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طی ده سال اخیرر ارا اسرتررار د لرک یرورغی رنامارنایره زرای ارام سرامی نوسرامی در سرح
یلی اا جود واستی زای یعین لسوالیهای سرحدی ادخشان امین ر ند ای اهرره نمانرده ،صردزا
پرررر عا عررراف المن عررره زرررم دراوورررات ارنایرررم زمبسرررت(ی یلررری  (NSPزرررم طوسرررم ارنایررره زرررای
اضحراری انکشافی شبکم انکشرافی رناخران  )AKDNدریرن یالر ت اره ینارم اجررا ه اشرته
شد وه در نتیجه منده هی یعیشتی یردف اه نالو اشم هیر ارطررا یافتره ،سرح دسترسری ازرالی اره
خردیات اجتمراعی ،اقتارادی فرزن(ری اریز ام پرریز النرد رفتره اسرک .راه زرای یواصر طی ییرران
لسرروالیها یروررغ احررداا جریرران داد هرفررک در جررود یراوررغ لسرروالیها قرررا قارربات اررا
ظهوراامارارره زررا فرررازم هردیررد ،احررداا پلهررا فرری یررااین د ادخشرران میینررم هسررتر اقتاررادی ،
فرزن(ی خدیات یدنی را اه طور یوثر اره ن ره زررد خلری یهیرا سراخته پیردا ار خرودرا یبادلره
یینماینررد  .ولینی ر زررای انسررانی دریررن لسرروالیها اررا عرضررم خرردیات صررالی اهداشررتی حرروادا
یرگ ییراه یرهه یرادران اط رال را ورازز داده طسرهی ت امف را در ایرر یراقبرک ام ضره
اهداشرررتی یرررردف اررره جرررود ر رده اسرررک .عرضرررم خررردیات صرررالی اررررای حیوانرررات ینحرررره نیرررغ
طاثیرش(رفی را ار امدیاد یالاوات حیوانی اقتااد یردف داشته اسک.
خررردیات طعلیمررری طرایتررری ارررا یعرفررری سیسرررتیم زرررای نررروین ریومشرررهای سرررتاندرد ام طرررر
یتخااین داخلی خارجی ضه یعار را درین ینحره ام لالاظ وی ی اهبود اخشیده ،یهرارت
سویم یسرلکی ریومهراران را خاوصرا د در اخران وره قرب د یعرار ضرعید داشرتند ،ارطررا داده
اسک.
اا اعمار ده زا یکتب عاری درین لسوالی زرا نره طنهرا شررایم خروی طعلیمری را فررازم وررده
الکره ارره میبررایی یرردنی ینحررره افررغ ده اسررک .ع طرا د در جریرران اعمررار ایررن پررر عه زاصرردزا افررراد
طرایک شده یهارطهای ساختمانی را اه شکل حرفه ریوخته اند.
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خدیات ارق رسانی درسه قریم یرورغی شرغنان امرن طرر دریرا طرایین هردیرده ری رشراییدنی
در ارخی ام قرا ینحره اه اهره ارداری سپرده شده اسک .نهضک ارقی ساختن دزرات قاربات
ارا ناررب دسررت(اه زرای ووار ام ایکانررات یررالی شخاری ارره رشررد یعنروی فکررری یررردف ومر
نموده ایکانات است اده ام سایل ارقی خاوصا د طلویغیون را هستر داده اسک.
ارره ارطبرراط رشررد طوسررعم مراعررک هایهررای اسررتوار ارداشررته شررده در جریرران سررالهای -0222
 0202زغارزا ُطن طخم زای اص ح شده یکجا اا وودزای ویمیایی ،اه دزاقین شرید این سراحات
طومیه شده وه ینتج اه ایجاد اان زای هندف قسما د طخمی اعداد خغینم پولی هردید وره یتاسر انه در
اعضی شورازای قریه جات اه علک پرایین ارودن ظرفیرک رنهرا ام یر طرر دسرک ُاررد عردا ام
یسولین شورازا ام جانب دی(ر این خغینه زا اه ناوایی یواجه هردیدنرد .قاارل یرادر ری اسرک وره
در شررغنان طنهررا شررورای یررر در اخرران اوثریررک شررورازا خغینررم خررودرا ح ر اسررت ادا یعرررول
یینمایند .زمچنان زغارزا اصله نهالهرای اصر ح شردا یثمررام انروا ییروه زرا جهرک ایجراد اانرات
نمونوی طجارطی طولید ییوه ارای یارویک داخلی انوا سربغیجات نرر اسرت ادا خرانواده زرا
اه ینظور رفه سو طغ ی طایین طنو ن ایی ارای خانواده زای ینحره طومیه هردید.
انکشررا صررنایه دسررتی سررنتی  ،طررر یج ریرروم حرفرره زررای عایررد ما  ،فراهیررری یهارطهررای
طخنیکی فنی یکی دی(ر ام فعالیتهای انکشافی اسک وه در جنب سرایر پرر عه زرا ام طرر دفترر
انیادرناخان در ساحات یورد نظر ادایه دارد.
اررا درنظرداشررک فعالیتهررا دسررک ر ردزررای یرراد شررده نمیترروان ام االشررها ،پراالمهررا یرروانعی ورره
درفراراه این انکشافات جود دارد یاد نکرد:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ظرفیک پایین شورازا ارهانهای د لتی دردرک یازیک ارنایه زای انکشافی.
طوقه الند یردف ام ادارات سهم هیری ضعید در وارزای اجتماعی اد ن یغد.
طعیین افراد یعتاد در طرویب یا رزبری شورازا.
طوقررره وررراروردن در ادارات ام طرررر اسررریاری امافرررراد نارضرررایتی درارااروارینررردان
ارحال.
یشک ت لسانی خاوصا د نغد جوانان شرغنان حرین ارریردزا طرردیم یحالرب اره نیرر شرغنی
یرایات ذیرام.
ومیک الند یکاطب اا وی یک پایین اه شمول دارالمعلمین زا اا جود طالرک پوشرز ارودن رنهرا
ام طر یوسسه).
عدف ج ی اسیاری فارغ طالای ن لیسه زا در یوسسرات طعلیمری عرالی یسرلکی پیوسرتن
رنها اه لشکر ایکاران واریاای ارای فارنان یوسسات عالی.
ر ر ردن اعضی جوانان اه یواد یخدر الکل طشدید االرران اخ قری طوسرل اره خشرونک
اارنکه واریندان جماعک خانه زا طبلیغ یوثررا علیه انالرافات انجاف ییدزند).
سیاسی ساختن یعار طشنج ناشی امرن درشغنان).
ط
واریاای فارغ طالای ن یجرد جنس اناا درینحره طراوم ذووردری یالل.
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 oارری اضرراعتی خررانواده زررا ارررای پرداخررک فرریس ا اد شرران در طعلیمررات خاوصرری حترری
د لتی در سایر ایات یروغ.
 oعرردف قرردرت خریررد یررواد درسرری یالاررلین دردانشرر(ازا عرردف دسترسرری ارره انترنررک نیررره
طسهی ت.
 oعدف دسترسی جوانان صنو د امدزم اه وورسهای ریاده هی ااوی یک.
 oاخت فات یاللی ییان ارخی قریه زا ار ینااه طبیعی اجامه ندادن ورارپر عه اره ن ره یکری
رنهرررا .انانچررره قررررار ارررود ورررارپر عا ری رشررراییدنی ده یرنررران اررره ارم  02زرررغار دالرررر
ایریکررایی ام اشررمم ناحیررم انرردیغ یامهاف درسررال 0200شررر شررود ایررا امطررر قریررم
یراوطه یمانعک هردید طاحال حل ن(ردیده احتمال ارهشک اودجم رن یوجوداسک.
در لسوالیهای میباک اشکاشم نیغ انین یثالها یوجود اود.
 oاجرررای طبعرریق حریرشررمردن وادرزررای لسرروالیهای سرررحدی نیرامدر ام) درطعیینررات
اداری یدیریتی ایک ادخشان حتی واال.
 oاخت فات هر زی ناشی ام حوادا طاریخی درر ند طالوات جن(های طالمیلی.
 oفررفرزن(رری اوثریررک جوانرران در فعررا لیتهررای اجتمرراعی-سیاسی خشررونک راارینحرری علمرری
طرجی ییدزند).
 oزجرت فرار وادرزای علمی ،طخنیکی یسلکی اه وشورزای نرای.
 oعدف طشکل جوانان طالایل ورده در ی

