
 برپایی نمایشگاه غدیرشناسی
 در شهرستان درمیان

روش های مقابله 
با سرمازدگی باغات

دکتر احمد کامیابی مسک؛ 
استاد برجسته تئاتر و ادبیات

کمک های دولتی 
به کلزاکاران درمیانی

درمیان 
در حسرت سینما

افتتاح واحد تولیدی بتن 
آماده و بلوکه در شهر اسدیه

امـــروز بعـــد از ظهـــر بـــا 
ـــور،  ـــر کش ـــور وزی حض
و  تودیـــع  جلســـه 
اســـتاندار  معارفـــه 
جنوبـــی  خراســـان 
ـــا  ـــود. ب ـــی ش ـــزار م برگ
حکـــم وزیـــر کشـــور؛ 
ی  مهـــد محمد «

مـــروج الشـــریعه« اســـتاندار جدیـــد خراســـان 
جنوبـــی در دولـــت دوازدهـــم معرفـــی شـــد. در 
جلســـه هیئـــت وزیـــران کـــه بـــه ریاســـت حجـــت 
االســـام والمســـلمین حســـن روحانـــی تشـــکیل 
ـــوان  ـــه عن ـــریعه« ب ـــروج الش ـــدی م ـــد »محمدمه ش
اســـتاندار جدیـــد خراســـان جنوبـــی تعییـــن شـــد. 
ــجوی  ــابور و دانشـ ــد نیشـ ــریعه متولـ ــروج الشـ مـ
مدیریـــت  و  )برنامه ریـــزی  جغرافیـــا  دکتـــری 
شـــهری( اســـت. وی همچنیـــن ســـابقه فعالیـــت 
بـــه عنـــوان معـــاون اقتصـــادی و توســـعه منابـــع 
خراســـان رضـــوی و مدیـــرکل برنامه ریـــزی و مدیـــر 
کل اقتصـــادی اســـتان خراســـان رضـــوی را داشـــته 
اســـت. وی متولـــد نیشـــابور و دانشـــجوی دکتـــری 
ـــت شـــهری( اســـت. ـــزی و مدیری ـــا )برنامه ری جغرافی

بیانیه استاندار خراسان جنوبی 
در پاسخ به اقدامات و پیگیري هاي 

حامیان دولت و مردم استان
مـــردم شـــریف و بزرگـــوار خراســـان جنوبـــی، احـــزاب و 
نخبـــگان محتـــرم سیاســـي و اجتماعـــي و حاميـــان دولت، 
صاحبـــان صنايـــع و صنـــوف زحمتکش، اصحـــاب محترم 
رســـانه و مطبوعـــات اســـتان و فعـــاالن محتـــرم فضاهـــاي 
مجـــازي ، ضمـــن عـــرض ســـام و ارادت قلبـــي بـــه همـــه 
شـــما عزيـــزان از زحمـــات و تـــاش هـــاي بـــي دريـــغ تـــان 
کـــه بـــا راه انـــدازي کمپيـــن، تنظيـــم و چـــاپ يادداشـــت، 
تهيـــه گـــزارش و... فعاليـــت هـــاي ۱۴ ماهـــه اينجانـــب در 
ـــش را  ـــت خوي ـــرار داده و حماي ـــه ق ـــورد توج ـــتان را م اس
ابـــراز داشـــته ايـــد صميمانـــه تقديـــر و تشـــكر مـــي نمايـــم. 
ـــان  ـــق، خراس ـــرت ح ـــاف حض ـــایه الط ـــه در س ـــد ک امی
جنوبـــی مســـير توســـعه و پيشـــرفت را هرچه ســـريعتر در 

ـــد. ـــت دوازدهـــم طـــي نماي دول

بوی مرگ در جاده های درمیان

امام جمعه اهل سنت اسدیه:

محبت حضرت علی )ع( جزو ضروریات دین است

با حضور وزیر کشور

استاندار خراسان جنوبی
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نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس مطرح کرد:

ضعف آموزش در روستاها مباهله؛ اعجاِز اخالص 
نماینـــده مـــردم بیرجنـــد، خوســـف و درمیـــان در مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه بـــه دلیـــل 
ــده اســـت، گفـــت:  ــه شـ ــا مشـــکل مواجـ ــتاها بـ ــاورزی در روسـ ــا کشـ ــالی هـ خشکسـ
ظرفیت هـــای بســـیاری بـــرای ایجـــاد اشـــتغال در روســـتاها وجـــود دارد کـــه نیـــاز ...

»پـــس هـــر كـــس بـــا تـــو دربـــاره بندگـــى و رســـالت عيســـى)علیه الســـام( مجادلـــه 
كـــرد بعـــد از علمـــى كـــه از مطلـــب يافتـــى، بـــه ايشـــان بگـــو بيائيـــد مـــا فرزنـــدان 

خـــود، و شـــما فرزنـــدان خـــود را، مـــا زنـــان خـــود و شـــما زنـــان خـــود...
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امام جمعه اهل سنت اسدیه:

محبت حضرت علی )ع( 

جزو ضروریات دین است

انتخابات شورای بخش مرکزی شهرستان درمیان

انتخابـــات شـــورای بخـــش مرکـــزی شهرســـتان درمیـــان بـــا حضـــور 38 عضـــو انجـــام 
شـــد.در پایـــان پـــس از رأی گیـــری آرای زیـــر بدســـت آمـــد:

ـــورگ 20رأی  ـــتای ف ـــماعیلی روس ـــد اس ـــک 21 رأی - احم ـــتای مس ـــری روس ـــا جعف علیرض
ـــدر14 رأی  ـــتای مق ـــور روس ـــن پ ـــدی حس ـــرم18 رأی - مه ـــتای دره چ ـــی روس ـــار عنان - اللهی
ـــا  ـــه علیرض ـــان جلس ـــد. در پای ـــت آوردن ـــگ 13 رأی را بدس ـــتای بورن ـــلیمان ُدری روس و س

ـــت. ـــتان راه یاف ـــورای شهرس ـــه ش ـــترین آرا ب ـــا بیش ـــری ب جعف

کشف 182میلیون ریال احشام قاچاق  در شهرستان درمیان
ـــه  ـــاق ب ـــام قاچ ـــون لاير احش ـــف 182ميلي ـــان از کش ـــتان درمي ـــي شهرس ـــده انتظام فرمان
ارزش 182 میلیـــون ریـــال در ايـــن شهرســـتان خبـــر داد. ســـرهنگ»محمود زال بيگـــي« 
ـــت  ـــك وان ـــه ي ـــوری ب ـــرل محورهـــای عب ـــگام کنت گفـــت: مأمـــوران انتظامـــی شهرســـتان هن
ـــد.  ـــت کردن ـــي هداي ـــن بازرس ـــه الي ـــودرو را ب ـــدند و خ ـــکوک ش ـــام مش ـــل احش ـــا حام تويوت
ـــوز از  ـــد مج ـــه فاق ـــفند ک ـــداد 26رأس گوس ـــودرو تع ـــي از خ ـــوران در بازرس ـــزود: مأم وي اف

ـــد. ـــف کردن ـــود کش ـــکي ب دامپزش

50 سبد غذایی در روستاهای مرزی درمیان توزیع شد

ـــر در  ـــان و غدی ـــاد قرب ـــبت اعی ـــه مناس ـــی ب ـــبد غذای ـــت: 50 س ـــان گف ـــتی درمی ـــر بهزیس مدی
ـــع  ـــیه توزی ـــان زاده در حاش ـــا قرب ـــد. علیرض ـــع ش ـــتان توزی ـــن شهرس ـــرزی ای ـــتاهای م روس
ـــد، رب و  ـــج، قن ـــن، برن ـــامل روغ ـــی ش ـــبد غذای ـــر س ـــزود: ه ـــی اف ـــبد غذای ـــداد س ـــن تع ای
حبوبـــات بـــه ارزش 400 هـــزار ریـــال بـــا همـــکاری خیریـــن تامیـــن و توزیـــع شـــد. وی بیـــان 
ـــال جمـــع  ـــون ری ـــه ارزش 70 میلی ـــرم گوشـــت ب ـــان 200 کیلوگ ـــد قرب ـــن در عی ـــرد: همچنی ک
آوری و بیـــن نیازمنـــدان شهرســـتان توزیـــع شـــد.وی ضمـــن قدردانـــی از افـــراد خیـــر و 
ـــی  ـــبد موادغذای ـــه س ـــرای تهی ـــود را ب ـــدی خ ـــر نق ـــدی و غی ـــای نق ـــک ه ـــه کم ـــوزی ک دلس
ـــد، گفـــت: حـــل مشـــکالت  ـــار اداره بهزیســـتی شهرســـتان نهـــاده ان ـــدان در اختی ـــرای نیازمن ب

ـــد. ـــی یاب ـــریع م ـــن تس ـــکاری خیری ـــا هم ـــتی ب ـــان بهزیس مددجوی
ـــدارس،  ـــایی م ـــبت بازگش ـــه مناس ـــم ب ـــر داری ـــرد: در نظ ـــوان ک ـــان عن ـــتی درمی ـــر بهزیس مدی
ـــن  ـــع آوری و بی ـــاد جم ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه ـــران و س ـــر و پوشـــاک را از خی ـــوازم التحری ل

ـــم. ـــع کنی ـــتی توزی ـــت بهزیس ـــورد حمای ـــول م ـــد و معل ـــوزان نیازمن دانش آم

 برپایی نمایشگاه غدیرشناسی در شهرستان درمیان

درمیان امروز - خانزاد
ـــروز،  ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ـــد. ب ـــا ش ـــان برپ ـــتان درمی ـــی در شهرس ـــگاه غدیرشناس نمایش
ـــتان  ـــپاه شهرس ـــت س ـــا هم ـــر ب ـــه غدی ـــازی واقع ـــکان بازس ـــیه م ـــگاه درحاش ـــن نمایش ای
ـــرای  ـــه ب ـــک هفت ـــدت ی ـــه م ـــود و ب ـــده ب ـــا ش ـــتان برپ ـــن شهرس ـــیجیان ای ـــان و بس درمی
بازدیـــد عمـــوم مـــردم بـــاز بـــود. نمایشـــگاه غدیرشناســـی بـــا 12 غرفـــه در موضوعـــات 
ـــدای  ـــاوندان، اه ـــوت خویش ـــی)ع(، دع ـــرت عل ـــد حض ـــرا، تول ـــار ح ـــه غ ـــی از جمل مختلف
ــرای  ــام بـ ــرام ایتـ ــه و اکـ ــر، روز مباهلـ ــه تطهیـ ــزول آیـ ــت، نـ ــه المبیـ ــتر، لیلـ انگشـ

ــد. ــته شـ ــه نمایـــش گذاشـ ــدان بـ عالقه منـ

پرورش ماهی کپور در استخرهای ذخیره آب کشاورزی 
مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی درمیـــان از پـــرورش ماهـــی کپـــور در اســـتخرهای ذخیـــره آب 
ـــور در  ـــرورش ماهـــی کپ ـــت: پ ـــان احمـــدی گف ـــر داد. ضیائی ـــن شهرســـتان خب کشـــاورزی ای
اســـتخرهای ذخیـــره آب کشـــاورزی درمیـــان شـــامل 5 اســـتخر پـــرورش ماهـــی ســـرد آبـــی و 
ـــا رهاســـازی 11 هـــزار  28 اســـتخر پـــرورش ماهـــی گـــرم آبـــی انجـــام مـــی شـــود.وی افـــزود: ب
قطعـــه بچـــه ماهـــی کـــه در اردیبهشـــت مـــاه ســـال جـــاری در اســـتخرهای ســـطح شهرســـتان 
ـــن و ســـرد  ـــی 31 ت ـــرم آب ـــی مـــی شـــود امســـال برداشـــت ماهـــی گ انجـــام شـــد٬ پیـــش بین
ـــه وجـــود اســـتخرهای خاکـــی و  ـــان اینک ـــا بی ـــان احمـــدی ب ـــن برســـد. ضیائی ـــه 16 ت ـــی ب آب
ـــی از آب را  ـــع خوب ـــاورزی مناب ـــای کش ـــاه ه ـــی و چ ـــع آب ـــیاری از مناب ـــار بس ـــی در کن بتون
ـــا انـــدک تغییراتـــی  ـــه صـــورت ارزان و اقتصـــادی در اختیـــار مـــا قـــرار مـــی دهنـــد، گفـــت: ب ب
ـــر اســـتفاده هـــای معمـــول کشـــاورزی و  ـــا را عـــالوه ب ـــوان آنه در تأسیســـات مخـــازن مـــی ت

ـــرد. ـــز اســـتفاده ک ـــرورش ماهـــی نی ـــروری در پ دامپ

قهستان در ردیف برنامه های قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
مســـئول بســـیج ســـازندگی خراســـان جنوبی از اجـــرای پـــروژه هـــای عمرانـــی در 6 
دهســـتان خراســـان جنوبـــی در قالـــب قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی خبـــر داد و گفـــت: 
دهســـتان قهســـتان نیـــز جـــزو ایـــن 6 دهســـتان مـــی باشـــد.  محمـــد زهرایـــی اظهـــار 
ـــا حضـــور نماینـــده  داشـــت: عملیـــات اجرایـــی قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی اســـتان اخیـــرا ب
ولی فقیـــه در اســـتان آغـــاز شـــد . وی گفـــت: از یـــک مـــاه گذشـــته تاکنـــون پیشـــرفت 
ـــهیل گران  ـــری تس ـــه کارگی ـــی و ب ـــای آموزش ـــروه ه ـــتغال، کارگ ـــدی و اش ـــی در توانمن خوب
ـــرارگاه پیشـــرفت  ـــر ق ـــه ب ـــی ک ـــر اســـاس گفتمان ـــه ب ـــان اینک ـــا بی انجـــام شـــده اســـت. وی ب
ـــتان  ـــزود: ۱۲۰ دهس ـــود، اف ـــام می ش ـــردم انج ـــک م ـــا کم ـــا ب ـــت کاره ـــم اس ـــی حاک و آبادان
ـــور  ـــی کش ـــرفت و آبادان ـــرارگاه پیش ـــه ق ـــت در برنام ـــال نخس ـــتان در س ـــزار دهس ـــک ه از ی
ـــه داد:  ـــت. وی ادام ـــتور کار اس ـــتان در دس ـــتان در اس ـــداد ۶ دهس ـــن تع ـــه از ای ـــراردارد ک ق
ــه  ــم و از فرهنـــگ کار و تـــالش فاصلـ ــه ســـمت فرهنـــگ مصرف گرایـــی برویـ ــد بـ نبایـ

ـــیم.  ـــته باش ـــره ای داش ـــگاه جزی ـــد ن ـــم و نبای بگیری
ـــره  ـــتان زنجی ـــک قهس ـــه زرش ـــان اینک ـــا بی ـــان جنوبی ب ـــازندگی خراس ـــیج س ـــئول بس مس
ارزش کارگـــروه اشـــتغال قـــرارگاه پیشـــرفت و آبادانـــی اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: در هـــر 
ـــوی و مـــورد اعتمـــاد مـــردم وجـــود داشـــته باشـــد و  ـــد یـــک پیشـــوای معن ـــد روســـتا بای چن
ـــبکه  ـــا ش ـــند ت ـــته باش ـــط داش ـــده و راب ـــتایی نماین ـــر روس ـــد در ه ـــرارگاه بای ـــروه ق ـــج کارگ پن
ـــج  ـــتایی پن ـــر روس ـــزود: در ه ـــود. وی اف ـــاد ش ـــخص ایج ـــانی مش ـــروی انس ـــی از نی عظیم
ـــر  ـــج نف ـــن پن ـــدام از ای ـــر ک ـــت و ه ـــده اس ـــاب ش ـــادی انتخ ـــته جه ـــوان هس ـــه عن ـــر ب نف
ـــان جنوبی  ـــازندگی خراس ـــیج س ـــئول بس ـــتند. مس ـــرارگاه هس ـــای ق ـــی از کارگروه ه ـــط یک راب
ـــدان، درح  ـــان نهبن ـــف، میغ ـــتان شوس ـــران در ۶ دهس ـــاخت عم ـــت زیرس ـــاز نخس ـــت: ف گف
ـــود و  ـــی ش ـــام م ـــس انج ـــه طب ـــوه و منتظری ـــرگان زیرک ـــان، پت ـــتان درمی ـــه، قهس سربیش
ـــتور کار  ـــان در دس ـــارد توم ـــر ۵ میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــتان ها ب ـــن دهس ـــروژه در ای ۸۱ پ
ـــتان  ـــه دهس ـــتان، س ـــن ۶ دهس ـــر ای ـــالوه ب ـــرد: ع ـــوان ک ـــی عن ـــت. زهرای ـــه اس ـــرار گرفت ق
ـــتان در  ـــتان در اس ـــوع ۹ دهس ـــده و در مجم ـــه ش ـــوی اضاف ـــدس رض ـــتان ق ـــط آس ـــز توس نی

ـــرار دارد. ـــتور کار ق دس

امــام جمعــه اهــل ســنت شــهر اســدیه گفــت: 
ــات  ــزو ضروری ــی )ع( ج ــرت عل ــت حض محب
دیــن همــه مــا اســت چــه شــیعه و چــه ســنی 
و محبــت نســبت بــه حضــرت علــی)ع( خیلــی 
الزم و ضــروری اســت. مولــوی ســید احمــد 
ــت  ــت و والی ــه امام ــون ده ــی، پیرام عبدالله
ــث  ــت بح ــت و والی ــئله امام ــرد: مس ــار ک اظه

ــت.  ــنت اس ــل س ــیعه و اه ــن ش ــادی بی اعتق
ــه  ــی اینک ــر یعن ــه غدی ــل واقع ــزود: اص وی اف
پیامبــر)ص( ســخنانی را دربــاره امــام علــی 
ــی و  ــر بزرگ ــت ب ــه دالل ــی ک ــد، کلمات )ع( گفتن
عظمــت حضــرت علــی)ع( می کنــد کــه در 
ــی  ــوی عبدالله ــت. مول ــکی نیس ــچ ش آن هی
ــه  ــم ک ــائلی داری ــروز مس ــا ام ــرد: م ــح ک تصری

ــان  ــی مهــم اســت و آن هــم وحــدت جه خیل
ــت. ــلمین اس ــالم و مس اس

امــام جمعــه اهــل ســنت شــهر اســدیه عنــوان 
ــا هــم وحــدت داشــته  کــرد: مســلمانان اگــر ب
باشــند در مشــترکات بــا هــم همــکاری داشــته 
ــی  ــتکبار خنث ــای اس ــه ه ــا توطئ ــند یقین باش

خواهــد شــد.

خرب

درمیـــان امروز - علی نژاد
ــان  ــتان درمیـ ــاورزی شهرسـ ــاد کشـ ــر جهـ مدیـ
غ گوشـــتی  گفـــت: 172 واحـــد پـــرورش مـــر
ســـطح  در  بـــرداری  بهـــره  پروانـــه  دارای 
وحیـــد  اســـت.  فعـــال  درمیـــان  شهرســـتان 
ــت  ــوع ظرفیـ ــزود: مجمـ ــدی افـ ــان احمـ ضیائیـ
816 هـــزار  ایـــن واحدهـــا یـــک میلیـــون و 
ــی  ــش بینـ ــه  پیـ ــوده کـ غ بـ ــر ــه مـ و600 قطعـ
ـــن  غ در ای ـــر ـــت م ـــد گوش ـــال تولی ـــود امس می ش
ـــن  ـــزار و 348 ت ـــه ه ـــش از  ن ـــه بی ـــتان ب شهرس

ــد.  برسـ
ــان  ــتان درمیـ ــاورزی شهرسـ ــاد کشـ ــر جهـ مدیـ
بیـــان کـــرد: در ایـــن تعـــداد واحـــد مرغـــداری 
مســـتقیم  صـــورت  بـــه  نفـــر   300 بـــرای 

ــورت  ــه صـ ــر بـ ــزار نفـ ــرای هـ ــتغالزایی و بـ اشـ
غیـــر مســـتقیم اشـــتغالزایی شـــده اســـت. 

ـــد  غ تولی ـــر ـــت م ـــت: گوش ـــدی گف ـــان احم ضیائی
شـــده در شهرســـتان درمیـــان بـــه اســـتان های 
ــوی  و  ــان رضـ ــتان، خراسـ ــتان و بلوچسـ سیسـ

ــود.  ــادر می شـ ــان صـ کرمـ
افـــرادی کـــه  اذعـــان کـــرد:  همچنیـــن  وی 
از  انـــدازی  راه  بـــرای  دارنـــد  مرغـــداری 
و  انـــد  گرفتـــه  تســـهیالت  جهادکشـــاورزی 
پروانـــه  ظرفیـــت  اســـاس  بـــر  تســـهیالت 

می شـــود. پرداخـــت 
مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان در 
ــاورزی  ــاد کشـ ــرد: جهـ ــان کـ ــر نشـ ــه خاطـ ادامـ
تســـهیالت  نـــوع  دو  مرغداری هـــا  بـــرای 
پرداخـــت می کنـــد کـــه یکـــی بـــه صـــورت 
ســـرمایه در گـــردش بصـــورت یکســـاله بـــا نـــرخ 
۱۰ یـــا 12/5 درصـــد اســـت و دوم تســـهیالت 
بـــه  مرغـــداری(  )تجهیـــزات  مکانیزاســـیون 
صـــورت پنـــج ســـاله بـــا 15 درصـــد اســـت کـــه 
ایـــن تســـهیالت هـــم اکنـــون ارائـــه می شـــود.

ـــان  ـــف و درمی ـــد، خوس ـــردم بیرجن ـــده م نماین
در مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه بـــه دلیـــل 
خشکســـالی هـــا کشـــاورزی در روســـتاها 
ــت:  ــت، گفـ ــده اسـ ــه شـ ــکل مواجـ ــا مشـ بـ
ایجـــاد  بـــرای  بســـیاری  ظرفیت هـــای 
اشـــتغال در روســـتاها وجـــود دارد کـــه نیـــاز بـــه 
ــفانه  ــوزش دارد و متأسـ ــازی و آمـ فرهنگ سـ
در ایـــن حـــوزه ضعیـــف عمـــل شـــده اســـت. 
ــد  ــید محمـ ــلمین سـ ــالم والمسـ حجت االسـ
باقـــر عبـــادی در جمـــع اعضـــای هســـته 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــتاهای قهس ـــادی روس جه
ـــا حمایـــت از تولیـــد، اشـــتغال محقـــق  اینکـــه ب
ــرفت و  ــرارگاه پیشـ ــزود: قـ ــد، افـ ــد شـ خواهـ

ـــالمت،  ـــوزش، س ـــوزه آم ـــتان در ح ـــی اس آبادان
ـــی  ـــات خوب ـــران اقدام ـــد و عم ـــتغال و تولی اش
را بـــه ســـرانجام رســـانده کـــه بایـــد گســـترش 
ـــع  ـــترش صنای ـــه گس ـــان اینک ـــا بی ـــد. وی ب یاب
ـــد  دســـتی و ایجـــاد آنهـــا در روســـتاها مـــی توان
راهگشـــا باشـــد، افـــزود: فـــرش دســـتباف و 
ـــه  ـــر ب ـــتی منحص ـــع دس ـــی از صنای ـــه باف حول
ـــترش  ـــرای گس ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــتان اس ـــرد اس ف
آن در اســـتان فرهنـــگ ســـازی شـــود. وی 
ـــز شـــود  ـــن حـــوزه تمرک ـــر روی ای ـــه داد: اگ ادام
ــود و  ــم بـ ــاهد خواهیـ ــریع را شـ ــی سـ بازدهـ
نیـــاز بـــه تســـهیالت بـــاال و بروکراســـی های 
ــکیل  ــه تشـ ــاره بـ ــا اشـ ــت. وی بـ اداری نیسـ

فراکســـیون فـــرش و صنایـــع دســـتی در 
مجلـــس بیـــان کـــرد: طرحـــی بـــه نـــام 
ــتی را  ــع دسـ ــان و صنایـ حمایـــت از قالیبافـ
ـــن طـــرح در مجلـــس  ـــم و ای ـــس دادی ـــه مجل ب
تصویـــب شـــد و بـــر اســـاس ایـــن مصوبـــه 
دولـــت موظـــف اســـت کســـانی کـــه در 
ـــد  ـــت دارن ـــتی فعالی ـــع دس ـــای صنای کارگاه ه
را بیمـــه کنـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه تصویـــب 
یـــک میلیـــارد و ۵۰۰ میلیـــون دالر از محـــل 
صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــرای اشـــتغال در 
روســـتاها عنـــوان کـــرد: بایـــد تـــالش کنیـــم 
ـــر  ـــود منج ـــی ش ـــا م ـــه اعط ـــهیالتی ک ـــا تس ت

بـــه اشـــتغال شـــود.

درمیــان امروز – علی نژاد
ــه  ــش و تجرب ــری دان ــون یادگی ــوان کان ــا عن ــی ب کارگاه آموزش
ــاورزی  ــوزش کش ــج و آم ــوی اداره تروی ــک از س ــول زرش محص
درمیــان  روســتای  در  تولیــدات گیاهــی   اداره  همــکاری  بــا 
جهــاد  مدیــر  احمــدی  ضیائیــان  گفتــه  بــه  شــد.  برگــزار 
بــه  توجــه  بــا  ایــن کارگاه  درمیــان،  شهرســتان  کشــاورزی 
ــات  ــا آف ــارزه ب ــا هــدف پیشــگیری و مب ــا و ب شــیوع بیماری ه
ــتای  ــک روس ــات زرش ــی از باغ ــک در یک ــای زرش ــاری ه و بیم
ــس  ــی رئی ــر نصیرائ ــن کارگاه دکت ــد. در ای ــکیل ش ــان تش درمی
اداره ترویــج و آمــوزش کشــاورزی اهــداف ایــن کارگاه را اعــالم 
همــکاری  خواســت  ایــن کارگاه  شــرکت کننــدگان  از  و  کــرد 
بــرای  جمعــی  بســیج  در  حداکثــری  مشــارکت  و  بیشــتر 

ــدس  ــن مهن ــند. همچنی ــته باش ــک داش ــات زرش ــا آف ــارزه ب مب
امیرپورکارشــناس حفــظ نباتــات مدیریــت جهــاد کشــاورزی 
ــده  ــایع ش ــات ش ــواع آف ــه ان ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان درمی شهرس
زنــگ  شــته،  مثــل  آفاتــی  منطقــه گفــت:  ایــن  در  زرشــک 
ــک و...  ــفیدی زرش ــی و س ــه برگ ــاری لک ــک، بیم ــی زرش جاروئ
ــای  ــه روش ه ــند. وی در ادام ــات می باش ــن آف ــم تری . از مه
مبــارزه کــم ضــرر بــا کمتریــن آســیب انســانی و باغــی را مطــرح 
کــرد و در خصــوص نحــوه مبــارزه هــای غیرشــیمیایی بــا آفــات 
بیمــاری  راســتای  در  وی همچنیــن  بیــان کــرد.  را  مباحثــی 
ــه شــایع شــده و قرمــزی پیــش از موعــد  ــدی کــه در منطق جدی
محصــول زرشــک کــه در روســتای درمیــان بــه وفــور دیــده مــی 
شــود مطالبــی مطــرح کــرد و علــت آن را کمــی میــزان بارندگــی 

ادامــه  در  نمــود.  مطــرح  پیــش  ســال  بــه  نســبت  امســال 
کشــاورزان مســائلی از مشــکالت باغــات شــان بیــان نمــوده 
ــرز ســئواالتی را  ــف هــای ه ــا عل ــارزه ب و در خصــوص نحــوه مب
ــه  ــک ک ــاغ زرش ــج ب ــن کارگاه از پن ــان ای ــد. در پای ــالم کردن اع
ــکالت  ــد و مش ــل آم ــه عم ــد ب ــت؛ بازدی ــی داش ــکل اساس مش
آنهــا بررســی شــد و مــوارد الزم از طریــق کارشــناس حفــظ 

نباتــات مدیریــت شهرســتان اعــالم شــد.

