
ــالمی  ــام اس ــت نظ ــيج هس ــا بس ت
ســوی  از  اســالمی  جمهــوری  و 
ــد؛  ــد ش ــد نخواه ــمنان تهدی دش
ــت. ــی اس ــن اساس ــک رک ــن ی ای

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

شماره اول، آذرماه  1401خبرنامه داخلی فرمانداری شهرستان دهگالن

پیام تبریک فرماندار شهرستان دهگالن به 
مناسبت روز پرستار  مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولین در دهگالن برگزار گردید.

به مناسبت روز جهانی معلولين صورت گرفت:

به مناسبت دوازدهم آذرماه روز جهانی معلولين 
معاون  دهگالن،  فرماندار  حضور  با  مراسمی 
سياسی امنيتی و اجتماعی فرمانداری، رييس 
اداره بهزيستی شهرستان، جمعی از مسئولين 
محل  در  آنان  خانواده های  و  معلولين  ادارات، 
سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

دهگالن برگزار گرديد.
ضمن  دهگالن  فرماندار  مراسم  اين  در 
گراميداشت روز جهانی معلولين و تبريک اين 
روز به همه معلولين و خانواده های صبور آنان 
وی  نيست  محدوديت  معلوليت  داشت:  بيان 
و  مشکالت  پيرامون  مطالبی  و  نکات  بيان  با 
داشت  اظهار  معلولين  حوزه  در  کاستی هايی 
در  خوبی  اقدامات  شهرستان  به  ورود  بدو  از 
سهميه  جمله:  از  گرفته  صورت  خصوص  اين 
در  محيط  سازی  مناسب  معلولين،  استخدام 
امور  در  فرماندار  مشاور  معرفی  معابر،  سطح 
فيزيکی  ساختمان  توسعه  پيگيری  معلولين، 
با  ارتباط  در  جلسه  ده ها  برگزاری  بهزيستی، 
حقوق معلولين و بازديد و ديدار با خانواده های 

بزرگوار معلولين بخشی از اقداماتی بود که مورد 
پيگيری قرار گرفته است و در سطح کالن نيز

برنامه های  معلولين  جامعه  برای  مردمی  دولت 
اساسی  قوانين  در  و  دارد  نظر  در  متنوعی 
است. شده  تاکيد  جامعه  اين  حقوق  به  کشور 
نيز  شهرستان  بهزيستی  اداره  رييس  رسولی 
ضمن تبريک روز معلولين، اظهار داشت بايد باور 
داشته باشيم که توان خواهان عضوی از جامعه 
برخوردار  يکسانی  و  برابر  امکانات  از  و  هستند 
در  حاضر  حال  در  نمود:  عنوان  وی  هستند 
شهرستان 1170 نفر دارای معلوليت شناسايی 
شده اند که از اين تعداد 1008 نفر از معلوالن 
و  هستند  بهزيستی  در  فيزيکی  پرونده  دارای 
از  مستمری  ماهيانه  بصورت  معلول  نفر   805

سازمان بهزيستی دريافت می کنند.
در پايان مراسم از خانواده های معلول بهزيستی 

تقدير بعمل آمد.

"بسم اهللا الرحمن الرحيم"
سـالروز ميـالد باسـعادت حضـرت زينـب کبـری 
)س( که به نام روز پرسـتار نامگذاری شـده اسـت، 
فرصـت مغتنمـی بـرای تجليـل و ارج نهـادن بـه 
مجاهـدات  و  ايثارگری هـا  خدمـات،  تالش  هـا، 

ارزشـمند پرسـتاران اسـت.
شغل شـريف پرستاری تفسـير بينهايت فداکاری، 
نوع دوسـتی اسـت و روز پرسـتار روز  صبـوری و 
تجليـل از کرامـت انسـانی اسـت کـه انسـانيت 
را در سـنگ صبـور بـودن و التيـام بخشـيدن به 
همنوعـان می بيننـد و هم نفـس با بيمـاران عمر 

سـالمتی خـود را بـه مخاطره می انـدازد.
اينجانـب بـا گراميداشـت يـاد و خاطـره شـهدای 
سـالمت، ضمـن تبريک ميـالد با سـعادت الگوی 
صبـر و عشـق و ايثـار، حضـرت زينـب)س( و روز 
پرسـتار بـه محضـر تمامـی پرسـتاران و مناديان 
انسـانيت باالخص پرسـتاران پر تالش شهرسـتان 
دهـگالن، بدينوسـيله مراتب تقدير و تشـکر خود 
را از زحمـات و مجاهدت هـای ارزنـده ايـن قشـر 
همـه  روزافـزون  توفيـق  و  داشـته  ابـراز  شـريف 
پرسـتاران زحمتکـش را از درگاه خداونـد متعـال 

مسـالت دارم.

