
ـــبت  ـــه مناس ـــی ب ـــاده روی خانوادگ ـــزرگ پی ـــش ب همای
نهـــم دی مـــاه روز بصیـــرت و میثـــاق بـــا والیـــت در 
ـــه  ـــد. ب ـــزار ش ـــک برگ ـــش گزی ـــن بخ ـــتای نصرالدی روس
گـــزارش درمیـــان امـــروز، ایـــن همایـــش بـــا حضـــور 
ـــکاران  ـــئولین و ورزش ـــی و مس ـــر از اهال ـــش از200 نف بی
ــتای نصرالدیـــن  ــه در روسـ ــه لبـــاس کاراتـ ملبـــس بـ
ــا  ــان و بـ ــط اداره ورزش و جوانـ بخـــش گزیـــک توسـ
همـــکاری بســـیج ناحیـــه گزیـــک و دهیـــاری روســـتا 

برگزارشـــد. 

گفتگوی » درمیان امروز« با جمعی از رانندگان شهرستان درمیان

خستـه دالن جاده ها

صادرات زرشک قهستان به ترکیه برای اولین بار

آخرین اخبار
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مهمترین راهکار مقابله با بحران، ساخت و ساز ایمن و مقاوم است روِز خدا؛ حماسه مردم

ـــن  ـــاز ایم ـــران، ســـاخت و س ـــا بح ـــه ب ـــکار مقابل ـــن راه ـــت: مهمتری ـــان گف ـــدار درمی فرمان
ـــران  ـــت بح ـــی مدیری ـــتاد هماهنگ ـــت س ـــیری زاده در نشس ـــد بش ـــت. محم ـــاوم اس و مق

ـــق... ـــتمر و دقی ـــارت مس ـــال نظ ـــزود: اعم ـــان اف ـــتان درمی شهرس

ــه  ــا بـ ــی از نجواهـ ــال در یکـ ــد متعـ ــد خداونـ ــام فرمودنـ ــه السـ ــادق علیـ ــام صـ امـ
ــا  ــه َبْذُرهـ ــْم أّن کلَّ ِفتنـ ــا و علیه الّســـام فرمود: »و اعَلـ حضـــرت موســـی علـــی نبّینـ

ُحـــبُّ الدنیـــا؛ بـــدان کـــه؛ دنیادوســـتی بـــذر هـــر گمراهـــی و فتنـــه ای اســـت«...
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آغاز آسفالت 10 هزار متر مربع
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شهرستان درمیان گل کاشت

والیت مداری و بصیرت مردم 
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»مسک« ؛ کلکسیون جاذبه های گردشگری /3   
به مناسبت 9 دی ماه انجام شد؛

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی 

ـــی می شـــود.  ـــک معرف ـــده ای نزدی ـــک در آین شـــهردار گزی
ـــت:  ـــتانداری گف ـــوراهای اس ـــهری و ش ـــور ش ـــرکل ام مدی
تاکنـــون از شـــهرداران 27 شـــهر اســـتان 25 نفـــر منصـــوب 
و معرفـــی شـــده انـــد. عبدالحســـین داداشـــی در مـــورد 
وضعیـــت انتخـــاب شـــهردار گزیـــک توضیـــح داد: بـــا 
توجـــه بـــه اســـتعفای اعضـــای اصلـــی شـــورای شـــهرگزیک 
در حـــال حاضـــر اســـتاندار، قائـــم مقـــام شـــورای ایـــن 
شـــهر اســـت و محمـــد جانـــی شـــهردار ســـابق بعنـــوان 
ـــه  ـــت. وی ادام ـــده اس ـــوب ش ـــهرداری منص ـــت ش سرپرس
داد: حکـــم سرپرســـت شـــهرداری گزیـــک از 10 مهرمـــاه 
رســـیده اســـت و بـــر اســـاس قانـــون ظـــرف ســـه مـــاه بایـــد 
شـــهردار معرفـــی شـــود کـــه مـــا تـــاش مـــی کنیـــم ظـــرف 

ـــم. ـــف کنی ـــن تکلی ـــوع  را تعیی ـــده موض ـــاه آین ـــک م ی

معرفی شهردار گزیک در آینده نزدیک

ـــان و خوســـف در مجلـــس  ـــد، درمی ـــده مـــردم بیرجن نماین
شـــورای اســـامی در مراســـم گرامیداشـــت حماســـه ۹ دی 
در مســـجد حضـــرت محمـــد رســـول ا...)ص( شـــهر اســـدیه 
ـــت  ـــد. حج ـــرت بگیرن ـــدگان از 9 دی عب ـــرد: آین ـــد ک تاکی
االســـام ســـید محمدباقـــر عبـــادی بـــه حـــوادث تلـــخ 
ســـال ۸۸ اشـــاره کـــرد و افـــزود: در فتنـــه ســـال ۸۸ خیلـــی 
از خـــواص مـــواردی را دیدنـــد کـــه خودشـــان را بـــه نفهمـــی 

ـــدند. ـــردود ش ـــا م ـــیاری از آنه ـــد و بس زدن

نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس:

آیندگان از ۹ دی عبرت بگیرند



امام جماعت اهل سنت روستاي درميان:

والیت مداری
و بصيرت مردم سبب 
حماسه 9 دی شد

امــام جماعــت اهــل ســنت روســتای درمیــان گفــت: 
والیــت مــداری و بصیــرت مــردم ســبب رقــم خــوردن 
9 دی شــد. مولــوی خالقــی بیــان کــرد: جامعــه اهــل 
ســنت بارهــا و بارهــا اثبــات نمــوده اســت كــه در 
مســائل مختلــف پشــت ســر رهبــري خــود خواهــد بود 
ــه گروههــاي منحــرف و دســت نشــانده اســتكبار،  و ب
اجــاز نفــوذ درميــان خــود را نخواهــد داد. وی پیرامــون 
اهمیــت نــه دی افــزود: نــه دی روزی اســت کــه پــرده 

ــه دی   ــرد: در ن ــان ک ــد. وی بی ــر ش ــاق ظاه ــای نف ه
ــتند  ــاط داش ــگان ارتب ــا بیگان ــرده ب ــه در پ ــی ک آنهای
بــه نوعــی ظاهــر شــدند و بــرای انقــاب اســامی هــم 
ــاني  ــه كس ــمن چ ــت و دش ــه دوس ــد ک ــخص ش مش
ــي  ــان جنوب ــنت خراس ــل س ــم اه ــن عال ــتند. اي هس
گفــت: مــردم مســلمان ايــران آگاه باشــند كــه برخــي 
گروههــا بــه بهانه هــاي مختلــف ســعي در برهــم زدن 
آرامــش جامعــه دارنــد و بــر همــه واجــب اســت تــا در 

مقابــل آنهــا بايســتند. مولــوی خالقــی تصریــح کــرد: 
فتنــه گــران می خواســتند در ســال 88 انقــاب را 
تضعیــف کننــد و در ايــن راه مجــري نقشــه هاي شــوم 
ــخص  ــا مش ــزود: ب ــد. وی اف ــاب بودن ــمنان انق دش
ــد  ــه دادن ــا ارائ ــه آنه ــی ک ــه هــای مختلف شــدن برنام
ــأس و  ــه ی ــان را ب ــای بزرگش ــه ریزی ه ــد برنام خداون
ــر  ــرای آنهــا هیــچ چیــزی ب ناامیــدی تبدیــل کــرد و ب

جــای نگذاشــت. 

درمیان امروز - یوسفی
از  تجلیــل  بزرگداشــت  آییــن  در  مراســمی  طــی 
ــتان  ــی شهرس ــم چ ــالن قل ــل س ــگران در مح پژوهش
بیرجنــد از 17 معلــم و دانــش آمــوز پژوهنــده درمیانــی 
شهرســتان  وپــرورش  مدیرآمــوزش  شــد.  تجلیــل 
ــت: در  ــم گف ــن مراس ــزاری ای ــیه برگ ــان درحاش درمی
مراســم بزرگداشــت هجدهمین جشــنواره پژوهشــگران 
و فنــاوران برتــر، بیســتمین جشــنواره معلــم پژوهنــده 
و برگزیــدگان جشــنواره جابربــن حیــان ونوجــوان 

از 17 معلــم و  برگزارشــد  خوارزمــی کــه دراســتان 
دانــش آمــوز پژوهنــده از شهرســتان درمیــان تجلیــل 
بــه عمل آمــد. حســین مهرانفــر افــزود: درهجدهمیــن 
حســین  برتــر  فنــاوران  و  پژوهشــگران  جشــنواره 
کاووســی و فاطمــه چهکنــدی رتبــه دوم، دربیســتمین 
ــه اول  ــام یوســفی رتب ــده: اله ــم پژوهن جشــنواره معل
اســتانی و فاطمــه افشــاری، زهــرا زاهــدی گل، رابعــه 
کاظمیــان، الهــام یوســفی، حمیــده بیــن اســدی، 
محمدرضــا رســولی و احمــد بارانــی رتبــه دوم اســتانی 
ــور، عفــت یاســی و  ــدار، نجمــه کریمــی پ ــژه بی و منی
حکیمــه ترابــی بهلگــرد در بیســتمین جشــنواره معلــم 
پژوهنــده و دانــش آمــوزان فائــزه صالحــی درجشــنواره 
جابربــن حیــان، نســرین کلندرزهــی و پریســا خســروی 
ــب  ــوان منتخ ــه عن ــی ب ــوان خوارزم ــنواره نوج درجش
اســتانی برگزیــده شــدند کــه درایــن مراســم از آن هــا 

ــه عمــل آمــد. تجلیــل ب

درمیان امروز - دهقانی
ــظ  ــوال حافـ ــت احـ ــت: ثبـ ــان گفـ ــدار درمیـ فرمانـ
مرزهـــای هویتـــی کشـــور و پایه گـــذار امنیـــت 

ــت. ــدار اسـ پايـ
ــت  ــورای ثبـ ــت شـ ــیری زاده در نشسـ ــد بشـ محمـ
ـــدم  ـــزود: ع ـــان اف ـــتان درمی ـــی شهرس ـــع حیات وقای
بهـــره گیـــری از اســـناد هویتـــی معتبـــر، بویـــژه در 
ـــال  ـــه دنب ـــري ب ـــات جبران ناپذي ـــرزی تبع ـــق م مناط
دارد و مـــی توانـــد موجـــب بـــروز چالش هـــاي 
ـــان اينکـــه امـــروز ســـازمان  ـــا بي هويتـــي شـــود. وی ب
ــت  ــاماندهي هويـ ــمت سـ ــه سـ ــوال بـ ــت احـ ثبـ
ملـــي حرکـــت كـــرده اســـت، گفـــت: تحـــوالت 
ـــد و  ـــا رش ـــراه ب ـــوال هم ـــت اح ـــازمان ثب ـــر در س اخي

ـــا،  ـــده ســـازماني پوي ـــوژي نشـــان دهن توســـعه تكنول
ـــان  ـــدار درمی ـــت. فرمان ـــد اس ـــام من ـــرا و نظ ـــول گ تح
صـــدور کارت شناســـايي ملـــي هوشـــمند، صـــدور 
ـــناد  ـــي اس ـــيو الكترونيك ـــزه و آرش ـــنامه مكاني شناس
ـــك  ـــت الكتروني ـــتقرار دول ـــق اس ـــي را از مصادي هويت
ـــزود: ســـرعت بخشـــی  ـــت احـــوال دانســـت و اف در ثب
ـــای روز  ـــاوری ه ـــری از فن ـــره گی ـــات و به ـــه خدم ب

ـــد از  ـــردم بای ـــه م ـــر ب ـــوب ت ـــت مطل ـــت خدم در جه
اولويـــت هـــای کاري ثبـــت احـــوال باشـــد.

بشـــیری زاده بـــا اشـــاره بـــه فاصلـــه بخـــش 
ــی  ــتقرار دائمـ ــتان، اسـ ــز شهرسـ ــتان از مرکـ قهسـ
ـــور  ـــه منظ ـــش ب ـــن بخ ـــوال در ای ـــت اح ـــده ثب نماین
افزایـــش رضایـــت مردمـــی از خدمـــات ثبـــت احـــوال 
را ضـــروری دانســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه ثبـــت 

ـــاماندهی  ـــی و س ـــع حیات ـــت وقای ـــع و درس ـــه موق ب
ــع  ــه موقـ ــازی بـ ــم سـ ــی در تصمیـ ــناد هویتـ اسـ
مدیـــران بســـیار تأثیرگـــذار اســـت، افـــزود: همـــه 
دســـتگاه هـــای مســـئول در شهرســـتان، دهیـــاران 
و شـــوراهای اســـامی در روســـتاها بایـــد تعامـــل 
ــتای  ــوال در راسـ ــت احـ ــا ثبـ ــکاری الزم را بـ و همـ
اجـــرای وظایـــف از جملـــه صـــدر کارت ملـــی 

هوشـــمند داشـــته باشـــند.
ــز  ــان نیـ ــتان درمیـ ــوال شهرسـ ــت احـ ــس ثبـ رئیـ
در ایـــن جلســـه گزارشـــی از آمـــار وقایـــع حیاتـــی 
ـــه  ـــت ب ـــن نشس ـــان ای ـــرد. در پای ـــه ک ـــتان ارائ شهرس
مناســـبت روز ثبـــت احـــوال از رئیـــس و کارکنـــان 
ـــد. ـــان تقدیرش ـــتان درمی ـــوال شهرس ـــت اح اداره  ثب

درمیان امروز - سبزه کار
مراســم توديــع و معارفــه رئيــس مرکــز آمــوزش فني 
و حرفــه  اي شهرســتان درميــان بــا حضــور فرمانــدار 
درميــان و مديــرکل آمــوزش فنــي و حرفــه اي اســتان 
ایــن مراســم  برگــزار شــد. فرمانــدار درمیــان در 
توجــه بــه آمــوزش هــاي فنــي و حرفــه اي بــه 
ــع دســتي را از اولويــت هــاي  ــه صناي ــژه در زمين وي
آمــوزش فنــي و حرفــه اي شهرســتان درميــان 
دانســت. محمــد بشــیری زاده بــا بيــان اينکــه فــرش 
دســتباف قهســتان در حــال حاضــر از شــهرت جهاني 
ــش  ــش از پي ــعه بي ــزود: توس ــت، اف ــوردار اس برخ
ــه اي  ــي و حرف ــاي فن ــوزش ه ــا آم ــت ب ــن صنع اي

امکان پذيــر اســت. وی از اجــرای ۲۷۲ هــزار نفــر 
ــي  ــز فن ــط مرک ــي توس ــاي مهارت ــاعت آموزش ه س
ــر  و حرفــه اي درميــان در ۸ ماهــه ســال جــاري خب
داد و افــزود: فعاليــت هــاي آموزشــي مرکــز آمــوزش 
فنــي و حرفــه اي شهرســتان درميــان مطلــوب و 
موجــب رضايــت مردمــي شــده اســت. وی بــا اشــاره 
بــه اشــتغال بخــش عمــده ای از جمعيت شهرســتان 
ــح  ــداري تصري ــاورزي و دام ــش کش ــان در بخ درمي
کــرد: برگــزاري دوره هــاي آموزشــي و ارتقــاي مهــارت 
ــق  ــدار و رون ــعه پاي ــش در توس ــن بخ ــاغلين اي ش
ــد نقــش چشــمگيري داشــته  ــي توان شهرســتان م
ــال  ــه امس ــان اينک ــا بی ــان ب ــدار درمی ــد. فرمان باش

ــد  ــي باي ــاد مقاومت اقتص
ــن اولويــت کاري  مهمتري
ــه اي باشــد،  ــي و حرف فن
راســتا،  ايــن  افــزود: در 
دانــش  ســطح  ارتقــاي 
نيروهــاي  آمــوزش  و 
انســاني و تربيــت نيــروي 
كار ماهــر در شهرســتان 

توســعه کارآفرينــي  زاده  بشــیری  دارد.  ضــرورت 
را تنهــا راه حــل بــرون رفــت از مشــکل اشــتغال 
ــوزي نســل جــوان در  ــارت آم ــزود: مه دانســت و اف
ــير  ــه در مس ــاز جامع ــن ني ــل مهمتري ــار تحصي كن

رفــع معضــل بيــكاري اســت. در پایــان ايــن مراســم 
از زحمــات علــي يزدان پرســت رئيــس ســابق مرکــز 
آمــوزش فنــي و حرفــه  اي شهرســتان درميــان تقديــر 
و علــي بذرافشــان بــه عنــوان سرپرســت جديــد 

ــي شــد. معرف

درمیان امروز - خانزاد
در اولیـــن روز از شـــروع برگـــزاری امتحانـــات  
ــطه و  ــوزان متوسـ ــش آمـ ــاه دانـ ــی دی مـ نهایـ
پیـــش دانشـــگاهی، مدیرآمـــوزش و پـــرورش 
معـــاون  همـــراه  بـــه  درمیـــان  شهرســـتان 
آموزشـــی و کارشـــناس ســـنجش وارزشـــیابی از 
ـــات  ـــالن اجتماع ـــل  س ـــات، در مح ـــوزه امتحان ح
ایـــن مدیریـــت  بازدیـــد و از نزدیـــک درجریـــان 
ـــین  ـــت. حس ـــرار گرف ـــات ق ـــزاری امتحان ـــد برگ رون
مهـــران فـــر در حاشـــیه ایـــن بازدیـــد بـــا بیـــان 
بـــرای  یادگیـــری  نوعـــی  ارزشـــیابی  اینکـــه 
دانش آمـــوزان اســـت، اظهـــار داشـــت: هـــدف از  
برگـــزاری امتحانـــات ســـالم در جهـــت ســـنجش 

دقیـــق آموختـــه هـــای دانـــش آمـــوزان اســـت. 
مطلـــوب  را  امتحانـــات  برگـــزاری  رونـــد  وی 
ارزیابـــی کـــرد و در ادامـــه خواســـتار تـــاش 
ــات  ــزاری امتحانـ ــت برگـ ــکاران جهـ ــام  همـ تمـ
ـــدون  ـــوزان ب ـــش آم ـــا دان درکمـــال آرامـــش شـــد ت
کوچکتریـــن دغدغـــه و نگرانـــی در جلســـات 

ــد. ــور یابنـ ــان حضـ امتحـ

فرماندار در شورای ثبت وقایع حياتی درميان عنوان کرد:

ثبت احوال حافظ مرزهای هویتی

تجليل از 17معلم و دانش آموز پژوهنده درميانی
مدیر آموزش و پرورش درميان مطرح کرد:

 ارزشيابی نوعی یادگيری برای دانش آموزان
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همدلی، مشورت و 
استفاده از خرد جمعی مبنای 
کاردرآموزش و پرورش است

درمیان امروز - سبزه کار
ـــرورش  نماینـــده حراســـت وزارت آمـــوزش و پ
ـــه  ـــتان ب ـــت اس ـــناس حراس ـــراه کارش ـــه هم ب
ـــوزه  ـــد و از ح ـــفر کردن ـــان س ـــتان درمی شهرس
ــت  ــنجش مدیریـ ــه سـ ــت و قرنطینـ حراسـ
ـــد. ـــد کردن ـــان بازدی ـــرورش درمی ـــوزش و پ آم

در ایـــن بازدیـــد مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش 
ـــگاه  ـــه جای ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــتان درمی شهرس
ــوان  ــه عنـ ــه بـ ــن مجموعـ ــت، از ایـ حراسـ
مشـــاوری امیـــن و تســـهیل گـــر مســـیر 
ــه  ــل بـ ــرورش در نیـ ــوزش و پـ ــت آمـ حرکـ
ــت  ــم و تربیـ ــام تعلیـ ــی نظـ ــداف عالـ اهـ
ـــایی و  ـــرد: شناس ـــان ک ـــر نش ـــرد و خاط ـــام ب ن
ـــداف  ـــه اه ـــر پای ـــا ب ـــیب ه ـــگیری از آس پیش
دانـــش بنیـــان، بـــه عنـــوان دو رکـــن مهـــم 
ـــوزش  ـــه آم ـــت در مجموع ـــرلوحه کار حراس س

و پـــرورش اســـت.
حســـین مهـــران فـــر بـــا اشـــاره بـــه کســـب 
قریـــب  بـــه 400رتبـــه برتـــر کشـــوری، 
ـــف آموزشـــی  ـــه هـــای مختل اســـتانی در زمین
ــوزش و  ــه آمـ ــط مجموعـ ــی توسـ و پرورشـ
ــاس  ــرد: اسـ ــح کـ ــان، تصریـ ــرورش درمیـ پـ
فعالیـــت هـــای موفقیـــت آمیـــز در ســـایه  
ــزرگ   ــواده بـ ــای خانـ ــات و تـــاش هـ زحمـ
آمـــوزش وپـــرورش در ایـــن شهرســـتان اســـت 
و تمامـــی کارهـــا باهمدلـــی، مشـــورت و خـــرد 

جمعـــی صـــورت مـــی گیـــرد.
ـــام  ـــربلندي تم ـــا س ـــروز ب ـــر ام ـــزود: اگ وی اف
از رشـــد و تكامـــل آمـــوزش وپـــرورش و 
شـــكوفايي اســـتعدادها ســـخن بـــه ميـــان 
ـــه  ـــرورش ب ـــوزش وپ ـــر آم ـــم و اگ ـــي آوري م
ــد  ــوي و مهـ ــازندگي معنـ ــون سـ ــق، كانـ حـ
ــتعدادهاي  ــدن اسـ ــي و معـ ــوآوری علمـ نـ
سرشـــار و مخـــزن انديشـــه هـــا و زمينـــه ســـاز 
ـــاور و معرفـــت دينـــي اســـت همـــه  تعميـــق ب
ـــات  ـــون زحم ـــدگار مره ـــاي مان ـــن ارزش ه اي
شایســـته کلیـــه فرهنگیـــان و همدلـــی 

ــد. ــا می باشـ ــود آنهـ موجـ
ـــرورش  نماینـــده حراســـت وزارت آمـــوزش و پ
ــدا،  ــرای خـ ــه و بـ ــت: کار مخلصانـ ــز گفـ نیـ
ــت در  ــت و خدمـ ــمند اسـ ــدگار و ارزشـ مانـ
ـــه   ـــت ب ـــژه خدم ـــه وی ـــرورش ب ـــوزش و پ آم
ــن  ــرزی ایـ ــروم و مـ ــوزان محـ ــش آمـ دانـ
ـــه  ـــی جاودان ـــی و آرمان شهرســـتان کاری آخرت

اســـت .
ایـــن  از  رضایـــت  ابـــراز  ضمـــن  وی 
مجموعـــه خاطـــر نشـــان کـــرد: کســـب 
ایـــن موفقیت هـــا نشـــان از تجربیـــات و 
تاش هـــای مدیـــر موفـــق در مجموعـــه 
ــتان  ــرورش شهرسـ ــوزش و پـ ــت آمـ مدیریـ

درمیـــان اســـت.

