
ــه  ــت: هفتـ ــدیه گفـ ــنت اسـ ــل سـ ــه اهـ ــام جمعـ امـ
ـــرم)ص(  ـــر اک ـــاد پیامب ـــبت می ـــه مناس ـــه ب ـــدت ک وح
ــاندن  ــرای رسـ ــی بـ ــد عاملـ ــود می توانـ ــد می شـ منعقـ
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شهرســـتان درمیـــان، اظهـــار داشـــت: عـــزت مســـلمانان در 

ســـایه وحـــدت و همدلـــی بدســـت مـــی آیـــد.
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فرمانـــدار درمیـــان گفـــت: آمـــوزش هـــاي فراگيـــر 
حـــوادث  بـــا  مقابلـــه  بـــراي  امـــدادي  خدمـــات 
در شهرســـتان درمیـــان ضـــروري اســـت. محمـــد 
بشـــیری زاده در مراســـم برگـــزاری مانـــور زلزلـــه و 
ــار  ــدیه اظهـ ــهر اسـ ــاش شـ ــگاه تـ ــی در آموزشـ ایمنـ
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت جغرافیایـــی درمیـــان 
و قـــرار گرفتـــن شهرســـتان بـــر روی گســـل زلزلـــه 
ـــی  ـــش آگاه ـــازها، افزای ـــاخت و س ـــت س ـــای امنی ارتق
ـــورد  ـــان در برخ ـــان و نوجوان ـــژه جوان ـــه وی ـــهروندان ب ش
بـــا زلزلـــه و آمـــوزش روســـتائیان از جملـــه نیازهـــای 

ــی رود. ــمار مـ ــه شـ ــتان بـ ــروری شهرسـ ضـ

عزت مسلمانان در سایه وحدت
 و همدلی بدست می آید

آموزش فراگیر خدمات امدادي براي مقابله 
با حوادث درشهرستان درمیان  ضروري است

مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان درمیـــان در 
ـــنواره  ـــن جش ـــل و هفتمی ـــه چه ـــن افتتاحی ـــم آیی مراس
ــد گفـــت: چهـــل و هفتمیـــن  بین المللـــی فیلـــم رشـ
جشـــنواره بین المللـــی فیلـــم رشـــد در 200 مدرســـه 
ســـطح شهرســـتان و در دورتریـــن نقطـــه مـــرزی ایـــن 
ـــین  ـــود. حس ـــی ش ـــته م ـــش گذاش ـــه نمای ـــتان ب شهرس
مهـــران فـــر افـــزود: ایـــن جشـــنواره در مســـیر تحقـــق 
ـــوع  ـــانه های متن ـــری از رس ـــا بهره گی ـــن ب ـــی بنیادی تحول
آمـــوزش و رســـانه جـــذاب و تاثیرگـــذار، فرصـــت مغتنمـــی 
بـــرای شناســـایی ظرفیت هـــا و توانمندی هـــای ملـــی و 

فراملـــی اســـت. 

آغاز به کار چهل و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم رشد در 200 مدرسه



صدور 58 فقره 
پروانه کسب در 
شهرستان درمیان

ــان  مســئول صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان درمی
از صــدور 58 فقــره پروانــه کســب صنفــی در هفــت ماهــه 
ابتــدای ســال جــاری در ایــن شهرســتان خبــر داد.  مهــدی 
صادقــی گفــت: از ایــن تعــداد پروانــه کســب صــادره 38 
فقــره توزیعــی و 20 فقــره خدماتــی می باشــد، همچنیــن 
تعــداد یــک فقــره پروانــه کســب ایثارگــری در ایــن مــدت 
ــم  ــه نقــش مه ــا توجــه ب ــی ب صــادر شــده اســت. صادق

اصنــاف در ایجــاد اشــتغال اشــاره کــرد: همچنیــن از 
ابتــدای ســال جــاری 145 نفــر نیــز در ســطح واحدهــای 
صنفــی اشــتغال ایجــاد شــده اســت. وی ادامــه داد: 
درشــش ماهــه اول ســال جــاری تعــداد40 واحــد صنفــی 
ــتگاه  ــه دس ــد ب ــروش، 56 واح ــزه ف ــدوق مکانی ــه صن ب
کارتخــوان و تعــداد 25 واحــد نیــز بــه تــرازوی دیجیتــال 
تاکنــون 4 جلســه  افــزود:  اند.صادقــی  مجهــز شــده 

ــر  کمیتــه نــرخ گــذاری و 4 جلســه کمیســیون نظــارت ب
ســازمان هــای صنفــی بــا 26 مصوبــه درایــن شهرســتان 
برگــزار شــده اســت. مســئول صنعــت، معــدن و تجــارت 
درمیــان اظهارداشــت: از ابتــدای ســال جــاری تعــداد 57 
واحدصنفــی فاقــد پروانــه کســب شناســایی و اطالعــات 
آنهــا درســامانه بازرســی ونظــارت ســایت اصنــاف ثبــت 

شــده اســت. 

همراه با کتاب

فرمانـــدار درمیـــان بـــا تأکیـــد بـــر احـــداث خانـــه 
معلـــم در ایـــن شهرســـتان گفـــت: در شهرســـتان 
حداقـــل  بایـــد  درمیـــان  محـــروم  و  مـــرزی 
ـــه  ـــئوالنی ک ـــردم و مس ـــرای م ـــی ب ـــات رفاه امکان
ــد  ــتان می آینـ ــن شهرسـ ــه ایـ ــت بـ ــرای خدمـ بـ

فراهـــم شـــود. 
و  آمـــوزش  شـــورای  در  بشـــیری زاده  محمـــد 
پـــرورش شهرســـتان درمیـــان اظهـــار داشـــت: 
در راســـتای ســـاخت مـــدارس بایـــد از طریـــق 
خیریـــن و اعتبـــارات ملـــی پیگیـــری انجـــام 
شـــود. وی افـــزود: خدمـــات آمـــوزش و پـــرورش در 
ـــای  ـــه حوزه ه ـــت و ب ـــترده اس ـــه گس ـــطح جامع س
ـــکاری  ـــه هم ـــد ک ـــاط دارد و می طلب ـــی ارتب مختلف

همـــه جانبـــه داشـــته باشـــند.
حـــوزه  در  تصریـــح کـــرد:  درمیـــان  فرمانـــدار 
ــا  ــا پیگیری هـ ــق دهیاری هـ ــوادآموزی از طریـ سـ
ــدم  ــط مقـ ــا خـ ــون دهیاری هـ ــود چـ ــام شـ انجـ
مســـئوالن در روســـتاها هســـتند و بایـــد از روســـتاها 
ــم. ــروع کنیـ ــه شـ ــه جانبـ ــکوفایی همـ ــرای شـ بـ

مشکالت موجود در جامعه همه نشأت گرفته

 از جهل و بیسوادی و نادانی است

امـــام جمعـــه اهـــل ســـنت اســـدیه نیـــز در ایـــن 
ـــار  ـــه بســـیج اظه جلســـه  ضمـــن گرامیداشـــت هفت
ـــتای  ـــرورش در راس ـــوزش و پ ـــورای آم ـــت: ش داش
ـــه  ـــات جامع ـــش و نج ـــم و دان ـــطح عل ـــای س ارتق

از فقـــر فرهنگـــی تشـــکیل می شـــود.
مولـــوی ســـیداحمد عبداللهـــی افـــزود: علـــم 
ــعادت  ــزت و سـ و دانـــش در حقیقـــت باعـــث عـ
انســـان بـــوده و پیامبـــر بـــرای رهایـــی و نجـــات 

انســـان ها از جهالـــت مبعـــوث شـــد.

ــان  ــا بیـ ــان بـ ــنت درمیـ ــه اهـــل سـ ــام جمعـ امـ
اینکـــه تشـــکیل ماهانـــه ایـــن شـــورا بایـــد 
مثمرثمـــر و قدمـــی موثـــر در حـــل مشـــکالت 
ـــار داشـــت: مشـــکالت موجـــود  موجـــود باشـــد، اظه
در جامعـــه و چالش هایـــی کـــه در برابـــر اســـالم 
ـــل  ـــه از جه ـــأت گرفت ـــه نش ـــت هم ـــلمین اس و مس
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــت و کارهای ـــی اس ـــوادی و نادان و بیس
نـــام اســـالم انجـــام می  دهنـــد در حالـــی کـــه در 
ــا  ــوان بـ ــدارد را می تـ ــی نـ ــالم جایـ ــوس اسـ قامـ

آگاهی بخشـــی خنثـــی کـــرد.
مولـــوی عبداللهـــی افـــزود: یکـــی از باقیـــات 
ـــده  ـــرح ش ـــر مط ـــوده پیامب ـــه فرم ـــه ب ـــات ک صالح
ــور  ــه زیـ ــه بـ ــدی کـ ــت، فرزنـ ــح اسـ ــد صالـ فرزنـ
ـــه  ـــد و آن را در جامع ـــته باش ـــش آراس ـــم و دان عل

گســـترش دهـــد.

شهرستان درمیان بین سنین 10 تا 49 سال 

بیسواد ندارد

مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش درمیـــان نیـــز در ایـــن 
ــری  ــور حداکثـ ــی از حضـ ــن قدردانـ ــه ضمـ جلسـ
دانـــش آمـــوزان, مســـئوالن و مـــردم شهرســـتان 
در راهپیمایـــی 13 آبـــان اظهـــار داشـــت: امســـال 
ـــزرگ نیـــز مراســـم استکبارســـتیزی  در روســـتاهای ب
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــر ب ـــین مهرانف ـــم. حس ـــرا کردی را اج
انتخابـــات شـــورای دانـــش آمـــوزی در مـــدارس 
ــاد  ــوراها نمـ ــت: شـ ــد گفـ ــام شـ ــتان انجـ شهرسـ
ــتگاه ها  ــن دسـ ــل بیـ ــی و تعامـ ــارکت مردمـ مشـ
ــود  ــه زده می شـ ــتارت آن از مدرسـ ــتند و اسـ هسـ
و از ایـــن طریـــق خیلـــی از مشـــکالت رفـــع 
می شـــود. مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش درمیـــان 
ـــنین  ـــن س ـــتان بی ـــن شهرس ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ب

10 تـــا 49 ســـال بیســـواد وجـــود نـــدارد، افـــزود: 
ــتای  ــال در راسـ ــتان در دوره انتقـ ســـهمیه شهرسـ
 150 نیـــز  تحکیـــم  دوره  در  و   150 ســـوادآموزی 
ـــت  ـــده و درخواس ـــذب ش ـــه ج ـــت ک ـــوده اس ـــر ب نف

کالس اضافـــی کرده ایـــم.

کمبود مدرسه در اسدیه، قهستان و طبس
ـــان  ـــتان درمی ـــرد: در شهرس ـــان ک ـــر خاطرنش مهرانف
خیریـــن محلـــی بـــه صـــورت خودجـــوش در 
همـــکاری  جشـــنواره ها  و  ســـازها  و  ســـاخت 

. می کننـــد
وی بـــا بیـــان اینکـــه در اســـدیه, قهســـتان و 
ـــم  ـــه داری ـــاخت مدرس ـــه س ـــی ب ـــاز مبرم ـــس نی طب
گفـــت: زمین هایـــی کـــه بـــه مـــدارس اختصـــاص 
داده می شـــود بایـــد متـــراژ مناســـبی داشـــته 
ـــبانه  ـــی ش ـــای زیربنای ـــوان در آن کاره ـــا بت ـــد ت باش
ـــت  ـــازی نیس ـــد و نی ـــدارک دی ـــی را ت روزی و ورزش
مـــدارس چنـــد طبقـــه در شهرســـتان ســـاخته 

شـــود.

 108 مدرسه شهرستان از نفت سفید

 استفاده می کنند 

ـــروژه  ـــر 11 پ ـــال حاض ـــه در ح ـــان اینک ـــا بی ـــر ب مهران ف
ـــرد: مدرســـه 6 کالســـه  ـــان ک ـــم بی در حـــال احـــداث داری
ـــه  ـــرم, 3 کالس ـــه دره چ ـــس, 3 کالس ـــه طب آواز, 6 کالس
کوشـــکک, 6 کالســـه نوغـــاب و 6 کالســـه اســـتثنایی 
ـــتند. ـــا هس ـــن پروژه ه ـــه ای ـــدیه از جمل ـــن اس مهرآفری

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه گازرســـانی بـــه 14 مدرســـه 
ــت،  ــده اسـ ــام شـ ــدیه انجـ ــتان و اسـ ــهر قهسـ در شـ
گفـــت: 108 مدرســـه شهرســـتان نیـــز از نفـــت ســـفید 
ــده ای  ــکالت عدیـ ــا مشـ ــه بـ ــد کـ ــتفاده می کننـ اسـ
رو بـــه رو هســـتند و نیازمنـــد همـــکاری مســـئولین 
ذیربـــط هســـتند.وی در ادامـــه دســـتور کارهـــای 
ـــتیبانی  ـــوراي پش ـــوع ش ـــرح موض ـــون ط ـــه پیرام جلس
ســـوادآموزي شهرســـتان، بررســـی رونـــد توســـعه 
فضاهـــاي آموزشـــی در ســـطح شهرســـتان و تملـــک 
اراضـــی مـــورد نیـــاز جهـــت احـــداث فضاهـــاي 
ــا نظـــرات و  آموزشـــی و ... را مطـــرح کـــرد و اعضـ

ــد.  ــه کردنـ ــود را ارائـ ــنهادات خـ پيشـ

فرماندار درمیان: 

مسئوالن برای ارتقای امکانات رفاهی مردم تالش کنند
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درمیان میزبان رقابت های 
کاراته قهرمانی کشور

ـــی از  ـــان جنوب ـــه خراس ـــت کارات ـــس هیئ رئی
ـــه  ـــور ب ـــی کش ـــای قهرمان ـــت ه ـــزاری رقاب برگ
ـــا  ـــدی پیم ـــر داد. احم ـــان خب ـــی درمی میزبان
ــین  ــی کیوکوشـ ــابقات قهرمانـ ــت: مسـ گفـ
اویامـــا شـــرق و جنـــوب شـــرق کشـــور 
ــزار  ــان برگـ ــتان درمیـ ــی شهرسـ ــه میزبانـ بـ
ـــه  ـــا ب ـــت ه ـــن رقاب ـــزود: ای ـــود. وی اف می ش
مناســـبت والدت نبـــی اکـــرم)ص( جمعـــه 
هفدهـــم آذر مـــاه جـــاری در ســـالن شـــهید 
باهنـــر شهرســـتان درمیـــان برگـــزار خواهـــد 

شـــد.

با معرفی تیم های برتر

مسابقات فوتسال لیگ یک 
درمیان پایان یافت

ــتان  ــک شهرس ــگ ی ــال لی ــابقات فوتس مس
ــی  ــا معرف ــهدا ب ــگ ش ــام لی ــه ن ــان ب درمی
تیــم هــای برتــر پایــان یافــت. مدیــر روابــط 
عمومــی هیــات فوتبــال شهرســتان درمیــان 
ــم  ــت: تي ــروز گف ــان ام ــا درمی ــو ب در گفتگ
فوتســال شــبكه بهداشــت و درمــان درميــان 
ــتان  ــك شهرس ــته ي ــگ دس ــابقات لي در مس
درميــان قهرمــان شــد. ابراهیــم کریمــی 
افــزود: مســابقات فوتســال لیــگ دســته 
ــا حضــور ۱۵  ــه ب ــان ک ــک شهرســتان درمی ی
تیــم بــه صــورت رفــت و برگشــت در ســالن 
ــال ۹۵  ــاه س ــن م ــدیه از ۱۵ بهم ــت اس نجاب
در ســالن نجابــت اســدیه آغــاز شــده بــود بــا 
ــر پایــان یافــت. وی  معرفــی تیــم هــای برت
ــه اینکــه در ایــن مســابقات هــر   ــا اشــاره ب ب
ــرد: در  ــالم ک ــام داد،اع ــازی انج ــم ۲۸  ب تی
مراســم اختتامیــه ایــن مســابقات کــه ۵ 
ــای  ــم ه ــد، از تی ــزار ش ــاری برگ ــاه ج آذرم
ــر شــد. ــر مســابقات و تیــم اخــالق تقدی برت

شــبکه  فوتســال  تیــم  اعــالم کــرد:  وی 
درمیــان  شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت 
قهرمــان شــد و جــواز حضــور در لیــگ دســته 
یــک اســتان را کســب کــرد و تیــم هــای فجــر 
آســیابان و بیمــه معلــم اســدیه مقــام هــای 
دوم و ســوم را بــه دســت آوردنــد. همچنیــن 
ــه کســب کاپ  ــق ب ــم فجــر آســیابان موف تی

ــن مســابقات شــد. اخــالق ای
گفتنــی اســت مراســم اختتامیــه مســابقات 
ــد.  ــزار ش ــئوالن برگ ــگ مس ــور کمرن ــا حض ب

درمیان امروز - سبزه کار
سرپرســـت اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت شهرســـتان درمیـــان از 

ـــک  ـــش گزی ـــورده بخ ـــت گل ـــف در دش ـــکارچی متخل ـــر ش ـــتگیری 5 نف دس
شهرســـتان درمیـــان خبـــر داد. هاشـــم آزمـــوده در گفتگـــو بـــا درمیـــان 
ــی و  ــای نظامـ ــا نیروهـ ــکاری بـ ــل و همـ ــی تعامـ ــت: درپـ ــروز گفـ امـ
انتظامـــی در بازرســـی از دو دســـتگاه خـــودرو توســـط ماموریـــن فرماندهـــی 
انتظامـــی بخـــش گزیـــک مقادیـــری گوشـــت آهـــو و الشـــه دو ســـرخرگوش 
و 4 قبضـــه ســـالح گلولـــه زنـــی و ســـاچمه زنـــی کشـــف و ضبـــط شـــد. وی 
ـــت  ـــده جه ـــکیل پرون ـــس ازتش ـــاز پ ـــکارچیان غیرمج ـــزود ش ـــه اف در ادام
ســـیر مراحـــل قانونـــی تحویـــل مقامـــات قضایـــی شهرســـتان شـــدند. 
ـــرر  ـــم ض ـــد جرائ ـــرخ جدی ـــاس ن ـــرد: براس ـــان ک ـــه خاطرنش ـــوده در ادام آزم
ـــغ  ـــک رأس آهـــو مبل ـــط زیســـت شـــکار غیرمجـــاز ی ـــه محی ـــان وارده ب وزی
ـــون تومـــان و هـــر ســـر خرگـــوش ســـیصد هزارتومـــان  مـــی باشـــد  ده میلی
ـــت  ـــان باب ـــصد هزارتوم ـــون و شش ـــغ ده میلی ـــا مبل ـــن جمع ـــه متخلفی ک
ـــز  ـــت واری ـــاب دول ـــه حس ـــد ب ـــت بای ـــط زیس ـــه محی ـــان وارده ب ـــرر و زی ض

ـــه اســـتناد بنـــد الـــف مـــاده 12 قانـــون شـــکار و صیـــد  کننـــد و همچنیـــن ب
ـــد. ـــد ش ـــوم خواهن ـــس محک ـــال حب ـــه س ـــا س ـــال ت ـــن از یکس متخلفی

خرب
زمین شناسی:  

ــذر  ــی در گـ ــان جنوبـ ــتان خراسـ اسـ
شـــناختی،  زمیـــن  هـــای  دوره 
ــیار  ــای بسـ ــتخوش دگرگونی هـ دسـ

ــت.  ــوده اسـ بـ
ـــن زا و  ـــوه زا و زمی ـــای ک ـــت ه حرک
عـــوارض ناشـــی از آنهـــا، بادهـــا و 
ـــان را  ـــه خراس ـــا، از جمل ـــکی ه خش
تغییـــر شـــکل داده، آنهـــا را از زیـــر 
آب درآورده یـــا در زیـــر دریاهـــا 
مدفـــون ســـاخته انـــد. هـــم زمـــان 
ــل  ــا، عوامـ ــی هـ ــن دگرگونـ ــا ایـ بـ

ـــای  ـــی ه ـــرار داده و دگرگون ـــه ق ـــورد حمل ـــا را م ـــکی ه ـــود، خش ـــه خ ـــه نوب ـــایش ب فرس
زیـــادی در آنهـــا ایجـــاد کـــرده انـــد. 

عامل اصلی تغییر چهره زمین در دوران چهارم، فرسایش بوده است. 
در دوران چهـــارم بـــا شـــکل گرفتـــن ناهمواری هـــا و بیـــرون آمـــدن بخـــش هایـــی از 
ـــی  ـــود در نواح ـــای خ ـــرآورده ه ـــم ف ـــا و تراک ـــدی ه ـــایش بلن ـــث س ـــایش باع ـــن، فرس زمی

ـــت.  ـــده اس ـــت ش پس
ـــی و در  ـــوار یخچال ـــایش همج ـــه فرس ـــه گون ـــی، ب ـــای یخچال ـــایش در دوره ه ـــل فرس عم
ـــاد، شـــکل امـــروزی را  ـــه فرســـایش آب هـــای روان و ب ـــه گون ـــی، ب دوره هـــای بیـــن یخچال
ـــی  ـــت کوه زای ـــی، فعالی ـــی آلپ ـــز کوه زای ـــت و ج ـــان داده اس ـــای خراس ـــواری ه ـــه ناهم ب
ـــه  ـــل و زلزل ـــه گس ـــه گون ـــن زا، ب ـــای زمی ـــت ه ـــا حرک ـــت، تنه ـــده اس ـــده نش ـــری دی دیگ

ـــت.  ـــته اس ـــود داش وج

توپوگرافی 
ناهمـــواری هـــای اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــه دو قســـمت، نواحـــی کوهســـتانی و 
ســـرزمین هـــای همـــوار تقســـیم مـــی شـــود. ارتفاعـــات اســـتان خراســـان جنوبـــی از 
ـــوب شـــرقی در ســـطح نســـبتا وســـیع  ـــی- جن ـــت شـــمال غرب ـــوب و در جه ـــا جن شـــمال ت

ـــد.  ـــده ان ـــترده ش ـــتان گس ـــت سیس ـــمال دش ـــتان و ش ـــرز افغانس ـــا م ت
ـــک شـــدن صفحـــه عربســـتان و اوراســـیا در دوره  ـــا نزدی ـــان ب ـــن ناهمـــواری هـــا هـــم زم ای
ـــد.  ـــی یاب ـــوب کاهـــش م ـــه جن ـــا از شـــمال ب ـــاع آن ه ـــد و ارتف ترشـــیاری ایجـــاد شـــده ان
ـــت  ـــدد اس ـــای متع ـــل ه ـــود گس ـــی وج ـــان جنوب ـــات خراس ـــم ارتفاع ـــای مه ـــی ه از ویژگ
ـــان،  26:1369 ( ـــد. )قبادی ـــی کن ـــاد م ـــتان ایج ـــن اس ـــی را در ای ـــای متناوب ـــه ه ـــه زلزل ک

براســـاس آنچـــه گفتـــه شـــد بـــه لحـــاظ عـــوارض زمینـــی ســـطح اســـتان خراســـان را 
ــرد.  ــیم« کـ ــت تقسـ ــتان« و »دشـ ــد »کوهسـ ــه دو واحـ ــوان بـ می تـ

واحد کوهستان: 
ـــه هـــای نمـــک  ـــم از ورق ـــی از اشـــکوب هـــای ضخی ـــه طـــور کل ـــران ب ـــوه هـــای شـــرق ای ک

ـــد.  ـــی دارن ـــا جهـــت شـــرقی- غرب ـــه کـــه عموم و ســـنگ آهـــک تشـــکیل یافت
ـــه شـــمار  ـــن کوهســـتان هـــا ب ـــارز ای ـــت بارندگـــی، خشـــکی و برهنگـــی، از مشـــخصات ب قل
ـــش  ـــه بخ ـــه س ـــوان ب ـــی ت ـــی را م ـــان جنوب ـــتان خراس ـــتانی اس ـــی کوهس ـــی رود. نواح م

ـــرد.  ـــیم ک ـــی تقس ـــزی و جنوب ـــمالی، مرک ش
ـــع  ـــان در آن واق ـــع خ ـــرزا رفی ـــه می ـــای قلع ـــه بن ـــزی ک ـــش مرک ـــات بخ ـــن ارتفاع مهمتری
اســـت، کـــوه هـــای باقـــران و مومـــن آبـــاد هســـتند کـــه بـــه صـــورت دو رشـــته کـــوه مـــوازی 

ـــی ، 51:1362 ( ـــد. )بدیع ـــه ان ـــداد یافت ـــرق امت ـــوب ش ـــه جن ـــرب ب ـــمال غ از ش

واحد دشت: 
دشـــت هـــای اســـتان خراســـان جنوبـــی در حـــد فاصـــل رشـــته کـــوه هـــا و ارتفاعـــات 

پراکنـــده اســـتان گســـترده شـــده انـــد. 
در ایـــن دشـــت هـــا بـــه ســـبب همـــوار بـــودن زمیـــن، شـــرایط مناســـب کشـــاورزی و 
راه هـــای ارتباطـــی، جمعیـــت زیـــادی زندگـــی مـــی کننـــد. »دق دشـــت« و »کویـــر« از 

اشـــکال مورفولـــوژی منطقـــه انـــد. 
ایـــن تشـــکیالت در زمیـــن هـــای همـــوار و از تجمـــع رســـوبات بـــه وجـــود مـــی آیـــد. 
ـــاد« در قســـمت هـــای کـــم شـــیب  ماننـــد »دق پتـــرگان« در شـــرق قاینـــات و »دق محمدآب
بـــه ویـــژه حوضـــه انتهایـــی مســـیل هـــا و رودخانـــه هـــای مناطـــق بیابانـــی گاهـــی 
ـــوده  ـــک ب ـــد نم ـــه فاق ـــود ک ـــی ش ـــکیل م ـــواری تش ـــاف و هم ـــیار ص ـــی بس ـــای رس کفه ه

ـــور، 12:1388 ( ـــای کش ـــادی ه ـــگ آب ـــت. )فرهن ـــدک اس ـــیار ان ـــا بس ـــک آنه ـــا نم و ی
ادامه دارد...

