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شهرستان ها
پنج شنبه  20دی ۳ . ۱۳۹۷جمادی االول  .۱۴۴۰شماره ۲90۳

یادداشت خبرنگار

ازدواج آسان ،مسیر خوشبختی
محمدحسینباکمال-امروزهموانعزیادیدرمسیرازدواجزوجهای
جوان قرار دارد که هر کدام از این موانع می تواند تأخیر و باال رفتن
سن ازدواج را در پی داشته باشد .مهریه ها و جهیزیه های سنگین،
دو مانع بزرگ در این مسیر است که بیشتر خانواده ها را با مشکالتی
مواجه کرده است به گونه ای که پدرانی را به دلیل پاس نشدن چک
هایخریدجهیزیهروانهزندانکردهیابهدردسرانداختهاستوتعداد
زیادی از دامادها هم به دلیل نداشتن استطاعت مالی در پرداخت
مهریهکهبهطورمعمولعندالمطالبهاستدرزندانبهسرمیبرند.
هزینه های سنگین تاالر ،ولیمه (شام) ،عکس و فیلم و ...همه و همه
از جمله مواردی است که یا ازدواج ها را به تأخیر می اندازد یا ادامه
زندگی را با چالش مواجه می کند ،در حالی که بسیاری از زوج های
جوان و حتی خانواده هایشان توان تامین و پرداخت این هزینه ها را
ندارند .در این شرایط بسیاری از زوج های جوان در عین نیاز ،جرئت
طرحموضوعمهمازدواجراندارندودرانتظاربهبودوضعیتاقتصادی
خودوخانوادههایشانهستندتابلکهبتوانندازعهدهتامیناینهزینه
هابرآیند وهمین امر سبب شده است کهسن ازدواجافزایش یابد.
بسیاری از خانواده ها خوشبختی فرزندان خود را در تأمین جهیزیه
ها و قرار دادن مهریه سنگین یا برپایی مجالس آن چنانی می دانند
در حالی که آمارهای طالق نشان می دهد بسیاری از طالق ها در
میان همین زوج هایی به وقوع پیوسته است که جهیزیه و سنگین
ترین مهریه ها را داشته اند و عامل خوشبختی آنان نشده است.
روایتی از پیامبر اکرم (ص) بیانگر این واقعیت است که «وقتی
زوجه مهریه سنگین خود را از زوج مطالبه می کند او این مهریه را
می پردازد اما از همسر خود کینه ای به دل می گیرد و کانون گرم
خانواده به سردی می گراید».
سوال این است که چرا یک خانواده با چشم و هم چشمی باید هزینه
های یک ازدواج سنگین را تحمل کند و با وام ،جهیزیه ای را تهیه
کند که از پرداخت وجه آن برنیاید یا مهریه ای را در نظر بگیرد که
داماد یا خانواده اش در صورت مطالبه زوجه ،توان پرداخت آن را
نداشته باشد؟
آموزه های دینی و حکم الهی در قرآن و نویدهای پیامبر اکرم (ص)
درباره ازدواج ،حاکی از این است که نباید از ترس فقر ،ازدواج را
ترک کرد چرا که خداوند وعده داده است از فضل وکرمش آن ها را
بی نیاز کند .البته افراد هم نباید انتظار داشته باشند که با ازدواج،
بدون کار و تالش و بدون حساب و کتاب به جایی برسند یا معجزه
ای اتفاق بیفتد .ازدواج به طور طبیعی مسیر زندگی را هموار کرده
است و زوج هایی که ازدواج کرده اند در کنار هم به آرامش روحی
رسیده اند و می توانند با خیال راحت به کار و تالش برای دستیابی
به یک زندگی خوب و شایسته برنامه ریزی کنند.
حال در روزهایی که شرایط برای تشکیل یک زندگی ساده هم
سخت شده است ،سنگ اندازی پیش پای جوانان و مانع تراشی
در ازدواج آنان به شیوه های مختلف جز آسیب چیزی در پی ندارد.
تامین لوازم ضروری یک زندگی دو نفره شاید سخت باشد اما غیر
ممکن نیست ،مهریه آن چنانی شاید دهان پر کن باشد اما ضامن
خوشبختی نیست و برگزاری یک جشن ازدواج آن چنانی شاید
آرزوی بسیاری از زوج ها باشد اما در هیچ جایی نیامده است که
این ها عامل خوشبخت شدن است چه بسا زوج های زیادی هستند
که بی توجه به این موارد پا در زندگی هایی گذاشته اند که سراسر
خوشبختی و آرزوی بسیاری است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نکته پررنگ اجرای بزرگ ترین سازه آبخیزداری شرق کشور

