
رئیـــس اداره تبلیغـــات اســـامی شهرســـتان درمیـــان از 
ــواده و  ــان خانـ ــم بنیـ ــی تحکیـ ــی 8 کارگاه آموزشـ برپایـ
ـــی و  ـــای اجتماع ـــیب ه ـــوع آس ـــا موض ـــر ب ـــواده مطه خان
ـــرداد. حجـــت االســـام  نمـــاز در روســـتاهای شهرســـتان خب
نودهـــی در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز اظهـــار داشـــت: 
ـــز،  ـــک، زارگ ـــان، فیزی ـــتاهای آویج ـــا در روس ـــن کارگاه ه ای
ـــریجان  ـــاس و س ـــاص، دره عب ـــاد، پورخ ـــل آب ـــک، فض مس
برگـــزار شـــده اســـت. بـــه گفتـــه وی ایـــن کارگاه هـــا بـــا 
شـــرکت 250 نفـــر بانـــوان روســـتاها بـــا مدرســـی 4 نفـــر 
اســـاتید از حـــوزه علمیـــه خواهـــران بیرجنـــد و طـــاب 

ـــد.  ـــا ش ـــدیه برپ اس

مدیرجهادکشاورزی شهرستان درمیان خبر داد:

ابالغ تسهیالت اشتغال فراگیر ویژه کشاورزی

ایمنـی قهرمانان 

برپایی 8 کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده 
در روستاهای شهرستان درمیان

آخرین اخبار

صفحه 6

صفحات 4 و 5

آمادگی کامل دستگاه های خدمات رسان براي فصل زمستان خواهران حجاب را عزت بدانند

ـــوراي  ـــو ش ـــدادي عض ـــان و ام ـــات رس ـــاي خدم ـــتگاه ه ـــل دس ـــی کام ـــت: آمادگ ـــان گف ـــدار درمی فرمان

ترافيـــک بـــراي خدمـــت رســـاني بـــه مـــردم شهرســـتان در فصـــل زمســـتان ضـــرورت دارد. محمـــد 

بشـــیری زاده در نشســـت شـــوراي حمـــل و نقـــل و ترافيـــک شهرســـتان درميـــان...

ـــوده و آنچـــه از طـــرف اســـام  ـــان آســـمانی ب ـــن ادی ـــن و جامـــع تری ـــن مقـــدس اســـام کامـــل تری دی
ـــر  ـــرت بش ـــا فط ـــوده و ب ـــا ب ـــاح آنه ـــه ص ـــت ب ـــده در حقیق ـــان آورده ش ـــه ارمغ ـــش ب ـــرای پیروان ب
ـــی  ـــکام دین ـــریع اح ـــان را در تش ـــاح انس ـــر و ص ـــب خی ـــه جوان ـــد هم ـــون خداون ـــت دارد چ مطابق

ـــم... ـــکام مه ـــی از اح ـــت. یک ـــرار داده اس ـــر ق مدنظ

صفحه7 صفحه 8
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آبرسانی سیار به 65 روستای 
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بانوی کشاورز درمیانی
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گزارش درمیان امروز
 از اجرای طرح ملی »دادرس«
 در مدارس درمیان

مدیــر آمــوزش و پــرورش درمیــان گفــت: از ابتــدای ســال 
تحصیلــی خیریــن نیکــوکار نزدیــک بــه ۳۶ میلیــون 
تومــان در قالــب اقــام کمــک آموزشــی بــه دانــش 
ــه  ــد. ب ــک کرده  ان ــان کم ــتان درمی ــایر شهرس ــوزان عش آم
گــزارش تســنیم، حســین مهرانفــر اظهــار داشــت: خیریــن 
ــه 780  ــی دو مرحل ــاری و ط ــال ج ــاه س ــوکار از مهرم نیک
ــه  ــه ب ــاب و البس ــف، کت ــر، کی ــل لوازم التحری ــت کام س
ارزش 36 میلیــون تومــان در بیــن دانــش آمــوزان عشــایر 

ــد. ــک کردن ــتان کم ــه شهرس در 38 مدرس

خیرین ۳6 میلیون تومان به دانش آموزان 
عشایر شهرستان درمیان کمک کردند

شـــهردار و اعضـــای شـــورای اســـامی شـــهر اســـدیه بـــا 
فرمانـــده ســـپاه درمیـــان دیـــدار کردنـــد. فرمانـــده ســـپاه 
درمیـــان در ایـــن دیـــدار گفـــت: خداونـــد را بـــه خاطـــر 
نعمـــت هایـــی کـــه بـــه مـــا ارزانـــی داشـــته خصوصـــا 
ــگزار  ــاکر و سپاسـ ــد شـ ــدت بایـ ــت و وحـ ــت امنیـ نعمـ
ــه  ــرد: همـ ــوان کـ ــروان فاطمـــی نســـب عنـ ــیم. سـ باشـ
ــورای  ــای شـ ــهردار و اعضـ ــا شـ ــئولین خصوصـ ــا مسـ مـ
ــه  ــبت بـ ــته نسـ ــش از گذشـ ــم بیـ ــه داریـ ــهر وظیفـ شـ
خدمت رســـانی بـــه مـــردم خونگـــرم و والیـــت مـــدار 

ــم.  ــدام کنیـ ــان اقـ ــتان درمیـ شهرسـ

دیدار شهردار و شورای شهر اسدیه 
با فرمانده سپاه درمیان



فضای 
مجازی 
بستری 
برای بیان 
مشکالت 
باشد

درمیان امروز - دهقانی
ســـومین جلســـه شـــورای فرهنـــگ عمومـــی شهرســـتان 
ــورای  ــه و رئیـــس شـ ــام جمعـ ــور امـ ــا حضـ ــان بـ درمیـ
ــا  ــان بـ فرهنـــگ عمومـــی و فرمانـــدار شهرســـتان درمیـ
دســـتور کار: مدیریـــت و تربیـــت اســـامی و آســـیب 
شناســـی فضاهـــای مجـــازی در محـــل دفتـــر امـــام جمعـــه 
ـــه  ـــام جمع ـــروز، ام ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ـــد. ب ـــزار ش برگ
شهرســـتان در ایـــن نشســـت در خصـــوص مصوبـــات 
جلســـه قبـــل خاطـــر نشـــان کـــرد: عشـــایر تاثیـــر گـــذار 
ـــاش  ـــد و ت ـــه ان ـــر جامع ـــن قش ـــی آالیش تری ـــن و ب تری
ـــد ســـتود. حجـــت  ـــا را بای ـــرای آنه هـــا و اقدامـــات ادارات ب
ـــرم  ـــن ن ـــدار تری ـــت: پرطرف ـــینی گف ـــا حس ـــام علیرض االس
ـــه  ـــتند ک ـــتاگرام هس ـــرام و اینس ـــی تلگ ـــای فعل ـــزار ه اف
بایـــد ایـــن کانـــال هـــا و گـــروه هـــا در هـــر نقطـــه ای 
شناســـایی و بـــا ورود بـــه ایـــن گـــروه هـــا و کانـــال هـــا 
ـــه  ـــی ک ـــب، در جای ـــن رصـــد مطال ـــوا ضم و مشـــاهده محت
نیـــاز اســـت بـــا رفاقـــت و همدلـــی و بـــا برخـــورد نـــرم 

ـــک  ـــا کم ـــه آنه ـــون ب ـــامی و قان ـــن اس ـــاس موازی ـــر اس ب
ـــی  ـــدون آگاه ـــر ب ـــه ای اگ ـــر زمین ـــزود: در ه ـــم. وی اف کنی
و شـــناخت از نقـــاط قـــوت و ضعـــف و آســـیب هایـــی کـــه 
ـــال  ـــم احتم ـــدا کنی ـــد ورود پی ـــد می کن ـــرد را تهدی ـــر ف ه

آســـیب دیـــدن در آن حـــوزه وجـــود دارد.
رئیـــس شـــورای فرهنـــگ عمومـــی شهرســـتان گفـــت: 
ســـرعت تبـــادل اطاعـــات، قیمـــت پاییـــن و انبـــارداری 
ـــیاری  ـــی بس ـــات الکترونیک ـــای خدم ـــوزه ه ـــت در ح راح
از جوانـــان و نوجوانـــان را بـــه ایـــن حـــوزه هـــا کشـــانده 

کـــه بایـــد راهـــکار مناســـب دینـــی و مذهبـــی در حـــوزه 
آســـیب هـــا اندیشـــیده و در ایـــن خصـــوص برنامـــه ریـــزی 

مناســـب انجـــام شـــود.
ـــن نحـــو  ـــه بهتری ـــد ب حجـــت االســـام حســـینی گفـــت: بای
از فضاهـــا و امکانـــات در اختیـــار بـــه نفـــع ترویـــج فرهنـــگ 
عزیـــز اســـامی ایرانـــی خودمـــان اســـتفاده کنیـــم.  فرمانـــدار 
ـــه مـــردم  ـــرام ب ـــز از مســـئولین خواســـت احت شهرســـتان نی
و اربـــاب رجـــوع در دســـتور کار آنهـــا باشـــد و بـــه امـــور 
ع وقـــت رســـیدگی کننـــد. بشـــیری زاده  مـــردم در اســـر

ـــاب  ـــد انق ـــل ض ـــازی عام ـــای مج ـــی فضاه ـــت: برخ گف
ـــود. وی  ـــورد ش ـــا برخ ـــا آنه ـــایی و ب ـــد شناس ـــه بای ـــد ک ان
انعـــکاس مشـــکات روســـتاها و شـــهر هـــا را از طریـــق 
فضـــای مجـــازی فرصتـــی بـــرای مـــردم دانســـت و 
ـــتای  ـــازی در راس ـــای مج ـــگان از فض ـــد هم ـــه داد: بای ادام
ــتفاده  ــه اسـ ــای منطقـ ــکات و کمبودهـ ــری مشـ پیگیـ
ـــر و  ـــا تدبی ـــنید و ب ـــد و ش ـــد دی ـــکات را بای ـــد و مش کنن
ـــکل  ـــع آن مش ـــتای رف ـــن در راس ـــو احس ـــه نح ـــل و ب تعق

گام برداشـــت.

درمیان امروز - سبزه کار
طـــی مراســـمی بـــا حضـــور فرمانـــده ســـپاه 
ائمـــه  جنوبـــی،  خراســـان  )ع(  انصارالرضـــا 
جمعـــه و جماعـــات، علمـــای شـــیعه و اهـــل 
ــیجیان،  ــران ادارات، بسـ ــی از مدیـ ــنت، جمعـ سـ
ـــران  ـــر و س ـــاهد و ایثارگ ـــم ش ـــای معظ خانواده ه
قبایـــل و طوایـــف درمیـــان، مراســـم تکریـــم 
و معارفـــه فرمانـــده ناحیـــه مقاومـــت ســـپاه 

ــد. ــزار شـ ــان برگـ درمیـ
در ایـــن مراســـم از خدمـــات ســـرگرد خـــدادادی 
بـــه عنـــوان فرمانـــده اســـبق تکریـــم و ســـروان 
ــده  ــوان فرمانـ ــه عنـ ــب بـ ــی نسـ ــد فاطمـ محمـ

ــد. ــی شـ ــان معرفـ ــه درمیـ ــد ناحیـ جدیـ
اســـتان  انصارالرضـــا)ع(  ســـپاه  فرمانـــده 
گفـــت:  مراســـم  ایـــن  در  خراســـان جنوبی 
ـــر  ـــذارد و ه ـــی گ ـــت نم ـــا را راح ـــز م ـــمن هرگ دش
ــی  ــا طراحـ ــه مـ ــدی را علیـ ــای جدیـ روز فتنه هـ
افـــزود:  قاســـمی  علـــی  ســـردار  می کنـــد. 
ــد  ــه جدیـ ــردم، فتنـ ــرت مـ ــی و بصیـ ــا آگاهـ بـ
دشـــمنان نیـــز ماننـــد فتنه هـــای قبـــل خنثـــی 
خواهـــد شـــد. وی تاکیـــد کـــرد: بایـــد همـــه 
مســـئوالن بـــا تمـــام تـــوان و براســـاس ظرفیـــت 
ــه  ــه بـ ــت صادقانـ ــور خدمـ ــف کشـ ــای مختلـ هـ

مـــردم را ســـرلوحه کار خـــود قـــرار دهنـــد.
ـــی  ـــان جنوب ـــا)ع( خراس ـــپاه انصارالرض ـــده س فرمان
طراحـــی  در  آمریـــکا  تاکنـــون  عنـــوان کـــرد: 

ــورده  ــه شکســـت خـ ــود در منطقـ ــه های خـ نقشـ
و ایـــران اســـامی را عامـــل تمـــام شکســـت 
ـــدازی  ـــز بران ـــی ج ـــد و هدف ـــی دان ـــود م ـــای خ ه
نظـــام نـــدارد. وی بـــا بیـــان اینکـــه تاکنـــون 
بـــرای حفـــظ و پیشـــرفت انقـــاب و نظـــام، 
خـــون هـــای زیـــادی را تقدیـــم کـــرده ایـــم، 
ــاع  ــای دفـ ــوزه هـ ــا و آمـ ــد ارزش هـ ــت: بایـ گفـ
ــود. وی  ــازی شـ ــاده  سـ ــه پیـ ــدس در جامعـ مقـ
افـــزود: هـــم اکنـــون مـــردم مشـــکات زیـــادی 
دارنـــد و بـــه رغـــم اینکـــه بایـــد بـــه محرومـــان 
ــیدگی  ــر رسـ ــم، کمتـ ــیدگی می کردیـ ــتر رسـ بیشـ
ـــی  ـــون حام ـــا قان ـــش ه ـــی بخ ـــم و در برخ کرده ای
ـــن  ـــد قوانی ـــه بای ـــت ک ـــردم نیس ـــتضعفان و م مس
ـــام  ـــا تم ـــمن ب ـــرد: دش ـــان ک ـــود.وی بی ـــاح ش اص
برنامه ریزی هـــا و صـــرف هزینـــه هـــای ســـنگین 
ـــی  ـــد م ـــف رص ـــق مختل ـــور را در مناط ـــاع کش اوض
کنـــد، مشـــکات اقتصـــادی، بیـــکاری و گرانـــی 
ـــا  ـــمن ب ـــروز دش ـــه ام ـــم ک ـــور داری ـــادی در کش زی
ــال  ــه دنبـ ــکات بـ ــن مشـ ــتفاده از ایـ ــوء اسـ سـ

ــدی اســـت. ــه جدیـ فتنـ
ـــان  ـــتان خراس ـــا)ع( اس ـــپاه انصارالرض ـــده س فرمان
جنوبـــی گفـــت: دشـــمن بـــا راه انـــدازی و گســـترش 
شـــبکه هـــای اجتماعـــی در دورتریـــن نقـــاط 
ــد  ــه بتوانـ ــود کـ ــن بـ ــال ایـ ــه دنبـ ــتایی بـ روسـ
ـــرای  ـــد و ب ـــد کن ـــانی رص ـــه آس ـــور را ب ـــاع کش اوض
جـــوان مـــا در دورتریـــن نقـــاط پیـــام بفرســـتد و 

او را گمـــراه کنـــد. وی بیـــان کـــرد: متأســـفانه در 
ــی را  ــوال عمومـ ــرادی امـ ــهرها افـ ــی کانشـ برخـ
ــعارها خـــط  ــردادن برخـــی شـ ــا سـ تخریـــب و بـ
ـــا  ـــا گذاشـــتند و م ـــر پ ـــاب را زی ـــام و انق ـــز نظ قرم
تـــا جایـــی بـــا ایـــن تجمعـــات همـــراه هســـتیم 
ـــام  ـــاب و نظ ـــف انق ـــای مختل ـــط قرمزه ـــه از خ ک

عبـــور نکننـــد. 
ـــق  ـــه ح ـــای ب ـــته ه ـــت: خواس ـــمی گف ـــردار قاس س
ـــی  ـــون و دســـتگاه هـــای اجرای ـــق قان ـــردم از طری م
ـــپاه  ـــدرت س ـــرد: ق ـــه ک ـــود. وی اضاف ـــری ش پیگی
در عرصـــه هـــای نظامـــی، دفاعـــی و مـــادی 
ـــی  ـــاد ارزش ـــن نه ـــردم از ای ـــت م ـــه از حمای برگرفت
ـــای  ـــه از ارزش ه ـــپاه برگرفت ـــوی س ـــدرت معن و ق
ــی،  ــانی انقابـ ــروی انسـ ــت. وی نیـ ــام اسـ اسـ
مخلـــص و متعهـــد را ســـرمایه اصلـــی ســـپاه 
ــر  ــص و ایثارگـ ــروی مخلـ ــت: نیـ ــت و گفـ دانسـ
در بحـــران هـــا مـــی توانـــد بـــه خوبـــی از نظـــام 
دفـــاع کنـــد کـــه تاکنـــون نیروهـــای ســـپاه بـــه 
ــه  ــف بـ ــای مختلـ ــران هـ ــن را در بحـ ــی ایـ خوبـ
ـــا  ـــپاه انصارالرض ـــده س ـــد. فرمان ـــانده ان ـــات رس اثب
ـــی  ـــرد: رســـالت اصل ـــان ک ـــی بی )ع( خراســـان جنوب
ســـپاه همراهـــی و رفـــع موانـــع انقـــاب اســـت 
ــالت  ــام رسـ ــرای انجـ ــه بـ ــن مجموعـ ــد ایـ و بایـ
خـــود ســـراغ خطرهـــا، آســـیب هـــا و مشـــکات 

مختلـــف بـــرود.
ـــای  ـــی از ماموریت ه ـــی را یک ـــت زدای وی محرومی

ســـپاه ذکـــر کـــرد و گفـــت: هـــم اکنـــون طـــرح 
محرومیـــت زدایـــی در 6 دهســـتان اســـتان در 
ـــی،  ـــای عمران ـــرح ه ـــون ط ـــت و تاکن ـــال اجراس ح
ـــتان  ـــن دهس ـــی در ای ـــی خوب ـــی و اجتماع فرهنگ

ـــت. ـــده اس ـــرا ش ـــا اج ه
ــر  ــه رهبـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــمی بـ ــردار قاسـ سـ
ســـال گذشـــته  هشـــت  در  انقـــاب  معظـــم 
ــد  ــرح کردنـ ــی را مطـ ــاد مقاومتـ ــوع اقتصـ موضـ
اضافـــه کـــرد: بـــرای تحقـــق ایـــن موضـــوع 
اقداماتـــی از ســـوی دســـتگاه هـــای مختلـــف 

انجـــام شـــده ولـــی کافـــی نیســـت.
اقتصـــاد  اگـــر در زمینـــه تحقـــق  وی گفـــت: 
تمـــام  بـــا  مســـئوالن  و  مـــردم  مقاومتـــی 
ــذاری  ــروز اثرگـ ــد، امـ ــی کردنـ ــاش مـ ــوان تـ تـ
تحریم هـــای دشـــمنان کمتـــر بـــود. وی عنـــوان 
ــور در  ــه محـ ــیج محلـ ــای بسـ ــت هـ ــرد: گشـ کـ
حـــال  در  مـــرزی  نقـــاط  روســـتاهای  برخـــی 
ـــیجی  ـــای بس ـــرح نیروه ـــن ط ـــه در ای ـــت ک اجراس
و  نظامـــی  نیروهـــای  ســـایر  همـــکاری  بـــا 
ــاش  ــت تـ ــت امنیـ ــتای تثبیـ ــی در راسـ انتظامـ
می کننـــد. ســـردار قاســـمی گفـــت: بســـیج و 
ــاب  ــت و انقـ ــاب اسـ ــه انقـ ــق بـ ــپاه متعلـ سـ
ـــت و  ـــان اس ـــتضعفان جه ـــام مس ـــه تم ـــق ب متعل
ـــف  ـــورهای مختل ـــه کش ـــامی ب ـــاب اس ـــدور انق ص
ـــف  ـــای مختل ـــه ه ـــان در عرص ـــت آن ـــث موفقی باع

ــت. ــده اسـ شـ

در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه سپاه درمیان عنوان شد:

برخی قوانین به نفع محرومان اصالح شود
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آزمون سراسری حفظ و مفاهیم 
قرآن کریم در شهرستان درمیان 

برگزار می شود

درمیـــان امـــروز - فـــروزان 
ـــرآن  ـــم ق ـــظ و مفاهی ـــری حف ـــون سراس آزم
ـــی  ـــزار م ـــان برگ ـــتان درمی ـــم در شهرس کری

ـــود. ش
رئیـــس اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
آزمـــون  گفـــت:  درمیـــان  شهرســـتان 
ـــم  ـــرآن کری ـــم ق ـــظ و مفاهی ـــری حف سراس
ـــگ و  ـــکاری اداره فرهن ـــارکت و هم ـــا مش ب
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــامی، اداره آم ـــاد اس ارش
ـــتان  ـــه شهرس ـــور خیری ـــاف و ام و اداره اوق
ــنبه  ــج شـ ــان، پنـ ــد و درمیـ ــای بیرجنـ هـ
ــن  ــاری در ایـ ــال جـ ــفندماه سـ ــم اسـ دهـ

شهرســـتان برگـــزار مـــی شـــود.
بـــه گـــزارش درمیـــان امـــروز؛ حاجـــی 
قدیـــر قیاســـی افـــزود: نهایـــت تـــاش از 

طـــرف ایـــن اداره در ســـطح شهرســـتان 
ـــا شـــانزدهمین دوره آزمـــون  انجـــام شـــده ت
ـــم  ـــرآن کری ـــم ق ـــظ و مفاهی ـــری حف سراس
ــه  ــن نقطـ ــن و در چندیـ ــو احسـ ــه نحـ بـ

ــود. ــزار شـ برگـ
رئیـــس اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
شهرســـتان درمیـــان همچنیـــن اعـــام 
کـــرد: ثبـــت نـــام در آزمـــون سراســـری 
تـــا  قـــرآن کریـــم  مفاهیـــم  و  حفـــظ 
پایـــگاه  از طریـــق  بیســـتم دی مـــاه و 
ــر  ــی www.quranedu.ir امکانپذیـ اینترنتـ

ــد. ــی باشـ مـ

همراه با کتاب

آثار تاریخی و

  جاذبه های گردشگری 
اســـتان خراســـان جنوبـــی از دیربـــاز 
محـــل زندگـــی و نشـــو و نمـــای 
گـــروه هـــای مختلـــف انســـان و 
ـــای  ـــله ه ـــا و سلس ـــدن ه ـــور تم ظه
ـــا  ـــه ه ـــه تپ ـــوده ک ـــی ب ـــم تاریخ مه
ـــد آن  ـــای باســـتانی مؤی ـــه ه و محوط
اســـت. از دوره اشـــکانیان و ساســـانیان 
تـــا دوران متأخـــر اســـامی آثـــار 
ـــمند  ـــه و ارزش ـــب توج ـــتانی جال باس

