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 3300 کشاورز و دامدار
در صف تسهیالت جبران خسارت

 کارت های یک بار مصرف
 معضل صادرات زعفران
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نماینده ولی فقیه در همایش فعاالن فضای مجازی و رسانه ای استان:

 فضای مجازی باید
 در دست نیروهای داخلی باشد

] صفحه 2 [

 اربعین شهید سلیمانی
  در بشرویه سرایان

 و خوسف 
] صفحه 3 [    

 

 مهارت ساخت 
 کاله پولی چنشت 

ثبت ملی می شود  
] صفحه 3 [   

هوای بیرجند؛ ناسالم

] صفحه 2 [

ماراتن 70 نامزد

] صفحه 3 [

فردوس، میزبان کنفرانس ملی هوانوردی و انرژی های خورشیدی

 پردیس بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 در فردوس راه اندازی می شود

معاون استاندار: 564 هزار نفر می توانند رای دهند

] صفحه 2 [

خیران منتظر تامین زمین ساخت 200 خانه
 ساخت 200 واحد مسکن خیرساز در بیرجند منتظر تامین زمین است. مدیر کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، گفت: خیران برای ساخت 200 واحد مسکونی در بیرجند 
اعالم آمادگی کردند و زمین مورد نظر برای احداث این واحدها ابتدا در منطقه الهیه 
پیش بینی شد اما قرار بر تغییر محل شد و با این تصمیم، خیران هنوز منتظر تامین زمین 
هستند. »آسمانی مقدم« افزود: خیران ساخت صفر تا صد این واحدهای 70 تا 100 
متر مربعی را تقبل کرده اند و قرار است به صورت رایگان به اقشار نیازمند تحویل شود.

مسئوالن هنوز فضای مجازی را به دست نیروهای توانمند داخلی نداده اند و 
دشمن درجه یک نظام اسالمی هم بمباران فکر و اندیشه می کند. نماینده ولی 
فقیه در همایش فعاالن فضای مجازی و رسانه ای استان، گفت: کوتاهی های بسیار 
نامطلوبی در فضای مجازی کشور وجود دارد در حالی که باید با مدیریت صحیح، 

خوراک فکری سالم به جامعه  . . . 



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

توابع  ● از  منند  سریجان-  محور  آسفالت   
قهستان، وضعیت مطلوبی ندارد و به دلیل بارش 
های اخیر و وقوع سیل، دست اندازهای متعددی 
در جاده ایجاد و سبب مشکل برای رانندگان این 
مسیر شده است. مسئوالن راهداری درمیان، 

برای رفع مشکل این مسیر اقدام کنند.
در  ● فوتبالی  زمین  شد  قرار  قبل  سال  دو   

روستای فورگ ساخته شود اما هنوز از تحقق 
وعده مسئوالن خبری نیست. دهیاری موضوع 

را پیگیری کند.
 سال هاست که تابلوهای نشانگر آمار جمعیتی  ●

مرکز استان در ورودی های شهر تغییری نکرده 
است. مسئوالن برای درج آخرین آمار بیرجند 

اقدام کنند.
 گردنه سرچاه از مقابل ساختمان راهداری تا  ●

ورودی روستای سیدان، پیچ های متعددی دارد 
که رانندگی در شب را خطرناک می کند. چرا 
تامین روشنایی این مسیر در دستور کار مسئوالن 

قرار نمی گیرد؟
  حدود یک ماه تا نوروز باقی است اما روند ●

 به سازی معابر محله اکبریه در کنار باغ جهانی 
اکبریه متوقف است. شهرداری و میراث فرهنگی 

برای تسریع در اتمام کار اقدام کنند.
 چرا نظارتی بر تخلیه نخاله های ساختمانی  ●

وجود  خوسف،  مسکونی  منازل  کنار  قدیمی 
ندارد و شهرداری با متخلفان برخورد جدی 

نمی کند؟
 بازار روزهای شهرداری در حالی ایجاد شده  ●

انواع  به  مردم  دسترسی  زمینه  هم  که  است 
خدمات فراهم باشد و هم اجناس ارزان تر به 
فروش برسد اما این موضوع در برخی از این 
مکان ها نه تنها رعایت نمی شود بلکه قیمت ها با 
واحدهای صنفی بیرون  تفاوتی ندارد. مگر نباید 

