
خدمات سالمت
در « زيرزمين» !

كالبد شكافى خشونت عليه دانش آموزان
در مدارس كرمان

قدس از وضعيت  نامناسب مراكز بهداشتى در مشهد گزارش مى دهد يك جامعه شناس انجام داد

پاسكارى از اين مركز بهداشت به مركز ديگر 
براى تزريق يك واكســن ســاده نمونه بارز 
تضييع حقوق شهروندى در مشهد است. در 
جامعه آگاه امروز حتى مردم ده كوره ها هم 

مى دانند هر نوزادى تا ...

يك جامعه شناس مسائل اجتماعى در واكاوى 
داليل خشونت نسبت به دانش آموزان گفت: 
بومى گزينى و پرورش معلم در مناطق محروم 
مى تواند از بروز رفتارهاى خشن و تنبيه بدنى 

در مدارس بكاهد...
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ساخت نخستين بيمارستان معلوالن در مشهد
نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس 

از بدهى 6 هزار ميليارد تومانى 
ذوب آهن اصفهان خبر داد

دولت خريدار ريل
ذوب آهن نيست

.......همين صفحه

مديرعامل مجمع خيرين سالمت در تحريريه قدس خبر داد

.......صفحه 3 

نايب رئيس اتاق بازرگانى اصفهان: 
 توسعه فرهنگى

پيش نياز توسعه پايدار است
اصفهان - خبرنگار قدس: نايب رئيس اتاق بازرگانى 
اصفهان گفت: توسعه پايدار در جامعه امروز ايران حلقه 
گمشده اى اســت كه با دانايى و آگاهى همه بخش ها 

ايجاد مى شود. 
مصطفى رناسى در نشست آينده مشاركت اجتماعى 
سياســى و توسعه پايدار در ايران با اشاره به نقش اتاق 
بازرگانى در توســعه اقتصادى و اجتماعى هر منطقه 
گفت: آسيب شناســى رفتارهاى اجتماعى و فرهنگى 
نسبت به فعاالن اقتصادى مى تواند مسير توسعه جامعه 

بويژه توسعه پايدار را هموار سازد. 
عضو هيئت علمى دانشــگاه آزاد اسالمى تهران نيز در 
اين نشســت، آينده پژوهى را تالش بشر براى رهايى از 
اكنــون زدگى تعريف كرد و گفت: اكنون زدگى يعنى 
يك جامعه مى خواهد، ولى نمى تواند به گذشته بازگردد 

و از وارد شدن به آينده هراس دارد.
مهدى مطهرنيا افزود: اكنــون زدگى در جامعه ايران 
فراوان است و كارآفرينان و فعاالن اقتصادى مى توانند 

اين وضعيت را در جامعه تغيير دهند.
اين آينده پژوه تصريح كرد: گسترش فرهنگ اقتصادى 
و سرمايه گذارى ايمن به توسعه فرهنگى جامعه وابسته 
است و چنانچه جامعه اى ازنظر فرهنگى رشد نداشته 

باشد، نمى توان انتظار توسعه يافتگى از آن داشت.
 

 برداشت برگ سبز چاى آغاز شد
الهيجان - خبرنگار قدس: رئيس ســازمان چاى 
كشور از برداشت برگ سبز چاى در استان هاى گيالن 
و مازندران خبر داد و گفت: با 140 كارخانه چاى سازى 
به منظور فرآورى برگ هاى ســبز چاى برداشت شده، 

قرارداد منعقد شده است.
محمدولى روزبهان با اشاره به اينكه چاى يك محصول 
مهم و اساسى براى كشور محسوب مى شود، اظهار كرد: 
ســاالنه 110هزار تن چاى خشــك در كشور مصرف 

مى شود و مصرف سرانه آن 1/5 كيلوگرم است.
وى بــه فعاليت 100خانوار در زمينــه توليد چاى در 
كشــور اشــاره كرد و افزود: 150كارخانه چاى سازى 
در اســتان هاى گيالن و مازندران وجــود دارد، ضمن 
اينكه كارخانه هاى بســته بندى و توزيع چاى در كنار 

كارخانه هاى مذكور فعاليت مى كنند.
روزبهان با بيان اينكه در مجموع 500هزار نفر از طريق 
چاى ارتزاق مى كنند، تصريح كرد: چاى براى دولت و 
بويژه اقتصاد كشــور از اهميت ويژه اى برخوردار بوده و 
در اين راستا برنامه ريزى به منظور توسعه باغ هاى چاى 

انجام شده است.
وى بــه وجود 34هــزار هكتار باغ چــاى در دهه 70 
در اســتان هاى گيالن و مازندران اشــاره كرد و گفت: 
سال هاى گذشــته 70 هزار تن چاى خشك در كشور 
توليد مى شــد و 65 تا 70 درصد نياز كشور را تأمين 
مى كــرد، اما اين روند به طرف نزولى حركت كرد و در 
سال هاى 91 تا 93 بدترين هاى توليد چاى در كشور را 

تجريم كرده ايم.

3 ماه از سيل ويرانگر گذشت
 سيل زدگان جهرمى

چشم انتظار تسهيالت 

 تسنيم، جهرم: سيلى كه اواخر سال 95 در شهرستان 
جهرم رخ داد، ســبب تخريب كامل 1400 و آسيب به 
2500 واحد مسكونى در اين شهرستان شد، اما پس از 
گذشــت سه ماه مردم همچنان با مصائب سيل دست و 

پنجه نرم مى كنند.
سيالب بهمن ماه ســال 95 با 379 ميلى متر بارندگى 
خســارت هاى زيادى به باغ ها و قسمتى از بافت شهرى 
و فرسوده جهرم وارد كرد. روز پايانى بارندگى با شكسته 
شدن بند خاكى محمدآباد حجم عظيمى از آب وارد شهر 
و بيش از هزار واحد مسكونى تخريب و دچار آبگرفتگى 

شد. 
آبگرفتگى در جهرم ســبب تخليه كامــل حداقل پنج 
روســتا شد و 20 روستا نيز توســط بالگرد امدادرسانى 
شــدند. ريزش پل هاى مواصالتى جهرم_شيراز از ديگر 
خســارت هاى اين سيل بود. در بررسى هاى اوليه حدود 
100 ميليارد تومان خســارت به تأسيســات زير بنايى 

شهرستان جهرم وارد آمد.
 به گفته رئيس كميسيون عمران مجلس 1400 واحد 
مســكونى در جهرم به طور كامل تخريب شد و 2500 
واحد نياز به تعمير دارد، اما پس از گذشــت ســه ماه، 
مشكالت سيل زدگان هنوز ادامه دارد و مردم چشم انتظار 

كمك و تسهيالت مانده اند.
زارعى يكى از باغداران ســيل زده مى گويد: 400ميليون 
خســارت بر من وارد شده است و بيشتر درخت هايم را 
سيل برده است. قســمت زيادى از ديوار باغم ريخته و 
براى احياى آن از اطرافيان پول قرض كرده ام و هيچ چيز 

برايم باقى نمانده است. 
اين باغدار جهرمى مى گويد: تنها درآمد زندگى ام همين 
باغ است، اما تا به حال هيچ كمكى از سوى مسئوالن به 

ما باغداران سيل زده نرسيده است.
عليرضــا صحرائيان فرمانــدار ويژه شهرســتان جهرم 
مى گويــد: بالفاصله در هفته اول وقوع ســيالب برآورد 
خسارات توسط كارشناسان استان صورت گرفت و اعالم 

خسارت ها را به تهران ارسال كردند.
به گفته وى رئيس سازمان مديريت بحران كشور براى 
اعطاى وام بالعوض به سيل زدگان قول مساعد داده است 
كه اميدواريم هر چه سريع تر پيگيرى هاى ادارى آن انجام 
شود و جبران خسارت به مردم صورت گيرد. صحرائيان 
مى افزايد: بنياد مسكن ارائه تسهيالت را از محل وام هاى 
مربوط به مقاوم ســازى از منازل روستايى شروع كرده و 

تسهيالت در حال پرداخت است. 

خبر

خشكسالى در روستاهاى مرودشت 
فارس خودنمايى مى كند

تشنگى ؛ 
ترس مردم 

«مهجن آباد» در 
آستانه فصل گرما

نايب رئيس كميســيون اقتصادى مجلس از بدهى ســنگين 
6 هزار ميليارد تومانــى كارخانه ذوب آهن اصفهان خبر داد و 
گفــت: با وجود توليد فناورى هاى به روز ريلى ملى و باالترين 

استانداردهاى جهانى در ذوب آهن...

.......صفحه 3

تســنيم / اصفهان نايب رئيس كميســيون 
اقتصادى مجلس از بدهى سنگين 6 هزار ميليارد 
تومانى كارخانه ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفت: 
با وجود توليــد فناورى هاى بــه روز ريلى ملى و 
باالترين استانداردهاى جهانى در ذوب آهن، دولت 
يازدهم حاضر به خريد توليدات و ريل اين شركت 

نيست.
حجت االســالم سيد ناصر موسوى الرگانى با بيان 
اينكه كارخانــه ذوب آهن اصفهان به دليل فروش 
نشدن محصوالت توليدى  در آستانه ورشكستگى 
قرار دارد، پيرامون اينكه وزارت راه و شهرســازى 
بى رويه كاالهاى توليــد داخلى ذوب آهن را بدون 
هيچ گونه قراردادى با اين شــركت از خارج كشور 
وارد مى كند، تأكيد كرد: در سال گذشته افزون بر 

3/5 ميليون تن آهن آالت وارد كشور شده است.
نماينده مردم فالورجان در مجلس با اشاره به سال 
اقتصاد مقاومتى؛ اقــدام و عمل، افزود: كجاى اين 

سياست دولت با شعار سال 95 همخوانى دارد؟
وى بــا بيان اينكه ذوب آهــن اصفهان در چندين 
ســال به دنبال خط توليد ريل بوده است، گفت: 
اين كارخانه در دو سال توانسته با فناورى به روز با 
باالترين استانداردهاى جهانى ريل مورد نياز داخل 
كشــور را توليد كند، اما متأسفانه دولت حاضر به 

خريد ريل ذوب آهن نيست.

  واردات ريل 
موســوى الرگانى بيان كــرد: در زمان توليد ريل، 
وزارت راه و شهرسازى ايرادات فراوانى به ذوب آهن 
گرفت.  براى مثال اينكه متراژ توليدى شركت 12 
متر است و بايد طول آن بيشتر شود و موارد ديگر 
كه كارخانه هر خواسته اى را اين وزارتخانه داشت، 
اجرايــى كرده، اما اكنون وزارت راه قرارداد ريلى را 
با كشــورهاى خارجى منعقد كرده و ريل را وارد 

مى كند.
نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس همچنين 

با اشــاره به فرمايش مقام معظــم رهبرى در اول 
فروردين سال 96 در مشهد مقدس، 
تأكيد كرد: ايشــان فرمودند واردات 
كااليى كه مشــابه داخلى آن وجود 
دارد، حرام شــرعى و قانونى است؛ 
بنابراين مسئوالن با چه توجيهى در 
حال واردات ريل از خارج هســتند، 

معلوم نيست.

   انباشت توليدات ذوب آهن در كارخانه با 
واردات كاالهاى مشابه داخل

موســوى الرگانى با ابراز تأسف از نابودى توليدات 
داخل و اشــتغال كشور، اظهار داشــت: وزارت راه 
به جاى حمايت از توليد ريل ملى و خريد توليدات 
ذوب آهن اصفهان، به ورود كاالهاى مشــابه داخل 
روى آورده و همين واردات، كارخانه را در آســتانه 
ورشكستگى قرار داده، زيرا توليدات در شركت انبار 

شده و هيچ گونه خريدارى ندارد.

