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پراکندگی جمعیت دانشآموزی ،مهمترین مشکل آموزشی خراسان جنوبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت :پراکندگی
جمعیت دانشآموزی استان مهمترین چالش استان در
بحث ساماندهی نیروی انسانی است.
محمدعلی واقعی در نشست شورای معاونان این اداره کل
که با حضور دکتر سلیمانزاده ،رئیس مرکز برنامهریزی و
امور اداری وزارت برگزار شد ،اظهار کرد :عالوه بر پراکندگی،

خشکسالیهایپیاپیومهاجرتهایبیرویهسببکاهش
جمعیت روستایی و رونق حاشیهنشینی شده است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی نیازمند 2هــزار نیروی
انسانی است ،تصریح کرد :فرهنگیان و معلمان دلسوز،
مؤمن و متعهد استان با سعهصدر و تالش بیوقفه مشغول
تربیت نسل آیندهساز انقالب هستند و گــواه ایــن مدعا

بجنورد مدیر امور شیالت سازمان جهاد
کشاورزی خراسان شمالی گفت :خشکسالیهای
اخیر که منجر به کاهش دبی و کیفیت آب
رودخانهها ،چشمهها و چاهها شده است،
پرورشدهندگان آبزیان را در این خطه با مشکل

شیالت
میرقراچولو اظهار کــرد :ماهی
تیالپیا گونهای ماهی است که
نسبت بــه کــم آبــی ،وضعیت
کیفیت آب و ح ـتــی ش ــوری
تحمل دارد و اکنون در بسیاری
از کـشــورهــا از ای ــن مــاهــی در
صنعت آبــزیپــروری استفاده میشود و ساالنه
تولید انبوهی از این گونه وجــود دارد که ظرفیت
صادراتی هم دارد.
ویبابیاناینکهپرورشماهیتیالپیادراستخرهای
کشاورزی انجام میشود ،گفت :این گونه ماهی در
استخرهایی پرورش داده میشود که آب خروجی
از آن به آبهای جاری خاتمه پیدا نکند .این ماهی
بــه دلیل رشــد ســریــع ،طــول دوره پ ــرورش کوتاه،
مقاومبــودن به کـمآبــی ،تکثیر آس ــان ،مقاومت
در بــرابــر بیماریها و امـکــان پ ــرورش در آبهــای
غیرمتعارف شــور و لـبشــور و کیفیت مناسب
گوشت ،بهعنوان دومین ماهی پرورشی رایج در دنیا
شناخته میشود.
مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان
شمالی گفت :امــا بــا وجــود ایــن ،تیالپیا یکی از
گونههای مهاجم شناختهشده در جهان است
که با وجود جثه کوچک ،به دلیل همهچیزخوار
بودن،تکثیرزیاد،مقاومتبسیارنسبتبهشرایط
محیطی و کنترل دشوار ،عرصه را بر گونههای بومی
تنگ میکند و مزارع پرورش آن باید در مناطقی
ایجاد شود که آبهای آزاد نداشته باشند.

◾

◾سختگیری در صدور مجوز تولید ماهی تیالپیا
میرقراچولو افـ ــزود :اسـتـخــرهــای ک ـشــاورزی در
شهرستانهایگرمه،جاجرمواسفرایندرخراسان
شمالی راهی به آبهای آزاد (رودخانهها و آبهای
فصلی جــاری) ،ندارند که بهترین مکان برای این

کسب رتبههای فراوان در مباحث عقیدتی ،علمی و آموزشی
توسط دانشآموزان دختر و پسر استان در دورههای مختلف
تحصیلی است .وی با اشاره به وجود چهار شهرستان مرزی
اضافه کرد :بیش از  ۸هزار دانشآموز دختر و پسر استان در
نواحی و مناطق مرزی استان تحصیل میکنند.
واقعی از خراسان جنوبی به عنوان دومین استان بیابانی

مواجه کرده است.
به گزارش قدس آنالین ،مهدی میرقراچولو افزود:
خشکسالی و کاهش دبی منابع آبی استان حیات
آبزیان را به خطر انداخته است و باید برای رهایی
از این وضعیت نامساعد آبی چارهاندیشی شود.

توگو با قدس مطرح کرد
مدیر امور شیالت خراسان شمالی در گف 

راهکارهای آبزیپروری
با وجود خشکسالی

گزيده

مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی :تنها در حدود
یک هشتم منابع آبی استان صنعت آبزیپروری ایجاد شده است در حالی
که ظرفیت بسیار باالیی برای فعالیت در این بخش اقتصادی وجود دارد.

