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مدیریت صحیح و علمی حلقه 
مفقوده در مواجه با زلزله

از هفتــه گذشــته اخبــار مربــوط بــه حادثــه تلــخ زلزلــه 
ــرار داشــته اســت و  ــار کشــور ق کرمانشــاه در صــدر اخب
ــا آن درگیــر و نســبت  به نوعــی تمامــی کشــور و مــردم ب
ایــن واقعــه واکنــش نشــان داده انــد و بیشــتر مــا از طریــق 
ــه  ــبت ب ــازی نس ــبکه های مج ــف و ش ــانه های مختل رس
ــه  ــان، آن چ ــن می ــتیم. در ای ــش آگاه هس ــم و بی آن ک
بــرای قاینــات و مــردم منطقــه مــا می توانــد حائــز 
اهمیــت باشــد، نــوع نگــرش و واکنــش مــا نســبت بــه این 
حادثــه اســت. بــه ماننــد بســیاری از مــردم کشــور، مــردم 
ــن  ــا آســیب دیدگان ای ــی ب ــک به نوع ــر ی ــز ه ــات نی قاین
حادثــه تلــخ و دردنــاک ابــراز همــدردی نمــوده و در حــد 
ــد،  ــه ایــن هموطنــان کمــک نمودن مقــدورات خویــش، ب

ــر و ســپاس را دارد. کــه جــای تقدی
امــا فراتــر از این هــا آن چــه بیشــتر اهمیــت دارد و بایــد 
مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد، اثــرات و تغییراتــی اســت 
ــه  ــه تلــخ در نگــرش مــا نســبت ب ــر ایــن حادث کــه در اث
زلزلــه بایــد ایجــاد گــردد. نگاهــی کوتــاه و گذرا به ســوابق 
نشــان می دهــد، قاینــات همــواره از زلزلــه خیزتریــن 
نقــاط ایــران بــوده اســت و در یکصــد ســال اخیــر برخــی 
ــن  ــور در ای ــای کش ــن زلزله ه ــن و مخرب تری از بزرگتری
ــات ســنگین  ــه خســارات و تلف ــه رخ داده اســت ک منطق
ــن  ــت. از ای ــته اس ــای گذاش ــه ج ــز ب ــادی نی ــی و م جان
ــه  ــرای منطق ــه ب ــه زلزل ــت ک ــوان گف ــی می ت رو به نوع
قاینــات یــک حادثــه و رویــداد غیرمنتظــره و غیرمترقبــه 
نیســت و خطــر آن هــر لحظــه در کمیــن ماســت. از ایــن 
ــد بیــش از پیــش موجــب  ــی بای ــن حوادث ــوع چنی رو وق
هوشــیاری مــا گــردد کــه بدانیــم این گونــه حــوادث، هــر 
لحظــه ممکــن اســت در قاینــات نیــز رخ دهــد. اکنــون نیز 
کــه وقــوع زلزلــه اخیــر کرمانشــاه موجــب حساســیت همه 
مــا گردیــده اســت، فرصــت خوبــی اســت تــا بــه وضعیــت 
ــه نگاهــی هــر  ــا زلزل ــرای رویارویــی ب آمادگــی خویــش ب
چنــد کوتــاه و گــذرا بیندازیــم و داشــته ها و نداشــته های 
خویــش را بشناســیم و فراتــر از شــعار و اقدامــات ظاهــری 
ــیم  ــه بیندیش ــن رابط ــدی در ای ــری ج ــی، تدبی و نمایش
اگــر زلزلــه غیرقابــل پیشــگیری و پیش بینــی اســت، 
ــوان از خســارات  ــا مدیریــت صحیــح و علمــی می ت ــا ب ام
ناشــی از آن جلوگیــری و یــا حداقــل از میــزان آن کاســت. 
ــا  ــی ب ــای رویاروی ــه خــود را مهی ــوع زلزل اگــر قبــل از وق
ــت مســائل و  ــد باب ــه نبای ــد از زلزل ــرده باشــیم، بع آن نک
مشــکالت ناشــی از آن، کســی را جــز خودمــان ســرزنش 
و مالمــت کنیــم. تجربــه کشــورهای دیگــر در ایــن زمینــه 
بــه خصــوص ژاپــن نشــان داده اســت کــه اگــر بــا مســائل 
ــا مدیریــت صحیــح برخــورد  ــا عقالنیــت و منطقــی و ب ب
کنیــم، هیــچ رویــدادی هرچقــدر هــم ســهمگین باشــد، 

ــردد. ــل گ ــت تبدی ــه مصیب ــد ب نمی توان
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نگاهی به آن چه در مورد حذف بودجه 800 میلیونی 
قاینات باید بدانیم

وظایف مسئولین و 
هوشیاری مردم/ 

پیگیری برای عدم تکرار
ماجــرای محروم شــدن قاینــات از بودجــه 
ــه  ــاخت خان ــرای س ــی ب ــون تومان 800 میلی
ــا  ــفانه ب ــه متأس ــود ک ــی ب ــار تلخ ــوان از اخب ج
ــار  ــی اخب ــعاع برخ ــت آن، تحت الش ــود اهمی وج
ــرار گرفــت و توجــه  و مســائل دیگــر در منطقــه ق
الزم بــدان نشــد. امــا در هرحــال، ایــن امــر موجــب 
نمی گــردد تــا از بررســی و واکاوی دقیــق ایــن 

ــویم. ــل ش ــأله غاف مس
در وهلــه اول بایــد مشــخص شــود کــه مســئوالن 
ــئله  ــن مس ــئول، در ای ــط و مس ــای ذیرب و نهاده
چــه اقداماتــی درخصــوص جلوگیــری از ایــن 
ــات و  ــات چــه اقدام ــزرگ در حــق قاین اجحــاف ب
پیگیری هایــی صــورت داده انــد، و مشــخص گــردد 
آیــا مســئوالن و مدیــران در قاینــات حاضر هســتند 
بــرای جلوگیــری از ایــن امــر و دفــاع از حــق مــردم 
و قاینــات، مقابــل برخــی اقدامــات اشــتباه و نیــز در 
مقابــل برخــی مقامــات مافــوق خــود بایســتند و یــا 
ــرای حفــظ صندلــی و کرســی ریاســت خویــش،  ب
ــی  ــر برخ ــش را ب ــم خوی ــوند چش ــر می ش حاض
ــار  ــور زیان ب ــی ام ــار برخ ــته، و از کن ــائل بس مس

ــد.  ــور کنن ــادگی عب ــتان به س ــرای شهرس ب
در کنــار آن بایــد بــا پیگیــری جــدی ایــن امــر، ضمن 
ــات در  ــوق قاین ــق و حق ــا ح ــود ت ــعی ش ــه س آن ک
ایــن مســئله پایمــال نگــردد، از تکــرار این مســئله در 
ــدن  ــع و پایمال ش ــا و تضیی ــایر حوزه ه ــده در س آین
حقــوق قاینــات و اجحــاف بــه مــردم قاینــات 
ــه نشــان داده اســت در غیــر  جلوگیــری شــود. تجرب
این صــورت بایــد در آینــده ای نــه چنــدان دور، شــاهد 
ــا  ــیم. ام ــر باش ــای دیگ ــر در قالب ه ــن ام ــرار ای تک
درس مهم تــر و اساســی تری کــه بایــد از ایــن ماجــرا 
بگیریــم، ایــن اســت کــه تــا زمانــی کــه همــه مــا در 
قاینــات اعــم از مــردم، مســئوالن و مدیــران و بــزرگان 
ــات  ــمکش ها، منازع ــا، کش ــم دعواه ــه نخواهی منطق
و درگیری هــای بی حاصــل و پــوچ و بی محتــوی 
ــی  ــد برخ ــدو بن ــم و در قی ــار بگذاری ــی را کن سیاس
ــن  ــوع چنی ــی باشــیم، وق ــی ارزش و توخال مســائل ب
رویدادهــا و مســائل تلخــی، امــری چنــدان عجیــب و 

غیرمترقبــه نخواهــد بــود.
ــی   ــان جنوب ــتاندار خراس ــز، از اس ــار آن نی در کن
ــدا  ــوع ورود پی ــن موض ــا در ای ــی رود ت ــار م انتظ
کــرده و ضمــن جلوگیــری از اجحــاف بــه قاینــات، 
مانــع ایجــاد یــک بدعــت خطرنــاک آن هــم 
پایمال نمــودن حقــوق قانونــی بــا توســل بــه 

شــیوه های بــه ظاهــر قانونــی گــردد.

تیتـر  یک

ر مطالــب پیشــین، از ارتبــاط بیــن قانــون و اخــالق د
ــان  ــوع، ذهنت ــن موض ــر ای ــد. اگ ــرح ش ــش هایی مط پرس
را مشــغول کــرده و یــا پاســخی قطعــی بــرای آن نمی یابیــد، 
جایــی بــرای شــگفتی نیســت. چــون ارتبــاط بیــن اخــالق و 
ــانی  ــوم انس ــرح در عل ــث مط ــن مباح ــون از پیچیده تری قان
اســت و نظــرات گوناگــون و گاه متضــادی از آن توســط 
بزرگتریــن نظریــه پــردازان رشــته هایی چــون: فلســفه، 
علــم، اخــالق و حقــوق ارائــه شــده اســت. تردیــدی نیســت 
ــه  ــزی اســت ک ــن چی ــمندترین و واالتری ــالق، ارزش ــه اخ ک
ــالم  ــی اس ــول گرام ــود. رس ــف ش ــدان متص ــد ب ــی بای آدم
)ص( کــه قــرآن ایشــان را صاحــب اخالقــی عظیــم معرفــی 
ــه پیامبــری برانگیختــه شــده ام تــا  می کنــد، فرمــود:  مــن ب
اخــالق را بــه ســرحد کمــال برســانم. آن چــه از ایــن ســخن 
بــر می آیــد آن اســت کــه اخــالق بــر همــه چیــز تقــدم دارد. 
پرتــو اخــالق بایــد بــر تمــام علــوم، رفتارهــا و شــئون حیــات 
آدمــی نــور افشــانی کنــد تــا وی همانــی شــود کــه شایســته 

