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22 وقتی آقای نماینده 
برای دفاع از مردم 
حوزه انتخابیه 
در مجلس 
سینه سپر می کند

فرماندار گلبهار از وضعیت اجرای طرح
 نهضت ملی مسکن در این شهرستان می گوید

رئیس اداره صمت چناران و گلبهار در گفتگو 
با کالم تازه از اقدامات این اداره برای بهبود 

معیشت مردم سخن گفت

رئیس شبکه بهداشت و درمان گلبهار در گفتگو با 
کالم تازه از وضعیت بیمارستان، واکسیناسیون 

و دیگر مشکالت این اداره گفت؛

روایت واقعی از داستانی غم انگیز از ماجرای 
یک کودک همسری در یکی از روستاهای 

شهرستان چناران

تا 4 سال آینده 60 هزار واحد 
مسکونی در گلبهار 
ساخته خواهد شد

مصمم به نظارت جدی بر بازار 
به منظور مقابله با گرانفروشی 

و احتکار کاال هستیم

شبکه بهداشت گلبهار 
در نبرد با شبکه ای از مشکالت!

کودکی که مادر شد

آیا وعده های شهردار جدید چناران، 
محقق  می شوند؟

مردم چناران، هم چنان چشم انتظار تحولی تازه در شهر
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به معابر شهری چنارانبه معابر شهری چناران

77کالم تازه پیگیری می کند؛



                   

حســین امامی راد در نطق اضطراری خود در نشســت 
علنی چهارشــنبه 15 دی ماه مجلس شــورای اســامی، 
ضمن تســلیت به مناســبت شــهادت حضــرت فاطمه 
زهرا)س( و دومین ســالگرد شهادت اسطوره مقاومت و 
ایثار ســردار حاج قاسم سلیمانی، گفت: چهار دهه پیش 
درابتدای پیروزی انقاب، کشــور ما محکوم به این بود 
که حتی توان ساخت سیم خاردار را هم ندارد و نداشتیم 
که نتیجه و دســت پخت سال ها وابستگی صرف کشور 

در رژیم گذشته بود.
ایران در حوزه نظامی قدرت برتر منطقه اســت

نماینــده مردم نماینده چناران، طرقبه شــاندیز و گلبهار 
در مجلس شــورای اســامی، ادامه داد: یادمان نرفته 
که تصویر نقشــه ایران را به گربه ای نشســته تشــبیه 
کنون پس از 43 سال به برکت انقاب با تکیه  می کردند ا
بــر توان داخلی و تقویت روحیه خودباوری، آن گربه به 
کنجی نشسته، به شیری شرزه و به کمین نشسته تبدیل 
شــده است. ایرانی که در ســاخت و تامین حداقل های 
نیازهایش، کمیتش لنگ بود امروز در کنار پیشرفت های 
علمــی و صنعتــی در حوزه های مختلف پزشــکی، نانو، 

هســته ای در حوزه نظامی قدرت برتر منطقه است.
وی تصریح کرد: از عدم توانایی ســاخت ســیم خاردار به 
تولید توپ لیزری و موشک های کروز و بالستیک نقطه زن و 

قاره پیما رســیده ایم تا کور شود هر آنکه نتواند دید.
شــب پره گر وصل آفتــاب نخواهد   رونــق بازار آفتاب 

نکاهد
وی گفت: دشــمنان ما و تفاله های داخلی شان بدانند این 
افتخارات به دســت توانمند فرزنــدان روح اله و فداییان 
سید علی، سپاه مقتدر، نیروی انتظامی جان بر کف، ارتش 
همیشه پیروز و جانفشانی های سلیمانی ها، فخری زاده ها 
و احمدی روشــن ها رقم خورده اســت، آن هم در شرایط 
تحریم، این مســیر به فضل خدا تا سپردن پرچم پرافتخار 
ایران عزیز به دست حضرت بقیه اهلل اعظم )ارواحنا له فدا( 

با قوت و قدرت ادامه دارد.
انتخابیه حوزه  مشکالت 

امامــی راد خطاب به وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، خاطرنشان کرد: در کل حوزه انتخابیه گسترده 
کنده اینجانب با ســه شهرســتان چناران ، طرقبه و  و پرا
شــاندیز و گلبهار و هفت شهر چناران ، طرقبه و شاندیز، 
گلبهــار، گلمکان، ســید آبــاد و رادکان و نزدیک به 300 
روســتا و جمعیتــی بیــش از 300 هزار نفــر حتی یک 
بیمارســتان دولتی وجود ندارد، یک بیمارســتان دولتی 
سالهاست در گلبهار شروع به ساخت شده ولی متاسفانه 
پیشــرفت چندانی نداشــته و نیازمند توجه و پیگیری 

ویژه است.
وی اظهار کرد: مردم عزیز شــهر گلبهــار 120 هزار نفری، 
باید مراقب باشــند نه بیمار شــوند و نه بمیرند چون نه 
بیمارســتان دارند و نه آرامســتان. آیا چناران، طرقبه و 
شــاندیز و گلبهار چه در شــرایط ســخت کرونایی و چه 
در شــرایط غیر از آن پذیرای ســرریز بیماران و مبتایان 
مشــهد می باشد، داشتن بیمارســتان دولتی در شرایط 
کز درمانــی موجود، تکمیل کادر  فعلــی، تجهیز ویژه مرا
پزشــکی و اختصاص پزشکان متخصص خواسته زیادی 

است؟
امامــی راد عنــوان کرد: بنــده در دفــاع از حقوق حقه 
موکانم از جمله ارتقا ســامت آنها ذره ای کوتاه نیامده 
و دولت موظف اســت و باید ســهم خودش را در این 

بپردازد. زمینه 
وی خطــاب بــه وزیر راه و شهرســازی، افــزود: محور 
مواصاتــی و جاده چناران به مشــهد بعد از جاده کرج 

به تهران و محور مرودشت-شــیراز سومین محور پرتردد 
کشــور اســت، تردد روزانه 90 هزار خودرو هم گره های 
ترافیکی ایجــاد می کند که موجبات تضییع وقت زائران 
و مســافران را بــه همــراه دارد، هم امنیت مســیر را 
تحت الشــعاع قرار داده و منجر بــه تصادفات تصاعدی 
و تلفات جانی هموطنان عزیزمان می شــود. ثبت 334 
فقره تصادف در 6 ماهه اول امسال نشان از عمق فاجعه 

است.
امامی راد بیان کرد: تسریع در تکمیل قطار برقی مشهد-
گلبهار-چنــاران به عنوان بزرگترین پروژه درون اســتانی 
خراســان رضوی و همچنین آزادراه مشهد-چناران ضمن 
ایجاد تحــول در منطقه در کاهش ترافیک، تهدیدات و 

خطرات جانی تاثیر ویژه ای دارد.
ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم، خطاب به رییس 
جمهــور، یادآور شــد: مجلــس انقابی به کابینه شــما 
باالترین رای را داده اســت، این حمایــت نافی وظیفه 
نظارتــی مجلس نیســت، نماینــدگان ملــت در برابر 
حقــوق مردم و مصالح کشــور با احــدی تعارف ندارند 
ضمن تشــکر ویژه از شــاهکار دولت در ارتقا سامت و 
کاهــش قربانیان کرونایی، ظاهــرا بعضی از دولتمردان 
و نیز زیرمجموعه هایشــان، معاونان وزرا یا اســتانداران 
یــا تاکیــد جنابعالی بر تعامل بــا نمایندگان را فراموش 
کرده اند یا به حرف شما اعتقادی ندارند و به جای تعامل 

گرفته اند. تغافل  روزه 
عضو کمیســیون آموزش، تحقیقــات و فناوری مجلس 
شــورای اســامی، تاکید کــرد: آقای رییــس جمهور از 
شــما خواهــش می کنــم و به شــما تذکــر می دهم بر 
تا بدانند  زیرمجموعه هایتان نظارت بیشــتری بفرمایید 
تعامل با مجلس به نفع دولت، مجلس و مردم اســت.

شاهکار دولت رئیسی در کنترل بیماری و کاهش 
فوتی های کرونا قابل ســتایش است

حســین امامی راد در نشســت علنــی چند روز بعد 
22 دی ماه( مجلس شورای اسامی، در  )چهارشــنبه 
نطق میان دســتور خود گفت: بــا تدبیر دولت تدبیر 
و امید در بســیاری از شاخص ها شاهد سیر صعودی 
گیر  بودیم؛ تورم، قیمت مســکن و اجاره بها، قطع فرا
بــرق و صف های طوالنــی مرغ در این مدت ســیر 

صعودی داشــتند، از ســوی دیگر ارزش پول ملی و 
قدرت خرید مردم ســیر نزولی داشــت، دیپلماســی 
اقتدار جای خود را به دیپلماســی التماســی داده و 
در کنــار این خســارات، جان مردم هــم برای دولت 
ارزشــی نداشت و هر روز شاهد ســیر صعودی آمار 

فوت شــدگان کرونایی بودیم.
نماینــده مردم چناران، طرقبه شــاندیز و گلبهار در مجلس 
یازدهم ادامه داد: امروز در کنار تمامی انتقاداتی که به دولت 

جدید داریم، شــاهکار دولت 
آقــای رئیســی را در کاهش 
چشــمگیر فوتی هــای کرونا 
میســتاییم. مــردم عزیزمان 
بدانند در شرایط پس از کرونا 
شــرایط  که  ظرفیت هایی  با 
کرونا به وجود آورد و ســوق 
دادن هزینــه هــا و اعتبارات 
در  ســیزدهم  دولت  سنگین 
ارتقای سامت که بجا و بحق 
هم بود، به ســوی معیشت و 
رفاهیات مــردم می رود و به 
فضل خدا وضعیت معیشتی 
مــردم و جامعــه نیــز بهتر 

می شود.
وی ادامه داد: از دولت انتظار 
می رود با تعامل تنگاتنگ با 
مجلــس و اهتمام بیشــتر 
همسان ســازی  موضوع  به 
به  آن،  اســتمرار  و  حقــوق 
بازنشستگان  انتظاری  چشم 
از  همچنین  بخشــد.  پایان 
وزیر آمــوزش و پرورش می 
نیروی  تامین  بــرای  خواهم 
آموزش و پرورش و جلوگیری 
کاس  مانــدن  خالــی  از 
هــای درس، غیردولتی هــا، 
خریدخدمتی هــا، مربی های 
قرآن و طرح امین، نهضتی ها 

و سرباز معلم ها را با اولویت بخشی و امتیازدهی متناسب 
با تجربه کاس داری شان حمایت کنند.

