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خشکسالیونکتهسادهای
کهازآنغافلشدیم

ــاران  در هفتــه گذشــته بــارش نعمــت الهــی بــرف و ب
ــی کــه در ســال های اخیــر در  در طــی چنــد روز متوال
ــرت  ــات مس ــود، موجب ــابقه ب ــری کم س ــا ام ــه م منطق
و خوشــحالی همــه مــردم را فراهــم کــرد. بحــران 
ــورد  ــی م ــه نوع ــته ب ــال های گذش ــالی در س خشکس
ــفانه  ــه متأس ــرا ک ــود، چ ــه ب ــرار گرفت ــی ق بی توجه
رویــه کاری برخــی مدیــران و مســئوالن در ایــن مــورد 
ــب  ــانی مناس ــدم اطالع رس ــان کاری را و ع ــی پنه نوع
در جهــت آگاه نمــودن افــکار عمومــی از عمــق بحــران 
خشکســالی و خطــرات و تهدیدهــای ناشــی از آن صورت 
نگرفــت. ایــن کــم توجهــی البتــه ســبب نگردیــد، کــه 
ــار منفــی خــود را در بخش هــای مختلــف  ــن امــر آث ای
ــروز ندهــد و کل منطقــه از اثــرات  اجتمــاع و جامعــه ب
مــورد  در  بمانــد.  بی نصیــب  آن  زیان بــار  و  منفــی 
ایــن امــر تاکنــون صحبت هــا، تحلیل هــا، راه کارهــا 
و... گوناگــون و متنوعــی از ســوی افــراد مختلفــی 
ایــن حــوزه صاحب نظــر  به نوعــی در  کــه هریــک 
ــر  ــه ه ــت، ک ــده اس ــه ش ــد، ارائ ــئول بوده ان ــا مس و ی
ــر  ــوارد را از نظ ــن م ــی از ای ــی یک ــا به نوع ــدام از م ک
گذرانده ایــم. امــا در میــان ایــن انبــوه تحلیل هــا و 
ســخنان البتــه بایــد یــک نکتــه مهــم کــه بایــد مدنظــر 
ــه و  ــدان توج ــر ب ــت کمت ــوان گف ــرد و می ت ــرار گی ق
تأکیــد الزم صــورت گرفتــه اســت، ایــن اســت کــه بایــد 
ــزوالت  ــارش ن ــده کمــی ب ــاد داشــته باشــیم پدی ــه ی ب
آســمانی و حتــی خشکســالی در منطقــه مــا نــه 
پدیــده ای اســتثنایی و غیرمترقبــه کــه امــری معمــول و 
رایــج اســت کــه البتــه برخــی اوقــات به صــورت بســیار 
ــروز و  ــی ب ــادی و طوالن ــالی های متم ــدید و خشکس ش
ــی و خســارات  ــرات منف ــاً اث ــه طبع ــد، ک ــور می کن ظه
گســترده ای نیــز به دنبــال دارد و مــا بایــد خــود را 
ــل،  ــام معض ــوان ن ــه می ت ــر ک ــن ام ــت ای ــرای مدیری ب
ــدان داد،  ــری ب ــابه دیگ ــوان مش ــر عن ــا ه ــران و ی بح
آمــاده کنیــم. توجــه بــه ایــن واقعیــت عینــی و ملمــوس 
و قبــول آن می توانــد در ایــن کــه بتوانیــم مجموعــه از 
راه کارهــای اساســی )نــه صرفــاً یــک یــا چنــد راه حــل 
ــم  ــش عظی ــران و چال ــن بح ــل ای ــرای ح و راه کار( ب
بیابیــم، بســیار مهــم و اساســی اســت. زیــرا تاکنــون در 
ــه شــده اســت، ایــن نکتــه  بســیاری از راه حل هــای ارائ
مهــم مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت و بــر ایــن پیــش 
ــر  ــا بهت ــر و ی ــن ام ــه ای ــوده اســت ک ــتوار ب ــرض اس ف
ــت،  ــذر اس ــت و زود گ ــده ای موق ــران، پدی ــم بح بگویی
ــوده اســت. از  کــه در نتیجــه اثرگــذار و مشکل گشــا نب
ایــن رو بــه نظــر می رســد بایــد در ایــن زمینــه برخــی 
دیدگاه هــا و پیش فرض هــا به طــور اساســی تغییــر 

کنــد.

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

ناطق نوری : خدا خواست تا امام 
خمینی حفظ شود تا انقالب اسالمی

 به پیروزی دست پیدا کند 
ــه  ــا اشــاره ب  عضومجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب

ــت وحــدت و انســجام در پیشــبرد... اهمی

یک فاجعه و تجربه خونین

از شعار بگذریم
به داد مردم برسیم

صحنــه آتــش گرفتــن ســاختمان پالســکو در تهــران و 
بــه آتــش زدن 16 پروانــه عاشــق...

 حذف نسخه های پزشکی  و 
الکترونیکی شدن نسخه ها در 
مرکـز درمانی تأمین اجتماعی

 مدیــر درمانــگاه تأمیــن اجتماعــی قایــن اظهارداشــت: 
طــرح حــذف  نســخه های پزشــکی و ...
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اندیشه

تلنگر

گزارش خبری
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فرماندار قاینات و فرمانده سپاه ناحیه قاینات در تشریح برنامه های دهه فجر بیان کردند: 

افتتاح وکلنگ زنی 192پروژه/ اجرای 237ویژه برنامه به مناسبت دهه فجر
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اسالم

 نگاهی به رویداد  تنبیه دانش آموزان 
در یکی از مدارس قاین

ضعف هایی که عیان شد 
عبرت هایی که باید گرفته شود
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سقفی از جنس پاکی

مـی که از شـهر پاک مـان قاین، دور شـویم ک
و بـه شـهرهای بـزرگ و پـر جمعیـت مثل 
تهـران، اهواز، سـنندج و ... سـفر کنیم، قدر آسـمان 
آبـی و خورشـید تابـان بر فـراز قاین را بیشـتر درک 

خواهیـم کرد.
در شـهرهای بـزرگ، امروزه دیگر شـاید هوای پاکی 
پیـدا نکنیـم کـه بتوانیـم آن را بـه همیـن راحتـی 
گرامـی بداریـم. اگـر بـا همیـن روال در شـهرهای 
بـزرگ گام برداشـته شـود، شـاید آسـمان آبـی و 
خورشـید تابـان بشـود نوسـتالژی آن روزهـای نـه 
چنـدان دور؛ همان طـور کـه در خبرهـا می شـنوید 
ایـن روزهـا بـه جـای این کـه گوینـده خبـر ریـزش 
بـرف را عامـل تعطیلـی مـدارس اعـام کند بیشـتر 
افزایـش آالینده هـا را مسـبب تعطیلـی مـدارس در 
کان شـهرها نقـل می کنـد. بدی همـه این ها عادت 

مـا انسـان ها بـه ایـن اوضـاع نابسـامان می باشـد.
چـه خـوب اسـت مـا سـاکنان شـهرهای کوچـک از 

بـروز چنیـن اوضـاع نابسـامان پیشـگیری کنیـم.
متأسـفانه از نظر آلودگی؛ شـهرهای کشـور عزیزمان 
ایـران جـزء ده شـهر اول آلـوده جهـان می باشـد که 
از اهـواز به عنـوان نخسـتین شـهر آلـوده جهـان نام 

بـرده شـده اسـت. )منبع: رسـانه ملی(
سـؤالی کـه امـروز ممکن اسـت ذهـن ما را بـه خود 
درگیـر کنـد ایـن اسـت کـه چـرا دولـت محتـرم و 
ایـن بحـران  بـرای رفـع  ارگان هـای مربـوط کاری 
انجـام نمی دهنـد و چرا اوضـاع به این وضع رسـیده 
اسـت؟ بـه نظر شـما آیـا همیشـه دولت بایـد کاری 
انجـام دهـد تـا اوضـاع آلودگـی بـه حالـت عـادی 
برگـردد یا بایـد از خودمان شـروع کنیـم؟ در هوای 

پـاک شـهرمان را بیشـتر بدانیم.

محیط زیست

12 بهمن شروع قدرت اسالم

یـک د بـه  بهمـن  وازدهـم 
معنـا، روز شـروع قـدرت 
اسـام اسـت. اگرچـه در 12 
ظاهـراً  هنـوز   ،۵۷ بهمـِن 
نظـام طاغـوت سـِر کار بـود؛ 
امـا در واقـع نبـود. در واقـع 
بـا ورود امـام بزرگـوار، ایـن 
نظـام پوسـیده فاسـد و اصل 
نظـام پادشـاهی - کـه یک رژیـم ارتجاعـی و غلط و 
غیـر انسـانی و غیـر قابـل قبـول بـود - پـوچ و نابود 
شـد و از بیـن رفـت. در واقع »فـاذا دخلتمـوه فانّکم 
غالبـون« بـا ورود امـام مطلبـی کـه خـدای متعـال 
بـه اصحـاب موسـی فرمـود، در مـورد اصحـاب امام 
تحّقـق پیـدا کـرد. وقتـی وارد شـد، خـدای متعـال 
غلبـه را ثبـت کـرد و تمـام شـد. روز مهمـی اسـت. 

می خواهند حقایق انقالب 
را تحریف کنند

دشــمنان می خواهنــد حقایــق انقــاب تحریف بشــود، 
بــه دســت فراموشــی ســپرده بشود؛کســی کــه آشــنا 
باشــد، آگاه باشــد با دنیای کتاب  و مطبوعــات و مقاله، 
می بینــد کــه دشــمنان چــکار دارنــد می کننــد؛ 
ــث و  ــدان خبی ــره خان ــد چه ــعی می کنن ــا س این ه
ــال های  ــا را س ــور م ــه کش ــوی را.... ک ــوس پهل منح
متمــادی بــه عقــب انداختنــد و ملــت ایــران را آن جور 
دچــار مشــکات عظیــم کردنــد بـَـزک کننــد، آرایــش 
کننــد، ســعی می شــود توســط همــان جبهــه مقابــل 
نظــام اســامی. پشــتیبان ها کســانی هســتند کــه بــا 
اصــل انقــاب مخالــف بودنــد، بــا مردمــی کــه انقــاب 
ــه  ــاداری ایــن مــردم ب ــا وف ــد، ب ــف بودن ــد مخال کردن

انقــاب بــه شــدت مخالفنــد.

 برنامه ریزی برای فضای مجازی
ــی  ــِی زندگ ــای حقیق ــروز از فض ــازی ام ــای مج فض
مــا چنــد برابــر بزرگ تــر شــده؛ بعضی هــا اصــًا 
جوانــان  می کننــد؛  تنّفــس  مجــازی  فضــای  در 
هــم ســروکار دارنــد بــا فضــای مجــازی، خــب 
ــن راه را  ــم ای ــا نمی گویی ــگاه اســت... م ــا لغزش این ج
ــی اســت. یــک کســانی  ــه، این کــه بی عقل ــد؛ ن ببندی
نشســته اند، فکــر کرده انــد، یــک راهــی بــاز کرده انــد 
به عنــوان ایــن فضــای مجــازی، از ایــن اســتفاده کنیــد 
ــد  ــران دارن ــد؛ دیگ ــت بکنی ــتفاده ی درس ــا اس منته
ــورها  ــی از کش ــد؛ بعض ــت می کنن ــتفاده ی درس اس
ــن دســتگاه ها را قبضــه  ــق فرهنــگ خودشــان ای طب

کرده انــد. مــا چــرا نمی کنیــم؟

رهبری و سیره  با کالم 

نظـام ع مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  ضـو 
بـا اشـاره بـه اهمیـت وحـدت و انسـجام 
 : انقـالب و نظـام، گفـت  در پیشـبرد اهـداف 
اختـالف و بگـو و مگوهـا هیـچ کدام مشـکالت 

نمی کنـد. حـل  را  کشـور 
حجـت االسـالم و المسـلمین ناطـق نـوری در 
نشسـت شـورای اداری اسـتان قزویـن افـزود: 
بایـد امیـدوار باشـیم کـه بـا عنایـت و توفیـق 
خداونـد اخـالص و وحـدت بیش تـری داشـته 
باشـیم و بـا حسـن خلـق، ظرفیت و سـعه صدر 
بـاال بـه حـل مشـکالت مـردم بپردازیـم. وی با 
اشـاره بـه فرارسـیدن دهه فجـر و تبریـک این 
ایـام، یـاد و خاطـره بنیان گـذار کبیـر انقـالب 
اسـالمی را گرامـی داشـت و ادامـه داد: امـام 
خمینـی )ره( بـرای خـدا بـه پا خواسـت و قیام 
کـرد. وی بـه اتفاق هـای 12 بهمن 57 اشـاره و 
یـادآور شـد: در ایـن روز جـز با عنایـت و توجه 
خداونـد هیـچ چیـز نمی توانسـت حافـظ جـان 
در دسـت  ابـزاری  کـه  باشـد چـرا  )ره(  امـام 
انقالبیـون وجـود نداشـت و حکومـت نیـز در 
اختیـار بختیار بـود و تهدیدهایی وجود داشـت 
کـه اگـر ایشـان بخواهنـد وارد کشـور شـوند، 
ممکـن اسـت هواپیمـای حامـل امـام را بزننـد 

بربایند. یـا 
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ادامـه 
داد: در چنیـن شـرایطی بـه اطـالع امـام )ره( 

رسـاندند کـه در صورت بازگشـت ممکن اسـت 
تهدیـد و خطراتـی باشـد کـه ایشـان در جواب 
فرمـوده بودنـد: من به ملـت ایران قـول داده ام 
اگـر زنـده بمانم بـا آن ها بمانم و اگـر نیز بمیرم 
در بیـن آن هـا بمیـرم و بـه این شـکل بـود که 
ایشـان با آرامـش خاطر و بـدون تردید تصمیم 
بـه بازگشـت بـه میهـن اسـالمی گرفتنـد. وی 
در ادامـه بـه ذکـر خاطـره ای از زمان بازگشـت 
امـام خمینـی )ره( بـه میهـن در روز 12 بهمن 
از  پـس  روز  ایـن  در  گفـت:  و  پرداخـت   57
حضـور امـام در فـرودگاه و رفتـن بـه بهشـت 
زهـرا داخـل خـودروی بلیـزر معـروف شـده و 
بنـده نیـز کـه در آن زمـان طلبـه جوانـی بودم 
جلوتـر از خـودروی ایشـان سـوار یک دسـتگاه 

خـودروی جیـپ زرد رنگـی کـه بـرای ایجـاد 
بی سـیمی وجـود داشـت، شـدم. وی  ارتبـاط 
ادامـه داد: هجـوم جمعیت و اسـتقبال میلیونی 
انقالبیـون از ایشـان در میانـه راه باعـث شـد تا 
اتومبیـل حامـل حضـرت امـام )ره( دچار نقص 
شـده و متوقـف شـود کـه بالفاصلـه خـود را به 
خـودروی امـام رسـاندم و بـه همـراه جمعیـت 
حاضـر کمک کردیم که ایشـان سـوار بالگردی 
شـرایطی  چنیـن  ایجـاد  بـرای  قبـل  از  کـه 
پیش بینـی شـده بـود، شـوند. وی ادامـه داد: 
بنـده بـه همراه امـام )ره( و مرحـوم حاج احمد 
آقای خمینی سـوار بر بالگرد شـدیم اما مسـیر 
و این کـه بایـد کجـا برویـم مشـخص نبـود و 
بنـده بـه خلبـان کـه نمی دانسـت باید بـه کجا 

بـرود گفتـم تـا بـه سـمت بیمارسـتان هـزار 
تخت خوابـی کـه خـودروی خـود را در حوالـی 
آن جـا پارک کـرده بودم، برود. وی یادآور شـد: 
پـس از فـرود بالگـرد در محوطـه بیمارسـتان 
به وسـیله خـودروی یکـی از پزشـکان خـود را 
بـه اتومبیل پیکان بنده رسـانده و پس از سـوار 
شـدن گفتـم کجـا برویـم کـه حـاج احمـد آقا 
اسـم چنـد تـن از بسـتگان و آشـنایان را نـام 
بـرد و قـرار شـد بـه منزل یکـی از آن هـا برویم 
کـه آدرس شـان را نیـز به طور دقیـق در اختیار 
نداشـتیم. وی ادامـه داد: در ایـن شـرایط و در 
حالـی کـه جمعیـت کثیری از مردم در بهشـت 
زهـرا حاضـر بودنـد به همـراه امـام )ره( و حاج 
احمـد آقـا در خیابان هـای تهـران بـه دنبـال 
پیـدا کـردن آدرس مـورد نظر بودیـم و در این 
مـدت 2 سـاعت تقریبـاً کسـی نمی دانسـت که 
امـام کجـا اسـت و حتـی برخـی بـا سـاواک 
ایشـان  آن هـا جویـای  از  تـا  داشـتند  تمـاس 
ناطـق  المسـلمین  و  االسـالم  بشـوند. حجـت 
نـوری اضافـه کرد: پـس از حضور امـام )ره( در 
منـزل یکـی از آشـنایان و اقامـه نمـاز و کمـی 
اسـتراحت ایشـان به مدرسـه رفـاه رفتنـد تا با 
انقالبیـون دیـدار کننـد و بـه ایـن ترتیـب باید 
گفـت کـه خـدا خواسـت تـا امـام حفـظ شـود 
تـا انقـالب اسـالمی شـکوهمند مـا بـه پیروزی 

دسـت پیـدا کند.