ــده شــده اســت. ــرای آن آفری آن اســت و ب
اگــر فقــه، حقــوق، سیاســت، فرهنــگ، اقتصــاد و هــر آن چــه 
ــود  ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب ــتن آدم ــر زیس ــرای بهت ــه ب ک

خالــی از اخــالق باشــد نــه تنهــا بــه آدمــی خدمــت نمی کنــد 
بلکــه بــالی جــان آدمــی می شــود. اســالم داعــش، اســالمی 
اســت بــدون اخــالق. سیاســت های اســتعماری و تزویــر 
ــوی  ــاد رب ــالق. اقتص ــی از اخ ــت خال ــتی اس ــدار، سیاس م
ــالق،  ــدون اخ ــت ب ــالق. عدال ــدور از اخ ــت ب ــادی اس اقتص
ظلمــی اســت خوش صــورت. فرهنــگ بــدور از اخــالق، 
فرهنگــی اســت گمــراه کننــده و... بنابرایــن اخــالق بــر همــه 

ــدم اســت.  ــون مق ــه قان ــز از جمل چی
قانــون بــه دو نــوع قانــون خــوب و قانــون بــد تقســیم 
ــا  ــت. ام ــی اس ــاً غیراخالق ــه قطع ــد ک ــون ب ــود. قان می ش
قانــون خــوب هــم بــدان جهــت خــوب اســت کــه پیــش از 
آن کــه تبدیــل بــه قانــون شــود فعلــی اخالقــی بــوده اســت. 
ــاوز،  ــل، متج ــازات دزد، قات ــون مج ــی چ ــون خوب ــر قان ه
ــی  ــاظ اخالق ــون از لح ــردم و ... چ ــش م ــلب کننده آرام س
ــته  ــات شایس ــه حی ــرای ادام ــی ب ــوده و از طرف ــح ب صحی
جامعــه ضــروری بــوده تبدیــل بــه یــک قانــون شــده اســت. 
ــل  ــا هنــوز بســیاری از افعــال اخالقــی هســتند کــه تبدی ام

ــم  ــم فراه ــی ه ــن امکان ــاً چنی ــده اند و اساس ــون نش ــه قان ب
ــه  ــل ب ــز تبدی ــه هرگ ــت ک ــن نیکوس ــر م ــت و به نظ نیس

ــوند. ــم نش ــون ه قان
افــراد حاضــر در قانونمندتریــن جوامــع، لزومــاً راســتگوترین، 
محبت تریــن،  بــا  ایثارگرتریــن،  برخوردتریــن،  خــوش 
خیرخواهتریــن و ...مــردم نیســتند. چنان کــه در برخــی 
کشــورهای قانون مــدار برخــی از اصــول اخالقــی مســلّم 
زیرپــا گــذارده می شــود. حتــی برخــی از اصــول غیراخالقــی 
ــکنان  ــه قانون ش ــون گرچ ــد. قان ــون در می آی ــورت قان به ص
ــا انســان های ترســو،  ــا ب ــرار می دهــد، ام ــورد تعقیــب ق را م
دروغگــو، غیبت کننــده، عبــوس و .... هیــچ کاری نــدارد. 
یعنــی نمی توانــد کاری داشــته باشــد چــون چنیــن افــرادی 
بنابرایــن  نشــده اند.  قانونــی  مرتکــب هیــچ کار خــالف 

ــت.   ــداری اس ــالق م ــل اخ ــون، حداق ــت قان ــوان گف می ت
جوامــع قانون مــدار حداقــل اخــالق را در خــود نهادینــه 
ــداری  ــه قانون م ــی ک ــت جوامع ــوان گف ــا نمی ت ــد. ام کرده ان
ــا  ــر باشــند. چــون آن ه ــد اخالقی ت ــد، می توانن ــری دارن کمت

ــا هســتند،  ــی اعتن ــل اخــالق اســت ب ــه حداق ــون ک ــه قان ب
ــع  ــا از جوام ــه آن ه ــود ک ــی ب ــوان مدع ــه می ت ــس چگون پ
یــک  در  اتفــاق  ایــن  البتــه  اخالقی ترنــد  قانون مــدار، 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــد و آن در جامع ــد رخ ده ــورت می توان ص
ــع  ــه واق ــه ب ــد ک ــی باش ــر اخالق ــد و غی ــش ب ــر قوانین اکث
ــرب  ــوالً غ ــد " اص ــی می گوین ــت. برخ ــادر اس ــی ن موضوع
باغ وحــش منظــم اســت". ایــن ســخن بدیــن معناســت کــه 
افــراد حاضــر در آن جامعــه حیــوان هســتند و البتــه قانــون را 
ــان  ــه ایش ــی ک ــته از اتهام ــد. گذش ــرا می کنن ــتی اج به درس
ــوان پذیرفــت کــه  ــه می ت ــه آن هــا وارد کــرده اســت چگون ب
ــری  ــاً ام ــه اساس ــون ک ــری قان ــرا و مج ــد پذی ــوان بتوان حی
ــای  ــن تفاوت ه ــی از مهم تری ــر یک ــد مگ ــت باش ــی اس اخالق
انســان و حیــوان ایــن نیســت کــه آدمــی می توانــد مختارانــه 
اخالقی زیســتن را بیامــوزد و حتــی اگــر چنیــن باشــد چــرا 
جامعــه مــا یــک جامعــه انســانی منظــم نباشــد چــرا چنیــن 
ــدارم  ــد ن ــه قص ــه این ک ــت ب ــا عنای ــد ب ــی رخ نمی  ده اتفاق
ــه  ــا خاتم ــث را بدین ج ــال بح ــم فع ــی کن ــب را طوالن مطال
ــال تقاضــا  ــرم کان ــان محت ــن و همراه می دهــم و از مخاطبی
ــت  ــن اس ــوال ای ــند. س ــت بیندیش ــش بدق ــن پرس دارم بدی
ــی  ــتر اخالق ــم بیش ــی می کنی ــه در آن زندگ ــه ای ک جامع
ــر از  ــه قانون مدارت ــی ک ــا از جوامع ــدارو آی ــا قانون م ــت ی اس

ــت؟ ــر اس ــتند اخالقی ت ــا هس م

دکتر میثم کهن ترابی 

جامعه اخالقی یا قانون مدار؟ )1(

ول صبـح روز پنجشـنبه ۳۰ دی ۹۵، اهالـی تهـران، سـوز ا
زمسـتانی هـوا را بـا بـوی دودی غیر معمول استشـمام کردند. 
بـرج بلنـد آهنی موسـوم بـه» سـاختمان پالسـکو« در اتفاقی 
غیرمنتظـره، دچـار حریق شـده بود و شـعله های آتـش از این 
سـاختمان کـه روزگاری مرتفع ترین سـازه ی شـهر تهـران بود 
زبانه می کشـید. هنوز زمانی از حادثه نگذشـته بـود که تصاویر 
دلخـراش در رسـانه ها و فضای مجازی به سـرعت منتشـر شـد 
و افـکار عمومـی جامعـه را به شـدت ملتهـب و نگران کـرد. در 
ایـن میـان، دق ایقـی بعـد از وقـوع حادثـه، گروه هـای امداد و 
نجـات، عملیـات امـداد، نجـات و آوار بـرداری را آغـاز کردنـد. 
امـا در سـویی دیگـر، افـراد و گروه هایـی، به جـای همیـاری و 
کمک رسـاندن، بـا بهانه  یافتـن مقصر ماجرا، با پخش شـایعات 
و سوءاسـتفاده از احساسـات مردمـی، تـالش کردنـد تـا میـان 

جامعـه اختـالف و دوگانگـی ایجـاد کنند.
رهبـر انقـالب اما سـاعاتی پـس از آن حادثـه ی تلخ با انتشـار 
پیامـی، اذهـان عمومـی و مسـئوالن کشـور را متوجـه وظیفه  
اصلـی خـود کردنـد تـا زمینـه و امـکان تفرقـه و نفرت پراکنی 
کاهـش یابـد: »در حـال حاضـر همـه  ی تالش هـا بایـد بـرای 
نجـات جـان گرفتارشـدگان جهت  دهـی شـود. رسـیدگی بـه 
علـل حادثه مسـئله   بعدی اسـت. از همه  مسـئوالن می خواهم 

همان گونـه کـه در ایـن چنـد سـاعت، تـالش کرده  انـد کار 
مجاهدانـه   خـود را ادامه دهنـد و وظیفه   فـوری را بر هر حرف 

و حدیثـی مقـدم بدارنـد.« )۳۰/ 1۰/ ۹۵(
دوم. بـا وقـوع زلزلـه ی تلخ غـرب کشـور و انتشـار صحنه های 
غم بـار و ناراحـت کننـده ی مرحومـان و مصدومـان ایـن واقعه 

دیگـر  بـار  اخیـر،  روزهـای  در 
کشـور  عمومـی  افـکار  فضـای 
نـاآرام  انـدوه،  و  غـم  شـدت  از 
امـا  متأسـفانه  شـد.  ملتهـب  و 
گروه هـای  از  بعضـی  هـم  بـاز 
سیاسـی و بعضـاً معانـد نظـام، 
در زمانـی که کشـور و مخصوصاً 
بیشـترین  آسـیب دیده  مناطـق 
همدلـی  وحـدت،  بـه  را  نیـاز 
دارنـد،  مردمـی  کمک هـای  و 
بـا غنیمـت شـمردن فرصـت و 
بـا بهانـه  یافتـن مقصـر، تـالش 
کردنـد تـا اذهـان عمومـی را از 

مسـأله  اصلـی و ضـروری یعنـی رسـیدگی به آسـیب دیدگان، 
منحـرف و مـردم را میـان قطب بندی هـای مصنوعـی، متفرق 

پراکنـده کننـد. و 
بسـیج  بـرای  فعالیتـی  هـر  کـه  سـاعت هایی  و  لحظـات  در 
افـکار عمومـی و گسیل سـاختن کمک هـای مردمـی، اعـم از 
نقـدی، کاالیـی و یـا حضـور داوطلبانـه در مناطق بحـران زده 