امامی راد در تذکری خطاب به وزیر صمت اظهار کرد: صادرات 
بخش عمده ای محصوالت سه کارخانه تولید شیشه کشور، 
موجب نگرانی عامان فروش شیشــه را فراهم نموده و هم 
فضایی برای دالل بازی ایجاد کرده اســت و از طرفی تامین 
نیازهای مردم را متزلزل کرده، انتظار می رود نظارت ویژه ای 

هم به این موضوع داشته باشید.
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حسین امامی راد در نطق اضطراری و نطق میان دستور، ضمن دفاع از عملکرد دولت رئیسی، از مردم حوزه انتخابیه حمایت کرد

وقتی آقای نماینده برای دفاع از مردم حوزه انتخابیه 
در مجلس سینه سپر می کند

 راد حسین امامیگزارش تذکرات کتبی 

 

 تاریخ قرائت در صحن  وضعیت قرائت در صحن  مخاطب تذکر  خالصه تذکر موضوع  ردیف

1 
مسائل مدیریتی و اداری 

وزارت آموزش   -وزارتخانه
 و پرورش

علت تعلل وزیر محترم 
آموزش و پرورش با تعیین  

تکلیف عناصر موافق و مدافع  
نفوذ یافته در   2030سند 

 بدنه این وزارت

  -میرزائیمحسن حاجی 
 26/9/1399 قرائت شده است وزیر آموزش و پرورش 

2 
تجهیز و تکمیل مراکز 

وزارت بهداشت،   -درمانی 
 درمان و آموزش پزشکی 

علّت کٌندی پیشرفت فیزیکی  
 بیمارستان گلبهار

وزیر   - سعید نمکی
بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
 3/10/1399 قرائت شده است

3 
تجهیز و تکمیل مراکز 

وزارت بهداشت،   -درمانی 
 درمان و آموزش پزشکی 

لزوم احداث بیمارستان دولتی  
های چناران،  در شهرستان 

 طرقبه و شاندیز 

وزیر   - سعید نمکی
بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
 3/10/1399 قرائت شده است

4 

عملکرد شخص رئیس  
 ،رئیس جمهور -جمهور

وزارت بهداشت، درمان و  
رئیس   -آموزش پزشکی

وزارت صنعت،  ،ورجمه
رئیس   -معدن و تجارت
 جمهور 

جناب آقای روحانی! گناه این  
پناه و سیر  های بیهمه جان

صعودی آمار قربانیان ویروس  
 کرونا بر دَمّه کیست؟ 

رییس   -حسن روحانی
 2/4/1400 قرائت شده است جمهور 

وزارت  -روستا و عشایر 5
 جهاد کشاورزی

علّت کم توجهی به عشایر  
عزیز، این قشر زحمتکش،  
سختکوش و تولیدکنندگان  

 کم توقّع چیست؟

وزیر جهاد   –کاظم خاوازی 
 8/4/1400 قرائت شده است کشاورزی

6 

عملکرد شخص رئیس  
 ،رئیس جمهور -جمهور

  -وزارت آموزش و پرورش
 رئیس جمهور 

تر ضرورت معرفی هرچه سریع
وزیر پیشنهادی آموزش و 

 پرورش

  -رئیسیسید ابراهیم 
 11/8/1400 قرائت شده است رییس جمهور 

7 

ها و  فرمانداری
وزارت کشور  -ها استانداری 

مسائل مدیریتی و اداری 
وزارت کشور،  -وزارتخانه

عملکرد شخص رئیس  
 رئیس جمهور  -جمهور

ضرورت تسریع در تکمیل  
کابینه و بدنه دولت )معاونین  
وزرا، استانداران، مدیران کل  

 استانی( ستادی و 

  –سید ابراهیم رئیسی 
رییس جمهور، احمد  

 وزیر کشور -وحیدی
 11/8/1400 قرائت شده است

وزارت  -حمل و نقل ریلی  8
 راه و شهرسازی 

لزوم توجه ویژه به پروژه قطار  
چناران،   -گلبهار -برقی مشهد 

به عنوان بزرگترین پروژه 
 درون استانی خراسان رضوی 

وزیر راه و   - رستم قاسمی
 21/10/1400 قرائت شده است ازی شهرس

برای مشاهده فیلم این خبر، 

بارکد باال را اسکن کنید.



توسعــه

آگهی مزایده
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نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان

خبـــر

برگزاری همایش و تور خودروهای 
کالسیک در فرودگاه گلبهار 

معصومه ســلیمی | همایش خودروهای کالسیک 
خراســان رضوی به همت  کانــون جهانگردی  و 
اتومبیلرانی و هیأت  موتور ســواری و اتومبیلرانی 
خراســان رضوی در ورزشــگاه ثامن االئمه )ع(  و  

فرودگاه شهرستان  گلبهار  برگزار شد.
مسئول برگزاری این  همایش خودروهای کالسیک  بیان 
کرد: دو متولی خودرویی  در کشور داریم که  فدراسیون 
اتومبیلرانی و دیگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
کشــور  اســت، کانون مربوط به میراث فرهنگی  و 

فدراسیون مربوط به وزارت ورزش جوانان است.
علی زابلی نژاد افزود: این همایش و تور خودروهای 
کالسیک  به  شکلی بود که اعضا از دهه ۶۰ میالدی 
تا دهه ۹۰ میالدی  از انــواع خودروهای کادیالک، 
شــورلت، مرسدس بنز، فورد ، بی ام و، فولکس و... 

شرکت داشتند.
مسئول برگزاری این  همایش خودروهای کالسیک 
در گلبهار گفت: برای  اولین بار در کشــور مسابقات 
درگ اتومبیل های کالسیک همراه با پرواز آکروباتیک 
و حرکات نمایشــی در باند فــرودگاه گلبهار  انجام 
شــد و هیچ اســتان و یا شهرســتانی تا به حال 
 در کشــور  اینگونه مســابقات برگزار نکرده است.
علی زابلی نژاد  در ادامه بیان کرد: نزدیک ۸ شرکت 
کننده  برای  شــرکت در مسابقات درگ خودروهای 
کالسیک و پرواز نمایشی داشتیم و  مسابقات بسیار 
جذابی صورت گرفت و  بازتاب خوبی  در سطح کشور 

و بین المللی داشت.
وی گفت: تمامی جامعه کالسیک از سراسر کشور تماما 
این  برنامه را به عنوان یکی از نوین ترین برنامه های 
 کالســیک و خالق ترین مسابقات مطرح کردند.

مســئول برگزاری  ایــن مســابقات و همایش 
خودروهای کالســیک در راســتای اطالع رسانی 
ضعیف نســبت به برگزاری مســابقات بیان کرد: 
بــه دلیل اینکه  این گونه ماشــین ها بخشــی از 
تاریخ صنعت خودرو ســازی نه تنها در ایران بلکه 
در تمام جهان هســتند و همچنیــن الزم به ذکر 
است  همایش های اینگونه و عمومی بیشتر جنبه 

بازدیدکننده خودرویی باید داشته باشد.
او در این راستا افزود:  نگه داری از اینگونه ماشین 
ها دشــوار هســت و  هنگام بازدید عموم مردم  
حفاظت و نگهداری بیشــتری را  می طلبد و قطعا 
بایــد تیم محافظتی و مراقبتــی خیلی قوی تری 
داشــته باشیم، چون این گونه ماشین ها نه تولید 
و نه وارد کشــور می شود. همچنین ما در فرودگاه 
گلبهار ظرفیت محدود داشتیم و قابلیت  پذیرش 

خیلی از افراد  رو نداشتیم.
زابلــی نژاد گفت: در صفحــه و کانال های ارتباطی 
هیأت موتور سواری و اتومبیل رانی خراسان رضوی 
و کانون جهانگردی و اتومبیل رانی خراسان رضوی 
اطالع رســانی انجام شده است. شاید که در اماکن 
عمومی  هم باید اطالع رسانی برای شهروندان انجام 
می شــد،  از شهروندان بابت اطالع رسانی ضعیف 

عذرخواهی می کنیم.
 وی  در ادامه در رابطه با برگزاری مسابقات دیگر گفت:  
اگر بنابر برگزاری برنامه دیگری باشــد و عموم مردم 
بازدید کننده باشند نیازمند فضای مناسب است  و 
اگر بســتر توسط مســئولین ذی ربط فراهم بشود 
و  امکانــات در اختیار  قرار بگیرد، قطعا برنامه های  

جذابی برای شهروندان گلبهار  خواهیم داشت.

رزیتــا ولی زاده | فرماندار شهرســتان گلبهار گفت: 
براساس سیاســت های دولت سیزدهم و آخرین 
ابالغیه ای که از وزارتخانه اعالم شده و تایید شرکت 
مادرتخصصی شــهرهای جدید، 60 هــزار واحد 
مســکونی در شهر گلبهار طی 4 سال آینده ساخته 

خواهد شد.
مهــدی دونده، در گفتگوی اختصاصی با کالم تازه 
اظهار کرد: در رابطه با سیاست های دولت سیزدهم 
در خصوص ادامه طرح نهضت ملی مسکن، طبعا 
شــهر گلبهار با توجه به زیرساخت های مطلوب و 
مناســب که عمده ترین آن، زمین مورد نیاز است، 
از شرایط مطلوب و مهیایی جهت استفاده در این 

طرح عظیم  برخوردار است.
وی گفت: بر اســاس آخرین ابالغیــه وزارت راه و 
شهرسازی که به اســتان و از استان به شهر جدید 
گلبهار ابالغ شــده، بناست ۲۴۰ هزار واحد نهضت 
ملی در مشهد ساخته شود که براساس بررسی های 
انجام شــده، تاکید شده ۵۰ درصد از این ۲۴۰ هزار 
واحد در شهرهای جدید بینالود و گلبهار ساخته شود 
و ســهم گلبهار از این پنجــاه درصد، ۶۰ هزار واحد 
اســت که براساس سیاست های دولت سیزدهم و 
آخرین ابالغیه ای که از وزارتخانه اعالم شده و تایید 

شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید طی 4 سال در 
شهر گلبهار ساخته شود.

