
اهل سنت روزهای نهم و دهم محرم 
را روزه می گیرند

در گفتگو با رزمنده  درمیانی مطرح شد: 

دفاع جانانه

مراسم علم بندان و علم گردانی 
روستای مسک

شیعیان! دیگر هواى نینوا دارد حسین
روى دل با کاروان کربال دارد حسین 

از حریم کعبۀ جّدش به اشکى ُشست دست
مروه پشت سر نهاد، اّما صفا دارد حسین 

مى  برد در کربال هفتاد و دو ذبح عظیم
بیش از این  ها حرمت کوى منا دارد حسین...

او وفاى عهد را با سر کند سودا ولى
خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین ...

آب را با دشمنان تشنه قسمت مى  کند
عّزت و آزادگى بین تا کجا دارد حسین ...

دست آخر کز همه بیگانه شد، دیدم هنوز
با دم خنجر نگاهى آشنا دارد حسین 

شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا
جاى نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین 

اشک خونین، گو بیا بنشین به چشم »شهریار«
کاندرین گوشه عزایى بى  ریا دارد حسین

زنگ مهر و مقاومت
 در مدارس درمیان نواخته شد

نگاهی گذرا به برخی فعالیت های جهاد 
کشاورزی درمیان در یک سال اخیر

وضعیت اورژانســی راه های درمیان

فرصت سوزی مسئوالن

ناامیدی از بیمه

غزل شهریار به مناسبت عزاداری 
ساالر شهیدان )ع(
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جنگ تحمیلی عزت ایران را به دنبال داشت دستاوردهای یک اعتراِض انقالبی

امـــام جمعـــه اهـــل ســـنت اســـدیه بـــه مناســـبت هفتـــه دفـــاع مقـــدس پیامـــی 
ـــده اســـت: ۳۱ شـــهریور ســـالروز شـــروع  ـــی آم ـــوی عبدالله ـــام مول ـــرد. در پی صـــادر ک

ـــالمی ... ـــران اس ـــدان ای ـــادت فرزن ـــری و رش ـــادآور دلی ـــی، ی ـــگ تحمیل جن

ـــد! و آن  ـــرده ان ـــد ک ـــالم تردی ـــه الّس ـــین علی ـــام حس ـــهادت ام ـــار ش ـــاره آث ـــی درب برخ
ـــاد« و  ـــدام »جه ـــت ! ک ـــگفت اس ـــای ش ـــد! ج ـــده ان ـــورده خوان ـــت خ ـــی شکس را قیام

کـــدام »جنـــگ« بـــوده اســـت کـــه دامنـــه فتوحاتـــش در ســـطح جامعـــه...

صفحه 2 صفحه 8

سال اول- شماره 5 
هفته اول مهر  
قیمت 1000 تومان
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اختتامیه سومین سوگواره تعزیه استان امروز برگزار می شود/8

سرما دست کشاورزان 
درمیانی را خالی گذاشت
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امام جمعه اهل سنت اسدیه:

جنگ تحمیلی عزت ایران را به دنبال داشت دامداران بیماری تب برفکی را جدی بگیرند

درمیان امروز- سبزه کار
سرپرســت شــبکه دامپزشــکی درمیــان تاکیــد کــرد: دامــداران بیمــاری تــب برفکــی را جــدی 
بگیرنــد. دکتــر مهــدی مدرســی در گفتگــو بــا درمیــان امــروز گفــت: برنامــه ریــزی مناســب 
ــام  ــال انج ــان در ح ــتان درمی ــی در شهرس ــب برفک ــاری ت ــیوع بیم ــری از ش ــت جلوگی جه

مــی باشــد. 
ــال 1587  ــدای امس ــی و از ابت ــای دام ــه واحده ــته کلی ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
راس گاو و گوســاله و 44711 راس گوســفند و بــز علیــه بیمــاری تــب برفکــی واکســینه شــده 
ــا اطــالع رســانی و برگــزاری کالس هــای  ــا تمــام تــوان ب انــد، افــزود: شــبکه دامپزشــکی ب
ــع و  ــه موق ــیون ب ــت واکسیناس ــداران جه ــب دام ــال، ترغی ــت فع ــام مراقب ــی، انج آموزش
رعایــت ضوابــط بهداشــتی قرنطینــه ای توانســته ایــن بیمــاری را کنترل کنــد. وی ادامــه داد: 
بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاری تــب برفکــی یــک بیمــاری بــه شــدت واگیــر بــوده و بــا تلفــات 
و خســارات بــاال همــراه مــی باشــد، اقدامــات بهداشــتی قرنطینــه ای دامــداران در جلوگیــری 
از بیمــاری و کاهــش خســارات و افزایــش کمــی و کیفــی تولیــدات دامــی بســیار مهــم بــوده 

و انجــام واکسیناســیون نیــز اقدامــی مهــم و تکمیــل کننــده مــی باشــد. 
وی از دامــداران خواســت از جابجایــی دام بــدون هماهنگــی بــا شــبکه در شهرســتان 
ــژه  ــه وی ــراد در واحــد دامپــروری ب ــد و از رفــت و آمدهــای غیــر ضــروری اف خــودداری کنن
افــرادی کــه بــه هــر نحــو بــا دام و فــرآورده هــای دامــی در تمــاس مــی باشــند، ممانعــت 
نمــوده و در صــورت مشــاهده عالئــم از قبیــل لنگــش، کاهــش تولیــد شــیر، افزایــش ترشــح 

ــه شــبکه دامپزشــکی اطــالع داده شــود.  ــا تلفــات دامــی ب ــزاق، تــاول در دهــان و ی ب

مسابقه خاطره نویسی در شهرستان درمیان
برگزار می شود

درمیان امروز – علی نژاد
رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان درمیــان  گفــت: مســابقه خاطــره نویســی 
بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس وبازگشــایی مــدارس در کلیــه کتابخانــه هــای عمومــی 

شهرســتان درمیــان برگــزار مــی شــود.
طاهــره رمضانــی در گفتگــو بــا درمیــان امــروز افــزود: ایــن مســابقه بــا موضوعــات »درســی 
کــه از امــام حســین )ع( آموختــم« ، »درســی کــه از شــهدای دفــاع مقــدس آموختــم« و 
»آغــاز ســال تحصیلــی و بازگشــایی مــدارس« بــرای گــروه ســنی 7 الــی 14 ســال برگــزار مــی 
ــب  ــود را در قال ــار خ ــد آث ــابقه می توانن ــن مس ــرکت در ای ــدان ش ــت: عالقمن ــود. وی گف ش
برگــه A4 و بــه صــورت دســت نویــس، همــراه بــا ذکــر مشــخصات و تلفــن تمــاس، حداکثــر 
تــا تاریــخ 13 مهــر مــاه 96 بــه یکــی از کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان درمیــان تحویــل 

دهنــد.
 وی ادامــه داد: 20 کارت هدیــه 200/000 ریالــی بــه 20 اثــر برتــر اهــدا خواهــد شــد. عالقمندان 
ــرم شــرکت در  ــد جهــت کســب اطــالع بیشــتر و دریافــت ف ــان مــی توانن شهرســتان درمی

ــد. ــه آدرس اینترنتــی http://www.ahmadilibrary.blogfa.com مراجعــه کنن مســابقه ب

از سری مسابقات زیر 19 سال درمیان؛

تیم فوتسال پایگاه امام سجاد گزیک قهرمان شد

ــان  ــدیه، قهرم ــاهین اس ــم ش ــری از تی ــا برت ــک ب ــجاد گزی ــام س ــگاه ام ــال پای ــم فوتس تی
ــد.  ــان ش ــتان درمی ــال شهرس ــر 19 س ــابقات زی مس

در فینــال مســابقات ، تیــم پایــگاه امام ســجاد گزیــک بــا نتیجــه 5 بــر صفــر تیــم شــاهین 
اســدیه را از پیــش رو برداشــت و در مســابقات رده بنــدی تیــم االتحــاد نصرالدیــن بــا نتیجــه 

5 بــر 3 از ســد پایــگاه شــهید مطهــری درمیــان گذشــت و بــه مقــام ســوم رســید.

درمیان امروز – دهقانی
امـــام جمعـــه اهـــل ســـنت اســـدیه بـــه مناســـبت هفتـــه دفـــاع 
مقـــدس پیامـــی صـــادر کـــرد. در پیـــام مولـــوی عبداللهـــی آمـــده 
ــادآور  ــی، یـ ــگ تحمیلـ ــروع جنـ ــالروز شـ ــهریور سـ ــت: ۳۱ شـ اسـ
ـــاوزان  ـــر متج ـــالمی در براب ـــران اس ـــدان ای ـــادت فرزن ـــری و رش دلی
ــیار زیـــادی را  بعثـــی اســـت، اگرچـــه جنـــگ هزینـــه هـــای بسـ
ـــهید و  ـــه ش ـــر ب ـــود و منج ـــل نم ـــران تحمی ـــلمان ای ـــت مس ـــر مل ب
ـــادی  ـــق زی ـــی مناط ـــاه و ویران ـــان بیگن ـــزاران انس ـــدن ه ـــروح ش مج
ــران  ــرای ایـ ــار بـ ــند افتخـ ــک سـ ــوان یـ ــه بعنـ ــا آنچـ ــد امـ گردیـ
اســـالمی باقـــی مانـــد دفـــاع جانانـــه و بـــی نظیـــر جوانـــان ایـــن 
ـــمن را  ـــا دش ـــه تنه ـــه ن ـــت ک ـــاوزان اس ـــر متج ـــوم در براب ـــرز و ب م
ـــه  ـــد، بلک ـــب راندن ـــران عق ـــدس ای ـــاک مق ـــی از خ ـــت و زبون ـــا ذل ب

درس عبرتـــی بـــرای همـــه کســـانی شـــد کـــه فکـــر شـــوم تجـــاوز 
بـــه ایـــن مملکـــت را در ســـر مـــی پروراننـــد.

ــوم  ــون هجـ ــرد چـ ــجم کـ ــران را منسـ ــت ایـ ــدس، ملـ ــاع مقـ دفـ
حـــزب بعـــث و ارتـــش صـــدام بـــا حمایـــت بیـــن المللـــی و در 
رأس آن آمریـــکای جهانخـــوار ملـــت مـــا را بیـــدار کـــرد و مـــردم 
فهیـــم ایـــران از همـــه اقـــوام و مذاهـــب و حتـــی اقلیـــت هـــای 
ـــاع  ـــرای دف ـــی ب ـــمن شناس ـــئولیت و دش ـــاس مس ـــا احس ـــی، ب دین
ــم  ــی را تقدیـ ــهدا و جانبازانـ ــد و شـ ــدان آمدنـ ــه میـ ــن بـ از میهـ

انقـــالب کردنـــد.
آنچـــه خیلـــی مهـــم و تاثیرگـــذار بـــود هدایـــت هـــای حکیمانـــه 
ـــه  ـــت روحی ـــه توانس ـــود ک ـــدس ب ـــاع مق ـــل در دوران دف ـــام راح ام
ایثارگـــری و شـــجاعت را در جوانـــان ایـــن ملـــت ایجـــاد نمایـــد 
ــه  ــوده و روانـ ــاده نمـ ــداکاری آمـ ــوع فـ ــر نـ ــرای هـ ــان را بـ و آنـ
جبهه هـــای نبـــرد نمایـــد. در نهایـــت مـــی توانیـــم بگوییـــم 
جنـــگ تحمیلـــی شـــری بـــود کـــه در آن خیـــری نهفتـــه بـــود و 

عـــزت ایـــران را بـــه دنبـــال داشـــت.

خرب

جانشــین ناحیــه 
مقاومــت بســیج 
درمیــان  ســپاه 
برگــزاری ۱۰۵برنامــه ویــژه دفــاع مقــدس در  از 

داد. خبــر  درمیــان  مــرزی  شهرســتان 
 31 رژه  گفــت:  محمدفاطمی نســب،  ســروان 
ــا امــام  ــدار ب ــادواره شــهدا، دی شــهریور، برگــزاری ی
جمعــه شهرســتان، مراســم زنــگ ایثــار و مقاومــت 
ــدس،  ــاع مق ــدگان دف ــل از رزمن ــدارس، تجلی در م
غباروبــی گلــزار شــهدا و سرکشــی از خانــواده شــهدا، 
حضــور در نمــاز جمعــه و ایــراد ســخنرانی، برگــزاری 
ــی،  ــای خانوادگ ــاده روی ه ــی، پی ــابقات ورزش مس

برگــزاری  نیازمنــد،  بیمــاران  رایــگان  ویزیــت 
جلســات نهضــت روشــنگری، برگــزاری شــب شــعر 
و خاطــره و نمایشــگاه دفــاع مقــدس در طــول 
هفتــه دفــاع مقــدس در ایــن شهرســتان اجــرا شــد. 
ــه  ــت ک ــا آموخ ــه م ــدس ب ــاع مق ــزود: دف وی اف
مــی شــود بــا اعتمــاد و تکیــه بــر مــردم ایــن 
ــه  ــا موفقیــت ب ــر را مدیریــت کــرد و ب جنــگ نابراب
ــادآور شــد: هفتــه  پایــان رســاند. فاطمــی نســب ی
ــادآور حماســه از خودگذشــتگی و  ــاع مقــدس ی دف
ــر  ــران و تدبی ــردم ای ــار م جانفشــانی شــهیدان، ایث
حضــرت امــام خمینــی)ره( در اداره امــور جنــگ و 

ــت. ــور اس کش

ــان  ــالمی درمی ــات اس ــس اداره تبلیغ رئی
گفــت: تعــداد 70 مبلــغ در محــرم امســال 
در شهرســتان مشــغول فعالیــت هســتند. 
»حجــت االســالم محمــد هــادی نودهــی« 
افــزود: بــا همــکاری قــرارگاه پیشــرفت 
آبادانــی دهســتان قهســتان، حــدود  و 
ــی،  ــات مذهب ــاجد، هیئ ــغ در مس 70 مبل
حســینیه هــا و تکیــه هــا اعــزام خواهنــد 
شــد کــه ایــن مبلغیــن شــامل روحانیــون 
مســتقر، طــرح هجــرت، بومــی و اعزامی از  
شــهرهای مقــدس مشــهد، قــم و بیرجنــد 

خواهنــد بــود و مباحــث و منابــری در 
ــت  ــل بی ــزاداری اه ــت ع ــوص اهمی خص
علیهــم الســالم، والیــت فقیــه، ســبک 
زندگــی اســالمی، اقتصــاد مقاومتــی، أمــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر، تحکیــم 
ــت  ــاز اول وق ــه نم ــواده، اقام ــان خان بنی
ــاع  ــوع دف ــا موض ــی ب ــخنرانی بصیرت و س
افــزود:  داشــت.وی  خواهنــد  مقــدس 
در کنــار ایــن اعــزام مبلــغ، گردهمایــی 
مســئولین هیئــات مذهبــی و مداحــان 
بــا  و  نفــر   150 حضــور  بــا  شهرســتان 

موضــوع بایدهــا و نبایدهــای مداحــی، 
نقــش هیئــات مذهبــی در پیشــگیری 
اقتصــاد  اجتماعــی،  هــای  آســیب  از 
مقاومتــی و امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر انجــام شــد. وی عنــوان کــرد: 
همچنیــن کارگاه آموزشــی ویــژه مبلغــات 
ــی  ــوان خانگ ــه خ ــوان روض ــنتی و بان س
بــا حضــور 60 نفــر و بــا موضــوع بیــان 
ــوان و شــبهات عــزاداری  ــژه بان احــکام وی
در حســینیه شــهدای گمنــام قهســتان 
ــه  ــی ب ــالم نوده ــد.حجت االس ــزار ش برگ

محــوری  هــای  برنامــه  مهمتریــن 
و گفــت:  اشــاره کــرد  شهرســتان  در 
ســوگواره عاشــورایی از چهــارم تا ششــم 
ابوالفضلــی  هیئــت  توســط  محــرم 
ــه  ــتان محل ــهر قهس ــالم ش ــه الس علی
ــی در  ــات مذهب درخــش، اجتمــاع هیئ
پنجــم محــرم الحــرام در شــهر اســدیه، 
برگــزاری مراســم شــیرخوارگان و مراســم 
ــف  ــاط مختل ــدان در نق ــم بن ســنتی عل
ــاله  ــه س ــم هم ــق رس ــتان مطاب شهرس

ــد. ــزار ش برگ

معــاون فرمانــدار درمیــان توجــه بــه ایمــن ســازی 
مــدارس و حاشــیه راه هــا و خیابــان هــا را ضــروری 
ــد. رجبعلــی آهنــی در شــورای ترافیــک شهرســتان  خوان
ــه  ــدارس ارائ ــر ایمــن ســازی م ــت: عــالوه ب ــان گف درمی
ــروری  ــوزان ض ــش آم ــه دان ــی ب ــای ترافیک ــوزش ه آم
اســت تــا آنــان نســبت بــه رعایــت قوانیــن، قانــون منــد 
و قانــون مــدار تربیــت شــوند. وی گفــت: همچنیــن 
حفــاری هــا در آســتانه بازگشــایی مــدارس از 26 شــهریور 
تــا 12 مهــر متوقــف شــود تــا در روزهــای آغازیــن ســال 

تحصیلــی شــاهد مشــکالت ترافیــک کمتــری باشــیم.
وی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه فــرا رســیدن مــاه محــرم 
نیــروی انتظامــی شهرســتان ماننــد ســال هــای گذشــته 
آمادگــی کامــل بــرای تامیــن نظــم و امنیــت هیات هــا 
و دســته هــای عــزاداری حســینی را داشــته باشــد. 
مدیرآمــوزش و پــرورش شهرســتان درمیــان نیــز در ایــن 
جلســه گفــت: امســال در قالــب پــروژه مهــر بــا برگــزاری 
جلســات مســتمرکارگروه مــاده 18و همچنیــن طــرح در 
شــورای ترافیــک شهرســتان بــا همــکاری دســتگاه های 
ذیربــط درمجمــوع بــا تمهیــدات الزم و مدیریــت و 
برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده ســطح کارکــرد ســرویس 
ــل توجهــی برخــوردار مــی باشــد. مــدارس از ارتقــای قاب

رئیس اداره تبلیغات اسالمی درمیان خبر داد:

فعالیت 70 مبلغ در ایام محرم

اجرای 10۵ برنامه ویژه دفاع مقدس 
در شهرستان مرزی درمیان

ضرورت ایمن سازی مدارس 

حاشیه راه ها و خیابان ها
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مولوی عبداللهی:

اهل سنت روزهای نهم و دهم 
محرم را روزه می گیرند

درمیان امروز - فروزان
امـــام جمعـــه اهـــل ســـنت اســـدیه در 
ــد:  ــی گویـ ــروز مـ ــان امـ ــا درمیـ ــو بـ گفتگـ
ـــین)ع(  ـــام حس ـــهادت ام ـــال و ش ـــه کرب واقع
ــن و  ــخ تریـ ــلمانان تلـ ــام مسـ ــر تمـ از نظـ
دردنـــاک تریـــن اتفاقـــی اســـت کـــه در 
ـــلمانان  ـــت و مس ـــالم رخ داده اس ـــخ اس تاری
ـــت،  ـــرده اس ـــت ک ـــن و ناراح ـــم را غمگی عال
چـــون جایـــگاه و منزلـــت اهـــل بیـــت 
ـــیار  ـــلمین بس ـــرق مس ـــه ف ـــزد هم ـــر ن پیامب
بـــا اهمیـــت اســـت و مظلومیـــت شـــهدای 
ـــهیدان  ـــاالر ش ـــرور و س ـــژه س ـــه وی ـــال ب کرب
آنقـــدر مهـــم اســـت کـــه جبرئیـــل امیـــن 
ـــل  ـــاه ســـال قب ـــاک را پنج ـــه دردن ـــن حادث ای
از وقـــوع آن بـــه پیامبـــر خبـــر داده بـــود.

ــد:  ــی دهـ ــه مـ ــی ادامـ ــوی عبداللهـ مولـ
ـــف ارادت  ـــای مختل ـــه روش ه ـــلمین ب مس
ـــر در روزهـــای  ـــت پیامب ـــه اهـــل بی خـــود را ب
تاســـوعا و عاشـــورا ابـــراز مـــی دارنـــد. وی 
اعـــالم مـــی کنـــد: اهـــل ســـنت روزهـــای 
ـــد و  ـــی گیرن ـــرم را روزه م ـــم مح ـــم و ده نه
در منبرهـــا از فضایـــل امـــام حســـین)ع( و 
ـــدن  ـــده ش ـــتای زن ـــان در راس ـــدت ایش مجاه
ـــردم  ـــرای م ـــد و ب ـــی گوین ـــخن م ـــالم س اس
از شـــهامت و شـــجاعت شـــهدای کربـــال 
ـــه  ـــه وظیف ـــبت ب ـــردم را نس ـــد و م می گوین
ــه  ــر کـ ــی از منکـ ــروف و نهـ ــه معـ ــر بـ امـ
ســـرلوحه کار امـــام حســـین)ع( قـــرار داشـــت 
ـــا  ـــرآن ، دع ـــالوت ق ـــا ت ـــد و ب ـــنا می کنن آش
ـــال را از  ـــو درجـــات شـــهدای کرب و نیایـــش عل

ـــد. ـــی نماین ـــئلت م ـــد مس خداون

با محرم

درمیان امروز-حمیدی
ــم  ــرم مراس ــاه مح ــال در م ــر س ــک ه ــتای مس ــردم روس م
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــی کنن ــزار م ــدان را برگ ــم بن ــنتی عل س
ــان دوســتدار  ــار آنهــا جوان ــزرگان روســتا و در کن ســادات و ب
ــا آداب و رســوم  امــام حســین )ع( علــم هــای عــزاداری را ب

ــد. ــی کنن ــا م خاصــی برپ
ــود  ــی ش ــوار م ــوان س ــت ج ــک درخ ــه ی ــر تن ــم ب ــن عل ای
کــه معمــوال ســپیدار اســت و هــر ســال قبــل از آغــار 
ــد  ــود. بع ــی ش ــو داده م ــا گالب شستش ــا آب و ی ــم ب مراس
ــدن  ــرف ش ــرای برط ــل ب ــردم مح ــه م ــی ک از آن پارچه های
ــد،  ــرده ان ــا ک ــم ه ــذر عل ــان ن ــکالت ش ــا و مش گرفتاری ه

ــی  ــته م ــا بس ــم ه ــر روی عل ــی ب ــدی خاص ــم و رنگبن ــا نظ ب
شــود و در همیــن زمــان نوحــه ســرایی و مداحــی در مجلــس 
ــا برافراشــته شــدن علم هــا مراســم ســینه زنــی و  برپاســت. ب

ــود. ــی ش ــاز م ــم آغ ــین)ع( ه ــام حس ــزاداری ام ع
ایــن مراســم بــه روز ســوم محــرم اختصــاص دارد و نســل بــه 
نســل از پــدر بــه پســر بزرگتــر خانــواده انتقــال مــی یابــد. تــا 
جایــی کــه هرکــدام از علم هــا عــالوه بــر اینکــه دارای صاحبــی 
موروثــی اســت، علــم  گردانــی موروثــی هــم دارد.بــرای اطــالع 
از آداب و رســوم مراســم علــم گــردان در ایــن روســتا کــه 
حــدود 550 نفــر جمعیــت دارد و در ایــام محــرم نیــز از گوشــه 
ــی  ــور خاص ــا ش ــتا ب ــن روس ــی ای ــالمی اهال ــران اس ــار ای وکن
در مراســم شــرکت مــی کننــد بــا یکــی از پیشکســوتان و 
ریش ســفیدان روســتا کــه 15 ســال در ســمت شــورای روســتا 

بــه مــردم خدمــت مــی کــرده گفــت وگــو کــرده ایــم .

برگزاری مراسم تعزیه خوانی ازسال 1320 
در روستای مسک 

ــه  ــان اینک ــا بی ــو ب ــت وگ ــن گف ــی در ای ــد کامیاب ــاج صم ح
در  الحســین )ع(  ابــا عبــدا...  برگــزاری مراســم عــزاداری 
روســتای مســک هــر ســاله بســیار باشــکوه برگــزار مــی شــود 
و در منطقــه جــزو روســتاهای نمونــه در برگــزاری ایــن مراســم 
بویــژه مراســم علــم بنــدان هســتیم ، گفــت: برگــزاری مراســم 
تعزیــه خوانــی و شــبیه خوانــی در ایــن روســتا بــه کارگردانــی 
و تهیــه کنندگــی مرحــوم مــال عبــاس تابعــی از ســال 1320 کــه 
روحانــی روســتا هــم بــوده انــد انجــام میشــده و در کنــار ایــن 
مراســم علــم بنــدان نیــز بصــورت باشــکوهی برگــزار می شــده 

اســت.

ای دوستان ایام ماتم آمد
در محبان موسم غم آمد

ــان  ــا پای ــدان ت ــم بن ــروع روز عل ــد: از ش ــی ده ــه م وی ادام
مراســم عــزاداری در عصــر عاشــورا، علــم گــردان هــا علم هــا را 
دور روســتا می  چرخاننــد، درهنــگام حرکــت علــم هــا شــعری 
در روســتای مســک مرســوم اســت کــه همــه بایــد آن را تکــرار 

نماینــد وایــن شــعر بــه ایــن صــورت اســت:
ای دوستان ایام ماتم آمد 

در محبان موسم غم آمد
زهرا ز جنت موی سر پریشان

 با حوریان با قامت خم آمد
ابر مصیبت برفلک عیان شد

باران غم بر خلق عالم آمد
ــرای  ــی روســتا کــه رســیدند ب ــزل هــر کــدام از اهال ــه در من  ب
صحــت و ســالمتی اهالــی منــزل و شــادی مــردگان آنهــا 
فاتحــه مــی خواننــد. مــردم روســتا در مقابــل، هدایــا و نذوراتی 
ــی  ــزاداری پیشــکش م ــای ع ــان و دســته ه ــم گردان ــه عل را ب
ــد:  ــردازد و مــی گوی ــن مراســم مــی پ ــح ای ــه توضی ــد.او ب کنن
ــه  ــد کــه آمــدن علم هــا ب ــده دارن مــردم روســتای مســک عقی
منــزل بســیار خــوش یمــن اســت. بنابرایــن تــالش مــی کننــد 
کــه در ایــن چنــد روز الاقــل یــک علم بــه نزدیکــی منــزل شــان 

بیایــد و چنــد لحظــه ای مقابــل خانــه توقــف کنــد.

نامگذاری هر کدام از علم ها به نام یکی از ائمه 
در روســتای مســک هــر کــدام از علــم هــا بــه نــام یکــی از ائمــه 
ــام  ــه ن ــم ب ــب، دوازده عل ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــی ش ــا م )ع( برپ
دوازده امــام و دو علــم بــه نــام حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و 

حضــرت ابوالفضــل )ع( در روســتا گردانــده مــی شــود وعلم هــا 
ــی  ــوب م ــم دار محس ــه عل ــد ک ــی دارن ــی و علمچ ــب بان اغل
شــوند. در حیــن برگــزاری مراســم علــم بنــدان عــده ای اســپند 
ــران  ــد و دیگ ــر چاووشــی مــی خوان ــک نف ــد و ی دود مــی کنن
صلــوات مــی فرســتند و از عــزاداران توســط یــک بانــی پذیرایــی 
ــرم در  ــزاداری مح ــم ع ــت مراس ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــی ش م
روســتای مســک از شــب اول محــرم شــروع شــده و بــا داشــتن 
ــا  ــینی ت ــزاداران حس ــی از ع ــده غذای ــه وع ــر س ــرای ه ــی ب بان
روز16 محــرم پذیرایــی مــی شــود و بعــد از آن نیــز تــا اخــر صفــر 
مراســم عزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان در روســتا ادامه دارد و 
در ایــام اربعیــن نیــز هیــات ابوالفضلــی مســک برای شــرکت در 

مراســم عــزاداری بــه مشــهد مقــدس اعــزام مــی شــوند.