ـــال، آب  ـــون یخچ ـــرد همچ ـــار منف ـــه و ... آث ـــا، مدرس ـــه، بن ـــک، قلع ـــورت کوش ـــه ص ـــیار ب بس
انبـــار، بادگیـــر، آســـباد ، آســـیاب و ... در اســـتان بـــه یـــادگار مانـــده اســـت ضمـــن آن کـــه مراکـــز 
ـــر،  ـــان و کوی ـــه صـــورت غارهـــا، بیاب ـــه لحـــاظ گردشـــگری طبیعـــی ب ـــب توجـــه ب ـــی و جال دیدن
دره هـــای کوهســـتانی، محوطـــه هـــای حفاظـــت شـــده و چشـــمه های آب معدنـــی در ســـطح 
ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــانی س ـــاع رس ـــگاه اط ـــد. )پای ـــده ان ـــتان پراکن اس

وگردشـــگری اســـتان خراســـان جنوبـــی(

شهرستان درمیان و روستای فورگ 

ـــی  ـــان جنوب ـــتان خراس ـــع اس ـــان از تواب ـــتان درمی ـــی: شهرس ـــای سیاس ـــف: جغرافی ال
ـــا 5797کیلومتـــر مربـــع وســـعت از نظـــر تقســـیمات کشـــوری دارای  اســـت. ایـــن شهرســـتان ب
ـــت شـــهر اســـدیه  ـــه مرکزی ـــان ب ـــادی اســـت. درمی ســـه بخـــش، 4 شـــهر، 6 دهســـتان و 157 آب
ـــات 60  ـــن مختص ـــه بی ـــت ک ـــی اس ـــان  جنوب ـــتان خراس ـــع اس ـــتان های تاب ـــی از شهرس یک
ـــا  ـــه ت ـــه و21 دقیق ـــرقی و 33 درج ـــول ش ـــه ط ـــه و 28 دقیق ـــا 59 درج ـــه ت ـــه و 44 دقیق درج
32 درجـــه و 33 دقیقـــه عـــرض شـــمالی قـــرار دارد. )ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی 
خراســـان جنوبـــی1395 ( . شهرســـتان درمیـــان در شـــرق اســـتان خراســـان جنوبـــی واقـــع 
شـــده، از شـــمال بـــه شهرســـتان قاینـــات، از شـــرق بـــه کشـــور افغانســـتان، از جنـــوب و جنـــوب 
ـــد محـــدود  ـــه شهرســـتان بیرجن ـــه شهرســـتان سربیشـــه و از غـــر ب و شـــمال غـــرب ب ـــی ب غرب
می گـــردد.   ایـــن شهرســـتان تـــا اوایـــل اســـفند ســـال 1383 یکـــی از بخـــش هـــای شهرســـتان 
ـــال 1384  ـــن س ـــور در بهم ـــنهاد وزارت کش ـــر پیش ـــا ب ـــی بن ـــد، ول ـــی ش ـــوب م ـــد محس بیرجن
ـــدیه دارای  ـــهر اس ـــت ش ـــا مرکزی ـــان ب ـــتان درمی ـــد. شهرس ـــل ش ـــتقل تبدی ـــتان مس ـــه شهرس ب
ـــج  ـــینا و پن ـــس مس ـــک و طب ـــتان، گزی ـــدیه(، قهس ـــای مرکزی)اس ـــام ه ـــه ن ـــش ب ـــار بخ چه
ـــام هـــای درمیـــان، میاندشـــت، قهســـتان، فخـــرود و گزیـــک اســـت. روســـتای  ـــه ن دهســـتان ب
فـــورگ از توابـــع شهرســـتان درمیـــان و زیـــر مجموعـــه آبـــادی هـــای دهســـتان درمیـــان اســـت. 
ـــمالی و  ـــرض ش ـــه ع ـــه و 50 دقیق ـــی در 32 درج ـــت جغرافیای ـــاظ موقعی ـــه لح ـــتا ب ـــن روس ای
59 درجـــه و 56 دقیقـــه طـــول شـــرقی و در ارتفـــاع 1850 متـــر از ســـطح دریـــای آزاد قـــرار گرفتـــه 
ـــه روســـتای ســـرو،  اســـت. ایـــن روســـتا در منطقـــه ای کوهســـتانی واقـــع اســـت و از شـــمال ب
ـــرب  ـــورگ و از غ ـــتای اره ف ـــه روس ـــرق ب ـــکندر، از ش ـــگ و اس ـــتاهای جاجن ـــه روس ـــوب ب از جن

ـــود. ـــی ش ـــدود م ـــان مح ـــتای درمی ـــه روس ب

ـــن  ـــت زمی ـــوص وضعی ـــی : در خص ـــن شناس ـــی / زمی ـــای طبیع  ب: جغرافی
ـــات  ـــتان را ارتفاع ـــن شهرس ـــم ای ـــش اعظ ـــه بخ ـــت ک ـــد گف ـــان بای ـــتان درمی ـــی شهرس شناس
1000 تـــا 2500 متـــر در برگرفتـــه اســـت و نواحـــی دشـــتی ایـــن گســـتره در میـــان نواحـــی 
ـــد. ُرخنمـــون  ـــرار دارن ـــد، ق ـــه وار آن را از تمامـــی جهـــات احاطـــه کـــرده ان کوهســـتانی کـــه حلق
ـــا از نهشـــته هـــای فلیشـــی کرتاســـه  ـــن واحـــد، غالب هـــای موجـــود در بخـــش کوهســـتانی ای
ـــه  ـــه در کل مجموع ـــت ک ـــده اس ـــکیل ش ـــن تش ـــانی الیگومیوس ـــش فش ـــای آت ـــنگ ه و س
افیولیتـــی را تشـــکیل می دهنـــد و حلقـــه وار در پیرامـــون ناحیـــه دشـــتی ایـــن محـــدوده 
ـــه در  ـــتند ک ـــن( هس ـــوژن )پلیوس ـــای نئ ـــدی کنگلومراه ـــای بع ـــته ه ـــد. نهش ـــه ان ـــرار گرفت ق
کوهپایـــه هـــا و در مجـــاورت برونزدهـــا آثـــار آن هـــا بـــا گســـترش محـــدود بـــه ویـــژه در 
ـــی  ـــده م ـــیدآباد دی ـــون س ـــک و پیرام ـــا کوش ـــروآباد ت ـــمال خس ـــراد، ش ـــاه م ـــون رود ش پیرام
ـــی  ـــتر در نواح ـــز بیش ـــاز نی ـــه س ـــوان و دامن ـــی ج ـــای آبرفت ـــزن ه ـــاد ب ـــا و ب ـــت ه ـــود. آبرف ش
غربـــی ایـــن شهرســـتان و بـــا راســـتای شـــمال غـــرب –جنـــوب شـــرق ادامـــه دارد و کفـــه  هـــای 
ـــاد در نواحـــی روســـتاهای  ـــا وســـعت زی ـــن بخـــش ارتفاعـــی و ب رســـی- نمکـــی در پســـت تری
ـــه در نواحـــی دارای  ـــی شـــود ک ـــده م ـــس مســـینا و دســـتگرد دی ـــاد، طب ـــی آب ـــاد، عل ـــض آب فی
ـــه خـــود مـــی گیـــرد. ایـــن بخـــش مرطـــوب کـــه رطوبـــت آن  ـــت مرطـــوب ب فرورفتگـــی گاه حال
ـــی اســـت، در غـــرب کـــوه کمـــرزرد  ـــودن ســـطح آب زیرزمین ـــاال ب ـــاد ناشـــی از ب ـــه احتمـــال زی ب

ـــه، 10:1394 (  ـــان نام ـــود. )درمی ـــی ش ـــده م دی
ادامه دارد...
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درمیان امروز – دهقانی
روســتای هنــدواالن در بخــش مرکــزی شهرســتان درمیــان از کهــن 
ــون  ــع آن همچ ــجد جام ــت و مس ــه اس ــتاهای منطق ــن روس تری

ــد. ــی کن ــی م ــتا خودنمای ــی در روس نگین
ــدواالن  ــتای هن ــه روس ــان ب ــر گذرت ــروز، اگ ــان ام ــزارش درم ــه گ ب
ــخ را در آن  ــد و شــکوه تاری ــه مســجد آن بزنی ــاد حتمــا ســری ب افت
بــه نظــاره بنشــینید. مــردم روســتای 1500 نفــری هنــدواالن همچــون 
ــاورزی و  ــا کش ــاخته و ب ــود س ــه خ ــت را پیش ــان قناع ــاکان ش نی
ــخ  ــات ن ــن روســتا ســه قن ــد. ای ــداری روزگار خــود را می گذرانن دام
روغــن چراغــی، نــخ مســکی و نــخ زیرکوهــی دارد کــه نــخ زیرکوهــی 
خشــک شــده و نیازمنــد احیــا و بازســازی اســت. اهالــی هنــدواالن 
ــا  ــرآورده کننــد ت از مســئوالن مــی خواهنــد ایــن خواســته آنهــا را ب
ــه کســب و کار  ــق بخشــند و زمین ــه کشــاورزی خــود رون ــد ب بتوانن
جوانــان را در روســتا مهیــا کننــد. مــردم از آنتــن دهــی ضعیــف تلفن 
همــراه اول و ایرانســل و عــدم پوشــش دهــی مناســب اینترنــت مــی 
گوینــد و خواســتار ایجــاد ســاختمانی بــرای مقطــع متوســطه دوم در 
روســتا هســتند. اعطــای مجــوز حفــر چــاه جدیــد بــرای کشــاورزی، 
ــته  ــی و بس ــع تبدیل ــاد صنای ــتا، ایج ــع روس ــجد جام ــت مس مرم
ــداث  ــتی و اح ــع دس ــای صنای ــته ه ــج رش ــوزش و تروی ــدی، آم بن
ــد.  ــی باش ــتا م ــردم روس ــته های م ــر خواس ــی از دیگ ــالن ورزش س
ــدرک  ــوده و م ــرده ب ــل ک ــرا تحصی ــدواالن اکث ــان روســتای هن جوان
ــتا کاری  ــی در روس ــد ول ــانس دارن ــوق لیس ــانس و ف ــم، لیس دیپل
ــه شــهر مهاجــرت مــی  ــرای یافتــن کار ب ــدارد و ب برایشــان وجــود ن
کننــد. شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت کــه افــراد ســاکن روســتا هــم 
درآمــد چندانــی ندارنــد و حــدود نیمــی از آنهــا تنهــا از محــل دریافت 
یارانــه آخرمــاه زندگــی خــود را تامیــن مــی کننــد. بــا ایــن اوصــاف 
بایــد بــرای رفــع نیازمنــدی هــا و خواســته هــای بحــق مــردم روســتا 

تدبیــری اندیشــید و مســئوالن متولــی پــای کار بیاینــد.

لوله کشی برای آبیاری باغات انجام نشد
یکــی از معتمدیــن روســتا در گفتگــو بــا درمیــان امــروز به ســه قنات 
روســتا بــه نــام هــای نــخ روغــن چراغی، نــخ مســکی و نــخ زیرکوهی 
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: آب قنــات هــا کــم شــده و قــرار بــوده 
جهادکشــاورزی بــرای آبیــاری باغــات لولــه کشــی انجــام دهــد ولــی 
اقدامــی انجــام نشــده اســت. حــاج محمــد حلیــم خســروی کــه 55 
ســال ســن دارد و ســاکن روســتای هنــدواالن مــی باشــد، جمعیــت 
ســاکن روســتا را 1500 نفــر اعــام مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد: در 
ایــام نــوروز و 3 مــاه تعطیلــی تابســتان جمعیــت روســتا بــه 2 هــزار 

نفــر هــم مــی رســد.

مهاجرت 60 خانواده جوان
ــر  ــال اخی ــی 2س ــتا ط ــوان از روس ــواده ج ــرت 60خان ــه مهاج وی ب
ــرای  ــد و ب ــتا کاری ندارن ــان در روس ــد: جوان ــی کن ــان م ــاره و بی اش

ــد.  ــی رون ــهر م ــه ش ــری ب ــی و کارگ ــن کار بنای یافت
وی شــغل اکثــر افــراد ســاکن در روســتا را کشــاورزی مــی دانــد و می 
افزایــد: دامــداری در روســتا رونــق کمتــری دارد. خســروی محصــول 
عمــده روســتا را زرشــک خوانــده و در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا 
مــی گویــد: در روســتا بــا مشــکل نداشــتن ســالن نگهــداری زرشــک 
روبــرو هســتیم و تنهــا 20 درصــد اهالــی ســالن بــرای خشــک کــردن 
ــال  ــاه در س ــا 2 م ــراد تنه ــد: اف ــی کن ــان م ــد. وی بی ــک دارن زرش
)اردیبهشــت و مهرمــاه( بــرای انجــام کارهــای کشــاورزی در روســتا 
فعالیــت دارنــد و در مــاه هــای دیگــر کاری ندارنــد و اگــر ســاخت و 
ســاز در روســتا باشــد کــه جوانــان بــه کار بنایــی مشــغول شــوند. وی 
کــه خــود 5 فرزنــد )3دختــر و 2پســر( دارد، ادامــه مــی دهــد: یکــی 
از دخترانــم لیســانس دارد و دیگــری در حــال تحصیــل در دانشــگاه 
اســت و پســرانم دیپلــم و فــوق دیپلــم دارنــد و در کار کشــاورزی بــا 

مــن همــکاری مــی کننــد و شــغل دیگــری ندارنــد.

صنایع تبدیلی و بسته بندی در روستا ایجاد شود
ــع  ــاد صنای ــرای ایج ــای الزم ب ــاخت ه ــاد زیرس ــتار ایج وی خواس

ــع دســتی در  ــج رشــته هــای صنای ــدی و تروی ــی و بســته بن تبدیل
ــد  ــدود 50درص ــد ح ــد: درآم ــی کن ــح م ــود و تصری ــی ش ــتا م روس
ــا  ــت. وی ب ــه هس ــت یاران ــل پرداخ ــط از مح ــتا فق ــاکنان روس س
اشــاره بــه فاصلــه 25کیلومتــری روســتا تــا اســدیه مرکــز شهرســتان 

ــی از  ــاده آســفالت هســت ول ــد: ج ــی کن ــام م ــان اع درمی
ابتــدا آســفالت درســتی نشــده بــود و در حــال حاضــر هــم 

ــادی دارد. ــای زی ــه ه ــه و چول چال

جاده کم عرض روستا 
وی بــا توجــه بــه فاصلــه 18 کیلومتــری جــاده اصلــی هنــدواالن تــا 
ــاالی تصادفــات در ایــن مســیر اشــاره و بیــان  ــه میــزان ب اســدیه ب
مــی کنــد: جــاده  دسترســی بــه روســتا کــم عــرض هســت و نیازمنــد 

بازســازی مــی باشــد. 

مجوز حفر چاه جدید
امــام جمعــه روســتای هنــدواالن نیــز در گفتگــو بــا درمیــان امــروز 
مهــم تریــن مســأله موجــود در روســتا را کــم شــدن آب قنــات هــا 
اعــام مــی کنــد و مــی گویــد: ســه قنــات روســتا در گذشــته 28 اینچ 
آب داشــته ولــی اکنــون بــه 3/5 تــا 4 اینــچ رســیده و مــردم از نظــر 
کشــاورزی بــا مشــکل مواجــه بــوده و در مضیقــه هســتند. مولــوی 
ــالی  ــال خشکس ــه 17 س ــه ب ــا توج ــروی ب ــا خس ــد رض ــاج محم ح
پــی در پــی و کــم شــدن آب قنــات روســتا خواســتار اعطــای مجــوز 
ــه  ــرای کشــاورزی در روســتا می شــود. وی البت ــد ب ــر چــاه جدی حف
بــه پیگیــری صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه اشــاره مــی کنــد و مــی 
گویــد: مســئوالن بــه مــا گفتــه انــد بایــد از ســوی 5 قنــات اطــراف 
درخواســت بــرای حفــر چــاه جدیــد داده شــود تــا مجــوز بدهنــد. وی 
خواســتار اختصــاص اعتبــار بــرای احیــای قنــات روســتای هنــدواالن 
شــد و ادامــه مــی دهــد: قنــات نــخ زیرکوهــی خشــک شــده اســت 

کــه نیازمنــد بازســازی اســت.

آموزشگاه مقطع متوسطه دوم در روستا ایجاد شود
ــه تحصیــل حــدود 135 دانــش آمــوز در  ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
مقطــع ابتدایــی در روســتا و 60 دانــش آمــوز در مقطــع متوســطه اول 
بیــان مــی کنــد: در روســتا مدرســه ای بــرای تحصیــل دانش آمــوزان 
ــه  ــد ب ــوزان مجبورن ــش آم ــم و دان ــطه دوم نداری ــع متوس در مقط
روســتای بورنــگ یــا شــهر اســدیه برونــد کــه در ایــن زمینــه هــم بــا 

مشــکل ایــاب و ذهــاب مواجــه هســتند.

میزان حضور دکتر به 2 روز در هفته افزایش یابد
وی وضعیــت تلفــن ثابــت را در روســتا مناســب مــی دانــد و از 
ضعیــف بــودن آنتــن دهــی تلفــن همــراه در روســتا خبــر مــی دهــد 
و مــی گویــد: در روســتا خانــه بهداشــت داریــم و روزهــای یکشــنبه 
دکتــر از نوغــاب مــی آیــد ولــی اگــر در هفتــه ای دو روز دکتــر بیایــد 

بهتــر اســت. 

مسجد جامع هندواالن نیازمند مرمت
مولــوی خســروی مســجد جامــع هنــدواالن را نیازمنــد مرمــت 
ــت  ــرای مرم ــته ب ــی در گذش ــراث فرهنگ ــد: می ــی گوی ــدو م می دان
ــه مرمــت دارد.  ــی اکنــون نیــز نیــاز ب مســجد جامــع اقــدام کــرد ول
وی اصــل ســاخت مســجد را مربــوط بــه زمــان غزنویــان خوانــده و 
اعــام مــی کنــد: مســجد در زمــان تیموریــان بازســازی و گســترش 

شده اســت.  داده 

خواجه بندگی مخدوم، صاحب کرامت 
ــه  ــزار خواج ــه م ــتا ب ــی روس ــار تاریخ ــر آث ــه دیگ ــاره ب ــا اش وی ب
بندگــی مخــدوم اشــاره مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد: نــام او 
قطــب الدیــن احمــد بــوده و مرحــوم آیتــی در کتــاب بهارســتان از 
ــن  ــه قطــب الدی ــی راجــع ب مزارنامــه حســامی نقــل کــرده و مطالب
احمــد آورده اســت. وی بیــان مــی کنــد: او در زمــان میــرزا معصــوم 
فرزنــد ســلطان حســین بایقــرا مــی زیســته کــه میــرزا معصــوم در 
مناســبتی بــه هنــدواالن آمــده و بــا قطــب الدیــن احمــد ماقــات 
ــی  ــدی رفیع ــته مه ــه نوش ــان نام ــاب درمی ــت و در کت ــته اس داش
هــم از ماقــات آنهــا یــاد شــده اســت. وی تصریــح مــی کنــد: مــزار 
خواجــه در وســط آرامســتان روســتا واقــع شــده و صاحــب کرامــات 
متعــددی اســت. وی بــا اشــاره بــه وجــود چلــه خانه)خانقــاه( مربوط 
بــه خواجــه بندگــی مخــدوم در روســتای تخویــج اعــام مــی کنــد: 

درخــت چنــاری کــه خواجــه در آن محــل کاشــته موجــود مــی باشــد 
کــه بــاالی 600 ســال قدمــت دارد و براســاس ســند آن در ســال 820 

هجــری غــرس شــده اســت. 

قنات هندواالن رو به نابودی می رود
دهیــار روســتای هنــدواالن نیــز در گفتگــو بــا درمیــان امــروز 
ــر و  ــر 1500 نف ــغ ب ــت بال ــا جمعی ــدواالن ب ــتای هن ــد: روس می گوی
موقعیــت مناســب ژئوپولتیکــی کــه در مرکزیــت  5 روســتای مجــاور 
قــرار گرفتــه و تاریخــی بــودن آن بــه دلیــل داشــتن بنــای تاریخــی 
مســجد جامــع و بــا وجــود داشــتن ایثارگــر، جانبــاز و ســردار شــهید 
ــزی  ــش مرک ــتاهای بخ ــن روس ــی از بزرگتری ــتا یک ــه روس ــن ک و ای
ــض  ــت. فی ــه هس ــی روب ــکات فراوان ــا مش ــد، ب ــان می باش درمی
محمــد خســروی هــر چنــد از تاش و کوشــش مســئولین شهرســتان 
ــه  ــد، ادام ــر و تشــکر مــی کن ــا تقدی ــع برخــی کمبوده ــه رف در زمین
مــی دهــد: بــاز هــم مشــکات روســتا حمایــت و دلســوزی بیــش از 
پیــش مســئولین را مــی طلبــد. وی بــا اشــاره بــه مشــکات عمــده 
ــای  ــالی ه ــود خشکس ــا وج ــد: ب ــی افزای ــتا م ــن روس ــده ای و عدی
ــات  ــن قن ــر آب تری ــی از پ ــه یک ــدواالن ک ــات هن ــادی آب قن متم
هــای اســتان بــوده متأســفانه رو بــه نابــودی مــی رود و نیــاز عاجــل  
بــه اعتبــارات اســتانی و حتــی کشــوری  بــرای بازســازی، مرمــت و 

ــی دارد. ــه روب الی
ــی  ــد اهال ــی درآم ــّر اصل ــات َمَم ــن قن ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــیر  ــذاری در مس ــه گ ــورت لول ــد: در ص ــی کن ــام م ــد، اع ــی باش م
زمیــن هــای کشــاورزی از هــدر رفــت همیــن مقــدارآب باقیمانــده 
جلوگیــری شــده و بطــور بهینــه اســتفاده مــی شــود. وی بیــان مــی 
کنــد: مســجد جامــع روســتا کــه بــا قدمــت تریــن و باشــکوه تریــن 
ــگران  ــان گردش ــاالنه میزب ــد س ــی باش ــتان م ــی شهرس ــر تاریخ اث
ــاص  ــارات خ ــه اعتب ــاز ب ــه نی ــت ک ــادی اس ــی زی ــی و خارج داخل
ــن  ــکل آنت ــه مش ــن ب ــت دارد. وی همچنی ــازی و مرم ــت بازس جه
ــد  ــی کن ــاره م ــتا اش ــل در روس ــراه اول و ایرانس ــف هم ــی ضعی ده
و اظهــار مــی دارد: بالطبــع پوشــش دهــی اینترنــت هــم از ســرعت 
ــا  مناســبی برخــوردار نمــی باشــد. وی نداشــتن متوســطه دوم را ب
وجــود جمعیــت بــاال کــه خــود مشــکات رفــت و آمــد و حتــی تــرک 
تحصیــل دانــش آمــوزان را بــه همــراه دارد از دیگــر مشــکات موجود 
ــد   ــت و آم ــه اینکــه مســیر رف ــا توجــه ب ــد: ب ــد و مــی گوی مــی دان
ــه مرکــز شهرســتان و اســتان از ایــن روســتا مــی گــذرد  5 روســتا ب
رودخانــه هــا فاقــد پــل مــی باشــند کــه خــود در زمــان ســیل روی 
مشــکات عدیــده ای بــرای اهالــی ایــن روســتاها ایجــاد مــی کنــد. 
وی همچنیــن بــه نداشــتن ســنگ فرش پیــاده روهــا و عــدم وجــود 
زمیــن  و امکانــات ورزشــی بــرای جوانــان بــه عنــوان مــواردی اعــام 

مــی کنــد کــه نیازمنــد رســیدگی و توجــه ویــژه اســت. 

