
ـــهرداران  ـــتاندار؛  ش ـــوی اس ـــه از س ـــی جداگان ـــی احکام  ط
شـــهرهای نهبنـــدان، اســـدیه و خوســـف منصـــوب شـــدند.

ـــدی  ـــد مه ـــر محم ـــوی دکت ـــه از س ـــی جداگان ـــی احکام ط
ـــن  ـــی، محس ـــان جنوب ـــتاندار خراس ـــریعه اس ـــروج الش م
ـــه عنـــوان شـــهردار و ذیحســـاب شـــهر نهبنـــدان،  بخشـــی ب
ــاب  ــهردار و ذیحسـ ــوان شـ ــه عنـ ــی بـ ــین عابدینـ افشـ
شـــهر اســـدیه و محســـن علیـــزاده بـــه عنـــوان شـــهردار 
و ذیحســـاب شـــهر خوســـف منصـــوب شـــدند. در ایـــن 
احـــکام آمـــده اســـت: در اجـــرای تبصـــره 3 ذیـــل بنـــد 
ـــات  ـــف و انتخاب ـــکیالت وظای ـــون تش ـــاده 80 قان ـــک م ی
شـــوراهای اســـالمی کشـــور و انتخابـــات شـــهرداران 
ــمت  ــه سـ ــدی بـ ــات بعـ ــوب 1375/3/1 و اصالحـ مصـ

ذیحســـاب و شـــهردار منصـــوب مـــی شـــوید.

حضور درمیان در نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی کشور در بیرجند

رئیـــس اداره میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
گردشـــگری شهرســـتان درمیـــان از برپایـــی نمایشـــگاه 
ـــه  ـــع دســـتی و هنرهـــای ســـنتی کشـــور ب سراســـری صنای
ـــگاه  ـــل نمایش ـــی در مح ـــان جنوب ـــتان خراس ـــی اس میزبان
بیـــن المللـــی بیرجنـــد خبـــر داد و گفـــت: در ایـــن 
ـــاص  ـــان اختص ـــتان درمی ـــه شهرس ـــه ب ـــگاه دو غرف نمایش
ـــروز  ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــواری« در گفتگ ـــر شهس دارد. »امی
ـــا  ـــالن و ب ـــه در 2 س ـــا 110 غرف ـــگاه ب ـــن نمایش ـــزود: ای اف
ـــده  ـــا ش ـــور برپ ـــتان کش ـــور 24 اس ـــا حض ـــادر ب ـــیاه چ 4 س
ـــه  ـــگاه دو غرف ـــرد: در نمایش ـــان ک ـــر نش ـــت. وی خاط اس
ـــای  ـــای رودوزی ه ـــت ه ـــه فعالی ـــان ب ـــتان درمی شهرس
ســـنتی شـــرکت دســـت آفرینـــان قهســـتان و ســـوزن 
ـــه و  ـــو اختصـــاص یافت دوزی شـــرکت گل افشـــان مـــاه بان
کلیـــه اقـــالم صنایـــع دســـتی شهرســـتان از قبیـــل ســـنگ 
ـــه  ـــتان ب ـــدان شهرس ـــتر هنرمن ـــی و ... از بیش ـــای قیمت ه
ـــن  ـــد. ای ـــی رس ـــروش م ـــه ف ـــا ب ـــه ه ـــن غرف ـــت در ای امان
ـــی 10 شـــب  ـــا 24 آذرمـــاه از ســـاعت 4 ال نمایشـــگاه از 19 ت

ـــت. ـــر اس ـــوم دای ـــد عم ـــت بازدی جه

تاکید امامان جمعه تشیع و تسنن شهرستان درمیان بر ارائه خدمت بی منت به مردم 

بی عدالتی از عیار وحدت می کاهد 

سفـر بـه عمـق محــرومیت 

آخرین اخبار
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محفل انس با قرآن
 در اسدیه

محفـــل انـــس بـــا قـــرآن در مســـجد النبـــی)ص(  
شـــهر اســـدیه برگـــزار شـــد. امـــام جمعـــه اســـدیه 
ــدت  ــه وحـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــم بـ ــن مراسـ در ایـ
مســـلمانان باعـــث عـــزت و ســـعادت آنـــان در 
ـــرآن  ـــد در ق ـــان مـــی شـــود، گفـــت: خداون ســـطح جه
کریـــم مســـلمانان را توصیـــه بـــه وحـــدت کـــرده 
ــزارش  ــه گـ ــت. بـ ــته اسـ ــذر داشـ ــه برحـ و از تفرقـ

ـــروز، حجـــت االســـام علیرضـــا حســـینی  ـــان ام درمی
ــام تـــاش دشـــمنان برهـــم زدن  ــرد: تمـ ــان کـ بیـ
ـــاق  ـــاد نف ـــلمانان و ایج ـــن مس ـــی بی ـــاد و همدل اتح
و چنددســـتگی بیـــن جوامـــع اســـامی اســـت تـــا 
ـــام  ـــد. ام ـــش ببرن ـــود را پی ـــای خ ـــه ه ـــد برنام بتوانن
ـــام آور  ـــرم)ص( پی ـــت: رســـول اک ـــه اســـدیه گف جمع
ـــردن  ـــن ک ـــرای ریشـــه ک ـــح و دوســـتی اســـت و ب صل

جهالـــت و از بیـــن رفتـــن تفرقـــه تـــاش زیـــادی 
ــاد.  ــا نهـ ــلمانان بنـ ــن مسـ ــدت را بیـ ــرد و وحـ کـ
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه امـــروز وحـــدت میـــان 
ــه  ــی و نقشـ ــل ملـ ــک اصـ ــامی یـ ــب اسـ مذاهـ
راه اســـت کـــه بایـــد همـــه مســـلمانان جهـــان بـــر 
مبنـــای آن حرکـــت کننـــد، افـــزود: وحـــدت بیـــن 
ـــنی و  ـــیعه و س ـــم از ش ـــامی اع ـــران اس ـــردم در ای م

ـــای  ـــدواژه ه ـــی، از کلی ـــان اله ـــروان ســـایر ادی ـــا پی ی
ــم انقـــاب در  ــر معظـ ــد رهبـ ــورد تاکیـ مهـــم و مـ

رســـیدن بـــه موفقیـــت و پیشـــرفت اســـت.
حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه وحـــدت عملـــی بیـــن 
شـــیعه و ســـنی در شهرســـتان درمیـــان وجـــود 
دارد، گفـــت: ایـــن شهرســـتان درالتقریـــب، الگـــوی 

وحـــدت در ســـطح کشـــور اســـت.

همراه با کتاب 

درمیان امروز – دهقانی
ـــرم  ـــر اه ـــکاری دیگ ـــی در ابت ـــاورز درمیان ـــک کش ی
کنتـــرل تیلـــر را ســـاخته اســـت کـــه بـــه گفتـــه 
ـــه کار  ـــت ک ـــدال اس ـــی پ ـــه نوع ـــن قطع ـــودش ای خ
ـــن  ـــا ای ـــد و ب ـــی ده ـــام م ـــا انج ـــا پ ـــخم زدن را ب ش
روش هیـــچ فشـــاری بـــر کاربـــر وارد نمی شـــود. 
عبدالطیـــف آبـــدار در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز 
ــاری از  ــد فشـ ــر بایـ ــا تیلـ ــان کار بـ ــت: در زمـ گفـ
طریـــق دســـت هـــا بـــه تیلـــر وارد شـــود تـــا کار 
شـــخم زدن انجـــام شـــود امـــا قطعـــه ای بـــرای 
ـــر را  ـــر اختـــراع و نصـــب شـــده کـــه فشـــار کار تیل تیل
ـــد.  ـــذف می کن ـــر ح ـــف کارب ـــازو وکت ـــت و ب از دس

ــدال  ــی پـ ــده نوعـ ــه نصـــب شـ ــزود: قطعـ وی افـ
ـــا انجـــام مـــی شـــود و  ـــا پ اســـت و کار شـــخم زدن ب
ـــده  ـــذاری ش ـــر نامگ ـــرل تیل ـــرم کنت ـــه اه ـــن قطع ای
ـــرم و  ـــای ن ـــاک ه ـــت: در خ ـــار داش ـــت. وی اظه اس
ـــی  ـــه راحت ـــه و ب ـــاک رفت ـــق خ ـــه عم ـــر ب ـــل تیل ش
بـــه جلـــو نمـــی رود و نیـــاز بـــه صـــرف نیـــروی 
ـــه  ـــر ب ـــا تیل ـــد ت ـــی باش ـــر م ـــب کارب ـــادی از جان زی
ـــرای  ـــد: ب ـــی ده ـــه م ـــد. وی ادام ـــت کن ـــو حرک جل
حـــذف ایـــن نیـــرو در حـــال طراحـــی و ســـاخت 
اهرمـــی هســـتیم کـــه کار بـــا پـــا انجـــام شـــود و 
ـــن،  ـــرای زمی ـــادی ب ـــای زی ـــت ه ـــن روش مزی در ای
ـــد. ـــد آم ـــود خواه ـــه وج ـــر ب ـــر و تیل ـــان، کارب درخت

درمیان امروز - دهقانی
ــاز فعالیــت هــای ســازمان  ــی و مراســم آغ گردهمای
ســازمان  رئیــس  حضــور   بــا  آمــوزی  دانــش 
دانش آمــوزی اســتان خراســان جنوبــی، مدیرآمــوزش 
ــزاری  ــئول خبرگ ــان و مس ــتان درمی ــرورش شهرس وپ
پانــا در محــل ســالن اجتماعــات مدیریــت آمــوزش و 

ــد.   ــزار ش ــان برگ ــتان درمی ــرورش شهرس پ
رئیــس ســازمان دانــش آمــوزی اســتان در ایــن 
مراســم گفــت: در تشــکیات ســازمان دانــش آمــوزی 
مهمتریــن هــدف تربیــت اجتماعی و افزایــش مهارت 
هــای اجتماعــی اســت. محمــد رضــا بــا اطمینــان از 
کســب مقــام اول اســتانی شهرســتان درمیــان در ثبت 
دانــش آمــوزان و مربیــان درســایت پیشــفر خبــر داد. 
وی افــزود: نقــش مشــارکت مربیــان در کنــار آمــوزش 
و هدایــت دانش آمــوزان بــا توجــه بــه عایــق و 

ــش  ــکات دان ــای تش ــه گروه ه ــان ب استعدادهایش
آمــوزی و تقویــت روحیــه مســئولیت پذیــری و 
اخاقــی، رفتــاری دانش آمــوزان توســط مربیــان حائز 

ــت اســت.  اهمی
ــز  ــان نی ــتان درمی ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
بــا اشــاره بــه نقــش و فعالیــت مهــم ســازمان 
ســازمان  گفــت:  مــدارس  در  دانش آمــوزی 
دانش آمــوزی یــک تشــکیات تربیتــی - اجتماعــی 
در  فعالیــت  بــرای  را  دانش آمــوزان  کــه  اســت 
عرصه هــای مختلــف زندگــی و پذیــرش مســئولیت در 

آمــاده می کنــد.  آینــده 
حســین مهرانفــر زمينه ســازي تعليــم و تربيــت 
ــردي و  ــف ف ــاد مختل ــوزان در ابع ــامي دانش آم اس
اجتماعــي بــراي كســب فضايــل اخاقــي و كمــاالت 
انســاني بــر اســاس تعاليــم عاليــه اســام نــاب 

محمــدي، ترويــج الگوهــا و اســوه هاي انقابــي، 
ــش  ــوزان، افزای ــش آم ــن دان ــي در بي ــامي و مل اس
مســئولیت پذیری، کســب مهــارت هــای اجتماعــی، 
شــکوفایی و رشــد اســتعداد اعضــا، ایجــاد خاقیــت 
و ابتــکار، افزایــش مشــارکت اعضــا در فعالیــت هــای 

گروهــی، آشــنایی اعضــا بــا حقــوق فــردی و گروهــی 
در جامعــه، کار آفرینــی و تقویــت اعتمــاد بــه نفــس 
را از اهــداف ســازمان دانش آمــوزی برشــمرد. اجــرای 
گــروه ســرود و مراســم تحلیــف تعــدادی از مربیــان و 

ــود. ــن مراســم ب ــه هــای ای اعضــا از برنام

درمیان امروز - فروزان
مدیرآمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان 
در مراســـم افتتاحیـــه طـــرح آهـــن یـــاری و 
ـــتان  ـــل دبیرس ـــن D در مح ـــاری ویتامی ـــل ی مکم
پرویـــن اعتصامـــی گفـــت: دوران مدرســـه یکـــی 
از حســـاس ترین دوران هـــای زندگـــی اســـت 
تغییـــرات  کـــه  اســـت  دوره ای  نوجوانـــی  و 

فیزیولوژیکـــی در بـــدن ایجـــاد می شـــود. 
حســـین مهـــران فـــر بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن 
معـــرض کمبـــود  در  بیشـــتر  دختـــران  دوران 
ویتامین هـــا قـــرار می گیرنـــد، افـــزود: طـــرح 
مکمـــل یـــاری مداخلـــه ای اســـت کـــه بـــر روی 

کمبـــود ویتامیـــن انجـــام شـــده اســـت. وی بـــا 
 D ــن ــم ویتامیـ ــش مهـ ــه نقـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
ــن  ــزود: ایـ ــت، افـ ــیم اسـ ــذب کلسـ ــدن جـ در بـ
بیماری هـــای  از  پیشـــگیری  در  ویتامیـــن 
ـــر  غیرواگیـــر ماننـــد دیابـــت و بیمـــاری قلبـــی، مؤث
اســـت و کمبـــود ایـــن ویتامیـــن باعـــث پوکـــی 
اســـتخوان و ضعیـــف شـــدن سیســـتم ایمنـــی 
وپـــرورش  آمـــوزش  مدیـــر  می شـــود.  بـــدن 
ـــگ  ـــف، رن ـــرد: ضع ـــح ک ـــان تصری ـــتان درمی شهرس
ـــس،  ـــی نف ـــب، تنگ ـــم قل ـــان نامنظ ـــی، ضرب پریدگ
ـــا  درد قفســـه ســـینه، احســـاس ســـبکی در ســـر و ی
ـــم  ـــر عای ـــی از دیگ ـــی حس ـــف و ب ـــرگیجه خفی س

ـــان  ـــتند.  وی اذع ـــن هس ـــر آه ـــی و فق ـــم خون ک
داشـــت: مـــدت اجـــرای ایـــن طـــرح 16 هفتـــه 
ـــروس  ـــرص ف ـــدد ق ـــک ع ـــه ی ـــر هفت اســـت و در ه
ســـولفات در اختیـــار دانـــش آمـــوزان قـــرار 
ـــع  ـــه موق ـــح و ب ـــرف صحی ـــا مص ـــه ب ـــرد ک می گی
ـــر  ـــش فق ـــادی در کاه ـــیار زی ـــر بس ـــد تاثی می توان
ـــی  ـــای ناش ـــی ه ـــم خون ـــن ک ـــن رفت ـــن و از بی آه
از آن بوجـــود آورد. وی اعـــام کـــرد: ایـــن طـــرح 
در 40 مدرســـه دوره متوســـطه اول و دوم اجـــرا 
ـــان  ـــت و درم ـــبکه بهداش ـــس ش ـــد. رئی ـــد ش خواه
ـــی  ـــت کاف ـــت: دریاف ـــز گف ـــان نی ـــتان درمی شهرس
ـــی  ـــتم ایمن ـــی سیس ـــرد طبیع ـــرای عملک ـــن ب آه

و مقاومـــت بـــدن در برابـــر بیماری هـــا ضـــروری 
اســـت. گفتنـــی اســـت قرائـــت مقالـــه و توزیـــع 
ـــوزان از  ـــش آم ـــن دان ـــن در بی ـــای آه ـــل ه مکم

دیگـــر برنامـــه هـــای ایـــن مراســـم بـــود.

ــی  ــش بین ــان از پی ــاورزی درمی ــاد کش ــر جه مدی
ــی  ــار در اراض ــد در هکت ــن چغندرقن ــت ۶۰ ت برداش
ــت:  ــر داد و گف ــس مســینا خب ــزری طب تســطیح لی
ــطیح  ــا تس ــی 95-94 ب ــال زراع ــد در س ــدر قن چغن
معمولــی، 27 تــن در هکتــار عملکــرد داشــته اســت 
کــه پــس از تســطیح لیــزری درســال زراعــی جــاری 
پیــش بینــی مــی شــود کــه 60 تــن چقنــدر قنــد در 

ــار برداشــت داشــته باشــیم.  هکت
 4 اینکــه کاشــت  بیــان  بــا  احمــدی  ضیائیــان 
هکتــار از اراضــی کشــت بهــاره محصــول چغندرقنــد 
ــاد  ــی آب ــات عل ــی قن ــان در اراض ــتان درمی شهرس
طبــس مســینا محقــق شــده اســت، افــزود: اجــرای 

عملیــات تســطیح لیــزری در اراضــی ســبب صرفــه 
جویــی در عملیــات آبیــاری و افزایــش راندمــان 
ــاری و در نهایــت افزایــش عملکــرد محصــوالت  آبی
ــزری  ــطیح لی ــه تس ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــی ش م
پیشــرفت ها  چشــمگیرترین  از  یکــی  اراضــی 
در آبیــاری ســطحی اســت، گفــت: لــزوم انجــام 
تســطیح اراضــی زراعــی در زمیــن هــای کشــاورزی 
ــه و  ــاری در مزرع ــت آبی ــود مدیری ــور بهب ــه منظ ب
اســتفاده بهینــه از نهاده هــای کشــاورزی امــری 
ســطح  اســت  اســت. گفتنــی  ناپذیــر  اجتنــاب 
زیرکشــت چغندرقنــد در ســال گذشــته در شهرســتان 

بوده اســت. درمیــان 140هکتــار 

در مراسم آغاز فعالیت های سازمان دانش آموزی درشهرستان درمیان مطرح شد:

افزایش مهارت های اجتماعی اولویت فعالیت های دانش آموزی

اهرم کنترل تیلر؛
 ابتکار کشاورز درمیانی

پیش بینی برداشت ۶۰ تن چغندرقند در هکتار

 از اراضی تسطیح لیزری طبس مسینا
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اجرای طرح آهن یاری در 4۰ مدرسه درمیان

دیدارهای مردمی حجت االسام سيد محمدباقر 
درميان  بيرجند،  شریف  مردم  نماینده  عبادي 
به  اسامي،  شوراي  مجلس  در  خوسف  و 
مراجعین،  و مشکات  مسائل  پیگیری  منظور 
بر اساس  انتخابيه  برنامه حضور در حوزه  طبق 

نوبت دهی قبلی برگزار خواهد شد.

کسب مقام های اول و دوم استانی 
در بیستمین برنامه معلم پژوهنده 

شهرســـتان  پـــرورش  و  آمـــوزش  مدیـــر 
ـــتانی   ـــام اول و دوم اس ـــب مق ـــان از کس درمی
بیســـتمین برنامـــه معلـــم پژوهنـــده توســـط 
مـــرزی  شهرســـتان  فرهنگـــی  همـــکاران 
درمیـــان خبرداد.حســـین مهـــران فـــر افـــزود: 
ـــه  ـــتانی و فاطم ـــه اول اس ـــفی  رتب ـــام یوس اله
ـــد  ـــه دوم اســـتانی  راکســـب کردن افشـــاری رتب
و همچنیـــن منیـــژه بیـــدار، نجمـــه کریمـــی 
ـــرد  ـــی بهلگ ـــه تراب ـــت یاســـی و حکیم ـــور، عف پ
بـــه عنـــوان منتخبیـــن اســـتانی برگزیـــده 

شـــدند.

درخشش معلمان درمیانی 
در جشنواره انتخاب پژوهشگربرتر

درمیان امروز - فروزان
ــرزی  ــتان مـ ــرورش شهرسـ ــوزش وپـ مدیرآمـ
درمیـــان از درخشـــش معلمـــان درمیانـــی در 
هیجدهمیـــن جشـــنواره انتخـــاب و تجلیـــل 
ـــرداد.  ـــر 96  خب ـــاوران برت ـــگران و فن از پژوهشـ
حســـین مهرانفـــر گفـــت: در ایـــن جشـــنواره 
ــدی از  ــه چهکنـ ــی و فاطمـ ــین کاووسـ حسـ
ـــه کســـب  ـــق ب ـــان موف ـــرزی درمی شهرســـتان م

رتبـــه دوم اســـتانی  شـــدند.

درمیان قهرمان مسابقات 
کاراته استان 

ـــا  ـــین اویام ـــبک کیوکوش ـــه س ـــای کارات ـــت ه رقاب
بـــا قهرمانـــی تیـــم درمیـــان پایـــان یافـــت. بـــه 
گـــزارش درمیـــان امـــروز، یونـــس احمـــدی 
ــتان  ــای اسـ ــین اویامـ ــبک کیوکوشـ ــس سـ رئیـ
ـــابقات  ـــدت مس ـــه وح ـــبت هفت ـــه مناس ـــت: ب گف
کاراتـــه ســـبک کیوکوشـــین اویامـــا بـــا حضـــور 
خراســـان جنوبی  اســـتان های  ورزشـــکار   190
و سیســـتان و بلوچســـتان بـــه میزبانـــی شـــهر 
ـــم  ـــان تی ـــزود: در پای ـــد. وی اف ـــزار ش ـــدیه برگ اس
ـــتان  ـــم شهرس ـــام اول، تی ـــان مق ـــتان درمی شهرس
ـــور  ـــار و بمپ ـــای چابه ـــم ه ـــام دوم و تی ـــن مق قای
اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان مقـــام ســـوم را 

کســـب کردنـــد.