ژاپــن  در  دوم  جهانــی  جنــگ  پایــان 
تســلیم شــده بــود، حاصــل کار دو 
ــا  ــود. ب ــه ب میلیــون کشــته و کشــوري مخروب
آن کــه ژنــرال مــک آرتور در کشــتي میســوري 
امضــاي تســلیم را از ژاپني هــا گرفتــه بــود، امــا 
بــا گذشــت یــک مــاه از اســتقرار در پایتخــت 
ایــن کشــور هنــوز امپراتــور هیروهیتــو را 
مالقــات نکــرده بود. سرنوشــت محاکمــه وي و 
پایــان دادن بــه سیســتم امپراتــوري یــا بقــاي 
ــور  ــک آرت ــرال م ــده ژن ــر عه ــوري را ب امپرات
گذاشــته بودنــد. مــک آرتــور از مقامــات ژاپنــي 
ــور را  ــدار از امپرات ــات دی ــه مقدم ــت ک خواس
ــود  ــي ب ــا منف ــخ ژاپني ه ــد. پاس ــم کنن فراه
ــالم  ــت اع ــا عصبانی ــور ب ــک آرت ــي م ــا وقت ام
ــه  ــده ب ــرال برن ــتور ژن ــن دس ــه: ای ــرد ک ک
امپراتــور بازنــده اســت و دیــدار بایــد در دفتــر 
مــن صــورت بگیــرد، آن هــا هــم کوتــاه آمدنــد 
و مســئول تشــریفات دربــار را نــزد مــک آرتــور 
فرســتادند. شــروط دربــار این هــا بــود: امپراتور 
خداســت و کســي از مقامــات درون پایــه حــق 
ــچ عکســي از  ــدارد، هی حضــور در جلســه را ن

دیــدار گرفتــه نشــود 
ــي  ــرال آمریکای و ژن
ــت دادن  ــازه دس اج
بــه  را  او  لمــس  و 

ــد...  خــود نده
وارد  کــه  امپراتــور 
مــک  شــد،  اتــاق 
ــت  ــا او دس ــور ب آرت
از  ســپس  و  داد 

ــه  ــت و ب ــانه او گرف ش
ســمت عــکاس نگهــش 
عکســي  تــا  داشــت 
شــود،  گرفتــه  او  از 
ــور مقدســي کــه  امپرات
بــه  نفــر  میلیون هــا 
خاطــر او بــه کام مــرگ 

حــاال  بودنــد،  رفتــه 
دانش آمــوزان  شــبیه 
حــرف  و  مــؤدب 
شــده  گوش کــن 
بــود. مذاکــره پشــت 
ــاق  ــته اتف ــاي بس دره
ــور در آن  ــاد. امپرات افت
دیــدار از جــا برخاســته 
ــک  ــر م ــود و در براب ب
ــرده و  ــم ک ــور تعظی آرت
خواهــش کــرده بــود بــه 
ــاره  ملــت او فرصــت دوب
برخاســتن بدهــد و تنهــا 
کنــد.  مجــازات  را  او 
مــک آرتــور دســت او را 
صمیمانــه گرفتــه بــود و 

ــوري  ــام امپرات ــه نظ ــرد ک ــت کاري ک در نهای
بــدون محاکمــه نمــاد ژاپــن برقــرار بمانــد تــا 
ــاد  ــام از نم ــا احســاس اتحــاد و اله ــت او ب مل
ــوض  ــزد، در ع ــاره برخی ــور، دوب ســنتي امپرات
ــه  ــي ب ــرداي آن روز در نطق ــد ف ــور بای امپرات
ــن چنــد کلمــه ســاده را مي گفــت:  مــردم ژاپ
» مــن خــدا نیســتم، مــن هیروهیتــو هســتم و 

اشــتباهاتم متأســفم!« بابــت 
شـووا  امپراتـور  یـا  هیروهیتـو  می شـی نوما 
)زاده: 2۹ آوریـل 1۹۰1 - درگذشـت: 7 ژانویه 
1۹۸۹( یکصـد و بیسـت وچهارمیـن امپراتـور 
بـود  تـا 1۹۸۹  بیـن سـال های 1۹26  ژاپـن  
و تـا قبـل از پایـان جنـگ جهانـی دوم وی را 
پسـر آسـمان می خواندنـد. در زمـان حکومـت 
وی ارتـش ژاپـن منچوری را اشـغال کـرد. او با 
آدولـف هیتلـر و بنیتو موسـولینی پیمان اتحاد 
بسـت و بـا آغـاز جنـگ جهانـی دوم دسـتور 
حملـه بـه مسـتعمرات انگلسـتان و فرانسـه در 
جنـوب شـرقی آسـیا را صـادر کـرد، هم چنین 
در سـال 1۹۴1 فرمـان بمـب بـاران بنـدر پرل 

هاربـر آمریـکا را داد. 

* اهـِل کجـا بودنت مهم نیسـت، اهـل و بجا بودنت 
مهـم اسـت، منطقـه زندگیـت مهـم نیسـت؛ منطق  

زندگیـت مهم اسـت.
* هرچی سـطح شـعور و عقلت بیشـتر باشـه، کمتر 
حـرف میزنـی و گاهـاً شـنونده ای؛ هرچـه عقلـت و 
سـوادت کـم باشـه، میخوای تو هـر زمینـه ای اظهار 

نظـر کنی.
* مـا انسـان ها مثـل مـداد رنگـی هسـتیم، شـاید 
رنـگ مـورد عالقـه یکدیگر نباشـیم، امـا روزی برای 
کامـل کردن نقاشـی مان دنبـال هم خواهیم گشـت 
بـه شـرطی کـه این قـدر نتراشـیم همدیگـر را تاحد 

نابودی.

تلنگر

سید امیر کمیلی                                                 
فعال محیط زیست

ناطق نوری : خدا خواست تا امام خمینی حفظ شود 
تا انقالب اسالمی ما به پیروزی دست پیدا کند 

 وقتی یک عکس،تاریخ می شود

من هیرهیتو هستم؛ خدا نیستم

عکــس:   شــرح 
عکســي  ایــن 
ن  و بــد
بــا  هماهنگــي 
بــا  و  امپراتــور 
ــك  ــزي م برنامه ری
آرتــور بــه هنــگام 

در  او  حضــور 
دفتــر مــك آرتــور 
و  شــد  گرفتــه 
رقــت  تصویــر 
انگيــزي از خــداي 
نشــان  را  ژاپــن 

داد! مــي 
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ــرا  ــا ف ــانه ب ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب ــات در نشس ــدار قاین فرمان
ــش  ــم پی ــه بتوانی ــم ک ــت: امیدواری ــر گف ــه فج ــام  ا... ده ــیدن ای رس
ــت:  ــات باشــیم. وی گف ــردم قدرشــناس شهرســتان قاین از پیــش خــادم م
ــد  ــت و تأکی ــت ماس ــی و اولوی ــدف اصل ــا ه ــردم از پروژه ه ــدی م بهره من
ــا  ــود ت ــاح ش ــص افتت ــدون نق ــل و ب ــورت کام ــا به ص ــه پروژه ه ــم ک داری
مشــکل برخــی از پروژه هــا مثــل اســتخر شــنا دوبــاره ایجــاد نشــود. 
ــت  ــن اس ــر ای ــت ب ــا سیاس ــگ زنی ه ــت: در کلن ــان داش ــی بی کهن تراب
کــه پــروژه تأمیــن اعتبــار شــده باشــد و بعــد کلنگ زنــی انجــام شــود. وی 
ــت  ــت و در اولوی ــتور کار اس ــام در دس ــای نیمه تم ــل پروژه ه ــزود: تکمی اف
ــاز  ــاس نی ــود و براس ــنجی می ش ــم نیازس ــد ه ــای جدی ــراردارد و پروژه ه ق
مــردم تعریــف می شــود، امــا اولویــت تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام 
اســت .کهن ترابــی گفــت: در دهــه فجــر 1۹2 پــروژه بــا اعتبــار 1۰۸ 
ــای راه،  ــات در بخش ه ــان در شهرســتان قاین ــون توم ــارد و 5۸۹ میلی میلی
ــان،  ــرق، مســکن، بهداشــت و درم گازرســانی، تأمیــن آب شــرب، تأمیــن ب
کشــاورزی، صنعــت و شــهرداری ها و دهیاری هــا افتتــاح و کلنگ زنــی 
خواهــد شــد، گفــت: اعتبــار ایــن پروژه هــا از محــل اعتبــارات ملــی، تملــک 
ــی و  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــهیالت و س ــت، تس ــتانی،2درصد نف اس

ــن شــده اســت. ــع تأمی ــایر مناب ــارات س اعتب
وی از افتتــاح 73 پــروژه در بخــش جهــاد کشــاورزی بــا اعتبــار6 میلیــارد 
ــا در  ــن پروژه ه ــر داد. وی از مهم تری ــر خب ــتغال زایی  ۸۴ نف ــان و اش توم
ــفر  ــارات س ــل اعتب ــه از مح ــا لول ــال آب ب ــروژه انتق ــش را ۴۸ پ ــن بخ ای
ریاســت جمهــوری بــا اعتبــار ۴ میلیــارد و 13۰ میلیــون تومــان ذکــر کــرد 
ــد  ــوار روســتایی از آن بهره من ــن پروژه هــا 15۰2 خان ــاح ای ــا افتت وگفــت: ب
ــاء  ــروژه احی ــاخص،1۰ پ ــای ش ــر پروژه ه ــن از دیگ ــد. هم چنی ــد ش خواهن
ــان و احــداث ۹ اســتخر در  ــون توم ــار 26۸ میلی ــا اعتب ــوات ب ــت قن و مرم
روســتاهای بــا اعتبــار 1۰۰ میلیــون تومــان اســت. وی از دیگــر پروژه هــای 
ــا  ــاری تحــت فشــار شــرکت ســهامی زراعــی خضــری ب ــن بخــش را آبی ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ــر ک ــان ذک ــون توم ــارد و 11۸ میلی ــار 1 میلی اعتب
ــا  ــن بخــش ب ــروژه در ای پروژه هــای در بخــش راه و شهرســازی گفــت: ۴ پ
اعتبــار هزینــه شــده ۴۴ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون افتتــاح خواهــد شــد کــه از 
ــه طــول  ــاد ب ــد دوم محــور قاین-گناب ــرداری بان ــای شــاخص بهره ب پروژه ه
13 کیلومتــر بــا اعتبــار 16 میلیــارد تومــان و بهره بــرداری بانــد دوم محــور 
ســه راهــی روم-  آفریــز بــه طــول ۹ کیلومتــر بــا اعتبــار 1۴ میلیــارد و 5۰۰ 
ــی  ــه راه ــد دوم محــور اسفشــاد- س ــن بان ــان اســت. هم چنی ــون توم میلی
حــوض ربــاط بــه طــول 1۰ کیلومتــر بــا اعتبــار12 میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون 
تومــان و پــروژه تکمیــل راه روســتایی عباس آبــاد- جــان میــرزا بــه طــول ۸ 
ــرداری می باشــد. ــاده بهره ب ــز آم ــان نی ــارد توم ــار  2 میلی ــا اعتب ــر ب کیلومت
 بــه گفتــه کهن ترابــی در بخــش بهداشــت و درمــان 1۰ پــروژه بــا اعتبــار 
ــرار  ــی ق ــا کلنگ زن ــرداری ی 11 میلیــارد و 3۰ میلیــون تومــان مــورد بهره ب
ــس و  ــعه اورژان ــش توس ــن بخ ــاخص ای ــای ش ــت. از پروژه ه ــد گرف خواه
ــارد و 2۰۰  ــار ۴ میلی ــا اعتب ــن ب ــهدای قای ــتان ش ــز بیمارس ــش دیالی بخ
میلیــون تومــان و تکمیــل زایشــگاه بیمارســتان بــا اعتبــار 1 میلیــارد و 5۰۰ 
ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــاهد آغ ــت: ش ــان داش ــت. وی بی ــان اس ــون توم میلی
ــماره  ــس 115 ش ــگاه اورژان ــداث پای ــامل ) اح ــوزه ش ــن ح ــروژه در ای ۸ پ
ــگاه ســالمت،  ــع ســالمت، پای ــات جام ــز خدم ــن، احــداث مرک 2 شــهر قای

احــداث پانســیون پزشــکان و مرکــز آمــوزش 
ــارد  ــر 5 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــورزی( ب به
بــود.  خواهیــم  تومــان  میلیــون   33۰ و 
ــا  ــایر پروژه ه ــه س ــات در ادام ــدار قاین فرمان
را بدیــن شــرح بیــان نمــود: در بخــش آب و 
ــورد  ــروژه م ــداد ۹ پ ــتایی تع ــالب روس فاض
کــه  گرفــت  خواهــد  قــرار  بهره بــرداری 
3 میلیــارد و ۸5۰ میلیــون تومــان بــرای 
آن هــا هزینــه شــده اســت. از مهم تریــن 
بــه  آبرســانی  بخــش  ایــن  پروژه هــای 
مهدی آبــاد  عــرب،  شــندان  روســتا های 

در بخــش مرکــزی و فتح آبــاد و علــی زنگــی در بخــش نیمبلــوک بــا 
ــوار از  ــه 32۴ خان ــد ک ــان می باش ــون توم ــارد و 1۰۰ میلی ــار 3 میلی اعتب
ــن بخــش  ــر ای ــای دیگ ــد شــد. پروژه ه ــد خواهن نعمــت آب شــرب بهره من
ــار  ــا اعتب ــتاها ب ــانی در روس ــبکه های آبرس ــازی ش ــالح و بازس ــورد اص 3 م
ــه   ــانی ب ــات آبرس ــاز عملی ــی از آغ ــت. کهن تراب ــان اس ــون توم 562 میلی
ــرداد.  ــان خب ــون توم ــار12۰ میلی ــا اعتب ــاهیک ب ــتای ش ــدی روس 35 واح
ــرار خواهــد گرفــت کــه  ــرداری ق ــروژه مــورد بهره ب ــرژی 1۰ پ در بخــش ان
ــرای آن هــا هزینــه  ــارد و  11۴میلیــون تومــان ب ــر 1 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ــعه  ــبکه و توس ــداث ش ــش اح ــن بخ ــم ای ــای مه ــت. از پروژه ه ــده اس ش
بــرق و روشــنایی معابــر شــهر قایــن، خضــری و آرین شــهر بــا اعتبــار 1۰۰ 
میلیــون تومــان می باشــد. پــروژه تأمیــن بــرق و توســعه شــبکه روســتایی در 
روســتاها بــا اعتبــاری بالــغ بــر 1۴۰ میلیــون تومــان و تعویــض کنتورهــای 

الکترونیکــی بــه کنتورهــای قرائــت از راه دور 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 267 میلیــون تومــان از 
دیگــر پروژه هــای مهــم ایــن حــوزه می باشــد.

