	تکمی پزش
ــت،	600	 ــد	نف ــل	3	درص ــارد	از	مح ــاص	2	میلی وی	از	اختص
ــرای	 ــوازن	ب ــه	مت ــل	بودج ــن	از	مح ــه	قای ــان	ب ــون	توم میلی
ــر	داد.	 ــتاندار	خب ــفر	اس ــال	96	در	س ــام	س ــای	نیمه	تم پروژه	ه
ــار	برخــی	 ــن	اعتب ــن	ســالمت	در	تأمی ــکاری	خیری ــه	هم وی	ب

ــت:	 ــت	و	گف ــاره	داش ــی	اش ــتی	و	درمان ــای	بهداش از	پروژه	ه
ــتان	 ــالمت	اس ــن	س ــع	خیری ــا	مجم ــه	ب ــه	ای	ک در	تفاهم	نام
داشــته	ایم،	مجتمــع	ســالمت	نیمبلــوک	تعییــن	تکلیــف	شــد	و	
از	اعتبــار	1	میلیــارد	و	600	میلیــون،	50	درصــد	توســط	خیرین	
و50	درصــد	توســط	فرمانــداری	و	دانشــگاه	تأمیــن	خواهــد	شــد.	
ــد	 ــا	30	درص ــن	ب ــماره	1	قای ــتی	ش ــز	بهداش ــن	مرک همچنی
ــل	 ــالمت	تکمی ــن	س ــط	خیری ــز	توس ــی	نی ــرفت	فیزیک پیش
ــزی	 ــد	شــد.	وی	از	بازســازی	ســاختمان	آزمایشــگاه	مرک خواه
ــز	به	ســازی	و	بازســازی	 ــن	و	نی ــان	قای شــبکه	بهداشــت	و	درم
آزمایشــگاه	دانشــکده	پرســتاری	قایــن	بــا	180	میلیــون	تومــان	
اعتبــار	خبــر	داد.	عارفــی	گفــت:	اورژانــس	اســفدن	بــا	مشــارکت	
ــه	اســکلت	اســت	 ــار	150	میلیــون	در	مرحل ــا	اعتب ــن	و	ب خیری
ــه	 ــرای	تکمیــل	آن	200	میلیــون	تومــان	نیــاز	اســت.	وی	ب و	ب
ســاختمان	در	حــال	ســاخت	ام	ار	آی	نیــز	اشــاره	داشــت	و	گفت:	
ــی	را	 ــده	اند	و	مابق ــل	ش ــن	متقب ــان	را	خیری ــون	توم 100میلی
ــوم	پزشــکی	هزینــه	خواهــد	کــرد.	رئیــس	شــبکه	 دانشــگاه	عل
ــز	 ــوزادی	نی ــژه	ن ــای	وی ــل	بخــش	مراقبت	ه ــت	از	تکمی بهداش
خبــر	داد.	عارفــی	در	پاســخ	بــه	ســؤال	خبرنــگاری	در	خصــوص	

ــز	 ــرداری	از	ســاختمان	همراه	ســرای	بیمارســتان	نی عــدم	بهره	ب
گفــت:	به	دلیــل	عــدم	گازرســانی	و	برق	رســانی	ایــن	پــروژه	کــه	
در	ســفر	وزیــر	ســابق	بهداشــت	افتتــاح	هــم	شــده	بــود،	هنــوز	
بــه	بهره	بــرداری	نرســیده	اســت	کــه	باتوجــه	بــه	قــول	مســاعد	
آقــای	شــرکاء	مدیرعامــل	بــرق	منطقــه	ای	خراســان	جنوبی	
ــت،	 ــم	داش ــا	خواهی ــه	در	ورودی	ه ــی	ک ــا	تغییرات ــه	زودی	ب ب
برق	رســانی	انجــام	خواهــد	شــد.	وی	ادامــه	داد:	علی	رغــم	
ــا	 ــت،	ام ــده	اس ــت	ش ــم	پرداخ ــانی	ه ــه	گازرس ــه	هزین این	ک
مدت	هــای	زیــادی	اســت	کــه	منتظــر	تأییــد	کارشــناس	
ــر	قاینــات	در	 ــه	کســب	رتبــه	برت ــا	اشــاره	ب هســتیم.	عارفــی	ب
طــرح	پایــش	فشــارخون	گفــت:	قاینــات	توانســت	100	درصــد	
ــه	 ــد.	وی	ب ــته	باش ــش	داش ــن	پای ــی	را	در	ای ــش	جمعیت پوش
آزمــون	اســتخدامی	علــوم	پزشــکی	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	125	
نفــر	ســهمیه	اســتان	اســت	کــه	7	نفــر	بــرای	شهرســتان	قاینات	
ــه	برنامه	ریــزی	جهــت	اجــرای	 جــذب	خواهنــد	شــد.	عارفــی	ب
طــرح	الکترونیــک	اشــاره	داشــت	و	گفــت:	ایــن	طــرح	بــه	زودی	
ــن	طــرح،	بســیاری	از	 ــا	اجــرای	ای ــد	شــد	و	ب ــدازی	خواه راه	ان

ــد. ــد	ش ــل	خواه ــی	ح ــکالت	نوبت	ده مش

در جلسه شورای ترافیک  قاینات عنوان شد:
میدان کاوه و میدان ورودی خیابان معلم قاین 

ازسوی شورای ترافیک تأیید نشده است

و  راهنمایـی  پلیـس  رئیـس 
رانندگی قاین: میـدان جدیداالحداث 
معلـم  خیابـان  ورودی  میـدان  و  کاوه 
ازنظـر شـورای ترافیـک تأییـد نشـده 
در  کـه  حادثـه ای  هرگونـه  و  اسـت 
ایـن میدان هـا رخ دهـد، عواقـب کار 

بـود. خواهـد  شـهرداری  برعهـده 
فرمانـدار: باتوجـه بـه ایـرادات وارده 
یـک  مـدت  ظـرف  بایـد  میدان هـا  بـه 
شـود  انجـام  الزم  بررسـی های  مـاه، 
هزینـه  کم تریـن  بـا  اصالحـی  طـرح  و 