خبر

همراه با کتاب

نيمـــه  -مراتـــع 
ــط(: ایـــن  متراکم)متوسـ
مراتـــع در نقـــاط مختلـــف اســـتان 
پوشـــش  شـــوند.  مـــی  دیـــده 
گیاهـــی ایـــن نـــوع مرتـــع شـــامل 
ســـاله  یـــک  علفـــی  گیاهـــان 
هاســـت.  بوتـــه  و  چندســـاله  و 
ــدود  ــع در حـ ــن مراتـ ــاحت ایـ مسـ

اســـت.  93966/2هکتـــار 
-مراتـــع کـــم تراکم)مراتـــع بيابانـــی فقيـــر(: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
ـــم  ـــع ک ـــد. مرات ـــتان را در برگرفته ان ـــیعی از اس ـــش وس ـــع بخ ـــن مرات ـــه، ای ـــی منطق اقلیم
ـــار  ـــع حـــدود 7539130/2 هکت ـــن مرات ـــد. ای تراکـــم از نظـــر پوشـــش گیاهـــی بســـیار فقیرن

ـــوند.  ـــی ش ـــامل م ـــتان را ش ـــی اس از اراض
ـــکیل  ـــان تش ـــتان را بیاب ـــاحت کل اس ـــار از مس ـــدود 4525785/1 هکت ـــان: ح -بياب

ـــد.  ـــی ده م
ـــد.  ـــی باش ـــار م ـــتان 155090/4 هکت ـــای اس ـــگل ه ـــاحت کل جن ـــا: مس ـــگل ه جن
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط جغرافیایـــی و اقلیـــم خشـــک خراســـان جنوبـــی، بیشـــترین 
جنگل هـــای اســـتان از نـــوع تنـــک یـــا دســـت کاشـــت اســـت و بـــه طـــور کل 
ـــه  ـــای نیم ـــگل ه ـــرد: جن ـــیم ک ـــته تقس ـــار دس ـــه چه ـــوان ب ـــی ت ـــتان را م ـــای اس جنگل ه
ـــک،  ـــه، بادامش ـــامل بن ـــک ش ـــای تن ـــگل ه ـــک، جن ـــه و بادامش ـــان بن ـــامل درخت ـــوه ش انب
ـــای روان و  ـــه ه ـــت ماس ـــرای تثبی ـــه ب ـــت ک ـــت کاش ـــای دس ـــگل ه ـــاغ، جن ـــوان و ت ارغ
جلوگیـــری از گســـترش بیابـــان ایجـــاد شـــده انـــد شـــامل انـــواع تـــاغ، گـــز و اســـفناج 
ـــت. )اداره کل  ـــاغ اس ـــچ و ت ـــز، قی ـــامل گ ـــز ش ـــا نی ـــه زاره ـــه زار و درختچ ـــی و بیش وحش

منابـــع طبیعـــی خراســـان جنوبـــی1394(.
ج( جغرافيای انسانی استان خراسان جنوبی 

ـــت. از  ـــوده اس ـــت ب ـــر جمعی ـــال 1395 دارای 768898 نف ـــی در س ـــان جنوب ـــتان خراس اس
ـــماری  ـــتند. در سرش ـــر زن هس ـــرد و 378981 نف ـــر م ـــداد 389917 نف ـــت تع ـــن جمعی ای
ـــن  ـــه از ای ـــته ک ـــود داش ـــتان وج ـــوار در اس ـــداد 223984 خان ـــال 1395 تع ـــت در س جمعی
ـــتایی  ـــاط روس ـــوار در نق ـــهری و 94947 خان ـــاط ش ـــوار در نق ـــدود 129036 خان ـــداد ح تع

ـــی1395(. ـــان جنوب ـــزی خراس ـــه ری ـــت و برنام ـــازمان مدیری ـــتند. )س ـــاکن هس س
ـــتند و  ـــارس هس ـــی و ف ـــژاد آریای ـــی از ن ـــان جنوب ـــتان خراس ـــردم اس ـــده م ـــژاد: عم ن
ـــتان  ـــف اس ـــاط مختل ـــرب در نق ـــک و ع ـــن، تاجی ـــوچ، ترکم ـــون بل ـــی همچ ـــوام مختلف اق

ـــد.  ـــی کنن ـــی م زندگ
دیـــن و مذهـــب: مـــردم اســـتان خراســـان جنوبـــی، مســـلمان و پیـــرو مذهـــب 

شـــیعه و ســـنی هســـتند. 
ـــی  ـــای محل ـــش ه ـــی و گوی ـــان فارس ـــه زب ـــی ب ـــان جنوب ـــتان خراس ـــردم اس ـــان: م زب
تکلـــم مـــی کننـــد. زبـــان فارســـی در اســـتان خراســـان زیرگـــروه لهجـــه هـــای شـــرق 
فارســـی قـــرار مـــی گیـــرد. ایـــن دســـته از لهجـــه هـــا بیشـــتر در شـــرق ایـــران یعنـــی 
خراســـان و بخشـــی از غـــرب افغانســـتان متـــداول اســـت کـــه بـــه لهجـــه هـــای ادبـــی 
ــتر  ــروزه در بیشـ ــد امـ ــت. هرچنـ ــک اسـ ــامی نزدیـ ــه اسـ ــرون اولیـ ــی دری و قـ پارسـ
ـــتان ها  ـــات و دهس ـــی قصب ـــی در برخ ـــت داده ول ـــود را از دس ـــت خ ـــزرگ اصال ـــهرهای ب ش

ویژگـــی خـــود را همچنـــان حفـــظ کـــرده اســـت.)بدیعی209:1362(.
در هـــر نقطـــه شـــهری و روســـتایی مـــردم بـــا لهجـــه خـــاص و گویـــش منســـوب بـــه 
همـــان محـــل ســـخن مـــی گوینـــد، مثـــل لهجـــه بیرجنـــدی، لهجـــه قاینـــی، لهجـــه 
ـــا تفـــاوت هایـــی در واژه  ـــه ایـــن لهجـــه هـــا ب ـــره کـــه البت ـــی و غی ســـرایانی، لهجـــه نهبندان
ـــوی3:1385(. ـــت. )مرتض ـــراه اس ـــا هم ـــر روی هجاه ـــد ب ـــا و تاکی ـــدی ه ـــه بن ـــا، جمل ه

ـــدون  ـــه ب ـــر منطق ـــنتی ه ـــای س ـــتی و هنره ـــع دس ـــتی: صنای ـــع دس ـــر و صنای هن
ـــی  ـــار باق ـــوان آث ـــه عن ـــه ب ـــم گذشـــتگان اســـت ک ـــی عظی ـــراث فرهنگ شـــک بخشـــی از می
مانـــده از نیـــاکان و اجـــداد آن ســـرزمین، جایـــگاه و ارزش باالیـــی دارد. صنایـــع دســـتی هـــر 
ـــه  ـــی و تاریخـــی آن ســـرزمین اســـت. منطق ـــط فرهنگـــی، جغرافیای ـــر از محی ـــه متأث منطق
ـــاص  ـــتی خ ـــع دس ـــی صنای ـــی و فرهنگ ـــت جغرافیای ـــل موقعی ـــه دلی ـــی ب ـــان جنوب خراس
ـــه از  ـــد ک ـــت دارن ـــتی فعالی ـــع دس ـــته صنای ـــش از 40 رش ـــتان بی ـــن اس ـــود را دارد. در ای خ
ـــی،  ـــم باف ـــی، گلی ـــی باف ـــد از: قال ـــه عبارتن ـــل منطق ـــی و اصی ـــته بوم ـــان 4 رش ـــن می ای
ـــابقه و  ـــه از س ـــنتی ک ـــری س ـــنتی و آهنگ ـــی س ـــه باف ـــی، پارچ ـــی، حصیرباف ـــم باف جاجی
ـــته  ـــتی در رش ـــع دس ـــدان صنای ـــتان هنرمن ـــن اس ـــن در ای ـــد. همچنی ـــت برخوردارن اهمی
ــازی،  ــازی، قفل سـ ــنتی(، چاقوسـ ــری سـ ــفالگری، چلنگری)آهنگـ ــی، سـ ــای خراطـ هـ
ـــه  ـــنتی ب ـــری س ـــی( و گچب ـــنگ تراش ـــگری، حجاری)س ـــازی(، مس ـــلحه س ـــزار فلزی)اس اف
کار مشغول هستند.)مرتضوی 9:1385(.                                                      ادامه دارد...

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

)قسمت پنجم(

در مراسم تودیع و معارفه رئيس مرکز آموزش فني و حرفه  اي شهرستان درميان مطرح شد:

توسعه کارآفریني تنها راه حل مشکل اشتغال
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درمیان امروز-دهقانی 
روســـتای مســـک بـــا قابلیـــت هـــا و پتانســـیل هـــای 
ـــه فـــرد کشـــاورزی، اقلیمـــی، حیـــات وحـــش،  منحصـــر ب
ــد  ــدد نیازمنـ ــات متعـ ــوع و وقفیـ ــار تاریخـــی متنـ آثـ

ـــت.  ـــژه اس ـــه وی توج
بـــه گـــزارش درمیـــان امـــروز، آســـیاب هـــای آبـــی، دو 
ــک،  ــگاره دره مسـ ــنگ نـ ــتا، سـ ــکوه روسـ ــه باشـ قلعـ
حمـــام قدیمـــی و درختانـــی بـــا قدمـــت بیـــش از 700 
ســـال از جملـــه آثـــار  تاریخـــی و طبیعـــی روســـتای 
ـــه خـــود  ـــده ای را ب مســـک هســـتند کـــه چشـــم هـــر بینن
جلـــب مـــی کننـــد. وجـــود ایـــن همـــه نعمـــت هـــای 
ـــک  ـــا در ی ـــدن آن ه ـــع ش ـــتثنایی و جم ـــدادادی و اس خ
ـــا مســـئوالن هـــم در جهـــت تحقـــق  روســـتا مـــی طلبـــد ت
ـــه  ـــک ب ـــل مس ـــی برتبدی ـــتا مبن ـــی روس ـــته اهال خواس
ـــردم  ـــا م ـــد و ب ـــت کنن ـــگری هم ـــدف گردش ـــتای ه روس
ـــه  ـــک در فاصل ـــتای مس ـــند. روس ـــراه باش ـــدل و هم هم
ــرار  ــدیه قـ ــاده بیرجند-اسـ ــری از جـ ــدود 7 کیلومتـ حـ
دارد و یکـــی از خواســـته هـــای اهالـــی راه انـــدازی 
ــه  ــتان بـ ــز اسـ ــگری یـــک روزه از مرکـ ــای گردشـ تورهـ
ـــن  ـــر گرفت ـــه در نظ ـــد و البت ـــی باش ـــک م ـــتای مس روس
ـــی و  ـــار تاریخ ـــق آث ـــی دقی ـــرای معرف ـــور ب ـــای ت راهنم
ـــت.  ـــت اس ـــز اهمی ـــگران حائ ـــواالت گردش ـــه س ـــخ ب پاس
ـــات  ـــروز از آف ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــتا در گفتگ ـــردم روس م
ــر  ــت گریبانگیـ ــه مدتهاسـ ــد کـ ــی گوینـ ــاورزی مـ کشـ
ـــرم  ـــت ک ـــت، آف ـــده اس ـــا ش ـــاورزی آنه ـــوالت کش محص
خـــراط محصـــول گـــردو و آفـــت زنـــگ محصـــول زرشـــک 
ـــی کاری  ـــت اهال ـــر از دس ـــت و دیگ ـــرده اس ـــه ک را احاط
ــادی از  ــدام جهـ ــتار اقـ ــا خواسـ ــت، آنهـ ــاخته نیسـ سـ

ســـوی مســـئوالن جهـــاد کشـــاورزی هســـتند. 
ـــوچ  ـــژه ق ـــه وی ـــوش ب ـــاز وح ـــری از ورود غیرمج جلوگی
ـــت زمیـــن هـــای  ـــر ثب ع، تســـهیل در ام ـــزار ـــه م ـــال ب اوری
ــردم  ــوزه مـ ــه مـ ــتا بـ ــام روسـ ــل حمـ ــه زار، تبدیـ دیمـ
ـــازی  ـــت و بهس ـــت مرم ـــژه در جه ـــه وی ـــی و توج شناس
آثـــار تاریخـــی از دیگـــر خواســـته هـــای ســـاکنان 

روســـتای مســـک اســـت. 

جاده مواصالتی تا روستای اسفزار

 آسفالت شود
ــا  ــو بـ ــک در گفتگـ ــتای مسـ ــاکنان روسـ ــی از سـ یکـ
ـــتا  ـــکالت روس ـــی از مش ـــد: یک ـــی گوی ـــروز م ـــان ام درمی
جـــاده مواصالتـــی مســـک بـــه روســـتای اســـفزار بـــه 
ـــر اســـت کـــه زیرســـاخت آمـــاده شـــده  ـــه 20 کیلومت فاصل

امـــا آســـفالت نشـــده اســـت. 
باقـــری ادامـــه مـــی دهـــد: ایـــن مســـیر جـــاده 
ــه  ــوه را بـ ــان و زیرکـ ــای درمیـ ــتان هـ ــاط شهرسـ ارتبـ
ــی  ــل مـ ــه متصـ ــد و سربیشـ ــتان های بیرجنـ شهرسـ
کنـــد و مســـیر کوتـــاه مـــی شـــود. وی مســـیر کنونـــی 

ـــه بیرجنـــد اعـــالم مـــی کنـــد  روســـتا را از جـــاده اســـدیه ب
ـــی  ـــه دارد و م ـــاده فاصل ـــن ج ـــر از ای ـــش کیلومت ـــه ش ک
ـــیر  ـــفزار، مس ـــا اس ـــتا ت ـــاده روس ـــفالت ج ـــا آس ـــد: ب افزای
ـــود. وی  ـــی ش ـــر م ـــر نزدیکت ـــتان 15 کیلومت ـــز اس ـــه مرک ب
بـــا اشـــاره بـــه وقفیـــات متعـــدد از جملـــه آب قنـــات 
ـــتا از اداره  ـــات در روس ـــاورزی و باغ ـــن کش ـــک، زمی مس
ــه  ــی بـ ــای فرهنگـ ــه هـ ــد برنامـ ــی خواهـ ــاف مـ اوقـ
مناســـبت های مذهبـــی، اعیـــاد، شـــهادت هـــا و ... در 

روســـتا اجراشـــود. 

روستایی با 25 اثر تاریخی 
ـــی روســـتای مســـک هـــم در گفتگـــو  یکـــی دیگـــر از اهال
ــتایی  ــک روسـ ــد: مسـ ــی گویـ ــروز مـ ــان امـ ــا درمیـ بـ
ــتثنایی و  ــای اسـ ــت هـ ــی از قابلیـ ــر تاریخـ ــا 25 اثـ بـ
ـــی،  ـــاورزی اقلیم ـــش کش ـــژه ای در بخ ـــای وی ظرفیت ه
ـــرد و ... برخـــوردار اســـت.  ـــه ف ـــات وحـــش منحصـــر ب حی
ــئوالن  ــت از مسـ ــن درخواسـ ــی ضمـ ــین مرتضایـ حسـ
ــد:  ــه مـــی دهـ ــتا ادامـ ــه روسـ ــژه بـ ــه ویـ ــرای توجـ بـ
ـــی  ـــار تاریخ ـــی آث ـــب تدریج ـــایش و تخری ـــئول فرس مس
ــتاهای  ــا روسـ ــه بـ ــت. وی در مقایسـ ــتا کیسـ در روسـ
ـــرح  ـــوال را مط ـــن س ـــورگ ای ـــون ف ـــگری چ ـــدف گردش ه
ـــل  ـــت تبدی ـــک قابلی ـــتای مس ـــا روس ـــه آی ـــد ک ـــی کن م
بـــه یـــک روســـتای هـــدف گردشـــگری را نـــدارد؟ وی 
ــه  ــه کوه-قلعـ ــی، دو قلعه)قلعـ ــیاب آبـ ــود 10 آسـ وجـ
مســـک(، ســـه ســـنگ نـــگاره و بیـــش از 10 خانـــه 
ـــی  ـــان م ـــتا بی ـــی روس ـــار تاریخ ـــه آث ـــی را از جمل تاریخ
ـــگاره ثبـــت  ـــد: قلعـــه مســـک و ســـنگ ن ـــد و مـــی گوی کن
ـــای تاریخـــی  ـــه ه ـــت خان ـــرای ثب ـــی شـــده اســـت و ب مل
ـــی  ـــده ول ـــه ش ـــت گرفت ـــن رضای ـــدادی مالکی ـــم از تع ه
ـــد کـــه در حـــال حاضـــر  ـــراث فرهنگـــی اعـــالم مـــی کن می

ـــدارد.  ـــت ن ـــرای ثب ـــه ب بودج

بهسازی قلعه مسک بر زمین مانده 
ــه  ــازی قلعـ ــازی و بهسـ ــد: بازسـ ــی دهـ ــه مـ وی ادامـ
ـــاد  ـــان 3 نه ـــی می ـــث های ـــود بح ـــل وج ـــه دلی ـــک ب مس
ـــن  ـــاف روی زمی ـــی و اوق ـــراث فرهنگ ـــی )آب، می اجرای
ـــاری  ـــری دهی ـــدام و پیگی ـــد اق ـــه نیازمن ـــده اســـت ک مان

ـــد.  ـــی باش ـــتا م ـــورای روس و ش

سوء مدیریت در بحث کشاورزی 
مرتضایـــی بـــه ســـوء مدیریـــت در بحـــث کشـــاورزی 
ـــال آب از  ـــث انتق ـــد: در بح ـــی گوی ـــد و م ـــی کن ـــاره م اش
ـــه  ع کـــه ب ـــه مـــزار ـــا روســـتا و آبرســـانی ب ـــات ت مظهـــر قن
صـــورت ســـنتی اســـت بـــا مشـــکل مواجـــه هســـتیم. وی 
ـــود آب  ـــالی و کمب ـــل خشکس ـــه دلی ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ب
ـــه  ـــر یافت ـــداری تغیی ـــه باغ ـــی ب ـــت و باغبان ـــث زراع بح
ـــه  ـــاورزی ب ـــور کش ـــت ام ـــر اس ـــد: بهت ـــی ده ـــه م ، ادام
ـــای  ـــن ه ـــطح زمی ـــا س ـــود ت ـــام ش ـــزه انج ـــورت مکانی ص
ــتفاده  ــای بالاسـ ــد و زمین هـ ــش یابـ ــت افزایـ زیرکشـ

ـــرود.  ـــت ب زیرکش

خشک شدن درختان گردو با عمر باالی 700 سال 
ـــا عمـــر  وی همچنیـــن از ده هـــا درخـــت تنومنـــد گـــردو ب
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــد ک ـــی گوی ـــتا م ـــال در روس ـــاالی 700 س ب

ـــه  ـــا توج ـــد: ب ـــی افزای ـــدند و م ـــک ش ـــی خش ـــی توجه ب
ــی  ــراث فرهنگـ ــال را میـ ــان کهنسـ ــه درختـ ــه اینکـ بـ
ـــی  ـــت مل ـــی ثب ـــار طبیع ـــت آث ـــی و در فهرس ـــالک کوب پ
ـــتای  ـــی در روس ـــردم ول ـــه ک ـــخصا مراجع ـــد، ش ـــی کن م
ـــون اقدامـــی  ـــد کارشناســـان، تاکن ـــم بازدی ـــه رغ مســـک ب

ـــت.  ـــده اس نش

دست بسته میراث فرهنگی به دلیل بروکراسی 

اداری و کمبود بودجه 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــه از می ـــد ک ـــی کن ـــح م ـــه تصری وی البت
انتقـــادی نـــدارد چـــون هـــرگاه اهالـــی خواســـتی 
ـــتاده  ـــد فرس ـــرای بازدی ـــود را ب ـــان خ ـــته اند کارشناس داش
ـــی  ـــل بروکراس ـــه دلی ـــا ب ـــد ام ـــده ان ـــای کار آم ـــد و پ ان
هـــای اداری و کمبـــود بودجـــه، دســـت شـــان بســـته 
ــد. وی  ــام دهنـ ــی انجـ ــد اقدامـ ــته انـ ــوده و نتوانسـ بـ
ضمـــن تشـــکر از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه در بحـــث 
مرمـــت مســـجد روســـتای مســـک اعـــالم مـــی کنـــد: 
ـــا در  ـــد حتم ـــته باش ـــه داش ـــی بودج ـــراث فرهنگ ـــر می اگ
ـــدام  ـــم اق ـــتا ه ـــی روس ـــار تاریخ ـــایر آث ـــت س ـــورد مرم م

ـــد.  ـــی کن م

وجود 30 مجلس تعزیه در مسک 
مرتضایـــی همچنیـــن بـــه وجـــود میـــراث ناملمـــوس 
ـــور  ـــه در کش ـــد ک ـــی کن ـــاره م ـــک اش ـــتثنایی در مس اس
ـــتا  ـــن روس ـــد: ای ـــی گوی ـــدارد و م ـــراغ ن ـــه آن را س نمون
ـــئوالن  ـــه از مس ـــده دارد ک ـــت نش ـــه ثب ـــس تعزی 30 مجل
می خواهیـــم ایـــن مجالـــس در فهرســـت میـــراث 

معنـــوی کشـــور بـــه ثبـــت برســـد. 

جشن »زرده به َدر« 

وی بـــا توجـــه بـــه برگـــزاری جشـــن »زرده بـــه در« در 
ـــن  ـــن جش ـــد: ای ـــی ده ـــه م ـــح آن ادام ـــتا در توضی روس
در فصـــل گل گنـــدم کـــه رشـــد مـــی کنـــد و خوشـــه 
می بنـــدد و مـــی خواهـــد بـــه زردی برســـد، برپـــا 
مـــی شـــود. در ایـــن زمـــان گنـــدم نوعـــی آفـــت مـــی 
ـــا  ـــدم ی ـــگ گن ـــه آن زن ـــه ب ـــاک زرد ک ـــرد و خ ـــرد، گ گی
زرده می گوینـــد در اجـــرای جشـــن، خانـــم هـــا لبـــاس 
هایـــی بـــه رنگ هـــای زرد، نارنجـــی و قرمـــز مـــی 
ـــته  ع گش ـــزار ـــان در کل م ـــره زن ـــر دای ـــد نف ـــند و چن پوش
و اشـــعاری از صبـــح تـــا غـــروب خوانـــده و در پایـــان 
شـــخصی کـــه آبیـــاری مـــی کـــرده داخـــل جـــوی آب مـــی 
ـــن  ـــت ای ـــرای ثب ـــان ب ـــالش هایش ـــه ت ـــد. وی ب انداختن
ـــده  مراســـم و اشـــعاری کـــه در اجـــرای ایـــن جشـــن خوان
ـــم در  ـــن مراس ـــد: ای ـــی کن ـــان م ـــاره و بی ـــود اش ـــی ش م

مســـیر ثبـــت قـــرار گرفتـــه اســـت. 