در بخــش گازرســانی ۴ پــروژه بــا اعتبــار 22 
میلیــارد و 76۰  میلیــون  مــورد بهره بــرداری 
ــه از  ــت ک ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــا کلنگ زن ی
ــه  ــانی ب ــاح گازرس ــاخص افتت ــای ش پروژه ه
اســفدن و ۴ روســتای شهرســتان  شــهر 
میلیــون  و 6۰۰  میلیــارد  اعتبــار 1۰  بــا 
کلنگ زنــی  هم چنیــن  می باشــد.  تومــان 
ــه 23  و آغــاز عملیــات اجرایــی گازرســانی ب
ــا  ــده(  ب ــوک و س ــزی، نیمبل ــای مرک ــتان )در بخش ه ــتاهای شهرس روس

ــرد. ــام می گی ــان  انج ــارد توم ــار 12 میلی اعتب
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــروژه م ــداد 3 پ ــدارس تع ــازی م ــش نوس در بخ
خواهــد گرفــت کــه اعتبــار هزینــه شــده آن بالــغ بــر 5۰۰ میلیــون تومــان 
ــه  ــه 3 کالس ــل مدرس ــش تکمی ــن بخ ــاخص ای ــای ش ــد. از پروژه ه می باش
ــغ  ــه مبل ــده ب ــه ش ــار هزین ــا اعتب ــن ب ــا همــت خیری ــک ب ــتای اندری روس
1۴۰ میلیــون تومــان اســت. پــروژه مهــم دیگــر ایــن بخــش 2 بــاب ســالن 
کارگاهــی در مدرســه مبتکــران شــهر خضــری دشــت بیــاض کــه بــا همــت 
خیریــن محتــرم بــا اعتبــاری بالــغ بــر 3۰۰ میلیــون تومــان ســاخته شــده 
ــه  ــانی ب ــت آبرس ــروژه تقوی ــهری پ ــالب ش ــت. در بخــش آب و فاض اس
ــرداری  شــهرک های ضلــع شــمال شــهر قایــن و مســکن مهــر مــورد بهره ب
ــان  ــون توم ــده آن 77۰ میلی ــه ش ــار هزین ــه اعتب ــت ک ــد گرف ــرار خواه ق

می باشــد.
در بخــش میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 3 پــروژه 
ــده آن  ــه ش ــار هزین ــه اعتب ــت ک ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــش  ــن بخ ــاخص در ای ــای ش ــد. از پروژه ه ــان می باش ــون توم 115 میلی
ــان و  ــون توم ــار 5۰ میلی ــا اعتب ــتای روم ب ــنتی روس ــزی س کارگاه رنگ ری
ــان  ــون توم ــر 62 میلی ــغ ب ــار بال ــا اعتب ــرداری از کارگاه ماشــته بافی ب بهره ب
ــده  ــه ش ــار هزین ــا اعتب ــروژه ب ــکن 3 پ ــاد مس ــش بنی ــد. در بخ می باش
ــه شــامل  ــت ک ــرار خواهــد گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــان م ــون توم 3۰۰میلی
اجــرای طــرح هــادی در روســتاهای شــهرک هاشــمیه و خشــک در بخــش 

ــد. ــزی می باش ــش مرک ــی در بخ ــتای مهموی ــده و روس س
ــده آن  ــه ش ــار هزین ــا اعتب ــروژه ب ــی 2 پ ــهرک های صنعت ــرکت ش در ش
بالــغ بــر 1 میلیــارد و  262 میلیــون تومــان مــورد بهره بــرداری قــرار 
ــی  ــرداری آزمایش ــامل: بهره ب ــش ش ــن بخ ــای ای ــت. پروژه ه ــد گرف خواه
ــن و ســاختمان ایســتگاه آتش نشــانی در  ــی قای ــه شــهرک صنعت تصفیه خان

شــهرک صنعتــی می باشــد.
ــاد  ــا همــکاری بنی ــان ب ــروژه احــداث مســکن مددجوی کمیتــه امــداد 2 پ

ــار 25 میلیــون تومــان را افتتــاح خواهــد کــرد. ــا اعتب مســکن ب
ــا  ــکارم ب ــات روســتای م ــت قن ــروژه مرم ــتان پ ــور عشــایر شهرس اداره ام

ــرد. ــرداری خواهدک ــان را بهره ب ــون توم ــار 35 میلی اعتب
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری پــروژه آبخیــزداری و کنتــرل ســیالب در 
ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب ــا اعتبــار ۴5 میلیــون تومــان ب حــوزه چــدان ب

ــد  ــرار خواه ــرداری ق ــورد بهره ب ــروژه م ــتایی 2 پ ــاون روس ــش تع در بخ
گرفــت کــه اعتبــار هزینــه شــده آن بالــغ بــر 135 میلیــون تومــان می باشــد. 
پروژه هــای مهــم ایــن بخــش افتتــاح چــاه و اســتخر ذخیــره آب و باســکول 6۰ 

ــد. ــی می باش تن
از ســوی اداره بهزیســتی ۴ پــروژه بــا اعتبــار 1 میلیــارد و ۸1۴ میلیــون تومــان 
ــن حــوزه  ــای شــاخص ای ــت. از پروژه ه ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق ــورد بهره ب م
افتتــاح مســکن معلولیــن در شــهرهای نیمبلــوک بــا اعتبــار 1 میلیــارد و 2۰ 
میلیــون تومــان و در آرین شــهر بــا اعتبــار 7۸۰ میلیــون تومــان اســت. حــوزه 
ــات  ــوت ســحر قاین ــرکت یاق ــد بســته بندی ش ــروژه واح ــدن پ ــت و مع صنع
بخــش خصوصــی بــا اعتبــار ۸ میلیــارد تومــان آمــاده بهره بــرداری اســت.که از 
محــل تســهیالت طــرح رفــع موانــع تولیــد نســبت بــه تأمیــن اعتبــار آن اقــدام 

شــده اســت.
 شــهرداری های شهرســتان تعــداد 13 پــروژه مــورد بهره بــرداری قــرار خواهــد 
گرفــت کــه اعتبــار هزینــه شــدی آن بالــغ بــر ۴ میلیــارد و 5۸۸ میلیــون تومان 
می باشــد. از پروژه هــای شــاخص ایــن بخــش شــهرداری قایــن احــداث 
کارخانــه آســفالت ۸۰ تنــی و پــارک امــام علــی )ع(، کــه اعتبــار هزینــه شــده 

بالــغ بــر 2 میلیــارد و 132 میلیــون تومــان می باشــد.
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــزی 1۴ پ ــش مرک ــا در بخ ــای دهیاری ه پروژه ه
ــن ورزشــی، حصارکشــی  ــه شــامل: احــداث زمی ــان ک ــون توم ــر 5۰2 میلی ب
آرامســتان و اجــرای معابــر از پروژه هــای شــاخص می باشــد. پروژه هــای 
دهیاری هــای بخــش نیمبلــوک 11 پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 263 میلیــون 
تومــان کــه شــامل: احــداث ســاختمان آتش نشــانی و دهیــاری، احــداث فضــای 
ــای  ــتان از پروژه ه ــر، حصارکشــی آرامس ــرای معاب ــافر، اج ــارک مس ــبز و پ س

ــد. ــاخص می باش ش

فرمانــده ســپاه ناحیــه قاینــات در جمــع اصحــاب رســانه ضمــن تبریک  
فرارســیدن ایــام  ا... دهــه فجــر گفــت: شــعار محــوری امســال ایــام اهلل 
دهــه فجــر گفت مــان انقــالب اســالمی، زمینه ســاز امنیــت پایــدار و تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی اســت. ســرهنگ بــرات زاده بــا اشــاره بــه ویــژه برنامه هــای 
ــای  ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــات گف ــتان قاین ــر در شهرس ــه فج ده
ــای  ــا و پایگاه ه ــوی حوزه ه ــده از س ــه ش ــای ارائ ــده و برنامه ه ــام ش انج
مقاومــت بســیج امســال 237برنامــه فرهنگــی، اجتماعــی، ورزشــی، آموزشــی 
توســط رده هــای مختلــف بســیج در ایــن ایــام برگــزار خواهــد شــد. وی بــا 
بیــان این کــه برنامه هــای دهــه فجــر بــا مشــارکت گســترده و واگــذاری امــور 
ــاس  ــت: براس ــود گف ــرا می ش ــتان اج ــی مناطــق شهرس ــردم در تمام ــه م ب
برنامه ریزی هــای انجــام شــده تمامــی پایگاه هــای بســیج و حوزه هــا ی 

مقاومــت آذین بنــدی و فضاســازی محیطــی را نیــز در دســتور کار قرارداده اند.
ــه شــدن  ــا نواخت ــه فجــر امســال ب ــای ده ــرات زاده اظهارداشــت: برنامه ه ب
زنــگ انقــالب در کلیــه مــدارس شهرســتان و به صــورت نمادیــن در 
دبیرســتان قهســتان قایــن بــا حضــور مســئولین شهرســتانی آغاز خواهدشــد. 
ــال شــهدای انقــالب در چهــارراه  ــاران تمث ــام جمعــه، گلب ــا ام ــدار ب وی دی
شــهدا و برگــزاری مراســم ویــژه ســال روز ورود حضــرت امــام خمینــی)ره( و 
ــا میــدان  ــاد ت رژه دوچرخه ســواران و موتورســواران از گلــزار شــهدای فرخ آب
امــام )ره( و حضــور در ویــژه برنامــه ایــن روز را از آغازیــن برنامه هــای 
ایام ا...دهــه فجــر اعــالم کــرد. فرمانــده ســپاه ناحیــه قایــن در ادامــه 
ــزاری  ــالمی، برگ ــالب اس ــوع انق ــا موض ــس ب ــگاه عک ــی نمایش ــت: برپای گف
ــالد  ــن می ــر و جش ــان ایثارگ ــش زن ــزاری همای ــی، برگ ــتگاه های صلوات ایس

ــیج،  ــای بس ــان پایگاه ه ــش فرمانده ــزاری همای ــب)س(، برگ ــرت زین حض
دیــدار و دل جویــی از خانــوداه معظــم شــهدای انقــالب، عطــر افشــانی گلــزار 
ــکی  ــای پزش ــزام تیم ه ــاهیک، اع ــهدای ش ــت ش ــا محوری ــن ب ــهدای قای ش
ــه مناطــق محروم،حضــور ســازمان یافتــه در میعادگاه هــای نمــاز جمعــه،  ب
ــا  ویزیــت رایــگان بیمــاران در محــل مصلــی، برگــزاری مســابقات نقاشــی ب
موضــوع انقــالب در واحدهــای بســیج دانــش آمــوزی، محفــل انــس بــا قرآن، 
اعــزام ســخنرانان بــه واحدهــای بســیج دانش آمــوزی بــا موضــوع انقــالب و 
ــط  ــتکباری توس ــک های اس ــنواره مترس ــزاری جش ــتیزی، برگ ــتکبار س اس
بســیج هنرمنــدان، برگــزاری نشســت های منتظــران موعــود، برپایــی ُجنــگ 
ــزاری  ــی، برگ ــل خاطره گوی ــزاری محاف ــتان، برگ ــطح شهرس ــالب در س انق
ــالب در  ــش انق ــوع نق ــا موض ــه ب ــه و دختران ــی مادران ــای آموزش کارگاه ه

تکریــم زن و خانــواده، برگــزاری جشــنواره غذاهــای ســنتی، برگــزاری 
یادواره هــای شــهدا، برگــزاری مســابقات ورزشــی مختلــف و پیاده روی هــای 
ــام ا...  ــای ای ــم برنامه ه ــن و... از اه ــتاهای قای ــا و روس ــی در بخش ه عموم

دهــه فجــر در شهرســتان قاینــات اســت.
ــن  ــام هم چنی ــن ای وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهارداشــت: درای
37پــروژه اقتصــاد مقاومتــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 7۰۰میلیــون تومــان در ســطح 
ــش  ــرات زاده در بخ ــرهنگ ب ــید. س ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــتان ب شهرس
پایانــی ســخنان خــود گفــت: مــردم همیشــه در همــه صحنه هــا حضــور فعالــی 
داشــته اند و عظمــت و شــکوه خــود را در تمامــی مراســمات ملــی و مذهبــی بــه 
نمایــش گذاشــته اند و امســال نیــز باردیگــر در راهپیمایــی گســترده 22بهمــن 

خــود یــک بــار دیگــر ایــن عظمــت را بــه نمایــش خواهنــد گذاشــت.

 فرماندار قاینات  در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد:

افتتاح وکلنگ زنی 192پروژه با اعتباری بیش از 108میلیارد تومان اعتبار در دهه فجر

 فرمانده سپاه ناحیه قاین در تشریح برنامه های دهه فجر در قاینات اعالم کرد:  

اجرای 237ویژه برنامه به مناسبت دهه فجر در قاینات

ــات  ــدار قاین فرمان
از افتتــاح وکلنــگ 
192پــروژه  زنــی 
بالــغ  اعتبــاری  بــا 
ــارد و500  ــر 108ميلي ب
ميليــون تومــان در دهــه 
شهرســتان  در  فجــر 
کهن ترابــی  خبــرداد. 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب

ــوری  ــت جمه ــفر ریاس س
بــرای خراســان جنوبــی 
شــده  پيش بينــی 
ممکــن  افــزود:  اســت، 
اســت تعــدادی از ایــن 
شــاخص  پروژه هــای 
ــا  ــتانی ب ــورت اس ــه ص ب
روحانــی  دکتــر  حضــور 

شــود. افتتــاح 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
بـا توجـه به ایـن که در جهـت اجرای دادنامـه شـماره و۹3۰۹۹7566۰1۰۰23۸ 
صـادره از شـعبه یـک شـورای حـل اختـالف دادگسـتری شهرسـتان قاینـات، له 
آقـای مجتبـی غیاثـی علیـه آقـای محمـد علی پـور یـک قطعـه زمیـن مزروعـی 
بـا مسـاحت 1512۹ مترمربـع متعلـق بـه آقـای قربـان علی پـور واقـع در شـمال 
روسـتای اکبریه )کالته حاجی اسـحاق( دارای سـند مالکیت بـه پالک16۸ فرعی 
از 16۸7 اصلـی بخـش 11 قاینـات توقیـف، فلـذا در اجرای مـاده 114 قانـون اجرای 
احـکام مدنـی، ملـک مذکـور بـا عنایـت بـه دیمـه زار بـودن )کاربـری زراعـی( نزدیکـی 
بـه روسـتای اکبریـه، مسـطح بـودن، خـاک حاصل خیـز رسـی، لومـی و خصوصـًا عـرف 
محـل ارزش بـه روز هـر متـر مربـع 17000 ریـال و ارزش کل بـا مسـاحت 15129 متر 
مربـع 257193000 ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت، از طریـق مزایده به فروش می رسـد، 
شـرايط مزايـده: 1 - جلسـه مزایده  چهارشـنبه مورخـه1395/11/27 از سـاعت9/30 
صبـح الـی 11 صبـح بـا حضـور طرفیـن و نماینـده محتـرم دادسـتان در دفتـر اجـراي 
احـکام  مدنـی دادگسـتري قایـن برگـزار خواهـد شـد.2- متقاضیـان میتواننـد در مدت 5 
روز قبـل از جلسـه مزایـده از مـال مـورد نظـر بازدیـد بـه عمـل آورنـد. 3- مزایـده وفق 
مـاده 128 قانـون اجـرای احکام مدنـی در مورد فـوق، از قیمت پایه شـروع و به باالترین 
قیمـت پیشـنهادی واگـذار و کلیـه هزینه هـای اجـرا بر عهـده برنـده مزایده می باشـد.4- 
برنـده مزایـده، فی المجلـس می بایسـت ده درصـد مبلغ پیشـنهادی را به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری تودیـع و الباقـی را ظـرف یک مـاه به حسـاب مذکـور تودیع و فیـش مربوطه 
را ارائـه نمایـد.5- چنان چـه متقاضـی پـس از برنده شـدن انصـراف نمایـد، مبلـغ واریزی 