ــرفت  ــرارگاه پیشـ ــالمت قـ ــروه سـ ــؤول کارگـ مسـ
ــرآوری  ــزوم فـ ــر لـ ــان جنوبی بـ و آبادانـــی خراسـ
محصـــوالت اســـتراتژیک خراســـان جنوبی تأکیـــد 
ــی در  ــن عالـ ــارس، محسـ ــزارش فـ ــه گـ ــرد. بـ کـ
جمـــع اعضـــای هســـته جهـــادی و شـــورای 
روســـتاهای دهســـتان قهســـتان  اندیشـــه ورز 
در  بیماری هـــا  از  بســـیاری  داشـــت:  اظهـــار 
کشـــور ایجـــاد شـــده کـــه ایـــن بیماری هـــا بـــه 
ســـبک زندگـــی انســـان برمی گـــردد. وی گفـــت: 
ــم و  ــفانه آداب زندگـــی را فرامـــوش کردیـ متاسـ
ــبک  ــفره ها و در سـ ــرات در سـ ــه تغییـ ــی کـ وقتـ
زندگـــی ایجـــاد شـــود بیماری هـــا نیـــز زیـــاد 
می شـــود.  مســـؤول کارگـــروه ســـالمت قـــرارگاه 
پیشـــرفت و آبادانـــی خراســـان جنوبی افـــزود: 
در ایـــن منطقـــه بیشـــترین روزهـــای تابســـتان 
ـــد  ـــم و بای ـــتان را داری ـــای زمس ـــن روزه و کمتری
ـــا  ـــن روزه ـــاس همی ـــر اس ـــز ب ـــا نی ـــه م ـــوع تغذی ن

باشـــد.
فعالیـــت  عمـــده  کـــرد:  تصریـــح  عالـــی 
کارگـــروه آمـــوزش در امـــر پیشـــگیری اســـت 

بـــه  را  الزم  هـــای  آمـــوزش  می خواهیـــم  و 
دهیـــم. ارائـــه  روســـتائیان 

ــران در  ــاب و زعفـ ــک، عنـ ــه داد: زرشـ وی ادامـ
ـــن  ـــود و ای ـــرآوری ش ـــه ف ـــل ب ـــد تبدی ـــتان بای اس
محصـــوالت اســـتراتژیک خـــام فروختـــه نشـــود. 
ـــرارگاه  ـــی ق ـــی و اجتماع ـــروه فرهنگ ـــؤول کارگ مس
پیشـــرفت و آبادانـــی خراســـان جنوبی نیـــز در 
ایـــن جلســـه گفـــت: در قـــرارگاه پیشـــرفت و 
آبادانـــی بـــدون نـــگاه فرهنگـــی و اجتماعـــی 

نمی توانیـــم پیشـــرفت داشـــته باشـــیم.
حجـــت االســـالم مصطفـــی محمـــد دوســـت 
و  توســـعه  روســـتاها  اینکـــه  بـــرای  افـــزود: 
ــازی  ــه فرهنگ سـ ــاز بـ ــد نیـ ــدا کنـ ــرفت پیـ پیشـ
داریـــم  و مـــردم بـــرای اینکـــه همـــکاری کننـــد 

بایـــد فرهنگ ســـازی صـــورت گیـــرد.

درمیان امروز- گروه خبر
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سرکشی فرمانده سپاه 
و مدیر کمیته امداد درمیان 

از خانواده های محروم
درمیان امروز - باقریان

فرمانـــده ســـپاه شهرســـتان درمیـــان و 
مدیـــر کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی)ره( 
شهرســـتان درمیـــان از چنـــد خانـــواده بـــی 
ــی  ــتان سرکشـ ــروم شهرسـ ــت و محـ بضاعـ
کردنـــد. بـــه گـــزارش خبرنـــگار درمیـــان 
ـــداد  ـــه ام ـــر کمیت ـــدار مدی ـــن دی ـــروز، در ای ام
امـــام خمینـــی)ره( شهرســـتان درمیـــان 
گفـــت: از ابتـــدای امســـال توســـط کمیتـــه 
ـــا  ـــتغالی ب ـــرح خوداش ـــان 72 ط ـــداد درمی ام
مبلـــغ بیـــش از 8 میلیـــارد و 600 میلیـــون 
ریـــال اجـــرا شـــده اســـت. بصیری پـــور 
همچنیـــن افـــزود: در راســـتای توانمنـــدی 
ـــت  ـــت حمای ـــوی تح ـــای مددج ـــواده ه خان

ـــرای  کمیتـــه امـــداد هزینـــه هـــای آمـــوزش ب
متقاضیـــان وام اشـــتغال را تقبـــل کـــرده و 
در راســـتای بیمـــه مجریـــان طرح هـــای 
ـــت. در  ـــده اس ـــام ش ـــی انج ـــتغال اقدامات اش
ایـــن دیدارهـــا مســـئوالن ضمـــن شـــنیدن 
ـــت  ـــی بضاع ـــای ب ـــواده ه ـــکالت در خان مش
ـــد. ـــده را دادن ـــرح ش ـــوارد مط ـــع م ـــول رف ق

نظرسنجی برای مسند 
شهرداری اسدیه 

ـــان  ـــتان درمی ـــی در شهرس ـــایت محل ـــک س ی
بـــرای مســـند شـــهرداری اســـدیه یـــک 
ـــان  ـــزارش درمی ـــه گ ـــام داد. ب ـــنجی انج نظرس
ــه  ــه بـ ــا آدینـ ــر رضـ ــال حاضـ ــروز، در حـ امـ
عنـــوان سرپرســـت شـــهرداری اســـدیه در 
حـــال خدمـــت اســـت. پایـــگاه خبـــری 
تحیلـــی وحـــدت درمیـــان در کانـــال تلگرامـــی 
اش 10 نفـــر را بـــه عنـــوان گزینـــه هـــای 
ـــدیه  ـــهرداری اس ـــند ش ـــرای مس ـــنهادی ب پیش
ـــام  ـــی انج ـــنجی عموم ـــرد و نظرس ـــی ک معرف
داد. بـــر اســـاس نتیجـــه ایـــن  نظرســـنجی، 
ــا  ــدیه بـ ــهرداری اسـ ــت شـ ــه سرپرسـ آدینـ
29 درصـــد آراءو جانـــی بـــا 29 درصـــد آرا 
ـــد. همچنیـــن غالمـــی 22  ـــرار گرفتن درصـــدر ق
ـــود  ـــه خ ـــد آرا را ب ـــا 12 درص ـــد و آذرمین درص
اختصـــاص دادنـــد. ســـایر گزینـــه هـــا نیـــز 
هـــر کـــدام کمتـــر از 5 درصـــد آرا را کســـب 

کردنـــد. 

کارگاه آموزشی بهداشت
 و پرورش شتر مرغ در اسدیه 

برگزار شد
اداره کتابخانـــه هـــای عمومـــی شهرســـتان 
ــداد و  ــه امـ ــکاری کمیتـ ــا همـ ــان بـ درمیـ

ایـــن شهرســـتان  ســـازمان دامپزشـــکی 
روزه  یـــک  برگـــزاری کارگاه  بـــه  اقـــدام 

غ نمـــود. بهداشـــت و پـــرورش شـــترمر
اداره  رئیـــس  رمضانـــی«  »طاهـــره 
شهرســـتان  عمومـــی  کتابخانه هـــای 
درمیـــان در خصـــوص چگونگـــي برگـــزاري 
ـــدف  ـــا ه ـــور ب ـــت: کارگاه مذک ـــن كارگاه گف اي
ـــدگان و  ـــكالت توليدکنن ـــودن مش ـــوار نم هم
ـــرورش  ـــه پ ـــاالن عرص ـــات فع ـــال تجربي انتق

ــد.  ــزار شـ غ برگـ ــترمر شـ
»مدرســـی« رئیـــس شـــبکه دامپزشـــکی 
گفـــت:  کارگاه  مـــدرس  و  شهرســـتان 
بیشـــترین  میـــان طیـــور،  در  غ  شـــترمر
ــرایط  ــاری و شـ ــر بیمـ ــت را در برابـ مقاومـ
آن  نگهـــداری  هزینـــه  و  دارد  محیطـــی 
نســـبت بـــه ســـایر طیـــور پایین تـــر اســـت. 
ـــس از  ـــریعی دارد و پ ـــد س ـــده رش ـــن پرن ای
ـــد  ـــانتیمتر رش ـــک س ـــی، روزی ی ـــک ماهگ ی
ـــتار  ـــل کش ـــی، قاب ـــن ده ماهگ ـــرده و در س ک
اســـت، شـــاید بـــه همیـــن خاطـــر اســـت 
کـــه تولیدکننـــدگان ایـــن محصـــول ســـود 
غ را 4 برابـــر  حاصـــل از تولیـــد شـــترمر

می کننـــد.  عنـــوان  پـــرورش گاو 
در پایـــان ایـــن دوره نیـــز از مطالـــب ارائـــه 
ـــه  ـــی و ب ـــابقه ای طراح ـــده در کارگاه، مس ش
برنـــدگان جوایـــز نفیســـی از طـــرف اداره 
ـــدا  ـــتان اه ـــی شهرس ـــای عموم ـــه ه کتابخان

ـــد. ش

خرب

درمیان امروز - فروزان
گردهمایـــی مدیـــران، مدیرآمـــوزگاران، معـــاون دبیـــران و راهبـــران 
آموزشـــی و تربیتـــی بـــا حضـــور روســـای اداره حراســـت و انجمـــن اولیـــا 
ـــرورش  ـــرورش اســـتان، مدیرآمـــوزش وپ ومربیـــان اداره کل آمـــوزش وپ
شهرســـتان درمیـــان، معاونیـــن وکارشناســـان درســـالن اجتماعـــات 
ــتان  ــرورش شهرسـ ــوزش وپـ ــد. مدیرآمـ ــزار شـ ــت برگـ ــن مدیریـ ایـ
ـــت  ـــئولیت پذیری، اولوی ـــد و مس ـــت: تعه ـــه گف ـــن جلس ـــان درای درمی
بنـــدی فعالیـــت هـــا و برنامـــه ریـــزی و نظـــارت کامـــل در امورمدرســـه، 
تـــوکل بـــر خداونـــد و تـــرس از مواخـــذه الهـــی، الگـــوی اخالقـــی و 
ـــی  ـــه معلم ـــه حرف ـــت دادن ب ـــوزان و اهمی ـــش آم ـــرای دان ـــی ب تربیت
و ســـعی در بهتریـــن بـــودن در مســـئولیت از ارکان مهـــم مدیریتـــی 
اســـت کـــه بـــا رعایـــت آن می تـــوان موفقیـــت چشـــمگیری را بـــه 

دســـت آورد.
مهـــران فـــر دانـــش آمـــوزان را متولیـــان آینـــده کشـــور دانســـت و 
ـــوزان  ـــش آم ـــح دان ـــت و صحی ـــوزش درس ـــت و آم ـــد: تربی ـــادآور ش ی
رشـــد، توســـعه و پیشـــرفت کشـــور را بـــه دنبـــال داشـــته و جامعـــه 
ــای  ــازی فضـ ــاده سـ ــد. وی آمـ ــم می زنـ ــرزنده را رقـ ــا و سـ ای پویـ
ـــاه  ـــدس و م ـــاع مق ـــه دف ـــدن هفت ـــک ش ـــه نزدی ـــه ب ـــا توج ـــدارس ب م
محـــرم، ثبـــت نـــام و کالس بنـــدی دانـــش آمـــوزان، بـــه روزرســـانی 
امـــوال آموزشـــگاه، ارســـال بـــه موقـــع پاســـخ بخشـــنامه هـــا، 
ـــدارس،  ـــی م ـــد نظارت ـــی، بع ـــای مردم ـــارکت ه ـــن و مش ـــذب خیری ج

ــش  ــن و دانـ ــا معلمیـ ــراه بـ ــت همـ ــکوه نمازجماعـ ــزاری باشـ برگـ
ــزاری جلســـات شـــورای دبیـــران، شـــورای  آمـــوزان درمـــدارس، برگـ
قـــرآن، آمـــاده ســـازی فضـــای نمازخانـــه، حضـــور امـــام جماعـــت 
در مـــدارس، جلـــب مشـــارکت اولیـــا، پرهیـــز از شـــعارزدگی، توجـــه 
بـــه عمـــل گرایـــی و ... را خواســـتار شـــد.وی بـــا اشـــاره بـــه  پـــروژه 
ـــران  ـــرد: مدی ـــان ک ـــدارس خاطرنش ـــایی م ـــدن بازگش ـــک ش ـــر و نزدی مه
مـــدارس ضمـــن فراهـــم کـــردن زمینـــه هـــای مناســـب بازگشـــایی 
ـــش  ـــد نق ـــی توانن ـــر م ـــات موث ـــت و اقدام ـــت درس ـــا مدیری ـــدارس ب م
ـــه  ـــوزان ب ـــش آم ـــان دان ـــی را در اذه ـــه یادماندن ـــن روز ب ـــره ای و خاط
ـــت  ـــتاوردها و موفقی ـــه دس ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــران ف ـــد. مه ـــادگار گذارن ی
هـــای یکســـاله در آمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان تصریـــح 
ـــه هـــای  ـــران در مـــدارس توانســـتیم رتب ـــا مدیریـــت موفـــق مدی کـــرد: ب

ـــب  ـــر کس ـــی نظی ـــی و پرورش ـــای آموزش ـــوزه ه ـــماری را در ح ـــی ش ب
ـــرزی  ـــوزان شهرســـتان م ـــش آم ـــر از دان ـــر 5000 توســـط 36 نف ـــه زی رتب

درمیـــان درکنکـــور سراســـری 96 را بدســـت آوریـــم.
رئیـــس اداره حراســـت اداره کل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان نیـــز درایـــن 
ـــر و  ـــی، خطی ـــد نظارت ـــک واح ـــوان ی ـــه عن ـــت ب ـــت: حراس ـــه گف جلس
ـــزو  ـــان ج ـــتان درمی ـــرورش شهرس ـــوزش و پ ـــت و آم ـــئولیت اس پرمس
ـــارت  ـــه و نظ ـــه، خالقان ـــا برنام ـــیار ب ـــه بس ـــت ک ـــی اس ـــتان های شهرس

ـــد. ـــی کن ـــل م ـــا عم ـــه ه ـــا و برنام ـــرح ه ـــر ط ـــق ب دقی
رئیـــس اداره انجمـــن اولیـــا و مربیـــان اداره کل آمـــوزش و پـــرورش 
ـــاوره   ـــز مش ـــدازی مرک ـــری و راه ان ـــر از پیگی ـــن تقدی ـــز ضم ـــتان نی اس
ـــرد:  ـــان ک ـــر نش ـــان خاط ـــتان درمی ـــناختی در شهرس ـــات روانش و خدم
ارتبـــاط مســـتمر اولیـــا بـــا مـــدارس موجـــب موفقیـــت تحصیلـــی 
ــه  ــه بـ ــن جلسـ ــی درایـ ــاون آموزشـ ــود. معـ ــوزان می شـ دانـــش آمـ
ــی  ــه ملـ ــرای برنامـ ــتانی، اجـ ــش دبسـ ــوزان پیـ ــش آمـ ــذب دانـ جـ
شـــهاب در پایـــه چهـــارم و پنجـــم، بازدیـــد گـــروه هـــای آموزشـــی، 
ـــرد. ـــاره ک ـــی و... اش ـــه کالس ـــب برنام ـــان و نص ـــورای معلم ـــکیل ش تش
ــناس  ــه کارشـ ــع و معارفـ ــم تودیـ ــان، مراسـ ــت درپایـ ــی اسـ گفتنـ
ـــناس  ـــادی کارش ـــم آب ـــن ابراهی ـــای امی ـــالش ه ـــزار و از ت ـــت برگ حراس
ـــکر  ـــر و تش ـــدی تقدی ـــت در دوران تص ـــن مدیری ـــابق در ای ـــت س حراس
ـــی  ـــت معرف ـــناس حراس ـــوان کارش ـــه عن ـــدزاده  ب ـــن محم ـــد و حس ش

ـــد. ش

مدیرآموزش وپرورش شهرستان درمیان در گردهمایی پروژه مهر خواستار شد:

پرهیز ازشعارزدگی و توجه به عمل گرایی

تشــکیل کانون یادگیری زرشک روستای درمیان  



بازدید نماینده مجلس
 از ۷ روستاي بخش 

گزیک درمیان

درمیان امروز-یوسفی
سرپرســـت دامپزشـــکی درمیـــان بـــا رئیـــس 
محـــل  در  شهرســـتان  بانـــک کشـــاورزی 
ــرد. ــو کـ ــدار و گفتگـ ــکی دیـ ــبکه دامپزشـ شـ
دکتـــر مدرســـی بـــا بیـــان اینکـــه کلیـــه 
ـــور  ـــه اســـتفاده از بیمـــه طی ـــزم ب ـــداران مل مرغ
ــادآور شـــد: بـــروز  پرورشـــی مـــی باشـــند یـ
ـــزا  ـــر انفلون ـــر نظی ـــای واگی ـــاری ه ـــی بیم برخ
ــدن  ــف شـ ــبب تلـ ــدگان سـ ــاد پرنـ ــوق حـ فـ
ــد  ــود. وی تاکیـ ــی شـ ــور مـ ــیاری از طیـ بسـ
ـــای  ـــی ه ـــش بین ـــا پی ـــه ب ـــدوق بیم ـــرد: صن ک
الزم و تامیـــن خســـارات پـــرورش دهنـــدگان 
بـــه بقـــای صنعـــت پـــرورش دام و طیـــور در 
ــک  ــی کمـ ــان جنوبـ ــروم خراسـ ــتان محـ اسـ
ـــه  ـــه بیم ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــاند.وی در ادام برس
ـــوالت  ـــد محص ـــت تولی ـــدی در امنی ـــش کلی نق
دامـــی دارد و یکـــی از کارآمدتریـــن ابـــزاری 
اســـت کـــه مـــی توانـــد تولیدکننـــدگان ایـــن 
بخـــش را در برابـــر حـــوادث حمایـــت کنـــد، 
ــته  ــور توانسـ ــه دام و طیـ ــرد: بیمـ ــار کـ اظهـ
حداقـــل ســـطح اطمینـــان را در کشـــور در بیـــن 
ـــا را  ـــاد و آنه ـــش ایج ـــن بخ ـــدگان ای تولیدکنن
ـــرم  ـــت دلگ ـــعه فعالی ـــد و توس ـــه تولی ـــه ادام ب
نمایـــد. محمـــدی رئیـــس بانـــک کشـــاورزی 
ـــه  ـــه ب ـــا توصی ـــه ب ـــن جلس ـــز در ای ـــدیه  نی اس
ـــه در  ـــتر بیم ـــازی بیش ـــگ س ـــعه و فرهن توس
ـــانی  ـــاع رس ـــتار اط ـــاورزی خواس ـــش کش بخ
ـــل  ـــه و تعام ـــگاه بیم ـــت و جای ـــتمر اهمی مس
ـــدوق  هـــر چـــه بیشـــتر بیـــن دامپزشـــکی و صن

بیمـــه کشـــاورزی شـــد.

زلزله ۳ ریشتری 
گزیک را لرزاند

ــک را  ــتر گزیـ ــی ۳ ریشـ ــه بزرگـ ــه ای بـ زلزلـ
ــه  ــی سـ ــه بزرگـ ــرزه ای بـ ــن لـ ــد. زمیـ لرزانـ
ــته  ــنبه گذشـ ــاعت ۲۳ چهارشـ ــتر در سـ ریشـ
ـــن  ـــد. ای ـــان را لرزان گزیـــک در شهرســـتان درمی
زمیـــن لـــرزه در عمـــق ۷ کیلومتـــری زمیـــن 
رخ داده اســـت. زلزلـــه گزیـــک هیـــچ گونـــه 
خســـارت مالـــی و جانـــی نداشـــته اســـت. 

کمک 10 میلیارد ریالی خیرین 
درمیانی به کمیته امداد

درمیان امروز - فروزان
ــی )ره(  ــام خمینـ ــداد امـ ــه امـ ــر کمیتـ مدیـ
شهرســـتان درمیـــان از کمـــک 10 میلیـــارد 
ــر داد. ــاد خبـ ــه ایـــن نهـ ریالـــی خیریـــن بـ

ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــور در گفتگ ـــری پ ـــد بصی احم
ـــا  ـــن کمکه ـــزود: از محـــل ای ـــروز اف ـــان ام درمی
ــداری  ــان خریـ ــاز مددجویـ ــورد نیـ ــوازم مـ لـ

شـــده و در حـــال توزیـــع اســـت.
ـــع  ـــه و توزی ـــامل تهی ـــاس را ش ـــن اجن وی ای
ــون  ــغ 594 میلیـ ــه مبلـ ــه بـ ــدد پنکـ 607عـ
ریـــال،  170 عـــدد تانکـــر ذخیـــره آب بـــه مبلـــغ 
204 میلیـــون ریـــال، 289کیســـه 10کیلویـــی 
ــال، 587  ــون ریـ ــه ارزش 130 میلیـ ــج بـ برنـ
ـــارد و  ـــغ8 میلی ـــه مبل ـــر ب ـــوازم التحری بســـته ل

800 میلیـــون ریـــال و... اعـــام کـــرد.
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه کمـــک هـــای 
ادامـــه دار خیریـــن از  همـــت بلنـــد آنـــان و 
ـــرد.  ـــر ک ـــداد تقدی ـــه ام ـــه کمیت ـــژه ب ـــه وی توج
وی بـــا اشـــاره بـــه برپایـــی 167 پایـــگاه 
ـــن  ـــی در جش ـــای مردم ـــک ه ـــع آوری کم جم
عاطفـــه هـــای امســـال بـــا همـــت بســـیج، 
در ســـطح  نیکـــوکاری  مراکـــز  و  مـــدارس 
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــتان گفـ شهرسـ
بیـــش از دو هـــزار دانـــش آمـــوز تحـــت 
حمایـــت داریـــم نیازمنـــد کمـــک هـــای 
خیریـــن در آغـــاز ســـال تحصیلـــی هســـتیم.

نماینـــده مـــردم شهرســـتان های بيرجنـــد، درميـــان و خوســـف در 
مجلـــس شـــوراي اســـامي، فرمانـــدار شهرســـتان درميـــان و جمعـــي 
ـــد.  ـــد کردن ـــک بازدي ـــش گزي ـــتاي بخ ـــتاني از ۷ روس ـــئوالن شهرس از مس
ـــه شهرســـتان درميـــان  حجـــت االســـام والمســـلمین عبـــادي در ســـفر ب
ـــاد  ـــام آب ـــتگرد، اس ـــغ، دس ـــري، رزه، مورتي ـــي، ذک ـــتاهاي گل ن از روس
ـــد  ـــن بازدی ـــرد. وی در ای ـــد ک ـــد رزه بازدي ـــن س ـــاد و همچني ـــد آب و احم
ـــی امـــور روســـتاهای اســـتان  اظهـــار داشـــت: دســـتگاه خاصـــی کـــه متول

ـــتایی  ـــک روس ـــور ی ـــی ام ـــتگاه اجرای ـــر دس ـــدارد و ه ـــود ن ـــد وج باش
را دارد و بـــه همیـــن دلیـــل نیـــز تمرکـــز روی مباحـــث روســـتائیان 
ـــرای  ـــی ب ـــک متول ـــود ی ـــدم وج ـــه ع ـــان اینک ـــا بی ـــدارد. وی ب ـــود ن وج
ـــع  ـــرد: صنای ـــان ک ـــت، خاطرنش ـــکل اس ـــک مش ـــتان ی ـــتاهای اس روس
ـــر در  ـــد و اگ ـــی را ایجـــاد کن ـــد اشـــتغال باالی دســـتی و فـــرش مـــی توان
ـــاز  ـــود و نی ـــع دســـتی تمرکـــز شـــود بازدهـــی آن ســـریع خواهـــد ب صنای

ـــدارد. ـــی اداری ن ـــاص و بروکراس ـــهیات خ ـــه تس ب

درمیان امروز - دهقانی

با حضور بیش از هشت هزار نفر انجام شد

شبیه سازی واقعه غدیر در دیار وحدت
خرب

۳

 جوابیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان

اجرای سیستم های آبیاری قطره ای با مشارکت کشاورزان و هزینه خودیاری

انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

ـــتان  ـــن شهرس ـــهرهای ای ـــزی از ش ـــش مرک ـــاب بخ ـــتای نوغ ـــت روس ـــم جمعی ـــالم علیک ...915س

ـــتا  ـــن روس ـــه ای ـــات ب ـــه خدم ـــت. ارائ ـــتان نیس ـــن شهرس ـــی در ای ـــت اجتاع ـــت . عدال بیشرتاس

ـــت  ـــدت دول ـــول م ـــت. درط ـــواری نیس ـــتای 100 خان ـــک روس ـــدازه ی ـــه ان ـــر ب ـــج هزارنف ـــا پن ب

ـــتا  ـــن روس ـــه ای ـــی ب ـــب دهگردش ـــی در قال ـــرتم حت ـــدار مح ـــیری زاده فرمان ـــای بش ـــم آق یازده

ـــاب( ـــتای نوغ ـــعبانی از روس ـــود. )ش ـــرح ش ـــتا مط ـــکالت روس ـــک مش ـــا ازنزدی ـــد ت ـــفر نکردن س

...915ســـالم. برمســـئولین اداره بـــرق و راه اســـدیه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه جـــاده بیرجنـــد - 

اســـدیه از وســـط روســـتای گســـک مـــی گـــذرد و فاقـــد روشـــنائی مـــی باشـــد و بـــه همیـــن 

ـــدادی  ـــه کشـــته و مصـــدوم شـــدن تع ـــه منجرب ـــاق رخ داده اســـت ک ـــن اتف ـــل تابحـــال چندی دلی

ـــن  ـــنایی ای ـــن روش ـــه تأمی ـــبت ب ـــم نس ـــا داری ـــه تقاض ـــئولین مربوط ـــده ازمس ـــا ش ـــزان م از عزی

جـــاده دســـتورات الزم را مبـــذول فرماییـــد.

...915 روســـتای نوغـــاب ازســـه شـــهردرمیان بزرگرتاســـت. جنـــاب فرمانـــدار مهنـــدس بشـــیری زاده 

ـــم  ـــرای خان ـــه ب ـــدارد ن ـــی ن ـــتا تعاون ـــن روس ـــد. ای ـــهری باش ـــد ش ـــاب بای ـــتای نوغ ـــات روس خدم

ـــان. ـــرای آقای ـــه ب ـــتا و ن ـــن روس ـــای ای ه

ـــفالت  ـــفناك آس ـــت اس ـــودن و وضعي ـــرض ب ـــم ع ـــكل ك ـــا مش ـــالم. لطف ـــروز س ـــان ام ...915 درمي

جـــاده طبـــس بـــه اســـديه را اطـــالع رســـاين كنیـــد، شـــايد مســـئولني محـــرتم قبـــل از اينكـــه 

ـــواب  ـــان را بخ ـــر خودش ـــه اگ ـــوند. البت ـــدار ش ـــواب بي ـــد از خ ـــش بيای ـــكيل پي ـــي مش ـــراي ك ب

ـــند!! ـــزده باش ن

ــا عنایـــت بـــه پیامـــک منتشـــر شـــده در صفحـــه ســـوم نشـــریه درمیـــان امـــروز  بـ
)ســـتون پیـــام شـــهروند(  مـــورخ1396/06/13 بدینوســـیله بـــه اطـــاع مـــی رســـاند: 
هزینـــه اجـــرای سیســـتم هـــای آبیـــاری قطـــره ای در اراضـــی کشـــاورزی)باغی( بـــا 
ـــذا  ـــرد، ل ـــی گی ـــورت م ـــا ص ـــرح ه ـــاری ط ـــه خودی ـــن هزین ـــاورزان و تامی ـــارکت کش مش
ـــا  ـــد. ت ـــی یاب ـــش م ـــاورزان افزای ـــارکت کش ـــاری و مش ـــه خودی ـــن هزین ـــطوح پایی در س
آنجـــا کـــه در ســـطوح زیـــر نیـــم هکتـــار )بـــا رعایـــت نـــکات فنـــی و مـــورد لـــزوم در 
ـــرون  ـــرم مق ـــاورزان محت ـــرای کش ـــادی ب ـــاظ اقتص ـــه لح ـــا ب ـــرح ه ـــه ط ـــن گون ـــرا( ای اج
ـــک  ـــرده مال ـــرم خ ـــاورزان محت ـــردد کش ـــی گ ـــنهاد م ـــذا پیش ـــد، ل ـــی باش ـــه نم ـــه صرف ب
بـــا ســـطوح پاییـــن بصـــورت مشـــترک بـــا ســـایر کشـــاورزان خـــرده مالـــک نســـبت 
ــارکت  ــه مشـ ــا هزینـ ــد تـ ــدام نماینـ ــره ای اقـ ــاری قطـ ــتفاده از آبیـ ــرا و اسـ ــه اجـ بـ

)خودیـــاری( کاهـــش یابـــد. 
ـــطوح  ـــا )در س ـــرح ه ـــه ط ـــن گون ـــرای ای ـــتای اج ـــری الزم در راس ـــن پیگی ـــر ای ـــاوه ب ع

ـــد. ـــی باش ـــدام م ـــی و اق ـــت بررس ـــت در دس ـــن مدیری ـــط ای ـــن( توس پایی

پیام شهروند

پاسخ

کارهایی که خالقیت را در کودکان از بین می برد

1. امر و نهی و بکن نکن                             2. الگو دادن به کودک            
 3. بی اهمیت جلوه دادن کار کودک             4. قوانین خشک و المتغیر
5. ترساندن کودک از شکست                       6. ایجاد رقابت ناسالم      

7. مقید کردن کودک صرفا به نتیجه عمل      8. مقایسه کردن کودکان 
9. ایراد گرفتن از نتیجه کار                          10. تعجیل در ارائه کار 

11. طرزنگاه مربی به نتایج فعالیت کودک       12. تحقیر کودک 
13. خواستن کاری ورای توان کودک              14. خشونت رفتاری

15. توجه بیش از حد                                  16. تهیه هر چه می خواهد 
17. پول زیاد خرج کردن                             18. توقع زیاد داشتن 

19. ثبت نام کاس های زیاد                      20. توهم دادن به کودک 
21. رفتارهای دوگانه                                  22. محیط سرد خانه 

23. دادن امکانات در زمان نامناسب            24. دروغ گفتن 
25. سفر تکراری رفتن                               26. غذای تکراری خوردن 

27. راه های تکراری رفتن                         28. خوراکی های تکراری خریدن 
29. آموزش های تکراری                           30. محیط آموزشی تکراری

31.طبیعت نرفتن                                    32. پاستوریزه بار آوردن کودک 
33. تنوع تفریحات نداشتن                      34. اعتماد نداشتن به نظرات کودک 
35. آخر هفته جنگیدن                             36.نادیده گرفتن عاقمندی هایش 
37. کتاب نخواندن                                 38. کم بودن رفت و آمد خانوادگی 

39. کشتن چرایی کودک                           40. تکالیف زیاد منزل 
41. صحبت نکردن با کودک درباره مسائل     42. نظم بیش از حد 

43. ارجحیت کارهای دیگر بر کودک          44. تک فرزند بودن 
45. بازی نکردن با کودک

نکته تربیتی

زن و شوهر مکمل یکدیگرند

بســیاری از مــادران ایرانــی دخترانشــان را بــرای خانــه داری تربیــت میکننــد ؛ نــه بــرای یــار 
و همســر شــدن!!!

