
فرماندار: جاده های شهرستان درمیان 
کیفیت و استاندارد الزم را ندارد

ـــاده  ـــادف ج ـــار تص ـــه آم ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــدار درمی فرمان
ای ایـــن شهرســـتان نســـبت بـــه جمعیـــت آن بســـیار بـــاال 
ـــان از  ـــای درمی ـــاده ه ـــت: ج ـــت، گف ـــده اس ـــران کنن و نگ
ـــزارش  ـــه گ کیفیـــت و اســـتاندارد الزم برخـــوردار نیســـت. ب
ـــداری و  ـــد از اداره راه ـــد بشـــیری زاده در بازدی ـــا، محم ایرن
ـــات  ـــد اقدام ـــزود: بای ـــان اف ـــاده ای درمی ـــل ج ـــل و نق حم
جـــدی در راســـتای مرمـــت و نگهـــداری جـــاده هـــای ایـــن 

شهرســـتان انجـــام شـــود.

محفل دانش آموزی تالوت نور درشهرستان 
درمیان برگزار شد

محفـــل دانـــش آمـــوزی تـــاوت نـــور بـــه مناســـبت هفتـــه 
قـــرآن و عتـــرت در محـــل مســـجد محمـــد رســـول ا...)ص( 
شـــهر اســـدیه برگـــزار شـــد. مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش 
شهرســـتان درمیـــان در ایـــن مراســـم گفـــت: برگـــزاری 
محافـــل قرآنـــی فرصتـــی مناســـب و مغتنـــم جهـــت 
ـــر  ـــین مهرانف ـــت. حس ـــی اس ـــات اله ـــر در آی ـــر و تفک تدب
ـــت و  ـــزود: عظم ـــرآن اف ـــع ق ـــگاه رفی ـــه جای ـــه ب ـــا توج ب
ــی دارد  ــیار باالیـ ــت بسـ ــرآن ارزش و اهمیـ ــگاه قـ جایـ
ــان در  ــور درخشـ ــک نـ ــرآن یـ ــا قـ ــس بـ ــتن انـ و داشـ

خانه هـــا و قلـــب هـــا ایجـــاد مـــی کنـــد.

آیین بزرگداشت شب یلدا 
مراســـم آییـــن بزرگداشـــت شـــب یلـــدا در دبیرســـتان 
پروریـــن اعتصامـــی برگـــزار شـــد. مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش 
ـــرا  ـــک ف ـــن مراســـم ضمـــن تبری ـــان در ای شهرســـتان درمی
ـــن  ـــدرکاران ای ـــت ان ـــی دس ـــدا، از تمام ـــب یل ـــیدن ش رس
ـــا اشـــاره  ـــر ب ـــر وتشـــکر کـــرد. حســـین مهرانف مراســـم تقدی
بـــه ضـــرورت احیـــای ســـنت ها و آداب و رســـوم ملـــی 
ـــاد و  ـــه ابع ـــان ب ـــه نوجوان ـــب توج ـــزود: جل ـــی اف و محل
ـــی  ـــب اقدام ـــن ش ـــی ای ـــی و فرهنگ ـــای اجتماع ویژگی ه
مؤثـــر در احیـــای فرهنـــگ و آداب محلـــی اســـت. بـــه 
ـــوزان  ـــم دانش آم ـــن مراس ـــروز، در ای ـــان ام ـــزارش درمی گ
بـــا ذوق و هنـــر خاصـــی در یـــک فضـــای ســـنتی بـــه 
حافـــظ خوانـــی، اجـــرای ســـرود، خوانـــدن دکلمـــه و قصـــه 
گویـــی پرداختنـــد و یـــک فضـــای شـــاد و بـــا نشـــاط بـــرای 
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باغ های زرشک
را در روزهای آینده 
سم پاشی نکنید

درمیان امروز - خانزاد
ــات  ــی باغ ــم پاش ــدم س ــورد ع ــاورزی در م جهادکش
زرشــک در ایــن مقطــع زمانــی از ســال بــه کشــاورزان 
هشــدار داد. مدیــر جهــاد کشــاورزی درمیــان گفــت: بــا 
توجــه بــه اینکــه هــم اکنون ســم پاشــی باغــات باعث 
مــرگ و میــر و از بیــن رفتــن حشــرات مفیــد می شــود 
در این فصل از ســم پاشــی باغات خودداری شــود و در 

صــورت مشــاهده شــته در باغــات در دهــه اول اســفند 
ــان  ــد. ضیائی ــتانه کنن ــی زمس ــن پاش ــه روغ ــدام ب اق
احمــدی بــا بیــان اینکــه کفشــدوزک ها، بالتــوری هــا 
ــد  ــرات مفی ــه حش ــا از جمل ــف زنبوره ــواع مختل و ان
ــدوزک  ــزود: کفش ــتند، اف ــک هس ــات زرش ــرای باغ ب
هــا و بالتــوری هــا شــکارچی هســتند و از شــته هــا 
تغذیــه مــی کننــد و زنبورهــای مفیــد پارازیت هســتند 

و تخــم شــته و خــود شــته را پارازیتــه مــی کنند یعنی 
در درون شــته و یــا تخمــش، تخــم گــذاری مــی کننــد. 
وی گفــت: ســم پاشــی باعــث خســارت بــه بــاغ نمــی 
شــود بلکــه بــرای حفــظ حشــرات مفیــد توصیــه بــه 
عــدم ســم پاشــی صــورت مــی گیــرد همچنیــن توجــه 
ــه عــدم ســم پاشــی باغــات زرشــک در ایــن فصــل  ب

بســیار مهــم اســت.

خبر

درمیان امروز - علی نژاد
فرمانــدار درمیــان گفــت: در يــک شــهر اســامي 
بايــد عدالــت در تقســيم خدمــات شــهري، تاميــن 
آرامــش روحــي، عمــران، آبادانــي و زيبايــي محيــط 
اخاقــي،  ابعــاد  تمامــي  بــه  توجــه  و  زيســت 
محمــد  شــود.  لحــاظ  اجتماعــي  و  فرهنگــي 
ــه شــهردار  ــع و معارف بشــیری زاده در مراســم تودی
اســدیه افــزود: در ســال جــاری بيــش از 1 میلیــارد 

ــارات  ــار از محــل اعتب و 382 ميليــون تومــان اعتب
تملــک و دارائــی و ســایر منابــع بــه شــهرداري 
اســدیه اختصــاص يافــت.  وی ادامــه داد: توجــه بــه 
مبلمــان شــهری، توســعه فضاهــاي ســبز، نوســازي 
ــاخت  ــهری در س ــاری ش ــه معم ــه ب ــر و توج معاب
ــت  ــهرداری اس ــف ش ــن وظاي ــازها از مهمتری و س
ــراي  ــت: ب ــود. وی گف ــه آن پرداخته ش ــد ب ــه باي ک
ــه اهــداف  کســب توفيــق و دســتیابی شــهرداری ب

بايــد تمامــي اعضــای  شــورای اســامی در عمــل بــا 
يکديگــر تفاهــم و همدلــي داشــته و ضمــن نظــارت 
بــر عملکــرد شــهرداري و مراقبــت بــر مصوبــات 
شــورا و تطابــق آن بــا قوانيــن و مقــررات در جهــت 
ــدار  ــد. فرمان ــت کنن ــهري حرک ــعه ش ــد و توس رش
درمیــان تعامــل تنگاتنــگ شــورای اســامی شــهر و 
شــهرداری را یکــی از مهمتریــن عوامــل موفقیــت در 
عمــران شــهری عنــوان کــرد و افــزود: بایــد تکریــم 

ــاب رجــوع و رضایــت منــدی کامــل شــهروندان  ارب
ــتگاه  ــران دس ــه مدی ــت کاری هم ــن اولوی مهمتری
باشــد.   درمیــان  شهرســتان  در  اجرایــی  هــای 
بشــیری زاده تصريــح کــرد : همــکاري مســتمر 
مــردم بــا شــهرداري بســيار تعييــن کننــده و تــاش 
ــکاري  ــا هم ــهر ب ــامي ش ــوراي اس ــهرداري و ش ش
شــهروندان در رعايــت حقــوق شــهروندي و قوانيــن 

ــود.   ــر خواهــد ب ــر ثم ــررات مثم و مق
انســجام  امــروز وحــدت،  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تســنن  و  تشــیع  بــرادران  بیــن  در  همدلــی  و 
و  هوشــیاری  واســطه  بــه  درمیــان  شهرســتان 
ــار در اوج قــرار دارد،  ــاالي مــردم ایــن دی بصيــرت ب
افــزود: مــردم نجیــب و آگاه درمیانــی دوشــادوش 
خادمــان خــود، بــرای توســعه و آبادانــی شهرســتان 
از هیــچ کوششــی دریــغ نمی کننــد. در پایــان ایــن 
مراســم از زحمــات رضــا آدینــه شــهردار اســبق 
تقديــر و افشــین عابدینــی بــه عنــوان شــهردار 

ــد. ــي ش ــدیه معرف ــد اس جدي

درمیان امروز - فروزان
ـــدال  ـــب دو م ـــه کس ـــق ب ـــی موف ـــکار درمیان دو ورزش
طـــای مســـابقات تیمـــی جـــام باشـــگاه های 

کشـــور شـــدند. 
ــروز، رئیـــس اداره ورزش  ــان امـ ــزارش درمیـ ــه گـ بـ
تیـــم  درمیـــان گفـــت:  شهرســـتان  جوانـــان  و 
ــا  ــی بـ ــان جنوبـ ــاکاموتوی خراسـ ــین سـ کیوکوشـ
ـــپاس  ـــم س ـــه حک ـــب س ـــا وکس ـــدال ط ـــب دو م کس
ــام  ــی جـ ــابقات تیمـ ــن دوره از مسـ داوری در اولیـ

ــید.  ــور خـــوش درخشـ ــای کشـ ــگاه هـ باشـ

ــزود: در ایـــن دوره از  ــیادت افـ ســـید مصطفـــی سـ
مســـابقات شـــیهان سیدشـــاهرخ حســـینی داور 
وســـط و سنســـی رحمـــان خـــدادادی و ســـعید 

ــد.  ــار بودنـ ــعبانی داور کنـ شـ
ورزشـــکار  احمـــدی  جلیـــل  اعـــام کـــرد:  وی 
ــابقات  ــن مسـ ــان ایـ ــنی جوانـ ــی در رده سـ درمیانـ

ــد.  ــا شـ ــدال طـ ــب مـ ــه کسـ ــق بـ موفـ
وی گفـــت: همچنیـــن سنســـی رحمـــان خـــدادادی 
در رده ســـنی بزرگســـاالن مســـابقات مـــدال طـــای 

کشـــور را از آن خـــود کـــرد.

فرماندار درمیان در مراسم تودیع و معارفه شهردار اسدیه تاکید کرد:

رعایت عدالت درخدمات شهری

دو مدال طالی درمیانی ها در مسابقات کاراته جام باشگاه های کشور
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اجرای طرح ملی دادرس
در آموزشگاه های درمیان

درمیان امروز - علی نژاد
احمـــر  هـــال  جمعیـــت  سرپرســـت 
ـــرح  ـــمین ط ـــت: شش ـــان گف ـــتان درمی شهرس
ملـــی دادرس )دانـــش آمـــوز آمـــاده در 
ـــاه  ـــدای آذرم روزهـــای ســـخت( امســـال از ابت
ــتان  ــطح شهرسـ ــگاه سـ ــت آموزشـ در هشـ
شـــروع شـــده اســـت. جـــواد مـــرادی در 
ـــوزش  ـــزود: آم ـــروز اف ـــان ام ـــا درمی ـــو ب گفتگ
ــه  ــاه بـ ــان دی مـ ــا پایـ ــوزان تـ ــش آمـ دانـ
اتمـــام مـــی رســـد و پـــس از آن مســـابقات 
مرحلـــه شهرســـتانی جهـــت انتخـــاب تیـــم 
هـــای برتـــر در بخـــش بـــرادران و خواهـــران 
ــزار  ــتانی برگـ ــابقات اسـ ــه مسـ ــزام بـ و اعـ
خواهـــد شـــد. وی اعـــام کـــرد: ایـــن طـــرح در 
پایـــه هشـــتم متوســـطه برنامـــه ریـــزی شـــده 
ــدارس  ــران مـ ــق مدیـ ــا توافـ ــا بـ ــت امـ اسـ
ــای  ــز آموزش هـ ــوزان نیـ ــایر دانـــش آمـ سـ
وی  می گیرنـــد.  فـــرا  را  طـــرح  ایـــن 
ـــروه  ـــات کارگ ـــرو مصوب ـــت: پی ـــن گف همچنی
تخصصـــی امـــداد و نجـــات و آمـــوزش 
همگانـــی شهرســـتان درمیـــان مقـــرر شـــد 
بـــرای پرســـنل متقاضـــی گذرانـــدن دوره 
کمک هـــای اولیـــه برنامه ریـــزی شـــود. 
ـــر از  ـــتا از ۱۲۰ نف ـــن راس ـــزود: در ای ـــرادی اف م
پرســـنل ادارات ســـطح شهرســـتان در پنـــج 
ــزا ثبـــت نـــام انجـــام شـــد.وی  گـــروه مجـ
آموزش هـــای   افـــراد  ایـــن  داد:  ادامـــه 
کمک هـــای اولیـــه را طـــی شـــش جلســـه 
ـــه مـــدت هشـــت ســـاعت  ـــی ب کارگاهـــی عمل
فـــرا گرفتنـــد. وی تصریـــح کـــرد: ایـــن دوره هـــا 
ـــدادی و   ـــگ خودام ـــج فرهن ـــور تروی ـــه منظ ب
ـــا حـــوادث  ـــه ب ـــراد در مواجه ـــوان اف ـــای ت ارتق
ـــن  روزمـــره برگـــزار شـــد. وی گفـــت: آزمـــون ای
ـــرات  ـــی و کاهـــش اث ـــه ایمن ـــا در هفت دوره ه
ـــد  ـــزار خواه ـــاه( برگ ـــت ۸ دیم ـــا )۲ لغای بای

شـــد.

خبر
اقلیم 

ـــدی  ـــای پهنه بن ـــه ه ـــاس نقش براس
ـــی،  اقلیمـــی، اســـتان خراســـان جنوب
دارای شـــش نـــوع آب و هـــوا بـــه 
ترتیـــب ذیـــل اســـت: 1-بـــری، 

خیلـــی خشـــک، ســـرد تـــا گـــرم
2- بـــری، خیلـــی خشـــک، خنـــک 

تـــا خیلـــی گـــرم 
ـــرم  ـــا گ ـــک ت ـــک، خن ـــری، خش 3-ب

ـــرم  ـــا گ ـــرد ت ـــک، س ـــری خش 4- ب
5- بـــری نیمـــه خشـــک، ســـرد تـــا 

ـــرم  گ
ـــن  ـــر آب و هـــوای ای ـــی ب ـــرم: عوامـــل مختلف ـــا نیمـــه گ ـــی ســـرد ت ـــری، خشـــک، خیل 6- ب
ـــر و قـــرار گرفتـــن در عـــرض  ـــد کـــه یکـــی از مهـــم تریـــن آنهـــا کوی اســـتان تاثیـــر مـــی گذارن
ـــی  ـــای دریافت ـــه باعـــث شـــده گرم ـــی اســـت ک ـــرم جنوب ـــه گ ـــه منطق ـــک ب ـــی نزدی جغرافیای
ـــن  ـــک تری ـــی از خش ـــه یک ـــوت ک ـــت ل ـــد. دش ـــمال آن باش ـــش از ش ـــتان بی ـــوب اس از جن
ـــدت  ـــت. ش ـــع اس ـــتان واق ـــن اس ـــوب ای ـــت در جن ـــان اس ـــای جه ـــان ه ـــن بیاب ـــرم تری و گ
ـــر  ـــن کوی ـــای ای ـــاد از ویژگی ه ـــر زی ـــارش و تبخی ـــت و ب ـــود رطوب ـــید، کمب ـــش خورش تاب

ـــادی دارد.  ـــر زی ـــه در آب و هـــوای اســـتان تاثی اســـت ک
تفـــاوت ارتفـــاع بیـــن مناطـــق کوهســـتانی و مناطـــق پســـت اســـتان نیـــز باعـــث بـــه 
ــتانی و آب و  ــرایط آب و هوایـــی نیمـــه خشـــک در نواحـــی کوهسـ ــود آمـــدن شـ وجـ

هـــوای خشـــک در دشـــت هـــا و زمیـــن هـــای پســـت شـــده اســـت. 
ـــی تغییـــرات آب و  ـــه دالیـــل اصل ـــز از جمل ـــه اســـتان نی ـــوده هـــای مختلـــف هـــوا ب ورود ت
ـــم  ـــه در اقلی ـــوا ک ـــوده هـــای ه ـــن ت ـــور کل مهمتری ـــه ط ـــه اســـت. ب ـــن منطق ـــی در ای هوای

ـــد از:  ـــی تاثیرگـــذار هســـتند عبارتن خراســـان جنوب
-تـــوده هـــای ســـرد قطبـــی: از اواخـــر فصـــل پاییـــز اســـتان را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده 
ـــی  ـــوب غرب ـــای مرط ـــوده ه ـــا ت ـــورد ب ـــس از برخ ـــود و پ ـــی ش ـــا م ـــش دم ـــب کاه موج

ریـــزش هـــای جـــوی را بـــه وجـــود مـــی آورد. 
ـــمت  ـــه از س ـــوا ک ـــای ه ـــوده ه ـــن ت ـــی: ای ـــوب غرب ـــی و جن ـــوب غرب ـــای مرط ـــوده ه - ت
ـــر  ـــت تاثی ـــتان را تح ـــار، اس ـــل به ـــتان و اوای ـــد، در زمس ـــی آین ـــرب م ـــرب و غ ـــمال غ ش

ـــد. ـــی دهن ـــرار م ق
-تـــوده هـــای هـــوای جنـــوب شـــرقی )موســـمی(: منشـــاء ایـــن تـــوده هـــای هـــوا از 

اقیانـــوس هنـــد اســـت و از جنـــوب شـــرقی وارد اســـتان مـــی شـــوند. 
ـــا دارد  ـــدید دم ـــده ای در تش ـــش عم ـــوا نق ـــوده ه ـــن ت ـــک: ای ـــرم و خش ـــوای گ ـــوده ه -ت
ـــوب  ـــمت جن ـــوذ آن از س ـــد و نف ـــی کن ـــاد نم ـــی ایج ـــت، بارندگ ـــر رطوب ـــبب فق ـــه س و ب

ـــت.  ـــراه اس ـــار هم ـــرد و غب ـــا گ ـــوال ب معم
ـــتان  ـــات افغانس ـــتان از ارتفاع ـــل تابس ـــا در فص ـــن باده ـــتان: ای ـــای 120 روزه سیس -باده
ـــای  ـــان ه ـــری توف ـــکل گی ـــب ش ـــد و موج ـــی وزن ـــرق م ـــرقی و ش ـــمال ش ـــت ش ـــا جه ب

ـــی، 61:1362 ( ـــوند. )بدیع ـــی ش ـــای روان م ـــگ ه ـــن و ری ش

پوشش گیاهی 
ـــرداری  ـــه حفاظـــت و بهره ب ـــی هســـتند ک ـــع طبیع ـــن مناب ـــا از مهمتری ـــگل ه ـــع و جن مرات
درســـت از آنهـــا، نقـــش بســـیار مهمـــی در وضـــع اقتصـــادی اســـتان و حفـــظ 
ــتفاده  ــاک، اسـ ــایش خـ ــیل و فرسـ ــری از سـ ــرای دام، جلوگیـ ــت دارد. چـ محیط زیسـ
ــای  ــه هـ ــن زمینـ ــی، مهمتریـ ــی و صنعتـ ــان دارویـ ــی و گیاهـ ــای مرتعـ ــه هـ از علوفـ

اقتصـــادی مراتـــع و جنـــگل هـــای اســـتان خراســـان جنوبـــی اســـت. 
ـــع  ـــا مرات ـــه ب ـــی در مقایس ـــان جنوب ـــتان خراس ـــع اس ـــته، مرات ـــع: در روزگاران گذش مرات
موجـــود غنـــی تـــر بـــوده انـــد. در چنـــد دهـــه اخیـــر بـــه ایـــن منبـــع عظیـــم طبیعـــی 
بی توجهـــی شـــده اســـت. در ســـال هـــای گذشـــته، عوامـــل مختلفـــی از قبیـــل چـــرای 
بـــی رویـــه دام، خشکســـالی، شـــخم نامناســـب، بوتـــه کنـــی و جمـــع آوری گیاهـــان 

دارویـــی، بیشـــترین آســـیب را بـــه مراتـــع طبیعـــی وارد کـــرده اســـت. 
مراتـــع اســـتان را حـــدود 8485074/2 هکتـــار تخمیـــن زده انـــد. انـــواع ایـــن مراتـــع 
ـــای شـــمالی،  ـــع در بخـــش ه ـــن مرات ـــم )خـــوب(: گســـترش ای ـــع متراک ـــد از: -مرات عبارتن
بیشـــتر از ســـایر مناطـــق اســـتان اســـت. علفزارهـــای یـــک ســـاله و چندســـاله و 
ـــب  ـــه ترتی ـــع ب ـــن مرات ـــطح ای ـــتر س ـــد. بیش ـــی روین ـــع م ـــن مرات ـــه در ای ـــای درمن بوته ه
در شهرســـتان هـــای قائنـــات، ســـرایان و بیرجنـــد واقـــع شـــده اســـت. ایـــن مراتـــع 

6277/9 هکتـــار وســـعت دارنـــد. 
ادامه دارد...
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درمیان امروز – سبزه کار
ــی  ــریع ذهن ــبات س ــابقات محاس ــن دوره مس دومی
ــه  ــوزی عام ــش آم ــرای دان ــش س ــوی پژوه از س
ســعیدی بــه مناســبت هفتــه پژوهــش درآموزشــگاه 
شــهید احمــدی روشــن برگــزار شــد. بــه گــزارش 
درمیــان امــروز، حســین مهــران فــر در حاشــیه 
دوره  دومیــن  افــزود:  مســابقات  ایــن  برگــزاری 
مســابقات محاســبات ســریع  ذهنــی بــا چرتکــه بــا 
ــتان  ــطح شهرس ــوزان س ــر از دانش آم ــور 61 نف حض
برگــزار شــد کــه پــس از برگــزاری مســابقه در دو 
ــر انتخــاب  ــرات برت ــداری و شــنیداری نف ــه دی مرحل
وی  کردنــد.  دریافــت  را  خــود  جوایــز  و  شــده 
ــا هــدف ايجــاد  یادآورشــد: ايــن دوره از مســابقات ب

بســتري مناســب بــراي شــکوفايي اســتعدادها، 
ــه  ــاد ب ــاوري و اعتم ــت خودب ــت، تقوي ــد خاقي رش
نفــس، حــل مســائل ریاضــی در زمــان کوتــاه و بهبــود 

ــزار شــد.  ــوزان برگ ــش آم ــن دان ــل در بي ــدرت تخی ق
وي افــزود: محاســبات ذهنــي و چرتکــه اي ترکيبــي 
ــب  ــه موج ــت ک ــتاني اس ــس باس ــزار تدري ــک اب از ي

زمــان،  مديريــت  از جملــه  مهارت هايــي  بهبــود 
ــود.  ــي ش ــأله م ــل مس ــي ح ــز و تواناي تمرک

در پایــان ایــن مســابقات در پایــه دوم ابتدایــی 
یعقوبــی  آال  و  آمــوزان حبیبــه ســاالری  دانــش 
از آموزشــگاه 22 بهمــن اســدیه رتبــه اول، آتنــا 
بالگــردی از آموزشــگاه 22 بهمــن رتبــه دوم و محمــد 
عــادل بهــی  از آموزشــگاه شــهید احمــدی روشــن  و 
ــه ســوم  ــا ســاالری از آموزشــگاه 22 بهمــن رتب ماری
و در پایــه ســوم  ابتدایــی  نیــز دانــش آمــوزان  
ــی  از  ــواد صادق ــد ج ــادی و محم ــاروق ن ــد ف محم
آموزشــگاه 22 بهمــن رتبــه اول و دوم  و اکــرم 
ــه ســوم را  ــر از آموزشــگاه شــهدای آســفیج رتب کارگ

بدســت آوردند.