وى با اشــاره به اشتغال مستقيم 8 تا 10 هزار نفر 
در ذوب آهن اصفهان، گفت: در اين 
كارخانه با قدمت بســيار چند هزار 
نفر هم غيرمســتقيم فعاليت دارند 
و افرادى كه در رديف بازنشستگان 
قرار دارند با پرداخت نشــدن بموقع 

حقوق ها و مزايا روبه رو شده اند.
اقتصادى  رئيس كميســيون  نايب 
مجلس ادامه داد: هنگامى كه دولت 
ريــل ملى ذوب آهن را خريدارى نمى كند و وزارت 
راه هم نســبت به واردات بى رويه آهن آالت مشابه 
داخل اقــدام كرده، كارخانه با انباشــت توليدات 
با بدهى ســنگين 6 هزار ميليــارد تومانى روبه رو 
مى شــود و نارضايتى زيادى بين كارگران صنعت 

فوالد و ذوب آهن فراهم خواهد شد.
وى با انتقاد از اينكه سال هاست ريل از كشورهاى 
ديگر وارد ايران مى شود، اظهار داشت: با وجود توليد 
ريل ملى با باالترين استانداردهاى جهانى طى دو 

ســال در ذوب آهن اصفهان، همچنان واردات ريل 
ادامه دارد و حتى وزارت راه و شهرســازى حاضر 
نيســت هيچ گونه قراردادى بــا ذوب آهن منعقد 

كند.
موسوى الرگانى با اشاره به پرسش خود در مجلس 
درباره علت حمايت نكردن از طرح توليد ريل ملى 
و واردات ريلى با وجــود توليد داخلى گفت: وزير 
راه مى گويد كه ذوب آهن نتوانســته نيازهاى ما را 

تأمين كند.
وى با اشــاره به بازديد شخصى خود و همچنين 
شــمار بســيارى از اعضاى مجمع نمايندگان از 
روند توليدات كارخانــه ذوب آهن اصفهان، اظهار 
داشت: توليدات اين كارخانه كامالً به روز و مطابق 
استانداردهاى جهانى است و حتى ذوب آهن همه 
خواســته هاى وزارت راه را بدون هيچ گونه كاستى 
اجرايى كرده، اما وزارتخانه و دولت حاضر به خريد 

محصوالت آن نيست.
نماينده مردم فالورجان در مجلــس ادامه داد: با 
وجود پرســش هاى گوناگون، هنــوز دولت تا اين 
لحظه كه اطالع دارم حاضر به قبول اين مسئله كه 
ريل را وارد مى كنند، نشده و متأسفانه سؤال بنده 
در دستور كار مجلس قرار نگرفته و بسيار كوتاهى 

مى شود.
وى بيان كرد: با واردات بى رويه آهن آالت مشــابه 
داخلى از خارج، نبود خريدار و انباشــت توليدات 
ذوب آهــن در كارخانه اكنــون ذوب آهن اصفهان 
6 هزار ميليارد تومان به بانك ها، ســازمان تأمين 
اجتماعى، سازمان مالياتى و كاركنان خود بدهكار 

است.
موسوى الرگانى با تأكيد بر اينكه اگر به داد كارخانه 
ذوب آهن اصفهان نرسند، اين كارخانه در آينده نه 
چندان دور ورشكست خواهد شد، افزود: چنانچه از 
كاالى داخل خريدارى شود، ديگر آقايان نمى توانند 
براى واردات به خارج از كشور بروند و از كنار واردات 

درآمدهاى هنگفت كسب كنند.

نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس از بدهى 6 هزار ميليارد تومانى ذوب آهن اصفهان خبر داد

دولت خريدار ريل ذوب آهن نيست

نايب رئيس اتاق اصناف مركز مازندران:
طرح مبارزه با قاچاق كاال 

نيازمند بازنگرى جدى است

سارى - خبرنگار قدس نايب رئيس اتاق اصناف مركز مازندران 
بر لزوم بازنگرى طرح مبارزه با قاچاق كاال تأكيد كرد و گفت: اعتقاد 
داريم واحدهاى صنفى قاچاقچى نيستند و بايد با بررسى مجدد، 

اين مشكل را برطرف كرد.

سبحان بخشى در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش قدس، در 
خصــوص روند دريافت ماليات بــر ارزش افزوده، اظهار كرد: همه 
صنوف در اين زمينه مشكل دارند و به بازاريان فشار مضاعفى وارد 

شده است.
وى بــا اعالم اينكه اعتقاد به ماليات منطقــى داريم، افزود: قانون 
ماليات بر ارزش افزوده كارشناسى شده، نيست و مكانيزم مناسبى 

نداشته و مشكالت بسيارى را به وجود آورده است.
بخشــى همچنين از بيمه شــدن 8000 قاليباف ساروى از ميان 
12هزار قاليباف اين شهرســتان خبر داد و يادآور شــد: در بخش 
اقتصاد مقاومتى موفق عمل كرده ايم و توانسته ايم در سال گذشته، 

70 هزار شغل ايجاد كنيم.

وى با بيان اينكه امســال در كشــور 2000 شغل از سوى اصناف 
ايجاد شده، گفت: در حالى كه دولت براى ايجاد يك شغل 100تا 
300 ميليون تومان بايد هزينه كند، اما در اين راستا به خاطر ايجاد 

اشتغال، از بازاريان حمايت كافى صورت نمى گيرد.
نايب رئيس اتاق اصناف مركز مازندران با بيان اينكه قانون سقف و 
حدود صنفى حذف شد، اظهار كرد: اين مسئله نارضايتى صنوف را 

به دنبال داشته است.
وى با اشــاره به اينكه بايد راهكارهاى جديدى در اين زمينه ارائه 
شود تا صنوف متضرر نشــوند، گفت: با توجه با اينكه هزينه هاى 
ســاالنه صنوف افزايش يافت، درآمد ايــن واحدها نيز روند نزولى 

داشته است.
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گشت و گذار «قدس» 
در قديمى ترين و پيشرفته ترين 

شهر دنيا

سرزمينى 
كه درآن سالح 

يافت نمى شود
زاهدان   «شهر سوخته» نام بقاياى شهرى باستانى است 
كه در 56 كيلومترى زابل در استان سيستان و بلوچستان 
و در حاشــيه جاده زابل-زاهدان واقع شده است و گفته 
مى شود، پيشرفته ترين شهر جهان قديم بوده است و حتى 
بسيار پيشرفته تر از شهر «كرت» كه سينوهه در كتاب خود 
از آن ياد كرده اســت.  اين شــهر در 3200 سال پيش از 
ميالد پايه گذارى شده و مردم اين شهر در چهار دوره بين 
ســال هاى 3200 تا 1800 قبل از ميالد در آن سكونت 
داشته اند. سيد منصور ســيد سجادى سرپرست هيئت 
باستان شناسى شهرسوخته در باره مطالعات و اكتشافات 
گورستان شهر سوخته مى گويد:« گورستان شهر سوخته 

داراى مساحتى به وسعت 25 هكتار است كه...
.......صفحه 2



  اختصاص 20 ميليارد ريال بودجه در 
راستاى بهبود سالمت شهروندان اصفهانى

اصفهان - خبرنگار قدس: دبير شــوراى سياستگذارى 
سالمت شهردارى اصفهان گفت: 20ميليارد ريال بودجه 
در ســال جارى به منظور اجرايى شدن طرح هاى سالمت 

محور در نظر گرفته شده است.
مســعود مهدويان افزود: در موضوع ســالمت چهار بعد 
اساســى يعنى سالمت جسمى، ســالمت روانى، سالمت 
اجتماعى و سالمت معنوى در امر سياستگذارى ها مد نظر 

مديران شهرى بوده است.
دبير شــوراى سياستگذارى سالمت شــهردارى اصفهان 
با بيان اينكه شــبكه ســازى و تقويت كانون هاى سالمت 
در سطح شــهر اصفهان از برنامه هاى اصلى ستاد سالمت 
در ســال 96 خواهد بود، گفــت: در حال حاضر 16 خانه 
سالمت و 140كانون سالمت در محالت سطح شهر فعال 
بوده و تالش اصلى ما در سال96 در راستاى افزايش شمار 

اين كانون ها تا مرز 200عدد است.

بر اثر گرد وغبار شديد
 هواى شهر يزد 

در شرايط ناسالم قرار گرفت
يزد - خبرنگار قدس: مســئول روابط عمومى اداره كل 
محيط زيســت اســتان يزد گفت: به علت ورزش بادهاى 
فصلى هواى شــهر يــزد در وضعيت ناســالم براى تمام 

گروه ها و افراد قرار گرفته است. 
مهديه الســادات حداديان اظهار داشــت: شاخص ذرات 
معلق شــهر يزد به حدود 6برابر حد مجاز رســيده و اين 
وضعيت به صورت مداوم رصد و اطالع رسانى خواهد شد. 
وى افــزود: با توجه به شــرايط موجود، شــهروندان بايد 
از هرگونه رفت و آمد غيرضرورى در ســطح شــهر يزد و 

مناطق تابعه آن خوددارى كنند. 
حداديان تصريح كرد: حد مجاز ذرات معلق 150ميكروگرم 
بر متر مكعب است كه اكنون شاخص ذرات هواى استان 

بيشتر از اين ميزان را نشان مى دهد. 
مســئول روابط عمومى اداره كل محيط زيســت استان 
يزد گفت: شــاخص كيفيت هواى ســالم بين صفر تا 50 
پاك، 50 تا 100 ســالم، 100 تا 200 ناســالم، بيش از 
200هشدار و 300 ميكروم گرم بحرانى و خطرناك است.

نماينده مجلس:
 شرق مازندران همچنان

 در محروميت است

 بهشــهر: نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در 
مجلــس بــا اشــاره بــه وضعيــت نامناســب 
بيمارستان هاى شــرق مازندران خواستار رعايت شاخص 
عدالت در اســتان شــد و گفت: پروژه بيمارســتان 217 
تختخوابى بهشــهر نبايد مانند پروژه سد گلورد با تأخير 

20ساله به بهره بردارى برسد. 
على محمد شاعرى در مراســم تجليل از خيران سالمت، 
با بيــان اينكه بهترين خدمت با دســتان خيرين صورت 
مى پذيرد، اظهــار كرد: همه بايد تالش كنيم تا جامعه به 
لحاظ بهداشت و كيفيت زندگى ارتقا يابد زيرا اگر مردم از 
بهداشت و ســالمت خوبى برخوردار نباشند، يقيناً جامعه 

سالمى نداريم.
وى خاطرنشان كرد: حفظ محيط زيست نخستين مقدمه 
براى رســيدن به شاخص سالمت اســت و اگر از محيط 
زيست سالمى بهره مند نباشــيم، هزينه كردن در بخش 
ســالمت بى فايده است و به طور قطع منشأ كار ما محيط 

زيست شهرى و روستايى است.
اين مسئول يادآور شد: در اين چند سال، تحول عظيمى 
در بخش بهداشت رخ داد، اما همچنان شرق مازندران را 
به محروميت مى شناسند و اين موضوع بيانگر اين واقعيت 
اســت كه اين شــاخص هاى عدالت در اســتان مازندران 

رعايت نمى شود و شاخص ها با شعارها سنخيت ندارد.
شاعرى در ادامه خواستار تسريع ساخت بيمارستان 217 
تختخوابى در بهشــهر شــد و افزود: با توجه به تحوالت 
عظيم در حوزه بهداشــت و درمان اما همچنان شاهد آن 

تحول قابل توجه در شرق مازندران نبوده ايم.
نماينده مردم بهشــهر، نكا و گلوگاه در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشــاره به وضعيت نامناســب بيمارستان هاى 
شــرق مازنــدران خواســتار رعايت شــاخص عدالت در 
استان شــد و افزود: پروژه بيمارســتان 217 تختخوابى 
بهشــهر نبايد مانند پروژه سد گلورد با تأخير 20 ساله به 

بهره بردارى برسد.