آسیاب های آبی محکوم به زوال 
ـــاری  ـــوان آث ـــه عن ـــتا ب ـــی روس ـــای آب ـــیاب ه وی از آس
ـــه زوال اســـت چـــرا کـــه در  یـــاد مـــی کنـــد کـــه محکـــوم ب
ـــداد  ـــت تع ـــن اس ـــا ممک ـــیاب ه ـــدام از آس ـــر ک ـــورد ه م
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــد در نتیج ـــم برس ـــر ه ـــه 40 نف ـــن ب مالکی
تعـــدد شـــرکا و مطـــرح بـــودن بحـــث رضایـــت مالـــک 
بـــرای کار ثبـــت همچنـــان لنـــگ می زنـــد. مرتضایـــی 
ادامـــه مـــی دهـــد: در حـــال حاضـــر 2 آســـیاب ســـالم 
ـــام  ـــن حم ـــد، همچنی ـــی باش ـــتفاده م ـــل اس ـــوده و قاب ب
ــان  ــه دوره تیموریـ ــاال بـ ــه احتمـ ــتا کـ ــی روسـ تاریخـ
ــاز بـــه  ــال تخریـــب بـــوده و نیـ مربـــوط اســـت، در حـ
ـــای  ـــته ه ـــی از خواس ـــژه دارد و یک ـــه وی ـــت و توج مرم
اهالـــی تبدیـــل حمـــام روســـتا بـــه مـــوزه مـــردم 

شناســـی اســـت. 
ــه  ــتر را جاذبـ ــه الخ شـ ــوم بـ ــی موسـ ــی کوهـ مرتضایـ
طبیعـــی مـــی دانـــد کـــه مـــی توانـــد محلـــی بـــرای 
گردشـــگری باشـــد و مـــی گویـــد: بســـیاری از دانشـــجویان 
ـــد.  ـــتا می آین ـــن روس ـــه ای ـــه ب ـــان نام ـــتن پای ـــرای نوش ب

پیشنهاد تدارک تورهای یک روزه گردشگری 
وی پیشـــنهاد داد کـــه تورهـــای گردشـــگری یـــک 
ــدارک  ــک تـ ــتای مسـ ــه روسـ ــتان بـ ــل اسـ روزه داخـ
دیـــده شـــود و راهنمـــای تـــور گردشـــگری هـــم بـــرای 
روســـتای مســـک در نظـــر بگیرنـــد تـــا ضمـــن ارائـــه 
ـــتا،  ـــی روس ـــار تاریخ ـــوص آث ـــی در خص ـــات کاف توضیح
ـــخ داده  ـــم پاس ـــگران ه ـــف گردش ـــوال های مختل ـــه س ب

شـــود. 

زیستگاه قوچ اوریال 
مرتضایـــی عـــالوه بـــر آثـــار تاریخـــی بـــه آثـــار 
ــد:  ــد و گویـ ــی کنـ ــاره مـ ــتا اشـ ــت محیطی روسـ زیسـ
مســـک زیســـتگاه قـــوچ اوریـــال اســـت کـــه خـــاص 
ـــا از ورود  ـــکایت باغداره ـــه ش ـــد. وی ب ـــی باش ـــه م منطق
غیرمجـــاز وحـــوش بـــه ویـــژه قـــوچ هـــای منطقـــه در 
چشـــمه ســـارهای اطـــراف روســـتا اشـــاره مـــی کنـــد 
ـــا  ـــال ه ـــب نه ـــث تخری ـــه باع ـــی روی ـــرای ب ـــا چ ـــه ب ک
می شـــوند. مرتضایـــی همچنیـــن خواســـتار تســـهیل 

ـــه  ـــذف نقش ـــه زار و ح ـــای دیم ـــن ه ـــت زمی ـــر ثب در ام
ســـال 48 بـــرای تعییـــن اراضـــی ملـــی مـــی شـــود. 

مبارزه با کرم خراط گردو و زنگ زرشک

 نیازمند همت جمعی 
ــان  ــراط درختـ ــرم خـ ــری کـ ــه فراگیـ ــه بـ ــا توجـ وی بـ
ـــه  ـــات را فراگرفت ـــی باغ ـــه برخ ـــک ک ـــگ زرش ـــردو و زن گ
ـــد  ـــات نیازمن ـــا آف ـــارزه ب ـــد: مب ـــی کن ـــح م ـــت، تصری اس
همـــت جمعـــی و اقـــدام جهـــادی مســـئوالن جهـــاد 
ـــد: یکـــی  ـــان مـــی کن ـــه بی کشـــاورزی اســـت. وی در ادام
از قنات هـــای روســـتا معـــروف بـــه قنـــات »نـــو« کـــه 
مـــادر چـــاه آن در روســـتای اســـدیه مســـک قـــرار دارد، 
در گذشـــته تخریـــب شـــده کـــه نیازمنـــد رســـیدگی و 

ـــد.  ـــی باش ـــژه م ـــت وی مرم

فرش های دستباف را ارزان می خرند
ــال  ــه 66 سـ ــک کـ ــتای مسـ ــاکنان روسـ ــی از سـ یکـ
ــد دوره  ــالب چنـ ــروزی انقـ ــل پیـ ــن دارد و در اوایـ سـ
عضـــو شـــورای روســـتا بـــوده اســـت نیـــز در گفتگـــو 
ــی از  ــی یکـ ــد: قالیبافـ ــی گویـ ــروز مـ ــان امـ ــا درمیـ بـ
ـــه  ـــال ب ـــه قب ـــت ک ـــتا اس ـــن روس ـــردم ای ـــای م ـــه ه حرف
ـــول آن  ـــاه پ ـــد از 6 م ـــم و بع ـــی دادی ـــداد م ـــه ام کمیت
ـــال  ـــدای امس ـــی از ابت ـــد ول ـــی کردن ـــز م ـــان واری را برایم
ـــد و  ـــد کـــه دیگـــر فـــرش هـــا را نمـــی خرن اعـــالم کـــرده ان
ـــا را  ـــرش ه ـــم ف ـــه دالالن ه ـــان بفروشـــیم ک ـــد خودم بای
بـــه قیمت هـــای پاییـــن و ارزان از اهالـــی می خرنـــد. 
ـــود  ـــالی و کمب ـــه خشکس ـــاره ب ـــا اش ـــلیمانی ب ـــد س محم
آب بیـــان مـــی کنـــد: آب موجـــود در روســـتا بـــه 
ـــرده  ـــه خ ـــت و هم ـــم اس ـــت ک ع و جمعی ـــزار ـــبت م نس
ـــد. وی  ـــاعت آب دارن ـــا 1/5 س ـــک ت ـــتند و ی ـــک هس مال
ــالم  ــر اعـ ــدود400 نفـ ــتا را حـ ــاکن روسـ ــت سـ جمعیـ
ـــام  ـــر و در ای ـــه 600 نف ـــه ب ـــان هفت ـــه در پای ـــد ک ـــی کن م
محـــرم بـــه 1500 نفـــر مـــی رســـد و مـــی افزایـــد: ورود 
ع و باغـــات مـــردم و  غیـــر مجـــاز قـــوچ هـــا بـــه مـــزار
ـــا  ـــرگ ه ـــط گ ـــا توس غ ه ـــر ـــفندان و م ـــدن گوس ـــف ش تل
از مشـــکالت موجـــود اســـت. وی بـــه آســـیاب هـــای 
آبـــی روســـتا اشـــاره مـــی کنـــد کـــه در قدیـــم االیـــام 
فعـــال بـــوده و ادامـــه مـــی دهـــد: در حـــال حاضـــر دو 
ـــود آب  ـــر کمب ـــی در اث ـــل اســـتفاده اســـت ول آســـیاب قاب

کارایـــی ندارنـــد. 

تخریب قلعه کوه 
ـــد  ـــی کن ـــاد م ـــری ی ـــوان اث ـــه عن ـــوه ب ـــه ک ـــه قلع وی ب
ـــده  ـــب ش ـــده و تخری ـــی مان ـــی از آن باق ـــا نام ـــه تنه ک
اســـت و مـــی افزایـــد: قلعـــه دیگـــر روســـتا بـــه نـــام 
قلعـــه تاریخـــی مســـک دارای 9 بـــرج و دیـــواری 8 تـــا 10 
ـــگران  ـــرای گردش ـــد ب ـــل بازدی ـــه قاب ـــد ک ـــی باش ـــری م مت
ـــد  ـــدام ش ـــازی آن اق ـــرای بازس ـــه ب ـــک مرحل ـــت و ی اس

ـــت.  ـــده اس ـــا ش ـــی ره ول
وی ضمـــن تقدیـــر از میـــراث فرهنگـــی بـــه واســـطه 
ـــی  ـــا ط ـــجد میره ـــام مس ـــه ن ـــتا ب ـــجد روس ـــت مس مرم
2 ماهـــه گذشـــته اعـــالم مـــی کنـــد: حمـــام قدیمـــی 
ـــاره  ـــا اش ـــلیمانی ب ـــود. س ـــت ش ـــد مرم ـــز بای ـــتا نی روس
بـــه اجـــرای طـــرح هـــادی از ابتـــدای روســـتا تـــا 
حســـینیه و مســـجد جامـــع مـــی گویـــد: کانـــال کنـــار 
ـــه علـــت  روســـتا هـــم در حـــال ســـاخت مـــی باشـــد کـــه ب
ســـردی هـــوا، عملیـــات آن باقـــی مانـــده اســـت. وی 
همچنیـــن بـــه زمیـــن هـــای دیمـــه زار روســـتا اشـــاره 
مـــی کنـــد کـــه هـــر جـــا درخـــت داشـــته در اختیـــار 
ـــرده  ـــت و کار نک ـــردم کش ـــا م ـــر ج ـــی ه ـــت ول ـــردم اس م

انـــد منابـــع طبیعـــی تابلـــو زده اســـت. 

گازرسانی به روستا در اولویت باشد 
از  را  روســـتا  بـــه  گازرســـانی  همچنیـــن  وی 
خواســـته های اهالـــی مـــی دانـــد و از مســـئوالن مـــی 
ــه  ــد: بـ ــی گویـ ــد و مـ ــرار دهنـ ــت قـ ــد در اولویـ خواهـ
ـــان  ـــدار شـــاهد مهاجـــرت جوان ـــود اشـــتغال پای ـــل نب دلی
ـــاکن در  ـــراد س ـــر اف ـــون اکث ـــم و اکن ـــوده ای ـــتا ب از روس
ـــتار  ـــد. وی خواس ـــن دارن ـــاال س ـــه ب ـــال ب ـــتا از 50 س روس
ــا باعـــث  رونـــق اشـــتغال در روســـتاها مـــی شـــود تـ
مانـــدگاری جوانـــان شـــود و ادامـــه مـــی دهـــد: براثـــر 
ـــل  ـــی روســـتا تعطی ـــان، مدرســـه راهنمای مهاجـــرت جوان
ـــت.  ـــال اس ـــاگرد فع ـــا 12 ش ـــی ب ـــه ابتدای ـــده و مدرس ش

ضرورت ایجاد پست بانک و دفتر پیشخوان 
وی از تعطیلـــی شـــرکت تعاونـــی خـــوار وبـــار روســـتا 
و پســـت بانـــک خبـــر مـــی دهـــد و بیـــان مـــی کنـــد: 
ـــی  ـــخوان یک ـــر پیش ـــک و دفت ـــت بان ـــه پس ـــاد باج ایج
ـــرای  ـــتا ب ـــر روس ـــراد پی ـــه اف ـــرا ک ـــت چ ـــات اس از ضروری
ـــه  امـــور بانکـــی و گرفتـــن پـــول یارانـــه مجبـــور هســـتند ب

ـــت.  ـــکل اس ـــه مش ـــد ک ـــگ برون ـــتای بورن روس

هدررفت آب به دلیل کانال های انتقال آب 
یکـــی از اعضـــای شـــورای فعلـــی روســـتای مســـک در 
گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز بـــه مشـــکالت بیـــکاری و 
ـــد:  ـــی گوی ـــد و م ـــی کن ـــاره م ـــتا اش ـــود آب در روس کمب
بـــه دلیـــل خاکـــی بـــودن جـــوی هـــای آب، همـــان 

مقـــدار کـــم آب هـــم هـــدر مـــی رود. 
ــته  ــود آفـــت شـ ــه وجـ ــه بـ ــا توجـ ــی بـ ــد کیانـ محمـ
در درختـــان زرشـــک ادامـــه مـــی دهـــد: در بازدیـــد 
ـــی  ـــم پاش ـــت س ـــاورزی درخواس ـــاد کش ـــان جه کارشناس
ـــد ســـه عـــدد ســـمپاش  ـــم کـــه اعـــالم کردن عمومـــی دادی
بـــرای اداره خریـــداری شـــده و اعتبـــاری بـــرای خریـــد 

ســـم ندارنـــد. 
ـــال  ـــه انتق ـــه مشـــکالت موجـــود در زمین ـــا اشـــاره ب وی ب
ع  آب بـــه روســـتا هـــم مـــی افزایـــد: در آبرســـانی بـــه مـــزار
نیـــز مشـــکل داریـــم. وی بـــا توجـــه بـــه قالـــی بافـــی 
ـــده و  ـــروش آن را نابســـامان خوان ـــازار ف ـــی، ب برخـــی اهال

ـــه زار  ـــای دیم ـــوص زمین ه ـــد: در خص ـــی کن ـــح م تصری
ـــئوالن  ـــه مس ـــت ب ـــده اس ـــالم ش ـــی اع ـــتا مل ـــه در روس ک
ـــه ارث  ـــردم ب ـــاکان م ـــه از اجـــداد و نی ـــم ک ـــی گفتی متول
ـــن روســـتا اســـتثنا  ـــم در ای رســـیده اســـت و تقاضـــا کردی
قائـــل شـــوند ولـــی بنابراعـــالم مســـئوالن، قانـــون 
ـــیدگی  ـــای رس ـــه تقاض ـــن زمین ـــه در ای ـــود ک ـــوری ب کش
داریـــم. وی همچنیـــن از مســـئوالن میـــراث فرهنگـــی 
مـــی خواهـــد در جهـــت تبدیـــل روســـتای مســـک بـــه 
ـــه مـــی  ـــدام شـــود و ادام روســـتای هـــدف گردشـــگری اق
ـــاالی  ـــا عمـــر ب دهـــد: درختـــان گـــردو و ســـپیدار روســـتا ب
ـــک  ـــراط خش ـــرم خ ـــت ک ـــود آف ـــل وج ـــه دلی ـــال ب 500 س

ـــت. ـــده اس ش

دیوار ساحلی در اطراف رودخانه ایجاد شود
ــل  ــه دلیـ ــتا بـ ــه روسـ ــه رودخانـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ســـیالب هـــای فـــراوان تـــه نشـــین کـــرده و آبرســـانی 
ــتار  ــرده خواسـ ــه کـ ــکل مواجـ ــا مشـ ــات را بـ ــه باغـ بـ
رســـیدگی شـــده و مـــی افزایـــد: طـــی 2 مـــاه گذشـــته 
ـــه  ـــه ب ـــراف رودخان ـــاحلی در اط ـــوار س ـــاد دی ـــرای ایج ب
منابـــع طبیعـــی مراجعـــه کردیـــم کـــه اعـــالم کردنـــد 
ــاده  ــوص جـ ــن در خصـ ــم. وی همچنیـ ــه نداریـ بودجـ
ـــول  ـــه ط ـــگ ب ـــتا از بورن ـــاده روس ـــد: ج ـــی گوی ـــتا م روس
ــادف  ــن تصـ ــت و چندیـ ــرض اسـ ــم عـ ــر کـ 6 کیلومتـ
منجـــر بـــه مـــرگ در مســـیر آن رخ داده اســـت کـــه از 
ــم و در  ــیدگی داریـ ــای رسـ ــی تقاضـ ــئوالن متولـ مسـ

صـــورت امـــکان پهـــن تـــر شـــود. 

اجرای طرح هادی در سه مرحله 
اســـالمی  انقـــالب  مســـکن  بنیـــاد  اداره  رئیـــس 
ـــا  ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب ـــان در پاس ـــتان درمی شهرس
ـــک  ـــتای مس ـــادی در روس ـــرح ه ـــرای ط ـــوص اج در خص
مـــی گویـــد: طـــرح هـــادی در ســـال هـــای 84 ، 88 و 
89 بـــا هزینـــه کـــرد 148 میلیـــون تومـــان اجـــرا شـــد. 
ـــع زیرســـازی  ـــر مرب ـــی دهـــد: 8945 مت ـــه م ـــی ادام غالم
و آســـفالت، 445 مترطـــول جـــوی ســـنگی، 300 مترمربـــع 
ـــتا  ـــک در روس ـــدول ت ـــع ج ـــر مرب ـــنگی و 300 مت کانیوس
ـــار  ـــص اعتب ـــت تخصی ـــری جه ـــد. وی از پیگی ـــرا ش اج
ـــکن در  ـــاد مس ـــد: بنی ـــی کن ـــالم م ـــد و اع ـــی ده ـــر م خب
ـــت اجـــرای  ـــل جه ـــی کام ـــار، آمادگ ـــن اعتب صـــورت تامی

زیرســـازی و آســـفالت را دارد. 

اعطای تسهیالت قرض الحسنه 20 میلیون تومانی 
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه اختصـــاص تســـهیالت 
در جهـــت ســـاخت وســـاز اصولـــی مـــی گویـــد: کشـــور 
ایـــران یکـــی از ســـانحه خیزتریـــن کشـــورهای جهـــان 
و در معـــرض حوادثـــی از قبیـــل ســـیل، طوفـــان 
و زلزلـــه بـــه شـــمار  مـــی رود و هـــر ســـاله بســـیاری 
از ســـکونتگاه های ایـــران را بـــه ویـــژه در مناطـــق 
روســـتایی تهدیـــد مـــی کنـــد. وی ادامـــه مـــی دهـــد: 
تعـــداد زیـــادی از واحدهـــای مســـکونی روســـتایی 
شهرســـتان خشـــت و گلـــی اســـت کـــه در مقابـــل 
ـــاد  ـــد: بنی ـــی کن ـــالم م ـــی اع ـــدارد. غالم ـــوادث دوام ن ح
ـــون  ـــغ 20 میلی ـــر واحـــد مســـکونی مبل ـــرای ه مســـکن ب
تومـــان تســـهیالت قـــرض الحســـنه بـــا کارمـــزد 5 
ـــرار  ـــردم ق ـــار م ـــاله در اختی ـــت 15 س ـــاز پرداخ ـــد و ب درص

می دهـــد. 
ـــه ســـاخت و  ـــد کـــه مـــردم از هـــر گون وی تاکیـــد مـــی کن
ـــازی  ـــاوم س ـــا مق ـــا ب ـــد ت ـــودداری کنن ـــی خ ـــاز غیرفن س
ـــیل،  ـــی از س ـــنگین ناش ـــارت س ـــروز خس ـــاهد ب ـــر ش دیگ
ـــد:  ـــی کن ـــح م ـــیم. وی تصری ـــه و ... نباش ـــان ، زلزل طوف
ـــارت  ـــدون نظ ـــتاها ب ـــازها در روس ـــاخت وس ـــی از س برخ
ـــه ســـاخت انجـــام مـــی شـــود کـــه در ایـــن  و صـــدور پروان
زمینـــه بایـــد بخشـــداری و دهیـــاری روســـتاها برایـــن 

ـــند.  ـــته باش ـــتمر داش ـــق و مس ـــارت دقی ـــم نظ ـــر مه ام

طغیان آفات در شهرستان درمیان مشهودتر است 
مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان نیـــز در 
پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا مـــی گویـــد: طغیـــان 
ـــالی  ـــی خشکس ـــف در پ ـــای مختل ـــاری ه ـــات و بیم آف
هـــای اخیـــر تبدیـــل بـــه یـــک مشـــکل ملـــی گشـــته 
اســـت کـــه در اســـتان خراســـان جنوبـــی و علـــی 
الخصـــوص شهرســـتان درمیـــان بـــه دلیـــل ســـایر 

ــت.   ــهودتر اسـ ــا مشـ ــت هـ محرومیـ
ـــن  ـــد: در بی ـــی ده ـــه م ـــدی ادام ـــان احم ـــد ضیائی وحی
ایـــن مشـــکالت، آفـــات چوبخـــوار درختـــان میـــوه و 
ـــان  ـــتان درمی ـــک در شهرس ـــور زرش ـــای نوظه ـــاری ه بیم
یکـــی از بزرگتریـــن مخاطـــرات کشـــاورزی شهرســـتان 
ــور از  ــکل و عبـ ــن مشـ ــا ایـ ــه بـ ــد و مقابلـ ــی باشـ مـ
ـــان  ـــکاری کل مردم ـــاد و هم ـــد اتح ـــران نیازمن ـــن بح ای

درمیـــان مـــی باشـــد. 