روستا نیازمند احداث کتابخانه عمومی
رئیــس شــورای اســامی روســتای هنــدواالن هــم در گفتگــو 
ــش  ــاالی دان ــار ب ــه آم ــه ب ــا توج ــد: ب ــی گوی ــروز م ــان ام ــا درمی ب
آمــوزان روســتا ایجــاد کتابخانــه عمومــی بــرای کمــک بــه تحصیــل 

دانش آمــوزان و اســتفاده در اوقــات فراغــت ضــروری اســت. 
محمــد کاظــم خســروی بــا اشــاره بــه موقعیــت اســتراتژیک روســتا 
ــی  ــه م ــایه ادام ــتای همس ــن روس ــوگاه چندی ــن در گل و قرارگرفت
دهــد: نیــاز بــه ا حــداث پایــگاه آتــش نشــانی، پایــگاه اورژانــس 115، 
جایــگاه ســوخت بنزیــن و نصــب دســتگاه ATM  پســت بانــک )بــا 
توجــه بــه باجــه فعــال پســت بانــک روســتا( بــه شــدت در روســتا 

ــود.  ــاس می ش احس

تاکید بر گازرسانی به روستا
ــی و  ــا کتب ــتا باره ــکات روس ــن مش ــه مهمتری ــان اینک ــا بی وی ب
حضــوری بــه اســتحضار مســئولین رســیده تاکیــد مــی کنــد: بــا توجه 
بــه فاصلــه انــدک ایــن روســتا بــا خــط اصلــی گاز، اتصــال بــه شــبکه 

گازرســانی از دیگــر خواســته هــای بحــق مــردم هنــدواالن اســت. 
ــهید  ــردار ش ــهید ) س ــم ش ــود تقدی ــا وج ــد: ب ــه می گوی وی در ادام

حیــدر خســروی ( متأســفانه گلــزار شــهید به رغــم پیگیریهای فــراوان 
ــان  ــد روشــنایی  و فضــا ســازی مناســب مــی باشــد.وی در پای فاق
ســخنانش بیــان مــی کنــد: بــا وجــود همــه مشــکات از تــاش هــا 
ــاد  ــدار شهرســتان، بخشــدار، اداره بنی و پیگیری هــای مســتمر فرمان
مســکن شهرســتان، آمــوزش و پــرورش شهرســتان و جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان کــه زحمــات زیــادی در زمینــه دیوارکشــی مدرســه 

راهنمایــی، آســفالت خیابــان هــای روســتا، بهســازی فضــای ســبز و 
بوســتان شــهید خســروی و حصارکشی آرامســتان روســتای هندواالن 
ــه کشــی مســیر جوی هــا انجــام  ــی جهــت لول و تخصیــص اعتبارات

دادنــد تقدیــر و تشــکر مــی شــود.         

جوانان با استعداد روستا محروم از سالن ورزشی 
یکــی از اهالــی روســتای هنــدواالن کــه مربــی و رئیــس ســابق هیــات 
کبــدی شهرســتان درمیــان مــی باشــد نیــز در گفتگــو بــا درمیــان امروز 
مــی گویــد: یکــی از مشــکات نوجوانــان و جوانــان روســتا نداشــتن 

ســالن ورزشــی اســت. 
اســامه خســروی تصریــح مــی کند: متأســفانه بــه دلیــل بدقولی هایی 
کــه در ســال هــای قبــل توســط مدیــران وقــت شــد تنهــا تیــم کبــدی 
شهرســتان کــه بــرای مســابقات اســتانی و کشــوری بــه عنــوان تنهــا 
نماینــده شهرســتان شــرکت مــی کــرد بــه علت محقــق نشــدن احداث 
ســالن ســقف کوتــاه و آســیب دیــدن بازیکنــان بــه خاطــر تمریــن در 
زمیــن هــای نامناســب بــه طــور کامــل از بیــن رفــت و فقــط تبدیــل 
ــان  ــد.  وی بی ــان ش ــی و جوان ــرای اهال ــوش ب ــره خ ــک خاط ــه ی ب
ــه مســابقات کشــوری  مــی کنــد: تیــم کبــدی روســتای هنــدواالن ب
چابهــار، مســابقات المپیــاد ایرانیــان در اصفهــان، مســابقات کشــوری 
کردســتان و مســابقات عشــایری و روســتایی در ارومیــه اعــزام شــد که 
در مســابقات ارومیــه اولیــن بــرد تاریــخ کبــدی اســتان در مســابقات 
ــه دســت  کشــوری در آن زمــان را تیــم کبــدی روســتای هنــدواالن ب
آورد ولــی متأســفانه اکنــون نوجوانــان و جوانان با اســتعداد روســتا از 

ایــن نعمــت محــروم هســتند. 

نصب دستگاه خودپرداز در دستور کار
وی کــه نماینــده باجــه خدمــات بانکــی پســت بانــک هنــدواالن نیــز 
ــت  ــت پس ــوی مدیری ــتگاه ATM از س ــص دس ــد، از تخصی ــی باش م
بانــک اســتان خبــر مــی دهــد و مــی گویــد: از ســوی مدیریــت شــعب 
و کارگــروه تخصیــص دســتگاه خودپــرداز پســت بانــک اســتان، باجــه 
نمایندگــی پســت بانــک هنــدواالن بــه عنــوان یــک نقطــه هــدف و 
ــص  ــورت تخصی ــده و در ص ــی ش ــران معرف ــه ته ــاال ب ــت ب ــا اولوی ب
ــدواالن و  ــتای هن ــی روس ــاه اهال ــت رف ــه جه ــه، ب ــار در بودج اعتب
روســتاهای همجــوار دره چــرم، خلــف، نخــاب، محمدیــه و مهدی آبــاد 
ــک  ــت بان ــی پس ــه نمایندگ ــرداز( در باج ــتگاه ATM )خودپ ــک دس ی

هنــدواالن نصــب خواهــد شــد.

تامین تجهیزات مسجد جامع روستا در صورت اختصاص 
اعتبار

رئیــس اداره میــرات فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
ــه  ــا در خصــوص برنام ــگار م ــه ســوال خبرن ــز در پاســخ ب ــان نی درمی
میــرات فرهنگــی بــرای مرمــت مســجد جامــع هنــدواالن می گویــد: با 
توجــه بــه اینکــه مســجد جامــع ایــن روســتا در گذشــته هم بازســازی 
شــده در حــال حاضــر نیــاز بــه مرمــت اضطــراری نــدارد. امیر اســماعیل 
شهســواری زمان ســاخت مســجد را بــه دوره تیموری حدود 750 ســال 
قبــل مــی دانــد و ادامــه مــی دهــد: در صــورت تخصیــص اعتبــار بــرای 
تامیــن تجهیــزات و سیســتم های روشــنایی، گرمایشــی و سرمایشــی 
ــا نظــارت کارشناســان میــرات فرهنگــی  مســجد جامــع هنــدواالن ب

اقــدام خواهــد شــد.

90درصد قنات ها خشک شده یا کم آب هستند
مدیــر جهــاد کشــاورزی درمیــان هــم در گفتگــو بــا درمیــان امــروز مــی 
گویــد: در شهرســتان درمیــان 660 قنــات وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه 
خشکســالی هــای متوالــی حــدود 90 درصــد قنــات هــای شهرســتان 

خشــک شــده یــا کــم آب هســتند. 
وحیــد ضیائیــان احمــدی از مرمــت 3 یــا 4 قنــات در ســال بــا توجــه 
بــه میــزان اختصــاص اعتبــارات خبــر مــی دهــد و اعــام مــی کنــد: 
ــه 4میلیــون  ــه صــورت میانگیــن بازســازی هــر متــر قنــات نیــاز ب ب
ریــال اعتبــار دارد. وی بیــان مــی کنــد: روســتای هنــدواالن از جملــه 
ــر  ــال اخی ــا 4 س ــی 3 ی ــه ط ــت ک ــتان اس ــزرگ شهرس ــتاهای ب روس
جهادکشــاورزی اقدامــات متعــددی در آن روســتا انجــام داده اســت و 
در صــورت اختصــاص اعتبــار نســبت بــه مرمــت قنــات روســتا اقــدام 

خواهــد شــد. 
ــا حجــم  ــدواالن ب ــوات هن ــا و مرمــت قن ــروژه احی وی از اجــرای 4 پ
850 متــر در ســال 84 ، 600 متــر در ســال 88، 310 متــر در ســال 90 و 
127 متــر در ســال 93 خبــر مــی دهــد و می گویــد: همچنیــن احیــا 
و مرمــت قنــوات نوغــاب هنــدواالن بــا حجــم 460 متــر در ســال 88 
ع بــا منبــع چــاه نــور آبــاد بــا حجــم 500 متــر  و انتقــال آب بــه مــزار
در ســال 90 اجــرا شــده اســت.  ضیائیــان احمــدی ادامــه مــی دهــد: 
ع ویــژه چــاه مشــاع هنــدواالن بــا حجــم  پــروژه انتقــال آب بــه مــزار
عملیــات هــزار متــر در ســال 90 و همچنیــن بــا منبــع قنات هنــدواالن 
ع انجــام شــده  در ســال 95 بــا حجــم 1700 متــر انتقــال آب بــه مــزار

اســت.

قنات خشکیده روستا نیازمند احیا
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پدر و مادر باشید نه بادیگارد

انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

...915  خداونـــد بـــه شـــما توفیـــق بیشـــتر بدهـــد واقعـــا مطالبتـــان بـــه روز و مفیـــد 
هســـت.

...915 االن نزدیـــک یـــک ســـال هســـت تقریبـــا 100 میلیـــون تومـــان در شـــهر اســـدیه 
ـــا  ـــی شـــده ت ـــر صورت ـــه ه ـــردم و ب ـــه ک ـــرای کارگاه در و پنجـــره دو جـــداره از خـــودم هزین ب
ـــدی  ـــد نق ـــی و خری ـــت مال ـــل عـــدم حمای ـــی متأســـفانه بدلی ـــا نگـــه داشـــتم ول االن ســـر پ

ـــت. ـــی اس ـــرف تعطیل ـــر، در ش ـــهرهای دیگ ـــح از ش مصال

ـــریه  ـــان ازنش ـــتان درمی ـــزی شهرس ـــش مرک ـــاب بخ ـــتای نوغ ـــی روس ـــام مااهال ...915 س
ــتای  ــن روسـ ــکات ایـ ــه مشـ ــم کـ ــه داریـ ــکر صمیمانـ ــر وتشـ ــروز تقدیـ ــان امـ درمیـ

پرجمعیـــت را بـــرای مســـئولین مطـــرح کردنـــد.

ـــی  ـــاب تشـــکر و قدردان ـــرم روســـتای نوغ ـــار محت ...915  باســـام از اعضـــای شـــورا و دهی
ـــاش  ـــتا ت ـــتر روس ـــی بیش ـــرای آبادان ـــاه ب ـــد م ـــن چن ـــان و دل ای ـــا ج ـــه ب ـــم ک ـــی کنی م
ـــیم.  ـــزان باش ـــما عزی ـــت ش ـــا هم ـــا ب ـــرح ه ـــام ط ـــاهد اتم ـــر روز ش ـــم ه ـــد امیدواری کردن
دو خواســـته نیـــز از شـــورا ومســـئولین روســـتا داریـــم، اول اینکـــه: حتمـــا بـــه ورودی 
ـــت  ـــتای ماس ـــانه روس ـــتا نش ـــه ورودی روس ـــرا ک ـــد چ ـــامانی بدهن ـــر و س ـــک س ـــتا ی روس
ـــا  ـــاب تقاض ـــتای نوغ ـــورای روس ـــای ش ـــت. دوم: از اعض ـــر اس ـــد بهت ـــر باش ـــه زیبات ـــر چ ه
ـــت  ـــتا درخ ـــر روس ـــت کاری در معاب ـــل درخ ـــه فص ـــدن ب ـــک ش ـــه نزدی ـــه ب ـــا توج ـــم ب داری
ـــام  ـــان ام ـــی خیاب ـــکر اهال ـــا تش ـــند. ب ـــتا برس ـــی روس ـــه زیبای ـــداری ب ـــد و مق کاری کنن

ـــاب. ـــتای نوغ ـــا)ع( روس رض

...915 بـــا عـــرض ســـام و خســـته نباشـــید بابـــت زحمـــات و حمایـــت هـــای تمـــام 
ـــه روســـتای  بزرگـــواران در نشـــریه درمیـــان امـــروز، از ســـال گذشـــته عملیـــات گاز رســـانی ب
ـــده اســـت  ـــاز گردی ـــاور آغ ـــایر روســـتاهای مج ـــک و س ـــع بخـــش گزی ـــرم از تواب ـــرزی آبگ م
ـــه  ـــه هزین ـــد ک ـــی باش ـــک م ـــب علم ـــعاب و نص ـــذاری انش ـــه واگ ـــون در مرحل ـــم اکن و ه
ـــت  ـــده اس ـــرف ش ـــرم ص ـــت محت ـــوی دول ـــم از س ـــروژه مه ـــن پ ـــرای ای ـــادی ب ـــای زی ه
ـــده  ـــوب گردی ـــه و مص ـــال ۸۴ تهی ـــتا در س ـــادی روس ـــرح ه ـــه ط ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــت  ـــده اس ـــام نش ـــفانه انج ـــه متأس ـــد ک ـــی ش ـــی م ـــدد بازبین ـــال ۹۴ مج ـــد در س ـــت بای اس
و هـــم اکنـــون حداقـــل یـــک ســـوم روســـتا بدلیـــل قـــرار نگرفتـــن در طـــرح هـــادی از 
ایـــن نعمـــت بـــی بهـــره مانـــده انـــد. حـــدود دو ســـال اســـت کـــه بـــه شـــدت پیگیـــر 
ـــفانه  ـــود متأس ـــی ش ـــه م ـــه مراجع ـــی ک ـــر اداره و ارگان ـــه ه ـــتیم و ب ـــوع هس ـــن موض ای
ـــدی  ـــر موجـــب دلســـردی و ناامی ـــن ام ـــول مســـاعدت و همـــکاری داده نمـــی شـــود و ای ق
ـــان  ـــخصی خودش ـــای ش ـــن ه ـــه در زمی ـــی ک ـــر جوان ـــوص قش ـــی الخص ـــتا عل ـــی روس اهال
ـــه  ـــی ک ـــی عزیزان ـــات همگ ـــا دارد از زحم ـــت. ج ـــده اس ـــد گردی ـــرده ان ـــاز ک ـــاخت و س س
ـــی  ـــکر و قدردان ـــد تش ـــی دارن ـــر م ـــتان گام ب ـــن شهرس ـــی ای ـــرفت و آبادان ـــیر پیش در مس

ـــرم. ـــتای آبگ ـــاری روس ـــورا و دهی ـــرام. ش ـــم احت ـــا تقدی ـــردد. ب گ

ـــالم  ـــاد، س ـــدی ش ـــد فرزن ـــعی می كنن ـــام س ـــوق و ذوق تم ـــا ش ـــن ب ـــه والدی ـــه هم ـــر چ گ
و موفـــق پـــرورش بدهنـــد امـــا متأســـفانه بســـیاری از والدیـــن در ایـــن راه زیـــاده روی 
ـــگارد را  ـــظ و بادی ـــش محاف ـــتر نق ـــن بیش ـــه والدی ـــد. اینگون ـــد می گذرن ـــد و از ح می كنن
ـــد  ـــود می كنن ـــودكان خ ـــی ك ـــر زندگ ـــود را درگی ـــدت خ ـــا به ش ـــد؛ آنه ـــان دارن ـــرای فرزندش ب

ـــد. ـــا نمی دهن ـــه آنه ـــچ كاری را ب ـــام هی ـــازه انج و اج
ــرواز  ــود پـ ــد خـ ــراف فرزنـ ــه اطـ ــك پروانـ ــد یـ ــت ماننـ ــن درسـ ــن والدیـ ــع ایـ در واقـ
ـــان را  ـــریعا خودش ـــكلی س ـــر مش ـــروز ه ـــا ب ـــد و ب ـــر دارن ـــر نظ ـــواره او را زی ـــد، هم می كنن

ــانند. ــه می رسـ ــل حادثـ ــه محـ بـ
پـــدر و مادرانـــی کـــه 24 ســـاعته ، در هـــرکاری، ســـایه بـــه ســـایه همـــراه کودکشـــان 
ـــه  ـــوس و ب ـــی ل ـــد، فرزندان ـــی دهن ـــه او نم ـــردن را ب ـــه ک ـــد و تجرب ـــازه رش ـــتند، و اج هس

شـــدت وابســـته تربیـــت مـــی کننـــد.
ــیاری از  ــردن بسـ ــان كـ ــازه امتحـ ــی اجـ ــا در دوران كودكـ ــن بچه هـ ــه ایـ ــی كـ از آنجایـ
ــی  ــی و جوانـ ــه دوره نوجوانـ ــیدن بـ ــا رسـ ــد، بـ ــته انـ ــرگرمی ها را نداشـ ــا و سـ بازی هـ
ـــذت  ـــت ل ـــراد فرص ـــن اف ـــد. . ای ـــان می دهن ـــود نش ـــی از خ ـــده ای و افراط ـــخصیتی عق ش
بـــردن از دوران كودكـــی خـــود را نداشـــتند و مرتـــب بایـــد در كاس هایـــی كـــه والدین شـــان 
ـــتقال  ـــا اس ـــه آنه ـــون ك ـــا اكن ـــد ام ـــركت می كردن ـــد، ش ـــرده بودن ـــام ك ـــا ثبت ن ـــرای آنه ب
بیشـــتری دارنـــد دیگـــر توانایـــی كنتـــرل خـــود را ندارنـــد و ممكـــن اســـت دســـت بـــه 
ـــد. ـــران كنن ـــش را جب ـــال پی ـــد س ـــای چن ـــا كمبوده ـــد ت ـــی بزنن ـــر كار خطرناك ـــام ه انج

پیام شهروند
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اعتماد و مسوولیت را به خاطر بسپارید

اگـــر چـــه ارتبـــاط میـــان والدیـــن و فرزنـــدان اهمیـــت بســـیاری دارد ولـــی نوجوانـــان 
ـــار  ـــک رفت ـــه ی ـــد ب ـــا اول بای ـــی از آنه ـــوند. بعض ـــع نمی ش ـــو قان ـــث و گفتگ ـــا بح ـــه ب همیش
ـــتقیم  ـــت مس ـــث، نصیح ـــه بح ـــر گون ـــد. از ه ـــر کن ـــان تغیی ـــد تفکرش ـــد و بع ـــادت کنن ع
و ســـر و صـــدا راه انداختـــن افراطـــی پرهیـــز کنیـــد. انتظـــارات و مجازات هـــا را قبـــل از 
ـــان مســـوولیت   ـــا فرزندت ـــد ت ـــرای نوجـــوان خـــود معیـــن کنی انجـــام هـــر عمـــل نامناســـبی ب
عمـــل خـــود را برعهـــده گیـــرد و کســـی غیـــر از خـــود او مســـوول پـــاداش یـــا مجـــازات 
ـــه در  ـــرا ک ـــد چ ـــتفاده نکنی ـــان از زور اس ـــار فرزندت ـــر رفت ـــرای تغیی ـــت ب ـــچ وق ـــد. هی نباش
ـــر  ـــه او. اگ ـــان هســـتید ن ـــار فرزندت ـــر رفت ـــن کاری شـــما مســـوول تغیی ـــام چنی صـــورت انج
ـــاب  ـــد آزادی انتخ ـــا بدان ـــد ت ـــری نکنی ـــود، جبهه گی ـــان ب ـــد نوجوانت ـــا فرزن ـــق ب ـــی ح جای
ـــت،  ـــوغ، عصبانی ـــد. در ســـنین بل ـــل نمی کنی ـــه او تحمی ـــان را ب دارد و شـــما خواســـته خودت
زودرنجـــی و تاثیرپذیـــری از دوســـتان افزایـــش می یابـــد و نوجـــوان بـــه دلیـــل تمایلـــی 
کـــه بـــه گذرانـــدن وقـــت بـــا هم ســـن و ســـاالن خـــود دارد، از فعالیت هـــای خانوادگـــی 
دوری می کنـــد. اگـــر بـــرای انجـــام کاری از آنهـــا کمـــک بخواهیـــد، ناراحـــت می شـــوند و 
غرورشـــان جریحـــه دار می شـــود و اگـــر دوست شـــان همـــراه آنهـــا باشـــد، ممکـــن اســـت 
ـــن و  ـــد هم س ـــد مانن ـــت دارن ـــان دوس ـــد. نوجوان ـــول نکنن ـــردش قب ـــرای گ ـــما را ب ـــوت ش دع
ســـال های خـــود لبـــاس بپوشـــند و هویـــت خودشـــان را از ایـــن طریـــق ابـــراز کننـــد بنابرایـــن 
ـــد. فرامـــوش  ـــدا می کن ـــان رواج پی ـــان نوجوان ـــه ســـرعت در می ـــد شـــود ب ـــه م هـــر لباســـی ک
ـــرا فعالیت هـــای بیشـــتری  ـــی اتفـــاق می افتـــد زی ـــوغ افـــت تحصیل نکنیـــد کـــه در ســـنین بل
ـــات  ـــف، مکالم ـــس مخال ـــه جن ـــه ب ـــال، توج ـــازی فوتب ـــود. ب ـــان می ش ـــی نوجوان وارد زندگ
تلفنـــی و مهمانی هـــای دوســـتانه از جملـــه فعالیت هایـــی اســـت کـــه در مراحـــل ســـنی 
ـــا  ـــد بیشـــتر وقـــت خـــود را در اتاقشـــان و تنه ـــل دارن ـــان تمای ـــل وجـــود نداشـــت. نوجوان قب
ـــا را درک  ـــه مســـایل آنه ـــی ک ـــا والدین ـــد ب ـــه نمی خواهن ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــاید ب ـــد. ش بگذرانن
ـــد  ـــا باش ـــاق آنه ـــی در ات ـــط صوت ـــون و ضب ـــن، تلویزی ـــر تلف ـــوند. اگ ـــه ش ـــد، مواج نمی کنن
فقـــط در مواقـــع ضـــروری از اتـــاق خـــود خـــارج می شـــوند. یکـــی از دیگـــر دالیلـــی کـــه 
نوجوانـــان بیشـــتر اوقـــات خـــود را در تنهایـــی ســـپری می کننـــد، ایـــن اســـت کـــه در 
ـــر  ـــا ظه ـــب ت ـــل، اغل ـــای تعطی ـــد و در روزه ـــاز دارن ـــتری نی ـــواب بیش ـــه خ ـــنین ب ـــن س ای
ـــم  ـــتن حری ـــه داش ـــاز ب ـــد، نی ـــوغ رخ می ده ـــنین بل ـــه در س ـــری ک ـــر دیگ ـــد. تغیی می خوابن
خصوصـــی اســـت و والدیـــن بایـــد بـــه ایـــن حقـــوق نوجـــوان خـــود احتـــرام بگذارنـــد. 
ـــام نشـــدنی اســـت  ـــه تم ـــواده او گنجـــی دارد ک ـــد خان ـــوغ تصـــور می کن نوجـــوان در دوران بل