قانون 15 درصد ارزان تر اجرا شود؟
 مردم در همه برنامه های ملی و بدون توجه  ●

در  نظام  حفظ  برای  و  اقتصادی  مشکالت  به 
میدان حضور دارند و در 22 بهمن هم آن را بار 
دیگر اثبات کردند. جا دارد مسئوالن هم بعضا 
 از اختالفات سیاسی که انرژی آن ها را به هدر
بهبود  فکر  به  بیشتر  و  کنند  پرهیز  دهد  می   

معیشت مردم باشند.
 شهرداری برای پر کردن دست اندازهای  ●

ناشی از حفاری در بولوار مهر، واقع در سایت 
اداری اقدام کند.

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

اقدام بخشداری

روزنامه خراسان در شماره 2640 به تاریخ 30 مرداد 1337 در مطلبی در 
صفحه چهار آورده است: آقای بخشدار و فرمانده گروهان ژاندارمری طبس 
به قریه فهالنخ عزیمت و از ساختمان جدید غسالخانه قریه مزبور که از محل 
بودجه شورای عمرانی آنجا شروع گردیده دیدن نمودند. چون ساختمان آن 

ناتمام و مدتی تعطیل بوده برای اتمام آن دستوراتی دادند.

خوش خبر:  ۶۷۷ 
شعبه اخذ رای در 

خراسان جنوبی در 
نظر گرفته شده است 

که ۳۴۱ شعبه ثابت 
و ۳۳۶ شعبه سیار 

خواهد بود
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 3300 کشاورز و دامدار
 در صف تسهیالت جبران خسارت

اکبری – سه هزار و 300 کشاورز و دامدار خسارت دیده از سیل و سرما در انتظار 
دریافت تسهیالت جبران خسارت هستند. رئیس اداره بحران سازمان جهاد 
کشاورزی با اشاره به این که سرمای امسال سه میلیارد و 300 میلیون تومان به 
کشاورزان و دامداران استان خسارت زد، گفت: سرما به 35 هکتار محصوالت 
باغی، دام ها، تاسیسات، مرغداری ها و آبزیان خسارت وارد کرد و برای جبران 
خسارات سیل و سرما تامین اعتبار انجام شده است. به گفته »یزدان مهر« سال 
96 خسارت ویژه سرمازدگی تامین اعتبار شد و سال گذشته و امسال اعتباری 
ویژه سرمازدگی محصوالت کشاورزی ابالغ نشده است اما از محل منابع دیگر 
برای جبران خسارت سرمازدگی اقدام شد. وی با اشاره به اعتبار مصوب 95 
میلیارد تومانی ابتدای امسال برای جبران خسارت سیل که 48.5 میلیارد 
تومان آن بالعوض بود، از ابالغ 87.5 میلیارد تومان تسهیالت به هشت بانک 
عامل خبر داد و گفت: هشت هزار و 600 کشاورز و دامدار خسارت دیده برای 
جبران خسارت سیل و سرما به محصوالتشان شناسایی شده و حدود پنج هزار 
و 300 نفر از این تسهیالت و وام های بالعوض بهره مند شدند و 19 میلیارد 

تومان تسهیالت پرداخت شده است..

هوای بیرجند؛ ناسالم
کیفیت هوای بیرجند بر اساس داده های دریافتی از ایستگاه ثابت سنجش 
کیفی هوای این شهر و با توجه به افزایش ذرات معلق در هوا، در وضعیت ناسالم 
قرار گرفت. مدیر کل حفاظت محیط زیست،گفت: بر اساس داده های دریافتی 
از ایستگاه ثابت سنجش کیفی هوا، کیفیت هوای بیرجند از نظر ذرات معلق 
)گرد و غبار( با قطر 10 میکرون در وضعیت ناسالم قرار داد. »اکبری« افزود: با 
توجه به پایداری شرایط کیفی هوا بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی، افراد 
مبتال به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت طوالنی و 

سنگین در خارج منزل و همچنین تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.