بعضــی مــادران غافلنــد از اینکــه دامــاد ایشــان اول همــدل و همســر میخواهــد نــه آشــپز 
و نظافــت چــی!!

غــذا را مــی شــود از بیــرون خریــد و تمــام کار نظافــت منــزل را بــا کمــک گرفتــن از کســی 
انجــام داد ولــی دلــدار شــدن فقــط کار همســر اســت و بــس...

ــوع قنــدان درجهیزیــه اش هســت و همــه همیشــه شســته و مرتــب  خانمــی کــه چنــد ن
هســتند و پــر از قنــد؛ ولــی یــک چــای صبــح یــا عصــر بــا همســرش نمــی خــورد؛ چگونــه  

همسریســت؟
چرا بعضی ها در زندگی بظاهر مشترک فقط برای خودشان زندگی می کنند؟ 

 توصیه

سرپرست دامپزشکی درمیان مطرح کرد: 

نقش کلیدی بیمه در امنیت 
تولید محصوالت دامی

ــا  ــان بـ ــر همزمـ ــه غدیـ ــی واقعـ ــازی و بازخوانـ ــبیه سـ ــن شـ آییـ
ـــردم در  ـــف م ـــرهای مختل ـــور قش ـــا حض ـــم ب ـــر خ ـــزرگ غدی ـــد ب عی

شهرســـتان درمیـــان برگـــزار شـــد.
بازســـازی صحنـــه هـــای مربـــوط بـــه گســـیل شـــدن کاروان هـــای 
ـــزاری  ـــم و برگ ـــر خ ـــه غدی ـــت خطب ـــر، قرائ ـــمت غدی ـــه س ـــف ب مختل
مراســـم معرفـــی امیرمومنـــان علـــی )ع( بـــه جانشـــینی پیامبـــر 
ـــا  ـــتان ب ـــیجیان شهرس ـــر از بس ـــدی 400 نف ـــا هنرمن ـــام )ص( ب اس

ـــد. ـــام ش ـــام انج ـــارت تم مه
ــرای  ــان بـ ــتان درمیـ ــردم شهرسـ ــر از مـ ــزار نفـ ــت هـ ــدود هشـ حـ
دیـــدن ایـــن نمایـــش در محـــل حاضـــر شـــدند و هنـــگام حضـــور 
ـــه  ـــن واقع ـــازی نمادی ـــاره بازس ـــه نظ ـــوات ب ـــر صل ـــا ذک ـــا ب کاروان ه

غدیـــر نشســـتند.
ـــدای  ـــاوندان، اه ـــوت خویش ـــی)ع(، دع ـــرت عل ـــد حض ـــرا، تول غارح
انگشـــتر، لیلـــه المبیـــت، نـــزول آیـــه تطهیـــر، مباهلـــه و اکـــرام 

ایتـــام از برنامـــه هـــای اجرایـــی در بازســـازی ایـــن واقعـــه بـــود.
ــتان  ــش قهسـ ــوان از بخـ ــک زوج جـ ــد یـ ــم عقـ ــن مراسـ همچنیـ
ــود و ایـــن زوج زندگـــی  ــای ایـــن مراســـم بـ ــه هـ ــر برنامـ از دیگـ

ــد. ــاز کردنـ ــود را آغـ مشـــترک خـ
امـــام جمعـــه درمیـــان در مراســـم بازســـازی واقعـــه غدیـــر 
ــد  ــه بایـ ــت کـ ــانی اسـ ــمه جوشـ ــر چشـ ــت: غدیـ ــتان گفـ شهرسـ
ـــت  ـــر حرک ـــب غدی ـــعادت در مکت ـــه س ـــیدن ب ـــرای رس ـــلمانان ب مس
کنند.حجـــت االســـام والمســـلمین علیرضـــا حســـینی بـــا بیـــان 
اینکـــه بازســـازی واقعـــه غدیـــر بزرگتریـــن رویـــداد فرهنگـــی 
ـــد  ـــکاری 400 هنرمن ـــا هم ـــر ب ـــه غدی ـــت: واقع ـــت، گف ـــتان اس شهرس

ــد. ــازی شـ ــتان بازسـ در شهرسـ
ـــن  ـــز در ای ـــی نی ـــه در خراســـان جنوب ـــی فقی ـــده ول ـــام نماین ـــم مق قائ
مراســـم بـــا بیـــان اینکـــه پیونـــد غدیـــر و مهدویـــت ناگسســـتنی 
ـــاق  ـــت اتف ـــوع مهدوی ـــامی در موض ـــرق اس ـــه ف ـــت: هم ـــت، گف اس
ـــتی  ـــین نوفرس ـــلمین غامحس ـــام والمس ـــت االس ـــد. حج ـــر دارن نظ
ـــه  ـــم از جمل ـــل ظال ـــتادگی در مقاب ـــوم و ایس ـــاع از مظل ـــزود: دف اف
پیـــام هـــای غدیـــر بـــرای همـــه مســـلمانان اســـت. وی بـــا بیـــان 
اینکـــه روز غدیـــر روز ناامیـــدی کفـــار و دشـــمنان اســـام و نظـــام 
ـــلمانان  ـــام مس ـــه تم ـــا ب ـــامی م ـــام اس ـــت: نظ ـــت، گف ـــامی اس اس
ـــاری  ـــک و ی ـــوریه کم ـــتان و س ـــن، افغانس ـــطین، یم ـــراق، فلس در ع
ـــود  ـــد ش ـــی بلن ـــلمان و مظلوم ـــدای مس ـــا ص ـــر کج ـــد، در ه ـــی کن م

ـــتابد. ـــی ش ـــدا م ـــک آن ص ـــه کم ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس جمه
ـــا  ـــخ ب ـــول تاری ـــام در ط ـــن اس ـــن مبی ـــه دی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــان  ـــریت نش ـــه بش ـــال را ب ـــاک، راه کم ـــای پ ـــان ه ـــت از انس تبعی
داده شـــده اســـت، بیـــان کـــرد: در بیـــن مســـلمین جریـــان غدیـــر 
ــاد وحـــدت، انســـجام و همدلـــی اســـت. پیونـــدی محکـــم و نمـ
نماینـــده ولـــی فقیـــه در ســـپاه انصارالرضـــا)ع( خراســـان جنوبـــی 
بیـــان کـــرد: آنهایـــی کـــه تصـــور مـــی کننـــد کـــه برپایـــی ایـــن 
ـــات  ـــر در آی ـــا در تدب ـــت ب ـــاف اس ـــه و اخت ـــل تفرق ـــا عام برنامه ه

ـــت  ـــدا کنند.حج ـــت پی ـــت دس ـــه حقیق ـــد ب ـــی توانن ـــم م ـــرآن کری ق
ـــده  ـــر آین ـــان غدی ـــزود: در جری ـــتی اف ـــلمین نوفرس ـــام والمس االس
ـــام  ـــان ام ـــن جری ـــد و در ای ـــیم ش ـــد ترس ـــا اب ـــریت ت ـــام و بش اس
ـــرد:  ـــد.وی اظهارک ـــی ش ـــه معرف ـــام جامع ـــوان ام ـــه عن ـــی )ع( ب عل
ـــت  ـــر بزرگداش ـــواره ب ـــری هم ـــم رهب ـــام معظ ـــل )ره( و مق ـــام راح ام
ـــر  ـــر منحص ـــد غدی ـــرا عی ـــد زی ـــوده ان ـــد فرم ـــم تاکی ـــر خ ـــد غدی عی
ـــی اســـت کـــه  ـــک جریان ـــک روز نیســـت، بلکـــه تجلیـــل از ی بـــه ی
تمـــام نشـــدنی اســـت.وی امامـــت را مـــودت، عشـــق و پیونـــد و 
ـــادآور شـــد:  ـــزی دانســـت و ی ـــم و فســـاد و خـــون ری ـــا ظل ـــف ب مخال
ـــر  ـــه غدی ـــت، حادث ـــده بعث ـــل کنن ـــج( تکمی ـــر )ع ـــام عص ـــور ام ظه
ــا و  ــای انبیـ ــام تاش هـ ــع تمـ ــت و در واقـ ــت عاشوراسـ و نهضـ

اولیـــای الهـــی را دربـــر می گیـــرد.
ـــه  ـــه ب ـــان ک ـــتان درمی ـــت: شهرس ـــز گف ـــان نی ـــپاه درمی ـــده س فرمان
ـــال  ـــت امس ـــده اس ـــو ش ـــه و الگ ـــدت نمون ـــار وح ـــب و دی دارالتقری
ــین  ــدار حسـ ــرگرد پاسـ ــر بود.سـ ــه غدیـ ــازی واقعـ ــان بازسـ میزبـ
ـــان  ـــر شهرســـتان درمی ـــه غدی ـــر ســـتاد بازســـازی واقع خـــدادادی دبی
ـــتان  ـــن شهرس ـــر در ای ـــه غدی ـــازی واقع ـــه بازس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
در روز شـــنبه 18 شـــهریور مـــاه مصـــادف بـــا عیـــد ســـعید غدیـــر 
ـــک  ـــتای گس ـــن روس ـــی بی ـــم در محل ـــن مراس ـــزود: ای ـــد اف ـــزار  ش برگ
ــه  ــن برنامـ ــرور در ایـ ــر هنـ ــد و 400 نفـ ــزار شـ ــاد برگـ و منصورآبـ
حضـــور داشـــتند.وی یـــادآور شـــد: بـــرای ایـــن امـــر6 هـــزار متـــر 
ـــرای  ـــع ب ـــر مرب ـــه 2 هـــزار و 500 مت ـــه شـــد ک ـــع فضـــا در نظرگرفت مرب
ـــرای اجـــرای  پارکینـــگ، هزارمتـــر فضـــای نمایشـــگاه و 2 هـــزار متـــر ب
مراســـم بود.ســـرگرد پاســـدار خـــدادادی بـــا بیـــان اینکـــه 20 نفـــر 
ـــزود:  ـــده اف ـــاده ش ـــه آم ـــن برنام ـــرای ای ـــب ب ـــتر و اس ـــل و 13 ش نخ
ـــده و  ـــه ش ـــر گرفت ـــار در نظ ـــده و ناه ـــان وع ـــر می ـــزار نف ـــرای 5 ه ب

5 کمـــک هزینـــه کربـــا نیـــز بیـــن شـــرکت کننـــدگان قرعه کشـــی 
خواهـــد شـــد.دبیر ســـتاد بازســـازی واقعـــه غدیـــر شهرســـتان 
درمیـــان گفـــت: پیـــش بینـــی مـــا حضـــور 5 هـــزار نفـــر مـــردم در 
ــر از مراســـم  ــزار نفـ ــه بیـــش از هشـــت هـ ــود کـ ــم بـ ایـــن مراسـ

بازســـازی واقعـــه غدیـــر شهرســـتان درمیـــان بازدیـــد کردنـــد.
وی اظهـــار کـــرد: مراســـم بازســـازی واقعـــه غدیـــر از ابتـــدای 
ـــروع و کار  ـــای کاری ش ـــه ه ـــات و کمیت ـــکیل جلس ـــا تش ـــال ب امس
ـــته  ـــاه گذش ـــک م ـــازی از ی ـــرای بازس ـــگاه  اج ـــداث نمایش ـــرای اح ب
شـــروع شـــده اســـت. وی افـــزود: در ایـــن بازســـازی بســـیجیان و 
ــکاران  ــی و همـ ــی و انتظامـ ــای نظامـ ــتان و نیروهـ ادارات شهرسـ

ناحیـــه مقاومـــت تـــاش فراوانـــی کردنـــد.
ـــان  ـــتان درمی ـــی شهرس ـــزرگ تاریخ ـــم ب ـــن مراس ـــژه ای ـــان وی میهمان
ـــار  ـــپاه انص ـــه در س ـــی فقی ـــده ول ـــتی نماین ـــام نوفرس ـــت االس حج
الرضـــا علیـــه الســـام خراســـان جنوبـــی، ســـرهنگ قاســـمی 
فرمانـــده ســـپاه انصـــار الرضـــا علیـــه اســـام خراســـان جنوبـــی، 
ــد،  ــتان بیرجنـ ــپاه شهرسـ ــه سـ ــده ناحیـ ــی فرمانـ ــرهنگ فاحـ سـ
ــابق  ــه سـ ــام جمعـ ــنجری امـ ــلمین سـ ــام والمسـ ــت االسـ حجـ
ــروه  ــئول گـ ــی مسـ ــام کیانـ ــت االسـ ــان و حجـ ــتان درمیـ شهرسـ
ـــام  ـــگاه ام ـــغ دانش ـــزام مبل ـــر اع ـــن دفت ـــی صادقی ـــادی - تبلیغ جه
ــه  ــد و سربیشـ ــیج بیرجنـ ــی بسـ ــان نواحـ ــادق )ع( و فرماندهـ صـ
بودنـــد. همچنیـــن حجـــت االســـام والمســـلمین حســـینی امـــام 
جمعـــه شهرســـتان درمیـــان، احمـــد بصیـــری پـــور مدیـــر کمیتـــه 
ــی  ــادی نودهـ ــام هـ ــت االسـ ــان, حجـ ــتان درمیـ ــداد شهرسـ امـ
ـــت  ـــان، حج ـــتان درمی ـــامی شهرس ـــات اس ـــازمان تبلیغ ـــس س رئی
ـــت  ـــه موق ـــام جمع ـــینی ام ـــن حس ـــید امی ـــلمین س ـــام والمس االس
اســـدیه  و ســـایر مســـئوالن شهرســـتان درمیـــان حضـــور داشـــتند.

26 شهریور   -   26 ذی الحجه 1438   -   17 سپتامبر 2017

درمیان امروز - دهقانی
ــن  ــی پـــس ازغـــات دومیـ ــای روغنـ ــه هـ دانـ
ـــی دهنـــد  ـــان را تشـــکیل م ـــی جه ـــر غذای ذخای
و عـــاوه بـــر داشـــتن ذخایـــر غنـــی اســـیدهای 

چـــرب حـــاوی پروتئیـــن نیـــز مـــی باشـــند.
خوراکـــی کشـــور  روغـــن  ســـرانه  مصـــرف 
ـــون  ـــک میلی ـــاز کشـــور حـــدود ی ـــرم و نی 16کیلوگ
ـــش از 90درصـــد  ـــه بی ـــی باشـــد ک ـــن در ســـال م ت

آن از طریـــق واردات تامیـــن مـــی شـــود.
گیـــاه روغنـــی کلـــزا در تنـــاوب کاشـــت گنـــدم 
ـــود.  ـــی ش ـــاک م ـــزی خ ـــث حاصلخی ـــو باع و ج
ـــاه  ـــن گی ـــت ای ـــروز، کش ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ب
روغنـــی از اواســـط شـــهریورماه شـــروع مـــی شـــود 

و تقریبـــا تـــا اواســـط مهرمـــاه ادامـــه دارد. 

زمان کاشت کلزا

ـــتان  ـــاورزی شهرس ـــاد کش ـــت جه ـــناس مدیری کارش
ـــه  ـــت: ب ـــروز گف ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــان در گفتگ درمی
ــر اســـاس تحقيقـــات و تجربيـــات  ــور کلـــي بـ طـ
حاصـــل شـــده تاريـــخ کاشـــت مناســـب کلـــزا در 
هـــر منطقـــه حداقـــل 4-3 هفتـــه قبـــل از تاريـــخ 

کاشـــت توصيـــه شـــده گنـــدم مـــي باشـــد.
ـــت  ـــر اس ـــاه بهت ـــن گی ـــزود: ای ـــد اف ـــرداد فرهمن مه
ـــا  ـــود ت ـــت ش ـــر کش ـــا اول مه ـــهریور ت ـــط ش از اواس
ـــه هشـــت  در  بهتریـــن حالـــت خـــود یعنـــی در مرحل
ـــول  ـــر ط ـــانتی مت ـــه روزت ( ،15 -20س ـــی) مرحل برگ
ریشـــه و 8میلیمتـــر قطـــر طوقـــه آن مـــی باشـــد کـــه 
ـــدون پوشـــش  ـــد ســـرمای زیر22درجـــه را ب مـــی توان

ـــد.  ـــل نمای ـــرف تحم ب

میزان مصرف بذر 

وی ادامـــه داد:  میـــزان مصـــرف بـــذر بـــرای هـــر 
ـــاک  ـــت خ ـــه باف ـــته ب ـــرم بس ـــا 6 کیلوگ ـــار 5 ت هکت

مزرعـــه اســـت. 
ـــزا را 1/5-2/5  ـــراي کل ـــب ب ـــت مناس ـــق کاش وی عم
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــرد و گف ـــام ک ـــر اع ـــانتي مت س
ـــورت  ـــي در ص ـــور کل ـــه ط ـــزا ب ـــودن کل ـــز ب ـــه ري دان
عـــدم دسترســـی بـــه دســـتگاه بـــذرکار بـــا شـــیوه 
غرقابـــی و بـــه روش تـــرکاره هـــم مـــی تـــوان 
کشـــت را انجـــام داد. البتـــه کشـــت بـــا اســـتفاده 
ـــه صـــورت جـــوي پشـــته  ـــف کار ب ـــاي ردي از بذرکاره

اي بهتـــر اســـت. 

بسترسازی مناسب

ــت  ــل از کشـ ــت: قبـ ــار داشـ ــن اظهـ وی همچنیـ
ـــول  ـــاي محص ـــا و بقاي ـــدن كلوخ ه ـــرد ش ـــت خ جه
ــه،  ــاك مزرعـ ــي خـ ــن يكنواختـ ــي و همچنيـ قبلـ
ــك  ــر ديسـ ــورد نظـ ــن مـ ــود زميـ ــه مي شـ توصيـ
ــذر و  ــه بـ ــدام بـ ــپس اقـ ــده و سـ ــه زده شـ و مالـ
ـــردو  ـــن گ ـــا بی ـــه ه ـــدازه کلوخ ـــود. ان ـــی ش کودپاش
ـــودری  ـــرم و پ ـــی ن ـــاک خیل ـــود و خ ـــال ش ـــا پرتق ت
ــذر را 18000  ــرم بـ ــر کیلوگـ ــت هـ ــود. وی قیمـ نشـ
ـــت را 2870  ـــی دول ـــد تضمین ـــان و قیمـــت خری توم

تومـــان اعـــام کـــرد.

مزایای کشت کلزا 

فرهمنـــد همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه مزایـــای 
ــودن  ــزه بـ ــت پاییـ ــه علـ ــت: بـ ــزا گفـ ــت کلـ کشـ
برخـــاف دانه هـــای روغنـــی بهـــاره در رقابـــت بـــا 
ــرد. ــی گیـ ــرار نمـ ــاره قـ ــد بهـ ــوالت پردرآمـ محصـ
ـــورت  ـــه درص ـــت ک ـــی اس ـــزا گیاه ـــه داد: کل وی ادام
ـــرما  ـــد س ـــی توان ـــع، م ـــه موق ـــتقرار ب ـــت و اس کاش
ـــه  ـــاز ب ـــزا نی ـــزه کل ـــت پایی ـــد و در کش ـــل کن را تحم
ـــتر  ـــتفاده بیش ـــکان اس ـــوده و ام ـــری ب ـــاری کمت آبی
از نـــزوالت آســـمانی پاییـــزه و زمســـتانه وجـــود دارد.
وی افـــزود: 2 نوبـــت آبیـــاری بـــه فاصلـــه 5 تـــا 7 
ـــی  ـــود بارندگ ـــورت کمب ـــت و درص ـــان کاش روز در زم
ـــت  ـــزه و 3 نوب ـــاری پایی ـــت آبی ـــا 2 نوب ـــزه 1 ت پایی
ـــرف آب  ـــوع مص ـــاره الزم دارد و در مجم ـــاری به آبی

ـــت. ـــدم اس ـــر از گن ـــا دو نوبت(کمت ـــک ت ـــزا )ی کل
ایـــن کارشـــناس گفـــت: کاشـــت کلـــزا در تنـــاوب 
ـــات و  ـــش آف ـــن کاه ـــو ضم ـــدم و ج ـــت گن ـــا زراع ب
ـــش  ـــث افزای ـــرز باع ـــای ه ـــف ه ـــا و عل ـــاری ه بیم
حاصلخیـــزی خـــاک و بهبـــود خـــواص فیزیکـــی 
ــن  ــت 1 تـ ــا برداشـ ــه بـ ــوی کـ ــه نحـ ــردد بـ می گـ

ـــدار15  ـــی، مق ـــن زراع ـــار زمی ـــک هکت ـــزا از ی ـــه کل دان
کیلوگـــرم فســـفات، 70کیلوگـــرم پتـــاس و 45 
کیلوگـــرم گوگـــرد همـــراه کاه وکلـــش بـــه زمیـــن 
ــازگاری و  ــه سـ ــود. وی بـ ــی  شـ ــت داده مـ برگشـ
ـــی  ـــزا درتمـــام شـــرایط آب و هوای امـــکان کشـــت کل
کشـــور اشـــاره و عنـــوان کـــرد: زنبورعســـل عاقـــه 
شـــدیدی بـــه تهیـــه عســـل از گل کلـــزا دارد لـــذا 
ـــورداری نقـــش  ـــزا در توســـعه صنعـــت زنب کشـــت کل

مهمـــی را مـــی توانـــد ایفـــا کنـــد. 
ـــی  ـــه هـــای روغن ـــن دان ـــزا در بی ـــرد: کل ـــه ک وی اضاف
از درصـــد روغـــن باالیـــی) 40 تـــا 45درصـــد( 

ــوردار اســـت. برخـ
ــایر  ــا سـ ــزا بـ ــد کلـ ــل رشـ ــت: فصـ ــد گفـ فرهمنـ
دانه هـــای روغنـــی متفـــاوت بـــوده و زمانـــی کـــه 
ظرفیـــت واحدهـــای روغـــن کشـــی خالـــی اســـت 

ایـــن گیـــاه برداشـــت مـــی شـــود. 
ـــر  ـــه علـــت برداشـــت زودت ـــزا ب وی اظهـــار داشـــت: کل
در مقایســـه بـــا گنـــدم زمینـــه الزم بـــرای کشـــت 
ـــازد. ـــی س ـــم م ـــتانه را فراه ـــوالت تابس دوم محص

کمک های دولتی برای کشاورزان کلزا کار

ــد از   ــه بعـ ــذر بافاصلـ ــی  بـ ــد تضمینـ وی از خریـ
تحویـــل بـــه ســـیلو و ســـریعتر از گنـــدم بـــا نـــرخ 
تضمینـــی مصـــوب دولـــت خبـــر داد و گفـــت: 
ـــاه  ـــزا در چ ـــت کل ـــه کاش ـــبت ب ـــه نس ـــاورزانی ک کش
موتورهـــا اقـــدام نماینـــد از امتیـــاز شـــارژ مجـــدد 
چـــاه برخـــوردار مـــی شـــوند. وی افـــزود: کشـــاورزانی 
کـــه بیـــش از 3 هکتـــار کلـــزا کشـــت نماینـــد جهـــت 
اســـتفاده از تســـهیات کـــم بهـــره بـــه مبلـــغ 150 
میلیـــون ریـــال معرفـــی مـــی گردنـــد. وی گفـــت: 
امـــکان اســـتفاده از تســـهیات باعـــوض جهـــت 

خریـــد ادوات کاشـــت نیـــز فراهـــم اســـت.