قلعه میرزا رفیع خان »فورگ«
پایگاه حکومتی مرزداران شرق قهستان

)قسمت دوم(

شکارچیان متخلف در دشت گلورده دستگیرشدند

جریمه 106 میلیونی شکارچیان آهو و خرگوش



درمیان امروز - دهقانی 
روســـتای خلـــف در فاصلـــه حـــدود 40 کیلومتـــری 
از مرکـــز شهرســـتان درمیـــان ) شـــهر اســـدیه( و 
فاصلـــه حـــدود 95 کیلومتـــری از مرکـــز اســـتان 
ــتا از  ــن روسـ ــردم ایـ ــرار دارد. مـ ــان جنوبی قـ خراسـ
دردهایـــی رنـــج مـــی برنـــد کـــه اگرچـــه واضـــح و 
ـــئوالن  ـــد مس ـــت از دی ـــال هاس ـــا س ـــت ام ـــکار اس آش
دور مانـــده و کمتـــر کســـی گـــوش شـــنوایی بـــرای 
ـــار دارد.  ـــن دی ـــردم ای ـــای م ـــرف ه ـــنیدن ح ـــرای ش ب
ــتا  بـــه گـــزارش درمیـــان امـــروز، ورودی ایـــن روسـ
ـــان  ـــتان درمی ـــتاهای شهرس ـــیاری از روس ـــد بس همانن
ـــور ســـاکنین در زمـــان  ـــرای عب ـــل ب ـــد احـــداث پ نیازمن

بارندگـــی و جمـــع شـــدن آب اســـت.
تنهـــا جـــاده مواصالتـــی روســـتا کـــه از مســـیر 
رودخانـــه مـــی گـــذرد در فصـــل زمســـتان و بـــا 
ریـــزش بـــرف و بـــاران مشـــکالت اهالـــی »خلـــف« 
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــوری ک ـــه ط ـــد ب ـــی کن ـــدان م را دو چن
ـــتا  ـــاده روس ـــا در ج ـــاران و روان آب ه ـــدن ب ـــاری ش ج
ارتبـــاط اهالـــی بـــا دیگـــر نقـــاط شهرســـتان قطـــع 
ــد  ــیر رفـــت و آمـ ــد از ایـــن مسـ ــده و نمی تواننـ شـ
ـــل در ورودی روســـتا  ـــان خواســـتار احـــداث پ ـــد. آن کنن
ـــل  ـــه حـــدود 3 ســـال قب ـــروژه ای ک ـــان پ هســـتند هم
ـــوش  ـــه گ ـــی ب ـــرای آن خبرهای ـــوص اج ـــم در خص ه
ـــردم  ـــد و م ـــکوت مان ـــاز مس ـــان آغ ـــا در هم ـــید ام رس
ـــه  ـــه ب ـــده ای ک ـــی نش ـــای عمل ـــده ه ـــا وع ـــد ب ماندن
اجـــرای آن امیـــدوار بودنـــد. مســـئوالن بـــه گـــوش 

ـــازی  ـــتار زیرس ـــف خواس ـــتای خل ـــردم روس ـــند م باش
ـــمال  ـــی ش ـــاده مواصالت ـــر از ج ـــفالت 11 کیلومت و آس
ـــرده  ـــدای ناک ـــر خ ـــا اگ ـــتند ت ـــی روستایشـــان هس غرب
ـــرای  ـــزی ب ـــد راه گری ـــدود ش ـــا مس ـــی آنه ـــیر فعل مس
انتقـــال مریضـــان شـــان بـــه درمانـــگاه داشـــته باشـــند.

ــت.  ــا نیسـ ــا اینهـ ــف تنهـ ــتای خلـ ــردم روسـ درد مـ
بـــه گفتـــه اهالـــی وضعیـــت آنتـــن دهـــی تلفـــن 
ـــاه  ـــر چ ـــکان حف ـــت، ام ـــر هس ـــتا صف ـــراه در روس هم
ـــت و  ـــه بهداش ـــت و خان ـــدور نیس ـــالب مق ـــرای فاض ب
ـــر  ـــردم بخاط ـــا م ـــه اینه ـــار هم ـــدارد. در کن ـــگاه ن درمان
وجـــود آب، بـــرق و تلفـــن ثابـــت در روستایشـــان از 

مســـئوالن سپاســـگزار هســـتند.

معضل خلف
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــتا در گفتگـ ــت روسـ ــام جماعـ امـ
درمیـــان امـــروز نبـــود پـــل در ورودی روســـتا را 
ـــاب  ـــه مشـــکل ای ـــد ک ـــف مـــی دان ـــرای خل ـــی ب معضل
ــدان  ــی دوچنـ ــان بارندگـ ــی را در زمـ ــاب اهالـ و ذهـ
می کنـــد. مولـــوی علیجـــان مـــوذن می گویـــد: 
روســـتای خلـــف در منطقـــه محرومـــی قـــرار دارد و 
ـــیرکاب  ـــت ش ـــه از دش ـــون رودخان ـــیل چ ـــان س در زم
ـــا 48 ســـاعت آب در مســـیر ورودی روســـتا  ـــد، ت می آی
جریـــان دارد و زمانـــی کـــه نوبـــت روســـتای خلـــف 
ـــا ده روز  ـــه ت ـــک هفت ـــد. ی ـــی رس ـــی م ـــغ زن ـــرای تی ب
امـــکان تـــردد بـــرای اهالـــی روســـتا وجـــود نـــدارد. 
وی کـــه 22 ســـال هســـت ســـاکن روســـتای خلـــف 
ـــی  ـــی از اهال ـــرای یک ـــه ب ـــکلی ک ـــه مش ـــد ب ـــی باش م
در ســـال گذشـــته رخ داده اســـت اشـــاره مـــی کنـــد 
و ادامـــه مـــی دهـــد: در ورودی روســـتا ســـیل آمـــد 
ـــارد و حـــدود  ـــاران کـــه در روســـتا بب ـــدون قطـــره ای ب ب
400 تـــا 500 کیلـــو زرشـــک یکـــی از اهالـــی کـــه در 
ـــرد و خـــودش  ـــود را آب ب همـــان نقطـــه جمـــع کـــرده ب

در آن زمـــان متوجـــه نشـــده بـــود. 

زیر ساخت هایی که رها شد
ـــرای  ـــه آمـــاده شـــدن زیرســـاخت هـــا ب ـــا اشـــاره ب وی ب
ایجـــاد پـــل مـــی افزایـــد: دوســـال پیـــش از اداره راه 
ـــد و زیرســـازی  ـــن ســـیمان را آوردن ـــا 30 ت حـــدود 20 ت

ـــد. ـــا کردن ـــور ره ـــا همانط ـــد ام ـــام ش ـــل انج ـــرای پ ب

 تملیک زمین های اهالی
ـــه  ـــی ک ـــن های ـــک زمی ـــام تملی ـــن از انج وی همچنی
قـــرار اســـت پـــل از آنجـــا رد شـــود خبـــر مـــی دهـــد 
ــوده  ــه الزم بـ ــرکاری را کـ ــی هـ ــد: اهالـ ــی گویـ و مـ
ـــتند.  ـــئوالن هس ـــت مس ـــر هم ـــد و منتظ ـــام دادن انج
وی البتـــه از مســـئوالن بخاطـــر آب ، بـــرق و تلفـــن 
ـــد: در  ـــی ده ـــه م ـــد و ادام ـــی کن ـــکر م ـــتا تش در روس
زمـــان ســـیل کـــه راه ارتباطـــی روســـتا قطـــع مـــی 
ـــد.  ـــکل دارن ـــاران مش ـــال بیم ـــرای انتق ـــردم ب ـــود م ش

سنگالخ بودن منطقه
وی همچنیـــن بـــه ســـنگالخ بـــودن منطقـــه اشـــاره 
ـــاه  ـــر چ ـــل حف ـــوان قاب ـــچ عن ـــه هی ـــه ب ـــد ک ـــی کن م
ـــرای فاضـــالب نیســـت و آنتـــن دهـــی تلفـــن همـــراه  ب
ـــد: در  ـــی گوی ـــد و م ـــی کن ـــالم م ـــر اع ـــتا صف را در روس

ـــم.  ـــم نداری ـــگاه ه ـــتا درمان روس

پروژه رها شده
رئیـــس شـــورای اســـالمی روســـتای خلـــف و از 
ـــا  ـــو ب ـــم در گفتگ ـــتان ه ـــه و شهرس ـــن منطق معتمدی

ـــان ســـیل  ـــد: در زم ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــگار درمی خبرن
ــبانه روز آب جمـــع  ــتا حداقـــل 2 شـ در ورودی روسـ
مـــی شـــود و عبـــور و مـــرور مشـــکل اســـت. حـــاج 
ـــه ســـیمان هایـــی اشـــاره مـــی کنـــد  ابراهیـــم عنانـــی ب
ـــا  ـــتون ه ـــا س ـــد ت ـــه ریختن ـــئوالن در رودخان ـــه مس ک
را بگذارنـــد امـــا همچنـــان رهایـــش کردنـــد و ادامـــه 
ـــام و  ـــت ج ـــه ترب ـــتا ب ـــر روس ـــیر دیگ ـــد: مس ـــی ده م
ـــاران  زیرکـــوه وصـــل مـــی شـــود کـــه اگـــر در زمســـتان ب
ـــی در  ـــت کس ـــن اس ـــت ممک ـــی اس ـــون خاک ـــد چ بیای

ـــد. ـــیر بمان مس

شن ریزی باقی مانده مسیر انجام شود
ــر  ــر شـــن ریـــزی ایـــن مســـیر خبـ وی از 2 کیلومتـ
شـــن  خواهـــد  مـــی  مســـئوالن  از  و  می دهـــد 
ریـــزی یـــک کیلومتـــر باقـــی مانـــده را هـــم انجـــام 
ـــد  ـــیر آگاه نباش ـــه مس ـــی ب ـــر کس ـــه اگ ـــرا ک ـــد چ دهن
ــاده مـــی  ــور کنـــد در جـ ــد از آن عبـ و شـــب بخواهـ
مانـــد و ممکـــن اســـت تلـــف شـــود. وی بـــا اشـــاره 
ـــد: اگـــر از  ـــگاه در روســـتا مـــی افزای ـــه نداشـــتن درمان ب
ـــه بهداشـــت  ـــه خان اهالـــی کســـی بیمـــار باشـــد بایـــد ب
دره چـــرم در 3 کیلومتـــری روســـتا برویـــم و آنجـــا هـــم 
دارو نـــدارد و دکتـــر در روز پنـــج شـــنبه و جمعـــه از 
ـــه  ـــت نام ـــه بهداش ـــد از خان ـــا بای ـــد و ی ـــاب می آی نوغ
بگیریـــم تـــا بتوانیـــم بـــه دکتـــر روســـتای نوغـــاب 
ـــا نوغـــاب  مراجعـــه کنیـــم و البتـــه 25 کیلومتـــر هـــم ب
ــا  ــگار مـ ــه خبرنـ ــخ بـ ــم. وی در پاسـ ــه داریـ فاصلـ
ـــش از 110  ـــف را بی ـــتای خل ـــاکن در روس ـــت س جمعی
ـــل  ـــام تعطی ـــد: در ای ـــی کن ـــد م ـــالم و تاکی ـــوار اع خان
ـــی  ـــم م ـــوار ه ـــه 200 خان ـــت ب ـــه جمعی ـــر هفت و آخ

ـــد. رس

در اولویت هستید اما بودجه نیست
ـــان  ـــا درمی ـــو ب ـــز در گفتگ ـــف نی ـــتای خل ـــار روس دهی
ــن  ــدم آنتـ ــتا را عـ ــکالت روسـ ــی از مشـ ــروز یکـ امـ

ـــه  ـــد: ب ـــی گوی ـــوده و م ـــر نم ـــراه ذک ـــن هم ـــی تلف ده
ــب  ــراه اول نصـ ــتایی همـ ــن روسـ ــی دکل آنتـ تازگـ
ـــی  ـــد جان ـــت. حام ـــده اس ـــدازی نش ـــی راه ان ـــده ول ش
ـــف را  ـــتای خل ـــی روس ـــمال غرب ـــی ش ـــاده مواصالت ج
نزدیکتریـــن جـــاده ارتباطـــی شهرســـتان درمیـــان و 
ـــد:  ـــی ده ـــه م ـــد و ادام ـــی دان ـــوه م ـــتان زیرک شهرس
ـــف  ـــتای خل ـــت ورودی روس ـــرای وضعی ـــه ب ـــی ک زمان
ـــه  ـــبت ب ـــا نس ـــم ت ـــی کنی ـــه م ـــئوالن مراجع ـــه مس ب
ـــد  احـــداث پـــل ورودی روســـتا اقـــدام شـــود مـــی گوین

ـــت. ـــه نیس ـــا بودج ـــتید ام ـــت هس در اولوی

وعده های عملی نشده
وی اعـــالم مـــی کنـــد: چنـــد ســـالی هســـت کـــه بحـــث 
ـــاه ســـال  ـــی در خردادم ـــل مطـــرح شـــده حت احـــداث پ
ـــا کار  ـــد ام ـــروع ش ـــل ش ـــداث پ ـــازی اح 93 کار زیرس
ـــودش  ـــا خ ـــات را آب ب ـــان زحم ـــده و هم ـــف ش متوق
ــای  ــده هـ ــس وعـ ــت و از آن پـ ــری نیسـ ــرد و اثـ بـ
ـــد  ـــا تاکی ـــم. وی ب ـــنیده ای ـــادی ش ـــده زی ـــی نش عمل
ـــه داخـــل  ـــد ب ـــا مســـیر رفـــت و آم ـــن تنه ـــر اینکـــه ای ب
ـــی کار  ـــض آبگرفتگ ـــه مح ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــتا م روس
ـــد:  ـــه می ده ـــد، ادام ـــی کن ـــکل م ـــیار مش ـــردم را بس م
ـــوده یعنـــی هـــم  جـــاده روســـتای خلـــف دو منظـــوره ب
رودخانـــه و هـــم راه دسترســـی بـــه ایـــن روســـتا اســـت 
ـــل و  ـــداث پ ـــتار اح ـــی خواس ـــل اهال ـــن دلی ـــه همی ب
ـــی  ـــر باران ـــرا اگ ـــتند زی ـــتا هس ـــن روس ـــازی راه ای بهس
نـــازل شـــود ارتبـــاط ایـــن روســـتا بـــا دیگـــر نقـــاط 

ـــود. ـــی ش ـــع م ـــه قط ـــک هفت ـــا ی ـــل ت حداق

نقطه اتصال درمیان به زیرکوه و زهان 
ـــه ای  ـــه گون ـــف را ب ـــی خل ـــت جغرافیای ـــی موقعی جان
ـــی از ســـوی مســـئوالن  ـــر توجـــه کاف ـــه اگ ـــد ک مـــی دان
ـــه  ـــان ب ـــد نقطـــه اتصـــال درمی مرتبـــط شـــود مـــی توان

ـــان باشـــد. ـــوه و زه زیرک

همت یکی از خیران خلف
وی در همیـــن رابطـــه بـــه همـــت یکـــی از خیـــران 
خلـــف اشـــاره مـــی کنـــد و مـــی گویـــد: یکـــی از خیـــران 
بـــا هزینـــه شـــخصی خـــود جـــاده ای بـــه طـــول 11 
کیلومتـــر از قســـمت شـــمال غربـــی روســـتا تـــا دشـــت 
ـــاده  ـــن ج ـــه ای ـــرده ک ـــداث ک ـــان اح ـــیرگ-تخته ج ش
بدلیـــل عـــدم توجـــه کافـــی پـــر از ســـنگ و ناهمـــواری 
ـــاز  ـــرده و نی ـــکل ک ـــد را مش ـــت و آم ـــد و رف ـــی باش م
ـــه صـــورت  اســـت احـــداث و بهســـازی ایـــن قســـمت ب
ـــازی  ـــتور کار راه و شهرس ـــی در دس ـــروژه اساس ـــک پ ی

ـــرد. ـــرار گی ق

اعالم آمادگی برای کمک 30 میلیون تومانی 
ـــرای احـــداث  وی مـــی افزایـــد: ایـــن خیـــر همچنیـــن ب
ــت  ــا دشـ ــری تـ ــاده 11 کیلومتـ ــفالت جـ ــل و آسـ پـ
شـــیرگ حاضـــر بـــه پرداخـــت 20 میلیـــون تومـــان 
می باشـــد و مابقـــی مـــردم روســـتا هـــم تـــا 10 
ـــد  ـــا تاکی ـــتند. وی ب ـــک هس ـــه کم ـــر ب ـــون حاض میلی
بـــر اینکـــه بایـــد تـــا چـــه زمانـــی منتظـــر اقـــدام عملـــی 
ـــاق  ـــد اتف ـــا بای ـــد: حتم ـــی گوی ـــیم، م ـــئوالن باش مس
ناگـــواری رخ دهـــد تـــا مســـئوالن بـــه فکـــر چـــاره 

ـــند. باش

خودیاری اهالی برای مرمت قنات
جانـــی بـــه خودیـــاری اهالـــی بـــرای مرمـــت و 
ــاره  ــته اشـ ــال گذشـ ــف در سـ ــات خلـ ــازی قنـ بازسـ
ـــن  ـــردم روســـتا در ای ـــه مـــی دهـــد: م ـــد و ادام مـــی کن
ـــا  ـــی ب ـــد ول ـــه کردن ـــان هزین ـــون توم ـــه 30 میلی زمین
ـــاره تخریـــب شـــد  جـــاری شـــدن ســـیل، آن قنـــات دوب

و تمـــام هزینـــه هـــای اهالـــی از بیـــن رفـــت.

موضوع تملیک زمین های اهالی حل شد
دهیـــار روســـتای خلـــف همچنیـــن مـــی گویـــد: در 
ـــرای  ـــه ب ـــات اولی ـــه اقدام ـــته ک ـــال گذش ـــان 4 س هم
ـــد  ـــام ش ـــتا انج ـــل ورودی روس ـــداث پ ـــازی اح زیرس
ـــک  ـــوع تملی ـــد موض ـــه بای ـــد ک ـــالم کردن ـــئوالن اع مس
ــه  ــمتی کـ ــوص قسـ ــی در خصـ ــای اهالـ ــن هـ زمیـ
ـــه در  ـــود ک ـــل ش ـــرد، ح ـــد ک ـــور خواه ـــاده از آن عب ج
ایـــن زمینـــه هـــم خیـــر روســـتا قبـــول کـــرد هـــر زمـــان 
ــای  ــن هـ ــد از زمیـ ــام شـ ــاده انجـ ــداث جـ ــه احـ کـ

خـــودش بـــه اهالـــی بدهـــد تـــا رضایـــت آنـــان در 
ـــم  ـــاز ه ـــال ب ـــن ح ـــا ای ـــود و ب ـــب ش ـــه جل ـــن زمین ای
پـــروژه پـــل ورودی روســـتا رهـــا شـــده اســـت. وی 
ـــود در  ـــکالت موج ـــل مش ـــه دلی ـــد: ب ـــی ده ـــه م ادام
فصـــل زمســـتان بســـیاری از اهالـــی دیـــدن پـــدر و 
ـــه حـــدود  ـــرا ک ـــد چ ـــی کنن ـــل م مادرهایشـــان را تعطی
ـــت  ـــه هس ـــل رودخان ـــتا داخ ـــاده روس ـــر از ج 2 کیلومت
ـــه  ـــک هفت ـــا ی ـــتا ت ـــاط روس ـــارد ارتب ـــی بب ـــر باران و اگ

ـــود. ـــی ش ـــع م ـــاط قط ـــر نق ـــا دیگ ب

پل ورودی روستا اعتبار 300 میلیونی می طلبد 
ـــرای بررســـی اقدامـــات صـــورت گرفتـــه و در  در ادامـــه ب
دســـت اقـــدام بـــه ســـراغ رئیـــس اداره راه و شهرســـازی 
درمیـــان رفتیـــم. شـــاهرخ رخشـــانی اعـــالم مـــی کنـــد: 
ــتا آســـفالت اســـت و احـــداث پـــل ورودی  راه روسـ
ـــر  ـــه در ب ـــان هزین ـــون توم ـــف 300 میلی ـــتای خل روس
دارد و احـــداث پـــل از طریـــق راهـــداری و حمـــل و 
ـــخ  ـــود. وی در پاس ـــری ش ـــد پیگی ـــاده ای بای ـــل ج نق
ـــداث  ـــوص اح ـــا در خص ـــگار م ـــر خبرن ـــوال دیگ ـــه س ب
جـــاده مواصالتـــی شـــمال غربـــی روســـتای خلـــف 
مـــی گویـــد: در صـــورت تخصیـــص اعتبـــار انجـــام 
ـــاره  ـــم اش ـــه ه ـــن نکت ـــه ای ـــه ب ـــد. وی البت ـــد ش خواه
مـــی کنـــد کـــه روســـتای خلـــف یـــک جـــاده دارد و 
اولویـــت آســـفالت نیـــز بـــا روســـتاهای بـــا خانـــوار 
ـــوار   ـــاالی 20 خان ـــوز روســـتاهای ب ـــاال می باشـــد و هن ب
ـــه ان شـــاءا... مشـــکل شـــان  ـــم ک ـــد آســـفالت داری فاق

ـــد. ـــد ش ـــل خواه ح

احداث جاده جزو وظایف راه و شهرسازی است
ـــط  ـــراغ رواب ـــه س ـــخ ب ـــن پاس ـــرای گرفت ـــه ب ـــی ک زمان
عمومـــی اداره کل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای 
ـــه اداره  ـــت پاســـخ ب ـــرای دریاف ـــا را ب ـــم م اســـتان رفتی
راهـــداری شهرســـتان ارجـــاع داد و البتـــه او نیـــز اعـــالم 
ـــد.  ـــی باش ـــداری م ـــه راه ـــوط ب ـــا مرب ـــل ه ـــه پ ـــرد ک ک
ـــی  ـــدم مســـأله احـــداث جـــاده شـــمال غرب ـــده مق برازن
روســـتای خلـــف را جـــزو وظایـــف راه و شهرســـازی 
ذکـــر کـــرد و وظیفـــه راهـــداری را نگهـــداری راه هـــا 
ـــس  ـــوق از رئی ـــای ف ـــخ ه ـــه پاس ـــه ب ـــا توج ـــد. ب خوان
ـــل جـــاد ه ای شهرســـتان  اداره راهـــداری و حمـــل و نق
درمیـــان پرســـیدیم کـــه چـــه زمانـــی احـــداث پـــل 
روســـتا انجـــام خواهـــد شـــد کـــه او نیـــز مـــا را بـــه 
راه و شهرســـازی ارجـــاع مـــی دهـــد و اعـــالم مـــی 
ـــد: زیرســـاخت جـــزو وظایـــف راه اســـت و از طریـــق  کن
ـــتایی اداره کل راه و  ـــاون راه روس ـــودی مع ـــدس م مهن
ـــوید. ـــا ش ـــوع را جوی ـــد موض ـــتان بای ـــازی اس شهرس

تبدیل آبنما به پل در 4 روستای درمیان 

در برنامه است

ـــر ســـاخت راه هـــای روســـتایی  ـــس اداره نظـــارت ب رئی
اداره کل راه و شهرســـازی اســـتان خراســـان جنوبـــی نیـــز 
ـــتای  ـــد: روس ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ـــو ب در گفتگ
خلـــف آبنمـــا دارد و امســـال برنامـــه ای بـــرای احـــداث 
ـــودی  ـــد م ـــم. میرمحم ـــتا نداری ـــن روس ـــل ورودی ای پ
ـــل  ـــه پ ـــتا ب ـــای روس ـــل آبنم ـــد: تبدی ـــی کن ـــالم م اع
در پیشـــنهادات مـــا قـــرار دارد و در ســـال جـــاری بـــا 
ـــان  ـــتان درمی ـــزی شهرس ـــه ری ـــه برنام ـــب کمیت تصوی
ـــل آبنمـــا  ـــرای ســـالجاری تبدی ـــدار ب ـــه ریاســـت فرمان ب
ـــو،  ـــه ن ـــاب، قلع ـــتای نوغ ـــل ورودی را در 4 روس ـــه پ ب
هنـــدواالن و محمدآبـــاد طبـــس در برنامـــه داریـــم. 
ـــد 200 میلیـــون تومـــان  وی احـــداث هـــر پـــل را نیازمن
اعتبـــار مـــی دانـــد و عنـــوان مـــی کنـــد: امســـال در 
ـــتان  ـــرای شهرس ـــان ب ـــون توم ـــه 100 میلی ـــن زمین ای
درمیـــان اعتبـــار داریـــم و تنهـــا احـــداث پـــل یکـــی از 4 
روســـتای مصـــوب آغـــاز شـــده اســـت و بـــرای تکمیـــل 
ـــار  ـــان اعتب ـــون توم ـــه 800 میلی ـــاز ب ـــروژه نی ـــر 4 پ ه
مـــی باشـــد. وی بـــه ایـــن نکتـــه هـــم اشـــاره مـــی 
کنـــد کـــه مـــا تنهـــا یـــک عضـــو کمیتـــه برنامـــه ریـــزی 
ـــه،  ـــب کمیت ـــورت تصوی ـــتیم و در ص ـــتان هس شهرس
ـــل ورودی روســـتای خلـــف هســـتیم.  آمـــاده اجـــرای پ
مـــودی همچنیـــن از وجـــود 12 روســـتای فاقـــد 
آســـفالت در شهرســـتان درمیـــان خبـــر می دهـــد 
ـــر راه  ـــر کیلومت ـــفالت ه ـــداث و آس ـــد: اح ـــی گوی و م
ــردارد  ــه دربـ ــان هزینـ ــون تومـ ــتایی 400 میلیـ روسـ

ــا کمـــک 30 میلیـــون تومانـــی اهالـــی خلـــف  و بـ
نمی تـــوان راه بـــه جایـــی بـــرد و اعتبـــار کالنـــی را 

ـــد.  ـــی طلب م

تیغ زنی جاده شمال غربی روستای خلف

 تا یک ماه آینده 

بـــا ایـــن حـــال بنابـــر گفتـــه هـــای مســـئوالن بـــا 
ــار اگـــر قـــرار باشـــد هـــر  ایـــن رونـــد توزیـــع اعتبـ
ســـال 100 میلیـــون تومـــان بـــرای احـــداث پـــل 
ـــد  ـــاص یاب ـــان اختص ـــتاهای درمی ـــای ورودی روس ه
اجـــرای همـــان 4 پـــل مصـــوب کمیتـــه برنامـــه ریـــزی 
ـــد  ـــول خواه ـــال ط ـــا 8 س ـــم ت ـــان ه ـــتان درمی شهرس
ـــه تصویـــب و اجـــرای پـــل ورودی در  کشـــید و امیـــد ب
ـــن  ـــرار گرفت ـــر دور از ذهـــن اســـت و ق روســـتاهای دیگ
پـــل ورودی روســـتای خلـــف در پیشـــنهادات ســـال 
ـــم  ـــئوالن ه ـــت. مس ـــش نیس ـــدی بی ـــم امی ـــده ه آین
ـــر  ـــه یکدیگ ـــگار را ب ـــا خبرن ـــان تنه ـــخگویی ش در پاس
ارجـــاع داده و شـــاید بهتـــر بگوییـــم پاســـکاری 
ـــس  ـــا رئی ـــا ب ـــگار م ـــت خبرن ـــی در نهای ـــد ول می کنن
ـــتان  ـــاده ای شهرس ـــل ج ـــل و نق ـــداری و حم اداره راه
درمیـــان تمـــاس تلفنـــی برقـــرار کـــرد و بـــا اعـــالم همـــه 
ـــا  ـــی را خواســـت ت ایـــن مســـائل قـــول اجـــرای کار عمل
ـــال را  ـــتان امس ـــف زمس ـــتای خل ـــردم روس ـــل م حداق
ـــی  ـــد. عل ـــپری کنن ـــال س ـــش خی ـــه و آرام ـــا طمانین ب
نایبـــی نیـــز در جهـــت رفـــع مشـــکل اهالـــی قـــول 
ــاده  ــر جـ ــی 11 کیلومتـ ــغ زنـ ــت تیـ ــاعد در جهـ مسـ

ــاه  ــا یـــک مـ ــف را تـ ــتای خلـ ــی روسـ ــمال غربـ شـ
آینـــده داد و البتـــه بـــه اهالـــی پیشـــنهاد داد کـــه بـــرای 
ـــاد  ـــد بنی ـــتا می توانن ـــل ورودی روس ـــکل پ ـــل مش ح

ـــد.  ـــل کنن ـــم دخی ـــکن را ه مس

رفع مشکل فاضالب خلف 

نیازمند مشارکت مردمی 

مدیــر امــور آب و فاضــالب روســتایی درمیــان نیــز در 
گفتگــو بــا درمیــان امــروز درخصــوص شــکل فاضــالب 
روســتای خلــف مــی گویــد: مطالعــه، طراحــی و اجرای 
شــبکه هــای جمــع آوری و دفــع فاضــالب درشــرکت 
آبفــار فقــط توســط شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
کشــور انجــام مــی شــود و هیــچ گونــه اعتبــار و 
ــتین  ــم. راس ــتان نداری ــتان و شهرس ــاری در اس اختی
راســتکار ادامــه مــی دهــد: بــا توجــه بــه اینکــه چــاه 
جــاذب در روســتای خلــف حفــر نمــی شــود و ســنگی 
و کوهســتانی مــی باشــد فقــط بــا مشــارکت مردمــی و 
ــاری و کمــک  ــار دهی ــار و شــورای روســتا از اعتب دهی
مردمــی بــا نظــارت و مشــاوره همــکاران شــرکت آبفــار 

امــکان پذیــر اســت. 
ــا  ــد: در مناطــق کوهســتانی کــه ب ــد مــی کن وی تاکی
ــع آوری  ــد جم ــتند بای ــرو هس ــالب روب ــکل فاض مش
ــا تصفیــه فاضــالب اجــرا شــود کــه درحــال  و دفــع ی
ــدارد. حاضــر شــرکت آبفــار اعتبــاری در ایــن زمینــه ن

ـــع  ـــت رف ـــی در جه ـــا همدل ـــا ب ـــه مســـئوالن م ـــد ک امی
ـــتاهای  ـــژه روس ـــه وی ـــان ب ـــای درمی ـــاده ه ـــکل ج مش
ـــژه زمســـتان  ـــه وی ـــف ب ـــام مختل ـــه در ای شهرســـتان ک
ــرم  ــه نـ ــت و پنجـ ــده ای دسـ ــکالت عدیـ ــا مشـ بـ

می کننـــد، همـــت کننـــد. 