ودیعـه به نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد.
گلشاهی - مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان قاین

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
با توجه به این که در جهت اجرای دادنامه شـماره۹۴۰۹۹7566۰2۰۰۰6۹صادره 
از شـعبه دو شـورای حـل اختـالف دادگسـتری شهرسـتان قایـن، له آقـای محمد 
آذریـان علیـه آقـای فرامـز ابراهیمی یک باب منـزل مسـکونی واقع در روسـتای گرماب 
- شـهرک بنیـاد مسـکن متعلـق به آقای احمـد ابراهیمـی دارای مسـاحت 300 متر مربع 
عرصـه و دارای مسـاحت 80 متـر مربـع اعیـان در حـد سـفت کاری می باشـد کـه ملـک 
موصـوف از شـمال و جنـوب بـه کوچـه عـام و از سـمت شـرق بـه منـزل آقـای فرامـرز 
ابراهیمـی توقیـف، فلـذا در اجـرای مـاده 114 قانـون اجرای احـکام مدنی، ملـک مذکور 
بـا قیـد اینکـه فاقد سـابقه ثبت کـه تاکنون برای آن سـند مالکیـت صادر نگردیده اسـت 
شـامل 1 - عرصـه بـه مسـاحت 300 مترمربع از قرار متـری 50000 ریال جمعـًا به مبلغ 
15000000 ریـال 2 - اعیـان بـه مسـاحت 80 متر مربع در حد سـفت کاری از قرار متری 
1200000 ریـال جمعـًا بـه مبلـغ 96000000 ریـال، لذا ملـک موصوف اعـم از عرصه و 
اعیـان بـه مبلـغ 101000000 ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت از طریـق مزایده بـه فروش 
می رسـد،  شـرايط مزايـده: 1 - جلسـه مزایـده  روز دوشـنبه مورخـه1395/11/25 از 
سـاعت9/30 صبـح الـی 11 صبـح بـا حضور طرفیـن و نماینـده محترم دادسـتان در دفتر 
اجـراي احـکام مدنـی دادگسـتري قایـن برگـزار خواهـد شـد.2- متقاضیـان میتواننـد در 
مـدت 5 روز قبـل از جلسـه مزایـده از مـال مـورد نظـر بازدید به عمـل آورنـد. 3- مزایده 
وفـق مـاده 128 قانـون اجـرای احـکام مدنـی در مـورد فـوق، از قیمـت پایه شـروع و به 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی واگـذار و کلیـه هزینه هـای اجـرا بـر عهـده برنـده مزایـده 
می باشـد.4- برنـده مزایـده، فی المجلـس می بایسـت ده درصـد مبلـغ پیشـنهادی را بـه 
حسـاب سـپرده دادگسـتری تودیـع و الباقـی را ظـرف یک ماه به حسـاب مذکـور تودیع و 
فیـش مربوطـه را ارائـه نمایـد.5- چنان چـه متقاضی پـس از برنده شـدن انصـراف نماید، 

مبلـغ واریـزی ودیعـه به نفـع دولـت ضبط خواهد شـد.
گلشاهی - مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان قاین

3 گزارش خبری
هفته نامه فرهنگی اجتماعی

سال سوم - شماره  144
13 بهمن 1395



انتصاب فرمانده سپاه ناحیه قاین به 
سمت معاون هماهنگ کننده سپاه 
انصارا لرضا)ع(خراسان جنوبی

 ســرهنگ بــرات زاده  فرمانــده ســپاه ناحیــه 
بــا حفــظ ســمت به عنــوان معــاون  قاینــات 
خراســان  انصارالرضــا)ع(  ســپاه  هماهنگ کننــده 
ســرهنگ  ایــن،  از  پیــش  شــد.  معرفــی  جنوبــی 
اســماعیلی معاونــت هماهنگ کننــده ســپاه انصــار 

داشــت. برعهــده  را  الرضــا)ع( خراســان جنوبــی 
به عنــوان جانشــین فرمانــده  ســرهنگ اســماعیلی 
ســپاه انصارالرضا)ع(خراســان جنوبــی منصــوب شــد.

آغاز ثبت نام 
اردوی راهیان نور دانشجویی 

 مسـئول دفتـر بسـیج دانشـجویی قاینات بـا اعالم 
آغـاز ثبت نـام اردوی راهیان نور دانشـجویی گفت: 
راهیان نـور یکـی از تأثیرگذارتریـن برنامه هـای فرهنگی 
اسـت و ایـن حرکت هـای فرهنگـی می توانـد بـر قشـر 
جـوان و به خصـوص دانشـجویان بسـیار تأثیرگذار باشـد 
دانشـجویی  بسـیج  راسـتا  همیـن  در  گفـت:  احمـدی 
بـا  گذشـته  سـال های  هماننـد  قایـن  شهرسـتان 
برنامه ریـزی انجـام شـده دو کاراوان بـرادران و خواهران 
را در اسـفند بـه مناطـق جنـوب کشـور اعـزام خواهـد 
کـرد. وی گفـت: دانشـجویان عالقه منـد می تواننـد تـا 
1اسـفند بـا مراجعـه بـه پایگاه هـای بسـیج دانشـگاه ها 
و یـا دفتـر بسـیج دانشـجویی نسـبت بـه ثبت نـام اقدام 
نماینـد، وی گفـت: خواهران در17اسـفند و بـرادران نیز 

21اسـفند اعـزام خواهند شـد. 

ده گردشی بخشدار مرکزی به 
روستاهای مهیار، جبار و کلی

بخشـدار مرکـزی بـه روسـتاهای مهیـار، کلـی و 
جبـار عزیمـت نمـود و ضمـن دیـدار با اهالـی این 
روسـتاها بـه بررسـی مسـائل و مشـکالت آنـان پرداخـت.
بیکـی در بازدید از روسـتای مهیار به بررسـی مشـکالت 
اهالـی از قبیـل احـداث بنـد خاکـی، کمـک به مسـجد 
و.... پرداخـت. وی در ادامـه در روسـتای جبـار از زمیـن 
خواسـت  دهیـار  از  و  نمـود  بازدیـد  پـارک  و  ورزشـی 
بـه فنس کشـی و سـامان دهی زمیـن ورزشـی  نسـبت 

نماید. اقـدام 
در پایان بخشـدار مرکزی در مسـجد تازه تأسـیس شده 
روسـتای کلـی بـا اهالـی ایـن روسـتا دیـدار و بـه ایـراد 

سـخن و بـه بررسـی مسـائل آنـان پرداخـت و از زمیـن 
ورزشـی ایـن روسـتا کـه از طریـق اعتبـارات دهیـاری 
احـداث شـده و در دهـه فجـر امسـال بـه بهره بـرداری 

خواهـد رسـید، بازدیـد کرد.

اردوی آمادگی کارآموز قاینی 
برای مسابقات جهانی

رئیــس مرکــز فنــی و حرفــه ای قایــن از برگــزاری 
بــرق  رشــته  کارآمــوز  ویــژه  آمادگــی  اردوی 
صنعتــی قایــن، بــرای مســابقات انتخابــی المپیــاد 

ــرداد. ــی خب ــی ابوظب جهان
ــرق  ــوز رشــته ب ــی کارآم ــت: محســن زراع ــوم گف مظل
صنعتــی کــه در مســابقات ملــی مهــارت درســال ۹۴ در 
شهرســتان و اســتان مقــام  اول و رتبــه ســوم کشــوری 
را در تهــران کســب کــرده بــود و توانســته اســت جــزء 
6 نفــر برتــر رشــته کنتــرل صنعتــی در ســال های ۹۴ و 
۹5 انتخــاب شــود، خــود را بــرای شــرکت در مســابقات 
انتخابــی المپیــاد جهانــی ابوظبی2۰17آمــاده می کنــد. 
ــار در  ــک ب ــال ی ــر دو س ــاد ه ــن المپی ــزود: ای وی اف
جهــان برگــزار می شــود. از بیــن 6 نفــر منتخــب 3نفــر 
مجــوز حضــور در اردوی تهــران را کســب خواهنــد کــرد 
و پــس از برگــزاری اردو یــک نفــر بــه المپیــاد جهانــی 
2۰17 راه خواهــد یافــت. اردوی آمادگــی ایــن کارآمــوز 
ــن در  ــز قای ــرعی در مرک ــدس ش ــری مهن ــا مربی گ ب
ــرای  ــود را ب ــد خ ــا وی بتوان ــت، ت ــزاری اس ــال برگ ح
ــد  ــد ش ــزار خواه ــفند برگ ــه در اس ــی ک ــابقه نهای مس

ــد. ــاده می کن آم

درخشش شطرنج بازان قاین
 در مسابقات استانی

ســنی  رده هــای  قهرمانــی  شــطرنج  مســابقه 
ــد.13  ــزار ش ــد برگ ــن در بیرجن ــتان اول بهم اس
ــال،  ــر ۸ س ــنی زی ــای س ــن در رده ه ــطرنج باز از قای ش
زیــر 1۰ ســال، زیــر 12 ســال و زیــر 1۴ ســال همــراه 
ــن مســابقه  ــا ۸۰ شــطرنج باز از سراســر اســتان در ای ب
شــرکت داشــتند کــه در رده زیــر ۸ ســال محمدجــواد 
محمــدی ســوم شــد. در رده ســنی زیــر ده ســال امیــر 
محمــد مــرادی بــا اقتــدار قهرمــان شــد. در رده زیــر 12 
ســال علــی چوپانــی نایــب قهرمــان و علیرضــا عســکری 
و مهدیــار عباســی هفتــم و هشــتم شــدند در ایــن رده 
ــر  ــنی زی ــتند. در رده س ــاز حضــور داش ــطرنج ب 22 ش
ــا  ــت، علیرض ــرکت کننده را داش ــن ش ــه بیش تری 1۴ ک
ــاذری به عنــوان ششــم رســید و امیرحســین چدانــی  اب

و محمــد طالبــی هفتــم و نهــم شــدند.

 سانحه رانندگی در 
جاده قاین- بیرجند

در  گفـت:  جنوبـی  خراسـان  راه  پلیـس  رئیـس 
برخـورد یک دسـتگاه سـواری پراید با 5 سرنشـین 
جـاده   35 درکیلومتـر  فـردوس  بیرجنـد  اتوبـوس  بـا 
بیرجنـد بـه قایـن متأسـفانه 3 نفـر از سرنشـینان پراید 

کـه در مسـیر مشـهد بـه بیرجنـد در حرکت بـود در دم 
جـان باختنـد و دو نفر دیگـر مصدوم و توسـط اورژانس 
بـه بیمارسـتان شـهدای قایـن منتقل شـدند. سـرهنگ 
رضایـی علـت تصـادف را انحـراف بـه چـپ خـودروی 

پرایـد در سـبقت غیـر مجـاز اعـالم کـرد.

توقیف خودرو حمل مرغ زنده فاقد 
مجوز بهداشتی در بخش نیمبلوک 

ــت:  ــن گف ــکی قای ــبکه دامپزش ــاون ش ــدم مع مق
و  دامپزشــکی  مابیــن  فــی  همکاری هــای  بــا 
ــا  انجــام  دایــره آگاهــی نیــروی انتظامــی شهرســتان ب
ــی  ــا جابجای ــود ب ــالش می ش ــترک ت ــت های مش گش
ــارزه جــدی  ــور مب ــدون مجــوز بهداشــتی حمــل طی ب
ــی  ــی عملیات ــتا ط ــن راس ــه در همی ــرد ک ــورت گی ص
مشــترک توســط نیروهــای خــدوم دامپزشــکی و نیروی 
انتظامــی خــودرو حمــل مــرغ زنــده فاقــد مجــوز 
ــرایان  ــه را از س ــال محمول ــد انتق ــه قص ــتی ک بهداش
ــه داد: از  ــد. وی ادام ــف گردی ــت توقی ــاد داش ــه گناب ب
محمولــه توقیــف شــده خون گیــری جهــت انجــام 
آزمایشــات الزم به عمــل آورده شــده و محمولــه در 
ــواب  ــدن ج ــا مشخص ش ــتار و ت ــتارگاه کش محــل کش

ــد. ــف گردی ــده توقی ــتار ش ــرغ کش ــش م آزمای

گشت مهربانی در روستای اندریک

تیــم گشــت مهربانــی در شهرســتان قایــن حــدود 
1ســال اســت کــه کار خــود را بــا حضورتعــدادی  
ــرده اســت و  ــاز ک ــی آغ ــی و اجتماع ــن فرهنگ از فعالی
ــی فعالیت هایــی را در  ــه هیــچ ارگان ــدون وابســتگی ب ب
روســتاهای محــروم شهرســتان انجــام می دهــد. گــروه 
ــال  ــه امس ــه ای ک ــن برنام ــی در پنجمی ــت مهربان گش
ــدای ورود  ــت. در ابت ــک رف ــه روســتای اندری داشــت ب
ــروه وارد  ــردم روســتا، گ ــا اســتقبال بســیار خــوب م ب
ــن  ــهدا ای ــزار ش ــی م ــس از غبارروب ــده و پ ــتا ش روس
ــتا و  ــردم روس ــن م ــی در بی ــای متنوع ــتا برنامه ه روس

ــد. ــزار ش ــان برگ ــودکان و نوجوان ــوص ک به خص
میــرزازاده مســئول گــروه گشــت مهربانــی گفــت: 
ــا  ــتیم ب ــتا داش ــن روس ــرای ای ــه ب ــی ک دربرنامه های
توجــه بــه ایــن کــه در آســتانه دهــه فجــر قــرار داریــم، 
تصمیــم بــر ایــن شــد کــه در کنــار خدماتــی کــه انجــام 
داده می شــود یــک جشــن مردمــی هــم برگــزار شــود. 
ــه شــد از حضــور  ــم گرفت ــن تصمی ــزود: هم چنی وی اف
آتش نشــانان نیــز اســتفاده شــود و نــکات ایمنــی 
ــود.  ــر داده ش ــتاها تذک ــردم روس ــه م ــا ب ــط آن ه توس
وی بــا بیــان ایــن کــه در اجــرای ایــن طــرح نیروهــای 
ــکاری  ــا هم ــا م ــون ب ــان تاکن ــت و درم ــبکه بهداش ش

خوبــی داشــته اند کــه جــای تشــکر دارد.گفــت: درایــن 
ــگان توســط پزشــک انجــام شــد و  ــت رای ــه ویزی برنام
داروهــا بــا قیمــت مناســب تر در اختیــار بیمــاران قــرار 

گرفــت.
ــای  ــر برنامه ه ــی از دیگ ــهید رازق ــواده ش ــدار باخان دی
ایــن گــروه بــود. برگــزاری کالس هــای مشــاوره، 
ســبک زندگــی اســالمی، برگــزاری مســابقات در بیــن 
ــروه  ــادی گ ــگ ش ــش و جن ــرای نمای ــان، اج نوجوان
ــک روزه  ــای  ی ــم برنامه ه ــات از اه ــرخ قاین ــالی س ط

ــود.  ــک ب ــتای اندری ــی در روس ــت مهربان گش

کشف 53 میلیون ریال 
کاالي قاچاق در قاین 

فرمانــده انتظامــي شهرســتان قاین گفــت: مأموران 
انتظامــي شهرســتان، هنــگام کنتــرل خودروهــاي 
عبــوري بــه دو دســتگاه اتوبــوس مشــکوک شــدند کــه 
در بازرســي از آن هــا36۰ کیلوگــرم برنــج خارجــی، 26 
کیلوگــرم پارچــه و دو دســتگاه بخــاری خارجــی، کــه 
ــرهنگ  ــد. س ــود را کشــف کردن ــل ب ــوز حم ــد مج فاق
واعظــی افــزود: ارزش ریالــي کاالهــاي قاچــاق 53 
میلیــون ریــال اســت. وی تصریــح کــرد: در ایــن رابطــه 
ــه مراجــع  ــده ب ــا تشــکیل پرون دو متهــم دســتگیر و ب

قضایــي معرفــي شــدند.