بسـیار حیاتـی اسـت و می توانـد جـان ده ها و صد هـا هم وطن 
همـدردی  فضـای  ایجـاد  کـه  لحظاتـی  در  دهـد،  نجـات  را 
اسـت،  واجـب  داغـدار  خانواده هـای  بـه  تسـلی دادن  بـرای 
حاشیه سـازی، نفرت پراکنـی  و ایجـاد اختـالف میـان مـردم 
نقشـه  دشـمن اسـت و نتیجـه  آن چیـزی جز ضرر و نارسـایی 
و  آسـیب دیده  مـردم  بـرای 
کاهش اعتمـاد عمومی نخواهد 
بـود. بـه همین دلیل اسـت که 
خـود  پیـام  در  انقـالب  رهبـر 
بـار دیگـر اذهـان مسـئوالن و 
عمـوم مـردم را بـه اصلی تریـن 
و  کمـک  همـان  کـه  وظیفـه ، 
آسـیب دیدگان  از  دسـتگیری 
و مصیبـت زدگان اسـت، توجـه 
مسـئوالن  »وظیفـه ی   دادنـد: 
آن اسـت کـه در همیـن اولین 
و  هّمـت  همـه ی  بـا  سـاعات 
تـوان بـه یـاری آسـیب دیدگان 
زیرآوارمانـدگان  در  به ویـژه 
بشـتابند و بـا بهره گیری سـریع از همـه ی امکانـات موجود، از 

)۹6/8/22( کننـد.«  تلفـات جلوگیـری  افزایـش 
ســوم. عقالنیــت انقالبــی در چنیــن شــرایطی بــه مــا 
شــریک  آن هــا  غــم  »در  آن کــه  بــر  عــالوه  می گویــد 
ــکینه  ــر و س ــال صب ــد متع ــان از »خداون ــتیم« و برایش هس

و آرامــش« طلــب می کنیــم، در عیــن حــال »ایــن حــوادث، 
تأثیــر دیگــری کــه دارد ایــن اســت کــه خــون را در رگ هــای 
ــه حرکــت در مــی آورد.  مجموعــه  جامعــه  اســالمی کشــور ب
ــاری و  ــای همی ــور در صحنه ه ــد به حض ــه را وادار می کن هم

محّبــت و بــرادری« )۹6/8/2۳(
حضــرت آیت ا...خامنــه ای نیــز خــود، در چنیــن حوادثــی بــا 
ــه   ــال زلزل ــرای مث ــد. ب ــرده و می کنن ــل ک ــق عم ــن منط ای
ســال 1۳۴۷ کــه در دو منطقــه  فــردوس و دشــت بیاض 
ــان  ــه در آن زم ــان ک ــاد، ایش ــاق افت ــی اتف ــان جنوب خراس
ــد  ــه رفتن ــه محــل زلزل ــد، مســتقیماً ب ــارز بودن ــه ای مب طلب
ــک  ــع کاال، کم ــه توزی ــدادی، ب ــای ام ــکیل گروه ه ــا تش و ب
بــه مصدومــان، برپایــی چــادر امــداد و حتــی خریــد پشــم و 
نــخ بــرای اشــتغال خانواده هــای زلزلــه زده مبــادرت نمودنــد. 
ــال  ــه ی س ــا، در زلزل ــات و فعالیت ه ــن اقدام ــه ای هم چنان ک
۴۷ اســفراین و ســیل ســال ۵۵ قوچــان نیــز از ســوی ایشــان 
تکــرار شــد. حتــی بعــد از انقــالب اســالمی در دوران ریاســت 
ــان  ــب ایش ــی از جان ــن مش ــز همی ــری نی ــوری و رهب جمه
ــان  ــم و آذربایج ــار، ب ــه  رودب ــان زلزل ــد و در زم ــال ش دنب
شــرقی، ایشــان مســتقیماً در محــل واقعــه حضــور یافتــه و از 

نزدیــک، شــاهد اقدامــات و فعالیــت مســئولین شــدند.
ــی،  ــرایط غیرطبیع ــت و ش ــگام مصیب ــردم در هن ــاری، م ب
ــرای  ــکاری ب ــی و هم ــه همدل ــاز ب ــز، نی ــه چی ــش از هم بی
تســکین دردهــای روحــی و جســمی دارنــد. در ایــن شــرایط، 
وظیفــه ی اولیــه، کمــک و خدمت رســانی بــه مــردم و 
ــالب  ــاله  انق ــل س ــه  چه ــت. تجرب ــا اس ــا آن ه ــدردی ب هم
ــیم   ــم باش ــا ه ــه ب ــر هم ــه اگ ــان داده ک ــا نش ــه م ــز ب نی
ــالش  ــه ت ــر هم ــد. »اگ ــق آم ــر مشــکلی فائ ــر ه ــوان ب  می ت
ــم،  ــتقامت کنی ــم اس ــتیم، می توانی ــم بِایس ــم، می توانی کردی
ــه  ــر هم ــم، اگ ــو دربیاوری ــه زان ــمن مان را ب ــم دش می توانی
ــت.«  ــا اس ــگی م ــه ی همیش ــن توصی ــیم، ای ــم باش ــا ه ب

 )۹6/۳/22(
)برگرفته از نشریه خط حزب ا...(

 به بهانه حادثه زلزله کرمانشاه، نگاهی به توصیه های راهبردی رهبری

اگرهمه بـا هم باشیم

 ایــن حــوادث، تأثیــر دیگــری کــه دارد 
رگ هــای  در  را  خــون  کــه  اســت  ایــن 
مجموعــه  جامعــه ی اســامی کشــور بــه 
می کنــد  وادار  را  همــه  مــی آورد؛  در  حرکــت 
بــه حضــور در صحنه هــای همیــاری و محّبــت و 

بــرادری«.
ِبایسـتیم،  می توانیـم  کردیـم،  تـاش  همـه  اگـر 
می توانیـم  کنیـم،  اسـتقامت  می توانیـم 
دشـمن مان را بـه زانـو دربیاوریـم؛ اگـر همـه بـا 
هـم باشـیم؛ ایـن توصیـه ی همیشـگی مـا اسـت.«

سال چهارم - شماره  182انـدیشه
اول آذر 1396

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



درجلسه فوق العاده شورای ترافیک  مطرح شد:

 هماهنگی ادارات  برای تسریع در 

ساخت میدان شهید کاوه

ــورای  ــاده ش ــه فوق الع ــات در جلس ــدار قاین فرمان
ســامان دهي  به منظــور  کــه  قاینــات  ترافیــک 
نقــاط ترافیکــي شهرســتان به ویــژه رفــع موانــع اجــراي 
احــداث پــروژه میــدان شــهید کاوه در ابتــداي شــهرك 
ــدان  ــراي دو می ــراي اج ــفانه ب ــت: متأس ــر، گف ولي عص
ــون  ــت بیاض تاکن ــري دش ــن و خض ــهرهاي قای در ش
مشــکالت زیــادي در مســیر اجــرا ایجــاد شــده کــه بــا 
هماهنگــي مي تــوان مرتفــع نمــود. وی خاطرنشــان 
کــرد: به دلیــل عــدم کار، کارشناســي و هم چنیــن 
ســوي  از  الزم  اداري  مکاتبــات  و  هماهنگــي  عــدم 
ــه  ــي ک ــتگاه ها و نهادهای ــي از دس ــا برخ ــهرداري ب ش
ــائل  ــد؛ مس ــرار مي گرفتن ــروژه ق ــراي پ ــیر اج در مس
ــه  ــود آورده ک ــروژه به وج ــراي پ ــکالتي را در اج و مش
رونــد اجرایــي احــداث ایــن پــروژه را کنــد کــرده اســت. 
ــداث  ــه اح ــه این ک ــه ب ــرد: باتوج ــد ک ــی تأکی کهن تراب
ــک  ــوراهاي ترافی ــات الزم را از ش ــدان مصوب ــن می ای
شهرســتان و اســتان اخــذ کــرده اســت و باتوجــه 
ــت  ــه جه ــتان و ب ــل زمس ــه فص ــدن ب ــه نزدیک ش ب
تحقــق مطالبــات شــهروندان شــهرك ولي عصــر، کلیــه 
ــل و  ــت تعام ــد و نهای ــت کنن ــط هم ــئولین ذیرب مس
ــع موجــود  ــع موان همــکاري خودشــان را در جهــت رف
ــه  ــروژه هرچ ــن پ ــي ای ــد اجرای ــا رون ــند ت ــته باش داش
ــات  ــالت و تبع ــا معض ــد ت ــرانجام برس ــه س ــریع تر ب س
بعــدي را نداشــته باشــیم. مهنــدس بیکــی معــاون 
ایــن  در  فرمانــداري  عمرانــي  امــور  و  برنامه ریــزي 
ــن  ــي ای ــد اجرای ــفانه رون ــت: متأس ــان داش ــه بی جلس
ــل و  ــا تعام ــذا بایســتي ب ــد اســت. ل ــروژه بســیار کن پ
همــکاري دســتگاه ها و نهادهــاي ذیربــط و دیگــر 
ــل  ــود را ح ــکالت موج ــک مش ــوراي ترافی ــاي ش اعض

ــد. ــان برس ــه پای ــه ســرعت ب ــروژه ب ــا پ ــم ت کنی

اهدا ٣٠٠جلد کتاب به کتابخانه 
مدرسه دخترانه فرزانگان

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی قاینــات به مناســبت گرامیداشــت 
هفتــه کتــاب و کتاب خوانــی، باحضــور میرزنگویــی 
ــد  سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ۳۰۰ جل
کتــاب جهــت تجهیــز کتابخانــه مدرســه دخترانــه 
فرزانــگان  اهــدا شــد. سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــترش  ــدام را گس ــن اق ــدف از ای ــات ه ــالمی قاین اس
ــا  فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی اعــالم کــرد و افــزود: ب