خبر
تکتونیک و زلزله خیزی 

ــاظ فعالیـــت  ــران، از لحـ فـــات ایـ
ــدت  ــه شـ ــوان و بـ ــی، جـ تکتونیکـ
ــران روی  ــور ایـ ــت، کشـ ــال اسـ فعـ
ـــرار  ـــپ ق ـــه هیمالیا-آل ـــد زلزل کمربن
گرفتـــه و کمتـــر نقطـــه ای مـــی 
ـــه  ـــرض زلزل ـــه در مع ـــت ک ـــوان یاف ت
هـــای شـــدید نباشـــد و همیـــن 
فعالیـــت تکتونیکـــی ســـبب شـــده 
ــه  ــران، بـ ــرزمین ایـ ــا سـ ــت تـ اسـ
ناامن تریـــن  از  یکـــی  گونـــه 

مناطـــق جهـــان در آید.)قبادیـــان، 25:1369(
ـــای  ـــول زمان ه ـــاوب در ط ـــای متن ـــرزه ه ـــن ل ـــاهد زمی ـــز ش ـــی نی ـــان جنوب ـــتان خراس  اس
ــای  ــن و در کمربندهـ ــطح زمیـ ــا در سـ ــرزه هـ ــن لـ ــتر زمیـ ــت. بیشـ ــوده اسـ ــیار بـ بسـ
زلزله خیـــز، یعنـــی مناطـــق فعـــال زمیـــن اتفـــاق مـــی افتـــد. قـــرار داشـــتن ایـــران بـــر 
ـــک  ـــر نزدی ـــران در اث ـــاه شـــدن پوســـته ای ـــک ســـو و کوت ـــا از ی ـــپ- هیمالی ـــد آل روی کمربن
ـــوران از ســـوی دیگـــر و وجـــود گســـل هـــای متعـــدد  ـــد و ت شـــدن صفحـــات عربســـتان، هن
ـــت.  ـــده اس ـــتره ش ـــن گس ـــادی در ای ـــای زی ـــرزه ه ـــن ل ـــب زمی ـــتان، موج ـــال در اس و فع

ــاد،  ــو، شـــوکت آبـ ــاد، گیـ ــدان، دشـــت بیـــاض، چاهـــک، محمدآبـ ــای نهبنـ گســـل هـ
ـــال و  ـــای فع ـــل ه ـــن گس ـــرایان)فردوس(، از مهمتری ـــوزاد و س ـــاد، ن ـــت آب ـــاد، دوس خراش

زلزلـــه زا در ایـــن اســـتان محســـوب مـــی شـــوند. 
ـــی، بیـــش از  ـــه در اســـتان خراســـان جنوب ـــدی خطـــر نســـبی زلزل ـــه بن براســـاس نقشـــه پهن
ـــاس  ـــرار دارد. براس ـــاد ق ـــبی زی ـــر نس ـــدوده خط ـــتان در مح ـــن اس ـــاحت ای ـــوم مس ـــک س ی
ـــهر،  ـــن ش ـــدیه، آری ـــه، اس ـــف، سربیش ـــدان، شوس ـــهرهای نهبن ـــدوده ش ـــه مح ـــن نقش همی
ـــرار  ـــاد ق ـــبی زی ـــر نس ـــدوده خط ـــرایان در مح ـــوک و س ـــن، نیمبل ـــاد، قائ ـــی آب ـــان، حاج زه

ـــور، 12:1388( ـــای کش ـــادی ه ـــگ آب ـــد. )فرهن دارن

خاک شناسی 
ـــاک،  ـــوع خ ـــاظ ن ـــه لح ـــی ب ـــان جنوب ـــتان خراس ـــران، اس ـــای ای ـــاک ه ـــه خ ـــاس نقش براس
ـــف خـــاک  ـــروه هـــای مختل ـــف اســـتان اســـت. گ ـــاط مختل ـــی در نق ـــوع و پراکندگ دارای تن

ـــد از: ـــی عبارتن در اســـتان خراســـان جنوب
1-لیتوسل آهکی در ناحیه خاک های بیابانی و سیروزم 

ـــای  ـــاک ه ـــه خ ـــی در ناحی ـــی و گچ ـــای نمک ـــارن ه ـــکل از م ـــی متش ـــوس آهک 2- لیت
بیابانـــی و ســـیروزم 

3- خاک های سیروزم توأم با خاک های ریگوسل 
4- خاک های بیابانی توأم با خاک های ریگوسل 

5- خاک های بیابانی و سیروزم توأم با خاک های شور 
6- خاک های سیروزم 7- خاک های برون 8- خاک های شور و قلیایی 

9- خاک های رسوبی بافت درشت و خاک های کالوویال و ریگوسل 
ـــگ  ـــاحلی )فرهن ـــای س ـــن ه ـــنی و ش ـــای ش ـــه ه ـــور 11- تپ ـــوبی ش ـــای رس ـــاک ه 10- خ

ـــور، 15:1388(  ـــای کش ـــادی ه ـــی آب جغرافیای

منابع آب 
منابـــع آب اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــه دو بخـــش آب هـــای ســـطحی و آب هـــای 

زیرزمینـــی تقســـیم مـــی شـــود:
ـــا،  ـــد از: روده ـــی عبارتن ـــان جنوب ـــتان خراس ـــطحی اس ـــای س ـــطحی: آب ه ـــای س 1-آب ه

ـــدها  ـــت س ـــی و آب پش ـــای موقت روان آب ه
ـــد  ـــد، عبارتن ـــان دارن ـــز ســـطحی جری ـــه در ســـه حوضـــه آبری ـــن رودهـــای اســـتان ک مهمتری
از: رود شـــور قائـــن، رود حاجـــی آبـــاد، رود زو، رود فخـــرود، رود بنـــدان، رود شـــاهرود، رود 

ســـیاهو، رود آهنگـــران، رود گزیـــک، رود دهـــک و رود بلـــخ نهبنـــدان 
2-آب هـــای زیرزمینـــی: از منابـــع آب هـــای زیرزمینـــی نقـــاط مختلـــف اســـتان بـــه 

وســـیله قنـــات هـــا، چشـــمه ها، چـــاه هـــای عمیـــق و نیمـــه عمیـــق بهـــره بـــرداری 
مـــی شـــود. 

ـــرداری هـــای  ـــره ب ـــی و به ـــی در پ ـــل خشکســـالی هـــای پ ـــه دلی ـــن اســـتان ب متأســـفانه ای
ـــه  ـــت، ب ـــه اس ـــع آب مواج ـــدید مناب ـــت ش ـــا اف ـــی، ب ـــای زیرزمین ـــد از آب ه ـــش از ح بی
ـــای  ـــت ه ـــزو دش ـــی ج ـــان جنوب ـــتان خراس ـــای اس ـــت ه ـــیاری از دش ـــل بس ـــن دلی همی

ـــرودی، 88:1373( ـــی لنگ ـــد. )مطیع ـــی آین ـــمار م ـــه ش ـــی ب ـــا بحران ـــه ی ممنوع
ادامه دارد...

قلعه میرزا رفیع خان »فورگ«
پایگاه حکومتی مرزداران شرق قهستان

)قسمت سوم(

برنامه مالقات مردمی نماینده



درمیان امروز - دهقانی
ــتان  ــتای شهرس ــن روس ــزرگ تری ــردم ب ــا م ــن روزه ای
ــده  ــن مان ــر زمی ــای ب ــته ه ــه خواس ــی ب ــان وقت درمی
ــه ایــن مــی اندیشــند کــه  ــد در واقــع ب خــود مــی نگرن
آیــا اتمــام پــروژه هــای ناتمــام ایــن روســتا در حــد یــک 
آرزو باقــی خواهــد مانــد یــا مســئوالن کمــر همــت شــان 
را مــی بندنــد و در مســیر تحقــق رویاهایــی کــه تــا بحــال 

نافرجــام مانــده بــه کمکشــان خواهندآمــد.
ــاب  ــتای نوغ ــردم روس ــروز، م ــان ام ــزارش درمی ــه گ ب
هنــدواالن بــا بیــش از هــزار خانــوار جمعیــت ثابــت در 
ایــن روزهــای ســرد زمســتان بیــش از هــر زمــان دیگــری 
نیازمنــد نــگاه هــای گــرم مســئوالن هســتند تــا شــاید 
ــع  ــه واق ــد. ب ــان باش ــی از مشکالتش ــر بخش ــی ب مرهم
بایــد دیــد شــاه کلیــد تحقــق آرزوهــای مــردم در دســتان 
ــه هایشــان را در کدامیــن  ــد مطالب کیســت و مــردم بای
ــه خواســته هایشــان برســند.  ــا ب ــر باشــند ت ارگان پیگی
ــی  ــرای زن ــت ب ــری نف ــک دولیت ــه ی ــط تهی ــی فق گاه
کــه شــوهرش در منطقــه ای دیگــر ســر کار مــی رود دل 
ــن آرزو  ــا تحقــق ای ــد و ت ــزل را شــاد مــی کن ــی من اهال
ــی  ــردم م ــه م ــن طــور ک ــی بیــش الزم نیســت. ای قدم
ــن هــر آدمــی  ــن روزهــا کــه ســوز ســرما ت ــد در ای گوین
ــری  ــم خب ــتا ه ــه روس ــانی ب ــد و از گازرس ــی لرزان را م
ــن  ــد گرفت ــم در ح ــفید آن ه ــت س ــن نف ــت، تامی نیس
کوپــن هایــی کــه برایشــان اعــالم شــده خواســته بزرگــی 
ــل  ــام، پ ــی ناتم ــالن ورزش ــردم از س ــود. م ــد ب نخواه
ــا  ــد دال ره ــد چن ــد خری ــا در ح ــه تنه ــتا ک ورودی روس
ــان  ــرای جوان ــح ب ــل تفری ــتن مح ــت ، نداش ــده اس ش
بــرای نگهــداری محصــول  روســتا ، کمبــود مــکان 
ــودن  ــا و نب ــان ه ــر خیاب ــودن اکث ــفالت نب ــک، آس زرش

ــد. ــه دارن ــاب گالی ــهرک نوغ ــه در ش مدرس

توزیع نامناسب نفت
یکــی از ســاکنان شــهرک نوغــاب در گفتگــو بــا درمیــان 
ــه  ــت در منطق ــب نف ــع نامناس ــت توزی ــروز از وضعی ام
ــهرک  ــاکنان ش ــر س ــد: اکث ــی گوی ــد و م ــی ده ــر م خب
زنانــی هســتند کــه شوهرانشــان بــرای کار در شــهرهای 
ــرده  ــان ب ــه در منازلش ــت ب ــر نف ــتند و اگ ــراف هس اط
نشــود مجبــور بــه تحمــل ســرما هســتند. خســروی کــه 
بــرای تأمیــن گرمــای خانــه اش بخــاری گازی فیلتــردار 
ــه  ــه تأمیــن هزین ــده اســت. اکنــون قــادر ب ژاپنــی خری
مصــرف گاز بــاالی آن نیســت و از مســئوالن مــی خواهد 
فکــری بــرای مــردم کننــد. وی کــه بدلیــل نداشــتن نفــت 
مجبــور بــه خریــد ایــن بخــاری شــده اســت، ادامــه مــی 
ــردم را  ــت م ــب نف ــع مناس ــهل انگاری در توزی ــد: س ده

کالفــه کــرده اســت و بایــد تدبیــری اندیشــیده شــود. 

نوغاب در دوکیلومتری خط انتقال گاز
یکــی دیگــر از اهالــی نوغــاب نیــز در گفتگــو بــا درمیــان 
ــد:  امــروز ضمــن تشــکر از زحمــات مســئوالن مــی گوی
ــه  ــانی ب ــرای گاز رس ــرداری ب ــه ب ــل کار نقش ــال قب دوس
روســتا انجــام شــد امــا هنــوز خبــری از شــروع عملیــات 
اجرایــی نیســت. عبدالحمیــد خســروی کــه یکــی از 
مدیــران کانــال تلگرامــی نوغــاب مــی باشــد بــا اشــاره بــه 
اینکــه روســتای نوغــاب در دوکیلومتــری خــط انتقال گاز 
اســدیه – قهســتان وجــود دارد، ادامــه مــی دهــد: اهالــی 

روســتا بــرای تأمیــن ســوخت هــم مشــکل دارنــد.

طرح های رها شده
وی همچنیــن بــه طــرح هــای ناتمــام روســتا از جملــه 
ســالن ورزشــی و پــل ورودی روســتا اشــاره مــی کنــد و 
مــی افزایــد: چنــد ســال قبــل مصالــح بــرای پــل ورودی 
روســتا بــه نوغــاب حمــل شــد امــا همــان طــور رها شــده 
ــئوالن  ــت. وی از مس ــری نیس ــام آن خب ــر از اتم و دیگ
بــرای  کتابخانــه  ســاخت  بــه  نســبت  می خواهــد 
روســتایی کــه بیــش از 750 دانــش آمــوز و دانشــجو دارد 
اقــدام کننــد و مــی گویــد: بخاطــر امکاناتــی که در روســتا 
ــی از  ــه ســاختمان کلیــه مقاطــع تحصیل ــم از جمل داری
ابتدایــی تــا پیــش دانشــگاهی در بافــت قدیــم روســتا 
ــر  ــک تجــارت، مرک ــک، بان ــه بهداشــت، پســت بان ، خان
ــی  ــک نانوای ــم و ی ــت قدی ــی در باف ــرات، 3 نانوای مخاب
در بافــت جدیــد از مســئوالن سپاســگزاریم. وی بــا 
اشــاره بــه دیگــر مشــکالت روســتا ادامــه مــی دهــد: در 
شــهرک نوغــاب بــا جمعیــت بیــش از 250 خانــوار خانــه 
بهداشــت وجــود نــدارد و ســاختمان دبســتان شــهرک در 
مرحلــه شــناژ باقــی مانــده اســت. وی همچنیــن ایجــاد 
ــی اعــالم  ــن را دیگــر خواســته اهال ــگاه پمــپ بنزی جای

مــی کنــد.

گازرسانی به روستا: خواسته مردمی
مدیــر کانــال تلگرامــی نوغــاب روســتای مــن در گفتگــو 
بــا درمیــان امــروز، گازرســانی بــه روســتای نوغــاب 
از  یکــی  را  جنوبــی  خراســان  روســتای  بزرگتریــن 
خواســته های مردمــی اعــالم مــی کنــد و مــی گویــد: بــا 

توجــه بــه فصــل ســرما و کاهــش دمــا، مــردم هماننــد 
ــا مشــکل ســوخت مواجــه هســتند  ســنوات گذشــته ب
و متأســفانه توزیــع ســوخت در ایــن روســتا بــه کنــدی 

ــرد.  ــی گی ــورت م ص
ــزار  ــش از 4ه ــتا را بی ــت روس ــی جمعی ــم کریم ابراهی
ــی  ــن ده ــد: آنت ــی ده ــه م ــوده و ادام ــوان نم ــر عن نف
شــبکه همــراه اول و ایرانســل در نوغــاب در بیشــتر 
مواقــع مطلــوب اســت و شــبکه اینترنــت ایرانســل بــه 
ــم  ــی خواهی ــئوالن م ــد و از مس ــی باش ــل م 4G متص
 4G شــبکه اینترنــت همــراه اول هــم ماننــد ایرانســل بــه

ــود. ــل ش متص

سالن ورزشی ناتمام 

وی نداشــتن پــل در محــل عبــور رودخانه فصلــی نوغاب 
کــه هــر ســال در زمســتان مشــکالتی بــرای اهالــی ایجاد 
مــی کنــد، آســفالت نبــودن اکثــر خیابــان هــای نوغاب و 
نداشــتن مــکان تفریحــی بــرای جوانــان بــه ویــژه ســالن 
ورزشــی نیمــه کاره را از مشــکالت موجــود مــی دانــد و 
ــاب  ــد: قشــر جــوان در شــهرک روســتای نوغ ــی افزای م
ــرای  ــتان ب ــه دبس ــرم ب ــاز مب ــد و نی ــده ان ــتقر ش مس
فرزندانشــان دارنــد. کریمــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه 
ــک  ــد زرش ــتاهای تولی ــن روس ــی از بزرگتری ــاب یک نوغ
ــداث  ــه اح ــبت ب ــد نس ــی خواه ــئوالن م ــت، از مس اس
مــکان نگهــداری زرشــک بــه کشــاورزان کمــک کننــد تــا 

یکــی از دغدغــه هــای بــزرگ آنــان برطــرف شــود. 

مطالبات مردمی
وی ســاخت کتابخانــه بــا حداقــل 5 هــزار جلــد کتــاب، 
ســالن اجتماعــات بــا سیســتم صوتــی تصویــری و 
ــبز الزم  ــای س ــا فض ــارک ب ــاد پ ــی، ایج ــات رفاه امکان
ــداث  ــک، اح ــهربازی کوچ ــک ش ــد ی ــی در ح و امکانات
یــک یــا دو مرکــز پیــش دبســتانی و مهــد کــودک، 
ــوص  ــه خص ــا ب ــان ه ــی خیاب ــدول کش ــفالت و ج آس
شــهرک  در  زمیــن  واگــذاری  شــهرک،  خیابان هــای 
ــا تمــام  ــان، احــداث یــک مهمانســرا ب ــه جوان روســتا ب
امکانــات بــرای جلســات عروســی و عــزای اهالــی، 
پمــپ بنزیــن در ورودی روســتا، مصــالی برگــزاری نمــاز 
ــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی  عیدیــن، ایجــاد کارخان
و بکارگیــری قشــر جــوان، حــوزه علمیــه، ایجــاد محلــی 
بــرای بــازار روز ســه شــنبه و خانــه بهداشــت در شــهرک 
روســتا را از جملــه مطالبــات مردمــی عنــوان مــی کنــد و 
می گویــد: آســفالت جــاده اصلــی روســتا، راســت کــردن 
جــاده ورودی روســتا و گرفتــن دو پیــچ تنــد آن و ایجــاد 
حداقــل یــک یــا دو بانــک دیگــر از دیگــر نیازهای روســتا 

اســت.

پروژه فراموش شده
ــو دوره  ــه عض ــاب ک ــتای نوغ ــورای روس ــو ش ــک عض ی
قبلــی شــورا هــم بــوده اســت در گفتگو بــا درمیــان امروز 
ــه اینکــه نوغــاب از روســتاهای  ــا توجــه ب مــی گویــد: ب
پرجمعیــت اســت و گاز رســانی بــه چنــد روســتا در حــال 
ــوش  ــاب فرام ــتای نوغ ــی روس ــد ول ــی باش ــام م انج

شده اســت. 
از  را  روســتا  ورزشــی  ســالن  یزدانــی  عبدالناصــر 
پروژه هــای ناتمــام روســتا اعــالم مــی کنــد کــه کلنــگ 
آن در زمــان رضایــی اولیــن اســتاندار خراســان جنوبــی 

بــر زمیــن زده شــد ولــی هنــوز بــه پایــان نرســیده اســت. 
ــا بیــان اینکــه پــل ورودی روســتا در اواخــر ســال  وی ب
ــه و دال  ــاص یافت ــان اختص ــون توم ــغ 50 میلی 92 مبل
خریــداری شــده ولــی همانطــور ناتمــام رها شــده اســت، 
مــی گویــد: قــرار بــود ایــن پــروژه توســط بنیاد مســکن و 

ــود. ــل ش ــازی تکمی راه و شهرس

درمانگاه تنها پروژه ای که رو به پایان است
وی درمانــگاه روســتا را تنهــا پــروژه ای اعــالم مــی کنــد 
کــه درحــال تکمیــل اســت و فقــط دیــوار آن باقــی مانده 
ــی مدرســه روســتا  ــات اجرای ــد: عملی ــی ده ــه م و ادام
ــه از  ــتا ک ــن روس ــد و خیری ــاز ش ــال 93 آغ ــم در س ه
وراث مرحــوم محمــد حســن خــان عطایــی از مالکیــن 
ــون  ــغ 300 میلی ــتند مبل ــاب هس ــتای نوغ ــده روس عم
تومــان ) معــادل 30درصــد هزینــه طــرح( بــرای مدرســه 
اهــدا کردنــد و قــرار شــد 70 درصــد دیگــر هزینــه اجــرای 
مدرســه معــادل یــک میلیــارد و 200 میلیــون تومــان را 
دولــت هزینــه کنــد ولــی ســهم دولــت پرداخــت نشــد و 
اداره کل نوســازی مــدارس اســتان اقدامــی بــرای تکمیل 

مدرســه انجــام نــداده اســت .

تعطیلی مدارس در زمان بارندگی شدید
ــکل  ــه مش ــاره ب ــا اش ــم ب ــاب ه ــتای نوغ ــار روس دهی
پــل ورودی روســتا و خریــد بخشــی از وســایل مــی 
ــه  ــه آب در رودخان ــدید ک ــی ش ــان بارندگ ــد: در زم گوی
جمــع مــی شــود چــون معلــم هــا بایــد از بافــت جدیــد 
ــم  ــت قدی ــدارس در باف ــمت م ــه س ــتا ب در ورودی روس
برونــد، بنابرایــن بایــد از رودخانــه عبــور کننــد کــه 
ــی  ــل م ــدارس تعطی ــت و م ــکل اس ــد مش ــت و آم رف
ــگاه روســتا  ــل درمان ــی از تکمی شــود. ســیف ا... یعقوب
توســط خیریــن مجمــع ســالمت اســتان خبــر مــی 
ــه  ــگاه در خان ــات درمان ــد: امکان ــالم می کن ــد و اع ده
ــر  بهداشــت مســتقر اســت و در ســاعت اداری هــم دکت
ــک  ــس و گزی ــر از طب ــی دکت ــان مرخص ــی در زم دارد ول
ــک  ــن صــورت ی ــد و در ای ــی آی ــه صــورت شــیفتی م ب
روز در میــان دکتــر جایگزیــن داریــم. وی همچنیــن 
ــاز شــده و  ــه از 4 ســال پیــش آغ ــه ســالن ورزشــی ک ب
ناتمــام مانــده اســت و مشــکل نفــت کــه جوابگــوی نیاز 
نیســت، اشــاره مــی کنــد و مــی افزایــد: خــط انتقــال گاز 
از 2 کیلومتــری روســتا عبورکــرده و بــه ســمت اســدیه و 
درخــش و آســیابان رفتــه امــا بــه روســتای نوغــاب گاز 

رســانی نشــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه مشــکل نفت ســفید مــردم در زمســتان 
مــی گویــد: در هــر مــاه 6 تانکــر 32 هــزار لیتــری ورودی 
ــه روســتا هســت و تانکــر هــا هــم پشــت ســر  نفــت ب
ــا جمعیــت بیــش از 4 هــزار نفــری  ــد و ب هــم نمــی آی
روســتا بــر اســاس سرشــماری ســال 95 بــا کمبــود نفــت 
مواجــه هســتیم. بــه گفتــه وی ســهمیه مــاه هــای مهــر 
و آبــان هــر خانــوار 440 لیتــر اعــالم شــده و تــا زمانــی 
کــه کوپــن اعتبــار دارد ســهمیه جدیــد تعلــق نمــی گیــرد 
ــر و  ــوز ســهمیه ماههــای مه ــرادی هســتند کــه هن و اف
ــهمیه  ــه س ــرادی ک ــد و اف ــد بگیرن ــته ان ــان را نتوانس آب

قبلــی شــان را گرفتــه انــد بــا کســری مواجــه شــدند.

مشکل نفت معضل حاد روستا
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهمیه جدیــد 440 لیتــر اعــالم 
ــت و  ــو نیس ــوخت جوابگ ــزان س ــد: می ــی افزای ــده م ش
ــد  ــه بای ــت ک ــاد روستاس ــل ح ــوخت معض ــکل س مش

ــد. ــیدگی کنن ــریعتر رس ــه س ــر چ ــر ه ــئوالن ام مس

گازرسانی در سال 97 وعده تهران
رئیــس شــورای اســالمی روســتای نوغاب هــم در گفتگو 
بــا درمیــان امــروز بــا توجــه بــه جمعیــت بــاالی روســتا 
مــی گویــد: بــه نظــرم نوغــاب بزرگترین روســتای اســتان 
ــژه  ــه وی ــن توج ــد بنابرای ــران باش ــاید در ای ــی ش و حت

دولتمــردان را مــی طلبــد. 
درویــش احمــد خســروی اولیــن خواســته را گازرســانی 
بــه روســتا مــی دانــد و ادامــه مــی دهــد: خــط انتقــال 
گاز از یــک و نیــم کیلومتــری روســتا عبــور کــرده ولــی 
ــن  ــت و در ای ــانی نیس ــری از گازرس ــتا خب ــن روس در ای
ــال 97 را  ــول س ــم و ق ــده ای ــر ش ــران پیگی ــه از ته زمین
دادنــد. وی بــا توجــه بــه اینکــه نوغــاب روســتایی 
مهاجرپذیــر اســت، از مســئوالن مــی خواهــد نســبت بــه 

ــدام شــود.  ــل ســالن ورزشــی روســتا اق تکمی
مــی گویــد:  هــم  درمانــگاه  در خصــوص  خســروی 
هنــدواالن، دره چــرم، خلــف، محمدیــه و نخــاب از جمله 
روســتاهای اقمــاری نوغــاب هســتند کــه زیــر پوشــش 
درمانــگاه ایــن روســتا مــی باشــند و دکتــر ثابــت داریــم 
ولــی در زمانــی کــه دکتــر ســیار آن هــم هفتــه ای دو روز 

مــی آیــد واقعــا بــا مشــکل مواجــه هســتیم.