اجرای طرح خادم برای 
500خانوار قاینی 

هالل احمـر  جمعیـت  پـرورش  و  آمـوزش  معـاون 
بـرای  »خـادم«  طـرح  اجـرای  اعـالم  بـا  اسـتان 
آمـاده  »خانـواده  طـرح  گفـت:  قاینـی  خانـوار   5۰۰
در  مخاطـرات« بـا عنـوان خـادم در خراسـان جنوبـی 
اجـرا می شـود. مسـلم حسـینی افـزود: ایـن یـک برنامه 
کشـوری اسـت کـه 25۰هـزار خانـوار در کل کشـور در 
ایـن طـرح، آموزش های سـرپایی را با مراجعـه دواطلبان 
بـه درب منـزل دریافت خواهنـد کرد. وی اظهارداشـت: 
23۰۰خانـوار خراسـان جنوبـی تحت پوشـش این طرح 

می گیرنـد. قـرار 
وی بابیـان این کـه بـرای اجرای این طـرح اعتبارات الزم 
بـرای آن در نظر گرفته شـده اسـت و سـهم شهرسـتان 
قایـن بـرای اجـرای ایـن طـرح حدود35۰میلیـون ریال 
اسـت. حسـینی بـا بیـان ایـن کـه ۴6 مربـی در اجـرای 
ایـن طرح همـکاری خواهند داشـت. وی با بیـان این که 
گفـت:  می شـود،  اجرایـی  مرحلـه   12 در  طـرح  ایـن 
2مرحلـه در 3ماهـه آخـر سـال ۹5و بقیـه مراحـل در 
سـال ۹6 انجام خواهد شـد. وی گفت: سـهم شهرسـتان 
قاینـات 1۰مربـی اسـت. حسـینی هـدف اجـرای ایـن 
طـرح را آشـنا کـردن خانواده هـا بـا راه کارهـای اولیـه 
نجـات در هنـگام بـروز حـوادث  دانسـت و افـزود: در 
اجـرای ایـن طـرح به دنبـال ایـن هسـتیم کـه در هـر 
خانـواده یـک امدادگـر تربیـت کنیـم. حسـینی گفـت: 
مناطـق آسـیب پذیر در هـر شهرسـتان از اولویت هـای 
اجـرای طـرح بـوده که تشـخیص ایـن مناطق بـر عهده 
کمیتـه خـادم در هـر شهرسـتان اسـت. وی افـزود: این 
طـرح تـا سـال1۴۰۰برای همـه خانوارهـای کشـور اجرا 

شـد.  خواهد 

حذف نسخه های پزشکی  و الکترونیکی شدن 
نسخه ها در 

مرکز درمانی تأمین اجتماعی
 

ــرح  ــت: ط ــن اظهارداش ــی قای ــن اجتماع ــگاه تأمی ــر درمان مدی
ــخه در  ــدن نس ــی ش ــکی و الکترونیک ــخه های پزش ــذف نس ح
مراکــز ملکــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حــال اجراســت و تاکنــون  
ــده  ــه آین ــن طــرح در 6 اســتان کشــور اجــرا شــده اســت و از هفت ای
ایــن طــرح رســماً در خراســان جنوبــی کلیــد خواهــد خورد. شهرســتان 
قاینــات به عنــوان اولیــن مرکــز طــی چنــد روز گذشــته به صــورت غیــر 
رســمی کار را آغــاز کــرده اســت. دکتــر ســبحانی گفــت: بــا توجــه بــه 
ایــن کــه در آغازیــن روزهــای اجــرای ایــن طــرح ممکــن اســت وقــت 
بیشــتری از بیمــار گرفتــه شــود تــا اطالعــات آن هــا به صــورت کامــل 
در سیســتم ثبــت شــود، لــذا درخواســت مــا از بیمــاران ایــن اســت کــه  
بــا صبــر و حوصلــه بــا پزشــکان درمانــگاه تأمیــن اجتماعــی همــکاری 
ــار  ــت: بیم ــرح گف ــن ط ــرای ای ــه روش اج ــاره ب ــا اش ــد.  وی ب نماین
ــی  ــق نوبت ده ــه طب ــتن دفترچ ــت داش ــا دردس ــته ب ــد گذش همانن
قبلــی بــه پزشــک مراجعــه می کنــد و پزشــک نیــز بــا بارگــذاری بارکــد 
ــی  ــک اطالعات ــل وی در بان ــخصات کام ــت مش ــار و ثب ــه بیم دفترچ
ــد و شــبکه  ــت مراجعــه را ثبــت می کن موجــود ســوابق بیمــاری و عل
ــزود:  ــود. وی اف ــد ب ــکان خواه ــترس پزش ــاران در دس ــات بیم اطالع
پزشــک از ثبــت علــت حضــور بیمــار و تشــخیص نــوع بیمــاری نســبت 
بــه ثبــت داروهــا بــه صــورت الکترونیکــی اقــدام و نســخه قبــل از خارج 
می شــود. ارســال  داروخانــه  بــه  پزشــک  اتــاق  از  بیمــار  شــدن 
ــتم  ــز در سیس ــا نی ــتفاده داروه ــتور اس ــت: دس ــبحانی اظهارداش س
ثبــت شــده و بــدون دخالــت کارمنــدان داروخانــه روش اســتفاده دارو 
ــا  ــورت خوان ــه ص ــژه  و ب ــب های وی ــر روی برچس ــتم  ب ــط سیس توس
ذکــر می شــود و کارمنــدان داروخانــه فقــط دســتورات پرینــت گرفتــه 
ــن طــرح  ــرور ای ــه م ــر روی دارو می چســبانند. وی گفــت: ب شــده را ب
ــن در  ــد ای ــن بع ــود و م ــرا می ش ــز اج ــگاه نی ــوژی و آزمایش در رادیول
مراجعــات بعــدی بیمــار، دیگــر نیــازی بــه در دســت داشــتن داروهــا 
و یــا آزمایشــات و عکس هــای رادیولــوژی توســط بیمــار نیســت 
ــن  ــی تأمی ــز ملک ــکان در مراک ــط پزش ــه توس ــی ک ــه داروی و هرگون
ــرای بیمــار تجویــز شــده اســت در ایــن بانــک اطالعاتــی  اجتماعــی ب
نشــان داده می شــود. وی هم چنیــن از خطــا دادن سیســتم در هنــگام 
تجویــز دارویــی کــه در داروخانــه موجــود نیســت و یــا تداخــل دارویــی 
خبــر داد وگفــت: درایــن روش در زمــان تجویــز دارو در صــورت عــدم 
موجــودی خطــا داده و دارو ثبــت نمی شــود و هم چنیــن اگــر تداخــل 
دارویــی وجــود داشــته باشــد، نیــز ایــن موضــوع توســط سیســتم اعالم 
ــت:  ــه گف ــن در ادام ــی قای ــن اجتماع ــگاه تأمی می شــود. رئیــس درمان
ــار توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی کلیــد  ــرای اولین ب ایــن طــرح ب
ــتورات وزارت  ــق دس ــر طب ــی ب ــال های آت ــی س ــت و ط ــورده اس خ
بهداشــت در ســایر مراکــز درمانــی نیــز اجرایــی خواهــد شــد و بــه مرور 
زمــان بــا آمــاده کــردن زیرســاخت ها دفترچــه حــذف وکارت هوشــمند 

ــز خواهــد شــد. ــن دفترچه هــای تأمیــن اجتماعــی نی ــز جایگزی نی

گزارش خبری

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
در راستای مفاد اجراییه شماره 9510425634100074 - 1395/08/09 مربوط به دادنامه شماره 
9509975634100475 - 1395/06/25 صادره از شعبه دوم محاکم حقوقی )خانواده( قاین، له 
خانم ملیحه جمالی قنبرآبادی فرزند محمدحسین و علیه آقای حسن ساالری فرزند غالمعلی، یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40.40 تحت پالک 103 - اصلی واقع در 
بخش 11 قاینات به نشانی: قاین - حاشیه خیابان امام خمینی )ره( متعلق به محکوم علیه و الباقی 
به نام ورثه مرحوم غالمعلی ساالری با حدود اربعه شمااًل: به طول های 5.63 متر و0/10 سانتیمتر 
و 4.35 متر دیوار به دیوار پالک 104 - اصلی و باقی مانده پالک 89 و 90 و 108 - اصلی. شرقاً: 
به طول 4 متر دیوار به دیوار پالک های 89/1 و 90 و 108 - اصلی و پالک 1217 - اصلی. 
جنوباً: به طول 10.10 متر دیوار اشتراکی با مغازه دادخواه پالک 1218 - اصلی. غرباً: به طول 4 متر 
و دیواریست به پیاده رو خیابان و مشخصات اعیان و متعلقات: ملک مذکور دارای پروانه ساختمانی 
از شهرداری و دارای سی وهفت متر و چهل صدم مترمربع اعیان تجاری در همکف و نیز سی 
و هفت متر و چهل صدم مترمربع اعیان انباری در زیر زمین و 3 متر مربع راه پله، زیرزمین و 
امتیازات:یک امتیاز برق 5 اکپر و تلفن ثابت می باشد و نمای مغازه به ارتفاع سه متر سنگ کاری 
شده و به طوری که الف: عرصه به مساحت 40/40 مترمربع از قرار متری 130/000/000 ریال 
جمعا ً به مبلغ5/252/000/000 ریال ب: اعیان تجاری همکف به مساحت 37/40 مترمربع از قرار 
متری 2/500/000 ریال جمعاً به مبلغ 93/500/000 ریال ج: اعیان انباری زیرزمین به مساحت 
37/40 مترمربع و 3 مترمربع راه پله از قرار متری 1/500/000 ریال جمعاً به مبلغ 60/600/000 
ریال د: امتیازات و متعلقات به مبلغ 10/000/000ریال و با این وصف ارزش کل ملک باتوجه به 
اعیان طبقات و زیرزمین عرصه و متعلقات آن و موقعیت مکانی و نیز مشاعی بودن، ششدانگ 
ملک جمعاً به مبلغ5/416/100/000 ریال ارزیابی گردیده و باتوجه به ارزش کل ملک مشاع میزان 
یک دانگ مشاع از ملک مشاعی مذبور مبلغ 902/683/333 ریال محاسبه و ارزیابی و با قیمت 
کارشناسی مبلغ902/683/333 ریال توقیف گردیده، فلذا در اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام 
مدنی در قبال محکوم به به محکوم له از طریق مزایده به فروش می رسد. شرايط مزايده: 
1 - جلسه مزایده  یکشنبه مورخه1395/11/24 از ساعت10 لغایت 11 صبح با حضور طرفین 
و نماینده محترم دادستان در دفتر اجراي احکام  مدنی دادگستري قاین برگزار خواهد شد.2- 
متقاضیان میتوانند در مدت 5 روز قبل از جلسه مزایده از مال 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.4- برنده مزایده، 
فی المجلس می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده 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.
محمد حسین بنی اسدی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قاین

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در راستای اجرای مفاد اجراییه شماره 9210425633300077 - 1392/04/11مربوط به دادنامه 
شماره 9109975633300504 - 1391/09/19 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قاین، 
له بانک صادرات به مدیریت عاملی آقای مهدی اصغری آیسک و علیهما آقایان غالمحسین 
کیانی فرزند قاسم و مجتبی مرادی فرزند حبیب، 2.5 ساعت آب از چاه کشاورزی شهیدهاشمی نژاد 
و دو قطعه زمین مزروعی مجموعاً به مساحت 8957 مترمربع جز اراضی مستثنیات چاه رخشانی 
)شهید هاشمی نژاد( متعلق به آقای مجتبی مرادی که با توجه به کمیت و کیفیت آب چاه )باالبودن 
میزان شوری( الگوی کشت و عرف محل، قیمت هر ساعت آب به مبلغ پنجاه میلیون ریال و 
ارزش 2.50ساعت آب مبلغ یکصدو بیست و پنج میلیون ریال و قطعات زمین به لحاظ فاصله تا 
جاده آسفالته آرین شهر - چاهک و موسویه و فاصله تا منبع آبی، مجاور بودن با کانال سیمانی 
انتقال آب، الگوی کشت و عرف محل قیمت هرهکتار زمین در چاه یاد شده مبلغ چهل میلیون 
ریال و ارزش 8957  مترمربع اراضی مذبور مبلغ سی پنج میلیون هشتصد و بیست هزار ریال با 
قیمت کارشناسی مبلغ 160/820/000 ریال توقیف گردیده، فلذا در اجرای ماده 114 قانون اجرای 
احکام مدنی آب و زمین مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد. شرايط مزايده: 1 - جلسه 
مزایده  یکشنبه مورخه1395/11/24 از ساعت9 لغایت 10 صبح با حضور طرفین و نماینده محترم 
دادستان در دفتر اجراي احکام  مدنی دادگستري قاین برگزار خواهد شد.2- متقاضیان میتوانند در 
مدت 5 روز قبل از جلسه مزایده از مال 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.4- برنده مزایده، فی المجلس می بایست ده 
درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده 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.
محمد حسین بنی اسدی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قاین
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



بالیایــي طبیعــي ســاالنه منجــر بــه مــرگ، 
معلولیــت جســمي و روانــي و تغییــر روند و مســیر 
زندگــي میلیون هــا نفــر و صدمــات مالــي شــدید 
ــال هاي  ــي س ــد. ط ــا مي گردن ــراد و دولت ه ــراي اف ب
اخیــر اهمیــت رســیدگي ســریع و به هنــگام بــه 
واکنش هــاي روانــي افــراد آســیب دیــده در طــي 
زلزلــه بــر متولیــان بهداشــت محــرز شــده و بــه همیــن 
دلیــل پرداختــن بــه واکنش هــاي روانــي بازمانــدگان با 
هــدف عــادي ســازي واکنش هــا و جلوگیــري از بــروز 
عــوارض دیرپــا کــه منجــر بــه افــت کیفیــت زندگــي 
ــداف  ــم اه ــردد، از اه ــراد مي گ ــي اف ــش کارآی و کاه
فعالیت هــاي متخصصیــن و کارشناســان بهداشــت 
ــوب  ــده محس ــیب دی ــق آس ــه مناط ــي ب روان اعزام
مي گــردد. به طــور معمــول به دنبــال بحران هایــي 
ــي  ــل مختلف ــراد از مراح ــه، اف ــیل و زلزل ــون س هم چ