همت بلند دار که مردان روزگار       
 از همت بلند به جایی رسیده اند  

گوشه چشمی به »َخـَلـف« 
روستایی با دردهای پیدای پنهان

3 پنج شنبه  -  9 آذر  1396  -   11 ربیع االول 1439  -   30 نوامبر 2017  -  هفته دوم آذر

انتقــادات،  درمیانــی  عزیــز  همشــهریان 

نظــرات و مشــکالت منطقــه خــود را از 

طریــق شــاره 09905640315 و درج در 

ایــن ســتون بــه اطــالع مســئوالن برســانید.

ــا  ــود. مـ ــی شـ ــه رجایـ ــازی مدرسـ ــالن بدنسـ ــال سـ ــه حـ ــری بـ ــا فکـ ...915 لطفـ
می خواهیـــم بـــرای پـــرورش انـــدام کار کنیـــم بایـــد جـــای دیگـــری برویـــم. لطفـــا 

رســـیدگی شـــود.

ـــتان  ـــم. زمس ـــف داری ـــتای خل ـــل ورودی روس ـــاله ای در پ ـــن س ـــکل چندی ...915 مش
ـــد! ـــی کنن ـــب م ـــه ت ـــود هم ـــی ش ـــه م ک

...915 آســـفالت جـــاده قهســـتان بـــه خـــوان از توابـــع شهرســـتان درمیـــان بســـیار 
نامطلـــوب مـــی باشـــد و از آنجایـــی کـــه جـــاده کوهســـتانی و دیـــد جـــاده محـــدود 
ـــق اداره راه  ـــری از طری ـــت. پیگی ـــن نیس ـــه ای دور از ذه ـــر حادث ـــال ه ـــد احتم می باش

ـــت. ـــده اس ـــام نش ـــی انج ـــی اقدام ـــده ول ـــام ش انج

ــتان  ــاده ای شهرسـ ــل جـ ــل و نقـ ــداری و حمـ ــرم اداره راهـ ــت محتـ ...915 ریاسـ
درمیـــان! باســـالم، احترامـــا بـــا توجـــه بـــه قیرپاشـــی آســـفالت مســـیر اســـدیه بـــه 
ـــان  ـــط خیاب ـــا و وس ـــاره ه ـــفید کن ـــای س ـــط ه ـــدن خ ـــدوم ش ـــان و مع ـــتای درمی روس
ـــت  ـــد جه ـــی باش ـــاال م ـــیر ب ـــن مس ـــردد در ای ـــم ت ـــواره حج ـــه هم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج و ب
ـــفید  ـــی س ـــط کش ـــوص خ ـــتورات الزم در خص ـــوار دس ـــاق ناگ ـــه اتف ـــری از هرگون جلوگی
وســـط و کناره هـــای جـــاده اصلـــی را صـــادر فرماییـــد. بـــا تشـــکر )ترددکننـــدگان در 

مســـیر(

ـــرورش و  ـــوزش پ ـــور، آم ـــس راه ـــه پلی ـــم ک ـــو کن ـــی را بازگ ـــتم موضوع ...915 خواس
ـــارک ترافیـــک هســـت  ـــان پ ـــد. در ســـر دوراهـــی ســـرو درمی ـــه آن توجـــه کنن شـــهرداری ب
کـــه مـــدت دو ســـاله تعطیـــل شـــده و  بالاســـتفاده اســـت. لطفـــا اقدامـــی در جهـــت 

ـــکر ـــا تش ـــود. ب ـــام ش ـــرداری از آن انج ـــره ب ـــا و به احی

ـــتان  ـــاب شهرس ـــری نوغ ـــزار نف ـــج ه ـــتای پن ـــن روس ـــی بزرگتری ـــا اهال ـــالم م ...915 س
درمیـــان آمادگـــی داریـــم بـــرای کمـــک بـــه هـــم میهنـــان عزیزمـــان آنچـــه در تـــوان 
ـــع آوری  ـــدوق جم ـــود صن ـــی ش ـــا م ـــرم تقاض ـــدار محت ـــم. از فرمان ـــک کنی ـــد کم ـــا باش م
ـــهرهای  ـــتا از ش ـــن روس ـــاکن ای ـــت س ـــد. جمعی ـــت باش ـــاب ثاب ـــتای نوغ ـــک در روس کم

ـــکر ـــا تش ـــت. ب ـــتر اس ـــان بیش درمی

...915  بـــا ســـالم. جـــاده بیرجند_درمیـــان جـــاده ای پـــر ترافیـــک و اســـتراتژیک 
اســـت کـــه رابـــط ایـــران و افغانســـتان اســـت و متاســـفانه همیشـــه ســـوانح زیـــادی 
ـــیر  ـــن مس ـــش درای ـــالش و کوش ـــر ت ـــس راه بخاط ـــم از پلی ـــی دانی ـــود الزم م دارد، برخ
ـــرف  ـــم. از ط ـــکر کنی ـــد تش ـــه دارن ـــی ک ـــد خوب ـــافرین و رص ـــان مس ـــظ ج ـــت حف درجه

جمعـــی از فرهنگیـــان درمیـــان

ــراه اول و ایرانســـل برخـــوردار  ...915 روســـتای ســـیدان از پوشـــش خدمـــات همـ
نیســـت، بارهـــا بـــه مخابـــرات درمیـــان و اســـتان نامـــه نـــگاری داشـــته و مالقـــات 
ـــفانه  ـــم، متاس ـــز نداری ـــت نی ـــده، اینترن ـــام نش ـــچ کاری انج ـــی هی ـــم، ول ـــوری رفتی حض
ـــچ کاری انجـــام  ـــن ســـه ســـال هی ـــی در ای ـــد ول ـــت دارن ـــه اینترن ـــادی ب ـــاز زی ـــدارس نی م

ـــت. ـــده اس نش

ـــاز  ـــه س ـــه حادث ـــد نقط ـــاس چن ـــک_ دره عب ـــتای بیدس ـــور روس ـــالم در مح ...915 س
ـــادی دارد  ـــر زی ـــده خط ـــاد ش ـــردد زی ـــک_نوقند ت ـــور بیدس ـــی در مح ـــد. از وقت ـــی باش م
ـــد  ـــش آم ـــوردی پی ـــودم م ـــرای خ ـــه ب ـــدارد از جمل ـــد ن ـــال دی ـــای آن اص ـــچ ه ـــون پی چ

ـــت. ـــر گذش ـــه بخی ک

ــاب  ــت نوغـ ــع نفـ ــرکت توزیـ ــوی شـ ــی جلـ ــام اهالـ ــت و ازدحـ ــود نفـ ...915 کمبـ
مشکل ســـاز اســـت. مســـئولین لطفـــا رســـیدگی کنیـــد!! چـــرا در ایـــن ســـرمای هـــوا 

بخاطـــر گرفتـــن نفـــت، اهالـــی بایـــد اینقـــدر رنـــج بکشـــند.

ـــه  ـــت و ب ـــتا اس ـــالب روس ـــرم فاض ـــتای دره چ ـــزرگ روس ـــل ب ـــکل و معض ...915 مش
ـــه  ـــرادی ک ـــا مشـــکل شـــدید مواجـــه هســـتند و اف ـــردم ب ـــودن روســـتا م ـــی ب ـــل پلکان دلی

ـــد.  ـــراض دارن ـــوده و اعت ـــاکی ب ـــه ش ـــرار دارد همیش ـــن ق ـــا در پایی ـــازل آنه من
لطفا مســـئوالن رسیدگی کنند. )یعقوب خزاعی(

...915 روســـتای ســـیدان دیجیتـــال درســـتی نـــدارد. خطـــوط تلفـــن همـــراه آنتـــن 
دهـــی ضعیـــف اســـت. لطفـــا مســـئولین پیگیـــر ایـــن موضوعـــات باشـــند. 

ـــردم  ـــکالت م ـــل مش ـــال ح ـــد دنب ـــی کنی ـــف م ـــه لط ـــان ک ـــما و همکارانت ـــون از ش ممن
ـــیدان( ـــتای س ـــی روس ـــرف اهال ـــد. )از ط ـــی دهی ـــر م ـــتید و نش هس

...915 سالم.مســـئولین محتـــرم آب و فاضـــالب روســـتایی بررســـی کنیـــد. مامـــور 
ـــر از  ـــددی باالت ـــور آب، ع ـــت کنت ـــدون قرائ ـــک ب ـــاب آنی ـــتای نوغ ـــالب روس آب و فاض

ـــد. ـــی کن ـــال م ـــالب ارس ـــه اداره آب و فاص ـــی ب ـــم مصرف حج

...915 ســـالم مـــردم روســـتای نوغـــاب بخـــش مرکـــزی شهرســـتان درمیـــان بـــا 
ــدس  ــرم مهنـ ــدار محتـ ــای فرمانـ ــاب آقـ ــند. جنـ ــی باشـ ــرو مـ ــوخت روبـ ــود سـ کمبـ
بشـــیری زاده فکـــری بـــرای ســـاکنین روســـتای نوغـــاب بکنیـــد از ســـرما رنـــج 

نـــد. بر می 

...915 ســـالم خســـته نباشـــید درخواســـتی از مســـئولین داشـــتم لطفـــا پیـــرو 
ـــل  ـــه فص ـــه ب ـــا توج ـــورگ ب ـــتای اره ف ـــه روس ـــانی ب ـــوص گازرس ـــی در خص ـــت قبل درخواس

ســـرما ان شـــاءا... دســـتور اقدامـــات اولیـــه را بدهنـــد.

ـــئوالن  ـــه مس ـــت ک ـــرم هس ـــتای دره چ ـــزرگ در روس ـــل ب ـــکل و معض ـــک مش ...915 ی
واقعـــًا بایـــد پیگیـــر باشـــند. آن معضـــل هـــم فاضـــالب روســـتا هســـت و بـــه دلیـــل 
ـــازل  ـــه من ـــرادی ک ـــتند و اف ـــا مشـــکل شـــدید مواجـــه هس ـــردم ب ـــودن روســـتا م ـــی ب پلکان
آنهـــا در پاییـــن قـــرار دارد همیشـــه شـــاکی بـــوده و اعتـــراض دارنـــد. لطفـــا مســـئوالن 

ـــی ـــوب خزاع ـــد. یعق ـــیدگی کنن رس

ـــت  ـــه اینترن ـــرگ ب ـــه زی ـــه بوت ـــان از جمل ـــه ج ـــاور تخت ـــتاهای مج ـــرا در روس ...915 چ
ـــم. ـــی نداری دسترس

ـــد _ بیدســـک  ـــه آســـفالت محـــور روســـتایی روســـتای نوقن ـــا توجـــه ب ...915 باســـالم ب
ــرض  ــه عـ ــد بـ ــور بایـ ــن محـ ــه از ایـ ــتاهای حومـ ــه روسـ ــایل نقلیـ ــاد وسـ ــردد زیـ و تـ
ـــد  ـــی باش ـــم م ـــو و عالئ ـــد تابل ـــده فاق ـــفالت ش ـــازه آس ـــور ت ـــه اوال مح ـــاند ک ـــئوالن رس مس
ـــری  ـــم خب ـــو و عالئ ـــی از تابل ـــده ول ـــفالت ش ـــور آس ـــده مح ـــی ش ـــد ماه ـــدود چن ـــه ح ک
نیســـت.  دومـــا ۶۰ درصـــد تـــردد مـــردم شـــمال حـــوزه قهســـتان از ایـــن مســـیر شـــده 
ـــئولین  ـــه از مس ـــاک دارد ک ـــچ خطرن ـــا پی ـــد ت ـــوما چن ـــم دارد. س ـــه ترمی ـــاز ب ـــاده نی و ج
عاجزانـــه خواهشـــمندم قبـــل از اینکـــه خـــدای ناکـــرده تصـــادف جرحـــی رخ بدهـــد 
درســـت کننـــد چـــون تـــا بحـــال تجربـــه اینطـــور نشـــان داده تـــا یکـــی جایـــی کشـــته 
نشـــود مســـئولین کاری نمـــی کننـــد. بـــا تشـــکر از نشـــریه درمیـــان امـــروز و تمامـــی 

دســـت انـــدرکاران.

پیام شهروند

پاسکاری
 شیوه جدید مسئوالن
 برای پاسخگویی



اصول کشاورزی

درمیان امروز – دهقانی 
درمیـــان  شهرســـتان  روســـتاهای  اکثـــر  در 
از  ایرانســـل  و  اول  تلفـــن همـــراه  شـــبکه های 
و  نیســـتند  برخـــوردار  مناســـبی  دهـــی  آنتـــن 
ــردم  ــن مـ ــبی را در بیـ ــی نسـ ــر نارضایتـ ــن امـ ایـ
ســـبب شـــده اســـت. بـــه گـــزارش درمیـــان امـــروز، 
محرومیت هـــای روســـتاهای درمیـــان در یـــک یـــا 
ـــرف  ـــر ط ـــرا از ه ـــود زی ـــی ش ـــه نم ـــد خالص ـــد بن چن
کـــه بنگـــری پرونـــده ناتمـــام از خدمـــات را می تـــوان 
مشـــاهده کـــرد. تلفـــن و اینترنـــت از نیازهـــای 
اساســـی زندگـــی مـــردم بـــه ویـــژه از تعلقـــات 
ـــت  ـــروزی اس ـــان ام ـــایش جوان ـــباب آس ـــر و اس خاط
و می تـــوان گفـــت در حـــال حاضـــر بســـیاری از 
خدمـــات اجتماعـــی، اقتصـــادی و آموزشـــی از طریـــق 
شـــبکه مخابراتـــی و زیرســـاخت های مربـــوط بـــه 
آن فراهـــم مـــی شـــود. اکنـــون عصـــر ارتباطـــات و 
تکنولـــوژی اســـت و اینترنـــت نقـــش تاثیرگـــذاری 
ـــردم  ـــش م ـــد و گرای ـــی کن ـــا م ـــردم ایف ـــی م در زندگ
ـــن  ـــه ای ـــاز ب ـــت و احســـاس نی ـــه اســـتفاده از اینترن ب
ـــر  ـــه افزایـــش اســـت. در ســـال های اخی ـــاوری رو ب فن
ـــان  ـــتان خراس ـــطح اس ـــیاری در س ـــای بس ـــالش ه ت
ـــی  ـــبکه های مخابرات ـــعه ش ـــه توس ـــی در زمین جنوب
ـــال  ـــای فع ـــت اپراتوره ـــت و رقاب ـــه اس ـــورت گرفت ص
ـــه  ـــاهد ارائ ـــا ش ـــت ت ـــده اس ـــث ش ـــراه باع ـــن هم تلف
ـــوب در  ـــی مطل ـــن ده ـــوب و آنت ـــیار خ ـــات بس امکان
اکثـــر نقـــاط اســـتان باشـــیم ولـــی هنـــوز هـــم نقاطـــی 
ــد.  ــکالتی دارنـ ــه مشـ ــن زمینـ ــه در ایـ ــتند کـ هسـ
مشـــکل آنتـــن دهـــی موبایـــل و عـــدم دسترســـی 
بـــه اینترنـــت یـــک مشـــکل اساســـی در اکثـــر 
ـــد  ـــه نیازمن ـــان اســـت ک روســـتاهای شهرســـتان درمی
تدبیـــر جـــدی مســـئوالن مخابـــرات می باشـــد تـــا 
ــه  ــردم بـ ــتر مـ ــدگاری بیشـ ــاهد گرایـــش و مانـ شـ

ویـــژه جوانـــان در روستاهایشـــان باشـــیم. 

زیرساخت های مخابراتی بیدسک تقویت شود 

ـــن  ـــان در ای ـــی روســـتای بیدســـک درمی یکـــی از اهال
زمینـــه در گفتگـــو بـــا درمیـــان امـــروز مـــی گویـــد: 
در روســـتای بیدســـک آنتـــن دهـــی تلفـــن همـــراه 
ـــد  ـــع باش ـــم قط ـــت ه ـــن ثاب ـــر تلف ـــت و اگ ـــر اس صف
ـــا  ـــرکوه ی ـــم س ـــت مجبوری ـــاد اس ـــی آن زی ـــه قطع ک
پشـــت بـــام برویـــم تـــا بتوانیـــم از تلفـــن همـــراه 

ـــم.  ـــتفاده کنی اس
محمـــد نعیـــم فـــروزان خواســـتار تقویـــت زیرســـاخت 
هـــای مخابراتـــی مـــی شـــود و ادامـــه مـــی دهـــد: 
ـــت  ـــن ثاب ـــی تلف ـــان قطع ـــرده در زم ـــدای ناک ـــر خ اگ
ـــا  ـــاط ب ـــکان ارتب ـــد ام ـــی بیفت ـــخصی اتفاق ـــرای ش ب

ـــت.  ـــر نیس ـــکان پذی ـــکان ام ـــا نزدی ـــس ی اورژان

نامه نگاری و مراجعه بی نتیجه اهالی دره چرم 

ـــن  ـــز در ای ـــرم نی ـــتای دره چ ـــاکنان روس ـــی از س یک
ـــش  ـــرم از پوش ـــتای دره چ ـــد: روس ـــی گوی ـــه م زمین
ـــه  ـــا ب ـــت و باره ـــوردار نیس ـــراه اول برخ ـــات هم خدم
ـــوده  ـــگاری نم ـــه ن ـــتان نام ـــان و اس ـــرات درمی مخاب
ـــی  ـــچ اقدام ـــی هی ـــم ول ـــه کردی ـــوری مراجع و حض
ـــر  ـــه مدی ـــی ک ـــوب خزاع ـــت. یعق ـــده اس ـــام نش انج
کانـــال تلگرامـــی روســـتای دره چـــرم مـــی باشـــد، 
ـــر  ـــم صف ـــت ه ـــت اینترن ـــد: وضعی ـــی ده ـــه م ادام
ــچ  ــر هیـ ــال اخیـ ــه سـ ــفانه در سـ ــت و متاسـ هسـ
کاری از ســـوی مســـئوالن متولـــی در زمینـــه رفـــع 
ــده  ــام نشـ ــرات انجـ ــاخت مخابـ ــکالت زیرسـ مشـ
ـــئوالن  ـــدام مس ـــری و اق ـــتار پیگی ـــت. وی خواس اس
ــراه  ــن همـ ــی تلفـ ــن دهـ ــت آنتـ ــورد وضعیـ در مـ
ـــوار  ـــتا 180 خان ـــن روس ـــد: ای ـــی افزای ـــود و م ـــی ش م
دارد و مـــردم بایـــد بـــرای اســـتفاده از موبایـــل روی 
ـــرف  ـــی برط ـــن ده ـــکل آنت ـــا مش ـــد ت ـــوه برون ـــک ک ی
شـــود. وی بـــا اشـــاره بـــه نامه نگاری هـــای مکـــرر 
ـــفانه  ـــد: متأس ـــی گوی ـــه م ـــای مربوط ـــتگاه ه ـــه دس ب
ـــوده و در  ـــی ب ـــد دکل مخابرات ـــن روســـتا فاق ـــوز ای هن
ـــت  ـــه اینترن ـــه ب ـــن منطق ـــردم ای ـــات م ـــر ارتباط عص

دسترســـی ندارنـــد. 

رفع محرومیت ها با سرعت الک پشتی 
ـــدم  ـــه از ع ـــف هـــم ضمـــن گالی ـــار روســـتای خل دهی
ـــی  ـــه تازگ ـــد: ب ـــی گوی ـــراه م ـــن هم ـــی تلف ـــن ده آنت
ــده  ــب شـ ــراه اول نصـ ــتایی همـ ــن روسـ دکل آنتـ
ـــه  ـــدازی هرچ ـــتار راه ان ـــی خواس ـــد جان ـــت. حام اس
ـــوان  ـــود و عن ـــی ش ـــی م ـــن دکل مخابرات ـــریعتر ای س
ـــرعت  ـــا س ـــه ب ـــای منطق ـــت ه ـــد: محرومی ـــی کن م

ـــود.  ـــی ش ـــع م ـــتی رف الک پش

مشکل آنتن دهی در روستاهای بخش قهستان 

ـــو  ـــز در گفتگ ـــان نی ـــتان درمی ـــی شهرس ـــی از اهال یک
ـــن  ـــی تلف ـــن ده ـــکل آنت ـــه مش ـــروز ب ـــان ام ـــا درمی ب
ـــتان  ـــش قهس ـــتاهای بخ ـــدادی از روس ـــراه در تع هم
ـــتای  ـــیر روس ـــد: در مس ـــی گوی ـــد و م ـــی کن ـــاره م اش
ـــنان،  ـــی از ماس ـــش های ـــک، بخ ـــک، آنی ـــاب آنی نوغ
ـــد  ـــا بیدســـک و منن ـــد ت ـــد، مســـیر نوقن ـــد، مناون نوقن
ـــه  ـــکل مواج ـــا مش ـــا ب ـــدارد ی ـــود ن ـــی وج ـــن ده آنت

ـــت.  هس
ـــن  ـــون چندی ـــد: تاکن ـــح مـــی کن وطـــن پرســـت تصری
حادثـــه بـــرای وســـایل نقلیـــه و افـــراد در ایـــن 
مســـیرها بـــه وجـــود آمـــده اســـت کـــه بـــه دلیـــل 
نبـــود شـــبکه تلفـــن همـــراه مشـــکالت زیـــادی را 

ایجـــاد کـــرده اســـت. 

اینترنت همراه اول در نوغاب به 4G متصل شود 

ـــد:  ـــی گوی ـــم م ـــاب ه ـــتای نوغ ـــی روس ـــی از اهال یک
ــان  ــتای خراسـ ــن روسـ ــاب بزرگتریـ ــتای نوغـ روسـ

ـــوار  ـــر هـــزار خان ـــغ ب ـــا ســـرانه جمعیتـــی بال ـــی ب جنوب
ــد.  ــی باشـ ــت مـ ــر جمعیـ ــزار نفـ ــش از 4 هـ و بیـ
ابراهیـــم کریمـــی کـــه مدیرکانـــال تلگرامـــی روســـتای 
ـــن  ـــد: آنت ـــان می کن ـــر نش ـــد، خاط ـــی باش ـــاب م نوغ
ـــاب در  ـــل در نوغ ـــراه اول و ایرانس ـــبکه هم ـــی ش ده
ـــت  ـــبکه اینترن ـــت و ش ـــوب اس ـــع مطل ـــتر مواق بیش
ایرانســـل بـــه شـــبکه پیشـــرفته 4G متصـــل مـــی 

ـــد.  باش
ــت  ــبکه اینترنـ ــد شـ ــی خواهـ ــئوالن مـ وی از مسـ
همـــراه اول هـــم ماننـــد ایرانســـل بـــه شـــبکه 
ـــار  ـــه اظه ـــود . وی در ادام ـــل ش ـــرفته 4G متص پیش
امیـــدواری مـــی کنـــد: در دولـــت تدبیـــر و امیـــد، 
در آینـــده ای نزدیـــک شـــاهد روســـتاهایی آبـــاد و 

ســـربلند باشـــیم. 

