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پروژه های نیمه تمام و سرمایه ای 
که از دست می رود

ــه  ــات را هم ــام در قاین ــای نیمه تم ــتان پروژه ه داس
ــدن  ــی نیمــه تمــام مان مــا می دانیــم و در مــورد چرای
هرکــدام از آن هــا نیــز تاکنــون  دالیــل و تحلیل هــای 
بســیاری مطــرح شــده و خواهــد شــد کــه البتــه 

ــب و مجــال نیســت.  ــن مطل موضــوع بحــث در ای
مســأله ای کــه قصــد بیــان آن را دارم بــر ســر 
قول هایــی کــه بــرای افتتــاح و بهره بــرداری از آن 
از جانــب مســئولین مختلــف داده  هرزچندگاهــی 
می شــود و پــس از مدتــی، وقتــی موعــد افتتــاح، 
ــاح  ــری از افتت ــد، خب ــده می رس ــده داده ش ــق وع طب
ــش نیســت. اولیــن  ــه عهــد خوی ــای مســئولین ب و وف
و شــاید مهمتریــن اثــری منفــی کــه ایــن امــر 
ــه  ــبت ب ــردم نس ــادی در م ــاد بی اعتم ــردارد ایج درب
ــوای  ــئولین س ــه مس ــا ک ــت و از آن ج ــئولین اس مس
ــط  ــه خ ــه چ ــته ب ــد، وابس ــمتی دارن ــه س ــه چ این ک
ــزار  ــت کارگ ــتند و ...، در نهای ــی هس ــاح سیاس و جن
ــئولین و  ــد مس ــدم تعه ــوند. ع ــوب می ش ــام محس نظ
ــی  ــا و وعده های ــودن قول ه ــی نم ــه اجرای ــران ب مدی
ــردم و  ــاد م ــه اعتم ــه ب ــت ضرب ــد در نهای ــه می دهن ک
نظــام محســوب می شــود کــه امــری بســیار خطرنــاک 
ــر را از  ــن ام ــاب ای ــردم حس ــه م ــه قاطب ــت. البت اس
حســاب مجموعــه نظــام جــدا دانســته و اشــتباه و یــا 
ــان  ــا و وعده های ش ــه قول ه ــئولین ب ــای مس ــدم وف ع
ــای نظــام نمی نویســند، امــا تکــرار ایــن امــر در  را به پ
مــوارد متعــدد عــاوه بــر آن کــه زیبنــده نظــام نیســت، 
کمتریــن اثــری منفــی کــه دارد ایــن اســت کــه زمینــه 
را بــرای تبلیغــات ســوء بدخواهــان فراهــم مــی آورد تــا 
ــی  ــش فرصت ــرای خوی ــده ای، ب از قصــور و کوتاهــی ع

ــد. ــم آورن ــدوش فراه ــب و مخ ــرای تخری ب
دســت دادن  از  یــا  و  خدشه دارشــدن  بی شــک 
ســرمایه عظیــم اعتمــاد مــردم مســأله ای نیســت کــه 
بتــوان به ســادگی از کنــار آن گذشــت. از ســوی دیگــر 
ــواه  ــواه ناخ ــی خ ــای عمران ــتر طرح ه ــرای بیش در اج
نیــاز بــه کمــک و همیــاری مــردم در زمینه هــای 
ــای  ــرای پروژه ه ــی اج ــا وقت ــد، ام ــون می باش گوناگ
مختلــف بــا تأخیرهایــی روبــرو می شــود کــه در اکثــر 
مــوارد، دالیــل آن نیــز بــه روشــنی بــرای مــردم بیــان 
ــاد  ــا خدشه دارشــدن اعتم ــواه ب ــواه ناخ ــردد؛ خ نمی گ
ــند  ــته باش ــع داش ــد توق ــز نبای ــئولین نی ــردم، مس م
کــه مــردم یاری گــر آنــان در اجــرای طرح هــا و 
ــن  ــل ای ــی باشــند و بخشــی از دالی ــای عمران برنامه ه
عــدم کمــک و همراهــی مــردم را در رفتارهــای خــود 

ــد. جســتجو کنن

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

سنت مذموم جلسه در ایران
ــتر  ــا آن بیش ــه روز ب ــه روز ب ــی ک ــی از پدیده های یک
ــاً  ــی دائم ــت یعن ــه اس ــنت جلس ــوم. س ــه می ش مواج
ــد و  ــوت می کنن ــاتی دع ــه جلس ــی را ب ــرادی آدم اف
ــم در  ــی ه ــه در آن بزرگان ــد ک ــر می کنن ــاً ذک قاعدت

ــد ... ــرکت دارن آن ش

 برای اولین بار در قاین صورت گرفت

جراحی مغز در بیمارستان شهدا
مغــز     و   اعصــاب  متخصــص   و  جــراح  همــت  بــه 
بیمارســتان شــهدا قایــن بــرای اولیــن بــار عمــل 

... مغــز  جراحــی 

1میلیارد و400میلیون تومان سهم 
شهرستان قاین از اعتبارات بسیج 

سازندگی استان 
فرمانــده ســپاه ناحیــه قایــن در نشســت بــا خبرنــگاران 

شهرســتان بــا اشــاره بــه ...
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روایت رهبر معظم انقالب اسالمی از
 حق عظیم امام مجتبی)ع( بر بقای اسالم

 امام حسن)ع( 
شیعه را 
حفظ کرد
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در اختتامیه سرشماری عمومی نفوس ومسکن در قاین عنوان شد :

سرشمـاری 33هزار و 737خانـوار در قاینات
صفحه3

وضعیت مبهم فوالد قاینات ده سال پس از کلنگ زنی

فوالد قاینات 
دریچه پیشرفت یا رؤیایی در دور دست
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
در راستای اجراییه اجراییه شماره 9410425633300043 ـ 1394/02/30 مربوط به 
اول محاکم  از شعبه  دادنامه شماره 9309975633300401 ـ 1393/07/29 صادره 
حقوقی قاین، له شرکت تعاونی میزان علیه آقای علی عرب فرزند رضا شخص ثالث 
فرهنگیان-کوثر4   5 فاز  در  واقع  آپارتمانی  مسکونی  واحد  یک  عرب،  فاطمه  خانم 
پالک49)پالک جدید8 با کدپستی97614064935 در طبقه اول ضلع جنوبی خیابان 
با پالک ثبتب 2585B فرعی از1820، 1934، 1935 اصلی بخش 11 قاین با مساحت 
83/71 متر مربع معرفی که با قیمت کارشناسی ششصدمیلیون ریال توقیف گردیده 
فلذا در اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی، در قبال محکوم به از طریق مزایده 
به فروش می رسد ) توضیح این که ملک به مبلغ 378264713 ریال در رهن بانک 
از  مسکن قاین بوده(، شرایط مزایده: 1- جلسه مزایده دوشنبه مورخه1395/09/15 
ساعت 9 لغایت 10 صبح با حضور طرفین و نماینده محترم دادستان در دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری قاین برگزار خواهد شد. 2- متقاضیان می توانند در مدت 5 روز 

قبل از جلسه مزایده از وسایط نقلیه مورد نظر بازدید به عمل آورند.
3- مزایده وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی در مورد فوق، از قیمت پایه شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار و کلیه هزینه های اجرا بر عهده برنده مزایده می باشد.
به حساب سپرده  را  پیشنهادی  برنده مزایده، فی المجلس می بایست ده درصد مبلغ   -4
دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه به حساب مذکور تودیع و فیش مربوطه را ارائه نماید.

5- چنان چه متقاضی پس از برنده شدن انصراف نماید، مبلغ واریزی ودیعه به نفع دولت 
ضبط خواهد شد.

 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین- محمدحسین بنی اسدی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
در راستای نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند، موضوع 
شعبه  از  صادره   1394/07/15 ـ  شماره9409975610400718  دادنامه  مفاد  اجرای 
چهارم دادگاه حقوقی بیرجند، له آقای سید محمد حسینی فرزند سید عباس علیه آقای 
محمود کمال فرزند غالمرضا، یک واحد دامداری به شماره پالک 772 فرعی از 158 
اصلی بخش 9 قاین به مساحت 1345/5 مترمربع واقع در روستای جعفرآباد)2600 
متری شمال شرقی روستا به طوریکه کل عرصه 1345/5 مترمربع و سرایداری 115 
مترمربع و مقدار120 متر مربع مسقف و محصور به ارتفاع 4 متر و مقدار 50 متر مربع 
مسقف و محصور به ارتفاع 3 متر و مقدار 120 مترمربع سایه بان به ارتفاع سه متر و 
152/5 مترمربع حصارکشی یک امتیاز برق سه فاز و همچنین فضا سازی داخلی جهت 
دامها و با مدیرت اجرا متعلق به محکوم علیه در قبال محکوم به و مجموعًا به قیمت 
کارشناسی 821263750 ریال توقیف گردیده فلذا در اجرای ماده 114 قانون اجرای 
احکام مدنی، در قبال محکوم به از طریق مزایده به فروش می رسد، شرایط مزایده: 
1- جلسه مزایده سه شنبه مورخه1395/09/16 از ساعت 9 لغایت 10 صبح با حضور 
طرفین و نماینده محترم دادستان در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین برگزار 
خواهد شد. 2- متقاضیان می توانند در مدت 5 روز قبل از جلسه مزایده از وسایط نقلیه 
مورد نظر بازدید به عمل آورند.3- مزایده وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی در 
مورد فوق، از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار و کلیه هزینه های 

اجرا بر عهده برنده مزایده می باشد.
به حساب سپرده  را  پیشنهادی  برنده مزایده، فی المجلس می بایست ده درصد مبلغ   -4
دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه به حساب مذکور تودیع و فیش مربوطه را ارائه نماید.

5- چنان چه متقاضی پس از برنده شدن انصراف نماید، مبلغ واریزی ودیعه به نفع دولت 
ضبط خواهد شد.