ـــد. ـــت می کن ـــن صحب ـــا تلف ـــی ب ـــچ محدودیت ـــدون هی ـــل ب ـــن دلی ـــه همی و ب
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ــان  ــه دوره تیموریـ ــوط بـ ــدواالن مربـ ــع هنـ ــجد جامـ مسـ
ــا شـــمارٔه  اســـت. ایـــن اثـــر در تاریـــخ ۱۱ مـــرداد ۱۳۷۶ بـ
ـــت  ـــه ثب ـــران ب ـــی ای ـــار مل ـــی از آث ـــوان یک ـــت ۱۸۹۳ به عن ثب

رســـیده اســـت.
 ایـــن مســـجد بـــا شـــکوه ترین بنـــای تاریخـــی، مذهبـــی 

شهرســـتان در میـــان اســـت. 
مهمتریـــن عناصـــر معمـــاری آن ســـر در ورودی، صحـــن، 
گنبـــد خانـــه، شبســـتان ســـتون دار و محـــراب می باشـــد. 
ـــا  ـــا و ب ـــوش ه ـــتفاده از فیل پ ـــا اس ـــزی ب ـــه مرک ـــد خان گنب
ـــه اســـت.  ـــرار گرفت ـــار ضلعـــی ق ـــر روی فضـــای چه ـــارت ب مه
شبســـتان ســـتون دار در دو طـــرف گنبدخانـــه واقـــع شـــده 
ـــرا  ـــرک اج ـــار ت ـــیوه چه ـــه ش ـــزه ب ـــاق و توی ـــیله ط ـــه وس و ب

ـــت.  ـــده اس ش
ــوده و  ــوع بـ ــیار متنـ ــری بسـ ــات آجـ ــر تزئینـ ــا از نظـ بنـ
ایـــن ترئینـــات شـــامل: فیل پـــوش هـــا، گوشـــواره ها، 
قاب هـــای گچـــی، رســـمی بندی محراب هـــا و نحـــوه 

ــت.  ــا اسـ ــی گنبدهـ آجرچینـ
ایـــن اثـــر تاریخـــی در دوره شـــاهرخ تیمـــوری در حـــدود 

ســـال ۸۵۰ هــــ. ق ســـاخته شده اســـت.
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درمیـــان امروز – دهقانی 
ســـازمان جوانـــان جمعیـــت هـــال احمـــر در ششـــمین ســـال 
متوالـــی اقـــدام بـــه برگـــزاری دوره آموزشـــی »دادرس« ویـــژه 

دانـــش آمـــوزان کـــرده اســـت. 
ـــوزان  ـــش آم ـــژه دان ـــرح وی ـــن ط ـــور ای ـــر کش ـــا سراس ـــان ب همزم
ـــدف  ـــه ه ـــه جامع ـــان در 8 مدرس ـــتان درمی ـــتم شهرس ـــه هش پای
ـــان امـــروز، دادرس طرحـــی  ـــه گـــزارش درمی در حـــال اجراســـت. ب
ــداد و  ــای امـ ــوزش هـ ــه آمـ ــا ارائـ ــد بـ ــی توانـ ــه مـ ــت کـ اسـ
نجـــات بـــه دانـــش آمـــوزان ضمـــن ارتقـــای ســـطح آگاهـــی 
خانـــواده هـــا از خســـارت میلیـــاردی در زمـــان بـــروز حادثـــه 

بکاهـــد. 
ـــری ، ســـوختگی،  ـــم هـــای پناهگی ـــوزش هـــا شـــامل آیت ـــن آم ای
اطفـــای حریـــق، احیـــای قلبـــی ریـــوی و اســـکان اضطـــراری 
ـــوزان  ـــش آم ـــوان دان ـــای ت ـــرح ارتق ـــرای ط ـــدف از اج ـــت. ه اس
ـــی  ـــواده ایران ـــر خان ـــعار ه ـــق ش ـــوادث و تحق ـــا ح ـــه ب در مواجه
ـــای  ـــک ه ـــه کم ـــت ک ـــوب اس ـــه خ ـــد. چ ـــی باش ـــر م ـــک امدادگ ی
اولیـــه بـــه عنـــوان مبحـــث درســـی در آمـــوزش مـــدارس قـــرار 
ـــا  ـــت و ب ـــوادث باالس ـــزان ح ـــا می ـــور م ـــه در کش ـــرا ک ـــرد چ گی
ـــمگیری  ـــش چش ـــا کاه ـــارت ه ـــزان خس ـــا می ـــوزش ه ـــن آم ای
ـــوزان  ـــش آم ـــوزش دان ـــور آم ـــه منظ ـــرح دادرس ب ـــد. ط ـــی یاب م
ـــت  ـــرد و نهض ـــی گی ـــورت م ـــه ص ـــل زلزل ـــخت مث ـــای س در روزه
ـــه  ـــاران از جمل ـــای بیم ـــات و احی ـــه، نج ـــای داوطلبان ـــک ه کم
ـــوزان  ـــش آم ـــرح دان ـــن ط ـــرح »دادرس« اســـت. در ای ـــداف ط اه
ــده و در  ــاب شـ ــه انتخـ ــر مدرسـ ــه ای از هـ ــورت گزینـ ــه صـ بـ
ـــایر  ـــه س ـــفیرانی ب ـــوان س ـــه عن ـــوزان ب ـــش آم ـــن دان ـــت ای نهای
ـــورت  ـــه ص ـــای الزم را ب ـــوزش ه ـــدارس، آم ـــوزان در م ـــش آم دان

ـــد.  ـــی دهن ـــام م ـــر انج ـــه نف ـــر ب نف
تعلیـــم  و  اولیـــه  آمـــوزش کمک هـــای  بـــا  طـــرح  ایـــن 
مفاهیـــم بشردوســـتی، تـــاش می کنـــد دانش آمـــوزی بـــا 

ــاده در برابـــر مخاطـــرات تربیـــت کنـــد. یکـــی از  اخـــاق و آمـ
اســـت کـــه  ایـــن  دادرس  طـــرح  در  مهم تریـــن مشـــکات 
گاهـــی وقـــت معیـــن و ثابتـــی بـــرای انجـــام ایـــن طـــرح در 
مـــدارس اختصـــاص پیـــدا نمی کنـــد؛ در حالـــی کـــه اگـــر 
ــر  ــاعات معینـــی را بـــه آمـــوزش اصـــول هال احمـ بتـــوان سـ
پیشـــبرد  در  می تـــوان  داد،  اختصـــاص  دانش آمـــوزان  بـــه 
ــرد. ــل کـ ــر عمـ ــز موفق تـ ــرح دادرس نیـ ــل طـ ــی مثـ طرح هایـ

مفاهیـــم  ورود  عملی شـــدن  ضـــرورت  بـــه  توجـــه  بـــا 
ـــوزش  ـــر آم ـــی، اگ ـــب درس ـــب کت ـــدارس در قال ـــه م ـــر ب هال احم
ـــرای  ـــی ب ـــدم بزرگ ـــد، ق ـــت کن ـــرح موافق ـــن ط ـــا ای ـــرورش ب و پ
ـــح و  ـــض، صل ـــع تبعی ـــتی، رف ـــل بشردوس ـــی مث ـــق مفاهیم تزری

ــد. ــد شـ ــته خواهـ ــه برداشـ ــتی در جامعـ انسان دوسـ
آغـــاز  دوم  گام  مســـئوالن،  اولیـــه  موافقـــت  صـــورت  در 
می شـــود کـــه ایـــن گام نیـــز بســـیار پراهمیـــت اســـت. در گام 
ــع  ــا مقاطـ ــب بـ ــی متناسـ ــواد درسـ ــون و مـ ــن متـ دوم، تدویـ
مختلـــف تحصیلـــی و متناســـب بـــا اصـــول هال احمـــر بایـــد 
ــر، درج  ــای هال احمـ ــد در کتاب هـ ــا بایـ ــود، مثـ ــی شـ عملـ
مفاهیمـــی کـــه پیـــام آور ترویـــج احتـــرام و مذمـــت خشـــونت 

باشـــد، در اولویـــت قـــرار گیـــرد.

آموزشـــگاه شـــهید ســـاالری اســـدیه یکـــی از مدارســـی اســـت 
ــن  ــاور ایـ ــت. مشـ ــال اجراسـ ــرح دادرس در آن در حـ ــه طـ کـ
آموزشـــگاه در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز مـــی گویـــد: طـــرح 
دادرس بـــا اســـتقبال دانـــش آمـــوزان مواجـــه شـــده اســـت.

ــاعت  ــرح در سـ ــرای طـ ــه اجـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــم رحمانـ ابراهیـ

ـــی  ـــوری و عمل ـــرای تئ ـــد: اج ـــی ده ـــه م ـــه ادام ـــی مدرس آموزش
دوره زمـــان براســـت و اگـــر دانـــش آمـــوز در کاس هـــای 
ـــد.  ـــد ش ـــی نخواه ـــث عمل ـــه مباح ـــد متوج ـــرکت نکن ـــوری ش تئ
ـــگاه  ـــاالری خواب ـــهید س ـــگاه ش ـــه آموزش ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ویـــژه دانـــش آمـــوزان نـــدارد، بیـــان مـــی کنـــد: در مدارســـی 
کـــه خوابـــگاه دارنـــد و شـــبانه روزی هســـت امـــکان برگـــزاری 
کاس هـــای طـــرح دادرس در خـــارج از تایـــم کاس هـــای 
ـــزاری  ـــرای برگ ـــا ب ـــر اســـت و در آموزشـــگاه م ـــکان پذی درســـی ام
ـــان مدرســـه از ســـوی  کاس هـــای طـــرح دادرس در خـــارج از زم

دانـــش آمـــوزان اســـتقبال نمـــی شـــود. 
وی کـــه بـــه گفتـــه خـــودش در ســـال گذشـــته مربـــی طـــرح 
ـــوزان شـــرکت  ـــش آم ـــد: دان ـــی کن ـــام م ـــوده اســـت، اع دادرس ب
ــواده  ــه خانـ ــی را بـ ــوارد آموزشـ ــا مـ ــن دوره هـ ــده در ایـ کننـ
ـــش  ـــا در کاه ـــوزش ه ـــن آم ـــد و ای ـــی دهن ـــال م ـــان انتق هایش

آســـیب در زمـــان بـــروز حادثـــه مؤثـــر اســـت. 

ـــان  ـــا درمی ـــو ب ـــز در گفتگ ـــی نی ـــن اعتصام ـــگاه پروی مدیرآموزش

ــد از  ــرح بعـ ــن طـ ــای ایـ ــد: کاس هـ ــی کنـ ــام مـ ــروز اعـ امـ
ــزار  ــه برگـ ــوزان در مدرسـ ــش آمـ ــی دانـ ــاعت درسـ ــام سـ اتمـ
ــه ای  ــی 4 هفتـ ــد: طـ ــی گویـ ــی مـ ــه کریمـ ــود. نجمـ ــی شـ مـ
ـــول  ـــذرد اص ـــی گ ـــرح دادرس م ـــای ط ـــزاری کاس ه ـــه از برگ ک
ـــه  ـــا اشـــاره ب پناهگیـــری و cpr آمـــوزش داده شـــده اســـت. وی ب
شـــرکت 74 نفـــر دانـــش آمـــوز پایـــه هشـــتم ایـــن آموزشـــگاه 
ـــه  ـــت ک ـــال هس ـــومین س ـــد: س ـــی ده ـــه م ـــرح دادرس ادام در ط
ـــود.  ـــی ش ـــرا م ـــی اج ـــن اعتصام ـــگاه پروی ـــرح درآموزش ـــن ط ای
وی بیـــان مـــی کنـــد: ایـــن آمـــوزش هـــا در اوج ســـادگی 
ـــث  ـــه مبح ـــری ک ـــه پناهگی ـــتند از جمل ـــش هس ـــر بخ ـــیار اث بس
مهمـــی اســـت و دانـــش آمـــوزان بـــا یادگیـــری صحیـــح ایـــن 
ـــرایط  ـــوزش داده و در ش ـــود را آم ـــواده خ ـــد خان ـــور می توانن ام

اضطـــراری نجـــات دهنـــد. 
وی ادامـــه مـــی دهـــد: ایـــن دانـــش آمـــوزان آمـــوزش دیـــده 
مـــی تواننـــد در کوتاهتریـــن زمـــان ممکـــن امدادهـــای الزم را 
بـــه دیگـــران بدهنـــد بـــه طـــور مثـــال جلوگیـــری از خونریـــزی 
اســـت کـــه  دادرس  طـــرح  در  آمـــوزش  انـــواع  از  بخشـــی 

ــد. ــک کنـ ــده کمـ ــیب دیـ ــرد آسـ ــای فـ ــه احیـ ــد بـ می توانـ
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــکاری آم ـــا هم ـــرح ب ـــن ط ـــد: ای ـــی افزای وی م

ـــود. ـــی ش ـــرا م ـــدارس اج ـــی در م ـــوری و عمل ـــورت تئ ـــه ص ب
ـــای  ـــه ه ـــوص رتب ـــا در خص ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب وی در پاس
ـــد: در  ـــی کن ـــام م ـــرح دادرس اع ـــرای ط ـــگاه در اج ـــن آموزش ای

گزارش درمیان امروز از اجرای طرح ملی »دادرس« در مدارس درمیان

ایمنـی  قهرمانان 
»دانش آموز آماده در روزهای سخت«

هنر

هنگام وقوع زلزله چه باید کرد؟

کســـانی کـــه تجربـــه تلـــخ زلزلـــه را دارنـــد می گوینـــد کـــه در ابتـــدای وقـــوع 
ــرعت  ــوال بسـ ــه معمـ ــوند کـ ــه می شـ ــا صدایـــی عجیـــب مواجـ ــرزه بـ زمیـــن لـ

ــود. ــف می شـ ــه خفیـ ــای اولیـ ــه لرزش هـ ــل بـ تبدیـ
ـــه  ـــد دقیق ـــا چن ـــه ت ـــد ثانی ـــه از چن ـــت ک ـــه اس ـــی زلزل ـــوج اصل ـــدی م ـــه بع مرحل
طـــول می کشـــد و مرحلـــه آخـــر وقـــوع پـــس لرزه هایـــی اســـت کـــه از مـــوج 

ــت. ــر اسـ ــی خفیف تـ اصلـ
البتـــه ممکـــن اســـت پیـــش از وقـــوع زلزلـــه اصلـــی چندیـــن لـــرزش خفیـــف 
ـــال ۱۳۸۲  ـــه در س ـــان ک ـــتان کرم ـــم در اس ـــه ب ـــورد زلزل ـــا در م ـــود، مث ـــس ش ح
اتفـــاق افتـــاد، پیـــش از وقـــوع مـــوج اصلـــی زلزلـــه کـــه در حـــدود ۵ و نیـــم 
صبـــح اتفـــاق افتـــاد، دو زلزلـــه یـــا پیـــش لـــرزه خفیـــف اتفـــاق افتـــاده بـــود.

ســـازمان لرزه نـــگاری آمریـــکا در ایـــن زمینـــه توصیه هایـــی دارد کـــه بـــه 
بعضـــی از آنهـــا اشـــاره می کنیـــم.

در هنگام وقوع زلزله

اگر در داخل ساختمان هستید:
*از پنجره هـــا، کمدهـــای بـــزرگ، شـــومینه و همچنیـــن اشـــیای ســـنگین کـــه 

ـــد. ـــد، دوری کنی ـــقوط کنن ـــما س ـــر روی ش ـــت ب ـــن اس ممک
ـــه  ـــر زلزل ـــه در اث ـــد و چنانچ ـــاه بگیری ـــر پن ـــز تحری ـــا می ـــوری ی ـــز ناهارخ ـــر می *زی

ـــد. ـــم بگیری ـــتانتان محک ـــا دس ـــا را ب ـــای آنه ـــد، پایه ه ـــت کردن حرک
ــمت  ــرزش بسـ ــگام لـ ــد در هنـ ــی می کنیـ ــکونی زندگـ ــع مسـ ــر در مجتمـ *اگـ
ـــا  ـــادن ی ـــر افت ـــت در اث ـــن اس ـــون ممک ـــد چ ـــا ندوی ـــن راه  پله ه ـــا پایی ـــرون ی بی

پرتـــاب اشـــیا بـــه شـــما آســـیب برســـد.
از خطرناک تریـــن مکان هـــا  *از آشـــپزخانه کـــه در هنـــگام زلزلـــه یکـــی 

دوری کنیـــد. می شـــود  محســـوب 
ــد،  ــال، کمـ ــد یخچـ ــزل ماننـ ــد در منـ ــنگین و بلنـ ــوازم سـ ــا لـ ــاورت بـ *از مجـ

قفســـه های کتـــاب و امثـــال آنهـــا دوری کنیـــد.
اگر در بیرون از ساختمان هستید:

ــش و  ــرق، دودکـ ــای بـ ــاختمان ها، کابل هـ ــد و از سـ ــاز برویـ ــای بـ ــه فضـ *بـ
هرچیـــزی کـــه ممکـــن اســـت روی شـــما افتـــد دوری کنیـــد.

اگر در حال رانندگی هستید:
*خـــودروی خـــود را بـــا احتیـــاط متوقـــف کنیـــد و تـــا می توانیـــد از ترافیـــک 

فاصلـــه بگیریـــد
*بـــه هیـــچ وجـــه زیـــر پـــل و زیـــر درختـــان، دکل هـــای بـــرق یـــا چراغ هـــای 

راهنمایـــی توقـــف نکنیـــد.
*تا زمانی که لرزش متوقف نشـــده از خودرو خارج نشـــوید.

*هنـــگام راه افتـــادن مجـــدد مراقـــب آجرهـــای شکســـته و ســـنگ ها در 
ــید. ــان باشـ خیابـ

در هنگام وقوع زلزله چه کارهایی را نباید انجام داد؟
*اگـــر شـــیر گاز را قبـــا بســـته بودیـــد آن را بـــاز نکنیـــد، ایـــن کار را بـــه اداره 

ــپارید. گاز بسـ
ــدک و  ــت، فنـ ــده اید از کبریـ ــن نشـ ــت گاز مطمئـ ــه از نشسـ ــی کـ ــا زمانـ *تـ

ــد. ــز کنیـ ــایل آتـــش زا پرهیـ وسـ
*بایـــد بدانیـــد کـــه گروه هـــای امـــدادی، پلیـــس، آمبوالنـــس و آتش نشـــانی 

ـــانند. ـــما نرس ـــه ش ـــود را ب ـــرعت خ ـــه س ـــت ب ـــن اس ممک

بعد از وقوع زلزله
ــته  ــرزه را داشـ ــار پس لـ ــد انتظـ ــد بایـ ــان می رسـ ــه پایـ ــه بـ ــه زلزلـ ــی کـ هنگامـ
ـــته دور  ـــیای شکس ـــرده و اش ـــه خ ـــود را از شیش ـــد خ ـــعی کنی ـــد س ـــید و بای باش

ـــد.  ـــه داری نگ
بـــرای دوری از خطـــرات بعـــد از زمین لـــرزه هـــم توصیه هـــای متفاوتـــی شـــده 
اســـت کـــه بعضـــی از آنهـــا در زیـــر آورده شـــده اســـت: اگـــر کســـی خونریـــزی 
ـــن کار از گاز  ـــرای ای ـــد؛ ب ـــم وارد کنی ـــه زخ ـــتقیم ب ـــار مس ـــد فش ـــعی کنی ـــرده س ک

ـــد. ـــتفاده کنی ـــه اس ـــه ای پارچ ـــا تک ـــز ی تمی
*افـــرادی کـــه بـــه شـــدت آســـیب دیده انـــد را جابجـــا نکنیـــد مگـــر اینکـــه در 

معـــرض خطـــر بیشـــتر باشـــند.
*روی افراد مصدوم را با پتو بپوشـــانید و آنها را گرم نگه دارید.

ـــاده ســـعی  ـــاق افت ـــش ســـوزی اتف ـــا در همســـایگی آن آت ـــه شـــما ی ـــر در خان *اگ
ـــد. ـــوش کنی ـــورا آن را خام ـــد ف کنی

*با هر وســـیله ای از آخرین اخبار مطلع شوید.
*مراقب افتادن اشـــیا بر روی سرتان باشید.

ــت،  ــردن کبریـ ــن کـ ــود، از روشـ ــمام می شـ ــوی گاز استشـ ــه بـ ــی کـ *در جایـ
ــد. ــودداری کنیـ ــراغ خـ ــیگار و چـ ــدک، سـ فنـ

اگر بیرون از ساختمان هستید:
ـــه  ـــایل نقلی ـــور وس ـــرای عب ـــیرها را ب ـــد و مس ـــا دوری کنی ـــع در خیابان ه *از تجم

ـــد. امـــدادی بازکنی
*از نزدیک شـــدن به ســـاختمان های خراب شده خودداری کنید.

*به ســـیم ها و کابل های برق دست نزنید.

