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درمیان امروز - معین

ـــده ای در وانفســـای  ـــد جری چـــه خـــوش اســـت تول
ـــمیم  ـــت ش ـــوش اس ـــه خ ـــی، چ ـــات فرهنگ معض
ـــوش  ـــه خ ـــمند، چ ـــی ارزش ـــک کار فرهنگ ـــوش ی خ
ـــه  ـــا، چ ـــادق و بی ری ـــی ص ـــا مردم ـــدار ب ـــت دی اس
خـــوش اســـت روییـــدن نهالـــی کوچـــک و ســـبز 
ــب  ــه و عقـ ــعه نیافتـ ــتانی توسـ ــوت اسـ در برهـ

مانـــده...
ـــوع مشـــکات  ـــان، حتمـــا مشـــکاتی دارد از ن درمی
همـــه مـــردم امـــا بـــا یـــک تفـــاوت کـــه اینجـــا 
ـــاید  ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــس خاص ـــکاتش از جن مش
در کمتـــر مکانـــی از کشـــور یافـــت می شـــود، 
اینجـــا مشـــکاتش بـــا  کمتـــر توســـعه یافتگـــی 
ــده  ــن شـ ــاخت های الزم عجیـ ــتن زیرسـ و نداشـ
ـــردان  ـــه دولتم ـــه توج ـــاز ب ـــخت نی ـــردم اش س و م
ــا انـــدک جمعیـــت  دارنـــد، مـــردم ایـــن دیـــار بـ
و وســـعت زیـــادش بایـــد تصـــور روشـــنتر و 
بلندپروازانـــه تـــر از ســـایر نقـــاط اســـتان داشـــته 
ـــکار عمومـــی شـــان مســـئولین  ـــا فشـــار اف باشـــند ت
کشـــوری را بـــه ایـــن دیـــار گســـیل کنـــد وگرنـــه 
دههـــا ســـال بعـــد شـــرایط درمیـــان همانـــی 
ــر از تقســـیم  ــه از خیلـــی قبل تـ خواهـــد بـــود کـ

اســـتان بـــوده و هســـت !!
نشـــریه ای کـــه پیشـــانی اش نـــام »درمیـــان 
امـــروز« را بـــا خـــود دارد مفهومـــی دارد کـــه 
ـــت  ـــی اس ـــه نعمت ـــه چ ـــد ک ـــد بدانن ـــردم اش بای م
داشـــتن نشـــریه ای کـــه می توانـــد بـــی واســـطه 
مـــردم را بـــا مســـئولین اســـتانی و کشـــوری 
مرتبـــط کنـــد و خواســـته هـــای آنـــان را بـــا 
شـــفافیت بی لکنـــت زبـــان پیشـــکش تهـــران 

ــد !! ــینان کنـ نشـ
ـــز و  ـــکات ری ـــنگاخ و مش ـــر از س ـــیر پ ـــه مس ادام
درشـــت تولیـــد نشـــریه ای کـــه تـــوان اثرگـــذاری 
بـــر افـــکار عمومـــی و تهییـــج مســـئولین بـــرای 
پاســـخگویی و رفـــع مشـــکات را داشـــته باشـــد 
همگـــی بـــر می گـــردد بـــه همدلـــی و پشـــتوانه 
ــود  ــوق تاریخـــی خـ ــه حقـ ــد بـ ــه بایـ ــی کـ مردمـ
ــم  ــاق مهـ ــر اتفـ ــه هـ ــد کـ ــوند و بداننـ ــنا شـ آشـ
و تغییـــر اجتماعـــی و پیشـــرفت منـــوط بـــه 

ــت.. ــی اسـ ــتگی و همدلـ همبسـ
پاس بداریم تولدی چنین مبارک و پرامید را...
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با حضور مدیرکل دفترجذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري صورت گرفت؛

بررسی مشکالت کارخانجات 
سیمان و قند درمیان

امام جمعه درمیان:

۷۰ درصد خطبه غدیر بین شیعه و سنی مشترک است
امـــام جمعـــه درمیـــان بازســـازی واقعـــه غدیـــر را یکـــی از مشـــترکات اهـــل تســـنن و 
تشـــیع عنـــوان کـــرد و یادآورشـــد: 70 درصـــد خطبـــه غدیـــر بـــه اعتقـــاد اهـــل تســـنن 
و تشـــیع مشـــترک اســـت و در ایـــن حدیـــث اختـــاف در کلمـــه موالســـت کـــه ایـــن 
ـــه  ـــه کار رفت ـــت ب ـــتی و محب ـــم، دوس ـــت، حاک ـــی سرپرس ـــه دو معن ـــرآن ب ـــز در ق ـــه نی کلم
ـــر  ـــه غدی ـــازی واقع ـــتاد بازس ـــینی در س ـــا حس ـــلمین علیرض ـــام و المس ـــت. حجت االس اس
ـــیع  ـــنت و تش ـــل س ـــترکات اه ـــر از مش ـــه غدی ـــت: خطب ـــار داش ـــان اظه ـــتان درمی شهرس
اســـت و تنهـــا اختـــاف در کلمـــه موالســـت. وی گفـــت: واقعـــه غدیـــر بنـــا بـــر بـــاور 
شـــیعیان از مهم تریـــن وقایـــع تاریـــخ اســـام اســـت کـــه در آن پیامبـــر اســـام )ص( 
ـــه  ـــی ب ـــری در مکان ـــم قم ـــال ده ـــه س ـــوداع در 18 ذی الحج ـــت از حجه ال ـــگام بازگش هن
ـــران  ـــد و حاض ـــی کردن ـــود معرف ـــین خ ـــی و جانش ـــی)ع( را ول ـــام عل ـــم ام ـــر خ ـــام غدی ن
کـــه بـــزرگان صحابـــه نیـــز در میانشـــان بودنـــد در آنجـــا بـــا امـــام علـــی )ع( بیعـــت 

ـــد.  کردن
امام جمعه اهل سنت درمیان مطرح کرد:

نقش ویژه دامپزشکی در تامین بهداشت و سالمت جامعه
ـــر بهداشـــت  ـــد اســـام ب ـــه تاکی ـــا اشـــاره ب ـــان ب ـــه اهـــل ســـنت شهرســـتان درمي ـــام جمع ام
ـــت  ـــن بهداش ـــژه ای در تامی ـــش وی ـــکی نق ـــت: دامپزش ـــی گف ـــردی و اجتماع ـــامت ف و س
و ســـامت جامعـــه دارد. مولـــوی ســـید احمـــد عبدالهـــی در دیـــدار بـــا رئیـــس شـــبکه 
ــگاه  ــداف و جایـ ــن اهـ ــکی در تبيیـ ــکار دامپزشـ ــود را همـ ــتان، خـ ــکی شهرسـ دامپزشـ
ـــه و  ـــاز جمع ـــون نم ـــزود: در تریب ـــد و اف ـــه خوان ـــامت جامع ـــش آن در س ـــکی و نق دامپزش
ـــو نمـــوده و در جهـــت همـــکاری  ـــی اهـــم فعالیـــت هـــای دامپزشـــکی را بازگ مجامـــع مذهب
بیشـــتر دامـــداران بـــا دامپزشـــکی تاکیـــد می نمایـــم. مهـــدی مدرســـی، رئيـــس شـــبکه 
دامپزشـــکی شهرســـتان درمیـــان در ایـــن دیـــدار خواســـتار همـــکاری در زمینـــه تشـــریح 
فعالیـــت هـــای دامپزشـــکی و شناســـاندن نقـــش دامپزشـــکی در تامیـــن ســـامت عمومـــی 

ـــد. ـــه ش ـــه جمع ـــوی ائم ـــه از س ـــاز جمع ـــون نم در تریب

برگزاری جشن دهه کرامت در اسدیه 

بزرگوارشـــان حضـــرت فاطمـــه  امـــام رضـــا)ع( و خواهـــر  بمناســـبت میـــاد 
معصومـــه)س( بـــا همـــت اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی درمیـــان، شـــهرداری 
ــل  ــی در محـ ــن بزرگـ ــت جشـ ــه کرامـ ــتاد دهـ ــو سـ ــی ادارات عضـ ــدیه و برخـ اسـ
ــگ و  ــس اداره فرهنـ ــی رئیـ ــد. قیاسـ ــزار شـ ــدیه برگـ ــهر اسـ ــتقال شـ ــارک اسـ پـ
ارشـــاد اســـامی درمیـــان در خصـــوص برگـــزاری ایـــن جشـــن گفـــت: هـــدف مـــا 
از برگـــزاری اینگونـــه مراســـم کمـــک بـــه تقریـــب مذاهـــب، وحـــدت و برقـــراری 
ـــع  ـــه جم ـــم ک ـــن مراس ـــد. در ای ـــی باش ـــزا م ـــادی و ع ـــای ش ـــه ه ـــن برنام ـــوازن بی ت
کثیـــری از مـــردم و مســـئولین حضـــور داشـــتند گـــروه موسســـه فرهنگـــی هنـــری 
افـــق هـــزاره ســـوم کویـــر بـــا اجـــرای برنامـــه هـــای متنـــوع فرهنگـــی و هنـــری از 
جملـــه تقلیـــد صـــدا، شـــعبده بـــازی، خوانندگـــی و برگـــزاری مســـابقات گوناگـــون 
فرهنگـــی ورزشـــی بـــه مـــردم شـــادابی و نشـــاط زایدالوصفـــی بخشـــیدند. در 
ـــه  ـــه ک ـــر در جلس ـــراد حاض ـــه اف ـــابقات و کلی ـــدگان مس ـــری و برن ـــروه هن ـــان از گ پای

نامشـــان معصومـــه و رضـــا بـــود تجلیـــل شـــد.

در شورای آموزش و پرورش درمیان اعالم شد:

آمادگي براي تأسیس و راه اندازی هنرستان کاردانش بهیاری 
چهارمیـــن نشســـت شـــورای آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان درميـــان در محـــل ســـالن 
کنفرانـــس فرمانـــداری برگـــزار شـــد. معـــاون سیاســـی امنیتـــی فرمانـــداری در ابتـــدای 
ـــایی  ـــرای بازگش ـــی ب ـــدام اساس ـــک اق ـــوان ی ـــه عن ـــر ب ـــروژه مه ـــاله پ ـــر س ـــت: ه ـــه گف جلس
مـــدارس مطـــرح بـــوده و شهرســـتان مـــرزی درمیـــان کارنامـــه خوبـــی در اجـــرای پـــروژه 
ـــد ســـال  ـــرح همانن ـــن ط ـــه ادارات شهرســـتان در ای ـــه الزم اســـت هم ـــر داشـــته اســـت ک مه
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــی آم ـــاون آموزش ـــاری نمایند.مع ـــرورش را ی ـــوزش و پ ـــته آم ـــای گذش ه
ـــای  ـــت ه ـــتای سیاس ـــرد: در راس ـــان ک ـــر نش ـــه خاط ـــن جلس ـــز در ای ـــان نی ـــتان درمی شهرس
ـــز  ـــعه مراک ـــر توس ـــی ب ـــرورش مبن ـــوزش و پ ـــن در آم ـــول بنیادی ـــند تح ـــتغال، س ـــی اش کل
ـــوزان،  ـــش آم ـــای دان ـــدد اولی ـــای متع ـــت ه ـــز درخواس ـــش و نی ـــه ای و کاردان ـــی و حرف فن
ـــروی انســـانی توســـط شـــبکه  ـــن نی ـــا در صـــورت تأمی ـــت آمادگـــی کامـــل دارد ت ـــن مدیری ای
ـــش  ـــتان کاردان ـــدازی هنرس ـــیس و راه ان ـــه تأس ـــبت ب ـــتان نس ـــان شهرس ـــت و درم بهداش
بهیـــاری در شهرســـتان اقـــدام نماید.معـــاون توســـعه و پشـــتیبانی مدیریـــت آمـــوزش 
و پـــرورش شهرســـتان درمیـــان نيـــز در ایـــن جلســـه بـــا بیـــان اینکـــه در پـــروژه مهـــر، 
ـــم  ـــت: مه ـــت، گف ـــرده اس ـــب ک ـــر را کس ـــه برت ـــی رتب ـــال متوال ـــه س ـــان س ـــتان درمی شهرس
ـــرای  ـــدات الزم ب ـــردن بســـتر مناســـب و تمهی ـــن طـــرح فراهـــم ک ـــن هـــدف از اجـــرای ای تری
بازگشـــایی مـــدارس و آغـــاز ســـال تحصیلـــی جدیـــد اســـت. حســـيني اظهـــار داشـــت: پـــروژه 
ـــدارس  ـــایی م ـــور بازگش ـــون مح ـــه پیرام ـــت ک ـــی اس ـــا و کارهای ـــت ه ـــی فعالی ـــر تمام مه
ـــوزان  ـــش آم ـــته از دان ـــوی شایس ـــه نح ـــاه ب ـــم در اول مهرم ـــا بتوانی ـــود ت ـــی ش ـــام م انج

ـــم. ـــتقبال نمایی ـــتان اس شهرس

مشارکت 13۰ دانش آموز درمیانی در طرح هجرت
ـــی  ـــوز درمیان ـــش آم ـــال 130 دان ـــتان امس ـــت:  تابس ـــان گف ـــرورش درمی ـــوزش و پ مدیرآم
ــرت 3  ــرح هجـ ــتان در طـ ــه شهرسـ ــازی 24 مدرسـ ــازی و بهسـ ــا سـ ــرای مرمـــت، زیبـ بـ
ـــا  ـــر ب ـــروژه مه ـــب پ ـــرح در قال ـــن ط ـــرد: ای ـــار ک ـــر اظه ـــران ف ـــین مه ـــد. حس ـــارکت دارن مش
ـــردن اســـتعداد  ـــکار ب ـــا فرهنـــگ تعـــاون در کار گروهـــی، ب هـــدف آشـــنایی دانـــش آمـــوزان ب
و ذوق هنـــری در فضـــای مـــدارس بـــر حســـب گـــروه ســـنی دانـــش آمـــوزان اجـــرا مـــی 
ـــردن از کار،  ـــذت ب ـــدارس، ل ـــوال در م ـــات و ام ـــداری از امکان ـــر نگه ـــد در براب ـــود.وی، تعه ش
ـــر  ـــه از اوقـــات فراغـــت و اســـتفاده از نیـــروی جـــوان دانـــش آمـــوزی در تعمی اســـتفاده بهین
ـــی و فضاهـــای آموزشـــی را از  ـــا در فعالیـــت هـــای عمران ـــز مـــدارس و مشـــارکت آنه و تجهی
ـــان  ـــتان درمی ـــرورش شهرس ـــوزش و پ ـــمرد.مدیر آم ـــرح برش ـــن ط ـــراي ای ـــداف اج ـــر اه دیگ
ـــوزی در  ـــش آم ـــیج دان ـــکل بس ـــارکت تش ـــا مش ـــتان ب ـــل تابس ـــاله در فص ـــر س ـــزود: ه اف
ـــت در  ـــکات مثب ـــه ن ـــد: از جمل ـــادآور ش ـــر ی ـــود. مهران ف ـــی ش ـــرا م ـــرح اج ـــن ط ـــدارس ای م
ـــه همـــکاری و احســـاس  ـــن طـــرح شـــکوفا شـــدن بســـیاری از اســـتعدادها و ايجـــاد زمين ای
ـــش  ـــت دان ـــن فعالی ـــم تری ـــرد: مه ـــه ک ـــد.وی اضاف ـــی باش ـــوزان م ـــش آم ـــئولیت در دان مس
ـــی  ـــی و نقاش ـــی، خطاط ـــزی، دیوارنویس ـــگ آمی ـــه رن ـــرت 3 در زمین ـــرح هج ـــوزان در ط آم
مدرســـه هـــای ســـطح شهرســـتان بویـــژه در مـــدارس دور افتـــاده اســـت.وي بـــا بیـــان 
اینکـــه دانـــش آمـــوزان ســـرمایه هـــای اجتماعـــی جامعـــه هســـتند، گفـــت: بایـــد راه را 
ـــزی  ـــه ری ـــا برنام ـــاع ب ـــر از اجتم ـــن قش ـــتعدادهای ای ـــکوفایی اس ـــازی و ش ـــرای توانمندس ب

ـــود. ـــوار نم ـــی هم ـــح و اصول صحی

ــت از ســرمایه گــذاري خراســان  ــر جــذب و حمای ــرکل دفت مدی
جنوبــي در ســفر بــه درميــان بــا فرمانــدار ايــن شهرســتان دیــدار 
و گفتگــو کــرد. اميــد حســيني در ايــن ديــدار مشــکات موجــود 
ــورد  ــتان را م ــد قهس ــه قن ــران و کارخان ــيمان باق ــه س در زمين
ــارد  ــاص 80 میلی ــت: اختص ــرار داد. وی گف ــي ق ــث و بررس بح
ریــال تســهیات بــرای رفــع مشــکل ســرمایه در گــردش کارخانه 
ســیمان باقــران پیگیــری می شــود. وی افــزود: تــاش خواهیم 

کــرد تامیــن وثیقــه بــرای دریافــت تســهیات را از محــل معادن 
ــا  ــم. وی ب ــم کنی ــت صــادرات فراه ــدوق ضمان ــه و صن کارخان
بیــان اینکــه در زمــان افتتــاح کارخانــه مقــرر شــد بعــد از چهــار 
مــاه ظرفیــت تولیــد کارخانــه بــه ســه هــزار و 500 تن ســیمان در 
روز برســد، گفــت: هــم اکنــون ایــن کارخانــه بــا ظرفیــت 2 هــزار 
و 200 تــن فعــال اســت کــه بــا پرداخــت تســهیات ســرمایه در 

گــردش میــزان تولیــد ســیمان افزایــش خواهــد یافــت.

خرب

ــت اداره  ــا هم ــتان ب ــه اس ــوگواره تعزی ــومین  س س
ــی و  ــان جنوب ــامی خراس ــاد اس ــگ و ارش کل فرهن
همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
درمیــان در ابتــدای مهرمــاه۹۶ مصــادف بــا دهــه اول 
محــرم بــه میزبانــی شــهر قهســتان برگــزار می شــود.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی درمیــان بــا 
ــی  ــات مذهب ــر تعلق ــت: اگ ــب گف ــن مطل ــام ای اع
ــر شــود موجــب اثرگــذاری بیشــتر آن  ــر درگی ــا هن ب
می شــود. حاجــی قدیــر قیاســی افــزود: هــدف 

ــه  ــتر تعزی ــرای بیش ــق و اج ــایی، رون ــا از شناس م
تطهیــر شــدن و بــه آرامــش رســیدن و لــذت بــردن 
از تماشــای آن توســط مخاطــب مــی باشــد.وی 
ــت و اســتفاده  ــه ضمــن رعای ــح کــرد: در تعزی تصری
از متــون تاریخــی و حفــظ اصالــت کار بایــد نوگرایــی 
مــد نظــر باشــد زیــرا هــر قالــب هنــری کــه نتوانــد بــا 
شــرایط اجتماعــی همخوانــی داشــته باشــد بتدریــج 
ــه  ــای تعزی ــروه ه ــت: گ ــود. وی گف ــی ش ــد م راک
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه ادارات فرهن ــه ب ــا مراجع ب
شهرســتان خــود در صــورت دارا بــودن شــرایط مــی 
ــل  ــاه تحوی ــهریور م ــا ۱۰ ش ــود را ت ــار خ ــد آث توانن
نماینــد.وی زمــان برگــزاری ســوگواره را اول مهرمــاه 
و در شــهر قهســتان اعــام کــرد و افــزود: فرمانــداری 
درمیــان، بخشــداری، شــورای اســامی و شــهرداری 
ــات  ــتان، هیئ ــه قهس ــام جمع ــر ام ــتان، دفت قهس
مذهبــی بخــش، هیئــت ابالفضلــی درخــش و حــوزه 
ــا  ــا م ــتان ب ــی قهس ــهید رجای ــیج ش ــت بس مقاوم

ــد داشــت. ــکاری خواهن هم

ــس از وزارت  ــان در مجل ــف و درمی ــد، خوس ــردم بیرجن ــده م نماین
نیــرو در خصــوص عــدم عمــل بــه تعهــدات خــود گایــه کــرد و گفت: 
مــن بــه عنــوان نماینــده مــردم بســیار خوشــحال مــی شــوم وقتــی 
ــام  ــم کنند.حجت االس ــل ه ــد عم ــی دهن ــده ای م ــئوالن وع مس
والمســلمین ســید محمدباقــر عبــادی در مراســم افتتــاح ایســتگاه 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــتان درمی ــان شهرس ــتای درمی ــی روس تلویزیون
یکــی از درخواســت هــای مــردم روســتای درمیــان از مــن، همیــن 
ــاش  ــاعدت و ت ــا مس ــه ب ــود ک ــون ب ــی تلویزی ــن ده ــکل آنت مش
ــا بیــان اینکــه بخــش هــای زیــادی  صــدا و ســیما حــل شــد.وی ب
از خراســان جنوبــی هســتند کــه هنــوز فرســتنده دیجیتــال ندارنــد، 
ــی  ــال نم ــز شهرســتان خوســف در حــال حاضــر دیجیت ــت: مرک گف
گیــرد و مــردم در دریافــت برنامــه هــای تلویزیــون بــا مشــکل مواجه 
هســتند. وی بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای انجــام شــده بــا ســازمان 
صــدا و ســیما در تهــران بــرای حــل مشــکل آنتــن دهــی تلویزیونــی 
در اســتان، افــزود: مســئوالن ســازمان صــدا و ســیما در تهــران بــرای 
نصــب فرســتنده تلویزیونــی در ۶۰ نقطــه اســتان قــول مســاعد دادنــد 

و عمــده دکل هــا و تجهیــزات را فرســتادند و لــذا اگــر مســئوالن دولتــی 
و مــردم کمــک کننــد تــا زیرســاخت هــا فراهــم شــود؛ نقــاط زیــادی از 
اســتان تحــت پوشــش دریافــت مطلــوب شــبکه های تلویزیونــی قــرار 
خواهــد گرفــت. وی بــا گایــه از عملکــرد وزارت نیــرو گفــت: ســوالم در 

ســال گذشــته از وزیــر نیــرو در خصــوص مشــکل آب منطقــه بــود کــه 
معــاون وزیــر نیــرو بعــد از ایــن موضــوع بــه اســتان و همین روســتای 
ــه جــای  ــان اینک ــا بی ــول حــل مشــکل را داد.وی ب ــد و ق ــان آم درمی
گایــه از وزارت نیــرو دارم کــه بــرای حــل مشــکل آب روســتای درمیــان 

ــت  ــد اس ــرد: امی ــان ک ــد، خاطرنش ــی کنن ــل نم ــا عم ــد؛ ام ــول دادن ق
االن کــه صحبــت از تخصیــص چنــد میلیــارد پــول بــرای خــط انتقــال 
آب شــده اســت، روســتاهای منطقــه درمیــان هــم از آب آشــامیدنی 

برخــوردار شــوند.

درمیان امروز - دهقانی

ــک در  ــرآوری زرش ــی و ف ــع تبدیل ــاد صنای ــت: ایج ــان گف ــدار درمی فرمان

ــت. ــد داش ــان خواه ــادی درمی ــق اقتص ــری در رون ــش موث ــتان نق شهرس

محمــد بشــیری زاده در گفتگــوی اختصاصــی بــا خربنــگار درمیــان امــروز 

افــزود: بــا توجــه بــه خشکســالی هــای پیاپــی و کاهــش ســفره هــای آبــی 

شهرســتان جهــاد کشــاورزی درمیــان چنــد ســالی اســت کــه بــه مکانیــزه 

منــودن صنعــت آبیــاری اراضــی و باغــات شهرســتان روی آورده و در ایــن 

راه گام هــای بلنــدی نیــز برداشــته اســت.

تعهد ایجاد 515 فرصت شغلی
ــتان  ــتغال شهرس ــت اش ــوص وضعی ــن در خص ــان همچنی ــدار درمی فرمان

گفــت: امســال تعهــد اشــتغال شهرســتان515 فرصــت شــغلی اســت کــه 

تاکنــون 150 فرصــت شــغلی جدیــد در ایــن شهرســتان ایجــاد شــده اســت.