گـردد. ارائـه 

رئیس شبکه بهداشت و درمان قاین خبر داد:

7 نفر سهم قاینات در استخدامی امسال/
آغاز به کار احداث بیمارستان بزرگمهر قاین

اکران فیلم های جشنواره بین المللی 
کودک و نوجوان در قاین

میرزنگویی	رئیس	اداره	فرهنگ	و	ارشـاد	اسـالمی	
قاینـات	در		گفتگو	با	طنین	قاینات	اعالم	کرد،10	
فیلـم	برگزیـده	سـی		و	دومیـن	جشـنواره		بین	المللـی	
فیلم	هـای	کـودک	و	نوجـوان	شـامل:	داسـتان	های	باغ	
جادویـی	آنتـون	کرینگـز،	جزیـره	گنـج،	جوانمـردان،	
اینجـا	خانـه	مـن	اسـت،	غرغـرو	وارد	می	شـود،	تورنادو،	
منطقه	پرواز	ممنوع،	بیسـت	و	سـه	نفر،	قطار	آن	شب	و	
پویانمایی	بنیامین	از	31	مرداد	تا	4	شـهریور	در	سـینما	
پارک	قاین	اکران	خواهد	شـد.	امسـال	بخشـی	از	جوایز	
جشـنواره	مربوط	به	داوری	هایی	اسـت	که	در	اسـتان	ها	
انجـام	می	شـود.	از	ایـن	رو،	تیـم	داوری	متشـکل	از	15	
دانش	آموز	دختر	و	پسـر	9	تا	15	سـال،	توسـط	آموزش	
و	پرورش	اسـتان	انتخاب	می	شـوند	و	دوره	کارگاهی	دو	
روزه	را	در	انجمـن	سـینمای	جوانان	می	گذرانند.	نتیجه	
داوری	ایـن	دانش	آمـوزان	بـه	محل	اصلی	جشـنواره	در	
اصفهـان	ارسـال	خواهد	شـد	و	جمع	بنـدی	داوری	های	
سراسـر	اسـتان	ها،	بـه	فیلم	هـای	برگزیـده	جایـزه	اهدا	
می	شـود.	شـایان	ذکـر	اسـت	در	برگـزاری	ایـن	رویداد،	
فرمانـداری	قایـن،	شـهرداری	قایـن،	میـراث	فرهنگـی	
قاینـات،	مؤسسـه		فرهنگـی	هنـری	طنیـن	فـردای	
قاینات،	شـرکت	سـینمایی	فلـق	و	گـروه	نمایش	آتش	

مشـارکت	و	همـکاری	دارند.	

خبر
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راه های پیشگیری از بروز خفگی:
والدیــن	بایــد	بداننــد	کــه	کــودکان	از	بــدو	تولــد	تــا	6	
ــرار	 ســالگي	و	حتــي	8	ســالگي،	در	معــرض	خطــر	خفگــي	ق
دارنــد.	بررســی	ها	نشــان	داده	کــه	بســیاري	از	مــوارد	خفگــي	
ــي	 ــر،	موادغذای ــرادر	بزرگ	ت ــر	و	ب ــه	خواه ــد	ک ــي	رخ	مي	ده زمان
ــر	 ــاي	کوچک	ت ــه	بچه	ه ــاک	را	ب ــیاي	خطرن ــباب	بازي	و	اش ــا	اس ی
ــزد	خواهــر	و	 ــن	کــودکان	را	ن ــن	حتــي	وقتــي	ای ــد،	بنابرای مي	دهن
بــرادر	بزرگ	ترشــان	مي	گذاریــد،	بــاز	هــم	بایــد	بــه	آن	هــا	سرکشــي	
ــگیري	 ــل	پیش ــي،	قاب ــوادث	خفگ ــیاري	از	ح ــن،	بس ــد.	بنابرای کنی

هســتند.	در	این	جــا	پــاره	ای	از	نــکات،	یــادآوری	می	شــود:
ــد	 ــي	کمربن ــرده	و	حت ــد	پ ــازي،	بن ــاب	ب ــاب	)طن ــه	طن 1-	هرگون
لبــاس(	را	از	دســترس	کــودکان	دور	نگــه	داریــد.	مــواردي	مشــاهده	
شــده	اســت	کــه	کــودکان	ضمــن	بازي	کــردن	بــا	طنــاب	و	پیچانــدن	
آن	بــه	دور	گــردن،	موجبــات	خفگــي	خــود	و	یــا	هــم	بــازي	خــود	

ــد.	 ــم	کرده	ان را	فراه
ــرار	 ــودکان	ق ــترس	ک ــزرگ	را	در	دس ــتیکي	ب ــاي	پالس 2-	پاکت	ه
ندهیــد.	کــودکان	مي	تواننــد	بــا	فروبــردن	پاکــت	در	ســر	)و	
ــه	 ــادر	ب ــع،	ق ــي	مواق ــه	در	بعض ــردن(	ک ــردن	آن	در	دور	گ گیرک
ــا	اختــالالت	 بیــرون	آوردن	آن	نمي	باشــند،	باعــث	خفگــي	کامــل	ی
ــه	ســلول	هاي	 ــت	نرســیدن	اکســیژن	ب مغــزي	خــود	شــوند.	)به	عل

ــزي(	 مغ
)مثــل	 نــرم	 خیلــي	 بالش	هــاي	 در	 کــودک	 خوابانــدن	 از	 	-3
بالش	هــاي	تهیــه	شــده	از	پــر(	و	بــزرگ	اجتنــاب	کنیــد.	بالش	هــاي	
ــر	در	بعضــي	از	کــودکان	موجــب	حساســیت	هاي	 ــه	شــده	از	پ تهی
تنفســی	مي	شــوند،	همچنیــن	گیرکــردن	راه	هــاي	تنفســي	کــودک	
در	الي	بالــش،		ممکــن	اســت	موجــب	خفگــي	یــا	مشــکل	تنفســي	

ــراي	کــودک	شــود.	 ب
4-	شیرخوار	را	قنداق	نکنید،	شکم	کودک	را	محکم	نبندید.	

