
200محور بازگشایی شد         
30درصد  محورهای روستایی زیر برف
قاین سردترین ایستگاه اصلی هواشناسی کشور بود
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یک درصد؛ سهم استان در تولید ناخالص کشور

3.9 میلیارد برای احیای 
مراتع طبس تخصیص یافت
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راهیابی 6 شهرستان به شبکه 
شهرهای خالق فرهنگی
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 دارتر ها در صدر 
جدول رنکینگ
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 400 چادر به سیستان
 و بلوچستان ارسال شد

 ترمیم راه های فردوس
 40 میلیارد اعتبار می خواهد

 افق 1400  هاب شتر
 اشتغال برای 5000 روستایی

معاون وزیر خبر داد:

 بهره برداری از 70 پروژه ورزشی
 تا 2 ماه آینده

70پروژه ورزشی تا پایان امسال در شهرستان های استان به بهره برداری می 
رسد. معاون وزیر ورزش و جوانان در گفت وگو با خبرنگار ما ...

نماینده ولی فقیه:

عطر شهادت سردار سلیمانی 
دنیا را پرکرد
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

پیگیری حرف مردم

 برنامه برای زنده گیری 
سگ های ولگرد در مهرشهر

»پرسه سگ های ولگرد به ویژه در محدوده خیابان 
همت سه و پنج مهرشهر بیرجند امان مردم را 
بریده و با وجود پیگیری مکرر ساکنان، این مشکل 
برطرف نشده است. چرا شهرداری فکری برای 
رفع مشکل نمی کند؟ روزها ترس از حمله سگ ها 
و شب ها صدای پارس آن ها آزار دهنده است«. این 
پیام پنجم دی در ستون حرف مردم درج شد. روابط 
عمومی شهرداری بیرجند در پاسخ اعالم کرد که 
برابر اعالم مدیریت پسماند شهرداری، عملیات 
زنده گیری سگ های بدون صاحب در دستور کار 
قرار دارد و از ابتدای امسال بیش از 500 قالده 
سگ زنده گیری و به پناهگاه مربوط  منتقل شده 
است. ضمن این که زنده گیری سگ ها در منطقه 

مهرشهر به صورت ویژه انجام خواهد شد. 

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

 چرا مهرشهر با جمعیت بسیار زیاد، فقط یک  ●
ورودی و خروجی برای تردد وسایل نقلیه دارد، 
در حالی که بر آمار تردد به این منطقه از شهر 
افزوده می شود و نیاز به ایجاد یک خروجی از 

انتهای بولوار ولی عصر )ع( هم مشهود است.
 ساکن روستای بمرود زیرکوه هستم و با این  ●

که در منطقه ای سردسیر زندگی می کنم اما 
هنوز برای اتصال این نقطه به شبکه گاز اقدام 

نشده است.
 وضعیت آسفالت جاده حد فاصل روستای جیم  ●

آباد و فخر آباد زیرکوه، مناسب نیست و به خودروها 
آسیب می زند. مسئوالن رسیدگی کنند.

 تلفن ثابت در روستای بمبور نهبندان با وقوع  ●
کوچک ترین بارندگی یا وزش باد و بوران قطع می 
شود، در حالی که این موضوع با توجه به مشکالت 
آنتن دهی تلفن همراه، مشکالتی برای ساکنان این 
منطقه به ویژه در مواقع اضطراری به وجود می آورد.

کوچه  ● در  متروکه  قدیمی  خانه  یک  وجود   
جمهوری اسالمی 37، سبب شده است با کمترین 
و  شود  کوچه  وارد  زیادی  الی  و  گل   بارندگی 

رفت و آمد ساکنان با مشکل زیادی مواجه شود.

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

درمانگاه شهرداری افتتاح شد

روزنامه خراسان در شماره 2573 به تاریخ پنجم خرداد 1337 در مطلبی 
در صفحه چهار آورده است: چند روز است که در محل اداره شهرداری 
طبس درمانگاهی دایر شده و آقای دکتر بحر حسینی و رئیس بهداری 
از  مزبور  محل  در  بعدازظهر  نیم  و  پنج  تا  نیم  و  سه  ساعت  از  روزه  همه 
مرضای بیبضاعت عیادت مینمایند. شهرداری تصمیم دارد داروی مورد 
نیاز درمانگاه را از محل صدی ده بهداشت از مرکز خریداری و در اختیار 

مرضای بی بضاعت بگذارد.

رویداد
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یک درصد؛ سهم استان در تولید ناخالص کشور
با   اکبری – سهم تعیین شده برای استان در قیاس 
ظرفیت ها و قابلیت های آن، 2 درصد تولید ناخالص 
کشور است و به دلیل توسعه فعالیت های خدماتی و 
واسطه گری در خراسان جنوبی و توسعه نیافتگی بخش 
های مولد اقتصادی، استان نتوانسته است سهم قابل 
توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد بنابراین کمتر از یک 
درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده 
است. بنا به گفته مدیر کل امور اقتصاد و دارایی، استان 
در تولید زعفران، زرشک، عناب، کانی های غیر فلزی 
و نسبت دانشجو به جمعیت، رتبه کشوری و حرف برای 
گفتن، بسیار دارد اما نبود زنجیره های تولید و خام فروشی 
محصوالت کشاورزی، نداشتن زیرساخت مناسب و نبود 
استقبال جدی سرمایه گذاران برای ورود به بخش های 
مولد اقتصاد منطقه، سبب شده است تا جایگاه خراسان 
جنوبی در مقایسه با قابلیت های آن چندان مناسب 
نباشد. »جعفری گیو« می گوید: تدوین سند آمایش استان 
و برنامه ریزی راهبردی، شناخت اولویت های توسعه و 
تامین زیرساخت ها سبب ارتقای جایگاه استان می شود، 
البته با توجه به قابلیت ها و فرصت های بالقوه در بخش 

معدن، کشاورزی و گردشگری، می طلبد با سرمایه گذاری 
، سهم این بخش ها در ساختار تولید استان افزایش یابد و 

ارزش افزوده و درآمد بیشتری ایجاد شود. 