ــزود: ســال گذشــته تعهــد اشــتغال شهرســتان ۵۶۹ فرصــت شــغلی  وی اف

ــاد  ــتان ایج ــن شهرس ــد در ای ــغلی جدی ــت ش ــه 789 فرص ــت ک ــوده اس ب

شــد.وی کارخانــه ســیامن باقــران را یکــی از مهــم تریــن قطب هــای 

ــن طــرح شــاهد  ــدازی کامــل ای ــا راه ان ــه ب اشــتغال شهرســتان دانســت ک

اشــتغال بیــش از ۳ هــزار نفــر بصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم خواهیــم 

ــه را ۳ هــزار و  ــن کارخان ــه ای ــد روزان ــت تولي ــان ظرفی ــدار درمی بود .فرمان

۵۰۰ تــن ســيامن و اشــتغالزايي مســتقيم ۳۵۰ نفــر اعــام کرد.بشــیری زاده 

همچنیــن گفــت: کمــك بــه اشــتغال جوانــان يــي از مهمرتيــن اولويت هاي 

كاري دولــت اســت و اشــتغالزايي راهــكار ثبيــت و مانــدگاري جمعيــت در 

نقــاط مــرزي هامننــد شهرســتان درميــان مــی باشــد.

توسعه صنایع دستی راهکار اشتغالزایی در روستاها
باالتریــن مقــام عالــی دولــت در شهرســتان درمیــان توســعه صنایــع دســتی 

را راهــکار اشــتغالزایی در روســتاهای شهرســتان خوانــد و گفــت: آمــوزش 

صنایــع دســتی و تســهیل رشایــط رسمایــه گــذاری در راســتای ایجاد اشــتغال 

پایــدار بــرای بــرون رفــت از بحــران بیــکاری در شهرســتان درمیــان مــورد 

ــت:  ــار داش ــیری زاده اظه ــه است.بش ــرار گرفت ــئوالن ق ــدی مس ــه ج توج

تقویــت صنایــع دســتی در توامنندســازی و اشــتغال زنــان روســتایی 

درمیــان نقــش موثــری دارد.وی همچنیــن گفــت: صنایــع دســتی یکــی از 

حوزه هــای اقتصــادی درآمدزاســت و توســعه آن 

ــدار منطقــه نقــش  در اشــتغالزایی و توســعه پای

تعییــن کننــده ای دارد. وی افــزود: شهرســتان 

درمیــان در زمینــه صنایــع دســتی از توامننــدی و 

ظرفیــت باالیــی برخــوردار بــوده و توســعه آن به 

اشــتغال و معیشــت مرزنشــینان کمــک مــی کند.

و  دام ســبک  پــرورش  و  تبدیلــی  وی صنایــع 

ــتغالزایی در  ــای اش ــه ه ــر زمین ــور را از دیگ طی

روســتاهای شهرســتان برشــمرد و گفــت: کاهــش 

ــه گــذاری  ــه شــهرها در ســایه رسمای مهاجــرت ب

بــرای اشــتغال روســتایی امــکان پذیــر اســت.وی 

توســعه بخــش کشــاورزی را راهــکار دیگــری 

بــرای تحقــق اشــتغال پایــدار در درمیــان دانســت 

و گفــت: توســعه کشــت زرشــک بــه عنــوان 

شــاخص تریــن محصــول باغــی منطقــه موجــب 

شــده کــه ایــن محصــول جایــگاه ویــژه ای در میــان محصــوالت کشــاورزی 

بــه خــود اختصــاص دهــد و نقــش بســزایی در اقتصــاد خانوارهــای 

ــد.  ــا کن ــتان ایف ــتایی شهرس روس

اختصاص13 میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت ها 
و گازرساني مجتمع گلخانه اي

فرمانــدار شهرســتان درمیــان گفــت: امســال ۱۳ میليــارد ريــال اعتبــار بــه 

تکميــل زيرســاخت ها و گازرســاين مجتمــع گلخانــه اي شهرســتان درميــان 

ــد  ــداد 16 واح ــون تع ــزود: تاكن ــیری زاده اف ــد بش ــاص يافت.محم اختص

گلخانــه در ايــن مجتمــع بــه متقاضيــان شهرســتان واگــذار شــده اســت و 

ــه در دســت بررســی مــی باشــد. وی  ــل گلخان ــد تحوی 9 درخواســت جدی

همچنیــن اعــام کــرد: 80 درصــد هزینــه احــداث گلخانــه بــه متقاضیــان 

تســهیات بانکــی پرداخــت مــی شــود. بــه گفتــه وی ایــن مجتمــع 

ظرفیــت احــداث 42 واحــد گلخانــه و اشــتغال مســتقیم 100 نفــر را 

ــن  ــرای تامی ــات الزم ب ــش بینی هــا و اقدام ــرد: پی ــه ک داراســت. وی اضاف

ــاره  ــا اش ــت. وی ب ــری اس ــال پیگی ــه ای در ح ــای گلخان ــه واحده آب کلی

بــه اشــتغال عمــده ای از جمعيــت شهرســتان در بخــش کشــاورزي تاکيــد 

ــق اقتصــاد  ــن محورهــاي تحق ــرد: توســعه بخــش كشــاورزي از مهمرتي ك

مقاومتــي در شهرســتان مــرزي درميــان اســت.وی اضافــه کــرد: توســعه اين 

مجتمــع راهــکاري موثــر در زمينــه رصفــه جويــي منابــع آيب و زمينــه ســاز 

ــان اســت. ــتان درمي ــي در شهرس ــتغالزايي و كارآفرين اش

هزینه 635 میلیارد ریالی برای گازرسانی
وی همچنیــن در خصــوص گازرســانی بــه شهرســتان گفــت: در حــال حــارض 

شــهرهای اســدیه و قهســتان و روســتای طاغــان ار نعمــت گاز بهــره منــد 

هســتند. بشــیری زاده افــزود: گازرســانی بــه شــهرهای طبــس مســینا 

ــت  ــتان در دس ــتای شهرس ــران و 45 روس ــیامن باق ــه س ــک، کارخان و گزی

اجــرا مــی باشــد کــه بــا اجــرای کامــل آنهــا کلیــه خانوارهــای شــهری و 49 

درصــد خانوارهــای روســتایی از نعمــت گاز بهره منــد مــی شــوند.  وی پیش 

بینــی کــرد امســال 15 روســتا و شــهرهای طبــس مســینا، گزیــک و کارخانــه 

ســیامن باقــران از نعمــت گاز بهره منــد شــوند.

وی از اجــرای 112 کیلومــرت خــط انتقــال و 330 کیلومــرت شــبکه تغذیــه و 

ــال  ــارد ری ــون 635 میلی ــت:  تاکن ــع گاز در شهرســتان خــرب داد و گف توزی

بــرای گازرســانی بــه شهرســتان هزینــه شــده و بــرای اجــرای طــرح هــای در 

دســت اجــرا 450 میلیــارد ریــال مــورد نیــاز مــی باشــد.

مدیــر آمــوزش و پــرورش درمیــان از کســب 
تدریــس  برتــر  الگوهــای  مقــام کشــوری   3
شهرســتان  ایــن  عشــایری  معلمــان  توســط 
بــا  فــر  مهــران  حســین  داد.  خبــر  مــرزی 
معلــم   53 قریــب  مشــارکت  بــه  اشــاره 
الگوهــای  جشــنواره  در  عشــایری  مــدارس 
برتــر تدریــس خاطــر نشــان کــرد: از میــان 
مجمــوع آثــار ارســالی از ســوی معلمــان 17 
اثــر بــه مرحلــه اســتانی راه یافــت کــه پــس از 

داوری آثــار رســیده 5 اثــر  رتبــه برتــر اســتانی 
ــنواره  ــوری را در جش ــر کش ــه برت ــر رتب و 3 اث
مــدارس  معلمــان  تدریــس  برتــر  الگوهــای 
ــن  ــان ای ــا بی ــد. وی ب ــت آوردن ــایری بدس عش
مــدارس  معلمــان  فعالیــت  و  حضــور  کــه 
عشــایری در جشــنواره هــا و فعالیــت هــای 
ــای ســطح آموزشــی  ــه ســاز ارتق علمــی،  زمین
شــود،  مــی  شهرســتان  در  مــدارس  ایــن 
ــتگرد  ــدی دس ــدوس احم ــرد: عبدالق ــح ک تصری
و محمــد  دوم   دوره متوســطه  در  اول  رتبــه 
ــز موفــق  ــا نی ــدا حاجــی زاده تنه جاجنگــی و ن
ــه ســوم ایــن جشــنواره در دوره  ــه کســب رتب ب
بــا  آشــنایی  فــر،  مهــران  شــدند.  ابتدایــی 
ــت  ــای کیفی ــس،  ارتق ــن تدری ــای نوی روش ه
ــر  ــهیل ام ــایری و تس ــدارس عش ــس در م تدری
ــایر  ــوزان عش ــش آم ــری دان ــی و یادگی یادده
ــزاری  ــن اهــداف برگ شهرســتان  را  از مهم تری

ایــن جشــنواره برشــمرد.

درمیان امروز- گروه خبر

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس مطرح کرد:

خلف وعده وزارت نیرو در حل مشکل آب درمیان

برگزاری سومین سوگواره تعزیه 
خراسان جنوبی در قهستان

کسب 3 مقام کشوری الگوهای برتر تدریس 
توسط معلمان عشایری درمیان
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اخبار کوتاه

فرماندار درمیان: 

رسانه ها نقش مهمی در تحقق 
شعار سال دارند

ـــذاری  ـــه نامگ ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــدار درمی فرمان
ســـال جدیـــد بـــه عنـــوان »ســـال اقتصـــاد 
مقاومتـــی، تولیـــد و اشـــتغال« توســـط 
ــانه ها  ــام معظـــم رهبـــری گفـــت: رسـ مقـ
تحقـــق  و  تبییـــن  در  مهمـــی  نقـــش 
ــد  ــد. محمـ ــه دارنـ ــال در جامعـ ــعار سـ شـ
بـــا خبرنـــگاران  دیـــدار  در  بشـــیری زاده 
ســـالها  نامگـــذاری  افـــزود:  شهرســـتان 
ــر  ــوی رهبـ ــف از سـ ــعارهای مختلـ ــا شـ بـ
فرزانـــه انقـــاب انجـــام می شـــود کـــه 
بایـــد مســـئوالن و مـــردم بـــرای تحقـــق 
آن بکوشـــند. بـــه گفتـــه وی بـــرای تحقـــق 
مدیـــران  تمـــام  بایـــد  امســـال  شـــعار 
دســـتگاه هـــای اجرایـــی فعالیـــت خـــود را 
ـــد  ـــش تولی ـــکات بخ ـــد و مش ـــش دهن افزای

شهرســـتان بررســـی و پیگیـــری شـــود.
کـــه  خواســـت  هـــا  رســـانه  از  وی 
ایـــن  گـــذاری  ســـرمایه  ظرفیت هـــای 
ــی  ــردم معرفـ ــه مـ ــرزی را بـ ــتان مـ شهرسـ

کننـــد.

پروژه مهر آینه تمام نمای فعالیت 
مدارس است

ـــت:  ـــان گف ـــرورش درمی ـــوزش و پ ـــر آم مدی
ـــت  ـــای فعالی ـــام نم ـــه تم ـــر آیین ـــروژه مه پ
ســـال  طـــول  در  مدرســـه  یـــک  هـــای 
ــا  ــت بازدیدهـ ــت و الزم اسـ ــی اسـ تحصیلـ
ــان اداری در  ــای کارشناسـ ــی هـ و راهنمایـ
ــران  ــرد. حســـین مهـ ــدارس صـــورت گیـ مـ
فـــر اظهـــار کـــرد: پـــروژه مهـــر بایـــد در 
ـــدارس  ـــط م ـــردن محی ـــاط ک ـــا نش ـــت ب جه
و بوجـــود آوردن فضـــاي همدلـــی و امیـــد در 
ـــن باشـــد.دبیر  ـــوزان و والدی ـــش آم ـــن دان بی
ـــرورش درمیـــان ایجـــاد  شـــورای آمـــوزش و پ
ـــا طـــراوت و بانشـــاط در مـــدارس  محیطـــی ب
ــی را از  ــال تحصیلـ ــاز سـ ــا آغـ ــان بـ همزمـ
ـــر دانســـت  ـــروژه مه ـــداف اجـــرای پ ـــر اه دیگ
ــررات اداری و  ــت مقـ ــرد: رعایـ ــد کـ و تأکیـ
نظـــم و انضبـــاط کاری، رعایـــت شـــئونات 
ـــا  ـــی درکاره ـــتاب زدگ ـــز از ش ـــامی، پرهی اس
ــن  ــم تریـ ــوع از مهـ ــاب رجـ ــم اربـ و تکریـ
ـــی رود.وي  ـــمار م ـــه ش ـــت ب ـــل موفقی عوام
تصریـــح کـــرد: حجـــاب، فریضـــه ای الهـــی 
ـــت  ـــزت وکرام ـــظ ع ـــب حف ـــه موج ـــت ک اس
ــخصیت  ــم و شـ ــت از حریـ ــان و صیانـ زنـ
ــان  ــام آنـ ــه مقـ ــگذاری بـ ــانی و ارزشـ انسـ

می گـــردد.

کارگاه آشنایی با گیاهان دارویی 
منطقه درمیان

ـــی  ـــای عموم ـــه ه ـــکاری اداره کتابخان ـــا هم ب
و بســـیج شهرســـتان درمیـــان، کارگاه آشـــنایی 
ــان در  ــه درمیـ ــی منطقـ ــان دارویـ ــا گیاهـ بـ
ســـالن آمفـــی تئاتـــر کتابخانـــه اســـتاد 
ــد.  ــزار شـ ــدیه برگـ ــدی اسـ ــدی بیرجنـ احمـ
ــی  ــان دارویـ ــده گیاهـ ــروژه دهکـ ــر پـ مدیـ
جهاددانشـــگاهی خراســـان جنوبـــی در ایـــن 
ــان  ــرورش گیاهـ ــد و پـ ــت: تولیـ کارگاه گفـ
دارویـــی از جملـــه فرایندهـــای اشـــتغال زا و 
ـــه  ـــان ب ـــادی جه ـــه اقتص ـــن مقول پردرآمدتری
شـــمار می آیـــد. مهنـــدس محســـن پویـــان، 
افـــزود: در راســـتای توســـعه پایـــدار کشـــت 
گیاهـــان دارویـــی بـــه شـــرط بازاریابـــی 
رفـــع  در  می توانـــد  فراملـــی  عرضـــه  و 
ـــرات  ـــژه در مناطـــق روســـتایی اث ـــکاری بوی بی

بی ماننـــدی داشـــته باشـــد.

بی احتیاطی درهنگام کار 
جان کارگر گازرسان را گرفت

فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان درمیـــان  از 
ـــه  ـــقوط لول ـــل س ـــه دلی ـــر ب ـــک کارگ ـــرگ ی م
گاز در عملیـــات گازرســـانی در روســـتای 
ـــود زال  ـــرهنگ »محم ـــر داد. س ـــتگرد خب دس
ـــه دو  ـــن حادث ـــت: :در ای ـــار داش ـــی« اظه بیگ
ـــدند  ـــی ش ـــدت زخم ـــه ش ـــران ب ـــن از کارگ ت
ـــر شـــدت جراحـــات  ـــر اث ـــان ب ـــه یکـــی از آن ک
جـــان باخـــت و دیگـــری بـــه بیمارســـتان 

ـــد. ـــزام ش اع

شهرستان درمیان، دومین قطب 
تولید گوشت سفید استان

گفـــت:  درمیـــان  دامپزشـــکی  شـــبکه 
قطـــب  دومیـــن  درمیـــان،  شهرســـتان 
تولیـــد گوشـــت ســـفید اســـتان اســـت. 
ـــت  ـــه نخس ـــزود: در 4 ماه ـــی اف ـــر مدرس دکت
امســـال بیـــش از یـــک میلیـــون و 570 هـــزار 
ـــتان  ـــای شهرس غ در مرغداری ه ـــر ـــه م قطع

ــت. ــه اسـ ــرورش یافتـ ــان پـ درمیـ

 فرماندار:

ایجاد صنایع تبدیلی در رونق اقتصادی درمیان موثر است



امامزاده سیده زهرا)س(امامزاده سید مرتضی)ع(

ســـیده زهـــرا )علیهـــا الســـام( ملقـــب بـــه بـــی بـــی 
ـــه  ـــی فاضل ـــه و خاتون ـــیده ای مجلل ـــون س ـــه خات صاحب
ـــادات  ـــزرگان س ـــداد او از ب ـــر اج ـــه اکث ـــوده ک ـــه ب و متدین
خراســـان و نیشـــابور بودنـــد. جـــد امـــام زاده صاحبـــه 
خاتـــون ســـید قاســـم عریضـــی نـــام داشـــت کـــه بـــه 
ابوالقاســـم عریضـــی معـــروف بـــود. او صاحـــب دو 
ـــود  ـــرک ب ـــام امی ـــید ام ـــم و س ـــامی ابراهی ـــه اس ـــد ب فرزن
کـــه هـــر دو از بـــزرگان نیشـــابور بودنـــد و ســـید امـــام 
ــابور  ــهر نیشـ ــظ شـ ــه و واعـ ــوان فقیـ ــه عنـ ــرک بـ امیـ

معـــروف بـــود. 
ـــید  ـــام س ـــه ن ـــوار ب ـــد بزرگ ـــم دارای دو فرزن ـــید ابراهی س
ـــادات  ـــن دو از س ـــادر ای ـــه م ـــود ک ـــی ب ـــید عل ـــر و س طاه
علـــوی منطقـــه بیهـــق )ســـبزوار( بودنـــد. ســـید طاهـــر 
ــم  ــدر، عظیـ ــل القـ ــیار جلیـ ــیدی بسـ بـــن ابراهیـــم سـ
ـــش  ـــد و تقوای ـــت زه ـــه جه ـــود. او ب ـــوار ب ـــأن و بزرگ الش
بـــه الســـید الطاهرالزاهـــد شـــناخته مـــی شـــد. فرزنـــد 
او ســـید ناصـــر نیـــز همچـــون پـــدر بـــه زهـــد و تقـــوا 
آراســـته بـــود. از ایـــن رو بـــه الزاهـــد الســـید الناصـــر 
ـــی از  ـــید عل ـــام س ـــه ن ـــرادری ب ـــت. وی را ب ـــتهار داش اش
ـــر  ـــن طاه ـــر ب ـــید ناص ـــود. س ـــابور ب ـــادات نیش ـــزرگان س ب
ـــب  ـــرا ملق ـــیده زه ـــر و س ـــید ناص ـــام س ـــه ن ـــد ب دو فرزن
ـــتی  ـــاه س ـــان م ـــه مادرش ـــت ک ـــون داش ـــه خات ـــه صاحب ب
ـــوح،  ـــی الفت ـــن اب ـــم ب ـــی القاس ـــن اب ـــر ب ـــید ناص ـــت س بن
دختـــر عمـــوی پدرشـــان بـــود. بیهقـــی مـــی نویســـد: از 
ـــی  ـــم عریض ـــید قاس ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــب روزگار ای عجای
و فرزنـــدش ســـید ابراهیـــم و نـــوه اش ســـید طاهـــر، 
ـــد و  ـــات یافتن ـــابور وف ـــدت ده روز در نیش ـــی در م جملگ
ـــاق  ـــری اتف ـــری قم ـــال 510 هج ـــدود س ـــه درح ـــن حادث ای
افتـــاده اســـت. از آنجایـــی کـــه ســـید صاحبـــه خاتـــون 
بـــه عقـــد یکـــی از ســـادات منطقـــه قهســـتان در آمـــده 
ـــر  ـــود و علی الظاه ـــرت نم ـــه مهاج ـــن منطق ـــه ای ـــود ب ب
ـــت.  ـــات یاف ـــری وف ـــم هج ـــرن شش ـــت ق ـــه نخس در نیم
ـــت  ـــه ثب ـــو ب ـــن بان ـــرای ای ـــدی ب ـــود فرزن ـــع موج در مناب
رســـیده اســـت. اکنـــون مـــزارش زیارتـــگاه عاشـــقان او 

ـــد«.  ـــی باش م
منابـــع: برگرفتـــه از لبـــاب االنســـاب و االلقـــاب و 
ـــون  ـــه الفن ـــون ونهای ـــه العی ـــاب 2ج ص720 و نزه االعق
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ــل  در محـ ــه  ای کـ ــته  نوشـ د  ــتنا باسـ
 496 ســـال  در  رد،  دا ر  قـــرا ر  مـــزا
ه  همـــرا بـــه  مرتضـــی  ســـید  ه.ق 
ــود  وندان خـ ــا و خویشـ ــت  بیـ ــل  هـ ا
م  مـــا ا یـــارت  ز زم  عـــا مدینـــه  ز  ا
 . ــود مـــی شـ لســـام(  ا ــه  )علیـ ــا  رضـ
بـــه  محـــل  همیـــن  در  یشـــان  ا
مـــی  بـــه شـــهادت  دســـت دشـــمنان 

ــد. رسـ
بـــه  مرتضـــی  ســـید  رو  یـــن  ا ز  ا
 . گـــردد می  ملقـــب  تـــوس  فر  مســـا
و  ــی  ــید مرتضـ ــهادت سـ ز شـ ا ــس  پـ
ن  نـــدا ز فر یـــن محـــل،  ا در  دفـــن وی 
بـــه مدینـــه  دیگـــر  یشـــان  ا والد  ا و 
همیـــن  در  و  گردنـــد  نمـــی  بـــر 

ننـــد.  ما مـــی  محـــل 
لوحـــی  ســـنگ  بـــه  توجـــه  بـــا 
نصـــب شـــده  ر  مـــزا در محـــل  کـــه 
م  ــا مـ ا ــه  بـ واســـطه   22 ــه  بـ ــان  یشـ ا
لســـام(  ا )علیـــه  کاظـــم  موســـی 
در همیـــن  و  باشـــد  مـــی  منتســـب 
ــان  یشـ ا ــه  ــده کـ مـ آ ــته  نوشـ ــنگ  سـ
بـــد  عا محمـــد  ســـلطان  د  احفـــا ز  ا
لســـام(  ا )علیـــه  رضـــا  مـــام  ا در  بـــرا

ــت:  اسـ
بـــن   . . . عبـــدا بـــن  لســـید مرتضـــی  »ا
بـــن  ا  . . . عبـــدا بـــن  لســـید مرتضـــی  ا
بـــن جعفـــر  بـــن موســـی  هیـــم  برا ا
بـــن  لدیـــن  ا یـــن  ز بـــن  بـــن جـــال 
بـــن  یحیـــی  بـــن  لدیـــن  ا عـــاء 
ــی  لتقـ ا ــن  بـ ــماعیل  اسـ ــن  بـ ــد  محمـ
بـــن  محمـــد  بـــن  ا  . . . عبـــدا بـــن 
لطیـــب  ا بـــی  ا بـــن  مویـــزه  علـــی 
لحســـین  ا علـــی  بـــی  ا بـــن  احمـــد 
هیـــم  برا ا بـــن  ی  ئـــر لحا بـــن محمدا
ــن  بـ ــد  بـ لعا ا ــد  ــن محمـ بـ ــاب  لمجـ ا
ســـنه  لمتوفـــی  ا لکاظـــم  ا موســـی 
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رئیـــس اداره اوقـــاف و امـــور خیریـــه شهرســـتان هـــای بیرجنـــد 
ــروز فعالیـــت  ــان امـ ــگار درمیـ ــا خبرنـ ــان در گفتگـــو بـ و درمیـ
هـــای عمرانـــی صـــورت گرفتـــه در امامـــزادگان ســـیده زهـــرا)س( 
ـــوزاد و ســـید مرتضـــی)ع( روســـتای ســـیدان را تشـــریح  روســـتای ن

ـــرد.  ک
حجـــت االســـام و المســـلمین مهـــدی قاصـــری گفـــت: اداره 
اوقـــاف بـــه مناســـبت دهـــه کرامـــت جشـــن هـــای میـــاد 
حضـــرت معصومـــه)س( و میـــاد بـــا ســـعادت حضـــرت ثامـــن 
ــدس  ــتان مقـ ــا)ع( را در آسـ ــی الرضـ ــن موسـ ــی بـ ــج علـ الحجـ

