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درمیان امروز - دهقانی
فرمانــدار درمیــان گفــت: 61 پــروژه عمرانــی بــا اعتبار 
ــت  ــه دول ــان؛ هفت ــون توم ــارد و 885 میلی 10 میلی
در درمیــان بــه بهــره بــرداری مــی رســد. بــه گــزارش 
ــت   ــیری زاده در نشس ــد بش ــروز، محم ــان ام درمی
ســتاد گرامیداشــت هفتــه دولــت شهرســتان درمیان 
اظهــار داشــت: بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا ۸ 
هــزار و 308 خانــوار ســاکن ۴ شــهر و 36 روســتای 
شهرســتان درمیــان از مزایــای آن بهــره منــد خواهند 
شــد.وی بــا بیــان اینکــه از مجمــوع 61 پــروژه 
ــهری  ــروژه ش ــت، 15 پ ــه دول ــاح در هفت ــل افتت قاب
ــتغالزایی  ــزان اش ــت، می ــتایی اس ــروژه روس و 46 پ
ــت  ــه دول ــای هفت ــتقیم طرح ه ــر مس ــدار و غی پای
شهرســتان درمیــان را 343 فرصــت شــغلی عنــوان 
کــرد. فرمانــدار درمیــان بــا بیــان اینکــه آســفالت راه 
هــای روســتایی، طرح هــای آموزشــی و کشــاورزی 
ــت  ــه دول ــی هفت ــای افتتاح ــرح ه ــن ط از مهمتری
اســت، افــزود: در واقــع گرامی داشــت هفتــه دولــت 
ــوری اســامی  ــدس جمه ــام مق ــه نظ ــادن ب ارج نه
بــرای خدمت رســانی در عرصــه هــای مختلف اســت. 
بشــیری زاده بــا بیــان اینکــه بی تردیــد خدمــت 
نظــام  افتخــارات  از  یکــی  مــردم  بــه  بی منــت 
ــه  ــزود: هفت ــت، اف ــامی اس ــوری اس ــدس جمه مق
دولــت فرصــت مناســبی بــرای بیــان دســتاوردهای 
ــت یازدهــم  ــژه تاش هــا و خدمــات دول نظــام بوی
اســت. وی افــزود: در راســتای تقویــت روحیــه امیــد 
ــتگاه های  ــت دس ــروری اس ــه ض ــاط در جامع و نش
ــات و  ــه انعــکاس خدم ــی شهرســتان در زمین اجرای
ــن  ــد. وی ضم ــام ورزن ــت اهتم ــای دول ــاش ه ت
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنر 
افــزود: عطرافشــانی و غبارروبــی گلــزار شــهدا، دیــدار 
بــا خانــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران شهرســتان و 
ــری از  ــزاری مســابقات فرهنگــی، ورزشــی و هن برگ
دیگــر برنامــه هــای اجرایــی ســتاد بزرگداشــت هفتــه 

ــت در شهرســتان درمیــان اســت. دول
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جانشین فرمانده سپاه درمیان:

امر به معروف و نهی از منکر وعده الهی است
درمیان امروز- سبزه کار

ـــه معـــروف و نهـــی  ـــر ب ـــان گفـــت: ام ـــه ســـپاه شهرســـتان درمی جانشـــین فرماندهـــی ناحی
ـــده الهـــی اســـت.  ـــر وع از منک

ـــر  ـــران ام ـــان و دبی ـــی فرمانده ـــت فصل ـــب در نشس ـــی نس ـــد فاطم ـــدار محم ـــروان پاس س
ـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر پایـــگاه هـــای مقاومـــت بســـیج روســـتاهای بخـــش مرکـــزی  ب
ـــه  ـــر در جامع ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــر ام ـــزود: اگ ـــان اف ـــتان درمی ـــک شهرس و گزی
تعطیـــل شـــود دچـــار عـــذاب الهـــی خواهیـــم شـــد. وی گفـــت: همیـــن خشکســـالی، 
ـــتند  ـــارش هس ـــردم دچ ـــتاها م ـــهرها و روس ـــه در ش ـــکاتی ک ـــایر مش ـــاق و س ـــاد، ط اعتی

ـــت.  ـــذاب اس ع
فاطمـــی نســـب تصریـــح کـــرد: عـــذاب وقتـــی نـــازل شـــد همـــه را بـــا هـــم از بیـــن 

ــد.  ــگاه نمی کنـ ـــد نـ ـــوب و ب ـــه خ ــرد و ب می بـ
ـــویم،  ـــی وارد ش ـــته وعملیات ـــع داش ـــرات موض ـــه منک ـــد در زمین ـــه بای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــکات در  ـــایر مش ـــه و س ـــرار از خان ـــاد، ف ـــاق، اعتی ـــار ط ـــه روز آم ـــرد: االن روز ب ـــان ک اذع
روســـتاها و شـــهرها زیـــاد می شـــود و نبایـــد نســـبت بـــه ایـــن مســـائل بـــی تفـــاوت 
ـــرای  ـــد ب ـــتاها بای ـــیج در روس ـــت بس ـــای مقاوم ـــگاه ه ـــه پای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــود. وی ب ب
ـــند،  ـــته باش ـــه داش ـــان برنام ـــل زندگیش ـــتای مح ـــکات روس ـــایر مش ـــاد و س ـــاق، اعتی ط
ـــیم  ـــته باش ـــرفت داش ـــتان پیش ـــتان و اس ـــطح شهرس ـــه در س ـــرای اینک ـــا ب ـــرد: م ـــد ک تاکی
ـــی  ـــد کرد.فاطم ـــا کاری نخواه ـــرای م ـــم؛ کســـی ب ـــوده و کار کنی ـــر ب ـــه فک ـــان ب ـــد خودم بای
نســـب بیـــان کـــرد: بـــا ترویـــج امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر جامعـــه ســـالمی 

ـــت. ـــم داش خواهی

مدیر آموزش وپرورش شهرستان درمیان تاکید کرد:

برگزاری کالس های اوقات فراغت با رویکرد کارآفرینی و مهارت آموزی 
ـــا  ـــت ب ـــات فراغ ـــای اوق ـــت: کاس ه ـــان گف ـــتان درمی ـــرورش شهرس ـــوزش وپ ـــر آم مدی

ـــود. ـــزار ش ـــوزی برگ ـــارت آم ـــی و مه ـــرد کارآفرین رویک
مهرانفـــر اظهارداشـــت: توجـــه بـــه غنـــی ســـازی اوقـــات فراغـــت دانـــش آمـــوزان بـــا 
ـــوزش  ـــتانی آم ـــای تابس ـــه ه ـــن برنام ـــم تری ـــوزی از مه ـــارت آم ـــی و مه ـــرد کارآفرین رویک

ـــت.  ـــوده اس ـــان ب ـــرورش درمی و پ
ــه  ــتیم کـ ــت داشـ ــات فراغـ ــگاه اوقـ ــان 9 پایـ ــتان درمیـ ــطح شهرسـ ــزود: در سـ وی افـ

ــت.  ــته اسـ ــی داشـ ــای متنوعـ ــدام کاس هـ هرکـ
ـــوزان از  ـــش آم ـــت دان ـــات فراغ ـــه اوق ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــرورش درمی ـــوزش و پ ـــر آم مدی
اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار اســـت، گفـــت: مدیریـــت صحیـــح ایـــن اوقـــات و برنامـــه ریـــزی 
دقیـــق و فراهـــم کـــردن مکانـــی امـــن تحـــت نظـــارت و مدیریـــت آمـــوزش و پـــرورش 
مـــی توانـــد جلـــوی بســـیاری از آســـیب هـــای اجتماعـــی کـــه جوانـــان و نوجوانـــان را 

ـــرد. ـــد بگی ـــی کن ـــد م تهدی
ـــن  ـــم از ای ـــوز داری ـــش آم ـــزار دان ـــان 12 ه ـــتان درمی ـــرد: در شهرس ـــان ک ـــر خاطرنش مهرانف
ـــذای  ـــم و غ ـــت کنی ـــایی و هدای ـــتعدادها را شناس ـــدون اس ـــای م ـــه ه ـــا برنام ـــد ب رو بای
ـــوش  ـــتگان را فرام ـــد گذش ـــوزان نبای ـــش آم ـــرا دان ـــم زی ـــدف بدهی ـــروه ه ـــه گ ـــی ب فرهنگ

ـــند.  ـــی آگاه باش ـــه خوب ـــتگان ب ـــگ گذش ـــوم و فرهن ـــد از آداب و رس ـــد و بای کنن
ـــه  ـــه نیســـت بلک ـــی شـــود هزین ـــرورش انجـــام م ـــوزش و پ ـــرد: آنچـــه در آم ـــح ک وی تصری
ـــوش  ـــی و ه ـــا کارآفرین ـــد ب ـــور بای ـــن کش ـــازان ای ـــده س ـــرا آین ـــت زی ـــذاری اس ـــرمایه گ س

ـــد. ـــش ببرن ـــه پی ـــور را ب ـــاق کش خ

محلول پاشی 70 هکتار از باغات زرشک درمیان
مدیـــر جهادکشـــاورزی درمیـــان گفـــت: محلـــول پاشـــی 70 هکتـــار از باغـــات زرشـــک 

ـــت.   ـــه اس ـــام گرفت ـــس روت انج ـــود فونیک ـــا ک ـــتان ب شهرس
ـــه  ـــه ک ـــاک منطق ـــودن خ ـــی ب ـــه قلیای ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــدی اف ـــان احم ـــد ضیائی وحی
ـــول  ـــد، محل ـــش می یاب ـــاه در آن کاه ـــاز گی ـــورد نی ـــر م ـــیاری از عناص ـــذب بس ـــکان ج ام
پاشـــی درختـــان پـــس از بســـتن میـــوه تـــا یکمـــاه قبـــل از برداشـــت محصـــول بـــا 

اســـتفاده از کودهـــای ماکـــرو و ریزمغـــذی توصیـــه می شـــود.  
ـــد  ـــاز می توان ـــورت نی ـــی در ص ـــول پاش ـــه داد: محل ـــان ادام ـــاورزی درمی ـــر جهادکش مدی

ـــود. ـــرار ش ـــت تک ـــه نوب ـــا س ـــاری ت ـــک دور آبی ـــه ی ـــا فاصل ب
فعالیت 22 صندوق خرد زنان روستایی 

مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان گفـــت: تعـــداد 22 صنـــدوق خـــرد زنـــان 
ــدی  ــان احمـ ــد ضیائیـ ــت. وحیـ ــال اسـ ــان فعـ ــتان درمیـ ــطح شهرسـ ــتایی در سـ روسـ
افـــزود: در ســـطح شهرســـتان صنـــدوق هـــای خـــرد زنـــان روســـتایی جهـــت اشـــتغال 

زایـــی بـــرای زنـــان در روســـتاها راه انـــدازی شـــده اســـت. 
ـــان هســـتند کـــه میانگیـــن  ـــدوق خـــرد زن وی گفـــت: در حـــال حاضـــر 22 روســـتا دارای صن
ـــزار  ـــا 500 ه ـــر ت ـــر نف ـــه ه ـــارات ب ـــن اعتب ـــوده و میانگی ـــر ب ـــدوق 25 نف ـــر صن ـــای ه اعض

ـــود.  ـــد داده می ش ـــزد دو درص ـــا کارم ـــار ب ـــن وام و اعتب ـــورت میانگی ـــه ص ـــان ب توم
مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان بیـــان کـــرد: ایـــن صنـــدوق هـــا مزایایـــی 
ـــش از  ـــع و توان ـــه وس ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــرد می توان ـــر ف ـــه ه ـــتایی دارد ک ـــان روس ـــرای زن ب
ـــد  ـــداز کن ـــس ان ـــذاری و پ ـــرمایه گ ـــا س ـــدوق ه ـــن صن ـــان در ای ـــزار توم ـــا 10 ه ـــزار ت دو ه

و ایـــن مبلـــغ برایـــش پـــس انـــداز می شـــود.
ــن  ــد از وام ایـ ــراد می تواننـ ــن افـ ــه ایـ ــن اینکـ ــه داد: ضمـ ــدی ادامـ ــان احمـ ضیائیـ
صنـــدوق هـــا کـــه نیـــازی بـــه ضامـــن و وثیقـــه نداشـــته و بـــا کمتریـــن کارمـــزد ) دو 
ـــد  ـــه شـــهر برخـــوردار شـــده و تســـهیات دریافـــت کنن ـــدون زحمـــت و عزیمـــت ب درصـــد( ب

کـــه وام پرداختـــی بـــا توجـــه بـــه موجـــودی صنـــدوق محاســـبه می گـــردد.

اردوی توانمند سازي ودانش افزایی بانوان فرهنگی 
سرپرست خانوار

ــی  ــوان فرهنگـ ــی بانـ ــش افزایـ ــازي ودانـ ــد سـ ــی توانمنـ ــی آموزشـ کارگاه اردوی علمـ
ـــوان  ـــوان وبان ـــرکل درحـــوزه بان ـــی  مشـــاور مدی ـــم اصالت ـــا حضـــور خان ـــوار ب سرپرســـت خان
ـــان وسربیشـــه درمحـــل اردوگاه انقـــاب  فرهنگـــی سرپرســـت خانوارشهرســـتان هـــای درمی

ـــد. ـــزار ش ـــد برگ ـــامی گزن اس
 مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان درمیـــان در جمـــع بانـــوان فرهنگـــی سرپرســـت 
خانـــوار گفـــت: نـــگاه دولـــت تدبیـــر و امیـــد، ارتقـــای جایـــگاه بانـــوان در جامعـــه و 
تقویـــت ظرفیـــت هـــای کاری بانـــوان در بخـــش هـــای مختلـــف آموزشـــی، پژوهشـــی 

و پرورشـــی مـــی باشـــد. 
ـــوار  ـــت خان ـــی سرپرس ـــان فرهنگ ـــازی زن ـــی و توانمندس ـــش افزای ـــزود: دان ـــر اف ـــران ف مه
موجـــب  تقویـــت باورهـــای دینـــی جهـــت ســـامت روان و پیشـــگیری از آســـیب هـــا، 

ـــود. ـــی ش ـــادابی م ـــاط و ش ـــی و نش ـــت زندگ ـــود کیفی بهب
خانـــم اصالتـــی مشـــاور مدیـــر کل در حـــوزه بانـــوان نیـــز ضمـــن تقدیـــر از میزبانـــی 
ــوار از  ــت خانـ ــوان سرپرسـ ــور بانـ ــان و حضـ ــتان درمیـ ــرورش شهرسـ ــوزش وپـ مدیرآمـ
ــواده  ــئولیت سرپرســـتی خانـ ــه تعلیـــم و تربیـــت و مسـ ــان در عرصـ ــای آنـ تـــاش هـ

قدردانـــی نمـــود. 
وی ضمـــن تشـــریح طـــرح هـــای ملـــی و اســـتانی حـــوزه بانـــوان بـــه چهـــار طـــرح 
ـــای  ـــارت ه ـــت مه ـــرح تقوی ـــوزان، ط ـــش آم ـــف دان ـــوق و تکالی ـــوزش حق ـــم آم ـــی مه مل
ـــان  ـــی زن ـــوان افزای ـــرح ت ـــران و ط ـــتی دخت ـــی و بهداش ـــطح آموزش ـــای س ـــی، ارتق ارتباط
ـــای ســـامت روان و افزایـــش  ـــود کیفیـــت زندگـــی، ارتق ـــه منظـــور بهب ـــوار ب سرپرســـت خان

ـــرد. ـــاره ک ـــادابی اش ـــاط وش نش

راه اندازی ایستگاه تحویل کارت هوشمند ملی 
در بخش قهستان          

بـــا حضـــور معـــاون مدیـــر کل ثبـــت احـــوال اســـتان و بخشـــدار قهســـتان ایســـتگاه 
تحویـــل کارت هوشـــمند ملـــی در بخـــش قهســـتان راه انـــدازی شـــد. شـــایان ذکـــر 
ـــی  ـــذ کارت مل ـــام و اخ ـــت ن ـــور ثب ـــام ام ـــتگاه تم ـــن ایس ـــدازی ای ـــا راه ان ـــد ب می باش

در بخـــش میســـر خواهـــد بـــود.

درمیان امروز - فروزان
ــر  ــال احم ــت ه ــان جمعی ــاون جوان ــدار مع ــان در دي ــدار درمی فرمان
اســتان خراســان جنوبــی بــا بيــان اينکــه آمــوزش هــاي فراگيــر 
ــراي  ــه ب ــت هــر چــه بيشــتر جامع ــا هــدف تقوي ــدادي ب ــات ام خدم
مقابلــه بــا حــوادث ضــروري اســت، گفــت: آحــاد مــردم جامعــه حتــي 
در دورتريــن روســتاهاي شهرســتان نيــز بايــد آمــوزش هــاي امــداد و 
نجــات را فــرا بگيرنــد تــا در زمــان وقــوع بحــران تلفــات بــه حداقــل 
ممکــن برســد. محمــد بشــیری زاده افــزود: جمعيــت هــال احمــر بــا 
برخــورداري از توانايــي بــاالي نيــروي انســاني، امکانــات پشــتيباني و 
تجهيزاتــي مــي توانــد نقــش موثــري در امــداد رســاني در اقصــي نقــاط 
ــاني  ــاي انس ــري از نيروه ــره  گی ــت: به ــد.وی گف ــته باش ــور داش کش
ــده در ســاختار جمعيــت هــال احمــر، اســتفاده  ماهــر و آمــوزش دي
بهينــه از تجهيــزات امــداد و نجــات و خاقيــت ابتــکار عمــل در 

بحــران هــا از نکاتــي اســت كــه بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد. فرمانــدار 
ــري در  ــرورش ســهم انکارناپذي ــان اينکــه آمــوزش و پ ــا بی ــان ب درمی
ــاي طبيعــي  ــرات باي ــه منظــور كاهــش اث آمــوزش هــاي امــدادي ب
برعهــده دارد، افــزود: اجــراي طــرح دادرس در مــدارس شهرســتان 
ــزاري  ــیری زاده برگ ــرار گيرد.بش ــدي ق ــه ج ــورد توج ــد م ــان باي درمي
ــوان را  ــژه بان ــه وي ــاي اولي ــک ه ــداد و کم ــي ام ــاي آموزش دوره ه
ــتان  ــر در شهرس ــال احم ــت ه ــاي كاري جمعي ــت ه ــر اولوي از ديگ
ــتان  ــر اس ــال احم ــت ه ــان جمعی ــاون جوان ــمرد. مع ــان برش درمي
خراســان جنوبــی نيــز در ايــن ديــدار بــا اشــاره بــه وجــود ظرفيــت هــا 
و توانمنــدي هــاي بالقــوه جوانــان درميانــي گفــت: آمــوزش و مهــارت 
ارتقــای  و  اســتعدادهاي جوانــان  راســتاي شــکوفايي  در  افزايــي 
ــا حــوادث  ــي ب ــراي روياروي ــردن حساســيت جامعــه ب آگاهــي و باالب
رســالت هــال احمــر اســت. فائــزه موهبتــی خواســتار فعــال ســازی 

ــد و  ــان ش ــتان درمي ــتاهاي شهرس ــر در روس ــال احم ــاي ه کانون ه
افــزود: آموزش هــاي امــدادي در نقــاط روســتايي و جلــب مشــارکت 
ــا از  ــدي از اســتعداد و خاقيت هــاي آنه ــان روســتايي و بهره من جوان

ــون هــا اســت. اهــداف تشــكيل ايــن كان

خرب

درمیان امروز – فیروزی راد
شــهردار اســدیه گفــت: ســوله پــردازش طــرح پســماند 
ــی رســد. رضــا  ــرداری م ــره ب ــه به ــت ب ــه دول در هفت
امــروز  درمیــان  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  عادینــه 
اظهارداشــت: طــرح جامــع مدیریــت پســماند در 
ــتان  ــوت در اس ــوان پایل ــه  عن ــان ب ــتان درمی شهرس
ــزود:  ــت. وی اف ــرا اس ــال اج ــی در ح ــان   جنوب خراس
ــر  ــه  صــورت آزمایشــی در شــهرهای زی ــن طــرح ب ای
100 هــزار نفــر اجــرا می شــود کــه شهرســتان درمیــان 
بــا جمعیــت 55 هــزار نفــری بــرای اجــرای ایــن طــرح 
در اســتان انتخــاب شــده اســت. شــهردار اســدیه 
هــدف از اجــرای ایــن طــرح را تعطیلــی مراکــز خــرد 
ــرد و  ــوان ک ــر عن ــز بزرگت ــاد مراک ــه و ایج ــن زبال دف
ادامــه داد: در شهرســتان درمیــان، شــهر اســدیه بــرای 
ــاب  ــه انتخ ــماند زبال ــن پس ــی دف ــز فن ــاد مرک ایج
ــون  ــان اینکــه 742 میلی ــا بی ــه ب شــده اســت. عادین
تومــان اعتبــار بــه ایــن طــرح اختصــاص یافته اســت، 
ــغ از ســوی ســازمان شــهرداری های  گفــت: ایــن مبل
ــده  ــز ش ــدیه واری ــهرداری اس ــاب ش ــه حس ــور ب کش

تــا زیرســاخت های ایــن مرکــز ایجــاد شــود. وی 
خاطرنشــان کــرد: طــرح محــل مرکــزی پســماند 
شهرســتان درمیــان در ســه شــهر و 11 روســتا بــا 
جمعیــت 23 هــزار و 370 نفــر از جمعیــت 55 هــزار 
ــد  ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــتان را تح ــری شهرس نف
کــه نزدیکتریــن فاصلــه را بــا شــهر اســدیه بــا حــدود 
7 کیلومتــر و دورتریــن فاصلــه را بــا شــهر گزیــک بــا 
30 کیلومتــر دارد و حــدود 43 درصــد از کل جمعیــت 
شهرســتان را پاســخگو خواهــد بــود. شــهردار اســدیه 
بــا بیــان اینکــه مراحــل ســاخت و فنــس کشــی 
ــده  ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــاه س ــن م ــا از بهم ــوله ه س
اســت، اذعــان داشــت: تاکنــون ایــن پــروژه 90 درصــد 
پیشــرفت داشــته و ســوله پــردازش در هفتــه دولــت 
ــان  ــا بی ــه ب ــید. عادین ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ب
ــل  ــون حم ــتان 2 کامی ــون در شهرس ــم اکن ــه ه اینک
ــرای تکمیــل ایــن  ــه داریــم، خاطرنشــان کــرد : ب زبال
طــرح نیــاز بــه خریــد ســه کامیــون حمــل زبالــه داریم 
کــه نیازمنــد تخصیــص اعتبــار اســت .وی افــزود: بعد 
ــه  ــن طــرح ب ــی ای ــام کار و طــی مراحــل قانون از اتم
بخــش خصوصــی واگــذار خواهــد شد.شــهردار اســدیه 
ــم ترحمــی کارشــناس و ناظــر طــرح  یادآورشــد: خان
ــه  ــا ب ــهرداری ه ــازمان ش ــور- س ــماند وزارت کش پس
ــور  ــر ام ــر کل و کارشناســان دفت ــاون مدی ــراه مع هم
شــهری و روســتایی اســتانداری از طــرح پســماند 
شهرســتان درمیــان و رونــد اجــرای ســوله طــرح 
پســماند بازدیــد کردنــد و قــول مســاعد بــرای تامیــن 

ــد. ــاز را دادن ــورد نی ــار م اعتب

درمیان امروز – دهقانی
امـــام جمعـــه شهرســـتان درمیـــان بـــا اشـــاره بـــه 
فضـــای بســـیار وحـــدت بخـــش در شهرســـتان 
گفـــت: دارالتقریـــب درمیـــان اســـوه وحـــدت 

ــت.  ــور اسـ ــنی در کشـ ــیعه و سـ شـ
ـــینی  ـــا حس ـــلمین علیرض ـــام و المس ـــت االس حج
ــان  ــگار درمیـ ــا خبرنـ ــی بـ ــوی اختصاصـ در گفتگـ
امـــروز افـــزود: شهرســـتان درمیـــان بـــدون اغـــراق 
ــام  ــن امـ ــدت بیـ ــوه وحـ ــر اسـ ــالهای اخیـ در سـ
جمعـــه و فرمانـــدار ، نهادهـــای حاکمیتـــی و 
نهادهـــای دولتـــی و بیـــن شـــیعه و ســـنی بـــوده 
ـــن  ـــه از ای ـــم ک ـــاع مـــی کن ـــا دف ـــن ادع اســـت و از ای
ـــدت  ـــن وح ـــا ای ـــور ب ـــای کش ـــچ کج ـــر در هی 3 منظ
ــن  ــرد: در ایـ ــح کـ ــت. وی تصریـ ــجام نیسـ و انسـ
ســـالها تـــاش کـــردم موضـــع حزبـــی و جناحـــی 
نداشـــته باشـــم و مواضـــع مـــا مواضـــع رهبـــری 
ـــه برکـــت وحـــدت و ایجـــاد الفـــت  اســـت و امـــروز ب
و اخـــوت در ســـطح شهرســـتان تعـــداد افـــراد 
شـــرکت کننـــده در نمـــاز جمعـــه شهرســـتان بـــه 
ـــه  ـــت ک ـــر هس ـــر 300 نف ـــغ ب ـــن بال ـــورت میانگی ص
نســـبت بـــه جمعیـــت موجـــود در منطقـــه رتبـــه 

اول اســـتان را دارد. 
ـــزاران  ـــه نمازگ ـــث ک ـــن حی ـــت: از ای ـــار داش وی اظه
نمـــاز جمعـــه مرکـــز شهرســـتان درمیـــان نوعـــا از 
ـــه مرکـــز شهرســـتان  ـــا 50 کیلومتـــری ب فواصـــل 40 ت

ـــت.  ـــر اس ـــی نظی ـــا ب ـــطح دنی ـــد در س ـــی آین م
ــوی  ــنت و مولـ ــل سـ ــوم اهـ ــه از عمـ وی در ادامـ
ـــه  ـــه ب ـــتگی خالصان ـــر دلبس ـــه خاط ـــز ب ـــای عزی ه
ـــوری اســـامی  ـــام جمه ـــری و نظ ـــت ، رهب ـــل بی اه
ـــاد  ـــا نه ـــی ب ـــی و همراه ـــن همدل ـــران و همچنی ای

امامـــت جمعـــه شهرســـتان تشـــکر کـــرد.