ــوز  ــازی، هن ــای مج ــزون فض ــتردگی روزاف ــود گس وج
مطالعــه و کتاب خوانــی نقــش اساســی در توســعه 
فرهنــگ عمومــی جامعــه دارد. نوربخــش مدیــر مدرســه 
ــم در  ــالش می کنی ــت: ت ــز گف ــگان نی ــه فرزان دختران
مدرســه بــا تجهیــز کتابخانــه، دانش آمــوزان را بــه امــر 

ــم. ــه تشــویق کنی مطالع

 برپایی نمایشگاه عکس
 جلوه های عاشورایی در قاین

 

ــگاه  ــن، نمایش ــان قای ــن عکاس ــت انجم ــه هم ب
ــاران  ــه ب عکــس جلوه هــای عاشــورایی در نگارخان
گشــایش یافــت. سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــس  ــابقه عک ــزاری مس ــدف از برگ ــات ه ــالمی قاین اس
جلوه هــای عاشــورایی و برپایــی ایــن نمایشــگاه را 
برجســته نمودن عناصــر حماســه و عــزت، منطــق، عقــل 
و عاطفــه در قیــام عاشــورایی و تأکیــد بــر حفــظ آداب و 
شــیوه های ســنتی و مردمــی عــزاداری حســینی، تأکیــد 
ــای  ــال پیام ه ــان در انتق ــته زن ــش برجس ــر نق ــژه ب وی
انقــالب عاشــورایی حســینی، تعامــل و مشــارکت ویــژه 
بــه  عالقه منــدان  و  دانش آمــوزان  دانشــجویان،  بــا 
هنــر عکاســی و بهره منــدی از آموزه هــا و بیانــات 
ــالب اســالمی در  ــر معظــم انق ــام راحــل )ره( و رهب ام
ــار راه  مــورد قیــام عاشــورا عنــوان کــرد. وی افــزود: آث
ــر  ــش از ۵۰۰ اث ــن بی ــگاه از بی ــن نمایش ــه ای ــه ب یافت
ــه مســابقه عکــس عاشــورایی کــه  ــه دبیرخان رســیده ب
بــه مناســبت ایــام محــرم برگــزار شــده انتخــاب شــد. 
میرزنگویــی بــا تقدیــر از انجمــن عکاســان قایــن بــرای 
ــرای  ــت داوران ب ــر از هیئ ــگاه و تقدی ــزاری نمایش برگ
انتخــاب آثــار برتــر افــزود: در ایــن نمایشــگاه 2۰ اثــر در 
بخــش موبایــل و 2۰ اثــر در بخــش دوربیــن در انــدازه 
۴۰*۳۰ بــه نمایــش گذاشــته شــده و  از ســاعت ۴ الــی 
8 عصــر بــرای بازدیــد عمــوم دایــر اســت. الزم بــه ذکــر 
ــی اداره کل  ــاون اداری و مال ــی مع ــد رضای ــت حام اس
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان از نمایشــگاه عکــس 
ــد  ــن بازدی ــود. در ای ــد نم ــورایی  بازدی ــای عاش جلوه ه
مظلــوم زاده مســئول انجمــن عکاســان قایــن توضیحاتی 
داد. ارائــه  نمایشــگاه  عکس هــای  درخصــوص  را 

برگزاری یادواره شهدا در
 دانشگاه  آزاد اسالمی قاین

ــام دانشــگاه آزاد و۵ شــهید  ــادواره شــهدای گمن ی
انقــالب قایــن، 21 آذر بــا ســخنرانی حجت االســالم 
ــم  ــهدای ق ــیره ش ــه س ــان مؤسس ــقانیان از راوی جوش

ــر  ــا مداحــی ذاک ــنای کشــور و ب ــام آش ــخنرانان ن و س
اهل بیــت حــاج مهــدی سلحشــور در دانشــگاه آزاد 
ــکار  ــالم زحمت ــد. حجت االس ــد ش ــزار خواه ــن برگ قای
مســئول دفتــر فرهنــگ دانشــگاه آزاد قایــن در جلســه 
ــت  ــن درخواس ــادواره ضم ــن ی ــم ای ــزی مراس برنامه ری
هرچــه  در  شهرســتان  مســئولین  کلیــه  همــکاری 
باشــکوه تر برگزارشــدن ایــن مراســم، گفــت: در حاشــیه 
ــگاه آزاد  ــز در دانش ــگاهی نی ــادواره، نمایش ــزاری ی برگ
ــئولین  ــه مس ــذا از کلی ــد و ل ــد ش ــا خواه ــن برپ قای
درخواســت می شــود در برپایــی نمایشــگاه بــا دانشــگاه 
همــکاری داشــته باشــند. مختــاری سرپرســت دانشــگاه 
ــنل و دانشــجویان  ــه پرس ــکاری کلی ــر هم ــن ب آزاد قای
دانشــگاه در برگــزاری ایــن یــادواره تأکیــد کــرد. 
حجت االســالم رحمانــی امــام جمعــه قایــن نیــز گفــت: 
ــه مــردم  ــد هــم شــهدای انقــالب ب ــادواره بای ــن ی درای
ــگاه  ــت و جای ــوص اهمی ــم درخص ــوند و ه ــی ش معرف
شــهدای گمنــام کــه وجودشــان برکتــی بــرای دانشــگاه 

ــه شــود. و شهرســتان اســت ســخن گفت

اجرای مراسم تعزیه خوانی  در قاین 

بــه همــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی قاینــات 
در  شهرســتان،  نمایشــی  هنرهــای  انجمــن  و 
میــدان امــام خمینــی)ره( قایــن، مراســم تعزیه خوانــی 
در ســالروز شــهادت امــام رضــا)ع( توســط گــروه 

برگــزار شــد. آرین شــهر  علمــدار  تعزیه خوانــی 

تشریح برنامه های هفته بسیج

 برپایی میز خدمت/ تجمع بزرگ 
بسیجیان با عنوان » شکوه مقاومت«

نشســت  در  قاینــات  ناحیــه  ســپاه  فرمانــده 
خبــری در تشــریح برنامه هــای هفتــه بســیج، 
ــاح  ــامل افتت ــی ش ــاد مقاومت ــای اقتص ــاح پروژه ه افتت
بســیج،  پایــگاه  و  حــوزه  عالــم،  خانــه  کتابخانــه، 
ــی نمایشــگاه های اقتصــاد مقاومتــی،  گلزارشــهدا، برپای
اعــزام گروه هــای جهــادی بــه مناطــق محــروم، اعــزام 
تیم هــای درمانــی بــه مناطــق محــروم، برگــزاری 
نشســت های روشــنگری بــا موضــوع اعتــالی فرهنگــی 
ــزاری  ــیج،  برگ ــای بس ــطح پایگاه ه ــی در س و اجتماع
ــش  ــزاری همای ــیجی، برگ ــوتان بس ــش پیشکس همای
ــور،  ــه مح ــت محل ــرح گش ــاز ط ــوان، آغ ــون ج انقالبی
ــزار  ــی م ــام، غبارروب ــا شــهدای گمن ــان ب ــد پیم تجدی
شــهدای شهرســتان قاینــات، تجمــع بــزرگ بســیجیان 
امــام  بــا  دیــدار  مقاومــت«،  »شــکوه  عنــوان  بــا 

ــدارس،  ــه م ــخنرانان ب ــزام س ــدار، اع ــه و فرمان جمع
آزادگان،  بــا خانــواده شــهدا، رزمنــدگان و  دیــدار 
ــال،  ــته های والیب ــی در رش ــابقات ورزش ــزاری مس برگ
برگــزاری همایــش  فوتســال، دارت و طناب کشــی، 
شــهدا،  یادواره هــای  برگــزاری  دوچرخه ســورای، 
برگــزاری مســابقات قرآنــی در حوزه هــای بســیج، 
ــی در  ــبد غذای ــع س ــهدا، توزی ــا ش ــبی ب ــم ش مراس
ــزاری  ــرآن، برگ ــا ق ــس ب ــل ان ــن، محف ــن محرومی بی
اردوهــای زیارتــی و ســیاحتی ویــژه حلقه هــای شــجره 
ــرای  ــتی، اج ــادران بهش ــش م ــن، همای ــه صالحی طیب
پــالك افتخــار و نصــب آن بــر ســر درب منــازل 
خانواده هــای شــهدا، همایشــان بســیجیان عشــایر، 
همایــش جوانــان غیــر بســیجی، همایش»خدیجــه 
محــور وحــدت اســالمی« را از اهــم برنامه هــای هفتــه 

ــمرد.  ــیج برش بس
ســرهنگ بــرات زاده از دیگــر برنامه هــای هفتــه بســیج 
را ارائــه میــز خدمــت در مســاجد و دعــوت از مدیــران 
جهــت ارائــه گــزارش عملکــرد فعالیت های شــان و 
ــت:  ــمرد وگف ــی برش ــؤاالت مردم ــه س ــخگویی ب پاس
مــردم  انتظــارات  و  بی تعــارف  تریبــون  راه انــدازی 
ــه  ــه در هفت ــت ک ــی اس ــر برنامه های ــیج از دیگ از بس