مهم است اما اداره کل حفاظت محیط زیست در
دادن مجوز به این استان سختگیری میکند این
در حالی است که اکنون پنج استان کشور شامل
قم ،سمنان ،یزد ،خراسان جنوبی و کرمان مجوز
تکثیر و تولید ماهی تیالپیا را دارند.
وی گفت :ماهی تیالپیا در شــرایــط دمــایــی زیر
12درجـ ــه سانتیگراد زن ــده نمیماند .در فصل

گروه هنری عالئی

گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

خریدخودروهای فرسوده

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

باالترین قیمت،بازدید رایگان

/9907572ج

/1400113ط

/1406765ط

/1404447ط

/1408175ج

/1408135ط
/9906354ط

/1406560ج

/1405041ط

/1401649ج

/1403778ج

/1404310ط

/1405859ط

/1402997ج

/1407070ط

/1404160ج

تفکیککنتورونردهوآتشنشانی(ظریفیان)

35090900-09155181715

/1403596ج

/1404309ط

گازرسانی
آتشفشانگاز

ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

09153587292-38324530

خری��دار
زمین

جل���دک

خوابگاه

نرده لوله ای

تعمیرات ،تفکیک کنتور
رحمانی 09155116372

رهن و اجاره
آپارتمان

1403707ج

09155216864

09157033742

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

 09151016288تبریزی

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رفو
گری

ایام تعطیل09155086122

عدالتیان
رف
وگری

قالی شوئی

تحت پوشش بیمه ایران،

عضو د
سرویس دهی در تمام نقاط شهر رجه ی

هیچ شعبه دیگری ندارد

/1401357ج

داربست رحمتی

38824494

گ��لبهار

/9911767ج

داربست سازه

09155038564
نقاشی ساختمانی
روغنی،پالستیک
تضمینی توسط استادکار

گازرسانی

مشاورین امالک

کارآسان ایده

لوله کشی گاز

داربست

آسانسور
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

گازرسانی

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

ستاره شرق

ک ات

حادیه

واحد نمونه سال88و89

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9
مدیریت :سید علی

عدالتیان

ایام تعطیل 09155156953

/1400971ط

3 6 07 2 760

ایزوگام شرق

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

کرکره ای،راهبند

09153185163

قالیشویی

ایزوگام شرق

قیرگونی،آسفالت لکه گیری
حتی  1متر «حاجی رمضانی»
37571068-09153059302

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598
قالیشوئی

/1405266ج

نقاشی نظری

علی 36570836
09105799941

/1408642ط

0915 0 400 536

شیشه ای،جکی،ریلی

پایدار

خریدار عادالنه

کلیه لوازم منزل و اداری

1401721ج

09150481053
09356369440

32721789-09153132504
09366484449

09302978698

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

/1406764ط

بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

تخریب ساختمان

قالیشوئی

/1404253پ

بادستگاه تمام اتومات
5سال ضمانت معتبر

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

سـید

/1400970ط

اجرای انواع رنگهای صنعتی

ایزوگام شرق

خریدار لوازم منزل

ایزوگام شرق

درب اتومات

خوشرنگ

ایزوگام و عایقکاری

لکه گیری ،واکس قیر با ضمانت

مجری کلیه سیستم های

نقاشی،پلی استر،کنیتکس

مطالبه مردمی ساخت درمانگاه شمال شهر
بیرجند ،معطل تأمین زمین مانده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی در
گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت :در سفر
آبانماه مدیرعامل تأمین اجتماعی به استان
براساس درخواست تشکلها و مسئوالن استانی
موافقت شد درمانگاهی در شمال شهر توسط
تأمین اجتماعی ساخته شود.
فیروزی افــزود :مقرر شد این درمانگاه از محل
مسئولیتهای اجتماعی شرکت سرمایهگذاری
شستا ساخته شود که براساس مصوبهای که در
جریان این سفر صادر و ابالغ شد این درمانگاه
و ساختش موکول به تحویل زمین بهصورت
رایگان است.
وی گفت :اینموضوع را در نامهای به استاندار
منعکس کردیم و خواستار تصمیمگیری در
ایــن خصوص شدیم که تاکنون منتظر پاسخ
مسئوالن استانی هستیم .درص ــورت تأمین
زمین ،پیگیریهای بعدی برای سرمایهگذاری
شــرکــت شستا و ســاخــت درمــانــگــاه را انجام
خواهیم داد.
فیروزی اعتبار مورد نیاز را در ارتباط با طرح و سطح
خدمات دانست و گفت :حدود۲۰میلیارد تومان
حداقل اعتبار بــرای ساخت و تجهیز اولیه این
مرکز نیاز است.
مدیردرمانتأمیناجتماعیاستانبااشارهبهخأل
درمانی در شمال شهر بیرجند گفت :تاکنون از
سوی خیران نیز سرمایهگذاری برای ساخت مرکز
درمانی در این منطقه انجام نشده است.

