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در شورای اسالمی شهرستان بیرجند مطرح شد

بزرگراه و آزاد راه؛ صفر!

] صفحه 2 [

در نشست خبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مطرح شد

ظرفیت پیشگامان 
تولید استان



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

 شهرداری فکری برای آسفالت خیابان های  ●
نهبندان بکند. تا کی باید شاهد وضعیت نامناسب 
آسفالت این نقاط به ویژه خیابان خوش کردار باشیم 

که خیابانی اصلی و پر رفت و آمد است؟
 در روستای دره باز قاین لوله کشی آب، گاز و ...  ●

اجرا اما بقیه کارها از جمله سنگفرش معابر ناتمام 
رها شده است.

 در خیابان شرافت مهرشهر از ابتدا تا کوچه  ●
شرافت 10 سطل زباله جانمایی نشده است و 
اهالی باید چند کوچه زباله ها را به دست بگیرند تا 
به سطل برسند که البته برخی هم زباله های خود 
را کنار خیابان می گذارند. شهرداری برای سامان 
دهی این وضعیت و جانمایی سطل زباله در این 

منطقه اقدام کند.
 از دکتر حسینی نژاد پزشک بیمارستان شهید  ●

آتشدست نهبندان برای برخورد شایسته، تشکر 
می کنم.

 جاده قدمگاه نهبندان بعد از یک هفته بارندگی،  ●
وضعیت مناسبی ندارد. چرا برای به سازی آن اقدام 

نمی شود؟
 در مصالی المهدی )عج( بیرجند  افزون بر نماز  ●

جمعه، می توان از آن برای امور فرهنگی در منطقه 
معصومیه و سایت اداری برنامه ریزی شود.

 مدتی است که ساخت و ساز در آستان شهدای  ●
باقریه بیرجند رونق چندانی ندارد و طرح جامع به 
نوعی تعطیل است. امکان استفاده از بودجه های 
استانی برای این طرح مذهبی، نیست؟ اگر قرار باشد 
این طرح با کمک مردم و موقوفه به سرانجام برسد 

ممکن است زمان آن طوالنی شود.
 مرکز جامع سالمت روستایی نوغاب درمیان  ●

با پوشش جمعیت 6 هزار نفری از خدمات دندان 
پزشکی محروم است.

 کارگر ساختمانی هستم و پولی هم در حساب  ●
بانکی ندارم اما نمی دانم چرا از دریافت کمک 

معیشتی دولت محروم شده ام؟
 در ماه 60 لیتر بنزین سهمیه ای به خودروها  ●

اختصاص دارد که کفاف دو هفته تردد در شهر را 
هم نمی کند اما از سویی به راحتی از سهمیه کارت 

کم می شود!
 دلیل تفاوت در میان بازنشسته ها چیست که برخی  ●

رقم هایی را به عنوان پاداش دریافت می کنند که 
البته در نوع خود خوب است و دغدغه کمتری دارند 
اما بازنشستگان تامین اجتماعی نه پول چندانی می 

گیرند و بسیاری از آنان، حقوقشان هم ناچیز است؟

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

تاسیس دبستان روستائی
روزنامه خراسان در شماره 2595 به تاریخ اول تیر 1337 در مطلبی در 
صفحه چهار آورده است: در سال تحصیلی 36-37 قرار بود وزارت فرهنگ 
حومه  و  قاینات  در  روستائی  دبستان  دو  ساختمان  اعتبار  بتامین  نسبت 
بیرجند اقدام نماید ولی با اینکه زمین و آب مورد نیاز بفرهنگ اهدا گردیده 
معذالک اقدامی از طرف اداره آموزش روستائی بعلت نبودن اعتبار صورت 
نگرفته امیدوار است با مکاتباتیکه مجددا بعمل آمده وزارت فرهنگ نسبت 

بتامین اعتبار مربوطه از طرف سازمان برنامه اقدام نماید.
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 رئیس اداره 
نظارت بر راه های 

روستایی بیرجند: 
امسال برای کل 

راه های روستایی 
یک میلیارد و ۸00 
میلیون تومان ابالغ 

شد در حالی که 
فقط یک پیمانکار، 

هفت میلیارد تومان 
طلبکار است

یک ماه از اجرای طرح یارانه دستمزد گذشت

جذب 30 درصد سهمیه کار اولی ها

زهرا قربانی – 30 درصد از نیروهای سهمیه اجرای طرح یارانه دستمزد در استان 
جذب شدند. »امتیاز ویژه برای جذب کار اولی ها« تیتر مطلبی بود که دوم دی در 
روزنامه خراسـان جنوبی چـاپ و در این خبر به نقـل از سرپرسـت اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی چنین مطرح شـد که با پیگیری های استاندار و موافقت وزیر، 
طرح یارانه دسـتمزد در همه شهرسـتان ها اجرا می شـود. طرح یارانه دستمزد از 
طرح های اشـتغال زایی دولت اسـت که در آن 30 درصد حداقل حقـوق و مزایای 
نیـروی شـغل اولـی از سـوی دولـت پرداخـت می شـود.بعد از گذشـت یـک مـاه از 
اجرای ایـن طـرح در اسـتان، سرپرسـت اداره کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی روز 
گذشـته در گفـت و گـو بـا خبرنـگار مـا از جـذب 30 درصـد سـهمیه در نظـر گرفتـه 
شـده در اسـتان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح 156 قرارداد بـرای ۸1 واحد 
منعقد شـده اسـت که با توجه بـه درخواسـت هـای متعدد، تـا پایان امسـال آمـار به 
باالی 570 نفر که سهمیه اسـتان در این چند ماه اسـت افزایش می یابد. به گفته 
»اشـرفی« سـهمیه اسـتان در یک سـال برای ایـن طـرح هـزار و 150 نفر اسـت که 
اگر جذب نیرو با اسـتقبال بیشـتری مواجه شـود به طور قطع این سهمیه افزایش 
خواهد یافـت. وی، افزود: این طرح فقط در هشـت اسـتان محروم و کـم  برخوردار 
کشـور در حـال اجراسـت و متقاضیـان بـرای اسـتفاده از مزایـای آن مـی تواننـد به 