 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین- محمدحسین بنی اسدی

 حق عظیم امام مجتبی)ع( بر بقای اسالم

  امام حسن )ع( شیعه را حفظ کرد

مجتبــی)ع( ا امــام  گــر 
انجــام  را  صلــح  ایــن 
نمــی داد، آن اســام ارزشــی 
نمی مانــد  باقــی  نهضتــی 
و از بیــن می رفــت؛ چــون 
غلبــه  باالخــره  معاویــه 
وضعیــت،  می کــرد.  پیــدا 
ــکان  ــه ام ــود ک ــی نب وضعیت
داشــته باشــد امــام حســن مجتبــی)ع( غلبــه پیــدا 
کنــد. همــه عوامــل، در جهــت عکــس غلبــه امــام 
ــرد؛  ــدا می ک ــه پی ــه غلب ــود. معاوی ــی )ع( ب مجتب
چــون دســتگاه تبلیغــات در اختیــار او بــود. چهــره 
ــه  ــد موج ــه نتوانن ــود ک ــره ای نب ــام چه او دراس
کننــد و نشــان بدهنــد. اگــر امــام حســن )ع( صلــح 
ــر)ص( را از  ــدان پیامب ــام ارکان خان ــرد، تم نمی ک
ــتند  ــی نمی گذاش ــی را باق ــد و کس ــن می بردن بی
ــد.  ــام باش ــل اس ــی اصی ــام ارزش ــظ نظ ــه حاف ک
همــه چیــز به کلــی از بیــن می رفــت و ذکــر 
ــورا  ــان عاش ــه جری ــت ب ــاد و نوب ــام برمی افت اس
ــی)ع(،  ــام مجتب ــود ام ــا ب ــر بن ــید. اگ ــم نمی رس ه
ــهادت  ــه ش ــد و ب ــه بده ــه را ادام ــا معاوی ــگ ب جن
ــام حســین)ع(  ــی بشــود، ام ــر منته ــدان پیامب خان
هــم بایــد در همیــن ماجــرا کشــته می شــد، 
ــدند،  ــته می ش ــد کش ــم بای ــته ه ــاب برجس اصح
ــدند،  ــد کشــته می ش ــم بای ــا ه ــن عدی«ه »حجرب
همــه بایــد از بیــن می رفتنــد و کســی کــه بمانــد و 
ــد و اســام را در  ــا اســتفاده بکن ــد از فرصت ه بتوان
شــکل ارزشــِی خــودش بــاز هــم حفــظ کنــد، دیگــر 

نمی مانــد.  باقــی 
ــن، حــق عظیمــی اســت کــه امــام مجتبــی)ع( ا ی

بــر بقــای اســام دارد. خــود ایــن صلــح و شــرایط 
امــام حســن)ع( همــه اش یــک مکــر الهــی بــود. »و 
مکــرا و مکــرا... « بــود، یعنــی اگــر امــام حســن )ع( 
می جنگیــد و در ایــن جنــگ کشــته می شــد - 
کــه بــه احتمــال قــوی بــه دســت اصحــاب خــودش 
ــد،  ــده بودن ــا را خری ــه آن ه ــان معاوی ــه جاسوس ک
ــه می گفــت: مــن نکشــتم،  کشــته می شــد - معاوی
اصحــاب خــودش کشــتند، بــه عــزاداری هــم 
ــن  ــاب امیرالمؤمنی ــام اصح ــد تم ــت و بع می پرداخ
)ع( را تارومــار می کــرد؛ یعنــی، دیگــر چیــزی 
به نــام تشــیع باقــی نمی مانــد تــا عــد ه ای در 
ــام  ــال، ام ــت س ــد از بیس ــوند و بع ــدا ش ــه پی کوف
ــی  ــزی باق ــًاً چی ــد، اص ــوت کنن حســین)ع( را دع
نمی مانــد، امــام حســن )ع( شــیعه را حفــظ کــرد... 
ــان  ــه جری ــرد ک ــی )ع(کاری ک ــام حســن مجتب ام
ــدا  ــان پی ــری، جری ــرای دیگ ــام در مج ــل اس اصی
ــرا  ــت، زی ــه شــکل حکوم ــه ب ــر ن ــا اگ ــد؛ منته بکن
ممکــن نبــود، الاقــل به شــکل نهضــت جریــان 

پیــدا کنــد.

رهبری و سیره  با کالم 

مــام علــی)ع(: ای مالــک، اگــر هنگام شــب کســی را ا
در حــال گنــاه دیــدی، فــردا بــه آن چشــم نگاهــش 
مکــن، شــاید نصــف شــب توبــه کــرده باشــد و تــو 

نی.  ندا
***

جهــل و تعصــب آن قــدر قدرتمنــد اســت کــه 
ــن  ــی را عی ــح و بردگ ــه صل ــگ را ب ــد جن می توان

آزادی  جلــوه دهــد! جــورج اورول
***

... چــه رنجــی اســت، لذت هــا را تنهــا بُــردن، و 
چــه زشــت اســت، زیبایی هــا را تنهــا دیــدن، و 
چــه بدبختــی  آزاردهنــده ای اســت، تنهــا خوشــبخت 
ــر  ــودن، ســخت تر از کوی ــا ب ــودن! در بهشــت، تنه ب

ــریعتی ــر ش اســت...  دکت
***

ــم  ــه دوست شــان داری ــن از کســانی ک فاصله گرفت
ــان  ــا نش ــه م ــان ب ــه زم ــرا ک ــت، چ ــده اس بی فای
خواهــد داد، هیــچ جانشــینی بــرای آن هــا وجــود 

نخواهــد داشــت. »گوتــه«
***

ــرد  ــک ف ــره ی ــي در چه ــود زیبای ــا کمب ــص ی نق
ــود  ــا کمب ــد، ام ــل مي کن ــوب تکمی ــاق خ را؛ اخ
زیبایــي  چهــره  هیــچ  را؛  اخــاق  نبــود  یــا 
نمي توانــد تکمیــل کنــد. پایــه و بنــاي شــخصیت 
ــن  ــد، و زیباتری ــان مي باش ــر کردارش ــان ها ب انس
خوش اخاق تریــن  بــه  متعلــق  شــخصیت ها 

انسان هاســت. نلســون مانــدال 

بزرگان با کالم 

کتاب بخوانیم هر کجا که شد
ــاب  ــرای کت ــا ب ــول م ــای معم ــی از بهانه ه یک
نخوانــدن، نداشــتن وقــت اســت. وقــت نــدارم یــا 
وقــت نمی شــود، پاســخی اســت همگانــی بــرای ایــن 

ــی؟ ــاب نمی خوان ــرا کت ــه چ ــؤال ک س
واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای خوانــدن کتــاب، وقــت 
زیــاد داریــم؛ امــا بــه آن هــا توجــه نمی کنیــم. بســیاری 
از زمان هــا و مکان هــا، بهتریــن فرصــت را بــرای 
ــا  مطالعــه فراهــم می کننــد. ده دقیقــه ســوار متــرو ی
اتوبــوس می شــویم و تقریبــاً کاری هــم نداریــم و ایــن 
ــاب  ــن فرصــت اســت کــه چنــد صفحــه ای کت بهتری
بخوانیــم. در مطــب دکتــر هســتیم؛ بــر صندلی هــای 
آرایشــگاه تکیــه زدیــم و منتظــر نشســته ایم؛ در 
خیابــان انتظــار دوســتی را می کشــیم و ... تمــام این هــا 
ــد.  زمان هایــی اســت کــه می شــود در آن کتــاب خوان
ــرد.  ــده ک ــاب زن ــا کت ــود ب ــرده را می ش ــای م وقت ه

بیاییــم کتــاب بخوانیــم، هرکجــا کــه شــد.

  فرهنگی

مجلـه نشـنال جئوگرافیک بـرای آن کـه هرکس سـهمی در بهترشـدن 
هوای اطرافش داشـته باشـد، نکاتی بدین شـرح را پیشـنهاد کرده اسـت:

1 - در اسـتفاده از کاغـذ صرفه جویی کنید و سـعی کنید کارهای تان 
را بـدون اسـتفاده از کاغـذ انجـام دهیـد. به طـور مثـال، تا حـد امکان 
قبض هایتـان را از طریـق اینترنـت پرداخـت کنیـد. صرفه جویـی در 
کاغـذ در واقـع به معنای کمتر بریده شـدن درختان اطراف شماسـت، 
کـه هـر سـاله هـزاران هـزار از آن ها بـرای تولیـد انـواع کاغذهایی که 
در طـول روز در اختیـار شـما قـرار می گیرد، تلف می  شـوند و در عین 
حـال بـا این کار زبالـه کمتری تولیدشـده و دی اکسـیدکربن کمتری 

می شـود. تولید 
2 - در سـاخت و انبوه شـدن جنگل ها شـما هم کمک کنید. کاشـت 
هـر نهـال می تواند سـال های سـال هـم خاطره خوشـی برای شـما و 

هـم کمکی به محیط زیسـت تان باشـد.
3 - به انجمن های حمایت از محیط زیست کمک کنید. 

4 - در محـل کار هـم بـه سـبزبودن زمیـن فکر کنیـد. از مدیر بخش 

خـود بخواهیـد کـه برنامـه ای ترتیب دهد کـه کاغذ کمتـری مصرف 
شـده و اسـراف نشـود. برای نوشـتن از هر دو روی کاغذ اسـتفاده کنید.
5 - اگـر بـه سـفر رفتـن فکـر می کنیـد، حتمـاً سـفر بـا قطـار را در 
اولویـت قـرار دهید. زیرا دی اکسـیدکربنی که قطارهـا تولید می کنند 
4 تـا 15 درصـد کمتـر از هواپیماهاسـت. پـس قطار را فرامـوش نکنید.
6 - در مصـرف آب صرفه جویـی کنیـد. اسـراف در آب می توانـد بـه 
ضـرر زمیـن تمام شـود. مثالً زمـان مشـخصی بـرای دوش گرفتن در 

نظـر بگیریـد و آب را بی علـت بـاز نگذارید.
7 - در محلـه خـود جسـتجو کنیـد. می توانیـد از همیـن هفتـه در 
محلـه خود کمی کنـکاش کرده و ببینیـد که سـوپرمارکت ها و دیگر 
مغازه هـا، چطـور زبالـه تولیـد می کننـد و چقـدر می تـوان بـه آن هـا 

نـکات مفیـدی را گـوش زد کرد.
8 - اگـر رودخانـه ای نزدیـک محل سـکونت شماسـت، آن را زیر نظر 
بگیریـد و راه هایـی برای تمیز نگه داشـتن آن به همسـایه ها پیشـنهاد 

کنید.