نهاد اجتماعی اریبنای ینافه صن ی.

ا(ونه ار یشک ت دشواریها فایی رید یا دسک وم وازز داد؟
زمرره ییرردانیم ورره اسرریاری ام پراالمهررا االشررهای یرراد شررده یولررود اجتنررای ناپ ر یر شرررایم طرراریخی
ییراا نظایهای نیر دیووراطی  ،ن وذ صری یالافل اانردزای یافیرایی ارر ارخری افرراد سرود
جو فرصک طلب  ،طعریب سیاسک زای طعاب رییغسران ارخی طنظیم زای ینحره ییباشد.
طجاری ایان(راین اقعیک اسک وه طنها اا شعارزای انتغاعی ،ع زای عاط ی اخ قری نشرر
یراات طویل میبا درانترنک یا یج ت داخلری خرارجی وره دسترسری خوانردن ر نهرا حتری اررای
طالایل ورده زا نهایک یالد د اسک ،نمیتوان ار انبوه یشک ت یعض ت فایی رید اه رسانی
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خررودرا طسررلی داد .نلبرره اررر دشررواریها دریسرریر رشررد انکشررا جایعرره یسررتلغف اقرردایات عملرری
طررداایر وررای د سررنجز شررده یبتنرری ارینررافه اقتاررادی  ،اجتمرراعی فرزن(رری درووطرراه یرردت درام
یدت ییباشد وه امراه طایین یشاروک یعنوی یادی زمه هانی ییسر ییشود.
انده میانیکه طرح ایجاد انجمن طالایل ورده زارا ارائه نمود درسک زمین زد یحم نظرارود
ییتواند نیر زای طالایل ورده جوان را در ایر طایین ینافه صن ی رفه االرران اعتمراد ییران
ااشررنده هرران ایررن یال ر ت اسرریج طنظرریم نمررود  .اعررد ام نشررر طرررح انجمررن فرررم د جرروان اموانررادا
نیر حسینی) اونز یثبک را نشان دادند دی(ران طا حال خایوشی اختیار ورده اند.
یرررا ییتررروان نظرررر یالتررررف قررروت نیرررر را یبنررری ارررر ایجررراد یررر صرررند ق جهررری وررره جواا(ررروی
نیامیندیهای یبرف جوانان در یواقه یعین ااشد ،یورد نور قرار داد یبادرت نمود.
انررین اقرردایات را اایررد هایهررای عملرری ارره حسررای ر رد .یکررانیغف ایجرراد انررین نهادزررا ارره یشرراروک
پیشنهادات یشخص شما جوانان رهاه ییتواند طکمیل در ینام اجرا قرار هیرد.
یوثریک نشرات سایک سیمای شغنان دی(ر سایک زای یشااه را درین راستا ااید اا ازمیک طلری
ورد.
وای(ار ااشید.

عبدالکریم نوجو

www.shughnan.com

اداره نشرات انترنیتی سیمای شغنان