مشکل سرمایه در گردش سیمان باقران
ــه در  ــان در ادامـ ــتان درمیـ ــه شهرسـ ــام جمعـ امـ
ــوص  ــا در خصـ ــگار مـ ــئوال خبرنـ ــه سـ ــخ بـ پاسـ
ــروژه  ــت: پـ ــه گفـ ــت در منطقـ ــتاوردهای دولـ دسـ
ــا تمـــام  ــا بـ ســـیمان باقـــران تکمیـــل شـــده امـ
ظرفیـــت در حـــال کار و تـــداوم چرخـــه تولیـــد 
ــردش  ــرمایه در گـ ــز سـ ــکل  آن نیـ نیســـت و مشـ
ـــاره  ـــا اش ـــینی ب ـــام حس ـــت االس ـــد. حج ـــی باش م
ـــت  ـــوزه بهداش ـــه در ح ـــورت گرفت ـــات ص ـــه اقدام ب
و درمـــان شهرســـتان افـــزود: تخصـــص هـــای 
ـــم  ـــکی و چش ـــان ، دندانپزش ـــان و زایم ـــف زن مختل

ــت و  ــده اسـ ــزوده شـ ــتان افـ ــکی در شهرسـ پزشـ
نســـبت بـــه گذشـــته میـــزان حضـــور پزشـــکان در 

ــدیه مناســـب اســـت. ــتان اسـ بیمارسـ

اولویت اول: آبرسانی به روستاها
ـــن اجـــرای طـــرح هـــای هـــادی روســـتا  وی همچنی
هـــا و آســـفالت معابـــر شـــهری و روســـتایی را از 
دیگـــر خدمـــات دولـــت برشـــمرد و در ادامـــه بـــا 
ـــه  ـــت: آبرســـانی ب ـــه مشـــکات موجـــود گف اشـــاره ب

ـــت.  ـــت هاس ـــی از اولوی ـــتاها یک روس
ـــرکت  ـــرو و در ش ـــی وزارت نی ـــر فرهنگ ـــه دبی وی ک
ـــی  ـــز م ـــی نی ـــان جنوب ـــتان خراس ـــه اس ـــای تابع ه
باشـــد، اظهـــار داشـــت: ســـاماندهی وضعیـــت 
ــه  ــاز بـ ــتان نیـ ــتاهای شهرسـ ــه روسـ ــانی بـ آبرسـ
55 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار دارد و در ســـفر اخیـــر 
ـــر  ـــان و مدی ـــتان درمی ـــدار شهرس ـــراه فرمان ـــه هم ب
ـــغ  ـــد مبل ـــرر ش ـــران مق ـــه ته ـــتان ب ـــار اس ـــل آبف عام
ـــتاها  ـــه روس ـــانی ب ـــرای آبرس ـــان ب ـــارد توم 13 میلی
ـــی  ـــال مال ـــان س ـــا پای ـــه ت ـــود ک ـــه ش ـــر گرفت در نظ
)تیرمـــاه 97( جـــذب خواهـــد شـــد و در قالـــب 3 
ـــا، مجتمـــع فخـــرود و  ـــه م ـــع آبرســـانی کات مجتم

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــان هزین ـــع درمی مجتم

اولویت دوم : اشتغال
ـــد  ـــدی شهرســـتان را اشـــتغال خوان ـــت بع وی اولوی
ـــی از  ـــه یک ـــا ک ـــداری ه ـــه مرغ ـــه داد: در زمین و ادام
ـــد  ـــه اول تولی ـــای شهرســـتان اســـت رتب ـــت ه ظرفی

ـــم.  غ را در اســـتان داری ـــر م
ـــت  ـــه ظرفی ـــاره ب ـــا اش ـــینی ب ـــام حس ـــت االس حج
تولیـــد زرشـــک در شهرســـتان اضافـــه کـــرد: در 
کشـــتارگاه شهرســـتان هـــم مشـــکل نقدینگـــی و 
ـــاله  ـــی 3 س ـــث تعطیل ـــن باع ـــن مالکی ـــاف بی اخت

آن شـــده اســـت. 
ـــع  ـــای صنای ـــاخت ه ـــر س ـــت: زی ـــن گف وی همچنی
تبدیلـــی بـــرای فـــراوری محصـــوالت باغـــی و 

ــت.  ــم نیسـ ــتان فراهـ ــاورزی در شهرسـ کشـ

ورود بنیاد برکت ، قرارگاه خاتم االنبیا 
و بسیج سازندگی

امـــام جمعـــه شهرســـتان درمیـــان بـــا اشـــاره بـــه 
ـــم  ـــه رغ ـــزود: ب ـــه اف ـــام در منطق ـــع خ ـــود مناب وج
وجـــود ظرفیـــت هـــای مختلـــف بـــا مشـــکل 
اشـــتغال و معضـــل بیـــکاری رو بـــه رو هســـتیم. 

بحـــث  در  داد:  ادامـــه  وی 
ـــتان  ـــد قهس ـــه قن ـــی کارخان تعطیل
ــاد  ــود و بنیـ ــیدگی شـ ــد رسـ بایـ
برکـــت ، قـــرارگاه خاتـــم االنبیـــا،  
دولـــت  و  ســـازندگی  بســـیج 
پـــای کار بیاینـــد و بـــا ایجـــاد 
ــک از  ــع کوچـ ــا و صنایـ کارگاههـ
ـــتی  ـــع دس ـــی، صنای ـــل بافندگ قبی
و گیاهـــان دارویـــی وضعیـــت 
اشـــتغال منطقـــه ســـامان یابـــد. 
وی همچنیـــن خواســـتار  ادامـــه 
رایزنـــی هـــا بـــرای احیـــای بازارچـــه 
مـــرزی شهرســـتان شـــد و گفـــت: از 
ـــی  ـــتفاده نم ـــه اس ـــت بازارچ ظرفی

ـــه امـــا بخشـــی  شـــود و تـــاش هایـــی صـــورت گرفت
از مشـــکل از ســـمت افغانســـتان اســـت کـــه بـــا 

رایزنـــی قابـــل حـــل مـــی باشـــد.

اقدامات فرهنگی
حجـــت االســـام والمســـلمین حســـینی بـــه 
ـــی  ـــوزه فرهنگ ـــه در ح ـــورت گرفت ـــای ص ـــاش ه ت
ــول ا... ــجد محمدرسـ ــزود: مسـ ــرد و افـ ــاره کـ اشـ
ـــت  ـــیعیان اس ـــه ش ـــاز جمع ـــی نم ـــه مصل )ص( ک
بـــه 4 برابـــر ظرفیـــت گذشـــته توســـعه یافتـــه و 
ـــان در شـــهر  ـــه شهرســـتان درمی ـــت جمع ـــاد امام نه
ـــی  ـــه نهای ـــه مرحل ـــا ب ـــر زیربن ـــزار مت ـــا ه ـــدیه ب اس
ــن  ــت. وی همچنیـ ــیده اسـ ــرداری رسـ ــره بـ و بهـ
ـــه  ـــدیه ک ـــوم در اس ـــه باقرالعل ـــوزه علمی ـــیس ح تاس
بـــه همـــت بنیـــاد مســـتضعفان، زمینـــی جهـــت 
فضـــای عمرانـــی و ســـاختمانی آن وقـــف بـــر 
ـــاز توســـعه حـــوزه  ـــه شـــده و تکمیـــل ف حـــوزه علمی
ـــتان  ـــهر قهس ـــز ش ـــادق)ع( در مرک ـــام ص ـــه ام علمی

را از دیگـــر اقدامـــات انجـــام شـــده اعـــام کـــرد.

خانه های عالم روستایی بدون عالم
ـــت  ـــه وضعی ـــاره ب ـــا اش ـــخنانش ب ـــه س وی در ادام
ـــاخت  ـــت : زیرس ـــتایی گف ـــم روس ـــای عال ـــه ه خان
خانـــه عالـــم فراهـــم اســـت ولـــی خانـــه هـــای 
ــتند و  ــم هسـ ــی از عالـ ــه خالـ ــم کـ ــی داریـ عالمـ
یکـــی از دالیـــل آن بحـــران آب در منطقـــه اســـت 
و بـــه عنـــوان نمونـــه در روســـتای تختـــه جـــان 
3 روحانـــی مســـتقر کردیـــم ولـــی بـــه دلیـــل 
مشـــکل کمبـــود آب از منطقـــه عزیمـــت کردنـــد. 

ـــر از  ـــن تقدی ـــن ضم ـــان همچنی ـــه درمی ـــام جمع ام
ـــت : در  ـــتان گف ـــال شهرس ـــبکه دیجیت ـــترش ش گس
حـــال حاضـــر اغلـــب روســـتاها بـــه شـــبکه هـــای 

داخلـــی دسترســـی دارنـــد.

معضل فرهنگی؛ نبود اداره اوقاف
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه معضـــل فرهنگـــی 
ــای  ــال از ارتقـ ــت 20 سـ ــم گذشـ ــه رغـ ــتان بـ اسـ
درمیـــان بـــه شهرســـتان افـــزود: تمـــام ادارات 
ـــان  ـــاف در درمی ـــوز اداره اوق ـــا هن مســـتقر شـــدند ام
چهارمیـــن  حالیســـت کـــه  در  ایـــن  نداریـــم 
ـــن  ـــت و چهارمی ـــر جمعی ـــتان از نظ ـــتان اس شهرس
ــه در  ــات موقوفـ ــداد رقبـ ــر تعـ ــتان از نظـ شهرسـ
ــا  ــان تنهـ ــاف درمیـ ــا اوقـ ــتیم. امـ ــتان هسـ اسـ
ـــا  ـــد ب ـــئول بیرجن ـــی دارد و مس ـــر نمایندگ ـــک دفت ی
حفـــظ ســـمت، مســـئول اوقـــاف درمیـــان اســـت 
و دفتـــر نمایندگـــی اوقـــاف در شهرســـتان عمـــا 

ــته ای بیـــش نیســـت. ــاق بسـ اتـ

اتمام دوره 3 ساله امامت جمعه درمیان 
تا 15 مهرماه

ــام  ــه اتمـ ــاره بـ ــا اشـ ــان ســـخنانش بـ وی در پایـ
ـــتان  ـــه شهرس ـــت جمع ـــت امام ـــاله خدم دوره 3 س
درمیـــان تـــا 15 مهرمـــاه امســـال گفـــت: بعـــد از 
ــافت  ــد مسـ ــل بعـ ــه دلیـ ــدت بـ ــن مـ ــان ایـ پایـ
ــر  ــوان دبیـ ــه عنـ ــتان بـ ــز اسـ ــتغال در مرکـ و اشـ
ــه  ــای تابعـ ــرکت هـ ــرو در شـ ــی وزارت نیـ فرهنگـ
ـــتان  ـــت در شهرس ـــه خدم ـــی از ادام ـــان جنوب خراس

ــذورم.  ــان معـ درمیـ

درمیان امروز – علی نژاد
نمایشـــگاهی از ابتـــکارات و دســـت 
آمـــوزان  دانـــش  هـــای  ســـاخته 
ــا  ــر پـ ــتان بـ ــهر قهسـ ــی در شـ درمیانـ
ــئوالن و  ــد مسـ ــد و در معـــرض دیـ شـ
ـــت.  ـــرار گرف ـــوزان ق ـــش آم ـــن دان والدی
درمیـــان  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
ــور  ــا حضـ ــمی بـ ــی مراسـ ــروز، طـ امـ
مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان 
درمیـــان، بخشـــدار، اعضـــای شـــورای 
و  کانـــون  کارشناســـان  اســـامی، 
فضاهـــای پرورشـــی اداره کل آمـــوزش 
ـــی،  ـــاون پرورش ـــتان، مع ـــرورش اس و پ
مدیریـــت  کارشناســـان  از  جمعـــی 
ـــان و والدیـــن  ـــرورش درمی آمـــوزش و پ

ــوزان  ــش آمـ ــتاوردهای دانـ ــگاه دسـ ــتان، نمایشـ ــوزان شهرسـ ــش آمـ دانـ
ـــون فرهنگـــی تربیتـــی عامـــه  کاس هـــای اوقـــات فراغـــت تابســـتان 96 کان
ـــرورش شهرســـتان  ـــوزش و پ ـــر آم ـــاح شـــد. مدی ســـعیدی در شهرســـتان افتت
ـــات  ـــازی اوق ـــی س ـــه غن ـــه ب ـــگاه، توج ـــد از نمایش ـــیه بازدی ـــان درحاش درمی
فراغـــت دانـــش آمـــوزان بـــا رویکـــرد کارآفرینـــی و مهـــارت آمـــوزی را از 
ــتان  ــرورش شهرسـ ــوزش و پـ ــتانی آمـ ــای تابسـ ــه هـ ــن برنامـ ــم تریـ مهـ
ـــگاه   ـــن نمایش ـــی ای ـــدف از برپای ـــت: ه ـــرد و گف ـــوان ک ـــان عن ـــرزی درمی م
بـــه نمایـــش گذاشـــتن خاقیـــت هـــا و اســـتعدادهای دانـــش آمـــوزان و 
نهادینـــه کـــردن فرهنـــگ کارآفرینـــی در بیـــن دانـــش آمـــوزان اســـت. مهرانفـــر 
تصریـــح کـــرد: خوشـــحالیم کـــه در ایـــام تابســـتان 96 توانســـتیم در ایـــن 

ـــوزان و  ـــای دانش آم ـــاخته ه ـــت س ـــدات و دس ـــمتی از تولی ـــگاه قس نمایش
ـــوزان و  ـــش آم ـــا دان ـــم ت ـــش بگذاری ـــه نمای ـــا را ب ـــری آن ه ـــوالت فک محص
ـــای  ـــدی ه ـــا و توانمن ـــت ه ـــگاه خاقی ـــن نمایش ـــور در ای ـــا حض ـــن ب والدی
ـــا  ـــه ب ـــگاه ک ـــن نمایش ـــت: در ای ـــد. وی گف ـــک ببینن ـــان  را از نزدی فرزندانش
ـــطح  ـــای س ـــگاه ه ـــایر پای ـــوزی و س ـــش آم ـــرای دان ـــش س ـــکاری پژوه هم
شهرســـتان برگـــزار شـــد نزدیـــک بـــه 20 کار هنـــری شـــامل: حولـــه بافـــی، 
ـــرورش گل  ـــی، پ ـــان داروی ـــری گیاه ـــانس گی ـــری و اس ـــاره گی ـــی، عص خیاط
ـــوم گیاهـــی، چـــرم دوزی، رمـــان دوزی، گلیـــم بافـــی  ـــاه زینتـــی، هرباری و گی
و طراحـــی هنـــری و.. از مهـــم تریـــن دست ســـازه هـــای  دانـــش آمـــوزان 

بـــوده کـــه بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــده اســـت.

امام جمعه شهرستان درمیان با گفتگو با درمیان امروز مطرح کرد:

دارالتقریب درمیان اسوه وحدت 
شیعه و سنی در کشور

اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در شهرستان درمیان

سوله پردازش طرح پسماند در هفته دولت به بهره برداری می رسد

30 مرداد   -   28ذی القعده 1438   -   21 آگوست 22017

واقعه غدیر در شهرستان درمیان 
بازخوانی می شود

درمیان امروز - باقریان
فرمانـــده ناحیـــه مقاومـــت بســـیج ســـپاه 
ــر  ــه غدیـ ــالروز واقعـ ــت: سـ ــان گفـ درمیـ
بـــا در نظـــر گرفتـــن اشـــتراک مســـلمانان 
در ایـــن شهرســـتان مـــرزی بازســـازی و 

بازخوانـــی مـــی شـــود.
ـــه  ـــزود: واقع ـــدادادی اف ـــین خ ـــرگرد حس س
بـــرای  غدیرخـــم  تاریخـــی  و  عظیـــم 
ــال  ــهریور امسـ ــم شـ ــار هجدهـ ــن بـ اولیـ
ـــد در  ـــادی هنرمن ـــداد زی ـــی تع ـــا هنرنمای ب
شهرســـتان بازخوانـــی و بازســـازی مـــی 

ــود. شـ
وی معرفـــی ســـیره نبـــوی بـــه مـــردم، 
هویـــت  و  والیـــت  فرهنـــگ  گســـترش 
ـــرای درک  ـــط ب ـــازی محی ـــاده س ـــی، آم دین
عمیـــق تـــر از والیـــت فقیـــه و رهبـــری و 
ــر  ــام غدیـ ــینه پیـ ــه سـ ــینه بـ ــال سـ انتقـ
ــم و  ــه عظیـ ــازی واقعـ ــداف بازسـ را از اهـ

تاریخـــی غدیـــر خـــم ذکـــر کـــرد.
چنیـــن  برگـــزاری  وی  گفتـــه  بـــه 
برنامه هایـــی تاثیـــر بســـزایی در آشـــنایی 
ـــت  ـــگ والی ـــا فرهن ـــان ب ـــان و نوجوان جوان
فعالیت هـــای  از  برنامـــه  ایـــن  و  دارد 
ــه  ــی در جامعـ ــی و دینـ ــذار فرهنگـ تاثیرگـ

ــت. اسـ

پایان مسابقات طناب کشی 
درمیان

مســـابقات طنـــاب کشـــی آقایـــان بـــا 
ــتقال  ــارک اسـ ــم در پـ ــار تیـ ــرکت چهـ شـ
ـــابقات  ـــن مس ـــد. ای ـــزار ش ـــدیه برگ ـــهر اس ش
ــدیه در  ـــهر اسـ ــم از ش ــرکت 4 تیـ ــا شـ بـ

ــد.  ــزار شـ ــهر برگـ ــتقال شـ ــارک اسـ پـ
ــم  ــان و تیـ ــلمان قهرمـ ــل سـ ــم موبایـ تیـ
ـــگاه  ـــوروزی و فروش ـــوم حمیدن ـــای مرح ه
)ابـــزار فروشـــی( رســـتم خســـروی بـــه 
ـــه  ـــان ب ـــدند. در پای ـــوم ش ـــب دوم و س ترتی
ســـه تیـــم برتـــر کاپ و هدایـــای ورزشـــی 
ـــان شهرســـتان  از طـــرف اداره ورزش و جوان

ـــد. ـــدا ش اه

یک کشته در حادثه رانندگی 
در درمیان

حادثـــه رانندگـــی در جـــاده اســـدیه _ گزیـــک 
شهرســـتان درمیـــان یـــک کشـــته داشـــت.
ـــن  ـــتان ای ـــس راه اس ـــس پلی ـــه رئی ـــه گفت ب
ســـانحه رانندگـــی بـــر اثـــر برخـــورد یـــک 
ـــه  ـــا موتورســـیکلت رخ داد ک ـــد ب ـــت پرای وان
ـــت.  ـــان باخ ـــیکلت در دم ج ـــده موتورس رانن
ـــه را انحـــراف  ـــت حادث ـــی عل ســـرهنگ رضای

ـــرد. ـــوان ک ـــد عن ـــت پرای ـــه چـــپ وان ب

خرب

برپایی نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان درمیانی



امام جمعه اهل سنت اسدیه خواستار شد:

استخدام جوانان 
اهـل سنـت در 
ادارات درمیان

با اشتباهات فرزندم چه کنم؟

انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

...935 لطفــا مســئوالن شــهرداری نســبت بــه ایجــاد فضــای ســبز و رونــق 

پــارک هــا در شــهر اســدیه اقــدام کننــد.

ــه  ــردان ب ــت دولتم ــت را خدم ــه دول ــاپیش هفت ــالم. پیش ــا س ...915 ب

ــم. ــی گوی ــک م ــتان تربی ــرم شهرس ــدار مح ــژه فرمان وی

...915 بــا ســالم. مــردم روســتای بیدســک بایــد بــه کجــا شــکایت بربنــد 

ــن  ــای پایی ــات ه ــد و قن ــاه زده ان ــان چ ــه ش ــط خان ــده  ای وس ــه ع ک

دســت خشــک شــده اســت. چــرا اداره جهــاد کشــاورزی و رشکــت آب و 

فاضــالب روســتایی درمیــان توجهــی ندارنــد؟!

ــه نكنيــم پــس  ــد و تنبي ــرار اســت داد نزنيــم، دعــوا نكنيــم، اخــم نكنيــم، تهدي * اگــر ق
ــو اشــتباه اســت؟ ــم كار ت ــه فرزندانمــان بياموزي ــه ب چگون

ــل از  ــون عق ــدارد چ ــي ن ــان مفهوم ــق برايش ــالگي، منط ــت س ــا هف ــش ي ــا ش ــودكان ت ك
حــدود هفــت ســالگي ظاهــر مــي شــود. بنابرايــن كــودك تــا ســن هفــت ســالگي بــا حــس و 
احســاس و تخيــل خــود زندگــي مــي كنــد. بــه هميــن دليــل معيــار درســتي و غلطــي كاري 
بــراي او احســاس اوســت. مــي خواهــد در پــارك بمانــد وقتــي جــواب نــه مي شــنود حــس 
مــي كنــد والديــن او بــي انصــاف هســتند او را دوســت ندارنــد و بــه او اهميــت نمــي دهنــد. 

ــرز  ــاس م ــر احس ــق سراس ــي منط ــودات ب ــن موج ــراي اي ــم ب ــي تواني ــه م ــا چگون *  ام
بگذاريــم؟

اوليــن قــدم ايــن اســت كــودك بدانــد احساســات والدينــش وابســته بــه رفتــار و احساســات 
او نيســت. وقتــي اخــم مــي كنيــد، داد مــي زنيــد، تنبيــه ميكنيــد، تهديــد مــي كنيــد، بــه 
كــودك احســاس شــرم و خجالــت مــي دهيــد، بــه كــودك ايــن پيــام را مي دهيــد كــه مــن 
كــه قــرار اســت پنــاه تــو باشــم و تــو بــه مــن اعتمــاد كنــي و تكيــه كنــي از كنتــرل رفتــار و 
احســاس خــودم عاجــزم و رفتــار مــن كامــا در اختيــار رفتــار توســت و كــودك كــه مرتبــا در 
حــال محــك زدن قــدرت والديــن و تاثيــر قــدرت خــود بــر آنهاســت در مــي يابــد حــد و مرزي 

وجــود نــدارد و والديــن قدرتــي ندارنــد.
قــدم دوم ايــن اســت كــه احســاس كــودك را تاييــد كنيــم و حــد و مــرز رفتــارش را مشــخص 
ــه  كنيــم در حالي كــه رفتارمــان كامــا در اختيــار خودمــان اســت. همقــد كــودك شــويد ب
ــارك  ــو پ ــتر ت ــت بيش ــي خواس ــت م ــم دل ــد: »مي دون ــد و بگويي ــگاه كني ــمانش ن چش
بمونــي امــا تــو دوســتات رو كتــك زدي و قــرار مــا ايــن بــود وقتــي كتــك ميزنــي بــه خونــه 
برگرديــم«. »ميدونــم ناراحتــي بــه بچــه شــير ميــدم و نميتونــم باهــات بــازي كنــم. امــا 
ميتونــي بــه اتاقــت بــري و بــازي كنــي يــا اينجــا كنــار مــن بمونــي و آروم باشــي تــا كارم 
تمــوم شــد بيــام كنــارت«. كــودكان از رفتــار همــراه بــا خشــونت مــا هيــچ چيــز خوبــي نمــي 
ــا كــودك شــفاف و كوتــاه صحبــت كنيــد. احساســش را  آموزنــد. يادتــان باشــد هميشــه ب
تاييــد كنيــد. بــه او دو انتخــاب بدهيــد و بــه او بگوييــد انجــام چــه كاري بــد اســت. در تمــام 
ايــن مراحــل بايــد خودتــان كامــا كنتــرل بــر رفتارتــان داشــته باشــيد. زمانــي كــه مــا كنترلي 
بــر رفتارمــان نداريــم چگونــه انتظــار داشــته باشــيم كــودك مــا كــه گيــج و گــم در دنيــاي 

بزرگســاالن اســت بــه احساســات و رفتــار خــود كنتــرل داشــته باشــد.