آغاز کشت پاییزه گیاه روغنی کلزا

کمک های دولتی به کلزاکاران درمیانی



کارگاه آموزشی آشنایی با راهکار جدید مبارزه با سرمازدگی در روستای محمدآباد

روش های مقابله 
با سرمازدگی باغات

ــتای  ــان در روسـ ــاورزی درمیـ ــاد کشـ ــت جهـ ــی مدیریـ ــدات گیاهـ اداره تولیـ
ـــود.  ـــپیدان نم ـــرد پودرس ـــی کارب ـــزاری کارگاه آموزش ـــه برگ ـــدام ب ـــاد اق محمدآب
ـــتان  ـــل تابس ـــر فص ـــداران در آخ ـــکالت باغ ـــی از مش ـــه یک ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ـــت  ـــی اس ـــی و زراع ـــوالت باغ ـــه محص ـــدگان ب ـــا و پرن ـــی از زنبوره ـــوم برخ هج
و چـــون ایـــن محصـــوالت بـــه صـــورت روزانـــه برداشـــت می شـــوند نمـــی 
ـــتا  ـــن راس ـــرد در همی ـــتفاده ک ـــان اس ـــع آن ـــرای دف ـــیمیایی ب ـــموم ش ـــوان از س ت
ـــای  ـــد وکاربرده ـــی باش ـــی م ـــر آل ـــی و غی ـــاده معدن ـــک م ـــه ی ـــپیدان ک ـــودر س پ
ــد  ــتفاده شـ ــان اسـ ــتای درمیـ ــازی در روسـ ــرای فرهنـــگ سـ ــی دارد بـ فراوانـ

و نتایـــج بســـیار موثـــری را در بـــر داشـــت. از ایـــن پـــودر مـــی تـــوان بـــرای 
جلوگیـــری از آفتـــاب ســـوختگی و تـــرک خوردگـــی میـــوه انـــار ، دور کـــردن 
ع، جلوگیـــری از خســـارت زنبورهـــا بـــه انگـــور و  خرگـــوش از باغـــات و مـــزار
ــا  ــه بـ ــن مقابلـ ــدگان و همچنیـ ــردن پرنـ ــدار و دورکـ ــوالت آبـ ــایر محصـ سـ
ســـرمازدگی در ابتـــدای فصـــل بهـــار اســـتفاده کـــرد. اداره تولیـــدات گیاهـــی 
ــی در  ــی آزمایشـ ــن در طرحـ ــان همچنیـ ــاورزی درمیـ ــاد کشـ ــت جهـ مدیریـ
ـــا اســـتفاده  ـــوش ه ـــردن خرگ ـــت دورک ـــودر جه ـــن پ ـــی ســـد رزه از ای اراضـــی باغ

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــیار خوب ـــج بس ـــه نتای ـــرد ک ک

هــای  جــاده  اکثــر  آســفالت  از  سالهاســت کــه 
شهرســتان درمیــان مــی گــذرد، محــور هــای ارتباطــی 
ــد و  ــد از درمیان-بیرجن ــه عبارتن ــتان ک ــن شهرس ای
درمیان-آریــن شــهر از وضعیــت مناســبی برخــوردار 
نمــی باشــند هــر روز شــاهد بــروز تصادفــات در ایــن 
محورهــا هســتیم. محــور درمیان-آریــن شــهر کــه راه 
ارتباطــی ایــن شهرســتان بــه شــمال اســتان و شــمال 
شــرق کشــور اســت، متاســفانه هیــچ شــاخصه ای از 

ــدارد. ــه شهرســتان ن محــور ارتباطــی شهرســتان ب
ــداز و  ــت ان ــای پردس ــفالت ه ــد، آس ــای تن ــچ ه پی
گردنــه هــای غیــر اســتاندارد از مهمتریــن مشــکالت 
ــه  ــا ک ــن جاده ه ــی در ای ــت.  رانندگ ــور اس ــن مح ای
ــی  ــا خاک ــک و بعض ــم و باری ــچ و خ ــوار، پرپی ناهم
ــرارت و  ــار م ــتان را دچ ــردم شهرس ــتند م ــم هس ه

ــت.  ــوده اس ــقت نم مش

یادمان مرگ در جاده درمیان 

مــردم ســختکوش و کــم توقــع درمیــان جــاده 
دسترســی مناســب مــی خواهنــد. جــاده هــای 
ــه  ــه ماشــین هــای مــردم منطق ــا ب ــه تنه خــراب ن
ــه  ــد بلک ــی کن ــون م ــا را داغ ــد و آنه ــم نمی کن رح
هرازگاهــی شــاهد بــروز تصادفــات دلخراشــی در 
ســطح جــاده  هــای شهرســتان هســتیم به گونــه ای 
کــه یکــی از ســاکنان منطقــه در گفتگــو بــا درمیــان 
امــروز مــی گویــد: اهمیــت جــاده درمیــان کمتــر از 
جــاده بیرجنــد- قایــن نیســت چــرا کــه در هــر پیــچ 
ــه  ــر گوش ــردم در ه ــادف رخ داده و م ــک تص آن ی

ــه 17  ــری ب ــد. اکب ــته ان ــرگ گذاش ــی از م آن یادمان
کیلومتــر بانــد دوم جــاده اســدیه بــه ســمت بیرجنــد 
اشــاره مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد: 6 ســال اســت 
کــه از آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن محــور مــی گــذرد 

ــان نرســیده اســت.  ــه پای ــی متأســفانه ب ول
وی تصریــح مــی کنــد: اگــر ایــن پــروژه زودتــر اجــرا 
شــود و زیــر بــار ترافیــک بــرود ارســال تولیــدات 
ســیمان از ایــن جــاده در آینــده نزدیــک امــکان پذیــر 
خواهــد بــود چــرا کــه بــا وضعیــت موجــود ظرفیــت 

ــدارد.  ــرش ماشــین ســنگین را ن پذی

جاده های رها شده 

ــتان  ــزی شهرس ــش مرک ــالمی بخ ــورای اس ــو ش عض
درمیــان نیــز در گفتگــو بــا درمیان امــروز بــا نارضایتی 
ــد: در  ــی گوی ــتان م ــای شهرس ــاده ه ــت ج از وضعی
اکثــر راه هــای روســتایی کــه در حــال آســفالت 
ــه رغــم پیشــرفت 50 درصــدی کار رهــا شــده  ــوده ب ب
ــوان  ــه عن ــد: ب ــی افزای ــماعیلی م ــد اس ــت. احم اس
نمونــه جــاده روســتای ســرو بــه ســمت بینــاب کــه 
برخــی امــور مربــوط بــه ابنیــه فنــی انجــام شــده ولی 
پیمانــکار بــه خاطــر کمبــود اعتبــار 3 ســال پیــش کار 
را ناتمــام گذاشــت و همــان مقــدار کار انجــام شــده 
هــم بــر اثــر وقــوع ســیل و بارندگــی در حــال تخریــب 
اســت. وی بــا اشــاره بــه دســت اندازهــای جاده هــای 
شهرســتان ادامــه مــی دهــد: اکثــر جاده هــا نیــاز بــه 
ــدیه  ــاده اس ــد: ج ــی کن ــوان م ــم دارد . وی عن ترمی
بــه روســتای فــورگ و اره فــورگ کــه حــدود 3 تــا 4 
کیلومتــر مــی باشــد شــانه خاکــی نــدارد و آســفالت 
آن هــم نیــاز بــه روکــش دارد. وی بــا تقدیــر از 
عملکــرد راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای در 
ترمیــم و لکــه گیــری جــاده هــا مــی گویــد: راهــداری 
ــی دارد  ــدگان و مــردم منطقــه همــکاری خوب ــا رانن ب
و هــر زمــان کــه تمــاس مــی گیریــم نســبت بــه لکــه 
گیــری جــاده هــا اقــدام مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــم راهنمایــی و رانندگــی در جــاده هــای  وجــود عالئ
بــه تعمیــر  بایــد نســبت  شهرســتان می گویــد: 

ــرد.  ــورت گی ــی ص ــز اقدام ــا نی ــای جاده ه تابلوه

جاده اسدیه به نوغاب ماشین ها 

را داغون می کند

یکــی از ســاکنان اســدیه نیــز بــه خبرنــگار مــا 
ــه  ــاب ک ــه نوغ ــدیه ب ــاده اس ــفالت ج ــد: آس می گوی
حــدود 15 کیلومتــر اســت خــراب شــده و ماشــین هــا 
ــد:  ــم صالحــی مــی افزای ــد. ابراهی را داغــون مــی کن
حــدود یــک و نیــم ســال شــده کــه جــاده جدیــد در 
ــه  ــوز ب ــی هن ایــن مســیر در حــال احــداث اســت ول
ــی آن انجــام نشــده  ــان نرســیده و آســفالت اصل پای
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــت. وی ب اس
بــرای دوبانــده شــدن جــاده مــی گویــد: تــا دوراهــی 
هنــدواالن یــک الیــه آســفالت را انجــام داده انــد ولی 
ــاح نشــده اســت.  ــوده و افتت ــوز جــاده ناتمــام ب هن

جاده سوهانی 

محمــد ســاالری از دیگــر ســاکنان اســدیه نیــز جــاده 
اســدیه تــا نوغــاب را هماننــد ســوهان مــی دانــد کــه 
ــرد. وی  ــی ب ــن م ــا را از بی ــای خودروه ــتیک ه الس
همچنیــن بــه باریــک بــودن جــاده اشــاره مــی کنــد 
و ادامــه مــی دهــد: جــاده نوغــاب بــه ســمت بیرجنــد 
ــز  ــه خی ــه حادث ــک نقط ــت و ی ــم اس ــچ خ ــرو پی پ
خطرنــاک دارد کــه مســئوالن امــر باید هرچه ســریعتر 

نســبت بــه رفــع ایــن نقطــه اقــدام کننــد. 

جاده طبس- اسدیه را دریابید

یکــی دیگــر از مــردم منطقــه نیــز بــا اشــاره بــه جــاده 
ــد:  ــر مــی گوی ــه طــول 23 کیلومت طبــس- اســدیه ب
ــد دارم.  ــت و آم ــاده رف ــن ج ــار در ای ــه ای 2 ب هفت
ــه  ــود، ادام ــاش نش ــش ف ــد نام ــی خواه ــه م وی ک
می دهــد: 10 کیلومتــر منتهــی بــه طبــس کــم عــرض 
اســت و خصوصــا در شــب کــه دیــد کمتــر مــی باشــد، 
وقتــی ماشــینی از جلــو مــی آیــد بــه اجبــار توقــف 
مــی کنــم چــرا کــه 2 ماشــین بــه ســختی از کنــار هــم 
عبــور مــی کننــد. وی عنــوان مــی کنــد: بــا توجــه بــه 
اینکــه روزانــه 10 تــا 15 دســتگاه تریلــی بــار ســیمان از 
ایــن جــاده عبــور مــی کننــد نیازمنــد رســیدگی ویــژه 
ــی دهــد: 10  ــه م ــی باشــد. وی ادام ــر م ــان ام متولی
ــی  ــده ول ــفالت ش ــدیه آس ــه اس ــی ب ــر منته کیلومت
ــم  ــی کنی ــه م ــدیه مراجع ــهرداری اس ــه ش ــی ب وقت
می گوینــد مابقــی مســیر مربــوط بــه شــهرداری 
ــال  ــک س ــد: ی ــی گوی ــت. وی م ــینا اس ــس مس طب
ــور از  ــه اســت و عب اســت کــه وضعیــت همیــن گون

ایــن جــاده باعــث صدمــه زدن بــه جلوبنــدی ماشــین 
شــده و الســتیک هــا را داغــون مــی کنــد. 

ــز در  ــک نی ــتای بیدس ــی روس ــی از اهال ــد یک محم
خصــوص وضعیــت جــاده هــای منطقــه مــی گویــد: 
از زمانــی کــه جــاده بیدســک –نوقنــد آســفالت شــده 
اســت میــزان تــردد خودروهــا در ایــن جــاده افزایــش 
ــه  ــر 10 دقیق ــه ه ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــه اس یافت
ــه  ــد، ادام ــی کن ــردد م ــن جــاده ت ــک خــودرو از ای ی
ــه  ــک 4 نقط ــاس- بیدس ــور دره عب ــد: مح ــی ده م
حادثــه خیــز دارد کــه دیدکافــی ندارنــد و امــکان 
ــت  ــیار باالس ــاده بس ــراف از ج ــادف و انح ــروز تص ب
و جــان مــردم در خطــر اســت. وی بیــان مــی کنــد: 
ــدوزر  ــک بل ــود ی ــا وج ــا ب ــور تنه ــن مح ــکل ای مش

قابــل رفــع اســت و هزینــه چندانــی نــدارد لــذا ضمن 
تشــکر از اقدامــات و فعالیــت هــای راه و شهرســازی 
شهرســتان درمیــان، اقــدام بــه موقــع در ایــن زمینــه 

ــتاریم. را خواس

افتتاح 14 کیلومتر راه روستایی 

ــز در  ــان نی ــتان درمی ــازی شهرس ــر راه و شهرس مدی
پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا در خصــوص اقدامــات 
انجــام شــده مــی گویــد: طــی هفتــه دولــت امســال 
14 کیلومتــر راه روســتایی شهرســتان درمیــان بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 35 میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری 
رســید. شــاهرخ رخشــانی پــور ادامــه مــی دهــد: ایــن 
پــروژه هــا شــامل احــداث و آســفالت راه روســتایی 
بــه طــول 5 کیلومتــر، احــداث و  رزه  دســتگرد- 
آســفالت راه روســتایی عبدلــه- پیرزنــوک بــه طــول 
ــتایی  ــفالت راه روس ــازی و آس ــر و بهس 4/5 کیلومت
بیدســک- مننــد بــه طــول 4/5 کیلومتــر مــی باشــد. 
ــردن  ــا ک ــدن و ره ــام مان ــل ناتم ــن دلی وی همچنی
پــروژه توســط پیمانــکاران را عــدم تخصیــص اعتبــار 
ــد:  ــی گوی ــد و م ــی کن ــالم م ــروژه اع ــوب آن پ مص
ــام  ــال انج ــد در ح ــدیه- بیرجن ــده اس ــیر دوبان مس

اســت. 
رخشــانی همچنیــن در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا 

مــی گویــد: راههــای شــریانی روســتایی بــا جمعیــت 
20 خانــوار بــه بــاال آســفالت مــی شــود کــه در حــال 
حاضــر بالــغ بــر 80 روســتا از راه آســفالته برخوردارنــد 
و7 پــروژه راه روســتایی نیــز در دســت اقــدام اســت. 
وی طــول راههــای آســفالت روســتایی بــا جمعیــت 
بــاالی 20 خانــوار را بیــش از 500 کیلومتــر اعــالم مــی 
کنــد و ادامــه مــی دهــد: تمــام جــاده هــای شــهری 

شهرســتان آســفالت مــی باشــد. 

بهره برداری از جاده دو بانده اسدیه –بیرجند 

در بهمن ماه 

وی در خصــوص پــروژه دو بانــده ســازی محــور 
آســفالت 14  مــی گویــد:  نیــز  بیرجنــد  اســدیه- 
کیلومتــر از بانــد دوم ایــن مســیر انجــام شــده و خــط 
ــان  ــده اســت. وی زم ــم آن مان کشــی و نصــب عالئ
ــه 6 ســال گذشــته اعــالم  ــوط ب ــروژه را مرب شــروع پ
مــی کنــد و مــی افزایــد: جهــت اجــرای ایــن پــروژه 
بالــغ بــر 30 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ملــی 
هزینــه شــده اســت و بــا تکمیــل پــروژه در 22 بهمــن 

ــرداری خواهــد رســید.  ــره ب ــه به ــاه امســال ب م

امور حفظ و مرمت جاده بعد از آسفالت به عهده 

راهداری است 

رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان درمیــان 
بــه ســوال خبرنــگار مــا در خصــوص  در پاســخ 
مشــکالت جــاده طبــس بــه اســدیه نیــز اعــالم مــی 
ــب  ــت نص ــام و جه ــاده انج ــن ج ــفالت ای ــد: آس کن
ــه  ــت و در ادام ــده اس ــداری ش ــل راه ــم تحوی عالئ
ــر و مرمــت  ــه حفــظ، مراقبــت، تعمی ــوط ب امــور مرب
و احیــای جــاده بعــد از اتمــام آســفالت برعهــده 
اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســت. 
وی همچنیــن آســفالت درمیــان بــه دوشــنگان و 
ــه  ــوط ب ــاب را من ــه بین ــرو ب ــتای س ــفالت روس آس

ــد.  ــی دان ــار م ــن اعتب تامی

محور اسدیه گنجایش وضعیت ترافیک فعلی

را ندارد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان درمیــان نیــز در گفتگــو 
بــا درمیــان امــروز در خصــوص تصادفــات مــی گویــد: 
از ابتــدای ســال تاکنــون در تصادفــات بــرون شــهری 

شهرســتان درمیــان 3 نفــر کشــته و 84 نفــر مجــروح 
شــدند. ســرهنگ محمــود زال بیگــی ادامــه مــی 
دهــد: آمــار تصادفــات فوتــی ایــن شهرســتان نســبت 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 50 درصــد کاهــش  ب

داشــته اســت. 
ــتان  ــای شهرس ــات در محوره ــترین تصادف وی بیش
ــده  ــد و عم ــا 47 درص ــی ب ــوع واژگون ــان را از ن درمی
علــل تصادفــات منجــر بــه فــوت را تخطــی از ســرعت 
مطمئنــه بــا 42 درصــد اعــالم مــی کنــد و مــی 
ــه تصــادف  ــد: بیشــترین ســاعاتی کــه منجــر ب افزای
شــده اســت از ســاعت 16 تــا 20 بــوده کــه 28 درصــد 
ــه خــود اختصــاص داده اســت.  ــات را ب ــار تصادف آم
ــا در  ــگار م ــه ســوال خبرن ــن در پاســخ ب وی همچنی
خصــوص جــاده هــای خطرســاز کــه بیشــترین میزان 
تصادفــات شهرســتان در آن محورهــا رخ مــی دهــد، 
مــی گویــد: نظریــه پلیــس راه در مــورد محــور اســدیه 
ــش  ــا گنجای ــن محوره ــه ای ــت ک ــن اس ــن ای و قای
وضعیــت ترافیــک فعلــی را نداشــته و نیــاز بــه ارتقــا 

ــد.  دارن
گفتنــی اســت بــه رغــم پیگیــری هــای مکــرر خبرنگار 
ــرای دریافــت پاســخ از اداره راهــداری و حمــل  مــا ب
ــی  ــریه جواب ــار نش ــان انتش ــا زم ــاده ای ت ــل ج و نق

واصــل نشــد. 
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بوی مرگ در جاده های درمیان زیر ذره بین

ــده  ــوع پدي ــه وق ــاورزی ب ــرمازدگي درکش  س
کاهــش ناگهانــي دمــا خــارج از زمــان مــورد 
ــردد. ــي گ ــالق م ــرماي زودرس( اط انتظار)س

تنش سرما ممکن است
ــا  ــار و ی ــل به ــاف اوای ــبهای ص ــف: در ش ال
اوایــل پاییــز بــه وقــوع بپیونــدد. در ایــن 
شــرایط زمیــن تمــام انــرژی دریافتــی از 
ــد  ــوج بلن ــول م ــورت ط ــه ص ــید را ب خورش
)مــادون قرمــز(، رهاســازی  میکنــد وبــه 
تدریــج ســرد شــده و درنزدیکــی هــای صبــح 
کاهــش درجــه ی حــرارت بــه حداکثــر خــود 
ــش  ــرای بروزتن ــا ب ــل دم ــد و حداق ــی رس م
ســرما ایجــاد مــی شــود . ایــن پدیــده درشــب 

ــدد. ــی پیون ــوع  نم ــه وق ــری ب ــای اب ه
ب: همچنیــن عامــل تنــش ســرما مــی توانــد 
وزش بــاد و یــا انتقــال تــوده هــوای ســرد بــه 

یــک منطقــه باشــد.
 : از  عبارتنــد  ســرما  تنــش  اولیــه  آثــار 
رنــگ،  تغییــر  رشــد،  عمومــی  کاهــش 
کلــروز، تخریــب بافــت هــای ســلولی ،نکــروز 
بافــت هــای گیاهــی ، عــدم جوانــه زنــی 
، عــدم انتقــال مــواد فتوســنتزی ، عــدم 
ــار  ــی از آث ــی و.... ، برخ ــر غذای ــذب عناص ج
ــار  ــی از آث ــر و برخ ــت پذی ــش برگش ــن تن ای
ــر  ــنتز در اث ــد فتوس ــش مانن ــن تن ــر ای دیگ
ــری زود رس  ــا و پی ــت ه ــب کلروپالس تخری
باشــند.   مــی  برگشــت  قابــل  غیــر   گیــاه 

عالئم ظاهری خسارت سرما زدگی 
دراندام های گیاهان

بــارز تریــن عالمــت تنــش ســرما و یــخ 
ــده  ــدان دی ــد از یخبن ــح روز بع ــی در صب زدگ

می شــود کــه بــه شــرح زیــر اســت:
بــرگ هــای خســارت دیــده رنگی ســبز تیــره و 
ظاهــری خیــس خــورده دارنــد، اگــر خســارت 
شــدید نبــوده یــا تمــام ســطح بــرگ را نگرفته 
باشــد بــرگ بــر روی درخــت مانــده و خســارت 
ــوه  ــران مــی شــود. خســارت در مــورد می جب
شــکوفه  بــه  منحصــرًا  سردســیری  هــای 
درختــان محــدود مــی شــود. شــکوفه هــای 
ــا ســیاه  ــده ظاهــری قهــوه ای ت خســارت دی
پیــدا نمــوده و در صورتــی کــه از نزدیــک بــه 
آن دقیــق مــی شــویم مالحظــه مــی شــود که 
گلبــرگ هــا شــفاف شــده و در میان انگشــتان 
بــه راحتــی لــه مــی شــوند، بــه ایــن ترتیــب 
در اثــر صدمــات وارده شــکوفه ها ظــرف چنــد 
روز ریختــه و درخــت فاقــد میــوه در آن ســال 
ــزش ســریع شــکوفه هــا در  ــود. ری خواهــد ب
ایــن حالــت هیــچ رابطــه ای بــا بیمــاری یــا 
ــی  ــت نم ــری در درخ ــاص دیگ ــی خ نامنظم
باشــد.) بعضــی از میــوه هــای دانــه دار 
ــیب  ــی »Bartelette« و س ــم گالب ــد رق مانن
ــت  ــدن »Gohden delicious« عالم ــم گل رق
خســارت یخبنــدان را بــه صــورت لکــه هایــی 
ناصــاف بــه رنــگ زرد تــا قهــوه ای کــه 
ــی شــود  ــده م ــًا »Russeting« نامی اصطالح
نشــان مــی دهــد. ایــن ارقــام در شهرســتان 
موجــود نمــی باشــد( یکــی دیگــر از صدماتــی 
ــراه  ــدان هم ــرما و یخبن ــارت س ــا خس ــه ب ک
اســت » آفتــاب ســوختگی« مــی باشــد. 
ایــن پدیــده خــاص تنــه درختــان مــی باشــد 
و بیشــتر در قســمت جنــوب غربــی درختــان 
ــده مــی شــود کــه در زمســتان های ســرد  دی

بــروز مــی کنــد.
حســاس تریــن مرحلــه خســارت ســرما بعــد 
از افتــادن گلبــرگ هــا وقتــی اســت کــه 
میوه هــای جــوان و چغالــه تــازه شــکل 

ــند. ــه باش گرفت
گلهــا عمومــًا از بــرگ هــا حســاس ترنــد. 
هــای  میــوه  مالحظــه  قابــل  حساســیت 

جــوان و نــارس بــه خاطــر آســیب دیــدن 
بافــت هــا نیســت بلکــه بعلــت فســاد جنیــن 
ــته  ــاه کش ــن گی ــر جنی ــد. اگ ــاه می باش گی
ــدا  ــو پی ــد رشــد و نم ــوه نمــی توان شــود می
ــد و در  ــه ده ــود ادام ــی خ ــه زندگ ــرده و ب ک
نتیجــه در اثــر ســرما زدگــی ضایــع و ریــزش 

ــد. ــی کن ــدا م پی
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ــته  ــر کش ــدود 9 نف ــودرو ح ــزار خ ــر 10 ه ــه ازای ه ــا ب ــد در دنی ــی ده ــان م ــا نش آماره
می شــوند، در حالــی کــه در ایــران بــه ازای ایــن تعــداد خــودرو، 37 تــن کشــته می شــوند.

ــی در طــول  ــزار کشــته در حــوادث رانندگ ــا 27 ه ــن 23 ت ــر میانگی ــر، اگ ــزارش مه ــه گ ب
ــی  ــم، گوی ــر بگیری ــوادث در نظ ــن ح ــی ای ــزار زخم ــن 250 ه ــا میانگی ــراه ب ــال را هم س
ــد.  ــاق می افت ــدار کشــته و زخمــی اتف ــن مق ــا ای ــزرگ ب ــه ب ــک زلزل ــران ی هــر ســال در ای
ــار  ــام عی ــگ تم ــک جن ــات ی ــا تلف ــال ب ــور در س ــاده ای کش ــات ج ــداد تلف ــن تع هم چنی

برابــری  می کنــد.
در 7 ماهــه اول ســال 92 روزانــه حــدود 54 نفــر در ایــران بــر اثــر حــوادث جــاده ای جــان 
ــه اول 92  ــی در 7 ماه ــکی قانون ــازمان پزش ــالم س ــق اع ــد. طب ــت داده ان ــود را از دس خ
ــر مصــدوم  ــر حــوادث جــاده ای فــوت و 204 هــزار و 741 نف ــر اث ــر ب در حــدود 11 هــزار نف

شــده اند.
ــی در بررســی  وضعیــت نامناســب حــوادث جــاده ای کشــور مــا باعــث شــده بانــک جهان
و مطالعــات خــود، وضعیــت حــوادث جــاده ای ایــران را بحرانــی عنــوان کنــد. بــر اســاس 
اعــالم پژوهشــکده بیمــه مرکــزی ایــران، کشــور مــا از نظــر تصادفــات ناایمــن رانندگــی در 
بیــن 190 کشــور جهــان، رتبــه 189 را بــه  خــود اختصــاص داده و از ایــن جهــت، تنهــا کشــور 
ســیرالئون در غــرب قــاره آفریقــا اســت کــه وضعیــت نامناســب تری نســبت بــه ایــران دارد.
ــات  ــات تصادف ــزان تلف ــت می ــوان گف ــا برخــی از کشــورهای آســیایی می ت در مقایســه ب

ــر ترکیــه اســت. ــر ژاپــن و 2 براب ــران 25 براب رانندگــی در ای
بــر اســاس آمارهــای موجــود، خودروهــای ســبک و ســنگین در ایــران تــا 100 برابــر بیشــتر 
از برخــی کشــورهای دنیــا بــا یکدیگــر برخــورد می کننــد. بــه عنــوان مثــال در انگلســتان بــا 
وجــود اینکــه تــا ســه برابــر بیشــتر از ایــران خــودرو وجــود دارد، میــزان بــروز تصادفــات تــا 
32 برابــر کمتــر اســت. یعنــی می تــوان گفــت بــه نســبت خودروهــای موجــود در ایــران، 

حــدود 100 برابــر بیشــتر از انگلســتان تصادفــات رانندگــی رخ می دهــد.

پیشگیری و مقررات پیشگیرانه

دکتــر احمــد شــجاعی رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور، گفــت: بــرای جلوگیــری از 
ــر  ــیار موث ــگیرانه بس ــررات پیش ــگیری و مق ــث پیش ــور بح ــاده ای در کش ــای ج تصادف ه
اســت و بایــد بــه آن توجــه شــود. رانندگــی شــغلی اســت کــه فــرد بایــد بــه طــور کامــل بــر 
آن تســلط داشــته باشــد، بتوانــد ســریع تصمیــم بگیــرد و از شــرایط غیــر منتظــره بــه نحــو 
ــه ای رخ داد کم تریــن  ــا اگــر هــم حادث ــه ای رخ ندهــد ی ــا حادث مطلــوب اســتفاده کنــد ت

خســارت را داشــته باشــد.

هزینه های اقتصادی و اجتماعی تصادفات

بــر اســاس ایــن گــزارش حــوادث رانندگــی عــالوه بــر زیان هــای بســیار اجتماعــی، 
ضررهــای اقتصــادی بی شــماری نیــز دارد. طبــق آمارهــا روزانــه 32 میلیــارد تومــان 
ضــرر اقتصــادی ناشــی از تصادفــات را متحمــل می شــویم. مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
در آخریــن گــزارش خــود از تصادف هــای جــاده ای بــرآورد کــرده اســت، هزینه هــای 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــدود 8 درص ــی ح ــات رانندگ ــی تصادف ــادی و اجتماع اقتص
اســت. هزینــه مــورد نظــر در ســال 1390 در حــدود 51 هــزار و 910 میلیــارد تومــان اســت.

ــی  ــارد ریال ــی ســاالنه 11 هــزار میلی ــه درمان ــه کنیــم؛ هزین ــام اضاف ــن اعــداد و ارق ــه ای ب
افــرادی کــه بــر اثــر تصــادف مصــدوم شــده اند و هزینــه 180 میلیــون تومانــی هــر 
ــر  ــر اث ــول ب ــر معل ــی ه ــون تومان ــه 280 میلی ــات و هزین ــده در تصادف ــته ش ــرد کش ف
ــی در  ــوادث رانندگ ــه ح ــم هزین ــر بخواهی ــاس اگ ــن اس ــر همی ــاده ای. ب ــای ج تصادف ه

ــود. ــان می ش ــارد توم ــزار و 910 میلی ــه 51 ه ــک ب ــم نزدی ــن بزنی ــال 1390 را تخمی س
ــر  ــا دیگ ــه را ب ــن هزین ــاد موضــوع ای ــرای روشــن شــدن ابع ــی ب ــه نوع ــم ب ــر بخواهی اگ
هزینه هــای ســاخت و ســاز در کشــور مقایســه کنیــم، بایــد گفــت بــا ایــن پــول می تــوان 
ــول  ــن پ ــا ای ــن ب ــد. همچنی ــوع 1009 کالس درس دارن ــه در مجم ــاخت ک ــه س 78 مدرس

ــهیالت ازدواج داد. ــوان تس ــزار زوج ج ــش از 800 ه ــه بی ــوان ب می ت

عامل انسانی علل بروز بسیاری از تصادفات

ســردار محمدرضــا مهمانــدار معــاون عملیــات ترافیــک پلیــس راهــور ناجــا و از اعضــای 
ــاده ای  ــی و ج ــوادث رانندگ ــی ح ــس بین الملل ــن کنفران ــت گذاری چهارمی ــورای سیاس ش
در ایــن بــاره معتقــد اســت: در مجمــوع علــل حــوادث رانندگــی و جــاده ای بــه ســه عامــل 
ــان، راه  ــد. انس ــاب می آین ــه حس ــوادث ب ــوع ح ــل وق ــوان عوام ــه عن ــه ب ــردد ک ــر می گ ب
و وســیله نقلیــه ایــن ســه عامــل هســتند. مهمتریــن عامــل تأثیرگــذار در بــروز حــوادث 
رانندگــی و جــاده ای کــه در تحقیقــات مختلــف بــه آن پرداختــه شــده، عامل انســانی اســت 

ــه ایــن عامــل برمی گــردد. کــه درصــد باالیــی از تصادفــات ب
ــی اســت کــه عوامــل ایجــاد تصادفــات رانندگــی و جــاده ای همان طــور کــه  ــن در حال ای
می تواننــد شــرایط را بهبــود ببخشــند، از طــرف دیگــر می تواننــد باعــث تشــدید خســارات 
ــک راه ایمــن  ــد، ی ــر انســان خطــا کن ــه، اگ ــرای نمون ــد. ب شــوند و خطــر را افزایــش دهن
می توانــد خســارت وارده و بــه ویــژه خطــرات جســمی را کاهــش دهــد. خــالف ایــن امــر 
نیــز می توانــد اتفــاق بیفتــد. گاهــی ممکــن اســت وســیله نقلیــه یــا راه، ایمــن نباشــد کــه 
ــروز تصادفــات  ــد احتمــال ب ــده و عامــل انســانی می توان ــت، هوشــیاری رانن در ایــن حال

را کاهــش دهــد.
در نتیجــه بایــد ابــزار الزم در ایمنــی راه و وســیله نقلیــه بیش تــر مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد 
و در راســتای پوشــش خطــای انســانی باشــد، امــا از آن طــرف نبایــد از تأثیــر آمــوزش و 

فرهنگ ســازی در عامــل انســانی غافــل شــد.