روستای درمیان محروم از آنتن ایرانسل 

ـــان هـــم در گفتگـــو  یکـــی از ســـاکنان روســـتای درمی
ـــن  ـــف تلف ـــن دهـــی ضعی ـــه آنت ـــروز ب ـــان ام ـــا درمی ب
همـــراه و اینترنـــت اشـــاره می کنـــد و مـــی گویـــد: 
ـــن ایرانســـل محـــروم اســـت  ـــان از آنت روســـتای درمی
و اصـــال امـــکان اســـتفاده از خطـــوط ایرانســـل وجـــود 
ــتای  ــه روسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ ــدارد. آرش حنفـ نـ
درمیـــان حـــدود 500 خانـــوار جمعیـــت دارد، ادامـــه 
ـــل  ـــان از قبی ـــتاهای درمی ـــر روس ـــد: در اکث ـــی ده م
محمدآبـــاد پاییـــن و بـــاال و دادران تلفـــن همـــراه 
ـــادی  ـــای زی ـــکل ه ـــردم مش ـــرای م ـــدارد و ب ـــن ن آنت
ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــن ب ـــرده اســـت. وی همچنی را ایجـــاد ک
ــان  ــتای درمیـ ــال در روسـ ــتگاه دیجیتـ نصـــب دسـ
ـــال  ـــتگاه دیجیت ـــوز دس ـــردم هن ـــر م ـــد: اکث می افزای
ـــون را  ـــم تلویزی ـــای قدی ـــبکه ه ـــان ش ـــد و هم ندارن
تماشـــا مـــی کننـــد ولـــی در حـــال حاضـــر همیـــن 

ـــت.  ـــراب اس ـــم خ ـــا ه ـــبکه ه ش

عدم دسترسی به اینترنت در روستای درمیان 

یکـــی دیگـــر از جوانـــان روســـتای درمیـــان نیـــز در 
ـــد  ـــروز از مســـئوالن می خواه ـــان ام ـــا درمی ـــو ب گفتگ
ـــراه  ـــن هم ـــدازی دکل تلف ـــه نصـــب و راه ان نســـبت ب
ایرانســـل بـــرای ایـــن روســـتا اقـــدام کننـــد و مـــی 
ـــاز  ـــورد نی ـــا م ـــل واقع ـــراه ایرانس ـــن هم ـــد: تلف گوی
هســـت و بـــه دلیـــل عـــدم آنتن دهـــی ایرانســـل و 
عـــدم دسترســـی بـــه اینترنـــت بســـیاری از جوانـــان از 

ســـکونت در روســـتا امتنـــاع می کننـــد. 
محســـن احمـــدی درمیـــان البتـــه از دسترســـی 
ــراه اول  ــه آنتـــن تلفـــن همـ ــان بـ روســـتای درمیـ
ـــت  ـــت اینترن ـــد: وضعی ـــی افزای ـــد و م ـــی ده ـــر م خب
ــرای  ــاله بـ ــن مسـ ــت و ایـ ــم نیسـ ــد 3G هـ در حـ
ــان  ــان و جوانـ ــژه فرهنگیـ ــه ویـ ــتا بـ ــی روسـ اهالـ
مشـــکل اســـت و بســـیاری از افـــراد از آمـــدن بـــه 

روســـتا صـــرف نظـــر مـــی کننـــد. وی ادامـــه مـــی 
ــدارد  ــی نـ ــاع خوبـ ــان اوضـ ــتای درمیـ ــد: روسـ دهـ
ـــادی  ـــکالت زی ـــم مش ـــورد آب ه ـــردم در م ـــی م حت

دارنـــد. 
بـــا ایـــن اوصـــاف بـــه نظـــر مـــی رســـد وضعیـــت 
تلفـــن همـــراه اول و ایرانســـل و دسترســـی بـــه 
ـــال  ـــان اص ـــتان درمی ـــتاهای شهرس ـــت در روس اینترن
رو بـــه راه نیســـت و بایـــد مســـئوالن نســـبت بـــه 
ــدام  ــد و اقـ ــای کار آینـ ــردم پـ ــای مـ ــته هـ خواسـ

ــد.  عاجـــل کننـ

تمام شهرهای شهرستان درمیان پوشش

 تلفن همراه دارند 

رئیـــس اداره مخابـــرات شهرســـتان درمیـــان در پاســـخ 
ـــرکت  ـــد ش ـــد: تعه ـــی گوی ـــا م ـــگار م ـــوال خبرن ـــه س ب
ــراری پوشـــش تلفـــن  ــرات در خصـــوص برقـ مخابـ
همـــراه فقـــط در شـــهرها مـــی باشـــد کـــه تمامـــی 
شـــهرهای شهرســـتان درمیـــان پوشـــش تلفـــن 
همـــراه دارنـــد و مشـــکلی در ایـــن زمینـــه وجـــود 
ـــه  ـــه برنام ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ع ب ـــدی زار ـــدارد.  مه ن
ـــرات  برقـــراری پوشـــش 4G در فـــاز اول شـــرکت مخاب
ــد: در  ــه می دهـ ــد، ادامـ ــی باشـ ــهرها مـ ــژه شـ ویـ
ــته و  ــال گذشـ ــزات 4G در سـ ــه تجهیـ ــن زمینـ ایـ
ــدازی  ــهرها نصـــب و راه انـ ــال در تمامـــی شـ امسـ
شـــده و تمامـــی شـــهرهای شهرســـتان از پوشـــش 
4G برخـــوردار مـــی باشـــند. وی در خصـــوص توســـعه 
ــعه  ــد: توسـ ــز مـــی افزایـ ــتایی نیـ ــات روسـ ارتباطـ
ـــن  ـــت، تلف ـــن ثاب ـــم از تلف ـــتایی اع ـــات روس ارتباط
ــرات  ــرکت مخابـ ــد شـ ــت در تعهـ ــراه و اینترنـ همـ
ـــر توســـط اداره کل ارتباطـــات  ـــن ام نمـــی باشـــد و ای
و فنـــاوری اطالعـــات اســـتان انجـــام مـــی شـــود. 

مخابرات برای راه اندازی 4G در روستاها 

فعالبرنامه ای ندارد

رئیـــس اداره مخابـــرات شهرســـتان درمیـــان در ادامـــه 
ـــدازی 4G در  ـــوص راه ان ـــوالی در خص ـــه س ـــخ ب پاس
ــرکت  ــد: فعـــال شـ ــان مـــی گویـ ــتاهای درمیـ روسـ
ـــدازی 4G در روســـتاها برنامـــه  ـــرای راه ان ـــرات ب مخاب
ـــه  ـــا توج ـــاب ب ـــتای نوغ ـــرای روس ـــی ب ـــدارد ول ای ن
ـــدازی  ـــر راه ان ـــتای پیگی ـــاالی روس ـــت ب ـــه جمعی ب
ـــه  ـــده و ب ـــه ش ـــه گرفت ـــت اولی ـــتیم و موافق 4G هس
ـــد شـــد.  ـــدازی خواه ـــزات نصـــب و راه ان زودی تجهی
ع ادامـــه مـــی دهـــد: در خصـــوص واگـــذاری  زار
ـــه  ـــدی چ ـــچ تعه ـــرات هی ـــرکت مخاب ـــم ش ADSL ه
در شـــهر و چـــه در روســـتا نـــدارد و شـــرکت مخابـــرات 
ماننـــد ســـایر شـــرکت هایـــی کـــه مجـــوز فـــروش 
ADSL دارنـــد )آســـیاتک، هـــای وب، پیـــام آوران، 
ـــه  ـــتن توجی ـــورت داش ـــن آوا و ... ( در ص ـــاتل، ف ش
اقتصـــادی و درآمـــد قابـــل قبـــول مـــی توانـــد 

نســـبت بـــه واگـــذاری ADSL اقـــدام کنـــد.

73 روستا برخوردار از تلفن همراه
ـــان  ـــات خراس ـــاوري اطالع ـــات و فن ـــرکل ارتباط مدی
ـــد:  ـــی گوی ـــروز م ـــان ام ـــا درمی ـــو ب ـــی در گفتگ جنوب
وزارت ارتباطـــات و فنـــاوري اطالعـــات در راســـتاي 
كاهـــش شـــكاف ديجيتالـــي و تاميـــن زيرســـاخت 
ـــتا  ـــته  73 روس ـــتاه¬ها  توانس ـــي روس ـــاي ارتباط ه
از 99 روســـتای بـــاالی 20 خانـــوار شهرســـتان درمیـــان 
ـــد. ـــرار ده ـــراه ق ـــن هم ـــش تلف ـــش پوش ـــت پوش تح

70 روستا تحت پوشش اینترنت نسل 4 

در فاز دوم

ـــال  ـــد: در ح ـــی ده ـــه م ـــر ادام ـــی دلگی ـــدس عل مهن
فنـــاوري  و  ارتباطـــات  وزارت  اولويـــت  حاضـــر 
ـــت پرســـرعت بيســـيم  اطالعـــات ايجـــاد بســـتر اينترن
نســـل 4 بـــراي روســـتاها مي باشـــد كـــه در قالـــب 
ـــوار(  ـــاالي 20 خان ـــتا )ب ـــداد 23 روس ـــرح USO تع ط
ـــت بيســـيم نســـل  ـــاز اول تحـــت پوشـــش اينترن در ف
4 قـــرار گرفتنـــد و اميـــد اســـت در فـــاز دوم 70 
ـــن شهرســـتان تـــا پايـــان ســـال  روســـتاي ديگـــر اي
تحـــت پوشـــش اينترنـــت بيســـيم نســـل 4 قـــرار 

گيرنـــد. 

آموزشی

آشنایی با کودها:
ـــی  ـــاده معدن ـــوع م ـــر ن ـــه ه ـــود: ب ـــف ک تعری
یـــا آلـــی یـــا بیولوژیـــک کـــه دارای عناصـــر 
ـــل  ـــردن حاص ـــاال ب ـــث ب ـــد و باع ـــی باش غذای
خیـــزی خـــاک و همچنیـــن بـــا تیمـــار 
گیاهـــی باعـــث افزایـــش عملکـــرد کیفـــی 
و کمـــی محصـــول شـــود کـــود اطـــالق 

می شـــود. 
تقســـیم  دســـته  چنـــد  بـــه  کودهـــا 
ــیمیایی -  ــد از : شـ ــه عبارتنـ ــوند کـ می شـ
ـــا زیســـتی ـــک ی ـــک - بیولوژی ـــا ارگانی ـــی ی آل

کـــود شـــیمیایی: برخـــی از آنهـــا جـــز 
ـــا ماکـــرو المنـــت  عناصـــر پـــر مصـــرف گیـــاه ی
ــرف  ــر کم مصـ ــز و عناصـ ــز جـ ــی نیـ و برخـ

ــد.  ــرو المنـــت ( می باشـ ــاه ) میکـ گیـ
ـــر مصـــرف )ماکـــرو( شـــامل: ازت –  عناصـــر پ

فســـفر – پتـــاس – کلســـیم - منیزیـــم
ــامل :  ــرو( شـ ــرف )میکـ ــم مصـ ــر کـ عناصـ

ــر ــس – بـ ــز – مـ ــن – روی – منگنـ آهـ
ـــوق را  ـــر ف ـــوع عناص ـــه مجم ـــی ک ـــه کودهای ب
ـــد  ـــب دارا باش ـــبت متناس ـــه نس ـــم و ب ـــا ه ب
ــود.  ــالق می شـ ــل اطـ ــود کامـ ــا کـ اصطالحـ
گیاهـــان مختلـــف بـــر حســـب نیـــاز و بـــا 
ـــاک  ـــرگ و خ ـــش ب ـــج آزمای ـــه نتای ـــه ب توج
بـــه کودهـــای فـــوق نیازمنـــد خواهنـــد 
ـــوص  ـــد خل ـــیمیایی و درص ـــب ش ـــود. ترکی ب
ــر،  ــک عنصـ ــاوی یـ ــف حـ ــای مختلـ کودهـ
بســـیار متفاوتنـــد. ایـــن تفاوتهـــا در مـــورد 
ـــی و  ـــان کودده ـــش، زم ـــوه پخ ـــرف، نح مص
اثـــر بخشـــی کودهـــا تاثیـــر بســـیار مهمـــی 
دارنـــد. بنابرایـــن شـــناخت کافـــی از انـــواع 
ــا  ــاب و یـ ــل از انتخـ ــیمیائی قبـ ــود شـ کـ

ــرورت دارد. ــا ضـ ــرف آنهـ مصـ
کود سبز

 گیـــاه منـــداب از گیاهانـــی اســـت کـــه 
ـــتفاده  ـــبز از آن اس ـــوان کودس ـــوان  بعن می ت
نمـــود. نیـــاز آبـــی کـــم و سیســـتم  قـــوی 
توســـعه ریشـــه و حجـــم بـــاالی انـــدام 
ـــن  ـــاب ای ـــل انتخ ـــن دالی ـــی از مهمتری هوای
ـــود ســـبز مـــی باشـــد. ـــوان ک ـــاه تحـــت عن  گی

یکســـاله  و  علفـــی  گیاهـــی  منـــداب 
حجیـــم  و  گوشـــتی  برگ هـــای  دارای 
می باشـــدکه بعنـــوان کـــود ســـبز و چـــرای 
ـــت  ـــود. کش ـــی ش ـــت م ـــد کش ـــی توان دام م
ـــد  ـــی توان ـــم م ـــو ه ـــا ج ـــوط ب ـــداب مخل من
ــداب  ــذر منـ ــرف بـ ــدار مصـ ــد مقـ می باشـ
ـــه همـــراه  ـــرم ب ـــو گ ـــا 20 کیل ـــزان 15 ت ـــه می ب
1 تـــا 2 کیلـــو جـــو در هکتـــار مـــی باشـــد. 
معمـــواًل در شـــهریورماه تـــا اویـــل مهرمـــاه 
ــوان آن  ــی تـ ــه مـ ــود البتـ ــته می شـ کاشـ
ـــدن  ـــپری ش ـــس از س ـــاه و پ ـــن م را در بهم
ـــت و  ـــز کاش ـــتانه نی ـــدید زمس ـــرماهای ش س
ـــان  ـــه و زم ـــر ســـه مرتب ـــی آن حداکث ـــاز آب نی
ــاز گل  ــاک در آغـ ــه خـ ــدن  آن بـ بازگردانیـ
ـــط  ـــدن  و توس ـــبی ش ـــل از خش ـــی و قب ده
ـــب و  ـــورز مرک ـــزل، خاک ـــای چی ـــتگاه ه دس
ــن کار  ــد. ایـ ــی می باشـ ــای باغـ ــا تیلرهـ یـ
بـــا اصـــالح ســـاختمان خـــاک در تأمیـــن 
ـــی ســـازی خـــاک بســـیار  ـــی و غن مـــواد غذای
موثـــر اســـت و گزینـــه مناســـبی بـــرای 
کاهـــش مصـــرف کودهـــای شـــیمیایی در 
راســـتای تولیـــد محصـــول ســـالم اســـت و 
ــراي  ــی بـ ــر غذایـ ــازي عناصـ ــبب آزادسـ سـ

گیاهـــان مـــی شـــود. 
حتـــی گیاهانـــی کـــه در شـــرایط شـــور، 
مـــی  کاشـــت  ســـبز  کـــود  از  بعـــد 
شـــوند رشـــد رویشـــی بیشـــتری دارنـــد 
بیشـــتری  تحمـــل  از  همچنیـــن  و 
برخوردارنـــد. شـــوری  بـــه   نســـبت 

در ســـال هـــای اخیـــر عـــالوه بـــر کاشـــت 
ــت آن در  ــی کشـ ــی زراعـ ــداب در اراضـ منـ
ـــده  ـــج ش ـــز رای ـــی نی ـــوالت باغ ـــی محص اراض
ــات  ــاک باغـ ــزی خـ ــث حاصلخیـ ــه باعـ کـ
 پســـته، زرشـــک، عنـــاب و ... مـــی شـــود. 
کـــود ســـبز معقوالنـــه تریـــن و بـــه صرفـــه 
تریـــن کار بـــرای بهبـــود مـــواد آلـــی و 
ســـاختمان خـــاک اســـت البتـــه نبایـــد 
ـــرف  ـــار مص ـــک ب ـــا ی ـــه ب ـــت ک ـــار داش انتظ
ایـــن کـــود تمـــام مزایـــای آن را یـــک جـــا 
و بـــه نحـــو مطلـــوب دریافـــت کـــرد زیـــرا 
جایگزیـــن  خـــاک،  ســـاختمان  بهبـــود 
کل  در  و  خـــاک  آلـــی  مـــواد  کـــردن 
حاصلخیـــزی اســـت کـــه نیـــاز بـــه زمـــان 
و دقـــت کافـــی دارد و بـــه مـــرور زمـــان 
مـــی تـــوان از ایـــن روش بـــرای بهبـــود 
ــرد. ــتفاده کـ ــاورزی اسـ ــای کشـ ــن هـ  زمیـ

بـــرای دریافـــت بـــذر منـــداب مـــی توانیـــد 
ـــز  ـــا  مراک ـــاورزی ی ـــاد کش ـــت جه ـــه مدیری ب
جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان مراجعـــه 

ــد.« فرماییـ

تلفن همراه در روستاها همراهی نمی کند
 حرکت الک پشتی اینترنت در درمیان
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تصادف ساختگی

ـــه ایجـــاد تصـــادف ســـاختگی  ـــدام ب ـــرای گرفتـــن خســـارت از بیمـــه اق ـــر ب *چنانچـــه دونف
ـــد؟ ـــا مرتکـــب جـــرم شـــده ان ـــد آی نماین

اقـــدام فـــوق طبـــق مـــاده ۶۱ قانـــون بیمـــه اجبـــاری خســـارت واردشـــده بـــه شـــخص 
ـــه  ـــا انجـــام اعمـــال متقلبان ـــگاری شـــده و چنانچـــه کســـی ب ـــث مصـــوب ۱۳۹۵ جـــرم ان ثال
ـــدی،  ـــارت عم ـــاد خس ـــا ایج ـــودرو ی ـــض خ ـــادف، تعوی ـــوری تص ـــازی ص ـــه س ـــد صحن مانن
وجوهـــی را بابـــت خســـارت دریافـــت کنـــد، بـــه حبـــس از ۶مـــاه تـــا ۲ســـال و جـــزای 

ـــود. ـــی ش ـــوم م ـــی محک ـــوه دریافت ـــر وج ـــادل دو براب ـــدی مع نق

آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

ماجرای اسکرین شات ها عمومًا شبیه به هم اند. 
عکس هـــا  و  خلوت هـــا  دونفـــره،  گفتگوی هـــا  چت هـــا،  متـــن  از  نفـــر  یـــک 
ـــوا  ـــن محت ـــای ای ـــه افش ـــد ب ـــل را تهدی ـــرِف مقاب ـــپس ط ـــی دارد و س ـــات برم اسکرین ش
می کنـــد. ایـــن تهدیدهـــا گاهـــی صرفـــا بـــرای ارعـــاب، ایجـــاد هـــراس، آبروریـــزی و 
اخـــاذی مالـــی و گاهـــی بهانـــه ای بـــرای اجبـــار بـــه کامجویی هـــای غیراخالقـــی دیگـــر 

اســـت.

چند توضیح و توصیه ضروری

1- مطابـــق قانـــون، افشـــای اطالعـــات ِ خصوصـــی، جـــرم اســـت. قانون مجـــازات  
ــرار  ــای اسـ ــه ای( افشـ ــون جرایم رایانـ ــاده 16 قانـ ــاده745 )مـ ــًا در مـ ــالمی، صراحتـ اسـ
ــال  ــا دو سـ ــدی و تـ ــازات آن را جزای  نقـ ــته و مجـ ــرم دانسـ ــران را جـ ــی دیگـ خصوصـ
حبـــس درنظـــر گرفتـــه اســـت. البتـــه اســـرار خصوصـــی در قانـــون ایـــران بـــه صـــورت 
مشـــخص تعریـــف نشـــده اند و صرفـــا در مـــاده 8 قانـــون »احتـــرام بـــه آزادی هـــای 
ــای  ــته ها و فیلم هـ ــا، نوشـ ــا، عکس هـ ــهروندی« نامه هـ ــوق شـ ــظ حقـ ــروع و حفـ مشـ

ـــته اند.  ــارز آن دانس ــق بـ ــی را از مصادیـ خصوصـ
ـــت  ـــیع تر اس ـــم وس ـــن ه ـــی از ای ـــرار خصوص ـــره اس ـــی، دای ـــام عرف ـــی و نظ ـــه قضای در روی
و نســـخه های پزشـــکی، احـــکام دادگاه هـــا و اســـناد مالـــی هـــم در ایـــن زمـــره قـــرار 

می گیرنـــد.
ـــا  ـــا شـــرافتی ی ـــی ی ـــن اســـت موجـــب ضـــرر آبروی ـــه ممک ـــی ک ـــه انجـــام عمل ـــد ب 2- تهدی
ـــال  ـــای م ـــطه، تقاض ـــن واس ـــه ای ـــده ب ـــواه تهدیدکنن ـــردد، خ ـــی گ ـــرار خانوادگ ـــای اس افش
بـــه قصـــد اخـــاذی کـــرده و یـــا نکـــرده باشـــد، جـــرم مســـتقلی اســـت کـــه بـــر اســـاس 
ـــال  ـــا دوس ـــا ت ـــالق و ی ـــه  ش ـــار ضرب ـــاد و چه ـــا هفت ـــالمی ت ـــاده 669 قانون مجازات اس م
حبـــس بـــرای آن در نظـــر گرفته شده اســـت. بنابرایـــن همین کـــه کســـی شـــما را 
تهدیـــد بـــه افشـــای اطالعـــات خصوصـــی) شـــامل عکس هـــا، متـــن چت هـــا، صـــدای 
ـــه  ـــام ندهد)ک ـــل را انج ـــز آن عم ـــر هرگ ـــی اگ ـــد، حت ـــرده باش ـــم و ...( ک ـــده، فیل ضبط ش
ـــد«  ـــرم »تهدی ـــکاب ج ـــوند(، ارت ـــی نمی ش ـــز عمل ـــدات هرگ ـــن تهدی ـــع ای ـــت مواق در اکثری

ـــت. ـــری اس ـــکایت و پیگی ـــل ش ـــما قاب ـــرای ش ـــی و ب ـــوی او قطع از س

نکته حقوقی

در هنگام بروز تصادفات منجر به فوت و یا جرح چه کنیم

1. وسیله نقلیه را در محل تصادف متوقف نمایید.
ـــیم  ـــت ترس ـــه و 110 جه ـــن حادث ـــان مصدومی ـــرای درم ـــس( ب ـــا 115 )اورژان ـــپس ب 2. س

ـــد. ـــاس بگیری ـــی تم کروک
3. حفـــظ صحنـــه تصـــادف و خـــودداری از تغییـــر وضعیـــت وســـیله نقلیـــه و صحنـــه 
ـــدگان  ـــه رانن ـــت ک ـــری اس ـــم دیگ ـــوارد مه ـــه م ـــق از جمل ـــاق ح ـــور احق ـــه منظ ـــادف ب تص

ـــند.  ـــته باش ـــر داش ـــد نظ ـــد آن را م بای
ـــریع  ـــال س ـــانی و انتق ـــاز آتش نش ـــورت نی ـــس و در ص ـــس 110 و اورژان ـــا پلی ـــاس ب 4. تم
ـــایل  ـــان وس ـــه صاحب ـــت ک ـــی اس ـــم و تامین ـــات مه ـــی از  اقدام ـــز درمان ـــه مراک ـــدوم ب مص

ـــند. ـــته باش ـــه داش ـــا توج ـــه آن ه ـــد ب ـــًا بای ـــده حتم ـــیب دی ـــه آس نقلی
5. در برخـــی مـــوارد مشـــاهده مـــی شـــود کـــه متأســـفانه مجروحیـــن حادثـــه توســـط 
ـــدی  ـــیب ج ـــث آس ـــود باع ـــن خ ـــه ای ـــوند ک ـــی ش ـــال داده م ـــتان انتق ـــه بیمارس ـــراد ب اف

ـــردد. ـــی گ ـــه م ـــن حادث ـــه مصدومی ب
6. عـــدم تمـــاس بـــا پلیـــس 110 و عـــدم ترســـیم کروکـــی انجـــام امـــور را بـــا مشـــکل 

مواجـــه مـــی ســـازد.
*پس یادمان باشد: 

اولین قدم تماس با 115 )اورژانس( و 110 )پلیس( در لحظه تصادفات می باشد.

نسخه جدید تلگرام منتشر شد 

ویژگی های جدید در نسخه 4.۵:
*مجموعـــه عکـــس: در زمـــان ارســـال همزمـــان چندیـــن عکـــس و فیلـــم، آنهـــا را در 
ـــی را  ـــل های ـــق فای ـــب دقی ـــد ترتی ـــن می توانی ـــد. همچنی ـــع آوری کنی ـــوم جم ـــک آلب ی

کـــه ارســـال می کنیـــد تعییـــن کنیـــد.
*پیام هـــای ذخیـــره شـــده: پیـــام هـــا را بـــا ارســـال بـــه بخـــش »پیام هـــای ذخیـــره 
ـــه  ـــق فهرســـت گفتگوهـــا و صفحـــه تنظیمـــات، ب ـــد و از طری شـــده«،  عالمـــت گـــذاری کنی

ـــید. ـــته باش ـــی داش ـــا دسترس آنه
ـــی در کادر  ـــای عموم ـــال ه ـــا و کان ـــوان ربات ه ـــردن عن ـــپ ک ـــا تای ـــر: ب ـــتجوی بهت *جس

ـــد.  ـــدا کنی ـــر پی ـــریع ت ـــا را س ـــتجو، آنه جس
 ربات ها و کانال های پر بیننده، در ابتدای لیست نمایش داده می شوند.

*پیام هـــای ســـنجاق شـــده: اگـــر مدیـــر یـــک کانـــال هســـتید، بـــرای جلـــب توجـــه 
ـــد. ـــت کنی ـــه پیوس ـــاالی صفح ـــه ب ـــا را ب ـــام ه ـــم، پی ـــای مه ـــه اطالعیه ه ـــان ب مخاطبانت

آموزشی

هشدار

کالهبرداری با ترفند کمک به زلزله زدگان در فضای مجازی

ـــراد ســـودجو  ـــت: برخـــی اف ـــات اســـتان گف ـــادل اطالع ـــد و تب ـــس پلیـــس فضـــاي تولي رئی
ـــی  ـــای اجتماع ـــبکه ه ـــایبر و ش ـــای س ـــه زده در فض ـــردم زلزل ـــه م ـــک ب ـــوان کم ـــت عن تح

ـــد. ـــی کنن ـــرداری و ســـوء اســـتفاده از احساســـات شـــهروندان م ـــه کالهب ـــدام ب اق
»ســـرهنگ علـــي محمدپـــور« در تشـــريح ايـــن خبـــر اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه 
حادثـــه زلزلـــه کرمانشـــاه متأســـفانه شـــاهد هســـتیم برخـــی افـــراد ســـودجو تحـــت 
ـــدام  ـــی اق ـــای اجتماع ـــبکه ه ـــایبر و ش ـــای س ـــه زده در فض ـــردم زلزل ـــه م ـــک ب ـــوان کم عن
بـــه کالهبـــرداری و ســـوء اســـتفاده از احساســـات شـــهروندان مـــی کننـــد در حالیکـــه 
کمـــک هـــای جمـــع آوری شـــده هیـــچ گاه بـــه دســـت نیازمنـــدان نمـــی رســـد. وي 
افـــزود: مجرمـــان ســـایبری بـــا انتشـــار تصاویـــری از خانـــه هـــای تخریـــب شـــده و 
ـــد  ـــالش دارن ـــی ت ـــای اجتماع ـــبکه ه ـــار و... در ش ـــودکان بیم ـــا ک ـــان ی ـــی خانم ـــراد ب اف
احساســـات انســـان دوســـتانه کاربـــران را تحریـــک کننـــد تـــا بتواننـــد برنامـــه هـــای 
مجرمانـــه خـــود را پیـــش ببرنـــد. حتـــی در ایـــن خصـــوص شـــاهد بارگـــذاری ســـایت هـــای 
ـــع  ـــتای رف ـــد و در راس ـــه دارن ـــت خیرخواهان ـــد فعالی ـــی کنن ـــا م ـــه ادع ـــتیم ک ـــی هس جعل
ـــرهنگ  ـــدارد. س ـــت ن ـــر صح ـــن ام ـــه ای ـــد در حالیک ـــت دارن ـــه زدگان فعالی ـــکالت زلزل مش
ـــد و  ـــب تبلیغـــات در فضـــای ســـایبر را نخورن ـــه كـــرد: فری ـــه شـــهروندان توصي ـــور ب محمدپ
ـــد  ـــال کنن ـــر ارس ـــات معتب ـــا و موسس ـــازمان ه ـــق  س ـــا از طری ـــود را حتم ـــای خ ـــک ه کم
ـــه  ـــن خیری ـــای دروغی ـــایت ه ـــده در س ـــذاری ش ـــای بارگ ـــال دارد درگاه ه ـــی احتم و حت
ـــد و  ـــرها نیفتن ـــا در دام فیش ـــند ت ـــته باش ـــت داش ـــران دق ـــذا کارب ـــد، ل ـــینگ باش ـــا فیش ه
ـــه آدرس  ـــا ب ـــس فت ـــایت پلی ـــق س ـــکوک آن را از طری ـــوارد مش ـــا م ـــه ب ـــورت مواجه در ص

Cyberpolice.ir بخـــش ارتباطـــات مردمـــی گـــزارش كننـــد.