برگزاری دومین دوره مسابقات محاسبات سریع ذهنی با چرتکه



درمیان امروز – دهقانی 
ـــهر  ـــری ش ـــه 70 کیلومت ـــوان« در فاصل ـــتای »خ روس
ـــرد  ـــی س ـــا هوای ـــتانی ب ـــه ای کوهس ـــدیه در منطق اس
ــف  ــام مختلـ ــه در ایـ ــرار دارد کـ ــیرین قـ ــی شـ و آبـ
ســـال بـــه ویـــژه روزهـــای تعطیـــل گردشـــگران 
زیـــادی را پذیـــرا اســـت ولـــی از زیرســـاخت هـــا و 
ـــت.  ـــرده اس ـــره ای نب ـــچ به ـــگری هی ـــات گردش امکان
ـــگری در  ـــت گردش ـــروز، صنع ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ب
ـــئوالن  ـــر مس ـــنه تدبی ـــتی تش ـــتای توریس ـــن روس ای
اســـت. جمعـــی از اهالـــی روســـتای خـــوان بـــا 
اشـــاره بـــه مشـــکالت و کمبودهـــای ایـــن روســـتا 
از مســـئوالن مـــی خواهنـــد حداقـــل امکانـــات الزم 
ــن  ــگران در ایـ ــی از گردشـ ــکان و پذیرایـ ــرای اسـ بـ
ــن  ــتا، تامیـ ــانی روسـ ــود. گازرسـ ــا شـ ــتا مهیـ روسـ
ع،  روشـــنایی در جـــاده مواصالتـــی بیـــن مـــزار
ــداث  ــت واحـ ــال و اینترنـ ــبکه دیجتیـ ــش شـ پوشـ
ســـالن ورزشـــی بـــرای تفریـــح جوانـــان روســـتا از 
جملـــه خواســـته هـــای ســـاکنان روســـتای خـــوان 
ـــرق  ـــه مشـــکل خاموشـــی ب ـــن ب ـــان همچنی اســـت. آن
ـــرق  هـــر از چنـــدگاه در روســـتا و خســـارت نوســـانات ب
بـــه لـــوازم خانگـــی اهالـــی اشـــاره مـــی کننـــد، مســـاله 
ــورای  ــاری و شـ ــری دهیـ ــم پیگیـ ــه رغـ ــه بـ ای کـ
ـــت  ـــه دریاف ـــق ب ـــی موف ـــک از اهال ـــچ ی ـــالمی هی اس
مطالبـــه خـــود بابـــت خســـارت بـــه لـــوازم برقـــی 
شـــان از شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق نشـــده اند. 
همچنیـــن فراگیـــر شـــدن بیمـــاری زنـــگ جارویـــی 
ـــی از  ـــوان یک ـــتای خ ع روس ـــزار ـــطح م ـــک در س زرش
ـــدام  ـــت و اق ـــه هم ـــت ک ـــی روستاس ـــکالت اصل مش
ـــد.  ـــی طلب ـــاورزی را م ـــاد کش ـــئوالن جه ـــی مس عمل
ـــه  ـــا 20 دانـــش آمـــوز در 5 پای دبســـتان روســـتا هـــم ب
ـــاختمان  ـــه س ـــوده ک ـــت ب ـــال فعالی ـــم در ح و 2 معل
ـــتفاده  ـــل اس ـــر قاب ـــت و دیگ ـــب اس ـــال تخری آن در ح
نمـــی باشـــد و بایـــد چـــاره ای بـــرای آن اندیشـــید 
چـــرا کـــه ممکـــن اســـت بـــا انـــدک زمیـــن لـــرزه 
ای خـــدا ناکـــرده بـــر ســـر دانش آمـــوزان معصـــوم 
ــر  ــان دیگـ ــی در آن زمـ ــه اقدامـ ــود و هرگونـ آوار شـ
ـــالج  ـــه ع ـــت ک ـــح اس ـــر واض ـــت و پ ـــر اس ـــی دی خیل
ـــتای  ـــی روس ـــرد. اهال ـــوع ک ـــل از وق ـــد قب ـــه بای واقع
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــی گوین ـــی م ـــن از جوانان ـــوان همچنی خ
ـــتغال  ـــود اش ـــی و نب ـــای متوال ـــکالی ه ـــل خشس دلی
ســـودآور در روســـتا در حـــال مهاجـــرت و انجـــام امـــور 
خدماتـــی در مراکـــز اســـتان هـــای دیگـــر هســـتند 
و رفتـــن را بـــه مانـــدن در زادگاهشـــان ترجیـــح 
داده انـــد. آنـــان از عـــدم رونـــق هنرهـــای ســـنتی و 
صنایـــع دســـتی هماننـــد گذشـــته مـــی گوینـــد و از 
ـــات  ـــن امکان ـــد در جهـــت تامی مســـئوالن مـــی خواهن
ـــته  ـــی، بس ـــع تبدیل ـــاد صنای ـــای ایج ـــاخت ه و زیرس
ـــل  ـــدام عاج ـــک اق ـــول زرش ـــرآوری محص ـــدی و ف بن
ــوان  ــد را در دل جـ ــد امیـ ــا بتواننـ ــد تـ ــام دهنـ انجـ
هایشـــان بـــرای حضـــور و مانـــدگاری در روســـتا 

زنـــده کننـــد. 

عدم پوشش دهی دیجیتال 
گفتگـــو  در  خـــوان  روســـتای  اهالـــی  از  یکـــی 
ــتا  ــن روسـ ــد: در ایـ ــی گویـ ــروز مـ ــان امـ ــا درمیـ بـ
و همـــان 4  نـــدارد  پوشـــش دهـــی  دیجیتـــال 
شـــبکه ای کـــه تلویزیـــون مـــی گیـــرد همیشـــه 
ــکری  ــاس شـ ــت. الیـ ــی اسـ ــا 3 برفکـ ــبکه 2 یـ شـ
خواســـتار گازرســـانی بـــه روســـتا مـــی شـــود و بـــا 
اشـــاره بـــه معضـــل تاریکـــی جـــاده از درخـــش تـــا 
ـــات  ـــور تصادف ـــن مح ـــد: در ای ـــی کن ـــالم م ـــگ اع خن
زیـــادی می شـــود و معابـــر روســـتا هـــم روشـــنایی 

ــدارد.  ــی نـ کافـ

سوختن وسایل برقی براثر نوسان برق 
ـــرق  ـــان ب ـــاله نوس ـــه مس ـــاره ب ـــا اش ـــن ب وی همچنی
ــل از اذان  ــر قبـ ــد: اگـ ــی دهـ ــه مـ ــتا ادامـ در روسـ
ــوب  ــم خـ ــن کنیـ ــاق را روشـ ــی اتـ ــرب مهتابـ مغـ
اســـت در غیـــر اینصـــورت بعـــد از اذان دیگـــر مهتابـــی 
ـــد  ـــه کارمن ـــکل دارد. وی ک ـــود و مش ـــی ش ـــن نم روش
ـــه در  ـــان اینک ـــا بی ـــد ب ـــی باش ـــرورش م ـــوزش و پ آم
هـــر هفتـــه یـــک بـــار بـــا خاموشـــی بـــرق مواجـــه 
هســـتند، مـــی افزایـــد: در روز تاســـوعا کـــه شـــرکت 
ــون و  ــود تلویزیـ ــبکه بـ ــر شـ ــال تعمیـ ــرق در حـ بـ
یخچـــال بســـیاری از افـــراد روســـتا ســـوخته اســـت 

و کســـی جوابگـــو نشـــد. 

انتقاد از وضعیت بیمه محصوالت کشاورزی 
یکـــی دیگـــر از اهالـــی روســـتای خـــوان در گفتگـــو 
ـــه از وضعیـــت  ـــار گالی ـــان امـــروز ضمـــن اظه ـــا درمی ب
ـــان  ـــد: در زم ـــی گوی ـــاورزی م ـــوالت کش ـــه محص بیم
ـــازرس  ـــاورزی ب ـــوالت کش ـــه محص ـــرما ب ـــارت س خس
فقـــط یـــک مزرعـــه را بررســـی مـــی کنـــد و میـــزان 
ـــد.  ـــی ده ـــم م ـــات تعمی ـــی باغ ـــه تمام ـــارت را ب خس
منصـــور دلپســـند بـــا بیـــان اینکـــه نـــرخ غرامـــت 
تعییـــن شـــده بـــرای باغـــات جوابگـــوی ضـــرر 
ـــه  ـــی ک ـــد: زمان ـــی ده ـــه م ـــت، ادام ـــاورزان نیس کش
ــا وقتـــی  ــود تـ ــارت تعییـــن مـــی شـ ــزان خسـ میـ
کـــه در تهـــران و اســـتان خودمـــان تاییـــد و رقـــم 
ـــاز  ـــا چندرغ ـــی شـــود تنه ـــه کشـــاورز پرداخـــت م آن ب
ـــی  ـــم طوالن ـــارت ه ـــت خس ـــان پرداخ ـــد و زم می مان

اســـت. 
ـــر  ـــرای ه ـــد: ب ـــی کن ـــان م ـــال بی ـــوان مث ـــه عن وی ب
ــدود 50  ــه حـ ــار ســـطح زیرکشـــت زرشـــک کـ هکتـ
ـــورت 100  ـــه ص ـــی ب ـــد دارد وقت ـــان درآم ـــون توم میلی
ـــم  ـــه رق ـــدوق بیم ـــد صن ـــده باش ـــارت دی ـــد خس درص

700 هـــزار تومـــان غرامـــت مـــی دهـــد کـــه بســـیار 
ناچیـــز اســـت. 

زنگ جارویی زرشک فراگیر شده است 
ـــک  ـــی زرش ـــگ جاروی ـــاری زن ـــه بیم ـــن ب وی همچنی
ــر در روســـتای خـــوان  ــاره مـــی کنـــد کـــه دیگـ اشـ
ـــوان  ـــردم ت ـــه و م ـــک را در برگرفت ـــات زرش ـــه باغ هم
مبـــارزه بـــا آن را ندارنـــد و جهـــاد کشـــاورزی هـــم 
ــه  ــرای ســـم پاشـــی کل منطقـ ــته بـ ــال گذشـ در سـ
ـــوان و ...(  ـــنان، خ ـــک، ماس ـــیابان، آنی ـــش، آس )درخ
36 لیتـــر ســـم رایـــگان آورد کـــه بســـیار کـــم بـــود. وی 
ـــی  ـــان تمام ـــد خودش ـــرار ش ـــال ق ـــد: امس ـــی افزای م
باغـــات خـــوان را ســـم پاشـــی کننـــد کـــه در ایـــن 
ــی در  ــد ولـ ــد آمدنـ ــرای بازدیـ ــئوالن بـ ــتا مسـ راسـ
حـــد حـــرف و تهیـــه گـــزارش باقـــی مانـــد و هیـــچ 

اقدامـــی نشـــده اســـت. 

حذف نقاط حادثه خیز 
ـــه  ـــتا ک ـــی روس ـــاده اصل ـــیر ج ـــه مس ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــش  ـــاده درخ ـــه ای دارد و ج ـــاک 90 درج ـــچ خطرن پی
ـــوده  ـــی ب ـــوار جان ـــوادث ناگ ـــاهد ح ـــه ش ـــوان ک ـــا خ ت
ـــن  ـــه تامی اســـت از مســـئوالن مـــی خواهـــد نســـبت ب
روشـــنایی آن و حـــذف نقـــاط حادثـــه خیـــز اقـــدام 
ـــارش  ـــد: در صـــورت ب ـــی ده ـــه م عاجـــل شـــود و ادام
ــود و  ــی شـ ــدود مـ ــاده مسـ ــن جـ ــه ایـ ــرف گردنـ بـ
ــایی  ــدارد و بازگشـ ــود نـ ــد وجـ ــکان رفـــت و آمـ امـ
ـــورت  ـــه در ص ـــد ک ـــی کش ـــول م ـــک روز ط ـــم ی آن ه
ــوادث در  ــیاری از حـ ــوع بسـ ــه از وقـ ــالح گردنـ اصـ
ـــب  ـــه نص ـــود. وی ب ـــی ش ـــری م ـــم جلوگی ـــده ه آین
چـــراغ خطـــر در بـــاغ و تابلـــوی اداره راه در داخـــل 
ـــان  ـــد و از متولی ـــی کن ـــاره م ـــتا اش ـــاغ روس ـــه ب کوچ
امـــر مـــی خواهـــد نســـبت بـــه جانمایـــی صحیـــح 

ـــد. ـــدام کنن ـــا اق تابلوه

مهاجرت روستا در حال افزایش 
ــه  ــی بـ ــرت اهالـ ــزان مهاجـ ــند میـ ــور دلپسـ منصـ
ـــت  ـــود و عل ـــی ش ـــر م ـــتا را متذک ـــان روس ـــژه جوان وی
آن را نبـــود شـــغل در روســـتا و بـــه صرفـــه نبـــودن 
کشـــاورزی مـــی دانـــد و ادامـــه مـــی دهـــد: هیـــچ 
ـــه طـــرح حمایتـــی در روســـتا اجـــرا نمـــی شـــود و  گون
ـــت  ـــد هف ـــم بای ـــهیالت ه ـــت تس ـــرای دریاف ـــردم ب م
ـــه  ـــط ب ـــم فق ـــد و آن را ه ـــی کنن ـــتم را ط ـــوان رس خ

نورچشـــمی هایشـــان مـــی دهنـــد.

وام خشکسالی که به اهالی خوان تعلق نگرفت 
وی در ایـــن زمینـــه بـــه پرداخـــت وام خشکســـالی 
ـــت آن در  ـــرای دریاف ـــی ب ـــه وقت ـــد ک ـــی کن ـــاره م اش
ـــده  ـــه ش ـــت متوج ـــرده اس ـــه ک ـــاری مراجع ـــال ج س
ـــل  ـــت از قب ـــه در لیس ـــود ک ـــی ش ـــرادی داده م ـــه اف ب
مشـــخص شـــده قـــرار دارنـــد و اصـــال بـــه اهالـــی 

خـــوان تعلـــق نمـــی گیـــرد. 
ـــت  ـــده اس ـــت ش ـــده بازنشس ـــال ش ـــه 2 س ـــند ک دلپس
ـــوده  ـــاکن ب ـــوان س ـــتای خ ـــر در روس ـــال حاض و در ح
ــد:  ــی دهـ ــه مـ ــت، ادامـ ــاورزی اسـ ــال کشـ و در حـ
ـــه  ـــر س ـــه ه ـــی داردک ـــوان 3 ورودی اصل ـــتای خ روس
ـــرای 4500  ـــم اج ـــه رغ ـــد و ب ـــی باش ـــی م ـــورد خاک م
ـــرح  ـــرای ط ـــتا در اج ـــر روس ـــرش معاب ـــنگ ف ـــر س مت
ـــه  ـــده و ب ـــی مان ـــای آن خاک ـــا ورودی ه ـــادی تنه ه

ـــت.  ـــده اس ـــا ش ـــود ره ـــال خ ح

ورود گردشگر سودی برای روستا ندارد
وی روســـتای خـــوان را منطقـــه نمونـــه گردشـــگری 
ــرای جـــذب  ــاختی بـ ــچ زیرسـ ــه هیـ ــد کـ ــی دانـ مـ
ـــردم  ـــرار نیســـت از م ـــد: ق ـــی گوی ـــدارد و م گردشـــگر ن
پـــول جمـــع آوری شـــود کـــه توریســـت بیایـــد، از 
ــط و ورود  ــی محیـ ــز آلودگـ ــگران جـ ــور گردشـ حضـ
ـــری  ـــود دیگ ـــچ س ـــردم هی ـــات م ـــه باغ ـــاز ب ـــر مج غی

عایـــد اهالـــی نمـــی شـــود. 

بازرس برق به روستای خوان مراجعه کند
ـــتا  ـــرق در روس ـــان ب ـــل نوس ـــه معض ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــث  ـــرق باع ـــاژ ب ـــت ولت ـــان و اف ـــد: نوس ـــی گوی نیزم
ـــارت  ـــده و خس ـــی ش ـــی اهال ـــایل برق ـــوختگی وس س
باالیـــی بـــه آنهـــا زده اســـت و اکثـــر اهالـــی هـــم 
ـــه اداره  ـــه ب ـــوان مراجع ـــه ت ـــتند ک ـــری هس ـــراد پی اف
ـــی  ـــیر طوالن ـــتند مس ـــی توانس ـــتند و نم ـــرق را نداش ب
تـــا اســـدیه را برونـــد و آنـــگاه بـــا جـــواب ســـرباال 
ـــه  ـــت ب ـــان، راه خدم ـــا کارشناس ـــوند، لطف ـــه ش مواج
مـــردم را راه زحمـــت بـــه مـــردم قـــرار ندهنـــد و از 
ـــان  ـــوند و خودش ـــارج ش ـــان خ ـــرم ش ـــای گ ـــاق ه ات
در ایـــن زمینـــه بـــازرس بـــه روســـتا بفرســـتند تـــا 
ـــن  ـــد. وی همچنی ـــاور کنن ـــتا را ب ـــردم روس ـــای م ادع
ــدون  ــد بـ ــی خواهـ ــرق مـ ــرکت بـ ــئوالن شـ از مسـ
ـــان  ـــزل ش ـــرق من ـــع ب ـــه قط ـــبت ب ـــی نس ـــالع اهال اط
ـــارت  ـــدن خس ـــث وارد آم ـــه باع ـــرا ک ـــد چ ـــدام نکنن اق

ـــود.  ـــی ش ـــردم م ـــه م ب

استخر ذخیره آب در روستا احداث شود
منصـــور دلســـپند در ادامـــه ایجـــاد اســـتخر ذخیـــره 
ــه  ــد و ادامـ ــی خوانـ ــروری مـ ــتا ضـ آب را در روسـ
ــات  ــته قنـ ــال آب 4 رشـ ــاه از سـ ــد: 7 مـ ــی دهـ مـ
هـــرز مـــی رود و اگـــر اســـتخر ذخیـــره آب احـــداث 
شـــود و آب بـــه بـــاال دســـت پمپـــاژ شـــود خیلـــی 

ارزشـــمند اســـت. 

احداث استراحتگاه ویژه گردشگران 

ضروری است 
یکـــی دیگـــر از اهالـــی روســـتای خـــوان در گفتگـــو 
بـــا درمیـــان امـــروز از مســـئوالن مـــی خواهـــد بـــا 

توجـــه بـــه گردشـــگر پذیـــر بـــودن روســـتا نســـبت 
ــتی و  ــرویس بهداشـ ــتراحتگاه، سـ ــداث اسـ ــه احـ بـ
ـــود  ـــدام ش ـــا اق ـــت ه ـــکان توریس ـــرای اس ـــق ب آالچی
ـــای  ـــژه روزه ـــه وی ـــل ب ـــام تعطی ـــد: در ای ـــی گوی و م
ــتا  ــین وارد روسـ ــر 100 ماشـ ــغ بـ ــه بالـ ــان هفتـ پایـ
مـــی شـــوند و از طبیعـــت زیبـــای خـــوان اســـتفاده 
مـــی کننـــد. ســـید محمـــد تقـــی حســـینی نصـــب 
چنـــد المـــپ بـــرای روشـــنایی ورودی روســـتا را 
ـــاله  ـــر س ـــد: ه ـــی ده ـــه م ـــد و ادام ـــی دان ـــروری م ض
ـــورای  ـــوعا و عاش ـــام تاس ـــر در ای ـــزار نف ـــش از 2 ه بی
حســـینی وارد روســـتا مـــی شـــوند و همیشـــه 
ــهدا  ــزار شـ ــژه در مـ ــه ویـ ــنایی بـ ــکل روشـ ــا مشـ بـ
ــتار  ــتیم. وی خواسـ ــه هسـ ــتا مواجـ ــاده روسـ و جـ
رفـــع نقـــاط حادثـــه خیـــز و پیـــچ هـــای خطرنـــاک 
ورودی و جـــاده روســـتا مـــی شـــود و مـــی افزایـــد: 
پرداخـــت وام هـــای اشـــتغالزایی در زمینـــه ایجـــاد 
ــی  ــع تبدیلـ ــک، صنایـ ــدی زرشـ ــته بنـ ــع بسـ صنایـ
ــای  ــته هـ ــای رشـ ــارچ، احیـ ــرورش قـ ــک ، پـ کوچـ
صنایـــع دســـتی گذشـــته از قبیـــل جاجیـــم بافـــی، 
ـــن  ـــی، تامی ـــی و جـــوراب باف ـــه باف ـــی، حول ـــم باف گلی
ــازی  ــاز و فرهنـــگ سـ ــورد نیـ زیرســـاخت هـــای مـ
در ایـــن زمینـــه باعـــث رونـــق روســـتا و مانـــدگاری 

بیشـــتر جوانـــان مـــی شـــود. 

خریداری درختان سپیدار توسط دالالن 
را  خـــوان  روســـتای  طبیعـــت  همچنیـــن  وی 
درختـــان ســـیپداری مـــی دانـــد کـــه توســـط دالالن 
بـــه نـــرخ هـــر درخـــت 80 هـــزار تومـــان خریـــداری 

ـــن  ـــئوالن در ای ـــد مس ـــد: بای ـــی کن ـــد م ـــده و تاکی ش
ــردم  ــه مـ ــد کـ ــازی مـــی کردنـ ــه فرهنـــگ سـ زمینـ
ــه دالالن  ــن بـ ــای پاییـ ــت هـ ــا قیمـ ــان را بـ درختـ
نفروشـــند. حســـینی همچنیـــن احـــداث ســـالن 
ـــته و  ـــروری دانس ـــتا را ض ـــک در روس ـــداری زرش نگه
می گویـــد: یکـــی از اهالـــی روســـتا کـــه 3 جـــوان 
بیـــکار دارد و مـــی خواســـت بـــرای خشـــک کـــردن 
محصـــول زرشـــک خـــود در اطـــراف روســـتا انبـــار 
زرشـــک بســـازد بـــا ممانعـــت محیـــط بانـــی و 
منابـــع طبیعـــی روبـــرو شـــد و زمیـــن هـــا را جـــزو 
ـــد  ـــن رون ـــه ای ـــه ادام ـــد ک ـــالم کردن ـــی اع ـــع مل مناب
ـــتا  ـــر در روس ـــده و دیگ ـــان ش ـــی جوان ـــث دل زدگ باع

ننـــد.  نمی ما

تشویق بخش خصوصی

 با اعطای وام های کم بهره 
ـــان  ـــا درمی ـــو ب ـــز در گفتگ ـــوان نی ـــتای خ ـــار روس دهی
امـــروز مـــی گویـــد: مشـــکل اصلـــی روســـتا عـــدم 
اتصـــال شـــبکه گاز، نبـــود روشـــنایی در جـــاده 
ــبکه  ــدم پوشـــش شـ ع، عـ ــزار ــن مـ ــی بیـ مواصالتـ
ــتا  ــت در روسـ ــود اینترنـ ــال، نبـ ــی دیجیتـ تلویزیونـ
و نداشـــتن یـــک ســـالن ورزشـــی جهـــت جوانـــان 
روســـتا اســـت. حســـن دلپســـند در ادامـــه بـــر 
ایجـــاد زیرســـاخت هـــای گردشـــگری ، ســـیاحتی و 
ـــا  ـــت ی ـــوی دول ـــذاری از س ـــرمایه گ ـــا س ـــردی ب بوم گ
تشـــویق بخـــش خصوصـــی بـــا اعطـــای وام هـــای کـــم 
ـــاوره  ـــد: مش ـــه می ده ـــد و ادام ـــی کن ـــد م ـــره تاکی به
ـــازاد  ـــاورزی م ـــال آب کش ـــوص انتق ـــک در خص و کم
ــه  ــی رود بـ ــدر مـ ــه هـ ــتان بـ ــه در زمسـ ــتا کـ روسـ
زمیـــن هـــای مســـتعد باالدســـتی روســـتا جهـــت 
رونـــق کشـــاورزی و اشـــتغالزایی ضـــروری اســـت. 
وی همچنیـــن خواســـتار اختصـــاص اعتبـــار بـــرای 
احیـــا و الیروبـــی قنـــات هـــا و کانال کشـــی مســـیر 
انتقـــال آب مـــی شـــود و بیـــان مـــی کنـــد: جهـــاد 
کشـــاورزی جهـــت مشـــاوره و کمـــک بـــه مشـــکل 
ــات  ــایر آفـ ــاری زنـــگ جارویـــی زرشـــک و سـ بیمـ
ــتا اقـــدام کنـــد. وی در پاســـخ بـــه  ــایع در روسـ شـ
ـــا در خصـــوص حضـــور گردشـــگران  ـــگار م ســـوال خبرن
در روســـتا مـــی گویـــد: در ایـــام نـــوروز روزانـــه 50 
الـــی 70 نفـــر و در روز ســـیزده نـــوروز بالـــغ بـــر300 
ـــه  ـــل هفت ـــای تعطی ـــم و در روزه ـــگر داری ـــر گردش نف
ـــز  ـــار و پایی ـــای به ـــل ه ـــر در فص ـــدود 100 نف ـــم ح ه
ـــای  ـــر زیب ـــد و از مناظ ـــی آین ـــوان م ـــتای خ ـــه روس ب

آن اســـتفاده مـــی کننـــد. 

