
درمیان امروز- دهقانی 
ـــب  ـــان دو موک امســـال شـــهر قهســـتان شهرســـتان درمی
نانوایی)علمـــدار کربـــای آســـیابان( و موکـــب اســـکان و 
ـــن  ـــام درخـــش( را در مســـیر زائری پذیرایی)شـــهدای گمن
اربعیـــن حســـینی در کشـــور عـــراق برپـــا مـــی کنـــد. 
ـــئول  ـــتان و مس ـــش قهس ـــن بخ ـــه اربعی ـــئول کمیت مس
اجرایـــی موکـــب شـــهدای گمنـــام درخـــش قهســـتان 
ــام  ــار موکـــب شـــهدای گمنـ ــرای اولیـــن بـ گفـــت: بـ
درخـــش قهســـتان در شـــهر مقـــدس کاظمیـــن برپـــا 
می شـــود. محمـــود ســـعیدی در گفتگـــو بـــا درمیـــان 
امـــروز افـــزود: موکـــب شـــهدای گمنـــام درخـــش بـــه 
مـــدت 12 روز )8 روز قبـــل از اربعیـــن و 4 روز بعـــد 
ــین )ع(  ــدا... الحسـ ــا عبـ ــن ابـ ــه زائریـ ــن( بـ از اربعیـ
ســـرویس دهـــی خواهـــد داشـــت. وی گفـــت: موکـــب 
ـــر  ـــزار نف ـــکان 2 ه ـــت اس ـــش جه ـــام درخ ـــهدای گمن ش
ـــا  ـــی دارد.  وی ب ـــر آمادگ ـــزار نف ـــه از ه ـــی روزان و پذیرای
ـــو  ـــه پت ـــزار تخت ـــه 4 ه ـــب ب ـــن موک ـــاز ای ـــه نی ـــاره ب اش
و 30 تختـــه چـــادر گروهـــی جهـــت اســـکان زائریـــن 
ـــان  ـــزار توم ـــدود 40 ه ـــو ح ـــه پت ـــر تخت ـــزود: ارزش ه اف
و ارزش هـــر چـــادر حـــدود 2 میلیـــون و 300 هـــزار 
ــا  ــتانی هـ ــه هـــم اسـ ــود کـ ــرآورد مـــی شـ ــان بـ تومـ
و خیریـــن مـــی تواننـــد بـــه صـــورت نقـــدی و غیـــر 
ـــاری  ـــا را ی ـــاز م ـــورد نی ـــام م ـــن اق ـــت تامی ـــدی جه نق
کننـــد. وی اضافـــه کـــرد: همچنیـــن جهـــت پذیرایـــی 
ـــن،  ـــج، روغ ـــت، برن ـــد گوش ـــی مانن ـــه اقام ـــن ب از زائری
قنـــد، چـــای و ســـایر مـــواد غذایـــی نیـــاز مـــی باشـــد. وی 
ـــی  ـــای مردم ـــک ه ـــذورات و کم ـــع  آوری ن ـــل جم مح
ـــر  ـــتان و دفت ـــش قهس ـــی بخ ـــای مذهب ـــات ه را در هی
ـــرد و  ـــام ک ـــادرات اع ـــک ص ـــب بان ـــش جن ـــزی درخ مرک
ـــی  ـــذورات مردم ـــت ن ـــت دریاف ـــت: شـــماره کارت جه گف
نـــام  بـــه  بانـــک صـــادرات   6037691980026678

مشـــارکت هـــای مردمـــی اربعیـــن مـــی باشـــد. 
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ثبت 601 واقعه والدت در شهرستان درمیان 
درمیان امروز- دهقانی 

ــتان  ــوال شهرسـ ــت احـ ــس اداره ثبـ رئیـ
ــه والدت در  ــت 601 واقعـ ــان از ثبـ درمیـ
ـــدای  ـــه ابت ـــی 6 ماه ـــتان ط ـــن شهرس ای
ـــن تعـــداد  ـــر داد و گفـــت: از ای امســـال خب
ـــر  ـــه دخت ـــر و 254 واقع ـــه پس 347 واقع
ـــد زاده  ـــد حســـن محم ـــی باشـــند. محم م
ــزود:  ــروز افـ ــان امـ ــا درمیـ ــو بـ در گفتگـ
ــات  ــه وفـ ــی ایـــن مـــدت 136 واقعـ طـ
ــه  ــیده کـ ــت رسـ ــه ثبـ ــتان بـ در شهرسـ

76 واقعـــه مـــرد و 60 واقعـــه زن بـــوده انـــد. وی همچنیـــن از راه انـــدازی دفترخانـــه 
ـــرد: در  ـــام ک ـــر داد و اع ـــال خب ـــهریورماه امس ـــان در ش ـــتان درمی ـــاق در شهرس ـــت ط ثب
ـــت.  ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــان ب ـــتان درمی ـــاق در شهرس ـــه ط ـــک واقع ـــداد ی ـــدت تع ـــن م ای
ـــال 258  ـــدای امس ـــه ابت ـــی 6 ماه ـــرد: ط ـــه ک ـــان اضاف ـــوال درمی ـــت اح ـــس اداره ثب رئی
ـــهری و  ـــق ش ـــه مناط ـــوط ب ـــه مرب ـــداد 92 واقع ـــه تع ـــیده ک ـــت رس ـــه ثب ـــه ازدواج ب واقع
ـــان دارای  ـــتان درمی ـــت: شهرس ـــت. وی گف ـــتایی اس ـــق روس ـــه مناط ـــوط ب ـــه مرب 166 واقع
ـــا  ـــد زاده ب ـــد. محم ـــی باش ـــک م ـــدیه و گزی ـــهرهای اس ـــت ازدواج در ش ـــه ثب ـــر خان دو دفت
ـــال  ـــاه س ـــدای خردادم ـــتان از ابت ـــزه در شهرس ـــنامه مکانی ـــدور شناس ـــاز ص ـــه آغ ـــاره ب اش
ـــا  ـــود و ت ـــی ش ـــادر م ـــال ص ـــاالی 15 س ـــرادی ب ـــرای اف ـــزه ب ـــنامه مکانی ـــزود: شناس 90 اف
ـــل  ـــادر و تحوی ـــنامه ص ـــد شناس ـــزار و 743 جل ـــاری 15 ه ـــال ج ـــاه س ـــهریور م ـــان ش پای
ـــزار و  ـــال ه ـــدای امس ـــه ابت ـــی 6 ماه ـــت: ط ـــن گف ـــت. وی همچنی ـــده اس ـــان ش متقاضی
ـــوال  ـــت اح ـــس اداره ثب ـــد. رئی ـــان ش ـــل متقاضی ـــض و تحوی ـــنامه تعوی ـــد شناس 709 جل
ـــاه ســـال 92 اخـــذ درخواســـت  ـــه از اســـفند م ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــان در ادام شهرســـتان درمی
ـــاه  ـــهریور م ـــان ش ـــا پای ـــزود: ت ـــت، اف ـــده اس ـــاز ش ـــهروندان آغ ـــی از ش ـــمند مل کارت هوش
ســـال جـــاری تعـــداد 17 هـــزار و 731 مـــورد درخواســـت از متقاضیـــان اخـــذ و جهـــت 
ـــزار و 481  ـــون 17 ه ـــرد: تاکن ـــام ک ـــت. وی اع ـــده اس ـــال ش ـــران ارس ـــه ته ـــدور کارت ب ص
ـــره کارت  ـــزار و 282 فق ـــداد 16 ه ـــن تع ـــده و از ای ـــادر ش ـــی ص ـــمند مل ـــره کارت هوش فق
ـــم  ـــه قدی ـــی نمون ـــای مل ـــار کارت ه ـــت. وی اعتب ـــده اس ـــان ش ـــل متقاضی ـــال و تحوی فع
را تـــا پایـــان ســـال جـــاری بیـــان کـــرد و گفـــت: شـــهروندان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــدام  ـــود اق ـــای خ ـــض کارت ه ـــه تعوی ـــبت ب ـــریعتر نس ـــه س ـــر چ ـــی ه ـــکات احتمال مش

ـــد.  کنن

25 تن سرشاخه نیشکر در شهرستان درمیان توزیع شد

ـــار در  ـــن ب ـــرای اولی ـــن سرشـــاخه نیشـــکر ب ـــع 25 ت ـــان از توزی ـــاد کشـــاورزی درمی ـــر جه مدی
ســـطح شهرســـتان خبـــر داد. ضیائیـــان احمـــدی بـــا بیـــان اینکـــه قیمـــت هرکیلـــو سرشـــاخه 
ـــع در  ـــه توزی ـــن مرحل ـــه اولی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــت، گف ـــال اس ـــزار 600 ری ـــکر 2 ه نیش
ـــن  ـــزود: ای ـــد. وی اف ـــد ش ـــن نخواه ـــداران تأمی ـــی دام ـــاز تمام ـــت نی ـــتان اس ـــطح شهرس س
ـــود و در جهـــت کاهـــش هزینه هـــای  ـــداران دارای دام ســـنگین خواهـــد ب ـــان دام ـــع می توزی
تولیـــد و جایگزیـــن بـــرای خـــوراک خشـــبی دام)کاه( توزیـــع شـــده اســـت. ضیائیـــان 
احمـــدی بـــا بیـــان اینکـــه سرشـــاخه نیشـــکر در حـــال حاضـــر بـــه شهرســـتان رســـیده و 
ـــی  ـــکر دارای ارزش غذای ـــاخه نیش ـــت،گفت: سرش ـــده اس ـــع ش ـــده توزی ـــداران عم ـــان دام می
ـــات  ـــه کاه غ ـــبت ب ـــی آن نس ـــرژی زای ـــام و ان ـــن خ ـــه پروتئی ـــوی ک ـــه نح ـــوده ب ـــبی ب مناس
ـــرد و  ـــدی ک ـــته بن ـــط دس ـــای متوس ـــه ه ـــف علوف ـــوان آن را در ردی ـــی ت ـــت و م ـــر اس باالت
همچنیـــن توزیـــع سرشـــاخه نیشـــکرها در جهـــت کاهـــش هزینـــه هـــای تولیـــد و جایگزیـــن 
ـــی از  ـــزود: یک ـــان اف ـــاورزی درمی ـــاد کش ـــر جه ـــت. مدی ـــبی دام)کاه( اس ـــوراک خش ـــرای خ ب
ـــاالی نهـــاده هـــای دامـــی اســـت کـــه در ایـــن راســـتا  مشـــکات اساســـی دامـــداران قیمـــت ب
ـــع  ـــه توزی ـــاد کشـــاورزی نســـبت ب ـــت جه ـــد، مدیری ـــای تولی ـــه ه ـــت کاهـــش هزین و در جه
ـــاری  ـــال ج ـــه در س ـــت ک ـــوده اس ـــدام نم ـــتان اق ـــداران شهرس ـــان دام ـــه ای می ـــبوس یاران س

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــداران توزی ـــان دام ـــتان می ـــطح شهرس ـــبوس در س ـــن س 148 ت

شرکت بیش از هفتصد دانش آموز مقاطع متوسطه اول و دوم 
درهمایش احلی من العسل

مدیرآمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان  گفـــت: همزمـــان بـــا ششـــمین روز مـــاه 
ـــور  ـــا حض ـــل« ب ـــن العس ـــی م ـــوگواری »احل ـــن س ـــن الحس ـــدا... اب ـــهادت عب ـــرم و ش مح
بیـــش از هفتصـــد دانـــش آمـــوز  درســـطح شهرســـتان مـــرزی درمیـــان برگـــزار شـــد. 
ـــداوم راه ۳۶ هـــزار دانش آمـــوز  ـــار و شـــهادت و ت ـــج فرهنـــگ ایث ـــر تروی ـــران ف حســـین مه
شـــهید، الگوســـازی بـــرای نســـل جـــوان و نوجـــوان از ســـیره ائمـــه معصومیـــن)ع( و 
ـــا  ـــهید کرب ـــان ش ـــا قهرمان ـــا ب ـــی آن ه ـــم آوای ـــوزان و ه ـــش آم ـــرورش روح و روان دان پ

ـــرد.                      ـــوان ک ـــش عن ـــن همای ـــزاری ای ـــم برگ ـــداف مه را از اه
 عـــزاداران نوجـــوان همچنیـــن پـــس از ســـر دادن نـــدای »لبیـــک یـــا حســـین« و »هیهـــات 
ـــوزان  ـــش آم ـــه دان ـــاق نام ـــف ســـوگواری، میث ـــای مختل ـــه ه ـــه« و اجـــرای برنام ـــن الذّل م

ـــد. ـــت کردن ـــن الحســـن را قرائ ـــا قاســـم ب ب

توزیع 380 بسته حمایتی بین دانش آموزان عشایر
ــته حمایتـــی تحـــت  ــان گفـــت: 380بسـ ــتان درمیـ ــرورش شهرسـ ــوزش و پـ ــر آمـ مدیـ
عنـــوان کولـــه پشـــتی مهـــر شـــامل کیـــف و انـــواع لـــوازم التحریـــر بـــه ارزش تقریبـــی 
ـــد. ـــع ش ـــتان توزی ـــایر شهرس ـــد عش ـــوزان نیازمن ـــش آم ـــن دان ـــان بی ـــون توم ـــی میلی س
حســـین مهـــران فـــر افـــزود: دانـــش آمـــوزان عشـــایر نیازمنـــد شهرســـتان از مزایـــای 
ــتی مهر،شـــامل کیـــف و انـــواع  ــی تحـــت عنـــوان کولـــه پشـ ــن بســـته حمایتـ ایـ
لوازم التحریرهـــا برخـــوردار شـــدند. مدیرآمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان 
ـــن  ـــارکت خیری ـــا مش ـــد و ب ـــی جدی ـــال تحصیل ـــاز س ـــن روز آغ ـــرد: از اولی ـــان ک خاطرنش
نیکـــوکار  380دانش آمـــوز عشـــایر و محـــروم شهرســـتان مـــرزی درمیـــان بســـته  

ــد ــت کردنـ ــی دریافـ حمایتـ
بســـته حمایتـــی، ســـه نوبـــت دیگـــر در طـــول ســـال تحصیلـــی بیـــن دانـــش آمـــوزان 

عشـــایر و نیازمنـــد شهرســـتان توزیـــع خواهـــد شـــد.

استخر درمیان به مدت 6 سال به نیروهای بومی واگذار شد
درمیان امروز - یگانه

اســتخر میثــاق بــه عنــوان تنهــا مجموعــه آبــی شهرســتان درمیــان بــا هــزار و200 متــر مربع 
مســاحت و صــرف 13میلیــارد ریــال اعتبــار تیرمــاه 92 بــه بهــره بــرداری رســید و پــس از 
آن بــر اســاس مــاده 88 بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد امــا پــس از پایــان مــدت اجــاره 
ایــن مجموعــه آبــی تــا ســال 95، متقاضــی دیگــری بــرای اجــاره اســتخر اعــام آمادگــی 
نکــرد تــا ایــن کــه خــرداد مــاه ســال گذشــته مســئول وقــت ورزش و جوانــان شهرســتان 
در حالــی خبــر از واگــذاری ایــن مجموعــه آبــی بــه کارخانــه قنــد قهســتان بــه مــدت یــک 
ــا گذشــت حــدود 5 مــاه ایــن مجموعــه بــه دلیــل پایبنــد نبــودن بخــش  ســال داد کــه ب
ــرد  ــه ســر می ب ــان در ایــن شــرایط ب ــه برخــی مقــررات پلمــپ شــد و همچن خصوصــی ب
و بحــث هــا و گایــه هــا از ایــن مجموعــه آبــی کــم نیســت. مدیــرکل ورزش و جوانــان 
اســتان در گفتگــو بــا خبرنــگار درمیــان امــروز مــی گویــد: عــدم درآمدزایــی در شهرســتان 
درمیــان حضــور بخــش خصوصــی را در فعالیــت هــای ورزشــی کمرنــگ کــرده اســت. دکتــر 
ــه اینکــه شهرســتان درمیــان از معــدود شهرســتان هایــی اســت  ــا اشــاره ب ــور ب افضــل پ
کــه متقاضــی در مزایــده ســالن هــای ورزشــی نــدارد، تصریــح کــرد: نگهــداری ســالن هــا 
و اســتخرها هزینــه هایــی چــون بــرق، آب و ... دارد. وی تاکیــد کــرد: براســاس مــاده 27 
اســتخر درمیــان بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت. دکتــر افضــل پــور بــا اشــاره بــه 
اینکــه یکــی از نیروهــای بومــی شهرســتان درمیــان بــه مــدت 6 ســال اســتخر درمیــان را 
اجــاره کــرده اســت، اظهــار داشــت: براســاس قــرارداد بســته شــده هزینــه نگهــداری اســتخر 
از محــل فــروش بلیــط تامیــن مــی شــود. وی خاطــر نشــان کــرد: تاکنــون بدلیــل وجــود 
ــه اســتخر  ــروژه هــای ورزشــی از جمل ــی و عــدم حضــور بخــش خصوصــی پ نواقــص فن

درمیــان مــورد اســتفاده ورزشــکاران و عاقمنــدان قــرار نگرفتــه اســت. 

امـــام جمعـــه اهـــل ســـنت اســـدیه گفـــت: اخـــاق 
ـــرا  ـــد چ ـــس باش ـــرلوحه کار پلی ـــامی س ـــت اس و راف
ـــت. ـــداری اس ـــاق م ـــس اخ ـــت پلی ـــز موفقی ـــه رم ک

مولـــوی ســـید احمـــد عبدالهـــی در خطبـــه هـــای نمـــاز 
جمعـــه مـــردم اهـــل ســـنت شـــهر اســـدیه افـــزود: 
ـــت  ـــردم نهای ـــا م ـــل ب ـــد در تعام ـــی بای ـــروی انتظام نی
ـــاق  ـــدازه اخ ـــر ان ـــد، ه ـــت کن ـــداری را رعای ـــاق م اخ

ـــت  ـــد محب ـــتر باش ـــردم بیش ـــا م ـــورد ب ـــس در برخ پلی
ـــت. وی  ـــد یاف ـــش خواه ـــردم افزای ـــن م ـــان در بی آن
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد پلیـــس در برخـــورد بـــا 
مجرمـــان و هنجارشـــکنان بـــا قاطعیـــت و صابـــت 
ـــا  ـــت ب ـــه امنی ـــدر ک ـــان ق ـــت: هم ـــد، گف ـــورد کن برخ
ــور  ــی منفـ ــدازه ناامنـ ــان انـ ــه همـ ــت بـ ارزش اسـ
اســـت و بایـــد بـــا کســـانی کـــه در زمینـــه ناامنـــی 

ـــورد جـــدی شـــود.  ـــد برخ ـــی کنن ـــاش م ـــه ت در جامع
ـــال  ـــد متع ـــای خداون ـــی از نعمته ـــت را یک وی امنی
ــته  ــش از گذشـ ــدر آن را بیـ ــد قـ ــه بایـ ــت کـ دانسـ
ـــود  ـــا وج ـــان ب ـــتان درمی ـــزود: در شهرس ـــم و اف بدانی
ـــوار  ـــردم در ن ـــتان م ـــور افغانس ـــا کش ـــترک ب ـــرز مش م
مـــرز بـــا امنیـــت کامـــل بـــه زندگـــی روزمـــره خـــود 

ـــد. ـــی دهن ـــه م ادام

خرب

فرمانـــدار شهرســـتان درمیـــان و نماینـــده مـــردم 
شهرســـتان هـــای بیرجنـــد، درمیـــان و خوســـف در 
مجلـــس شـــورای اســـامی و بخشـــدار قهســـتان بـــه 
ـــگاه آتـــش  ـــی و آتـــش نشـــانی از پای مناســـبت روز ایمن
نشـــانی و خدمـــات ایمنـــی روســـتای گســـک بازدیـــد 
ـــد از  ـــن بازدی ـــروز، در ای ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ـــد. ب کردن
ـــد. ـــر ش ـــک تقدی ـــتای گس ـــانی روس ـــش نش ـــنل آت پرس

صبحــگاه  انتظامــی  نیــروی  هفتــه  بــا  همزمــان 
مشــترک نیروهــای مســلح شهرســتان درمیــان برگــزار 
شــد. فرمانــدار درمیــان در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه 
نیــروی انتظامــی خــادم مــردم و پاســدار حریــم ارزش 
هــا و امنیــت اســت، افــزود: برقــراری امنیــت در 
جامعــه  یکــی از مؤلفــه هــای مهــم و بسترســاز شــکل 
ــیری زاده  ــد بش ــت. محم ــدار اس ــعه پای ــری توس گی
ــت سياســي و  ــق اقتصــادی و صاب ــاد آور شــد: رون ی
اقتــدار امنيتــي ايــران در عرصــه هــاي جهانــي مرهــون 
ــدوم  ــدان خ ــران و فرزن ــدگان، ايثارگ ــاني رزمن جانفش
ملــت در نيــروي انتظامــي اســت. وی  بــا بیــان اینکــه 
امنیــت را بایــد  یــک مســئله اجتماعــي دانســت 

کــه مســتلزم مشــاركت اقشــار مختلــف جامعــه 
ــت  ــت و مراقب ــردم، دق ــه م ــدار، خدمــت ب اســت ؛اقت
درانجــام وظیفــه قانونی،اخــاق مــداری، درســتکاری و 
ــه  ــامی را از جمل ــهای اس ــاع از ارزش ــداری و دف امانت
ــروی انتظامــی برشــمرد.  ــن ویژگــی هــای نی مهمتری
ــرد  ــت از عملک ــار رضای ــن اظه ــان ضم ــدار درمی فرمان
نیــروی انتظامی در ســطح شهرســتان در جهــت تامین 
ــبانه رورزی  ــاش ش ــت: ت ــار داش ــردم اظه ــت م امنی
نیروهــای انتظامــی و مرزبانــی  ضامــن تامیــن امنیت 
ــت.  ــان اس ــرزی درمی ــتان م ــطح شهرس ــدار در س پای
ــن  ــی از امن تری ــان را یک ــرزی درمی ــتان م وی شهرس
ــش  ــزود: کاه ــت و اف ــور دانس ــتان و کش ــق اس مناط

فرهنــگ  نهادینــه کــردن  اجتماعــی،  آســیب های 
ــی از  ــت اجتماع ــراری امنی ــون و برق ــه قان ــرام ب احت
مهم تریــن اقدامــات فرماندهــی انتظامــی شهرســتان 
بــه شــمار مــی رود. وی بــا بیــان اینکــه امنیــت پایــدار 

در گــرو همدلــی و تعامــل مــردم و نیــروی انتظامــی 
ــر  ــرورت انكارناپذي ــدت ض ــظ وح ــزود: حف ــت، اف اس
ــاي  ــده توطئه ه ــي كنن ــكار خنث ــا راه ــه و تنه جامع

دشــمنان اســت.

ــاورزی و  ــی کشـ ــه اراضـ ــش بـ ــات وحـ ورود حیـ
ـــات،  ـــوی حیوان ـــاورزان از س ـــترنج کش ـــودی دس ناب
ـــان  ـــرزی درمی ـــتان م ـــش شهرس ـــاورزان زحمتک کش
را کافـــه کـــرده اســـت. ســـال هاســـت بـــه علـــت 
ــتان در  ــتاهای شهرسـ ــی روسـ ــن برخـ ــرار گرفتـ قـ
داخـــل منطقـــه حفاظـــت شـــده درمیـــان، اراضـــی 
ــرای  ــی بـ ــه محلـ ــتاها بـ ــی روسـ ــاورزی برخـ کشـ
ـــل  ـــتان تبدی ـــش شهرس ـــات وح ـــه حی ـــن علوف تامی
ــان  ــت درمیـ ــط زیسـ ــر محیـ ــت. مدیـ ــده اسـ شـ
ــه  ــه گایـ ــخ بـ ــا در پاسـ ــا ایرنـ ــو بـ ــت و گـ در گفـ
برخـــی دهیـــاران شهرســـتان درمیـــان مبنـــی بـــر 
ورود حیـــات وحـــش و خســـارت ناشـــی از آن 
ــون  ــت: تاکنـ ــاورزی، گفـ ــای کشـ ــن هـ ــه زمیـ بـ
ــارت وحـــش  ــر خسـ ــی بـ ــادی مبنـ ــات زیـ گزارشـ
بـــه اراضـــی کشـــاورزی دریافـــت کـــرده ایـــم کـــه 
ـــی  ـــه ناش ـــود علوف ـــوش کمب ـــی ورود وح ـــت اصل عل
در  اخیـــر  ســـاله  چندیـــن  از خشکســـالی های 

منطقـــه اســـت. محمـــد دادی بیـــان کـــرد: یکـــی 
ـــه اراضـــی کشـــاورزی  ـــل ورود وحـــوش ب ـــر از عل دیگ
چـــرای بـــی رویـــه دام اســـت، متاســـفانه در چنـــد 
ـــر دام موجـــود در منطقـــه حفاظـــت شـــده  ســـال اخی
ــان بیـــش از ظرفیـــت مراتـــع و مجوزهـــای  درمیـ
صـــادر شـــده از ســـوی منابـــع طبیعـــی اســـت. وی بـــا 
ـــاورزی  ـــی کش ـــه اراض ـــوش ب ـــه ورود وح ـــان اینک بی
بـــرای خـــود آنـــان نیـــز خطرســـاز اســـت، گفـــت: 
ـــه گـــذاری  ـــا تل ـــراد ســـودجو ب متاســـفانه برخـــی از اف
ــان  ــکار آنـ ــه شـ ــبت بـ ــاورزی نسـ ــی کشـ در اراظـ
ــدد از  ــای متعـ ــی هـ ــد، در بازرسـ ــدام می کننـ اقـ
ــای  ــه هـ ــه تلـ ــاورزی منطقـ ــی کشـ ــی اراضـ برخـ
ـــم. دادی ادامـــه داد:  ـــادی را کشـــف کردی شـــکاری زی
وحـــوش از روی ناچـــاری و گرســـنگی و نبـــود علوفـــه 
ــی  ــوم مـ ــاورزی هجـ ــی کشـ ــع و اراضـ ــه مراتـ بـ
برنـــد، بارهـــا مشـــاهده شـــده کـــه وحـــوش بـــرای 
رفـــع تشـــنگی ســـرقنات روســـتاها هســـتند کـــه 

ـــوص در  ـــت بخص ـــن اس ـــردم ای ـــا از م ـــت م درخواس
ـــدارای بیشـــتری  ـــات م ـــن حیوان ـــا ای فصـــل ســـرما ب
ـــال  ـــد س ـــی چن ـــه ط ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــد.وی ب کنن
ـــه  ـــر 30 درصـــد چشـــمه هـــای موجـــود در منطق اخی
ـــت،  ـــده اس ـــک ش ـــتان خش ـــده شهرس ـــت ش حفاظ
ـــه  ـــیار ب ـــانی س ـــا آبرس ـــم ب ـــرده ای ـــعی ک ـــت: س گف
وحـــوش و احـــداث آبشـــخور مشـــکل کـــم آبـــی 
ـــه  ـــم. منطق ـــع کنی ـــده را رف ـــت ش ـــه حفاظ در منطق
ـــری  ـــه 20 کیلومت ـــان در فاصل ـــده درمی ـــت ش حفاظ
ـــرار دارد. ـــان ق ـــتان درمی ـــز شهرس ـــدیه مرک ـــهر اس ش
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*همزمـــان بـــا هفتـــه دفـــاع مقـــدس، 
ـــی از  ـــان و جمع ـــدار درمی ـــیری زاده فرمان بش
ـــم  ـــواده معظ ـــا خان ـــتاني ب ـــئوالن شهرس مس
۷ شـــهيد شهرســـتان درميـــان در شـــهر 

ــد. ــدار کردنـ ــتان دیـ قهسـ
ـــه 6 نوعـــروس نیازمنـــد توســـط  * جهیزیـــه ب
حـــوزه مقاومـــت بســـیج حضـــرت فاطمـــه 
ـــن  ـــکاری خیری ـــا هم ـــتان ب ـــرا)س( قهس زه

ـــد. ـــدا ش اه
ـــران  ـــط خواه ـــهدا توس ـــزار ش ـــی م * غبارروب
بســـیجی پایـــگاه حضـــرت مریـــم خـــوان و 

ـــد. ـــام ش ـــا انج ـــه م کات
* حافظـــان کام ا... مجیـــد بـــا حضـــور 
مفتـــی قاســـم قاســـمی، شـــیخ محمـــد 
ـــای  ـــی و علم ـــادر عارف ـــی عبدالق ـــح، مفت صال
در  شهرســـتان  و  اســـتان  ســـنت  اهـــل 
حـــوزه علمیـــه عامـــه نـــدوی)رح( آبگـــرم 

شـــدند. درمیان تجلیـــل 
درمیـــان،  شهرســـتان  جمعـــه  امـــام   *
ـــی  ـــام تابع ـــت االس ـــی و حج ـــدس زینل مهن
ـــر از موّسســـین دانشـــگاه  ـــروزان ف ـــر ف ـــا دکت ب

علـــوم پزشـــکی بیرجنـــد دیـــدار کردنـــد.
* بخشـــی از کیـــف و لـــوازم التحریـــر کـــه بـــا 
همـــت قـــرارگاه ثامـــن االئمـــه ۲ از آســـتان 
قـــدس رضـــوی تحویـــل گرفتـــه شـــده 
بـــود توســـط حـــوزه بســـیج گزیـــک بیـــن 
دانش آمـــوزان نیازمنـــد روســـتای مـــرزی و 

