اخبار
از میان خبرها
مدیر کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در
بیرجند هشدار داد

تبعات به کارگیری اتباع غیرمجاز
برای کارفرمایان

حسین قربانی –کارفرمایان از به کار گیری اتباع
خارجی غیر مجاز خودداری کنند چون در غیر این
صورت با تبعات زیادی مواجه خواهند شد.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی این مطلب
را روز گذشته در سفر به خراسان جنوبی در جمع
مدیران و کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی استان
مطرح و به تبعات به کار گیری اتباع فاقد مجوز اشاره
کرد که خالف مواد  120و  181قانون کار است و
مشمول جرایم نقدی و حبس می شود.
«حسین جودکی» در ادامه به افزایش اشتغال اتباع
خارجی غیر مجاز در ایران در سال های اخیر اشاره
کرد و از جمله دالیل این موضوع را مزد کمتر  ،بیمه
نشدن و نیاز نداشتن به پرداخت سایر مزایای قانونی
توسط کارفرمایان برشمرد.

دومین زور خانه خیرساز قاینات
پا گرفت
حسین قربانی  -عملیات ساخت دومین زورخانه
خیر ساز قاینات در بخش سده آغاز شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان قاینات با اعالم این خبر
گفت :پیرو برنامه ریزی و پیگیری های انجام شده
به منظور جلب حمایت خیران در توسعه زیر ساخت
های ورزشی ،عملیات بتن ریزی دومین زورخانه
خیر ساز در بخش سده آغاز شد « .قطبی» با اشاره
به تامین اعتبار  500میلیون ریالی خیران برای این
پروژه از آغاز عملیات ساخت زورخانه شهید زابلی
شهر قاین با حمایت حامیان و خیران شهرستان
همزمان با هفته تربیت بدنی خبر داد.

سریع ترین دونده های استان
زهرایی -برترین های رقابت  69دونده استان معرفی
شدند .رقابت های دو و میدانی استان به مناسب هفته
نیروی انتظامی با حضور  69ورزشکار از شهرستان
های بیرجند و نهبندان در  5ماده در ورزشگاه الغدیر
برگزار شد .بنا بر این گزارش در این رقابت ها در
ماده  100متر «بهرامیان»« ،پردلی» و «عبداللهی»
اول تا سوم شدند و در  800متر «جعفری ماهوک»،
«مصیبی» و «عباسی» و در رشته  3هزار متر «عندنی»،
«رضایی» و «کیانی» اول تا سوم شدند.در رشته
پرتاب وزنه هم «تیموری» قهرمان شد و «عابدینی»
و «محمدی» عناوین دوم و سوم رااز آن خود کردند.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

مدیر کل کمیته امداد اعالم کرد

رویداد

 25هزاردانشآموزنیازمنددراستان

 25هزار دانش آموز خراسان جنوبی نیازمند
مساعدت هستند.مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان روز گذشته در مراسم آغاز
مرحله دوم جشن عاطفه ها در استان گفت :در
حال حاضر  25هزار دانش آموز نیازمند در استان
وجود دارد که  9هزار و  800دانش آموز زیر پوشش
این نهاد حمایتی هستند.
به گفته «سلم آبادی» جشن عاطفه ها از جشن های
ملی است که هر سال در  2مرحله در کشور برگزار

می شود که مرحله اول 23شهریورماه امسال
برگزار و بیش از یک میلیارد ریال جمع آوری شد که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  45درصد رشد
داشت .وی اضافه کرد :از این مبلغ 170 ،میلیون
تومان نقدی و  830مورد کمک کاالیی بود که
متناسب با نیاز دانش آموزان توزیع شد.
وی یادآور شد :در مرحله دوم  887پایگاه جمع
آوری هدایا و مبالغ نقدی در مدارس فعال هستند
و  937نفر از معلمان به صورت افتخاری همکاری

دارند« .سلم آبادی» افزود :در مرحله اول جشن
عاطفه ها  110هزار پاکت جمع آوری مبالغ نقدی
دانش آموزان در مدارس استان توزیع شد و امروز
پاکت ها و مبالغ اهدا خواهد شد.
وی بیان کرد :امسال آموزشگاه هایی که از نظر
مالی در وضعیت بهتری قرار دارند معین مدارس
سطحپایینترخواهندبودتابهدلیلمشکالتمالی
خانواده ها ،دانش آموزی بازمانده از تحصیل نشود.
وی عنوان کرد :در جشن عاطفه های سال گذشته

آیت ا« ...عبادی»

ساخت مسجد باید دارای
جامعیت باشد
در مدارس  92میلیون تومان کمک نقدی جمع
آوری شد و  11درصد کمک های جمع آوری شده
مرتبط با مدارس و آموزشگاه ها بوده است.
به گفته وی در مرحله دوم جشن عاطفه ها استاندار
 7میلیون تومان تعهد کرد ،همچنین هزار بسته
توسط آستان قدس 600 ،بسته توسط موسسه
حضرت رسول صلی ا...علیه و آله و سلم و بیش از
سه هزار بسته توسط موسسه خیریه حضرت رقیه
علیهاسالم کمک شد.