در مصاحبه با فرماندار شهرستان دهگالن عنوان شد :

اختصاص بیش از80  میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی 
در شهرستان دهگالن

ــاله  ــات يک  س ــرد و اقدام ــگالن، وی از عملک ــدار ده ــا فرمان ــه ب در مصاحب
فرمانــداری در شهرســتان تصريــح نمــود: خوشــبختانه بــا پيگيــری 
ــوزه  ــکن، ح ــتغال، مس ــی، اش ــوزه عمران ــتان در ح ــی شهرس ــم مديريت تي
داخلــی فرمانــداری و بخشــداری عملکــرد خوبــی را داشــته اســت.

معتصمــی فرمانــدار دهــگالن گفــت: عملکــرد خوبــی را کــه در يــک ســال 
ــکاران  ــه هم ــی وقف ــای ب ــات و تالش  ه ــون زحم ــم مره ــته اي ــر داش اخي

ــت. ــوده اس ــتان ب ــه شهرس ــداری  های تابع ــداری و بخش ــرم فرمان محت
ــرد: از  ــان ک ــر نش ــرد و خاط ــام ب ــز ن ــئوالن ني ــر مس ــت ديگ وی از حماي
دکتــر زارعــی کوشــا اســتاندار محتــرم، معاونيــن محتــرم سياســی امنيتــی، 
عمرانــی، اقتصــادی و توســعه مديريــت و مديــران محتــرم اســتانی، نماينــده 
محتــرم مــردم شهرســتان  های قــروه و دهــگالن در مجلــس شــورای 
اســالمی و امــام جمعــه معــزز شهرســتان کــه همــواره پــای ثابــت کار بــوده 

ــی را داريــم. و مــا را حمايــت کــرده انــد نهايــت تشــکر و قدردان

در مصاحبــه ای کــه بــا فرمانــدار صــورت گرفــت معتصمــی اظهــار داشــت: 
ــر بومــی در دســتور کار  ــران بومــی و غي مطمئنــاً برنامــه ســازماندهی مدي
دولــت ســيزدهم و اســتانداری خواهــد بــود، امــا اگــر مــالك بــر ايــن باشــد 
ــت  ــرافيت و دراي ــر توانمنــدی، اش ــی اگ ــی انتخــاب شــود ول ــرد بوم کــه ف
کافــی را در مجموعــه اداری خــود نداشــته باشــد قابــل قبــول نيســت و در 
کنــار آن اگــر بومــی باشــد بــه عنــوان يکــی از شــروط الزم امــا شــرط کافــی 

ــی باشــد. ــران بوم ــا مدي ــر آن اســت کــه اولويــت ب نمیباشــد، ســعی ب

پارتــی  و  شــخصی  منافــع  بابــت  فــردی  هيــچ  گفــت:  وی 
و  فرمانــداری  در  فعاليــت  و  اســتخدام  جهــت  آشــنايی  و 
داريــم. نظــر  مــد  نــه  و  می  کنيــم  قبــول  نــه  را  ادارات 

ــردی انتخــاب  ــر ادارات ف ــر ايــن اســت کــه مدي ــان داشــت: ســعی ب وی بي
ــاخص  های  ــی از ش ــد، يک ــردد نکن ــوده و ت ــتان ب ــاکن شهرس ــود اول س ش
اصلــی ايــن اســت کــه فــرد حتمــاً ملــزم بــه اســتقرار در شهرســتان باشــد.