مراسم علم بندان و علم گردانی روستای مسک

5 مهر   -   6 محرم 1439   -   27 سپتامبر 2017



بهره مندی 100درصد خانوار 

شهری شهرستان درمیان

 از نعمت گاز طبیعی تا 

پایان سالجاری

مدیرعامـــل شـــرکت گاز اســـتان خراســـان جنوبـــی از برخـــورداری 100 درصـــد 
خانـــوار شـــهری شهرســـتان درمیـــان از نعمـــت گاز طبیعـــی بـــا بهـــره 
ـــک  ـــس مســـینا و گزی ـــه شـــهرهای طب ـــات گازرســـانی ب ـــرداری از عملی ب
ـــانی  ـــت گاز رس ـــن وضعی ـــه آخری ـــاره ب ـــا اش ـــتی ب ـــید دش ـــر داد. فرش خب
ـــدیه  ـــهرهای اس ـــر ش ـــال حاض ـــت: درح ـــار داش ـــتان اظه ـــن شهرس ـــه ای ب
و قهســـتان در شهرســـتان درمیـــان از نعمـــت گاز طبیعـــی برخـــوردار 
ـــک، 45  ـــس مســـینا، گزی ـــانی بـــه شـــهرهای طب ـــی باشـــند و گازرس م

ـــارد  ـــر 450 میلی ـــغ ب ـــاری بال ـــا اعتب ـــران ب ـــه ســـیمان باق روســـتا و کارخان
ریـــال دردســـت اجـــرا اســـت کـــه پیـــش بینـــی می شـــود تـــا پایـــان 
ـــه ســـیمان باقـــران، شـــهرهای طبـــس مســـینا، گزیـــک  ســـالجاری کارخان
ــد  ــره منـ ــی بهـ ــتان از نعمـــت گاز طبیعـ ــن شهرسـ ــتای ایـ و 15 روسـ
گردنـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــرای بهره بـــرداری از پـــروژه هـــای 
گازرســـانی بـــه شهرســـتان درمیـــان بیـــش از 635 میلیـــارد ریـــال اعتبـــار 
ـــه ایـــن شهرســـتان  هزینـــه شـــده اســـت، افـــزود: در راســـتای گازرســـانی ب

ـــر شـــبکه  ـــال گاز، 330 کیلومت ـــر خـــط انتق ـــون بیـــش از 112 کیلومت تاکن
تغذیـــه و توزیـــع و بیـــش از 3500 انشـــعاب اجـــرا و نصـــب گردیـــده 
اســـت. شـــایان ذکـــر اســـت تاکنـــون بیـــش از 2600مشـــترک در ایـــن 
شهرســـتان از نعمـــت گاز طبیعـــی بهره منـــد هســـتند و بـــا بهـــره بـــرداری 
از پـــروژه هـــای در دســـت اجـــرا، 100 درصـــد خانـــوار شـــهری و حـــدود 
ـــش گاز  ـــت پوش ـــان تح ـــتان درمی ـــتایی شهرس ـــوار روس ـــد از خان 50 درص

ـــد. ـــی گیرن ـــرار م ـــی ق طبیع

ـــتان  ـــی شهرس ـــوالت باغ ـــال محص ـــار امس ـــر به ـــرمازدگی در اواخ س
ـــه  ـــار آورد. ب ـــه ب ـــادی ب ـــای زی ـــارت ه ـــت و خس ـــرا گرف ـــان را ف درمی
ـــوالت  ـــص محص ـــط مخت ـــرمازدگی فق ـــروز، س ـــان ام ـــزارش درمی گ
ـــه  ـــاورزانی ک ـــیاری از کش ـــه بس ـــرا ک ـــود چ ـــار نب ـــل به ـــی و فص باغ
ـــا  ـــد ب ـــود بودن ـــی خ ـــوالت زراع ـــت محص ـــای برداش ـــار روزه در انتظ
افـــت شـــدید دمـــا در پاییـــز غافلگیـــر شـــدند و حاصـــل زحمـــات 

ـــت.  ـــن رف ـــان از بی ـــه ش ـــد ماه ـــاله و چن یکس
در میـــان محصـــوالت باغـــی بیشـــترین خســـارت بـــه درختـــان 
ـــت.  ـــده اس ـــه دار وارد ش ـــان دان ـــردو و درخت ـــک، گ ـــته دار، زرش هس
موضوعـــی کـــه اهمیـــت دارد، بیمـــه نبـــودن بخـــش زیـــادی از 
ـــاورزان  ـــا کش ـــن تنه ـــن بی ـــت. در ای ـــده اس ـــیب دی ـــوالت آس محص
ــه  ــرا کـ ــد چـ ــت برخوردارنـ ــت دولـ ــتان از حمایـ ــزا کار شهرسـ کلـ
محصـــول کلـــزا از ســـوی جهـــاد کشـــاورزی بـــه صـــورت رایـــگان 
ـــطح  ـــه س ـــزا ب ـــز کل ـــه ج ـــت. ب ـــوده اس ـــی ب ـــوالت زراع ـــه محص بیم
ـــارت  ـــان خس ـــتان درمی ـــو در شهرس ـــدم و ج ع گن ـــزار ـــیعی از م وس
ـــای  ـــه ه ـــل هزین ـــه دلی ـــاورزان ب ـــیاری از کش ـــت. بس ـــده اس وارد ش
ع و باغـــات  بیمـــه و یـــا مهـــم ندانســـتن موضـــوع بیمـــه، مـــزار
خـــود را تحـــت پوشـــش آن قـــرار ندادنـــد و امـــروز پـــس از 
ـــی  ـــان باالی ـــرر و زی ـــان ض ـــه محصوالتش ـــده ب ـــیب های وارد ش آس
را متحمـــل مـــی شـــوند. امـــا ســـوال اینجاســـت کـــه بـــا وجـــود 
ـــی  ـــای دقیق ـــی ه ـــش بین ـــی و پی ـــم هواشناس ـــای عل ـــرفت ه پیش
کـــه از دمـــای هـــوای روزهـــای آینـــده اعـــام مـــی شـــود چـــرا هیـــچ 
ـــش  ـــا بخ ـــی و ی ـــای هواشناس ـــوزه ه ـــر در ح ـــئوالن ام ـــک از مس ی
ــدید  ــرمای شـ ــوا و سـ ــت هـ ــاورزان را از وضعیـ ــاورزی، کشـ کشـ
مطلـــع نکـــرده و هشـــدارهای الزم را ندادنـــد تـــا آنهـــا چـــاره و راه 
ـــن  ـــا دســـت کـــم کاهـــش ای ـــری از خســـارت و ی ـــرای جلوگی ـــی ب حل
ـــروز  ـــوند. ام ـــه کار ش ـــت ب ـــند و دس ـــان بیندیش ـــرر و زی ـــزان ض می
دیگـــر زمـــان غافلگیـــری از وضعیـــت هـــوا نیســـت و مســـئوالن 

بایـــد پاســـخگو باشـــند. 

از بین رفتن همه محصوالت 

یکـــی از کشـــاورزان روســـتای محمـــد آبـــاد علیـــای درمیـــان در 
ـــار زمیـــن زیرکاشـــت  ـــد: 6 هکت ـــان امـــروز مـــی گوی ـــا درمی گفتگـــو ب
دارم کـــه همـــه محصوالتـــم براثـــر ســـرما از بیـــن رفتـــه اســـت. 
عبدالطیـــف آبـــدار کـــه باغاتـــی از جملـــه گـــردو، بـــادام، ســـیب، 
ـــردو، حـــدود  ـــد: 40 درخـــت گ ـــی ده ـــه م ـــو دارد، ادام ـــی و زردآل گاب
ـــت  ـــه درخ ـــی، 120 اصل ـــت گاب ـــادام، 90 درخ ـــت ب ـــه درخ 400 اصل
زردآلـــو و 90 درخـــت ســـیب دارم. وی کـــه ســـرمای بهـــاره او و دیگـــر 
ـــوالت  ـــد: محص ـــی افزای ـــت، م ـــرده اس ـــر ک ـــینان را غافلگی روستانش
همـــه کشـــاورزان روســـتای محمدآبـــاد براثـــر ســـرما از بیـــن 
رفتـــه اســـت و وضعیـــت روســـتای درمیـــان هـــم همیـــن گونـــه 
ـــه  ـــوص بیم ـــا در خص ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب ـــت. وی در پاس اس
ـــی  ـــتم ول ـــه داش ـــردو را بیم ـــت گ ـــد: 29 درخ ـــی گوی ـــوالت م محص
ـــددکار  ـــز م ـــه خـــود او نی ـــدار ک ـــردم. آب ـــر را بیمـــه نک 12 درخـــت دیگ
ـــوط  ـــوارد مرب ـــاد در مســـائل آموزشـــی و م ـــا جه ترویجـــی اســـت و ب
بـــه حـــوزه کشـــاورزی همـــکاری مـــی کنـــد، ادامـــه مـــی دهـــد: بـــرای 
مقابلـــه بـــا ســـرمازدگی آمـــوزش هایـــی از جملـــه اســـتفاده از بخـــاری 
ع از  مخصـــوص و ســـوختن چـــوب، الســـتیک ماشـــین و کاه در مـــزار

ـــود.  ـــی ش ـــاورزان داده م ـــه کش ـــح ب ـــا 6 صب ـــاعت 3 ت س

امید به بیمه محصوالت !

ـــا  ـــتن آنه ـــکات و دانس ـــن ن ـــوزش ای ـــم آم ـــه رغ ـــد: ب ـــی گوی وی م
ـــچ  ـــود و هی ـــرم ب ـــوا گ ـــه ه ـــبی رخ داد ک ـــرما در ش ـــال س ـــی امس ول
ــم  ــدس هـ ــت و حـ ــرمایی را نداشـ ــن سـ ــار همچیـ ــس انتظـ کـ
ـــان  ـــه محصوالتم ـــه بیم ـــا ب ـــد م ـــد: امی ـــی افزای ـــم. وی م نمی زدی
ــود  ــارت خـ ــی از خسـ ــق بخشـ ــم از ایـــن طریـ ــا بتوانیـ اســـت تـ
را جبـــران کنیـــم ولـــی بســـیاری از کشـــاورزان هســـتند کـــه 
ـــر  ـــادی براث ـــای زی ـــد و ضرره ـــرده ان ـــه نک ـــود را بیم ـــوالت خ محص

ســـرمازدگی متحمـــل شـــده انـــد. 

سرما کلزا را از بین برد 

ـــگار  ـــه خبرن ـــز ب یکـــی از کشـــاورزان روســـتای آواز بخـــش گزیـــک نی
ـــر  ـــه براث ـــتم ک ـــزا داش ـــت کل ـــار زیرکش ـــم هکت ـــد: نی ـــی گوی ـــا م م
ســـرمای شـــدید پائیـــزه از بیـــن رفـــت و گنـــدم هم3هکتـــار داشـــتم 
ـــد  ـــم ش ـــده محصوالت ـــش عم ـــن بخ ـــن رفت ـــث از بی ـــرما باع ـــه س ک

و همیـــن مقـــدار هـــم پـــدرم زیـــر کاشـــت داشـــته اســـت کـــه 
ـــش  ـــه بی ـــت ک ـــد حقدوس ـــت. محم ـــن رف ـــم از بی ـــوالت او ه محص
ـــی  ـــه م ـــد، ادام ـــی باش ـــغول م ـــاورزی مش ـــه کش ـــال در حرف از 40 س
ـــد. وی  ـــی کن ـــاورزی م ـــه کش ـــت ک ـــال اس ـــم 70 س ـــدرم ه ـــد: پ ده
مـــی افزایـــد: ســـال گذشـــته از 3 هکتـــار زمیـــن گنـــدم مقـــدار 10تـــن 

ـــت.  ـــیده اس ـــم نرس ـــن ه ـــه 50 ت ـــال ب ـــی امس ـــردم ول ـــت ک برداش

حضور در دوره های آموزشی جهاد کشاورزی 

ــاد  ــی جهـ ــای آموزشـ ــورش در دوره هـ ــه حضـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــاره ای  ـــرد و چ ـــر ک ـــه را غافلگی ـــرما هم ـــد: س ـــی گوی ـــاورزی م کش
نداشـــتیم. وی از بیمـــه محصوالتـــش خبـــر مـــی دهـــد و اعـــام 
مـــی کنـــد: کلـــزا را دولـــت بیمـــه کـــرده اســـت و گنـــدم را هـــم 
ــد  ــط چنـ ــا فقـ ــتای مـ ــی در روسـ ــتیم ولـ ــه داشـ ــان بیمـ خودمـ
نفـــری کـــه از یـــک چـــاه آب اســـتفاده مـــی کنیـــم محصـــوالت 
خـــود را بیمـــه کردیـــم و ســـایر کشـــاورزان اقدامـــی بـــرای بیمـــه 
ـــوز  ـــه هن ـــد ک ـــی گوی ـــه م ـــد. وی البت ـــام ندادن ـــان انج محصوالتش
ـــرد  ـــت خســـارت ســـرمازدگی بگی ـــق نشـــده از بیمـــه مبلغـــی باب موف
و تاکنـــون از تســـهیات جهـــاد کشـــاورزی نیـــز اســـتفاده نکـــرده 

اســـت. 

امیدی به بیمه محصوالت نداریم

ــرمازدگی،  ــه سـ ــز کـ ــان نیـ ــتای درمیـ ــاورزان روسـ ــی از کشـ یکـ
محصوالتـــش را از بیـــن بـــرده اســـت، مـــی گویـــد: ســـقف تعهـــد 
ـــدی  ـــز اســـت و امی ـــران خســـارت ســـرمازدگی ناچی ـــرای جب ـــه ب بیم
ـــادی  ـــه خســـارت زی ـــم. وی ک ـــردن محصوالتمـــان نداری ـــه بیمـــه ک ب
ـــری  ـــد تدبی ـــت بای ـــد: دول ـــی ده ـــه م ـــت، ادام ـــده اس ـــل ش را متحم
ـــرای محصـــوالت  ـــزا ب بیندیشـــد تـــا کشـــاورزان هماننـــد محصـــول کل
ـــد:  ـــی افزای ـــند. وی م ـــوردار باش ـــت برخ ـــت دول ـــم از حمای ـــی ه باغ
ـــود  ـــوالت خ ـــه محص ـــتند ک ـــادی هس ـــاورزان زی ـــن کش ـــل م از قبی

ـــد. ـــه نکردن را بیم

عالئم ظاهری خسارت سرمازدگی 

ـــتان  ـــاورزی شهرس ـــاد کش ـــت جه ـــات مدیری ـــظ نبات ـــناس حف کارش
ـــن  ـــد: بارزتری ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــز در گفتگ ـــان نی درمی
ـــدان  ـــح روز بعـــد از یخبن ـــخ زدگـــی در صب عامـــت تنـــش ســـرما و ی
دیـــده مـــی شـــود. مهنـــدس علـــی امیرپـــور ادامـــه مـــی دهـــد: 
ـــس  ـــری خی ـــره و ظاه ـــبز تی ـــی س ـــده رنگ ـــارت دی ـــای خس ـــرگ ه ب
ـــرگ  ـــا تمـــام ســـطح ب ـــوده ی ـــد، اگـــر خســـارت شـــدید نب خـــورده دارن
ـــران  ـــده و خســـارت جب ـــر روی درخـــت مان ـــرگ  ب ـــه باشـــد ب را نگرفت
ــای  ــوه هـ ــورد میـ ــارت در مـ ــد: خسـ ــود. وی مـــی افزایـ مـــی شـ
ـــود،  ـــی ش ـــدود م ـــان مح ـــکوفه درخت ـــه ش ـــرا ب ـــیری منحص سردس
ـــدا  ـــیاه پی ـــا س ـــوه ای ت ـــری قه ـــده ظاه ـــارت دی ـــای خس ـــکوفه ه ش
ـــه آن دقیـــق شـــویم ماحظـــه  نمـــوده و در صورتـــی کـــه از نزدیـــک ب
مـــی شـــود کـــه گلبـــرگ هـــا شـــفاف شـــده و در میـــان انگشـــتان بـــه 
ـــات وارده  ـــر صدم ـــب در اث ـــن ترتی ـــه ای ـــوند ب ـــی ش ـــه م ـــی ل راحت
شـــکوفه هـــا ظـــرف چنـــد روز ریختـــه و درخـــت فاقـــد میـــوه در 
ـــت  ـــود. ریـــزش ســـریع شـــکوفه هـــا در ایـــن حال آن ســـال خواهـــد ب
هیـــچ رابطـــه ای بـــا بیمـــاری یـــا نامنظمـــی خـــاص دیگـــری در 

ـــی کـــه  ـــد: یکـــی دیگـــر از صدمات درخـــت نمـــی باشـــد. وی مـــی گوی
ـــوختگی  ـــاب س ـــت آفت ـــراه اس ـــدان هم ـــرما و یخبن ـــارت س ـــا خس ب
مـــی باشـــد، ایـــن پدیـــده خـــاص تنـــه درختـــان مـــی باشـــد و 
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــده م ـــان دی ـــی درخت ـــوب غرب ـــمت جن ـــتر در قس بیش

ـــد. ـــی کن ـــروز م ـــرد ب ـــای س ـــتان ه در زمس
مهنـــدس امیـــر پـــور ادامـــه مـــی دهـــد: حســـاس تریـــن مرحلـــه 
خســـارت ســـرما بعـــد از افتـــادن گلبـــرگ هـــا وقتـــی اســـت کـــه 
میـــوه هـــای جـــوان و چغالـــه تـــازه شـــکل گرفتـــه باشـــند. وی 
ـــیت  ـــد، حساس ـــاس ترن ـــا حس ـــرگ ه ـــا از ب ـــا عموم ـــد: گله می افزای
ـــیب  ـــر آس ـــه خاط ـــارس ب ـــوان و ن ـــای ج ـــوه ه ـــه می ـــل ماحظ قاب
دیـــدن بافـــت هـــا نیســـت بلکـــه بـــه علـــت فســـاد جنیـــن گیـــاه مـــی 
ـــد رشـــد و  ـــوه نمـــی توان ـــاه کشـــته شـــود می ـــن گی ـــر جنی باشـــد، اگ
ـــه در  ـــد و در نتیج ـــه ده ـــود ادام ـــی خ ـــه زندگ ـــرده و ب ـــدا ک ـــو پی نم

ـــد.  ـــی کن ـــدا م ـــزش پی ـــع و ری ـــرمازدگی ضای ـــر س اث

زمان وقوع تنش سرما 

ـــش  ـــود: تن ـــی ش ـــادآور م ـــا ی ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب وی در پاس
ـــه  ـــز ب ـــل پایی ـــا اوای ـــار و ی ـــل به ـــاف اوای ـــای ص ـــب ه ـــرما در ش س
ـــد  ـــی توان ـــرما م ـــش س ـــل تن ـــن عام ـــدد، همچنی ـــی پیون ـــوع م وق
وزش بـــاد و یـــا انتقـــال تـــوده هـــوای ســـرد بـــه یـــک منطقـــه 
ـــی  ـــش عموم ـــامل کاه ـــرما را ش ـــش س ـــه تن ـــار اولی ـــد. وی آث باش
ــلولی،  ــای سـ ــت هـ ــب بافـ ــروز، تخریـ ــگ، کلـ ــر رنـ ــد، تغییـ رشـ
ـــال  ـــدم انتق ـــی، ع ـــه زن ـــدم جوان ـــی، ع ـــای گیاه ـــت ه ـــروز باف نک
ــان و  ــر غذایـــی و ... بیـ ــدم جـــذب عناصـ ــنتزی، عـ ــواد فتوسـ مـ
اعـــام مـــی کنـــد: برخـــی از آثـــار ایـــن تنـــش برگشـــت پذیـــر و 
ـــب  ـــر تخری ـــنتز در اث ـــد فتوس ـــش مانن ـــن تن ـــر ای ـــار دیگ ـــی از آث برخ
کلروپاســـت ها و پیـــری زودرس گیـــاه غیرقابـــل برگشـــت مـــی 

ـــد.  باش

خسارت 576 میلیون ریالی سرمازدگی به گندم، جو و کلزا 

مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان نیـــز بـــا اشـــاره بـــه 
ــال  ــد: در سـ ــی گویـ ــی مـ ــی و باغـ ــوالت زراعـ ــرمازدگی محصـ سـ
ـــار  ـــطح 150 هکت ـــو در س ـــدم و ج ـــول گن ـــه محص ـــی 96-95 ب زراع
ـــت.  ـــده اس ـــارت وارد ش ـــرمازدگی خس ـــر س ـــر اث ـــار ب ـــزا 42 هکت و کل
وحیـــد ضیائیـــان احمـــدی از بیمـــه رایـــگان محصـــوالت کلـــزا از 
ســـوی جهادکشـــاورزی خبـــر مـــی دهـــد و مـــی افزایـــد: مبلـــغ 
خســـارت وارد شـــده بـــه گنـــدم و جـــو 156 میلیـــون ریـــال و 

کلـــزا 420 میلیـــون ریـــال محاســـبه شـــده اســـت. 

اختصاص 10 میلیارد ریال تسهیالت سرمازدگی

 به شهرستان درمیان 

مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی درمیـــان در ادامـــه مـــی گویـــد: پـــس 
ـــاد  ـــت جه ـــتمر مدیری ـــای مس ـــری ه ـــات اداری و پیگی از مکاتب
ـــرمازدگی  ـــهیات س ـــال تس ـــارد ری ـــتان 10 میلی ـــاورزی شهرس کش
بـــه خســـارت دیـــدگان بخـــش کشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان 
ـــه  ـــا توج ـــد: ب ـــی ده ـــه م ـــدی ادام ـــان احم ـــت. ضیائی ـــق گرف تعل
بـــه بـــروز ســـرمازدگی در شهرســـتان و تصویـــب پرداخـــت 
ــران  ــتاد بحـ ــوی سـ ــدگان از سـ ــارت دیـ ــه خسـ ــهیات بـ تسـ
اســـتان، از ســـوی جهـــاد کشـــاورزی مکاتباتـــی بـــا ســـتاد 
بحـــران در راســـتای خســـارت دیـــدگان زنـــگ جارویـــی انجـــام 
ــت  ــار پرداخـ ــد در کنـ ــت شـ ــتاد موافقـ ــن سـ ــه در ایـ ــد کـ شـ
ـــات  ـــرای باغ ـــز ب ـــهیاتی نی ـــرمازده، تس ـــات س ـــه باغ ـــهیات ب تس

آلـــوده بـــه زنـــگ جارویـــی تخصیـــص داده شـــود. 

اعطای تسهیالت به 491 نفر خسارت دیده 

وی اعـــام مـــی کنـــد: در مجمـــوع خســـارت ســـرمازدگی 
شهرســـتان 10 هـــزار و 473 متـــر مربـــع بـــوده کـــه در مجمـــوع 
بـــه 491 نفـــر از خســـارت دیـــدگان تخصیـــص خواهـــد یافـــت. 
وی مـــی افزایـــد: بازپرداخـــت ایـــن تســـهیات بـــه صـــورت 10 
ـــهیات  ـــغ تس ـــد و مبل ـــی باش ـــد م ـــره 5 درص ـــرخ به ـــا ن ـــاله ب س
ـــی  ـــق م ـــده تعل ـــارت دی ـــطح خس ـــاس س ـــی براس ـــر متقاض ـــه ه ب
ــا در  ــگار مـ ــوال خبرنـ ــه سـ ــخ بـ ــن در پاسـ ــرد. وی همچنیـ گیـ
خصـــوص اقدامـــات جهـــاد کشـــاورزی بـــرای افزایـــش ســـطح 
آگاهـــی کشـــاورزان جهـــت کاهـــش خســـارات ســـرمازدگی 
ـــش  ـــتم پی ـــاورزی دارای سیس ـــاد کش ـــت جه ـــد: مدیری ـــی گوی م
ـــات هواشناســـی  ـــع آوری اطاع ـــق جم ـــه از طری ـــوده ک ـــی ب آگاه
و الگـــوی کشـــت منطقـــه در صـــورت احتمـــال وقـــوع ســـرمازدگی 
اقـــدام بـــه اطـــاع رســـانی بـــه کشـــاورزان از طریـــق اعضـــای 

شـــبکه مراقبـــت نماینـــد. 

برگزاری کالس های آموزشی ترویجی 

ـــات  ـــش اطاع ـــرای افزای ـــد: ب ـــی ده ـــه م ـــدی ادام ـــان احم ضیائی
ـــرمازدگی در  ـــا س ـــه ب ـــای مقابل ـــوص راهکاره ـــاورزان در خص کش
ــه  ــی بـ ــی ترویجـ ــای آموزشـ ــتان، کاس هـ ــطح شهرسـ کل سـ
ویـــژه در مناطقـــی ماننـــد بخـــش قهســـتان و حـــوزه درمیـــان 

ـــود.  ـــی ش ـــزار م برگ
وی همچنیـــن مـــی افزایـــد: کلیـــه کشـــاورزانی کـــه براثـــر 
ــار خســـارت مـــی شـــوند و باغاتشـــان بیمـــه  ســـرمازدگی دچـ
ـــا  ـــه آنه ـــره ب ـــم به ـــهیات ک ـــد و تس ـــده ان ـــایی ش ـــوده شناس نب
ـــه روســـتاها  ـــادآور مـــی شـــود: در کلی پرداخـــت مـــی شـــود. وی ی
ـــط  ـــع راب ـــه در واق ـــی دارد ک ـــان تخصص ـــاورزی مروج ـــاد کش جه
ـــه  ـــق کلی ـــن طری ـــوده و از ای ـــاورز ب ـــاد و کش ـــن جه ـــتقیم بی مس
اطـــاع رســـانی هـــا بـــه کشـــاورزان ســـطح شهرســـتان صـــورت 

ـــرد. ـــی گی م

محصوالت سرما زده 

وی همچنیـــن در پاســـخ بـــه ســـوالی در خصـــوص محصـــوالت 
ـــب  ـــه ترتی ـــرمازدگی ب ـــارت وارده از س ـــد: خس ـــی گوی ـــرمازده م س
ســـطح ســـرما زده شـــامل درختـــان هســـته دار، زرشـــک، گـــردو 
و درختـــان دانـــه دار بـــوده اســـت. وی بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ـــارت وارده  ـــق خس ـــم دقی ـــه رق ـــورت نگرفت ـــک ص ـــت زرش برداش
ـــای  ـــود: دم ـــی ش ـــادآور م ـــد و ی ـــی کن ـــام نم ـــک را اع ـــه زرش ب

ـــود.  ـــی ش ـــک م ـــرمازدگی زرش ـــث س ـــه باع ـــر درج ـــر صف زی

کاهش تعداد بیمه شدگان صندوق کشاورزی 

معـــاون خدمـــات بیمـــه ای مدیریـــت بانـــک کشـــاورزی اســـتان 
ـــداد  ـــی 95-94 تع ـــال زراع ـــد: در س ـــی گوی ـــز م ـــی نی ـــان جنوب خراس
3192 نفـــر بیمـــه گـــذار در شهرســـتان درمیـــان و در ســـال 95-96 
ـــه حـــدود  ـــد ک ـــوده ان ـــذار در شهرســـتان ب ـــه گ ـــر بیم ـــداد 2946 نف تع
ـــد:  ـــی ده ـــه م ـــه ادام ـــواد غنچ ـــت. ج ـــته اس ـــش داش ـــد کاه 8 درص
از آنجایـــی کـــه هـــدف بیمـــه جبـــران بخشـــی از هزینـــه هـــای 
ـــش  ـــت پوش ـــا تح ـــذا ب ـــد ل ـــی باش ـــداران م ـــاورزان و باغ ـــد کش تولی
قـــراردادن عامـــل ســـرما و یخبنـــدان بخشـــی از هزینـــه هـــای تولیـــد 

ـــود.  ـــی ش ـــران م ـــذاران جب ـــه گ بیم
وی محصـــوالت زراعـــی تحـــت پوشـــش بیمـــه را شـــامل گنـــدم 
آبـــی، جـــوی آبـــی، پنبـــه، کلـــزا، چغندرقنـــد و ذرت اعـــام مـــی کنـــد 
ـــادام  ـــته، ب ـــک، پس ـــامل زرش ـــی ش ـــوالت باغ ـــد: محص ـــی افزای و م
ـــیب،  ـــور، س ـــون، انگ ـــو، زیت ـــار، زردآل ـــردو، ان ـــم، گ ـــادام دی ـــی و ب آب
خرمـــا، زعفـــران، آلـــو، شـــلیل و هلـــو و محصـــوالت گلخانـــه ای 
ـــد.  ـــی باش ـــه م ـــش بیم ـــت پوش ـــز تح ـــه نی ـــار و گوج ـــامل خی ش

غنچـــه در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا در خصـــوص ســـقف 
ـــد:  ـــی گوی ـــاورزی م ـــوالت کش ـــه محص ـــدوق بیم ـــای صن ـــک ه کم
از آنجایـــی کـــه هـــر محصـــول براســـاس عملکـــرد و ســـن طـــی 
گزینـــه هـــای مختلفـــی بیمـــه مـــی شـــود لـــذا ســـقف تعهـــد 
ـــاوت  ـــف متف ـــوالت مختل ـــف در محص ـــای مختل ـــم ه ـــاس آیت براس
ـــک  ـــول زرش ـــد در محص ـــقف تعه ـــال س ـــوان مث ـــه عن ـــد ب ـــی  باش م
از 5 میلیـــون تـــا 38 میلیـــون ریـــال و ســـقف تعهـــد محصـــول 
گـــردو از 350 هـــزار تـــا یـــک میلیـــون و 800 هـــزار ریـــال مـــی باشـــد.