جهادکشاورزی در کنار کشاورزان 
وی بیـــان مـــی کنـــد: جهـــاد کشـــاورزی در کنـــار 
ـــال  ـــه در ح ـــن جبه ـــدم ای ـــط مق ـــه در خ ـــاورزانی ک کش

مقابلـــه بـــا ایـــن مشـــکالت هســـتند ایســـتاده اســـت 
ــات در کل  ــن آفـ ــا ایـ ــه بـ ــرای مقابلـ ــی را بـ و اقداماتـ

ــت.  ــام داده اسـ ــتان انجـ شهرسـ
ـــث  ـــه در بح ـــورت گرفت ـــات ص ـــه اقدام ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــا  ـــارزه ب ـــد: اولیـــن قـــدم در مب شناســـایی آفـــت مـــی گوی
ـــا  ـــاد کشـــاورزی ب یـــک آفـــت شناســـایی آن اســـت و جه
ـــه هـــای فرمونـــی در کل ســـطح  ـــواع تل تهیـــه و نصـــب ان
ــات  ــی از آفـ ــود برخـ ــدم وجـ ــود و عـ ــتان، وجـ شهرسـ

ـــت.  ـــرده اس ـــد ک ـــتان رص ـــوار را در شهرس چوبخ
وی در بحـــث کانـــون یابـــی نقـــاط آلـــوده اعـــالم 
ـــری  ـــه کارگی ـــا ب ـــاورزی ب ـــاد کش ـــت جه ـــد: مدیری می کن
چهـــار نفـــر کارشـــناس ناظـــر گیاهپزشـــک و بررســـی 
ـــه  ـــت ب ـــه آف ـــوده را ک ـــاط آل ـــتان، نق ـــات شهرس کل باغ

حالـــت طغیانـــی درآمـــده مشـــخص کـــرده اســـت. 
ضیائیـــان احمـــدی بـــا توجـــه بـــه انجـــام عملیـــات 
ترویـــج و آمـــوزش از برگـــزاری کالس هـــای آموزشـــی 
ـــی جهـــت آمـــوزش و آگاهســـازی  ـــه نقـــاط طغیان در کلی
کشـــاورزان خبـــر مـــی دهـــد و بیـــان مـــی کنـــد: 
همچنیـــن پهنـــه بنـــدی کل شهرســـتان و اختصـــاص 
ــده  ــام شـ ــه انجـ ــر پهنـ ــه هـ ــناس بـ ــک کارشـ دادن یـ
ـــناس  ـــاورزان دارای کارش ـــه کل کش ـــوری ک ـــه ط ـــت ب اس

ترویـــج هســـتند. 
ــی  ــات پیش آگاهـ ــام عملیـ ــه انجـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
مـــی گویـــد: توزیـــع اطالعیـــه و اطـــالع رســـانی در کل 
ــاورزان از  ــه کشـ ــور آگاهـــی کلیـ ــه منظـ ــتان بـ شهرسـ

وضعیـــت بحرانـــی موجـــود انجـــام شـــد. 
ــد  ــث پدافنـ ــان در بحـ ــاورزی درمیـ ــاد کشـ ــر جهـ مدیـ
ـــگ  ـــکاری تنگاتن ـــد: هم ـــی کن ـــالم م ـــز اع ـــل نی غیرعام
ـــر  ـــل خط ـــتای تحلی ـــل در راس ـــد غیرعام ـــتاد پدافن ـــا س ب
ـــل  ـــد غیرعام ـــه پدافن ـــه کمیت ـــوط ب و آلودگـــی هـــای مرب

ـــت.  ـــورت گرف ص

مکاتبه با ستاد بحران 
ـــد:  ـــا ســـتاد بحـــران می گوی ـــه ب ـــه مکاتب ـــا اشـــاره ب وی ب
بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت نامســـاعد اقتصـــادی مـــردم 
شهرســـتان و خـــرده مالکـــی بـــودن باغـــات ایـــن 
ـــک  ـــرای کم ـــارات ب ـــذب اعتب ـــوص ج ـــتان در خص شهرس

بـــه کشـــاورزان اقـــدام شـــده اســـت. 
ـــه در خصـــوص  ـــا وزارتخان وی همچنیـــن از هماهنگـــی ب
بازدیـــد مقـــام هـــای تـــراز اول وزارت بـــرای رســـاندن 
صـــدای کشـــاورزان ایـــن شهرســـتان بـــه گـــوش آنـــان 
خبـــر مـــی دهـــد و مـــی گویـــد: تســـهیالت کـــم بهـــره 
ـــرکت  ـــیس ش ـــوص تاس ـــن در خص ـــان کارآفری ـــه جوان ب

ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــز پرداخ ـــاوره ای نی ـــات مش خدم
ــم  ــاورزان هـ ــد: کشـ ــی کنـ ــد مـ ــن تاکیـ وی همچنیـ
بـــه عنـــوان ســـربازان خـــط حملـــه شایســـته اســـت 
اقداماتـــی را انجـــام دهنـــد. وی رعایـــت بهداشـــت 
ـــد  ـــتا و متقاع ـــده روس ـــا ش ـــات ره ـــایی باغ ـــاغ، شناس ب
ـــه درختانشـــان،  ـــرای رســـیدگی ب ـــاغ ب ـــان ب ـــردن صاحب ک
ـــرد  ـــی الخصـــوص کارب ـــان عل ـــه درخت ـــه تغذی رســـیدگی ب
کـــود پتاســـیم، شـــرکت در فعالیـــت هـــای ترویجـــی 
ــاط  ــایی و در ارتبـ ــاورزی، شناسـ ــاد کشـ آموزشـــی جهـ
ـــب  ـــود و ترغی ـــتای خ ـــه روس ـــناس پهن ـــا کارش ـــودن ب ب
ـــرای تاســـیس  ـــه ب ـــا منطق ـــای کار روســـتا ی ـــان جوی جوان
شـــرکت خدمـــات فنـــی مشـــاوره ای را از جملـــه 
ــاورزان  ــد کشـ ــه بایـ ــد کـ ــی کنـ ــالم مـ ــی اعـ اقداماتـ
ـــاد  ـــر جه ـــالوه ب ـــد: ع ـــی ده ـــه م ـــد. وی ادام ـــام دهن انج
کشـــاورزی کـــه در خدمـــت کشـــاورزان و باغـــداران 
اســـت رســـانه هـــای جمعـــی و روزنامـــه هـــا نیـــز در 
ـــردم  ـــه م ـــانی ب ـــالع رس ـــازی و اط ـــگ س ـــتای فرهن راس
ـــا  ـــی ایف ـــش مهم ـــش رو نق ـــکالت پی ـــوص مش در خص
ــات از  ــع آوری اطالعـ ــا جمـ ــا بـ ــانه هـ ــد، رسـ می کننـ
ـــد  ـــه هدفشـــان و نق ـــی جامع ـــف اجتماع ـــات مختل طبق
و بررســـی اطالعـــات بدســـت آمـــده و نتیجـــه گیـــری 
کارآمـــد کمـــک مهمـــی بـــه پیشـــرفت جامعـــه مـــی 

کننـــد. 

مهمترین عوامل تشدید کننده بحران 
ـــاورزی،  ـــاد کش ـــارات جه ـــود اعتب ـــد: کمب ـــد کن وی تاکی
نبـــود شـــرکت هـــای خدمـــات فنـــی مشـــاوره ای، باغـــات 
رهـــا شـــده، کشـــاورزان آفتـــاب نشـــین و رســـانه های 
ـــران  ـــده بح ـــدید کنن ـــل تش ـــن عوام ـــه، مهمتری ـــم توج ک

ـــتند.  ـــده هس ـــاد ش ایج

ایجاد سازه گابیونی در انتظار تخصیص اعتبار 
ـــتان  ـــزداری شهرس ـــی و آبخی ـــع طبیع ـــس اداره مناب رئی
درمیـــان نیـــز در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا 
ـــرل  ـــی و کنت ـــاد گال ـــری از ایج ـــت جلوگی ـــد: جه می گوی
ـــال  ـــک در س ـــتای مس ـــی روس ـــه فصل ـــایش رودخان فرس
ـــزداری  ـــرح آبخی ـــل ط ـــات از مح ـــت قن 92-91 در باالدس
و کنتـــرل و بهـــره وری از ســـیالب، ســـازه خاکـــی بـــه 

ـــد.  ـــرا ش ـــب اج ـــر مکع ـــم 11800 مت حج
ــن  ــد: در همیـ ــی دهـ ــه مـ ــی زاده ادامـ ــدی حاجـ مهـ
ـــازه ای  ـــز س ـــالجاری نی ـــاده 180 س ـــارات م ـــتا در اعتب راس
گابیونـــی بـــه حجـــم 250متـــر مکعـــب در باالدســـت 
ـــص  ـــورت تخصی ـــه در ص ـــده ک ـــی ش ـــش بین ـــوزه پی ح
ـــد: امـــور  ـــار اجـــرا خواهـــد شـــد وی تصریـــح مـــی کن اعتب
مربـــوط بـــه بســـتر و حریـــم رودخانـــه هـــا در حیطـــه 

وظایـــف ســـازمانی ایـــن اداره نمـــی باشـــد. 

معترضین به قانون ملی شدن اراضی

 به دادگستری استان مراجعه کنند
وی همچنیـــن در خصـــوص اعتراضـــات ناشـــی از 
اجـــرای مـــاده 2 قانـــون حفـــظ و حمایـــت از منابـــع 
طبیعـــی و ذخایـــر جنگلـــی اعـــالم مـــی کنـــد: در 
ـــی  ـــات ناش ـــه اعتراض ـــیدگی ب ـــع رس ـــر مرج ـــال حاض ح
از ملـــی شـــدن اراضـــی، شـــعبه ویـــژه مســـتقر در 
ـــن  ـــه معترضی ـــد ک ـــی باش ـــتان م ـــز اس ـــتری مرک دادگس
ـــی  ـــودن اراض ـــی ب ـــان از مل ـــس از اطمین ـــد پ ـــی توانن م
ـــات  ـــه اعتراض ـــا ب ـــد ت ـــه کنن ـــور مراجع ـــعب مذک ـــه ش ب

رسیدگی شـــود. 

»مسک«؛ کلکسیون جاذبه های گردشگری
حمام روستا به موزه تبدیل شود

3
انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

ـــبان در  ـــر کاس ـــون اکث ـــود چ ـــته ش ـــک برداش ـــمت گزی ـــه س ـــوار ب ـــا بل ـــالم. لطف ...915 س
خیابـــان غدیـــر هســـتند و فکـــر نمـــی کنـــم آن چنـــان بلـــواری الزم بـــود کـــه خیابـــان 

ـــود. ـــته ش ـــر بس غدی

ـــان  ـــای خیاب ـــال پیاده روه ـــه ح ـــری  ب ـــا فک ـــرم. لطف ـــهردار محت ـــت ش ـــالم خدم ...915 س
ـــوز خاکـــی اســـت. ـــازار اســـدیه هن ـــز ب ـــد. مرک ـــام حســـین)ع( بکنی ام

...915 در هـــر مســـجدی یـــک گـــروه از ســـاکنین آن محلـــه هـــا تشـــکیل و مشـــکالت 
ــوان  ــهرداری دارد میتـ ــه شـ ــه ای کـ ــع و بودجـ ــه منبـ ــه بـ ــا توجـ ــود. بـ ــت شـ یادداشـ

برنامه ریـــزی کـــرد. شـــورا در ایـــن کار بایـــد پیـــش قـــدم شـــود.

...915 اعضـــای محتـــرم شـــورای شـــهر اســـدیه! انتظـــار مـــی رود جلســـات تخصصـــی 
بیشـــتری برگـــزار شـــود.

ـــه  ـــی جلس ـــر از گاه ـــود و ه ـــکیل ش ـــزرگان تش ـــان و ب ـــروه از جوان ـــک کارگ ـــر ی ...915 اگ
مشـــورتی بـــا شـــهردار و شـــورا داشـــته باشـــند بهتریـــن کار هســـت کـــه هـــم شـــهردار 
ــد و  ــرح کننـ ــان را مطـ ــه مشکالتشـ ــای جلسـ ــم اعضـ ــد و هـ ــان کنـ ــکالت را بیـ مشـ

تصمیمـــات کارســـاز گرفتـــه شـــود.

...915 ســـالم خدمـــت فرمانـــدار محتـــرم شهرســـتان درمیـــان جنـــاب مهنـــدس 
ــه  ــبت بـ ــان نسـ ــتان درمیـ ــزی شهرسـ ــش مرکـ ــاب بخـ ــتای نوغـ ــیری زاده. روسـ بشـ
ـــد. ـــی بفرمایی ـــتری حضرتعال ـــاعدت بیش ـــدارد. مس ـــی ن ـــات رفاه ـــاکن، خدم ـــت س جمعی

ـــخگو  ـــئوالن پاس ـــدیه مس ـــی در اس ـــای تلویزیون ـــبکه ه ـــع ش ـــورد وض ـــالم در م ...915 س
ـــود؟ ـــی ش ـــش نم ـــما پخ ـــد و ش ـــا، امی ـــای تماش ـــبکه ه ـــرا ش ـــند. چ باش

ـــردارد؛  ـــکار ب ـــالن بی غ التحصی ـــار ـــال ف ـــه ح ـــری ب ـــرورش فک ـــوزش و پ ـــا آم ...915 لطف
ــرد.  ــی گیـ ــرورش مـ ــوزش و پـ ــط آمـ ــده را فقـ ــته بنـ ــه رشـ ــت کـ ــن چیسـ ــاه مـ گنـ
ــتخدام  ــریفاتی دارد و اسـ ــه تشـ ــتر جنبـ ــود بیشـ ــی شـ ــزار مـ ــه برگـ ــی کـ آزمون هایـ
ـــوند. در  ـــی ش ـــرورش م ـــوزش و پ ـــراردادی وارد آم ـــورت ق ـــه ص ـــه ب ـــت ک ـــی اس نیروهای

صورتـــی کـــه بـــه معلـــم نیـــاز دارنـــد. لطفـــا فکـــری برداریـــد.

ـــد  ـــح دهن ـــان توضی ـــی درمی ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــاد کش ـــه جه ـــت ک ـــوب اس ...915 خ
ـــد؟ ـــرده ان ـــردم ک ـــه م ـــی ب ـــه خدمت ـــتغال چ ـــد و اش ـــال تولی ـــه در س ک

ـــای  ـــن احی ـــادر و همچنی ـــت م ـــه محب ـــرم)ص( ب ـــر اک ـــاره پیامب ـــه اش ـــه ب ـــا توج ...915 ب
ـــهر  ـــر ش ـــادری ب ـــق م ـــه ح ـــرو ک ـــتای س ـــی روس ـــرف اهال ـــدآباد از ط ـــتای اس ـــه روس اولی
ـــی  ـــارس منته ـــج ف ـــوار خلی ـــی بل ـــه راه ـــه س ـــه ب ـــرو ک ـــاده س ـــد و ج ـــروز دارن ـــدیه ام اس
می گـــردد بـــه شـــورا و شـــهرداری محتـــرم پیشـــنهاد مـــی شـــود، میدانـــی بـــا شـــعاع 
ـــدان  ـــه فرزن ـــت هم ـــا رضای ـــود ت ـــذاری ش ـــاد و نامگ ـــادر ایج ـــدان م ـــام می ـــه ن ـــیع ب وس
ـــدیه  ـــهر اس ـــذار ش ـــه بنیانگ ـــان ک ـــرو و طاغ ـــتای س ـــی روس ـــادر و اهال ـــام واالی م ـــه مق ب

ـــد. ـــهردار برس ـــورا و  ش ـــای ش ـــر اعض ـــمع و نظ ـــه س ـــه ب ـــد ک ـــردد. باش ـــل گ ـــد حاص بودن

...915 ســـالم، از اینکـــه اخبـــار و اطالعـــات شهرســـتان درمیـــان و مشـــکالت مـــردم را 
بـــه گـــوش مســـؤلین مـــی رســـانید تشـــکر وقدردانـــی مـــی کنـــم بـــه امیـــد روزی کـــه 
ـــالش  ـــعی و ت ـــرزی س ـــتان م ـــن شهرس ـــی ای ـــود و در آبادان ـــرف ش ـــردم برط ـــکالت م مش

ـــود. ـــتری ش بیش

...915 ســـالم خدمـــت شـــهردار خســـته نباشـــید. مســـکن مهـــر تمـــام کوچـــه هایـــش 
ـــک طرفـــش مســـکن بهزیســـتی و طـــرف دیگـــرش  ـــه ی آســـفالت شـــده بجـــر  کوچـــه ای ک
ســـایت مســـکن اســـت. جـــدول کشـــی هـــم شـــده. گـــرد و خـــاک ســـاکنانش را آزار 
می دهـــد اگـــر ان شـــاء ا... بارندگـــی شـــود دیگـــر اصـــال نمـــی شـــود راه رفـــت. لطفـــا 

ـــکر ـــا تش ـــد. ب ـــیدگی کنی رس

...915 ســـالم مهنـــدس عابدینـــی! خســـته نباشـــید. حتمـــا بـــا نیـــروی جوانـــی و تخصـــص 
و تعهـــد شـــما مـــردم شـــاهد خیلـــی کارهـــا خواهنـــد بـــود. چـــرا کـــه بـــا نهایـــت کارشناســـی 
ـــرلوحه  ـــری س ـــورت و همفک ـــل مش ـــتید. اص ـــا هس ـــرح ه ـــا و ط ـــروژه ه ـــر پ ـــت پیگی و دق

ـــود. ـــر در مدیریتـــش خواهـــد ب پیشـــرفت هـــر مدی

...915 ســـالم آقـــای شـــهردار! جـــاده ســـالمت مـــکان تفریحـــی خوبـــی اســـت ولـــی 
ـــرای  ـــز ب ـــازی نی ـــباب ب ـــا اس ـــدارد. لطف ـــتی ن ـــرویس بهداش ـــده و س ـــزرگ ش ـــش ب درختان

کـــودکان گذاشـــته شـــود.

...915 روســـتای آنیـــک از بخـــش قهســـتان چنـــد ســـال اســـت فاقـــد آب آشـــامیدنی 
ــراه و  ــن همـ ــی تلفـ ــن دهـ ــرد. آنتـ ــی گیـ ــبکه مـ ــط 4شـ ــون فقـ ــد و تلویزیـ می باشـ

اینترنـــت نیـــز ضعیـــف اســـت.

پیام شهروند

نحوه صداکردن همسر

ــد  ــدا کننـ ــرا را صـ ــرت زهـ ــتند حضـ ــی خواسـ ــه مـ ــت کـ ــر وقـ ــی )ع( هـ ــرت علـ حضـ
می فرمودنـــد:

*نفســـی لـــک الفـــدا )جـــان علـــی بـــه فدایـــت(، حبیبتـــی زهـــرا، بنـــت رســـول ا... و 
ـــان.  ـــرا ج زه

و جوابی که از حضرت زهرا می شنیدند:
*روحی لک الفدا )روحم به فدایت علی(، ابوتراب، ابالحسن و علی جان.

ـــخصیت  ـــی ش ـــت و نوع ـــراز محب ـــرای اب ـــیوه ب ـــن ش ـــرد، بهتری ـــردن زن و م ـــا صداک زیب
ـــت. ـــل اس ـــرف مقاب ـــه ط دادن ب

پیامبر اکرم)ص(:
ـــی از  ـــد، یک ـــی کن ـــص م ـــری خال ـــاره دیگ ـــخص را درب ـــت ش ـــه محب ـــت ک ـــز اس ـــه چی س
ـــندد. ـــی پس ـــه وی م ـــد ک ـــدا بزن ـــمی ص ـــه اس ـــل را ب ـــرف مقاب ـــه ط ـــت ک ـــن اس ـــا ای آن ه

خانم ها بخوانند
مردان از این خصوصیات در زنان بدشان می آید:                                                                                           

*به سر و وضع خود نرسند.
*خود را دست کم بگیرند.

*فکر کنند همه چیز را می دانند.
*میل شدید برای تغییر دادن مردها دارند.

*حسادت و وابستگِی زیادی دارند.

*زنانی که خصوصیات زنانه ندارند.
*زنانی که زیاده از حد نگران ظاهرشان هستند.

* زنانی که به شدت مادی گرا هستند.

  توصیه

بیش از 30 اثر تاریخی، 
طبیعی و معنوی در مسک 
وجود دارد
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درمیان امروز – دهقانی 

ـــا درمیـــان امـــروز از ســـختی  جمعـــی از راننـــدگان پایـــه یـــک شهرســـتان درمیـــان در گفتگـــو ب
ـــتند و  ـــان دور هس ـــه هایش ـــه از خان ـــی ک ـــب های ـــا و ش ـــد، روزه ـــی گوین ـــان م ـــای کارش ه
ـــت  ـــه گذش ـــه ای ک ـــروز، هفت ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ـــوند. ب ـــی ش ـــا م ـــاده ه ـــراه ج ـــار و هم ی
ـــوی  ـــن مناســـبت در گفتگ ـــه همی ـــود ب ـــذاری شـــده ب ـــدگان نامگ ـــل و رانن ـــه حمـــل و نق هفت
ـــا چنـــد تـــن از راننـــدگان شهرســـتان درمیـــان، پـــای درد دل آنـــان نشســـتیم تـــا از  صمیمـــی ب
ســـختی هـــای کارشـــان و خواســـته هایشـــان بگوینـــد. خســـته دالنـــی کـــه بســـیاری از مواقـــع 
ـــی  ـــی م ـــا رانندگ ـــه در جاده ه ـــق و عالق ـــا عش ـــی و ب ـــم پوش ـــان چش ـــوق ش ـــق و حق از ح
ـــزان  ـــدن می ـــر ش ـــا، کمت ـــاده ه ـــودن ج ـــرض ب ـــم ع ـــون و ک ـــفالت داغ ـــدگان از آس ـــد. رانن کنن
ـــه ســـختی کار و نداشـــتن  ـــا توجـــه ب ـــودن ســـطح حقـــوق ب شـــارژ کارت هـــای ســـوخت، کـــم ب

ـــد.  ـــه دارن ـــا گالی ـــگاه ه ـــی جای ـــوخت آزاد در برخ کارت س

حقوق دریافتی کفاف هزینه ها را نمی کند 
یکـــی از راننـــدگان کـــه در یکـــی از ادارات شهرســـتان درمیـــان مشـــغول بـــه کار اســـت در 
گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز مـــی گویـــد: قـــرارداد مـــا در قالـــب مشـــاغل کارگـــری موقـــت 
)طرحـــی( اســـت کـــه بـــا اداره بســـته مـــی شـــود و از مســـئوالن مـــی خواهیـــم قـــرارداد 
ـــا  ـــم و ی ـــوق برخورداری ـــل حق ـــه از حداق ـــرا ک ـــد چ ـــت بدهن ـــر وضعی ـــاری تغیی ـــه ج ـــا را ب م
ـــان  ـــا بی ـــد نامـــش درج نشـــود ب ـــی خواه ـــه م ـــد. وی ک ـــش دهن ـــوق را افزای ـــه حق ســـطح پای
ـــزل  ـــه من ـــت کرای ـــد باب ـــه 180 هـــزار تومـــان از حقوقـــش را بای اینکـــه مســـتاجر اســـت و ماهان
ـــی از  ـــد: یک ـــه می ده ـــد، ادام ـــخگو باش ـــم پاس ـــدش را ه ـــای 5 فرزن ـــته ه ـــردازد و خواس بپ
ـــک  ـــه ی ـــتم هزین ـــا توانس ـــود و تنه ـــل ب ـــال تحصی ـــور در ح ـــام ن ـــگاه پی ـــم در دانش فرزندان
ـــال  ـــه از س ـــد. وی ک ـــراف بده ـــگاه انص ـــد از دانش ـــور ش ـــردازم و مجب ـــش را بپ ـــال تحصیل س
74 گواهینامـــه گرفتـــه و تـــا قبـــل از ســـال 83 بـــا کامیـــون هـــای شـــخصی در حـــال کار 
ـــیون  ـــازاد از کمیس ـــول م ـــری پ ـــای بارب ـــرکت ه ـــان ش ـــی دارد: آن زم ـــار م ـــت، اظه ـــوده اس ب
راننـــدگان مـــی گرفتنـــد کـــه بیمـــه هایمـــان را واریـــز کننـــد ولـــی ایـــن کار را نکردنـــد و زمانـــی 
ـــویم و از  ـــاکی ش ـــد ش ـــه بای ـــد ک ـــا گفتن ـــه م ـــم ب ـــه کردی ـــی مراجع ـــن اجتماع ـــه تامی ـــه ب ک

ـــدم.  ـــرف ش ـــن کار منص ای

توصیه به رانندگان
وی کـــه 14 ســـال ســـابقه بیمـــه دارد و عمـــرش را در جـــاده هـــا و رانندگـــی بـــا ماشـــین 
ـــاز را  ـــبقت مج ـــرعت و س ـــد س ـــی کن ـــه م ـــدگان توصی ـــه رانن ـــت ب ـــرده اس ـــپری ک ـــنگین س س
ـــان  ـــان اطمین ـــه ش ـــیله نقلی ـــودن وس ـــالم ب ـــتان از س ـــام زمس ـــد، در ای ـــت کنن ـــاده رعای در ج
ـــدارهای  ـــه هش ـــند، ب ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــتانی را ب ـــزات زمس ـــه تجهی ـــد، کلی ـــل کنن حاص
پلیـــس و راهـــداران در ســـطح جـــاده هـــا توجـــه کننـــد، بـــا صبـــر و حوصلـــه و گذشـــت 

رانندگـــی کـــرده و قوانیـــن و مقـــررات را رعایـــت کننـــد. 