گشت و گذار «قدس» در قديمى ترين و پيشرفته ترين شهر دنيا

سرزمينى كه درآن سالح يافت نمى شود
��ر

زاهدان   «شــهر سوخته» نام بقاياى 
شــهرى باســتانى اســت كه در 56 
كيلومترى زابل در استان سيستان و بلوچستان و 
در حاشــيه جاده زابل-زاهدان واقع شده است و 
گفته مى شود، پيشرفته ترين شهر جهان قديم 
بوده است و حتى بسيار پيشرفته تر از شهر «كرت» 

كه سينوهه در كتاب خود از آن ياد كرده است.
 ايــن شــهر در 3200 ســال پيــش از ميالد 
پايه گذارى شده و مردم اين شهر در چهار دوره 
بين سال هاى 3200 تا 1800 قبل از ميالد در 

آن سكونت داشته اند.
ســيد منصــور ســيد ســجادى سرپرســت 
هيئت باستان شناســى شهرســوخته در باره 
مطالعات و اكتشــافات گورستان شهر سوخته 
مى گويد:«گورستان شهر سوخته داراى مساحتى 
به وسعت 25 هكتار است كه تاكنون هشت گونه 
قبر به اشكال گودال هاى ساده، دوقسمتى، شبه 
ســردابه اى، دو ديواره، دايره اى شــكل، خشتى 
مستطيل، خشتى مربع و گور هاى سردابه اى در 

آن كشف شده است.
در گورستان شهر ســوخته گورهاى سردابه اى 
با قبور ديگر متفاوت هســتند و از دو قســمت 
متمايز چاله ورودى و محل دفن تركيب شده اند. 
صاحبان آن ها افراد متمايز جامعه شهر سوخته 
بوده اند و حداقل از نقطه نظر ثروت شــخصى با 
قبور ديگر متفاوت هســتند و تعداد اشياى اين 

قبور بين 20 تا 120 در نوسان است.

 مردمان شهر سوخته به زندگى پس از 
مرگ اعتقاد داشتند

مردمان شهر سوخته مردگان خود را معموالً در 
ميان پارچه مى پيچيدند و در جهات جغرافيايى 
گوناگون به شكل هاى مختلف (معموالً به حالت 

جنينى و چمباتمه) به خاك مى سپرده اند.
اشكال گوناگونى مانند خوابيده به پهلوى راست، 
خوابيده به پهلوى چپ، دراز كش كامل با پاهاى 
كشــيده، طاق باز با پاهاى جمع شــده و حتى 
در يك مورد خوابيده به پشت انواع تدفين هاى 

موجود در شهر سوخته به شما رمى روند.
با توجه به اعتقادات مردم اين سامان نسبت به 
زندگى پس از مرگ، در گورهاى افراد لوازم مورد 
نياز و اغذيه الزم براى زندگى در جهان ديگر در 
داخل گوناگون مختلف گذاشــته مى شده است 
كــه عمده ترين آن ها عبارتند از لوازم مورد نياز 
براى تدفين (مانند كفن، فرش حصيرى و لباس) 
غذاى الزم براى ادامه زندگى (شامل انگور، جو، 
گندم، گوشت، سير و نوشيدنى هاى گوناگون ) 
وسايل و لوازم شخصى و فردى (مانند شانه، سبد، 
ظرف ) وسايل و ابزار كار (مانند مهر، تيغه، نوك 
پيكان، مهره هاى گوناگون رنگى و سنگى)  لوازم 
و ابزار نيايشى و آيينى (مانند نذرهاى گوناگون از 

جمله جانوران ).
اشياى قبرهاى شهر سوخته به نوعى با اعتقادات، 
شــغل و يا هر دو جنبه زندگانى مادى ومعنوى 
مدفــون مرتبط بــوده اســت. مقادير مختلف 
موادغذايى پيدا شــده كه مشــخصاً نشانه اى از 
اعتقاد به زندگانى پس از مرگ در جامعه شــهر 

سوخته است.
مهم ترين نوع چوب هاى پيداشــده در شــهر 
سوخته عبارتند از سپيدار، تاغ، زبان گنجشك 
و گز و همچنين گياهانى مانند «آبنوس» و «حب 
المرجان» كه به منطقه سيستان مربوط نمى شود.

ســاكنان شهر سوخته در كنار استفاده از غالت 
و ميوه هــا به صورت مــواد خوراكى از توجه به 
نوشــيدنى ها نيز غفلت نمى ورزيــده اند. روى 
بقاياى باقى مانده وچسبيده در كف ليوان هاى 
سفالى گالبى شكل و ظروف استوانه اى با دهانه 
تنگ مشخص شده كه بقاياى دو نوع نوشيدنى 

متمايز از يكديگر يعنى ماء الشــعير و آب انگور 
تخمير شده در آن ها ديده شده است.

گشــنيز و زيره پيدا شده در شهر سوخته نشان 
دهنده قديمى ترين زمان شــناخته شــده در 
باستان است و تاكنون مورد قديمى ترى از مصرف 
اين ميوه نسبت به اين نمونه ها در جاهاى ديگر به 

دست نيامده است.
حلقه هاى صنعتگران متخصص و توليد كنندگان 
مواد صنعتى د ر شــهرها جانشــين حلقه هاى 
روســتاييان شــده و به اين ترتيــب گروه ها و 
هسته هاى خانواده بزرگ روستايى قطعه قطعه 
شده و بتدريج به هسته هاى كوچك تر شهرنشين 

تبديل مى شدند.
مردم ساكن در شهر سوخته متعلق به يك گروه 
قومى و يا فرهنگى خاصى نبوده اند بلكه در شهر 
سوخته 5000 هزار سال پيش، اقوام و گروه هاى 
نژادى گوناگونى در كمال مســالمت با يكديگر 

مى زيسته اند.

 در شهر سوخته هيچ سالحى يافت نشده 
است

در ميان هزاران قطعه اشــياى به دست آمده در 
اين شــهر تاكنون هيچ گونه اثرى از سالح هاى 
تهاجمى و حتى تدافعى ديده نشــده اســت و 
تمامى اشــياى برنده وكشنده اى كه يافت شده 
از نوع ابزار موارد استفاده روزمره و يا مخصوص 

شكار جانوران و صيد پرندگان بوده است .
مردم شهر سوخته از راه انجام كارهاى توليدى 
صنعتــى همچون ســنگ تراشــى، بافندگى، 
سفالگرى، حصيربافى، پارچه بافى و تيغه تراشى 
امرار معاش مى كرده اند و شغل هاى ديگرى چون 
بازرگانى، دامدارى و كشــاورزى، ماهيگيرى و 
شــكار نيز در اينجا رايج بوده است. مردم شهر 
با دانه هاى گوناگون ميوه ها، گوش گوسفند، بز، 
غزال، ماهى، پرنــدگان مهاجر و تخم پرندگان 

تغذيه مى كرده اند.
نخستين شواهد جراحى در ايران پيش از تاريخ 
با عنوان جمجمه شهر سوخته از علوم پزشكى و 
فناورى هاى بومى درايران باستان حكايت دارد. 
به لحاظ وضعيت فيزيكى ظاهرى مردم شــهر 
سوخته، مسن ترين مرد 60 سال و مسن ترين 
زن در همين حدود تخمين زده شده است. تراكم 
خط مرگ مردان بين 26تا 53 سال و تراكم خط 

مرگ زنان 26 تا 46 سال بوده است.
درخصوص بيمارى هاى حاد قابل تشــخيص، 
استخوانى،  ناراحتى هاى  هيدروسفالى،  بيمارى 
بيرون زدگــى فك فوقانى، جمجــه حجيم و 

اختالل در رشد دندان ها از جمله مشكالتى بوده 
اســت كه مردم اين منطقه با آن دست و پنجه 

نرم مى كردند .

 كهن ترين چشم مصنوعى دنيا
يكى از جالب ترين اشياى يافته شده طى كاوش 
سال 1385 در تدفين شماره 6705 يك جسم 
نيمكره بود كه داخل چشم چپ زن مدفون در 

اين قبر كار گذاشته شده بود.
ماده اصلى چشــم مزبور قير طبيعى مخلوط با 
چربى جانورى بوده اســت. زيرا با محاسبه وزن 
مخصوص جســم مورد نظر، مشخص شده در 
ميان مواد موجــود در طبيعت وزن مخصوص 
قير طبيعى نزديك ترين وزن مخصوص به جسم 

مورد نظر است.
وزن ايــن مــاده 6/9 گــرم اســت و ريزترين 
مويرگ هاى داخل كره چشم توسط مفتول هاى 
طاليى به قطر كمتــر از نيم ميلى متر در روى 
آن طراحى شده اند. مردمك چشم در وسط آن 
طراحى شــده و يك سلسله خطوط موازى كه 
تقريباً يك لوزى را تشــكيل مى دهند، پيرامون 
مردمك ديده مى شــود. آثار بسيار كمى از رنگ 
سفيد به شكل لكه هاى بسيار كوچكى در روى 
بخش سفيده چشم وجود دارد. احتمال مى رود 
كه اين رنگ سفيد در زمان استفاده از اين جسم 
در روى كليه بخش سفيده چشم وجود داشته و 

بعد بتدريج از بين رفته است.
از دو ســوراخ جانبى واقع در دوسوى اين چشم 
مصنوعى جهت نگهدارى و اتصال آن به حدقه 
چشم استفاده مى شده است. به نظر مى رسد كه 
كيســه چرمى موجود درسبد حصيرى اين قبر 
نوعى قاب لنز بوده كه در مواقع مورد نياز، مثًال 
هنگام خواب، از آن براى نگهدارى چشم مزبور 

استفاده مى شده است.

 شهر سوخته دو بار آتش گرفته است
لوحه ايالمى در شهر ســوخته، ِگل نوشته ها، 
ليوان هاى گالبى شكل، ســازه هاى هندسى و 
پيكرك ها از ديگر يافته هاى شهر سوخته است. 
مانند بسيارى از مراكز تمدن مشرق فالت ايران، 
شهر سوخته در حدود 2000 سال پيش از ميالد 

از بين رفته است.
 درباره چگونگى از بين رفتن و ناپديد شــدن 
اين شهر نظرات گوناگونى وجود دارد . امكان 
يك حمله خارجى و تهاجم و غارت شــهر به 
دليل وجود هيچ گونه مــدرك يقينى تقريباً 

منتفى است.
آنچه كه برخى از پژوهشــگران از آن به عنوان 
پديده ظهور آرياييان نام مى برند در سقوط شهر 
نقشى نداشته اســت. هر چند كه شهر حداقل 
دوبار و حداكثر ســه بار دچار آتش سوزى شده 
اســت، اما اختالف زمانى موجود بين دو مرحله 
اول آتش ســوزى ( حدود ســال هاى 2700 و 
2300پ.م) و ســومين آتش سوزى نه چندان 
فراگير (دوره چهارم اســتقرار و حدود سال هاى 
2100-2000پ.م) اجازه را نمى دهد، فكر كنيم 
كه اين آتش ســوزى ها (حداقل دو مورد اول ) 
عمدى بوده اند و از ســوى ديگر دامنه آن ها نيز 
چندان گسترده نيست كه بتوان آن ها را به يك 

حمله خارجى نسبت داد.
قابل قبول ترين اطالعات موجود درباره متروك 
شدن شهر، خشكى و جابه جايى دلتاى رودخانه 
هيرمند و بستر قديمى آن است كه ظاهراً مردم 
را به دنبال آب جابه جا كرده و آنان را به نقاطى 
كه فعالً از جاى آن آگاهى در دســت نيســت، 

كشانيده است.
يكــى ديگــر از داليل مهاجرت مردم از شــهر 
ســوخته ركود شــديد اقتصادى بــوده كه در 
سال هاى پس از 2500 پ.م در منطقه به وقوع 
پيوسته اســت. مهم ترين عامل اين ركود، قطع 
رفت وآمد بازرگانان اين منطقه بر اثر اكتشــاف 

راه هاى دريايى بوده است.
 مســافرت دريايى ارتباط بين شــرق و غرب 
آن زمان، يعنى شــبه قاره هند و بين النهرين 
ديگر از راه هــاى زمينى نبوده، بلكه بازرگانان 
با اســتفاه از بندرگاه هاى سواحلى هندوستان 
همچون بندرگاه شــهر «لوتال» و سپس بنادر 
شــمال عمــان و از آن جــا از طريق خليج 
فارس به ســوى جزيره ديلمــون (بحرين) و 
بعد از طريــق اروند رود به بخش هاى جنوبى 
بين النهرين مى رسيده اند و از همين راه براى 

برگشت به هندوستان نيز استفاده مى كردند.

