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 در دیدار رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان  

با نماینده ولی فقیه مطرح شد:

نقد مزایده های بنیاد

سه شنبه | 2۹  بهمن ۱۳۹۸ | 2۳  جمادی الثانی ۱44۱ | ۱۸ ژانویه 2020 | سال پانزدهم | شماره ۳2۱۵ | 4 صفحه | قیمت600 تومان

 جلسات داغ
 پرسش و پاسخ

تلنگر قیمت برخی کاالها در بازار داغ شایعات

4 قلم کاالی اساسی 
در راه استان

استاندار: نامزدها برای کشور هزینه ایجاد نکنند
نامزدها با پرهیز از وعده های فراقانونی برای کشور، هزینه ایجاد نکنند. استاندار در نشست عوامل 
اجرایی و نظارتی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: به فرموده ایشان، کسانی که به ایران و امنیت آن عالقه 
مند هستند باید در انتخابات شرکت کنند، بنابراین شرایط حضور حداکثری مردم را باید فراهم کنیم. 
»محمد صادق معتمدیان« در قسمت دیگری از سخنانش به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد با پرهیز از 
وعده های فراقانونی برای کشور، هزینه ایجاد نکنند. وی افزود: در عین حال که باید هر لحظه مراقب 
اجرای درست قانون باشیم، نباید با بسته عمل کردن و رفتارهای سلیقه ای، مانع مشارکت حداکثری 
مردم شویم، زیرا هر چه فضا رقابتی تر باشد انتخابات نیز پرشورتر خواهد بود. به گفته وی با وجود چالش 
های امنیتی که در افغانستان شاهد هستیم با اشراف امنیتی و اطالعاتی، برای امنیت برگزاری انتخابات 

مشکلی نخواهیم داشت اما توصیه همواره بر رصد و پایش به موقع فضای امنیتی بوده است.
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اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.
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مسـئوالن شـرکت برق به فکـر خیابان سـلمان  ●
مهرشـهر بیرجنـد هـم باشـند. خیابـان اصلـی در 
یـک طـرف روشـنایی دارد و سـمت دیگـر تاریـک 

اسـت به شـکلی کـه ایمنی مناسـب نـدارد.
 خیابان نرجـس یک فرعـی هفت، سـطل زباله  ●

نـدارد البتـه قبـا در نبـش کوچـه جانمایی شـده 
بـود کـه دیگـر اثـری از آن نیسـت و اهالـی بـرای 
تخلیـه زبالـه هـا در جـای مناسـب سـرگردانند. 
شـهرداری بیرجنـد بـرای جلوگیـری از پخـش 
شـدن زبالـه هـا در محیـط ایـن کوچـه  فکـری 

. بکنـد
 روستای ماهوسـک القورات در بخش مرکزی  ●

۵۰ امتیـاز تلفـن خانگـی بـه صـورت  بیرجنـد 
دکـت )بـی سـیم( دارد کـه 1۰ سـال پیش بـر اثر 
رعـد و برق آسـیب دیـد و حاال در هـر باد و بـاران و 
حتـی ابـری شـدن هوا بـه طـور کلـی بـرای مدتی  
مختـل و در مواقعـی برقـراری ارتبـاط هـم پـس 
از حداکثـر پنـج دقیقـه مکالمـه  قطـع مـی شـود. 
ایـن مشـکات اردیبهشـت 97 بـه اداره فنـاوری 
اطاعـات بیرجنـد اعـام شـد و در ایـن مـدت 
مسـئوالن بـرای رفـع مشـکل قـول مـی دادنـد 
ولـی تغییـری در شـرایط بـه وجـود نیامده اسـت. 

 1۰ سـال از احـداث خیابـان امـام علـی )ع(  ●
مهرشـهر مـی گـذرد و بـا وجـود دریافـت هزینـه 
هـای آمـاده سـازی و آسـفالت، اقدامـی از طرف 
شـهرداری بیرجنـد انجـام نشـده اسـت. آیـا ایـن 
جـا جزئیـی از شـهر نیسـت کـه بیشـتر خدمـات 
شـهری شـهرداری بـه خیابـان هـای جنـوب آن 

معطـوف اسـت؟
 روسـتای رهنیـچ در مسـیر جـاده گازار شـبکه  ●

گاز و آب ندارد در حالی کـه خط لوله گاز و آب از 
پنـج کیلومتـری آن عبور کرده اسـت.

