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ایران بر اجرای برجام بدون کم و کاست پافشاری کند امنیت و اقتصاد افغانستان را جدی بگیریم 

ـــپ  ـــد ترام ـــه دونال ـــع خصمان ـــوص مواض ـــدیه در خص ـــنت اس ـــل س ـــه اه ـــام جمع ام
ــد  ــورهای قدرتمنـ ــن کشـ ــراردادی بیـ ــام قـ ــت: برجـ ــام گفـ ــران و برجـ ــه ایـ علیـ

صـــورت گرفتـــه اســـت و ایـــران بـــه آن چـــه در قـــرارداد آمـــده پایبنـــد بـــوده...

ـــدام و عمـــل« هســـتیم.و از  ـــی، اق ـــی از ســـال »اقتصـــاد مقاومت ـــاه هـــای پایان در م
ـــتند.  ـــقوط هس ـــه س ـــراق رو ب ـــوریه و ع ـــش در س ـــای داع ـــگاه ه ـــن پای ـــویی آخری س

ـــران... ـــی داعـــش در کشـــورهای شـــرق ای ـــر تحـــرکات میدان ـــت گ ـــار حکای اخب
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شپشک سفید 3400 هکتار از 
تاغ زارهای درمیان را آلوده کرد

کمک 33 میلیون ریالی 
به مراسم مهر عاطفه ها

شورای زکات در روستاهای 
درمیان تشکیل می شود

خلع ید 50 هکتار اراضی 
ملی درمیان

هیئت مدیره قند قهستان 
امروز تعیین می شود
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اجرای طرح های بیمه حسینی 
و یادبود

مســئول کمیتــه اربعیــن بخــش قهســتان از اجــرای 
ــر داد و  ــود خب ــینی و یادب ــه حس ــای بیم ــرح ه ط
گفــت: در اجــرای طــرح بیمــه حســینی، هــر باغــدار 
ــود  ــاورزی خ ــوالت کش ــردن محص ــه ک ــت بیم جه
محصــول یــک درخــت یــا معــادل ارزش آن را جهت 
خدمــت رســانی بــه زائــران آقااباعبــدا...)ع( هدیــه 
ــا درمیــان  می کنــد. محمــود ســعیدی در گفتگــو ب
ــزود:  ــود اف ــه اجــرای طــرح یادب ــا اشــاره ب ــروز ب ام
ــوم  ــان مرس ــاد عزیزانم ــتن ی ــده نگهداش ــرای زن ب
ــه هــای  ــه هزین ــم ک ــم ســال مــی گیری اســت خت
ــا  ــم ب ــی توانی ــه م ــی دارد ک ــا ســنگینی در پ تقریب
ــغ  ــه مبل ــی ب ــادر گروه ــک چ ــه ی ــت هزین پرداخ
ــاد  ــو ی ــا اهــدای ۱۰۰ تختــه پت ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومــان و ی
عزیزانمــان را در مســیر اربعیــن حســینی تا ســالیان 
متمــادی زنــده نگهداشــته و از ثــواب حاصلــه جهت 
شــادی ارواح مطهــر ایــن عزیــزان و کســانی کــه این 
امــر خیــر را انجــام مــی  دهنــد بهــره منــد گردیــم. 
وی گفــت: هــر فــردی کــه در ایــن طــرح مشــارکت 
کنــد؛ تصویــری از عزیزانشــان بــر روی خیمــه هــای 
آقااباعبــدا...)ع( حــک  اربعیــن  زائــران  اســکان 
خواهــد شــد. وی شــماره کارت مشــارکت های 
ــن را ۶۰۳۷۶۹۱۹۸۰۰۲۶۶۷۸ و شــماره  مردمــی اربعی
را  اربعیــن  مردمــی  مشــارکت های  حســاب 

ــرد. ــام ک ۰۱۱۱۱۲۵۳۲۲۰۰۹اع

ــرای انتخــاب هــر چــه  ــی ب اســتاندار خراســان جنوب
زودتــر شــهرداران هشــدار داد. محمــد مهــدی مــروج 
ــهردار  ــوز ش ــه هن ــهرهایی ک ــت: در ش ــریعه گف الش
انتخــاب نشــده اســت بایــد هــر چــه زودتــر نســبت به 
معرفــی شــهردار اقدام شــود وگرنــه اســتانداری مجبور 
بــه مداخلــه مــی شــود و شــهرهای اســتان نبایــد بــه 
خاطــر ســایق گوناگــون بدون شــهردار باشــند. تاکنون 
پنــج شــهردار شــهرهای بیرجنــد، دیهــوک، ســه قلعــه، 
اســدیه و حاجــی آبــاد هنــوز از ســوی شــوراهای 
اســامی ایــن شــهرها معرفــی نشــدند و با سرپرســت 

اداره مــی شــوند.

ضرب االجل استاندار
برای انتخاب شهرداران



شورای زکات

 در روستاهای درمیان

 تشکیل می شود

آغاز مرمت آسبادهای شهر طبس

ـــه دوره قاجاراســـت  ـــوط ب ـــس مســـینا مرب ـــادی طب ـــا آســـیاب ب ـــس مســـینا ی آســـبادهای طب
و در شهرســـتان درمیـــان، روســـتای طبـــس مســـینا واقـــع شـــده و ایـــن اثـــر در تاریـــخ ۱۱ 
دی ۱۳۸۰ بـــا شـــمارٔه ثبـــت ۴۶۶۱ به عنـــوان یکـــی از آثـــار ملـــی ایـــران بـــه ثبـــت رســـیده 
ـــاخته  ـــت و گل س ـــا خش ـــان ب ـــتان درمی ـــینا شهرس ـــس مس ـــهر طب ـــبادهای ش ـــت.   آس اس
ـــی از  ـــان جنوب ـــش در خراس ـــال پی ـــا 70 س ـــه ت ـــتند ک ـــادی هس ـــای ب ـــازه ه ـــبادها س ـــد. آس ش
ـــرای آســـیاب گنـــدم اســـتفاده مـــی کردند.مســـئول نمایندگـــی میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع  آن ب
ـــر داد و  ـــینا خب ـــس مس ـــهر طب ـــبادهای ش ـــت آس ـــاز مرم ـــان از آغ ـــگری درمی ـــتی و گردش دس
ـــده  ـــاز ش ـــال آغ ـــون ری ـــار 500 میلی ـــا اعتب ـــینا ب ـــس مس ـــهر طب ـــباد در ش ـــت 6 آس ـــت: مرم گف
ـــهر  ـــاب از ش ـــل از انق ـــه قب ـــی ک ـــای هوای ـــاس عکس ه ـــزود: براس ـــواری  اف ـــت.علی شهس اس
طبـــس مســـینا گرفتـــه شـــده 70 آســـباد در ایـــن منطقـــه وجـــود داشـــته اســـت.وی ادامـــه داد: 
بـــا بررســـی هـــای انجـــام شـــده در حـــال حاضـــر 45 آســـباد در طبـــس مســـینا شناســـایی شـــده 

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــباد مرم ـــته 15 آس ـــال گذش ـــد س ـــه در چن ک

اجرای طرح پهنه بندی در مراکز خدمات کشاورزی درمیان

درمیان امروز - فروزان
طـــرح پهنـــه بنـــدی کشـــاورزی در قالـــب طـــرح نویـــن ترویـــج کشـــاورزی در مراکـــز دهســـتانها 
ـــانی  ـــه روزرس ـــرح  ب ـــن ط ـــرای ای ـــدف از اج ـــروز، ه ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ـــود. ب ـــی ش ـــرا م اج
ــاورزی در حـــوزه هـــای مختلـــف زراعـــی باغـــی و دامـــی،  ــرداران کشـ ــره بـ اطاعـــات بهـ
ـــه  ـــک ب ـــص، کم ـــاورزی متخص ـــاد کش ـــان جه ـــاورزان و کارشناس ـــن کش ـــل بی ـــش تعام افزای
شـــبکه ترویجـــی جهـــت انتقـــال یافتـــه هـــای نویـــن تحقیقاتـــی و علمـــی، گســـترش ضریـــب 
ـــه  ـــی ب ـــک اطاعات ـــات ، ایجـــاد بان ـــه خدم ـــع عادالن ـــش در بخـــش کشـــاورزی، توزی ـــوذ دان نف
ـــازی  ـــی و مستندس ـــات ترویج ـــه خدم ـــزی در ارائ ـــه ری ـــاورزی و برنام ـــای کش ـــه ه روز عرص
اقدامـــات انجـــام شـــده اســـت. ایـــن طـــرح در 4 مرکـــز طبـــس مســـینا، میاندشـــت، قهســـتان و 

ـــد.  ـــی باش ـــرا م ـــال اج ـــتا در ح ـــه و در 177 روس ـــب 7 پهن ـــتان و در قال ـــه شهرس حوم

پست در توسعه دولت الکترونیک نقش بسزایی دارد
بـــه مناســـبت روز جهانـــی پســـت رئیـــس و کارکنـــان اداره پســـت شهرســـتان درمیـــان بـــا 
ـــات  ـــه خدم ـــا ارائ ـــت ب ـــت: پس ـــدار گف ـــن دی ـــان در ای ـــدار درمی ـــد. فرمان ـــدار کردن ـــدار دی فرمان
ـــه  ـــش ب ـــهری نق ـــرون ش ـــهری و ب ـــد درون ش ـــفرهای زائ ـــش س ـــی  و کاه ـــن الکترونیک نوی
ســـزایی در توســـعه دولـــت الکترونیـــک  دارد.محمـــد بشـــیری زاده  یادآورشـــد: شـــبکه پســـتی، 
ـــده ای را  شـــبکه ارتباطـــی عمومـــی و گســـترده ای درســـطح جامعـــه اســـت کـــه خدمـــات ارزن
بـــه مـــردم ارائـــه مـــی دهـــد و نقشـــی مهـــم درتوســـعه امـــور فرهنگـــی، اقتصـــادی واجتماعـــی 
ـــتان  ـــاورزی شهرس ـــوالت کش ـــه محص ـــی و عرض ـــه  بازاریاب ـــان اینک ـــا بی ـــده دارد.وی ب ـــه عه ب
در قالـــب فروشـــگاه هـــای اینترنتـــی بایـــد مـــورد توجـــه مســـئوالن مربوطـــه قـــرار گیـــرد، 
ـــد  ـــی توان ـــاورزی م ـــوالت کش ـــوع محص ـــه تن ـــه ب ـــا توج ـــان ب ـــتان درمی ـــت شهرس ـــزود: پس اف
ـــرای  ـــر اج ـــد ب ـــا تاکی ـــان ب ـــدار درمی ـــد. فرمان ـــا کن ـــت ایف ـــن خدم ـــه ای ـــزایی در ارائ ـــهم بس س
ـــاک گـــذاري و اختصـــاص  کـــد ده رقمـــی  پســـتي در ســـطح شـــهرها و روســـتاهاي  طـــرح  پ
شهرســـتان افـــزود: تاکنـــون پـــاک کوبـــی 2 روســـتا و شـــهر قهســـتان و همچنیـــن بـــه 

ـــت. ـــده اس ـــرا ش ـــتان اج ـــتا در شهرس ـــی 11 روس ـــتی ده رقم ـــانی کدپس روزرس

شروع فصل دوم مرمت و احیای خانه مشارکتی 

عبدا... بیک مسینایی درمیان
ـــان  ـــتان درمی ـــگری شهرس ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــی می ـــت نمایندگ سرپرس
ـــک مســـینایی شهرســـتان  ـــدا... بی ـــه مشـــارکتی عب ـــای خان ـــت و احی ـــت: فصـــل دوم مرم گف
ـــک  ـــدا... بی ـــه عب ـــزود: خان ـــواری اف ـــماعیل شهس ـــر اس ـــت. امی ـــام اس ـــال انج ـــان در ح درمی
ـــاری،  ـــان معم ـــه از لحـــاظ پ ـــع شـــده ک ـــان واق ـــت تاریخـــی روســـتای درمی مســـینایی در باف
ـــه  ـــواری ب ـــردد. شهس ـــی گ ـــاز م ـــاریه ب ـــه دوره افش ـــت آن ب ـــه قدم ـــت ک ـــرا اس ـــی درون گ بنای
ـــرد  ـــا اشـــاره ک ـــی بن ـــی و مرمت ـــات انجـــام شـــده در راســـتای اهـــداف حفاظت ـــن اقدام مهمتری
ـــمالی  و  ـــوان ش ـــقف ای ـــش س ـــرای پوش ـــض و اج ـــا، تعوی ـــام ه ـــازی ب ـــبک س ـــت: س و گف
اجـــرای آجـــر فـــرش و انجـــام تاسیســـات از جملـــه ایـــن اقدامـــات اســـت.وی افـــزود: ایـــن بنـــا 
ـــه ثبـــت رســـیده اســـت. ـــی کشـــور ب ـــار مل ـــا شـــماره 12568 در تاریـــخ84/5/11  در فهرســـت آث ب

درمیان امروز - دهقانی
در  روســـتایی  زکات  درمیـــان گفـــت: شـــورای  فرمانـــدار 
ـــیری زاده  ـــود.محمد بش ـــی ش ـــکیل م ـــان تش ـــتاهای درمی روس
ـــا بیـــان  در نشســـت ســـتاد احيـــاي زكات شهرســـتان درمیـــان ب
اینکـــه تاکنـــون در 8 روســـتای شهرســـتان شـــورای زکات 
ـــکاری  ـــا هم ـــوراهای زکات ب ـــزود: ش ـــت، اف ـــده اس ـــکیل ش تش
ـــن و  ـــاران، معتمدی ـــامی، دهی ـــوراهای اس ـــه، ش ـــه جمع ائم

خیریـــن در روســـتاهای شهرســـتان و هماهنگـــی بخشـــداران و 
ـــن  ـــی )ره( تشـــکیل مـــی شـــود. اي ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام کمیت
ـــرد و  ـــد ك ـــگ زكات تاكي ـــج فرهن ـــعه و تروي ـــر توس ـــئول ب مس
ـــگ  ـــا فرهن ـــم ت ـــاش كني ـــه ت ـــن زمين ـــد در اي ـــزود: همـــه باي اف
ـــود. ـــه ش ـــج و نهادين ـــتر تروي ـــه بيش ـــر چ ـــه ه زکات در جامع
ـــال  ـــت س ـــه نخس ـــه  در نيم ـــان اينک ـــا بي ـــان  ب ـــدار درمی فرمان
جـــاري بيـــش از 20 ميليـــون لاير زكات در درميـــان جمـــع آوري 

ـــه   ـــجره طیب ـــرح ش ـــرای ط ـــور اج ـــه منظ ـــت: ب ـــت، گف ـــده اس ش
196 اصلـــه نهـــال پـــاک کوبـــی و بـــه ســـتاد احیـــای زکات 
شهرســـتان اهـــدا شـــد. وی گفـــت: اگـــر پرداخـــت زکات بـــا 
ـــک  ـــه ي ـــي ب ـــاي عمل ـــه راهکاره ـــب و ارائ ـــازي مناس فرهنگس
فرهنـــگ تبديـــل و ايـــن امـــر مهـــم تحقـــق يابـــد ثروت هـــا 
تعديـــل و مفاســـد مهـــار مـــي شـــود و فقـــر را کـــه ريشـــه وقـــوع 

ـــكاند. ـــي خش ـــت م ـــداجتماعي اس ـــياري مفاس بس

خرب

فرمانـــده انتظامـــی درمیـــان از افزایـــش 30 
درصـــدی تمـــاس شـــهروندان بـــا پلیـــس 110 در 
ـــرداد و از مـــردم خواســـت  یـــک ســـاله گذشـــته خب
ــوء  ــوارد سـ ــه مـ ــر گونـ ــاهده هـ ــورت مشـ در صـ
ــن  ــه ایـ ــب را بـ ــی مراتـ ــاز پلیسـ ــی و نیـ امنیتـ

ســـامانه اعـــام کننـــد.
 ســـرهنگ محمـــود زال بیگـــی افـــزود: بـــا 
آگاهســـازی،  متعـــدد  کاســـهای  برگـــزاری 
ـــت  ـــه و جماع ـــان جمع ـــت امام ـــتفاده از ظرفی اس
ـــگ  ـــردن فرهن ـــه ک ـــور نهادین ـــه منظ ـــاجد ب در مس

و  کاه  از  اســـتفاده  بـــه خصـــوص  رانندگـــی 
ــا  ــورد بـ ــرح برخـ ــرای طـ ــی و اجـ ــد ایمنـ کمربنـ
و مزاحـــم  موتورســـیکلت ســـواران متخلـــف 
ــی و کاهـــش  ــای امنیـــت اجتماعـ ــاهد ارتقـ شـ
ـــم.  ـــوده ای ـــرون شـــهری شهرســـتان ب ـــات ب تصادف
وی مبـــارزه بـــا موادمخـــدر بـــه عنـــوان زمینـــه 
ــاق کاال  ــا قاچـ ــارزه بـ ــم، مبـ ــایر جرایـ ــاز سـ سـ
براســـاس تاکیـــدات مقـــام معظـــم رهبـــری، 
ارتقـــای امنیـــت اخاقـــی و مبـــارزه بـــا ســـرقت 
ــای  ـــن اولویت هـ ـــف را از مهمتری ــای مختل هـ

ــرد. ــال 96 ذکرکـ ــس در سـ پلیـ
ــردم  ــاد مـ ــه اعتمـ ــس را نتیجـ ــدار پلیـ وی اقتـ
بـــه نیـــروی انتظامـــی دانســـت و یـــادآور شـــد: 
بـــه برکـــت اســـتقرار نظـــام مقـــدس جمهـــوری 
ــراری  ــور برقـ ــی محـ ــروی انتظامـ ــامی، نیـ اسـ
ــه اســـت و فعالیـــت  نظـــم و امنیـــت در جامعـ
ـــه  ـــردم ب ـــور م ـــی و حض ـــا همراه ـــس ب ـــای پلی ه

نتیجـــه مطلـــوب مـــی رســـد.

ــن  ــران و معاونیـ ــاون دبیـ ــران، معـ ــی مدیـ گردهمایـ
اجرایـــی مـــدارس متوســـطه اول شهرســـتان درمیـــان 
ـــوزش  ـــروز، مدیرآم ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ـــد.  ب ـــزار ش برگ
ـــگاه  ـــه جای ـــن جلس ـــان درای ـــتان درمی ـــرورش شهرس وپ
مدیـــران مـــدارس را در پیشـــبرد اهـــداف تعلیـــم و تربیـــت  
ـــد و گفـــت:  ـــه ایـــن هـــدف بســـیار حیاتـــی خوان و نیـــل ب
ــای  ــوری فعالیت هـ ــش محـ ــه نقـ ــه کـ ــر مدرسـ مدیـ
آموزشـــی و تربیتـــی را در مـــدارس بـــه عهـــده دارد 
جایگاهـــش حســـاس ومهـــم اســـت. مهرانفـــر افـــزود: 
ــا در اداره  ــتقیم مـ ــدگان مسـ ــدارس نماینـ ــران مـ مدیـ
آمـــوزش و پـــرورش هســـتند و در واقـــع حلقـــه بیـــن 
مدرســـه و سیســـتم اداری، مدیـــران مـــی باشـــند.

وی از مدیریـــت بـــه عنـــوان یـــک ســـرمایه اجتماعـــی 
یـــاد کـــرد و گفـــت: مدیـــر در مـــدارس تنهـــا بـــا یـــک 

ــد از  ــه بایـ ــد بلکـ ــذار باشـ ــد تاثیرگـ ــی توانـ ــاغ نمـ ابـ
ـــان،  ـــون اطمین ـــد همچ ـــران توانمن ـــای مدی ـــاخصه ه ش
اعتمـــاد، مقبولیـــت، محبوبیـــت، کارآیـــی و تخصـــص 
ـــاوه  ـــران ع ـــرد: مدی ـــان ک ـــد. وی خاطرنش ـــوردار باش برخ
ــی  ــم مدیریتـ ــه روز علـ ــد روز بـ ــزاری، بایـ ــر خدمتگـ بـ
خـــود را افزایـــش داده و ســـطح علمـــی خـــود را ارتقـــا 
دهنـــد و مدیـــر هدایتگـــر مدرســـه اســـت کـــه بـــرای 
ـــا  ـــن اولی ـــورای انجم ـــی دارد و ش ـــداف بازوان ـــق اه تحق
ـــوزی  ـــش آم ـــورای دان ـــان و ش ـــورای معلم ـــان، ش ومربی
بـــازوان مدیرمدرســـه هســـتند و هرچـــه ایـــن بـــازوان 
ـــا  ـــود. وی ب ـــر خواهـــد ب ـــق ت ـــر موف ـــر باشـــند مدی ـــوی ت ق
اشـــاره بـــه خدمـــات آموزشـــی و پرورشـــی در مـــدارس 
ــات  ــه خدمـ ــا در ارائـ ــارکت اولیـ ــت: مشـ ــار داشـ اظهـ
آموزشـــی و پرورشـــی بـــه مدرســـه هـــا، همـــواره بـــا 

ـــزی موقعیـــت  ـــات برنامـــه ری اثربخشـــی چشـــمگیر و ثب
ــه اهمیـــت و  ــه بـ ــا توجـ ــراه بـــوده اســـت. وی بـ همـ
ــت  و  ــن سرنوشـ ــی درتعییـ ــت تحصیلـ ــش هدایـ نقـ
آینـــده دانـــش آمـــوزان  خاطرنشـــان کـــرد: مدیـــران و 
معاونیـــن اجرایـــی  نقـــش مهمـــی در هدایـــت تحصیلـــی 
ــری  ــا همفکـ ــم بـ ــد و امیدواریـ ــوزان دارنـ ــش آمـ دانـ

ـــه  ـــوزان ب ـــش آم ـــرر دان ـــان مق ـــب در زم ـــوب و مناس خ
ـــه  ـــن جلس ـــوند.در ای ـــت ش ـــه هدای ـــای مربوط ـــته ه رش
ـــی  ـــی، نکات ـــیابی تحصیل ـــنجش و ارزش ـــان س کارشناس
ـــه مـــدارس،  درخصـــوص بخشـــنامه هـــای ارســـال شـــده ب
ــران  ــه مدیـ ــات را بـ ــر امتحانـ ــم  دفاتـ ــه و تنظیـ تهیـ

گوشـــزد کردنـــد.