در همایش خدیجه محور وحدت در شهرستان درمیان عنوان شد:

جامعه ما نیاز به مادرانی دارد که در دامان خود سردار سلیمانی ها پرورش بدهند
ـــا همـــت حـــوزه هـــای  ـــه بســـیج ب ـــه مناســـبت هفت ب
ـــش  ـــان همای ـــه)س( درمی ـــرت فاطم ـــاف و حض عف
خدیجـــه محـــور وحـــدت در اســـدیه و روســـتای 
خونیکســـار  برگـــزار شـــد. بـــه گـــزارش درمیـــان امـــروز، 
معـــاون هماهنـــگ کننـــده دفتـــر نمایندگـــی ولـــی 
ــم  ــن مراسـ ــا)ع( در ایـ ــپاه انصارالرضـ ــه در سـ فقیـ
ـــن  ـــن دام ـــه چنی ـــم ب ـــاز داری ـــا نی ـــروز م ـــت: ام گف
ــد و  ــرورش بدهنـ ــی پـ ــدگان پاکـ ــه رزمنـ ــی کـ پاکـ
جامعـــه مـــا نیـــاز بـــه مادرانـــی دارد کـــه در دامـــان 
ـــت  ـــرورش بدهند.حج ـــا پ ـــلیمانی ه ـــردار س ـــود س خ
ــوال در  ــه معمـ ــان اینکـ ــا بیـ ــور بـ ــالم اکبرپـ االسـ
طـــول تاریـــخ در کنـــار یـــک مـــرد موفـــق یـــک زن 
ـــرم)ص(  ـــر اک ـــار پیامب ـــت: در کن ـــرار دارد، اظهارداش ق
کســـی همچـــون حضـــرت خدیجـــه)س( قـــرار 
ــان  ــه ایمـ ــی کـ ــن زنـ ــرد: اولیـ ــوان کـ دارد. وی عنـ

ــی از  ــن بخشـ ــود بنابرایـ ــه بـ ــرت خدیجـ آورد حضـ
ـــی از  ـــداکاری های ـــون ف ـــر مره ـــت پیامب ـــز موفقی رم
ـــه در  ـــت، خدیج ـــوده اس ـــه ب ـــرت خدیج ـــب حض جان
جامعـــه ای کـــه مـــال و ثـــروت، ارزش هســـت بـــه 
همـــه دنیـــا پشـــت پـــا زد و کرامـــت حضـــرت، اول 
ــرت  ــادری حضـ ــد مـ ــر)ص( و بعـ ــری پیامبـ همسـ
ـــت:  ـــان داش ـــه بی ـــور در ادام ـــت. اکبرپ ـــرا)س( اس زه
شـــهید بـــی جهـــت شـــهید نشـــد هـــر کـــس کـــه 
ـــن  ـــت ای ـــا موفقی ـــود قطع ـــی ش ـــی نم ـــهید حجج ش
ـــون شـــیرزنانی اســـت کـــه در پشـــت  جوانمـــردان مدی
ــادران در  ــان و مـ ــد. نقـــش زنـ ــرار دارنـ ــان قـ سرشـ

دفـــاع مقـــدس فرامـــوش نمـــی شـــود. 
ـــه شـــهید حججـــی  ـــی ک ـــرد: مادران وی خاطرنشـــان ک
مـــی پروراننـــد کمتـــر از شـــهید حججـــی نیســـتند. 
ــی  ــهید مـ ــد و شـ ــه مجاهـ ــت کـ ــادر اسـ ــن مـ ایـ

پرورانـــد بنابرایـــن نقـــش مـــادری در جامعـــه مـــا 
بـــس جایـــگاه رفیعـــی اســـت و مـــادران مـــا بایـــد 

بـــه خـــود ببالنـــد. 
نمایندگـــی  دفتـــر  هماهنگ کننـــده  معـــاون 
ولی فقیـــه در ســـپاه انصارالرضـــا)ع( گفـــت:  در 
ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــرورش یافته ان ـــی پ ـــا جوانان ـــور م کش
مدافعـــان حـــرم صـــف کشـــیدند. امـــروز مـــا نیـــاز 
داریـــم بـــه چنیـــن دامـــن پاکـــی کـــه رزمنـــدگان 
ــه  ــاز بـ ــا نیـ ــه مـ ــد جامعـ ــرورش بدهنـ ــی پـ پاکـ
ـــلیمانی  ـــردار س ـــود س ـــان خ ـــه در دام ـــی دارد ک مادران
هـــا پـــرورش بدهنـــد کـــه وعـــده داد و ریشـــه داعـــش 

را کنـــد. 
ـــن اســـت کـــه خـــوب  ـــاد زن ای ـــرد: جه ـــح ک وی تصری
همســـری و مـــادری کنـــد، بهشـــت زیـــر پـــای مـــادران 
اســـت و بـــرای مانـــدگاری اســـالم مـــا نیـــاز داریـــم بـــه 

ـــد.  ـــوخ کن ـــا رس ـــیجی در آنه ـــر بس ـــه تفک ـــی ک جوانان
ـــیجی  ـــرباز دارد و بس ـــه س ـــاز ب ـــالم نی ـــت: اس وی گف
ـــر،  ـــر تفک ـــر اســـت اگ شـــخص نیســـت، بســـیجی تفک
 تفکربســـیجی باشـــد مـــا ســـربلند خواهیـــم بـــود.



درمیان امروز - دهقانی
ــت  ــه حال ــان ب ــات چوبخــوار در شهرســتان درمی آف
طغیانــی درآمــده و باغــات را تصــرف نمــوده و 

درختــان زیــادی را از پــا در آورده اســت. 
ــی  ــد عامــل اصل ــان امــروز، هرچن ــه گــزارش درمی ب
ــوده  ــی ب ــی در پ ــن مشــکل خشکســالی هــای پ ای
ولــی تغییــر ســبک زندگــی مــردم نیــز نقــش مهمــی 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــته اس ــوص داش ــن خص در ای
چــون در گذشــته مــردم بــرای گــرم کــردن منــزل و 
پخــت و پــز از چــوب و زغــال اســتفاده مــی کردنــد 
تمامــی چــوب هــای خشــک اطــراف بــاغ را جمــع 
آوری کــرده و ایــن امــر باعــث از بیــن رفتــن آفــات 
ــود  ــدری محــرز ب ــه ق ــن موضــوع ب ــد و ای می گردی
ــاد و  ــد زی ــت و آم ــه دارای رف ــرادی ک ــرای اف ــه ب ک
ــان  ــد ضــرب المثــل » باغچــه آن ــواز بودن مهمــان ن
پــر از خاکســتر اســت « بــه کار مــی رفــت ولــی امروز 
چــون مــردم از گاز و نفــت و بــرق بــرای گرمایــش و 
پخــت و پــز اســتفاده مــی کننــد نــه چوبــی خاکســتر 

مــی شــود و نــه آفتــی از بیــن مــی رود.
ــرای اطــاع بیشــتر کشــاورزان در خصــوص آفــت  ب
چوبخــوار و دالیــل طغیــان آن  بــه ســراغ کارشــناس 
جهاد کشــاورزی  مدیریــت  نباتــات  حفــظ 

شهرســتان درمیــان رفتیــم. 
علــی امیرپــور در گفتگــو بــا درمیــان امــروز در 
معرفــی ایــن آفــت مــی گویــد: ایــن آفــت کــه بــه 
سوســک شــاخک بلنــد دهکــده معــروف اســت 
در ســال هــای اخیــر و در پــی ضعــف ناشــی از 
خشکســالی و کمبــود مــواد غذایــی بــه حالــت 

طغیانــی در آمــده اســت.

 راهکارهای فنی برای مقابله
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــای فن ــه راهکاره ــاره ب ــا اش وی ب
بــا آن ادامــه مــی دهــد:  درخــت گــردو نســبت بــه 
تنــش هــای آبیــاری حتــی در یــک دوره کوتــاه بــه 
ــا بســیار حســاس اســت  ــژه در طــول فصــل گرم وی
ــای  ــاک در دوره ه ــه خ ــی ب ــن دادن آب کاف بنابرای
مشــخص اولیــن شــرط در پیشــگیری و کنتــرل 

ایــن آفــت اســت. 
ــی  ــادر اســت درختان ــد: ایــن آفــت ق وی مــی افزای
کــه دچــار کمبــود مــواد غذایــی هســتند از فاصلــه 
دور تشــخیص دهــد بنابرایــن اســتفاده از کــود 
ــن  ــرل ای ــی در کنت ــرط اساس ــیم ش ــولفات پتاس س
آفــت اســت بــه طــوری کــه عــدم کاربــرد پتاســیم، 
ســایر روش هــای مبــارزه را بــی اثــر مــی کنــد. 
امیرپــور بــا اشــاره بــه اهمیــت بهداشــت بــاغ 
می گویــد: جمــع آوری شــاخه هــای خشــکیده 
هــرس  همچنیــن  و  بــاغ  هــرز  هــای  علــف  و 
قســمت های خشــک درختــان یکــی دیگــر از روش 

ــت.  ــت اس ــن آف ــا ای ــارزه ب ــای مب ه
ــت  ــن آف ــردن الرو ای ــن ب ــر از بی ــد ب ــا تاکی وی ب
ســیم های  از  اســتفاده  مــی کنــد:  خاطرنشــان 
مفتولــی بــرای از بیــن بــردن و لــه کــردن الرو و 
ــو در  ــر آنتــی تارل ــا خمی تزریــق ســم دورســبان و ی

ــت. ــت اس ــز اهمی ــان حائ ــای درخت ــوراخ ه س
کارشــناس حفــظ نباتــات مدیریــت جهاد کشــاورزی 
شهرســتان درمیــان ادامــه مــی دهــد: ضربــه زدن بــه 
درخــت در اردیبهشــت و جمــع آوری سوســک ها و 
ســوزاندن آنهــا نیــز روشــی مؤثــر در مبــارزه اســت. 
وی مــی افزایــد: بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن دوره 
تخــم ریــزی تفریــخ و وجــود الرو داخــل بافــت 
ــدارد بلکــه  ــری ن ــا ســم پاشــی تاثی ــه تنه ــی ن چوب
بــا از بیــن بــردن دشــمنان طبیعــی باعــث طغیــان 
ــه  ــه ب ــا توج ــد: ب ــی گوی ــود. وی م ــی ش ــت م آف

اینکــه ایــن آفــت طــی ســالیان مســتمر بــه حالــت 
ــاره و در  ــوان یکب ــی ت ــت نم ــده اس ــان درآم طغی
طــول یــک فصــل زراعــی آن را نابــود کــرد و مراقبــت 
ــادی  ــال متم ــد س ــوق در چن ــات ف ــام اقدام و انج

الزامــی اســت.

خشکسالی و تغییر سبک زندگی 
عامل اصلی طغیان آفات چوبخوار 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان درمیــان نیــز در 
ــی  ــای پ ــالی ه ــروز خشکس ــان ام ــا درمی ــو ب گفتگ
در پــی و تغییــر ســبک زندگــی را عامــل اصلــی 
ــی  ــوان م ــان عن ــوار در درمی ــات چوبخ ــان آف طغی

ــد. کن
ــات  ــه آف ــان اینک ــا بی ــدی ب ــان احم ــد ضیائی وحی
چوبخــوار در شهرســتان درمیــان بــه حالــت طغیانــی 
درآمــده اســت، مــی گویــد: خشکســالی هــای پی در 
پــی و تغییــر ســبک زندگــی مــردم نقــش مهمــی در 

ایــن خصــوص دارد.

اقدامات جهاد کشاورزی
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات جهــاد کشــاورزی اعــام 
ــت  ــک آف ــا ی ــارزه ب ــدم در مب ــن ق ــد: اولی ــی کن م
ــه  ــا تهی ــاورزی ب ــاد کش ــت و جه ــایی آن اس شناس
ــطح  ــی در کل س ــای فرمون ــه ه ــواع تل ــب ان و نص
ــات  ــدم وجــود برخــی از آف شهرســتان، وجــود و ع
چوبخــوار را در شهرســتان رصــد کــرده اســت. وی بــا 
ــد:  ــوده مــی افزای ــاط آل ــی نق ــون یاب ــه کان اشــاره ب
ــار  ــه کارگیــری چه ــا ب مدیریــت جهــاد کشــاورزی ب
ــی کل  ــک و بررس ــر گیاهپزش ــناس ناظ ــدد کارش ع
ــه  ــت ب ــه آف ــوده را ک ــاط آل ــتان، نق ــات شهرس باغ

ــت. ــرده اس ــخص ک ــده مش ــی درآم ــت طغیان حال
وی از انجــام عملیــات ترویــج و آمــوزش در مبــارزه 
بــا ایــن آفــت خبــر مــی دهــد و مــی گویــد: برگــزاری 
کاس هــای آموزشــی در کلیــه نقــاط طغیانــی 
ــورت  ــاورزان ص ــازی کش ــوزش و آگاهس ــت آم جه

ــه اســت. پذیرفت
و  توزیــع اطاعیــه  افزایــد:  وی همچنیــن مــی 
اطاع رســانی در کل شهرســتان بــه منظــور آگاهــی 
کلیــه کشــاورزان از وضعیــت بحرانــی موجــود، 
ــل  ــر عام ــد غی ــا ســتاد پدافن ــگ ب همــکاری تنگاتن

در راســتای تحلیــل خطــر و آمادگــی هــای مربــوط 
بــه کمیتــه پدافنــد غیــر عامــل و مکاتبــه بــا ســتاد 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام ــران از دیگ بح

وی اعــام مــی کنــد: بــا توجــه بــه وضعیــت 
نامســاعد اقتصــادی مــردم شهرســتان و خــرده 
مالکــی بــودن باغــات ایــن شهرســتان در خصــوص 
ــا  ــاورزان ب ــه کش ــک ب ــرای کم ــارات ب ــذب اعتب ج

ــت. ــده اس ــه ش ــران مکاتب ــتاد بح س

کشاورزان چه کنند
ــد:  ــی گوی ــا م ــگار م ــوال خبرن ــه س ــخ ب وی در پاس
ــت  ــت بهداش ــا رعای ــا ب ــداران تنه ــاورزان و باغ کش
بــاغ و اســتفاده از کــود ســولفات پتاســیم بــه 
راحتــی مــی تواننــد باغــات خــود را کــه باعــث 
سرســبزی زادبــوم آنــان بــوده و یــادگاری و زحمــات 

ــد. ــظ کنن ــت را حف ــته اس ــل گذش نس

برنامه زمانی عملیات مبارزه با آفات چوبخوار 

شهرستان درمیان

اســفند: چالکــود درختــان بــا کــود دامــی پوســیده 
و کــود شــیمیایی ســولفات پتاســیم

در  هیومیــک  اســید  از  اســتفاده  فروردیــن: 
اولیــن آبیــاری بهــار بــرای از بیــن بــردن قلیاییــت و 
شــوری خــاک کــه باعــث جلــب آفــات بــرای تخــم 

ــی شــود. ــزی روی درخــت م ری
ــان و جمــع آوری  و  ــدن درخت ــت: تکان اردیبهش

ســوزاندن سوســک هــای شــاخک بلنــد بالــغ
خــرداد و تیــر: تزریــق ســم دورســبان بــه داخــل 
ــود  ــدم وج ــورت ع ــان و در ص ــای درخت ــوراخ ه س
ســوراخ، ایجــاد ســوراخ در تنــه درخــت از محلــی کــه 

شــیره مــی دهــد و تزریــق ســم
ــولوپتاس از  ــود س ــا ک ــت ب ــه درخ ــرداد: تغذی م

ــاری ــق آبی طری
ــوزاندن  ــع و س ــان و قط ــرس درخت ــهریور: ه ش
شــاخه هــای خشــکیده و تزریــق ســم در تنــه 

درخــت
ــذف و  ــن: ح ــان، آذر، دی و بهم ــر، آب مه
جمــع آوری شــاخه هــای خشــکیده و علــف هــای 
هــرز بــاغ و رعایــت و حفــظ بهداشــت باغــی در 

ــرما ــل س ــول فص ط

پنج جمله آموزنده

1- اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن.
2- مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است.

3- همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست.
4-  با تمام فقر، هرگز محبت را گدایی نکن. 
و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن.

ـــازی  ـــر س ـــه ه ـــه ب ـــتید ک ـــما هس ـــم ش ـــا مه ـــد، ام ـــودش را می زن ـــاز خ ـــس س ـــر ک 5- ه
ـــد. نرقصی

10نکته بسیار مهم 
1-  ترسناك ترين جاي جهان ذهن شماست.

2- عمل باشيد نه عكس العمل ، صدا باشيد نه انعكاس صدا . 
ـــا آخـــر عمـــر در آن زندگـــي  ـــي اســـت كـــه ت ـــا جاي ـــرا تنه ـــدن خـــود باشـــيد ، زي 3- مراقـــب ب

ـــد .  مـــي كني
4- اجازه ندهيد رفتار ديگران آرامش دروني شما را بهم بزند . 

5-  آرزو كـــردن بـــراي اينكـــه جـــاي شـــخص ديگـــري باشـــيد ، يعنـــي ناديـــده گرفتـــن 
خودتـــان. 

6-  ارزش شما با رفتار ديگران با شما، تعيين نمي شود. 
7-  اگر كسي كار اشتباهي انجام داد، همه خوبي هايش را فراموش نكنيد. 

8-  قهرمان بودن يعني ايمان به خود، وقتي ديگران به شما اعتقادي ندارند. 
9-  كساني كه در گذشته زندگي مي كنند، آينده خود را محدود مي كنند. 

10-  هيـــچ يـــك از مـــا برنـــده يـــا بازنـــده بـــه دنيـــا نيامـــده ايـــم ، انتخـــاب كننـــده بـــه 
ـــم . ـــده اي ـــا آم دني

متن طالیی
*چارلی چاپلین:

ـــون  ـــا بچش ـــا 4ت ـــوهر ب ـــک زن و ش ـــط؛ ی ـــد بلی ـــف خری ـــوی ص ـــیرک، ت ـــم س ـــدرم رفت ـــا پ ب
ـــارو  ـــط ه ـــت بلی ـــه، قیم ـــدی باج ـــيدند و متص ـــه رس ـــه باج ـــی ب ـــد. وقت ـــا بودن ـــوی م جل
ـــرش  ـــه همس ـــی ب ـــرد و نگاه ـــر ک ـــورت مرد،تغیی ـــگ ص ـــان رن ـــرد، ناگه ـــام ک ـــون اع بهش

ـــد..... ـــه بکن ـــت چ ـــي دانس ـــدارد و نم ـــی ن ـــول کاف ـــه پ ـــود ک ـــوم ب انداخت،معل
ـــرون آورد و روی  ـــد دالری بی ـــکناس ص ـــک اس ـــرد و ی ـــش ک ـــت در جیب ـــدرم دس ـــان پ ناگه
ـــرد زد و  ـــانه م ـــه ش ـــت و ب ـــن برداش ـــول را از زمی ـــد و پ ـــم ش ـــپس خ ـــت، س ـــن انداخ زمی
ـــده  ـــوع ش ـــه موض ـــه متوج ـــرد ک ـــاد. م ـــما افت ـــب ش ـــول از جی ـــن پ ـــید آقا،ای ـــت: ببخش گف

ـــا !!! ـــکرم آق ـــت: متش ـــرد و گف ـــگاه ک ـــدرم ن ـــه پ ـــت زده ب ـــود، به ب
ـــدر  ـــود،کمک پ ـــرمنده نش ـــش ش ـــه هاي ـــش بچ ـــه پی ـــرای اینک ـــی ب ـــود ول ـــریفی ب ـــرد ش م
ـــا  ـــدند، م ـــیرک ش ـــل س ـــان داخ ـــدر و مادرش ـــراه پ ـــا بهم ـــه ه ـــه بچ ـــد ازينک ـــت. بع را پذیرف
ـــتیم و  ـــه برگش ـــرف خان ـــه ط ـــیرک ب ـــدن س ـــدون دی ـــدیم و ب ـــارج ش ـــف خ ـــته از ص آهس
ـــه  ـــود ک ـــیرکی ب ـــن س ـــردم! »آن زیباتری ـــار ک ـــدری افتخ ـــن پ ـــتن چنی ـــه داش ـــم ب ـــن در دل م

ـــودم«  ـــه ب ـــرم نرفت ـــه عم ب
ثروتمند زندگی کنیم، بجای آنکه ثروتمند بمیریم!

*انسانیت نهایت دین داریست.
همسر

روزی اســـتاد روانشناســـی وارد کاس شـــد و بـــه دانشـــجویانش گفـــت: »امـــروز 
ـــه  ـــورت داوطلبان ـــه ص ـــردی ب ـــه ف ـــت ک ـــان خواس ـــپس از آن ـــم!« س ـــازی کنی ـــم ب می خواهی
ـــامی  ـــت اس ـــتاد از او خواس ـــد. اس ـــن کار ش ـــب ای ـــی داوطل ـــرود. خانم ـــه ب ـــمت تخت ـــه س ب

ســـی نفـــر از مهمتریـــن افـــراد زندگیـــش را روی تختـــه بنویســـد. 
آن خانـــم اســـامی اعضـــای خانـــواده، بســـتگان، دوســـتان، هـــم کاســـی هـــا و 

نوشـــت. را  همســـایگانش 
ـــد.  ـــه مهـــم بودن ـــر از بقی ـــد کـــه کمت ـــاک کن ـــر را پ ـــام ســـه نف ســـپس اســـتاد از او خواســـت ن
ـــام  ـــاره از او خواســـت ن زن، اســـامی هـــم کاســـی هایـــش را پـــاک کـــرد. ســـپس اســـتاد دوب
پنـــج نفـــر دیگـــر را پـــاک کنـــد. زن اســـامی همســـایگانش را پـــاک کـــرد. ایـــن ادامـــه داشـــت 

ـــد; ـــر روی تختـــه باقـــی مان ـــا اینکـــه فقـــط اســـم چهـــار نفـــر ب ت
نام مادر/پدر/همسر/و تنها پسرش...