راهکار توسعه سرمایه گذاری
گذاری  سرمایه  توسعه  و  جذب  راهکارهای  وی، 
و  توزیع )فروش(  و  تولید  بین  اتصال  ایجاد حلقه  را 
تولیدی،  محصوالت  صادرات  کنسرسیوم  تشکیل 
 تسهیل در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با کمک 
تشکل های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بیان می کند 
و می افزاید: توجه به بخش خدمات و جذب سرمایه گذار 
و به ویژه در حوزه گردشگری از جمله توریسم درمانی، 
توریسم مذهبی و توریسم آب، تصویرسازی مناسب از 
فرصت ها و توانمندی های موجود برای معرفی استان، 
تهیه نقشه جامع سرمایه گذاری و صدور مجوزهای بی 
 نام برای سرمایه گذاران، تدوین بسته حمایتی خاص 
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اصالح 
شرایط  با  متناسب  گذاری  سرمایه  فرایند  و  قوانین 
اقلیمی و بومی منطقه از دیگر راه های ارتقای ظرفیت 

اقتصادی استان است. مدیر کل امور اقتصاد و دارایی، 
نبود زیرساخت الزم از جمله راه آهن، بزرگراه و کمبود 
شدید منابع آبی را از جمله موانع سرمایه گذاری در 
استان می داند و می گوید: نبود واحدهای بزرگ و مادر 
صنعتی و معدنی، دوری از مرکز و قطب های صنعت 
کشور، افزایش قیمت تمام شده تولید، باال بودن هزینه 
های اجرایی و نبود امکانات زیربنایی مورد نیاز نسبت 
به دیگر استان ها، افزایش هزینه های سربار به دلیل 
دوری از مراکز خرید مواد اولیه و فروش محصول نهایی، 
کمبود نقدینگی بانک ها برای تامین منابع تسهیالتی 
طرح های بزرگ و پایین بودن یارانه تسهیالت در استان 
از دیگر مشکالت حوزه سرمایه گذاری است. به گفته وی 
در چند سال اخیر اقداماتی درباره تامین زیرساخت ها از 
جمله شروع عملیات اجرایی راه آهن، احداث بزرگراه، 
افزایش تعداد پروازها، ایجاد زیرساخت های الزم در 
منطقه ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی، پیگیری 
جذب تسهیالت صندوق توسعه ملی و تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری و ... انجام شده است که کمک 
خواهد کرد تا چرخه تولیدات و اقتصاد استان بهبود یابد. 

افق 1400 هاب شتر؛ اشتغال برای 5000 روستایی 
اکبری - ظرفیت پرورش شتر در استان سبب شد تا تفاهم نامه ای با ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( منعقد شود و با واردات شتر به استان تا سال 1400، پنج هزار و 
186 شغل روستایی با 268 میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد می شود. معاون 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی  گفت: بر اساس این تفاهم نامه، 
واردات هشت هزار نفر شتر شیری با هدف اشتغال برای سه هزار نفر، 25 هزار 
دام سبک با هدف اشتغال برای دو هزار نفر، ایجاد مراکز جمع آوری شیر با هدف 
اشتغال 26 نفر،  احداث کارخانه شیر خشک با اشتغال 10 نفر و ... در دستور کار 
است و اجرایی می شود. به گفته »اشرفی« سه سایت قرنطینه دامی در دوکوهانه 
و حیدرآباد نهبندان و یزدان زیرکوه و یک مرکز به نژادی و تولید و تکثیر حاشی) 
بچه شتر( در زمینی پنج هکتاری، بازار تخصصی دام در نهبندان و زیرکوه و انبار 
علوفه در 10 ناحیه در این طرح دیده شده است که احداث می شود. وی، اظهار 

کرد: برای اجرای این طرح 144 نفر شتر و هزار و 61 راس گوسفند توزیع شد.

آسیب به خود در استان مساوی با نرم کشوری
 خسروی- اقدام به آسیب به خود در استان مساوی نرم کشوری و فوت منجر به آن 
 پایین تر از میانگین کشور است. معاون فنی مرکز بهداشت استان روز گذشته در کارگاه 
آموزشی نقش رسانه در پیشگیری از رفتارهای آسیب به خود گفت: نحوه گزارش دهی 
و انتقال مباحث برای افراد مستعد آسیب به خود، بسیار مهم است. دکتر »امیرآبادی 
زاده« با اشاره به آغاز طرح ملی فلج اطفال از شنبه آینده، افزود: با حدود 503 واحد و 
300 خانه بهداشت، پایگاه سالمت و ... سال گذشته پوشش مراقبت های جوانان 
19 تا 30 سال، میان ساالن و سالمندان به ترتیب 20، 22 و 43 درصد بود بنابراین 
شاخص های مراقبتی در استان از حد انتظار پایین تر است. »نخعی« رئیس گروه 
سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
هم با تاکید بر این که در طرح تحول نظام سالمت، نگاه ویژه ای به سالمت روان شده 
است گفت: سال 94 همزمان با آغاز این طرح، هزار و 800 کارشناس بهداشت و روان 

جذب مراکز جامع سالمت کشور شدند که سهم استان 13 نفر بود.