اهـــل ســـنت گلنـــی توزیـــع شـــد.
شـــهدای  هـــای  خانـــواده  از  نفـــر   38*
ـــزام شـــدند. ـــه مشـــهد مقـــدس اع قهســـتان ب
عشـــایری  محلـــه   65 بـــه  آبرســـانی   *
شهرســـتان درمیـــان بـــا تانکـــر انجـــام 

. د شـــو می 
ــهر  ــن شـ ــاده آریـ ــت در جـ ــی وانـ *واژگونـ
گازار یـــک کشـــته برجـــا گذاشـــت.  رئیـــس 
ــه را   ــن حادثـ ــت ایـ ــتان علـ ــس راه اسـ پلیـ
ـــه جلـــوی راننـــده عنـــوان کـــرد. عـــدم توجـــه ب
* مدیـــرکل دفترامـــور شـــهری و شـــوراهای 
ــی  ــی از معرفـ ــان جنوبـ ــتانداری خراسـ اسـ
ـــی  ـــان جنوب ـــهر خراس ـــهرداران 9 ش ـــدن ش نش

ـــرد. ـــاد ک انتق
* بخشـــدار، امـــام جمعـــه قهســـتان و 
ـــی  ـــده انتظام ـــا فرمان ـــئولین ب ـــی از مس جمع
بخـــش و فرمانـــده پاســـگاه ســـراب بـــه 
مناســـبت هفتـــه نيـــروي انتظامـــي دیـــدار 

کردنـــد.
و  درمیـــان  بیرجنـــد،  مـــردم  *نماینـــده 
خوســـف در مجلـــس در بیـــن عـــزاداران 

روســـتای مســـک حضـــور یافـــت.
ســـنت  اهـــل  رزمنـــدگان  *همایـــش 
شهرســـتان درمیـــان بـــه همـــت حـــوزه 
ـــک  ـــی)ره( گزی ـــام خمین ـــت بســـیج ام مقاوم

ــد. ــزار شـ برگـ
امـــام  *امـــام جمعـــه گزیـــک گفـــت: 
ـــدن  ـــده مان ـــداری و زن ـــرای پای ـــین)ع( ب حس

ــد. ــام کردنـ ــام قیـ اسـ

یک خط خرب

مراســـم  تودیـــع و معارفـــه مســـئول نمایندگـــی حفاظـــت  
ــد.  ــزار شـ ــان برگـ ــتان درمیـ ــت شهرسـ ــط زیسـ محیـ
فرمانـــدار درمیـــان در ایـــن مراســـم گفـــت: مســـئولیت 
یـــک امانـــت الهـــی اســـت و خدمـــت بـــه مـــردم 
ـــن  ـــدر ای ـــد ق ـــه بای ـــئولین ک ـــرای مس ـــزرگ ب ـــاری ب افتخ

فرصـــت خدمـــت گـــزاری را بـــه درســـتی بداننـــد.
ـــت  ـــم رضای ـــه تکری ـــان اینک ـــا بی ـــد بشـــیری زاده ب  محم

ـــزود:  ـــت، اف ـــور اس ـــی ام ـــر تمام ـــدم ب ـــوع مق ـــاب رج ارب
رعایـــت حقـــوق شـــهروندی، تکریـــم اربـــاب رجـــوع و 
تســـریع در کار مـــردم در عرصـــه خدمـــت رســـانی بـــه 
ـــه کاری  ـــان در راس برنام ـــرزی درمی ـــتان م ـــردم شهرس م

ـــرار دارد.  ـــتان ق ـــی در شهرس ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــه دس هم
ـــان  ـــده درمي ـــت ش ـــه حفاظ ـــه منطق ـــان اينک ـــا بي وی ب
زيســـتگاه امنـــي بـــراي بســـياري از گونـــه هـــاي ارزشـــمند 
اســـت تصريـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه منحصـــر بـــودن 
ـــوع  ـــدد و متن ـــاي متع ـــه ه ـــود گون ـــه و وج ـــن منطق اي
ـــه،  ـــي اولاير در منطق ـــوچ وحش ـــتگاه ق ـــوري و زيس جان
اقدامـــات الزم بـــراي معرفـــي هرچـــه بهتـــر و بيشـــتر 

ايـــن منطقـــه ضـــروري اســـت. 
ـــاي  ـــن راهکاره ـــي را از مهمتري ـــع طبیع ـــظ مناب وی حف
ـــا داشـــتن هـــوا و  ـــزود: ب ســـامت جامعـــه  دانســـت و اف
ـــاك، شـــاخصهاي ســـامت جســـماني  محيـــط زيســـت پ

ـــدار  ـــد. فرمان ـــي ياب ـــا م ـــه ارتق ـــت روان در جامع و بهداش
درمیـــان بـــا بیـــان اينکـــه مشـــارکت مـــردم در حفـــظ 
محيـــط زيســـت زمينـــه ســـاز دســـتيابي بـــه توســـعه 
ـــل  ـــازي و تعام ـــوزش، آگاه س ـــزود: آم ـــت، اف ـــدار اس پاي
ـــي و حفاظـــت  ـــا شـــهروندان در جـــذب مشـــاركت مردم ب

ـــري دارد.  ـــش انكارناپذي ـــت نق ـــط زيس از محي
بشـــیری زاده؛ تعامـــل بـــا مـــردم و همـــکاری بـــا 
ــن  ــتان همچنیـ ــی شهرسـ ــتگاه های اجرایـ ــایر دسـ سـ
فرهنگ ســـازي در راســـتاي مشـــارکت همگانـــي در 
راســـتاي حفـــظ محيـــط زيســـت را از اولویـــت هـــای 
کاری نمایندگـــی محیـــط زیســـت در شهرســـتان درمیـــان 

برشـــمرد. در پایـــان ایـــن مراســـم از زحمـــات محمـــد 
ــط  ــی حفاظـــت  محیـ ــابق نمایندگـ ــئول سـ دادی مسـ
ـــوان  ـــه عن ـــوده ب ـــم آزم ـــر و هاش ـــان تقدی ـــت درمی زیس
ـــی  ـــی در شهرســـتان معرف ـــن نمایندگ ـــد ای مســـئول جدی

شـــد.

در مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی محیط زیست درمیان مطرح شد:

ارتقای شاخص های سالمت در گرو داشتن محیط زیست پاک

)همایـــش شـــیرخوارگان حســـینی در محـــل مســـجد محمـــد رســـول ا...
)ص( اســـدیه بـــا حضـــور خیـــل کثیـــری از خواهـــران شهرســـتان درمیـــان 

برگـــزار شـــد(
مبلغـــه و طلبـــه حـــوزه جامعـــه الزهـــرا )س( قـــم در ایـــن مراســـم  
گفـــت: واقعـــه عاشـــورا 50 ســـال بعـــد از وفـــات پیامبـــر)ص( و 20 
ـــن  ـــاد و ای ـــاق افت ـــه الســـام اتف ـــی علی ـــام عل ســـال بعـــد از شـــهادت ام
ـــی از  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــن ام ـــده گرفت ـــی و نادی ـــر فراموش ـــه خاط ب

ـــود. منکرب
ـــرد:  ـــدا...)ع( اظهارک ـــزای اباعب ـــام ع ـــلیت ای ـــن تس ـــی ضم نرگس دهقان
پیامبـــر اکـــرم )ص( از کودکـــی محبـــت وافـــری نســـبت بـــه امـــام 
حســـین )ع( و امـــام حســـن )ع( داشـــته و همیشـــه بـــه محـــض دیـــدن 

نـــوه ایشـــان را می بوســـیدند. وی افـــزود: پیامبـــر اکـــرم ســـایرین را 
نیـــز بـــه مهـــر و محبـــت نســـبت بـــه فرزنـــدان ســـفارش می کـــرد و 
ـــر  ـــن خواه ـــد. ای ـــم کن ـــما رح ـــه ش ـــدا ب ـــا خ ـــد ت ـــم کنی ـــد رح می فرمودن
ـــر  ـــای ام ـــرای احی ـــام ب ـــه الس ـــین علی ـــام حس ـــرد: ام ـــان ک ـــه بی مبلغ
ـــی  ـــرد: نه ـــان ک ـــی اذع ـــرد. دهقان ـــام ک ـــر قی ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ب
ـــت.وی  ـــی اس ـــی و عمل ـــی ،زبان ـــامل  قلب ـــه ش ـــی دارد ک ـــر مراحل از منک
ـــط  ـــه آخـــر فق ـــوم و مرحل ـــه عم ـــه اول و دوم وظیف ـــرد: مرحل ـــح ک تصری
وظیفـــه حکومـــت اســـت. طلبـــه حـــوزه جامعـــه الزهـــرا)س(  گفـــت:  بـــر 
ـــر  ـــا ام ـــا و ب ـــده را احی ـــوش ش ـــب فرام ـــن واج ـــه ای ـــت ک ـــه الزم اس هم
ـــه  ـــین علی ـــام حس ـــده راه ام ـــه دهن ـــر ادام ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ب
الســـام باشـــیم. وی عنـــوان کـــرد: واقعـــه عاشـــورا 50 ســـال بعـــد از 
وفـــات پیامبـــر)ص( و 20 ســـال بعـــد از شـــهادت امـــام علـــی علیـــه 
ـــن  ـــده گرفت ـــی و نادی ـــر فراموش ـــه خاط ـــن ب ـــاد و ای ـــاق افت ـــام اتف الس
ـــر  ـــرد: اگ ـــح ک ـــی تصری ـــود. دهقان ـــر ب ـــی از منک ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ام
ـــم و فرامـــوش شـــود  ـــده بگیری ـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر را نادی امـــر ب

ـــود. ـــروف ش ـــر مع ـــر و منک ـــروف منک ـــه مع ـــد ک ـــد ش ـــث خواه باع

معـــاون هماهنـــگ کننـــده نمایندگـــی ولی فقیـــه در ســـپاه 
ـــهدا   ـــون ش ـــت خ ـــه برک ـــت: ب ـــی گف ـــان جنوب ـــا)ع( خراس انصارالرض
امـــروز بـــه ایـــن مرحلـــه رســـیده ایـــم و آن هـــا رفتنـــد و جـــان 
ـــون  ـــروز را مدی ـــت ام ـــم ؛ امنی ـــان بگیری ـــروز ج ـــا ام ـــا م ـــد ت دادن

خـــون شـــهدای مدافـــع حـــرم هســـتیم.

ــلمین  ــام والمسـ ــان، »حجت االسـ ــدت درمیـ ــزارش وحـ ــه گـ  بـ
اکبرپـــور« در یـــادواره ›شـــهدا افتخـــار کوچـــه ، آبـــروی محلـــه‹ 
ابـــا عبـــدا...  ایـــام ســـوگواری  قهســـتان ضمـــن تســـلیت 
الحســـین)ع( اظهـــار داشـــت: جنـــگ هشـــت ســـاله مـــا جنـــگ 
بـــا یـــک کشـــور نبـــود مـــا در مقابـــل دنیـــا و اســـتکبار جهانـــی 
ـــرف  ـــزت و ش ـــتند ع ـــا نگذاش ـــد ام ـــان دادن ـــهدا ج ـــتادیم و ش ایس

ملـــت ایـــران خدشـــه دار شـــود.
 اکبرپـــور گفـــت: دغدغـــه نفـــوذ بـــر مرزهـــا خیلـــی کـــم اســـت امـــروز 
دور تـــا دور کشـــور مـــا را جنـــگ و آتـــش فراگرفتـــه اســـت و مـــا 
ـــه برکـــت خـــون شـــهدا و وجـــود نیروهـــای جـــان برکـــف باالتریـــن  ب

ـــم.  ـــت را داری ـــی امنی نعمـــت یعن
ـــا نیســـت  ـــر مرزه ـــوذ ب ـــا نف ـــه م ـــروز دغدغ ـــرد: ام وی خاطرنشـــان ک
ــا را  ــد مـ ــعی می کنـ ــمن سـ ــروز دشـ ــت امـ ــر مغزهاسـ ــه بـ بلکـ
از ارزش هـــا جـــدا کنـــد. وی یـــادآور شـــد:  پیـــام یـــادواره شـــهدا 
ـــت  ـــت و حمای ـــامی و اطاع ـــاب اس ـــتاوردهای انق ـــت از دس حفاظ

از والیـــت اســـت.

همایش شیرخوارگان حسینی
 در اسدیه برگزار شد

معاون نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان خراسان جنوبی:

امنیت امروز را مدیون خون شهدای مدافع حرم هستیم

فرمانـــدار درمیـــان گفـــت: در ســـال گذشـــته بـــه  10 
واحـــد تولیـــدی شهرســـتان  بالـــغ بـــر 1 میلیـــارد و 488 
ـــد.  ـــت ش ـــی پرداخ ـــهیات بانک ـــان تس ـــون توم میلی
محمـــد بشـــیری زاده در نشســـت کارگـــروه رفـــع موانـــع 
ـــز  ـــرد: امســـال نی ـــار ک ـــان اظه ـــد شهرســـتان درمی تولی
23 واحـــد تولیـــدی بـــرای  پرداخـــت 13 میلیـــارد و 
683 میلیـــون تومـــان تســـهیات بـــه بانکهـــای عامـــل 
ـــان را  ـــتغال جوان ـــه اش ـــك ب ـــدند.وی کم ـــی ش معرف
يكـــي از مهـــم تريـــن اولويـــت هـــاي كاري دولـــت 
ــت و  ــكار ثبيـ ــتغالزايي راهـ ــت: اشـ ــت و گفـ دانسـ

مانـــدگاري جمعيـــت در نقـــاط مـــرزي هماننـــد 
شهرســـتان درميـــان اســـت. وی افـــزود: در راســـتای 
تحقـــق منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری )مدظلـــه 
ـــع  ـــع موان ـــتغال و رف ـــد و اش ـــه تولی ـــی( در زمین العال
تولیـــد بایـــد اقدامـــات ســـازنده و عملـــی در دســـتور کار 
ـــان  ـــدار درمی ـــرد. فرمان ـــرار گی ـــتان ق ـــئوالن شهرس مس
اظهـــار کـــرد: در ســـال جـــاری 2 طـــرح تولیـــدی شـــامل 
بتـــن آمـــاده، تیرچـــه بلـــوک و کـــوره آجرپـــزی بـــا 
ســـرمایه گـــذاری یـــک میلیـــارد و 290 میلیـــون تومـــان 
بـــا  ایجـــاد 22 فرصـــت شـــغلی در شهرســـتان آغـــاز 

ـــرش  ـــد ف ـــه  20 درص ـــان اینک ـــا بی ـــرد. وی ب ـــه کار ک ب
دســـتباف اســـتان خراســـان جنوبـــی در شهرســـتان 
ـــزود در حـــال حاضـــر ۳  ـــد مـــی شـــود، اف ـــان تولی درمی
هـــزار و ۵۰۰ دار قالیبافـــی در شهرســـتان درمیـــان فعـــال 
اســـت و ســـاالنه 40 هـــزار متـــر مربـــع فـــرش دســـتباف 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــود. وی ب ـــی ش ـــد م ـــتان تولی در شهرس
ایـــن کـــه صنایـــع دســـتی یکـــی از حوزه هـــای 
اقتصـــادی درآمدزاســـت و توســـعه آن در اشـــتغالزایی 
ـــده ای  ـــن کنن ـــش تعیی ـــه نق ـــدار منطق ـــعه پای و توس
دارد، افـــزود: شهرســـتان درمیـــان در زمینـــه صنایـــع 

دســـتی از توانمنـــدی و ظرفیـــت باالیـــی برخـــوردار 
و توســـعه آن کمـــک بـــه اشـــتغال و معیشـــت 
مرزنشـــینان اســـت. وی بـــا تاکیـــد بـــر تســـهیل و 
ـــدی  ـــای تولی ـــه واحده ـــت وام ب ـــد پرداخ ـــریع رون تس
ـــن راســـتا در ســـال جـــاری  ـــزود: در همی و اشـــتغالزا اف
ـــتان  ـــد شهرس ـــع تولی ـــع موان ـــروه رف ـــت کارگ 2 نشس

ــن گام در  ــد. وی اولیـ ــکیل شـ ــه  تشـ ــا 8 مصوبـ بـ
ـــتفاده  ـــایی و اس ـــتان را شناس ـــعه شهرس ـــت توس جه
از پتانســـیل هـــای موجـــود منطقـــه دانســـت و افـــزود: 
ایجـــاد صنایـــع تبدیلـــی و فـــرآوری زرشـــک و تکمیـــل 
ـــش  ـــتان نق ـــول در شهرس ـــن محص ـــد ای ـــره تولی زنجی
موثـــری در رونـــق اقتصـــادی درمیـــان خواهـــد داشـــت.

فرماندار در نشست کارگروه رفع موانع تولید شهرستان درمیان:

10 واحد تولیدی در درمیان تسهیالت دریافت کردند



امام جمعه اسدیه: 

آمار تصادفات
 جـــاده ای 
نگران کننده است

دهگردشی نماینده مجلس 
از 13 روستا

نماینـــده مـــردم شهرســـتان های بيرجنـــد، 
ــوراي  ــس شـ ــف در مجلـ ــان و خوسـ درميـ
اســـامي طـــی دهگردشـــی بـــا حضـــور 
فرمانـــدار درميـــان و جمعـــي از مســـئوالن 
شهرســـتاني از 13 روســـتاي شهرســـتان 

درمیـــان بازدیـــد کـــرد.
 بـــه گـــزارش درميـــان امـــروز، حجـــت 
ــفر  ــادي در سـ ــلمین عبـ ــام  والمسـ االسـ
بـــه شهرســـتان درميـــان از روســـتاهاي 
ــک،  ــان، فیزیـ ــک، آویجـ ــاد، گسـ منصورآبـ
زارگـــز، مقـــدر، مســـک، نـــوزاد، چـــک، 
ــیرگ  ــان و شـ ــاز، نگینـ ــج، خونیکبـ تخویـ

ــرد. ــد کـ بازديـ

دیدار مدیرآموزش وپرورش 
شهرستان درمیان با خانواده شهید 

عبدالهی

مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان 
ـــدادی  ـــن و تع ـــراه معاونی ـــه هم ـــان ب درمی
شـــهید  خانـــواده  بـــا  کارشناســـان  از 
از  عبدالهـــی ديـــدار و گفتگـــو  کـــرد و 
ــائل و مشـــکات  ــان مسـ نزديـــک در جريـ

ــت. ــرار گرفـ ــان قـ آنـ
ـــن  ـــدار ضم ـــن دي ـــر در اي ـــران ف ـــین مه حس
ــام و ۸  ــهداي اسـ ــه شـ ــام و درود بـ سـ
ـــر  ـــت: اگ ـــار داش ـــدس، اظه ـــاع مق ـــال دف س
از خانـــواده شـــهدا ديـــدار مـــي کنيـــم بـــه 
دليـــل ترویـــج فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت 

ـــت.  اس
وی تصریـــح کـــرد: همـــان گونـــه کـــه 
ـــم  ـــهدا چش ـــد: ش ـــل)ره( فرمودن ـــام راح ام
و چـــراغ اســـام هســـتند و هـــر توفیقـــي 
کـــه حاصـــل شـــده از بركـــت وجـــود ايـــن 

عزيـــزان اســـت. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه همـــه مـــا نيازمنـــد 
شـــهدا  هـــاي  خانـــواده  خيـــر  دعـــاي 
هســـتيم ، افـــزود: ديـــدار بـــا خانـــواده 
تـــوان  مســـئولين  بـــه  شـــهدا  هـــاي 
مضاعفـــي بـــراي ارائـــه خدمـــت بهتـــر بـــه 
مـــردم عزيـــز عنايـــت مـــي کنـــد. گفتنـــی 
ــد عبدالهـــی  ــهيد غـــام  محمـ اســـت: شـ
در  و  زاهـــدان   در   64/11/27 تاریـــخ  در 
درگیـــری بـــا اشـــرار بـــه درجـــه رفيـــع 

ــت. ــده اسـ ــل شـ ــهادت نایـ شـ

غبارروبی گلزار شهدای روستای 
بورنگ

در راســـتای برنامـــه هـــای گرامیداشـــت 
ـــل  ـــور تجلی ـــه منظ ـــدس  ب ـــاع مق ـــه دف هفت
تجدیـــد  و  شـــهیدان  شـــامخ  مقـــام  از 
میثـــاق بـــا آرمـــان هـــای شـــهدا و زنـــده 
نگـــه داشـــتن یـــاد و خاطـــرات آنـــان، بـــا 
ـــر مدیرآمـــوزش  ـــران ف ـــین مه حضـــور حس
ــان  ــان، کارکنـ ــتان درمیـ ــرورش شهرسـ وپـ
مدیریـــت و اعضـــای شـــورا ، دهیـــار و 
ـــهدای  ـــزار ش ـــگ،  م ـــتای بورن ـــی روس اهال
ـــی  ـــار روب ـــانی و غب ـــر افش ـــتا عط ـــن روس ای

شـــد.
ــرورش  ــوزش وپـ ــم مدیرآمـ ــن مراسـ در ایـ
شهرســـتان درمیـــان  ضمـــن  تســـلیت 
ـــهیدان  ـــاالر ش ـــرور و س ـــوگواری س ـــام س ای
ــه  ــین )علیـ ــدا... الحسـ ــا عبـ ــرت ابـ حضـ
ــت  ــه گرامیداشـ ــک هفتـ ــام( و تبریـ السـ
ــهید  ــره شـ ــاد وخاطـ ــدس  ویـ ــاع مقـ دفـ
شـــهید  36هـــزار  نیـــز  و  حججـــی 
ــی  ــهید فرهنگـ ــزار شـ ــوز و 5 هـ دانش آمـ
ــاره بـــه  جایـــگاه واالی شـــهیدان   ــا اشـ بـ
و حماســـه هـــای 8 ســـال دفـــاع مقـــدس  
ــتقال و  ــزت، اسـ ــرد: عـ ــان کـ ــر نشـ خاطـ
ســـربلندی مـــا مرهـــون فداکاری هـــا و 

ایثارگرهـــای شـــهیدان اســـت. 
شـــرکت کننـــدگان بـــا نثـــار فاتحـــه ، یـــاد 
ــری  ــد  اکبـ ــهیدان گل محمـ ــره شـ و خاطـ
و پرویـــز امینـــی و جانبـــاز حـــاج محمـــد 

راســـتی را گرامـــی داشـــتند.

ـــان  ـــتان درمی ـــز شهرس ـــدیه مرک ـــه اس ـــام جمع ام
گفـــت: آمـــار بـــاالی تلفـــات و مصدومـــان 
تصادفـــات جـــاده ای نگـــران کننـــده اســـت.
در  حســـینی  علیرضـــا  االســـام  حجـــت 
خطبه هـــای نمازجمعـــه شـــهر اســـدیه افـــزود: 
ــزار  ــور 500 هـ ــا 1395 در کشـ ــال 1375 تـ از سـ
نفـــر کشـــته و تلفـــات جـــاده ای داشـــته ایـــم 

کـــه ایـــن آمـــار ســـه برابـــر شـــهدا در دوران 
ـــی اســـت،  انقـــاب و هشـــت ســـال جنـــگ تحمیل
ـــن مـــدت  ـــار پلیـــس در ای ـــن براســـاس آم همچنی
ـــول و  ـــون معل ـــار میلی ـــاده ای چه ـــات ج تصادف
ـــار نگـــران  ـــن آم ـــه ای ـــر جـــا گذاشـــته ک مصـــدوم ب
کننـــده اســـت. وی بیـــان کـــرد: بـــی احتیاطـــی 
از علـــل اصلـــی تصافـــات در کشـــور اســـت 

کـــه بایـــد بـــا فرهنـــگ ســـازی گام موثـــری در 
ــته  ــی برداشـ ــات رانندگـ ــش تلفـ ــتای کاهـ راسـ
ـــتا و  ـــر روز روس ـــا گرامیداشـــت 15 مه شـــود.وی ب
عشـــایر ادامـــه داد: مســـئوالن در راســـتای حـــل 
ــوان  ــه عنـ ــتائیان بـ ــایر و روسـ ــکات عشـ مشـ
برنامـــه هـــای  مرزنشـــینان خراســـان جنوبی 

موثرتـــری ارائـــه دهنـــد.

ــای تولیـــدی زرشـــک  ــه یکـــی از قطـــب هـ ــان کـ ــتان درمیـ شهرسـ
ـــر  ـــطح زی ـــار س ـــودن 2500 هکت ـــا دارا ب ـــردد ب ـــی گ ـــوب م ـــور محس کش
کشـــت ســـهم بـــه ســـزایی در تولیـــد زرشـــک مصرفـــی و صادراتـــی 
ـــاورزی و  ـــای کش ـــت ه ـــده ای از فعالی ـــش عم ـــد و بخ ـــی کن ـــا م ایف
ـــتگی دارد  ـــول بس ـــن محص ـــه ای ـــتان ب ـــن شهرس ـــوار در ای ـــاد خان اقتص
ـــه   ـــی منطق ـــرایط آب و هوای ـــودن ش ـــب ب ـــه مناس ـــه ب ـــا توج ـــه ب البت
ـــه  ـــی ب ـــوالت زراع ـــت از محص ـــوی کش ـــرات الگ ـــک و تغیی ـــرای زرش ب
ـــاغ  ـــداث ب ـــد اح ـــه رش ـــد رو ب ـــی و رون ـــوالت باغ ـــت محص ـــمت کاش س
ـــاله در  ـــر س ـــتان ه ـــول در شهرس ـــن محص ـــت ای ـــطح کش ـــک، س زرش
حـــال افزایـــش مـــی باشـــد بـــه طـــوری کـــه در ســـالهای اخیـــر بســـیاری 
ـــای  ـــن ه ـــی زمی ـــی در پ ـــای پ ـــالی ه ـــت خشکس ـــه عل ـــاورزان ب از کش

ـــد. ـــاص داده ان ـــک اختص ـــت زرش ـــه کاش ـــود را ب ـــی خ زراع
هرچنـــد افزایـــش ســـطح زیـــر کشـــت زرشـــک مزایـــای اقتصـــادی 
ـــرای شهرســـتان در پـــی داشـــته اســـت امـــا متاســـفانه  خـــاص خـــود را ب
ـــایل  ـــن مس ـــی از بزرگتری ـــم. یک ـــوده ای ـــم ب ـــکاتی ه ـــروز مش ـــاهد ب ش
ایجـــاد شـــده شـــیوع و رشـــد آفـــات و علـــی الخصـــوص بیمـــاری هـــای 
اختصاصـــی زرشـــک بـــوده اســـت و شـــیوع برخـــی از ایـــن بیمـــاری هـــا 
ـــد. ـــوده می کن ـــتری را آل ـــطح بیش ـــال س ـــر س ـــودی دارد و ه ـــد صع رون
بـــه گـــزارش درمیـــان امـــروز، از ســـه بخـــش قهســـتان، مرکـــزی و گزیـــک 
در شهرســـتان درمیـــان آلودگـــی فقـــط در بخـــش هـــای قهســـتان و 
ــن  ــوب ایـ ــبتا مرطـ ــه ای و نسـ ــم کوهپایـ ــت اقلیـ ــه علـ ــزی بـ مرکـ
ـــد  ـــی باش ـــار م ـــادل 250 هکت ـــوده مع ـــطح آل ـــود دارد. س ـــق وج مناط
ـــای  ـــه ه ـــیه رودخان ـــات حاش ـــا و باغ ـــه ه ـــم در کوهپای ـــی ه و آلودگ
ـــور  ـــه ط ـــت. ب ـــدیدتر اس ـــتند ش ـــز نیس ـــه بادخی ـــی ک ـــی و منطق فصل
ـــه  ـــت بیشـــتری باشـــد و تهوی ـــه دارای رطوب ـــه ای ک ـــی در هـــر منطق کل
ـــی  ـــی هســـتیم. یک ـــرد شـــاهد شـــدیدترین آلودگ ـــری صـــورت پذی کمت
دیگـــر از عوامـــل موثـــر در افزایـــش آلودگـــی وضعیـــت بـــاغ از نظـــر 
ـــه ای  ـــه گون ـــت ب ـــدار اس ـــاورز و باغ ـــود کش ـــغولی خ ـــیدگی و دلمش رس
ـــا  ـــوده ی ـــتا نب ـــا ســـاکن روس ـــان آنه ـــه صاحب ـــا شـــده ک ـــات ره ـــه باغ ک
ـــد و توجـــه و رســـیدگی کافـــی  ـــرای امـــرار معـــاش دارن منبـــع دیگـــری ب
ـــاغ را انجـــام  ـــف هـــای هـــرز ب ـــا عل ـــارزه ب ـــش و مب از قبیـــل هـــرس کول
ـــه  ـــه کلی ـــد ک ـــی دارن ـــه باغات ـــی بیشـــتری نســـبت ب ـــد آلودگ نمـــی دهن
اقدامـــات زراعـــی در آن هـــا انجـــام مـــی شـــود. بـــه طـــور خاصـــه 
وضعیـــت آلودگـــی زنـــگ جارویـــی زرشـــک در بخـــش قهســـتان و 
ـــایر مناطـــق اســـت. ـــوق شـــدیدتر از س ـــل ف ـــه دالی ـــان ب دهســـتان درمی