وی همچنیـــن در ادامـــه در پاســـخ بـــه ســـوالی در خصـــوص 
ـــده  ـــد ش ـــرارداد منعق ـــی ق ـــد: ط ـــی گوی ـــدوق م ـــات صن ـــایر خدم س
ع و ماشـــین  آالت  بـــا بیمـــه آســـیا، بیمـــه آتـــش ســـوزی مـــزار
ــه ای  ــات بیمـ ــر خدمـ ــه دفاتـ ــه بـ ــق مراجعـ ــاورزی از طریـ کشـ

کشـــاورزی فراهم شـــده اســـت. 
ـــد پرداخـــت غرامـــت و  غنچـــه ادامـــه مـــی دهـــد: از آنجایـــی کـــه رون
محاســـبه درصـــد خســـارت در محصـــوالت زراعـــی و باغـــی بـــا توجـــه 
ـــا  ـــذا ت ـــردد ل ـــی گ ـــرآورد م ـــت ب ـــان برداش ـــرد زم ـــزان عملک ـــه می ب
ـــد  ـــی باش ـــاز م ـــورد نی ـــان م ـــی زم ـــوالت باغ ـــت محص ـــان برداش زم
کـــه در محصوالتـــی نظیـــر زردآلـــو، بـــادام و گـــردو ایـــن پروســـه 
ـــه  انجـــام شـــده و در انتظـــار تاییـــد صنـــدوق بیمـــه جهـــت انتقـــال ب
ـــد: از طرفـــی  سیســـتم جامـــع مـــی باشـــد. وی همچنیـــن مـــی افزای
ـــی کـــه از بیمـــه گـــذاران اخـــذ  ـــه اینکـــه حـــق بیمـــه های ـــا توجـــه ب ب
ـــد  ـــی باش ـــت نم ـــت غرام ـــوی پرداخ ـــی جوابگ ـــه تنهای ـــود ب ـــی ش م
ـــه  ـــد ک ـــی باش ـــت م ـــد دول ـــه در تعه ـــق بیم ـــغ ح ـــی از مبال و بخش
ـــه  ـــران پرداخـــت شـــود ک ـــه کشـــاورزی در ته ـــدوق بیم ـــه صن ـــد ب بای
همیـــن موضـــوع رونـــد پرداخـــت غرامـــت را بـــه بیمـــه گـــذاران 

خســـارت دیده طوالنـــی مـــی کنـــد. 

درمیان امروز- دهقانی

ناامیدی از بیمه
سرما همه را غافلگیر کرد

3 5 مهر   -   6 محرم 1439   -   27 سپتامبر 2017

انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

...915 ســالم شــهر قهســتان حــدود دوســال اســت کــه دیجیتــال راه انــدازی شــده ولــی هنــوز 

ــئولین  ــمندیم مس ــد. خواهش ــی ده ــان من ــا را نش ــه ه ــت برنام ــت و لیس ــت نیس EPG درس

مشــکل مــا را بــر طــرف کننــد.

...915 ســالم لطفــا فکــری بــرای جــاده اســدیه برداریــد تــا کــی بایــد ایــن جــاده کشــته بدهــد. 

چنــد ســاله قراراســت دوبانــده شــود. واقعــا یکــی از تلــخ تریــن تصادفــات ایــن چنــد وقــت 

ــه  ــواده شــش نفــره فقــط ی ــک خان ــاد و ازی ــه اتفــاق افت ــود ک ــر ب ــه اخی ــن حادث ــر همی اخی

دخــرک معصــوم ســه ســاله زنــده بیــرون آمــد. مســئولین لطفــا پیگیــری مناییــد.

...915 ســالم فرمانــده منطقــه انتظامــي شهرســتان درميــان! روســتاي نوغــاب بخــش مرکــزي از 

شــهرهاي درميــان جمعيــت آن بيشــر اســت و تاســيس کالنــري رضوري اســت روز بــه روز بــه 

تراکــم جمعيــت آن افــزوده مــي شــود ونــا امنــي و هــرج ومــرج در ايــن روســتاي پرجمعيــت 

حاکــم مــي شــود و بــه يــک روســتاي خطرنــاک تبديــل مــي شــود. فکــري بينديشــيد.

ــاکن  ــوار س ــد خان ــان پانص ــتان درمی ــزی شهرس ــش مرک ــاب بخ ــهرک نوغ ــالم در ش ...915 س

هســتند. فضــای آموزشــی نــدارد. در زمســتان دانــش آمــوزان بــا خطــر ســیل روبــرو هســتند. 

فضــای آموزشــی شــش کالســه در ایــن شــهرک درحــال ســاخت اســت ولــی متاســفانه مدتــی 

اســت متوقــف شــده از مدیریــت محــرم آمــوزش و پــرورش شهرســتان درمیــان تقاضــا داریــم 

پیگیــری کنــد.

ــگ  ــه اداره راه زن ــت. ب ــاح اس ــا افتض ــوان واقع ــه خ ــش ب ــاده درخ ــفالت ج ــالم آس ...915 س

مــی زنیــم مــی گوینــد بــه مــا ربطــی نــدارد. بــه کجــا مراجعــه کنیــم و درد دملــان را بگوییــم. 

تــا کــی بایــد داغــدار مــرگ عزیزامنــان بــه خاطــر بــی کفایتــی مســئوالن شهرســتان باشــیم.

...915 ســالم شهرســتان درمیــان از اینرنــت بســیار ضعیفــی برخــوردار اســت. خواهشــمندیم 

مســئولین ایــن مشــکل را رفــع مناینــد.

با عادات بد کودکان چه باید کرد؟
 

مــو کشــیدن:به او نشــان دهیــد کــه چیــزی نصیبــش نمی شــود. ایــن کلیدی تریــن راه حــل 
بــرای متوقــف کــردن رفتــار بــدش اســت.

ــو،  ــیدن م ــس از کش ــه پ ــه بافاصل ــت ک ــن اس ــد ای ــام دهی ــد انج ــه بای ــتی ک کار درس
ــیم! ». ــو نمی کش ــا، م ــد »م ــان بگویی ــد و همزم ــتش بازگردانی ــه دوس ــباب بازی را ب اس

همین چند کلمه کافی است. 
در ایــن تکنیــک بایــد ســریع عمــل کنیــد زیــرا کــودکان در لحظــه زندگــی می کننــد. بــا ایــن 

کار می فهمــد کــه مــو کشــیدن حاصلــی نداشــت و اســباب بازی را از دســت داد.

توصیه هایی برای پرورش خالقیت
برای ایجاد سواالت تازه در ذهن کودک او را راهنمایی کنید.

برای کودک همیشه یک مارک یا مدل خاص مورد عاقه را خرید نکنید.
حس کنجکاوی را در کودک پرورش دهید.

کودک را همیشه از یک مسیر به خانه نبرید.
به عقاید تازه و جدید کودک احترام بگذارید.

برای بچه ها فعالیت و حرکات متفاوت فراهم نمایید.
از مراقبت ها و دخالت های بیش از حد در زندگی کودک اجتناب کنید.

انتخاب کودکان برای اسباب بازی های الکتریکی را محدود کنید.
اجازه دهید اشیا را از نزدیک لمس کند.

در مورد کاربردهای مختلف یک وسیله خاص از کودک سوال کنید.
از کودک بخواهید اشیا و امور نیمه را تکمیل کند.

به دیوار اتاق کودک کاغذ سفید بچسبانید تا روی آن نقاشی کند.

آموزش به کودک نوپا

آمــوزش بــه کــودک نوپــا بــه جهــت افزایــش دایــره لغــات وی مســتلزم صبــر زیــاد، ســعی 
و کوشــش بســیار اســت.

ممکــن اســت الزم شــود شــما صدهــا بــار یــک لغــت را تکــرار کنیــد تــا کــودک نوپایتــان آن 
را بفهمــد و در زمــان نیــاز از آن اســتفاده کنــد. در ضمــن تکــرار و تــاش شــما ، خــوب اســت 

چنــد نکتــه را نیــز در ایــن مــورد در نظــر داشــته باشــید.
بــا کودکتــان همــواره ســخن بگوییــد. بعــد از اینکــه صحبــت شــما تمــام شــد اجــازه دهیــد 
کــه در جــواب ســخنان شــما حداقــل یــک یــا دو لغــت اســتفاده کنــد ، حتــی اگــر در حــد 
ــن عمــل باعــث  ــد. ای ــان ادامــه دهی ــه ســخنان ت ــاره ب در آوردن صــدا باشــد ، ســپس دوب

ــا اظهــار نظــر کنــد. ــه جــواب ی ــزم ب می شــود کــودک خــوب گــوش کنــد و خــود را مل
 از کودکتــان بپرســید »میتونــی بگــی ...« و بعــد بــه آهســتگی یــک لغــت را بگوییــد. ایــن 

تمریــن را زمانــی انجــام دهیــد کــه کودکتــان بســیار پــر انــرژی اســت.
 بــا کــودک نوپایتــان بســیار طبیعــی و معمولــی حــرف بزنیــد. برخــی از والدیــن بــا زبــان 
کودکانــه بــا فرزندشــان ارتبــاط بــر قــرار مــی کننــد و ایــن باعــث مــی شــود آنهــا بــه همیــن 
روش یــاد بگیرنــد صحبــت کننــد. کامــًا گــوش کنیــد کــه کودکتــان مــی خواهــد چــه چیــزی 

 . ید بگو
درک شما از چیزی که کودک در ذهن دارد کمک می کند روان تر صحبت کند.

در هــر موضوعــی ســعی کنیــد بــا اســتفاده از کلمــات توصیفــی زیــاد مقصودتان را بــه کودک 
منتقــل کنیــد. مثــًا اگــر بــه یــک تــوپ اشــاره مــی کنیــد بگوییــد »ایــن یــک تــوپ هســت 
، یــک تــوپ گــرد و بــزرگ ، رنــگ آن آبــی هســت و....« از لغــات طوالنــی اســتفاده کنیــد. 
شــاید لغتــی مثــل »اکتشــافات« بــه نظــر ســخت و پیچیــده بیایــد ولــی تکــرار و توضیــح در 
مــورد آن کــودک را وا میــدارد کــه هــم معنــی آن را متوجــه شــود و هــم بــا لغــات مشــابه 

بــا آن آشــنا شــود.

ایجاد عالقه به مطالعه در کودکان

بــرای ایجــاد عاقــه بــه مطالعــه در کــودکان از همــان دوران کودکــی، کتــاب هــای رنگارنــگ 
ــه دنیــای کــودک نزدیــک اســت تهیــه و در هنــگام کتــاب خوانــی  ــا موضوعاتــی کــه ب و ب

داســتان را بــا ســرو صــدا و حــرکات نمایــش اجــرا کنیــد.
  ایجــاد ســرو صــدا و انجــام حــرکات نمایشــی ، کــودک را بــه موضــوع داســتان جــذب کــرده 

بنابرایــن بــه صداهــای خنــده دارو رفتارهــای جالــب توجــه نشــان خواهــد داد.
بــرای تقویــت و رشــد ذهنــی کــودک، بهتــر اســت در هنــگام کتــاب خوانــی و بــازی بــا او ، 

ســواالتی از داســتان مطــرح شــده بپرســید و بــه کــودک فرصــت پاســخ گویــی دهیــد.
طــرح ســوال در هنــگام کتــاب خوانــی بــه صــورت بــازی گونــه ، موجــب مــی شــود تــا کودک 
بــا دقــت بیشــتری بــازی را ادامــه دهــد و تفکــر و تــاش او بــرای پاســخ دادن ، زمینــه رشــد 

فکــری او را آغــاز و اســتعدادهای او را تقویــت مــی کنــد.

احساس مالکیت شدید کودک

یک بازی برای کودکی که احساس مالکیت شدید به اشیا دارد:
ســر ميــز غــذا بشــقاب هــا را كــه ميچينيــد بــه اســم بگذاريــد مثــا ايــن مــال مــن، ايــن 
مــال تــو، ايــن مــال بابــا... بعــد بگوییــد مــن میخــوام بشــقاب خودمــو بــا مــال بابــا عــوض 
مي كنــم و بشــقاب هــا را عــوض كنيد.يــا بيــرون خونــه ااز او بخواهیــد اگــر خواســت وســيله 

اش را بــه هــم ســنش بدهــد و شــما برایــش هماننــد آن را مــي خريــد.
عجله نکنید، بايد به مرور به شكلي مالكيت را در ذهن كودك بشكنيد. 

مسئله حس مالكيت در كودك حسي طبيعي است كه بايد به او احترام گذاشت.

پیام شهروند

مشاوره

سرما دست 
کشاورزان درمیانی 
را خالی گذاشت



سرپرست شهرداری اسدیه خبر داد:

نظافت کوچه های مدارس 

در آستانه آغاز سال 

تحصیلی جدید

درمیـــان امروز - باقریان
سرپرســـت شـــهرداری اســـدیه ضمـــن تســـلیت 
ــاالر  ــرور و سـ ــوگواری سـ ــام سـ ــیدن ایـ فرارسـ
شـــهیدان حضـــرت اباعبـــدا... الحســـین)ع( 
و  مقـــدس  دفـــاع  هفتـــه  گرامیداشـــت  و 
بازگشـــایی مـــدارس، از نظافـــت کوچـــه هـــای 
مـــدارس در آســـتانه آغـــاز ســـال تحصیلـــی 
ـــوط  ـــی خط ـــط کش ـــت: خ ـــر داد و گف ـــد خب جدی

در  اســـدیه  شـــهر  ســـطح  در  پیـــاده  عابـــر 
ــه در  ــد.رضا آدینـ ــام شـ ــر انجـ ــتقبال از مهـ اسـ
گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز افـــزود: عملیـــات 
ــع آب  ــای دفـ ــذاری و کانالهـ ــی جدولگـ اجرایـ
ســـطحی از محـــل اعتبـــارات بنـــد >و< تبصـــره 
6 قانـــون بودجـــه 96 در ســـایت مســـکن مهـــر 
ـــازی  ـــات زیرس ـــده و عملی ـــاز ش ـــدیه آغ شـــهر اس
شـــهید  مـــدارس  مقابـــل  خیابان هـــای 

ـــع در  ـــری واق ـــاه صاب ـــن و عالیش ـــدی روش احم
ــذاری  ــر پـــس از جدول گـ ــایت مســـکن مهـ سـ
ــور  ــه از حضـ ــود. وی در ادامـ ــی شـ ــام مـ انجـ
خـــود بـــه همـــراه اعضـــای شـــورای اســـامی 
ـــهرداری  ـــان ش ـــی از کارکن ـــدیه و جمع ـــهر اس ش
ـــر ســـر مـــزار شـــهدای گمنـــام خبـــر داد و گفـــت:  ب
ــازی و  ــزان بازسـ ــن عزیـ ــور ایـ ــد قبـ ــرر شـ مقـ

ــردد. ــازی گـ زیباسـ

داغ از دســـت دادن عزیـــزان ســـخت اســـت. ایـــن 
بـــار جـــاده هـــای درمیـــان در تصادفـــی دلخـــراش 
ـــن  ـــان خونی ـــر از هموطنانم ـــن ۵ نف ـــان باخت ـــا ج ب
ـــه  ـــن حادث ـــروز، در ای ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ـــد. ب ش
کـــه در کیلومتـــر ۸ اســـدیه - بیرجنـــد رخ داد، 
خـــودروی ســـواری پرایـــد کـــه از بیرجنـــد بـــه 
ســـمت اســـدیه در حـــال حرکـــت بـــود بـــه علـــت 
ـــون  ـــا کامی ـــپ ب ـــه چ ـــراف ب ـــی و انح ـــواب آلودگ خ
در حـــال حرکـــت در الیـــن مقابـــل برخـــورد کـــرد و 
ســـه تـــن از سرنشـــینان پرایـــد در صحنـــه فـــوت 
کردنـــد و راننـــده کامیـــون و 3 تـــن از سرنشـــینان 
پرایـــد بـــه بیمارســـتان منتقـــل شـــدند. در ادامـــه 
ـــر  ـــن دیگ ـــده 2 ت ـــات وارد ش ـــدت جراح ـــر ش ـــر اث ب
دنیـــا  از  بیمارســـتان  در  پرایـــد  سرنشـــینان  از 
ـــده  ـــا زن ـــاله از آنه ـــه س ـــدی س ـــا فرزن ـــد و تنه رفتن
مانـــد. ایـــن ســـانحه شـــاید از دیـــد برخـــی از مـــا 
خبـــری کوتـــاه باشـــد کـــه بـــا یـــک بـــار خوانـــدن 
ـــار  ـــف از کن ـــانه تاس ـــه نش ـــر ب ـــکان دادن س آن و ت
آن بـــه ســـادگی بگذریـــم امـــا بایـــد بدانیـــم اگـــر 
ــواده رقـــم  ــرای ایـــن خانـ ــه بـ ــروز ایـــن حادثـ امـ
ـــن  ـــرده همی ـــدای ناک ـــردا خ ـــت ف ـــن اس ـــورد ممک خ
ــه  ــگان بـ ــد. همـ ــا روی دهـ ــرای مـ ــت بـ سرگذشـ
ایـــن نکتـــه واقـــف انـــد کـــه وجـــود جـــاده هـــای 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــک معضلـ ــا باریـ ــه و بعضـ دوطرفـ
ــم و  ــا آن مواجهیـ ــتان بـ ــای اسـ ــر جاده هـ در اکثـ
ـــان بیشـــتر  ـــرزی درمی ـــن مســـاله در شهرســـتان م ای

ــود دارد.  نمـ
ـــال حاضـــر حـــدود ۶ ســـال از آغـــاز عملیـــات  در ح
بیرجنـــد   - اســـدیه  محـــور  ســـازی  دوبانـــده 
ـــازی  ـــر راه و شهرس ـــام مدی ـــه اع ـــا ب ـــذرد و بن می گ
شهرســـتان، آســـفالت ۱۴ کیلومتـــر مســـیر انجـــام 
ـــیر در  ـــی مس ـــط کش ـــم و خ ـــب عائ ـــا نص ـــده و ب ش
ـــد  ـــرداری خواه ـــره ب ـــه به ـــال ب ـــاه امس ـــن م ۲۲ بهم
ــن  ــه ذهـ ــا بـ ــه در اینجـ ــوالی کـ ــا سـ ــید. امـ رسـ
ـــدن  ـــی ش ـــت طوالن ـــه عل ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــی رس م
اجـــرای پـــروژه چـــه بـــوده و فرصـــت ســـوزی ها 
در اجـــرای آن چـــه معنایـــی دارد. پـــروژه ای کـــه 
ــی  ــی مـ ــئوالن متولـ ــکار و مسـ ــت پیمانـ ــا همـ بـ
توانســـت حداکثـــر در یـــک ســـال اجـــرا شـــود 
چـــرا بایـــد ســـال هـــا از زمـــان آغـــاز آن بگـــذرد و 
هـــر ســـاله شـــاهد از دســـت دادن جـــان یکـــی از 
عزیزانمـــان باشـــیم و خانـــواده ای داغـــدار شـــوند.

در گـــزارش شـــماره گذشـــته نشـــریه درمیـــان 
ــه  ــردم منطقـ ــا جمعـــی از مـ ــروز گفتگویـــی بـ امـ
داشـــتیم و مشـــکات جـــاده هـــای منطقـــه و 
درج کردیـــم.  را  مســـئوالن  از  خواسته هایشـــان 
در ایـــن شـــماره بـــا توجـــه بـــه رخـــداد اخیـــر در 
ــا جمعـــی از  ــا بـ ــدیم تـ ــرآن شـ ــدیه بـ ورودی اسـ
ــای  ــاده هـ ــت جـ ــوص وضعیـ ــئوالن در خصـ مسـ
ـــه  ـــه در حادث ـــور ک ـــور مذک ـــژه مح ـــه وی ـــتان ب شهرس
اخیـــر 5 تـــن از هموطنانمـــان در آن محـــور جـــان 
خـــود را از دســـت دادنـــد، گفتگویـــی داشـــته 
ــگان  ــن از جانباختـ ــه 3 تـ ــیم. در ایـــن حادثـ باشـ
دانـــش آمـــوز بودنـــد. مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش 
آمـــوز  دانـــش  پـــی درگذشـــت ۳  در  درمیـــان 
درمیانـــی در ســـانحه رانندگـــی پیـــام تســـلیتی 
ـــده  ـــر آم ـــران ف ـــام مه ـــی از پی ـــرد. در بخش ـــادر ک ص
اســـت: اینجانـــب بـــه نمایندگـــی از معلمـــان، 
مربیـــان و کارکنـــان ایـــن ضایعـــه اســـفبار را بـــه 
خانـــواده هـــای عـــزادار و بســـتگان دانش آمـــوزان 
بـــرای  و  نمـــوده  عـــرض  تســـلیت  صمیمانـــه 
مصدومیـــن حادثـــه شـــفای کامـــل و عاجـــل و 
ــان  ــد مّنـ ــات از خداونـ ــو درجـ ــگان علـ ــرای رفتـ بـ

ــم. ــی نمایـ ــئلت مـ مسـ

ضرب االجل دادستان 

دادســـتان مرکـــز اســـتان نیـــز اخیـــرا بـــه مقولـــه 
ــرد و  ــتان ورود کـ ــار در اسـ ــای مرگبـ ــادف هـ تصـ
ــد  ــای جدیـ ــمت هـ ــرداری از قسـ ــره بـ ــرای بهـ بـ

دوبانـــده ســـازی جـــاده هـــا در خراســـان جنوبـــی 
تـــا نیمـــه مهرمـــاه بـــه مدیـــران مربـــوط مهلـــت 
داده اســـت. مقـــدس می گویـــد: بارهـــا بـــه طـــور 
نامحســـوس از وضعیـــت جـــاده هـــای اســـتان 
ـــد  ـــه بای ـــئوالن مربوط ـــم مس ـــردم و دریافت ـــد ک بازدی
ـــریع  ـــار و تس ـــذب اعتب ـــرای ج ـــی ب ـــاش مضاعف ت
ــند. وی  ــته باشـ ــا داشـ ــازی جاده هـ ــده سـ دو بانـ
ــی و  ــورت کتبـ ــه صـ ــا بـ ــد: بارهـ ــی کنـ ــد مـ تاکیـ
ـــر جـــاده ســـازی  ـــل در ام ـــران دخی ـــه مدی شـــفاهی ب
ـــا  ـــادف ه و حمـــل و نقـــل نســـبت بـــه وقـــوع تص
هشـــدار داده ایـــم امـــا بـــاز هـــم خبرهـــای تلـــخ 
و دردناکـــی از جـــاده هـــای اســـتان مخابـــره مـــی 
شـــود. دادســـتان مرکـــز اســـتان بـــا بیـــان اینکـــه 
وظیفـــه قانونـــی دادســـتانی پیگیـــری الزم بـــرای 
احقـــاق حقـــوق عامـــه مـــردم اســـت، مـــی گویـــد: 
ــع  ــرای رفـ ــدارهای الزم بـ ــه هشـ ــر ارائـ ــاوه بـ عـ
نواقـــص جـــاده ای، بـــه منظـــور بهـــره بـــرداری از 
ـــه  ـــا نیم ـــازی ت ـــده س ـــد دو بان ـــای جدی ـــمت ه قس
ـــت داده شـــد  ـــران مربوطـــه مهل ـــه مدی اول مهرمـــاه ب
و اگـــر تصادفـــی در جـــاده ای رخ دهـــد کـــه بانـــد 
ـــی  ـــرداری م ـــره ب ـــاده به ـــده و آم ـــداث ش دوم آن اح
ــه  ــور اداره مربوطـ ــگاری و قصـ ــهل انـ ــد و سـ باشـ

محـــرز شـــود مدیـــران را احضـــار خواهـــم کـــرد. 

تردد مسئوالن در جاده ها استمرار یابد تا عمق 

فاجعه را درک کنند

امـــام جمعـــه شهرســـتان درمیـــان در گفتگـــو 
ــه  ــیدگی بـ ــد: رسـ ــی گویـ ــروز مـ ــان امـ ــا درمیـ بـ
وضعیـــت جـــاده هـــای شهرســـتان بعـــد از امـــور آب 
ـــام  ـــت االس ـــرار دارد. حج ـــت ق ـــتغال در اولوی و اش
ـــد در  ـــت و آم ـــه رف ـــاره ب ـــا اش ـــینی ب ـــا حس علیرض
ـــد:  ـــتان می افزای ـــای اس ـــتان ه ـــای شهرس ـــاده ه ج
بـــه نظـــر مـــن وضعیـــت جـــاده هـــای درمیـــان از 
همـــه شهرســـتان هـــای اســـتان بدتـــر اســـت. وی 
ــردد از  ــا تـ ــابق بـ ــتاندار سـ ــه اسـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
ـــه  مســـیر قایـــن متوجـــه وضعیـــت موجـــود شـــد و ب
آن محـــور تمرکـــز کـــرد و در حـــال حاضـــر گردنـــه 
ـــرفت  ـــن پیش ـــد- قای ـــیر بیرجن ـــاهی و مس ـــن ش ثم
ـــور  ـــئولین از مح ـــر مس ـــد: اگ ـــی گوی ـــت، م ـــرده اس ک
ــع  ــد آن موقـ ــهر برونـ ــن شـ ــه آریـ ــاد بـ منصورآبـ
ـــاده  ـــن ج ـــرای ای ـــد ب ـــه بای ـــد ک ـــی کنن ـــاس م احس
ــم  ــای کـ ــه ترددهـ ــاره بـ ــا اشـ ــرد. وی بـ کاری کـ
ــح  ــتان تصریـ ــای شهرسـ ــاده هـ ــئوالن در جـ مسـ
ــی  ــبت هایـ ــط در مناسـ ــا فقـ ــد: ترددهـ ــی کنـ مـ
ماننـــد هفتـــه دولـــت صـــورت مـــی گیـــرد، اگـــر 
ــزه  ــع انگیـ ــد آن موقـ ــاد باشـ ــا زیـ ــت و آمدهـ رفـ
پیـــدا می کننـــد و عمـــق فاجعـــه را درک خواهنـــد 
ـــتمرار  ـــئوالن اس ـــد مس ـــت و آم ـــون رف ـــا چ ـــرد ام ک
نـــدارد بـــا مـــرور زمـــان توجـــه بـــه ایـــن محورهـــا 

بـــه فراموشـــی ســـپرده مـــی شـــود. 

اجرای پروژه دو بانده سازی اسدیه – بیرجند 

فرسایشی شده است 

امـــام جمعـــه درمیـــان بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت 
ورودی شـــهر اســـدیه مـــی افزایـــد: طـــی ســـه 
ـــته ام  ـــئولیت داش ـــه مس ـــن منطق ـــه در ای ـــالی ک س
پـــروژه دوبانـــده ســـازی محـــور اســـدیه- بیرجنـــد 
بـــه طـــول 15 کیلومتـــر در حـــال انجـــام اســـت و 
ــده و  ــی شـ ــی و فرسایشـ ــان طوالنـ ــرور زمـ ــا مـ بـ
هزینـــه هـــای دولـــت را بـــاال مـــی بـــرد و طرحـــی 
کـــه مـــی توانســـت طـــی 6 مـــاه و نهایـــت یـــک 
ســـال بـــه اتمـــام برســـد بعـــد از گذشـــت حـــدود 
5 ســـال هنـــوز بـــه بهـــره بـــرداری نرســـیده اســـت 
ـــده  ـــر ش ـــد براب ـــل چن ـــرای آن حداق ـــه اج ـــذا هزین ل

اســـت. 

پروژه منصورآباد به آرین شهر از سال 90 راکد 

مانده است 

مـــی  همچنیـــن  حســـینی  االســـام  حجـــت 

ـــه  ـــاد ب ـــور آب ـــور منص ـــازی مح ـــور زیرس ـــد: ام گوی
ــردد  ــی گـ ــه 80 برمـ ــر دهـ ــه اواخـ ــهر بـ آرین شـ
کـــه تعریـــض پـــل انجـــام شـــده ولـــی پـــروژه از 
ســـال 90 راکـــد مانـــده اســـت. وی تصریـــح مـــی 
کنـــد: جـــان مـــردم در خطـــر اســـت. ایـــن محـــور 
ـــام  ـــازی انج ـــادی دارد و زیرس ـــای زی ـــت اندازه دس
ـــب  ـــال تخری ـــاران در ح ـــاد و ب ـــر ب ـــم براث ـــده ه ش

ـــاده  ـــم ج ـــار ترمی ـــک ب ـــه ی ـــاره ب ـــا اش ـــت. وی ب اس
ـــر  ـــود اگ ـــت موج ـــا وضعی ـــد: ب ـــال 90 می گوی از س
جـــاده خاکـــی بـــود ایمنـــی آن از زمـــان کنونـــی 
ـــم  ـــی کنی ـــوت م ـــئوالن دع ـــذا از مس ـــود ل ـــتر ب بیش
ــور  ــا را دارد از محـ ــن ادعـ ــاف ایـ ــس خـ ــر کـ هـ
منصـــور آبـــاد بـــه آرین شـــهر عبـــور و مســـیر را از 
ـــر  ـــای دیگ ـــا محوره ـــد و قطع ـــاهده کن ـــک مش نزدی

شهرســـتان هـــم وضعیـــت بهتـــری نـــدارد. 