نمایش صنایع دستی کشور ،آذرماه
در خراسان جنوبی

نرخ  15.5درصدی مشارکت اجتماعی بانوان استان
رحیم زاده – نرخ مشارکت اجتماعی بانوان ضمن این که دانشجویان دختر  44درصد
استان دانشگاهی استان را به خود
جمعیت قشر
درصدی مشارکت اجتماعی بانوان
اعالم شد.
15.5
درصد
استان 15.5نرخ
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اختصاص داده اند .بنا بر آمار وی  2هزار و
روز گذشته در کارگروه زنان و خانواده استان با  86بانوی سرپرست خانوار استان زیر پوشش
اعالم این خبر به پیش بینی برنامه ششم توسعه بهزیستی و  15هزار و  880نفر هم تحت
مبنی بر تحقق سهم  30درصدی مدیریت حمایت کمیته امدد امام خمینی (ره) هستند.
وی با تاکید بر استفاده از توان بانوان در
بانوان در دستگاه های دولتی اشاره و برای
کارآفرینی ها به این نکته اشاره کرد که باتوجه
اجرایی شدن آن ابراز امیدواری کرد.
« نخعی» در ادامه سهم اشتغال این قشر در به محدودیت مشاغل در پست های دولتی ،باید
صنعت  24.7و در مبحث کشاورزی را  39.7به سمت کارآفرینی رفت.
وی بر این اساس به پرداخت تسهیالت تا
درصد اعالم کرد.
به گفته وی جمعیت بانوان استان  378هزار سقف  2میلیارد تومان به طرح های توجیه دار
و  981نفر است که از این تعداد  223هزار و کارآفرینان روستایی و مرزی اشاره کرد.
 354نفر جمعیت شهری و بقیه روستایی است معاون سیاسی امنیتی استاندار هم به نقش

مهم بانوان در جامعه و خانواده گریزی زد و با
اشاره به مشکالت موجود در مبحث فرهنگ
کار گفت :در انجام بسیاری از برنامه ها ،بعد از
هزینه کردهای زیاد متوجه وجود مشکل درنوع
کارکرد می شویم.
«حسینی» یادآور شد :مشکالت جامعه تنها با
برگزاری جلسه حل نمی شود و در برنامه های
فرهنگی باید از سلیقه ای و جزیره ای عمل
کردن پرهیز کرد.
وی همچنین با اشاره به اختصاص اعتبارات
خوب در مباحث فرهنگی خواستار مشارکت
تمام دستگاه ها در این زمینه شد.
مدیر کل بهزیستی استان هم در تشریح
اقدامات انجام شده به پرداخت کمک بال عوض

برای اشتغال  35نفر از بانوان سرپرست خانوار
در نیمه اول سال در استان اشاره و میزان بهره
مندی زنان از بیمه روستایی و عشایری را هزارو
 257نفر و بهره مندی زنان سرپرست خانوار از
بیمه اجتماعی شهری را  688نفر اعالم کرد.
«عرب نژاد» توانمند سازی  10درصد جامعه
هدف را از برنامه های پیش رو برشمرد و درباره
سهم اشتغال بانوان زیر پوشش گفت :تا کنون
 111نفر برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی
به بانک های عامل معرفی شده اند.
«سلم آبادی» مدیر کل کمیته امداد امام
خمینی(ره) هم  49درصد خانواده های زیر
پوشش را بدون سرپرست  ،از کار افتاده و ...و
 70درصد این خانواده ها را سالمند اعالم کرد.