نماینده ولی فقیه:

عطر شهادت سردار سلیمانی دنیا را پر کرد
حسین قربانی - شهادت سردار سلیمانی مانند شیشه 
عطری بود که شکست و بوی آن دنیا را پرکرد .نماینده ولی 
فقیه، یک شنبه شب در مراسم هفتمین روز شهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند با 
اشاره به این که دشمن با همه گزینه های روی میز به جنگ 
ما آمده است گفت: حاج قاسم سلیمانی، عاشق شهادت و 
متصل به خدا بود و این برای ما حجت است. حجت االسالم 
والمسلمین »عبادی« از دانشگاه و حوزه علمیه به عنوان 
ستون فقرات جامعه یاد کرد و افزود: این دو باید بیش از 
گذشته در روشنگری صحیح برای جامعه تالش کنند تا 
جامعه از آسیب  هجوم فرهنگی دشمنان مصونیت پیدا 

کند. وی با اشاره به سوء استفاده هایی که از آزادی می 
شود  گفت: آزادی خارج از قانون، هرج و مرج در پی دارد 
و دشمنان به صورت سربسته از واژه آزادی سوء  استفاده 
و آن را برای رسیدن به اهداف خود به جامعه بشری القا 
می کنند. امام جمعه بیرجند، ادامه داد: نیروهای مسلح 
در مشکالت مختلف جامعه، حوادث طبیعی، کمک به 
محرومان و معالجه مردم در صحنه ها هستند در حالی 
که کار اصلی آنان تامین امنیت جامعه است و در 40 سال 
گذشته به خوبی ایفای نقش کرده اند. به گفته و ی ،   وقتی 
قانون به وسیله قانون دان و مجری شکسته می شود، 
نقطه ضعفی ایجاد می شود که دشمن جرئت جسارت 

پیدا می کند. به گزارش خبرنگار ما در این مراسم یاد 
جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران 

هم گرامی داشته و با خانواده آنان ابراز همدردی شد.

شهادت هدف نیست
نماینده ولی فقیه در دیدار با فرمانده مرزبانی ایران نیز 
با اشاره به این که شهادت هدف نیست بلکه در راه هدف 
است، گفت: دشمن تصور می کرد که اگر سردار قاسم 
سلیمانی را از سر راه بردارد می تواند به پیروزی برسد اما 
خطا کرد، زیرا خطر شهید قاسم سلیمانی برای دشمن 
بسیار بیشتر از سردار قاسم سلیمانی است. وی با بیان 
این که از قطره قطره خون شهید حاج قاسم سلیمانی، 
سلیمانی ها پدید خواهند آمد، افزود: خون شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی، افکار عمومی و حتی آن هایی را که 

به خواب رفته بودند بیدار کرد.

400 چادر به سیستان و بلوچستان ارسال شد
حسین قربانی - 400 تخته چادر برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
ارسال شد. مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گفت: خراسان جنوبی از 
استان های معین سیستان و بلوچستان است و در صورت بروز حادثه در این 
استان باید برای کاستن از آالم مردم این منطقه هر نوع همکاری را با آن ها داشته 
باشیم. »شهریاری« با اشاره به این که نیروهای امدادی این جمعیت برای اعزام 
به مناطق سیل زده کشور آمادگی کامل دارند، افزود: چگونگی جمع آوری 

کمک های نقدی و غیر نقدی کمک به سیل زدگان اعالم خواهد شد.

راهیابی 6 شهرستان به شبکه شهرهای خالق فرهنگی  
قاسمی- 13 پرونده از شش شهرستان استان به شبکه 
شهرهای خالق فرهنگی کشور راه یافت. معاون امور 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اشاره به این که طرح برگزیده پس از داوری، تا پایان 
امسال معرفی می شود  گفت: سربیشه چند پرونده 
برای رقابت دارد و در رشته های عروسک سازی 
)دوتوک(، لباس های رنگی چنشت، بافته های داری 

همچون نمد و برک و قالی فعال ترین شهرستان استان 
است. پس از آن خوسف هم سه پرونده در حوزه ادبیات، 
موسیقی و صنایع دستی به این دبیرخانه ارسال 
کرده است. به گفته »زمزم« قاینات در صنایع دستی 
و نقاشی، سرایان و زیرکوه در تعزیه خوانی و نهبندان 
در مجسمه سازی هر کدام یک پرونده برای شبکه 

شهرهای خالق فرهنگی و هنری فرستادند. 