تاکید بر استفاده از نیروهای بومی 

ـــتان  ـــای تابس ـــروز از گرم ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــان در گفتگ ـــدگان ادارات درمی ـــر از رانن ـــی دیگ یک
ـــد و  ـــاری ندارن ـــر و بخ ـــه کول ـــی ک ـــای قدیم ـــین ه ـــد و ماش ـــی گوی ـــتان م ـــرمای زمس و س
ـــه  ـــی ک ـــد. عابدین ـــه ده ـــه کارش ادام ـــان ب ـــی اش همچن ـــذران زندگ ـــرای گ ـــت ب ـــور اس مجب
ـــن  ـــد: ش ـــی ده ـــه م ـــذرد، ادام ـــی گ ـــک او م ـــه ی ـــه پای ـــت گواهینام ـــان دریاف ـــال از زم 10 س
ریـــزی و پخـــش آســـفالت را در جـــاده هـــای در حـــال ســـاخت در تابســـتان و برف روبـــی 
ـــورت  ـــد در ص ـــی خواه ـــم. وی از اداره کل م ـــی دهی ـــام م ـــتان انج ـــی را در زمس ـــن پاش و ش
امـــکان، راننـــدگان را در محـــل زندگـــی شـــان نگـــه دارنـــد و از نیروهـــای بومـــی منطقـــه 
اســـتفاده کننـــد تـــا از خطـــرات جـــاده در زمـــان ایـــاب و ذهـــاب بـــه محـــل کار در امـــان 

ـــند.  باش

نوع قرارداد ما را تغییر دهند 
ـــاف  ـــه کف ـــد ک ـــی گوی ـــری اش م ـــوق کارگ ـــل دارد از حق ـــال تحصی ـــد در ح ـــه فرزن ـــه س وی ک
ـــه  ـــم ک ـــی خواهی ـــه م ـــئوالن مربوط ـــد: از مس ـــی کن ـــان م ـــد و بی ـــی ده ـــی را نم ـــرج زندگ خ
ـــی  ـــای زندگ ـــه ه ـــل هزین ـــم حداق ـــا بتوانی ـــد ت ـــر دهن ـــاری تغیی ـــه ج ـــا را ب ـــرارداد م ـــوع ق ن
ـــوع  ـــاس ن ـــدگان براس ـــای رانن ـــوق ه ـــت حق ـــاوت در پرداخ ـــم. وی از تف ـــن کنی ـــود را تامی خ

قراردادشـــان خبـــر مـــی دهـــد و اعـــالم مـــی کنـــد: پرداخـــت پـــاداش ، اضافـــه کار و حـــق 
ـــا  ـــل 400 ت ـــاوت حداق ـــا تف ـــده ه ـــر رانن ـــا دیگ ـــا ب ـــرارداد م ـــوع ق ـــاس ن ـــا براس ـــت م ماموری

ـــی دارد.  ـــزار تومان 500 ه

وضعیت کمرشکن 
ـــه و 24  ـــه یـــک شهرســـتان کـــه از ســـال 72 گواهینامـــه گرفت ـــده هـــای پای یکـــی دیگـــر از رانن
ـــا درمیـــان امـــروز مـــی گویـــد: پایـــه حقـــوق مـــا کـــم اســـت  ســـال ســـابقه کار دارد، در گفتگـــو ب
ـــی  ـــق مرخص ـــه ح ـــکاری ب ـــود. گل ـــی ش ـــت نم ـــل پرداخ ـــا کام ـــه کاری م ـــت و اضاف و ماموری
ـــر 3-2  ـــه دیگ ـــاس کار ک ـــش و لب ـــق کف ـــده و ح ـــت نش ـــه پرداخ ـــد ک ـــی کن ـــاره م ـــش اش های
ســـالی مـــی شـــود کـــه نمـــی دهنـــد. وی ایـــن وضعیـــت را بـــا داشـــتن 50 ســـال ســـن، 
ـــوق کارمـــان خـــرج  ـــا حداقـــل حق ـــد ب ـــد و ادامـــه مـــی دهـــد: بای کمرشـــکن توصیـــف مـــی کن

ـــم.  ـــه را بدهی ـــه خان ـــد و کرای ـــل فرزن تحصی

کارگرانی که در ماه آخر سال، کارمند می شوند! 
وی بـــا اشـــاره بـــه پایـــان ســـال کـــه زمـــان پرداخـــت پـــاداش و عیـــدی اســـت، اعـــالم 
ـــود  ـــی ش ـــت م ـــری پرداخ ـــوق کارگ ـــاس حق ـــا براس ـــوق م ـــاه حق ـــن م ـــر بهم ـــا آخ ـــد: ت می کن
ـــال  ـــن س ـــت بهتری ـــا گذش ـــود را ب ـــد. وی خ ـــی بینن ـــد م ـــم کارمن ـــه چش ـــا را ب ـــفند م و در اس
هـــای عمـــرش فـــردی بـــدون پشـــتوانه مـــی دانـــد کـــه دیگـــر انگیـــزه ای بـــرای کار در او 
ـــوع  ـــر ن ـــد و اگ ـــی کنن ـــد م ـــال تمدی ـــه س ـــال ب ـــا را س ـــرارداد م ـــد: ق ـــی ده ـــه م ـــده و ادام نمان

ـــد.  ـــد ش ـــل خواه ـــکالتمان ح ـــی از مش ـــد بخش ـــر کن ـــاری تغیی ـــه ج ـــان ب قراردادم

جاده های کم عرض و برخورد آینه های بغل خودروها 
یکـــی از راننـــده هـــای کارخانـــه ســـیمان کـــه ســـاکن اســـدیه اســـت نیـــز در گفتگـــو بـــا 
ـــه  ـــه گالی ـــاد سربیش ـــین آب ـــگاه حس ـــا پاس ـــدیه ت ـــاده از اس ـــت ج ـــروز از وضعی ـــان ام درمی
دارد و مـــی گویـــد: جـــاده کـــم عـــرض اســـت و بـــرای ماشـــین هـــای ســـواری مناســـب 
ـــی  ـــد: زمان ـــی ده ـــه م ـــت، ادام ـــی اس ـــی کف ـــده تریل ـــه رانن ـــق آذری ک ـــد. عبدالخال می باش
کـــه دو ماشـــین ســـنگین از کنـــار هـــم مـــی خواهنـــد از ایـــن جـــاده عبـــور کننـــد آینـــه 
ـــون  ـــه 3 میلی ـــر آین ـــکنند و ه ـــی ش ـــد و م ـــی کنن ـــر م ـــم گی ـــه ه ـــا ب ـــین ه ـــل ماش ـــای بغ ه
ـــر در  ـــاه اخی ـــات 2 م ـــه تصادف ـــم. وی ب ـــض کنی ـــد تعوی ـــه بای ـــت ک ـــان اس ـــزار توم و 500 ه
ـــد  ـــی کن ـــاره م ـــاده اش ـــودن ج ـــرض ب ـــم ع ـــل ک ـــه دلی ـــتگرد ب ـــا دس ـــینا ت ـــس مس ـــیر طب مس

ـــی خواســـتم از  ـــش م ـــه پی ـــک هفت ـــد: ی ـــی گوی ـــا شـــده و م ـــث برخـــورد ماشـــین ه ـــه باع ک
ـــین  ـــورد دو ماش ـــث برخ ـــه باع ـــود ک ـــاده ب ـــه ای در ج ـــه چال ـــرم ک ـــبقت بگی ـــین س ـــک ماش ی

ـــد.  ـــان ش ـــای خودروهایم ـــه ه ـــتن آین و شکس

ترکیدن الستیک خودرو در چاله ها 
وی بیـــان مـــی کنـــد: آســـفالت جـــاده از کارخانـــه ســـیمان باقـــران واقـــع در گزیـــک تـــا طبـــس 
مســـینا و از دســـتگرد طبـــس مســـینا تـــا پاســـگاه حســـین آبـــاد هـــم داغـــون شـــده و بعضـــی 
ـــی  ـــر م ـــه گی ـــل چال ـــتیک داخ ـــم الس ـــی پیچانی ـــان را م ـــی فرم ـــه وقت ـــده ک ـــود ش ـــاط گ از نق
ـــه او  ـــوام ک ـــی از اق ـــین یک ـــه ماش ـــوان نمون ـــه عن ـــد و ب ـــی ترک ـــورد و م ـــی خ ـــاپ م ـــد و ت کن

ـــد.  ـــا ترکی ـــه ه ـــش روی چال ـــه پی ـــد هفت ـــی کن هـــم روی ماشـــین ســـنگین کار م

جاده ها پهن تر می شود
ـــم  ـــزی و ه ـــر شـــن ری ـــک مت ـــر طـــرف ی ـــاده را از ه ـــل ج ـــد بغ ـــی خواه آذری از مســـئوالن م
ـــارج  ـــاده خ ـــد از ج ـــی کنن ـــر م ـــم گی ـــه ه ـــین ب ـــه دو ماش ـــی ک ـــا زمان ـــد ت ـــاده کنن ـــطح ج س
نشـــوند. وی در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا طـــول تریلـــی هـــا را 16 متـــر و عـــرض خـــودرو 
را بـــا احتســـاب آینـــه هـــا 3 متـــر و 20 ســـانت اعـــالم مـــی کنـــد و ادامـــه می دهـــد: در 
ـــویم  ـــم رد ش ـــار ه ـــم از کن ـــی خواهی ـــی م ـــدارد و وقت ـــود ن ـــبقت وج ـــکان س ـــا ام ـــاده ه ج

ـــد.  ـــور کن ـــد عب ـــری بتوان ـــا دیگ ـــد ت ـــاده بزن ـــار ج ـــودرو کن ـــک خ ـــد ی ـــا بای حتم

گفتگوی » درمیان امروز« با جمعی از رانندگان شهرستان درمیان 

خستـه دالن جادهها
خبر

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از باغات شهرستان درمیان قول داد:

افزایش اعتبارات خراسان جنوبی
 در مبارزه با کرم خراط و زنگ زرشک

درمیان امروز – دهقانی 
معـــاون وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی در ســـفر بـــه شهرســـتان درمیـــان و 
ــارات  ــر افزایـــش اعتبـ ــی بـ ــاعد مبنـ ــول مسـ ــه قـ ــات منطقـ ــد از باغـ بازدیـ
خراســـان جنوبی در زمینـــه کـــرم خـــراط و زنـــگ زرشـــک داد. بـــه گـــزارش 
ــت  ــراط و آفـ ــرم خـ ــود کـ ــتانی وجـ ــی باغسـ ــد علـ ــروز، محمـ ــان امـ درمیـ
چوبخـــوار را بـــه وضعیـــت خشکســـالی ربـــط داد و افـــزود: 10 اســـتان 
ـــاورزی  ـــش کش ـــه بخ ـــای وارده ب ـــیب ه ـــتند. وی آس ـــت هس ـــر آف ـــور درگی کش
خراســـان جنوبـــی را طـــی 18 ســـال اخیـــر یـــک واقعیـــت دانســـت و گفـــت: 
در بخـــش کشـــاورزی اســـتان موقعیـــت نگـــران کننـــده ای نداریـــم و زنـــگ 

ــت. ــده اسـ ــرل در آمـ ــت کنتـ ــان جنوبی تحـ ــک در خراسـ زرشـ
ـــاورزی  ـــاد کش ـــز جه ـــن از مرک ـــور همچنی ـــات کش ـــظ نبات ـــازمان حف ـــس س رئی
قهســـتان بازدیـــد و بـــا مســـئوالن پهنـــه هـــا در ایـــن بخـــش گفتگـــو کـــرد. 
ـــت  ـــر کش ـــطح زی ـــی از س ـــن آگاه ـــه ضم ـــوده منطق ـــات آل ـــد از باغ وی در بازدی
گســـترده زرشـــک در شهرســـتان و صحبـــت بـــا کشـــاورزان، گزارشـــی جهـــت ارائـــه 
ـــن  ـــت تامی ـــران جه ـــه بح ـــأله در کمیت ـــرح مس ـــاورزی، ط ـــاد کش ـــر جه ـــه وزی ب

ـــرد. ـــه ک ـــتان تهی ـــاورزان شهرس ـــه کش ـــی ب ـــای کمک ـــه راهکاره ـــار و ارائ اعتب
ــت  ــی از وضعیـ ــز گزارشـ ــان نیـ ــتان درمیـ ــاورزی شهرسـ ــاد کشـ ــر جهـ مدیـ
کشـــاورزی شهرســـتان ارائـــه کـــرد و گفـــت: زرشـــک بـــه عنـــوان محصـــول 
ــادی  ــد اقتصـ ــن درآمـ ــع تامیـ ــن منبـ ــم تریـ ــتان و مهـ ــتراتژیک شهرسـ اسـ
ـــد  ـــژه ای برخـــوردار اســـت. وحی ـــگاه وی خانوارهـــای روســـتایی شهرســـتان از جای
ـــرد  ـــار اعـــالم ک ـــر کشـــت شهرســـتان را 2585 هکت ـــان احمـــدی ســـطح زی ضیائی
و افـــزود: در حـــال حاضـــر 210 هکتـــار آلـــوده در شهرســـتان داریـــم و امـــکان 
ـــود  ـــتان وج ـــان و قهس ـــه درمی ـــتانی از جمل ـــق کوهس ـــی در مناط ـــیوع آلودگ ش
ـــتان  ـــای شهرس ـــت ه ـــی در دش ـــترش آلودگ ـــکان گس ـــرد: ام ـــح ک دارد. وی تصری
ـــا  ـــت. وی ب ـــری اس ـــن ت ـــد پایی ـــر درص ـــت کمت ـــر و رطوب ـــه بهت ـــر تهوی ـــه خاط ب
بیـــان اینکـــه در ســـال گذشـــته در 200 هکتـــار مبـــارزه شـــیمیایی و در 230 
ـــا خریـــد چنـــد دســـتگاه ســـمپاش،  هکتـــار هـــرس انجـــام شـــده اســـت، افـــزود: ب
مراکـــز خدمـــات را مجهـــز کردیـــم و در چنـــد بـــاغ آزمایـــش کارایـــی ســـموم 
بـــا چنـــد ســـم قـــارچ کـــش بـــرای تعییـــن بهتریـــن ســـم بـــا شـــرایط ایـــن 

ـــد.  ـــام ش شهرســـتان انج
ـــارزه  ـــرای مب ـــی ب ـــار خاص ـــرد: اعتب ـــالم ک ـــان اع ـــاورزی درمی ـــاد کش ـــر جه مدی
ـــل  ـــه مراح ـــوده و کلی ـــی ب ـــات خصوص ـــزو آف ـــرا ج ـــم زی ـــاری نداری ـــن بیم ـــا ای ب
ـــرایط  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــت ام ـــاورز اس ـــده کش ـــون برعه ـــاس قان ـــر اس ـــارزه ب مب
ــظ  ــارات حفـ ــایر اعتبـ ــتراتژیک از سـ ــول اسـ ــوع محصـ ــتان و نـ ــن شهرسـ ایـ

ـــت. ـــده اس ـــدام ش ـــتا اق ـــن راس ـــات در ای نبات

موج جدید خدمت رسانی به شهروندان 

آغاز آسفالت 10 هزار متر مربع از معابر شهر گزیک

درمیان امروز – فروزان
ــه  ــانی بـ ــت رسـ ــد خدمـ ــوج جدیـ ــاز مـ ــک از آغـ ــهرداری گزیـ ــت شـ سرپرسـ
ـــر داد و گفـــت: شـــهرداری گزیـــک در ادامـــه  شـــهروندان شـــهر مـــرزی گزیـــک خب
ـــور  ـــود عب ـــهری، بهب ـــان ش ـــای مبلم ـــتای ارتق ـــی و در راس ـــم عمران ـــت عظی حرک
ـــه  ـــر ب ـــفالت معاب ـــاز آس ـــه آغ ـــبت ب ـــهر نس ـــر ش ـــبکه معاب ـــعه ش ـــرور و توس و م
ـــا  ـــو ب ـــی در گفتگ ـــدس جان ـــت. مهن ـــرده اس ـــدام ک ـــع اق ـــاحت 10هزارمترمرب مس
ـــرد  ـــا هزینه ک ـــی ب ـــارات داخل ـــل اعتب ـــرح از مح ـــن ط ـــزود: ای ـــروز اف ـــان ام درمی
تقریبـــی بالـــغ بـــر 2 میلیـــارد و 500 میلیـــون ریـــال اجـــرا شـــد. وی اظهـــار 
ـــهری  ـــر ش ـــیما و منظ ـــی در س ـــروژه تحول ـــن پ ـــام ای ـــا اتم ـــرد: ب ـــدواری ک امی
ــفالت  ــوع آسـ ــرد. وی موضـ ــورت گیـ ــهر صـ ــزی شـ بخصـــوص در بافـــت مرکـ
ــهرداری  ــدی شـ ــای جـ ــه هـ ــی از دغدغـ ــک را یکـ ــرزی گزیـ ــهر مـ ــر شـ معابـ
دانســـت و تاکیـــد کـــرد: دســـتگاه هـــای خدمـــات رســـان بـــه ویـــژه اداره آب 
ـــالح  ـــه اص ـــبت ب ـــفالت نس ـــام آس ـــل از انج ـــرات قب ـــهری و مخاب ـــالب ش و فاض

شـــبکه و تأسیســـات قدیمـــی اقـــدام کننـــد.    

      گزارش تصویری
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کم شدن شارژ کارت سوخت گازوئیل 
وی همچنیـــن از کـــم شـــدن میـــزان شـــارژ کارت ســـوخت گازوئیـــل خبـــر مـــی دهـــد و بیـــان 
ـــی  ـــد ول ـــی ش ـــارژ م ـــر ش ـــزار لیت ـــا 9 ه ـــاه 8 ت ـــک م ـــا در ی ـــوخت م ـــال کارت س ـــد: قب ـــی کن م
ـــده و از  ـــر ش ـــا نزدیکت ـــیر م ـــون مس ـــم چ ـــده ای ـــیمان ش ـــه س ـــه وارد کارخان ـــی ک ـــی 2 ماه ط
ـــرای همـــان رفـــت  ـــم، تهـــران ســـوخت مـــا را ب ـــا مـــرز ماهیـــرود بارنامـــه مـــی گیری ـــه ت کارخان
ـــد  ـــتیم بای ـــی هس ـــون خال ـــت چ ـــد و از برگش ـــی کن ـــاب م ـــم حس ـــه داری ـــه بارنام ـــرز ک ـــه م ب
ـــل  ـــر گازوئی ـــر لیت ـــت ه ـــا قیم ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب ـــم . وی در پاس ـــوخت آزاد بزنی س
ـــه  ـــد و ادام ـــی کن ـــالم م ـــان اع ـــل آزاد را 600 توم ـــر گازوئی ـــر لیت ـــان و ه ـــه ای را 300 توم یاران
ـــان  ـــل درمی ـــپ گازوئی ـــه پم ـــی ب ـــم وقت ـــل آزاده ـــان گازوئی ـــن هم ـــرای گرفت ـــد: ب ـــی ده م
ـــد و در پمـــپ  ـــل آزاد ندارن ـــه کارت ســـوخت گازوئی ـــالم مـــی شـــود ک ـــم اع ـــی کنی ـــه م مراجع
ـــوخت  ـــه س ـــد و در نتیج ـــی دهن ـــوخت نم ـــا س ـــه م ـــد ب ـــم دارن ـــه کارت آزاد ه ـــن ک نصرالدی

ـــم.  ـــی آوری ـــم م ک

برای دریافت کارت هوشمند باید به بیرجند برویم 
یکـــی دیگـــر از راننـــدگان کارخانـــه ســـیمان باقـــران هـــم در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز 
ـــر  ـــال دفت ـــه قب ـــد ک ـــی کن ـــالم م ـــمند اع ـــت کارت هوش ـــدگان را دریاف ـــکالت رانن ـــی از مش یک
پیشـــخوان اســـدیه انجـــام مـــی داد ولـــی قـــرارداد آن در حـــال حاضـــر تمدیـــد نشـــده و 
ـــه ســـیمان  ـــز مســـیر جـــاده کارخان ـــی نی ـــاروق غالم ـــد. ف ـــه کنن ـــد مراجع ـــه بیرجن ـــد ب مجبورن
ـــی دو  ـــد: وقت ـــی ده ـــح م ـــد و توضی ـــی دان ـــک م ـــیار باری ـــاد را بس ـــین آب ـــی حس ـــا دو راه ت

خـــودروی تریلـــی مـــی خواهنـــد از کنـــار هـــم عبـــور کننـــد بایـــد یکـــی از ماشـــین هـــا توقـــف 
ـــا اشـــاره  ـــه ماشـــین ها مـــی شـــود. وی ب ـــر اینصـــورت باعـــث برخـــورد و آســـیب ب ـــد در غی کن
ـــل وضعیـــت جـــاده گاهـــی  ـــه دلی ـــد: ب ـــاد آن مـــی گوی ـــه هـــای زی ـــه وضعیـــت جـــاده و چال ب
ـــر  ـــا کمت ـــه ه ـــه چال ـــم ک ـــت کنی ـــود حرک ـــل خ ـــن مقاب ـــویم در الی ـــی ش ـــور م ـــات مجب اوق

ـــت.  ـــاک اس ـــیار خطرن ـــاله بس ـــن مس ـــد و ای باش
ـــری کـــرده و شـــب هـــم رانندگـــی  ـــد عصـــر بارگی ـــدگان ســـیمان بای وی ادامـــه مـــی دهـــد: رانن
کننـــد تـــا صبـــح زود بـــه بازارچـــه ماهیـــرود برســـند چـــرا کـــه تعـــداد پذیـــرش ماشـــین هـــا در 
ـــاره  ـــه دوب ـــی رســـد عصـــر می شـــود ک ـــا م ـــه م ـــت ب ـــی نوب ـــم اســـت و وقت ـــی ک بازارچـــه خیل

ـــرای بارگیـــری برگردیـــم.  ـــه ب ـــه کارخان ـــد ب بای

بازارچه ماهیرود هیچ امکاناتی برای راننده ها ندارد 
وی اعـــالم مـــی کنـــد: در مـــرز ماهیـــرود هیـــچ گونـــه امکانـــات رفاهـــی از جملـــه اســـتراحتگاه 
ـــه  ـــن دارد ب ـــان ش ـــه طوف ـــت ک ـــه ای اس ـــدارد و منطق ـــود ن ـــا وج ـــده ه ـــرای رانن ـــتوران ب و رس
ـــف  ـــه توق ـــر لحظ ـــه ه ـــم در نتیج ـــم ببینی ـــی توانی ـــود را نم ـــی خ ـــک قدم ـــه ی ـــه ای ک گون
ـــه  ـــح زود ب ـــم صب ـــی کنی ـــعی م ـــت و س ـــخت اس ـــی س ـــا خیل ـــده ه ـــرای رانن ـــه ب در بازارچ
ـــک  ـــا ی ـــم و ت ـــه برگردی ـــه کارخان ـــرده ب ـــه ک ـــود را تخلی ـــار خ ـــریعتر ب ـــا س ـــیم ت ـــه برس بازارچ
هفتـــه نمـــی توانیـــم بـــه خانـــه خـــود برویـــم. وی تصریـــح کـــرد: بازارچـــه روزانـــه 200 تـــا 300 
ـــه  ـــه بازارچ ـــای ورودی ب ـــین ه ـــداد ماش ـــدر تع ـــع آنق ـــی مواق ـــرش دارد و گاه ـــین پذی ماش
ـــه  زیـــاد مـــی شـــود کـــه عـــالوه برپارکینـــگ مـــرز، جـــاده اصلـــی ورودی بازارچـــه در مســـیری ب
ـــه در گذشـــته در مســـیر  ـــی شـــود. وی ک ـــر م ـــا پ ـــارک ماشـــین ه ـــر از پ ـــا 5 کیلومت طـــول 4 ت
ـــیمان  ـــه س ـــه در کارخان ـــده ک ـــی ش ـــرده و 2 ماه ـــم کارک ـــتان ه ـــه افغانس ـــوخت ب ـــال س انتق
ـــتان  ـــه افغانس ـــوخت ب ـــیر س ـــه در مس ـــی ک ـــد: زمان ـــی ده ـــه م ـــد، ادام ـــی کن ـــران کار م باق
ـــال  ـــتان اص ـــاک افغانس ـــرز در خ ـــرف م ـــه در آن ط ـــرا ک ـــود چ ـــکل ب ـــیبار مش ـــودم بس ـــال ب فع
ـــه ســـرویس  ـــات رفاهـــی از جمل ـــه امکان ـــده ایرانـــی کســـی جوابگـــو نبـــوده و هیچگون ـــه رانن ب