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتان برگ ــیج در شهرس بس

5 کشته در برخورد 
پراید با اتوبوس

از  جنوبــی  خراســان  پلیــس راه  رئیــس 
کشته شــدن ۵ نفــر در تصــادف در قایــن بــه 
ــت:  ــی گف ــرهنگ رضای ــر داد. س ــن خب ــد قای بیرجن
ــای  ــز فوریت ه ــالم مرک ــا اع ــداد ب ــک بام ــاعت ی س
ــر  ــی در کیلومت ــادف فوت ــر تص ــی ب ــی 11۰ مبن پلیس
۳۴ محــور قایــن بــه بیرجنــد و اعــزام نیروهــای 
امــدادی و کارشناســان پلیــس بــه محــل حادثــه 
مشــخص شــد یــک ســواری پرایــد بــا پنــج سرنشــین 
ــوده  ــت ب ــد در حرک ــه بیرجن ــن ب ــیر قای ــه در مس ک
ــا یــک اتوبــوس کــه در مســیر مخالــف تــردد  اســت ب
داشــته برخــورد کــرده، کــه متأســفانه راننــده و چهــار 
ــد از  ــه همگــی زن بودن ــد ک سرنشــین خــودروی پرای
دم فــوت کرده انــد. وی علــت اولیــه تصــادف را تخلــف 
انســانی از جانــب راننــده پرایــد اعــالم کــرد و گفــت: 
علــت قطعــی حادثــه پــس از بررســی های کارشناســی 
ــدای  ــت: از ابت ــه گف ــد. وی درادام ــد ش ــالم خواه اع
آبــان 11 نفــر در جــاده بیرجنــد بــه قایــن جــان خــود 
را از دســت داده انــد کــه 6۵ درصــد متوفیــان حــوادث 
ــان مــاه بــوده اســت بــه گفتــه  جــاده ای اســتان در آب
وی افــزود: درصــد تصادفــات حــادث شــده در محــور 
بیرجنــد بــه قایــن در قســمت های دوطرفــه و بــه 

ــت. ــوده اس ــه رخ ب ــورت رخ ب ص

خواست رئیس اداره اوقاف و امورخیریه از واقفین

وقفیات بر اساس نیاز شهرستان باشد

قاینــات  شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس 
ــه  ــاره ب ــف، بااش ــه وق ــبت ده ــه مناس ــری ب ــت خب در نشس
برنامه هــای ایــن ایــام گفــت: در دهــه وقــف، همایــش یــاوران وقــف 
بــا حضــور مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان در قایــن برگــزار 
ــی  ــه، سرکش ــام جمع ــدار، ام ــا فرمان ــدار ب ــد. وی از دی ــد ش خواه
ــا  ــس ب ــل ان ــزاری محف ــهدا، برگ ــواده ش ــا خان ــدار ب ــاران، دی از بیم
ــام زادگان حســن  ــی ام ــی، غبارروب ــاری بین الملل ــا حضــور ق ــرآن ب ق
ــزاری  ــاد، برگ ــون اسفش ــده خات ــام زاده زبی ــهر و ام ــل آرین ش و افض
نشســت های صنفــی به منظــور افزایــش وقــف جدیــد باحضــور 
ــا حضــور معــاون فرهنگــی اداره کل اوقــاف  اقشــار مختلــف مــردم ب
ــن  ــام زادگان حس ــمت ام ــاده روی  به س ــش پی ــه، همای ــور خیری و ام
و افضــل، نواخته شــدن زنــگ وقــف در یکــی از مــدارس قایــن، 
برپایــی نمایشــگاه همــه واقــف باشــیم در مصلــی خبــر داد و گفــت: 
ــرداری خواهــد رســید و  ــه بهره ب ــن ب ــازه تجــاری در قای ــاب مغ دو ب
کلنــگ 6 بــاب زائرســرا خیرســاز در امــام زاده بی بــی زبیــده خاتــون 
ــا  ــی ب ــالم رحیم ــد. حجت االس ــد ش ــن زده خواه ــه زمی ــاد ب اسفش
ــم، گفــت:  ــه داری ــه و1۴۷۴رقب ــات 66۵ موقوف ــان این کــه در قاین بی
اکثــر وقف هــا نیــات آن هــا عــزاداری سیدالشــهدا اســت و از ابتــدای 
ســال نیــز بــا به روزرســانی و ســامان دهی اجــارات موقوفــه و امــالك 
ــتیم. وی  ــات هس ــات نی ــری موقوف ــردن بهره ب ــدد باالب ــی در ص وقف
افــزود: 21۷ مســجد در شهرســتان به عنــوان موقوفــه انتفاعــی تحــت 
پوشــش اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان اســت. وی گفــت: در 
قاینــات 1۳ بقعــه متبرکــه و دارای شــجره نامه صحیــح داریــم کــه ۳ 
ــای  ــف، فعالیت ه ــبت های مختل ــتند و در مناس ــاخص هس ــه ش بقع
ــد  ــف جدی ــت ۷ وق ــود. وی از ثب ــزار می ش ــا برگ ــی در آن ه فرهنگ
ــا  ــاد علــم و اسفشــاد خبــر داد. وی ب در روســتاهای چــدان، محمدآب
ــه  ــه این ک ــت: باتوجــه ب ــن شهرســتان گف ــن و واقفی تشــکر از خیری
ــی و آموزشــی و  ــا نیــات قرآن ــی ب ــه موقوفات درحال حاضــر قاینــات ب
ــل  ــا از کســانی کــه تمای ــذا خواســته م ــد اســت، ل بهداشــتی نیارمن
ــر  ــد وقفیاتــی را داشــته باشــند، ایــن اســت کــه نیــات آن هــا ب دارن
اســاس نیــاز شهرســتان باشــد. وی افــزود: بــرای طرح هــای عمرانــی 
ــی صــورت گرفتــه اســت و امــام زادگان  امــام زادگان کمک هــای خوب
حســن و افضــل تاکنــون حــدود۵۰۰ میلیــون تومــان کمــک مردمــی 

ــی آن هــا در حــال اجراســت.  جمــع آوری و طــرح عمران
ــا  ــم ب ــرآن کری ــا ق ــس ب ــل ان ــزود: محف ــی اف ــالم رحیم حجت االس
ــه  ــم ب ــرآن کری ــی ق ــاری بین الملل ــا ق ــدی وف ــتاد احم ــور اس حض
ــاف  ــارکت اداره اوق ــا مش ــیج ب ــه بس ــف و هفت ــه وق ــبت هفت مناس
ــات، اداره  ــپاه قاین ــی س ــی اجتماع ــت فرهنگ ــه، معاون ــور خیری و ام
ــر،  ــجد غدی ــی مس ــی مذهب ــع فرهنگ ــالمی و مجتم ــات اس تبلیغ
ــجد  ــا در مس ــرب و عش ــاز مغ ــا نم ــان ب ــاه هم زم ــنبه 2 آذرم پنج ش

ــد. ــد ش ــزار خواه ــر برگ غدی

وقـف

وزه پدافنـد غیرعامـل: حوزه وسـیعی از تمام نهادها، ارگان ها، سـازمان ها ح
و... را علـوم مختلـف را در بر می گیرد:

نظامی، بهداشـت و سـالمت عمومی، رسـانه و صدا و سـیما، مدیریت بحران، 
فنـاوری اطالعـات، ارتباطـات و مخابرات، آب و برق، حمـل و نقل و ..

مهندسـی جغرافیـا و رشـته های مربـوط بـه آن: هواشناسـی، تأثیـرات عوامل 
جـّوی در دیـد بصـری و شناسـایی سـامانه های کشـف هدف 

مهندسـی شـیمی، مـواد، متالـوژی، پلیمـر، رنـگ، پایـر و تکنیک هـا و ... -  
دشـمن و بالهـای طبیعی شناسـی و شـناخت تهدیـدات آ  ن هـا 

 مهندسـی کامپیوتر )سـخت افزار، نرم افزار، شـبکه و ...(، مهندسـی ساختمان 
)عمـران و زیرگـروه آن(، مدیریت برنامه ریزی اسـتراتژیک 

مهندسی مخابرات و ارتباطات و....
اولویـت اول پدافنـد غیرعامـل، ایجـاد امنیـت و حفـظ منابع انسـانی اسـت و 
مراکـز نقـل کشـور نیز بر حسـب عمـق آسـیب و سـطح تاثیرگذاری می باشـد.

اهداف قابل حفاظت در پدافند غیرعامل:
• مراکـز حیاتـی: )Vital Centers( مراکـزی هسـتند که در صـورت انهدام 
کل یـا قسـمتی از آن هـا بحـران، آسـیب و صدمـات جـدی در نظام سیاسـی 
اقتصـادی ارتباطـی اجتماعی و دفاعی کشـور با سـطح تأثیرگذاری در کشـور 

ایجاد شـود.
• مراکـز حسـاس: )Critical Centers( مراکـزی هسـتند کـه در صـورت 
انهـدام کل یـا قسـمتی از آن هـا، بحـران و صدمـات قابـل توجهـی در سـطح 

تأثیرگـذاری منطقـه ای تولید شـود.
• مراکـز مهـم:)Important Centers( مراکـزی هسـتند کـه در صـورت 
انهـدام کل یـا قسـمتی از آن ها، آسـیب و صدمـات محدود در نظام سیاسـی، 

مدیریتـی، تولیـد و اقتصـادی بـا سـطح تأثیرگـذاری محلی تولید شـود.

راهکارها و دستاوردهای پدافند غیرعامل:
- ایجاد اختالل در شناسایی، کسب اطالعات و هدف گیری دشمن از طریق:

1 - مکان یابـی اولیـه )Location( انتخـاب محـل مناسـب بـرای تأسـیس 
یـک مجتمـع صنعتـی جدیـد، اساسـی ترین عمـل در جهت حفاظـت مؤثر از 
آن مجموعـه به شـمار می آیـد. بدیهـی اسـت یک مرکـز مهم اقتصـادی نباید 

در کنـار بزرگراه هـا، سـواحل دریـا، دشـت های مسـطح و هموار باشـد.
2 - اختفـاء )Concealment( همگون سـازی، تغییـر شـکل، شبیه سـازی، 
حذف شـکل منظم هندسـی هدف در جهت دشـوارنمودن کشـف و شناسایی 

آن به وسـیله سـامانه های آشکارسـاز و حسـاس دشمن.
۳ - پوشـش )Cover( پنهان سـازی تجهیزات و تأسیسـات از دید دشـمن با 

اسـتفاده از عـوارض طبیعـی کـوه و دره یا ابزار مصنوعـی مانند دود.
۴ - اسـتتار )Hide out( اسـتفاده از رنـگ، تجهیـزات و روش هایـی بـرای 

ایجـاد مشـکل بیشـتر درتشـخیص هـدف از راه هـوا 
و  بـاز و پخش نمـودن  )Separation( گسـترش،  تفرقـه و جابجایـی   - ۵
تمرکـز زدایـی نیروهـا، تجهیـزات، تأسیسـات یـا فعالیت هـا به منظـور کاهش 
آسـیب پذیری در برابـر حمـالت هوایـی دشـمن و سـهولت در انتقـال سـریع 

اهـداف قابـل تحـرك ماننـد خودروهـا، هواپیماهـا، بالگردهـا و...
6 - فریـب )Deception(: انحـراف ذهـن دشـمن از اهـداف حقیقـی و مهم 
بـه سـمت اهـداف کاذب و کـم اهمیت که سـبب گمراهـی و غفلـت او گردد 

ماننـد اسـتفاده از ماکت هـای فریبنده.