ـــن و  ـــور زائری ـــا حض ـــوزاد ب ـــتای ن ـــرا)ع( روس ـــیده زه ـــزاده س امام
ـــی  ـــن از غبارروب ـــرد. وی همچنی ـــزار ک ـــوزاد برگ ـــتای ن ـــی روس اهال
ـــزود:  ـــر داد و اف ـــزاده خب ـــن امام ـــدس ای ـــح مق ـــانی ضری و عطرافش
ـــه در  ـــد ک ـــی باش ـــرا م ـــاخت زائرس ـــم س ـــای مه ـــت ه ـــی از اولوی یک
طـــول 3 ســـال گذشـــته تعـــداد 3 ســـوئیت مجهـــز بـــه ارزش 70 
میلیـــون تومـــان و تعـــداد 22 چشـــمه ســـرویس بهداشـــتی بـــه 
ـــرا)ع(  ـــیده زه ـــزاده س ـــان در امام ـــون توم ـــی 65 میلی ارزش تقریب
ـــور  ـــاف و ام ـــس اداره اوق ـــت. رئی ـــده اس ـــاد ش ـــوزاد ایج ـــتای ن روس
ـــت  ـــه داد: فعالی ـــان ادام ـــد و درمی ـــای بیرجن ـــتان ه ـــه شهرس خیری

ـــا و از محـــل  ـــات امن ـــاش هی ـــا همـــت و ت ـــه ب هـــای صـــورت گرفت
نـــذورات مردمـــی، کمـــک هـــای خیریـــن و اعطـــای وام قـــرض 
ـــزاده هـــا انجـــام شـــده  ـــه امام ـــاف ب الحســـنه از ســـوی ســـازمان اوق
اســـت. حجـــت االســـام و المســـلمین قاصـــری همچنیـــن بـــه 
بازســـازی امامـــزاده ســـید مرتضـــی)ع( روســـتای ســـیدان اشـــاره 
ـــن  ـــه در ای ـــد ک ـــاخته ش ـــددا س ـــزاده مج ـــن امام ـــت: ای ـــرد و گف ک
ـــا  ـــته ب ـــال گذش ـــول 3 س ـــان در ط ـــون توم ـــغ 450 میلی ـــه مبل زمین
ـــی  ـــذورات مردم ـــن، ن ـــا و کمـــک خیری ـــات امن ـــاش هی همـــت و ت
و اعطـــای وام از ســـوی ســـازمان اوقـــاف هزینـــه شـــده اســـت. 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های بیرجند و درمیان تشریح کرد: 

فعالیت های عمرانی در امامزادگان سیده زهرا)ع( نوزاد و سید مرتضی)ع( سیدان

درمیان در انتظار تدبیر دولتمردان

خواب توسعه 
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درمیان امروز- دهقانی 
اینجــا شهرســتان محــروم و مــرزی درمیــان بــه مرکزیــت شــهر 
اســدیه اســت. مــردم ایــن شهرســتان با زندگــی در کویــر و تحمل 
ســختی هــای فــراوان خــو گرفتــه انــد و قناعــت را پیشــه خــود 
ســاخته انــد. آنــان بــه رغــم وجــود خشکســالی های متمــادی و 
کــم آبــی در روســتاها همچنــان روزگار را مــی گذراننــد. امــا برخی 
از روســتاهای منطقــه بــه دلیــل کــم آبــی و گاهــًا نبــود آب کافی 
بــرای انجــام امــور عــادی زندگــی کــم کــم خالــی از ســکنه مــی 

شــود و نفــس روســتاها بــه شــماره افتــاده اســت. 
دلسوزی مدیران 

جمعــی از ســاکنان شهرســتان درمیــان در گفتگــو بــا خبرنــگار 
درمیــان امــروز بــا اشــاره به برخــی از مشــکات موجود خواســتار 
ــتاها،  ــی در روس ــم آب ــان ک ــدند. آن ــئوالن ش ــژه مس ــه وی توج
ــه  ــدم رســیدگی ب ــارک و فضــای تفریحــی، ع ــود پ ــکاری، نب بی
غ،  مــزار شــهدای گمنــام اســدیه، نبــود صنایــع تبدیلــی شــتر مــر
عــدم ســرمایه گــذاری در مجتمــع گلخانــه ای و تعطیلــی چنــد 
ــورده« را از مــواردی اعــام  ســاله بازارچــه مــرزی میــل 73 »گل
مــی کننــد کــه نیازمنــد توجــه و دلســوزی مدیــران شهرســتان و 

اســتان اســت. 
بی آبی در روستاها 

مهــدی 35 ســاله کــه متولــد روســتای نوقنــد بخــش قهســتان 
ــی در  ــی آب ــرای ب ــد ب ــی خواه ــئوالن م ــت از مس ــان اس درمی
روســتاهای درمیــان فکــری بــر دارنــد و مــی گویــد: برخــی 
روســتاها از جملــه کاتــه نظــر بــا تانکــر آبرســانی مــی شــود و 
روســتای بزرگــی ماننــد تختــه جــان با کم آبــی مواجه اســت. وی 
ادامــه مــی دهــد: اســدیه در شــأن مرکــز یــک شهرســتان نیســت 
و پــارک و فضــای تفریحــی مناســبی نــدارد. وی ضمــن تقدیــر از 

عملکــرد مســئوالن، انتظــارات و خواســته هــای مــردم را بجــا و 
بحــق مــی دانــد و مــی گویــد: روســتای درمیــان بــا خشکســالی 
ــم حضــور  ــه رغ ــد و ب ــی کن ــرم م ــی دســت و پنجــه ن ــم آب و ک
100 درصــد مــردم در انتخابــات ولــی از نظــر امکانــات آنطــور کــه 
شایســته اســت توجــه نمــی شــود و مردم با مشــکات بســیاری 

روبــرو هســتند. 
بی توجهی به مزار شهدای گمنام 

یکــی دیگــر از ســاکنان منطقــه بــه خبرنــگار درمیــان امــروز مــی 
گویــد: اکثــر مــردم منطقــه کشــاورز و دامــدار هســتند ولــی بــه 
دلیــل وجــود خشکســالی هــا در بازپرداخــت وام هایشــان دچــار 
مشــکل شــده انــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه گازرســانی بــه طبس، 
ــی  ــه م ــک و بخــش قهســتان در حــال انجــام اســت، ادام گزی
ــه  ــی مســئوالن ب ــر اســت ول ــل تقدی ــت قاب دهــد: عملکــرد دول
مــزار شــهدای گمنــام در مجــاورت قلعــه اســدیه توجهــی ندارنــد 
و پــارک و اســتخری کــه در کنــار مــزار شــهدا قــرار دارد نیازمنــد 
رســیدگی اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدا برگــردن مــا حــق 
دارنــد، مــی افزایــد: 2 شــهید گمنــام در ایــن مــکان دفــن شــده 
ــرده  ــرای شــهدا درســت ک ــزی ب ــاد شــهید نمــادی فل ــد و بنی ان
اســت و تنهــا در مناســبت هــا بــه مــزار شــهدا مــی آینــد ولــی 
بایــد بودجــه اختصــاص یابــد و اطــراف مزار شــهدای گمنــام چند 
آالچیــق احــداث شــود تــا ضمــن زیباســازی بــه فضــای تفریحی 
تبدیــل شــده و بــا حضــور مــردم بــه ویــژه جوانــان در ایــن محــل، 

فرهنــگ ایثــار و شــهادت ترویــج شــود. 
استفاده از نیروهای بومی 

ــز در  ــان نی ــی شهرســتان درمی علیرضــا اکســیر از ســاکنان بوم
گفتگــو بــا خبرنــگار درمیــان امــروز مــی گویــد: کارخانــه ســیمان 
ــرای راه  ــم ب ــا داری ــذا تقاض ــوده و ل ــل ب ــال تکمی ــران در ح باق

انــدازی خــط نهایــی ســیمان باقــران از نیروهــای بومــی منطقــه 
اســتفاده شــود. وی بر بازگشــایی بازارچــه میل 73 گلــورده تاکید 
مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد: چنــد ســال اســت کــه از تعطیلــی 
بازارچــه مــی گــذرد ولــی اقدامــات مســئوالن در ایــن زمینــه بــه 
ــورت راه  ــد: در ص ــی ده ــه م ــت. وی ادام ــیده اس ــرانجام نرس س
ــه 35 کیلومتــری ســیمان  ــه فاصل ــا توجــه ب ــدازی بازارچــه ب ان
باقــران امــکان صــادرات ســیمان از بازارچه میل 73 میســر شــده 
و موجــب تســهیل در امــر صــادرات و رونــق اشــتغال در منطقــه 
مــی شــود. وی مــی افزایــد: خشــک شــدن قنــات هــا و کــم آبــی 
ــال دارد و باعــث مهاجــرت  ــه دنب ــرگ تدریجــی روســتاها را ب م

مــردم بــه ســمت حاشــیه شــهرها مــی شــود. 
یادمان مرگ در جاده درمیان 

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت جــاده هــای شهرســتان درمیــان مــی 
گویــد: اهمیــت ایــن جــاده کمتــر از جــاده بیرجند-قایــن نیســت 
چــرا کــه در هــر پیــچ آن یــک تصــادف رخ داده و هــر گوشــه آن 
یادمانــی از مــرگ درســت شــده اســت. اکســیر در ادامــه بــه 17 
کیلومتــر بانــد دوم جــاده اســدیه بــه ســمت بیرجنــد اشــاره مــی 
کنــد و مــی گویــد: 6 ســال از عملیــات اجرایــی ایــن محــور مــی 
گــذرد و متاســفانه فقــط 17 کیلومتــر اجــرا کــه هنــوز بــه پایــان 
ــر  ــروژه زودت ــن پ ــر ای ــد: اگ ــح می کن نرســیده اســت. وی تصری
اجــرا شــود و زیــر بــار ترافیــک بــرود ارســال تولیــدات ســیمان از 
ایــن جــاده در آینــده نزدیــک امــکان پذیــر خواهــد بــود چــرا که با 
وضعیــت موجــود ظرفیت پذیرش ماشــین ســنگین را نــدارد. وی 
ادامــه مــی دهــد: بــا توجــه بــه اینکــه گمــرک در نزدیکــی بیرجند 
قــرار گرفتــه اســت بخشــی از ماشــین های ســنگین از گمــرک تا 
طبــس مســینا از ایــن جــاده عبــور مــی کننــد کــه خطــر آفریــن 
اســت. ایــن شــهروند درمیانــی همچنین خواســتار ایجــاد صنایع 

کوچــک تبدیلــی و تقویــت آن مــی شــود و مــی گویــد: در حــال 
حاضــر از ظرفیــت مجتمــع گلخانــه ای و شــهرک صنعتی اســدیه 
اســتفاده نمــی شــود و بــه دلیــل قوانیــن دســت و پاگیــر اداری و 
وام هــای بانکــی بــا بهــره هــای بــاال کســی اســتقبال نمــی کنــد. 
وی خواســتار ورود بنیــاد برکــت و بســیج ســازندگی در مجتمــع 
گلخانــه ای مــی شــود تــا باعــث اشــتیاق مــردم و ورود جوانــان 
در ایــن زمینــه شــود. اکســیر مــی گویــد: در بحــث پــرورش شــتر 
غ چنــد ســرمایه گــذار در منطقــه فعالیــت مــی کننــد ولــی  مــر
بــه دلیــل نبــود صنایــع تبدیلــی مــورد نیــاز حتــی بــرای کشــتار 
غ هــم بــا مشــکل مواجــه هســتند. وی همچنیــن بــه  شــتر مــر
تعطیلــی کشــتارگاه اســدیه اشــاره مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد: 
غ در شهرســتان ولــی کشــتارگاه  بــه رغــم تولیــد حجــم بــاالی مــر
اســدیه تعطیــل شــده اســت و مرغــداران مجبــور هســتند بــرای 

کشــتار بــه شهرســتان بیرجنــد مراجعــه کننــد. 
دست های پشت پرده 

وی راه انــدازی کشــتارگاه اســدیه و فعالیــت آن در ســه شــفیت 
غ منطقــه مــی دانــد  را باعــث رونــق اشــتغال و انجــام کشــتار مــر
غ هــای منطقــه بــه کشــتارگاه  و مــی گویــد: در حــال حاضــر مــر
ــای  ــت ه ــود. وی از دس ــی ش ــل م ــن حم ــد و قای ــای بیرجن ه
ــایی  ــدم بازگش ــث ع ــه باع ــد ک ــی ده ــر م ــرده ای خب ــت پ پش
ــای  ــتارگاه ه ــد: کش ــی ده ــه م ــده و ادام ــدیه ش ــتارگاه اس کش
غ هــای درمیــان را بــدون هزینــه حمــل تا کشــتارگاه  بیرجنــد مــر
ــی شــده اســت.  ــد و باعــث اســتقبال مرغــداران درمیان مــی برن
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تعطیلــی چنــد ســاله کارخانــه قنــد 
قهســتان مــی گویــد: براســاس آخریــن اخبــار قــرار اســت ایــن 
کارخانــه تــا پایــان امســال بازگشــایی شــود کــه در صــورت تحقق 

ایــن امــر شــاهد رونــق اشــتغال در شهرســتان خواهیــم بــود. 
مردم با یارانه روزگار می گذرانند 

نــوروزی خانــم 40 ســاله ای کــه متولــد اســدیه اســت و در یکــی 
از بخــش هــای خصوصــی شــاغل اســت می گویــد: مــردم اینجا 
بــا یارانــه روزگارشــان را مــی گذراننــد و جوانــان مجبورنــد بــرای 
کارکــردن بــه شــهرهای دوری مثــل تهــران و مشــهد برونــد. وی 
کــه بــرادرش بــرای کارگــری بــه بیرجنــد مــی رود و خواهــر زاده 
ــه تهــران رفتــه انــد،  ــرای بنایــی و کارگــری ب ــردارزاده اش ب و ب
ادامــه مــی دهــد: مــردان در تابســتان بــه شــهرهای دیگــر مــی 
رونــد و کار مــی کننــد و در زمســتان پیــش خانــواده هایشــان 

 . هستند
نبود تاکسی درون شهری 

 وی از نبــود تاکســی درون شــهری نیــز گایــه دارد و می گویــد: 
ــی  ــی تلفن ــه تاکس ــا ب ــهر حتم ــد در ش ــت و آم ــرای رف ــد ب بای
زنــگ بزنیــم و شــب هــا هــم کــه نــرخ کرایــه را افزایــش مــی 
دهنــد. نــوروزی ضمــن قدردانــی از اقدامــات دولــت در اســدیه 
مــی افزایــد: در حــال حاضــر شــهرداری اســدیه کارهــای خوبی را 
شــروع کــرده و بــه فضــای ســبز و روشــنایی پــارک هــا رســیدگی 

مــی کنــد و در حــال احــداث چنــد آالچیــق اســت. وی بــا اشــاره 
ــه وجــود نیروهــای انتظامــی، کادر بیمارســتانی و کارمنــدان  ب
ــد،  دولتــی کــه از شــهرهای دیگــر در اســدیه خدمــت مــی کنن
ادامــه می دهــد: بایــد بــرای تفریــح ایــن افــراد کــه دوســت و 
آشــنایی در ایــن شــهر ندارنــد چــاره ای اندیشــیده شــده و بــه 
مــکان هــای تفریحــی و فضــای ســبز اســدیه بیشــتر رســیدگی 

شــود.
نبود رستوران و مسافرخانه 

وی بــا اشــاره بــه نبــود رســتوران و مســافرخانه بــرای افــراد بین 
راهــی و مســافران تصریــح مــی کنــد: وقتــی بیمــاری از روســتا 
ــد  ــی رس ــه او نم ــر ب ــت دکت ــد و نوب ــی آی ــدیه م ــهر اس ــه ش ب
ــی مســافرخانه و  ــد ول ــک شــب در شــهر بمان ــور اســت ی مجب
رســتورانی بــرای ایــن افــراد وجــود نــدارد و ســرگردان هســتند. 

نبود تاالر 
ــهر  ــی در ش ــاالر عروس ــود ت ــدیه از نب ــاکن اس ــهروند س ــک ش ی
ــوارض  ــت ع ــهرداری در دریاف ــر ش ــد: اگ ــی گوی ــه دارد و م گای
ســاختمانی و صــدور پروانــه کار بــا مــردم همراهــی کنــد و هزینه 
هــای آنچنانــی نگیــرد بخــش خصوصی در ایــن زمینــه ورود پیدا 
مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه کمبــود پزشــک در بیمارســتان ادامــه 
مــی دهــد: پزشــکان زیــاد زحمــت می کشــند ولــی تعدادشــان 

کــم اســت و آمــار بیمــاران هــم بــاال مــی باشــد. 
دعوا در صف نوبت دهی پزشک 

وی بــه وجــود یــک چشــم پزشــک فقــط در روز پنــج شــنبه در 
شــهر اســدیه اشــاره مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد: بیمــاران بــرای 
گرفتــن نوبــت مجبــور هســتند از ســاعت6 ونیــم صبــح در صــف 
بایســتند و یــک چشــم پزشــک متوســط روزی 50 تــا 70 بیمــار 
را ویزیــت مــی کنــد ولــی تعــداد بیمــاران بــه بــاالی 150 نفــر هــم 
ــت  ــرای گرفتــن نوب مــی رســد و در مــواردی پیــش آمــده کــه ب
بیــن بیمــاران درگیــری و دعــوا شــده و نیــروی انتظامــی هــم 
ورود کــرده اســت. وی مــی گویــد: کســی کــه پــول داشــته باشــد 
بــه بیرجنــد مــی رود ولــی بیمــاری کــه از ماخونیــک آمــده و بعد 

نوبــت دکتــر بــه او نمــی رســد بایــد چــکار کنــد. 
نبود سرویس مدرسه 

وی از نبــود ســرویس مدرســه بــرای دانــش آمــوزان نیــز گایــه 
دارد و مــی افزایــد: تنهــا مدرســه شــاهد یــک ســرویس دارد و من 
کــه مــادر 2 فرزنــد هســتم بایــد بــرای رفــت و آمــد فرزندانــم بــا 
مــادر دیگــر دانــش آمــوزان ســرویس بگیریــم کــه خــرج آن هــم 
باالســت و درآمدهــای مــا کفــاف اینگونــه خرج هــا را نمــی دهد. 
وی خطــاب بــه مســئوالن و متولیــان امــر مــی گویــد: بایــد اینجا 
ــته  ــر از گذش ــود بهت ــکات موج ــه مش ــد و ب ــک ببینی را از نزدی

رســیدگی شــود. 
  4 پیچ حادثه خیز جاده بیدسک _دره عباس

محمــد یکــی از اهالــی منطقــه در تمــاس تلفنــی بــا خبرنــگار مــا 
بــه 4 پیــچ حادثــه خیــز جــاده بیرســک _ دره عبــاس اشــاره مــی 

ــرای راننــدگان دیــد نــدارد کــه  کنــد و مــی گویــد:  ایــن نقــاط ب
باعــث تصادفــات متعــدد شــده اســت. وی خواســتار رســیدگی 
اداره راه و شهرســازی درمیــان بــه نقــاط حادثــه خیــز جــاده مــی 
ــه اینکــه در ایــن محــور   ــا توجــه ب شــود و ادامــه مــی دهــد:  ب
تعــداد روســتاهای زیــادی قــرار دارد و  محــل تــردد افــراد زیــادی 
بــه ویــژه در پایــان هفتــه اســت نیــاز بــه روکــش مجدد آســفالت 
ــد _  ــی منن ــاده دوراه ــاح ج ــتار اص ــن خواس دارد. وی همچنی
ــا ورودی  ــی آب ت ــه اصل ــد: لول بیدســک مــی شــود و مــی افزای
روســتای  بیدســک آمــده امــا بــرای آبرســانی، منبــع آب بتنــی 
بایــد ایجــاد شــود کــه اقدامــی نشــده اســت. وی مــی گویــد: در 
روســتا اکثــرا چــاه غیرمجــاز حفــر کــرده انــد کــه باعــث خشــک 

شــدن  قنــات پاییــن دســت روســتا شــده اســت.
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انتقاد فرماندار از اجرا نشدن 
برخی مصوبات شورای هماهنگی 

مبارزه با مواد مخدر درمیان

جاده به ما دست 
برادری نداده است

فرمانــدار درمیــان از رشــد ۱۰۰ درصــدی کشــف و ضبــط موادمخــدر در شهرســتان 
ــه  ــاط و ۱۳ مرحل ــه پاکســازی نق ــا اجــرای ۴ مرحل ــر داد و گفــت: ب ــان خب درمی
ــتگاه  ــن دس ــط چندی ــف و ضب ــه کش ــق ب ــی موف ــای مواصات ــرل محوره کنت
ــا موادمخــدر  خــودرو، موتورســیکلت و همچنیــن دســتگیری عوامــل مرتبــط ب
ــدر  ــا موادمخ ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــیری زاده در ش ــد بش ــده ایم. محم ش
شهرســتان درمیــان اظهــار داشــت: از ابتــدای امســال کشــف و ضبــط موادمخــدر 
ــه ســال گذشــته رشــد 100 درصــدی  ــی و ســنتی در شهرســتان نســبت ب صنعت
داشــته و دســتگیری توزیع کننــدگان ایــن مــواد نیــز 9 درصــد افزایــش داشــته 
اســت. وی از انهــدام دو بانــد بــزرگ توزیع کننــده موادمخــدر در شهرســتان 

ــرل  ــه کنت ــاط و 13 مرحل ــه پاکســازی نق ــا اجــرای 4 مرحل ــزود: ب ــر داد و اف خب
ــودرو،  ــتگاه خ ــن دس ــط چندی ــف و ضب ــه کش ــق ب ــی موف ــای مواصات محوره
موتورســیکلت و همچنیــن دســتگیری عوامــل مرتبــط بــا موادمخــدر شــده ایم. 
فرمانــدار درمیــان بــا انتقــاد از عــدم اجــرای برخــی مصوبــات ایــن شــورا تاکیــد 
کــرد: تخریــب اماکــن مخروبــه و مســتعد بــرای اســتعمال موادمخــدر در ســطح 
شهرســتان از مصوباتــی اســت کــه متاســفانه بــدون اجــرا مانــده در حالــی کــه 
نیــروی انتظامــی آمادگــی خــود را بــرای انجــام ایــن کار اعــام کــرده اســت.وی 
پیشــگیری را یکــی از مهم تریــن روش هــای مبــارزه بــا موادمخــدر عنــوان و بیــان 
کــرد: آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان خانــه دوم دانــش آمــوزان می توانــد نقــش 

بســزایی در فرهنــگ ســازی و آشــنایی ایــن قشــر بــا معضاتــی چــون اعتیــاد 
داشــته باشــد کــه در ایــن بحــث همــکاری ســایر ســازمان ها نیــز مهــم اســت. وی 
خواســتار هماهنگــی بیشــتر دســتگاه های اجرایــی شهرســتان در امــر پیشــگیری 
و مبــارزه بــا موادمخــدر شــد و بیــان کرد: برگــزاری کاس هــای آموزشــی و هرگونه 
فعالیتــی در ایــن زمینــه بایــد بــا هماهنگــی ســایر ادارات بــه منظور عــدم موازی 
کاری صــورت پذیــرد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش تکدی گــری باعــث شــده 
ــادآور شــد:  ــا امــروز چهــره خوبــی در برخــی نقــاط شهرســتان دیــده نشــود، ی ت
ــط  ــا برنامه ریــزی نهادهــای ذیرب ــان بایــد ســازمان یافتــه و ب ــا متکدی ــارزه ب مب

صــورت پذیــرد.