 نابودى 65 درصد اراضى ديم 
خراسان رضوى در اثركمبود بارندگى 

ايرنا: معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد كشاورزى 
خراســان رضوى گفت: بيش از 65 درصد اراضى زير كشت 
ديم گندم و جو اســتان به دليل كاهــش بارندگى و تنش 

خشكى از بين رفت. 
نجفقلى صالحى افزود: مابقى اراضى ديم نيز بسته به وضعيت 
بارندگى از شرايط حساس برخوردار است و در صورت بارندگى 
مناســب، توليد محصول خواهد داشت. وى سطح اراضى زير 
كشــت ديم استان را حدود 155 هكتار عنوان كرد و گفت: از 

اين ميزان 123 هكتار گندم و 32هكتار نيز جو مى باشد.

رئيس اداره راه روستايى راه و شهرسازى استان:
 توسعه راه روستايى ايالم 

به اعتبار نياز دارد
ايالم- خبرنگار قدس: رئيــس اداره راه روســتايى راه و 
شهرســازى استان ايالم گفت: توســعه راه روستايى ايالم به 
تزريق اعتبار نيــاز دارد. على الله در گفت و گو با خبرنگار ما، 
با بيان اينكه در سال جارى روكش آسفالت راه هاى روستايى 
در دســتور كار قرار دارد، اظهار داشت: از ابتداى سال تاكنون 
20 كيلومتر راه روستايى در شهرستان هاى بدره، دره شهر و 

آبدانان آسفالت شده است.

 نشاى برنج 
در 20 درصد از شاليزارهاى گيالن

رشت - خبرنگار قدس: رئيس ســازمان جهاد كشاورزى 
گيــالن از نشــاى برنــج در 20 درصد از 238هــزار هكتار 

شاليزارهاى اين استان خبر داد.
عليرضا شــعبان نژاد با اشــاره به آغاز فصل زراعى جارى در 
گيالن اظهار كرد: شاليكاران وارد مزارع شده اند و آماده سازى 

شاليزارها به منظور كشت برنج در حال انجام است.
وى افزود: 238 هزار هكتار شــاليزار در اســتان وجود دارد و 

گيالن توليد 40 درصد برنج كشور را به عهده دارد.
وى با بيان اينكه 3/3 درصد از توليد بخش كشاورزى كشور در 
اين استان انجام مى شود، تصريح كرد: 430هزار هكتار زمين 
زراعى در استان وجود دارد و ساالنه 2ميليون و 800 هزار تن 

محصوالت منحصر به فرد در اين اراضى توليد مى شود.
وى به فعاليت اســتان هاى گيالن و مازندران در زمينه توليد 
برنج طبق سياســت هاى وزارت جهاد كشاورزى اشاره كرد و 
گفت: امسال كشت مكانيزه در 92 هزار هكتار از شاليزارهاى 

گيالن اجرايى مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: تجهيز و نوســازى 50هــزار هكتار از 
شاليزارهاى استان جزو مصوبات سفر رئيس جمهور به گيالن 

بوده و تاكنون 10هزار هكتار از شاليزارها تجهيز شده است.

  محور ايالم - مهران امروز مسدود مى شود
ايالم- خبرنگار قدس: رئيس پليس راه ايالم گفت: محور 

ايالم - مهران امروز مسدود مى شود.
سرهنگ رضا همتى زاده اظهارداشت: به دليل عمليات عمرانى 
و انفجار در راه سازى محور ايالم به مهران و بالعكس از ساعت 
16 تا 18 عصر امروز، يكشــنبه مسدود است و تردد در آن ها 
صورت نمى گيرد. وى خاطرنشان ساخت: مسير جايگزين در 
اين ساعات محور ايالم- ملكشاهى- گنبدپيرمحمد - مهران 

تعيين شده و رانندگان مى توانند از اين مسير استفاده كنند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت يزد:
 100 هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى 

زمينه اشتغال 45 هزار نفر را فراهم مى كند
يــزد - خبرنگار قدس: رئيس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان يزد گفت: هم اكنون 1320 كارخانه  در دست 
ساخت با پيشرفت فيزيكى 40 تا 99 درصدى در اين استان 
وجود دارد كه با سرمايه گذارى 100 هزار ميليارد ريالى زمينه 

اشتغال 45هزار نفر را فراهم مى كند. 
سيدمحمدرضا علمدار افزود: در قالب كارگروه تسهيل و رفع موانع 
توليد 10 هزار ميليارد ريال تسهيالت براى توانمندسازى بنگاه هاى 
كوچك و متوسط استان مصوب شد كه تاكنون حدود نيمى از اين 
مبلغ پرداخت شــده و به دست واحدهاى توليدى رسيده است.  
علمدار درباره ايجاد اشــتغال هم با بيان اينكه با مصوبه هاى اين 
كارگروه و كمك دســتگاه ها، بانك ها و بخش خصوصى بيش از 
40 هزار اشتغال در اســتان يزد تثبيت شد، خاطرنشان كرد: از 
ابتداى دولت يازدهم به ازاى هر يك روز 36 نفر اشتغال جديد در 

بخش هاى صنعت، معدن و تجارت ايجاد شده است.

یک ��� یک ��ر

راه دانا- بســتك  «بركه» رايج ترين راه تأمين آب 
آشاميدنى در اســتان هرمزگان و جنوب استان فارس 
محسوب مى شده و در حال حاضر نيز 95درصد از مردم 
شهرستان بستك آب شرب خود را از800 بركه موجود 

در شهرستان تأمين مى كنند.
در شهرســتان بستك همانند ساير نقاط استان بركه ها 
در مســير آب باران يا جويبارهاى فصلى بنا مى شدند و 
در اصطــالح هر آب انبار داراى يك يا چند ممر اســت 
كــه آب باران آن حوالى را جمــع آورى و به داخل بركه 

هدايت مى كند.
بركه ها در جنوب از مالت ســنگ و ســاروج يا سيمان 
ساخته مى شوند و عمق آبگير آن ها از سطح زمين بين 
ســه تا 12 متر متغير است. هر بركه داراى سه يا چهار 
دريچه  اســت كه از آن ها، براى برداشــتن آب به وسيله 

سطل استفاده مى كنند.

  شناسايى 800 آب انبار در شهرستان بستك
رضا درخشــنده رئيــس اداره اوقاف و امــور خيريه 
شهرســتان بســتك به عنوان متولى آب انبارها در 
ســطح شهرســتان گفت: از جمله مهم ترين وظايف 
اوقاف، پيگيرى در راســتاى شناسايى، احيا و احقاق 
حق موقوفات است كه اين اداره در شهرستان بستك 
تاكنون بيش از 800 حفره آب انبار را شناسايى كرده 
و نسبت به اخذ ســند مالكيت 300 حفره آن اقدام 

شده است.
وى افزود: همه آب انبارهاى شهرستان خيرساز است و 
اين آب انبارها به عنوان مهم ترين منبع تأمين آب شرب 

مردم شناخته مى شوند.

رحمــان شــناس، مدير شــبكه بهداشــت و درمان 
شهرســتان بســتك نيزگفته اســت: برآوردها نشان 
مى دهد كه بيش از 95 درصد مردم شهرستان بستك 
از آب بركه براى شرب استفاده مى كنند در نتيجه سالم 

سازى اين آب ها از اهميت ويژه اى برخوردار است.

  كلرزنى بدرستى انجام نمى شود
وى افزود: به دليل حجم زياد مواد آلى در آب انبار ها 
امكان كلرزنــى در درون آب انبارها وجود ندارد زيرا 
درصــورت اين اقــدام، تركيب كلر با ايــن مواد آلى 
ســرطان زاســت در نتيجه توصيه مى شود مردم در 
منابع آب خانگى خود نسبت به كلرزنى اقدام كنند يا 
پس از جوشاندن آِب آب انبارها، از آن استفاده كنند.

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان بستك بيان 
كرد: بيشــتر مردم حتى در مكان هايى كه آب شرب 
بهداشتى در دســترس دارند از آب آب انبارها براى 
شرب اســتفاده مى كنند و دليل اقدام خود را طعم و 

مزه خوب آب اعالم مى كنند.
وى افزود: در تمام روستاها بهورزها آموزش هاى الزم 
را به مــردم مى دهند و حتى آن هــا از آب انبارها و 
آب هاى لوله كشى نيز نمونه گيرى كرده تا در شبكه 
بهداشــت ميزان كلر، باكترى و مواد شــيميايى آب 
اندازه گيرى شود كه گاهى مشاهده مى شود، كلرزنى 
آب شبكه هاى لوله كشى بدرستى انجام نمى شود كه 
اين مهم توجه و دقت بيشــتر دهيــاران، اداره آب و 

فاضالب روستايى و آبداران را به كلر زنى مى طلبد.

 درباره چگونگى از بين 
رفتن و ناپديد شدن شهر 
سوخته نظرات گوناگونى 
وجود دارد . امكان يك 

حمله خارجى و تهاجم 
و غارت شهر به دليل 

وجود هيچ گونه مدرك 
يقينى تقريبًا منتفى است

بــرش
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قدس: آغاز توزيع گوشت گوسفندى ارزان قيمت در مشهد
نيش و نوش: منظور از گوشت گوسفندى ارزان قيمت يعنى 

به قيمت قبل از گرون شدن اخير!
قدس: برخورد مرگبار پرايد با موتورسيكلت در محور جغتاى- 

جاجرم
نيش و نوش: خــدا راننده پرايــد رو بيامــرزه و به راكب 

موتورسيكلت صبر بده!
قدس: مسئوالن براى مهاجرت هنرمندان چاره اى بينديشند

نيش و نوش: مسئوالن فعالً درگير مسائل انتخاباتى هستن؛ 
وقت اين كارا رو ندارن!

قدس: پرهيز نامزدهاى شوراى شهر از شعارگرايى
نيش و نوش: اتفاقاً نامزدهاى شوراى شهر معتقدن «به شعار 

رأى برآيد، به عمل كردن نيست»!
قدس: پل هاى مسدود كشف رود مستعد بروز حادثه است

نيش و نوش: مردمى كه ســبزى فاضالبى كشــف رود رو 
ميخورن از خراب شدن پل نميترسن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

فرمانده انتظامى مهران:
 عامالن درگيرى مهران دستگير شدند

ايالم- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى مهران گفت: صبح 
ديروز (شــنبه) با هماهنگى مراجع قضايى، عامالن درگيرى 

مهران دستگير شدند.
سرهنگ اميرعباس شــهبازى با بيان اينكه در پى تماس 
مردمى با مركز فوريت هاى پليســى 110 مبنى بر وقوع 
يك فقره درگيرى و نزاع دســته جمعى بالفاصله مأموران 
به محل اعزام شــدند، اظهار داشت: در بررسى هاى اوليه 
و تحقيقات محلى مشــخص شد كه اين درگيرى اختالف 
خانوادگى بوده كه در آن عده اى به منزل يك نفر در شهر 
مهران مراجعه و با ســالح سرد و تخريب شيشه موجبات 

مزاحمت را فراهم مى كنند.
وى گفــت: مأموران انتظامى شهرســتان مهران با اشــراف 
اطالعاتى و شناسايى عامالن درگيرى موفق شدند هفت نفر از 

عامالن اصلى اين درگيرى را دستگير كنند.