سـامانه یارانه دسـتمزد بـه آدرس www.pyd.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

برف در پیش است
مطابق با الگوی نقشه ها و تصاویر ماهواره ای  ، ادامه فعالیت توده ناپایدار بارش باران 
و برف پراکنده در نیمه شرقی و جنوب شرق استان قابل انتظار است. کارشناس 
هواشناسی استان گفت: امروز بعد از ظهر با ورود سامانه بارشی جدید از سمت 
شمال غرب استان، بارش ها آغاز می شود و طی فردا در منطقه گسترش می یابد به 
طوری که به صورت رگباری و در مناطق کوهستانی و گردنه ها به شکل برف خواهد 
بود و ارتفاع آن به 15 تا 25 سانتی متر خواهد رسید. همچنین حجم بارش ها طی 
امروز و فردا تا 30 میلی متر و در برخی نقاط  تا 40 میلی متر پیش بینی می شود. 
»لطفی« از دیگر پدیده ها به وزش باد شدید، احتمال تگرگ و تشکیل مه اشاره کرد 
و افزود: با توجه به حجم بارش ها و شرایط زمین وقوع روان آب و آب گرفتگی معابر 
عمومی طی فردا تا صبح جمعه قابل پیش بینی است. به گفته وی، این سامانه جمعه 

از استان خارج و سامانه جدید بارش برف و باران عصر شنبه وارد استان می شود.

طرح مطالبات جوانان در هفته جوان 

حسین قربانی – مطالبات جوانان از 21 مدیر متولی حوزه جوانان طی هفته جوان در 
میزگردهای تخصصی مطرح می شود. مدیر کل ورزش و جوانان در نشست با دبیران 
سمن های استان گفت: در برنامه های دهه فجر باید نقش جوانان در اقتدار انقالب 
با اجرای برنامه های متنوع به خوبی بیان شود. »عزیزی« افزود: فرصت اجرای طرح 
ایجاد پارلمان های مشورتی جوانان با هدف استفاده از ظرفیت های موجود باید فراهم 
شود.در این نشست دبیران سمن ها هم  ضرورت حمایت مالی، هماهنگی و حمایت 

مسئوالن شهرستان ها از سمن ها، عمل به وعده ها و .... را بیان کردند.

در شورای اسالمی شهرستان بیرجند مطرح شد

بزرگراه و آزاد راه؛ صفر!
149 کیلومتر باند دوم تا اردیبهشت بهره برداری می شود

حسین قربانی – مظلومیت اعتباری جاده ها، لزوم 
پیگیری نمایندگان مجلس و شورای اسالمی شهرستان 
بیرجند برای تخصیص اعتبار مورد نیاز راه های منطقه 
بر اساس وسعت، نه جمعیت، غیر استاندارد بودن راه 
هایی از استان به دلیل احداث نشدن در مسیر طبیعی، 
وضعیت ساخت و ساز جاده ها و ... از جمله مواردی بود 
که روز گذشته در جلسه شورای اسالمی شهرستان 
بیرجند مطرح شد. عضو شورای اسالمی شهرستان 
بیرجند گفت: با این که راه، محور توسعه و از زیر ساخت 
های اصلی آن است اما به دلیل ضعف در این حوزه 
شاهد تصادف های بسیار و مرگبار در استان هستیم. 
به گفته »موهبتی« تا زمانی که راه های استان مناسب 
نباشد و پرواز ها لغو شود نباید انتظار سرمایه گذاری 
و ورود گردشگر به استان را داشت بنابراین با توجه به 
این که در استانی پر حادثه هستیم باید با چنگ و دندان 

پیگیر دریافت اعتبار باشیم. دیگر عضو شورا گفت: یک 
کیلومتر بزرگراه و آزاد راه در استان نداریم و فقط به 
دنبال اضافه کردن یک باند به باندهای موجود جاده 
ها هستیم. »میری« افزود: راه های استان به دلیل قرار 

نگرفتن در مسیر طبیعی، استاندارد نیست.

 2130 کیلومتر راه در برنامه تکمیل
رئیس اداره نظارت بر راه های راه و شهرسازی بیرجند هم 
گفت: 2 هزار و 923 کیلومتر باند دوم و راه آهن در برنامه 
تکمیل استان قرار دارد که 2 هزار و 130 کیلومتر آن 
جاده است. مهندس »امینی« طول مسیرهای مورد بهره 
برداری را 600 کیلومتر اعالم کرد و افزود: 429 کیلومتر 
در دست اجرا و 233 کیلومتر هم در مرحله مناقصه است. 
وی با اشاره به این که طی سال 93 تاکنون 340 کیلومتر 
راه به بهره برداری رسیده است ادامه داد: 70 کیلومتر 

جاده دو بانده آسفالت شده اما به بهره برداری نرسیده و 
۸4 کیلومتر هم آماده آسفالت است. او با یادآوری این که 
تا اردیبهشت آینده، 142 کیلومتر باند دوم به بهره برداری 
می رسد، گفت: در شهرستان 5۸ کیلومتر راه در قالب 14 
پروژه در دست اقدام است و 97 درصد روستاهای باالی 
20 خانوار جمعیت، جاده دارند. وی با اشاره به این که با 
پیگیری نمایندگان و حضور نوبخت، حدود 40 میلیارد 
تومان برای محور بیرجند – نهبندان، تخصیص یافته 
است افزود: سال گذشته، 16 پروژه با اعتبار 11 میلیارد و 
179 میلیون تومان داشتیم که فقط شش میلیارد و 542 

میلیون تومان تخصیص یافت.