5-	قنــداق	فرنگــي	نــوزاد	نبایــد	آن	قــدر	بــزرگ	باشــد،	در	این	صورت	
مي	تــوان	یــک	حولــه	تــا	کــرده	و	در	انتهــاي	آن	جــا	داد	تــا	از	بــروز	

حادثــه	جلوگیري	شــود.	
6-	اســتفاده	از	پســتانک	بــه	هیــچ	عنــوان	توصیــه	نمی	شــود،	
ــا	 ــد	آن	ب ــاي	بلن ــده،	بنده ــکالت	عدی ــاد	مش ــر	ایج ــرا	عالوه	ب زی
پیچ	خــوردن	بــه	دور	گــردن،	موجــب	خفگــي	کــودک	می	شــود.
7-	در	زمــان	شــیرخوردن	کــودک	بــا	شیشــه	)شــیر	خشــک(	او	را	

تنهــا	نگذاریــد.	
8-	تکیــه	دادن	شیشــه	شــیر	کــودک	بــر	بالــش	یــا	هــر	وســیله	دیگر	
و	رهاکــردن	او	بــه	حــال	خــود،	مي	توانــد	باعــث	خفگــي	شــود؛	زیــرا	
یــک	عطســه	یــا	ســرفه	یــا...	مي	توانــد	در	چنیــن	حالتــي،	موجــب	

اختــالل	در	عمــل	بلــع	و	تنفــس	کــودک	شــده	و	بــراي	او	خطرنــاک	
	. شد با

9-	پوشــاندن	لباس	هــاي	کشــي	و	یــا	بنــددار	بــه	کــودک،	ممکــن	
اســت	بــه	کالســکه	یــا	جاهــاي	دیگــر	گیــر	کنــد	و	باعــث	خفگــي	

شــود.	
ــر	از	 ــاه	)کم	ت ــاي	کوت ــودکان	از	مداده ــه	ک ــید	ک ــب	باش 10-	مراق
10	ســانتي	متر(	اســتفاده	نکننــد.	برخــي	از	کــودکان	عــادت	دارنــد	
کــه	مــداد	را	هنــگام	نوشــتن	بــه	دهــان	گذاشــته	و	آن	را	می	مکنــد	
کــه	بــا	ایــن	عمــل	نادرســت،	ممکــن	اســت	موجــب	خفگــي	خــود	

شــوند.
11-	مــادران	شــیرده	بایــد	در	زمــان	خــواب	آلودگــي	از	شــیردادن	
ــگام	 ــت	در	هن ــن	اس ــرا	ممک ــد.	زی ــودداري	کنن ــودک	خ ــه	ک ب
ــی	 ــتان	وی	روی	بین ــن	پس ــواب	رود	و		قرارگرفت ــه	خ ــیردادن	ب ش
ــود.	 ــي	ش ــي	و	خفگ ــاي	تنفس ــدن	راه	ه ــب	مسدودش ــودک،	موج ک
12-	از	غــذادادن	بــه	کــودک	در	حالــت	درازکــش	خــودداري	
کنیــد.	احتمــال	لیزخــوردن	غــذا	و	گیرکــردن	آن	در	گلــو	در	حالــت	

ــش	بیشــتر	اســت.	 درازک
13-	از	قــراردادن	اشــیاء	کوچــک	)مثــل	ســکه،	دکمــه	و...(	در	
ــادت	 ــودکان	ع ــي	از	ک ــد.	برخ ــودداري	کنی ــودک،	خ ــترس	ک دس
ــن	کار	 ــا	ای ــد	و	ب ــان	بگذارن ــیایي	را	در	ده ــن	اش ــه	چنی ــد	ک دارن
به	ویــژه	در	حــال	بــازي،	خطــر	خفگــي	را	بــراي	خــود	فراهــم	کننــد.	
ــن	 ــد.	ممک ــا	نگذاری ــودکان	را	تنه ــوردن،	ک ــگام	غذاخ 14-	در	هن
اســت	به	دالیــل	مختلــف،	غــذا	در	گلــوي	کــودک	گیــر	کنــد	و	بــه	

کمــک	احتیــاج	داشــته	باشــد.	
15-	اســتفاده	کــودکان	از	شــکالت	هاي	مکیدنــي	ســفت	و	آجیــل	بــا	
پوســت	بســیار	خطرنــاک	اســت.	توصیــه	مي	شــود	ابتــدا	شــکالت	ها	

را	خــرد	و	آجیــل	را	مغــز	کــرده	و	ســپس	بــه	کــودک	بدهیــد.	

16-	بــه	بچه	هــا	تفهیــم	نماییــد	کــه	اســتفاده	از	آدامــس،	شــکالت	
)یــا	هــر	نــوع	مــاده	غذایــي(	در	هنگام	بــازي	بســیار	خطرناک	اســت.	
هنــگام	بــازي	به	علــت	دم	و	بازدم	هــاي	قــوي	و	حــرکات	ســر،	
احتمــال	حرکــت	موادغذایــي	به	طــرف	حلــق	به	صــورت	غیــرارادي	

زیــاد	بــوده	و	ممکــن	اســت	موجــب	خفگــي	شــود.	
17-	از	خنداندن	بچه	ها	در	حین	خوردن	و	آشامیدن	بپرهیزید.	