لزوم توجه به زیرساخت های جاده ای

ــر  ــر اث ــرد ب ــی هــر تصادفــی کــه صــورت می گی ــه طــور کل ــر اســاس نظــر کارشناســان ب ب
ــرد. جاده هــا و راه هــای  ــط صــورت می گی ــه و محی 4 عامــل انســان، جــاده، وســیله نقلی
ــی و  ــری، جنگل ــق کوی ــوص در مناط ــه خص ــور ب ــق کش ــیاری از مناط ــا در بس ــور م کش
کوهســتانی بــا ایرادهــای بســیار جــدی ســاختاری مواجهنــد کــه برخــی از  ایــن مشــکالت 
ــد بدانیــم  ــی کــه بای ــر ســاخت ها اســت. در حال ــر نیســت و نیازمنــد تغییــر زی اصالح پذی
ــه  جــزای یــک اشــتباه رانندگــی مــرگ نیســت و جــاده بایــد فرصــت جبــران اشــتباه را ب

راننــده بدهــد.
ــای کشــور، 52 درصــد  ــذار در تصادف ه ــل تاثیرگ ــزان عوام ــار و بررســی می ــر اســاس آم ب
ــات  ــی خودروهــا در تصادف انســان،30 درصــد مشــکالت جــاده ای و 13 درصــد نقــص فن
ــده توســط کارشناســان اداره  ــه عمــل آم ــات ب ــر اســاس تحقیق ــد. ب رانندگــی نقــش دارن
راهــور پلیــس راهنمایــی و رانندگــی در ســال 93 نزدیــک بــه 156 هــزار تصــادف در 
ــوم  ــک س ــه ی ــک ب ــه نزدی ــادف ک ــورد تص ــزار م ــه 54 ه ــده ک ــت ش ــور ثب ــای کش جاده ه
ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــی از مش ــل ناش ــه عوام ــوط ب ــد مرب ــکیل می ده ــات را تش کل تصادف
ــه نیمــی از  ــک ب ــه نزدی ــان حــدود 81 هــزار تصــادف ک ــن می ــوده اســت.در ای ــا ب جاده ه
کل تصادفــات جــاده ای ســال 93 را شــامل می شــود ناشــی از اشــتباهات انســانی بــوده 
است.کارشناســان معتقدنــد کــه وضعیــت هندســی جاده هــا یکــی از اصلی تریــن عوامــل 
ــس و در  ــرل پلی ــارج از کنت ــوع خ ــن موض ــه ای ــیدگی ب ــت و رس ــاده ای اس ــات ج تصادف
ــاده ای  ــکالت ج ــر از مش ــی دیگ ــت. یک ــای وزارت راه اس ــارات و فعالیت ه ــوزه اختی ح
ــه  ــوم ک ــن مفه ــه ای ــت. ب ــتایی اس ــای روس ــکالت جاده ه ــه مش ــوط ب ــا مرب ــور م در کش
ــای  ــت و راه ه ــی اس ــطیح و شن پاش ــد تس ــتایی نیازمن ــی روس ــای فرع ــتر جاده ه بیش

ــات بهســازی و آســفالت اســت.  ــد عملی ــی روســتایی نیازمن اصل

زاویه
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ــتان  ــرق شهرس ــع در ش ــر مرب ــاحت 5797 کیلومت ــا مس ــان ب ــتان درمی شهرس
ــن  ــت. ای ــع اس ــه واق ــتان سربیش ــمال شهرس ــن و ش ــتان قائ ــوب شهرس ــد، جن بیرجن
شهرســتان در حــال حاضــر دارای 3 بخــش مرکــزی، قهســتان و گزیــک، 6 دهســتان و 
یــک نقطــه شــهری مــی باشــد. شهرســتان درمیــان تا ســال 1384 یکــی از بخــش های 
شهرســتان بیرجنــد بــود کــه در این ســال و پس از تشــکیل اســتان خراســان جنوبی به 
شهرســتان تبدیــل شــد. راه هــای آن از طــرف بیرجند تــا گوگچین، از طرف سربیشــه 

تــا گردنــه گزنــه و از طــرف حاجــی آبــاد تــا ســه راهــی تختــه جــان اســت



شـــاید ایجـــاد و احـــداث »ســـالن ســـینما« در 
ـــان کمـــی  ـــری درمی ـــزار نف ـــاالی 53 ه شهرســـتان ب
دور از انتظـــار باشـــد، ولـــی ظرفیـــت غنـــی مـــردم 
فرهنـــگ پـــرور منطقـــه و همچنیـــن رونـــق بخشـــیدن 
بـــه اوقـــات فراغـــت جوانـــان بـــه مســـئولین ایـــن 
ـــک  ـــاد ی ـــا ایج ـــل ب ـــه حداق ـــد ک ـــی ده ـــکان را م ام
تماشـــاخانه در اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
شهرســـتان در جهـــت ترویـــج فرهنـــگ اســـامی و 

انقابـــی گامـــی برداشـــته شـــود.
ــتان  ــت شهرسـ ــرزی و پرجمعیـ ــهر مـ ــته شـ شایسـ
ـــینما در  ـــالن س ـــک س ـــی ی ـــه حت ـــت ک ـــان نیس درمی
آن وجـــود نـــدارد. بـــه گـــزارش درمیـــان امـــروز، روز 
21 شـــهریور مـــاه روز ســـینما در تقویـــم بـــه ثبـــت 
رســـیده اســـت. بـــه همیـــن مناســـبت بـــر آن 
ـــگاه  ـــه ن ـــینما را از زاوی ـــی س ـــای خال ـــا ج ـــدیم ت ش
شـــهروندان آن از زبـــان قلـــم بیـــان کنیـــم. وجـــود 
ـــای  ـــی از دغدغه ه ـــینما یک ـــالن س ـــک س ـــل ی حداق
ـــت و  ـــه اس ـــاز جامع ـــرا نی ـــت زی ـــی اس ـــوزه فرهنگ ح

نمی تـــوان آن را در نظـــر نگرفـــت.
ـــه  ـــب گرفت ـــه لق ـــر جامع ـــه ه ـــینما، آیین ـــروزه س ام
ـــر  ـــینمای ه ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ـــما ب ـــی ش ـــت؛ یعن اس
ـــم  ـــد از مســـائل مه ـــه و هـــر کشـــور، مـــی توانی جامع
آن جامعـــه، مســـائلی کـــه مـــورد توجـــه آنهاســـت، 
ـــدون  ـــینما ب ـــوید. س ـــع ش ـــی و... مطل ـــطح فرهنگ س
ـــاره  ـــز را درب ـــد و بفهمـــد، همـــه چی آن کـــه کســـی بدان
ـــما  ـــه ش ـــی ب ـــی و سیاس ـــی، اجتماع ـــط فرهنگ رواب

ـــد. ـــی گوی م
ـــان و  ـــتان درمی ـــکات شهرس ـــن مش ـــی از بزرگتری یک
مرکـــز آن شـــهر اســـدیه در حـــوزه فرهنـــگ، کمبـــود 
ـــینما،  ـــود س ـــه نب ـــی از جمل ـــای فرهنگ ـــاخت ه زیرس
ـــه دیگـــر ظرفیـــت هـــای  ـــه تئاتـــر و عـــدم توجـــه ب خان

ـــت. ـــیقی اس ـــه موس ـــری از جمل هن
ـــزار  ـــر 53 ه ـــغ ب ـــی بال ـــا جمعیت ـــتان ب ـــن شهرس ای
ــج  ــینما رنـ ــالن سـ ــک سـ ــود یـ ــوز از نبـ ــر هنـ نفـ
ـــدی  ـــره من ـــرای به ـــی ب ـــه اهال ـــی ک ـــرد؛ در حال می ب
ـــفر  ـــتان س ـــز اس ـــه مرک ـــی ب ـــت فرهنگ ـــن ظرفی از ای

مـــی کننـــد.
ـــن  ـــینما« در ای ـــالن س ـــداث »س ـــاد و اح ـــاید ایج ش
ـــئولین  ـــد و مس ـــار باش ـــی دور از انتظ ـــتان کم شهرس
دیگـــر کاســـتی هـــای فرهنگـــی شهرســـتان را مهمتـــر 
ـــه و  ـــل توج ـــه قاب ـــد ک ـــداد کنن ـــت قلم ـــن ظرفی از ای

ـــت. ـــل اس تأم
ـــه،  ـــرور منطق ـــگ پ ـــردم فرهن ـــی م ـــت غن ـــا ظرفی ام
ــان،  ــت جوانـ ــات فراغـ ــه اوقـ ــیدن بـ ــق بخشـ رونـ
ـــان  ـــز جوان ـــی، پرهی ـــای اجتماع ـــیب ه ـــش آس کاه
ــردن از  ــتفاده نکـ ــی، اسـ ــای اجتماعـ ــبکه هـ از شـ
ـــرب  ـــی غ ـــای فرهنگ ـــه ه ـــرودار هجم ـــواره در گی ماه
ـــه  ـــد ک ـــی ده ـــکان را م ـــن ام ـــئولین ای ـــه مس و ...، ب
ــاخانه«  ــک » تماشـ ــدارک یـ ــر تـ ــه فکـ ــل بـ حداقـ
ـــر  ـــا و دیگ ـــی از جشـــنواره ه ـــدی اهال ـــره من ـــرای به ب

ظرفیـــت هـــای فرهنگـــی ســـینما باشـــند.
ــک  ــدارک یـ ــا تـ ــد بـ ــی تواننـ ــر مـ ــئولین امـ مسـ
ـــه رفـــع نیازهـــای فرهنگـــی روزمـــره  تماشـــاخانه زمین
ـــگ  ـــج فرهن ـــت تروی ـــه را در جه ـــن منطق ـــی ای اهال

اســـامی و انقابـــی فراهـــم ســـازند.
ـــر آمـــوزش و نهادینـــه  ایـــن مـــکان فرهنگـــی عـــاوه ب
کـــردن فرهنـــگ در بیـــن افـــراد جامعـــه، مســـائل 
ــای  ــب هنرهـ ــز در قالـ ــه را نیـ ــکات منطقـ و مشـ
ـــم  ـــئوالن را ه ـــانده و مس ـــردم شناس ـــه م ـــف ب مختل
بـــه طـــور مســـتقیم یـــا غیـــر مســـتقیم در جریـــان 
ــک  ــم اینـ ــد. هـ ــی دهـ ــرار مـ ــکات قـ ــن مشـ ایـ
ـــتعدادهای  ـــود اس ـــا وج ـــان ب ـــتان درمی ـــردم شهرس م
ـــی  ـــز فرهنگ ـــک مرک ـــتن ی ـــدان از داش ـــراوان هنرمن ف
ــب  ــی مناسـ ــهر و محلـ ــر شـ ــینما، تئاتـ ــم از سـ اعـ
ـــری  ـــای هن ـــن ه ـــاماندهی انجم ـــوزش و س ـــرای آم ب
ـــه  ـــتان بهان ـــن شهرس ـــان ای ـــتند. جوان ـــروم هس مح
ـــد کـــه وقـــت آزاد خـــود را در قلیانســـراها  ـــری دارن بهت
و پارک هـــا و خیابان هـــا بگذراننـــد. البتـــه ایـــن 
ـــینما  ـــهرهای دارای س ـــه ش ـــت ک ـــا نیس ـــه آن معن ب
چنیـــن مشـــکاتی ندارنـــد، امـــا در شهرســـتان 

درمیـــان ایـــن دلیـــل محکمتـــر اســـت.

نبود مکان مناسب برای گذران اوقات فراغت

ـــان  ـــا درمی ـــی در گفتگـــو ب یکـــی از شـــهروندان درمیان
ـــرای  ـــبی ب ـــکان مناس ـــود م ـــه نب ـــاره ب ـــا اش ـــروز ب ام
ـــر در  ـــد: اگ ـــی گوی ـــان م ـــت جوان ـــات فراغ ـــذران اوق گ
ـــاد  ـــینما ایج ـــالن س ـــک س ـــرزی ی ـــتان م ـــن شهرس ای
شـــود و تخفیـــف هـــای ویـــژه بـــرای بلیـــط آن در 
ـــد  ـــی  توانن ـــه م ـــان منطق ـــود، جوان ـــه ش ـــر گرفت نظ

حداقـــل بخشـــی از زمـــان بیـــکاری خـــود را در 
ــود  ــد وجـ ــد. احمـ ــی بگذراننـ ــکان فرهنگـ ــن مـ ایـ
ــای  ــتفاده نابجـ ــواره ای و اسـ ــای ماهـ ــبکه  هـ شـ
ـــا را  ـــی ه ـــازی در گوش ـــای مج ـــبکه ه ـــان از ش جوان
ـــرده  ـــار ک ـــان را گرفت ـــر جوان ـــه اکث ـــد ک ـــی مـــی دان آفت
ـــواده  ـــان خان و چـــه بســـا باعـــث از هـــم پاشـــیدن بنی

ـــود. ـــی  ش ـــا م ه

بیایید منصف باشیم

ــد:  ــی گویـ ــز مـ ــه نیـ ــهروند منطقـ ــر شـ ــا دیگـ رضـ
مســـئوالن متولـــی فرهنـــگ و هنـــر شهرســـتان 
ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــام کنن ـــفاف اع ـــورت ش ـــه ص ـــد ب بای
ـــه  ـــرزی چ ـــتان م ـــن شهرس ـــان ای ـــان و جوان نوجوان
اقداماتـــی انجـــام داده انـــد و چـــه برنامـــه هایـــی 
ــعه  ــاد و توسـ ــه ایجـ ــردن بـ ــه نکـ ــد. وی توجـ دارنـ
فضاهـــای فرهنگـــی را باعـــث ایجـــاد خلـــل در باورهـــا 
و فرهنـــگ مـــی دانـــد و مـــی افزایـــد: بیاییـــد منصـــف 
ـــید و کار  ـــت کش ـــگ زحم ـــرای فرهن ـــد ب ـــیم. بای باش

کـــرد تـــا ثمـــره آن را در آینـــده دیـــد.
ـــد:  ـــی گوی ـــز م ـــت نی ـــد اس ـــه فرزن ـــادر س ـــه م ـــرا ک زه
عصرهـــا و شـــب هـــا زمـــان مناســـبی اســـت کـــه 
ــرون  ــه بیـ ــح بـ ــرای تفریـ ــواده بـ ــا خانـ ــم بـ بتوانیـ
برویـــم و اگـــر محلـــی بـــرای اکـــران فیلـــم هـــای 
ســـینمایی در شهرســـتان وجـــود داشـــته باشـــد 
مفیـــد خواهـــد بـــود. اکـــرم کـــه جوانـــی 16 ســـاله 
هســـت نیـــز از مســـئوالن مـــی خواهـــد بیشـــتر در 
ـــری در  ـــی و هن ـــای فرهنگ ـــه ه ـــی برنام ـــت معرف جه
ـــوزان  ـــش آم ـــل دان ـــد و حداق ـــاش کنن ـــتان ت شهرس
ـــز  ـــرای حضـــور در ســـینماهای مرک و دانشـــجویان را ب
ـــد. ـــوت کنن ـــی دع ـــته جمع ـــورت دس ـــه ص ـــتان ب اس
علـــی نیـــز مـــی گویـــد: مـــا هیـــچ تفریحـــی در درمیـــان 
ـــه  ـــان را در خان ـــات فراغتم ـــم اوق ـــم و مجبوری نداری
ـــه  ـــود ک ـــش ب ـــال پی ـــت دو س ـــادم هس ـــم. ی بگذرانی
بـــه همـــراه یکـــی از دوســـتانم بـــه ســـینما در بیرجنـــد 

ـــد. ـــم ش ـــی برای ـــره خوب ـــم و خاط رفت
امـــروز  بـــا درمیـــان  ســـمیه هـــم در گفتگـــو 
ــتان  ــن شهرسـ ــینما در ایـ ــود سـ ــد: نبـ ــی  گویـ مـ
تهدیـــدی بـــرای فاصله گرفتـــن مـــردم از هنـــر 
ـــر  ـــه هن ـــود و مشـــکات در زمین ـــع کمب اســـت. در واق
ـــه شـــمار  ـــر ب ـــی هن ـــرای رشـــد و تعال ـــد ب نوعـــی تهدی

ــی رود. مـ

تبعات نبود سینما

ـــه  ـــی اینك ـــینما یعن ـــود س ـــد: نب ـــی ده ـــه م وی ادام
ــی در  ــچ جایگاهـ ــی هیـ ــزرگ فرهنگـ ــزار بـ ــن ابـ ایـ
آمـــوزش ایـــن گســـتره جغرافیایـــی نـــدارد. فقـــدان 
ـــد  ـــی مانن ـــكان های ـــه م ـــی اینك ـــینما یعن ـــالن س س
ـــدام  ـــرض ان ـــرای ع ـــتری ب ـــت بیش ـــراها فرص  قلیانس

میـــان جوانـــان دارنـــد. 
ـــی  ـــدارد یعن ـــینما ن ـــه س ـــهری ك ـــد: ش ـــی افزای وی م
اینكـــه بدافزارهـــای مجـــازی و حتـــی شـــبكه های 
ـــب  ـــل تخری ـــرای تحمی ـــی ب ـــچ رقیب ـــواره ای هی ماه

ـــد. ـــردم ندارن ـــر م ـــود ب ـــی خ فرهنگ

عرضه نیم بهای بلیت سینماهای استان 

اســـامی  ارشـــاد  و  فرهنـــگ  مدیـــرکل 
ـــی  ـــه مناســـبت روز ســـینما پیام ـــی ب خراســـان  جنوب
ــام آورده  ــن پیـ ــی در ایـ ــد محبـ ــرد. احمـ ــادر کـ صـ
اســـت: آنچـــه در ســـینما اتفـــاق مـــی افتــــد انعـــکاس 
شرایــــط اجتماعـــی اســـت. بـــا تــــوجه بــــه تأثیرگذاری 
ـــه  ـــن عرص ـــاالن ای ـــر،  فع ـــن هنـ ـــی ایـ ـــت ده و جه

مـــی تواننـــد بـــا تولیـــدات خــــود، روح امیـــــد، شـــــوق 
پیشــــرفت، انگیـزه کــــار و تـاش، اعتمـاد به نفـس و 
اعتقـــاد بـــه ارزش هـــای اســـامی و ملـــی را در جامعـــه 
ـــرفت  ـــود را در پیش ـــزرگ خ ـــهم ب ـــد و س ـــج دهن تروی
ـــتن روز  ـــا نماینـــد. پـــاس  داش ـــی کشـــور ایف و تعال
ــر  ــگ و هنـ ــه فرهنـ ــادن بـ ــینما، ارج نهـ ــی سـ ملـ
ـــی  ـــهریور روز مل ـــبت 21 ش ـــن مناس ـــه همی ـــت ب اس
ـــه  ـــن عرص ـــن ای ـــرای فعالی ـــاده و ب ـــینما را ارج نه س
ـــت  ـــی آرزوی موفقی ـــان جنوب ـــتان خراس ـــژه در اس بوی
را در تمامـــی امـــور از یـــزدان پـــاک دارم. در ضمـــن 
بـــه همیـــن مناســـبت بـــرای عاقـــه منـــدان بـــه 
ـــاع  ـــه دف ـــان هفت ـــا پای ـــهریور ت ـــم از 19 ش ـــر هفت هن
مقـــدس)6 مهـــر مـــاه ســـالجاری( بلیـــت ســـینماهای 
ـــود.  ـــی ش ـــه م ـــا عرض ـــم به ـــورت نی ـــه ص ـــتان ب اس

پیگیر راه اندازی سینمای سیار در شهرستان 

درمیان هستیم

ـــگ  ـــری و ســـینمایی اداره کل فرهن ـــور هن ـــاون ام مع
ـــد: در  ـــی گوی ـــی م ـــان جنوب ـــامی خراس ـــاد اس و ارش
ـــان  ـــوه، درمی شهرســـتانهای خوســـف، سربیشـــه، زیرک
ـــه  ـــتیم ک ـــر هس ـــم و پیگی ـــینما نداری ـــرویه س و بش
ــینما  ــوه سـ ــه و زیرکـ ــتانهای سربیشـ ــرای شهرسـ بـ

ـــود. ـــدازی ش راه  ان
ـــان  ـــای درمی ـــتان ه ـــرای شهرس ـــد: ب ـــی افزای ـــزم م زم
ـــیار  ـــینمای س ـــدازی س ـــر راه ان ـــم پیگی ـــف ه و خوس
هســـتیم؛ ســـینما ســـیار در شهرســـتانها بـــه ایـــن 
ـــالن  ـــا و س ـــک فض ـــداری ی ـــه فرمان ـــت ک ـــورت اس ص
ـــران  ـــرای اک ـــده ب ـــام ش ـــای انج ـــی ه ـــا هماهنگ را ب
فیلـــم هـــای روز در اختیـــار فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی قـــرار می دهـــد و مـــردم می تواننـــد فیلـــم 

هـــای روز کشـــور را در ایـــن فضاهـــا ببیننـــد.
وی خاطـــر نشـــان مـــی کنـــد: از ابتـــدای تاســـیس 
کشـــور،  در  ســـینما  انـــدازی  راه  و  اســـتان 
ــار  ــل چهـ ــال قبـ ــه سـ ــا سـ ــی تـ ــان  جنوبـ خراسـ
ـــل تعـــداد  ســـینما داشـــته و در طـــول ســـال هـــای قب

ســـینماهای اســـتان اضافـــه شـــده اســـت.
ـــگ  ـــری و ســـینمایی اداره کل فرهن ـــور هن ـــاون ام مع
و ارشاداســـامی خراســـان جنوبـــی عنـــوان مـــی کنـــد: 
ـــی  ـــتان های ـــایر اس ـــه س ـــبت ب ـــی نس ـــان جنوب خراس
ـــر  ـــی بهت ـــتند خیل ـــتان هس ـــن اس ـــراز ای ـــم ت ـــه ه ک
بـــوده و اســـتان هایـــی هســـتند کـــه فقـــط دو تـــا 

ـــد. ـــینما دارن س
ـــینمای  ـــای س ـــی ه ـــداد صندل ـــد: تع ـــی گوی ـــزم م زم

ـــت. ـــی اس ـــزار و 946 صندل ـــک ه ـــتان، ی اس
وی بـــا بیـــان این کـــه راه انـــدازی ســـینما در هـــر 
ــتقبال  ــه جمعیـــت و اسـ ــه بـ ــا توجـ ــتان بـ شهرسـ
مـــردم از ســـینما اســـت، خاطـــر نشـــان مـــی کنـــد: 
ـــه دارد و  ـــالن هزین ـــش س ـــینما و افزای ـــدازی س راه ان
ـــود  ـــه ش ـــت هزین ـــرار اس ـــتانی ق ـــرای شهرس ـــی ب وقت
بایـــد جمعیـــت و مخاطـــب داشـــته و ســـینما درآمـــد 

خـــودش را بدســـت آورد.

سالن سینما تا پایان سال در شهرستان درمیان 

به بهره برداری می رسد

ـــتان  ـــامی شهرس ـــاد اس ـــگ و ارش ـــس اداره فرهن رئی
درمیـــان نیـــز در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز 
ـــور  ـــد حض ـــینما نیازمن ـــالن س ـــاد س ـــد: ایج ـــی  گوی م
ــرمایه  ــت سـ ــی جهـ ــی و متقاضـ ــش خصوصـ بخـ
گـــذاری می باشـــد و اگـــر ســـرمایه گـــذار شـــخص 
حقیقـــی یـــا حقوقـــی باشـــد فرقـــی نمـــی کنـــد. 
ــور یـــک  ــه از حضـ ــی در ادامـ ــر قیاسـ ــی قدیـ حاجـ

متقاضـــی بـــرای ســـرمایه گـــذاری در درمیـــان در بحـــث 
ـــدای  ـــد: از ابت ـــی افزای ـــد و م ـــی ده ـــر م ـــینما خب س
ـــتان  ـــپاه شهرس ـــا س ـــای اداری ب ـــت ه ـــال نشس امس
درمیـــان برگـــزار شـــده و صحبـــت هایـــی در زمینـــه 
ایجـــاد یـــک ســـالن ســـینما در شهرســـتان انجـــام 

شـــده اســـت. 
وی مـــی گویـــد: مقـــرر شـــده اســـت ســـالن ســـپاه 
کـــه در قالـــب ســـوله اســـت و در کنـــار مجموعـــه 
حـــوزه ســـپاه درمیـــان قـــرار دارد جهـــت ایجـــاد ســـالن 
ـــه  ـــود. وی ادام ـــدازی ش ـــوم راه  ان ـــرای عم ـــینما ب س
ـــمت  ـــالن از س ـــته در س ـــاه گذش ـــی 2 م ـــد: ط می ده
ـــراف  ـــاردار اط ـــای خ ـــیم ه ـــایی و س ـــان بازگش خیاب

ـــت.  ـــده اس ـــته ش آن برداش
ــاخت و  ــر سـ ــال حاضـ ــد: در حـ ــی گویـ ــی مـ قیاسـ
ــاز و تغییـــرات در ســـالن ســـپاه بـــرای تبدیـــل  سـ
شـــدن بـــه ســـالن ســـینما در حـــال انجـــام اســـت 
ـــاد  ـــگ و ارش ـــوی اداره فرهن ـــوز از س ـــان مج و در پای
اســـامی صـــادر خواهـــد شـــد. وی مـــی افزایـــد: پـــس 
از آمـــاده  شـــدن ســـالن ســـینما در بحـــث تامیـــن 
ـــمعی و  ـــش س ـــینمایی و بخ ـــزات س ـــد تجهی و خری

بصـــری بـــه ســـپاه کمـــک خواهیـــم کـــرد. 
وی اظهـــار امیـــدواری مـــی کنـــد: ســـالن ســـینما 
جهـــت بازدیـــد عمـــوم مـــردم تـــا پایـــان ســـال در 

شهرســـتان درمیـــان افتتـــاح شـــود.

استفاده از دو سالن برای اکران عمومی 

فیلم های سینمایی

ـــتان  ـــامی شهرس ـــاد اس ـــگ و ارش ـــس اداره فرهن رئی
ـــه ســـوال خبرنـــگا مـــا  درمیـــان همچنیـــن در پاســـخ ب
در خصـــوص اقداماتـــی کـــه اداره فرهنـــگ و ارشـــاد 
ــردم از  ــدی مـ ــره منـ ــرای بهـ ــون بـ ــامی تاکنـ اسـ
ـــام  ـــی آن انج ـــران عموم ـــینمایی و اک ـــای س فیلم ه
ـــران برخـــی  ـــرای اک ـــون ب ـــد: تاکن داده اســـت، می گوی
فیلـــم هـــای ســـینمایی از ســـالن آمفـــی تئاتـــر در 
ـــتان و  ـــی شهرس ـــای عموم ـــه ه ـــار اداره کتابخان اختی
ـــان  ـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوان ـــون پ ســـالن کان

ـــت.  ـــده اس ـــتفاده ش اس

احداث نگارخانه درمیان

ایجـــاد  پیگیـــری  از  ادامـــه  در  قیاســـی 
زیرســـاخت های فرهنگـــی و هنـــری در شهرســـتان 
ــداث  ــد: احـ ــی کنـ ــام مـ ــد و اعـ ــی دهـ ــر مـ خبـ
مجتمـــع فرهنگـــی هنـــری درمیـــان در برنامـــه 
قـــراردارد کـــه در فـــاز اول آن احـــداث نگارخانـــه در 
ــرفت  ــد پیشـ ــه از 22 درصـ ــت کـ ــام اسـ ــال انجـ حـ

فیزیکـــی برخـــوردار مـــی باشـــد. 

مشکل اشتغال و ازدواج جوانان حل شود

پاســـخ  در  دیگـــری  بخـــش  در  همچنیـــن  وی 
ــرات  ــوص تاثیـ ــا در خصـ ــگار مـ ــوال خبرنـ ــه سـ بـ
نبـــود مکان هـــای فرهنگـــی همچـــون ســـینما 
ــکل در  ــن مشـ ــد: بزرگتریـ ــی گویـ ــتان مـ در شهرسـ
حـــال حاضـــر مشـــکل بیـــکاری و موانـــع موجـــود 
بـــر ســـر راه ازدواج و اشـــتغال جوانـــان اســـت کـــه 
ـــه  ـــی ب ـــم کس ـــم کنی ـــان فراه ـــا را برایش ـــن  ه ـــر ای اگ
ــی رود.  ــم نمـ ــیگار و امثالهـ ــان و سـ ــال قلیـ دنبـ

وی بـــا اشـــاره بـــه وجـــود مســـائل و مشـــکات متعـــدد 
ــت وام  ــرای پرداخـ ــن بـ ــد ضامـ ــت چنـ و در خواسـ
ـــکل  ـــر مش ـــد: اگ ـــی ده ـــه م ـــان ادام ـــه جوان ازدواج ب
بیـــکاری و ازدواج حـــل شـــود قـــدم هـــای مثبتـــی 
برداشـــته ایـــم و شـــاهد کمتریـــن آســـیب های 

اجتماعـــی در ســـطح جامعـــه خواهیـــم بـــود. 