امکانات برای استقبال ازگردشگران نداریم 
ـــای  ـــت ه ـــا و ظرفی ـــیل ه ـــه پتانس ـــه ب ـــا توج وی ب
موجـــود در منطقـــه بـــه نداشـــتن امکانـــات جهـــت 

اســـتقبال از گردشـــگران اشـــاره مـــی کنـــد و ادامـــه 
ــوم  ــن بـ ــکونتگاه و اماکـ ــاخت سـ ــد: سـ ــی دهـ مـ
ـــد.  ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــروری ب ـــگری ض ـــردی و گردش گ

مکان آماده واگذاری در قالب موافقتنامه 
ــش  ــا بخـ ــت یـ ــر دولـ ــد: اگـ ــی کنـ ــالم مـ وی اعـ
خصوصـــی قصـــد ســـرمایه گـــذاری در روســـتای 
قالـــب  در  نظـــر  مـــورد  مـــکان  دارنـــد  خـــوان 
موافقتنامـــه آمـــاده واگـــذاری مـــی باشـــد. وی 
در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه نبـــود مشـــکل آنتـــن 
دهـــی تلفـــن همـــراه خواســـتار پوشـــش اینترنـــت 
می شـــود و ادامـــه مـــی دهـــد: مشـــکل جـــدی 
کـــه در کمیـــن جـــان دانـــش آمـــوزان خـــوان مـــی 
ـــت  ـــوان اس ـــتای خ ـــتان روس ـــاختمان دبس ـــد س باش
ـــر  ـــال حاض ـــد و در ح ـــی باش ـــب م ـــال تخری ـــه در ح ک
20 دانـــش آمـــوز در 5 پایـــه و 2 معلـــم در ایـــن 
مدرســـه در حـــال آمـــوزش و تدریـــس هســـتند.  
وی جمعیـــت ســـاکن روســـتای خـــوان را 650 نفـــر 
ـــه  ـــاله ک ـــن مس ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــد و ب ـــالم می کن اع
ـــتا  ـــت روس ـــش جمعی ـــت از کاه ـــمی حکای ـــار رس آم
ــا 900  ــتایی بـ ــوان روسـ ــد: خـ ــی کنـ ــان مـ دارد، بیـ
ـــرت  ـــاهد مهاج ـــون ش ـــی اکن ـــود ول ـــت ب ـــر جمعی نف
جوانـــان بـــه شـــهرهای مشـــهد، تهـــران و بیرجنـــد 

اســـت. 

تکمیل مجتمع فرهنگی مذهبی

 حضرت ابوالفضل)ع( نیازمند 200میلیون تومان 
وی بـــا اشـــاره بـــه پـــروژه هـــای در حـــال تکمیـــل 
روســـتا مـــی گویـــد: درمانـــگاه روســـتا در حـــال 
تکمیـــل اســـت و مجتمـــع مذهبـــی فرهنگـــی 
حضـــرت ابوالفضـــل )ع( خـــوان در 3 طبقـــه بـــا 
ـــی  ـــرفت فیزیک ـــد پیش ـــر از 70درص ـــای 1250 مت زیربن
ـــار  ـــد اعتب ـــه کار نیازمن ـــرای ادام ـــت و ب ـــوردار اس برخ
هســـتیم. حســـن دلســـپند از صـــرف هزینـــه ای 
و  همیـــاری  بـــا  تومـــان  میلیـــون   600 حـــدود 
مســـاعدت اهالـــی در اجـــرای ایـــن مجتمـــع خبـــر 
مـــی دهـــد و اعـــالم مـــی کنـــد: بـــرای تکمیـــل آن 

ــاز اســـت.  ــار نیـ ــان اعتبـ ــون تومـ ــه 200 میلیـ بـ

میراث فرهنگی آماده ایجاد سایت گردشگری 

در صورت تامین زمین 
ــتی  ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــس اداره میـ رئیـ
ــا  ــو بـ ــان در گفتگـ ــتان درمیـ ــگری شهرسـ و گردشـ
ــورت  ــد: در صـ ــروز مـــی گویـ ــان امـ ــگار درمیـ خبرنـ
تامیـــن زمیـــن بـــا کمـــک دهیـــاری و شـــورای 
روســـتا آمـــاده ایجـــاد ســـایت گردشـــگری یـــا 
اســـتراحتگاه موقـــت در روســـتای خـــوان هســـتیم. 
امیراســـماعیل شهســـواری ادامـــه مـــی دهـــد: 
ســـایت گردشـــگری در قالـــب ســـرویس بهداشـــتی، 
باربیکیـــو،  اســـتراحت،  ســـکوهای  آالچیـــق، 
ــد. وی  ــی باشـ ــت مـ ــه موقـ ــنگفرش و نمازخانـ سـ
البتـــه بـــه ایـــن نکتـــه هـــم اشـــاره مـــی کنـــد کـــه 
ـــورگ  ـــتای ف ـــگری، روس ـــدف گردش ـــتای ه ـــا روس تنه
ـــف  ـــط تعری ـــد ضواب مـــی باشـــد و ســـایر روســـتاها بای
ــر  ــگر، مناظـ ــاالی گردشـ ــداد بـ ــل تعـ ــده از قبیـ شـ
طبیعـــی و تاریخـــی الزم را دارا باشـــند تـــا بـــه عنـــوان 
روســـتای هـــدف گردشـــگری تصویـــب شـــوند و 
ـــرای  ـــوان را ب ـــگ و خ ـــتاهای مس ـــد: روس ـــی افزای م
ـــوان روســـتای هـــدف گردشـــگری در  ـــه عن ـــب ب تصوی
برنامـــه داریـــم. وی بیـــان مـــی کنـــد: در روســـتای 
ـــرای اســـتراحتگاه وجـــود  ـــی ب ـــا مکان ـــن ی خـــوان زمی
نـــدارد و زمانـــی کـــه زمینـــی بـــه صـــورت رایـــگان 
ـــم  ـــا ه ـــرد م ـــرار نگی ـــی ق ـــراث فرهنگ ـــار می در اختی

نمـــی توانیـــم کاری انجـــام دهیـــم. 

اجرای طرح هادی طی 3 مرحله 

در روستای خوان 
ــتان  ــکن انقـــالب اســـالمی شهرسـ ــاد مسـ مدیربنیـ
درمیـــان هـــم در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا 
ـــی  ـــوان ط ـــتای خ ـــادی در روس ـــرح ه ـــد: ط ـــی گوی م
ـــده  ـــام ش ـــای 90 ، 93 ، 94 انج ـــال ه ـــه در س 3 مرحل
اســـت و بـــه اســـتناد موافقـــت نامـــه ابالغـــی بـــه 
ــر از  ــازی معابـ ــط بهسـ ــکن فقـ ــاد مسـ ــعب بنیـ شـ
ـــاد  ـــه در حیطـــه بنی ـــارات اختصـــاص یافت محـــل اعتب

مســـکن بـــوده اســـت. 
علـــی غالمـــی ادامـــه مـــی دهـــد: در ایـــن راســـتا 
جمعـــا مبلـــغ 135 میلیـــون و 600 هـــزار تومـــان در 
ـــده  ـــه ش ـــنگفرش هزین ـــع س ـــر مرب ـــرای 3985 مت اج

اســـت. 
وی در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا مبنـــی بـــر 
خاکـــی بـــودن ورودی روســـتا و امـــکان اجـــرای 
ــادی  ــرح هـ ــارات طـ ــل اعتبـ ــنگفرش آن از محـ سـ
ــای  ــه هـ ــیوه نامـ ــاس شـ ــد: براسـ ــی کنـ ــالم مـ اعـ
اجـــرای طـــرح هـــادی بـــا توجـــه بـــه تعـــداد زیـــاد 
ـــون  ـــوار( تاکن ـــاالی 20 خان ـــتای ب ـــتاها)99 روس روس
ــتا  ــادی در 40 روسـ ــرح هـ ــرای طـ ــه اجـ ــق بـ موفـ
ـــارات،  ـــت اعتب ـــه محدودی ـــه ب ـــا توج ـــم و ب ـــده ای ش
ـــتا  ـــر روس ـــرای ه ـــاله ب ـــار 2 س ـــن اعتب ـــر تامی حداکث
ــرای  ــات اجـ ــه عملیـ ــت و ادامـ ــده اسـ ــور شـ منظـ
ـــاری  ـــده دهی ـــوان برعه ـــتای خ ـــادی در روس ـــرح ه ط
و شـــورای اســـالمی روســـتا از محـــل مشـــارکت 
ــد: در  ــی افزایـ ــه مـ ــد. وی البتـ ــی باشـ ــی مـ مردمـ
صـــورت تامیـــن اعتبـــار، بنیـــاد مســـکن آمادگـــی 

کامـــل جهـــت اجـــرای طـــرح هـــادی دارد. 

اهالی خوان مدارک اعالم خسارت به لوازم 

برقی را تحویل ندادند 
ـــخ  ـــز در پاس ـــان نی ـــتان درمی ـــرق شهرس ـــع ب مدیرتوزی
ـــودن  ـــر پاســـخگو نب ـــی ب ـــا مبن ـــگار م ـــه ســـوال خبرن ب
اداره بـــرق در خصـــوص ســـوختگی لـــوازم بـــرق 
ــای  ــوص ادعـ ــد: در خصـ ــی گویـ ــوان مـ ــی خـ اهالـ
خســـارت وارده بـــه لـــوازم برقـــی برخـــی از اهالـــی 
ـــاند  ـــی رس ـــالع م ـــه اط ـــورخ 96/07/08 ب ـــتا در م روس
ـــتا  ـــار روس ـــه دهی ـــی ب ـــانی تلفن ـــالع رس ـــم اط ـــه رغ ب
در تاریـــخ 96/07/09 ) روز عاشـــورا( و ارســـال نامـــه از 
ـــط  ـــه توس ـــل نام ـــن تحوی ـــس و همچنی ـــق فاک طری
ــاری و  ــه دهیـ ــتان بـ ــرق قهسـ ــعبه بـ ــنل شـ پرسـ
شـــورای روســـتای خـــوان در تاریـــخ 96/07/22 
ـــترکین  ـــی و مش ـــه اهال ـــانی ب ـــالع رس ـــر اط ـــی ب مبن
ــا  ــر تـ ــدارک حداکثـ ــل مـ ــده و تحویـ ــارت دیـ خسـ
پایـــان وقـــت اداری 96/07/24 متاســـفانه هیـــچ 
مشـــترکی از روســـتای مذکـــور جهـــت تکمیـــل 
ـــن مدیریـــت  ـــه ای ـــون ب مـــدارک اعـــالم خســـارت تاکن
مراجعـــه نکـــرده و حتـــی هیـــچ گونـــه اعـــالم 
ـــامانه  ـــوان در س ـــتای خ ـــز از روس ـــی نی ـــارت تلفن خس

121 ثبـــت نشـــده اســـت. 

قطع موقت انشعاب برق برای جلوگیری

 از خطرات آتش سوزی 
محمـــد جمالـــی راد همچنیـــن در خصـــوص اعـــالم 
ـــض  ـــل قب ـــدون تحوی ـــرق ب ـــر قطـــع ب ـــی ب ـــی مبن اهال
و اخطـــار قبلـــی ادامـــه مـــی دهـــد: در طـــی ســـال 
ــای  ــتایی در دوره هـ ــترکین روسـ ــرق مشـ ــور بـ کنتـ
4 ماهـــه قرائـــت و صورتحســـاب بـــرق مصرفـــی 
مشـــترکین توزیـــع مـــی شـــود کـــه مامـــور بـــرق در 
روز کار مشـــخص و بـــا برنامـــه اقـــدام بـــه قرائـــت 
کنتـــور و توزیـــع قبـــوض مـــی کنـــد و مشـــترکین 
بـــرق موظـــف هســـتند کـــه امـــکان قرائـــت لـــوازم 
ــه  ــه در سـ ــد، چنانچـ ــم کننـ ــری را فراهـ ــدازه گیـ انـ
دوره متوالی)یـــک ســـال در روســـتا و 6 مـــاه در 
ـــک  ـــود مل ـــر نش ـــور میس ـــت کنت ـــکان قرائ ـــهر( ام ش
ــال  ــس از ارسـ ــده و پـ ــی شـ ــکنه تلقـ ــی از سـ خالـ
ـــبت  ـــترک نس ـــه مش ـــت چنانچ ـــن مهل ـــار و تعیی اخط
بـــه تعییـــن تکلیـــف اشـــتراک بـــرق اقـــدام نکنـــد، 
ـــرات  ـــری از خط ـــت جلوگی ـــی و جه ـــاظ ایمن ـــه لح ب
ــت  ــورت موقـ ــرق بصـ ــعاب بـ ــوزی، انشـ آتـــش سـ
ـــه مشـــترکین  ـــد: کلی قطـــع مـــی شـــود. وی مـــی افزای
موظفنـــد نســـبت بـــه پرداخـــت صورتحســـاب بـــرق 
مصرفـــی در مهلـــت تعییـــن شـــده اقـــدام کننـــد و 
ـــی  ـــی نم ـــی قبل ـــامل بده ـــده ش ـــن ش ـــت تعیی مهل
ـــری  ـــت جلوگی ـــترکین جه ـــت مش ـــه الزم اس ـــد ک باش
از قطـــع بـــرق و تـــداوم خدمـــت رســـانی در موعـــد 
مقـــرر نســـبت بـــه پرداخـــت صورتحســـاب اقـــدام 

کننـــد. 

106 مورد اصالح روشنایی و تعویض المپ

 در یک سال 
وی همچنیـــن در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا 
در خصـــوص نداشـــتن روشـــنایی در ورودی روســـتا 

ــر  ــا نظـ ــد: بـ ــر مـــی گویـ ــنایی کـــم در معابـ و روشـ
ـــتای  ـــی از 157 روس ـــوان یک ـــتای خ ـــه روس ـــه اینک ب
ـــنایی و  ـــالح روش ـــد، اص ـــی باش ـــتان م ـــدار شهرس برق
ـــال  ـــدت یکس ـــراغ در م ـــورد چ ـــپ 106 م ـــض الم تعوی
ـــه  ـــت و چنانچ ـــده اس ـــام ش ـــتا انج ـــته در روس گذش
ـــاز  ـــا بازگشـــایی شـــده و نی ـــدی احـــداث ی ـــر جدی معب
بـــه روشـــنایی دارد الزم اســـت مکاتبـــات از طریـــق 
ــان ایـــن مدیریـــت  ــا کارشناسـ ــام تـ ــاری انجـ دهیـ
بررســـی و در صـــورت نیـــاز در دســـتور کار احـــداث 
شـــبکه قـــرار گیـــرد. وی همچنیـــن در پاســـخ بـــه 
ـــه  ـــار در هفت ـــک ب ـــی ی ـــی برخاموش ـــر مبن ـــوال دیگ س
ــی  ــش خاموشـ ــت کاهـ ــد: در جهـ ــی کنـ ــالم مـ اعـ
هـــای ناخواســـته و خدمـــت رســـانی مطلـــوب بـــه 
ــای  ــره هـ ــض مقـ ــه تعویـ ــن منطقـ ــترکین ایـ مشـ
ـــبکه  ـــر ش ـــرویس 24 کیلومت ـــالح و س ـــوب و اص معی
ـــی  ـــوان ط ـــتای خ ـــعاب روس ـــط در انش ـــار متوس فش
ســـال جـــاری و 8 مـــورد خاموشـــی برنامـــه ریـــزی 
شـــده انجـــام شـــده اســـت. وی ادامـــه مـــی دهـــد: 
ـــر شـــبکه فشـــار ضعیـــف  ـــی تی ـــم و جابجای رفـــع حری
در نقـــاط مختلـــف روســـتا در جهـــت همـــکاری بـــا 
ــال  ــی سـ ــوان طـ ــتای خـ ــی روسـ ــاری و اهالـ دهیـ
ـــدواری  ـــار امی ـــت. وی اظه ـــده اس ـــام ش ـــاری انج ج
ـــاران  ـــتر دهی ـــالت بیش ـــا تعام ـــده ب ـــد: در آین ـــی کن م
ـــت  ـــن مدیری ـــا ای ـــتاها ب ـــالمی روس ـــوراهای اس و ش
ـــردم  ـــه م ـــتر ب ـــانی بیش ـــت رس ـــود خدم ـــت بهب در جه

منطقـــه گام برداریـــم.

صنعت گردشگری روستای خوان تشنه تدبیر 
سرنوشت درختان سپیدار در دست دالالن
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خانم ها بخوانند!

انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

ـــرش  ـــنگ ف ـــر س ـــای دیگ ـــی جاه ـــل خیل ـــک مث ـــر بیدس ـــه زودت ـــاء ا... هرچ ...915 ان ش
ـــود. ـــدام ش ـــم اق ـــه ه ـــای زبال ـــطل ه ـــب س ـــی و نص ـــه جانمای ـــبت ب ـــود و نس بش

ـــه اطـــالع اعضـــای محتـــرم بهداشـــت مـــی رســـاند چـــاه هـــای فاضـــالب  ...915 باســـالم. ب
ـــه در  ـــد آب فاضـــالب ک ـــوی ب ـــر شـــده و ب ـــان پ ـــن ده روســـتای درمی ـــه پایی ـــع در محل واق
ـــه را  ـــی کوچ ـــراض اهال ـــت اعت ـــرازیر اس ـــول ا...)ص( س ـــد رس ـــجد محم ـــه مس ـــیر کوچ مس
ـــاه  ـــت دو چ ـــال اس ـــد س ـــده و چن ـــری نش ـــه فک ـــفانه هیچگون ـــی متأس ـــت ول درآورده اس
ـــد.   ـــل آوری ـــات الزم را بعم ـــا اقدام ـــم. خواهش ـــت کنی ـــم مدیری ـــی توانی ـــالب را نم فاض

ـــکر ـــا تش ب

ـــی را  ـــرم قبل ـــهردار محت ـــای ش ـــالش ه ـــات وت ـــز زحم ـــهریان عزی ـــتان وهمش ...915 دوس
ـــهردار  ـــود ش ـــت خ ـــنهادات مثب ـــرات و پیش ـــا نظ ـــکاری ب ـــت و هم ـــا هم ـــد و ب ـــاس داری پ

ـــد. ـــاری نمایی ـــهرمان ی ـــی ش ـــعه و آبادان ـــد را در توس جدی

...915 ســـالم ان شـــاء ا... آقـــای شـــهردار پـــارک خیابـــان آزادی را درســـت کنـــد کـــه 
وضعیـــت خوبـــی نـــدارد.

...915 اگـــر مجـــوزی بـــرای شهرســـتان گرفتـــه مـــی شـــود هـــر چـــه ســـریع تـــر بـــرای 
ــه  ــگاه cng کـ ــه فنـــی و جایـ ــوز معاینـ ــه اش مجـ ــود. نمونـ ــدام شـ ــروژه اقـ ــام پـ انجـ

ــود. ــت شـ ــش درسـ ــال پیـ ــود یکسـ قرار بـ

ـــاب  ـــود. جن ـــی ش ـــی نم ـــب هرکس ـــه نصی ـــت ک ـــعادتی اس ـــردم س ـــه م ـــت ب ...915 خدم
آقـــای عابدینـــی بـــه شهرســـتان درمیـــان خـــوش آمدیـــد. ان شـــاء ا... در کنـــار مـــردم 
و بـــه پشـــتوانه ســـوابق درخشـــان شـــما بـــرگ جدیـــدی از ترقـــی و پیشـــرفت در ایـــن 

ـــد. ـــم بزنی ـــروم رق ـــتان مح شهرس

ـــردم خاطـــره ســـاز  ـــار م ـــی. ان شـــاء ا... در کن ـــای عابدین ـــاب آق ـــد جن ...915 خـــوش آمدی
ـــان اســـت. ـــت جدیدت ـــوم پشـــتوانه فعالی ـــردم مظل ـــن م ـــر ای ـــای خی شـــوید. دع

ـــهر  ـــوان ش ـــه عن ـــدیه ب ـــهر اس ـــا ش ـــم ت ـــم دهی ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــاء ا... دس ...915 ان ش
ـــود. ـــتان ش ـــه اس نمون

...915 ان شاء ا... که شهردار جدید کوچه استقالل یک را آسفالت کند.

...915 ســـالم چـــاه هـــای فاضـــالب روســـتای درمیـــان بـــر اثـــر پـــر شـــدن ســـر ریـــز 
ــد عواقـــب  ــه ایـــن موضـــوع می توانـ ــده اســـت کـ ــتا روان شـ ــده و در ســـطح روسـ شـ

ــد. ــی کنـ ــد مـ ــردم را تهدیـ ــالمتی مـ ــی سـ ــد و حتـ ــته باشـ ــت محیطی داشـ زیسـ

ـــئوالن  ـــود. مس ـــی ش ـــش نم ـــتان پخ ـــش قهس ـــد دربخ ـــا و امی ـــای تماش ـــبکه ه ...915 ش
ـــکر ـــد. باتش ـــری نمایی ـــا پیگی لطف

ــه  ــب بـ ــد مرتـ ــی توانیـ ــر مـ ــد، اگـ ــان دور نکنیـ ــد ورزش را از خودتـ ــعی کنیـ *اول سـ
کالس هـــای ورزشـــی برویـــد و یـــا بـــا برنامـــه هـــای تلویزیونـــی بـــه صـــورت انفـــرادی 

نرمـــش کنیـــد.

ـــد  ـــه ان ـــگ و رو رفت ـــو از رن ـــر شستش ـــر اث ـــه ب ـــی ک ـــاره و آن های ـــه، پ ـــای کهن ـــاس ه *لب
را دور بریزیـــد، هیـــچ چیـــز مثـــل لبـــاس کهنـــه ای کـــه بـــه تـــن شـــما زار مـــی زنـــد، 

چهره تـــان را پیـــر و روحیـــه تـــان را افســـرده نمـــی کنـــد.

ـــد  ـــعی کنی ـــد، س ـــب کنی ـــان را مرت ـــد و ابروهایت ـــانه بزنی ـــان را ش ـــح موهایت ـــر روز صب *ه
ـــان را ببافیـــد. ـــا یـــک روز موهایت ـــان بزنیـــد و ی ـــه موهایت ـــا و راحـــت هـــم ب یـــک گلســـر زیب

ـــد،  ـــذت ببری ـــد، ل ـــرده ای ـــی ک ـــان مخف ـــاق کمدت ـــه در اعم ـــی ک ـــد و گوشـــواره های *از گردنبن
ـــد. ـــا اســـتفاده کنی ـــی از آنه ـــه از یک ـــر هفت ـــد و ه ـــرون بیاوری ـــا را بی آنه

ـــرای دل  ـــه ب ـــد. همیش ـــاد کنی ـــود را ش ـــا، روح خ ـــب زیب ـــک رژ ل ـــا زدن ی ـــد ب ـــی توانی *م
ـــر. ـــر دیگ ـــک نف ـــه ی ـــد ن ـــت بدهی ـــان اهمی ـــه خودت ـــان ب خودت

*کارهـــای خانـــه را صبـــح هـــا انجـــام دهیـــد کـــه بعـــد از ظهرهـــا در کنـــار همســـر و 
ــید. ــان باشـ فرزندانتـ

*روزانـــه حداقـــل ۵ دقیقـــه بـــه خودتـــان زمـــان دهیـــد و بـــه رویاهـــا و برنامه هـــای 
شـــخصی خودتـــان فکـــر کنیـــد و برایشـــان برنامـــه اجرایـــی بریزیـــد.

*مدیتیشن و یوگا را اصال فراموش نکنید.

پیام شهروند

    نکته

شنونده خوبی باشید
ـــد،  ـــي آي ـــما م ـــزد ش ـــايي ن ـــده گش ـــراي عق ـــت و ب ـــت اس ـــما ناراح ـــد ش ـــه فرزن ـــي ك زمان

ـــد: ـــال بگوي ـــوان مث ـــه عن ـــت ب ـــن اس ممك
- از معلمـــم متنفـــرم - از خالـــه بـــدم ميـــاد - تـــو مامـــان بـــدي هســـتي - بابـــا رو 
دوســـت نـــدارم - ديگـــه خونـــه مـــادر بـــزرگ نميـــام - از خواهـــرم يـــا بـــرادرم بـــدم 

ميـــاد.
و و و و .....

در چنين شرايطي:
نكنيد. *نصيحت 

*حالـــت دفاعي به خود نگيريد. 
*ســـعي نكنيد فرزندتان را متقاعد كنيد كه اشـــتباه مي كند. 

*ســـعي نكنيد نظر او را عوض كنيد.
*ســـعي نكنيد در حمايت از ديگران صحبت كنيد.

*در چنين مواردي، شـــنونده خوبي باشـــيد و احساسش را تایید كنيد.
ـــه  ـــان ب ـــم فرزندت ـــد ه ـــي بري ـــاال م ـــان را ب ـــي فرزندت ـــوش هيجان ـــم ه ـــن روش ه ـــا اي ب

ـــد.  ـــي كن ـــاد م ـــما اعتم ش
*در ادامه به او كمك كنيد راه حلي براي مشـــكلش بيابد.