یکـی از پدیده هایـی که روزبه روز با آن بیشـتر 
مواجـه می شـوم، سـنت جلسـه اسـت. یعنی 
دائمـاً افـرادی آدمی را به جلسـاتی دعوت می کنند 
و قاعدتـاً ذکـر می کنند کـه در آن بزرگانـی هم در 
آن شـرکت دارنـد تـا افـراد رغبـت بیشـتری برای 
شـرکت پیـدا کننـد. تجربـه مـن مؤید چنـد نکته 
اسـت کـه رایـگان و از سـر خیرخواهـی تقدیـم 

می کنـم:
1 -  تقریبـا اکثـر جلسـاتی کـه برگـزار می شـود، 
بی فایـده اسـت یعنی اگـر هـدف یادگرفتن مطلب 
جدیـدی باشـد، بیش از 90 درصد جلسـات به این 
هـدف نمی رسـند. در بیشـتر جلسـات حرف هایی 
کـه در روزنامـه خوانده می شـود را می توان شـنید 
کـه  می شـود  بـدل  و  رد  کلیشـه هایی  اکثـراً  و 
حـاوی نکتـه جدیـدی نیسـت. هرچه سـطح افراد 
شـرکت کننده در جلسـات باالتـر باشـد، بی محتـوا 
بـودن جلسـات شـدیدتر می شـود. وقتـی سـطح 
شـرکت کنندگان کارشناسـان باشـد، شـاید یـک 
حداقـل امیـدی باشـد کـه نکتـه جدیـدی مطرح 
شـود؛ امـا وقتـی پای مسـئوالن کشـور، مدیـران و 
افـراد سرشـناس به میـان می آیـد، بایـد فاتحه آن 
را خوانـد. دیگـر حقیقت اثبات شـده بـرای من این 
اسـت کـه هرچـه تعـداد شـرکت کنندگان بیشـتر 

شـود، عمـق و فایـده جلسـه کمتر می شـود.
2 -  واقعیـت عجیـب و فراگیـری کـه در اکثـر 
کـه  اسـت  ایـن  می شـود،  مشـاهده  جلسـات 
افـراد قبـل از جلسـه اصـاًل روی موضـوع جلسـه 
در  سـیری  شـکم  سـر  از  همـه  نمی کننـد.  کار 
جلسـه شـرکت می کننـد و صرفـاً لـم می دهنـد و 
حرف هـای بدیهـی و صدبـار تکـرار شـده را طوری 
می زننـد کـه گویـی جمـالت حکیمانـه ای بیـان 
می کننـد. اگـر آدمی ظرفیتش کم باشـد، با همین 
جرعـه جرعـه مطالـب سـیراب می شـود، امـا اگـر 
آدمی حسـن یادگیری اش را سـرکوب نکرده باشد، 

از ایـن بی محتوایـی رنـج می بـرد.
3 -  جلسـات نمـاد دیگـری از تنبلـی مـا ایرانیـان 
اسـت. به جـای این کـه سـه سـاعت وقـت بگذاریـم 
و یـک مقالـه انگلیسـی جـدی در مـورد موضوعـی 
بخوانیم، ترجیح می دهیم سـه سـاعت در جلسـه ای 

وقـت تلـف کنیـم )کـه بـا احتسـاب زمـان رفـت و 
آمـد می شـود 5 سـاعت+ خسـتگی( ولـی آن مقاله 
را نخوانیـم. دقیقـاً به همیـن دلیل اسـت که سـطح 
سـواد اکثـر افـراد سرشـناس در ایـران یکـی اسـت. 
چون همه در جلسـات مشـترک حضـور می یابند و 

حرف هـا را صدبـار در ایـن جلسـات می شـنوند.
4 -  جلسـات هرچنـد بـه لحـاظ محتـوا معمـوالً 
بسـیار مبتـذل هسـتند، امـا کارکـرد اصلی شـان 
ایـن  در  افـراد  اسـت.  و شبکه سـازی  البی کـردن 
جلسـات حضـور می یابنـد تـا کسـانی را ببیننـد و 
دیـده شـوند و به حسـاب آینـد و اگـر زمانـی قـرار 
باشـد سـمتی رد و بدل شـود، آن ها نیـز در هنگام 
پیشـنهاد اسـامی، بـه ذهـن بیاینـد. می دانـم بیان 
واقعیـت به این شـکل بی پـرده خیلی زننده اسـت، 

امـا واقعیـت، زننده تـر از ایـن اسـت. 
5 -  بسـیاری از مطالبـی کـه افـراد بیـان می کنند 
واقعـاً با هـدف طرح خـود مطرح می شـود. در یک 
رفتـار منطقـی اگر شـما نکتـه ای دارید که کسـی 
زودتـر آن را گفـت، لزومـی بـه بیـان آن توسـط 
شـما نخواهـد بـود؛ امـا اگـر مسـئله طـرح خـود 
باشـد، بایـد وقـت جلسـه را گرفـت و همـان نکات 
از قبـل بیـان شـده را بـاز بیان کـرد. بایـد در حین 

صحبـت کلمات انگلیسـی رد و بدل کـرد و به یک 
دیـدار یا مأموریـت خارجی، کنفرانـس یا گفتگوی 
خصوصـی با یک شـخص مطرح، مقاله چاپ شـده 
یـا کتـاب خود یا سـخنرانی خود، اشـاره به جلسـه 
یـا گفتگـوی دو نفـره با افراد سیاسـی سرشـناس، 
اشـاره به شـجره خانوادگی – اگر اصالت خانوادگی 
بـرای جمع مهم باشـد- یا اشـاره بـه موفقیت مالی 

شـرکت های زیرمجموعـه اشـاره نمود. 
نفرت انگیـزی  و  بـد  واقعیـت  جلسـات،  در   -  6
کـه همه جـا دیـده می شـود ایـن اسـت کـه افـراد 
یـاد نمی گیرنـد to the point صحبـت کننـد. 
بـه جـای این کـه اصـل حـرف را بزننـد، بیـش از 
می دهنـد  مانـور  جوانـب  و  مقدمـات  روی  حـد 
و معمـوالً اصـل حرف شـان یـا فـدا می شـود و یـا 
تحت الشـعاع حاشـیه های غیرضرور قـرار می گیرد. 
کـم صحبت کـردن، در وقـت مقـرر صحبت کـردن 
و دقیقـاً راجـع بـه موضـوع صحبت کـردن از امـور 
سـاده ای اسـت کـه من ندرتـاً در افـراد دیـده ام که 
در جلسـات رعایت کننـد. به اعتقاد مـن احترام به 

دیگـران منـوط بـه رعایـت ایـن موارد اسـت. 
7 -  اگـر در جلسـه ای فـرد جوانـی باشـد که هنوز 
با آداب شارالتانیسـم در کشـور آشنا نباشد و احیاناً 

اشـتباهی قبل از جلسـه مطالعه کرده باشـد و یک 
نکتـه جدیـد بدانـد و در جلسـه مطرح کنـد، ندرتاً 
کمتر کسـی به جدیدبـودن آن اقـرار می کند و وی 
را تشـویق می کنـد. چیـزی کـه بیشـتر محتمـل 
اسـت، ایـن اسـت کـه در جلسـات بعـد ایـن نکته 
ورد زبـان حاضـران جلسـه قبـل می شـود و حتـی 
اشـاره ای به کسـی که زحمت کشـیده و آن نکته را 

اسـتخراج کرده نمی شـود.
8 -  بخشـی از وقت جلسـات صرف تعارفات لوس 
و بی مزه اسـت. ندرتـاً صراحت کالم دیده می شـود 
و بـه اعتقـاد مـن یکی از مشـخصات افـراد جدی و 
موفـق این اسـت که در کالم شـان صراحـت دارند. 
آن هـا آن قـدر شـجاعت دارنـد که نظرشـان صریح 
بگوینـد و آن قدر برای مخاطبان خـود ارزش قائلند 
کـه اگـر اشـتباه کـرده بـه او بـه صراحـت یـادآور 
شـوند. مـن ندرتـاً مدیر جلسـه ای دیده ام کـه واقعاً 
فعـال جلسـه را اداره کند و تعـارف را بگذارد کنار و 
بحـث را با سـؤاالت جدی، نقدهـای واقعی و صریح 
بـه پیـش ببرد. معمـوالً همـه افـراد وقتی بـا خود 
هزینـه فایـده می کننـد کـه آیـا نقش واقعـی خود 
را در پیـش گیرنـد بـه ایـن نتیجـه می رسـند کـه 
بگـذار وضعیت به همین شـکل ادامه یابد و شـری 

ایجاد نشـود!
9 - در مجمـوع، احسـاس مـن ایـن اسـت کـه 
عمرمان ارزشـمندتر از آن  اسـت که در این جلسات 
تلف شـود و باید کارهای مهم تـری در زندگی برای 
خـود تعریـف کنیم تا به خیل شـرکت کنندگان در 
جلسـات بی حاصـل نپیوندیـم. مـن بـه ایـن بـاور 
رسـیده ام کـه از ایـن جلسـات نوعـاً چیـزی بـرای 
خـود و یـا کشـور حاصل نمی شـود. بهتر اسـت که 
بـا جدیـت بـه موضوعاتـی مشـخص پرداخـت و با 
افـرادی بسـیار معـدود کـه از پرتالش بـودن آن هـا 
مطمئن باشـیم در جلسـاتی بسـیار صریح و جدی 
دسـتاوردها و ایده هـا و آموخته هـا را بـه تبـادل و 
اشـتراک گـذارد. مـن هرچقـدر کـه بـه جلسـات 
پرطمطـراق بدبینم از حلقه های سـاده و بی آالیش 
افـراد زحمت کـش و بی مدعا خوش بینـم. امیدوارم 

مـن و شـما هـم از این دسـته افراد باشـیم. 
)برگرفته از کانال تلگرامی اقتصاد برای همه(