یا امام رضا )ع(

من دست خالی آمدم                    دست من و دامان تو
سر تا به پا درد و غمم                   درد من و درمان تو

تو هر چه خوبی من بدم                 بیهوده بر هر در زدم
آخر به این در آمدم                          باشم کنار خوان تو

روانشناسی لبخند 
روانشناسان مــی گوینــد: اگر با شخصی که دوستش داری روبرو شدی ،لبخند بزن تا عشقت 
را احساس کند ...اگر با دشمنت روبرو شدی ،لبخند بزن تا قدرتت را احساس کند ...اگر با 
شخصی که زمانی ترکت کرده بود ، روبروشدی، لبخند بزن تا احساس پشیمانی کند ...اگر با 

غریبه ای روبرو شدی ،لبخند بزن تا با لبخند پاسخت را دهد ...این رمز موفقیت توست ...
و به قول سهراب سپهری:

زندگی با همه وسعت خویش، محفل ساکت غم خوردن نیست
حاصلش تن به جزا دادن و افسردن نیست

زندگی خوردن و خوابیدن نیست
زندگی جنبش جاری شدن است از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می خندد ....«

عکس العمل
اســتادی بــا شــاگردش از باغــى مــي گذشــت. چشمشــان بــه يــک کفــش کهنــه افتاد شــاگرد 
گفــت: گمــان مــي کنــم ايــن کفــش هــاي کارگــرى اســت کــه در ايــن بــاغ کار مي کنــد بيــا 
بــا پنهــان کــردن کفش هــا عکــس العمــل کارگــر را ببينيــم و بعــد کفش هــا را پــس بدهيــم 
و کمــى شــاد شــويم ......!!!!   اســتاد گفــت: چــرا بــراى خنــده خــود او را ناراحــت کنيــم بيــا 
کارى کــه مــي گويــم انجــام بــده و عکــس العملــش را ببيــن...  مقــدارى پــول درون آن قــرار 
بــده ..... شــاگرد هــم پذيرفــت و بعــد از قــرار دادن پــول ، مخفــى شــدند.کارگر بــراى تعويــض 
لبــاس بــه وســائل خــود مراجعــه کــرد و هميــن کــه پــا درون کفــش گذاشــت متوجــه شــيئى 
درون کفــش شــد و بعــد از وارســى، پــول  هــا را ديــد بــا گريــه ، فريــاد زد خدايــا شــکرت ....  
خدايــي کــه هيــچ وقــت بندگانــت را فرامــوش نمــي کنــى .... مــي دانــى کــه همســر مريــض 
و فرزنــدان گرســنه دارم و در ایــن فکــر بــودم کــه امــروز بــا دســت خالــى و بــا چــه رويــي بــه 
نــزد آنهــا بــاز گــردم و همينطــور اشــک مــي ريخــت.... اســتاد بــه شــاگردش گفــت :هميشــه 

ســعى کــن بــراى خوشــحاليت ببخشــى نــه بســتاني.

اینگونه نگاه کنیم
*مرد را به عقلش نه به ثروتش                    *زن را به وفایش نه به جمالش

*دوست را به محبتش نه به کامش            *عاشق را به صبرش نه به ادعایش
*مال را به برکتش نه به مقدارش              *خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

*شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش       *دل را به پاکیش نه به صاحبش
*سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

اعتماد
آیا هنوز هم نیاموختی ؟!

که اگر همه عالم
قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند و خدا نخواهد، نمی توانند  

پس به » تدبیرش « اعتماد کن، به » حکمتش « دل بسپار، به او » توکل « کن.        
و به سمت او قدمی بردار : سکوت گورستان را می شنوى؟

دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...
می رسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود ...! بی خیال نداشته هایت، 

بی خیال غصه هایت، بی خیال هر چه که خیالت را نا آرام می کند.
به من بگو ببینم

امروز نفس کشیده ای؟
پس خوش به حالت 

عمیق نفس بکش 
عمیق عشق را

زندگی را ، بودن را ، بچش،  ببخش
لمس کن و با تک تکسلول هایت لبخند بزن

مرا بغل کن

 روزی زنــی روســتائی کــه هرگــز حــرف 
دلنشــینی از همســرش نشــنیده بــود، 
بیمــار شــد. شــوهر او کــه راننــده موتور 
ســیکلت بــود و از موتــورش بــراى  
ــتفاده  ــهر اس ــل کاال در ش ــل و نق حم
ــرش  ــار همس ــن ب ــراى اولی ــرد ب مى ک
را ســوار موتورســیکلت خــود کــرد.
ــد و  ــور ش ــوار موت ــاط س ــا احتی زن ب
از دســت پاچگــی و خجالــت نمــی 

دانســت دســت هایــش را کجــا بگــذارد کــه ناگهــان شــوهرش گفــت: »مــرا بغــل کــن.«زن 
پرســید: »چــه کار کنــم؟« و وقتــی متوجــه حــرف شــوهرش شــد ناگهــان صورتــش ســرخ 
شــد.با خجالــت کمــر شــوهرش را بغــل کــرد و کــم کــم اشــک صورتــش را خیــس نمــود. 
ــا  ــه برگردند.شــوهرش ب ــه خان ــد کــه زن از شــوهرش خواســت ب ــه نیمــه راه رســیده بودن ب
تعجــب پرســید: »چــرا؟ تقریبــا بــه بیمارســتان رســیده ایــم.« زن جــواب داد: »دیگــر الزم 
نیســت، بهتــر شــدم. ســرم درد نمــی کند.«شــوهر همســرش را بــه خانــه رســاند ولــى هرگــز 
متوجــه نخواهــد شــد کــه گفتــن همــان جملــه  ســاده  »مــرا بغــل کــن« چقــدر احســاس 
ــاه، ســردردش را  خوشــبختى را در قلــب همســرش باعــث شــده کــه در همیــن مســیر کوت

ــرده اســت.  خــوب ک
عشــق چنــان عظیــم اســت کــه در تصــور نمــی گنجــد. فاصلــه ابــراز عشــق دور نیســت. فقــط 

از قلــب تــا زبــان اســت و کافــی اســت کــه حــرف هــای دلتــان را بیــان کنیــد...

درمیان در حسرت سینما
خواندنی

5
سالمت

پفیال بعد از شام 

ــزی  ــوردن چی ــوس خ ــام ه ــد از ش ــر بع اگ
ــت. ــه اس ــن گزین ــا بهتری ــد پفی کردی

ــت و  ــی اس ــیار کم ــری بس ــا دارای کال پفی
ــدارد. ــکلی ن ــام مش ــد از ش ــوردن آن بع خ

از خــوردن شــیرینی )بعــد از شــام( جــدا 
خــودداری کنیــد.

رفع خارش

*فشــار دادن محــل خــارش در بــدن بــه جای 
خارانــدن، بهتریــن ترفنــد بــرای رفــع خــارش 

ست. ا
ــانی و  ــش خونرس ــث کاه ــار دادن باع *فش
ــه ســرعت ازبیــن رفتــن خــارش  در نتیجــه ب

مــی شــود.

درمان ناخن فرورفته در گوشت

*برشــی از لیموتــرش را روی ناخــن بگذاریــد 
و بــا یــک بانــد ببندید)شــب تــا صبــح( !

شــدن  ضدعفونــی  باعــث  هــم  لیمــو   *
ــرم شــدن و خــارج  می شــود و هــم باعــث ن

ــن. ــدن ناخ ش

جادوی کنگر

*جلوگیری از یبوست
*پاکسازی عروق

*تسکین درد نقرس
*مهار کبد چرب)عالیه(

*کنترل تعریق بدن
مــادران شــیرده، افــراد دارای آلــرژی و مشــکل 

صفــرا بــا دســتور پزشــک مصــرف کنند.

دوش بگیرید اگر...

صبح دوش بگیرید اگر:
و  *پــرکار  داریــد.  چربــی  پوســت   *
ــدار  ــواب بی ــخت از خ ــتید.* س ــاق هس خ

. ید شــو می 
شب دوش بگیرید اگر:

خشــکی  پوســت  داریــد.*  بیخوابــی   *
داریــد.* بــا اشــیای کثیــف ســر و کار داریــد.

بدون توجه به تشنگی آب بنوشید

طــراوت  موجــب  آب  مکــرر  *نوشــیدن 
در  حتــی  و  می شــود  پوســت  شــادابی  و 
ــد  ــم بای ــتید ه ــنه نیس ــه تش ــی ک زمان های

بنوشــید.  آب کافــی 
بــرای  بــدن  هشــدار  نشــانه  تشــنگی   *

اســت. کم آبــی 

چرا روغن زیتون؟

روغن زیتون سرشــار از هیدروکســی  اســترول 
اســت کــه موجــب تقویت:

*قلــب *مغز*سیســتم گــوارش و کبــد 
خاصیــت  اســترول  می شود*هیدروکســی 

ضــد اکســیده شــدن دارد.

ماسک قهوه برای رفع پف صورت و زیبایی

4 قاشق غذاخوری قهوه
2 قاشق غذاخوری ماست

1 قاشق غذاخوری عسل
مــواد را بــا هــم مخلــوط کــرده و بــر روی 
ــا آب  ــه ب ــد و بعــد از30 دقیق صــورت بگذاری

ــوئید. ــرم بش ول

درمیان امروز- دهقانی

از ابتدای سال جاري انجام شد

315 مورد بازرسی 
از نانوایي هاي درمیان

درمیان امروز - سبزه کار
ـــال  ـــدای س ـــت: از ابت ـــان گف ـــداری درمی ـــزی فرمان ـــه ری ـــی و برنام ـــاون عمران مع
جـــاري 315 مـــورد بازرســـي و 15 گشـــت مشـــترک بازرســـي از نانوايـــي هـــاي 

ـــد.  ـــام ش ـــان انج ـــتان درمي شهرس
رجبعلـــی آهنـــی در نشســـت کارگـــروه آرد و نـــان شهرســـتان درمیـــان اظهـــار 
کـــرد: در نتيجـــه ايـــن بازرســـي هـــا 5 پرونـــده تخلـــف بـــه ارزش 9ميليـــون 
ــا  ــد. وی بـ ــي شـ ــي معرفـ ــرات حكومتـ ــه تعزيـ ــكيل و بـ ــزار لاير تشـ و 900 هـ
بیـــان اينکـــه در حـــال حاضـــر ۶۳ نانوايـــي در شهرســـتان درميـــان فعاليـــت 
دارنـــد، افـــزود: از ايـــن تعـــداد۳۲ نانوايـــي شـــهري و مابقـــي روســـتايي مـــي 
ـــهري،  ـــه آرد ش ـــهميه ماهیان ـــن س ـــص 553 ت ـــه تخصی ـــاره ب ـــا اش ـــد. وی ب باش

ـــه و مناســـب آرد در  ـــع عادالن ـــزود: توزی ـــه شهرســـتان اف روســـتايي و عشـــايري ب
تمـــام شهرســـتان مـــورد تاکیـــد کارگـــروه آرد و نـــان شهرســـتان اســـت. 

معـــاون فرمانـــدار درمیـــان: بازديدهـــاي مســـتمر و نظـــارت بـــر عرضـــه نـــان 
بـــا کيفيـــت، رعايـــت نـــکات بهداشـــتي و رعايـــت ســـاعت پخـــت را از جملـــه 
وظايـــف اعضـــاي كارگـــروه آرد و نـــان شهرســـتان برشـــمرد و افـــزود: ارتقـــاي 
ـــدف  ـــن ه ـــم تري ـــي مه ـــهروندان درميان ـــدي ش ـــان و رضايتمن ـــت ن ـــت پخ كيفي
ايـــن كارگـــروه اســـت. وی افـــزود: بایـــد در راســـتاي اجرايـــي شـــدن وظايـــف 
ـــوزش  ـــت مصـــرف آرد، آم ـــان، مديري ـــت آرد و ن ـــای کيفي ـــه ارتق ـــروه از جمل کارگ
ــي ها  ــديد بازرسـ ــي و تشـ ــنل نظارتـ ــي پرسـ ــازي تمامـ ــال سـ ــان، فعـ نانوايـ

ـــود. ـــژه اي ش ـــه وي توج
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آرامگاه سلطان ابراهيم رضا )ع(

قدمت بنا: دوره تيموري    
ســـلطان ابراهيـــم رضـــا علیـــه الســـام بـــرادر امـــام رضـــا علیـــه اســـام 
می باشـــند. ایـــن آرامـــگاه در روســـتای آبگـــرم از توابـــع شـــهر گزیـــک قـــرار 
ـــه  ـــي ك ـــت.فضاي داخل ـــي اس ـــكل چهارضلع ـــه ش ـــان ب ـــر پ ـــا از نظ ـــن بن دارد. ای
بقعـــه در آن قـــرار گرفتـــه نيـــز بـــه صـــورت مربـــع اســـت ايـــن محوطـــه داراي 
ـــن  ـــراز آن ســـاخته شـــده، اي ـــر ف ـــزرگ ب ـــدي ب ـــه گنب ـــي اســـت ك ـــاي مرتفع ديواره
گنبـــد بـــه كمـــك فيلپـــوش كـــه نظيـــر آن كمتـــر در بناهـــاي اســـامي ديـــده 
ـــاع 1/5  ـــا ارتف ـــه ت ـــد خان ـــاي گنب ـــطح ديواره ـــر س ـــت. ب ـــده اس ـــاخته ش ـــده، س ش
متـــري آثـــار جالبـــي از هنـــر خوشنويســـي ديـــده مـــي شـــود. فضـــاي داخلـــي 
ـــده  ـــبك كاري ش ـــت كاري و مش ـــه منب ـــت ك ـــي اس ـــي چوب ـــگاه داراي ضريح آرام
ـــد  ـــي باش ـــك م ـــچ و آه ـــر، گ ـــا آج ـــه در بن ـــح بكاررفت ـــن مصال ـــده تري ـــت. عم اس
ـــن  ـــده تري ـــت. از عم ـــده اس ـــتفاده ش ـــوب اس ـــو مطل ـــه نح ـــح ب ـــن مصال ـــه از اي ك
ـــردر ورودي  ـــده در س ـــري ش ـــبك گچب ـــره مش ـــه پنج ـــوان ب ـــي ت ـــا م ـــات بن تزئين
بنـــا، پيـــش طـــاق ورودي بنـــا، طاقنماهـــا و قـــوس هـــای زيبـــای آن، تقـــارن 
در پلكانهـــاي ارتباطـــي بـــه طبقـــه اول بنـــا و ضريـــح چوبـــي روي مدفـــن بنـــا 
ـــا شـــماره ثبـــت 1885 در فهرســـت  ـــخ  76/5/11 و ب ـــا در تاری ـــن بن ـــرد. ای اشـــاره ك

ـــت. ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــی کش ـــار مل آث

بــه مناســبت آشــنایی بــا مشــاهیر منطقــه بــرآن شــدیم 
تــا در هــر شــماره نگاهــی گــذرا بــه زندگینامــه، تحصیات، 
مــدارج علمــی و فعالیــت هــای یکــی از نــام آوران و 
مشــاهیر علمــی، فرهنگــی، هنــری، سیاســی و ... داشــته 
ــر  ــی دکت ــر زندگ ــذری ب ــد گ ــی خوانی ــه م ــیم. آنچ باش
احمــد کامیابــی مســک اســتاد برجســته تئاتــر و ادبیــات 
ــی  ــی م ــدگان گرام ــتحضار خوانن ــه اس ــه ب ــد ک می باش

رســد.
زندگی نامه استاد کاميابی

ــد  ــری بيرجن ــت كيلومت ــف، بيس ــال 1322 در خوس در س
متولــد شــده  ام. كودكــی خــود را در ده درخــش شهرســتان 
كــردم.  ســپری  بيرجنــد  كيلومتــری   60 در  درمیــان 
تحصيــات ابتدايــی را در دبســتان داريــوش درخــش 
ــاندم.  ــام رس ــه اتم ــد ب ــزاري بيرجن ــم ن ــتان حكي و دبس
ــد  ــوكتی بيرجن ــز و ش ــای پروي ــتان ه ــپس در دبيرس س
ــی  ــرای مقدمات ــش س ــم و وارد دان ــل پرداخت ــه تحصي ب
بيرجنــد شــدم. ســال دوم را در دانــش ســرای مشــهد 
گذرانــدم. در 17 ســالگی بــه عنوان آمــوزگار در ايســتگاه راه 
 آهــن بكــران بيــن شــاهرود و ســبزوار بــه خدمــت آموزش 
و پــرورش در آمــدم. بــه علــت كمبــود ســن، بــا خدمــت 7 
ــل  ســال در شهرســتان از خدمــت ســربازی، برخــاف مي

خــودم، محــروم شــدم.
از 18 ســالگی در دبيرســتان هــای شــاهرود در ســيكل 
دوم تدريــس مــی كــردم. همــه شــاگردانم از مــن بــزرگ 
ــد. در كنــار تدريــس، نمايشــنامه مــی نوشــتم و  تــر بودن
بــرای دانــش آمــوزان دبيرســتان اجــرا مــی كــردم. برنامــه 
هــای پيــش آهنگــی و كوهنــوردی بــرای بچــه هــا ترتيــب 
و در همــان زمــان بــه تحصياتــم ادامــه مــی دادم. ظــرف 
ــم.  ــی گرفت ــی و رياض ــم طبيع ــال دو ديپل ــدت دو س م
در ســال 1346 وارد دانشــگاه ادبيــات مشــهد شــدم و 
ايــن هــم برخــاف ميــل مــن بــود چــون مــی خواســتم 
رياضیــدان و فيزيكــدان بشــوم امــا چــون از دوران كودكــی 
در ده بــه بــازی و كارگردانــی شــبيه و تعزيــه مــی پرداختم 
ــار  ــهد در كن ــودم و در مش ــد ب ــه من ــم عاق ــر ه ــه تئات ب
دانشــكده در كاســی كــه از طــرف وزارت فرهنــگ و هنــر 
تشــكيل شــده بــود شــركت كــردم. در آن جــا اســتادی بــه 
ــا بســياري از  نــام آقــای محمدعلــی لطفــي داشــتیم و ب
ــران آن دوره در مشــهد آشــنا شــدم و در دانشــكده  بازيگ
ــر كار مي كــردم و اوليــن رســاله ليســانس  مــن روي تئات
خــود را روي تئاتــر ســارتر گذرانــدم. بعــد در رشــتة فــوق 
ليســانس ادبيــات فرانســه دانشــگاه تهــران پذيرفتــه 
شــدم و در اينجــا هــم روي نمايشــنامه هاي ســارتر و 
كامــو و داســتانهاي آنتــوان دو ســنت اگزوپــري كار كــردم. 
نمايشــنامه در جســت وجوي دوســت را بــر اســاس شــازده 
كوچولــو در ســال دوم دانشــگاه بــراي اجــرا تنظيــم و 
ترجمــه كــردم كــه بعدهــا در پاريــس در دانشــگاه ســوربون 
و در ســالن شــماره يــك ســازمان فرهنگــي يونســكو روي 

ــه آوردم. صحن
علــت عاقــه مــن بــه ســنت اگزوپــري ايــن بــود كــه مــن 
نقاشــي، جغرافيــا و خلبانــي را دوســت مي داشــتم. و 
ــالگي دو  ــم. در 18 س ــرآورده كردي ــه آرزو را ب ــر س ــن ه اي
نمايشــگاه از نقاشــي هايــم ترتيــب دادم و در 1348 
ــدم و  ــدر ش ــي گاي ــه خلبان ــن گواهينام ــه گرفت ــق ب موف
همچنيــن اســتاد مدل ســازي هواپيمــا. كاس هايــي 
بــراي پيش آهنــگ هــا تشــكيل مي داديــم كــه مــدل 
هواپيمــا مي ســاختند و خلبانــي يــاد مي گرفتنــد. خلبانــي 
ــي  ــي هواي ــس پيش آهنگ ــم و رئي ــاد گرفت ــران ي را در اي
اســتان خراســان بــودم. از كودكــي بــه راهپيمايــي و 
كوهنــوردي عاقه منــد بــودم و دو گواهينامــه كوهنــوردي 
ــه توچــال را در آن زمانــي كــه ايــن راههــا بــه  گرفتــم. قل ّ
ايــن صــورت نبــود فتــح كرديــم. يــك بــار هــم از مشــهد 
تــا توچــال پيــاده رفتــم در حالــي كــه سرپرســتي 25 نفــر 

ــراي  ــال 1351 ب ــرانجام در س ــتم و س ــگ را داش پيش آهن
ادامــه تحصيــل بــه فرانســه عزيمــت كــردم. در ســال 
ــك  ــم. و ي ــم گرفت ــودم دو ديپل ــه ب ــه در فرانس ــي ك اول
فــوق ليســانس ديگــر در ادبيــات مــدرن، عنــوان رســاله ام 
ــتهاي  ــش دس ــه نماي ــارتر در س ــوناژهاي س ــول پرس »تح
ــود.  ــيطان« ب ــدا و ش ــا و خ ــينان آلتون ــوده، گوشه نش آل
ــه  ــل ب ــه و تحلي ــد در تجزي ــي جدي ــاله، روش ــن رس در اي
كار بــردم كــه مــورد تحســين اســتادان فرانســوي و بعدهــا 
ــت. در  ــرار گرف ــان ق ــورد اســتفاده دانشــجويان و محقق م
ســالهاي تحصيــل در دانشــگاه مــون پليــه بــا دپارتمانهاي 
زبــان و ادبيــات اســپانيايي و فرانســه همــكاري مي كــردم 
ــه  ــه صحن ــگاه ب ــپانيايي در دانش ــنامه اس ــد نمايش و چن

ــردم. ب
بافاصلــه بعــد از اتمــام رســاله فوق ليســانس بــراي دكتــرا 

ــام كــردم. ثبت  ن
موضــوع رســاله ام در مــورد كرگدنهــاي اوژن يونســكو بــود 
كــه بيــش از ســه ســال روي آن كار كــردم. در ســال 1356 
قبــل از اينكــه بــه ايــران برگــردم بافاصلــه بــراي دكتــراي 
ــت  ــان اس ــگاهي جه ــدرك دانش ــن م ــه باالتري ــي ك دولت
نام نويســي كــردم. و موضــوع ايــن رســاله »مســئله انتظــار 
و چگونگــي اجــراي آن در نمايشــنامه هاي يونســكو و 
ــن شــرق  ــي بي ــاط فرهنگ ــان و ارتب بكــت در سراســر جه
ــر از موعــد  ــن رســاله را متأســفانه ديرت ــود. اي و غــرب« ب
ــن  ــراي م ــه ب ــي ك ــاري هاي ــل گرفت ــه دلي ــده ب تعيين ش
ــت  ــاله اي اس ــي رس ــاندم. ول ــام رس ــه اتم ــد ب ــش آم پي
كــه مــورد تأييــد بكــت و يونســكو در موقــع حياتشــان و 
بيشــتر دانشــگاهيان و منتقديــن تئاتــر در سراســر جهــان 
ــودم  ــهد ب ــگاه مش ــه در دانش ــي ك ــت. در زمان ــرار گرف ق
ــراي مــا  ــودا ب اســتادم دكتــر علــي شــريعتي شــعري از ب
ــن شــعر  ــود. اي ــوان آن »كرگــدن« ب ــه عن ــود ك ــده ب خوان
باعــث شــد كــه بــه طــرف يونســكو رفتــم. هــدف مــن اين 
بــود كــه ثابــت كنــم يونســكو در انتخــاب عنــوان كرگدنهــا 
و كرگــدن بــه عنــوان نمــاد و ســمبل نازيهــا اشــتباه 
كــرده اســت. او در مقدمــه اي كــه بــر رســاله مــن نوشــت 
و در دفتــر رونوبــارو چــاپ كــرد بــه  درســتي ايــن مســئله 
اعتــراف كــرد. مــن بــراي فهميــدن و درك نمايشــنامه هاي 
يونســكو بــه كشــورهاي مختلــف از جملــه وطــن اوليــه او 
رومانــي و همــه كشــورهاي اروپايــي و  آمريــكا ســفركردم. 
ــكو  ــه يونس ــه اي ك ــگ جامع ــتم فرهن ــن مي خواس اوال ً م
ــود بشناســم و  در آنجــا تربيــت شــده و تحصيــل كــرده ب
بعــد ببينــم در كشــورهاي مختلــف جهــان بــا رژيــم هــاي 
ــه از  ــف چگون ــاي مختل ــگ ه ــي و فرهن ــف سياس مختل
ــد.  ــا اســتقبال كرده ان ــار يونســكو و به خصــوص كرگدنه آث
وقتــي ايــن رســاله را بــه پايــان رســاندم بــه عنــوان 
تشــكر از تمــام كســاني كــه بــه مــن كمــك كــرده بودنــد 
يــك نســخه از رســاله را فرســتادم. يونســكو 10 روز بعــد از 
دريافــت رســاله مــن طوالني تريــن مقدمــه اي كــه تــا آخــر 
عمــرش نوشــته بــود بــر آن نوشــت و بــراي مــن فرســتاد 
و ژان لويــي بــارو كارگــردان مشــهور فرانســوي )قــرن 20( 
ــه  ــا را روي صحن ــاره كرگدنه ــاله، دوب ــت رس ــد از درياف بع
آورد بــا برداشــتي كــه مــن از ايــن نمايشــنامه كــرده بــودم 
و يــك شــماره از دفتــرش را بــه آن اختصــاص داد. )دفتــر 
رونوبــارو، شــمارة 97، چــاپ انتشــارات گاليمــار كــه 

مشــهورترين انتشــارات جهــان اســت.(
آثار منتشر شده از دکتر احمد کاميابی

ــاپ  ــو( چ ــت )گفت وگ ــاموئل بك ــا س ــدار ب ــن دي ـ آخري
پاريــس 1374. ايــن كتــاب در مجلــه دنيــاي ســخن، ويــژه 
فرهنــگ ادب و هنــر، شــهريور 1370 و همچنيــن در مجلــه 

نمايــش بــه چــاپ رســيده اســت.
اســاس  بــر  نمايشــنامه  دوســت  جســت وجوی  در  ـ 
داســتان شــازده كوچولــو اثــر آنتــوان دو ســنت اگزوپــری، 

انتشــارات كاميابــي مســك، پاريــس، 1375.

ــكو، ژان  ــت، اوژن يونس ــاموئل بك ــا س ــي ب ـ گفت  وگوهاي
لويــي بــارو، انتشــارات نمايــش، تهــران، 1381.

ـ مــردي بــا چمدانهايــش، )نمايشــنامه( اثر اوژن يونســكو 
ترجمــه، انتشــارات نمايش، تهــران، 1382.

با تفسير و گفت وگو با ژاك موكلر.
ـ مقدمــه اي بــر تئوريهــاي بــزرگ تئاتــر، اثــر ژان ژاك 
روبيــن ترجمــه، پژوهــش، نشــر قطــره )زيــر چــاپ(.