 کودک

خسارت نوسانات برق
 به اهالی روستا 



درمیان امروز-دهقانی 
جمعـــی از هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی شهرســـتان درمیـــان از مســـئوالن مـــی خواهنـــد 

زمینـــه فـــروش محصوالتشـــان را در بازارهـــای ســـایر اســـتانها فراهـــم کننـــد. 
ـــنتی  ـــای س ـــتی و هنره ـــع دس ـــری صنای ـــگاه سراس ـــروز، در نمایش ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ب
ـــده  ـــا ش ـــاری برپ ـــاه ج ـــا24 آذرم ـــد از 19 ت ـــی بیرجن ـــن الملل ـــگاه بی ـــه در نمایش ـــور ک کش
بـــود دو غرفـــه هـــم بـــه هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی شهرســـتان درمیـــان اختصـــاص 
ـــتان و  ـــان قهس ـــت آفرین ـــرکت دس ـــنتی ش ـــای س ـــا رودوزی ه ـــه ه ـــن غرف ـــت. در ای داش
ـــایر  ـــن س ـــد. همچنی ـــی کردن ـــی م ـــو خودنمای ـــاه بان ـــان م ـــرکت گل افش ـــوزن دوزی ش س
ـــان دوزی،  ـــی، روب ـــه باف ـــی، حول ـــای قیمت ـــنگ ه ـــل س ـــتان از قبی ـــتی شهرس ـــع دس صنای
پـــاس بافـــی، چـــرم دوزی و ... در معـــرض دیـــد عمـــوم قـــرار گرفتـــه بـــود. هنرهایـــی 
ـــه  ـــده ای را ب ـــر بینن ـــم ه ـــوده و چش ـــوردار ب ـــه برخ ـــی دیرین ـــابقه تاریخ ـــک از س ـــه هری ک
ـــع دســـتی فعـــال شهرســـتان  ـــا صنای ـــه منظـــور آشـــنایی بیشـــتر ب ـــرد. ب ـــب مـــی ک خـــود جل
ـــا  ـــته ه ـــن رش ـــدان ای ـــی از هنرمن ـــراغ جمع ـــه س ـــئوالن ب ـــان از مس ـــای آن ـــته ه و خواس
ـــع  ـــنتی و صنای ـــای س ـــه هنره ـــاالن عرص ـــن فع ـــتیم. ای ـــا نشس ـــای درد دل آنه ـــم و پ رفتی
ـــتی و  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــترده اداره می ـــای گس ـــت ه ـــه حمای ـــاره ب ـــا اش ـــتی ب دس
ـــد:  ـــام کردن ـــد اع ـــگاه بیرجن ـــان در نمایش ـــور آن ـــرای حض ـــان ب ـــتان درمی ـــگری شهرس گردش
ـــت  ـــا را حمای ـــگاه م ـــن نمایش ـــگان در ای ـــور رای ـــت حض ـــی جه ـــراث فرهنگ ـــئوالن می مس
کردنـــد امـــا اگـــر بـــرای حضـــور رایـــگان در نمایشـــگاه مراکـــز ســـایر اســـتان هـــا هـــم 
ـــرکت در  ـــم. ش ـــی کنی ـــود را معرف ـــای خ ـــت ه ـــم فعالی ـــی توانی ـــتر م ـــویم بیش ـــت ش حمای
ـــهیات  ـــت تس ـــدن دریاف ـــر ش ـــان ت ـــه ای، آس ـــای بیم ـــت ه ـــی، حمای ـــای بین الملل بازاره
ـــی  ـــته های ـــر خواس ـــد از دیگ ـــگاه بیرجن ـــیار در نمایش ـــوان س ـــتگاه کارتخ ـــاص دس و اختص

ـــد.  ـــرح کردن ـــروز مط ـــان ام ـــگار درمی ـــا خبرن ـــو ب ـــان در گفتگ ـــه آن ـــود ک ب

ارائه محصوالت مطابق سلیقه مشتری 
مدیرعامـــل شـــرکت تعاونـــی نـــگار افشـــان مـــاه بانـــو کـــه بـــا هنرهـــای زیبـــای 
ــور در  ــنتی کشـ ــای سـ ــتی و هنرهـ ــع دسـ ــری صنایـ ــگاه سراسـ ــوزن دوزی در نمایشـ سـ
ـــی  ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــود در گفتگ ـــه ب ـــور یافت ـــد حض ـــی بیرجن ـــن الملل ـــگاه بی نمایش
ـــری نشـــده اســـت و در نتیجـــه  ـــن رشـــته هن ـــه ای ـــغ گســـترده ای در زمین ـــوز تبلی ـــد: هن گوی

فـــروش زیـــادی نداریـــم. 
ـــد: محصـــوالت خـــود را در رشـــته ســـوزن دوزی  ـــی ده ـــه م ـــد رزهـــی ادام ـــن کلن ـــاء الدی به
ـــتریان  ـــفارش مش ـــاس س ـــم و براس ـــی دهی ـــه م ـــتری ارائ ـــت مش ـــلیقه و خواس ـــق س مطاب
اجنـــاس را آمـــاده مـــی کنیـــم. وی نحـــوه فـــروش صنایـــع دســـتی شـــرکت خـــود را از 
طریـــق اینترنـــت و اکثـــر مشـــتریانش را از بیرجنـــد اعـــام مـــی کنـــد و مـــی گویـــد: 
اجنـــاس را بـــا پســـت سفارشـــی تحویـــل مـــی دهیـــم و در ســـطح شهرســـتان درمیـــان، 

ـــت.  ـــردم هس ـــر م ـــه اکث ـــه حرف ـــرا ک ـــم چ ـــتری نداری مش

فعالیت بانوان روستای ماه بانو در رشته سوزن دوزی 
وی در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یـــک ســـال از فعالیـــت 
ـــا  ـــه در شـــرکت م ـــی ک ـــد: بانوان ـــی کن ـــان م ـــذرد، بی ـــی گ ـــو م ـــاه بان ـــگار افشـــان م شـــرکت ن
ـــی  ـــد. کلندرزه ـــوزی دوزی دارن ـــته س ـــابقه کار در رش ـــال س ـــش از 8 س ـــد بی ـــت دارن فعالی
ادامـــه مـــی دهـــد: ســـوزن دوزی حرفـــه زنـــان روســـتای مـــاه بانـــو در بخـــش مرکـــزی 
ـــن  ـــتا در ای ـــان روس ـــت زن ـــه فعالی ـــی متوج ـــراث فرهنگ ـــه می ـــی ک ـــت و زمان ـــان اس درمی
ـــج  ـــر و تروی ـــن هن ـــت ای ـــه داش ـــعی در نگ ـــی س ـــرکت تعاون ـــیس ش ـــا تأس ـــد ب ـــته ش رش
ـــتیبان  ـــهیات پش ـــتی، تس ـــع دس ـــاالن صنای ـــه فع ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــم. وی ب ـــته ای آن داش
ـــک  ـــد: بان ـــی کن ـــح م ـــاره و تصری ـــی اش ـــای بانک ـــت ه ـــکل ضمان ـــه مش ـــود ب ـــی ش ـــه م ارائ
ـــده  ـــد و وام گیرن ـــی خواه ـــد م ـــن کارمن ـــک ضام ـــان وام ی ـــون توم ـــر 10 میلی ـــه ازای ه ب

ـــم.  ـــا نداری ـــه م ـــد ک ـــته باش ـــک داش ـــته چ ـــد دس ـــم بای ه

تاکید براسان شدن پرداخت تسهیالت پشتیبان 
وی بـــر آســـان شـــدن پرداخـــت تســـهیات تاکیـــد مـــی کنـــد و مـــی گویـــد: همچنیـــن 
افـــراد فعـــال در شـــرکت از حمایـــت بیمـــه ای برخـــوردار نبـــوده و در زمینـــه ایـــاب و ذهـــاب 

بـــرای حضـــور در نمایشـــگاه بیرجنـــد هـــم مشـــکل داشـــتیم: وی از مســـئوالن میـــراث 
ـــتان را  ـــتی اس ـــع دس ـــال صنای ـــای فع ـــرکت ه ـــور ش ـــه حض ـــد زمین ـــی خواه ـــی م فرهنگ
ـــد  ـــم کنن ـــور فراه ـــای کش ـــتان ه ـــایر اس ـــگاه س ـــی و نمایش ـــن الملل ـــگاه های بی در نمایش
و مـــی افزایـــد: در صـــورت راهیابـــی بـــه نمایشـــگاه هـــای بیـــن المللـــی مـــی توانیـــم 
محصـــوالت خـــود را بهتـــر معرفـــی کنیـــم و مشـــکل عرضـــه و فـــروش محصوالتمـــان 
ــور در  ــه حضـ ــد کـ ــی کنـ ــاره مـ ــم اشـ ــه هـ ــن نکتـ ــه ایـ ــه بـ ــود. وی البتـ ــرف شـ برطـ
نمایشـــگاه بیرجنـــد رایـــگان بـــوده و هزینـــه غرفـــه را میـــراث فرهنگـــی متقبـــل شـــده 
ـــور  ـــه حض ـــد زمین ـــی خواه ـــد م ـــی بتوان ـــراث فرهنگ ـــه از می ـــی در ادام ـــدر زه ـــت. کلین اس
ـــه  ـــف هزین ـــل نص ـــا حداق ـــد ی ـــم کن ـــا را فراه ـــتان ه ـــایر اس ـــای س ـــگاه ه ـــگان در نمایش رای
ـــای  ـــتان ه ـــور در اس ـــان حض ـــم در زم ـــر بخواهی ـــد: اگ ـــی گوی ـــودو م ـــل ش ـــه را متقب غرف
ـــی  ـــدت برپای ـــود را در م ـــوراک خ ـــاب و خ ـــاب و ذه ـــگاه، ای ـــه خواب ـــان هزین ـــر خودم دیگ
ـــه  ـــنگین غرف ـــای س ـــه ه ـــل هزین ـــت و تقب ـــی اس ـــم باالی ـــم رق ـــده بگیری ـــگاه برعه نمایش
ـــا  ـــدود 700 ت ـــهد را ح ـــگاه مش ـــه در نمایش ـــاره غرف ـــم اج ـــت. وی رق ـــانی نیس ـــا کار آس ه
ـــام  ـــان اع ـــزار توم ـــون و 200 ه ـــک میلی ـــران را حـــدود ی ـــان و نمایشـــگاه ته ـــزار توم 800 ه
ـــا را  ـــه راه م ـــته در ادام ـــد گذش ـــی همانن ـــراث فرهنگ ـــئوالن می ـــد: مس ـــی کن ـــح م و تصری
همراهـــی و حمایـــت کننـــد تـــا بتوانیـــم بیـــش از گذشـــته رشـــته ســـوزن دوزی را بـــه 

ـــم.  ـــی کنی ـــران معرف ـــردم ای ـــوم م عم

شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای 
ـــز  ـــد نی ـــی باش ـــال م ـــک فع ـــعبه دوم آن در گزی ـــه ش ـــدیه ک ـــک دوز اس ـــگاه ت مدیرآموزش
در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز مـــی گویـــد: در ایـــن آموزشـــگاه در رشـــته بافـــت حرفـــه 
ـــه خیاطـــی و رشـــته  ـــع پوشـــاک حرف ـــرش، رشـــته صنای ـــی و تابلوف ـــی، قال ـــه باف هـــای حول
صنایـــع دســـتی حرفـــه هـــای ســـرمه دوزی ، ابریشـــم دوزی و چـــرم دوزی را آمـــوزش مـــی 
ـــرا  ـــادرم ف ـــی از م ـــورت تجرب ـــه ص ـــی را ب ـــه باف ـــد: حول ـــی گوی ـــی م ـــه کاظم ـــم. فاطم دهی
ـــردم و  ـــرکت ک ـــه ای ش ـــی و حرف ـــوزش فن ـــای آم ـــار آن در دوره ه ـــه در کن ـــم و البت گرفت

ـــم. ـــف را گرفت ـــای مختل ـــته ه ـــای رش ـــه ه گواهینام

قدمت 800 ساله حوله بافی در گزیک 
 وی کـــه ســـاکن گزیـــک درمیـــان اســـت قدمـــت رشـــته حولـــه بافـــی در گزیـــک را بـــه 
ـــزرگ  ـــه از مادرب ـــور ک ـــد: آنط ـــی ده ـــه م ـــد و ادام ـــی دان ـــل م ـــال قب ـــا 800 س ـــدود 700 ت ح
ـــه  ـــل ب ـــم را تبدی ـــرم ابریش ـــک ک ـــه گزی ـــام در منطق ـــم االی ـــم در قدی ـــنیده ای ـــان ش هایم
نـــخ مـــی کردنـــد و بـــا نـــخ ابریشـــم، چـــادر شـــب مـــی بافتنـــد و بـــا نـــخ پنبـــه هـــم 
ـــته  ـــا رش ـــود ب ـــگاه خ ـــال 88 در آموزش ـــه از س ـــد. وی ک ـــی دادن ـــام م ـــی را انج ـــه باف پارچ
ـــته  ـــال 90 رش ـــد: از س ـــی گوی ـــت، م ـــرده اس ـــروع ک ـــان را ش ـــه متقاضی ـــوزش ب ـــی آم خیاط
ـــم.  ـــی ده ـــوزش م ـــگاه آم ـــرم دوزی را در آموزش ـــته چ ـــز رش ـــال 91 نی ـــی و از س ـــه باف حول

کاهش استقبال از حوله بافی 
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه میـــزان اســـتقبال از حولـــه بافـــی در ســـال گذشـــته خـــوب 
ـــته  ـــی رش ـــر متقاض ـــال 20 نف ـــد: امس ـــی افزای ـــت، م ـــده اس ـــر ش ـــال کمت ـــی امس ـــوده ول ب
حولـــه بافـــی داشـــته ام. وی حرفـــه اکثـــر مـــردم را دامـــداری و کشـــاورزی مـــی دانـــد 
و اعـــام مـــی کنـــد: درصورتـــی کـــه افـــرادی متقاضـــی رشـــته حولـــه بافـــی باشـــند و 
ـــان کارگاه  ـــه برایش ـــت گواهینام ـــوزش و دریاف ـــد از آم ـــد بع ـــام کنن ـــت ن ـــگاه ثب در آموزش
ـــد و  ـــت کنن ـــه فعالی ـــن حرف ـــد در ای ـــا بتوانن ـــم ت ـــی کن ـــاده م ـــان آم ـــه در منازلش ـــخ و چل ن
ـــانم: وی  ـــی رس ـــروش م ـــه ف ـــف ب ـــای مختل ـــم در بازاره ـــان را ه ـــدی ش ـــای تولی ـــه ه حول
ـــتی  ـــع دس ـــری صنای ـــگاه سراس ـــور در نمایش ـــرای حض ـــت ب ـــتن فرص ـــه نداش ـــاره ب ـــا اش ب
در بیرجنـــد می گویـــد: اجنـــاس خـــود را بـــرای فـــروش در اختیـــار اتحادیـــه خیاطـــان 
ـــای  ـــتری ه ـــتر مش ـــم و بیش ـــی ده ـــرار م ـــگاه ق ـــرکت در نمایش ـــرای ش ـــه ای ب ـــی و حرف فن
مـــا از زاهـــدان هســـتند ولـــی آنگونـــه کـــه بایـــد، میـــزان فـــروش رضایتمنـــد نیســـت. 

ـــال  ـــد: در س ـــی گوی ـــود م ـــکات موج ـــه مش ـــا در زمین ـــگار م ـــه خبرن ـــخ ب ـــی در پاس کاظم
ـــود  ـــان ب ـــاه در اختیارم ـــه مـــدت 6م ـــان ب ـــراث فرهنگـــی درمی ـــه ای در اداره می گذشـــته غرف
ـــس از آن  ـــی پ ـــم ول ـــام دادی ـــکان انج ـــان م ـــاس هم ـــر اس ـــود را ب ـــات خ ـــه تبلیغ ـــه کلی ک
ـــی را  ـــدیه مکان ـــه ای اس ـــی و حرف ـــن فن ـــه پایی ـــر در طبق ـــال حاض ـــد و در ح ـــه را گرفتن غرف
ـــته  ـــون گذش ـــی همچ ـــراث فرهنگ ـــئوالن می ـــه مس ـــود ک ـــر ب ـــه بهت ـــی چ ـــم ول ـــاره کردی اج
در جهـــت حمایـــت از مـــا همـــان غرفـــه را در میـــراث فرهنگـــی درمیـــان در اختیارمـــان 

ـــتند.  ـــی گذاش م
ـــکلی در  ـــم و مش ـــی کنی ـــه م ـــهد تهی ـــود را از مش ـــه خ ـــواد اولی ـــد: م ـــی کن ـــام م وی اع
ایـــن زمینـــه نداریـــم ولـــی میـــزان فـــروش مـــا زیـــاد نیســـت و بـــه میـــزان متقاضـــی، 

اجنـــاس خـــود را آمـــاده مـــی کنیـــم. 
ـــترده  ـــد گس ـــی در بیرجن ـــته حوله باف ـــه رش ـــد ک ـــی کن ـــاره م ـــم اش ـــه ه ـــن نکت ـــه ای وی ب
شـــده اســـت و دیگـــر بـــازاری بـــرای فـــروش اجنـــاس درمیـــان در مرکـــز اســـتان وجـــود 
ـــه  ـــن زمین ـــا دارد در ای ـــه ج ـــند ک ـــر باش ـــای دیگ ـــتان ه ـــازار اس ـــر ب ـــه فک ـــد ب ـــدارد و بای ن

ـــد. ـــته باش ـــر از گذش ـــگ ت ـــی پررن ـــراث فرهنگ ـــای می ـــت ه حمای

زمینه فروش صنایع دستی درمیان در سایر استان ها مهیا شود

آرزوی بازارهای بین المللی 

هنر

سابقه طوالنی صنایع دستی در شهرستان درمیان

درمیان امروز - فروزان
قدمـــت و تاريخچـــه صنايـــع دســـتي را مـــي تـــوان بـــا خلقـــت بشـــر بـــراي 
ـــه  ـــت. نمون ـــان دانس ـــا، همزم ـــا بق ـــخصي و اساس ـــج ش ـــا و حوائ ـــاز ه ـــع ني رف
ـــه  ـــاحها ، البس ـــداز ، س ـــا ، زيران ـــل غاره ـــاي داخ ـــته ه ـــنگ نوش ـــاي آن س ه

ـــرد . ـــام ب ـــوان ن ـــي ت ـــزي و . . . را م ـــي و فل ـــروف گل ، ظ
ـــوده  ـــوردار ب ـــه اي برخ ـــابقه ديرين ـــت و س ـــت از قدم ـــر - صنع ـــان هن در ايرانی
و داراي پشـــتوانه اي غنـــي اســـت و ريشـــه هـــاي عميـــق و مســـتحكم آن 
در تاريـــخ و تمـــدن كشـــور نشـــانگر هويـــت فرهنگـــي، معرفـــت، معنويـــت، 
كمـــال خواهـــي، حـــق طلبـــي، خـــدا جويـــي هنرمنـــدان و صنعتگـــران در 
ـــاكان  ـــتي ني ـــع دس ـــمند از صناي ـــي ارزش ـــه هاي ـــوده و گنجين ـــخ ب ـــول تاري ط

ـــادگار دارد.  ـــه ي ـــود را ب خ
ـــراث  ـــمند و مي ـــي ارزش ـــتي فعاليت ـــاي دس ـــدات هنره ـــوفه از تولي ـــار مكش آث
ـــت  ـــا صنع ـــدي ب ـــل ج ـــوده و در تعام ـــور ب ـــري كش ـــي و هن ـــاي فرهنگ گرانبه

ـــد.  ـــي باش ـــز م ـــگري ني گردش
مســـئول میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و  گردشـــگری شهرســـتان 
درمیـــان گفـــت: بـــا توجـــه بـــه کاوش هـــای انجـــام شـــده و ابنیـــه هـــای 
تاریخـــی قدمـــت صنايـــع دســـتي شهرســـتان بـــه قبـــل از اســـام بـــر 
ـــده  ـــف ش ـــای کش ـــفال ه ـــا و س ـــوزه ه ـــی  از ک ـــه های ـــد نمون ـــردد مانن می گ
ـــه   ـــتان  ک ـــرش قهس ـــن ف ـــد همچنی ـــی باش ـــد م ـــک هنرمن ـــت ی ـــر دس ـــه هن ک

ــوردار اســـت.  ــا از مشـــهوریت برخـ در دنیـ
امیـــر اســـماعیل شهســـواری  افـــزود: در بیـــن نقـــاط روســـتائی از آســـیابان 
ــرد از  ــام بـ ــوان نـ ــی تـ ــد مـ ــی برخوردارنـ ــابقٔه طوالنـ ــه از سـ ــش کـ و درخـ
نقشـــه های رایـــج در ایـــن شهرســـتان می تـــوان در درجـــٔه اول ریـــزه ماهـــی 
و ســـپس نقشـــه هائی ماننـــد ســـی و دوگل، کلـــٔه اســـبی، کلـــٔه شـــیخ 

ترکمـــن، خشـــتی، ســـعدی، ســـی و دوکلـــه و ســـه گل رانـــام بـــرد. 
از  یافته انـــد،  و شـــهرت  مهـــارت  نقشـــه خاصـــی  در  نواحـــی  بعضـــی 
مهم تریـــن ایـــن نقشـــه ها بعـــد از »ریـــزه ماهـــی«، نقشـــٔه »ســـعدی« نیـــز 

ــت.  ــتان اسـ ــیابان« قهسـ ــاص »آسـ ــاری دارد و خـ ارزش تجـ
ـــی  ـــاط مهم ـــش( نق ـــیابان، درخ ـــتان ) آس ـــواًل در قهس ـــرد: اص ـــح ک وی تصری
هســـتند کـــه نـــه تنهـــا در مـــورد ارائـــه بهتریـــن نقشـــه ها بـــا هـــم رقابـــت 
دارنـــد بلکـــه اکثـــر اســـتادکاران و دالالن و تاجـــران فـــرش، ریشـــه در ایـــن 
ـــردد. ـــی گ ـــر م ـــش ب ـــال پی ـــش از 200 س ـــه بی ـــابقه آن ب ـــه س ـــد ک ـــاط دارن نق

وی اعـــام کـــرد: گلیـــم بافـــی و پـــاس بافـــی در بیـــن عشـــایر از اهمیـــت 
ـــتی در  ـــع دس ـــی صنای ـــینه تاریخ ـــود پیش ـــه نم ـــه هم ـــد ک ـــی باش ـــوردار م برخ

ـــت.  ـــتان اس شهرس
ــورد رشـــته هـــای صنایـــع دســـتی کـــه در شهرســـتان  وی همچنیـــن در مـ
ــتی  ــع دسـ ــای صنایـ ــته هـ ــن رشـ ــزود: از مهمتریـ ــند، افـ ــی باشـ ــال مـ فعـ
ـــرد. ـــاره ک ـــر اش ـــوارد زی ـــه م ـــوان ب ـــان می ت ـــتان درمی ـــطح شهرس ـــال در س فع

ــتباف  ــرش دسـ ــز فـ ــن مراکـ ــی از مهمتریـ ــه: یکـ ــی و قالیچـ قالـ
ـــف  ـــتای خل ـــه روس ـــوان ب ـــی ت ـــه م ـــش( و قالیچ ـــیابان- درخ ـــتان )آس قهس

اشـــاره کـــرد کـــه بصـــورت فعـــال مـــی باشـــد.
ـــی  ـــی طوالن ـــابقه تاریخ ـــداز دارای س ـــر ان ـــتین زی ـــی: نخس ـــم باف گلی
مـــی باشـــد کـــه در مقایســـه بـــا قالـــی دارای شـــیوه بافـــت آســـان تـــری 

اســـت. 
بافـــت گلیـــم در اکثـــر روســـتاها رایـــج و فعـــال مـــی باشـــد کـــه از جملـــه 
ـــان،  ـــف، درمی ـــک، خل ـــتاهای گس ـــه روس ـــوان ب ـــی ت ـــز م ـــن مراک ـــن ای مهمتری
ـــاره  ـــینا اش ـــس مس ـــک و طب ـــتان، گزی ـــهرهای قهس ـــورگ، آواز و ش ـــراب، ف س

ـــت. داش
ـــه جاجیـــم  ـــوان ب ـــر گـــروه هـــای آن مـــی ت ـــنتی: از اهـــم زی ـــاجی س نس
ـــم  ـــی، ابریش ـــه باف ـــی، حول ـــرک باف ـــی، ب ـــی باف ـــی، احرام ـــاس باف ـــی، کرب باف
ـــیاه  ـــی و س ـــه باف ـــی، حول ـــم باف ـــه جاجی ـــرد ک ـــام ب ـــادر ن ـــیاه چ ـــی، و س باف
چـــادر در شهرســـتان فعـــال مـــی باشـــد از قبیـــل قهســـتان و روســـتاهای 

ـــتان. ـــایر شهرس ـــرم و عش ـــف و دره چ خل
ـــران  ـــنتی ای ـــل و س ـــای اصی ـــی از هنره ـــنتی: یک ـــای س رودوزی ه
ــوع  ــد و دارای تنـ ــی باشـ ــا مـ ــن آنهـ ــن و زیباتریـ ــرد تریـ ــر کاربـ ــه از پـ کـ
بی شـــمار هنرهـــای ســـرمه دوزی، شـــبکه دوزی و ســـکه دوزی مـــی باشـــد 
ـــروه  ـــن گ ـــه ای ـــر مجموع ـــال زی ـــای فع ـــته ه ـــوان رش ـــه عن ـــوان ب ـــی ت ـــه م ک

در شهرســـتان نـــام بـــرد.
ــه  ــه دوزی، البسـ ــن، خامـ ــتان عرقچیـ ــر در شهرسـ ــتی دیگـ ــع دسـ از صنایـ
ـــری ســـنتی(،  ـــی، چلنگری)آهنگ ـــه باف ـــی، گب ـــاس باف ـــی، پ ـــی، ســـبد باف محل
ــی،  ــه بافـ ــوب، ترکـ ــرق چـ ــنتی، معـ ــای سـ ــی هـ ــی، بافتنـ ــن بافـ خورجیـ

ــت. ــه دوزی و. . . اسـ ــک دوزی، آینـ ــنتی، پولـ ــی سـ طراحـ
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حمایت کمیته امداد و میراث فرهنگی
ـــود  ـــدی خ ـــاس تولی ـــه اجن ـــز ک ـــتان نی ـــان قهس ـــت آفرین ـــی دس ـــرکت تعاون ـــل ش مدیرعام
ـــه بافـــی را در نمایشـــگاه صنایـــع دســـتی در بیرجنـــد در معـــرض دیـــد عمـــوم  در زمینـــه حول
ـــه  ـــه حول ـــد: دو ســـال شـــده در زمین ـــان امـــروز مـــی گوی ـــا درمی ـــرارداده اســـت در گفتگـــو ب ق

بافـــی فعالیـــت دارم. 
عصمـــت آســـیابانی بـــا اشـــاره بـــه حمایـــت هـــای کمیتـــه امـــداد در زمینـــه برگـــزاری 
ـــار گذاشـــتن  ـــه و در اختی ـــه تهی ـــی در زمین ـــراث فرهنگ کاس هـــای آموزشـــی و کمـــک می
ـــم  ـــی کنی ـــه م ـــان تهی ـــه را خودم ـــواد اولی ـــا م ـــد: تنه ـــی ده ـــه م ـــی ادام ـــایل آموزش وس
ــا  ــن بـ ــه ضامـ ــی در ارائـ ــم ولـ ــد گرفتیـ ــی امیـ ــدوق کارآفرینـ ــم از صنـ ــهیات هـ و تسـ

مشـــکاتی مواجـــه بودیـــم.