دونده تصریح کرد: بعد از ثبت نام و راستی آزمایی 
توســط متولیان امر، به فراخور افراد واجد شرایط 
در شــهر گلبهار، تامین زمین انجام شده و تعریف 
پروژه و تعیین پیمانکار نیز صورت گرفته ســپس 
پــروژه آغاز می گردد، تامین زمین مورد نیاز نیز در 
فاز ۳ و ۴ خواهد بود که امکان توسعه شهر را فراهم 

کرده است.
فرمانــدار شهرســتان گلبهار تاکید کــرد: دغدغه 
مســوولین گلبهــار و اســتان بحــث تامیــن 
زیرســاخت های مورد نیاز بــرای اجرای این پروژه 
است. در شهر گلبهار نزدیک به ۳۹۰۰ واحد مسکن 
مهر در ســال های گذشته ساخته شده و در دولت 
سیزدهم هم که شعار رئیس جمهور محترم ساخت 
۴ میلیون مســکن در کشور است، همه باید کمک 
کنند تا این اتفاق خوب در کشور و علی الخصوص 
در شهر گلبهار رقم بخورد که یکی از موضوعات اصلی 
آن نیز پرداختن به تامین زیرساخت های مورد نیاز 

آن است.
این مقام مسوول از جلسه ای که در استانداری و با 
حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین، محمود زاده 

و جعفری که مدیر عامل شــهرهای جدید هستند 
سخن گفت و بیان کرد: در این جلسه به موضوعات 
مهمی چون تامین آب شرب مورد نیاز به این تعداد 
واحدی که به جمعیت گلبهار افزوده خواهد شــد 
و حوزه های زیرســاختی ازجملــه برق و خدمات 
حائراهمیــت پرداخته شــد و قرار شــد در اولین 
فرصت موضوعات مهم گلبهار دسته بندی و جمع 
بندی شــده و دریک جلسه راهبردی در فرمانداری 

پرداخته شود.
وی ادامه داد: پس از نظرســنجی و نظرخواهی از 
ادارات مربوطه و اخذ نظرات کارشناسی از شهرداری، 
شورای اســالمی، امام جمعه و شرکت عمران شهر 
جدید گلبهار در حال آماده سازی مصوباتی هستیم 
که پیرو دستور معاونین محترم وزیر راه و شهرسازی، 
مقرر شــد طی یکماه آینده نشست دیگری برگزار 
گردد و موضوعات مهم گلبهار را بر اســاس دسته 
بندی صورت گرفتــه در تهران مطرح تا بتوانیم با 
کمک و راهنمایی و تامین منابع توســط عزیزان در 

تهران مشکالت را به صفر برسانیم.
دونــده از ظرفیت و پیگیری هــای نماینده مردم 
چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار تقدیر کرد و گفت: 
بعد از تعیین صورتجلسه نهایی با همراهی نماینده 

محتــرم مجلس پیگیر موضوعات خواهیم شــد 
تا بتوانیم مشــکالت شــهر گلبهار را چه در حوزه 
زیرساختی، چه در حوزه حمل و نقل درون شهری و 
حوزه تامین اولویت های اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن که موجب باال رفتن جمعیت خواهد شد را 

به حداقل برسانیم.
وی در انتها به سفر معاونین وزیر راه به شهر گلبهار 
اشاره کرد و بیان کرد: در این سفر معاونین دیداری با 
نماینده محترم مجلس، امام جمعه محترم و مردم 
و بیان مطالبی در جهت اقناع سازی و بیان سیاست 
های دولت داشــتند که بسیار مفید واقع شد و ما 
امیدواریم این اتفاق میمون و مبارک )بحث ساخت 
و اجرای طرح نهضت ملی مسکن(  بدرستی انجام 

شده تا خطاهای گذشته به حداقل برسد.
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تا 4 سال آینده 60 هزار واحد 
مسکونی در گلبهار ساخته خواهد شد

افراد مشــمول دریافت تســهیالت بدون 
ضامن از ســوی معاون امــور بانک و بیمه 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی معرفی 

شدند.
سیدعباس حســینی گفت: در مرحله اول، 
مستمری بگیران  و  بازنشســتگان  شاغالن، 
و  شــاغالن  و  اجرایــی  دســتگاه های 
غیردولتی  عمومی  نهاد های  بازنشســتگان 
مشــمول دریافت تســهیالت بدون ضامن 

هستند.
به گفته او، کارکنان شرکت های بزرگ بخش 

از شــعبات بانک های ذیربط  خصوصی که 
خود حقوق دریافت می کنند و رتبه اعتباری 
آن ها A و B و C است نیز مشمول این طرح 
خواهند بود و بخشنامه های مورد نیاز این 

طرح از امروز ارسال خواهد شد.
بر اســاس اظهارات معاون بانــک و بیمه 
وزارت امــور اقتصــادی و دارائی، دریافت 
تسهیالت تا ۵۰ میلیون ناموت بدون ضامن 
و فقط با نامه کســر از حقــوق امکان پذیر 
است. برای تسهیالت بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون 
افــراد می توانند مجــددا بدون  ناموت نیز 

ضامــن و تنها با نامه کســر از حقوق خود 
بــه همراه یک ســفته یا چک بــه بانک ها 

کند. مراجعه 
برای ســایر کارکنان بخش خصوصی که در 
گروه اول مشــموالن نبــوده و دارای رتبه 
اعتباری A و B هستند نیز دریافت تسهیالت 
تا سقف ۵۰ میلیون ناموت بدون ضامن و با 
نامه کســر از حقوق به همراه سفته یا چک 
امکان پذیر است. برای تسهیالت بین ۵۰ تا 
۱۰۰ میلیون ناموت نیــز با یک ضامن، چک 
یا ســفته امکان دریافت وجود دارد. برای 

رتبه های اعتباری C و پایین تر و کســانی که 
رتبه بندی نشــده اند، فقط یک ضامن الزم 

است.
خانــدوزی وزیــر اقتصــاد و دارایی دیروز 
اعالم کــرد: با بخشــنامه  وزارت اقتصاد و 
پیرو جلســه هفته قبل آقای رئیس جمهور، 
 بانک هــای زیرمجموعه ایــن وزارت مکلف 
شــدند تســهیالت زیــر ۱۰۰ میلیون ناموِت 
افراد حقوق بگیر و مستمری بگیر دارای رتبه 
اعتباری مناســب )از بانــک محل دریافت 

حقوق خود( را »بدون ضامن« اعطا کنند.

مزایده یک دستگاه لودر تیراژه ZL50 مدل 1990
با شرایط ذیل:

- به مدت 2 سال در اختیار برنده مزایده خواهد بود.
- در ماه 2 روز در اختیار دهیاری نوبهار باشد.

- در مواقع بحران در اختیار بخشداری قرار گیرد.
- کار داخل معادن مجاز نمی باشد.

- خروج از شهرستان گلبهار ممنوع است.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
ارائه قیمت پیشنهادی خود تا تاریخ 1400/11/8 به شماره 

09158810086 )محمدی، دهیار نوبهار( تماس حاصل نمایند.

چه کسانی می توانند وام بدون ضامن بگیرند؟

برای مشاهده فیلم این خبر، 

بارکد باال را اسکن کنید.

برای مشاهده فیلم این خبر، 

بارکد باال را اسکن کنید.



هدیــه رجب نیا | در شــماره قبل نشــریه کالم تازه بــه گفتگو با 
شــهردار چناران پرداختیم. شــهرداری که چند ماهی بیشتر نیست 
ســکان مدیریت شــهری چناران را بر عهده گرفته و بنوعی کلیددار 
این شهر محسوب می شــود. هدف از انجام این سلسه از گفتگوها 
با حمیدرضا داورزنی، آشنایی بیشتر مخاطبان کالم تازه با روحیات، 
تفکرات و اهداف وی می باشــد. آنچــه در ادامه می خوانید بخش 

دیگری از این گفتگو می باشد. با ما همراه باشید.
مــردم چناران در این ســال ها وعده های بی ســرانجامی را از 
بعضی از مسئولین، خصوصا مدیران امور شهری شنیدند، 
وعده هایی کــه بعضی از آن ها به واقعیت نپیوســت. 
اکنون به نظر می رســد مــردم در مقابل وعده های داده 
شــده مقاومت کرده و به سختی آن را باور می کنند بنظر 

شما در این خصوص چه باید کرد؟ 
خیلی سخت اســت در شرایطی که مردم اعتمادشان 
از ما سلب شده دوباره به ما اعتماد کنند، ولی این را 
هم نباید فراموش کرد که در نظام جمهوری اسالمی 
ایران، بارها ثابت شــده کــه همین مردم پای کار 
مســئولین و نظام بوده انــد. هرچه اعتماد مردم 
به مســئولین بیشتر شود رغبت به کار بیشتر نیز 

توسط مسئولین بیشتر خواهد شد. 
از طــرف دیگــر مردم هــم حق دارنــد، وعده 
شــنیدند و کاری هم انجام نشــده، ولی از 
مردم درخواست می کنم با صبر و صبوری 
بیشــتر به ما این فرصت را بدهند تا در 
دوره مدیریت جدید شهرداری چناران، 
وعده هــای کوتاه مــدت را جامه عمل 
بپوشانیم مسلما پس از تحقق قول های 
داده شــده، برنامه هــای بلند مدت نیز 

مورد اقبال مردم قرار خواهد گرفت.
با توجه به وضعیت فعلی شــهر چناران 
از لحاظ ســیما و منظر و مبلمان شهری، 
عده ای از مردم این شهر، ناخواسته آن را 
به یک روســتای بزرگ تشــبیه می کنند 

نظرشما در این خصوص چیست؟
این جمله که چناران را یک روســتای بزرگ مــن 

خطــاب کنند قبول ندارم و گاهــی هم که از زبان عده 
کمــی از مردم می شــنوم ناراحت می شــوم. هرچند 
می دانــم که از باب ناراحتی بیان می شــود، ولی این 
تعبیر زیبنده چناران نیســت. مردم فهیم چناران باید 
بدانند که این شــهر با ســابقه و تمدن 5 هزار ساله، 
جایگاه بســیار خاصی دارد و سابقه شهرداری آن نیز، 

نســبت به شهرهای نوپا که در ســنوات اخیر در تقسیمات کشوری 
شــکل گرفتند، قابل مقایسه نیست، ما کوتاهی های صورت گرفته را 
قبول داریم و ســعی در برطرف کردن و جبران کوتاهی ها داریم، در 
صددیم با تالش مضاعف و در زمان مناســب، عالوه بر امیدی که با 
تغییرات شــورایی و دولت، در مردم ایجاد شــده، فصل خوشایندی 
را بــرای مردم رقم بزنیم، از مــردم عزیز نیز تقاضا داریم این تعبیر را 

به کار نبرند.
در مباحــث مالی و کوتاهی های صورت گرفته در شــهرداری 
از جمله بدهی میلیاردی شــهرداری بــه تامین اجتماعی و 
اشخاص حقیقی و حقوقی از لحاظ وجه عمومی آسیب های 
جدی به اعتبار شهرداری چناران نیز وارد آورد. چه تدبیری برای 

جلوگیری از این قبیل آسیب ها اندیشیده شده است؟
نباید اجازه بدهیم که این اتفاقات پیچیده  تر شود. با نگاه کارشناسی 
و صرف وقت و تالش مضاعف، قادر به حل و شناســایی بســیاری 
از معضالت و مشــکالت پرونده  بدهی های شــهرداری به اشخاص 
خواهیــم بــود. همانطوری که تاکنــون توانســته ایم خیلی از این 
پرونده هــا را تعیین تکلیف کنیم. از ســوی دیگر طوری برنامه ریزی 
نموده ایم که برای ثبت ارزش افزوده ها در پایان هر سه ماه و گزارش 
برگه هــای تامین اجتماعی در پایان هرماه، ثبت عملکرد داشــته و 
برنامــه منظمی به امور مالی ابالغ شــده تا مواردی را که قید زمان 
دارند بطور منظم و مرتب ثبت شــود و از تاخیرات ناشی از سستی 

واهمال کاری جلوگیری بعمل آید.
یکی از قابلیت های شــهرداران که از آن به عنوان یک شهردار 
توانمند یاد می شــود، توان درآمدزایی او برای شــهر است. 
جنابعالی در این مدت کوتــاه چه اقداماتی در این خصوص 

انجام داده اید و چه برنامه ای برای درآمدزایی بیشتر دارید؟ 
حوزه ســرمایه گذاری یک حوزه اختصاصی اســت و من حداقل دو 
سال به عنوان رئیس دفتر یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری در یکی از 
شــهرهای بزرگ استان کار کرده ام و به این نکته بخوبی آشنایی دارم 