جهاد کشاورزی سم تیلت را رایگان به کشاورزان می دهد

یکـــی از کشـــاورزان ســـاکن روســـتای مناونـــد شـــهر قهســـتان کـــه 
2 هـــزار اصلـــه نهـــال زرشـــک دارد، مـــی گویـــد: ســـه چهـــار ســـالی 
ـــاهده  ـــه مش ـــک در منطق ـــی زرش ـــگ جاروی ـــاری زن ـــه بیم ـــود ک می ش
ـــردل کـــه 75 ســـاله اســـت و از ابتـــدای عمـــرش  شـــده اســـت. محمـــد پ
ـــاری  ـــن بیم ـــد: در ای ـــی ده ـــه م ـــوده ادام ـــغول ب ـــاورزی مش ـــه کش ب
ـــا از  ـــاخه ه ـــگ ش ـــود و رن ـــی ش ـــاخه م ـــر ش ـــک پ ـــای زرش ـــت ه درخ
ـــای  ـــاخه ه ـــد ش ـــه بای ـــود ک ـــی ش ـــل م ـــز مای ـــه زرد و قرم ـــبز ب ـــگ س رن

ـــوند.  ـــع ش ـــار قط بیم
ـــاورزی  ـــاد کش ـــاری جه ـــن بیم ـــا ای ـــارزه ب ـــرای مب ـــد: ب ـــی افزای وی م
اقدامـــات خوبـــی انجـــام داده و ســـم تیلـــت را بـــه صـــورت رایـــگان 
ـــد:  ـــی گوی ـــن م ـــد. وی همچنی ـــی دهن ـــرار م ـــاورزان ق ـــار کش در اختی
قبـــا جهـــاد کشـــاورزی از ســـم پـــاش خـــودش نســـبت بـــه ســـم 
ـــا  ـــی دســـتگاه آنه ـــی وقت ـــرد ول ـــدام مـــی ک ـــان زرشـــک اق پاشـــی درخت
ـــه خودشـــان  ـــد ک ـــرار دادن ـــار کشـــاورزان ق خـــراب شـــد، ســـم را در اختی
ـــن در حالیســـت کـــه برخـــی  ـــد و ای ـــدام کنن ـــه ســـم پاشـــی اق نســـبت ب
ـــم  ـــه س ـــبت ب ـــتند و نس ـــاکن هس ـــر س ـــهرهای دیگ ـــاورزان در ش از کش
ــه  ــد. در نتیجـ ــی کننـ ــدام نمـ ــود اقـ ــان خـ ــاح درختـ ــی و اصـ پاشـ
فعالیت هـــای مـــا هـــم بـــی اثـــر مـــی شـــود زیـــرا بیمـــاری زنـــگ 
ـــه باغـــات مجـــاور ســـرایت مـــی  جارویـــی زرشـــک واگیـــردار هســـت و ب

ـــد.  کن

مردم پیگیر نیستند

ـــر از فعالیـــت هـــا و حمایـــت هـــای جهـــاد کشـــاورزی  وی ضمـــن تقدی
درمیـــان از زرشـــک کاران منطقـــه مـــی گویـــد: جهـــاد کشـــاورزی کمـــک 
ـــن  ـــاکان شـــاهد رشـــد ای ـــر نیســـتند و کم ـــردم پیگی ـــی م ـــد ول ـــی کن م
ـــر  ـــی اث ـــز ب ـــه نی ـــداران منطق ـــاد و باغ ـــاش جه ـــتیم و ت ـــاری هس بیم

ـــد.  ـــی مان م

زنگ جارویی زرشک از روستای نوقند شروع شد

ـــان  ـــگار درمی ـــه خبرن ـــم ب ـــنان ه ـــاه س ـــتای م ـــاورزان روس ـــی از کش یک
امـــروز مـــی گویـــد: مـــن بـــه همـــراه پـــدرم کشـــاورزی مـــی کنیـــم 
و حـــدود 600 اصلـــه نهـــال زرشـــک داریـــم. رضـــا کدخدایـــی کـــه 50 
ـــه وجـــود بیمـــاری زنـــگ جارویـــی زرشـــک در ســـطح  ســـال ســـن دارد ب
ـــدود  ـــاری ح ـــن بیم ـــد: ای ـــی ده ـــه م ـــد و ادام ـــی کن ـــاره م ـــه اش منطق
ســـه چهـــار ســـالی اســـت کـــه در درختـــان زرشـــک دیـــده شـــد و از 

ـــرایت  ـــه س ـــات منطق ـــایر باغ ـــه س ـــده و ب ـــروع ش ـــد ش ـــتای نوقن روس
ـــرد.  ک

همه باغداران نسبت به سم پاشی و هرس درختان اقدام کنند

ـــدای  ـــه در ابت ـــد ک ـــی ده ـــاورزی م ـــاد کش ـــم را جه ـــد: س ـــی افزای وی م
ــی  ــم پاشـ ــک را سـ ــان زرشـ ــی، درختـ ــکوفه دهـ ــان شـ ــال زمـ سـ
می کنیـــم ولـــی ممکـــن اســـت کشـــاورز بـــاغ مجـــاور نســـبت 
بـــه سم پاشـــی اقـــدام نکنـــد چـــون اکثـــرا در مشـــهد یـــا بیرجنـــد 
ـــه  ـــد در نتیج ـــی دهن ـــام نم ـــان را انج ـــرس درخت ـــتند و ه ـــاکن هس س
ـــدی داشـــت. وی  ـــاری امی ـــن بیم ـــه ریشـــه کـــن شـــدن ای ـــوان ب نمی ت
بیـــان مـــی کنـــد: درختـــی کـــه بیمـــاری زنـــگ جارویـــی را مـــی گیـــرد از 
حالـــت عـــادی خـــارج شـــده و پـــر از شـــاخ هـــای ریـــزی مـــی شـــود کـــه 
ـــت  ـــل سس ـــه دلی ـــد ب ـــت را بگیری ـــای درخ ـــه ه ـــتکش ترک ـــا دس ـــر ب اگ
ـــاری  ـــن بیم ـــه ای ـــه ب ـــی ک ـــی درخت ـــکند ول ـــی ش ـــی م ـــه راحت ـــودن ب ب

ـــای  ـــاخه ه ـــرد و ش ـــیدگی ک ـــه آن رس ـــد ب ـــا بای ـــود حتم ـــی ش ـــا م مبت
ـــی  ـــوان از آن محصول ـــی ت ـــورت نم ـــن ص ـــر ای ـــود در غی ـــرس ش آن ه

ـــرد. ـــت ک برداش

به صورت هوایی همه باغ های زرشک منطقه سم پاشی شود

 وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه معمـــوال هـــر ملـــک چنـــد نفـــر صاحـــب دارد و 
بایـــد همـــه باغـــداران نســـبت بـــه ســـم پاشـــی و هـــرس درختـــان خـــود 
ـــرده  ـــنهاد ک ـــاورزی پیش ـــاد کش ـــه جه ـــد: ب ـــی کن ـــان م ـــد، بی ـــدام کنن اق
ـــه سم پاشـــی  ـــی نســـبت ب ـــه صـــورت هوای ـــادی و ب ـــدام جه ام طـــی اق
ـــگ  ـــاری زن ـــه بیم ـــا ب ـــاط مبت ـــژه نق ـــه وی ـــتان ب ـــات شهرس ـــه باغ هم
ـــه  ـــرود ک ـــن ب ـــاری از بی ـــن بیم ـــا ای ـــد ت ـــدام کنن ـــک اق ـــی زرش جاروی

ـــت.  ـــی اس ـــت بررس ـــرح در دس ـــن ط ـــد ای ـــرده ان ـــام ک اع

عامل ایجاد زنگ جارویی زرشک 

کارشـــناس حفـــظ نباتـــات مدیریـــت جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان 
درمیـــان نیـــز در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز مـــی گویـــد: یکـــی از 
ــی  ــت. علـ ــک اسـ ــی زرشـ ــگ جارویـ ــا زنـ ــاری هـ ــن بیمـ مهمتریـ
امیرپـــور ادامـــه می دهـــد: ایـــن بیمـــاری در اثـــر پاتوژنـــی از گـــروه 
ـــود.  ـــی ش ـــاد م ـــتند ایج ـــه ای هس ـــی چرخ ـــه دارای زندگ ـــا ک ـــگ ه زن
وی بیـــان مـــی کنـــد: قـــارچ عامـــل ایجـــاد زنـــگ جارویـــی زرشـــک 
ـــوان  ـــه عن ـــع زرشـــک را ب ـــه در واق ـــام دارد ک Puccinia brachiopoda ن
میزبـــان واســـط خـــود انتخـــاب مـــی کنـــد. وی مـــی افزایـــد: ایـــن 
قـــارچ در اوایـــل بهـــار بـــا شـــروع جوانـــه زدن زرشـــک از روی علـــف 
ـــی آن  ـــان اصل ـــه میزب ـــه ک ـــواده گرامین ـــان خان ـــا و گیاه ـــراس ه ـــا، گ ه
ـــی  ـــا ســـیکل زندگ ـــد ت ـــی کن ـــرت م ـــک مهاج ـــه روی زرش هســـتند ب
ـــد:  ـــی گوی ـــور م ـــد. امیرپ ـــل نمای ـــت تکمی ـــن درخ ـــر روی ای ـــود را ب خ
بـــا آلودگـــی درخـــت زرشـــک، بـــه تدریـــج تمامـــی بـــرگ هـــای آن 
ـــا  ـــرگ کام ـــطح ب ـــه س ـــوری ک ـــه ط ـــده ب ـــارچ ش ـــپور ق ـــر از ایسیوس پ
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــرد و ب ـــی گی ـــه خـــود م ـــگ آهـــن ب ـــه زن ـــی شـــبیه ب حالت

ـــای  ـــت نم ـــتمیک دارد کل درخ ـــت سیس ـــارچ فعالی ـــن ق ـــه ای ـــن ک ای
ـــر  ـــت ام ـــد: در نهای ـــی ده ـــه م ـــرد. وی ادام ـــی گی ـــه خـــود م ـــی ب جاروی
ـــه  ـــردد. البت ـــی گ ـــرد محصـــول م ـــی باعـــث کاهـــش شـــدید عملک آلودگ
ـــه  ـــوده ب ـــال آوری ب ـــک دارای س ـــت زرش ـــت درخ ـــح اس ـــه توضی الزم ب
صورتـــی کـــه یـــک ســـال رشـــد رویشـــی داشـــته و شـــاخه هـــای جدیـــد 
آن رشـــد مـــی کننـــد و در ســـال بعـــد همیـــن شـــاخه هـــای یکســـاله گل 
ـــه  ـــه آلودگـــی ب ـــی ک ـــد: درصورت ـــد. وی مـــی افزای و محصـــول مـــی دهن
ـــال  ـــک س ـــی ی ـــول ده ـــد محص ـــدید باش ـــی ش ـــگ جاروی ـــاری زن بیم

بـــه عقـــب می افتـــد.

ابتالی300 هکتار از باغات زرشک به بیماری زنگ جارویی

ــوال  ــه سـ ــخ بـ ــان در پاسـ ــتان درمیـ ــاورزی شهرسـ ــاد کشـ مدیرجهـ
ـــت  ـــطح زیرکش ـــار س ـــد: 2500 هکت ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــگار درمی خبرن
ـــه  زرشـــک در شهرســـتان اســـت و ســـومین شهرســـتان اســـتان در زمین
میـــزان تولیـــد زرشـــک هســـتیم. وحیـــد ضیائیـــان احمـــدی ادامـــه 
مـــی دهـــد: 300 هکتـــار از باغـــات زرشـــک بـــه بیمـــاری زنـــگ جارویـــی 
زرشـــک مبتـــا شـــده اســـت. وی زمـــان آغـــاز ایـــن بیمـــاری در منطقـــه 
ـــاری  ـــن بیم ـــد: ای ـــی گوی ـــد و م ـــی کن ـــام م ـــه ســـال 81 اع ـــوط ب را مرب
ـــد و خـــوان مشـــاهده شـــد. وی تعـــداد  ابتـــدا در مناطـــق، نوقنـــد، مناون
ـــن بیمـــاری شـــده اســـت را  ـــر ای ـــا درگی ـــات آنه ـــه باغ ـــی ک زرشـــک کاران
ـــک کاران  ـــت از زرش ـــرای حمای ـــد: ب ـــی گوی ـــوده و م ـــام نم ـــر اع 600 نف
مبلـــغ یـــک میلیـــون تومـــان تســـهیات بـــه اکثـــر افـــراد پرداخـــت 

ـــت. ـــده اس ش

مبارزه شیمیایی در 195 هکتار از باغات آلوده

ـــات  ـــوص اقدام ـــان در خص ـــتان درمی ـــاورزی شهرس ـــاد کش ـــر جه مدی
ـــه  ـــد: اگرچ ـــی گوی ـــاری م ـــن بیم ـــا ای ـــارزه ب ـــت مب ـــه جه ـــورت گرفت ص
ـــظ  ـــن ســـازمان حف ـــر اســـاس قوانی ـــی زرشـــک ب ـــگ جاروی ـــاری زن بیم
ـــن  ـــوده و رســـالت ای ـــاری هـــای خصوصـــی ب ـــات کشـــور جـــزو بیم نبات
ـــاورزان  ـــه کش ـــی ب ـــای فن ـــه ه ـــه توصی ـــت و ارائ ـــا هدای ـــت تنه مدیری
مـــی باشـــد ولـــی بـــا توجـــه بـــه اقتصـــاد ضعیـــف خانـــوار و اســـتراتژیک 
بـــودن ایـــن محصـــول، کمک هایـــی بـــه کشـــاورزان شـــده اســـت. 
ــق  ــایی مناطـ ــد: شناسـ ــه می دهـ ــدی ادامـ ــان احمـ ــد ضیائیـ وحیـ
آلـــوده و تهیـــه نقشـــه پراکنـــش بیمـــاری در شهرســـتان، برگـــزاری 
کاس هـــای آموزشـــی بـــا کشـــاورزان و دهیـــاران مناطـــق آلـــوده و 
ـــتقیم  ـــکاری مس ـــاری، هم ـــن بیم ـــوص ای ـــان در خص ـــازی آن آگاه س
ــات  ــازمان تحقیقـ ــات و سـ ــظ نباتـ ــت حفـ ــا مدیریـ ــگ بـ و تنگاتنـ
ـــن  ـــا ای ـــارزه ب ـــی مب ـــه دســـتورالعمل فن ـــت تهی کشـــاورزی اســـتان جه
بیمـــاری، توزیـــع دســـتورالعمل فنـــی در بیـــن کشـــاورزان وانجـــام 
ـــات و ســـازمان  ـــظ نبات ـــت حف ـــرد ســـموم زیرنظـــر مدیری ـــش کارب آزمای
ـــر  ـــت انتخـــاب ســـم مناســـب و موث ـــات کشـــاورزی اســـتان جه تحقیق
ـــه  ـــن از تهی ـــه اســـت. وی همچنی ـــرل بیمـــاری صـــورت گرفت ـــرای کنت ب
ـــدد  ـــه ع ـــد س ـــاورزان، خری ـــن کش ـــت بی ـــم تیل ـــر س ـــع 150 لیت و توزی
ـــه ســـمپاش  ـــز کـــردن مراکـــز خدمـــات ب ـــری و مجه ســـمپاش صـــد لیت
ـــارزه مکانیکـــی230  ـــر مب ـــا زنـــگ جارویـــی و نظـــارت ب ـــارزه ب جهـــت مب
هکتـــار و مبـــارزه شـــیمیایی195 هکتـــار از باغـــات آلـــوده خبـــر 
می دهـــد و مـــی گویـــد: همچنیـــن مکاتبـــه بـــا فرمانـــداری جهـــت 
ـــده  ـــی آین ـــال زراع ـــتر در س ـــارات بیش ـــذب اعتب ـــی و ج ـــی بخش آگاه
ـــف  ـــر از وظای ـــیار فرات ـــات را بس ـــن اقدام ـــت. وی ای ـــده اس ـــام ش انج
تعریـــف شـــده ســـازمان حفـــظ نباتـــات مـــی دانـــد و مـــی افزایـــد: 
ـــن بیمـــاری و نجـــات  ـــا ای ـــه ب ـــرای مقابل ـــوز ب ـــن اقدامـــات هن ـــه ای البت

ـــت.  ـــز اس ـــیار ناچی ـــه بس ـــاد منطق اقتص
ـــه رشـــد بیمـــاری  ـــد روب ـــرای جلوگیـــری از رون وی تصریـــح مـــی کنـــد: ب
ــردم  ــازی مـ ــه و آگاه سـ ــب توجـ ــرای جلـ ــکاری بـ ــد راهـ ــدا بایـ ابتـ
واقـــدام دســـته جمعـــی توســـط آنـــان یافـــت زیـــرا تـــا زمانـــی کـــه 
ـــا  ـــارزه ب ـــرای مب ـــی ب ـــورت همگان ـــه ص ـــاورزان ب ـــداران و کش ـــود باغ خ
ایـــن بیمـــاری بســـیج نشـــوند کلیـــه اقدامـــات دیگـــر عقیـــم مـــی مانـــد 
ـــاری را  ـــوی پیشـــرفت بیم ـــم جل ـــون نتوانســـته ای ـــه تاکن ـــه ک همانگون
ـــه رشـــد آن مواجـــه خواهیـــم  ـــد رو ب ـــا رون ـــز ب ـــم از ایـــن پـــس نی بگیری

ـــود.  ب
ـــر  ـــالیان اخی ـــد در س ـــای جدی ـــاری ه ـــور بیم ـــت ظه ـــر اس ـــایان ذک ش
ـــادل  ـــوردن تع ـــم خ ـــر ه ـــول و ب ـــن محص ـــت ای ـــش کش ـــر افزای ـــر اث ب
زیســـت محیطـــی منطقـــه بـــوده و خشکســـالی هـــای پـــی در پـــی 
ـــروج از  ـــرای خ ـــون ب ـــم اکن ـــت و ه ـــته اس ـــت گش ـــر عل ـــد ب ـــز مزی نی
وضعیـــت بحرانـــی موجـــود تنهـــا همـــکاری متقابـــل باغـــداران و جهـــاد 
ـــازی  ـــگ س ـــن فرهن ـــد بنابرای ـــایی نمای ـــد راه گش ـــی توان ـــاورزی م کش
ـــن  ـــداران نقـــش بســـزایی در ای ـــن کشـــاورزان و باغ و اطـــاع رســـانی بی

ـــد. ـــی کن ـــا م ـــر ایف ام

باغداراندرمیان امروز - دهقانی به  هشدارجهاد کشاورزی 
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ترس کودک و راهکارهای مقابله با آن

انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

...0915ســـالن ورزشـــی روســـتای بورنـــگ بـــا پیشـــرفت فیزیکـــی ۹۶ درصـــدی مـــدت 
دو ســـال اســـت بـــه علـــت نصـــب نشـــدن کـــف پـــوش و عـــدم اجـــرای شـــبکه بـــرق 

ـــت. ـــده اس ـــاح نش ـــاده افتت آم
ـــی  ـــی آب ـــالی و ب ـــران خشکس ـــد بح ـــار درص ـــرفت چه ـــرای پیش ـــار ب ـــال انتظ ...0915 دوس

ـــد. ـــی کن ـــداد م ـــان بی ـــتان درمی در شهرس
ـــل  ـــش عم ـــده های ـــه وع ـــتان ب ـــتایی اس ـــاب روس ـــرکت آب و فاض ـــل ش ـــا مدیرعام  لطف

ـــد. کن
ــهرهای  ــان ازشـ ــتان درمیـ ــزی شهرسـ ــش مرکـ ــاب بخـ ــتای نوغـ ــام روسـ ...0915 سـ
ــه  ــبت بـ ــات نسـ ــفانه خدمـ ــی متاسـ ــتری دارد ولـ ــاکن بیشـ ــت سـ ــان جمعیـ درمیـ
ـــت  ـــتای پرجمعی ـــن روس ـــر ای ـــه فک ـــتان ب ـــود شهرس ـــی ش ـــه نم ـــه دارد ارائ ـــی ک جمعیت

باشـــند.
ـــت  ـــی اس ـــلوغ و ناامن ـــتای ش ـــدارد و روس ـــری ن ـــاب کانت ـــتای نوغ ـــام روس ...0915 س
ضمـــن تبریـــک وتهنیـــت هفتـــه نیـــروی انتظامـــی بـــه پرســـنل زحمـــت کـــش ایـــن 
ـــری  ـــم پیگی ـــتدعا داری ـــان اس ـــتان درمی ـــی شهرس ـــرم انتظام ـــی محت ـــرو از فرمانده نی

بفرماینـــد.
ــدون آب  ــر بـ ــک از اول مهـ ــهر گزیـ ــی در شـ ــان فاضلـ ــاکنان خیابـ ــام سـ ...0915 سـ

ــد. ــیدگی کننـ ــئوالن رسـ ــتند.لطفا مسـ هسـ

تـــرس در گـــروه ســـنی کـــودکان از کودکـــی تـــا نوجوانـــی ادامـــه دارد و بـــه تدریـــج کـــه 
کـــودک بزرگتـــر مـــی شـــود، طیـــف تـــرس گســـترده تـــر مـــی شـــود و مـــواردی چـــون 
ــاص را در  ــی خـ ــیا و رویدادهایـ ــخاص، اشـ ــی، اشـ ــاورای طبیعـ ــای مـ ــی، نمادهـ تاریکـ

برمی گیـــرد. 
بـــه همیـــن ترتیـــب بـــا افزایـــش ســـن، تـــرس بیشـــتر متوجـــه اشـــیا و رویدادهایـــی 
خیالـــی و نیـــز تـــرس از آینـــده مـــی شـــود. نگرانـــی هـــای خیالـــی خصوصـــا در ســـنین 
ـــا  ـــودک ت ـــل ک ـــوه تخی ـــد ق ـــن دوره رش ـــه در ای ـــرا ک ـــتند، چ ـــایع هس ـــالگی ش ـــی 6 س 3 ال
ـــذارد و  ـــران بگ ـــای دیگ ـــود را ج ـــد خ ـــی توان ـــه م ـــت ک ـــوده اس ـــرفت نم ـــه پیش ـــدان مرحل ب

ـــد. ـــم نمای ـــت تجس ـــده اس ـــرو نش ـــا روب ـــا آنه ـــودش ب ـــوز خ ـــه هن ـــکاتی را ک مش
برخی از ترس های بهنجار مرتبط با سن در زیر آورده شده اند.
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یک سالگی: ترس از جدایی از والدین و ترس از توالت
2 تا 4 سالگی: ترس از حیوانات، اتاق تاریک، صدای بلند

5 سالگی: ترس از اشخاص بد، ترس از صدمه
6 سالگی: ترس از روح، جادوگر، غول

7 و 8 سالگی: ترس از روح، جادوگر، غول و ترس از صدمه
9-12 سالگی : ترس از امتحانات مدرسه، ظاهر فیزیکی، جراحات بدنی

ـــذرا  ـــوال گ ـــه معم ـــتند ک ـــن هس ـــا س ـــط ب ـــی، مرتب ـــار دوران کودک ـــای بهنج ـــرس ه ـــن ت ای
ـــه  ـــا ایـــن حـــال ممکـــن اســـت شـــدت آنهـــا از کودکـــی ب ـــد )ب ـــاه دارن هســـتند و دوره ای کوت

ـــد(. ـــاوت باش ـــر متف ـــی دیگ کودک

ترس های نابهنجار در کودکان

ـــوان  ـــا عن ـــر آنه ـــد ب ـــوند و بای ـــی ش ـــی م ـــار تلق ـــودکان نابهنج ـــی در ک ـــرس های ـــه ت ـــا چ ام
ـــرای  ـــی را ب ـــکان خصوصیات ـــان و روان پزش ـــت؟ روان شناس ـــی( گذاش ـــی )فوب ـــرس مرض ت

ـــوند: ـــی ش ـــل م ـــر قای ـــرح زی ـــه ش ـــی ب ـــار کودک ـــای نابهنج ـــرس ه ت
ـــه کـــه پیشـــتر  ـــال همـــان گون ـــوان مث ـــه عن ـــا شـــرایط و موقعیـــت نیســـت: ب 1- متناســـب ب
ـــرس هـــای بهنجـــار و شـــایع کـــودکان در  ـــه ت ـــک، از جمل ـــاق تاری ـــرس از ات ـــر آن رفـــت، ت ذک

ســـنین 2، 3 و 4 ســـالگی اســـت. 
ـــکل  ـــن ش ـــه ای ـــت ب ـــی اس ـــار فوب ـــه دچ ـــی ک ـــی در کودک ـــرس از تاریک ـــار ت ـــت نابهنج وضعی
ظاهـــر مـــی شـــود کـــه وقتـــی کـــودک در اتـــاق تاریـــک قـــرار گرفـــت از شـــدت تـــرس 
بـــه خـــود مـــی لـــرزد، واکنشـــی شـــبیه بـــه هـــراس از خـــود نشـــان مـــی دهـــد، فریـــاد 

می کشـــد و قـــادر نیســـت حتـــی بـــرای چنـــد لحظـــه در اتـــاق تاریـــک باقـــی بمانـــد.
2- دلیلـــی بـــرای تـــرس نمـــی شـــود ارائـــه کـــرد و بـــا اســـتدالل از بیـــن نمـــی رود: بـــه 
ـــدون  ـــت ب ـــن اس ـــی ممک ـــویی در کودک ـــه دستش ـــن ب ـــدید از رفت ـــرس ش ـــال ت ـــوان مث عن
ـــه  ـــل ارائ ـــا هیـــچ محـــرک ترســـناک مشـــخصی حـــادث شـــده باشـــد و کـــودک دالی ـــاط ب ارتب
ـــرد. ـــی پذی ـــویی نم ـــط دستش ـــودن محی ـــر ب ـــی خط ـــر ب ـــی ب ـــن را مبن ـــوی والدی ـــده از س ش

3- شـــدت تـــرس بـــه میزانـــی اســـت کـــه منجـــر بـــه اجتنـــاب از موقعیـــت تـــرس آور 
ـــه  ـــرس ب ـــن ت ـــد ای ـــی ترس ـــام م ـــا حم ـــه ی ـــط مدرس ـــودک از محی ـــر ک ـــا اگ ـــود: مث می ش

ـــی ورزد. ـــاع م ـــام امتن ـــا حم ـــه ی ـــه مدرس ـــن ب ـــه از رفت ـــت ک ـــدید اس ـــدری ش ق
4- ترس به شکلی در آمده است که خارج از کنترل ارادی فرد درآمده است.

5- و نهایتـــا تـــرس بـــه مـــدت طوالنـــی اســـتمرار پیـــدا مـــی کنـــد )منظـــور از مـــدت طوالنـــی 
معمـــوال وجـــود تـــرس بیـــش از 2 ســـال اســـت(.

تـــرس هـــای دوران کودکـــی ممکـــن اســـت در برخـــی از کـــودکان شـــیوع و نیـــز شـــدت 
ـــتان های  ـــن داس ـــا گفت ـــان ب ـــوه تخیلش ـــه ق ـــی ک ـــا در کودکان ـــد. مث ـــته باش ـــتری داش بیش
ترســـناک و هـــول انگیـــز بیـــش از حـــد معمـــول تحریـــک شـــده اســـت، کودکانـــی کـــه 
ـــت  ـــر دریاف ـــدام تذک ـــد و م ـــه ان ـــرار گرفت ـــن ق ـــز والدی ـــی تهدیدآمی ـــر و نه ـــورد ام ـــا م دایم
ـــته اند  ـــدن نداش ـــی ش ـــتقال و اجتماع ـــرای اس ـــی ب ـــت کاف ـــه فرص ـــی ک ـــد، کودکان نموده ان

ـــد. ـــه ان ـــرار گرفت ـــود ق ـــن خ ـــدید والدی ـــت ش ـــا مراقب ـــت ی ـــورد محافظ ـــه م ـــی ک و آنهای
ـــر  ـــود دارد، در زی ـــی وج ـــای کودک ـــرس ه ـــواع ت ـــرای ان ـــرا ب ـــل اج ـــاده و قاب ـــی س روش های

ـــردد. ـــی گ ـــه م ـــی ارائ ـــایع دوران کودک ـــرس ش ـــد ت ـــا چن ـــه ب ـــای مقابل روش ه

ترس از تاریکی

ـــار شـــما بســـتگی  ـــه رفت ـــز ب ـــر چی ـــش از ه ـــن مشـــکل بی ـــر داشـــته باشـــید حـــل ای - در نظ
ـــرا  ـــد و ...(، چ ـــی افتن ـــی نم ـــدارد، اتفاق ـــرس ن ـــر ت ـــی نظی ـــما )عبارات ـــار ش ـــه گفت ـــا ب دارد ت
ـــرس  ـــد از ت ـــد و تقلی ـــن الگوســـازی مـــی کن ـــه شـــدت از والدی ـــن ســـنین ب کـــه کـــودک در ای

ـــت.  ـــودکان اس ـــی در ک ـــرس از تاریک ـــایع ت ـــل ش ـــن از عل والدی
ـــار  ـــدی در رفت ـــش کلی ـــی نق ـــن در تاریک ـــرار گرفت ـــگام ق ـــن هن ـــود والدی ـــار خ ـــن رفت بنابرای

ـــا دارد.  ـــدان آنه فرزن
- کودک را خاطر جمع کنید که مشکلی در تاریکی رخ نخواهد داد.