ــي	 ــرفه	و...	عوامل ــدن،	س ــردن،	خندی ــردن،	گریه	ک 18-	صحبت	ک
هســتند	کــه	در	حیــن	غذاخــوردن،	ممکــن	اســت	زمینه	ســاز	

ــوند.	 ــودک	ش ــي	ک ــق	و	خفگ ــذا	در	حل ــردن	غ گیرک
ــباب	بازی	هایی	 ــا	اس ــا	ب ــد	ت ــازه	ندهی ــودکان	اج ــه	ک ــز	ب 19-	هرگ

بــازی	کننــد	کــه	نــخ	یــا	طنابــی	بــه	آن	متصــل	اســت.	
20-	کودک	تــان	را	بــا	غذاهایــی	کــه	ممکــن	اســت	در	گلویــش	گیــر	
ــبزیجات	 ــفت،	س ــات	س ــیس،	آب		نب ــای	سوس ــد	تکه	ه ــد،	مانن کنن
ــادام،	کشــمش،	 ــردو	و	ب ــد	گ ــی	مانن ــای	خوراک پخته	نشــده،	مغزه

ــه	نکنیــد.	 ــا	انگــور،	تغذی ــوداده	ی میوه	هــای	هســته	دار،	ذرت	ب
21-	ســیم	تلفــن،	ســیم	هاي	الکتریکــي،	نــوار	پــرده	و	کرکــره	را	از	

نزدیــک	محــل	خــواب	کــودک		یــا	محــل	بــازي	او	دور	کنیــد.	
پیشگیری از غرق شدگی در کودکان

ــد.	 ــی	انســان	ســمت	و	ســو	می	ده ــای	زندگ ــام	جنبه	ه ــه	تم آب	ب
ــودکان	 ــر	ک ــرای	اکث ــاز	دارد.	آب	ب ــه	آب	نی ــد	ب ــرای	رش انســان		ب
آب	 امــا	 اســت.	 ماجراجویــی	 و	 بــازی	 تفریــح،	 تداعی	کننــده	
ــد	در	 ــال	می	توان ــودک	خردس ــد.		ک ــم	باش ــاک	ه ــد	خطرن می	توان
آب	کم	عمــق	لگــن	حمــام،	حــوض	یــا	اســتخر	کــم	آب	هــم	غــرق	
ــورهای	 ــر	کش ــد	اکث ــز	مانن ــا	نی ــتان	م ــدگی	در	اس ــود.	غرق	ش ش
جهــان	جــزء	ســه	علــت	اصلــی	ســوانح	منجــر	بــه	فــوت	کــودکان	

ــد. ــال	می	باش ــج	س ــر	پن زی
تعریف غرق شدگی:

بــه	خفگــي	ناشــي	از	فرورفتــن	در	آب	کــه	منجــر	بــه		مــرگ	شــود،	
غرق	شــدگی	مي	گوینــد.

عالئم غرق شدگی:
ــیدن	 ــراي	نفس	کش ــتند	و	ب ــدن	هس ــال	غرق	ش ــاني	که	در	ح کس
ــاد	 ــن	فری ــراي	کمک	گرفت ــد	ب ــوالً	نمي	توانن ــد،	معم ــال	مي	کنن تق
بزننــد.	کودکانــي	کــه	نمي	تواننــد	شــنا	کننــد	ممکــن	اســت	ظــرف	
ــا	بزرگســاالن	ممکــن	 ــد.	ام ــرو	رون ــه	در	آب	ف ــک	دقیق ــر	از	ی کم	ت

ــد. ــال	کنن ــري	تق ــدت	طوالني	ت اســت	م
ــود	 ــا	خواب	آل کســاني	که	نجــات	مي	یابنــد	ممکــن	اســت	هشــیار	ی
و	یــا	بی	هــوش	باشــند.	بعضي	هــا	ممکــن	اســت	تنفــس	نداشــته	یــا	
ــي	اســتفراغ	 ــا	ســرفه،	خس	خــس	و	حت ــراه	ب ــس	نامنظــم	هم تنف
داشــته		باشــند.	پوســت	ممکــن	اســت	آبــي	رنــگ	باشــد	کــه	نشــانه	

ــي	 ــکالت	تنفس ــوارد	مش ــي	م ــت.	در	بعض ــیژن		اس ــود	اکس کمب
ممکــن	اســت	تــا	چنــد	ســاعت	پــس	از	حادثــه	آشــکار	نشــود.

پیشگیری از غرق شدگی در کودکان:
توجــه:	کــودکان	می	تواننــد	حتــی	در	آبــی	بــا	ارتفــاع	5	ســانتی	متر	

)دو	بنــد	انگشــت(	خفــه	شــوند!
ــد.	 ــا	نگذاری ــام	تنه ــر	شــش	ســال	را	در	حم ــودک	زی ــز	ک 1-	هرگ
اگــر	بــه	هــر	علــت	مجبــور	بــه	تــرک	حمــام	شــدید	)زنــگ	تلفــن	یــا	

خانــه(	کــودک	را	هــم	حتمــاً	بــا	خــود	ببریــد.
ــا	هــر	وســیله	 ــه،	اســباب	بازی	کــودک،	ی ــون،	شــامپو،	حول 2-	صاب
ــا،	 ــرای	آوردن	آن	ه ــا	ب ــد	ت ــام	ببری ــه	حم ــل	ب ــر	را	از	قب الزم	دیگ

ــودک	نشــوید. ــام	و	تنهاگذاشــتن	ک ــه	خــروج	از	حم ــور	ب مجب
3-	هرگــز	کــودک	را	در	تشــت	آب	یــا	وان،	رهــا	نکنیــد.	همیشــه	بــا	

یــک	دســت	از	او	محافظــت	کنیــد.
4-	در	هنگام	آب	بازی	کودک	را	زیرنظر	داشته	باشید.

5-	سطل،	تشت	و	حوضچه	ها	را	خالی	نگهدارید.
6-	دور	اســتخرها	حفــاظ	بکشــید	و	در	ورودی	آن	هــا	را	بســته	نگــه	

داریــد.	
7-	هیچ	گاه	کودک	را	کنار	ساحل	تنها	نگذارید.	

ــا	 ــه	آن	ه ــد	و	ب ــنا	کنن ــی	ش ــودکان	به	تنهای ــد	ک ــازه	ندهی 8-	اج
ــد. ــناکردن	را	بیاموزی ش

ــار	 ــادی	در	کن ــای	ب ــوپ	و	قایق	ه ــا	تی ــودک	ب ــردن	ک 9-	از	بازی	ک
دریــا	جلوگیــری	کنیــد.

ــودداری	 ــداً	خ ــی	ج ــای	طوفان ــه	آب	و	دری ــدن	ب 10-	از	نزدیک	ش
کنیــد.	