مهاجرتمعکوس

از گوشه و کنار استان

تشییع پیکر جانباز سرایانی

 2پروژه آبخیزداری خوسف به مناقصه رفت

تورخبرنگاراناستانبهمنظوربازدیدازبزرگ ترین
سازه آبخیزداری شرق کشور در منطقه آرک و بین
آبادخوسفباهمکاریمنابعطبیعیوآبخیزداری
استان و خوسف برگزار شد اما خبر جذاب در این
تور بازگشت معکوس روستاییان این نقاط بعد از
احداثسازهآبخیزداریبود.
بهگزارش«خراسانجنوبی»،دربازدیدخبرنگاران
از قنات بین آباد که در حضور مردم روستا،
اعضای شورا و دهیار انجام شد چند نفر از آن ها با
خوشحالی و قدردانی از نماینده مردم بیرجند،
خوسف و درمیان در مجلس شورای اسالمی،
مسئوالن منابع طبیعی و فرمانداری گفتند :با
وجودخشکسالیوکمبودآبکشاورزی،جمعیت
 75خانواری بین آباد به 20خانوار رسیده بود که
با احداث این سازه خاکی و با وجود بارندگی های
کم ،آب قنات پنج برابر شده است و بعضی از مردم
و جوانان به روستا برگشته و شروع به نهال کاری
و احداث باغ کرده اند و مهاجرت معکوس شروع
شدهاست«.اسماعیلی»ازاهالیدربارهخودیاری
وهمکاریمردمدراحداثپروژهگفت:مردمهمت
کردند و خودم یک بند در مسیر داشتم که سالی
چندتنخربزهازآنبرداشتمیکردموآنراواگذار
کردمتاهمهمردمازآناستفادهکنند«.تاجدینی»
دهیاربینآبادهمگفت:سالگذشتهاستخرروستا
پساز 20ساعتآبمیشدولیباوجودبارندگی
هایکمدرهفتساعتآبمیشود.

• •بند خاکی قلعه زری در نوبت است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هم در این

بازدید گفت :ساخت دو پروژه بند خاکی شل آباد
و شهنه در دهستان خوسف با اعتبار دو میلیارد و
 100میلیونريالازمنابعاستانیبهمناقصهرفته
است و بند خاکی کمرسبز دهستان قلعه زری نیز
در نوبت بعدی قرار دارد .مهندس «نصرآبادی»
درباره مشخصات و اعتبار بزرگ ترین سازه
آبخیزداری شرق کشور ادامه داد :در سال  96با
تهیه طرح و پیگیری های نماینده مردم بیرجند،
درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی
حرکتی جدید در موضوع آبخیزداری کشور
اتفاق افتاد که از صندوق توسعه ملی اعتبار
خاصی اختصاص یافت و در خراسان جنوبی در
 11شهرستان  26پروژه و چهار طرح ملی تعریف
شد.ویافزود:اینپروژههاپسازتخصیصاعتبار
شروع به کار کرد که بزرگ ترین سازه آبخیزداری
شرق کشور در منطقه آرک و بین آباد خوسف در
نیمه مهر ماه شروع و در مدت سه ماه با میزان
خاک ریزی  91هزار متر مکعب 13 ،متر ارتفاع و
 200مترطولتاجباحجمآبگیریبیشازدوهزار
متر مکعب احداث و تکمیل شد.

• •تحقق آرزوی  40ساله

به گفته وی ،با احداث این سازه خاکی آرزوی ۴۰
ساله مردم منطقه محققشد و ۲۶۰خانوار مردم
روستاهای بین آباد ،آرک ،حامی و دهن رود به
صورت مستقیم و دیگر روستاهای پایین دست
تا شل آباد ،طوطی ،نیروی هوایی و دشت خور از
مزایای آن بهره مند می شوند .وی با قدردانی از
مشارکت و خودیاری مردم منطقه ،فرمانداری و

منابع طبیعی خوسف افزود :در چهلمین سالگرد
انقالب این پروژه به نمایندگی از 26پروژه استان
با حضور مسئوالن در دهه فجر به بهره برداری
میرسد.