سهم 800میلیون دالری استان از مبادالت تجاری با افغانستان
حیدری – از تجارت  2میلیارد و  ۵۰۰میلیون
دالری ایران و افغانستان در سال گذشته بالغ بر
 ۸۰۰میلیون دالر سهم خراسان جنوبی است و از
نظر وزنی حدود  50درصد کاالهای صادراتی به
افغانستان از مرزهای خراسان جنوبی صادر می
شود .عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند سه
شنبه شب گذشته در نشست بررسی فرصت های
سرمایه گذاری استان با هیئت اقتصادی تجاری
افغانستان با بیان این مطلب به ظرفیت های
خراسان جنوبی برای سرمایه گذاری اشاره کرد.
«خامه زر» در زمینه فرصت های سرمایه گذاری

در بخش کشاورزی استان به مزیت های خراسان
جنوبی در تولید محصوالت استراتژیک زرشک
 ،زعفران و عناب اشاره و بر کار بیشتر در تولید و
فراوری این محصوالت تاکید کرد.
وی با بیان این که بیش از  80درصد تولید
مرغ استان مازاد بر مصرف است به فعالیت دو واحد
بزرگ تولید خوراک طیور در استان اشاره کرد و
تولید 20درصد تایر کشور  ،تولید کاشی  ،سرامیک
 ،سیمان  ،وجود معادن  ،ذخایر زغال سنگ و  ...را از
جمله ظرفیت های مهم استان برشمرد.
وی با بیان این که حدود  35درصد نیاز افغانستان

از مرزهای ایران تامین می شود ،مرز ماهیرود را
از مرزهای رسمی صادرات نفت و مشتقات نفتی
به افغانستان نام برد که حدود  50درصد سوخت
صادراتی به این کشور از این مرز صادر می شود.
«خامه زر» از تهیه بانک اطالعاتی تولیدکنندگان و
تجار خراسان جنوبی هم خبر داد که آماده ارائه به
تجار و فعاالن اقتصادی افغانستان است.
معاون توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان هم در این جلسه هدف از این سفر
را توسعه مراودات و تجارت بین دو کشور بیان کرد
و گفت  :این هیئت مسائل و زمینه های سرمایه

مشتاق – ساخت مسجد باید دارای جامعیت بوده و
مرکز کارشناسی امور دینی باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی این مطلب را
روز گذشته در همایش گرامی داشت اختتامیه اوقات
فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد استان
بیان کرد و مسجد را مکانی برای سازندگی  ،عبادت
 ،اقتصاد  ،سیاست و فرهنگ و  ...دانست .آیت ا...
«عبادی» تاکید کرد  :مساجد را باید به شیوه مسجد
پیامبر اکرم صلی ا ...علیه و آله و سلم بازسازی کنیم.

گذاری در خراسان جنوبی را بررسی کرده و پس
از توافق با مسئوالن و سرمایه گذاران برای سرمایه
گذاری در این استان اقدام خواهد کرد.
مهندس «جویبان» اضافه کرد  :این هیئت جلساتی
راهم در تهران با سرمایه گذاران و مسئوالن برای
تسریع و تسهیل در امر سرمایه گذاری در ایران
انجام داده تا موانع پیش روی تجارت و سرمایه
گذاری با افغانستان رفع شود.
گفتنی است در این جلسه تجار و تولیدکنندگان در
میزگردهای تخصصی زمینه های توسعه تجارت
بین دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

حسین قربانی – دومین نمایشگاه صنایع دستی ملی
آذرماه امسال در بیرجند برگزار می شود.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
با اعالم این خبر از پیش بینی 105غرفه برای معرفی
و نمایش توانمندی های هنرمندان و صنعتگران
کشور وفروشصنایعدستی درایننمایشگاهاستانی
خبر داد« .حسن عباس زاده» روز گذشته در جلسه ای
کهبهمنظورهرچهبهتربرگزارشدندومیننمایشگاه
سراسری صنایع دستی استان برگزار شد ،مکان
برپایی این نمایشگاه را در محل دایمی نمایشگاه های
بین المللی اعالم کرد.

افسون قلم استاد کابلی در هفته
خوشنویسی استان
مراسم هفته خوشنویسی خراسان جنوبی با
حضور « کابلی خوانساری»  ،استاد و چهره ماندگار
خوشنویسی و عضو شورای ارزشیابی انجمن
خوشنویسان کشور برگزار می شود.
مدیر انجمن خوشنویسان استان با اعالم این خبر از
برگزاری 3نمایشگاهدرهفتهخوشنویسیخبردادکه
شامل نمایشگاه آثار دانش آموختگان دوره فوق ممتاز
انجمن خوشنویسان بیرجند ٢٦،مهرماه و نمایشگاه
های پیش کسوتان خوشنویسی انجمن خوشنویسان
بیرجند و نمایشگاه نستعلیق «مهدی فانی» و «علی
طوسی ثانی» از اساتید برجسته هنر خوشنویسی
خراسان رضوی در ٢٧مهرماه است.
«مهدی اسماعیلی مود» همچنین از برگزاری کارگاه
آموزشی و دیدار هنرمندان با استاد کابلی در ٢٧
مهرماه در انجمن خوشنویسان بیرجند خبر داد.