- هیچ وقت سعی نکنید با زور و مشاجره ترس او را بریزید.
ـــی  ـــما در حال ـــد، ش ـــان کن ـــود را بی ـــرس خ ـــد ت ـــازه دهی ـــه او اج ـــه ب ـــت ک ـــم اس ـــن مه - ای
کـــه نشـــان مـــی دهیـــد تـــرس او را درک مـــی کنیـــد او را مطمئـــن ســـازید واقعـــه ناگـــواری 

ـــد داد. رخ نخواه

ترس های دوران کودکی

ـــش  ـــش از پی ـــاع و ... او را بی ـــا ارتف ـــی ی ـــون تاریک ـــناکی همچ ـــای ترس ـــت ه - در موقعی
ـــد. ـــت کنی ـــد و از او حمای ـــوازش کنی ن

- هیچوقـــت بـــا مفاهیمـــی همچـــون لولـــو ... پاســـبان ... شـــیطان و ... باعـــث تـــرس 
کـــودکان نشـــوید.

پیام شهروند

مشاوره

نابودکننده زنگ جارویی زرشک حرکت 
گزارش درمیان امروز از بی تفاوتی برخی زرشک کاران در مبارزه با آفات



اللهم ارزقنا کربال

بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربال
در دلم ترسم بماند آرزوی کربال

در  الحســـین)ع(  اباعبـــدا...  عاشـــقان  هرســـاله 
ـــم و دهـــم محـــرم در روســـتای  ـــای هشـــتم، نه روزه
ـــا  ـــوند و ب ـــی ش ـــع م ـــم جم ـــان دور ه ـــک درمی بیدس
شـــور و شـــوق وصـــف ناشـــدنی در ســـوگ ایـــن امـــام 
همـــام بـــه عـــزاداری می پردازنـــد. بـــه گـــزارش 
درمیـــان امـــروز، مـــردم بـــا حضـــور در مســـجد 
ـــه جـــا آورده و مراســـم  روســـتا رســـم علـــم بنـــدان را ب
ـــی  ـــاز م ـــتا آغ ـــی در روس ـــم گردان ـــا عل ـــزاداری را ب ع

ـــد.  کنن
در کالس عاشقی عباس غوغا می کند
در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند

هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین
ثبت نامش را فقط عباس امضا می کند

ـــب  ـــای »مکت ـــنه درس ه ـــرّیت، تش ـــم بش ـــوز ه هن
ـــداکاری،  ـــای آن، ف ـــه الفب ـــی ک ـــت، مکتب عاشورا«س
ـــزاداری،  ـــوص و خدامحـــوری اســـت. ع ـــازی، خل جانب
شـــور و عاطفـــه را از شـــعور و شـــناخت، برخـــوردار 
مـــی ســـازد و ایمـــان را در ذهـــن جامعـــه هـــوادار، 

ـــی دارد. ـــه م ـــده نگ زن
ــی از  ــرم گروهـ ــتم محـ ــر روز هشـ ــال در عصـ امسـ
معتمـــدان و خانـــواده هـــای وابســـته بـــه فامیـــل 
ـــزرگ را در حســـینیه روســـتا  ـــم ب علمـــدار، چندیـــن عل
ـــای  ـــارق ه ـــیاه و چ ـــوص س ـــای مخص ـــه ه ـــا پارچ ب
رنگـــی تزئیـــن کـــرده و طـــی مراســـمی خـــاص در 
مســـجد چهـــارده معصـــوم روســـتای بیدســـک، 
ـــب  ـــوات طل ـــرای ام ـــت و ب ـــای مخصوصـــی را قرائ دع
ـــزا و  ـــان ع ـــه نش ـــا ک ـــم ه ـــن عل ـــد. ای ـــرزش کردن آم

ماتـــم اســـت در مراســـم تاســـوعا و عاشـــورا مـــورد 
اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد.

ـــد همگـــی  ـــاس مشـــکی پوشـــیده ان ـــه لب ـــزاداران ک ع
ـــه  ـــوان ب ـــر و ج ـــرد، پی ـــوان، زن و م ـــودک و نوج از ک
دنبـــال یکدیگـــر در صبـــح روز تاســـوعا بـــه دنبـــال 
ـــای  ـــه ه ـــک در خان ـــک ی ـــل ی ـــتا در مقاب ـــم روس عل
ـــب  ـــردگان صاح ـــرای ارواح م ـــد و ب ـــی رون ـــتا م روس
ـــا  ـــز ب ـــزل نی ـــده و صاحـــب من ـــزل فاتحـــه ای خوان من
توزیـــع شـــیرینی و خوراکـــی از مـــردم و علم گردانـــان 

ـــد. ـــی کن ـــی م پذیرای
گلی گم کرده ام می جویم او را

به هرگل می رسم می بویم او را
گل من یک نشانی در بدن داشت
یکی پیراهن کهنه به تن داشت....

ــین)ع(  ــدا... الحسـ ــزاداران اباعبـ ــوعا عـ در روز تاسـ
ــتا در  ــک پـــس از دور زدن در روسـ ــتای بیدسـ روسـ
محـــل مســـجد بـــا نوحـــه خوانـــی، ســـینه زنـــی و 
ـــه  ـــین)ع( ب ـــدا... الحس ـــا عب ـــزای اب ـــی در ع زنجیرزن
ســـوگ مـــی نشـــینند. در شـــب و روز عاشـــورا نیـــز 

ایـــن مراســـم هـــا اجـــرا مـــی شـــود. 
ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــتا م ـــن روس ـــای ای ـــوان ه ـــه خ از نوح
کربالیـــی جـــالل اکبـــری )قدیمـــی تریـــن نوحـــه 
خـــوان روســـتا(، محمـــد معمـــار، احمـــد شـــرکت، 
رضـــا مظفرنیـــا، محمـــد فرخـــی، علـــی اصغـــر اکبـــری 
ـــتا(  ـــوان روس ـــوان ج ـــه خ ـــژاد )نوح ـــی ن ـــادی عل و ه

ـــرد.  ـــاره ک اش
اجـــرای تعزیـــه نیـــز هنـــری آئینـــی اســـت کـــه 70 
ســـال در روســـتای بیدســـک قدمـــت دارد. اجـــرای 
ایـــن شـــیوه نمایشـــی از قدیـــم االیـــام نقـــش 

ـــاد  ـــن آح ـــی در بی ـــر مذهب ـــن هن ـــزایی در رواج ای بس
ــجاعت و  ــت و شـ ــم مظلومیـ ــرای تجسـ ــردم بـ مـ
ــر  ــه هـ ــوری کـ ــه طـ ــته بـ ــه )ع( داشـ ــت ائمـ غربـ
ـــرار  ـــر ق ـــت تاثی ـــات تح ـــن لحظ ـــدن ای ـــا دی ـــی ب کس
ــه و  ــن تعزیـ ــود. در آئیـ ــی شـ ــر مـ ــه و متاثـ گرفتـ
ـــادی  ـــز نم ـــبز و قرم ـــای س ـــاس ه ـــی لب ـــبیه خوان ش
ـــت و  ـــی دوس ـــه خوب ـــه ب ـــتند ک ـــل هس ـــق و باط از ح

دشـــمن را نشـــان مـــی دهـــد. 

امام حسین )ع( با شجاعت ایستاد

روحانـــی مقیـــم روســـتا در جمـــع عـــزاداران حســـینی 
ـــن  ـــین ب ـــر حس ـــد: اگ ـــی گوی ـــورا م ـــر روز عاش در ظه

ـــه  ـــهامت ب ـــری ش ـــری قم ـــال 61 هج ـــی )ع( در س عل
خـــرج نمـــی داد، امـــروز مســـلم نامـــی از اســـالم 
و قـــرآن نبـــود. حجـــت االســـالم غالمرضـــا معمـــار 
ـــجاعت  ـــا ش ـــین )ع( ب ـــام حس ـــد: ام ـــی ده ـــه م ادام
ـــه  ـــب را ب ـــام مصائ ـــتاد و تم ـــمن ایس ـــل دش در مقاب
ـــان  ـــا بی ـــد. وی ب ـــدار بمان ـــن پای ـــا دی ـــد ت ـــان خری ج
ـــا  ـــح ت ـــدا... )ع( از صب ـــا عب ـــام اصحـــاب اب ـــه تم اینک
ـــد و  ـــدان گرفتن ـــور در می ـــازه حض ـــورا اج ـــر عاش عص
ـــه  ـــت ب ـــد: نوب ـــی افزای ـــد، م ـــل آمدن ـــهادت نائ ـــه ش ب
ـــل  ـــمن در مقاب ـــر دش ـــزار نف ـــید 30 ه ـــه رس ـــام ک ام
ـــه و  ـــدا... )ع( یک ـــا عب ـــا اب ـــد ام ـــی کردن ـــف آرای او ص
ـــده  ـــان را پراکن ـــی آورد و آن ـــرو نم ـــه اب ـــم ب ـــا خ تنه

ـــد.  ـــی کن م
ـــی  ـــین )ع( زمان ـــام حس ـــد: ام ـــی کن ـــح م وی تصری
ــادی برداشـــت و  ــای زیـ ــه جراحـــت و زخـــم هـ کـ
دیگـــر نتوانســـت ســـر پـــا بایســـتد صـــدا زد ای آل 
ـــی  ـــی م ـــه کس ـــا چ ـــد ب ـــی دانی ـــما م ـــفیان! ش ابوس
ـــردای  ـــانید؟! ف ـــی رس ـــهادت م ـــه ش ـــد و او را ب جنگی
قیامـــت جـــواب زهـــرای مرضیـــه)س( را چـــه 

ــد داد.  خواهیـ

قدمت 70ساله اجرای تعزیه در روستا

قدمـــت اجـــرای تعزیـــه در ایـــن روســـتا بـــه ســـال 
1326 حـــدود 70 ســـال قبـــل برمـــی گـــردد. در اجـــرای 
تعزیـــه ظهـــر عاشـــورا در روســـتای بیدســـک رضـــا 
مظفرنیـــا در نقـــش عمـــر ســـعد، کربالیـــی جـــالل 
ـــش  ـــری در نق ـــین اکب ـــمر، حس ـــش ش ـــری در نق اکب
ســـنان، مهـــدی فرخـــی در نقـــش امـــام حســـین )ع(، 
مهـــدی حمیـــدی در نقـــش حضـــرت ابوالفضـــل )ع(، 

ـــر)ع(  ـــی اکب ـــرت عل ـــش حض ـــدا در نق ـــن کدخ محس
ـــری در نقـــش حضـــرت قاســـم)ع(  ـــی اصغـــر اکب و عل
ـــه در  ـــورا ک ـــب عاش ـــه ش ـــد. در تعزی ـــی کردن هنرآفرین
ـــی  ـــز کربالی ـــام  در روســـتا رواج داشـــته نی ـــم االی قدی
ـــا در  ـــا مظفرنی ـــمر و رض ـــش ش ـــری در نق ـــالل اکب ج
ـــد.  ـــته ان ـــور داش ـــل)ع( حض ـــرت ابوالفض ـــش حض نق

اجرای تعزیه از 8 سالگی 

کربالیـــی جـــالل اکبـــری سرپرســـت گـــروه تعزیـــه 
ـــی  ـــروز م ـــان ام ـــگار درمی ـــا خبرن ـــو ب ـــتا در گفتگ روس
ــک 70  ــتای بیدسـ ــه در روسـ ــرای تعزیـ ــد: اجـ گویـ
ــن دارد،  ــال سـ ــه 78 سـ ــال قدمـــت دارد. وی کـ سـ
ادامـــه مـــی دهـــد: از ســـن 8 ســـالگی در ایـــن روســـتا 
تعزیـــه اجـــرا کـــرده ام و 30 ســـال اســـت اجـــرای 
ـــده  ـــر عه ـــورا ب ـــر عاش ـــه ظه ـــمر را در تعزی ـــش ش نق
دارم. اکبـــری در ســـال 91 توفیـــق اجـــرای تعزیـــه را در 
ـــار  ـــم افتخ ـــذ دیپل ـــه اخ ـــق ب ـــته و موف ـــد داش بیرجن
ـــه  ـــر ب ـــوح تقدی ـــر ناصـــری و دریافـــت  ل از دســـت دکت
عنـــوان پیرغـــالم اباعبـــدا... )ع( از ریاســـت جمهـــوری 

ـــت.  ـــده اس ش
ـــتن  ـــه داش ـــده نگ ـــه را زن ـــرای تعزی ـــدف از اج وی ه
ـــر  ـــد: هن ـــی گوی ـــته و م ـــین)ع( دانس ـــام حس ـــام ام ن
ـــتا  ـــن روس ـــم در ای ـــه از قدی ـــت ک ـــنتی اس ـــه س تعزی
بـــوده و نیـــاکان مـــا اجـــرا مـــی کردنـــد. وی مـــراد 
ـــتگی  ـــس همبس ـــن ح ـــه را برانگیخت ـــرای تعزی از اج
ـــد  ـــی خوان ـــورا م ـــه روز عاش ـــش صحن ـــردم و نمای م
و ادامـــه مـــی دهـــد: انتخـــاب افـــراد بـــرای نقـــش 
هـــای مختلـــف براســـاس تـــن صـــدای افـــراد، بینـــش 
ـــان مـــی باشـــد  ـــزان محبوبیـــت مردمـــی آن ـــا و می آنه
ـــای نقش هـــا انتخـــاب مـــی  ـــرای ایف ـــه ب ـــرادی ک و اف
شـــوند بایـــد هنرمنـــد باشـــند. وی در ادامـــه چنـــد 
بیـــت از اشـــعار شـــمرخوان نقـــش تعزیـــه را برایمـــان 

ـــد:  ـــی آی ـــه م ـــه در ادام ـــد ک ـــی خوان م
شام شد تیره گشت صفحه اختر 

شام بال باشد این و یا شب محشر 
دشت طال کوب، آسمان زستاره 

رفت به شاه ملک چه خسرو خاور 
می روم این حربه پشت خیمه عباس 

شاید از این ره کنیم حیله گر 
شمر کجا می روی تو بی خبر از خود

عقل مگر نیست ذره ای به تا سر 
بی خبر از شیر و شام تار نترسی 

رو چرا می روی به جنگل اژدر 
از همه بگذشتم غیر قهر یدا... 
حضرت عباس شیر بچه غیرت 

در غضب آید دهیش گونه جوابش 
نی بتوانی دهی تو شمر ستمگر 

یاوه نباشد مگر به صلح و به خوبی 
عرض کنی مدعای خویش سراسر ...

تجسم صحنه عاشورا با اجرای تعزیه 

رضـــا مظفرنیـــا فـــوق لیســـانس ادبیـــات عـــرب و 
ـــو  ـــز در گفتگ ـــرب نی ـــات ع ـــری ادبی ـــجوی دکت دانش
ـــت در  ـــال اس ـــد: 29 س ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ب
ــور دارم.  ــک حضـ ــتای بیدسـ ــه روسـ ــرای تعزیـ اجـ
وی هـــدف از اجـــرای تعزیـــه را مجســـم کـــردن 
ـــوان و  ـــل نوج ـــرای نس ـــژه ب ـــه وی ـــورا ب ـــه عاش صحن
جـــوان و انتقـــال آن بـــه آینـــدگان بیـــان می کنـــد 
و ادامـــه مـــی دهـــد: مـــردان طالیـــی عاشـــورا بـــه 
تبعیـــت از موالیشـــان امـــام حســـین )ع( و حضـــرت 
ــه  ــواره بـ ــد و همـ ــه آفریدنـ ــل)ع( حماسـ ابوالفضـ
ـــرای بشـــریت قـــرار گرفتنـــد و دنیـــا  عنـــوان الگویـــی ب
ـــود  ـــه خ ـــان را ب ـــای آن ـــداکاری ه ـــار و ف ـــه ایث نمون

ندیـــده و نخواهـــد دیـــد. 
وی بـــا اشـــاره بـــه نمونـــه ای از اشـــعار فصیـــح در 
ـــه  ـــد: جادل ـــی افزای ـــر)ع( م ـــی اکب ـــرت عل ـــای حض رث
ـــرای  ـــال )ب ـــای ح ـــار ب ـــه ص ـــال لکن ـــی القت ـــاالذن ف ب
ـــی  ـــازه داده ول ـــه وی اج ـــدان ب ـــه می ـــگ و ورود ب جن
حـــال پـــدر متغیـــر و دگرگـــون شـــد(، نظـــره ایـــس 
الیـــه نظـــرا و دمعـــه علـــی خـــدوده جـــری )امـــام 
ـــر)ع(  ـــی اکب ـــه عل ـــانه ای ب ـــگاه مأیوس ـــین)ع( ن حس
ــد(،  ــاری شـ ــه هایـــش جـ ــر گونـ ــرد و اشـــک بـ کـ
ــن  ــارد مـ ــن بـ ــر عـ ــض النحـ ــتغنی بفیـ ــه اسـ کانـ
الفـــرات یجـــری )گویـــی کـــه بـــا بســـیاری خـــون 
ـــد(.  ـــاز ش ـــی نی ـــرات ب ـــاری ف ـــرد و ج ـــو از آب س گل
ـــت  ـــدی بلغ ـــا ول ـــالم ا.... ی ـــک س ـــه علی ـــال صوت و ع
ـــالم  ـــد س ـــد ش ـــدرش بلن ـــدای پ ـــان ص ـــا )ناگه المرام
ـــت  ـــه آرزوی ـــو ب ـــا ت ـــرم همان ـــاد ای پس ـــو ب ـــن برت م

ـــی:  ـــه عراق ـــه لهج ـــعار ب ـــیدی(، اش رس
ـــه  ـــه االرض و الحال ـــوه اعل ـــن اشـــوف اء حســـین یه ل
ـــی  ـــه )امـــام هـــم زمیـــن مـــی خـــورد و از حـــال ب حال
ـــه  ـــه اعل ـــین او دمعت ـــر اء حس ـــود(، گام یتعث ـــال ب ح
ـــروع  ـــش ش ـــین )ع( گام های ـــام حس ـــا )ام الخدیکته
بـــه لغزیـــدن و اشـــک هایش را بـــه گونـــه اش 
ـــا  ـــی ی ـــوم عل ـــه مظل ـــوم و ان ـــه مظل جـــاری کـــرد(، انت
ولـــدی )علـــی ای پســـرم تـــو مظلـــوم و مـــن هـــم 

ـــم(.  مظلوم
وی در ادامـــه مـــی گویـــد: امـــام حســـین )علیـــه 
الســـالم( درشـــب عاشـــورا فرمـــود: »ان کانـــت 
ـــل«  ـــی وانب ـــواب ا... اعل ـــدار ث ـــد نفیســـه ف ـــا تع الدنی
ـــوب  ـــمندی محس ـــز ارزش ـــوان چی ـــه عن ـــا ب ـــر دنی )اگ
می شـــود امـــا پـــاداش خداونـــد در آخـــرت واالتـــر 
ـــدان للمـــوت  ـــت اال ب و ارزشـــمندتر اســـت( »و ان کان
انشـــات فقتـــل امـــرء  بالســـیف فـــی ا... افضـــل« 
ـــس  ـــد پ ـــده ان ـــد آم ـــرگ پدی ـــرای م ـــا ب ـــدن ه ـــر ب )اگ
برتریـــن کار کشـــته شـــدن در میـــدان کارزار بـــرای 
ــا  ــوال للتـــرک جمعهـ خداســـت( »وان کانـــت االمـ
ـــه  ـــر هم ـــل« )اگ ـــرء یبخ ـــه الم ـــروک ب ـــال مت ـــا ب فم
ـــس  ـــد پ ـــد ش ـــته خواهن ـــه جاگذاش ـــی ب ـــوال زمان ام
چـــرا آدمـــی بـــرای چیـــزی کـــه ســـرانجام ترکـــش 

ـــد. ـــل باش ـــد بخی ـــی کن م
به دریا پا نهاد و تشنه بیرون شد 

جوانمردی نگر، همت بین، غیرت تماشا کن
بلنـــد بـــاد نامـــت ای حســـین )ع(، آفریـــن بـــه دســـتان 
ــین)ع(،  ــا حسـ ــل)ع(، لبیـــک یـ ــد ابوالفضـ توانمنـ
لبیـــک یـــا ابوالفضـــل)ع(، لبیـــک یـــا علـــی اکبـــر)ع(، 
ـــاد نامـــت حســـین)ع(  ـــد ب ـــا قاســـم)ع(، بلن ـــک ی لبی

مســـئول حـــوزه پژوهـــش اداره کل میـــراث 
گردشـــگری  و  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی، 
بنـــدان  تکیـــه  گفـــت:  جنوبـــی  خراســـان 
روســـتای ســـرخنگ بـــه عنـــوان دوازدهمیـــن 
میـــراث عاشـــورای خراســـان جنوبـــی بـــه 
ـــت  ـــال در فهرس ـــر امس ـــماره ۱۴۴۶ در اول مه ش
آثـــار معنـــوی کشـــور )ناملمـــوس( بـــه ثبـــت 

ــید. رسـ

ســـیداحمد برآبـــادی اظهـــار داشـــت: ایـــن 
مراســـم هـــر ســـاله در دوم محـــرم الحـــرام در 
محـــل تکیـــه حـــاج عبدالرســـول از روســـتای 
برگـــزار  درمیـــان  شهرســـتان  ســـرخنگ 
می شـــود کـــه بنـــای اولیـــه تکیـــه در دوره 
ــالب  ــل انقـ ــده و در اوایـ ــداث شـ ــار احـ قاجـ

ــت. ــده اسـ ــازی شـ بازسـ
ــم در  ــن مراسـ ــرای ایـ ــرای اجـ ــزود: بـ وی افـ

از اوالد حـــاج  روز دوم محـــرم نمایندگانـــی 
ـــوند  ـــر می ش ـــه حاض ـــل تکی ـــول در مح عبدالرس
ـــی  ـــرای علم ـــدان ب ـــم بن ـــم عل ـــت مراس و نخس
ـــرا و  ـــود اج ـــا می ش ـــر پ ـــه ب ـــن تکی ـــه در صح ک
ـــم  ـــام مراس ـــرای انج ـــه ب ـــازی تکی ـــد آماده س بع
مـــاه محـــرم و تزئیـــن فضـــای داخلـــی تکیـــه 
بـــه وســـیله پارچه هـــای رنگارنـــگ، کتیبه هـــا 

صورت می گیـــرد. نوشـــته ها  پارچـــه  و 

ـــب  ـــات جال ـــی از تزئین ـــرد: یک ـــان ک ـــادی بی برآب
ایـــن تکیـــه دســـتمال های آویـــز و رنگارنـــگ 
ـــقف تکیـــه را  ـــر س متعـــددی اســـت کـــه سراس
زینـــت می دهـــد و جلـــوه ای زیبـــا بـــه تکیـــه 

می دهـــد.
بـــا انجـــام مراســـم تکیـــه بنـــدان رســـمًا 
ـــهیدان در  ـــاالر ش ـــرور و س ـــزاداری س ـــم ع مراس

روســـتا آغـــاز می شـــود.

درمیان امروز- دهقانی

روستای بیدسک درمیان در سوگ حسین بن علی )ع(
عمر 70 ساله اجرای تعزیه در روستا

با محرم

شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده است
دوباره هر شب من رنگ کربال شده است

وزیده در همه جا عطر سیب حضرت عشق
قسم به ساحت گریه قسم به ساحت عشق

دوباره شوق حرم تا خدا دلم را برد
به عرش روشن کرب و بال دلم را برد

دوباره ماه محرم، رسیده ماه عزا
غروب غربت جانکاه سیدالشهدا

صدا صدای قدیمی طبل و زنجیر است
فضا فضای صمیمی ولی چه دلگیر است

خروش ناله ی حّی علی العزا در راه
دوباره قافله ی روضه های ثارا...

برات گریه دوباره به چشممان دادند
به ما حسینیه ی  گریه را نشان دادند

حسینیه است؟ نه، خیمه؟ نه، کربال اینجاست

مزار خون خدا فی قلوب من واالست

محرم آمده آقا صدایمان کردی
برای عرض ارادت، جدایمان کردی

لیاقتی بده تا روضه خوان تو باشم
عنایتی که فقط در امان تو باشم

بگیر دست مرا وقت خسته حالی ها
پری بده به دلم در شکسته بالی ها

مرا به غربت بی انتهای خود بردی
شبی که گوشه ی  صحن و سرای خود بردی

هنوز ندبه ی غم در رواق تو جاری است
هنوز داغ عطش بین باغ تو جاری است

صدای مرثیه ی آب آب می آید
صدای گریه ی  طفل رباب می آید

هنوز علقمه لب تشنه ی لب سقاست
هنوز چشم حرم در مصیبتش دریاست

امید اهل حرم می رود به قربانگاه
و یا به سوی منا می رود ذبیح ا...

شکسته قلب حرم، یا مجیب می گوید
نگاه خسته ای أین الحبیب می گوید

از آسمان و زمین تیر و دشنه می بارد
ز هر کرانه فقط تیغ تشنه می بارد

صدای ناله ی أمن یجیب می آید
صدای روضه ی  شیب الخضیب می آید

خمیده خواهری انگار می رود از حال
گمان کنم که رسیده حوالی گودال

میان هلهله ی بی امان چه می بیند؟
میان نیزه و تیر و سنان چه می بیند؟

نه سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت
نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت

هوا ز باد مخالف چو قیرگون گردید
عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید

بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد
گر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد

مسئول حوزه پژوهش میراث فرهنگی خراسان جنوبی:

تکیه بندان روستای سرخنگ شهرستان درمیان ثبت ملی شد
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پخت یک و نیم تن غلور نذری اهل سنت درمیان

ـــذری  ـــور ن ـــن غل ـــم ت ـــک و نی ـــینی ی ـــورای حس ـــا  عاش ـــان ب ـــان، همزم ـــنت درمی ـــل س اه
ـــد. ـــع ش ـــر توزی ـــزار نف ـــه ه ـــن س ـــذری بی ـــذای ن ـــن غ ـــد. ای پختن

ـــاب،  ـــتاهای نوغ ـــان در روس ـــنت درمی ـــل س ـــیما ،  اه ـــدا و س ـــزاری ص ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ـــت  ـــد.در پخ ـــذری پختن ـــور ن ـــورا غل ـــاله در روز عاش ـــنت هرس ـــه س ـــورگ ب ـــدیه و اره ف اس
ـــع شـــد. ـــر توزی ـــن ســـه هـــزار نف ـــر همـــکاری داشـــتند و در بی ـــور ، بیـــش از 65 نف ـــن غل ای

برگزاری دوره های آموزش حوله بافی در شهرستان درمیان

ــر و شـــهر اســـدیه جهـــت  ــه بافـــی در روســـتای کالتـــه نظـ دوره هـــای آمـــوزش حولـ
ـــتان  ـــی شهرس ـــراث فرهنگ ـــط می ـــوزه توس ـــن ح ـــد در ای ـــراد توانمن ـــوزش اف ـــنایی و آم آش
ـــت: در  ـــان گف ـــتان درمی ـــی شهرس ـــراث فرهنگ ـــی می ـــئول نمایندگ ـــزار شد.مس ـــان برگ درمی
ـــتند و  ـــوردار هس ـــز برخ ـــی نی ـــرف خوب ـــازار مص ـــه از ب ـــنتی ک ـــاغل س ـــج مش ـــتای تروی راس
ـــد  ـــی : تولی ـــاد مقاومت ـــال » اقتص ـــا   و در س ـــواده ه ـــاد خان ـــه اقتص ـــک ب ـــن کم همچنی
ـــه  ـــتای کالت ـــدیه  و روس ـــهر اس ـــی در ش ـــه باف ـــوزش حول ـــتغال « دو دوره کالس آم و اش
ـــوزان  ـــه هنرآم ـــان دوره ب ـــزود : در پای ـــواری اف ـــماعیل شهس ـــر اس ـــد. امی ـــزار ش ـــر برگ نظ
گواهینامـــه معتبـــر داده خواهـــد شـــد و در صورتـــی کـــه اقـــدام بـــه راه انـــدازی کارگاه 
خانگـــی نماینـــد می تواننـــد از تســـهیالت کـــم بهـــره نیـــز برخـــوردار شـــوند و مجـــوز 

ـــد.  ـــت نماین ـــگان دریاف ـــورت رای ـــود را بص ـــی خ کارگاه خانگ
ـــه بافـــی  ـــان حول ـــدان دور در شهرســـتان درمی ـــه چن شهســـواری گفـــت: در گذشـــته هـــای ن
رواج فراوانـــی داشـــته و در اکثـــر نقـــاط شهرســـتان تولیـــد مـــی شـــده کـــه در همیـــن 
ـــنتی  ـــی و س ـــای بوم ـــته ه ـــایر رش ـــته و س ـــن رش ـــرای ای ـــز ب ـــی نی ـــات خوب ـــتا اقدام راس

ـــد. ـــی باش ـــدام م ـــت اق ـــه در دس منطق

بازدید بازرس دیوان محاسبات استان
 از پروژه های عمرانی  میراث فرهنگی درمیان

بـــازرس دیـــوان محاســـبات اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــه همـــراه ناظـــر و مســـئول 
ــان از  ــتان درمیـ ــگری شهرسـ ــتی و گردشـ ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــی میـ نمایندگـ

ــد. ــد کردنـ ــان بازدیـ ــی درمیـ ــراث فرهنگـ ــی میـ ــای عمرانـ پروژه هـ
ـــای  ـــی ه ـــک دارای ـــی تمل ـــال مال ـــان س ـــه پای ـــه ب ـــا توج ـــروز، ب ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ب
ســـرمایه ای و اتمـــام پـــروژه هـــای عمرانـــی شهرســـتان ، بـــازرس دیـــوان محاســـبات 
ــر  ــان( و امیـ ــتان درمیـ ــر شهرسـ ــر ) ناظـ ــی بزرگمهـ ــد علـ ــراه محمـ ــه همـ ــتان بـ اسـ
اســـماعیل شهســـواری مســـئول نمایندگـــی شهرســـتان از رونـــد اجرایـــی پـــروژه هـــای 
عمرانـــی شهرســـتان بازدیـــد کردند.شهســـواری مســـئول نمایندگـــی میـــراث فرهنگـــی، 
ـــای  ـــد از پروژه ـــن بازدی ـــت: در ای ـــان گف ـــتان درمی ـــگری شهرس ـــتی و گردش ـــع دس صنای
مرمـــت خانـــه هـــای مشـــارکتی تاریخـــی روســـتای درمیـــان )خانـــه عبـــدا... بیـــک 
مســـینایی و خانـــه مهـــدی خـــان رفیعـــی( ، پـــروژه مرمـــت و احیـــای قلعـــه اســـدیه 
ـــورگ و  ـــه اره ف ـــازی قلع ـــاوم س ـــی و مق ـــتحکام بخش ـــروژه  اس ـــتان و پ ـــز شهرس در مرک

همچنیـــن پـــروژه مرمـــت و احیـــای آســـبادهای طبـــس مســـینا بازدیـــد شـــد. 