بیمـــاری ویروســـی آنفلوانـــزا یکـــی از بیماریهـــای 
خطرنـــاک پرنـــدگان اســـت و در صـــورت جهـــش 
ـــای مشـــترک انســـان  ـــی از بیماریه ـــه یک ـــی ب ژنتیک
ـــل  ـــاد تبدی ـــوق ح ـــزای ف ـــام آنفلوان ـــه ن ـــوان  ب و حی
مـــی شـــود. کلیـــه افـــرادی کـــه بـــه نحـــوی بـــا 
پرنـــدگان اهلـــی و وحشـــی و مهاجـــر در تمـــاس 

ـــرو  ـــاری روب ـــن بیم ـــه ای ـــا ب ـــر ابت ـــا خط ـــتند ب هس
ـــی   ـــدگان وحش ـــط پرن ـــاری توس ـــن بیم ـــتند. ای هس
ــوارد  ــه مـ ــود.  از جملـ ــی شـ ــر مـ ــر منتشـ مهاجـ
پیشـــگیری از شـــیوع ایـــن بیمـــاری: رعایـــت نـــکات 
بهداشـــتی و قرنطینـــه ای در مرغـــداری هـــا، رعایـــت 
نـــکات بهداشـــتی فـــردی ،تزریـــق واکســـن آنفلوانـــزا، 

در  بومـــی  نگهـــداری طیـــور 
و  تـــور  دارای  هـــای  قفســـه 
پرهیـــز از خریـــد و فـــروش و 
ــه  ــزارش هرگونـ ــکاری و گـ ــدگان شـ ــرف پرنـ مصـ
ـــدگان مهاجـــر و طیـــور  مـــرگ و میـــر غیـــر عـــادی پرن
ـــه واحدهـــای دامپزشـــکی مـــی  ســـنتی و صنعتـــی ب
ــا  ــار یـ ــای بیمـ ــه پرنده هـ ــد. از دســـت زدن بـ باشـ
ـــت زدن  ـــم از دس ـــودکان را ه ـــد! ک ـــز کنی ـــرده پرهی م

بـــه پرنـــدگان بـــاز داریـــد. 

درمیان امروز - یوسفی
بـــه مناســـبت هفتـــه دامپزشـــکی رئیـــس و 
ـــان  ـــتان درمی ـــکی شهرس ـــبکه دامپزش ـــان ش کارکن
ــان  ــدار درمیـ ــد. فرمانـ ــدار کردنـ ــدار دیـ ــا فرمانـ بـ
در ایـــن مراســـم گفـــت: اشـــتغال بخـــش قابـــل 
توجهـــی از مـــردم شهرســـتان بـــه دامـــداری 
درمیـــان  شهرســـتان  عشـــایری  وجمعیـــت 
ـــای  ـــت ه ـــدی فعالی ـــر و کلی ـــش موث ـــی از نق حاک
دامپزشـــکی در اقتصـــاد منطقـــه و معیشـــت 
ـــیری زاده  ـــت.محمد بش ـــی اس ـــینان درمیان مرزنش
ـــان  ـــتان درمی ـــودن شهرس ـــرزی ب ـــه م ـــاره  ب ـــا اش ب
ـــی شهرســـتان  ـــع دام ـــرد: حفاظـــت از مناب ـــار ک اظه
ـــد  ـــای نوپدی ـــاری ه ـــر بیم ـــتان در براب ـــی اس و حت
ـــن  ـــرزی مهمتری ـــرون م ـــاری زای ب ـــل بیم و عوام
ــان  ــکی در درمیـ ــای دامپزشـ ــور فعالیـــت هـ محـ
ــرورش  ــه صنعـــت پـ ــان اینکـ ــا بیـ اســـت. وی بـ
طیـــور شهرســـتان درمیـــان از مهمتریـــن صنایـــع 
اشـــتغالزا و تولیـــدی شهرســـتان اســـت، افـــزود: 

ـــدگان  ـــرورش دهن ـــه پ ـــتی ب ـــات بهداش ـــه خدم ارائ
طیـــور و پیـــاده ســـازی سیاســـت هـــای کنتـــرل 
ـــای  ـــت ه ـــتان از اولوی ـــور در شهرس ـــتی طی بهداش
ـــه نقـــش  ـــا اشـــاره ب کاری دامپزشـــکی اســـت.وی ب
دامـــداری بـــر درآمـــد و اشـــتغال مـــردم درمیـــان 
ــی در  ــای دامـ ــای واحدهـ ــزود: تامیـــن نیازهـ افـ
ـــت  ـــای بهداش ـــی، ارتق ـــرمایه دام ـــظ س ـــت حف جه
ــت  ــن امنیـ ــر تامیـ ــم تـ ــه مهـ ــه و از همـ جامعـ
ـــکی در  ـــالت دامپزش ـــن رس ـــردم مهمتری ـــی م غذای

شهرســـتان درمیـــان بـــه شـــمار مـــی رود.

درمیان امروز- سبزه کار

مدیرآموزش و پرورش درمیان:

مدیران مدارس علم مدیریتی شان را افزایش دهند

فرمانده انتظامی درمیان خبر داد:

افزایش 30 درصدی تماس با 110
نقش کلیدی دامپزشکی در اقتصاد

 و معیشت مرزنشینان درمیانی
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ســـواران  موتورســـیکلت  *همایـــش 
قانونمنـــد در شـــهر قهســـتان برگـــزار شـــد.
ـــت:  ـــان گف ـــاورزی درمی ـــاد کش ـــر جه *مدی
غ در شهرســـتان  رونـــق پـــرورش شـــترمر
روی  بـــه  جدیـــد  دریچـــه ای  درمیـــان، 
بهره بـــرداران بخـــش کشـــاورزی گشـــوده 
اســـت. وحیـــد ضیائیـــان احمـــدی افـــزود: 
شهرســـتان درمیـــان دارنـــده دو واحـــد 
بـــه ظرفیـــت 1000  بهره بـــرداری  پروانـــه 
ـــن  ـــن ای ـــت: همچنی ـــت.  وی گف ـــه اس قطع
شهرســـتان دارای هفـــت پروانـــه تأســـیس 
ـــد  ـــش واح ـــه و ش ـــت 2465 قطع ـــه ظرفی ب
 2275 ظرفیـــت  بـــه  اصولـــی  موافقـــت 

ــه اســـت. قطعـ
*کاشـــت گنـــدم و جـــو در 1200 هکتـــار از 

ع درمیـــان آغـــاز شـــد. مـــزار
ــت: از  ــان گفـ ــاورزی درمیـ *مدیرجهادکشـ
ابتـــدای ســـال تاکنـــون 148تـــن ســـبوس 

رایانـــه ای توزیـــع شـــده اســـت.
ــار  ــطح 149 هکتـ ــاب از سـ ــن عنـ *274 تـ
از باغـــات شهرســـتان در ســـال جـــاری 

ــد. ــت شـ برداشـ
*دو تختـــه فـــرش دســـتباف از ســـوی 
ـــتاد  ـــه س ـــش ب ـــه درخ ـــتان محل ـــردم قهس م

بازســـازی عتبـــات عالیـــات اهـــدا شـــد.
*1500 بســـته نوشـــت افـــزار ایرانـــی در 
و  بی بضاعـــت  دانش آمـــوزان  میـــان 
درمیـــان  مـــرزی  شهرســـتان  محـــروم 
توزیـــع شـــد.  در اجـــرای ایـــن طـــرح 
ــور  ــر خریـــد کاالهـــای ایرانـــی بـــه منظـ بـ
ــاد مقاومتـــی و  ــق اقتصـ ــه تحقـ کمـــک بـ
تقویـــت اشـــتغال در کشـــور تأکیـــد شـــده 
ــر  ــوازم التحریـ ــته های لـ ــن بسـ ــت، ایـ اسـ
شـــامل کیـــف، کولـــه پشـــتی مدرســـه، 
ــر، جامـــدادی، گونیـــا، خـــط کـــش،  دفتـ
ــراش و  ــی، تـ ــداد رنگـ ــودکار، مـ ــه، خـ نقالـ
ـــع  ـــب مقاط ـــه تناس ـــه ب ـــت ک ـــن اس پاک ک
تحصیلـــی بـــه صـــورت رایـــگان در میـــان 
ــود. ــع می شـ ــد توزیـ ــوزان نیازمنـ دانش آمـ

*امـــام جمعـــه قهســـتان و چنـــد تـــن از 
ـــا فرماندهـــی و پرســـنل نیـــروی  مســـئولین ب
انتظامـــی بخـــش قهســـتان بـــه مناســـبت 

ـــد. ـــدار کردن ـــی دی ـــروی انتظام ـــه نی هفت
ــان گفـــت:   ــداد درمیـ ــه امـ ــر کمیتـ * مدیـ
ــک در  ــته و زرشـ ــت پسـ ــد 196 درخـ درآمـ
شهرســـتان درمیـــان بـــه زکات اختصـــاص 

یافـــت.
ــتان  ــردم شهرسـ ــزود: مـ ــور افـ ــری پـ  بصیـ
در 6 ماهـــه نخســـت امســـال 155میلیـــون 
و  واجـــب  زکات  ریـــال  میلیـــون  و 825 

ــد. ــرده انـ ــت کـ ــتحبی پرداخـ مسـ
* مســـابقات قـــرآن بـــه همـــت حـــوزه 
ـــزار  ـــگ برگ ـــتای بورن ـــدیه در روس ـــاف اس عف

شـــد.
ـــه برداشـــت  *کشـــاورزاِن آســـیابان شـــروع ب

ـــد. ـــات خـــود کردن طـــای ســـرخ از باغ

اخبار کوتاه 

نکات بهداشتی برای مقابله با آنفلوانزای پرندگان
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انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

ـــه  ـــت ب ـــدی اس ـــدت مدی ـــینا م ـــس مس ـــدیه - طب ـــور اس ـــفالت مح ـــم آس ـــام ترمی ...0915س
ـــد. ـــری کنن ـــاده اســـت. مســـئوالن شهرســـتان پیگی ـــق افت تعوی

...0915خـــدا را شـــکر کـــه بـــا همـــت و اراده و دســـتان توانمنـــد و تـــاش متخصصیـــن ایرانـــی 
ـــف  ـــه عط ـــرداری نقط ـــن بهره ب ـــاز ای ـــید. آغ ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــران ب ـــیمان باق ـــه س کارخان
ـــال  ـــه ف ـــان را ب ـــور عزیزم ـــه از کش ـــن خط ـــزون در ای ـــعه روزاف ـــت و توس ـــر و برک ـــأ خی و منش
ـــد( ـــی - بیرجن ـــده تریل ـــد باشـــید... )محســـن بســـتانی. رانن ـــم. موفـــق و مؤی نیـــک مـــی گیری

ـــد. روســـتای  ـــان را دریابن ـــم آب شهرســـتان درمی ـــا ســـام. مســـئوالن روســـتاهای ک ...0915 ب
ـــدام عاجـــل مســـئوالن اســـت. ـــر و اق ـــد تدبی ـــان نیازمن درمی

...0915 مســـئوالن بـــرای مانـــدگاری جمعیـــت در منطقـــه بـــه فکـــر اشـــتغال جوانـــان بـــه ویـــژه 
در روســـتاها باشـــند. خشکســـالی و کـــم آبـــی امـــان مـــردم را بریـــده اســـت.

...0915 چـــرا مســـئوالن بـــرای جـــاده هـــای شهرســـتان بـــه ویـــژه بهـــره بـــرداری هرچـــه 
ســـریعتر از بانـــد دوم اســـدیه - منصورآبـــاد اقدامـــی نمـــی کننـــد.

ـــئولین  ـــای مس ـــاش ه ـــراوان از ت ـــپاس ف ـــن س ـــوت. ضم ـــرض خداق ـــام و ع ـــا س ...0915 ب
ــاورز  ــه کشـ ــخ بـ ــان، در پاسـ ــتان درمیـ ــال مشـــکات شهرسـ ــریه در انتقـ ــرم آن نشـ محتـ
ـــی زرشـــک از روســـتای  ـــگ جاروی ـــد زن ـــه ان ـــر گفت ـــه ســـوم مه ـــه در شـــماره هفت ـــی ک محترم
ـــه اســـتحضار مـــی رســـاند  ـــه اســـتناد گـــزارش جهادکشـــاورزی ب ـــد شـــروع شـــده اســـت، ب نوقن
ـــه اینکـــه شـــروع آن  ـــه مشـــاهده شـــده اســـت. ن ـــن روســـتای منطق ـــور در چندی بیمـــاری مذک

ـــپاس ـــا س ـــد. ب ـــور باش ـــتای مذک از روس

ـــان  ـــه روســـتاهای درمی ـــر نظـــارت گازرســـانی ب ـــرم دفت ـــر و تشـــکر از پرســـنل محت ...0915تقدی
ـــه بورنـــگ ـــکار گازرســـانی ب و شـــروع ب

ازدواج و تغییر
ـــراد  ـــود اف ـــودی خ ـــه خ ـــید. ازدواج ب ـــرتان نباش ـــل همس ـــر کام ـــر تغیی ـــس از ازدواج منتظ پ
را تغییـــر نمی دهـــد. زندگـــی زناشـــویی مکانـــی نیســـت کـــه بتوانیـــد در آن دیگـــری را 
ـــون  ـــه قان ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــد در آوری ـــه می خواهی ـــه ک ـــب آنچ ـــد و او را در قال ـــر دهی تغیی
ـــد  ـــدود 30 درص ـــت و ح ـــوب اس ـــرتان خ ـــات همس ـــد از خصوصی ـــواًل 70 درص 70-30 معم
ـــا را  ـــد آن ه ـــد و بخواهی ـــز کنی ـــد تمرک ـــر روی آن 30 درص ـــت. اگ ـــوب نیس ـــدان خ ـــم چن ه
ـــد  ـــر روی آن 70 درص ـــا اگ ـــد. ام ـــد ش ـــروع خواهن ـــکات ش ـــد؛ مش ـــذف کنی ـــا ح ـــض ی تعوی
ـــر  ـــه منتظ ـــای اینک ـــه ج ـــد. در ازدواج ب ـــد ش ـــر خواه ـــر و بهت ـــان بهت ـــوید رابطه ت ـــز ش متمرک
ـــد  ـــد و می خواهی ـــر کنن ـــد تغیی ـــه نمی خواهی ـــی ک ـــتر روی آن چیزهای ـــید بیش ـــر باش تغیی

ـــد. ـــت کنی ـــا را تقوی ـــد و آن ه ـــز کنی ـــد تمرک ـــت، بمان ـــه هس ـــه ک همان گون

پیام شهروند

مشاوره

 توصیه

زندگی را طالق ندهید
خودتان را از خوشی های دنيا و زندگی محروم نكنيد.

در مقابل مشكات، زانوی غم بغل نگيريد،
خود را دوست داشته باشيد و به خواسته هایتان احترام بگذاريد.

 بهترين دوست شما، تصويرهای خوب ذهنی شما، از خودتان است.
ديگران را دوست بداريد، حتی كسانی كه با شما همراه و هم عقيده نيستند.

از كسی متنفر نباشيد كه روزگارتان رنگ تنفر نگيرد و سياهی جذب نكند .
از هيچكــس توقعــی نداشــته باشــيد كــه جــز دلگيــری پيامــدی بــه همــراه نــدارد. شــايد 

كســی هــم از شــما توقعــی دارد و شــما نمــي دانيــد!!!
پس زندگی را زندگی كنيد... چندان هم كه فكر می كنيد ، وقت نيست.

کودک

باور غلط
يكــي از باورهــاي فرهنگــي غلــط مــا، ايــن اســت كــه فكــر مي كنيــم بايــد كــودك را همــه جــا 
ببريــم تــا عــادت كنــد. در حالــي كــه برخــي مكان هــا، مراســم و مجالــس مناســب بچه هــا 
نيســت. كــودكان نوپــا بــه دليــل ســن پاييــن و كنجــكاوي  اي كــه مقتضــاي سنشــان اســت، 
دوســت دارنــد بــه هــر چــه در اطرافشــان مي بيننــد، دســت بزننــد و آن را كشــف كننــد. حــس 
ــه انجــام رفتارهايــي ترغيــب مي كنــد كــه از نظــر مــا نامطلــوب اســت.  كنجــكاوي آنهــا را ب
والدينــي كــه فرزنــد نوپــا دارنــد، نبايــد فرزندانشــان را بــه مهماني هايــي كــه مناســب كــودكان 
نوپــا نيســت، ببرنــد. اگــر والديــن مجبــور شــدند كــودك را همــراه خــود ببرنــد، بايــد وســايل 
ــا  ــد و او را ب ــاص دهن ــودک اختص ــه ک ــي را ب ــي زمان ــد و در مهمان ــز ببرن ــرگرمي او را ني س

اســباب بازي هايش ســرگرم کننــد.

رفتار با کودک
* به خاطر خوش آمدن دیگران، فرزندتان را برخاف میلش به آغوش دیگران نفرستید.

* احســاس عجــز و خشــمی کــه کــودک احســاس می کنــد تاثیــرات جــدی و گاهی مانــدگار بر 
او خواهــد گذاشــت.* بزرگتریــن دلیــل کتــک زدن، گاز گرفتــن و مــو کشــیدن کــودکان نوپا این 
اســت کــه ایــن راه تنهــا راهیســت کــه مــی تواننــد بــه بزرگســاالن نشــان دهند کــه از رفتــار آنها 
خشــمگین و عصبانــی هســتند. * اثــر منفــی دیگــر آن خجالتــی شــدن، ســام نــدادن، تــرس 
از بزرگســاالن، عــدم تمایــل بــه رفتــن بــه مهمانــی یــا ســام نکــردن بــه بزرگســاالن اســت زیــرا 

کــودک اعتمــاد خــود را بــه آنهــا از دســت داده اســت .

تهدید کودک
*بــذار برســيم خونــه حســابتو مــي رســم. فرزندتــان را تهديــد نكنيــد، خانــه بــراي فرزندتــان 

بايــد محــل امنيــت و آرامــش باشــد. 
* اگــر در مهمانــي فرزندتــان بدرفتــاري مــي كنــد بــا تهديــد شــما ممكــن اســت موقتــا آرام 

شــود امــا دوبــاره رفتــار بــدش را تكــرار مــي كنــد زيــرا او رفتــار درســت را نياموختــه اســت.
 * ابتدا او را به اتاق ديگري ببريد و به او بگوييد از او چه انتظاري داريد. 

ــود »ازت  ــد تنبيهــش چــه خواهــد ب ــه او مشــخصا بگويي ــاي دارد ب ــان بدرفت ــر همچن * اگ
ــون ببينــي.« ــي تلويزي ــدي نميتون ــي، اگــر ادامــه ب ــودم بچــه هــا رو نزن خواســته ب

اگر قرار بود یک بار دیگر فرزندم را بزرگ کنم  
*انگشتم را کمتر به نشانه تهدید به سوی او می گرفتم.  

ــا او  ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ــل، بیشــتر ب ــی اندیشــیدم و در مقاب ــردن او م ــه ادب ک ــر ب * کمت
ــی دادم.  ــت م اهمی

* کمتــر بــه ســاعتم نــگاه مــی کــردم و چشــم هایــم را بیشــتر بــرای نــگاه کــردن بــه او بــه 
کار مــی گرفتــم. 

* با او بیشتر به گردش می رفتم، بادبادک های بیشتری به آسمان می فرستادم.
*کمتر خود را جدی می گرفتم، اما جدی تر با او بازی می کردم. 

* دشت های بیشتری با وی می پیمودم، و ستارگان بیشتری را با او تماشا می کردم. 
* کمتر او را می کشیدم که تندتر راه برود و بیشتر در آغوشش می کشیدم. 

*رفتــار خشــک و ســخت گیرانــه ام را کمتــر بــه کار مــی بــردم و درعــوض بیشــتر حمایتــش 
مــی کــردم. 