      گزارش تصویری

 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با موضوع بررسی مسائل 
و مشکالت کارخانه قند قهستان

پخت غلور نذری در مسجد فاطمه الزهرا)س( شهرک نوغاب 
جهت نزول رحمت الهی

دیدار فرمانده سپاه درمیان با علمای اهل سنتمعارفه حجت االسالم بیابانگرد مسئول جدید حلقه های صالحین درمیان

واژگونی سمند محور اسدیه - قهستان )فرعی روستای بیدسک(
با 3 نفر مصدوم

دیدار مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
در خراسان جنوبی با امام جمعه شهرستان درمیان
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اجرای سومین سال طرح دادرس 
اعتصامی  پروین  در آموزشگاه 
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ســـال گذشـــته تیـــم آموزشـــگاه پرویـــن اعتصامـــی رتبـــه اول 
شهرســـتان را کســـب کـــرد و در مرحلـــه اســـتانی هـــم نمونـــه 

ـــد.  ـــاق ش اخ

ــا درمیـــان  یکـــی از مربیـــان طـــرح دادرس هـــم در گفتگـــو بـ
ــرای طـــرح دادرس در آموزشـــگاه هـــای پرویـــن  ــروز از اجـ امـ
اعتصامـــی، شـــهیدباهنر اســـدیه، شـــهید ســـاالری، شـــهید 
وحـــدت  طبـــس،  الزهـــرا)س(  فاطمـــه  جزیکـــی گزیـــک، 
ـــگاه  ـــتان و آموزش ـــره)س( قهس ـــه طاه ـــس، صدیق ـــامی طب اس
مهـــر منیـــر قهســـتان خبـــر مـــی دهـــد. محســـن حســـین 
زاده مـــی گویـــد: امســـال شمشـــین ســـال اجـــرای طـــرح 
دادرس در پایـــه هشـــتم )متوســـطه اول( مـــی باشـــد و طـــرح 
دادرس مخفـــف »دانش آمـــوز آمـــاده در روزهـــای ســـخت« 

 . شـــد با می 
ــر  ــال احمـ ــت هـ ــان جمعیـ ــور جوانـ ــناس امـ ــه کارشـ وی کـ
شهرســـتان درمیـــان مـــی باشـــد، ادامـــه مـــی دهـــد: اولیـــن 
فـــردی کـــه مـــی توانـــد در حـــوادث کمـــک کنـــد خـــود فـــرد 

می باشـــد و بـــا اجـــرای طـــرح دادرس، آمـــوزش هـــای امـــداد 
ــود. وی  ــر همگانـــی مـــی شـ ــات جمعیـــت هـــال احمـ و نجـ
ـــا را  ـــوزش ه ـــد آم ـــی توانن ـــوزان م ـــش آم ـــد: دان ـــی کن ـــام م اع
ـــوزان  ـــش آم ـــد. وی دان ـــرا بگیرن ـــی آن ف ـــای تخصص ـــا دوره ه ت
ــد:  ــی گویـ ــد و مـ ــی دانـ ــروز مـ ــران امـ ــران و نجاتگـ را امدادگـ
ـــک  ـــه ی ـــر مدرس ـــم و ه ـــی دهی ـــوزش م ـــدارس را آم ـــان م مربی
ــای  ــوزش هـ ــودش آمـ ــه خـ ــرح دادرس دارد. وی کـ ــی طـ مربـ
ـــد:  ـــی ده ـــه م ـــه ادام ـــرا گرفت ـــر را از دوران مدرســـه ف هـــال احم
در دوران دانـــش آمـــوزی در خوابـــگاه هـــال احمـــر بـــودم و 
ـــر و  ـــدم و امدادگ ـــنا ش ـــات آش ـــداد و نج ـــای ام ـــوزش ه ـــا آم ب
ـــم  ـــر ه ـــال حاض ـــدم و در ح ـــر ش ـــال احم ـــت ه ـــر جمعی نجاتگ
ـــه  ـــخ ب ـــم. وی در پاس ـــی باش ـــر م ـــال احم ـــت ه ـــد جمعی کارمن
ـــه شـــده در  ـــوزش هـــای ارائ ـــا در خصـــوص آم ـــگار م ســـوال خبرن
ـــری،  ـــامل پناهگی ـــل ش ـــاب ددری در 8فص ـــد: کت ـــی گوی ـــرح م ط
ـــداژ  ـــوختگی، بان ـــوی، س ـــی و ری ـــای قلب ـــدوم، احی ـــی مص ارزیاب
ــی  ــه مـ ــراری ارائـ ــکان اضطـ ــدی و اسـ ــل بنـ ــمان، آتـ وپانسـ
ـــاب  ـــوه انتخ ـــوص نح ـــوالی در خص ـــه س ـــخ ب ـــود. وی در پاس ش
مـــدارس جامعـــه هـــدف ادامـــه مـــی دهـــد: در جلســـه ای بـــا 
ـــت  ـــان، معاون ـــتان درمی ـــرورش شهرس ـــوزش و پ ـــور مدیرآم حض
تربیـــت بدنـــی و معاونـــت آموزشـــی آمـــوزش و پـــرورش 
شهرســـتان درمیـــان و جمعیـــت هـــال احمـــر شهرســـتان 
ـــا  ـــن دوره ه ـــوند و ای ـــی ش ـــخص م ـــدف مش ـــه ه ـــدارس جامع م

بـــه صـــورت رایـــگان برگـــزار مـــی شـــود. 

یکـــی دیگـــر از مربیـــان طـــرح دادرس کـــه بـــه مـــدت 3 ســـال 
ــاز را  ــورد نیـ ــای مـ ــوزش هـ ــوزان آمـ ــش آمـ ــه دانـ ــت بـ اسـ
ـــای  ـــور ارتق ـــه منظ ـــرح ب ـــن ط ـــد: ای ـــی گوی ـــد، م ـــی کن ـــه م ارائ
ـــال  ـــه و انتق ـــروز حادث ـــان ب ـــوزان در زم ـــش آم آگاهـــی هـــای دان
آمـــوزش هـــا بـــه خانـــواده هـــا اجـــرا مـــی شـــود. غامرضـــا 
ــا بـــه صـــورت تئـــوری  ــا بیـــان اینکـــه کاس هـ ابراهیمـــی بـ
و عملـــی برگـــزار مـــی شـــود، ادامـــه مـــی دهـــد: بـــه عنـــوان 
ــمان و  ــانی ، پانسـ ــش نشـ ــول آتـ ــا کپسـ ــوه کار بـ ــال نحـ مثـ
ـــان  ـــود. وی بی ـــی ش ـــوزش داده م ـــی آم ـــوه چادرزن ـــداژ و نح بان
ــل،  ــات قبـ ــری اقدامـ ــول پناهگیـ ــوزش اصـ ــد: در آمـ ــی کنـ مـ
حیـــن و بعـــد از وقـــوع زلزلـــه مـــد نظـــر قـــرار دارد و بیشـــتر 
ـــود.  ـــی ش ـــه م ـــه پرداخت ـــن زلزل ـــات الزم حی ـــث اقدام ـــه مباح ب
ـــظ  ـــراری و حف ـــروج اضط ـــح، خ ـــری صحی ـــی پناهگی وی چگونگ

خونســـردی را از دیگـــر مـــوارد آموزشـــی اعـــام مـــی کنـــد. 

ـــز در  ـــان نی ـــتان درمی ـــر شهرس ـــال احم ـــت ه ـــت جمعی سرپرس
گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز مـــی گویـــد: طـــرح ملـــی دادرس در 

ـــزاری  ـــال برگ ـــتان در ح ـــطح شهرس ـــدف در س ـــه ه ـــت مدرس هش
اســـت. جـــواد مـــرادی ادامـــه مـــی دهـــد: حـــدود 500 نفـــر از 
دانـــش آمـــوزان از آمـــوزش هـــای طـــرح دادرس بهره منـــد 

خواهنـــد شـــد. 
وی هـــدف از اجـــرای ایـــن طـــرح را بـــاال بـــردن تـــوان دانـــش 
ـــواده  ـــر خان ـــعار ه ـــق ش ـــوادث و تحق ـــا ح ـــه ب ـــوزان در مواجه آم
ـــوزش  ـــد: آم ـــی گوی ـــد و م ـــی کن ـــام م ـــر اع ـــک امدادگ ـــی ی ایران
ایـــن دانـــش آمـــوزان تـــا پایـــان دی مـــاه خاتمـــه مـــی یابـــد 
و ســـپس از هـــر مدرســـه یـــک تیـــم 14 نفـــره جهـــت انتخـــاب 
تیـــم برتـــر در مســـابقات شهرســـتانی حضـــور خواهـــد یافـــت. 
ـــت  ـــرادر جه ـــر و ب ـــر خواه ـــای برت ـــم ه ـــد: تی ـــی کن ـــام م وی اع
ـــی شـــود  ـــزار م ـــار 97 برگ ـــه در به شـــرکت در مســـابقات اســـتانی ک

بـــه تمریـــن ادامـــه خواهنـــد داد. 
وی آیتـــم هـــای آموزشـــی ایـــن طـــرح را شـــامل پناهگیـــری، 
ـــم  ـــی عای ـــداژ، ارزیاب ـــمان و بان ـــق، پانس ـــای حری ـــوختگی، اطف س
ــان  ــراری بیـ ــکان اضطـ ــوی و اسـ ــی ریـ ــای قلبـ ــی، احیـ حیاتـ
ـــه  ـــدارس جامع ـــاب م ـــوه انتخ ـــی دارد: نح ـــار م ـــد و اظه ـــی کن م
هـــدف بـــا مشـــورت مدیریـــت آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان 
و بـــه صـــورت پراکنـــده در ســـطح شهرســـتان مـــی باشـــد. وی 
ادامـــه می دهـــد: پـــس از وقـــوع هـــر حادثـــه بـــزرگ همچـــون 
ـــم هـــای  ـــا تی ـــان الزم اســـت ت ـــه زم ـــی 20 دقیق ـــرزه 10 ال ـــن ل زمی
ـــن  ـــژه مناطـــق روســـتایی برســـند و در ای ـــه وی ـــه ب ـــه صحن ـــه ب اولی
فاصلـــه فقـــط افـــراد عـــادی مـــی تواننـــد بـــه آســـیب دیـــدگان 
ـــه در  ـــد ک ـــد بدانن ـــردم بای ـــد: م ـــح مـــی کن ـــد. وی تصری کمـــک کنن
ـــه  ـــه ب ـــی چگون ـــد و حت ـــام دهن ـــی انج ـــه اقدام ـــه چ ـــق اولی دقای
ـــد. وی  ـــه دهن ـــه را ارائ ـــزارش حادث ـــدادی گ ـــی و ام ـــز درمان مراک
ـــل  ـــه حداق ـــدادی در ب ـــای ام ـــوزش ه ـــن آم ـــد: فراگرفت ـــی گوی م

رســـاندن میـــزان تلفـــات نقـــش بســـزایی دارد. 

گزارش درمیان امروز از اجرای طرح ملی »دادرس« در مدارس درمیان

ایمنـی  قهرمانان 
»دانش آموز آماده در روزهای سخت«

خروش عظیم مردم قهستان بر علیه آشوب طلبان و فتنه گران

رموز موفقیت

*آنقدرقوی باشـــید که هیچ چیز ذهنتان را بهم نریزد.
*در هرگفتگویی کامی از ســـامتی، شـــادی و ثروت بر زبان بیاورید.

*توانایی دوســـتان را به آنها یادآور شوید.
*نیمه روشـــن هر چیز را بنگرید.

*مشـــتاق موفقیت دیگران باشید.
*اشـــتباهات گذشته را فراموش کنید.

*به تمـــام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید.
*در برابر ناراحتی، صبور و در برابر ترس، قوی باشـــید.

*در برابر خشـــم متین و صبور باشید.
*بهترین باشـــید و به دنیا بگویید که بهترین هســـتید.

هنرزندگی
*دســـت از انجام کارهایی که تمایلی به انجامشـــان ندارید بردارید.

*رک و صریـــح حرف بزنید .
*تاش برای راضی نگه داشـــتن همه را متوقف کنید.

*منظـــور واقعی خود را بیان کنید.
*بـــه غرایز خود اعتماد کنید.

*هرگـــز خودتان را تحقیر نکنید.
*الهامـــات خود را دنبال کنید .

*از نه گفتن بیم نداشـــته باشید .

*از بله گفتن بیم نداشـــته باشید.
*با خودتان مهربان باشید.

رویای شما تاریخ انقضا ندارد
*نفســـی عمیق بکشید و دوباره تاش کنید!

*ســـعی نکنید در زندگی بهترین قطار را ســـوار شوید!
*ســـعی کنید بهترین ایستگاه پیاده شوید.

بهترین باش

ـــت  ـــی نیس ـــید و آن کس ـــر باش ـــد از او بهت ـــه بای ـــود دارد ک ـــر وج ـــک نف ـــط ی ـــا فق در دنی
ـــان!!! ـــته خودت ـــز گذش ج

تغییر فقط نیازِ زندگی نیســـت، خوِد زندگی ســـت..
وقتی چیزی در حال تمام شـــدن باشـــد، عزیز می شود ...

یک لحظه آفتاب در هوای ســـرد، غنیمت می شـــود ...
خدا در مواقع ســـختی ها، تنها پناه می شـــود ...

یک قطره نور در دریای تاریکی، همۀ دنیا می شـــود …
یک عزیز وقتی که از دســـت رفت، همه کس می شـــود …

پاییز وقتی که تمام شـــد، به نظر قشـــنگ و قشنگ تر می شود...
و ما همیشـــه دیر متوجه می شویم!

» قدر داشـــته هایمان را بدانیم چرا که خیلی زود، دیر می شـــود ...«

تفاوت مثبتی ها با منفی ها
*فرد مثبت همیشـــه برنامه دارد.

*فرد منفی همیشـــه بهانه دارد.
*فرد مثبت همیشـــه خود جزئی از جوابهاست.

*فرد منفی همیشـــه خود بخشی از مشکات است.
*فرد مثبت در کنار هر ســـنگی ســـبزه ای می بیند.
*فرد منفی در کنار هر ســـبزه ای ســـنگی می بیند.
*فرد مثبت برای هر مشـــکلی راهکاری می یابد.
*فرد منفی برای هر راهکاری مشـــکلی می بیند.
*فرد مثبت همیشـــه دوســـتی ها را زیاد می کند.

*فرد منفی دشـــمنی ها را زیاد می کند.
*فرد مثبت می گوید اجازه بده انجام پذیر اســـت.

*فرد منفی می گوید نمی توانم انجام پذیر نیســـت.
*فرد مثبت همیشـــه با صبر مشـــکات را حل می کند.

*فرد منفی همیشـــه با خشـــم مشکات را زیاد می کند.

جمالتی کوچک با مفاهیم بزرگ
اگر احســـاس افسردگی دارید، درگير گذشته هستید.

اگـــر اضطراب دارید، درگير آینده!
و اگر آرامش دارید، در زمان حال به ســـر می برید.

یک نكته را هرگز فراموش نكنيد: لطف مکّرر، حّق مســـّلم می گردد!
پـــس به اندازه لطف کنيد...

قدر لحظه ها را بدانيد!
زمانی می رســـد که دیگر شـــما نمی توانید بگوئید جبران می کنم.

از کســـی که به شـــما دروغ گفته نپرسيد: چرا؟
چون ســـعی می کند با دروغ های پی درپی، شـــما را قانع كند!

غّصه هایتان را با قاف بنویســـيد تا هرگز باورشـــان نکنيد!
انگار فقط قّصه اســـت و بس...

هیچ بوســـه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!
پس مراقب گفتارتان باشيد...

جاّده  زندگی نبايد صاف و هموار باشـــد وگرنه خوابمان می برد!
دســـت اندازها نعمت بزرگی هستند...

و نکتـــه  آخر: هیچ وقت فراموش نكنيد كه:
»دنيا تكرار نمی شـــود! پس با تمام وجودتان زندگی کنید.

هيـــچ وقـــت بـــه خاطـــر حـــرف مـــردم زندگيتـــان را خـــراب نكنیـــد، دهـــن مـــردم 
ــازه... ــه بـ هميشـ

پولـــدار كـــه باشـــى ميگـــن دزده، ســـاده كـــه باشـــى ميگـــن بدبختـــه، زيـــاد گـــردش 
بـــرى ميگـــن ولـــه، تـــو خونـــه باشـــى ميگـــن افســـردس، شـــوخ كـــه باشـــى ميشـــى 
ـــورد داره، ـــن م ـــى ميگ ـــه باش ـــگل ك ـــرور، خوش ـــى مغ ـــى ميش ـــه باش ـــنگين ك ـــبك، س س

ـــوان  ـــه ميخ ـــى ك ـــر چ ـــذار ه ـــس ب ـــه، پ ـــن داره دون ميپاش ـــه ميگ ـــه باش ـــت مردون مرام
ـــس. ـــه و ب ـــاوت كن ـــو رو قض ـــد ت ـــه باي ـــت ك ـــداى توس ـــن، خ بگ

خواندنی

برگزاری مراسم نماز باران و پخش نذری در روستای گسک

یکشنبه  -  24 دی 1396  -  26 ربیع الثانی 1439  - 14 ژانویه 2018 -  هفته چهارم دی

اجرای طرح در 8 آموزشگاه 
هدف  جامعه 

ارتقای آگاهی های دانش آموزان 

شرکت 500 نفر دانش آموز شهرستان 

در طرح دادرس 

فرماندار درمیان با معاون هماهنگی امور عمراني استانداري دیدار کرد



اصول کشاورزی
درمیان امروز - پیشنهاد

نکاتی در مورد روغن ولك

نکته اول: 
 ایـــن مـــواد کـــه بـــه روغـــن هـــای امولســـيون شـــونده،  ولـــك 92،  ســـوپر اویـــل 
ـــک  ـــای آلیفاتی ـــروه هیدروکربنه ـــوادی از گ ـــت م ـــهورند در حقیق ـــز مش و... نی

ـــوند.  ـــی ش ـــاخته م ـــی س ـــتقات نفت ـــا مش ـــن ب ـــن پارافی ـــه از روغ ـــتند ک هس
ـــه  ـــواع کن ـــرل ان ـــور کنت ـــه منظ ـــتانه ب ـــی زمس ـــك در سمپاش ـــن ول ـــه: روغ توج
هـــا، شپشـــک هـــا، شـــته هـــا، پســـيل، کـــرم هـــای جوانـــه خـــوار و... روی 
ـــه  ـــان گلخان ـــبزیجات و گیاه ـــات، س ـــور، مرکب ـــی، انگ ـــوه و آجیل ـــان می درخت

ـــود.  ـــی ش ـــتفاده م ـــی اس ـــان زینت ـــی و گیاه ـــوالت زراع ای، محص
نکته دوم:

ـــوده  ـــه نم ـــره را احاط ـــدن حش ـــام ب ـــازك، تم ـــه ن ـــاد الی ـــا ایج ـــك ب ـــن ول روغ
و بـــا بســـتن منافـــذ تنفســـی باعـــث مـــرگ حشـــرات مـــی شـــود. بنابرایـــن 
ـــش  ـــد پوش ـــاه بای ـــاي گی ـــمت ه ـــی قس ـــوب تمام ـــه مطل ـــول نتیج ـــت حص جه

داده شـــود. 
نکته سوم:

ـــه  ـــده ب ـــه مان ـــک هفت ـــتانه ی ـــک زمس ـــن ول ـــتفاده از روغ ـــب اس ـــان مناس زم
ـــد(  ـــرم نباش ـــاد گ ـــا زی ـــدان و ی ـــی) یخبن ـــای معمول ـــز در دم ـــه و نی ـــورم جوان ت

ـــود. ـــي ش سمپاش
نکته چهارم:

ـــن و 18 درصـــد آب  ـــك بصـــورت اســـتاندارد حـــاوی 80 درصـــد پارافی ـــن ول روغ
ـــد.  ـــی باش ـــییوفایر م ـــد امولس و 2 درص

پنجم:  نکته 
مشـــهورترین روغـــن پارافیـــن کـــه در کشـــور خودمـــان تهیـــه و بـــه 
ــپهر  ــن سـ ــود پارافیـ ــی شـ ــه مـ ــك عرضـ ــن ولـ ــازنده روغـ ــات سـ کارخانجـ
ــت دارد. ــان قیمـ ــزار تومـ ــاالی دو هـ ــی بـ ــه کیلویـ ــد کـ ــان می باشـ اصفهـ

نکته ششم:
قیمـــت روغـــن ولـــك موجـــود در بـــازار متاثـــر از کیفیـــت پارافیـــن و 
ــتاندارد و قابـــل  ــا کیفیـــت و اسـ ــه از نـــوع بـ ــیوفایر اســـت کـ ــواد امولسـ مـ
ـــرای  ـــان ب ـــزار توم ـــر از  90 ه ـــن ت ـــتی پایی ـــدار نبایس ـــرای باغ ـــر ب ـــتفاده مؤث اس
ــه  ــه هزینـ ــکار رفتـ ــواد بـ ــبه مـ ــا محاسـ ــه بـ ــرا کـ ــد. چـ ــده باشـ مصرف کننـ
ـــزار  ـــر از 65 ه ـــك کمت ـــن ول ـــری روغ ـــت لیت ـــن بیس ـــک گال ـــرای ی ـــاخت ب س

تومـــان بـــرای ســـازنده نیســـت.
ـــت از  ـــی کیفی ـــای ب ـــن ه ـــخیص روغ ـــد در تش ـــي توان ـــل م ـــن عام ـــه: ای توج

ـــد. ـــک کن ـــازار کم ـــت در ب ـــا کیفی ب
نکته هفتم:

ــی  ــت. برخـ ــمع( اسـ ــد ) شـ ــن جامـ ــبیه پارافیـ ــا شـ ــن تقریبـ ــوی پارافیـ بـ
ســـازندگان متأســـفانه بـــرای ســـودجویی بیشـــتر از گازوئيـــل جوشـــانده بـــا 
اسیدســـولفوریک اشـــباع شـــده بعنـــوان پارافیـــن اســـتفاده مـــی کننـــد کـــه 

بـــوی گازوئيـــل روغـــن ولـــك ناشـــی از ایـــن اســـت. 
ــتفاده  ــاص( اسـ ــای خـ ــانس هـ ــر ) اسـ ــوادی بوگیـ ــازندگان از مـ ــی سـ برخـ

ــود! ــد نشـ ــک متصاعـ ــن ولـ ــو از روغـ ــن بـ ــه ایـ ــد کـ می کننـ
نکته هشتم:

بعـــد از رقیـــق نمـــودن و پاشـــش روغـــن ولـــك بـــه درختـــان بـــه ســـبب 
پارافیـــن اســـتاندارد بایســـتی روی تنـــه درختـــان مثـــل روغـــن جـــا 
ـــن  ـــد. ای ـــته باش ـــداری داش ـــن روز پای ـــت چندی ـــن حال ـــده و ای ـــنده ش درخش

ــتند! ــخیص هسـ ــل تشـ ــی قابـ ــر بخوبـ ــن کیلومتـ ــات از چندیـ باغـ
اگـــر بعـــد از پاشـــش نتوانيـــد بیـــن درختـــان سمپاشـــي شـــده بـــا نشـــده 