ـــدارد.  ـــود ن ـــوری وج ـــام و غذاخ ـــتی، حم بهداش

بازی با جان در مرز افغانستان 
ـــی  ـــر افغان ـــه تاج ـــتاد و ن ـــی فرس ـــا را م ـــه م ـــل ک ـــرکت حم ـــه ش ـــد: ن ـــی ده ـــه م وی ادام
ـــب  ـــا صاح ـــم ت ـــی کردی ـــر م ـــد صب ـــد و بای ـــخگو نبودن ـــا پاس ـــود در آنج ـــار ب ـــب ب ـــه صاح ک
ـــوت  ـــت بره ـــی را در دش ـــای ایران ـــده ه ـــع رانن ـــد، در واق ـــه کن ـــین را تخلی ـــد و ماش ـــار بیای ب

ـــان  ـــا جانم ـــد و ب ـــی کردن ـــا م ـــت ره ـــاب هس ـــاب و کت ـــدون حس ـــه ب ـــی ک ـــور خارج در کش
ـــم.  ـــی کردی ـــازی م ب

ـــت  ـــیر ترانزی ـــده در مس ـــادی رانن ـــداد زی ـــم تع ـــر ه ـــال حاض ـــد: در ح ـــی کن ـــان م ـــی بی غالم
ـــی  ـــع م ـــتند و در واق ـــال هس ـــل فع ـــای حم ـــرکت ه ـــوز ش ـــا مج ـــتان ب ـــه افغانس ـــوخت ب س
ـــرز  ـــع م ـــون وض ـــد چ ـــت ندارن ـــتان امنی ـــرز افغانس ـــی در م ـــای ایران ـــده ه ـــت رانن ـــوان گف ت

ـــت.  ـــامان اس نابس

به دنبال راه اندازی انجمن صنفی راننده های ترانزیتی سوخت شهرستان درمیان 
ـــده هـــای ترانزیتـــی میـــل  ـــده رانن ـــان کـــه نماین ـــده هـــای شهرســـتان درمی یکـــی دیگـــر از رانن
ـــان امـــروز مـــی  ـــا درمی ـــز در گفتگـــو ب ـــرون مـــرزی( مـــی باشـــد نی 78 )تانکرهـــای ســـوخت ب
ـــده  ـــی رانن ـــن صنف ـــدازی انجم ـــال راه ان ـــدگان در ح ـــکالت رانن ـــری مش ـــرای پیگی ـــد: ب گوی

ـــتیم.  ـــان هس ـــتان درمی ـــوخت شهرس ـــی س ـــای ترانزیت ه

شکایت های ما به جایی نرسید
ـــذرد  ـــی گ ـــک او م ـــه ی ـــه پای ـــت گواهینام ـــان دریاف ـــال از زم ـــه 20 س ـــداللهی ک ـــان اس علیج
ـــل  ـــد: در داخ ـــی ده ـــه م ـــد، ادام ـــی باش ـــرزی م ـــرون م ـــت ب ـــده ترانزی ـــده رانن ـــال ش و 10 س
کشـــور بـــا شـــرکت هـــای حمـــل و نقـــل ســـوخت مشـــکل داریـــم آنهـــا عـــالوه براینکـــه 
ـــن  ـــا را پایی ـــل م ـــه حم ـــد و کرای ـــی کنن ـــم کار م ـــی ه ـــرادران افغان ـــا ب ـــد ب ـــد کار کنن ـــا بای م
می آورنـــد و بـــا افغانـــی هـــا کنـــار مـــی آینـــد و در ایـــن زمینـــه بـــه هـــر کجـــا شـــکایت 

ـــم.  ـــی نبردی ـــه جای ـــم راه ب کردی
ـــالم  ـــل 78 اع ـــرز می ـــان را در م ـــتان درمی ـــت شهرس ـــای ترانزی ـــده ه ـــر رانن ـــکل دیگ وی مش
ـــوختی،  ـــل س ـــل و نق ـــای حم ـــرکت ه ـــل 78 ش ـــرک می ـــل گم ـــد: داخ ـــی گوی ـــد و م ـــی کن م
تجـــار افغانـــی و تجـــار ایرانـــی نماینـــده دارنـــد و کســـی مزاحـــم کارشـــان نمـــی شـــود و 
زمانـــی کـــه مـــا راننـــده هـــا نماینـــده ای بـــرای نوبـــت دهـــی گرفتیـــم بـــا مـــا همـــکاری 

ـــد.  ـــالم کردن ـــی اع ـــا را غیرقانون ـــد و کار م نکردن

فوت یک راننده در صف مرز ماهیرود 
وی اظهـــار کـــرد: مـــا فقـــط مـــی خواســـتیم ماشـــین هـــا در ایســـت و بازرســـی در نوبـــت قـــرار 
ـــرا  ـــد و اخی ـــول نکردن ـــا را قب ـــده م ـــی نماین ـــد و هـــر کـــس شـــماره ای داشـــته باشـــد ول بگیرن
ـــه  ـــم ک ـــده بودی ـــر رانن ـــک نف ـــوت ی ـــادف و ف ـــاهد تص ـــلوغ ش ـــای ش ـــف ه ـــن ص ـــم در ای ه

ـــد.  ـــی طلب ـــژه مســـئوالن را م ـــوده و توجـــه وی ـــار ب ـــی تأســـف ب خیل

برخورد تاجران افغانی با راننده های ایرانی 
ـــور  ـــارج از کش ـــت در خ ـــای ترانزی ـــده ه ـــکالت رانن ـــه مش ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــداللهی همچنی اس
ـــد کـــه داخـــل آن  ـــام ســـیمر دارن ـــه ن ـــرای خـــروج از کشـــور برگـــه ای ب ـــدگان ب ـــد: رانن مـــی گوی
ـــود  ـــار و ... درج می ش ـــص ب ـــده، وزن خال ـــتنده، گیرن ـــار، فرس ـــه وزن ب ـــخصاتی از جمل مش
و از بـــار هـــم چنـــد بـــار بـــرای گرفتـــن آزمایـــش نمونـــه گیـــری مـــی شـــود و در نتیجـــه 

ـــار  ـــد ب ـــی می خواه ـــر افغان ـــه تاج ـــی ک ـــی زمان ـــود ول ـــی ش ـــته م ـــار کاس ـــداری از وزن ب مق
ـــل درج شـــده  ـــاژ کام ـــد و تن ـــی کن ـــول نم ـــار را قب ـــت ب ـــو اف ـــزان 100 کیل ـــرد می ـــل بگی را تحوی

ـــرد.  ـــی گی ـــل م ـــیمر را تحوی ـــل س داخ
ـــل  ـــاده تحوی ـــد و آم ـــی رس ـــرز م ـــه م ـــده ب ـــه رانن ـــی ک ـــن زمان ـــد: همچنی ـــی ده ـــه م وی ادام
بـــار مـــی باشـــد ممکـــن اســـت از 10 تـــا 20 روز مجبـــور باشـــد داخـــل کشـــور افغانســـتان 
ـــر  ـــه ازای ه ـــد ب ـــون بای ـــاس قان ـــد و براس ـــه کن ـــار را تخلی ـــا ب ـــد ت ـــی بمان ـــر افغان ـــر تاج منتظ
ـــون نمـــی رود  ـــار قان ـــی زیرب ـــا تاجـــر افغان ـــده پرداخـــت شـــود ام ـــه رانن شـــب خـــواب 100دالر ب
ـــزار  ـــد 15 ه ـــی کن ـــکول م ـــودش را باس ـــار خ ـــی ب ـــر افغان ـــی تاج ـــا وقت ـــه اینه ـــار هم و در کن
ـــد  ـــه کن ـــارش را تخلی ـــرد، وقتـــی مـــی خواهـــد ب ـــده مـــی گی ـــه باســـکول را از رانن تومـــان هزین
ـــم  ـــار ه ـــه ب ـــد از تخلی ـــرد و بع ـــی گی ـــده م ـــم از رانن ـــر را ه ـــتمزد کارگ ـــان دس ـــزار توم 30 ه
ـــت  ـــده دریاف ـــان را از رانن ـــزار توم ـــه 10 ه ـــان ســـیمر اســـت هزین ـــه هم ـــده ک ـــرای رســـید رانن ب

ـــد.  ـــی کن م
ـــوق  ـــاق حق ـــتار احق ـــد و خواس ـــی خوان ـــب م ـــا را نامناس ـــده ه ـــا رانن ـــورد ب ـــت برخ وی وضعی
ـــه عنـــوان  آنهـــا مـــی شـــود و بیـــان مـــی کنـــد: در خـــاک افغانســـتان حتـــی یـــک متـــر فضـــا ب

ـــدارد و آب آشـــامیدنی هـــم در دســـترس نیســـت.  ـــی وجـــود ن ـــده ایران ـــرای رانن ـــه ب نمازخان

گفتگوی » درمیان امروز« با جمعی از رانندگان شهرستان درمیان 

خستـه دالن جادهها

اعزام گروه جهادی از قهستان به مناطق زلزله زده کرمانشاه

دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کارخانه سیمان باقران با استاندار

مزاج شناسی

هـــر انســـانی در هـــر مزاجـــی خوبـــی هـــا و بـــدی هایـــی دارد، هیـــچ مزاجـــی فـــی 
نفســـه خـــوب مطلـــق نیســـت.

ــع  ــرای دفـ ــن بـ ــازد تمریـ ــی سـ ــتنی مـ ــا و دوســـت داشـ ــا را زیبـ ــزاج هـ ــه مـ آنچـ
ــت. ــزاج اسـ ــر مـ ــای هـ ــی هـ ــت خوبـ ــرای تقویـ ــن بـ ــا و تمریـ بدی هـ

ـــد  ـــته باش ـــد داش ـــانی بای ـــر انس ـــه ه ـــت ک ـــی اس ـــارزه دائم ـــالش و مب ـــان ت ـــن هم و ای
ـــا! ـــزاج آن ه ـــه م ـــد ن ـــی ده ـــاداش م ـــا پ ـــان ه ـــالش انس ـــه ت ـــد ب و خداون

ـــادل  ـــا در تع ـــری سرشـــتی اســـت و دســـت خـــود انســـان نیســـت ام ـــزاج ام ـــه م چـــرا ک
نگـــه داشـــتن مـــزاج و ســـوق دادن آن در جهـــت صحیـــح مرهـــون تـــالش انســـان 
اســـت و آنچـــه ارزش دارد تـــالش و جهـــد اســـت نـــه سرشـــت و ژنتیـــک، نادیـــده 
ـــژاد  ـــا ن ـــی ب ـــزاج،  فرق ـــه ذات م ـــه ب ـــز و توج ـــان و تمرک ـــر انس ـــالش ه ـــر ت ـــن اث گرفت

پرســـتی نخواهد داشـــت!
ـــه ای  ـــه مرتب ـــود ک ـــزاج خ ـــت م ـــه اهمی ـــه ب ـــراد جامع ـــه اف ـــه هم ـــد روزی ک ـــه امی ب
ــع  ــد: » انفـ ــی )ع( فرمودنـ ــم و ادب علـ ــر علـ ــه امیـ ــت کـ ــس اسـ ــت النفـ از معرفـ
ـــادل جســـمی و روحـــی  ـــه تع ـــه آن ب ـــا عمـــل ب ـــه النفـــس« برســـند و ب ـــارف معرف المع

و اخالقـــی نزدیکتـــر شـــوند. 
دو چیـــز را خـــوب یاد بگیرید و خودتان را نجات بدهید!

1- سردی و 2- گرمی
نبض خودتان را بگیرید.

اگر ارتفاع داشـــت و به راحتی قابل لمس بود، یعنی گرم مزاج هســـتید.
امـــا اگر اینطور نبود !!!

آنقدر گرمی بخورید تا نبضتان گرم شـــود.
ـــرده  ـــو و افس ـــو، تندخ ـــن، بدگ ـــدت بدبی ـــه ش ـــتند ب ـــزاج هس ـــرد م ـــی س ـــا وقت ـــم ه خان

ـــوند. ـــی ش م
راه درمانش هم خوردن گرمی اســـت.

ـــن  ـــان پایی ـــی معدلش ـــداز مدت ـــد بع ـــان بودن ـــه تیزهوش ـــه در مدرس ـــی ک ـــش آموزان دان
ـــد. ـــی آی م

فکر می کنید علتش چه بوده اســـت؟
اســـتاد تحقیـــق مـــی کنـــد و متوجـــه مـــی شـــود کـــه در بوفـــه مدرســـه ســـاندویچ 

کالبـــاس ) کـــه بـــه شـــدت ســـرد اســـت ( فروختـــه مـــی شـــده اســـت.
ـــش  ـــت اول ـــه حال ـــاه ب ـــد از 3 م ـــوزان بع ـــش آم ـــدل دان ـــه مع ـــذای بوف ـــر غ ـــا تغیی ب

ـــردد. ـــی گ برم
ـــردی  ـــی از س ـــی ناش ـــد فهم ـــد؛ »کن ـــی گوی ـــینا م ـــی س ـــه ابوعل ـــت ک ـــن اس ـــرای همی ب

ـــت« ـــز اس مغ
و همچنیـــن مـــی فرمایـــد: اگـــر مـــی خواهیـــد بـــر جامعـــه ای حاکـــم باشـــید بـــه 
آنهـــا ترشـــی )بـــه شـــدت ســـرد( بدهیـــد، ولـــی خودتـــان عســـل)به شـــدت گـــرم( 

بخوریـــد.
و این مصداق همان اســـت که می گویند ترشـــی نخوری یه چیزی میشـــی!!!

اگـــر فرزنـــد زیبـــا، شـــجاع، باهـــوش و قـــوی مـــی خواهیـــد بایـــد غذاهـــای گـــرم 
مـــزاج را بـــر ســـر ســـفره افزایـــش بدهیـــد.

ترســـویی، افســـردگی، ضعـــف، بـــی حالـــی و بـــی ارادگـــی ناشـــی از ســـردی بـــدن 
اســـت.

*شـــب هـــا غـــذای ســـرد نخوریـــد چـــون صبـــح همـــراه بـــا کســـالت بیـــدار 
. ید شـــو می 

ـــتفاده  ـــرد اس ـــای س ـــواع غذاه ـــج و ان غ، برن ـــر ـــی، م ـــت، ماه ـــام از ماس ـــده ش *در وع
ـــد.  ـــی ده ـــش م ـــدت افزای ـــه ش ـــکته را ب ـــال س ـــون احتم ـــد، چ نکنی

*شـــام گرم حجمش کمتر و قوتش بیشتر است.
*غذاهای گرم زود هضم تر هم هســـتند.

ــد  ــرم کنـ ــدن را گـ ــد و بـ ــع کنـ ــده را جمـ ــد معـ ــی توانـ ــه مـ ــوادی کـ ــی از مـ *یکـ
نعناســـت.

ـــرم  ـــش گ ـــت و طبیعت ـــوارش اس ـــده و گ ـــم در مع ـــد س ـــده و ض ـــتریل کنن ـــا اس *نعن
ـــت. اس

ـــواع  ـــا را در ان ـــد و نعن ـــتفاده کنی ـــا اس ـــف از نعن ـــای مختل ـــه روش ه ـــا ب ـــم ه *خان
ـــد. ـــب بریزی ـــور مناس ـــه ط ـــا ب غذاه

*چای نعنا بهترین چای برای اعضای خانواده اســـت.
*کوکوی نعنا یکی از بهترین غذاها برای وعده شـــام اســـت.

*پس ســـردی و گرمی بدنتان را تنظیم کنید.
پس مواظب طبع بدنتان باشـــید.

انواع مزاج

مزاج های اصلی را می توان در نه طبقه به شـــرح ذیل دســـته بندی کرد:
ـــرم و  ـــزاج گ ـــراد م ـــن اف ـــت ای ـــایر ارکان اس ـــتر از س ـــش بیش ـــن آت ـــدادی رک 1- در تع

ـــد. ـــی گوین ـــراوی م ـــا را صف ـــد آن ه ـــک دارن خش
ـــر  ـــرم و ت ـــزاج گ ـــراد م ـــن اف ـــت ای ـــایر ارکان اس ـــتر از س ـــوا بیش ـــن ه ـــدادی رک 2- در تع

ـــد. ـــی گوین ـــوی م ـــا را دم ـــد آن ه دارن
ـــذا  ـــد، ل ـــر دارن ـــرد و ت ـــزاج س ـــراد م ـــن اف ـــت ای ـــتر اس ـــن آب بیش ـــدادی رک 3- در تع

ـــد. ـــی گوین ـــی م ـــا را بلغم آن ه
ـــد  ـــک دارن ـــرد و خش ـــزاج س ـــراد م ـــن اف ـــت ای ـــتر اس ـــاک بیش ـــن خ ـــدادی رک 4- در تع

ـــد. ـــی گوین ـــوداوی م ـــا را س ـــه آن ه ک
ـــزاج  ـــراد م ـــن اف ـــتند ای ـــادل هس ـــت تع ـــبتًا در حال ـــن ارکان نس ـــز ای ـــدادی نی 5- در تع

ـــد. ـــدل دارن معت
ـــزاج  ـــراد م ـــن اف ـــتند ای ـــایر ارکان هس ـــتر از س ـــوا بیش ـــش و ه ـــدادی ارکان آت 6- در تع

ـــتند. ـــدل هس ـــکی معت ـــری و خش ـــاظ ت ـــد و از لح ـــرم دارن گ
ـــر  ـــراد مـــزاج ت ـــن اف 7- در تعـــدادی ارکان هـــوا و آب بیشـــتر از ســـایر ارکان هســـتند ای

ـــدل هســـتند. ـــد و از لحـــاظ گرمـــی و ســـردی معت دارن
ـــد و از  ـــرد دارن ـــزاج س ـــراد م ـــن اف ـــت ای ـــتر اس ـــاک بیش ـــدادی ارکان آب و خ 8- در تع

ـــتند. ـــدل هس ـــکی معت ـــری و خش ـــاظ ت لح
ـــد  ـــزاج خشـــک دارن ـــراد م ـــن اف ـــش بیشـــتر اســـت ای ـــدادی ارکان خـــاک و آت 9- در تع

ـــتند. ـــدل هس ـــردی معت ـــی و س ـــاظ گرم و از لح

مزاج فصل ها
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اصول کشاورزی
نکات مهم سمپاشی زمستانه

درمیان امروز - پیشنهاد
1- سمپاشـــی زمســـتانه را بعد از انجام هرس درختان انجام دهید.

ـــام  ـــی را انج ـــات سمپاش ـــا عملی ـــه ه ـــورم جوان ـــل از ت ـــه قب ـــک هفت ـــل ی ۲- حداق
ـــد. دهی

انجـــام دهیـــد  بـــا ســـمپاش هـــای موتـــوری  را ترجیحـــًا  ۳- سمپاشـــی 
علـــت کارایـــی کمتـــر  بـــه  پشـــتی  هـــای  ســـمپاش  از  حتی المقـــدور  و 

. نکنید ه  د ســـتفا ا
ـــاران  ـــرات ب ـــل قط ـــمی مث ـــول س ـــه محل ـــد ک ـــه ای باش ـــه گون ـــد ب ـــی بای ۴- سمپاش

ـــد.  ـــن بچک ـــه پایی ـــان ب ـــاخه درخت از روی ش
ــه  ــی تنـ ــت. پـــس سمپاشـ ــر اسـ ــم مهمتـ ــا هـ ــاخه هـ ــان از شـ ــه درختـ ۵- تنـ

ــد. ــوش نکنیـ ــم فرامـ ــان را هـ ــداز درختـ ــایه انـ ــی سـ ــان و حتـ درختـ
ــش-  ــره کـ ــم حشـ ــک سـ ــک و یـ ــن ولـ ــوط روغـ ــی از مخلـ ــرای سمپاشـ ۶- بـ

کنه کـــش ماننـــد دورســـبان اســـتفاده نماییـــد.
ـــش-  ـــم قارچک ـــک س ـــد از ی ـــی توانی ـــی م ـــات سمپاش ـــاب از دفع ـــرای اجتن 7- ب
باکتـــری کـــش ماننـــد مخلـــوط بـــردو یـــا اکســـی کلـــرور مـــس هـــم اســـتفاده 

کنیـــد.
ـــد  ـــده مانن ـــگیری کنن ـــش پیش ـــارچ ک ـــک ق ـــا از ی ـــه ه ـــورم جوان ـــورت ت ۸- در ص

ـــلیل. ـــو و ش ـــات هل ـــوص در باغ ـــد بخص ـــتفاده کنی ـــس اس کولی
ـــا  ـــت .ام ـــرآب( اس ـــد لیت ـــر در ص ـــد) ۲ لیت ـــک ۲ درص ـــن ول ـــرف روغ ـــزان مص ۹- می
ـــزان  ـــرمازدگی می ـــری از س ـــت جلوگی ـــان در جه ـــی درخت ـــه زن ـــر در جوان ـــرای تأخی ب

ـــد. ـــکار ببری ـــد ب ـــن ۴-۲ درص ـــد بی ـــی توانی ـــن را م روغ
ـــه  ـــرم ب ـــداری آب ول ـــا را در مق ـــدا آنه ـــموم ابت ـــا س ـــن ی ـــرف روغ ـــل از مص ۱۰- قب

ـــد. ـــمپاش بریزی ـــزن س ـــپس در مخ ـــد و س ـــل نمایی ـــی ح خوب
۱۱- قبـــل از مصـــرف ســـموم و یـــا روغـــن بـــه تاریـــخ مصـــرف محصـــول دقـــت 

نماییـــد.
ـــه  ـــه س ـــا فاصل ـــد ام ـــر نباش ـــاعت کمت ـــی از ۲۴ س ـــا بارندگ ـــی ت ـــه سمپاش ۱۲- فاصل

روز مناســـب اســـت. 
۱۳- در هنـــگام سمپاشـــی و بـــرای جلوگیـــری از آســـیب ســـموم حتمـــًا از 
دســـتکش، کاله، عینـــک، لبـــاس کار، ماســـک و عینـــک و حتـــی چکمـــه 

. یید نما ه  د ســـتفا ا
۱۴- در حین عملیات سمپاشـــی از هرگونه خوردن و آشـــامیدن پرهیز نمایید.