سنگ زنی مراسم عزاداری آیینی محرم در شهرستان درمیان

و گردشـــگری  صنایع دســـتی  میراث فرهنگـــی،  اداره کل  پژوهـــش  حـــوزه  مســـئول 
خراســـان جنوبی گفـــت: »ســـنگ زنی، از جملـــه مراســـم عـــزاداری مـــاه محـــرم اســـت 

ــود«. ــرا می شـ ــتان اجـ ــهر قهسـ ــان و در شـ ــتان درمیـ ــه در شهرسـ كـ
ــنگ  ــم سـ ــن مراسـ ــزود: »در ایـ ــادی افـ ــید احمد برآبـ ــروز، سـ ــان امـ ــزارش درمیـ به گـ
عبـــارت اســـت از دو تكـــه چـــوب اســـتوانه ای هشـــت ســـانتی متری كـــه نخـــی از آن 
ـــا  ـــاب ی ـــت عن ـــوب درخ ـــتر از چ ـــرد و بیش ـــرار می گی ـــت ق ـــت دس ـــرده و در پش ـــور ك عب
گـــردو ســـاخته می شـــود«. وی گفـــت: »روســـتای درخـــش هشـــت ســـنگ زن دارد كـــه 
ایـــن كار را از پدرانشـــان بـــه ارث برده انـــد و پـــس از فـــوت پـــدر، فرزنـــد مذكـــور بایـــد 
ـــراه  ـــن كار را هم ـــرم ای ـــم مح ـــب پنج ـــد. از ش ـــركت کن ـــنگ زنی ش ـــدر در س ـــای پ ـــه ج ب
بـــا هیئـــت و بـــا همـــان آهنـــگ نوحـــه ســـینه زنی و یـــا زنجیر زنـــی انجـــام می دهنـــد 
ـــان  ـــر نش ـــادی خاط ـــه ای می خوانند«.برآب ـــه جداگان ـــرای آن نوح ـــز ب ـــع نی ـــی مواق و بعض
کـــرد: »مراســـم ســـنگ زنی درخـــش 22 آذر 1391 بـــا شـــماره 626 در فهرســـت میـــراث 

ـــت.« ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــوی ب معن

اجرای طرح مردم یاری در اسدیه

ـــب اجـــرای طـــرح  ـــزاران در قال ـــه نمازگ جمعـــه گذشـــته در حاشـــیه نمـــاز جمعـــه اســـدیه ب
ـــان   ـــزارش درمی ـــه گ ـــد. ب ـــه ش ـــکی ارائ ـــات پزش ـــگان خدم ـــورت رای ـــه ص ـــاری ب ـــردم ی م
امـــروز، در قالـــب ایـــن طـــرح بـــه نمازگـــزاران خدمـــات مختلـــف از جملـــه ویزیـــت 
ـــرح  ـــن ط ـــد. ای ـــه ش ـــاوره ارائ ـــون و مش ـــت قندخ ـــارخون، تس ـــری فش ـــدازه گی ـــگان، ان رای
بـــه مناســـبت هفتـــه نیـــروی انتظامـــی از ســـوی بخـــش بهداشـــت، امـــداد و درمـــان 

ـــد. ـــرا ش ـــک اج ـــرزی گزی ـــگ م هن

خرب



 
ـــن  ـــه یقی ـــد، ب ـــیده ان ـــا کوش ـــه در راه م ـــانی ک و کس
راه هـــای خـــود را برآنـــان مـــی نماییـــم و در حقیقـــت، 
خـــدا بـــا نیکـــوکاران اســـت) ســـوره عنکبـــوت، آیـــه69( 
بـــه راســـتی در ایـــن مقطـــع زمانـــی نخبـــگان 
سیاســـی، علمـــی و فرهنگـــی جهـــان اســـام چـــه 
وظیفـــه ای برعهـــده دارنـــد؟ و مـــا امـــروز بایـــد نقطـــه 
سرنوشـــت ســـاز را در کجـــای ســـطر ســـطر انشـــای 
ــای  ــلمانان جـ ــزت مسـ ــرفت و عـ ــعادت، پیشـ سـ
ـــاد و  ـــز اتح ـــوان ج ـــی ت ـــر م ـــتی مگ ـــه راس ـــم؟ ب دهی
ـــا امـــت  ـــو ب ـــدرت هـــای زورگ ـــل ق ایســـتادگی در مقاب
اســـامی، راه صحیـــح دیگـــری را انتخـــاب کـــرد؟! 
ـــم،  ـــردا مایی ـــروز و ف ـــخ ام ـــده تاری ـــن کنن ـــر تعیی اگ

یـــا حســـین)ع( .
در ایـــن شـــماره نشـــریه درمیـــان امـــروز پـــای 
صحبـــت هـــا و خاطـــرات محمـــد حســـینی از 
نشســـتیم.  درمیـــان  شهرســـتان  رزمنده هـــای 
ــتان  ــهر قهسـ ــیابان شـ ــال 1342 آسـ ــد سـ او متولـ
ـــوم  ـــی عل ـــی کارشناس ـــدرک تحصیل ـــت و دارای م اس
ـــده دوران  ـــن رزمن ـــه ای ـــه گفت ـــد. ب ـــی باش ـــی م تربیت
ــوان  ــه عنـ ــاه بـ ــه 40 مـ ــب بـ ــدس قریـ ــاع مقـ دفـ
ـــام  ـــدگان اس ـــت رزمن ـــک در خدم ـــزاری کوچ خدمتگ
توفیـــق حضـــور در جبهـــه هـــای نبـــرد حـــق علیـــه 
باطـــل را داشـــته اســـت او در عملیـــات هـــای 
ـــای 2 و  ـــان، کرب ـــات رمض ـــه عملی ـــی از جمل مختلف

بیـــت المقـــدس 2 شـــرکت نمـــوده اســـت.
 مســـئولیت هـــای او در جبهـــه نیـــز شـــامل امدادگـــر، 
ــداز و  ــار، آرپـــی جـــی زن، تـــک تیرانـ بهداشـــت یـ
مســـئولیت جانشـــینی واحـــد بهداشـــت لشـــکر 
ــه  ــه در ادامـ ــت. آنچـ ــوده اسـ ــا)ع( بـ ــام رضـ 21 امـ
می آیـــد خاطـــره ای اســـت کـــه محمـــد حســـینی 
ـــد.  ـــی کن ـــو م ـــان بازگ ـــات رمض ـــورش در عملی از حض

48 ساعت توجیه عملیات

عملیـــات رمضـــان در مـــاه رمضـــان ســـال 1361 
مصـــادف بـــا تیرمـــاه در منطقـــه جنـــوب و در 
حـــد فاصـــل آبـــادان و اهـــواز در منطقـــه عمومـــی 
ایســـتگاه حســـینیه و کوشـــک و پاســـگاه زیـــد 
عـــراق انجـــام شـــد 48 ســـاعت قبـــل از عملیـــات 
توســـط فرماندهـــان در خصـــوص عملیـــات و اهـــداف 
ـــام  ـــات انج ـــتی عملی ـــه بایس ـــی ک ـــات و مناطق عملی

و تصـــرف بشـــود توجیـــه شـــدیم.
 منطقـــه عملیاتـــی مـــا در واقـــع در شـــرق بصـــره 
قـــرار داشـــت و هـــدف از عملیـــات رمضـــان ایـــن 
ـــوند  ـــک ش ـــره نزدی ـــهر بص ـــه ش ـــدگان ب ـــه رزمن ـــود ک ب
ـــا  ـــوان تنه ـــه عن و در صـــورت امـــکان شـــهر بصـــره را ب

ـــد.  ـــرف کنن ـــراق تص ـــدرگاه ع بن
ـــم دژ  ـــتقر بودی ـــه در آن مس ـــه ای ک ـــت منطق موقعی
ـــران بود.قبـــل ازعملیـــات نیروهـــای عراقـــی  مـــرزی ای
ــه  ــد. فاصلـ ــتقر بودنـ ــراق مسـ ــرزی عـ ــز در دژ مـ نیـ
بیـــن 2 دژ مـــرزی 4 کیلومتـــری بـــود کـــه منطقـــه 

ـــود. ـــرف ب ـــی ط ب

پیشروی به سمت مواضع دشمن

ــرزی  ــمت دژ مـ ــر سـ ــر 2 کیلومتـ ــن 4 کیلومتـ از ایـ
ایـــران بـــدون موانـــع بـــود و 2 کیلومتـــری کـــه ســـمت 

ـــیم  ـــه س ـــع از جمل ـــر از موان ـــود پ ـــراق ب ـــرزی ع دژ م
خـــاردار حلقـــوی، میـــدان میـــن، کانـــال و انـــواع و 
ــدگان  ــروی رزمنـ ــا از پیشـ ــود تـ ــع بـ ــام موانـ اقسـ
اســـام جلوگیـــری کنـــد . در روز 23 تیرمـــاه ســـال 
1361 بعـــد از غـــروب آفتـــاب و تقریبـــا مقـــارن بـــا 
ـــا از  ـــد و م ـــادر ش ـــات ص ـــتور عملی ـــرب دس اذان مغ
ـــت  ـــه حرک ـــروع ب ـــران ش ـــرزی ای ـــدم و دژ م ـــط مق خ
ـــرب  ـــاز مغ ـــم و نم ـــه ســـمت مواضـــع دشـــمن کردی ب
ـــم.  ـــروی ادا کردی ـــیر راه و پیش ـــم در مس ـــا را ه و عش
در منطقـــه ای کـــه مـــا پیشـــروی مـــی کردیـــم بـــه 
نظـــرم عـــراق تـــا حـــدودی از عملیـــات مـــا اطـــاع 
پیـــدا کـــرده بـــود و منورهـــای زیـــادی را مـــی زد و 
ـــا  ـــی داد. ام ـــام م ـــران انج ـــط ای ـــار را روی خ ـــش ب آت
فرماندهـــان اعـــام مـــی کردنـــد کـــه اینهـــا طبـــق 
ـــا  ـــات م ـــه عملی ـــراق متوج ـــوده و ع ـــول ب روال معق
ــی  ــه طـ ــری را کـ ــا 2 کیلومتـ ــت. دقیقـ ــده اسـ نشـ
کردیـــم و بـــدون موانـــع بـــود دشـــمن تقریبـــا 
ـــا در  ـــت و م ـــی در کار اس ـــه عملیات ـــود ک ـــده ب فهمی
حـــال نزدیـــک شـــدن بـــه مواضـــع آنهـــا هســـتیم. 
ـــه  ـــوری ک ـــه ط ـــد ب ـــلیک کردن ـــادی را ش ـــای زی منوره
منطقـــه عملیاتـــی مثـــل روز روشـــن شـــده بـــود و 
ـــش  ـــت و درازک ـــف حرک ـــتور توق ـــا دس ـــان م فرمانده
ـــز  ـــینه خی ـــورت س ـــه ص ـــن ب ـــا روی زمی ـــد و م دادن
دراز کشـــیدیم و حـــدود 10-20 دقیقـــه روی زمیـــن 
ـــه  ـــر چ ـــدت ه ـــه ش ـــمن ب ـــم و دش ـــیده بودی دراز کش
ـــف  ـــای مختل ـــش باره ـــا و آت ـــاح ه ـــا س ـــر ب ـــام ت تم

ـــد.  ـــی کوبی م

اصابت ترکش به معاون گروهان 

ـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدند  در نهایـــت فرماندهـــان مـــا ب
ـــزی  ـــیم چی ـــش باش ـــم درازک ـــح ه ـــا صب ـــر ت ـــه اگ ک
حاصـــل نخواهـــد شـــد و دســـتور حرکـــت را صـــادر 
ـــت  ـــمن حرک ـــع دش ـــمت مواض ـــه س ـــا ب ـــد و م کردن
ــد  ــر دیـ ــا را زیـ ــمن مـ ــه دشـ ــی کـ ــم در حالـ کردیـ
مســـتقیم داشـــت پیشـــروی را شـــروع کردیـــم. 
در همیـــن زمـــان بـــود کـــه معاونیـــن یکـــی از 
گروهان هـــا کـــه در کنـــار مـــن بـــود ترکشـــی بـــه 
ناحیـــه شـــکم او خـــورد بـــه صورتـــی کـــه تمـــام امعـــا 
ـــوار  ـــن بزرگ ـــرون ریخـــت و ای و احشـــای شـــکمش بی
ـــه خاطـــر اینکـــه روحیـــه مـــا حفـــظ شـــود در همـــان  ب
حالـــی کـــه درازکـــش بـــود بـــا دســـتان مبارکـــش 
ـــت  ـــکم ریخ ـــل ش ـــکمش را داخ ـــای ش ـــا و احش امع
و گفـــت هیـــچ طـــوری نیســـت و شـــما پیشـــروی 

ـــم . ـــه دادی ـــز ادام ـــا نی ـــد. م کنی

وزن تجهیزات از وزن خودم بیشتر بود

ـــهید  ـــا ش ـــته م ـــی زن دس ـــی ج ـــال آرپ ـــن ح در همی
شـــد و آرپـــی جـــی و کولـــه اش روی زمیـــن قـــرار 
ـــزان  ـــی از عزی ـــت: یک ـــان گف ـــده گروه داشـــت و فرمان
آرپـــی جـــی را بـــا کولـــه آن بـــر دارد کـــه در جلـــو 
خیلـــی نیـــاز اســـت و مـــن بـــا اینکـــه ســـنم کـــم 
ـــودم و خـــودم امدادگـــر  ـــاورده ب ـــود و محاســـن در نی ب
بـــودم، کولـــه امدادگـــری داشـــتم، کاشـــینکف، 

ـــم  ـــزات همراه ـــه و تجهی ـــک، قمقم ـــاب ، نارنج خش
بـــود امـــا داوطلـــب شـــدم و آرپـــی جـــی و کولـــه 
آن را برداشـــتم بـــه طـــوری کـــه وزن تجهیـــزات 
ــه  ــروی را ادامـ ــود و پیشـ ــتر بـ ــودم بیشـ از وزن خـ
ـــد  ـــا مانن ـــدگان م ـــروی، رزمن ـــن پیش ـــم. در حی دادی
ـــی  ـــروح م ـــهید و مج ـــزد ش ـــت بری ـــه از درخ ـــرگ ک ب
شـــدند. عملیـــات رمضـــان عملیاتـــی بـــود کـــه 
ـــمن  ـــون دش ـــد چ ـــا نش ـــب م ـــی نصی ـــق چندان توفی
اســـتحکامات جدیـــدی را از قبیـــل خاکریزهـــای 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــا روش های ـــن ه ـــود و ای ـــی زده ب مثلث
ـــد  ـــه بودن ـــاد گرفت ـــتی ی ـــب صهیونیس ـــم غاص از رژی
و کارشـــناس هـــای رژیـــم صهیونیســـتی بـــه آنهـــا 
آمـــوزش داده بودنـــد کـــه در ایـــن عملیـــات پیـــاده 

کـــرده بودنـــد .

در 50 متری خاکریز دشمن 

مـــا پیشـــروی را ادامـــه دادیـــم تـــا اینکـــه بـــه 50 
متـــری خاکریـــز دشـــمن رســـیدیم. در آن منطقـــه 
ــرض  ــر و عـ ــق 3-4 متـ ــه عمـ ــی بـ ــمن کانالـ دشـ
ــم  ــال هـ ــف کانـ ــود. کـ ــرده بـ ــر کـ ــر حفـ 4-5 متـ
میـــن گـــذاری شـــده و روی میـــن هـــا هـــم ســـیم 
خـــاردار حلقـــوی قـــرار داشـــت. ایـــن کار مـــی 
طلبیـــد کـــه تعـــدادی از رزمنـــدگان مـــا برونـــد و از 
جان گذشـــتگی کننـــد. روی ایـــن ســـیم هـــای 
ــا  ــا میـــن هـ ــاردار و میـــدان میـــن بخوابنـــد تـ خـ
ــن  ــارک ایـ ــدن مبـ ــا از روی بـ ــود و مـ ــر شـ منفجـ
ـــور  ـــیدند عب ـــی رس ـــهادت م ـــه ش ـــه ب ـــا ک ـــده ه رزمن
ـــم.  ـــح کنی ـــز دشـــمن را فت ـــم خاکری ـــا بتوانی ـــم ت کنی
ـــا ســـردار شـــهید ســـعید ا.. قائمـــی  ـــردان م ـــاون گ مع
ــن  ــج( روی ایـ ــام زمان)عـ ــه امـ ــد کـ ــت: برویـ گفـ
خاکریزهـــا منتظـــر شماســـت و ایـــن بزرگـــوار بعـــد 
ــه  ــه بـ ــان منطقـ ــخنان در همـ ــن سـ ــن ایـ از گفتـ

ــید.  ــهادت رسـ شـ
ـــز در  ـــده نی ـــن فای ـــهید حس ـــا ش ـــردان م ـــده گ فرمان
ایـــن عملیـــات در همیـــن مـــکان مجـــروح شـــد و 
هدایـــت گـــردان را یکـــی از معاونیـــن گـــردان بـــه 
عهـــده گرفـــت. و مـــا توانســـتیم خـــط دشـــمن را 
بشـــکنیم. بـــا اینکـــه خـــط دشـــمن را شکســـتیم 

ـــته  ـــی نداش ـــا توفیق ـــای م ـــن نیروه ـــی در جناحی ول
ـــمن  ـــط دش ـــم خ ـــته بودی ـــا توانس ـــور م ـــط مح و فق
ـــمن  ـــری در دل دش ـــورت گاز انب ـــه ص ـــکنیم و ب را بش

قـــرار گرفتیـــم. 

تصرف خط دشمن 

ـــا  ـــود ب تجهیـــزات دشـــمن کـــه در آن محـــور مســـتقر ب
ـــر  ـــان  منفج ـــای در اختیارم ـــاح ه ـــی و س ـــی ج آرپ
ـــی  ـــه کالیبرچ ـــود ک ـــری ب ـــنگر کالیب ـــک س ـــم. ی کردی
هـــای عـــراق هنـــوز در حـــال تیرانـــدازی بودنـــد و 
مـــن بـــاالی سرشـــان رفتـــم و ایســـتادم کـــه آنهـــا 
ـــه اال ا...  ـــن ال ال ـــه گفت ـــردن ب ـــروع ک ـــیدند و ش ترس
ــر  ــنگر کالیبـ ــل سـ ــن داخـ ــی و مـ ــل الخمینـ دخیـ
نارنجـــک انداختـــم و هـــر دو تیـــر بارچـــی عراقـــی 
ـــتقر  ـــراق مس ـــط ع ـــا در خ ـــدند. م ـــل ش ـــه درک واص ب
شـــدیم و تـــا صبـــح ایـــن خـــط را حفـــظ کردیـــم. 
صبـــح دشـــمن پاتـــک زد و مـــا را محاصـــره کـــرد. 
ـــود  ـــدی ب ـــه ح ـــمن ب ـــای دش ـــا نیروه ـــا ب ـــه م فاصل
کـــه بـــا چشـــم غیرمســـلح هـــم را مـــی دیدیـــم شـــاید 
فاصلـــه مـــا بـــا تـــک تیراندازهـــای عراقـــی در حـــد 
ـــا آتـــش بارشـــدید، پخـــش  ـــود و آنهـــا ب 40-30 متـــر ب
ـــا در  ـــی از م ـــای نظام ـــارش ه ـــن م ـــه و نواخت اعامی
ـــا  ـــد و م ـــی کردن ـــدن و پناهندگ ـــلیم ش ـــت تس خواس
ـــه  ـــم ب ـــم. چش ـــی دادی ـــه م ـــود ادام ـــت خ ـــه مقاوم ب
ـــند و  ـــی برس ـــای کمک ـــه نیروه ـــم ک ـــر بودی ـــت س پش
ـــد. ـــت کنن ـــط را تثبی ـــن خ ـــد و ای ـــات دهن ـــا را نج م

حضور نیروهای کمکی 

ـــای  ـــال ه ـــه در کان ـــتیم ک ـــادی داش ـــن زی  مجروحی
عراقـــی خوابانـــده بودیـــم و در حـــال پدافنـــد و درگیـــری 
ـــی  ـــت زمان ـــه در نهای ـــم ک ـــا نیروهـــای دشـــمن بودی ب
کـــه ناامیـــد شـــده بودیـــم کـــه آیـــا مـــی توانیـــم 
ـــه خوشـــبختانه نیروهـــای  ـــا ن ـــم ی خـــط را حفـــظ کنی
ـــا  ـــد و م ـــان آمدن ـــروز خراس ـــکر 77 پی ـــی از لش کمک
ـــه را   ـــد و آن منطق ـــات دادن ـــره نج ـــه محاص را از حلق
تحویـــل نیروهـــای 77 پیـــروز خراســـان دادیـــم. در 
ـــر از روســـتای آســـیابان شـــرکت  ـــات 21 نف ـــن عملی ای
داشـــتند و مـــن و شـــهید محمـــود بـــی قیـــد کـــه 
ـــی  ـــراه باق ـــری را هم ـــا 2 نف ـــود. م ـــورده ب ـــی خ ترکش
ـــل  ـــات منتق ـــه عملی ـــرای ادام ـــرارگاه ب ـــه ق ـــردان ب گ
کردنـــد. بنـــده درعملیـــات رمضـــان در تیـــپ 18 
ـــدا... حضـــور داشـــته ام. ایـــن  جواداالئمـــه و گـــردان ی
ــای دوران  ــات هـ ــله عملیـ ــد از سلسـ ــات بعـ عملیـ
ـــر  ـــت حص ـــات شکس ـــه عملی ـــدس از جمل ـــاع مق دف
آبـــادان، فتـــح بســـتان، فتـــح المبیـــن و عملیـــات 
ــهر  ــح خرمشـ ــه فتـ ــر بـ ــه منجـ ــدس کـ ــت القـ بیـ
قهرمـــان شـــد اولیـــن عملیـــات بزرگـــی بـــود کـــه 
ـــدگان اســـام نشـــد  ـــی نصیـــب رزمن ـــات چندان توفیق
ـــل  ـــتاوردهای قاب ـــم و دس ـــادی دادی ـــات زی ـــا تلف و م
توجهـــی نداشـــت و فقـــط توانســـتیم 40 کیلومتـــر 
مربـــع از خـــاک عـــراق را تصـــرف کنیـــم و تحویـــل 
ـــات  ـــی از عملی ـــره بخش ـــن خاط ـــم. ای ـــش بدهی ارت

رمضـــان بـــود کـــه در آن شـــرکت داشـــتم. 
خداونـــدا روح بـــزرگ امـــام و شـــهدای گرانقـــدر 
انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس و مدافـــع حـــرم را 

بـــا شـــهدای کربـــا محشـــور بفرمـــا.

بندگی

خواب بودم، خواب دیدم مرده ام/ بی نهایت خســـته و افســـرده ام
تـــا میـــان گور رفتـــم دل گرفت/ قبر کن ســـنگ لحد را گل گرفت

روی مـــن خروارهـــا از خاک بود/ وای، قبر من چه وحشـــتناک بود!
بالش زیر ســـرم از ســـنگ بود/ غرق ظلمت، ســـوت و کور و تنگ بود 

هـــر کـــه آمد پیش، حرفی راند و رفت/ ســـوره حمـــدی برایم خواند و رفت
خســـته بودم هیچ کس یارم نشـــد/ زان میان یک تن خریدارم نشـــد

نه رفیقی، نه شـــفیقی، نه کســـی/ ترس بود و وحشـــت و دلواپســـی
نالـــه مـــی کردم ولیکن بی جواب/ تشـــنه بـــودم، در پی یک جرعه آب

آمدنـــد از راه نـــزدم دو ملک/ تیره شـــد در پیش چشـــمانم فلک
یـــک ملـــک گفتـــا: بگو دین تو چیســـت؟/ دیگری فریاد زد: رب تو کیســـت؟

گـــر چه پرســـش ها به ظاهر ســـاده بود/ لرزه بر انـــدام من افتاده بود
هر چه کردم ســـعی تا گویم جواب/ ســـّد نطقم شـــد هراس و اضطراب

از ســـکوتم آن دو گشـــته خشـــمگین/ رفت باال گرزهای آتشـــین
قبـــر مـــن پـــر گشـــته بود از نار و دود/ بار دیگر با غضب پرســـش نمود:

ای گنـــه کار ســـیه دل، بســـته پر/ نام اربابان خـــود یک یک ببر
گوئیـــا لـــب ها به هم چســـبیده بود/ گوش گویا نامشـــان نشـــنیده بود

نامهـــای خوبشـــان از یـــاد رفت/ وای، ســـعی و زحمتم بر باد رفت
چهره ام از شـــرم میشـــد ســـرخ و زرد/ بار دیگر بر ســـرم فریاد کرد:

در میـــان عمـــر خود کن جســـتجو/ کارهای نیک و زشـــتت را بگو
هـــر چـــه می کردم بـــه اعمالم نگاه/ کوله بارم بـــود مملو از گناه

کارهای زشـــت من بســـیار بود/ بر زبان آوردنش دشـــوار بود
چـــاره ای جـــز لب فرو بســـتن نبود/ گرز آتش بر ســـرم آمد فرود
عمق جانم از حرارت آب شـــد/ روحم از فرط الم بی تاب شـــد

چـــون مائـــک نا امید از من شـــدند/ حرف آخـــر را چنین با من زدند:
عمـــر خـــود را ای جوان کردی تباه/ نامه اعمال تو باشـــد ســـیاه
مـــا کـــه مامـــوران حق داوریم/ پس تو را ســـوی جهنم می بریم

دیگـــر آنجـــا عذر خواهی دیر بود/ دســـت و پایم بســـته در زنجیر بود
نـــا امیـــد از هرکجا و دل فکار/ می کشـــیدندم به ِخّفت ســـوی نار

ناگهـــان الطاف حق آغاز شـــد/ از جنان درهای رحمت باز شـــد
مـــردی آمـــد از تبار آســـمان/ دیگران چون نجم و او چون کهکشـــان

صورتـــش خورشـــید بود و غرق نور/ جام چشـــمانش پـــر از خمر طهور
چشـــمهایش زندگانی می ســـرود/ درد را از قلب انســـان می زدود

بر ســـر خود شـــال ســـبزی بســـته بود/ بر دلم مهرش عجب بنشســـته بود
ِکی به زیبائی او گل می رســـید/ پیش او یوســـف خجالت می کشـــید

دو ملـــک ســـر را به زیـــر انداختند/ بال خود را فرش راهش ســـاختند
غـــرق حیرت داشـــتند ایـــن زمزمه/ آمده اینجا حســـین فاطمه؟!

صاحـــب روز قیامـــت آمده/ گوئیا بهر شـــفاعت آمده
ســـوی مـــن آمد مرا شـــرمنده کرد/ مهربانانه بـــه رویم خنده کرد

گشـــتم از خود بی خود از بوی حســـین )ع(/ من کجا و دیدن روی حســـین )ع(
گفـــت: آزادش کنیـــد ایـــن بنده را/ خانه آبـــادش کنید این بنده را

اینکـــه ایـــن جا این چنین تنها شـــده/ کام او با تربت من وا شـــده
مادرش او را به عشـــقم زاده اســـت/گریه کرده بعد شـــیرش داده است
خویش را در ســـوز عشـــقم آب کرد/ عکس من را بر دل خود قاب کرد
بارها بر من محبت کرده اســـت/ ســـینه اش را وقف هیئت کرده اســـت

ســـینه چاک آل زهرا بوده اســـت/ چای ریز مجلس ما بوده اســـت
اســـم من راز و نیازش بوده اســـت/ تربتم مهر نمازش بوده اســـت
پرچـــم من را به دوشـــش می کشـــید/ پا برهنـــه در عزایم می دوید

بهر عباســـم به تن کرده کفن/ روز تاســـوعا شـــده ســـقای من
اقتـــدا بـــر خواهرم زینب نمود/ گاه میشـــد صورتـــش بهرم کبود

تـــا بـــه دنیا بـــود از من دم زده/ او غذای روضه ام را هم زده
قلـــب او از حـــب ما لبریز بود/ پیش چشـــمش غیر مـــا ناچیز بود

بـــا ادب در مجلـــس ما می نشســـت/ قلب او با روضه من می شکســـت
حرمـــت مـــا را به دنیا پاس داشـــت/ ارتباطی تنگ با عباس داشـــت

اشـــک او با نام من می شـــد روان/ گریه در روضه نمی دادش امان
بارهـــا لعن امیه کرده اســـت/ خویش را نذر رقیه کرده اســـت

گریـــه کـــرده چـــون برای اکبرم/ با خـــود او را نزد زهرا )س( می برم
هرچه باشـــد او برایم بنده اســـت/ او بســـوزد، صاحبش شـــرمنده است

در مرامم نیســـت او تنها شـــود/ باعث خوشـــحالی اعدا شود
گرچـــه در ظاهـــر گنه کار اســـت و بد/ قلب او بـــوی محبت می دهد

ســـختی جـــان کنـــدن و هول جواب/ بس بود بهرش بـــه عنوان عقاب
در قیامـــت عطـــر و بویـــش می دهم/ پیش مـــردم آبرویش می دهم 

 آری آری، هرکه پا بســـت من اســـت/ نامه اعمال او دســـت من اســـت

چند نکته کوچک
* به مردم بیش از انتظاراتشان ببخشید و این کار را با روی خوش انجام دهید.