فرقـــی قایـــل شـــوید روغـــن ولـــك بـــی کیفیـــت مـــی باشـــد.
ـــی  ـــدف ب ـــل ه ـــر عام ـــه ب ـــا اینک ـــی ب ـــه گازوئيل ـــای پای ـــك ه ـــن ول ـــه: روغ توج
ـــان  ـــدن درخت ـــک ش ـــریع و خش ـــری س ـــب پی ـــال موج ـــن س ـــد در چندی تاثیرن

ـــوند! ـــی ش م
نکته نهم:

ـــگ  ـــر رن ـــا پ ـــگ ت ـــم رن ـــرم ک ـــگ ک ـــه رن ـــظ و ب ـــع غلی ـــك بصـــورت مای روغـــن ول
ـــی  ـــی کیفیت ـــای ب ـــك ه ـــن ول ـــد. روغ ـــی باش ـــن( م ـــوع پارافی ـــه ن ـــته ب ) بس
ـــوند.  ـــی ش ـــین م ـــه نش ـــن ت ـــند در گال ـــب نباش ـــیوفایر مناس ـــاوی امولس ـــه ح ک
ـــزده  ـــی یکدســـت و هم ـــم جـــدا میشـــوند( بایســـتی حالت ـــد از ه ـــع و جام )ماي

ـــد. ـــته باش داش
نکته دهم:

ـــی  ـــا را دارد ول ـــش ه ـــت ک ـــیاری از آف ـــا بس ـــاط ب ـــت اخت ـــك قابلی ـــن ول روغ
بـــا قارچکـــش كاپتـــان، ســـموم گوگـــردی مثـــل ســـولفور، آبامكتيـــن، نبایـــد 

ـــود. ـــاط ش اخت
درصـــورت نیـــاز اختـــاط ســـموم حشـــره كـــش نفـــوذی مثـــل دورســـبان، 

اتيـــون، و تخـــم کنـــه کـــش آپولـــو توصیـــه مـــی شـــود.
از قارچکـــش هـــا نیـــز میتـــوان بردوفیکـــس و یـــا نوردوکـــس را ترکیـــب و 

مصـــرف کـــرد.
نکته یازدهم:

ـــته  ـــان پس ـــرمایی درخت ـــاز س ـــن نی ـــرای تامی ـــك ب ـــن ول ـــر روغ ـــرد دیگ از کارب
ـــطحی  ـــفیدک س ـــه س ـــا از جمل ـــی قارچه ـــز برخ ـــت و نی ـــزار( اس ـــا40 در ه )30 ت
ـــل از  ـــر قب ـــت اگ ـــواب درخ ـــش دوره خ ـــوارد افزای ـــی م ـــز در برخ ـــور و نی در انگ

ـــود!  ـــرف ش ـــدن مص ـــدار ش بی
ـــود  ـــراه ش ـــار هم ـــرم در به ـــای گ ـــا باده ـــر ب ـــان اگ ـــداری درخت ـــه بی ـــد ک ـــر چن ه

ـــت! ـــر اس ـــی تاثی ـــرف ب ـــن مص ای
نکته دوازدهم:

ـــد.  ـــد می باش ـــا دو درص ـــن 1/5 ت ـــات بی ـــك در باغ ـــن ول ـــرف روغ ـــزان مص مي
ـــته  ـــوئی نداش ـــار س ـــچ آث ـــتان هی ـــد در زمس ـــا 4 درص ـــدار ت ـــن مق ـــتر از ای بیش

ـــرد. ـــاب ک ـــد اجتن ـــن بای ـــص روغ ـــی خال ـــدا از سمپاش ـــی ج ـــت ول اس
ــداری آب  ــن را در مقـ ــدا روغـ ــز ابتـ ــي نیـ ــول سمپاشـ ــه محلـ ــت تهیـ جهـ
ـــف  ـــا نص ـــه ت ـــي ک ـــر سمپاش ـــل تانک ـــدا داخ ـــرده بع ـــل ک ـــرم( ح ـــا ول )ترجيح

ــود. ــه شـ آب دارد اضافـ

درمیان امروز - دهقانی
طاهـــره درمیانـــی مدیـــر صنـــدوق اعتبـــارات خـــرد زنـــان روســـتایی 

شهرســـتان درمیـــان در ســـطح کشـــور خـــوش درخشـــید.
 بـــه گـــزارش درمیـــان امـــروز ، در جریـــان برگـــزاری ســـی و دومیـــن 
ـــور  ـــاورزی کش ـــش کش ـــر بخ ـــای برت ـــه ه ـــل از نمون ـــی تجلی ـــم مل مراس
کـــه در محـــل ســـالن همایـــش هـــای صـــدا و ســـیما برگـــزار شـــد از 
ـــز  بیـــن 150 نمونـــه کشـــوری 10 نفـــر از کشـــاورزان خراســـان جنوبـــی حائ
ـــدوق  ـــی مدیرعامـــل صن مقـــام شـــدند. در ایـــن مراســـم از طاهـــره درمیان
اعتبـــارات خـــرد زنـــان روســـتای درمیـــان کـــه رتبـــه اول کشـــوری را 

ـــد. ـــل ش ـــود تجلی ـــرده ب ـــب ک کس
ـــی  ـــدوق های ـــن صن ـــی تری ـــان از ابتدای ـــتای درمی ـــان روس ـــدوق زن صن
ــابقه طوالنـــی دارد. یکـــی از  بـــوده کـــه تأســـیس شـــده اســـت و سـ
ـــراف کـــرده  ـــه آن اعت ـــز ب ـــدوق کـــه بازرســـین نی ـــن صن ـــای عمـــده ای مزای
انـــد داشـــتن بـــار اجتماعـــی بـــاالی ایـــن صنـــدوق در بیـــن مـــردم 
مـــی باشـــد. ایـــن صنـــدوق بـــا بیـــش از 100 عضـــو توانســـته باعـــث 
ـــی در  ـــی متفاوت ـــدی و خدمات ـــای تولی ـــاد کارگاه ه ـــتغالزایی و ایج اش

ـــود .  ـــود ش ـــای خ ـــن اعض بی
ایـــن صنـــدوق عـــاوه بـــر فعالیـــت هـــای اقتصـــادی در بیـــن زنـــان 

توانســـته منشـــأ بـــرکات اجتماعـــی و شـــور و شـــوق 
فرهنگـــی در بیـــن اعضـــای صنـــدوق و حتـــی جامعـــه 

ــود. ــز شـ ــتا نیـ ــردان روسـ مـ

22 صندوق خرد زنان روستایی فعال است
ـــا  ـــو ب ـــان در گفتگ ـــتان درمی ـــاورزی شهرس ـــاد کش ـــر جه مدی
ـــای  ـــدوق ه ـــتان صن ـــطح شهرس ـــت: در س ـــروز گف ـــان ام درمی
ـــان در  ـــرای زن ـــی ب ـــان روســـتایی جهـــت اشـــتغال زای خـــرد زن

ـــت.  ـــده اس ـــدازی ش ـــتاها راه ان روس
ــر 22  ــال حاضـ ــزود: در حـ ــدی افـ ــان احمـ ــد ضیائیـ وحیـ
ـــن  ـــه میانگی ـــتند ک ـــان هس ـــرد زن ـــدوق خ ـــتا دارای صن روس
ـــارات  ـــن اعتب ـــوده و میانگی ـــر ب ـــدوق 25 نف ـــر صن ـــای ه اعض
ـــه صـــورت میانگیـــن وام  ـــا 500 هـــزار تومـــان ب ـــر ت ـــه هـــر نف ب

ـــود.  ـــی ش ـــد داده م ـــزد دو درص ـــا کارم ـــار ب و اعتب
وی اعـــام کـــرد: ایـــن صنـــدوق هـــا مزایایـــی بـــرای زنـــان 
روســـتایی دارد کـــه هـــر فـــرد مـــی توانـــد بـــا توجـــه بـــه 
وســـع و توانـــش از دو هـــزار تـــا 10 هـــزار تومـــان در ایـــن 
صنـــدوق هـــا ســـرمایه گـــذاری و پـــس انـــداز کنـــد و ایـــن 
ـــن  ـــه داد: ای ـــود. وی ادام ـــی ش ـــداز م ـــس ان ـــش پ ـــغ برای مبل
ـــه  ـــازی ب ـــه نی ـــا ک ـــدوق ه ـــن صن ـــد از وام ای ـــی توانن ـــراد م اف

ـــدون  ـــد ( ب ـــزد ) دو درص ـــن کارم ـــا کمتری ـــته و ب ـــه نداش ـــن و وثیق ضام
زحمـــت و عزیمـــت بـــه شـــهر برخـــوردار شـــده و تســـهیات دریافـــت 
کننـــد و  وام پرداختـــی بـــا توجـــه بـــه موجـــودی صنـــدوق محاســـبه 

ـــود. ـــی ش م
ـــش  ـــا بی ـــدوق ه ـــن صن ـــرد: ای ـــان ک ـــان بی ـــاد کشـــاورزی درمی ـــر جه مدب
ـــرای  ـــی ب ـــتغال زای ـــث اش ـــده و باع ـــکیل ش ـــه تش ـــت ک ـــال اس از 10 س
ـــادی شـــده اســـت و در برخـــی مواقـــع باعـــث توســـعه مشـــاغل  افـــراد زی
ـــه ســـزایی داشـــته اســـت. ـــر ب ـــد و اشـــتغال تأثی ـــار تولی ـــه در آم شـــده ک

وی اضافـــه کـــرد: معمـــوال اعتبـــارات ایـــن صنـــدوق هـــا در زمینـــه 
ـــی،  ـــندگی، قالیباف ـــی، فروش غ بوم ـــر ـــنگین، م ـــبک و س ـــرورش دام س پ
ــی،  ــات گیاهـ ــارچ، عرقیـ ــرورش قـ ــی، پـ ــم بافـ ــه بافـــی، جاجیـ حولـ
ــا  ــایر کارهـ ــات و سـ ــواع لبنیـ ــد کشـــک و انـ ــکبار، تولیـ ــد خشـ تولیـ
ـــع آن  ـــه تب ـــی و ب ـــث اشـــتغال زای ـــان روســـتایی باع ـــرای زن ـــه ب ـــوده ک ب

کســـب درآمـــد شـــده اســـت.
ـــادی و  ـــازی اقتص ـــا را توانمندس ـــدوق ه ـــن صن ـــاد ای ـــدف از ایج وی ه
ـــا  ـــدوق ه ـــن صن ـــت: ای ـــرد و گف ـــام ک ـــتایی اع ـــان روس ـــی زن اجتماع
ـــار اجتماعـــی همبســـتگی و مشـــارکتی داشـــته باشـــند و  ـــد ب ـــی توانن م
ـــی  ـــاغل خانگ ـــاد مش ـــا ایج ـــی ب ـــادی و از طرف ـــی و اقتص ـــار مال ـــم ب ه

ایـــن موضـــوع باعـــث افزایـــش اعتمـــاد بـــه نفـــس اجتماعـــی زنـــان 
ـــد. وی  ـــد ش ـــا خواه ـــی آنه ـــت زندگ ـــطح کیفی ـــای س ـــتایی و ارتق روس
ـــا را از دو  ـــدوق ه ـــت صن ـــرفت و موفقی ـــت پیش ـــه وضعی ـــان اینک ـــا بی ب
ـــی و  ـــر مال ـــون از نظ ـــرد: تاکن ـــان ک ـــرد، بی ـــی ک ـــوان بررس ـــی ت ـــه م جنب
ـــر اشـــتغال  ـــوده و از نظ ـــق ب ـــک موف ـــان گزی ـــدوق خـــرد زن ـــاری صن اعتب
ـــا  ـــایر صندوق ه ـــه س ـــبت ب ـــان نس ـــتای درمی ـــان روس ـــرد زن ـــدوق خ صن

ـــت. ـــوده اس ـــق ب موف
ـــا توجـــه بـــه اینکـــه از طـــرف جهـــاد کشـــاورزی و همیـــن صنـــدوق  وی ب
ـــه  ـــود، ادام ـــزار می ش ـــری برگ ـــای هن ـــان کاس ه ـــرای زن ـــرد ب ـــای خ ه
ـــی  ـــه باف ـــزی کاس حول ـــش مرک ـــرو از بخ ـــتای س ـــون در روس داد: تاکن
برگـــزار کـــرده ایـــم. وی هزینـــه برگـــزاری کاس را بـــرای هـــر نفـــر ۲۵ 
ـــان  ـــدت زم ـــا در م ـــن کاس ه ـــزود:  ای ـــرد و اف ـــام ک ـــان اع ـــزار توم ه
۱۸۰ ســـاعت عملـــی از طـــرف مدیریـــت جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان 

ـــود. ـــی ش ـــزار م ـــران برگ ـــرای خواه ب

خرید تضمینی از کارآموزان

ـــا توجـــه  ـــار داشـــت: ب ـــز اظه ـــروش نی ـــان احمـــدی در مـــورد بازارف ضیائی
ـــی  ـــد تضمین ـــرارداد خری ـــوزان ق ـــا کارآم ـــود ب ـــی دوره خ ـــه مرب ـــه اینک ب
مـــی بنـــدد لـــذا بـــازار فـــروش پوشـــش داده مـــی شـــود 
ــا  ــتان( قبـ ــش قهسـ ــه جان)بخـ ــتای تختـ ــرای روسـ و بـ
کاس برگـــزار شـــده و بـــرای روســـتاهای نصرالدیـــن و 
طبـــس مســـینا)بخش گزیـــک( ، چـــک )بخـــش مرکـــزی(

و منصورآبـــاد )بخـــش قهســـتان( در حـــال برنامـــه ریـــزی 
اســـت کـــه  ان شـــاءا... بـــه زودی برگـــزار خواهـــد شـــد.

وی ادامـــه داد: در روســـتای ســـرو ۵ کارگاه پـــس از اتمـــام 
ـــت  ـــد جه ـــی توانن ـــران م ـــه خواه ـــت ک ـــده اس ـــاد ش دوره ایج
ـــند. وی  ـــته باش ـــت داش ـــا فعالی ـــن کارگاه ه ـــه کار در ای ادام
بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن کاس هـــا بـــا هزینـــه ای بالـــغ بـــر 
ــزار  ــتان برگـ ــز شهرسـ ــر درمرکـ ــرای هرنفـ ــان بـ ۱۵۰ هزارتومـ
ـــی و  ـــا رایزن ـــاورزی ب ـــاد کش ـــرد: جه ـــح ک ـــود، تصری ـــی ش م
ـــه  ـــی و حرف ـــان فن ـــی ، مربی ـــه باف ـــان حول ـــا مربی ـــره ب مذاک
ــر( در  ــرای هرنفـ ــان بـ ــن ) ۲۵ هزارتومـ ــه پاییـ ای و هزینـ
ـــرده  ـــا را برگزارک ـــن کاس ه روســـتاهای ســـطح شهرســـتان ای

و از ایـــن طریـــق از خواهـــران حمایـــت می کنـــد. 
ــی  ــا مـ ــدوق هـ ــن صنـ ــای ایـ ــن اعضـ ــت: همچنیـ وی گفـ
ــد از  ــود بعـ ــتای خـ ــرد روسـ ــای خـ ــدوق هـ ــد از صنـ تواننـ
ـــرض الحســـنه جهـــت راه انـــدازی کارگاه  اتمـــام دوره، وام ق

دریافـــت کننـــد.

بانوی کشاورز درمیانی نمونه کشوری شد

علمیآموزشی

درمان درد کمر

ـــن  ـــا و همچنی ـــدد خرم ـــد ع ـــه چن ـــوردن روزان خ
مالیـــدن مخلوطـــی از خرمـــای بـــدون هســـته 
ـــه  ـــد ب ـــن کنج ـــی روغ ـــل و کم ـــه و زنجبی و دنب
ـــر، در  ـــه کم ـــتن آن روی ناحی ـــع درد و بس موض

ـــت. ـــر اس ـــیار مؤث ـــکین درد بس تس

رفع جای جوش

مقـــداری بـــادام را در شـــیر یـــا آب بـــه مـــدت 
ـــت  ـــپس پوس ـــد، س ـــس کنی ـــاعت خی دوازده س
ــر  ــداری آب، خمیـ ــا مقـ ــد و بـ ــرده و بکوبیـ کـ

نمـــوده و موضعـــی اســـتفاده کنیـــد.

رفع دلهره و ضعف اعصاب

شـــب دمکـــردۀ گل بهـــار نارنـــج بـــا عســـل 
آویشـــن میـــل کنیـــد و یـــا شـــب قبـــل از 
خـــواب یـــک لیـــوان آب ســـیِب طبیعـــِی 
ــل  ــا عسـ ــوط بـ ــیرین مخلـ ــازۀ شـ ــیدۀ تـ رسـ

آویشـــن.

تب کودک

*خـــوردن دم کرده نعنا و پونه.
*5 الـــی 6 قطـــره روغـــن بـــادام شـــیرین بـــه 

مـــاج کـــودک مالیـــده شـــود.

عناب

عنـــاب بدليـــل لعـــاب زيـــاد نرم كننـــده ســـينه 
اســـت و بعنـــوان خلـــط  آور از آن اســـتفاده 

مي شـــود.
ـــد  ـــينه مفي ـــرفه و درد س ـــرای س ـــانده آن ب جوش

ـــت. اس

رفع تپش قلب
گاب۱۲۵گرم

تخم ریحان۱۲گرم
نبات خردشده۲۵گرم

ـــانده،  ـــاعت درگاب خیس ـــان را یکس ـــم ریح تخ
ســـپس نبـــات را بـــه آن اضافـــه، روزی دوبـــار 
صبـــح و شـــب یکســـاعت بعـــد از غـــذا میـــل 

کنیـــد.

زرشك

ـــادرد  ـــاد پ ـــاال ایج ـــوارض فشـــارخون ب ـــی از ع یک
ـــر درد اســـت. و کم

ـــارخون  ـــن فش ـــاال رفت ـــک از ب ـــرف زرش ـــا مص ب
جلوگیـــری کنیـــم.

مدیرجهادکشاورزی درمیان خبر داد:

ابالغ تسهیالت اشتغال فراگیر ویژه طرح های کشاورزی

درمیان امروز- فروزان 
مدیرجهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان از ابـــاغ تســـهیات 

اشـــتغال فراگیـــر ویـــژه کلیـــه طـــرح هـــای بخـــش 
ـــر  ـــردش( خب کشـــاورزی )احـــداث، توســـعه وســـرمایه درگ
ـــد  ـــزد 11 درص ـــرخ کارم ـــا ن ـــهیات ب ـــن تس ـــت: ای داد و گف
بـــا بازپرداخـــت 5 ســـاله و تـــا ســـقف 200 میلیـــون تومـــان 
بـــا تاییـــد کارگـــروه شهرســـتان و بیشـــتر  بـــا تصویـــب 

کارگـــروه اســـتان پرداخـــت مـــی شـــود. 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــدی همچنیـ ــان احمـ ــد ضیائیـ وحیـ
ـــین  ـــد ماش ـــرای خری ـــیون ب ـــهیات مکانیزاس ـــای تس اعط
آالت و ادوات کشـــاورزی اعـــام کـــرد: ایـــن تســـهیات 
بـــا نـــرخ کارمـــز در 15 درصـــد و بـــاز پرداخـــت 5 ســـاله 
توســـط بانـــک کشـــاورزی بـــه متقاضیـــان اعطـــا مـــی 
شـــود. وی در ادامـــه بـــه تســـهیات ســـرمایه ای آب و 
کشـــاورزی بـــرای احـــداث اســـتخر و گلخانـــه اشـــاره و بیـــان کـــرد: 

ـــت  ـــد و بازپرداخ ـــی 14 درص ـــزد تلفیق ـــرخ کارم ـــا ن ـــهیات ب ـــن تس ای
5 ســـاله مـــی باشـــد. 

ـــی را  ـــی و تکمیل ـــع تبدیل ـــرمایه ای صنای ـــهیات س ـــت تس وی پرداخ
ـــاون  ـــعه تع ـــک توس ـــوی بان ـــک و... از س ـــارگاه زرش ـــداث ب ـــرای اح ب
ـــاله  ـــت 5 س ـــوری و بازپرداخ ـــناور کش ـــد ش ـــزد 12 درص ـــرخ کارم ـــا ن ب
اعـــام کـــرد و گفـــت: تســـهیات احـــداث گلخانـــه کوچـــک 500 تـــا 
هـــزار متـــر مربعـــی از ســـوی بانـــک قـــرض الحســـنه مهـــر بـــا نـــرخ 
ــون  ــقف 15 میلیـ ــا سـ ــاله تـ ــت 2 سـ ــد و بازپرداخـ ــزد 4 درصـ کارمـ

تومـــان بـــه متقاضیـــان اعطـــا مـــی شـــود. 
ــهیات  ــن تسـ ــان همچنیـ ــتان درمیـ ــاورزی شهرسـ ــاد کشـ مدیرجهـ
ـــد و  ـــزد  6 درص ـــرخ کارم ـــا ن ـــایری ب ـــتایی و عش ـــدار روس ـــتغال پای اش
بازپرداخـــت 6 ســـاله را از تســـهیات بخـــش کشـــاورزی خوانـــد کـــه 

ـــت. ـــده اس ـــاغ ش اب

یکشنبه  -  24 دی 1396  -  26 ربیع الثانی 1439  - 14 ژانویه 2018 -  هفته چهارم دی6

روابط عمومی
منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان درمیان

* قاچاق محصوالت جنگلی، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، تصرف غیرقانونی اراضی 
ملی و... را به یگان حفاظت منابع طبیعی اطالع دهید.