که مقوله سرمایه گذاری ادبیات خاص خودش را می طلبد.
طی این مدت کوتاه جلســاتی با ســرمایه گذاران بزرگ مشــهد 
داشــتیم، ســرمایه گذاران مولتی میلیاردری که به جرات می توان 
گفــت وقــت گرفتن از آن هــا حداقل دو ماه زمــان می خواهد. 
کرات اولیه انجام و مقرر شــده جانمایی هایی که ســند رسمی  مذا
دارد و جزو موقوفات نیستند را احصا کرده و ایجاد کاربری نموده 
و بعنوان آورده با ســرمایه گذار وارد توافق شده و پروژه مشارکتی 
گر  و عظیمــی را ایجاد کنیم، یکی از ســرمایه گــذاران بیان کرده ا
پتانسیل ها و زیرســاخت ها در چناران برای مجموعه شهر رعایت 
شود و سود برای سرمایه گذار و احقاق حق شهرداری و حق مردم 
و آنچه قانونگذار تعیین کرده برســیم و تعامل در راســتای قانون 
انجام شود، حاضر است تا 2 هزار میلیارد ناموت سرمایه به چناران 

بیــاورد که این امر دســتاورد بزرگی برای این شــهر خواهد بود ، 
همچنین تلفنی با ســرمایه گذاران هتل هــا و آپارتمان های مجلل 
کره شــدیم و آنها حاضرند مشــروط بر بدست  در کیش وارد مذا
آوردن حق و حقوقشــان تا 3 هزار میلیارد ناموت در شــهر چناران 
ســرمایه گذاری کنند و مقرر شــده مشاورشــهرداری، بسته های 
ســرمایه گذاری مناســب را تهیه کند، تا از سرمایه گذاران چنارانی 
نیز اســتقبال شــود. در همین جــا نیز اعالم می کنیم که دســت 
ســرمایه گذاران چنارانی را می فشــریم و می خواهیم به شائبه ها 

پایان داده تا آنها نیز در بدنه شــهری به کمک شهرداری بیایند.
طی جلســاتی با کسبه شهر و اصناف، یکی از سرمایه گذارن اعالم 
گر پیش خرید مجتمــع تجاری در حد ۴۰ درصد از  کرده اســت، ا
ســوی کسبه انجام شود، آورده سرمایه خویش را دو برابر خواهد 
کرات صــورت گرفته با کســبه، آن ها نیز اعالم  نمــود و طبق مذا
موافقــت کرده اند زیرا کســبه و اصناف چناران عالوه بر کاســبی 
ســنتی، به رونق کســب مــدرن نیز رغبت دارند و ســرمایه گذار 
در حال بررســی و تحلیل برگشت ســرمایه اش در خصوص نقاط 
پیشــنهادی از جانب شهرداری می باشــد که امیدواریم با تعامل 

فی مابین این امر نیز بزودی محقق شــود.
قاعدتا حضرتعالی تایید خواهید کرد که یکی از دالیل حضور 
ســرمایه گذار در شــهرها، جاذبه ها و مبلمان شهری آن شهر 
است، فکر می کنید با شرایِط فعلِی شهر، از لحاظ سیما و منظر 

شهری، چناران گزینه مناسبی جهت سرمایه گذاری باشد؟
یک ســری موارد در شهر شاید آزار دهنده باشد مثل وضعیت معابر 
و مبلمان شــهری که خوشــایند و برازنده مردم نیست که انشاهلل با 
صبــوری مردم در آینده نزدیک حل خواهد شــد. اما نباید فراموش 
کرد که گاها با ورود سرمایه گذار به یک روستا یا شهر، شاهد آبادانی 
و تغییر در مبلمان شــهری و در بعضی مواقع حتی هویت فرهنگی 
آن منطقــه بوده ایم. مســلما مهم ترین اولویت مــا در هنگام ورود 
ســرمایه گذاران به شهر چناران، تغییر در هویت بصری شهر و کمک 

به افزایش درآمد کســبه در مراکز تجاری بوجود آمده خواهد بود. 
به عنوان ســئوال آخر در خصوص ســاماندهی دستفروشان 
شــهر و تغییر بصری انجام شده علی الخصوص میوه فروشان 

خیابان طالقانی 2 توضیحات می دهید؟
هویــت بصــری و محیطی شــهر آزار دهنده بود و کســبه ای که از 
محــل ثابت ارتــزاق می کردند و روزی حالل بدســت می آورند، از 
دستفروشان شاکی بودند و شهرداری با پای کارآوردن کسبه واصناف 
و درایت شــورای ترافیک جانمایی جدید را ظرف سه روز انجام داد 
و دستفروشــان را بــه نقاط مورد نظر هدایــت و حمایت کردیم و 
کسبه عزیز هم از جانمایی جدید خرسند هستند و اتفاق خوشایندی 
رخ داد و بــا تماس هــای مکرر رضایت خود را نســبت به موضوع 

ساماندهی دستفروشان اعالم کردند.
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نشـریـه مردم چناران، گلبهار و گلمکان

آیاوعدههایشهردارجدیدچناران،محققمیشوند؟
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مردم چناران، هم چنان چشم انتظار تحولی تازه در شهر

برای مشاهده فیلم این خبر، 

بارکد باال را اسکن کنید.



ســپیده نقدی | رئیــس اداره صمت 
شهرســتان های چناران و گلبهار گفت: 
مصمم به نظارت جدی بر بازار به منظور 
مقابلــه با گرانفروشــی و احتکار کاال و 

سوء استفاده های احتمالی هستیم. 
محمدرضــا مقدم در گفتگو با کالم تازه 
با اعــالم این خبر اظهار کــرد: در حال 
حاضر ۲۲۷ واحد صنعتی فعال و ۶۵۰۰ 
واحد صنفی در شهرستان های چناران و 
گلبهار وجود دارد که با توجه به ظرفیت 
ایــن شهرســتان ها در ایــن دو حوزه، 
امکان رشــد قابل مالحظه ای در آن ها 

پیش بینی می شود.
مقدم تصریح کرد: با افزوده شــدن فاز 
۳ شــهرک صنعتی در چنــاران و ایجاد 
مجتمع کارگاهی در گلبهار بزودی شاهد 
افزایش میزان اشتغال و سرمایه گذاری 

در این شهرستان ها خواهیم بود.
وی تاکیــد کــرد: با توجه بــه ظرفیت 
تولید موادغذایی و ســلولزی در شهرک 
صنعتــی چنــاران، ارتباطــی را با این 
شهرک صنعتی بمنظور ایجاد نمایندگی 
و نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال در 
شهرهای چناران و گلبهار برقرار نموده تا 
از ایــن طریق بتوانیم کاالها را با قیمت 

مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
رییس اداره صمت چناران بیان کرد: با 
توجه به پیشنهاد دولت درباره حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی به سمت و سوی افرایش 
تولید کاال در سطح کشور پیش می رویم 
و طبق آمار استخراجی نسبت به مرداد 
ســال قبل ۵/۱۷ درصــد کاهش تورم 

داشتیم که نقطه مثبتی است.
وی یــادآودی کرد: در ســال جاری از 
برآورد رشد اقتصادی ۸ درصدی، حدود 
۳ درصد محقق شــده که امیدواریم تا 
پایان ســال افزایش یابد و واحدهای 
تولیدی بــا تقویت و ســرمایه گذاری 

بیشتری روبرو شود.

مقدم از احتمال سودجویی برخی افراد 
نسبت به احتکار برخی اقالم خبر داد و 
گفت: از مردم تقاضا می کنیم در صورت 
مشــاهده محل دپو و انبــار کاالهای 
اساســی به سامانه ۳۰۰۰۸۲۴ و یا تلفن 
۱۲۴ خبر داده تــا اقدامات الزم صورت 

گیرد.
وی یــادآوری کــرد: دولــت در حال 
برنامه ریــزی بــرای جلوگیــری از این 
اتفاق اســت منجمله با افزایش میزان 
بازرســی ها و جذب نیروهای بازرســی 
و طبــق تفاهــم نامه ی منعقد شــده 
فی مابین معــاون اول رییس جمهور و 
رییس بســیج مســتضعفین، تعدادی 
از بازرســان بســیجی در ادارات جهاد 
کشاورزی، صمت و اتاق اصناف مشغول 
فعالیت شدند و کارت کمیسیون نظارت 
بعنــوان بازرس صنفی برای آن ها صادر 
شــده و این امر نشــان دهنده توجه 
دولت بــه نظارت بر بازار و جلوگیری از 

سواستفاده های احتمالی است.
او ادامه داد: در شهرستان های چناران و 

گلبهار، اقدام به آموزش بازرسان جدید 
که از حوزه بســیج و سپاه معرفی شده 
اند نموده و اکنون ظرفیت مناســبی در 
حوزه بازرســی داریم و تقسیم وظایف 
تامیــن، توزیــع و نظارت بــر کاالهای 
اساســی از وزارت صنعــت معــدن و 
تجارت به وزارت جهاد کشاورزی انتقال 
یافته و با تفکرات جدید همکاران جهاد 
کشــاورزی به ســمت و ســوی خوبی 

خواهد رفت.
محمدرضا مقدم یادآوری کرد: اســتفاده 
از نیروهای بســیج در دستور کار دولت 
قــرار دارد و اداره صمت چناران و گلبهار 
نیز از این قاعده مســتثنی نیســتیم، در 
حال حاضر بازرســی ها در حوزه انبارها، 
واحدهای تولیدی و صنفی در دستور کار 

این اداره قرار گرفته است.
وی از ۳۳۵۱ بازرســی انجام شــده در 
سطح شهرهای گلبهار و چناران خبرداد 
و افزود: از این بازرســی ها حدود ۳۰۰ 
پرونــده تخلف اعم از گران فروشــی و 
کم فروشــی تشکیل شده و به تعزیرات 

حکومتی ارسال شده است.
مقدم در خصوص اقدامات انجام شده 
در حــوزه مبارزه با قاچــاق کاال عنوان 
کرد: از ۲۶۳ بازرســی بعمــل آمده ۵۱ 
پرونده تخلف تشــکیل شده که  کاالی 
مکشوفی مواد غذایی، لوازم آرایشی و 
بهداشتی و دستگاه  های ماینر مشکوک 
به قاچاق بوده است و جهت صدور رای 
به تعزیرات حکومتی ابالغ شده است.