چند نکته ساده 
بـرای داشتن 
زمیـن پـاک

سنت مذموم جلسه در ایران

سال سوم - شماره  135اندیشه
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



برای اولین بار در قاین صورت گرفت
جراحی مغز در بیمارستان شهدا

بــه همــت جــراح و متخصــص  مغــز     و   اعصــاب 
ــل  ــار عم ــن ب ــرای اولی ــن ب ــهدا قای ــتان ش بیمارس
ــر  ــد. دکت ــام ش ــتان انج ــن بیمارس ــز در ای ــی مغ جراح
شــاهین رخشــانی فــر، جــراح و متخصــص مغــز و اعصــاب 
بیمارســتان شــهدا قایــن بــا شــرح حــال مریضــی کــه بــر 
اثــر ســقوط از ارتفــاع 2متــری دچــار شکســتگی قطعــات 
اســتخوانی ســر در ســمت چــپ فورانتــال مغــز شــده بــود 
گفــت: طــی یــک عمــل 1/5ســاعته توانســتیم بــا تخلیــه 
هماتــوم مغــز و خــروج قطعــات اســتخوان شکســته شــده 
نســبت بــه ترمیــم پــرده مغــزی، اقــدام نماییــم. وی افزود: 
ــده  ــت ش ــتگی دس ــار شکس ــن دچ ــار هم چنی ــن بیم ای
ــود کــه توســط پزشــک جــراح عمومــی دســت بیمــار  ب
گــچ گرفتــه شــد. رخشــانی فــر بــا تشــکر از دکتــر قائمــی 
ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجند و دکتــر حمیدی 
ــه طــی  ــن، ک ــان قای ــبکه بهداشــت  و درم سرپرســت ش
ایــن ماه هــای اخیــر نســبت بــه خریــد تجهیــزات و کادر 
ــژه ای داشــته اند  ــات اهتمــام وی پزشــکی شهرســتان قاین
ــوار  ــئولین بزرگ ــن مس ــت ای ــا هم ــم ب ــت: امیدواری گف
نســبت بــه تجهیــز دســتگاه سی تی اســکن مجهزتــر 

ــدام الزم انجــام شــود. ــن اق ــرای بیمارســتان قای ب

فعالیت های جوانان هالل احمر 
قاین به مناسبت سالروز تشکیل 

سازمان جوانان هالل احمر
ــن  ــه ای ــت: ب ــات گف ــر قاین ــالل احم ــس ه رئی
ــور پناه گیــری و نجــات مصدومــان  مناســبت مان
در هنــگام زلزلــه و آشــنایی نونهــاالن بــا نحــوه 
هــالل  فعالیت هــای  اطفاءحریــق،  و  پناه گیــری 
مهدکــودک  در  امــدادی  عملیات    هــای  و  احمــر 
افــزود:  یوســفی  شــد.  برگــزار  اســفدن  حنانــه 
ــدار  ــفدن و دی ــام اس ــهدای گمن ــزار ش ــی م غبارروب

باخانــواده شــهدا از  دیگــر برنامه هــا بــود. 

برگزاری آزمون ارتقا درجه 
امدادگران جمعیت هالل احمر

رئیــس هــالل احمــر قاینــات گفــت: جهــت ارتقــا 
آزمــون،  مهارتــی  و  امــدادی  توانمندی هــای 
ارتقــا درجــه امدادگــران باحضــور کارشــناس امــداد 
ــات  ــر قاین ــالل احم ــت ه ــتان در جمعی و نجــات اس
برگزارشــد. یوســفی اظهارکــرد: در ایــن آزمــون 
40 نفــر از امدادگــران بــا کســب نمــره قبولــی 
ــه 1،2،3  ــب درج ــه کس ــق ب ــون موف ــن آزم در ای
ــالل  ــر در ه ــت: 300 امدادگ ــدند. وی گف ــداد ش ام
ــی را  ــی، تخصص ــای عموم ــات آموزش ه ــر قاین احم

نــد. گرفته ا فرا

رد رشوه دو میلیون ریالی توسط 
مأموران وظیفه شناس

انتظامــي  فرماندهــي  بازرســي  رئیــس 
اســتان گفــت: در اجــراي طــرح مبــارزه بــا 
تیم هــاي  از  یکــي  مخــدر،  مــواد  خرده فروشــان 
ــه  ــاده ک ــر پی ــک عاب ــه ی ــن ب ــتان قای گشــت شهرس
ــا اســترس  داراي وضعیــت ظاهــري خوبــي نبــود و ب
ــکوک  ــود مش ــان ب ــرض خیاب ــور از ع ــال عب در ح
ــو  ــک کیل ــم ی ــي از مته ــوران در بازرس ــدند. مأم ش
و900گــرم تریــاک  کــه داخــل کیســه برنــج جاســاز 
کردنــد.  دســتگیر  را  وي  و  کشــف  بــود،  کــرده 
ســرهنگ ســید حســین حســینی گفــت: متهــم 
چشم پوشــی  و  قانــون  دســت  از  رهایــي  بــراي 
میلیــون  دو  شــده؛  کشــف  مــواد  از  مأمــوران 
ــناس  ــه ش ــوران وظیف ــه مأم ــد را ب ــه نق ــال وج ری
ــن رد  ــوران ضم ــزود: مأم ــد. وی اف ــنهاد مي کن پیش

ــد و  ــه کردن ــورت جلس ــور را ص ــه مذک ــوه، وج رش
ــی  ــل قانون ــیر مراح ــت س ــده جه ــکیل پرون ــا تش ب
ــه  ــد ک ــی کردن ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــم را ب مته
ــا دســتور مقــام قضایــي متهــم بــه جــرم پرداخــت  ب
ــه زنــدان شــد. رشــوه و نیــز حمــل مــواد مخــدر، روان

1میلیارد و400میلیون تومان سهم 
شهرستان قاین از اعتبارات بسیج 

سازندگی استان

فرمانــده ســپاه ناحیــه قایــن در نشســت بــا 
خبرنــگاران شهرســتان بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
هفتــه بســیج در قاینــات اظهــار داشــت: در هفته بســیج 
ســال جاری تبییــن نقــش و معرفــی توانمندی هــا 
ــی  ــال یک ــعار س ــق ش ــیج در تحق ــای بس و ظرفیت ه
از برنامه هــای در دســتور کار اســت، کــه در ایــن 
راســتا اقدامــات یــک ســاله گذشــته در حــوزه اقتصــاد 
ــرهنگ  ــد. س ــد ش ــی خواه ــردم معرف ــه م ــی ب مقاومت
زاده گفــت: ســال گذشــته 1میلیاردتومــان  بــرات 
تســهیالت اشــتغال زایی در جهــت کمــک و ایجــاد 
ــه  ــت ک ــده اس ــت ش ــان پرداخ ــه متقضی ــتغال ب اش
در هفتــه بســیج تعــدادی از ایــن پروژه هــا مــورد 
ــزود: امســال  ــت. وی اف ــرار خواهــد گرف ــرداری ق بهره ب
ــتان  ــهم شهرس ــان س ــون توم ــارد و400میلی نیز1میلی
ــت  ــتان اس ــازندگی اس ــیج س ــارات بس ــن از اعتب قای
کــه تاکنــون600 میلیــون تومــان جــذب و در اختیــار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق متقاضی

کشف مواد مخدر در قاین
گفــت:  قایــن  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــرل  ــگام کنت ــتان، هن ــي شهرس ــوران انتظام مأم
ــه  ــن ب ــد- قای ــور بیرجن ــوري در مح ــاي عب خودروه
یــک کامیــون بنــز مشــکوک شــدند  کــه در بازرســي 
کردنــد.  کشــف  را  تریــاک،  کیلوگــرم   75 آن،  از 
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن رابطــه دو متهــم 
دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع 
افــزود:  معرفــي شــدند. ســرهنگ واعظی  قضایــي 
هم چنیــن مأمــوران انتظامــي شهرســتان هنــگام 
کنتــرل خودروهــاي عبــوري بــه یــک اتوبــوس 
ــو و 550  ــي از آن 39 کیل ــه در بازرس ــکوک ک مش
ــرد: در  ــح ک ــد. وی تصری ــف کردن ــاک کش ــرم تری گ
ــه  ــف و س ــودرو توقی ــتگاه خ ــک دس ــه ی ــن رابط ای
ــل  ــیر مراح ــت س ــده، جه ــکیل پرون ــا تش ــم ب مته

ــد. ــي ش ــي معرف ــع قضائ ــه مراج ــي ب قانون

 دستگیری باند 6 نفره سرقت از 
طالفروشی قاین در سرایان

خبــر  ایــن  تشــریح  در  شــجاع  ســردارمجید 
ــي  ــاي پلیس ــز فوریت ه ــالم مرک ــا اع ــت: ب گف
یــک طالفروشــي در  از  بــر ســرقت  110 مبنــي 
چنــد  تشــکیل  بــا  مأمــوران  قایــن،  شهرســتان 
باتجربــه،  و  زبــده  کارآگاهــان  از  عملیاتــي  تیــم 
ــرده و  ــاز ک ــه آغ ــن زمین ــود را در ای ــات خ تحقیق
ــا تــالش  ــي و انتظامــي و ب پــس از اقدامــات اطالعات
شــبانه روزي پي بردنــد تبهــکاران پــس از ســرقت 
ــواري  ــرایان مت ــتان س ــه شهرس ــن ب ــات از قای طالج
خــودرو  توقــف  دســتور  بالفاصلــه  کــه  شــده اند 
ــي شهرســتان ســرایان   ــوران انتظام ــه مأم ســارقان ب

ــد. ــالم ش اع
کنتــرل  هنــگام  مأمــوران  کــرد:  تصریــح  وی 
خودروهــاي عبــوري بــه یــک پرایــد بــا شــش 
سرنشــین مشــکوک کــه پــس از توقــف و بــا اســتعالم 
ــق  ــودرو  متعل ــه خ ــد ک ــده، دریافتن ــت آم ــه دس ب
بالفاصلــه  کــه  اســت؛  طالفروشــي  ســارقان  بــه 
ــودرو  ــي از خ ــدند و در بازرس ــتگیر ش ــان دس متهم
ــازه  ــه از مغ ــو پســته ک ــرقتي و 10 کیل طالجــات س
خواربارفروشــی ســرقت کــرده بودند،کشــف شــد. 

ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــي اس ــده انتظام فرمان
ــار  ــد اظه ــراف کردن ــود اعت ــرم خ ــه ج ــارقان ب س
داشــت: در ایــن رابطــه یــک خــودرو توقیــف و شــش 
متهــم بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــي 

ــدند. ــي ش معرف

مسابقه کتاب خوانی در بیهود
والیــت  هنــری  و  فرهنگــی  کانــون  مدیــر 
ــی  ــاب و کتاب خوان ــه کت ــت: در هفت ــود گف بیه
»فاطمــه  کتاب هــای  از  کتاب خوانــی  مســابقه 
فاطمــه اســت، ادب در کربــال و جــان جهــان« بیــن 
ــود  ــت بیه ــی والی ــون فرهنگ ــاالن کان ــر از فع 50 نف
ــه 6  ــد و ب ــزار ش ــاب برگ ــه کت ــن روز هفت در دومی
ــت ا...  ــد. نعم ــدا ش ــزی اه ــر جوای ــراد برت ــر از اف نف
ــط  ــاب توس ــد کت ــدای 90 جل ــزود: اه ــان اف اطمین
و  ابتدایــی  دانش آمــوزان  بــه  فرهنگــی  کانــون 
ــای  ــر فعالیت ه ــش از دیگ ــود بخ ــطه اول بیه متوس
ــاب  ــد کت ــت:  600 جل ــود. وی گف ــاب ب ــه کت هفت
توســط یکــی از خیریــن بیهــودی ســاکن مشــهد بــه 

ــد. ــدا ش ــود اه ــون بیه ــه کان کتابخان

بازدید سرزده فرماندار قاینات از 
دبستان و پیش دبستاني هوشمند 

سما قاینات

و  مناسـبت هفتـه کتـاب  بـه  قاینـات  فرمانـداري 
کتاب خوانـی از دبسـتان و پیش دبسـتاني هوشـمند 
دخترانـه سـما قاینـات بـه طـور سـرزده بازدید نمـود از 
کتابخانه و آزمایشـگاه دبسـتان و پیش دبسـتانی دخترانه 
سـما ضمـن بازدید دکتـر کهن ترابـي، تعـدادی کتاب به 
کتابخانـه ایـن آموزشـگاه اهـدا کـرد. فرمانـدار در ادامـه 
از کالس هـا، نمازخانـه،کارگاه خالقیـت و... این دبسـتان 
نیـز بازدیـد و از نزدیـک در جریـان امکانـات، ظرفیت هـا 
و برخـی نیازمندی هـای ایـن آموزشـگاه قـرار گرفـت و 
بـا ابـراز رضایتمنـدي از عملکـرد سـما، قول همـکاري و 
مسـاعدت جهـت ارتقـا مجموعـه سـما در شهرسـتان را 

داد.

اعزام 50 هیأت 
مذهبی قاینات به مشهد  

از  قاینــات  اســالمی  تبلیغــات  اداره  مســئول 
اعــزام 50 هیــأت مذهبــی شهرســتان در ســالروز 
ــهادت  ــالم )ص( ش ــان اس ــر عظیم الش ــت پیامب رحل
امــام حســن مجتبــی )ع( و شــهادت امــام رضــا 
ــالم  ــت االس ــر داد. حج ــدس خب ــهد مق ــه مش )ع( ب
از روســتاهای  افــزود: 15 کاروان پیــاده  علی پــور 
از  را  بــه مشــهد مقــدس  اعــزام  قاینــات مجــوز 
ــا اشــاره  ــد. وی ب ــت کرده ان ــات دریاف ســازمان تبلیغ
ــی،  ــم از اعزام ــه اع ــغ و مبلغ ــت 100 مبل ــه فعالی ب
ــن  ــام اربعی ــی در ای ــرت و بوم ــرح هج ــتقر، ط مس
ــت:  ــات گف ــتاهای قاین ــهرها و روس ــینی در ش حس
در ایــام پایانــی صفــر هرشــب مراســم عــزاداری 
و ســخنرانی بــا حضــور مبلغیــن و روحانیــون در 
مســاجد و هیــأت مذهبــی برگــزار می شــود. وی 
ــأت مذهبــی  گفــت: در روز اربعیــن حســینی 10 هی

ــرد. ــد ک ــزاداری خواهن ــن ع ــهر قای در ش

در دومین نشست تخصصی صنایع دستی مطرح شد

ایجاد خانه صنایع دستی در قاین
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
نشســت  دومیــن  در  قاینــات  گردشــگری  و 
ــا حضــور هنرمنــدان  تخصصــی صنایــع دســتی کــه  ب
و فعــاالن صنایــع دســتی قایــن و بــا موضــوع مشــارکت 
هنرمنــدان در نمایشــگاه  صنایــع دســتی اســتان و 

راه انــدازی خانــه صنایــع دســتی در قایــن برگــزار شــد، 
از کلیــه هنرمنــدان و صنعتگــران شهرســتان خواســت 
تــا بــا آمادگــی کامــل و بســته بندی محصــوالت در ایــن 
ــع دســتی  نمایشــگاه حضــور یافتــه و از حیثیــت صنای
اســتان و شهرســتان دفــاع کننــد. عباســی افــزود: یکــی 
از برنامه هــای صنایــع دســتی جهــت کمــک بــه رشــد 
و تعالــی صنایــع دســتی راه انــدازی خانــه صنایــع 
دســتی می باشــد کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا همــکاری 
و هماهنگــی مکانــی جهــت کمــک بــه رشــد و تعالــی 
ــع  ــه صنای ــاده و خان ــتان آم ــتی در شهرس ــع دس صنای

ــم. ــر کنی ــن را دای دســتی قای

برگزاری دوره تخصصی اسکان 
اضطراری در هالل احمر

از  قایــن  احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
برگــزاری دوره تخصصــی اســکان اضطــراری 
امدادگــران  از  نفــر   30 ویــژه  اردوگاه  برپایــی  و 
ــه  ــات، ب ــتان قاین ــر شهرس ــالل احم ــت ه درجمعی

خبــرداد. روز  دو  مــدت 
ــنایی  ــا را آش ــن دوره ه ــرای ای ــدف از اج ــفی ه یوس
اردوگاه  برپایــی  بــرای  امدادگــران  آمادگــی  و 
اضطــراری در مواقــع بــروز حــوادث دانســت و گفــت: 
ــوری و  ــه صــورت تئ ــر ب ــرادران امدادگ ــر از ب 30 نف

فراگرفتنــد. را  الزم  آموزش هــای  عملــی 

برداشت زرشک 
در دانشگاه آزاد قاین

بــه گــزارش روابــط عمومــي دانشــگاه آزاد قاینــات  
برداشــت زرشــک از اواســط آبــان در واحــد آغــاز 
ــاي  ــئول فض ــور مس ــیدجواد جوادپ ــت. س ــده اس گردی
ســبز واحــد گفــت: بــا عنایــت بــه برداشــت زرشــک از 
910 اصلــه درخــت از بــاغ زرشــک 1/5 هکتــاري واحــد 
ــته بندي  ــک کردن و بس ــس از خش ــه پ ــده، ک ــاز ش آغ

ــردد. ــاي مصــرف مي گ ــه بازاره روان

دهگردشی بخشدار مرکزی به 
روستاهای شیرمرغ، معواج و بیهود

ــی  ــور بررس ــه منظ ــات ب ــزی قاین ــدار مرک  بخش
پروژه هــای  همچنیــن  و  مشــکالت  و  مســائل 
عمرانــی در حــال اجــرا از روســتاهای شــیرمرغ، معــواج، 
ــی از  ــن دهگردش ــی در ای ــود. بیک ــد نم ــود بازدی بیه
ــی  ــن ورزش ــاخت زمی ــت س ــر جه ــورد نظ ــن م زمی
فوتســال ســاحلی در روســتای شــیرمرغ، ســالن ورزشی 
ــه  ــل، خان ــال تکمی ــینه در ح ــاخت، حس ــال س در ح
ــده  ــب ش ــی نص ــت های ورزش ــل س ــالمت و از مح س
ــالح از  ــت اص ــود جه ــتای بیه ــواج؛ ورودی روس در مع
محــل پاســگاه تــا میــدان شــهدا بیهــود، کتابخانــه و از 

ــود.  ــد نم ــر بازدی ــد معب ــان و چن ــفالت خیاب آس
ــور  ــا حض ــه ای ب ــود جلس ــتای بیه ــاری روس در دهی
ــده  ــار و فرمان ــتا، دهی ــورای روس ــای ش ــدار، اعض بخش
ــی  ــا بررس ــد و ب ــکیل ش ــود تش ــگاه بیه ــی پاس انتظام
آتــی  برنامه هــای  موجــود،  مشــکالت  و  مســائل 
ــد. ــرح ش ــی مط ــتگاه های اجرای ــایر دس ــاری و س دهی

اصالح و بازگشایی پیچ خرواج
 

ــن  ــوان یکــی از پرخطرتری پیــچ خــرواج کــه به عن
پیچ هــای محــور قایــن- بیرجنــد، بازگشــایی شــد. 
مدیــرکل راه وشهرســازی اســتان گفــت: عملیــات ایــن 
مســیر اصــالح در یــک بانــد بــه روش روســازی بتنــی 
ــدی  ــت. مه ــده اس ــاز ش ــش آغ ــاه پی ــدود 4 م از ح
ــز 2  ــه خی ــه حادث ــن نقط ــرای ای ــزود: ب ــری اف جعف
میلیــارد و 500 میلیــون تومــان هزینــه شــد. وی بیــان 
ــون در 15  ــی هم اکن ــازی بتن ــات روس ــت: عملی داش
ــال اجراســت. ــن در ح ــد - قای ــاده بیرجن ــر از ج کیلومت

در اختتامیه سرشماری عمومی نفوس ومسکن در قاین عنوان شد : 

سرشماری 33هزارو737خانواردر قاینات

فرمانــدار قاینــات در مراســم اختتامیــه طــرح سرشــماری عمومــی 
نفــوس و مســکن شهرســتان قاینــات گفــت: آن چــه کــه وظیفــه 
همــه مــا و شــما در ایــن آمار گیــری بــوده اســت، بــه اتمام رســیده اســت 
و بایــد منتظــر باشــیم تا نتیجــه آمارگیــری در این شهرســتان مشــخص 
شــود و ببینیــم کــه ایــن آمــار بــه چــه صــورت بــوده اســت. وی گفــت: 
نتیجــه سرشــماری نفــوس  و مســکن به عنــوان یــک واقعیــت در جامعــه 
اســت و بــر اســاس ایــن آمــار بــرای 5 ســال آینــده بایــد برنامــه داشــته 
ــه ســال های قبــل  باشــیم. کهن ترابــی گفــت: اگــر ایــن آمــار نســبت ب
کمتــر شــده و یــا ثابــت مانــده باشــد، خــود یــک زنــگ خطــری اســت 
کــه بایــد یــک برنامــه صحیــح و درســت صــورت گیــرد. وی بــا تشــکر 
ــکن  ــوس مس ــی نف ــماری عموم ــت اندرکاران سرش ــران و دس از آمارگی
ــه  در شهرســتان گفــت: کار شــما بســیار ارزشــمند و بزرگــی اســت، ب
جهــت ایــن کــه ایــن همــکاری شــما دســت همــه مســئولین  کشــور و 
شهرســتان را در ارائــه خدمــات خواهــد گرفــت. معــاون فنــی و آموزشــی 
ــن جلســه گفــت: سرشــماری  ــز در ای ــن نی سرشــماری شهرســتان قای
امســال بــا دقــت ویــژه ای در شهرســتان قاینــات برگــزار شــد و بــا توجــه 
بــه آمــاری کــه داریــم، شهرســتان قاینــات اولیــن شهرســتان در اســتان 

اســت کــه  سرشــماری به طــور کامــل درآن انجــام شــده اســت.