1.۸ میلیارد برای راه های روستایی
مهندس» ابراهیمی« رئیس اداره نظارت بر راه های 
روستایی بیرجند نیز گفت: امسال برای کل راه های 
روستایی یک میلیارد و ۸00 میلیون تومان ابالغ شد در 
حالی که فقط یک پیمانکار، هفت میلیارد تومان طلبکار 
است. »خادم« رئیس جمعیت هالل احمر بیرجند هم  
ازگردنه های ثمن شاهی، سه راهی روم، سه راهی 
القورات، گردنه سرچاه، رهنشک و ... به عنوان نقاط 
حادثه خیز جاده های شهرستان یاد کرد و افزود: امسال 

374 نفر در 100 تصادف دچار حادثه شدند.

پوستر جشنواره  ملی مجسمه های نمکی رونمایی شد

پوستر سومین جشنواره ملی مجسمه  قاسمی - 
های نمکی تاالب کجی نمکزار، رونمایی شد. به 
گزارش خبرنگار ما کارگروه فرهنگی اجتماعی 
استان روز گذشته با محوریت سومین جشنواره 
ملی مجسمه های نمکی برگزار شد و مدیر کل 
در  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر 
این نشست، گفت: جشنواره فقط محدود به کار 
گروهی از هنرمندان و اقدامی جشنواره ای نشود 
بلکه در کنار آن به ابعاد اقتصادی، گردشگری، 
اجتماعی و ... جشنواره برای نهبندان توجه شود. 
»بهاری« پیشنهاد داد که جشنواره با زمان حضور 
مسافران نوروزی همزمان شود تا با اقداماتی مانند 
راه اندازی بازارچه صنایع دستی، تامین سوغات 

و هدایا و ... از نهبندان به جای تحمیل هزینه به 
منطقه، رونق اقتصادی و گردشگری ایجاد شود. 
وی از غیبت مسئوالن میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در این جلسه، گالیه کرد و حضور 
کارشناسان دستگاه ها به جای مدیر کل و معاون 
را قابل قبول ندانست. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم با اشاره به مشکالت و موانع جشنواره 
کرد  امیدواری  اظهار  گذشته،  های  دوره  های 
با انعکاس خوب و اقدامات شایسته دستگاه ها 
جشنواره به سطح بین المللی ارتقا یابد. »ناصر 
نبی زاده« از فرمانداری نهبندان خواست جشنواره 
تامین هزینه های  تا  ببیند  اعتبارات خود  را در 

جشنواره دچار مشکل نشود.

در نشست خبری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مطرح شد

ظرفیت پیشگامان تولید استان
ظرفیت پیشگامان تولید استان در کانون های یادگیری مورد استفاده قرار 
می گیرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی در نشست خبری نمونه های ملی 
حوزه کشاورزی و تولید استان، گفت: تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید 
پیشگام و مددکار در ترویج حوزه های مختلف باشند، ارتباط صمیمی با دیگر 
کشاورزان برقرار کنند و به عنوان افراد صاحب نظر در جلسات حضور داشته 
باشند. به گفته مهندس »قوسی« از مهم ترین دالیل موفقیت برگزیدگان می 
توان به مدیریت بهینه منابع پایه، رعایت اصول فنی، تولید محصول با کیفیت، 
مدیریت آفات و بیماری ها، شرکت فعال در دوره های آموزشی و ترویجی، 
توجه جدی به الگوی کشت و استفاده از ظرفیت دانش بومی اشاره کرد. 
وی  افزود: استفاده از تجربیات تولیدکنندگان برتر سبب شکوفایی بخش 
کشاورزی و دامپروری استان و انگیزه ای برای کار و تالش بیشتر   متخصصان 

و کارشناسان بخش کشاورزی می شود. 

60 درصد قنات های استان نیازمند بازسازی است

اکبری - 60 درصد قنات های استان نیاز به مرمت و 
بازسازی دارد. مدیر آب و خاک، امور فنی و مهندسی 
سازمان جهاد کشاورزی به »خراسان جنوبی« گفت: 
استان، شش هزار و 252 رشته قنات دارد که 30 درصد 
با مشکل جدی مواجه است. »غالمی« با اشاره به این 
که 40 درصد قنات ها بازسازی شده است افزود: برای 
بازسازی قنات ها از سه محل استانی 11 میلیارد و 500 

میلیون تومان، ملی 14 میلیارد و 500 میلیون تومان با 
10 درصد تخفیف و ستاد بحران، هفت میلیارد و 400 
میلیون تومان تخصیص داشت. وی میزان خسارت 
وارد شده به قنوات را ۸2 میلیارد تومان اعالم و تصریح 
کرد: به دنبال این هستیم که قسمتی از اعتبارات برای 
پیشگیری از وارد آمدن خسارت به قنات های در مسیر 