وی خاطرنشــان کرد: در خصوص درج 
قیمت کاالهای مشــمولی که صرفا باید 
قیمــت تولید کننده بــر روی آن درج 
شود، برنامه جدید و مستحکمی توسط 
دولت ســیزدهم تدوین شــده و طی 
ســنوات آینده ثمرات این شفاف سازی 
قیمت بر روی کاالهــا برای مردم قابل 
لمس خواهد بود، در حال حاضر قیمتی 
کــه واحد تولیدی یا عمــده فروش به 
مغازه دار می دهد مالک عمل اســت و 
روی کاال درج می شــود و درصد ســود 
عمــده فروش، خرده فــروش و هزینه 
حمل در خصوص کاالهای مصرفی ۳۰ 
درصد و کاالهای ســرمایه ای  حدود ۲۰ 
درصد لحاظ شــده  که به قیمت تولید 
کننده افزوده شده و به مردم عرضه می 

شود.
این مقام مســوول ادامــه داد: بزودی 
کاالهایــی مانند انواع نوشــیدنی ها و 
برخی لــوازم خانگی ماننــد مایکروفر، 
غذاســاز، نوشــیدنی ســاز، یخچال و 
تلویزیــون به این جمع اضافه شــده و 
قیمــت تولید کننده بر روی آن کاال درج 

می شود.
وی در انتها از مردم شــهرهای چناران 
وگلبهار خواســت در صورت مشــاهده 
هرنــوع گران فروشــی، کم فروشــی، 
تعطیلــی غیرمجــاز نانوایی ها و محل 
دپوی کاالهای اساســی با سامانه ۱۲۴ 

تماس بگیرند.
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 ،) ایجاد کشــتارگاه مشترک دام بین شهرستان های بینالود )طرقبه شاندیز
چناران و گلبهار در نشســت کارگروه ساماندهی کشتارگاه های دام استان 
خراســان رضوی بــا حضور معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار و 

فرمانداران این شهرســتان ها مورد تصویب قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خرســان رضوی در این نشست 
که چهارشــنبه در محل اســتانداری برگزار شــد پس از شــنیدن نظرات 
نمایندگان این ســه شهرســتان گفت: جمع بندی نظرات این اســت که 
همه با ایجاد کشــتارگاه مشــترک دام بین شهرســتانهای بینالود، چناران 

و گلبهار موافق هســتند.  
جواد خدایی بیان کرد: با این حال الزم اســت ســاخت این کشــتارگاه با 
مکان یابی مناســب، به لحــاظ موقعیت جغرافیایی و با در نظر داشــتن 
کلیه موازین زیســت محیطی، تامین آب و شــرایط سکونتگاه های  اطراف 
آن همــراه باشــد و تصویــب نهایی و اجرای این پروژه نیاز به تشــکیل 

دارد.   فنی  کمیته 
مدیرکل دامپزشــکی خراســان رضــوی نیز در این نشســت گفت: اولین 
مطالعات برای ســاماندهی کشــتارگاههای کشــور در سال ۸۵ انجام شد 
که بر اســاس آن باید کشــتارگاههای برخی از شهرســتانها تعطیل، برخی 
تجهیز و برای بعضی از شهرســتانها نیز کشــتارگاههای جدید ایجاد شود.  
کنون در استان خراسان رضوی ۳۷ واحد کشتارگاهی  جواد اعلمی افزود: ا
داریــم که برخی مثل کشــتارگاه مشــهد، فریمان، نیشــابور و تربت جام 
تجهیز شــده انــد و بقیه نیز در دســت تجهیز هســتند و بــرای ایجاد 
کشــتارگاه مشــترک بینالود، چنــاران و گلبهار نیز ســرمایه گذار از مدتها 
قبــل اعالم آمادگی کرده اســت، اما در جانمایی و تامین زمین مناســب 

برای این طرح مشــترک هنوز به نتیجه نرســیده ایم.  
در ادامه این نشســت وضعیت کشــتارگاه گناباد نیز مورد بررســی قرار 

گرفت و تصمیماتی در راســتای بهبود وضعیت آن گرفته شــد./ایرنا

کالم تازه | رئیس اتحادیه آرایشــگران مردانه شهرســتان های چناران و گلبهار از 
کسب رتبه اول تیمی توسط آرایشگران این اتحادیه در مسابقات بجنورد خبر داد.
جواد علیمحمدی در گفتگو با کالم تازه تشــریح کرد: در این مســابقات که 
روز گذشــته )۱ بهمن ۱۴۰۰( در شــهر بجنورد و با حضور حدود ۸۰ شــرکت 
کننده از شــهرهای بجنورد، شــیروان، اسفراین، آشــخانه، جاجرم، قوچان، 
چناران و گلبهار برگزار گردید، هر پنج آرایشــگر چناران و گلبهار در میان ده 

گرفتند. قرار  برتر  نفر 
وی ادامه داد: در این مســابقات، احســان خســروی موفق به کسب رتبه 
دوم، عبــاس نیکنام رتبه ســوم، محمد رهنما رتبــه پنجم، علی ارژنگی رتبه 
هفتم و امیرحســین شرقی رتبه هشتم را کسب کردند که نهایتا تیم چناران 

و گلبهار موفق به کســب رتبه اول تیمی در این مســابقات شد. /کالم تازه

خبــــر

کشتارگاه مشترک دام بین شهرستان های 
چناران، گلبهار و طرقبه شاندیز ایجاد می شود

مصمم به نظارت جدی بر بازار به منظور 
مقابله با گرانفروشی و احتکار کاال هستیم

رئیس اداره صمت چناران و گلبهار در گفتگو با کالم تازه از اقدامات این اداره 
برای بهبود معیشت مردم سخن گفت

کسب رتبه اول تیمی در مسابقات آرایشگران 
مردانه توسط تیم اتحادیه چناران و گلبهار
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خبــــر

واگذاری زمین به 14 طرح 
اقتصادی خراسان رضوی 

به تصویب رسید
کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، 
شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست خراسان 
رضوی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتاندار واگذاری زمین به ۱۴ طرح اقتصادی و 

عمرانی استان را به تصویب رساند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
رضوی عصر شــنبه در حاشــیه این نشست به 
خبرنگار ایرنا گفت: در نشست امروز کارگروه امور 
زیربنایی استان ۲۵ مورد تقاضا برای دریافت زمین 

بررسی شد که با ۱۴ مورد از آن موافقت شد.
جــواد خدایــی، واگــذاری زمین بــه مجتمع 
ســاماندهی صنوف مزاحم شهری در شهرستان 
مشــهد، احداث واحد دامداری، ساخت توقفگاه 
و ایجــاد انبــار محصوالت فلزی در شهرســتان 
خواف، ساخت ساختمان و تاسیسات ماشین و 
ادوات کشــاورزی در شهر فرهادگرد، اجرای طرح 
نیروگاه خورشــیدی در شهرستان جغتای، ایجاد 
مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در شهرستان 
جوین، اجرای اســتخر ذخیره آب در شهرستان 
چناران، اجرای طرح سیلندر پرکنی در شهرستان 
کاشمر، آموزشگاه رانندگی پایه یک در شهرستان 
تربت جام، اجــرای طرح نیروگاه خورشــیدی، 
اجرای طرح مجتمع خدماتی رفاهی، اجرای طرح 
بره پرواری و احداث جایگاه ســوخت، خدمات 
خودروی و خوابگاه رانندگان در شهرستان فریمان 
را از مصوبات نشست امروز کارگروه امور زیربنایی 

استان برشمرد.
وی بیان کرد: یکی از موارد مورد موافقت شــده 
در این نشســت، مربوط به فرایند و نحوه الحاق 
ســاخت و سازهای فاقد مجوز پیرامون روستاها 
بود که مقرر شد این امر در کمیته های کارشناسی 
شهرســتان ها مورد بررسی و تصمیم گیری قرار 
گرفته و طی آن مناطق حساس که هرگونه الحاقی 

در آن ممنوع است، مشخص شود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین 
در این نشست شاخص های ضروری برای الحاق 
ساخت و سازها در خصوص مناطق محروم نیز به 

منظور بررسی کارشناسی آنها تعیین شد. 
وی اظهار داشت: موارد باقیمانده که در نشست 
کارگروه امور زیربنایی اســتان مطرح شد، قابلیت 
تایید نداشــت که نسبت به تعیین تکلیف این 

طرحها اقدام شد.

آگهی مفقودی
قولنامه به شماره دسته 4622800 تا 4622825 
مربــوط به امالک گلها، واقع در شــهر گلبهار به 
شــماره عضویت ۱۱۵ به نام جواد عزیزی مفقود 
گردیده است. مراتب جهت اطالع و جلوگیری 
از هرگونه سواستفاده احتمالی اعالم می گردد.

برای مشاهده فیلم این خبر، 

بارکد باال را اسکن کنید.
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 نماینده مردم چناران، طرقبه، شــاندیز و 
گلبهار در مجلس شورای اسالمی، از امضای 
تفاهم نامه توســعه و تجهیز بیمارستان 
ثامن االئمه )ع( چناران فی مابین آستان 
قدس رضوی )سازمان موقوفات ملک( و 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد.
 حســین امامی راد در گفتگو با کالم تازه 
با اعالم این خبر گفت: روز گذشــته، این 
تفاهم نامه با هدف توســعه بخش های 
اورژانس، بستری، اطفال و داخلی در بازه 

زمانی ۲ ســاله و با صرف اعتباری بالغ بر 
۱٠ میلیارد ناموت در محل بیمارستان ثامن 

االئمه )ع( منعقد گردید.
 امامی راد ادامــه داد: همچنین آماده 
ســازی فضای مناســب جهت استقرار 

دستگاه سی تی اســکن، محوطه سازی 
بیمارستان  پارکینگ  فضای  توســعه  و 
از دیگر مواردی  ثامن االئمه)ع(چناران 
اســت که در این تفاهم نامه منظور و 

عملیاتی خواهد شد. 

ی | بــا اینکه چند ماهی  مجتبــی جعفر
از اســتقالل و استقرار شــبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان گلبهــار می گذرد، اما 
این شــبکه هنوز درحال دســت و پنجه 
نرم کردن با مشــکالت مختلفی است که 
برخی از آن ها از جمله استقرار کادر اداری 
در ســاختمانی مناســب  جزو نیازهای 
اولیــه یک اداره هســتند. در این گفتگو 
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان گلبهار 
از وضعیت بهداشــت و درمــان در این 

می گوید. شهرستان 
شبکه بهداشــت در جستجوی ساختمان 

اداری!
حمیدرضا سلیمی در گفتگوی اختصاصی 
با کالم تازه اظهار کرد: طی جلسه ای که در 
اردیبهشت سال گذشته با حضور ریاست 
و معاونین دانشــگاه آزادشهرستان برگزار 

شــد، مقرر شد توسط دانشگاه آزاد گلبهار 
جا و مکانــی برای اســتقرار کادر اداری 
شبکه بهداشت و درمان گلبهار اختصاص 
یابد و محل خوابگاه های بالاستفاده این 
نهاد در اختیار شــبکه بهداشت و درمان 
قرار گیرد، ولی دانشــگاه آزاد از این عمل 
به عناویــن مختلف ســرباز زد و علیرغم 
تاکنون  گلبهــار،  فرماندار  پیگیری هــای 
اقدامی از ســوی دانشــگاه آزاد صورت 

است. نگرفته 
وی گفــت: خیــری بنام »مــددی« یک 
ســاختمان را بمدت یکسال در اختیار ما 
قرار داد ولی نیاز به تاسیسات و تغییرات 
داخلی در آن وجود داشــت که نتیجه ای 

حاصل نشد.
گلبهار  درمان  و  بهداشــت  رییس شبکه 
تصریح کــرد: بنابراین مــا در مرکز ابن 