غيــر  مديــران  از  تعــدادی  نمــود:  عنــوان  دهــگالن  فرمانــدار 
هســتند  خدمــت  مشــغول  ادارات  در  حاضــر  حــال  در  کــه  بومــی 
در  يــا  کــه  شــد  خواهنــد  تکليــف  تعييــن  می  کننــد،  تــردد  و 
گــردد. اعمــال  آن  هــا  در  تغييــرات  يــا  و  شــوند  ســاکن  شــهر 

ــردم  ــکالت م ــره از مش ــد گ ــران باي ــرد: مدي ــان ک ــر نش ــی خاط معتصم
بــه مــردم  پاســخگويی  بــاز کننــد و در حقيقــت مديــری کــه در 
ــت. ــد داش ــی نخواه ــتان جاي ــی شهرس ــه مديريت ــد در حلق ــوان باش نات

وی در ادامــه گفــت: بــه صورت مرتب و ســرزده از ادارات مختلــف بازيد بعمل 
می  آيــد و معمــوالً از اوايــل صبــح در ادارات حضور پيدا خواهيــم کرد، حضور 
مديــران در جلســات الزامــی و ضــروری اســت و تاکيــد بــر خدمــات رســانی 
کامــل و جامــع بــه مــردم و جامعــه و حداکثــر رضايــت منــدی آن  هاســت.

معتصمــی در بخــش ديگــری از مصاحبــه بــه وضعيت اقتصــادی و اختصاص 
ــه  ــال 1401 ب ــتند: س ــار داش ــن اظه ــگالن چني ــتان ده ــه شهرس ــه ب بودج
نســبت تــورم و وضعيــت اقتصــادی دولــت تغييــرات خاصی را متحمل شــد

وی خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه از ســوی کميته برنامه ريزی اســتان حدود 
85 ميليــارد تومــان اعتبار به شهرســتان دهگالن اختصاص داده شــده اســت

ــتايی و  ــوزه راه روس ــکالت را در ح ــترين مش ــه بيش ــه اينک ــه ب ــا توج و ب
حــوزه آب شــرب داريــم، بيشــترين اعتبــار را بــه حــوزه آب و راه تخصيــص 
داده ايــم کــه بتوانيــم مشــکالت بــه وجــود آمــده را در ايــن حــوزه برطــرف 

ــم. کني
ــتايی  ــای روس ــوزه راه و راه ه ــبختانه در ح ــت : خوش ــان داش ــدار بي فرمان
می تــوان گفــت کــه انقالبــی در ايــن زمينــه در شهرســتان صــورت 
ــر هســتيم. گرفتــه اســت و در ســطح ميانگيــن روســتاها 20 درصــد جلوت

وی در ادامــه عنــوان داشــت: در بحــث تســهيل و بهســازی راه روســتايی بــا 
وجــود اينکــه در کميتــه برنامــه ريــزی اســتانی اعتبــاری بــرای آن در نظــر 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه ــای مدي ــا پيگيری  ه ــود ب ــه نشــده ب گرفت
ــتان  ــاده  ای شهرس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــس راه ــتان و رئي ــاده  ای اس ج

ــروژه نيــز خوشــبختانه بــه ســرانجام رســيد. دهــگالن ايــن پ

معتصمــی فرمانــدار دهــگالن خاطرنشــان کــرد: در حــوزه آب شــرب 
شــهرك  های  و  مهــر  مســکن  در  قبــال  کــه  دهــگالن  شهرســتان 
پيگيری  هــای  بــا  داشــت  وجــود  زيــادی  مشــکالت  مســکونی 
و  توانمنــد  مديــران  از  فرهــاد  مهنــدس  همــت،  بــه  و  مــداوم 
مردمــی، مشــکالت حــوزه آب شــرب نيــز رفــع و برطــرف گرديــد.

وی عنــوان نمــود: چهــار حلقــه چــاه در شهرســتان وارد مــدار شــده 
و هــم اکنــون مشــکل آب شــرب شهرســتان مرتفــع گرديــده اســت.