روی یکــی از صندلــی هــای خلــوت تریــن نقطــه پــارک مــی یابمــش هنــوز 
ــیگار  ــه س ــه ب ــی ک ــر پک ــا ه ــره اش ب ــت. چه ــده اس ــبز نش ــش س ــت لب پش
می زنــد، پشــت هالــه ای از دود گــم و دوبــاره پیــدا مــی شــود. عفریــت دود 
ــاره  ــه هایــش محــو و دوب مــی خنــدد و چهــره هــای معصــوم را پشــت هال
پیــدا مــی کنــد. بــازی شــیرینی اســت آن قــدر شــیرین کــه هــم بــه مــزاج 
ــه مــزاج طعمــه هایــی کــه غافــل از همــه جــا  او خوشــایند اســت و هــم ب
تــن بــه نیســتی مــی دهنــد و بــه ناکجــا آبــاد پیــش مــی تازنــد. خــوب کــه 
دقــت کنــی کیــف مدرســه اش را کــه پشــت صندلــی غریــب افتــاده اســت می 
توانــی ببینــی مــی پرســم: چــرا ســیگار مــی کشــی؟ ســوالم آرامشــش را بــه 
هــم مــی ریــزد، حضــورم برایــش ســنگین اســت، ســر بــر مــی گردانــد. - بــه تو 
چــه؟ ســریع چهــار پــک پــی درپــی بــه ســیگارش مــی زنــد و پــس از مدتــی 
ــه الی درخــت هــای پــارک گــم مــی شــود. تحقیقــات نشــان مــی دهــد  الب
قســمت اعظــم نوجوانانــی کــه بــه اعتیــاد رو مــی آورنــد، اوقــات فراغتشــان 
را بــدون حضــور والدیــن در ایــن پــارک هــا و در جمــع دوســتان نابــاب بــه 
ــرب  ــادره از غ ــگ ص ــاد را فرهن ــری اعتی ــم رهب ــام معظ ــد. مق ــی برن ــر م س
ــوری  ــام جمه ــؤوالن نظ ــروز مس ــر ام ــته اند اگ ــان داش ــد و بی ــوان کرده ان عن
اســامی ایــران بــا مــواد مخــدر مبــارزه می کننــد در واقــع یــک حرکــت بــزرگ 
و یــک جهــاد مقــدس را انجــام می دهند.برابــر آخریــن آمــار ســتاد مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر ســطح زیرکشــت تریــاک در افغانســتان از ســال 76 تــا 95 رشــد 
فزاینــده ای داشــته اســت. در ايــن مــدت در حــوزه ســطح زیرکشــت خشــخاش 
ــه طــوری کــه در ســال  در افغانســتان شــاهد رشــد 247 درصــدی بوده ایــم ب
76 ســطح زیرکشــت خشــخاش در ایــن کشــور 58 هکتــار و در ســال 95 بــه 
ــواد  ــد م ــه اســت. افغانســتان در حــوزه تولی ــش یافت ــار افزای 201 هــزار هکت
ــد از  ــش  از 84 درص ــود و بی ــوب می ش ــا محس ــور دنی ــتین کش ــدر نخس مخ

تولیــد تریــاک در دنیــا مربــوط بــه کشــور افغانســتان اســت.
ــهید و  ــزار و 700 ش ــش از 3 ه ــران بی ــدر ای ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــوزه مب  در ح
بیــش از 12 هــزار جانبــاز تقدیــم کــرده و در خراســان جنوبی نیــز 97 شــهید و 
بیــش از 85 جانبــاز در جبهــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر جــان فشــانی کرده انــد.
ــرکل دفتــر پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی  ــر اســاس آمــاري كــه مدی ب
از  نفــر  هــزار   ۱۳۶ اعــام كــرده   ســال گذشــته  در  پــرورش  و  آمــوزش 
ــتند و  ــدر هس ــواد مخ ــرف م ــه مص ــا ب ــر ابت ــرض خط ــوزان در مع دانش آم
از ایــن میــان ۳ هــزار و ۶۰۰ نفــر حداقــل یکبــار مصــرف کننــده مــواد مخــدر 

بوده انــد.
 خانواده مهمترین کانون شکل دهی شخصیت فرد است 

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خراســان جنوبــي خانــواده را مهم تريــن 
ــت ا...  ــد. آی ــي دان ــت وي م ــرد و تربي ــخصيت ف ــي ش ــكل ده ــون در ش كان
عبــادی تاکیــد مــي كنــد: در هــر حــوزه ای بايــد طرح هایــی کارشناســی شــده 
ارائــه شــود تــا خروجــی آن مایــه خیــر برکــت باشــد. وي برخــورد بموقــع و 
قاطــع را از دیگــر مباحــث کلیــدی در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر مــي دانــد.

ایجاد حساسیت در خانواده ها 
مهمترین راه کاهش اعتیاد در جامعه 

ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــس ش ــتاندار و رئی ــام اس در پي
ــواد  ــا م ــارزه ب ــی مب ــز بمناســبت ســالروز جهان ــی ني اســتان خراســان جنوب
ــاد  ــل اعتی ــش معض ــای کاه ــن راه ه ــی از مهمتری ــت: یک ــده اس ــدر آم مخ
ــه  ــبت ب ــا نس ــواده ه ــردن خان ــاس ک ــی و حس ــرل اجتماع ــه، کنت در جامع
ایــن بــای خانمــان ســوز اســت. در ادامــه پيــام ســيد علــي اكبــر پرويــزي 

ــل،  ــه قت ــی از جمل ــای اجتماع ــیب ه ــیاری از آس ــاء بس ــت: منش ــده اس آم
ســرقت، نــزاع، طــاق و فســادهای اخاقــی مربــوط بــه مــواد مخــدر اســت. 
دشــمنان نظــام از روش هــای گوناگــون بــرای کشــور، زمینــه انــواع آســیب 
هــا را فراهــم مــی کننــد، ورود مــواد مخــدر از روش هــای گوناگــون یکــی از 
شــگردهای دشــمنان بــرای ضربــه زدن بــه نظــام و انقــاب اســامی اســت. 
متاســفانه جوانــان کــه نیــروی مولــد و پشــتوانه توســعه آینــده بــه شــمار می 
ــار هســتند. اســتان مــا  ــان ایــن ســوداگری مرگب ــد جــزو اولویــت قربانی آین
ــی تریــن منشــاء کشــت و تولیــد  ــا کشــوری کــه اصل بواســطه همجــواری ب
و بــه تبــع آن فعالیــت مجرمــان جرایــم ســازمان یافتــه و فرامــرزی اســت، 
در معــرض خســارات بیشــتر انســانی و عواقــب مخــرب ناشــی از قاچــاق و 
اعتیــاد قــرار دارد. سیاســت دولــت اســتفاده از بخــش خصوصــی و ســازمان 
هــای مــردم نهــاد در زمینــه هــای مختلــف پیشــگیری و درمــان  مــی باشــد 
ــدان در  ــوان بخــش خصوصــی و فعالیــن و عاقــه من ــذا مــی بایســت از ت ل

ــرد. ــه اســتفاده الزم صــورت پذی ــن زمین ای
1۹ هزار نفر در خراسان جنوبی در دام اعتیاد گرفتار هستند

ــز از  ــی ني ــان جنوب ــدر خراس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــر ش دبی
ــن  ــد: از ای ــر مــي دهــد و مــي گوي ــاد در اســتان خب شناســایی ۱۹ هــزار معت
تعــداد ســه هــزار نفــر زنــان و ۱۶ هــزار نفــر مــردان هســتند. علــی زنــدی اعتياد 
را مهمتريــن آســيب اجتماعــي كشــور عنــوان مــي كنــد و مــي افزايــد: درمــان 
کــودکان معتــاد، طــرح مدیریــت مــورد در آمــوزش و پــرورش اســتان، درمــان 
ــزاری  ــه ای، برگ ــش منطق ــزاری همای ــوان، برگ ــت و نات ــی بضاع ــادان ب معت
کارگاه ویــژه روحانیــون اهــل ســنت و کلیــه دســتگاه های مقابلــه ای در چنــد 
ســال اخيــر از جملــه اقدامــات شــورا در مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــوده اســت.

خراسان جنوبی جزو استان های موفق در حوزه درمان 
دانش آموزان و کودکان معتاد

وي مــي گويــد: در ســال گذشــته خراســان جنوبــی در حــوزه درمــان کــودکان 
ــوده اســت. ــر کشــور ب ــاد جــزو اســتان های برت ــژه دانش آمــوزان معت ــه وی ب

وي خاطرنشــان مــي كنــد: تمــام هزینه هــای درمــان کــودکان معتــاد توســط 
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان پرداخــت شــده و هیــچ گونــه مشــکلی 
ــاد  ــوزان معت ــان کــودکان و دانش آم ــه درم ــی هزین ــن مال ــا تأمی در رابطــه ب

در اســتان وجــود نــدارد.
زلزله  خاموش 

ــي  ــا مــواد مخــدر اســتان خراســان جنوب ــارزه ب ــر شــورای هماهنگــی مب دبي
ــه خامــوش و زنــگ خطــر  ــه مــواد مخــدر زلزل ــان ب ــد: اعتیــاد جوان مــي گوي
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــد: کلی ــي ده ــه م ــود. وي ادام ــی ش ــوب م ــدی محس ج
ــد در  ــی نمی توانن ــه تنهای ــتان ب ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــر مب ــل در ام دخی
ــور  ــان ط ــد و هم ــدام کنن ــدر اق ــواد مخ ــه م ــاد ب ــگیری از اعتی ــه پیش زمین
کــه بارهــا گفتــه شــده مشــارکت مــردم و خانــواده هــا در ایــن زمینــه بســیار 

ــر گــذار اســت. تاثی
شش هزارنفر درمراکز ترک اعتیاد استان تحت درمان هستند

مدیــرکل بهزیســتی خراســان جنوبــی نيــز مــي گويــد: در حــال حاضــر تعــداد 
شــش هــزار و ۱۴۳ نفــر در مراکــز تــرک اعتیــاد اســتان تحــت درمــان هســتند. 
ــاری  ــال ج ــت س ــه نخس ــه ماه ــد: در س ــي ده ــه م ــژاد ادام ــرب ن   ــی ع عل
ــی  ــان و بازتوان ــز درم ــه مراک ــه ب ــا مراجع ــر ب ــزار و ۳۰۰ نف ــک ه ــداد ی تع
معتــادان تحــت نظــارت بهزیســتی اســتان خدمــات دریافــت کــرده انــد. وی 
مــي گويــد: ســال گذشــته نیــز بیــش از شــش هــزار نفــر از مراکــز درمــان و 

بازتوانــی اعتیــاد در ســطح اســتان خدمــات دریافــت کــرده انــد. وی بــا اشــاره 
بــه یارانــه مراکــز درمــان اعتیــاد مــي افزايــد: تعــداد ۹۷۹ نفــر از مراجعیــن بــه 
ایــن مراکــز مشــمول دریافــت یارانــه شــده انــد. عــرب نــژاد ادامــه مــي دهــد: 
در مجمــوع مبلــغ یــک میلیــارد و ۳۴۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار ریــال در حــوزه 
ــه شــده اســت. وی اشــتغال را یکــی  ــادان هزین ــان معت ــه درم کمــک هزین
از دغدغــه هــای معتادیــن بهبــود یافتــه مــي دانــد و مــي گويــد: بهزیســتی 
ــن  ــازی معتادی ــرح توانمندس ــر ط ــای اخی ــال ه ــی س ــی ط ــان جنوب خراس
بهبــود یافتــه را اجــرا کــرده کــه درآن معتادیــن واجــد شــرایط بــرای دریافــت 

تســهیات وآمــوزش هــای شــغلی معرفــی مــی شــوند.
ــته  ــال گذش ــد: در س ــي كن ــان م ــی بی ــان جنوب ــتی خراس ــرکل بهزیس مدی
تعــداد ۴۷ نفــر از بهبودیافتــگان واجــد شــرایط متقاضــی دریافــت تســهیات 
ــی و  ــارت هــای زندگ ــاده ســازی شــغلی، مه ــه در دوره هــای آم ــد ک بوده ان
آشــنایی بــا قوانیــن کســب وکار شــرکت کــرده و اکنــون در مرحلــه معرفــی بــه 

بانــک و ایجــاد اشــتغال پایــدار قــرار دارنــد.
تاکید بر تامین شغل معتادان بهبودیافته

ــاد،  ــوم اعتي ــده ش ــردن پدي ــن ب ــا از بی ــد: ب ــي گوي ــز م ــان ني ــدار درمی فرمان
ــه کــرد و آنهــا را از  ــا بســياري از آســيب هــاي اجتماعــي مقابل مــي تــوان ب
چهــره جامعــه زدود. محمــد بشــیری زاده ادامــه مــي دهــد: مبــارزه عملــي بــا 
مــواد مخــدر نيازمنــد فرهنــگ ســازي و مشــارکت مردمــي اســت. وی یــادآور 
ــراد در معــرض آســيب، آســيب  ــراي اف ــدار ب مــي شــود: ايجــاد اشــتغال پاي
ديــده اجتماعــي و پيشــگيري از اعتيــاد نقــش مهمــي دارد. وی مــي افزايــد: 
تامیــن شــغل بــراي معتــادان بهبــود يافتــه بــه عنــوان قشــري کــه در معــرض 
آســيب هــاي اجتماعــي قــرار دارنــد، از مهمتريــن راهکارهــا بــراي جلوگيــري 

از بازگشــت آنــان بــه دامــان اعتيــاد اســت .
فرمانــدار درمیــان بیــان مــي كنــد: بايــد اماکــن مخروبــه در داخــل شــهرهاي 
ــن محــل هــا  ــه اي ــاد ب ــراد معت ــري از ورود اف ــه منظــور جلوگي شهرســتان ب

ســاماندهي يــا تخريــب شــود.
ــي  ــش آگاه ــوزان و افزای ــش آم ــه دان ــوزش ب ــه آم ــان ارائ ــدار درمی فرمان
ــاوره در  ــي و مش ــاي آموزش ــش، کاس ه ــزاري هماي ــق برگ ــن از طري والدي
ــش  ــگيري از گراي ــان را در پيش ــت و درم ــبکه بهداش ــاجد و ش ــدارس، مس م
فرزنــدان بــه مــواد مخــدر تاثيرگــذار ذكــر مــي كنــد و از مســئوالن مــي خواهــد 

ــزي هــاي مناســبي داشــته باشــند. ــن خصــوص برنامــه ري در اي
بشــیری زاده بــا تاکيــد بــر اينکــه بايــد روســتاهاي در معــرض آســيب 
شهرســتان بيشــتر مــورد توجــه قــرار گيــرد، مــي گويــد: مســئوالن برنامه هــاي 
ــد:  ــی افزای ــان م ــدار درمی ــد. فرمان ــرا كنن ــتاها اج ــن روس ــري را در اي موثرت
ــکار  ــر بی ــفانه قش ــت و متاس ــه اس ــر در جامع ــل فراگی ــک معض ــکاری ی بی
جامعــه بســیار آســیب پذیــر هســتند لــذا ایــن امــر در دســتور کار دولــت قــرار 
ــکاری  ــه واســطه بی ــه ب ــی ک ــا از بســیاری ناهنجاری هــای اجتماع ــه ت گرفت
بوجــود می آیــد جلوگیــری شــود. بشــیری زاده خواســتار توجــه بیشــتر 

ــی  ــات ورزش ــتن امکان ــار گذاش ــردن و در اختی ــم ک ــوان و فراه ــر ج ــه قش ب
ــان شــد. ــژه جوان ــه وی ــوم ب ــرای اســتفاده عم شهرســتان ب

اجرای طرح توانمندسازی معتادین بهبودیافته
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان درمیــان هــم در گفتگــو بــا خبرنــگار 
درمیــان امــروز تعــداد پرونــده هــای مراکــز تحــت نظــر را 462 مــورد اعــام 
مــی کنــد و مــی گویــد: در مراکــز ســرپایی خدمــات دارویی)متــادون، اپیــوم و 
بوپــره( و غیردارویــی )روانشناســی و مــددکاری( بــه مصــرف کننــدگان مــواد 
ارائــه مــی شــود. علیرضــا قربــان زاده ادامــه مــی دهــد: در ســال 95 در طــرح 
توانمندســازی معتادیــن بهبودیافتــه تعــداد 8 نفــر آمــوزش هایــی از جملــه 
ــه ای  را  ــی و حرف ــای فن ــارت ه ــب و کار و مه ــی، کس ــای زندگ ــارت ه مه
جهــت ورود بــه بــازار کار کســب کــرده انــد و تاکنــون 4 نفــر بــه بانــک معرفــی 
ــم 10  ــازی را رق ــرح توانمندس ــه در ط ــاص یافت ــار اختص ــد.وی اعتب ــده ان ش
میلیــون ریــال، اعتبــار یارانــه مراکز)یــاری بــرگ( 40 میلیــون ریــال و اعتبــار 
مراکــز کاهــش آســیب را 550 میلیــون ریــال اعــام مــی کنــد و مــی گویــد: 
ــه امــداد جهــت برگــزاری کارگاه هــای  کارشناســان شــبکه بهداشــت و کمیت
ــاره  ــا اش ــن ب ــد.وی همچنی ــکاری دارن ــیب هم ــش آس ــز کاه ــی مرک آموزش
بــه اقدامــات پیشــگیرانه مراکــز ادامــه مــی دهــد: در مرکــز کاهــش آســیب 
عــاوه بــر آمــوزش هــای الزم انجــام تســت اچ آی وی از کلیــه مددجویــان 
به صــورت دوره ای انجــام مــی گیــرد و توزیــع بســته هــای بهداشــتی هــم از 

اقدامــات پیشــگیرانه مراکــز مــی باشــد.
برنامه اورژانس اجتماعی 123

برنامــه اورژانــس اجتماعــی حاصــل فعالیــت چندیــن ســاله ســازمان 
بهزیســتی کشــور در امــور آســیب دیــدگان اجتماعــی اســت. در ایــن برنامــه 
ویژگــی مهــم ارائــه خدمــات اجتماعــی یعنــی: تخصصــی بــودن، بــه موقــع 
بــودن و در دســترس بــودن مدنظــر قــرار گرفتــه اســت تــا از ایــن طریــق ارائــه 
خدمــات اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــه مــردم، محــدود بــه مــکان و 
زمــان نگــردد و رویکــرد فعــال جایگزیــن رویکــرد غیرفعــال شــود. ایــن نــوع 
ــات  ــل از مداخ ــی را قب ــی- اجتماع ــات روان ــا مداخ ــد دارد ت ــه قص برنام
ــد  ــن کن ــوع مداخــات جایگزی ــن ن ــار ای ــی در کن ــی و حت ــی و انتظام قضای
ــی نقــش مهمــی  ــوع جــرم و قضازدائ ــن مســأله در پیشــگیری از وق ــه ای ک
ایفــا مــی کنــد. شناســایی آســیبهای اجتماعــی شــایع و در حــال شــیوع بــه 
ــورت  ــه ص ــن برنام ــق ای ــز از طری ــی نی ــه ای و محل ــوری، منطق ــورت کش ص

خواهــد پذیرفــت.
جامعه هدف برنامه اورژانس اجتماعی

- کــودکان آزاردیــده - همســران آزار دیــده- زوجیــن متقاضــی طــاق- 
کــودکان کار و خیابــان- دختــران و زنــان در معــرض آســیب و آســیب دیــده 
اجتماعــی -  افــراد فــراری - افــراد داری اختــال هویــت جنســی - افــرادی 
ــی  ــات خانوادگ ــراد دارای اختاف ــد  - اف ــرده ان ــی ک ــه خودکش ــدام ب ــه اق ک

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــرایط بحران ــه در ش ــواردی ک ــایر م ــاد - س ح

ــت  ــات فراغ ــند، اوق ــی رس ــه از راه م ــدارش ک ــای کش ــتان و روزه تابس
خــودی نشــان مــی دهنــد و از نوجــوان گرفتــه تــا والدیــن و مســئوالن 
مدرســه و حتــی مطبوعــات را هــم درگیــر مــی کنــد. ایــن اوقــات فراغــت 
کــه کمتــر از دو مــاده دیگــر هــم میهمــان صفحــات مطبوعــات اســت و 
بعــد تــا ســال آینــده بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود روزهــای پربرکتــی 
ــد.   ایــن  ــه دســت نمــی آین ــد، دیگــر ب هســتند کــه اگــر از دســت برون
برکــت را مهــدی جــوان 25 ســاله درمیانــی خــوب درک کــرده اســت. او 
کــه دیپلمــه ادبیــات اســت، مــی گویــد: نجــاری را خیلی دوســت داشــتم 
و هــر ســال تابســتان در کارگاه نجــاری محلــه مــان کار مــی کــردم. دیپلــم 
ــدرم  ــا کمــک پ ــودم، در نتیجــه ب ــد نب ــم کاری جــز نجــاری بل ــه گرفت ک
ــا  ــم«. ام ــی راه انداخت ــودم، کارگاه ــرده ب ــع ک ــه جم ــدازی ک ــس ان و پ
ــر  ــد: ه ــد، او می گوی ــی گذارن ــری م ــور دیگ ــا را ج ــن روزه ــه ای فاطم
ــاد بگیــرم، پارســال آرایشــگری  ــر جدیــدی ی ســال ســعی مــی کنــم هن
یــاد گرفتــم امــا امســال مــی خواهــم خیاطــی یادبگیــرم. آمنــه هــم از 
کاس هــای پایــگاه تابســتانی مدرســه شــان اســتفاده مــی کنــد. او مــی 
گویــد: ایــن کاس هــا فوایــد زیــادی دارنــد، هــم ســه مــاه از دوســتان 
و همکاســی هایــم دور نمــی مانــم و هــم کار و هنــری یــاد مــی گیــرم، 
ــکاری ام،  ــای بی ــاعت ه ــردن س ــر ک ــرای پ ــتم ب ــور نیس ــن مجب در ضم
هزینــه هــای کانــی صــرف کاس هــای هنــری خــارج از مدرســه کنــم. 
ــگار درمیــان امــروز  ــا خبرن ــان ســاکن اســدیه در گفتگــو ب یکــی از جوان
ــال  ــک س ــش از ی ــتان بی ــیده شهرس ــتخر سرپوش ــا اس ــد: تنه ــی گوی م
اســت کــه تعطیــل شــده و راه انــدازی نشــده اســت. فاطمــه کاووســی 
ــا مشــکات  ــات ورزشــی ب ــه امکان 27 ســاله ادامــه مــی دهــد: در زمین
متعــدد از جملــه کمبــود فضــای ورزشــی ویــژه بانــوان مواجــه هســتیم. 
وی همچنیــن از وضعیــت برپایــی کاس هــای فنــی و حرفــه ای انتقــاد 

دارد و مــی گویــد: کاس هــای فنــی و حرفــه ای گاهــا بــه حــد نصــاب 
نمــی رســد و تعطیــل مــی شــود در صورتــی کــه تنهــا دلخوشــی مــا در 
ایــام اوقــات فراغــت شــرکت در همیــن کاس هــا و دوره هاســت. یــک 
ــاه  ــه م ــه در س ــر دارم ک ــد پس ــد: دو فرزن ــی گوی ــز م ــی نی ــادر درمیان م
تعطیلــی ســرگردان هســتند و در برخــی مواقــع وســایل ورزشــی در حــد 
کــم هــم فراهــم نیســت. زهــرا از نبــود امکانــات حداقلــی از جملــه تــوپ 
ــرای ورزش  ــی ب ــای کاف ــی ورزش و فض ــود مرب ــال، نب ــال و والیب فوتب
گایــه دارد و ادامــه مــی دهــد: فضایــی کــه پســرهای نوجــوان بتواننــد 
ــه  ــر ک ــادر دیگ ــک م ــت. ی ــم نیس ــد فراه ــازی کنن ــال ب ــا فوتب ــب ه ش
فرزنــد دختــر و پســر دارد نیــز مــی گویــد: فرزنــد پســرم شــب هــای زوج 
در کاس فوتبــال بــا هزینــه 50 هــزار تومــان شــرکت مــی کنــد کــه مربــی 
آن معلــم مدرســه خــودش اســت. مرجــان مرغــی ادامــه مــی دهــد: البته 
ــی مــی  ــاه تعطیل ــژه ســه م ــه اینکــه وی ــا توجــه ب قیمــت کاس هــا ب
باشــد خــوب اســت ولــی در برخــی مواقــع کاس هایــی در مــدارس برگزار 
ــه  ــرد. وی ب ــی گی ــا صــورت م ــن اســتقبال از آنه ــه کمتری ــی شــود ک م
برگــزاری کاس رباتیــک در مدرســه پســرش اشــاره مــی کنــد کــه هزینــه 
ــن  ــت و والدی ــان اس ــزار توم ــش از 200 ه ــتان بی ــام تابس ــرای ای آن ب
ــد. وی  ــا ندارن ــه کاس ه ــان در اینگون ــور فرزندانش ــرای حض ــی  ب رغبت
ــن کاس  ــه مــی دهــد: در مقطــع تابســتان حضــور بچــه هــا در ای ادام
هــا فایــده چندانــی نــدارد چــون زمــان مســافرت و تفریــح اســت و بــه 
دلیــل گــران بــودن هزینــه کاس کمتــر اســتقبال مــی شــود و در مــدت 
ــزاری  ــری رباتیــک فراهــم نیســت. وی برگ کــم تابســتان امــکان فراگی
کاس هــای کمــک درســی ویــژه زبــان و ریاضــی را باعــث تقویــت پایــه 
هــای درســی فرزنــدان مــی دانــد و مــی گویــد: بنظــرم برگــزاری اینگونــه 
ــرای بچــه هــا  ــازی ب ــار در کنــار تفریــح و ب کاس هــا در هفتــه  ای 2 ب

مثمــر ثمــر اســت. 