شـــهریورتا  اواســـط  از  درمیانـــی  پســـته کاران 
برداشـــت  را  محصوالتشـــان  مهرمـــاه  اواســـط 
بـــرای  خریـــدار  انتظـــار  در  حـــاال  و  کرده انـــد 

هســـتند. پسته هایشـــان 
از  جمعـــی  امـــروز،  درمیـــان  گـــزارش  بـــه 
ــته  ــتار خریـــد تضمینـــی پسـ پســـته کاران خواسـ
ــال  ــه دنبـ ــر بـ ــا دیگـ ــدند تـ ــت شـ ــوی دولـ از سـ
ـــند.  ـــان نباش ـــروش محصوالتش ـــرای ف ـــی ب بازاریاب
ـــن  ـــرای ای ـــراوان ب ـــج و مشـــقت ف ـــا رن کشـــاورزان ب
محصـــول تـــاش مـــی کننـــد امـــا وجـــود آفاتـــی 
از جملـــه پســـیل پســـته، سوســـک سرشـــاخه 
خـــوار و پروانـــه کرمانیـــا باعـــث کاهـــش ســـطح 
تولیـــد پســـته شـــده اســـت و زحمـــت  باغـــداران 
ــه  ــبت بـ ــان نسـ ــه آنـ ــد. البتـ ــی دهـ ــدر مـ را هـ
بیمـــه محصولشـــان نیـــز اقـــدام مـــی کننـــد امـــا 
بـــه گفتـــه خودشـــان میـــزان حمایـــت هـــای 
بیمـــه پاییـــن اســـت و کاهـــش تولیـــد بـــر اثـــر 
ــه ای  ــای بیمـ ــت هـ ــزو  حمایـ ــات جـ ــود آفـ وجـ
دســـترس  در  آنـــان  شـــود.  نمـــی  محســـوب 
ــه  ــوزش بـ ــرای آمـ ــره بـ ــان خبـ ــودن کارشناسـ نبـ
علـــت تعـــداد انـــدک، اســـتفاده از کـــود و ســـموم 
ـــتمر  ـــور مس ـــدم حض ـــا و ع ـــون و خط ـــاس آزم براس
ع  ـــزار ـــر ســـر م ـــع مهندســـان کشـــاورزی ب ـــه موق و ب
ــی  ــام مـ ــواردی اعـ ــه مـ ــته کاران را از جملـ پسـ
ـــود  ـــن نب ـــد توجـــه اســـت. همچنی ـــه نیازمن ـــد ک کنن
ــای  ــی نهاده هـ ــود و گرانـ ــی، کمبـ ــد تضمینـ خریـ
ــی  ــه عواملـ ــات از جملـ ــود آفـ ــاورزی و وجـ کشـ
اســـت کـــه پســـته کاران را دلســـرد کـــرده و تهدیـــدی 
بـــرای رهـــا کـــردن پســـته کاری بـــه شـــمار مـــی 
رود. کمبـــود آب و ســـموم گـــران قیمـــت بـــی 
ـــای  ـــه ه ـــر گای ـــه دیگ ـــی از جمل ـــت و تقلب خاصی

ــت.  ــی اسـ ــاورزان درمیانـ کشـ
ــته  ــه پسـ ــد کـ ــاد دارنـ ــته کاران اعتقـ ــه پسـ البتـ
ـــد در  ـــردی نمـــی توان ـــچ ف ـــی اســـت کـــه هی محصول
ـــد  ـــوع پیون ـــد، ن ـــل رش ـــا، مراح ـــت ه ـــوص آف خص
و دیگـــر مســـائل آن نظـــری قطعـــی دهـــد. آنهـــا 
مـــی گوینـــد: محصـــول پســـته پاســـخگوی یـــک 
ـــران و  ـــود گ ـــموم و ک ـــاری، س ـــداری، آبی ـــال نگه س
ـــد  ـــا دارن ـــاورزان تقاض ـــت. کش ـــات نیس ـــاح باغ اص
ـــدارد  ـــی پســـته وجـــود ن ـــد تضمین ـــکان خری ـــر ام اگ
ــی  ــت واقعـ ــی، قیمـ ــان بی طرفـ ــل کارشناسـ الاقـ

محصـــول را ارزیابـــی کننـــد. 
ـــتان  ـــل زمس ـــول فص ـــان، در ط ـــان کارشناس ـــه اذع ب
ــه  ــه الیـ ــاک بـ ــن خـ ــای زیریـ ــه هـ ــک از الیـ نمـ
ـــا  ـــار ب ـــود و در به ـــی ش ـــل م ـــطحی منتق ـــای س ه
ـــا آبیـــاری ایـــن نمـــک در اطـــراف ریشـــه  بارندگـــی ی
ـــاب  جمـــع شـــده و باعـــث مســـمومیت پســـته و عن
ـــمومیت  ـــن مس ـــری از ای ـــرای جلوگی ـــود. ب ـــی ش م
کاربـــرد اســـید هیومیـــک در اولیـــن آبیـــاری 
بهـــار و اســـتفاده از کـــود ســـولفات پتاســـیم 
موثرتریـــن روش اســـت. همچنیـــن خشکســـالی، 
کمبـــود منابـــع آبـــی، شورشـــدن آب چـــاه هـــا و 
ـــره  ـــم به ـــردش ک ـــرمایه در گ ـــزان س ـــودن می ـــم ب ک
ــته کاران  ــکات پسـ ــده مشـ ــات از عمـ ــرای باغـ بـ
اســـت. ایـــن روزهـــا کـــه فصـــل برداشـــت پســـته 
ـــان رســـیده و پســـته  ـــه پای ـــان ب در شهرســـتان درمی
ـــتند  ـــان هس ـــروش محصوالتش ـــال ف ـــه دنب کاران ب
تـــا فایـــده یـــک ســـال زحمتشـــان را بـــه دســـت 
آورنـــد، بـــا قیمـــت هـــای پاییـــن پســـته روبـــرو 

مـــی شـــوند و آنچـــه مـــی مانـــد تنهـــا دل هـــای 
ـــترنج  ـــل دس ـــه حاص ـــت ک ـــاورزانی اس ـــن کش خونی
ـــد.  ـــاورده ان ـــت نی ـــی آن بدس ـــد واقع ـــود را در ح خ

یک هکتار زمین بی حاصل

یکـــی از پســـته کاران شهرســـتان درمیـــان کـــه در 
ـــته  ـــت پس ـــن زیرکاش ـــار زمی ـــدود 6 هکت ـــاب ح نوغ
ــم  ــار از زمین هایـ ــد: در یـــک هکتـ دارد مـــی گویـ
ـــه رغـــم اینکـــه آفـــت پســـیل محصـــول را نگرفـــت  ب
ـــم  ـــر ه ـــه ظاه ـــر ب ـــته و نظ ـــر از پس ـــا پ ـــت ه و درخ
ـــته  ـــا پس ـــت ب ـــان برداش ـــی در زم ـــد ول ـــالم بودن س
ــات  ــه زحمـ ــدم و نتیجـ ــه شـ ــوچ مواجـ ــای پـ هـ
خـــود را بـــر بـــاد رفتـــه دیـــدم و بســـیار ناراحـــت 
شـــدم. حـــاج عبـــد ا... رســـولی کـــه 76 ســـال از 
خداونـــد عمـــر گرفتـــه اســـت، ادامـــه مـــی دهـــد: 
در خصـــوص ایـــن زمیـــن هیـــچ کوتاهـــی نکـــرده 
ـــاورزی  ـــاد کش ـــناس جه ـــه کارش ـــه توصی ـــودم و ب ب
ـــد ماشـــینی و ســـم لیتـــری 240 هـــزار تومـــان  از تای
بـــرای زمیـــن اســـتفاده کـــردم و وقتـــی از جهـــاد 
ـــاالی پســـته  ـــزان ب ـــد از می ـــد آمـــده بودن ـــرای بازدی ب
ـــته  ـــت پس ـــان برداش ـــی در زم ـــد ول ـــکر کردن ـــا تش ه
هـــا پـــوچ بودنـــد و زمانـــی کـــه نمونـــه آن را 
بـــرای جهـــاد بـــردم علـــت را مشـــخص نکردنـــد و 

ــی اســـت. ــال بررسـ ــد در حـ می گوینـ
ـــی  ـــته از مابق ـــن پس ـــدود 4 ت ـــال ح ـــه امس  وی ک
ـــد:  ـــرده اســـت مـــی افزای ـــن هایـــش برداشـــت ک زمی
ــزل دارم و  ــته در منـ ــی پسـ ــت کنـ ــتگاه پوسـ دسـ
پســـته را بـــه صـــورت خشـــک بـــه فـــروش مـــی 
ـــته  ـــاغ پس ـــک ب ـــد : ی ـــی کن ـــام م ـــانم. وی اع رس
ـــول آن  ـــن محص ـــک ت ـــه ی ـــم دارم ک ـــد ه در بیرجن
را بـــه قیمـــت هـــر کیلـــو 22 هـــزار و 500 تومـــان 
ـــان  ـــته درمی ـــن پس ـــی 4 ت ـــاندم ول ـــروش رس ـــه ف ب
ـــی  ـــام م ـــت. وی اع ـــه اس ـــروش نرفت ـــه ف ـــوز ب هن
ـــه  ـــه درســـتی روش هـــای مقابل ـــد: کارشناســـان ب کن
بـــا آفـــات را بـــه باغـــداران آمـــوزش نمی دهنـــد. 

ـــته از  ـــی پس ـــد تضمین ـــتار خری ـــه خواس وی در ادام
ـــد.  ـــت ش ـــوی دول س

کاهش 20 درصدی محصول 

ـــان در  ـــتان درمی ـــته کاران شهرس ـــر از پس ـــی دیگ یک
ـــار  ـــد: 2 هکت ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ـــو ب گفتگ
ســـطح زیـــر کشـــت پســـته دارم کـــه امســـال 2/5 
ـــد  ـــاج احم ـــردم. ح ـــت ک ـــول از آن برداش ـــن محص ت
ـــی وجـــود آفـــت پســـیل و سوســـک سرشـــاخه  عطای
خـــوار را از جملـــه آفاتـــی اعـــام مـــی کنـــد کـــه 
امســـال بـــه محصولـــش ضربـــه زده و 20 درصـــد 
ــته  ــال گذشـ ــه سـ ــبت بـ ــت نسـ ــش برداشـ کاهـ
ــتفاده  ــورد اسـ ــم مـ ــوع سـ ــت. وی نـ ــته اسـ داشـ
ـــاورزی  ـــاد کش ـــان جه ـــه کارشناس ـــه توصی اش را ب
ـــرد  ـــا کارب ـــه نظـــرش ســـم ه ـــا ب ـــرده ام ـــداری ک خری

ـــد. ـــوده ان ـــر ب ـــی اث ـــته و ب ـــی نداش خوب
ـــن  ـــر زمی ـــر س ـــد ب ـــئوالن می خواه ـــی از مس  عطای
ــاورزان را  ــوند و کشـ ــر شـ ــداران حاضـ ــای باغـ هـ
ـــته اش را  ـــول پس ـــه محص ـــد. وی ک ـــی کنن راهنمای
ـــازه کیلویـــی 6 هـــزار تومـــان فروختـــه  ـــه صـــورت ت ب
ـــود  ـــز نب ـــر مغ ـــال پ ـــته امس ـــد: پس ـــت، می گوی اس
ــم  ــی توانـ ــدارم و نمـ ــه نـ ــیله نقلیـ ــون وسـ و چـ
ـــه هـــای  ـــا کارخان ـــه شـــهر دیگـــر و ی ـــرای فـــروش ب ب
ـــروش  ـــه ف ـــازه ب ـــورم ت ـــرم مجب ـــته بب ـــدار پس خری
برســـانم. وی حضـــور دالالن را باعـــث کاهـــش 
قیمـــت پســـته مـــی دانـــد و ادامـــه مـــی دهـــد: 
ـــد خودشـــان محصـــوالت را  ـــر پســـته کاران بتوانن اگ
ـــه  ـــری ب ـــت باالت ـــه قیم ـــد ب ـــه کنن ـــازار عرض ـــه ب ب

فـــروش مـــی رســـد. 

سم های بی کیفیت 

یکـــی دیگـــر از پســـته کاران کـــه در نوغـــاب و  
احمدآبـــاد طبـــس مســـینا 55 هکتـــار درخـــت 
پســـته دارد، در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز مـــی 
گویـــد: جهـــاد بـــا مـــا همـــکاری می کنـــد و 
ـــرده  ـــا نک ـــه م ـــی ب ـــی کمک ـــد ول ـــی ده ـــوزش م آم
ـــه  ـــی ادام ـــا برات ـــد. رض ـــداده ان ـــهیاتی ن ـــد و تس ان
ــر  ــار زیـ ــدود 3 هکتـ ــاب حـ ــد: در نوغـ ــی دهـ مـ
ـــاله هســـتند  ـــه حـــدود 25 س کاشـــت پســـته دارم ک
ـــن پســـته  ـــن هـــا حـــدود 8 ت ـــن زمی و امســـال از ای
ـــه  ـــش را ب ـــته های ـــه پس ـــردم. او ک ـــت ک ـــر برداش ت
ــان  ــزار تومـ ــا 7 هـ ــی از 5 تـ ــازه کیلویـ ــورت تـ صـ
ــت  ــاب آفـ ــد: در نوغـ ــت، می افزایـ ــه اسـ فروختـ
پســـیل پســـته هـــا را گرفتـــه و 3 بـــار هـــم ســـم 
ـــر ســـم 220  ـــرای هـــر لیت ـــه ب ـــم . وی ک پاشـــی کردی
هـــزار تومـــان هزینـــه کـــرده اســـت، مـــی گویـــد: 
ســـم هـــا گـــران قیمـــت ولـــی بـــی کیفیـــت هســـتند 
ـــم  ـــا بازه ـــم ام ـــن س ـــران تری ـــد گ ـــم خری ـــه رغ و ب
مبـــارزه درســـت و اصولـــی انجـــام نشـــده اســـت. 
ـــت  ـــته و حمای ـــی پس ـــد تضمین ـــتار خری وی خواس
مالـــی از پســـته کاران مـــی شـــود و مـــی گویـــد: 
ـــه هـــم  ـــا بیم ـــردم ام ـــه ک ـــم را بیم 3 ســـال محصول
ـــه پســـته  ـــی ک ـــد و زمان ـــی نمـــی کن ـــت چندان حمای
کار خســـارت مـــی بینـــد همـــان پـــول خودمـــان 

را هـــم برگشـــت نمی دهنـــد چـــرا کـــه آفـــات از 
حمایت هـــای صنـــدوق بیمـــه برخـــوردار نبـــوده و 
ـــرگ، ســـرما  ـــروز ســـیل، تگ ـــر ب ـــر اث ـــا خســـارت ب تنه

و گرمـــا را قبـــول مـــی کننـــد. 

95 هکتار زیر کشت پسته در شهرستان درمیان 

ـــم  ـــان ه ـــتان درمی ـــاورزی شهرس ـــاد کش ـــر جه مدی
در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار مـــا مـــی گویـــد: ســـطح 

زیـــر کشـــت پســـته شهرســـتان 95 هکتـــار بـــوده 
و بـــه ازای هـــر هکتـــار حـــدود 920 کیلـــو پســـته 
ــدی  ــان احمـ ــد ضیائیـ ــود. وحیـ ــی شـ ــد مـ تولیـ
ـــا  ـــهریور ت ـــط ش ـــته را از اواس ـــت پس ـــل برداش فص
ـــد:  ـــی افزای ـــد و م ـــی کن ـــام م ـــاه اع ـــط مهرم اواس
پســـته شهرســـتان بـــه اســـتان خراســـان رضـــوی 
هـــم صـــادر می شـــود. وی در ادامـــه آفـــات 
ـــوار  پســـته را پســـیل پســـته، سوســـک سرشـــاخه خ
و پروانـــه کرمانیـــا عنـــوان نمـــوده و ادامـــه مـــی 
ـــل 58  ـــال قب ـــته در س ـــت پس ـــزان برداش ـــد: می ده

تـــن بـــوده اســـت. 

علل پوچی پسته ها

ـــگار مـــا در خصـــوص  ـــه ســـوال خبرن وی در پاســـخ ب
ـــود گل  ـــد: کمب ـــی گوی ـــا م ـــته ه ـــی پس ـــل پوچ عل
ــی  ــد آب و هوایـ ــرایط بـ ــح، شـ ــدم تلقیـ ــر و عـ نـ
در زمـــان گـــرده افشـــانی و کمبـــود مـــواد غذایـــی 
ــروش  ــرخ فـ ــت. وی نـ ــل اسـ ــن علـ ــه ایـ از جملـ
ـــه طـــور متوســـط  ـــز شـــده را ب پســـته خشـــک و تمی
ــد و  ــی کنـ ــام مـ ــان اعـ ــزار تومـ ــی 28 هـ کیلویـ
ـــوع  ـــاس ن ـــته براس ـــت پس ـــد: قیم ـــی ده ـــه م ادام
ـــته  ـــی پس ـــد تضمین ـــود و خری ـــی ش ـــن م آن تعیی
ـــاری  ـــه آبی ـــد: در زمین ـــی کن ـــام م ـــم. وی اع نداری
ــره  ــر تســـهیات کـــم بهـ ــار عـــاوه بـ تحـــت فشـ
بـــه ازای هـــر هکتـــار مبلغـــی هـــم بـــه صـــورت 
ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــاورزان ق ـــار کش ـــوض در اختی باع

ـــتان  ـــته شهرس ـــه پس ـــارت وارده ب ـــزان خس  وی می
را در مناطـــق مختلـــف بیـــن 10 تـــا 15 درصـــد 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــد: بـ ــی گویـ ــوده و مـ ــرآورد نمـ بـ
خســـارات بایـــای طبیعـــی از جملـــه ســـرمازدگی 
بـــه کشـــاورزان توصیـــه مـــی شـــود نســـبت بـــه 

بیمـــه باغـــات پســـته اقـــدام کننـــد. 
مدیرجهـــاد کشـــاورزی درمیـــان بـــا اعـــام اینکـــه 
ـــچ کجـــا اجـــرا نمـــی  ـــی پســـته در هی ـــد تضمین خری
شـــود، مـــی گویـــد: در مجمـــوع خریـــد تضمینـــی 
ـــی  ـــازار فـــروش خیل ـــی اســـت کـــه ب ـــرای محصوالت ب
ــروش  ــازار فـ ــوص بـ ــت و در خصـ ــب نیسـ مناسـ
ـــازار  ـــون ب ـــت چ ـــی نیس ـــای نگران ـــی ج ـــته خیل پس
فـــروش آن مناســـب اســـت. ضیائیـــان احمـــدی 
ـــت  ـــر کش ـــطح زی ـــترین س ـــد: بیش ـــی ده ـــه م ادام
ـــش  ـــه بخ ـــوط ب ـــان مرب ـــتان درمی ـــته در شهرس پس

گزیـــک مـــی باشـــد. 

نحوه مبارزه با پسیل پسته 

ـــن  ـــا مهمتری ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب وی در پاس
ـــک  ـــیره خش ـــا ش ـــته ی ـــیل پس ـــته را پس ـــت پس آف
ــر  ــدای امـ ــد: در ابتـ ــی افزایـ ــوده و مـ ــام نمـ اعـ
ـــادی  ـــان اقتص ـــطح زی ـــه س ـــد ب ـــت بای ـــت آف جمعی
ـــغ  ـــیل بال ـــه 8 پس ـــوده ب ـــرگ آل ـــر ب ـــی ه ـــد یعن برس
ــیمیایی  ــارزه شـ ــه مبـ ــدام بـ ــد و ســـپس اقـ باشـ
ـــف ســـال  ـــاه هـــای مختل ـــوع ســـم در م ـــه ن شـــود ک
ـــان  ـــد از کارشناس ـــاورزان بای ـــت و کش ـــاوت اس متف

ـــد.  ـــاوره بگیرن ـــاورزی مش ـــاد کش جه

پاسخ به گالیه کشاورزان 

ـــگار مـــا در خصـــوص  ـــه ســـوال خبرن وی در پاســـخ ب
از عـــدم حضـــور مســـتمر  گایـــه کشـــاورزان 
ع مـــی گویـــد: اعضـــای  کارشناســـان در مـــزار

ـــواره  ـــک هم ـــاه پزش ـــن گی ـــت و ناظری ـــبکه مراقب ش
ـــارزه  ـــوص مب ـــوده و در خص ـــی نم ـــات سرکش از باغ
ـــته  ـــات پس ـــه باغ ـــا و تغذی ـــاری ه ـــات و بیم ـــا آف ب
ــی  ــاورزان مـ ــه کشـ ــوط را بـ ــای مربـ ــاوره هـ مشـ
ــم  ــوزش هـ ــث آمـ ــن در بحـ ــاوه برایـ ــد. عـ دهنـ
مدیریـــت بـــا برگـــزاری کاس هـــای آموزشـــی 
نســـبت بـــه آمـــوزش بـــه کشـــاورزان اقـــدام مـــی 
ـــد کـــه برگـــزاری کاس هـــای آموزشـــی از طریـــق  کن
ــت و  ــاورزان مدیریـ ــوزش کشـ ــج و آمـ اداره ترویـ
ــان  ــتان و کارشناسـ ــان اسـ ــور کارشناسـ ــا حضـ بـ

مدیریـــت انجـــام شـــده اســـت. 