روســتاهای  و  آبــاد  بلبــان  شــهر  در  افــزود:  ادامــه  در  معتصمــی 
ســيس، گرگانــه، صــادق آبــاد، قادرمــرز و کرونــدان نيــز بــا حفــر 
اســت. شــده  برطــرف  روســتاها  ايــن  شــرب  آب  مشــکالت  چــاه 

همچنيــن روســتاهای شــعبانی و بگــه جــان نيــز توســط قــرارگاه محروميت 
ــد، از  ــوده ان ــای کار ب ــاً پ ــه واقع ــن زمين ــی ســپاه پاســداران کــه در اي زداي
نظــر دسترســی بــه آب شــرب مشــکالت روســتاهای مذکــور رفــع گرديــده و 

ــه زودی وارد چرخــه مــدار آب  می شــود. ب

در بازديـدی کـه توسـط فرمانـدار و مديـر آمـوزش و پـرورش دهـگالن از 
مـدارس نمونـه دولتـی پرويـن اعتصامـی، سـهروردی، دبسـتان دخترانـه و 
پسـرانه شـاهد دهـگالن صـورت گرفت، حميـد معتصمی ضمـن عرض خدا 
قـوت بـه معلمـان و مديـران مـدارس بيان داشـت: بـرای مقابله بـا توطئه ها 
و دسيسـه های دشـمن بايـد مـدارس و حوزه آمـوزش و تربيـت را محور قرار 

داد و روی آن هـا کار کـرد.
فرمانـدار دهـگالن در ديـدار بـا دانـش آمـوزان، معلمـان و مديـران مـدارس 
خاطـر نشـان کـرد: اهميـت تعليـم و تعلـم کمتـر از عبـادت نبوده و شـما 
دانـش آمـوزان، طاليـه داران علـم و فرهنـگ ايـران اسـالمی خواهيـد بـود.

معتصمـی افـزود: ايجـاد فضـای مناسـب در محيـط مـدارس و توجـه بـه 
امـورات دانـش آمـوزان يکـی از عوامل مؤثر در به وجود آوردن شـور و نشـاط 
و انگيـزه بـرای ادامـه تحصيـل در دانش آمـوزان بوده و آنان را در رسـيدن به 

موفقيت هـای علمـی بيشـتری رهنمـون می سـازد.
محمـدی مديـر آموزش و پرورش شهرسـتان دهـگالن نيز در ايـن بازديد 
اظهـار داشـت: مدارس سـطح شهرسـتان دهـگالن از نظر ميـزان امکانات 
و تجهيـزات موجـود و مـورد نيـاز دارای مشـکالتی بـوده و در جلسـه 
شـورای آمـوزش و پـرورش عنـوان خواهيـم نمـود و تصميماتـی در ايـن 

زمينـه اتخـاذ خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اهميـت و نقش مـدارس در تربيـت دانش آمـوزان بيان 
داشـت : مدرسـه جايـگاه مهـم و حياتـی برای دانـش آموزان اسـت و در 

تربيـت آن هـا نقش بسـزايی دارد.
در پايـان از معلمـان و مديـران ايـن مدارس  بـا اهدای لوح تقدير توسـط 

فرمانـدار و مديـر آمـوزش و پـرورش دهگالن تجليـل بعمل آمد.

در بازدید فرماندار دهگالن از برخی مدارس سطح شهر دهگالن عنوان شد:

اهمیت باالی تعلیم و آموزش در سیستم آموزشی

ــت  ــه و درخ ــجرة طيّب ــيج ش بس
کــه  اســت  پرثمــري  و  تنــاور 
ــل  ــار وص ــوي به ــکوفه هاي آن ب ش
و طــراوات تعييــن و حدیــث عشــق 

ــد. ــی ده م

امام خمينی )ره(

گالن �ما�داری ����تان دھ



 

در جلسـه شـورای هماهنگـی ثبـت وقایـع حیاتی شهرسـتان 
شـد: عنوان  دهـگالن 

جلسـات بایـد خروجـی رضایـت بخـش داشـته باشـد و 
اسـت. بی فایـده  راهـکار  بـدون  مشـکالت  بررسـی 

اوليـن جلسـه شـوراي هماهنگـي ثبـت وقايـع حياتـي شهرسـتان 
دهـگالن بـه رياسـت فرمانـدار و  بـا حضـور سـاير اعضـای شـورا در 