شیوه های کاهش آسیب پذیری نقاط هدف: 
)Hardening( ایجاد استحکامات و سازه ها

راکـت،  بمـب،  اصابـت مسـتقیم  برابـر  در  کـه  •سـاخت هرگونـه حفاظـی 
موشـک، گلولـه، توپ خانـه، خمپـاره یـا ترکـش آن هـا مقاومت نمـوده و مانع 
صدمه رسـیدن بـه افـراد، تجهیـزات و تأسیسـات گـردد. مهندسـی جدیـد 
سـازه ها ایـن امکان را میسـر ایجاد موانـع )Baffler( و اسـتفاده از دیوارهای 
مسـتحکمی کـه میـان دو یا چند نقطه آسـیب پذیـر قرارگرفتـه و در صورت 
انهـدام یکـی از آن هـا مانع برخـورد ترکش به دیگـری می شـود مانند احداث 

دیـوار میـان دو مخـزن بنزیـن در شـرکت پخـش فرآورده هـای نفتی.
• مقـاوم سـازی سـاختمان ها و تأسیسـات موجـود )hardening(: اسـتفاده 
از ابـزار تولیـد لـرزه بـرای درکمیـزان مقاومـت سـاختمان ها و سـپس تزریق 
بتـن و آهـن بـرای بـاال بـردن مقاومـت تأسیسـات در برابـر بمب یـا خطرات 

طبیعـی همچـون زلزله.
• اسـتفاده از عمـق زمیـن )Tunelling(: آسـیب پذیری در اعمـاق زمیـن 
کاهـش می یابـد بدیـن لحـاظ سـنگرها را در عمق زمیـن احـداث می کنند و 
یکـی از شـیوه های مرسـوم پدافنـد غیرعامـل در مراکـز جمعیتی اسـتفاده از 

تونل هـای متـرو و ایسـتگاه های آن می باشـد.

شیوه های کاهش اهمیت و حساسیت نقاط هدف: 
• پراکندگـی )Dispersion(: تمرکز زدائی نیروها، تأسیسـات و فعالیت های 

صنعتـی به منظـور کاهـش آسـیب پذیری به طـوری کـه در مجمـوع هـدف 
واحـدی را تشـکیل ندهند.

• پیش بینـی امکانـات مـوازی و جایگزین: اسـتفاده از ژنراتورهـای اتوماتیک، 
مخـازن و پمپ ِهـای آب امثـال آن هـا در صـورت انهـدام مراکز تأمیـن انرژی 

یـا آب و یـا آلودگـی هوا امـری ضـروری در پدافند غیرعامل اسـت.
 

اقدامات عملی برای کنترل خسارت:
• اعـالم خطـر )Early Warning(: آگاهـی بخشـیدن بـه نیروهـای خودی 
بـرای حفـظ و تولیـد آمادگـی در برابـر خطـر قریب الوقـوع تهاجـم دشـمن. 
وسـایل اعـالم خطـر شـامل رادار، دیده بانـی بصـری، آژیـر، بلندگـو، آگهـی 

هشـدار دهنـده و حتـی نورهـای خـاص در تاریکـی شـب می باشـند.
• آمـوزش و تمریـن: بدیهـی اسـت حفظ آمادگـی نیاز به تمرین های مسـتمر 

داشـته و بـدون آن نمی تـوان بـه حراسـت از دسـتاوردها و حفاظـت از جـان 
خویـش اندیشـید بـه همیـن جهـت الزم اسـت شـیوه بهره گیـری از سـنگر، 
اسـتتار، اختفـاء و ابـزار دیگـر مـورد آمـوزش عملـی و تمریـن قـرار گیـرد تا 
در زمـان نیـاز بـا مشـکل عدم آمادگـی و موضوعـات پیش بینی نشـده روبه رو 

نشوند.
• ابـزار ارتباطـی: الزم اسـت سیسـتم های تأمیـن ارتباط محلی الزاماً باسـیم) 
میـان سـنگرهای متعـدد و مراکـز تصمیـم گیـری و نیروهای امـدادی وجود 
داشـته باشـد تـا در صورت بروز مشـکل برای هر قسـمت، دیگـران بتوانند به 

موقـع بیاری آن بخش بشـتابند. 
• نیروهـای امـدادی: وجـود نیروهـای آمـاده ای چـون آتش نشـانی و اورژانس 
پزشـکی همـواره در کاهـش تعـداد تلفات تأثیر چشـمگیری داشـته و سـبب 

ارتفـاء روحیـه کارکنان خواهـد بود.
• مـواد غذائـی و منابـع انرژی و آب: در سـنگرهای مدرن برای کنترل بیشـتر 
خسـارت الزم اسـت حداقـل بـرای مصـرف یـک روز افـراد مواد غذائـی و آب 
ذخیره سـازی شـود و منابـع مسـتقل تأمیـن، افزایش یا کاهـش دمای محیط 

وجود داشـته باشد.
•  سـرویس و دستشـویی و سـایر ملزومـات نگهـداری افـراد در جان پنـاه برای 
مدتـی متوسـط ازضروریـات کنتـرل خسـارت و حفـظ روحیـه به شـمار می آید.

• ابـزار مقابلـه بـا آلودگـی شـیمیایی و میکروبـی: وجـود منابع مسـتقل آب، 
در  مناسـبی  تأثیـر  می توانـد  گاز  ضـد  ماسـک های  و  شستشـو  روش هـای 
کاهـش خسـارات ناشـی از یـک بمبـاران شـیمیائی و میکروبـی ایفـاء نمایـد.

مراحل و شیوه اجرای پدافند غیرعامل در نظام مرحله بندی:
الف: مرحله اول آماده سازی: 

در ایـن مرحلـه تهدیـد وجـود دارد امـا آن تهدیـد بـه فعالیـت نرسـیده و لذا 
فرصـت الزم برای سـاماندهی بـه اقدامات و فعالیت های سـازمانی وجود دارد. 

مهم تریـن امـوری کـه در مرحلـه آماده سـازی صـورت می گیـرد عبارتند از:
• احداث تونل و سازه های مستحکم

• پیش بینی منابع در نقاط دارای پراکندگی
• منبع یابی و ذخیره سازی مواد اولیه پایدار و فاسدنشدنی

• پیش بینی برق مستقل و پایدار و ایجاد زیر بناهای آن
• پیش بینی ذخیره راهبردی سوخت
• توسعه واحدهای کنترل خسارت ها

• ساخت و نصب سامانه های آشکارساز و هشداردهنده ها 
• وضعیـت بحرانـی، شـرایطی سـخت اسـت که قبـل از وقوع جنـگ به وجود 
آمـده امـا در آن شـرایط احتمـال وقـوع جنـگ تقریبـاً قطعـی اسـت. ماننـد 
زمـان محاصره سـازی و جابجائـی نیروهـا بـرای ایجـاد آمادگـی شـرکت در 
جنـگ. در چنیـن اوضاعـی بـه اقدامـات عقـب افتـاده در مرحله آماده سـازی 

تسـریع بخشـیده و قابلیـت دفاعـی را گسـترش می دهنـد.
ب: مرحله دوم بحران:

وضعیـت بحرانـی، شـرایطی سـخت اسـت کـه قبـل از وقـوع جنگ بـه وجود 
آمـده امـا در آن شـرایط احتمـال وقـوع جنـگ تقریبـاً قطعـی اسـت. ماننـد 
زمـان محاصره سـازی و جابجایـی نیروهـا بـرای ایجـاد آمادگـی شـرکت در 
جنـگ. در چنیـن اوضاعـی بـه اقدامـات عقـب افتـاده در مرحله آماده سـازی 

تسـریع بخشـیده و قابلیـت دفاعـی را گسـترش می دهنـد. 
ج - مرحله سوم جنگ:   

چنیـن حالتـی همـه قسـمت ها بـرای اجـرای طرح هـای عملیاتی و اسـتفاده 
از امکانـات جنبـی در شـرایط عملیاتـی قـرار می گیرنـد. از آ ن جـا کـه ممکن 
اسـت جنـگ طوالنی شـده و یک سـال یـا بیـش از آن به طـول انجامـد الزم 
اسـت، حالـت دفاعـی کامـل در کارخانه جـات، مسـیرها، منـازل مسـکونی، 

مـدارس، و غیـره پدیـدار گردد.
 بـا توجـه به حساسـیت این موضوع بر ماسـت کـه با اسـتفاده از رهنمودهای 
رهبـر عزیزمـان، با شـناخت ژرف و کامـل از ابعاد مختلف پدافنـد غیرعامل و 
اتخـاذ تمهیداتـی بـرای آن، خود را به مرز آمادگی کامل برسـانیم. »انشـاا...« 

»گروه تخصصی مهندسی بهداشت محیط وحرفه ای 
مرکز بهداشت قاینات«

پدافند عامل و غیرعامل)2( 
٣ درمان و  بهداشت 
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در  بارهـا  کـه  قایـن  غدیـر  مجتمـع  فاضـاب  فجیـع  و  بحرانـی  وضعیـت 
نشـریات شهرسـتان، سـایت های خبـری و فضـای مجـازی بازتـاب داشـته 
اسـت، بـار دیگـر پـای مسـئولین را بـه ایـن منطقـه بـاز کـرد و فرمانـدار قاینـات 
درایـن منجتمـع مسـکونی حضـور یافت و پـای صحبت مردم نشسـت. آن چه در 
ادامـه می خوانیـد گزارشـی از بازدیـد فرمانـدار قاینـات از مجتمع هـزار واحدي 