ـــر  ـــن دیگ ـــتند ای ـــی دانس ـــه م ـــاال هم ـــون ح ـــود. چ ـــه ب ـــرا گرفت ـــق ف ـــکوتی مطل کاس را س
ـــر را  ـــر دیگ ـــام دو نف ـــت ن ـــتاد از وی خواس ـــود. اس ـــازی نب ـــک ب ـــا ی ـــم صرف ـــرای آن خان ب
ـــدر  ـــام پ ـــی تمـــام، ن ـــی میل ـــا ب ـــود. او ب ـــم ب ـــرای آن خان ـــد. کار بســـیار دشـــواری ب حـــذف کن
ـــد!« ـــذف کنی ـــم ح ـــر را ه ـــم دیگ ـــک اس ـــا ی ـــت: »لطف ـــتاد گف ـــرد. اس ـــاک ک ـــادرش را پ و م

ـــرش  ـــام پس ـــکبار ن ـــمانی اش ـــرزان و چش ـــتانی ل ـــا دس ـــود. ب ـــده ب ـــران ش ـــرب و نگ زن مضط
ـــت.... ـــق گریس ـــق ه ـــد و ه ـــش ترکی ـــد بغض ـــرد. و بع ـــاک ک را پ

اســـتاد از او خواســـت ســـر جایـــش بنشـــیند و بعـــد از چنـــد دقیقـــه از او پرســـید:«چرا 
ـــد و  ـــزرگ کردن ـــه شـــما را ب ـــد ک ـــان بودن ـــن ت ـــی گذاشـــتید؟!!« والدی اســـم همســـرتان را باق
ـــته  ـــری داش ـــر دیگ ـــد همس ـــی توانی ـــه م ـــما همیش ـــد. ش ـــا آوردی ـــه دنی ـــرتان را ب ـــما پس ش
ـــخ  ـــا پاس ـــد ت ـــکاو بودن ـــه کنج ـــت. هم ـــرو رف ـــق ف ـــکوت مطل ـــاره کاس در س ـــید!! دوب باش
زن را بشـــنوند. زن بـــه آرامـــی و لحنـــی نجواگونـــه پاســـخ داد:» روزی والدینـــم از دنیـــا 
ـــر  ـــا ه ـــل ی ـــه تحصی ـــا ادام ـــرای کار ی ـــود ب ـــزرگ ش ـــی ب ـــم وقت ـــرم ه ـــت. پس ـــد رف خواهن
ـــا  ـــی اش را ب ـــا کل زندگ ـــه واقع ـــردی ک ـــا م ـــس تنه ـــرد« پ ـــد ک ـــم خواه ـــری، ترک ـــت دیگ عل
ـــد شـــدند  ـــد، همســـرم اســـت!!! همـــه دانشـــجویان از جـــای خـــود بلن مـــن تقســـیم مـــی کن
ـــا آنـــان در میـــان گذاشـــته بـــود برایـــش کـــف زدنـــد.  و بـــرای آنکـــه زن، حقیقـــت زندگـــی را ب

ـــی    ـــق جهان ـــا خل ـــه ب ـــاش، ک ـــه از آن ب ـــر ب ـــا همس * ب

پندانه
ـــهر  ـــود و دروازه ش ـــرده ب ـــوع نک ـــید طل ـــوز خورش ـــد، هن ـــهری وارد ش ـــه ش ـــری ب ـــرد فقی م
ـــا  ـــد، ت ـــاز کردن ـــد در را ب ـــاعتی بع ـــد، س ـــر ش ـــت و منتظ ـــت در نشس ـــود. پش ـــده ب ـــاز نش ب
خواســـت وارد شـــهر شـــود، جمعـــی او را گرفتنـــد و دســـت بســـته بـــه کاخ پادشـــاهی بردنـــد، 
ـــد  ـــا در کاخ دی ـــنید. ام ـــی نش ـــردم، جواب ـــه کار ک ـــن چ ـــر م ـــه مگ ـــرد ک ـــاس ک ـــه التم ـــر چ ه
ـــتند و  ـــر خاس ـــرام او ب ـــم و اک ـــه تعظی ـــه ب ـــاندند و هم ـــلطنت نش ـــت س ـــر تخ ـــه او را ب ک
ـــا  ـــن روزی، م ـــد: »هـــر ســـال در چنی ـــت ماجـــرا را پرســـید! گفتن ـــد. چـــون عل ـــوزش طلبیدن پ
ـــود  ـــی کـــه مـــرد فقیـــر ب ـــه انتخـــاب مـــی کنیـــم.« پادشـــاه کنون پادشـــاه خویـــش را ایـــن گون
ـــا خـــود اندیشـــید کـــه داســـتان پادشـــاهان پیـــش را بایـــد جســـت کـــه چـــه شـــدند و کجـــا  ب
ـــه: »  ـــت ک ـــه او گف ـــت ب ـــم محب ـــرد در عال ـــت و آن م ـــردی ریخ ـــا م ـــت ب ـــرح رفاق ـــد؟ ط رفتن
ـــه  ـــد کـــه ن ـــه جزیـــره ای دور دســـت مـــی برن ـــا کشـــتی ب در روزهـــای آخـــر ســـال، پادشـــاه را ب
ـــی  ـــد همگ ـــد. بع ـــی کنن ـــش م ـــا رهای ـــه ســـاکنی دارد و آن ج ـــی اســـت و ن ـــا آبادان در آن ج
ـــد و  ـــا ش ـــره را جوی ـــل جزی ـــد.« مح ـــی کنن ـــاب م ـــر را انتخ ـــاهی دیگ ـــد و ش ـــی گردن ـــر م ب
از فـــردای آن روز داســـتان زندگـــی اش دگرگـــون شـــد. بـــه کمـــک آن مـــرد، بـــه صـــورت 
ـــره  ـــه جزی ـــا ب ـــاد ت ـــان نه ـــیله در اختیارش ـــول و وس ـــد و پ ـــی خری ـــان و کنیزان ـــی غام پنهان
ـــد  ـــاغ هـــا ســـاخت. هرچـــه مـــردم نگریســـتند دیدن ـــد. کاخهـــا و ب ـــاد کنن ـــد و آن جـــا را آب رون
ـــه دنیـــا و تـــاج و تخـــت کاری نیســـت. چـــون ســـال  ـــر خـــاف شـــاهان پیشـــین او را ب کـــه ب
ـــه  ـــد ب ـــرای صی ـــد ب ـــه بای ـــروز رســـمی اســـت ک ـــد: »ام ـــه او گفتن ـــران ب ـــام شـــد روزی وزی تم
ـــت،  ـــتی نشس ـــه کش ـــوق ب ـــا ش ـــد و ب ـــاده ش ـــد، آم ـــتان را فهمی ـــرد داس ـــم.«  م ـــا بروی دری
ـــره او را  ـــان در آن جزی ـــتند، غام ـــد و بازگش ـــا کردن ـــره ره ـــد و در آن جزی ـــا بردن ـــه دری او را ب

ـــد!  ـــر بردن ـــلطنتی دیگ ـــه س ـــزت ب ـــا ع ـــد و ب یافتن
نکتـــه: امروزکـــه فرصـــت ســـاختن دنیـــای دیگـــر و آخرتمـــان را داریـــم تـــاش کنیـــم و 

فـــردای زندگـــی خـــود را بهشـــتی بســـازیم. 
برگ عیشی به گور خویش فرست                          

 دگران نفرستند تو پیش فرست

طغیان آفات چوبخوار در درمیان

خواندنی
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سالمت

جلوگیری از خونریزی بینی

چطوری خونریزی بینی را بند بیاریم؟
یـــک تیکـــه پیـــاز داخـــل بینـــی بگذاریـــد 
ـــه  ـــاز را ب ـــا آب پی ـــد ی ـــی بگیری ـــر بین ـــا زی ی
پنبـــه بزنیـــد و داخـــل بینـــی بگذاریـــد تـــا 
ـــد  ـــون و بن ـــدن خ ـــه ش ـــث لخت ـــاز باع گاز پی

آمـــدن خونریـــزی شـــود.

تاثیر ماساژ کف دست

ـــک دســـت را کـــف  ـــتان ی ـــر صبـــح انگش ه
دســـت دیگـــر گذاشـــته و 5دقیقـــه دایـــره 
ـــق بکشـــید. ـــس عمی ـــد و نف ـــاژ دهی وار ماس

ـــاژ  ـــی ماس ـــکاس درمان ـــم انع ـــاس عل ـــر اس ب
منظـــم ایـــن نقطـــه اســـترس را رفـــع و 
مانـــع اســـهال، تهـــوع و یبوســـت مـــی 

شـــود.

خوراکی های عامل ایجاد سنگ کلیه
مـــوادی کـــه بـــا مصـــرف زیـــاد باعـــث 

شـــد: خواهنـــد  ســـنگ کلیه  ایجـــاد 
*قهوه زیاد

*شیرین کننده مصنوعی
*گوشت قرمز

*نمک
*نوشیدنی گازدار

ـــت  ـــد تف ـــش از ح ـــز بی ـــت قرم ـــرف گوش مص
ــه  ــرطان کلیـ ــاد سـ ــل ایجـ ــده عامـ داده شـ

اســـت.
 درمان ترک لب

چطوری ترک لب را ازبین ببریم؟
عســـل روی لـــب بمالیـــد و چنـــد دقیقـــه 
صبـــر کنیـــد تـــا خشـــک شـــود. بعـــد 
ـــن  ـــد ای ـــد و بگذاری ـــن بمالی ـــداری وازلی مق
ترکیـــب 15 دقیقـــه بمانـــد و بعـــد بـــا آب 
ــار( ــد.)5روز_روزی 1بـ ــی کنیـ ــرم آبکشـ گـ

طال داروی زنان

طا برای زنان در حکم دارو است.
* آرامش بخش

* داروی اعصاب
* گرم کننده بانوان 

ـــت  ـــد و اذی ـــر بده ـــی گی ـــی خیل ـــه زن چنانچ
ـــر او  ـــرد و ت ـــز س ـــه مغ ـــد ک ـــا بپوش ـــد ط کن

ـــود. ـــم ش ـــیت او ک ـــده و حساس ـــرم ش گ

کمبود ویتامین ها چه بیماری هایی 
در پی دارد؟

)B شکاف در لب ها )گروه ویتامین *
)B2( احساس خستگی*

)B6( خواب رفتن دست وپا*
)Dو A( جوش های قرمز*

)D( افسردگی *
)B( ریزش موی شدید *

)A( اختاالت دید شبانه *
)B( بی اشتهایی *

)B12( حالت تهوع, یبوست ونفخ *
)C(خونریزی لثه و زخم مزمن *

)B3( سردرد و سر گیجه *
)B9( اسهال *

)B5( بی خوابی *
)Bو A( خشکی پوست *

مسئوالن استان پیگیر راه اندازی مجدد بازارچه میل 73
درمیان امروز - یوسفی

ــی  ــان جنوبـ ــارت خراسـ ــدن و تجـ ــت، معـ ــازمان صنعـ ــس سـ رئیـ
ــران  ــیمان باقـ ــه سـ ــری کارخانـ ــه 34 کیلومتـ ــه فاصلـ ــه بـ ــا توجـ بـ
تـــا بازارچـــه مـــرزی میـــل 73 گفـــت: پیگیـــری بازگشـــایی مجـــدد 
ـــوالت  ـــادرات محص ـــه ص ـــی ب ـــق بخش ـــت رون ـــل 73 جه ـــه می بازارچ
ــتان  ــئولین اسـ ــازمان و مسـ ــن سـ ــتور کار ایـ ــه در دسـ ــن کارخانـ ایـ

اســـت.
داود شـــهرکی از صـــادرات 34هـــزار و 69 تـــن ســـیمان از کارخانـــه 
ــال  ــدای سـ ــه ابتـ ــان در 7 ماهـ ــتان درمیـ ــران شهرسـ ــیمان باقـ سـ
جـــاری خبـــر داد و افـــزود: ایـــن میـــزان محصـــول بـــه کشـــورهای 
افغانســـتان و پاکســـتان بـــه صـــورت فلـــه و پاکتـــی صـــادر شـــده 

اســـت. 
وی ادامـــه داد: همچنیـــن در  7ماهـــه گذشـــته 41 هـــزار و 965 تـــن 

ســـیمان نیـــز در ایـــن کارخانـــه تولیـــد شـــده کـــه میـــزان 7 هـــزار و 
ـــار  ـــت. وی اظه ـــه اس ـــروش رفت ـــه ف ـــور ب ـــل کش ـــز در داخ ـــن نی 896 ت
ـــزار  ـــش از215ه ـــز بی ـــن واحـــد نی ـــر ای ـــدات کلینک ـــزان تولی داشـــت: می
ـــون  ـــن تاکن ـــزار ت ـــه 2ه ـــک ب ـــزان نزدی ـــن می ـــه از ای ـــد ک ـــی باش ـــن م ت
ــازمان  ــس سـ ــت. رئیـ ــده اسـ ــادر شـ ــوار صـ ــورهای همجـ ــه کشـ بـ
ــزود:  ــه افـ ــی در ادامـ ــان جنوبـ ــارت خراسـ ــدن و تجـ ــت، معـ صنعـ
بهـــره بـــرداری از کارخانـــه ســـیمان باقـــران شهرســـتان درمیـــان در 
ـــور  ـــس جمه ـــی رئی ـــر روحان ـــور دکت ـــا حض ـــالجاری ب ـــاه س ـــن م فروردی
در ایـــن شهرســـتان مـــرزی آغـــاز شـــد. وی خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــا 
ـــش از  ـــذاری بی ـــرمایه گ ـــا س ـــه ب ـــزرگ ک ـــرح ب ـــن ط ـــرداری از ای ـــره ب به
ـــتغال 350  ـــه اش ـــد زمین ـــاح ش ـــال افتت ـــارد ری ـــزار و 200 میلی ـــج ه پن
ـــورت  ـــه ص ـــر ب ـــزارو500 نف ـــش از  ه ـــتقیم و بی ـــورت مس ـــه ص ـــر ب نف

ـــت.  ـــده اس ـــم ش ـــرزی فراه ـــه م ـــن منطق ـــتقیم در ای ـــر مس غی

طـــول عمـــر حضـــرت ولـــّی عصر)عـــج( یـــک حقیقـــت اســـت کـــه راهـــی 
منطقـــی بـــرای انـــکار  و فرصتـــی بـــرای تردیـــد در آن وجـــود نـــدارد. ایـــن مســـئله 

ـــرار داد. ـــی ق ـــورد بررس ـــر م ـــوان از دو منظ ـــی ت را م
1.دیدگاه ماّدیون

ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــیب های ـــا و آس ـــال ه ـــر اخت ـــد: اگ ـــی گوین ـــان م ـــت شناس زیس
انســـان مـــی رســـد و موجـــب کوتاهـــی عمـــر او مـــی شـــود، رفـــع گـــردد، او 
ـــان  ـــر را بی ـــل طـــول عم ـــب، عوام ـــن مطل ـــرای ای ـــرد. و ب ـــد ک ـــر خواه بســـیار عم
ـــی -  ـــش روح ـــب - آرام ـــواب مناس ـــب - خ ـــه مناس ـــد: تغذی ـــد؛ مانن ـــرده ان ک
ـــد  ـــرما و منجم ـــی - س ـــخت کوش ـــوای آزاد - س ـــوری - ه ـــم خ ـــل ارث - ک عام
ـــز پژوهشـــی،  ـــراوان در مراک ـــای ف ـــا بررســـی ه ـــا ب ـــدام از اینه ـــر ک ســـاختن - ه
ـــوان  ـــی ت ـــده را م ـــود زن ـــان و موج ـــه انس ـــده ک ـــه ش ـــیده و گفت ـــات رس ـــه اثب ب

ـــت)1( ـــگاه داش ـــده ن ـــال زن ـــزاران س ه
دکتـــر هارولـــد مریمـــن، رئیـــس انســـتیتوی تحقیقـــات پزشـــکی آمریـــکا، 
معتقـــد اســـت کـــه 197 درجـــه زیـــر صفـــر را مـــی تـــوان حیـــات جاودانـــی 

نامیـــد)2(
ـــره  ـــادل ذخی ـــوردن تع ـــم خ ـــه ه ـــت: ب ـــد اس ـــی معتق ـــناس انگلیس ـــک کارش ی
آهـــن و مـــس و منیزیـــوم و پتاســـیم و غلبـــه یکـــی از آنهـــا بـــر دیگـــری، 
ـــی  ـــون یک ـــعدی: »چ ـــر س ـــه تعبی ـــود و ب ـــی ش ـــرگ م ـــیدن م ـــب فرارس موج

زیـــن چهـــار شـــد غالـــب، جـــان شـــیرین بـــر آرد از قالـــب«.)3(
ـــا مـــرگ  ـــارزه ب ـــه مب ـــر ب ـــی نظی ـــا تاشـــی ب ـــذا دانشـــمندان زیســـت شـــناس ب ل
ـــوان مـــرگ را یـــک بیمـــاری دانســـت و لزومـــی  ـــد: مـــی ت برخواســـته، مـــی گوین
نـــدارد کـــه ایـــن بیمـــاری کشـــنده باشـــد. آنهـــا مـــی گوینـــد: آنچـــه امـــروز 
ـــکان  ـــون پزش ـــا کن ـــه ت ـــت ک ـــا اس ـــاری ه ـــواع بیم ـــود، ان ـــی ش ـــرگ م ـــبب م س
ـــد و در  ـــده ان ـــق ش ـــوع آن موف ـــزار ن ـــناختن 45 ه ـــه ش ـــان ب ـــت شناس و زیس
ـــام  ـــه ن ـــد. آزمایـــش هـــای مکـــرر دانشـــمندی ب ـــا برآمـــده ان صـــدد معالجـــه آنه
ـــواد  ـــر م ـــه اگ ـــت ک ـــرده اس ـــت ک ـــادی، ثاب ـــه 1912می ـــیس کارل، در ژانوی الکس
ـــت  ـــد، گذش ـــه او برس ـــده ب ـــود زن ـــک موج ـــات ی ـــام احتیاج ـــی الزم و تم غذای

ـــد آورد.)4(  ـــود نخواه ـــه وج ـــری در او ب ـــر پی ـــن اث ـــک تری ـــان کوچ زم
گروهـــی از زیســـت شناســـان بـــا تـــاش هـــای شـــبانه روزی خـــود کتـــاب هـــای 
ارزنـــده ای را تهیـــه کـــرده و در زمینـــه دســـتیابی بـــه طـــول عمـــر، مباحثـــی ارائـــه 

ـــم. ـــی پردازی ـــا نم ـــه آن ه ـــال ب ـــن مج ـــه در ای ـــد ک کرده ان
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ـــی و  ـــث قرآن ـــر، مباح ـــول عم ـــاره ط ـــنی در ب ـــیعه و س ـــم از ش ـــلمانان اع مس
ـــد. در قـــرآن کریـــم آیاتـــی هســـت کـــه عمـــر  روایـــی و تاریخـــی را بیـــان کـــرده ان
طوالنـــی در امـــت هـــای پیشـــین را خبـــر مـــی دهـــد: »مـــا آنهـــا و پدرانشـــان را از 
ـــد شـــدند«)5(  ـــره من ـــی به ـــا از عمـــر طوالن ـــوی برخـــوردار ســـاختیم ت ـــاع دنی مت
در جـــای دیگـــر، قـــرآن نـــه تنهـــا از عمـــر طوالنـــی بلکـــه از امـــکان عمـــر جاویـــدان 
ـــی  ـــکم ماه ـــس( در ش ـــر او )یون ـــد: »اگ ـــه می فرمای ـــا ک ـــد؛ آنج ـــی ده ـــر م خب
تســـبیح نمـــی گفـــت، تـــا روز رســـتاخیز در شـــکم ماهـــی باقـــی مـــی مانـــد«.)6(

ــش  ــوی قومـ ــه سـ ــد: »او را بـ ــی فرمایـ ــوح مـ ــاره حضرت نـ ــن دربـ همچنیـ
فرســـتادیم. پـــس 950 ســـال در میـــان آنهـــا درنـــگ کـــرد«.)7( 

البتـــه بـــر اســـاس روایـــات، عمـــر ایشـــان 2500 ســـال بـــوده اســـت کـــه 950 
ـــرای تبلیـــغ امـــت خویـــش صـــرف کـــرده اســـت. امـــام حســـن)ع(  ســـال آن را ب
در پاســـخ بـــه گروهـــی کـــه بـــه صلـــح آن حضـــرت اعتـــراض داشـــتند، بـــه 
داســـتان حضـــرت خضـــر و موســـی اشـــاره مـــی فرماينـــد ســـپس در ذیـــل 
ـــخن  ـــج( س ـــرت مهدی)ع ـــر حض ـــول عم ـــت و ط ـــت و غیب ـــاره والی ـــث درب حدی
ـــین)ع( و  ـــرادرم حس ـــد ب ـــن فرزن ـــرت، نهمی ـــد: »آن حض ـــی آورن ـــان م ـــه می ب
ـــرار  ـــی ق ـــت طوالن ـــر او را در غیب ـــد عم ـــت. خداون ـــزان اس ـــن کنی ـــد بهتری فرزن

ــت«.)8( داده اسـ
ـــرت  ـــنت، حض ـــل س ـــرادران اه ـــده ب ـــاس عقی ـــر اس ـــه ب ـــود دارد ک ـــی وج احادیث
ـــنت  ـــل س ـــای اه ـــدادی از علم ـــت. تع ـــمان هاس ـــده و در آس ـــز زن ـــس نی ادری
ـــاال  ـــد ب ـــس بلن ـــگاه ب ـــه جای ـــا او را ب ـــریفه: )م ـــه ش ـــه آی ـــث ب ـــر احادی ـــاوه ب ع

ـــد.)9( ـــی کنن ـــتناد م ـــز اس ـــم( نی بردی
ـــر  ـــد ب ـــی کنن ـــت م ـــنی دالل ـــیعه و س ـــق ش ـــری از طری ـــراوان دیگ ـــث ف احادی

اینکـــه دّجـــال در عصـــر رســـول اکـــرم)ص( زنـــده بـــود و تـــا ظهـــور حضـــرت ولـــّی 
ـــد.)10( ـــته خواهد ش ـــرت کش ـــت حض ـــه دس ـــد و ب ـــد مان ـــده خواه ـــر)ع( زن عص

ـــد  ـــد کـــه عمـــر هـــای طوالنـــی کـــرده ان ـــوده ان در طـــول تاریـــخ، افـــراد بســـیاری ب
کـــه نمونـــه هایـــی را بیـــان مـــی کنیـــم: لقمـــان حکیـــم »3500« ســـال_ضّحاک 

ـــز مصـــر 1700ســـال.)11( ـــدر عزی ـــان پ دوم هـــزار ســـال_ ری
ـــد  ـــته ان ـــی داش ـــای طوالن ـــه عمره ـــد ک ـــوده ان ـــی ب ـــر کنون ـــز در عص ـــانی نی کس
هماننـــد؛ شـــیخ علـــی بـــن عبـــدهللا، حکمـــران ســـابق قطـــر کـــه 150 ســـال عمـــر 

ـــرد.  ک
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مدیر آموزش و پرورش شهرستان درمیان:

بازدید از مدارس در راستای پیشبرد اهداف 
آموزشی و پرورشی انجام می شود

درمیان امروز  _ دهقانی
مدیرآمـــوزش وپـــرورش شهرســـتان درمیـــان در مراســـم آغازیـــن دبســـتان 
ــبرد  ــتای پیشـ ــدارس در راسـ ــد از مـ ــت: بازدیـ ــورگ گفـ ــامی اره فـ ــاب اسـ انقـ

اهـــداف آموزشـــی و پرورشـــی انجـــام مـــی شـــود.
ـــت  ـــروع فعالی ـــی در ش ـــرد: ورزش صبحگاه ـــان ک ـــر نش ـــر خاط ـــران ف ـــین مه حس
ـــادابی و  ـــاط و شـ ـــاد نش ـــی در ایجـ ـــامل مهم ـــد عـ ـــی توان ـــدارس م ـــی م آموزش

ـــد. ـــوزان باش ـــش آم ـــم و روح دان ـــامت جس ـــن سـ تأمی
ــد  ــی توانـ ــه مـ ــم و روزانـ ــور منظـ ــی بطـ ــرای ورزش صبحگاهـ ــزود: اجـ وی افـ
ــاط و  ــی و نشـ ــمانی ، روانـ ــی جسـ ــب آمادگـ ــی در کسـ ــیار مهمـ ــش بسـ نقـ
شــــادابی دانـــش آمـــوزان داشـــته باشـــد و بایـــد دانـــش آمـــوزان را بـــه ایـــن 
ـــه  ـــک جامع ـــت ی ـــه را در موفقی ـــتن مطالع ـــم. وی داش ـــویق کنی ـــم تش ـــر مه ام
پویـــا بســـیار موثـــر دانســـت و افـــزود: کســـب علـــم و عاقـــه دانـــش آمـــوزان 

بـــه مطالعـــه رمـــز موفقیـــت جامعـــه ای درس خـــوان در آینـــده اســـت. 
ـــطح  ـــردن س ـــاال ب ـــن در ب ـــم آغازی ـــمردن مراس ـــت ش ـــا اهمی ـــن ب ـــر ضم ـــران ف مه
آموزشـــي دانـــش آمـــوزان خاطـــر نشـــان کـــرد: اگـــر دانش آمـــوزان هـــر كاس 
ــه  ــه كارگرفتـ ــه بـ ــول هفتـ ــن در طـ ــاي آغازيـ ــه هـ ــري برنامـ ــوان مجـ ــه عنـ بـ
ـــه  ـــام برنام ـــور و انج ـــود در ام ـــتعداد خ ـــق اس ـــوزان طب ـــش آم ـــام دان ـــوند، تم ش
هـــا مشـــاركت مـــي نماينـــد. وی يكـــي از اهـــداف اجـــراي مراســـم آغازيـــن 
در مدرســـه را ايجـــاد فضايـــي شـــاد، معنـــوي وهمچنیـــن  افزايـــش اطاعـــات 

عمومـــي  دانـــش آمـــوزان عنـــون کـــرد. 

ابتکار کشاورز درمیانی در برداشت زرشک با شاخه

درمیان امروز _ فروزان
ــا شــاخه قابــل  ابتــکار و خاقیــت کشــاورز درمیانــی در قیچــی برداشــت زرشــک ب
تحســین اســت. عبدالطیــف آبــدار در خصــوص ایــن قیچــی مــی گویــد: در اســتفاده 
ــان امــروز  ــا درمی ــه دو دســت نمــی باشــد. وی در گفتگــو ب ــاز ب ــن قیچــی نی از ای
ادامــه مــی دهــد: ایــن قیچــی ضمــن قطــع کــردن، شــاخه را هــم نگــه مــی دارد و 
ــا شــاخه  ــد: در برداشــت ب در محــل مــورد نیــاز گذاشــته مــی شــود. وی مــی افزای
یــک دســت قیچــی و بــا دســت دیگــر شــاخه بایــد گرفتــه شــود از ایــن رو هــر دو 
دســت بایــد کار کنــد ولــی در کار بــا ایــن قیچــی دســت دیگــر اســتفاده نمــی شــود 
و ضمــن کار خســتگی و خــار خــوردن بــه دســت کاهــش مــی یابــد. آبــدار از ایــن 
وســیله  بــه عنــوان قیچــی شــاخه زن وشــاخه نگهــدار یــاد مــی کنــد و مــی گویــد: 

بــرای برداشــت انگــور هــم بســیار مفیــد اســت.

در   ۱۳۴۰ ســـال  در  قهســـتان  قنـــد  کارخانـــه 
ــت  ــدف تثبیـــت جمعیـ ــا هـ ــی بـ ــان جنوبـ خراسـ
اینکـــه  وجـــود  بـــا  و  شـــد  افتتـــاح  مـــرز  در 
ــاد و تولیـــد شـــکر  به عنـــوان قلـــب تپنـــده اقتصـ
محســـوب می شـــد و کام ۳۲۰ کارگـــر و تعـــداد 
ــرده  ــیرین کـ ــه را شـ ــاورزان منطقـ ــادی از کشـ زیـ
ــل  ــه دالیـ ــا بـ ــن روزهـ ــفانه ایـ ــا متأسـ ــود امـ بـ
متعـــدد روزگار تلخـــی را می گذرانـــد. بـــه گـــزارش 
ــود  ــزات، کمبـ ــودگی تجهیـ ــن، فرسـ ــدس آنایـ قـ
نقدینگـــی و ســـرمایه در گـــردش، بدهـــی بـــه 
ـــران و  ـــه کارگ ـــوق معوق ـــدرکاران، حق ـــک و چغن بان
ســـوء مدیریـــت از عوامـــل اصلـــی تعطیلـــی ایـــن 

ــت. ــه اسـ کارخانـ
۱۰ ســـال  بـــزرگ طـــی  ایـــن واحـــد صنعتـــی 
ــی و  ــالی های متوالـ ــل خشکسـ ــه دلیـ ــته بـ گذشـ
ـــپری  ـــی را س ـــی روزگار تلخ ـــدن نقدینگ ـــن نش تأمی
کـــرد و در ســـال ۹۳ بـــه دلیـــل مشـــکات مالـــی 
بـــا ۱۲۰ نفـــر کارگـــر خـــط تولیـــد متوقـــف شـــد.