بـه  ● نیـاز  خوسـف،  امکانـات  بـی  درمانـگاه   
دارد. بیشـتر  توجـه  و  رسـیدگی 

 ایام نوروز و مسـافرت نزدیک است اما ورودی  ●
مرکـز اسـتان از سـمت شـمال شـهر در قسـمت 
پلیـس راه تـا ابتـدای خیابـان ولیعصر)عـج( مهر 
شـهر، زیبایی و طراوتـی ندارد. شـهرداری پیش 
از سـال نـو حداقل یـک برنامـه موقت زیباسـازی 

در ایـن نقطـه اجـرا کند.  
 از انتهـای خیابـان کارگـران به سـمت خیابان  ●

نرجـس بیرجنـد، سـطل زباله کـم اسـت و برخی 
زبالـه هـای خـود را در حاشـیه خیابـان و محـل 

پیـاده روی رهـا مـی کننـد.

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

انحالل حوزه نظام وظیفه ایجاد زحمت نموده است

در   1337 شهریور  هفتم  تاریخ  به   2647 شماره  در  خراسان  روزنامه 
از موقعیکه حوزه 11۰ نظام وظیفه  آورده است:  مطلبی در صفحه چهار 
طبس منحل و جزو حوزه فردوس گردیده برای مراجعین اسباب زحمت 
فراهم شده زیرا برای انجام کارها ناچارند بفردوس عزیمت نمایند با اینکه 
از فروردین ماه تابحال چندین دفعه رئیس و مامورین حوزه نظام وظیفه برای 

رسیدگی بوضع مشمولین و اعزام سرباز بطبس آمده اند.

فرماندار بیرجند اعالم کرد:

15 تذکر به ستادهای انتخاباتی

انصاری – ستادهای تبلیغاتی نامزدهای مجلس در حوزه انتخابیه بیرجند، 
درمیان و خوسف 12 تذکر از فرمانداری و سه تذکر تبلیغاتی از هیئت نظارت 
دریافت کردند. رئیس ستاد انتخابات بیرجند روز گذشته در نشست با اصحاب 
رسانه، گفت: از ابتدای شروع تبلیغات نامزدهای ورود به مجلس در حوزه انتخابیه 
بیرجند، درمیان و خوسف، 12 مورد تخلف تبلیغات غیر مجاز گزارش شد که 
شامل دایر کردن ستاد بدون اعام به فرمانداری یا تبلیغات خارج از اندازه مقرر بود 
و به متخلفان تذکر داده شد. »ناصری« با بیان این که در اماکنی مانند دانشگاه ها، 
مراکز علمی و نهادهایی که از بودجه عمومی به هر نحو استفاده می کنند، نباید 
مناظره با حضور نامزدها برگزار شود، افزود: هفت نفر از نامزدهای این حوزه 
انتخابیه شماره حساب و نماینده مالی خود را اعام نکردند که تذکر گرفتند. 
فرماندار بیرجند با اشاره به این که 238 شعبه اخذ رای برای حوزه انتخابیه 
بیرجند، درمیان و خوسف پیش  بینی شده است، گفت: 1۵3 شعبه در بیرجند 
شامل 96 شعبه شهری و ۵7 شعبه روستایی فعال خواهد بود که از این تعداد 1۰ 
شعبه سیار شهری و 39 شعبه سیار روستایی است. به گفته وی، برای خوسف 
هم 43 شعبه شهری و روستایی پیش  بینی شده که از این تعداد 6 شعبه شهری و 
37 شعبه روستایی است و در شهرستان درمیان از 42 شعبه پیش  بینی شده 11 

شعبه، شهری است. 