بازار فروش فراهم شود
وی از مســـئوالن میـــراث فرهنگـــی مـــی مـــی خواهـــد زمینـــه فـــروش اجناسشـــان را 
ـــه  ـــت و هرچ ـــوب نیس ـــا خ ـــروش م ـــزان ف ـــر می ـــال حاض ـــد: در ح ـــی گوی ـــد و م ـــم کنن فراه

کار مـــی کنیـــم بایـــد بـــرای پرداخـــت اقســـاط تســـهیات بدهیـــم. وی بـــا اشـــاره بـــه 
حضـــور در نمایشـــگاه اتحادیـــه صنایـــع دســـتی  و اداره کار در ســـال گذشـــته و تقبـــل 
ـــه لطـــف و همـــت  ـــد: امســـال ب ـــه هـــای حضـــور در نمایشـــگاه اعـــام مـــی کن تمامـــی هزین
میـــراث فرهنگـــی بـــرای حضـــور در نمایشـــگاه بیرجنـــد از مـــا هزینـــه ای نگرفتنـــد. وی 
ـــد از  ـــی کنن ـــت م ـــد فعالی ـــی در بیرجن ـــه باف ـــته حول ـــادی در رش ـــراد زی ـــه اف ـــان اینک ـــا بی ب
ـــان را  ـــال درمی ـــه حضـــور شـــرکت هـــای فع ـــی خواهـــد زمین ـــراث فرهنگـــی م مســـئوالن می

ـــد. ـــم کنن ـــا فراه ـــتان ه ـــایر اس ـــز س ـــگاه مراک در نمایش

دستگاه کارتخوان سیار به غرفه داران داده شود
ـــه  ـــا ب ـــه در نمایشـــگاه ســـایر اســـتان ه ـــد ک ـــی کن ـــه هـــم اشـــاره م ـــن نکت ـــه ای ـــه ب وی البت
ـــد  ـــگاه بیرجن ـــی در نمایش ـــد ول ـــی دادن ـــیار م ـــوان س ـــتگاه کارتخ ـــک دس ـــه دار ی ـــر غرف ه
ـــراث  ـــئوالن می ـــد. وی از مس ـــوده ان ـــه ب ـــکل مواج ـــا مش ـــه ب ـــن زمین ـــود و در ای ـــه نب اینگون
ـــه داران  ـــرای غرف ـــه دســـتگاه کارتخـــوان ســـیار هـــم ب ـــه ارائ ـــد در زمین ـــی خواه ـــی م فرهنگ

ـــند. ـــری بیندیش ـــده تدبی ـــال آین ـــگاه س در نمایش

هزار نفرفعال صنایع دستی در شهرستان درمیان
رئیـــس اداره میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری شهرســـتان درمیـــان نیـــز 
در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار درمیـــان امـــروز تعـــداد افـــراد فعـــال در حـــوزه صنایـــع دســـتی 
ـــای  ـــته ه ـــد: رش ـــی گوی ـــد و م ـــی کن ـــام م ـــتان اع ـــطح شهرس ـــر در س ـــزار نف ـــدود ه را ح
حولـــه بافـــی، ســـوزن دوزی ســـنتی بلوچـــی، ســـکه دوزی، چـــرم دوزی، ترمـــه دوزی، 
ـــطح  ـــال در س ـــتی فع ـــع دس ـــای صنای ـــته ه ـــه رش ـــی از جمل ـــم باف ـــی و گلی ـــم باف جاجی

شهرســـتان اســـت.
ـــد: رشـــته هـــای چاقوســـازی، دســـت ســـاخته هـــای  ـــر اســـماعیل شهســـواری مـــی افزای امی

ـــه صـــورت محـــدود کار مـــی شـــود. ـــرک بافـــی ب ترکـــه بافـــی، آهنگـــری، پـــاس بافـــی و ب
ــی  ــان مـ ــتان بیـ ــر در شهرسـ ــتی را 8 نفـ ــع دسـ ــای صنایـ ــان دوره هـ ــداد مربیـ وی تعـ
کنـــد و ادامـــه مـــی دهـــد: از ابتـــدای امســـال بـــه 350 هنرجـــو در کلیـــه رشـــته هـــای 

صنایع دســـتی آمـــوزش داده شـــده اســـت.

برگزاری دوره های آموزشی
ـــی، جاجیـــم بافـــی و  وی اعـــام مـــی کنـــد: در حـــال حاضـــر در رشـــته هـــای حولـــه باف
ـــتیم و در  ـــتان هس ـــطح شهرس ـــی در س ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــال برگ ـــرم دوزی در ح چ
هـــر دوره از 7 نفـــر تـــا 20هنرجـــو حضـــور دارد. وی در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا 
مـــی گویـــد: دهیـــاران افـــراد متقاضـــی را بـــه میـــراث فرهنگـــی معرفـــی مـــی کننـــد و 
ـــود  ـــی ش ـــکیل م ـــتا تش ـــی در روس ـــای آموزش ـــد دوره ه ـــاال باش ـــان ب ـــداد متقاضی ـــر تع اگ
ـــورت  ـــه ص ـــم ب ـــی ه ـــای آموزش ـــد و دوره ه ـــی کن ـــدا م ـــکان پی ـــل اس ـــی در آن مح و مرب

ـــد.  ـــی باش ـــاه م ـــک م ـــا ی ـــه ت ـــرفته از 12جلس ـــاده و پیش س

فروش درنمایشگاه و فروشگاه های صنایع دستی
ـــه  ـــا گواهینام ـــرکت در دوره ه ـــد از ش ـــو بع ـــراد هنرج ـــه اف ـــد: ب ـــی ده ـــه م ـــواری ادام شهس
ــاخته هـــای  ــراث فرهنگـــی ایـــن امـــکان را دارد کـــه دســـت سـ ــود و میـ داده مـــی شـ
ـــروش  ـــه ف ـــع دســـتی ب ـــف و فروشـــگاه هـــای صنای ـــا را  درنمایشـــگاه هـــای مختل هنرجوه
برســـاند. وی همچنیـــن در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا در خصـــوص حمایـــت از هنرمنـــدان 
ـــه را از  ـــواد اولی ـــان م ـــی درمی ـــراث فرهنگ ـــد: می ـــی گوی ـــی م ـــه باف ـــته حول ـــال در رش فع
ـــدون گرفتـــن ســـود  ـــه همـــان قیمـــت ب ـــد و ب ـــداری مـــی کن ـــی خری ـــه صـــورت کل ـــد ب بیرجن
ـــراث  ـــگان می ـــی رای ـــای آموزش ـــه دوره ه ـــاره ب ـــا اش ـــد. وی ب ـــی فروش ـــان م ـــه متقاضی ب
فرهنگـــی در گذشـــته مـــی افزایـــد: وظیفـــه میـــراث آمـــوزش بـــه متقاضیـــان هســـت و 
ـــه  ـــی ب ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــار، برگ ـــود اعتب ـــه کمب ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــه بع ـــال 93 ب از س
ـــه را  ـــواد اولی ـــی و م ـــراث فرهنگـــی دار حوله باف بخـــش خصوصـــی واگذارشـــده اســـت و می

ـــا  ـــده هنرجوه ـــی برعه ـــوزش مرب ـــه آم ـــوز هزین ـــی هن ـــد ول ـــی کن ـــم م ـــا فراه ـــرای دوره ه ب
ـــام  ـــان اع ـــع دســـتی و گردشـــگری درمی ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــس اداره می ـــی باشـــد. رئی م
مـــی کنـــد: ایـــن اداره تعـــداد 17دســـتگاه دارحولـــه بافـــی دارد و در تمامـــی شـــهرهای 
ســـطح شهرســـتان بیـــن مربیـــان تقســـیم مـــی شـــود و زمانـــی کـــه دوره آموزشـــی در 
ـــار گذاشـــتن  ـــرای در اختی ـــا 4 دار هســـت و در نتیجـــه ب ـــه 3 ت ـــاز ب حـــال برگـــزاری باشـــد نی

ـــتیم. ـــه هس ـــت مواج ـــا محدودی ـــا ب ـــی هنرجوه ـــه تمام ـــی ب ـــه باف ـــای حول داره

بازار فروش خوب نیست
ـــازار  ـــی از ب ـــه باف ـــاالن حول ـــه فع ـــوص گای ـــا در خص ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب وی در پاس
ـــتی  ـــع دس ـــای صنای ـــته ه ـــه رش ـــروش در کلی ـــر بازارف ـــال حاض ـــد: در ح ـــی گوی ـــروش م ف
ـــد  ـــه در بیرجن ـــع دســـتی ک ـــن نمایشـــگاه سراســـری صنای ـــدان خـــوب نیســـت و در همی چن
ـــه  ـــروش غرف ـــان و ف ـــدود 700 هزارتوم ـــی ح ـــه باف ـــه حول ـــروش غرف ـــزان ف ـــد می ـــا ش برپ

ـــت. ـــوده اس ـــان ب ـــم 500 هزارتوم ـــوزن دوزی ه س
وی البتـــه بـــه ایـــن نکتـــه هـــم اشـــاره مـــی کنـــد کـــه در حالـــت خوشـــبینانه افـــرادی 
ـــا  ـــه آنه ـــود ماهان ـــزان س ـــت می ـــن اس ـــد ممک ـــی کنن ـــاعت کار م ـــا 12 س ـــه 10 ت ـــه روزان ک
ـــت  ـــت وضعی ـــوان گف ـــی ت ـــت و م ـــی اس ـــم پایین ـــد و رق ـــاوز نکن ـــان تج ـــزار توم از 400 ه
ـــردد. ـــی گ ـــازار برم ـــی در ب ـــاس چین ـــه ورود اجن ـــتی ب ـــع دس ـــروش صنای ـــازار ف ـــامان ب نابس

45 نفر در انتظار بیمه صنایع دستی 
ــان  ــتان درمیـ ــگری شهرسـ ــتی و گردشـ ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــس اداره میـ رئیـ
همچنیـــن در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا در خصـــوص حمایـــت هـــای بیمـــه ای 
از فعـــاالن صنایـــع دســـتی شهرســـتان مـــی گویـــد: در حـــال حاضـــر 2نفـــر بیمـــه شـــده 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــی را می ـــن اجتماع ـــه تامی ـــق بیم ـــد ح ـــم و 70درص ـــتی داری ـــع دس صنای
ـــر متقاضـــی  ـــردازد و 30درصـــد برعهـــده متقاضـــی اســـت. وی از ارســـال لیســـت 45نف مـــی پ
ـــتان روال  ـــه اس ـــار ب ـــاص اعتب ـــد و اختص ـــورت تأیی ـــه در ص ـــد ک ـــی ده ـــران خبرم ـــه ته ب
بیمـــه آن هـــا انجـــام خواهـــد شـــد و بعـــد از آن هـــر 2مـــاه یـــک بـــار بـــازرس تامیـــن 
اجتماعـــی و میـــراث فرهنگـــی بـــرای بازدیـــد مـــی آینـــد و در صـــورت غیرفعـــال بـــودن 

ـــود.  ـــی ش ـــدام م ـــه اق ـــو بیم ـــه لغ ـــبت ب نس
ـــتی را  ـــع دس ـــروش صنای ـــن بازارف ـــرای تامی ـــی ب ـــراث فرهنگ ـــت می ـــن حمای وی همچنی
ـــوری  ـــتانی و کش ـــتانی، اس ـــتی شهرس ـــع دس ـــای صنای ـــگاه ه ـــور در نمایش ـــب حض در قال
اعـــام مـــی کنـــد و ادامـــه مـــی دهـــد: حضـــور فعـــاالن صنایـــع دســـتی در نمایشـــگاه 
ــگاه  ــتان و نمایشـ ــیابان قهسـ ــیج در آسـ ــه بسـ ــگاه هفتـ ــه نمایشـ ــتانی از جملـ شهرسـ
اســـتانی کـــه اخیـــرا در بیرجنـــد برگـــزار شـــد بـــه صـــورت رایـــگان بـــود و در نمایشـــگاه 
ـــدان  ـــه  نهبن ـــان در غرف ـــع دســـتی درمی ـــاه جـــاری صنای ـــع دســـتی مشـــهد از 27 آذرم صنای

بـــه نمایندگـــی از اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــده اســـت.
وی در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنگارمـــا هزینـــه هـــر غرفـــه در نمایشـــگاه شـــهرهای بـــزرگ 
ـــراث  ـــده می ـــه از عه ـــن هزین ـــن ای ـــد: تامی ـــی گوی ـــد و م ـــی کن ـــان م ـــان بی را 800 هزارتوم
ـــزار  ـــه برگ ـــد ک ـــگاه بیرجن ـــن نمایش ـــد: در همی ـــی ده ـــه م ـــت. وی ادام ـــارج اس ـــی خ فرهنگ

ـــه  ـــان ب ـــتاهای درمی ـــایل از روس ـــل وس ـــد و حم ـــت و آم ـــه رف ـــی هزین ـــراث فرهنگ ـــد می ش
ـــت.  ـــرده اس ـــل ک ـــر را تقب ـــک نف ـــکان ی ـــا و اس ـــه ه ـــاره غرف ـــه و اج ـــد، بیم بیرحن

وی در خصـــوص درخواســـت یکـــی از هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی شهرســـتان بـــرای در 
ـــیار  ـــوان س ـــن کارتخ ـــد: تامی ـــی گوی ـــگاه م ـــیار در نمایش ـــوان س ـــتن کارتخ ـــار گذاش اختی
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــردد ک ـــی گ ـــی برم ـــن الملل ـــگاه بی ـــت نمایش ـــه مدیری ـــا ب ـــه ه ـــرای غرف ب
گفتگوهایـــی انجـــام دادیـــم ولـــی بـــا توجـــه بـــه اینکـــه احتمـــال جابجایـــی مـــکان 
ـــد در  ـــی باش ـــر م ـــه ب ـــک هزین ـــرای بان ـــیار ب ـــوان س ـــن کارتخ ـــود دارد و تامی ـــگاه وج نمایش
ـــده  ـــای آین ـــال ه ـــرای س ـــد ب ـــرار ش ـــد و ق ـــم نش ـــال فراه ـــتی امس ـــع دس ـــگاه صنای نمایش

ـــود. ـــیده ش ـــری اندیش تدبی

فعالیت 2 فروشگاه صنایع دستی دائمی
ـــر می دهـــد  ـــع دســـتی دائمـــی در اســـدیه و قهســـتان خب وی از فعالیـــت 2 فروشـــگاه صنای
ـــدازی 4 فروشـــگاه موقـــت صنایـــع دســـتی در فـــورگ، هنـــدواالن،  ـــد: راه ان و اعـــام مـــی کن

آبگـــرم گزیـــک و شـــهر گزیـــک در آینـــده ای نزدیـــک در دســـت اقـــدام اســـت.

زمینه فروش صنایع دستی درمیان در سایر استان ها مهیا شود

آرزوی بازارهای بین المللی 

برگزاری محفل دانش آموزی تالوت نور در مسجد محمد رسول ا...)ص(

حضور سیمان باقران در دیدارهای هفته سوم مسابقات فوتسال لیگ یک استان
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حکایت

روزی پادشـــاهی فرمان داد تا هر کس جمله حکیمانـــه ای بگوید به اوچهارصد سکه طا 
بدهند.

روزی در حالیکه از کنار مزرعهای می گذشت پیرمرد نود ساله ای را دیدکه مشغول کاشتن 
نهال زیتون است.

شـــاه جلو رفت و از پیرمرد پرسید، نهال زیتون بیست سال طول می کشد تا به بار بنشیند 
و ثمر دهد، تو با این سن و سال با چه امیدی نهال زیتون می کاری؟

پیرمرد لبخندی زد وگفت: دیگران کاشتند و ما خوردیم ما میکاریم تا دیگران بخورند.
ســـلطان از جواب پیرمرد خوشش آمد و گفت: واقعا جوابت حکیمانه بود و دستور داد 

بدهند. او  به  چهارصد سکه طا 
پیرمرد خندید.

شاه گفت: چرا می خندی؟
پیرمرد گفت: زیتون بعد از بیست سال ثمر میدهد اما زیتون من االن ثمر داد!!!!

باز دستور داد چهارصد سکه دیگر به او بدهند.
پیرمرد باز هم خندید،

انو شیروان گفت: این بار چرا خندیدی؟
پیرمرد گفت: زیتون سالی یک بار ثمر میدهد اما زیتون من امروز دوبار ثمر داد!!!

مجددا دستور داد چهارصد سکه دیگر بهاو بدهند و به سرعت از آنجا دور شد.
پرسیدند چرا با عجله می روید؟

گفـــت: نـــود ســـال زندگـــِی بـــا انگیـــزه و هدفمنـــد، از او مـــردی ســـاخته کـــه تمـــام 
ســـخنانش ســـنجیده و حکیمانـــه اســـت، پـــس الیـــق پـــاداش اســـت.

اگر می ماندم خزانه ام را خالی می کرد.

داستان طنز در مورد پژوهش
پژوهش کنید و بکوشید سخت/که تا، بی اطاعی، ببندد رخت

به تحقیق روی آر و بر تجربه/ بگرد و بخوان و ببین آنچه به
ـــری  ـــت: نف ـــه وگف ـــت رو تخت ـــن رو نوش ـــگاه ای ـــه روز اول دانش ـــتیم ک ـــتادی داش ـــه اس ی
ـــم  ـــه هـــم کردی ـــگاه ب ـــه ن ـــردا و رفـــت، مـــا هـــم ی ـــن بیـــت رو بنویســـید واســـه ف ـــار ای صدب

ـــم. ـــرک کردی ـــده و شـــادی کاس رو ت ـــا خن و ب
ـــگاه  ـــال دانش ـــار س ـــو کل چه ـــا ت ـــاعت درس م ـــن س ـــه بیکارتری ـــد نبین ـــمتون روز ب چش

ـــود  . ـــاعت ب ـــون س هم
خاصه، سرتون رو درد نیارم، روز بعد استاد آمد کاس و گفت: »بنویسید)گون(«

ــی  ــدا وکیلـ ــم اطاعاتـــش رو، خـ ــد هـ ــودش رو بیاریـ ــم خـ ــه، هـ ــه دیگـ ــه هفتـ واسـ
کپی مـــون خـــوب بـــود، اطاعاتـــی نبـــود کـــه راجـــع بهـــش گیـــر نیاوردیـــم ولـــی رو 
ـــر  ـــود غی ـــدم و جـــو همـــه چـــی ب ـــا گن ـــر ت ـــری بگی ـــره و جعف ـــد از ت ـــه بع ـــز اســـتاد هفت می
ـــه  ـــود ک ـــا ب ـــاری آنج ـــه اردوی اجب ـــم ی ـــت و رفتی ـــمون رو گرف ـــم گوش ـــتاد ه ـــون، اس گ
تـــازه چشـــممون بـــه جمـــال گـــون روشـــن شـــد، و روز بعـــد روز از نـــو و روزی از نـــو، 

تمـــوم چهـــار ســـال را مـــا درس دادیـــم و اســـتاد عزیـــز گـــوش داد.
گشـــت و گـــذار و جمـــع آوری و مطالعـــه و آزمایـــش، هـــر روز فعـــال تـــر از روز قبـــل، 

ـــا. ـــدیم ه ـــاخته ش س
ــم  ــذام، اول یکـ ــک رو غـ ــن نمـ ــل ریختـ ــی قبـ ــه حتـ ــیدم کـ ــی رسـ ــه جایـ ــروز بـ امـ

می ریـــزم کـــف دســـتم و مـــی چشـــمش.
ــش،  ــورد پژوهـ ــش در مـ ــه قبلـ ــد، البتـ ــش کنیـ ــه پژوهـ ــته همیشـ ــوخی گذشـ از شـ

ــد. ــش کنیـ پژوهـ
ارسالی از شهروند - مودی

داستان کوتاه
زن وشـــوهری بیـــش از 60 ســـال بـــا یکدیگـــر زندگـــی مشـــترک داشـــتند. آنهـــا همـــه 
ـــا  ـــز ب ـــه چی ـــورد هم ـــد. در م ـــرده بودن ـــیم ک ـــود تقس ـــن خ ـــاوی بی ـــور مس ـــه ط ـــز را ب چی
ـــک  ـــر ی ـــد مگ ـــی کردن ـــی نم ـــر مخف ـــز را از یکدیگ ـــچ چی ـــد و هی ـــی کردن ـــت م ـــم صحب ه
ـــود  ـــته ب ـــوهرش خواس ـــه از ش ـــود ک ـــرزن ب ـــد پی ـــاالی کم ـــش در ب ـــه کف ـــک جعب چیز:ی

ـــد. ـــزی نپرس ـــم چی ـــورد آن ه ـــد و در م ـــاز نکن ـــز آن را ب هرگ
ـــی  ـــر نم ـــه فک ـــورد جعب ـــود و در م ـــه ب ـــده گرفت ـــرد آن را نادی ـــالها پیرم ـــن س ـــه ای در هم

ـــرد. ک
ـــد  ـــع امی ـــکان از او قط ـــاد و پزش ـــاری افت ـــتر بیم ـــه بس ـــرزن ب ـــک روز پی ـــره ی ـــا باالخ ام
کردنـــد. در حالـــی کـــه بـــا یکدیگـــر امـــور باقـــی را رفـــع و رجـــوع مـــی کردنـــد پیرمـــرد 

جعبـــه کفـــش را از بـــاالی کمـــد آورد و نـــزد همســـرش بـــرد.
ـــه  ـــه ب ـــورد آن جعب ـــز را در م ـــه چی ـــه هم ـــیده ک ـــت آن رس ـــه وق ـــرد ک ـــق ک ـــرزن تصدی  پی

ـــد.  ـــاز کن ـــه را ب ـــا در جعب ـــت ت ـــد و از او خواس ـــوهرش بگوی ش
ـــر  ـــغ ب ـــول بال ـــته ای پ ـــی و دس ـــک بافتن ـــرد دو عروس ـــاز ک ـــه را ب ـــرد در جعب ـــی پیرم وقت

ـــرد. ـــوال ک ـــرش س ـــاره از همس ـــن ب ـــرد در ای ـــرد. پیرم ـــدا ک ـــزار دالر پی 95ه
ـــن  ـــه م ـــم ب ـــادر بزرگ ـــتیم م ـــرار ازدواج گذاش ـــول و ق ـــا ق ـــه م ـــی ک ـــرزن گفت:”هنگام پی
ـــاجره  ـــت مش ـــچ وق ـــه هی ـــت ک ـــن اس ـــترک در ای ـــی مش ـــبختی زندگ ـــه راز خوش ـــت ک گف
ـــاکت  ـــد س ـــدم بای ـــی ش ـــو عصبان ـــت ت ـــت از دس ـــر وق ـــه ه ـــت ک ـــن گف ـــه م ـــد. او ب نکنی

ـــم. ـــک بباف ـــک عروس ـــم و ی بمان
پیرمـــرد بـــه شـــدت تحـــت تاثیـــر قـــرار گرفـــت. تمـــام ســـعی خـــود را بـــه کار بـــرد تـــا 
اشـــک هایش ســـرازیر نشـــود. فقـــط دو عروســـک در جعبـــه بودنـــد. پـــس همســـرش 
ـــود. از  ـــده ب ـــق از او رنجی ـــی و عش ـــای زندگ ـــال ه ـــن س ـــام ای ـــول تم ـــار در ط ـــط دو ب فق

ایـــن بابـــت در دلـــش شـــادمان شـــد.
ـــود.  ـــا ب ـــورد عروســـک ه ـــن در م ـــزم، خـــوب، ای ـــرد و گفت:عزی ـــه همســـرش رو ک ســـپس ب

ـــده؟ ـــا از کجـــا آم ـــول چطـــور؟ اینه ـــه پ ـــن هم ـــورد ای ـــی در م ول
پیـــرزن در پاســـخ گفـــت: آه عزیـــزم، ایـــن پولـــی اســـت کـــه از فـــروش عروســـک هـــا 

ــت آورده ام. بدسـ

پنج جمله آموزنده
1. اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن.

2. مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است.

3. همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست.

ـــق را  ـــز عش ـــروت هرگ ـــام ث ـــا تم ـــن و ب ـــی نک ـــت را گدای ـــز محب ـــر، هرگ ـــام فق ـــا تم 4. ب
خریـــداری نکـــن.

ـــازی  ـــر س ـــه ه ـــه ب ـــتید ک ـــما هس ـــم ش ـــا مه ـــد، ام ـــودش را می زن ـــاز خ ـــس س ـــر ک 5. ه
ـــد. نرقصی

خواندنی

عضویت ورزشکار بیدسک درمیان در تیم خراسان جنوبی و قهرمانی در مسابقات میانداری زورخانه ای کشور



مزایای کاشت نشا به جای بذر

۱- کاهش دفعات آبیاری:
ـــه  ـــاه ب ـــا دو م ـــه تقریب ـــه ک ـــی در گلخان ـــد ابتدای ـــم رش ـــی دوره مه ـــه ط ـــه ب ـــا توج ب

ـــد. ـــی انجام ـــول م ط
ـــدت  ـــول م ـــن ط ـــری و همچنی ـــه کارگ ـــز هزین ـــاری و نی ـــات آبی ـــدت از دفع ـــن م  ای

ـــد. ـــی کاه ـــای آن م ـــه ه داشـــت و هزین
۲- زودرس کردن محصول:

بـــا ایـــن روش بـــا توجـــه بـــه کاشـــت زود هنـــگام بـــذر در شـــرایط گلخانـــه ای 
ـــوی  ـــاعد ج ـــرایط نامس ـــل ش ـــاز بدلی ـــای ب ـــت آن در فض ـــا کش ـــه عم ـــی ک در زمان
ـــد. ـــی رس ـــرف م ـــازار مص ـــه ب ـــر ب ـــل ۴۰ روز زودت ـــول حداق ـــد محص ـــر نمی باش میس

۳- حداقل توقف رشد در مرحله انتقال:
ـــه  ـــه مزرع ـــه ب ـــا از خزان ـــال نش ـــش در انتق ـــاد تن ـــل ایج ـــی بدلی ـــاهای معمول در نش
ـــای  ـــه ه ـــم ریش ـــت ترمی ـــد جه ـــف رش ـــاهد توق ـــل ۲۰ روز ش ـــال حداق ـــس از انتق پ

ـــیم. ـــی باش ـــا م ـــادل اندامه ـــده و تع ـــیب دی آس
ـــزا  ـــرات مج ـــا در حف ـــک نش ـــه تفکی ـــه ب ـــا توج ـــزه ب ـــای مکانی ـــت نش در روش کش

ـــود. ـــی ش ـــل م ـــه منتق ـــه مزرع ـــا ب ـــش ه ـــایر تن ـــه و س ـــی ریش ـــدون پارگ ـــا ب نش
۴- افزایش عملکرد محصول پاییزه:

ـــت  ـــا کاش ـــی دوره ب ـــای ابتدای ـــاری ه ـــل آبی ـــدم تداخ ـــت ع ـــه عل ـــن روش ب ـــا ای ب
ـــیم. ـــی باش ـــاهد م ـــم آب را ش ـــق ک ـــرد در مناط ـــش عملک ـــاره افزای به

۵ - تراکم مناسب بوته:
ـــن روش  ـــا در ای ـــه واکاری نش ـــاج ب ـــدم احتی ـــی و ع ـــیار جزئ ـــای بس ـــل خط ـــه دلی ب
ـــتفاده  ـــر اس ـــرد و حداکث ـــش عملک ـــت افزای ـــه و در نهای ـــب بوت ـــم مناس ـــاهد تراک ش

ـــیم. ـــی باش ـــن م از زمی
۷- رسیدن به حد اعالی یکنواختی کشت:

ـــن روش  ـــا در ای ـــه واکاری نش ـــاج ب ـــدم احتی ـــی و ع ـــیار جزئ ـــای بس ـــل خط ـــه دلی ب
شـــاهد مزرعـــه ای یکنواخـــت و یکدســـت هســـتیم کـــه ضمـــن بیمـــه شـــدن در 
برابـــر آفـــات و بیمـــاری هـــا و تنـــش هـــای محیطـــی هزینـــه هـــای عملیـــات 

داشـــت را کاهـــش خواهـــد داد.
۸ - کاهش هزینه بذر:

ـــر از کشـــت  ـــر کمت ـــا ۳۰ براب ـــذر در کشـــت نشـــا در برخـــی مـــوارد ت ـــزان مصـــرف ب می
مســـتقیم مـــی باشـــد.

۹- کاهش نیروی انسانی:
ـــیاری از  ـــه و واکاری بس ـــی بوت ـــردن و خاکده ـــک ک ـــات تن ـــذف عملی ـــل ح ـــه دلی ب

ـــود. ـــی ش ـــذف م ـــانی ح ـــروی انس ـــای نی ـــه ه هزین
ــتهالک  ــش اسـ ــاری و کاهـ ــای جـ ــه هـ ــش هزینـ ۱۰ - کاهـ

و آبیـــاری: سیســـتم های آبرســـانی 
ـــاری و  ـــای ج ـــه ه ـــت هزین ـــول دوره داش ـــش ط ـــت و کاه ـــذف دوره کاش ـــل ح بدلی

ـــد. ـــی رس ـــل م ـــه حداق ـــده ب ـــر ش ـــای ذک ـــتم ه ـــتهاک سیس اس
۱۱ - حذف هزینه پالستیک:

ــانی و  ــروی انسـ ــتیک و نیـ ــاالی پاسـ ــای بـ ــه هـ ــا هزینـ ــاورزان بـ ــرا کشـ اخیـ
مفتول کشـــی در ســـطوح وســـیع اقـــدام بـــه پیـــش رس نمـــودن محصـــول 
ـــای  ـــه ه ـــی هزین ـــر تمام ـــک کمت ـــر و ریس ـــی بهت ـــا کارای ـــن روش ب ـــه ای ـــد ک می کن

ذکـــر شـــده را حـــذف مـــی کنـــد.
۱۲- عدم انتقال بیماری های خاکزاد و تخم حشرات:

ـــر  ـــا ب ـــی نشـــده و ی ـــوال بســـتر نشـــاخانه ضـــد عفون در روش نشـــاکاری ســـنتی معم
اثـــر نقـــص هـــای پیـــش آمـــده در ایـــن کار انـــواع قارچ هـــا و حشـــرات توســـط 
ایـــن نشـــاها در مزرعـــه پخـــش مـــی شـــود امـــا در ایـــن روش بخاطـــر اســـتفاده 
ـــا  ـــاله کام ـــن مس ـــت ای ـــاس و پرلی ـــت م ـــت و پی ـــتریل کوکوپی ـــای اس ـــتر ه از بس

ـــت. ـــی اس منتف

سالمتآموزشی
تقویت استخوان ها

*اسفناج : ضد پوکی
*کنـــجد : ضد درد و التهاب

*بــــادام : استحکام استخوان
*تخم کتان : ضد تحلیل بافت ها

*کلم بروکلی : تامین کلسیم

درمان زخم های سطحی دیابت

عصـــاره بابونـــه ، عصـــاره گزنـــه و مقـــداری 
ـــاد  ـــد پم ـــرده و مانن ـــوط ک ـــی را مخل ـــل طبیع عس

ــد. ــتفاده کنیـ اسـ

جوش و نشانه های آن

جوش روی چانه:  نشانه استرس زیاد است.

ــی  ــه غذایـ ــانه برنامـ ــی:  نشـ ــوش روی بینـ جـ

ناســـالم و غیرمقـــوی، نفـــخ، گـــردش خـــون 
ضعیـــف و ســـوء هاضمـــه اســـت.

ــاد  ــرف زیـ ــانه مصـ ــانی:  نشـ ــوش روی پیشـ جـ

غـــذای فـــرآوری شـــده و نداشـــتن خـــواب 
ســـت. ا فی  کا

ـــاد  ـــت:  نشـــانه مصـــرف زی ـــه راس ـــوش  روی گون ج

لبنیـــات و مشـــکل ریـــوی اســـت.

داغ شدن کف پا 

*بـــرای رفـــع داغـــی کـــف پاهـــا بایـــد معـــده و 
کبـــد را اصـــاح کـــرد.

ـــع  ـــرای رف ـــتا ب ـــح ناش ـــن صب ـــرف ماءالجب  *مص
ـــت. ـــر اس ـــا مؤث ـــف پ ـــی ک داغ

ـــدم, نمـــک, گل بنفشـــه  ـــا ســـبوس گن *پاشـــویه ب
ــک  ــا کمـ ــف پـ ــی کـ ــع داغـ ــه رفـ ــی بـ و ختمـ

می کنـــد.
ـــع  ـــرای رف ـــک ب ـــا ناخن ـــه ب ـــانده گل بابون *جوش
ــت.  ــر اسـ ــردمزاج مؤثـ ــراد سـ ــا در افـ ــی پـ داغـ
پاهـــای  ســـردمزاج  افـــراد  اســـت  مناســـب 
خـــود را از زانـــو بـــه پاییـــن بـــا ایـــن جوشـــانده 

دهنـــد. شست وشـــو 

سرمه هسته خرما 
مقـــداری هســـته خرمـــا را بســـوزانید، بکوبیـــد، 
ســـپس آســـیاب کنیـــد و پـــودر نـــرم آن را جـــدا 

کنیـــد. روشـــنایی چشـــم را مـــی افزایـــد.
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چـــاه هـــای فاضـــاب روســـتای درمیـــان بـــر اثـــر 
ــتا  ــطح روسـ ــده و در سـ ــز شـ ــر ریـ ــدن سـ ــر شـ پـ
روان شـــده اســـت کـــه ایـــن موضـــوع می توانـــد 
ـــی  ـــد و حت ـــته باش ـــی داش ـــت محیط ـــب زیس عواق

ســـامتی مـــردم را تهدیـــد کنـــد.
ــان در  ــتای درمیـ ــتان، روسـ ــزارش خاورسـ ــه گـ بـ
شهرســـتان مـــرزی درمیـــان قـــرار دارد و بیـــش از 

یـــک هـــزار و پانصـــد نفـــر جمعیـــت دارد.
ایـــن روســـتای  در  مـــردم روســـتای درمیـــان 
کوهســـتانی بـــا مشـــکات زیـــادی رو بـــه رو 
ــکات  ــی از مشـ ــر یکـ ــال حاضـ ــتند و در حـ هسـ
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــاب خانگ ـــع فاض ـــتا، دف ـــن روس ای
ـــته  ـــی داش ـــتا را در پ ـــن روس ـــی ای ـــای اهال گایه ه

اســـت.
ـــرد: در  ـــار ک ـــان اظه ـــتای درمی ـــی روس ـــی از اهال یک
یکـــی از کوچـــه هـــای روســـتای درمیـــان حـــدود 
ــرار دارد کـــه فاضـــاب خانـــه  ــا 20 خانـــه قـ 15 تـ
ــال  ــد سـ ــه چنـ ــاه کـ ــه چـ ــه دو حلقـ ــان بـ هایشـ

ــود. ــرازیر می شـ ــت سـ ــده اسـ ــر شـ ــل حفـ قبـ
ـــان  ـــتای درمی ـــه روس ـــل این ک ـــه دلی ـــزود: ب وی اف
اغلـــب  و  دارد  قـــرار  کوهســـتانی  منطقـــه  در 
خانه هـــا بـــه صـــورت پلکانـــی اســـت، از طرفـــی، 
ـــن روســـتا ســـنگ و الخ دارد، در ســـطح  بیشـــتر زمی
ــی  ــاب خانگـ ــه فاضـ ــرای اینکـ ــاه بـ ــتا چـ روسـ
مـــردم بـــه آن وارد شـــود بـــه ســـختی حفـــر 
می شـــود بـــه همیـــن دلیـــل در یـــک قســـمت از 
ـــرار  ـــت ق ـــه در باالدس ـــی ک ـــه های ـــرای خان ـــتا ب روس
ـــق  ـــه عم ـــت ک ـــده اس ـــر ش ـــاه حف ـــه چ دارد دوحلق

ــد. ــر می رسـ ــا بـــه 25 متـ ــاه هـ ایـــن چـ
ــه  ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــان کـ ــرد بیـ ــن فـ ایـ
تعـــداد خانـــه هایـــی کـــه در آن محـــل قـــرار دارد 
حـــدود 15 تـــا 20 خانـــه اســـت کـــه مجموعـــا 
ــال  ــود حـ ــه آن وارد می شـ ــی بـ ــاب خانگـ فاضـ
پـــس از گذشـــت چنـــد ســـال پـــر شـــده بـــه 
ــتا روان  ــه و روسـ ــطح کوچـ ــه در سـ ــه ای کـ گونـ
ــده  ــتا شـ ــی روسـ ــه اهالـ ــب گایـ ــت و موجـ اسـ

ــت. اسـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه چاه هـــا هـــر دفعـــه بعـــد از 
پرشـــدن تخلیـــه می شـــود، ادامـــه داد: دو حلقـــه 
ــدود  ــت؛ االن حـ ــل اسـ ــر متصـ ــه یکدیگـ ــاه بـ چـ
ــوب  ــر رسـ ــر اثـ ــا بـ ــاه هـ ــه چـ ــده کـ ــال شـ یکسـ
ــر  ــرعت پـ ــه سـ ــا بـ ــدن حفره هـ ــر شـ ــن و پـ گرفتـ
می شـــود و درحـــال حاضـــر از بـــس چـــاه هـــا پـــر 
شـــده اســـت ســـر ریـــز کـــرده و داخـــل کوچه هـــا 

ســـرازیر شـــده اســـت.
ــاب  ــدن آب فاضـ ــاری شـ ــرد: جـ ــوان کـ وی عنـ
در کوچـــه هـــا عـــاوه بـــر اینکـــه وجهـــه روســـتا 
باعـــث  اســـت  بـــرده  بیـــن  از  را  آن کوچـــه  و 
ــه از آن  ــرادی کـ ــای افـ کثیـــف شـــدن لبـــاس هـ
محـــل عبـــور می کننـــد نیـــز شـــده اســـت و ایـــن 

ــت. ــل اسـ ــل تحمـ ــتا غیرقابـ ــت در روسـ وضعیـ
وی گفـــت: از همـــه بدتـــر اکنـــون فصـــل ســـرما 
و یخبنـــدان اســـت و روســـتای درمیـــان نیـــز 
ـــب  ـــر ش ـــت و ه ـــرد اس ـــتانی و س ـــتای کوهس روس
ایـــن آبهایـــی کـــه از چـــاه هـــا ســـرازیر می شـــود 
یـــخ زده و رفـــت و آمـــد مـــردم را در ایـــن محـــل 

ســـخت کـــرده اســـت.
وی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه این کـــه چندیـــن بـــار 

ــار  ــورا و دهیـ ــا شـ ــکل بـ ــن مشـ ــع ایـ ــرای رفـ بـ
روســـتا و شـــبکه بهداشـــت و درمـــان شهرســـتان 
درمیـــان صحبـــت شـــده اســـت کـــه راه حـــل 
ــد  ــدا کننـ ــکل پیـ ــن مشـ ــع ایـ ــرای رفـ ــی بـ قطعـ
ـــه  ـــورت نگرفت ـــون ص ـــی تاکن ـــفانه اقدام ـــا متأس ام

اســـت. 
ـــای  ـــی از اعض ـــار و برخ ـــکاری دهی ـــدم هم وی از ع
ـــکات  ـــع مش ـــرای رف ـــان ب ـــتای درمی ـــورای روس ش
ـــفانه  ـــرد: متأس ـــح ک ـــت و تصری ـــه داش ـــتا گای روس
ـــه کار اعضـــای  ـــاز ب ـــاه از آغ ـــن م ـــه چندی ـــون ک تاکن
ـــته  ـــهرها گذش ـــتاها و ش ـــامی در روس ـــورای اس ش
اســـت و بارهـــا نارضایتـــی اهالـــی محلـــه را بـــه 
ـــی  ـــا حرکت ـــم ام ـــه ای ـــورا گفت ـــای ش ـــار و اعض دهی

ـــت. ـــده اس ـــام نش ـــکل انج ـــع مش ـــرای رف ب
ایـــن فـــرد یـــادآور شـــد: یکـــی از شـــرایط دهیـــار 
ــتقر  ــتا مسـ ــه وی در روسـ ــت کـ ــن اسـ ــودن ایـ بـ
ـــان در  ـــار روســـتای درمی ـــا متأســـفانه دهی باشـــد ام
ـــان  ـــتای درمی ـــن روس ـــت و بی ـــتقر نیس ـــتا مس روس
ـــه  ـــت و آن گون ـــد اس ـــت و آم ـــتان در رف ـــز اس و مرک
کـــه بایـــد و شـــاید بـــه امـــور روســـتا رســـیدگی 

نمی شـــود.

رئیـــس شـــورای اســـامی روســـتای درمیـــان  
اظهـــار کـــرد: حـــدود پنـــج ســـال قبـــل بـــا 
همـــکاری شـــورای وقـــت، دهیـــاری و خـــود 
ـــاب  ـــرای فاض ـــاه ب ـــه چ ـــل دو حلق ـــی آن مح اهال
ـــه ای  ـــر در فاصل ـــدود 25 مت ـــول ح ـــه ط ـــی ب خانگ

ــد. ــر شـ ــراد حفـ ــازل افـ ــر از منـ ــن تـ پاییـ
ــت  ــد از گذشـ ــزود: االن بعـ ــراری افـ ــکندر احـ اسـ
ــده و  ــر شـ ــرعت پـ ــه سـ ــا بـ ــال چاه هـ ــج سـ پنـ
ـــیله  ـــز وس ـــان نی ـــتان درمی ـــطح شهرس ـــون در س چ
ـــی  ـــدارد، مدت ـــود ن ـــاب وج ـــه فاض ـــرای تخلی ای ب
ــل  ــز و داخـ ــر ریـ ــاه سـ ــه آب چـ ــت کـ ــده اسـ شـ

شده اســـت. روان  کوچـــه 
رئیـــس شـــورای اســـامی روســـتای درمیـــان گفـــت: 
در حـــال حاضـــر تنهـــا کاری کـــه می تـــوان بـــرای 
رفـــع ایـــن مشـــکل انجـــام داد ایـــن اســـت کـــه 
خـــود اهالـــی آن محلـــه ای کـــه آب فاضـــاب 
خانـــه هایشـــان داخـــل چـــاه مـــی رود داخـــل 
ـــاب  ـــد و آب فاض ـــر کنن ـــی حف ـــود چاه ـــازل خ من
ـــود. ـــان ش ـــی خودش ـــاه خانگ ـــان وارد چ خانگی ش

احـــراری بیـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه این کـــه 
پیشـــنهاد شـــده اســـت آب فاضـــاب بـــه ســـمت 

مســـیر رودخانـــه روســـتا کـــه االن بـــدون آب 
اســـت هدایـــت شـــود امـــا ایـــن کار نیـــز از نظـــر 
زیســـت محیطی مشـــکل دارد و بعدهـــا دچـــار 
مشـــکات بیشـــتری در ســـطح روســـتا خواهیـــم 

شـــد.
ــا اشـــاره بـــه این کـــه بـــا مســـئول شـــبکه  وی بـ
ـــرای  ـــز ب ـــان نی ـــتان درمی ـــان شهرس ـــت و درم بهداش
ـــار  ـــت، اظه ـــده اس ـــت ش ـــکل صحب ـــن مش ـــع ای رف
ــا  ــان بـ ــت و درمـ ــبکه بهداشـ ــئول شـ ــرد: مسـ کـ
پیشـــنهاد این کـــه داخـــل خانـــه هـــا چـــاه حفـــر 
شـــود موافـــق بـــوده و در حـــال حاضـــر تنهـــا راه 

حـــل حفـــر چـــاه در منـــازل افـــراد اســـت.
ـــال  ـــج س ـــت: پن ـــز گف ـــان نی ـــتای درمی ـــار روس دهی
قبـــل کـــه مـــن دهیـــار روســـتا بـــودم بـــا کمـــک 
ــد  ــی چنـ ــاب خانگـ ــه فاضـ ــرای اینکـ ــی بـ اهالـ
ـــاه  ـــرار دارد وارد چ ـــت ق ـــاال دس ـــه در ب ـــه ای ک خان

شـــود دو حلقـــه چـــاه حفـــر کردیـــم.
محمـــد علـــی مســـینایی افـــزود: بـــه نظـــر مـــن 
تنهـــا راه حـــل بـــرای رفـــع مشـــکل فاضـــاب 
ــاه در منـــازل اســـت  ایـــن چنـــد خانـــه حفـــر چـ
تـــا زمانـــی کـــه شـــبکه فاضـــاب در روســـتا 

ــوان  ــان عنـ ــتای درمیـ ــار روسـ ــود. دهیـ ــرا شـ اجـ
کـــرد: تاکنـــون بـــرای رفـــع مشـــکات فاضـــاب 
روســـتا بـــرای فاضاب کشـــی صحبـــت هـــای 
زیـــادی شـــده اســـت و تـــا مرحلـــه اســـتانی هـــم 
پیشـــرفت داشـــته امـــا بنـــا بـــر دالیلـــی متوقـــف 

شـــده اســـت.
مســـینایی گفـــت: زمانـــی کـــه مـــا در روســـتا 
مشـــکل آب شـــرب داریـــم و بـــا تانکـــر برایمـــان 
ــی  ــد فاضاب کشـ ــود می خواهنـ ــانی می شـ آبرسـ

در روســـتا انجـــام دهنـــد؟
وی کـــه بـــا نظـــر رئیـــس شـــورای اســـامی 
روســـتای درمیـــان بـــرای رفـــع مشـــکل فاضـــاب 
ـــا  ـــر تنه ـــال حاض ـــرد: در ح ـــوان ک ـــود، عن ـــق ب مواف
ـــن اســـت  ـــع مشـــکل فاضـــاب ای ـــرای رف راه حـــل ب
کـــه در منـــازل افـــراد چـــاه حفـــر شـــود. دهیـــار 
ـــن  ـــون در ای ـــه تاکن ـــت: البت ـــان گف ـــتای درمی روس
ـــاری  ـــورا و دهی ـــرف ش ـــمی از ط ـــه رس ـــه جلس زمین
بـــرای صحبـــت بـــا تعـــدادی از اهالـــی بـــرای 
ــزار  ــد برگـ ــر کننـ ــاه حفـ ــان چـ ــه در منازلشـ این کـ
ع  ـــر ـــت و در اس ـــن فرص ـــا در اولی ـــت ام ـــده اس نش
ـــد شـــد و در آن جلســـه  ـــه خواه ـــت جلســـه گرفت وق

ـــی  ـــرای فاضـــاب خانگ ـــه ب ـــرد ک ـــم ک ـــام خواهی اع
در منـــازل خـــود چـــاه حفـــر کننـــد.