ــد از:  ــه عبارتن ــد ک ــور مي کنن عب
ــه  ــد دقیق ــي چن ــه ط ــن مرحل ــه: ای ــا ضرب ــر ی 1 -اث
ــق  ــن دقای ــي ای ــد. ط ــانحه رخ مي ده ــس از س اول پ
ــز  ــوند، گاه نی ــت مي ش ــب و وحش ــار رع ــراد دچ اف
درماندگــي  و  بهت زدگــي  هم چــون  حالت هایــي 

مي گــردد.    مشــاهده 

2 - قهرمان گرايي
ســعي  مــردم  مي دهــد.  رخ  اولیــه  ســاعات  در   
مي کننــد بــه کمــک هــم کاري انجــام دهنــد و افــراد 
ــه در  احســاس مســئولیت مي کننــد، به طــور داوطلبان
امداد رســاني شــرکت مي نماینــد. بــه ایــن ترتیــب تــا 
قبــل از رســیدن نیروهــاي کمکــي بســیاري از کارهــا 

ــد.   ــام مي دهن ــده انج ــراد بازمان ــود اف را خ

3 -اميدواری و فراموشي غم 
ــروز  ــه ب ــس از حادث ــاه پ ــد م ــا چن ــه ت ــک هفت ی
نیروهــاي  رســیدن  بــا  مرحلــه  ایــن  می کنــد. 
کمکــي و آغــاز توزیــع کمک هــا آغــاز مي گــردد. 
 ، روانــي  تعــادل  پیدایــش  در  کمک هــا  توزیــع 
کاهــش اختــالالت شــدید عاطفــي و حــس خشــم و 

هســتند. مؤثــر  انتقام جویــي 

4 -روبه رويي با واقعيت ها
 ایــن مرحلــه حــدود 2 تــا 3 مــاه بعــد از وقــوع فاجعــه 
ــاي  ــر نیروه ــه اکث ــي ک ــي زمان ــود، یعن ــاز مي ش آغ
ــه،  امــداد از منطقــه خــارج  مي شــوند. در ایــن مرحل

بازمانــدگان متوجــه عمــق خســارت ها و جبــران 
ــد.   ــارات مي گردن ــادي از خس ــزان زی ــري می ناپذی

5 -تجديد سازمان
رخ  فاجعــه  از  پــس  یک ســال  تــا  مــاه   6 بیــن 
مي دهــد. بازمانــدگان شــروع بــه بازســازي روانــي و از 
ــراد  ســر گرفتــن زندگــي روزمــره خــود مي کننــد. اف
ــا  ــه ایــن نتیجــه مي رســند کــه بازســازي زندگــي ب ب
ــت. ــر اس ــا امکان پذی ــود آن ه ــاي خ ــر توانایي ه ــکا ب ات

اختــالالت روانــی شــایع به دنبــال زلزلــه بیــاد داشــته 
ــروز  ــال ب ــی به دنب ــای روان ــب واکنش ه ــیم اغل باش
فجایــع و زلزلــه عکس العملــی طبیعــی بــه یــک 
حادثــه  کامــاًل غیرطبیعــی می باشــد. شــایع ترین 
غیرمترقبــه  حــوادث  به دنبــال  کــه  اختالالتــی 
ــترس  ــالل اس ــد از: اخت ــد عبارتن ــاهده مي گردن مش
حــاد، اختــالل اســترس پــس از ســانحه، افســردگی، 
ــواع  ــالالت شبه جســمی و ان ــی، اخت ــر طبیع ســوگ غی

اختالالت اضطرابی. 

1 -اختالل استرس حاد يا پس از سانحه 
ــه  ــد ک ــود می آی ــه وج ــرایطی ب ــالل در ش ــن اخت ای
ــد  ــا تهدی ــراه ب ــه ای آســیب زا هم ــرد مســتعد حادث ف
ــود و  ــالمت خ ــه س ــدی ب ــیب ج ــا آس ــرگ ی ــه م ب
ــن  ــال ای ــد و به دنب ــرده باش ــه ک ــران را تجرب ــا دیگ ی
ــا  ــه احســاس تــرس و وحشــت شــدید همــراه ب تجرب
همــه یــا برخــی از عالیــم زیــر را تجربــه کنــد: الــف-

ــی ب-کاهــش  ــی هیجان ــی و بی تفاوت احســاس کرخت
آگاهــی از محیــط اطــراف ج-احســاس عــدم واقعیــت 

ــا احســاس عــدم واقعیــت دنیــای پیرامــون  خــود و ی
ــی روان زا. د-فراموش

2 -سوگ عارضه دار
در مــواردی کــه واکنــش ســوگ طــی دومــاه از بیــن 
نمــی رود، شــدت عالیــم طــی مــدت ســوگواری 
ــا  ــي رود، و ی ــه انتظــار م شــدیدتر از حــدی اســت ک
ــود دارد  ــوگ وج ــم س ــروز عالی ــارزی در ب ــر ب تأخی
ــد  ــه نیازمن ــتیم ک ــه هس ــه دار مواج ــوگ عارض ــا س ب

ــت.       ــوری اس ــه ف مداخل
ــود  ــارز آن وج ــت ب ــي: خصوصی ــردگي اساس 3 -افس
احســاس  و  ناامیــدي  بــا  افســرده همــراه  خلــق 
اختــالل  انــرژي،  کاهــش  اضطــراب،  درماندگــي، 
حافظــه،  در  اختــالل  اشــتها،  کاهــش  خــواب، 
احســاس پوچــي و بي ارزشــي و گاه افــکار خودکشــي 
اســت. افســردگي از اختــالالت شــایع بــه دنبــال 

ســت.  ن ها ا بحر

4 -انواع اختالالت اضطرابي
ــه  ــد ب ــتر مي توانن ــراب بیش ــراس، و اضط ــالت ه حم
ــراد  ــالالت در اف ــایر اخت ــراه س ــه هم ــا ب ــي ی تنهای
بازمانــده از حادثــه دیــده شــوند، هرچنــد کــه به طــور 
ــایر  ــا س ــوأم ب ــور ت ــالالت را به ط ــن اخت ــایع تر ای ش
اختالالتــي  چنیــن  وجــود  مي یابیــم.  اختــالالت 
ــه  ــت ب ــد بازگش ــدي رون ــرد و کن ــت عملک ــبب اف س

ــردد.  ــادي مي گ ــي ع زندگ

5 - اختالالت شبه جسمي
معمــوالً در جوامــع بازمانــده از یــک حادثــه غیرمترقبه 
ــالش  ــد ت ــت. هرچن ــمي باالس ــکایات جس ــزان ش می
پرســنل پزشــکي بــراي یافتــن منشــاء عضــوي بــراي 
ایــن دردهــا و عالیــم بــه نتیجــه اي نمي رســد، بیمــار 
ــاري تشــخیص  ــي بیم ــار نوع ــه دچ ــد اســت ک معتق
ــدي در  ــش از ح ــي بی ــد و نگران ــده مي باش داده نش
مــورد ســالمت جســم خــود دارد. البتــه ممکــن اســت 
در مــواردي مشــکالت و بیماري هــاي جســمي وجــود 
ــي ـ  ــي، حس ــم گوارش ــامل: عالی ــند، ش ــته باش داش
حرکتــي، و حتــي فلــج و دوبینــي باشــد. در شــرایط 
ــغ مراجعه کننــده  عــادي 2۰-3۰ درصــد  بیمــاران بال
بــه مراکــز بهداشــتي و درمانــي، بیمــاران داراي 

مشــکالت شبه جســمي مي باشــند.  

واحد سالمت روان- مرکزبهداشت شهرستان قاینات

حادثه خبـر نمی کنـدآماده بـاشیم
مشکالت روانی- اجتماعی پس از وقوع حوادث غیرمترقبه و زلزله

بررســـی رونـــد اجرایـــی طـــرح قایـــن 1396 نخســـتین 
ــه کار آن  ــاز بـ ــه آغـ ــن هفتـ ــمند در اولیـ ــهر هوشـ شـ
طـــی مصاحبـــه بـــا مدیـــر اجرایـــی پـــروژه جنـــاب آقـــای 
مصطفـــی آریان مهـــر مدیـــر عامـــل شـــرکت آرتاگســـتر 
ــول  ــروژه در طـ ــرفت پـ ــد پیشـ ــی از رونـ ــان جنوبـ خراسـ

هفتـــه جـــاری جویـــا شـــدیم:

• جنـــاب آقـــای آريان مهـــر در هفتـــه ای کـــه 
ـــه  ـــمند چگون ـــهر هوش ـــه کاری ش ـــت برنام گذش

ـــود؟ ب
طبـــق برنامـــه تدویـــن شـــده کـــه هفتـــه قبـــل بـــه 
ـــه  ـــن هفت ـــی رســـید ای ـــرم قاین اطـــالع همشـــهریان محت
ـــرار  ـــه ۴ و 5 در دســـتور کار ق ـــات منطق برداشـــت اطالع
ـــد دو  ـــه ش ـــم گرفت ـــور تصمی ـــریع ام ـــت تس داشـــت. جه
ـــر  ـــه ام ـــران شـــهر هوشـــمند ب ـــه آمارگی روز ابتـــدای هفت
حـــذف بلـــوک و هم چنیـــن نام گـــذاری معابـــر ایـــن 
ـــت  ـــماً برداش ـــنبه رس ـــد، و از روز دوش ـــق بپردازن مناط
ـــمند  ـــهر هوش ـــران ش ـــط آمارگی ـــاغل توس ـــات مش اطالع
آغـــاز شـــده و برداشـــت اطالعـــات ایـــن مناطـــق در 

پایـــان روز پنج شـــنبه بـــه پایـــان برســـد.

پيشـــرفت  چقـــدر  فـــوق  برنامـــه  در   •
؟ يد شـــته ا ا د

ـــای  ـــق پیش بینی ه ـــز طب ـــه چی ـــدا... هم ـــه حم ب

م  نجـــا ا
ه  شـــد

حـــال  در 
اجراســـت، 
کار حـــذف 
اضافـــه  و 
ک هـــا  بلو
 ۴ مناطـــق 

و 5 در عصـــر 
ــه  ــنبه بـ یکشـ
ــید  ــان رسـ پایـ
هم اکنـــون  و 
ن  ا ر همـــکا
گیـــر  ر ما آ

شـــهر  در  مـــا 
ـــال  ـــمند درح هوش
شـــت  ا د ـــات بر اطالع
ی  ک هـــا ــده بلو ــی مانـ باقـ

. هســـتند

• لطفـــًا توضيـــح دهيـــد حـــذف 
ـــه  ـــه چگون ـــت و ب ـــوک چيس بل

ــود؟ ــام می شـ انجـ
همان گونـــه کـــه هفتـــه 

اطـــالع  بـــه  قبـــل 
ن  یا همشـــهر

م  محتـــر
ســـید  ر

پـــس 
ز  ا
 ، ی منطقه بنـــد
 12۰۰ بـــه  شـــهر 
تقســـیم بندی  بلـــوک 
شـــده اســـت، ولـــی مطمئنـــاً 
تمـــام ایـــن بلوک هـــا دارای واحـــد 
حـــذف  مرحلـــه  در  نیســـتند.  صنفـــی 
بلـــوک آمارگیـــران شـــهر هوشـــمند، ابتـــدا بـــه 
ــرده و  ــه کـ ــر مراجعـ ــورد نظـ ــای مـ ــل بلوک هـ محـ
بلوک هایـــی را کـــه کاربـــری مســـکونی داشـــته و یـــا  
فاقـــد کاربـــری خاصـــی هســـتند را از لیســـت خـــود 
حـــذف می کننـــد تـــا در مرحلـــه برداشـــت اطالعـــات 
بـــه بلوک هـــای حـــذف شـــده مراجعـــه نشـــود.

• نام گـــذاری معابـــر چيســـت؟ 
انجـــام  چگونـــه  و 

؟ د می شـــو
کـــه  جهتـــی  بـــه 
نقشـــه صحیحـــی 
ــهر  ــر شـ از معابـ
دســـترس  در 

نیســـت 
ــم  تصمیـ

فتیـــم  گر
نام گـــذاری معابـــر روی 
ــران  ــط آمارگیـ ــز توسـ ــه نیـ نقشـ
شـــهر هوشـــمند انجـــام شـــود، تـــا در 
ـــهر  ـــر ش ـــح معاب ـــه صحی ـــم نقش ـــرح بتوانی ـــای ط انته
ـــذف  ـــام ح ـــان انج ـــران در زم ـــم. آمارگی ـــت آوری را بدس
ــر و  ــام معابـ ــاری نـ ــری تجـ ــد کاربـ ــای فاقـ بلوک هـ
ـــه  ـــه ب ـــه ای ک ـــز روی نقش ـــا را نی ـــا و کوچه ه خیابان ه

می کننـــد. ثبـــت  دارنـــد  همـــراه 

• برنامه هفته آينده شما چيست؟
انشـــاا.. طبـــق برنامـــه برداشـــت اطالعـــات منطقـــه 3 
ـــوک و  ـــذف بل ـــه ح ـــد. دو روز اول هفت ـــد ش ـــاز خواه آغ
ـــاغل  ـــات مش ـــت اطالع ـــه برداش ـــر و در ادام ـــت معاب ثب

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــه انج منطق
ـــد  ـــرار دادی ـــا ق ـــار م ـــه در اختی ـــی ک ـــکر از وقت ـــا تش ب

ـــید. ـــق باش ـــروژه موف ـــام پ ـــان انج ـــا پای ـــاا... ت انش
ــری  ــش خبـ ــت پوشـ ــما بابـ ــریه شـ ــون از نشـ ممنـ
ـــو  ـــه نح ـــم آن را ب ـــاا... بتوانی ـــروژه انش ـــام پ ـــل انج مراح

احســـن بـــه اتمـــام برســـانیم.