مدیر کل امور 
اقتصاد و دارایی: 

تدوین سند 
آمایش استان 
و برنامه ریزی 

راهبردی، شناخت 
اولویت های 

توسعه و تامین 
زیرساخت ها سبب 

ارتقای جایگاه 
استان می شود
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از گوشه و کنار استان 

مدیر کل راهداری 
 و حمل و نقل 

جاده ای: از روز 
گذشته تمرکز 

بر بازگشایی 
محورهای 

روستایی گذاشته 
شد و این مسیرها 
به ترتیب جمعیتی 

در دستور 
بازگشایی قرار 

گرفت

معلم یکی از 
روستاهای عشایری 

دهک عربخانه: 
بیشتر راه های 

روستایی این 
منطقه به دلیل 

برف و وقوع سیل 
مسدود است 

طوری که برخی از 
معلمان با این که 
مدارس تعطیل 

شد اما نتوانستند 
محل خدمت خود را 

ترک کنند

آبگیری 1.2  میلیون متر 
مکعبی سازه های آبی نهبندان 
سازه های آبخیزداری نهبندان در بارندگی های 
اخیر یک میلیون و 200 هزار متر مکعب آبگیری 
شد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهبندان، 
گفت: میزان آبگیری سازه های آبخیزداری حوزه 
شاهکوه شامل آتشکده، دهو، کالته سرخ، کالته 
جنگل، رود گور، گوجیکه، اشباک، رودچشمه یک 
میلیون و 200 هزار متر مکعب برآورد می شود. 
»کدخدا زاده«، ادامه داد: به زودی شاهد تاثیرگذاری 
آبگیری سازه ها بر قنات های پایین دست و رونق 

کشاورزی در این مناطق خواهیم بود.

تشییع پیکر پدر شهید کریمی 

پیکر مرحوم حاج ابراهیم کریمی پدر شهید غالمحسین کریمی در روستای شهرک 
قدس قاین تشییع و به خاک سپرده شد. به گزارش »خراسان جنوبی«، حاج ابراهیم 
کریمی در ۷۸ سالگی به دلیل کهولت سن و بیماری، دعوت حق را لبیک گفت و به 
فرزند شهیدش پیوست. دانش آموز شهید غالمحسین کریمی، 2۸ آبان سال 62، 

در 16 سالگی در منطقه پنجوین بر اثر اصابت ترکش به فیض شهادت نایل آمد.

 3.9 میلیارد
برای احیای مراتع طبس تخصیص یافت

سه میلیارد و 923 میلیون تومان برای اجرای پروژه های بیولوژیک، بیومکانیک، 
حفاظت و قرق بخش مرتع طبس از محل منابع صندوق توسعه ملی تخصیص یافت. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طبس، گفت: از محل این منابع طرح هایی 
در حوزه های سد نهرین و کریت نیز در حال اجراست. »حسن محمدیان«، افزود: از 
محل این منابع همچنین 596 هکتار بذرپاشی گیاه دارویی آنغوزه با احداث چاله 
های فلسی انجام می شود. به گفته وی، احداث دو واحد آبشخور بتنی 5 متری و نیز 
دو آب انبار به گنجایش ۷2 متر مکعب انجام می شود که از پیشرفت فیزیکی مطلوبی 
برخوردار است. او تعداد خانوار بهره مند از این طرح ها را 115 خانوار اعالم و اظهار 

کرد: همه طرح ها در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

 عملیات میدان ورودی خضری
 در حال اجراست

عملیات اجرایی میدان ورودی خضری دشت بیاض در حال انجام است. شهردار 
خضری دشت بیاض، گفت: با مساعد شدن شرایط آب و هوایی، الیه دوم آسفالت 
آن اجرا می شود. »اسماعیلی«، ادامه داد: تابلوگذاری و تامین روشنایی این 

میدان بر عهده اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

 ترمیم راه های فردوس
 40 میلیارد اعتبار می خواهد

اکبری- عرض کم در کنار وضعیت نامناسب آسفالت 
برخی نقاط و بار سنگین ترافیکی سبب حادثه خیزی 
محورهای مواصالتی فردوس شده و کمبود منابع 
روند به سازی مسیرهای این شهرستان را با کندی 
مواجه کرده است. مدیر راهداری و حمل و نقل جاده 
ای فردوس با اشاره به نیاز 40 میلیارد تومانی برای 
ترمیم راه های ارتباطی ،خرابی رویه آسفالت و در 
بعضی محورها تخریب رویه راه، عمر باالی قسمتی 
از پل های حوزه و خرابی و خوردگی آن را از مشکالت 
پیش رو بیان کرد. »آخوندی « اعتبار هزینه شده برای 
روکش آسفالت را پنج میلیارد تومان، اعالم کرد 
و افزود: طول راه های در اختیار به ۷40 کیلومتر 
می رسد که 400 کیلومتر آن آسفالت شهری و 
روستایی و 340 کیلومتر راه خاکی است. او از 
اعتبار سه میلیارد و ۷10 میلیون تومانی امسال برای 
نگهداری راه های شهرستان خبر و ادامه داد: ۷0 
درصد راه های اصلی به طول 140 کیلومتر و 50 
درصد راه های روستایی به طول 100 کیلومتر نیاز 
به ترمیم دارد. او شانه سازی و رفع افتادگی شانه راه 
به طول 20 کیلومتر، اصالح شیب شیروانی محور 
فردوس- بجستان  به طول 50 کیلومتر، تیغ زنی و 
تسطیح شانه راه در محورهای اصلی و روستایی  به 
طول 430 کیلومتر و ... را از جمله اقدامات انجام 

شده طی امسال اعالم کرد.