فعالیت پژوهش سرای دانش آموزی عالمه سعیدی 
مدیــر آمــوزش و پــرورش درمیــان در گفتگــو بــا خبرنــگار درمیــان 
امــروز مــی گویــد: پژوهــش ســرای دانــش آمــوزی عامــه ســعیدی بــا 
همــکاری جهــاد کشــاورزی شهرســتان در جهــت اوقــات فراغــت دانــش 
ــی  ــر م ــران ف ــین مه ــد. حس ــی کن ــت م ــتان 96 فعالی ــوزان در تابس آم
افزایــد: بــرای اولیــن بــار در شهرســتان درمیــان پژوهــش ســرای دانــش 
آمــوزی عامــه ســعیدی در 10رشــته مختلــف بــرای تمــام دانــش آمــوزان 
مقاطــع تحصیلــی ثبــت نــام مــی کنــد. وی در ادامــه اوقــات فراغــت را 
فرصتــی در جهــت تقویــت ابعــاد فکــری، اخاقــی، رفتــاری، اجتماعــی، 
هنــری و حرفــه ای دانــش آمــوزان دانســته و تصریــح مــی کنــد: برنامــه 
ریــزی و هزینــه کــردن در خصــوص اوقــات فراغــت دانــش آمــوزان نوعــی 
ــی در  ــای آموزش ــر کاس ه ــاره تاثی ــا اش ــت. وی ب ــذاری اس ــرمایه گ س
اوقــات فراغــت دانــش آمــوزان ادامــه مــی دهــد: اینگونــه برنامــه هــا و 

آمــوزش هــا ســبب کاهــش معضــات اجتماعــی می شــود. 

پیش بینی ۹ پایگاه اوقات فراغت 
ــات فراغــت  ــگاه اوق ــد: 9 پای ــان مــی گوی ــرورش درمی مدیرآمــوزش و پ
بــرای دانــش آمــوزان پیــش بینــی شــده کــه در کانــون عامــه ســعیدی 
)قهســتان(، دارالقــرآن بعثــت اســدیه، پژوهــش ســرای عامــه ســعیدی 
دانــش آمــوزی، پیامبــر اعظــم)ع( طبــس، امــام رضــا)ع( نوغــاب، 
شــاهد، شــهید باهنــر اســدیه و مولــوی گزیــک در رشــته هــای مختلــف 
آمادگــی الزم را در جهــت پــر کــردن اوقــات فراغــت دانــش آمــوزان دارند. 

استخر سرپوشیده درمیان رونق می گیرد
ــه  ــان شهرســتان درمیــان نیــز در پاســخ ب سرپرســت اداره ورزش و جوان
ســوال خبرنــگار درمیــان امــروز می گوید: اســتخر سرپوشــیده  شهرســتان 
تحویــل کارخانــه قنــد بــود کــه مــی گفتنــد مــی خواهیــم متحــول کنیــم 

ولــی کاری نکردنــد. ســید مصطفــی ســیادت ادامــه می دهــد: بــه دلیــل 
نداشــتن منجــی غریــق کافــی و ســوء مدیریت هــای مدیریــت اســتخر، 
ــت  ــم. وی از برگــزاری 2 نوب آن را در مهرمــاه ســال گذشــته پلمــپ کردی
مزایــده و درج در روزنامــه در تاریخ هــای اســفند 95 و فروردیــن 96 
بــرای تحویــل اســتخر بــه مدیریــت جدیــد خبــر می دهــد و مــی گویــد: از 
طریــق مراجــع قانونــی پیگیــر و موفــق شــدیم  اســتخر را از کارخانــه قنــد 
ــد بدهیــم.  ــه مســتاجر جدی ــم و از ابتــدای مــرداد مــاه ب ــل بگیری تحوی
ــرات تاسیســات  وی ادامــه می دهــد: در حــال حاضــر گازکشــی و تعمی
ــد آن در حــال انجــام اســت کــه ممکــن  اســتخر توســط مدیریــت جدی
ــا  ــرد: ت ــدواری ک ــار امی ــه طــول انجامــد. وی اظه ــاه ب ــک م ــا ی اســت ت

پایــان تابســتان شــاهد تکمیــل و بازگشــایی اســتخر باشــیم. 

مربیان پروازی سد راه ورزش و جوانان 
سرپرســت اداره ورزش و جوانــان درمیــان همچنیــن بــه مشــکات 
موجــود در ورزش شهرســتان اشــاره مــی کنــدو مــی گویــد: در حــال حاضر 
در رشــته هــای فوتســال، تنیــس روی میــز، والیبــال، هندبــال، باســتانی 
و دوومیدانــی از مربــی کارت دار برخــوردار هســتیم ولــی متاســفانه اکثــر 
ــدگار  ــه مان ــه در منطق ــروازی هســتند ک ــه اصطــاح پ ــد و ب ــا کارمن آنه
نیســتند و تنهــا در شــیفت صبــح خدمــت مــی کننــد و بعدازظهرهــا بــا 
ــعه  ــدیم. وی از توس ــی ش ــه م ــرای ورزش مواج ــی و داور ب ــود مرب کمب
ورزش همگانــی بــا همــکاری بســیج، ســپاه و هنــگ مــرزی خبــر مــی 
دهــد و مــی افزایــد: در بحــث تامیــن تجهیــزات تــوپ فوتبال،والیبــال، 
تــور، لبــاس ورزشــی، راکــت تنیــس روی میــز و بدمینتــون را بــه پایــگاه 
ــت 2 ســالن  ــه فعالی ــن ب ــم. وی همچنی ــی کنی ــال ارســال م هــای فع
ــس  ــالن در طب ــک س ــتان و ی ــالن در قهس ــک س ــدیه، ی ــی در اس ورزش

مســینا خبــر مــی دهــد.

شرکت 1۰۰ نفر در کالس های فنی و حرفه ای در تابستان 
ــا  ــو ب ــز در گفتگ ــان نی ــه ای شهرســتان درمی ــی و حرف ــز فن ــس مرک رئی

ــان در 8  ــه ای درمی ــی و حرف ــد: فن ــی گوی ــروز م ــان ام ــگار درمی خبرن
ــات،  ــاوری اطاع ــات، فن ــاختمان، تاسیس ــرق س ــکاری، ب ــته جوش رش
صنایــع دســتی، صنایــع پوشــاک، مراقبــت از زیبایــی و فــرش دســتباف 
بیــش از 60 حرفــه را آمــوزش مــی دهــد. علــی یــزدان پرســت ادامــه مــی 
دهــد: در تابســتان امســال در مرکــز شهرســتان 60 نفــر آقــا در حرفه هــای 
لولــه کشــی گاز خانگــی و تجــاری، تعمیــر لــوازم خانگــی، لولــه کشــی و 
نصــاب وســایل بهداشــتی و 40 نفــر خانــم در حرفــه هــای کاربــرد رایانــه 
ــرش دســتباف و طراحــی دوخــت شــرکت  ــط کار، ف ــت در محی و اینترن
کــرده انــد. وی مــی افزایــد: البتــه از 60 نفــر آقایــان تعــداد 25 نفرشــان 
ــد.  ــات خوابگاهــی و شــبانه روزی مرکــز نیــز اســتفاده مــی کنن از امکان
وی همچنیــن از تشــکیل کاس هــای رایــگان فنــی و حرفــه ای در 
روســتاهای شهرســتان خبــر مــی دهــد و مــی گویــد: در تابســتان امســال 
ــت،  ــی دوخ ــک کاس طراح ــاد و گزی ــایری محمودآب ــتای عش در روس
ــتای آواز  ــتباف، روس ــرش دس ــک ف ــاد گزی ــی آب ــایری عل ــتای عش روس
بخــش گزیــک طراحــی دوخــت، روســتاهای تختــه جــان، گیــت و 
ــی  ــاص طراح ــکک و پورخ ــتاهای کوش ــت، روس ــی دوخ ــراب طراح س
دوخــت، روســتای مســک بافــت عروســک و روســتاهای طاقــان و ســرو 
حرفــه معــرق کار ســاقه گنــدم آمــوزش داده مــی شــود. وی می گویــد: 
ــداد 20  ــده تع ــاد ش ــتاهای ی ــه در روس ــر حرف ــن در ه ــور میانگی ــه ط ب
ــای  ــگاه ه ــت آموزش ــه فعالی ــن ب ــد. وی همچنی ــی کنن ــرکت م ــر ش نف
ــگاه  ــد: 2 آموزش ــی ده ــه م ــد و ادام ــی کن ــاره م ــتان اش آزاد در شهرس
ــگاه  ــک آموزش ــی و ی ــت از زیبای ــگاه آزاد مراقب ــی، 3 آموزش آزاد خیاط
ــتان،  ــهرهای قهس ــت و در ش ــال اس ــدیه فع ــات در اس ــاوری اطاع فن
طبــس و گزیــک هــر کــدام یــک آموزشــگاه در حرفــه طراحــی دوخــت 
بــه متقاضیــان آمــوزش مــی دهنــد. وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار 
درمیــان امــروز در خصــوص بــه حــد نصــاب نرســیدن برخــی از کاس هــا 
و تعطیلــی آنهــا مــی گویــد: فنــی و حرفــه ای کاس هــا را بــا حداقــل 
12 نفــر برگــزار مــی کنــد و در مناطقــی کــه آموزشــگاه آزاد فعــال اســت 
ــدارد.     ــگان را ن ــی کاس رای در رشــته هــای آموزشــگاه هــا اجــازه برپای

درمیان امروز-فروزان

عفریت دود 

زیر ذره بین

ــه  ــه ب ــتم ک ــران داش ــام کام ــه ن ــتی ب دوس
ــتان  ــا دوس ــود و ب ــده ب ــودرو خری ــی خ تازگ
ــم از او  ــا بتوانی ــه ای بودیــم ت ــی نقش در پ
شــیرینی بگیریــم. هنــوز نقشــه خوبــی پیــدا 
نکــرده بودیــم کــه شــنیدیم کامــران تصــادف 
شــیرینی  و  گل  ناچــار  بــه  اســت.  کــرده 
ــا دســت و  ــم ب ــدار او رفتی ــه دی ــم و ب خریدی
ــت.  ــود روی تخ ــاده ب ــه، افت ــچ گرفت ــای گ پ
ــه تصــادف  ــران پرســیدیم چــه شــد ک از کام
ــر پیــچ و خــم  کــردی؟ گفــت: در جــاده ای پ
ــد  ــردم هــر جــا جــاده پیچی ــی ک ــی م رانندگ
مــن هــم پیچیــدم. ســرآخرین پیچ خواســتم 
حــال جــاده را کــم کنــم، جــاده پیچیــد ولــی 

ــدم.  ــن نپیچی م
ایــن داســتان خنــده دار را بــه آن جهــت گفتم 
کــه یادمــان باشــد جــاده به ما دســت بــرادری 
ــا  ــه م ــه ک ــداده اســت و همیشــه همانگون ن
ــا  ــت. م ــم نیس ــی پنداری ــم و م ــی خواهی م
کــه نمــی دانیــم چندکیلومتــر جلوتــر، جــاده 
ــراب  ــاده خ ــاید ج ــت. ش ــی اس ــه حال در چ
باشــد، شــاید درجایــی از جــاده تصــادف 
شــده باشــد. کــوه ریــزش کــرده باشــد شــاید 
در ایــن مدتــی کــه مــا از ایــن جــاده نگذشــته 
ایــم، جــاده دیگــری درســت شــده کــه بــه این 
جــاده مــی رســد، شــاید هــم هیــچ دگرگونــی 
ــه هــر روی  در جــاده پیــش نیامــده باشــد. ب
هنــگام رانندگــی همــواره بایــد آمــاده باشــیم 
ــه پیشــامد  ــر گون ــه در صــورت رخ دادن ه ک
یــا دگرگونــی در جــاده بتوانیــم از پــس ایــن 
پیشــامدها بربیایــم. بنابرایــن بایــد با ســرعت 
مناســب و بــه انــدازه برانیــم کــه اگــر در 
ــرو  ــا پیشــامدی روب ــا تصــادف ی ــه راه ب میان
ــاده  ــان از ج ــه ناگه ــی ب ــا خودروی ــدیم ی ش
ــم  ــد بتوانی ــی وارد ش ــاده اصل ــه ج ــی ب فرع
فرمــان خــود را در دســت داشــته باشــیم و از 
رخ دادن پیشــامد دیگــری جلوگیــری کنیــم. 
هنــگام رانندگــی هــم بایــد جــاده و فرمــان را 
ــی را کــه از پشــت و  بیابیــم. هــم خودروهای
روبــرو مــی آینــد و هــم عامــت هــای کنــار 
جــاده و هــم رهگــذران پیــاده ای کــه شــاید 
ــاده  ــوی ج ــه آن س ــو ب ــن س ــد از ای بخواهن
برونــد. خــودرو را نــه بــا ســرعت پاییــن برانیم 
کــه جلــوی حرکــت دیگــر خودروهــا را بگیــرد 
ــم  ــه نتوانی ــاال ک ــیار ب ــرعت بس ــا س ــه ب و ن
پیشــامدها و دگرگونــی هــای جــاده را کنتــرل 
کنیــم. معمــواًل بــا توجــه بــه عــرض جــاده و 
ــد  ــم بای ــی کنی ــی م ــه در آن رانندگ ــدی ک بان
ســرعت خــودرو را از 50 کیلومتــر در ســاعت تــا 

90 کیلومتــر در ســاعت تنظیــم کنیــم. 
شــاید راننــده بــی فرهنگــی دور از جــون شــما 
بــدون توجــه و ناگهانــی وارد جــاده شــود 
یــا جلــوی شــما بپیچــد یــا بــا شــیوه هــای 
ــرد – ــی بگی ــما پیش ــد از ش ــت بخواه نادرس
ــه  ــرد و اندیش ــما از خ ــاز- ش ــبقت غیرمج س
ــان را  ــد و رانندگــی خودت خــود فرمــان بگیری
مدیریــت کنیــد  و بــا تنظیــم ســرعت خــود از 
رخــداد پیشــامدها جلوگیــری کنیــد. هنــگام 
ــه  ــود توج ــات خ ــه احساس ــم ب ــی ه رانندگ

نکنیــد.

فرصت های طالیی تابستان
درمیان امروز-دهقانی
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وقتــی پــای درددل مــردم منطقــه محــروم و مــرزی چــون درمیان می 
نشــینیم آنهــا از بیــکاری و وضعیــت معیشــتی خــود گایه مندنــد، 
زنــان از مردانشــان مــی گوینــد کــه بایــد بــرای تهیــه لقمــه نانــی برای 
خانــواده بــه شــهرهای دیگــر برونــد و صنعتــی در شــهر وجــود نــدارد 
کــه بــا کارکــردن در آن واحــد تولیــدی به اشــتغال پایــدار امید داشــته 
باشــند  یــا مردانــی کــه هــر روز در ســر گــذر مــی نشــینند بــا ایــن امید 
کــه شــاید بــا یــک روز کارگــری تــا شــب بتواننــد معیشــت خانــواده 

ــن کنند. را تامی
مهاجرت جوانان 

ــت از  ــان اس ــاکنان درمی ــد و از س ــادر 3 فرزن ــه م ــاله ک ــرا 27 س زه
ــد:  ــی گوی ــه دارد و م ــوهرش گای ــتغال ش ــامان اش ــت نابس وضعی
شــوهرم کارگــر ســاختمانی اســت و یــک روز ســرکار مــی رود و ممکن 
اســت تــا 10 روز هیــچ کاری برایــش نباشــد. او خواســتار توجــه 
مســئوالن بــه رونــق اشــتغال در منطقــه مــی شــود و ادامــه مــی دهد: 
از مســئوالن تقاضــا داریــم بــه فکــر رونــق اشــتغال در کارخانــه هــای 
مهــم منطقــه و شــهرک صنعتــی اســدیه باشــند تــا جوانــان بیــکار 

نماننــد و بــه مهاجــرت از منطقــه فکــر نکننــد. 
نرخ بیکاری 11/5 درصد

آمــار ارائــه شــده در جلســات مســئوالن اســتان حکایــت از آن دارد کــه 
کلیــه مســئوالن موظف شــده انــد وضعیــت اشــتغال را در منطقه گل 
و بلبــل و پررونــق نشــان دهنــد. گویــی هیــچ مشــکل و نقطــه منفــی 
ــن  ــدارد. در ای ــود ن ــد وج ــر و امی ــت تدبی ــتغالی دول ــه اش در کارنام
راســتا مــی تــوان بــه آمــار ارائــه شــده از ســوی مســئوالن  در ســومین 
جلســه کارگــروه اشــتغال اســتان در ســال جــاری اشــاره کــرد. مدیــر 
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي اســتان و دبیــر ایــن کارگــروه نــرخ 
بیــکاری را 11/5 درصــد عنــوان مــی کنــد و مــی افزاید: نرخ بیــکاری در 
کشــور 12.6 درصــد مــی باشــد  و ایــن نشــان مــی دهــد نــرخ بیــکاری 

در اســتان نســبت بــه میانگیــن کشــوری کاهــش یافتــه اســت. 
همه دستگاه های اجرایی پای کار بیایند

ســنجری البتــه تاکیــد مــی کنــد: بــرای رســیدن بــه اشــتغال موفــق 
بایــد همــه دســتگاه هــای اجرایــی اســتان بــه صــورت هــم افزایــی 
عمــل کــرده و برنامــه هــای اشــتغالزایی از مجــرای کارگــروه اشــتغال 
باشــد. وی ادامــه مــی دهــد: امســال کاهــش 0.8 درصــد نــرخ بیکاری 
در کشــورهدف گــذاری شــده اســت. وی همچنیــن  بــا بیــان اینکــه 
در ســال جــاری معــادل 90 میلیــارد تومــان تســهیات قرض الحســنه 
در بخش هــای مختلــف بــرای حــوزه اشــتغال اســتان در نظــر گرفتــه 
ــون  ــارد و 800 میلی ــزان 9 میلی ــن می ــد: از ای ــی گوی شــده اســت، م
تومــان مربــوط بــه صنــدوق کارآفرینــی، بیــش از 20 میلیــارد تومــان 
بــرای مشــاغل خانگــی، 35 میلیــارد تومــان مربــوط بــه کمیتــه امداد 
ــه بهزیســتی اســت.  ــوط ب ــان مرب ــون توم ــارد و 800 میلی و 12 میلی
همچنیــن  سرپرســت دفتــر امــور روســتائی و عشــایری اســتانداری 
از اجــرای پــروژه ارتقــای تولیــد و اشــتغال پایــدار در دشــتها و مناطــق 
روســتائی خبــر مــی دهــد و مــی گویــد: مجــری ایــن طــرح معاونــت 
توســعه روســتایی و مناطــق محــروم نهــاد ریاســت جمهــوری مــی 
باشــد و از برنامه هــای ســتاد اقتصــاد مقاومتــی در اجــرای سیاســت 
هــای اباغــی مقــام معظــم رهبــری اســت. به گفتــه عالیــه خواجوی 
ــازه زمانــی ۱۰ ســاله از ســال 95 تــا افــق ســال 1404  ایــن پــروژه در ب
مشــخص شــده و دارای برنامــه کوتــاه مــدت، میــان مــدت و 

بلندمــدت مــی باشــد.
تسهیالت صندوق کارآفرینی امید 

به کمک اشتغال می آید
در ایــن بیــن صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــا ارائــه طــرح هــای متنــوع 
ــک  ــه کم ــهیات ب ــای تس ــد و اعط ــپرده امی ــان و س ــل احس از قبی
ــر اســاس طــرح احســان جهــت  اشــتغال در منطقــه آمــده اســت. ب
حمایــت از کســب و کارهــای خــرد و کوچــک حداکثــر تــا ســقف 150 
ــه متقاضیــان  ــا بازپرداخــت حداکثــر 48 ماهــه ب میلیــون ریــال و ب

ــد تســهیات  ــن در طــرح ســپرده امی ــی شــود. همچنی پرداخــت م
در ســرفصل تســهیات اشــتغال مشــارکتی مــی باشــد کــه گــردش 
ــد. ــی باش ــی م ــهیات اعطای ــدار تس ــن مق ــاک تعیی ــاب م حس
بــر اســاس آنچــه در ســایت صنــدوق کارآفرینــی امیــد آمــده اســت 
ــی  ــای اجرای ــتگاه ه ــی دس ــای عموم ــی فض ــج ارزیاب ــق نتای مطاب
اســتان در ســال 1395 ، صنــدوق کارآفرینــی امیــد خراســان جنوبی  با 
31 درصــد رشــد در مقایســه بــا ســال 94، بیشــترین درصــد رشــد را در 
بیــن دســتگاه هــای اجرایــی وزارت تابعــه در اســتان خراســان جنوبی 
ــی  ــاه اجتماع ــاون ،کار و رف ــرکل تع ــوی مدی ــه از س ــرد ک ــب ک کس
اســتان مــورد تقدیــر و تشــکر قــرار گرفت.تمامــی ایــن مــوارد در حالی 
بیــان می شــود کــه یکــی از بزرگتریــن واحدهــای صنعتی شهرســتان 
ــوده  ــد قهســتان از ابتــدای ســال 93 تعطیــل ب ــام قن ــه ن ــان ب درمی
و وضعیــت مســاعدی نــدارد. همچنیــن کارخانــه ســیمان باقــران در 

گرفتــن تســهیات ســرمایه در گــردش بــا مشــکل روبروســت.
مسئوالن پیگیر رفع مشکل واحدهای صنعتی

رفــع مشــکل تامیــن گاز و آب مجتمع گلخانه ای، کشــتارگاه صنعتی 
و مجتمــع دامپــروری شهرســتان، تســهیات ســرمایه درگــردش 
ــان  ــتر زه ــد گس ــرکت نوی ــکات ش ــران و مش ــیمان باق ــه س کارخان
ــتان  ــی شهرس ــای صنعت ــده واحده ــرح ش ــکات مط ــه مش از جمل
درمیــان اســت کــه دراولیــن جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد شهرســتان درســال96 مطــرح و نســبت بــه رفــع موانــع پیــش 
روی ایــن واحدهــا تصمیماتــی اتخــاذ مــی شــود.همچنین فرمانــدار 
شهرســتان درمیــان در ایــن جلســه بــر لزوم رفــع مشــکات واحدهای 
صنعتــی بــا توجــه بــه مصوبات کارگــروه اقتصــاد مقاومتی و تســهیل 
و رفــع موانــع تولید کشــور تاکید نمــوده و خواســتار همــکاری ادارات 
و ســازمان هــای عضــو کارگــروه و بانــک هــای عامــل در زمینــه رفــع 
موانــع و مشــکات واحدهــای صنعتــی بــه منظــور رونــق تولیــد و 
اشــتغالزایی بیشــتر مــی شود.بشــیری زاده از برنامــه هــای پیــش رو 
جهــت راه انــدازی بازارچــه مــرزی شهرســتان جهــت رونــق صــادرات 

ســیمان باقــران خبــر مــی دهــد.
پرداخت باقیمانده تسهیالت سرمایه در گردش سیمان 

باقران در گرو ارائه وثایق ملکی خارج از طرح 
عضــو موظــف هیــات مدیــره و مدیــر اداری و حقوقــی کارخانــه 
ســیمان باقــران نیــز در گفتگــو با خبرنــگار درمیــان امــروز در خصوص 
وضعیــت تســهیات ســرمایه در گــردش ایــن واحــد صنعتــی مــی 
گویــد: تســهیات مذکوربــه مبلــغ 200 میلیــارد ریــال در ســال 
ــود.  ــده ب ــوب ش ــاورزی مص ــک کش ــره بان ــات مدی ــط هی 94 توس
عبدالمجیــد کاظمــی ادامــه مــی دهــد: در ابتــدای ســال 96 پــس از 
ــر  ــه توســط رئیــس جمهــور و جلســه در حضــور وزی ــاح کارخان افتت
ــغ 120  ــرانجام مبل ــک س ــران بان ــارت و مدی ــدن و تج ــت، مع صنع
میلیــارد ریــال پرداخــت شــد ولــی بــرای پرداخــت مبلــغ 80 میلیــارد 
ــارج از  ــی خ ــق ملک ــه وثای ــت ارائ ــک درخواس ــده بان ــال باقیمان ری

طــرح نمــود کــه امــکان ارائــه آن توســط شــرکت وجــود نــدارد، ایــن 
درحالیســت کــه کل کارخانــه و مایملــک خــارج از طــرح آن در وثیقــه 
بانــک مــی باشــد و هــم اکنــون نیــز ایــن موضــوع درحــال پیگیــری 
ــران را در حــال  ــن تعــداد نیروهــای ســیمان باق اســت. وی همچنی
حاضــر حــدود 350 نفــر مســتقیم اعــم از کارکنــان ثابــت و پیمانــی 
مشــغول بــه کار اعــام مــی کنــد. کاظمــی ادامــه مــی دهــد: بــا توجــه 
ــدای  ــژه در ابت ــه وی ــد ب ــای تولی ــه ه ــرح و هزین ــدازی ط ــه راه ان ب
ــه گــردش  ــی و ســاماندهی اولی طــرح کــه شــرکت مشــغول بازاریاب
نقدینگــی مــی باشــد، مشــکل اصلــی و عمده شــرکت تامین ســرمایه 
ــده  ــال باقیمان ــارد ری ــت 80 میلی ــه اول پرداخ ــردش و در وهل در گ
ــه  تســهیات ســرمایه در گــردش مصــوب فــوق الذکــر مــی باشــد ب
عــاوه کمــک نهادهــای ذیربــط اســتان در خصــوص تامیــن نــاوگان 
حمــل و نقــل و همچنیــن بازگشــایی بازارچــه مــرزی میــل 73 جهت 
صــادرات نیــز در راســتای رفــع مشــکات فــروش محصــول ضــروری 

و موثــر مــی باشــد. 
بازدید مسئوالن و نوید رونق اشتغال

طــی چنــد روز گذشــته نیــز برخــی از مســئوالن بــه بازدیــد از بزرگترین 
واحدهــای صنعتــی منطقــه کارخانــه هــای ســیمان باقــران و قنــد 
قهســتان رفتــه و ماننــد گذشــته قــول بررســی و  همــکاری داده انــد.