* شعر مورد عاقه تان را از بر کنید.
* هر آنچه که می شنوید را باور نکنید.

* همه دارایی تان را خرج نکنید و هر چقدر که می خواهید نخوابید.
* وقتی می گویید »دوستت دارم«، واقعًا داشته باشید.

* وقتی می گویید »متاسفم«، در چشم طرف مقابل نگاه کنید.
* پیش از ازدواج حداقل شش ماه نامزد بمانید.

* عمیـــق و مشـــتاقانه عشـــق بورزیـــد. ممکـــن اســـت صدمـــه ببینیـــد ولـــی ایـــن تنهـــا راه کامـــل 
زندگـــی کـــردن اســـت.

* در اختافات، منصفانه مبارزه کنید. بدون صدا زدن اسامی افراد.
* مردم را از روی خویشاوندانشان مورد قضاوت قرار ندهید.

* آرام صحبت کنید.
ـــد زده،  ـــد، لبخن ـــه پاســـخ دادن نداری ـــی ب * وقتـــی کســـی از شـــما ســـوالی مـــی پرســـد کـــه تمایل

ـــی؟« ـــد، »چـــرا مـــی خواهـــی بدان و ســـوال کنی
* بیاد داشته باشید که عشق بزرگ و کامیابی های بزرگ ریسک بزرگ می طلبند.

* با مادرتان در تماس باشید.
* وقتی شکست می خورید، درسی که از آن شکست می آموزید را فراموش نکنید.

غالم زیرک
ـــزل  ـــه ع ـــتی وگرن ـــواب دادی هس ـــر ج ـــردا اگ ـــم ف ـــی کن ـــوال م ـــت: ۳س ـــر گف ـــه وزی ـــلطان ب س
ـــوال  ـــد؟ س ـــی پوش ـــه م ـــدا چ ـــوال دوم: خ ـــورد؟ س ـــی خ ـــه م ـــدا چ ـــوال اول: خ ـــوی. س می ش
ـــت  ـــت ناراح ـــی دانس ـــا را نم ـــوال ه ـــواب س ـــه ج ـــر از اینک ـــد؟ وزی ـــی کن ـــه کار م ـــدا چ ـــوم: خ س
ـــر  ـــرده اگ ـــوال ک ـــلطان ۳س ـــت: س ـــام گف ـــه غ ـــر ب ـــت. وزی ـــرک داش ـــده و زی ـــی فهمی ـــود. غام ب
جـــواب ندهـــم برکنـــار می شـــوم. اینکـــه :خـــدا چـــه مـــی خـــورد؟ چـــه مـــی پوشـــد؟ چـــه 
ـــومی  ـــم و س ـــی گوی ـــواب را االن م ـــا دو ج ـــم ام ـــه را میدان ـــت؛ هرس ـــام گف ـــد؟ غ ـــی کن کار م
را فـــردا...! امـــا خـــدا چـــه مـــی خـــورد؟ خداغـــم بنـــده هایـــش را مـــی خـــورد. اینکـــه چـــه 
ـــازه  ـــوم را اج ـــخ س ـــا پاس ـــد. ام ـــی پوش ـــود را م ـــای خ ـــده ه ـــای بن ـــب ه ـــدا عی ـــد؟ خ می پوش
ـــه دو ســـوال جـــواب داد،  ـــر ب ـــد. وزی ـــزد ســـلطان رفتن ـــر و غـــام ن ـــردا وزی ـــم. ف ـــردا بگوی ـــد ف بدهی
ـــا از کســـی پرســـیدی؟  ـــی ی ـــا را خـــودت گفت ـــو جـــواب ه ـــی بگ ـــت درســـت اســـت ول ســـلطان گف
وزیرگفـــت: ایـــن غـــام مـــن انســـان فهمیـــده ایســـت جـــواب هـــا را او داد. ســـلطان گفـــت: پـــس 
ـــر  ـــه وزی ـــاس نوکـــری را درآورد و ب ـــده، غـــام هـــم لب ـــن غـــام ب ـــه ای ـــاور و ب ـــاس وزارت را دربی لب
ـــوز  ـــا هن ـــت: آی ـــام گف ـــد؟ غ ـــه ش ـــوم چ ـــوال س ـــواب س ـــت: ج ـــام گف ـــه غ ـــر ب ـــد وزی داد. بع
ـــر را  ـــد و وزی ـــی کن ـــر م ـــام را وزی ـــه غ ـــک لحظ ـــدا در ی ـــد؟! خ ـــی کن ـــکار م ـــدا چ ـــدی خ نفهمی
ـــی  ـــی فرمانروائ ـــه خواه ـــس را ک ـــه فرمانفرمائی،هرآنک ـــی ک ـــا توئ ـــار خدای ـــد. )ب ـــی کن ـــام م غ

ـــتانی(. ـــی را بازس ـــی فرمانروائ ـــه خواه ـــر ک ـــی و از ه بخش

خلوص نیت
خواندنی
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سالمت

نوشابه نخورید

۵ دقیقـــه بعـــد از خـــوردن نوشـــابه دوپامیـــن 
ـــد. ـــدا مـــی کن ـــش پی ـــدن افزای ب

ـــرل  ـــه کنت ـــت ک ـــی اس ـــل عصب ـــن ناق دوپامی
مرکـــز لـــذت مغـــز را برعهـــده دارد، روش 
تحریـــک ایـــن مرکـــز بـــا نوشـــابه مشـــابه 

اثـــرات هروئیـــن اســـت.

رفع زردی دندان ها

چطوری زردی دندان ها را از بین ببریم؟
ـــت  ـــنC اس ـــار از ویتامی ـــی سرش ـــوت فرنگ ت
و یـــک از بیـــن برنـــده جـــرم عالـــی بـــرای 

دنـــدان هـــا محســـوب مـــی شـــود.
بـــه  و  کنیـــد  خـــرد  را  فرنگـــی  تـــوت 
ـــه  ـــا 5 دقیق ـــد از 3 ت ـــد و بع ـــا بمالی دندان ه

آبکشـــی کنیـــد.

بعد از خوردن کــیوی نخوابید!

ـــت،  ـــت اس ـــوی گوش ـــده ق ـــم کنن ـــوی هض کی
ـــر روی معـــده  ـــرات قـــوی اســـیدی کیـــوی ب اث
ـــی و خوابیـــدن بعـــد  ـــا شـــکم خال باالخـــص ب
ــه  ــدی بـ ــیب جـ ــث آسـ ــوردن آن باعـ از خـ
ـــود. ـــده می ش ـــزی مع ـــده و خونری ـــت مع باف

رفع سنگ کلیه

ـــردن  ـــرای ازبیـــن ب ـــد ب ـــه داری اگـــر ســـنگ کلی
آن ۲ قاشـــق ســـرکه ســـیب را بـــا ۱۵قاشـــق 

ـــد! ـــر روز بخوری ـــب و ه ـــرم ترکی آب ول
اگـــر مـــی خواهیـــد مانـــع تشـــکیل ســـنگ 
کلیـــه شـــوید ایـــن ترکیـــب را یـــک بـــار در 

هفتـــه بخوریـــد.

رفع بوی بد دهان

چطوری بوی بد دهان را از بین ببریم؟
قاشـــق  دوم  یـــک  لیمـــو+  آب+۲عـــدد 
چایخـــوری دارچیـــن + ۱قاشـــق چایخـــوری 
عســـل را ترکیـــب و در یـــک فنجـــان  آب گـــرم  
حـــل کنیـــد و موقـــع نیـــاز اســـتفاده کنیـــد تـــا 
ـــرود. ـــن  ب ـــام روز از بی ـــرای تم ـــان ب ـــوی ده ب

رفع درد گلو

اغلـــب زمـــان گلـــودرد محلـــول آب نمـــک 
ـــان داده،  ـــات نش ـــم. تحقیق ـــی کنی ـــره م قرق
ــرای  ــره آن بـ ــه و قرقـ ــتفاده از آب گوجـ اسـ

کاهـــش درد معجـــزه آساســـت.
بعـــاوه نوشـــیدن آب گوجـــه بهتـــر از نوشـــابه 

انـــرژی زا خســـتگی را رفـــع مـــی کنـــد!

نشانه کمبود منیزیم

اگـــر بـــی دلیـــل اضطـــراب می گیریـــد، 
دچـــار دردهـــای میگرنـــی می شـــوید و از 
گرفتگـــی عضـــات رنـــج می بریـــد، امـــکان 
دارد دچـــار کمبـــود منیزیـــم شـــده باشـــید.
یـــک چهـــارم فنجـــان تخمـــه کـــدو تنبـــل 

ــد! بخوریـ

فواید ترخون

ترخـــــــون بـــرای جلوگیـــری از خونریزی لــــثه  
و التیـــام زخم هـــای دهـــان بســـیار مفیـــد 

ـــت! اس
ایـــن ســـبزی بـــه دلیـــل وجـــود »اوژنـــول« 
ـــان  ـــده و ده ـــدان ش ـــکین درد دن ـــث تس باع

ـــد! ـــی کن ـــبو م را خوش

سفیدکردن دندان ها با پوست گردو

ــر  ــردو، در کمتـ ــبز گـ ــت سـ ــابیدن پوسـ سـ
از 5 دقیقـــه دنـــدان هـــای شـــما را ســـفید 
دنـــدان  روی  را  آن  دقیقـــه   2 می کنـــد. 
بســـابید و ســـپس خـــوب بشـــویید، بـــدون 
شـــک تٵثیـــر آن شـــما را شـــگفت زده مـــی 

کنـــد!

درمیان امروز- دهقانی

گفتگوی درمیان امروز با 
رزمنده دوران دفاع مقدس 
از شهر قهستان 

مدیـــر کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( شهرســـتان 
درمیـــان گفـــت: طـــی 6 مـــاه نخســـت امســـال 101 
طـــرح اشـــتغالزایی بـــا پرداخـــت یـــک میلیـــارد و 
ـــن شهرســـتان  ـــون تومـــان تســـهیات در ای 350 میلی
ـــرح  ـــن ط ـــزود: ای ـــور اف ـــری پ ـــد.احمد بصی ـــرا ش اج
ــتی،  ــع دسـ ــاورزی، صنایـ ــای کشـ ــا در زمینه هـ هـ
خدمـــات، قالیبافـــی، حوله بافـــی و پـــرورش طیـــور 

ـــت.  ـــوده اس ب
وی بیـــان کـــرد: بـــرای جلوگیـــری از هدررفـــت 
ـــای  ـــرح ه ـــه از ط ـــب ماهان ـــورت مرت ـــه ص ـــع ب مناب
ـــد مـــی شـــود،  ـــج ســـال بازدی ـــدت پن ـــه م اشـــتغالزا ب
همچنیـــن بـــه منظـــور افزایـــش کیفیـــت اجـــرای 
ـــا همـــکاری آمـــوزش  ـــدای امســـال ب طـــرح هـــا از ابت
ـــان  ـــر از مجری ـــتان 455 نف ـــه ای شهرس ـــی و حرف فن
ـــرا  ـــه ای را ف ـــی و حرف ـــای فن ـــوزش ه ـــا، آم ـــرح ه ط
گرفتنـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـال گذشـــته 
216 طـــرح اشـــتغالزایی بـــا پرداخـــت 22 میلیـــارد 
و 825 میلیـــون ریـــال تســـهیات در شهرســـتان 
ایـــن میـــزان  از  اجـــرا شـــد، گفـــت:  درمیـــان 
تســـهیات هفـــت میلیـــارد و 225 میلیـــون ریـــال 
ـــارد و 600  ـــداد و 15 میلی ـــه ام ـــع کمیت ـــل مناب از مح

میلیـــون ریـــال از محـــل منابـــع بانکـــی پرداخـــت 
ــان  ــتان درمیـ ــداد شهرسـ ــه امـ ــر کمیتـ ــد. مدیـ شـ
ـــن تعـــداد طـــرح  ـــرد: در مجمـــوع اجـــرای ای ـــه ک اضاف
ـــوار اشـــتغال ایجـــاد  ـــرای 212 خان در ســـال گذشـــته ب

کـــرده اســـت.
 وی رســـالت اصلـــی کمیتـــه امـــداد را تـــاش 
ــظ  ــا حفـ ــان بـ ــازی مددجویـ ــت توانمندسـ در جهـ
کرامـــت انســـانی و عـــزت آنـــان دانســـت و گفـــت: 
ایجـــاد اشـــتغال باعـــث ایجـــاد انگیـــزه و افزایـــش 
روحیـــه اعتمـــاد بـــه نفـــس مددجویـــان و خـــروج 
آنهـــا از چرخـــه حمایـــت مـــی شـــود. بصیری پـــور 
امســـال  ابتـــدای  از  همچنیـــن  شـــد:  یـــادآور 
مددجویـــان شهرســـتان 588 مترمربـــع شـــامل 
126 تختـــه فـــرش را تولیـــد کردنـــد کـــه بـــه ارزش 

ســـه میلیـــارد و 764 میلیـــون ریـــال بـــه فـــروش 
ــان،  ــتعدادهای مددجویـ ــایی اسـ ــید.وی شناسـ رسـ
ــد و  ــای جدیـ ــرح هـ ــرای طـ ــغلی، اجـ ــت شـ هدایـ
ـــروش  ـــرای ف ـــا ب ـــگاه ه ـــرکت در نمایش ـــکاری، ش ابت
محصـــوالت مددجویـــان، اشـــاعه فرهنـــگ کار و 
ــرح  ــی، طـ ــای سفارشـ ــرش هـ ــد فـ ــاش، تولیـ تـ
ـــتاهای  ـــایی روس ـــی و شناس کشـــت گیاهـــان داروی
ـــی را  ـــتغال فرهنگ ـــته اش ـــه بس ـــر و تهی ـــیب پذی آس
ـــداد شهرســـتان  ـــه ام ـــه هـــای ســـال 96 کمیت از برنام
ــان  ــمار مددجویـ ــان کرد.شـ ــتغال بیـ ــوزه اشـ در حـ
زیرپوشـــش کمیتـــه امـــداد درمیـــان 12 هـــزار و 
742 نفـــر اســـت و 23 درصـــد جمعیـــت 57 هـــزار 
ـــداد  ـــه ام ـــات کمیت ـــتان از خدم ـــن شهرس ـــری ای نف

ــوند. ــی شـ ــد مـ بهره منـ

101 طرح اشتغالزا در شهرستان درمیان اجرا شد



قلعه کل حسن صباح

قدمت بنا: دوره اســماعیلیان
ـــک«  ـــتای »تغندی ـــی روس ـــاد در نزدیک ـــن آب ـــا دژ موم ـــاح ی ـــن صب ـــه کل حس قلع
ــا ارزش  تریـــن و مهـــم  تریـــن  ــه بـ ــرار دارد. ایـــن قلعـ ــان قـ ــتان درمیـ شهرسـ
ــز دفاعـــی  ــتان و دومیـــن مرکـ ــه تاریخـــی قهسـ ــماعیلیان در منطقـ ــه اسـ قلعـ

آنهـــا پـــس از قلعـــه المـــوت اســـت.
ـــاک  ـــل خ ـــورت ت ـــه ص ـــاری ب ـــای معم ـــه بقای ـــن قلع ـــش ای ـــن بخ ـــی  تری در غرب
ـــروی  ـــک راه ـــیله ی ـــه وس ـــا ب ـــن فض ـــت. ای ـــاهده اس ـــل مش ـــوه قاب ـــراز ک ـــر ف ب
ـــود.  ـــی  ش ـــی م ـــزی منته ـــش مرک ـــه بخ ـــر ب ـــه مت ـــدود س ـــرض ح ـــا ع ـــک ب باری

ــر مانـــده و  ــالم  تـ ــایر قســـمت های قلعـــه سـ بخـــش مرکـــزی نســـبت بـــه سـ
ـــمت  ـــن قس ـــاری ای ـــر معم ـــت. عناص ـــخیص اس ـــل تش ـــاری آن قاب ـــای معم بقای
شـــامل راهروهـــا، اتاق هـــا و تاالرهـــای بزرگـــی اســـت کـــه از ســـنگ ســـاخته 

شـــده اند.
ــدار  ــفال های لعابـ ــوع سـ ــده از نـ ــفال های پراکنـ ــه سـ ــه قطعـ ــطح قلعـ  در سـ
اســـامی بـــه رنگ هـــای فیـــروزه ای، آبـــی، ســـبز، زرد و نیـــز ســـفال هایی بـــا 

نقـــوش قالـــب زده مشـــاهده مـــی  شـــوند.

قلعه طبس مسینا

ایـــن قلعـــه در حاشـــیه شـــرقی شـــهر طبـــس  مســـینا قـــرار دارد. نقشـــه قلعـــه 
بـــه شـــکل دایـــره اســـت و دارای حصـــار و برج هـــای متعـــدد اســـت.

ـــزرگ  ـــی ب ـــمت ورودی، برج ـــه و در قس ـــرا گرفت ـــی ف ـــه را خندق ـــا دور قلع  دور ت
ــی   ــر دارد، باقـ ــر قطـ ــش از 15 متـ ــاع و بیـ ــر ارتفـ ــر 11 متـ ــال حاضـ ــه در حـ کـ

مانـــده اســـت.
 بـــا وجـــود آســـیب ها و صدماتـــی کـــه بـــه ایـــن قلعـــه وارد آمـــده هنـــوز 15 

بـــرج از مجمـــوع برج هـــای آن قابـــل مشـــاهده اســـت.
 بـــا توجـــه بـــه پـــان مـــدور قلعـــه احتمـــال مـــی  رود، ایـــن اثـــر متعلـــق بـــه 
قبـــل از اســـام باشـــد کـــه در دوره اســـامی نیـــز مـــورد بهـــره  بـــرداری قـــرار 

گرفتـــه اســـت.
 وجـــود تپه هـــای باســـتانی متعلـــق بـــه دوره هـــای تاریخـــی )احتمـــااًل 
ــه  ــینا را بـ ــس  مسـ ــق طبـ ــال تعلـ ــهر، احتمـ ــن شـ ــیه ایـ ــکانی( در حاشـ اشـ

ــد. ــی  کنـ ــت مـ ــام تقویـ ــل از اسـ ــای قبـ دوره هـ
طبـــس  مســـینا شـــهری اســـت بســـیار کهـــن و تاریخـــی کـــه در اکثـــر متـــون 
ـــکار  ـــح ب ـــت. مصال ـــده اس ـــر ش ـــام آن ذک ـــامی، ن ـــه اس ـــرون اولی ـــی ق جغرافیای

رفتـــه در بنـــای قلعـــه طبـــس خشـــت و گل اســـت.

ســـال 1٣1٢  در  فـــرزان  ســـید محمـــد  عامـــه 
ـــه  ـــی در قری ـــا 1٢٨٣ شمس ـــر ب ـــری براب ـــری قم هج
»ســـندادان« واقـــع در هشـــت فرســـخی شـــرق 
ـــی  ـــید عل ـــدرش، س ـــام پ ـــد. ن ـــا آم ـــه دنی ـــد ب بیرجن
ـــی  ـــود. ســـید عل ـــزرگ ب ـــی ب ـــی ب ـــادر ب ـــام م ـــر و ن اکب
اکبـــر در میـــان مـــردم بـــه امانـــت، پرهیـــزکاری و 
دیانـــت معـــروف بـــود. او از طریـــق فـــروش قالـــی 
امـــرار معـــاش مـــی کـــرد. علـــی اکبـــر از بـــی بـــی 
ــه  ــر بـ ــد. دو پسـ ــد شـ ــه فرزنـ ــب سـ ــزرگ صاحـ بـ
ــک  ــن و یـ ــید حسـ ــد و سـ ــید محمـ ــای سـ نامهـ
دختـــر بـــه نـــام بـــی بـــی فاطمـــه. ســـید محمـــد 
ـــی  ـــی ب ـــد وســـط و ب ـــزرگ ســـید حســـن فرزن ـــد ب فرزن
ـــدر ســـید محمـــد  ـــود. پ ـــد ب ـــن فرزن فاطمـــه کوچکتری
زمانـــی کـــه او بیـــش از ده ســـال از از عمـــرش 
ـــود )حـــدود 1٣٢٣ هــــ ق( در ســـن چهـــل  نگذشـــته ب
و دو ســـالگی در ســـفر زیـــارت عتبـــات عالیـــات در 
ـــس از  ـــزرگ پ ـــی ب ـــت. بی ب ـــا رف ـــا از دنی ـــهر کرب ش
ـــتای  ـــال در روس ـــار س ـــدود چه ـــر، ح ـــت همس درگذش
ـــن  ـــه تامی ـــان ســـکونت داشـــت و ب ســـندادان همچن

معـــاش و تربیـــت و تعلیـــم آنهـــا همـــت نمـــود.

تحصیالت

ســـید محمـــد و خواهـــر و بـــرادر در ســـندادان بـــه 
ـــادر  ـــه م ـــل ب ـــار تحصی ـــد و در کن ـــی رفتن ـــب م مکت
در امـــر قالـــی بافـــی کمـــک مـــی کردنـــد. زمانـــی 
کـــه ســـید محمـــد 1٤ ســـاله شـــد و ســـید حســـن 
ـــان رســـاندند  ـــه پای ـــب را ب 1٢ ســـاله شـــد و دوره مکت
بـــی بـــی بـــزرگ بـــه ســـال 1٣٢٧ هجـــری قمـــری 
ـــا  ـــت ت ـــد رف ـــهر بیرجن ـــه ش ـــود ب ـــد خ ـــه فرزن ـــا س ب
ــازد.  ــا را فراهـــم سـ وســـیله  ادامـــه تحصیـــل آنهـ
او بـــه نـــزد دو روحانـــی بـــزرگ شـــهر یعنـــی حـــاج 
ـــاج شـــیخ محمـــد  ـــر آیتـــی و ح شـــیخ محمـــد باق
ـــت  ـــا خواس ـــود و از آنه ـــه نم ـــادوی مراجع ـــادی ه ه
کـــه تکلیـــف را در امـــر تحصیـــل مشـــخص کننـــد. 
ــی از  ــه یکـ ــد کـ ــنهاد کردنـ ــد پیشـ ــر دو مجتهـ هـ
پســـران در مدرســـه جدیـــد )شـــوکتیه( و دیگـــری 
ـــد.  ـــل کنن ـــه( تحصی ـــوزه علمی ـــم )ح ـــه قدی در مدرس
ـــران  ـــا پس ـــزرگ را ب ـــی ب ـــی ب ـــون ب ـــد چ ـــیخ محم ش
در محضـــر خـــود دیـــد، خاطـــره ورود مـــادر ســـید 
رضـــی و ســـید مرتضـــی بـــر شـــیخ مفیـــد تجدیـــد 
ـــرادر  ـــده نزدیـــک هـــر دو ب ـــد داد کـــه در آین شـــد و نوی
ـــته  ـــور در رش ـــراز اول کش ـــای ط ـــمندان و علم از دانش
ـــن  ـــد شـــد و الحـــق هـــم چنی ـــل خـــود خواهن تحصی
اســـت چـــرا کـــه ســـید محمـــد در عالـــم ادب فارســـی و 
ـــه  ـــامی یگان ـــارف اس ـــیر و مع ـــث، تفس ـــی، حدی عرب
روزگار و ســـید حســـن یعنـــی آیـــت ا... تهامـــی در 
ــت و  ــی، حکمـ ــی و عربـ ــوم ادبـ ــول علـ ــه. اصـ فقـ
حدیـــث ســـرآمد زمـــان و مجتهـــد طـــراز اول شـــد. 
ـــال 1٣٢٧  ـــرزان در س ـــد ف ـــید محم ـــب س ـــن ترتی بدی
هجـــری قمـــری در مدرســـه شـــوکتیه نام نویســـی 
کـــرد. ســـید محمـــد فـــرزان چـــون در قریـــه ی 
ســـندادان خوانـــدن و نوشـــتن قرائـــت قـــرآن و 
ـــه، در  ـــی را فراگرفت ـــوم ادب ـــات عل ـــرعیات و مقدم ش
ـــه،  ـــاب هندس ـــا از حس ـــد. ام ـــه ش کاس دوم پذیرفت
ـــه علـــت اینکـــه  ـــوم طبیعـــی ب ـــا، تاریـــخ و عل جغرافی
ـــوم در مکتـــب تدریـــس نمـــی شـــد اطاعـــی  ایـــن عل
ـــت داشـــتن اســـتعداد سرشـــار  ـــه جه ـــا ب نداشـــت. ام
ـــه  ـــود را ب ـــت خ ـــاه نخس ـــه م ـــوی در س ـــه ق و حافظ
پایـــه ســـایر شـــاگردان در ایـــن دروس رســـانید. 
هنـــوز نیمـــی از ســـال 1٣٢٧ هجـــری قمـــری ســـپری 
ـــود کـــه ســـید محمـــد نیـــروی ادراک و فهـــم  نشـــده ب
ـــه  ـــوری ک ـــروز داد. بط ـــش را ب ـــری خوی ـــوغ فک و نب
ـــب نمـــود و  توجـــه مدرســـان مدرســـه شـــوکتیه را جل
ـــی  ـــال مقدمات ـــه س ـــدود س ـــه ح ـــر کاس ک ـــا مبص ب
عربـــی را در مدرســـه قدیـــم فراگرفتـــه بـــود رقابـــت 
ـــال  ـــت. او در س ـــی گرف ـــی از او پیش ـــرد و حت ـــی ک م
ـــن  ـــنده تری ـــم درخش ـــم و شش ـــارم، پنج ـــوم، چه س
ـــان خـــود  ـــا معلم شـــاگرد مدرســـه شـــناخته شـــد و ب

ـــرزان در مدرســـه بیشـــتر  ـــه بحـــث مـــی پرداخـــت. ف ب
ـــود  ـــای موج ـــه کتابه ـــرف مطالع ـــود را ص ـــات خ اوق
ــار  ــف، المنـ ــس، المقتطـ ــای المقتبـ ــه هـ و مجلـ
و الهـــال مـــی کـــرد. فـــرزان در هیجـــده ســـالگی 
ـــان ســـال  ـــرد. در پای ـــان ب ـــه پای مدرســـه شـــوکتیه را ب
ــوکتیه  ــه شـ ــای مدرسـ ــات کتابهـ ــم تحصیـ ششـ
یـــا در نیمـــه آن مـــادر ســـید فـــرزان قصـــد انجـــام 
ـــراه  ـــد هم ـــید محم ـــود. س ـــرام نم ـــت ا... الح حـــج بی
ـــان  ـــه، لبن ـــیه، ترکی ـــاد روس ـــق آب ـــق عش ـــادر از طری م
ـــوره  ـــه من ـــه و مدین ـــه معظم ـــوی مک ـــه س ـــام ب و ش
ــه  ــام داد. قافلـ ــج را انجـ ــم حـ ــاد و مراسـ روی نهـ
ـــید  ـــاج س ـــام ح ـــه ن ـــخصی ب ـــن کاروان ش ـــاالر ای س
علـــی آقـــا مجتهـــد ســـندادانی بـــود کـــه بعدهـــا 
ســـید محمـــد بـــا دختـــر او ازدواج کـــرد و در بازگشـــت 
ـــت.  ـــات یاف ـــید وف ـــادر س ـــب م ـــهر حل ـــج در ش از ح
ـــهر  ـــان ش ـــادر در هم ـــن م ـــن و تدفی ـــس از تکفی او پ
ـــه بیـــروت رفـــت و مـــدت کوتاهـــی کـــه در آن شـــهر  ب
بـــود کتابهایـــی چنـــد از کتابفروشـــی هـــای آنجـــا 

خریـــد و بـــه ایـــران آورد. 
ـــدود  ـــی ح ـــه قول ـــفر ب ـــت از س ـــس از بازگش ـــرزان پ ف
چهـــار ســـال در مدرســـه معصومیـــه بیرجنـــد 
ـــهد  ـــه مش ـــرزان ب ـــه ف ـــت. در ادام ـــرده اس ـــل ک تحصی
اســـتادانی  درس  حلقـــه  در  و  مهاجـــرت کـــرده 
همچـــون ادیـــب نیشـــابوری، حـــاج آقـــا حســـین 
قمـــی و آیـــت ا... خراســـانی قـــرار مـــی گیـــرد. 
ـــی  ـــت نم ـــوده اس ـــا ب ـــق مبت ـــه فت ـــون ب ـــرزان چ ف
ـــر اســـتاد دو زانـــو بنشـــیند؛ بنابرایـــن  توانســـته در براب
تمـــام ســـاعات تدریـــس درس اســـتاد را روی پـــا مـــی 
ایســـتاد و بـــه ســـخنانش گـــوش فـــرا مـــی داد. عامـــه 
فـــرزان گفتـــه اســـت: مـــن مطلبـــی را کـــه ادیـــب 
نیشـــابوری تدریـــس مـــی کـــرد بـــه خوبـــی مـــی 
ـــان و شـــیوه  ـــرز بی ـــی خواســـتم از ط ـــا م دانســـتم ام
ـــه  ـــه حلق ـــن رو ب ـــم و از ای ـــتفاده کن ـــخنوری او اس س
ـــر از  ـــرف نظ ـــرزان ص ـــدم. ف ـــی ش ـــر م درس وی حاض
ـــژه  ـــه وی ـــای انگلیســـی و ب ـــان ه ـــه زب ـــی ب ـــان عرب زب
فرانســـه مســـلط بـــود و اغلـــب متونـــی را بـــه فارســـی 

ـــرد. ـــی ک ـــه م ترجم

تدریس در مدرسه شوکتیه و مدیریت مدرسه

عامـــه پـــس از تحصیـــل علـــوم قدیـــم در مشـــهد 
ـــت و  ـــد بازگش ـــه بیرجن ـــیدی ب ـــال 1٢٩٧ خورش در س
ـــوارد  ـــت. م ـــوکتیه پرداخ ـــه ش ـــس در مدرس ـــه تدری ب
تدریـــس وی ادبیـــات فارســـی و عربـــی و معانـــی 
بیـــان بـــوده اســـت. فـــرزان بـــرای مدتـــی ریاســـت 
دبیرســـتان شـــوکتیه را عهـــده دار بـــوده اســـت. در 
ـــگ  ـــس فرهن ـــتور رئی ـــه دس ـــا ب ـــگام بن ـــن هن همی
ــم  ــر تنظیـ ــی بـ ــی( مبنـ ــی مدرسـ ــت )مرتضـ وقـ
ـــئول  ـــتان، مس ـــگ شهرس ـــدارس و فرهن ـــه م تاریخچ
جمـــع آوری قســـمت هـــای تاریخـــی و شـــرح 
ـــن  ـــزرگان و همچنی ـــاعران و ب ـــمندان، ش ـــال دانش ح

مـــدارس قدیـــم شهرســـتان مـــی شـــود.