بررسی روند اجرایی طرح قاین 1396 نخستین شهر هوشمند
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آموزش و پرورش باید بیش از معلم پاسخ گو باشد
جامعـه فرهنگـی قاینـات و معلمـان سـخت کوش شهرسـتان برابـر واقعیت هـای 
موجـود و بـه اذعـان بسـیاری از شـهروندان و مطلعیـن ایـن عرصـه یکـی از 
سـخت کوش ترین و دلسـوزترین اقشـار جامعه بزرگ فرهنگیان کشـور می باشـند 
کـه تعهـد و تخصص شـغلی را وجهه همت خود قـرار داده و به بهترین وجه ممکن 
انجـام وظیفـه می نماید. ارتباط نزدیک قاطبه معلمان شهرسـتان بـا دانش آموزان و 
حضـور مسـتمر این عزیـزان در میان مردم و بـرای مردم و نیز احتـرام متقابلی که 
بیـن معلـم و ارکان جامعـه وجـود دارد و نقش آفرینی که در تربیت نسـلی انقالبی 
و توانمنـد در عرصـه اجتماعـی و تـداوم و اسـتحکام این پیونـد دارد، خـود گویای 

پذیـرش و اعتمـاد مسـلم به جامعه فرهنگی شهرسـتان می باشـد.
امـا حادثـه اخیـر در تنبیه چند دانش آمـوز الزم التوجه که البته از سـر دلسـوزی و 
در شـرایط خـودش پدرانـه بوده اسـت با توجـه به تنگناهای مدیریتی و مشـکالت 
سیسـتم آموزشـی و پرورشـی و هـزاران امـا و اگـر دیگـر هرگـز نمی توانـد تنها به 
معلـم ارتبـاط پیدا کند و پیوند مسـتحکم وی بـا جامعه دانش آموزی را خدشـه دار 
نمایـد و در سیسـتم انحصـاری امـروز، همـه تقصیر بـه او معطوف گردد و کسـانی 
کـه مسـئولیت برنامه ریـزی و نظارتـی و آموزشـی سیسـتم را بر عهده دارند شـانه 
از مسـئولیت خالـی کـرده و در حالی که یـاد نگرفته اند از جامعـه فرهنگی مکدر و 
اولیـای رنجـور دانش آمـوزان عذرخواهـی کنند، صحبت از پیگیری و تنبیه داشـته 

باشند.
این اتفاق در یک مدرسـه خاص رخ داده اسـت که تمام پرسـنل اداری و آموزشـی 
آن بـه شـیوه انتصابـی و بـا قوانین و اختیـارات ویـژه مدیریت، شـورای معاونین و 
دیگـر ارکان اداری آمـوزش و پـرورش صـورت می پذیـرد و ایـن نیـز خـود گویای 
اشـکاالت اساسـی در سیسـتم آموزشی و اداری شهرستان اسـت که هیچ ارتباطی 

بـا معلم پیـدا نمی کند .
بازدیدهـای غیـر هدفمند و بدون برنامه و انبوه بخشـنامه های اداری که بدون هیچ 
گونـه اشـاره ای بـه شـیوه و روش های تربیتی و آموزشـی نویـن و کم ترین کیفیت 
و بیش تریـن کمیـت انجـام می شـود و نیـز کم تریـن سـطح ارتبـاط با معلمـان را 
شـامل می شـود و معلـم فقـط شـاهد حـال و احـوال دوسـتانه و یا خویشـاوندی 
نماینـدگان اداری در مـدارس می باشـد.چگونه در یـک اتفـاق و در شـرایط خاص 

می توانـد تنهـا معلـم متهم حادثـه و موجب همـه آن اتفاقات باشـد.
سیسـتمی کـه از صـدر تـا ذیـل آن بـر مبنـای روابـط سیاسـی، دوسـتانه و یـا 
خویشـاوندی برنامه ریـزی می شـود و حتـی در بازنشسـتگی و پایـان خدمـت نیز 
تحمـل جدایـی از یکدیگـر را ندارنـد و همـه دغدغـه و ترس شـان از دسـت دادن 
میـز، پسـت و موهبت های حقوقـی و فرصت های اجتماعی اسـت چگونه می تواند 
بـرای درمان و کاهش آسـیب های فـراوان فرا روی دانش آمـوزان برنامه ریزی نماید 
و آسـیب هایی را کـه امـروز از موانـع اصلـی فـرا روی جریـان آموزش می باشـد را 
تدبیـر کنـد تـا معلـم بـا خیـال راحـت و بـا توانمنـدی آمـوزش ضمـن خدمت و 
آئین نامـه شـغلی کـه در اختیـار او قـرار گرفته اسـت بـه انجام مناسـب تر وظیفه 
بپـردازد و انبـوه بـد اخالقی هـای سـنین جوانـی و نوجوانـی کـه تهفـه کانال های 
مجازی و جریان های آموزش غیر رسـمی اسـت، او را از پای نیندازد و در شـرایط 
خـاص قـرار ندهد. یـک پژوهـش میدانی و تحقیـق منصفانه، عمق مشـکالت فرا 
روی معلـم در تعامـل و ارتبـاط مؤثـر بـا دانش آمـوزان کـه محصـول نفـوذ و بـد 
اخالقی هـای سیاسـی و اجتماعی و افزایش فاصله فرهنگی و انگیزشـی کانال های 
مجازی اسـت و نیز کم لطفی اولیا نسـبت به آینده فرزندان شـان را که به دالیلی 
کم تریـن ارتبـاط را بـا معلـم و مدرسـه دارنـد - کـه البته ایـن موضوع نیـز بدون 
ارتبـاط با سیسـتم نیسـت - را نمایـان خواهد کرد و معنی درسـت شـاخص های 
کمی آموزشـی مورد انتظار سیسـتم و تنهایی و مظلومیت معلم در این میدان پر 

مخاطـره و پر مدعا را نشـان خواهـد داد.
بـه اقـرار اولیـا و دانش آمـوزان و به اذعان بسـیاری از معلمان تنبیه های دلسـوزانه 
و آگاه کننـده پیوسـته وجود داشـته و حتی آنانـی که امروز این اتفـاق را محکوم و 
نکوهـش می کننـد، نیـز تجربه تنبیـه را در کارنامه خـود دارند، اما چـرا این اتفاق 
این قـدر بـزرگ شـد و اولیـا و دانش آموزانـی کـه اعتقـاد بـه آگاهـی بخـش بودن 
تنبیـه معلـم دارنـد این قـدر نگـران شـدند و به رسـانه ها پنـاه بردند مگـر این جز 
بداخالقـی اداری عـده ای کم تجربه و مغرور سیاسـی بود که موجودیـت خود را در 
حمایـت سیاسـی می داننـد و برای مردم کم تریـن احترام و حق را قائلند نیسـتند 
در حالـی کـه اگـر بـا دروغ و تهمـت - دعـوای دسـته جمعـی دانش آمـوزان و... و 
بی توجهـی بـه خطـای غیر عمـدی که صـورت گرفته احساسـات دانش آمـوزان و 
اولیـا را جریحـه دار نمی کردنـد و از پایـگاه اجتماعی برخـوردار می بودنـد و از بین 
مـردم و بـرای مردم شـناخته می شـدند شـاید هرگز این اتفاق رسـانه ای نمی شـد 
و بـر اولیـا و دانش آمـوزان رنجـور تأثیـر نمی کـرد و تأثیـرات و هزینه سـوء کنونی 

را نمی داشـت.
عزیـزان مسـئول باید می دانسـتند که ادامـه غفلت هایی که در سیسـتم نظارتی و 
اداری وجـود دارد و صف بنـدی کـه »حـاال غیـر از . . . همه از خودما هسـتند« دیر 
یـا زود کار دست شـان خواهد داد و امروز به دلیل فشـارهای مضاعـف روحی، روانی 
و تکالیـف تکـراری و بـدون نتیجـه ای کـه بـر دوش جامعه فرهنگی گذاشـته اند و 
منجر به چنین اتفاقی شـده اسـت باید بیش از معلم پاسـخ گو باشـند و مسئولیت 
آن را بپذیرند و شـورای آموزش و پرورش که مرکب از نمایندگان ارکان آموزشـی 
و پرورشـی شهرسـتان و نماینده عالی دولت اسـت، باید تدبیری بیندیشد و برخی 
آیین نامه هـای آموزشـی و توانمندسـازی معلمان، آسـیب های اجتماعی فـرا روی 
خانـواده و دانش آمـوزان، انتصابـات قانون منـد و تـک تـک بندهـای سـند تحـول 
بنیادیـن و ضرورت هـای حمایتـی و اجرایی آیین نامه اجرایی مدارس را در دسـتور 
کارخـود قـرار دهـد و زمینـه اجرایـی آن  را در شهرسـتان فراهم نمایـد، تا جلوی 
بسـیاری از خود سـری ها، خودکامگی ها و هزینه و آسـیب های فرهنگی  آموزشـی 
گرفتـه شـود و هرگز شـاهد اتفاقـات ناگوار و ناخواسـته این گونه نباشـیم. هجمه 
علیـه اطالع رسـانی و سـیاه نمایی علیـه خبرنگارانـی کـه انتظار شـفافیت و تالش 
در پیگیـری حقـوق بـر زمیـن مانده مـردم از آنها می رود و تحت فشـار قـرار دادن 
خبرنـگاری کـه بی دریـغ و بـدون چشم داشـتی واقعیت های تلخ و شـیرین جامعه 
را منعکـس و در معـرض قضـاوت عمـوم قـرار می دهـد و مصلح و اصالح گر اسـت 
و در واقـع در سـنگر دفـاع از حقیقـت و واقعیـت و مبـارزه با هرگونـه کجی تالش 
می کنـد و هزینـه می پردازد چه معنایـی دارد؟ آیا از خود پرسـیده اید واقعیت های 
جامعـه را چـه کسـی بایـد بگویـد؟ و آیا ایـن رویه خودکامگی بیشـتر و سـلطه و 
نیـز تضییع حقوق مسـلم شـما و فرزندان تان نخواهـد بود؟ فضاسـازی های کاذب 
و دسـت و پـازدن در مـورد یـک تخلـف بـه بهانـه حمایـت از همـکار خود نشـان 
ادامـه حرکت باندی اسـت، چـرا که مگر خواهـران )و( و )ع( که بـه  آن ها]برخورد 
نامناسـبی صـورت گرفـت[ و بسـیاری از عزیزان که عزل شـدند و مـورد تهمت و 
تحقیر قرار گرفتند و کثیری از بسـتگان وابسـتگان اداری جانشـین شدند، همکار 
اداری نبودنـد؟ چـرا بـه ثمـن بخش و اراده )شـخصی( بـه جای دفـاع و حمایت از 

ایـن ظرفیـت در برابر حقیقت و رسـالت اطالع رسـانی قـرار می گیرید؟
والعاقبُة لِلمتَّقین- امضا محفوظ

***
لزوم پرهیز از کاسب کاری سیاسی و تقدیر از رسانه های بیدار

سـعید احمدیـان -  ایـن روزها رویارویی موافقان و مخالفان رسـانه ای شـدن تنبیه 
بدنـی دانش آمـوزان در قایـن در حالـی در گروه هـای مختلـف بـاال گرفتـه که هر 
کـدام برای خودشـان اسـتداللی دارنـد، البته هجمه هـای زیادی هم علیه سـایت 
نسـیم قایـن به عنوان منتشـر کننده ایـن خبر شـده و مخالفان انتشـار این خبر، 
رسـانه ای شـدن این خبر و انعکاس آن در سطح گسـترده را باعث خدشه دار شدن 
نـام شـهرمان عنـوان کرده انـد. با ایـن حال بـه نظر می رسـد، به جـای تقبیح کار 

سـایت نسـیم قایـن، خبرنـگاران این سـایت باید مـورد تقدیر هم قـرار بگیرند که 
بـا رسـانه ای کـردن این خبر، جلـوی ادامه این رویـه را در مـدارس قاین گرفته اند، 
چـه بسـا مـوارد بدتری هم باشـد که رسـانه ای نشـده، اکثریت جامعـه فرهنگیان 
قایـن از ایـن امر مسـتثنی هسـتند و قابل احتـرام و نباید و نمی توان ایـن اتفاق را 
بـه قاطبـه معلمان دلسـوز ارتبـاط داد. بـا این حال چنیـن اتفاقاتی باید رسـانه ای 
شـود تـا جلوی آن گرفته شـود و وظیفه یک رسـانه هم رسـانه ای کـردن تخلفات 
و کـج روی هایـی از ایـن دسـت اسـت، رسـانه رپورتاژنامـه ایـن مقـام و آن مقام و 
روابـط عمومـی ادارات نیسـت کـه بخواهد صحبت هـای فالن رئیـس و نماینده را 
منتقـل کنـد کـه نفعی بـرای مردم ندارد، منتشـر کنـد و همه چیـز را گل و بلبل 

نشـان دهد.
رسـانه بایـد بـا زوم کردن روی کاسـتی ها و آسـیب هایی که گرفتار جامعه اسـت، 
خواهـان حـل ایـن معضـالت از سـوی مسـئوالن باشـد، ماجـرای تنبیـه بدنـی 
دانش آمـوزان هـم بـه هر حال بـا توجه به آسـیب های روانـی که بـه دانش آموزان 
می زنـد، از ایـن دایـره خارج نیسـت و باید سـایت نسـیم قاین را تحسـین کرد که 
بـا انعـکاس ایـن خبـر، زنگ خطـر را بـه صـدا در آورده، مخالفان هم نبایـد نگران 
باشـند کـه ایـن خبـر به وجهـه قاین ضربـه می زنـد، هر انسـان منصفـی می داند 
کـه چنین مسـائلی در هـر جایی می تواند رخ دهـد و کاری با قاین ندارد، کسـانی 
کـه ایـن خبـر را شـنیده اند عمـل معلم مـورد نظـر را تقبیـح کرده اند، نـه این که 
بخواهنـد بگوینـد به خاطر قاینـی بودن این اتفـاق افتاده، پس هیـچ جای نگرانی 
نیسـت، البتـه برخـی دوسـتان مخالف سـایت نسـیم قایـن، بـا اسـتفاده از جو به 
وجود آمده در حال ماهی گرفتن از آب گل آلود هسـتند، کسـانی که نه دل شـان 
بـه حال حیثیت شـهر می سـوزد و نـه دغدغه آبروی معلمـان را دارنـد، آن ها فقط 

منافـع خودشـان را می بینند.
در صورتـی کـه بخواهیـم حرف مخالفـان را قبول کنیـم، پس باید مردم شـهریار 
علیـه روزنامـه ای که گزارش گورخوابی را منتشـر کرد، راهپیمایی کنند و خبرنگار 
آن روزنامه را به خاطر انتشـار ماجرایی که در بخشـی از شهرشـان اتفاق افتاده را 
از زیـر تیـغ بگذراننـد، ایـن در حالـی اسـت که اصالً چنیـن جوی به وجـود نیامد 
و بالعکـس همـه از انتشـار این خبر اسـتقبال کردند و رسـانه ای شـدن گورخوابی 
عاملـی بـرای سـر و سـامان دادن بـه ایـن قشـر دانسـتند، در قضیـه تنبیـه بدنی 
دانش آمـوز قاینی هم باید از سـایت نسـیم قایـن تقدیر کرد که با رسـانه ای کردن 
ایـن ماجـرا باعـث شـد تـا دیگـر معلمـی در هیـچ جای ایـران اجـازه بـه خودش 
ندهـد کـه دسـت روی دانش آمـوزی بلنـد کنـد. پس دوسـتانی که دغدغه شـهر 
دارنـد منهای کاسـب کاران سیاسـی که می خواهنـد از آب گل آلـود ماهی بگیرند، 
از رسـانه هایی کـه آسـیب ها و کاسـتی را منعکـس می کنند و به گوش مسـئوالن 
می رسـانند تـا جلـوی تکـرار آن را گرفتـه شـود، باید تقدیـر کنند، نـه این که این 

