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گزارش
پنجشنبه  ۲۲شهریور ۳ . ۱۳۹۷محرم  .۱۴۴۰شماره ۲۸۰۸

از میان خبرها

تصویب  60میلیارد تومان برای طرح های آبخیزداری استان
امسال  60میلیارد تومان برای اجرای پروژه
های آبخیزداری و آبخوان داری در خراسان
جنوبی مصوب شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان
این که در نشست های مردمی بیش از ۸۰
درصد درخواست های آن به اجرای طرح
های آبخیزداری برمی گردد افزود :اکنون
نگرانی و دغدغه مردم نسبت به ملی شدن
اراضی از بین رفته است و بیش از  ۸۰درصد
درخواست ها در مورد طرح های آبخیزداری است که با توجه به تصویب طرح عملیات آبخیزداری در
باالدست قنات ها و تعیین اعتباری بیش از  ۶۰میلیارد تومان این نگرانی در حال برطرف شدن است.
«علیرضا نصرآبادی» ادامه داد :برای تغییر نگاه جامعه هدف و حل دغدغه مردم اقدام به برگزاری نشست
های مردمی از سال گذشته در همه شهرستان ها کرده ایم .وی مهم ترین هدف از برگزاری نشست ها را
آگاهی بخشی ،اطالع رسانی و اصالح نگاه جامعه مخاطب نسبت به منابع طبیعی دانست و گفت :سال
گذشته  ۱۹نشست و از ابتدای امسال تاکنون شش نشست مردمی برگزار شده است .به گفته وی در این
نشست ها پس از طرح مشکل ،راهکارهای مورد نیاز توسط کارشناسان اعالم می شود و چنان چه نیاز
به پیگیری داشته باشد توسط دفتر ستادی اداره کل بررسی و نتیجه کتبی به متقاضی اعالم می شود.

اراضی پایین دست سد رزه زیر کشت پاییزه می رود

 208هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست سد رزه درمیان زیرکشت پاییزه می رود .به گزارش
«خراسان جنوبی» جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی ظفر پایاب سد رزه با حضور مشاور رئیس سازمان
در امور اجرایی ،مدیر جهاد کشاورزی درمیان و سرگروه های تعیین شده تشکیل شد.بنابراین گزارش
در این جلسه قسمت  208هکتاری اراضی پایین دست سد به  14قسمت مساوی تقسیم و بین سرگروه
ها قرعه کشی شد .همچنین در نهایت مقرر شد که سرگروه ها زیر نظر شرکت برای کشت پاییزه در این
اراضی اقدام کنند .این گزارش حاکی است ،پس از برگزاری سه جلسه با حضور مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان و بخشدار گزیک و اعضای چاه مشاع رزه ،بعد از گذشت چند سال از خاموشی چاه و استفاده
نشدن از آن به دلیل مشکالت فنی؛ باالخره مشکالت فنی چاه برطرف شد و آماده بهره برداری است.

دو مقام دانشگاه بیرجند در جشنواره قرآنی کشور

دانشجویان دانشگاه بیرجند در سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور موفق
به کسب مقام دوم در رشته فیلم نامه نویسی و مقام سوم در رشته اذان شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند « ،هادی جهانی راد» دانشجوی این دانشگاه موفق به کسب
رتبه دوم در رشته فیلم نامه نویسی و وحید سازنده دانشجوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دبیر کانون
دانشجویی مطالعات اجتماعی در سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور که
در دانشگاه زنجان برگزار شد حائز رتبه سوم در رشته اذان شد.
بنابراین گزارش چهار نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در مرحله کشوری سی و سومین جشنواره
سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور حضور یافتند.