 یک شعبه توزیع نفت جوابگو نیست
وی نیــز ماننــد بقیــه اهالــی روســتای نوغــاب خواســتار 
ــان  ــه در زم ــود ک ــی ش ــتا م ــل ورودی روس ــداث پ اح
بارندگــی رفــت و آمــد مشــکل هســت و اعــالم مــی کنــد: 
ــک  ــا ی ــت هــم مشــکل وجــود دارد و ب در خصــوص نف
شــعبه مشــکل حــل نمــی شــود و ایجــاد دو شــعبه هــم 

ــرای شــرکت هــای تعاونــی ســودآور نمــی باشــد. ب

تکمیل سالن ورزشی نوغاب

 نیازمند 600 میلیون تومان
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان درمیــان در 
پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا در خصــوص ســالن 
ــد: تاکنــون  ورزشــی ناتمــام روســتای نوغــاب مــی گوی
470 میلیــون تومــان در اجــرای ایــن ســالن هزینــه 
شــده اســت. ســید مصطفــی ســیادت میــزان اعتبــارات 
عمرانــی اداره ورزش و جوانــان درمیــان را در ســال جاری 
ــد و  ــارد و 400 میلیــون تومــان اعــالم می کن یــک میلی
ادامــه مــی دهــد: امســال هــم تمرکــز مــا روی تکمیــل 
ــه ســالن بورنــگ، نوغــاب،  پــروژه هــای ناتمــام از جمل
چمــن مصنوعــی اســدیه و ســاخت ســالن آواز مــی 
باشــد. وی بیــان مــی کنــد: بــرای تکمیــل ســالن 
ــه حــدود 600 میلیــون تومــان دیگــر  ورزشــی نوغــاب ب
ــتیم و  ــرای آن هس ــص ب ــر تخصی ــت و منتظ ــاز اس نی
ــارات هــم از بخــش اســتانی و  درآمدهــای نفتــی  اعتب

تأمیــن می شــود.

آغاز عملیات اجرایی پل ورودی روستا

 قبل از پایان سال
رئیــس اداره نظــارت بــر ســاخت راههــای روســتایی اداره 
ــز در  ــی نی ــان جنوب ــتان خراس ــازی اس کل راه و شهرس
گفتگــو بــا درمیــان امــروز مــی گویــد: بــا تصویــب کمیته 
ــاری  ــال ج ــرای س ــان ب ــتان درمی ــزی شهرس ــه ری برنام
ــاب،  ــتای نوغ ــل ورودی در 4 روس ــه پ ــا ب ــل آبنم تبدی
ــه  ــاد طبــس را در برنام ــدواالن و محمدآب ــو، هن ــه ن قلع
ــاص  ــار اختص ــزان اعتب ــودی می ــد م ــر محم ــم. می داری
یافتــه بــرای احــداث پــل ورودی روســتاهای شهرســتان 
ــالم  ــان اع ــون توم ــاری 100میلی ــال ج ــان را در س درمی
می کنــد و ادامــه مــی دهــد: و تکمیــل پــل ورودی 
روســتای نوغــاب 400 میلیــون تومــان اعتبــار مــی طلبد. 
ــر اینکــه  ــگار مــا مبنــی ب ــه ســوال خبرن وی در پاســخ ب
ــا توجــه بــه تصویــب 4 پــل ورودی در ســال جــاری و  ب
ــی  ــه اقدام ــال، چ ــاز س ــاه از آغ ــش از 8 م ــت بی گذش
ــان  ــون توم ــد: 100 میلی ــی گوی ــت، م ــده اس ــام ش انج
اعتبــار بــه تازگــی اختصــاص یافتــه و بــا مســاعد شــدن 
هــوا عملیــات پــل ورودی روســتای نوغــاب انجــام 
خواهــد شــد. وی در خصــوص زمــان اجــرای طــرح هــم 
اعــالم مــی کنــد: پــل ورودی روســتای نوغــاب تــا پایــان 

امســال آغــاز خواهــد شــد. 

توزیع 368 هزار لیتر نفت سفید از ابتدای سال 
مســئول روابــط عمومــی شــرکت توزیــع فــرآورده هــای 
نفتــی منطقــه خراســان جنوبــی نیز در پاســخ به مشــکل 
ــروز  ــان ام ــا درمی ــو ب ــاب در گفتگ ــی نوغ ــوخت اهال س
ــر بررســی هــای انجــام شــده از ابتــدای  مــی گویــد: براب
امســال بــرای نوغــاب هنــدواالن مقــدار 368 هــزار لیتــر 
نفــت ســفید ارســال شــده اســت کــه از ایــن میــزان 200 
هــزار لیتــر در مهرمــاه و 120 هــزار لیتــر در آبــان مــاه بــوده 
اســت. اختــری آخریــن محمولــه ارســالی را بــه میــزان 
30 هــزار لیتــر در 5 آذرمــاه 96 اعــالم کــرده و ادامــه 
می دهــد: بنــا بــه اظهــارات مســئول فروشــندگی روســتا 
در خصــوص تامیــن و توزیــع نفــت ســفید، نوغــاب 

ــت.  ــته اس ــکلی نداش ــه مش هیچ گون

پیام های غیر واقعی روستائیان 
ــام هــای  ــات انجــام شــده پی ــه تحقیق ــا اشــاره ب وی ب
ــر واقعــی  ــود ســوخت را غی ــر کمب ــی ب روســتائیان مبن
ــائل را  ــن مس ــن ای ــان از گفت ــدف آن ــد و ه ــی خوان م
تحقــق خواســته گازرســانی بــه روســتا مــی دانــد و 
تاکیــد مــی کنــد: در نوغــاب مشــکل نفــت ندارنــد. وی 
ــالم  ــر اع ــی ب ــا مبن ــگار م ــای خبرن ــه ه ــد گفت ــا تایی ب
440 لیتــر ســهمیه بــرای هــر خانــوار مــی گویــد: جایــگاه 
فروشــندگی نفــت نوغــاب 45 هــزار لیتــر گنجایــش دارد 
و بــه محــض درخواســت شــعبه، 30 هــزار لیتــر بــرای آن 
ــد: نفــت ارســال  ــوان مــی کن ارســال مــی شــود. وی عن
ــچ  ــه هی ــوده و ب ــان ب ــد نیازش ــتا در ح ــه روس ــده ب ش
ــد و هــر  ــود ســوخت نداشــته ان ــاب کمب ــوان در نوغ عن

ــم.  ــوده ای ــد پاســخگو ب لحظــه درخواســت داشــته ان
ایــن گفتــه هــا در حالیســت کــه وقتــی خبرنــگار مــا از 

اختــری مــی پرســد در مجمــوع در مهرمــاه و آبــان مــاه 
320 هــزار لیتــر نفــت ســفید بــرای نوغــاب ارســال شــده 
ــا احتســاب 440 لیتــر اعالمــی و تعــداد  در حالــی کــه ب
هــزار خانــوار بایــد 440 هــزار لیتــر نفــت به روســتا ارســال 
مــی شــد تــا کمبــود ســوخت نباشــد، خبرنــگار مــا را بــه 
مصطفایــی مســئول فروشــندگی نفــت در نوغــاب ارجــاع 
مــی دهــد بــا شــماره تماســی کــه دائــم بــوق مشــغولی 
مــی زنــد و کســی اصــال جوابگــو نیســت. خبرنــگار مــا 
ــا پیگیــری ، شــماره تمــاس مســئول توزیــع نفــت در  ب
روســتای نوغــاب را بدســت آورد تــا در جریــان چگونگــی 
توزیــع نفــت و مقــدار محمولــه هــای ارســالی بــه 
روســتا قــرار بگیــرد، پیگیــری هایــی کــه بــا پاســخ هــای 
قانع کننــده ای تنهــا بــرای شــخص گوینــده مطلــب 

همــراه بــود! 

جابجایی متصدی توزیع نفت

 3 روز بعد از مصاحبه با خبرنگار 
ــه  ــاب ک ــت نوغ ــع نف ــدی توزی ــری متص ــور ناص منص
ــع  ــا تودی ــگار م ــا خبرن ــه ب ــد از مصاحب ــا 3 روز بع تنه
ــای  ــم اعض ــه تصمی ــا ب ــود را بن ــای خ ــود و ج می ش
شــورا، دهیــاری و مدیرعامــل شــرکت فروشــندگی نفــت 
روســتا بــه حــاج بــرات ســاالری مــی دهــد در رابطــه بــا 
ــت  ــه دریاف ــد: در زمین ــی گوی ــت م ــود نف ــکل کمب مش
نفــت از شــرکت نفــت هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد و در 
ــا یــک شــعبه و یــک تانکــر  واقــع فروشــندگی نفــت ب
بــرای روســتایی بــا 1200 خانــوار مشــترک باعــث کنــدی 
ــته  ــر داش ــا تانک ــرکت 2 ت ــر ش ــود و اگ ــی ش ــع م توزی

باشــد مشــکل مــا حــل مــی شــود. 

پیشنهاد اعضای شورا 
ــا  ــه پیشــنهاد اعضــای شــورای روســتا در رابطــه ب وی ب
ــرده  ــوان ک ــه عن ــد ک ــی کن ــاره م ــکل اش ــن مش ــل ای ح
ــداری مــی  ــع نفــت خری ــرای توزی ــد تانکــر دیگــری ب ان
ــش  ــری از آن نیســت. وی گنجای ــوز خب ــی هن شــود ول
تانکــر روســتا را 40 هــزار لیتــر و تانکــر حمــل نفــت بــه 
روســتا را 30 هــزار لیتــر اعــالم مــی کنــد و مــی افزایــد: از 
مهرمــاه در روســتا جوابگــوی مراجعــان هســتیم و اصــال 
مــوردی نبــوده کــه بــه مــا مراجعــه کنــد و نفــت بخواهــد 
و مــا نــداده باشــیم. وی البتــه بــه ایــن نکتــه هم اشــاره 
ــرده  ــادت ک ــردم ع ــت م ــالی هس ــد س ــه چن ــد ک می کن
ــع در  ــم و توزی ــان ببری ــه در منازلش ــت را ب ــه نف ــد ک ان
روســتایی بــا جمعیــت و پراکندگــی گســترده واقعــا کار 

مشــکلی هســت. 

ــت در  ــع نف ــا حــدود 9 ســال ســابقه کار توزی ناصــری ب
روســتا مــی گویــد: در 3 نوبــت کار توزیــع نفــت را خانــه 
بــه خانــه در روســتا انجــام داده ام که تاریــخ زدم و دقیقا 
ــه تنهایــی  ــا ب هــر دفعــه 3 و مــاه نیــم طــول کشــید ت
ــهرک  ــتا و ش ــی روس ــه اهال ــازل هم ــه در من ــت را ب نف
نوغــاب تحویــل داده ام و از شــورا و دهیــار هــم خواســته 
ام کــه ایــن رســم توزیــع در مقابــل منــازل را بردارنــد کــه 
واقعــا کار مشــکلی هســت. وی بــا تمام ایــن توضیحات 
بــه ایــن مســاله هــم اشــاره مــی کنــد کــه ممکــن اســت 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــه آن ه ــد ک ــت نباش ــا دو روز نف ــک ی ی
زمــان بارگیــری و حمــل نفــت بــه روســتا هســت ولــی 
بازهــم در حــدی کــه پاســخگوی نیــاز چنــد نفــر اهالــی 
باشــیم نفــت داشــته ایــم. وی بــه رغــم فعالیــت 
گســترده اش و تــالش بــرای پاســخگویی بــه نیــاز اهالی 
اعــالم مــی کنــد: ممکــن اســت 5 تــا 10 خانــوار مشــکل 
ــروی  ــان آب ــا پیام هایش ــد ب ــی خواهن ــد و م ــته ان داش
ــد و مــرا مقصــر  ــع ببرن چندیــن ســاله مــرا در امــر توزی
ــه اعضــای شــورای روســتا اعــالم  ــی بارهــا ب ــد ول بدانن
ــا  ــد ت ــع را انجــام دهن کــرده ام کــه خودشــان امــر توزی
ــر  ــال حاض ــد: در ح ــی افزای ــود. وی م ــل ش ــکل ح مش
ــر نفــت ســفید  ــرای تمــام خانوارهــا ســهمیه 440 لیت ب
اعــالم شــده کــه فرصــت دارنــد از اول آذرمــاه تــا پایــان 
دی مــاه بــرای دریافــت آن مراجعــه کننــد. وی همــگان 
را بــه رعایــت انصــاف فــرا مــی خوانــد و می گویــد: بــردن 
آبــروی مــردم کار درســتی نیســت و امــر توزیــع نفــت در 
مقابــل تــک تــک منــازل هــم کار بســیار ســختی اســت. 
ــان  ــا را از زب ــته ه ــکالت و خواس ــزارش مش ــن گ در ای
اهالــی، دهیــار و اعضــای شــورا شــنیدیم و پاســخ های 
مســئوالن امــر را بــه بخشــی از مشــکالت از نــگاه 
گذراندیــم امــا در واقــع آنچــه بیشــتر از همــه خودنمایی 
ــر  ــارات و صب ــی اعتب ــد اختصــاص قطــره چکان مــی کن
ــات  ــام انتخاب ــه همیشــه در ای ــی اســت ک ــوب مردم ای
گســترده  حضــور  نظــام  مختلــف  هــای  صحنــه  و 
داشــته اند و اکنــون چشــم انتظــار یــاری و همــت بلنــد 
ــاری و مســاعدت و  ــا ی ــه ب ــد ک مســئوالن هســتند. امی
ــاهد  ــئوالن ش ــردم و مس ــته م ــش از گذش ــی بی همدل
رفــع مشــکالت و کاســتی هــای تــک تــک روســتاهای 
ــای  ــال و آرزوه ــی از آم ــق بخش ــان و تحق ــرزمین م س

ــیم. ــتائیان باش روس
به امید آن روز... 

شاه کلید تحقق آرزوهای مردم در دست کیست؟

اختصاص قطره چکانی اعتبارات و صبر ایوب مردم نوغـاب هندواالن
انتظار برای نفت سفید و تحمل رنج سرما
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انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

ـــی  ـــرم و ادارات مســـئول وقتـــی کـــه آســـفالت خیابان ـــًا شـــهرداری محت ...915 ســـالم، لطف
ـــم  ـــاره ترمی ـــا خـــاک دوب ـــی ب ـــد حت ـــب می کنن ـــا.... تخری ـــا ی ـــه ه ـــه جهـــت مرمـــت لول را ب
کننـــد. تـــا هنـــگام رد شـــدن خودروهـــا و موتورهـــا، بـــه وســـیله ضربـــه وارد نشـــود. 

ـــوزه. ـــه ح ـــت درب کوچ ـــاورز پش ـــان کش ـــا خیاب مخصوص

ـــی  ـــط کش ـــاده خ ـــن ج ـــان ای ـــدیه درمی ـــور اس ـــی مح ـــه قیرپاش ـــه ب ـــالم، باتوج ...915 باس
ـــری  ـــئوالن پیگی ـــا مس ـــت. لطف ـــده اس ـــب ش ـــدن راه در ش ـــاک ش ـــث خطرن ـــده و باع نش

ـــد. کنی

ــالب  ــد فاضـ ــهردار بتوانـ ــر شـ ــه اگـ ــم. البتـ ــود آب نداریـ ــدآباد کمبـ ــا در اسـ ...915 مـ
ـــش  ـــل در بخ ـــیم حداق ـــته باش ـــه داش ـــه خان ـــذارد و تصفی ـــتور کارش بگ ـــهری را در دس ش

کشـــاورزی و آبیـــاری فضـــای ســـبز شـــهری مـــی توانـــد اســـتفاده شـــود.

...915 همـــه بایـــد دلســـوز شـــهرمان اســـدیه باشـــیم و چمـــن پـــارک را بـــرای 
نکنیـــم! درو  حیوانات مـــان 

...915  باســـالم، از مســـئولین و اســـتاندار تقاضـــا داریـــم در هفتـــه وحـــدت، افتتاحیـــه 
مشـــعل گاز شهرســـتان درمیـــان را انجـــام دهنـــد چـــون اکثـــر منـــازل لولـــه کشـــی گاز 

انجام شـــده و منتظـــر افتتاحیـــه و گرفتـــن امتیـــاز گاز و نصـــب کنتـــور هســـتند.
خواهشـــا ایـــن مهـــم را بـــه تعویـــق نیندازیـــد، چـــرا کـــه نفـــت هـــم بـــه مقـــدار کـــم 
ـــکل  ـــتان مش ـــن شهرس ـــی در ای ـــرما زندگ ـــن س ـــا ای ـــد و ب ـــی دهن ـــت نم ـــده و نف توزیع ش

شـــده اســـت. )بـــا تشـــکر شـــهروندی از شـــهر طبـــس مســـینا(

...915 ســـالم چـــرا در بزرگتریـــن روســـتای قهســـتان خونیکســـار طـــرح هـــادی اجـــرا 
نمـــی شـــود؟

...915 همچنان اهالی نوغاب نسبت به نداشتن سوخت گله مند هستند!
دمـــای هـــوا 12درجـــه زیـــر صفـــر اســـت!!! مســـئولین محتـــرم! بـــا ایـــن ســـردی هـــوا 

بـــدون ســـوخت بنظرتـــان مـــردم چیـــکار بایـــد کننـــد؟؟

          پیام شهروند

سم زندگی

سه اختالل روانی که سم زندگی زناشویی و روابط عاطفی هستند:

1. نارسیسیسم)خودشیفتگی( :
ـــارش  ـــی خـــوام رفت ـــه... م ـــر کن ـــو پ ـــی من ـــن باشـــه..می خـــوام تنهای ـــرای م ـــی خـــوام ب م
ــر  ــرا مثـــل مـــن فکـ درســـت بشـــه...چرا اونـــی نمیشـــه کـــه مـــن مـــی خـــوام... چـ

نمی کنـــه؟؟؟ 
2. مازوخیسم)آزارپذیری( : 

اذيتم می کنه، چون دوستم داره...  نمي تونم ولش کنم، آخه دوسش دارم... 
بدون اون با تنهایی چه کار کنم...
حرف های مردم چی میشه ....!!!

3. پارانویا)بدگمانی( : 
بهـــش اعتمـــاد نـــدارم... حتمـــا داره بهـــم خیانـــت میکنـــه... گوشیشـــو بایـــد چـــک 
ـــرار عاشـــقانه  ـــی ق ـــا ک ـــم ب ـــم ،  ببین ـــش کن ـــره... تعقیب ـــم بهت ـــم..  لباساشـــو چـــک  کن کن

گذاشـــته..؟؟

 مشاوره

بوسیدن کودک چه فایده ای دارد؟

*بوسیدن فرزند پرخاشگری او را کاهش می دهد.
*بوسیدن فرزند انرژی های اضافی او را تخلیه می کند.

ـــن  ـــد و والدی ـــن فرزن ـــی بی ـــی و روان ـــه عاطف ـــود رابط ـــی ش ـــث م ـــد باع ـــیدن فرزن *بوس
ـــود. ـــت ش تقوی

ـــت  ـــاس امنی ـــن احس ـــار والدی ـــودک در کن ـــه ک ـــود ک ـــی ش ـــث م ـــد باع ـــیدن فرزن *بوس
ـــد. ـــتری بکن بیش

*بوسیدن فرزند اشتهای روانی و غذایی او را افزایش می دهد.
*بوسیدن فرزند یک نوع تن آرامی را برای او فراهم می کند.

ـــه او  ـــی را ب ـــی و آموزش ـــای الزم تربیت ـــفارش ه ـــوان س ـــد میت ـــیدن فرزن ـــگام بوس *هن
ـــی رود(. ـــاال م ـــی ب ـــما خیل ـــا ش ـــودک ب ـــکاری ک ـــت هم ـــن موقعی ـــرد )در ای ـــزد ک گوش

*بچه هایتان را خیلی ببوسید مخصوص  ًا دست های آنها را...
ـــو  ـــک عض ـــز دوم و ی ـــت، مغ ـــون دس ـــد چ ـــان بگذاری ـــه ت ـــان را روی گون ـــت هایش دس

ـــت. ـــم اس ـــیار مه ـــدی و بس کلی

 این نکات عمده را به یاد داشته باشید

* رفتار خوب كودك خود را تشويق و تحسين نماييد. 
* نسبت به برخي از سوء رفتارهاي كودك، به طور فعال بي توجهي كنيد. 

ـــار  ـــد، رفت ـــر گرفتي ـــدف در نظ ـــوان ه ـــه عن ـــوب را ب ـــار نامطل ـــك رفت ـــه ي ـــس از اينك * پ
ـــد. ـــاداش دهي ـــن آن را پ ـــوب جايگزي خ

ـــرد،  ـــاد بگي ـــد ي ـــي خواهي ـــه از او م ـــاري ك ـــودن رفت ـــن نم ـــراي تمري ـــود را ب ـــودك خ *ك
ـــد.  ـــك نمايي كم

ــاي  ــام كارهـ ــت انجـ ــان جهـ ــه فرزندتـ ــك بـ ــراي كمـ ــزرگ« بـ ــادر بـ ــون مـ * از »قانـ
ــد.  ــتفاده نماييـ ــايند، اسـ ناخوشـ

* والـــد منظمـــي باشـــيد. قوانيـــن خانوادگـــي روشـــن و امـــور روزمـــره قابـــل 
ـــاد  ـــات ايج ـــود، ثب ـــودك خ ـــه ك ـــاي روزان ـــت ه ـــرده و در فعالي ـــع ك ـــي را وض پيش بين

كنيـــد.
* براي كودك خود، الگوي مناسبي باشيد.

علت های »دروغگویی« کودکان

دروغگويـــي كـــودكان را نبايـــد بـــا دروغگويـــي بزرگســـاالن مقايســـه كـــرد. نـــوع نـــگاه 
كـــودكان بـــه مســـائل، بـــا نـــگاه بزرگســـاالن متفـــاوت اســـت. 