سیل اختصاص یابد.
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گفت و گو

 رئیس اداره 
راهداری و حمل 
و نقل جاده ای: با 

توجه به عمر 5 ساله 
روکش آسفالت 

گرم و عمر 3 ساله 
آسفالت سرد، 70 

درصد از هزار و 
40 کیلومتر راه های 

آسفالت اصلی و 
فرعی نیاز به روکش 

دارد

اکبری

جاده های طبس، بزرگ ترین شهرستان خاورمیانه 
است  بسیاری  رانندگان  و  گردشگران  تردد  مسیر 
که روکش نامناسب و خاکی بودن بخش زیادی از 
مسیرهای روستایی آن، مناسب این شهرستان نیست. 
طبس با 57 هزار کیلومتر مربع  وسعت، از 11 هزار 
کیلومتر راه های استان، دو هزار و 781 کیلومتر را 
در خود جا داده است که هزار و 741 کیلومتر آن راه 
روستایی است که هزار و 389 کیلومترش آسفالت 
نیست. در کنار این مسیرهای روستایی خاکی آن چه 
که در این شهرستان برخوردار و پر جاذبه، سبب گالیه 
می شود عمر باالی 20 سال و فرسودگی آسفالت های 
موجود است. به گفته مدیر راهداری و حمل و نقل جاده 
ای طبس با توجه به عمر پنج ساله روکش آسفالت گرم و 

عمر سه ساله روکش آسفالت سرد، 70 درصد از هزار و 
40 کیلومتر راه های آسفالت اصلی و فرعی شهرستان 

نیاز به روکش دارد. 

پراکندگی و تصادف باال
»حیدری« در کنار کمبودهای زیرساختی جاده های 
شهرستان، با اشاره به پراکندگی باالی نقاط مختلف 
طبس و این که دلیل بیشتر تصادف ها در محورهای 
کویری خستگی و خواب آلودگی است، کمبود دیگر 
را استراحتگاه های بین راهی دانست. او از شروع 
ساخت استراحتگاه بین راهی و فعالیت پیمانکاران در 
کریدورهای اصلی خبر داد و گفت: بیشترین کمبود 
استراحتگاه ها مربوط به راه های فرعی است و به دنبال 

رفع آن هستیم. وی، مشکل دیگر را ایمنی باندهای 
دوم طبس اعالم کرد و نیاز به نصب گاردریل برای ایمن 

سازی بیشتر را مورد تاکید قرار داد.

10 میلیارد تومان برای روکش 
روکش  برای  تومان  میلیارد   10 اختصاص  از  وی 
آسفالت 100 کیلومتر از راه های شهرستان خبر داد و 
با بیان این که در شهرستان فقط 33 درصد مسیرهای 
روستایی آسفالت دارد که از میانگین کشوری عقب 
است برنامه شهرستان در طرح ملی ابرار را آسفالت راه 
سه روستا به طول 12 کیلومتر به صورت امانی و پیمانی 
اعالم کرد. حیدری، گفت: برای آسفالت30 کیلومتر 

راه خاکی در این طرح متعهد شدیم.

فاصله کارخانه شیر نهبندان تا تولید؛ 3.5 میلیارد 

اکبری- کارخانه شیر نهبندان با پیشرفت 80 درصدی برای تامین تجهیزات و ورود 
به زنجیره فراوری به دنبال جذب اعتبار است و اگر کارها طبق روال پیش برود بر 
اساس وعده ها باید تا پایان امسال راه اندازی شود. به گزارش »خراسان جنوبی«  
احداث کارخانه شیر این شهرستان سال 88 کلید خورد و سال 92 با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی عملیات اجرایی آن شروع شد. این کارخانه ظرفیت فراوری شش 
هزار و 600 تن شیر را دارد و قرار است خط فراوری شیر شتر هم در آن راه اندازی 
شود اما آن چه فعالیت این کارخانه را بارها به تعویق انداخته است محدودیت های 
اعتباری است. به گفته »بیکی« فرماندار نهبندان برای ساخت این کارخانه بیش از 
سه میلیارد تومان هزینه شده است و تکمیل و تجهیز آن سه و نیم میلیارد تومان دیگر 
نیاز دارد که در صورت تامین این رقم کارخانه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد 
و برای 38 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می کند. »مالکی« مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان نیز گفت: ساختمان و سازه کارخانه شیر تکمیل شده است و برای تامین 

تجهیزات به اعتبار نیاز است که به دنبال تسهیالت هستیم.
 

مدیر جهاد کشاورزی: 

احیای قنات های سربیشه تمهید ویژه می خواهد

فرخ نژاد- ضرورت دارد برای احیا و بازگشت حیات به قنات های سربیشه، 
تمهیدهای ویژه ای اندیشیده شود. مدیر جهاد کشاورزی سربیشه که به گفته 
خود، حتی تجربه رفتن به میله چاه های قنات به عمق 40 متر را دارد خواستار 
تمهیدات ویژه برای احیا و مرمت قنات ها و تخصیص منابع اعتباری ویژه برای 
این کار است چرا که به نظر او اگر منابع آبی احیا شود به طور حتم ماندگاری 
روستاییان، بازگشت معکوس و رونق کشاورزی را در پی خواهد داشت. »مریم 
جوادی بایگی« با اشاره به این که تامین منابع مرمت و به سازی قنات ها به صورت 
اوراق، این اقدام را با مشکل مواجه کرده است، افزود: نکته ای که نباید از نظر دور 
داشت این است که تعداد مقنی ها و متخصصان قنات ها نیز خیلی کم شده است.