۱۵- پـــس از پایـــان عملیـــات سمپاشـــی، خـــوردن یـــک لیـــوان شـــیر از 
شماســـت. بـــرای  مـــا  دیگـــر  توصیه هـــای 

16- پس از پایان سمپاشـــی مخزن ســـمپاش ها را به دقت بشویید. 
۱۷- از بـــکار بـــردن مخلـــوط هـــای ســـم باقیمانـــده در ســـمپاش هـــا کـــه بـــرای 

مـــدت طوالنـــی باقـــی مانـــده اســـت پرهیـــز کنیـــد.
ـــی و  ـــای زیرزمین ـــمی در آب ه ـــای س ـــوط ه ـــده مخل ـــن باقیمان ـــًا از ریخت ۱۸- لطف

ـــد. ـــودداری نمایی ـــدًا خ ـــای روان اکی ـــا آب ه ی
ــوع  ــرگیجه و تهـ ــردرد، سـ ــاس سـ ــی احسـ ــه پـــس از سمپاشـ ــی کـ ۱۹- در صورتـ

داشـــتید ســـریعًا بـــه پزشـــک مراجعـــه نماییـــد.
۲۰- قبل از عملیات سمپاشـــی با کارشناســـان مربوطه مشورت نمایید.

درمیان امروز- دهقانی 
ـــه  ـــت 754 واقع ـــان از ثب ـــتان درمی ـــوال شهرس ـــت اح ـــس اداره ثب رئی
والدت طـــی 8 ماهـــه گذشـــته در شهرســـتان خبـــر داد و گفـــت: از نظـــر 
جنســـیت 55 درصـــد )تعـــداد 416 واقعـــه( پســـر و 45 درصـــد)338 

ـــتند.  ـــر هس ـــه( دخت واقع
ـــه داد:  ـــروز ادام ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــدزاده در گفتگ ـــن محم ـــد حس محم
نســـبت جنســـی حاصـــل از ثبـــت والدت در 8 ماهـــه ســـال جـــاری 
123 اســـت کـــه نشـــان دهنـــده افزایـــش تولـــد پســـران بـــوده و در 
ـــه  ـــر حـــدود 123 واقع ـــت شـــده دخت ـــه والدت ثب ـــر 100 واقع ـــل ه مقاب

ـــت.  ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــر ب والدت پس

ثبت 8 واقعه دوقلوزایی
وی از کاهـــش 0/8 درصـــدی واقعـــه والدت نســـبت بـــه مـــدت 
مشـــابه ســـال قبـــل خبـــر داد و بیـــان کـــرد: طـــی 8 ماهـــه گذشـــته 
8 واقعـــه دوقلوزایـــی، 1 مـــورد ســـه قلوزایـــی و 735 واقعـــه تـــک 
ـــدآوری را  ـــزان فرزن ـــترین می ـــت. وی بیش ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــی ب زای
ـــد  ـــم 26 درص ـــا رق ـــاله ب ـــادران 29-25 س ـــنی م ـــروه س ـــه گ ـــوط ب مرب
و بعـــد از آن مـــادران در گـــروه ســـنی 24-20 ســـاله بـــا رقـــم 22/7 
درصـــد و گـــروه ســـنی 34-30 ســـاله بـــا رقـــم 22/5 درصـــد اعـــالم 
کـــرد و گفـــت: در ایـــن مـــدت 100 درصـــد وقایـــع اعـــالم شـــده در 
مـــدت قانونـــی 15 روز پـــس از تولـــد بـــه ثبـــت رســـیده اســـت. وی 
اضافـــه کـــرد: نـــرخ ثبـــت واقعـــه والدت در شهرســـتان درمیـــان در 
ـــوده  ـــت ب ـــر از جمعی ـــر 1000 نف ـــه ازای ه ـــه ب ـــدت 20/8 واقع ـــن م ای
ــل والدت  ــاب دو عامـ ــا احتسـ ــت بـ ــی جمعیـ ــد طبیعـ ــرخ رشـ و نـ
و وفـــات 1/5 نفـــر بـــه ازای هـــر صـــد نفـــر از جمعیـــت شهرســـتان 

می باشـــد. 

بیشترین فراوانی نام ها 
محمـــد زاده ادامـــه داد: بیشـــترین فراوانـــی نـــام در شهرســـتان در 
ــی،  ــا، امیرعلـ ــد، محمدطاهـ ــای محمـ ــام هـ ــه نـ ــوط بـ ــران مربـ پسـ
امیرمحمـــد و محمدحســـین و در دختـــران فاطمـــه، فاطمـــه زهـــرا، 
ــت 201  ــن از ثبـ ــد. وی همچنیـ ــی باشـ ــدنا مـ ــنا و سـ ــانا، یسـ مرسـ
ــر داد و  ــته خبـ ــه گذشـ ــی 8 ماهـ ــتان طـ ــات در شهرسـ ــه وفـ واقعـ
ـــه( در مناطـــق شـــهری  ـــداد 22/80 درصـــد )46 واقع ـــن تع ـــت: از ای گف
و 77/11 درصـــد )155 واقعـــه( در مناطـــق روســـتایی بـــه ثبـــت 

رســـیده اســـت. 

افزایش فوت مردان 
رئیـــس اداره ثبـــت احـــوال درمیـــان بیـــان کـــرد: تعـــداد 112واقعـــه 

ـــل  ـــی حاص ـــبت جنس ـــد و نس ـــوده ان ـــه زن ب ـــرد و 89 واقع ـــات م وف
از ثبـــت وفـــات 126 مـــورد بـــوده و نشـــان دهنـــده افزایـــش فـــوت 
مـــردان اســـت کـــه بـــه ازای هـــر 100 فـــوت زن 126 فـــوت مـــرد بـــه 

ثبـــت رســـیده اســـت. 
وی توضیـــح داد: عـــالوه بـــر ثبـــت وقایـــع وفـــات جـــاری اســـناد 
ـــات  ـــداد وف ـــه از تع ـــده ک ـــش ش ـــم پاالی ـــتان ه ـــوالت شهرس ـــد تح فاق
ـــوده  ـــته ب ـــای گذش ـــال ه ـــه س ـــوط ب ـــورد مرب ـــداد 8 م ـــده تع ـــاد ش ی

ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــوت ثب ـــراز ف ـــس از اح ـــاری پ ـــال ج ـــه در س ک
ـــده  ـــت ش ـــاری ثب ـــات ج ـــدی وف ـــش 14/9 درص ـــه از افزای وی در ادام
ـــرم  ـــرد: ن ـــالم ک ـــر داد و اع ـــل خب ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب نس
ثبـــت وفـــات در مهلـــت قانونـــی بـــرای شهرســـتان 99/50 تعییـــن 
ـــات در  ـــاری وف ـــع ج ـــد وقای ـــده 100 درص ـــر ش ـــدت ذک ـــه در م ـــده ک ش

ـــت.  ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــت 10 روزه ب مهل
وی بیشـــترین افـــراد فـــوت شـــده را مربـــوط بـــه گـــروه ســـنی 75 
ــت  ــات ثبـ ــت وفـ ــترین علـ ــت: بیشـ ــد و گفـ ــتر خوانـ ــال و بیشـ سـ
ـــا و  ـــرطان ه ـــی، س ـــی و عروق ـــای قبل ـــاری ه ـــتان بیم ـــده در شهرس ش

تومورهـــا و ســـوانح و حـــوادث بـــوده اســـت. 

کاهش 10/6 درصدی آمار ازدواج 
رئیـــس اداره ثبـــت احـــوال درمیـــان همچنیـــن گفـــت: طـــی 8 
ـــیده  ـــت رس ـــه ثب ـــتان ب ـــه ازدواج در شهرس ـــته 322 واقع ـــه گذش ماه
ـــهری  ـــق ش ـــه مناط ـــوط ب ـــه( مرب ـــد )116 واقع ـــه 36/02 درص ـــت ک اس
و 67/98 درصـــد)206 واقعـــه( مربـــوط بـــه مناطـــق روســـتایی 

باشـــد.  می 
وی از کاهـــش 10/6 درصـــدی آمـــار ثبـــت شـــده ازدواج نســـبت بـــه 
مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل خبـــر داد و افـــزود: شهرســـتان درمیـــان 
دارای 2 دفترخانـــه ازدواج فعـــال در شـــهرهای اســـدیه و گزیـــک 
اســـت. وی ادامـــه داد: براســـاس داده هـــای ثبتـــی در 8 ماهـــه 
ســـال جـــاری میانگیـــن ســـن ازدواج مـــردان شهرســـتان برابـــر بـــا 
ـــی  ـــا 21/4 ســـال م ـــر ب ـــان براب ـــن ســـن ازدواج زن 25/6 ســـال و میانگی
ـــه ازای  ـــه ب ـــتان 8/9 واقع ـــه ازدواج شهرس ـــت واقع ـــرخ ثب ـــد و ن باش

هـــر 1000 نفـــر از جمعیـــت شهرســـتان اســـت. 

ثبت 8 واقعه طالق از شهریور ماه 
وی بـــا اشـــاره بـــه راه انـــدازی دفتـــر خانـــه طـــالق از شـــهریورماه 
ـــالق  ـــه ط ـــدت 8 واقع ـــن م ـــت: در ای ـــتان گف ـــاری در شهرس ـــال ج س
ـــق  ـــه مناط ـــوط ب ـــه مرب ـــداد 5 واقع ـــه تع ـــت ک ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ب

شـــهری و 3 واقعـــه مربـــوط بـــه مناطـــق روســـتایی اســـت. 
ــنی 30-34  ــروه سـ ــن گـ ــردان بیـ ــالق مـ ــترین طـ ــزود: بیشـ وی افـ

ســـال و 49-45 ســـال هـــر کـــدام بـــا رقـــم 2 واقعـــه و زنـــان بیـــن 
گـــروه ســـنی 24-20 ســـال و 44-40 ســـال هـــر کـــدام بـــا رقـــم 2 

واقعـــه بـــوده اســـت. 
ـــتان  ـــردان در شهرس ـــالق م ـــن ط ـــن س ـــرد: میانگی ـــان ک ـــدزاده بی محم
ـــا 34/7  ـــر ب ـــان براب ـــالق زن ـــن ط ـــن س ـــال و میانگی ـــا 37/5 س ـــر ب براب
ـــالق 0/2  ـــه ط ـــت واقع ـــرخ ثب ـــدت ن ـــن م ـــت و در ای ـــوده اس ـــال ب س

ـــد.  ـــی باش ـــت م ـــر از جمعی ـــر 1000 نف ـــه ازای ه ـــه ب واقع

صدور 2 هزار و 142 جلد شناسنامه مکانیزه طی 8 ماهه گذشته 
ــنامه  ــدور شناسـ ــرح صـ ــرای طـ ــه اجـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ وی همچنیـ
ــزه در  ــنامه مکانیـ ــدور شناسـ ــرح صـ ــدای طـ ــت: از ابتـ ــزه گفـ مکانیـ
شهرســـتان)اول خـــرداد1390( تـــا پایـــان آبـــان ســـال جـــاری 16176 
ـــده  ـــادر ش ـــال ص ـــاالی 15 س ـــراد ب ـــرای اف ـــزه ب ـــنامه مکانی ـــد شناس جل
کـــه از ایـــن تعـــداد 2142 جلـــد مربـــوط بـــه 8 ماهـــه ســـال جـــاری 
ــده  ــادر شـ ــای صـ ــنامه هـ ــد از کل شناسـ ــدود 6/9 درصـ ــوده و حـ بـ

اســـتان را شـــامل مـــی شـــود. 

5986 درخواست کارت هوشمند ملی 
ـــدای  ـــه داد: از ابت ـــان ادام ـــتان درمی ـــوال شهرس ـــت اح ـــس اداره ثب رئی
ـــال  ـــاه س ـــفند م ـــل اس ـــه از اوای ـــی ک ـــمند مل ـــدور کارت هوش ـــرح ص ط
1392 در شهرســـتان شـــروع شـــده تـــا پایـــان آبـــان مـــاه ســـالجاری 
تعـــداد 19488 درخواســـت از افـــراد مشـــمول طـــرح اخـــذ و تعـــداد 
ـــان  ـــل متقاضی ـــره فعـــال و تحوی ـــره کارت صـــادر و 18105 فق 19257 فق
ـــن تعـــداد درخواســـت هـــای اعـــالم شـــده 5986  شـــده اســـت کـــه از ای

ـــت.  ـــال اس ـــه امس ـــه 8 ماه ـــوط ب ـــت مرب درخواس
وی گفـــت: در شهرســـتان 3 ایســـتگاه فعـــال اخـــذ درخواســـت کارت 
ــتان، اداره پســـت و ثبـــت  ــخوان قهسـ ــر پیشـ ــی دفتـ ــمند ملـ هوشـ

احـــوال و ایســـتگاه ســـیار داریـــم. 

والدت پسران از دختران درمیانی پیشی گرفت
علمیآموزشی

خستگی زودرس

افـــراد  در  زودرس  خســـتگی  و  بی حالـــی 
ـــای B9 و ـــن ه ـــود ویتامی ـــانه کمب ـــد نش می توان

B12 باشـــد.

نطفه سازی و تقویت تخمدان

ـــو  ـــدان جل ـــا دن ـــدر ب ـــدد کن ـــه دو ع *خـــوردن روزان
ـــر اســـت. بســـیار مؤث

ـــرف  ـــرده مص ـــیر دم ک ـــا ش ـــک را ب ـــا میخ *حتم
ـــد. کنی

ــز  ــوان هرگـ ــه دو لیـ ــیر روزانـ ــوردن خاکشـ *خـ
ــود. ــوش نشـ فرامـ

ـــار  ـــی چه ـــه مـــدت ســـه ال ـــر را ب *دو مشـــت انجی
شـــبانه روز در آب بخیســـانید ، تـــا آب قـــوت 
ـــا عســـل  ـــر را بگیـــرد. آب آن را صـــاف کـــرده ب انجی

ـــد. ـــوام آوری ـــل ق ـــن و زنجفی و دارچی

تخم بلدرچین

ـــل  ـــراه عس ـــن هم ـــم بلدرچی ـــفیده تخ ـــک س ماس
)بـــرای پوســـتهای چـــرب( و زرده بـــا عســـل 
ـــراوت  ـــث ط ـــک( باع ـــای خش ـــت ه ـــرای) پوس ب
ـــای  ـــه ه ـــن و چـــروک و لک ـــع چی ـــادابی و رف و ش

پوســـت مـــی شـــود.
بدلیـــل حجـــم کـــم تخـــم بلدرچیـــن و میـــزان 
غ،  بـــاالی پروتئیـــن آن نســـبت بـــه تخـــم مـــر
ـــه  ـــازان توصی ـــوص بدنس ـــکاران بخص ـــرای ورزش ب

شـــده اســـت.

سفیدی موها 

ـــر  ـــر عط ـــود اگ ـــای خ ـــبیل و موه ـــش ؛ س ـــه ری ب
ــان  ــفیدی موهایتـ ــث سـ ــد؛ باعـ ــن بزنیـ و ادکلـ
ـــانس  ـــدون اس ـــص ب ـــه گالب خال ـــود. البت می ش
ـــاط در  ـــه احتی ـــد. گرچ ـــی کن ـــاد نم ـــکلی ایج مش

اســـتفاده کـــم از آن اســـت.

خواص سنجد

*گوشت رامی رویاند.
*هسته اش استخوان را محکم می کند.

*پوست سنجد تقویت کننده پوست است.
*کلیه ها را گرم و معده را پاک می کند.

*از بواسیر جلوگیری می کند.
*ساق پا را تقویت می کند.

رفع شوره سر

قـــدری پوســـت لیمـــو را در ظـــرف کوچکـــی 
محتـــوی روغـــن نارگیـــل خیـــس کنیـــد.

روز  الـــی۱۰   ۸ مـــدت  بـــه  را  ترکیـــب  ایـــن 
ــه  ــرده و بـ ــاف کـ ــپس آن را صـ ــد و سـ نگه داریـ

موهایتـــان بمالیـــد.

دود کندر

ـــان  ـــرای درم ـــی ب ـــکن طبیع ـــک مس ـــدر ی دود کن
ـــوده و نشـــاط آور  اســـترس، افســـردگی و ســـردرد ب
و تقویـــت کننـــده حافظـــه نیـــز اســـت و هـــوای 

ـــد. ـــی کن ـــی م ـــه را ضدعفون خان

صادرات زرشک از قهستان به ترکیه برای اولین بار
مســـئول کارخانـــه یاقـــوت ســـرخ قهســـتان 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه تـــالش هـــای صـــورت 
ــال  ــرای فعـ ــئوالن بـ ــکاری مسـ ــه و همـ گرفتـ
شـــدن کارخانـــه فـــرآوری زرشـــک یاقـــوت 
ــادرات  ــرای صـ ــتیم بـ ــتان توانسـ ــرخ قهسـ سـ
زرشـــک بـــه کشـــور ترکیـــه قـــرارداد ببندیـــم و 
اولیـــن محمولـــه زرشـــک بـــا نشـــان یاقـــوت 
ــم. ــادر کنیـ ــه صـ ــه ترکیـ ــتان را بـ ــرخ قهسـ سـ

ــتان، از  ــا خاورسـ ــو بـ ــینی در گفتگـ علـــی حسـ
ارســـال اولیـــن محمولـــه صـــادرات زرشـــک بـــا 

نشـــان یاقـــوت ســـرخ قهســـتان خبـــر داد.
ـــالش هـــای صـــورت  ـــه ت ـــا توجـــه ب ـــزود: ب وی اف
ــال  ــرای فعـ ــئوالن بـ ــکاری مسـ ــه و همـ گرفتـ
ـــوت ســـرخ  ـــرآوری زرشـــک یاق ـــه ف شـــدن کارخان

ــه  ــور ترکیـ ــه کشـ ــک بـ ــادرات زرشـ ــرای صـ ــتیم بـ ــتان توانسـ قـــرارداد ببندیـــم. مســـئول کارخانـــه یاقـــوت ســـرخ قهســـتان بیـــان قهسـ

ـــا  ـــک ب ـــادرات زرش ـــار ص ـــن ب ـــرای اولی ـــرد: ب ک
ـــزان 3  ـــه می ـــتان ب ـــرخ قهس ـــوت س ـــان یاق نش
ـــینی  ـــتیم. حس ـــه داش ـــور ترکی ـــه کش ـــن را ب ت
عنـــوان کـــرد: طبـــق قـــرارداد تصمیـــم بـــرآن 
ـــر  ـــده ه ـــای آین ـــه ه ـــه در هفت ـــت ک ـــده اس ش
ـــه  ـــادرات ب ـــرای ص ـــک را ب ـــن زرش ـــه 5 ت هفت

ـــم. ـــال کنی ـــدی و ارس ـــته بن ـــه بس ترکی
وی خاطرنشـــان کـــرد: زرشـــک خریـــداری 
ــتان و  ــطح اسـ ــادرات از سـ ــرای صـ ــده بـ شـ

بوده اســـت. درمیـــان  شهرســـتان 
کارخانـــه یاقـــوت ســـرخ قهســـتان در ســـال 
یکســـال  از  بعـــد  و  شـــد  افتتـــاح   1394
فعالیـــت بنابـــر دالیلـــی غیرفعـــال بـــود کـــه 
ـــاره  ـــته دوب ـــای گذش ـــی ماه ه ـــبختانه ط خوش

جـــان تـــازه ای گرفتـــه و درحـــال فعال شدن اســـت.

6

روابط عمومی
منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان درمیان

جزئیات پالک های جدید ملی اعالم شد
ـــی:  ـــه آب ـــگ زمین ـــا رن ـــکی و ب ـــتاری مش ـــگ نوش ـــه رن ـــی»D« ب ـــرف انگلیس * ح

ـــا ـــات ه ـــا دیپلم ـــی ی ـــای سیاس ـــه خودروه ـــوط ب مرب
ـــه  ـــگ زمین ـــکی و رن ـــتاری مش ـــگ نوش ـــا رن ـــی ب ـــی »S« انگلیس ـــرف انگلیس * ح

ـــت ـــا خدم ـــرویس ی ـــودروی س ـــی: خ آب
* حـــرف »گ« فارســـی و رنـــگ زمینـــه ســـفید و مشـــکی: خودروهـــای پـــالک 

گـــذر موقـــت
* حـــرف »ف« فارســـی و رنـــگ نوشـــتاری ســـفید و رنـــگ زمینـــه آبـــی: 

خودروهـــای ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح
* حـــرف »ز«، بـــا رنـــگ نوشـــتاری ســـفید و رنـــگ زمینـــه آبـــی: خودروهـــای 

ــاع وزارت دفـ
*حـــرف »شـــین«، حـــروف نوشـــتاری مشـــکی و رنـــگ زمینـــه خاکـــی: 

ارتـــش خودروهـــای 
* حرف »پ«، با رنگ نوشـــتاری ســـفید و زمینه یشمی: خودروهای پلیس
* حرف »ث«، با رنگ نوشـــتاری ســـفید و زمینه یشمی: خودروهای سپاه

* کلمـــه »تشـــریفات« بـــه فارســـی و کلمـــه »PROTOCOL« بـــه انگلیســـی در 
ـــز:  ـــه قرم ـــگ زمین ـــفید و رن ـــتاری س ـــگ نوش ـــا رن ـــده، ب ـــته ش ـــپ نوش ـــمت چ س

خودروهـــای تشـــریفات
ـــای  ـــز: خودروه ـــه قرم ـــگ زمین ـــفید و رن ـــتاری س ـــگ نوش ـــا رن ـــف«، ب ـــرف »ال * ح

ـــی دولت
* حـــرف »ک«، بـــا رنـــگ نوشـــتاری مشـــکی و زمینـــه زرد: خودروهـــای ادوات 

کشـــاورزی

جریمه بی حجابان توسط دوربین های جاده ای 
صحت ندارد

بـــه تازگـــی برخـــی از کاربـــران بـــا انتشـــار تصاویـــری در شـــبکه های اجتماعـــی، 
ـــان  ـــاده ای، بی حجاب ـــن ج ـــتفاده از دوربی ـــا اس ـــس ب ـــدا پلی ـــه جدی ـــدند ک ـــی ش مدع
ــد. ــار می کنـ ــی احضـ ــت اخالقـ ــس امنیـ ــز پلیـ ــه مرکـ ــا را بـ ــه و آن هـ را جریمـ

رئیـــس پلیـــس راهـــور ناجـــا جریمـــه بی حجابـــان توســـط دوربین هـــای پلیـــس 
ـــچ  ـــته و هی ـــت نداش ـــه صح ـــچ وج ـــه هی ـــوع ب ـــن موض ـــت: ای ـــرد و گف ـــب ک را تکذی

ــده اســـت. ــاده ای ثبـــت نشـ ــای جـ تخلـــف این چنینـــی توســـط دوربین هـ
ســـردار مهـــری افـــزود: دوربین هـــای جـــاده ای پلیـــس تخلفـــات خاصـــی را ثبـــت 
ــزو  ــی جـ ــات این چنینـ ــده و تخلفـ ــی راننـ ــف بدحجابـ ــت تخلـ ــه ثبـ ــد کـ می کننـ