ــا	 ــد	ی ــودکان	بازوبن ــه	ک ــاحل	ب ــک	س ــق	و	نزدی ــل	قای 11-	داخ
ــانید. ــات	بپوش ــه	نج جلیق

12-	باتوجــه	بــه	وجــود	6	مــورد	مــرگ	کــودکان	در	اســتان	به	دلیــل	
ــودک	از	 ــور	ک ــا	عب ــاظ	ی ــدون	حف ــتخرهای	ب ــدگی	در	اس غرق	ش
مســیر	جوی	هــای	آب	مناطــق	روســتایی	بــه	هیچ	عنــوان	کــودکان	

ــد. ــا	نکنی ــی	ره ــا	به	تنهای ــن	محیط	ه را	در	ای
به نقل از: سیده  فاطمه اسالمی نژاد، 

کارشناس کودکان معاونت بهداشتی استان

                                                     مرکز بهداشت شهرستان قاینات
                                                      واحد سالمت خانواده و جمعیت

کمپین پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان
)16 الی 31 مردادماه( 
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گرامیداشـت	 آییـن	 جریـان	 در	
دهـه	تولید	ملی	خراسـان	جنوبی،	

رئیـس	 و	 صمـت	 وزیـر	 معـاون	 صالحی	نیـا،	 محسـن	
سـازمان	شـهرک	های	صنعتـی	اعـالم	کـرد	کـه	شـنبه	
شـب	تـا	پاسـی	از	شـب	در	کنـار	وزیـر	صمـت	بـوده،	
چنـد	سـاعت	بعـد	در	سـاعت	4	صبـح	بـه	سیسـتان	و	
بلوچسـتان	سـفر	کـرده،	سـاعت	2	بعدازظهـر	هـم	روانه	
خراسـان	جنوبی	شـده	و	االن	هـم	کـه	سـاعت	11	شـب	
و	 در	جمـع	صنعتگـران	 تـا	 آمـده	 بیرجنـد	 بـه	 اسـت	

معدنـکاران	ایـن	اسـتان	سـخن	بگویـد!
بـه	 کـه	 مدیرانـی	 بـا	 مـا	 مـردم	 آیـا	 نخسـت:	 سـؤال	
بـه	 نمی	خورنـد،	 غـذا	 موقـع	 بـه	 نمی	خوابنـد،	 انـدازه	
فکـر	سـالمتی	خودشـان	نیسـتند،	تفریـح	ندارنـد	و	در	
نمی	کننـد،	 زندگـی	 اسـتاندارد	 فـرد	 یـک	 چارچـوب	
می	تـوان	به	سـطح	قابل	قبولـی	از	رفاه	و	زندگـی	ایده	آل	
دسـت	یابنـد؟	سـؤال	دوم:	چـرا	اکثـر	مدیـران	به	جـای	
انجام	کار	سـتادی،	سیاسـتگذاری،	انتخـاب	بدنه	اجرایی	
قـوی	و	تصمیم	سـازی،	ایرانگـرد	شـده	اند؟	چـرا	مدیران	
کشـور	مـدام	در	حـال	شناسـایی	ایـران	هسـتند	و	وقت	
خـود	و	مـردم	را	صـرف	حضـور	در	اسـتان	های	مختلـف	
می	کننـد،	پشـت	تریبون	هـای	گوناگون	حضـور	می	یابند	
و	حرف	هایـی	می	زننـد	که	هیـچ	دردی	را	دوا	نمی	کنند؟	
چـرا	عمـده	مدیـران	مـا	خطیـب	و	واعـظ	شـده	اند؟	کار	
تصمیم	گیـری	 و	 سیاسـتگذاری	 تصمیم	سـازی،	 مدیـر	
اسـت	یا	پرواز	به	این	اسـتان	و	آن	اسـتان؟	سـؤال	سـوم:	
چـرا	برای	سـطح	کالن	مدیریت	کشـور،	افـرادی	انتخاب	
می	شـوند	کـه	ایـران	را	نمی	شناسـند	و	بعـد	از	گرفتـن	
آورده	و	وقـت	 بـه	مطالعـه	میدانـی	کشـور	 پسـت،	رو	
مدیریتـی	کشـور	را	صـرف	کارآمـوزی	خـود	می	کننـد؟	

مجـرب	 مدیـران	 خانه	نشـین	کردن	 و	 کنارگذاشـتن	
و	بـا	انگیـزه	بـه	بهانـه	جوان	گرایـی،	انتخـاب	مدیـران	
فـراری	دادن	 بومی	گرایـی،	 و	 قومیت	گرایـی	 براسـاس	
مغزهـای	کشـور	و	عوامـل	بسـیار	دیگـری،	الغرشـدن	
بدنـه	مدیریتـی	کشـور	را	بـه	لحـاظ	کیفیـت	مدیریت	و	
تولیـد	فکـر	بـه	همـراه	داشـته	اسـت.	این	گونه	می	شـود	
کـه	بسـیاری	از	مدیران،	به	جـای	انتخـاب	نیروهای	قوی	
در	اسـتان	ها	و	شهرسـتان	ها	و	سـپردن	کار	بـه	دسـت	
افـراد	الیـق	و	اجرایـی،	خـود	راهـی	مناطـق	گوناگـون	
کشـور	می	شـوند	تـا	به	جـای	مطالعـه	بیشـتر	و	تحلیـل	
اطالعـات،	ایـران	را	از	نگاه	خود	بشناسـند.	آن	چه	مسـلم	
اسـت	ایـن	سـفرها	جـز	بـه	زحمت	انداختـن	مسـئوالن	
اسـتانی،	حاصلـی	بـرای	مـردم	مناطـق	کشـور	نـدارد،	
چـرا	کـه	مدیـران	فعلـی،	مؤثر	و	سیاسـتگذار	نیسـتند	و	
بیشـتر	مایلنـد	تـا	در	شهرسـتان	ها	موردتوجـه	مقامـات	
قـرار	گیرنـد	و	احتـرام	بیشـتری	به	آنان	گذاشـته	شـود.	
اکثریـت	مدیـران	کنونـی،	صرفـاً	کارمندانی	هسـتند	که	
جسـارت	بـرای	آنان	واژه	ای	غریب	بوده	و	حاضر	نیسـتند	
به	دلیـل	تبعـات	سیاسـی	و	فشـارهای	مرسـوم،	امضـای	
خـود	را	پـای	طرح	هـای	ریشـه	ای	کشـور	بزننـد	و	بـه	
برخـی	زیاده	خواهی	هـا	نـه	بگوینـد.	در	چنین	شـرایطی	
آیـا	می	تـوان	امیـدوار	بـود	که	بدنـه	مدیریتی	کشـور	در	
دوره	تحریم	هـا	بتوانـد	به	دور	از	شـوهای	تبلیغاتی،	چرخ	

تولیـد	را	در	حـال	چرخیـدن	نگـه	دارد!!