کم رنگ بودن پژوهش 
وی از کم رنگ بودن پژوهش های علمی و آموزشی در حوزه کشاورزی گالیه کرد 
و ادامه داد: اگر کشاورزان بخواهند همیشه بر آزمون سعی و خطا تکیه کنند به 
روش های علمی و ترویجی جدید و متناسب با اقلیم هر نقطه که مسئوالن ارائه 
می دهند اعتماد نخواهند کرد اما اگر اعتباری برای اجرای طرح های الگویی 
تخصیص یابد کشاورز هم بعد از تجربه های موفق، ادامه دهنده راه خواهد بود 
مانند توسعه کشت کینوا که انجام شد. به گفته او باید حوزه پژوهش به اجرا 
نزدیک تر شود اما عملی شدن آن ملزم به تامین منابع اعتباری ویژه است که 
در راس آن محصوالت مزیت دار زرشک و عناب به عنوان اولویت های بخش 
کشاورزی است. او در ادامه سخنانش به استقبال کشاورزان برای اجرای 
سیستم های نوین آبیاری اشاره کرد و افزود: سربیشه در این حوزه رتبه اول 
استان را دارد تا جایی که به دلیل نبود اعتبار، نمی توان پاسخ گوی متقاضیان 
بود. به گفته وی در این میان، چالش پیش روی سامانه های نوین آبیاری خرده 
مالکی زمین های کشاورزی شهرستان است که شاید هزینه اجرای سامانه های 
نوین آبیاری را برای افرادی که به تنهایی اقدام به این کار می کنند بی صرفه کند.

سدیدی - تعطیلی 10 روزه سی. ان. جی در خضری 
دشت بیاض مردم این شهر و رانندگانی را که از این مسیر 
رفت و آمد می کنند با مشکل مواجه کرده است. یکی از 
شهروندان با گالیه از این که چرا تمهید ویژه برای سی. 
ان .جی در مواقع بحرانی اندیشیده نمی شود، گفت: هر 
روز به دلیل کارم باید مسیر قاین را طی کنم و چون 60 
لیتر بنزین سهمیه، جوابگو نیست از گاز استفاده می کنم 
اما تعطیلی چند روزه پمپ برای رانندگان خودروهای 

دوگانه سوز مشکل ساز شده است. یک راننده تاکسی 
نیز که به گفته خود در روز دو مرتبه در مسیر گناباد به قاین 
تردد می کند، افزود: با توجه به قرار داشتن خضری دشت 
بیاض در مسیر اصلی، الزم است زودتر مشکل قطع پمپ 
گاز رفع شود. وی ادامه داد: اگر به دلیل افت شدید دمای 
هوا و یخ زدگی، پمپ گاز قطع شده است باید متولیان 
به اخطارهای هواشناسی توجه می کردند تا در اوضاع 

گرانی بنزین، مردم دچار مشکل نشوند.

یخ زدگی سنسورها
شهردار خضری دشت بیاض در پاسخ به گالیه ها گفت 
که سرما و برودت بی سابقه هوا سبب شد سنسورهای 
پمپ سی. ان. جی این شهر دچار یخ زدگی شود. 
مهندس»اسماعیلی« ادامه داد: بر اساس پیگیری قرار 
است امروز، گروهی از مشهد برای رفع مشکل به خضری 
دشت بیاض سفر کنند و اقدام های الزم انجام و تمهیدات 

ویژه برای این گونه موارد اندیشیده شود. 

آسفالت 400 کیلومتر از 1700 کیلومتر 

67 درصد راه های روستایی 
طبس خاکی است 

پس از حدود 3 روز بی آبی

آب و برق 15 روستای زیرکوه وصل شد
انصـاری - »بـی آبـی 2 روزه 4 روسـتای زیرکـوه، آب 11 روسـتای 
دیگر هم قطع شـد« مطلبی بـود که روز گذشـته »خراسـان جنوبی« 
در آن بـه مشـکل قطـع آب و بـرق 15 روسـتای ایـن شهرسـتان 
پرداخـت. بـا ایـن کـه بـرق روسـتاها روز گذشـته وصل شـد امـا قطع 
و وصـل بسـیاری داشـت طـوری کـه بسـیاری از روسـتاییان نگـران 
آسیب و خسارت به وسـایل برقی بودند. آن طور که »غالمحسینی«  
مدیـر امـور آب و فاضالب روسـتایی زیرکـوه بـه »خراسـان جنوبی«، 
گفـت: روز گذشـته مشـکل بـرق روسـتاها رفـع شـد و بعـد از چنـد 
سـاعت آب ایـن روسـتاها هـم در شـبکه قـرار مـی گیـرد. امـا برخـی 

اهالـی روسـتاها کـه تـا لحظـه ارسـال گـزارش )عصـر روز گذشـته( 
بـا تحریریـه روزنامـه خراسـان جنوبـی در تمـاس بودنـد همچنـان از 
قطـع آب خبـر دادنـد. »عربشـاهی«  فرمانـدار زیرکـوه نیـز بـا اعـالم 
این که مشـکل قطـع بـرق در مناطقـی از شهرسـتان مربوط بـه افت 
فشـار در خطـوط انتقـال و ایـن اتفـاق بـه دلیـل بارندگـی و شـرایط 
آب و هوایـی بـود، افـزود: امـکان عیب یابـی خطـوط در شـب وجـود 
نداشـت بنابراین از صبح روز گذشته مشـکل رفع و برق حوزه مرز از 
شهرسـتان درمیان و بخش شاسـکوه، حاجـی آباد و زهان از  شـبکه 

فشـار متوسـط قاینـات تامیـن شـد.

 زنان آیسک 5 هزار نان 
برای سیل زدگان پختند

بانوان عضو موکب پخت نان امامین جوادین )ع( 
آیسک برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان 
پنج هزار قرص نان محلی پختند. به گزارش 
ستاد  همت  به  اقدام  این  جنوبی«   »خراسان 
عتبات عالیات آیسک و با مشارکت 42 نفر از 
بانوان در هیئت ابوالفضلی )ع( این شهر انجام شد. 
نان های پخت شده برای ارسال به مناطق سیل 
زده سیستان و بلوچستان بسته بندی و تحویل 

ستاد عتبات سرایان شد.