بـــا بـــه میـــدان آمـــدن بخـــش خصوصـــی و 
ــه  ــن کارخانـ ــی ایـ ــی و غیربومـ ــرمایه گذار بومـ سـ
ـــت  ـــا پرداخ ـــد و ب ـــذار ش ـــی واگ ـــش خصوص ـــه بخ ب
پذیـــرش  و  کارخانـــه  بدهی هـــای  از  بخشـــی 
اقســـاطی کـــردن مابقـــی بدهـــی از ســـوی بانـــک 
ــال  ــر سـ ــه فجـ ــتمین روز از دهـ ــل و در هشـ عامـ
۹۴ کارخانـــه قنـــد قهســـتان بـــا خـــط تولیـــد 
ـــاز  ـــاره آغ ـــتغال دوب ـــر اش ـــا ۳۰ نف ـــکر ب ـــن آوری ش ف

بـــه کارکـــرد.
ــه  ــواد اولیـ ــوان مـ ــام به عنـ ــکر خـ ــود شـ ــرار بـ قـ
ایـــن  در  و  وارد  افغانســـتان  از  ایـــن کارخانـــه 
کارخانـــه بـــه محصوالتـــی همچـــون آب نبـــات 
ــی  ــن در حالـ ــود. ایـ ــرآوری شـ ــاخ فـ ــات شـ و نبـ
ـــد  ـــا خری ـــن ب ـــش  از ای ـــه پی ـــن کارخان ـــه ای ـــت ک اس
ـــد  ـــان« قن ـــتان »درمی ـــاورزان شهرس ـــدر از کش چغن
ــر  ــز ابتـ ــد کار نیـ ــن رونـ ــا ایـ ــرد امـ ــد می کـ تولیـ

مانـــد.
ـــنجری،  ـــد س ـــه محم ـــر گفت ـــا ب ـــر بن ـــال حاض  در ح
ـــان  ـــی خراس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــرکل  تع مدی

ـــد  ـــه قن ـــران کارخان ـــر از کارگ ـــداد ۸۰ نف ـــی تع جنوب
قهســـتان بیمـــه بیـــکاری دریافـــت می کننـــد امـــا 
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه بیـــش از ۳۲۰ فرصـــت 
ـــت  ـــطه فعالی ـــه  واس ـــن ب ـــش از ای ـــه پی ـــغلی ک ش
ایـــن کارخانـــه ایجـــاد شـــده بـــود از بیـــن رفتـــه 

ـــت. اس

میلیاردی بدهی 
متأســـفانه در حـــال حاضـــر بدهـــی کارخانـــه قنـــد 
ـــک  ـــش از ی ـــه بی ـــاورزی ب ـــک کش ـــه بان ـــتان ب قهس
ــارد و ۸۳۰ میلیـــون تومـــان رســـیده اســـت  میلیـ
و بخشـــی از انبـــار کارخانـــه بـــرای ایـــن بدهـــی 
تملـــک شـــده اســـت و از طرفـــی مبلـــغ ۱۷۲ 

ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــوان جریم ـــز به عن ـــان نی ـــون توم میلی
ــی  ــت.تعمیرات اساسـ ــده اسـ ــزوده  شـ ــی افـ بدهـ
کارخانـــه قنـــد قهســـتان نیازمنـــد ۳ میلیـــارد 
ــن  ــکل آن تامیـ ــن مشـ ــت و مهمتریـ ــان اسـ تومـ
ـــام  ـــن تم ـــه ای ـــت البت ـــرمایه اس ـــد و س ـــدر قن چغن
ـــش  ـــز بی ـــادرات نی ـــک ص ـــه بان ـــت بلک ـــرا نیس ماج
از ۷ میلیـــارد تومـــان از کارخانـــه قنـــد قهســـتان 
طلبـــکار اســـت و به عنـــوان ضمانـــت ســـند ایـــن 
کارخانـــه را در رهـــن نـــگاه داشـــته اســـت .البتـــه 
ایـــن میـــزان بدهـــی فقـــط بـــه بانک هـــا مربـــوط 
می شـــود و بنـــا بـــر گفتـــه مدیـــرکل تأمیـــن 
قنـــد  کارخانـــه  جنوبـــی  خراســـان  اجتماعـــی 
ـــارد و ۲۰۰  ـــغ  ۳ میلی ـــز مبل ـــه نی ـــه بیم ـــتان ب قهس

میلیـــون تومـــان بدهـــکار اســـت.
ــرف  ــا از طـ ــن روزهـ ــتان ایـ ــد قهسـ ــه قنـ کارخانـ
جریمـــه  و  تحت فشـــار  ســـازمان ها  تمامـــی 
ــر،  ــاک گهـ ــا پـ ــه محمدرضـ ــر گفتـ ــا بـ ــت. بنـ اسـ
خراســـان  مالیاتـــی  امـــور  اداره کل  سرپرســـت 
ــال  ــد از سـ ــه قنـ ــی کارخانـ ــم بدهـ ــی حجـ جنوبـ
ــان  ــون تومـ ــن اداره ۲۰۰ میلیـ ــه ایـ ــا ۹۲ بـ ۸۲ تـ
و جرائـــم مالیاتـــی نیـــز بـــه ۱۷۰ میلیـــون تومـــان 

ــت. ــیده اسـ رسـ

استمداد از مدیران
مســـئول تیـــم ســـرمایه گذاری خصوصـــی کـــه 
ســـعی دارد بـــاری دیگـــر چـــرخ ایـــن واحـــد 
ـــتار  ـــش درآورد خواس ـــه چرخ ـــم را ب ـــدی عظی تولی
ـــور  ـــوان پ ـــی ت ـــت جـــدی مســـئوالن اســـت. عل حمای
ـــه  ـــی کارخان ـــرات اساس ـــه تعمی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
تومـــان  میلیـــارد   ۳ نیازمنـــد  قهســـتان  قنـــد 
اســـت، بیـــان می کنـــد: مهم تریـــن مشـــکل ایـــن 
کارخانـــه ورود چغندرقنـــد و ســـرمایه اســـت. وی 
ــرمایه گذار  ــم سـ ــن تیـ ــه ایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
اجـــرا  را  ســـرزمینی  فـــرا  چغندرقنـــد  کاشـــت 
کـــرده و ســـال گذشـــته بـــا واردات آن را تحویـــل 
ـــان  ـــت، بی ـــه داده اس ـــت حیدری ـــد ترب ـــه قن کارخان
کـــرد: ایـــن تیـــم توانایـــی ســـرمایه گذاری ۳۰ 
میلیـــارد تومانـــی بـــرای ایـــن کارخانـــه و تولیـــد 
۳۵ هـــزار تـــن چغندرقنـــد و خریـــد ۱۵ هـــزار 
ــان  ــا بیـ ــور بـ ــوان پـ ــاورزان را دارد.تـ ــن از کشـ تـ
اینکـــه کارخانـــه نیـــاز بـــه تعمیـــرات اساســـی 
ــه  ــی معوقـ ــه بدهـ ــه بـ ــا توجـ ــد: بـ دارد، می افزایـ
و زیـــان انباشـــته کارخانـــه قنـــد قهســـتان بایـــد 
ـــه  ـــن کارخان ـــا ای ـــد ت ـــت کنن ـــتان حمای ـــران اس مدی
کـــه چهـــار ســـال اســـت تعطیل شـــده مجـــدد 
ــت  ــن امنیـ ــود.وی تضمیـ ــدازی شـ ــا و راه انـ احیـ
خصوصـــی  بخـــش  بـــرای  را  ســـرمایه گذاری 
بســـیار مهـــم می خوانـــد و می گویـــد: حمایـــت 
مســـئوالن دولتـــی در ایـــن مســـیر بســـیار حائـــز 
اهمیـــت و بـــرای بخـــش خصوصـــی دلگرم کننـــده 

اســـت.

نوسازی نیازمند 
ــدد  ــدازی مجـ ــی راه انـ ــان جنوبـ ــتاندار خراسـ اسـ
کارخانـــه قنـــد قهســـتان را در گـــرو نوســـازی 
رابطـــه  ایـــن  در  و  دانـــد  مـــی  تجهیـــزات 
می گوید:بـــرای راه انـــدازی مجـــدد کارخانـــه قنـــد 
ـــیاری در  ـــازی بس ـــرات و نوس ـــد تغیی ـــتان بای قهس

ــود. ــام شـ ــزات انجـ ــی تجهیـ برخـ
محمدمهـــدی مـــروج الشـــریعه بـــا بیـــان اینکـــه 

کارخانـــه قنـــد قهســـتان یکـــی از بزرگ تریـــن 
واحدهـــای تولیـــدی اســـتان در شـــرق کشـــور 
اســـت و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اآلن بـــا شـــرایط 
اقلیمـــی و کاهـــش ســـطح کشـــت چغندرقنـــد 
هم اکنـــون ایـــن کارخانـــه فعـــال نیســـت، اظهـــار 
مـــی کنـــد: بایـــد برنامه ریزی هایـــی بـــرای کشـــت 
فـــرا ســـرزمینی چغندرقنـــد در کشـــور افغانســـتان 
و فـــرآوری در ایـــن کارخانـــه در دســـتور  کار قـــرار 
گیـــرد کـــه تاکنـــون کارهایـــی هـــم شـــده اســـت.

ــد: از  ــان  می کنـ ــی بیـ ــان جنوبـ ــتاندار خراسـ اسـ
ـــتان  ـــراه« افغانس ـــت ف ـــی »والی ـــا وال ـــن رو ب همی
مذاکراتـــی را در دســـتور کارداریـــم تـــا بـــا توجـــه 
بـــه شـــرایط آب و هوایـــی افغانســـتان کشـــت 
ــراه و  ــتان فـ ــدر در اسـ ــد چغنـ ــی ماننـ محصوالتـ
ـــه  ـــرآوری در کارخان ـــرای ف ـــول ب ـــن محص واردات ای
ـــا  ـــریعه ب ـــروج الش ـــود. م ـــر ش ـــتان میس ـــد قهس قن
تأکیـــد بـــر حمایـــت از اشـــتغال اظهـــار می کنـــد: 
در همیـــن راســـتا مســـائل مربـــوط بـــه اشـــتغال، 
در  جـــدی  به صـــورت  کارآفرینـــی  و  اقتصـــاد 
تمـــام  در  و  می شـــود  پیگیـــری  شهرســـتان ها 
شهرســـتان ها ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی بـــرای 
توســـعه  وضعیـــت  زیربنایـــی،  امـــور  بررســـی 
اقتصـــادی  طرح هـــای  مشـــکات  بررســـی  و 

تشـــکیل خواهـــد شـــد.

خصوصی بخش  حمایت 
ـــان  ـــی خراس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــرکل تع مدی
اینکـــه  بیـــان  بـــا  رابطـــه  ایـــن  در  جنوبـــی  
برنامـــه اجرایـــی تنهـــا نـــگاه بـــه چغندرقنـــد 
بایـــد کشـــت فـــرا  نیســـت بلکـــه نـــگاه مـــا 
ســـرزمینی باشـــد، اظهـــار می کنـــد: بـــرای ایجـــاد 
ـــد  ــه نیازمن ــن کارخانـ ـــدازی ایـ ـــتغال و راه ان اش
هســـتیم.محمد  دولتمـــردان  واقعـــی  حمایـــت 
ســـنجری تصریـــح می کنـــد: در بحـــث صنایـــع 
شـــکر  بـــه  وابســـته  صنایـــع  و  پایین دســـتی 
بایـــد مجـــوز فـــرآوری بـــه آن هـــا داده شـــود تـــا 
محصوالتـــی تولیدشـــده و بـــه افغانســـتان صـــادر 
ـــران  ـــر کارگ ـــد: ۸۰ نف ـــان می کن ـــود. وی خاطرنش ش
کارخانـــه قنـــد بیمـــه بیـــکاری دریافـــت می کننـــد 
و ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی حداقـــل ماهـــی 
۸۰ میلیـــون تومـــان بیمـــه بیـــکاری می دهـــد.

ـــان  ـــی خراس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــرکل تع مدی
جنوبـــی معتقـــد اســـت: ابتـــدا ســـهامداران بایـــد 
خصـــوص  در  و  شـــوند  آگاه  و  مطالعـــه کننـــد 
وضعیـــت کارخانـــه نیـــز مطالعـــه دقیـــق انجـــام 
شـــود ســـپس برنامـــه اجرایـــی و کار ارائـــه و 

دنبـــال شـــود.

خرب   
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معاون استاندار در کارگروه اجتماعي و فرهنگي درمیان:

رفع آسیب های اجتماعي نیازمند برخورد تخصصي است
درمیان امروز _ فروزان 

معـــاون سیاســـی، امنیتـــي و اجتماعـــي اســـتاندار خراســـان 
فرهنگـــي  و  اجتماعـــي  کارگـــروه  نشســـت  در  جنوبـــی 
ـــد  ـــي نيازمن ـــای اجتماع ـــیب ه ـــع آس ـــت: رف ـــتان درميان گف شهرس

برخـــورد تخصصـــي اســـت.
ــاي  ــه هنجارهـ ــدي بـ ــدم پايبنـ ــه عـ ــان اینکـ ــا بیـ ــینی بـ حسـ
ــود،  ــي شـ ــي مـ ــيب اجتماعـ ــش آسـ ــب پيدايـ ــي موجـ اجتماعـ
ـــي  ـــت اجتماع ـــي امني ـــاي اجتماع ـــيب ه ـــات و آس ـــزود: انحراف اف
ــوب  ــه محسـ ــعه جامعـ ــد و توسـ ــراي رشـ ــي بـ ــلب و مانعـ را سـ

مي شـــود.
ـــود  ـــه وج ـــبه ب ـــک  ش ـــي ي ـــیب هاي اجتماع ـــد: آس ـــاد آور ش وی ی
ـــتاي  ـــه در راس ـــي ک ـــرد اقدامات ـــه ک ـــد توج ـــن باي ـــد بنابراي نمي آين

ــز  ــود نيـ ــه مي شـ ــه كار گرفتـ ــي بـ ــل اجتماعـ ــك معضـ ــل يـ حـ
نبايـــد مقطعـــي و ســـطحي باشـــد. 

ــان  ــتانداري خراسـ ــي اسـ ــي و اجتماعـ ــی، امنیتـ ــاون سیاسـ معـ
جنوبـــي بـــا بيـــان اينکـــه پيشـــگيري از آســـيب ها و مشـــکات 
برداشـــتن  و  بلندمـــدت  برنامه ريـــزي  نيازمنـــد  اجتماعـــي 
ـــور  ـــاد مح ـــردم نه ـــاي م ـــازمان ه ـــزود: س ـــت، اف ـــد اس ـــاي بلن گام ه
ـــي در  ـــش مهم ـــتند و نق ـــه هس ـــي در جامع ـــت فرهنگ ـــي حرک اصل

پيشـــگيري از آســـيب هـــاي اجتماعـــي دارنـــد. 
حســـینی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در حـــوزه اجتماعـــي، مشـــارکت 
ـــازمان  ـــدان س ـــرد: فق ـــه ک ـــت، اضاف ـــل اس ـــن اص ـــم تري ـــي مه مردم
ـــه  ـــاع را ب ـــي، اجتم ـــاي مردم ـــكل ه ـــاد و تش ـــردم نه ـــر م ـــاي موث ه

ـــد. ـــي ده ـــوق م ـــي س ـــگ فردگراي ـــوي فرهن س

وی همـــکاری و تعامـــل دولـــت و نهادهـــای مدنـــي را بـــراي 
ــت و  ــروري دانسـ ــي ضـ ــاي اجتماعـ ــش هـ ــه چالـ ــن بـ پرداختـ
افـــزود: بـــي تفاوتـــي جامعـــه بويـــژه نســـل جـــوان بـــه مســـائل 
ــتکبار  ــمنان و اسـ ــته دشـ ــي خواسـ ــع اجتماعـ ــي و وقايـ فرهنگـ

جهانـــي اســـت.

ــان  ــتان خراسـ ــاق در اسـ ــرخ طـ ــدی نـ ــش ۱۴ درصـ وی از کاهـ
ـــزود: در  ـــر داد و اف ـــاري خب ـــال ج ـــت س ـــه نخس ـــی در ۶ ماه جنوب
ـــاي  ـــاري در راســـتاي آگاه ســـازي زوج ه ـــه نخســـت ســـال ج ۶ماه
ـــد  ـــن ازدواج و بع ـــل از ازدواج، حي ـــي قب ـــاي آموزش ـــوان دوره ه ج

از ازدواج در اســـتان برگـــزار شـــد.

روابط عمومی
منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان درمیان

تالش ها برای راه اندازی کارخانه قند قهستان

یک حـبه قـند



قائـــم مقـــام نماینـــده ولـــی فقیـــه در خراســـان جنوبـــی 
ــل  ــنی عامـ ــیعه و سـ ــترکات شـ ــر مشـ ــد بـ ــت: تاکیـ گفـ
ــلمانان  ــه بایـــد مسـ تقویـــت وحـــدت اســـامی اســـت کـ
بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر از پرداختـــن بـــه مســـائل جزئـــی 
ـــین  ـــام غامحس ـــت االس ـــد. حج ـــز کنن ـــم پرهی ـــر مه و غی
ـــای  ـــات امن ـــون، هی ـــا،  روحانی ـــت علم ـــتی در نشس نوفرس
مســـاجد و فرماندهـــان پایگاههـــای مقاومـــت بســـیج 
شهرســـتان درمیـــان بـــا بیـــان اینکـــه اتحـــاد و انســـجام 
ــلمان بایـــد بیـــش از گذشـــته  ــای مسـ بیـــن ملـــت هـ
تقویـــت شـــود، اضافـــه کـــرد: مســـلمانان بـــا اتحـــاد خـــود 

ـــود را  ـــدار خ ـــاش و اقت ـــدی ت ـــاب محم ـــام ن ـــج اس ـــتای تروی در راس
بـــه رخ جهانیـــان بکشـــند. وی عنـــوان کـــرد: در چنـــد ســـال گذشـــته 
ــانی  ــرمایه انسـ ــا سـ ــه بـ ــد کـ ــاش کردنـ ــکا تـ ــت و آمریـ صهیونیسـ
ــل  ــان را در مقابـ ــه آنـ ــطح منطقـ ــلمانان، در سـ ــود مسـ ــادی خـ و مـ
ـــه  ـــن توطئ ـــر ای ـــد در براب ـــه بای ـــتند ک ـــرد بفرس ـــه نب ـــه صحن ـــر ب یکدیگ
هـــا هوشـــیار باشـــیم. وی گفـــت: هـــدف انقـــاب اســـامی ترویـــج 

ـــنی  ـــیعه و س ـــردم ش ـــت و م ـــاب اس ـــای انق ـــدور ارزش ه ـــام و ص اس
ایـــران در صحنـــه هـــای مختلـــف انقـــاب ثابـــت کردنـــد کـــه بـــا یکدیگـــر 
متحـــد هســـتند. بـــه گفتـــه وی امـــروز شـــاخ و بـــرگ شـــجره طیبـــه 
ــا  ــه بـ ــورهای منطقـ ــه و کشـ ــرا گرفتـ ــان را فـ ــه و جهـ ــیج منطقـ بسـ
ـــود  ـــش را ناب ـــرطانی داع ـــده س ـــتند غ ـــیج توانس ـــر بس ـــری از تفک الگوگی
ـــن  ـــی ضم ـــان جنوب ـــه در خراس ـــی فقی ـــده ول ـــام نماین ـــم مق ـــد. قائ کنن
تبریـــک پیـــروزی لشـــکریان اســـام در ســـرزمین هـــای اســـامی و 
ـــان  ـــودی داعـــش و پای ـــت: ناب ـــده ســـرطانی داعـــش هـــم گف ـــودی غ ناب
جنایـــت هـــای آن قلـــب تمـــام مســـلمانان را شـــاد کـــرد. نوفرســـتی 
ـــورهای  ـــام کش ـــادی از تم ـــهدای زی ـــت ش ـــه مقاوم ـــه داد: در جبه ادام
مســـلمان منطقـــه تقدیـــم اســـام شـــدند کـــه بایـــد در عمـــل ادامـــه 
ــرد: انقـــاب اســـامی بـــه  ــان کـ دهنـــده راه شـــهدا باشـــیم. وی بیـ
مـــا ثابـــت کـــرد کـــه بـــا تفکـــر بســـیجی و تقویـــت باورهـــای دینـــی 
مـــی توانیـــم نـــه تنهـــا در ســـطح منطقـــه بلکـــه در ســـطح جهـــان 
نیـــز تاثیرگـــذار باشـــیم. وی ادامـــه داد: اســـام تنهـــا دینـــی اســـت 
ـــتر  ـــرت بیش ـــا فط ـــت و ب ـــر را هدای ـــد بش ـــی توان ـــت م ـــی اس ـــه مدع ک
ـــت.  ـــعادت انسانهاس ـــا راه س ـــام تنه ـــروی از اس ـــت و پی ـــگ اس هماهن
فرمانـــدار درمیـــان هـــم در ایـــن نشســـت گفـــت: روحیـــه بســـیجی 

جبهـــه مقاومـــت مهـــم تریـــن عامـــل نابـــودی شـــجره 
ـــش  ـــی و ایادی ـــتکبار جهان ـــت اس ـــش و شکس ـــه داع خبیث
در منطقـــه بـــود. محمـــد بشـــیری زاده بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــدات  ـــر تهدی ـــور را در براب ـــیج کش ـــر بس ـــر تفک ـــج و نش تروی
ـــزود: بســـیج  ـــد، اف ـــی کن ـــه م ـــای دشـــمن بیم ـــه ه و توطئ
نمـــاد مقاومـــت و مبـــارزه بـــا اســـتکبار جهانـــی بـــوده و 
دشـــمن همـــواره از شـــهادت طلبی ملـــت ایـــران ضربـــه 
ـــیجی  ـــر بس ـــت تفک ـــه برک ـــه داد: ب ـــت. وی ادام ـــورده اس خ
ـــه و در  ـــکل گرفت ـــه ش ـــت در خاورمیان ـــور مقاوم ـــروز مح ام
ـــدار  ـــا اقت ـــت ب ـــتکبار و صهیونیس ـــزی اس ـــل فتنه انگی مقاب
ـــروی از  ـــمبل پی ـــاد و س ـــیجیان نم ـــه وی بس ـــه گفت ـــت. ب ـــتاده اس ایس
ـــدت  ـــاد وح ـــن نم ـــتیزی و همچنی ـــری و استکبارس ـــام و رهب ـــط ام خ
ــوان  ــه عنـ ــتند. بشـــیری زاده از جنـــگ نـــرم بـ و والیت مـــداری هسـ
ــاد کـــرد و گفـــت: بســـیج در میـــدان  ــا یـ ــا فرهنـــگ ملت هـ ــرد بـ نبـ
ـــده  ـــه پیچی ـــع توطئ ـــده ای را در دف ـــن کنن ـــش تعیی ـــز نق ـــرم نی ـــگ ن جن

دشـــمن ایفـــا مـــی کنـــد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

تاکید بر مشترکات شیعه و سنی عامل تقویت وحدت اسالمی است
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یادواره 9 شهید »محله درخش« در قهستان

کوهپیمایی وغبارروبی مزار شهدا توسط بسیجیان خواهر پایگاه بسیج حضرت نرجس )س( روستای شیرگ

تریبون آزاد با عنوان »بی تعارف با بسیج« در درمیان

نمایشگاه اقتصادمقاومتیغبارروبی مزار شهدا

مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در روستای »سرو«

دیدار با خانواده شهدا

میز خدمت تخته جان

برنامه حماسه حضور

گزارش تصویری برخی از برنامه های هفته بسیج

جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه درمیان خبر داد:

اعزام 100 دانش آموز بسیجی به راهیان نور

ـــه  ـــیجی ب ـــر بس ـــوز دخت ـــش آم ـــت: 100 دان ـــان گف ـــپاه درمی ـــیج س ـــت بس ـــه مقاوم ـــین ناحی جانش
ـــزام کاروان  ـــزی اع ـــه ری ـــزام مـــی شـــوند. محمـــد فاطمـــی نســـب در نشســـت برنام ـــور اع ـــان ن راهی
راهیـــان نـــور دانـــش آمـــوزی گفـــت : راهیـــان نـــور فرصتـــی بـــرای نشـــان دادن جلـــوه هـــای ایثـــار و 
فـــداکاری رزمنـــدگان و شـــهدای انقـــاب اســـامی اســـت و هـــر کـــس قدمـــی در ایـــن عرصـــه بـــردارد 
ـــا نیـــت خدمـــت بـــه شـــهدا باشـــد. وی یـــادآور شـــد: ایـــن اردو بـــه منظـــور انتقـــال و ترویـــج  بایـــد ب
ـــدگان در  ـــا حماســـه و رشـــادت هـــای رزمن ـــوزان ب ـــش آم ـــار و شـــهادت و آشـــنایی دان ـــگ ایث فرهن
ـــر در  ـــن اردو 100دانش آمـــوز دخت ـــاع مقـــدس انجـــام مـــی شـــود. وی  گفـــت: در ای هشـــت ســـال دف

قالـــب 2 دســـتگاه اتوبـــوس عـــازم مناطـــق عملیاتـــی جنـــوب کشـــور خواهندشـــد. 
جانشـــین ناحیـــه مقاومـــت بســـیج ســـپاه درمیـــان افـــزود: دانـــش آمـــوزان در ایـــن اردو از مناطـــق 
ـــد  ـــد خواهن ـــای 4 و 5 و... بازدی ـــهدا کرب ـــان ش ـــلمچه ، یادم ـــار، ش ـــد کن ـــزه ، ارون ـــی هوی عملیات
کـــرد. وی عنـــوان کـــرد: در ایـــن اردو 10 نفـــر بعنـــوان عوامـــل اجرایـــی شـــامل مدیر٬سرپرســـت٬ 
راوی٬روحانـــی٬ پرســـتار٬ بـــازرس و مربـــی، دانـــش آمـــوزان را در ایـــن ســـفر معنـــوی همراهـــی 

ـــرد. ـــد ک خواهن

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه درمیان مطرح کرد:

 بسیج موتور محرکه انقالب اسالمی

ـــا  ـــی )ره( ب ـــام خمین ـــت: ام ـــان گف ـــپاه درمی ـــه در س ـــی فقی ـــی ول ـــر نمایندگ ـــئول دفت مس
ـــر  ـــاب ب ـــاز انق ـــان آغ ـــام از هم ـــروزی اس ـــژه در پی ـــه وی ـــا و ب ـــش انبی ـــق از تق درک عمی
ـــا  ـــد ت ـــزی کردن ـــه ری ـــیج را پای ـــذا بس ـــد و ل ـــد کردن ـــردم تاکی ـــای م ـــازنده توده ه ـــش س نق

ـــد.  ـــامی باش ـــاب اس ـــه ی انق ـــور محرک موت
ـــت:  ـــار داش ـــتان اظه ـــیجیان قهس ـــع بس ـــویه در جم ـــوی موس ـــی خواج ـــام عل ـــت االس حج
ـــت  ـــوده اس ـــاز ب ـــش ت ـــا پی ـــه ه ـــه عرص ـــخ  در هم ـــول تاری ـــه در ط ـــور ک ـــان ط ـــیج هم بس
ـــی در  ـــد نظام ـــک روز در بع ـــد ی ـــی درخش ـــوش م ـــف خ ـــای مختل ـــه ه ـــم در زمین ـــروز ه ام
دفـــاع مقـــدس و دفـــاع از حـــرم وارد میـــدان شـــد و درخشـــید و یـــک روز در کمـــک بـــه 
ـــت  ـــه مصیب ـــک ب ـــادی  و کم ـــای جه ـــث اردوه ـــه در بح ـــی ک ـــر خدمات ـــلمان نظی ـــردم مس م
زدگان حـــوادث و بایـــای طبیعـــی انجـــام مـــی دهـــد و ایـــن همـــان نعمـــت و عنایـــت 
ـــرار داده اســـت.  ـــار مســـلمین و انقـــاب اســـامی ق ـــد در اختی ـــزرگ الهـــی اســـت کـــه خداون ب
ـــه  ـــه جانب ـــتقال هم ـــه اس ـــدی ب ـــیجی پایبن ـــای بس ـــی ه ـــی از ویژگ ـــزود: یک ـــوی اف خواج
ـــم و  ـــمن را نخوری ـــد دش ـــب لبخن ـــه فری ـــای اینک ـــه معن ـــی ب ـــتقال سیاس ـــی اس ـــت یک اس
ـــی،  ـــارت جهان ـــاد و تج ـــه اقتص ـــم ب ـــره نزنی ـــاد را گ ـــه اقتص ـــادی اینک ـــتقال اقتص ـــی اس یک
ـــا  ـــد ت ـــام داده ان ـــود را انج ـــاش خ ـــا ت ـــئولین م ـــی مس ـــال برخ ـــد س ـــن چن ـــفانه در ای متأس