غیرتــی افــزود: در طــی ایــن یــک مــاه، تالش هــای مســتمر 33هــزار 
ــن  ــه از ای ــدند، ک ــماری ش ــات سرش ــتان قاین ــوار در شهرس و737خان
تعــداد 16245خانــوار حــوزه شــهری و17492خانــوار روســتایی بودنــد.  
ــن آمار51/5درصــد خانوارهــای سرشــماری  ــی گفــت: براســاس ای غیرت
شــده روســتایی و 48/5درصــد شــهری بوده انــد . وی تصریــح کــرد: 80 
هــزار مــکان توســط مأموریــن سرشــماری شــده اند. درپایــان مراســم از 
کلیــه دســت اندرکاران سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن شهرســتان 

قاینــات تقدیــر شــد.

گزارش

فرماندار: مسائل حوزه آب درگیر 
مسائل سیاسی و جناحی نشود

فرمانـدار در نشسـت کاری بـا مهندس هاشـمی مقـدم مدیرعامل 
شـرکت آبفاشـهری، اسـتان و سـایر همراهـان و مدیر آبفاشـهری 
قایـن اظهـار داشـت: قاینـات بـا توجـه بـه داشـتن 5 شـهر بزرگترین 
شهرسـتان اسـتان و از گسـتردگی و جمعیـت باالیـی برخوردار اسـت. 
لـذا نیازمنـد توجه و عنایت ویژه مسـئولین اسـتانی در بحث تخصیص 
اعتبـارات می باشـد. وی تصریـح کـرد: بحـث آب، بحثـی شـوخی بردار 
نیسـت و نبایسـتی این حوزه درگیر مسـائل سیاسـی و جناحی شـود 
و امـر خدمت رسـانی بـه مـردم را با مشـکل مواجـه نماید. لـذا اولویت 
اول مـا در شهرسـتان بحـث آب اسـت و تمـام تالش بر این اسـت این 
مایـه حیـات مـردم بـدون هیچ تفاوتـی بین نقاط شـهری و روسـتایی 
در دسـترس عمـوم مـردم باشـد. کهن ترابی خاطرنشـان کـرد: به دلیل 
تعامـل، هم پوشـانی و هم افزایـی بسـیار خوبـی در بیـن مدیـران حوزه 
آب شهرسـتان مشـکالت در کمتریـن زمـان ممکـن مرتفـع می گردد. 
وی خواسـتار تسـریع در اجـرای پروژه فاضالب شـهر قایـن اعم از خط 
انتقـال و تصفیه خانـه، رفـع مشـکل فاضـالب مجتمـع غدیـر و تأمیـن 

بیشـتر آب شـرب آرین شـهر گردید. 
مهنـدس هاشـمی مقـدم مدیرعامل شـرکت آبفا شـهری اسـتان هم در 
ایـن نشسـت، بیان داشـت: بـا وجود همه کمبـود اعتباراتی که در سـال 
گذشـته داشـتیم؛ در برنامه هـای ایـن مدیریت در حوزه آب شـهری این 
شهرسـتان خللـی وارد نشـد و مطالعـات ما هم در این شهرسـتان کامل 
شـده اسـت. وی گزارشـی مفصـل از اهـم برنامه هـا و اقدامـات صـورت 

گرفتـه در شهرسـتان انجـام داده و برنامه هـای آینـده بیان کرد.
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• فالحتی: دولت به وعده های خود عمل کند

 چنــدی قبــل نماینــده قاینــات و زیرکــوه در مجلــس، در گفتگویــی بــا 
روزنامــه خراســان جنوبــی از وضعیــت نامناســب فــوالد قاینــات ســخن 
گفــت: وی در ایــن گفت وگــو بــا بیــان ایــن کــه فــوالد قاینــات در وضعیــت 
ــه در  ــی ک ــه قول های ــر ب ــان ام ــئوالن و متولی ــت: مس ــت، گف ــب اس نامناس
ــن  ــر وارد ای ــورت جدی ت ــد و به ص ــل کنن ــد، عم ــروژه داده ان ــن پ ــورد ای م
قضیــه شــوند تــا مشــکل آن هرچــه زودتــر حــل شــود؛ زیــرا گره هــای ایــن 

پــروژه آن قــدر کــور نیســت کــه نتــوان آن را بــاز کــرد. 
ــوالد  ــروژه ف ــزود: پ ــی« اف ــان جنوب ــا »خراس ــو ب ــم در گفت وگ ــی ه فالحت
ــدن  ــت، مع ــدرو و وزارت صنع ــران ایمی ــه مدی ــه ک ــاس آن چ ــات براس قاین
و تجــارت گفتــه بودنــد، بایــد تاکنــون پیشــرفت فیزیکــی آن بیشــتر از ایــن  
ــا متأســفانه  ــرداری می رســید. ام ــه بهره ب ــاز آن ب ــک ف ــل ی ــود و حداق می ب
مــدت زیــادی اســت کــه یــا تعطیــل اســت یــا هــم  نیمــه تعطیــل و مــن بــه 
عنــوان نماینــده مــردم، بــا مهنــدس »کرباســیان«رئیس ســازمان ایمیــدرو و 
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت جلســه های ویــژه برگــزار کــرده ام. 
بــه گفتــه وی از مهنــدس »کرباســیان« دالیــل و مشــکالت فــوالد را پرســیدم  
او هــم مباحثــی را توضیــح داد و پیگیری هایــی هــم بعــد از آن انجــام 
شــد. وی ایــن موضــوع، را هــم متذکــر می شــود کــه ایــن طــرح جــزو ســه 
طــرح اقتصــاد مقاومتــی اســت و امیدواریــم باتوجــه بــه ایــن موضــوع، دولــت 
ــه  ــت ب ــان کار دول ــل از پای ــا قب ــوالد ت ــه ف ــد، ک ــزی کن ــوی برنامه ری به نح

ــد. ــل برس ــرداری کام بهره ب
ــکاران  ــوز پیمان ــه، هن ــه این ک ــروژه از جمل ــن پ ــکالت ای ــود مش ــا وج  ب
ــر ســر تعییــن شــرکت های  ــا این کــه هنــوز ب ــد و ی خــرد آن معوقاتــی دارن
ــا  ــی مطــرح اســت؛ ام ــروژه وارد شــده اند، مباحث ــن پ ــه ای ــه ب خصوصــی ک
ــه  ــد و ب ــل می دان ــل ح ــائل را قاب ــن مس ــو ای ــن گفت وگ ــی در ای فالحت
نظــر او این طــور نیســت کــه گــره آن گــره کــوری باشــد بلکــه فقــط ورود 
جدی تــر وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت را می طلبــد. وی ابــراز امیــدواری 
کــرده اســت »نعمــت زاده« وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت دســتورات الزم 
را در مــورد ایــن پــروژه بدهــد و اســتاندار خراســان جنوبــی هــم قضیــه را بــه 

ــاز شــود. ــا ب ــن گره ه ــی برســاندکه ای جای
ــد: در شــرایط فعلــی  فالحتــی در بخــش دیگــری از ایــن گفت وگــو می گوی
در جلســاتی کــه بــا معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان ایمیــدرو داشــتم، دربــاره 
ــه  ــان ک ــه کار آن چن ــروژه و این ک ــودن پ ــر فعال ب ــده و غی ــائل پیش آم مس
ــد،  ــوان کردن ــه پیــش نمــی رود، بحــث شــد و دوســتان عن ــد و شــاید ب بای
ــع  ــه جم ــه از دو س ــرمایه گذاران ک ــن س ــه بی ــت ک ــن اس ــده ای ــل عم دلی
ــس  ــتفاده از فاینان ــهم آورده، اس ــه س ــل در زمین ــم کام ــوز تفاه ــد هن بودن
و کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود، صــورت نگرفتــه اســت. بــه عــالوه بایــد 
ــرا مشــخص نبــودن  ســهم هــر کــدام از ســرمایه گذاران مشــخص شــود، زی
ــان  ــه خراس ــود.  روزنام ــدی کار می ش ــه کن ــر ب ــرمایه گذار منج ــهم س س
ــی کــه معــاون  ــر قول ــی در ادامــه ایــن گــزارش آورده اســت، کــه بناب جنوب
وزیرصنعــت، معــدن وتجــارت بــه او )فالحتــی( داده، در مــدت خیلــی 
کوتاهــی شــاید کمتــر از ده روز، ایــن مســائل حــل می شــود، صحبت هایــی 
ــن  ــه در ای ــت ک ــل اس ــا 5 روز قب ــه 4 ی ــوط ب ــد مرب ــرح می کن ــه او مط ک
زمینــه بــا مهندس»کرباســیان« داشــته اســت. او امیــدوار اســت آن چــه کــه 
الزم اســت اتفــاق بیفتــد، هــر چنــد درحــال حاضــر از ایــن پــروژه چیــزی 