تعامالت علمی دانشگاه بیرجند و رومانی افزایش می یابد

تعامالت علمی و آموزشی دانشگاه بیرجند با دانشگاه های رومانی افزایش می یابد .به گزارش «خراسان
جنوبی» دکتر آدریان شیمون دانشیار دانشگاه پترومایور سخنرانی خود را با موضوع روند انتقال اقتصاد
سوسیالیستی به کاپیتالیستی در کشور رومانی در جمع اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه
بیرجند ارائه کرد .دکتر آدریان شیمون همچنین در دیدار با دکتر «محسن آیتی» معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند ضمن تشکر از میزبانی شایسته این دانشگاه برتالش برای افزایش
بیش از پیش تعامالت علمی با کشور رومانی تأکید کرد.
این گزارش حاکی است این دانشیار رومانیایی اولین استاد اروپایی است که در قالب برنامه تبادل استاد
و دانشجو ( اراسموس ) در دانشگاه بیرجند حضور پیدا کرده است .دانشگاه بیرجند هم اکنون با سه
دانشگاه از اتحادیه اروپا برنامه عملیاتی تبادل استاد و دانشجو در قالب آراسموس دارد.

سنگبنایتوسعهدرسربیشهونهبندانگذاشتهشد
فرخ نژاد -حدود ۱۵سال از استقالل خراسان جنوبی
میگذرداماهنوزآنچهباناماستانهمیشهپیوندخورده
محرومیتیاستکهآنرایدکمیکشد.
اما دو شهرستان سربیشه و نهبندان در جنوب استان
ضریب محرومیتی بیش از دیگر نقاط دارند طوری که
مسئوالن استانی و شهرستانی تالش ها را معطوف به
زدودنمحرومیتازایندونقطهکردهاندتازیرساختها
رابهایندونقطهغنیومستعدامامحرومببرندوکمیزخم
نداریایننقاطزرخیزخراسانجنوبیراالتیامبخشند.
برای پاک کردن چهره سیاه محرومیت از این نقاط الزم
استکهنمایندگانومسئوالناجراییدرمسابقهآبادانی
سربیشه و نهبندان با یکدیگر بدوند زیرا اگر یکی تالش
کند و دیگری کوتاهی ،راه به جایی نخواهند برد و هیچ
کدامبرندهمسابقهآبادانیایندوشهرستاننخواهندبود.
در این بین تالش ها باید معطوف به جلب نظر سرمایه
گذاران ،بنگاه های کالن اقتصادی مانند آستان قدس
رضوی ،بنیاد برکت ،بنیاد مستضعفان و ...شود تا
محرومیتازنهبندانوسربیشهرختبربندد.
نمایندهایندوشهرستاندرمجلسشورایاسالمیبااین
کهاولینتجربهحضوردرخانهملترادارداماباهمهتوانبه
گفتهخودشدرحالدویدناستتابتواندقدمیبرایآن
چهنیازوخواستهاینشهرستانهاستبردارد.
سوالاینجاستکهدکتر«نظرافضلی»بهعنواننماینده
مردمایندوشهرستانباگذشتنیمیازعمرنمایندگی
اش چه پیگیری هایی را انجام داده است تا به نیازها
و خواسته های مردم نهبندان و سربیشه جامه عمل
بپوشاند؟
بهگفتهاوآنچهنیازشهرستانهایحوزهانتخابیهاشو
دیگرنقاطاستاندرسالهایقهرطبیعتوحضورمستمر
آن در خراسان جنوبی است مرمت و به سازی قنات ها به
عنوان منبع آبادانی و نگهداشت جمعیت روستاهاست
کهبامصوبهایدرمجلسشورایاسالمیپیگیریواعتبار
موردنیازبرایاینامرمصوبشد.
همچنینپیگیریهایالزمبرایتصویببودجهبهمنظور

.

ﺑﺮاىدورﻫﻢﺑﻮدنﺧﺎﻧﻮاده!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در روزﻫﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﭘﻴﺪا ﺮدن٢٠دﻗﻴﻘﻪ
ﻓﺮﺻﺖﻓﺮاﻏﺖ ﻪﺗﻤــﺎماﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮادهدورﻫﻢﺟﻤﻊﺑﺎﺷــﻨﺪ
ﭼﻨﺪان ﺎرﺳﺨﺘ ﻧﻴﺴﺖ! ﮔﺎﻫ ﻫﻢاﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮادهﻫﻤﮕ

درﺧﺎﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪاﻣﺎﻫﺮﺑﻪ ﺎراﻧﻔﺮادﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪوﺑﺮا
ﺟﻤﻊﺷﺪندورﻫﻢ،ﺑﻪ»ﺑﻬﺎﻧﻪ«ﻧﻴﺎزاﺳﺖ.
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«ازآنﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺮﮔﺮم ﻨﻨﺪهﺧﻮباﺳﺖ
ﻪﻗﻮاﻧﻴﻨﺶزﺎدﭘﻴﭽﻴﺪهﻧﻴﺴﺖوﻟﺬتﺣﻞ ﺮدﻧﺶراﻣ ﺗﻮان
ﺑﺎﺗﻤﺎماﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮاده،درﻫﺮﺳــﻦوﺳﺎﻟ -ﺣﺘ ﭘﺪرﺑﺰرگو
ﻣﺎدرﺑﺰرگ-ﺷﺮﺷﺪ.
ﺣﻞ ﺮدنﺧﺎﻧﻮادﮔ ﭼﻨﻴﻦﻣﻌﻤﺎ ،ﺧﻮﺑ اشاﻦاﺳﺖ ﻪ
ﻫﺮازاﻋﻀﺎﺧﺎﻧﻮادهﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ¦ ازﻗﻮاﻧﻴﻦوﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎرا
ﺎدآور وازﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮاﺷﺘﺒﺎهدرﻃﻮلﺣﻞﻣﻌﻤﺎﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوهﺑﺮﻫﻤﻪاﻦﻫﺎ،اﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻨﻄﻘ ٢٠دﻗﻴﻘﻪا،ﺷﺎﻧﺲ
ﺧﻮﺑ ﻫﻢﺑﺮاﺑﺮﻧﺪهﺷــﺪندرﻗﺮﻋﻪ ﺸ اﻦﻫﻔﺘﻪﺑﻪﻫﻤﺮاه

• •قرارگاهپیشرفتوآبادانی

موضوع دیگری که به نظر او می تواند کمی بر زخم های
محرومیت در شهرستان های حوزه انتخابیه اش مرهم
باشد فعالیت هایی است که در قالب قرارگاه پیشرفت و

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﺟﻮاﺰﻧﻘﺪوﻏﻴﺮﻧﻘﺪﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﺧﺮاﺳﺎندراﻦ
ﻫﻔﺘﻪ،ﭘﺲاز ﻗﺮﻋﻪ ﺸــ ﺑﻴﻦﺗﻤﺎمﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺻﺤﻴﺢدرﺎﻓﺖ
ﺷﺪهدرﻃﻮلﻫﻔﺘﻪﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.
ﺎدآورﻣ ﺷــﻮد ﻪارﺳــﺎلﻫﺮﭘﺎﺳــﺦﺻﺤﻴــﺢ-ﭼــﻪازﺑﻴﻦ
ﺳﻮدو ﻮﻫﺎﺑﺎﺷﺪوﭼﻪﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ-ﺷﺎﻧﺲﺑﺮاﺷﺮ ﺖدر
ﻗﺮﻋﻪ ﺸ ﻫﻔﺘﮕ ﺑﺮاﺷﻤﺎﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﻤﺎسﻫﻤ¦ﺎراﻧﻢ ازروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺑﺎﺷﻴﺪوﻗﻄﻌﻪ
ﻋ¦ﺲﻫﻢﺑﺮاﭼﺎپدرروزﻧﺎﻣﻪﺷــﻨﺒﻪآﻣﺎده ﻨﻴﺪ.ﺷﺎﺪﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻧﺪهاﻦﻫﻔﺘﻪﻣﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﯾﮏﺑﻬﺎﻧﻪﺧﻮب

• •تصویبدومنطقهویژه

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
شورای اسالمی خبر از تصویب ایجاد منطقه ویژه در
نهبندان و انرژی های نو در سربیشه می دهد که به طور
حتماگراینمناطقراهاندازیشودتاثیربسزاییبراشتغال
زایی این شهرستان های مرزی و محروم خواهد داشت.
همچنین با پیگیری های انجام شده همه پشت نوبتی
های نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد
امام خمینی(ره) زیرپوشش این نهادهای حمایتی قرار
گرفتندزیرافشارزیادیبهعلتمحرومیتهایناشیاز
خشکسالی تحمل می کردند .به عالوه سه برابر شدن

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ را ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻨﻴﺪ!