خسارت سموم بی کیفیت به پسته خراسان جنوبی 

ـــان  ـــاورزی خراس ـــی کش ـــام صنف ـــس نظ ـــب رئی نای
اســـت: ســـموم  اخیـــرا گفتـــه  نیـــز  جنوبـــی 
ــد  ــبب شـ ــته سـ ــیل پسـ ــت پسـ ــت آفـ بی کیفیـ
ـــتان  ـــته اس ـــول پس ـــد محص ـــا 50 درص ـــال 40 ت امس
ـــزوده:  ـــی اف ـــا خزاع ـــود. محمدرض ـــی ش ـــار پوک دچ
ـــت  ـــار برداش ـــر هکت ـــر در ه ـــن اگ ـــور میانگی ـــه ط ب
یـــک تـــن محصـــول پســـته محاســـبه شـــود، 
ـــان  ـــارد توم ـــدود 200 میلی ـــت ح ـــی کیفی ـــموم ب س
ـــرد.  ـــارت وارد ک ـــتان خس ـــته اس ـــول پس ـــه محص ب
وی بیـــان کـــرد: ســـمومی کـــه بـــرای مبـــارزه بـــا 
ـــی  ـــع م ـــن کشـــاورزان توزی ـــت پســـیل پســـته بی آف
ـــن  ـــا ای ـــارزه ب ـــا مب ـــه ب ـــت الزم در رابط ـــود کیفی ش

آفـــت را نداشـــته اســـت.

پسته کاران درمیانی از مشکالت می گویند

پستــه های گریــان
درمیان امروز- دهقانی

درمیان امروز – علی نژاد
تاکنـــون کمـــک هـــای دانـــش آمـــوزان 30 مدرســـه 
ــع آوری  ــا جمـ ــه هـ ــر عاطفـ ــان در مهـ ــتان درمیـ شهرسـ
و  آمـــوزش  عمومـــی  روابـــط  اعـــام  بنابـــر  و  شـــده 
پـــرورش درمیـــان، جمـــع ایـــن کمـــک هـــا بـــه رقـــم 33 
میلیـــون ریـــال رســـیده اســـت و جمـــع آوری کمـــک 
هـــا از ســـایر مـــدارس ادامـــه دارد. بـــه گـــزارش درمیـــان 
امـــروز، مراســـم مهـــر عاطفـــه هـــا بـــه صـــورت نمادیـــن 
بـــا حضـــور مدیرآمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان، 
ـــای  ـــی از اولی ـــن و جمع ـــا، معلمی ـــای ادارات و نهاده روس
دانش آمـــوزان در دبســـتان 22 بهمـــن برگـــزار شـــد. مدیـــر 

آمـــوزش وپـــرورش درمیـــان درایـــن مراســـم گفـــت: مهـــر 
ـــی  ـــرای عشـــق ورزی و مهربان ـــی اســـت ب ـــا فرصت ـــه ه عاطف
ــان  ــرم همنوعانشـ ــتان گـ ــد دسـ ــه نیازمنـ ــانی کـ ــه کسـ بـ
هســـتند.مهران فـــر افـــزود: مهرعاطفه هـــا ایـــن امـــکان را 
ــس  ــن حـ ــا تمریـ ــوزان بـ ــه دانش آمـ ــد کـ ــاد می کنـ ایجـ
نـــوع دوســـتی فرصتـــی بـــرای رســـیدگی بـــه دیگـــران را 
ـــت  ـــه را در خـــود تقوی ـــن روحی ـــد ای داشـــته باشـــند و بتوانن
ـــی  ـــی فرصت ـــن جشـــن مل ـــرد: ای ـــر نشـــان ک ـــد.وی  خاط کنن
ـــا اســـتفاده  بـــرای تقســـیم شـــادی هـــا اســـت و مـــی تـــوان ب
ـــا ارزش  ـــن اشـــک هـــای ب ـــد را جایگزی ـــن فرصـــت لبخن از ای
دانـــش آمـــوزان نیازمنـــد کـــرد تـــا بـــا خیالـــی آســـوده و 

ـــر ســـر کاس درس  ـــای همـــکاس هـــای خـــود اول مه همپ
حاضـــر شـــوند. وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت نیکـــوکاری و 
ــوزان  ــش آمـ ــما دانـ ــت: شـ ــاق گفـ ــگ انفـ ــج فرهنـ ترویـ
بـــا کمـــک هـــای خـــود، مهربانـــی، صمیمیـــت و دوســـت 
ــد  ــی کنیـ ــیم مـ ــود تقسـ ــان خـ ــن همنوعـ ــتن را بیـ داشـ
ــز  ــرودگار نیـ ــت پـ ــب رضایـ ــو، موجـ ــر نیکـ ــن امـ ــه ایـ کـ
می شـــود.مدیرکمیته امـــداد امـــام خمینـــی )ره( درمیـــان 
ـــا را تقســـیم شـــادی  ـــه ه ـــن مراســـم جشـــن عاطف ـــز درای نی
ـــم  ـــان مراس ـــت درپای ـــت.گفتنی اس ـــران دانس ـــا دیگ ـــود ب خ
ــش  ــان و دانـ ــئولین، فرهنگیـ ــدی مسـ ــای نقـ ــه هـ هدیـ

آمـــوزان جمـــع آوری شـــد.

کمک 33 میلیون ریالی به مراسم مهر عاطفه ها
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درمیان امروز  - دهقانی 
کـــم آبـــی در روســـتاهای شهرســـتان درمیـــان، روســـتائیان را مســـتاصل نمـــوده و ســـبب 
ـــزان  ـــش می ـــروز، کاه ـــان ام ـــزارش درمی ـــه گ ـــت. ب ـــده اس ـــهرها ش ـــه ش ـــان ب ـــرت جوان مهاج
ـــی  ـــود عین ـــرزی نم ـــتان م ـــن شهرس ـــتاهای ای ـــر روس ـــه آب در اکث ـــتائیان ب ـــی روس دسترس
ـــا  ـــوده و ی ـــا نم ـــم قناته ـــه ترمی ـــدام ب ـــوش اق ـــورت خودج ـــه ص ـــتاها ب ـــردم روس ـــه و م یافت
ـــمان  ـــا آس ـــتند ام ـــدوار هس ـــان امی ـــاران همچن ـــع آوری آب ب ـــت جم ـــد جه ـــداث س ـــا اح ب
ع تشـــنه لـــب را ســـیراب  هـــم نســـبت بـــه مردمـــان کویـــر خســـت بـــه خـــرج داده و مـــزار
ـــش  ـــی و کاه ـــم آب ـــطه ک ـــه واس ـــم ب ـــورگ ه ـــورگ و اره ف ـــتاهای ف ـــره روس ـــد. چه ـــی کن نم
ـــرای  ـــی ب ـــتا تمایل ـــان روس ـــه و جوان ـــر یافت ـــاورزی تغیی ـــوالت کش ـــت محص ـــر کش ـــطح زی س
ـــه  ـــن کار ب ـــال یافت ـــه دنب ـــربازی ب ـــت س ـــدن خدم ـــس از گذران ـــد و پ ـــتا ندارن ـــدن در روس مان
ـــد. ایـــن روســـتاها کـــه جـــزو روســـتاهای هـــدف گردشـــگری منطقـــه  شـــهرهای دیگـــر مـــی رون
محســـوب مـــی شـــوند و قلعـــه اره فـــورگ را در خـــود جـــای داده انـــد نیازمنـــد رســـیدگی و توجـــه 
ـــه  ـــن مناطـــق ب ـــد. ســـاکنان ای ـــان اســـتوار و پابرجـــا بمانن ـــا همچن ـــژه مســـئوالن هســـتند ت وی
ـــق مجتمـــع آبرســـانی  ـــاز ســـاکنان از طری ـــد. و آب موردنی کشـــاورزی و دامـــداری اشـــتغال دارن
فـــورگ تامیـــن مـــی شـــود کـــه 3 روســـتای ســـرو، فـــورگ و اره فـــورگ جـــزو آن هســـتند. 
ـــزان دسترســـی مناطـــق باالدســـت  ـــاه گذشـــته می ـــه هـــای روســـتائیان طـــی 6 م براســـاس گفت
ـــا یـــک ســـاعت اســـت و روســـتائیان  ـــه آب در شـــبانه روز تنه روســـتاهای فـــورگ و اره فـــورگ ب
ـــر از روز  ـــی هـــر روز تشـــنه ت ـــی آب ع در ب ـــزار ـــد و م ـــرای مســـائل بهداشـــتی خـــود مشـــکل دارن ب

ـــت.  ـــاده اس ـــماره افت ـــه ش ـــتاها ب ـــس روس ـــده و نف ـــل ش قب

منازل باالدست روستا یک ساعت آب دارند 

ـــن  ـــازل پایی ـــد: من ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــورگ در گفتگ ـــتای ف ـــی روس ـــی از اهال یک
دســـت روســـتا در شـــبانه روز فقـــط 2 تـــا 3 ســـاعت آب دارنـــد و منـــزل مـــا کـــه در بـــاال 
دســـت روســـتا قـــرار دارد فقـــط یـــک ســـاعت آب داریـــم و ایـــن وضعیـــت طـــی 6 مـــاه گذشـــته 
ـــه  ـــا 4 مرحل ـــد: در گذشـــته هـــر روز 3 ت ـــن مـــی افزای ـــری نکـــرده اســـت. شـــیر محمـــد آئی تغیی
ـــداری  ـــل فرمان ـــی در مقاب ـــع اهال ـــراض و تجم ـــا اعت ـــی ب ـــد ول ـــی آم ـــازل آب م از شـــیرهای من
ـــد و متوجـــه خشـــک شـــدن آب چـــاه شـــدند و  ـــان، کارشناســـان بررســـی کردن شهرســـتان درمی
ـــزان  ـــود و در حـــال حاضـــر هـــم می ـــا 6 مـــاه جوابگـــو خواهـــد ب ـــد ت ـــد چـــاه جدی اعـــام کـــرده ان
ـــاس  ـــدار براس ـــت و آب ـــده اس ـــم ش ـــین تنظی ـــط مهندس ـــه آب توس ـــتا ب ـــر روس ـــی ه دسترس

ـــد.  ـــی کن ـــخص م ـــتا را مش ـــر روس ـــاعت آب ه ـــان، س ـــی کارشناس ـــاعت اعام س

قول آبفار برای احداث منبع مادر 

ـــه آب  ـــد ک ـــداث کن ـــادری اح ـــع م ـــد منب ـــی خواه ـــار م ـــرکت آبف ـــد: ش ـــی گوی ـــه م وی در ادام
ـــا  ـــم ب ـــود و امیدواری ـــن ش ـــق آن تامی ـــان از طری ـــرو و درمی ـــورگ، س ـــورگ، اره ف ـــتاهای ف روس
اجـــرای هـــر چـــه ســـریعتر آن شـــاهد حـــل مشـــکات مـــردم منطقـــه باشـــیم. وی کـــه 6 
ـــد و یکـــی از پســـرانم در حـــال حاضـــر  ـــدم ازدواج کـــرده ان ـــد دارد، ادامـــه مـــی دهـــد: 2 فرزن فرزن
ـــبانه روز  ـــاعت آب در ش ـــک س ـــد و ی ـــی کنن ـــی م ـــا زندگ ـــا م ـــادرم ب ـــدر و م ـــت و پ ـــرباز اس س
کفـــاف نیازهـــای مـــا را نمـــی کنـــد و از لحـــاظ تامیـــن آب بـــرای مســـائل بهداشـــتی در مضیقـــه 

ـــداری  ـــری خری ـــم تانک ـــه بتوانی ـــم ک ـــتا نداری ـــم در روس ـــدی ه ـــد: درآم ـــی گوی هســـتیم. وی م
ـــی  ـــک ســـاعت برداشـــت م ـــری در ی ـــن 20 لیت ـــه 10 گال ـــم و روزان ـــان آب بیاوری ـــم و خودم کنی
ـــرای آب  ـــر ب ـــا 50 لیت ـــه مصـــرف خودمـــان مـــی رســـد و تنه ـــر ب ـــزان 150 لیت ـــن می کنیـــم و از ای
ـــول  ـــرای محص ـــد: ب ـــی گوی ـــت. وی م ـــی نیس ـــه کاف ـــد ک ـــی مان ـــان م غ م ـــر ـــفند و م گاو، گوس
زرشـــک مـــان از آب قنـــات اســـتفاده مـــی کنیـــم و در روســـتا 2 قنـــات بـــه نـــام هـــای جمـــکاب 
و بیـــد داریـــم کـــه بـــرای مصـــارف کشـــاورزی اســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه وقـــوع ســـیل در 
ـــتن  ـــل نداش ـــه دلی ـــا ب ـــاه ه ـــد چ ـــیل آم ـــی س ـــد: وقت ـــوان می کن ـــته عن ـــال گذش ـــتان س زمس
ـــه  ـــد و در نتیج ـــره ش ـــت آن آب ذخی ـــده و پش ـــد آم ـــن ها بن ـــدن ش ـــین ش ـــه نش ـــل و ت کپ

ـــدارد.  ـــده ای ن ـــته فای ـــد گذش ـــر مانن ـــم دیگ ـــا ه ـــات ه قن

با خودیاری مردم 100 میلیون تومان جمع شد

ـــد:  ـــه اقـــدام از ســـوی مســـئوالن مـــی گوی ـــدادن بودجـــه و عـــدم هـــر گون ـــه ن ـــا اشـــاره ب آئیـــن ب
براســـاس خودیـــاری مـــردم 100 میلیـــون تومـــان جمـــع آوری و ســـد خاکـــی احـــداث شـــد 
ـــرای  ـــد: ب ـــی کن ـــام م ـــود. وی اع ـــن ش ـــا تامی ـــات ه ـــی آب قن ـــوع بارندگ ـــورت وق ـــا در ص ت

ـــع آوری  ـــان جم ـــون توم ـــد و 60 میلی ـــان دادن ـــزار توم ـــواده 50 ه ـــر خان ـــم ه ـــتا ه ـــات روس قن
ـــا کار  ـــم ام ـــدام کنی ـــات اق ـــی قن ـــه الیروب ـــبت ب ـــه نس ـــک مرحل ـــال ی ـــتیم امس ـــه توانس ـــد ک ش
اساســـی انجـــام نشـــده اســـت و قنـــات همچنـــان مشـــکل دارد. آئیـــن ادامـــه مـــی دهـــد: بـــرای 
ـــه در برداشـــت  ـــان هزین ـــون توم ـــغ 20 میلی ـــم و مبل ـــل نشـــانی کردی ـــات جمـــکاب هـــم کپ قن
ـــر را  ـــان دیگ ـــون توم ـــوز 10 میلی ـــد و هن ـــه ش ـــردم هزین ـــوی م ـــان از س ـــون توم ـــه 10 میلی ک
ـــداری  ـــداری و بخش ـــه فرمان ـــن زمین ـــه در ای ـــم ک ـــتاد بدهکاری ـــران و اس ـــتمزد کارگ ـــرای دس ب
ـــن  ـــال س ـــه 54 س ـــت. وی ک ـــری نیس ـــا خب ـــد ام ـــان را داده ان ـــون توم ـــن 5 میلی ـــول تامی ق
ـــد و روســـتا  ـــه شـــهر مهاجـــرت مـــی کنن ـــان از روســـتا ب ـــد: جوان ـــگار مـــا مـــی گوی ـــه خبرن دارد، ب
پیشـــرفتی نـــدارد. بـــه نظـــر او تاکنـــون 200 تـــا 300 خانـــوار از جمعیـــت روســـتای فـــورگ کاســـته 
ـــی  ـــرت م ـــه مهاج ـــور ب ـــند مجب ـــته باش ـــاورزی نداش ـــه کش ـــدی ب ـــی امی ـــان وقت ـــده و جوان ش

ـــوند.  ش

برخی به اندازه مصرف 2 روز آب برمی دارند

ـــی  ـــروز م ـــان ام ـــگار درمی ـــا خبرن ـــو ب ـــم در گفتگ ـــورگ ه ـــتای ف ـــامی روس ـــورای اس ـــس ش رئی
ـــورگ  ـــانی ف ـــع آبرس ـــده و مجتم ـــم ش ـــی ک ـــاه خیل ـــزان آب چ ـــتان می ـــدای تابس ـــد: از ابت گوی
کفـــاف نیـــاز روســـتائیان را نمـــی کنـــد. احمـــد اســـماعیلی می افزایـــد: روســـتای فـــورگ 
ـــاعت آب  ـــا 2 س ـــینان تنه ـــدی دارد و روستانش ـــتی و بلن ـــت و پس ـــتانی اس ـــه ای کوهس منطق
ـــام  ـــم االی ـــازل از قدی ـــه داخـــل من ـــد ک ـــی کن ـــم اشـــاره م ـــه مه ـــن نکت ـــه ای ـــه ب ـــد. وی البت دارن
ـــن  ـــان ممک ـــرف دو روزش ـــدازه مص ـــه ان ـــراد ب ـــی اف ـــا برخ ـــد و گاه ـــی باش ـــی آب م ـــه کش لول
ـــاز مـــی شـــود آب هـــای قبلـــی را بیـــرون ریختـــه و آب  ـــد و روز بعـــد کـــه آب ب اســـت آب بردارن
جدیـــد برمـــی دارنـــد و ایـــن امـــر باعـــث مـــی شـــود افـــراد دیگـــر روســـتا ســـهم کمتـــری داشـــته 
باشـــند وی تاکیـــد مـــی کنـــد: اگـــر قطحـــی آب از بیـــن بـــرود و روستانشـــینان مطمـــن باشـــند 
ـــد  ـــتر از ح ـــت آب بیش ـــه برداش ـــدام ب ـــر اق ـــد دیگ ـــبانه روز آب دارن ـــاعات ش ـــی س ـــه در تمام ک

ـــد.  ـــد ش ـــرف خواه ـــری مص ـــد و آب کمت ـــی کنن ـــان نم نیازش

فورگ پذیرای روزانه 200 نفر گردشگر 

اســـماعیلی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در ایـــام تعطیـــات نـــوروز از شـــهرهای کشـــور 
ـــورگ یکـــی  ـــد: ف ـــورگ مـــی شـــوند، مـــی گوی ـــر گردشـــگر وارد روســـتای ف ـــه حـــدود 200 نف روزان
از روســـتاهای هـــدف گردشـــگری اســـت و در حـــال حاضـــر نیـــز بـــه صـــورت معمـــول هفتـــه ای 
ـــر  ـــی اکث ـــاله کم آب ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــی ده ـــه م ـــگر دارد. وی ادام ـــر گردش ـــل 200 نف حداق
افـــرادی کـــه توانایـــی دارنـــد بـــه شـــهرهای اســـدیه و بیرجنـــد مهاجـــرت مـــی کننـــد و جمعیـــت 
ـــداد  ـــت روســـتا را براســـاس سرشـــماری ســـال 95 تع ـــه کاهـــش اســـت. وی جمعی روســـتا رو ب
680 نفـــر )204 خانـــوار ســـاکن( اعـــام مـــی کنـــد و می افزایـــد: در حـــال حاضـــر روســـتای 
ـــا  ـــد. وی ب ـــی کنن ـــراد مهاجـــرت م ـــر اف ـــت دارد و اکث ـــوار جمعی ـــا 180 خان ـــورگ حـــدود 170 ت ف
ـــن مجتمـــع  ـــد: ای ـــورگ مـــی گوی ـــق مجتمـــع آبرســـانی ف ـــن آب روســـتا از طری ـــه تامی اشـــاره ب
ـــورد  ـــه م ـــر چ ـــد و ه ـــی رس ـــرو م ـــه س ـــدا آب ب ـــه ابت ـــد ک ـــی کن ـــن م ـــتا را تامی ـــه روس آب س
ـــه  ـــپس ب ـــه و س ـــادر رفت ـــزن م ـــد مخ ـــه س ـــه ب ـــد و آب اضاف ـــی کنن ـــرف م ـــود مص ـــان ب نیازش

ـــد.  ـــی آی ـــورگ م ـــورگ و اره ف ـــمت ف س

ریزش قنات فورگ 

ـــد: در  ـــی کن ـــان م ـــام و بی ـــاورزی اع ـــورگ را کش ـــتای ف ـــردم روس ـــد م ـــع درآم ـــا منب وی تنه
ـــا  ـــاده 180 ب ـــل م ـــتا از مح ـــکاب روس ـــات جه ـــت قن ـــاال دس ـــی در ب ـــد خاک ـــک س ـــال 94 ی س
ـــان  ـــک زم ـــد در ی ـــروژه س ـــرای 2 پ ـــون اج ـــد و چ ـــداث ش ـــتان اح ـــدار شهرس ـــری فرمان پیگی
ـــاری  ـــد، از محـــل خودی ـــده بودن ـــات را دی ـــت احـــداث قن ـــار مثب ـــردم آث ـــود و م ـــر نب ـــکان پذی ام
مبلـــغ 86 میلیـــون تومـــان را بـــرای احـــداث ســـد در باالدســـت قنـــات بیـــد روســـتا جمـــع آوری 
ـــع طبیعـــی  ـــع طبیعـــی شهرســـتان احـــداث شـــد. همچنیـــن مناب ـــا نظـــارت مناب و ایـــن ســـد ب
در بحـــث هزینـــه هـــای آزمایشـــگاه، هزینـــه نظـــارت و آب پاشـــی جهـــت اجـــرای عملیـــات ســـد 