محور اسدیه- تخته جان طی کار جهادی 

آسفالت شد 

ـــدیه-تخته جان  ـــور اس ـــد: مح ـــی کن ـــح م وی تصری
ـــریع  ـــادی و س ـــک کار جه ـــی ی ـــک ط ـــمت گزی از س
ـــدار و اداره راه و  ـــت فرمان ـــا هم ـــته ب ـــال گذش در س
شهرســـازی آســـفالت شـــد و فاصلـــه تخته جـــان 
بـــه مرکـــز شهرســـتان را 40 کیلومتـــر کاهـــش 
داده اســـت و محـــور اسدیه-دســـتگرد هـــم اخیـــرا 

آســـفالت خوبـــی انجـــام شـــده اســـت. 

اجرای ضربتی دو بانده شدن اسدیه – بیرجند 

وی تاکیـــد مـــی کنـــد: آنچـــه در اولویـــت اول 
ـــت  ـــتر اس ـــی آن بیش ـــار ترافیک ـــوده و ب ـــتان ب شهرس
15 کیلومتـــر بانـــد دوم محـــور اســـدیه–بیرجند 
ــروژه را  ــی پـ ــرای ضربتـ ــای اجـ ــه تقاضـ ــت کـ اسـ
ـــای  ـــر از محوره ـــی دیگ ـــد: یک ـــی گوی ـــم. وی م داری
حادثه خیـــز شهرســـتان، روســـتای گســـک اســـت 
ـــکل  ـــاده مش ـــر پی ـــذر عاب ـــک زیرگ ـــداث ی ـــا اح ـــه ب ک
ــه  ــه ادامـ ــن رابطـ ــود. وی در ایـ ــی شـ ــل مـ آن حـ
می دهـــد: در یـــک نقطـــه خـــاص تاکنـــون 4 نفـــر 
ــه  ــا توجـ ــد و بـ ــت داده انـ ــود را از دسـ ــان خـ جـ
ــذرد  ــی گـ ــتا مـ ــط روسـ ــاده از وسـ ــه جـ ــه اینکـ بـ
ــور  ــرای عبـ ــه بـ ــتفاده از بلوکـ ــا اسـ ــوان بـ ــی تـ مـ
ـــن  ـــرد. وی همچنی ـــداث ک ـــذر اح ـــک زیرگ ـــردم ی م
بـــا اشـــاره بـــه تـــردد در ســـطح شـــهر بـــا حضـــور 
ــی  ــال مـ ــت امسـ ــه دولـ ــل از هفتـ ــدار قبـ فرمانـ
گویـــد:  فرمانـــدار هنـــگام عبـــور از ورودی اســـدیه 
اعـــام کـــرد گریـــد جاده هـــای دو بانـــده، افتتـــاح 
ـــر  ـــه فج ـــل از ده ـــا قب ـــت و ت ـــر اس ـــور وزی ـــا حض ب
ــه  ــر در دهـ ــور وزیـ ــا حضـ ــود و بـ ــی شـ ــاده مـ آمـ
ـــه  ـــردم توصی ـــه م ـــاح خواهـــد شـــد. وی ب فجـــر افتت
ـــد  ـــت بع ـــب، اول وق ـــگام ش ـــای هن ـــرد: در تردده ک
از طلـــوع آفتـــاب و حوالـــی غـــروب بـــا احتیـــاط 

عبـــور کننـــد. 

جاده های درمیان استاندارد نیست 

اســـتانداری  شـــهری  امـــور  اســـبق  مدیـــر 
ـــروز  ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــز در گفتگ ـــان جنوبی نی خراس
ـــان  ـــتان درمی ـــای شهرس ـــاده ه ـــام ج ـــد: تم می گوی
دو طرفـــه اســـت و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه یکـــی از 
شهرســـتان هـــای بـــزرگ و پـــر جمعیـــت اســـتان 
ـــاد  ـــی آب ـــتان حاج ـــه شهرس ـــی ب ـــد و حت ـــی باش م
زیرکـــوه و خـــواف هـــم ارتبـــاط دارد بایـــد توجـــه 
ـــه شـــود چـــرا  ـــن جـــاده هـــای منطق ـــه ای ـــژه ای ب وی
ـــطح  ـــوادث در س ـــاهد ح ـــوده و ش ـــتاندارد نب ـــه اس ک
منطقـــه هســـتیم. اردشـــیر مالکـــی تصریـــح مـــی 
کنـــد: اســـتان خراســـان جنوبـــی از نظـــر داشـــتن 
راههـــای یـــک طرفـــه در ردیـــف هـــای آخـــر 
کشـــوری قـــرار دارد و شهرســـتان درمیـــان نســـبت 
ـــاده  ـــر ج ـــتان از نظ ـــای اس ـــتان ه ـــایر شهرس ـــه س ب
هـــای یـــک طرفـــه محـــروم تـــر اســـت و نیازمنـــد 

رســـیدگی بیشـــتر مســـئوالن مـــی باشـــد. 

1200تن آسفالت جهت لكه گیري راههاي 

آسفالته

ـــاده ای  ـــل ج ـــل و نق ـــداری و حم ـــئول اداره راه مس
ـــروز  ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــان در گفتگ ـــتان درمی شهرس
لكه گيـــري  امســـال  ابتـــداي  از  مـــی گویـــد: 
راههـــای  تراشـــي  مـــوج  آســـفالته،  راههـــاي 
روســـتايي، تنقيـــه پلهـــا، تعميـــرات ابنيـــه فنـــي، 
نصـــب عائـــم تاسيســـاتي، بازديـــد و گشـــت 
روزانـــه از حريـــم درخصـــوص ممانعـــت از تجـــاوز 
بـــه حريـــم راه، باربـــرداري از نقـــاط حادثـــه خيـــز، 
رنـــگ آميـــزي نيوجرســـي و قرنيـــز پلهـــا جهـــت 
آشكارســـازي و ايمنـــي و ايجـــاد ســـرعتگير در 

ــده اســـت. ــام شـ ــاي فرعـــي انجـ راههـ
ـــارات  ـــدی اعتب ـــش 49درص ـــر از افزاي ـــی ف ـــی نایب عل
ـــد: از ابتـــداي  ـــر مـــی دهـــد و مـــی افزای ســـال 96 خب
ــت  ــفالت جهـ ــن آسـ ــه 1200تـ ــك بـ ــال نزديـ امسـ
ــه  ــورت گرفتـ ــفالته صـ ــاي آسـ ــري راههـ ــه گيـ لكـ
و اولويـــت راههـــاي اصلـــي و فرعـــي و روســـتايي 
راههـــاي  در  مصـــرف  بیشـــترين  و  مي باشـــد 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــد. وی ب ـــي باش ـــتايي م ـــفالته روس آس
افزایـــش 200 درصـــدی مصـــرف آســـفالت جهـــت 
لكـــه گيـــري نســـبت بـــه ســـال قبـــل ادامـــه مـــی 
ــا و  ــت نمـ ــب جهـ ــدد نصـ ــداد 350 عـ ــد: تعـ دهـ
مســـير نمـــا و تعـــداد 380 عـــدد نصـــب تابلـــوی 
اخبـــاري، تعـــداد 4 عـــدد نصـــب چـــراغ چشـــمك 
زن خورشـــيدي، نصـــب 120متـــر طـــول گاردريـــل، 
رنـــگ آميـــزي 2000 عـــدد نيوجرســـي و 200 عـــدد 
قرنيـــز پـــل در محورهـــاي اصلـــي و فرعـــي انجـــام 
ـــزي  ـــگ آمي ـــاحت رن ـــع مس ـــر مرب ـــده و 3700مت ش
ــي  ــد: تمامـ ــی کنـ ــح مـ ــت. وی تصریـ ــوده اسـ بـ
ـــي كـــه نيوجرســـي داشـــتند رنـــگ شـــده  تقاطـــع هاي
ـــاد،  ـــه منصورآب ـــدار خان ـــاد، راه ـــه شـــامل منصورآب ک
ســـه  راهـــی تختـــه جـــان، بلـــوار ورودي اســـديه، 
تقاطـــع كاتـــه مـــا، گســـک، هنـــدواالن، نوغـــاب 
و نـــوزاد، روســـتاي درميـــان و تقاطـــع دادران و 

جاجنـــگ و اشـــك مـــی باشـــد.
وی مجمـــوع جـــاده هـــاي آســـفالته و خاكـــي 
ـــفالته  ـــر، راه آس ـــان را 1005 كيلومت ـــتان درمی شهرس
ـــام  ـــر اع ـــي را 392 كيلومت ـــر و راه خاك 613 كيلومت
ـــداري  ـــاي نگه ـــه فعاليته ـــاره ب ـــا اش ـــد و ب ـــی کن م
راههـــا مـــی گویـــد: هـــم اكنـــون تنقيـــه پل هـــا، 
رنگ آميـــزي قرنيـــز پـــل هـــا، اصـــاح شـــيب 
شـــيرواني و باربـــرداري قـــوس هـــاي محـــور 
ــغ  ــفالته ، تيـ ــاي آسـ ــري راههـ ــتان، لكه گيـ قهسـ
ـــه و آمـــاده كـــردن نمـــك  ـــي راههـــاي خاكـــي، تهي زن

و شـــن جهـــت زمســـتان انجـــام مـــی شـــود.

آغاز روکش آسفالت گرم به طول 9 کیلومتر 

محور اصلي اسدیه به بیرجند

ـــرا و  ـــت اج ـــاي در دس ـــروژه ه ـــه پ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــان ســـال انجـــام خواهـــد  ـــا پاي ـــه ت ـــي ك ـــه هاي برنام
شـــد، ادامـــه مـــی دهـــد: روكـــش آســـفالت گـــرم 
بـــه طـــول 9 كيلومتـــر محـــور اصلـــي اســـديه بـــه 
بيرجنـــد داريـــم كـــه از 10 مهرمـــاه جـــاری شـــروع 

ـــود. ـــي ش م
ــيل  ــون فوكسـ ــم اكنـ ــد: هـ ــی کنـ ــوان مـ وی عنـ
راههـــاي آســـفالته داريـــم كـــه شـــامل محـــور 
اســـديه بـــه بيرجنـــد، محـــور مـــرز، محـــور اســـديه 
ـــوع 100  ـــس در مجم ـــه طب ـــديه ب ـــه واس ـــه سربيش ب
ـــروي  ـــد: احـــداث 3 آب ـــی گوی ـــر اســـت.وی م كيلومت
ـــه  ـــم ك ـــه دســـتگرد داري ـــس ب ـــه اي در محـــور طب لول
ـــی  ـــود. وی م ـــي ش ـــاده م ـــب ج ـــث تخري ـــيل باع س
ـــاي  ـــم 3 آبنم ـــع مســـك، ترمي ـــذر تقاط ـــد: زيرگ افزای
محـــور دفـــت آبـــاد، تعريـــض و بارريـــزي ورودي 
ــداث و  ــي، احـ ــدوده راه فرعـ ــهر طبـــس در محـ شـ
ســـاخت بريـــد بـــراي 3 پـــل بـــزرگ شهرســـتان و 
ـــد محـــور قهســـتان  ـــچ هـــاي تن ـــرداري پي ـــه بارب ادام
ـــود. ـــی ش ـــام م ـــان انج ـــه ج ـــي تخت ـــه راه ـــه س ب

وی بـــا اشـــاره بـــه فعاليـــت هـــاي شـــاخص 
ــش 9  ــد: روكـ ــی دهـ ــه مـ ــدام ادامـ ــت اقـ در دسـ
ـــه بيرجنـــد، ايمـــن ســـازي  كيلومتـــر محـــور اســـديه ب
ــه  ــه سـ ــتان بـ ــور قهسـ ــاك محـ ــاي خطرنـ پيچ هـ
راهـــي تختـــه جـــان و فوكســـيل 100 كيلومتـــر راه 
ـــد. ـــی باش ـــا م ـــت ه ـــن فعالی ـــه ای ـــفالته از جمل آس

ـــوص  ـــا در خص ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س وی در پاســـخ ب
ـــد: از  ـــی گوی ـــديه م ـــه اس ـــس ب ـــاده طب ـــفالت ج آس
ـــك اســـت در  ـــت ي ـــور اولوي ـــه محـــور مذك ـــي ك آنجائ
ع  ـــر ـــار در اس ـــذب اعتب ـــورت ج ـــش در ص ـــث روك بح

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــت انج وق

رفع موانع دید 10 پیچ خطرناک محور قهستان

 به سه راهی تخته جان

نایبـــی فـــر همچنیـــن در خصـــوص اقدامـــات 
صـــورت گرفتـــه بـــرای رفـــع نقـــاط حادثـــه خيـــز 
شهرســـتان مـــی گویـــد: نزديـــك بـــه يـــك ســـال 
ــا  ــراه بـ ــدوزر155 همـ ــا دو بلـ ــن اداره بـ ــت ايـ اسـ
ماشـــين آالت راهـــداري در محـــور قهســـتان – 
ــاك  ــچ خطرنـ ــوده و در10 پيـ ــغول بـ ــوه مشـ زيركـ
ــان  ــه جـ ــي تختـ ــه راهـ ــه سـ ــتان بـ ــور قهسـ محـ
موانـــع ديـــد را رفـــع نمـــوده بـــه طـــوري كـــه تاكنـــون 
نزديـــك بـــه 35000 متـــر مكعـــب ترانشـــه برداشـــت و 
ـــزي شـــده اســـت. ـــت شـــيب شـــيرواني راه بارري جه

ـــز در  ـــه خي ـــاط حادث ـــر از نق ـــد: تصاوي ـــی افزای وی م
ــتايي  ــاي روسـ ــان و راههـ ــور راه اصلـــي درميـ محـ
ـــا اداره  ـــار ب برداشـــت شـــده و جهـــت تخصيـــص اعتب

كل مكاتبـــه شـــده اســـت.
ـــوص  ـــا در خص ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س وی در پاســـخ ب
ـــه  ـــاس ب ـــور دره عب ـــز مح ـــه خي ـــه حادث ـــع 4 نقط رف
بيدســـك اعـــام مـــی کنـــد: در حـــال حاضـــر ايـــن 
اداره در محـــور فرعـــي قهســـتان بـــه ســـه راهي 
ــه  ــت و الزم بـ ــكار اسـ ــغول بـ ــان مشـ ــه جـ تختـ
توضيـــح اســـت كـــه حـــذف نقـــاط پرتصـــادف 
ــتاد  ــه سـ ــردد و مصوبـ ــت راه و تـ ــاس اولويـ براسـ
ـــاط  ـــورد نق ـــه ان شـــاءا... در م ـــي باشـــد ك ـــزی م مرک
ـــن  ـــب و تامی ـــورت تصوی ـــا در ص ـــادف محوره پرتص

اعتبـــار اقـــدام الزم انجـــام خواهـــد شـــد.
وی همچنیـــن در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار مـــا 
در خصـــوص وظیفـــه اداره راهـــداری و حمـــل و 
ـــروژه  ـــریعتر پ ـــه س ـــرای هرچ ـــاده ای در اج ـــل ج نق
ــن  ــت: ایـ ــاد گفـ ــه منصورآبـ ــدیه بـ ــد دوم اسـ بانـ
ـــی  ـــط کش ـــفالت، خ ـــی )آس ـــل نهای ـــا تکمی ـــروژه ت پ
ــت و  ــازی اسـ ــف راه و شهرسـ ــم( در وظایـ و عائـ
ـــل گرفتـــن  ـــل کامـــل و تحوی راهـــداری منتظـــر تکمی

می باشـــد.
نایبـــی فـــر ادامـــه مـــی دهـــد: در صحبتـــی کـــه 
بـــا مهنـــدس جعفـــری مدیـــرکل راه و شهرســـازی 
اســـتان داشـــتم قـــرار شـــد ایـــن پـــروژه را زودتـــر 
ـــل  ـــاده اســـت تکمی ـــه آم ـــداری ک اجـــرا نمـــوده و مق

کننـــد.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال خبرنـــگار مـــا کـــه 
در تکمیـــل بانـــد دوم محـــور مذکـــور تنهـــا نصـــب 
عائـــم و خـــط کشـــی باقـــی مانـــده و آیـــا ایـــن نـــوع 
فعالیـــت هـــا از وظایـــف اداره راهـــداری و حمـــل 
و نقـــل جـــاده ای نمـــی باشـــد، مـــی گویـــد: بـــر 
ـــکار  ـــازی پیمان ـــروژه راهس ـــر پ ـــون در ه ـــاس قان اس
آن ملـــزم بـــه نصـــب عائـــم و خط کشـــی اســـت 
ــا  ــه پیمانـــکاران تـ ــروژه داریـــم کـ ــد پـ ــا چنـ و مـ

مرحلـــه نهایـــی پـــروژه را انجـــام داده انـــد.

اجرای باند دوم اسدیه – بیرجند در اختیار 

پیمانكار 

ــز  ــر راه و شهرســـازی شهرســـتان درمیـــان نیـ مدیـ
ــا در خصـــوص  ــوال خبرنـــگار مـ در پاســـخ بـــه سـ
تعلـــل در افتتـــاح بانـــد دوم محـــور اســـدیه – 
بیرجنـــد مـــی گویـــد: در برخـــی از پـــروژه راه هـــا 
ـــی  ـــود و در بعض ـــی ش ـــته م ـــرارداد بس ـــم ق ـــا عائ ب
دیگـــر نیـــز نصـــب عائـــم در تعهـــد راهـــداری 
ـــاد  ـــدیه - منصورآب ـــد دوم اس ـــورد بان ـــت و در م اس
ـــه در  ـــانی در ادام ـــاهرخ رخش ـــکار است.ش ـــا پیمان ب
ـــرب  ـــه ض ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب پاس
االجـــل دادســـتان در بهـــره بـــرداری پـــروژه هـــای 
دوبانـــده اســـتان تـــا نیمـــه اول مهرمـــاه چـــه 
اقدامـــی انجـــام خواهـــد شـــد، اعـــام مـــی کنـــد: 
ـــب  ـــاد نص ـــدیه – منصورآب ـــد دوم اس ـــرای بان در اج
ــه  ــت و در دهـ ــده اسـ ــی مانـ ــط کشـ ــم و خـ عائـ
فجـــر بـــه بهـــره بـــرداری خواهـــد رســـید.وی مـــی 
ـــا اداره  ـــروژه را ب ـــرارداد پ ـــکار ق ـــون پیمان ـــد: چ افزای
کل راه و شهرســـازی اســـتان بســـته اســـت زمـــان 
ـــرای  ـــد و اج ـــی کن ـــخص م ـــاح را اداره کل مش افتت
ـــت  ـــه مداوم ـــتگی ب ـــز بس ـــروژه نی ـــد پ ـــر از موع زودت
ـــئوالن  ـــت مس ـــد اس ـــارات دارد.امی ـــت اعتب در پرداخ
قبـــل از وقـــوع حادثـــه تلـــخ دیگـــری در جـــاده هـــای 
شهرســـتان درمیـــان دســـت بـــه اقـــدام عاجـــل بزننـــد 
ـــان  ـــای درمی ـــاده ه ـــری ج ـــن دیگ ـــون هموط ـــا خ ت
را رنگیـــن نکنـــد. فرصـــت ســـوزی کافـــی اســـت 

اقـــدام کنیـــد. 

درمیان امروز - دهقانی

وضعیت اورژانســی راه های درمیان

فرصت سوزی مسئوالن
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چک بهتر است یا سفته؟

بســـیاری از مـــردم مـــی پرســـند بـــرای دریافـــت ضمانـــت کاری یـــا پرداخـــت وجـــه از 
بدهـــکار ، از وی چـــه وثیقـــه ای دریافـــت نماییـــم آیـــا چـــک بهتـــر مـــی باشـــد یـــا 
ســـفته مضافـــًا بـــه اینکـــه طـــی اصاحیـــه کـــه ســـال 82 بـــه قانـــون چـــک زده شـــد، 
ـــاده 13  ـــی را در م ـــا و امان ـــفید امض ـــروط ، س ـــی ، مش ـــده دار ، تضمین ـــای وع ـــه چکه کلی
ـــن  ـــذا مهمتری ـــود ل ـــارج نم ـــری خ ـــف کیف ـــته و از وص ـــی دانس ـــورت حقوق ـــه ص ـــود ب خ
امتیـــاز چـــک کـــه کیفـــری بـــوده از دســـت رفتـــه امـــا بـــرای اینکـــه بتوانیـــم ایـــن دو 
را مقایســـه کنیـــم بهتـــر اســـت روش وصـــول وجـــه در هـــر دو را شناســـایی و ســـپس 

نتیجـــه گیـــری نماییـــم.

روش وصول وجه سفته 

ـــود و  ـــه نم ـــفته مراجع ـــت س ـــه اداره واخواس ـــد ب ـــدا بای ـــفته ابت ـــه س ـــول وج ـــرای وص  ب
فرمـــی بـــه اســـم واخواســـتنامه را از همـــان اداره تهیـــه و جاهـــای خالـــی منـــدرج در 
ـــفته  ـــپس 2% ارزش س ـــم . س ـــل نمایی ـــود در اداره تکمی ـــه موج ـــرم نمون ـــق ف آن را مطاب
بابـــت هزینـــه واخواســـت بایـــد تمبـــر زده شـــود . بـــه عنـــوان مثـــال ســـفته ای کـــه 
1/000/000/000 ریـــال اســـت بایـــد 2/000/000 ریـــال تمبـــر زده شـــود و فیـــش واریـــزی 

بانـــک ، بـــه اداره واخواســـت داده شـــود .
ـــا  ـــفته ت ـــده س ـــد ش ـــد و قی ـــی باش ـــدد م ـــود دارای ع ـــپ خ ـــمت چ ـــه س ـــفته در گوش  س
ـــًا 50/000/000  ـــده فع ـــاپ ش ـــه چ ـــن وج ـــد و باالتری ـــی باش ـــال م ـــدار ری ـــان مق ـــغ ف مبل
ریـــال اســـت بنابرایـــن چنانچـــه کســـی 2/000/000/000 طلـــب داشـــته باشـــد بایـــد 40 
بـــرگ ســـفته را پـــر کنـــد و همیـــن باعـــث مـــی شـــود هنـــگام واخواســـت ســـفته ، 
زمـــان تکمیـــل فـــرم را 4 برابـــر کنـــد حـــال هـــر چـــه قـــدر عـــدد باالتـــر باشـــد تعـــداد 
ــاز بـــرای تکمیـــل واخواســـتنامه بیشـــتر  ــاز و زمـــان مـــورد نیـ ســـفته های مـــورد نیـ
ـــزاف  ـــه گ ـــب بدهـــکار هـــم مســـتلزم صـــرف هزین ـــه ســـفته از جان ـــرای تهی خواهـــد شـــد. ب
ـــد  ـــرای خری ـــتری ب ـــزان بیش ـــد می ـــر باش ـــفته باالت ـــدر ارزش س ـــه ق ـــر چ ـــرا ه ـــد زی می باش
ـــفته  ـــان ارزش س ـــون توم ـــک میلی ـــر ی ـــر ه ـــال حاض ـــود. در ح ـــت نم ـــد پرداخ ـــفته بای س
ـــا  ـــن 40 روز ت ـــفته بی ـــت س ـــد از واخواس ـــود. بع ـــی ش ـــداری م ـــان خری ـــزار توم ـــغ 3 ه مبل
ـــت  ـــط اداره واخواس ـــا توس ـــتنامه ه ـــا و واخواس ـــفته ه ـــه س ـــت ک ـــت الزم اس ـــاه وق دوم
ـــود  ـــودت ش ـــده آن ع ـــاغ ش ـــخه اب ـــود و نس ـــاغ ش ـــد ( اب ـــا ) متعه ـــده آنه ـــادر کنن ـــه ص ب

ـــردد. ـــم گ ـــی فراه ـــم حقوق ـــه محاک ـــت ب ـــق دادخواس ـــه از طری ـــه وج ـــکان مطالب ـــا ام ت
ـــه داد  ـــه وج ـــت مطالب ـــه و دادخواس ـــه دادگاه مراجع ـــوان ب ـــی ت ـــه م ـــن مرحل ـــد از ای بع
ـــی  ـــر دادرس ـــغ 3% تمب ـــت مبل ـــان اس ـــته خواه ـــه خواس ـــفته ک ـــزان ارزش س ـــه می ـــه ب ک
ـــال  ـــد 45/000/000 ری ـــفته بای ـــال س ـــرای1/500/000/000 ری ـــًا ب ـــذا مث ـــود ل ـــال ش ـــد ابط بای
ــی  ــر دادرسـ ــود بنابرایـــن 2% بابـــت واخواســـت و 3% تمبـ ــال نمـ ــی ابطـ ــر دادرسـ تمبـ
خـــودش رقمـــی گـــزاف خواهـــد بـــود . ) 5% اصـــل وجـــه (ســـفته را نمـــی تـــوان بـــه 
ـــق  ـــط از طری ـــط و فق ـــه فق ـــن اینک ـــود ضم ـــکایت نم ـــری ش ـــای دیگ ـــر از دادگاه در ج غی
حقوقـــی می تـــوان پیگیـــری کـــرد والغیـــر . دادرســـی هـــم طبـــق روال امـــروزه بســـیار 

ـــش مـــی رود . ـــی پی کنـــد و طوالن

روش وصول وجه چک

ـــتم  ـــر سیس ـــرد اگ ـــه ک ـــل مراجع ـــعبه عام ـــه ش ـــد ب ـــدا بای ـــک ابت ـــه چ ـــول وج ـــرای وص ب
ـــوان  ـــی ت ـــتند م ـــک هس ـــان بان ـــعبات هم ـــزو ش ـــه ج ـــعبه ای ک ـــر ش ـــد از ه ـــتاب باش ش
ـــدی  ـــرا متص ـــت زی ـــه نیس ـــت نام ـــه واخواس ـــردن برگ ـــه پرک ـــازی ب ـــود و نی ـــتفاده نم اس
ــوده و  ــک نمـ ــت زدن چـ ــه برگشـ ــدام بـ ــوص ، اقـ ــرم مخصـ ــق فـ ــه طبـ ــه مربوطـ باجـ
گواهینامـــه عـــدم پرداخـــت وجـــه چـــک بـــه انضمـــام الشـــه چـــک برگشـــتی را بـــه 
ـــه  ـــت در حالیک ـــاز نیس ـــه ای نی ـــه هزین ـــذا هیچگون ـــد . ل ـــی نمای ـــلیم م ـــده آن تس دارن

بـــرای ســـفته 2% هزینـــه واخواســـت نیـــاز بـــود.
ـــه  ـــد ک ـــی افت ـــت م ـــدر در زحم ـــده اینق ـــادر کنن ـــه ص ـــذا ن ـــت ل ـــغ نیس ـــک ، دارای مبل چ
ـــرم  ـــل ف ـــت تکمی ـــه زحم ـــن هم ـــده ای ـــه دارن ـــد ن ـــداری کن ـــفته خری ـــی س ـــداد باالی تع
ـــاز،  ـــورد نی ـــزان م ـــر می ـــه ه ـــوان ب ـــی ت ـــک م ـــرگ چ ـــک ب ـــرا در ی ـــتنامه را دارد زی واخواس
ـــد  ـــاد خواه ـــر دو ایج ـــت ه ـــه و وق ـــی در هزین ـــه جوی ـــیار صرف ـــذا بس ـــت ل ـــغ را نوش مبل
شـــد .واخواســـت چـــک همـــان لحظـــه توســـط متصـــدی شـــعبه انجـــام مـــی شـــود و 
نیـــازی بـــه ابـــاغ آن بـــه متعهـــد ) دارنـــده حســـاب جـــاری ( نیســـت کـــه اصطاحـــًا 
ـــاز  ـــاه نی ـــا 2 م ـــن 40 روز ت ـــفته بی ـــا س ـــود . ام ـــی ش ـــه م ـــت گفت ـــدم پرداخ ـــه ع گواهینام
ـــه  ـــفته ب ـــد س ـــی همانن ـــه دادرس ـــرای هزین ـــتنامه دارد .ب ـــاغ واخواس ـــرای اب ـــان ب ـــه زم ب
ـــت  ـــه داش ـــد توج ـــا بای ـــود ام ـــاق نم ـــی الص ـــر دادرس ـــد 3% تمب ـــک بای ـــزان ارزش چ می
ـــت،  ـــی پرداخ ـــد م ـــفته بای ـــد س ـــرای خری ـــده ب ـــادر کنن ـــه ص ـــی ک ـــه گزاف ـــر از هزین ـــه غی ک
ـــًاً %5  ـــی جمع ـــر دادرس ـــا 3% تمب ـــه ب ـــی داد ک ـــت م ـــر واخواس ـــد 2% تمب ـــم بای ـــده ه دارن
مـــی شـــد امـــا در چـــک، نهایتـــًا همـــان 3 % مـــی باشـــد .چـــک را بســـته بـــه شـــرایط 
ـــداز اداره اجـــرای اســـناد رســـمی،  ـــان انداخـــت کـــه عبارتن ـــه جری ـــوان در 3 مرجـــع ب مـــی ت
ـــا  ـــه شـــد، ســـفته تنه ـــی کـــه همـــان طـــور کـــه گفت دادســـرا و دادگاههـــای حقوقـــی؛ در حال

ـــت. ـــری اس ـــل پیگی ـــی قاب ـــای حقوق در دادگاه

نکته حقوقی

هشدارهایي  به مناسبت بازگشایي مدارس 
* از سرويس هاي داراي مجوز استفاده نماييد.