اجرایطرحهایآبخوانداریوآبخیزداریدرباالدست
قناتهاانجامشدکهخوداقدامیدیگردرزمینهحمایتاز
قشرروستاییومرزیاستانبهحسابمیآید.
موضوعدیگریکهدرحوزهتامینآب؛اوودیگرنمایندگان
استانوسیستانوبلوچستانپیگیریمیکنندمربوطبه
طرحبزرگانتقالآبازدریایعمانبهشرقکشوراست.
به گفته وی موضوع حائز اهمیت دیگر این است که
شهرستانهایسربیشهونهبندانکمترینبرخورداری
را ازراههایآسفالتهروستاییداشتندکهدردوسالاخیر
آسفالت 150کیلومترازجادهروستاییدوشهرستاندر
دستاقداماستوبههمینمیزاننیازبهآسفالتداردکه
عملیاتاجراییمیزانباقیماندهنیزبهزودیدردستور
کار قرار می گیرد .وی می گوید :یکی از شریان های
مواصالتی این دو شهرستان که یکی از قطعات کریدور
شمالبهجنوببهحسابمیآیدارتقایجادهبیرجند-
زاهدانبهبزرگراهاستواینپروژهنیزتامزارسیدعلیو
قطعهایدیگرتانهبندانبهمناقصهرفتهاست.همچنین
تالشبرایناستتاقطعهسیدعلیوچاهدرازنیزبهمناقصه
گذاشتهشود.بهعالوهپروژهگازرسانینهبندانوسربیشه
باقوتدرحالاجراستودراینبینبیشترروستاهایاین
دوشهرستاننیزازایننعمتبهرهمندمیشوند.
دیگر این که تالش بر این است تا مشعل گازرسانی به
نهبندانامسالروشنشود.

مستمری مددجویان نهادهای حمایتی خود می تواند
کمک زیادی به این قشر در بحران های اقتصادی باشد
که کشور با آن مواجه است .دکتر«افضلی» اشاره ای به
تصمیمهایخوبیکهبرایقشرعشایرومرزنشینگرفته
شدهاستداردوبهارتقایدرحبهعنوانمرکزبخشاشاره
میکند.دیگراینکهاشارهایبهپیگیریهایانجامشده
برایارتقایدوبخشدهکوسرداراننهبندانمیکند.
به گفته وی به طور حتم از پروژه هایی که سازمان ایدرو با
اجرایآندراستانموافقتکردهاستیکیادوطرحسهم
شهرستانهایحوزهانتخابیهاشخواهدبود.
این نماینده مردم در مجلس خبر از راه اندازی پادگان
نهبندانبهزودیمیدهدواشارهایبهپیگیریهایانجام
شدهبرایقرارگرفتنشهرستانهایحوزهانتخابیهاش
در فهرست مناطق گرمسیری و بهره مندی از مزایای آن
دارد« .افضلی» تصویب ایجاد مجتمع سالمت ،پیگیری
برایراهاندازیاورژانس،سیتیاسکنویکباندامداد
و نجات در نهبندان را از تالش های انجام شده اعالم می
کندوخبرازرایزنیباسرمایهگذاربخشخصوصیبرای
واگذاریاجرایطرحفاضالبسربیشهمیدهد.
دیگر قابلیت دو شهرستان مرزی سربیشه و نهبندان
بهرهمندیایندوشهرستانهماننددیگرنقاطاستاناز
فرصت انرژی های پاک است که انرژی باد بیشتر در این
دوشهرستاننسبتبهدیگرنقاطاستوبهدلیلبادهای
 120روزهسیستانحائزاهمیتاست.بهگفتهویبهطور
حتمبایدتمرکزهابربهرهگیریازاینانرژیهادوچندان
شودهرچندتالشهایزیادیدراینزمینهانجامشدهو
درحالاجراستکهنبایدآنرانادیدهگرفتکهازجملهآن
میتوانبهایجادپنلهایخورشیدیخانگیدرمناطق
روستاییاشارهکردکهمیتواندمنبعدرآمدخوبیبرای
روستاییانباشد.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
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ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا ﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎنﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ِ
ـﺎب ﭼﺎرﭼـﻮب« ﺗﺼﻮ ـﺮ
در ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ »ﻧﻘﺶ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺎ ﺸـ ـﺮدن ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻌـ و ﻣﺴـﺘﻄﻴﻠ ،ـﻪ ﻋـﺪد درونﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨﺪ ،ﺗﺼﻮ ـﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ در
ﻫـﺮ ﻣﻌﻤـﺎ ﺸـ ﻣﺷـﻮد.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4در آﻏــﺎز ﺳــﺮاغ رﻗﻢﻫــﺎ ــ ﺑﺮوــﺪ ــﻪ ﭼﺎرﭼــﻮب
ﻮﭼﺷﺎنﻗﻄﻌ اﺳﺖ.ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮباﻋﺪادﺑﺰرگ
را)ﺑﻪدﻟﻴﻞﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدو ﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