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

ایزوگام شرق

میالد ُدر

09151115493
38696868

میرقراچولو بــا بیان اینکه در هــر یــک مترمربع
مـیتــوان بیش از  50قطعه ماهی تــراکــم داشته
باشیم،افزود:تولیداینگونهماهیدرهر6ماهاتفاق
میافتد در حالی که ماهیان گرمابی در مدت 9ماه
تولید میشوند که کوتاهی زمان تولید هزینهها را
بسیارپایینخواهدآوردهمچنیناینماهیباانواع
خوراکها پرورش داده میشود.
مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان
شمالی گفت :یکهزار و 600تــن انــواع ماهی در
مزارع گرمابی و سردابی استان در 9ماه سال جاری
تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال
200تن بیشتر بوده است.
میرقراچولو بیان کرد :پیشبینی میشود تا پایان
سال جــاری بیش از  2هــزار و 500تــن انــواع ماهی
گرمابی و سردابی در مزارع استان تولید شود.
وی افـ ــزود :هــم ایـنــک 92مــزرعــه پ ــرورش ماهی
گرمابی و97مزرعه سردابی در استان وجود دارد که
بیشترین ماهی تولیدی در مزارع شامل آمور ،کپور،
فیتوفاگ و قزلآال است.
تنهادرحدودیکهشتممنابعآبیاستانصنعت
آبزیپروری ایجاد شده است در حالی که ظرفیت
بسیار باالیی برای فعالیت در این بخش اقتصادی
وجود دارد.
وی افــزود :خراسان شمالی از 41رودخانه فصلی
و دائمی3 ،هزار دهنه چشمه4 ،هزار و 303حلقه
چاه عمیق ،نیمهعمیق و دستی637 ،رشته قنات
و هشت سد از ظرفیتهای خوبی بــرای توسعه
صنعت آبزیپروری برخوردار است.

به قیمت درب کارخانه

درهای اتوماتیک

نقاشی و کاغذ دیواری

◾

خبر
ساخت درمانگاه شمال شهر
بیرجند در انتظار تأمین زمین

/1400969ط

09038017038

رنگ از شما اجراازما

09155039634

شرایط گلخانهای قابل تکثیر است ،گفت :میتوان
در استخرهای پیشساخته فضای تولید و تکثیر
را نیز فراهم کرد.

/1406238ج

فرهنگیان

خرید خودروهای فرسوده

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

وی بر تولید ماهیان سازگار با شرایط سخت
آبی تأکید کرد و گفت :گونه تیالپیا در شرایط
نامساعد آبی سازگاری دارد که پرورش این گونه
ماهی هزینههای تولید را نیز به یک سوم کاهش
میدهد.

/1404411ط

پرهیزگار09153026722
09356353513

/9911523ج

خودروهای فرسوده

art.alaei

09153138018-09388047702

زمستان در هیچ منطقهای از استان نیست که
دمای آن به زیر12درجه سانتیگراد نرسد ،این گونه
از ماهیان اگر در آبهــای آزاد باشند تحمل این
درجه از دما را ندارند و اگر حتی به آبهای آزاد این
منطقه راه پیدا کنند در فصل سرد خواهند مرد.
مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی خراسان
شمالیبابیاناینکهماهیتیالپیادرچهارفصلدر

کشور یــاد کــرد و ادام ــه داد :از ســال  ۹۰بــه بعد جمعیت
دانشآموزی استان رشد چشمگیری داشته است.
دبیر شورای آموزشوپرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه
بیشتر مدارس استان با حداقل نرم دانشآموزی فعالیت
میکنند ،بیان کرد :مهرماه امسال هــزارو ۲۰۰معلم استان
بازنشستهشدند.

بروز خشکسالی پیدرپی عالوه بر اینکه دبی منابع
آبی را کاهش داده موجب کاهش کیفیت این ذخایر
نیز شده است و در برخی از مناطق این استان
هماینک با شوری و سختی آب مواجه هستیم که
آبزیپروری را در معرض نابودی قرار داده است.

◾استفاده از یک هشتم ظرفیت

WWW.QUDSONLINE.IR