ـــش  ـــردد دان ـــير ت ـــه در مس ـــيكلت( ك ـــه )خودرو-موتورس ـــائط نقلي ـــاک وس ـــماره پ * ش
ـــدام  ـــا اق ـــام ت ـــس 110 اع ـــه پلي ـــن ب ـــيله تلف ـــد را بوس ـــي کنن ـــاد مزاحمـــت م ـــوزان ايج آم

ـــرد . ـــورت گي ـــوص ص ـــن خص ـــي در اي قانون
ـــد از مســـيرهاي مجـــاز و خـــط كشـــي  ـــوزان باي ـــش آم ـــدارس، دان ـــي م ـــان تعطيل * در زم

ـــد. ـــور كنن ـــان عب ـــرض خياب شـــده و از ع
* چنانچـــه در مســـير تـــردد دانـــش آمـــوزان هنجارشـــكنان و عناصـــر مزاحـــم بـــه هـــر 
نحـــوي بـــراي دانـــش آمـــوزان ايجـــاد مزاحمـــت دارنـــد بـــه پليـــس 110 اطـــاع تـــا 

اقدامـــات قانونـــي صـــورت گيـــرد.
ـــاي  ـــي دي ه ـــدر، س ـــواد مخ ـــروش م ـــه ف ـــدام ب ـــه اق ـــرادي ك ـــا اف ـــورد ب ـــورت برخ * در ص

ـــد. ـــاع دهي ـــس 110 اط ـــه پلي ـــب را ب ـــد مرات ـــي نماين ـــاز و ... م غیرمج
* در صـــورت گـــم شـــدن افـــراد خردســـال بـــه مامـــوران پليـــس مراجعـــه نمـــوده و از 

آنـــان كمـــك بخواهيـــد.
* وقتي كه در منزل تنها هستيد در را بر روي افراد ناشناس باز نكنيد.

* براي تردد از وسايل نقليه عمومي استفاده نماييد.
ـــن از  ـــد و همچنی ـــه و ناشـــناس خـــودداري نمايي ـــه خودروهـــاي غريب * از ســـوار شـــدن ب

ـــد. ـــت نكني ـــي درياف ـــه و خوراك ـــا هدي ـــه ه غريب
ـــن  ـــا تلف ـــه و ي ـــما مراجع ـــزل ش ـــه من ـــي ب ـــرد ناشناس ـــد و ف ـــا بودي ـــزل تنه ـــر در من * اگ

ـــتيد. ـــا هس ـــه تنه ـــد ك ـــه او نگويي ـــز ب زد هرگ

فریب آگهی های جعلی  زیارت عتبات عالیات را نخورید

مجرمـــان بـــا طراحـــی ســـایت های شـــبیه ســـایت های اصلـــی کـــه درگاه هـــای بانکـــی 
جعلـــی دارد اقـــدام بـــه ســـرقت اطاعـــات کارت بانکـــی کاربـــران می کننـــد؛ بنابرایـــن 
ـــه  ـــن کار ب ـــرای ای ـــوند و ب ـــی وارد ش ـــایت اصل ـــه س ـــا ب ـــد حتم ـــگام خری ـــران در هن کارب
ـــود  ـــت خ ـــر اس ـــو و... بهت ـــا یاه ـــوگل ی ـــل گ ـــتجو مث ـــای جس ـــتجو در موتوره ـــای جس ج
ــایت هایی  ــا از سـ ــد  و حتمـ ــه اینترنتـــی وارد کننـ ــار صفحـ ــایت را در آدرس بـ آدرس سـ
و  آگهی هـــا  خصـــوص  در  دارد.  الکترونیـــک  اعتمـــاد  نمـــاد  خریـــد کننـــد کـــه 
ـــت  ـــارت اس ـــج و زی ـــازمان ح ـــن س ـــارج از قوانی ـــذاب و خ ـــر ج ـــه نظ ـــه ب ـــی ک پیامک های
ـــد ســـازمان  ـــورد تایی ـــر مجـــاز و م ـــه دفات ـــام ب ـــت ن ـــت ثب ـــن جه هوشـــیار باشـــید. همچنی
حـــج و زیـــارت مراجعـــه نماینـــد و مـــدارک هویتـــی از قبیـــل گذرنامـــه  را بـــه افـــراد 
ـــی  ـــکات امنیت ـــد ن ـــایت های فاق ـــه س ـــکن آن را ب ـــا اس ـــد و ی ـــذار ننماین ـــئول واگ غیرمس
ـــر  ـــت دفات ـــاع از لیس ـــت  اط ـــد جه ـــز می توانن ـــهروندان عزی ـــد. ش ـــال نکنی ـــن ارس و ناام
ـــد. در  ـــوع نماین ـــارت رج ـــج و زی ـــازمان ح ـــمی س ـــایت رس ـــه س ـــود ب ـــتان خ ـــاز در اس مج
صـــورت مواجـــه و یـــا مشـــاهده مـــوارد مشـــکوک آن را از طریـــق ســـایت پلیـــس فتـــا 
ـــد. ـــان بگذاری ـــس در می ـــا پلی ـــای پلیســـی ب ـــت ه ـــه آدرسCyberpolice.ir بخـــش فوری ب

هشدار
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درمیان امروز - علی نژاد
یکــی از مراســم هــای ســنتی عــزاداری درخــش در مــاه 
محــرم مراســم علــم بنــدان اســت کــه مــردم درخــش  
بــا مراســم علــم  بنــدان عــزاداری ســاالر شــهیدان را آغاز 
می کنند.»علــم« از مهــم  تریــن و اصیــل  تریــن عالئــم 
عــزاداری اســت و مــردم بــرای آن احتــرام زیــادی قائــل 
هســتند بــه طــوری کــه وقتــی علــم  هــا را می  بندنــد 
ــز  ــد و هرگ ــی  گیرن ــان م ــا آن ج ــاره ب ــه دوب ــگار ک ان
بــه علــم پشــت نمــی  کننــد. در درخــش، علــم  بنــدان 
مراســمی اســت کــه در روز چهــارم محرم الحــرام انجــام 
مــی  شــود، )ثبــت ملــی شــده اســت( بــه گونــه ای کــه 
علم بندهــا در مســجد جامــع درخــش گــرد هــم مــی 
ــراه  ــورا هم ــر عاش ــا عص ــه و ت ــا را گرفت ــد و علمه  آین
عــزاداران در مراســم حمــل مــی  کننــد. هرکــدام از 
ــذاری  ــار)ع( نامگ ــه اطه ــی از ائم ــام یک ــه ن ــا ب علم ه
ــام  ــه ن ــم ب ــن ترتیــب 12 عل ــه ای ــا می  شــود و ب و برپ
12 امــام و دو علــم بــه نــام حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
و قمــر بنــی  هاشــم حضــرت ابالفضــل العبــاس)ع( در 
مراســم خــاص بــا پارچــه  هایــی بــه رنگهــای مختلــف 

پوشــانده مــی  شــود. بعــد از آن پارچه  هایــی کــه 
ــا و  ــاری ه ــدن گرفت ــرف ش ــرای برط ــل ب ــردم مح م
ــم و  ــا نظ ــد، ب ــرده ان ــا ک ــم ه ــذر عل ــان ن مشکالتش
رنگبنــدی خاصــی بــر روی علم هــا بســته می شــود و 
در همیــن زمــان نوحــه ســرایی و مداحــی در مجلــس 
برپاســت. بــا برافراشــته شــدن علم هــا مراســم 
ســینه زنــی و عــزاداری امــام حســین)ع( هــم آغــاز 
ــه  ــدر ب ــل از پ ــه نس ــل ب ــم نس ــود.این مراس ــی ش م
ــدام  ــد و هرک ــی  یاب ــال م ــواده انتق ــر خان پســر بزرگت
ــر اینکــه دارای صاحبــی موروثــی  از علم هــا عــالوه ب

اســت دارای علم گردانــی موروثــی نیز هســت.نگهداری 
طــوق بــاالی علــم در تمــام ســال بــر عهــده علم  گــردان 
اســت، علــم  گــردان در زمــان مراســم، حراســت و 
ــه اعتقــاد اهالــی  مواظبــت از علــم را برعهــده دارد و ب
درخــش اگــر علــم دچــار خســارت شــود و یــا بــر زمیــن 
بیفتــد، صاحــب علــم بایــد قربانــی کنــد در غیــر ایــن 
صــورت بــرای خانــواده صاحــب علــم اتفــاق ناگــواری 
ــان  ــا پای ــارم محــرم ت در ســال رخ می دهــد. از روز چه
مراســم عــزاداری در عصــر عاشــورا، علــم گردانــان 

علم هــا را دور درخــش مــی  چرخاننــد و بــرای صحــت 
و ســالمتی اهالــی منــزل و شــادی مــردگان آنــان ذکــر 
ــزل  ــه من ــا ب ــدن علم ه ــد. آم ــی  دهن ــر م ــه س فاتح
اهالــی بســیار خــوش یمــن و نیامــدن آنــان بــد یمــن 
اســت، بنابرایــن اهالــی  مواظــب هســتند در ایــن چند 
روز علم هــا بــه در منــازل آنــان آمــده و بــرای لحظاتــی 
ــردان  ــم  گ ــر عل ــد. ه ــف کنن ــان توق ــزل آن ــوی من جل
بــرای خــود یــک جارچــی و یــا همــراه اســتخدام مــی 
ــم  گــردان  ــا عل ــه جارچــی همراهــی ب ــد کــه وظیف  کن

ــم  ــه عل ــردم ب ــه م ــت ک ــی اس ــع  آوری نذورات و جم
 گردانــان اهــدا مــی  کننــد و چــه بســا بســیاری از مــردم 
بــه خاطــر حضــور علم هــا در جلوی منزلشــان گوســفند 
قربانــی کننــد و در پایــان مراســم نــذورات جمــع  آوری 
شــده بیــن علــم  گــردان و جارچــی تقســیم می  شــود. 
ــا  ایــن مراســم امســال نیــز ســوم مهرمــاه مصــادف ب
چهــارم محــرم بــا حضــور جمــع زیــادی از عــزاداران در 

مســجد جامــع درخــش برگزارشــد.

افراد موفق

آدم هایی که روح بزرگی دارند،
عقده های کمتری دارند،

شعور بیشتری دارند و قلب مهربانتری... 
برای همین نباید از آنها ترسید،

آدم های کوچک و حقیر 
با عقده های بزرگ ترسناک ترند...

چون از صدمه زدن به دیگران هراسی ندارند!!
ــه  ــت ک ــری اس ــج نف ــکار پن ــن اف ــان میانگی ــر انس ــینه:افکار ه ــه دلنش ــن جمل ــدر ای چق

ــد.  ــی گذران ــا م ــا آنه ــت خــود را ب بیشــتر وق
خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید. 

مهرورزی

دو بــرادر بــا هــم در مزرعــه خانوادگــی کار مــی کردنــد کــه یکــی از آنهــا ازدواج کــرده بــود و 
خانــواده بزرگــی داشــت و دیگــری مجــرد بــود .

ــف  ــم نص ــا ه ــود را ب ــول و س ــه محص ــز از جمل ــه چی ــرادر هم ــد دو ب ــی ش ــه م ــب ک ش
مــی  کردنــد . یــک روز بــرادر مجــرد بــا خــودش فکــر کــرد و گفــت:  درســت نیســت کــه مــا 
همــه چیــز را نصــف کنیــم. مــن مجــرد هســتم و خرجــی نــدارم ولــی او خانــواده بزرگــی 
را اداره مــی کنــد. بنابرایــن شــب کــه شــد یــک کیســه پــر از گنــدم را برداشــت و مخفیانــه 
بــه انبــار بــرادر بــرد و روی محصــول او ریخــت. در همیــن حــال بــرادری کــه ازدواج کــرده 

بــود بــا خــودش فکــر کــرد و گفــت:  درســت نیســت کــه مــا همــه چیــز را نصــف کنیــم.
 مــن ســر و ســامان گرفتــه ام ولــی او هنــوز ازدواج نکــرده و بایــد آینــده اش تأمیــن شــود.

بنابرایــن شــب کــه شــد یــک کیســه پــر از گنــدم را برداشــت و مخفیانــه بــه انبــار بــرادر بــرد 
و روی محصــول او ریخت.ســال هــا گذشــت و هــر دو بــرادر متحیــر بودنــد کــه چــرا ذخیــره 
گندمشــان همیشــه بــا یکدیگــر مســاوی اســت. تــا آن کــه در یــک شــب تاریــک دو بــرادر 

در راه انبارهــا بــه یکدیگــر برخوردنــد.
ــد  ــب بیاورن ــر ل ــخنی ب ــه س ــی آن ک ــپس ب ــدند و س ــره ش ــم خی ــه ه ــی ب ــا مدت  آن ه

کیســه  هایشــان را زمیــن گذاشــتند و یکدیگــر را در آغــوش گرفتنــد...

چقدر بی کالسی زیبا بود!

 یــادش بخیــر قدیمــا کــه »بــی کالس« بودیــم بیشــتر دور هــم بودیــم و چقــدر خــوش 
ــر مــی شــیم. ــر مــی شــیم از همدیگــه دورت ــا کالس ت ــدر ب می گذشــت و هــر چق

ــود و واســه رفــت و آمــد وســیله  ــل و تلفــن نب ــم و موبای ــی کالس« بودی قدیمــا کــه »ب
شــخصی نبــود، همیشــه خونــه هــا تمیــز بــود و آمــاده پذیرایــی از مهمونــا و وقتــی کلــون 
در خونــه در هــر زمانــی بــه صــدا در میومــد، خوشــحال مــی شــدیم؛ چــون مهمــون میومــد 
ــی کالس« بودیــم آشــپزخونه هــا  ــی برگــزار میشــد. آخــه چــون »ب ــه ســادگی مهمون و ب
ــی  ــود، ول ــری نب ــود و از فســت فــود خب ــود و گازهــای فــردار و ماکروفــر و… نب اوپــن نب
همیشــه بــوی خــوش غــذا آدمــو مســت مــی کــرد و هــر چنــد تــا مهمــون هــم کــه میومــد، 
ــت.  ــوش می گذش ــم خ ــی ه ــم و خیل ــی خوردی ــم م ــود رو دور ه ــذای موج ــون غ هم
ــل هــم نداشــتیم و روی زمیــن  ــز ناهارخــوری و مب ــم می ــی کالس« بودی ــازه چــون »ب ت
ــا دل خــوش  ــم و ب ــی خندیدی ــم و م ــی گفتی ــی نشســتیم و م ــار هــم م ــو کن و چهارزان

زندگــی مــی کردیــم.
حــاال کــه فکــر مــی کنــم مــی بینــم چقــدر »بــی کالســی« زیبــا بــود! آخــه از وقتــی کــه بــا 
کالس شــدیم و آشــپزخونه هــا اوپــن شــدن و میــز ناهــار خــوری و مبــل داریــم و تــازه 
واســه رفــت و آمــد همگــی ماشــین داریــم و هــم تــو خونــه تلفــن داریــم و هــم آخریــن 
مــدل تلفــن همراهــو داریــم و خالصــه کلــی کالس هــای دیگــه؛ مثــل بخــار پــز و انــواع 
زود پــز و… داریــم ولــی دیگــه آمــد و شــد نداریــم! چــون خیلــی بــا کالس شــدیم! تــازه 
هــر از چنــد گاهــی هــم کــه دور هــم جمــع مــی شــیم، کاًل درگیــر کالســیم و از صفــا و 
صمیمیــت و دل و از همــه مهمتــر ســادگی خبــری نیســت!! ایــن کالس چقــدر بــده کــه 
مــا آدمــا رو اینقــدر از هــم دور کــرده و اینقــدر اســیر کالســیم کــه خیلــی وقتــا خودمونــم 

فرامــوش مــی کنیــم!!

قلمت را بردار

زندگی تصویریست
قلم و کاغذ و رنگش از توست

قلمت را بردار
و به نقاشی آن هّمت کن

گاه گاهی دو سه گامی به عقب پای گذار
و تماشایش کن

گر پسندیدی آن ،
حرفی نیست

غیر از آن بود، هنوز،
کاغذ و رنگ و قلم در کِف توست

تا زمانی باقیست
قلمت را بردار

و به رنگی خوش تر
روشن و  روشن تر

نقِش دیگر انداز
و به پیکار سیاهی پرداز …

روش بندگی

ــال  ــر حم ــه قب ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــز زیارتگاه ــهر تبری ــزی ش ــمس تبری ــان ش در خیاب
ــت. ــروف اس مع

ــی و  ــه حمال ــازار ب ــود را در ب ــر خ ــام عم ــرد و تم ــی میک ــز زندگ ــوادی در تبری ــرد بیس ف
ــت آورد. ــی بدس ــن راه رزق حالل ــا از ای ــد ت ــی گذران ــی م بارکش

ــازار مشــغول حمــل   یــک روز کــه مثــل همیشــه در کوچــه پــس کوچــه هــای شــلوغ ب
ــارش را روی زمیــن مــی گــذارد و کمــر راســت  ــرای آنکــه نفســی تــازه کنــد، ب ــود، ب ــار ب ب

مــی کنــد. 
ــغول  ــام مش ــت ب ــه ای روی پش ــد بچ ــی بین ــد؛ م ــی کن ــب م ــه اش را جل ــی توج صدای
بــازی اســت و مــادرش مــدام بچــه را دعــوا مــی کنــد کــه ورجــه وورجــه نکــن، مــی افتــی!

در همــان لحظــه بچــه بــه لبــه بــام نزدیــک مــی شــود و ناغافــل پایــش ســر مــی خــورد و 
بــه پاییــن پــرت مــی شــود. مــادر جیغــی مــی کشــد و مــردم خیــره مــی ماننــد. 

حمال پیر فریاد می زند »نگهش دار«!
کــودک میــان آســمان و زمیــن معلــق مــی مانــد، پیرمــرد نزدیــک مــی شــود، بــه آرامــی او 

را مــی گیــرد و بــه مــادرش تحویــل مــی دهــد.
ــد همــه دور او جمــع مــی شــوند و هــر کــس از  جمعیتــی کــه شــاهد ایــن واقعــه بودن
ــد حضــرت  ــی، دیگــری مــی گوی ــام زمان ــو ام ــد ت او ســوالی مــی پرســد: یکــی مــی گوی
خضــر اســت، کســانی هــم مــی گوینــد جادوگــری بلــد اســت و ســحر کــرده. حمــال کــه 
دوبــاره بــه ســختی بــارش را بــر دوش مــی گــذارد، خطــاب بــه همــه کســانی کــه هــاج و 
واج مانــده و هــر یــک بــه گونــه ای واقعــه را تفســیر مــی کننــد، بــه آرامــی و خونســردی 
ــان  ــر، مــن هم ــه جادوگ ــه حضــرت خضــر و ن ــم، ن ــام زمان ــه ام ــن ن ــر، م ــی گوید: خی م
حمالــی هســتم کــه پنجــاه شــصت ســال اســت در ایــن بــازار مــی شناســید.من کار خــارق 
ــود،  العــاده ای نکــردم، بلکــه ماجــرا ایــن اســت کــه یــک عمــر هــر چــه خــدا فرمــوده ب
مــن اطاعــت کــردم، یکبــار مــن از خــدا خواســتم، او اجابــت کرد.امــا مــردم ایــن واقعــه را 
بــر ســر زبان هــا انداختنــد و ایــن حمــال تــا بــه امــروز جاودانــه شــد و قبــرش زیارتــگاه 

مــردم تبریــز شــد.
 تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن 

که خواجه خود روش بنده پروری داند

علم بندان اوج عشق و ارادت دلدادگان حسینی در درخش

خواندنی 

5
سالمت

معجزه نوشیدن آب ولرم

*2 لیوان بعد از بیدار شدن:
فعال کردن ارگانهای داخلی

*1 لیوان آب بعد از دوش گرفتن:
کاهش فشار خون

*1 لیوان قبل از خواب:
جلوگیری از سکته مغزی و قلبی

فواید نعناع

* هضم غذا
* افزایش ایمنی

* مفید برای پوست
* تسکین سردرد و میگرن

* بهبود سالمت دهان و دندان
* درمان سرفه و سرماخوردگی

مواد غذایی ضدسرطان پروستات

* چای سبز 
* انار و آب انار 

* سیر، پیاز و موسیر
* گوجه  فرنگی

*  گل  کلم، بروکلی 
* ماهی های چرب

فواید خوردن شیر هویج

*اگــر کــم خــون هســتید شــیر هویــج میــل 
کنیــد. 

انــواع  دهنــده  کاهــش  هویــج  *شــیر 
ریهــو  ســرطان  مخصوصــا  ســرطان ها 

اســت. لوزه المعــده 

نیمرو و فلفل سیاه صبحانه ای بی نظیر 

* تنظیم سوخت و ساز
* افزایش گلبول های قرمز

* عضله سازی
* سالمت مغز

* جلوگیری از پوکی استخوان

غذاهای شادی آور

ــان  ــم ت ــه رژی ــر را ب ــادی آور زی ــای ش غذاه
ــد: ــه کنی اضاف
*مغز میوه ها

*قهوه
*شکالت تیره

*قارچ
*چای سبز
غ *تخم مر

فواید دویدن

آخریــن تحقیقــات نشــان داده اســت کــه هــر 
یــک ســاعت دویــدن هفــت ســاعت بــر طــول 
ــه  ــی ب ــن  یعن ــد. ای ــی افزای ــان م ــر انس عم
ــده هــا، ســه ســال  طــور متوســط، قلــب دون

بیشــتر مــی تپــد !

آرام کردن درد سوختگی

آرام  را  ســوختگی  درد  و  ســوزش  چگونــه 
کنیــم؟

محــل ســوختگی را خشــک نگــه داریــد و بــا 
مقــداری جــوش شــیرین و آب ســرد خمیــر 
درســت کــرده و روی پوســت بمالیــد تــا 

سوزش و درد سریع قطع شود. 

علل سکته مغزی

ــی  ــزی م ــکته مغ ــث س ــه باع ــتباهاتی ک اش
ــوند: ش

*پرخوری و دخانیات
*کم حرفی

*آلودگی  هوا
*کمبود خواب

*نخوردن صبحانه
*خوردن قند،شکر

مدیرآمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان درمیـــان بـــه 
ـــرد.  ـــی صادرک ـــام تبریک ـــدارس پی ـــایی م ـــبت بازگش مناس
متـــن پیـــام تبریـــک مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش 

ــت:  ــر اسـ ــرح زیـ ــه شـ ــان بـ ــتان درمیـ شهرسـ
به نام آن که جان را فکرت آموخت 

 چراغ دل به نور جان برافروخت
ســـالم بـــر مهـــر ، ســـالم بـــر مـــاه مهربـــان، ســـالم بـــر 
ـــه  ـــر ب ـــو آن از دریچـــه مه ـــه پرت ـــش ک ـــم و دان ـــه عل طلیع
ـــم  ـــاز ه ـــود. ب ـــی ش ـــده  م ـــش تابی ـــدگان دان روی جوین
عطـــر خـــوش مـــاه مهـــر، مـــاه مهربانـــی، همـــراه بـــا 
نغمـــه شـــادی ، در فضایـــی سرشـــار از امیـــد و نشـــاط  
ـــدا از  ـــدگان خ ـــن بن ـــوم تری ـــن و معص ـــاک تری ـــرای پ ب
ـــای  ـــه ه ـــراز قل ـــر ف ـــیدن ب ـــاز رس ـــه س ـــا زمین ـــید ت راه رس

ـــا خـــود شـــور مـــی آورد،  ـــز ب ـــی باشـــد. پایی ـــش و دانای دان
ـــر از  ـــا، خب ـــدک ه ـــینی. قاص ـــور حس ـــا ش ـــوأم ب ـــوری ت ش
ـــای  ـــه راه ه ـــروز هم ـــد. ام ـــی دهن ـــدارس م ـــایی م بازگش
روشـــن، بـــه مدرســـه مهـــر ختـــم مـــی شـــود و ایـــن، 
ـــروز،  ـــن صـــدای همبســـتگی اســـت. ام ســـرآغاز جدیدتری
چشـــم هـــای صفـــا و یکرنگـــی، در حضـــور مـــاه مهـــر 
ـــی  ـــی در محیط ـــته جمع ـــای دس ـــوق ه ـــد. ش ـــی جوش م
ـــان« را  ـــار مهرب ـــوی »ی ـــر، ب ـــار دیگ ـــا ب ـــد ت ـــده ان ـــرد آم گ
ـــارن  ـــد و تق ـــی جدی ـــال تحصیل ـــاز س ـــد. آغ ـــن بگیرن جش
ایـــن هنگامـــه سرنوشـــت ســـاز بـــا مـــاه محـــرم، مـــاه 
ـــزاداری و از ســـویی  ـــاه ع پاســـداری از حرمـــت انســـان و م
ــه  ــدس، رایحـ ــاع مقـ ــاز دفـ ــخ سـ ــای تاریـ ــاز روزهـ آغـ
عطرآگیـــن شـــهدای گرانقـــدری را نشـــر می دهـــد کـــه 

درس عشـــق را بـــا نثـــار جـــان شـــیرین خویـــش نوشـــته و 
ـــود  ـــن ب ـــن و میه ـــد پاســـدار دی ـــه بای ـــد ک ـــا آموختن ـــه م ب
ـــرد.  ـــتادگی ک ـــم ایس ـــی و تهاج ـــل و تاریک ـــر جه و در براب
ـــت  ـــز فرص ـــد نی ـــی جدی ـــال تحصیل ـــاز س ـــر و آغ اول مه
ــی  ــپاس و قدرشناسـ ــا مراتـــب سـ ــی اســـت تـ مغتنمـ
ـــوز  ـــد و دلس ـــریف ، متعه ـــان ش ـــی معلم ـــود را از تمام خ
ـــا همـــت و تـــالش خـــود  ـــان ســـختکوش کـــه ب و فرهنگی
ــالق  ــم ، خـ ــانی عالـ ــروی انسـ ــت نیـ ــتای تربیـ در راسـ
فکـــور، مومـــن و پایبنـــد بـــه ارزش هـــای دینـــی و 
ـــالم دارم. ـــد، اع ـــی دارن ـــر م ـــری ب ـــای موث ـــی گام ه اخالق

بـــدون تردیـــد معلمـــان عزیـــز عصـــاره بـــزرگ تعلیـــم 
ـــردورزی را  ـــوری و خ ـــی مح ـــه دانای ـــتند ک ـــت هس و تربی
ـــدار محســـوب مـــی شـــود در کالم  کـــه محـــور توســـعه پای

ـــه منصـــه  رســـا و شـــیوای خودشـــان جـــاری و ســـاری و ب
ظهـــور مـــی رســـانند. اینجانـــب در ســـالی کـــه مزیـــن 
ــتغال«  ــد و اشـ ــاد مقاومتـــی، تولیـ ــعار »اقتصـ ــه شـ بـ
ــر  ــی را بـ ــال تحصیلـ ــاز سـ ــر و آغـ ــوع مهـ ــت، طلـ اسـ
ـــه  ـــان فرهیخت ـــت، معلم ـــم و معرف ـــق عل ـــدگان طری پوین
و دانش آمـــوزان عزیـــز کـــه بـــا آغـــاز مهرمـــاه، فصـــل 
ـــک و  ـــای کوچ ـــا گام ه ـــردورزی، ب ـــی و خ ـــش مهربان روی
ــه را  ــترگ، مدرسـ ــاک و سـ ــه های پـ ــا اندیشـ ــزرگ امـ بـ
مزیـــن می نماینـــد، صمیمانـــه تبریـــک عـــرض نمـــوده و از 
خداونـــد مّنـــان بـــرای تمامـــی عزیـــزان توفیـــق روز افـــزون، 
دوام و قـــوام توفیقـــات الهـــی تحـــت زعامـــت رهبـــر 
ـــر و  ـــزار تدبی ـــت خدمتگ ـــالب و دول ـــه انق ـــم و فرزان حکی

امیـــد مســـئلت دارم.