اکبری - چهار قلم کاالی اساسی با نرخ تنظیم بازار در 
حالی در دست تهیه و ارسال به استان است که قیمت 
برخی از این اجناس در بازار رو به افزایش گذاشته و 
نگرانی هایی برای تهیه آن به ویژه خریدهای ایام نوروز  
ایجاد کرده است. البته زمزمه افزایش قیمت برخی 
اجناس و گذری در بازار و شواهد موجود، حکایت از رشد 
قیمت ها در برخی کاالهای ضروری دارد.. به گزارش 
خبرنگار ما،  طی روزهای گذشته برخی کاالهای ضروری 
از جمله حبوبات افزایش قیمت داشته است که البته بازار 
داغ شایعات و توجه مردم به بعضی از خریدهای ایام نوروز 
بر این فضا دامن زده است. فروشنده ای قیمت روغن و قند 
پنج کیلو گرمی را به ترتیب 44 و 3۵ هزار تومان اعام کرد 
و با اشاره به این که کاالهای یاد شده طی روزهای گذشته 
افزایش قیمت سه تا چهار هزار تومانی داشته است، گفت: 
عده ای برای بازار گرمی و بر هم زدن نظم بازار، شروع به 
شایعه پراکنی کرده اند. به گفته وی، بهانه افزایش قیمت 
این دو کاال هم مانند چای، تخصیص نیافتن ارز دولتی 
است. فروشنده دیگری با بیان این که طی روزهای 
گذشته برخی کاالها مانند شکر، روغن و قند افزایش 
قیمت داشته است، نرخ هر کیسه برنج 1۰ کیلو گرمی 
هندی و پاکستانی را به  ترتیب ۵۵ و 7۰ تا 8۰ هزار تومان 

اعام کرد و افزود: قیمت هر پنچ کیلو گرمی روغن و قند 
44 و 34 هزار تومان است و رب نیم کیلو گرمی از هشت 
تا 12 هزار تومان و روغن مایع سه لیتری 22 تا 2۵ هزار 
تومان عرضه می شود. عرضه کننده دیگری، هم که در 
کار فروش حبوبات است از افزایش قیمت برخی حبوبات 
گفت. وی نرخ هر کیلو گرم عدس ریز و درشت را به ترتیب 
1۵ هزار تومان و 9 هزار و ۵۰۰ تا 11 هزار تومان اعام 
کرد و افزود: هر کیلو گرم نخود، لوبیا قرمز و لپه به قیمت 
1۰، 1۵ و  17 تا 19 هزار تومان عرضه می شود. قیمت 
 هر کیلو شکر نیز چهار و 3۰۰ تا چهار و 6۰۰ تومان است. 

افزایش 30 درصدی قیمت حبوبات
رئیس اتحادیه خوار بار بیرجند نیز با اشاره به افزایش 3۰ 
درصدی قیمت حبوبات طی 1۵ روز گذشته و افزایش 
جزئیی نرخ قند و شکر، قیمت هر کیلو گرم نخود، عدس و 
لوبیا قرمز، برای مصرف کننده را 9 هزار و ۵۰۰، 11 و 14 
هزار تومان اعام کرد و گفت: نرخ شکر برای هر کیلو چهار 
هزار و 7۰۰ تومان بود و طی روزهای اخیر افزایش قیمت و 
کمبود نیز داشته است. به گفته »شریف« قرار بر اختصاص 
سهمیه ۵۰ تنی شکر بسته بندی به استان است و 3۰ واحد 
این شکرهای تنظیم بازار را عرضه خواهند کرد. وی با اشاره 

به قیمت 34 هزار تومانی هر بسته پنج کیلو گرمی قند، از 
افزایش قیمت آن طی روزهای گذشته خبر داد و افزود: 
قند تنظیم بازار به نرخ 3۰ هزار تومان در حال توزیع است. 
او گرانی روغن را شایعه دانست و گفت: چنین افزایش 

قیمتی صحت ندارد. 

طرح نظارت بازار از اسفند
رئیس ستاد تنظیم بازار استان هم از اجرای طرح نظارت 
بر بازار شب عید از ابتدای اسفند برای جلوگیری از 
افزایش قیمت ها، کم فروشی و گران فروشی خبر داد. 
»تهوری« با اشاره به این که اقام اساسی بازار شب عید 
در حال تهیه است از اختصاص 2۵۰ تن برنج تنظیم 
بازار هندی به قیمت هر کیسه 1۰ کیلو گرمی 6۵ هزار 
تومان، 2۵۰ تن روغن به نرخ مصوب گذشته، سه هزار 
تن شکر به نرخ هر کیلو گرم چهار هزار و 7۰۰ تومان و 
8۰ تن گوشت قرمز با کاهش قیمت قابل توجه به استان 
خبر داد و گفت: این میزان سهمیه تهیه شده به تدریج به 
بازار عرضه می شود. به گفته وی، نظارت بر قیمت آجیل 
و دیگر اقام بر اساس نرخ مندرج و فاکتور خرید انجام 
می شود و اگر صاحبان اصناف فاکتور خرید و درج قیمت 

کاال نداشته باشند متخلف شناخته می شوند.