ــش و  ــك، پژوه ــي مس ــر كامياب ــرش اث ــكو و تئات ـ يونس
تأليــف بــه زبــان فرانســه، )ترجمــه( انتشــارات نمايــش، 

ــران، 1382. ته
به زبان فرانسه:

ـ خدا، انتشارات كاراكتر، پاريس، 1984.
ــو  ــكو )عض ــه اوژن يونس ــا مقدم ــرش ب ــكو و تئات ـ  يونس
ــس 1987،  ــر، پاري ــارات كاراكت ــه(، انتش ــي فرانس آكادم
ــس، 1992. ــي مســك، پاري چــاپ دوم، انتشــارات كامياب

ـ آخريــن ديــدار بــا ســاموئل بكــت، چــاپ اول، انتشــارات 
كاراكتــر، پاريــس، 1990، چــاپ دوم، انتشــارات كاميابــي 
ــه زبانهــاي انگليســي،  مســك، پاريــس، 1995 )ترجمــه ب
آلمانــي، اســپانيايي، هلنــدي، انتشــارات كاميابي مســك، 

1993( نقاشــي از گونتــر و تاهــا.
ـ كرگدنهــاي آقــاي اوژن يونســكو كــي هســتند؟ بــا مقدمه 
ــي از  ــارو، نقاش ــي ب ــا ژان لوي ــو ب ــودي و گفت وگ ــار ل برن
گونتــر و تاهــا، انتشــارات كاميابــي مســك، پاريــس 1990. 
ــه،  ــان فرانس ــندگان زب ــن نويس ــزه اول انجم ــده جاي برن

پاريــس، ســال 1991.
ـ اوژن يونســكو و ســاموئل بكــت چشــم بــه راه چه كســي 
ــل  ــر، مارس ــارو، ژاك موكل ــي ب ــر ژان لوي ــتند؟ و نظ هس
مارشــال، پــل ورنــوآ، تــوم بــرون، اوگوســت گرودوســكي، 
روژه بنســكي، آلــن اپســتن، روزت المــون و ريشــارد 
شــخنر دربــاره آنهــا چيســت؟ )مجموعــه گفت وگــو( 
ــس،  ــي مســك، پاري ــر، انتشــارات كامياب نقاشــي از گونت

.1991
ـ بــا »كرگــدن« اوژن يونســكو در جهــان: آلمــان، فرانســه، 
رومانــي، ايــران، ژاپــن، آمريــكا چــه كرده انــد؟ بــا مقدمــه 
ــمندريان،  ــد س ــا حمي ــي ب ــكو و گفت وگوهاي اوژن يونس
ايــون لوچيــان، كارل هانــز اشــتروكس، ويليــام ســاباتيه، 
نقاشــي از گونتــر و تاهــا، چــاپ انتشــارات كاميابــي 

ــس، 1995. ــك، پاري مس
ـ در جســت وجوي دوســت، نمايشــنامه بــه زبــان فرانســه، 
بــر اســاس داســتان شــازده كوچولــو اثــر آنتــوان دو ســنت 

اگزوپــري، انتشــارات كاميابــي مســك، پاريــس، 1995.
ـ شــازده نيــك و فرشــته گل پــري، نمايشــنامه بــراي 
انتشــارات  ايرانــي،  قصه هــاي  اســاس  بــر  كــودكان 
انتظــار،  پاريــس، 1997.ـ  زمانهــاي  كاميابــي مســك، 
رســاله فلســفي و تحقيقــي، انتشــارات كاميابــي مســك، 
ــاره مســئله  پاريــس، 1999.ـ »رســاله دكتــراي دولتــي درب
ــه  ــكو«، )س ــت و يونس ــار بك ــش آن در آث ــار و نماي انتظ

جلــد( انتشــارات دانشــگاه ليــل، فرانســه، 1999.
مقاله به زبان فرانسه:

ـ»دربــارة كرگــدن اوژن يونســكو«، دفتــر رنــوـ  بارو، شــماره 
97 انتشــارات گاليمــار، پاريــس، 1978

.ـ  »گل ســرخ شــنها«، نمايشــنامه های فرانســوی ترجمــه 
و بــازی شــده در ايــران از 1869 تــا 1979. در ال گازت 

ــس، 1986.  ــاپ پاري ــادر، چ دروم
ـ »تئاتــر در ايــران«، لقمــان، نشــريه نشــر دانشــگاهي بــه 
ــن  ــان فرانســه، شــماره 15، تهــران، ســال 92 ـ 1991. اي زب
مقالــه بــه زبــان آلمانــي ترجمــه و در مجلــه »اســپيكر« در 

آلمــان بــه چــاپ رســيده اســت.
ـ »چگونــه بــا كرگــدن اوژن يونســكو آشــنا شــدم«، همــراه 
گفت وگويــی بــا لوچيــان جوركســكو، مجلــه ديالــگ، 
نشــريه مطالعــات رومانيايــي دانشــگاه پــل والــري  مــون 

ــماره 21 ،1991. ــه، ش ــه، فرانس پلي

ــس،  ــمارة 1، پاري ــن«، ش ــه »ميگراف ــا مجل ــو ب ـ گفت وگ
.2001

مقاله به زبان پارسي:
ــا ترجمــه  مقدمــه  ــر يونســكو چيســت«، همــراه ب ـ  »تئات
ــوان  ــب تحــت عن ــن جان ــرای اي ــر رســاله دكت يونســكو ب
»آنچــه در ورای ديوارهاســت«، مجلــه ادبــي تــاش، 

تهــران، 1356.
ـ مصاحبــه دربــاره تئاتــر ســنتي و مذهبــي، شــبيه و 

تعزيــه، مجلــه ادبــی تــاش، تهــران، 1356.
ــراي همــه قفلهــا نيســت«، گفت وگــو  ـ  »هيــچ كليــدی ب
ــی(  ــس ايران ــنامه و رمان نوي ــی، )نمايش ــن فرس ــا بهم ب
دربــاره تئاتــر مــدرن در ايــران و نيــز آثــار وی، مجلــه ادبــی 

تــاش، تهــران، 1356.
ـ »عصيان در تئاتر سارتر«،مجله سينما، تهران، 1358.

ـ »الــوار و آزادي«، همــراه بــا ترجمــه شــعر »آزادي«، 
روزنامــه بامــداد تهــران، 1358.

ــده  ــت ـ خن ــي نيس ــر پوچ ــر تئات ــكو ديگ ــر يونس ـ »تئات
ــه  ــي«، مقال ــت، خندهعصب ــر اس ــده معاص ــكو خن يونس
»دهــه  روزه  ده  )گــزارش كنفرانــس  يونســكو  دربــارة 
يونســكو« در ســوريزي الســال در شــمال فرانســه(، مجلــه 

تماشــا، تهــران، 1358. 
ــه شــعر و ادب فارســي »قلمــك«  ــر مــدرن«، مجل ـ  »تئات
پاريــس، 1369.ـ گفت وگــو دربــاره يونســكو و تئاتــرش 
بــا خبرنــگار هفته نامــه آينــه، شــمارة 36، تهــران، 1370.

دوســت«  جســت وجوي  در  تهــران  تــا  پاريــس  »از  ـ 
اخبــار. روزنامــه  گفت وگــو، 

ـ  »تئاتــر موقعيــت« مجلــه نمايــش، شــماره 1، دورة 
نمايشــنامه نويس  »يونســكو  ـ   .1370 تهــران،  جديــد، 
عصــر خــود«، مجلــه نمايــش، شــمارة 56 ـ  57، خــرداد ـ 
تيــر 1371.ـ  »ژان لويــي بــارو و كرگــدن«، مجلــه نمايــش، 
شــماره  38ـ 39، فرورديــن ـ  ارديبهشــت 1380، تهــران.

ـ »مــن برچســب را دوســت نــدارم«، ترجمــه گفت وگــوي 
كاميابــي مســك بــا اوژن يونســكو دربــاره كرگدنهــا و ســاير 
ــه نمايــش، شــماره 43، دوره جديــد،  ــار يونســكو، مجل آث

شــهريور 1380، )ص 38 ـ  48(.
ـ »آيــا تئاتــر پوچــي وجــود دارد؟« مجلــه هنرهــاي 
ــن 81 ـ  1380  ــفند و فروردي ــماره  3 و 4، اس ــي ش نمايش
)ص 29   ـ  32(. »كارگردانــان بــزرگ جهان« مجله ســينما ـ 
تئاتــر، شــماره هاي 48، 52، 55، 56، 57 تحــت عنوانهــاي: 
ژان ـ  لويــي بــارو، آدلــف آپيــا، وســولد ميــر هولــد، يوگنــي 
ــرف،  ــچ تاي ــاندر ياكفلوي ــل، الكس ــام پوئ ــر، ويلي واختانگ
پيتــر بــروك، پيتــر هــال، باري جكســن، جــوآن ليتلــوود...
ـ »گفت وگــو بــا فرنانــدو آرابــال« مجلــه نمايــش، شــماره 

 56، دورة جديــد، مهرمــاه 1381، )ص 36 ـ  42(.
ـ »آنتونــن آرتــو«، مجلــه نمايــش، شــماره 57 ـ  58، دورة 
ــت؟«،  ــدن بي معناس ــا كرگ ــاه 1381.ـ » آي ــان م ــد، آب جدي

فصل نامــه هنــر، زمســتان 1381، ويــژه هنــر و معنــا، 
ــران. شــمارة 54، ته

ــي  ــه تخصص ــخنر«، ماهنام ــارد ش ــا ريچ ــو ب ـ »گفت وگ
تئاتــر »صحنــه«، دوره جديــد، شــماره دوم، دي مــاه 1381،

ـ »تحــول و انقــاب در هنــر« »هنــر«، كتــاب مــاه، 
تهــران. تيــر 1381،  و  خــرداد   ، ـ  45  شــماره46 

نمايــش،  مجلــة  همســانيها«،  شــاعر  ژنــه،  »ژان  ـ 
.1382 ارديبهشــت  فرورديــن،  ـ  62،  شــماره63 

ــا اوژن  ــو ب ــد«، گفت وگ ــده باش ــر زن ــد تصوي ــر باي ـ »تئات
يونســكو، مجلــه نمايــش، شــماره 65 ـ  64 ،خــرداد و تيــر 

.1382
ـ »تأثيــر هنــر در بهبــود كيفيــت اوقــات فراغــت« در هنــر 
ــات و  ــز مطالع ــاالت، چــاپ مرك ــه مق ــي، مجموع و زندگ
تحقيقــات هنــري وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي، 
تابســتان 1383 )گردهمايــي پژوهشــي هنــر 30 ـ  29 

مهرمــاه 1382(.
»هــزار و يــك شــب در فرانســه«، فصل نامــه هنــر، شــماره 

61، پاييــز 1383، صفحــه 17ـ  27.
ــي فرانســه« در  ــات نهضــت مقاومــت مل ــر و ادبي ـ »تئات
ــام،  ــت در اي ــر مقاوم ــي تئات ــش پژوهش ــن هماي دومي
آذر مــاه 1383، در مجلــه فرهنــگ و پژوهــش ويــژه هنــر 

ــر، ســينما... اســفند 1383. تئات
ـ »ترجمــه كوششــي اســت بــراي پذيــرش ديگــري«، مقاله 
ايــراد شــده در كنفرانــس ترجمــه و گفت وگــوي فرهنگهــا 
ــه پژوهــش، ســال  ــه آيين در دانشــگاه استراســبورگ مجل
شــانزدهم، شــماره اول، فروردين ـ  ارديبهشــت 1384 )ص 
ــاره »بكــت و تئاتــر پوچــي«، مجلــه  2ـ 7(.ـ مصاحبــه درب

آفرينــه، شــماره 2 ، ســال 1384.
ــه،  ــه صحن ــه در مجل ــرگ« مصاحب ــر م ــري در براب ـ »براب
ــهريور 1384.  ــرداد ـ ش ــر ـ م ــماره هاي 21، 22 و 23 تي ش
ـ »گفت وگــو بــا ژان ژنــه آفرينــش يــك تئاتــر بــا مراســم 
ــماره هاي  ــه، ش ــه صحن ــو، مجل ــه گفت وگ ــي« ترجم آيين

21 و 22 ، تيــر ـ  مــرداد 1384.
ترجمه از پارسي به زبان فرانسه:

ــر شــاملو، چــاپ انجمــن  ـ كاشــفان فروتــن شــوكران، اث
ــرِ   ــدن اث ــران.ـ كرگ ــه، 1358، ته ــران و فرانس ــي اي فرهنگ
پرنــس ســيدار تا )بــودا( نقاشــي از گونتــر و تاهــا، چــاپ 
پاريــس، 1985، چــاپ دوم:  انتشــارات كاراكتــر،  اول: 

ــس، 1995. ــك، پاري ــي مس ــارات كامياب انتش
ـ  در آن سوي فنا، انتشارات كاراكتر، پاريس، 1985.

ـ »هفــت شــعر« از احمــد شــاملو و معرفــي شــاعر،مجله 
ــر، شــماره 33 ـ  31، پاريــس، 1985. كاراكت

ــي از  ــي، نقاش ــرام بيضاي ــندباد، به ــفر س ــتمين س ـ هش
ــس، 1990. ــك، پاري ــي مس ــارات كامياب ــر، انتش گونت

ـ منتخــب اشــعار شــاملو، انتشــارات كاميابــي، پاريــس، 
ســال 2000

دکتر احمد کاميابی مسک؛ استاد برجسته تئاتر و ادبيات
میراث
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مسجد جامع درخش 

قدمت بنا : دوره تيموري 
يكـــي از مهمتريـــن آثـــار تاريخـــي روســـتاي درخـــش مســـجدي ســـاده و يـــك 
ايوانـــي بـــا دو رواق در دو ســـمت آن اســـت كـــه بـــا مصالـــح آجـــر و مـــات 
گـــچ ســـاخته شـــده اســـت. ايـــن مســـجد بـــا عنايـــت بـــه اســـلوب معمـــاري 
در عصـــر صفويـــه بنـــا شـــده اســـت و تـــا بـــه امـــروز بارهـــا مرمـــت گشـــته و 
ـــي  ـــا داراي محراب ـــرار دارد . بن ـــتان ق ـــهر قهس ـــردم ش ـــتفاده م ـــورد اس ـــون م اكن
ـــده در  ـــفالي پراكن ـــات س ـــاي قطع ـــد. بقاي ـــي باش ـــدي م ـــمي بن ـــات رس ـــا تزئين ب
ســـطح قلعـــه بيشـــتر جـــزو ســـفالهاي لعابـــدار بـــه رنگهـــاي فيـــروزه اي، آبـــي  
و ســـبز مـــي باشـــد كـــه نشـــان دهنـــده اســـتفاده از قلعـــه در دوران میانـــي 
ـــماره 2066  ـــا ش ـــجد ب ـــن مس ـــت. ای ـــوري اس ـــوص دوران تيم ـــه خص ـــامي ب اس

در تاریـــخ  1377 در فهرســـت آثـــار ملـــی کشـــور بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.

ـــتان  ـــان« شهرس ـــه ج ـــتای »تخت ـــی در روس ـــم آب ـــران ک  بح
ــتا را بخاطـــر قطعـــی  درمیـــان گایـــه مـــردم ایـــن روسـ
طوالنـــی مـــدت آب و کافـــی نبـــودن حجـــم ارســـالی آن 
در برداشـــته اســـت و آنـــان نیـــز خواســـتار رســـیدگی 

مســـئوالن امـــر بـــه ایـــن وضعیـــت شـــدند.
ـــل  ـــتاییان در مح ـــم روس ـــر بخواهی ـــا، اگ ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــهرها  ـــین ش ـــیه نش ـــوند و حاش ـــدگار ش ـــود مان ـــی خ زندگ
ـــل  ـــه ح ـــه ب ـــا توج ـــن راهکاره ـــم تری ـــی از مه ـــوند، یک نش

مشـــکات معیشـــتی روستاهاســـت.
ـــری  ـــت 900 نف ـــا جمعی ـــان ب ـــان درمی ـــه ج ـــتای تخت روس
ـــت،  ـــه اس ـــدید آب مواج ـــران ش ـــا بح ـــتان ب ـــل تابس در فص
افـــت فشـــار و کیفیـــت آب در ایـــن روســـتا بـــه حـــدی 
اســـت کـــه برخـــی مـــردم در شـــبانه روز تنهـــا 15دقیقـــه 

آب دارنـــد.
هـــم اکنـــون آب ایـــن روســـتا بـــا تانکـــر هـــای ســـیار 
ـــردم را  ـــاز م ـــالی نی ـــم آب ارس ـــه حج ـــود ک ـــی ش ـــن م تامی
ـــه  ـــتا روزان ـــن روس ـــه ای ـــانی ب ـــد، کار آبرس ـــی کن ـــن نم تامی

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــری انج ـــزار لیت ـــر 10ه ـــک تانک ـــق ی از طری
هرچنـــد آبرســـانی پایـــدار بـــه ایـــن روســـتا از محـــل مجتمـــع 
ـــام  ـــال انج ـــاال در ح ـــی ب ـــرفت فیزیک ـــا پیش ـــا ب ـــه م کات
ـــه جـــان  ـــه تخت ـــد اجـــرای طـــرح آبرســـانی ب ـــا رون اســـت ام
ـــه  ـــتایی ب ـــاب روس ـــرکت آب و فاض ـــی ش ـــل بده ـــه دلی ب
ـــی  ـــئوالن قول ـــی رود و مس ـــش م ـــدی پی ـــه کن ـــکار ب پیمان
ـــاری  ـــال ج ـــرح در س ـــن ط ـــاح ای ـــوص افتت ـــی در خص قطع
نداده انـــد .درخواســـت مـــردم تختـــه جـــان از مســـئوالن 
ایـــن اســـت کـــه تـــا زمـــان افتتـــاح طـــرح آبرســـانی بـــه 
ــا  ــد تـ ــیار را افزایـــش دهنـ ــانی سـ ــتا، حجـــم آبرسـ روسـ
ــانی  ــای آبرسـ ــای تانکرهـ ــت آب پـ ــرای دریافـ ــردم بـ مـ

ـــند. ـــف نکش ص

به رغم کمبود اعتبار آبرسانی سيار به تخته جان 

افزایش می یابد

مدیـــر آب و فاضـــاب روســـتایی درمیـــان گفـــت: در 
ـــتیم،  ـــه هس ـــران آب مواج ـــا بح ـــتان ب ـــتاهای شهرس روس

در روســـتای تختـــه جـــان نیـــز ماننـــد ســـایر روســـتاها 
مـــردم بـــا کـــم آبـــی شـــدید دســـت و پنجـــه نـــرم مـــی 
ـــال  ـــد س ـــه در چن ـــان اینک ـــا بی ـــتکار ب ـــتین راس ـــد. راس کنن
گذشـــته آب ایـــن روســـتا از قنـــات کاتـــه ژرف تامیـــن 
ـــات  ـــه دلیـــل کـــم شـــدن آب قن ـــزود: امـــا ب شـــده اســـت، اف
ژرف، آبرســـانی ســـیار بـــه ایـــن روســـتا در حـــال انجـــام 

اســـت.
ــرویس آب  ــک سـ ــه یـ ــه روزانـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
بـــرای مـــردم تختـــه جـــان ارســـال مـــی شـــود، گفـــت: 
ـــال آب  ـــوان ارس ـــار ت ـــود اعتب ـــل کمب ـــه دلی ـــار ب ـــرکت آبف ش
بیشـــتر را نـــدارد. وی افـــزود: بـــه رغـــم مشـــکل کمبـــود 
ــالی بـــه  ــار تـــاش خواهیـــم کـــرد حجـــم آب ارسـ اعتبـ

تخته جـــان را افزایـــش دهیـــم. 

بدهی 900 ميليون تومانی آبفار درميان 

در زمينه آبرسانی سيار

مدیـــر آب و فاضـــاب روســـتایی درمیـــان عنـــوان کـــرد: 
تعـــداد تانکرهـــای آبرســـانی شهرســـتان بســـیار کـــم اســـت، 
ــتاها  ــی روسـ ــیار در برخـ ــانی سـ ــر در آبرسـ ــت تاخیـ علـ
ــه در  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــت.وی بـ ــوع اسـ ــن موضـ همیـ
زمینـــه آبرســـانی ســـیار بـــه روســـتاهای شهرســـتان 900 
میلیـــون تومـــان بدهـــی داریـــم، گفـــت: کمبـــود اعتبـــار 
مهمتریـــن مشـــکل آبرســـانی ســـیار شهرســـتان اســـت و 

نیازمنـــد پیگیـــری مســـئوالن اســـتانی اســـت.
ـــتان  ـــتای شهرس ـــه 55 روس ـــون ب ـــم اکن ـــرد: ه ـــان ک وی بی
بـــا تانکـــر آب ارســـال مـــی شـــود.وی بـــا بیـــان اینکـــه 
ــل  ــان از محـ ــه جـ ــتای تختـ ــه روسـ ــدار بـ ــانی پایـ آبرسـ
ـــرد:  ـــان ک ـــت، بی ـــام اس ـــال انج ـــا در ح ـــه م ـــع کات مجتم

بـــرای آبرســـانی بـــه ایـــن روســـتا و روســـتاهای تابعـــه 
پنـــج میلیـــارد تومـــان بـــه پیمانـــکاران بدهـــی داریـــم.

ــدار  ــته فرمانـ ــاه گذشـ ــک مـ ــی یـ ــرد: طـ ــار کـ  وی اظهـ
درمیـــان و مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب روســـتایی 
خراســـان جنوبـــی ســـفری بـــه تهـــران داشـــته انـــد و 
ـــاز،  ـــا جانب ـــا حمیدرض ـــتان را ب ـــی شهرس ـــم آب ـــکات ک مش
مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور 
مطـــرح کـــرده انـــد. راســـتکار اضافـــه کـــرد: در ایـــن ســـفر 
ـــل  ـــرای ح ـــار ب ـــاص اعتب ـــول اختص ـــرو ق ـــر نی ـــاون وزی مع
مشـــکات کم آبـــی شهرســـتان را داده اســـت. وی یـــادآور 
شـــد: در صـــورت تخصیـــص اعتبـــار پـــروژه آبرســـانی بـــه 
تختـــه جـــان در دهـــه فجـــر امســـال افتتـــاح مـــی شـــود. 

بحران آب در روستای تخته جان 

امان مردم را بریده است

ـــان  ـــی ام ـــم آب ـــت: ک ـــم گف ـــان ه ـــه ج ـــار روســـتای تخت دهی
ـــر  ـــط تانک ـــالی توس ـــت، آب ارس ـــده اس ـــتا را بری ـــردم روس م
هـــای آبرســـانی نیـــاز آبـــی مـــردم را تامیـــن نمـــی کنـــد.
ـــای  ـــی از نیازه ـــن آب یک ـــرد: تامی ـــان ک ـــی بی ـــه کامل فاطم
ـــای  ـــر تانکره ـــا تاخی ـــت، گاه ـــتا اس ـــردم روس ـــتی م معیش

آبرســـانی مشـــکات مـــردم را دو چنـــدان مـــی کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آبرســـانی بـــه روســـتای 
ــتان  ــا شهرسـ ــه مـ ــع کاتـ ــل مجتمـ ــان از محـ تخته جـ
ــول داده  ــئوالن قـ ــرد: مسـ ــه کـ ــت، اضافـ ــال اجراسـ در حـ
ـــه  ـــال 1395ب ـــدای س ـــتا در ابت ـــه روس ـــانی ب ـــه آبرس ـــد ک ان
ــی  ــول عملیاتـ ــن قـ ــون ایـ ــه تاکنـ ــد کـ ــرداری برسـ بهره بـ

ــت. ــده اسـ نشـ
ـــتا  ـــه روس ـــدار ب ـــانی پای ـــت آبرس ـــاز اس ـــرد: نی ـــوان ک وی عن

ـــرح،  ـــاح ط ـــان افتت ـــا زم ـــود و ت ـــام ش ـــریعتر انج ـــه س هرچ
ـــد. ـــش یاب ـــتا افزای ـــه روس ـــالی ب ـــم آب ارس حج

ــهید  ــان 11شـ ــه جـ ــتای تختـ ــرد: روسـ ــوان کـ ــی عنـ کاملـ
را تقدیـــم نظـــام و انقـــاب کـــرده اســـت، مـــردم روســـتا 
ـــون  ـــه وی تاکن ـــه گفت ـــن آب ندارند.ب خواســـته ای جـــز تامی
مســـئوالن در خصـــوص تامیـــن آب روســـتا قـــول هـــای 
زیـــادی داده انـــد ولـــی در عمـــل اقدامـــی انجـــام نـــداده انـــد.

خرید آب از بخش خصوصی برای مراسم 

عزاداری و شادی

ـــکات  ـــته مش ـــای گذش ـــال ه ـــه در س ـــرد: گرچ ـــان ک وی بی
ـــم  ـــه چش ـــر ب ـــروز کمت ـــه ام ـــبت ب ـــتا نس ـــی در روس ـــی آب ب
ـــخ  ـــم تل ـــردم طع ـــاری م ـــال ج ـــا در س ـــا عم ـــد ام ـــی آم م
ـــد.  ـــیده ان ـــری چش ـــان دیگ ـــر زم ـــتر از ه ـــی را بیش ـــی  آب ب
ـــتا  ـــردم روس ـــرد: م ـــوان ک ـــان عن ـــه ج ـــتای تخت ـــار روس دهی
ـــد  ـــه خری ـــور ب ـــی مجب ـــه و عروس ـــزاداری، تعزی ـــم ع در مراس
آب از بخـــش خصوصـــی مـــی شـــوند، بعضـــا بخـــش 

خصوصـــی نیـــز جوابگـــوی مـــردم نیســـت.
ـــیدن آب  ـــتا و نرس ـــدید در روس ـــی ش ـــم آب ـــه داد: ک وی ادام
بـــه تمـــام اهالـــی باعـــث دلخـــوری مـــردم از هـــم مـــی  شـــود، 
اکثـــر در زمـــان برداشـــت آب از تانکـــر مـــردم بـــا هـــم دعـــوا و 

ـــد. ـــی کنن ـــث م ـــر و بح ج
ـــد ســـال گذشـــته و بخصـــوص در  ـــان اینکـــه در چن ـــا بی وی ب
ـــه شـــهرها افزایـــش  ســـال جـــاری مهاجـــرت مـــردم روســـتا ب
ـــوار  ـــته 40 خان ـــال گذش ـــک س ـــی ی ـــزود: ط ـــت، اف ـــه اس یافت
ـــورت  ـــد، در ص ـــرده ان ـــرت ک ـــهر مهاج ـــه ش ـــتا ب ـــن روس از ای
ـــی  ـــرت اهال ـــد از مهاج ـــوج جدی ـــئوالن م ـــردن مس ـــه نک توج

ـــود. ـــم ب ـــاهد خواهی ـــک ش ـــده نزدی ـــتا را در آین روس

کم آبی امور عادی مردم را با مشکل 

مواجه کرده است

ـــر  ـــر اث ـــت: ب ـــه جـــان هـــم گف ـــی روســـتای تخت ـــی از اهال یک
ـــان  ـــتا و درخت ـــات روس ـــی، قن ـــی در پ ـــای پ ـــالی ه خشکس
چندیـــن ســـاله از بیـــن رفتـــه اســـت و نبـــود آب آشـــامیدنی 
ـــهر  ـــیه ش ـــه حاش ـــتا ب ـــن روس ـــان ای ـــرت جوان ـــث مهاج باع

ـــت. ـــده اس ش
غامحســـین غفـــاری بـــا بیـــان اینکـــه در روســـتا مـــردم 
بـــرای برداشـــت یـــک گالـــون آب از تانکـــر بـــا هـــم دعـــوا 
ـــه  ـــر، آب ب ـــه 10هـــزار لیت ـــا ارســـال روزان ـــزود: ب ـــد، اف مـــی کنن
ـــی  ـــه داد: در برخ ـــد. وی ادام ـــی رس ـــتا نم ـــردم روس ـــام م تم
ـــد  ـــد، بای ـــک قطـــره آب هـــم ندارن ـــی ی ـــردم حت ـــا م ـــه ه خان
ـــاز  ـــد نی ـــه بتوانن ـــند ک ـــر آب باش ـــر تانک ـــر روز منتظ ـــردم ه م

ـــد.  ـــن کنن ـــود را تامی ـــه خ ـــی روزان آب
ـــی  ـــر و در بعض ـــک تانک ـــا ی ـــی روزه ـــه وی در بعض ـــه گفت ب
ــی  ــال مـ ــتا ارسـ ــه روسـ ــر آب بـ ــر دو تانکـ ــای دیگـ روزهـ
ـــدان  ـــردم روســـتا را دو چن ـــر تانکرهـــا مشـــکل م شـــود، تاخی
کـــرده اســـت. غفـــاری عنـــوان کـــرد: بـــه دلیـــل کـــم آبـــی 
اســـتحمام و امـــور عـــادی زندگـــی مـــردم بـــا مشـــکل رو 
بـــه رو شـــده اســـت. وی گفـــت: از مســـئوالن درخواســـت 
داریـــم هرچـــه ســـریع تـــر در خصـــوص کـــم آبـــی روســـتا 
چـــاره ای بیندیشـــند، مـــردم بایـــد در طـــول روز چنـــد ســـاعت 
را در صـــف آب شـــرب باشـــند. وی بیـــان کـــرد: نبـــود آب 
مـــورد نیـــاز بـــرای اســـتحمام و تامیـــن آب بـــا تانکـــر در 
ـــاری  ـــا بیم ـــدن ب ـــه ش ـــران مواج ـــردم را نگ ـــتا م ـــن روس ای
ـــانی  ـــرای آبرس ـــز ب ـــئوالن نی ـــای مس ـــده ه ـــرده و وع ـــا ک ه
بـــه روســـتا از محـــل مجتمـــع کاتـــه مـــا نیـــز تاکنـــون 

محقـــق نشـــده اســـت.
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با مشاهیر درمیان



ــان و  ــد، درمیـ ــده بیرجنـ ــور نماینـ ــا حضـ ــمی بـ ــی مراسـ طـ
خوســـف در مجلـــس شـــورای اســـامی، فرمانـــدار شهرســـتان 
ــارت  ــدن و تجـ ــت، معـ ــی صنعـ ــئول نمایندگـ ــان، مسـ درمیـ
ـــدی  ـــد تولی ـــتانی واح ـــئوالن شهرس ـــی از مس ـــان و جمع درمی

بتـــن آمـــاده و بلوکـــه در شـــهر اســـدیه افتتـــاح شـــد. 
4 میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه اجرای طرح

ـــن  ـــتان در آئی ـــن قهس ـــد بت ـــرکت آژن ـــره ش ـــات مدی ـــس هی رئی
ـــارد و 300  ـــغ 4 میلی ـــت: مبل ـــدی گف ـــد تولی ـــن واح ـــاح ای افتت
ـــه از  ـــد ک ـــه ش ـــرح هزین ـــن ط ـــرای ای ـــت اج ـــال جه ـــون ری میلی
ـــدوق  ـــط صن ـــهیات توس ـــال تس ـــارد ری ـــک میلی ـــغ ی ـــن مبل ای

کارآفرینـــی امیـــد از محـــل وام هـــای تولیـــد و اشـــتغال 
ــوی  ــرمایه از سـ ــی سـ ــده و مابقـ ــت شـ ــرکت پرداخـ ــه شـ بـ

ســـهامداران شـــرکت تامیـــن شـــده اســـت. 
بهره گیری از جدیدترین دستگاه های اتومات روز ایران

احمـــد امینـــی بـــا اشـــاره بـــه مصالـــح تولیـــدی ایـــن 
واحـــد افـــزود: بتـــن آمـــاده بـــا بهـــره گیـــری از جدیدتریـــن 
دســـتگاه های اتومـــات روز ایـــران در عیارهـــای مختلـــف 
ــدی  ــد تولیـ ــن واحـ ــه داد: ایـ ــود. وی ادامـ ــی شـ ــد مـ تولیـ
روزانـــه حـــدود 250 متـــر بتـــن آمـــاده را تحویـــل مشـــتری 
ــتگاه و  ــودن دسـ ــات بـ ــه اتومـ ــه بـ ــا توجـ ــد و بـ ــی دهـ مـ

ـــن  ـــی بت ـــار دریافت ـــای آن، عی ـــه ه ـــری برنام ـــم کامپیوت تنظی
و مقاومـــت بتـــن بـــر مبنـــای درخواســـت مشـــتری تنظیـــم 
مـــی شـــود کـــه ایـــن عیـــار بیـــن 100 تـــا 500 مـــی باشـــد.