7

ح
شر

ن 
دو

ب

جدول سودوکوکاریکاتور داده نما

یکشنبه  -  24 دی 1396  -  26 ربیع الثانی 1439  - 14 ژانویه 2018 -  هفته چهارم دی

درمیان امروز - دهقانی
درخصـــوص  آموزشـــی  کارگاه 
ــا محیـــط زیســـت  ــنایی بـ آشـ
وقوانیـــن و مقـــررات شـــکار 
ــه  ــا گونـ ــنایی بـ ــد و آشـ و صیـ
ـــات وحـــش در هنـــگ  هـــای حی
شهرســـتان  گزیـــک  مـــرزی 

ــد.  ــزار شـ ــان برگـ درمیـ
ــروز،  ــان امـ ــزارش درمیـ ــه گـ بـ
ایـــن کارگاه آموزشـــی درپـــی 
ـــه همـــکاری  ـــاد تفاهـــم نام انعق
دو جانبـــه اداره کل حفاظـــت 
خراســـان  زیســـت  محیـــط 

ـــا فرماندهـــی مرزبانـــی اســـتان خراســـان جنوبـــی در خصـــوص آمـــوزش پرســـنل  ـــی ب جنوب
ــد. ــزار شـ ــی برگـ ــان جنوبـ ــی خراسـ ــای مرزبانـ ــان هـ ــان گروهـ و فرماندهـ

ــن کارگاه  ــت: ایـ ــان گفـ ــتان درمیـ ــت شهرسـ ــط زیسـ ــت محیـ ــت اداره حفاظـ سرپرسـ
ـــت  ـــه موقعی ـــه ب ـــا توج ـــان ب ـــتان درمی ـــان شهرس ـــا مرزبان ـــکاری ب ـــل و هم ـــی تعام درپ
ـــان  ـــت آشـــنایی پرســـنل و فرمانده ـــورده جه ـــن دشـــت گل ـــه و همچنی ـــی منطق جغرافیای

مرزبانـــی بـــا محیـــط زیســـت و 
ـــن  ـــت از ای ـــظ و حمای ـــت حف اهمی

مواهـــب الهـــی برگـــزار شـــد. 
ایـــن کارگاه  در  افـــزود:  آزمـــوده 
همـــکاری  بـــا  ســـاعته کـــه   3
فرماندهـــی هنـــگ مـــرزی گزیـــک 
درایـــن هنـــگ برگـــزار شـــد، بـــا 
توجـــه بـــه موقعیـــت دشـــت گلـــورده 
ـــه حمایـــت شـــده  کـــه زیســـتگاه گون
آهـــو و پرنـــده کمیـــاب و در خطـــر 
انقـــراض هوبـــره مـــی باشـــد و 
متأســـفانه بعضـــی از افـــراد ســـودجو 
از روی ناگاهـــی اقـــدام بـــه قطـــع 
ـــی  ـــد مطالب ـــی کنن ـــاب م ـــده کمی ـــن پرن ـــد ای ـــذاری و صی ـــه گ ـــت تل ـــاغ جه ـــان ت درخت
ـــم  ـــد و جرائ ـــکار و صی ـــه ش ـــوط ب ـــن مرب ـــن کارگاه از قوانی ـــن در ای ـــد. همچنی ـــه ش ارائ
ـــدگان  ـــتانداران و پرن ـــم از پس ـــه اع ـــش منطق ـــات وح ـــای حی ـــن گونه ه ـــکار و همچنی ش
ـــاب  ـــی کمی ـــو و پرندگان ـــورده زیســـتگاه آه ـــت شـــد. در حـــال حاضـــر دشـــت گل ـــز صحب نی

و درخطـــر انقـــراض و اندمیـــک ایـــران هوبـــره و زاغ بـــور مـــی باشـــد.

جمع آوری بیش از ۲۱۹ میلیون ریال زکات در درمیان

ـــان  ـــتان درمی ـــاری در شهرس ـــال ج ـــه س ـــت: در ۹ ماه ـــان گف ـــداد درمی ـــه ام ـــس کمیت رئی
ـــت. ـــده اس ـــع آوری ش ـــال زکات جم ـــزار ری ـــون و ۲۸۴ ه ۲۱۹ میلی

بـــه گـــزارش تســـنیم، احمـــد بصیری پـــور در ســـتاد زکات شهرســـتان درمیـــان اظهـــار 
ـــت  ـــث پرداخ ـــارش بح ـــرده در کن ـــاز ک ـــخن از نم ـــا س ـــر ج ـــرآن ه ـــد در ق ـــت: خداون داش
ـــر پرداخـــت زکات  ـــن ب ـــرده اســـت بنابرای ـــد ک ـــر پرداخـــت زکات تاکی ـــز آورده و ب زکات را نی
ـــی  ـــت اجتماع ـــراری عدال ـــن و برق ـــکالت محرومی ـــع مش ـــی، رف ـــه طبقات ـــع فاصل ـــرای رف ب
ـــکاف  ـــار ش ـــه دچ ـــا جامع ـــده ت ـــد ش ـــادی تاکی ـــعه اقتص ـــد و توس ـــرای رش ـــن ب و همچنی

ـــود. ـــی نش طبقات
ـــته و  ـــادام، پس ـــک، ب ـــت زرش ـــه درخ ـــون 196 اصل ـــان تاکن ـــتان درمی ـــزود: در شهرس وی اف

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــالک کوب ـــه پ ـــجره طیب ـــرح ش ـــتای ط ـــردو در راس گ
ــث زکات  ــدم در بحـ ــن گنـ ــت: 4 تـ ــان گفـ ــتان درمیـ ــداد شهرسـ ــه امـ ــس کمیتـ رئیـ
ـــع آوری  ـــه زکات جم ـــرا ک ـــت چ ـــده اس ـــع ش ـــتاها توزی ـــود روس ـــده و در خ ـــع آوری ش جم

شـــده در هرمنطقـــه بایـــد همـــان جـــا هزینـــه شـــود.
ـــه  ـــن جامع ـــی محرومی ـــداد متول ـــه ام ـــه کمیت ـــی ک ـــت: از آنجای ـــار داش ـــور اظه بصیری پ
اســـت و مراجعـــات مردمـــی بـــه کمیتـــه اســـت بایـــد کمک هـــای مردمـــی از خیـــرات، 
ـــن  ـــه محرومی ـــری ب ـــک بهت ـــا کم ـــود ت ـــت ش ـــداد هدای ـــمت ام ـــه س ـــات ب زکات و صدق
ـــه عناویـــن مختلـــف خـــارج نشـــود چـــرا کـــه بســـیاری  ـــه شـــود و زکات از شهرســـتان ب ارائ

ـــتند. ـــک هس ـــد کم ـــتان نیازمن ـــن شهرس ـــی در همی ـــن واقع از محرومی
وی بـــا بیـــان اینکـــه احـــکام 8 ســـتاد زکات روســـتایی صادرشـــده اســـت، یادآورشـــد: 
احـــکام 2 ســـتاد دیگـــر نیـــز در دســـت اقـــدام اســـت و ایـــن ســـتادها بـــا همـــکاری 
امـــام جمعـــه، شـــوراهای اســـالمی، دهیـــاران، معتمدیـــن و خیریـــن در روســـتاها بـــا 

ــود. ــکیل می شـ ــداد تشـ ــه امـ ــداران و کمیتـ ــی بخشـ هماهنگـ

فرماندار درمیان در دیدارمدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان تاکید کرد:

استقرار کامل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرستان درمیان

درمیان امروز - یوسفی
ــان  ــتان خراسـ ــران اسـ ــور ايثارگـ ــهيد وامـ ــاد شـ ــر کل بنيـ حجت االســـالم عزيـــزي مديـ
جنوبـــي در ســـفر بـــه درميـــان بـــا بشـــيري زاده فرمانـــدار شهرســـتان ديـــدار و گفتگـــو 

ـــرد. ک
ـــران  ـــاهد و ايثارگ ـــم ش ـــواده معظ ـــه خان ـــان اينک ـــا بي ـــدار ب ـــن دي ـــان در ای ـــدار درمی فرمان
ـــد  ـــزود: توســـعه شهرســـتان نيازمن ـــاي فرهنگـــي شهرســـتان هســـتند، اف ـــر بن ـــت و زي هوي

ـــت. ـــا اس ـــه ه ـــه عرص ـــر در هم ـــن قش ـــوي اي ـــور معن حض
محمـــد بشـــیری زاده بـــا بيـــان اينکـــه ديـــدار و ارتبـــاط مســـتمر بـــا خانـــواده هـــاي 
ـــئولين  ـــه مس ـــزود: هم ـــت، اف ـــي اس ـــتگاههاي اجراي ـــران دس ـــه مدي ـــه هم ـــهدا وظيف ش
ـــراي  ـــتند و ب ـــران هس ـــهدا و ايثارگ ـــواده ش ـــته هاي خان ـــا و خواس ـــر نيازه ـــتان پيگي شهرس
ـــل اداره  ـــتقرار کام ـــتار اس ـــد. وی خواس ـــي كنن ـــالش م ـــان ت ـــكالت آن ـــردن مش ـــرف ک برط
ـــزود: در راســـتاي خدمـــت رســـاني  ـــران در شهرســـتان شـــد و اف ـــور ايثارگ ـــاد شـــهيد وام بنی
ـــن  ـــازماني اي ـــارت س ـــل چ ـــتان تکمي ـــران شهرس ـــهدا و ايثارگ ـــزز ش ـــواده مع ـــه خان ـــر ب بهت
ـــهيد  ـــان ۱۲۹ ش ـــتان درمي ـــه شهرس ـــان اينک ـــا بی ـــان ب ـــدار درمی ـــرورت دارد. فرمان اداره ض
ـــاز و آزاده  ـــن ۱۳۴ جانب ـــزود همچني ـــت، اف ـــرده اس ـــالب ک ـــالم و انق ـــم اس ـــام تقدي واالمق
ـــیری  ـــان هســـتند. بش ـــاع مقـــدس از شهرســـتان درمي ـــال دف ـــت س ـــرافراز دوران هش س
ــتند،  ــير واليـــت هسـ ــور وحـــدت و حرکـــت در مسـ ــهدا محـ ــه شـ ــان اينکـ ــا بيـ زاده بـ
ـــوري اســـالمي هســـتند. ـــل ســـرافرازي و ســـربلندي نظـــام جمه ـــرد: شـــهدا عام ـــح ك تصري

خبر

خبر

ـــروق  ـــی ع ـــت جراح ـــد س ـــا خری ـــت: ب ـــان گف ـــان درمی ـــت و درم ـــبکه بهداش ـــس ش رئی
تمـــام جراحی هـــای عـــروق در بیمارســـتان خاتم االنبیـــا)ص( اســـدیه انجـــام 
می شـــود. دکتـــر محمدشـــفیع عثمانی بجـــد در حاشـــیه انجـــام اولیـــن عمـــل 
ـــنیم،  ـــا تس ـــو ب ـــدیه در گفت وگ ـــا)ص( اس ـــم االنبی ـــتان خات ـــروق در بیمارس ـــی ع جراح
اظهـــار داشـــت: هـــم اکنـــون 10 مرکـــز بهداشـــتی و درمانـــی، 4پایـــگاه اورژانـــس، 
34 خانـــه بهداشـــت و بیمارســـتان 32 تختخوابـــی اســـدیه بـــه جمعیـــت 55 هـــزار 
نفـــری شهرســـتان درمیـــان خدمـــات ارائـــه می دهنـــد. وی افـــزود: در حـــال حاضـــر 
ـــگاه  ـــس، آزمایش ـــل، اورژان ـــاق عم ـــال، ات ـــی، اطف ـــی، داخل ـــی عموم ـــای جراح بخش ه
ـــس شـــبکه  ـــد. رئی ـــه می ده ـــات ارائ ـــردم خدم ـــه م ـــن بیمارســـتان ب ـــوژی در ای و رادیول
ـــار 200  ـــا اعتب ـــروق ب ـــی ع ـــت جراح ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــان درمی ـــت و درم بهداش
ـــداری شـــده گفـــت:  ـــا)ص( اســـدیه خری ـــم االنبی ـــرای بیمارســـتان خات ـــال ب ـــون ری میلی
تمامـــی جراعـــی عـــروق از جملـــه واریـــس، تیروئیـــد و غیـــره در ایـــن بیمارســـتان 
انجـــام می شـــود. دکتـــر عثمانـــی همچنیـــن در راســـتای درخواســـت مـــردم بـــرای 
ـــگاه در  ـــن درمان ـــار داشـــت: ای ـــز اظه ـــاب نی ـــگاه روســـتای نوغ ـــود پزشـــک در درمان کمب
ـــن پزشـــک  ـــاح خواهـــد شـــد و همچنی ـــه طـــور رســـمی افتت دهـــه فجـــر ســـال جـــاری ب

ـــد. ـــد ش ـــتقر خواه ـــگاه مس ـــن درمان ـــه زودی در ای ـــز ب ـــری نی دیگ

فرمانده سپاه درمیان در دیدار اصناف و بازاریان عنوان کرد:

مشـــارکت در برنامه های بسیج ضامن بقا و تقویت وحدت و امنیت
درمیان امروز - دهقانی

ـــد اســـت  ـــت: امی ـــان شهرســـتان گف ـــاف و بازاری ـــدار اصن ـــان در دی ـــپاه درمی ـــده س فرمان
اصنـــاف و بازاریـــان درمیـــان همانگونـــه کـــه تاکنـــون در جهـــت تحقـــق اهـــداف 
ـــه  ـــال در برنام ـــارکت فع ـــور و مش ـــا حض ـــز ب ـــده نی ـــد در آین ـــرده ان ـــت ک ـــالب حرک انق
ـــند.  ـــتان باش ـــن شهرس ـــت در ای ـــدت و امنی ـــت وح ـــا و تقوی ـــن بق ـــیج ضام ـــای بس ه
ــار داشـــت: اصنـــاف و  ــروان فاطمـــی نســـب اظهـ ــروز سـ ــان امـ ــزارش درمیـ بـــه گـ
ـــع  ـــه موق ـــود را ب ـــف خ ـــه و تکلی ـــه وظیف ـــالمی همیش ـــالب اس ـــول انق ـــان در ط بازاری
تشـــخیص داده و بـــه آن عمـــل کـــرده انـــد کـــه نمونـــه عینـــی و واقعـــی آن را در 
ـــال  ـــن 40س ـــول ای ـــر در ط ـــزود: اگ ـــم. وی اف ـــاهد بودی ـــدس ش ـــاع مق ـــال دف ـــت س هش
ـــمن  ـــف دش ـــای مختل ـــه ه ـــای  ونقش ـــه ه ـــرروز باتوطئ ـــالب ه ـــروزی انق ـــس از پی پ
روبـــرو بودیـــم امـــروز دشـــمنان از روزنـــه اقتصـــاد وارد شـــده و ســـعی دارنـــد  بـــا 
ـــردم و نظـــام  ـــن م ـــرار داده و بی ـــا را تحـــت فشـــار ق ـــت شـــریف م ـــگ اقتصـــادی مل جن
ـــالب  ـــم انق ـــر معظ ـــدات رهب ـــم تاکی ـــی رغ ـــد. وی افزود:عل ـــه بیاندازن ـــالمی فاصل اس
ــاد  ــم اقتصـ ــل مهـ ــتغال و اصـ ــد و اشـ ــادی و تولیـ ــات اقتصـ در خصـــوص موضوعـ
مقاومتـــی متأســـفانه هنـــوز تـــا تحقـــق کامـــل ایـــن مطالبـــات رهبـــری فاصلـــه فروانـــی 
ـــی  ـــردم ، مردم ـــادی م ـــتی  و اقتص ـــکالت معیش ـــل مش ـــروز را ح ـــم و ام ـــم  داری داری
ـــر انقـــالب اســـت.  ـــورد نظـــر رهب ـــی م ـــق اقتصـــاد مقاومت کـــردن اقتصـــاد و اجـــرای دقی

انجام تمام جراحی های عروق در بیمارستان 

خاتم االنبیا)ص( اسدیه

ـــورای  ـــس ش ـــف در مجل ـــان و خوس ـــد، درمی ـــردم بیرجن ـــده م نماین
ـــتائیان  ـــرت روس ـــت مهاج ـــن عل ـــه مهم تری ـــان اینک ـــا بی ـــالمی ب اس
ـــود اشـــتغال اســـت، گفـــت: شـــمال  ـــی و نب ـــی کـــم آب خراســـان جنوب

شـــهر بیرجنـــد نیازمنـــد توجـــه و نـــگاه ویـــژه مســـئوالن اســـت. 
ـــنیم  ـــا تس ـــو ب ـــادی در گفت وگ ـــر عب ـــید محمدباق ـــالم س حجت االس
ـــارد  ـــته 20 میلی ـــال گذش ـــتضعفان در س ـــاد مس ـــت: بنی ـــار داش اظه
تومـــان و امســـال نیـــز 20 میلیـــارد تومـــان دیگـــر بـــرای اســـتان 
خراســـان جنوبـــی اختصـــاص داده کـــه ایـــن امـــر قابـــل توجـــه 
اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه اســـتان خراســـان جنوبـــی ســـال گذشـــته 
ــاد  ــهیالت بنیـ ــذب تسـ ــه اول جـ ــتان ها رتبـ ــه اسـ ــن همـ در بیـ
ـــت اول کشـــور در حـــال  ـــزود: اولوی مســـتضعفان را داشـــته اســـت، اف
حاضـــر اشـــتغال اســـت و در حـــال حاضـــر چیـــزی مهمتـــر از اشـــتغال 
ـــف در  ـــان و خوس ـــد، درمی ـــردم بیرجن ـــده م ـــم. نماین ـــور نداری در کش
ـــان  ـــتان خراس ـــهیل اس ـــتاد تس ـــت: س ـــالمی گف ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــوز  ـــا هن ـــه ام ـــران در نظـــر گرفت ـــرای صنعتگ ـــی تســـهیالتی را ب جنوب

برخـــی افـــراد مشـــکل داشـــته و بایـــد مدیـــران بداننـــد ســـرمایه گـــذار 
ـــا  ـــی ب ـــان جنوب ـــتان خراس ـــون اس ـــت چ ـــتان اس ـــات اس ـــه نج مای
بودجـــه دولتـــی نمی توانـــد بـــه جایـــی برســـد. حجـــت االســـالم 
ـــدان  ـــد وارد می ـــی بای ـــش خصوص ـــه بخ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــادی ب عب
ـــا  ـــزود: ب ـــت، اف ـــاز اس ـــی ب ـــتن نگاه ـــد داش ـــر نیازمن ـــن ام ـــده و ای ش
ـــوص  ـــه خص ـــی ب ـــان جنوب ـــتان خراس ـــای اس ـــه توانمندی ه ـــه ب توج
ـــا خـــارج کشـــور  در بخـــش صنایـــع دســـتی بایـــد بخـــش خصوصـــی ب
ـــور  ـــر وزارت ام ـــت دفت ـــه از ظرفی ـــن زمین ـــه در ای ـــه ک ـــاط گرفت ارتب
ــت:  ــار داشـ ــت. وی اظهـ ــره گرفـ ــوان بهـ ــتان می تـ ــه در اسـ خارجـ
شـــمال شـــهر بیرجنـــد از کمبـــود زیرســـاخت های بهداشـــتی، 
ـــد  ـــئوالن بیرجن ـــه مس ـــرد ک ـــج می ب ـــگاه رن ـــود ورزش ـــی و کمب درمان
ـــند.  ـــته باش ـــتری داش ـــه بیش ـــهر توج ـــمال ش ـــق ش ـــه مناط ـــد ب بای

ــت:  ــار داشـ ــی اظهـ ــان جنوبـ ــدگان خراسـ ــع نمانـ ــس مجمـ رئیـ
ـــان  ـــی نش ـــان جنوب ـــهرهای خراس ـــیه ش ـــت در حاش ـــع جمعی تجم
ـــی  ـــت اصل ـــه عل ـــوده ک ـــتائیان ب ـــب روس ـــت نامناس ـــده وضعی دهن
مهاجرت هـــا در روســـتاهای خراســـان جنوبـــی کـــم آبـــی، کاهـــش 

ـــت. ـــتغال اس ـــود اش ـــردم و نب ـــدی م ـــطح درآم س
ــر  ــا تانکـ ــتان بـ ــتا در اسـ ــر 500 روسـ ــال حاضـ ــزود: در حـ وی افـ
ـــت  ـــدگاری جمعی ـــای مان ـــی از راهکاره ـــه یک ـــود ک ـــانی می ش آبرس
ـــاز  ـــل نی ـــا حداق ـــع ب ـــاد صنای ـــی ایج ـــان جنوب ـــتاهای خراس در روس
آبـــی و رونـــق صنایـــع دســـتی اســـت. وی اظهـــار داشـــت: در مجمـــوع 
ـــی در  ـــاخت های خوب ـــی زیرس ـــان جنوب ـــتان خراس ـــتاهای اس در روس
ـــتر  ـــا بیش ـــا مهاجرت ه ـــود دارد ام ـــرق وج ـــاده و ب ـــن، ج ـــه تلف زمین

ـــت. ـــی اس ـــم آب ـــی از ک ناش

کم آبی و نبود اشتغال علل مهاجرت روستائیان خراسان جنوبی
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ـــدادي  ـــان و ام ـــات رس ـــاي خدم ـــتگاه ه ـــل دس ـــی کام ـــت: آمادگ ـــان گف ـــدار درمی فرمان
عضـــو شـــوراي ترافيـــک بـــراي خدمـــت رســـاني بـــه مـــردم شهرســـتان در فصـــل 

زمســـتان ضـــرورت دارد.
ــتان  ــک شهرسـ ــل و ترافيـ ــل و نقـ ــوراي حمـ ــت شـ ــیری زاده در نشسـ ــد بشـ محمـ
درميـــان اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه بـــه احتمـــال بـــارش هـــا و وقـــوع يخبنـــدان در 
ـــوانح  ـــوع س ـــگيري از وق ـــت پيش ـــي الزم جه ـــر و آمادگ ـــاذ تدابي ـــتان، اتخ ـــل زمس فص

احتمالـــي در جـــاده هـــاي شهرســـتان مـــورد تاكيـــد اســـت.
ـــه دســـتگاه هـــاي مســـئول در مواقـــع  ـــه موقـــع و آگاهان ـــا بیـــان اينکـــه حضـــور ب وی ب
ــزود:  ــد، افـ ــگيري کنـ ــوار پيشـ ــوانح ناگـ ــوادث و سـ ــد از حـ ــران مي توانـ ــروز بحـ بـ
ــاي  ــد از پـــل هـ ــتان، بازديـ ــاي شهرسـ ــه فنـــي محورهـ ــازي ابنيـ ــازي و بازسـ بهسـ
ـــاي  ـــپ ه ـــزات و اكي ـــتقرار تجهي ـــا و اس ـــيل بنده ـــازي س ـــتان، بازس ـــاي شهرس محوره
مـــورد نيـــاز در راهدارخانـــه هـــاي شهرســـتان از مهـــم تريـــن اقدامـــات پيشـــگيرانه 
اســـت. وی اضافـــه کـــرد: تعمیـــر و تعويـــض تابلوهـــاي فرســـوده، نصـــب تابلـــو و 
ـــع  ـــه اي، رف ـــم گرب ـــاي چش ـــتاندارد و چراغه ـــرعتگيرهاي اس ـــب س ـــد ، نص ـــم جدي عالئ
ـــر  ـــا از ديگ ـــنايي محوره ـــت روش ـــمک زن و تقوي ـــاي چش ـــراغ ه ـــي چ ـــص احتمال نواق

ـــت. ـــتان اس ـــي شهرس ـــي اصل ـــاي ارتباط ـــازي محوره ـــن س ـــراي ايم ـــات ب اقدام
فرمانـــدار درمیـــان ضمـــن تاکیـــد بـــر اســـتقرار پليـــس راه در شهرســـتان درميـــان 

بـــا توجـــه بـــه حجـــم تـــردد بـــاالي محورهـــاي شهرســـتان افـــزود: حضـــور پليـــس 
ــري  ــتان و بکارگيـ ــي شهرسـ ــور اصلـ ــژه محـ ــتان بويـ ــاي شهرسـ ــطح محورهـ در سـ
ـــوي  ـــررات از س ـــن و مق ـــر قواني ـــه بهت ـــت هرچ ـــرعت در رعاي ـــرل س ـــاي كنت دوربين ه
ـــش  ـــاده اي را كاه ـــات ج ـــد تلف ـــي توان ـــت و م ـــت اس ـــز اهمي ـــيار حائ ـــدگان بس رانن
دهـــد. بشـــیری زاده رعايـــت قوانيـــن و مقـــررات را نيـــز يکـــي از اساســـي تريـــن 
ـــي  ـــزود: اجراي ـــت و اف ـــاده اي دانس ـــات ج ـــي و تلف ـــوادث رانندگ ـــش ح ـــل کاه عوام
ــد در  ــتان بايـ ــك شهرسـ ــل و ترافيـ ــل و نقـ ــوراي حمـ ــات شـ ــل مصوبـ ــدن كامـ شـ

دســـتور كار همـــه مديـــران عضـــو ايـــن شـــورا قـــرار گيـــرد.