ـــن  ـــاورزی در تامی ـــاد کش ـــته جه ـــال گذش ـــد: در س ـــی کن ـــح م ـــماعیلی تصری ـــرد. اس ـــک ک کم
ـــم  ـــد ه ـــات بی ـــرای قن ـــرد و ب ـــک ک ـــکاب کم ـــات جه ـــذاری قن ـــه گ ـــی و لول ـــال کش ـــه کان هزین
ـــات  ـــی قن ـــث الیروب ـــردم در بح ـــون م ـــد و چ ـــام ش ـــاد انج ـــط جه ـــذاری توس ـــل گ ـــر کپ 56 مت
مشـــکل داشـــتند مبلـــغ 20 میلیـــون تومـــان از اهالـــی جمـــع شـــد. وی ادامـــه مـــی دهـــد: بعـــد 
ـــک  ـــاه ســـال 95 ی ـــه در ســـال گذشـــته اجـــرا شـــد در 30 بهمـــن م ـــد ک ـــات بی از اجـــرای ســـد قن
ـــرای  ـــه اج ـــون هزین ـــرد و چ ـــزش ک ـــا ری ـــیل آس ـــای س ـــی ه ـــر بارندگ ـــر اث ـــد ب ـــات بی ـــته قن پش
ـــد. وی  ـــات مشـــکل دارن ـــی مجـــدد قن ـــه الیروب ـــن هزین ـــد، در تامی ســـد را مـــردم پرداخـــت کردن

خشکسالی چهره روستاهای فورگ و اره فورگ را تغییر داده است

عطـش روسـتائیان 
 مدیر آبفار درمیان خواستار کاهش مصرف شد

سالمت

رفع درد پا

اگـــه مـــدت طوالنـــی ســـرپا بودیـــد یـــا راه رفتیـــد و از ناحیـــه پـــا احســـاس درد 
ـــا  ـــر پ ـــد بعـــد زی ـــخ بزن ـــد ی ـــد و بگذاری ـــر از آب کنی ـــارم بطـــری را پ ـــد، ســـه چه می کنی
ـــرود. ـــا ازبیـــن ب ـــا ســـردی بطـــری، التهـــاب و درد پ ـــا ب قراردهیـــد و غلطتـــش بدهیـــد ت

فواید پوست لیمو

ـــی  ـــت، پوک ـــی، دیاب ـــه قلب ـــی، حمل ـــاری قلب ـــه بیم ـــا ب ـــو از ابت ـــت لیم ـــوردن پوس خ
اســـتخوان، آرتریـــت روماتوئیـــد و رماتیســـم التهابـــی جلوگیـــری مـــی کنـــد و بوکـــردن 

ـــود ! ـــی ش ـــون م ـــار خ ـــش فش ـــث کاه ـــز باع آن نی

ضـــــررهای خواب روز

*ترشحات غیرطبیعی سینوس ها
* بدبویی دهـان 
* بزرگـی طحال

* ضــعف قوای نفسانی
* کندی ذهن و کاهـش حافظه

* بی میلی و بی اشــتهایی
* ورم بدن 

* ضعف قوه هاضمه

زیتـــــون سیاه نخورید

ـــگ از رنـــگ هـــای شـــیمیایی اســـتفاده شـــده  ـــر رن ـــرای تغیی در زیتـــون هـــای ســـیاه ب
ـــرد در  ـــود و ف ـــی ش ـــرد م ـــه ف ـــل کلی ـــادن کام ـــث از کار افت ـــا باع ـــگ ه ـــن رن ـــت. ای اس

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــادی ق ـــرض خطـــرات زی مع

هنگام شکستن المپ کم مصرف چه کنیم

ـــرک  ـــه ت ـــرای 20 دقیق ـــه را ب ـــاز و خان ـــره را ب ـــت پنج ـــرف شکس ـــم مص ـــپ ک ـــر الم اگ
ـــد. کنی

ـــته  ـــر بس ـــاق آن و خط ـــکان استنش ـــوه و ام ـــرطانزای جی ـــود فلزس ـــم وج ـــش ه علت
ـــت. ـــا اس ـــدن رگ ه ش

درمان کوفتگی بدن یا درد عضالت

ـــا  ـــی ی ـــاس کوفتگ ـــر احس ـــت. اگ ـــب اس ـــای عص ـــیاری از رگ ه ـــای بس ـــا انته ـــف پ ک
ـــه  ـــب و ب ـــل ترکی ـــن نارگی ـــا روغ ـــاع را ب ـــن نعن ـــره روغ ـــا ۲قط ـــد ۱ ت ـــات داری درد عض

ـــد. ـــاژ بدهی ـــا ماس ـــف پ ک

شناسایی بیماری دهان و دندان

*آبسه متعدد لثه، تنفس بدبو: دیابت
*التهاب و عقب نشینی لثه: زوال عقل

*التهاب مزمن و دندان شل: بیماری قلبی
*فرسايش دندان و طعم ترشی در دهان: رفاکس معده

عالئم ریزش مو

۲۰ تـــا۳۰ تـــار  مـــو را بیـــن انگشـــت ســـبابه و شســـت بگیریـــد و بـــه آرامـــی امـــا 
ـــان  ـــت ت ـــن انگش ـــو بی ـــار  م ـــتر از ۶ ت ـــر بیش ـــید. اگ ـــب بکش ـــمت عق ـــه س ـــم ب محک

ـــتید. ـــو هس ـــزش م ـــکل ری ـــار مش ـــد دچ مان

رفع درد چشم

ـــه  ـــا ســـرد شـــود  و20 دقیق ـــد ت ـــزر بگذاری ـــی را داخـــل فری ـــرش ضخیـــم ســـیب زمین بـ
ـــد. ـــان بگذاری ـــم هایت روی چش

سیب زمینی حاوی مواد قابض است که درد و خارش را از بین می برد.

گزارش تصویری

بازدید فرماندار از نمایشگاه سالمت و توانمندی های بانوان درمیانی

بازدید رئیس ستاد فوریت های اجتماعی بهزیستی کشور
 از مرکز خدمات اورژانس اجتماعی شهرستان درمیان

دیدارامامان جمعه قهستان و درمیان به همراه رییس محترم اداره تبلیغات 

اسالمی شهرستان با روحانیون مستقردر روستاهای تخته جان،کوشکک وگسک

جلسه ستاد زکات شهرستان درمیان اجرا طرح دست های مهربان

برپایی صندوق جمع آوری کمک های مردمی برای مردم ستمدیده میانمار

 در جلوی مسجد جامع اسدیه توسط جمعیت هالل احمر شهرستان درمیان

روســتای هــدف گردشــگری فــورگ از توابــع شهرســتان درمیــان در شــرق شهرســتان بیرجنــد در فاصلــه 10 کیلومتــری 
ــتای  ــی روس ــای طبیع ــه ه ــا و جاذب ــم اندازه ــراه چش ــه هم ــورگ ب ــهور ف ــی و مش ــه تاریخ ــرار دارد. قلع ــدیه ق ــهر اس ش
مذکــور، آن را در ردیــف روســتاهای پــر رونــق گردشــگری قــرار داده اســت. فــورگ روســتایی در 107 کیلومتــری جنــوب 

شــرقی بیرجنــد در شهرســتان درمیــان واقــع شــده اســت.
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همچنیـــن از حمایـــت هـــای فرمانـــداری و جهـــاد کشـــاورزی در احـــداث ســـد و الیروبـــی قنـــات 
ـــه  ـــاعات اولی ـــتان در س ـــزی شهرس ـــداری مرک ـــور بخش ـــکر از حض ـــن تش ـــرد. وی ضم ـــر ک تقدی
ـــارت  ـــاد خس ـــدام از ایج ـــن اق ـــا ای ـــد: ب ـــی گوی ـــودر م ـــتگاه ل ـــک دس ـــزام ی ـــات و اع ـــزش قن ری
بیشـــتر بـــه قنـــات جلوگیـــری شـــد. وی تصریـــح مـــی کنـــد: مســـاله قنـــات را بـــه ســـتاد بحـــران، 
ـــتیم  ـــه داش ـــن ادارات مراجع ـــه ای ـــا ب ـــم و باره ـــزارش کرده ای ـــداری گ ـــاورزی و فرمان ـــاد کش جه

ـــه اســـت.  ـــاری از محـــل ســـتاد بحـــران اختصـــاص نیافت ـــوز اعتب ـــه هن ـــد ک ـــام کردن ـــا اع ام

در حد یک کلمن در مدرسه آب داریم

مدیـــر و آمـــوزگار دبســـتان انقـــاب روســـتای اره فـــورگ هـــم بـــه مســـاله کـــم آبـــی 
در روســـتا اشـــاره مـــی کنـــد و مـــی گویـــد: 30 ســـال ســـابقه خدمـــت دارم و امســـال 
ـــن  ـــد حس ـــم. محم ـــی کن ـــت م ـــورگ خدم ـــه در اره ف ـــت ک ـــالی اس ـــمین س ـــت و شش بیس
اســـماعیلی کـــه 30 دانـــش آمـــوز پیـــش دبســـتانی و دبســـتانی در ایـــن مدرســـه دارد، 
ادامـــه می دهـــد: از ابتـــدای مهرمـــاه کـــه مدرســـه بـــاز شـــده در دبســـتان آب نداریـــم. 
وی مـــی افزایـــد: در حـــد یـــک کلمـــن آب بـــرای نوشـــیدن دانـــش آمـــوزان داریـــم و 
دانش آمـــوزان بـــرای رفتـــن بـــه ســـرویس بهداشـــتی مشـــکل دارنـــد. وی اعـــام مـــی 
ـــی  ـــت ول ـــوده اس ـــاعت ب ـــک س ـــا ی ـــم ت ـــدود نی ـــی آب ح ـــته قطع ـــالهای گذش ـــد: در س کن
ـــد.  ـــه آب در دبســـتان بیای ـــد 5 دقیق ـــه شـــاید در ح ـــده ک ـــش آم ـــت پی ـــن وضعی امســـال ای

فشار کم آب در روستای اره فورگ 

ـــی  ـــد: مشـــکل اصل ـــا درمیـــان امـــروز مـــی گوی ـــار روســـتای اره فـــورگ هـــم در گفتگـــو ب دهی
ـــاعت آب  ـــک س ـــانی روزی ی ـــع آبرس ـــک منب ـــود ی ـــا وج ـــه ب ـــت ک ـــتن آب اس ـــتا نداش روس
ـــی  ـــم نم ـــار ک ـــل فش ـــه دلی ـــتا ب ـــت روس ـــاال دس ـــای ب ـــه ه ـــی از خان ـــه برخ ـــم و آب ب داری
رســـد. چکـــی مشـــکل دیگـــر روســـتا را نبـــود خانـــه بهداشـــت در اره فـــو رگ اعـــام مـــی کنـــد 
ـــورگ مراجعـــه  ـــه بهداشـــت روســـتای ف ـــه خان ـــرای درمـــان ب ـــد: مـــردم روســـتا ب و مـــی افزای
ـــد برایشـــان مشـــکل اســـت. ـــت و آم ـــه رف ـــل نداشـــتن وســـیله نقلی ـــه دلی ـــه ب ـــد ک مـــی کنن
ـــه  ـــی رود ک ـــورگ م ـــت ف ـــه بهداش ـــه خان ـــاعت 30 : 11 ب ـــر س ـــد: دکت ـــی ده ـــه م وی ادام
ـــی  ـــادی ســـپری م ـــان زی ـــد زم ـــی گردن ـــد و برم ـــی رون ـــه آنجـــا م ـــورگ ب ـــردم اره ف ـــی م وقت
ـــغل  ـــم. وی ش ـــتا داری ـــاه در روس ـــار در م ـــک ب ـــیار را ی ـــر س ـــور دکت ـــت حض ـــود و درخواس ش
ـــه  ـــن منطق ـــه ای ـــوط ب ـــع مرب ـــد: مرات ـــی گوی ـــد و م ـــام می کن ـــداری اع ـــردم را دام ـــر م اکث
ـــه  ـــی ک ـــده شـــده و مردم ـــداران چران ـــوع اســـت توســـط برخـــی دام ـــرا ممن ـــه چ ـــی ک در زمان

ـــد.  ـــئوالن دارن ـــوی مس ـــارت از س ـــع نظ ـــد توق ـــی کنن ـــت م ـــع را پرداخ ـــه مرت هزین
ـــتا  ـــات روس ـــدن قن ـــک ش ـــی و خش ـــی در پ ـــای پ ـــالی ه ـــود خشکس ـــه وج ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــای  ــئوالن تقاضـ ــده و از مسـ ــکل شـ ــار مشـ ــردم دچـ ــاورزی مـ ــد: کشـ ــه می دهـ ادامـ

الیروبـــی قنـــات و اختصـــاص بودجـــه بـــرای بازســـازی قنـــات داریـــم. 

وضعیت نامساعد آبرسانی طی 2 سال اخیر 

ــاژ آب  ــا پمپـ ــد: روزهـ ــی گویـ ــم مـ ــورگ هـ ــتای اره فـ ــامی روسـ ــورای اسـ رئیـــس شـ
ـــورگ و  ـــمت ف ـــه س ـــا ب ـــب ه ـــت و ش ـــرو اس ـــتای س ـــمت روس ـــه س ـــانی ب ـــع آبرس مجتم
ـــن  ـــتا ممک ـــت روس ـــاال دس ـــازل ب ـــد: من ـــی افزای ـــی م ـــد چک ـــد. احم ـــی باش ـــورگ م اره ف
ـــاال  ـــه ب ـــم در محل ـــتا ه ـــتان روس ـــند و دبس ـــته باش ـــاعت آب داش ـــک س ـــب ی ـــت در ش اس
ـــت  ـــن دس ـــازل پایی ـــی من ـــد ول ـــا آب ندارن ـــوزان در روز اص ـــش آم ـــرار دارد و دان ـــت ق دس
ـــود.  ـــی ش ـــن نم ـــم روش ـــن ه ـــه آبگرمک ـــدی ک ـــد در ح ـــار دارن ـــم فش ـــاعت آب ک ـــا 7 س 6 ت
ـــرای  ـــد: ب ـــد و مـــی گوی ـــه 2 ســـال گذشـــته مـــی دان ـــوط ب وی وضعیـــت نامســـاعد آب را مرب
ـــورگ  ـــانی اره ف ـــع آبرس ـــه از مجتم ـــورگ ک ـــداری اره ف ـــور 5 مرغ ـــانی کنت ـــع مشـــکل آبرس رف
ـــان  ـــورد نیازش ـــدند آب م ـــف ش ـــا موظ ـــداری ه ـــد و مرغ ـــدا کردن ـــد را ج ـــتفاده می کردن اس

ـــی بازهـــم مشـــکل آبرســـانی روســـتا حـــل نشـــد.  ـــد ول ـــن کنن ـــر تامی ـــق تانک را از طری
وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکل قنـــات روســـتا هـــم مـــی گویـــد: در ســـال 93 بـــرای لولـــه 
گـــذاری قنـــات روســـتا بـــرای آبرســـانی بـــه باغـــات بـــا جهـــاد گفتگـــو کردیـــم ولـــی 

اقدامـــی نشـــده اســـت. 
ـــدای  ـــاه ابت ـــتند و 6 م ـــدار هس ـــتائیان دام ـــر روس ـــورگ اکث ـــد: در اره ف ـــی کن ـــه م وی اضاف
ســـال فصـــل قـــرق هســـت و در 3 مـــاه پاییـــز منطقـــه بـــرای چـــرای دام هـــای مـــا آزاد 

ـــود. ـــی ش م
وی بـــا اشـــاره بـــه ایجـــاد محلـــه دامـــداری اســـدیه مـــی گویـــد: دامـــداران اره فـــورگ 
ـــل  ـــورگ در فص ـــع اره ف ـــدیه از مرات ـــه اس ـــداران محل ـــی دام ـــرا برخ ـــه چ ـــد ک ـــراض دارن اعت
ـــرای  ـــرای چ ـــزی ب ـــر چی ـــود دیگ ـــع آزاد می ش ـــه مرت ـــی ک ـــد و زمان ـــی کنن ـــرق اســـتفاده م ق

ـــی  ـــت م ـــوارض را پرداخ ـــول ع ـــورگ پ ـــداران اره ف ـــه دام ـــی ک ـــت در حال ـــان نیس دام هایش
ـــد.  کنن

ـــر  ـــارت ب ـــیدگی و نظ ـــتار رس ـــی خواس ـــئوالن متول ـــی و مس ـــع طبیع ـــه از مناب وی در ادام
ـــماری  ـــاس سرش ـــتا را براس ـــت روس ـــار جمعی ـــی آم ـــود. چک ـــی ش ـــرق م ـــل ق ـــع در فص مرات
ـــم  ـــه ک ـــه ب ـــا توج ـــد: ب ـــد و می گوی ـــی کن ـــام م ـــت اع ـــوار جمعی ـــداد 57 خان ـــال 95 تع س

ـــود دارد.  ـــت وج ـــش جمعی ـــرت و کاه ـــال مهاج ـــی احتم آب

برخورد با متخلفین و ورود غیر مجاز به مراتع

 در فصل قرق 

ـــا درمیـــان  ـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری درمیـــان در گفتگـــو ب ـــه رئیـــس اداره مناب در ایـــن زمین
ـــرار  ـــورگ ق ـــورگ و اره ف ـــع ف ـــارج از مرت ـــدیه در خ ـــداری اس ـــه دام ـــد: محل ـــی گوی ـــروز م ام
ـــت  ـــاد تح ـــتای دفت آب ـــرق روس ـــرح ق ـــد: در ط ـــی ده ـــه م ـــی زاده ادام ـــدی حاج دارد. مه
ـــی  ـــه آزاد م ـــی ک ـــاله زمان ـــر س ـــت و ه ـــرق هس ـــگل ق ـــمتی از جن ـــاد قس ـــت آب ـــوان دف عن
ـــر  ـــد: ه ـــی افزای ـــدارد. وی م ـــود ن ـــا وج ـــدام از دامداری ه ـــچ ک ـــرای هی ـــی ب شـــود محدودیت
ـــه  ـــا مجـــوز هســـت و پروان ـــگل شـــوند ب ـــرق وارد جن ـــه در زمـــان ق ـــدام از دامـــداری هـــا ک ک
چـــرای موقـــت بـــه محلـــه دامـــداری اســـدیه داده شـــده اســـت. وی البتـــه بـــه برخـــی 
ورودهـــای غیـــر مجـــاز در فصـــل قـــرق اشـــاره مـــی کنـــد و مـــی گویـــد: در ایـــن مـــوارد 
ـــون  ـــا 8 میلی ـــر ت ـــک نف ـــه ی ـــی ارســـال شـــده اســـت ک ـــه مراجـــع قضای ـــده تشـــکیل و ب پرون
ـــت  ـــگان حفاظ ـــای ی ـــت ه ـــه مراقب ـــد. وی ب ـــه ش ـــت جریم ـــدوق دول ـــق صن ـــان در ح توم
ـــف  ـــع طبیعـــی امســـال 3 مـــورد تخل ـــژه مناب اشـــاره نمـــود و ادامـــه مـــی دهـــد: پاســـگاه وی
ـــع  ـــه مراج ـــا را ب ـــده آنه ـــایی و پرون ـــده را شناس ـــرق ش ـــه ق ـــه منطق ـــاز دام ب ـــر مج ورود غی

ـــت.  ـــده اس ـــورد ش ـــه برخ ـــرد ک ـــی ک ـــی معرف قضای

اعمال تنظیمات براساس سرانه مصرف آب هر روستا 

ـــگار  ـــه ســـواالت خبرن مدیـــر آب و فاضـــاب روســـتایی شهرســـتان درمیـــان هـــم در پاســـخ ب
مـــا در خصـــوص وضعیـــت آبرســـانی بـــه روســـتاها مـــی گویـــد: در مـــاه رمضـــان امســـال بـــه 
ـــداری  ـــل فرمان ـــردم در مقاب ـــع م ـــات و تجم ـــاهد اعتراض ـــود آب ش ـــکات کمب ـــل مش دلی
بودیـــم. راســـتین راســـتکار ادامـــه می دهـــد: حـــدود 9 روز در مـــاه رمضـــان در محـــل 3 
ـــا حضـــور  روســـتای ســـرو، فـــورگ و اره فـــورگ حضـــور یافتیـــم و جهـــت حـــل مشـــکل آب ب
ـــداری جلســـه  ـــده فرمان ـــی، اعضـــای شـــوراها و نماین ـــات امنیت ـــی، اطاع ـــای انتظام نیروه
ـــرانه  ـــنج آب، س ـــی س ـــتگاه دب ـــا دس ـــروژه ب ـــل پ ـــی در مح ـــورت میدان ـــه ص ـــتیم و ب داش
ـــم و تقســـیمات براســـاس دســـتگاه تنظیـــم شـــد  مصـــرف آب هـــر روســـتا را محاســـبه کردی
و شـــیرآالت مجتمـــع براســـاس همـــان تنظیمـــات پلمـــپ شـــد.وی تاکیـــد مـــی کنـــد: 

ـــت.  ـــرده اس ـــتکاری نک ـــتگاه را دس ـــات دس ـــی تنظیم ـــون کس تاکن
ـــی  ـــه کش ـــت و لول ـــزل هس ـــاغ من ـــورت ب ـــه ص ـــتایی  ب ـــازل روس ـــر من ـــد: اکث ـــی گوی وی م
ـــه  ـــه منطق ـــات ب ـــای تعطی ـــم در روزه ـــیار ه ـــر س ـــر تانک ـــال حاض ـــد و در ح ـــی باش آب م
ارســـال مـــی شـــود. وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مخـــزن آب روســـتای اره فـــورگ در بـــاال 
ـــورگ  ـــتای ف ـــه روس ـــد: ب ـــی افزای ـــت، م ـــردم نیس ـــاز م ـــوی نی ـــه و جوابگ ـــرار گرفت ـــت ق دس

ـــش از  ـــاز بی ـــورت نی ـــم در ص ـــورگ ه ـــتای اره ف ـــه روس ـــده و ب ـــال ش ـــر ارس ـــه 2 تانک روزان
ـــود. ـــی ش ـــال م ـــر ارس ـــل تانک ـــام تعطی ـــژه ای ـــه وی ـــد ب ح

وی همچنیـــن از تقویـــت پمـــپ چـــاه مجتمـــع طـــی 2 مـــاه گذشـــته خبـــر مـــی دهـــد 
و تصریـــح کـــرد: بـــا ایـــن حـــال مجتمـــع جوابگـــو نیســـت و شـــرکت آب منطقـــه ای 
عملیـــات اجرایـــی ســـاخت مجتمـــع آبرســـانی خونیـــک چهارتنـــگ )درمیـــان( ویـــژه 4 
روســـتای درمیـــان، ســـرو، فـــورگ و اره فـــورگ را آغـــاز کـــرده کـــه پـــس از پایـــان اجـــرا 

تحویـــل آبفـــار خواهدشـــد. 