آبادانی در سه دهستان میغان ،شوسف نهبندان و درح
سربیشهانجاممیشود.بهعالوهایجادیکسدتغذیهای
دربندانبهاعتبارمصوبهفتمیلیاردتومانکهدرمرحله
واگذاریبهپیمانکاراستمیتوانداقدامیخیلیخوبدر
اینمنطقهمحرومبهحسابآید .نمایندهمردمسربیشهو
نهبنداندرمجلساشارهایبهفعالیتهایبنیادبرکت
درنهبندانداردامااقداماتانجامشدهازسویایننهاد
رادراینشهرستانچندانمطلوبنمیداندومیگوید:
اگرقرارباشدتحولیدراینشهرستانمحرومایجادشود
بهطورحتمبایدهمانندفعالیتهاییکهبنیادمستضعفان
درقلعهگنجکرمانانجامدادهاستدرنهبندانهمازسوی
ایننهادبهاجرادرآید« .افضلی»بهرایزنیهایانجامشده
بارئیسبنیادمستضعفانکشوربعدازبازدیدازقلعهگنج
کرمانبههمراههیئتیکهازنهبندانبهاینمنطقهرفتند
اشارهمیکندواینکهبایدطرحهایعلمیبهمنظورجلب
نظرشانبهاینسازمانارائهشود.
وی از اجرای طرح پرورش عقرب در نهبندان توسط
گروهی سرمایه گذار از سازمان بسیج مستضعفان
خبر می دهد و با اذعان به استعدادهای بالقوه این
منطقه از جمله معادن غنی آن به اجرای طرح های
فراوری و بهره برداری از معادنی مانند سیلیس دهسلم،
آندولوزیت شاسکوه ،طالی هیرد و ...اشاره دارد که با
تامینزیرساختهایموردنیازآنازجملهبرقمیتواند
یکیازپلههایتوسعهاینشهرستانباشد.همچنینوام
های اشتغال زایی که به طرح مختلف پرداخت می شود
می تواند گام های رو به جلویی برای ایجاد اشتغال در
این شهرستان ها به ویژه مناطق روستایی آن باشد .این
نماینده مردم به تعامل خوب و سازنده ای که بین بخش
اجراییشهرستانهایحوزهانتخابیهاشبانمایندهدارد
اشاره می کند و ادامه می دهد :در مسابقه ای که برای
سهمخواهیودستیابیبهخواستههادرحالانجاماست
بایدنمایندگانومسئوالناجرابهیکمیزانتالشکنند
تانتیجهایدرخورعایدشودواگر کمیلنگبزندتالشی
کهدیگریانجامدادهاستنتیجهاینخواهدداشت.

ﺑﺮا ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ 
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ (
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪا ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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