�وادث

فرياد بى آبى در هرمزگان
95درصد اهالى «بستك» آب شرب خود را از بركه ها تأمين مى كنند



ايلنا، كرمان   يك جامعه شــناس مسائل 
اجتماعى در واكاوى داليل خشــونت نسبت به 
دانش آموزان گفت: بومى گزينى و پرورش معلم 
در مناطــق محروم مى توانــد از بروز رفتارهاى 

خشن و تنبيه بدنى در مدارس بكاهد.
نعيما محمدى با اشاره به افزايش روند خشونت 
معلمان نسبت به دانش آموزان كرمانى اظهار 
داشت: اين خشونت ها هر دو در منطقه رودبار 
جنوب رخ دادند كه در منطقه جنوب استان 
كرمان واقع شــده است. اين منطقه از جمله 
مناطق بســيار محروم و بد آب و هواى كشور 
است كه موضوع  خشونت حتى در قالب قتل 

هم در آن چندين  بار رسانه اى شده است.
محمدى افزود: يــك نمونه آن قتل ها، خرداد 
ماه ســال 1394 رخ داد كه منجر به مرگ دو 
كودك شد و بتازگى هم خشونت فيزيكى عليه 
دانش آموزان مدرسه در يك بازه زمانى كوتاه 

رخ داد كه بازتاب رسانه اى وسيعى داشت.
وى تصريح كرد: بــه نظر من دليل تكرار اين 
آسيب اجتماعى آن است كه «علت» ها بر سر 
جاى خود باقى مانده  اند در شرايطى كه برخورد 
با «معلول» در دستور كار مسئوالن آموزش و 

پرورش قرار گرفته است.

   برخوردهاى تنبيهى منسوخ شده است
اين اســتاد دانشگاه با بيان اينكه در جامعه ما 
برنامه ريزان و مسئوالن متأسفانه زمانى سراغ 
جامعه شناســان مى آيند كه اتفــاق رخ داده، 
افزود: امروزه در دنيا برخوردهاى تنبيهى براى 
اصالح جامعه منســوخ شده و كاربردى ندارد. 
جامعه بــراى كاهش برخوردهاى خشــونت 
آميــز، نيازمند برخوردهاى ترميمى اســت. 
منظور از برخورد تنبيهى اخراج معلم و مديِر 

خشن يا وادار ســاختن آن ها به استعفاست؛ 
اما من مى گويم كه خشونت را با آموزش بايد 

ريشه كن كرد.
عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
گفت: اين آموزش از نحوه برخورد كودكان ما 
در آموزش ابتدايى آغاز مى شــود. بهتر است 
با آشنايى دانش آموز با طبيعت شروع كنيم. 
بايد به كودكان آموزش بدهيم كه موجودات 
زنده اعم از ســگ ها، گربه ها، گوســفندان، 
گاوها، گنجشــك ها، كوه ها، سبزه ها، گل ها 
همه و همه جان دارنــد، حرمت دارند و بايد 
از آن ها مواظبت كنند. بايد مسئوليت پذيرى 
در قبال حرمت، شأن و منزلت موجودات زنده 
به دانش آموز آموزش داده شــود، اما تا دلتان 
بخواهد، گربه و سگ است كه از دست بچه هاى 
مدرسه آسايش ندارند. همه اين شواهد نشان 

مى دهد كه در نهاد آموزش و پرورش موضوع 
خشونت چنان مســكوت است كه عوامل آن 
يعنى خوِد معلمــان از آن بى بهره مانده اند و 

رويدادهايى اينچنين خجالت آور باز گوشه و 
كنار اين مرز و بوم به چشم مى خورد. 

اين جامعه شناس در ادامه افزود: مسئله ديگرى 
كه با بحث خشونت بويژه در مناطق روستايِى 
واقع در جنوب استان كرمان ارتباط دارد، ريشه 
در باورهاى عاميانه و سنن فرهنگى دارد. رجوع 
به داده هاى تاريخى در ايران بويژه مناطقى كه 
اقتصاد وابســته به زمين دارند، نشان مى دهد 
روابط سلسله مراتبى مبتنى بر قدرت در اين 
نواحى پذيرفته شــده و مرسوم است. مثالً در 
گذشته، نظام «ارباب- رعيتى»ساز و كارِ اعمال 
رفتارهاى خشن را بر حسب موقعيت اجتماعى 

براى طبقه صاحب قدرت فراهم مى آورد.

   عامل «پيرساالرى»
محمــدى در ادامه اظهار داشــت: يكى ديگر 
از عوامل بروز رفتار خشــونت آميــز در اين 
منطقه باور عمومى به مقوله اى اســت كه آن 
را «پيرساالرى» لقب مى دهم. اين عامل باز هم 
ريشه در آداب اجتماعى و سنن فرهنگى اين 
منطقه دارد. شــكل متعارف و منطقى آن در 
قالب احترام به بزرگ ترها در فرهنگ عمومى 
جامعه قابل پذيرش است، اما در برخى مناطق 
سنتى تر استان كرمان و حتى در بخش هايى 
از شــهر كرمان اين باور اجتماعى به گونه اى 
تفسير مى شود كه گويا بزرگ ترها حق دارند 
هرگونه كه تشخيص مى دهند با كوچك ترها 
رفتار كنند و حرمت ها تحت هر شرايطى بايد 
به نفع بزرگ ترها حفظ شود. وى افزود: بنابراين 
وقتى معلم با الفاظ، حركات يا رفتار خود عليه 
دانش آموز خشونت كالمى، روانى يا فيزيكى 
داشته باشد با اين باور توجيه مى شود كه خير و 
صالح را معلمى كه سنى از او گذشته، مى داند. 

ر�وان ��ر
با حضور استاندار خوزستان

 18طرح حوزه سالمت
در شوشتر آغاز شد 

اهواز: اســتاندار خوزســتان در بازديــد از دو طرح 
اقتصادى در شوشتر، 18طرح حوزه سالمت را نيز در 

اين شهرستان كلنگ زنى كرد. 
غالمرضا شــريعتى گفت: براى اجراى اين طرح ها اعتبارى 

افزون بر 82 ميليارد ريال پيش بينى شده است.
وى افزود: اين طرح ها شــامل خانه بهداشت و مراكز درمانى 
است كه در چارچوب طرح تحول نظام سالمت در شهرستان 

شوشتر اجرا شده اند.

 ايجاد 3400 شغل
توسط بسيج سازندگى در كردستان

 صداوسيما، سنندج: در راستاى اجراى طرح هاى اقتصاد 
مقاومتى دراستان كردستان زمينه براى اشتغال 3400 نفر 

بويژه در روستاها فراهم شده است.
مسئول بسيج سازندگى و اقتصاد مقاومتى سپاه بيت المقدس 
كردستان گفت: خدمت رسانى به مناطق محروم و همچنين 
حمايت از بخــش توليد بويژه در مناطق دورافتاده اســتان 
كردستان يكى از اولويت هاى بسيج سازندگى است و در اين 
راســتا اقدام ها و برنامه هاى بسيار خوبى در استان كردستان 

اجرايى و عملياتى شده است.
ولى بيگى با اشــاره به فعاليت هاى خــوب صورت گرفته در 
راستاى كمك به توســعه مناطق محروم، گفت: از سال 88 
تاكنون 4032 پروژه محروميت زدايى، ســازندگى و جهادى 
با اعتبار 585 ميليارد ريال در اســتان اجرا شده است و هم 
اكنون روند اجراى پروژه هاى اين بخش به صورت جدى دنبال 

و پيگيرى مى شود.
 وى بــه تســهيالت پرداخت شــده به افــراد متقاضى در 
راستاى ايجاد فرصت هاى شغلى اشــاره كرد و گفت: افزون 
بر اين طرح ها از سال 92 تاكنون بيش از 220 ميليارد ريال 
تسهيالت براى ايجاد اشتغال در عرصه هاى گوناگون اقتصاد 
مقاومتى و صنايع تبديلى از طرف بسيج سازندگى به بيكاران 

فاقد سرمايه پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه بسيج ســازندگى متناسب با ظرفيت هاى 
هر شــهر و منطقه از حوزه توليــد حمايت مى كند، افزود: با 
اين ميزان تسهيالت 2000 واحد كارگاه كوچك ايجاد شد و 
اشتغال زايى براى 3400 نفر فراهم شده است و هم اكنون 14 
هزار نفر جهادگر بومى در 150 گروه و 1950 نفر جهادگر غير 

بومى در استان مشغول فعاليت جهادى هستند.
  

ابتكار:
 براى انتقال آب از سرشاخه هاى كارون 

مجوزى صادر نشده است

صدا و سيما، اهواز: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
كشــور گفت: در دولت يازدهم هيچ مجوزى براى انتقال آب 

سرشاخه هاى كارون صادر نشده است.
 ابتكار در خوزســتان افزود: يك دليل مهم صادر نشدن اين 
مجوز هم بحث ارزيابى زيســت محيطى و جدى گرفتن آن 

است.
وى گفــت: 178 پروژه در كشــور داريم كه مجوز زيســت 
محيطى ندارند و شروع شدند و بيش از 80 درصد اين طرح ها 

عملياتى شده كه آن ها را به دولت ارائه داده ايم.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور با اشاره به اينكه 
آمار نشــان مى دهد كه 66 درصد آب كارون در خوزســتان 
با بهره ورى پايين مصرف اســت و الگوى كشاورزى در همه 
كشور و خوزســتان بايد اصالح شود، ادامه داد: كشاورزى ما 
بايد با محيط زيست سازگار باشد و توجه به استفاده صحيح 
از آب مسئله بســيار درستى است كه خيلى خوب روى آن 

كار مى شود.
دكتر ابتكار با بيان اينكه احياى رودخانه كارون از موضوعات 
مهــم و مورد اهميــت براى دولت يازدهم بود و دو جلســه 
شــوراى عالــى آب به احيــاى رودخانــه كارون اختصاص 
داشــته و برنامــه احياى كيفى اين رودخانه تصويب شــده 
اســت، گفت: كارهاى بســيارى در اين دوره بــراى احياى 
رودخانــه كارون انجام شــده كه از آن جملــه مى توان به 
تجهيز بيمارســتان هاى اهواز به تصفيه خانه صنعتى اشاره 
كــرد و در مــاه آينده تصفيه خانــه اهواز به بهــره بردارى 

مى رسد.

يك جامعه شناس انجام داد

 آرشيو 11ساله جشنواره بين المللى كالبد شكافى خشونت عليه دانش آموزان در مدارس كرمان
نامه اى به امام رضا(ع) در مازندران 

موجود است 
سارى - خبرنگار قدس: دبير جشنواره بين المللى نامه اى 
به امام رضا(ع) گفت: جشنواره فرهنگى و هنرى امام رضا(ع) 
در ادامه مســير خود نيازمند كيفى سازى و جريان سازى 

است.
احد جاودانى مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى مازندران 
در نشست با عوامل برگزارى جشنواره بين المللى نامه اى به 
امام رضا(ع) افزود: هدف اساسى و رويكرد نخست جشنواره 
فرهنگى و هنرى امام رضا(ع) بايد ترويج فرهنگ رضوى در 

ابعاد ملى و فراملى باشد.
وى افزود: بهترين شــيوه و ابزار براى ترويج فرهنگ رضوى 
محصوالت و رويدادهاى فرهنگى و هنرى اســت كه با همه 

گروه هاى سنى ارتباط تأثيرگذار برقرار مى كند.
وى در ادامه به وجود آرشــيو 11 ساله جشنواره نامه اى به 
امام رضا (ع) در دبيرخانه اين جشــنواره اشاره كرد و گفت: 
دلنوشــته هايى كه در اين ســال ها به اين جشنواره ارسال 
شده، بهترين منبع و مرجع براى اهالى فرهنگ و هنر است 
و مى تواند در توليد مستند، داستان، فيلم، نمايش و... مورد 

بهره بردارى قرار گيرد. 
گفتنى است، اختتاميه جشنواره بين المللى نامه اى به امام 
رضا(ع) از برنامه هاى پانزدهمين جشــنواره بين المللى امام 

رضا(ع) تابستان امسال در مازندران برگزار مى شود.