ادامه وزش باد و گرد و خاک
کارشناس هواشناسی استان، نیز گفت: بر اساس خروجی مدل های پیش یابی 
هواشناسی وزش باد و گرد خاک، ادامه دارد و از عصر جمعه و روز شنبه، وزش 
باد در منطقه تشدید می شود. به گفته »نخعی« به لحاظ دمایی هم با تقویت 

زبانه های سامانه پر فشار سرمای هوا ادامه دارد اما آسمان صاف خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در همایش فعاالن فضای مجازی و رسانه ای استان:

فضای مجازی باید در دست نیروهای داخلی باشد 

انصاری - مسئوالن هنوز فضای مجازی را به دست 
نیروهای توانمند داخلی نداده اند و دشمن درجه 
یک نظام اسالمی هم بمباران فکر و اندیشه می کند. 
نماینده ولی فقیه در همایش فعاالن فضای مجازی و 
رسانه ای استان، گفت: کوتاهی های بسیار نامطلوبی 
در فضای مجازی کشور وجود دارد در حالی که باید با 
مدیریت صحیح، خوراک فکری سالم به جامعه برسد. 
حجت االسالم والمسلمین »عبادی« با اشاره به این که 
ایجاد فتنه، قسمتی از آسیب های فضای مجازی است، 
تصریح کرد: باید این فضا از دشمن گرفته و به نیروهای 
داخلی سپرده شود، در این میان برخی مسئوالن فقط 
به عنوان مسئولیت خود اکتفا کرده اند و اقدامی برای 
حفظ محیط فکری جامعه انجام نمی دهند و به نوعی 
فضای مجازی رها شده است. وی از مسئوالن خواست 

مشکالت اقتصادی و معیشتی را رفع کنند تا مردم در 
مسیر فرهنگی  دچار خلل نشوند.

 راستی آزمایی در فضای مجازی
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( هم فعاالن فضای مجازی و 
رسانه ها را سربازان خط مقدم مقابله با استکبار دانست 
و گفت: در جبهه جنگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
سرنوشت فرهنگی  جنگ  نهایت،  در  اما  داریم   قرار 
 ملت ها را تعیین می کند. سردار »علی قاسمی« با اشاره 
به این که فضای مجازی نباید تحت تاثیر موج ها قرار گیرد 
و باید راستی آزمایی شود، تصریح کرد: در ایام نوروز که 
شاهد ورود مسافران به استان هستیم انتظار است در 
فضای مجازی و حقیقی، امر به معروف و نهی از منکر انجام 
شود. رئیس بسیج رسانه استان هم از ارسال 153 اثر به 

دبیرخانه جشنواره ابوذر خبر داد و گفت: این جشنواره 
یادداشت،  تیتر،  گزارش،  مصاحبه،  خبر،  قالب  در 
 مقاله و موشن گرافیک برگزار شد. به گفته »رضایی« 
هدف گذاری اصلی ما تولید محتوای بومی، ارزشی، 
اسالمی و ایرانی در عرصه فضای مجازی است. در پایان 

این همایش برترین های جشنواره ابوذر  تجلیل شدند.

نامزد نهایی برای   70 تبلیغات و رقابت  انصاری- 
تصاحب چهار کرسی بهارستان در استان امروز آغاز 
شد و 564 هزار و 9 نفر از جمعیت استان  می توانند 
دوم اسفند به آنان رای دهند. رئیس ستاد انتخابات 
استان، روز گذشته در نشست با خبرنگاران گفت: 
مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  اجرایی  عوامل 
شورای اسالمی 12 هزار نفر هستند و 677 شعبه 
اخذ رای نیز در نظر گرفته شده است که 341 شعبه 
ثابت و 336 شعبه سیار خواهد بود. »خوش خبر« آمار 
مردان واجد شرایط شرکت در انتخابات را 283 هزار 
و 741 نفر و بانوان را 280 هزار و 268 نفر اعالم کرد 
و افزود: 33 هزار و 427 نفر رأی اولی هستند که از 
این تعداد 17 هزار و 113 نفر را پسران و 16 هزار و 
314 نفر را دختران تشکیل می دهند. به گفته وی، 
چهار نفر از نامزدها، انتقالی از خراسان های رضوی 
و شمالی به استان هستند که یک نفر از حوزه خراسان 
رضوی به حوزه بیرجند، خوسف و درمیان و سه نفر از 
حوزه خراسان های رضوی و شمالی به حوزه قاینات و 