تلنگر قیمت برخی کاالها در بازار داغ شایعات

4 قلم کاالی اساسی در راه استان

 در دیدار رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان  با نماینده ولی فقیه مطرح شد:

نقد مزایده های بنیاد
انصاری- وقتی بنیاد مستضعفان، قطعاتی را به فروش و مزایده 
می گذارد، خریدارها مشخص و دارای اماک و زمین هستند که 
به صورت حرفه ای و فنی برای گران تر شدن باقی زمین هایشان 
در استان و شهرستان، روی آن نرخ می گذارند و این موضوع، 
گرانی به بار می آورد این نقد همواره بوده و هست البته این که چه 
قدر درست است اطاعی نداریم. نماینده ولی فقیه در استان در 
دیدار رئیس سازمان اموال و اماک بنیاد مستضعفان کشور با بیان 
این که بارها به بنیادهای مستضعفان، برکت، کمیته امداد و دیگر 
نهادها یادآور شده ایم که افراد، اشخاص، خانواده ها و محرومان 
چهار شهرستان مرزی را مد نظر قرار دهند گفت: موضوعی که 
درآمدهای بنیاد مستضعفان در این استان نباید از منطقه خارج 
شود بسیار درست است. حجت االسام والمسلمین »عبادی« 
با تاکید بر این که برنامه ها باید برای همه مستضعفان استان که 
مشکل کار، شغل، معیشت و ... دارند عادالنه و یکسان باشد، 
افزود: چهار شهرستان مرزی، استحقاق ویژه دارند، بنابراین باید 
توجه داشت که مستضعفان آن جا با مستضعفان دیگر شهرستان 
ها تفاوتی ندارند. امام جمعه بیرجند در ادامه سخنانش اظهار 
کرد که در برخی از مراجعات به صورت مکتوب اعام شده است 

که رمز این گرانی را بی تفاوتی عده ای که باید بر قیمت ها نظارت 
کنند مطرح کرده اند و بدتر از آن قیمت های زمین است که معموال 
مشخص نیست بنگاه ها دست چه کسانی است و به چه دلیل 
قیمت ها را باال می برند و کسی نیست که از آن ها بپرسد. وی، این 
موارد را محصول ولنگاری ها دانست و گفت: در مزایده ها بیشتر 
به جای افراد دارای شرایط، زمین داران و ملک داران شرکت می 

کنند و این نقد همواره مطرح بوده است.

منابع استان در خارج هزینه نمی شود
رئیس سازمان اموال و اماک بنیاد مستضعفان هم با تاکید بر این 
که بنیاد، بنا ندارد درهمی از منابع درآمدی استان را در دیگر نقاط 
کشور هزینه کند بلکه باید از درآمد شهرهای بزرگ در مناطقی 
مانند خراسان جنوبی هزینه شود، گفت: شهرستان  هایی که در 
این ماموریت بنیاد مستضعفان تعریف نشده است مورد توجه قرار 
می گیرد. سید »صولت مرتضوی« با اشاره به این که مهندس فتاح 
برای تصمیم گیری به نفع مردم به خراسان جنوبی سفر کرد، 
افزود: بخش قهستان و بخش مرکزی شهرستان درمیان، عقب 

ماندگی های جدی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

جشنواره ققنوس در هفته جوان
حسین قربانی – جشنواره ققنوس با شعار درخشش ستاره ها همزمان با هفته 
جوان در استان برگزار می شود. مدیر کل ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران، 
گفت: با هدف معرفی توانمندی و ظرفیت های جوانان و با توجه به اطاع رسانی 
در فضای مجازی، 9۰ فرد و 26 هیئت ورزشی برای حضور در هشت بخش این 
جشنواره ثبت نام کرده اند. به گفته »عزیزی« مرحله نظرسنجی این جشنواره از 
اول تا 2۰ اسفند برگزار و 13۰ فرد یا گروه نامزد شرکت در جشنواره توسط مردم 
انتخاب می شوند و2۰ اسفند هم پنج نفر اول هر بخش وارد مرحله دوم خواهند شد 
که در مرحله نهایی از 2۵ اسفند تا 1۵ فروردین، دو نفر برتر هر بخش انتخاب و در 
هفته جوان تجلیل می شوند. وی، ادامه داد: در بخش انفرادی جشنواره مجریان 
صحنه، خوانندگان و نوازندگان، ورزشکاران، گویندگان و طنزپردازان و در بخش 