 تمديد مهلت ارسال آثار
 به دوازدهمين جشنواره ملى 

صنايع دستى رضوى 
ميهن: مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان با 
اشــاره به برگزارى دوازدهمين جشنواره ملى صنايع دستى 
رضوى در اين استان گفت: آخرين مهلت ثبت نام اينترنتى و 
ارسال تصوير آثار تا 25 خرداد ماه و مهلت نهايى براى دريافت 

اصل آثار 15 تيرماه 96 خواهد بود.
حجت االســالم حبيــب رضا ارزانى با اشــاره بــه برگزارى 
دوازدهمين جشنواره ملى صنايع دستى رضوى در اصفهان 
گفت: جشنواره ملى صنايع دستى و هنرهاى سنتى رضوى 
دو جشنواره جداگانه هستند كه به صورت دو سال در ميان 
در اصفهان برگزار مى شــوند و امسال دوازدهمين جشنواره 
ملى صنايع دســتى رضوى از سرى برنامه هاى پانزدهمين 
دوره جشــنواره بين المللى امام رضا(عليه الســالم) در دو 
بخش صنايع دســتى چوبى و صنايع دســتى فلزى برگزار 

مى شود.
وى خاطرنشان كرد: نتايج هيئت انتخاب 30خرداد 96 اعالم 
مى شود و مراسم تجليل از برگزيدگان جشنواره و همچنين 
افتتاح نمايشــگاه و جشــنواره پنجم مرداد ماه خواهد بود. 

همچنين نمايشگاه تا 27 مرداد ادامه خواهد داشت.
 وى افزود: آثار در بخش صنايع دستى چوبى در بخش هاى 
معرق، منبــت كارى و نازك كارى چوب و در بخش صنايع 
دستى فلزى در بخش هاى شبكه برى فلز، قلمزنى (ريز قلم و 

سياه قلم) و قلمزنى برجسته است.

مديركل ميراث فرهنگى و گردشگرى سيستان 
و بلوچستان:

 موزه جنوب شرق روايتگر تاريخ و 
تمدن چندين هزار ساله است

زاهدان: موزه زاهدان يكى از بزرگ ترين موزه هاى 
بزرگ تاريخى، فرهنگى و هنرى منطقه اى در جنوب 
شرق ايران است كه در مركز استان سيستان و بلوچستان قرار 

دارد. 
 مديركل ميراث فرهنگى و گردشگرى سيستان و بلوچستان 
گفت: در اين موزه آثار باســتانى، پوشــش محلى، غذاهاى 
محلى و گونه هاى جانوران اســتان به نمايش گذاشته شده

است.
كامبيز مشــتاق گوهرى افزود: موزه زاهدان در صدد است تا 
با معرفى منطقه جنوب شــرق ايران در بخش هاى باستان 
شناسى، مردم شناسى و بوم شناسى تعريف جامع و كاملى از 
منطقه ارائه دهد و اين منطقه را به عالقه مندان و دوستداران 

فرهنگ و هنر بشناساند.
وى بيان كرد: موزه منطقه اى جنوب شــرق ايران در زاهدان 
يكى از جاذبه هاى گردشگرى استان سيستان و بلوچستان به 
حساب مى آيد كه معمارى بنا از قلعه باستانى سپ شهرستان 

سوران بلوچستان الگوبردارى شده است.
مديركل ميراث فرهنگى اســتان بيان كرد: اين موزه داراى 
1000 مترمربع زيربناســت كه در پنج طبقه ساخته شده 

است.
وى خاطرنشــان كرد: با بازديد از موزه منطقه جنوب شرق 
ايران مى توانيد به اطالعات خوبى درباره ويژگى هاى باستان 
شناســى، مردم شناسى، بوم شناسى محوطه هاى باستانى و 
نيز آثار مكشوفه از شهر سوخته، كوه خواجه، دهانه غالمان، 
اسپيدبزمان، شهداد كرمان، جيرفت و خراسان جنوبى دست 

پيدا كنيد.
گوهرى گفت: در بخش مردم شناســى بــراى حوزه هاى 
فرهنگى مذكور موضوعاتى شامل ادبيات شفاهى، مشاهير، 
فرهنگ و آداب و رسوم، پوشاك، خوراك و صنايع دستى به 

وسيله صحنه سازى اطالع رسانى مى شود.
وى تأكيد كرد: موزه جنوب شــرق نمادى از تاريخ و تمدن 

چندين هزار ساله سيستان و بلوچستان است.
اين موزه در خيابان مطهرى شهرستان زاهدان واقع شده  و از 

بهترين مكان هاى ديدنى زاهدان است.

مشــهد - مهناز خجسته نيا   مديرعامل مجمع 
خيرين سالمت مشــهد بر ضرورت شناسنامه دار كردن 
خيران و مجوزدار كردن مؤسسات خيريه درمانى تأكيد 

كرد.
كالهان كه به بهانه هفته ســالمت در تحريريه روزنامه 
قدس حاضر شــده بود، گفت: طرح شناسنامه دار كردن 
خيران و نيازمندان، اصل مغفول مانده اى است كه بايد به 
جهت شفاف سازى و نتيجه بهتر در حوزه خيرين سالمت 

انجام شود.
وى با اشاره به راه اندازى سايت و سامانه اين طرح افزود: 
اولين گام ها در اين خصوص برداشــته شــده، هر چند 
مقاومت هايى از ســوى برخى صورت مى گيرد كه البته 

دليل آن روشن نيست.

  كمك 43هزار ميليارد ريالى
مجمع خيرين سالمت

كالهان در اين جلسه همچنين از بررسى طرح ساخت 
اولين بيمارســتان معلوالن در مشهد خبر داد و گفت: 
جزئيات اين بيمارستان نيز در آينده نزديك اعالم خواهد 
شد. وى با بيان اينكه مجمع خيرين سالمت كشور حدود 
هشت سال است كه راه اندازى و سازماندهى شده است، 
اظهار داشــت: اين مجمع در اين مدت حدود 4 هزار و 
300 ميليارد تومان به وزارت بهداشت در حوزه سالمت 

كمك كرده است.
به گفته وى مجمع خيرين سالمت در حال حاضر 250 
شعبه در كشور دارد و حدود 4000 مركز درمانى  توسط 

مجمع خيرين سالمت ساخته شده است.
مديرعامل مجمع خيرين سالمت مشهد با تأكيد بر اينكه 
در نظر داريم خيران را از حوزه سنتى خارج كنيم، افزود: 
متأسفانه شرايط سنتى باعث شده تا خيرين براى درمان 

يك بيمار 60 ساله مبتال به بيمارِى سخت كمك كنند، 
امــا براى كمك براى پيشــگيرى از بيمارى يك جوان 

خوددارى كنند.
كالهان با انتقاد از برگزارى مجالســى با حضور بيماران 
نيازمند گفــت: ما با  روبه رو كردن بيمــار با خير براى 
كمك رسانى بشدت مخالفيم و اعتقاد داريم بايد حريم 

خصوصى افراد حفظ شود.
وى با نكوهــش كردن اقدام هايــى اينچنينى با عنوان 
«دالالن سالمت» افزود: برخى افراد با برپايى آيين هايى 
مانند گلريزان و جشــن هاى گوناگون كه در آن بيمار با 
خير روبه رو مى شود، دست به اقدام هايى مى زنند كه اصًال 

زيبنده كارهاى خير نيست.

  كارنامه يك ساله مجمع خيرين سالمت 
وى در تشــريح اقدام هاى مركز خيرين سالمت مشهد 

نيز گفت: مركز خيرين سالمت مشهد حدود يك سال 
است كه راه اندازى شده و در اين فاصله كوتاه اقدام هايى 
همچون ساخت يك پايگاه اورژانس در مشهد و ساخت 
icu، كمــك در پروژه شــيمى درمانى و احداث اولين 
اورژانس زنان در قوچان را انجام داده اســت كه به دنبال 
ســاخت اولين بيمارستان معلولين كشور در مشهد نيز 

هستيم.
مديرعامل مجمع خيرين ســالمت مشــهد در پايان از 
برگزارى جشنواره فرهنگى مردمى «سالمت و زندگى» 
در آينده نزديك خبر داد و اظهار داشــت: فراخوان اين 
جشنواره در بخش هايى مانند كاريكاتور، يادداشت، مقاله، 

نقاشى، خاطره نويسى و... اعالم خواهد شد.
به گفته وى يك برنامه تجليل از پزشكان خير و خيرين 
فرهنگى حوزه ســالمت نيز در نظر داريم كه در آينده 

برگزار خواهيم كرد.

مديرعامل مجمع خيرين سالمت در تحريريه قدس خبر داد

ساخت نخستين بيمارستان معلوالن در مشهد

گزارش

تسنيم، شــيراز   680 خانوار روســتاى « مهجن آباد» 
مرودشت در آستانه فصل گرما با قطعى هاى مكرر آب روبه رو 

هستند.
«320 دانش آموز در روستاى مهجن آباد شهرستان مرودشت 
در طول روز با تشــنگى دســت و پنجه نرم مى كنند و زجر 

مى كشند».
ايــن خبرى كوتاه اما تكان دهنده بــود كه چند روز پيش در 
يكى از شبكه هاى اجتماعى منعكس شد. كم آبى، آب شرب 
بدون كيفيت و قطعى هاى مكرر آب موضوعاتى است كه در 
سال هاى خشكسالى در روستاهاى استان فارس بيش از ديگر 

نقاط خودنمايى كرده است. 
روســتاى مهجن آباد در بخش كامفيروز شهرستان مرودشت 
واقع شده كه با قطعى هاى مكرر آب روبه رو هستند، اين مسئله 
با توجه به نزديك  شــدن فصل گرما سبب نگرانى مردم شده 

است. 

  فرسودگى شبكه، قطعى هاى مكرر آب 
كريم بهمنى، دهيار اين روســتا در گفت وگو با تسنيم، علت 
اصلى قطعى هاى مكرر را فرســودگى شبكه آبرسانى عنوان 
مى كند و معتقد اســت كه تا زمانى كه شبكه جديد ساخته 

نشود، اين مشكل ادامه دارد. 
به گفته وى روســتاى مهجن آباد از نظر منابع آبى در مضيقه 
نيست، اما شبكه فرسوده و قديمى روستا كه در خيابان اصلى 

قرار گرفته، دليل اين قطعى هاى مكرر است.
بهمنى مى گويد: كار تعويض شبكه مدتى است كه آغاز شده، 
اما به دليل طولى بودن شكل روستا اين امر به طول انجاميده 

است. 
وى از تعويض 500 متر از شــبكه آبرسانى خبر مى دهد كه 
700 متر ديگر از آن باقى مانده است.680 خانوار ساكن در اين 

روستا دو سال است كه خواستار الحاق به كامفيروز هستند. 
آن گونه كه دهيار روســتاى مهجن آبــاد مطرح مى كند، اگر 
روســتا به كامفيروز الحاق شود، از نظر آب زير پوشش آبفاى 
شهرى و بخشــى از خدمات اجرايى به عهده شهردارى قرار 

مى گيرد و در نتيجه مشكالت مردم كمتر مى شود. 
 منوچهرى، رئيس اداره آبفار مرودشت با تأييد اين مسئله كه 
قطعى هاى مكرر آب در روستاى مهجن آباد به دليل فرسودگى 
شــبكه آبرسانى است، از طرح مشــاركتى براى تعويض اين 
شبكه خبر مى دهد كه با اعتبارى افزون بر 50 ميليون تومان و 

صرف يك ماه زمان اين مشكل برطرف مى شود. 