چرا مدیران ما مدام درحال 
شناسایی کشور هستند!؟

علیرضا بهداد

رئیـس	اتاق	اصناف	قاینـات	در	گفتگو	با	خبرنگار	
اصنـاف	ایـران	بـا	اشـاره	بـه	ظرفیت	بـاالی	قاین	
در	کشـت	زعفران	و	زرشـک	گفت:	در	سـال	97	تولید	
زعفـران	بیـش	از	18	تـن	و	تولیـد	زرشـک	5200	تـن	
بـوده	اسـت	کـه	پیش	بینی	می	شـود	در	سـال	جـاری،	
بیـش	از	20	تـن	زعفـران	و	6	هـزار	تـن	تولید	زرشـک	
داشـته	باشـیم.	مالکی	نـژاد	بـا	بیـان	این	کـه	زعفـران	و	
زرشـک	قاینات	بهترین	کیفیت	تولیـد	را	در	دنیا	دارند،	
افـزود:	باتوجه	به	بارندگی	امسـال،	پیش	بینی	می	شـود	
تولیـد	زعفـران	قاینـات	امسـال	نسـبت	بـه	سـال	قبل،	
رشـد	داشـته	باشـد	و	تولیدکنندگان	این	طالی	سـرخ	
نیـاز	بـه	حمایت	و	مسـاعدت	دارنـد.	وی	تصریـح	کرد:	
در	حـال	حاضـر،	کیفی	تریـن	و	بیشـترین	زعفـران	دنیا	
در	ایـران	تولیـد	می	شـود،	امـا	در	جهـت	پرآوازه	کـردن	
ایـن	 و	 برنداشـته	ایم	 بلنـدی	 گام	هـای	 مزیـت،	 ایـن	
مسـئله	ی	بسـیار	مهمـی	اسـت	کـه	باید	گامی	درسـت	
بـرای	آن	برداریـم.	مالکی	نـژاد	بـا	بیـان	این	کـه	تولیـد	
زعفـران	در	قاینـات	و	دیگر	شـهرهای	خراسـان	جنوبی	
اشـتغال	زایی	را	بـه	همراه	داشـته	اسـت،	افـزود:	در	این	
راسـتا	بایـد	کمک	کنیـم	تا	جایـگاه	زعفران	ایـران	را	با	
برنـد	ملـی	و	برندهـای	جغرافیایـی	در	سـطح	بازارهای	
جهانـی	تثبیـت	کنیـم.	وی	بـا	بیـان	این	کـه	موفقیـت	
در	بازارهـای	جهانـی	امـروز	حاصـل	دانـش	بازاریابـی	

اسـت،	افـزود:	در	حـال	حاضـر	قیمت	هر	کیلـو	زعفران	
دسـته	7	میلیـون	و	700	هـزار	تومـان	و	قیمـت	هـر	
و	200	 میلیـون	 	9 معمولـی	 پوشـال	 زعفـران	 کیلـو	
هـزار	تومـان	و	قیمـت	هـر	کیلـو	زغفـران	سـوپر	نگین	
11	میلیـون	تومـان	می	باشـد.	وی	گفـت:	ایـن	اسـتان	
تولیدکننـده	طالیـی	اسـت	که	ثـروت	عمومی	نداشـته	
اسـت،	چون	زمینـه	الزم	بـرای	بازگشـت	ارزش		افزوده	
ایـن	محصـول	بـه	مناطق	کشـت	زعفران	فراهم	نشـده	
که	سـنتی	بودن	کاشـت،	داشـت	و	برداشـت،	نوسـانات	
قیمت،	خشکسـالی	و	سـایه	سـیاه	دالالن	از	یک	سـو	و	
حـاال	هـم	ورود	رقبـای	جدیـد	ازجملـه	افغانسـتان	بـه	
بـازار	زعفـران	و	نبـود	برنـد	خاص	بـرای	ایـن	محصول	
ارزشـمند	محنـت	و	رنـج	کشـاورزان	را	دو	برابـر	کـرده	

اسـت	و	تولیـد	ایـن	محصـول	نیـاز	به	حمایـت	دارد.

در	هفته	هـای	گذشـته	شـاهد	افتتـاح	دفتـر	جهـاد	دانشـگاهی	در	قاین	
بودیـم،	ایـن	امـر	بهانه	ای	شـد	تـا	برای	آشـنایی	بـا	سـاختار،	وظایف	و	
فعالیت	هـای	ایـن	نهـاد	مهـم	فرهنگـی،	با	خانـم	مرضیـه	امینی	مسـئول	این	
نهـاد	در		قایـن،	گفتگویی	داشـته	باشـیم	کـه	ماحصل	این	گفتگـو	را	در	ادامه	