تفاهم اولیه در بخش تامین مواد اولیه قند قهستان
ــا  ــا درمیــان امــروز ب ــد قهســتان در گفتگــو ب ــه قن سرپرســت کارخان
ــه بیــن  ــد: تفاهــم اولی ــر مســئوالن مــی گوی ــد اخی ــه بازدی اشــاره ب
مالکیــن و مدیریــت کارخانــه و ســرمایه گــذاران مــاده اولیــه چغنــدر 
مبنــی بــر انتقــال 60هــزار تــن چغندرقنــد بــه کارخانــه انجــام شــد. 
نورالدیــن عظیمــی تصریــح مــی کنــد: در صــورت تحقــق این ســرمایه 
گــذاری مبلــغ 300 میلیــارد ریــال وارد اســتان خواهــد شــد. وی البتــه 
تاکیــد می کنــد: فعــا تفاهــم اولیــه صــورت گرفتــه و در صــورت حل 
مشــکات فنــی و حقوقــی کارخانــه قــرارداد نهایــی بــه امضــا خواهــد 
رســید. وی ایــن امــر را نقطــه بســیار امیدوارکننــده و مثبتی مــی داند 
و مــی گویــد: در صــورت اجــرای آن کارخانــه قنــد قهســتان تــا پایــان 

امســال بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
اشتغال جلوه ای از رشد و توسعه پایدار

مســئول نمایندگــی صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان درمیــان 
ــد اشــتغال حــوزه صنعــت، معــدن  ــق 100 درصــدی تعه ــز از تحق نی
و تجــارت درمیــان در ســال گذشــته خبــر مــی دهد.مهــدی صادقــی 
مــی گویــد: تعهــد اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان درمیان 
در ســال 95 ایجــاد 130 فرصــت شــغلی بــوده کــه بــا برنامه ریــزی و 
اقدامــات انجــام شــده 130 اشــتغال ایجــاد شــده اســت.وی ادامــه 
ــق  ــد از طری ــر62/30 درص ــغل براب ــزان 81 ش ــن می ــد: از ای ــی ده م
خوداشــتغالی و 49 شــغل برابــر 37/70 درصــد از طریــق اشــتغالزایی 
در حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت ایجاد شــده اســت.»صادقی« می 
ــر  ــر در حــوزه صنعــت، 11 نف ــداد اشــتغال، 38 نف ــن تع ــد: از ای افزای

ــه اســت. ــر در حــوزه تجــارت صــورت گرفت در حــوزه معــدن و 81 نف
ــتای  ــذاری در راس ــرمایه گ ــتغال و س ــت اش ــر اهمی ــه ب وی در ادام
ــات  ــیدن منوی ــق بخش ــاظ تحق ــه لح ــی ب ــاد مقاومت ــداف اقتص اه
مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( تاکیــد کــرده و رونــق تولیــد، 
مشــارکت بــاالی اقتصــادی، اشــتغالزایی و ســرمایه گــذاری را از مولفه 
ــوان مــی کند.مســئول صنعــت،  ــی عن ــم اقتصــاد مقاومت هــای مه
معــدن و تجــارت شهرســتان درمیــان خاطــر نشــان می کند: اشــتغال 
جلــوه ای از رشــد و توســعه پایــدار اســت و اهمیــت ایجــاد اشــتغال 
در ایجــاد ثبــات اقتصــادی جامعــه موضوعــی غیرقابــل انــکار اســت 
کــه توجــه هــر چــه بیشــتر بــه ایــن موضــوع در جامعــه مــی توانــد 
منجــر بــه افزایــش ســطح رفــاه عمومــی و توســعه همــه جانبــه در 
جامعــه گردد.صادقــی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار درمیــان امــروز در 
خصــوص وضعیــت موجــود شهرســتان مــی گویــد: 7 واحــد صنعتــی 
بــا 753 نفــر اشــتغال و ســرمایه گــذاری 5 هــزار و 325 میلیــارد ریــال 
و 22 واحــد معدنــی دارای پروانــه بهره بــرداری بــا 236 نفــر اشــتغال 
فعالیــت مــی کننــد.وی ادامــه داد: شهرســتان درمیــان دارای یک اتاق 
اصنــاف مــی باشــد کــه کلیــه اســتعامات و امــور مربــوط بــه صــدور 
پروانــه کســب و همچنیــن نظــارت بــر واحدهــای صنفــی را انجــام 
ــون  ــم اکن ــان ه ــتان درمی ــرد: شهرس ــح ک ــی تصری می دهند.صادق
ــد  ــی باش ــر م ــب معتب ــه کس ــی دارای پروان ــد صنف دارای 1138واح
کــه از ایــن تعــداد 273 پروانــه تولیــدی، 569 پروانــه توزیعــی و 296 
ــا  ــن واحده ــد و در ای ــی باش ــی م ــات فن ــی  و خدم ــه خدمات پروان
بیــش از 3000 نفــر مشــغول بــه فعالیــت و کســب و کار مــی باشــند.
وی همچنیــن تعــداد بافنــدگان فــرش دســتباف شهرســتان را 9 هــزار 
نفــر بــا میــزان تولیــد ســالیانه 40هــزار مترمربــع اعــام مــی کنــد و 
مــی گویــد: ایــن شهرســتان 20درصــد تعــداد بافنــده و 20درصــد تولید 

فــرش اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
قطعــا بــرای رســیدن بــه اشــغال نیازمنــدی های بســیاری وجــود دارد 
و کار آســانی هــم نخواهــد بــود تحقــق ایــن امــر یعنــی اینکــه دولــت 
بایــد مســیر را بــرای گــذر از وضعیــت اشــتغال ســنتی و رســیدن بــه 
اشــتغال صنعتــی همــوار کنــد. هــم اکنــون کــه آمــار بیــکاری افــراد 
ــف  ــای مختل ــش ه ــمگیری را دارد و بخ ــم چش ــرده رق ــل ک تحصی
ــا  ــا وضعیــت ســنتی اداره مــی شــود آی اقتصــادی مــا هنــوز هــم ب
مــی تــوان وعــده هــا را عملــی دانســت؟ اگــر بخواهیــم بیــکاری را 
رفــع کنیــم بایــد نوگرایــی در اقتصــاد ایجــاد شــود بــه ایــن صــورت 
کــه اصــل 44 قانــون اساســی )خصوصــی ســازی( محــور توجــه قــرار 
گیــرد و پــای بخــش خصوصــی بــا اصــول مدیریــت نویــن و توجــه 
بــه معیارهــای اقتصــاد مقاومتــی بــه عرصــه اقتصــادی کشــور بــاز 
ــه  ــا ارائ ــه ب ــتغال در جامع ــاد اش ــرای ایج ــت ب ــه دول ــر چ ــود. اگ ش
طــرح هــای مختلــف از جملــه اعطــای تســهیات، توجــه بــه صنایــع 
بــزرگ و کوچــک و... متولــی اصلــی اســت امــا نمــی تــوان در عــدم 
تحقــق اهــداف اشــتغال زایــی صرفــأ دولــت را مقصــر دانســت چراکــه 

نهادهــای دیگــری هــم در آن دخیــل خواهنــد بــود. 
ــه  ــتغال ب ــاد اش ــوزش در ایج ــث آم ــه مبح ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
فراموشــی ســپرده شــده چــرا کــه هــم اکنون بــا حجــم باالیــی از افراد 
ــا ضعــف آمــوزش  ــه نوعــی ب تحصیــل کــرده ســر و کار داریــم کــه ب
ــر هــم در  ــا اگ ــد و ی ــدا کنن ــرای خــود پی ــد شــغلی را ب نتوانســته ان
ــرای  ــذا اج ــد. ل ــی الزم را ندارن ــد کارای ــده ان ــه ش ــکار گرفت ــغلی ب ش
صحیــح طــرح هــای کارورزی و مهــارت ورزی آنطــور کــه مــد نظــر 
دولــت اســت بایــد در مراکــز آموزشــی مــورد توجــه ویــژه قــرار بگیــرد. 
صنعــت و اقتصــاد بــه افــراد متخصــص جهــت ایجــاد بهــره وری و 
مدیریــت صحیــح نیازمنــد اســت لــذا هماهنگــی صنعــت و دانشــگاه 
ــتغال  ــد و اش ــق تولی ــن رون ــرد. همچنی ــرار بگی ــت ق ــد در اولوی بای
نیازمنــد همــکاری جــدی و یکرنــگ بانــک هــا بــا بخــش خصوصــی 
و ســرمایه گــذاران اســت. ان شــاءا... بــا حمایــت و همــکاری مــردم و 
مســئوالن شــاهد رشــد روزافــزون اشــتغال و رفــع معضل بیــکاری در 
ســطح جامعــه بــه ویــژه منطقــه محــروم و مــرزی درمیــان باشــیم.

نجات زندگی دیگران

خــون ســالم، نجــات دهنــده زندگــی اســت. همــه روزه، در سراســر جهــان بســیاری از افــراد 
بــه خــون و فــرآورده هــای خونــی نیــاز پیــدا مــی کننــد، بطوری کــه از هــر ســه نفــر مــردم 
ــه تزریــق خــون و فــرآورده هــای خونــی پیــدا  دنیــا، یــک نفــر در طــول زندگــی احتیــاج ب
ــدا  ــون پی ــه خ ــرم ب ــاز مب ــه در آن نی ــی ک ــت های ــرای موقعی ــال ب ــن مث ــی کند.بارزتری م
مــی شــود عبارتســت اززمــان بــروز حــوادث و ســوانح گوناگــون نظیــر تصادفــات رانندگــی، 
ــاردار در حیــن زایمــان، نــوزادان  ســوختگی ها و اعمــال جراحــی. همچنیــن خانــم هــای ب
و بخصــوص نــوزادان نارســی کــه بــه زردی دچــار مــی شــوند، از جملــه دیگــر نیازمنــدان بــه 
خــون مــی باشــند. از طرفــی بیمــاران ســرطانی کــه تحــت شــیمی درمانــی یــا اشــعه درمانــی 
قــرار دارنــد هــم از مصــرف کننــدگان خــون و فــرآورده هــای آن هســتند؛ و بســیاری از دیگــر 
بیمــاران نیــز ناگزیرنــد بــرای بهــره منــدی از یــک زندگــی نســبتًا طبیعــی بــرای تمامــی عمــر 
بــه شــکل منظــم خــون یــا فــرآورده هــای خونــی دریافــت نماینــد، مانند بیمــاران تاالســمی 
و هموفیلــی.در حــال حاضــر، بــا وجــود پیشــرفتهای چشــمگیر در زمینــه علــم پزشــکی هنوز 
هیچگونــه جایگزیــن مصنوعــی بــرای خــون ســاخته نشــده اســت و فقــط خونــی کــه توســط 
ــد جــان انســانهای دیگــر را از مــرگ نجــات  انســانهای نیکــوکار اهــدا مــی شــود، مــی توان
بخشــد. عــدم وجــود جایگزیــن مناســب بــرای خــون، محــدود بــودن مــدت زمــان نگهــداری 
خــون و فــرآورده هــای خونــی، همیشــگی بــودن نیــاز بــه خــون و فــرآورده هــای آن ســبب 
شــده تــا اهــدای خــون از اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای برخــوردار شود.شــما ممکــن اســت 
در تعطیــات تابســتانی آنقــدر مشــغول برنامــه ریــزی بــرای اوقــات فراغــت خــود و ترتیــب 
دادن مســافرت هــا و برنامــه هــای تفریحــی شــوید کــه در آن روزهــای خــاص از اهــدای 
خــون غافــل شــوید، امــا هیچــگاه نبایــد فرامــوش کنیــد کــه بیمــاری، ســوانح و تصادفــات 
هرگــز تعطیــل پذیــر نیســتند و مطمئــن باشــید کــه ســازمان انتقــال خــون در کنــار بیمــاران 

نیازمنــد، در همــه ایــن روزهــا، بــی صبرانــه منتظــر حضــور شــما خواهــد بــود.
شرایط اهدای خون 

ــد خــون  ــد؟- و چــه کســانی اجــازه ندارن ــدا نماین ــد خــون اه ــی توانن - چــه کســانی م
ــدای  ــا اه ــم؟- آی ــدا نمای ــود را اه ــون خ ــم خ ــی توان ــم م ــن ه ــا م ــد؟- آی ــدا نماین اه
خــون بــرای مــن ضــرری ندارد؟اینهــا پرســش هایــی هســتند کــه شــاید تاکنــون در زمینــه 
ــه ذهــن بســیاری از مــا رســیده باشــند. روشــن اســت وقتــی ســخن از  اهــدای خــون ب
ســامت خــون بــه میــان مــی آیــد، مــی خواهیــم اطمینــان یابیــم مــا بــا تزریــق خــون 
بــه بیمــار بــه او صدمــه ای نمــی زنیــم و در عیــن حــال ســامت اهــدا کننــده خــون نیــز 
بــه خطــر نمــی افتــد از ایــن رو تمامــی مراکــز اهــدای خــون بــرای اهــدای خــون شــرایطی 
ــده  ــرد اهــدا کنن ــد. بعضــی از ایــن شــرایط بخاطــر حفــظ ســامت ف را در نظــر مــی گیرن
خــون و برخــی دیگــر بــه منظــور حفــظ ســامت گیرنــده خــون در نظــر گرفتــه شــده انــد. 
ــن  ــد. ای ــی کن ــی م ــن را بررس ــون، داوطلبی ــدای خ ــش از اه ــدگان پی ــدا کنن ــک اه پزش
بررســی شــامل مصاحبــه پزشــکی دربــاره ســوابق پزشــکی و رفتارهــای فــردی و انجــام یــک 
معاینــه مختصــر مــی باشــد . در صورتــی کــه فــرد تمامــی شــرایط الزم بــرای اهــدای خــون 

را داشــته باشــد مــی توانــد خــون اهــدا کنــد. 
 برخی شرایط عمومی اهدای خون

ــا 100  ــن 50 ت ــض بی ــداد نب ــال*حداقل وزن 50 کیلوگرم*تع ــا 65 س ــن 17 ت ــن بی *س
ــن  ــل هموگلوبی ــر جیوه*حداق ــی مت ــا 180 میل ــن 90 ت ــه در دقیقه*فشــار خــون بی ضرب
خــون 12/5 گــرم در دســی لیتر*حداقــل فاصلــه بیــن دو اهــدا 8 هفتــه کامل*بیشــترین 
ــال*درجه  ــار در س ــا 3 ب ــم ه ــال وخان ــار در س ــان 4 ب ــرای آقای ــون ب ــدای خ ــداد اه تع
ــراد باشد.*ناشــتا نباشــند.*دچار  ــد بیشــتر از 37/5 درجــه ســانتی گ ــدن نبای حــرارت ب

ــا خســتگی مفــرط نباشــند. ضعــف ی
توصیه های پس از اهدای خون

ــری  ــل خونگی ــه در مح ــدت 15 دقیق ــه م ــون ب ــدای خ ــس از اه ــود پ ــی ش ــه م *توصی
اســتراحت نماییــد و نوشــیدنی و مــواد خوراکــی را کــه در اختیــار شــما قــرار مــی گیــرد، 
میــل نمایید.*مراقــب محــل خونگیــری روی بــازوی خــود باشــید و حداقــل تــا 4 ســاعت 
بــه پوششــی کــه خونگیــر بــر روی بــازوی شــما قــرار داده، دســت نزنید.*بــه دســتی کــه از 
آن خــون گرفتــه شــده اســت فشــار وارد نکنیــد و و حداقــل تــا 4 ســاعت پــس از آن بــا آن 
دســت بــار ســنگین بلنــد نکنید.*روزتــان را بــه آرامــی بگذرانیــد . شــما مــی توانیــد بــه 
فعالیــت هــای روزمــره خــود بپردازیــد امــا فعالیــت اضافــه انجــام نــداده و از انجــام کارهــا 
و فعالیــت هــای ورزشــی ســنگین در آن روز  بپرهیزید.*حداقــل تــا یــک ســاعت پــس 
از اهــدای خــون از اســتعمال دخانیــات بپرهیزید.*چنانچــه پــس از اهــدای خــون، دچــار 
ســرگیجه شــدید و یــا آن کــه احســاس ضعــف کردیــد، ســریعا  روی زمیــن دراز بکشــید و 
پاهایتــان را بــاال قــرار دهید.*ممکــن اســت پــس از اهــدای خــون ، کبــودی مختصــری در 
ناحیــه ورود ســوزن ایجــاد شــود کــه بــه علــت جمــع شــدن انــدک خــون در بافــت هــای 
اطــراف محــل خونگیــری اســت. ایــن کبــودی ظــرف یکــی دو روز برطــرف شــده و جــای 
هیــچ گونــه نگرانــی نــدارد.* بــرای جبــران خونــی کــه اهــدا کــرده ایــد ، مقــدار بیشــتری 
نوشــیدنی میــل کنیــد و بــا خــوردن غذایــی کامــل از خودتــان پذیرایــی کنیــد. ســعی کنیــد 
ــواع  ــد: ان ــی مانن ــد. غذاهای ــتفاده کنی ــتری اس ــن بیش ــی از آه ــذی و غن ــای مغ از غذاه

غ و ماهــی، حبوبــات و غیــره. گوشــت قرمــز، مــر

وضعیت گل و بلبل اشتغال!
مردم گالیه مندند

زاویه

5

درمیان امروز - دهقانی
ــت  ــدف تثبی ــا ه ــال 1340 ب ــتان در س ــد قهس ــه قن کارخان
ــه  ــه شــروع ب جمعیــت در مــرز افتتــاح شــد و چــرخ کارخان
ــرزی و محــروم  ــردم شهرســتان م ــرای م ــرد و ب ــدن ک چرخی
درمیــان باعــث ایجــاد اشــتغال پایــدار شــد. ایــن کارخانــه بــه 
عنــوان قطــب تولیــد شــکر اســتان خراســان جنوبــی زمانــی 
ــد و  ــوب می ش ــکر محس ــد ش ــاد و تولی ــده اقتص ــب تپن قل
کام 320 کارگــر و تعــداد زیــادی از کشــاورزان منطقــه را 
شــیرین کــرده بــود و بــه دلیــل کاشــت زیــاد چغنــدر در ایــن 
منطقــه محصــول کشــاورزان مســتقیم وارد کارخانــه می شــد 
و در نهایــت نیــز تفاله هــای چغنــدر بــرای خــوراک دام هــای 
دامــداران اســتفاده می شــد. امــا در 10 ســال گذشــته بــه 
دلیــل خشکســالی های متوالــی و تامیــن نشــدن نقدینگــی 
ــه  ــه طــوری کــه از ســال 84 ب روزگار تلخــی را ســپری کــرد ب
ــا اینکــه در  ــه کــم شــد ت بعــد کم کــم ســرعت چــرخ کارخان

ــی تعطیــل شــد. ــه دلیــل مشــکات مال ســال 92 ب
ایــن کارخانــه در ســال 94 بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد 
و بــا پرداخــت بخشــی از بدهی هــای کارخانــه و پذیــرش 
اقســاطی کــردن مابقــی بدهــی از ســوی بانــک عامــل و 
در هشــتمین روز از دهــه فجــر ســال 94 کارخانــه قنــد 
قهســتان بــا خــط تولیــد فــن آوری شــکر بــا 30 نفــر اشــتغال 
ــه  ــه ب ــه کار کــرد. در حــال حاضــر ایــن کارخان ــاره آغــاز ب دوب
ــا حداقــل نیــرو در  ســرمایه گــذاران جدیــد محــول شــده و ب
بخش هــای نگهبانــی، کشــاورزی، امــور اداری و حســابداری 

ــد. ــی گذران روزگار م
با همکاری و تعامل می توانیم مشکالت را 

برطرف کنیم
مالــک جدیــد کارخانــه قنــد قهســتان در گفتگــو بــا خبرنــگار 

ــتمر  ــای مس ــا پیگیری ه ــت: ب ــار داش ــروز اظه ــان ام درمی
ــروه  ــک گ ــذب ی ــه ج ــق ب ــه موف ــداری کارخان ــان خری از زم

ــده ایم. ــه ش ــن زمین ــه در ای ــی و باتجرب کارشناس
ــه در  ــده ای از کارخان ــش عم ــزود: بخ ــی اف ــن عظیم نورالدی
ــه  ــاز ب ــم نی ــی ه ــت و بخش ــده اس ــازی ش ــال 85 بازس س
تعمیــر و تعویــض دســتگاه ها دارد کــه بــا همــکاری و تعامــل 

ــم. ــرف کنی ــکات را برط ــم مش می توانی
ورود 3۰۰ میلیارد ریال سرمایه 
در بخش مواد اولیه قند قهستان