درمیان امروز – فروزان
ــدیه در  ــهر اسـ ــنت شـ ــل سـ ــه اهـ ــام جمعـ امـ
آســـتانه هفتـــه دولـــت بـــا اشـــاره بـــه معضـــل 
بیـــکاری بـــه ویـــژه در میـــان قشـــر جـــوان 
ــردم  ــه مـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــه گفـ منطقـ
شهرســـتان درمیـــان ترکیبـــی از اهـــل تشـــیع و 
ـــت دوازدهـــم انتظـــار  اهـــل ســـنت هســـتند از دول
ـــان اهـــل  ـــه ویـــژه جوان ـــان بومـــی ب داریـــم از جوان
ســـنت در ادارات و نهادهـــای شهرســـتان بـــه کار 
ـــی  ـــد عبدالله ـــید احم ـــوی س ـــوند. مول ـــه ش گرفت
در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا خبرنـــگار درمیـــان 
غیربومـــی  ادارات  کارکنـــان  افـــزود:  امـــروز 
هســـتند و رفـــت و آمـــد آنهـــا از مرکـــز اســـتان 
زیـــاد اســـت کـــه بـــا جـــذب بومـــی هـــا ایـــن 

رفـــت و آمدهـــا بـــه حداقـــل مـــی رســـد و 
ادارات  از پرســـنل همـــه  اســـتفاده مطلوبـــی 
دولتـــی خواهیـــم داشـــت. امـــام جمعـــه اهـــل 
ــوع  ــه موضـ ــن بـ ــدیه همچنیـ ــهر اسـ ــنت شـ سـ
ـــرد  ـــاره ک ـــه اش ـــردم منطق ـــاد م ـــت و اقتص معیش
ــد و  ــه شـ ــن زمینـ ــیدگی در ایـ ــتار رسـ و خواسـ
ـــژه  ـــه وی ـــانی ب ـــث آبرس ـــن در بح ـــت: همچنی گف
ــار  ــورگ و خونیکسـ ــان، فـ ــتاهای درمیـ در روسـ
ــود آب  ــکل کمبـ ــا مشـ ــتان بـ ــه قهسـ در منطقـ

ــتند. ــه هسـ مواجـ
ــورت  ــای صـ ــت هـ ــر از فعالیـ ــن تقدیـ وی ضمـ
گرفتـــه در بحـــث گازرســـانی افـــزود : گازرســـانی 
ـــده  ـــام ش ـــتان انج ـــدیه و قهس ـــهرهای اس ـــه ش ب
ـــام  ـــال انج ـــس در ح ـــک و طب ـــهرهای گزی و در ش

ـــت. اس
وی همچنیـــن در پاســـخ بـــه ســـئوال خبرنـــگار 
ــان  ــدت میـ ـــوص وحـ ــروز در خص ــان امـ درمیـ
شـــیعه و ســـنی در شهرســـتان درمیـــان گفـــت: 
مـــردم بـــا پیـــروی از علمـــا و پیشـــوایان دینـــی 
ـــر از  ـــا یکدیگ ـــاال ب ـــی ب ـــطح فرهنگ ـــتن س و داش
قدیـــم االیـــام متحـــد بـــوده انـــد و مشـــکل خاصـــی 
نداریـــم. مولـــوی عبداللهـــی بـــا اشـــاره بـــه تعامـــل 
ــور در  ــا حضـ ــا بـ ــزود : علمـ ــه افـ ــردم منطقـ مـ
ـــت  ـــن وحـــدت را تقوی ـــف ای نشســـت هـــای مختل
ـــه الگـــو شـــده  ـــل ب ـــز تبدی ـــرای مـــردم نی کـــرده و ب
ـــت و  ـــروری اس ـــه ض ـــدت در منطق ـــه وح ـــت ک اس
بایـــد در جامعـــه ترویـــج دهیـــم و از اختـــاف 

ـــود. ـــز ش پرهی

درمیان امروز – دهقانی
اهمیـــت وجـــود بازارچـــه هـــای مـــرزی و تاثیـــر 
ــه و  ــاد منطقـ ــتغال و اقتصـ ــق اشـ ــا در رونـ آنهـ
ـــا در  ـــت. ام ـــیده نیس ـــس پوش ـــچ ک ـــر هی ـــت ب امنی
ـــت افغانســـتان 3  ـــه از ســـوی دول ـــود ک ســـال 93 ب
ـــام  ـــه ن ـــی ب بازارچـــه مـــرزی اســـتان خراســـان جنوب
ـــزدان زیرکـــوه و میـــل  ـــه نهبنـــدان، ی هـــای دوکوهان
73 درمیـــان بســـته شـــد و افـــراد بســـیاری را بیـــکار 
ـــر و  ـــال حاض ـــرد. در ح ـــان ک ـــه هایش ـــه خان و روان
ــن  ــی ایـ ــال از تعطیلـ ــت 3 سـ ــم گذشـ ــه رغـ بـ
بازارچـــه هـــا پیگیـــری هـــای مســـئوالن کشـــوری و 
ـــه  ـــا افغانســـتان راه ب ـــی ب ـــران و رایزن اســـتانی در ای
ـــرده اســـت و مســـئوالن کمـــاکان منتظـــر  ـــی نب جای
ــن  ــتند. در ایـ ــتان هسـ ــور افغانسـ ــم کشـ تصمیـ
ـــدم  ـــل ع ـــه دلی ـــان ب ـــتان درمی ـــار شهرس ـــان تج می
بازگشـــایی بازارچـــه مـــرزی میـــل 73 »گلـــورده« 
همچنـــان در انتظـــار بازگشـــایی ایـــن بازارچـــه و 
ـــه  ـــتند. ب ـــتان هس ـــت افغانس ـــت دول ـــف و عنای لط
ـــورده  ـــگار درمیـــان امـــروز، بازارچـــه گل گـــزارش خبرن
ـــز شـــهر  ـــری مرک ـــه 80 کیلومت در ســـال 73 در فاصل
ـــاز  ـــادی در آن آغ ـــق اقتص ـــیس و رون ـــان تاس درمی
شـــد. امـــا پـــس از گذشـــت 20 ســـال فعالیـــت، 
تجـــار درمیانـــی در ســـال 93 مـــورد بـــی مهـــری 
کشـــور افغانســـتان قـــرار گرفتنـــد و بـــا بســـتن 
بازارچـــه میـــل 73 مجبـــور شـــدند کار صـــادرات را از 
طریـــق بازارچـــه ماهیـــرود دنبـــال کننـــد و بســـیاری 
ـــه ســـمت دامـــداری و امـــور متفرقـــه  از آنهـــا هـــم ب
روی آوردنـــد. در حـــال حاضـــر نیـــز خشکســـالی 
ـــی گـــذران زندگـــی و تامیـــن معیشـــت  هـــای متوال
را بـــرای اکثـــر مـــردم منطقـــه بـــه ویـــژه تجـــار بیـــکار 
شـــده ســـخت کـــرده و تنهـــا برگـــزاری جلســـات 
و پیگیـــری هـــای مســـئوالن شهرســـتانی راه بـــه 
ــی  ــی را مـ ــی ملـ ــه عزمـ ــرد بلکـ ــی بـ ــی نمـ جایـ

ـــد. طلب
نبود گمرک رسمی دلیل تعطیل شدن بازارچه 

ــه  ــان کـ ــه درمیـ ــی منطقـ ــار قدیمـ ــی از تجـ یکـ
ـــه کار  ـــت ب ـــده اس ـــور ش ـــه مجب ـــتن بازارچ ـــا بس ب
ـــه  ـــد: 3 بازارچ ـــی گوی ـــود م ـــغول ش ـــداری مش دام
اســـتان خراســـان جنوبـــی از ســـوی افغانســـتان بـــه 

دلیـــل نبـــود گمـــرک رســـمی بســـته شـــد.
ــه  ــد: بازارچـ ــی دهـ ــه  مـ ــد داوودی ادامـ نوراحمـ
اختیـــار  در  افغانســـتان  از ســـمت  میـــل 73 
مرزبانشـــان بـــوده و عایـــدات آن بـــه دولـــت 
افغانســـتان داده نمـــی شـــد و اگـــر مســـئولی از 
ـــد  ـــی آم ـــه م ـــه بازارچ ـــد ب ـــرای بازدی ـــتان ب افغانس
ــودن آن  ــمی بـ ــر رسـ ــل غیـ ــه دلیـ ــه را بـ بازارچـ
تعطیـــل مـــی کردنـــد. وی مـــی افزایـــد: در حـــال 
ــتانی  ــتانی و شهرسـ ــای اسـ ــری هـ ــر پیگیـ حاضـ
ـــا  ـــدارد و ب ـــه ن ـــایی بازارچ ـــی در بازگش ـــر چندان تاثی
ـــم  ـــاز ه ـــته ب ـــه روال گذش ـــدد آن ب ـــایی مج بازگش

تعطیـــل خواهـــد شـــد. 
ـــتانداری  ـــور و اس ـــد وزارت کش ـــد: بای ـــی گوی وی م
بـــا دولـــت افغانســـتان وارد مذاکـــره شـــوند و در 
ــور  ــس جمهـ ــان و رئیـ ــت پارلمـ ــورت موافقـ صـ
ـــه امیـــدی  ـــا بازگشـــایی بازارچـــه روزن افغانســـتان ب
خواهـــد بـــود. داوودی البتـــه تاکیـــد مـــی کنـــد: 
اگـــر بازارچـــه بـــاز شـــود بایـــد نماینـــده گمـــرک 
از ســـوی والـــی فـــراه افغانســـتان در بازارچـــه 
مســـتقر شـــود و بـــه عنـــوان شـــعبه ای از میـــل 78 
ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــورت بازارچ ـــد در آن ص ـــت کن فعالی
ـــر  ـــتان دیگ ـــت افغانس ـــود و دول ـــد ب ـــمی خواه رس

آن را تعطیـــل نخواهـــد کـــرد. 
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت خـــود در بازارچـــه و 
صـــادرات مصالـــح ســـاختمانی و مـــواد خوراکـــی 
بـــه افغانســـتان مـــی گویـــد: قبـــل از اینکـــه 
بازارچـــه تعطیـــل شـــود در ســـوله هـــا مقـــداری 

ـــر در  ـــل تاخی ـــه دلی ـــه ب ـــودم ک ـــرده ب ـــه ک ـــار تخلی ب
رونـــد صـــادرات فاســـد شـــدند و ضـــرر زیـــادی را 

متحمـــل شـــدم. 
بیکاری پس از تعطیلی بازارچه

یکـــی دیگـــر از تجـــار قدیمـــی بازارچـــه مـــرزی میـــل 
ـــد: از  ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ـــو ب 73 در گفتگ
ـــال  ـــا س ـــال 73 ت ـــه در س ـــت بازارچ ـــدای فعالی ابت
93 کـــه تعطیـــل شـــد در بازارچـــه مشـــغول بـــودم و 
در زمینـــه صـــادرات کلیـــه محصـــوالت مجـــاز قابـــل 
ـــدا...  ـــردم. عبی ـــی ک ـــت م ـــه فعالی ـــل در بازارچ حم
احـــراری کـــه بیـــش از 55 ســـال ســـن دارد و بـــا 
ـــه صـــادرات  ـــاله در بازارچـــه در زمین ـــت 20 س فعالی
ـــا  تجاربـــی کســـب کـــرده اســـت ادامـــه مـــی دهـــد: ب
تعطیـــل شـــدن بازارچـــه بیـــکار شـــدم و کار دیگـــری 
هـــم نداشـــتم و در حـــال حاضـــر در تاکســـی تلفنـــی 
ــرادی  ــه افـ ــاره بـ ــا اشـ ــتم. وی بـ ــغول هسـ مشـ
کـــه بـــا رانندگـــی و حمـــل بـــار در بازارچـــه روزگار 
ـــادی  ـــراد زی ـــد: اف ـــی گوی ـــد م ـــی گذراندن ـــود را م خ
ـــن  ـــدند و ای ـــکار ش ـــه بی ـــدن بازارچ ـــل ش ـــا تعطی ب
بیـــکاری فقـــط مختـــص مـــا نبـــود بلکـــه در آن 
طـــرف مـــرز افغانســـتان نیـــز افـــرادی بیـــکار شـــدند 
ـــث  ـــد باع ـــن رون ـــه ای ـــکاری و ادام ـــوج بی ـــن م و ای
ـــمت  ـــه س ـــراد ب ـــن اف ـــوق یافت ـــی و س ـــروز ناامن ب
ورود کاالی قاچـــاق مـــی شـــود. وی تاکیـــد مـــی 
کنـــد : بازگشـــایی مجـــدد ایـــن بازارچـــه ضمـــن 
ـــت  ـــاد امنی ـــث ایج ـــه باع ـــتغال در منطق ـــق اش رون

ـــود. ـــی ش م
8میلیارد تومان زیر ساخت های بازارچه 

همچنان خاک می خورد
رئیـــس بازارچـــه میـــل 73 درمیـــان نیـــز در گفتگـــو 
ــال  ــر سـ ــد: در اواخـ ــی گویـ ــا مـ ــگار مـ ــا خبرنـ بـ
93 بازارچـــه هـــای دوکوهانـــه نهبنـــدان، یـــزدان 
ـــت  ـــتور دول ـــه دس ـــان ب ـــل 73 درمی ـــوه و می زیرک

افغانســـتان بســـته شـــدند.
حســـن کمیلـــی ادامـــه مـــی دهـــد: تاکنـــون 
رایزنـــی هـــای زیـــادی از ســـوی اســـتانداری 
و  درمیـــان  فرمانـــداری  جنوبـــی،  خراســـان 
ــام  ــتان انجـ ــرزی اسـ ــای مـ ــازمان بازارچه هـ سـ
و نشســـت های مختلفـــی بـــا والـــی و مقامـــات 

ــت.  ــده اسـ ــزار شـ ــتان برگـ افغانسـ
ــا توجـــه بـــه اینکـــه  وی تصریـــح مـــی کنـــد: بـ
زیرســـاختها در میـــل 73 آمـــاده اســـت مـــا 
منتظـــر اســـتقرار نمایندگـــی گمـــرک در بازارچـــه 
مـــرزی میـــل 73 هســـتیم. وی مـــی گویـــد : از 
ـــات  ـــاختها و امکان ـــه زیرس ـــی بازارچ ـــان تعطیل زم
مختلـــف از جملـــه 9 انبـــار، ســـاختمان اداری، 
ســـردخانه، جایـــگاه ســـوخت، جایـــگاه ســـیلندر 
ـــدود  ـــه ارزش ح ـــار ب ـــات تج ـــالن ماق ـــی و س پرکن
ـــت. ـــده اس ـــتفاده مان ـــدون اس ـــال ب ـــارد ری 80 میلی

در انتظار بازگشایی مرز از سوی افغانستان
ـــات  ـــته جلس ـــال گذش ـــد : در س ـــی افزای ـــی م کمیل
مختلفـــی بـــا حضـــور اســـتاندار و معـــاون والـــی 
فـــراه افغانســـتان برگـــزار و قـــول هایـــی مبنـــی 
بـــر رفـــع مشـــکات داده شـــده اســـت و منتظـــر 
بازگشـــایی مـــرز از ســـوی افغانســـتان هســـتیم. 
ـــه در  ـــترده بازارچ ـــت گس ـــه فعالی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــای  ـــال ه ـــد: در س ـــی ده ـــه م ـــت ادام ـــان فعالی زم
ـــزان  84 و 85 بازارچـــه مـــرزی میـــل 73 از نظـــر می
ـــه هـــای  ـــا جـــزو رتب ـــان بازارچـــه ه صـــادرات در می

ـــت. ـــوده اس ـــوری ب ـــوم کش ـــا س اول ت

احیای بازارچه شکوفایی اقتصادی شهرستان 
را به دنبال دارد

فرمانـــداری شهرســـتان درمیـــان نیـــز در جلســـه 
کارگـــروه تســـهیل و رفـــع موانـــع تولیـــد شهرســـتان 
مـــی گویـــد: احیـــای بازارچـــه مـــرزی میـــل 73 

ــیمان  ــدات سـ ــادرات تولیـ ــی در صـ نقـــش مهمـ
ــی  ــه مـ ــیری زاده ادامـ ــد بشـ ــران دارد. محمـ باقـ
دهـــد: روزانـــه 3 هـــزار و 500 تـــن ســـیمان 
ـــت.  ـــران اس ـــیمان باق ـــه س ـــد کارخان ـــت تولی ظرفی
وی نزدیـــک بـــودن ایـــن کارخانـــه بـــه بازارچـــه 
ـــه  ـــای آن در زمین ـــت ه ـــه مزی ـــل 73 را از جمل می
صـــادرات ســـیمان بـــه کشـــور افغانســـتان مـــی 
ـــل  ـــای مجـــدد بازارچـــه می ـــد: احی ـــد و مـــی گوی دان
ــمگیری در  ــان نقـــش چشـ ــتان درمیـ 73 شهرسـ
صـــادرات تولیـــدات ســـیمان باقـــران خواهـــد 
از  درمیـــان  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی  داشـــت. 
ـــت  ـــا کیفی ـــی ب ـــی و باغ ـــوع زراع ـــوالت متن محص
ــد:  ــی کنـ ــح مـ ــت، تصریـ ــوردار اسـ ــی برخـ باالیـ
ـــای صـــادرات و واردات محصـــوالت کشـــاورزی  احی
ـــای  ـــی از راهکاره ـــل 73 یک ـــرزی می ـــه م از بازارچ
ـــتغال  ـــکوفایی اش ـــاورزی، ش ـــت کش ـــعه صنع توس
و در نتیجـــه شـــکوفایی اقتصـــادی ایـــن شهرســـتان 

مـــرزی اســـت.
پیگیری های بی نتیجه

ـــان  ـــرزی خراس ـــای م ـــه ه ـــازمان بازارچ ـــس س رئی
ــان  ــگار درمیـ ــا خبرنـ ــو بـ ــز در گفتگـ ــی نیـ جنوبـ
ـــه بســـته شـــدن بازارچـــه مـــرزی  ـــا اشـــاره ب امـــروز ب
میـــل 73 در اواخـــر ســـال 93 بنـــا بـــه تصمیـــم 
ــد:  ــی گویـ ــتان مـ ــت افغانسـ ــه دولـ ــک جانبـ یـ
در ایـــن بازارچـــه زیـــر ســـاخت هـــا و امکانـــات 
مختلفـــی از جملـــه تاسیســـات ســـیلندر پرکنـــی 
ـــای  ـــرآورده ه ـــگاه عرضـــه و فروشـــندگی ف گاز، جای
ـــود دارد.  ـــوله و ... وج ـــار، س ـــردخانه، انب ـــی، س نفت
محمودرضـــا فخـــر از پیگیـــری هـــای متعـــدد 
ــان  ــتاندار خراسـ ــوی اسـ ــتان از سـ ــطح اسـ در سـ
جنوبـــی و ماقـــات بـــا مســـئوالن افغانـــی خبـــر 
ـــیون  ـــته کمیس ـــال گذش ـــد: در س ـــی افزای داده و م
دو جانبـــه ای میـــان اســـتانداران اســـتان هـــای 
ـــی  ـــرزی سیســـتان و بلوچســـتان، خراســـان جنوب م
و خراســـان رضـــوی و والیـــان نیمـــروز، هـــرات و 
فـــراه افغانســـتان در مشـــهد تشـــکیل شـــد و در 
خصـــوص بازگشـــایی بازارچـــه هـــا کـــه مطالبـــه 
دولـــت و اســـتانداری بـــود بحـــث و مذاکـــره 

صـــورت گرفـــت. 
دهـــد: همچنیـــن طـــی 3  مـــی  ادامـــه  وی 
ــکاری  ــترک همـ ــیون مشـ ــته کمیسـ ــال گذشـ سـ
هـــای اقتصـــادی ایـــران و افغانســـتان در ایـــران 
ـــام جلســـات، مســـئوالن  ـــی در تم تشـــکیل شـــد ول
ــر عـــدم فعالیـــت  ــتان نظـــری مبنـــی بـ افغانسـ
بازارچـــه هـــا نداشـــتند و فقـــط بررســـی مجـــدد 
موضـــوع در داخـــل کشـــور افغانســـتان را مطـــرح 
ـــا  ـــب آنه ـــی از جان ـــر نهای ـــر نظ ـــد و منتظ ـــی کردن م

هســـتیم. 
وی اظهـــار داشـــت: دولـــت افغانســـتان تاکنـــون 

نظـــر منفـــی خـــود را نیـــز مســـتقیما اعـــام 
ـــوص  ـــم در خص ـــی ه ـــدام عمل ـــت و اق ـــرده اس نک
بازگشـــایی بازارچـــه هـــا انجـــام ندادنـــد. وی 
ــئوالن  ــته مسـ ــال گذشـ ــفر سـ همچنیـــن بـــه سـ
ـــا حضـــور  ـــزاری جلســـاتی ب ـــل و برگ ـــه کاب اســـتان ب
ســـفیر جمهـــوری اســـامی ایـــران در کابـــل و 
ــی  ــه مـ ــاره و اضافـ ــتان اشـ ــا افغانسـ ــره بـ مذاکـ

ــا ادامـــه دارد. کنـــد: هنـــوز پیگیـــری هـ
تعطیلی 40 غرفه فعال در بازارچه میل 73

ــگار  ــئوال خبرنـ ــه سـ ــخ بـ ــن در پاسـ وی همچنیـ
ـــته در  ـــه در گذش ـــرادی ک ـــداد اف ـــر تع ـــی ب ـــا مبن م
بازارچـــه در حـــال فعالیـــت بودنـــد، مـــی گویـــد : 
حـــدود 30 تـــا 40 غرفـــه در بازارچـــه فعـــال بـــود 
و حـــدود 70 تـــا 100 ماشـــین ایرانـــی روزانـــه 
صـــادرات از بازارچـــه مـــرزی میـــل 73 را انجـــام 
مـــی دادنـــد و بـــه همـــان تناســـب ماشـــین 
ـــه  ـــر ادام ـــد. فخ ـــال بودن ـــی در کار واردارت فع افغان
ــه و  ــه اغذیـ ــد غرفـ ــن چنـ ــد: همچنیـ ــی دهـ مـ
ـــه  ـــی منطق ـــراد بوم ـــط اف ـــی توس ـــار فروش خواروب
فعـــال بـــود کـــه اقـــام مـــورد نیـــاز تجـــار را 
عرضـــه مـــی کردنـــد. وی همچنیـــن مـــی گویـــد: 
فـــرش ماشـــینی، موکـــت، منســـوجات، مصالـــح 
ـــام  ـــه اق ـــیمیایی و... از جمل ـــود ش ـــاختمانی، ک س
ــود  ــه بـ ــن بازارچـ ــق ایـ ــران از طریـ ــی ایـ صادراتـ
ــایر  ــو داده و سـ ــاهدانه بـ ــپندانه، شـ ــم سـ و تخـ
محصـــوالت مجـــاز نیـــز از اقـــام وارداتـــی بـــود. 
ـــرزی اســـتان در  ـــای م ـــس ســـازمان بازارچـــه ه رئی
خصـــوص ادامـــه فعالیـــت تجـــار پـــس از بســـته 
شـــدن بازارچـــه گلـــورده نیـــز بیـــان مـــی کنـــد : 
ــای  ــه هـ ــازمان بازارچـ ــه سـ ــار بـ ــی از تجـ بخشـ
مـــرزی مراجعـــه کردنـــد و مجـــوز صـــادرات و 
ـــل  ـــرزی می ـــه م ـــق بازارچ ـــاری از طری ـــت تج فعالی
78 بـــرای آنهـــا صـــادر شـــده و ادامـــه فعالیـــت 

دادنـــد.
رونق اشتغال و تامین معیشت مرزنشینان 

در صورت احیای بازارچه
ـــر  ـــر تاثی ـــی ب ـــر مبن ـــوال دیگ ـــه س ـــخ ب وی در پاس
احیـــای بازارچـــه مـــرزی میـــل 73 در رونـــق 
اقتصـــادی و اشـــتغال منطقـــه نیـــز اعـــام مـــی 
کنـــد : بازگشـــایی مجـــدد بازارچـــه در تامیـــن 
ـــیار  ـــرزی بس ـــتقال م ـــینان و اس ـــت مرزنش معیش
ــن  ــم تریـ ــش مهـ ــن بخـ ــت و ایـ ــش اسـ اثربخـ

رســـالت مـــا مـــی باشـــد.
وی تصریـــح مـــی کنـــد: همچنیـــن از مهاجـــرت 
و تخلیـــه ســـکنه روســـتاهای مـــرزی جلوگیـــری 
ـــر صـــادرات  ـــودن ام ـــد ب ـــا قانونمن ـــد شـــد و ب خواه
ـــه ورود کاالی  ـــف از جمل ـــات مختل ـــروز معض از ب
ـــه تبـــع آن  قاچـــاق و ســـوخت جلوگیـــری شـــده و ب

ـــرد. ـــی گی ـــق م ـــی رون ـــع داخل صنای

بی مهری ها ادامه دارد

میل 73؛ ظرفیت مرزی فراموش شده
رایزنی های بی نتیجه 

پیام شهروند

مشاوره

3

ارائه خدمات رایگان 

دامپزشکی درمیان

در هفته دولت

سرپرســـت شـــبکه دامپزشـــکی درمیـــان 
دولـــت  هفتـــه  مناســـبت  بـــه  گفـــت: 
ـــود.  ـــه می ش ـــگان ارائ ـــی رای ـــات درمان خدم
دکتـــر مدرســـی در گفتگـــو بـــا درمیـــان 
امـــروز افـــزود: خدمـــات درمانـــی رایـــگان 
هـــای  دام  رایـــگان  ویزیـــت  شـــامل 
مرغداری هـــای  بازدیـــد  روســـتائیان، 
شهرســـتان و ســـم پاشـــی اماکـــن دامـــی 

ــد. ــی باشـ ــر  مـ پرخطـ
وی همچنیـــن گفـــت: از ابتـــدای ســـال 
تاکنـــون تعـــداد266280 رأس گوســـفند و بـــز 
علیـــه بیماری هـــای آبلـــه، شـــاربن، تـــب 
ـــده اند.  ـــینه ش ـــی واکس ـــب برفک ـــت و ت مال
هـــاری  واکسیناســـیون  داد:  ادامـــه  وی 
بـــرای 359 قـــاده ســـگ، واکسیناســـیون 
ــب  ــمی و تـ ــک سـ ــرای  256 تـ ــاربن بـ شـ
برفکـــی و شـــاربن گاو بـــرای 2824 رأس 

انجـــام شـــده اســـت.