می	خوانیـد.	
***

لطفًا در ابتدا تاریخچه ای از این نهاد را بیان بفرمایید؟
در	پـی	فرمـان	امـام	خمینـی	)ره(	در	23	/3	/1359	مبنی	بـر	تشـکیل	سـتاد	
انقـالب	فرهنگـی،	سـتاد	مزبـور	در	جلسـه	16	/5	/1359،	جهـاد	دانشـگاهی	
را	تأسـیس	کـرد.	شـورای	عالـی	انقـالب	فرهنگی	بـا	عنایت	به	شـرایط	جدید	
دانشـگاه	ها	در	22	/8	/1369	مصوبـه	ای	را	بـه	تصویـب	رسـاند	کـه	در	آن	
جهـاد	دانشـگاهی	به	عنـوان	پلـی	میـان	دانشـگاه	و	بخـش	صنعتی-خدماتـی	
کشـور	معرفی	شـد.	در	ایـن	مصوبه،	دو	وظیفـه	عمده	انجـام	تحقیقات	علمی	
و	فعالیت	هـای	فرهنگـی	به	عهـده	ایـن	نهاد	اسـت.	ایـن	مرکز	نهـادی	عمومی	

و	غیردولتـی	زیرنظـر	شـورای	عالـی	انقالب	فرهنگی	اسـت.
اهداف این نهاد را به طور خالصه بیان نمایید؟ 

گسـترش	تحقیقات	و	شـکوفایی	روحیه	تتبع	و	اسـتعدادها	در	سـطح	جامعه	
بـرای	نیـل	بـه	خوداتکایی،	توسـعه	امـور	فرهنگی	در	سـطح	جامعـه	ازطریق	
همـکاری	بـا	حوزه،	دانشـگاه	و	سـایر	مراجـع	و	نهادهای	فرهنگـی	به	خصوص	
بـرای	نسـل	جـوان،	گسـترش	طرح	هـای	کاربـردی	و	نیمه	صنعتـی	ازطریـق	
پیونـد	بـا	مراکـز	علمـی	و	تحقیقاتـی	به	منظـور	بـه	کارگیری	نتایـج	پژوهش.		

وظایف کلی جهاد چه می باشد؟		
1-	تبلیـغ	و	ترویـج	فرهنـگ	و	هنر	اسـالمی	و	برنامه	ریـزی	فرهنگی	و	تربیتی	
و	ایجـاد	آمادگـی	فکـری	و	مکتبـی	در	قشـر	جـوان	به	خصـوص	دانش	آموزان	
دبیرسـتانی	و	دانشـجویان	به	منظـور	مقابلـه	بـا	غرب	زدگـی	و	انحرافـات.	2-	
ایجـاد	تشـکیالت	مناسـب	به	منظـور	تألیف،	ترجمه	و	انتشـار	کتب،	نشـریات	
نتایـج	تحقیقـات	و	مقـاالت	علمـی،	فرهنگـی	و	تولیـد	مواد	کمک	آموزشـی.	
پیگیـری	طرح	هـای	 کاربـردی.	4-	 و	 توسـعه	ای	 تحقیقـات	 انجـام	دادن	 	-3
تحقیقاتـی	جهـاد	تـا	پایان	مرحلـه	نیمه	صنعتـی	و	صنعتـی.	5-	ارائه	خدمات	
علمی-فنی.	6-	حمایت،	تشـویق	و	جذب	دانشـجویان	و	پژوهشـگران	جوان	و	

مسـتعد	و	برنامه	ریـزی	و	ایجاد	شـرایط	و	امکانات	الزم	به	منظـور	فراهم	آوردن	
زمینـه	فعالیت	هـای	علمـی	و	پژوهشـی	آنـان.	7-	اجـرای	دوره	هـای	رسـمی	
عالـی	 آمـوزش	 مقـررات	 و	 ضوابـط	 مطابـق	 علمی-کاربـردی	 آموزش	هـای	
کشـور.	8-	ایجـاد	تشـکیالت	آموزشـی	و	تحقیقاتـی	مطرح	شـده	در	بندهـای	
ایـن	مـاده	براسـاس	قوانین	و	مقـررات	آموزش	عالـی.	9-	مشـارکت	در	ایجاد	

زمینه	هـای	مناسـب	بـرای	اشـتغال	بیشـتر	فارغ	التحصیالن	دانشـگاهی.	
ساختار جهاد دانشگاهی در حال حاضر چگونه است؟

عالوه	بـر	دفتـر	مرکـزی،	دارای	103	واحـد	سـازمانی	اسـت	کـه	شـامل	3	
پژوهشـگاه،		29	پژوهشـکده،		7	مرکـز،	3	خبرگـزاری،		1	مجتمـع	تحقیقاتـی،		

7	مؤسسـه	آمـوزش	عالـی،		1	مؤسسـه	قرض	الحسـنه،		7	سـازمان	اسـتانی،		
36	واحـد،		3	سـازمان	فرهنگـی،		1	سـازمان	تجاری	سـازی،		2	دانشـگاه	و	3	
پـارک	علم	وفنـاوری	می	شـود.	تشـکیالت	جهاد	دانشـگاهی	شـامل	حوزه	های	
پشـتیبانی	و	امور	مجلس،	پژوهشـی،	آموزشـی،	فرهنگی،	اشـتغال	و	واحدها	و	
پژوهشـکده	ها	اسـت.		فعالیت	هـای	اداری	و	مالـی	در	حوزه	پشـتیبانی	صورت	
می	گیـرد.	جهـاد	دانشـگاهی	عالوه	بـر	دفتـر	مرکـزی	دارای	39	واحـد	اسـت	
)کـه	14	واحـد	آن	در	شـهر	تهـران	و	بقیه	در	مراکز	دانشـگاهی	شهرسـتان	ها	
اسـتقرار	دارنـد(.	همچنیـن	11	پژوهشـکده،	7	سـازمان	و	مرکز	و	9	مؤسسـه	
و	شـرکت	بـه	ثبـت	رسـیده	نیـز	تحـت	پوشـش	آن	فعالیـت	دارنـد.	معاونـت	
پشـتیبانی	و	مدیریـت	منابـع	جهـاد	دانشـگاهی	بـا	2	اداره	کل	امـور	اداری	و	
امـور	مالـی	و	همچنین	3	دفتر	)فنـی،	حقوقی،	بودجه،	تشـکیالت	و	روش	ها(	
امـور	سـتادی	و	پشـتیبانی	این	نهـاد	را	به	عهده	داشته	اسـت.	حوزه	پژوهشـی	
امـوری	مثـل	انجام	تحقیقـات	کاربردی	و	توسـعه	ای،	ارائه	مشـاوره	و	خدمات	
علمـی	و	فنـی	و	پیگیـری	و	بهره	بـرداری	از	نتایـج	طرح	هـای	تحقیقاتـی	را	
ایجـاد	آمادگـی	فکـری	و	 تربیتـی،	 و	 برنامه	ریـزی	فرهنگـی	 برعهـده	دارد.	
افزایـش	دانـش	و	بینـش	دینی	و	سیاسـی	در	قشـر	جـوان	در	حـوزه	فرهنگی	
فارغ	التحصیـالن	 مشـکالت	 و	 مسـائل	 درک	 بـا	 دانشـگاهی	 جهـاد	 اسـت.	
دانشـگاهی	و	به	منظـور	بهره	گیـری	از	تونایی	هـای	بالقـوه	آنـان	بـرای	ایجـاد	
زمینه	هـای	اشـتغال	قشـر	تحصیـل	کـرده،	فعالیت	هـا	و	برنامه	هـای	علمـی،	
پژوهشـی	و	اطالع	رسـانی	خـود	را	در	زمینـه	اشـتغال	در	سـال	1377	آغـاز	
فعالیت	هـای	خـود	سـازمان	همیـاری	 توسـعه	 بـا	 کـرد	و	در	سـال	1379	
حـوزه	 	4 در	 کـه	 نمـود	 تأسـیس	 را	 دانشـگاه	ها	 فارغ	التحصیـالن	 اشـتغال	
آموزشـی،	پژوهشـی،	اطالع	رسـانی	و	امـور	اجرایـی	فعالیـت	می	نمایـد.	جهاد	