ـــد.  ـــی بپیوندن ـــاد جهان ـــای اقتص ـــازمان ه ـــی س ـــه برخ ب
ــا یـــک  ــاد جهانـــی بـ ــال ایـــن اقتصـ ــد سـ ــه در ایـــن چنـ ــال آنکـ ــرد: حـ ــح کـ وی تصریـ
ورشکســـتگی گســـترده رو بـــرو شـــد و مقـــام معظـــم رهبـــری بارهـــا تاکیـــد کردنـــد کـــه 
ـــه ظرفیـــت هـــای درون اســـت امـــا در برخـــی مســـئولین  راهـــکار اقتصـــاد مقاومتـــی، تکیـــه ب
ـــئولین  ـــن مس ـــل ای ـــه از تعل ـــی ک ـــارت های ـــه خس ـــدارد و چ ـــود ن ـــنوایی وج ـــوش ش ـــا گ گوی

ـــت. ـــیده اس ـــت نرس ـــه مل ب

خرب خرب

کارشناس سیاسی در نشست بصیرتی در روستای مسک درمیان: 

بسیج شاخص ایثار 
و از خودگذشتگی در جهان است

ـــد  ـــی بع ـــت: برخ ـــیج گف ـــی بس ـــادی سیاس ه
از پایـــان دوران دفـــاع مقـــدس بـــه دنبـــال 
حـــذف بســـیج بودنـــد کـــه امـــروز خوشـــبختانه 
مـــی بینیـــم، بســـیج بـــه عنـــوان یـــک نمـــاد و 
ـــان  ـــار و از خودگذشـــتگی در جه شـــاخص ایث

ـــت.  ـــده اس ـــناخته ش ش
محمدعلـــی ذاکریـــان در نشســـت بصیرتـــی 
روســـتای مســـک اظهـــار داشـــت: رمـــز 
ـــه  ـــه عرص ـــامی در هم ـــاب اس ـــروزی انق پی
هـــا، حضـــور نیروهـــای بســـیج در کنـــار 
ســـایر نیروهـــای نظامـــی بـــوده اســـت. وی 
افـــزود: برخـــی بعـــد از پایـــان دوران دفـــاع 
مقـــدس بـــه دنبـــال حـــذف بســـیج بودنـــد 
کـــه امـــروز خوشـــبختانه مـــی بینیـــم ، بســـیج 
بـــه عنـــوان یـــک نمـــاد و شـــاخص ایثـــار 
و از خـــود گذشـــتگی در جهـــان شـــناخته 
ـــروز  ـــرد: ام ـــوان ک ـــان عن ـــت. ذاکری ـــده اس ش
اگـــر داعـــش در ســـوریه و عـــراق شکســـت 
ــای  ــور نیروهـ ــت حضـ ــه برکـ ــورد بـ می خـ
ــر بســـیج اســـت؛ بســـیج  ــی و تفکـ مردمـ
جوشـــیده از معنویـــت بـــا شـــاخصه هـــای 
ــن  ــوری و دیـ ــردم محـ ــوری، مـ ــدا محـ خـ
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــد. وی ب ـــی باش ـــوری م مح
ــادی،  ــای اقتصـ ــه عرصه هـ ــیج در همـ بسـ
ـــرده  ـــی ک ـــش آفرین ـــی نق ـــی و فرهنگ سیاس
اســـت، گفـــت: بســـیج بـــا هوشـــیاری، 
بصیـــرت و دشـــمن شناســـی ماموریـــت 
هـــای ســـنگینی را کـــه بـــه عهـــده گرفتـــه 
ــانده اســـت.  ــان رسـ ــه پایـ ــا موفقیـــت بـ بـ
وی عنـــوان کـــرد: مـــا بایـــد قـــدردان ایـــن 
نظـــام و انقـــاب باشـــیم؛ ایـــران در زمینـــه 
نظامـــی، پیشـــرفت خوبـــی داشـــته اســـت. 
ذاکریـــان گفـــت: اگـــر بخواهيـــم انقـــاب و 
كشـــور جمهـــورى اســـامى ایـــران در برابـــر 
نقشـــه ها و توطئه هـــای شـــوم دشـــمنان 
در امـــان باشـــد بایـــد روزبـــه روز ايـــن شـــور 
ـــم  ـــيج عظي ـــى و بس ـــت عموم ـــوق، حرك و ش

نيروهـــاى ملـــت را تقويـــت كنيـــم.

فرمانـــده ناحیـــه مقاومـــت ســـپاه درمیـــان گفـــت: امـــروز جامعـــه 
مـــا بیـــش از هـــر زمـــان ، نیـــاز بـــه تفکـــر بســـیج دارد؛ حضـــرت 
محمـــد)ص( بـــا روحیـــه بســـیجی اســـام را گســـترش دادنـــد، 
ـــت 2500 ســـاله  ـــر بســـیجی حکوم ـــا تفک ـــام راحـــل)ره( ب ـــن ام همچنی

شـــاه را کنـــار گذاشـــت.
حســـین خـــدادادی در نشســـت خبـــری اظهـــار داشـــت: وظیفـــه و 
رســـالت بســـیج در تمـــام رده هـــا گســـترش و اشـــاعه فرهنـــگ بســـیج 
اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه هـــر جـــا کـــه تفکـــر بســـیج حضـــور 
داشـــت، پیـــروز شـــدیم ادامـــه داد: بســـیجی بـــودن و بســـیجی وار 
عمـــل کـــردن از اهـــداف مهمـــی اســـت کـــه همـــواره بـــه دنبـــال 
آن هســـتیم. وی هـــدف اصلـــی برگـــزاری برنامـــه هـــای بســـیج را 
گســـترش فرهنـــگ نـــاب بســـیج عنـــوان کـــرد و گفـــت: فرهنـــگ 
ــاره  ــا اشـ ــت. وی بـ ــاب اسـ ــام نـ ــگ اسـ ــان فرهنـ ــیجی همـ بسـ

بـــه شـــعار محـــوری هفتـــه بســـیج امســـال »بســـیج مظهـــر مـــردم 
ســـاالری دینـــی« اســـت گفـــت: هفتـــه بســـیج امســـال از 29 آبـــان 

مـــاه آغـــاز و تـــا 5 آذر ادامـــه داشـــت. 
خـــدادادی بیـــان کـــرد: از جملـــه برنامه هـــای اجـــرا شـــده در ایـــن 
هفتـــه می تـــوان بـــه دیـــدار بـــا امـــام جمعـــه، برپایـــی نمایشـــگاه 
ـــرای  ـــتان ب ـــهر قهس ـــی ش ـــهید رجای ـــالن ش ـــی در س ـــاد مقاومت اقتص
ــی  ــاغل خانگـ ــتی و مشـ ــع دسـ ــی، صنایـ ــدات باغـ ــی تولیـ معرفـ
ــازندگی در  ــیج سـ ــای بسـ ــتان و همچنیـــن معرفـــی طرح هـ شهرسـ
ــزاری  ــوز، برگـ ــش آمـ ــهدای دانـ ــادواره شـ ــزاری یـ ــتان، برگـ شهرسـ
همایـــش خدیجـــه محـــور وحـــدت، گردهمایـــی دانشـــجویان و 
ــرای  ــادی بـ ــای جهـ ــزام گروه هـ ــنگری و اعـ ــت روشـ ــاب، نشسـ طـ
ـــی اشـــاره  ـــزاری مســـابقات قرآن ـــن و برگ ـــه محرومی ـــت رســـانی ب خدم
کـــرد. وی اظهارکـــرد: غبارروبـــی گلـــزار شـــهدا و دیـــدار بـــا خانـــواده 

ــهدای  ــادواره شـ ــدس و یـ ــای بیت المقـ ــی گردان هـ ــهدا، فراخوانـ شـ
روســـتای ماســـنان ، برگـــزاری دعـــای ندبـــه و همایـــش پیـــاده روی 
ــات،  ــه جماعـ ــش ائمـ ــان ، همایـ ــتای تخته جـ ــی در روسـ خانوادگـ
گردهمایـــی کارکنـــان و افتتـــاح نمایشـــگاه محصـــوالت عشـــایر در 
شـــهر گزیـــک، اجتمـــاع بـــزرگ بســـیجیان شهرســـتان، تریبـــون آزاد 
و بی تعـــارف بـــا بســـیج، شـــب شـــعر و خاطره گویـــی، آغـــاز طـــرح 
ـــان در  ـــه نوعروس ـــه ب ـــدای جهیزی ـــور و اه ـــه مح ـــیج محل ـــت بس نشس

طـــول هفتـــه بســـیج برگـــزار شـــد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه درمیان مطرح کرد:

نیاز مبرم جامعه به تفکر بسیج
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ـــف  ـــان و خوس ـــد، درمی ـــردم بیرجن ـــده م نماین
گفـــت:  اســـامی  شـــورای  مجلـــس  در 
حوزه هـــای علمیـــه خراســـان جنوبـــی بایـــد 
در نیـــات واقفـــان مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.

ـــان  ـــادی  بی ـــر عب ـــد باق ـــام محم ـــت االس حج
ـــن  ـــت و بهتری ـــه اس ـــنت جاری ـــف س ـــرد: وق ک
ـــد. وی  ـــی باش ـــرت م ـــرای آخ ـــا ب ـــه از دنی توش

ـــا  ـــه ســـوی دنی ـــف را پنجـــره ای از آخـــرت ب وق
دانســـت و گفـــت: کســـی کـــه وقفـــی انجـــام 
ـــاه  ـــا کوت ـــتش از دنی ـــه٬ دس ـــن رفت داده و از بی

ـــرد. ـــی ب ـــره م ـــف به ـــرکات وق ـــت و از ب نیس
حجـــت االســـام عبـــادی ادامـــه داد: تـــا 
ــت  ــردم برکـ ــه مـ ــه بـ ــه از موقوفـ ــی کـ زمانـ
برســـد٬ خیـــر آن نیـــز بـــه واقـــف مـــی رســـد.

ـــف  ـــان و خوس ـــد٬ درمی ـــردم بیرجن ـــده م نماین
ــرد:  ــان کـ ــامی بیـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ـــار فرهنگـــی٬ اجتماعـــی  ـــا آث ـــن دنی وقـــت در ای
ـــادی  ـــرکات زی ـــز ب ـــا نی ـــوی و در آن دنی و معن

دارد. 
ـــی  ـــه جاهای ـــدارس از جمل ـــرد: م ـــار ک وی اظه
ــه  ــاز بـ ــی نیـ ــان جنوبـ ــه در خراسـ ــت کـ اسـ

وقـــف در ایـــن حـــوزه داریـــم.
در  داد:  ادامـــه  عبـــادی  االســـام  حجـــت 
مرکـــز  خصـــوص  بـــه  جنوبـــی  خراســـان 
ــای  ــه فضـ ــادی در زمینـ ــود زیـ ــتان٬ کمبـ اسـ

اســـت.  آموزشـــی 
وی بیـــان کـــرد: همچنیـــن حـــوزه هـــای 
علمیـــه از دیگـــر مـــکان هایـــی هســـتند کـــه 

ـــه  ـــرا ک ـــته چ ـــف داش ـــه وق ـــاز ب ـــتان نی در اس
ــد. ــادی دارنـ ــای زیـ تنگناهـ

ـــف  ـــان و خوس ـــد٬ درمی ـــردم بیرجن ـــده م نماین
ــرد:  ــار کـ ــامی اظهـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ـــرای  ـــن ب ـــع خیری ـــام مجم ـــه ن ـــی ب ـــچ مکان هی
ـــده  ـــیس نش ـــه تاس ـــای علمی ـــوزه ه ـــاخت ح س

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــه بای ک

حجت االسالم سید محمدباقرعبادی
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس

حوزه های علمیه خراسان جنوبی در نیات واقفان مورد توجه قرار گیرد

و  بیرجند  های  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
درمیان با تشریح عملکرد حوزه های فرهنگی و اجتماعی این 
اداره گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 28 وقف جدید 

به ارزش قریب به 20 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
همچنین  اینکه  به  اشاره  با  قاصری  مهدی  االسام  حجت 
تاکنون سه نشست صنفی وقف با حضور روحانیون، پزشکان، 
افزود: در این مدت سه  بازاریان برگزار شده است،  اصناف و 
هزار نسخه بروشور با موضوع وقف تولید و توزیع شده است. 
وی همچنین با اشاره به اجرای ویژه برنامه طرح آرامش بهاری 
در 6 بقعه متبرکه با اعتبار هزینه شده بالغ بر 50 میلیون ریال 
افزود: ویژه برنامه طرح نشاط معنوی نیز در چهار بقعه متبرکه 
با اعتبار 40 ریال و با حضور بیش از 300 دانش آموز برگزار شد. 
وی با بیان اینکه ویژه برنامه ضیافت الهی در 6 بقعه متبرکه 

با اعتبار 500 میلیون ریال و اطعام بیش از 30 هزار نفر نیز 
امسال باشکوه و استقبال مردم خوبی برگزار شد، گفت: جشن 
والیت علوی علیه السام اکمال دین نبوی )ص( در 6 بقعه 

متبرکه با اعتبار 100 میلیون ریال اجرا شد. 
بیرجند  های   شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
بصیرت  طرح  برنامه  ویژه  اجرای  به  همچنین  درمیان  و 
با  تکایا  و  مساجد، حسینیه  و  متبرکه  بقعه   6 در  عاشورایی 
بالغ بریک میلیارد و 600 هزار ریال اشاره  اعتبار هزینه شده 
ارزش های  ترویج  و  برنامه بصیرتی   70 اجرای  و گفت:  کرد 
میلیون   200 اعتبار  با  متبرکه  بقاع  و  امامزادگان  در  اسامی 
ریال از ابتدای امسال تا پایان آبان محقق شده است. وی با 
بیان اینکه همایش بزرگداشت امامزادگان باقریه)ع( با حضور 
خدام حرم رضوی در سال جاری برگزار شد، تصریح کرد: 50 نفر 

از روحانیون بومی و اعزامی از قم در امامزادگان و بقاع متبرکه 
در فصول مختلف تبلیغی بکارگیری شدند. 

در  تحصیلی  مهر  طرح  اجرای  افزود:  قاصری  االسام  حجت 
جهت کمک به دانش آموزان فقیر و مستمند با اعتبار هزینه 
شده بالغ بر 20 میلیون ریال و اجرای طرح مهر تندرستی در 
با   .... و  دارالشفا  ساخت  و  نیازمند  بیماران  به  جهت کمک 
اعتبار هزینه شده بالغ بر 2  میلیارد و 500 هزار ریال نیز در 
هشت ماه اول امسال محقق شده است. وی با اشاره به اجرای 
طرح پیوند آسمانی در جهت کمک هزینه ازدواج جوانان با 
 700 بر  بالغ  شده  هزینه  اعتبار  با  ها  عاطفه  آبشار  همکاری 
ارزیابی  و  سازی  بهینه  تکمیل،  داشت:  اظهار  ریال  میلیون 
اعضای هیأت امنای 18 بقعه متبرکه )بیش از 40 نفر( نیز در 
این بازه زمانی عملیاتی شده است.وی به اجرای طرح مودت 

با هدف جذب مشارکت های مردمی در بقاع متبرکه با اعتبار 
جذب شده بالغ بر 4 میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: اجرای 
امینانه سایر نیات واقفین با اعتبار هزینه شده بالغ بر 420 
هزار ریال نیز در هشت ماه نخست امسال انجام شده است. 

و  بیرجند  های  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
در  قرآن کریم  حافظ  نفر   700 تربیت  اینکه  بیان  با  درمیان 
بقاع متبرکه و اماکن مذهبی با حضور 40 مربی در این مدت 
انجام شده است، افزود: اجرای مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل 
بیش  رقابت  با  خواهران(  و  )برادران  قرآن کریم  مفاهیم  و 
میلیون   100 بر  بالغ  هزینه شده  اعتبار  و  قرآنی  نخبه   500 از 
ریال نیز امسال با استقبال خوب جامعه قرآنی برگزار شد. وی 
برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه متسابقین قرآنی در خال 
مسابقات با حضور اساتید و مربیان استانی، اجرای 4 محفل 

مبارک  ماه  در  مصری  قاریان  حضور  با  قرآن کریم  با  انس 
نخبگان  از  تجلیل  مراسم  برگزاری  و  متبرکه  بقاع  در  رمضان 
بر  بالغ  اعتبار هزینه شده  با  باقریه)ع(  امامزادگان  در  قرآنی 
امور  و  اوقاف  اداره  های  برنامه  دیگر  از  را  ریال  میلیون   80
خیریه شهرستان های بیرجند و درمیان در هشت ماه نخست 

امسال ذکر کرد.

حجت االسالم مهدی قاصری
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های بیرجند و درمیان

 ثبت 28 وقف جدید از ابتدای سال تاکنون در بیرجند و درمیان

اوقاف دوباره شوکت را به باغ و عمارت شوکت آباد برمی گرداند

های  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  رئیس 
این هستیم  دنبال  به  درمیان گفت:  و  بیرجند 
تا با همکاری میراث فرهنگی دوباره شوکت را 
آباد بیرجند برگردانیم؛ آنچه  به عمارت شوکت 
شده  مدیریت  خوبی  به  بوده  اوقاف  دست  در 
آباد  شوکت  دوباره  احیای  دنبال  به  اکنون  و 

هستیم.
وسعتی  با  شوکت آباد  عمارت  و  باغ  موقوفه  
در سال  با شماره 2363  8.5 هکتار  در حدود 
1378 ه. ش در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 

رسیده است.
چندسالی است که اراضی کشاورزی مجموعه شوکت آباد از 
طی  زحماتی که  بابت  و  شده  )مستاجر( گرفته  کشاورزان 
چندین سال گذشته کشیده بودند از طرف اداره اوقاف و امور 
خیریه به آنها زمین داده شده است.در حال حاضر کشاورزی 
اداره اوقاف و امور  در مجموعه روستای شوکت آباد توسط 
ذرت  گندم،  مانند  محصوالتی  و  می شود  انجام  خیریه 
انگور  و  پسته  انجیر،  عناب،  محمدی،  زیره، گل  علوفه ای، 
کشت شده است. حجت االسام مهدی قاصری، رئیس اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان های بیرجند و درمیان گفت: 
عمارت شوکت آباد جزو ابنای میراثی بوده و اوقاف متولی 
باید  دهیم  انجام  اقدامی  هر  هستیم که  مالکی  اما  است 
اجازه بگیریم و با هماهنگی میراث فرهنگی باشد. وی با 
بیان اینکه تعدد مالکیت دست اوقاف را بسته است، افزود: 
دو سال این مکان تعطیل بود اما در جهت احیا و آبادانی 
بیشتر این موقوفه استانداری وعده اختصاص یک میلیارد 
تومان اعتبار داده و سرمایه گذار خصوصی نیز ورود پیدا کرده 

و میراث فرهنگی نیز اعتباری را اختصاص داده است.
بیرجند  های  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
تشکیل کارگروه کشاورزی  با  اینکه  بر  تاکید  با  درمیان  و 
موقوفات یکی از اقدامات ایجاد باغ الگویی فدک در موقوفه 

شوکت آباد بوده، افزود: از دو سال پیش تاکنون کشاورزی در 
حوزه باغی و زراعی در این منطقه حدود سه چهارم توسعه 
اینکه  به  اشاره  با  قاصری  االسام  است. حجت  پیدا کرده 
امسال تاکستان ها به ثمر می نشیند، ادامه داد: قنات این 
منطقه با پشتوانه کارگروه کشاورزی تبدیل به استخری یک 
را  زراعی  مباحث  تمام  و  دپو  آن  در  آب  هکتاری شده که 
پوشش آبیاری می کند. به گفته وی در همین استخر عاوه 
از 14  بر مباحث کشاورزی در بحث تولید و اشتغال بیش 
هزار بچه ماهی در آن پرورش داده می شود و این کار امسال 
بار شروع شده و  سال های آینده این حرکت  اولین  برای 

ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های بیرجند و 
منطقه کشت شده  این  در  هایی که  درخت  افزود:  درمیان 
امیدواریم آینده 15 ساله تضمینی برای موقوفه شوکت آباد 

داشته باشد. 
وی یادآور شد: درآمدهایی که از محل این موقوفه به دست 
از  بخشی  و  می شود  هزینه  واقف  نیت  جهت  در  می آید 
شبانه روزی  مدرسه  در  قرآنی  مباحث  جهت  در  درآمد  این 
حفظ قرآن در بیرجند )در محل حسینیه امام رضا)ع( صرف 
می شود. به گفته وی ما به دنبال این هستیم با همکاری 
میراث فرهنگی دوباره شوکت را به شوکت آباد برگردانیم و 
آنچه در دست اوقاف بوده به خوبی مدیریت شده و اکنون 

به دنبال احیا و مجد دوباره شوکت آباد هستیم.

کشاورزی  کارگروه  رئیس  کریمدادی، 
اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی هم 
30 هکتار  در دوسال گذشته  کرد:  اظهار 
افزایش  زراعی  اراضی  هکتار   40 و  باغ 

داده شده است.
برای  ما  تاش  همه  اینکه  بیان  با  وی 
اجرا و عملی کردن نیت واقفان است و 
اوقاف  راستا کارگروه کشاورزی  این  در 
عزم  افزود:  است،  شده  تشکیل  استان 
و اراده ما این است که شرایط را فراهم 
برای مدت چند  افراد واجد شرایط  به  باغ ها  این  تا  کنیم 

سال واگذار شود.
رئیس کارگروه کشاورزی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه برای الیه روبی قنات 60 میلیون تومان و 
شده، گفت:  هزینه  تومان  میلیون   300 استخر  ایجاد  برای 
تحت  آبیاری  برای  تومان  میلیارد  یک  تاکنون  همچنین 
فشار اراضی کشاورزی موقوفی هزینه شده که 600 میلیون 

تومان آن را جهاد کشاورزی تخصیص داده است.
کریمدادی با بیان اینکه با احیای اراضی کشاورزی موقوفی 
شوکت آباد برای پنج نفر اشتغال مستقیم و 40 نفر اشتغال 
غیرمستقیم ایجاد شده است، عنوان کرد: در دو سال گذشته 
تجربه خود را برای احیای اراضی کشاورزی بکار گرفته ایم و 

بهره وری از آب، زمین و هوا را افزایش دادیم.
به گفته وی تفاوت بهای بین اماک موقوفی و شخصی را 
و  نیست  واقفان  برای  نگرانی  امروز جای  و  یکسان کردیم 
برای ما خیلی مهم است که نرخ ملک وقفی با شخصی را 
یکسان کنیم. رئیس کارگروه کشاورزی اوقاف و امور خیریه 
خراسان جنوبی بیان داشت: طرحی برای کارشناسان بخش 
از  هکتار  ده  در  موافقت شود  اگر  تهیه شده که  کشاورزی 
زعفران  کشاورزی  کارشناسان  کمک  با  شوکت آباد  اراضی 

تولید شود.

بهره برداری از صحن زیارت امامزادگان باقریه )ع(

به  اشاره  با  درمیان  و  بیرجند  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
متبرکه  بقعه  زیارت(  )صحن  شرقی  ضلع  رواق  ساخت  اینکه 
است،   انجام  حال  در  درصدی   80 پیشرفت  با  باقریه  امامزادگان 
بهره  به  امسال  پایان  تا  پروژه  این  شود  می  بینی  پیش  گفت: 

برداری برسد.
حجت االسام مهدی قاصری به تشریح فعالیت های عمرانی این 
اداره پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر مجتمع تجاری فدک 
2 با زیربنای یک هزار مترمربع در سه طبقه در خیابان منتظری 
بیرجند در حال احداث است که از پیشرفت فیزیکی 85 درصدی 

برخوردار است.
وی افزود: برای این پروژه که از سال ۹3 کلنگ زنی شده است 
می  پیش بینی  و  است  هزینه شده  تومان  میلیارد  یک  تاکنون 
به  امسال  پایان  تا  دیگر،   تومان  میلیون   100 اختصاص  با  شود 

بهره برداری برسد.
با  ادامه  در  درمیان  و  بیرجند  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
بقعه  زیارت(  )صحن  شرقی  ضلع  رواق  ساخت  اینکه  به  اشاره 
با  با زیربنای یک هزار و 200 مترمربع  باقریه  امامزادگان  متبرکه 
پیشرفت 80 درصدی در حال انجام است،  گفت: ساخت این پروژه 
از سال ۹3 آغاز شده و تاکنون 700 میلیون تومان برای احداث 
آن هزینه شده است که پیش بینی می شود تا پایان امسال به 

بهره برداری برسد.

غربی  و  شرقی  ضلع  رواق  ساخت  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
)صحن ورودی( این بقعه متبرکه نیز با زیربنای 600 مترمربع و 

پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال انجام است.
بقعه متبرکه  غربی  و  اینکه ساخت ضلع شرقی  به  اشاره  با  وی 
در صورت  است،  گفت:  آغاز شده   ۹5 در سال  باقریه  امامزادگان 
بهره  به  آینده  سال  در  نیز  متبرک  صحن  این  اعتبار  تخصیص 

برداری می رسد.
حجت االسام قاصری ادامه داد: گلدسته و درب ورودی این بقعه 
متبرکه نیز با زیربنای 800 مترمربع و با پیشرفت فیزیکی 30 درصد 
با  شود  می  بینی  پیش  است که  شده  شروع  امسال  ابتدای  از 
آینده  سال  در  پروژه  این  اعتبار،   تومان  میلیون   400 اختصاص 

تکمیل و آماده بهره برداری باشد.
وی درخصوص ساختمان شبستان امامزاده سید مراد و سید باقر 
روستای گیوک سفلی نیز خاطرنشان کرد: این پروژه از سال ۹4 
برای  تومان  میلیون   500 نیازمند  مجموع  در  و  است  شده  آغاز 

تکمیل شدن است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های بیرجند و درمیان 
مرتضی  سید  امامزاده  شبستان  ساختمان  احداث  شد:  یادآور 
فیزیکی  پیشرفت  و  مترمربع   600 زیربنای  با  سیدان  روستای 
70 درصد در دست انجام است که برای تکمیل این شبستان به 

مبلغی بالغ بر 120 میلیون تومان نیاز است.

اهم فعالیت های اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان های بیرجند و درمیان به روایت تصویر

اجرای فعالیت عمرانی در امامزاده سید مرتضی)ع( طرح جامع عمرانی امامزاده سید مرتضی)ع( امامزاده سید ابراهیم رضا)ع( گزیک