برگزاری کالس آموزشی بیماری 
تب کریمه کنگو در طبس مسینا 

سرپرســـت شـــبکه دامپزشـــکی درمیـــان 
ـــاری  ـــی بیم ـــک دوره کاس آموزش ـــت: ی گف
تـــب کریمـــه کنگـــو بـــا همـــکاری جهـــاد 
ــل  ــان در محـ ــتان درمیـ ــاورزی شهرسـ کشـ
ـــزار  ـــس مســـینا برگ ـــع شـــهر طب مســـجد جام

ـــد.  ش
ـــر  از  ـــش از 50 نف ـــزود: بی ـــی اف ـــر مدرس دکت
ـــاری،  ـــت بیم ـــا  وضعی ـــداران و دالالن ب دام
ـــوان، برنامـــه هـــا  ـــم آن در انســـان و حی عای
و اقدامـــات کنترلـــی جهـــت پیشـــگیری از 

ـــدند.   ـــنا ش ـــاری آش ـــه بیم ـــا ب ابت
خونریـــزی  تـــب  بیمـــاری  گفـــت:  وی 
دهنـــده کریمـــه کنگـــو یـــک بیمـــاری 
مشـــترک بیـــن انســـان و حیوانـــات مـــی 
باشـــد کـــه از راه تمـــاس مســـتقیم بـــا دام 
ــدن دام  ــات بـ ــون و مایعـ ــا خـ ــوده و یـ آلـ
آلـــوده و همچنیـــن از طریـــق گـــزش کنـــه 
ــود. وی در  ــی شـ ــل مـ ــان منتقـ ــه انسـ بـ
ادامـــه اظهـــار داشـــت: در جهـــت افزایـــش 
ســـطح آگاهـــی مـــردم نســـبت بـــه ایـــن 
ــدای  ــای آموزشـــی از ابتـ ــاری دوره هـ بیمـ
ـــان  ـــتان درمی ـــطح شهرس ـــاری در س ـــال ج س
از  همچنیـــن  اســـت.وی  شـــده  برگـــزار 
ـــت  ـــد گوش ـــه از خری ـــت ک ـــهروندان خواس ش
ـــا  ـــرده و حتم ـــوددارى ک ـــاز خ ـــتار غیرمج کش
گوشـــت مـــورد نیـــاز خـــود را از مراکـــز معتبـــر 
ـــه  ـــکی تهی ـــارت دامپزش ـــت نظ ـــاز تح و مج
ـــار داشـــت: جداســـازی محـــل  ـــد.وی اظه کنن
نگهـــداری دام از محـــل زندگـــی، بهســـازی 
جایـــگاه نگهـــداری دام، سمپاشـــی بـــدن و 
ـــت  ـــر الزم جه ـــداری دام، تدابی ـــگاه نگه جای
محافظـــت از گزیـــده شـــدن توســـط کنـــه 
ــاز دام و  ــتار غیرمجـ ــز از کشـ ــل، پرهیـ ناقـ
عـــدم خریـــد گوشـــت از ایـــن مراکـــز از 
ــگیری از  ــه و پیشـ ــای مقابلـ ــه راه هـ جملـ

ایـــن بیمـــاری اســـت. 

خرب

40توصیه همسرانه
۱. اجازه دهید متوجه شود چقدر وجودش برای شما اهمیت دارد.

۲. حتی اگر با شما مخالفت می کند، باز هم به صحبت های او گوش دهید.
۳. از او تقاضای کمک کنید.

۴. به او بگویید که او را دوست دارید و به وجودش افتخار_می کنید.
۵. بگذارید برای خود سرگرمی داشته باشد.

۶. به او اعتماد داشته باشید.
۷. وقتی با هم بیرون می روید، درباره مشکات صحبت نکنید.

۸. بر روی اعمال خوب او متمرکز شوید.
۹. به عایق او احترام بگذارید.

۱۰. وقتی به منزل برمی گردد، خوشحال باشید.
۱۱. اجازه دهید نیم ساعت بعد از کار  استراحت کند.

۱۲. به هیچ یک از اعضای خانواده اجازه ندهید به او  بی احترامی کند.
۱۳. در مقابل کسی که به او بی احترامی می کند بایستید.

۱۴. از تاشی که برای زندگی تان می کند قدردانی کنید.
۱۵. در کارهای تان با او مشورت کنید.

۱۶. برای رسیدن به اهدافتان با هم برنامه ریزی کنید.
۱۷. بیش از اندازه کار نکنید، برای او نیز وقت بگذارید.

۱۸. اگر مرتکب اشتباهی شد، او را ببخشید.
۱۹. طوری رفتار کنید که به او نیاز دارید.

۲۰. تمام اوقات فراغت او را با کارهای منزل پر نکنید.
۲۱. مغرور نباشید و اشتباهات_تان را بپذیرید.

۲۲. وقتی دچار استرس است او را آرام کنید.
۲۳. اگــر مشــغول صحبــت بــا شماســت، گــوش کنیــد و بــا طــرح چنــد ســوال بــه او نشــان 

دهیــد کــه کامــا بــه او توجــه داریــد.
۲۴. به خاطر زحمتی که می کشد از او سپاسگزاری کنید.

۲۵. به دلیل هر آنچه که هست به او افتخار کنید.
۲۶. حرف های تان را با عشق بیان کنید.

۲۷. وقتی با او هستید پرانرژی باشید.
۲۸. از او انتظار نداشته باشید تمام وقتش را برای انجام کارهای شما صرف کند.

۲۹. از اینکه فرد خوبی است ابراز خشنودی کنید.
۳۰. حتی در غیاب او، جلوی دیگران از او به خوبی یادکنید.

۳۱. احساسات تان را با او در میان بگذارید ولی آن را به طور خاصه بیان کنید.
۳۲. حداقل سه مورد از کارهای_خوبش را به او گوشزد کنید.

۳۳. در مقابل دیگران به او افتخار کنید.
۳۴. صبح ها با او بیدار شوید حتی اگر مجبور نباشید زود بیدار شوید.

۳۵. در مواقع سختی پشتیبان او باشید.
۳۶. او را در هر شرایطی بپذیرید و هرگز از خود نرانید.

۳۷. وقتی عصبانی است به او گیر ندهید.
۳۸. به او کمک کنید به اهدافش برسد.

۳۹. به او کمک کنید عادات بدش را ترک کند.
۴۰. دیگران را با او مقایسه نکنید.

زنان بخوانند

گازرسانی به شهرهای طبس 
مسینا، گزیک ، 15 روستا 

و کارخانه سیمان باقران 
تا پایان امسال

درمیـــان امروز - دهقانی
درمیـــان  شهرســـتان  اداره گاز  رئیـــس 
ـــس  ـــهرهای طب ـــه ش ـــانی ب ـــت: گازرس گف
مســـینا، گزیـــک، 45 روســـتا و کارخانـــه 
اجـــرا  دســـت  در  باقـــران  ســـیمان 
ــه پیـــش بینـــی می شـــود  می باشـــد کـ
ــک، 15  ــینا، گزیـ ــس مسـ ــهرهای طبـ شـ
در ســـال  باقـــران  و ســـیمان  روســـتا 
ـــوردار  ـــی برخ ـــت گاز طبیع ـــاری از نعم ج
گفتگـــوی  در  طلـــوع  امیـــر  شـــوند. 
ـــروز  ـــان ام ـــگار درمی ـــا خبرن ـــی ب اختصاص

شـــهرهای  حاضـــر  حـــال  در  افـــزود: 
ـــان از  ـــتای طاق ـــتان و روس ـــدیه، قهس اس

ــند.  ــی باشـ ــوردار مـ ــت گاز برخـ نعمـ
پـــروژه  جهـــت  کـــرد:  اعـــام  وی 
رســـیده  بـــرداری  بهـــره  بـــه  هـــای 
از  بیـــش  درمیـــان  شهرســـتان  در 
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــال هزین ـــارد ری 635میلی
ـــت  ـــاز جه ـــورد نی ـــارات م ـــرآورده اعتب و ب
بیـــش  اجـــرا  دســـت  در  پروژه هـــای 
می باشـــد.  ریـــال  میلیـــارد   450 از 
از  بیـــش  تاکنـــون  داد:  ادامـــه  وی 

 330 انتقـــال گاز،  112 کیلومتـــر خـــط 
ـــرا  ـــع اج ـــه و توزی ـــبکه تغذی ـــر ش کیلومت
ـــده  ـــب ش ـــعاب نص ـــش از 3500 انش و بی
ــدگان  ــرف کننـ ــداد مصـ ــت. وی تعـ اسـ
ــترک  ــی را بیـــش از 2600 مشـ گاز طبیعـ
ـــرداری  ـــره ب ـــا به ـــزود: ب ـــرد و اف ـــام ک اع
ــه  ــرا کلیـ ــروژه هـــای در دســـت اجـ از پـ
 49 از  بیـــش  و  شـــهری  خانوارهـــای 
درصـــد خانـــوار روســـتایی شهرســـتان 
درمیـــان تحـــت پوشـــش گاز طبیعـــی 

می گیرنـــد. قـــرار 

30 مرداد   -   28ذی القعده 1438   -   21 آگوست 2017



امام جمعه قهستان:

دولت دوازدهم معیشت مردم 
را در اولویت قرار دهد

به گروه های تلگرامی اعتماد نکنید

امـــام جمعـــه قهســـتان گفـــت: دولـــت دوازدهـــم معیشـــت مـــردم 
ــان،  ــدت درمیـ ــزارش وحـ ــه گـ ــد. بـ ــرار دهـ ــی قـ ــت اصلـ را در اولویـ
»حجت االســـام مصیـــب خزاعـــی« بـــه نشســـت های مجلـــس بـــرای 
بررســـی صاحیـــت و رأی اعتمـــاد بـــه وزیـــران پیشـــنهادی دولـــت اشـــاره 
ـــه وزرا، معیشـــت مـــردم  ـــت و مجلـــس در رأی دادن ب کـــرد و گفـــت: دول
ـــردم  ـــا درد م ـــد ت ـــد کنن ـــت و آم ـــردم رف ـــن م ـــد ؛ در بی ـــر بگیرن را در نظ
را بچشـــند و از آنجایـــی کـــه مشـــکل مـــا در درون کشـــور حـــل مـــی 

شـــود وزرائـــی بایـــد روی کار آینـــد کـــه چشـــم داشـــتی بـــه بیـــرون 
ـــه  ـــتانه هفت ـــه در آس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــند. وی ب ـــته باش ـــا نداش مرزه
دولـــت و ســـالروز شـــهادت شـــهیدان رجایـــی و باهنـــر قـــرار گرفتـــه 
ایـــم، اظهـــار داشـــت: مســـئولین مطالعـــه کننـــد چـــرا هفتـــه دولـــت 
ـــت و  ـــاده زیس ـــه س ـــرادی ک ـــر اف ـــده!!! بخاط ـــته ش ـــا نگاش ـــم م در تقوی
ـــد و امـــروز الگـــوی جامعـــه هســـتند. وی  شـــبانه روزی جهـــاد مـــی کردن
ـــری  ـــهر را پیگی ـــکات ش ـــد مش ـــامی در دوره جدی ـــورای اس ـــزود: ش اف
ـــهر  ـــکات ش ـــل مش ـــه ح ـــس ب ـــده مجل ـــت و نماین ـــکاری دول ـــا هم و ب
ســـرعت ببخشـــند. وی بـــا بیـــان اینکـــه در دنیـــا عدالـــت رســـانه ای 
ـــراق و  ـــوریه، ع ـــتان، س ـــن، افغانس ـــر در یم ـــزاران نف ـــت: ه ـــت، گف نیس
ـــانه  ـــک رس ـــی ی ـــود ول ـــی ش ـــم م ـــا ظل ـــه آن ه ـــوند و ب ـــی ش ... آواره م
ـــد  ـــی کن ـــه نم ـــوص تهی ـــن خص ـــی در ای ـــی گزارش ـــع عرب ـــی و مرتج غرب
ـــرد ؛  ـــی گی ـــر م ـــی زی ـــر را در کشـــورهای غرب ـــد نف ـــک خـــودرو چن ـــی ی ول

ـــای  ـــراغ ه ـــد و چ ـــدردی می کنن ـــراز هم ـــو و اب ـــا بلندگ ـــانه ه ـــام رس تم
بـــرج ایفـــل خامـــوش می گـــردد.

ـــت طـــاق در کشـــور  ـــه وضعی ـــت آن اســـت ک واقعی
نگـــران کننـــده اســـت تـــا جایـــی کـــه طـــاق هـــا 
ـــیده  ـــز کش ـــتاها نی ـــه روس ـــهرها، ب ـــر کانش ـــاوه ب ع
ـــادي  شـــده است.متاســـفانه طـــاق توافقـــي رواج زي
ـــگ  ـــد زن ـــي توان ـــوع م ـــن موض ـــه اي ـــرده ک ـــدا ک پي
ــمار رود  ــه شـ ــه بـ ــراي جامعـ ــدي بـ ــري جـ خطـ
ـــام  ـــود. انج ـــي ش ـــاره انديش ـــراي آن چ ـــد ب ـــه باي ک
مشـــاوره بـــراي کاهـــش طـــاق از ضـــرورت هـــاي 
جامعـــه بـــه شـــمار مـــي رود و بـــر اســـاس آنچـــه 
اعـــام شـــده اجـــراي پايلـــوت آن در 5 اســـتان 
نتيجـــه بخـــش بـــوده اســـت. اگرچـــه انجـــام 
ــي  ــدام مثبتـ ــاق اقـ ــت طـ ــل از ثبـ ــاوره قبـ مشـ
ـــا  ـــام ازدواج  ه ـــل از انج ـــت قب ـــا الزم اس ـــت ام اس
ـــرد  ـــورت گي ـــن ص ـــراي زوجي ـــي ب ـــاوره هاي ـــز مش نی
ـــمگيري در  ـــر چش ـــد تاثي ـــي توان ـــدام م ـــن اق ـــه اي ک

کاهـــش طـــاق داشـــته باشـــد.
ــان  ــر از درمـ ــگيري بهتـ ــه پيشـ ــت کـ ــن واقعيـ ايـ
ـــي  ـــدق م ـــز ص ـــاق ني ـــل ط ـــوع معض ـــت در موض اس
ـــش از  ـــاوره پي ـــام مش ـــه انج ـــه اي ک ـــه گون ـــد ب کن
ـــاوره  ـــام مش ـــا انج ـــت ام ـــان اس ـــي درم ـــاق نوع ط

قبـــل از ازدواج نوعـــي پيشـــگيري اســـت.
بـــا  هـــا  خانـــواده  اخیـــر  ســـالیان  طـــی 
حمایت هـــای همـــه جانبـــه و بـــی شـــائبه خـــود 
ـــمت  ـــه س ـــان ب ـــا آن ـــد ت ـــرده ان ـــدان کاری ک از فرزن
ـــد  ـــت نکنن ـــی حرک ـــتغال زای ـــوزی و اش ـــارت آم مه
ــرای  ــی را بـ ــه الزم و کافـ ــر دغدغـ ــرف دیگـ و از طـ
ـــن  ـــم ای ـــاز ه ـــک ب ـــی ش ـــند، ب ـــته باش ازدواج نداش
مســـائل موجـــب شـــده تـــا فرزنـــدان متاهـــل بـــه 
خاطـــر وجـــود سلســـله حمایت هـــای خانـــواده 
ـــا همســـر راهـــی  بـــه محـــض کوچکتریـــن اختـــاف ب
ـــد.  ـــاق بگیرن ـــه ط ـــم ب ـــده وتصمی ـــدری ش ـــه پ خان
در ایـــن میـــان دخالـــت  ای والدیـــن در امـــور زندگـــی 
ـــمار  ـــه ش ـــاق ب ـــروز ط ـــل ب ـــی از عل ـــان یک فرزندانش

مـــی رود.
ـــنن  ـــیع و تس ـــل تش ـــای اه ـــام علم ـــاس اع ـــر اس ب
ـــه  ـــان امـــروزه شـــاهد رواج طـــاق ب شهرســـتان درمی
ویـــژه طـــاق توافقـــی در شهرســـتان هســـتیم بـــه 
گونـــه ای کـــه از هـــر 6 ازدواج یـــک مـــورد آن بـــه 

ـــود. ـــی ش ـــم م ـــاق خت ط
نجات زندگی

ـــی  ـــرد جوان ـــروز، م ـــان ام ـــگار درمی ـــزارش خبرن ـــه گ ب
کـــه پـــس از 3 ســـال ازدواجـــش بـــه طـــاق 
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــدارد معتق ـــم ن ـــد ه ـــده و فرزن انجامی
ـــرده  ـــاب ک ـــی انتخ ـــه زندگ ـــرای ادام ـــن راه را ب بهتری
و بـــا ارتـــکاب »فعـــل حـــال« زندگـــی شـــخصی 
ـــدارد و  ـــد ن ـــات داده. او فرزن ـــکات نج اش را از مش
ـــی  ـــه مدت ـــردم اول ی ـــر ک ـــد: »فک ـــی ده ـــح م توضی
ـــا  ـــم اص ـــم و ببینی ـــی کنی ـــقف زندگ ـــک س ـــر ی زی
مـــی توانیـــم بـــا هـــم کنـــار بیاییـــم یـــا نـــه کـــه 

خـــب دیدیـــم کـــه نشـــد.«
 از نظـــر او دخترهـــای امـــروز »اهـــل زندگـــی« 
ـــن اســـت  ـــا ناممک ـــا آنه ـــی ب ـــه زندگ نیســـتند و ادام
امـــا تحمـــل رنـــج تنهایـــی هـــم برایـــش چنـــدان 
آســـان نیســـت و نمـــی توانـــد ناراحتـــی اش را از 
ـــب  ـــد: »خ ـــی گوی ـــد. او م ـــان کن ـــوع کتم ـــن موض ای
ــه  ــت، بـ ــخت اسـ ــی سـ ــم خیلـ ــدن هـ ــا مانـ تنهـ
هـــر حـــال انســـان آفریـــده شـــده کـــه همـــراه بـــا 
ـــی از  ـــک بخش ـــن ی ـــا ای ـــد و اص ـــی کن ـــر زندگ همس
ـــی  ـــب گاه ـــی خ ـــت ول ـــر اس ـــی بش ـــل اجتماع تکام
نمـــی شـــود از بـــروز اتفـــاق هـــای بـــد در زندگـــی 
ـــدوار اســـت  ـــن مـــرد جـــوان امی ـــرد.« ای ـــری ک جلوگی
کـــه بـــه زودی زندگـــی بهتـــری تشـــکیل بدهـــد و 

همســـری مناســـب پیـــدا کنـــد. 
ــه  ــودم کـ ــاله بـ ــد: 13 سـ ــی  گویـ ــز مـ ــلیمه نیـ سـ
بـــه خانـــه بخـــت رفتـــم. چیـــزی از زندگـــی 
ــدر  ــتم و پـ ــلوغی داشـ ــواده شـ ــتم. خانـ نمی دانسـ
ـــوهر  ـــرا ش ـــور م ـــان خ ـــردن ن ـــم ک ـــرای ک ـــادرم ب وم
دادنـــد. اکنـــون کـــه 23 ســـال دارم مـــی  فهمـــم 
کـــه ایـــن زندگـــی بـــه درد مـــن نمی خـــورد و بـــا 

ــدارم. ــم نـ ــوهرم تفاهـ شـ
سن ازدواج دختران 

به باالی 30 سال رسید
مطابـــق اظهـــارات مدیـــر کل دفتـــر آمـــار و اطاعـــات 
ــن  ــور سـ ــوال کشـ ــت احـ ــازمان ثبـ ــی سـ جمعیتـ
ـــه  ـــران ب ـــال و پس ـــاالی 30 س ـــه ب ـــران ب ازدواج دخت

ـــگاه و  ـــدرس دانش ـــک م ـــت. ی ـــیده اس ـــال رس 35 س
ـــت  ـــد: عل ـــی گوی ـــی م ـــائل اجتماع ـــناس مس کارش
هـــای افزایـــش ســـن ازدواج و بـــاال رفتـــن آمـــار 
طـــاق در برخـــی از مولفـــه هـــا مشـــترک اســـت، 
ـــه شـــبکه  ـــاد ب ـــکاری، اعتی مشـــکات اقتصـــادی، بی
هـــای اجتماعـــی و اســـتفاده نادرســـت از ایـــن 
فضاهـــا از جملـــه اشـــتراکاتی اســـت کـــه هـــم در 
ـــاال  ـــه ب ـــم ب ـــش دارد و ه ـــاق نق ـــار ط ـــش آم افزای

رفتـــن ســـن ازدواج دامـــن زده اســـت.