مســـینایی عنـــوان کـــرد: بعیـــد می دانـــم اهالـــی 
ــد  ــر کننـ ــاه حفـ ــود چـ ــازل خـ ــه در منـ ــا اینکـ بـ
ــد  ــه می خواهـ ــی کـ ــون کسـ ــند چـ ــف باشـ مخالـ
تومـــان  میلیـــون   40 از  بیـــش  بـــا  ای  خانـــه 
ـــزار  ـــا 200 ه ـــه نهایت ـــا هزین ـــی ب ـــر چاه ـــازد حف بس
تومـــان برایشـــان امـــکان دارد و ضـــرر بـــه جایـــی 

ند. نمی رســـا
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در ســـطح شهرســـتان 
درمیـــان وســـیله ای بـــرای تخلیـــه فاضـــاب 
ـــتان  ـــطح شهرس ـــت: در س ـــدارد، گف ـــود ن ـــازل وج من
فاضـــاب  بخواهـــد  کـــه  هرکســـی  درمیـــان 
خانـــه اش را تخلیـــه کنـــد بایـــد از مرکـــز اســـتان 
ــرای  ــیله بـ ــود وسـ ــه و مـ ــهرهای سربیشـ ــا شـ یـ
تخلیـــه فاضـــاب بیـــاورد کـــه ایـــن نیـــز هزینـــه 

ــردم دارد. ــرای مـ ــادی بـ زیـ
دهیـــار روســـتای درمیـــان عنـــوان کـــرد: یـــک 
ـــرار  ـــش ق ـــی در درخ ـــاب خانگ ـــه فاض ـــر تخلی تانک
دارد کـــه ایـــن نیـــز شـــخصی اســـت و بـــا توجـــه 
بـــه این کـــه شـــش هـــزار لیتـــری و کوچـــک 
اســـت، اگـــر کســـی بخواهـــد از ایـــن وســـیله 
ـــاز  ـــه ای نی ـــر خان ـــرای ه ـــل ب ـــد حداق ـــتفاده کن اس
ــیله  ــار وسـ ــار بـ ــا چهـ ــه تـ ــد سـ ــت و آمـ ــه رفـ بـ
اســـت کـــه بـــرای مـــردم و صاحـــب خـــودرو بـــه 

ــت. ــه نیسـ صرفـ
مســـینایی بـــا اشـــاره بـــه گایـــه اهالـــی روســـتا 
از اینکـــه در روســـتا مســـتقر نیســـت، تصریـــح 
کـــرد: در حـــال حاضـــر حـــدود 15 روز اســـت کـــه 
در روســـتا مســـتقر هســـتم و اگـــر هـــم رفـــت و 
ـــه  ـــیدگی ب ـــرای رس ـــتان دارم ب ـــز اس ـــه مرک ـــدی ب آم

مشـــکات روســـتا در مرکـــز اســـتان اســـت.
دهیـــار روســـتای درمیـــان گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 
ــاد  ــان زیـ ــتای درمیـ ــکات در روسـ ــه مشـ این کـ
اســـت و مـــن یـــک نفـــر هســـتم، رســـیدگی بـــه 
مشـــکات زمـــان می بـــرد و از طـــرف دیگـــر مـــن 
بـــه اهالـــی بـــرای اینکـــه گایـــه هـــا و اعتراضـــی 
ــن  ــه مـ ــرا کـ ــم چـ ــق می دهـ ــند حـ ــته باشـ داشـ
ـــع حـــل  ـــار توق ـــردم هـــم از دهی ـــار هســـتم و م دهی

مشـــکات را دارنـــد. 
ـــود را  ـــاش خ ـــعی و ت ـــه س ـــت: هم ـــینایی گف مس
بـــرای رفـــع مشـــکات روســـتا داشـــته و بعـــد از 

ایـــن هـــم خواهـــم داشـــت. 
امـــا نکتـــه مهـــم در ایـــن گـــزارش ایـــن اســـت 
ــعت  ــا آن وسـ ــان بـ ــتان درمیـ ــرا شهرسـ ــه چـ کـ
تانکـــردار  و جمعیـــت زیـــاد یـــک خـــودروی 
ــردم  ــد مـ ــدارد و بایـ ــاب نـ ــه فاضـ ــرای تخلیـ بـ
ایـــن شهرســـتان از مرکـــز اســـتان یـــا شـــهرهای 
ـــاب  ـــه فاض ـــرای تخلی ـــودرو ب ـــود خ ـــه و م سربیش
منـــازل خـــود بیاورنـــد. ایـــن مســـئله نیـــاز بـــه 
توجـــه ویـــژه از ســـوی ادارات آب و فاضـــاب 
ــت از  ــی اداره حفاظـ ــتایی و حتـ ــهری و روسـ شـ
محیـــط زیســـت و شـــبکه بهداشـــت شهرســـتان 
درمیـــان دارد کـــه حتمـــا بایـــد مـــورد توجـــه 
ــئله  ــن مسـ ــه ایـ ــون بـ ــر اکنـ ــرد. اگـ ــرار بگیـ قـ
توجـــه نشـــود، ممکـــن اســـت در آینـــده عواقـــب 
زیســـت محیطـــی و حتـــی شـــیوع بیمـــاری 

شـــد. با شته  دا

جاری شدن فاضالب روستای درمیان در سطح روستا و بی توجهی مسئوالن

خطری که سالمتی مردم را تهدید می کند
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جدول سودوکوکاریکاتور

در سراســـر زندگـــی شـــهید مفتـــح مـــی تـــوان بـــه خوبـــی ، 
ـــختانه  ـــارزه سرس ـــز مب ـــی و نی ـــه اله ـــق وظیف ـــل، طب ـــاص و عم اخ
ـــه  ـــام وظیف ـــای انج ـــان مبن ـــر هم ـــی ب ـــم طاغوت ـــا رژی ـــتمر ب و مس

الهـــی را دریافـــت. 
ـــدرت  ـــر ق ـــه ب ـــا تکی ـــه ب ـــوی ک ـــم پهل ـــا رژی ـــارزه ب ـــه مب ـــد ده چن
فـــراوان و اختنـــاق وســـیعی کـــه در سراســـر کشـــور ایجـــاد کـــرده 
بـــود، کار آســـانی نبـــود. در هـــر زمـــان و مـــکان شـــکل خـــاص 
ـــی  ـــد. ول ـــی طلبی ـــکان را م ـــان و م ـــژه آن زم ـــک وی ـــود و تاکتی خ
ـــوی  ـــی پهل ـــم طاغوت ـــا رژی ـــارزه ب ـــل مب ـــت، اص ـــتمرار داش ـــه اس آنچ

، بـــرای پـــی افکنـــدن و اســـتقرار حکومـــت اســـامی بـــود .
ــه و  ــای مخلصانـ ــاش هـ ــام تـ ــه ای از تمـ ــر خاصـ ــن تصویـ ایـ
شـــبانه روزی مجاهـــد نســـتوه حضـــرت آیـــت ا... شـــهید دکتـــر 
ـــتگی  ـــارزه خس ـــر مب ـــک عم ـــس از ی ـــه پ ـــد .او ک ـــی باش ـــح م مفت
ـــای  ـــی ه ـــدازی راهپیمای ـــی و راه ان ـــاه و طراح ـــم ش ـــا رژی ـــر ب ناپذی
ــروزی  ــری پیـ ــمگیری در اوج گیـ ــیار چشـ ــش بسـ ــی، نقـ میلیونـ
انقـــاب اســـامی ایفـــاد کـــرد؛ بـــا پیـــروزی انقـــاب اســـامی، 
ــی،  ــازندگی فرهنگـ ــنگر سـ ــاش در سـ ــود را تـ ــی خـ ــه الهـ وظیفـ
ـــف  ـــار وظای ـــن اســـامی دانســـت و در کن ـــوی و اقتصـــادی میه معن
ـــامی  ـــاب اس ـــه انق ـــاب، کمیت ـــورای انق ـــون ش ـــم چ ـــنگینی ه س

و ... دقـــت قابـــل توجهـــی را بـــه ایـــن امـــر اختصـــاص داد.
ـــب  ـــروردگان مکت ـــت پ ـــاب از دس ـــتفاده انق ـــه اس ـــوس ک ـــا افس ام
ـــدان  ـــان، چن ـــان فرق ـــوم خوارجی ـــن ش ـــت گل چی ـــه دس روح ا... ب
طـــول نکشـــید و آیـــت ا... دکتـــر مفتـــح هـــم در مســـلخ عشـــق 

ـــی  ـــت ا... مرتض ـــش آی ـــت دیرین ـــه دوس ـــد و ب ـــت ش ـــی دوس قربان
ـــد. ـــق ش ـــری ملح مطه

»وحدت حوزه و دانشگاه« 

ـــت و  ـــگاه اس ـــور از دانش ـــک کش ـــای ی ـــاری ه ـــه گرفت ـــأ هم »منش
حـــوزه هـــای علمـــی، و منشـــأ همـــه ســـعادت هـــای مـــادی و 

معنـــوی از دانشـــگاه هســـت و حـــوزه هـــای علمـــی «.
 امام خمینی )ره(

ــه از  ــائلی اســـت کـ ــگاه از مسـ ــوزه و دانشـ ــاله وحـــدت حـ _مسـ
ـــه طـــرق مختلـــف  ابتـــدای انقـــاب اســـامی و حتـــی پیـــش از آن ب
در کانـــون توجـــه صاحب نظـــران و مصلحـــان ایـــن کشـــور بـــوده 
ـــرای  ـــی ب ـــد جای ـــو، بای ـــث و گفتگ ـــی بح ـــدت طوالن ـــن م ـــت. ای اس
ـــته  ـــی نگذاش ـــاله باق ـــخیص مس ـــی تش ـــن گام، یعن ـــام در اولی ابه
باشـــد، بلکـــه انتظـــار مـــی رود کـــه بســـیاری از مســـائل عملـــی 
مرتبـــط بـــا ایـــن مقولـــه نیـــز حـــل شـــده باشـــد. بـــدون شـــک 
خیـــزش  هـــای تاریخـــی ملـــت ایـــران، پیشـــرفت هایی در زمینـــه 
ـــگاه «  ـــوزه و دانش ـــدت ح ـــوان »وح ـــت عن ـــه تح ـــاله ای ک ـــل مس ح
ــه درک  ــز بـ ــدی نیـ ــا حـ ــود آورده و تـ ــود، بوجـ ــناخته می شـ شـ
صـــورت مســـاله کمـــک کـــرده اســـت، امـــا در هـــر دو جهـــت تـــا 
ـــار  ـــف ب ـــم. تأس ـــه داری ـــوز فاصل ـــوب هن ـــای مطل ـــه فض ـــیدن ب رس
ایـــن اســـت کـــه در ایـــن ســـال هـــای اخیـــر در هـــر دو جهـــت 
نوعـــی برگشـــت و قهقـــرا دیـــده مـــی شـــود. یعنـــی هـــم شـــاهد 
ابهـــام  آفرینـــی در مـــورد ماهیـــت مســـاله هســـتیم و هـــم 
ــی  ــارض  آفرینـ ــدت و تعـ ــدن از وحـ ــت دور شـ ــی در جهـ اقداماتـ
بیـــن حـــوزه و دانشـــگاه صـــورت می گیـــرد. می تـــوان از اســـاس 
ــهور و  ــه مشـ ــه کـ ــا آنگونـ ــه آیـ ــرد کـ ــد کـ ــاله تردیـ ــن مسـ در ایـ
ـــان  ـــول همـــگان اســـت، تضـــاد و تعارضـــی جـــدی و وســـیع می مقب
ـــم  ـــل معتقدی ـــا در اص ـــه؟ م ـــا ن ـــت  ی ـــوده اس ـــگاه ب ـــوزه و دانش ح
ـــی  ـــخ منف ـــم پاس ـــی داوری کنی ـــای عین ـــه داده  ه ـــر پای ـــر ب ـــه اگ ک
ـــز  ـــده  ای، هرگ ـــت ع ـــم خواس ـــه رغ ـــدا ب ـــان ابت ـــود. از هم ـــد ب خواه
ـــاد  ـــارض و متض ـــه مع ـــه  جانب ـــورت هم ـــه ص ـــگاه ب ـــوزه و دانش ح
ـــد  ـــته  ان ـــددی داش ـــل متع ـــاط وص ـــواره نق ـــه هم ـــد، بلک ـــوده  ان نب
و حتـــی بعضـــی از پیشـــروان و بنیانگـــذاران دانشـــگاه کـــه دارای 
ســـوابق حـــوزوی بـــوده  انـــد، اینطـــور نبـــوده کـــه از یکـــی بریـــده 
ـــی   ـــور نم ـــاله را اینط ـــز مس ـــند و هرگ ـــته باش ـــری پیوس ـــه دیگ و ب
ــر  ــم بـ ــای حاکـ ــه فضـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــا حقیقـ ــد. امـ دیده انـ
ـــا  ـــن دیدگاهه ـــی  تری ـــر از افراط ـــا متاث ـــاد، غالب ـــن دو نه ـــط ای رواب
ـــد  ـــوده  ان ـــل ب ـــانی مای ـــی کس ـــت، یعن ـــوده اس ـــوص ب ـــن خص در ای

بـــا تأســـی از غـــرب و الگـــوی غربـــی یـــک صـــف  بنـــدی قاطـــع 
میـــان ایـــن دو ایجـــاد کننـــد و حـــوزه و دانشـــگاه را متعلـــق بـــه 
ـــرو  ـــی در گ ـــد یک ـــا و رش ـــه بق ـــد ک ـــاوت بدانن ـــا متف ـــای کام دو دنی
ـــن  ـــر در عی ـــن تصوی ـــس. ای ـــت و بالعک ـــری اس ـــرگ دیگ ـــول و م اف
ـــد  ـــا رون ـــه ازای واقعـــی نداشـــته، ام ـــش ماب ـــه در صـــورت کامل اینک
ـــت داده  ـــود جه ـــت  خ ـــن دو را در کلی ـــای ای ـــات و برخورده مباحث
ـــی  ـــوع آرمان ـــا ن ـــی ی ـــر انتزاع ـــن تصوی ـــر ای ـــز از منظ ـــا نی ـــت. م اس
ـــر  ـــگاه از یکدیگ ـــوزه و دانش ـــی ح ـــرده و جدای ـــگاه ک ـــاله ن ـــه مس ب
را مفـــروض تلقـــی  مـــی کنیـــم و ســـپس چـــاره  جویـــی در مـــورد 
ـــم.  ـــی دهی ـــرار م ـــث ق ـــی بح ـــؤال اصل ـــن دو را س ـــدت ای ـــد وح رون
اصـــوال بایـــد گفـــت کـــه وزن و قیمـــت مســـاله وحـــدت حـــوزه و 
دانشـــگاه آنگونـــه کـــه بایـــد و شـــاید درک نشـــده و اختصـــاص 
روزی در ســـال بـــه ایـــن مســـاله و انجـــام گفتگوهایـــی گـــذرا و 
نـــه  چنـــدان عمیـــق در ایـــن بـــاب، خـــود بـــه انـــدازه کافـــی در 
ــود حکایـــت از  ــورد، خـ ــوع برخـ ــه گویاســـت. ایـــن نـ ایـــن زمینـ
ـــه آن  ـــوط ب ـــج مرب ـــار و نتای ـــاله و آث ـــی از مس ـــناخت کاف ـــدم ش ع
ـــده،  ـــر ش ـــای تصوی ـــر پیامده ـــاله و خط ـــناخت مس ـــدون ش دارد. ب

چگونـــه می تـــوان انتظـــار برخـــورد جـــدی بـــا آن داشـــت؟
بـــه راســـتی نقشـــه راه علمـــی و عملـــی هـــر کـــدام از ایـــن دو 

نهـــاد چیســـت؟  
ـــدر  ــه ق ـــه و چـ ــاز جامع ــود، نیـ ــرایط خـ ــناختی از شـ ـــه شـ چ
قـــدم  علمـــی  توســـعه  و  پژوهـــش  مســـیر  در  آینده نگرانـــه 

 . ند ا شـــته  بردا
اصـــوال کـــدام کانـــون تصمیـــم ســـاز و اندیشـــه ورز بـــرای ایـــن 

مهـــم در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت؟ 
بـــه نظـــر مـــی رســـد در ایـــن مناســـبت هـــم بـــه نامگـــذاری و 

ــت.  ــده اسـ ــنده شـ ــعاری بسـ ــراری و شـ ــم تکـ ــام مراسـ انجـ
معتقـــدم وحـــدت حـــوزه و دانشـــگاه مـــی توانـــد یـــک راهبـــرد 
ـــال:  ـــوان مث ـــه عن ـــد ب ـــزرگ باش ـــدف ب ـــک ه ـــه ی ـــیدن ب ـــرای رس ب
تحقـــق یـــک تمـــدن بـــزرگ علمـــی کـــه ســـایر کشـــورها بـــرای 

ترجمـــه و تقلیـــد از آن ســـرمایه گـــذاری کننـــد. 
آنـــگاه مـــی تـــوان وحـــدت حـــوزه و دانشـــگاه را پـــاره هایـــی از 

پـــازل علمـــی و فرهنگـــی آن مســـیر دانســـت. 
ــردرگمی،  ــتیم.  سـ ــر هسـ ــان درگیـ ــا خودمـ ــفانه بـ ــروز متأسـ امـ
ـــه در  ـــتند ک ـــی هس ـــر، حقایق ـــدی و تحّج ـــه راه و تن ـــتن نقش نداش

پشـــت الفـــاظ و توجیهـــات فریبنـــده ای پنهـــان شـــده انـــد. 
فریب هایی چون »روشـــنفکری« »تقدس«و...

علیرضا حسینی 
امام جمعه شهرستان درمیان

ایجاد انگیزه در دانش آموزان 
جهت پیشرفت علمی آنان بسیار 

موثر است
درمیان امروز - خانزاد

ــتان  ــرورش شهرسـ ــوزش و پـ ــر آمـ مدیـ
درمیـــان در جلســـه تخصصـــی مدیـــران، 
ــی  ــن اجرایـ ــران و معاونیـ ــاون دبیـ معـ
خاطـــر  متوســـطه  اول  دوره  مـــدارس 
ـــل  ـــاز فص ـــه آغ ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک نش
ــش  ــا منـ ــد بـ ــران بایـ ــات، مدیـ امتحانـ
و  مناســـب  تصمیم گیـــری  قـــدرت  و 
ـــد  ـــم کنن ـــرایطی را فراه ـــاط، ش ـــاد نش ایج
ــر و  ــوزان در آرامـــش خاطـ ــا دانش آمـ تـ
ـــترس  ـــراب و اس ـــه اضط ـــه دور از هرگون ب
ــوند. ــر شـ ــاه حاضـ ــات دی مـ در امتحانـ

ـــزه  ـــاد انگی ـــزود: ایج ـــر اف ـــین مهرانف حس
در جهـــت رشـــد و پیشـــرفت علمـــی 
ــه  ــوزان و در نتیجـ آموزشـــی دانـــش آمـ
جامعـــه از نقـــش بســـزایی برخـــوردار 

اســـت. 
ـــت  ـــاط و رعای ـــظ نظـــم و انضب ـــر حف وی ب
ـــات  ـــای امتحان ـــه ه ـــن نام ـــررات و آئی مق
تاکیـــد کـــرد و افـــزود: فرآینـــد برگـــزاری 
ـــای  ـــه ه ـــن برنام ـــم تری ـــات از مه امتحان
ــد  ــه بایـ ــت کـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ آمـ
بـــا دقـــت نظـــر و مســـئولیت بیشـــتری 

بـــدان نگریســـته شـــود. 
معـــاون پشـــتیبانی آمـــوزش و پـــرورش 
ـــانی  ـــه روز رس ـــوص ب ـــز درخص ـــان نی درمی
خیریـــن،  جـــذب  و  مـــدارس  امـــوال 
معـــاون آموزشـــی درخصـــوص مباحـــث 
و  ســـنجش  کارشـــناس  و  آموزشـــی 
ارزشـــیابی نیـــز در مـــورد  دســـتورالعمل 
ــرای  ــات بـ ــزاری امتحانـ ــررات برگـ و مقـ

ــد. ــان کردنـ ــی را بیـ ــران مطالبـ مدیـ

جمع آوری 1000 تله
زنده گیری هوبره 
در دشت گلورده 

سرپرســـت حفاظـــت محیـــط زیســـت 
درمیـــان گفـــت: یـــک هـــزار تلـــه زنـــده 
ـــره  ـــراض هوب ـــر انق ـــده در خط ـــری پرن گی
ــده در  ــن پرنـ ــمند ایـ ــتگاه ارزشـ در زیسـ
دشـــت گلـــورده شهرســـتان کشـــف و 
جمـــع آوری شـــد. هاشـــم آزمـــوده در 
گفتگـــو بـــا ایرنـــا افـــزود: ایـــن تله هـــا 
بـــا همـــکاری دوســـتداران محیـــط زیســـت 
ـــدم  ـــع آوری و منه ـــه جم ـــه مرحل ـــی س ط
ـــا  ـــه تنه ـــدگان ن ـــه پرن ـــت: تل ـــد. وی گف ش
بـــرای زنده گیـــری هوبـــره، بلکـــه بـــرای 
ســـایرگونه هـــای جانـــوری خطرســـاز 

اســـت.

خبر
شهردار اسدیه:

کمک به آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده است

درمیان امروز - فروزان
مدیــر آمــوزش و پــرورش درمیــان بــه همــراه معــاون پشــتیبانی و آموزشــی  بــا 
شــهردارجدید شهراســدیه دیــدار وگفتگــو کرد.مدیرآمــوزش وپــرورش شهرســتان درمیــان 
در ایــن دیــدار بــرای شــهردار اســدیه آرزوی موفقیــت در عرصــه عمــران وآبادانــی شــهر 

کــرد.
شــهردار شــهر اســدیه نیــز  گفــت: كمــك بــه آمــوزش وپــرورش هزينــه نيســت بلكــه يــك 
نــوع ســرمايه گــذاري بــرای آينــده اســت و در ایــن راســتا آمــاده هــر گونــه مســاعدت و 
همــکاری بــا آمــوزش و پــرورش هســتیم.گفتنی اســت درپایــان لــوح تبریــک انتصــاب 

شــهردار شــهر اســدیه اهــدا شــد.

درشورای آموزش و پرورش اعالم شد:

تحولی بزرگ در شهرستان درمیان 
با ساخت 5 فضای آموزشی

درمیان امروز - دهقانی
نهمیــن جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان درمیــان در محــل ســالن 

کنفرانــس فرمانــداری برگــزار شــد. 
بشــیری زاده فرمانــدار شهرســتان درمیــان درایــن جلســه گفــت: درهــر  جامعــه ای کــه 
آمــوزش و پــرورش، پویــا و بالنــده باشــد رشــد و توســعه جامعــه محقــق شــده اســت. 
ــه گزارشــي  ــه ارائ ــز ب ــان نی ــرورش درمی ــوزش و پ ــر شــورای آم ــر دبی ــران ف حســین مه
از اقدامــات انجــام گرفتــه مربــوط بــه مصوبــات جلســه قبلــي پرداخــت و در خصــوص  
ــد  ــران مــدارس، رون ــق مدی ــا49 ســال از طری ــی ســواد 10 ت ــراد ب شناســایی و جــذب اف
توســعه فضاهــای آموزشــی درســطح شهرســتان و.....مطالبــی را بیــان کــرد. وی آمــوزش 
و پــرورش را اســاس و زیربنــای فرهنــگ جامعــه دانســت و گفــت: هــر حرکتــی کــه در 

زمینــه علــم آمــوزی صــورت گیــرد باعــث رشــد و ترقــی جامعــه مــی شــود.
مهــران فــر افــزود: توجــه بــه حــوزه آموزشــی بــه ویــژه ایجــاد فضــای آموزشــی مناســب 

مــی توانــد در تربیــت نســل پویــا و جــوان جامعــه نقشــی تأثیرگــذار داشــته باشــد.
ــد،  ــژه ای در جامعــه برخوردارن ــا بیــان اینکــه خیریــن مدرســه ســاز، از جایــگاه وی وی ب
افــزود: خیریــن مدرســه ســاز انســان هایی هســتند کــه عاشــقانه بــرای توســعه 
ــود،  ــمند خ ــات ارزش ــا اقدام ــواره ب ــد و هم ــاش می کنن ــی ت ــاخت های آموزش زیرس

زمینــه ســاز کارهایــی شــده اند کــه بــرای همیشــه جاودانــه می مانــد. 
دبیــر شــورای آمــوزش وپــرورش شهرســتان درمیــان در ایــن جلســه از ســاخت 5 فضــای 
آموزشــی درســطح شهرســتان درمیــان خبــرداد و خاطــر نشــان کــرد: تاکنــون بــا همــت 
ــام  ــتان انج ــی درشهرس ــای آموزش ــاخت فضاه ــری در س ــیار موث ــات بس ــن اقدام خیری
ــی  ــز  5 فضــای آموزشــی دیگــر ســاخته مــی شــود کــه باعــث تحول شــده و امســال نی

بــزرگ در آمــوزش و پــرورش خواهنــد شــد. 
وی درادامــه دســتور کار نهمیــن جلســه شــورای آمــوزش وپــرورش شهرســتان درمیــان 
ــد در دوره  شــامل: بررســی و تصمیــم گیــری درخصــوص اســتقرار نظــام آموزشــی جدی
متوســطه دوم)پایــه دوازدهــم (، برنامــه هــای اجرایــی در هفتــه قــرآن، عتــرت و نمــاز، 
انســداد مبــادی بــی ســوادی درشهرســتان، هفتــه پژوهــش و کســب رتبــه هــا توســط 
ــن  ــود را در اي ــنهادات خ ــرات و پيش ــا نظ ــرد و  اعض ــرح ک ــگران  و..... را  مط پژوهش

زمينــه هــا ارائــه کردنــد.