ــت.  ــش نیس ــه رضایت بخ ــود ک ــده می ش دی

ــام  ــار و ارق ــو از آم ــن گفت وگ ــن در ای ــوه هم چنی ــات و زیرک ــده قاین نماین
ــد: بحــث  ــد و می گوی ــی می کن ــار بی اطالع ــرد اظه ــکاران ُخ ــات پیمان معوق
ــات  ــوالد قاین ــرمایه گذاران ف ــت و س ــروژه اس ــن پ ــات کالن ای روی معوق
ــرف  ــن از ط ــل از ای ــه قب ــتند، ک ــی هس ــا و قول های ــق تعهده ــر تحق منتظ
ــت.  ــده اس ــرح ش ــی مط ــع دولت ــس و مناب ــن فاینان ــه تأمی ــت در زمین دول
ــاره تأمیــن  فالحتــی تصریــح کــرده اســت، کــه  اگــر آن چــه مســئوالن درب
ــود،  ــق ش ــات تزری ــوالد قاین ــروژه  ف ــه پ ــه بدن ــد ب ــده داده ان ــهیالت وع تس
ــق  ــهیالت تزری ــرا تس ــه چ ــود. این ک ــل می ش ــکالت آن ح ــی از مش خیل
ــدن و  ــت، مع ــئوالن وزارت صنع ــه وی از مس ــت ک ــؤالی اس ــود، س نمی ش
ــوز  ــا هن ــد، ام ــان داده ان ــه متولی ــی ک ــن قول های ــارت دارد و هم چنی تج
ــوالد  ــه ف ــر او کارخان ــه نظ ــاده تر، ب ــارت س ــه عب ــت. ب ــده اس ــق نش محق
ــارات  ــه اعتب ــس و چ ــه فاینان ــی دارد، چ ــن نقدینگ ــه تأمی ــاز ب ــات نی قاین
بــود.  پاســخ گو  را  تعهــدات ســرمایه گذاران  بشــود  تــا  باشــد  دولتــی 
ــدات  ــری تعه ــی یکس ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ ــت: س ــزوده اس وی اف
داشــته اند، کــه مدعــی هســتند بــه بخــش عمــده ای از ایــن تعهــدات عمــل 
ــد.  ــل کن ــش عم ــه تعهدات ــت ب ــه دول ــت ک ــی اس ــون زمان ــد و اکن کرده ان
ــی  ــه جای ــث ب ــن مباح ــد و ای ــرح می کن ــل مط ــری دالی ــم یکس ــت ه دول
رســیده کــه حــاال کارخانــه فــوالد قاینــات در شــرایط مطلوبــی قــرار نــدارد 
ــه را در برخــی از نقــاط دیگــر  در صورتــی کــه شــرایط مشــابه ایــن کارخان

کشــور داریــم کــه خیلــی راحــت و روان کارهــا پیــش مــی رود و طــرح هــا 
ــک شــده اســت. وی  ــا بســیار نزدی ــرداری هــم رســیده ی ــه بهره ب ــه مرحل ب
ــات هــم وجــود دارد  ــوالد قاین ــرای بخــش ف ــن انتظــار ب ــه می دهــد ای ادام
ــن  ــا امیــدواری در مــورد ای ــی ب ــان امــر خیل و هــر چنــد بســیاری از متولی
ــه  ــم. وی ب ــی نمی بینی ــل لمس ــورد قاب ــا م ــد، ام ــت می کنن ــروژه صحب پ
ــج ایــن جلســات  چنــد جلســه  کــه هفتــه قبــل برگزارشــده و منتظــر نتای
اســت اشــاره می کنــد و ایــن موضــوع را هــم یــادآور می شــود کــه هــر 15 
ــار پیشــرفت فیزیکــی پــروژه بــه وی اعــالم می شــود، امــا هنــوز  روز یــک ب

ــوز اســت در شــرایط نامناســبی اســت. ــه هن ک
ــا پیشــرفتی  ــل نیســت، ام ــل تعطی ــور کام ــه ط ــروژه ب ــن پ ــه وی ای به گفت
هــم  نــدارد و تنهــا راهــکار ایــن  اســت، کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

بــرای تحقــق فاینانســی کــه قــول داده تــالش کنــد.

*****
• چرایی یک تأخیر 

ــس  ــال پ ــش س ــی و ش ــس از کلنگ زن ــال پ ــات ده س ــوالد قاین ــروژه ف پ
ــدر خــم  ــا هنــوز ان ــود، گوی ــرای افتتــاح آن تعییــن شــده ب ــی کــه ب از زمان
ــاح کل آن  ــای افتت ــه ج ــر ب ــان ام ــئوالن و متولی ــت و مس ــه اس ــک کوچ ی

ــک آن  ــاز ی ــان ف ــول خودش ــه ق ــا ب ــی از آن ی ــاح بخش ــده افتت ــون وع اکن
ــدارد،  ــات تازگــی ن ــرای قاین ــر ب ــن ام ــه ای ــد. البت ــده می دهن را هــم در آین
ــه همیــن  ــات هســتند، کــه ب ــز در قاین ــرا بســیاری دیگــر از پروژه هــا نی زی
ــه بن بســت رســیده و دچــار توقــف  ــا ب سرنوشــت دچــار شــده اند و عمــاًل ی
کامــل هســتند و یــا رونــد انجــام آن هــا آن قــدر کنــد اســت، کــه نمی تــوان 
ــیاری  ــرد، و بس ــان ک ــا بی ــدازی آنه ــرای راه ان ــخصی را ب ــخ مش ــچ تاری هی
ــت.  ــه اس ــک کوچ ــم ی ــدر خ ــوز ان ــروف هن ــول مع ــه ق ــا ب ــن پروژه ه از ای
پروژه هایــی ماننــد پــادگان، دانشــکده پرســتاری، کتابخانــه مرکــزی، توســعه 
بیمارســتان شــهدای قایــن، هتــل ســه ســتاره، منطقــه نمونــه گردشــگری، 
چندیــن ســالن و پــروژه ورزشــی و... کــه بایــد ســال ها قبــل بــه بهره بــرداری 
ــن طرح هــا  ــای ای ــری از مزای ــا و بهره گی ــاح آن ه ــروز افتت ــا ام می رســید، ام
بــرای مــردم قاینــات بــه رویایــی شــیرین امــا دســت نیافتنــی تبدیــل شــده 
ــت  ــان دول ــال 89 در زم ــد، س ــات بای ــوالد قاین ــال ف ــور مث ــه ط ــت. ب اس
ــه برخــی  ــاری ک ــروز اخب ــاح می شــد. ام ــژاد( افتت ــم)دوره دوم احمدی ن ده
ــده  ــدر ناامیدکنن ــه گــوش می رســد، آن ق ــا ب ــن پروژه ه ــورد ای ــات در م اوق
اســت، کــه فقــط مایــه افســوس و حســرت اســت. در ایــن میــان اگــر هــم 
ــا امیــدی  ــورد آن حساســیتی هســت و ی ــوز در م ــروژه ای هســت کــه هن پ
بــه بهره بــرداری آن مــی رود، ماننــد فــوالد قاینــات بــه دلیــل حجــم بــاالی 
ــر،  ــاص دیگ ــل خ ــی دالی ــا برخ ــت، ی ــه اس ــورت گرفت ــرمایه گذاری ص س
ــت  ــرمایه گذاری و اهمی ــم س ــار حج ــوالد در کن ــن ف ــورد همی ــاًل در م مث
ــات و  ــده قاین ــه نماین ــت، ک ــی اس ــل قول ــه دلی ــا ب ــی امیدواری ه آن، برخ
زیرکــوه در ابتــدای انتخــاب خویــش در مــورد تــالش بــرای راه انــدازی هــر 
چــه ســریع تر آن بیــان نمــود، و پیگیری هایــی اســت کــه تاکنــون صــورت 

داده اســت.
در مــورد دالیــل راکدمانــدن و اصــوالً ایجــاد چنیــن وضعیــت بغرنجــی در 
ــیاری را  ــل بس ــات دالی ــی در قاین ــم عمران ــای مه ــی پروژه ه ــورد برخ م
ــد  ــچ گاه نبای ــان هی ــن می ــه در ای ــه ای ک ــا نکت ــرد. ام ــرح ک ــوان مط می ت
از یــاد بــرود و شــاید بتــوان گفــت، می توانــد شــاه کلید حــل ایــن 
ــرا  ــه چ ــت ک ــی اس ــم و اساس ــؤال مه ــن س ــه ای ــخ ب ــد، پاس ــکل باش مش
ــه دوم  ــی در نیم ــای نفت ــان اوج درآمده ــراً در زم ــه اکث ــا ک ــن پروژه ه ای
دهــه  80 در زمــان دولــت نهــم و دهــم کلنگ زنــی شــدند و بــا توجــه بــه 
بودجه هــای کالن در آن زمــان بــه جهــت افزایــش بی ســابقه قیمــت نفــت 
و درآمدهــای بــادآورده ناشــی از آن و نبــود، مشــکل و مضیقــه مالــی بایــد 
ــه  ــی تاریخچ ــید) بررس ــرداری می رس ــه بهره ب ــام و ب ــه انج ــق برنام طب
بســیاری از ایــن پروژه هــا گــواه ایــن مدعاســت و اصــوالً یکــی از مــواردی 
ــر  ــات ب ــد قاین ــی مانن ــان وی در مناطق ــژاد و حامی ــت احمدی ن ــه دول ک
ــز  ــر آن نی ــه خاط ــد و ب ــور می دادن ــرده و مان ــغ ک ــیار تبلی روی آن بس
موفــق بــه جلــب نظــر و رأی مــردم شــدند وعــده افتتــاح همیــن پروژه هــا 
ــن وضعیــت دچــار شــده اند، به خصــوص کــه در نظــر  ــه ای ــون ب ــود( اکن ب
ــه  ــای اولی ــق وعده ه ــر طب ــا اگ ــن طرح ه ــیاری از ای ــیم، بس ــته باش داش
مســئولین دولــت قبــل بــه موقــع افتتــاح می شــد، مســأله کمبــود بودجــه 
ــای  ــی از تحریم ه ــکالت ناش ــا مش ــی و ی ــای نفت ــت درآمده ــی از اف ناش
البتــه  و  نمی گردیــد  آن هــا  گریبان گیــر  هــم  ایــران  علیــه  ظالمانــه 
مــردم می توانســتند از مزایــای ایــن طرح هــا بهــره گیرنــد. بررســی 
ــود  ــر از کمب ــه غی ــا ب ــن پروژه ه ــه ای ــد داد، ک ــن موضــوع نشــان خواه ای
ــه  ــه ســبب شــده این گون ــته اســت، ک ــز داش ــر نی بودجــه مشــکالتی دیگ