موارد مصرف غیرمجاز گزارش  شود 

ــد  ــوراها بایـ ــاران و شـ ــد: دهیـ ــد می کنـ ــده و تاکیـ ــرف شـ ــتار کاهـــش مصـ وی خواسـ
مـــوارد مصـــرف غیرمجـــاز را گـــزارش دهنـــد و بایـــد فرهنـــگ ســـازی شـــود تـــا میـــزان 

مصـــرف کمتـــر شـــود. 
ـــد:  ـــی گوی ـــد و م ـــی ده ـــر م ـــع آن خب ـــاز و قط ـــر مج ـــرف غی ـــورد مص ـــایی 4 م وی از شناس

ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــانی قط ـــع آبرس ـــم از مجتب ـــورگ ه ـــداری اره ف ـــور 8 مرغ کنت

خشکسالی چهره روستاهای فورگ و اره فورگ را تغییر داده است

عطـش روسـتائیان 
 مدیر آبفار درمیان خواستار کاهش مصرف شد

مجازات شکار غیرمجاز حیوانات چیست؟
ـــدون  ـــد و ب ـــه عم ـــر کـــس ب ـــان شـــده اســـت ه ـــون مجـــازات اســـامی بی ـــاده ۶۷۹ قان درم
ـــا  ـــکار آن ه ـــه ش ـــی ک ـــا حیوانات ـــری ی ـــه دیگ ـــق ب ـــت متعل ـــال گوش ـــوان ح ـــرورت حی ض
ـــص  ـــا ناق ـــف ی ـــا تل ـــموم ی ـــا مس ـــد ی ـــد را بکش ـــده باش ـــام ش ـــوع اع ـــت ممن ـــط دول توس
ـــون  ـــک میلی ـــدی از ی ـــزای نق ـــا ج ـــاه ی ـــش م ـــا ش ـــک روز ت ـــود و ی ـــس از ن ـــه حب ـــد ب کن

ـــود. ـــوم می ش ـــال محک ـــون ری ـــه میلی ـــا س ـــال ت ـــزار ری ـــد ه وپانص
همچنیـــن در مـــاده ۶۸۰ قانـــون مجـــازات اســـامی ذکـــر شـــده اســـت هـــر کســـی بـــر 
خـــاف مقـــررات و بـــدون مجـــوز قانونـــی اقـــدام بـــه شـــکار یـــا صیـــد حیوانـــات و 
جانـــوران وحشـــی حفاظـــت شـــده نمایـــد بـــه حبـــس از ســـه مـــاه تـــا ســـه ســـال و 
ـــوم  ـــال محک ـــون ری ـــده میلی ـــا هج ـــال ت ـــون ری ـــم میلی ـــک و نی ـــدی از ی ـــزای نق ـــا ج ی

خواهـــد شـــد.

قانون

فریب آگهی های جعلی  زیارت عتبات عالیات را نخورید

*بایـــد توجـــه داشـــت راه انـــدازی ســـایت های جعلـــی و تقلبـــی یکـــی از مهم تریـــن 
شـــگردهای مجرمانـــه ای اســـت کـــه در ایـــام مناســـبتی صـــورت می گیـــرد.

*بایـــد دانســـت مجرمـــان بـــا طراحـــی ســـایت های شـــبیه ســـایت های اصلـــی کـــه 
درگاه هـــای بانکـــی جعلـــی دارد اقـــدام بـــه ســـرقت اطاعـــات کارت بانکـــی کاربـــران 

می کننـــد.
*بنابرایـــن کاربـــران در هنـــگام خریـــد حتمـــا بـــه ســـایت اصلـــی وارد شـــوند و بـــرای 
ـــر  ـــو و… بهت ـــا یاه ـــوگل ی ـــل گ ـــتجو مث ـــای جس ـــتجو در موتوره ـــای جس ـــه ج ـــن کار ب ای
اســـت خـــود آدرس ســـایت را در آدرس بـــار صفحـــه اینترنتـــی وارد کننـــد  و حتمـــا از 

ســـایت هایی خریـــد کننـــد کـــه نمـــاد اعتمـــاد الکترونیـــک دارد.
*همچنیـــن در خصـــوص آگهی هـــا و پیامک هایـــی کـــه بـــه نظـــر جـــذاب و خـــارج از 

ـــید،  ـــیار باش ـــت هوش ـــارت اس ـــج و زی ـــازمان ح ـــن س قوانی
*بهتـــر اســـت جهـــت ثبـــت نـــام بـــه دفاتـــر مجـــاز و مـــورد تاییـــد ســـازمان حـــج و 
ـــر مســـئول  ـــراد غی ـــه اف ـــه  را ب ـــل گذرنام ـــی از قبی ـــدارک هویت ـــوده و م ـــه نم ـــارت مراجع زی
واگـــذار ننماییـــد و یـــا اســـکن آن را بـــه ســـایت های فاقـــد نـــکات امنیتـــی و ناامـــن 

ـــد. ـــال نکنی ارس
ـــود  ـــتان خ ـــاز در اس ـــر مج ـــت دفات ـــاع از لیس ـــت  اط ـــد جه ـــز می توانن ـــهروندان عزی *ش

ـــد. ـــوع نماین ـــارت  رج ـــج و زی ـــازمان ح ـــمی س ـــایت رس ـــه س ب
ـــق ســـایت  ـــوارد مشـــکوک آن را از طری ـــا مشـــاهده م *شـــهروندان در صـــورت مواجـــه و ی
ـــان  ـــا در می ـــا م ـــی ب ـــای پلیس ـــت ه ـــش فوری ـــه آدرس Cyberpolice.ir بخ ـــا ب ـــس فت پلی

ـــد. بگذارن

هشدار

حکم شرایط صحت قرض چیست؟
شـــرایط صحـــت قـــرض: قـــرض گیرنـــده و قـــرض دهنـــده هـــر دو بایـــد شـــرایط 
ـــه عـــاوه محجـــور  ـــار را داشـــته باشـــند و ب ـــوغ، عقـــل، قصـــد و اختی متعاقدیـــن، یعنـــی بل

نباشـــند. )ممنوع  التصـــرف( 
ـــن  ـــذا قـــرض دادن دی ـــک باشـــد. ل ـــل تمل ـــزی باشـــد کـــه قاب ـــا چی *مـــال قـــرض، عیـــن، ی

و منفعـــت باطـــل اســـت.
ـــت  ـــه ملکی ـــک و ب ـــت تمل ـــون قابلی ـــت؛ چ ـــرض دادن نیس ـــل ق ـــز قاب ـــوک نی ـــراب و خ  ش
ـــد. ـــوک نمی  دان ـــا خ ـــراب ی ـــک ش ـــی را مال ـــدس کس ع مق ـــر ـــی ش ـــدارد؛ یعن ـــدن را ن در آم

*مـــال قـــرض مشـــخص باشـــد. بنابرایـــن قـــرض دادن چیـــزی کـــه مبهـــم اســـت، صحیـــح 
ـــه،  وزن و عـــدد، مشـــخص باشـــد. نیســـت. همچنیـــن مقـــدار قـــرض بایـــد از نظـــر پیمان

*تحویـــل دادن و تحویـــل گرفتـــن مـــال قـــرض الزم اســـت و صـــرف گفت گـــو کافـــی 
نیســـت. ولـــی نیـــاز نیســـت کـــه در مـــال قـــرض تصـــرف کنـــد.

*قرض دادن یک امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.

نکته حقوقی

آموزش جلوگیری از هک تلگرام
*هک تلگرام کمتر از 10 ثانیه زمان میبره!!!

تصـــور کنیـــد در منـــزل یـــا محـــل کارتـــان نشســـته اید کـــه یـــک پیـــام، حـــاوی یـــک 
ـــک  ـــراه موش ـــه هم ـــمانی ب ـــی آس ـــوی آب ـــان لوگ ـــا هم ـــرام ب ـــرکت تلگ ـــی از ش ـــد 5 رقم ک
ــر  ــوی دیگـ ــک گفتگـ ــار در یـ ــن بـ ــه ایـ ــد. بافاصلـ ــت می کنیـ ــفید دریافـ ــذی سـ کاغـ
بـــاز هـــم از طـــرف تلگـــرام و بـــاز هـــم بـــا همـــان لوگـــوی آبـــی آســـمانی بـــه همـــراه 
موشـــک کاغـــذی ســـفید رنـــگ، پیامـــی بـــه زبـــان فارســـی و شـــاید هـــم انگلیســـی 
ـــت  ـــد دریاف ـــما نیازمن ـــماره ش ـــد ش ـــرای تایی ـــرام ب ـــرکت تلگ ـــه “ش ـــون ک ـــن مضم ـــا ای ب
کـــد ارســـالی می باشـــد و در صورتـــی کـــه کـــد ارســـال نشـــود، شـــماره شـــما از ســـرور 
ـــه  ـــن ک ـــور ای ـــا تص ـــم ب ـــما ه ـــد و ش ـــتتان می رس ـــه دس ـــد” ب ـــد ش ـــذف خواه ـــرام ح تلگ
پیـــام از طـــرف تلگـــرام ارســـال شـــده اســـت، کـــد را بـــرای هکـــر محتـــرم فرســـتاده و 
ـــن  ـــد. و از ای ـــه می دهی ـــر هدی ـــاب هک ـــه جن ـــود را ب ـــخصی خ ـــاب ش ـــه حس ـــی ب دسترس
جـــا داســـتان رنـــگ دیگـــری بـــه خـــود می گیـــرد، ارســـال پیام هـــای نـــا مربـــوط بـــه 
دوســـتان، آشـــنایان و دیگـــر افـــراد و تشـــکیل گروه هـــای غیـــر اخاقـــی و یـــا حتـــی 
ســـوء اســـتفاده های مالـــی و… یکـــی از چندیـــن و چنـــد پیامـــد ناگـــوار ایـــن اتفـــاق 

ــد. ــوم می باشـ شـ
اتفاقاتی که میتواند برای شما رخ دهد:

*اتفـــاق اول:هکـــر تلگـــرام، بـــه صـــورت خامـــوش و نامحســـوس وارد تلگـــرام شـــما 
شـــده و از طـــرف شـــما بـــا دوســـتان یـــا آشـــنایانتان صحبـــت می کنـــد و بـــه ســـرعت 

گفتگوهـــا را پـــاک کـــرده و ردی از خـــود بجـــا نمی گـــذارد. 
در ایـــن مواقـــع شـــما بـــا دیـــدن عبـــارت You are Typing… در لیســـت گفتگوهـــای 
ـــت   ـــی بایس ـــما م ـــت ش ـــن حال ـــه در ای ـــوید. ک ـــاق ش ـــن اتف ـــه ای ـــد متوج ـــرام می توانی تلگ

ـــیر: ـــه مس ب
Setting > Privacy and Security > Activee Sessions

ـــرام در  ـــه تلگ ـــا برنام ـــد ت ـــس کنی ـــه Terminate all Other Sessions را لم ـــد و گزین بروی
ـــه  ـــان دسترســـی ب تمـــام دســـتگاه هـــای دیگـــر Log Out شـــود و دیگـــر کســـی بجـــز خودت

ـــرام شـــما نداشـــته باشـــد. تلگ
ــرد دارای  ــا فـ ــرام و یـ ــده تلگـ ــک کننـ ــه هـ ــت کـ ــن اسـ ــاق دوم ایـ ــاق دوم: اتفـ *اتفـ
ـــد و  ـــته باش ـــان Pass Code گذاش ـــا هم ـــی ی ـــد امنیت ـــما ک ـــرام ش ـــرای تلگ ـــی ب دسترس
ـــد و شـــما  ـــرام محـــدود می کن ـــه تلگ ـــه دسترســـی شـــما را ب ـــر اســـت ک ـــن هک ـــار ای ـــن ب ای

هنـــگام بـــاز کـــردن برنامـــه تلگـــرام بـــا ایـــن صحنـــه مواجـــه می شـــوید. 
توصیه های مهم:

*هیـــچ گاه کدهـــای تاییـــدی کـــه از طـــرف تلگـــرام یـــا هـــر برنامـــه دیگـــری برایتـــان 
ـــن  ـــد چـــون ای ـــان هـــم  نگذاری ـــی نزدیکانت ـــچ کـــس حت ـــار هی ارســـال می شـــود را در اختی

کدهـــای تاییـــد، کلیـــد راهیابـــی بـــه حریـــم خصوصـــی شـــما می باشـــند.
*اگـــر تـــا االن قابلیـــت تاییـــد دو مرحلـــه ای یـــا همـــان Tow-Step Verification در 
ـــا ورود  ـــد ت ـــام دهی ـــازی را انج ـــن فعالس ـــر ای ـــه زودت ـــد، هرچ ـــال نکرده ای ـــرام را فع تلگ
بـــه حســـاب تلگـــرام شـــما بـــه صـــورت دو مرحلـــه ای و بـــا تاییـــد خودتـــان صـــورت 

بپذیـــرد.
 Screen Shot ــک ــه یـ ــل Terminate all Sessions از صفحـ ــام عمـ ــگام انجـ *در هنـ
ـــر  ـــای دیگ ـــی آدرس ه ـــاز، آی پ ـــورت نی ـــه در ص ـــد ک ـــه” بگیری ـــس از صفح ـــان “عک ـــا هم ی

افـــرادی  کـــه وارد حســـاب تلگـــرام شـــما شـــده اند را در اختیـــار داشـــته باشـــید.
*در صـــورت افتـــادن بـــه دام هـــک کننـــدگان تلگـــرام ایـــن موضـــوع را بـــه مقامـــات 
ــر شـــدن ایـــن فریبـــکاری و  ــا از همـــه گیـ ــد تـ ــا اطـــاع دهیـ قضایـــی و پلیـــس فتـ

سوءاســـتفاده هـــای غیـــر اخاقـــی در جامعـــه جلوگیـــری شـــود.

آموزشی

با حضور بشیری زاده  فرماندار درمیان جشنواره غذای سالم به مناسبت  روز جهانی غذا و هفته سالمت بانوان ایرانیغبارروبی مزار شهدای قهستان
 در محل کتابخانه عمومی استاد احمدی بیرجندی شهر اسدیه برگزار شد.

روســتای هــدف گردشــگری فــورگ از توابــع شهرســتان درمیــان در شــرق شهرســتان بیرجنــد در فاصلــه 10 کیلومتــری 
ــتای  ــی روس ــای طبیع ــه ه ــا و جاذب ــم اندازه ــراه چش ــه هم ــورگ ب ــهور ف ــی و مش ــه تاریخ ــرار دارد. قلع ــدیه ق ــهر اس ش
مذکــور، آن را در ردیــف روســتاهای پــر رونــق گردشــگری قــرار داده اســت. فــورگ روســتایی در 107 کیلومتــری جنــوب 

شــرقی بیرجنــد در شهرســتان درمیــان واقــع شــده اســت.



درمیان امروز - خانزاد
ــال  ــده در سـ ــذب شـ ــس جـ ــق التدریـ ــای حـ ــازی  نیروهـ ــه توانمندسـ جلسـ
ــزار  ــالن کنفرانـــس  آمـــوزش و پـــرورش درمیـــان برگـ تحصیلـــی 97-96 در سـ
شـــد. مدیرآمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان در ایـــن جلســـه بـــا اشـــاره 
ـــمرد و  ـــول برش ـــای تح ـــرورش را مبن ـــوزش وپ ـــت، آم ـــم و تربی ـــش تعلی ـــه نق ب
کار در مجموعـــه آمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان را مصـــداق خدمـــت 
ــت گام  ــس خواسـ ــق التدریـ ــان حـ ــت و از معلمـ ــه دانسـ ــه و صادقانـ خالصانـ
هـــای اول در تدریـــس شـــان را محکـــم بردارنـــد و نســـبت بـــه  بـــروز کـــردن 
ـــر  ـــر ب ـــران ف ـــدام نمایند.مه ـــود اق ـــه ای خ ـــی و حرف ـــغلی – تخصص ـــات ش اطالع
ضـــرورت ارتقـــای منزلـــت و جایـــگاه علمـــی، اجتماعـــی و فرهنگـــی معلمـــان 
ـــر  ـــن عنص ـــوه و موثرتری ـــوان اس ـــه عن ـــم ب ـــت: معل ـــرد و گف ـــاره ک ـــه اش در جامع
در نظـــام تعلیـــم و تربیـــت، نقـــش بـــی بدیـــل در ارتقـــای کیفیـــت آمـــوزش و 
پـــرورش ایفـــا مـــی کند.دبیـــر شـــورای آمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان  
ـــورت  ـــه ص ـــا و ب ـــرمایه ه ـــن س ـــا ارزش تری ـــوزان ب ـــش آم ـــه دان ـــان اینک ـــا بی ب
ــه  ــی بـ ــت بخشـ ــرد: کیفیـ ــان کـ ــر نشـ ــتند، خاطـ ــا هسـ ــار مـ ــت در اختیـ امانـ
فعالیـــت هـــای آموزشـــی و پرورشـــی را فرامـــوش نکنیـــم وکیفیـــت بخشـــی 
بـــه بعـــد پرورشـــی را بایـــد ســـرلوحه همـــه برنامـــه هـــا قـــرار دهیـــم.وی بـــا 
ـــراد  ـــرای اف ـــت ب ـــذت و زین ـــدرت، ل ـــب ق ـــردن موج ـــه ک ـــه مطالع ـــن ک ـــان ای بی
اســـت، خاطـــر نشـــان کـــرد: وجـــود معلمـــان توانمنـــد در کالس هـــای درس 
نقـــش مهمـــی در شـــکوفایی اســـتعداد دانـــش آمـــوزان و موفقیـــت آنهـــا در 

تمـــام ســـطوح تحصیلـــی دارد.

آبرسانی به 12 روستای شهرستان درمیان آغاز شد

مدیـــر آب و فاضـــالب روســـتایی درمیـــان گفـــت: آبرســـانی بـــه 12 روســـتای 
ایـــن شهرســـتان بـــا اعتبـــار 70 میلیـــارد ریـــال از محـــل مجتمـــع کالتـــه مـــال 
ـــرای  ـــرای اج ـــزود: ب ـــا اف ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــتکار در گف ـــتین راس ـــد. راس ـــاز ش آغ
ـــرارداد  ـــروژه ق ـــکار پ ـــا پیمان ـــتاها ب ـــن روس ـــه ای ـــال آب ب ـــط انتق ـــر خ 70 کیلومت
ــان، آنیـــک،  ــتاهای گیـــت، نگینـ ــه روسـ ــانی بـ ــده اســـت.وی آبرسـ ــا شـ امضـ
نوغـــاب آنیـــک، نخـــاب، مهدیـــه، خورشـــیدان، کماچـــی، آویشـــک، ســـیرجان، 
مهـــدی آبـــاد را از جملـــه ایـــن روســـتاها ذکـــر کـــرد.وی بـــا بیـــان اینکـــه در 
ـــن روســـتاها  ـــه ای ـــرای آبرســـانی ب ـــی ب ـــدوق توســـعه مل ـــه اول از محـــل صن مرحل
چهـــار میلیـــارد ریـــال اعتبـــار اختصـــاص یافتـــه اســـت، اظهـــار کـــرد: بقیـــه 
ـــود. ـــی ش ـــن م ـــه تامی ـــناد خزان ـــل اس ـــتا از مح ـــن روس ـــه ای ـــانی ب ـــار آبرس اعتب

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از محـــل مجتمـــع کالتـــه مـــال شهرســـتان تاکنـــون 
ـــه  ـــتای تخت ـــه 6 روس ـــانی ب ـــت: آبرس ـــت، گف ـــده اس ـــانی ش ـــتا آبرس ـــه 31 روس ب
جـــان، ســـراب، خونیکســـار، نوقنـــد، بیدســـک و مننـــد بـــا پیشـــرفت فیزیکـــی 

بـــاالی 80 درصـــد در حـــال اجراســـت.