خراسان جنوبی از پیشگامان اجرای 
طرح ملی کنترل و کاهش طالق 

مدیـــر کل دفتـــر امـــور اجتماعـــی و فرهنگـــی 
ــد:  ــی گویـ ــز مـ ــی نیـ ــان جنوبـ ــتانداری خراسـ اسـ
ـــرل  ـــی کنت ـــه اجـــرای طـــرح مل ـــن اســـتان در زمین ای
ـــوده  ـــگام ب ـــور پیش ـــطح کش ـــاق در س ـــش ط و کاه
اســـت.عصمت محمـــودی مـــی افزایـــد: بـــرای 
مقابلـــه و پیشـــگیری در خصـــوص طـــاق ســـندی 
ملـــی براســـاس مطالعـــات تدویـــن شـــده اســـت. 
ــه  ــند وظیفـ ــن سـ ــد: در ایـ ــی دهـ ــه مـ وی ادامـ
همـــه دســـتگاه هـــای مســـئول نظیـــر بهزیســـتی، 
و  آمـــوزش  و  انتظامـــی  نیـــروی  دادگســـتری، 
ـــاس  ـــد براس ـــت و بای ـــده اس ـــخص ش ـــرورش مش پ

ــد. ــام دهنـ ــود را انجـ آن وظایـــف و تکالیـــف خـ
محمـــودی اظهـــار مـــی کنـــد: آمـــوزش، مشـــاوره، 
ـــج و فرهنگســـازی،  ـــی، تروی ـــت هـــای اجتماع حمای
قضـــاوت و داوری و ســـامت از مهـــم تریـــن 
کاهـــش  و  کنتـــرل  ملـــی  طـــرح  محورهـــای 
طـــاق اســـت. وی تاکیـــد مـــی کنـــد: بـــا توجـــه 
ـــری  ـــری در پیگی ـــم رهب ـــام معظ ـــدات مق ـــه تأکی ب
وضعیـــت آســـیب های اجتماعـــی به ویـــژه طـــاق 
از دســـتگاه های  ایشـــان  و مطالبـــه  در کشـــور 
ـــی  ـــک حرکـــت مل ـــد ی ـــن موضـــوع نیازمن ـــی ای اجرای

اســـت کـــه بایـــد تحقـــق یابـــد.
محمـــودی اضافـــه مـــی کنـــد: در زمینـــه مقولـــه 
ــرار  ــور قـ ــی در رده 28 کشـ ــان جنوبـ ــاق خراسـ طـ
ـــوزش  ـــه آم ـــا ارائ ـــد ب ـــود بای ـــن وج ـــا ای ـــا ب دارد ام
هـــای الزم بـــه خانـــواده هـــا و ایجـــاد تغییـــر نگـــرش 
و بینـــش ذهـــن جامعـــه را نســـبت بـــه آثـــار مخـــرب 
طـــاق آگاه کـــرد. مدیـــر کل دفتـــر امـــور اجتماعـــی و 
ـــد:  ـــی مـــی گوی فرهنگـــی اســـتانداری خراســـان جنوب
ـــروز  معضـــل بیـــکاری یکـــی از مهـــم تریـــن دالیـــل ب

ـــت.  ـــی اس ـــای اجتماع ـــیب ه آس
ـــا فراهـــم آوردن بســـترهای  ـــه مـــی دهـــد: ب وی ادام
ـــاهد  ـــر ش ـــا کمت ـــان م ـــکاری جوان ـــکل بی ـــع مش رف
بـــروز آســـیب هـــای اجتماعـــی ناگـــوار نظیـــر 
ـــوزش  ـــر آم ـــد ب ـــا تاکی ـــتیم.محمودی ب ـــاد هس اعتی
در ســـطح جامعـــه بـــرای کنتـــرل و پیشـــگیری 
ـــوزش  ـــرای آم ـــد: ب ـــی گوی ـــی م ـــات اجتماع معض
ـــوان  ـــا بت ـــرد ت ـــروع ک ـــا ش ـــد از خانواده ه ـــدا بای ابت
در برابـــر آســـیب هایـــی نظیـــر تهاجـــم فرهنگـــی، 
ــاد و بـــی عفتـــی برنامه هایـــی هدفمنـــد در  اعتیـ

ســـطح جامعـــه اجـــرا کـــرد. 
وی یکـــی از مهـــم تریـــن ویژگـــی هـــای دولـــت 
تدبیـــر و امیـــد را پذیرفتـــن آســـیب هـــای اجتماعـــی 
خوانـــده و مـــی افزایـــد: بـــا ترویـــج نشـــاط اجتماعـــی 
در بیـــن ســـایر اقشـــار مـــی تـــوان آســـیب هـــای 
ــش داد.  ــدی را کاهـ ــردگی و ناامیـ ــی از افسـ ناشـ
محمـــودی تاکیـــد مـــی کنـــد: در زمینـــه مقابلـــه 
ـــب  ـــز از جان ـــی نی ـــت های ـــی غفل ـــم فرهنگ ـــا تهاج ب
متولیـــان امـــور فرهنگـــی و خانـــواده هـــا صـــورت 
ـــدون  ـــی م ـــه های ـــا طـــرح برنام ـــد ب ـــه بای ـــه ک پذیرفت
و هدفمنـــد بـــه مقابلـــه بـــا شـــبیخون فرهنگـــی 

ـــت. رف
هر 6 ازدواج یک طالق 

امـــام جمعـــه شهرســـتان درميـــان در گفتگـــو بـــا 
ـــزان طـــاق  ـــد: متاســـفانه مي ـــي گوي ـــان امروزم درمي
ـــد  ـــي باش ـــتان م ـــرايط اس ـــادل ش ـــتان مع در شهرس
و بـــه ازاي هـــر 6 ازدواج يـــك واقعـــه طـــاق بـــه 

ـــد.  ـــي رس ـــت م ثب
حجـــت االســـام و المســـلمين عليرضـــا حســـيني 
ـــي  ـــوع طـــاق را در دو ســـال اول زندگ بيشـــترين وق
و دوران عقـــد اعـــام مـــي كنـــد و ادامـــه مـــي دهـــد: 
ـــل  ـــه دلي ـــا ب ـــاق ه ـــتر ط ـــتان بيش ـــن شهرس در اي
ــدم  ــا عـ ــدگاه مـ ــه از ديـ ــت كـ ــم اسـ ــدم تفاهـ عـ

ـــه شـــيوه هـــاي  ـــدم تســـلط ب ـــاي ع ـــه معن تفاهـــم ب
ـــدم  ـــن و ع ـــوري زوجي ـــدم صب ـــي، ع ـــن زندگ بنيادي

ـــد.  ـــي باش ـــي م ـــير زندگ ـــتقامت در مس اس
عدم تفاهم دلیل عمده طالق ها 

ــدم  ــرا عـ ــن اكثـ ــه زوجيـ ــد: البتـ ــي افزايـ وي مـ
تفاهـــم را بـــراي جـــدا شـــدن راحـــت تـــر عنـــوان 
ـــه خودشـــان  ـــا كســـي ك ـــه چطـــور ب ـــد و گرن مـــي كنن
انتخـــاب مـــي كننـــد تفاهـــم ندارنـــد. وي تاكيـــد 
ـــان  ـــه جوان ـــن اســـت ك ـــد: اصـــل موضـــوع اي مـــي كن
ـــردن  ـــي ك ـــم زندگ ـــا ه ـــر و ب ـــل همديگ ـــدرت تحم ق

ـــد.  ـــه ان ـــاد نگرفت را ي
وي ناســـازگاري زوج يـــا زوجـــه و ازدواج هـــاي 
ــر  ــتان از دیگـ ــي را در شهرسـ ــي و غيراصولـ تحميلـ
داليـــل وقـــوع طـــاق خوانـــده و مـــي گويـــد: 
و  دارد  ســـنتي  محيطـــي  درميـــان  شهرســـتان 
ــر در  ــنت دختـ ــل سـ ــه اهـ ــژه در مجموعـ ــه وي  ـ بـ
ـــن  ـــدارد و والدي ـــي ن ـــش چندان ـــر نق ـــاب همس انتخ
ـــد: در  ـــي افزاي ـــد. وي م ـــي گيرن ـــم م ـــش تصمي براي
1400 ســـال پيـــش در زمـــان پيامبـــر وقتـــي بـــراي 
ـــد  ـــت باي ـــر گف ـــد پيغمب دخترشـــان خواســـتگاري آم
بـــا دختـــرم مشـــورت كنـــم و هـــر چـــه خـــودش 

بگويـــد همـــان اســـت. 
عاشق شدن هاي بدون تحقیق و مشورت 

امـــام جمعـــه درميـــان عاشـــق شـــدن بـــدون تحقيـــق 
ـــد  ـــي دان ـــي م ـــداري زندگ ـــث ناپاي ـــورت را باع و مش
ــاي  ــاري هـ ــر ناهنجـ ــال حاضـ ــد: در حـ و مي گويـ
ــازي و  ــبكه هـــاي مجـ ــه واســـطه شـ فرهنگـــي بـ
ـــردي  ـــث دلس ـــول باع ـــبهه دار و نامعق ـــات ش ارتباط
طرفيـــن در زندگـــي مـــي شـــود كـــه البتـــه ايـــن 
ــود.  ــي شـ ــده مـ ــر ديـ ــتان كمتـ ــوارد در شهرسـ مـ
ــروز  ــد: امـ ــي گويـ ــيني مـ ــام حسـ ــت االسـ حجـ
ـــدان  ـــاي فرزن ـــه ج ـــن ب ـــه والدي ـــت ك ـــري نيس عص
تصميـــم بگيرنـــد بلكـــه بايـــد بـــه آنهـــا مشـــورت 
ـــذار  ـــان واگ ـــه خودش ـــي را ب ـــم نهاي ـــد و تصمي بدهن
ـــاب  ـــوع انتخ ـــد: ن ـــد مي كن ـــه تاكي ـــد. وي البت كنن
هـــا ريشـــه در تربيـــت فرزنـــدان از ابتـــداي عمـــر 
ـــول يكـــي از حكمـــا تربيـــت از 20 ســـال  ـــه ق دارد و ب
قبـــل از تولـــد شـــروع مـــي شـــود يعنـــي تربيـــت 
ـــر  ـــان تاثي ـــت فرزندانش ـــوه تربي ـــادر در نح ـــدر و م پ

دارد. 
ضرورت مشورت والدین با فرزندان 

وي مـــي گويـــد: مشـــورت والديـــن بـــا فرزنـــدان 
ضـــروري اســـت ولـــي تحكـــم و اجبـــار نباشـــد و 
ـــدان درخواســـت كمـــك  ـــا فرزن ـــد از ازدواج هـــم ت بع
ـــد.  ـــت نكنن ـــا دخال ـــي آنه ـــن در زندگ ـــد، والدي نكردن
ــه  ــده و ادامـ ــاآگاه خوانـ ــوز نـ ــن را دلسـ وي والديـ
ـــه  ـــت بچ ـــي دس ـــال وقت ـــوان مث ـــه عن ـــد: ب ـــي ده م
ـــود  ـــك ش ـــه خن ـــزد ك ـــي ري ـــادر آب م ـــوزد م ـــي س م
ــون  ــزد چـ ــد آب بريـ ــد نبايـ ــر مي گويـ ــي دكتـ ولـ
ـــوز  ـــادر دلس ـــا م ـــرر دارد در اينج ـــوختگي ض ـــراي س ب

نـــاآگاه و دكتـــر دلســـوز آگاه اســـت. 
حجـــت االســـام حســـيني همچنيـــن بـــه پـــدر و 
ـــد:  ـــي كن ـــه م ـــا توصي ـــم ه ـــروس خان ـــاي ع مادره
وقتـــي دخترتـــان از شـــوهرش قهـــر كـــرده و بـــه 
ــاه  ــان پنـ ــه دخترشـ ــي رود، بـ ــن مـ ــه والديـ خانـ
ــردد و  ــه اش برگـ ــه خانـ ــد بـ ــه بگوينـ ــد بلكـ ندهنـ

مشـــكل اش را بـــا شـــوهرش حـــل كنـــد. 
زنان همیشه صبوري کنند 

ــده و  ــت خوانـ ــوري و گذشـ ــر صبـ وي زن را مظهـ
ـــي هميشـــه زن  ـــراي دوام زندگ ـــي دهـــد: ب ـــه م ادام
ـــوهر هـــم وظيفـــه  ـــه ش ـــور باشـــد ضمـــن اينك صب

گذشـــت دارد. 
امـــام جمعـــه درميـــان در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه 
ــيم  ــد تقسـ ــد: بايـ ــي گويـ ــوهر مـ ــط زن و شـ روابـ
وظايـــف شـــود، انتظـــارات و توقعـــات معقـــول و 
ـــي  ـــردي آرمان ـــل را ف ـــرف مقاب ـــد و ط ـــي باش منطق
ــي  ــردي معمولـ ــا فـ ــم بـ ــم و بدانيـ ــرض نكنيـ فـ
زندگـــي مي كنيـــم كـــه همـــراه بـــا خوبـــي و 
ــوري و  ــي  صبـ ــت و منفـ ــات مثبـ ــدي، هيجانـ بـ

ـــاوت  ـــي متف ـــر موقعيت ـــت و در ه ـــي اس ـــي طاقت ب
اســـت. 

آمادگي نهاد امامت جمعه درمیان 
براي وساطت بین زوجین 

وي همچنيـــن بـــا اشـــاره بـــه توصيـــه هـــاي 
ـــاق  ـــوع ط ـــل از وق ـــد: قب ـــي كن ـــح م ـــي تصري قرآن
ــاح ذات  ــراي اصـ ــرادي را بـ ــا افـ ــي حتمـ و جدايـ

ــد.  ــر بگيرنـ ــن در نظـ البيـ
ــک  ــه و  یـ ــت جمعـ ــاد امامـ ــوان نهـ ــه عنـ وي بـ
ـــد در  ـــی کن ـــام م ـــان اع ـــتان درمي ـــه در شهرس طلب
حـــد تـــوان در اينگونـــه مـــوارد آمادگـــي وســـاطت 
ـــاق  ـــه ط ـــان ب ـــي ش ـــه زندگ ـــن را دارد ك ـــن زوجي بي

و جدايـــي ختـــم نشـــود. 
وضعیت طالق باالتر از حد نرمال 

ــم  ــديه هـ ــهر اسـ ــنت شـ ــل سـ ــه اهـ ــام جمعـ امـ
مي گويـــد: وضعيـــت طـــاق در شهرســـتان ازحـــد 
ــد  ــيد احمـ ــوي سـ ــت. مولـ ــر اسـ ــال آن باالتـ نرمـ
عبداللهـــي ادامـــه مـــي دهـــد: اكثـــر طـــاق هـــا 
ـــق  ـــدون تحقي ـــه و ب ـــاي عجوالن ـــل ازدواج ه ـــه دلي ب
ـــاي  ـــت ه ـــن دخال ـــرد. وي همچني ـــی گي ـــورت م ص
وابســـتگان در زندگـــي مشـــترك زن و شـــوهر را 
ـــه مـــي  ـــد و در ادام ـــي دان ـــاف م باعـــث ايجـــاد اخت
گويـــد: برخـــي افـــراد بـــا عشـــق و عاقـــه زندگـــي 
را شـــروع مـــي كننـــد ولـــي بعـــد از ازدواج پايبنـــد 
ـــل را درك  ـــرف مقاب ـــتند و ط ـــواده نيس ـــه اداره خان ب

نمـــي كننـــد. 
وي اعتيـــاد يكـــي از زوجيـــن و وجـــود فضاهـــاي 
مجـــازي را در جدايـــي و سســـت كـــردن بنيـــاد 
خانـــواده موثـــر مـــي دانـــد و مي افزايـــد: در زمـــان 
ـــه  ـــه اول ب ـــي در مرحل ـــاله جداي ـــدن مس ـــرح ش مط
ــا  ــد تـ ــي كننـ ــه مـ ــزرگان مداخلـ ــرآن، بـ ــم قـ حكـ
ـــه  ـــي ب ـــي وقت ـــانند ول ـــازش برس ـــه س ـــن را ب طرفي
ــورت  ــي صـ ــاق توافقـ ــند طـ ــي رسـ ــازش نمـ سـ
ـــه  ـــرد عجوالن ـــع م ـــي مواق ـــه برخ ـــرد و البت ـــي گي م
ـــان مـــي  ـــه زب ـــرد و واژه طـــاق را ب ـــم مـــي گي تصمي

آورد. 
رواج طالق توافقي 

ــر  ــد: در اكثـ ــي دهـ ــه مـ ــي ادامـ ــوي عبداللهـ مولـ
مواقـــع طـــاق هـــا بـــه صـــورت توافقـــي اســـت 
ـــر  ـــن و موث ـــي زوجي ـــازگاري طوالن ـــس از ناس ـــه پ ك
نبـــودن توصيـــه كســـاني كـــه بـــه عنـــوان مصلـــح 

پادرميانـــي مـــي كننـــد، رخ مـــي دهـــد. 
ـــدي  ـــوص پايبن ـــه در خص ـــه توصي ـــاره ب ـــا اش وي ب
بـــه زندگـــي در خطبـــه هـــای نمـــاز جمعـــه و مجامـــع 
ديگـــر خطـــاب بـــه جوانـــان مـــي گويـــد: قبـــل از 
ـــه  ـــاب و هم ـــرانتان را انتخ ـــت همس ـــا دق ازدواج ب
جوانـــب را بررســـي كنيـــد و در مرحلـــه بعـــد در 
ـــي  ـــوان زندگ ـــه عن ـــدا آن را ب ـــي مشـــترك از ابت زندگ
ـــوده و  ـــي نب ـــر جداي ـــه فك ـــد و ب ـــور كني ـــي تص دايم

حقـــوق طـــرف مقابـــل را رعايـــت كنيـــد. 
افزایش 9/3 درصدي ازدواج 

ـــو  ـــان هـــم در گفتگ ـــت احـــوال درمي رئيـــس اداره ثب
ــار  ــروز در خصـــوص آمـ ــان امـ ــگار درميـ ــا خبرنـ بـ
ـــك  ـــهرهاي گزي ـــد: در ش ـــي گوي ـــتان م ـــاق شهرس ط
ــي  ــت دارد ولـ ــه ازدواج فعاليـ ــديه دفترخانـ و اسـ
ـــاه  ـــهريور م ـــم و از ش ـــاق نداري ـــت ط ـــه ثب دفترخان
ـــت طـــاق هـــم  ـــرار اســـت ثب ـــه اســـديه ق در دفترخان
ـــي  ـــه م ـــدزاده ادام انجـــام شـــود. محمدحســـن محم
دهـــد: طـــي ســـه ماهـــه اول امســـال تعـــداد 129 
ـــده  ـــت ش ـــان ثب ـــتان درمي ـــه ازدواج در شهرس واقع
كـــه نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل 9/3 
ــن  ــت. وي ميانگيـ ــته اسـ ــش داشـ ــد افزايـ درصـ
ـــان را  ـــال و زن ـــدود 25 س ـــردان را ح ـــن ازدواج م س

ـــد.  ـــي كن ـــام م ـــال اع ـــدود 21 س ح
در پايـــان بـــه رعايـــت الزامـــات و اقتضائـــات 
زندگـــي مشـــترك از ابتـــداي شـــروع آن از ســـوي 
ـــل  ـــاوره قب ـــه مش ـــردد البت ـــي گ ـــد م ـــن تاكي زوجي
ـــز در  ـــي ني ـــاي زندگ ـــارت ه ـــتن مه از ازدواج و دانس

پايـــداري آن موثـــر اســـت. 

درمیان امروز-دهقانی

درمیان امروز علل بروز طالق در شهرستان درمیان را بررسی کرد

 افزایش ازدواج های 
محکوم به طالق

هشدار پلیس فتا

 پلیــس فتــا بــه هموطنــان هشــدار داد 
بــرای جلوگیــری از خطــر نفــوذ بــاج افزارهــا 
از دانلــود ســایت هــای نامعتبــر پرهیــز کننــد 
ــاد  ــی اعتم ــای تلگرام ــروه ه ــه گ ــز ب و هرگ
نکننــد و اطاعــات خــود را بــه اشــتراک 

ــد. نگذارن
ــتند  ــا هس ــه ای از بدافزاره ــا گون ــاج افزاره ب
محــدود  را  سیســتم  بــه  دسترســی  کــه 
می کننــد و ایجادکننــده آن بــرای برداشــتن 
و  می کنــد  بــاج  درخواســت  محدودیــت 
بــا رمــز کــردن فایــل هــا یــا هــارد سیســتم 
شــاهد فعــال شــدن یــک شــمارنده معکوس 
زمانــی بــرای رمزگشــایی هســتیم کــه از 
قربانــی مــی خواهــد مبلــغ درخواســتی را در 
ــا رمــز  ــد ت زمــان تعییــن شــده پرداخــت کن

گشــایی فایل هــا انجــام شــود.

کالهبرداری  با  ترفند 
فروش نرم افزار نصب شبکه های 
ماهواره ای بر روی گوشی موبایل

ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــازی و ش ــای مج فض
بهتریــن مــکان بــرای تبلیــغ و فــروش مــوارد 
ــرای  ــکان ب ــن م ــه بهتری ــاز و البت ــر مج غی
ســوء اســتفاده کاهبــرداران از افــرادی اســت 
کــه کاالهــای غیــر مجــاز خریــد مــی کننــد.

ــور رئیــس پلیــس فضــای  ســرهنگ محمدپ
تولیــد و تبــادل اطاعــات خراســان جنوبــی 
در رابطــه بــا ایــن خبــر گفــت :در نمونــه ای 
از ایــن کاهبــرداری هــا مجرمــان بــا ایجــاد 
صفحــه هایــی در شــبکه هــای اجتماعــی بــه 
ــزار  ــرم اف ــرای ن ــتری ب ــذب مش ــغ و ج تبلی
نصــب شــبکه هــای ماهــواره ای کــرده و 
ســپس بــا ترفنــد فیشــینگ و ســاخت یــک 
درگاه پرداخــت جعلــی، از کاربــران مبلــغ 
اندکــی بــرای خریــد نــرم افــزار مطالبــه 
مــی کننــد .وی اظهــار داشــت : در ایــن 
نــوع کاهبــرداری هنگامــی کــه کاربــر از 
ــت وارد  ــی درگاه پرداخ ــه جعل ــق صفح طری
ــران  مــی شــود، آن هــا اطاعــات کارت کارب
ــی  ــرده و موجــودی حســاب قربان ــت ک را ثب
پلیــس  .رئیــس  مــی کننــد  برداشــت  را 
ــادل اطاعــات خراســان  ــد و تب فضــای تولی
جنوبــی ادامــه داد :شــیوه ایــن کاهبــرداران 
اینگونــه اســت کــه نــرم افزارهــا یــا کاالهــای 
ممنوعــه و غیرمجــاز را ارائــه تــا پــس از آن 
کــه کاربــر بــه دام افتــاد بــه دلیــل غیــر مجــاز 
ــرم افــزار خریــداری شــده از  ــا ن بــودن کاال ی

شــکایت منصــرف شــود، و یــا ایــن کــه 
ــی  ــر برداشــت م ــم از حســاب کارب ــغ ک مبال
کننــد کــه کاربــر بــه پلیــس مراجعــه نکنــد و 
بتواننــد بــه کاهبــرداری خــود ادامــه دهنــد .
از  جلوگیــری  بــرای  محمدپــور  ســرهنگ 
ــران  ــه کارب ــی ب ــای احتمال ــرداری ه کاهب
از  فضــای مجــازی توصیــه کــرد :حتمــا 
آنتــی ویــروس هــا و آنتــی فیشــینگ هــای 
قــوی اســتفاده کننــد و خریــد نــرم افزارهــا و 
کاالهــای خــود را از فروشــگاه هــای مرجــع 
ــال  ــه احتم ــرا ک ــد چ ــام دهن ــی انج و قانون
کاهبــرداری بــا ترفنــد فیشــینگ در ســایت 
هــای غیــر رســمی بــه مراتــب بیشــتر اســت .

دقــت کننــد  تصریــح کــرد: کاربــران  وی 
کــه تبلیغــات در شــبکه هــای اجتماعــی 
عمومــا تبلیغاتــی غیــر واقعــی و کــذب 
ایــن  از  خریــد  از  قبــل  حتمــا  و  اســت 
ــا را  ــای آن ه ــه ه ــت گفت ــا، صح ــبکه ه ش
ــور  ــرهنگ محمدپ ــک کنند.س ــت چ ــه دق ب
ــرد در  ــت ک ــان درخواس ــت از هموطن در نهای
صــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک آن 
ــه آدرس    ــا ب ــس فت ــایت پلی ــق س را از طری
مــا  بــا  تمــاس  بخــش    Cyberpolice.ir
گــزارش کننــد و هشــدار هــای پلیــس را 

جــدی بگیرنــد.
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نکته های مهم زندگی پس از طالق 
ـــه  ـــدن تجرب ـــرد ش ـــت وط ـــد زندگیس ـــه ب ـــخت و تجرب ـــای س ـــت ه ـــی از موقعی ـــاق یک ط
ـــه از همســـرش جـــدا مـــی شـــود در  ـــرای دو طـــرف درد دارد.کســـی ک ـــاک تریســـت وب دردن
ـــن  ـــد ای ـــا آن بای ـــدن ب ـــار آم ـــرای کن ـــه ب ـــواری دارد ک ـــرایط دش ـــاق ش ـــد از ط ـــای بع روزه
ـــی  ـــرو م ـــان ف ـــرد، در خودم ـــاس ط ـــه احس ـــد از تجرب ـــوال بع ـــم. معم ـــوع را پذیرفت موض
ـــت. در  ـــاده اس ـــی افت ـــه اتفاق ـــم چ ـــا بفهمی ـــم ت ـــی کنی ـــد و کاو م ـــته را کن ـــم، گذش روی
ـــم. ـــی گویی ـــتر م ـــت آن بیش ـــای مدیری ـــدگی و راهکاره ـــاس طردش ـــورد احس ـــه در م ادام

1- احساس طرد شدن را بپذیرید
ـــه  ـــت. گرچ ـــی اس ـــد جدای ـــمتی از فرآین ـــی و قس ـــی از زندگ ـــدن بخش ـــرد ش ـــاس ط احس
ـــر  ـــل از ه ـــا آن، قب ـــدن ب ـــرای کنارآم ـــا ب ـــت، ام ـــش نیس ـــذت بخ ـــاس ل ـــن احس ـــه ای تجرب
ـــن  ـــکار ای ـــان باشـــد ان ـــم. یادت ـــار بیایی ـــا درد ناشـــی از آن کن ـــم و ب ـــد آن را بپذیری ـــز بای چی

ـــد. ـــی کن ـــرایط نم ـــر ش ـــال و تغیی ـــدن ح ـــر ش ـــه بهت ـــی ب ـــاس کمک احس

2- دست و پا نزنید
ـــوند  ـــی ش ـــال م ـــان فع ـــی در مغزم ـــش های ـــان بخ ـــویم هم ـــی ش ـــرد م ـــه ط ـــی ک هنگام
ـــاید  ـــکاه ش ـــن درد جان ـــز از ای ـــم. گری ـــی کنی ـــه م ـــمانی را تجرب ـــک درد جس ـــی ی ـــه وقت ک
ـــته  ـــه داش ـــا توج ـــم، ام ـــی خواهی ـــه آن م ـــگام تجرب ـــه در هن ـــد ک ـــزی باش ـــترین چی بیش
ـــات کودکـــی  ـــه وجـــود نیامـــده و ریشـــه در تجربی ـــن احســـاس یـــک شـــبه ب باشـــید کـــه ای
ـــی  ـــردد، غیرمنطق ـــد گ ـــرعت ناپدی ـــه س ـــدگی ب ـــاس طردش ـــه احس ـــن ک ـــار ای ـــا دارد. انتظ م
اســـت. ضمـــن ایـــن کـــه طردشـــدن احساســـی نیســـت کـــه بـــا حـــرف زدن و دلیـــل و 
ـــا ایـــن احســـاس  ـــار آمـــدن ب ـــرای آرام شـــدن و کن ـــن ب ـــرود، بنابرای منطـــق آوردن از بیـــن ب
ـــرد. ـــی ب ـــی نم ـــه جای ـــاس راه ب ـــن احس ـــان ای ـــرای پای ـــا زدن ب ـــت و پ ـــید. دس ـــور باش صب