رسـانه را مـورد هجمه قـرار دهند.
***

حادثه ای تلخ/ عبرت هایی آموزنده
خبـر تأسـف بار ضرب و شـتم تعـدادی از دانـش آموزان یکـی از مـدارس قاین که به 
خبر اول هفته گذشـته قاین تبدیل شـد و بازتاب گسـترده ای در رسـانه های خبری 
داخـل و حتـی خـارج از کشـور یافـت، حاوی نـکات و مسـائل قابل توجهـی بود که 
بایـد مدنظـر قـرار گیـرد. 1 - ایـن واقعـه بار دیگر قـدرت و سـرعت انتشـار اخبار در 
فضـای مجـازی، رسـانه ها و شـبکه های خبـری را بـه عینـه نشـان داد و ثابـت نمود 
کـه دورانـی کـه بتوان از نشـر اخبار جلوگیـری نمود و یـا بر برخی مسـائل را پنهان 
نمـود، گذشـته اسـت و امـروز هر رفتـاری و اقدامی از سـوی مدیـران، زیـر ذره بین و 
نـگاه تیزبیـن افـکار عمومی قـرار دارد. 2 - ایـن رویداد بار دیگر ضعـف و عدم توانایی 
برخـی مدیـران را در برخورد با مسـائل حسـاس و بغرنج در زمان های سرنوشت سـاز، 
کـه می توانـد نشـان دهنده و محـک خوبـی بـرای ارزبابـی و سـنجش  قابلیت هـا و 
توانایی هـای مدیریتـی آنـان باشـد، را ثابت نمـود. به گواه بسـیاری از افراد باسـابقه و 
بـا تجربـه در آمـوزش و پرورش، مشـابه این مسـأله و بسـیاری مسـائل دیگـر که به 
صورت هـای گوناگـون قابلیـت ایجـاد حاشـیه و جنجـال را دارد، روی می دهـد، اما با 
تدبیـر و مدیریـت صحیـح و بدون آن که نیاز به کتمان اشـتباه و سـعی در سـرپوش 
گذاشـتن بر تخلفات باشـد و سـبب ضایع شـدن حق و حقوق کسـی یا افرادی گردد، 
می تـوان بـا آن برخـورد نمـود و ایـن مسـائل را قبـل از آن کـه بـه بحـران و معضل 
تبدیـل شـود، حـل و فصـل کـرد. ضمن آن که فـرد متخلف نیـز به مجازات برسـد و 
ایـن احسـاس در نـزد دانش آمـوزان و اولیـا آنان و نیـز مردم به وجود نیاید که کسـی 
یا مجموعه ای قصد الپوشـی و مسـکوت گذاشـتن مسـائل را دارد. 3 - در مورد نحوه 
برخـورد مجموعـه مدیریـت آمـوزش و پـرورش قاین با این مسـأله نیز پرسـش های 
جدیـدی وجـود دارد که باید پاسـخ های روشـن و شـفاف و قانع کننده ای بـدان داده 
شـود.  بنـا برآن چه که در سـایت نسـیم قایـن -اولین سـایت خبری که ایـن رویداد 
تلخ را پوشـش خبری داد- آمده اسـت گویا در ابتدا حداقل برخی مسـئولین آموزش 
و پـرورش سـعی در انـکار یـا تالش در جهت عـدم انعکاس این خبر و ایـن امر به هر 
نحـو ممکـن داشـته اند، کـه امیدواریم صحت نداشـته باشـد اگر چنین باشـد، امری 
ناپسـند و غیرقابـل توجیـه اسـت. در کنار آن، واکنـش مدیر آموزش و پـرورش قاین 
کـه اعـالم نمـوده اسـت با ایـن امـر و معلم متخلـف برخورد جـدی و قاطـع صورت 
خواهـد گرفـت؛ اگر چـه اقدامی الزم و مثبت اسـت، اما اوالً این امـر از وظایف بدیهی 
وی اسـت و ثانیـاً مسـأله مهم تـر ایـن اسـت کـه باتوجـه بـه این کـه رویداد تلـخ در 
زیرمجموعـه مدیریتـی وی صـورت گرفتـه اسـت و مدیـر مدرسـه ای که ایـن حادثه 
تلخ در آن روی داده اسـت، توسـط مدیر آموزش و پرورش منصوب شـده اسـت، آیا 
نبایـد وی نیـز در ایـن موضوع پاسـخگو باشـد، و یـا مهم تـر از آن، آیا نبایـد از جانب 
مدیـر آمـوزش و پـرورش بابت ایـن اقدام، حداقـل یک عذرخواهی رسـمی و علنی از 
دانش آمـوزان، اولیـا آنـان و کلیـه مردم صورت می گرفـت. آیا تنها برخـورد با معلم یا 
مدیـر مدرسـه بـرای التیام اثـرات منفی و تلـخ این واقعه ناگـوار کافی اسـت؟ آیا این 
امـر نمی توانـد ایـن امـر را بـه ذهـن متبادر کنـد که ایـن اقدامـات یعنی برخـورد با 
معلـم و یـا مدیر، جهت نفی مسـئولیت مدیـران رده باالتر و نوعی فرار به جلو اسـت؟ 
کافـی اسـت حادثـه تلـخ و اندوه بـار چنـدی قبل برخـورد دو قطـار در سـمنان را به 
یـاد بیاوریـم کـه به خاطر اشـتباهات و  قصور فـردی روی داد، امـا مدیرعامل راه آهن 
کشـور به دلیـل این امر از سـمت خود اسـتعفا داد. در مـورد این رویداد تلـخ در قاین 
اسـتعفایی کـه ظاهـراً در کار نیسـت، اما آیا انتظـار یک عذرخواهی سـاده اما علنی و 
اذعان به اشـتباه و قبول مسـئولیت در این امر از مدیر آموزش و پرورش شهرسـتان، 
توقـع نابجایـی اسـت؟ جالـب این کـه سـایت آمـوزش و پـرورش قایـن کـه معمـوالً 
تمامـی رویدادهـای مربـوط بـه حـوزه خویـش را پوشـش می دهـد، با وجـود بازتاب 
گسـترده این رویداد در سـطح کشـوری و حتی فراتر از آن، در مقابل، سـکوت کامل 
را در پیـش گرفتـه اسـت، خبـر، مطلـب و... دربـاره آن درج نکـرده اسـت! ۴ -  هیچ 
کسـی قصـد ندارد زحمـات و نقش معلمان را منکر شـود، اما ایجاد فضای احساسـی 
و ایجـاد هیاهوهـای کاذب و سـعی در رودرو قـراردادن معلمـان با رسـانه های خبری 
نیز امری به شـدت ناپسـند و مذموم اسـت. در کنار برخی توجیهات از سـوی عده ای 
خـاص کـه انعکاس این خبر را مایـه آبروریزی برای شهرسـتان می دانند نیز غیرقابل 
توجیـه اسـت. زیـرا اگر این گونه باشـد، خبرنگاران جـز تعریف و تمجیـد از مدیران و 
درج برخـی خبرهـای بی خاصیـت و آبکی، کار دیگری نخواهند داشـت. جالب این که 
بسـیاری از افـرادی کـه این سـخن را بـر زبان می آورند، وقتی خودشـان با مشـکل و 
معضلـی روبـرو می شـوند از خبرنـگاران توقـع دارند که به رسـالت خبری شـان عمل 
کننـد و مشـکالت و مسـائل را بی پروا پوشـش دهنـد و نقد و نقادی کننـد، اما وقتی 
این گونـه مسـائل روی می دهـد، توقـع دیگـری دارند و پوشـش خبـری را مضر حال 

شهرسـتان و مـردم می داننـد! کـه مصداق کامل سیاسـیت یـک بام دو هوا اسـت. 
 ایـن مسـائل کـه بـدان اشـاره شـد این ذهنیـت را ایجـاد می کنـد که شـاید برخی 
بـه دالیلـی قصـد دارنـد با سـکوت و بـدون آن که این مسـأله بـه دقت مورد بررسـی 
و واکاوی قـرار گیـرد، بـا سـکوت و ایجـاد فضایی سـنگین در مورد آن و عـدم امکان 

پیگیـری آن، آرام آرام به فراموشـی سـپرده شـود.

پالسـکو ص گرفتـن سـاختمان  آتـش  حنـه 
پروانـه   16 زدن  آتـش  بـه  و  تهـران  در 
جوهـره ای  بـا  قهرمـان  دالور،  بی بـاک،  عاشـق، 
ازخودگذشـتگی در تاریـخ خـون و آتـش یگانـه 
شـد و رنـگ جاودانگـی گرفـت. آن گاه که همگان 
تـا جـان و سـالمتی  از آتش سـوزان می گریزنـد 
خـود را از میـان شـعله های سـوزان بـه در ببرند. 
کودکـی،  تـا  می زننـد  آتـش  بـه  عاشـقان  ایـن 
را  هرگرفتـاری  و  مـردی  و  زن  جوانـی،  پیـری، 
نجـات دهنـد، مثـل ایـن کـه ایـن پروانه هـا جـز 
آتـش، مـأوا، ملجـأ و محـل آرامـش نمی بیننـد.

قصـه دود و آتش مرگ و جـان باختن صحنه های 
همیشـه پیش روی این عزیزان آتش نشـان اسـت. 
آتش نشـانانی کـه در سـاختمان پالسـکو بـر قلـه 
ایثـار، تابلویـی از حماسـه را بـه یادگار گذاشـتند 
و امـا به جهـت ارج نهـادن بـه مقـام واالی ایـن 
جـان باختـگان کـه در عیـن ایمـان بـه خطـر بـا 
چشـم بـاز و قلـب و مغـزی آگاه بـه خرمـن آتش 
زدنـد کـه هـر لحظـه احتمـال گرفتاری هـم زیاد 
بـود و آواری از دود، آتـش، خـون، خـاک، آهن، و 
سـیمان دور از انتظـار نبـود که درآن دفن شـوی 
بـاز هـم بـر بلنـدای قلـه ای ایثـار و حماسـه بـه 
فریـاد انسـان ها شـتافتند کـه هیـچ قلمـی و بیان 
و زبانـی یـا رأی حکایـت آن نیسـت. امـا بـرای 
عـرض تسـلیت هـم شـده بـا جمعـی از دوسـتان 
بـه جمـع عزیـزان آتش نشـان در تنهـا ایسـتگاه 
شهرسـتان حاضـر شـدیم. چهره هـا گویـای غمی 
نگاه هـا  بـود.  فاجعـه ای عظیـم  و  بـس سـنگین 
درد  و  آالم  ایـن  بـودن  بـر سـترگ  گـواه  خـود 
بی درمانـی بـود کـه جامعـه آتش نشـان را متأثـر 
و متألـم سـاخته  بود. جـدا از همه غـم و اندوهی 
از  دردمندشـان  زبـان  بـود  هویـدا  آثـارش  کـه 
بی همتـی و بی تفاوتـی مرکـز اسـتان بـود کـه به 
نیازهـای مبرم شـان هیـچ وقفـی گذاشـته نشـده 
بـود. بـرای تکمیـل کادر فنی مشـکل داشـتند از 
نبود تشـک نجـات گله منـد بودند از همـه مهم تر 
وجـود تنهـا ایسـتگاه آتش نشـانی شهرسـتان بـا 

روسـتاهای  بـا  نفـری  هـزار   7۰  ،  6۰ جمعیـت 
اطـراف، پهنایـی، اسفشـاد، مهموئـی، فیروزآبـاد، 
گسـتردگی  و  وسـعت  بـا  شـاهیک  ابوالخیـری، 
بـر کسـی پوشـیده نیسـت می طلبـد  زیـاد کـه 
کـه حداقـل یـک ایسـتگاه دیگر بـا تمام وسـایل 
وکادر و پرسـنل فنـی تجهیـز گـردد. سؤال شـان 
ایـن بـود مگـر جمعیـت مرکز اسـتان چنـد برابر 
قایـن اسـت کـه 6 ایسـتگاه خدمات دهـی کنـد و 
قاین بـا مأموریت هـای گهگاهـی ۴۰، 5۰کیلومتر 

باشـد.  دچـار کمبود 
ایـن نیـاز دیگـر رنـگ، نژاد ،دیـن، جناح و دسـته 
و ملیـت را بـه همـراه نـدارد بلکـه بـرای نجـات 
می رسـد  راه  از  خطـر  وقتـی  اسـت.  بشـر  نـوع 
هیـچ مـرزی نمی شناسـند، امـا چـه سـود وقتـی 
بـا خطـری مواجـه می شـویم کـه در اثـر نبـود 
امکانـات  برنامه هـای کارشناسـی و کادر فنـی و 
تلفـات مـادی و جانـی می شـویم سـیلی  دچـار 
از شـعر و روضـه و نوحـه را روانـه می سـازیم و 
در مـرگ و انـدوه عزیـزان اشـک ماتـم می ریزیـم 
و احساسـات حزن انگیـز را روانـه ماتم کده هایـی 
می کنیـم، کـه چه بسـا آگاهانـه باعث آن شـدیم 
کـه اگـر اندکـی تأمـل بـود فاجعـه ای دامن گیـر 

نمی شـد. کسـی 
وقـت  همین جـا  در  محتـرم،  اسـتاندار  آقـای 
عزیـزان  داغ  کـه  هنـوز  و  دانسـته  غنیمـت  را 
آتش نشـان پالسـکو تهـران تـازه اسـت از شـما 
انتظـار داریـم که بـرای تکمیل کادر فنـی و تهیه 
امکانـات بـرای تنهـا ایسـتگاه آتش نشـانی قایـن 
اقـدام کنیـد، چـون می دانید سـال اقـدام و عمل 
هـم هسـت و از طرفـی فکـری بـرای راه انـدازی 
حداقـل یک ایسـتگاه مجهـز آتش نشـانی بنمایید 
کـه مسـلماً باقیـات صالحاتـی خواهـد بـود کـه 
هرگـز از ذهـن مـردم قدرشـناس قایـن و قاینات 

پـاک نخواهـد گردیـد.
هنـوز مـردم قایـن یـاد و خاطـره اسـتاندار وقـت 
را در بـرف و سـرمای 3۰ درجـه زیـر صفـر سـال 
13۸6 را از یـاد نبرده انـد که پـس از چند روز که 
شـبکه های بـرق و آب در شهرسـتان قطـع شـده 
تلـف گردیـده و در و دیـوار  بـود، گله هـای دام 
ترکیـده و لوله هـای آب در یـک متـری زمین یخ 

زده بـود و درختـان کاج صدها صدها ایسـتاده در 
بـرف و سـرما جان به جـان آفرین تسـلیم کردند، 
ایشـان تشـریف فرمـا شـدند و مقابـل فرمانداری 
قایـن فرمودنـد: من کـه بحرانی نمی بینم درسـت 
می گفتنـد وقتی از ماشـین گرم اسـتانداری پیاده 
شـدند و بـه سـاختمان فرمانـداری وارد شـدند، 
اصـاًل در آن چنـد قـدم بحرانـی نبـود و امـا آقای 
اسـتاندار، جنـاب پرویـزی شـما را بـه وجدان تان 
می خواهیـم  حضرتعالـی  از  و  می کنیـم  حوالـه 
کـه مسـئله آتش نشـانی و آتش نشـانان و تجهیـز 
ایسـتگاه و ایسـتگاه های آتش نشـانی را در قایـن 
جـدی بگیریـد. ایسـتگاهی که از حداقـل امکانات 
از قبیـل تشـک نجـات محـروم اسـت و از همـه 
مهم تـر بـا کمبـود کادر فنـی درگیـر بـوده که در 
انـدک زمانـی 2 حادثـه در ارتفـاع بـاال پیـش رو 
داشـتند کـه 2 نفـر روی دکل های مرتفـع تهدید 
بـه مـرگ می کردنـد کـه هیـچ راهی بـرای نجات 
عزیـزان  ایـن  از  یکـی  گفتـه  بـه  نبـود.  ایشـان 
آتش نشـان، مـا بایـد کاری می کردیـم کـه این 2 
نفـر را از )سـر خویشـان پاییـن بیاوریـم( یعنی با 
خوش زبانـی ، قربـان صدقـه آن هـا بریـم تـا کـم 

کـم از آن عصبانیـت فروکـش کند.
واقعـاً بـرای دومین شهرسـتان اسـتان پسـندیده 
آتش نشـانان  و  آتش نشـانی  مسـئله  کـه  نیسـت 
کـه بـا جان و مـال مردم ارتبـاط دارد بـال تکلیف 
بمانـد و هیـچ توجهـی بـه آن نشـود. کجائیـم آیا 
همیـن گونه شـعر سراسـر معنـا و پیام سـعدی را 

معنـا می کنیـم آن گاه کـه می گویـد.

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

و شـاید ایـن ذهنیـت بـه افـکار خطور کنـد تنها 
ایـن شـعر برای آرایـش کتاب هـا و در و دیوار و یا 
سـر در سـازمان ملل باشـد که البته آن سـازمان 
هـم عملی چشـمگیر برای ملت ها نداشـته اسـت. 
امـا آن چـه رسـالت ماسـت ایـن کـه چقـدر ایـن 
قبیـل افـکار گذشـتگان در میـان مـا عمـاًل بـه 

تجربـه گذاشـته می شـود.

 نگاهی به رویداد  تنبیه دانش آموزان در یکی از مدارس قاین
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