دانشـگاهی	از	معـدود	نهادهایـی	اسـت	کـه	دارای	سـه	خبرگـزاری	شـامل:	
خبرگـزاری	قرآنـی	ایـران	)ایکنـا(	به	عنـوان	یگانـه	خبرگـزاری	قرآنـی	جهان	
اسـالم	و	خبرگـزاری	دانشـجویان	ایران	)ایسـنا(،	خبرگزاری	سـیناپرس	)علم	

و	فرهنـگ(	تنهـا	خبرگـزاری	علمی	کشـور.
باتوجه به مطالبی که بیان شد، اهداف و برنامه های 
جهاد دانشگاهی مرکز قاینات چگونه خواهد بود؟

براسـاس	برنامـه	ششـم	توسـعه	جهـاد	دانشـگاهی	خراسـان	جنوبی	و	بـا	اتکا	
بـه	برنامـه	هفتـم	فعالیت	هـای	ذیـل	بـرای	جهـاد	دانشـگاهی	در	نظـر	گرفته	
شـده	اسـت:	راه	انـدازی	مرکـز	آموزش	هـای	تخصصـی	کوتاه	مـدت،	راه	اندازی	
دفتـر	خبرگـزاری	دانشـجویان	ایـران	)ایسـنا(،	راه	انـدازی	دفتـر	خبرگـزاری	
دانشـجویان	قـرآن	)ایکنـا(،	راه	انـدازی	دفتـر	خبرگـزاری	دانشـجویان	ایـران	
)ایسـپا(،	راه	انـدازی	دفتـر	مطالعـات	شـهری	و	روسـتایی،	تـالش	در	جهـت	
انجـام	پژوهش	هـای	کاربـردی	بـا	محوریـت	زرشـک	و	هدف	گـذاری	بـرای	
ایجـاد	مرکـز	تحقیقات	زرشـک	و	در	نهایت	ایجاد	پژوهشـکده	زرشـک،	ایجاد	
گیاهـان	 حـوزه	 در	 کاربـردی	 تحقیقـات	 توسـعه	 بزرگمهـر،	 فرهنگ	سـرای	
دارویـی	منطقـه	قاینـات،	ایجـاد	مرکز	شـتاب	دهی	و	شناسـایی	ایده	هـای	نو،	

راه	انـدازی	شـعبه	سـازمان	تجاری	سـازی	فنـاوری	و	اشـتغال.
در پایان اگر سخن و مطلب خاصی دارید، بفرمایید؟

مسـلماً	هیـچ	توسـعه	شـهری	محقـق	نمی	گـردد،	مگـر	بـا	اتحـاد	مسـئولین	
شـهری	و	بـه	کارگیـری	توانمندی	هـای	مردمـان	آن	دیـار.	مـن	نیـز	تحقـق	
ایـن	امـر	مهم	را	نیـز	مدیون	اتحاد	و	همکاری	ادارات	و	مسـئولین	شهرسـتان	
هسـتم	و	بـر	خـودم	الزم	می	دانـم	از	زحمـات	فرمانـدار	جناب	آقـای	مهندس	
کریمـی،	نماینـده	محتـرم	جناب	آقای	فالحتی،	ریاسـت	محترم	شـورا	جناب	
آقـای	قرایـی	و	دیگـر	اعضـای	محتـرم	شـورا،	شـهردار	محتـرم	جنـاب	آقای	
مهنـدس	ایوب	نـژاد	و		جنـاب	آقـای	براتی	معاونـت	محترم	فرمانداری	تشـکر	
و	قدردانـی	ویـژه	داشـته	باشـم	و	به	عنـوان	سـخن	آخر	ایـن	جمله	زیبـا	را	به	

تمامـی	دلسـوزان	دیـار	طالی	سـرخ	تقدیـم	می	کنم:
هـر	سـاختمان	بـزرگ،	زمانـی	فقط	یک	نقشـه	سـاده	بـوده،	مهم	نیسـت	که	
امـروز	در	چـه	مرحلـه	ای	هسـتید،	مهـم	آینـده	شماسـت	و	چیزی	کـه	به	آن	

خواهید	رسـید.

رئیس اتاق اصناف قاینات تأکید کرد:

لزوم تقویت جایگاه زعفران با برندسازی

آشنایی با ساختار، وظایف و فعالیت های جهاد دانشگاهی
 در گفتگو با مدیرجهاد دانشگاهی قاینات 

جهاد دانشگاهی نهادی الهام بخش و مؤثر با نیروهای متعهد