ذخیره قطعی 318 میلیون تن انواع
 مواد معدنی در شهرستان درمیان

ــال  ــت: در حـ ــان گفـ ــارت درمیـ ــدن و تجـ ــت، معـ ــی صنعـ ــئول نمایندگـ مسـ
حاضـــر ذخیـــره قطعـــی معـــادن ایـــن شهرســـتان 318 میلیـــون و 943 هـــزار 
ـــون  ـــزود: تاکن ـــا، اف ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف ـــدی صادق ـــت. ه ـــن اس و 150 ت
22 پروانـــه بهره  بـــرداری انـــواع مـــواد معدنـــی در شهرســـتان صـــادر شـــده کـــه 
ـــود. ـــی ش ـــتخراج م ـــادن اس ـــی از مع ـــاده معدن ـــن م ـــزار و 747 ت ـــاالنه 639 ه س

وی بـــا بیـــان اینکـــه هـــم اکنـــون 236 نفـــر در معـــادن شهرســـتان فعالیـــت 
دارنـــد، گفـــت: تاکنـــون در معـــادن درمیـــان 80 میلیـــون و 367 هـــزار ریـــال 
ــی  ــره معدنـ ــترین ذخیـ ــرد: بیشـ ــان کـ ــت.وی بیـ ــده اسـ ــذاری شـ ــرمایه گـ سـ
ــه  ــد کارخانـ ــه تولیـ ــاده اولیـ ــه مـ ــارن اســـت کـ ــی مـ ــاده معدنـ ــتان مـ شهرسـ
ـــن،  ـــامل تراورت ـــی ش ـــاده معدن ـــون 11 م ـــرد: تاکن ـــوان ک ـــت. وی عن ـــیمان اس س
گرانیـــت، آهـــک، بنتونیـــت، مـــارن، کرومیـــت و مرمریـــت در شهرســـتان 

شناســـایی شـــده اســـت.

طرح دست های مهربان خرب

درشهرستان درمیان

 اجرا شد

درمیان امروز – فیروزی راد
ــان  ــر خراسـ ــالل احمـ ــت هـ ــل جمعیـ مدیرعامـ
جنوبـــی در جشـــنواره دســـتاهای مهربـــان در 
شهرســـتان درمیـــان گفـــت: بـــه مناســـبت 
ـــج  ـــتای تروی ـــودک و در راس ـــه ک ـــیدن هفت فرارس
فرهنـــگ مهـــرورزی در بیـــن کـــودکان و آگاه 
ــر  ــار بشـ ــن رفتـ ــرد ایـ ــه از رویکـ ــازی جامعـ سـ
ـــتهای  ـــی دس ـــرح مل ـــویمن دوره ط ـــتانه ،س دوس

ـــطح  ـــور در س ـــر کش ـــا سراس ـــان ب ـــان همزم مهرب
اســـتان خراســـان جنوبـــی برگـــزار مـــی شـــود.

جـــواد خامســـان ایـــن طـــرح را یکـــی از مهـــم 
ــه کـــودک دانســـت  ــه هـــای هفتـ تریـــن برنامـ
ــاید در  ــرح شـ ــن طـ ــرد: ایـ ــان کـ ــر نشـ و خاطـ
ـــودکان  ـــد،اما ک ـــاده باش ـــرح س ـــک ط ـــگاه اول ی ن
ــه  ــود کـ ــای خـ ــازی هـ ــباب بـ ــه اسـ ــا هدیـ بـ
ــی  ــن دارایـ ــت از مهمتریـ ــا اسـ ــتگی آنهـ دلبسـ

ـــد  ـــی گذرن ـــر م ـــودک دیگ ـــع ک ـــه نف ـــود ب ـــای خ ه
بـــه ایـــن ترتیـــب کمـــک بـــه همنـــوع را  کـــه 
ـــالل  ـــای ه ـــت ه ـــی فعالی ـــداف اصل ـــی از اه یک

احمـــر اســـت را مـــی آموزنـــد. 
وی افـــزود: در ایـــن طـــرح نـــه تنهـــا کـــودکان 
کـــه اســـباب بـــازی هـــای و کتـــاب هـــای 
ـــالل  ـــان ه ـــای جوان ـــادر ه ـــه چ ـــودرا ب ـــالم خ س
احمر،مهدکـــودک هـــا ومراکـــز غنچـــه هـــای 

ـــردم  ـــوم م ـــه عم ـــد بلک ـــی دهن ـــل م ـــالل تحوی ه
میتواننـــد بـــا اهـــدای هـــر آنچـــه بـــرای یـــک 
کـــودک الزم اســـت در ایـــن امـــر انســـان دوســـتانه 
ـــای  ـــه هدای ـــر اســـت ک ـــه ذک ســـهیم شـــوند الزم ب
ـــب  ـــای مناس ـــته بنده ـــا بس ـــده ب ـــع آوری ش جم
ــوردار در قالـــب کاروان  ــر برخـ ــق کمتـ ــه مناطـ بـ
نیکـــوکاری اعـــزام و بـــه کـــودکان ایـــن مناطـــق 

اهـــدا خواهـــد شـــد.
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روابط عمومی
منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان درمیان

فرماندار در جمع فرهنگیان و اولیای دانش آموزان:

 تقویت پل ارتباطی خانه و مدرسه الزمه پویایی 
و نشاط جریان  تعلیم و تربیت است

هیئت مدیره قند قهستان 
امروز تعیین می شود

درمیان امروز- دهقانی 
قنــد  کارخانــه  سرپرســت 
قهســتان از تشــکیل جلســه 
مجمــع عمومــی و عــادی 
ــاه  ــرکت در 30 مهرم ــن ش ای
دفتــر  محــل  در  جــاری 
مرکــزی کارخانــه در تهــران 

خبــر داد. مهنــدس نورالدیــن عظیمــی در گفتگــو بــا درمیــان 
امــروز افــزود: ایــن جلســه جهــت تعییــن هیــات مدیــره جدیــد و 
ــا حضــور ســهامداران برگــزار مــی شــود.  ــه ب تیــم مدیریــت کارخان
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری کارگاه ســتاد تســهیل اســتان 
ــی و  ــن اجتماع ــا، تامی ــک ه ــکاری بان ــالم هم در بیرجنــد و اع
تمــام نهادهــا اعــالم کــرد: پــس از انتخــاب تیــم مدیریــت جدیــد 
ــی و نهادهــای  ــن اجتماع ــک هــا، تامی ــا بان ــی ب ــه های تفاهم نام
ــده ای  ــش آین ــد بخ ــه نوی ــید ک ــد رس ــا خواه ــه امض ــط  ب مرتب

ــود.  ــد ب ــتان خواه ــد قهس ــرای قن ــن ب روش

درمیان امروز - گروه خبر
ـــل  ـــت پ ـــت: تقوی ـــان گف ـــدار درمی فرمان
ارتباطـــی خانـــه و مدرســـه  الزمـــه 
ــویه  ــان دو سـ ــاط جریـ ــی و نشـ پویایـ
شهرســـتان   در  تربیـــت  و  تعلیـــم 
ـــیری زاده در  ـــت.محمد بش ـــان اس درمی
جمـــع فرهنگیـــان و اولیـــای دانـــش 
آمـــوزان  شهرســـتان درمیـــان اظهـــار 

ــام تعليـــم و  ــود نظـ ــراي بهبـ ــارکت بـ ــان در مشـ ــاء و مربيـ ــای اوليـ داشـــت: انجمن هـ
ــای  ــزود: انجمن هـ ــد. وی افـ ــری دارنـ ــرزي نقـــش انکارناپذیـ ــتان مـ ــت در شهرسـ تربيـ
اوليـــاء و مربيـــان  بـــازوی توانمنـــد آمـــوزش و پـــرورش اســـت کـــه مـــی توانـــد  بـــا 
ـــاذ  ـــازان اتخ ـــده س ـــی آین ـــد و تعال ـــرای رش ـــی ب ـــازنده و عمل ـــی س ـــی تصمیمات خردجمع
ـــتان  ـــان اس ـــن جوان ـــتعد تری ـــوان مس ـــه عن ـــان ب ـــان درمی ـــان  از جوان ـــدار درمی نماید.فرمان
در زمینـــه هـــای علمـــی، فرهنگـــی و ورزشـــی نـــام بـــرد و تصریـــح کـــرد: بـــا تـــالش و 
ـــی  ـــعه و آبادان ـــد توس ـــه رش ـــه رو ب ـــان چرخ ـــان آن ـــین و مربی ـــوزان مرزنش ـــت دانش آم هم
ـــان  ـــه ارمغ ـــان را ب ـــده ای درخش ـــد و آین ـــیر می کن ـــی مس ـــریع تر ط ـــان س ـــتان درمی شهرس
ـــعه  ـــراي توس ـــي ب ـــتگاهي اساس ـــرورش دس ـــوزش و پ ـــرد: آم ـــار ک ـــیری زاده اظه می آورد.بش
پايـــدار محســـوب مي شـــود و نقـــش بســـيار مهمـــي در فرهنگ ســـازي مســـائل مهـــم 
جامعـــه ايفـــا مي کنـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه انجمـــن اولیـــا و مربیـــان  تجلـــی 
ـــری  ـــی، همفک ـــزود: همدل ـــت اف ـــت اس ـــم و تربی ـــدس تعلی ـــر مق ـــازنده در ام ـــارکت س مش
ـــرزي  ـــتان م ـــن شهرس ـــه در اي ـــش ک ـــان زحمتک ـــا فرهنگي ـــادران  ب ـــدران و م ـــی پ و همراه

بهتریـــن تقديـــر ازخدمـــات ایـــن قشـــر فرهیختـــه جامعـــه اســـت.

خرب

خرب

پوکـــی اســـتخوان هـــم اکنـــون ده هـــا میلیـــون نفـــر را 
در سراســـر جهـــان تحـــت تاثیـــر خـــود قـــرار داده اســـت 
ــزارش آوای  ــه گـ ــال. بـ ــاالی ۵۰ سـ ــراد بـ ــوص افـ بخصـ
ــتخوان  ــی اسـ ــی پوکـ ــی روز جهانـ ــده اصلـ ــالمت، ایـ سـ
بـــرای اولیـــن بـــار بـــا کمپینـــی توســـط انجمـــن ملـــی 
ـــاز  ـــالدی آغ ـــس در ســـال ۱۹۹۷ می ـــی اســـتخوان انگلی پوک
شـــد و کمیســـیون اروپـــا بـــا حمایـــت از ایـــن کمپیـــن 
ـــذاری  ـــتخوان نامگ ـــی اس ـــی پوک ـــر را روز جهان روز ۲۰ اکتب
ـــز از برخـــی باورهـــای  ـــاری نی ـــن بیم ـــن حـــال ای ـــا ای کرد.ب

غلـــط و رایـــج در امـــان نمانـــده اســـت. 

6 باور نادرست درباره پوکی استخوان

پوکی استخوان فرایند طبیعی پیری است:
اگرچـــه پوکـــی اســـتخوان و شکســـتگی هـــای ناشـــی از 
ـــاد زمانـــی کـــه مســـن تـــر هســـتید، رخ  ـــه احتمـــال زی آن ب
ـــر  ـــاب ناپذی ـــد اجتن ـــاری فراین ـــن بیم ـــا ای ـــد، ام ـــی ده م
ـــن دی و  ـــی، ویتامی ـــت کلســـیم کاف ـــری نیســـت. دریاف پی
ـــنین  ـــی در س ـــاری حت ـــن بیم ـــروز ای ـــب از ب ورزش مناس

پاییـــن پیشـــگیری می کنـــد.
فقط زنان به پوکی استخوان مبتال می شوند:

ـــم  ـــه و ه ـــم بل ـــا ه ـــن ادع ـــه ای ـــش ب ـــوان در واکن ـــی ت م
ـــی  ـــه پوک ـــال ب ـــردان مبت ـــتر از م ـــان بیش ـــت. زن ـــر گف خی
اســـتخوان مـــی شـــوند امـــا مـــردان هـــم بـــی تاثیـــر از 
ـــک  ـــی ی ـــرد آمریکای ـــر ۵ م ـــتند. از ه ـــاری نیس ـــن بیم ای
ـــال  ـــاری مبت ـــن بیم ـــه ای ـــال ب ـــاالی ۵۰ س ـــنین ب ـــر در س نف

ـــت. اس
ـــی  ـــران پوک ـــد، نگ ـــده ای ـــر نش ـــوز پی ـــر هن اگ

اســـتخوان نباشـــید: 
حـــدود ۹۰ درصـــد تـــوده اســـتخوانی افـــراد در دختـــران 
ــکیل  ــالگی تشـ ــا ۲۰ سـ ــران تـ ــالگی و در پسـ ــا ۱۸ سـ تـ
ـــر  ـــی عم ـــتخوان در مابق ـــم اس ـــع تراک ـــود. در واق ـــی ش م
بســـتگی بـــه نحـــوه تشـــکیل تـــوده اســـتخوانی در ایـــن 
ســـنین دارد و خیلـــی از افـــراد از جوانـــی مســـتعد ابتـــال بـــه 
ـــه  ـــت تغذی ـــادات درس ـــعه ع ـــتند. توس ـــاری هس ـــن بیم ای
ـــدی را  ـــنین بع ـــتخوان در س ـــی اس ـــروز پوک ـــال ب ای احتم

ـــد. ـــی ده ـــش م کاه
ـــی  ـــدی پوک ـــه ج ـــا عارض ـــتخوان تنه ـــتگی اس شکس

ـــت: ـــتخوان اس اس
ـــنده  ـــی کش ـــدی و گاه ـــاری ج ـــک بیم ـــتخوان ی ـــی اس پوک

اســـت و مـــی توانـــد منجـــر بـــه شکســـتگی اســـتخوان 
ـــاه اول  ـــش م ـــردم در ش ـــد م ـــی ۲۵ درص ـــود. حت ـــن ش لگ
ـــت  ـــود را از دس ـــان خ ـــل ران ج ـــتگی مفص ـــس از شکس پ
ـــر ایـــن جراحـــی مفصـــل هیـــپ مـــی  ـــد. عـــالوه ب مـــی دهن
ـــی،  ـــوارض بیهوش ـــد ع ـــکالتی مانن ـــه مش ـــر ب ـــد منج توان
ذات الریـــه، حمـــالت قلبـــی و یـــا عفونـــت شـــود. 
مطالعـــات نشـــان مـــی دهـــد کـــه خطـــر مـــرگ ناشـــی 
از شکســـتگی اســـتخوان در زنـــان بـــاالی ۵۰ ســـال بـــه 

انـــدازه ســـرطان ســـینه اســـت.
تنها با سقوط استخوان ها می شکنند: 

ـــی  ـــه گاه ـــی ک ـــد در حال ـــور را دارن ـــن تص ـــردم ای ـــر م اکث
ــی  ــی مـ ــه راحتـ ــف بـ ــای ضعیـ ــتخوان هـ ــات اسـ اوقـ

شـــکنند حتـــی بـــا راه رفتـــن ســـاده.
ضعیف شدن استخوان ها قابل حس است:

ـــی  ـــا زمان ـــات ت ـــی اوق ـــت و خیل ـــور نیس ـــفانه اینط متاس
ـــد کـــه دچـــار  ـــوان فهمی کـــه اســـتخوان نشکســـته، نمـــی ت
ـــتخوان  ـــی اس ـــه. پوک ـــا ن ـــد ی ـــده ای ـــتخوان ش ـــف اس ضع
ــا  ــا بـ ــت و تنهـ ــوش اسـ ــاری خامـ ــک بیمـ ــع یـ در واقـ
تراکـــم اســـتخوان مـــی تـــوان پـــی بـــه وضعیـــت آنهـــا 

ـــرد. ب
ـــل  ـــور قاب ـــه ط ـــتخوان ب ـــی اس ـــه پوک ـــم ک ـــوش نکنی فرام
ـــرار مـــی دهـــد  ـــر ق ـــت زندگـــی را تحـــت تاثی ـــی کیفی توجه

ـــود.  ـــی ش ـــرگ م ـــه م ـــر ب ـــی منج ـــا حت و ی
ــه  ــب و بـ ــان مناسـ ــگیرانه و درمـ ــای پیشـ ــت هـ مراقبـ
ـــاری  ـــن بیم ـــوارض ای ـــش ع ـــه کاه ـــد ب ـــی توان ـــع م موق

کمـــک کنـــد.

روز جهانی پوکی استخوان؛ 2۰ اکتبر )28مهرماه(

استخوان هایتان را دوست بدارید

 درمیـــان امروز – دهقانی 
سرپرســـت شـــبکه دامپزشـــکی شهرســـتان درمیـــان 
ــام  ــای خـ ــرآورده هـ ــال دام و فـ ــل و انتقـ ــت: نقـ گفـ
ــط  ــتی توسـ ــوز بهداشـ ــدور مجـ ــا صـ ــا بـ ــی تنهـ دامـ
ــی در  ــر مدرسـ ــد. دکتـ ــی باشـ ــر مـ ــکی میسـ دامپزشـ
گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز افـــزود: طـــی یـــک ســـال 
گذشـــته مجـــوز نقـــل و انتقـــال دام بـــرای داخـــل 
اســـتان بـــه تعـــداد 649 راس دام ســـبک و 2 میلیـــون و 
ـــد. وی  ـــادر ش ـــده ص ـــور زن ـــه طی ـــزار و 877 قطع 934 ه
ادامـــه داد: همچنیـــن مجـــوز نقـــل و انتقـــال خـــارج 
ــبک  ــزار و 534 راس دام سـ ــداد 6 هـ ــه تعـ ــتان بـ اسـ
ــور  ــه طیـ ــزار و 636 قطعـ ــون و 576 هـ ــک میلیـ و یـ
ــلوز،  ــه بروسـ ــت. وی در ادامـ ــده اسـ ــادر شـ ــده صـ زنـ
ســـل گاوی، هـــاری، شـــاربن و تـــب کریمـــه کنگـــو را 
ـــان و  ـــن انس ـــترک بی ـــای مش ـــاری ه ـــن بیم از مهمتری
ـــای  ـــاری ه ـــا بیم ـــارزه ب ـــرد: مب ـــه ک دام برشـــمرد و اضاف
ـــت  ـــف و فعالی ـــن وظای ـــی از مهمتری ـــی یک ـــر دام واگی
هـــای شـــبکه دامپزشـــکی مـــی باشـــد کـــه از طریـــق 
واکسیناســـیون دام هـــا علیـــه ایـــن بیمـــاری هـــا 
ـــی  ـــرد: ط ـــالم ک ـــی اع ـــر مدرس ـــرد. دکت ـــی گی ـــورت م ص
ـــیون  ـــر واکسیناس ـــت س ـــزار و 52 نوب ـــال 117 ه ـــک س ی

علیـــه بیمـــاری آبله)ویـــژه گوســـفند و بـــز(، 117 هـــزار 
ـــاربن)ویژه  ـــه ش ـــیون علی ـــر  واکسیناس ـــت س و 501 نوب
 466 و  123 هـــزار  و گوســـاله(،  بـــز، گاو  گوســـفند، 
نوبـــت ســـر واکسیناســـیون علیـــه تـــب برفکی)ویـــژه 
ـــت  ـــزار و 838 نوب ـــاله(، 5 ه ـــز، گاو و گوس ـــفند، ب گوس
ســـر واکسیاســـیون علیـــه PPR )ویـــژه گوســـفند و 
ـــه  ـــیون علی ـــر واکسیناس ـــت س ـــزار و 7 نوب ـــز( ، 42 ه ب
بروســـلوز )ویـــژه بـــز، بزغالـــه، گاو و گوســـاله( 530 
ـــاری و 400  ـــه ه ـــگ علی ـــیون س ـــر واکسیناس ـــت س نوب
مـــورد خونگیـــری و تســـت ســـل )ویـــژه گاو( انجـــام 
شـــد. وی همچنیـــن اظهـــار داشـــت: بیمـــاری هـــای 
انگلـــی دام در صـــورت بـــروز همـــه گیـــری عـــالوه بـــر 
ـــی  ـــدات دام ـــدید تولی ـــش ش ـــب کاه ـــاال موج ـــات ب تلف
شـــده و اقتصـــاد و بهداشـــت جامعـــه را تهدیـــد مـــی 
کنـــد کـــه در ایـــن راســـتا ســـم پاشـــی در ســـطح 239 
ـــر  ـــت س ـــزار و 200 نوب ـــگاه، 112 ه ـــع جای ـــر مرب ـــزار مت ه
ـــت ســـر گاو و گوســـاله انجـــام  ـــز و 805 نوب گوســـفند و ب
شـــد. وی دامپزشـــکی را یکـــی از موثرتریـــن دســـتگاه 
هـــای اجرایـــی در مقابلـــه بـــا حـــوادث غیـــر مترقبـــه 
از قبیـــل خشکســـالی، ســـیل، زلزلـــه و بـــروز اپیدمـــی 
ـــرات  ـــش اث ـــت کاه ـــه داد: جه ـــت و ادام ـــاری دانس بیم

ســـوء خشکســـالی در منطقـــه بخشـــی از نهـــاده هـــای 
مـــورد نیـــاز دامـــداران تامیـــن و بـــه صـــورت رایـــگان 
ــبکه دامپزشـــکی  توزیـــع شـــده اســـت. سرپرســـت شـ
ــدازول، 780  ــربت البنـ ــر شـ ــت: 460 لیتـ ــان گفـ درمیـ
ــن  ــم فلومتریـ ــر سـ ــایپرمترین، 44 لیتـ ــم سـ ــر سـ لیتـ
و 487 لیتـــر مـــاده ضدعفونـــی تهیـــه و توزیـــع شـــده 
ـــکی  ـــش دامپزش ـــه نق ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــت. وی در ادام اس
ــور  ــرورش طیـ ــت پـ ــزود: صنعـ ــور افـ ــت طیـ در صنعـ
ـــع  ـــن صنای ـــن و مهمتری ـــان از پویاتری ـــتان درمی شهرس
ـــتان  ـــتان و اس ـــطح شهرس ـــدی در س ـــتغال زا و تولی اش
مـــی باشـــد کـــه در ایـــن زمینـــه 465 مجـــوز جوجـــه 
غ  ریـــزی و 5میلیـــون و 226 هـــزار و 924 قطعـــه مـــر

گوشـــتی صـــادر شـــده اســـت. 