 توزیع دان و علوفه 
در مناطق برفی درمیان- سربیشه 

حدود 2 تن علوفه و 200 کیلوگرم دان در دو روز برفی، برای حیات وحش 
و پرندگان مناطق حفاظت شده درمیان – سربیشه و منطقه شکار ممنوع 
لشکرگاه قاین توزیع شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست گفت: طی روزهای 
شنبه و یک شنبه که بارش برف و باران در استان شدت گرفت، دستیابی 
وحوش و پرندگان به غذا سخت تر شد بنابراین حدود 2 تن علوفه و حدود 
200 کیلوگرم دان با تالش محیط بانان و دوستداران حیات وحش در منطقه 
حفاظت شده درمیان- سربیشه، منطقه شکار ممنوع لشکرگاه و برخی مناطق 
آزاد در قاینات پخش شد. »اکبری«، با بیان این که در فصل سرما وحوش برای 
تامین تغذیه به سمت اراضی کشاورزی، باغ ها و حتی منازل نزدیک می شوند، 
افزود: توزیع علوفه در منطقه برای جلوگیری از خسارت به اراضی کشاورزی 
است. وی با اشاره به تداوم سرما و یخ بندان شبانه تا پایان هفته، گفت: محیط 
بانان در مناطق مختلف استان در حال آماده باش هستند تا در صورت نیاز، 

توزیع دانه و علوفه دستی بین وحوش و پرندگان انجام شود.

مادر شهید کرم پور آسمانی شد
مادر شهید کرم پور هوشمند در ارسک تشییع 
و در روستای فتح آباد به خاک سپرده شد. به 
گزارش»خراسان جنوبی«، مرحومه فاطمه حسن 
زاده مقدم در ۸2 سالگی به دلیل کهولت سن و 
بیماری دعوت حق را لبیک گفت. شهید محمد کرم 
پور هوشمند سال 65 در 19 سالگی در عملیات 

کربالی دو به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

گروه شهرستان ها 

 بـارش بـرف در روزهـای شـنبه و یـک شـنبه در نقـاط 
مختلـف اسـتان، هر چند سـبب خوشـحالی مردم شـد 
امـا انسـداد برخـی محورهـای مواصالتی را هـم در پی 
داشـت. در ایـن میـان، اگـر چـه بـا تـالش راهـداران ، 
محورهای اصلی بازگشایی شـد اما روز گذشته برخی 
از دهیـاران و اعضـای شـورا و روسـتاییان در تمـاس 
تلفنی بـا تحریریه »خراسـان جنوبی« اظهـار کردند که 
پـس از بـارش بـرف، جـاده ارتباطی آنـان با دیگـر نقاط 
بازگشـایی نشـده و آنـان را بـه زحمـت انداختـه اسـت 
طـوری کـه بسـیاری از آن هـا بـرای تامیـن مایحتـاج 
ضـروری خـود ماننـد نـان و دارو با مشـکل مواجه شـده 
اند. دهیار سرخنگ بخش قهسـتان درمیان در تماس 
خـود از مسـدود بـودن جـاده ایـن روسـتا کـه فاصلـه 
ای حـدود 3 کیلومتـر تـا قهسـتان دارد گالیـه کـرد و 
خواسـتار بـرف روبـی ایـن مسـیر شـد. »اشـرفی«، بـه 
پیگیری هایی که ایـن روزها برای بازگشـایی این معبر 
روسـتایی انجـام داده اسـت اشـاره کـرد و این کـه هنوز 
)تا لحظـه ارسـال گـزارش( نتیجه نـداده و جاده بسـته 
است.البته یک مسـئول در اراده کل راهداری   وحمل 
و نقـل جـاده ای  از بازگشـایی ۷0درصـد محـور هـای 

روسـتایی تـا لحظـه ارسـال گـزارش  خبـر داد.

برخی راه ها در سربیشه مسدود است 

»موالیـی«، عضـو شـورای اسـالمی شـیرگ آقـا نیـز بـا 
گالیـه از ایـن کـه جـاده ایـن روسـتا و نقـاط اطـراف بـه 
دلیل بـارش 60 سـانتی متری برف مسـدود اسـت، به 
حضـور خودروهـای راهـداری برای بازگشـایی مسـیر 
اشـاره و اعـالم کـرد کـه چـون بـرف و کـوالک سـنگین 
بـود نتوانسـتند اقدامـی انجـام دهنـد. معلـم یکـی از 

روسـتاهای عشـایری دهـک عربخانـه نهبنـدان هـم 
گفـت: بیشـتر راه هـای روسـتایی ایـن منطقه بـه دلیل 
بـرف و وقـوع سـیل مسـدود اسـت طـوری کـه برخـی از 
معلمـان با ایـن که مـدارس تعطیـل شـد اما نتوانسـتند 
محل خدمت خـود را ترک کنند. به گزارش »خراسـان 
جنوبی« آن طور که برخی از سـاکنان منطقه عشـایری 
کوه یخـاب بخش دسـتگردان طبـس نیز اعـالم کردند 
محـور کویـر کاج بـه پـده بیـد، مسـدود اسـت و امـکان 
رفت و آمد با وسـایل نقیله ممکن نیسـت. در این محور 
روسـتا های چاه بلـو، زبرکـوه، قرچه، پـده بید و سـرباال 

واقـع اسـت کـه دسترسـی بـه جـاده اصلـی ندارند.