3- خودتان را سرزنش نکنید
ـــان  ـــد رســـیدن قطـــار زندگـــی ت ـــرای شـــناخت اشـــتباه هـــا و بررســـی فراین مـــرور گذشـــته ب
ـــما  ـــن ش ـــواس ذه ـــه وس ـــر ب ـــه اگ ـــد، البت ـــد باش ـــد مفی ـــی توان ـــاق م ـــتگاه ط ـــه ایس ب
ـــر  ـــن س ـــی از م ـــه خطای ـــید »چ ـــی پرس ـــود م ـــه از خ ـــر لحظ ـــر ه ـــا اگ ـــود؛ ام ـــل نش تبدی
ـــان  ـــرای کمبودهایت ـــپس ب ـــوم؟« و س ـــاق ش ـــع ط ـــتم مان ـــی توانس ـــه م ـــه گون زد؟«؛ »چ
ـــه نتیجـــه ای  ـــن باشـــید ک ـــد، مطمئ ـــی زنی ـــه خـــود ســـرکوفت م ـــد و ب ـــی خوری تاســـف م

ـــود. ـــی ش ـــان نم عایدت
ـــان  ـــمندی م ـــه حـــس خودارزش ـــه ب ـــا حمل ـــان ی ـــردن خودم ـــرزنش ک ـــد س ـــان باش یادت
تنهـــا باعـــث مـــی شـــود آن درد هیجانـــی کـــه احســـاس مـــی کنیـــم شـــدیدتر شـــود و 
بهبـــود یافتـــن آن را برایمـــان ســـخت تـــر کنـــد؛ بنابرایـــن قبـــل از اینکـــه بـــه ســـرعت 
ـــما  ـــه ش ـــد ک ـــه کنی ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد، ب ـــاده کنی ـــردن آم ـــرزنش ک ـــرای س ـــان را ب خودت
هـــر کاری از دســـتتان بـــر مـــی آمـــد انجـــام دادیـــد. مـــی توانیـــد بـــه ســـود و زیـــان 
ایـــن گونـــه اندیشـــیدن هـــم فکـــر کنیـــد. آیـــا ســـرزنش خودتـــان و یـــادآوری مـــدام 
ـــا بیشـــتر  ـــد ی ـــد دردی از شـــما دوا کن ـــی توان ـــر درســـت باشـــد م ـــی اگ اشـــتباه هایتان حت
ـــیم  ـــی رس ـــه م ـــن نتیج ـــه ای ـــا ب ـــه م ـــوال هم ـــد؟ معم ـــی کن ـــه م ـــما اضاف ـــای ش ـــه درده ب

ـــت. ـــتر اس ـــودش بیش ـــود از س ـــردن خ ـــرزنش ک ـــان س ـــه زی ک

ـــخ  ـــات تل ـــم احساس ـــرتان ه ـــتید؛ همس ـــا نیس ـــما تنه 4- ش
دارد

ـــان  ـــا خودت ـــه ب ـــود ک ـــی ش ـــتر م ـــی بیش ـــی از آن، وقت ـــج ناش ـــدگی و رن ـــاس طردش احس
فکـــر کنیـــد در حالـــی کـــه شـــما ایـــن همـــه رنـــج مـــی کشـــید و طـــرد شـــده ایـــد، 
ـــت.  ـــوش اس ـــودش، خ ـــرای خ ـــاح ب ـــه اصط ـــد و ب ـــی کن ـــی اش را م ـــرتان دارد زندگ همس
ـــم  ـــرتان ه ـــرای همس ـــاق ب ـــت و ط ـــور نیس ـــن ط ـــوال ای ـــه معم ـــت ک ـــن اس ـــت ای واقعی
بـــدون درد و رنـــج تمـــام نمـــی شـــود. فقـــط گاهـــی افـــراد پـــس از جدایـــی بـــا زدن 
ـــان را  ـــی ش ـــات واقع ـــد احساس ـــی دهن ـــح م ـــحالی ترجی ـــا خوش ـــی ی ـــی تفاوت ـــک ب ماس
ـــما  ـــدازه ش ـــه ان ـــاق ب ـــا ط ـــم ب ـــرتان ه ـــد همس ـــان باش ـــد. یادت ـــی کنن ـــران مخف از دیگ
ـــن  ـــه ای ـــیدن ب ـــا رس ـــت، ام ـــت اس ـــه راح ـــن جمل ـــن ای ـــه گفت ـــت. البت ـــده اس ـــیب دی آس

ـــن دارد. ـــی و تمری ـــان طوالن ـــه زم ـــاج ب ـــاس احتی احس

5- با کسانی که دوستتان دارند، وقت بگذرانید
همـــه مـــا نیازمندیـــم احســـاس کنیـــم کـــه دیگـــران دوســـتمان دارنـــد. وقتـــی طـــرد 
ـــردی  ـــی از ف ـــه درد جدای ـــری ب ـــع درد دیگ ـــده و درواق ـــدار ش ـــاز ناپای ـــن نی ـــویم ای می ش
کـــه دوســـتش داشـــته ایـــم، افـــزوده مـــی شـــود. در ایـــن شـــرایط تنهـــا نمانـــدن و 
ارتبـــاط بـــا افـــرادی کـــه وابســـتگی زیـــادی بـــه آن هـــا داریـــم و آن هـــا نیـــز ارزش 
ـــد، درد هیجانـــی پـــس از طـــرد شـــدن  ـــرای مـــا قائـــل هســـتند و مـــا را مـــی پذیرن زیـــادی ب
ـــی  ـــان منف ـــر هیج ـــا ه ـــدن ب ـــار آم ـــای کن ـــی از راه ه ـــع یک ـــد. درواق ـــکین می ده را تس
ـــت. ـــی اس ـــای اجتماع ـــت ه ـــه حمای ـــن گون ـــتفاده از ای ـــدن اس ـــاس طردش ـــه احس از جمل

6- تعمیم دادن افراطی ممنوع
ـــا شـــما ادامـــه دهـــد، بـــه  ـــرتان بـــه هـــر دلیلـــی نخواســـته زندگـــی اش را ب اگـــر همس
معنـــای آن نیســـت کـــه شـــما دوســـت داشـــتنی و جـــذاب نیســـتید. بدتریـــن تعبیـــر 
ـــت  ـــابقتان از دس ـــر س ـــرای همس ـــود را ب ـــت خ ـــما جذابی ـــه ش ـــد ک ـــن باش ـــد ای ـــی توان م
ـــده  ـــط آین ـــرار شـــود و رواب ـــز تک ـــراد نی ـــا ســـایر اف ـــه ب ـــن تجرب ـــرار نیســـت ای ـــا ق ـــد، ام دادی
ـــد و  ـــم بگیری ـــه تصمی ـــود. قاطعان ـــر ش ـــدگی منج ـــاس طردش ـــه احس ـــه تجرب ـــز ب ـــما نی ش
ـــته  ـــر داش ـــه خاط ـــه را ب ـــن نکت ـــد. ای ـــوددور کنی ـــده را از خ ـــت و آزاردهن ـــای نادرس فکره
ـــوند  ـــی ش ـــی م ـــث جدای ـــم باع ـــا ه ـــل ب ـــد عام ـــن و چن ـــی چندی ـــر طاق ـــه در ه ـــید ک باش
ـــزایی  ـــهم بس ـــاق س ـــتگاه ط ـــه ایس ـــان ب ـــی ت ـــار زندگ ـــیدن قط ـــز در رس ـــما نی ـــر ش و همس

ـــت. ـــته اس داش

ـــاز  ـــدی را آغ ـــه جدی ـــرد، رابط ـــم ط ـــام زخ ـــل از التی 7- قب
ـــد نکنی

ـــا  ـــت و ی ـــل اس ـــل تحم ـــما غیرقاب ـــرای ش ـــدگی ب ـــاس طردش ـــه احس ـــدر تجرب ـــی آن ق گاه
ـــد  ـــی گیری ـــم م ـــه تصمی ـــد ک ـــی زن ـــه م ـــما صدم ـــمندی ش ـــاس ارزش ـــه احس ـــدر ب آن ق
بـــا ورود بـــه یـــک رابطـــه جدیـــد، از احســـاس جذابیـــت و دوســـت داشـــتنی بودنتـــان 
ـــه  ـــید ک ـــته باش ـــه داش ـــوید. توج ـــن ش ـــود آن مطمئ ـــه وج ـــبت ب ـــا نس ـــد و ی ـــت کنی مراقب
وقتـــی هنـــوز زخـــم هـــای ناشـــی از تجربـــه احســـاس طردشـــدگی در شـــما التیـــام نیافتـــه، 
نبایـــد یـــک رابطـــه دیگـــر را آغـــاز کـــرده و ادامـــه دهیـــد؛ بـــه خاطـــر داشـــته باشـــید هرچـــه 
ـــتر  ـــد و بیش ـــی خوری ـــت م ـــتر شکس ـــد، بیش ـــروع کنی ـــتری را ش ـــب بیش ـــط نامناس رواب
ـــادی  ـــدگی زی ـــه طردش ـــی تجرب ـــرد وقت ـــاس ط ـــا احس ـــدن ب ـــار آم ـــوید. کن ـــی ش ـــرد م ط

ـــویم. ـــی ش ـــرد م ـــف ط ـــط مختل ـــه در رواب ـــت ک ـــر اس ـــان ت ـــیار آس ـــم، بس نداری

زندگی پس از طالق
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و  ادیـــان  مدیـــرکل  حاتمیـــان  حجت االســـام 
مذاهـــب ســـازمان تبلیغـــات اســـامی کشـــور بـــا 
ــنت  ــل سـ ــه اهـ ــام جمعـ ــی امـ ــوی عبداللهـ مولـ
ـــب  ـــان و مذاه ـــرکل ادی ـــدیه دیدارکرد.مدی ـــهر اس ش
ـــدار  ـــن دی ـــور در ای ـــامی کش ـــات اس ـــازمان تبلیغ س
گفـــت: مـــا دراســـتان هـــای مختلـــف کشـــور بـــا 
ایـــن  و  می کنیـــم  دیـــدار  متعـــددی  علمـــای 
ــیر  ــه در مسـ ــا و اندیشـــمندانی کـ ــا علمـ ــدار بـ دیـ
اندیشـــه پیامبـــر گرامـــی اســـام )ص( قـــدم بـــر 
ـــم مـــی شـــماریم. ـــک فرصـــت مغتن ـــد را ی مـــی دارن
ـــق  ـــا خل ـــر کج ـــزود: ه ـــان اف ـــام حاتمی حجت االس
عظیـــم پیامبـــر)ص( در وجـــود افـــراد دیگـــر هـــم 
بـــوده، موجـــب رشـــد و تعالـــی جامعـــه شـــده اســـت.
ـــی  ـــرش قرآن ـــدار نگ ـــه پرچم ـــی ک ـــت: علمای وی گف
ــت  ــب تقویـ ــتند، موجـ ــجام هسـ ــدت و انسـ وحـ
انســـجام در ســـطح جامعـــه مـــی گردند.امـــام 
ـــر  ـــت: اگ ـــز گف ـــدیه نی ـــنت شهراس ـــل س ـــه اه جمع
شـــخصی دارای تقـــوای حقیقـــی و قرآنـــی باشـــد 
ـــل ا...  ـــه حب ـــک ب ـــدت و تمس ـــیر وح ـــا در مس قطع

قـــدم برخواهـــد داشـــت. 
ــات  ــفانه اتفاقـ ــزود: متأسـ ــی افـ ــوی عبداللهـ مولـ

ـــران  ـــات ســـخت و جب ـــای اســـام ضرب ـــروز در دنی ام
ناپذیـــری بـــر پیکـــره اســـام وارد کـــرده اســـت. 

ـــای  ـــک ه ـــت گروه ـــور و پس ـــات ک ـــت: اقدام وی گف
تکفیـــری ماننـــد داعـــش برعکـــس آیـــات قـــرآن 

کریـــم اســـت و آنهـــا اشـــداء علـــی المومنیـــن و 
ـــد.وی افـــزود: علمـــای  ـــار شـــده ان ـــی الکف رحمـــاء عل
ـــم از شـــیعه و ســـنی در حـــد  ـــان اع شهرســـتان درمی
ـــاش  ـــه ت ـــظ وحـــدت درجامع ـــوان در ایجـــاد و حف ت

می کننـــد و ایـــن را بـــه  عنـــوان یـــک واجـــب 
دینـــی برخـــود الزم مـــی داننـــد.

کل  اداره  سرپرســـت  دیـــدار  ایـــن  ابتـــدای  در 
تبلیغـــات اســـامی خراســـان جنوبـــی گفـــت: 
ـــر  ـــود300 کیلومت ـــا وج ـــی ب ـــان جنوب ـــتان خراس اس
مـــرز مشـــترک بـــا کشـــور بـــی ثبـــات افغانســـتان 
و وجـــود قومیـــت هـــای مختلـــف در اســـتان 
از جملـــه فـــارس، بلـــوچ و عـــرب، یکـــی از امـــن 
ـــام  ـــت. حجت االس ـــور اس ـــای کش ـــتان ه ـــن اس تری
ـــاخص  ـــای ش ـــه علم ـــی ک ـــه داد: وحدت ـــی ادام رضائ
ایـــن منطقـــه مـــردم را بـــه آن دعـــوت می کننـــد 
وحـــدت قلبـــی و عملـــی اســـت کـــه باعـــث 
شـــده مـــردم ایـــن خطـــه اعـــم از شـــیعه و ســـنی 
دلســـوزانه و معتقدانـــه بـــا نظـــام جمهـــوری 
ــی  ــاب همراهـ ــم انقـ ــری معظـ ــامی و رهبـ اسـ
داشـــته باشند.شـــایان ذکـــر اســـت در ایـــن دیـــدار 
ــس  ــی رئیـ ــادی نودهـ ــد هـ ــام محمـ حجت االسـ
اداره تبلیغـــات اســـامی شهرســـتان درمیـــان و 
احمـــد فنـــودی کارشـــناس ادیـــان ومذاهـــب اداره 
کل تبلیغـــات اســـامی خراســـان جنوبـــی نیـــز 

ــتند. ــور داشـ حضـ

نگاهی به منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه

ــه شــماره 284شــورايعالي  ــر اســاس آگهــي رســمي مصوب ــان و سربیشــه ب ــه درمي منطق
حفاظــت محيــط زيســت مــورخ 86/11/12 بــه عنــوان منطقــه حفاظــت شــده معرفــي شــد.

 وسعت: 79311 هكتار
زیستگاه: کوهستانی

جاذبــه هــاي گردشــگری : عکاســی طبیعــت و حیــات وحــش، زمیــن شناســی، 
باســتان شناســی)قلعه باســتاني حســن صبــاح و چنــار هــزار ســاله دوشــنگان(، مطالعــات 

اکولوزیکــی و بیولوژیکــی، آب معدنــی، آبشــار
ایــن منطقــه در 68 کیلومتــری شــرق شهرســتان بیرجنــد و در 5 کیلومتــری شــمال 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــتان سربیش شهرس
ــی : ســیمای عمومــی منطقــه کوهســتانی بــا صخــره هــای مرتفــع  ســیمای عموم
ــواره هــای  و دره هــای عمیــق و تپــه ماهورهــای پرشــیب اســت. وجــود تنگــه هــا و دی
فــراوان در منطقــه باعــث بــه وجــود آمــدن پناهــگاه هــای متعــددی بــرای انــواع جانــوران 

شــده اســت.
آب و هــوای منطقــه گــرم و خشــک اســت کــه در ارتفاعــات بــه آب و هــوای معتــدل و 
نیمــه خشــک تغییــر مــی یابــد. در زمســتان حتــی شــاهد بــارش بــرف در ایــن ارتفاعــات 
هســتیم. بیشــترین ارتفــاع در منطقــه در حــدود 2800 متــر اســت کــه در رشــته کوهــی بــا 

جهــت شــمال غربــی- جنــوب شــرقی در میانــه منطقــه قــرار دارد.
تعــدادی چشــمه و قنــات و چنــد جویبــار فصلــی و دائمــی آب موردنیــاز منطقــه را فراهــم 

مــی کنــد. 
ــدان  ــده ای از اعصــار یخبن ــه بازمان ــه ک ــی: پوشــش گیاهــی منطق ــش گیاه پوش
ــه و نواحــی کوهســتانی افغانســتان  ــه آســیای میان ــادی ب ــوده و شــباهت زی گذشــته ب

ــر اســت:  ــواع زی دارد شــامل ان
درمنــه، انواعــی از گــون، چوبــک، کاه میرحســن، ریــش بــز، اســپند وحشــی، گــز، 
خارشــتر، خرگوشــک)گل ماهــور(، آویشــن، چــای کوهــی، کاهــوی وحشــی، مریــم گلــی، 

ــی. ــترن وحش ــد، نس ــا، بی ــش، کم ــچ، کاروان ک ــه، قی ــدم، تلخ ــکرتیغال، گل گن ش
ــتانداران: قــوچ و میــش، گربــه پــاالس، گــرگ، روبــاه معمولــی، کفتــار، زرده بــر،  پس
شــغال، خرگــوش، پایــکا، تشــی، خارپشــت برانــت، خارپشــت گــوش بلنــد، گربــه وحشــی، 
ــی، هامســتر خاکســتری،  ــزرگ، جــرد ایران ــل ب ــای کوچــک، جربی ــزرگ، دوپ پامســواکی ب

خفــاش گــوش پلیکانــی، خفــاش بــال بلنــد.
پرنــدگان: عقــاب طایــی، دال، همــا، کرکــس مصــری، دلیجــه، کبــک، تیهــو، عقــاب 
ــی،  ــورک کوه ــی، بادخ ــوار معمول ــک، زنبورخ ــد کوچ ــوف، جغ ــاه ب ــتو، ش ــرادر، پرس دوب
ســنگ چشــم خاکســتری، صعــوه ابــرو ســفید، چــکاوک ســیاه، چکچــک ســیاه،  شــکم 
ســفید، چــک، سســک جنبــان، ســهره پیشــانی ســرخ، کمرکولــی  بــزرگ، ســهره معمولــی، 

ســهره صورتــی، گنجشــک درختــی، گنجشــک خاکــی، غــراب، کاغ نــوک ســرخ.
خزنــدگان: آگامــای صخــره ای پولــک ریــز، گکــوی عنکبوتــی تیکولســکی، ســالینای 
دم دراز ایرانــی، اســکنیک اشــنایدر، ارمیــاس ایرانــی، گکــوی دم زبــر، شــترمار، مــار 

ــی ــت افغان ــری، الک پش جعف
غ خاوری، قورباغه مردابی    دوزیستان: وز

در دیدار مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسالمی کشور با امام جمعه اهل سنت اسدیه مطرح شد:

علمای شهرستان درمیان ایجاد وحدت را واجب دینی می دانند
محیط زیست
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خراسان جنوبی آمادگی 
کامل برای احیای دوباره 
کارخانه قند قهستان دارد

خرب

کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
بــا  مــرداد   24 جنوبــی  خراســان  اســتان 
حضــور مســئوالن و جمعــی از ســهامداران 
قنــد  کارخانــه  جدیــد  ســرمایه گذاران  و 
قهســتان بــرای رفــع موانــع و مشــکات 
پیــش روی راه انــدازی مجــدد ایــن صنعــت 
اســتان برگــزار شــد. معــاون هماهنگــی امــور 
اســتانداری  منابــع  توســعه  و  اقتصــادی 
خراســان جنوبــی در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر 
ــرای ایجــاد  ــی ب ــه و فرصت اینکــه از هــر روزن
امیــدواری و اشــتغال در اســتان اســتفاده می 
کنیــم، اظهــار داشــت: اجــرای سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی نیــاز بــه تحــرک و پویایــی 

مــردم و مســئوالن و ســرمایه داران دارد.
ــا بیــان اینکــه  بــی بــی عصمــت ســرفرازی ب
و  مســئوالن  تمــام  جنوبــی  خراســان  در 
همــراه  و  کنــار  در  اجرایــی  دســتگاه های 
بایــد  افــزود:  هســتند،  گــذاران  ســرمایه 
مباحــث حقوقــی کارخانــه قنــد قهســتان 
پیگیــری و حــل شــود تا اعتمادســازی شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه اســتان آمادگــی کامل 
را بــرای احیــای دوبــاره کارخانــه قند قهســتان 
ــع  ــات رف ــام ابهام ــد تم ــرد: بای ــان ک دارد، بی
ــدد  ــتان مج ــد قهس ــه قن ــر کارخان ــا تدبی و ب
ــت،  ــازمان صنع ــس س ــود. رئی ــدازی ش راه ان
معــدن و تجــارت خراســان جنوبی نیــز بــا 
ــرای حــل  ــان اینکــه جلســات متعــددی ب بی
مشــکات کارخانــه قنــد قهســتان برگــزار 
شــده اســت، گفــت: نیــاز اســت دســتگاه های 
اجرایــی و بانک هــا همراهــی کننــد تــا ایــن 
داوود  شــود.  راه انــدازی  مجــدد  کارخانــه 
شــهرکی بــا بیــان اینکــه بــرای کارخانــه قنــد 
قهســتان بــه دنبــال جــذب ســرمایه گذار 
مقــرر  جلســه  ایــن  در  افــزود:  هســتیم، 
ــد و  ــذاران جدی ــرمایه گ ــوه ورود س ــد نح ش
ســهامداران تعییــن تکلیــف شــود و یــک 
ــد بیســتون  ــا قن ــا ب مــاه فرصــت داده شــد ت
ــارکت و  ــد مش ــج فراین ــد و نتای ــره کنن مذاک
ســرمایه گذاری را بــه کارگــروه اعــام کننــد تــا 
تصمیــم گیــری نهایــی شــود.  وی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه بایــد مشــکات کارخانــه قنــد 
ــه صــورت ریشــه ای حــل شــود،  قهســتان ب
ــتمرار  ــاهد اس ــورت ش ــن ص ــه داد: در ای ادام
ــرای دوره 10  ــل ب ــه حداق ــن کارخان ــد ای تولی
ــن جلســه   ــه ای ــود. در ادام ــم ب ســاله خواهی
خصوصــی  ســرمایه گذاری  تیــم  مســئول 
گفــت: مهمتریــن مشــکل ایــن کارخانــه ورود 

ــت. ــرمایه اس ــد و س ــدر قن چغن
ــه اینکــه ایــن تیــم ســرمایه  ــا اشــاره ب وی ب
ــرزمینی را  ــد فراس ــدر قن ــت چغن ــذار کاش گ
ــا واردات آن را  ــرده و ســال گذشــته ب اجــرا ک
ــه داده  ــت حیدری ــد ترب ــه قن ــل کارخان تحوی
اســت، بیــان کــرد: ایــن تیــم توانایی ســرمایه 
گــذاری 30 میلیــارد تومانــی بــرای ایــن 
ــد  ــن چغندرقن ــزار ت ــد 35 ه ــه و تولی کارخان
و خریــد 15 هــزار تــن از کشــاورزان را دارد.

درمیان امروز- دهقانی

درمیان امروز – ســـبزه کار
)ره(  خمینـــی  امـــام  امـــداد  کمیتـــه  مدیـــر 
درمیـــان گفـــت: امســـال 55 طـــرح اشـــتغال 
ـــال  ـــارد ری ـــش میلی ـــش از ش ـــار بی ـــا اعتب ـــی ب زای
در جهـــت توانمندســـازی خانـــواده هـــای تحـــت 
حمایـــت در شهرســـتان درمیـــان اجرایـــی شـــده 
ـــان  ـــا درمی ـــور  در گفتگـــو ب ـــری پ اســـت.احمد بصی
ــن  ــی ایـ ــالت اصلـ ــه رسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــروز بـ امـ
ــا  ــان بـ ــازی مددجویـ ــت توانمندسـ ــاد در جهـ نهـ
حفـــظ کرامـــت انســـانی و عـــزت خانـــواده هـــای 
تحـــت حمایـــت اســـت، افـــزود: ایجـــاد اشـــتغال 
ــب  ــت موجـ ــت حمایـ ــان تحـ ــن مددجویـ در بیـ
ایجـــاد انگیـــزه و افزایـــش روحیـــه اعتمـــاد بـــه 
ــا و  ــواده هـ ــن خانـ ــاوری در بیـ ــس و خودبـ نفـ
خـــروج آن هـــا از چرخـــه حمایـــت مـــی شـــود. 
وی اضافـــه کـــرد: فراهـــم کـــردن امکانـــات الزم 
ـــتقال  ـــازی،خوداتکایی، اس ـــور توانمندس ـــه منظ ب
اقتصـــادی افـــراد و خانـــواده هـــای نیازمنـــد 
از طریـــق استعدادســـنجی، مهـــارت آمـــوزی، 
ایجـــاد اشـــتغال، آمـــوزش هـــای فنـــی و حرفـــه 
ـــه  ـــن برنام ـــتغال از مهمتری ـــای وام اش ای و اعط
هـــای کمیتـــه امـــداد اســـت.  بصیـــری پـــور 
بـــا بیـــان اینکـــه اشـــتغال پایـــدار زمینـــه ســـاز 
ـــی  ـــت م ـــت حمای ـــای تح ـــازی خانواره توانمندس
ـــارد و  ـــته 22 میلی ـــال گذش ـــی س ـــزود: ط ـــود، اف ش
ـــه 212  ـــتغال ب ـــهیات اش ـــال تس ـــون ری 825 میلی
ـــه 7  ـــده ک ـــت ش ـــت پرداخ ـــت حمای ـــواده تح خان
میلیـــارد و 225میلیـــون ریـــال از محـــل منابـــع 
امـــداد و بیـــش از 15 میلیـــارد و 600 میلیـــون 
ـــرض الحســـنه بانکـــی  ـــال از محـــل تســـهیات ق ری
پرداخـــت شـــده اســـت. وی گفـــت: طـــی ســـال 

گذشـــته بـــا همـــکاری اداره فنـــی و حرفـــه ای و 
آموزشـــکاه هـــای آزاد زمینـــه آمـــوزش مهـــارت 
ـــرای  ـــوزی ب ـــه آم ـــه ای و حرف ـــی و حرف ـــای فن ه
ـــت. وی  ـــده اس ـــم ش ـــان فراه ـــر از مددجوی 671 نف
ـــراز و نشـــیب هـــای  ـــا ف ـــرش ب ـــدات ف ـــزود: تولی اف
ـــداد  ـــع و تع ـــر مرب ـــراژ 1057 مت ـــه مت ـــون ب گوناگ
ـــون  ـــارد و 282 میلی ـــه ارزش 5 میلی ـــه ب 222 تخت
ـــه  ـــه ب ـــواد اولی ـــر م ـــس از کس ـــی و پ ـــال ارزیاب ری

حســـاب مددجویـــان واریـــز شـــده اســـت.