 نقل و انتقال دام با مجوز دامپزشکی مجاز است

در جلسه توانمندسازی نیروهای حق التدریس تاکید شد:

کیفیت بخشی در بعد آموزشی و پرورشی



امام جمعه اهل سنت اسدیه:

ایران بر اجرای برجام بدون کم و کاست پافشاری کند
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لیتوگرافی و چاپ : شرکت چاپ و نشر امروز خراسان جنوبی   32444524 - 056

نشریه درمیان امروز
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مریم حیدری
زیر نظر شورای سردبیری

تلفن : 32435700 - 056
نمابر : 32433048 - 056

شماره پیامک : 09905640315

درمیان امروز - دهقانی

ــوص  ــدیه در خصـ ــنت اسـ ــل سـ ــه اهـ ــام جمعـ امـ
مواضـــع خصمانـــه دونالـــد ترامـــپ علیـــه ایـــران و 
برجـــام گفـــت: برجـــام قـــراردادی بیـــن کشـــورهای 
ـــه آن چـــه  ـــران ب ـــه اســـت و ای ـــد صـــورت گرفت قدرتمن
ـــدی  ـــض و بدعه ـــوده و نق ـــد ب ـــده پایبن ـــرارداد آم در ق

از طـــرف آمریـــکا بـــوده اســـت.
ـــا  ـــروز ب ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــی در گفتگ ـــوی عبدالله مول
ـــدون  ـــام ب ـــرای برج ـــر اج ـــران ب ـــه ای ـــر اینک ـــد ب تاکی
ـــر  ـــر در براب ـــزود: اگ ـــد، اف ـــاری کن ـــت پافش ـــم و کاس ک
ـــم،  ـــاه بیایی ـــا کوت ـــی ه ـــا و بداخالق ـــدی ه ـــن بدعه ای
ـــای  ـــته ه ـــری خواس ـــاید یکس ـــده ش ـــا در آین ـــن ه ای
نامشـــروع دیگـــری داشـــته باشـــند و ایـــن نســـبت 
ـــاب  ـــه حس ـــت ب ـــران اهان ـــزرگ ای ـــت ب ـــأن مل ـــه ش ب
مـــی آیـــد و نبایـــد در مقابـــل ایـــن بدعهـــدی هـــا 

کوتـــاه بیاییـــم.
ــه  ــد کـ ــرد: مشـــخص شـ ــح کـ ــن تصریـ وی همچنیـ
ــائل  ــاآگاه در مسـ ــور نـ ــس جمهـ ــک رئیـ ــپ یـ ترامـ

ــت. ــی اسـ سیاسـ
مولـــوی عبداللهـــی عنـــوان کـــرد: آمریـــکا مرتبـــا از 
ـــتار  ـــار در کش ـــردمداران میانم ـــش و س ـــرائیل، داع اس
ــه ترامـــپ  ــه کـ ــرده اســـت. آنچـ ــردم حمایـــت کـ مـ
ادعـــا مـــی کنـــد، خـــالف واقعیـــت اســـت و هرگـــز 
جمهـــوری اســـالمی حامـــی تروریســـم نبـــوده و 
نیســـت؛ تروریســـم را خـــالف اســـالم مـــی دانیـــم 
ـــت. ـــد نیس ـــورد تایی ـــران م ـــتم در ای ـــز تروریس و هرگ
وی افـــزود: ایـــران چـــون در رابطـــه بـــا حمایـــت از 
جنبـــش هـــای مظلـــوم در دنیـــا قاطعیـــت دارد و از 
بـــدو انقـــالب تاکنـــون آن موضـــع ضـــد اســـتکباری 
ـــه  ـــن ب ـــوده، ای ـــد ب ـــوده و پایبن ـــت نم ـــود را حفاظ خ
ـــران  ـــده و ای ـــوش نیام ـــال او خ ـــپ و امث ـــذاق ترام م

ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــه تروریس ـــم ب را مته
وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـپاه بـــه عنـــوان یـــک نیـــرو 
برخاســـته از متـــن انقـــالب، مدافـــع انقـــالب در 
جنـــگ تحمیلـــی و امـــروز نیـــز در دفـــاع از مرزهـــا 

ـــی  ـــای نظام ـــت و نیروه ـــردم از دول ـــت: م ـــت، گف اس
حمایـــت مـــی کننـــد و روی مقاومـــت در برابـــر 
خواســـته هـــای نامشـــروع ترامـــپ و امثـــال او 

ــتند. ــی ایسـ ــتحکم مـ مسـ
ـــردن  ـــاد ک ـــا را از اعتم ـــزود: اســـالم م ـــه اف وی در ادام

ـــت.  ـــرده اس ـــع ک ـــالم من ـــن و اس ـــمنان دی ـــه دش ب
وی گفـــت: آن چـــه کـــه امـــروز نیـــاز اســـت و 
ــپ و  ــه ترامـ ــکن بـ ــدان شـ ــواب دنـ ــد جـ می توانـ
امثـــال او باشـــد، اینکـــه زمامـــداران کشـــورهای 
ـــق و  ـــم متف ـــا ه ـــلمان ب ـــای مس ـــت ه ـــالمی و مل اس
ـــر  ـــد و اگ ـــا نرس ـــه آن ه ـــیبی ب ـــا آس ـــند ت ـــد باش متح
ـــه  ـــد رســـید ک ـــظ نشـــود، روزی خواه ـــاد حف ـــن اتح ای

ترامـــپ و امثـــال او دهـــن کجـــی کننـــد.

مولوی عبداللهی در مراسم نماز جمعه اسدیه:

طالق و مشکالت خانوادگی از مهم ترین 
مشکالت جامعه امروزی است

مشـــکالت  و  »طـــالق  از  اســـدیه  امـــام جمعـــه 
خانوادگـــی« بـــه عنـــوان یکـــی از مهـــم تریـــن 

معضـــالت جامعـــه یـــاد کـــرد.
ـــدیه   ـــه اس ـــاز جمع ـــم نم ـــی در مراس ـــوی عبدالله مول
ــده  ــی و آینـ ــای زندگـ ــرمایه هـ ــان سـ ــزود: جوانـ افـ
ســـازان مـــا هســـتند و در واقـــع بـــا ازدواج ایمـــان 
ـــی  ـــکالت خانوادگ ـــا مش ـــردد، ام ـــی گ ـــا کامـــل م آنه
از مهـــم تریـــن معضالتـــی اســـت کـــه در بیـــن 
جوانـــان در ابتـــدای زندگـــی بـــه وجـــود مـــی آیـــد 
ــه  ــر بـ ــه منجـ ــی کـ ــن از اقداماتـ ــد زوجیـ ــه بایـ کـ
ـــد  ـــد و بع ـــز کنن ـــود پرهی ـــی ش ـــکالتی م ـــن مش چنی
ــود را  ــد زندگـــی خـ ــه خداونـ ــوکل بـ ــا تـ از ازدواج بـ

ادامـــه دهنـــد.
وی در توصیـــه ای بـــه والدیـــن بیـــان داشـــت: 
والدیـــن فرزنـــدان خـــود را در انتخـــاب همســـر 
ــق  ــا حـ ــه آنهـ ــئله بـ ــد و در ایـــن مسـ ــور نکننـ مجبـ

بدهنـــد و آنهـــا را راهنمایـــی نماینـــد.
ــخنان  ــری از سـ ــش دیگـ ــی در بخـ ــوی عبداللهـ مولـ
ـــرد:  ـــح ک ـــذا تصری ـــی غ ـــه روز جهان ـــاره ب ـــا اش ـــود ب خ

ــرای بـــدن  ســـالمتی بزرگتریـــن نعمـــت اســـت و بـ
ـــه  ـــه ســـالم وجـــود داشـــته باشـــد ک ـــد تغذی ســـالم بای

ـــد. ـــی باش ـــم م ـــالم ه ـــد اس ـــورد تاکی م
وی بـــا ارائـــه آمـــاری در ایـــن مـــورد گفـــت: ۷۰ تـــا 
ـــد  ـــی باش ـــذا م ـــه غ ـــوط ب ـــا مرب ـــاری ه ـــد بیم ۸۰ درص
ــت و  ــر موقعیـ ــه در هـ ــول تغذیـ ــی از اصـ و ناآگاهـ
ــی  ــش مـ ــوء تغذیه را افزایـ ــه سـ ــال بـ ــی ابتـ حالتـ

دهـــد.
امـــام جمعـــه اســـدیه همچنیـــن »اســـراف« در 
ــت و  ــه دانسـ ــر جامعـ ــکالت دیگـ ــه را از مشـ تغذیـ
خاطـــر نشـــان کـــرد: روزانـــه چندیـــن هـــزار نفـــر از 
گرســـنگی در سراســـر جهـــان مـــی میرنـــد و ایـــن در 
ـــان  ـــذا در جه ـــن غ ـــا ت ـــون ه ـــه میلی ـــت ک ـــی اس حال

اســـراف مـــی شـــود.
مولـــوی عبداللهـــی افـــزود: اســـراف در تغذیـــه بـــه 
معنـــای »پرخـــوری« اســـت کـــه در قـــرآن خداونـــد 

منـــع کـــرده و از گناهـــان کبیـــره مـــی باشـــد.
ـــت  ـــد در هـــر عمـــل حال ـــان داشـــت: انســـان بای وی بی
ــان از  ــه انسـ ــر تغذیـ ــد و اگـ ــت کنـ ــدال را رعایـ اعتـ
حالـــت اعتـــدال خـــارج شـــد بـــرای انســـان مـــرض 

خواهـــد بـــود.

امنیت و اقتصاد افغانستان را جدی بگیریم 

در مـــاه هـــای پایانـــی از ســـال »اقتصـــاد مقاومتـــی،  
ـــگاه  ـــن پای ـــویی آخری ـــتیم.و از س ـــل« هس ـــدام و عم اق
ــقوط  ــه سـ ــراق رو بـ ــوریه و عـ ــش در سـ ــای داعـ هـ

هســـتند. 
ــی داعـــش در  ــرکات میدانـ ــر تحـ ــت گـ ــار حکایـ  اخبـ
ــل  ــه دلیـ ــم بـ ــت. هـ ــران اسـ ــرق ایـ ــورهای شـ کشـ
ـــرای  ـــور ب ـــن کش ـــراق بهتری ـــوریه و ع ـــس از س ـــه پ اینک
جـــوالن تروریســـم و حامیـــان آن افغانســـتان اســـت. 
ـــام  ـــدد انتق ـــش در ص ـــه داع ـــر ک ـــن خاط ـــه ای ـــم ب و ه
گیـــری از ضربـــه هـــای گـــردان هـــای فاطمیـــون 
منتســـب بـــه جوانـــان غیـــور افغـــان اســـت. آخریـــن 
ـــان  ـــام زم ـــجد ام ـــتی در مس ـــدام تروریس ـــم اق ـــر ه خب
ــای  ــور هـ ــی کشـ ــه برخـ ــرایطی کـ ــود. در شـ ــل بـ کابـ
ـــوری  ـــا جمه ـــت کاذب ب ـــتیز و رقاب ـــل س ـــر اص ـــی ب عرب
ــد از  ــی بعـ ــد.و از طرفـ ــد دارنـ ــران تاکیـ ــالمی ایـ اسـ
هجمـــه هایـــی کـــه »ترامـــپ« علیـــه معاهـــدات 
ـــه  ـــه راه انداخت ـــام« ب ـــه »برج ـــن جمل ـــی م ـــن الملل بی
ـــری  ـــاط گی ـــای ارتب ـــیر ه ـــن مس ـــی از بهتری ـــت. یک اس
ـــت.  ـــزی اس ـــیای مرک ـــیر آس ـــی، مس ـــادی و سیاس اقتص
ــد  ــی رسـ ــر مـ ــه نظـ ــوق، بـ ــل فـ ــتوانه دالیـ ــه پشـ بـ
جمهـــوری اســـالمی ایـــران، دو اســـتراتژی مـــوازی را 

ــد.  ــرار دهـ ــتور کار قـ در دسـ
اول :همـــکاری مشـــترک و حضـــور فعـــال در کشـــور 
جهـــت  افغانســـتان  یعنـــی  همســـایه  و  دوســـت 
ـــای  ـــروه ه ـــش و گ ـــدن دواع ـــه دوان ـــری از ریش جلوگی

تکفیـــری _ تروریســـتی.
ـــویه  ـــک س ـــی ی ـــا حت ـــترک ی ـــذاری مش ـــرمایه گ دوم :س
ــاری و  ــای تجـ ــاخت هـ ــر سـ ــن زیـ ــتای تامیـ در راسـ

اقتصـــادی. 
و  دینـــی  فرهنگـــی،  هـــای  قرابـــت  شـــک  بـــي 
ـــرده  ـــل ک ـــوری تبدی ـــه کش ـــتان را ب ـــواری افغانس همج
اســـت کـــه بـــه ناچـــار، در ســـود و زیـــان بـــا وی 
ـــای  ـــه ه ـــر موّلف ـــز ب ـــد تمرک ـــتیم. و نبای ـــترک هس مش
ی »زيـــارت« و »قـــدس« کـــه در عـــراق و ســـوریه 
و  »آب«  ســـرزمین  از  را  مـــا  دارنـــد.  موضوعیـــت 
ـــد.  ـــل کن ـــتان غاف ـــی افغانس ـــهید«، یعن ـــاک« و »ش »خ
ــران در  ــذاری ایـ ــرمایه گـ ــای سـ ــت هـ ــی از فرصـ یکـ
ــترک  ــای مشـ ــیوم هـ ــکیل کنسرسـ ــتان، تشـ افغانسـ
تولیـــدی ایرانـــی - افغانـــی بـــا رویکـــرد ســـرمایه 
گـــذاری در صنایـــع غذایـــی و بخـــش ســـوخت و 
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــان جنوب ـــه خراس ـــت ک ـــیمی اس پتروش
ــل  ــرخس بدلیـ ــادی سـ ــژه اقتصـ ــه ویـ ــل منطقـ مکمـ
ـــک  ـــن ی ـــاال، ضام ـــادی ب ـــی و اقتص ـــری فن ـــه پذی توجی
داد و ســـتد بلنـــد مـــدت و راهبـــردی خواهـــد بـــود. 
ایـــن کنسرســـیوم هـــا مـــی توانـــد زمینـــه هـــای 
ـــه را  ـــن منطق ـــی در ای ـــذارای افغان ـــرمایه گ ـــت س فعالی
ـــت  ـــر صنع ـــه وزی ـــه گفت ـــن ب ـــش دهد.همچنی ـــز افزای نی
افغانســـتان، تولیـــد مصالـــح ســـاختمانی و ســـیمان 
و فـــوالد از اولویـــت هـــای افغانســـتان بـــرای جـــذب 
ــوند. در بخـــش  ــذاری محســـوب مـــی شـ ــرمایه گـ سـ
ـــازه  ـــر و زود ب ـــن ت ـــه ســـبب ریســـک پایی ـــز ب معـــادن نی
بـــودن معـــادن کوچـــک و متوســـط اولویـــت ســـرمایه 
گـــذاری در ایـــن معـــادن بـــرای ایجـــاد ارزش افـــزوده 
ـــرزی  ـــژه شهرســـتان م ـــی بوی ـــه خراســـان جنوب اســـت. ک
ــا  ــکاری بـ ــتعد همـ ــوزه مسـ ــن دو حـ ــان در ایـ درمیـ

کشـــور همســـایه اســـت.

افغانســـتان در دو حـــوزه ســـنگ آهـــن و مـــس نیـــز 
ـــت؛ در  ـــان اس ـــر در جه ـــن ذخای ـــی از بزرگتری دارای یک
ـــوم  ـــدن و لیتی ـــرب و روی، مولیب ـــال، س ـــای ط ـــوزه ه ح
همچنیـــن ذخایـــر قابـــل توجهـــی در افغانســـتان 
ــناخت  ــرای شـ ــی بـ ــوز مطالعاتـ ــا هنـ ــود دارد امـ وجـ
آنهـــا صـــورت نگرفتـــه اســـت درصورتیکـــه کـــه مـــی 
تـــوان بـــا بهـــره گیـــری از ذخایـــر انـــرژی و تجـــارب 
ـــن  ـــرداری از ای ـــره ب ـــکان به ـــران ام ـــانی ای ـــع انس مناب

ذخایـــر را فراهـــم کـــرد.
ـــز  ـــی نی ـــاختهای ترانزیت ـــهیل زیرس ـــر تس ـــوی دیگ از س
بـــه مثابـــه یـــک فرصـــت صـــادرات خدمـــات فنـــی و 

مهندســـی بـــه افغانســـتان مطـــرح خواهـــد بـــود.
اقتصـــاد افغانســـتان آنگونـــه كـــه در قانـــون اساســـي 
ـــه روي  ـــاز و ب ـــاد ب ـــه، اقتص ـــرار گرفت ـــد ق ـــورد تايي آن م

ـــت. ـــاز اس ـــا ب ـــت ه ـــورها و مل ـــه كش هم
ــژه در  ــي ویـ ــدان رقابتـ ــوان ميـ ــه عنـ ــتان بـ افغانسـ
ـــن  ـــترس تری ـــن و در دس ـــارت آزاد بهتری ـــه ی تج عرص
حـــوزه ی تجـــاری خـــارج از مرزهـــای ماســـت کـــه در 
ايـــن ميـــدان ســـرمايه گـــذاران ايرانـــي بايـــد دســـت 

بـــاال را داشـــته باشـــند.
ــه  ــي كـ ــياري از موانعـ ــام بسـ ــا برجـ ــاي پسـ  در فضـ
ــت. ــده اسـ ــته شـ ــير راه برداشـ ــوده از مسـ ــود بـ موجـ
در ســـال هـــای اخیـــر مـــرز ماهیـــرود نســـبتا فضـــای 
ــا  ــرده اســـت امـ ــاد کـ ــرای ترانزیـــت ایجـ مناســـبی بـ
کمـــاکان و علـــي رغـــم داشـــتن زیـــر ســـاخت هـــای 
ــان  ــتان درمیـ ــترک در شهرسـ ــه مشـ ــب بازارچـ مناسـ

هنـــوز راه انـــدازی مجـــدد نشـــده اســـت. 
کشـــور  در  اینکـــه  بـــه  نظـــر  رود  مـــی  انتظـــار 
ــراوان  ــارات فـ ــتان اختیـ ــر اسـ ــی هـ ــتان والـ افغانسـ
ـــرم  ـــتاندار محت ـــت. اس ـــور( داراس ـــس جمه ـــبه ریی )ش
ـــتان  ـــن اس ـــت در ای ـــت خدم ـــی از فرص ـــان جنوب خراس
ـــالش  ـــاندن ت ـــرانجام رس ـــه س ـــل و ب ـــوان تکمی ـــه عن ب
ـــدازی بازارچـــه  هـــای اســـتانداران ســـابق، حداقـــل راه ان
ــی  ــه اجرایـ ــادگار در کارنامـ ــوان یـ ــه عنـ ــرزی را بـ مـ

ــد.  خویـــش ثبـــت کننـ

حجت االسالم علیرضا حسینی 

امام جمعه شهرستان درمیان