محـل سـالن جلسـات فرمانـداري دهـگالن برگـزار گرديـد.
معتصمـي فرمانـدار دهـگالن، ضمن تبريـک سـالروز والدت حضرت 
زينـب )س( و روز پرسـتار اظهـار داشـت : انتقـادي کـه از مديـران 
ادارات داريـم در بحـث حضور آنها در جلسـاتي که به مناسـبت هاي 
مختلـف در راسـتاي اميدآفرينـي و رفع مشـکالت شهرسـتان اسـت 
کـه متأسـفانه در جلسـات مختلـف شـاهد غيبـت و عـدم حضـور 

هسـتيم. آنان 
فرمانـدار در ادامـه افـزود : در بحـث قانـون جوانـي جمعيـت که بر 
طبـق فرمايشـات مقام معظـم رهبري )مدظلـه العالي( کـه فرمودند  
رشـد، توسـعه، بالندگـي ، پويايـي و پيشـرفت همـه جانبـه يـک 
کشـور در گـرو منابـع انسـاني توانمنـد و جمعيـت جـوان و پويـا 
اسـت، متأسـفانه اقداماتـي مبنـي بـر جلوگيـري از رشـد جمعيـت 
صـورت گرفـت و جوابگـو نبود، امـا مي تـوان از طريق قانـون جواني 

جمعيـت بسـياري از مشـکالت را حـل نمـود.
وي بيـان داشـت : آمـار دقيـق و به موقع در راسـتاي رفع مشـکالت 

رفاهـي، اجتماعـي و اقتصادي بسـيار مفيد و مؤثر اسـت.
معتصمـي در پايـان از مسـئولين انتظاراتـي هـم داشـت : از اداره 
ثبـت احـوال شهرسـتان انتظـار داريـم کـه در ارائـه خدمـات ثبـت 
احـوال نظيـر کارت هوشـمند ملـي سـريعتر اقـدام کننـد، نظـارت 
 ، بهداشـت ها  خانـه  بـر  شهرسـتان  درمـان  و  بهداشـت  شـبکه 
توسـعه بيمارسـتان شـهدا شهرسـتان دهگالن کـه متأسـفانه جراح 
و متخصصـي در بيمارسـتان نيسـت، مـادران بـاردار بدليـل نبـود 
امکانـات پزشـکي مجبـور مي شـوند زايمـان خـود را در شـهر هاي 

همجـوار انجـام دهنـد.
همچنين در اين جلسـه مبارکي رئيس اداره ثبت احوال شهرسـتان 
دهـگالن اظهـار داشـت : طبـق آخرين آمارگيـري که در سـال 1400 
انجـام گرفته اسـت جمعيت شهرسـتان دهـگالن بالغ بـر 680 ٫ 67 
نفـر اسـت.مبارکي در ادامـه افزود : در جمعيت ذکر شـده باال حدود 
30٫456 نفـر را شـهري و حـدود 37٫244 نفر را روسـتائيان تشـکيل 
مي دهنـد.وي اضافـه کـرد: شهرسـتان دهـگالن در مقايسـه با سـال 
گذشـته کاهـش رشـد جمعيـت دارد و امسـال 1٫4 درصـد رشـد در 

مقايسـه با سـال گذشـته کاهش داشـته است.
رئيـس اداره ثبـت احـوال دهـگالن : در سـال 1401 متأسـفانه حدود 
127 مـورد طـالق ثبـت شـده کـه امسـال در مقايسـه با سـال هاي 

گذشـته روند افزايشـي داشـته اسـت.

در راستای پیگیری جهادی مطالبات مردمی در روستاها صورت گرفت:

دیـدار و بازدیـد ميدانـي فرمانـدار دهـگالن از روسـتاهاي کاکـه جـوب، گزگـزاره عليـا، 
رامـول، دهرشـيد، تلـوار، قشـالق خـدا کـرم  و همچنيـن بازدیـد از عمليـات تسـطيح، 
بهسـازي و شـن ریزی راه های روسـتایی گرگانـه، صادق آباد، شـاهجوب، زاغـه و چقماقدره

فرمانـداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
معتصمـی  حميـد  دهـگالن،  شهرسـتان 
اعضـای  دهيـاران،  بـا  دهـگالن  فرمانـدار 
شـورای اسـالمی و اهالی شـريف روسـتاهای 
مذکـور ديـدار و گفتگـو نمـود و از نزديک در 
جريـان مسـائل، مشـکالت و مطالبـات آنـان 
قـرار گرفت.فرمانـدار شهرسـتان دهـگالن بـا 
اشـاره بـه اهميـت حضـور و بازديـد ميدانی 
برنامه هـای  داشـت:  اظهـار  روسـتاها  از 
منظـم بـرای حضـور مسـتمر در روسـتاها، 
دوردسـت  و  محـروم  روسـتاهای  مخصوصـا 
شهرسـتان را در دسـتور کار قـرار داده ايـم.
ايشـان عنـوان نمـود: بـا توجـه بـه اظهـارات 
روسـتاها  ايـن  مشـکالت  مهمتريـن  اهالـی 
نامناسـب  روسـتايی،  راه  بـودن  نامناسـب 
بـودن سـاختمان مدرسـه، مشـکالت تاميـن 
آب آشـاميدنی بهداشـتی و عدم اجرای طرح 

هـادی می باشـد کـه مقـرر گرديـد هماهنگـی و 
پيگيری های الزم جهت رفع مشکالت به عمل آيد.
راه  بهسـازی  و  تسـطيح  بازديدهـا  ايـن  در 
از  کـه  کـرم  خـدا  قشـالق  روسـتای  مواصالتـی 
انتظـارات و مطالبـات چنديـن سـاله روسـتاييان 
بـود بـا پيگيری هـای بعمـل آمـده توسـط اداره 
مـورد  و  اجرايـی  عملياتـی  صـورت  راهداری بـه 
گرفـت. قـرار  روسـتا  شـريف  اهالـی  اسـتفاده 
همچنيـن بـا پيگيری هـای بعمـل آمـده توسـط 
فرمانـدار و نماينـده مـردم شهرسـتان های قـروه 
دو  در  اسـالمی  مجلـس شـورای  در  دهـگالن  و 
ماهـه گذشـته تسـطيح و بهسـازی راه روسـتايی 
6 روسـتا از جملـه روسـتاهای شـابالغی، قشـالق 
شـاهجوب،  دوکل،  سـراب  زاغـه،  خداکـرم، 
و  حمـل  و  راهـداری  اداره  توسـط  برياخـان 
اسـت. شـده  انجـام  شهرسـتان  جـاده ای  نقـل 

شهرسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  جلسـه  دوميـن 
دهـگالن بـا حضـور فرمانـدار، امام جمعـه، فرمانـده ناحيه 
مقاومت بسـيج سـپاه شهرستان و سـاير مديران و رؤسای 
ادارات سـطح شهرسـتان دهگالن در محل سـالن جلسات 

فرمانـداری برگزار شـد. 
در ايـن جلسـه فرمانـدار دهـگالن عنـوان داشـت: شـورای 
فرهنگ عمومی در سـطح شهرسـتان و اسـتانی به عنوان 
يکـی از بـازوان توانمنـد شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی 

محسـوب می شـود.
معتصمـی در ايـن جلسـه اظهـار داشـت : اقداماتی که در 
سـطح اسـتان و شهرسـتان در اين حوزه و تصميماتی که 
گرفتـه خواهـد شـد می تواند يک بـازو و چـراغ راهی برای 
تصميمـات بهتـر و متمرکزتـر را در سـطح کشـور بـرای 

شـورای عالـی انقالب فرهنگی داشـته باشـد.
وی در ادامـه افـزود : در حـوزه فرهنـگ و اشـاعه فرهنـگ، 
اسـتان کردسـتان بـه تعبيـر مقـام معظـم رهبـری يـک 
مجاهدت هـای  عنـوان سـرزمين  بـه  و  فرهنگـی  اسـتان 

خامـوش نـام بـرده شـده اسـت.
فرماندار دهگالن بيان داشـت : در بحث رسـانه شـعارهايی 
توسـط مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( در ابتدای 
اقـدام  هـر سـال تعييـن و تعريـف می شـود، آيـا واقعـاً 
خاصـی در سـطح شهرسـتان انجام شـده يا فقـط در حد 
شـعار و  حـرف باقی مانده اسـت؟ در بحث فضـای مجازی 
و حـوزه رسـانه چـه اقداماتـی صـورت گرفتـه اسـت؟ چـه 
فعاليت هايـی برای اشـاعه حـوزه فرهنـگ در جامعه انجام 