زیرکوه منتقل شدند.

۶5 آقا و 5 خانم
معاون سیاسی و امنیتی استاندار در ادامه سخنانش 
به یک تغییر انتقالی در داخل استان از حوزه بیرجند، 
خوسف و درمیان، به حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه، 

اشاره کرد و گفت: از مجموع افراد تایید صالحیت شده 
65 نفر آقا و 5 نفر خانم هستند و بیشترین آمار افراد تایید 
صالحیت شده نیز مربوط به حوزه انتخابیه بیرجند، 
درمیان و خوسف شامل 21 آقا و 2 خانم است. به گفته 
وی در حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، بشرویه و طبس، 
18 آقا و 2 خانم، در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه  13 
آقا و در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نیز 13 آقا و یک 
خانم  نامزد هستند. او اسامی نامزد نهایی چهار حوزه 

انتخابیه استان را به شرح ذیل اعالم کرد:

نامزدهای حوزه بیرجند، درمیان و خوسف
زهرا اصغری، علیرضا امام دادی، ابوالفضل ایروانی، 
مهدی بهترین، محمد علی تابعی، غالمحسین توکلی، 
حسن رضا چهکندی نژاد، سید علی حسینی، علیرضا 
حسینی، محمد رضا خراشادیزاده، حسین خسروی 
اسفزار، محمد رضا رفیعی، ابراهیم روهانی، دانیال 
سید  پور،  عرب  رضا  محمد  صفری،  حسن  سعیدی، 
محسن علوی، فاطمه کارگر، علی کریمی مزیدی، حمید 
رضا گندم زاده، محمد رضا مجیدی، احسان مداح و 

حمیدرضا وردی

نامزدهای حوزه نهبندان و سربیشه
حسن احراری، نظر افضلی، علی اصغر بخشی، حسین 
رئیسون،  رضا  محمد  دستجردی،  حمید  خسروی، 

اسحاق عنایتی، مهدی فرجامی، محمد محمودی، 
علیرضا ملکی پور، مرضیه مینایی، مصطفی نخعی، 

صادق هاشم پور و فرج ا... یاری

نامزدهای حوزه قاینات و زیرکوه
 سید جواد احمدی، فواد احمدی، سلمان اسحاقی، 
مهدی بصیری، محمد بلوطی، سید مصطفی جاللی، 
علی حسینی مقدم، آصف رضائی اسفدن، حسین 
سجاد  سید  مقدم،  محمدی  منوچهر  زاده،  عباس 

مصطفوی، احسان نژاد حسین و محمد حسن وجدی 

نامزدهای حوزه انتخابیه فردوس، 
سرایان، بشرویه و طبس

 محمد حسن اکبری، محمد بخشی محبی، محمد 
حسن چمنزاری، محمد رحمتی، محمد شرفی، علی 
ضیایی، رسول طاهری زاده، محمد کریم عابدی، 
مهدی عبداللهی، زهرا علیزاده ثانی، محمد فردوسی 
پور، محمد رضا قنبریان، حسین قهارزاده، فاطمه 
محمد زاده، محمد حسین مرادی، حمید رضا نامور 
محبوب، مجید نصیری، محمد نصیری، محمد حمید 

یزدانیان و عباس یدا... زاده
به گفته خوش خبر، میزان مشارکت مردم در هشتمین 
دوره انتخابات مجلس در استان 85 درصد، نهمین 

دوره84/5و در دهمین دوره، 72/2درصد بود.