جمع آوری 145 میلیون ریال زکات 
در درمیان

)ره(  خمینـــی  امـــام  امـــداد  کمیتـــه  مدیـــر 
ماهـــه   4 طـــی  درمیـــان گفـــت:  شهرســـتان 
ـــزار  ـــون و 600 ه ـــغ 144 میلی ـــال مبل ـــدای امس ابت
ــع آوری  ــتان زکات جمـ ــطح شهرسـ ــال در سـ ریـ

ــت. ــده اسـ شـ
بصیـــری پـــور افـــزود: همچنیـــن از ابتـــدای 
ـــا  ـــن نهاده ـــوی ای ـــرح از س ـــداد 45 ط ـــال تع امس
میلیـــون   488 مبلـــغ  و  اجـــرا  شهرســـتان  در 
تومـــان اعتبـــار هزینـــه شـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــفرهای  ـــه س ـــداد ب ـــه ام ـــان کمیت ـــزام مددجوی اع
ـــاری  ـــاه ج ـــت: در مردادم ـــیاحتی گف ـــی و س زیارت
200 نفـــر از اهـــل ســـنت )مـــادر و دختـــر( در 
ــر  ــد و 100 نفـ ــرکت کردنـ ــد شـ ــای بیرجنـ اردوهـ
ــر  ــوی دختـ ــر مددجـ ــان ، 10 نفـ ــه اصفهـ ــر بـ پسـ
ــهد و 10  ــه مشـ ــر بـ ــر دختـ ــیراز ، 38 نفـ ــه شـ بـ
ــدند.وی  ــزام شـ ــدران اعـ ــه مازنـ ــر بـ ــر دختـ نفـ
همچنیـــن از اعـــزام 38 نفـــر مـــادر و دختـــر بـــه 
ــر  ــاه و 10 پسـ ــهریور مـ ــخ 13 شـ ــهد در تاریـ مشـ
ـــاه  ـــهریور م ـــخ 24 ش ـــهد در تاری ـــه مش ـــجو ب دانش

خبـــر داد و گفـــت: ســـهمیه ســـال 96 کمیتـــه 
امـــداد درمیـــان در قالـــب طـــرح شـــوق زیـــارت 
ــه  ــور همچنیـــن بـ ــد.بصیری پـ ــر می باشـ 500 نفـ
ـــام،  ـــه اطع ـــف از جمل ـــای مختل ـــرح ه ـــرای ط اج
ـــارک  ـــاه مب ـــی در م ـــبد غذای ـــدای س ـــاری و اه افط
ـــه در  ـــن رابط ـــزود: در ای ـــرد و اف ـــاره ک ـــان اش رمض
ســـال 95 مبلـــغ 429 میلیـــون ریـــال و در ســـال 
جـــاری یـــک میلیـــارد و 363 میلیـــون ریـــال در 
ــد  ــه رشـ ــد کـ ــه شـ ــان هزینـ ــارک رمضـ ــاه مبـ مـ
ـــب  ـــتان را کس ـــه دوم اس ـــدی دارد و رتب 218 درص
کردیـــم.وی از توزیـــع 596 ســـبد غذایـــی و 2 

هـــزار و 636 پـــرس غـــذا در بیـــن 790 خانـــواده 
ــر  ــان خبـ ــداد درمیـ ــه امـ ــت کمیتـ ــت حمایـ تحـ
داد و گفـــت: همچنیـــن 321 عـــدد پنکـــه بـــه 
ــن  ــان بیـ ــزار تومـ ــون و 400 هـ ــغ 32 میلیـ مبلـ
مـــدد جویـــان تحـــت حمایـــت توزیـــع شـــد. 
وی افـــزود: همچنیـــن در هفتـــه گذشـــته اردوی 
آشـــنایی بـــا مشـــاغل و امـــور فرهنگـــی بـــه 
ـــل  ـــران اه ـــادران و دخت ـــر از م ـــت نف ـــداد دویس تع
ســـنت تحـــت حمایـــت کمیتـــه امـــداد درمیـــان 
بـــه مـــدت چهـــار روز در اردوگاه یـــادگاران امـــام 

بیرجنـــد برگـــزار شـــد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( درمیان خبر داد: 

ایجاد 55 طرح اشتغالزایی با 6 میلیارد ریال اعتبار

30 مرداد   -   28ذی القعده 1438   -   21 آگوست 2017



6

اعتماد حداکثری مجلس 
به کابینه دوازدهم

جریمه 9 هزار میلیارد ریالی جنایت آمریکا در ایران

سـخنگوی قـوه قضاییه گفـت: در رابطه با شـکایت بیش از 18 نفر 
از خانـواده هـای ایرانـی کـه از بمباران شـیمیایی در ایـران صدمه 
دیدنـد از دولـت امریـکا و کشـورهای غربـی حکـم صـادر شـده و 
مجـازات نقـدی بـه مبلـغ 9 هـزار و 303 میلیـارد ریـال تعییـن 
شـده اسـت.به گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما، حجـت االسـام 
والمسـلمین محسـنی اژه ای در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص 
اقدامـات قـوه قضاییـه در قبـال جنایـات امریـکا افـزود: چـه قوه 
قضاییـه، چـه قـوه مجریـه و دسـتگاههای مختلـف آنگونـه کـه 
شایسـته و بایسـته بـوده اسـت نسـبت بـه جنایـات امریـکا چـه 
قبـل از انقـاب و پـس از انقـاب در دوران دفـاع مقـدس و حتی 
اکنـون کـه در سـالگرد کودتـای 28 مـرداد قـرار داریـم تا بـه امروز 
جنایاتـی کـه امریـکا نسـبت بـه مردم ایـران رواداشـته انـد اقدام 
نکـرده ایـم.وی گفـت: متاسـفانه چـه در محاکـم داخلـی و چـه 
آنهایـی کـه در صاحیـت مجامـع بیـن المللی مراکـز حقوقی بین 
المللـی اقدامـات شایسـته ای را به کار نبسـته ایـم و خیلی بیش 
از ایـن بایـد تاش می کردیـم و جرایم امریکا و برخی کشـورهای 
غربـی در دوره هـای مختلـف کـه علیه افـراد و کشـورمان کرده اند 

بیـش از اقدامـات مـا تاکنـون بـوده است.سـخنگوی قوه قضاییه افـزود: البته اقداماتی هم انجام شـده اسـت و قوه قضاییـه در رابطه 
بـا تعقیـب امـور بیـن المللـی بـا همـکاری وزارت امورخارجـه و دولـت پیوسـته در سـنوات مختلـف فعالیت هـای زیادی انجـام داده 

اسـت کـه از فرصـت ایـن نشسـت خارج اسـت.
محسـنی اژه ای گفـت: البتـه از اقدامـات اخیـر قـوه قضاییـه مـی تـوان بـه رسـیدگی بـه پرونـده افـرادی کـه در جریـان انقـاب ترور، 
مصـدوم و معلـول شـده انـد در دسـتور کار خود قرار داده اسـت و شـکایت از افرادی که توسـط امریکا و کشـورهای غربـی چه در داخل 
کشـور و چـه در کشـورهای منطقـه و خـود امریـکا تجهیـز نظامـی و مالـی می شـدند در دسـتور کار خود قـرار داد  و در رابطه بـا 18 نفر 

افـرادی کـه بابـت بمباران شـیمیایی خسـارت دیـده اند جـزای نقدی صـادر کرد.
وی افـزود: ایـن افـراد شـامل شـهدا، مصدومان و بازماندگان آسـیب دیدگان بمباران شـیمیایی می شـوند کـه دادگاه در حکمی امریکا 

را بـه مبلـغ پرداخـت خسـارت بـه این افراد بـه مبلغ 9 هـزار و 303 میلیارد ریـال جریمه نقدی کرده اسـت.

بخشی از قانون رسیدگی به اموال مسئوالن اجرایی می شود
سـخنگوی قـوه قضاییـه گفت: بخشـی از قانون رسـیدگی به اموال مسـئوالن کـه مانعی برای اجرا نـدارد اکنون درحال اجراسـت.حجت 
االسـام والمسـلمین محسـنی اژه ای در پاسـخ به سـوال خبرنگاری که پرسـید قانون رسـیدگی به اموال مسـئوالن مصوب سـال 94 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام آیـا اجرایـی مـی شـود یـا معطـل آیین نامـه اجرایی اسـت؟ افـزود: ایـن قانون هـم اکنـون درحال 
اجراسـت و وزرا و کسـانی کـه شـامل مـاده یـک ایـن قانون می شـوند، این قانون دربـاره آنها اجرا می شـود و در این مدت که مسـئول 
بودنـد لیسـت امـوال خـود را دادنـد و بازهـم بایـد بدهنـد.وی گفـت: در مـاده دو ایـن قانـون بحـث وجـود دارد کـه یـک بحـث دربـاره 
ابهامـی اسـت کـه در خـود قانـون اسـت و یـک بحـث نیـز مربـوط بـه زیرسـاخت های ایـن قانـون و درباره کسـانی اسـت که مشـمول 
مـاده مـی شـوند کـه در واقـع بـه خاطـر ایـن ابهامـات بخشـی از ایـن قانـون اجرایی نمی شـود و معطـل آیین نامـه اجرایی هسـتیم.
محسـنی اژه ای همچنیـن در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاری کـه پرسـید تشـکیل کمیته رفع حصر توسـط فراکسـیون امیـد در صورت به 
نتیجـه رسـیدن آیـا قـوه قضاییـه آمادگـی تشـکیل دادگاه را دارد کـه محسـنی اژه ای پاسـخ داد: مـن بـه این سـوال پاسـخ داده ام اما 
تـا زمانـی کـه مصوبـه شـورا برقـرار اسـت شـرایط بـه همین منـوال باقی اسـت و هر وقت مصوبه شـورا برداشـته شـود قـوه قضاییه به 

وظیفـه خـود عمل مـی کند.

سه نفر در پرونده توهین به رئیس جمهور تفهیم اتهام شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده توهین به رئیس جمهور سه نفر تفهیم اتهام شدند.

محسـنی اژه ای در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاری کـه پرسـید وضع رسـیدگی بـه پرونده توهیـن کنندگان بـه رئیس جمهـور در روز قدس 
بـه کجـا رسـید افـزود: آن تعـداد کـه توانسـتند افـرادی را شناسـایی و بـه دادسـتانی معرفـی کننـد از هفت نفر تحقیق شـد که سـه نفر 
تفهیـم اتهـام شـدند و مابقـی هنـوز تفهیـم اتهام نشـدند.وی گفت: البته از آنها تحقیق شـده و تصاویـر ، بازبینی می شـود تا اتهامات 
بـه درسـتی تاییـد شود.سـخنگوی قـوه قضاییـه افـزود: بـه هر حـال پرونده در دادسـرا مفتوح اسـت و نسـبت به سـه نفر تفهیـم اتهام 

شـده است.سـخنگوی قـوه قضاییـه گفت :  اعسـار فرد بایـد به دادگاه ثابت شـود.

حجت االسـام »حسـن روحانی« رییـس جمهوری در 
دومیـن تجربـه ارائـه فهرسـت وزیـران پیشـنهادی بـه 
مجلـس شـورای اسـامی، بـه نسـبِت دولـت یازدهـم 
بـرای  اعتمـاد  رای  در کسـب  را  چالشـی  فراینـد کـم 
اعضـای کابینـه دوازدهم پیمـود و نماینـدگان مجلس 

بـا رای باالیـی گزینـه هـای روحانـی را تاییـد کردنـد.
بـه گـزارش ایرنـا، دیـروز )بیسـت و نهـم مردادمـاه(، 
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی پـس از بحـث و 
بررسـی هـای بسـیار در پنـج روز گذشـته، بـه وزیـران 
پیشـنهادی روحانـی بـرای کابینـه دوازدهـم )بـه جـز 
وزیـر علـوم ، تحقیقـات و فنـاوری کـه هنـوز معرفـی 
رای مثبـت  اسـتثنای یـک گزینـه  بـه  اسـت(  نشـده 
دادنـد و بـه ایـن ترتیـب دولـت رسـما کار خـود را آغاز 

. کرد
ا...  از میـان 17 وزیـر پیشـنهادی روحانـی، »حبیـب 
بیطـرف« گزینـه وزارت نیـرو از میـان 288 رای اخـذ 
شـده نتوانسـت نصـف بـه عـاوه یـک رای موافـق را 
بـه دسـت آورد و بـا کسـب تنهـا 133 رای از ورود بـه 

کابینـه بـاز مانـد.
16 چهـره دیگـر اما توانسـتند رای اکثریت نمایندگان را 
بـه دسـت آورند. در ایـن میان، 12 وزیر با کسـب بیش 
از 200 رای در جایـگاه سـکاندار وزارتخانـه هـای دولـت 
دوازدهـم قـرار گرفتنـد. امیرسـرتیپ »امیـر حاتمـی« 
گزینه پیشـنهادی بـرای وزارت دفاع با کسـب 261 رای 
در میـان فهرسـت وزرای دولـت دوازدهم با بیشـترین 
اقبـال از سـوی نماینـدگان مواجـه بـود و پـس از وی 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، وزیـر  وزیـران 
اطاعـات و کشـور بـه ترتیـب بـا 253، 252 و 250 رای 
دریافـت  نماینـدگان  سـوی  از  را  موافقـت  بیشـترین 

داشتند.
آمـار دیگـر در ایـن زمینـه واریـز بیشـترین رای ممتنع 
بـه  رای(   120( مخالـف  رای  بیشـترین  و  رای(   26(
ترتیـب بـه حسـاب وزیران امـور خارجـه و ارتباطات و 

فنـاوری اطاعـات بـود.
در میـان وزیـران دولـت دوازدهـم چهـره هایـی بودنـد 
وزارتخانـه  همـان  بـرای  نیـز  یازدهـم  دوره  در  کـه 
پیشـنهاد شـدند. در میـان ایـن وزیـران 6 وزیـر یعنـی 
»سـیدمحمود علـوی«، »محمدجـواد ظریـف«، »علـی 
ربیعـی«، »عبـاس آخونـدی«، »بیژن نامـدار زنگنه« و 

»مسـعود سـلطانی فر« وزیران اطاعـات، امور خارجه، 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، راه و شهرسـازی، نفت و 
ورزش توانسـتند بـر شـمار آرای موافق خـود بیافزایند. 
نکتـه قابـل تامـل اینکـه سـلطانی فر نتوانسـته بـود از 
مجلـس نهـم برای ورود بـه دولت یازدهـم رای اعتماد 

دریافـت دارد.
عـاوه بـر سـلطانی فـر در دوره پیشـین، »محمدعلـی 
نجفـی« کـه تنهـا یک رای بـا وزارت آمـوزش و پرورش 
فاصلـه داشـت )142 رای موافـق از مجمـوع 284 رای 
اخـذ شـده( از ورود بـه کابینـه بـاز مانـد. دیگـر گزینـه 
پیشـنهادی دولـت یازدهـم »جعفر میلی منفـرد« برای 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـود کـه بـا کسـب 
105 رای موافـق بـا کمتریـن اقبـال روبرو شـد. در دوره 
کنونـی اما »سـیدمحمد بطحایی« بـا 238 رای موافق 

تنهـا 35 مخالف داشـت.
نیـا«  طیـب  »علـی  یازدهـم  دوره  در  حـال،  ایـن  بـا 
رای، »حمیـد  بـا 274  دارایـی  و  اقتصـاد  امـور  وزیـر 
چیت چیـان« وزیـر نیـرو با 272 رای، سـردار »حسـین 
دهقـان« وزیـر دفاع با 269 رای و »سـید حسـن قاضی 
زاده هاشـمی« وزیـر بهداشـت بـا 260 رای بیشـترین 

آرای موافـق را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
آذری  »محمدجـواد  شـد،  گفتـه  آنچـه  بـر  عـاوه 
جهرمـی« وزیـر پیشـنهادی ارتباطـات در مقایسـه بـا 

218 رای »محمـود واعظـی« 66 رای کمتـر بـه دسـت 
آورد. شـمار آرای موافـق علوی، ظریـف، ربیعی، قاضی 
فضلـی،  رحمانـی  آخونـدی،  حجتـی،  هاشـمی،  زاده 
زنگنـه و سـلطانی فـر کـه در دوره پیشـین بـه ترتیـب 
207، 232، 163، 260، 177، 159، 256، 166 و 117 رای 
بـود در دولـت دوازدهم بـه ترتیب بـه 252، 236، 191، 

253، 164، 188، 250، 230 و 225 رای رسـید.
در دوره دوازدهـم »مسـعود کرباسـیان« در مقایسـه بـا 
274 رای طیـب نیـا، 240 رای را بـرای وزارت اقتصـاد 
و امـور دارایـی کسـب کـرد. در دوره یازدهـم نمایندگان 
وزیـر  پورمحمـدی«  »مصطفـی  االسـام  حجـت  بـه 
آرای  آنکـه  دادنـد حـال  موافـق  رای   201 دادگسـتری 

موافـق »سـیدعلیرضا آوایـی« بـه 244 رای رسـید.
حاتمـی  امیـر  دهقـان،  سـردار  رای   269 مقایسـه  در 
آورد.  دسـت  بـه  رای   261 شـد  اشـاره  همچنـان کـه 
و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  نعمـت زاده«  »محمدرضـا 
در  موافـق گرفـت  رای   199 نهـم  از مجلـس  تجـارت 
حالـی کـه »محمـد شـریعتمداری« بـرای این ِسـمت 
»علـی  یازدهـم  دوره  در  اخـذ کـرد.  مثبـت  رای   241
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  بـه  رای   234 بـا  جنتـی« 
صالحـی«  »سـیدعباس  آنکـه  حـال  رسـید  اسـامی 
242 رای موافـق بـه دسـت آورد. همچنیـن بیطـرف 
در مقایسـه بـا چیـت چیـان بـرای وزارت نیـرو 139 

رای کمتـر کسـب کـرد. نگاهـی تطبیقـی بـه وضعیت 
بـه گزینـه  نهـم و دهـم  اعتمـاد مجلـس هـای  رای 
هـای پیشـنهادی بـرای وزارت در دوره هـای اجرایـی 
ضریـب  افزایـش  از  نشـان  دوازدهـم  و  یازدهـم 
اعتمـاد نماینـدگان بـه چهـره هـای مـورد نظـر رییس 
جمهـوری دارد. در دوره پیشـین شـاهد بودیم وزیران 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و نیـز راه و شهرسـازی 
کـه در مجلـس نهـم بـا برتـری نسـبتا شـکننده آرای 
موافـق بـر مخالـف، بـه دولـت راه یافتنـد، ایـن بـار 
توانسـتند بـا گام هـای محکمتـری پـا بـه وزارتخانـه 
هـای تحـت مدیریت خـود بگذارند. نکته دیگـر اینکه 
در شـمار آرای موافـق وزیـران نفت و ورزش، جهشـی 

64 تـا 108 عـددی صـورت گرفـت.
دولـت نخسـِت روحانـی در ادامه برای معرفی و کسـب 
رای اعتمـاد بـرای وزیـران علـوم و ورزش بـا چالـش 
هایـی نسـبتا جـدی مواجه شـد و نماینـدگان مخالف، 
اسـتیضاح هـای متعـددی را بـرای برکنـاری وزیـران 
دولـت یازدهـم ترتیـب دادند اما با بررسـی جلسـه رای 
اعتمـاد دیـروز، وضعیـت کنونـی مجلـس و گسـترش 
رود چهـره  انتظـار مـی  قـوه  همـکاری هـا میـان دو 
هـای پیشـنهادی بـرای تصـدی وزارتخانـه هـای علوم 
و نیـرو بـا موانـع به مراتـب کمتری در مقایسـه با دوره 

پیشـین مواجه شـوند.

خربخرب
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شـــهردار طبـــس مســـینا از افتتـــاح پـــروژه هـــای عملیـــات 
ـــر، جـــدول  گـــذاری، اجـــرای  ـــر ســـازی، آســـفالت معاب زی
آیلنـــد، سیســـتم روشـــنایی و جابجایـــی شـــبکه بـــرق  
بـــه مناســـبت هفتـــه دولـــت بـــا اعتبـــاری بالـــغ بـــر 
11میلیـــارد و 841 میلیـــون ریـــال در ســـطح شـــهر 

طبـــس مســـینا خبـــر داد. 

به متراژ انجام عملیات آسفالت 

 35000 متر مربع

بـــا  اختصاصـــی  در گفتگـــوی  غامســـرور صالحـــی 
خوشـــبختانه  افـــزود:  امـــروز  درمیـــان  خبرنـــگار 
ــع)  ــر مربـ ــراژ 35000 متـ ــه متـ ــفالت بـ ــات آسـ عملیـ
در بلـــوار وحـــدت و خیابـــان هـــای احمـــدزاده غربـــی، 
ـــن  ـــی اب ـــجد عل ـــه مس ـــظ کوچ ـــه، حاف ـــای ابوحنیف انته
ـــده  ـــام ش ـــم( انج ـــر اعظ ـــام، پیامب ـــب)ع(، خی ـــی طال اب

اســـت.

انجام3000متر عملیات جدول گذاری

وی در ادامـــه اعـــام کـــرد: عملیـــات جـــدول گـــذاری 
خیابان های)ســـعدی،  در  3000متـــر  متـــراژ  بـــه 
ـــان،  ـــی، 13آب ـــدزاده غرب ـــهید احم ـــه، ش ـــای ابوحنیف انته
معلم،کشـــاورز، عشـــایر و امـــام خمینـــی)ره( 6-4-2(    
ـــع در  ـــر مرب ـــراژ 25000 مت ـــه مت ـــازی ب ـــات زیرس و عملی

خیابان های)پیامبراعظـــم، انتهـــای پرســـتار، شـــهید 
ـــن  ـــی اب ـــجد عل ـــب مس ـــاورز، جن ـــی، کش ـــدزاده غرب احم

ابیطالـــب )ع( انجـــام گرفتـــه اســـت. 
ــا  ــن پروژهـ ــرداری ایـ ــره بـ ــا بهـ ــرد: بـ ــح کـ وی تصریـ
عبـــور و مـــرور بهبـــود مـــی یابـــد و مشـــکل هدایـــت 
ــع  ــهر مرتفـ ــم شـ ــمت اعظـ ــطحی در قسـ ــای سـ آب هـ

خواهـــد شـــد. 

اجرای آیلند بلوار وحدت  

به متراژ 3000 متر

ــدت   ــوار وحـ ــد بلـ ــرای آیلنـ ــت: اجـ ــن گفـ وی همچنیـ

ــتم  ــرای سیسـ ــد و اجـ ــر و خریـ ــراژ 3000 متـ ــه متـ بـ
ــاری  ــبکه آبیـ ــرای شـ ــدت و اجـ ــوار وحـ ــنایی بلـ روشـ
ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــر ص ـــراژ 1500 مت ـــه مت ـــره ای ب قط

شـــهردار طبـــس مســـینا ادامـــه داد: خریـــد و اجـــرای 
جابجایـــی 30 عـــدد تیـــر بـــرق در خیابـــان هـــای 
معلـــم و 13 آبـــان و انتهـــای ابوحنیفـــه انجـــام شـــده 
ـــه  ـــاح و ب ـــت افتت ـــه دول ـــاءا... در هفت ـــه ان ش ـــت ک اس

ــید.  ــد رسـ ــره  رداری خواهـ بهـ
مناســـب  آســـفالت  افـــزود:  ادامـــه  در  صالحـــی 
خیابان هـــا و معابـــر شـــهر یکـــی از خواســـته های 
شـــهروندان از شـــهرداری اســـت، امـــا بعضـــی اوقـــات 
ــای مختلـــف  ــتگاه هـ ــاری دسـ ــه دلیـــل حفـ ــر بـ معابـ
)اداره گاز، آب وفاضـــاب شـــهری و مخابـــرات( دچـــار 

آســـیب مـــی شـــوند.