• •نیاز به  7پروژه دیگر

فرماندار خوسف نیز از همدلی و همکاری مردم
منطقه قدردانی کرد و گفت :با توجه به این که
شغلبیشترمردمشهرستانکشاورزیودامداری
است ،معیشت و زندگی مردم به آب وابسته است
که با وجود پراکندگی روستاها از اواخر سال
گذشته فعالیت های خوبی در نگهداشت و بهره
وری آب و خاک در خوسف انجام شد که یکی از
مهم ترین آن احداث سازه خاکی در منطقه آرک
و بین آباد و همچنین سازه خاکی سیوجان است.
«شفیعی» با اعالم این که اجرای هفت پروژه
آبخیزداری دیگر روی رودخانه های شهرستان
نیاز است ،افزود :برای سال آینده پروژه رود
شاهرود در دستور کار است تا از هدررفت باران
جلوگیری شود و عالوه بر تامین آب کشاورزی

در کمیته اشتغال سرایان مطرح شد:

دامداری ،راه برون رفت از چالش های اقتصادی در سرایان

موسوی  -تاکید مسئوالن در جلسه کمیته
اشتغال سرایان برای برون رفت از چالش
های اقتصادی شهرستان ،پرداختن به
حوزه دامداری و پرورش دام بود .سرپرست
فرمانداری سرایان در سی و چهارمین جلسه
کمیته اشتغال سرایان که با حضور معاون
اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان
و دیگر دستگاه های اجرایی برگزار شد راه
برون رفت از مشکالت اقتصادی شهرستان
را پرداختن به حوزه دامداری و پرورش دام
اعالم کرد و با توصیه به مسئوالنی که چشم به
توسعه سرایان دارند ،گفت :باید اولویت همه
محورهای تکلیفی در زمینه پرداخت تسهیالت

به حوزه دامپروری اختصاص یابد.
«رسولی مقدم» با بیان این که باید تمام قد در
این حوزه به ارائه خدمات مشغول شویم ،افزود:
پرداختن به حوزه دام چه صنعتی و چه سنتی
عالوه بر تامین نیاز کشور در تخصص ،دانش و
تجربه شهروندان سرایانی است و باید اراده الزم
بر انجام کار در این حوزه باشد .وی کشاورزی
و دامداری را از مزیت های موجود شهرستان
اعالم و اظهار کرد :هر چند این شهرستان
قابلیت های معدنی ،گردشگری و کشاورزی
فراوانی دارد اما در تجربه و دانش دامداری نیز
هیچ شهرستانی به سرایان نمی رسد .وی بر
توجه ویژه به حوزه دام و دامپروری با توجه به

مزیت های آن در شهرستان تاکید کرد و افزود:
اعضای کمیته اشتغال باید زمینه رونق تولید و
اشتغال را در حوزه دامداری شهرستان ایجاد
و احصا و در عملیاتی کردن آن همت کنند.
وی با توجه به شناور بودن تسهیالت حوزه
خوداشتغالی ،از مسئوالن خواست جذب این
تسهیالت را به دقیقه  90موکول نکنند.
معاون اشتغال اداره کل کمیته امداد امام
خمینی (ره) هم گفت :از مجموع  10هزار
فرصت شغلی که سال گذشته در حوزه اشتغال
خرد در استان ایجاد شد ،هفت هزار و 700
فرصت شغلی را  22دستگاه اجرایی ایجاد
کردند« .حسینی» افزود :این نهاد حمایتی