 ماراتن 70 نامزد
معاون استاندار: 5۶۴ هزار نفر می توانند رای دهند 
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معاون امور بین 
المللی دانشگاه 

خواجه نصیرالدین 
طوسی  : تشعشع 
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عضو شورای ملی زعفران اعالم کرد:

کارت های یک بار مصرف؛ معضل صادرات زعفران

حقانی- معضل اساسی طالی سرخ صدور آن از طریق کارت های یک بار 
مصرف است که صادرکنندگان واقعی و اصلی را خانه نشین کرده است. عضو 
شورای ملی زعفران به »خراسان جنوبی« گفت: همه هم و غم شورا این است 
که در بازارهای جهانی بسته بندی زعفران به نام ایران گسترش یابد. مهندس 
»محسن احتشام« با بیان این که افتخار صادرات استان های خراسان، زعفران 
و با معیشت قسمت اعظمی از مردم عجین شده است، افزود: موضوع صادرات 
اهمیت باالیی دارد. رئیس اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن بیرجند 
در ادامه سخنانش هدف از صادرات زعفران را رسیدن سود واقعی به کشاورزان 
و تولید کنندگان، اعالم و اظهار کرد که به دلیل خام فروشی، قیمت هایی که 
در بازار جهانی وجود دارد منصفانه نیست. وی، ادامه داد: در شورای ملی 
زعفران، تالش می شود با برندسازی و مدیریت قیمت به نحوی اقدام شود که 
قیمت زعفران به نفع کشاورز باشد و فرایند تولید از مزرعه تا فرآوری، برندسازی 
و صادرات به گونه ای باشد تا از حقوق مصرف کننده در داخل و خارج از کشور 
حمایت شود. این صادرکننده زعفران با بیان این که ایران، تولید 95 درصد 
زعفران جهان را به خود اختصاص داده است، افزود: با تاسف، هنوز زعفران 
ایران به دلیل سوء استفاده های برخی افراد، با نام و نشان ایران صادر نمی شود 
و سبب شده است اسپانیا که زعفران بسیار بی کیفیتی دارد زعفران ایران را به 
نام خود صادر کند. به گفته وی حدود 94 درصد زعفران تولیدی ایران، خام 

فروشی می شود. 

بدون تیتر

 محفل انس با قرآن با شرکت جمعی از قاریان ممتاز قاین در مسجد امام  ●
حسن مجتبی )ع( برگزار شد. این محفل قرآنی با نام پنج شهید پیروزی انقالب 
اسالمی در این شهر به نام های شهیدان صبیانی، نصیری زاده، ریاحی، الخی 

و مهدوی برپا شد.
 »بخشی« معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر از اجرای طرح ماندگار به  ●

مناسبت دهه فجر در قاینات، نهبندان و زیرکوه، خبر داد و گفت: در قالب اجرای 
این طرح 204 نفر برای شرکت در این کار خداپسندانه مراجعه کردند که 144 

نفر موفق به اهدای خون شدند. 
 نمایشگاه گروهی آثار هنری و تجسمی هنرمندان قاینی در نگارخانه باران  ●

این شهر، گشایش یافت. در این نمایشگاه که به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی، دایر شد 180 اثر از هنرمندان، هنرجویان و استادان 
شامل نقاشی آبرنگ، اکرولیک، سیاه قلم، رنگ روغن و طال کاری تا 26 بهمن 

در معرض دید قرار دارد.
 رئیس جمعیت هالل احمر فردوس، گفت: اعضای کانون های جوانان و  ●

دانشجویی هالل احمر شهرستان به مناسبت ایام دهه فجر با عنوان کاروان 
نیکوکاری به روستای مهوید، اعزام شدند. سید »حسین الژوردی« آشنایی 
مردم مناطق روستایی با ویروس کرونا و روش های مقابله با آن را از جمله اهداف 

اعزام این کاروان دانست.
 کارگاه آموزشی برای 80 نفر از معلمان همیار طبیعت در قاینات برگزار  ●

شد. مهندس »حسینی« کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در 
این کارگاه آموزشی، گفت: همیار طبیعت، مروج و محافظ افتخاری در حفظ و 

حراست از عرصه های منابع طبیعی است. 