  فرسودگى 500 كيلومتر از شبكه آب روستايى 
مرودشت 

وى درباره فرسودگى شبكه آب روستايى مرودشت مى گويد: 
1400 كيلومتر شبكه آبرسانى روستايى در شهرستان وجود 
دارد كه 500 كيلومتر آن فرســوده است و در يك سال اخير 
34 كيلومتر آن با استفاده از اعتبارات عمرانى و جارى عوض 
شده است. منوچهرى از تحت پوشش قرار دادن 174 روستا 
در اين شهرستان خبر مى دهد كه 120 روستا مشكل دار و 50 
روســتا بحرانى و فاقد آب شرب هستند كه با تانكر آبرسانى 
ســيار مى شــوند. به گفته وى برخى از مناطق شهرســتان 
مرودشت از جمله بخش مركزى دهستان رامجرد، محمدآباد 
و كناره هيچ منابع آبى زيرزمينى ندارند و تنها راه حل مشكل 

آن ها انتقال آب از سد درودزن است. 
رئيس اداره آبفار مرودشــت از اختصاص 8 ميليارد تومان از 
صندوق توســعه ملى براى حل مشــكالت آب روســتاهاى 
مرودشــت خبر مى دهد كه در صــورت تخصيص آن بخش 
اعظمى از مشكالت آب و خشكسالى روستاهاى اين شهرستان 

برطرف مى شود. 

 خارج شدن چاه ها از مدار به دليل خشكسالى 
مردم شهرستان مرودشت به دليل حاصلخيزى زمين هاى آن 
اغلب به كشــاورزى اشتغال دارند و به همين سبب بيشترين 
شمار اشــتراكات روستايى در استان فارس در اين شهرستان 
قرار دارد، اما خشكســالى هاى 10 سال اخير سبب شده كه 
بسيارى از چاه ها از مدار خارج شوند يا به علت ريزش زمين آبى 
ِگل آلود تحويل مردم دهند و مردمان روستاهاى اين شهرستان 

با كم آبى، بى آبى يا قطعى هاى مكرر آب روبه رو شوند. 

امروزه در دنيا 
برخوردهاى تنبيهى 
براى اصالح جامعه 

منسوخ شده و 
كاربردى ندارد

بــرش

خشكسالى در روستاهاى مرودشت فارس خودنمايى مى كند

تشنگى؛ ترس مردم «مهجن آباد» در آستانه فصل گرما
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قدس از وضعيت  نامناسب مراكز بهداشتى در مشهد گزارش مى دهد

خدمات سالمت در « زيرزمين» !
هنگامــه طاهرى  پاســكارى از اين مركز 
بهداشت به مركز ديگر براى تزريق يك واكسن 
ســاده نمونه بارز تضييع حقوق شــهروندى در 
مشــهد اســت. در جامعه آگاه امروز مردم همه 
شــهر ها مى دانند هر نوزادى تا يكسالگى نياز 
به واكســن هاى خاصى دارد تا دچار اتفاق غير 
قابل جبرانى نشود، اما اينكه مردم از يك مركز 
بهداشت به مراكز ديگر پاسكارى مى شوند، تقريباً 
به عاملى تبديل شــده كه برخى والدين عنوان 

مى كنند از واكسن زدن پشيمان شان مى كند!
مادر نوزادى يكساله كه براى واكسن كودكش 
به ســه مركز بهداشــت ارجاع داده شــده با 
عصبانيت نام سه مركزى را كه در يك روز در 
سطح شهرطى كرده  تا باالخره موفق به تزريق 
واكسن كودكش شده، مى برد و از اين وضعيت 

سخت گاليه مى كند.
ديگــرى نه تنهــا از جا به جا شــدن پرونده 
كودكش ناراحت است بلكه از وضعيت فيزيكى 
مركز بهداشــتى كه براى واكســن كودكش 
معرفى كرده اند نيز شاكى است.شهروند ديگرى 
مى گويد: وضعيت پايگاه خدمات سالمتى كه 
او را به آنجا ارجاع داده اند هرگز متناســب با 
حضور و دريافت واكسن براى نوزادش نيست 
چرا كه زيرزمينى با ظاهرى غير بهداشتى هيچ 

سنخيتى با سالمتى نوزادان ندارد .
يكى ديگــر مى گويد: با الكترونيكى شــدن 
پرونده هــا ديگر چه فرقى مى كنــد به كدام 
مركز براى واكسن مراجعه كنيم ؟ هر مركزى 
مى تواند دريافت واكسن را در پرونده ثبت كند. 
ديگرى بيان مى كند: با اين همه سختگيرى،اگر 
در سفر باشــيم، نمى توانيم واكسن بچه را در 

موعد مقرر تزريق كنيم؟

 پرونده مراجعين جا به جا شده
مدير توسعه شــبكه و ارتقاى سالمت معاونت 
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
در خصوص علت جابه جايى پرونده ها مى گويد: 
قبل از اجراى طرح تحول ســالمت، جمعيت 
تحت پوشــش برخى مراكز با دو يا سه پايگاه 
به بيش از 100 هزار نفر مى رسيد. بنابراين ما 
براى تسهيل دريافت خدمات، براى مراقبت هاى 
اوليه پيشــگيرى به ازاى هر 30 هزار نفر يك 
مركز تعريف كرديم. به تبع آن مراكز براى ارائه 
خدماِت بهتر هر كدام به سه  مركز تبديل شدند. 
بدين ترتيب پرونده ها به مراكز جديدى ارجاع 
داده شــد كه نزديك محــل زندگى مراجعين 
تعريف شده است. اين در حالى است كه مردم 
هنوز به مراكز قبلى مراجعه مى كنند و مراكز هم 
آن ها را به مركزى كه پرونده نوزاد آنها ارســال 
شــده، ارجاع مى دهند. البته چون اين موضوع 
مراحل اوليه را مى گذراند، ممكن است افراد از 

جابه جايى پرونده ها ناراضى شوند. 

 پرونده هاى الكترونيكى
دكتر محمد حســن درخشان مى افزايد: در حال 
حاضر براى مراجعين، پرونده الكترونيكى تعريف 
شــده و ما اآلن به ازاى هــر 2500 تا 3500 نفر 
يك مراقب سالمت گذاشته ايم كه صرفاً به تعداد 

مشخصى از مراجعين، يك مراقب خدمات مى دهد. 
وى خاطر نشان مى كند: ديگر مثل گذشته نيست 
كه براى يك مادر، كارشناس بهداشت خانواده يا 

ماما خدمات ارائه دهد، مراقبت هاى بهداشتى اش 
را كارشناس بهداشت خانواده انجام دهد و واكسن 
كودك را يك كارشــناس ديگــر بزند. اآلن همه 
اين ها در يك نفر تجميع شــده و همان يك نفر 
از وضعيت مادر و كودك اطالعات كافى و الزم را 
دارد.وى اضافه مى كند: پرونده الكترونيك هم براى 

اولين بار در كشور راه اندازى شده. 
بنابراين تمام اطالعــات هويتى - تاريخچه اى و 
خانوادگى به طور كامل در اين ســامانه ها ثبت 
شده و به مراقبين سالمت ارجاع داده مى شود كه 
هم اين پرونده ها را تكميل و هم خدمات الزم را 
ارائه مى كنند. بدين ترتيب مراقبين افرادى خاص 
كامالً ازجزئيات وضعيت سالمت افراد تحت نظر 
خود آگاه هستند.  از اين نظر ممكن است وقتى 
والدين به يك پايگاه مراجعــه كنند، آن ها را به 

پايگاه خودشان ارجاع دهند.

او عالوه بر اين در مورد ارائه واكسن براى خانواده 
نوزادانى كه طى سفر دسترسى به مركز بهداشت 
تحت نظر مربوطه ندارند، اذعان مى دارد: البته در 

جاهاى ديگر ممكن است مثالً براى واكسن، ثبت 
خدمت انجام بشــود، اما ثبت واكسن به تنهايى 
كافى نيست چرا كه مراقب سالمت بايد مادر را 
نيز از لحاظ بيمارى هايى چون ديابت، فشار خون، 

چاقى و بيمارى هاى غيرواگير و... بررسى كند.

 ساختمان هاى درمانگاهى فرتوت 
او در مورد علت وجود ســاختمان هاى فرتوت 
برخــى مراكز بهداشــت عنــوان مى كند: در 
شهر مشــهد بيش از 55 تا 60 درصد واحد ها 
استيجارى اســت. تا قبل از اجراى برنامه هاى 
تحــول بدترين فضاهاى فيزيكى از هر نظر به 
واحد بهداشتى اختصاص مى يافت، به طورى 
كــه ســاختمان هاى دولتى مــا در بد ترين 
شــرايط بود ولى در چند سال اخير بازسازى 

و تجهيزاتشان به روز شده است. 

وى مى گويــد: بعد از اجــراى طرح تحول در 
بخش خدمات سعى كرديم، اوالً طرح گسترش 
شــبكه را تعريف كنيم كه در نتيجه واحدها 
نزديك به يك و نيم برابر افزايش يافت. عالوه 
بر اين  در حاشيه شهر 26 مركز جامع خدمات 
ســالمت و 75 پايگاه داشتيم كه به 15 واحد 
از ساختمان هاى دولتى باالى 40 تا 50 ساله 
ظرف 15 سال گذشته، در سطح ملى اعتبارى 
براى بازســازى تخصيص داده نشده بود !  اما 
بعد از طرح تحول در حاشيه شهر مراكز جامع 
خدمات سالمت به 42 واحد افزايش پيدا كرد. 

 ضرورت تملك ساختمان هاى دولتى
دكتــر درخشــان در مورد ســاختمان هاى 
مراكز بهداشــت عنوان مى دارد: در خصوص 
ســاختمان هاى دولتى با اين مشكل روبه رو 
هستيم كه وضعيت تملك ساختمان هايمان 
خيلى پايين است. مسكن و شهرسازى تا اآلن 
16 زمين در اختيارمان گذاشته. عالوه بر اين 
بر اساس تفاهمنامه اى كه سال گذشته براى 
دريافت 405 پروژه با حضور وزير منعقد كرديم 
تا كنون 235 پروژه فعال شده كه از اين تعداد 
26 پروژه در حاشيه شــهر و بسيارى هم در 
داخل شــهر واقع شده اند. با اين همه در حال 
رايزنى با شهردارى هستيم تا زمين هايى كه 
كاربرى بهداشتى دارند در اختيارمان بگذارند 
و از طريق منابع دولتى و با مساعدت خيرين 
بتوانيم اين سامانه ســاختمانى را نزديك به 

استانداردها بسازيم.

آب و �وا
 اطالعيه هواشناسى خراسان رضوى 

احتمال آبگرفتگى و سيالبى شدن مسيل ها
قدس: اداره كل هواشناســى خراسان رضوى در اطالعيه اى 
اعالم كرد با تقويت هسته بارشى، اين سامانه در حال گسترش 
به سمت استان مى باشد كه تا آخر وقت امروز با توجه به وقوع 
بارش هاى رگبارى همراه با رعد و برق با احتمال بارش تگرگ 
در ســطح استان (بويژه در نواحى شــمالى و جنوب شرق) 
احتمال آبگرفتگى و سيالبى شدن مسيل ها در سطح استان 

بويژه نواحى فوق دور از انتظار نيست. 
در ضمن طى فعاليت اين سيستم وزش باد در سطح استان 

نيز شديد خواهد بود. 
براين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
قسمتى ابرى با مه رقيق صبحگاهى گاهى افزايش ابر همراه با 
رگبار باران همراه با رعدوبرق و در ساعات بعدازظهر وزش باد 

نسبتاً شديد و گرد و غبار پيش بينى شده است.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 14 و 28 درجه خواهد رسيد.