ـــت. ـــوارد نیس ـــن م ای

تازه ها

ـــه  ـــح ب ـــا تصری ـــا ب ـــی آنه ـــام قانون ـــم مق ـــا قائ ـــع ی ـــا ذینف ـــک ی ـــده چ ـــادر کنن ص
اینکـــه چـــک مفقـــود یـــا ســـرقت یـــا جعـــل شـــده و یـــا از طریـــق کالهبـــرداری 
یـــا خیانـــت در امانـــت یـــا جرائـــم دیگـــری تحصیـــل گردیـــده، می توانـــد کتبـــًا 
ـــراز  ـــس از اح ـــک پ ـــد. بان ـــک بده ـــه بان ـــک را ب ـــه چ ـــت وج ـــدم پرداخ ـــتور ع دس
ـــده از پرداخـــت وجـــه آن خـــودداری خواهـــد کـــرد و در صـــورت  هویـــت دســـتور دهن
ـــادر  ـــده ص ـــالم ش ـــت اع ـــر عل ـــا ذک ـــت را ب ـــدم پرداخ ـــی ع ـــک گواه ـــک، بان ـــه چ ارائ

ــد. ــلیم می نمایـ و تسـ
ـــکایت  ـــت داده ش ـــدم پرداخ ـــتور ع ـــه دس ـــی ک ـــه کس ـــد علی ـــک می توان ـــده چ دارن
ـــردد  ـــت گ ـــده ثاب ـــت ش ـــدم پرداخ ـــب ع ـــه موج ـــی ک ـــالف ادعای ـــر گاه خ ـــد و ه کن
ـــت  ـــه پرداخ ـــون ب ـــن قان ـــاده ۷ ای ـــرر در م ـــازات مق ـــر مج ـــالوه ب ـــده ع ـــتور دهن دس

ـــد. ـــد ش ـــوم خواه ـــک محک ـــده چ ـــه دارن ـــارات وارده ب ـــه خس کلی
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در صـــورت تحصیـــل چـــک بواســـطه ارتـــکاب جـــرم 
ـــن  ـــه ممک ـــود. البت ـــادر نم ـــک ص ـــه بان ـــک را ب ـــت چ ـــدم پرداخ ـــتور ع ـــوان دس می ت
اســـت موضـــوع از نظـــر محکمـــه فاقـــد وصـــف کیفـــری تشـــخیص داده شـــود؛ 
ـــق دادگاه  ـــدام از طری ـــروز مشـــکل پیشـــنهاد اق ـــری از ب ـــور جلوگی ـــه منظ ـــن ب بنابرای
ــد  ــز می توانـ ــری نیـ ــکایت کیفـ ــه راه شـ ــد کـ ــود. هرچنـ ــه می شـ ــی توصیـ حقوقـ

ـــد. ـــاز باش ب

چگونه و در چه مواردی می توان جلوی چک را بست؟ 

نکته حقوقی
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ــان  ــتان درمیـ ــر شهرسـ ــال احمـ ــت هـ ــت جمعیـ سرپرسـ
از اجـــرای برنامـــه هـــای متنـــوع و گســـترده در هفتـــه 
ــتان  ــطح شهرسـ ــی در سـ ــای طبیعـ ــرات بایـ ــش اثـ کاهـ
خبـــر داد و گفـــت: در ایـــن هفتـــه نمایشـــگاه تجهیـــزات و 
ـــت هـــال  ـــدی هـــای هـــال در ســـالن ورزشـــی جمعی توانمن
ــان ادارات  ــی و کارکنـ ــتقبال مردمـ ــا اسـ ــان بـ ــر درمیـ احمـ
مواجه شـــد. جـــواد مـــرادی در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز 
ــه در  ــول هفتـ ــامت در طـ ــپ سـ ــن اکیـ ــزود: همچنیـ افـ
میـــدان امـــام رضـــا)ع( شـــهر اســـدیه مســـتقر و تســـت فشـــار 
ـــون  ـــرد: آزم ـــام ک ـــد. وی اع ـــام ش ـــهریان انج ـــون از همش خ
ـــژه کارکنـــان ادارات شهرســـتان  دوره هـــای نیمـــه حضـــوری وی

ـــکاری  ـــا هم ـــدیه ب ـــهر اس ـــن در ش ـــه ایم ـــور محل ـــزار و مان برگ
شـــهرداری در روز چهارشـــنبه اجـــرا شـــد. 

عملکرد آموزشی جمعیت هالل احمر درمیان 
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه عملکـــرد 9 ماهـــه آموزشـــی 
جمعیـــت هـــال احمـــر شهرســـتان درمیـــان گفـــت: 6 دوره 
ـــر، 6 دوره  ـــت 133 نف ـــا ظرفی ـــه ب ـــای اولی ـــک ه ـــوری کم حض
ـــار دوره  ـــر و چه ـــت 109 نف ـــا ظرفی ـــی ب ـــای داوطلب ـــارت ه مه
نیمـــه حضـــوری کمـــک هـــای اولیـــه ویـــژه کارکنـــان ادارات 

ـــد.  ـــرا ش ـــر اج ـــت 147 نف ـــا ظرفی ب
ــان در  سرپرســـت جمعیـــت هـــال احمـــر شهرســـتان درمیـ

ادامـــه از برگـــزاری 2 دوره عمومـــی امـــداد بـــا ظرفیـــت 49 
ــر  ــر خبـ ــا ظرفیـــت 49 نفـ ــر و 2 دوره عمومـــی نجـــات بـ نفـ
ـــات  ـــی نج ـــن دوره تخصص ـــن اولی ـــرد: همچنی ـــار ک داد و اظه
در حـــوادث ترافیکی)جـــاده( بـــا ظرفیـــت 16 نفـــر اجـــرا 

شده اســـت. 

عملکرد اجرایی 
ــه اجرایـــی  ــرد 9 ماهـ ــاره بـــه عملکـ ــا اشـ ــرادی بـ ــواد مـ جـ
جمعیـــت هـــال احمـــر شهرســـتان درمیـــان گفـــت: مانـــور 
تخصصـــی امـــداد و نجـــات جـــاده ای در هفتـــه هـــال، 
ـــور  ـــک و مان ـــرزی گزی ـــهر م ـــن در ش ـــه ایم ـــزرگ محل ـــور ب مان

ـــطح  ـــگاه س ـــه در دوازده آموزش ـــر زلزل ـــی در براب ـــری ایمن سراس
ــرح  ــرای طـ ــن از اجـ ــد. وی همچنیـ ــزار شـ ــتان برگـ شهرسـ
ـــت،  ـــتگان رحم ـــی فرش ـــرح مل ـــان، ط ـــت های مهرب ـــی دس مل
طـــرح ملـــی همـــای رحمـــت، طـــرح ملـــی ارمغـــان مهـــر و 
طـــرح ملـــی دادرس در ســـطح 8 آموزشـــگاه شهرســـتان 

خبـــر داد. 

آموزش های امدادی به یک نفر از هر خانواده ایرانی 
سرپرســـت جمعیـــت هـــال احمـــر شهرســـتان درمیـــان 
تصریـــح کـــرد: بایـــد بـــرای مقابلـــه بـــا حـــوادث در دقایـــق 
ــی  ــواده ایرانـ ــر خانـ ــر از هـ ــک نفـ ــا، یـ ــه هـ ــت حادثـ نخسـ

آمـــوزش هـــای امـــدادی را فـــرا گیـــرد. مـــرادی ادامـــه داد: 
پـــس از وقـــوع هـــر حادثـــه بـــزرگ همچـــون زلزلـــه 10 الـــی 
ــه  ــه بـ ــای اولیـ ــم هـ ــا تیـ ــت تـ ــان الزم اسـ ــه زمـ 20 دقیقـ
صحنـــه حادثـــه بـــه ویـــژه مناطـــق روســـتایی برســـند و در 
ایـــن فاصلـــه فقـــط افـــراد عـــادی می تواننـــد بـــه آســـیب 

دیـــدگان کمـــک کننـــد. 
ـــه  ـــق اولی ـــه در دقای ـــد بداننـــد ک ـــردم بای ـــرد: م وی اظهـــار ک
چـــه اقدامـــی انجـــام دهنـــد و حتـــی چگونـــه بـــه مراکـــز 
ــد. وی  ــه دهنـ ــه را ارائـ ــزارش حادثـ ــدادی گـ ــی و امـ درمانـ
گفـــت: فراگرفتـــن آمـــوزش هـــای امـــدادی در بـــه حداقـــل 

رســـاندن میـــزان تلفـــات نقـــش بســـزایی دارد. 

جمعیت هالل احمر شهرستان درمیان گل کاشت
اجرای برنامه های متنوع در هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی 
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روِز خدا؛ حماسه مردم
ـــی از  ـــال در یک ـــد متع ـــد خداون ـــه الســـام فرمودن ـــام صـــادق علی ام
نجواهـــا بـــه حضـــرت موســـی علـــی نبّینـــا و علیه الّســـام فرمود:

بـــدان کـــه؛  الدنیـــا؛  ُحـــبُّ  َبْذُرهـــا  ِفتنـــه  أّن کلَّ  اعَلـــْم  »و 
اســـت«.  فتنـــه ای  و  گمراهـــی  هـــر  بـــذر  دنیادوســـتی 

ـــود.  در نهـــم دی مـــاه ســـال 88، ســـن، ســـال و جنســـیت مطـــرح نب
از طفـــل شـــیرخواره آرام گرفتـــه در آغـــوش مـــادران تـــا زنـــان و 
ـــد. ـــده بودن ـــه آم ـــه و هم ـــالخوردگان و...  هم ـــان، س ـــردان، جوان م

ـــران از  ـــت ای ـــه مل ـــود ک ـــی ب ـــرت و دانای ـــی بصی ـــم دی، تجل روز نه
ـــان داد. ـــود نش خ

ــای  ــی گرمـ ــود، ولـ ــتان بـ ــرد زمسـ ــل سـ ــدای فصـ ــه در ابتـ گرچـ
ـــت  ـــد درخ ـــبب ش ـــردم س ـــی م ـــش سیاس ـــی و بین ـــرت و آگاه بصی

تنومنـــد انقـــاب بشـــکفد و گل بدهـــد.
اگـــر دشـــمن تصـــور می کـــرد بـــا تیـــغ ســـرمای خشـــک و 
بی روحـــش می توانـــد بـــه ایـــن درخـــت تنـــاور حملـــه کنـــد و آن 
ـــوم  ـــای ش ـــام و برنامه ه ـــل و خ ـــور باط ـــکاند، تص ـــه بخش را از ریش
و نامبـــارک وی بـــا قیـــام آگاهانـــه و بابصیـــرت مـــردم از ریشـــه 

خشـــکید و امیـــدش بـــه یـــأس تبدیـــل شـــد. 
بصیـــرت مـــردم در نهـــم دی، تـــن ناپـــاک ســـردمداران کفـــر 
ــه  ــفید را بـ ــه سـ ــوم بـ ــیاه موسـ ــته در کاخ سـ ــتکبار نشسـ و اسـ
لـــرزه درآورد؛ حتـــی پایه هـــای آن کاخ شـــیطانی بـــا ایـــن قیـــام 
ـــورایی  ـــام عاش ـــا قی ـــان ب ـــه کاخ اموی ـــان ک ـــد؛ همچن ـــینی لرزی حس
زینـــب کبـــری علیهـــا الســـام متزلـــزل گشـــت و در نهایـــت فـــرو 

ریخـــت.
ملـــت غیـــور ایـــران اســـامی بـــا حرکـــت عزتمنـــد و مقتـــدرش 
در نهـــم دی فرهنـــگ جدیـــدی بنیـــان نهـــاد کـــه می تـــوان آن  را 
فرهنـــگ بصیـــرت و عزت خواهـــی نـــام نهـــاد؛ زیـــرا گرچـــه ایـــن 
قیـــام بابصیـــرت در یـــک نیـــم روز اتفـــاق افتـــاد، امـــا همچـــون 
ـــا  ـــت و دارد؛ ت ـــه داش ـــود نهفت ـــم در خ ـــی عظی ـــورا، برکات ـــام عاش قی
ـــم  ـــرآن کری ـــریفه ق ـــه ش ـــق آی ـــت طب ـــوان گف ـــاید بت ـــه ش ـــی ک جای

ـــت. ـــود و هس ـــهر« ب ـــف ش ـــن ال ـــٌر م ـــش »خی برکات
ـــود  ـــار ب ـــن دی ـــهیدان ای ـــون ش ـــره خ ـــی و ثم ـــم دی 1388، تجل نه

ـــد.  ـــد آم ـــران پدی ـــورا در ای ـــی عاش ـــه نوع ک
عاشـــورایی کـــه خلـــق شـــد ابتـــر بـــودن دشـــمن و کوثـــر بـــودن 

ــاند. ــات رسـ ــه اثبـ ــت را بـ ــأن و والیـ ــر عظیم الشـ رهبـ
ـــران  ـــت؛ ای ـــران اس ـــا ای ـــد اینج ـــمن بدان ـــه: دش ـــخن اینک ـــاه س کوت
ـــد  ـــه کن ـــد مقابل ـــت نمی توان ـــن مل ـــا ای ـــورایی. ب ـــدار و عاش والیتم

و در کشـــورش فتنه انگیزی نمایـــد.
او مجبـــور اســـت بـــه خـــود بفهمانـــد کـــه اگـــر همچنـــان تصـــور 
ـــد،  ـــرورش می ده ـــیطانی اش پ ـــن ش ـــه را در ذه ـــل فتن ـــام و باط خ
بایـــد نیـــک بدانـــد اینجـــا »ولـــی« و »والیـــت« در دل مـــردم و 

ـــت. ـــی اس ـــاد قرآن ـــک اعتق ی
ــا، فســـادها،  اگـــر چـــه مـــردم نســـبت بـــه برخـــی نامردمـــی هـ
ــه و  ــتان گایـ ــی دنیاپرسـ ــای برخـ ــدی هـ ــا و بدعهـ ــاول هـ چپـ
ـــی  ـــران و نجوم ـــارت گ ـــد داد غ ـــازه نخواهن ـــا اج ـــد ام ـــراض دارن اعت

ـــتیزانه  ـــاد س ـــات فس ـــده، از احساس ـــای فریبن ـــاب ه ـــا نق ـــواران ب خ
مـــردم ســـوء اســـتفاده کننـــد.

آنـــان کـــه »آگاهانـــه« یـــا »جاهانـــه« بـــا پرخـــوری و کـــم کاری 
بـــه خشـــم مـــردم امیـــِد پلیـــد بســـته انـــد بداننـــد: ایـــن شـــعله 
هـــا از آتـــش خشـــم محرومـــان اســـت کـــه از ابتـــدای انقـــاب 
ـــری  ـــام و رهب ـــام، نظ ـــار ام ـــخت کن ـــاي س ـــام روزه ـــون در تم تاکن

ـــد.  ـــوده ان ب
ایـــن کارد دســـته خـــود را نمـــی بـــرد بلکـــه دســـت فتنه انگیـــزان 

ـــرد. ـــد ک ـــع خواه ـــا را قط و دزده
علیرضا حسینی 
امام جمعه شهرستان درمیان
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درمیان امروز – فروزان
فرمانـــدار درمیـــان گفـــت: مهمتریـــن راهـــکار مقابلـــه بـــا بحـــران، 

ســـاخت و ســـاز ایمـــن و مقـــاوم اســـت.
ـــران  ـــت بح ـــی مدیری ـــتاد هماهنگ ـــت س ـــیری زاده در نشس ـــد بش محم
شهرســـتان درمیـــان افـــزود: اعمـــال نظـــارت مســـتمر و دقیـــق در 
ســـاخت و ســـازها و مقـــاوم ســـازی ســـاختمان هـــای فرســـوده و 
ـــش  ـــور کاه ـــه منظ ـــاز ب ـــاز غیرمج ـــاخت و س ـــا س ـــی ب ـــورد قانون برخ
ــت  ــن اولویـ ــی از مهمتریـ ــای طبیعـ ــی از بایـ ــای ناشـ ــیب هـ آسـ
ـــتان  ـــای شهرس ـــهرداری ه ـــژه ش ـــئول بوی ـــای مس ـــتگاه ه ـــای دس ه
ـــش  ـــن بخ ـــهروندان مهم تری ـــوزش ش ـــه آم ـــن اینک ـــا بی ـــت. وی ب اس
ـــح  ـــوزش صحی ـــزود: آم ـــت، اف ـــران اس ـــت بح ـــگیری و مدیری در پیش
ــای  ــات، کمک هـ ــداد و نجـ ــائل امـ ــا مسـ ــهروندان بـ ــی شـ و اصولـ
ـــر ســـیل  ـــی نظی ـــروز حوادث ـــع ب ـــد در موق ـــی توان ـــه و بهداشـــت م اولی
و زلزلـــه بســـیار مؤثـــر باشـــد. وی افـــزود: امکانـــات و تجهیـــزات در 

ـــات  ـــتفاده از امکان ـــم اس ـــه عل ـــود ک ـــد ب ـــده خواه ـــد فای ـــی مفی مواقع
نیـــز وجـــود داشـــته باشـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آمادگـــی در برابـــر 
ـــت،  ـــات اس ـــش تلف ـــاز کاه ـــی زمینه س ـــی و غیرطبیع ـــوادث طبیع ح
تاکیـــد کـــرد: همـــه دســـتگاه های اجرایـــی بایـــد بـــا آموزش هـــای 
ـــر  ـــر ه ـــود در براب ـــل خ ـــی کام ـــند و آمادگ ـــنا باش ـــه آش ـــل از حادث قب

ـــد.  ـــظ کنن ـــد را حف ـــه تهدی گون
وی بـــا اشـــاره بـــه برنامـــه هـــای هفتـــه کاهـــش اثـــرات بایـــای 
طبیعـــی در شهرســـتان درمیـــان اظهـــار داشـــت: امســـال همزمـــان 
ـــای  ـــش ه ـــه در بخ ـــور زلزل ـــی مان ـــای طبیع ـــرات بای ـــش اث ـــا کاه ب

برگزار می شـــود.  درمیـــان  شهرســـتان 
ـــال  ـــل فع ـــور دو گس ـــل عب ـــه دلی ـــت: ب ـــار داش ـــان اظه ـــدار درمی فرمان
ـــی شـــهروندان مرزنشـــین  ـــه در هـــر زمان ـــان خطـــر زلزل اســـتان از درمی
ــرای  ــدات الزم بـ ــی تمهیـ ــن رو پیش بینـ ــد از ایـ ــد می کنـ را تهدیـ

ـــت. ـــروری اس ـــیار ض ـــی بس ـــای طبیع ـــن ب ـــارات ای ـــش خس کاه

فرماندار درمیان:

مهمترین راهکار مقابله با بحران
 ساخت و ساز ایمن و مقاوم است

امـــام جمعـــه شهرســـتان درمیـــان بـــر رســـیدگی بـــه مطالبـــات 
ـــت  ـــروز، حج ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ـــرد. ب ـــد ک ـــردم تاکی ـــق م ـــه ح ب
ـــه در  ـــه ۹ دی ک ـــت حماس ـــم گرامیداش ـــینی در مراس ـــام حس االس
مســـجد حضـــرت محمـــد رســـول ا...)ص( شـــهر اســـدیه برگـــزار 
شـــد، ادامـــه داد: مـــردم شهرســـتان الفـــت بـــا یکدیگـــر، وحـــدت 
و بیعـــت بـــا نظـــام و آرمـــان هـــای انقـــاب اســـامی را مدیـــون 

خـــون شـــهیدان هســـتند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه فتنـــه ســـال ۸۸ همراهـــی شـــده از ســـوی 
ـــد از  ـــت: بع ـــت، گف ـــوده اس ـــا ب ـــارج از مرزه ـــام در خ ـــمنان نظ دش
ـــال  ـــه در س ـــد ک ـــرار کردن ـــراف و اق ـــی اعت ـــردان خارج ـــه دولتم آنک
۸۸ بـــرای برانـــدازی نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی برنامـــه 
ـــد اگـــر امـــروز  ـــادی را انجـــام داده ان ـــه هـــای زی ـــد و هزین داشـــته ان
ــد  ــود هماننـ ــل شـ ــکیک قائـ ــودن تشـ ــه بـ ــل فتنـ ــی در اصـ کسـ
ایـــن اســـت کـــه بـــرای یـــک موضـــوع آشـــکار تردیـــد کنـــد. وی 
ـــزی  ـــه ری ـــان را برنام ـــام کار خودش ـــمنان نظ ـــه دش ـــان اینک ـــا بی ب
شـــده انجـــام مـــی دهنـــد و بـــرای تحقـــق اهـــداف پلیدشـــان برنامـــه 

ـــا  ـــل م ـــی در مقاب ـــت: ول ـــد، گف ـــرده ان ـــی ک ـــادی را طراح ـــای زی ه
چـــه وظیفـــه ای داریـــم؟ حجـــت االســـام حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه 
نیروهـــای امنیتـــی و اطاعاتـــی اثبـــات کـــرده انـــد کـــه بهتریـــن 
ـــمنان  ـــوم دش ـــای ش ـــه ه ـــع توطئ ـــا را در دف ـــیوه ه ـــا و ش روش ه
ـــت  ـــال اس ـــد س ـــی چن ـــای امنیت ـــت: نیروه ـــرد، گف ـــد ب ـــکار خواهن ب

هشـــدار مـــی دهنـــد کـــه فتنـــه ای دشـــوارتر از ســـال ۸۸ در راه 
ـــد  ـــاد خواه ـــت و اقتص ـــا معیش ـــورده ب ـــره خ ـــه گ ـــن فتن ـــت و ای اس
بـــود. وی روشـــنگری و پیـــروی از فرمایشـــات ولـــی فقیـــه را از 
ـــمرد  ـــر برش ـــال حاض ـــردم در ح ـــئولین و م ـــف مس ـــن وظای مهمتری
و گفـــت: نبایـــد بگذاریـــم طـــرح هـــای دشـــمنان در بیـــن مـــردم 

ـــود. ـــاف ش ـــث اخت ـــرده و باع ـــوذ ک نف
ـــدس  ـــتان مق ـــاه در آس ـــت روز 9 دی م ـــم بزرگداش ـــن مراس همچنی
شـــهدای گمنـــام درخـــش بـــا ســـخنرانی حجـــت االســـام 
والمســـلمین خزاعـــی امـــام جمعـــه بخـــش قهســـتان و ســـردار 
ـــهدای  ـــدس ش ـــتان مق ـــت آس ـــی تولی ـــوی حقیق ـــی مول ـــاج عل ح
گمنـــام و بـــا حضـــور گســـترده اقشـــار مختلـــف مـــردم بخـــش 

قهســـتان برگـــزار شـــد.
ـــم   ـــور در مراس ـــا حض ـــردم ب ـــف م ـــار مختل ـــت اقش ـــر اس ـــایان ذک ش
گرامیداشـــت ســـالروز حماســـه تاریخـــی 9 دی بـــار دیگـــر ثابـــت 
ــاب در  ــای انقـ ــام و آرمان هـ ــاع از نظـ ــرای دفـ ــه بـ ــد کـ کردنـ

صحنـــه حاضـــر هســـتند.

تاکید امام جمعه درمیان در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی :

مطالبات به حق مردم رسیدگی شود