عزیمت به سیستان

ـــد نمـــی گذشـــت  مدتـــی از تدریـــس عامـــه در بیرجن
کـــه در همـــان ســـال 1٢٧٩ خورشـــیدی مامـــور 
ـــته  ـــح نوش ـــح ا... ناص ـــوم ذبی ـــد. مرح ـــتان ش سیس
ـــلطنه از  ـــر الس ـــدی و باص ـــه اس ـــس از آنک ـــت: پ اس
رفتـــن مـــن بـــه سیســـتان مایـــوس شـــدند ســـراغ 
آقـــای فـــرزان رفتنـــد و او را راضـــی بـــه مســـافرت 
نمودنـــد. آقـــای فـــرزان قریـــب نـــه ســـال در 

سیســـتان بـــود. 
ـــت  ـــه هم ـــد مدرس ـــکیل چن ـــه تش ـــتان ب او در سیس
گماشـــت. بـــه جهـــت اعتمـــاد اهالـــی سیســـتان 
ـــنهاد  ـــال 1٣٠٧ پیش ـــا در س ـــرار آنه ـــه و اص ـــه عام ب
ـــت.  ـــتان را پذیرف ـــردم سیس ـــرای م ـــدن ب ـــدا ش کاندی
امـــا پیـــش از روز رأی گیـــری بـــه دســـتور تهـــران، 
ـــکلی  ـــه ش ـــرده و ب ـــتگیر ک ـــی او را دس ـــوران محل مام
ــا  فجیـــع بـــه مشـــهد فرســـتاده شـــد و عامـــه بـ

ـــن  ـــه یافت ـــس از خاتم ـــی پ ـــت ا... تهام ـــرادرش آی ب
ـــد بازگشـــتند. اســـتاد باســـتانی  ـــه بیرجن ـــات ب انتخاب
ـــه  ـــواردی ک ـــی از م ـــًا یک ـــد: اتفاق ـــی نویس ـــزی م پاری
ـــث  ـــهرت حدی ـــن ش ـــه حس ـــرزان را از مهلک ـــتاد ف اس
ــات  ــق او در انتخابـ ــدم توفیـ ــات داده عـ ــر نجـ خیـ

ـــت. ـــوده اس ـــتان ب سیس

ریاست اداره معارف بنادر جنوب

در ســـال 1٣٠٩ خورشـــیدی فـــرزان از طـــرف وزارت 
ـــادر  ـــارف بن ـــت اداره مع ـــه ریاس ـــاف ب ـــارف و اوق مع
ـــیدی  ـــال 1٣1٤ خورش ـــا س ـــد. ت ـــوب ش ـــوب منص جن
در شـــهرهای بوشـــهر، بندرعبـــاس و جزیـــره هـــای 
ـــگ و  ـــوزش و فرهن ـــترش آم ـــه گس ـــارس ب ـــج ف خلی
ـــه  ـــن اینک ـــت. ضم ـــتغال داش ـــدارس اش ـــیس م تاس
ـــود را در آن  ـــق خ ـــات عمی ـــت مطالع ـــت یاف او فرص
ــد.  ــه ای از کار درآیـ ــوده و عامـ ــل نمـ ــار تکمیـ دیـ
ــا  ــاری ماالریـ ــه بیمـ ــت بـ ــن ماموریـ ــه در ایـ البتـ
ــا  ــاری مزمـــن تـ ــرات ایـــن بیمـ ــد و اثـ مبتـــا شـ

پایـــان عمـــر او را رنـــج داد. 
در ســـال 1٣1٤ اســـتاد از بنـــدر بوشـــهر بـــه تهـــران 
آمـــد. امـــا توقـــف او در پایتخـــت چنـــد ماهـــی طـــول 
ـــده  ـــاهرود برگزی ـــگ ش ـــت فرهن ـــه ریاس ـــید و ب نکش

ـــد. ش

ریاست اداره معارف شاهرود

حـــدود یـــک ســـال یعنـــی از ســـال 1٣1٤ تـــا 1٣15 
ــه  ــاهرود بـ ــیدی ریاســـت اداره فرهنـــگ شـ خورشـ
ـــرزان  ـــه ف ـــت. عام ـــوده اس ـــرزان ب ـــه ف ـــده عام عه
در فاصلـــه ســـالهای 1٣15 تـــا 1٣1٧ خورشـــیدی 
بـــه معاونـــت فرهنـــگ قائنـــات و سیســـتان و 
ـــال 1٣٢٠  ـــا س ـــًا ت ـــد. ضمن ـــوب ش ـــتان منص بلوچس
ـــر و  ـــر نظ ـــدان زی ـــل و زاه ـــدارس زاب ـــای م ـــه ه برنام
ـــی  ـــم م ـــه و تنظی ـــد تهی ـــارف بیرجن ـــد اداره مع تایی

شـــده اســـت.

تدریس در دبیرستان مشهد

ــل  ــهد منتقـ ــه مشـ ــرزان بـ ــتاد فـ ــال 1٣1٧ اسـ سـ
ـــس  ـــه تدری ـــغول ب ـــهد مش ـــتان مش ـــد و در دبیرس ش
گردیـــد. ایـــن کار تـــا ســـال 1٣٢٠ خورشـــیدی بـــه 

طـــول انجامیـــد.

ریاست فرهنگ و اوقاف بیرجند و قائنات

ــه  ــیدی بـ ــال 1٣٢٠ خورشـ ــهریور سـ ــه در شـ عامـ
ــوب  ــات منصـ ــد و قائنـ ــگ بیرجنـ ــت فرهنـ ریاسـ
گردیـــد و بیـــش از ده ســـال در ایـــن منطقـــه بـــه 
خدمـــت مشـــغول بـــود. فـــرزان بـــا مســـاعدت 
ــتان در  ــاب دبسـ ــد بـ ــی و چنـ ــدود سـ ــردم حـ مـ
ـــن  ـــا ســـال 1٣٣1 ای ـــف تاســـیس کـــرد. ت ـــاط مختل نق
مســـئولیت را داشـــت و در ایـــن ســـال بـــه تهـــران 

منتقـــل شـــد.

عالمه فرزان در تهران

ـــل  ـــت منتق ـــه پایتخ ـــرزان ب ـــتاد ف ـــال 1٣٣1 اس در س
شـــد. او در مؤسســـه وعـــظ و خطابـــه و دانشـــکده 
هـــای معقـــول و منقـــول )الهیـــات و معـــارف 
ـــس  ـــه تدری ـــران ب ـــگاه ته ـــات دانش ـــامی( و ادبی اس
ـــش  ـــگام شـــهرت، فضـــل و دان ـــن هن پرداخـــت. در ای
عامـــه در همـــه جـــا پیچیـــده بـــود. مقالـــه هـــای 
ـــی از  ـــار برخ ـــر آث ـــه ب ـــا ک ـــادات بج ـــه و انتق محققان
ـــا  ـــان ه ـــر زب ـــر س ـــود او را ب ـــی نم ـــر م ـــاهیر عص مش

انداخـــت. 
ـــی،  ـــا دانشـــمندان بزرگـــی همچـــون جـــال همای او ب
ــی  ــی، مجتبـ ــب یغمایـ ــی، حبیـ ــط طباطبایـ محیـ
ایـــرج افشـــار  مینویـــی، اســـامی ندوشـــن و 
مصاحبـــت داشـــت و آثـــار ارزشـــمند خویـــش را در 
مجلـــه هـــای یغمـــا، راهنمـــای کتـــاب و ارمغـــان 
ـــر  ـــه دفت منتشـــر مـــی ســـاخت. هفتـــه ای یـــک روز ب
ـــندگان  ـــا نویس ـــا ب ـــت و در آنج ـــی رف ـــا م ـــه یغم مجل
بـــه مذاکـــره و مباحثـــه مـــی پرداخت.فـــرزان 
کـــه از خـــود خانـــه ای نداشـــت در منـــزل دامـــاد 
خـــود آقـــای ســـیادت زندگـــی مـــی کـــرد و آنجـــا 
محـــل آمـــد و رفـــت اســـتادان و دانشـــمندان بـــود 
ـــت و  ـــای ادب دوس ـــدی ه ـــه( بیرجن ـــای جمع )روزه
دوســـتان نزدیـــک بـــه دیـــدارش می شـــتافتند. در 
ـــگ وقـــت طـــی  ســـال 1٣٣٠ خورشـــیدی وزارت فرهن
ـــه  ـــرد ک ـــه ک ـــان توصی ـــام معلم ـــه تم بخشـــنامه ای ب
ــاره کتابهـــای درســـی بـــه  نظـــرات خویـــش را دربـ

وزارت متبـــوع کتبـــًا اعـــام دارنـــد.
ــرات  ــی نظـ ــب درسـ ــب کتـ ــاره معایـ ــرزان دربـ  فـ
جامعـــی تنظیـــم نمـــود و راه اصـــاح آنهـــا را 
نیـــز پیشـــنهاد کـــرد. نظـــرات صائـــب عامـــه بـــه 
ــورای  ــد. شـ ــاع شـ ــگ ارجـ ــی فرهنـ ــورای عالـ شـ
عالـــی فرهنـــگ اســـتاد ســـید حســـن تقـــی زاده را 
ــی  ــنهادهای آموزشـ ــق پیشـ ــی دقیـ ــور بررسـ مامـ
فـــرزان نمـــود و تقـــی زاده آنهـــا را مـــورد مطالعـــه 
قـــرار داد و کلیـــه پیشـــنهادهای فـــرزان را مفیـــد و 
ـــد 1٣٣1 وزارت  ـــال بع ـــخیص داد. در س ـــروری تش ض
ـــی  ـــب درس ـــاب کت ـــح و انتخ ـــت تصحی ـــگ جه فرهن
کمیســـیونی را تشـــکیل داد کـــه مرکـــب بـــود از ســـید 
ـــی و مجتبـــی  ـــرزان، ســـید محمـــد طباطبای محمـــد ف
ــی را  ــا کتابهایـ ــد تـ ــته شـ ــی و از او خواسـ مینویـ
برگزیننـــد کـــه بطـــور موقـــت در مـــدارس تدریـــس 
ـــر  ـــه تدریـــج در ســـالهای بعـــد کتابهایـــی ب ـــا ب شـــود ت
ـــر  ـــته و منتش ـــت نوش ـــم و تربی ـــول تعلی ـــای اص مبن
ـــه  ـــی رتب ـــد عال ـــدی او را کارمن ـــوم احم ـــردد. مرح گ
ـــال 1٣٣٨  ـــا س ـــد. ت ـــی کن ـــی م ـــگ معرف وزارت فرهن

عامـــه در تهـــران بـــود.

فرزان در بابلسر

ـــک  ـــد بان ـــه کارمن ـــه ک ـــاد عام ـــیادت دام ـــای س  آق
ــهر  ــه شـ ــران بـ ــال 1٣٤٤ از تهـ ــود در سـ ــران بـ عمـ

ـــا  ـــه آنج ـــز ب ـــرزان نی ـــتاد ف ـــد. اس ـــل ش ـــر منتق بابلس
مهاجـــرت کـــرد. تـــا ســـال 1٣٤٧ فـــرزان در بابلســـر 
ــود و  ــده بـ ــر شـ ــا بهتـ ــتاد در آنجـ ــال اسـ ــود. حـ بـ
ـــازگار  ـــم س ـــا مزاج ـــر ب ـــوای بابلس ـــت آب و ه می گف

اســـت.

بازگشت فرزان به تهران

ـــه  ـــرا ک ـــود چ ـــران ب ـــتاد در ته ـــر اس ـــر عم دو ســـال آخ
دامـــاد وی مجـــددًا بـــه تهـــران انتقـــال یافـــت. در 
ـــًا بیمـــار و حتـــی نزدیـــک  آخریـــن ســـال حیـــات غالب
ـــه  ـــت ب ـــه زحم ـــود و ب ـــتر ب ـــاه در بس ـــت م ـــه هش ب
ــت  ــین دقـ ــا دم واپسـ ــه تـ ــاز کـ ــه نمـ ادای فریضـ
داشـــت قضـــا نشـــود، مـــی پرداخـــت. بـــا وجـــود 
ـــا  ـــر کتابه ـــرد و ب ـــی ک ـــه م ـــتر مطالع ـــاری در بس بیم

ــود. ــی نمـ ــی مـ حاشیه نویسـ

دیانت فرزان

ــام معنـــی  ــه تمـ ــرزان بـ ــد فـ عامـــه ســـید محمـ
ــود.  ــت بـ ــل بیـ ــتدار اهـ ــلمان و دوسـ ــردی مسـ فـ
آیـــات قـــرآن را حفـــظ داشـــت و در صحبتهـــا و 
ـــاز و  ـــت. نم ـــی جس ـــتناد م ـــا اس ـــه آنه ـــات ب تحقیق
عبادتـــش هرگـــز تـــرک نمـــی شـــد. حتـــی نمـــاز را 
بـــا قرائتـــی زیبـــا مـــی خوانـــد. اعتقـــادش از روی 

مطالعـــه و تحقیـــق بـــود.
ابراهیـــم صهبـــا از شـــاعران و نویســـندگان معاصـــر 
ـــداری و  ـــه دین ـــه ب ـــا همیش ـــرزان م ـــد: ف ـــی نویس م
اطاعـــت و پیـــروی صمیمانـــه از مذاهـــب شـــیعه 
و والیـــت علـــی بـــن ابـــی طالـــب )ع( ارشـــاد 
می نمـــود. فـــرزان حتـــی شـــاگردان خـــود را پیوســـته 
ـــد و  ـــت نکنن ـــرآن غفل ـــت ق ـــه از قرائ ـــی داد ک ـــد م پن
می فرمـــود: مســـتحب اســـت کـــه هـــر مســـلمانی 
ـــد  ـــا چن ـــزب ی ـــک ح ـــاز ی ـــام نم ـــد از انج ـــا بع صبحه
صفحـــه یـــا الاقـــل چنـــد آیـــه از قـــرآن را تـــاوت 

ـــد. کن

تالیفات فرزان

عامـــه  تالیفـــات  دربـــاره  مینـــوی  اســـتاد 
می نویســـد: کثـــرت وســـواس او در صحیـــح بـــودن 
ـــف  ـــه تالی ـــت ک ـــده اس ـــن ش ـــع از ای ـــا مان ـــته ه نوش
و تصنیفـــی بکنـــد. ولـــی در نوشـــتن بســـیاری 
از کتـــاب هـــا کـــه مولفیـــن و مصححیـــن آنهـــا از 
آن مرحـــوم استشـــار کـــرده انـــد، دخیـــل و ســـهیم 
ـــه  ـــای محققان ـــه ه ـــن حـــال مقال ـــا ای ـــوده اســـت. ب ب
ـــاب  ـــای کت ـــا، راهنم ـــه یغم ـــادی از او در مجل و انتق
ـــت  ـــی تح ـــا در کتاب ـــه بعده ـــده ک ـــان درج ش و ارمغ
ـــت.  ـــیده اس ـــاپ رس ـــه چ ـــرزان ب ـــاالت ف ـــوان مق عن
تعـــدادی از مقـــاالت بـــه شـــرح ذیـــل می باشـــد:

- در اطـــراف کلیلـــه و دمنـــه بهـــرام شـــاهی - نظـــری 
ـــی  ـــری در حواش ـــه - نظ ـــه و دمن ـــی کلیل ـــه حواش ب
ـــه - نظـــری  ـــان نام ـــه - تصحیحـــی درزب ـــان نام مرزب
در تصحیـــح چهـــار مقالـــه - چنـــد نکتـــه در تصحیـــح 
ـــظ -  ـــت حاف ـــح بی ـــورت صحی ـــظ - ص ـــوان حاف دی
ـــم  ـــرآن کری ـــال ق ـــظ - امث ـــت از حاف ـــای دو بی معن
ـــه ترجمـــه قـــرآن  ـــای کلمـــه کضیـــم - راجـــع ب - معن
ـــه  ـــاره ترجم ـــده - درب ـــرآن از پاین ـــه ق ـــد - ترجم مجی
ـــاب بوســـتان  ـــه در ب ـــرآن - یادداشـــت هـــای متفرق ق

ـــعدی ـــی از س ـــای بیت ـــعدی - معن س

بزرگداشت فرزان

در زمـــان حیـــات عامـــه فـــرزان و بـــه مناســـبت 
ــیدی  ــال 1٣٤5 خورشـ ــه سـ ــالگی او بـ ــاد سـ هفتـ
مجالـــس بزرگداشـــتی در بیشـــتر انجمن هـــای 
ـــم  ـــی ق ـــن الملل ـــن بی ـــد انجم ـــت مانن ـــی پایتخ ادب
ـــزرگ  ـــتادان ب ـــس اس ـــن مجال ـــد و در ای ـــزار گردی برگ
چـــون جـــال الدیـــن همایـــی، حبیـــب یغمایـــی، 
ـــن،  ـــامی ندوش ـــد اس ـــرخ و محم ـــود ف ـــید محم س
ــتاد  ــی اسـ ــاره ارزش علمـ ــمند دربـ ــاالت ارزشـ مقـ

قرائـــت نمـــوده و بـــه ایـــراد ســـخن پرداختنـــد.

میراث

1٧ مهر  1٣٩6-   1٨ محرم 1٤٣٩   -  ٩ اکتبر ٢٠1٧-  هفته سوم مهر6

 با مشاهیر درمیان

عالمه سید محمد فرزان ؛ قرآن  پژوه و نقاد ادبی

اهالـــی روســـتای شـــیرگ بخـــش قهســـتان بعـــد 
ــاب  ــول آب و فاضـ ــاه از قـ ــه مـ ــت سـ از گذشـ
ـــانی  ـــرای آبرس ـــی ب ـــچ حرکت ـــی هی ـــتایی وقت روس
بـــرای  ایـــن روســـتا ندیدنـــد خودشـــان  بـــه 
ـــد. ـــدام کردن ـــی اق ـــی آب ـــکل ب ـــدن مش ـــرف ش برط
ـــاه  ـــم تیرم ـــان، دوازده ـــدت درمی ـــزارش وح ـــه گ ب
امســـال بـــود کـــه گزارشـــی از وضعیـــت اســـفبار 
آب شـــرب روســـتای شـــیرگ در ایـــن ســـایت 

منتشـــر شـــد. 
بعـــد از آن مدیـــر عامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب 
قـــول  جنوبـــی  خراســـان  اســـتان  روســـتایی 
آبرســـانی بـــه روســـتای شـــیرگ از دشـــت نقنـــج 
ـــاه  ـــه م ـــت س ـــد از گذش ـــون و بع ـــا تاکن را داد. ام
هیـــچ کاری بـــرای آبرســـانی بـــه ایـــن روســـتا از 
طـــرف آب و فاضـــاب روســـتایی انجـــام نشـــده 

اســـت. 
ــدود دو  ــیرگ حـ ــتای شـ ــی روسـ ــی از اهالـ  یکـ

ـــی  ـــی آب ـــی و ب ـــت بحران ـــش، از وضعی ـــه  پی هفت
ــرد:  ــار کـ ــت و اظهـ ــه داشـ ــتا گایـ ــن روسـ در ایـ
ـــن  ـــردم ای ـــه م ـــیرگ قیاف ـــتای ش ـــی در روس ـــی آب ب

روســـتا را عـــوض کـــرده اســـت. 
وی افـــزود: بـــه دلیـــل کمبـــود آب مـــردم بـــرای 
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــد و آب ـــا مشـــکل مواجـــه ان اســـتحمام ب
ـــامیدن  ـــوردن و آش ـــرای خ ـــود ب ـــر آورده می ش تانک
ــه  ــد بـ ــه برسـ ــد چـ ــت نمی کنـ ــم کفایـ ــردم هـ مـ
ــیله دارنـــد بـــه  ــوارد و برخـــی کـــه وسـ ــایر مـ سـ
ــد  ــیله ندارنـ ــه وسـ ــی کـ ــا آنهایـ ــه امـ ــهر رفتـ شـ

ناچـــار بایـــد ایـــن شـــرایط را تحمـــل کننـــد.
ایـــن فـــرد اذعـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه  اینکـــه 
روســـتای شـــیرگ جمعیـــت قابـــل توجهـــی دارد 
امـــا متاســـفانه مســـئوالن کمتریـــن توجـــه را 

بـــرای آبرســـانی بـــه ایـــن روســـتا دارنـــد. 
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: آب شـــرب ایـــن روســـتا 
ع  ــزار ــت مـ ــن دسـ ــه در پاییـ ــل اینکـ ــم بدلیـ هـ

ـــوز  ـــکل دارد و هن ـــتی مش ـــر بهداش ـــرار دارد از نظ ق
ــتای  ــی روسـ ــا اهالـ ــت. امـ ــده اسـ ــرف نشـ برطـ
شـــیرگ منتظـــر حرکـــت از ســـوی مســـئوالن 
نمانـــده و خودشـــان بـــا همـــکاری روحانـــی کـــه 
در ایـــام محـــرم بـــه ایـــن روســـتا آمـــده اســـت 
ــود  ــتای خـ ــانی روسـ ــکل آبرسـ ــع مشـ ــرای رفـ بـ

دســـت بـــه کار شـــده انـــد. 
یکـــی از اهالـــی روســـتای شـــیرگ، از حفـــر چـــاه 
در فاصلـــه چهـــار کیلومتـــری ایـــن روســـتا در 
ـــر داد. غ خب ـــر ـــای م ـــگ پ ـــام الن ـــه ن ـــه ای ب منطق

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــته بـ ــه گذشـ ــزود: در هفتـ وی افـ
ـــه آب،  ـــی ب ـــتر اهال ـــاز بیش ـــرم و نی ـــاه مح ـــاز م آغ
اهالـــی روســـتای شـــیرگ بـــا همـــکاری بســـیار 
خـــوب روحانـــی ایـــن روســـتا کـــه بـــرای ایـــام 
عـــزاداری بـــه روســـتای شـــیرگ آمـــده بـــود بـــه 
صـــورت خودجـــوش بـــرای رفـــع مشـــکل آب در 
ـــن  ـــد. ای ـــاه کردن ـــر چ ـــه حف ـــدام ب ـــتا اق ـــن روس ای

فـــرد بیـــان کـــرد: بـــا همـــکاری اهالـــی روســـتا 
طـــی چهـــار تـــا پنـــج روز ایـــن چـــاه حفـــر شـــد 
ـــرده  ـــتا ب ـــه روس ـــور ب ـــه تراکت ـــیله س ـــه وس و آب ب
ـــاه  ـــن چ ـــر ای ـــرای حف ـــرد: ب ـــار ک ـــود. وی اظه می ش
و آبرســـانی بـــه روســـتای شـــیرگ حـــدود هفـــت 
ــتا از  ــان اهالـــی روسـ ــزار تومـ میلیـــون و 5٠٠ هـ
ــرای  ــرده و بـ ــع آوری کـ ــردم جمـ ــود مـ ــن خـ بیـ
ـــی  ـــیرگ قدم ـــتای ش ـــانی روس ـــکل آبرس ـــع مش رف

ــتند.  برداشـ
فاضـــاب  و  آب  کـــرد:  تصریـــح  فـــرد  ایـــن 
ـــرده  ـــی نک ـــاه کمک ـــن چ ـــر ای ـــرای حف ـــتایی ب روس
و در روز هفتـــم مهـــر مـــاه حجـــت االســـام 
عبـــادی نماینـــده مـــردم بیرجنـــد، درمیـــان و 
ـــراه  ـــه هم ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــف در مجل خوس
بـــه  در دهگردشـــی خـــود  درمیـــان  فرمانـــدار 
ـــر زده و از  ـــتا س ـــن روس ـــه ای ـــان ب شهرســـتان درمی
ـــدند. ـــر ش ـــا خب ـــی ب ـــود اهال ـــط خ ـــاه توس ـــر چ حف

حرکت خودجوش اهالی شیرگ جهت آبرسانی به روستا



ــتباهات  ــل اش ــه دلی ــا ب ــروز م ــان ام در جه
ــم،  ــم مقصری ــده ای ــب ش ــه مرتک ــادی ک زی
امــا بزرگتریــن اشــتباه مــا یــا بهتــر بگوییــم 
جنایتــی کــه مرتکــب شــده ایــم بــی توجهــی 

بــه نــوزادان و کــودکان بــوده اســت. 
ــد  ــه بع ــوان ب ــی ت ــا را م ــیاری از نیازه بس

موکــول کــرد .امــا در مــورد کــودک ایــن 
لحظــه  همیــن  زیــرا  نیســت،  چنیــن 
شــدن،  تکمیــل  حــال  در  اســتخوانش 
ــش در حــال ســاخته شــدن و شــعور و  خون

اســت.  رشــد  حــال  در  احساســش 
بــه همیــن دلیــل نیازهایــش را نمی توانیــم 

بــه فــردا موکــول کنیــم زیــرا اســم او امــروز 
 . ست ا

گابریال میسترال 
شاعر شیلیایی و برنده 
جایزه نوبل در ادبیات

ـــودک  ـــی ک ـــر روز جهان ـــودک و 16 مه ـــی ک ـــه مل ـــاه هفت 21-15 مهرم
نـــام دارد . در ســـال 1986 در چنیـــن روزی دو تـــن از دانـــش 
ـــه  ـــگارش نام ـــا ن ـــورک ب ـــوری در نیوی ـــه آتات ـــاله مدرس ـــوزان 9 س آم
ــم روزی را  ــا هـ ــه بـ ــتند کـ ــا خواسـ ــای دنیـ ــه هـ ــه بچـ ای از همـ
ــودک  ــی کـ ــودکان در روز جهانـ ــد . کـ ــاص دهنـ ــح اختصـ ــه صلـ بـ
مـــی خواهنـــد ایـــن تضـــاد را یـــادآور شـــوند کـــه در حالـــی کـــه 
ــواع  ــد انـ ــرف تولیـ ــوری صـ ــل تصـ ــای غیرقابـ ــه هـ ــاالنه هزینـ سـ
ســـاح هـــای هســـته ای و غیـــر هســـته ای مـــی شـــود ، کـــودکان 
ـــات  ـــه امکان ـــه ، عـــدم دسترســـی ب بســـیاری از گرســـنگی، ســـوء تغذی
بهداشـــتی و ... مـــی میرنـــد . کـــودکان ، آســـیب پذیرتریـــن گـــروه 
در هـــر جامعـــه هســـتند و از هیـــچ چیـــز آنـــان از جملـــه غـــذا ، 
ــفانه  ــا متأسـ ــد کاســـت ، امـ ــان نبایـ پوشـــاک و نیازهـــای دیگرشـ
ــا  ــواده هـ ــا خانـ ــه مـ ــه در جامعـ ــم کـ ــاهده می کنیـ ــیار مشـ بسـ
ــا  ــه هـ ــه و ... هزینـ ــیله نقلیـ ــن ، وسـ ــه ، زمیـ ــد خانـ ــرای خریـ بـ
و وقـــت زیـــادی صـــرف نمـــوده و حتـــی بـــرای رســـیدن بـــه آنهـــا 
ــه  ــان صرفـ ــب کودکانشـ ــت مناسـ ــت و  بهداشـ ــه ، مراقبـ در تغذیـ