یاددا�ت
 مديريت واحد شهرى؛ مطالبه جدى

 مردم مشهد
 شــايد باور اين مسئله سخت باشد كه در قرن بيست و يكم 
و عصر پيشرفت تكنولوژى با روياهاى عجيب و غريب، شهر 
ما در ابتدايى ترين مفاهيم مديريتى با مشكل جدى روبه رو 

است. 
مشهد مقدس، شهرى كه برخالف تمام شايستگى هايش از 
يك مديريت واحد شهرى بى بهره است. مشهد شهرى است 
كه مى تواند با وجود توجه جدى نظام از امكاناتى بيشتر از آن 
چه كه دارد برخوردار شود، اما در اين برهه متوليان امر براى 
يك هماهنگى نه چندان سخت، آن هم در عصر تكنولوژى و 
اينترنت پر سرعت توانايى هماهنگى براى حفظ زيبايى حتى 

يك خيابان را هم ندارند. 
يكى از شهروندان از آسفالت خيابان سيد رضى بعد از سال ها 
پيگيرى و خون دل خوردن اهالى خبر مى داد كه متأســفانه 
پس از يك هفته، شركت مخابرات به جان خيابان مى افتد و 
هر آن چه شهردارى رشته بود پنبه مى كند و آه از نهاد مردم 
منطقه بر مى آورد. اين داستان تكرارى خيابان هاى پايتخت 

فرهنگى جهان اسالم است.
بــه واقع برنامه ريزى بــراى اجراى پروژه هاى شــهرى در 
دورترين نقاط جهان از سال ها قبل به صورت يكپارچه انجام 
مى شود و براى جلوگيرى از اتالف وقت و سرمايه، اجراى تمام 

پروژه هاى شهرى زير نظر يك مديريت واحد قراردارد.
واقعيــت اين اســت كه در طــرح مديريت واحد شــهري، 
تصميم گيري و اجراي 23 وظيفه به شــهرداري و شــوراها 
منتقــل و تفويض اختيار مي شــود. كل اين مســئوليت ها 
و وظايــف بــه همراه بودجه هــاي آن در اختيار شــوراها و 
شهرداري ها قرار مي گيرد چراكه دولت نمي تواند به تمام امور 
شــهري و روستايي رســيدگي كند و در نتيجه هزينه باال و 

بهره وري پاييني براي مردم و دولت دارد.
اكنون با وجود بيش از 25 دســتگاه اجرايى كه خدماتشان 
مرتبط با شــهردارى است و هماهنگى نداشتن اين ارگان ها 
و سازمان ها با شــهردارى مشهد مشكالت عديده اى بوجود 
آمده اســت. اين دســتگاه ها بايد براى انجام كارهاى خود با 
شهردارى هماهنگ بوده و همكارى و تعامل مناسبى داشته 
باشند در غير اين صورت در بحث خدمات رساني به شهروندان 
با مشــكل مواجه خواهند شد. براي همين است كه ضرورت 
ايجاد مديريت يكپارچه شهري براي هماهنگي در فعاليت هاي 
اجرايي و شهري ميان ارگان ها  يك ضرورت جدى محسوب 

مي شود.
قانون مديريت يكپارچه شــهري از آن دست قوانيني است 
كه در طول 16ســال گذشته اقدامي براي اجراي آن صورت 
نگرفت. اگرچه براي نخستين بار در سال 79 و در برنامه سوم 
توسعه ذيل ماده 137به آن اشاره شد، اما تاكنون مهم ترين 
اقدام، تكرار آن با لحن هاي مختلف در قانون برنامه چهارم و 

پنجم بوده است.
اكنون در آستانه انتخابات شــوراى شهر قرار داريم. مطالبه 
جدى شــهروندان از نامزدها در كنار بسيارى از مطالبه هاى 
ديگر تحقق بخشــيدن مديريت واحد شهرى است. استاندار 
خراســان رضوى و فرماندار مشهد پاى كار بيايند و از سويى 
مديران سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى بدون حب و بغض از 
اين كه بخشى از اختياراتشان را به شهردارى واگذار مى كنند 
براى توسعه و پيشرفت دومين كالن شهر مذهبى جهان، و 
جلوگيرى از اسراف و تبذير، باال بردن بهره ورى و ارائه خدمات 
به 29 ميليون زائر داخلــى و خارجى ثامن الحجج(ع) كمر 
همت ببندند و شهر مقدس مشهد را در رسيدن به آن چه كه 

شايستگى دارد، يارى كنند.

اگر شوراهاى شهر و روستا و شهردارى ها10 درصد بودجه اى 
كه صرف جست وجوى اجساد در سيل اخير يا پالسكو و معدن 
شد را صرف آموزش ايمنى و اطالع رسانى و نظارت مى كردند، 
اين قدر تلفات نداشــتيم، فقط بلدند عوارض را زياد كنند و 

آموزش را تعطيل كرده اند.
915...2986

چرا 160 نفر نيروى خدمــات باربرى در فرودگاه بين المللى 
شهيد هاشمى نژاد مشــهد بدون هيچ گونه قرارداد و حق و 
حقوقى به كار گرفته شــده اند. صرفاً با گرفتن انعام از مسافر 
زندگى مى گذرانند. آيا مديريت محترم خبر دارد يا در خواب 

غفلت به سر مى برند.
930...6771

چرا كارخانه رب بدون تابلو و هيچ نام و نشــان واقع در بلوار 
شهيد آوينى - چه بسا بدون مجوز و خيلى قديمى و فرسوده- 
تعطيل يا به بيرون از شهرمنتقل نمى شود با 103پى اس اى 

آلودگى در ايستگاه شهيد آوينى!
915...6481

از بــرق امور 3 پيامك آمده به دليل مشــغله كارى فراموش 
كرده ايد پول برق را پرداخت كنيد بســيار كار خوبى بود، اما 
قبضى نيامده كه بتوان پرداخت كرد! پيشنهاد مى كنم مبلغ 
وشماره شناسه و پرداخت مانند تلفن همراه در پيامك اعالن 

شود تا مشتركان بتوانند در اسرع وقت پرداخت كنند.
915...5975

شركت گاز استان قرار بود مبلغ اضافى كه در قبض هاى گذشته 
گرفته به ما برگرداند، ولى اين بار هم قبض آمده با مبالغ نجومى، 

آخر تا كى قرار است آشكارا دست در جيب مردم كنند؟
936...9230

ماه رمضان در پيش است، آيا كسى به فكر مردم و سفره افطار 
و ســحر روزه داران هست، آيا با اين قيمت هاى باالى مرغ و 

گوشت و... مى توان غذايى سر سفره گذاشت؟
938...1452

تيم سياه جامگان به لطف خدا و حمايت هواداران و البته اكبر 
ميثاقيان در ليگ ماند، اميدوارم از اين مربى حمايت كنند و 
او را براى ليگ بعد روى نيمكت داشــته باشند نه اينكه باز با 
بى مهرى روبه رو شود و يك مربى بياورند و به خاطر پول تيم 

را در نيمه راه رها كند و سر از يك تيم ديگر در بياورد!
915...9135

آخر اين هزينه هــاى اضافى روى قبض هــاى گاز را چگونه 
محاسبه مى كنند، هر قبض مبلغ عوارض و آبونمان و هزينه 

مصرفى گاز متفاوت از قبض قبلى است!
930...1245

  پسر مشهدى آهنربايى!

ايسنا: پسر بچه مشهدى كه بتازگى به استعداد خارق العاده اى 
در خود پى برده است، تعجب همگان را برانگيخته است. بدن 
مهدي آسيابان پسر 10 ساله  مشهدى داراى خاصيت آهنربايى 
اســت. او قادر است مشابه يك آهنربا تمام اجسام فلزى مثل 
آچــار، چنگال، پيچ و هر نوع فلز ديگرى را به بدن خود جذب 
كند.مهدى آسيابان در خصوص اين استعداد خارق العاده خود، 
مى گويد: تقريباً حدود پنج ماه پيش برنامه اعجوبه هاى طبيعت 
در شبكه نســيم صدا وسيما پخش مى شد كه فردى اشيايى 
فلزى را به سينه اش مى چسباند؛ من با ديدن اين برنامه با خود 
گفتم، يعنى من هم مى توانم اين توانايى را داشــته باشم. ابتدا 
با قيچى خياطى اين كار را امتحان كردم و ســپس مشاهده 
كردم كه اين شىء به بدنم مى چسبد. در ابتدا تصور كردم كه 
عرق كردم پس به حمام رفتم و بار ديگر كه اين كار را امتحان 
كردم، پى بردم كه بدنم خاصيت آهنربايى دارد.وى در خصوص 
احساسات خود نسبت به اين توانايى گفت: من مى توانم تمامى 
فلزات را مشابه يك آهنربا بر روى قفسه سينه خود جذب كنم. 
وقتى اين كار را مى كنم هيچ احساس ناراحت كننده اى ندارم؛ 

من اين انرژى را احساس مى كنم.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

واكسن فله اى نمى دهيم
مدير توسعه شــبكه و ارتقاى سالمت معاونت بهداشــت و درمان دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد مى گويد: واكسن جزو منابع ملى كشور است و به صورت فله اى در 
اختيار مراكز قرار نمى گيرد بلكه براى واگذارى آن ها جمعيت تعريف مى كنند. به 
عنوان مثال آمار كودكان زير يك ســال يك درصد است و مادران باردار جمعيت 
دو درصدى دارند. بنابراين بر اساس همين آمار بايد مكمل هم توزيع كنيم. مثل 

قطره ها كه با مشخص شدن تعداد كودكان زير يكسال توزيع مى شود. 
او مى افزايد: در خصوص واكســن هم يكباره انبوهى از واكســن ها را در يك مركز 
متمركز نمى كنيم چرا كه هم از نظر حفظ و حراست واكسن و هم رعايت زنجيره 
فردى  بايد به مقدار مشخصى به هر مركز تحويل داده و نظارت كنيم تا مديريت 

شده مورد استفاده قرار بگيرد.

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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بازتاب گزارش داستان تلخ زندگى زنى كه شوهرش گم شد

بغض شيرين

انعكاس

على محمدزاده  سه شنبه هفته گذشته 
مطلبى با عنوان «داســتان تلخ زندگى زنى 
كه شوهرش گم شد» منتشر كرديم. آنچه 
روايت كرديم برشــى كوتــاه از تالش زنى 
فرزندانــش كابوس  اســت كه مى خواهد 
نــدارى را از ياد ببرند، او كه آرزويش تهيه 
جهيزيه دخترش اســت از انجام هيچ كار 
حاللى إبايى نــدارد مانند مردان در مزرعه 
و بــاغ و خانه هاى ديگــران كار مى كند تا 
نوعروسش را شادمان راهى خانه بخت كند.

پــس از چاپ مطلب بــاز آدم هاى مهربان 
كه بى ادعا و بى نشــان مشغول مهرورزى 
هستند با پيامك هاى خود اشك بر چشمان 
ما جارى كردند؛ آخر نمى شــود بغض نكرد 
وقتى معلم بازنشســته صادقانه مى نويسد 
حاضر است مبلغى ناچيز از حقوقش را اهدا 
كند. كارگرى كه خودش مســتأجر است و 
دو فرزند دارد و از بيكارى هاى مكرر آزرده 
خاطر اســت، مى گويد حاضر است يك روز 
دســتمزدش را به اين خانواده كمك كند، 

زنى خانه دار كه با اطمينان نوشــته چند 
وســيله كار نكــرده دارم و حاضرم آن ها را 
هديــه بدهم. خيريه اى كــه اعالم آمادگى 
كرده دو يا ســه قلــم كاال به اين نوعروس 
هديه بدهــد، همه اين پيام هــا فقط يك 
نتيجــه دارد، اينكــه آدم بغــض كند و به 
داشــتن چنين هموطنانى ببالد كه به درد 
و غصه ديگران بى اعتنا نيستند و بى شك 
اين شيرين ترين بغض آدمى است. پس ما 
را در اتمام اين كار خير بيشتر يارى كنيد.

سيد عباس مشكوه رضوى
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