ــد  ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــتان ب ــد قهس ــه قن ــت کارخان سرپرس
ــذب  ــر ج ــرکل دفت ــور مدی ــا حض ــت: ب ــئوالن گف ــر مس اخی
ــان،  ــدار درمی ــتان، فرمان ــذاری اس ــرمایه گ ــت از س و حمای
نماینــده ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان، 
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان، رئیــس 
اداره کار درمیــان، ســرمایه گــذاران جدیــد چغنــدر از مشــهد 
نورالدیــن  برگــزار شــد.  ای  و کارگــران کارخانــه جلســه 
ــی  ــت فن ــه مدیری ــه ک ــن جلس ــه داد: در ای ــی ادام عظیم
قبلــی و جدیــد کارخانــه و مهنــدس ریــواده مدیریــت 
ــوص  ــتند در خص ــور داش ــز حض ــه نی ــی کارخان دوران طای
ــول تخصیــص  بدهــی هــای بانکــی و تامیــن اجتماعــی ق
ــئوالن  ــول مس ــه ق ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ــکاری داده ش و هم
ــوص  ــه در خص ــی کارخان ــکات فن ــی مش ــر بررس ــی ب مبن
تولیــد شــکر از چغندرقنــد افــزود: همچنیــن تفاهــم اولیــه 
بیــن مالکیــن و مدیریــت کارخانــه و ســرمایه گــذاران مــاده 
اولیــه چغنــدر مبنــی بــر انتقــال 60هــزار تــن چغندرقنــد بــه 
ــه انجــام شــد. وی تصریــح کــرد: در صــورت تحقــق  کارخان
ایــن ســرمایه گــذاری مبلــغ 300 میلیــارد ریــال وارد اســتان 
ــه  ــا تفاهــم اولی ــرد: فع ــد ک ــه تاکی خواهــد شــد. وی البت

صــورت گرفتــه و در صــورت حــل مشــکات فنــی و حقوقــی 
کارخانــه قــرارداد نهایــی بــه امضــا خواهــد رســید. وی ایــن 
ــد و  ــی دان ــی م ــده و مثبت ــیار امیدوارکنن ــه بس ــر را نقط ام
مــی گویــد: در صــورت اجــرای آن کارخانــه قنــد قهســتان تــا 

ــرداری خواهــد رســید. ــره ب ــه به ــان امســال ب پای

امیدواریم با ورود تیم کارشناسی و 
سرمایه گذاری چرخ کارخانه به گردش بیفتد

ــار  ــه اظه ــن زمین ــز در ای ــان نی ــتان درمی ــدار شهرس فرمان
داشــت: عوایــد بهره بــرداری از ایــن کارخانــه عــاوه بــر 
کارگــران خــود کارخانــه بــه کل دامــداران و کشــاورزان 
شهرســتان نیــز می رســید کــه متاســفانه از ســال 92 بــا 

تعطیلــی کارخانــه همــه بــا مشــکل روبــه رو شــده اند.
محمــد بشــیری زاده بــا بیــان اینکــه در زمــان فعالیــت 
ــداری  ــل دام خری ــار فص ــرای چه ــدر ب ــه چغن ــه تفال کارخان
می شــد، افــزود: واردات بی رویــه شــکر، فرســوده بــودن 
تجهیــزات، کمبــود نقدینگــی و بدهــی بــه چغنــدکاران، 
ــالی  ــه، خشکس ــت کارخان ــوء مدیری ــت، س ــران و دول کارگ
ــه  ــزات و هم ــدن تجهی ــازی نش ــه روز و بازس ــی و ب متوال
عوامــل دســت بــه دســت هــم داد و کارخانــه تعطیــل شــد و 
هــزاران نفــر ناامیــد شــدند.فرماندار درمیــان بــا بیــان اینکــه 
امیدواریــم  بــا ورود تیــم کارشناســی و ســرمایه گذاری 
ــه  ــروع ب ــا ش ــت: ب ــد گف ــردش بیفت ــه گ ــه ب ــرخ کارخان چ
ــن  ــردم ای ــده ای از م ــروه عم ــی گ ــرخ زندگ ــه چ کار کارخان

ــرد. ــد ک ــت خواه ــه حرک ــروع ب ــه ش منطق
 تعمیر اولیه کارخانه 2 میلیارد تومان 

هزینه دارد
از  بشــیری زاده خاطرنشــان کــرد: بحــث اشــتغال یکــی 

ــرزی  ــتان م ــن شهرس ــا در ای ــای م ــن دغدغه ه مهمتری
ــر  ــت ب ــاب و دول ــر انق ــد رهب ــه تاکی اســت و باتوجــه ب
ــه  ــن کارخان ــدد ای ــدازی مج ــا راه ان ــد ب ــتغال و تولی اش
قشــر وســیعی در مشــاغل مختلــف وابســته بــه کارخانــه 
ــو  ــیری زاده در گفتگ ــد. بش ــد ش ــه کار خواهن ــغول ب مش
بــا تســنیم گفــت: تعمیــر اولیــه کارخانــه 2 میلیــارد 
تومــان هزینــه دارد تــا بــه تولیــد ســود ده برســد و آمــاده 
بهره برداریشــود. وی خواســتار یــک عــزم راســخ در بیــن 
مســئولین، مــردم و تیــم ســرمایه گذار شــد و بیــان کــرد: 
ــا  ــا آغــاز برداشــت چغندرقنــد دو مــاه فرصــت اســت ت ت
بهره بــرداری از کارخانــه نیــز انجــام شــود کــه امیدواریــم 
ــا ایجــاد امنیــت ســرمایه گذاری عــاوه بــر ســود مالــی  ب
تبعــات اجتماعــی و معنــوی راه انــدازی ایــن کارخانــه در 

ــر شــود. شهرســتان فراگی
سرمایه گذاران و بخش دولتی و متخصصین به 

میدان آمده اند تا چرخ کارخانه به حرکت درآید
مدیــرکل جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری اســتانداری 
ــدازی  ــه مجــددًا راه ان ــه کارخان ــت: از ســال 93 ک ــز گف نی
شــده تاکنــون رونــد رو بــه رشــدی نداشــته ولــی در حــال 
ــن  ــی و متخصصی ــش دولت ــرمایه گذاران و بخ ــر س حاض

ــد.  ــه حرکــت درآی ــه ب ــا چــرخ کارخان ــد ت ــدان آمده ان ــه می ب
ســید امیــد حســینی بــا بیــان اینکــه اولیــن موضــوع مهــم 
ــتای  ــزود: در راس ــت، اف ــرمایه اس ــت س ــورد امنی ــن م در ای
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــت ب ــف دول ــری و تکلی ــات رهب منوی
اشــتغال و کســب و کار بایــد زمینــه طــوری فراهــم شــود کــه 

ــد. ــن باش ــرمایه مطمئ ــت س ــرمایه گذار از امنی س
وی راه انــدازی مجــدد کارخانــه قنــد را یــک نقطــه عطــف در 
شهرســتان مــرزی درمیــان عنــوان کــرد و افــزود: بــدون شــک 

نقــش مــرزداران در امنیــت مرزهــا بــر هیــچ کــس پوشــیده 
ــتغال و  ــطح اش ــای س ــور ارتق ــن منظ ــه همی ــت و ب نیس
درآمــد در بیــن مرزنشــینان بایــد در اولویــت کار مســئولین 

باشــد. 
اقتصاد شهرستان درمیان به کارخانه قند 

قهستان وابسته است
ــتانداری  ــرمایه گذاری اس ــت از س ــذب و حمای ــرکل ج مدی
بــا بیــان اینکــه در اولیــن فرصــت بایــد مشــکات کارگــری 
تضمیــن  خاطرنشــان کــرد:  شــود  رفــع  ایــن کارخانــه 

ــوط  ــه مرب ــی ک ــی و مالیات ــای بانک ــه بحث ه ــم ک می کنی
ــد.  ــاز نباش ــکل س ــه مش ــورد کارخان ــت در م ــت اس ــه دول ب
حســینی افــزود: در بحــث صــادرات و واردات و اســتفاده از 
ظرفیــت منطقــه ویــژه اقتصــادی بایــد برنامه ریــزی خوبــی 
ــات  ــه مطالب ــث ک ــی مباح ــورد برخ ــرد و در م ــورت گی ص
ــا  ــد ب ــت بای ــد اس ــی جدی ــرمایه گذاری و کارشناس ــم س تی
مدیریــت کارخانــه بــه نتیجــه برســند تــا کارخانــه راه انــدازی 
شــود چــون اقتصــاد ایــن شهرســتان بــه کارخانــه وابســته 

اســت.

با سرمایه گذاری 3۰۰میلیاردی در تامین مواد اولیه محقق می شود 

کارخانه قند قهستان در آستانه بهره برداری

ت اطالع
جه

رفا 
ص

17 مرداد   -   15 ذی القعده 1438   -   8 آگوست 2017



۷ نکته برای تقویت هوش بچهخودتان پزشک گیاهان خانگی باشید

ــی  ــای درمان ــم و راه ه ــی پردازی ــان م ــاری در گیاه ــانه بیم ــه 11 نش ــا ب در اینج
ــم. ــح مــی دهی ــن دوســتان ســبز خانگــی را توضی ــرای ای ب

 1. گیاهان کم پشت با گل های کم
ــزل  ــل من ــه داخ ــی ک ــتر گیاهان ــان: بیش ــف * درم ــم و ضعی ــور ک ــل: ن *دلی
نگهــداری مــی شــوند روزانــه بــه 14 ســاعت نــور آفتــاب نیــاز دارنــد. در اینترنــت 
ــد را  ــزل داری ــه در من ــی ک ــر گیاه ــرای ه ــور الزم ب ــزان ن ــد و می ــتجو کنی جس
ــه ســایه هــم  ــاز ب ــا نی ــور ی ــودن ن ــا غیرمســتقیم ب ــه مســتقیم ی ــد و ب ــدا کنی پی

ــد. ــه کنی توج
 2. گل های کم و شاخ و برگ زیاد

*دلیــل: کــود نیتروژنــی زیــاد *درمــان: اغلــب گیاهــان خانگــی فقــط یــک بــار 
در مــاه بــه کــود نیــاز دارنــد و در مــاه هــای ســردتر ایــن مقــدار کمتــر هــم مــی 
شــود. بــرای کوددهــی برنامــه ریــزی داشــته باشــید و از آن بیشــتر کــود ندهیــد.

3. زرد شدن برگ ها
ــن  ــای پایی ــاک، دم ــف خ ــی ضعی ــم، زهکش ــت ک ــاد، رطوب ــاری زی ــل: آبی *دلی
یــا کــم بــودن جــای گلــدان بــرای ریشــه هــا * درمــان: اگــر آب و هــوا ناگهــان 
ــی  ــر ناگهان ــه تغیی ــا ب ــد ت ــاری بگذاری ــک بخ ــاه را نزدی ــد گی ــرد، نبای ــر ک تغیی
ــب  ــی مناس ــا زهکش ــد ت ــک کنی ــدان را چ ــد. گل ــش بده ــت واکن ــط زیس محی
ــته  ــبی داش ــای مناس ــدان ج ــاه در گل ــای گی ــه ه ــد و ریش ــته باش ــی داش و کاف

ــند. باش
4. برگ های سوخته

*دلیــل: نــور مســتقیم زیــاد * درمــان: گیــاه را از مقابــل نــور مســتقیم آفتــاب 
بــه جایــی بــا نــور غیرمســتقیم منتقــل کنیــد، بــرگ هــای آســیب دیــده را هــرس 
ــد.  ــد کن ــر رش ــه بهت ــا ریش ــد ت ــه دهی ــگاه را ادام ــق و گه ــاری عمی ــد و آبی کنی
ــدید  ــاه را تش ــوختگی گی ــن کار س ــرا ای ــد، زی ــودداری کنی ــاد خ ــی زی از کودده

مــی کنــد.
5. قهوه ای شدن نوک برگ ها

*دلیــل: کــود یــا آفــت کــش زیــاد، خــاک خشــک، دمــای پاییــن، هــوای داغ، 
ــی  ــان خانگ ــتر گیاه ــه بیش ــه*درمان: ب ــدن ریش ــد ش ــا فاس ــته ی ــک انباش نم
حداکثــر ماهــی یــک بــار بایــد کــود داد. گلــدان هــا را در ســینی هــا کــم عمــق 
ــدان  ــراف گل ــت اط ــا رطوب ــد ت ــر از آب کنی ــا را پ ــد و آنه ــه بگذاری ــر از ماس پ
ــرد(.  ــرار بگی ــطح آب ق ــر از س ــه و باالت ــد روی ماس ــدان بای ــد )گل ــش یاب افزای
ــی از آن  ــک اضاف ــا نم ــد ت ــاک بریزی ــاالی خ ــی در ب ــاه آب کاف ــار در م ــک ب ی

خــارج شــود.
6. برگ های کوچک یا پژمرده شدن گیاه

*دلیــل: خــاک زیــاد خیــس یــا خشــک اســت *درمــان: روتیــن آبیــاری بــرای 
ــا رشــد ریشــه افزایــش  ــی عمیــق باشــد ت ــان درســت کنیــد کــه گهــگاه ول خودت
ــه  ــدن ریش ــد ش ــه فاس ــر ب ــود. اگ ــری ش ــه جلوگی ــدن ریش ــد ش ــد و از فاس یاب
شــک داریــد، گیــاه را از گلــدان درآوریــد و سیســتم ریشــه هــا را بررســی کنیــد 
و ریشــه هــای عفونــی )نــوک ســیاه شــده ریشــه هــا بــا پوســیدگی چســبناک( 
ــاه را  ــای گی ــد، ج ــدان جدی ــک گل ــتریل و ی ــی اس ــوط گلدان ــا مخل ــد و ب را ببری

ــد. عــوض کنی
۷. خال های روی برگ ها

*دلیــل: خــال هــای برگــی قارچــی، خــال هــای آبــی *درمــان: اگــر گیــاه شــما 
ــای  ــرگ ه ــد و ب ــدا کنی ــر ج ــان دیگ ــد آن را از گیاه ــت، بای ــده اس ــی ش عفون
عفونــی را ببریــد. بــرای پیشــگیری از خــال دار شــدن بایــد تهویــه هــوا را بیشــتر 
ــه  ــد و مواظــب باشــید ک ــش دهی ــدان هــا را افزای ــن گل ــه بی ــی فاصل ــد یعن کنی

ــرگ هــا نپاشــد. ــاری، آب روی ب ــگام آبی هن
ــدن  ــوه ای ش ــپس قه ــا و س ــرگ ه ــوک ب ــدن ن  8. زرد ش

ــرد ــرگ ممکــن اســت بمی ــا: کل ب آنه
*بیمــاری: ســیاه تــاول *درمــان: بــرگ هــای عفونــی را ببریــد. از اســپری کــردن 

آب بــه بــرگ هــا اجتنــاب کنیــد.
۹. رشد قارچ پودری سفید روی شاخ و برگ ها:

*دلیــل: کپــک پــودری  *درمــان: تهویــه هــوای اطــراف گلــدان را بیشــتر کنیــد 
و شــاخ و بــرگ عفونــی را قطــع کنیــد.

1۰. ریشه های نرم قهوه ای و سیاه، گیاهان پژمرده
*دلیــل: فاســد شــدن ریشــه یــا ســاقه  *درمــان: از آبیــاری زیــاد پرهیــز کنیــد. 
ــا  ــد و ب ــع کنی ــده را قط ــد ش ــای فاس ــه ه ــد، ریش ــذف کنی ــی را ح ــاه عفون گی

ــد. ــوض کنی ــاه را ع ــای گی ــزی، ج ــدان تمی ــتریل و گل ــی اس ــب گلدان ترکی
11. رشد نکردن، پس مرگ:

و  ایزولــه کنیــد  را  بیمــار  *درمــان: گیــاه  بوتریتیــس   *بیمــاری: کپــک 
ــش  ــا افزای ــدان را ب ــراف گل ــوا در اط ــه ه ــد. تهوی ــی را ببری ــمت های عفون قس

کنیــد. بیشــتر  بیــن گلدان هــا،  فاصلــه 

پيامبر صلي ا... عليه وآله :
ِه« ِبيِّ َلَبٌن َخيٌر ِمن َلَبِن ُامِّ »َليَس لِلصَّ

براي كودك، شيري بهتر از شير مادرش نيست
)عيون أخبارالّرضاعليه السام ، ج ۱ ، ص ۸ (

اهمیــت تغذیــه طبیعــی نــوزاد ســبب شــده اســت تــا از ســوی 
ســازمان های بهداشــت جهانــی ویونیســف همــه ســاله از ۱۰  تــا ۱۶ مــرداد 
به عنــوان هفتــه جهانــی شــیر مــادر تعییــن شــود. در ایــران روز 10 مــرداد 
به عنــوان روز جهانــی شــیر مــادر بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.همه 
ســاله اول آگوســت کــه بنــام روز جهانــی شــیر مــادر نامگــذاری شــده، در 
کشــورهای مختلــف جهــان گرامــی داشــته مــی شــود. هــدف از نامگذاری 
ایــن روز تشــویق مــادران بــه تغذیــه فرزنــدان خــود از ایــن موهبــت الهــی 
اســت. ســال هــا اســت کــه نقــش اساســی تغذیــه بــا شــیر مــادر در رشــد 
و ســامت کــودکان وهمچنیــن ســامت مــادران شــناخته شــده اســت 
ــرای شــیرخوار کافــی اســت ودر  ــد ب ــه تنهائــی درشــش مــاه اول تول و ب
شــش مــاه دوم تولدانــرژی الزم پنجــاه درصــد از شــیر مــادر وپنجــاه درصد 
ــت  ــر اس ــادران هن ــه م ــوزش ب ــود. آم ــن می ش ــی تامی ــه تکمیل از تغذی
کــه بــه مــادران گفتــه شــود همــه مــادران قــادر بــه شــیر دادن هســتند و 
بایــد ایــن بــاور بــه مــادران تفهیــم گــردد از طــرف دیگــر حمایــت جامعــه 
ــم  ــه مه ــژه دارد .نکت ــادران اهمیــت وی ــواده از م ــت خان ــان و حمای از زن
دیگــر آمــوزش کارکنــان بیمارســتان هــا ومراکــز درمانــی اســت کــه بتوانند 
ــه  ــه ب ــه صحیــح باشــند چــون اگــر ناآگاهان ــه گون پاســخگوی مــادران ب
ــود  ــد آمــوزی مصیبــت وار خواهــد ب ســوال مــادری پاســخ داده شــود ب
در دو تــا ســه هفتــه اول تولــد مهمتریــن زمــان ســوال برانگیــز مــادران 

خواهــد بــود.

حمایت همه جانبه برای تداوم شیردهی مادران
کارشــناس مســئول ســامت خانــواده مرکــز بهداشــت شهرســتان درمیــان 
ــرای  ــه ب ــت همــه جانب ــر حمای ــروز ب ــان ام ــگار درمی ــا خبرن ــو ب در گفتگ
ــیار   ــار بس ــد: آث ــی گوی ــد و م ــی کن ــد م ــادران تاکی ــیردهی م ــداوم ش ت
مفیــد شــیر مــادر بــر ســامت جســم – ذهــن و روان کــودک و ســامت 
ــذار  ــد فروگ ــچ تاشــی نبای ــه از هی ــه حــدی اســت ک ــواده ب ــادر و خان م
کــرد تــا تمامــی مــادران در شــرایط مختلــف بتواننــد بــا اعتمــاد بنفــس 
ــام  ــد و در تم ــه نماین ــود تغذی ــیر خ ــا ش ــان را ب ــدی فرزندانش و توانمن
منابــع اســامی همچــون قــرآن کریــم »روایــات پیامبــر اکــرم )ص( »و 
ــار آن  تاکیــد شــده اســت. هاجــر  معصومیــن«در مــورد شــیر مــادر و آث
ــات ادامــه مــی دهــد: در  ــات و روای ــه آی ــا اشــاره ب ــن ب رســولی همچنی
ــه 15 ســوره احقــاف  حداقــل زمــان  ــه آی ــا اســتناد ب ــات اســامی ب روای
ــتناد  ــا اس ــل آن ب ــوب و کام ــد مطل ــاه و ح ــودک 21 م ــه ک ــیر دادن ب ش
بــه آیــه 233 ســوره بقــره 24 مــاه ذکــر شــده اســت. بنابراین تغذیــه بــا 
شــیر مــادر تضمیــن کننــده بهتریــن و پایدارتریــن آغــاز در زندگــی کــودک 
ــی  ــخنانش م ــه س ــم. وی در ادام ــروم نکنی ــودکان را از آن مح ــت. ک اس
افزایــد: کــودک بــا مکیــدن پســتان مــادر نــه تنهــا خــود را از تشــنگی و 
گرســنگی می رهانــد بلکــه بــرای نخســتین بــار طعــم دل انگیــز و لــذت 
بخــش زندگــی را تجربــه مــی کنــد و بــرای همیــن اســت کــه در فرهنــگ 
پارســی واژه لطیــف شــیرخوار را بــر کلمــه طفــل مــی افزاینــد و بــدو طفــل 
شــیر خــوار لقــب مــی دهنــد.وی شــعار هفتــه جهانــی شــیر مــادر 1396 
را حمایــت همــه جانبــه بــرای تــداوم شــیردهی مــادران اعــام مــی کنــد 
ــودکان و  ــادر حــق همــه ک ــا شــیر م ــه شــیرخواران ب ــد: تغذی و مــی گوی
ــه  ــت. وی ادام ــام اس ــن اس ــن مبی ــم و دی ــرآن کری ــای ق ــه ه از توصی
ــه  ــان، تغذی ــات علمــی گســترده در سراســر جه ــج تحقیق می دهــد: نتای
بــا شــیر مــادر را بهتریــن تغذیــه بــرای شــیرخواران مــی داننــد و معتقدنــد 
هیــچ غــذا یــا نوشــیدنی دیگــری نمــی توانــد جانشــین آن شــود. وی می 
افزایــد: شــیر مــادر کــودکان را در برابــر بســیاری از بیمــاری هــای شــایع 
دوران کودکــی )عفونتهــای تنفســی، گوارشــی، ادراری، آلــرژی، مشــکات 

ــر آن هــا پیشــگیری مــی  ــرده و از مــرگ و می ــاوم ک گوارشــی و ... ( مق
کنــد و بــا تامیــن رشــد و تکامــل بهتــر کــودکان، ارتقــای ضریــب هوشــی 
ــالی)بیماری های  ــایع در بزرگس ــای ش ــگیری از بیماری ه ــی پیش و حت
قلبی_عروقــی، دیابــت، چاقــی و ... ( ســبب پــرورش انســان هایی ســالم 
و توانمنــد و در نتیجــه پیشــرفت جامعــه مــی گــردد. کارشــناس مســئول 
ســامت خانــواده مرکــز بهداشــت شهرســتان درمیــان ادامــه مــی دهــد: 
اگــر مــادر بــه کافــی بــودن شــیر خــودش اطمینــان و بــاور داشــته باشــد و 
کــودک را بــه طــرز صحیــح شــیر دهــد، در 6 مــاه اول کــودک به هیــچ ماده 
غذایــی دیگــری احتیــاج نخواهــد داشــت و بــه خوبــی رشــد خواهــد کــرد. 
از طرفــی بایــد بــا شــروع غــذای کمکــی از پایــان 6 ماهگــی شــیردهی تــا 
پایــان 2 ســالگی ادامــه یابــد. هاجــر رســولی اطاعــات و آگاهــی والدیــن 
از فوایــد شــیر مــادر، اعتمــاد بــه نفــس و احســاس مســئولیت، حمایــت 
اطرافیــان بویــژه حمایــت پــدر از مــادر شــیرده و مراجعــه بــه موقــع بــه 
ــه  ــر گون ــا ه ــدن ب ــه ش ــورت مواج ــی در ص ــتی - درمان ــان بهداش کارکن
ــد  ــی دان ــق م ــیردهی موف ــر در ش ــل موث ــیردهی را از عوام ــکل در ش مش
ــی دارد و  ــد هــر مشــکلی راه حل ــد بدانن و ادامــه مــی دهــد:. مــادران بای
اگــر بخواهنــد و تــاش کننــد مــی تواننــد از عهــده هــر مشــکلی برآینــد.