تولید بلوکه های ساختمانی در سایزهای مختلف

امینـــی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه تولیـــد بلوکـــه هـــای 
ســـاختمانی توســـط ایـــن واحـــد تولیـــدی گفـــت: کلیـــه 
بـــا  مختلـــف  ســـایزهای  در  ســـاختمانی  بلوکه هـــای 
دســـتگاه های پرســـی تمـــام اتومـــات بـــرای اولیـــن بـــار در 

منطقـــه تولیـــد مـــی شـــود. 
وی ســـایز بلوکـــه هـــای تولیـــدی را 10 × 20 × 40 بـــرای 
ــرای  ــی، 15 × 20 × 40 و 15 × 20 × 50 بـ ــی داخلـ ــه چینـ تیغـ
دیوارچینـــی داخلـــی و 20 × 20 × 50 بـــرای دیوارهـــای دور 
حیـــاط و ویابـــاغ هـــا اعـــام کـــرد و افـــزود: میـــزان تولیـــد 
روزانـــه ایـــن واحـــد 8 هـــزار بلوکـــه در روز مـــی باشـــد. وی 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــده بـ ــد شـ ــای تولیـ ــه هـ ــرد: بلوکـ ــح کـ تصریـ
ـــن دســـتگاه هـــای پرســـی،  ـــودن و فشـــار بیـــش از 2 ت پرســـی ب

مقاومـــت بســـیار باالیـــی دارنـــد. 
ـــه  ـــای منطق ـــهرداری ه ـــرای ش ـــدول ب ـــد ج ـــث تولی وی در بح
ـــه  ـــا توج ـــف ب ـــایزهای مختل ـــام س ـــدول در تم ـــرد: ج ـــام ک اع

ـــود.  ـــی ش ـــد م ـــه تولی ـــاز منطق ـــه نی ب
تحویل بتن آماده در کمتر از 40 دقیقه

وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه قـــرار گرفتـــن ایـــن واحـــد در 
ــا  ــت: بـ ــار داشـ ــس اظهـ ــدیه- طبـ ــاده اسـ ــر 30 جـ کیلومتـ
ــراف و  ــهرهای اطـ ــرکت از شـ ــاه شـ ــه کوتـ ــه فاصلـ ــه بـ توجـ

ــه  ــر از 40 دقیقـ ــل در کمتـ ــرای تحویـ ــن بـ ــودن بتـ ــاده بـ آمـ
گفـــت: قبـــا بتـــن از بیرجنـــد حمـــل مـــی شـــد کـــه بیـــش 
از یـــک و نیـــم ســـاعت تـــا رســـیدن بـــه شهرســـتان طـــول 
ـــب  ـــودن و تخری ـــر ب ـــاد پذی ـــه فس ـــه ب ـــا توج ـــید و ب ـــی کش م
ـــدی در  ـــدازی واحـــد تولی ـــا راه ان ـــان، ب ـــن زم ـــن در ای شـــدن بت
ـــن  ـــرا در کمتری ـــت زی ـــده اس ـــرف ش ـــکل برط ـــن مش ـــه ای منطق

ـــی رســـد.  ـــه دســـت مشـــتری در محـــل م ـــن ب ـــان ممکـــن بت زم
ـــان  ـــن قهســـتان در پای ـــد بت ـــره شـــرکت آژن ـــات مدی ـــس هی رئی
ـــدار  ـــان بشـــیری زاده فرمان از حمایـــت هـــا و تـــاش هـــای آقای
شهرســـتان درمیـــان، رضـــا آدینـــه سرپرســـت شـــهرداری 
اســـدیه و اکبـــری مدیـــر صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد اســـدیه 
در راه انـــدازی ایـــن واحـــد تولیـــدی تقدیـــر و تشـــکر کـــرد. 

با حضور نماینده مجلس و فرماندار درمیان انجام شد: 

افتتاح واحد تولیدی بتن 
آماده و بلوکه در شهر اسدیه
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»پـــس هـــر كـــس بـــا تـــو دربـــاره بندگـــى و رســـالت عيســـى)علیه 
الســـام( مجادلـــه كـــرد بعـــد از علمـــى كـــه از مطلـــب يافتـــى، بـــه 
ـــود را،  ـــدان خ ـــما فرزن ـــود، و ش ـــدان خ ـــا فرزن ـــد م ـــو بيائي ـــان بگ ايش
مـــا زنـــان خـــود و شـــما زنـــان خـــود را، مـــا نفـــس خـــود، و شـــما 
ـــت  ـــم و دورى از رحم ـــه كني ـــپس مباهل ـــم و س ـــود را بخواني ـــس خ نف
خـــدا را بـــراى دروغگويـــان كـــه يـــا مائيـــم، يـــا شـــما، درخواســـت 

كنيـــم «]آل  عمـــران-61[؛
ـــانی  ـــاز( کس ـــیده )ب ـــو رس ـــه ت ـــه ب ـــی ک ـــم و دانش ـــد از عل ـــرگاه بع ه
ـــا  ـــد! م ـــو: بیایی ـــا بگ ـــه آن ه ـــد، ب ـــتیز برخیزن ـــه و س ـــه محاج ـــو ب ـــا ت ب
ـــود را؛  ـــدان خ ـــم فرزن ـــما ه ـــم، ش ـــی کنی ـــوت م ـــود را دع ـــدان خ فرزن
ـــود  ـــان خ ـــم زن ـــما ه ـــم، ش ـــی نمایی ـــوت م ـــش را دع ـــان خوی ـــا زن م
را؛ مـــا از نفـــوس خـــود دعـــوت مـــی کنیـــم و شـــما هـــم از نفـــوس 
ـــان  ـــر دروغگوی ـــدا را ب ـــت خ ـــم و لعن ـــی کنی ـــه م ـــود؛ آن گاه مباهل خ

ـــم. ـــی دهی ـــرار م ق
ـــود، در  ـــع خ ـــده ی تاب ـــاد دهک ـــا هفت ـــران« ب ـــای »نج ـــا صف ـــش ب بخ
نقطـــه ی مـــرزی حجـــاز و یمـــن قـــرار گرفتـــه کـــه در بـــدو طلـــوع 
ــاز  ــین حجـ ــیحی نشـ ــه ی مسـ ــا منطقـ ــه تنهـ ــن نقطـ ــام، ایـ اسـ
بـــود کـــه بـــه عللـــی از بـــت پرســـتی دســـت کشـــیده و بـــه آییـــن 

ــد]1[. ــده بودنـ ــیحیت گرویـ مسـ
پیامبـــر اســـام)صلی ا... علیـــه وآلـــه( هـــم زمـــان بـــا مکاتبـــه بـــا 
ــه  ــه ای بـ ــی، نامـ ــز مذهبـ ــان و مراکـ ــای جهـ ــت هـ ــران حکومـ سـ
اســـقف نجـــران )ابـــو حارثـــه بـــن علقمـــه( نوشـــت و در آن نامـــه 
از ســـاکنان نجـــران خواســـت کـــه یـــا اســـام را بپذیرنـــد و یـــا بـــه 
حکومـــت اســـامی جزیـــه )مالیـــات( بپردازنـــد )کـــه در برابـــر ایـــن 
مبلـــغ جزئـــی، از جـــان و مـــال آنـــان دفـــاع شـــود( و در غیـــر ایـــن 

صـــورت، بـــه آنـــان اعـــام خطـــر مـــی شـــود.
ـــت  ـــه دس ـــه( ب ـــه وآل ـــی ا... علی ـــدگان پیامبر)صل ـــط نماین ـــه توس نام
ــم  ــرای تصمیـ ــد و بـ ــت خوانـ ــا دقـ ــه را بـ ــید. وی نامـ ــقف رسـ اسـ
ـــر  ـــی و غی ـــارز مذهب ـــای ب ـــخصیت ه ـــب از ش ـــورایی مرک ـــن، ش گرفت
مذهبـــی تشـــکیل داد. شـــورا نظـــر داد کـــه گروهـــی بـــه نمایندگـــی 
ـــه  ـــی ا... علی ـــا محمد)صل ـــک ب ـــا از نزدی ـــد، ت ـــه برون ـــه مدین ـــران ب نج

وآلـــه( تمـــاس گرفتـــه و ســـخنان او را بررســـی کننـــد.
ـــه در رأس  ـــدند ک ـــاب ش ـــران انتخ ـــردم نج ـــن م ـــن از داناتری ـــصت ت ش

ـــتند: ـــرار داش ـــی ق ـــوای مذهب ـــه پیش ـــات س ـــن هی ای
ـــده   ـــه نماین ـــران ک ـــم نج ـــقف اعظ ـــه«، اس ـــن علقم ـــه ب ـــو حارث 1. »اب

رســـمی کلیســـاهای روم در حجـــاز بـــود؛
ـــر  ـــل و تدبی ـــه عق ـــه ب ـــی ک ـــت نمایندگ 2. »عبدالمســـیح«، رئیـــس هیئ

ـــی شـــهرت داشـــت؛ و کاردان
3. »أیهـــم« کـــه فـــردی کهنســـال و مـــورد احتـــرام مـــردم نجـــران 

بـــود.
هیئـــت نماینـــدگان در مســـجد مدینـــه بـــا پیامبـــر اســـام گفتگـــو 
ــدای  ــتش خـ ــام و پرسـ ــن اسـ ــه آییـ ــان را بـ ــرت آنـ ــد. حضـ کردنـ

ـــد  ـــه فرزن ـــاد ب ـــد اعتق ـــل )مانن ـــد باط ـــیدن از عقای ـــت کش ـــه و دس یگان
ــت:  ــدگان گفـ ــر از نماینـ ــرد. یـــک نفـ ــوت کـ ــد( دعـ ــتن خداونـ داشـ
ـــا  ـــه ب ـــدون آن ک ـــم، ب ـــادر او مری ـــرا م ـــت؛ زی ـــدا اس ـــد خ ـــی فرزن عیس
ـــدای  ـــز خ ـــد او را نی ـــس بای ـــا آورد؛ پ ـــه دنی ـــد، او را ب ـــی ازدواج کن کس

جهـــان دانســـت.
پیامبـــر اکـــرم )ص( بـــا تـــاوت آیـــه ای از قـــرآن آنـــان را چنیـــن 
ـــرت  ـــد حض ـــر مانن ـــن نظ ـــی از ای ـــرت عیس ـــع حض ـــد: »وض ـــخ دادن پاس
ـــدون آن کـــه دارای  ـــان خـــود، ب ـــی پای ـــا قـــدرت ب آدم اســـت کـــه او را ب
ـــل  ـــدر دلی ـــتن پ ـــر نداش ـــد«؛ اگ ـــاک آفری ـــد، از خ ـــادری باش ـــدر و م پ
ـــرت آدم  ـــس حض ـــت، پ ـــدا اس ـــد خ ـــی فرزن ـــه عیس ـــد ک ـــن باش ـــر ای ب
ـــت  ـــدر داش ـــه پ ـــرا او ن ـــت؛ زی ـــر اس ـــته ت ـــاب شایس ـــن انتص ـــرای ای ب

ـــادر. ـــه م و ن
ـــد  ـــر حقانیـــت عقای ـــس از اصـــرار دو طـــرف ب ـــه یافـــت و پ ـــو ادام گفتگ
ـــد،  ـــه یاب ـــه خاتم ـــاله از راه مباهل ـــه مس ـــد ک ـــه ش ـــم گرفت ـــود، تصمی خ
از ایـــن رو قـــرار شـــد کـــه فـــردای آن روز، همگـــی خـــارج از شـــهر 

ـــوند. ـــاده ش ـــه آم ـــرای مباهل ـــرا ب ـــه صح ـــه، در دامن مدین
ـــران  ـــرت، س ـــم هج ـــال ده ـــه س ـــاه ذی الحج ـــم م ـــت و پنج روز بیس
ـــه  ـــوند، ب ـــه رو ش ـــر روب ـــا پیامب ـــه ب ـــش از آن ک ـــران پی ـــدگان نج نماین
ـــربازان  ـــران و س ـــد« افس ـــه »محم ـــد ک ـــرگاه دیدی ـــد: ه ـــر گفتن یکدیگ
ـــای  ـــه در ادع ـــود ک ـــی ش ـــوم م ـــه آورد، معل ـــدان مباهل ـــه می ـــود را ب خ
ـــر  ـــی اگ ـــدارد، ول ـــود ن ـــوت خ ـــه نب ـــی ب ـــوده و اطمینان ـــادق نب ـــود ص خ
ـــوم  ـــده، معل ـــه آم ـــه مباهل ـــود ب ـــزان خ ـــدان و عزی ـــا فرزن ـــه ب ـــد ک دیدی
ـــه  ـــدر ب ـــرا آن ق ـــت؛ زی ـــدا اس ـــر خ ـــتگو و پیامب ـــه او راس ـــود ک ـــی ش م
ـــود  ـــزان خ ـــه عزی ـــد ک ـــی کن ـــت م ـــاس امنی ـــان دارد و احس ـــود ایم خ

ـــت. را آورده اس
ــان  ــه ناگهـ ــد کـ ــو بودنـ ــن گفتگـ ــران در ایـ ــدگان نجـ ــوز نماینـ هنـ
چهـــره نورانـــی پیامبر)صلـــی ا... علیـــه وآلـــه( نمایـــان شـــد. او 
دســـت  و  دارد  آغـــوش  در  الســـام(را  حســـین)علیه  فرزنـــدش 
حسن)علیه الســـام( را در دســـت؛ علی)علیـــه الســـام( پیـــش 
ـــت  ـــاب حرک ـــر آن جن ـــت س ـــام( پش ـــا الس ـــرت زهرا)علیه رو، و حض

. ]2 می کننـــد]
ــدان  ــه میـ ــش از ورود بـ ــه( پیـ ــه وآلـ ــی ا... علیـ ــر اکرم)صلـ پیامبـ
ـــردم، شـــما  ـــا ک ـــن هـــرگاه دع ـــود: »م ـــه همراهـــان خـــود فرم ـــه ب مباهل

دعـــای مـــرا بـــا گفتـــن آمیـــن بدرقـــه کنیـــد.« نماینـــدگان نجـــران، 
ـــکوه  ـــد؛ ش ـــی کردن ـــگاه م ـــر ن ـــه یکدیگ ـــت ب ـــت و وحش ـــت به ـــا حال ب
ـــود  ـــای خ ـــر ج ـــه را ب ـــن، هم ـــج ت ـــن پن ـــی ای ـــوی و اله ـــال معن و ج
میخکـــوب کـــرده بـــود. اســـقف نجـــران گفـــت: »مـــن چهره هایـــی 
ــد و از درگاه  ــد کننـ ــا بلنـ ــه دعـ ــت بـ ــرگاه دسـ ــه هـ ــم کـ ــی بینـ مـ
ـــه  ـــد، ب ـــای برکن ـــا را از ج ـــوه ه ـــن ک ـــزرگ تری ـــه ب ـــد ک ـــد بخواهن خداون
ـــن  ـــا ای ـــا ب ـــه م ـــت ک ـــت نیس ـــز درس ـــد. هرگ ـــد ش ـــده خواه ـــرعت کن س
ـــذاب  ـــه ع ـــرا ک ـــم؛ چ ـــه کنی ـــت مباهل ـــا فضیل ـــی و ب ـــای نوران چهره ه
الهـــی همـــه مـــا را نابـــود مـــی کنـــد و چـــه بســـا دامنـــه عـــذاب 
گســـترش یابـــد و همـــه مســـیحیان جهـــان را فـــرا گیـــرد و در روی 

زمیـــن یـــک مســـیحی باقـــی نمانـــد.«
نماینـــدگان نجـــران بـــا دیـــدن ایـــن وضـــع، بـــی درنـــگ وارد ُشـــور 
ــه  ــز وارد مباهلـ ــه هرگـ ــد کـ ــب کردنـ ــاق آرا تصویـ ــه اتفـ ــدند و بـ شـ
نشـــوند و هـــر ســـال مبلغـــی را بـــه عنـــوان »جزیـــه« بـــه حکومـــت 
اســـامی بپردازنـــد. پیامبر)صلـــی ا... علیـــه وآلـــه( نیـــز درخواســـت 
ـــای  ـــز از مزای ـــردم نجـــران نی ـــه م ـــرار گذاشـــتند ک ـــت و ق ـــان را پذیرف آن
ـــر )ص(  ـــگام پیامب ـــن هن ـــد؛ در ای ـــوردار گردن ـــامی برخ ـــت اس حکوم
فرمـــود: »عـــذاب ســـایه شـــوم خـــود را بـــر ســـر نماینـــدگان نجـــران 
ـــی شـــدند، صـــورت انســـانی  ـــه وارد م ـــر از در مباهل ـــود و اگ گســـترده ب
ــر افروختـــه  ــان بـ ــه در بیابـ ــا آتشـــی کـ ــود را از دســـت داده و بـ خـ
ـــم  ـــران ه ـــرزمین نج ـــه س ـــذاب ب ـــه ع ـــوختند و دامن ـــی س ـــد، م می ش

ـــد]3[.« ـــی ش ـــیده م کش
ـــر  ـــه پیامب ـــد ک ـــرده ان ـــح ک ـــنی تصری ـــیعه و س ـــان ش ـــران و محدث مفس
گرامـــی اســـام تنهـــا کســـانی را کـــه همـــراه خـــود بـــرای مباهلـــه 
بـــرد: فرزندانـــش، حســـن و حســـین)علیهما الســـام()أبناءنا( و 
ـــا  ـــردان تنه ـــان م ـــاءنا( و از می ـــام( )نس ـــا الس ـــرش فاطمه)علیه دخت

علـــی بـــن ابـــی طالب)علیـــه السام()أنفســـنا( بودنـــد.
ــاق  ــریف »احقـ ــاب شـ ــتری، در کتـ ــور ا... شوشـ ــی نـ ــهید قاضـ شـ
الحـــق«، اتفـــاق نظـــر مفســـران را د رایـــن بـــاره بیـــان مـــی کنـــد؛ 
ســـپس آیـــه ا... مرعشـــی نجفـــی )ره( در پاورقـــی ایـــن کتـــاب، از 
ـــد  ـــه معتقدن ـــد ک ـــی کن ـــل م ـــه نق ـــزرگان عام ـــر از ب ـــصت نف ـــدود ش ح
ـــه  ـــی ا... علی ـــت پیامبر)صل ـــل بی ـــت اه ـــأن و منزل ـــه در ش ـــه مباهل آی
ــاج در  ــلم بـــن حجـ ــال مسـ ــرای مثـ ــده اســـت؛ بـ ــازل شـ ــه( نـ وآلـ

صحیـــح خـــود ـ کـــه دومیـــن صحیـــح از صحـــاح ششـــگانه عامـــه 
ـــی  ـــرا عل ـــت: چ ـــاص گف ـــعد وق ـــه س ـــه ب ـــد: »معاوی ـــی نویس ـــت ـ م اس
ـــه  ـــی ک ـــه ویژگ ـــل س ـــه دلی ـــت: ب ـــخ گف ـــی؟ پاس ـــی گوئ ـــنام نم را دش
ــا را دارا  ــی از آن هـ ــه یکـ ــم کـ ــی کنـ ــن آرزو مـ ــت و مـ ــی داشـ علـ
ـــازل  ـــه ن ـــه مباهل ـــون آی ـــه )چ ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــی از آن ه ـــودم...؛ )یک ب
شـــد، پیامبـــر تنهـــا از فاطمـــه و حســـن و حســـین و علـــی دعـــوت 
کـــرد؛ وقتـــی همگـــی جمـــع شـــدند، فرمـــود: اللهـــم هـــؤالء اهلـــی؛ 

خداونـــدا ایشـــان اهـــل بیـــت مـــن هســـتند.]4[«
ـــواده  ـــن خان ـــری ای ـــت و برت ـــر فضیل ـــی ب ـــواه بزرگ ـــه گ ـــتان مباهل داس
ــه و  ــام صحابـ ــان تمـ ــه( از میـ ــه وآلـ ــی ا... علیـ ــت. پیامبر)صلـ اسـ
ــه  ــداق آیـ ــته و مصـ ــر را شایسـ ــد نفـ ــا ایـــن چنـ ــود، تنهـ ــاران خـ یـ

دانســـت و در کنـــار خـــود بـــه میـــدان مباهلـــه آورد.
ـــوده  ـــام ب ـــر اس ـــه پیامب ـــاب ب ـــه خط ـــه مباهل ـــه آی ـــت ک ـــکی نیس ش
ـــل  ـــن عم ـــام ای ـــرای انج ـــلمانان ب ـــه مس ـــی ب ـــتور کل ـــن دس و متضم
ـــل  ـــن عم ـــام ای ـــی از انج ـــات، منع ـــات و روای ـــی در آی ـــی باشـــد، ول نم
توســـط مســـلمانان وارد نشـــده اســـت، بلکـــه از روایـــات عمومیـــت 
ـــادق)ع(  ـــام ص ـــال از ام ـــرای مث ـــود؛ ب ـــی ش ـــتفاده م ـــم اس ـــن حک ای
ـــی ســـخنان و اســـتدالل  ـــان مذهب ـــت شـــده اســـت کـــه اگـــر مخالف روای

ـــد. ـــوت کنی ـــه دع ـــه مباهل ـــا را ب ـــد، آن ه ـــما را نپذیرفتن ـــای ش ه
ـــم  ـــرآن کری ـــراز از ق ـــه،آن ف ـــه مباهل ـــزِل واقع ـــت الغ ـــه اوج و بی نقط
اســـت کـــه علـــی بـــن ابـــی طالـــب را جـــان پیامبـــر خطـــاب کـــرده 

ـــت.  اس
ـــرت  ـــع عب ـــله وقای ـــک سلس ـــام، ی ـــدر اس ـــوادث ص ـــه ح ـــا ک از آن ج
آمـــوز بـــرای نســـل آینـــده تلقـــی مـــی شـــود و بـــر همیـــن مبنـــا 
فریقیـــن )شـــیعه و ســـنی( بـــه ســـیره و ســـنت نبـــی عظیـــم 
الشـــأن اســـام متمســـک مـــی شـــوند و بـــا افتخـــار خـــود را پیـــرو 
ــه  ــن نکتـ ــه ایـ ــز را بـ ــان عزیـ ــد، مخاطبـ ــی داننـ ــوی مـ ــنت نبـ سـ
ـــر  ـــس پیامب ـــرآن نف ـــه ق ـــردی را ک ـــان ف ـــه ؛ هم ـــم ک ـــه می دهی توج
مـــی  آمـــد در واقعـــه غدیـــر بـــا تعبیـــر »مـــن کنـــت مـــواله فهـــذا 

علـــی مـــواله« بـــه مـــردم معرفـــی مـــی نمایـــد!
براســـتی چـــه حقیقتـــی در پـــس حـــوادث ذی الحجـــه ســـال دهـــم 
ـــي و  ـــت عل ـــا محوری ـــط، ب ـــره مرتب ـــن زنجی ـــه ای ـــود ک ـــه ب هجـــرت نهفت
ـــلمانان  ـــت مس ـــرن هاس ـــام ق ـــم الس ـــر علیه ـــت پیامب ـــل بی ـــایر اه س

را در معرکـــه امتحـــان و راســـتی آزمایـــی در آزمـــون ســـخت و 
ــانها بعـــد از محمـــد  شـــیرین محبـــت و مـــودت بـــه بهتریـــن انسـ

مصطفـــی)ص( قـــرار داد؟! 
ــتراکی  ــم و اشـ ــع عظیـ ــت وقایـ ــم پاسداشـ ــد کنیـ ــت تاکیـ الزم اسـ
ــق اســـام  ــا حقایـ ــد بـ ــنایی نســـل جدیـ ــه آشـ ــدر اســـام، الزمـ صـ
ـــات  ـــاری از موهوم ـــش و ع ـــدت بخ ـــی وح ـــد آیین ـــی توان ـــت و م اس

تلقـــی گـــردد. 
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حســـین را گرفتـــه بـــود و فاطمـــه بـــه دنبـــال پیامبـــر و علی)علیـــه 
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بازسازی واقعه غدیر در شهرستان مرزی درمیان 
مفتخریـــم کـــه امســـال بازســـازی 
ـــرزی  ـــتان م ـــر را در شهرس ـــه غدی واقع
درمیـــان انجـــام دادیـــم. عیـــد غدیـــر 
از اعیـــاد مشـــترک همـــه مســـلمانان 
ـــای  ـــه برنامه ه ـــدف از هم ـــت و ه اس
فرهنگـــی بســـیج ایجـــاد وحـــدت 
باشـــد.  مـــی  بیشـــتر  همدلـــی  و 

در ایـــن راســـتا برنامـــه بازســـازی 
واقعـــه غدیـــر بـــه همـــت همـــه 
ــان  ــتان درمیـ ــردم و ادارات شهرسـ مـ
ــن  ــروع و ایـ ــال96 شـ ــدای سـ از ابتـ
مراســـم باشـــکوه در 18 ذی الحجـــه 
ــد.  ــازی شـ ــاه( بازسـ ــهریور مـ )18 شـ
بـــرای ایـــن مراســـم زمینـــی در بیـــن 

ــه  ــک بـ ــاد و گسـ ــتای منصورآبـ روسـ
متـــراژ 6 هـــزار مترمربـــع در نظـــر گرفتـــه 
ـــگ  ـــن 3 پارکین ـــن زمی ـــه در ای ـــد ک ش
)عمومـــی- اداری- شـــخصی( و حـــدود 
ــگاه و  ــرای نمایشـ ــع بـ ــزار مترمربـ هـ
ــداث  ــرای احـ ــع بـ ــر مربـ ــزار متـ دوهـ
ـــه  ـــاد کعب ـــی نم ـــر و جانمای ـــه غدی برک

ـــم 400  ـــن مراس ـــرای ای ـــد. ب ـــه ش تعبی
ـــن  ـــدت 2 روز تمری ـــه م ـــرور ب ـــر هن نف
ــه  ــیجیان بـ ــر از بسـ ــدود 100 نفـ و حـ
مـــدت یـــک مـــاه در برپایـــی نمایشـــگاه 
فعالیـــت داشـــتند.   ایـــن نمایشـــگاه 
در 12 غرفـــه گوشـــه ای از زندگـــی و 
ـــی )ع(  ـــن عل ـــا امیرالمومنی ـــل آق فضائ

را در معـــرض دیـــد عالقه منـــدان بـــه 
نمایـــش گذاشـــت. در پایـــان ضمـــن 
تشـــکر از همـــه دســـت اندرکاران و 
ادارات  مختلـــف، نیروهـــای نظامـــی 
ــس  ــر، اورژانـ ــی، هالل احمـ و انتظامـ
و آتـــش نشـــانی کـــه در برپایـــی 
باشـــکوه ایـــن مراســـم مـــا را یـــاری 

نمودنـــد، از حضـــور چشـــمگیر اهـــل 
تشـــیع و اهـــل ســـنت شهرســـتان 
ــی  ــکر و قدردانـ ــان تشـ ــرزی درمیـ مـ

مـــی گـــردد.
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