ـــتر  ـــا بيش ـــد. آنه ـــي دانن ـــي نم ـــر واقع ـــد غي ـــي گوين ـــه م ـــي ك ـــياري از چيزهاي ـــا بس آنه
ـــد. ـــي كنن ـــان م امتح

عمده ترین دالیل دروغگویی کودکان عبادتند از:
ـــه  ـــاز ب ـــي* ني ـــز كاف ـــه و تمرك ـــتن توج ـــال *نداش ـــت از خي ـــخيص واقعي ـــدم تش *ع
ـــراي  ـــرار دادن كـــودك ب ـــن* تحـــت فشـــار ق ـــري كـــودك از والدي ـــب توجـــه* الگوپذي جل

ـــي ـــت خيال ـــتن دوس ـــت* داش ـــود محب ـــن* كمب ـــرس از والدي ـــات *ت ـــن جزئي گفت

 کودک



درمیان امروز – دهقانی 
ـــض  ـــدم تبعی ـــر ع ـــان ب ـــه اهـــل تشـــیع و تســـنن شهرســـتان درمی ـــان جمع ـــی از امام جمع
ـــان در  ـــد. آن ـــی کنن ـــد م ـــردم تاکی ـــه م ـــت ب ـــی من ـــت ب ـــه خدم ـــهروندان و ارائ ـــن ش در بی
ـــان  ـــمن ارمغ ـــنودی دش ـــی و خش ـــب ماندگ ـــد: عق ـــی گوین ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ـــو ب گفتگ
ـــرادران  ـــرات ب ـــان تفک ـــتان درمی ـــه شهرس ـــان جمع ـــت. امام ـــلمانان اس ـــن مس ـــه بی تفرق
ـــام  ـــاص و ع ـــزد خ ـــود را زبان ـــدت موج ـــده و وح ـــاب خوان ـــه ن ـــنی را در منطق ـــیعه و س ش
ـــیعه  ـــور ش ـــه حض ـــذاری ب ـــل، ارج گ ـــب در محاف ـــه تقری ـــر اندیش ـــد ب ـــا تاکی ـــد. آنه می دانن
و ســـنی در محافـــل مشـــترک، هشـــدار نســـبت بـــه حیلـــه دشـــمنان مبنـــی بـــر تفرقـــه 
افکنـــی، عـــدم تبعیـــض بیـــن شـــهروندان و ارائـــه خدمـــت بـــی منـــت بـــه مـــردم را از 
ــم  ــردم در مراسـ ــه مـ ــور یکپارچـ ــمردند. حضـ ــدت برشـ ــاد وحـ ــی ایجـ ــای عملـ راهکارهـ
ــان  ــاد میـ ــتان و اتحـ ــود در شهرسـ ــش موجـ ــت و آرامـ ــر، امنیـ ــم یکدیگـ ــادی و غـ شـ
ـــر از  ـــال های اخی ـــژه در س ـــه وی ـــه ب ـــنی در منطق ـــیعه و س ـــه ش ـــان جمع ـــئوالن و امام مس
ـــان  ـــان اهـــل تشـــیع و اهـــل ســـنت شهرســـتان درمی ـــارز وجـــود وحـــدت می ـــه هـــای ب نمون
ـــدت در  ـــوی وح ـــتان الگ ـــن شهرس ـــه ، ای ـــه منطق ـــان جمع ـــان امام ـــه اذع ـــد و ب ـــی باش م

ـــت.  ـــور اس ـــطح کش س

عالی ترین شکل وحدت 

ـــون هـــای رســـمی  ـــق تریب ـــر از طری ـــه طـــور مکـــرر در ســـال های اخی امـــام جمعـــه اســـدیه ب
ـــژه  ـــه وی ـــان اســـام دارد ب ـــه از جه ـــا شـــناخت نســـبی ک ـــه ب ـــه اســـت ک ـــر رســـمی گفت و غی
ـــن  ـــان بهتری ـــتان درمی ـــد، در شهرس ـــی کنن ـــی م ـــی زندگ ـــلمانان تلفیق ـــه مس ـــی ک در مناطق
ـــینی  ـــا حس ـــام علیرض ـــت االس ـــتیم. حج ـــاهد هس ـــدت را ش ـــکل وح ـــن ش ـــی تری و عال
در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز مـــی گویـــد: مســـلمانان شـــیعه و ســـنی در شهرســـتان 
دارالتقریـــب درمیـــان در همـــه صحنه هـــای ملـــی و مذهبـــی بـــا محبـــت در کنـــار هـــم 

ـــد.  ـــور دارن حض

پرهیز از مباحث اختالفی فقهی و مذهبی 
ـــی  ـــوی عبدالله ـــدیه مول ـــنت اس ـــل س ـــه اه ـــام جمع ـــود و ام ـــاش خ ـــه ت ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــه مباحـــث اختافـــی  ـــن ب ـــوده اســـت کـــه از پرداخت ـــن ب ـــا برای ادامـــه مـــی دهـــد: تـــاش م
فقهـــی و مذهبـــی پرهیـــز شـــود و بـــر مشـــترکات کـــه معـــارف قـــرآن کریـــم و محبـــت 
اهـــل بیـــت علیهـــم الســـام اســـت تاکیـــد شـــود. وی در ایـــن زمینـــه بـــه همراهـــی 
ـــدار شهرســـتان اشـــاره  ـــدس بشـــیری زاده فرمان ـــژه مهن ـــه وی ـــی شهرســـتان ب مســـئوالن فعل
ـــیعه و  ـــن ش ـــی را در بی ـــت طرفین ـــه و محب ـــار از عاق ـــی سرش ـــد: فضای ـــی کن ـــوان م و عن
ـــه،  ـــان جمع ـــن امام ـــاد در بی ـــزی اعتم ـــر چی ـــل از ه ـــه قب ـــم. البت ـــرده ای ـــاد ک ـــنی ایج س
ـــه  ـــام جمع ـــت. ام ـــده اس ـــود آم ـــه وج ـــئوالن ب ـــدر و مس ـــای گرانق ـــوی ه ـــت و مول روحانی
اســـدیه ادامـــه مـــی دهـــد: امـــروز همـــه اعـــم از نیروهـــای نظامـــی و انتظامـــی، مرزبانـــی و 
ـــی  ـــگ و صمیم ـــاط تنگاتن ـــردم ارتب ـــا م ـــئوالن ب ـــایر مس ـــم و س ـــار ه ـــیج در کن ـــپاه و بس س

ـــت.  ـــذار اس ـــز تاثیرگ ـــردم نی ـــراودات م ـــا در م ـــن فض ـــا ای ـــد و قطع دارن

موانع ایجاد وحدت 
ـــاد  ـــع ایج ـــوص موان ـــا در خص ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب ـــینی در پاس ـــام حس ـــت االس حج
ـــراد  ـــی اف ـــه برخ ـــه ای ک ـــت مابان ـــا مصلح ـــی ی ـــگاه موقت ـــفانه ن ـــد: متأس ـــی گوی ـــدت م وح
ـــر و  ـــب گ ـــل تخری ـــن عام ـــد مهمتری ـــام دارن ـــن اس ـــن مبی ـــای دی ـــوزه ه ـــاع از آم ـــم اط ک
ـــل  ـــر مصالحـــی در محاف ـــراد چـــه بســـا بناب ـــن اف ـــی اســـت، ای ـــوه وحـــدت کنون آســـیب بالق

ـــد.  ـــی زنن ـــری م ـــای دیگ ـــرف ه ـــوت ح ـــا در خل ـــد ام ـــدت بزنن ـــی دم از وح عموم
ـــد  ـــد مشـــکل ایجـــاد کن ـــوه کـــه مـــی توان وی ادامـــه مـــی دهـــد: یکـــی دیگـــر از عوامـــل بالق
ـــط  ـــه مرتب ـــی ک ـــائل اجتماع ـــی مس ـــه در برخ ـــت ک ـــراد اس ـــی اف ـــود برخ ـــض آل ـــگاه تبعی ن
بـــا حقـــوق عمومـــی شـــهروندان اســـت مســـاله مذهـــب را لحـــاظ می کننـــد و بســـیار 
ـــد  ـــور دارن ـــتان حض ـــر در شهرس ـــراد کمت ـــن اف ـــه ای ـــد. البت ـــی کنن ـــر م ـــار نظ ـــه اظه بدبینان
ـــردم و  ـــگ م ـــتان و فرهن ـــای شهرس ـــا فض ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــرد ه ـــن رویک ـــت ای و عل

ـــتند.  ـــنا هس ـــتی ناآش ـــن پرس ـــاد و وط ـــل اتح ـــه اص ـــان ب ـــاداری آن وف

امـــام جمعـــه اســـدیه عامـــل و مانـــع دیگـــر را سم پاشـــی هـــای رســـانه هـــای جریـــان 
هـــای افراطـــی شـــیعه نمـــا و وهابـــی مـــی دانـــد کـــه گاهـــا برخـــی از نســـل جـــوان را 

ـــد.  ـــی کن ـــال م اغف

ارائه خدمت بی منت به مردم 
ـــور  ـــه حض ـــذاری ب ـــل، ارج گ ـــب در محاف ـــه تقری ـــد براندیش ـــینی تاکی ـــام حس ـــت االس حج
شـــیعه و ســـنی در محافـــل مشـــترک، هشـــدار نســـبت بـــه حیلـــه دشـــمنان مبنـــی بـــر  
ـــردم را  ـــه م ـــت ب ـــت بی من ـــه خدم ـــهروندان و ارائ ـــن ش ـــض بی ـــدم تبعی ـــی، ع ـــه افکن تفرق

ـــد.  ـــی کن ـــام م ـــدت اع ـــاد وح ـــی ایج ـــای عمل از راهکاره

ارمغان تفرقه بین مسلمانان 
ـــه  ـــان تفرق ـــمن را ارمغ ـــنودی دش ـــی و خش ـــب ماندگ ـــی، عق ـــس گرای ـــن واپ وی همچنی
ـــد کـــه در بســـیاری جوامـــع اســـامی شـــاهد آن هســـتیم. وی در  بیـــن مســـلمانان مـــی دان
ـــه  ـــت در منطق ـــوذ وهابی ـــزان نف ـــوص می ـــا در خص ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب ـــه در پاس ادام
ـــذاری  ـــا تاثیرگ ـــانه ه ـــق رس ـــط از طری ـــت و فق ـــوس نیس ـــت ملم ـــوذ وهابی ـــد: نف ـــی گوی م
ــار  ــت. وی اظهـ ــته اسـ ــوان داشـ ــل جـ ــی از نسـ ــده قلیلـ ــرش عـ ــی برنگـ ــیار خفیفـ بسـ
ـــود  ـــش داده ش ـــتان پوش ـــر شهرس ـــی در سراس ـــای مل ـــبکه ه ـــه ش ـــد ک ـــی کن ـــدواری م امی
ـــانه  ـــش رس ـــاعات پخ ـــی از س ـــنت در بخش ـــل س ـــرادران اه ـــه ب ـــد ک ـــی ده ـــنهاد م و پیش
ملـــی و شـــبکه های محلـــی امـــکان شـــنیدن مباحـــث مذهبـــی و فقهـــی خـــاص خـــود 

ـــد.  ـــد نباش ـــای معان ـــانه ه ـــه از رس ـــتفاده ناآگاهان ـــه اس ـــازی ب ـــا نی ـــند ت ـــته باش را داش

پیشنهاد شبکه تلویزیونی اختصاصی اهل سنت 
ـــران  ـــزه مدی ـــنهاد در انگی ـــن پیش ـــدن ای ـــی ش ـــرای عملیات ـــی را ب ـــرایط فعل ـــه ش وی البت
ـــت  ـــا آی ـــنهاد را ب ـــن پیش ـــد: ای ـــی کن ـــان م ـــر نش ـــد و خاط ـــی دان ـــب نم ـــی مناس ـــانه مل رس
ـــای  ـــدازی شـــبکه ه ـــا راه ان ـــدس ب ـــدوارم آســـتان ق ـــان گذاشـــته ام و امی ا... رئیســـی درمی
ـــبکه  ـــامانه ش ـــا را در س ـــای م ـــبکه ه ـــداد ش ـــی تع ـــأ فعل ـــم خ ـــواره ای ه ـــی ماه تلویزیون
ـــز در داخـــل کشـــور  ـــرادران اهـــل ســـنت نی ـــه ب ـــد و هـــم اینک ـــران کن هـــای ماهـــواره ای جب

ـــند.  ـــی باش ـــی اختصاص ـــای تلویزیون ـــا برنامه ه ـــی ی ـــی اختصاص ـــبکه تلویزیون دارای ش
ـــتان  ـــوم شهرس ـــان و مظل ـــردم مهرب ـــت م ـــه در خدم ـــی ک ـــا زمان ـــد: ت ـــی کن ـــح م وی تصری
ـــم  ـــه خواهی ـــم ادام ـــته ای ـــته داش ـــال گذش ـــه س ـــه در س ـــی ک ـــه روال ـــتیم ب ـــان هس درمی
ـــه و  ـــه جمع ـــی، ائم ـــالت تقریب ـــی و رس ـــب وطن ـــطه تعص ـــه واس ـــز ب ـــس از آن نی داد و پ
ـــب  ـــته ترغی ـــال گذش ـــه س ـــیر س ـــن مس ـــه همی ـــاری و ادام ـــئوالن را برپافش ـــردم و مس م

ـــرد.  ـــم ک خواهی

وحدت و محبت میان شیعه و سنی 
ـــد:  ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــز در گفتگ ـــدیه نی ـــهر اس ـــنت ش ـــل س ـــه اه ـــام جمع ام
وحـــدت میـــان شـــیعه و ســـنی از قدیـــم االیـــام در شهرســـتان درمیـــان بـــوده و همـــه 
ـــد و  ـــل دارن ـــم تعام ـــا ه ـــد و ب ـــی کنن ـــرکت م ـــر ش ـــادی یکدیگ ـــم و ش ـــم غ ـــردم در مراس م

ـــود دارد.  ـــه وج ـــاد جامع ـــن آح ـــت در بی ـــدت و محب ـــای وح فض
مولـــوی ســـید احمـــد عبداللهـــی در خصـــوص اقدامـــات صـــورت گرفتـــه بـــرای تقویـــت 
ـــای  ـــا حضـــور علم ـــف در شهرســـتان ب ـــای مختل ـــش ه ـــی همای ـــه از برپای وحـــدت در منطق
ـــع  ـــا و مجام ـــون ه ـــق تریب ـــه از طری ـــاف و تفرق ـــردم از اخت ـــز م ـــنی و پرهی ـــیعه و س ش
ـــن  ـــه ســـود دشـــمن اســـت و در ای ـــه ب ـــد: تفرق ـــح مـــی کن ـــر مـــی دهـــد و تصری عمومـــی خب
ـــا  ـــت ب ـــردم در حقیق ـــوده و م ـــذار ب ـــا تاثیرگ ـــون ه ـــا در تریب ـــادی علم ـــش ارش ـــه نق رابط

ـــد.  ـــی دارن ـــر م ـــدت گام ب ـــتای وح ـــا در راس ـــی از علم تأس

اهانت به مقدسات عامل ایجاد تفرقه و نزاع 
ـــردن نقطـــه  ـــد: برجســـته ک ـــع ایجـــاد وحـــدت خاطـــر نشـــان مـــی کن ـــه موان ـــا اشـــاره ب وی ب

ـــاط مشـــترک  ـــد نق ـــد و بای ـــی زن ـــه وحـــدت آســـیب م ـــه ب ـــی در ســـطح جامع ـــای اختاف ه
بیـــن مســـلمانان را ســـرلوحه امـــور قـــرار دهیـــم. وی همچنیـــن اهانـــت بـــه مقدســـات 
ـــزاع در بیـــن افـــراد جامعـــه  ـــه وحـــدت و ایجـــاد تفرقـــه و ن یکدیگـــر را باعـــث آســـیب زدن ب
مـــی دانـــد. امـــام جمعـــه اهـــل ســـنت اســـدیه همچنیـــن تاکیـــد مـــی کنـــد: مســـئوالن هـــم 
ـــان  ـــی می ـــد و تفاوت ـــرار دهن ـــان ق ـــرلوحه کارش ـــدت را س ـــت وح ـــان تقوی ـــد در عملکردش بای

ـــود. ـــردم ش ـــی م ـــث دلگرم ـــا باع ـــوند ت ـــل نش ـــنی قای ـــیعه و س ش
وی اولیـــن آثـــار تفرقـــه را تضعیـــف امـــت اســـامی و اقتـــدار مســـلمانان مـــی دانـــد و 
ادامـــه مـــی دهـــد: تفرقـــه باعـــث کمرنـــگ کـــردن ابهـــت و هیبـــت مســـلمانان شـــده و 

دشـــمن طمـــع می کنـــد کـــه مـــی توانـــد اصـــل اســـام را از بیـــن ببـــرد. 

علمای اهل سنت مردم را از افراط گرایی بر حذر می دارند

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه علمـــای اهـــل ســـنت در شهرســـتان درمیـــان همـــه حنفـــی 
ـــراط  ـــر اف ـــد و ب ـــی ندارن ـــش وهاب ـــتان گرای ـــای شهرس ـــد: علم ـــی گوی ـــتند، م ـــب هس مذه
معتقـــد نیســـتند و مـــردم را از افـــراط گرایـــی بـــر حـــذر مـــی دارنـــد و آنهـــا را هشـــدار 

مـــی دهنـــد. 
ـــن  ـــرد خش ـــد: عملک ـــی کن ـــام م ـــا اع ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب ـــی در پاس ـــوی عبدالله مول
ـــو  ـــردم بازگ ـــرای م ـــا ب ـــط علم ـــت توس ـــش هس ـــود داع ـــه در وج ـــامی ک ـــت اس و دور از رأف

ـــد.  ـــادی ندارن ـــوده و اعتق ـــت نم ـــار برائ ـــرد اظه ـــن عملک ـــا از ای ـــود و علم ـــی ش م

نگاه

ـــات  ـــر روای ـــا ب ـــرم )ص( بن ـــر اک ـــع األول ســـالگرد والدت بیامب ـــان ۱۲ ربی ـــه می فاصل
أهـــل ســـنت تـــا ۱۷ ربیـــع األول تاریـــخ والدت رســـول ا... محمـــد)ص( بنـــا بـــر 
روایـــات موجـــود در شـــیعه از ســـوی امـــام خمینـــی )ره(، بـــه عنـــوان هفتـــه 

وحـــدت نامگـــذاری شـــده اســـت. 

علت نامگذاری هفته وحدت
ـــف  ـــت و اقشـــار و طوای ـــراد مل ـــه در ســـایه وحـــدت اف ـــاب اســـامی ك ـــروزی انق پی
ـــم  ـــلمان را فراه ـــل مس ـــدت مل ـــات وح ـــت، موجب ـــق پیوس ـــه تحق ـــام ب آن در اس
كـــرد. ایـــن وحـــدت بـــه صـــورت حركـــت و نهضـــت اســـامی علیـــه طاغـــوت و 
ـــد.  ـــامی ش ـــاب اس ـــروزی انق ـــه پی ـــر ب ـــتعمار منج ـــغالگران و اس ـــای اش ـــلطه ه س
ـــد  ـــه رش ـــدت رو ب ـــری از وح ـــدد جلوگی ـــق در ص ـــتعمارگران، از دو طری ـــل اس در مقاب

ـــد:  ـــر آمدن ـــامی ب ـــای اس ـــت ه مل
تقویت تعصب نژادی و قومی و طایفه ای یا ملی گرایی 

تحریك تعصبات فرقه ای یا شیعه و سنی

چه کسی این روزها را هفته وحدت نامید؟
ــد: »از  ــه فرمودنـ ــت خصمانـ ــن سیاسـ ــه ایـ ــش بـ ــی )ره( در واکنـ ــام خمینـ امـ
ـــنت  ـــل س ـــن اه ـــاف بی ـــاد اخت ـــر، ایج ـــم انگیزت ـــر و غ ـــاك ت ـــی خطرن ـــی گرای مل
ـــن  ـــاز بی ـــمن س ـــز و دش ـــه انگی ـــات فتن ـــای تبلیغ ـــیعیان و الق ـــا ش ـــت ب و جماع
بـــرادران اســـامی اســـت. بحمـــدا... تعالـــی در انقـــاب اســـامی ایـــران هیـــچ 
ـــار  ـــوت در كن ـــتی و اخ ـــا دوس ـــه ب ـــدارد و هم ـــود ن ـــه وج ـــن دو طایف ـــی بی اختاف
ـــمارند و  ـــی ش ـــش ب ـــران جمعیت ـــه در ای ـــنت ك ـــل س ـــد، اه ـــی كنن ـــی م ـــم زندگ ه
ـــیار  ـــایخ بس ـــا و مش ـــد و دارای علم ـــی كنن ـــت م ـــور زیس ـــاف كش ـــراف و اكن در اط
ـــای  ـــه ه ـــا نغم ـــان ب ـــم و آن ـــرادر و برابری ـــا ب ـــا آنه ـــا ب ـــرادر و م ـــا ب ـــا م ـــتند ب هس
نفـــاق افكنانـــه ای كـــه بعضـــی جنایـــت كاران و وابســـتگان بـــه صهیونیســـم و 
ـــامی  ـــور اس ـــنت در كش ـــل س ـــرادران اه ـــد. ب ـــف ان ـــد، مخال ـــوده ان ـــاز نم ـــكا س آمری
ــواه  ــزرگ خیرخـ ــیطانی بـ ــای شـ ــدرت هـ ــه قـ ــته بـ ــال وابسـ ــه عمـ ــد كـ بداننـ
مســـلمین و اســـام نیســـتند و الزم اســـت مســـلمانان از آنـــان تبـــری كننـــد و 
ـــه  ـــرادری ب ـــت ب ـــن دس ـــد. م ـــرا ندهن ـــوش ف ـــان گ ـــه آن ـــاق افكنان ـــات نف ـــه تبلیغ ب

تمـــام مســـلمانان متعهـــد جهـــان مـــی دهـــم«.
بـــر ایـــن اســـاس چـــون روز والدت پیامبـــر اكـــرم )ص( طبـــق روایـــات شـــیعه 
17 ربیـــع االول و طبـــق روایـــات بـــرادران اهـــل ســـنت 12 ربیـــع االول اســـت و 
برگـــزاری دو جشـــن چنـــدان خوشـــایند نیســـت، در 6 آذر 1360 طـــی پیامـــی از 
طـــرف قائـــم مقـــام رهبـــری روزهـــای دوازدهـــم تـــا هفدهـــم ربیـــع االول هـــر 
ســـال قمـــری بـــه عنـــوان هفتـــه وحـــدت اعـــام شـــد تـــا در ایـــران و سراســـر 
ـــم  ـــن تحكی ـــره اســـامی و جشـــن، ضم ـــاع و كنگ ـــا تشـــكیل اجتم ـــان اســـام ب جه
ـــود،  ـــك ش ـــام كم ـــی اس ـــاب جهان ـــبرد انق ـــه پیش ـــامی، ب ـــرادری اس ـــدت و ب وح
از آن زمـــان تاكنـــون در ایـــران و ســـایر كشـــورهای اســـامی هفتـــه وحـــدت بـــا 

ـــود. ـــی ش ـــزار م ـــام برگ ـــكوه تم ش

نکات مرتبط با هفته وحدت
در این رابطه توجه به نكات زیر حائز اهمیت است:

هفته وحدت و اتحاد شیعه و سنی
ـــر  ـــه ب ـــی و تکی ـــائل اختاف ـــتن مس ـــار گذاش ـــنی کن ـــیعه و س ـــدت ش ـــور از وح منظ
ـــوط  ـــائل مرب ـــر و در مس ـــا یکدیگ ـــل ب ـــا در تعام ـــرار دادن آنه ـــا ق ـــترکات و مبن مش
ـــلمانان  ـــه مس ـــه ای ک ـــه گون ـــت؛ ب ـــی اس ـــن الملل ـــه بی ـــام و صحن ـــان اس ـــه جه ب
ـــو و  ـــم س ـــام ه ـــان اس ـــائل جه ـــه در مس ـــز از تفرق ـــا پرهی ـــات و ب غ از اختاف ـــار ف
ـــامی  ـــوت اس ـــع از اخ ـــات مان ـــر اختاف ـــر دیگ ـــه تعبی ـــد. ب ـــت کنن ـــت حرک ـــم جه ه
ــای  ــن رو معنـ ــت. از ایـ ــمنان نیسـ ــر دشـ ــلمین در برابـ ــوف مسـ ــدت صفـ و وحـ
ـــادات  ـــول و اعتق ـــدن از اص ـــاه آم ـــتن و کوت ـــت برداش ـــنی دس ـــیعه و س ـــاد ش اتح
ـــری  ـــل و جهت گی ـــه تعام ـــات زمین ـــود اختاف ـــن وج ـــه در عی ـــت بلک ـــش نیس خوی
ـــن  ـــه همی ـــود دارد ب ـــا وج ـــان آنه ـــی در می ـــن الملل ـــی و بی ـــائل کل ـــان در مس یکس
ـــران موظـــف اســـت  ـــوری اســـامی ای ـــت جمه ـــون اساســـی »دول ـــق قان جهـــت مطاب
ـــد و  ـــرار ده ـــامی ق ـــل اس ـــاد مل ـــاف و اتح ـــه ائت ـــر پای ـــود را ب ـــی خ ـــت کل سیاس
کوشـــش پیگیـــر بـــه عمـــل آورد تـــا وحـــدت سیاســـی، اقتصـــادی و فرهنگـــی جهـــان 
ـــای اتحـــاد بیـــن  ـــد: »معن ـــری فرمودن اســـام را تحقـــق بخشـــد«. مقـــام معظـــم رهب
ملـــت هـــای اســـامی ایـــن اســـت کـــه در مســـائل مربـــوط بـــه جهـــان اســـام 
ـــا  ـــت ه ـــن مل ـــل ای ـــد و در داخ ـــک کنن ـــر کم ـــه یکدیگ ـــد و ب ـــت کنن ـــو حرک همس

ـــد«. ـــه کار نبرن ـــر ب ـــه یکدیگ ـــان را علی ـــای خودش ـــرمایه ه س
لزوم و ضرورت وجود هفته وحدت

ــارزه و  ــرای مبـ ــام تـــاش خویـــش را بـ ــمنان اســـام تمـ ــه دشـ ــرایطی کـ در شـ
مقابلـــه بـــا اســـام بـــه کار بســـته و آشـــکارا اعـــام مـــی کننـــد »جهـــان اســـام 
ـــت  ـــی سیاس ـــای زورآزمای ـــدان ه ـــن می ـــی از مهمتری ـــم یک ـــت و یک ـــرن بیس در ق
ـــگ  ـــورد فرهن ـــری برخ ـــع بش ـــده جوام ـــی آین ـــل اصل ـــت« و »تقاب ـــی آمریکاس خارج
ـــان  ـــه می ـــی و تفرق ـــائل اختاف ـــر مس ـــد ب ـــت« تأکی ـــی اس ـــگ غرب ـــامی و فرهن اس
ـــا  ـــد ب ـــی توانن ـــلمانان م ـــه مس ـــی ک ـــت. در زمان ـــی نیس ـــلمانان منطق ـــوف مس صف
توجـــه بـــه جمعیـــت بیـــش از یـــک میلیـــارد نفـــر و منابـــع و امکاناتـــی کـــه در 
ـــی مطـــرح  ـــن الملل ـــه بی ـــذار در صحن ـــدرت تأثیرگ ـــک ق ـــوان ی ـــه عن ـــد ب ـــار دارن اختی
ـــه هـــدر  ـــه اختافـــات و مســـائل تفرقـــه انگیـــز نتیجـــه ای جـــز ب باشـــند پرداختـــن ب

ـــت. ـــد داش ـــات، نخواه ـــن اختاف ـــمن از ای ـــتفاده دش ـــا و اس ـــرمایه ه ـــن س رفت

هفته وحدت و اخوت اسالمی
ـــده اســـت: »ان هـــذه امتکـــم امـــه واحـــده  اســـام مســـلمانان را امـــت واحـــده خوان
و انـــا ربکـــم فاعبـــدون«. و مؤمنـــان بـــرادر یکدیگـــر معرفـــی شـــده انـــد: »انمـــا 
المؤمنـــون اخـــوه فأصلحـــوا بیـــن اخویکـــم«. قـــال الصـــادق)ع( »المســـلم اخ 
المســـلم«. بنابرایـــن اختـــاف در پـــاره ای از مســـائل مانـــع اخـــوت اســـامی و 

ـــود.  ـــی ش ـــلمانان نم ـــدت مس وح
ــان  ــروان ادیـ ــا پیـ ــه بـ ــد کـ ــفارش می کنـ ــلمانان سـ ــه مسـ ــام بـ ــی اسـ وقتـ
آســـمانی و مکاتـــب دیگـــر بشـــری بـــا عـــدل و مســـالمت رفتـــار شـــود و آنـــان 
ـــه  ـــی کلم ـــوا ال ـــاب تعال ـــل الکت ـــا اه ـــل ی ـــد »ق ـــی ده ـــه م ـــترکات توج ـــه مش را ب
ســـواء بیننـــا و بینکـــم اال نعبـــد اال ا... وال نشـــرک بـــه شـــیئا وال یتخـــذ بعضنـــا 
ـــو ای  ـــلمون؛ بگ ـــا مس ـــهدوا بان ـــوا ش ـــوا فقال ـــان تول ـــن دون ا... ف ـــا م ـــا ارباب بعض
ـــت  ـــان اس ـــما یکس ـــا و ش ـــان م ـــه می ـــخنی ک ـــوی س ـــه س ـــد ب ـــاب بیایی ـــل کت اه
کـــه جـــز خداونـــد یگانـــه را نپرســـتیم و چیـــزی را همتـــای او قـــرار ندهیـــم و 
ـــرگاه  ـــرد ه ـــی نپذی ـــه خدای ـــه ب ـــدای یگان ـــر از خ ـــر را غی ـــی دیگ ـــا بعض ـــی از م بعض
ـــد  ـــلمانان نبای ـــا مس ـــلمانیم«. آی ـــا مس ـــه م ـــید ک ـــواه باش ـــد گ ـــد بگویی ـــرباز زنن س
ـــالمت  ـــا مس ـــر ب ـــا یکدیگ ـــات ب ـــذاردن اختاف ـــار گ ـــترکات و کن ـــه مش ـــه ب ـــا توج ب

و عـــدل رفتـــار کننـــد. 
بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه آنچـــه بیـــان شـــد روشـــن اســـت کـــه وحـــدت میـــان 
ـــد  ـــر چن ـــت ه ـــروری اس ـــری الزم و ض ـــامی ام ـــرق اس ـــن ف ـــاد بی ـــلمانان و اتح مس
ـــیعه  ـــق ش ـــران و مناط ـــزی ای ـــهرهای مرک ـــر در ش ـــن ام ـــت ای ـــت اهمی ـــن اس ممک
ـــیعیان  ـــه ش ـــی ک ـــران و نقاط ـــرزی ای ـــق م ـــا در مناط ـــد ام ـــوس نباش ـــین محس نش
ـــن  ـــه بی ـــن در صحن ـــد همچنی ـــی کنن ـــی م ـــر زندگ ـــار یکدیگ ـــنن در کن ـــل تس و اه
المللـــی و مناســـبات کشـــورهای اســـامی بـــا یکدیگـــر وحـــدت و اتحـــاد بیـــن 
ـــل  ـــی قاب ـــه خوب ـــر ب ـــن ام ـــت ای ـــروری و اهمی ـــات ض ـــز از اختاف ـــلمین و پرهی مس
ـــن  ـــاف بی ـــروز اخت ـــد: »ام ـــه فرمودن ـــن زمین ـــی )ره( در ای ـــت.امام خمین درک اس
ـــه  ـــد و ن ـــاد دارن ـــه مذهـــب شـــیعه اعتق ـــه ب ـــی اســـت کـــه ن ـــع آنهای ـــه نف ـــا ب ـــا تنه م
ـــه آن  ـــد ن ـــن باش ـــه ای ـــد ن ـــی خواهن ـــا م ـــرق، آنه ـــایر ف ـــا س ـــی و ی ـــب حنف ـــه مذه ب

ـــد«. ـــاف بیندازن ـــا اخت ـــما و م ـــن ش ـــه بی ـــد ک ـــی دانن ـــور م ـــن ط راه را ای
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وی تاکیـــد مـــی کنـــد: علمـــا از طریـــق تریبون هـــای نمازجمعـــه و مجامـــع دیگـــر بـــه 
ـــامی و  ـــت اس ـــاف رأف ـــردی خ ـــا عملک ـــرادی ب ـــب اف ـــه فری ـــد ک ـــی کنن ـــزد م ـــردم گوش م
ـــن  ـــوش بی ـــا خ ـــه آنه ـــبت ب ـــم نس ـــردم ه ـــد و م ـــت را نخورن ـــر رحم ـــاف روش پیامب خ

ـــتند.  نیس

عزت مسلمانان در گرو عمل به قرآن است 
ـــه  ـــل ب ـــند در عم ـــته باش ـــزت داش ـــند ع ـــته باش ـــر خواس ـــردم اگ ـــد: م ـــی کن ـــح م وی تصری
ـــرادری  ـــه ب ـــرآن مســـلمانان را ب ـــرآن اســـت کـــه باعـــث وحـــدت مـــی شـــود و دســـتورات ق ق

ـــت.  ـــته اس ـــذر داش ـــر ح ـــه ب ـــرده و از تفرق ـــر ک ـــاد ام و اتح

وحدت شهرستان زبانزد خاص و عام 

امـــام جمعـــه شـــهر قهســـتان نیـــز در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز، وحـــدت شهرســـتان 
ـــرادران شـــیعه  ـــه ب ـــد: سالهاســـت ک ـــد و مـــی گوی ـــام مـــی دان ـــزد خـــاص و ع ـــان را زبان درمی
و ســـنی در کنـــار یکدیگـــر زندگـــی مـــی کننـــد و تابحـــال اختافـــی کـــه منشـــأ ســـنی 
و شـــیعه داشـــته باشـــد نداشـــته ایـــم و عـــاوه بـــرآن شهرســـتان درمیـــان شهرســـتان 
ـــه  ـــم ک ـــراب داری ـــام س ـــه ن ـــتایی ب ـــتان روس ـــش قهس ـــه در بخ ـــرا ک ـــت چ ـــب هس دارالتقری
ـــد و  ـــار هـــم مســـالمت آمیـــز زندگـــی مـــی کنن در آن عـــرب و فـــارس، شـــیعه و ســـنی در کن
ـــه هـــم وابســـته هســـتند  ـــوده و ب ـــوم و خویـــش ب ـــا هـــم ق ـــد بلکـــه ب هیـــچ اختافـــی ندارن

ـــن  ـــاله وحـــدت بیشـــتری بی ـــر س ـــن وحـــدت تشـــدید شـــده و ه ـــاب ای ـــروزی انق ـــا پی و ب
شـــیعه و ســـنی احســـاس می شـــود. 

موقوفات اهل سنت برای عزاداری

 امام حسین)ع( 

حجـــت االســـام مصیـــب خزاعـــی ادامـــه می دهـــد: بـــرادران در جلســـات یکدیگـــر در 
شـــادی و عـــزا شـــرکت مـــی کننـــد و در بســـیاری از مناطـــق ســـنی نشـــین موقوفاتـــی 
ــنت در  ــرادران اهل سـ ــی از بـ ــم و خیلـ ــین)ع( داریـ ــام حسـ ــزاداری امـ ــوص عـ در خصـ
ـــای  ـــن معن ـــد و ای ـــده ان ـــرف ش ـــا مش ـــفر کرب ـــه س ـــیعیان ب ـــار ش ـــر در کن ـــای اخی ـــال ه س

واقعـــی اتحـــاد اســـت کـــه هـــم اکنـــون برقـــرار می باشـــد. 

زندگی بر مبنای وحدت 
ـــرای تقویـــت وحـــدت در شهرســـتان  ـــه اقدامـــات انجـــام شـــده ب وی در پاســـخ بـــه ســـوالی ب
اشـــاره مـــی کنـــد و مـــی افزایـــد: در جلســـات مختلـــف در مناســـبت هـــای گوناگـــون 
ـــم  ـــتاها گرده ـــا روس ـــهر ی ـــاجد ش ـــی از مس ـــم دریک ـــار ه ـــرادران شـــیعه و ســـنی در کن ب
آمـــده و بـــه برگـــزاری برنامـــه مـــی پردازنـــد و زندگـــی در شهرســـتان درمیـــان برمبنـــای 
وحـــدت برقـــرار مـــی باشـــد و همیـــن کـــه اختافـــی نداریـــم یعنـــی از انجـــام هرگونـــه 

ـــت.  ـــده اس ـــی نش ـــد کوتاه ـــی کن ـــک م ـــدت کم ـــه وح ـــه ب ـــی ک اقدام

بی عدالتی از موانع وحدت 
ـــی عدالتـــی نامیـــده مـــی  ـــد کـــه ب ـــع وحـــدت را انجـــام اقداماتـــی مـــی دان وی یکـــی از موان
ـــه یـــک منطقـــه خـــوب خدمـــت شـــود و یـــک منطقـــه اصـــا فرامـــوش شـــود  شـــود. مثـــا ب
ـــی  ـــای ب ـــتخدام ه ـــد و اس ـــدت می کاه ـــار وح ـــی از عی ـــی عدالت ـــد: ب ـــی کن ـــح م و تصری
ـــاز  ـــع نی ـــه در مواق ـــی ک ـــول های ـــع آوری رأی ، ق ـــرای جم ـــا ب ـــان رأی گیری ه ـــه در زم روی
ـــران  ـــی مدی ـــه برخ ـــی ک ـــدگاه های ـــود و دی ـــی ش ـــوش م ـــد فرام ـــده و بع ـــردم داده ش ـــه م ب
ـــی عدالتـــی  ـــه ب ـــد کـــه منجـــر ب ـــد و اعمـــال مـــی کنن چـــه شـــیعه و چـــه ســـنی در اداره دارن

ـــود.  ـــی ش ـــوب م ـــدت محس ـــع وح ـــی از موان ـــود همگ ـــی ش م
ـــام  ـــون و ســـخنان و اندیشـــه هـــای ام ـــه اعمـــال قان امـــام جمعـــه شـــهر قهســـتان توجـــه ب
ـــه  ـــه در مرحل ـــد: البت ـــی ده ـــه م ـــد و ادام ـــی دان ـــدت م ـــت وح ـــب تقوی ـــری را موج و رهب
ـــه  ـــت در مدین ـــدای بعث ـــدا)ص( در ابت ـــول خ ـــش رس ـــدت بخ ـــات وح ـــه اقدام ـــه ب اول توج

ـــت.  ـــر اس ـــدت موث ـــت وح ـــد، در تقوی ـــام دادن ـــه انج ـــی ک ـــیاری از صلح های و بس

جلوگیری از نفوذ تفکرات افراطی

 هوشیاری علما را می طلبد 

ـــد و از فرهنـــگ بســـیار  ـــاب مـــی خوان ـــرادران شـــیعه و ســـنی را در منطقـــه ن وی تفکـــرات ب
ـــته  ـــر داش ـــه واردات تفک ـــارج از منطق ـــر خ ـــد: اگ ـــی گوی ـــد و م ـــی کن ـــاد م ـــردم ی ـــوب م خ
ـــدارد  ـــی ن ـــن فرق ـــود و ای ـــی ش ـــگ م ـــردم کمرن ـــت م ـــگ و دیان ـــن فرهن ـــا ای ـــیم قطع باش
ـــر  ـــند تفک ـــب باش ـــد مواظ ـــه بای ـــروزه هم ـــذا ام ـــد ل ـــی باش ـــنی افراط ـــا س ـــیعه ی ـــه ش ک
شـــیعه انگلیســـی کـــه در آن ســـب هســـت و تفکـــر ســـنی انگلیســـی کـــه در آن تکفیـــر 
ـــرای  ـــی ب ـــچ راه ـــس هی ـــر نح ـــا آن تفک ـــه ب ـــرا ک ـــود چ ـــه وارد نش ـــن منطق ـــه ای ـــت ب هس
ـــر از ورود عناصـــر افراطـــی از هـــر  ـــا اگ ـــی م ـــد و مســـئوالن امنیت ـــی نخواهـــد مان اتحـــاد باق
ـــیم و  ـــب باش ـــد مواظ ـــم بای ـــی ه ـــئوالن فرهنگ ـــا مس ـــد م ـــی کنن ـــری م ـــه جلوگی دو فرق
ـــن  ـــد و ای ـــه ورود کن ـــه منطق ـــت ب ـــی هس ـــه افراط ـــه ای ک ـــرا منطق ـــگ ف ـــم فرهن نگذاری
فرهنـــگ اصیـــل را از بیـــن ببـــرد و ایـــن هوشـــیاری علمـــای فریقیـــن را مـــی طلبـــد و 
نبایـــد بـــه چنـــد تـــا جلســـه هـــم اکتفـــا کـــرد بلکـــه مـــا بایـــد دنبـــال وحـــدت عملـــی 
ـــد  ـــروز در بع ـــیم و ام ـــم باش ـــار ه ـــز در کن ـــالمت آمی ـــا مس ـــه ه ـــی زمین ـــیم و در تمام باش
ـــت  ـــور مقاوم ـــه ای مح ـــد منطق ـــت و در بع ـــب اس ـــان دارالتقری ـــتان درمی ـــک شهرس کوچ

ـــت. ـــاد اس ـــور اتح مح

امنیت و آرامش در سایه وحدت 
امـــام جمعـــه موقـــت اهـــل ســـنت شـــهر طبـــس مســـینا نیـــز در گفتگـــو بـــا درمیـــان 
ـــوب  ـــان مطل ـــرادران تســـنن و تشـــیع شهرســـتان درمی ـــان ب ـــد: وحـــدت می ـــی گوی ـــروز م ام
ـــرادران خـــود در تمـــام مراســـم و جلســـاتی کـــه از ســـوی  اســـت و مـــردم یکپارچـــه همـــراه ب
ـــد و همـــه خواهـــان امنیـــت و آرامـــش هســـتند  ـــزار مـــی شـــود شـــرکت مـــی کنن نظـــام برگ
ـــان اینکـــه  ـــا بی ـــوی ســـید محمـــد حســـینی ب کـــه در ســـایه وحـــدت ایجـــاد مـــی شـــود. مول
ـــوده و  ـــوت نم ـــدت دع ـــه وح ـــردم را ب ـــاجد م ـــه و مس ـــاز جمع ـــون نم ـــق تریب ـــا از طری علم
ـــا  ـــام ب ـــدر اس ـــلمانان از ص ـــد: مس ـــی ده ـــه م ـــد، ادام ـــی دارن ـــذر م ـــزاع برح ـــاف و ن از اخت
ـــنگر و  ـــوان روش ـــه عن ـــا ب ـــم علم ـــروز ه ـــد و ام ـــق آین ـــرکین فای ـــر مش ـــتند ب ـــدت توانس وح
ـــه  ـــی توصی ـــی و یکپارچگ ـــدت، همدل ـــه وح ـــان را ب ـــات آن ـــام جلس ـــردم در تم ـــای م راهنم

ـــد.  ـــی کنن م

بی عدالتی به جامعه ضربه می زند 
ـــر  ـــد: اگ ـــی گوی ـــا م ـــه نهاده ـــئوالن و هم ـــوی مس ـــت از س ـــت عدال ـــر رعای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
بـــی عدالتـــی از طـــرف مســـئوالن و حتـــی روحانیـــون دیـــده شـــود بـــه جامعـــه ضربـــه 
مـــی زنـــد. مولـــوی حســـینی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نـــگاه مـــردم بـــه مســـئوالن اســـت، 
ـــا  ـــه وجـــود دارد و علم ـــد: در حـــال حاضـــر وحـــدت و یکپارچگـــی در منطق ـــی کن ـــح م تصری
و مســـئوالن، موانـــع را از ســـر راه برداشـــته انـــد. وی برعمـــل بـــه وعـــده هـــا از ســـوی 

ـــان را در  ـــده هایش ـــد وع ـــئوالن بای ـــد: مس ـــی افزای ـــوده و م ـــد نم ـــا تاکی ـــئوالن و علم مس
عمـــل، رفتـــار و کـــردار پیـــاده کننـــد تـــا مـــردم اعتمـــاد کننـــد و دشـــمن نتوانـــد ســـوء 

ـــد.  ـــتفاده کن اس

تعصبات بی جا در بکارگیری نیروها برداشته شود 
ـــا و  ـــوی علم ـــی از س ـــه کوتاه ـــینا هرگون ـــس مس ـــنت طب ـــل س ـــت اه ـــه موق ـــام جمع ام
ـــی  ـــام م ـــد و اع ـــی دان ـــردم و مســـئوالن م ـــن م مســـئوالن را مســـبب ایجـــاد خدشـــه در بی
ـــری  ـــر مدی ـــود و اگ ـــته ش ـــا در ادارات برداش ـــری نیروه ـــا در بکارگی ـــی ج ـــات ب ـــد: تعصب کن
توانـــا در بیـــن بـــرادران اهـــل ســـنت وجـــود دارد بایـــد بـــا دیـــد وســـیع و ســـعه صـــدر 
ـــر اینصـــورت مـــردم  ـــن نیروهـــا اســـتفاده شـــود، در غی ـــع برداشـــته شـــده و از وجـــود ای موان

ـــوند.  ـــی ش ـــا م ـــی اعتن ـــم ب ـــی دهی ـــعار م ـــه در ش ـــدت ک ـــه وح ـــبت ب نس
ـــل  ـــرادران اه ـــه از ب ـــی ک ـــه از زمان ـــد ک ـــی کن ـــاره م ـــم اش ـــاله ه ـــن مس ـــه ای ـــه ب وی البت
ـــد: از  ـــی گوی ـــد و م ـــری دارن ـــد بازت ـــردم دی ـــده م ـــتفاده ش ـــا اس ـــری نیروه ـــنت در بکارگی س
ـــیدگی  ـــان رس ـــورت یکس ـــه ص ـــتاها ب ـــه روس ـــم در هم ـــانی ه ـــک رس ـــات و کم ـــر امکان نظ
ــدت  ــاله وحـ ــه مسـ ــه بـ ــث خدشـ ــوند باعـ ــل شـ ــی قایـ ــر تفاوتـ ــی اگـ ــود ولـ ــی شـ مـ

خواهدشـــد. 
ـــی  ـــده نم ـــان دی ـــتان درمی ـــدت در شهرس ـــع وح ـــر موان ـــال حاض ـــه در ح ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــی  ـــه م ـــه در جامع ـــا در خصـــوص پیامدهـــای تفرق ـــگار م ـــه ســـوال خبرن شـــود، در پاســـخ ب
ـــزد و  ـــی ری ـــم م ـــه ه ـــه ب ـــش جامع ـــت و آرام ـــد امنی ـــود آی ـــه وج ـــه ب ـــر تفرق ـــد: اگ گوی