با خبرنگاران 

مهارت ساخت کاله پولی 
چنشت ثبت ملی می شود

مهارت ساخت کاله پولی چنشت در فهرست آثار 
ناملموس ملی ثبت می شود. سرپرست نمایندگی 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
سربیشه، گفت: اهالی روستای هدف گردشگری 
چنشت، آداب و رسوم و پوشش خاص دارند که از 
جمله مهم ترین ملحقات پوشش زنان این روستا 
کاله پولی است که در گویش محلی به آن »گلوته« 
گفته می شود و رسم بر آن است که مادران، این 
کاله را برای دختران خود تهیه کنند. »حق پناه« 
افزود: این نمایندگی برای حفظ و صیانت از شیوه 
و مهارت ساخت این کاله برای ثبت آن در فهرست 
آثار ناملموس کشور اقدام کرد که طی آن با حضور 
اداره کل میراث  کارشناسان حوزه پژوهشی 
فرهنگی، مرحله اولیه تهیه پرونده و مستندسازی 

مراحل ساخت آن انجام شد.

 آغاز ساخت بازارچه 
صنایع دستی سربیشه

دستی  صنایع  دایمی  بازراچه  اولین  ساخت 
سربیشه در ورودی این شهر آغاز شد. شهردار 
سربیشه، گفت: از مصوبه های سفر استاندار به 
صنایع  دایمی  بازارچه  دو  ساخت  شهرستان، 
دستی در سربیشه و مود بود که با تخصیص منابع، 
شد.  آغاز  شهر،  این  در  بازارچه  اولین  ساخت 
»زینلی« ادامه داد: اولین اقدام برای ساخت این 
بازارچه اجرای فونداسیون است که اجرای آن به 
پیمانکار واگذار شده است. »حق پناه« سرپرست 
نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی سربیشه، هم درباره احداث بازارچه صنایع 
دستی مود، افزود: ساخت این بازارچه درآینده 
توسط  شده  انجام  اقدامات  به  توجه  با  نزدیک 

شهرداری در دستور کار است.

با کمال- دومین کنفرانس ملی هوانوردی عمومی 
و اولین همایش انرژی های خورشیدی روز گذشته 
با حضور جمعی از نخبگان علم هوانوردی کشور و 
دانشگاهیان و مسئوالن استان و محلی در فردوس 
آغاز به کار کرد و امروز پایان می یابد. به گزارش 
همت  به  که  کنفرانس  این  در  جنوبی«  »خراسان 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و پژوهشگاه هوا 
فضای کشور و با همکاری دانشگاه های شهرستان، 
شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  و  فرمانداری 
برگزار شد، مشاور بین الملل پژوهشگاه هوا فضای 
کشور طی سخنانی گفت: در سفرنامه ناصر خسرو از 
مردم تون )فردوس( و صنایع  و بازار این شهر به نیکی 
یاد شده است. دکتر »طالب زاده« افزود: خواجه 
نصیرالدین طوسی سال های زیادی از عمر خویش 
را در فردوس گذرانده و کتاب اخالق ناصری را در 
این شهرستان به رشته تحریر درآورده است. معاون 
امور بین المللی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
در گفت و گو با »خراسان جنوبی« از موافقت هیئت 
امنای این دانشگاه برای راه اندازی پردیس بین 
الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در فردوس 
خبر داد و گفت: تشعشع مناسب نور خورشید در این 
شهرستان، فرصت خوبی برای دانشجویان پردیس 
این دانشگاه خواهد بود تا درباره انرژی های نو به 
ویژه انرژی خورشیدی، تحقیق و بررسی و زمینه را 
برای ایجاد یک نیروگاه خورشیدی در این شهرستان 

فراهم کنند.
دکتر» حمید رضا تقی راد« بر نیاز ضروری کشور به 
انرژی های تجدید پذیر تأکید کرد و افزود: با تاسف و با 