ســینا توانســتیم با رایزنی، پنج نیروی 
ســتادی را از چناران به گلبهــار منتقل 
و واحدهــای کلیدی و مــورد نیاز را راه 
کریم که این  اندازی نمائیم و خدا را شــا
پرســنل بصورت جهــادی و در چندین 

مشغولند. فعالیت  به  جبهه 
وی ادامه داد: بارها از مسوولین شهرستان 
خواستیم برای راه اندازی ساختمان جدید 
همکاری الزم را داشــته باشــند تا بودجه 
شبکه بهداشــت و درمان گلبهار از چناران 
جدا شود ولی بدلیل مشکل عدم جانمایی، 
همچنان ســربار شــبکه بهداشت چناران 
هســتیم و بودجه ها و چالش های موجود 
همخوانی نداشته و حوزه سالمت و مردم 

در معرض آسیب هستند.
بیمارســتان گلبهار و چشم انتظاری برای 

بودجه!
سلیمی با اشاره به همکاری و تمایل خیر 
اورژانس  راه اندازی بخش  برای  مشهدی 
کارهای  کــرد:  تاکید  گلبهار  بیمارســتان 
و...  اکسیژن  مانند ســانترال  تاسیساتی 
انجام شــده و با پیگیری هــای مجدانه 
جناب آقای حســین امامــی راد نماینده 
محتــرم مجلــس، مقــرر شــده بودجه 
جداگانه ای نیز برای راه اندازی بیمارستان 

در نظر گرفته شود.
رییس شــبکه بهداشــت و درمان گلبهار 
افزود: شــرکت عمران نیــز تعهد دارد تا 
دو هکتار زمین دیگر به بیمارســتان اهدا 
کند تــا بحث خوابگاه و تاسیســات نیز 

راه اندازی شود.
وی به رفع مشکل عدم وجود متخصصین 
اطفال، داخلی و قلب در درمانگاه تخصصی 

اشاره کرد و بیان کرد: با رایزنی های صورت 
گرفته، شــاهد حضور این متخصصین در 

درمانگاه تخصصی گلبهار هستیم.
در  کرونــا  کسیناســیون  وا وضعیــت 

گلبهار شهرستان 
سلیمی با اشاره به دریافت حدود ۹۰ درصد 
واجدین شرایط واکسن توسط افراد باالی 
هجده ســال )دو دوز( در شهرستان گلبهار 
بیان کرد: متاســفانه بدلیل عدم همکاری 
شهرداری در جهت واگذاری اتوبوس، تزریق 
واکســن دز سوم در محدوده مساکن مهر 
دچار وقفه شــده که امیدواریم این مشکل 
نیز با همکاری شــهردار محتــرم برطرف 
گردد زیرا عزم ملی برای جلوگیری از سویه 

اومیکرون الزم و ضروریست.
این مقام مســوول در خصــوص تخلیه 
اجباری مرکز تجمیع واکسیناسیون بعثت 
با توجه به فرا رســیدن فصــل امتحانات 
مدارس تاکیــد کرد: مجبور شــدیم مرکز 
جدید را در مرکز ابن سینا راه انداری کنیم که 
در شان مردم و پرسنل نبود و خطر تهویه و 
همه گیری باال بود که با مساعدت فرمانده 
سپاه گلبهار و پیگیری های فرماندار، سالن 
مالک اشــتر بعنوان مرکــز تجمیع جدید، 
حدود یک هفته است که راه اندازی شده و 

در خدمت اهالی گلبهار است.
آزمایشــگاه میکروب شناســی گلمکان 

می شود افتتاح  بزودی 
وی از تاسیس آزمایشگاه میکروب شناسی 
برای مادران باردار در شــهر گلمکان خبر 
داد و گفت: مردم این شــهر دیگر اجباری 
برای مراجعه جهت انجام این آزمایش ها 

در شهرهای مجاور نخواهند داشت.

مردمی؛ مطالبات  ی  پیگیر
چه  درمانی  بهداشــتی  واحدهــای  بر 

می گیرد؟ صورت  نظارتی 
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
گلبهار در پاسخ به پیام های مردمی ارسالی 
به نشــریه کالم تازه در خصوص وضعیت 
نامناســب برخی مراکز بهداشتی درمانی 
گلبهار، گفت: چون شــبکه بهداشت گلبهار 
مستقل نشــده، معضل نظارت بر اصناف، 
شاغلین و پزشکان درمانگاه ها و مطب ها 
پررنگ اســت. برای رفع این مشــکل نیز 
مجبور هستیم که تقاضای اعزام کارشناس 
نظــارت درمــان را از چناران نمــوده تا 
کارشــناس بتواند نظــارت را انجام دهد. 
در اینجــا ذکر این نکتــه نیز ضروری بنظر 
می رسد که اصناف باید هر دو دز واکسن را 
دریافت کرده باشند در غیر اینصورت واحد 

صنفی آنان پلمپ خواهد شد.
در  پزشــکی  ناعادالنه خدمات  توزیــع 

گلبهار شهر  سطح 
سلیمی در پاســخ به سوال خبرنگار کالم 
تــازه مبنی بر باال بــودن هزینه درمان و 
توزیع ناعادالنه خدمات پزشکی در سطح 
شــهر گلبهار بیان کرد: سعی داریم مراکز 
درمانــی و داروخانه های متمرکز در مرکز 
شهر را ســاماندهی کنیم تا مردم مجبور 
نباشند از نقاط مختلف شهر جهت درمان 
و تهیه دارو به مرکز شــهر مراجعه کرده و 

هزینه بیشتری را متحمل شوند.
وی در انتها گفــت: امیدواریم با تکمیل و 
تجهیز پایگاه های ســالمت شهید کاوه و 

مرمر بتن، خدمت رســانی مناســبی به 
مردم گلبهار ارائه شود.

رئیسشبکهبهداشتودرمانگلبهاردرگفتگوباکالمتازهازوضعیتبیمارستان،واکسیناسیونودیگرمشکالتاینشبکهمیگوید

ســــبد واکسیناسیون متنوع است/
در انتخاب نوع واکسن وسواس به 

خرج ندهید
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عضــو کمیته علمی کشــوری کووید ۱۹ با تاکید بر اینکه ســبد 
واکسیناسیون موجود در کشور متنوع و انواع واکسن ها موجود 
اســت، گفت: مردم در انتخاب نوع واکسن کرونا زیاد وسواس 
به خرج ندهند. مهم تزریق دز ســوم واکسن است که باید این 

کار را در اسرع وقت انجام شود.
دکتر پیام طبرسی افزود: با توجه به شیوع کرونا و اینکه همچنان 
روزانه شماری از هموطنان به این بیماری مبتال یا جان خود را از 
دست می دهند، در حال حاضر مهمترین اقدام، تزریق دز سوم 

واکسن کرونا است و فعال نوع آن مهم نیست.
وی ادامه داد: نتایج بررسی ها نشان داده که زدن بوستر واکسن 
کرونا در جلوگیری از اومیکرون و ایمنی افراد بسیار موثر است و 
در مبتال نشدن به موارد شدید بیماری کرونا نقش مهمی دارد.
ایــن متخصص بیماری های عفونی ادامــه داد: توصیه ام به 
هموطنان این اســت که حتما دز سوم واکسن کرونا را بزنند و 

در این کار اصال تعلل بخرج ندهند.
وی تاکید کرد:  در حاضر تنوع در ســبد واکسیناسیون به وجود 
آمده است و مردم می توانند واکسن های مختلفی را که مورد 

تمایل آنها است انتخاب و به عنوان دز سوم تزریق کنند.
طبرســی با بیان اینکه با تزریق دز سوم، ایمنی مناسب در مردم 
ایجــاد خواهد شــد، گفت: مردم ضمن تزریق واکســن کرونا، 
همچنان اصول بهداشتی مانند استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
اجتماعی و حضور نیافتن در فضاهای بســته و دورهمی ها را 

رعایت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فاصله بین دزهای دوم و سوم 
واکسن کرونا کاهش یافته است، اظهار داشت: پیشنهاد کمیته 
علمی کاهش فاصله بین دزهای دوم و ســوم اســت، اما هنوز 

کمیته ملی واکسن در این مورد تصمیم گیری نکرده است.
طبرسی خاطرنشــان کرد: کمیته علمی کشوری کووید ۱۹  این 
پیشــنهاد را به کمیته ملی واکسن ارایه کرده و این مجموعه در 
حال بررســی این موضوع اســت که تاکنون به نتیجه نرسیده 
است. در صورتی که در این زمینه نتیجه برسند موارد به اطالع 

مردم رسانده خواهد شد.
عضو کمیته علمی کشــوری کوویــد ۱۹ بیان کرد: فعال فاصله 
تزریق بین دزهای دوم و ســوم واکســن کرونا همان سه ماه 
اســت و مــردم در همان فاصله اعالم شــده اقــدام به زدن 

واکسن خود کنند.
در حال حاضر واکســن هــای داخلی پاســتوکووک، برکت و 
واکســن های وارداتی سینوفارم، آســترازنکا و بهارات در سبد 
واکسیناسیون کشــور قرار دارد. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت 
نیــز روز ۱۲ دی ماه اعالم کرد واکســن »نورا« در یک ماه آینده 

وارد بازار می شود. 

امضای تفاهم نامه توسعه و تجهیز 
بیمارستان ثامن االئمه )ع( چناران 
فی مابین آستان قدس رضوی و 

دانشگاه علوم پزشکی 

خبــــر

اینجا
محل تبلیغات 

شماست!
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38328070

شبکه بهداشت گلبهار در نبرد با شبکه ای از مشکالت!
برای شنیدن فایل صوتی این 

خبر، بارکد باال را اسکن کنید.
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حمیدرضا جعفری | شاید برای شما هم اتفاق افتاده 
باشد که وقتی در حال عبور از میان بعضی از خیابان ها 
و کوچه های فرعی شهر چناران بود ه اید با منظره ای از 
وجود لجن زارهای کثیف و بدبو و یا انباشت زباله های 
خانگی در پناه کوچه ای روبرو شده باشید و این سئوال 
برایتان پیش آمده باشــد که چرا عده ای از شهروندان 
بخــود اجــازه داده اند که با رها کــردن فاضالب و یا 
زباله هــای خانه خود به کوچه و خیابان، ســالمت و 
بهداشــت عمومی را بخطر بیندازنــد. آیا آنان واقعا 
نمی دانند که رها کردن پســاب های خانگی در معابر 
عمومی و بخطر انداختن بهداشت عمومی و سالمت 
دیگران، یک تخلف است و دستگاه های متولی باید با 
آنان برخورد کنند. از سویی دیگر در برخی موارد، خود 
شــهروندان با اذغان به ناپسند بودن حرکت خویش 
برای رها کردن فاضالب خانگی، اعالم کرده اند که برای 
جلوگیری از این حرکت با مشکالتی رو به رو هستند.