اسـت. قاین 
***

درددل ها و شکوائیه های مردم
اهالـی محـل بـا فجیـع خوانـدن وضعیت فاضـالب خواسـتار پیگیـری جدی، 
مسـئولین شـدند و حتـی برخـی از افراد پـس از بازدید فرمانـدار اعالم کردند 
اگـر ظـرف ده روز آینـده بـه یـک نتیجـه مشـخص نرسـند، در اسـتانداری 
تجمـع خواهنـد کـرد. یکـی از اهالـی محـل بـا بیان این کـه وضعیـت موجود 
باعـث شـده اسـت کـه بسـیاری از اقـوام مـا را مسـخره کنند گفـت: وضعیت 
بهداشـت عـالوه بـر این کـه بـرای خودمـان مشـکالتی را ایجـاد کرده اسـت، 
فرزنـدان مـا را دچـار بیماری هـای پوسـتی و گوارشـی کـرده اسـت. یکـی 
دیگـر از اهالـی محـل نیـز بـا بیـان این کـه مـا را در داخـل محوطـه ای از 
لجـن گذاشـته اند، اظهارکـرد: بـا هـزاران امیـد هرچه سـرمایه داشـتیم برای 
خانه دارشـدن در ایـن منطقـه دادیـم، امـا بـا وجـود مشـکل فاضـالب، ارزش  
خانه هـای مـا بسـیار پایین آمده اسـت وکسـی این منـازل را از مـا نمی خرد. 
وی ادامـه داد آیـا حـق مـا مـردم متوسـط جامعـه ایـن اسـت کـه در لجن ها 
زنـده بـه گـور شـویم؟ یکـی دیگـر از اهالـی محـل نیـز گفـت: ایـن منطقـه 
شـهر افتضاح و در شـأن شهرسـتان نیسـت و درخواسـت ما از مسـئولین این 
اسـت کـه یـک فکـر اساسـی و عملـی بردارنـد و دسـت به دسـت هـم دهند 
و کاری کننـد و حداقـل ماهـی یک بـار هـم کـه شـده اسـت، در بیـن مـردم 
حاضـر شـوید و پـای صحبت آن ها بنشـینید. مـردم این منطقـه هم چنین از 
فرمانـدار خواسـتار پیگیـری فـروش تعـدادی از مغازه هـای مجتمـع غدیر که 
بـدون اطـالع مردم که به نوعی سـهام دار هسـتند، فروخته شـده بود، شـدند. 
خانـی یکـی از اعضـای هیئـت امنـای مجتمـع غدیـر نیـز بـا بیـان این که در 
بازدیدهایـی که مسـئولین در گذشـته داشـته اند یکـی از راه های پیشـنهادی 
در اختیـار گذاشـتن یـک تانکـر بـرای تخلیـه روزانـه فاضالب هـا بوده اسـت 
گفـت: اوالً ایـن تانکـر به تنهایـی جوابگـوی ایـن منطقـه نیسـت وثانیـاً ایـن 
ماشـین هـم دائـم خـراب اسـت و هزینه هـای زیادی را برای ما داشـته اسـت 
و باتوجـه بـه این کـه از 2۰ بـاب مغـازه موجـود در مجتمـع بخـش عظیمـی 
قبـاًل فروختـه شـده اسـت و درآمـد ماهیانـه از مابقـی مغازه ها کـه برخی هم 
خالـی اسـت زیـر 2 میلیون اسـت، کفاف هزینـه راننده و تعمیرات ماشـین را 

نمی کنـد و مـا هـم هر مـاه بدهـکار می شـویم.

پاسخ های مسئولین
مـردم  هسـتیم  خوشـحال  این کـه  بیـان  بـا  قایـن  شـهر  شـورای  رئیـس 
مطالبه گـری را آغـاز کرده انـد، گفـت: حـق مـردم بایـد داده شـود. وی ادامه 
داد: بهداشـت شهرسـتان بایـد بـه این موضـوع به عنوان یک بحـران نگاه کند 
و یـک فکـر اساسـی بـرای ایـن منطقه برداشـته شـود. قرائـی گفـت: اگرچه 
برخـی مواقـع نیروهـای مـا در منطقـه خدمات می دهنـد، اما قانـون می گوید 
شـهرداری نمی توانـد ورود پیـدا کنـد چـرا کـه ایـن منطقـه هیئـت امنایـی 
اسـت و لـذا بایـد یـک هیئـت امنای قوی تشـکیل شـود و مطالبات مـردم به 
اطـالع مسـئولین برسـد. وی با بیـان این کـه تصفیه خانه فاضالب شهرسـتان 
بـه ایـن زودی راه نمی افتد گفت: مسـئولین اسـتانی برای تسـکین موقت فکر 
اساسـی بردارنـد کـه بـا بررسـی های انجـام شـده و بـرآورد هزینـه نزدیک به 

یـک میلیـارد تومـان بـرای پکیـچ موقـت فاضالب نیاز اسـت.
رئیـس آبفـای شـهری قایـن نیـز گفـت: بـرای بررسـی مشـکالت فاضـالب 
منطقـه جلسـات متعـددی حتـی باحضـور مدیـرکل در شهرسـتان و اسـتان 
گرفتـه شـده اسـت و مـردم بدانند که دسـتگاه های خدمات رسـان هـم غافل 
نیسـتند و منطقـه را به فراموشـی نسـپرده اند. وی ادامه داد: حـل این معضل 
بـا ایـن اعتبـارات کنونـی و شـرایط اقتصـادی دولـت و مملکـت بـا مشـکل 
روبـه رو شـده اسـت و یکـی از برنامه هـای مـا خـارج از دیگـر پروژه هایـی که 
در دسـت بررسـی داریـم ایـن اسـت که شـبکه جمـع آوری فاضـالب مجتمع 
و خـط اتصـال آن به طـول ۴ کیلومتـر تـا بلـوار 22 آذر بـه مناقصـه گذاشـته 
شـده و تا دو هفته دیگر مناقصه مشـخص و اجرا خواهد شـد. آتشـکار افزود: 
امـا آن چـه کـه درحال حاضـر به صـورت مسـّکن می تـوان اجـرا کـرد، نصـب 
دسـتگاه پکیـج تصفیـه فاضـالب به صـورت موقـت اسـت کـه اعتبـاری بیـن 

8۰۰ میلیـون تـا 1میلیـارد را می طلبـد.
رئیـس اداره کار، تعـاون و رفـاه 
اجتماعـی نیـز بـر تشـکیل یک 
شـرکت تعاونـی فعـال کـه قباًل 
نیـز تصمیماتـی در ایـن زمینـه 
گرفته شـده اسـت تأکید کرد و 
گفـت: علی رغـم پیگیری هایـی 
کـه انجـام شـده اسـت، مـردم 
منطقـه حتـی بـرای تشـکیل و 
تعاونـی هـم  ایـن  فعال نمـودن 
عرب نـژاد  نبوده انـد.  کار  پـای 
مغازه هـای  فـروش  مـورد  در 
نیـز  غدیـر  مسـکونی  مجتمـع 
گفـت: فـروش مغازه هـا توسـط 
اتحادیه مسـکنی کـه از مجموع 
چنـد شـرکت تعاونـی تشـکیل 

شـده بـود و به منظـور پرداخـت بدهی های ایـن اتحادیه از زمـان اجرای طرح 
مسـکن مهـر صـورت گرفتـه اسـت و اتحادیـه هـم در مرحلـه انحـالل اسـت. 
خسـروی رئیـس مرکـز بهداشـت قاینـات نیـز گفـت: شـبکه بهداشـت یـک 
سیسـتم نظارتـی اسـت و بسـیاری از مشـکالت ایـن منطقـه بـه مـا منعکس 
و پیگیـر هـم بوده ایـم وحتـی هیئـت مدیـره را بـه دادگسـتری هـم معرفـی 
کرده ایـم. وی افـزود: فاضـالب مجتمـع مسـکونی غدیـر یـک بحـران اسـت 
و باتوجـه بـه این کـه عامـل بسـیاری از بیماری هـای پوسـتی و تنفسـی و 
سـرطان ها و آنفلوانـزا از رطوبـت اسـت و اعتراضاتـی حتـی به شـهرداری هم 
داشـته ایم کـه خروجـی فاضـالب مشـخص نیسـت به کجـا ختم می شـود. تا 
خودمـان دسـت بـه دسـت هم ندهیـم کاری درسـت نمی شـود و بایـد مردم 
هـم پـای کار باشـند و مسـئولین در کنـار مـردم فکر اساسـی بـرای حل این 

بردارند. بحـران 

انتقاد شدید فرماندار قاینات از دستندرکاران اجرای پروژه مسکن غدیر
فرمانـدار قاینـات در میـان و جمعـي از ایـن اهالـي در محـل مسـجد غدیـر 

داشـت؛ اظهـار کـرد: در رابطـه با مشـکالت فنـي فاضـالب و دیگر مـوارد که 
سـاکنین مجتمـع هـزار واحـدي درحال حاضر با آن مواجه هسـتند، بایسـتي 
مسـئولین ذیربطـي کـه در گذشـته دسـت اندرکار ایـن پـروژه عظیـم و پـر 
تراکـم مسـکوني بودنـد، پاسـخگو باشـند. وی گفت: شـهردار وقت کـه پروانه 
الزم را صـادر کـرده، نظـام مهندسـي کـه چه کسـي نظـارت بر این پـروژه را 
انجام داده و دیگر دسـت اندرکاران بایسـتي پاسـخگوي شـهروندان و مطالبات 