بتوانیم در صنعت نیز از آن استفاده کنیم .وی
یادآور شد :حدود  150بند و پشته خاکی نیز در
باالدستقناتهاوچشمههایعشایریبرایدام
ها و شترها احداث و همچنین  63قنات و چشمه
با کمک منابع داخلی شهرستان با همکاری اداره
هایمنابعطبیعیوآبخیزداری،عشایروامکانات
فرمانداریاحیاشدهوزندگیبهروستاهابرگشته
است .عالوه بر این با وجود خشکسالی ها باید
برای  10تا  20سال آینده مراتع مورد نیاز دام و
شتر منطقه را تامین کنیم.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف
هم در بازدید از یکی از گابیون های ساخته شده
در باالدست این سازه خاکی گفت :در سال های
گذشته به منظور ذخیره سازی آب در باالدست
قنات روستای بین آباد و آرک پنج گابیون سنگ و
مالتی ساخته شد که با کمترین بارندگی آبگیری
می شود و کمک خوبی به قنات ها می کند.
«کرباسچی» افزود :در بارندگی آذر ماه گذشته
این سازه خاکی در حال ساخت نیز مقداری
آبگیری شد که آب قنات بین آباد پنج برابر شد.
به تنهایی حدود دو هزار و  881فرصت
شغلی ایجاد کرد .وی به ایجاد نیروگاه های
خورشیدی در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت:
سال گذشته  57نیروگاه در استان ایجاد شد که
هفت نیروگاه مربوط به سرایان است.
دبیر کمیته اشتغال سرایان هم گفت :از مجموع
 763نفر ثبت نام شده در حوزه تسهیالت
اشتغال روستایی شهرستان در سامانه کارا،
 87درصد آن مربوط به حوزه کشاورزی و
عشایری است« .صالحی فر» افزود :از ۸۶۳
نفر ثبت نام شده در سامانه کارا  ۳۲۳طرح در
کمیته فنی اشتغال به ارزش  ۸۴میلیارد تومان
بررسی و  271طرح تایید و به بانک های عامل
معرفی شده است که  58طرح  9میلیارد و
 118میلیون تومان دریافت کرده اند .به عالوه
از  667نفر تعهد اشتغال شهرستان در سال
 ،97اشتغال  556نفر محقق شد.

موسوی  -پیکر جانباز دوران مقدس در سرایان تشییع
شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،مراسم تشییع پیکر
«اصغری» جانباز دوران دفاع مقدس سرایان با حضور
خانواده معظم شهدا ،جمعی از مسئوالن دستگاه
های اجرایی ،نهادها و مردم شهیدپرور و والیت مدار
این شهرستان برگزار شد .بنابراین گزارش ،پیکر این
جانباز دوران دفاع مقدس در آرامستان سرایان در
قطعه جانبازان آرام گرفت .وی ،قبل از بیماری به عنوان
مسئول شورای سرایان مشغول فعالیت بود .این گزارش
حاکی است ،پیگیری های این جانباز در تامین مطالبه
های شهرستان منشا خدمات بسیاری شده است.

کارگاه آموزشی مدیریت رسانه
در خانواده
کارگاه آموزشی «مدیریت رسانه در خانواده» به منظور
آشنایی خانواده ها و اولیای دانش آموزان با لزوم مدیریت
رسانه در خانواده و کنترل فضای مجازی در مسجد جامع
آیسک برگزار شد .در این مراسم که به همت نهاد امامت
جمعه آیسک ،اداره آموزش و پرورش سرایان و کمیته
دانشآموزی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی آیسک ،برگزار شد حجت االسالم والمسلمین
«رادمرد» امام جمعه آیسک در سخنانی با اشاره به لزوم
شناخت رسانه و فضای مجازی توسط والدین گفت :همه
باید ظرفیت ها و آسیب های فضای مجازی ویژه شبکه
های اجتماعی را بشناسیم و در زندگی خود و خانواده از
آن درست استفاده کنیم .در این کارگاه آموزشی ،دکتر
«حسین مدبر عزیزی» کارشناس حوزه رسانه و فضای
مجازی از مشهد در سخنانی ضمن تشریح ابعاد توسعه
و فراگیری فضای مجازی گفت :امروز فضای مجازی و
رسانه و شبکه های اجتماعی جزئی از زندگی مردم می
شود .وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره
شناخت پدیده ها قبل از ورود به آن افزود :با انقالب رسانه
ای و گسترش موج فضای مجازی ،امروز همه اقشار درگیر
آن شده اند .به گفته وی ،کسب دانش ،تفکر و رعایت
قانون سن و سال در استفاده از فضای مجازی ضروری
است و باید ممنوعیت استفاده از ابزار رسانه ای برای
سنین زیر ۱۳سال در کشور الزامی شود.

توزیع  ۲۷۰بسته غذایی
بین مادران خوسف
 ۲۷۰بسته غذایی بین مادران باردار و شیرده در خوسف
توزیع شد .رئیس جمعیت هالل احمر خوسف گفت:
به منظور باال بردن سطح تغذیه مادران ،این بسته های
غذایی به ارزش  ۲۷۰میلیون ریال با همکاری مرکز
بهداشت شهرستان ،فروشگاه رفاه و سازمان یونیسف
توزیع شد« .ولی زاده» افزود :هر سبد غذایی شامل ۱۰
قلم کاال و ارزش هر کدام معادل یک میلیون ریال است.