عدم وجود شبکه فاضالب خانگی در چناران
چناران هنوز شبکه فاضالب شهری ندارد و اکنون آنچه 
که بوضوح با آن روبرو هســتیم رها شدن 50 درصد 
فاضالب خانگی خانه های این شهر، ناشی از نبود چاه 
جذبی یا شیب نامناسب حیاط به سمت معبر عمومی 
و در بعضی دیگر از واحدهای مســکونی نصب یک 
لوله جهت انتقال پســاب آلوده آشــپزخانه و حمام 
به بعضی از خیابان هــا و کوچه های فرعی در بافت 
فرسوده شــهر است که علی الخصوص در فصل گرما 
تبدیل به لجن زارهایی بد بو شده که عالوه برآلودگی 
محیط عمومی و ایجاد منظره ای زشت و ناخوشایند، 
سبب نارضایتی عده کثیری از شهروندان چنارانی نیز 
شده است که جلوگیری از آن نیازمند عزم جدی مردم 

و مسئولین مربوطه می باشد.
200 میلیارد ناموت اعتبار مورد نیاز جهت احداث 

شبکه فاضالب خانگی در چناران
نکته حائز اهمیت در این میان، نبود شبکه فاضالب 
خانگی در شهر چناران است. مسعود افروند، رئیس 
شــبکه آب و فاضالب شهری چناران در این خصوص 
بما می گوید: اجرای شبکه فاضالب شهری چناران در 
مرحلــه مطالعاتی قرار دارد اما نباید فراموش کرد که 

اجرای این طرح بودجه هنگفتی را طلب می کند.
افروند، بودجه مورد نیاز برای اجرای شــبکه فاضالب 
خانگی را چیزی در حــدود 200 میلیارد ناموت برآورد 
می کند که بنظر می رسد اختصاص این بودجه با توجه 
به وضعیت فعلی اقتصادی کشــور در زود هنگام، دور 

از انتظار باشد.
با توجه به گفته های »افروند«بنظر می رسد در شرایط 
كنونی كه كمبود اعتبار روند اجرای بعضی از طرح های 
شــبکه آب و فاضالب چناران را بــا ركود مواجه كرده 
است، مردم می بایست خود دست بکار شده و با حفر 
چاه جذبی و جلوگیری از رها شــدن فاضالب خانگی 
به معابر عمومی، نقشــی اساسی را در زمینه بالبردن 

ضریب بهداشت عمومی در شهر ایفا نمایند.
ســرازیر شدن بیش از 50 درصد فاضالب  خانگی 

به معابر شهری چناران
شهردار چناران نیز بیشترین فاضالب خانگی رها شده در 
بعضی از خیابان ها و کوچه های فرعی در بافت فرسوده 
شهر را ناشی از پساب آشپزخانه و حمام منازل مسکونی 
می داند. حمیدرضا داورزنی می گوید: ســرازیر شــدن 
بیــش از 50 درصد فاضالب های خانگی در این مناطق 
به جوی ها، معابر عمومی و خیابان ها آمار خوشــایندی 

نیست؛ او این را هم می گوید که این عمل، عالوه بر ایجاد 
آلودگی محیطی و باکتری و بیماری های عفونی و بوی 
نامطبوع، سبب رشد و تکثیر حیوانات و حشرات موذی 
مانند موش، انواع سوســک و پشــه شده و با به خطر 
افتادن سالمت شهروندان، نمای ناخوشایندی در شهر 

نیز به جا می گذارد. 
داورزنی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند او می گوید: 
اسید موجود در مواد شوینده و پساب موادغذایی پس 
از جاری شــدن روی آسفالت موجب تخریب و از بین 
رفتن آن می شود که این اقدام هزینه های گزافی شامل 
ترمیم و مرمت آســفالت و بتن کانال های دفع آب های 

سطحی برای شهرداری را در بردارد.
»رهاســازی فاضالب و پســاب های خانگی در معابر 
عمومی مشــکل دیروز و امروز شــهر چناران نیست 
و ســالیان سال اســت که این شــهر با این مشکل 
مواجه اســت« این را شهردار چناران می گوید و ادامه 
می دهد: رهاسازي پساب های خانگی در معابر بیشتر 
در محدوده خیابان هــای ولیعصر، جالل، 15 خرداد، 
جمهوری، ابوذر و نواب به چشــم می خورد که بنظر 
می رســد یکی از دالیل بروز این مشــکل به خصوص 
در نقاط کم برخوردار اين باشــد که ساخت و سازهای 

انجام شده بدون رعایت  ضوابط فنی و خالف مقررات  
و تخصص فنی است.
قانون چه می گوید

شــهروندانی که بی توجه به حقوق دیگران فاضالب 
خانگی، ماســک، دســتکش، زباله و حتی آب دهان 
خــود را در معابر و فضاهای عمومی رها می کنند باید 
بداننــد که این عمل آن ها قابل مجازات اســت و در 
صورت ایراد خســارت جانی یا مالی به دیگران باید از 

عهده خسارات وارده برآیند.
یکــی از مهم ترین مصادیق تجــاوز به حقوق دیگران 
در محیط شــهری که از دید قانون گــذار نیز مخفی 
نمانــده و بــرای آن مجازات تعیین کــرده، آلودگی 
محیط زیســت شــهری است. بر اســاس ماده ۶۸۸ 
قانون مجازات اســالمی، هر اقدامی که تهدید علیه 
بهداشت عمومی شناخته شــود از قبیل آلوده کردن 
آب آشــامیدنی یا توزیع آب آشــامیدنی آلوده، دفع 
غیر بهداشتی فضوالت انســانی و دامی و مواد زاید، 
ریختــن مواد مســموم کننده در رودخانه ها، زباله در 
خیابان ها و کشــتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز  
فاضالب خام یا پــس آب تصفیه خانه های فاضالب 
برای مصارف کشــاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین 
چنانچه طبق قوانین خاص مشــمول مجاز شدیدتری 

نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصــره۱ همین مــاده قانون نیــز بصراحت اذعان 
دارد که تشــخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه 
بهداشــت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته 
می شــود و نیــز غیرمجاز بودن کشــتار دام و دفع  
فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم مذکور حسب 
مورد بــر عهده وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان 

 دامپزشکی خواهد بود.
در تبصره ۲ نیز آمده است که منظور از آلودگی محیط 
زیست عبارتســت از پخش یا آمیختن مواد خارجی 
به آب یا هوا یــا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت 
فیزیکی،  شــیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به 

حال انسان یا ســایر موجودات زنده یا گیاهان یا 
آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

سرازیر شدن بیش از 50 درصد فاضالب  
خانگی به معابر شهری چناران

کالمتازهپیگیریمیکند؛

حضانت فرزند در حقوق ایران

یادداشت حقوقی
فاطمه شریعتی | کارشناس حقوق

حضانــت به معنــی حفظ و نگهداری کودک اســت. نگهداری 
کــودکان نه تنها حق هر پدر و مادری بلکه تکلیف آنها اســت. 
گر پــدر و مادری از هم جدا  طبــق مــاده ۱۱۶۹ قانون  مدنی ا
( تا ۷ ســالگی با مادر  شــود حضانت کودک) پســر یــا دختر
اســت و بعد از آن تا زمان بلوغ  اولویت با پدر اســت، مگر 
آنکــه مصلحت فرزند به گونه ای دیگــر اقتضا کند. در صورت 
بــه وجود آمدن اختــالف حضانت طفل، بــا رعایت مصلحت 

کودک به تشــخیص دادگاه می باشد. 

طبق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده : رعایت غبطه و مصلحت 
کــودکان و نوجوانــان در کلیه تصمیمــات دادگاه ها و مقامات 
اجرایی الزامی اســت. دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری 
و پســر بعد از رســیدن به ۱۵ ســال تمام قمری مــی تواند به 
تشــخیص خود، پدر یا مادر را برای حضانت انتخاب کند، اما در 

هر صــورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود. 
حضانــت در صورت فوت پدر با مادر اســت مگــر اینکه مادر 
صالحیت و شایســتگی حضانت فرزند را نداشــته باشد. طبق 
مــاده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت 
طفــل با آن که زنده اســت، خواهد بــود. حضانت اطفال در 
صــورت فوت پدر و مادر به جد پدری می رســد و در صورت 

نداشــتن جد پدری حضانت به وصی می رسد. 
بــا توجه به قانــون مرجع صالــح برای رســیدگی به دعوای 
حضانــت فرزند، دادگاه خانواده اســت. وظیفــه حضانت از 
طفــل نامشــروع طبق رای وحدت رویــه ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶ بر 
عهده فاعالن  رابطه نامشــروع است، که همان پدر و مادر او 

شوند.  می  محسوب 
سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر

حق حضانت که به عهده والدین اســت ممکن اســت در شرایط 
خاصــی) اعتیــاد، ابتال به بیمــاری روانی و.... (  بــه تقاضای 
نزدیکان طفل یا قیم او، از والدین ســلب شــود. در این زمینه 
قانون مقرر داشته است هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط 
اخالقــی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او اســت، صحت 
جســمی یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشــد، دادگاه 
می توانــد با تقاضای بســتگان، قیم و یا رئیــس حوزه قضایی، 
ترتیــب مقتضی دیگری را بــرای حضانت فرزند اتخاذ نماید. از 
آنجــا که در بحث حضانت فرزنــد، مهمترین نکته مصلحت وی 
می باشد قانون جدید حمایت خانواده به دادگاه اجازه بازنگری 

در تصمیــم خود در رابطه با حضانت را می دهد. 
مالقات فرزند

 در صورتــی که به علت طالق یا هر علت دیگری والدین فرزند در 
یک منزل ساکن نباشد، هر یک از والدین که فرزند تحت حضانت 
او نمی باشــد حق مالقات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان 
مالقات و ســایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختالف بین پدر 

و مادر و نبود توافق، با دادگاه خانواده می باشــد.

اینجا
محل تبلیغات شماست!