سرمایه  شهروندان،  رضایتمندی 

و تکیه گاهی برای شهرداری طبس مسینا

وی در خاتمـــه رضایتمنـــدی شـــهروندان را ســـرمایه 
و تکیـــه گاهـــی بـــرای شـــهرداری طبـــس مســـینا 
ــری از  ــا جلوگیـ ــود بـ ــی شـ ــاش مـ ــه تـ ــمرد کـ برشـ
ـــای  ـــاری ه ـــت حف ـــا و مدیری ـــی ج ـــای ب ـــده کاری ه کن
اجتنـــاب ناپذیـــر از تخریـــب آســـفالت خیابـــان هـــا و 

ــود. ــری شـ ــی جلوگیـ ــر عمومـ معابـ

شهردار طبس مسینا خبر داد:

افتتاح 6 پروژه با 12 میلیارد ریال اعتبار 
در هفته دولت
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هفته نامه درمیان امروز
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مریم حیدری
زیر نظر شورای سردبیری

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

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

تلفن : 32435700 - 056
نمابر : 32433048 - 056

شماره پیامک : 09905640315

افتخارات کشوری و استانی
*کســب مقام اول كشــوری در طراحی سؤاالت عربی پایه هشتم 

ــدارس  ــرit م ــی ب ــس مبتن ــر تدری ــای برت ــنواره الگوه ــوری جش ــام اول کش *مق
ــایری عش

*3 مقام اول کشــوری دانش آموزان عشایردرمســابقات حفظ قرآن کریم
*مقام دوم کشــوری در تولید محتوای الکترونیک درس کارآفرینی
*مقام دوم کشــوری فراخوان طراحی ســؤاالت درس زبان انگلیسی

*مقام ســوم کشوری در مســابقات غیر حضوری فرهنگی هنری-نقاشی
 it2 مقــام ســوم کشــوری درجشــنواره الگوهــای برتــر تدریــس مبتنــی بــر*

مــدارس عشــایری
ادبیــات  برتــر  الگوهــای  جشــنواره  ســیزدهمین  منتخــب کشــوری  *مقــام 

فارســی)1(
*مقام  برتر کشــوری درمســابقه فرهنگ و هنر )ایران من میراث من (

ــرم  ــت محت ــراز معاون ــوح تقدی ــت ل ــی و دریاف ــای قرآن ــت ه ــر فعالی ــام برت *مق
ــرورش  ــوزش وپ ــرم آم ــط مدیرمحت ــرورش توس ــوزش وپ ــرت وزارت آم ــرآن، عت ق

ــان ــتان درمی شهرس
ــوزان  ــش آم ــی دان ــا نویس ــی وخوان ــا نویس ــرح زیب ــتانی درط ــر اس ــام برت *مق

عشــایری
ــه  ــی ب ــس وراهیاب ــر تدری ــای برت ــنواره الگوه ــتانی درجش ــده اس ــام برگزی *5 مق

ــوری ــه کش مرحل
*کســب 2 مقــام برتــر اســتانی وراهیابــی بــه مرحلــه کشــوری در مســابقات علمــی 

–عملــی شــاخه فنــی وحرفــه ای
ــی –  ــابقات علم ــوری درمس ــه کش ــه مرحل ــی ب ــتانی وراهیاب ــر اس ــام برت *7 مق

ــردی کارب
*مقام برتر در برگزاری جشــنواره خیرین مدرسه ساز 

*مقام  برتر اســتانی  دربرگزاری جشــنواره خیرین مدرسه ساز ،
*مقام  برتر اســتانی نظارت وبازرســی درمیان شهرستان های استان

*40 مقام اول تاســوم اســتانی درمسابقات قرآن عترت ونماز دانش آموزی
*مقــام اول اســتانی در الگوهــای برتــر تدریــس بخــش غیــر حضــوری درس 

ــخ ــی و تاری ــت شناس زیس
*مقام اول استانی طرح درس روزانه و ساالنه درس ریاضی رشته علوم انسانی 

*مقام اول اســتانی در فراخوان تدریس عملی درس مطالعات اجتماعی
*مقام اول اســتانی تألیف درس آزاد مطالعات اجتماعی

*مقام اول اســتانی مســابقه زمین پاک )عکس( بخش فرهنگیان
*مقام اول اســتانی مســابقه زمین پاک )پوستر( بخش فرهنگیان
*مقام اول اســتانی مســابقات فرهنگی و هنری )رشته نماهنگ(

جمهــور  محتــرم  ریاســت  مهــر  پرســش  مســابقات  اســتانی  اول  *مقــام 
) یســی نو گ  با و (

*مقام اول اســتانی  مســابقات فرهنگی و هنری )رشته طراحی لباس( 
*مقام اول اســتانی ارزیابی فعالیت های هفته معرفی مشــاغل

ــظ  ــته حف ــاز فرهنگیان)رش ــرت و نم ــرآن، عت ــابقات ق ــتانی مس ــام اول اس *مق
ــزء( 10ج

*2 مقــام اول اســتانی جشــنواره ســفیران ســامت دانــش آموزی-روزنامــه 
ــواری دی

ــوزان عشــایر در  ــش آم ــه کشــوری دان ــه مرحل ــی ب ــام اول اســتانی و راهیاب *مق
ــی  ــی محل ــازی هــای بوم ــن دوره جشــنواره ب اولی

ــس  ــر تدری ــای برت ــوری الگوه ــه کش ــه مرحل ــی ب ــتانی و راهیاب ــام اول اس *مق
ــی  ــت بدن درس تربی

*مقــام اول اســتانی و راهیابــی بــه مرحلــه ی کشــوری مســابقات هنــری- زمینــه 
ی رســانه

*مقــام اول و دوم اســتانی درجشــنواره ســفیران ســامت دانــش آموزی-داســتان 
کوتــاه

*مقام اول و دوم اســتانی درجشــنواره طراحی سوال برترازکتاب کارآفرینی
*مقام دوم اســتانی در تهیه محتوای الکترونیک در فضای جئو جبرا

*مقام دوم استانی الگوهای برتر تدریس بخش غیرحضوری درس زیست شناسی
ــک  ــوری درس فیزی ــش حض ــس بخ ــر تدری ــای برت ــتانی الگوه ــام دوم اس *مق

ــی ــات فارس وادبی
*مقام دوم اســتانی در فراخوان مقاله نویسی

*مقام دوم اســتانی طرح درس نویســی مطالعات اجتماعی
*مقام دوم اســتانی مســابقه پوستر و دست سازه های کتاب شیمی

*مقام دوم اســتانی فراخوان مقاله اما و انشاء 
*مقام دوم اســتانی تولید محتوای الکترونیک علوم تجربی پایه هشــتم 

*مقام دوم اســتانی جشنواره درس پژوهی مقطع ابتدایی
*مقــام دوم اســتانی بــه کارگیــری حیطــه هــای شــناختی بلــوم در طراحــی 

ــؤاالت س
*مقام دوم اســتانی ، محور پژوهش جشــنواره نوجوان خوارزمی

*مقام دوم اســتانی مســابقهزمین پاک )عکس( بخش فرهنگیان
*مقام دوم اســتانی در مســابقات فرهنگی و هنری )رشته بازیگری( 

ــس      ــر تدری ــای برت ــوری الگوه ــه کش ــه مرحل ــی ب ــتانی و راهیاب ــام دوم اس *مق
ــی ــت بدن درس تربی

*مقام دوم اســتانی ارزیابی فعالیت های گروه مشاوره
*مقام دوم اســتانی در ارزیابی هفته بهداشت روان

*مقام دوم اســتانی جشــنواره ابتکارات مدرسه ای –محتوی الکترونیکی
*مقام دوم اســتانی جشنواره نوجوان سالم- روزنامه دیواری

*مقام دوم اســتانی مســابقات دانش آموزی علوم آزمایشگاهی
*مقام دوم استانی در مسابقات قرآن، عترت  و نماز فرهنگیان )رشته نهج الباغه(

*مقام دوم اســتانی در زمینه اخذ اســناد مالکیت ثبتی مدارس
*مقــام ســوم اســتانی مســابقات پرســش مهــر ریاســت محتــرم جمهــور –

یســی نو وباگ 
*مقــام ســوم اســتانی الگوهــای برتــر تدریــس بخــش غیــر حضــوری درس زبــان 

انگلیســی
*مقام ســوم اســتانی تولید محتوی الکترونیکی درس کار و فناوری

* مقام ســوم اســتانی تولید محتوی الکترونیک درس مطالعات اجتماعی
ــی  ــوم تجرب ــته عل ــی رش ــی درس ریاض ــرح درس نویس ــتانی ط ــوم اس ــام س *مق

ــی و ریاض
*مقام سوم اســتانی جشنواره طرح کسب و کارنویسی
*مقام ســوم استانی دانش آموزی مسابقه زمین پاک

*مقام ســوم استانی مســابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان)رشته احکام(
*مقام سوم استانی در جشنواره سفیران سامت دانش آموزی-مقاله نویسی

*مقام ســوم اســتانی در جشنواره سفیران سامت دانش آموزی-شعر
*مقام ســوم اســتانی مسابقات دوومیدانی متوسطه دوم  پسران
*مقام ســوم اســتانی مسابقات دوومیدانی متوسطه اول دختران

*مقام سوم اســتانی مسابقات فوتسال مقطع ابتدایی
ــی و  ــای بوم ــازی ه ــنواره ب ــن دوره جش ــران در اولی ــتانی دخت ــوم اس ــام س *مق

ــوزان عشــایر ــش آم ــی دان محل
*مقام نایب قهرمانی درمســابقات دو ومیدانی متوســطه اول پسران

*مقام نایب قهرمانی درمســابقات بومی -محلی  متوســطه اول دختران
کســب مقام اخاق مســابقات والیبال مقطع متوسطه اول دختران

مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش  شهرســـتان مـــرزی درمیـــان 
از اجـــرای سیســـتم گرمایـــش مرکـــزی در86 کاس درس 
شهرســـتان بـــا 6619متـــر مربـــع زیربنـــا در طـــول ســـال 
تحصیلـــی 96-95 خبـــر داد و گفـــت: سیســـتم گرمایـــش 
ــن  ــبانه روزی در ایـ ــگاه شـ ــگاه و خوابـ ــزی در10 آموزشـ مرکـ
ـــارد  ـــده 2میلی ـــه ش ـــار هزین ـــه اعتب ـــده ک ـــام ش ـــتان انج شهرس
ـــی  ـــع دولت ـــل مناب ـــال و از مح ـــزار ری ـــون و 656 ه و 359میلی

مـــی باشـــد.
ـــران کل  ـــای مدی ـــت ه ـــکر از حمای ـــا تش ـــر ب ـــران ف ـــین مه حس
آمـــوزش و پـــرورش، نوســـازی، توســـعه و تجهیـــز مـــدارس 
ـــاز در  ـــه س ـــن مدرس ـــک خیری ـــی و کم ـــان جنوب ـــتان خراس اس
ـــی  ـــت: در ســـال تحصیل ـــرزی گف ـــن شهرســـتان م ـــه ای ـــه ب توج
ــدارس  ــازی مـ ــی از اداره کل نوسـ ــزات دریافتـ ــاری تجهیـ جـ
ـــا  ـــه، دیت ـــتم رایان ـــازی، سیس ـــرد هوشمندس ـــامل ب ـــتان ش اس
ــی،  ــت آموزشـ ــال، کیـ ــن دیجیتـ ــر، دوربیـ ــور، چاپگـ پروژکتـ
فایـــل،  صندلـــی و میـــز معلـــم، صندلـــی گردان،کمـــد، 
دســـتگاه فتوکپـــی، لـــپ تـــاپ و....مـــی باشـــد کـــه اعتبـــار 
ـــون و50 هـــزار  ـــارد 549 میلی ـــر دو میلی ـــغ ب ـــزات بال ـــن تجهی ای

ریـــال و از محـــل منابـــع دولتـــی بـــوده اســـت.

اعزام 290 دانش آموز به اردوهای
راهیان نور

مهـــران فـــر در خصـــوص ترویـــج فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت 
در بیـــن دانـــش آمـــوزان و آشـــنایی بـــا رشـــادت هـــا و 
دالوری  هـــای رزمنـــدگان 8 ســـال دفـــاع مقـــدس از اعـــزام 
290 دانـــش آمـــوز بـــا 8  دســـتگاه اتوبـــوس بـــه اردوهـــای 
ـــی  ـــوزان درمیان ـــش آم ـــزام دان ـــر داد. وی اع ـــور خب ـــان ن راهی
ــن   ــال ایـ ــتاورد و انتقـ ــن دسـ ــور را بزرگتریـ ــان نـ ــه راهیـ بـ

میـــراث بـــزرگ بـــه نســـل هـــای بعـــد خوانـــد.

اجرای گازرسانی در13 مدرسه شهرستان 
درمیان درسال تحصیلی95-96

مدیرآمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان درمیـــان از اجـــرای 
درســـال  درمیـــان  شهرســـتان  مدرســـه  در13  گازرســـانی 
ــانی در  ــروژه گازرسـ ــزود: پـ ــر داد و افـ ــی 96-95 خبـ تحصیلـ
طـــول ســـال جـــاری در13 آموزشـــگاه در ســـطح شهرســـتان 

ــغ  ــده بالـ ــه شـ ــار هرینـ ــت  و اعتبـ ــیده اسـ ــام رسـ ــه اتمـ بـ
ــد.  ــی باشـ ــال مـ ــر750.000.000 ریـ بـ

ـــاز  ـــن مدرسه س ـــنواره خیری ـــن جش ـــدات نوزدهمی ـــه تعه وی ب
شهرســـتان بالـــغ بـــر5 میلیـــارد و800 میلیـــون ریـــال اشـــاره 
کـــرد و ادامـــه داد: بـــرای تعمیـــر مـــدارس شهرســـتان و 
اردوگاه هـــا و ســـالن هـــای ورزشـــی از محـــل اعتبـــارات 

دولتـــی 885میلیـــون ریـــال هزینـــه شـــده اســـت.
مهـــران فـــر از جـــذب مشـــارکت هـــای مردمـــی در مـــدارس 
و  داد  خبـــر  ریـــال  و955میلیـــون  میلیـــارد  بـــر2  بالـــغ 
ــر  ــوازم التحریـ ــاک و لـ ــع پوشـ ــرای توزیـ ــرد: بـ ــح کـ تصریـ
بیـــن دانش آمـــوزان نیازمنـــد شهرســـتان یـــک میلیـــارد 
ــال  ــرای سـ ــت و بـ ــده اسـ ــه شـ ــال هزینـ ــون ریـ و450میلیـ
تحصیلـــی جدیـــد نیـــز ضمـــن هماهنگـــی بـــا خیریـــن 

طرح هـــای جدیـــدی در دســـت اقـــدام مـــی باشـــد.
ـــاخت  ـــه س ـــی در زمین ـــن فرهنگ ـــی از خیری ـــزود: جمع وی اف
مـــدارس بـــا مجمـــع خیریـــن شهرســـتان همـــکاری دارنـــد 
ـــاس  ـــا براس ـــوق آن ه ـــی ازحق ـــه مبالغ ـــه ماهان ـــوری ک ـــه ط ب
اعامـــی کـــه از ســـوی همـــکار فرهنگـــی شـــده کســـر و بـــه 

حســـاب مجمـــع خیریـــن شهرســـتان واریـــز مـــی شـــود.

کسب رتبه های برتر کشوری و استانی مدیریت 
آموزش وپرورش شهرستان درمیان درسال 

تحصیلی95-96

وی گفـــت: دربحـــث ســـاماندهی نیروهـــای انســـانی ســـال 
ــم. ــب کنیـ ــتان راکسـ ــر اسـ ــه برتـ ــتیم رتبـ ــته توانسـ گذشـ
همچنیـــن بـــا برنامـــه ریـــزی هایـــی کـــه انجـــام شـــد توانســـتیم 
درمســـابقات قـــرآن، عتـــرت و نمـــاز دانـــش آمـــوزی در 
ســـطح اســـتان موفـــق بـــه کســـب 40رتبـــه اول تـــا ســـوم 

ــدیم. ــوزان شـ ــش آمـ ــط دانـ ــف توسـ ــته های مختلـ رشـ
ـــوری و  ـــر کش ـــارات دیگ ـــی افتخ ـــه برخ ـــه ب ـــر در ادام ـــران ف مه
ـــه  ـــای دبیرخان ـــوان ه ـــه اول فراخ ـــب رتب ـــر کس ـــتانی نظی اس
کشـــوری عربـــی دوره اول متوســـطه، کســـب رتبـــه دوم 
کشـــوری تولیـــد محتـــوی الکترونیـــک درس کارآفرینـــی، 
کســـب رتبـــه برتـــر کشـــوری مســـابقه فرهنـــگ وهنـــر و... 
و کســـب رتبـــه دوم اســـتانی در اخـــذ اســـناد مالکیـــت 
ثبتـــی، کســـب رتبـــه برتـــر اســـتانی در برگـــزاری جشـــنواره 

خیریـــن مدرسه ســـاز، کســـب رتبـــه برتـــر اســـتانی نظـــارت 
ـــرد و  ـــاره ک ـــتان اش ـــای اس ـــتان ه ـــان شهرس ـــی درمی و بازرس
ـــی و  ـــی، پرورش ـــای آموزش ـــوزه ه ـــه در ح ـــی ک ـــت: افتخارات گف
اداری نصیـــب ایـــن شهرســـتان شـــده مرهـــون تاش هـــای 
و مجموعـــه مدیریـــت  مدیـــران، معلمـــان، کارشناســـان 
آمـــوزش و پـــرورش می باشـــد کـــه جـــادارد از زحمـــات 

ــم. ــکر نمایـ ــر و تشـ ــا تقدیـ ــک آنهـ تک تـ

ضرورت اجرای پروژه مهر در مدارس

مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان مـــرزی درمیـــان، 
ـــی  ـــای آموزش ـــاماندهی فضاه ـــه س ـــق ب ـــدی و دقی ـــه ج توج
و ســـازماندهی نیـــروی انســـانی در راســـتای بازگشـــایی 
ـــروژه  ـــرای پ ـــای اج ـــت ه ـــه اولوی ـــدارس را از جمل ـــوب م مطل

مهـــر در مـــدارس عنـــوان کـــرد.
مـــدارس  در ســـطح  پـــروژه مهـــر  اجـــرای  آغـــاز  از  وی 
شهرســـتان  درمیـــان خبـــر داد و اظهـــار کـــرد: در راســـتای 
برنامـــه ریـــزی تمهیـــد مقدمـــات بازگشـــایی مـــدارس، 
هـــای   اقدامـــات کمیتـــه  و   ۹6 مهـــر  پـــروژه  فعالیـــت 
چندگانـــه ســـازماندهی نیـــروی انســـانی، تعمیـــر و تجهیـــز، 
ــارت و ارزیابـــی،  ــد صاحیـــت، نظـ ــغ، تأییـ ــه و تبلیـ توجیـ

ــد. ــاز شـ ــی آغـ ــی و پرورشـ ــات و فرهنگـ انتصابـ
وی افـــزود: مجموعـــه اقداماتـــی هـــر ســـاله در آمـــوزش و 
ـــایی  ـــرای بازگش ـــدارس ب ـــازی م ـــور آماده س ـــه منظ ـــرورش ب پ
تحـــت عنـــوان پـــروژه مهـــر اجرامـــی شـــود و ارتقـــا و 
و  فرهنگـــی  آموزشـــی،  فعالیت هـــای  کیفیـــت  بخشـــی 
ــاخت های الزم از  ــاد زیرسـ ــا ایجـ ــوزان بـ ــی دانش آمـ تربیتـ

ــت. ــر اسـ ــروژه مهـ ــم پـ ــای مهـ اولویت هـ
وی هـــدف از اجـــرای پـــروژه مهـــر مـــاه را توجـــه جـــدی و 
دقیـــق بـــه ســـاماندهی فضاهـــای آموزشـــی و ســـازماندهی 
ــتن  ــا داشـ ــدارس بـ ــازی مـ ــاداب سـ ــانی، شـ ــروی انسـ نیـ
خاطـــره مانـــدگار اولیـــن روز بازگشـــایی مدرســـه بـــرای 
دانش آمـــوزان عنـــوان کـــرد و افـــزود: ضـــروری اســـت 
مـــدارس بـــا شـــعارهای زیبای)تربیتـــی و دینـــی (از لحـــاظ 

ــود. ــازی تزییـــن شـ زیباسـ
مدیـــر آمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان در تشـــریح 
ـــز  ـــروژه مهر96نی ـــز پ ـــر و تجهی ـــه تعمی ـــای کمیت ـــت ه فعالی

گفـــت: در ایـــن زمینـــه اقدامـــات متنوعـــی انجـــام شـــده: 
تشـــکیل کارگـــروه جمـــع آوری وســـایل مـــازاد و اســـقاطی 
و توزیـــع آن، انتقـــال امـــوال اســـقاط و مـــازاد از مـــدارس 
ـــایل  ـــر وس ـــاد کارگاه تعمی ـــرورش، ایج ـــوزش و پ ـــار آم ـــه انب ب
مســـتعمل و قابـــل تعمیـــر، توزیـــع امـــوال موجـــود بیـــن 
ــتی و  ــای بهداشـ ــرویس هـ ــت سـ ــد، مرمـ ــدارس نیازمنـ مـ
آبخـــوری برخـــی از مـــدارس و همـــکاری دانـــش آمـــوزان 
طـــرح هجـــرت و...بخشـــی از فعالیـــت هـــای اساســـی 
ـــی  ـــتان م ـــن شهرس ـــر ای ـــروژه مه ـــز پ ـــر و تجهی ـــه تعمی کمیت

باشـــد.

ارتقای هسته مشاوره به مرکز مشاوره 
روانشناختی و خدمات 

مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان درمیـــان  از ارتقـــای 
ـــناختی   ـــات روانش ـــز مشـــاوره وخدم ـــه مرک ـــاوره ب ـــته مش هس

ـــرداد. ـــان خب ـــتان درمی ـــرورش شهرس ـــوزش و پ در آم
وی گفـــت: بـــا تـــوکل بـــه خداونـــد متعـــال و همـــت 
ـــان   ـــتان درمی ـــرورش شهرس ـــوزش و پ ـــت آم ـــه مدیری مجموع
درراســـتای ارائـــه خدمـــات ومشـــاوره ای مطلـــوب، هســـته 
ـــا  ـــناختی ارتق ـــات روانش ـــاوره وخدم ـــز مش ـــه مرک ـــاوره ب مش
یافـــت تـــا دانـــش آمـــوزان شهرســـتان مـــرزی درمیـــان بـــا 
ـــی،  ـــه تربیت ـــاوره ای  درزمین ـــات مش ـــه خدم ـــتفاده از ارائ اس
تحصیلـــی وروانـــی توســـط مشـــاورین مجـــرب  ایـــن 
مدیریـــت بتواننـــد بـــا آرامشـــی خاطـــر بـــه تحصیاتشـــان 

درمـــدارس ادامـــه دهنـــد.

انعقاد 3 تفاهم نامه جهت 
احداث فضاهای آموزشی 

وی تصریـــح کـــرد: در ســـال جـــاری تاکنـــون 3 تفاهـــم 
نامـــه بـــا خیریـــن محتـــرم مدرســـه ســـاز  جهـــت احـــداث 
ــامل:  ــه شـ ــان کـ ــتان درمیـ ــی در شهرسـ ــای آموزشـ فضاهـ
طاقـــان،  روســـتای  در  کاســـه   6 آموزشـــگاه  احـــداث 
احـــداث  آموزشـــگاه 2 کاســـه در روســـتای کاتـــه ذکـــری 
و همچنیـــن  احـــداث آموزشـــگاه 4 کاســـه در شـــهرطبس 
ــهر  ــی درشـ ــای آموزشـ ــکل فضـ ــل مشـ ــت حـ ــینا جهـ مسـ

ــت. ــده اسـ ــم گردیـ ــور تنظیـ ــتاهای مذکـ ــس و روسـ طبـ

مدیرآموزش و پرورش  شهرستان مرزی درمیان خبر داد:

اجرای سیستم گرمایش مرکزی در86 کالس  درس شهرستان درمیان

در سالی که گذشت

افتتاح 2 پروژه عمرانی 
به مناسبت هفتـه دولـت 

در آموزش و پرورش درمیان

پــرورش شهرســتان درمیــان  مدیرآمــوزش و 
ــه  ــت ب ــن مدیری ــی ای ــروژه عمران ــاح 2پ از افتت
ــه  ــت: ب ــرداد و گف ــت خب ــه دول ــبت هفت مناس
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــان  و ب ــد من ــف خداون لط
ــی   ــروژه عمران ــدارس 2 پ ــایی م ــت و بازگش دول
بــرای ســال تحصیلــی 97-  96در آمــوزش و 

ــرداری  ــان مــورد بهره ب ــرورش شهرســتان درمی پ
قــرار مــی گیــرد. حســین مهران فــر در ادامــه 
ــوی  ــه عل ــه 3 کاس ــرد: مدرس ــان ک ــر نش خاط
ــا زیربنــای190 متــر  شــهید دهقانــی کوشــکک ب
مربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر 2.600.000.000 ریــال 
ــرداری  ــه بهــره ب ــه دولــت افتتــاح و ب در هفت

ــان  ــرورش درمی ــوزش و پ ــر آم ــد. مدی ــی رس م
گفــت: همچنیــن جهــت احــداث آموزشــگاه  6 
کاســه مصبــاح طبس بــا زیربنــای 461 مترمربع 
ــه   ــال  هزین ــر4.650.000.000 ری ــغ ب ــاری بال اعتب
شــده اســت  کــه از جملــه طرح هایــی اســت کــه 

ــود. ــاح می ش ــت افتت ــه دول در هفت