شـده است؟
وی از فضـای مجـازی بـه عنوان يکـی از مهمترين عواملی 
کـه توانسـته باعث غفلت در جامعه شـود نام بـرد و افزود  
دشـمن چقـدر به راحتی با سـوار شـدن بر حوزه رسـانه و 

فضـای مجازی چه اقداماتـی را انجام داد.
معتصمـی در ايـن جلسـه خاطرنشـان کـرد: اسـتفاده از 
برخـی چهـره هـا همچـون علـی کريمـی فـردی کـه در 
حـد ديپلـم سـواد نداشـت و بـه عنـوان يک فوتباليسـت 
در جلـوی دوربيـن ظاهـر شـد و ديديـم که خيلـی راحت 
ويـزای کشـور آمريکايـی اش صـادر شـد و خـود نيـز بـه 
دنبـال هميـن موضـوع بـود، متأسـفانه نامبـرده با دسـت 
آويـز قـرار دادن جوانـان و تحريـک آنان به سـمت تباهی، 
اغتشـاش، اعتـراض و در نهايـت بـه کشـته شـدن و اعدام 

کرد. هدايـت 
فرمانـدار دهـگالن در پايـان سـخنان خـود بيـان داشـت: 
رسـانه ی مـا در مقابـل چـه اقداماتی از جهـت فرهنگی و 
رسـانه ای انجـام داده اسـت؟ در اين مدت شـاهد تهديدها 
و يـاوه گويی هـای بسـياری از سـمت رسـانه هـا و کانـال 
هـای جعلـی معانـد در مـورد مديـران و مسـئوالن بـوده 
ايـم، اين هـا همـه تهديد تـو خالـی بـوده و کاری از پيش 

برد. نخواهنـد 
ماموسـتا محمـدی امـام جمعـه شهرسـتان دهـگالن نيز 
افـزود: حـوزه فرهنگـی يـک حـوزه گسـترده ای اسـت که 
نيـاز اسـت همـه آحاد جامعـه اعـم از ادارات، سـازما ن ها و 
اقشـار مختلف در مسـائل فرهنگی در آن فعاليت داشـته 

باشند.

کردســـتان، اســـتانی فرهنگـــی و مشـــهور 
ـــوش ـــای خام ـــدت ه ـــرزمین مجاه ـــه س ب

در دومیـن جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان 
شـد: عنوان  دهـگالن 

مهمتريـن  از  مجـازي  فضـاي  دهـگالن:  شهرسـتان  فرمانـدار 

موضوعاتـي اسـت کـه باعث غفلت در جامعه شـده و دشـمن نيز 

بـا اسـتفاده از ايـن موضـوع بـر عليـه مـا اقـدام مي کنـد.
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به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج:
برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار بسيج

رزمایــش  مراســم  بســيج،  هفتــه  گراميداشــت  مناســبت  بــه 
بــزرگ اقتــدار بســيجيان بــا حضــور فرمانــدار، اعضــاي شــوراي 
ادارات،  روســای  و  کارکنــان  روحانيــون،  شهرســتان،  تأميــن 
و  ایثارگــران  و  معظــم شــهدا، جانبــازان  بســيجيان، خانواده هــای 
ــی  ــالن فرهنگ ــل س ــگالن در مح ــتان ده ــرور شهرس ــهيد پ ــردم ش م
ــد. ــزار ش ــگالن برگ ــتان ده ــپاه شهرس ــت س ــه مقاوم ــی ناحي ورزش
الزم بــه ذکــر اســت پــس از پایــان مراســم اعضــای حاضــر در 
ــمند  ــات ارزش ــی از بيان ــتقيم تلوزیون ــش مس ــورت پخ ــه ص ــه ب جلس
شــدند. منــد  بهــره  العالــی(  )مدظلــه  رهبــری  معظــم  مقــام 

نشریه داخلی فرمانداری شهرستان دهگالن
شماره اول، آذرماه 1401

نشانی سایت فرمانداری دهگالن:

دیدار و مالقات عمومی فرماندار با مردم شریف شهرستان دهگالن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهگالن، این دیدار دوشنبه ی هر هفته 
جهت پيگيری و رسيدگی به مسائل و مشکالت مردم در محل دفتر فرماندار برگزار 

می گردد.