ـــد.  ـــه دهن ـــود ادام ـــره خ ـــی روزم ـــه زندگ ـــد ب ـــی توانن ـــردم نم م
وی بیـــان مـــی کنـــد: بایـــد از کشـــورهای همجـــوار همچـــون عـــراق و ســـوریه 
درس گرفـــت کـــه دشـــمن بـــا ایجـــاد تفرقـــه در بیـــن آنهـــا منابـــع و ذخایـــر 
ــد.  ــی زنـ ــه مـ ــان ضربـ ــه آنـ ــز بـ ــوی نیـ ــر معنـ ــرده و از نظـ ــود کـ ــا را نابـ ــادی آنهـ  مـ
مولـــوی حســـینی در پاســـخ بـــه ســـوال دیگـــر خبرنـــگار مـــا در خصـــوص میـــزان نفـــوذ 
وهابیـــت در جامعـــه مـــی گویـــد: ایـــن تفکـــر در شهرســـتان وجـــود نـــدارد و از قدیـــم 
االیـــام و از بـــدو انقـــاب بـــرادران اهـــل تشـــیع و تســـنن بـــا دیـــد بـــاز در کنـــار هـــم 

زندگـــی مـــی کننـــد و در مراســـم غـــم و شـــادی هـــم شـــریک هســـتند. 
ـــد:  ـــی کن ـــان م ـــتند، بی ـــتان آگاه هس ـــای شهرس ـــان و علم ـــه روحانی ـــد براینک ـــا تاکی وی ب
ـــی  ـــه تفکرات ـــش ب ـــردم را از گرای ـــر م ـــس دیگ ـــه و مجال ـــون نمازجمع ـــق تریب ـــا از طری علم

ـــد. ـــی دارن ـــذر م ـــد، برح ـــی کن ـــاد م ـــه ای ایج ـــامی خدش ـــه اس ـــه در جامع ک

برگزاری یادواره شهید آبروی کوچه افتخار محله
برگزاری جشن وحدت در مسجد محمد رسول ا...)ص( شهر اسدیه  به یاد شهید غالمحسین احمد زاده در طبس مسینا 
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هفته وحدت گرامی باد

ـــور  ـــم حض ـــدت تقدی ـــه وح ـــوص هفت ـــت در خص ـــدی طریق ـــروده محمدمه ـــر س ـــعر زی ش
ـــردد: ـــی گ م

بخوان نام زیبـای پروردگار                               که بعد از خـدا نام آموزگار
محّمـد)ص( نکو گشت نزد خدا                         نه در  نزد  او ، نزد اهل وفـا

پیمبـر،  بود مشعل تابناک                            نماد شریعت درین خاک پاک
محّمـد) ص (  ُبود خاتم المرسلین                    امین خـدا، آسمان و زمین

محّمـد) ص (  ُبود علم را رهنمون                      به خیل بشر از قدیم و کنون
بفرمود آن رادمرد عرب                                 که باشد کامش، پیامی زِ  َرب

منم شهر علم و علی) ع ( باب آن                     علِی )ع ( ولی باشد ارباب آن
چو حرفی بیاموزم، از آدمی                              بر او برفشـانم همه عالمی

بیاموزَدم گر ز حکمت َنمی                               همه عمر باشـم بر او همدمی
پیمبر، بهین رهبر دانش است                           به خلق جهان گوهر بینش است

محّمـد) ص ( چراغ ره مردم است                      که بی نور او اهل عالم گم است
پیمبـر، بود روشنی بخش جان                        جها ن روشن از نور پیغمبران
به یاد محّمد)ص( روان شـاد کن                    فراموش یادش ز  یادت مکن

بود معدن علم ایزد، نبی)ص(                          بر کشتی آنجـا که خواهد وصی
محمد فروغی است عالم فـروز                         ” فروغی که هـرگز نیفتد ز سوز”

َهمی بر فروز که گرمی دهـد                             به سنگین دالن درس نرمی دهد
نجوید بجز یک دل حق شناس                          خداوند حق را نماید سپاس

به کعبه به مکـه به فرزانگی                             مدینـه نگین فروزندگی
همان خانه ارجمند و شگفت                        به شهـر مدینه جهانی  ِنهفت

پیمبر بلنداختری روشن است                           جهانی ز نور رخش گلشن است
جهان خرم از عشق پیغمبریست                       من آن عشق می بویم آن عنبریست

چهل سالم آموزگاریست کار                             مرا عشق آموزگاریست یار
“طریقت ” سپاس پیمَبر بگوی                         به َامر خداوند راهش بپوی 

د) ص ( بی گمان               هست نقش جمله پیغمبران ـّ در جهان نقش محم
حی داور دادش این نقـش عظیم                     تا بشوید سعی شیطـان رجیم

از برای رونق بازار شمـع                                  افضل ااَلعمال در او گشت جمع
شد عیـان پاکیزه رخساری نکو                          گنبـد خضرا َاسرارش بگو

آیه فتح و یزَکیهـم ز رب                                  فکر تعـلیم خایق زیر لب
خود رها بر خدمت مردم بسی                          این نیـاید بی دریغ از هر کسی
انبیا هر یک بشارت داده اند                            مصطفی را در حد یث آورده اند
چون محّمد) ص ( وارث نقشی نکوست             بر سریر معرفت مأوای اوست

گر به َامرش عـالمی دانا شود                           آدمی فـرزانه و  برنا شود
امتی را کرده گویا رستگـار                                ملتی دارد، همیشه برقـرار

هرچه باید برفروزد از ضمیر                              می رساند بر صغیـر  و  بر کبیر
هر َدم این ره توشه می گردد به پا                     خوشه از گندم برویاند، خدا

بنـده حق اند مردان خدا                                 ذکر حق دارند تا روز جزا
کردگارا، کردگاری کرده ای                               پیک رحمت را تو یاری کرده ای
مزد اگر بسیار و کار آسان بدی                                 ِکی ابوالقاسم مقام این سان شدی

ای رضای حق، قرین کار تو                               دولت جاوید نرم افزار تو
ـِزد در رهبری                   مطلق پیغمبـران، پیغمَبری حق، محّمد)ص( را س

گردش چرخ و فلک باطل مدان                            با محّمد)ص( می شود کامـل جهان
از صفات فطرت و روح و روان                          نقش استـاد اَزل کامل بدان
گر ِو را نام محّمـد) ص ( داده اند                     ِاسم َاحمـد را مجدد داده اند

اِ سم اَحمد بر ابوالقاسم نهـاد                                  مهدی)عج( از نیک اختر قائم نهاد
ای کریم پاک، کامل داوری                            خاتم ختم رسل، پیغمبـری
فخـر عالم گشت نیکو اختری                          اختـران آسمان را سروری

ای ” طریقت ” آفرین گو آفرین                         آفرین، بر آن پیمبر آفرین

کادوپیچ
ـــرگ  ـــه ب ـــرش ب ـــد، زی ـــش را کن ـــن برگ ـــد. اولی ـــم دی ـــک کل ـــار ی ـــن ب ـــرای اولی ـــخصی ب ش

ـــر و... ـــرگ دیگ ـــه ب ـــرگ ی ـــر آن ب ـــید و زی ـــری رس دیگ
با خودش گفت: حتما یک چیز مهمیه که اینجوری کادوپیچش کردن...! 

ـــوی  ـــزی ت ـــه چی ـــد ک ـــه ش ـــد متوج ـــام ش ـــا تم ـــرگ ه ـــید و ب ـــش رس ـــه ته ـــی ب ـــا وقت ام
ـــت... ـــرگ هاس ـــن ب ـــه ای از ای ـــم مجموع ـــه کل ـــده، بلک ـــان نش ـــا پنه اون برگه

داستان زندگی هم مثل همین کلم هست! 
ـــرف  ـــزی آن ط ـــم چی ـــی کنی ـــر م ـــم و فک ـــی زنی ـــد ورق م ـــد تن ـــی را تن ـــای زندگ ـــا روزه م
ـــم  ـــد دریابی ـــه بای ـــت ک ـــزی اس ـــا آن چی ـــن روزه ـــه همی ـــده، درحالیک ـــان ش ـــا پنه روزه

ـــم. ـــش کنی و درک
مـــا دیـــر مـــی فهمیـــم کـــه بیشـــتر غصه هایـــی کـــه خوردیـــم، نـــه خوردنـــی بـــود نـــه 

پوشـــیدنی، فقـــط دور ریختنـــی بـــود.

اولین روز دبستان
ـــرات  ـــرد ای خاط ـــرد/ بازگ ـــدان بازگ ـــاد و خن ـــا ش ـــی ه ـــرد/ کودک ـــتان بازگ ـــن روز دبس اولی
ـــن  ـــادگاران که ـــد/ ی ـــی زیباترن ـــرات کودک ـــی/ خاط ـــای چوبک ـــب ه ـــوار اس ـــر س ـــی/ ب کودک
ــود/درس  ــارا داده بـ ــه سـ ــا بـ ــود/ آب را بابـ ــاده بـ ــال اول سـ ــای سـ ــد/ درس هـ ماناترنـ
ـــم  ـــب خان ـــی کوک ـــوس/ روز مهمان ـــکار و دزد چاپل ـــه م ـــروس/ روب ـــاه و خ ـــوز روب پند آم
ـــل  ـــود/ فی ـــوش ب ـــککی باه ـــی گنجش ـــت/ کاکل ـــدم اس ـــان گن ـــوی ن ـــر از ب ـــفره پ ـــت/ س اس
ـــن  ـــی پیراه ـــز عل ـــدید/ ری ـــرمای ش ـــوز و س ـــود س ـــا وج ـــود/ ب ـــوش ب ـــش م ـــی برای نادان
از تـــن مـــی دریـــد/ تـــا درون نیمکـــت جـــا مـــی شـــدیم/ مـــا پـــر از تصمیم کبـــری 
ـــتیم/ ـــی داش ـــرخ الک ـــراش س ـــک ت ـــتیم/ ی ـــی داش ـــا ک ـــی ز پ ـــن های ـــاک ک ـــدیم/ پ میش

ــت/  ــش درد داشـ ــه هایـ ــمان از حلقـ ــت/ دوشـ ــگ زرد داشـ ــه رنـ ــی بـ ــان چفتـ کیفمـ
گرمـــی دســـتان مـــا از آه بـــود/ بـــرگ دفترهـــا بـــه رنـــگ کاه بـــود/ مانـــده در گوشـــم 
صدایـــی چـــون تگـــرگ/ خـــش خـــش جـــاروی بابـــا روی بـــرگ/ همکاســـی های مـــن 
یـــادم کنیـــد/ بازهـــم در کوچـــه فریـــادم کنیـــد/ همکاســـی های درس و رنـــج و کار/  
ـــود  ـــودن ب ـــع ب ـــود/ جم ـــی نب ـــگ تفریح ـــز زن ـــه دار/ کاش هرگ ـــای وصل ـــای جامه ه بچه ه
ــودک  ــک روز کـ ــل یـ ــدیم/ الاقـ ــک می شـ ــاز کوچـ ــد بـ ــود/ کاش می شـ ــی نبـ و تفریقـ
می شـــدیم/ یـــاد آن آمـــوزگار ســـاده پوش/ یـــاد آن گچ هـــا کـــه بـــودش روی دوش/ ای 
معلـــم یـــاد و هـــم نامـــت بخیـــر/ یـــاد درس آب و بابایـــت بخیـــر/ ای دبســـتانی ترین 

احســـاس مـــن/ بازگـــرد ایـــن مشـــق ها را خـــط بـــزن.

خواندنی

تاکید امامان جمعه تشیع و تسنن شهرستان درمیان بر ارائه خدمت بی منت به مردم 

بی عدالتی از عیـار وحـدت می کاهد 
عقب ماندگی و خشنودی دشمن ارمغان تفرقه بین مسلمانان است

غرفه تولیدات و محصوالت درمیان
 در نمایشگاه توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری استان

حضور در دوره توانمندسازی فرماندهان پایگاهای کشور



روش های پیشگیری و درمان 
سقط جنین در دام

درمیان امروز - ســـبزه کار
ســـقط جنیـــن عارضـــه ای اســـت كـــه دام مـــاده قـــادر بـــه نگهـــداری 
ــاط  ــن ارتبـ ــد و در ایـ ــی نمایـ ــع مـ ــدن دفـ ــوده و آن را از بـ ــن نبـ جنیـ
عوامـــل عفونـــی و غیـــر عفونـــی مـــی تواننـــد منجـــر بـــه ســـقط جنیـــن 

شـــوند.
کارشـــناس مدیریـــت جهادکشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان در ایـــن 
ـــی  ـــل عفون ـــه عوام ـــت: از جمل ـــروز گف ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــه در گفتگ زمین
ایجادكننـــده ســـقط جنیـــن, كامپیلوباكترفتـــوس )ویبریـــو فتـــوس( 
ــپیروز،  ــك، لپتوسـ ــن آنزئوتیـ ــقط جنیـ ــل سـ ــتیس )عامـ ــا پسـ كالمیدیـ
بروســـلوز ) گونـــه بروســـال اوویـــس، عامـــل ایجـــاد كننـــده تـــورم 
ـــل  ـــگ و از عوام ـــو تان ـــوردر دیزیزوبل ـــو، ب ـــب كی ـــا ( ت ـــم در قوچه اپیدیدی
ـــمومیت  ـــه ای و مس ـــای تغذی ـــه و كمبوده ـــوان ضرب ـــی ت ـــی م ـــر عفون غی

حاصلـــه از گیاهـــان ســـمی را نـــام بـــرد.  
ـــه  ـــا 3 هفت ـــه ت ـــی ك ـــن های ـــقط جنی ـــیوع س ـــزود: ش ـــد اف ـــرداد فرهمن مه
ـــی  ـــواد غذای ـــای م ـــل كمبوده ـــه دلی ـــب ب ـــد اغل ـــی دهن اول آبســـتنی رخ م
و یـــا ناشـــی از اســـترس اســـت كـــه معموالً تـــا میـــزان 25 درصـــد مـــی 
ـــی  ـــزان 1/5 ال ـــش از می ـــای بی ـــن ه ـــقط جنی ـــرد: س ـــح ک ـــد. وی تصری رس
2 و حتـــی 5 درصـــد عـــادی بـــوده و چنانچـــه ایـــن میـــزان بـــه حـــدود 
ـــورت  ـــورد آن ص ـــتی الزم در م ـــدام بهداش ـــد. و اق ـــد برس ـــی 30 درص 20 ال
نگیـــرد مـــی توانـــد تـــا میـــزان 80درصـــد پیشـــرفت نمایـــد كـــه از ایـــن 
ـــود.  ـــی ش ـــداری م ـــتی در دام ـــادی و بهداش ـــارات اقتص ـــث خس ـــر باع نظ
 وی بـــا اشـــاره بـــه دســـتور العمـــل اجرایـــی پیرامون ســـقط جنین در گوســـفندان 
ـــاد الزم  ـــاق افت ـــن اتف ـــقط جنی ـــه ای س ـــه در گل ـــد: چنانچ ـــی ده ـــه م ادام

ـــود.  ـــه ش ـــی توج ـــه نكات ـــت ب اس
ـــه  ـــد از بقی ـــوده ان ـــن نم ـــقط جنی ـــه س ـــی ك ـــش های ـــرد: می ـــالم ک وی اع

ـــوند.  ـــدا ش ـــه ج ـــود در گل ـــای موج دام ه
وی تصریـــح کـــرد: جنیـــن هـــای ســـقط شـــده و بـــره هایـــی كـــه مـــرده 
متولـــد شـــده انـــد جمـــع آوری و بـــرای ارســـال بـــه مركـــز تشـــخیص 
آزمایشـــگاهی دامپزشـــكی، ســـوزاندن و یـــا دفـــن كـــردن آنـــان آمـــاده 
گردنـــد بـــه طـــوری كـــه در ایـــن مرحلـــه مراقبـــت هـــای بهداشـــتی از 
ـــتكش  ـــا از دس ـــرد و حتم ـــام گی ـــوده انج ـــواد آل ـــه م ـــت كاری ب ـــر دس نظ
ــود و  ــوش نشـ ــز فرامـ ــا هرگـ ــت هـ ــوی دسـ ــده و شستشـ ــتفاده شـ اسـ
ـــا  ـــش ه ـــدازی می ـــره ان ـــا ب ـــاس ب ـــد در تم ـــتن نبای ـــان آبس ـــن زن همچنی

قـــرار گیرنـــد. 
ـــی  ـــای كنترل ـــی و راهه ـــخیص احتمال ـــورد تش ـــرد: در م ـــه ک ـــد اضاف فرهمن
الزم اســـت بـــا دامپزشـــك معالـــج مشـــورت كـــرده و در صـــورت لـــزوم 
ـــقط  ـــز دام س ـــده و نی ـــده ش ـــرده زایی ـــره م ـــن و ب ـــال جنی ـــه ارس ـــبت ب نس

ـــود.  ـــدام ش ـــگاهی  اق ـــخیص آزمایش ـــز تش ـــه مرك ـــرده ب ك
ــرد:  ــان اعالم کـ ــتان درمیـ ــاورزی شهرسـ ــت جهادکشـ ــناس مدیریـ کارشـ
ـــه  ــرده زا ب ــره مـ ــراه بـ ـــه همـ ـــده ب ــقط ش ــن سـ ـــه جنیـ ــی ك هنگامـ
آزمایشـــگاه تشـــخیص ارســـال مـــی گـــردد، گفـــت: میـــزان دقـــت 
ـــده  ـــقط ش ـــوس س ـــط فت ـــه فق ـــود ك ـــد ب ـــی خواه ـــر زمان ـــخیص 4 براب تش

ــتاده مـــی شـــود. فرسـ

درمیان امروز - دهقانی
یکـــی از آفـــات مکنـــده درختـــان میـــوه در شهرســـتان درمیـــان 
شپشـــک هـــای نباتـــی هســـتند کـــه بیـــن کشـــاورزان بـــه 
ــان  ــزارش درمیـ ــه گـ ــتند. بـ ــروف هسـ ــون معـ ــای گوناگـ نام هـ

ــروز، امـ
ـــه تنهـــا در شهرســـتان درمیـــان  یکـــی از مشـــکالت کشـــاورزی کـــه ن
ـــی  ـــرد فن ـــدم کارب ـــاورزان رواج دارد ع ـــن کش ـــور بی ـــه در کل کش بلک
ـــام  ـــاورزان ن ـــال کش ـــوان مث ـــه عن ـــت ب ـــاورزی اس ـــات کش اصطالح
آفـــات را بـــر اســـاس رنـــگ آن آفـــت نـــام گـــذاری مـــی کننـــد و 
یـــا اینکـــه کودهـــا را بـــا نـــام ســـیاه و ســـفید مـــی شناســـند و 
ـــه  ـــاوت ک ـــرد متف ـــا کارب ـــون و ب ـــای گوناگ ـــود کوده ـــم وج ـــه رغ ب
ـــوز  ـــان دارد هن ـــد و مقاومـــت درخت نقـــش مهمـــی در افزایـــش تولی
ـــی  ـــتعمال م ـــفید را اس ـــیاه و س ـــدوی س ـــات ب ـــاورزان اصطالح کش
کننـــد در صورتـــی کـــه مـــا ایـــن روزهـــا شـــاهدیم هیـــچ کـــس 
ـــد  ـــتفاده کن ـــفید اس ـــیاه و س ـــون س ـــت از تلویزی ـــر نیس ـــی حاض حت
ولـــی کشـــاورزی در کشـــور مـــا هنـــوز ســـیاه و ســـفید و برفکـــی 

ـــت. اس
مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان در گفتگـــو بـــا 
ــدود25-20  ــروز، در توضیـــح شپشـــک ها گفـــت: حـ ــان امـ درمیـ
گونـــه شپشـــک گیاهـــی وجـــود دارنـــد و عمدتـــا در 2 خانـــواده 

پراکنـــده مـــی باشـــند.

شپشک های سپردار
ـــک های  ـــزود: یـــک خانـــواده شپش وحیـــد ضیائیـــان احمـــدی اف
ــب  ــه اغلـ ــتند کـ ــی )Diaspididae( هسـ ــام علمـ ــا نـ ــپردار بـ سـ
دارای ســـپری ســـخت و بـــا رنـــگ هـــای مختلـــف مـــی باشـــند، 
ایـــن حشـــرات حرکـــت نمـــی کننـــد و ماننـــد زگیـــل بـــه تنـــه 
ـــا  ـــث سرخشـــکیدگی شـــاخه ه ـــد و باع ـــی گردن ـــان متصـــل م درخت

می شـــوند.

شپشک های نرم تن
ـــام  ـــا ن ـــن ب ـــرم ت ـــک های ن ـــواده دوم شپش ـــرد: خان ـــه ک وی اضاف
ــپر  ــود سـ ــه خـ ــر روی تنـ ــه بـ ــتند کـ ــی )Lecanidae( هسـ علمـ
ـــد و  ـــی کنن ـــح م ـــگ ترش ـــفید رن ـــودر س ـــا پ ـــه گاه ـــازند بلگ نمی س
یـــا ماننـــد شپشـــک نخـــودی بـــه بـــدون پوشـــش هســـتند کـــه ایـــن 
ـــوند.  ـــی ش ـــا م ـــاخه ه ـــکیدگی ش ـــث سرخش ـــز باع ـــک ها نی شپش
ـــوه  ـــات می ـــب باغ ـــی در اغل ـــک های نبات ـــرد: شپش ـــح ک وی تصری
ــد  ــود دارد هرچنـ ــتان وجـ ــته دار شهرسـ ــات هسـ ــژه باغـ ــه ویـ بـ
آلودگـــی در ســـطح پاییـــن و حـــدود 5 درصـــد مـــی باشـــد ولـــی 
ـــارت  ـــث خس ـــود باع ـــه نش ـــم توج ـــم ه ـــی ک ـــن آلودگ ـــه ای ـــر ب اگ

ـــود. ـــی ش ـــی م ـــل توجه قاب

اقدامات مقابله ای 
ـــتان  ـــاورزی شهرس ـــاد کش ـــت جه ـــات مدیری ـــظ نبات ـــناس حف کارش
درمیـــان نیـــز در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز گفـــت: مهمتریـــن 

ــان  ــارزه در زمـ ــام مبـ ــات انجـ ــن آفـ ــا ایـ ــه بـ ــئله در مقابلـ مسـ
مناســـب اســـت.