تمرکز بر بازگشایی محورهای روستایی

مدیر کل راهـداری و حمل و نقـل جـاده ای در این باره 
گفـت: طـی دو روزی کـه اسـتان درگیـر بـارش بـرف 
و بـاران بـود تمرکـز راهـداران بـر بازگشـایی شـریان 
هـای اصلـی قـرار داشـت البتـه در ایـن روزهـا  اگـر در 
بـاز بـود بازگشـایی  شهرسـتانی محورهـای اصلـی 
محورهـای روسـتایی در دسـتور کار قـرار گرفـت. 
مهنـدس »شـهامت«، ادامـه داد: از روز گذشـته تمرکـز 
بـر بازگشـایی محورهای روسـتایی گذاشـته شـد و این 
مسـیرها به ترتیب جمعیتی در دسـتور بازگشایی قرار 
گرفت.مسـئول روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای هـم بـا بیـان ایـن کـه بـر اسـاس 
برنامه ریـزی انجـام شـده برف روبـی در راه هـای فرعی 
و روسـتایی اسـتان توسـط تیم هـای راهـداری از صبح 
روز گذشـته بـا کمـک دهیـاران در حـال انجـام اسـت، 
گفـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه اولویـت اول بازگشـایی 
راه هـای اصلـی و سـپس فرعـی و روسـتایی اسـت، 
19۸ محـور روسـتایی بازگشـایی و همـه راهـداران 
در قالـب گـروه هـای عملیاتی بـه صـورت شـبانه روزی 

در حـال  انجـام عملیـات بـرف روبـی بـرای بازگشـایی 
محورهـای روسـتایی مسـدود هسـتند. بـه گفتـه » 
صابری«، بـا اجرای عملیـات برف روبـی در محورهای 
روسـتایی۷0 درصـد این محورها بازگشـایی شـد و در 
برخـی شهرسـتان هـا ماننـد قاینـات بـه دلیـل بـرودت 
هـوا و یـخ زدگـی، ایـن کار بـه کنـدی انجـام مـی شـود. 

قاین؛ سردترین شهر 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا پـس از دو روز بـارش بـرف و 
بـاران، سـرمای شـدید، پدیـده غالـب شهرسـتان های 
اسـتان شـد و بـر اسـاس اعـالم »نخعـی«، کارشـناس 
هواشناسـی اسـتان، دمای هـوا در قاین بـه 1۸ درجه 
سـانتی گراد زیر صفر رسید که سـردترین شهر استان 
و سـردترین ایسـتگاه اصلی هواشناسی کشـور بود. به 
گفتـه او،  بیشـترین ارتفـاع بـرف خراسـان جنوبـی، در 
روسـتای کریموی سـرایان با 40 سـانتی متـر گزارش 
شـد و پس از آن، عبـاس آبـاد میان قایـن با 35 سـانتی 
متر و قهسـتان درمیـان با 25 سـانتی متـر در رده های 
بعد قرار گرفت. افزون بر این، سـنگینی بـرف در قاین 
بـه حـدی بـود کـه پارکینـگ بیمارسـتان شـهدای ایـن 

شـهر روی خودروهـای پـارک شـده سـقوط کرد.

سومین روز تعطیلی مدارس

هـای  شهرسـتان  از  برخـی  مـدارس  همچنیـن 
اسـتان، سـومین روز تعطیلـی را پشـت سرگذاشـتند 
و آن طـور کـه »حسـینی« مدیـر روابـط عمومـی اداره 
کل آمـوزش و پـرورش اعـالم کـرد بـه دلیـل بـرودت 
هـوا، یـخ بنـدان و لغزندگـی معابـر مـدارس ابتدایـی 
بیرجنـد و همـه مـدارس قاینـات، زیرکـوه، سربیشـه و 
درمیان، مراکز اسـتثنایی فردوس و بشـرویه، مدارس 
نهبنـدان،  سـیدال  روسـتای  و  عربخانـه  دهسـتان 

منطقـه دسـتگردان طبـس و مـدارس روسـتاهای 
یخاب، چـاه مسـافر،کریمو، مصعبـی، چرمه، 

نـرم، نـوده و نوبهـار سـرایان تعطیـل 
از خضـری  بـود. »سـدیدی« 

دشـت بیـاض هـم گـزارش 
داد که »خسـروی« بخشـدار 

نیمبلوک اعالم کـرد، یک 
فرد گرفتـار در بـرف بعد 
از چهار سـاعت با کمک 
نیروهـای هـالل احمـر 

این بخش نجات یافت.

200محور بازگشایی شد         

30درصد  محورهای روستایی زیر برف
قاین سردترین ایستگاه اصلی هواشناسی کشور بود



حسین قربانی 

 70 پروژه ورزشی تا پایان امسال در شهرستان های 
استان به بهره برداری می رسد. معاون وزیر ورزش و 
جوانان در گفت وگو با خبرنگار ما با تاکید بر این که موانع 
ورزش کودکان، دانش آموزی، دانشجویی و کارگری 
باید بر طرف شود گفت: تا پایان امسال حدود 20 پروژه 
ورزشی و حدود 50 خانه ورزش روستایی تجهیز می شود  
و به بهره برداری می رسد. سید »عبدالحمید احمدی« 