051-38328070



فاطمه آزاد | تازه وارد 13 ســالگی شــده 
بودم. در روســتای ما کالس هفتم نبود و 
اصال عقیده ای هم بر تحصیل دختران بعد 
از کالس ششم وجود نداشت. پدر و مادرم 
انتظار داشتند مثل معصومه دختر عمویم 
که در 15 سالگی بعد از کلی خواستگار ازدواج 
کرده و مادر شــده بود و مســئولیت یک 

زندگی روی دوشش بود، رفتار کنم.
چند ســالی هست که بجای اسباب بازی و 
عروسک، مادرم وسایل ریز و درشتی را می 
خرد و گوشه انبار خانه روی هم می چیند. تا 
روزی که حاج مصطفی و خانواده اش برای 
پسرشان احمد که چند سالی بود از سربازی 
آمده بود و کار کاســبی خوبی داشت مرا 
نشان کردند. چه ذوقی داشت خرید رفتن، 
لباس عــروس پوشــیدن و از همه مهم تر 
کفش های سفیدی که قدم را بلندتر نشان 
می داد و موقع راه رفتن تق تق می کرد. چه 
بگویم از رویاهــای کودکی ام که در ثانیه  ای 

تبدیل به یک دغدغه مدام شد.
من آمادگــی خیلی چیز هــا را در زندگی 
مشترک نداشتم . بلد نبودم به خوبی نظرم 
را بیان کنم  و هــر زمان صحبت می کردم 
احمد به من می خندیــد، رنگ دنیای من 
و احمد خیلی با هم فرق داشــت و جمله 
به بچه ها ربطی نــدارد و کی می خواهی 
بزرگ شــوی، جمله ای تکــراری بود که هر 
روز می شــنیدم. هیچ وقت یادم نمی آید 
درباره کاری از من نظر خواسته باشند فقط 
بکن، نکن، بــرو ، نرو، بپــوش، نپوش، و 
خواسته های بی شماری که سنگینی آن را  بر 

قلب و جسمم حس می کردم.
کودکی بودم که نوزادی در آغوشم سپردند و 
بعد از نگرانی امتحان ریاضی و دیکته، االن 

وزن  کــم 
فرزندم،  بــودن 
زردی و سینه پهلویش 
و توقع های خــارج از توان 
احمــد و خانــواده اش، مرا کم کم 
از دنیای کودکانــه ام دور کرد. پرده های 
اتاق را کشیده بودم تا خورشید را نبینم حتی 
صدای گریه دخترم برایم بی اهمیت بود. اشک 
می ریختم و شب تا صبح باال سر احمد و زهرا 
می نشستم و به گوشــه ای خیره می شدم. 
خودم را در بیابانی تاریک و ترسناک تنها حس 
می کردم دیگر هیچ چیز مرا خوشحال نمی کرد 
حوصله هیچ چیز و هیچ کس را نداشتم. مادر 
احمد می گفت: بعد از زایمان مریض بوده و 
برایش دعا بگیریم. پدرم می گفت: می برمش 
دکتر و احمد می گفت: خوب می شود بچه بازی 

در می آورد. 
این اوضاع ادامه داشــت تــا اینکه بعد از 
مدتی تصمیم گرفتم همه ی این اتفاقات را 
تمام کنم و خودکشــی کردم نه یک بار چند 
بار! و بعد از آن در بیمارستان روانی بستری 
شــدم آن موقع زهرا فقط سه ماه اش بود 

عروسک کوچولوی من. 
تشخیص افســردگی بعد از زایمان برایم 
دادند االن که 16 سال سن دارم فرزند دومم 
را نیز باردار هستم مصرف مواد مخدر را چند 
وقتی است شروع کرده ام. تنها سخن و رفتار 
مشترکی که با احمد داریم پای بساط است. 
تریــاک را راحت تــر از داروهــای ضــد 
افســردگی و نســخه روانپزشــک تهیه 
می شود و از وقتی با کشیدن تریاک منگ 
و بیخیال می شوم کسی به من نمی گوید 
روانی، فقط همسایه ها می گویند عروس 

فالنی دودی شده.
مصرف تریاک و شیره در بین اقوام ما دوای 
هر دردی اســت و به من گفته بودند برای 
جنین خیلی ضرر دارد و باید ترک کنم، ولی 
احمد قبول نکــرد و هزار و یک مثال برایم 
زد. پدر و مــادرم از اوضاعی که دارم خیلی 
ناراحت هســتند پدرم 38 ساله است ولی 
پشتش خم شــده موها و ریش هایش از 

غصه من سفید شده.
پــدرم  تازگی ها مرا در آغــوش می گیرد و 

می گویــد »مــرا ببخش دختــرم« و من 
پشــیمانی پدرم را در غــم صدایش حس 
می کنم و زندگی تباه شــده ام را در آه های 
بلند مادرم به فراموشــی سپرده ام. کودکی 
بودم که یک شبه تبدیل به بزرگ سال شده 
و اینک من هســتم با آرزوهای برباد رفته 
و دغدغه های بی شــمار. منی که نمی دانم 
کودک ام؟ نوجــوان ام؟ و دقیقا کجای مدار 

عمر ایستاده ام.
نتیجه:

آثار سوء روانی و عاطفی یکی از اثرات مخرب 
کودک همسری اســت. کودکی که از دوران 
کودکی فاصله گرفته و مسئولیت زندگی را 
می بایست بپذیرد و فعالیتش محدود به 
همسرداری، خانه داری و بچه داری می شود، 
این امر منجر به ایجاد حالت های افسردگی 

و اضطراب در او خواهد شد.
چون در ســن کودکی تحمل مســئولیت 
زندگی مشترک را ندارد، مهارت ارتباط و حل 
مساله و آمادگی برقراری روابط زناشویی را 
پیدا نکرده است و از ارتباط با همسر خاطره 

آزار جنســی برایش می ماند. دخترانی که 
در ســنین پایین ازدواج می کنند بیشتر در 
معرض خشــونت خانگی، سو استفاده و 
روابط جنســی اجباری هستند و به دلیل 
ســن پایین قادر به محافظت از سالمت و 
تندرستی خود نیســتند و در اولین رابطه 
جنســی، این خشونت اســت که بیشتر 

نمایان می شود.
افزایش مشکالت اقتصادی، باور های غلط، 
دوستی های در سنین پایین، از دالیل اصلی 
کودک همســری اســت. ازدواج در سنین 
پایین مشــکالت بســیاری را برای کودک 
و جامعــه ایجاد می کنــد و زمینه افزایش 
آســیب های اجتماعی در حــوزه طالق و 
اختالفات خانوادگی را فراهم می کند. کودک 
همسری عامل شایع و موثری در محرومیت 
از تحصیل و آموزش نیز می باشــد با ادامه 
تحصیل و رشد دانش و مهارت ها، انتخاب 
آگاهانه، قدرت تصمیم گیــری و اعتماد به 

نفس ایجاد می شود .
کودک همسری در واقع نوعی کودک آزاری 

نیز محسوب می شــود. زیرا کودک بدون 
داشتن آمادگی الزم وارد زندگی زناشویی 
می شــود و متحمل آســیب های روحی، 
جســمی و عاطفی می گردد. افزایش آمار 
افسردگی، اختالالت اضطرابی و خودکشی 
در دختران از نتایج منفی کودک همسری 
اســت. کودکی که هیچ درکــی از رابطه 
جنســی ندارد و با اجبار تن بــه ازدواج 
می دهــد و بــه دلیل نداشــتن آمادگی 
جســمی الزم، تجربه هایی همراه با ترس، 
اضطراب و استرس را بجای دنیای کودکانه 
و بازی از ســر می گذارنــد و این فرایندی 
خطرآفرین برای دختران کم ســن و سال 
است و خانواده ای که با این شرایط شکل 
می گیــرد مبنا و معیار درســتی نخواهد 
داشــت و در نهایت ســالمت جامعه نیز 
به خطر می افتد. رســیدن به رشد و بلوغ 
شــناختی برای زندگی مشترک الزم است 
تا زن و شــوهر بتوانند با هوشــمندی و 
برنامه ریزی مشکالت و چالش هایشان را 

حل نمایند.
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داستانک روایت

گریه ی ابر و خنده ی ُگل روزی بــود و روزگاری ابری کوچک بــود که به همراه مادرش و ابر های دیگر کودکی که مادر شد
به ســمت مزارع گندم میرفتند.ابر کوچولو عاشــق بازی و دنبال کردن پرنده 
ها بود.یک روز وقتی که همین طور غرق بازی و دنبال کردن پرنده ها بود از 
ابر های دیگر عقب ماند.اما هنوز ســرش گرم بازی بود با اینکه مادرش مدام 
به او می گفت که زمان سفر دنبال پرنده ها نرود و از گروه جدا نشود.اما ابر 
کوچولو به حرف های مادرش گوش نکرد و ارام ســرش گرم بازی شــد و بی 
ســروصدا از مادرش جدا شــد . اما انقدر سرش گرم بازی بود که یادش رفت 
از گروه جدا شــده برای همین تو اســمان بی انتها بدون مادرش و ابر های 
دیگر گم شــده بود.ابر کوچولو که تازه متوجه شــده بود که از گروه جدا شده 

غرق اندوه شد و گریه کرد 
گلی که ان پایین بود و چون ابی نبود که غنچه هایش باز شود با قطره های 
اشــک باران غنچه هایش باز شــد. خوشــحال به صورت غنچه هایش نگاه 
میکرد و بعد رو به ابر کوچولو کرد و گفت.۰ ســالم ابر کوچولو از تو بابت ابی 

که به بچه های من رســاندی متشکرم اما ابر کوچولو چرا گریه میکنی 
ابر کوچلو گفت که سرش گرم بازی بوده و از گروه ابر ها جا مانده است برای 
همین خیلی ناراحت اســت .گل که از شــنیدن این حرف ناراحت شد با خود 
کمــی فکر کرد بعد به ابر کوچلو گفت نگران نباش اگه بری پیش اقای باد او 
به تو کمکمیکند و تو را به گروه ات میرساند ابر کوچلو اول خوشحال شد ولی 
بعد گفت من از اقای باد میترسم چون وقتی یک بار اقای باد را دیدم داشت 
غرش بلنی میزد و درختا و ...همه داشتن خم میشدند و تکان میخوردند . گل 
خندید و به او گفت اقای باد اون زمانی که تو دیدی ناراحت بوده ولی اقای 
باد همیشه به همه کمک میکند ان زمان هم که تو دیدی خداوند به او گفته 
. تمام افریده های خداوند خوب هســتند واقای باد هم خیلی مهربان است 
حتمــا به تو کمک میکند اما با این حال تو نباید زود قضاوت کنی ابر کوچولو 
ابــر کوچلو با خود فکر کرد با خودش گفت خانم گل درســت می گوید  من 
نباید زود قضاوت کنم پس از خانم گل تشــکر کرد و کمی دیگر بارید تا وقتی 
که رفت انها تشــنه نباشــند بعد اقای باد را صدا کرد و وقتی اقای باد او را 
دید فهمید که گم شــده است چون گفت . ابر کوچلو مادرت دنبالت میگرده 
به من گفت بیام پیدایت کنم ابر کوچولو خوشــحال شد  گفت من هم دنبال 
شــما میگشتم تا ازشــما کمک بگیرم تا برگردم .اقای باد خندید و گفت پس 
همدیگر را پیدا کردیم. و بعد ابر کوچولو را بغل کرد و خیلی ســریع به سمت 

گروه ابر ها راه افتادند 
وقتی ابر کوچولو مادرش را دید ســریع پرید تو بغل گرمش و به او گفت که 
دشتی پیدا کردم که نیاز به اب دارد و در انجا با گلی دوست شده ام و ادامه 
داد کــه لطفا بعد از اب دادن به مزارع گندم بــه انجا هم بروند واب بدهند 
.مادرابر کو چولو او را بوســیدوگفت خوشحال است که پسری مهربان دارد و 
قبــول کرد و این را با ابر های دیگر در میان گذاشــت ابر ها هم قبول کردند 
و بعد از اب رســانی به مزارع گندم به ســمت دشت حرکت کردند ابر کوچولو 
از دور برای گل دســت تکان داد و برای گل بارید گل تشــکر کرد  خوشــحال 

شد و خندید.
نویسنده: فرنوش مهاجری - ده ساله از گلبهار
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روایت واقعی از داستانی غم انگیز از ماجرای یک کودک همسری در 
یکی از روستاهای شهرستان چناران