 تعطیلی
 10 روزه  

CNGخضری 
و گالیه  ها 

سمن حمایت از حیوانات 
بشرویه راه اندازی می شود

پورغزنین- سمن حمایت از حقوق حیوانات 
در بشرویه راه اندازی می شود. معاون فرماندار 
بشرویه در جلسه هم اندیشی سازمان های مردم 
نهاد با موضوع طبیعت و محیط زیست شهرستان، 
گفت: بشرویه، درباره حمایت از حقوق حیوانات 
بوده است. مهندس »کیال«   رو  همواره پیش 
افزود: وجود وقفیاتی همچون زمین گربه ای به 
این شکل بوده که در صورتی که یک گربه گوشت 
را از خانه ای برمی داشت به جای تنبیه حیوان یا 
آزارش، صاحبخانه هزینه گوشت را از محل درآمد 

زمین وقفی دریافت می کرد.

خواسته 20 ساله معدن داران

برق به معادن شاهکوه می رسد
خواسته 20 ساله معدن داران برای دسترسی  برق 
به تحقق نزدیک شد. به گزارش »خراسان جنوبی« 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نهبندان با دستور 
کار تصمیم گیری درباره انتقال برق به معادن 
شاهکوه و بقیه معادن این شهرستان تشکیل شد. 
در این جلسه طرح مطالعاتی انتقال برق که توسط 
شرکت مشاور تهیه شده بود ارائه و آمادگی دولت 
و ایمیدرو برای انتقال برق به معادن با تامین 90 
درصد هزینه ها به معدن داران اعالم شد که با 
اجرایی شدن این پروژه خواسته 20 ساله معدن 

داران تحقق می یابد.

تکمیل 85 خانه محرومان بشرویه 

مسکن  واحد   85 ساخت  عملیات  پورغزنین- 
محرومان بشرویه در بخش های ارسک و مرکزی به 
پایان رسید. فرماندار در جلسه مسکن محرومان و 
بازسازی مسکن مناطق سیل زده این شهرستان، 
گفت: فونداسیون 250 واحد مسکن محرومان 
بشرویه نیز اجرا شد. »شفیعی« با بیان این که مسکن 
مناطق سیل زده دهه فجر به بهره برداری می رسد، 
افزود: کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز ساخت 110 
مسکن محرومان را عهده دار است که احداث 82 
واحد آغاز شده است. او بر تامین زیرساخت های آب، 
برق، گاز و مخابرات در نقاطی که واحدهای مسکن 
محرومان احداث شده است تاکید کرد. »حسنی«  
مسئول مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نیز 
با بیان این که در ساخت مسکن محرومان، موضوع 
کیفی سازی دنبال می شود و با کمبود نیروی انسانی 
مواجه هستیم، افزود: 96 نفر از افراد دارای مهارت در 
حوزه ساختمان سازی برای اجرای مسکن محرومان  

معرفی شده اند.
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رئیس گروه ورزش 
همگانی و روستایی 

اداره کل ورزش 
و جوانان: در این 
مسابقات، آقایان 

در 8 و بانوان در 7 
رشته شرکت کردند 

که دهه اول بهمن 
به پایان می رسد 
و اختتامیه آن در 

دهه فجر با تجلیل 
از مدال آوران 

خواهد بود

زهرا قربانی - تنور رقابت های ورزشی دستگاه های 
اجرایی چند هفته ای است داغ شده و هر چند در برخی 
مسابقات به اتمام رسیده است اما در بخش هایی هنوز ادامه 
دارد و قرار است تیم های منتخب به رقابت های کشوری 
که دهه دوم بهمن برگزار می شود اعزام شوند. بر اساس 
گفته برخی شرکت کنندگان، اگر چه چنین برنامه های 
کوتاه مدت تا حدی می تواند از فقر حرکتی در قشر کارمند 
بکاهد اما تداوم آن در طول سال، مفید خواهد بود. داوطلب 
داور مسابقات فوتسال با اشاره به سطح باالی رقابت ها 
می گوید: اگر مسابقات شهرستانی هم برگزار می شد در 
افزایش کیفی تاثیر به سزایی داشت. یک فوتسالیست 
هم با رضایت از برگزاری رقابت ها می گوید که برگزاری 
این رقابت ها در افزایش نشاط ، شادابی و تخلیه انرژی 
کارمندانی که مجبور هستند ساعت ها پشت میز بنشینند 
تاثیر مثبت دارد و برگزاری آن سبب شده است افراد زیادی 

به فکر ادامه فعالیت در یک رشته ورزشی بیفتند.

یک اشتباه
یکی از مربیان فوتسال این دوره از رقابت ها می گوید: 
مسابقات ورزشی کارمندان کشور هر سال بهمن برگزار می 
شود و نباید در بازه زمانی کوتاه یک ماه مانده به این رقابت 
ها برنامه ریزی برگزاری رقابت های استانی انجام شود 
بلکه باید از چند ماه قبل شروع شود تا هم تیم ها با آمادگی 
بیشتر در مسابقات شرکت کنند و هم پرداختن کارمندان 
به فعالیت های ورزشی معطوف به یک ماه نباشد. به گفته 
»علیزاده« همچنین می توان با برنامه ریزی بهتر این رقابت 
ها را با صورت لیگ برگزار کرد. کارمند والیبالیستی نیز 
با اشاره به تاثیر این رقابت ها در تحرک کارمندان از بی 
نظمی در روند برگزاری برخی رقابت ها گالیه می کند و می 
گوید: سطح رقابت ها در مقایسه با سال های گذشته تغییر 
چندانی ندارد، از سویی ظرفیت خراسان جنوبی ظرفیت در 
داوری و مربیگری باالست اما همیشه افراد خاصی در این 
جایگاه حضور دارند. »عرب زاده« از مربیان والیبال هم می 
گوید: جا داشت رقابت ها در دو سطح قوی و ضعیف برگزار 
می شد که تیم های ضعیف مایوس نمی شدند و انگیزه 

کافی برای حضور در رقابت های بعدی داشتند.