فرماندار در نشســـت شوراي حمل و نقل و ترافیک شهرستان درمیان تاکید کرد:

آمادگی کامل دستگاه های خدمات رسان براي فصل زمستان

کارگاه آموزشی آشنایی با محیط زیست وقوانین و مقررات شکار و صید در هنگ مرزی گزیک شهرستان درمیان برگزار شد

دشت گلورده؛ زیستگاه آهو و پرندگان کمیاب



خواهران حجاب را 
عزت بدانند

به  گازرسانی  عملیات  انجام  از  درمیان  شهرستان  فرماندار 
هم  و گفت:  داد  خبر  شهرستان  این  طبس  و  شهرهای گزیک 
۵۰۰ نفر جمعیت با تانکرهای  اکنون به ۴۵ روستا با دو هزار و 

سیار آبرسانی انجام می شود.
مرکزی  بخش  روستاهای  از  دهگردشی  در  بشیری زاده  محمد 
بهداشتی  و  درمانی  خدمات  مرکز  افزود:  درمیان  شهرستان 
روستای نوغاب با اعتبار 7۰۰ میلیون تومان در دهه فجر امسال 
به بهره برداری می رسد که با بهره برداری از آن بیش از ۴ هزار و 
از  آن  اقماری  روستاهای  و  نوغاب  روستای  نفر جممعیت   ۵۰۰

خدمات درمانی و پزشک خانواده بهره مند خواهند شد.
نوغاب  و  سرو  زلیران،  بنیاب،  روستای   ۴ از  دهگردشی  در  وی 
مشکل  آبی  کم  روستاها  برخی  در  افزود:  درمیان  شهرستان 
زیادی را برای مردم ایجاد کرده و درآمد و معیشت زندگی آنان 

را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
در  موجود  آب  از  بهینه  استفاده  بر  تاکید  با  درمیان  فرماندار 
و  مصرف  پر  روش های  از  شدن  جدا  داشت:  اظهار  شهرستان 
قدیمی در بحث آبیاری و استفاده از روش های مکانیزه و جدید 
کنترل  در  بسزایی  نقش  می تواند  شهرستان  سطح  در  آبیاری 

مصرف بی رویه آب داشته باشد.
بشیری زاده عنوان کرد: هم اکنون به ۴۵ روستا با دو هزار و ۵۰۰ 
نفر جمعیت با تانکرهای سیار آبرسانی انجام می شود و مشکل 

کم آبی در فصل تابستان افزایش می یابد.
روستاها  برخی  در  آبی  کم  و  خشکسالی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مردم را مجبور به مهاجرت کرده بنابراین باید با اشتغال پایدار و 
شغل های جایگزین از مهاجرت این قشر زحمتکش به شهرها و 

دیگر مناطق جلوگیری کنیم.
مسئوالن  وظیفه  مهمترین  را  مشکالت  حل  درمیان  فرماندار 

را  مردم  مشکالت  ظرفیت ها  اساس  بر  مدیران  و گفت:  دانست 
پیگیری و با خوشرویی با آنان برخورد کنند.

بشیری زاده یادآور شد: در حال حاضر گازرسانی به دو شهر گزیک 
برای  و  است  انجام  حال  در  شهرستان  روستای   32 و  طبس  و 
گازرسانی به نوغاب و روستاهای همجوار نیز مناقصه برگزار شده 
است و به زودی اجرایی خواهد شد و برای احداث پمپ بنزین 

نیز شورای اسالمی متقاضیان را معرفی کند.
جریان  در  نزدیک  از  دهگردشی  این  در  وی  تسنیم،  به گزارش 
مشکالت روستاها قرار گرفت که بیشترین مشکالت کمبود آب 
راه  ایجاد  برای ساخت و ساز،  آشامیدنی سالم، واگذاری زمین 

آسفالته، احیا و مرمت قنوات و اشتغال جوانان عنوان شد.

دیـــن مقـــدس اســـالم کامـــل تریـــن و جامـــع تریـــن ادیـــان 
ـــه  ـــش ب ـــرای پیروان ـــالم ب ـــرف اس ـــه از ط ـــوده و آنچ ـــمانی ب آس
ارمغـــان آورده شـــده در حقیقـــت بـــه صـــالح آنهـــا بـــوده و بـــا 
ـــر  ـــب خی ـــه جوان ـــد هم ـــت دارد چـــون خداون فطـــرت بشـــر مطابق
ـــرار داده  ـــر ق ـــی مدنظ ـــکام دین ـــریع اح ـــان را در تش ـــالح انس و ص
اســـت. یکـــی از احـــکام مهـــم کـــه زنـــان مســـلمان مخاطـــب 
ـــت  ـــلمان اس ـــرای زن مس ـــاف ب ـــاب و عف ـــم حج ـــتند حک آن هس
ـــه دیـــن، حجـــاب  شـــاید بعضـــی معاندیـــن و منتقدیـــن نســـبت ب
ـــن  ـــت ای ـــا در حقیق ـــد ام ـــی کنن ـــر تلق ـــوع تحقی ـــک ن ـــان را ی زن
امـــر بـــرای زنـــان کمـــال عـــزت بـــه حســـاب مـــی آیـــد. بـــی 
ـــدت  ـــه ش ـــه ب ـــی ارزش زن را در جامع ـــی حجاب ـــاری و ب ـــد و ب بن
پائیـــن مـــی آورد چنانچـــه امـــروز در جوامـــع غربـــی کـــه برهنگـــی 
بـــه صـــورت عـــام وجـــود دارد از زنـــان نیمـــه عریـــان و فاقـــد 
حجـــاب بـــه عنـــوان ابـــزار تبلیغاتـــی در فـــروش محصـــوالت 
ــا دیـــن  ــردد امـ ــی گـ ــتفاده مـ ــدی اسـ ــای تولیـ ــاک هـ و پوشـ
ـــذار  ـــود تاثیرگ ـــک موج ـــوان ی ـــخ زن را بعن ـــول تاری ـــالم در ط اس
در جامعـــه معرفـــی نمـــوده و مســـوولیت مهـــم تربیـــت اوالد 
را بـــر دوش آن گذاشـــته و بـــرای حفـــظ شـــئونات زن او را بـــه 
ـــر  ـــت. اگ ـــوده اس ـــر نم ـــاب ام ـــت حج ـــی و رعای ـــت و پاکدامن عف
ـــد  ـــت نماین ـــرآن حجابشـــان را رعای ـــه دســـتور ق ـــان مســـلمان ب زن
ـــوده  ـــر ب ـــن در ســـالمت جامعـــه بســـیار مؤث ـــه ای شـــکی نیســـت ک
ـــد و از  ـــی مان ـــوظ م ـــان محف ـــگاه زن ـــت و جای ـــرف حیثی از یکط
ـــوء  ـــاالت س ـــه و خی ـــار وسوس ـــه دچ ـــردان جامع ـــر م ـــرف دیگ ط
نســـبت بـــه زنـــان نمـــی شـــوند و آن وقـــت شـــاهد بعضـــی 
مزاحمـــت هـــای افـــراد بـــی بنـــد و بـــار در معابـــر و جاهـــای 

ـــود. ـــم ب ـــان نخواهی ـــه زن ـــبت ب ـــف نس مختل
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امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه 
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ــان  ــتان درمیـ ــتایی شهرسـ ــالب روسـ ــور آب و فاضـ ــر امـ مدیـ
ـــال  ـــدای امس ـــه از ابت ـــورت گرفت ـــای ص ـــت ه ـــی از فعالی گزارش

ارائـــه کـــرد. 

آبرسانی سیار
مهنـــدس راســـتین راســـتکار بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات انجـــام 
شـــده دربخـــش آبرســـانی ســـیار گفـــت: حمـــل آب شـــرب بـــا 

ـــد  ـــتای نیازمن ـــه ۶۵روس ـــی ب ـــاره ای و دولت ـــیار اج ـــای س تانکره
ـــداد ۱۱۵۰۰  ـــه تع ـــال ۹۶ ب ـــه  س ـــان در دوره ۹ماه ـــتان درمی شهرس
ســـرویس آب بـــه حجـــم  ۱۱۵۰۰۰ مترمکعـــب  بـــا صـــرف ۶۰۰ 
ـــت. وی  ـــده اس ـــام ش ـــون انج ـــورت دی ـــه ص ـــان ب ـــون توم میلی
ـــت  ـــارات مدیری ـــص اعتب ـــدم تخصی ـــت ع ـــه عل ـــرد: ب ـــح ک تصری
ـــات  ـــن عملی ـــاه ای ـــون ۱۶ م ـــت آبرســـانی ســـیار، تاکن بحـــران جه
ـــان در  ـــون توم ـــدود ۸۰۰ میلی ـــی ح ـــا مبلغ ـــون ب ـــورت دی ـــه ص ب
ـــده ای را  ـــکالت عدی ـــه مش ـــده ک ـــام ش ـــان انج ـــتان درمی شهرس

ـــت. ـــته اس دربرداش
وی همچنیـــن اعـــالم کـــرد: ســـهمیه آب شـــرب روســـتاهای 
ـــر ســـیار۵2۰ ســـرویس  ـــان توســـط تانک ـــد شهرســـتان درمی نیازمن
ـــون ۱2۰۰ ســـرویس حمـــل مـــی شـــود.  ـــه هـــم اکن ـــوده ک ـــاه ب درم
وی ادامـــه داد: بـــه دلیـــل عـــدم تخصیـــص اعتبـــار و دیـــون 
ســـنگین پـــروژه، ایـــن امـــور نســـبت بـــه کاهـــش ســـرویس 
ـــد  ـــی باش ـــارف کمترم ـــه مص ـــتان ک ـــل زمس ـــژه درفص ـــه وی ـــا ب ه

ـــار تبعـــات بعـــدی عملیـــات کاســـته شـــود. ـــا از ب اقـــدام نمـــوده ت

اقدامات عمرانی
ــان  ــتان درمیـ ــتایی شهرسـ ــالب روسـ ــور آب و فاضـ ــر امـ مدیـ
در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات عمرانـــی صـــورت گرفتـــه 
از ابتـــدای امســـال از ۹۰ درصـــدی پیشـــرفت فیزیکـــی پـــروژه 
ـــوان  ـــر داد و عن ـــراب خب ـــار و س ـــان، خونیکس ـــه ج ـــانی تخت آبرس
کـــرد: بـــه رغـــم وجـــود دیـــون زیـــادی کـــه ایـــن پـــروژه دارد 
ـــروژه  ـــکار پ ـــکاری پیمان ـــور و هم ـــری ام ـــالش و پیگی ـــا ت ـــی ب ول
درمراحـــل پایانـــی عملیـــات اجرایـــی اســـت. وی اظهـــار امیـــدواری 
ـــاژ  ـــای پمپ ـــتگاه ه ـــاه و ایس ـــرق چ ـــازات ب ـــد امتی ـــا خری ـــرد: ب ک
بیـــن راهـــی و اجـــرای خطـــوط بـــرق پـــروژه در اوایـــل ســـال 
جدیـــد شـــاهد افتتـــاح و بهـــره بـــرداری و برخـــورداری روســـتاهای 

هـــدف آن باشـــیم.
ــع  ــاز 2 مجتمـ ــرای فـ ــه اجـ ــاره بـ ــا اشـ ــتکار بـ ــدس راسـ مهنـ

ـــد،  ـــتاهای نوقن ـــه روس ـــانی ب ـــت: آبرس ـــال گف ـــه م ـــانی کالت آبرس
مننـــد و بیدســـک حـــدود۹۰ درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی دارد.

وی اعـــالم کـــرد: بـــا تکمیـــل ایســـتگاه پمپـــاژ نوقنـــد، خریـــد 
امتیـــاز بـــرق، اجـــرای خـــط بـــرق واتصـــال بـــه مخـــزن مننـــد 
ایـــن روســـتا تـــا پایـــان ســـال از آب آشـــامیدنی لولـــه کشـــی 
ـــا احـــداث مخـــزن بیدســـک و اتصـــال  برخـــوردار خواهـــد شـــد و ب
خطـــوط توســـط پیمانـــکار جدیـــد پـــروژه ایـــن روســـتاه م در ســـه 

ـــد. ـــوردار خواهدش ـــد برخ ـــال جدی ـــه اول س ماه
ـــروژه آبرســـانی  وی همچنیـــن اظهـــار داشـــت: در اجـــرای فـــاز 2 پ
ـــاب،  ـــک، نوغ ـــت، آنی ـــتاهای گی ـــه روس ـــانی ب ـــال، آبرس ـــه م کالت
نگینـــان، ســـرخنگ، نخـــاب، محمدیـــه، خورشـــیدان، مهـــدی 
ـــکار  ـــرکت پیمان ـــط ش ـــریجان توس ـــی و س ـــک، کماچ ـــاد، آویش آب
جدیـــد در حـــال اجراســـت. وی مـــدت پیمـــان ایـــن پـــروژه را 
ـــط  ـــر خ ـــدود 7۰ کیلومت ـــرای ح ـــزود: اج ـــرد و اف ـــم ک ـــال الع 2س
انتقـــال لولـــه ،۱3 بـــاب مخـــزن ذخیـــره و...  حجـــم عملیـــات 

ـــرف 7  ـــا ص ـــروژه ب ـــن پ ـــرد: ای ـــان ک ـــد. وی بی ـــی باش ـــروژه م پ
ـــر  ـــال حاض ـــه درح ـــد ک ـــد ش ـــرا خواه ـــار اج ـــان اعتب ـــارد توم میلی
بـــا دیـــون آغـــاز شـــده و بـــا تخصیـــص اعتبـــارات اســـتانی و 
ملـــی مصـــوب ان شـــاءا.. پیشـــرفت خوبـــی خواهـــد داشـــت. وی 
همچنیـــن از تکمیـــل پـــروژه آبرســـانی روســـتاهای فیزیـــک و 
اویجـــان ازمجتمـــع فخـــرود خبـــر داد و گفـــت: عملیـــات اجرایـــی 
ــتگاه  ــرق 2 ایسـ ــازات بـ ــد امتیـ ــه و خریـ ــان یافتـ ــروژه پایـ پـ
ــرای  ــرق، اجـ ــکار بـ ــاب پیمانـ ــس از انتخـ ــام و پـ ــاژ انجـ پمپـ
ـــاءا...  ـــد و ان ش ـــام خواهدش ـــرق انج ـــط ب ـــر خ ـــدود 2 کیلومت ح
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــوردار و ب ـــتاها برخ ـــن روس ـــال ای ـــان س ـــا پای ت
خواهنـــد رســـید. وی همچنیـــن از آغـــاز عملیـــات اجرایـــی پـــروژه 
ـــر  ـــه ای اســـتان خب ـــان توســـط شـــرکت آب منطق آبرســـانی درمی
ـــروژه از چـــاه دشـــت اســـدیه  داد و گفـــت: در فـــاز ابتدایـــی ایـــن پ
جهـــت برخـــورداری روســـتاهای درمیـــان، فـــورگ، اره فـــورگ و 

ـــود. ـــی ش ـــرا م ـــرو اج س

فرماندار در دهگردشی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان:

 گازرسانی به شهرهای گزیک و طبس و 32 روستای 
شهرستان درمیان در حال انجام است

است که  جنوبی  خراسان  بتنی  سد  تنها  درمیان  شهرستان  در  رزه  سد 
پرندگان مهاجر شده است. سد  و زیستگاه  اشتغال زایی  برای  زمینه ای 
بتنی رزه در شهرستان درمیان قرار دارد و کار ساخت آن در سال ۱3۸۴ 
آبگیری  بعد  دو سال  و حدود  افتتاح   ۱3۹۰ در سال  و  است  آغاز شده 
رزه  بتنی  سد  دارد.  آب  مترمکعب  میلیون   ۸ حاضر  حال  در  شده که 
 ۱3۵ فاصله  در  و  درمیان  مرکز شهرستان  اسدیه  ۴۰ کیلومتری شهر  در 
شده  احداث  فخرود  رودخانه  روی  بر  بیرجند  شرق  جنوب  کیلومتری 

است.

سد رزه تنها سد بتنی خراسان جنوبی
آب های  رفت  هدر  دلیل  به  رزه  سد  درمیان گفت:  شهرستان  فرماندار 
شده  احداث  زیرزمینی  سفره های  تغذیه  و  آب ها  روان  حفظ  باران، 

بشیری زاده  محمد  است. 
احداث  از  قبل  کرد:  بیان 
و  سیالب ها  رزه  سد 
بارندگی ها  از  ناشی  آب 
سرازیر  افغانستان  به 
استفاده  مورد  و  می شد 
با  اما  نمی گرفت  قرار 
خروج  از  سد  این  احداث 
سیالب ها  و  روان آب ها 
این  مرزهای  از  خارج  به 
شده  جلوگیری  شهرستان 
کرد:  تصریح  وی  است. 
بتنی  سد  تنها  سدرزه 
که  است  خراسان جنوبی 
در  درمیان  شهرستان  در 

هدف  با  فخرود  رودخانه  روی  بر  بیرجند  شرق  جنوب  ۱3۵ کیلومتری 
کنترل سیالب های فصلی به بهره برداری رسیده است.

میلیون   ۸ حدود  تنظیم  و  ذخیره سازی  سد  این  در  کرد:  بیان  وی 
از  کرد:  اظهار  درمیان  فرماندار  می گیرد.  صورت  آب  روان  مترمکعب 
شده،  گرفته  نظر  در  آب ها  این  از  استفاده  برای  برنامه هایی که  جمله 
می توان به تصفیه و سپس تأمین آب مورد نیاز برای شرب و مصرفی 
خاطرنشان  وی  کرد.  اشاره  می شود  آبرسانی  تانکر  با  که  روستاهایی 
پرورش  رزه،  سد  دست  پایین  اراضی  کشاورزی  برای  آبرسانی  کرد: 
استان  و  شهرستان  مردم  برای  گردشگری  بکر  منطقه  ایجاد  و  ماهی 

خراسان جنوبی از دیگر مزیت های سد رزه است.
بشیری زاده گفت: سد مخزنی رزه به عنوان بزرگ ترین سازه آبی استان 
رونق  و  تولیدات کشاورزی  افزایش  در  بسزایی  نقش  جنوبی  خراسان 
بیش از پیش این بخش در زمینه اشتغال زایی دارد. بشیری زاده اظهار 
کرد: سد رزه از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است که با توسعه آن در 

تبدیل خواهد  این شهرستان مرزی  در  اشتغال  به کانون  نزدیک  آینده 
شد.

 سد رزه میزبان پرندگان مهاجر
سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان نیز گفت: 
در  و  شده  مهاجر  پرندگان  برای  خوبی  بسیار  زیستگاه  رزه  بتنی  سد 
پرنده  هزار   2 از  بیش  میزبان  درمیان  شهرستان  رزه  سد  حاضر  حال 
مهاجر است. هاشم آزموده افزود: سد رزه به دلیل طبیعت بکر و آب و 
هوای خوبی که برای منطقه ایجاد کرده است هر ساله میزبان پرندگان 
به  زمستان گذرانی  برای  روسیه  و  از شمال سیبری  است که  مهاجری 

این منطقه می آیند.
آبزی  پرنده های  شامل  پرنده که  ۱۰ گونه  حدود  اکنون  بیان کرد:  وی 
در  می شوند  آبزی  کنار  و 
و  داشته  حضور  رزه  سد 
اواسط  تا  پرندگان  این 
آینده  سال  اردیبهشت ماه 
از  بعد  و  بوده  رزه  سد  در 
مهاجرت  سرما  فصل  اتمام 
عنوان کرد:  آزموده  می کنند. 
که  پرنده هایی  گونه های 
میهمان  حاضر  حال  در 
درمیان  شهرستان  رزه  سد 
و  سبز  اردک  شامل  هستند 
سرحنایی، حواصیل، خوتکا، 
کشیم،  وحشی،  غاز  چنگر، 

آنقوت و باکالن است.

سد رزه زمینه ای برای پرورش ماهی و اشتغال زایی
و  ساخت  کرد:  اظهار  نیز  درمیان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
آب گیری سد رزه در شهرستان درمیان در زمینه کشاورزی نیز تأثیرات 
اراضی  از  خوبی داشته است. وی عنوان کرد: در حال حاضر 2۶ هکتار 
شده  کشت  انار  و  عناب  نهال  آن  در  شده که  واگذار  رزه  سد  پایاب 
حدود  بیان کرد:  احمدی  ضیائیان  وحید  خاورستان،  به گزارش  است. 
۱۰۰ هکتار از اراضی نیز در حال حاضر درحال لوله گذاری است و حدود 
3۰۰ کیلومتر دیگر هنوز باقی مانده است که به کشاورزان واگذار نشده 
و پیگیر واگذاری این اراضی از سوی منابع طبیعی به کشاورزان منطقه 
شهرستان  رزه  سد  در  ماهی  پرورش  به  احمدی  ضیائیان  هستیم. 
درمیان اشاره کرد و گفت: تاکنون چند مرحله پرورش ماهی در این سد 
انجام شده و به فروش رسیده است و در حال حاضر نیز ماهیان کپور و 
آمور در این سد پرورش داده می شود که پیش بینی می شود بین ۸۰ تا 

۱۰۰ تن ماهی تولید شود.

لزوم توجه به تنها سد بتنی خراسان جنوبی در جهت اشتغال زایی و گردشگری

سد رزه میزبان پرندگان مهاجر است

گزارش تصویری از اقدامات آبفار شهرستان درمیان 

نگاهی گذرا به فعالیت های امور آب و فاضالب روستایی درمیان از ابتدای امسال

آبرسانی سیار به 65 روستای شهرستان درمیان 