ـــن  ـــی در ای ـــه کوتاه ـــر گون ـــا ه ـــه ب ـــل ازاینک ـــد ، غاف ـــی کنن ـــی م جوی
دوران فرصتـــی طایـــی را از دســـت داده انـــد کـــه قابـــل جبـــران 

نخواهـــد بـــود .
تکامـــل کـــودک از دوران جنینـــی آغـــاز مـــی شـــود و بـــا مراقبـــت 
ــل  ــد و تکامـ ــت رشـ ــارداری ، فرصـ ــوب در دوران بـ ــه مطلـ و تغذیـ
مطلـــوب کـــودک کـــه حـــق طبیعـــی اوســـت فراهـــم مـــی شـــود . 
مهمتریـــن دوران تکامـــل مغـــزی کـــودک در دو ســـال اول زندگـــی 
ــی ،  ــرد ذهنـ ــر عملکـ ــه ای بـ ــل ماحظـ ــش قابـ ــه نقـ ــت کـ اوسـ

ــودک دارد .  ــی کـ ــی و ایمنـ ــی ، اجتماعـ ــمی ، روانـ جسـ
ــتی و  ــز بهداشـ ــودکان در مراکـ ــه کـ ــتی بـ ــات بهداشـ ــه خدمـ ارائـ
ـــه  ـــد ارائ ـــدای تول ـــگان از ابت ـــورت رای ـــه ص ـــت ب ـــای بهداش ـــه ه خان
مـــی شـــود کـــه نقـــش بســـزایی در کاهـــش بیماریهـــا و مـــرگ و 
میـــر کـــودکان و تامیـــن ســـامت آنهـــا تـــا دوران بزرگســـالی ایفـــا 
ـــه  ـــا توج ـــت ه ـــن مراقب ـــه ای ـــا ب ـــواده ه ـــت خان ـــد و الزم اس ـــی کن م

ویـــژه داشـــته باشـــند .
در مقدمه کنوانســـیون حقوق کودک آمده اســـت :

»کـــودک بایـــد در فضایـــی سرشـــار از خوشـــبختی و محبـــت و 
ــود« ــزرگ شـ ــم بـ تفاهـ

ـــراد  ـــه واف ـــه خان ـــا ب ـــی ه ـــا ایران ـــه م ـــی ک ـــا ارزش ـــعار وب ـــن ش ـــا ای ب
ــخص  ــا مشـ ــواده کامـ ــو خانـ ــن عضـ ــم ارزش ایـ ــواده قائلیـ خانـ
می گـــردد و بایـــد بـــه ایـــن عضـــو توجـــه ویـــژه نمـــود. عضـــوی 
ـــزرگ  ـــردا ب ـــا ف ـــوم ،ام ـــت و معص ـــودک اس ـــروز ک ـــه ام ـــر چ ـــه اگ ک
اســـت و مســـئول و خـــود تربیـــت کننـــده نســـلی جدیـــد، نســـلی 
ـــروز  ـــه ام ـــی ک ـــود. کودک ـــی ش ـــوض م ـــیرش ع ـــه روز مس ـــه روز ب ک
ریشـــه خانوادگـــی اصیـــل دارد بیـــن دو تضـــاد گرفتـــار اســـت 
ـــر  ـــوی دیگ ـــی و از س ـــک قدیم ـــهای نی ـــده ارزش ـــه مان ـــو ت ـــک س ،ی
ــدن.  ــینی شـ ــدن ماشـ ــهای تمـ ــروزی، گرایشـ ــد امـ ــهای مـ گرایشـ
ـــون  ـــیم ،او چ ـــی اش باش ـــد حام ـــا بای ـــد، م ـــه کن ـــد چ ـــی دان او نم
ـــرد  ـــی گی ـــا شـــکل م ـــا م ـــر وجـــودش ب ـــوم در دســـت ماســـت، خمی م
بیائیـــد او را همـــراه بـــا اصـــول صحیـــح دینـــی و عرفـــی تربیـــت 

کنیـــم وچگونـــه زندگـــی کـــردن را بـــه او بیاموزیـــم.
رســـول گرامـــی اســـام )ص( مـــی فرمایـــد: » بـــه کـــودکان خـــود 
ــه  ــی بـ ــد. وقتـ ــم نماییـ ــا ترحـ ــه آنهـ ــبت بـ ــد و نسـ ــت کنیـ محبـ
آنهـــا وعـــده دادیـــد، وفـــا کنیـــد زیـــرا آنهـــا جـــز اینکـــه شـــما را 

ــد«. ــری ندارنـ ــور دیگـ ــد تصـ ــی بیننـ ــود مـ ــده خـ روزی دهنـ
ـــن اســـت کـــه  ـــو ای ـــد ت ـــا حـــق فرزن ـــم : » و ام و از امـــام ســـجاد داری
ـــت  ـــر دنیاس ـــر ام ـــر و ش ـــو در خی ـــه ت ـــته ب ـــو و پیوس ـــی او از ت بدان
ــه  ــی بـ ــردن و راهنمایـ ــک ادب کـ ــاظ نیـ ــئول او از لحـ ــو مسـ و تـ
ــو  ــل تـ ــتی. پـــس عمـ ــت او هسـ ــه طاعـ ــک بـ ــروردگارش و کمـ پـ
ـــه او  ـــان ب ـــد در احس ـــی دان ـــه م ـــد ک ـــی باش ـــل کس ـــاره او ، عم درب
ـــد«. ـــی بین ـــر م ـــه او کیف ـــبت ب ـــدی نس ـــامحه و ب ـــاداش و در مس پ
اســـام حتـــی بـــه والدیـــن اجـــازه کتـــک زدن کـــودکان را نـــداده 

اســـت. 
ـــدت  ـــردن فرزن ـــرای ادب ک ـــی ب ـــد: » حت ـــی فرمای ـــی )ع( م ـــام عل ام
ـــان  ـــه زم ـــاش ک ـــب ب ـــن و مراق ـــر ک ـــا او قه ـــه ب ـــزن بلک ـــز او را ن نی

ـــد« ـــول نکش ـــر ط قه
ــودک: رســول اکــرم )ص( بــه همــه انســانها اعــام  ــای ک نیازه
ــدان  ــر فرزن ــی ب ــادران ، حقوق ــدران و م ــه پ ــد ، همانطــور ک ــی کن م
خــود دارنــد و فرزنــدان در صــورت تــرک آن حقــوق عــاق می شــوند 
، فرزنــدان نیــز حقوقــی بــر پــدر و مــادر دارنــد کــه »پــدران و مــادران 

ــن  ــد. والدی ــی گردن ــدان م ــاق فرزن ــردن آن ع ــت نک ــورت رعای در ص
ــوی  ــادی و معن ــم از م ــودک اع ــای ک ــام نیازه ــن تم ــئول تأمی مس

مــی باشــند.
ــا  ــودک بـ ــمانی کـ ــو جسـ ــودک: نمـ ــمانی کـ ــای جسـ 1- نیازمندیهـ
فراهـــم ســـاختن وســـایل مـــادی امـــکان پذیـــر اســـت تـــا از ایـــن 
طریـــق نیازهـــای بدنـــی او اشـــباع شـــود. ایـــن رشـــد و نمـــو بـــا 
ـــازی  ـــواب ، ب ـــکن ، خ ـــوا ، مس ـــی ، آب و ه ـــت کاف ـــه ، بهداش تغذی

و امثـــال آن بـــه دســـت مـــی آیـــد.
ــر  ــاس هـ ــش ،اسـ ــت و جنبـ ــودک: حرکـ ــه کـ ــم ورزش بـ 2- تعلیـ
عمـــل غریـــزی و پایـــه وظایـــف حیاتـــی اســـت کـــه زندگـــی 

شـــاداب و ســـامت در گـــرو آن اســـت.
ـــال  ـــت س ـــا – هف ـــد – خصوص ـــد: » بای ـــی فرمای ـــادق )ع( م ـــام ص ام
ـــرف  ـــی ص ـــهای بدن ـــازی و جنبش ـــه ب ـــه ب ـــودک آزادان ـــی ک اول زندگ

ـــود« ش
ــی دارای  ــر کسـ ــد: » اگـ ــی فرمایـ ــرم )ص( مـ ــول اکـ ــرت رسـ حضـ
طفـــل خردســـالی بـــود بایـــد بـــا او در جنبشـــهای کودکانـــه و 
ــن و  ــد. آموختـ ــی نمایـ ــکاری و هماهنگـ ــه همـ ــه گانـ ــت بچـ حالـ

ــنا، تیرانـــدازی و ســـوارکاری نیـــز  پرداختـــن بـــه ورزش هـــای شـ
از ورزش هـــای مهمـــی اســـت کـــه در احادیـــث بـــر آنهـــا تأکیـــد 

شـــده اســـت.
از آنجایـــی کـــه وضعیـــت زندگـــی، رشـــد و بالندگـــی کـــودکان 
روشـــن تریـــن نشـــانه تـــوان هـــر جامعـــه محســـوب مـــی گـــردد، 
ــه  ــن بـ ــی روشـ ــیدن فرداهایـ ــمندتر از بخشـ ــی ارزشـ ــچ تاشـ هیـ
کـــودکان وجـــود نـــدارد . بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت دوران کودکـــی 
و لـــزوم توجـــه ویـــژه بـــه حساســـیت هـــای موجـــود در راســـتای 
ـــی،  ـــردی، اجتماع ـــترده ف ـــای گس ـــودن نیازه ـــرآورده نم ـــن و ب تأمی
کلیـــه  هماهنگـــی  کـــودکان،  امنیتـــی  و  بهداشـــتی  روانـــی، 
مســـئولین مربوطـــه و تـــاش تـــک تـــک افـــراد جامعـــه ضـــروری 

مـــی باشـــد.
پـــروردگارا !فرزندانـــم را نیکوکارانـــی پرهیـــزگار، صاحـــب بصیـــرت، 
شـــنوای حـــق، مطیـــع خـــود، دوســـتدار و خیرخـــواه دوســـتانت و 
ـــان  ـــت آن ـــرا در تربی ـــده و م ـــرار ب ـــمنانت ق ـــوز دش ـــه ت ـــمن و کین دش

ـــا .  ـــاری نم ـــان ی ـــق ایش ـــی در ح ـــن و مهربان ، ادب آموخت
)دعای 25 صحیفه ســـجادیه(

هفته ملی کودک )15 الی 21 مهر ماه(

شعار سال 1396 : هرکودک نشانی خداست ...
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تخم مرغ معجزه ای در سفره
ـــل  ـــمزه و کام ـــی خوش ـــده غذای ـــک وع ـــا ی ـــه تنه غ ن ـــر ـــم م تخ
ــه  ــراي تهیـ ــر بـ ــی ناپذیـ ــر جدایـ ــه یـــک عنصـ اســـت ، بلکـ
غ  بســـیاري از غذاهـــا اســـت . بعـــاوه سالهاســـت کـــه تخـــم مـــر
بـــه عنـــوان یـــک منبـــع غذایـــی طبیعـــی و کامـــل مطـــرح مـــی 
باشـــد. ایـــن ویژگـــی، بـــه علـــت مواد مغــــذي اســــتثنایی تخــــم 
غ اســـت کـــه داراي پروتئیـــن بـــا کیفیـــت بـــاال )داراي  مـــر
تمـــام 9 اســـیدآمینه ضـــروري( و مقادیـــر قابـــل توجهـــی از 
ویتــــامین هــــا و مــــواد معــــدنی ضـــروري اســـت عـــاوه بـــر این 
غ صـــرف نظـــر از تأثیـــر قابـــل توجـــه بـــر روي  کولیـــن تخـــم مـــر
عملکرد مغــــز و سیســــتم عصــــبی بـراي رشــــد و نمـو جنین و 
ـــر روي ســـامت قلـــب  کـــودك و همچنیـــن تقویـــت حافظـــه، ب

ـــت.  ـــر اس ـــز موث ـــروق نی و ع
غ در کشـــور حـــدود  ـــر ـــرانه مصـــرف تخـــم م ـــال حاضـــر س در ح
160 عـــدد اســـت در حالیکـــه در بســـیاري از کشـــورهاي در حـــال 
توســـعه و توســـعه یافتـــه بـــه میزانـــی بالـــغ بـــر 300 عـــدد هـــم 
ـــی  ـــاده غذای ـــن م ـــرف ای ـــاي مص ـــی از آماره ـــد. برخ ـــی رس م
ــن ،  ــت: چیـ ــل اسـ ــرح ذیـ ــه شـ ــاخص بـ ــورهاي شـ در کشـ
ـــارك  ـــتان و دانم ـــدد، مجارس ـــش از 300 ع ـــن بی ـــک و ژاپ مکزی
ـــوري  ـــش و جمه ـــه ،اتری ـــکا ،فرانس ـــدد، آمری ـــش از 280 ع بی
ــوئیس و  ــان ،سـ ــک ، آلمـ ــدد، بلژیـ ــش از 240 عـ ــک بیـ چـ
ــان  ــا نشـ ــه آمارهـ ــه کـ ــدد همانگونـ ــوئد بیـــش از 190 عـ سـ
ـــد  ـــاالي تولی ـــیار ب ـــیل بس ـــود پتانس ـــم وج ـــه رغ ـــد ب ـــی ده م
ـــده  ـــور تولیدکنن ـــن کش ـــوان دهمی ـــور بعن غ در کش ـــر ـــم م تخ
ـــا  ـــه تنه ـــران ن ـــرف آن در ای ـــرانه مص ـــان، س غ در جه ـــر ـــم م تخ
از متوســـط جهانـــی پایینتـــر اســـت بلکـــه مصـــرف آن هـــم 
ـــل  ـــی از قبی ـــاي غذای ـــرف در فرآورده ه ـــکل مص ـــه ش ـــًا ب غالب
ســـس،کیک،کلوچه، بیســـکویت، ماکارونـــی، فـــرآورده هـــاي 
گوشـــتی و شـــیرینی هـــا در کارخانجـــات و قنادیهـــا و یـــا بـــراي 
ـــرد دارد  ـــواع کوکـــو و کتلـــت در منـــزل و رســـتورانها کارب تهیـــه ان
و فقـــط مقـــدار بســـیار اندکـــی از آن بصـــورت کامـــل در خدمـــت 
تغذیـــه مســـتقیم خانـــوار بویـــژه در گروههـــاي هـــدف همچـــون 

ـــاردار و شـــیرده، کـــودکان و... قـــرار مـــی گیـــرد و جایـــگاه  ـــان ب زن
ـــدارد.  ـــی ن ـــده هـــاي غذای ـــا ســـایر وع ـــه و ی مناســـبی در صبحان
غ  در همیـــن راســـتا ســـتاد کشـــوري ترویـــج مصـــرف تخـــم مـــر
غ  ـــر ـــم م ـــی تخ ـــت روز جهان ـــر گرامیداش ـــاوه ب ـــکیل و ع تش
ــی،  ــف فرهنگـ ــات مختلـ ــال اقدامـ ــر سـ ــاه( در هـ )17 مهرمـ
ـــه  ـــاوت جامع ـــاي متف ـــن گروهه ـــی را در بی ـــی و ترویج آموزش

بـــه انجـــام می رســـاند.

باورهای غلط در مورد کلسترول تخم مرغ   

ـــترول در  ـــرم کلس ـــی گ ـــودن ۲۱۰ میل ـــل دارا ب غ بدلی ـــر ـــم م تخ
دهـــه هـــای گذشـــته جایـــگاه مناســـبی در ســـبد غذایـــی مـــردم 
ـــا خـــوردن آن کلســـترول  نداشـــته چـــون تصـــور مـــی شـــد کـــه ب
خـــون افزایـــش یافتـــه و در نتیجـــه بیماریهـــای قلبی-عروقـــی 

ـــی دهـــد. ـــش م ـــی را افزای ـــه قلب و خطـــر حمل
ـــیار  ـــن بس ـــط محققی ـــه توس ـــددی ک ـــات متع ـــروزه مطالع ام
ـــیار  ـــراد بس ـــر روی اف ـــادی ب ـــالهای متم ـــول س ـــر و در ط معتب
زیـــادی در کشـــورهای مختلـــف صـــورت گرفتـــه كـــه ثابـــت 

ـــد : ـــرده ان ک
ـــه  ـــبت LDL : HDL ک ـــا نس ـــه تنه غ ن ـــر ـــم م ـــا تخ ـــه ب ۱- تغذی
مهمتریـــن شـــاخص بـــرای تعییـــن احتمـــال خطـــر بیماریهـــای 

ـــه  ـــد و در نتیج ـــی می ده ـــیار کم ـــر بس ـــت را تغیی ـــی اس قلب
بـــر روی احتمـــال بـــروز بیماریهـــای قلبی-عروقـــی اثـــری نـــدارد 
بلکـــه باعـــث کاهـــش پاســـخ های التهابـــی در بـــدن مـــی 

ـــردد. گ
غ در گروههـــای جمعیتـــی مختلـــف  ۲- مصـــرف تخـــم مـــر
ـــی  ـــاص ارتباط ـــی خ ـــروه جمعیت ـــک گ ـــل ی ـــا در داخ ـــا و ی دنی
ـــی  ـــی حاک ـــواهد اپیدمیولوژیک ـــدارد. ش ـــون ن ـــترول خ ـــا کلس ب
غ در فرهنـــگ  از ایـــن اســـت کـــه ســـرانه مصـــرف تخـــم مـــر
ـــی  ـــای قلب ـــروز بیماریه ـــزان ب ـــا می ـــی ب ـــف ارتباط ـــای مختل ه
نداشـــته و حتـــی در بـــروز بیماریهـــای قلبی-عروقـــی در افـــرادی 
غ در روز  غ در هفتـــه و کســـانی کـــه ۱ تخـــم مـــر کـــه ۱ تخـــم مـــر

ـــت. ـــده اس ـــاهده نش ـــی مش ـــد ارتباط ـــي كنن ـــرف م مص
۴-بدلیـــل مطالعـــات متعـــدد از ســـالها پیـــش توســـط انجمـــن 
غ و بســـیاری از کشـــورهای مطـــرح دنیـــا  بیـــن المللـــی تخـــم مـــر
ـــرف  ـــرای مص ـــت ب ـــه بازگش ـــع ب ـــویق جوام ـــرای تش ـــعاری ب ش
غ و بهـــره بـــرداری کامـــل از ایـــن مـــاده غذایـــی کامـــل  تخـــم مـــر
ـــد و در  ـــدون تـــرس از کلســـترول مطـــرح کردن و بســـیار مفیـــد ب
ـــج مصـــرف تخـــم  ـــتاد تروی ـــن شـــعار توســـط س ـــم ای ـــران ه ای
ـــا تأییـــد کلیـــه مراجـــع ذیصـــاح متولـــی امـــر چنیـــن  غ و ب مـــر

غ در روز«. ـــر ـــک تخـــم م ـــج شـــد: »هـــر انســـان ســـالم، ی تروی
برخی از غذاهاي محلی و سنتی ایرانی

 تهیه شده با تخم مرغ
یخنی:

ـــا 3 عـــدد•  روغـــن  غ 2 ت ـــر ـــرم•  تخـــم م ـــواد الزم:  آرد 250 گ  م
ـــه:  ـــرز تهی ـــرم• ط ـــل 2 گ ـــرم•  فلف ـــک 3 گ ـــرم•  آب و نم 100 گ
ـــرده در  ـــوط ک ـــل و آب را مخل ـــک و فلف غ و آرد و نم ـــر ـــم م تخ

ـــد. ـــی کنن ـــرخ م ـــن س روغ

دلمه سیب زمینی:

ــرم•  زرده تخـــم  ــواد الزم: ســـیب زمینـــی درشـــت 500 گـ  مـ

ـــن 5  ـــرم•  دارچی ـــرده 250 گ ـــرخ ک ـــت چ ـــرم•  گوش غ 100 گ ـــر م
گـــرم•  پیـــاز 100 گـــرم•  جعفـــري خـــرد شـــده 150 گـــرم•  روغـــن 
حیوانـــی 150 گـــرم•  نمـــک و فلفـــل 5 گـــرم•  کـــره 50 گـــرم•  

ـــرم• ـــران 1 گ زعف
*طـــرز تهیـــه: ســـیب زمینـــی هـــا را بـــا پوســـت خـــوب شســـته 

و ده دقیقـــه مـــی جوشـــانند. 
ـــرده و  ـــرخ ک ـــاز را س ـــرده و پی ـــرخ ک ـــت چ ـــه گوش ـــن فاصل در ای
ـــاي  ـــی ه ـــیب زمین ـــد. س ـــی زنن ـــک م ـــران و نم ـــه و زعف ادوی
ـــرده،  ـــی ک ـــی خال ـــا را کم ـــل آنه ـــرده داخ ـــم ک ـــز را دو نی ـــم پ نی
ــا  ــبزي هـ غ و سـ ــر ــم مـ ــا زرده تخـ ــده را بـ ــرخ شـ ــواد سـ مـ
ـــد و  ـــر می کنن ـــا را پ ـــی ه ـــرده و داخـــل ســـیب زمین ـــوط ک مخل
دو قطعـــه را روي هـــم گذاشـــته و بـــا چـــوب کبریـــت یـــا خـــال 
دنـــدان آنهـــا را محکـــم مـــی کننـــد و در ماهـــی تابـــه مـــی 
ـــد و  ـــی بندن ـــه در آن را م ـــه ریخت ـــف تاب ـــی آب ک ـــد و کم چینن
ـــش  ـــده ، روی ـــرف چی ـــد و در ظ ـــی پزن ـــه م ـــدت 20 دقیق ـــه م ب
ـــري  ـــا را جعف ـــته و روي آنه ـــده گذاش ـــه ش ـــه قطع ـــره قطع را ک

خـــرد شـــده می پاشـــند و مصـــرف مـــی کنـــد.

کوکوي بادمجان:

ــرم-   ــاز 50 گـ ــرم -  پیـ ــی 150 گـ ــیب زمینـ ــواد الزم:  سـ مـ
ـــه و  ـــل و زردچوب ـــرم-  فلف ـــان 500 گ ـــرم-  بادنج ـــن 100 گ روغ

غ 5 تـــا 6 عـــدد نمـــک 10 گـــرم-  تخـــم مـــر
ــرده.  ــرخ کـ ــاز را چـ ــی و پیـ ــیب زمینـ ــه: سـ ــرز تهیـ * طـ
ـــد و  ـــی کنن ـــرخ م ـــه و چ ـــت گرفت ـــم پوس ـــا را ه ـــان ه بادنج
ـــوده  ـــوط نم ـــی مخل ـــیب زمین ـــاز و س ـــا پی ـــه ب آب آن را گرفت
ـــم زده  ـــا را ه غ ه ـــر ـــم م ـــه زده، تخ ـــل و زردچوب ـــک و فلف نم
ـــد و بصـــورت گل گل در روغـــن ســـرخ  ـــوط مـــی افزاین ـــه مخل ب

ـــد. ـــی کنن م

کوکوي پنیر بدون نمک:

ـــرم-  آرد  ـــاز 100 گ ـــرم-  پی ـــک 500گ ـــی نم ـــر ب ـــواد الزم: پنی م
ـــرم-   ـــن 50 گ ـــدد(-  روغ غ 250 گرم)5ع ـــر ـــم م ـــرم-  تخ 20 گ

ـــرم ـــه 10 گ ـــل و زردچوب ـــک و فلف نم
ـــم  ـــا را ه غ ه ـــر ـــم م ـــرده، تخ ـــده ک ـــر را رن ـــه: پنی ـــرز تهی *ط
ـــده را  ـــده ش ـــاز رن ـــه و آرد و پی ـــل و زردچوب ـــک و فلف زده و نم

هـــم مخلـــوط مـــی کننـــد و مایـــه را در روغـــن داغ مـــی ریزنـــد 
ـــو  ـــن کوک ـــود. ای ـــرخ ش ـــم س ـــرارت مای ـــا ح ـــد ب ـــی گذارن و م

ـــرد. ـــرخ ک ـــم س ـــود گل گل ه ـــی ش رام

منبع: سایت دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

هر انسان سالم یک تخم مرغ در روز
17 مهر ماه روز جهانی تخم مرغ

 مرکز بهداشت شهرستان درمیان
واحد بهبود تغذیه

مرکز بهداشت شهرستان درمیان 
 واحد سالمت خانواده و جمعیت

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان درمیان
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درمیان امروز - حسین زاده 
ـــهر  ـــیابان ش ـــی آس ـــده ابوالفضل ـــات متح ـــان هی ـــده ای از جوان ع
ـــی  ـــی و همراه ـــا راهنمای ـــب ب ـــی جال ـــال در اقدام ـــتان، امس قهس
ـــدام  ـــات، اق ـــای هی ـــات امن ـــهر و هی ـــن ش ـــون ای ـــا و روحانی علم
ـــا  ـــورا ب ـــر عاش ـــی ظه ـــه خوان ـــم تعزی ـــرای مراس ـــدارک و اج ـــه ت ب
ــه  ــرت بـ ــن آن حضـ ــین)ع(، رفتـ ــام حسـ ــا امـ ــوع وداع بـ موضـ
میـــدان و بـــه شـــهادت رســـیدن آن امـــام همـــام بـــا کمتریـــن 
ـــن  ـــرای اولی ـــه ب ـــی ک ـــه خوان ـــن تعزی ـــد. ای ـــن نمودن ـــه ممک هزین
ــکل  ــه ایـــن شـ ــوع و بـ ــن موضـ ــا ایـ ــتان بـ ــهر قهسـ ــار در شـ بـ
ــا اقبـــال شـــهروندان و مســـئولین مواجـــه  ــرا مـــی شـــد، بـ اجـ
گردیـــد و رضایـــت همـــگان را بدنبـــال داشـــت بـــه نحـــوی کـــه 
حجت االســـام والمســـلمین مصیـــب خزاعـــی، امـــام جمعـــه 
قهســـتان بـــه تمجیـــد از برگزارکننـــدگان و دســـت انـــدرکاران اجـــرای 
ایـــن تعزیـــه خوانـــی پرداخـــت. حجـــت االســـام والمســـلمین 
خزاعـــی در ایـــن خصـــوص بـــه خبرنـــگار مـــا گفـــت: دوســـتان 

ـــن  ـــه و اجـــرای ای ـــرای تهی ـــا اســـتعداد شـــهر قهســـتان ب جـــوان و ب
ـــت  ـــا خاقی ـــادی متحمـــل شـــدند و ب ـــی، زحمـــات زی ـــه خوان تعزی
ـــه اجـــرا  ـــی را ب ـــوآوری برنامـــه ای در حـــد کشـــوری و بســـیار عال و ن
درآوردنـــد و خـــود مـــن کـــه از نزدیـــک ایـــن تعزیـــه خوانـــی را دیـــدم 
بســـیار تحـــت تاثیـــر قـــرار گرفتـــه و بافاصلـــه پـــس از اتمـــام 
ـــوار و  ـــاتید بزرگ ـــم از اس ـــدرکاران اع ـــت ان ـــات دس ـــم، از زحم مراس
جوانـــان پرتـــاش، قدردانـــی کـــردم. امـــام جمعـــه قهســـتان افـــزود: 
ـــون  ـــه مت ـــا و قشـــنگ، مســـتند ب ـــی، بســـیار زیب ـــه خوان ـــن تعزی ای
ـــیار  ـــال بس ـــن ح ـــراف و در عی ـــدور از اس ـــاده و ب ـــه س ـــی و البت دین
ـــک ها  ـــر و اش ـــت حاض ـــکوت جمعی ـــد و س ـــرا ش ـــذار اج ـــر گ تاثی
ـــن ادعاســـت. ضمـــن  ـــد ای ـــن اجـــرا، موی ـــان در حی ـــه هـــای آن و نال
اینکـــه تاکنـــون تعـــداد زیـــادی از شـــهروندان، میهمانـــان و 
ـــب  ـــرده و مرات ـــه ک ـــن مراجع ـــه م ـــی ب ـــه خوان ـــن تعزی ـــاهدان ای ش
ـــرای  ـــدرکاران اج ـــت ان ـــاش دس ـــود را از ت ـــی خ ـــت و قدردان رضای

ـــد.  ـــراز کردن ـــذار اب ـــوی و تاثیرگ ـــم معن ـــن مراس ای

امام جمعه قهستان:

تعزیه خوانی روز عاشورا در آسیابان 
عالی و در حد کشوری برگزار شد

تاسوعا و عاشورای درخش از قاب دوربین
بـــا عـــرض تســـلیت و قبولـــی عـــزاداری 
ـــهدا)ع(  ـــرت سیدالش ـــهادت حض ـــام ش ای
بدیـــن وســـیله از تـــاش شـــبانه روزی 
همـــه عزیزانـــی کـــه جهـــت هرچـــه 
مراســـم  شـــدن  برگـــزار  باشـــکوهتر 
ـــچ  ـــهیدان از هی ـــاالر ش ـــید و س ـــزای س ع
ـــی  ـــد قدردان ـــوده ان ـــغ ننم ـــی دری کوشش
نمـــوده؛ ره توشـــه ای باشـــد جهـــت 

ــا. ــه مـ ــرت همـ آخـ

هیئت ابوالفضلی )ع( درخش