سطح پایین رقابت ها
بازیکن مربی تیم والیبال آموزش و پرورش بانوان با گالیه 
از سطح پایین رقابت ها می گوید: ادارات باید برای حضور 

برنامه ریزی بهتری داشته باشند و تیم ها با تمرین متناوب 
ساالنه با آمادگی بیشتری در رقابت ها حاضر شوند. به 
گفته »حسینی« بیشتر بانوان کارمند برای سالمتی و 
فعالیت های ورزشی خود وقت کافی نمی گذارند که 
برگزاری این رقابت ها می تواند شروع خوبی برای حضور 
آن ها در میدان های ورزشی باشد و امیدواریم با اعمال 
سیاست های تشویقی ادارات شرایط برای تحرک بیشتر 
کارمندان فراهم شود. بانوی شرکت کننده در رقابت 
های دارت نیز با اشاره به این که برای حضور در مسابقات 
یک هفته تمرین کرده و در این مدت نشاط خاصی بین 
همکاران به وجود آمده است می گوید: استعدادیابی، 
افزایش بازدهی کاری، تعامل بیشتر بین ادارات، آشنایی 
کارمندان با یکدیگر و ... از دیگر مزایای برگزاری چنین 
رقابت هایی است. »ساالری« با اشاره به استقبال بانوان 
از رقابت های دارت تاکید می کند: باید نگاه مسئوالن به 

ورزش کارمندی تغییر کند.

ورودی رایگان 
یکی از شرکت کنندگان رقابت های تنیس روی میز با اشاره 
به این که امسال تیم  ها برای ورودی رقابت ها هزینه ای 
پرداخت نکردند می گوید: این امتیاز، سبب شد مسابقات 
با استقبال خوبی مواجه شود. به گفته »حسینی« همچنین 
بیشتر تیم های شرکت کننده با آمادگی کامل و با بهره 
گیری از مربی های مطرح استان در رقابت ها حاضر شدند 
که در افزایش کیفیت بازی ها تاثیر زیادی داشت. او به 
مسئوالن ورزش و جوانان، پیشنهاد می کند با توجه به این 
که بیشتر ادارات برای اعزام تیم های منتخب مشکل مالی 
دارند تیم ها مورد حمایت قرار گیرند تا انگیزه ها از بین نرود.

نهادینه کردن فرهنگ ورزش
»علیزاده« یکی از شرکت کنندگان رقابت های آمادگی 
جسمانی هم با رضایت از نحوه برگزاری مسابقات می 
گوید: نباید هدف از برگزاری فقط کسب مقام باشد بلکه 
باید با کارشناسی بهتر به دنبال فرهنگ سازی ورزش میان 

کارمندان باشیم. »اکبری« از کارمندانی که در رشته های 
طناب کشی و والیبال شرکت کرده است می افزاید: نیاز 
است این رقابت ها در مناسبت های مختلف و هر سال 
دست کم سه بار برگزار شود. بانوی شرکت کننده در 
رقابت های تنیس روی میزهم با اشاره به تاثیر این رقابت 
ها در شادابی کارمندان از حمایت نکردن برخی ادارات 
از تیم های شرکت کننده گالیه می کند و می گوید: برای 
حضور در این رقابت ها 12 تیم اعالم آمادگی کرده بودند 
که هشت  تیم حاضر شدند و بقیه هم به دلیل برگزاری 
جلسه و ماموریت و ... حاضر نشدند. »انصاری« با گالیه 
از این که بیشتر تیم های شرکت کننده حتی برای تهیه 
لباس یک دست ،حمایت نشده بودند ادامه می دهد: 
برخی تیم ها بدون آمادگی قبلی و حتی تمرین در رقابت 

ها شرکت کردند.

حضور 133 تیم
رئیس گروه ورزش همگانی و روستایی اداره کل ورزش 
و جوانان با اشاره به حضور 133 تیم و هزار و 93 نفر در 
این رقابت ها می گوید: در این مسابقات، آقایان در هشت 
و بانوان در هفت رشته شرکت کردند که دهه اول بهمن به 
پایان می رسد و اختتامیه آن در دهه فجر با تجلیل از مدال 
آوران خواهد بود. »غالمی« در پاسخ به گالیه هایی درباره 
بازه زمانی اندک برای این رقابت ها می افزاید: مسابقات 
باید بر اساس آیین نامه وزارت ورزش و جوانان برگزار شود 
که آیین نامه آن آبان ابالغ و بعد از طی مراحل اجرایی، دی 
هم رقابت ها برگزار شد. او حمایت این اداره کل از تیم های 
منتخب را غیر قانونی می داند و می افزاید: فقط منتخبان 
آمادگی جسمانی و شنا با حمایت هیئت ها به رقابت های 
کشوری اعزام خواهند شد. او برگزاری رقابت ها در بازه 
زمانی طوالنی تر را از برنامه های افزایش کیفی مسابقات 
در سال آینده اعالم می کند و برگزاری رقابت های ورزش 
خانواده های کارکنان و تعمیم این رقابت ها در شهرستان 

ها را هم در این فهرست قرار می دهد.