به حـق آنـان باشـند و از زیـر بار مسـئولیت شـانه خالـي نکنند. 
کهن ترابـی تصریـح کـرد:  مشـکالت به دلیـل عـدم کار کارشناسـي و بنـاي 
یـک مجتمـع عظیـم و پرتراکـم مسـکوني در یـک منطقه از شـهر بـدون در 
نظرگرفتـن زیـر سـاخت هاي الزم بـراي آینـده ایـن مجتمـع مي باشـد و اگر 
ایـن هـزار واحـد در چنـد منطقـه از شـهر قایـن جانمایـي مي شـد، خیلي از 
مسـائل و مشـکالتي کـه هـم اکنـون شـهروندان ایـن منطقـه بـا آن مواجـه 
هسـتند، وجـود نمي داشـت. فرمانـدار خطاب بـه شـهروندان، تأکید کـرد: ما 
مشـکالت  حـل  به دنبـال 
به وجـود آمده هسـتیم نه 
چیـز دیگر، کـه در ابتداي 
کار نیـاز بـه همـت، تالش 
و همراهـي خـود مالکیـن 
و  اسـت  واحـدي  هـزار 
بعـد هـم همـه مسـئولین 
دسـتگاه هاي  و  ذیربـط 
وی  رسـان.  خدمـات 
خطـاب بـه دسـتگاه های 
گفـت:  خدمات رسـان 
بایسـتي کاري که برعهده 
دسـتگاه ها  از  یـک  هـر 
مي شـود،  گذاشـته 
به درسـتي انجـام شـود تا 
در آینده شـاهد چنین مشـکالتي نباشـیم. وی درخصوص وضعیت بهداشتی؛ 
خاطرنشـان کـرد: همـه افـرادي که در ایـن قضیه کـم کاري کردنـد، افرادي 
کـه نظـارت درسـتي بـر اجـراي پـروژه نداشـتند و دسـت اندرکاران مربوطـه 
بایـد پاسـخگوي مطالبـات به حـق شـما مالکیـن باشـند. وی افـزود: همـه ما 
در مقابـل کارهایـي کـه انجـام مي دهیـم، مسـئول هسـتیم. این طـور نیسـت 
کـه فـردي در یـک زمـان مسـئولیتي داشـته باشـند و در آینـده جوابگـوي 

مـردم نباشـد.
 وی بـا اشـاره بـه اقداماتي کـه درخصوص حل مشـکل فاضالب ایـن مجتمع 
از سـوي فرمانـداري صـورت گرفته، بیان داشـت: بـا توجه بـه مراجعات مکرر 
اعضـاي هیئـت امنـا، مکاتبـات الزم بـا اسـتان صـورت گرفت و یک دسـتگاه 
ماشـین حمـل فاضـالب براي ایـن مجتمـع گرفتیم کـه تا زمان اجـراي خط 
انتقـال فاضـالب شـهر قایـن و احـداث تصفیه خانـه فاضـالب ایـن مشـکل 

به طـور موقـت حل شـود. 
کهن ترابـی خطـاب  به سـاکنین مجتمع هـزار واحدي گفت: آپارتمان نشـیني 
یـک سـري حقوقي براي افراد سـاکن دارد که بایسـتي اعضاي یـک آپارتمان 

به جهـت ارائـه خدمـات آن را پرداخت نماینـد. ولي متأسـفانه همان طوري که 
در ایـن جلسـه تعـداد کمي از سـاکنین شـرکت کردنـد، بارها اعضـاي هیئت 
امنـا بـه مـا اعـالم کرده انـد کـه سـاکنین مشـارکت و همراهـي بـا آنـان در 
اجـراي برنامه هـاي مختلـف را ندارنـد که این خـود یکـي از مهم ترین معایب 
اهالـي ایـن مجتمـع مي باشـد. فرمانـدار درخصـوص فـروش مغازه هـا و خرج 
کـرد آن گفـت: بایسـتي موضـوع به صورت حقوقي و توسـط مراجـع ذیصالح 
بررسـي و پیگیـري شـود کـه چـه کسـي و یـا کسـاني ایـن کارهـا را انجـام 
مي دهنـد و در کجـا هزینـه مي نماینـد. وی در پایـان گفـت: به دنبـال نمایش 
نیسـتم و آمده  ایـم مشـکل را بـا همـکاری یکدیگر به صورت واقعـی حل کنیم 
وحل شـدن ایـن مشـکل نیازمنـد کمک هـای مـردم و دسـتگاه های اجرایـی 
اسـت. وی ادامـه داد: یکـی از راه هـای خدمات رسـانی بـه مجتمـع برداشـتن 
دیوارهـای هـزار واحدی اسـت کـه از لحاظ ما برداشـتن دیوارها منـع قانونی 
نـدارد و تصمیـم کلـی را باید هیئـت امنا بگیرند تـا حداقل شـهرداری بتواند 
خدماتـی را ارائـه دهـد. کهن ترابـی درخصـوص رفـع مشـکل فاضـالب هـزار 
واحـدی گفـت: بـرای پیگیـری موضـوع قـول مسـاعد می دهـم و مکاتباتی با 
اسـتاندار خواهـم داشـت تـا در صورت امـکان از محـل مدیریت بحـران برای 
حـل موقـت مشـکل فاضالب منطقـه که حـدود 1میلیـارد تومان اعتبـار نیاز 

دارد اعتباراتـی در نظـر گرفته شـود.
***

 جلب اعتماد مردم با رسیدگی به مشکالت و برخورد با مقصران
مشـکالت مجتمـع مسـکونی غدیر یا همان هـزار واحـدی قاین فراوان اسـت، اما 
در این میان مشـکل فاضالب و تبعات بهداشـتی ناشـی از آن از مرز یک مشکل و 
معضل گذشـته و به سـطح یک بحران و فاجعه تمام عیار رسـیده اسـت که نیاز 
و تدبیـر جـدی در تمـام سـطوح دارد کـه اولین آن بررسـی علـت و چرایی ایجاد 
ایـن بحـران اسـت و این کـه چـرا پیش بینـی و اقدامـات الزم برای دفـع فاضالب 
آن در زمان سـاخت نشـده اسـت. متأسـفانه باید گفت این مشـکل مصداق کامل 
سوءاسـتفاده از نیاز مردم به خصوص قشـر ضعیف جامعه در کنار سوءاسـتفاده از 
ناآگاهی مردم از حقوق خویش و اطمینان آنان به سـازندگان این مجتمع اسـت. 
همـه تبلیغـات و بهره برداری هـای گسـترده عـده ای و گروهـی خـاص در زمـان 
سـاخت و بهره بـرداری از ایـن مجتمـع را در سـال های نه چنـدان دور، فرامـوش 
نکرده ایـم کـه برخـی چگونـه از کنـار اجرای ایـن پـروژه و با تبلیغـات و هیاهوی 
فـراوان چه منافع مادی و سیاسـی سرشـاری را کسـب کردند و امـروز ثمره همه 

تبلیغـات ایـن اوضاع فاجعه بار اسـت. 
بی شـک، پاسـخگویی یـا بهتـر بگوییم بازخواسـت از مسـببان این فاجعـه، امری 
الزم و غیرقابل چشم پوشـی و از مصادیق حفظ و حراسـت از حقوق مردم اسـت. 
در کنـار آن مسـئوالن و مدیـران فعلـی نیز باید بـه این نکته توجه جدی داشـته 
باشـند کـه اگـر چه مـردم سـاکن این مجتمع مشـکالت ناشـی از این بحـران را 
مدت هاسـت صبورانـه و نجیبانـه تحمـل می کنند، امـا این امر نباید سـبب گردد 
تـا آنـان از رسـیدگی و حل این مشـکل به هـر طریق ممکن غافل شـوند. این دو 
مـورد یعنـی رسـیدگی به تخلفـات و قوصـر احتمالی در بـروز این فاجعـه و جل 
سـریع تر ایـن بحـران از آن رو اهمیـت دارد کـه نبایـد اقدامات منفعـت طلبانه یا 
قصـور و اهمـال و کوتاهی هـای عـده ای خـاص بـه پـای کل نظـام نوشـته شـود 
و عـده ای نتواننـد بـا پنهان شـدن پشـت برخی شـعارها و بـا سـیاه کاری درصدد 
پنهان کـردن تبعات فاجعه بار ناشـی از اقدامـات نابخردانه و منفعت طلبانه خویش 
نباشـند. در نهایت باید گفت امروز مردم سـاکن این مجتمع چشـم انتظار تالش 
و پیگیـری جـدی همـه مدیـران، مسـئوالن و بـزرگان شهرسـتان بـا همراهی و 
هماهنگـی کامـل فـارغ از مسـائل سیاسـی  و شـخصی برای حل مشکالت شـان 

به ویـژه بحـران جدی اخیر هسـتند.

پرده ای دیگر از هزار و یک مشکل مجتمع مسکونی هزار واحدی

فاضالب مسکن مهر قاین، مشکلی که فاجعه شد

قرائـی: بهداشـت بایـد به این 
موضـوع به عنـوان یـک بحـران 
نـگاه کنـد و یـک فکـر اساسـی 

بـرای ایـن منطقه برداشـته شـود. 

بایسـتي  گفـت:  قاینـات  فرمانـدار 
گذشـته  در  کـه  ذیربطـي  مسـئولین 
دسـت اندرکار ایـن پـروژه مسـکوني 
شـهردار  باشـند.  پاسـخگو  بودنـد، 
صـادر  را  الزم  پروانـه  کـه  وقـت 
کـرده، نظـام مهندسـي کـه چـه کسـي 
نظـارت بـر این پـروژه را انجـام داده 

بایسـتي  دسـت اندرکاران  دیگـر  و 
و  باشـند  شـهروندان  پاسـخگوي 
خالـي  شـانه  مسـئولیت  بـار  زیـر  از 
نکننـد. این طور نیسـت کـه فردي در 
یـک زمان مسـئولیتي داشـته باشـند 
و در آینـده جوابگـوي مـردم نباشـد. 
خواهـم  اسـتاندار  بـا  مکاتباتـی 
داشـت تـا از محـل مدیریـت بحـران 
فاضـاب  مشـکل  موقـت  حـل  بـرای 
منطقـه کـه حـدود 1میلیـارد تومـان 
اعتبـار نیـاز دارد اعتباراتـی در نظـر 

شـود. گرفتـه 