پیام  تبریک مدیرآموزش و پرورش  شهرســـتان درمیان به مناسبت بازگشایی مدارس

درمیان امروز - دهقانی
ـــد و  ـــی جدی ـــال تحصیل ـــیدن س ـــرا رس ـــتانه ف در آس
ـــانی و  ـــالع رس ـــور اط ـــه منظ ـــدارس و ب ـــایی م بازگش
اجـــرای برنامـــه هـــای پـــروژه مهـــر ۹6، مدیـــر آمـــوزش 
ـــل  ـــخنرانی قب ـــان در س ـــتان  درمی ـــرورش شهرس و پ
از خطبـــه هـــای نمازجمعـــه  گزارشـــی از اهـــم 
اقدامـــات، طرح هـــا و فعالیـــت هـــای در حـــال 
ـــرورش در محـــل مســـجد  اجـــرا در حـــوزه آمـــوزش و پ
محمـــد رســـول ا...)ص( شـــهر اســـدیه بـــا حضـــور 
فرمانـــدار، امـــام جمعـــه، معاونین،کارشناســـان 
ــف  ــار مختلـ ــرورش و اقشـ ــوزش و پـ ــت آمـ مدیریـ
ــدار و  ــت مـ ــردم والیـ ــع مـ ــرد. وی در جمـ ــه کـ ارائـ
نمازگـــزار، فرهنگیـــان و روســـای ادارات ضمـــن  
ـــم و  ـــار تعلی ـــي  و به ـــال تحصيل ـــروع س ـــک ش تبري
ـــدا...ع(،  ـــا اباعب ـــزاداري آق ـــام ع ـــت و تســـليت اي تربی
ــزار  ــره ۳۶ هـ ــاد و خاطـ ــاع مقـــدس،  یـ ــه دفـ هفتـ
شـــهید دانش آمـــوز و ۵هـــزار معلـــم شـــهید را 
گرامـــی داشـــت. وی در ادامـــه افـــزود: بـــا وجـــود 

تعطیلـــی مـــدارس در فصـــل تابســـتان، آمـــوزش 
ـــدی  ـــه هدفمن ـــان برنام ـــتان درمی ـــرورش شهرس وپ
داشـــته تـــا مهرمـــاه بـــه خوبـــی آغـــاز شـــود و بـــا 
ـــدارس،  ـــازی م ـــه و بهس ـــه جانب ـــزی هم ـــه ری برنام
ســـازماندهی نیروهـــا و نظارت هـــای دقیـــق در 
ــال  ــاز سـ ــاده آغـ ــوزان آمـ ــش آمـ ــام دانـ ــت نـ ثبـ
ـــر  ـــر ضمـــن تقدی ـــران ف ـــد اســـت. مه ـــی جدی تحصیل
از نهادهـــا و دســـتگاههای اجرایـــی در راســـتای 
ـــت:  ـــار داش ـــر96 اظه ـــروژه مه ـــرای پ ـــه اج ـــک ب کم

ـــه  ـــاز ب ـــه نی ـــا ک ـــر، هرج ـــروژه مه ـــگام اجـــرای پ در هن
ـــم  ـــته ای ـــا داش ـــتگاهها و نهاده ـــر دس ـــکاری دیگ هم
ـــرای  ـــا را در اج ـــده و م ـــان آم ـــه کمکم ـــاز ب ـــا روی ب ب
ـــد. وی تصریـــح  ـــاری نمـــوده ان ـــروژ مهـــر ی ـــوب پ مطل
کـــرد: آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان  درمیـــان بـــا 
ــنل  ــم از پرسـ ــی اعـ ــکار فرهنگـ ــش از 1200 همـ بیـ
اداری، آموزشـــی در قالـــب 256 مدرســـه شـــهری 
و روســـتایی و 756 کالس درس آمـــاده اســـتقبال 
از ورود 12 هـــزار دانـــش آمـــوز و شـــروع  آغـــاز 

ــر   ــد. مهران فـ ــی باشـ ــد مـ ــی جدیـ ــال تحصیلـ سـ
در ادامـــه بـــه موفقیـــت هـــای ســـال گذشـــته 
ـــان  ـــتان درمی ـــرورش شهرس ـــوزش و پ ـــی آم تحصیل
در زمینه هـــای مختلـــف آموزشی-پرورشـــی نظیـــر 
ـــه طـــی 3 ســـال گذشـــته  ـــه 400 رتب ـــک ب کســـب نزدی
و 110 رتبـــه در یکســـال گذشـــته و نیـــز 40 رتبـــه در 
ـــد  ـــوزی، رش ـــاز دانش آم ـــرت و نم ـــرآن، عت ـــوزه ق ح
آمـــار قبولـــی داوطلبیـــن در بحـــث کســـب نتایـــج 
کنکـــور سراســـری و کســـب رتبـــه اول ســـاماندهی 

در3 ســـال متوالـــی اشـــاره کـــرد و ایـــن موفقیـــت هـــا 
ـــوزش و  ـــت آم ـــه مدیری ـــالش در مجموع ـــه ت را نتیج
پـــرورش شهرســـتان دانســـت. وی از راه انـــدازی مرکـــز 
ـــه  ـــاوره ب ـــته مش ـــای هس ـــری، ارتق ـــالالت یادگی اخت
مرکـــز مشـــاوره و خدمـــات روانشـــناختی، اجـــرای 
ــان در  ــتان درمیـ ــه شهرسـ ــانی  در13 مدرسـ گازرسـ
ـــتان  ـــدن دبیرس ـــتقل ش ـــی96-95، مس ـــال تحصیل س
ـــرای  ـــی و هنرســـتان شـــهید شـــهریاری ب شـــهید رجای

ســـال تحصیلـــی جـــاری خبـــرداد.

مدیرآموزش وپرورش شهرســـتان درمیان در سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه: 

13 مدرسه شهرستان درمیان گازرسانی می شود

مراســم جشــن شــکوفه هــا بــا حضــور مدیرآمــوزش 
و  معاونیــن  درمیــان،  شهرســتان  وپــرورش 
اولیــای  و  فرهنگیــان  کارشناســان،  از  تعــدادی 
دانش آمــوزان در دبســتان 22بهمــن اســدیه برگــزار 
شــد. مدیرآمــوزش وپــرورش درمیــان در این مراســم 
ــاز  ــا آغ ــان ب ــی همزم ــال تحصیل ــروع س ــت: ش گف
هفتــه دفــاع مقــدس و مــاه محرم اســت وایــن خود 
ــا  ــت و م ــد داش ــگان خواه ــرای هم ــی ب درس های
ــاع  ــال و دف ــده خــون شــهدای کرب ــه دهن ــد ادام بای
مقــدس باشــیم. حســین مهــران فــر افــزود: هــدف 
ــش  ــنایی دان ــا آش ــکوفه ه ــن ش ــزاری جش از برگ
ــتین  ــه و نخس ــای مدرس ــا فض ــه اول ب ــوزان پای آم
ــزود:  ــت. وی اف ــل اس ــود در دوران تحصی ــم خ معل
ــتان  ــگاه شهرس ــا در 113 آموزش ــکوفه ه ــن ش جش
ــوز کالس  ــش آم ــزار و 80 دان ــک ه ــزار شــد و ی برگ

ــد. ــاز کردن ــد را آغ ــال تحصیلی جدی ــی س اول
وی گفــت: دانــش آمــوزان امــروز آینــده ســازان 
فــردای کشــور هســتند کــه مســیر تعلیــم و تربیــت 
ــر  ــن دوره ه ــد و در ای ــی کنن ــی م ــدارس ط را از م
ــور  ــای دانش آمــوزان در اداره ام چــه مشــارکت اولی
ــر  ــی مدنظ ــداف آموزش ــد، اه ــتر باش ــدارس بیش م

ــد. ــد ش ــق خواه ــر محق ــدارس مضاعف ت م

حضور بیش از 1080 کالس اولی در جشن شکوفه ها

اول  دوره  بــه  ورود  هفتمــی  پایــه  دانش آمــوزان 
متوســطه را بــا جشــن جوانــه هــا آغــاز کردنــد.

حضــور  بــا  هــا  جوانــه  جشــن  نمادیــن  مراســم 
درمیــان،  شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
ــیج  ــئول بس ــان، مس ــدادی از کارشناس ــن و تع معاونی
دانش آمــوزی، فرهنگیــان، اولیــا و دانش آمــوزان پایــه 
هفتــم در دبیرســتان شــهید باهنــر اســدیه برگــزار شــد. 
ــن  ــان در ای ــرورش شهرســتان درمی ــر آمــوزش و پ مدی
ــروع  ــا ش ــدارس ب ــایی م ــارن بازگش ــت: تق ــم گف مراس
مــاه خــون و قیــام و هفتــه دفــاع مقــدس، هــم آوایــی 
رشــادت و فرهیختگــی فرزنــدان ایــران زمیــن اســت که 
بــا تأســی از ســاالر ایمــان و ایثــار، حضــرت حســین بــن 
علــی علیــه الســالم و بــه بهــای خــون ســرخ شــهدای 
ــده اســت.  ــه دســت آم ــاع مقــدس ب هشــت ســال دف
ــرورش در  ــه نقــش آمــوزش و پ ــر در ادامــه ب مهــران ف

دفــاع مقــدس اشــاره کــرد و بیــان داشــت: دانــش 
آمــوزان بایــد بداننــد کــه ایــن موفقیت هــا و پیشــرفت 
هایــی کــه در زمینــه هــای علمــی، اقتصــادی و نظامــی 
ــه  ــای چ ــری ه ــون ایثارگ ــت، مره ــود آمده اس ــه وج ب
ــرورش در  ــوزش و پ ــش آم ــت و نق ــوده اس ــانی ب کس
ــه نســل هــای آینــده  انتقــال میــراث دفــاع مقــدس ب

ــم اســت. بســیار حســاس و مه

برگزاری جشن جوانه ها در مدارس درمیان

شـــنبه اول مهـــر مـــاه ســـال 96 همزمـــان بـــا ســـاير نقـــاط کشـــور در 
ـــر، محـــرم، شـــهادت و مقاومـــت  ـــان زنـــگ مه مـــدارس شهرســـتان درمی
ـــه  ـــام جمع ـــدار، ام ـــور فرمان ـــا حض ـــم ب ـــن مراس ـــد. ای ـــداز ش ـــن ان طنی
ـــتان،  ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــدگان اداره کل آم ـــدیه، نماین ـــنت اس اهل س
ــهدا و  ــم شـ ــواده معظـ ــتان، خانـ ــرورش شهرسـ ــوزش و پـ ــر آمـ مدیـ
ـــن و  ـــان، والدی ـــتان درمی ـــف شهرس ـــای ادارات مختل ـــران و روس ایثارگ
دانـــش آمـــوزان در تمامـــی مـــدارس و بـــه صـــورت نمادیـــن در دبســـتان 
ــیری زاده  ــد. بشـ ــزار شـ ــدیه برگـ ــهر اسـ ــن شـ ــدی روشـ ــهید احمـ شـ
فرمانـــدار درمیـــان در ایـــن مراســـم بـــا اشـــاره بـــه همزمانـــی آغـــاز 
ـــهیدان  ـــاالر ش ـــرور و س ـــوگواری س ـــام س ـــا ای ـــد ب ـــی جدی ـــال تحصیل س
ـــورایی  ـــگ عاش ـــج فرهن ـــت: تروی ـــین)ع( گف ـــدا... الحس ـــرت اباعب حض
ـــنایی  ـــی و آش ـــت بخش ـــی، معرف ـــای دین ـــق باوره ـــدارس در تعمی در م
ــر بـــه معـــروف و نهـــی از  ــارف و احیـــای امـ ــا معـ ــوان بـ منکـــر بســـیار موثـــر اســـت. مولـــوی عبداللهـــی امـــام جمعـــه اهـــل نســـل جـ

ســـنت شـــهر اســـدیه نیـــز جایـــگاه آمـــوزش و پـــرورش را در جامعـــه 
ـــم  ـــد عل ـــز تولی ـــرورش مرک ـــوزش و پ ـــت: آم ـــت و گف ـــژه دانس بســـیار وی
و فرهنـــگ کشـــور و نســـل های آینـــده مـــی باشـــد لـــذا اســـتفاده از 
ـــه  ـــانها ب ـــی انس ـــاز تعال ـــه س ـــد زمین ـــی توان ـــالق م ـــای کارا و خ نیروه
ـــز  ـــان نی ـــتان درمی ـــرورش شهرس ـــوزش وپ ـــد. مدیرآم ـــال باش ـــوی کم س
ـــاد  ـــت ی ـــدارس و گرامیداش ـــایی م ـــبت بازگش ـــه مناس ـــک ب ـــن تبری ضم
و خاطـــره هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس و تســـلیت ایـــام ســـوگواری 
ـــا  ـــدان م ـــه فرزن ـــی ک ـــن محیط ـــت: اولی ـــهیدان گف ـــاالر ش ـــرور و س س
ـــین  ـــت. حس ـــه اس ـــط مدرس ـــوند محی ـــنا می ش ـــی آش ـــه واقع ـــا جامع ب
ـــی در  ـــه عطف ـــدارس نقط ـــروع م ـــر و ش ـــه مه ـــان اینک ـــا بی ـــر ب ـــران ف مه
ـــوزان  ـــش آم ـــرد: دان ـــدواری ک ـــار امی ـــت، اظه ـــردم اس ـــه م ـــره هم خاط
در مســـیر علـــم آمـــوزی، شـــاگردان خوبـــی بـــرای مکتـــب حضـــرت 

ـــند. ـــین )ع( باش ـــام حس ام

زنگ مهر، محرم، شهادت و مقاومت در مدارس شهرستان درمیان نواخته شد

5 مهر   -   6 محرم 1439   -   27 سپتامبر 2017



خطاب هایی به زنان در وصیت نامه 
برخی شهیدان خراسان جنوبی

قلعه اسدیه

شهید باقر رادمرد 
متولـــد:  1339/8/29   محـــل تولـــد: فـــردوس   تاریـــخ شـــهادت: 1365/1/18 

محـــل شـــهادت: آبـــادان –عملیـــات کربـــای 5 
ـــرار ده و از حجـــاب  ـــوا را ســـرلوحه خـــود ق ـــی تق ـــام زندگ ـــم، در تم همســـر مهربان
و عفـــت اســـامی خـــود کـــه آبـــروی شـــیعه بـــه آن اســـت، لحظـــه ای غافـــل 
مشـــو و از خداونـــد کـــه همیشـــه مراقـــب انســـان و در همـــه جـــا انســـان را 
ـــر  ـــم محض ـــه: عال ـــپار ک ـــر بس ـــه خاط ـــام را ب ـــه ام ـــن جمل ـــرس و ای ـــد بت ـــی بین م

ـــد.  ـــت نکنی ـــدا معصی ـــر خ ـــت، در محض خداس

شهید حسن احمدی 
متولد: 1339/8/29   تاریخ شـــهادت: 65/10/4   پاســـگاه زید

امـــا وصیتـــی بـــا خواهرانـــم دارم ایـــن اســـت: حجـــاب خـــود را حفـــظ کنیـــد 
ــر  ــدا کوبنـــده تـ ــران از خـــون شـــهیدان در راه خـ چـــون حجـــاب شـــما خواهـ
اســـت و شـــما مـــی توانیـــد بـــا حجـــاب خـــود مشـــت محکمـــی بـــر دهـــان 

ــد.  ــان بزنیـ منافقـ

شهید محمود نارمنجی 
متولـــد: 1348/1/12 تاریـــخ شـــهادت: 1364/1/16 مـــکان شـــهادت: شـــرق 

ــدر  ــات بـ ــه- عملیـ دجلـ
ــی  ــه زندگـ ــر لوحـ ــی را سـ ــت و پاکدامنـ ــاب و عفـ ــزم حجـ ــران عزیـ ای خواهـ
ـــارزه  ـــی و مب ـــه زندگ ـــب گون ـــه وار و زین ـــه فاطم ـــد و همیش ـــرار دهی ـــان ق خودت
ـــین  ـــاک حس ـــاک پ ـــال خ ـــن دنب ـــم، م ـــی روی ـــم راه ـــا ه ـــا ب ـــرم بی ـــد. خواه کنی

و تـــو دنبـــال خـــاک پـــاک زینـــب، تـــو زینـــب گونـــه و مـــن حســـین وار . 

شهید محمد علی آسیبی 
متولـــد: 1338/5/8  تاریـــخ شـــهادت: 1362/11/27 مـــکان شـــهادت: منطقـــه 

عملیاتـــی سردشـــت
خواهـــرم فاطمـــه، همچـــون زینـــب زمـــان بـــاش و خواهـــران بـــرادر از دســـت 

ـــوت  ـــت داده را دع ـــوهر از دس ـــای ش ـــروس ه ـــته و ع ـــوان کش ـــادران ج داده، م
کـــن بـــه صبـــر و مقاومـــت و بـــا حجابـــت الگویـــی بـــاش بـــرای مـــردم کـــه 

حجـــاب تـــو از جهـــاد مـــن باالتـــر اســـت. 

شهید عباس شعیبی 
ــه  ــهادت: منطقـ ــهادت: 1365/6/11 مـــکان شـ ــد: 1333/2/1    تاریـــخ شـ متولـ

حـــاج عمـــران- عملیـــات کربـــای 2 
خواهـــر جـــان مثـــل کـــوه اســـتوار و پیـــرو راه زینـــب بـــاش و رســـالت 
ــت  ــه حجابـ ــم کـ ــی کنـ ــفارش مـ ــو را سـ ــر. تـ ــه دوش بگیـ ــهدا را بـ ــزرگ شـ بـ
و دیگـــر رســـالت هـــای زینبـــی را فرامـــوش نکنـــی و جنـــگ تـــو مبـــارزه بـــا 
بی بندوبـــاری هـــا و بـــی حجابـــی هـــا و خاصـــه، نبـــرد بـــا خـــود فروختـــگان 
داخلـــی اســـت. ایـــن وظیفـــه شـــما و همـــه پیـــروان زینـــب )علیهـــا ســـام( 

اســـت. 

شهید امین ا... مالیی 
متولد: 1340/5/19   محل شـــهادت: منطقه ســـومار  تاریخ شـــهادت:  61/7/30 

ـــیدن  ـــردوش کش ـــدن و ب ـــه ش ـــب گون ـــما زین ـــنگین ش ـــئولیت س ـــم مس خواهران
ـــن  ـــت. در ای ـــوده، اس ـــام واالی زن ب ـــداری از مق ـــه پاس ـــان ک ـــون برادرت ـــام خ پی
راه ثابـــت قـــدم باشـــید و برتجمـــات دل نبندیـــد و تســـلیم خواســـته هـــای 

نفســـانی نشـــوید. 

شهید محمد حسنی گازار 
ــد- ــگاه زیـ ــکان: پاسـ ــهادت: 65/10/24 مـ ــخ شـ ــن تاریـ ــی حسـ ــد: حاجـ فرزنـ

ـــای 5  ـــات کرب عملی
ـــی  ـــی عفت ـــظ و از ب ـــامی را حف ـــت اس ـــت: عف ـــن اس ـــم ای ـــه خواهران ـــم ب وصیت
ـــارج  ـــان خ ـــب ت ـــا را از قل ـــه دنی ـــه ب ـــد و عاق ـــز کنی ـــدیدا پرهی ـــی ش ـــی حجاب و ب

ـــید.  ـــرت باش ـــر آخ ـــه فک ـــد و ب کنی

شهید محمد مسعود خاوری 
متولـــد: 1348/3/1  فرزنـــد: حســـین  تاریـــخ شـــهادت: 65/10/28  مـــکان: 

ــای 5  ــات کربـ ــد- عملیـ ــگاه زیـ پاسـ
ـــی از  ـــا دارد، یک ـــه م ـــاندن جامع ـــراف کش ـــه انح ـــعی در ب ـــمن س ـــرم، دش خواه
ـــمن  ـــه دش ـــاب ک ـــا انق ـــارزه ب ـــه و مب ـــردن جامع ـــرف ک ـــای منح ـــن راه ه موثرتری
ــی  ــی و بدحجابـ ــی حجابـ ــا و بـ ــاد و فحشـ ــرد، رواج فسـ ــی گیـ ــره مـ از آن بهـ
اســـت کـــه بدحجابـــی بدتـــر از بـــی حجابـــی اســـت چـــون بـــی حجابـــی تنهـــا 
بـــی حجـــاب اســـت ولـــی بـــد حجـــاب عـــاوه بـــر آنکـــه بی حجـــاب اســـت، 
ــن راه را  ــمن ایـ ــال دشـ ــر حـ ــه هـ ــد، بـ ــی کنـ ــخره مـ ــم مسـ ــاب دار را هـ حجـ
انتخـــاب کـــرده و چـــه خـــوب هـــم انتخـــاب کـــرده، ولـــی کـــور خوانـــده و از 
ــذارد.  ــی گـ ــی نمـ ــع فرقـ ــر جوامـ ــامی و دیگـ ــه اسـ ــن جامعـ ــش، بیـ حماقتـ
ــورد  ــز در مـ ــت، جـ ــر اسـ ــا موثـ ــی جاهـ ــرای خیلـ ــا بـ ــاد و فحشـ ــه فسـ حربـ
جامعـــه اســـامی و دشـــمن ایـــن را درک نکـــرده اســـت ولـــی بـــه هـــر حـــال 
متاســـفانه تـــا حـــدی بســـیار ضعیـــف موفـــق شـــده اســـت. خواهـــرم یـــادت 
ـــعی  ـــس س ـــت پ ـــاب اس ـــت حج ـــق رعای ـــما، ح ـــارزه ش ـــن مب ـــه مهمتری ـــد ک باش
ـــظ  ـــن روش، حف ـــا بهتری ـــه همان ـــد ک ـــرا بگیری ـــارزه را ف ـــون مب ـــن فن ـــد بهتری کنی
حجـــاب شـــما مـــی باشـــد. حجـــاب شـــما صـــاح شـــما اســـت. اگـــر خـــوب حفـــظ 
ـــری  ـــر سرس ـــتید و اگ ـــارز هس ـــن مب ـــجاع تری ـــن و ش ـــس بهتری ـــردی آن را، پ ک
گرفتیـــد حجـــاب را، مطمئـــن باشـــید شکســـت ســـختی در انتظـــار شماســـت. 

شهید رضا قربانی سرند 
متولـــد 1347/1/3  فرزنـــد: اکبـــر    تاریـــخ شـــهادت: 64/11/21   مـــکان 

شـــهادت: ارونـــد رود- عملیـــات والفجـــر 8 
ــن  ــک، ایـ ــرادر کوچـ ــک بـ ــوان یـ ــه عنـ ــم بـ ــی خواهـ ــران مـ ــه خواهـ از کلیـ
وصیـــت را بپذیرنـــد و بـــا رعایـــت حجـــاب خـــود مشـــت محکمـــی بـــر دهـــان 
یاوه گویـــان و منافقیـــن بزننـــد و مبـــادا بـــی تفـــاوت باشـــید کـــه اگـــر 
بـــی تفـــاوت باشـــید در نـــزد خداونـــد و در نـــزد بـــی بـــی دو جهـــان، فاطمـــه 

ــود.  ــد بـ ــر خواهیـ ــه زیـ ــر بـ ــا( سـ زهرا)ســـام ا... علیهـ

شهید سید رضا حسین پور 
ــهادت: 1365/11/15   ــخ شـ ــد   تاریـ ــید محمـ ــد: سـ ــد: 1346/8/12   فرزنـ متولـ

مـــکان شـــهادت: پاســـگاه زیـــد- عملیـــات کربـــای 5 
ـــد  ـــه نکنی ـــم گری ـــی ام، در فراغ ـــران گرام ـــی خواه ـــرم و تمام ـــه خواه ـــت ب وصی
ـــام(  ـــه الس ـــین )علی ـــام حس ـــاور ام ـــار و ی ـــام( ی ـــا س ـــب )علیه ـــد زین و همانن
ـــه  ـــد ک ـــا باش ـــه داده، ت ـــا ادام ـــون قب ـــش همچ ـــاب خوی ـــا حج ـــرا ب ـــوده و راه م ب
ـــام  ـــان اس ـــوی جه ـــک بان ـــن ت ـــام( ای ـــا س ـــه زهرا)علیه ـــاران فاطم ـــف ی در ردی

ـــید.  ـــی باش ـــوی گرام ـــن بان ـــدگان راه ای ـــه دهن ـــه و از ادام ـــرار گرفت ق

درمیـــان امروز- دهقانی 
ـــام  ـــت. »مق ـــران اس ـــت ای ـــارات مل ـــدس اوج افتخ ـــاع مق دوران دف

ـــری«  ـــم رهب معظ
ــی از  ــا یکـ ــی بـ ــدس گفتگویـ ــاع مقـ ــه دفـ ــبت هفتـ ــه مناسـ بـ
رزمنـــده هـــای شهرســـتان درمیـــان کـــه مـــاه هـــای متوالـــی در 
ــته  ــرکت داشـ ــی شـ ــگ تحمیلـ ــف در جنـ ــای مختلـ ــات هـ عملیـ

ــم.  ــب دادیـ ترتیـ
ـــده  ـــان جنـــگ رزمن ـــا گذشـــت ســـال هـــا از پای ـــه نظـــر مـــی رســـد ب ب
ــان از  ــرات و روایت شـ ــوز خاطـ ــه هنـ ــم کـ ــیاری داریـ ــای بسـ هـ
ـــال  ـــت و انتق ـــرای ثب ـــی ب ـــده و فرصت ـــینه مان ـــدس در س ـــاع مق دف

ـــت. ـــده اس ـــم نیام ـــدی فراه ـــای بع ـــل ه ـــه نس آن ب
ـــک  ـــد ی ـــج نیازمن ـــن گن ـــظ ای ـــا و حف ـــت ه ـــن روای ـــع آوری ای  جم
ـــر  ـــاد دفات ـــا ایج ـــوان ب ـــی ت ـــت و م ـــی اس ـــترده فرهنگ ـــت گس نهض
مردمـــی بـــه شـــکلی بســـیجی و خودکفـــا ایـــن نیـــاز را برطـــرف 
کـــرد. در ایـــن شـــماره بـــا محمـــد قنبـــری از رزمنده هـــای 

شهرســـتان درمیـــان بـــه گفتگـــو نشســـتیم. 

الحسین)ع(  اباعبدا...  از  رهروی 
قنبـــری متولـــد ســـال 1333 و بـــا ســـابقه 27 مـــاه خدمـــت در 
ـــه  ـــزام ب ـــار اع ـــد ب ـــرات چن ـــل از خاط ـــه باط ـــق علی ـــای ح ـــه ه جب
ــیدن  ــرا رسـ ــک فـ ــن تبریـ ــد. او ضمـ ــی گویـ ــان مـ ــه برایمـ جبهـ
ــا  ــو بـ ــرم در گفتگـ ــام محـ ــلیت ایـ ــدس و تسـ ــاع مقـ ــه دفـ هفتـ
درمیـــان امـــروز بـــه دفـــاع جانانـــه ملـــت اشـــاره مـــی کنـــد کـــه 
ـــین )ع( توانســـتند  ـــدا... الحس ـــوالی خـــود اباعب ـــروی از م ـــا ره ب

دشـــمن را زمیـــن گیـــر کننـــد. 
قنبـــری ادامـــه مـــی دهـــد: بعـــد از پیـــروزی انقـــاب از روز 23 
ــران  ــامی ایـ ــاب اسـ ــه انقـ ــگ علیـ ــال 57 جنـ ــاه سـ ــن مـ بهمـ
ـــمت  ـــه س ـــت ب ـــان داش ـــری در کم ـــر تی ـــمن ه ـــد و دش ـــروع ش ش
ـــیده  ـــش نرس ـــه اهداف ـــه ب ـــی ک ـــتکبار جهان ـــود، اس ـــا نم ـــاب ره انق
بـــود در نهایـــت، صـــدام افلقـــی تکریتـــی را اجیـــر ســـاخته و در 
تاریـــخ 31 شـــهریور مـــاه ســـال 59 جنـــگ تمـــام عیـــار خـــود را 

گســـترده و همـــه جانبـــه علیـــه انقـــاب 
ـــما  ـــران رس ـــامی ای ـــت اس ـــامی و مملک اس

ـــرد.  ـــاز ک آغ
ــاب  ــودن انقـ ــا بـ ــه نوپـ ــه بـ ــا توجـ وی بـ
ــر  ــی بـ ــمن مبنـ ــال دشـ ــان و خیـ در آن زمـ
تصـــرف یـــک روزه بخشـــی از کشـــور ایـــران 
ــد  ــت چنـ ــی خواسـ ــمن مـ ــد: دشـ می افزایـ
ـــی  ـــد ول ـــح نمای ـــده و فت ـــران آم ـــه ته روزه ب
ــه زمیـــن  ــه آغازیـــن حملـ ــان منطقـ در همـ

گیـــر شـــد. 