پهلوان استان در گود بین المللی 

زهرایی – »هادی قدیمی« پهلوان استان روز گذشته در مسابقات جهانی 
کشتی پهلوانی به رقابت با حریفان پرداخت. »قمری« رئیس هیئت زورخانه ای 
و پهلوانی استان به خبرنگار ما گفت: در سومین دوره رقابت های جهانی ورزش 
های زورخانه ای و کشتی پهلوانی به همراه تیم های عراق، افغانستان، اوگاندا و 
اندونزی که دوره آموزشی را هفته گذشته در بیرجند گذراندند چهار نفر از مربی 
های استان اعزام شدند و تیم عراق با مربیگری علی قمری در رقابت های تیمی 

زورخانه ای نایب قهرمان شد.

مسئول نمایندگی وزارت امورخارجه استان خبر داد:

پیگیری  برای رقابت های بین المللی اسکواش
حسین قربانی – نمایندگی وزارت امور خارجه در استان با 140 نمایندگی 
سیاسی ایران برای میزبانی بین المللی»بیرجند جونیور« اسکواش مکاتبه کرد. 
»محمد عرفانی« مسئول نمایندگی وزارت امورخارجه استان با اشاره به این که 
این نمایندگی از هر گونه همکاری در بر پایی این مسابقات دریغ نمی کند به 
»خراسان جنوبی« گفت: اسکواش بازانی که بخواهند در این رقابت ها شرکت 
کنند هزینه های حضور آن ها پرداخت می شود. به گفته وی، دعوت نامه نیز 
برای آن ها ارسال خواهد شد تا امکان حضورشان در این رقابت ها که از 12 تا 

15 اسفند برگزار می شود ،فراهم شود.

 کوتاه از ورزش 

3 بهمن؛ داوری کاراته 
دوره استاژ داوری کاتا و کومیته کاراته کنترلی 
ویژه بانوان با تدریس زیرک از مدرسان فدراسیون 
بیرجند  کاراته  خانه  در  بهمن  سوم  شنبه  پنج 

برگزار می شود.

قهرمان دارترها 

رقابت های دارت آقایان دستگاه های اجرایی 
استان با قهرمانی تیم آموزش و پرورش به پایان 
رسید و »اداره کل اقتصاد و دارایی« در جایگاه 

دوم قرار گرفت.

دعوت از »زغال سنگ«
تیم ملی جوانان هندبال کشور از تیم هندبال 
دیدار  یک  برگزاری  برای  طبس  سنگ  زغال 

دوستانه در شاهرود دعوت کرد.

داوری درجه 3 هندبال 
دوره داوری درجه 3 هندبال بانوان دوم تا ششم 

بهمن در بیرجند برگزار می شود.

قهرمان بلند قامتان 
بخش  در  استان  کارمندان  والیبال  مسابقات 
آقایان با قهرمانی »شهرداری بیرجند« به پایان 
رسید و تیم های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

و استانداری در جایگاه های بعدی ایستادند.

28 گل در رقابت فوتبالیست ها 

هفته هشتم مسابقات فوتبال نونهاالن شهرستان 
بیرجند )جام 40 سالگی بسیج( در رده های 
سنی زیر 10 سال، زیر 11 سال و زیر 13 سال با 

ثبت 28 گل پایان یافت.

رقابت 60 شناگر
رقابت های شنای کارکنان دستگاه های اجرایی 
با حضور 60 شناگر در شش رده سنی در دو ماده 
آزاد و قورباغه در استخر دانشگاه بیرجند برگزار 
شد که نفرات برتر هر ماده به مسابقات کشوری 

اعزام خواهند شد. 

استعدادیابی فوتسال در قاین
طرح استعدادیابی رشته فوتسال ویژه جوانان با 
شرکت 45 فوتسالیست مستعد از دو شهرستان 
قاینات و زیرکوه اجرا شد و 12 نفر برای اعزام به 

مسابقات استانی انتخاب شدند.

روی خط ورزش 

پایان هفته ؛ دوره ارتقای داوری فوتبال 

زهرایـی - دوره ارتقـای داوری درجـه 3 بـه 2 فوتبـال از دوم تـا چهـارم بهمـن 
به میزبانـی هیئـت فوتبـال بیرجند برگـزار می  شـود. »حسـینی« رئیـس کمیته 
داوران هیئت فوتبـال بیرجند به خبرنگار مـا گفت: این دوره با حضـور 25 داور 
آقـا و خانـم از شهرسـتان هـای بیرجنـد، فـردوس، بشـرویه، گنابـاد و مشـهد و با 

تدریـس محسـن فریمانـی از مدرسـان فدراسـیون برگـزار خواهد شـد.

»04« میزبان نوشهر
تیم مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( در هفته ششم مرحله دوم لیگ دسته 3 
کشور، میزبان تیم شهرداری نوشهر است. به گزارش »خراسان جنوبی« تیم 04 
در هفته پنجم این رقابت ها میزبان »ستاره سرخ کاشان« بود و توانست با نتیجه 

2 بر یک به پیروزی برسد و با کسب هفت امتیاز به رده چهارم گروه صعود کند.

رقابت های شطرنج برگزار می شود
حسین قربانی – مسابقات استاندارد شطرنج قهرمانی استان در دو بخش 
بانوان و آقایان 10 تا 25 بهمن برگزار می شود. »میزانی« دبیر هیئت شطرنج 
استان به خبرنگار ما گفت: این رقابت ها در رده های سنی مختلف زیر شش 
سال تا زیر 20 سال در دو بخش بانوان و آقایان در قالب پنج یا شش دور به روش 

سوئیسی برگزار خواهد شد.

تیم ها  به رقابت های  کشوری می اندیشند

 مسابقات کارمندان 
شور،رفاقت ، هیجان
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