ــی نابســامان، دچــار شــوند. ــه وضعیت ب

وضعیت مبهم فوالد قاینات ده سال پس از کلنگ زنی

 فوالد قاینات 
دریچه پیشرفت یا رؤیایی در دور دست

 برپایی نمایشگاه 
بصیرت عاشورایی درقاین

هفتـه  بـه همـت سـتاد  عاشـورایی  بصیـرت  نمایشـگاه 
بسـیج شهرسـتان قایـن در مجتمـع حوزه هـای مقاومت 
شـهید  خیابـان  در  کاوه  شـهید  و  ناصـری  شـهید  بسـیج 
رجایـی روبـروی بانـک انصـار برپاشـده اسـت. این نمایشـگاه 
کـه در 28غرفـه برپاشـده اسـت بـه مـدت یـک هفتـه صبـح 
ازسـاعت 8 تـا 12 و عصـر از سـاعت16 تـا21 بـرای بازدیـد 
عمـوم دایرخواهـد بـود. بـرات زاده فرمانده سـپاه ناحیـه قاین 
در حاشـیه  افتتـاح ایـن نمایشـگاه گفـت: درایـن نمایشـگاه 
سـعی شـده اسـت که عرصه های مختلـف فعالیت های بسـیج 
بـه تصویر کشـیده شـود تا مـردم بـا گوشـه ای از فعالیت های 
بسـیج آشـنا شـوند. وی یکـی از مهم تریـن اقدامـات بسـیج 
را بحـث اقتصـاد مقاومتـی دانسـت و گفـت: کشـور مـا بـه 
حـول و قـوه الهـی توانسـته اسـت، در ایـن عرصـه گام هـای 
مؤثـری بـردارد کـه دراین نمایشـگاه نیـز بخشـی از مهم ترین 

مأموریت هـای بسـیج بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت.

برگزاری همایش 
رهبر کوچک در قاین 

همایـش رهبـر کوچـک همزمـان بـا سراسـر کشـور در 
مصلـی نمـاز جمعـه قایـن برگـزار شـد. در ایـن همایش 
یـاد و خاطـره شـهید فهمیـده و شـهدای دانـش آموز شـهید 
قایـن و هم چنیـن شـهدای مدافـع حـرم گرامی داشـته شـد. 
در ایـن مراسـم خانـواده تعـدادی از شـهدای مدافـع حـرم 
سـرود،  اجـرای  داشـتند.  حضـور  نیـز  رضـوی  خراسـان  از 
دکلمه خوانـی، ارائـه خاطـرات جانبـاز و فرزنـد شـهید مدافـع 

حـرم و سـخنرانی از اهـم برنامه هـای همایش رهبـر کوچک و 
گرامی داشـت شـهدای دانش آمـوز قایـن بـود. درپایان مراسـم 
از خانواده هـای شـهدای مدافـع حـرم حاضـر درایـن مراسـم 

شـد. تجلیل 

حضور فعاالنه 
پژوهش سرای دانش آموزی قاین

 در نمایشگاه هفته بسیج

پژوهش سـرای دانش آمـوزی قایـن ضمـن حضـور فعال 
دسـتاوردهای  از  برخـی  بسـیج  هفتـه  نمایشـگاه  در 
دسـت  سرنشـین،  بـدون  هواپیماهـای  جملـه  از  خویـش 
و  نجومـی  تجهیـزات  و  لـوازم  هنرجویـان،  سـاخته های 
آزمایشـگاهی، آشـنایی بـا فناوری های هسـته ای و نانـو، نمونه 
اختراعـات دانش آمـوزان و آلبـوم افتخـارات پژوهش سـرا را به 

نمایـش گذاشـت.
بازدیـد آیـت ا... اصفهانی امـام جمعه قاین، سـرهنگ برات زاده 
نهادهـای  و  ادارات  مسـئولین  از  جمعـی  و  سـپاه  فرمانـده 
افتخـارات دانش آمـوزان و  از غرفـه اختراعـات و  شهرسـتان 

هنرجویـان بسـیجی عضـو پژوهش سـرا بازدیـد نمودنـد.

گل زعفران
گل می رسد همیشه به پاییز قاینات
ای زعفـران شکـوه دل انگیـز قاینات

وقتی هوا گرفته و برگ خزان نشست
خوش آمدی بـه کلبـه مه ریـز قاینات

زر می شود زمین تو ای شهر خوب من
بـرخیـز فصـل سرد ز تبریـز قـاینـات

خون می چکـد زقلب گل زعفـرانی ات
یاقـوت سرخ، شاخ گهـر ریـز قـاینات

شهر و دهات پر زطال گشته فی المثل
اسفــاد و اسفـدن ُگـل آبیـز قاینـات

با یک فرآوری همه جا نُقل مجلسی
شال و قبـا نموده سحرخیـز قاینات

از صحنه های ماندنی سرخ و هم کبود
باید گرفت عکس به ُگل ریز قـاینـات

بوی خوشت اگر به جهانی سفر نمود
از خاک خوب و آب زکاریـز قاینـات

سـرریشه های قیمتی سرخ سرخ تو
 از ایـن زمین زنده و زرخیز قاینات

هرچند مدعی شـده جاهـای دیگـری
کی می شود رسیـد بـه شبدیز قاینات

مشهـور پایتخت طال بـوده ای اگر
امروز این حدیث غم انگیز قاینات

فصل بهار ماست که عاشق تر از بهار
آری! بهـار آمـده پاییـز قـاینـات

گفتا شمیم از گل زیبای زعفران
شکـرشکن شوند زنی ریز قاینات

و ادب  شعر 

مرتضی حسینی اسفاد)شمیم( 
مسئول انجمن ادبی بزرگمهر

پنجــره  محــدب  شیشــه های 
کــه فاقــد هــر گونــه نقطــه 
فشــار  قادرنــد  هســتند،  کانونــی 
وارده را توزیــع کــرده و احتمــال 
شکســتگی  یــا  و  ترک خوردگــی 
شیشــه را بــه حداقــل برســانند.

پــس از گذشــت ســالیان دراز و ایجاد 
ــته  ــم گیر در رش ــرفت های چش پیش
مهندســی هــوا فضــا، از زمــان تجربه 
اولیــن پــرواز انســان بــا گالیدرهــای 
ــه مســافرت   ــا تجرب ــدون قــدرت، ت ب
بــا هواپیماهــای غول پیکــری کــه 
هم زمــان  جابه جایــی  توانایــی 
را  بارهای شــان  و  مســافر  صدهــا 
ــداوم  ــور م ــه ط ــر ب ــد، بش ــز دارن نی
بــرای افزایــش کارایــی و بهبــود 
تــالش  هواپیماهــا  آیرودینامیــک 
کــرده و همیــن امــر معجــزه  پــروازی 
ــت. ــه داده اس ــا هدی ــه م ــن را ب ایم
از  هواپیماهــا  اولیــه  طراحــی  در 
پنجره هــای مربعــی شــکل اســتفاده 
می شــد و ایــن نــوع پنجره هــا در 
داشــت.  بســیاری  رواج  زمــان  آن 
ــان  ــرا انس ــود، چ ــن وج ــا ای ــا ب ام
ــا ایــن مــدل پنجــره  مجبــور شــد ت
در  پی درپــی  نســل های  کــه 
خودروهــا  و  منــازل  ساخت و ســاز 
تغییــر  را  اســت  داشــته  کارایــی 
هواپیمــای  کــه  زمانــی  دهــد؟ 
کار  روی  دهــه 1950  در  تجــاری 
آمــد، قابلیت هــای فراوانــی در آن 

گنجانــده شــد. 
ایــن هواپیمــا نســبت بــه مدل هــای 
پیشــین خــود، قــادر بــود تــا در 
ســرعت بیشــتر و ارتفاعــات باالتــری 

از  هواپیمــا  دو  امــا  کنــد.  پــرواز 
ــره ای  ــور غیرمنتظ ــه ط ــوع ب ــن ن ای
از هــم  پــرواز در هــوا  در حیــن 
ــی  ــای واقع ــدند و به معن ــیده ش پاش
کلمــه اجــزای آن متالشــی شــد. 
ــه  ــه چ ــن حادث ــل ای ــتی دلی به راس
دلیــل  بلــه،  باشــد؟  می توانســت 
آن اســتفاده از همــان پنجره هــای 

چهارگــوش بــود. 
ــره،  ــوع پنج ــن ن ــز ای ــه های تی گوش
طــور  بــه  کــه  هســتند  نقاطــی 
ــود  ــار را در خ ــز فش ــی تمرک طبیع
ــاری  ــن فش ــال چنی ــده و اعم گنجان
آن هــا  بیشــتر  تضعیــف  موجــب 
چنیــن  کــه  وقتــی  می شــود. 
معــرض  در  مکــرراً  پنجره هایــی 
ــه   ــد، چهارگوش ــرار می گیرن ــار ق فش
ــروز  ــب ب ــود در آن، موج ــز موج تی

می شــود. فاجعــه ای  چنیــن 
شیشــه های  دیگــر،  ســوی  از 

محــدب پنجــره کــه فاقــد هــر 
هســتند،  کانونــی  نقطــه  گونــه 
توزیــع  را  وارده  فشــار  قادرنــد 
ترک خوردگــی  احتمــال  و  کــرده 
بــه  را  شیشــه  شکســتگی  یــا  و 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــانند. ع ــل برس حداق
مــدور  اشــکال  کلــی  طــور  بــه 
قوی تــر بــوده و در برابــر تغییــر 
ــود  ــتری از خ ــت بیش ــکل مقاوم ش
ــب  ــن ترتی ــد، و بدی ــان می دهن نش
ــار  ــدید فش ــرات ش ــی تغیی ــه خوب ب
درون و بیــرون هواپیمــا را متحمــل 

 . ند می شــو
بــه همیــن دلیــل نصــب پنجره هــای 
ــا  ــد ت ــب ش ــکل موج ــره ای ش دای
به راحتــی  هواپیمــا  مســافران 
بتواننــد در ارتفــاع تقریبــی 35000 
فوتــی از پنجــره هواپیمــا بــه بیــرون 
چشــم انداز  یــک  و  کننــد  نــگاه 

ــد. ــه کنن ــد را تجرب ــاًل جدی کام

چرا پنجره های هواپیما دایره  ای شکل هستند؟ 