ــدام  ــفندماه اقـ ــاورزان در اسـ ــر کشـ ــزود: اکثـ ــور افـ ــی امیرپـ علـ
بـــه ســـم پاشـــی مـــی کننـــد کـــه کوچکتریـــن تاثیـــری بـــر روی 

شپشـــک ها نـــدارد.
وی اعـــالم کـــرد: بـــرای مبـــارزه مثمـــر ثمـــر کشـــاورزان بایـــد در 
ـــه  ـــا اســـتفاده از یـــک کیســـه اقـــدام ب طـــول اردیبهشـــت و خـــرداد ب
ـــره کش و  ـــون حش ـــا صاب ـــپس ب ـــرده و س ـــت ک ـــن آف ـــردن ای ـــه ک ل
ـــن  ـــه ای ـــد و ب ـــت کنن ـــوی درخ ـــه شستش ـــدام ب ـــو اق ـــا آب تنباک ی
ـــتفاده  ـــیمیایی اس ـــموم ش ـــه از س ـــند ک ـــته باش ـــه داش ـــه توج نکت

ـــد. نکنن

50 هکتار سطح آلوده
ــت در  ــن آفـ ــت: ایـ ــا گفـ ــگار مـ ــوال خبرنـ ــه سـ ــخ بـ وی در پاسـ
اکثـــر نقـــاط شهرســـتان مشـــاهده شـــده و ســـطح آلـــوده بالـــغ 
بـــر 50 هکتـــار بـــرآورد مـــی شـــود. وی همچنیـــن افـــزود: بـــرای 
پیشـــگیری از ایـــن آفـــت حـــذف علـــف هـــای هـــرز باغـــات و 
ـــت از  ـــت و حفاظ ـــور حمای ـــه منظ ـــه ب ـــی روی ـــی ب ـــم پاش ـــدم س ع
ـــد  ـــن آفـــت مانن ـــر اســـت. وی ادامـــه داد: ای دشـــمنان طبیعـــی مؤث
ـــگ  ـــبیده و رن ـــان چس ـــاخه درخت ـــا ش ـــه ی ـــه تن ـــل ب ـــا زگی ـــک ی پول
ـــود  ـــت آردآل ـــذاری حال ـــم گ ـــر تخ ـــر اث ـــا ب ـــوع دارد و گاه ـــای متن ه
یـــا کـــف ماننـــد بـــه خـــود می گیـــرد و بـــه محـــض مشـــاهده 

ـــود. ـــدام ش ـــارزه اق ـــه مب ـــبت ب ـــد نس ـــور بای ـــت مذک آف

اعزام دانش آموزان دختر درمیانی دانستنی
به اردوی راهیان نور

درمیان امروز - فروزان
دانــش آمــوزان  دختــر آموزشــگاه هــای شهرســتان 
ــدیه   ــهر اس ــام ش ــهدای گمن ــزار ش ــل م ــان از مح درمی
توســط 3 دســتگاه اتوبــوس راهــی ســرزمین نور شــدند.

مراســم بدرقــه کاروان دانــش آمــوزی راهیــان نــور 
ــین   ــت، جانش ــور روحانی ــا حض ــان ب ــتان درمی شهرس
ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان،  مدیرآموزش 
وپــرورش شهرســتان درمیــان، معاونیــن، تعــدادی 
ــن در  ــوزان و والدی ــش آم ــان، دان ــان، مربی از کارشناس
ــد. ــام ش ــدیه انج ــهر اس ــام ش ــهدای گمن ــل مزارش مح

در  درمیــان،  شهرســتان  وپــرورش  آمــوزش  مدیــر 
ــوزی  ــش آم ــر دان ــه کاروان  دخت حاشــیه مراســم بدرق
ــان  ــرد: راهی ــح ک ــان تصری ــور شهرســتان درمی راهیان ن
ــار  ــه آث ــی اســت ک ــک حرکــت فرهنگــی و تربیت ــور ی ن

ســازنده آن در رفتــار و اخــالق دانــش آمــوزان مشــهود 
ــی باشــد.  م

ــت:  ــوزان گف ــش آم ــور دان ــر در حض ــران ف ــین مه حس
ــه  ــور فرصــت مناســبی جهــت تقویــت روحی ــان ن راهی
ایثــار، شــناخت رشــادت هــا و جانفشــانی شــهدای 

ــت. ــدر اس گرانق
مدیرآمــوزش وپــرورش شهرســتان درمیــان درادامــه  بــر 
ــش  ــان دان ــور در می ــان ن ــش اردوی راهی ــت نق اهمی
آمــوزان تأکیــد کــرد و افزود: هــدف از اعــزام کاروان های 
ــگ  ــج فرهن ــی، تروی ــق عملیات ــه مناط ــور ب ــان ن راهی
مقاومــت و حفــظ روحیــه ایثــار، آشــنایی بــا جهــاد در 
راه خــدا، القــای حــس خودبــاوری و مســئولیت پذیــری 
و همچنیــن تشــریح ارزش هــای دفــاع مقــدس اســت.

مهــران فــر خاطرنشــان کــرد: اردوی راهیــان نــور فرصتــی 

جهــت الگوگیــری نســل جــوان از ایثارگــری هــای شــهدا 
و بــه کار گیــری عملــی آن در لحظــه لحظــه هــای 
ــه  ــور را مقدم ــان ن ــفرهای راهی ــت. وی س ــی اس زندگ
بازگشــت افــراد بــه خویشــتن خویــش دانســت و افزود: 
ایــن ســفر معنــوی موجــب مــی شــود تــا نســل جــوان 

بــا فرهنــگ مقاومــت آشــنا شــده و هــر چــه بیشــتر و 
بهتــر در مســیر کمــال معنــوی گام بــردارد .

گفتنــی اســت دانــش آمــوزان پــس از برگــزاری مراســم 
و ســازماندهی و رد شــدن از زیــر قــرآن کریــم بــه مــدت 

5 روز عــازم اردوی راهیــان نــور شــدند.
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شپشک؛ آفت ناشناخته کشاورزان

آموزشی

اصول کشاورزی
کود ازت

ـــم  ـــون آمونی ـــرات، ی ـــای نیت ـــورت ه ـــه ص ازت ب
و اوره قابـــل جـــذب گیـــاه اســـت. نیتـــرات 
ـــرم  ـــر دو ف ـــته و ه ـــد ازت داش ـــم ۳۳ درص آمونی
ـــون  ـــند. چ ـــی باش ـــاه م ـــذب گی ـــل ج ازت آن قاب
ــای  ــذب کلوئیدهـ ــی اســـت جـ ــار منفـ دارای بـ
ـــاک  ـــو از خ ـــرض شستش ـــده و در مع ـــاک نش خ
ــت  ــت اسـ ــار مثبـ ــون دارای بـ ــا چـ ــت. امـ اسـ
ــردد. اوره  ــی گـ ــاک مـ ــای خـ ــذب کلوئیدهـ جـ
رایـــج تریـــن کـــود ازت در ایـــران اســـت. اوره از 
ـــه همیـــن فـــرم  ـــی بشـــمار رفتـــه و ب ترکیبـــات آل

قابـــل جـــذب گیـــاه می باشـــد. از محلـــول اوره 
ـــتفاده  ـــز اس ـــان نی ـــرگ گیاه ـــی ب ـــول پاش در محل
ـــوان  ـــی ت ـــم را م ـــرات آمونی ـــود. اوره نیت ـــی ش م
ـــا بصـــورت ســـرک  ـــل از کاشـــت محصـــول و ی قب
و بعـــد از آن کـــه گیـــاه مقـــداری رشـــد نمـــود 
بـــه خـــاک داد. ســـولفات آمونیـــم عـــالوه بـــر 
ازت دارای ۲۴ درصـــد گوگـــرد اســـت. هیـــدرات 
ـــاک در آب  ـــدن آمونی ـــل ش ـــه از ح ـــم را ک آمونی
ــیله  ــت بوسـ ــل از کاشـ ــد قبـ ــی آیـ ــت مـ بدسـ
ســـرنگ هـــای مخصـــوص در زیـــر الیـــه ای از 

خـــاک قـــرار مـــی دهنـــد.
نیتـــرات کلســـیم و نیتـــرات پتاســـیم درصـــد ازت 
ـــع کـــود ازت  ـــوان منب ـــر بعن کمـــی داشـــته و کمت
در خـــاک مصـــرف مـــی شـــوند. ایـــن کودهـــا 
ـــع  ـــوان مناب ـــی بعن ـــای غذائ ـــول ه ـــًا در محل غالب
ـــی  ـــرار م ـــورد اســـتفاده ق ـــا پتاســـیم م کلســـیم ی

ـــد. گیرن
کود پتاسیم 

کمبـــود پتاســـیم بیشـــتر در خـــاک هـــای 
اســـیدی و خاک هـــای شـــنی دیـــده مـــی 
ــا  ــاک هـ ــایر خـ ــود آن در سـ ــا کمبـ ــود، امـ شـ
تحـــت شـــرایط آبیـــاری و برداشـــت مقـــدار 
ــز  ــه( نیـ ــوص یونجـ ــول )بخصـ ــادی محصـ زیـ
ـــیم  ـــای پتاس ـــب کوده ـــردد. اغل ـــاهده می گ مش
در آب محلـــول هســـتند و نحـــوه اضافـــه آنهـــا 
ـــود  ـــی ک ـــر بخش ـــادی در اث ـــش زی ـــاک نق ـــه خ ب
نـــدارد. کلرورپتاســـیم فراوانتریـــن ترکیـــب 
پتاســـیم در طبیعـــت اســـت. کلرورپتاســـیم دارای 
ــا ۶۲ درصـــد( می باشـــد  مقـــدار زیـــادی )۶۰ تـ
بـــا ایـــن حـــال مصـــرف کلرورپتاســـیم در 
مـــواردی کـــه بـــه مقـــدار زیـــادی پتاســـیم 
نیـــاز اســـت چنـــدان مطلـــوب نیســـت، زیـــرا 
احتمـــال مســـمومیت ناشـــی از فراوانـــی کلـــر 
پیـــش مـــی آیـــد بـــا ایـــن کـــه مقـــدار کمـــی 
ـــه  ـــون و پنب ـــد توت ـــی مانن ـــرای محصوالت ـــر ب کل
ـــب  ـــاک موج ـــر در خ ـــادی کل ـــا زی ـــت، ام الزم اس
آبـــدار شـــدن غـــده ســـیب زمینـــی و نقصـــان 
کیفیـــت توتـــون می گـــردد. نیتـــرات پتاســـیم 
ـــا کـــودی  دارای ۴۴% اکســـید پتاســـیم اســـت، ام

گـــران قیمـــت مـــی باشـــد. 
ـــیم  ـــود پتاس ـــن ک ـــیم معمولتری ـــولفات پتاس س

ـــود.  ـــی ش ـــرف م ـــت مص ـــه در زراع ـــت ک اس
خاکهائـــی کـــه مقـــدار زیـــادی رس از نـــوع 
ــیم را  ــد پتاسـ ــت دارنـ ــت و ایلیـ ــی کوالیـ ورمـ

ــد.  ــی کننـ ــت مـ تثبیـ

روابط عمومی
منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان درمیان



 مــردم روســتای جــاران بخــش گزیــک شهرســتان درمیــان 
ــی  ــرم م ــه ن ــت و پنج ــت دس ــا محرومی ــه ب ــت ک سالهاس
کننــد و رفــع غبــار محرومیــت از ایــن روســتا نیازمنــد عــزم 

جــدی مســئوالن در بخــش هــای مختلــف اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ســاعت هشــت صبــح یــک روز پاییــزی 
جــاران  محــروم  روســتای  از  مســئوالن  بازدیــد  قــرار 
ــتان راه  ــز شهرس ــدیه مرک ــت، از اس ــان اس ــتان درمی شهرس
مــی افتیــم و بــا عبــور از شــهر طبــس مســینا و طــی مســیر 
کوتاهــی از راه آســفالت چشــممان بــه تابلــوی خیلــی 

ــد. ــی افت ــاران م ــته ج ــش نوش ــه روی ــی ک کوچک

خبری از سرسبزی نیست
بــه جــاده خاکــی  ادامــه مــی دهیــم و  بــه راهمــان 
ــن  می رســیم، جــاده اصــا همــوار نیســت و حرکــت در ای
مســیر ناهمــوار و خاکــی بســیار ســخت اســت، بعــد از طــی 
25 کیلومتــر بــه جــاران آخریــن روســتای کوهســتانی 

ــیم. ــی رس ــرزی م ــر م ــه صف ــان در نقط ــتان درمی شهرس
ــبزی  ــری از سرس ــاران خب ــتای ج ــه روس ــدای ورود ب ابت
نیســت و بیشــتر کــه دقــت مــی کنــم تنهــا پنــج یــا شــش 
ع  درخــت عنــاب داخــل روســتا وجــود دارد و از مــزار
ــه  ــزی ب ــت چی ــد درخ ــن چن ــر از همی ــه غی ــاورزی ب کش

ــورد. ــی خ ــمم نم چش

معماری روستا
ــرق  ــتان ف ــتاهای شهرس ــه روس ــا بقی ــتا ب ــاری روس معم
دارد و از طرفــی همــه چیــز در ایــن روســتا خــاص اســت، 
خانــه هــای جــاران جالــب توجــه اســت و ایــن روســتا کــه 
ــه نوعــی در گــودی زمیــن قــرار گرفتــه،  در دامنــه تپــه و ب

ــرده دارد. ــم فش ــه ه ــی ب خانه های
بافــت روســتا از منطــق ریاضــی خاصــی پیــروی نمــی کنــد 
و معمــاری خاصــی در روســتا حاکــم نیســت، مصالــح 
ســازنده هــر خانــه عمومــا ســنگ، گل، چــوب و هیــزم 
ــادوام در بافــت  ــح ب ــوز آجــر، ســیمان و مصال اســت و هن

ــت. ــه اس ــکار نرفت ــتا ب ــای روس خانه ه
یکــی از اعضــای شــورای اســامی روســتا مســئوالن را بــه 
خانــه اش دعــوت مــی کنــد، وقتــی وارد خانــه مــی شــویم 
ــداد  ــا تع ــود و تنه ــن ب ــاق وی په ــه در ات ــاس کهن ــک پ ی
چهــار و پنــج تــن از مســئوالن آن هــم بــه صــورت خیلــی 

ــه وی مســتقر شــدند. فشــرده در خان
در قســمت دیگــری از خانــه نیــز اتــاق خیلــی تاریکــی قــرار 
ــد و  ــه آن »پســتو« مــی گفتن ــی روســتا ب داشــت کــه اهال
ــذا  ــز غ ــت و پ ــه، پخ ــی خان ــواد خوراک ــداری م ــل نگه مح

و حمــام بــود.
ــع  ــا جم ــک ج ــی در ی ــه همگ ــتا ک ــردم روس ــان م ــه می ب
ــع  ــتا از منب ــان روس ــی از زن ــی روم و از یک ــد، م ــده ان ش
درآمــد اهالــی مــی پرســم کــه مــی گویــد: بــه دلیــل 
ــد  ــع درآم ــا منب ــا 40 دام تنه ــر 30 ی ــالی های اخی خشکس
ــر روز  ــه ه ــت ک ــواری اس ــتای 22 خان ــن روس ــان ای مردم
ــد  ــد کیلومترهــا راه بپیمای ــا بای ــرای چــرای آنه ــر ب یــک نف
ــا  ــه دامه ــرای تغذی ــالی ب ــه خشکس ــاوم ب ــی مق ــا گیاه ت

ــد. ــدا کن پی

نژاد مردم ماخونیک
پــای صحبــت هــای بــزرگان روســتا کــه مــی نشــینی خــود 
ــد، بیشــتر  ــی دانن ــک سربیشــه م ــردم ماخونی ــژاد م را از ن
اهالــی ایــن روســتا هــم ماننــد روســتاهای ماخونیــک قــد 
ــل کمبودهــا  ــر و تحمــل مقاب ــا صب ــی ب ــد ول کوتاهــی دارن
و ســختی ها، مرزبانــان واقعــی شهرســتان مــرزی درمیــان 

هســتند.
ــکل  ــن مش ــی را مهمتری ــم آب ــاران ک ــی ج ــی از اهال یک
روســتا ذکــر مــی کنــد و مــی گویــد: آب ایــن روســتا توســط 
تانکرهــای ســیار تامیــن مــی شــود و مــردم بــرای تامیــن 

آب بــا هــم مجادلــه هــم دارنــد.
محمــود سوالبســتی اضافــه مــی کنــد: هفتــه ای 2 دســتگاه 
 تانکــر آب بــه روســتا مــی آیــد امــا ایــن میــزان بــه هیــچ 

وجــه نیــاز آبــی مــردم روســتا را رفــع نمــی کنــد.
ــوان یــک زیرســاخت  ــه عن ــرق رســانی ب وی در خصــوص ب
مهــم بیــان مــی کنــد: چنــد ســالی اســت کــه بــرای 
ــدازی  ــیدی راه ان ــای خورش ــتا پنل ه ــه روس ــانی ب برق رس
شــده و روزانــه یــک یــا 2 ســاعت بــرق داریــم و شــبها کــه 
داشــتن بــرق ضــروری اســت در تاریکــی بــه ســر مــی بریــم.

وی ادامــه مــی دهــد: بیشــتر اوقــات پنــل های خورشــیدی 
خــراب مــی شــود و چنــد روزی طــول مــی کشــد کــه اداره 

بــرق آنهــا را درســت کنــد.
ــن  ــکاری را مهمتری ــم بی ــتا ه ــی روس ــر از اهال ــی دیگ یک
مشــکل اهالــی روســتا ذکــر می کنــد و مــی گویــد: مــردان 
روســتا بــرای کار کــردن بــه شــهرها مــی رونــد و یــک مــاه 
ــردن  ــرج ک ــس از خ ــد و پ ــی گردن ــر م ــد و ب ــی کنن کار م

ــد. ــه شــهر برمــی گردن ــاره ب دســتمزد خــود دوب
زهــرا سوالبســتی ادامــه مــی دهــد: برخــی از مــردان روســتا 
شــبانه روز بیــکار هســتند و تنهــا بــا یارانــه 45 هــزار 

ــد. ــی چرخانن ــود را م ــی خ ــی زندگ تومان

مریضی پوستی اهالی
وقتــی بیشــتر جســتجو مــی کنــم نبــود حمــام و ســرویس 
بهداشــتی مناســب در خانــه هــای ایــن منطقــه کامــا 

ــت. ــوس اس محس
ــه  ــودکان ک ــوص ک ــتا بخص ــی روس ــی اهال ــره برخ در چه
ــه  ــگ وجــود دارد ک ــره رن ــی تی ــه های ــی الی ــی کن ــت م دق
ــاس  ــن لب ــت، همچنی ــتی اس ــی پوس ــان دهنده مریض نش
هــا و دســت و پاهــای بیشــتر کــودکان روســتا چرکیــن بــود 

ــا نداشــتند. ــه پ ــز کفــش مناســبی ب و برخــی کــودکان نی
ــا  ــام ب ــت حم ــتا اولوی ــان روس ــی از زن ــوا یک ــه ح ــه گفت ب
ــان اســت کــه ایــن اتفــاق معمــوال هــر مــاه  کــودکان و زن
ــه حمــام  ــاری کــه کودکانــش ب هــم نمی افتــد و آخریــن ب

ــت.  ــوده اس ــش ب ــاه پی ــه م ــد س رفته ان
و  لبــاس  شسســتن  بــرای  کنــد:  مــی  بیــان  وی 
ظرف هایمــان از داخــل چــاه آب بــاال مــی کشــیم کــه 

البتــه هــر از چنــد روزی تــه چــاه مقــداری آب شــور جمــع 
ــورد. ــی خ ــه درد نم ــرب ب ــرف ش ــرای مص ــود و ب ــی ش م

تحصیل پسران در حوزه های علمیه
پــای درد دل یکــی از دانــش آمــوزان روســتا مــی نشــینم، 
او مــی گویــد: دانــش آمــوزان روســتا تنهــا تــا مقطــع 
ابتدایــی تحصیــل مــی کننــد و بــرای ادامــه تحصیــل بایــد 
ــرای  ــتا ب ــران روس ــم و پس ــتان بروی ــهرهای شهرس ــه ش ب
ادامــه تحصیــل حــوزه هــای علمیــه روســتاهای آواز و 

ــد. ــی کنن ــاب م ــن را انتخ نصرالدی
مریــم صابتــی ادامــه مــی دهــد: برخــی از دختــران روســتا 
ــی را هــم  ــن مقطــع ابتدای ــل مخالفــت والدی ــه دلی هــم ب
ــد امــا بیشــتر  ــد و تــرک تحصیــل مــی کنن تمــام نمی کنن
پســران بــه حــوزه علمیــه مــی رونــد و اکثــر حافــظ قــرآن 

می شــوند.

کم آبی مشکل اصلی جالرانی ها
ــال  ــت: در ح ــم گف ــان ه ــتان درمی ــک شهرس ــدار گزی بخش
ــرا  ــت زی ــاران اس ــکل ج ــن مش ــی مهمتری ــم آب ــر ک حاض
ــرده و  ــک ک ــتا را خش ــای روس ــمه ه ــا چش ــالی ه خشکس

ــن مــی شــود. ــر تامی ــا تانک ــن روســتا ب آب ای
عبدالــودود محمدپرســت ادامــه داد: حجــم آب ارســالی 
ــن  ــروم را تامی ــتای مح ــن روس ــردم ای ــی م ــاز آب ــز نی نی

کنــد. نمی 
وی یکــی دیگــر از مشــکات جارانــی هــا را خاکــی بــودن 
جــاده دسترســی بــه ایــن روســتا ذکــر کــرد و گفــت: 
بیــش از 20 کیلومتــر از جــاده ایــن روســتا فاقــد آســفالت 
ــاران در  ــردم ج ــه م ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــوار اس و ناهم
فقــر و محرومیــت زیــادی زندگــی مــی کننــد، اضافــه کــرد: 
خانــواده هــای جارانــی اکثــر پرجمعیــت هســتند و اکثــر 
خانــواده هــای بیــش از هفــت نفــری در اتــاق کمتــر از 12 

ــد. ــی می کنن ــر زندگ مت

نبود حمام و افزایش امراض پوستی
ــن  ــای ای ــه ه ــیاری از خان ــت: در بس ــک گف ــدار گزی بخش
روســتا حمــام وجــود نــدارد و بــه دلیــل نبــود حمــام مــردم 
روســتا دچــار برخــی امــراض پوســتی شــده انــد کــه بســیج 
ســازندگی شهرســتان قــول احــداث حمــام در ایــن روســتا 

را داده اســت. 
وی بیــان کــرد: بــرق روســتا از طریــق پنــل های خورشــیدی 
تامیــن مــی شــود کــه قطــع مکــرر بــرق مشــکاتی را بــرای 

مــردم محــروم ایــن روســتا ایجــاد مــی کنــد.
وی افــزود: در ایــن روســتا تلفــن ثابــت وجــود نــدارد، 
ــرای  ــد ب ــردم بای ــن نمــی دهــد و م ــز آنت ــراه نی ــن هم تلف
آنتــن دهــی بــه روی تپــه هــای اطــراف برونــد و از طرفــی 
نبــود تلفــن ثابــت و عــدم آنتــن دهــی تلفــن همــراه 
ــن  ــان ای ــا مردم ــئوالن ب ــای مس ــی ه ــاس و هماهنگ تم

ــت. ــرده اس ــکل ک ــار مش ــز دچ ــتا را نی روس
ــی  ــد را یک ــطح درآم ــودن س ــن ب ــر و پایی ــت فق محمدپرس
ــان  ــروم بی ــتای مح ــن روس ــردم ای ــکات م ــر از مش دیگ
کــرد و گفــت: بیشــتر اهالــی روســتا از محــل یارانــه ارتــزاق 
می کننــد و در جــاران زمیــن کشــاورزی وجــود نــدارد 
و برخــی خانــواده هــا هــم فعالیــت اندکــی در زمینــه 
دامــداری دارنــد و بــا خشکســالی هــای اخیــر منبــع 

ــد. ــود ندارن ــرورش دام خ ــل پ ــادی از مح ــدی زی درآم
وی ادامــه داد: درآمــد برخــی مــردم ایــن روســتا همــان 45 
ــای  ــن و نهاده ــک خیری ــی کم ــه و گاه ــان یاران ــزار توم ه

حمایتــی اســت.