  لزوم حمایت از مادران شیرده شاغل
امــروز زنــان بخــش مهمــي از نيــروي کار جامعــه را تشــکيل مي دهنــد و 
هــر روز بــر تعــداد خانم هــاي شــاغل افــزوده مــي شــود.  بعبارتــي ديگــر  
تعــداد مــادران شــاغلي كــه پــس از اتمــام مرخصــي زايمــان و يا بــه عبارتي  
درســت تــر مرخصــي شــيردهي، مجبــور بــه بازگشــت به محــل كار خــود مي 
شــوند، نســبت بــه گذشــته  افزايــش چشــمگيري يافتــه اســت  امــا  ايــن 
موضــوع  نبايــد فرصت هــاي شــيردهي بــا پســتان و مراقبــت از کــودک بــه 
وســيله مــادر را محــدود کنــد و نبايــد مــادر را بــر ســر دو راهــي »انتخــاب 
مانــدن در خانــه و شــيردهي و مراقبــت از فرزندشــان« و يــا »انجام تعهدات 
كاري در محيــط كار«، تحــت فشــار قراردهــد. بلكــه بايــد بــه مــادر شــاغل 

كمــك كــرد تــا  ميــان کارش و شــيردهي اش يــك  تــوازن ايجــاد کنــد.
بــراي ايجــاد چنيــن توازنــي، در درجــه اول مــادر بايــد بــاور داشــته باشــد 
کــه شــير مــادر بهتريــن غــذا بــراي شــيرخوارش اســت و شــيردهي او در هــر 

شــرايطي بايــد ادامــه يابــد .
ــه از  ــژه جامع ــواده بوي ــت خان ــي ، توجــه خــاص و حماي  در شــرايط كنون

مــادران شــاغل در دوران شــيردهي ضــروري اســت و بايــد ســعي نمــود تــا 
بــا اتخــاذ تغييــرات اجتماعــي و قانونــي جدايــي مــادر و شــيرخوار  را بــه 

حداقــل رســاند.
بــه يــاد داشــته باشــيم كــه  تغذيــه بــا شــير مــادر برقــرار كننــده مســاوات و 
عدالــت بيــن كــودكان اســت و تغذيــه بــا شــير مــادر تنهــا روشــي اســت كــه 
موجــب مــي شــود تمامــي كــودكان بــا هــر زمينــه فرهنگــي، اجتماعــي  و 

اقتصــادي زندگــي ســالمي را شــروع كننــد.
به مادران شاغل شيرده بايد گفت كه آنها براي ادامه شيردهي بايد:

ــد. وجــود  ــراي شــيردادن برنامــه تنظيــم كنن ــه كار ب ــل از بازگشــت ب *قب
برنامــه بــه مــادران كمــك مــي كنــد تــا بــا مشــكات موجــود بهتــر كنــار 

بياينــد.
*تــا جايــي كــه بــراي مــادران شــاغل امــكان دارد از مرخصــي طوالنــي تــري 
ــل از  ــث مي شــود قب ــد. اســتفاده از مرخصــي بيشــتر باع اســتفاده نماين
بازگشــت بــه كار، جريــان شــيردهي بهتــر برقــرار شــده و كــودك بــه مــدت 

بيشــتري از شــير مــادر بهــره منــد شــود.
بــه مــادران شــاغل بايــد يــاد داد در ســاعاتي كــه در محــل كارخــود هســتند 
چگونــه شــير دادن را ادامــه دهند:*محل نگهــداري شيرخوارشــان را نزديك 
محــل كار انتخــاب كننــد تــا بتواننــد براحتــي در طــي ســاعت كاري حداقــل 

يــك مرتبــه شــير بدهند.
*اگــر بــراي مــادر ايــن امــكان وجــود نــدارد كــه بتوانــد فرزنــدش را در جايــي 
نزديــك محــل كار خــود نگــه دارد ، بهتــر اســت مادر شــير خــود را بدوشــد و براي 

دوشــيدن شــير خــود جدولــي تهيــه كند.
در صورتي كه مادر شاغل  بخواهد شير خود را ذخيره كند بايد:

*حمايت  كارفرما،  همكاران و  تشويق همسر  را  داشته باشد.
*اطاعات كافي از نحوه دوشيدن و ذخيره كردن شير داشته باشد.

*يــك مــكان مناســب بــراي دوشــيدن شــير در محــل كار پيــدا كنــد و يــك 
شــيردوش مناســب و يــك فاســك مناســب بــراي خنــك نگهداشــتن شــير 

ــه كند. تهي

توصیه های الزم برای تداوم شیردهی مادران شاغل
•تغذیــه انحصــاری بــا شــیر مــادر بایــد برحســب میــل و تقاضــای 
شــیرخوار در تمــام مــدت مرخصــی زایمانــی ادامــه یابــد و بــا ایــن تصــور 
کــه زمــان رفتــن بــه ســر کار نزدیــک اســت، نبایــد شــیرخوار را بــا بطــری 

و شــیر مصنوعــی آشــنا کــرد. 
*مدتــی پیــش از شــروع بــه کار مجــدد، پــس از هــر بــار شــیردادن بهتــر 

اســت بقیــه شــیر را دوشــیده و در یخچــال یــا فریــزر نگهــداری کــرد.
*هــر زمــان کــه مــادر در منــزل حضــور دارد، کــودک را بــه مقــدار و دفعــات 

بیشــتری بــا شــیر خــود تغذیــه کند)شــب هــا، روزهــای تعطیل(
*هنگامــی کــه از شــیرخوار دور اســت، اجــازه ندهــد او را بــا بطــری تغذیه 
کننــد. صبــح قبــل از خــروج از خانــه، کــودک را بــا شــیر خــود تغذیــه کنــد 
ــا  ــد ب ــده بع ــرای وع ــا ب ــذارد ت ــال بگ ــد و در یخچ ــیر را بدوش ــه ش و بقی

قاشــق و یــا فنجــان بــه او داده شــود.
*تغذیــه تکمیلــی شــیرخوار را زودتــر از موعد)قبــل از 6ماهگــی( شــروع 

. نکند
ــد و  ــرک نکن ــیرخوار را ت ــت، ش ــل کار اس ــه در مح ــی ک ــر از هنگام *غی
همیشــه او را همــراه خــود داشــته باشــد و برحســب میــل و تقاضایــش 

بــا شــیر مــادر تغذیــه کنــد.
ــداوم  ــرای ت ــن کار ب ــار بدوشــد. ای ــک ب *شــیر خــود را هــر 3 ســاعت ی
شــیردهی بســیار مهــم اســت. مــی توانــد شــیر دوشــیده شــده را در محــل 
خنــک نگهــداری کنــد و بــرای تغذیــه شــیرخوار بــه منــزل بیــاورد. تخلیــه 

پســتان هــا، تولیــد شــیرمادر را افزایــش مــی دهــد.
*غــذای مغــذی مختصری)بیــن وعــده هــای اصلــی( در محــل کار 

مصــرف کند.*بــه قــدر کافــی بخــورد و بیاشــامد.
* از تجربیات دیگر زنان شاغل که شیر می دهند، استفاده کند.

درمیان امروز-گروه گزارش
مهـر مـادر؛ شیـر مـادر

نخبه شدنگیاهان آپارمتانی

ــب را از دوران  ــه مناس 1- تغذی
ــرای  ــد: ب ــروع کنی ــارداری ش ب
مناســب كامــا  تغذیــه  داشــتن  بچه هــا ، 
رســاندن  بایــد  مادرهــا  اســت.  ضــروری 
بــه  الزم  مغــذی  مــواد  و  ویتامین هــا 
به دنیــا  از  پیــش  حتــی  را  فرزندانشــان 
ــان از  ــرای اطمین ــروع كنند.ب ــا ش ــدن آنه آم
ــالمی  ــوش و س ــد باه ــده فرزن ــه در آین اینك
خواهیــد داشــت، قبــل از هــر چیــز بایــد 
بــرای فرزندتــان یــك رژیــم غذایــی مناســب 

و كامــل درنظــر بگیریــد.
ــیر مادر:بســیاری از دانشــمندان  2- ش
بــر ایــن باورنــد كــه تغذیــه شــیر مــادر 
فرزنــد  بــرای   IQ امتیــاز   ۸ اول  طی ســال 
شــما به همــراه خواهــد داشــت. شــیرمادر 
یــك نــوع چربــی بســیار مهــم بــرای عملكــرد 
مغــزی دارد.یــك خبــر خــوب بــرای مادرانــی 
كــه قــادر نیســتند بــه بچه هایشــان شــیر 
بدهنــد آن اســت كــه امــروزه ســازندگان 
ــی را  ــوع چرب ــن ن ــد ای ــك های جدی شیرخش
بــه ســاختمان  شــیر خشــك اضافــه كرده انــد.
3- تمــاس بــا تلویزیــون را 
ــد: برخــی از مــردم فكــر  ــدود کنی مح
ــال های  ــول س ــون در ط ــه تلویزی ــد ك می كنن
ــر  ــا مض ــای آنه ــرای بچه ه ــل ب ــد و تكام رش
پرلماتــر،  دكتــر  گفتــه  بــه  ولــی  اســت. 
تلویزیــون فقــط تــا ۲ ســالگی مشكل زاســت.
طبیعــت یك ســویه و یك طرفــه تلویزیــون 
موجــب جلوگیــری از تشــویق كــودك بــه 
ــی  ــری و اســتفاده از مهارت هــای كام یادگی
می شــود. بــرای یادگرفتــن اســتفاده مناســب 
از زبــان، كــودك بایــد بتوانــد پاســخ های 
صحیــح و مناســب را از كســانی كــه اطرافــش 

ــرد. ــتند، بگی هس
4- بــازی کــردن: دكتــر پــازك 
ــم  ــه مه ــدازه ك ــان ان ــه هم ــد اســت، ب معتق
یــاد  را  چیــزی  چــه  یــك كــودك  اســت 
بگیــرد، چگونگــی یــاد گرفتــن آن مطلــب 
نیــز اهمیــت دارد. به همیــن دلیــل اســت 
كــه وی والدیــن را تشــویق می كنــد كــه 
وقــت بــازی  كافــی بــه بچه هایشــان بدهنــد.

ــه افزایــش قــدرت یادگیــری  ایــن موضــوع ب
طبیعــی بچه هــا در محیط هــای معمولــی 

می كنــد. روزانــه كمــك 
ــه  ــیقی: مواجه ــن موس 5- نواخت
اثــر  موســیقی  آموزش هــای  بــا  زودرس 
بســیار خوبــی روی فرزنــد شــما دارد. بــه 
یــك  بــا  بــازی  مهــارت  پرلماتــر،  گفتــه 
 IQ ابــزار موســیقی در ۴ ســالگی می توانــد

بچه هــا را تــا ۶ امتیــاز بــاال ببــرد. 
ــر  ــید: اگ ــی باش 6- آرام و طبیع
چــه روش هــا و دســتورالعمل های متعــددی 
بــرای بــزرگ كــردن بچه هــا وجــود دارنــد، 
ــه دانشــمندان  ــه ای ك ــن توصی ــی مهم تری ول
آرامــش،  حفــظ  می كننــد،  والدیــن  بــه 

ــت.  ــی اس ــار طبیع ــردی و رفت خونس
را  اجتماعــی  مداخــالت   -۷
ــك  ــه ی ــن اینك ــد: تعیی ــت کنی تقوی
ــی  ــه اجتماع ــدار مداخل ــه مق ــه چ ــودك ب ك
یك چیــز  نیســت.ولی  آســان  دارد،  نیــاز 
ــه  مســلم اســت و آن اینكــه ایــن موضــوع ب
فرزنــد شــما كمــك می كنــد مهارت هــای 

توســعه دهــد. را  اجتماعــی اش 

انجام فصل دوم 

مرمت قلعه فورگ

و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مســئول 
ــورگ  ــه ف ــت قلع ــل دوم مرم ــت: فص ــان گف ــتان درمی شهرس
شهرســتان درمیــان بــا اعتبــار 200 میلیــون ریــال انجــام اســت. 
صالحــی افــزود: در ایــن فصــل از مرمــت، دیــوار ضلــع شــمالی 
قلعــه مــورد بازســازی و مرمــت قــرار گرفــت. وی گفــت: ایــن 
ــزش  ــه ری ــر بارندگــی هــا و زلزل ــر اث ــوار در دیمــاه پارســال ب دی
کــرده بــود کــه فصــل اول مرمــت آن اســفندماه بــا هزینــه 100 
میلیــون ریــال انجــام شــد. مســئول میــراث فرهنگــی، صنایــع 

دســتی و گردشــگری درمیــان خاطــر نشــان کــرد: قلعــه فــورگ 
در تعطیــات نــوروز امســال میزبــان 5 هــزار گردشــگر از نقــاط 
ــورگ از  ــه ف ــای قلع ــت: بن ــی گف ــود. صالح ــور ب ــف کش مختل
ســنگ، آجــر، خشــت، گــچ، آهــک و ســاروج تشــکیل و مربــوط 
بــه دوره افشــاری اســت کــه از 18 بــرج مــدور بــرای نگهبانــی 
ــی  ــای ارتباط ــتا و راهه ــر کل روس ــت و ب ــده اس ــکیل ش تش
پیرامــون منطقــه اشــراف داشــته اســت.این قلعــه بــا شــماره 
ــه ثبــت رســیده اســت. ــار ملــی کشــور ب 3450 در فهرســت آث
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ــا  ــو ب ــان در گفتگ ــتان درمی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
ــبکه  ــن ش ــات ای ــا و اقدام ــت ه ــم فعالی ــروز اه ــان ام ــگار درمی خبرن
ــی در  ــفیع عثمان ــد ش ــر محم ــرد. دکت ــریح ک ــته را تش ــال گذش در س
ایــن گفتگــو اقدامــات صــورت گرفتــه، برنامــه هــای در دســت اقــدام 
ــان را  ــتان درمی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــات فصل و اقدام
در حــوزه بهداشــت اعــام کــرد. آنچــه در ادامــه مــی خوانیــد ماحصــل 

ــن گفتگــو اســت. ای

اقدامات صورت گرفته
-جــذب  نیروهــای تخصصــی در رشــته هــای اطفــال ، داخلــی ، 

جراحــی عمومــی ، بیهوشــی  ، زنــان ، رادیولــوژی و چشــم
-جــذب دو نفــر پزشــک عمومــی در اورژانــس بیمارســتان بــه صــورت 

قــراردادی 
-راه اندازی اتاق عمل بیمارستان 

-تجهیز 4 پانســیون پزشک متخصص
ــزات  ــو و تجهی ــتگاه اک ــه دس ــتان از جمل ــزات بیمارس ــد تجهی - خری

ــتان ــل بیمارس ــاق عم ات
-راه اندازی بانک خون بیمارستان

-افزایش تخت های بیمارســتان به 49 تخت
-احداث پارکینگ ، رمپ ، دندانپزشــکی و فضای ســبز بیمارستان 

ــاده ای  ــس 115 ج ــگاه اورژان ــه پای ــس ب ــدد آمبوالن ــک ع ــل ی -تحوی
ــاد منصورآب

-راه اندازی پایگاه اورژانس 115 قهســتان در آذر ماه 95 
-انجــام گازکشــی بیمارســتان ، ســتاد شــبکه ، مرکــز خدمــات جامــع 
ــینا ،  ــس مس ــتان ، طب ــدیه ، قهس ــتائی اس ــهری و روس ــامت ش س

ــیابان ــتی آس ــگاه بهداش ــدیه و پای ــس 115 اس اورژان
ــا بخــش خصوصــی  ــرارداد اجــاره یــک دســتگاه آمبوالنــس ب -عقــد ق

ــرای بیمارســتان ب
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــواده ب ــر دندانپزشــک خان ــا 3 نف ــرارداد ب ــد ق -عق
ــدف در  ــر ه ــدف و غی ــای ه ــروه ه ــه گ ــدان ب ــان و دن ــت ده بهداش

ــال 95 س
-حصارکشــی مرکــز بهداشــتی درمانــی روســتائی بورنــگ و خانــه 

بهداشــت مننــد در ســال 95

-تجهیــز ســتاد شــبکه، بیمارســتان و مراکــز خدمــات ســامت شــهری 
بــه دســتگاه تایمکــس

-تجهیــز و استانداردســازی واحدهــای بهداشــتی درمانــی و پانســیون 
هــای پزشــک در طــول ســال 95

-ارائــه بســته خدمــات ســطح اول در حــوزه بهداشــت و ارائــه خدمــات 
ــان ، مــادران  ــان ، جوان ــه کلیــه گروههــای هــدف )کــودکان ، نوجوان ب

بــاردار، میانســاالن و ســالمندان(  
ــه صــورت شــرکتی  ــان ب ــر نگهب ــروی خدمــه و 3 نف ــر نی -جــذب 4 نف

ــرای بیمارســتان  ب
-جــذب 1 نفــر نگهبــان بــه صــورت شــرکتی بــرای مرکــز خدمــات جامــع 

ســامت شــهری گزیــک
-جذب دونفر نیرو به صورت اســتخدام پیمانی برای بیمارستان

-جــذب نیــرو از طریــق مشــمولین خدمــات قانونــی طــرح و پیــام آور 
بــه تعــداد 17 نفــر پزشــک و ســایر نیروهــا 26 نفــر 

-انجــام مراحــل قانونــی جهــت اخــذ پروانــه بهره بــرداری بیمارســتان 
و ثبــت در ســامانه 

ــنلی  ــی پرس ــام پرداخت ــتان و انج ــتم HIS  بیمارس ــدازی سیس -راه ان
بیمارســتان از ســال 95 بــر اســاس ســامانه مبتنــی بــر کیفیــت عملکــرد 

)قاصــدک(
ــیون  ــرد واکسیناس ــره س ــرای زنجی ــراری ب ــرق اضط ــور ب ــد ژنرات -خری

ــتان ــت شهرس ــز بهداش مرک
-برگــزاری آزمــون پذیــرش بهــورزی در ســال 95 بــرای پذیــرش 11 نفــر 
ــه هــای بهداشــت تحــت پوشــش و  ــرای خان ــورزی ب ــش آمــوز به دان

پذیــرش 1 نفــر دانــش آمــوز اســتخدامی
-توزیــع 6 نوبــت ســبد غذایــی بیــن 370 مــادر بــاردار و شــیرده 

نیازمنــد بــا همــکاری بنیــاد علــوی و بنیــاد مســتضعفان

برنامه های در دست اقدام
-شــروع احــداث و تکمیــل 14 پــروژه شــامل 4 مرکــز خدمــات جامــع 
ســامت اســدیه، درمیــان، نوغــاب و خــوان، 2 پایــگاه ســامت 
ــه  ــینا، 6 خان ــس مس ــتان و طب ــهرهای قهس ــهری در ش ــه ش ضمیم
ــوزاد  ــورگ، شــیرگ، ن ــاد، ف ــی آب بهداشــت در روســتاهای نوغــاب، عل
و دره عبــاس و 2 واحــد پانســیون پزشــک در مراکــز خدمــات جامــع 

ــینا ــس مس ــتان و طب ــامت قهس س
ــک در  ــتائی گس ــی روس ــتی درمان ــز بهداش ــی مرک ــروع حصارکش -ش

ــال 95 س

اقدامات فصلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
درمیان درحوزه بهداشت 

* برگــزاری تعــداد 2249 جلســه آموزشــی بــرای 46580 شــرکت کننــده 
)عمــوم( در خصــوص مســائل بهداشــتی در شهرســتان

ــه از  * تهیــه 71مــورد نمونــه گیــری جهــت کنتــرل بیماریهــای منتقل
آب و غــذا بــا محوریــت التــور 

ــه و  ــز تهی ــی از مراک ــواد غذای ــرداری م ــه ب ــورد نمون ــداد 47م * تع
ــتان  ــطح شهرس ــی در س ــواد غذای ــع م توزی

ــی هــای شهرســتان و بررســی نواقــص و  ــد مشــترک از نانوای * بازدی
ــز مذکــور مشــکات بهداشــتی مراک

ــزارش  ــانی و گ ــای آبرس ــبکه ه ــنجی از ش ــورد کلرس ــداد3918 م * تع
مــوارد نامطلــوب بــه ادارات آبفــار و آبفــای و همچنیــن تعداد69مــورد 
ــانی  ــای آبرس ــبکه ه ــی آب از ش ــش میکروب ــرداری و آزمای ــه ب نمون

ــتان  شهرس
ــو  ــزان 86کیل ــه می ــدوم شــده ب ــی فاســد کشــف و مع ــواد غذای * م

ــتان  ــطح شهرس ــرم در س گ
ــادران  ــداد 370 نفر)م ــه تع ــت ب ــه نوب ــی درس ــبد غذای ــع س *توزی

ــوی  ــاد عل ــکاری بنی ــا هم ــد ب ــاردار ( و نیازمن ب
*برگزاری جشنواره غذا 

* برگــزاری کمیتــه هــای آموزشــی در زمینــه تغذیــه کــودک ، کاهــش 
مصــرف نمــک، شــکر و چربــی 

ــن Dدر  ــن و ویتامی ــا آه ــوزان ب ــش آم ــاری دان ــل ی ــام مکم *انج
ســطح شهرســتان 

ــگام  ــاوره هن ــهای مش ــه کاس ــده ب ــه کنن ــوزش143 زوج مراجع *آم
ــی  ــای آموزش ــه ه ــع کتابچ ــتان و توزی ــطح شهرس ازدواج در س

*برگزاری کمپین ســوانح و حوادث در کل شهرستان 

نگاهی گذرا به فعالیت های شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان درمیان در سال گذشته

۷

جدول سودوکو کاریکاتور: روز خبرنگار

17 مرداد   -   15 ذی القعده 1438   -   8 آگوست 2017

فارس



شرکت سیمان باقران بعنوان یک شرکت سهامی عام با حدود سی 
 34 25 کیلومتری شهرستان اسدیه و در فاصله  هزار سهامدار، در 
ظرفیت  به  افغانستان،  مرز  در   73 میل  مرزی  بازارچه  کیلومتری 
هم  و  رسیده  ثبت  به  خاکستری  سیمان  تن  میلیون  یک  تولید 

اکنون راه اندازی گردیده است.
حجم سرمایه گذاری و تسهیالت

بالغ  روز  های  قیمت  اساس  بر  شده  انجام  سرمایه گذاری  میزان 
 600 مبلغ  رابطه  این  در  و  باشد  می  ریال  میلیارد  هزار  پنج  بر 
تسهیات  ریال  میلیارد   1037 مبلغ  اولیه،  سرمایه  ریال  میلیارد 
ارزی  ذخیره  از حساب  ارزی  تسهیات  یورو  میلیون   24 و  ریالی 
و همچنین مبلغ 120 میلیارد ریال تسهیات سرمایه در گردش از 

بانک کشاورزی دریافت شده است.
فهرست شرکت های  در   90/10/26 تاریخ  در  باقران  شرکت سیمان 
در سال  و  ثبت شده  بهادار  اوراق  و  بورس  نزد سازمان  ثبت شده 
گردیده  درج  فرابورس  شرکت  پایه  بازار  در  سباقر  نماد  با   1392

است.
غنی،  بسیار  معادن  داشتن  اختیار  در  با  باقران  سیمان  شرکت 
های  کارخانه  تمامی  بین  در  افغانستان  مرز  تا  فاصله  کمترین 
سیمان کشور و بکارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی و ماشین آالت 
داخلی  تولیدکنندگان  بین  در  را  بفردی  منحصر  شرایط  مدرن، 

سیمان در ناحیه شرقی کشور به خود اختصاص داده است.
این شرکت با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل ماحظه 
توسعه  در  ای  قابل ماحظه  نقش  درمیان،  در شهرستان  پایدار  و 

ایفا می کند. اقتصادی منطقه  و  صنعتی 

نشریه درمیان امروز
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مریم حیدری
زیر نظر شورای سردبیری

آدرس : بیرجند - نبش مدرس 22
صندوق پستی : 734 - 97175

لیتوگرافی و چاپ : شرکت چاپ و نشر امروز خراسان جنوبی   32444524 - 056

تلفن : 32435700 - 056
نمابر : 32433048 - 056

شماره پیامک : 09905640315

سیمان باقران؛ تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه و آبادانی درمیان