به دیدار دو ساعته اش با استاندار در سفر به استان اشاره 
کرد و افزود: حمایت استاندار در همه بخش های ورزش 
به ویژه در زیر ساخت ها و میزبانی رویدادهای ورزشی 
ارزشمند است. به گفته وی برنامه های ورزش همگانی با 
 عنوان طرح فجر تا نوروز با مشارکت شهرستان ها برگزار

 می شود تا به توسعه زیر ساخت های مورد نیاز استان 
کمک کند و چشم انداز مناسب و امیدوار کننده ای پیش 
روی ورزش منطقه قرار دهد. او با تاکید بر این که در 
وزارت تا جایی که بتوانیم به توسعه ورزش استان کمک 

می کنیم ادامه داد: به زودی 100 میلیون تومان برای 
تجهیز خانه های ورزش روستایی و 100 میلیون تومان 
برای توسعه و برگزاری ورزش همگانی و کمک به هیئت 

های ورزشی خراسان جنوبی تخصیص می یابد. 

فضاهای ورزشی در اختیار قرار می گیرد
به گفته وی، تالش بر این است که از برنامه های ورزشی 
هیئت های ورزش همگانی، زورخانه ای و روستایی 
استان حمایت شود و با استفاده از ظرفیت این هیئت 
ها زمینه مشارکت بیشتر مردم برای حضور در برنامه 
های ورزشی به ویژه ورزش همگانی فراهم شود. وی 
با بیان این که در دیدار با استاندار، مقرر شد با تشکیل 
شورای ورزش همگانی استان دستگاه های اجرایی 
که فضای ورزشی دارند آن را در اختیار ورزش و جوانان 
کشوری،  های  رقابت  میزبانی  افزود:  دهند،  قرار 
اجرای طرح استعدادیابی و رشد شاخص ها در ورزش 
استان نشانگر افزایش مشارکت گروه های مختلف 
مردم در برنامه های ورزشی است.احمدی در پاسخ 
به این که برای کاهش مشکالت مالی هیئت های 
ورزشی چه برنامه ای دارید؟ گفت: یکی از اتفاق های 
خوبی که در ورزش کشور رخ داد اختصاص اعتبار 27 
صدم درصد مالیات ارزش افزوده و بخش زیادی از این 
اعتبار استانی است که برای توسعه فعالیت هیئت های 
ورزشی تخصیص می یابد و خراسان جنوبی هم در 
گذشته از این اعتبار برخوردار بود طوری که سال 97 
بیش از 70 درصد این اعتبار محقق شد و امیدواریم 
 که امسال هم بخش زیادی از آن با حمایت سازمان

 برنامه و بوجه از ورزش کشور، محقق شود.

امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
محمد ســعید احدیان 
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معاون وزیر خبر داد:

بهره برداری از 70 پروژه 
ورزشی تا 2 ماه آینده 

 برنامه هفته نهم
 لیگ دسته اول فوتسال 

برنامه هفته نهم لیگ دسته اول فوتسال استان اعالم 
شد. »علیانی« مسئول کمیته فوتسال استان به 
خبرنگار ما گفت: جمعه آینده  تیم های نود بیرجند 
و ستاره ساز بیرجند در سالن شهید شهپر بیرجند، 
ستارگان درمیان و شهید پرویز شرفی فردوس در 
سالن نجابت درمیان و زغال سنگ طبس و آرتین 
بشرویه در سالن پنجم اردیبهشت طبس با یکدیگر 
رقابت خواهند کرد. به گفته وی بر اساس جدول 
این رقابت ها تیم شهید شرفی فردوس با 18 امتیاز 
در صدر قرار دارد و »زعفران نوبهار سرایان« نیز هفته 

گذشته از ادامه مسابقات لیگ استان انصراف داد.

روی خط ورزش

دارتر ها در صدر جدول رنکینگ 
زهرایی - بانوان دارتر استان در صدر جدول مسابقات رنکینگ دارت کشور 
قرار گرفتند. رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان به خبرنگار ما گفت: 
با اعالم رسمی انجمن دارت کشور و با اعالم امتیازهای دو مرحله مسابقات 
دارت رنکینگ بانوان کشور در استان های اصفهان و گیالن، بانوان دارتر نخبه 
استان در جایگاه های اول تا سوم کشور قرار گرفتند. »علیزاده« ادامه داد: 
مریم عرفانیان با کسب 80 امتیار در جایگاه اول، زهرا رجبی با 70 امتیاز مقام 
دوم و آتنا بیگمی، شیما کیانوش مقدم و ملیحه رجبی هر سه دارتر در رتبه سوم 

رنکینگ کشور قرار گرفتند.