خبر

»مفتح و مارقین« 

درمیان امروز - دهقانی
ــمال شـــرقی و شـــمال  ــی شـ ــای مواصاتـ ــی محورهـ ــغ زنـ تیـ
ـــه  ـــزارش »گوش ـــی درج گ ـــد. در پ ـــام ش ـــف انج ـــتای خل ـــی روس غرب
ـــاعد  ـــول مس ـــروز و ق ـــان ام ـــریه درمی ـــف«  در نش ـــه خل ـــمی ب چش
ــتان  ــاده ای شهرسـ ــل جـ ــل و نقـ ــداری و حمـ ــس اداره راهـ رئیـ
ـــک  ـــتا در ی ـــی روس ـــای مواصات ـــی محوره ـــغ زن ـــرای تی ـــان ب درمی
ـــد در  ـــی و متعه ـــر مردم ـــن مدی ـــول ای ـــق ق ـــاهد تحق ـــده ش ـــاه آین م
کمتـــر از دو هفتـــه پـــس از درج گـــزارش بودیـــم. بنـــا بـــر اعـــام 
ـــل  ـــا همـــت اداره راهـــداری و حمـــل و نق ـــف ب ـــار روســـتای خل دهی

جـــاده ای شهرســـتان درميـــان تیـــغ زنـــی محورهـــای مواصاتـــی 
روســـتای خلـــف و مســـیر رودخانـــه انجـــام شـــد. امیـــد اســـت 
بـــا همـــکاری دیگـــر مســـئولین اســـتانی و شهرســـتانی احـــداث 
ـــمال  ـــی ش ـــاده مواصات ـــت ج ـــود وضعی ـــتا و بهب ـــل ورودی روس پ
غربـــی روســـتا بصـــورت پـــروژه ای اساســـی در دســـتور کار قـــرار 
ـــق در  ـــوش خل ـــران خ ـــن مدی ـــود چنی ـــت وج ـــر اس ـــرد. الزم بذک گی
شهرســـتان درمیـــان مایـــه مباهـــات بـــوده و تاش هـــای آنـــان 
زمینـــه ســـاز دلگرمـــی مـــردم بـــوده و مانـــدگاری جوانـــان را در 

روســـتاها بـــه دنبـــال دارد.

گزارش نشریه درمیان امروز نتیجه داد

تیغ زنی محورهای مواصالتی روستای خلف

داده نما
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درمیان امروز-دهقانی 
اینجـــا اســـدیه مرکـــز شهرســـتان درمیـــان اســـت ولـــی هنـــوز امکانـــات 
ـــت  ـــوان گف ـــی ت ـــع م ـــه واق ـــده و ب ـــتقر نش ـــتی در آن مس ـــه درس ـــهری ب ش
تنهـــا نـــام شـــهر را بـــا خـــود یـــدک مـــی کشـــد.  بـــه گـــزارش درمیـــان 
ـــنبه 25  ـــح روز ش ـــدیه )صب ـــد اس ـــهردار جدی ـــه ش ـــه معارف ـــه بهان ـــروز، ب ام
ـــا  ـــته ه ـــه و خواس ـــردم رفت ـــراغ م ـــه س ـــا ب ـــدیم ت ـــر آن ش ـــاری( ب ـــاه ج آذرم
ـــی  ـــا شـــویم. جمع ـــت شـــهری جوی ـــه حـــق شـــان را از مدیری ـــات ب و مطالب
ـــار  ـــنی در کن ـــیعه و س ـــا ش ـــد: اینج ـــی کنن ـــام م ـــدیه اع ـــهر اس ـــردم ش از م
ـــذا از شـــهردار اســـدیه می خواهیـــم  ـــه زندگـــی مـــی کننـــد و ل یکدیگـــر برادران
همـــه را بـــه یـــک چشـــم ببینـــد و خـــودش را وقـــف ایـــن شـــهر کنـــد. 
ـــد اعتماداجتماعـــی، مشـــارکت  ـــد اســـدیه مـــی خواهن ـــان از شـــهردار جدی آن
شـــهروندان در امـــور شـــهری و قانـــون مـــداری را ســـر لوحـــه امـــور قـــرار 
ـــی الزمـــه توســـعه و  ـــد: مدیریـــت شـــهری درســـت و اصول دهـــد و مـــی گوین
ـــتقرار  ـــا، اس ـــارک ه ـــهری و پ ـــبز ش ـــای س ـــردن فض ـــده ک ـــت. زن ـــی اس آبادان
ـــه  ـــز از جمل ـــارک تفریحـــی مجه ـــات خوابگاهـــی، رســـتوران، هتـــل و پ امکان
خواســـته هـــای مـــردم شـــهر اســـدیه اســـت. آنهـــا از منتخـــب شـــورای شـــهر 
اســـدیه مـــی خواهنـــد بـــه گونـــه ای در شـــهر عمـــل شـــود کـــه اســـدیه 

ـــود.  ـــتان ش ـــه اس ـــهر نمون ـــه ش ـــل ب تبدی

به فکر کارگران و جوانان باشید 
ـــد:  ـــان امـــروز مـــی گوی ـــا درمی ـــراد ســـاکن در اســـدیه در گفتگـــو ب یکـــی از اف
از شـــهردار جدیـــد مـــی خواهیـــم بـــه فکـــر کارگـــران و جوانـــان باشـــد. 
ـــا  ـــد: لطف ـــی ده ـــه م ـــر دارد، ادام ـــد دخت ـــک فرزن ـــه ی ـــاله ک ـــری 25 س اکب
ـــد  ـــاری کن ـــان را ی ـــان آن ـــرای جوان ـــکن ب ـــاخت مس ـــه س ـــهرداری در زمین ش
و ســـنگ جلـــوی پـــای آنهـــا ننـــدازد تـــا بتوانیـــم بـــرای خانـــواده خـــود 

ـــازیم.  ـــرپناهی بس س

امکانات تفریحی در شهر فراهم شود 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــی کن ـــان م ـــم بی ـــدیه ه ـــهروندان اس ـــر از ش ـــی دیگ یک
ـــی  ـــر زندگ ـــار یکدیگ ـــنن در کن ـــیع و تس ـــل تش ـــدیه اه ـــهر اس ـــه در ش اینک
ـــد مهمتریـــن  ـــه لحاظـــی مـــی توان مـــی کننـــد پـــس شـــهرداری ایـــن شـــهر ب
شـــهردار در اســـتان محســـوب شـــود و در نتیجـــه نیازمنـــد دلســـوزی و 
حساســـیت هـــای ویـــژه ای اســـت و همـــه شـــهروندان چـــه شـــیعه و 
ـــه اینکـــه  ـــا توجـــه ب ـــه یـــک چشـــم ببینـــد. احمدپـــور ب چـــه ســـنی را بایـــد ب
کارمنـــدان شـــهر اســـدیه اکثـــرا بعـــد از اتمـــام ســـاعت کاری از اســـدیه خـــارج 
ـــات تفریحـــی  ـــود امکان ـــر نب ـــن ام ـــل ای ـــد: دلی ـــی ده ـــه م ـــی شـــوند، ادام م

ـــت.  ـــی اس ـــایل تفریح ـــارک و وس ـــل پ ـــب از قبی مناس

پیاده روهای سطح شهر اصالح شود 
ـــد خـــود را وقـــف  ـــد براینکـــه شـــهردار بای ـــا تاکی یـــک شـــهروند دیگـــر هـــم ب
شـــهر کنـــد، مـــی گویـــد: بزرگتریـــن مشـــکل اســـدیه پیـــاده روهـــای آن 
اســـت کـــه بـــرای کســـبه مشـــکل ســـاز شـــده و بایـــد اصـــاح شـــود چـــرا کـــه 

ـــه مغـــازه هـــا باعـــث خـــراب شـــدن وســـایل  در تابســـتان ورود گردوخـــاک ب
ـــازار اصلـــی اســـدیه در خیابـــان  ـــا توجـــه بـــه اینکـــه ب مـــی شـــود. محمـــدی ب
امـــام حســـین )ع( قـــرار دارد، ادامـــه مـــی دهـــد: متأســـفانه پیاده روهـــا 

ـــت.  ـــده اس ـــم نش ـــفالت ه ـــوده و آس ـــرش نب ـــنگ ف س

پیشنهاد ایجاد مسافرخانه 
شـــهروند دیگـــری هـــم پیشـــنهاد ایجـــاد مســـافرخانه را مـــی دهـــد و اعـــام 
مـــی کنـــد کـــه ملکـــی دارد کـــه آمـــاده ســـازی شـــده و فقـــط همـــکاری 
ـــل  ـــد مقاب ـــی آی ـــه م ـــافری ک ـــر مس ـــد: ه ـــی گوی ـــهرداری را الزم دارد و م ش

ـــت.  ـــتان نیس ـــأن شهرس ـــه در ش ـــد ک ـــی کن ـــراق م ـــگاه ات پاس

رسیدگی به فضای سبز در اولویت باشد 

ـــا  ـــو ب ـــز در گفتگ ـــد نی ـــی باش ـــد م ـــادر دو فرزن ـــه م ـــی ک ـــه مصطفای فاطم
ـــد  ـــهرداری بای ـــای کاری ش ـــت ه ـــی از اولوی ـــد: یک ـــی گوی ـــروز م ـــان ام درمی
رســـیدگی بـــه فضـــای ســـبز و پـــارک هـــای ســـطح شـــهر باشـــد چـــون 
ـــهر  ـــوه ش ـــوده و جل ـــذار ب ـــردم تاثیرگ ـــه م ـــبز در روحی ـــای س ـــش فض افزای

ــود.  ــا می شـ ــم زیبـ هـ

آسفالت خیابان جمهوری اسالمی 
حائز اهمیت است 

ـــان  ـــز در خصـــوص آســـفالت خیاب ـــس 115 اســـدیه نی یکـــی از پرســـنل اورژان
ـــه  ـــی ب ـــان مواصات ـــن خیاب ـــد: نزدیکتری ـــی کن ـــان م ـــوری اســـامی بی جمه

ســـمت غـــرب اســـدیه و شـــهرک رهبـــری جهـــت ماموریـــت هـــای اورژانـــس 
ـــودن  ـــل آســـفالت نب ـــه بدلی ـــی باشـــد ک ـــوری اســـامی م ـــان جمه 115 خیاب
ـــم  ـــت بروی ـــرای ماموری ـــهر ب ـــل ش ـــم از داخ ـــی مجبوری ـــان گاه ـــن خیاب ای
ـــی  ـــار م ـــن بیم ـــر بالی ـــیدن ب ـــت و دیررس ـــاف وق ـــث ات ـــر باع ـــن ام ـــه ای ک
شـــود. وی زمـــان را مســـاله حیاتـــی بـــرای اورژانـــس مـــی دانـــد و از شـــهردار 

ـــد.  ـــته باش ـــر داش ـــد نظ ـــکل را م ـــن مش ـــد ای می خواه

پارک وحدت بازسازی شود 
ابوالفضـــل مایـــی جـــوان 20 ســـاله ســـاکن شـــهر اســـدیه نیـــز در گفتگـــو بـــا 
درمیـــان امـــروز مـــی گویـــد: در پـــارک وحـــدت زمینـــی بـــرای ورزش والیبـــال 
وجـــود دارد کـــه نیـــاز اســـت بـــرای تفریـــح جوانـــان و گذرانـــدن اوقـــات 
ـــد  ـــد چن ـــافرخانه در ح ـــاد مس ـــن ایج ـــود. وی همچنی ـــازی ش ـــت بازس فراغ
ـــروری  ـــافران ض ـــرای مس ـــهر را ب ـــطح ش ـــتی در س ـــرویس بهداش ـــاق و س ات
خوانـــده و ادامـــه مـــی دهـــد: در گرمـــای تابســـتان و ســـرمای زمســـتان 
افـــراد غریبـــه را دیـــده ام کـــه در پـــارک جلـــوی شـــهرداری کـــه هیـــچ 
ـــدارد.  ـــی ن ـــه خوب ـــه وجه ـــدارد مســـتقر مـــی شـــوند ک ـــارک ن ـــه پ شـــباهتی ب

قول شهردار قبلی اجرا شود 
ـــز اجـــرای جـــدول کشـــی  ـــوری اســـامی نی ـــان جمه یکـــی از ســـاکنان خیاب
ـــهردار  ـــول ش ـــده را ق ـــهید فهمی ـــه ش ـــری و کوچ ـــان 16 مت ـــفالت خیاب و آس
ـــه دلیـــل جابجایـــی شـــهردار  ـــن قـــول ب ـــد: ای ـــی اعـــام کـــرده و مـــی گوی قبل
ـــرای آن  ـــه اج ـــبت ب ـــم نس ـــی خواهی ـــد م ـــهردار جدی ـــه از ش ـــد ک ـــام نش انج
ـــهید  ـــبانه روزی ش ـــتان ش ـــد: دبیرس ـــی کن ـــان م ـــی بی ـــود. غام ـــدام ش اق
کاشـــانی در ایـــن خیابـــان قـــرار دارد و محـــل تـــردد خودروهـــای زیـــادی 

ـــود.  ـــی ش ـــاک م ـــث گردوخ ـــه باع ـــت ک اس

مشارکت شهروندان در امور شهری 
مد نظر قرار گیرد 

ـــه ویـــژه در  یکـــی دیگـــر از شـــهروندان نیـــز خواســـتار اصـــاح فضـــای ســـبز ب
ـــین)ع(،  ـــام حس ـــر، ام ـــاورز، غدی ـــه کش ـــهر از جمل ـــی ش ـــای اصل ـــان ه خیاب
ــارک  ــازی پـ ــر بازسـ ــود و بـ ــی شـ ــهر مـ ــطح شـ ــای سـ ــداد و بلوارهـ امـ
ـــدن  ـــک ش ـــه خش ـــاره ب ـــا اش ـــدی ب ـــد. محم ـــی کن ـــد م ـــان آزادی تاکی خیاب
درختـــان خیابـــان کشـــاورز اعـــام مـــی کنـــد: اعتمـــاد اجتماعـــی، مشـــارکت 
ـــوب  ـــای مطل ـــی ه ـــداری از ویژگ ـــون م ـــهری و قان ـــور ش ـــهروندان در ام ش
ـــت  ـــگان در مدیری ـــل و همراهـــی هم ـــا تعام ـــه ب ـــک شـــهر اســـت ک ـــرای ی ب

ـــت.  ـــد یاف ـــق خواه ـــدیه تحق ـــم در اس ـــن مه ـــهری ای ش

تاکید بر ایجاد پارک تفریحی مجهز 
ـــهردار  ـــز از ش ـــت نی ـــد اس ـــه فرزن ـــادر س ـــه دار و م ـــه خان ـــی ک ـــرا عبداله زه
مـــی خواهـــد پـــارک تفریحـــی مجهـــزی در اســـدیه ایجـــاد شـــود و 
ـــه از  ـــه ای ک ـــه گون ـــرد ب ـــز ک ـــدت را تجهی ـــارک وح ـــوان پ ـــی ت ـــد: م می گوی

ـــر باشـــد.  ـــک هـــم بهت ـــارک گزی پ
ـــورا رأی داده  ـــای ش ـــه اعض ـــد ب ـــن امی ـــه ای ـــت ب ـــد: مل ـــی کن ـــح م او تصری
ـــی و همـــکاری  ـــا همدل ـــد ب ـــاد داشـــته باشـــیم پـــس بای ـــد کـــه شـــهری آب ان
بـــا شـــهرداری بـــه فکـــر مـــردم باشـــند و قـــدر دوران مســـئولیت خـــود را 

ـــد.  بدانن

مردم اسدیه پشتیبان شهردار هستند
یکـــی از کارمنـــدان ســـاکن اســـدیه هـــم بیـــان مـــی کنـــد: خواســـتن 
ـــهردار  ـــتیبان ش ـــدیه پش ـــهر اس ـــم ش ـــردم فهی ـــه م ـــت و هم ـــتن اس توانس
ـــی  ـــکاری و همدل ـــت هم ـــون وق ـــد: اکن ـــی گوی ـــت م ـــن پرس ـــتند. وط هس
ـــه  ـــاد زمین ـــه ایج ـــردم منطق ـــه م ـــن دغدغ ـــت و اولی ـــازندگی اس ـــرای س ب
ـــد  ـــی توان ـــهری م ـــت ش ـــد و مدیری ـــی باش ـــوان م ـــل ج ـــرای نس ـــتغال ب اش
ـــا ایجـــاد زیرســـاخت هـــای اساســـی و زیبایـــی بخشـــیدن بـــه شـــهر باعـــث  ب

ـــود. ـــرت ش ـــری از مهاج ـــذار و جلوگی ـــرمایه گ ـــذب س ج
وی ادامـــه مـــی دهـــد: اگـــر مـــردم احســـاس کننـــد کـــه مدیریـــت شـــهری بـــا 
ـــت  ـــرار داده اس ـــود ق ـــرلوحه کار خ ـــردم را س ـــه م ـــت ب ـــه خدم ـــق و عاق عش

ـــود.  ـــد ب ـــی مســـائل خواهن ـــاور شـــهردار در تمام ـــا پشـــتیبان و ی حتم

ابتدای ورودی شهر زیرسازی و آسفالت شود
ـــز در خصـــوص  ـــان نی ـــی عشـــایری اتحـــاد درمی ـــل شـــرکت تعاون ـــر عام مدی
ـــدای ورودی  ـــد: ابت ـــی گوی ـــرکت م ـــن ش ـــه ای ـــی ب ـــان منته ـــفالت خیاب آس
ـــفالت  ـــازی و آس ـــه زیرس ـــاز ب ـــلمانی نی ـــن آالت س ـــر از آه ـــن ت ـــهر پایی ش

دارد. ســـید عبدالحکیـــم دادار از شـــهردار مـــی خواهـــد ایـــن مســـیر کـــه 
روزانـــه حداقـــل ۱۰۰ ماشـــین ســـبک و ســـنگین بـــه شـــرکت تعاونـــی 
ـــه  ـــد: ب ـــی ده ـــه م ـــود و ادام ـــاح ش ـــد اص ـــی کنن ـــردد م ـــایری از آن ت عش
جـــرات می تـــوان گفـــت ایـــن شـــرکت یکـــی از بنگاه هـــای اقتصـــادی 
ـــد توجـــه بیشـــتر مســـئوالن اســـت. ـــد کـــه نیازمن ـــه حســـاب مـــی آی شـــهر ب

ـــداری  ـــه شـــهرک دام ـــژه ب ـــی ســـاکن اســـدیه هـــم خواســـتار توجـــه وی مای
بـــرای نگهـــداری گوســـفندان مـــی شـــود و مـــی گویـــد: شـــهرداری از نگهـــداری 
ـــازل مســـکونی ســـطح شـــهر جلوگیـــری  گوســـفند توســـط شـــهروندان در من

ـــد. کن

رسیدن به شهر مطلوب اولویت نخست مردم اسدیه  است
ـــد در  ـــوب بای ـــهر مطل ـــه ش ـــیدن ب ـــد: رس ـــی گوی ـــم م ـــری ه ـــهروند دیگ ش
اولویـــت نخســـت سیاســـت هـــای راهبـــردی ایـــن نهـــاد مردمـــی قـــرار گیـــرد. 
ـــامی  ـــورای اس ـــهری و ش ـــت ش ـــد: مدیری ـــی ده ـــه م ـــری ادام ـــد نصی مجی
شـــهر اســـدیه بایـــد بـــا تـــاش و بهـــره گیـــری از همـــه ظرفیـــت هـــا و 

ـــد. ـــم کنن ـــوب را فراه ـــهر مطل ـــاد ش ـــه ایج ـــا زمین ـــیل ه پتانس

دستگاه های دولتی حقوق حوزه شهری را پرداخت کنند
ــتگاه های اداری و  ــام  دسـ ــد: در گام نخســـت از تمـ وی اعـــام مـــی کنـ
ـــون  ـــق قان ـــهری را طب ـــوزه ش ـــوق ح ـــق و حق ـــه  ح ـــتاریم ک ـــی خواس دولت
پرداخـــت کننـــد. همچنیـــن در زمینـــه وصـــول عـــوارض قانونـــی حـــوزه 
ـــرا کوتاهـــی در  ـــی کوتاهـــی نشـــود زی ـــای اداری و دولت شـــهری دســـتگاه ه
ـــهروندان  ـــن ش ـــت و ای ـــهروندان اس ـــوق ش ـــه حق ـــی ب ـــی توجه ـــر  ب ـــن ام ای
ـــدیه  ـــهردار اس ـــد: ش ـــام می کن ـــوند. وی اع ـــی ش ـــرر م ـــه متض ـــتند ک هس
ـــل   ـــا تعام ـــرا ب ـــد زی ـــه کن ـــازی توج ـــوری راه و شهرس ـــش مح ـــه نق ـــد ب بای
مشـــترک مـــی تواننـــد نیازهـــای حـــوزه شـــهری را شناســـایی و بـــا بـــر طـــرف 

ـــد.  ـــه کنن ـــدیه هدی ـــهروندان اس ـــه ش ـــردن، آن را ب ک

وضعیت آسفالت معابر مطلوب نیست 
وی وضعیـــت آســـفالت معابـــر را نامطلـــوب خوانـــده و می گویـــد: بایـــد 
ـــج  ـــی پن ـــار ال ـــا چه ـــاری ت ـــازه حف ـــفالت اج ـــت آس ـــرای نهض ـــس از اج پ
ـــزرگ شـــهر  ـــواده ب ـــن عضـــو خان ـــه خـــود را کوچکتری ـــد. وی ک ســـال را ندهن
ـــگام  ـــتگاهها هم ـــه دس ـــد هم ـــه بای ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــد ب ـــی دان ـــدیه م اس
ـــد، بیـــان مـــی کنـــد: ارائـــه خدمـــات  ـــه ارائـــه خدمـــت بپردازن ـــا شـــهرداری ب ب
ـــچ  ـــدون هی ـــه ب ـــه اینک ـــد ن ـــدام کنن ـــاس آن اق ـــر اس ـــد و ب ـــرح باش دارای ط

ـــود. ـــروع ش ـــه ای کاری ش ـــرح و برنام ط

تهیه سند چشم انداز برای بافت فرسوده
ـــرای  ـــه ب ـــه جانب ـــدی و هم ـــزم ج ـــا ع ـــد ب ـــد: بای ـــی ده ـــه م ـــری ادام نصی
ـــا  ـــود. وی ب ـــری ش ـــم گی ـــاورز( تصمی ـــان کش ـــهر )خیاب ـــوده ش ـــت فرس باف

ـــوده  ـــای فرس ـــت ه ـــرای باف ـــهرها ب ـــتان ها و ش ـــی اس ـــه در برخ ـــر اینک ذک
ـــن  ـــه و تدوی ـــا تهی ـــتگاه ه ـــه دس ـــارکت هم ـــا مش ـــدازی ب ـــم ان ـــند چش س
ـــر  ـــن ام ـــدیه از ای ـــهردار اس ـــه ش ـــد ک ـــی کن ـــدواری م ـــار امی ـــود، اظه ـــی ش م
ـــن توســـعه فضـــای ســـبز را ضـــروری دانســـته و  ـــل نشـــود. وی همچنی غاف
ـــی در شـــهر  ـــم آب ـــه ک ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــی توان ـــد: شـــهرداری م ـــی کن ـــام م اع
ـــط از  ـــه ادارات ذی رب ـــارکت بقی ـــا مش ـــبز ب ـــای س ـــعه فض ـــدیه در توس اس

ـــد. ـــتفاده کن ـــده اس ـــه ش ـــاب تصفی فاض

ساخت المان بر اساس فرهنگ، آداب و رسوم
و محصوالت کشاورزی

ـــروز از  ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــز در گفتگ ـــان نی ـــتان درمی ـــی شهرس ـــی از اهال یک
ـــبت  ـــد نس ـــی خواه ـــدیه م ـــهر اس ـــامی ش ـــورای اس ـــای ش ـــهردار و اعض ش
ــع و  ــوم، صنایـ ــگ، آداب و رسـ ــاس فرهنـ ــر اسـ ــان بـ ــاخت المـ ــه سـ بـ

محصـــوالت کشـــاورزی شهرســـتان اقـــدام شـــود. 
ـــاد  ـــداری و نم ـــوی بخش ـــان  جل ـــه الم ـــن زمین ـــروی در ای ـــد خس عبدالحمی
ـــای  ـــد: فض ـــی کن ـــام م ـــد و اع ـــا می خوان ـــزه ای را نازیب ـــهید حم ـــه ش فلک
ـــد:  ـــی کن ـــد م ـــت. وی تاکی ـــتان نیس ـــز شهرس ـــته مرک ـــهر شایس ورودی ش
ـــرای  ـــند و ب ـــتان باش ـــز شهرس ـــرف مرک ـــه مع ـــد ک ـــب کنی ـــی نص ـــان های الم

ـــوند. ـــدگار ش ـــه مان همیش

مردم از شهردار اسدیه چه می خواهند؟