اکثر جالرانی ها زیرپوشش کمیته امداد
مدیــر کمیتــه امــداد شهرســتان درمیــان هــم گفــت: 
روســتای جــاران 22 خانــوار دارد کــه 20 خانــوار زیــر 

پوشــش کمیتــه امــداد هســتند.
ــته  ــال گذش ــد س ــرد: در چن ــان ک ــور بی ــری پ ــد بصی احم
تعــدادی ســرویس بهداشــتی در ایــن روســتا احــداث 
شــده کــه مــردم هیــچ اســتفاده ای از ایــن ســرویس 
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــب ش ــد و در آن پلم ــا نمی کنن ه
کمیتــه امــداد در زمینــه احــداث حمــام و واحــد مســکونی 
ــم  ــردم ه ــد م ــی بای ــدارد و از طرف ــکلی ن ــتا مش در روس
اســتقبال کننــد کــه چنــدان تمایــل بــه همــکاری ندارنــد. 
وی عنــوان کــرد: بیمــاری پوســتی مــردم روســتا ژنتیکــی 
اســت و از طرفــی نبــود حمــام و بهداشــت نیــز مزیــد 
بــر علــت شــده اســت. جــاران در 25 کیلومتــری مــرز 
ــتان  ــز شهرس ــدیه مرک ــری اس ــتان و 50 کیلومت ــا افغانس ب

ــرار دارد.  ــان ق درمی
18 ســال خشکســالی متوالــی در اســتان خراســان جنوبــی 
بــه منابــع آبــی و اقتصــاد روســتا خســارات فراوانــی وارد 

کــرده اســت.

سفر به عمق محرومیت
7 دوشنبه  -  20 آذر  1396  -   22 ربیع االول 1439  -   11 دسامبر 2017  -  هفته سوم آذر
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سالمت 

درمان گلودرد

را  این نوشـــیدنی  محـــض گلـــودرد،  بـــه 
ــد. ــره کنیـ قرقـ

ـــرده  ـــوط ک ـــرم مخل ـــا آب گ ـــرش را ب آب لیموت
ـــد و  ـــره کنی ـــار آن را قرق ـــن ب ـــر روز چندی و ه
مقـــداری از آن را قـــورت دهیـــد، ورم گلـــو و 

ـــد. ـــی کن ـــع م ـــما را رف ـــودرد ش گل

کدام نقطه تسکین کدام بیماری؟

1. ناراحتی های تنفسی و تیرویید
2. افسردگی و استرس

3. کلیه ومثانه
4. کبدوکیسه صفرا

5. ریه و روده
6. تسکین قلب

7. تنظیم قندخون
8. دردشکم

9. قلب وغدد

ساده ترین راه برای پایین آوردن 

کلسترول

ــاوی  ــور حـ ــت انگـ ــد: پوسـ ــور بخوریـ *انگـ
ترکیبـــی اســـت کـــه بـــه پاییـــن آوردن 

ــد. ــی کنـ ــک مـ ــترول کمـ کلسـ
ـــه  ـــت ک ـــاده ای اس ـــیر م ـــد: س ـــیر بخوری *س
بـــه طـــرز نیرومنـــدی کلســـترول را پاییـــن 
مـــی آورد. همچنیـــن بـــه پاییـــن آوردن 

فشـــار خـــون نیـــز کمـــک مـــی کنـــد.
*در روز دو عـــدد هویـــج بخوریـــد: همیـــن 
ــا 20  ــما را 10 تـ ــترول شـ ــی کلسـ ــه تنهایـ بـ

ــد آورد. ــد پاییـــن خواهـ درصـ
ـــاده روی 30  ـــه پی ـــار در هفت ـــل ســـه ب *حداق

ـــه ای داشـــته باشـــید. دقیق

تسکین پادرد
چطوری پادرد را تسکین بدهیم؟

یـــک تشـــت از آب داغ و یـــک از تشـــت از 
آب ســـرد پـــر کنیـــد، 3دقیقـــه پـــا را در آب 
ـــه در  ـــا60 ثانی ـــپس 30 ت ـــرده و س ـــرو ب داغ ف

ـــد. ـــرو کنی ـــرد ف آب س
چند بار تکرار کنید تا درد رفع شود.

خواص عجیب شیر با دیگر ترکیبات

* شیر بادام: کاهش بیماری قلبی
*شیر برنج: سامت استخوان

*شیر نارگیل: رفع استرس و خستگی

*شیر موز: افزایش حجم عضات

*شیر خرما: رفع خشونت

دندان درد
*دندان درد را فورا تسڪین دهید.

پنبـــه را بـــه میخـــک آغشـــته کـــرده و روی 
ـــش  ـــر بی ـــد اگ ـــود بگذاری ـــاک خ ـــدان دردن دن
از دو دقیقـــه روی دنـــدان بمانـــد باعـــث 

ــود. ــه می شـ ــاب لثـ التهـ

مضرات لواشک

ــه  ــی کـ ــید کودکانـ ــته باشـ ــاد داشـ ــه یـ بـ
لواشـــک مـــی خورنـــد، در ســـنین بـــاال بـــه 
ـــوند. ـــی ش ـــده م ـــس مع ـــار رفاک ـــدت دچ ش

 علتـــش اســـیدهای مخـــرب لواشـــک عنـــوان 
شـــده اســـت.



اهم فعالیت های واحد توانبخشی 
*تعداد کل جامعه هدف: 913 معلول تحت حمایت حوزه توانبخشی 

 CBRتعداد 913 پرونده، تحت حمایت پوشش و خدمات*
*پرداخت مستمری تعداد 290 مددجو به صورت ماهیانه 

*هفت پرونده ضایعه نخاعی 
*15پرونده سالمند 

خدمات ارائه شده به مددجویان توانبخشی:

*پرداخت ماهیانه مبلغ 1/750/000 ریال به هر معلول ضایعه نخاعی
*شارژ بن کارت بهداشتی به مبلغ 3/000/000 ریال به معلولین ضایعه نخاعی و بسترگرا و معلولین شدید 

در طی سال 
*پرداخت شهریه دانشجویان غیر دولتی 

*پرداخت جهیزیه به مددجویان 
*پرداخت ایاب و ذهاب برای معلوالن جهت درمان 

*توزیع وسایل کمک توانبخشی )عصا- واکر- تشک مواج- توالت فرنگی(
*پرداخت تسهیالت اشتغال *پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان 

*کمک هزینه درمان - خدمات توانپزشکی)کاردرمانی-گفتار درمانی( 
*توزیع سبد غذایی 

*تامیـــن مســـکن خانـــواده هـــای دو معلولـــی و تـــک معلولـــی کـــه از شـــرایط مســـکن برخـــوردار 
هســـتند.

*معرفی به مراکز حرفه آموزی و پرداخت تسهیالت بالعوض 
*برخورداری مشموالن واجد شرایط جهت برخورداری از معافیت از خدمت 

*برگزاری کمیته مناسب سازی به طور فصلی و شورای سالمندان 
ـــه اردوی  ـــا ب ـــم بین ـــنوا و ک ـــم ش ـــوالن ک ـــزام معل ـــت معلوالن)اع ـــی جه ـــای فرهنگ ـــه ه ـــرای برنام *اج

ـــر( بابلس

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

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

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

تلفن : 32435700 - 056
نمابر : 32433048 - 056

شماره پیامک : 09905640315

اهم فعالیت های اداره بهزیستی شهرستان درمیان به روایت تصویر

اجرای  طرح غربالگری تنبلی چشم کودکان جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان توزیع سبد غذایی به مناسبت هفته بهزیستی پخت افطاری توسط کلنیک خیریه وصال

بازدید از پروژه 8 واحدی مسکن معلولین  
در شهر قهستان

شورای ساماندهی 
امور سالمندان

تقدیر از همکاران دختر 
به مناسبت میالد حضرت معصومه)س(

دوره آموزشی طرح نشاط اجتماعی ویژه دانشجویان 
تحت حمایت بهزیستی

حضور در مدرسه استثنایی مهرآفرین
به مناسبت روز جهانی نابینایان

جشن روز کودک 
در شهرستان درمیان

طرح آموزش مفاهیم بهداشت
ویژه مهدکودک ها

افتتاح روستا مهد 
مهرآذین نوغاب

گوشه ای از فعالیت های اداره بهزیستی درمیان در دولت تدبیر و امید

اهم فعالیت های حوزه اجتماعی
فعالیت حوزه اجتماعی در سه دفتر می باشد:

دفتر زنان:
*تعـــداد پرونـــده تحـــت پوشـــش 101 پرونـــده *تامیـــن کمـــک 
ـــه  ـــک هزین ـــت کم ـــتمری  *پرداخ ـــت مس ـــه ازدواج*پرداخ جهیزی

ـــجویی ـــهریه دانش ـــت ش ـــان *پرداخ درم
دفتر شبه خانواده:

و کـــودکان  مرکـــز  در  بـــی سرپرســـت  *نگهـــداری کـــودکان 
ــند. ــی باشـ ــتی مـ ــت سرپرسـ ــواده تحـ ــه در خانـ ــر کـ امدادبگیـ

*در دفتـــر کـــودکان تعـــداد مهدهـــای کـــودک روســـتایی و 
ــی باشـــد. شـــهری17 مهـــد مـ

ــده  ــک وعـ ــن یـ ــودکان تامیـ ــر کـ ــات در دفتـ ــن خدمـ *مهمتریـ
ــرای  ــه بـ ــع عالیـ ــن منافـ ــا و تامیـ ــه هـ ــرای بچـ ــرم بـ ــذای گـ غـ
کودکانـــی کـــه تـــوان پرداخـــت شـــهریه را ندارنـــد، مـــی باشـــد.

خدمات پایگاه اجتماعی:
*رسیدگی به مشکالت و آسیب های محالت

*اجرای طرح کودکان بازمانده از تحصیل
*خـــط 123 رســـیدگی بـــه زنـــان و دختـــران در معـــرض آســـیب 

)کـــودک آزاری، همســـر آزاری، کـــودکان خیابـــان(.
*راه انـــدازی اورژانـــس اجتماعـــی، خـــط123و پایـــگاه خدمـــات 
ــی  ــس مـ ــز اورژانـ ــت مرکـ ــیار از فعالیـ ــودروی سـ ــی خـ اجتماعـ

باشـــد.
ـــران و کاهـــش طـــالق  ـــه در بح ـــز مداخل ـــی مرک ـــوزه اجتماع * در ح

ـــد. ـــت می کن ـــد فعالی ـــی باش ـــس م ـــای اورژان ـــت ه ـــه از فعالی ک

کمک 700میلیون ریالی فرمانداری درمیان 
برای ساخت مرکز نگهداری فرزندان 

فرمانـــداری شهرســـتان درمیـــان بـــرای ســـاخت مرکـــز نگهـــداری فرزنـــدان 
ـــرد.  ـــک ک ـــال کم ـــون ری ـــغ 700میلی ـــان مبل ـــتی درمی ـــرار اداره بهزیس ـــدر ک حی
عملیـــات اجرایـــی ایـــن مرکـــز در ســـال1390 آغـــاز و زمیـــن مرکـــز توســـط 
خیریـــن بـــه موسســـه خیریـــه اهداشـــده بـــود. در حـــال حاضـــر زمیـــن بـــه 
صـــورت نیمـــه ســـاخت مـــی باشـــد. جهـــت ســـاخت مرکـــز تاکنـــون مبلـــغ 
400 میلیـــون ریـــال از محـــل کمـــک خیریـــن تامیـــن شـــده اســـت. ایـــن 
ـــه  ـــه ک ـــه خیری ـــط موسس ـــتیجاری و توس ـــک اس ـــر در مل ـــال حاض ـــز در ح مرک
تحـــت نظـــارت بهزیســـتی می باشـــد اداره می شـــود. مرکـــز مذکـــور کـــودکان 
ـــد و  ـــداری می کن ـــت را نگه ـــد سرپرس ـــا ب ـــت ی ـــی سرپرس ـــران ب ـــال پس 6تا12س
ـــه ســـاخته خواهـــد شـــد  ـــور کـــه در3 طبق انتظـــار مـــی رود کـــه ســـاختمان مذک

ـــد. ـــرداری برس ـــره ب ـــه به ـــال 97 ب ـــط س ـــا اواس ت

حوزه پیشگیری
ـــت  ـــر پیشـــگیری از معلولی ـــاد و دفت ـــر پیشـــگیری از اعتی حـــوزه پیشـــگیری شـــامل دفت

ـــی باشـــد. ـــا م ه
ـــک  ـــیب و کلینی ـــش آس ـــک کاه ـــر کلینی ـــن دفت ـــاد، در ای ـــگیری از اعتی ـــر پیش *در دفت
درمـــان فعالیـــت دارنـــد کـــه کلینیـــک درمـــان بـــه بخـــش غیردولتـــی واگـــذار شـــده 

ـــت. اس
ـــا 6 ســـال در ســـطح شهرســـتان  ـــودکان 3 ت ـــرای ک ـــی ب ـــری بینای *اجـــرای طـــرح غربالگ
ـــگاه دائمـــی و  ـــه دارد و در پای ـــاه ادام ـــا آخـــر دی م ـــن طـــرح ت ـــه ای در حـــال اجراســـت ک

ـــد.  ـــرار می گیرن ـــنجش ق ـــورد س ـــیار م س
ــه  ــه بـ ــت کـ ــگیری از معلولیت هاسـ ــازی پیشـ ــرح آگاه سـ ــا طـ ــر طرح هـ *از دیگـ

کمـــک آمـــوزش و پـــرورش در مـــدارس اجـــرا مـــی شـــود.
ـــرف  ـــه در ش ـــرادی ک ـــژه اف ـــتاه ها وی ـــش از ازدواج در روس ـــوزش پی ـــزاری کارگاه آم *برگ

ازدواج هســـتند.
*طـــرح غربالگـــری شـــنوایی نـــوزادان در هنـــگام تولـــد کـــه بـــا همـــکاری شـــبکه 

بهداشـــت و ثبـــت احـــوال انجـــام مـــی شـــود.
*طـــرح غربالگـــری ژنتیـــک بـــرای زوج هایـــی کـــه قصـــد ازدواج دارنـــد بـــا کمـــک 

دفاتـــر ثبـــت ازدواج شهرســـتان در حـــال اجراســـت.
*پرداخت هزینه آزمایشات ژنتیک توسط اداره بهزیستی

ـــالت  ـــاد در مح ـــگیری از اعتی ـــرد پیش ـــا رویک ـــه ب ـــور محل ـــاع مح ـــرح اجتم ـــرای ط *اج
ـــز ـــیب خی آس

*اجرای طرح مهارت های زندگی و تاب آوری
ــده  ــاد دارای پرونـ ــرک اعتیـ ــز تـ ــه در مراکـ ــرادی کـ ــه افـ ــرگ بـ ــاری بـ ــت یـ *پرداخـ

باشـــند. می 
*پرداخت هزینه عینک کودکان قبل از 6سال. 

*برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در مناسبت های مختلف

واحد مشارکت های مردمی
مراکز غیردولتی و مسکن: 

*پخت و توزیع افطاری برای مددجویان 
ـــان  ـــه مددجوی ـــه( زکات ب ـــدی )فطری ـــدی و غیرنق ـــای نق ـــک ه ـــدای کم *اه
ـــه فعالیـــت  *صـــدور  ـــی *صـــدور پروان *ســـاخت 32 واحـــد مســـکن دومعلول
موافقـــت اصولـــی جهـــت راه انـــدازی مراکـــز غیردولتـــی *پرداخـــت کمـــک 

ـــدان  ـــت نیازمن ـــه معیش هزین
*واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به مددجویان 

*برخورداری مددجویان از معافیت عوارض ساختمانی

بـــه روان  باســـالم و درود فـــراوان 
الشـــأن  بنیانگـــذار عظیـــم  پـــاک 
ــران و آرزوی  ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ـــام معظـــم  ســـالمتی و طـــول عمـــر مق
ـــری و ریاســـت محتـــرم جمهـــوری  رهب
ـــزاران  ـــه خدمتگ ـــران و هم ـــالمی ای اس
ـــز اســـالمی.  نظـــام مقـــدس کشـــور عزی
در ابتـــدا الزم مـــی دانـــم هفتـــه 
ـــی  ـــه تمام ـــن را ب گرامیداشـــت معلولی
عزیـــزی  و  زحمتکـــش  همـــکاران 
کـــه خالصانـــه بـــرای بهبـــود شـــرایط 
زندگـــی عزیـــزان معلـــول و ســـایر 
ـــتی در  ـــات بهزیس ـــه از خدم ـــرادی ک اف
ـــگیری  ـــی و پیش ـــای اجتماع ـــوزه ه ح
بهـــره منـــد مـــی شـــوند تبریـــک 
ـــق  ـــان آرزوی توفی ـــرای آن ـــم و ب بگوی

ــم.  ــته باشـ ــتر داشـ خدمـــت بیشـ
در زمانـــی نـــه چنـــدان دور گمـــان 
کـــه  بـــود  ایـــن  بـــر  عمومـــی 
ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــه ایس ـــت نقیص معلولی
از نظرهـــا پنهـــان نگـــه داشـــته و 
ــتن در  ــه زیسـ ــوم بـ ــوالن محکـ معلـ
خلوت خانه هـــا بـــه دور از هرگونـــه 
جدایـــی  و  پـــرورش  و  آمـــوزش 
ـــش  ـــون خوی ـــاع پیرام ـــی از اجتم گزین
ــد  ــدان حـ ــور بـ ــن تصـ ــتند. ایـ هسـ
ــین،  ــال های پیشـ ــا سـ ــه تـ ــود کـ بـ
دولتمـــردان نیـــز ایـــن امـــر را نـــه 
ـــون  ـــه چ ـــی ک ـــاله اجتماع ـــون مس چ
خانوادگـــی  و  ناچیـــز  مشـــکلی 
را  بـــدان  پرداختـــن  و  پنداشـــته 

بیهـــوده مـــی دانســـتند. 

ـــردای  ـــا در ف ـــوپ ه ـــدن ت ـــوش ش خام
جنـــگ جهانـــی دوم، دولت هـــا را 
مواجـــه بـــا گـــروه عظیمـــی از معلـــوالن 
ـــش  ـــا پی ـــه ت ـــی ک ـــرد، گروه ـــگ ک جن
ــره  ــور روزمـ ــان امـ ــگ در جریـ از جنـ
زندگـــی شـــان را ســـپری می کردنـــد 
ـــای آن  ـــه ایف ـــادر ب ـــر ق ـــون دیگ و اکن
نقـــش هـــا نبودنـــد، بدین ســـان، 
اجتماعـــی شـــدن مســـئله ســـبب 
گردیـــد تـــا مســـائل دیگـــر معلـــوالن 
کار  دســـتور  در  و  نمایـــد  رخســـاره 
ترتیـــب  ایـــن  بـــه  گیـــرد.  قـــرار 
حـــدود 40ســـال زمـــان الزم بـــود تـــا 
ــه  ــو جامعـ ــون عضـ ــول چـ ــه معلـ بـ
نگریســـته شـــود و بســـتری مهیـــا 
شـــود کـــه او نیـــز بـــه عنـــوان یـــک 

فعالیت هـــای  همـــه  در  شـــهروند 
فرهنگـــی،  اقتصـــادی،  اجتماعـــی، 
ـــه  ـــراد جامع ـــر اف ـــون دیگ ـــی چ سیاس

ــد.  ــرکت نمایـ ــه شـ فعاالنـ
تـــا  گذشـــت  متمـــادی  ســـالیان 
ایـــن گمـــان بـــه بـــاور تبدیـــل شـــود 
کـــه فـــرد معلـــول را نبایـــد از بســـته 
ـــرد،  ـــدا ک ـــی ج ـــان زندگ ـــی جری طبیع
نبایـــد او را در آموزشـــگاه هـــای خـــاص 
جـــای داد، نبایـــد او را در فضایـــی 
ــی  ــه عمومـ ــک مجموعـ ــاص از یـ خـ
آمـــوزش داد چـــرا کـــه فـــرد معلـــول 
ــه  ــری بـ ــرد دیگـ ــر فـ ــون هـ ــز چـ نیـ
فراخـــور امکانـــات، محدودیـــت هـــا، 
دانـــش، فضیلـــت و اســـتعدادهایش 
بایـــد از جایـــگاه خـــاص خـــود در 

ــد.  ــوردار باشـ ــه برخـ جامعـ
و من ا... التوفیق

علیرضا قربان زاده
 رئیس اداره بهزیستی درمیان

مؤسس سازمان بهزیستی کشور 
شـــهید محمـــد علـــی فیـــاض بخـــش در ســـال 1316 و در خانـــواده 
ـــه  ـــی را در مدرس ـــالت ابتدای ـــد. تحصی ـــا آم ـــه دنی ـــران ب ـــی در ته مذهب
خســـروی هفـــت تـــن بـــازار و دوره متوســـطه را در دبیرســـتان 
ـــع  ـــی، جام ـــان دروس قدیم ـــان زم ـــاند. در هم ـــان رس ـــه پای ـــروی ب م
المقدمـــات و ادبیـــات عربـــی را نـــزد یکـــی از طـــالب تهـــران فـــرا 
ـــت.  ـــه یاف ـــگاه ادام ـــط دوران دانش ـــا اواس ـــوزش ت ـــن آم ـــه ای ـــت ک گرف
ـــن  ـــگاه معلولی ـــه آسایش ـــده کمیت ـــران دوره دی ـــک امدادگ ـــا کم وی ب
انقـــالب دروس را تاســـیس کـــرد. تـــا ســـال 1358 کار دولتـــی را بـــه 
ـــالب  ـــن انق ـــورد معلولی ـــه در م ـــی ک ـــابقه های ـــا س ـــال ب ـــن س ـــی در ای ـــت ول ـــتخدام نپذیرف ـــورت اس ص

ـــد.  ـــه کار ش ـــغول ب ـــداری مش ـــی در وزارت به ـــرکل توانبخش ـــوان مدی ـــه عن ـــت ب داش
بعـــد از آشـــنایی بـــا پراکندگـــی ســـازمان های رفاهی-توانبخشـــی کشـــور و عـــدم هماهنگـــی و 
کارآیـــی برنامـــه هـــای آنهـــا، بـــا کمـــک و همفکـــری شـــهید ســـید محمـــد باقـــر لواســـانی و تنـــی 
ـــری  ـــا پیگی ـــنهاد و ب ـــالب پیش ـــورای انق ـــه ش ـــور را ب ـــتی کش ـــازمان بهزیس ـــه س ـــران الیح ـــد از همفک چن
ـــبانه روزی  ـــور ش ـــه ط ـــد و ب ـــود آوردن ـــه وج ـــازمان را ب ـــن س ـــی ای ـــاف اله ـــا الط ـــره ب ـــبانه روزی باالخ ش

بـــه کار ســـازماندهی تشـــکیالت و بودجـــه و برنامـــه ریـــزی ســـازمان پرداختنـــد. 
شـــهید دکتـــر محمـــد علـــی فیـــاض بخـــش در کابینـــه شـــهید رجایـــی، بـــه عنـــوان وزیـــر مشـــاور و 
ـــر 1360 در  ـــم تی ـــامگاه هفت ـــش ش ـــاض بخ ـــر فی ـــرد. دکت ـــی ک ـــت م ـــتی خدم ـــازمان بهزیس ـــت س سرپرس

ـــید.  ـــهادت رس ـــه ش ـــب ب ـــار بم ـــر انفج ـــالمی براث ـــوری اس ـــزب جمه ح
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