وعده رئیس هیئت:

جودو در مسیر پیشرفت قرار می گیرد
زهرایی- جودوی استان با برنامه ریزی های انجام شده در مسیر 
پیشرفت قرار می گیرد. این وعده رئیس هیئت جودو است که گفت: 
بعد از برگزاری مجمع، سعی شد بر اساس خرد جمعی و با رایزنی با 
بزرگان جودو و به کارگیری نیروهای جوان، ترکیب هیئت تغییر کند 
که با همین سیاست سرپرست هیئت جودو بیرجند و نایب رئیس 
هیئت استان مشخص شد. در بخش کمیته ها نیز افراد تعیین شده اند 
و ابالغ ها مشخص است که اسامی اعالم خواهد شد. »تهوری« با اشاره 
به این که اعضای شورای فنی هیئت نیز مشخص شده اند، افزود: دوره 
داوری درجه 2 و 3 جودو ویژه آقایان و بانوان با هدف افزایش فنی این 
رشته و به روزرسانی فعاالن این حوزه در بهمن برگزار می شود. او به 
برآیند حضور بانوی ملی پوش استان در اردوی تیم ملی اشاره کرد و 
ادامه داد: سپیده طاهری در آخرین دوره، سه رقیب حاضر در اردوی 
تمرینی را با ضربه فنی پشت سر گذاشت و منتظر دعوت و برگزاری 
اردوی بعدی است. او با یادآوری این که جودوی استان در سال های 
گذشته در بخش بانوان رشد معقولی داشت افزود: افزون بر این ملی 
پوش، نیروهای مستعد دیگری هم در این بخش حضور دارند که در 

حوزه بانوان به دنبال افزایش باشگاه ها در مرکز استان هستیم. او 
همچنین به دعوت رئیس فدراسیون از فیاض زاده در مجمع انتخاب 
رئیس هیئت استان اشاره کرد و افزود: این ورزشکار در مسابقات 
قهرمانی دفاع شخصی کشور از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد و 

در شرایط آماده سازی است که مراحل تمرینی را می گذراند.

قضاوت در لیگ دسته یک 
چهار داور استان رقابت های لیگ دسته اول فوتسال 
آقایان را امروز قضاوت می کند. به گزارش »خراسان 
جنوبی« »علیزاده« مسئول کمیته داوران هیئت 
فوتبال استان گفت: مهدی ابراهیمی، محمود 
طحان، سعید رضا صادقی و امین یکه خانی به عنوان 
داور، داور دوم، داور سوم و وقت نگه دارقضاوت دیدار 
دو تیم هتل کاج مشهد و هیئت فوتبال کرمانشاه را 
که امروز ساعت 16 در سالن کارگران مشهد برگزار 

می شود بر عهده دارند.

رقابت شناگران کارمند در پایان هفته

26 و 27 دی، مسابقات شنای کارکنان دولت در استخر دانشگاه بیرجند برگزار 
می شود. به گزارش »خراسان جنوبی« مسابقات بانوان 26 دی و مسابقات آقایان 

جمعه 27 دی برگزار خواهد شد.

فردا؛ پهلوانان در راه رقابت های کشوری 
پهلوانان استان فردا به مسابقات قهرمانی ساحلی کشور در سیستان و بلوچستان 
اعزام می شوند. رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان به »خراسان جنوبی« 
گفت: تیم استان با ترکیب 21 ورزشکار در دو رده سنی جوانان و نوجوانان در این 
رقابت ها حضور دارد. »قمری« ادامه داد: در رده سنی جوانان محسن آهنی و در 
رده سنی نوجوانان حسین بیدختی، مربیگری تیم و سرپرستی این جمع را هم علی 

دستگردی بر عهده دارند.

قهرمان تنیس روی میز 

آموزش و پرورش استان قهرمان رقابت های تنیس روی میز دستگاه های اجرایی 
استان شد. به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها که 24 تیم حضور داشتند تیم 
علوم پزشکی  دوم شد و تیم های مخابرات و شرکت گاز به صورت مشترک در رده 
سوم ایستادند. بر اساس این گزارش در بخش انفرادی 128 نفر رقابت کردند که 
مصطفی سیرجانی از دانشگاه علوم پزشکی مقام اول و محمد رضا عباسپور فرد  مقام 

دوم را به دست آورد.

نتایج دومین روز رقابت 
بانوان دارتر

نتایج دومین روز مسابقات دارت تیمی بانوان 
گزارش  به  شد.  اعالم  اجرایی  های  دستگاه 
خبرنگار ما در این روز که شش تیم از دو گروه 
حضور داشت تیم های اداره کل ورزش و جوانان 
و دادگستری در صدر گروه های سوم و چهارم 
قرار گرفت. بر اساس این گزارش این رقابت ها با 

حضور 26 تیم در 8 گروه برگزار شد.

 پشت بلندقامتان
گرم نشد

تیم های والیبال استان برای حضور در لیگ 
پیدا  مالی  حامی  نتوانستند  کشوری  های 
کنند. به گزارش »خراسان جنوبی« رئیس 
هیئت والیبال استان  گفت: با توجه به افزایش 
هزینه ها و وضعیت نامناسب اقتصادی، پیدا 
کردن حامی برای حضور تیم ها در لیگ های 
کشوری سخت است.  به گفته »ملکی« بنگاه 
های اقتصادی و شهرداری ها می توانند در 
این باره به کمک ورزش استان بیایند که البته 
شاید قول هایی برای این اقدام بدهند اما 
زمانی که پای کار می آیند و حساب و کتاب 
می کنند از ادامه راه منصرف می شوند.  وی، 
افزود: این شرایط در حالی در خراسان جنوبی 
وجود دارد که بسیاری از استان ها با توجه به 
توان باالی بخش خصوصی در این باره مشکل 

چندانی ندارند.

احمدی: به زودی 
100 میلیون 

تومان برای تجهیز 
خانه های ورزش 
روستایی و 100 

میلیون تومان برای 
توسعه و برگزاری 
ورزش همگانی و 

کمک به هیئت های 
ورزشی خراسان 
جنوبی تخصیص 

می یابد
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