توجه به این نیاز، توجه کمتری به این مقوله شده است 
طوری که مصمم هستیم استفاده از انرژی های نو را 
به طور جدی در دستور کار قرار دهیم. او ادامه داد: 
از سال 2000 میالدی استفاده از انرژی های نو در 
جهان 30 برابر شده است و کشورهایی مثل چین و 
آمریکا، آلمان، استرالیا و ایتالیا از این انرژی ها در حد 
بسیار، استفاده می کنند اما در ایران استفاده از این نوع 
انرژی در حد یک درصد است. افزون بر این و با توجه به 
این که ایران در کمربند گرم دنیا قرار گرفته است در 
اغلب نقاط کشور به ویژه مناطق کویری و فردوس این 
فرصت فراهم است چرا که در سال حدود 300 روز 
هوا آفتابی است. وی بر ایجاد مراکز آموزشی تخصصی 

محور و سرمایه گذاری های اولیه برای استفاده از 
انرژی های نو تأکید و ابراز امیدواری کردکه اتفاقات 

خوبی دراین باره رقم بخورد.
بنا بر این گزارش، بر اساس برنامه ریزی انجام شده 
قرار است مقاالتی درباره قابلیت رقابت تاکسی های 
هوایی، امکان سنجی راه اندازی شبکه حمل و نقل 
کاالی خاص با بهره گیری از هوانوردی عمومی در 
منطقه فردوس، مروری بر موتورهای رفت و برگشتی 
مورد استفاده در سیستم های جلو برنده هواپیماهای 
هوانوردی و ... در این همایش ارائه شود. ضمن این 
که سخنرانی های زیادی توسط استادان برجسته 

دانشگاه های مطرح کشور برنامه ریزی شده است.

فردوس، میزبان کنفرانس ملی هوانوردی و انرژی های خورشیدی

پردیس بین الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی در فردوس راه اندازی می شود

اربعین شهید سلیمانی در بشرویه ،سرایان و خوسف

پورغزنین - خون پاک و مطهر سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی، ارزش های انقالب اسالمی را احیا و به 
وحدت ملت ایران اسالمی استحکامی دوباره بخشید. 
پیش کسوت دوران دفاع مقدس در مراسم چهلمین روز 
شهادت سردار دل ها در مسجد جامع بشرویه، گفت: به 
همت جانانه مردم انقالبی ایران اسالمی، راهپیمایی 
بی نظیر یوم ا... 22 بهمن، ضربه سختی بر پیکره 
استکبار جهانی و منافقان داخلی بود. سردار »غالمرضا 
احمدی« ادامه داد: مردم عزتمند کشورمان با خلق این 

حماسه نشان دادند که تا پای جان در دفاع از ارزش 
های انقالب اسالمی ایستاده اند. »موسوی« از سرایان 
هم گزارش داد، این پیش کسوت هشت سال دفاع 
مقدس در مراسم گرامی داشت چهلمین روز شهادت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامع 
این شهر اعالم کرد: سردار سلیمانی منشأتحوالت 
عظیمی در زنده کردن ارزش های مکتب امام )ره( و 
فرهنگ مقاومت در برابر دشمنان بود. سردار احمدی 
از شهادت سپهبد سلیمانی به عنوان حادثه تاریخی در 

عصر حاضر یاد کرد.به گزارش »خراسان جنوبی«، مردم 
خوسف نیز در مراسمی با حضور قائم مقام نماینده ولی 
فقیه در استان، چهلمین روز شهادت شهدای مقاومت را 
گرامی داشتند. حجت االسالم والمسلمین »نوفرستی« 
در این مراسم گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
برای همه ما الگوست و شخصیت او نشان می دهد 
که دنبال تجمل گرایی و پست و مقام نبود و همین 
خصوصیات، حاج قاسم را در جهان الگو کرد. او از 
انتخابات پیش رو در دوم اسفند به عنوان یک امتحان 
بزرگ یاد کرد و افزود: در این امتحان حضور مردم تعیین 

کننده است و پیوند مردم با والیت را نشان می دهد.
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