مردمی  بسیج  تشکیل 
ــیج  ــوان بسـ ــت عنـ ــردم تحـ ــاماندهی مـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــی  ــای رزمـ ــگان هـ ــک یـ ــه کمـ ــیج بـ ــد: بسـ ــی گویـ ــی مـ مردمـ
را بـــر دشـــمنی کـــه تمامـــی  شـــتافت و موفـــق شـــدند راه 
ـــد،  ـــی کردن ـــت م ـــه ازاو حمای ـــورهای تابع ـــی و کش ـــتکبار جهان اس

ــد.  ســـد کننـ

قهستان  بسیجیان  فراخوان 
قنبـــری ادامـــه مـــی دهـــد: بـــرای اولیـــن بـــار بـــود کـــه 
بســـیجیانی از خطـــه قهســـتان امـــروزی فراخـــوان و چنـــد روزی 
در مکانـــی در شهرســـتان بیرجنـــد آمـــوزش هـــای اولیـــه را فـــرا 
گرفتـــه و ســـپس بـــه مشـــهد رفتـــه و مـــدت 20 روز در پـــادگان 
شـــهید هاشـــمی نـــژاد آمـــوزش هـــای الزم را همـــراه دیگـــر 
ــه و  ــزرگ آن روز فراگرفتـ ــان بـ ــتان خراسـ ــطح اسـ ــیجیان سـ بسـ
بـــه عنـــوان بســـیجی عـــازم جبهـــه شـــدیم. وی بـــا اشـــاره بـــه 
حضـــور در شهرســـتان اهـــواز مـــی گویـــد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ــتان  ــق شهرسـ ــود از طریـ ــمن بـ ــره دشـ ــوز در محاصـ ــادان هنـ آبـ
ـــو  ـــه گفتگ ـــادان شـــدیم. وی در ادام ـــه و وارد شـــهر آب شـــادگان رفت
بـــا درمیـــان امـــروز بـــه مـــاه هـــای ابتـــدای ســـال 1360 اشـــاره 
ــدیم و در  ــازماندهی شـ ــادان سـ ــد: در آبـ ــی افزایـ ــد و مـ می کنـ
جبهـــه ذوالفقاریـــه بـــه فرماندهـــی شـــهید علیرضـــا عربـــی ) 
ــدیم. وی  ــتقر شـ ــک مسـ ــتان آیسـ ــی شهرسـ ــل( از اهالـ ابوفاضـ
ـــی  ـــه م ـــت، ادام ـــوده اس ـــروه ب ـــی زن گ ـــی ج ـــوان آرپ ـــه عن ـــه ب ک
دهـــد: حـــدود 4 مـــاه در جبهـــه بودیـــم و ســـپس بـــه بیرجنـــد 

برگشـــتیم. 

دعوت به همکاری در سپاه 
ـــپاه  ـــوی س ـــاه از س ـــد م ـــد از چن ـــه بع ـــان اینک ـــا بی ـــده ب ـــن رزمن ای
پاســـداران انقـــاب اســـامی دعـــوت بـــه همـــکاری مـــی شـــود، 

ـــتگانی  ـــپاه را فرش ـــاغل در س ـــداران ش ـــه پاس ـــا اینک ـــد: ب ـــی گوی م
ـــد  ـــی گنجی ـــورم نم ـــا در تص ـــل آنه ـــدی مث ـــه همانن ـــتم ک ـــی دانس م
و خـــود را الیـــق حضـــور در ســـپاه نمـــی دیـــدم امـــا ســـپاه هـــم 
بایـــد نیـــروی خـــود را تامیـــن مـــی کـــرد و بـــا افتخـــار در ســـپاه 

مشـــغول بـــه کار شـــدم. 
ــال 1360  ــهریور سـ ــر شـ ــورش در اواخـ ــه حضـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
در ســـپاه ادامـــه مـــی دهـــد: در آن زمـــان بـــا عزیـــزی در ســـپاه 
ــهید  ــدر شـ ــد و پـ ــاز 75 درصـ ــون جانبـ ــه اکنـ ــردم کـ ــورد کـ برخـ
ــت  ــپاه خدمـ ــه در سـ ــد چگونـ ــه بایـ ــیدم کـ ــت و از وی پرسـ اسـ
ــه  ــد و صادقانـ ــم ببنـ ــرت را محکـ ــت کمـ ــان داشـ ــه بیـ ــم کـ کنـ

خدمـــت کـــن. 

خاطره  یک 
قنبـــری کـــه در ابتـــدا در امـــور نیـــروی انســـانی بخـــش تعـــاون 
ـــره ای از  ـــه خاط ـــت، ب ـــده اس ـــت ش ـــه خدم ـــغول ب ـــدگان مش رزمن
حضـــور مـــردم و آمـــاده هـــر گونـــه جانفشـــانی اشـــاره و عنـــوان 
ــه  ــهد بـ ــه از مشـ ــی عربخانـ ــه از اهالـ ــرادری طلبـ ــد: بـ ــی کنـ مـ
جبهـــه اعـــزام شـــده بـــود. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه آدرس یکـــی از 
ــت را داده  ــا داشـ ــنا در آنجـ ــه آشـ ــافربری کـ ــای مسـ ــرکت هـ شـ
ــد  ــد دادنـ ــه( بیرجنـ ــپاه )ناحیـ ــه سـ ــهادت او را بـ ــر شـ ــود خبـ بـ
و بایـــد بـــه خانـــواده اش اطـــاع مـــی دادیـــم. زمانـــی کـــه بـــه 
ــود  ــان بـ ــتایی میهمـ ــم در روسـ ــهید رفتیـ ــن شـ ــدر ایـ ــراغ پـ سـ
ــده  ــی را ندیـ ــوز کسـ ــیدیم هنـ ــا رسـ ــزل آنهـ ــه در منـ ــی بـ وقتـ
بـــود تـــا خبـــر شـــهادت فرزنـــدش را بدانـــد، امـــا صـــدای گفتـــن 
و انـــا الیـــه راجعـــون او بلنـــد بـــود و مـــی گفـــت: اینهـــا  انـــا ....  
ـــدرور  ـــین لن ـــوار ماش ـــد. س ـــا را آورده ان ـــد رض ـــهادت محم ـــر ش خب
شـــد و جلـــو نشســـت وقتـــی متوجـــه حضـــور پســـر دیگـــرش در 
ـــر  ـــه یکدیگ ـــر ب ـــدر و پس ـــم پ ـــد و چش ـــین ش ـــب ماش ـــی عق صندل
افتـــاد، گریـــه بـــرادر شـــهید بلنـــد شـــد ولـــی پـــدرش بـــا دســـت 
ـــو  ـــی ت ـــی کن ـــه م ـــرا گری ـــت چ ـــت و گف ـــدش نواخ ـــورت فرزن ـــه ص ب
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــری نپایی ـــی. دی ـــر کن ـــرادرت را پ ـــی ب ـــای خال ـــد ج بای
ـــن  ـــت و دومی ـــا پیوس ـــد رض ـــهیدش محم ـــرادر ش ـــه ب ـــز ب ـــز نی عزی
شـــهید خانـــواده یوســـفی شـــد. قنبـــری ایـــن رزمنـــده درمیانـــی 
ـــت،  ـــته اس ـــت داش ـــق خدم ـــپاه توفی ـــدد س ـــای متع ـــه در واحده ک
در پایـــان ایـــن گفتگـــو می گویـــد: بـــدون هیـــچ مبالغـــه ای 
عـــرض مـــی کنـــم خوشـــحالم کـــه در مســـیر افـــرادی کـــه بـــرای 
ـــم  ـــرار گرفت ـــد ق ـــی کنن ـــرده و م ـــی ک ـــت م ـــاب خدم ـــام و انق اس
ولـــی خـــودم را خیلـــی کوچکتـــر از آن مـــی بینـــم کـــه در زمـــره 
ــرا در  ــد مـ ــه خداونـ ــدوارم کـ ــاب آورم. امیـ ــه حسـ ــدگان بـ رزمنـ

ردیـــف مدافعـــان اســـام و انقـــاب و قـــرآن قـــرار بدهـــد. 

در گفتگوی درمیان امروز با یکی از رزمنده های شهرستان درمیان مطرح شد: 

دفاع جانانه

همراه با دفاع مقدس

میراث

قلعــه اســدیه در مرکــز بافــت قدیــم شــهر 
اســدیه و یکــی از مهمتریــن آثــار تاریخــی 
محــل  باشــد کــه  مــی  شهرســتان  مرکــز 
اســتقرار ضابطیــن خانــدان علــم در آن زمــان 
ــه لحــاظ  ــا کــه ب قــرار داشــته اســت.  ایــن بن
نقشــه و فــرم ســاخت بــا داشــتن چهــار بــرج 
در چهــار گوشــه عــاوه بــر عملکــرد مســکونی، 
عملکــرد دفاعــی نیــز داشــته ، از بناهــای 
ــی  ــه شــمار م ــار ب ســاخته شــده در دوره قاج
رود. مصالــح اصلــی بــه کار رفتــه در بنــا ، آجــر 
و خشــت مــي باشــد . در ضلــع شــمالی ایــن 
بنــا بــاغ بزرگــی وجــود داشــته کــه اکنــون بــه 
پــارک تبدیــل شــده اســت. ضلــع جنوبــی بنــا 
ــمالی دارای دو  ــع ش ــه و ضل ــک طبق دارای ی
طبقــه اســت کــه طبقــه فوقانــی بــا معمــاری 
ــه  ــم و طبق اشــرافی تر،  محــل ســکونت حاک
ــکونت  ــل س ــار و مح ــوان انب ــه عن ــی ب تهتان
خدمــه اســتفاده مــی شــده اســت. طبقــه 
دوم مشــرف بــه بــاغ،  دارای ایوانــی اســت بــا 
پوشــش مســطح و چوبــی کــه دو ســتون چهار 
ــا ســر ســتون هــای تزئینــی ، طــاق  ضلعــی ب
ایــوان را تحمــل مــی کنــد. مســئول نمایندگــی 
ــت:  ــان گف ــتان درمی ــی شهرس ــراث فرهنگ می
صــورت  مرمتــی  اقدامــات  جدیدتریــن  در 
ــه  ــوان ب ــه ســال جــاری در قلعــه مــی ت گرفت
ــارد ، ایجــاد  ــا مــات بات اجــرای آجــر فــرش ب
کانــال ناکــش در اطــراف دیوارهــای داخلــی ، 
اجــرای هــره دور باغچــه هــا ، مرمــت حــوض 
و همچنیــن انجــام سیســتم روشــنایی و 
تعبیــه نــرده در ایوانهــای بنــا اشــاره کــرد. 
همچنیــن امیــر اســماعیل شهســواری افــزود: 
ــا شــماره  ــا در تاریــخ 1382/01/24 و ب ایــن بن
8278 در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت 
رســیده اســت کــه هــم اکنــون از ایــن قلعــه 
بــه عنــوان ســاختمان نمایندگــی میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری و مرکز 
آمــوزش صنایــع دســتی شهرســتان اســتفاده 

مــی شــود . 

فرماندار درمیان در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس:

امنیت و اقتدار از دستاوردهای دوران دفاع مقدس است
ـــن دســـتاوردهای  ـــدار از مهمتری ـــت و اقت ـــت: امنی ـــان گف ـــدار درمی فرمان
ــم رژه  ــیری زاده در مراسـ ــد بشـ ــت. محمـ ــدس اسـ ــاع مقـ دوران دفـ
ـــار  ـــدس اظه ـــاع مق ـــه دف ـــه مناســـبت هفت ـــان ب نیروهـــای مســـلح درمی
ـــه  ـــا ب ـــن ارزش ه ـــال ای ـــدس و انتق ـــاع مق ـــای دف ـــظ ارزش ه ـــرد: حف ک
ـــام  ـــئوالن نظ ـــف مس ـــداف و وظای ـــن اه ـــی از مهمتری ـــروز یک ـــل ام نس
اســـت. وی یـــادآور شـــد: رزمنـــدگان اســـام در دوران هشـــت ســـال دفـــاع 
مقـــدس بـــا جانفشـــانی ها و رشـــادت های خـــود شـــجاعانه در برابـــر 
ـــق و  ـــار از عش ـــی سرش ـــا دل ـــتند ب ـــد و توانس ـــتادگی کردن ـــمن ایس دش
ایمـــان در مصـــاف بـــا دشـــمنان و اســـتکبار جهانـــی خـــم بـــه ابـــرو 
نیـــاورده و دشـــمن تـــا بـــن دنـــدان مســـلح را بـــه زانـــو در آورنـــد و 
ـــه دســـت بیگانـــگان بیفتـــد. ـــد کـــه ذره ای از خـــاک کشـــور ب اجـــازه ندادن

فرمانـــدار درمیـــان بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه نســـل امـــروز را بایـــد بـــا 
فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت آشـــنا کـــرد، افـــزود: اگـــر امـــروز ایـــران 
ـــا و یاوه ســـرایی  ـــاده خواهـــی ه ـــل زی اســـامی توانســـته اســـت در مقاب
ـــتوانه  ـــه پش ـــکا ب ـــایه ات ـــد، در س ـــتادگی کن ـــی ایس ـــتکبار جهان ـــای اس ه
معنـــوی و میـــراث گرانبهایـــی اســـت کـــه حاصـــل خـــون هـــزاران شـــهید 
گلگـــون کفـــن دوران دفـــاع مقـــدس مـــی باشد.بشـــیری زاده هفتـــه 
ـــران دانســـت  ـــزرگ ای ـــت ب ـــدار و عظمـــت مل ـــاد اقت ـــدس را نم ـــاع مق دف

ـــی  ـــار و شـــهادت طلب ـــاع مقـــدس همچـــون ایث ـــزود: ارزش هـــای دف و اف
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــوند.وی ب ـــن ش ـــان تبیی ـــرای جوان ـــتی ب ـــه درس ـــد ب بای
ــر در قـــدرت  ــران اســـامی یکـــی از عوامـــل موثـ ــوان موشـــکی ایـ تـ

بازدارندگـــی کشـــور اســـت و موجـــب خنثـــی ســـازی توطئـــه هـــای 
دشـــمنان مـــی شـــود، ادامـــه داد: اقتـــدار امـــروز نظـــام اســـامی در گـــرو 

ـــت. ـــلح اس ـــای مس ـــی نیروه ـــدرت و آمادگ ق
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ـــت  ـــه هش ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــتان درمی ـــپاه شهرس ـــه س ـــده ناحی فرمان
ـــاع  ـــاع مقـــدس انقـــاب اســـامی مـــا را بیمـــه کـــرد، گفـــت: دف ســـال دف
مقـــدس نـــه تنهـــا انقـــاب اســـامی را بیمـــه کـــرد بلکـــه پیشـــرفت 
ـــاع مقـــدس  ـــران در همـــه عرصـــه هـــا نتیجـــه دف هـــای امـــروز کشـــور ای

ـــت. اس
ســـرگرد پاســـدار حســـین خـــدادادی، در مراســـم یـــادواره شـــهدای زن کـــه 
ـــه همـــت حـــوزه مقاومـــت  ـــی شـــهر قهســـتان و ب در حســـینیه ابوالفضل
ـــزار شـــد، ضمـــن گرامیداشـــت  ـــه الزهـــرا)س( برگ بســـیج حضـــرت فاطم

آغـــاز هفتـــه دفاع مقـــدس و تســـلیت بـــه مناســـبت مـــاه محـــرم الحـــرام 
اظهـــار کـــرد: هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس انقـــاب اســـامی مـــا را بیمـــه 
کـــرد. وی افـــزود: دفاع مقـــدس نـــه تنهـــا انقـــاب اســـامی را بیمـــه 
کـــرد بلکـــه پیشـــرفت هـــای امـــروز کشـــور ایـــران در همـــه عرصـــه 
ـــتان  ـــپاه شهرس ـــه س ـــده ناحی ـــت. فرمان ـــدس اس ـــاع مق ـــه دف ـــا نتیج ه
ــدس درس  ــاع مقـ ــه از دفـ ــی کـ ــر جایـ ــا هـ ــرد: مـ ــان کـ ــان بیـ درمیـ
ـــح کـــرد:  گرفتیـــم باعـــث پیشـــرفت شـــده اســـت. ســـرگردخدادادی تصری
امـــروز دوران دفـــاع مقـــدس تمـــام شـــده و دشـــمن هـــم تغییـــر راهبـــرد 
و تاکتیـــک داده اســـت امـــا اگـــر مـــا از دوران دفـــاع مقـــدس درس 
ـــر تاکتیـــک هـــای دشـــمن پیـــروز خواهیـــم شـــد.  بگیریـــم قطعـــا در براب
ـــردان  ـــاع مقـــدس همـــراه م ـــان در دوران دف ـــه اینکـــه زن ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــان  ـــرای زن ـــم االن ب ـــت: دشـــمن ه ـــاع کردند،گف ـــوم دف ـــرز و ب ـــن م از ای
ـــان  ـــق زن ـــواده را از طری ـــب خان ـــد تخری ـــرده و قص ـــزی ک ـــه ری ـــا برنام م
دارد. فرمانـــده ناحیـــه ســـپاه شهرســـتان درمیـــان عنـــوان کـــرد: متاســـفانه 
امـــروزه زنـــان مـــا بیشـــتر از مـــردان مـــورد تهاجمـــات فرهنگـــی هســـتند. 
ــه  ــمن در زمینـ ــکان دشـ ــوک پیـ ــرد: االن نـ ــرگردخدادادی اذعان کـ سـ
ـــی  ـــاق، ب ـــه ط ـــکاتی از جمل ـــی و مش ـــادی، اجتماع ـــی، اقتص فرهنگ
ـــه  ـــواده ب ـــان خان ـــیختن بنی ـــی و از هم گس ـــل گرای ـــاری، تجم ـــد و ب بن

ـــان  ـــا و مربی ـــرگروه ه ـــه س ـــرد: وظیف ـــار ک ـــت. وی اظه ـــان اس ـــمت زن س
ـــر  ـــان در براب ـــدن زن ـــز ش ـــرای مجه ـــا ب ـــه ه ـــه در حلق ـــت ک ـــن اس صالحی
ـــش از  ـــات داده و بی ـــا اطاع ـــه آنه ـــی ب ـــی و اجتماع ـــات فرهنگ تهاجم
ـــهدا  ـــده راه ش ـــه دهن ـــر ادام ـــد و اگ ـــاش کنن ـــه ت ـــن زمین ـــش در ای پی
ـــا و  ـــور م ـــش کش ـــه های ـــا نقش ـــت ب ـــد توانس ـــمن نخواه ـــیم دش باش
زنـــان مـــا را هـــدف قـــرار دهـــد. فرمانـــده ناحیـــه ســـپاه شهرســـتان 
ــی و  ــه نظامـ ــران در زمینـ ــور ایـ ــروز کشـ ــرد: امـ ــد کـ ــان تاکیـ درمیـ
ـــه  ـــاز ب ـــرم نی ـــگ ن ـــه جن ـــا در عرص ـــت ام ـــوی اس ـــیار ق ـــلیحاتی بس تس
ـــا توجـــه  ـــه اقتصـــادی هـــم ب ـــرد: در زمین ـــح ک ـــم. وی تصری ـــاش داری ت
ـــری ســـال  ـــام معظـــم رهب ـــی اســـت کـــه مق ـــد ســـال پیاپ ـــه اینکـــه چن ب
ـــه در  ـــی اینک ـــد یعن ـــذاری می کنن ـــی نامگ ـــاد مقاومت ـــام اقتص ـــه ن را ب
ـــد تـــاش کنیـــم کـــه در  ـــم و بای ـــی نداری ـــل قبول اقتصـــاد هـــم نمـــره قاب
ـــق  ـــرد: موف ـــان ک ـــر نش ـــویم. وی خاط ـــز ش ـــم مجه ـــادی ه ـــه اقتص زمین
بـــودن در زمینـــه اقتصـــادی هـــم بـــه زنـــان بســـتگی دارد؛ زنـــان بـــا 
حـــذف تجمـــل گرایـــی و خیلـــی امـــورات دیگـــر مـــی تواننـــد در اقتصـــاد 
خانـــواده خـــود و جامعـــه تاثیرگـــذار باشـــند. فرمانـــده ناحیـــه ســـپاه 
ـــر رنـــگ خواهـــران شهرســـتان  ـــان از حضـــور پ ـــان در پای شهرســـتان درمی

ـــرد. ـــکر ک ـــر و تش ـــیج تقدی ـــای بس ـــه ه ـــه برنام در هم

در رثای شهید محسن حججی

شعر

ـــام  ـــه مق ـــی ب ـــرودن غزل ـــا س ـــزوه ب ـــا ق علیرض
ــرده  ــرام کـ ــوار ادای احتـ ــهید بزرگـ ــن شـ ایـ

اســـت.

تـــو شـــیر شـــرزه ای از بیشـــه ات بـــرون 
شـــده ای

چنین که رهسپر وادی جنون شده ای
تو کیستی؟ یل ام البنین! گل خونین!

سر بریده خورشید غرق خون شده ای
ســـر تـــو را بـــه ســـر نـــی زدنـــد مثـــل 

 ) ع ( حســـین
چه اعتبار و چه حیثیت فزون شده ای

نماد غیرت ایران! سیاوش ایمان!
شکیب زینبی و صبر آزمون شده ای

کـــدام منطـــق و شـــعر از تـــو می توانـــد 
ــت؟ گفـ

هزار بغض مزامیر ارغنون شده ای
به نام رایت توحید هرزه می الفد
سیاه بیرق پوسیده  نگون شده ای

سر تو را به طبق می برد به نزد یزید
گناه زاد هوس باره  زبون شده ای

ستاره دور سرت گریه می کند هر شب
ــکون  ــی سـ ــید بـ ــب و خورشـ ــهاب ثاقـ شـ

شـــده ای
سرت سامت اگر سر نماند روی تنت
تو راز گمشده آن عقیق خون شده ای
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مدیرعامـــل صنـــدوق حمایـــت از توســـعه بخـــش کشـــاورزی 
ـــه بیـــان گزارشـــی از فعالیـــت هـــای ایـــن  شهرســـتان درمیـــان ب

ـــت. ـــاورزان پرداخ ـــه کش ـــده ب ـــه ش ـــات ارائ ـــدوق و خدم صن
ســـجاد اکبـــری از جملـــه خدمـــات ایـــن صنـــدوق بـــه مـــوارد 

ـــرد: ـــاره ک ـــل اش ذی
* ســـاز و کار آســـان در ســـاختار ســـازمانی و پرداخـــت 
تســـهیالت قـــرض الحســـنه )4٪( و ســـایر تســـهیالت مـــورد 

ــاعت. ــرف 48 سـ ــهامداران ظـ ــاز سـ نیـ
* اداره صنـــدوق بـــا مشـــارکت فعاالنـــه خـــود ســـهامداران و 

تولیدکننـــدگان بخـــش کشـــاورزی در مجامـــع صنـــدوق.
ســـودآوری  افزایـــش  و  دالالن  دســـت  شـــدن  * کوتـــاه 

دامـــداران. و  کشـــاورزان  تولیـــدی  محصـــوالت 
ـــدوق در  ـــاب صن ـــدل حس ـــل مع ـــهیالت از مح ـــت تس * پرداخ
ـــهامداران  ـــر س ـــهامداران و غی ـــه س ـــتان ب ـــای شهرس ـــک ه بان

ـــاورزی. ـــش کش بخ
صنـــدوق حمایـــت از توســـعه بخـــش کشـــاورزی شهرســـتان 
ـــکیل و  ـــال 1392 تش ـــاه س ـــان م ـــاص( از آب ـــهامی خ درمیان)س
ـــت  ـــرمایه دارای بیس ـــش س ـــه افزای ـــه مرحل ـــس از س ـــون پ تاکن
میلیـــارد و دویســـت و بیســـت و یـــک میلیـــون و ســـیصد و 
ـــوده کـــه  ـــال ســـرمایه و تعـــداد  190 ســـهامدار ب هشـــتاد هـــزار ری
مهمتریـــن اقدامـــات آن از ابتـــدای تاســـیس تاکنـــون بـــه شـــرح 

ـــد: ـــی باش ـــل م ذی
* در راســـتای الگوهـــای ارائـــه خدمـــت و مقابلـــه بـــا خشکســـالی، 
بـــرای تامیـــن نهـــاده هـــای کشـــاورزی مـــدت دار بـــه شـــیوه 
ـــدون تشـــریفات  ـــاری ب ـــب کارت اعتب پرداخـــت تســـهیالت در قال
بانکـــی بـــه بهـــره بـــرداران بخـــش کشـــاورزی بـــه ویـــژه کشـــاورزان 
خـــرده مالـــک و طبقـــات ضعیـــف و متوســـط بـــه مبلـــغ 
ـــب  ـــاورزی در قال ـــاد کش ـــق وزارت جه ـــال از طری 5,500,500,000 ری
تســـهیالت ســـرمایه در گـــردش کوتـــاه مـــدت بـــا نـــرخ 10٪  و 
ـــرداران  ـــره ب ـــه به ـــد زرشـــک شهرســـتان ب اعطـــای تســـهیالت خری
ـــرخ  ـــا ن ـــال  ب ـــغ 3,000,000,000 ری ـــه مبل ـــدوق ب ـــهامداران صن و س

ـــت. ـــده اس ـــن ش ارزان 7٪  تامی
ــش  ــعه بخـ ــت از توسـ ــدوق حمايـ ــكيل صنـ ــداى تشـ از ابتـ
ـــارد  ـــغ 61046 ميلي ـــون مبل ـــان تاكن ـــتان درمی ـــاورزى شهرس كش
لاير تســـهيالت و يارانـــه بخـــش كشـــاورزى بـــه ســـهامداران 
عضـــو و ســـاير بهـــره بـــرداران بخـــش كشـــاورزى شهرســـتان 

اعطـــا شـــده اســـت.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان پرداخت می کند:

تسهیالت قرض الحسنه 
4 درصد به کشاورزان 

نگاهی گذرا به برخی فعالیت های جهاد کشاورزی درمیان 
در یک سال اخیر

بـــه منظـــور آشـــنایی هـــر چـــه بیشـــتر بـــا فعالیـــت هـــا و اقدامـــات 
جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان درمیـــان گفتگویـــی بـــا مهنـــدس وحیـــد 
ـــه  ـــذرا ب ـــد نگاهـــی گ ـــی آی ـــه م ـــان احمـــدی داشـــتیم. آنچـــه در ادام ضیائی
فعالیت هـــای ایـــن اداره در یـــک ســـال اخیـــر و تســـهیالت قابـــل ارائـــه 

بـــه کشـــاورزان شهرســـتان درمیـــان مـــی باشـــد.

انواع تسهیالت قابل ارائه

*تســـهیالت صنایـــع تبدیلـــی و تکمیلـــی صنـــدوق توســـعه ملـــی 
ســـرمایه  ی 5 ســـاله ٪12

*تســـهیالت خـــط اعتبـــاری مکانیزاســـیون کشـــاورزی ســـرمایه ای 
٪15 5ساله 

ـــردش1  ـــن یاب(ســـرمایه در گ ـــع تولید)بهی ـــع موان ـــروه رف *تســـهیالت کارگ
ـــاله٪18 س

ـــرمایه در  ـــی س ـــوالت زراع ـــت محص ـــت و برداش ـــت، داش ـــهیالت کاش *تس
ـــاله٪18 ـــردش1 س گ

تسهیالت صنایع تبدیلی و تکمیلی صندوق توسعه ملی 

ــرمایه ای و  ــهیالت سـ ــای تسـ ــت: اعطـ ــد اولویـ ــای واجـ ــت هـ *فعالیـ
ـــی و  ـــع تبدیل ـــای صنای ـــت ه ـــا و فعالی ـــرح ه ـــه ط ـــردش ب ـــرمایه در گ س

تکمیلـــی و طـــرح هـــای دانـــش بنیـــان
*ســـهم آورده متقاضـــی در تســـهیالت ســـرمایه ای بـــرای اشـــخاص 
حقیقـــی و حقوقـــی خصوصـــی در مناطـــق برخـــوردار حداقـــل 25درصـــد 
ـــای  ـــه ه ـــد کل هزین ـــل 20 درص ـــه حداق ـــعه یافت ـــر توس ـــق کمت و در مناط

طـــرح مـــی باشـــد.
ـــر  ـــرمایه ای حداکث ـــهیالت س ـــی تس ـــن مال ـــهیالت: دوره تامی ـــدت تس *م
ـــاه تنفـــس، 5 ســـال بازپرداخـــت( می باشـــد. 84 ماه)2ســـال مشـــارکت، 6م

*اعطـــای تســـهیالت بـــه اشـــخاص حقوقـــی مجـــاز، مشـــروط بـــه آن 
اســـت کـــه نســـبت حقـــوق صاحبـــان ســـهام بـــه مجمـــوع دارایی هـــای 
ـــه بانـــک عامـــل و  ـــه( در زمـــان تســـلیم درخواســـت ب شرکت)نســـبت مالکان

ـــد. ـــر نباش ـــد کمت ـــی از 20 درص ـــع زمان ـــر مقط ه
*اســـتفاده مجـــدد از منابـــع صنـــدوق توســـعه ملـــی توســـط اشـــخاص 
حقیقـــی و حقوقـــی منـــوط بـــه بازپرداخـــت اقســـاط و تســـویه کامـــل 

تســـهیالت اعطایـــی قبلـــی مـــی باشـــد.

تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی  

*ایـــن تســـهیالت بـــرای خریـــد ماشـــین هـــای کشـــاورزی )تراکتـــور، 

کمبایـــن، تیلـــر و .... (، تجهیـــزات دامـــداری، مرغـــداری، شـــیالت و 
ــردد. زنبورعســـل پرداخـــت مـــی گـ

*نـــرخ ســـود ایـــن تســـهیالت 15 درصـــد و بازپرداخـــت 5 ســـاله مـــی باشـــد 
ـــرای ادوات ســـنگین و نیمـــه ســـنگین )از قبیـــل کمبایـــن( بازپرداخـــت  و ب

7 ســـاله مـــی باشـــد.
غ، گاوداری، شـــیالت( جهـــت  *واحدهـــای تولیـــدی )پـــرورش شـــترمر
ـــته  ـــرداری داش ـــره ب ـــه به ـــا پروان ـــیس ی ـــوز تأس ـــد مج ـــهیالت بای ـــذ تس اخ

ـــند. باش
ـــال  ـــون ری ـــهیالت: 12701 میلی ـــن تس ـــص ای ـــتان از تخصی ـــهم شهرس *س

ـــد. ـــی باش م

تسهیالت کارگروه رفع موانع تولید)بهین یاب( 

ـــال بخـــش کشـــاورزی در  ـــد و نیمـــه فع ـــد واحدهـــای راک ـــع تولی ـــع موان رف
ـــت. ـــرار گرف دســـتور کار ق

*ثبـــت نـــام طـــرح هـــای راکـــد و نیمـــه فعـــال بخـــش کشـــاورزی در 
ســـامانه بهیـــن یـــاب 

ــرای  ــد بـ ــی تواننـ ــد مـ ــق تولیـ ــهیالت رونـ ــی تسـ ــای متقاضـ *واحدهـ
ــد. ــام نماینـ ــاب ثبـــت نـ ــن یـ ــامانه بهیـ ــهیالت در سـ دریافـــت تسـ

 آمار ثبت نامی شهرستان درمیان در سال جاری)1396(

ــارد و 385  ــغ 1 میلیـ ــه مبلـ ــرح بـ ــک: 8 طـ ــه بانـ ــده بـ ــی شـ *معرفـ
ـــارد و  ـــیالت و 1 میلی ـــوزه ش ـــان در ح ـــون توم ـــان)50 میلی ـــون توم میلی

ــور( ــوزه دام و طیـ ــان در حـ 335 تومـ
ــارد و 253 میلیـــون  ــه مبلـــغ 1 میلیـ ــرح بـ *در دســـت بررســـی: 10 طـ

ــور ــوزه دام و طیـ ــان در حـ تومـ

تسهیالت کاشت، داشت و برداشت محصوالت زراعی 

ـــای کاشـــت، داشـــت  ـــه ه ـــن بخشـــی از هزین *موضـــوع تســـهیالت: تامی
ـــزه ســـال 1396 ـــاره و پایی ـــی به و برداشـــت محصـــوالت زراع

ـــول  ـــول و حص ـــت محص ـــان برداش ـــا زم ـــب ب ـــهیالت: متناس ـــدت تس  *م
ـــال ـــک س ـــدت ی ـــه م ـــر ب ـــد و حداکث درآم

ـــول و  ـــورای پ ـــی ش ـــود ابالغ ـــرخ س ـــاس ن ـــهیالت: براس ـــود تس ـــرخ س *ن
ـــد ـــر 18 درص ـــال حاض ـــرارداد و در ح ـــاد ق ـــان انعق ـــار در زم اعتب

*منبـــع تامیـــن اعتبـــار: از محـــل منابـــع داخلـــی بانـــک بـــا رعایـــت 
برنامـــه منابـــع و مصـــارف 

ـــال  ـــون ری ـــن تســـهیالت: 42616 میلی *ســـهم شهرســـتان از تخصیـــص ای
ـــی باشـــد. م

فعالیت های اداره امور فنی و زیربنایی مدیریت 
جهادکشاورزی شهرستان درمیان در یک سال گذشته

ـــان  ـــتان درمی ـــطح شهرس ع  در س ـــزار ـــه م ـــال آب ب ـــط انتق ـــرای خ 1-اج
ـــر ـــول 49428مت ـــه ط ب

2- اجرای سیستم آبیاری کم فشار در سطح 396.5هکتار
3-اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح  456.18هکتار

ـــات در  ـــته قن ـــر در 6رش ـــول 1296.19مت ـــه ط ـــوات ب ـــت قن ـــا و مرم 4-احی

ـــان ـــتان درمی ـــطح شهرس س
ـــاب  ـــر مکعـــب در 3ب ـــه حجـــم 211.5مت ـــره آب  ب 5- احـــداث اســـتخر ذخی

اســـتخر در ســـطح شهرســـتان درمیـــان

افتتاح طوالنی ترین خط انتقال آب کشاورزی توسط لوله 
به طول 7818 متر در شهرستان درمیان

ـــی  ـــر در اراض ـــزار و 818 مت ـــت ه ـــش از  هف ـــول بی ـــا ط ـــه ب ـــط لول ـــن خ ای
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــینا ب ـــس مس ـــاد طب ـــی آب ـــتای عل ـــاه روس ـــات و چ قن
ـــار از  ـــش از450 هکت ـــه بی ـــانی ب ـــروژه در آبرس ـــن پ ـــاح ای ـــا افتت ـــید. ب رس
ـــه  ـــاد طبـــس مســـینا ب ـــی آب ـــه عل ـــات موقوف اراضـــی زیرکشـــت ســـنتی قن
ـــهیل  ـــریع و تس ـــی آب، تس ـــه جوی ـــردار، صرف ـــره ب ـــر به ـــت  300 نف ظرفی
آبرســـانی  صـــورت گرفـــت. طـــرح مطالعاتـــی و شـــروع ایـــن پـــروژه از 
زمســـتان 1395 آغـــاز گردیـــد و در تیـــر مـــاه 1396 بـــه بهـــره بـــرداری 
رســـید کـــه بـــرای ایـــن طـــرح حـــدود چهـــار میلیـــارد و 870 میلیـــون 
ــون  ــارد و 410 میلیـ ــه میلیـ ــزان سـ ــن میـ ــده و از ایـ ــه شـ ــال هزینـ ریـ
ـــهم  ـــال س ـــون ری ـــارد و 460 میلی ـــک میلی ـــت و ی ـــک دول ـــهم کم ـــال س ری

خودیـــاری متقاضـــی مـــی باشـــد. ایـــن طـــرح در هفتـــه دولـــت و بـــا 
ـــتاندار و  ـــاون اس ـــتان، مع ـــاورزی اس ـــاد کش ـــازمان جه ـــس س ـــور رئی حض

ـــد. ـــاح ش ـــان افتت ـــدار درمی فرمان

11هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در شهرستان درمیان
 توزیع شد

ـــاب  ـــور در 16 ب ـــور و کپ ـــوع آم ـــی از ن ـــی گرماب ـــه ماه ـــه بچ ـــزار قطع 11ه
ــد. پیش بینـــی  ــتان توزیـــع شـ ــرورش ماهـــی ایـــن شهرسـ اســـتخر پـ
مـــی شـــود بـــا توزیـــع ایـــن تعـــداد بچـــه ماهـــی 48 تـــن ماهـــی در 
ــن  ــز 45 تـ ــته نیـ ــال گذشـ ــن سـ ــود. همچنیـ ــت شـ ــتان برداشـ شهرسـ
ـــرورش ماهـــی شهرســـتان برداشـــت شـــده اســـت.  ماهـــی از اســـتخرهای پ
ـــدگان  ـــرورش  دهن ـــه  ای اســـت، کشـــاورزان و پ ـــان یاران ـــع بچـــه ماهی توزی
ـــدام و در  ـــه بچـــه ماهـــی اق ـــه تهی ـــه صـــورت آزاد نســـبت ب ـــد ب ـــی توانن م

ـــد.  ـــازی کنن ـــا س ـــود ره ـــت خ ـــت مالکی ـــی تح ـــع آب مناب

اســـتفاده مناســـب از منابـــع آبـــی، کاهـــش مصـــرف کـــود شـــیمیایی، 
ـــای  ـــی از مزای ـــتغال زای ـــه اش ـــک ب ـــی و کم ـــرف ماه ـــرانه مص ـــش س افزای
ـــرورش  ـــد. پ ـــی باش ـــاورزی م ـــوره کش ـــد منظ ـــتخرهای چن ـــتفاده از اس اس

ماهـــی در اســـتخرهای چنـــد منظـــوره کشـــاورزی موجـــب مـــی شـــود، 
ـــورت  ـــه ص ـــاه را ب ـــاز گی ـــورد نی ـــالح م ـــی و ام ـــتخر غن ـــی از اس آب خروج
ــی در  ــرورش ماهـ ــاند. پـ ــاه برسـ ــه گیـ ــا بـ ــق آوندهـ ــول از طریـ محلـ
ـــتان  ـــز در شهرس ـــی نی ـــرف ماه ـــرانه مص ـــا س ـــده ت ـــث ش ـــتان باع شهرس

افزایـــش یابـــد.
زنگ جارویی زرشک

ـــی  ـــی م ـــل قارچ ـــا عام ـــی ب ـــاری گیاه ـــک بیم ـــک ی ـــی زرش ـــگ جاروی زن
ـــر برخـــی از زرشـــک کاری هـــای شهرســـتان  باشـــد کـــه در ســـال هـــای اخی
ـــای  ـــی ه ـــدت بارندگ ـــش ش ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــرده اس ـــوده ک را آل
اســـفند مـــاه ســـال گذشـــته و باالرفتـــن رطوبـــت هـــوا، ایـــن بیمـــاری 
ـــه  ـــا توج ـــته و ب ـــتری  داش ـــیوع بیش ـــته ش ـــای گذش ـــال ه ـــه س ـــبت ب نس
بـــه پتانســـیل بـــاالی ایـــن بیمـــاری در بـــه خطـــر انداختـــن زرشـــک 
شهرســـتان کـــه محصـــول اســـتراتژیک ایـــن منطقـــه اســـت اقداماتـــی 

ـــت: ـــه اس ـــورت گرفت ـــل ص ـــرح ذی ـــه ش ـــاری ب ـــن بیم ـــار ای ـــت مه جه
*برگزاری کارگاه های آموزشی درکلیه مناطق آلوده

*تهیه و توزیع سم مورد نیاز جهت مبارزه
*دعـــوت بـــه همـــکاری بســـیج ســـازندگی و بســـیج کـــردن همگانـــی 

باغـــداران در برخـــی مناطـــق جهـــت مبـــارزه
ـــل و  ـــایی کام ـــت شناس ـــات جه ـــز تحقیق ـــا مرک ـــگ ب ـــکاری تنگاتن *هم

ـــه ـــاری در منطق ـــوژی بیم ـــق بیول دقی

مزیت های کشت کلزا
ـــن دو  ـــرد ای ـــش عملک ـــث افزای ـــو باع ـــدم و ج ـــت گن ـــا کاش ـــاوب ب *در تن

ـــردد ـــی گ ـــردی م ـــول راهب محص

ـــه  ـــت در مقایس ـــا دو نوب ـــک ی ـــزان ی ـــه می ـــر ب ـــی کمت ـــزان آب مصرف *می
ـــو ـــدم وج ـــا گن ب

حمایت های دولت از کلزاکاران
*خرید تضمینی از قرار هر کیلوگرم 28700 ریال بصورت نقدی

ــال  ــون ریـ ــغ 150 میلیـ ــه مبلـ ــت بـ ــهیالت ارزان قیمـ ــت تسـ *پرداخـ
ــار ــر از 3 هکتـ ــطوح باالتـ ــت سـ جهـ

ـــروژه هـــای آب و  ـــه گـــذاری و ســـایر پ ـــت اجـــرای طـــرح هـــای لول *اولوی
ـــن محصـــول کشـــت شـــود ـــه ای ـــی ک ـــع آب خـــاک در مناب

ـــه  ـــزه کلزا)ب ـــد ادوات مکانی ـــت خری ـــوض جه ـــهیالت بالع ـــای تس *اعط
میـــزان 30 درصـــد از قیمـــت کل ادوات(

ــر 10  ــغ بـ ــول بالـ ــن محصـ ــد ایـ ــزان درآمـ ــدم میـ ــا گنـ ــه بـ در مقایسـ
ــد. ــی باشـ ــتر مـ ــار بیشـ ــال در هکتـ ــون ریـ میلیـ
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اختتامیه سومین سوگواره تعزیه استان دستاوردهای یک اعتراِض انقالبی 
امروز برگزار می شود

درمیان امروز- دهقانی 
مراســـم اختتامیـــه ســـومین ســـوگواره تعزیـــه اســـتان خراســـان جنوبـــی امـــروز ســـاعت 4 

عصـــر در مســـجد جامـــع درخـــش برگـــزار مـــی شـــود. 
رئیـــس اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی شهرســـتان درمیـــان در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار 
درمیـــان امـــروز گفـــت: ســـومین ســـوگواره تعزیـــه اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــه میزبانـــی 
شـــهر قهســـتان شهرســـتان درمیـــان از ســـوی اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان 
بـــا همـــکاری اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی شهرســـتان درمیـــان، فرمانـــداری شهرســـتان، 
بخشـــداری قهســـتان، شـــهرداری و شـــورای اســـامی شـــهر قهســـتان، ســـتاد نمـــاز جمعـــه 
ـــتان  ـــی قهس ـــهید رجای ـــیج ش ـــت بس ـــوزه مقاوم ـــش و ح ـــی )ع( درخ ـــات ابوالفضل ـــتان، هی قهس
در حـــال برگـــزاری اســـت. حاجـــی قدیـــر قیاســـی افـــزود: ایـــن ســـوگواره بـــا اجـــرای گـــروه 
ـــرام  ـــرم الح ـــا 4 مح ـــادف ب ـــاه مص ـــد از 3 مهرم ـــتان بیرجن ـــت )ع( از شهرس ـــل بی ـــقان اه عاش
ـــت: 20  ـــد. وی گف ـــی یاب ـــان م ـــه پای ـــم اختتامی ـــزاری مراس ـــا برگ ـــر ب ـــروز عص ـــد و ام ـــاز ش آغ
گـــروه تعزیـــه اســـتان در ایـــن ســـوگواره ثبـــت نـــام کردنـــد کـــه در پایـــان 5 گـــروه تعزیـــه 
بـــه بخـــش نهایـــی ســـوگواره راه یافتنـــد. وی ادامـــه داد: گـــروه عاشـــقان اهـــل بیـــت )ع( از 
ـــه  ـــروه تعزی ـــردوس، گ ـــوذر از ف ـــه اب ـــروه تعزی ـــن، گ ـــهر از قای ـــن ش ـــدار آری ـــروه علم ـــد، گ بیرجن
هیـــات ابوالفضلـــی درخـــش از درمیـــان و گـــروه قمـــر بنـــی هاشـــم ســـه قلعـــه از ســـرایان 5 
گـــروه تعزیـــه راه یافتـــه بـــه بخـــش نهایـــی ایـــن ســـوگواره هســـتند. وی هـــدف از اجـــرای 
ـــدن و  ـــر ش ـــب ، تطهی ـــیدن مخاط ـــش رس ـــه آرام ـــامی، ب ـــعائر اس ـــج ش ـــوگواره را تروی ـــن س ای
ـــی و آداب و رســـوم  ـــای آیین ـــه توســـط مخاطـــب، اســـتمرار باوره ـــردن از تماشـــای تعزی ـــذت ب ل

مذهبـــی و اعتـــای هـــر چـــه بیشـــتر آن عنـــوان کـــرد.

ــام حســـین  ــار شـــهادت امـ ــاره آثـ برخـــی دربـ
علیـــه الّســـام تردیـــد کـــرده انـــد! و آن را 
ـــای  ـــد! ج ـــده ان ـــورده خوان ـــت خ ـــی شکس قیام
شـــگفت اســـت ! کـــدام »جهـــاد« و کـــدام 
ـــش  ـــه فتوحات ـــه دامن ـــت ک ـــوده اس ـــگ« ب »جن
و  اندیشـــه  عمـــق  در  جامعـــه،  ســـطح  در 
احســـاس و در طـــول زمـــان و ادوار تاریـــخ، 
ـــد؟ ـــارور باش ـــق و ب ـــترده و عمی ـــه گس ـــن هم ای
در اینجـــا، بـــه قـــول مرحـــوم دکتـــر علـــی 
شـــریعتی اساســـا ایـــن مســـاله مطـــرح مـــی 
ــن  ــذاری و طنیـ ــه اثرگـ ــا دامنـ ــه آیـ ــود کـ شـ
ـــر  ـــح« عمیقت ـــاد فات ـــاد«، »جه ـــهادت، از »جه ش

ــت؟ ــر نیسـ ــترده تـ ــر و گسـ و مداومتـ

فرهنگی  نهضت  پیامدهای 

الّسالم(  امام حسین )علیه 

ـــای  ـــم زیب ـــه قل ـــم ب ـــی کنی ـــتناد م ـــم اس ـــاز ه ب
ـــریعتی: ـــر ش دکت

هـــر انقابـــی دو چهره دارد: خون و پیام!

پیـــام آن: زندگـــی هیـــچ نیســـت جـــز عقیـــده 
و جهـــاد.

ـــه  ـــد ک ـــی کنن ـــوب زندگ ـــد خ ـــی توانن ـــانی م کس
ـــد. ـــوب بمیرن ـــد خ ـــی توانن م

ـــع  ـــاة م ـــعادة والحی ـــوت اال الس ـــی ال اری الم ان
ـــا. ـــن اال برم الظالمی

 آگاه ساختن انسان های غفلت زده و خفته

هـــای  هـــدف  از  یکـــی  )ع(  امیرالمومنیـــن 
بعثـــت انبیـــا را چنیـــن مـــی فرمایـــد:

ـــاءه:  ـــم انبی ـــر الیه ـــله، و وات ـــم رس ـــث فیه »فبع
یذکروهـــم  و  فطرتـــه  میثـــاق  لیســـتادوهم 
ـــغ و  ـــم بالتبلی ـــوا علیه ـــه و یحتج ـــی نعمت منس
ـــات  ـــم آی ـــول و یروه ـــن العق ـــم دفائ ـــروا له یثی

المقـــدرة ...« )نهـــج البـــاغ/از خطبـــه 1(
ـــدر و  ـــد و پ ـــال ج ـــه دنب ـــین )ع( ب ـــالت حس  رس
بـــرادرش و همـــه منادیـــان حقیقـــت در طـــول 
تاریـــخ، آگاه ســـاختن انســـان هایـــی بـــود 
ــود  ــروردگار خـ ــا پـ ــری بـ ــاحت فطـ ــه در سـ کـ

پیمـــان بســـته بودنـــد جـــز او را نپرســـتند، 
ــپردند و  لیکـــن پیمـــان را بـــه فراموشـــی سـ
ــدرت  ــه قـ ــدا و از جملـ ــر خـ ــتش غیـ ــه پرسـ بـ
هـــا، شـــخصیتها، خودهـــا و بـــت هـــای دیگـــر 
پرداختنـــد. معجـــزه نخســـتین سیدالّشـــهدا در 
ـــق  ـــریع و عمی ـــی دادن س ـــت، آگاه ـــیر نهض مس
ـــل  ـــور کام ـــان بط ـــه فطرتش ـــود ک ـــانی ب ـــه کس ب
انســـانی  بـــود. نخســـتین  از میـــان نرفتـــه 
کـــه در همـــان روز آگاه شـــد حربـــن یزیـــد 
ریاحـــی بـــود. حـــر نمـــود برجســـته انســـانیت 
ــل  ــر دو راه متقابـ ــته در برابـ ــه پیوسـ ــت کـ اسـ
خداگونـــه شـــدن و از شـــیطان پســـت تـــر 
ــن  ــر در آخریـ ــت. و حـ ــتاده اسـ ــادن، ایسـ افتـ
ـــین  ـــش حس ـــی بخ ـــاد آگاه ـــر فری ـــر اث ـــه، ب لحظ
ـــد. ـــدن را برگزی ـــه ش ـــی )ع(، راه خداگون ـــن عل ب
ــز  ــه نیـ ــه کوفـ ــه بـ ــه در راه مدینـ ــینی کـ حسـ
ــد  ــود. چنـ ــرده بـ ــدار کـ ــد را بیـ ــی چنـ خفتگانـ
تـــن انگشـــت شـــمار کـــه بـــه شـــمار، انـــدک 
و بـــه تاثیـــر گذاشـــتن بـــر تاریـــخ، هـــر کـــدام 

ــکرند.  یـــک لشـ

نیروهای محبوس در درون  برانگیختن 

حماسی(  )اسالم 

نیروهـــای  از  تاریـــخ،  طـــول  در  بســـیاری، 
ــد و در  ــت دارنـ ــش غفلـ ــه در درون خویـ نهفتـ
ــود را ــری، خـ ــن ظاهـ ــای دروغیـ ــر نیروهـ برابـ
 بازنـــده مـــی بیننـــد . امـــام حســـین )ع( بـــا 
ـــاران  ـــدک از ی ـــماری ان ـــه ش ـــورا ک ـــت عاش نهض
خـــود را در برابـــر شـــماری بســـیار از افـــراد 
نـــاآگاه آورد، بدیـــن گونـــه اعـــام کـــرد کـــه: 

ــرة  ــة کثیـ ــة غلبـــت فئـ ــة قلیلـ ــم مـــن فئـ »کـ
بـــاذن ا....« )البقـــره/249( 

و  افـــراد  ایـــن گونـــه  از  تاریـــخ،  طـــول  در 
انـــد. بـــوده  بســـیار  گروههـــا 

دکتر شـــریعتی می گوید:
»و حســـین، وارث آدم - کـــه بـــه بنـــی آدم 
 - بـــزرگ  پیامبـــران  وارث  و   - داد  زیســـتن 
کـــه بـــه انســـان، »چگونـــه بایـــد زیســـت« را 
آموختنـــد - اکنـــون آمـــده اســـت تـــا در ایـــن 

بایـــد  »چگونـــه  آدم،  فرزنـــدان  بـــه  روزگار، 
مـــرد« را بیامـــوزد!

ســـیاه«  »مـــرگ  کـــه  آموخـــت  حســـین 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــردم زبونـ ــوم مـ ــت شـ سرنوشـ
بـــه هـــر ننگـــی تـــن مـــی دهنـــد تـــا »زنـــده 
ــتاخی آن را  ــه گسـ ــانی کـ ــه کسـ ــد«; چـ بماننـ
ندارنـــد کـــه »شـــهادت« را انتخـــاب کننـــد، 
ــرد! « ــد کـ ــاب خواهـ ــان را انتخـ ــرگ« آنـ »مـ

آموزش درس زندگی 

ــی  ــدار خویـــش مـ ــه پنـ ــراد  بـ ــیاری از افـ بسـ
داننـــد چگونـــه زیســـتن را; زیســـتنی آن گونـــه 
کـــه آرزو دارنـــد و بـــا آرمانهـــای خـــود برابـــر 

مـــی داننـــد امـــا امـــام حســـین)ع( ...
مردی از خانه فاطمه بیرون آمده اســـت.

کـــه  نیســـت  هیچکـــس  جهـــان،  ایـــن  در 
بایـــد  »چگونـــه  کـــه  بدانـــد  او  همچـــون 
مـــرد! دانشـــی کـــه دشـــمن نیرومنـــد او  از 
ــي  ــن علـ ــین بـ ــا حسـ ــت. امـ ــروم اسـ آن محـ
ــروزی  ــه پیـ ــا کـ ــه آنهـ ــه همـ ــا بـ برخاســـت تـ
بیننـــد  در »غلبه«مـــی  تنهـــا  را  بـــر خصـــم 
ـــن«،  ـــک »باخت ـــه ی ـــهادت« ن ـــه: »ش ـــوزد ک بیام
انتخابـــی  اســـت.  »انتخـــاب«  یـــک  کـــه 
ـــا  ـــام زیب ـــک فرج ـــیم ی ـــرای ترس ـــمندانه ب هوش

دنیـــا!  داالن  انتهـــای  در 

آموزش این نکته که شهادت یک »حکم«است 

سیاســـی  هـــای  تحلیـــل  و  تجزیـــه 
ــروی  ــاره دو نیـ ــه ای، دربـ ــتمداران حرفـ سیاسـ
ـــد،  ـــتاده ان ـــر ایس ـــر یکدیگ ـــه در براب ـــم ک متخاص
ــته  ــت. پیوسـ ــتوار اسـ ــوا« اسـ ــوازن قـ ــر »تـ بـ
مبـــارزان و مخالفـــان را از دشـــمن تـــا دنـــدان 
مســـلح و قـــدرت غالـــب جهـــان و حیلـــه گـــر 
ــد و  ــاز و ثروتمنـ ــه بـ ــه کـــش و دسیسـ و نقشـ
ـــر  ـــرات، ب ـــده نظ ـــب کنن ـــاز و جل ـــت و دل ب دس
ــازش و  ــان سـ ــر از آنـ ــد و اگـ ــی دارنـ ــذر مـ حـ
ـــار  ـــر و انتظ ـــه صب ـــان را ب ـــد، آن ـــلیم نخواهن تس
ـــازی و  ـــار ب ـــه انتظ و در گوشـــه ای نشســـتن و ب

روزگار مانـــدن فـــرا مـــی خواننـــد. روشـــنفکران 
آن روزگار نیـــز کســـانی چـــون عبـــدا... بـــن 
ــن  ــدا... بـ ــاس، عبـ ــن عبـ ــدا... بـ ــر، عبـ جعفـ
عمـــر، محمدبـــن حنفیـــه و امثـــال اینـــان 
امـــام  از  و  مـــی کننـــد  نصیحـــت  چنیـــن 
حســـین)ع( مـــی خواهنـــد کـــه در مدینـــه، 
ــدا،  ــول خـ ــر رسـ ــار قبـ ــر، کنـ ــجد پیامبـ در مسـ

ــد. ــاد کنـ ــغ و ارشـ ــردم را تبلیـ ــیند و مـ بنشـ
 همیـــن جـــا حســـین شـــعار »شـــهادت« را 
مطـــرح کـــرد.او از علـــی آموختـــه اســـت کـــه 
ـــای اخـــص و اعـــای آن -  »شـــهادت« - در معن
ـــت  ـــه دس ـــد ب ـــل مجاه ـــت، قت ـــت نیس ـــک حال ی
دشـــمن نیســـت، خـــود یـــک »حکـــم« اســـت، 
ــاد« و  ــر از »جهـ ــتقل« ، غیـ ــم مسـ یـــک »حکـ

پـــس از »جهـــاد!
شکســـت  هـــای  قیـــام  تاریـــخ،  طـــول  در 
ـــاب  ـــرایط و انتخ ـــناختن ش ـــه نش ـــورده نتیج خ
نکـــردن شـــیوه مناســـب بـــرای اصـــاح وضـــع 
رهایـــی  هـــای  جنبـــش  و  اســـت  موجـــود 
دســـت  بـــه  را  پیـــروزی  هنگامـــی  بخـــش 
ــناخته،  ــش را شـ ــان خویـ ــه زمـ ــد کـ آورده انـ
ـــت و  ـــیوه درس ـــه و ش ـــی را دریافت ـــرایط جهان ش
شایســـته را برگزیـــده انـــد و ایـــن درســـی بـــود 
کـــه حســـین)ع( بـــه رهبـــران جنبـــش هـــای 
آگاهـــی بخـــش و جهادهـــای آزادی گســـتر 

ــت. آموخـ
ـــر  ـــبک منحص ـــن س ـــی ای ـــل بازشناس ـــرم فص مح
بـــه فـــرد از حیـــات انســـانی اســـت. و موســـم 
تدبـــر در تاریـــخ و تفکـــر بـــرای بهبـــود شـــرایط 

بشـــریت! 
بـــي تردیـــد نهضـــت فرهنگـــی محـــرم را یـــک 
ـــن  ـــت دي ـــی حقیق ـــرای معرف ـــم ب ـــت مغتن فرص
ـــت  ـــام و نهض ـــای ن ـــادواره ه ـــم و از ی ـــی دانی م
ـــام  ـــداف قی ـــریع اه ـــت تش ـــا در جه ـــر کرب رهب

ـــم.  ـــی کنی ـــتفاده م اس
ــول  ــروع و مقبـ ــوازم مشـ ــام لـ ــزاداری و تمـ عـ
ـــتای  ـــم در راس ـــی دانی ـــرک م ـــزاری متب آن را اب
انتقـــال پیـــام ســـید ابـــرار بـــه نســـل حـــال و 

آینـــده. 
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