گروهی موسسات فرهنگی، هنری و اجتماعی و هیئت های ورزشی حضور دارند.
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استاندار: عواید امالک 
بنیاد در استان هزینه شود

عوایـد حاصـل از اماک بنیـاد مسـتضعفان در 
اسـتان هزینه شـود .اسـتاندار در دیدار رئیس 
سـازمان امـوال و امـاک بنیـاد مسـتضعفان، 
خواسـتار توجه ویژه و کمک بنیاد مستضعفان 
بـه توسـعه و محرومیت زدایی در اسـتان شـد و 
گفـت: مطالبـه اصلـی ایـن اسـت کـه بـا وجـود 
امـاک گسـترده بنیـاد در خراسـان جنوبـی، 
عایـدات حاصـل از فـروش آن در بخـش هـای 
منطقـه  المنفعـه  عـام  و  رفاهـی  آموزشـی، 
سـازمان  رئیـس  .»مرتضـوی«  شـود  هزینـه 
بـا  نیـز  مسـتضعفان  بنیـاد  امـاک  و  امـوال 
تاکید بـر ایـن کـه درآمدهـای حاصـل از اموال 
بنیـاد از اسـتان خـارج نخواهـد شـد، اظهـار 
کـرد: پیـروی دیـدار قبلـی و قـول مهنـدس 
فتـاح ایـن سـفر انجـام شـد تـا بـا بررسـی الزم و 
 اتخـاذ تصمیم مشـترک بـرای امـاک بنیاد در
 شهرسـتان هـای اسـتان، بـرای خدمـت بـه 

مـردم گامـی مفیـد برداشـته شـود.



اکبری- امسال هزار و 300 میلیارد ریال برای راه اندازی 
واحدهای صنعتی در طبس سرمایه گذاری شد که نشان 
دهنده قابلیت های باالی سرمایه گذاری شهرستان است 
اما موتور توسعه شهرک صنعتی و دو ناحیه صنعتی فعال در 
پهناورترین شهرستان خاورمیانه و قطب زغال سنگ کشور 
نیاز به روغن کاری دارد چرا که زیرساخت های این قطب 
پر جاذبه برای سرمایه گذاری، پاسخ گوی نیازها نیست. 
هر چند آب و گاز مورد نیاز شهرک صنعتی 40 هکتاری 
طبس تامین است اما کمبود آب شرب برای افراد مشغول 
در این شهرک، تامین نبودن زیرساخت برق، مسیر خاکی 
و حادثه خیز منتهی به شهرک، کمبود تجهیزات ایمنی 
و ... از جمله مشکالتی است که فعاالن حوزه صنعت 

شهرستان با آن دست و پنجه نرم می کنند.

25 واحد صنعتی فعال
به گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طبس 
25 واحد تولیدی در شهرک صنعتی این شهرستان با 
اشتغال مستقیم 400 نفر فعالیت می کند که می توان 
از کارخانه های تولید ظروف چینی، تولید پودر بنتونیت و 
میکرونیزه معدنی، واحدهای تولید آب مقطر، اسید شارژ 
باتری و سبزی خشک کنی به عنوان واحدهای صنعتی 
فعال و مهم نام برد. »زارع نیا« اولویت اول شهرستان 
را با توجه به قابلیت های حوزه معدن، توسعه صنایع 
معدنی می داند و از طرح ها و پروژه هایی خبر می دهد 

که با راه اندازی آن برای دست کم 150 نفر، اشتغال 
ایجاد می شود.

پیشرفت 50 درصدی نساجی طبس
 وی می گوید: کارخانه نساجی، یکی از پروژه های مهم 
است که 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تصمیم 
گیری ایدرو برای سرمایه گذاری مناسب در این طرح و 
تهیه ماشین آالت، شاهد راه اندازی زودتر پروژه و ایجاد 
اشتغال مناسب خواهیم بود. او از صدور مجوز برای 
تاسیس 17 واحد صنعتی در شهرک صنعتی و رشد 100 
درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می 
دهد و می افزاید: امسال میزان توجه به سرمایه گذاری 
نشان دهنده جذابیت و قابلیت هاست و باید زیرساخت 

ها و شرایط مورد نیاز شهرک های صنعتی تامین شود.

تنگناهای شهرک صنعتی 
 زارع نیا با اشاره به شروع سرمایه گذاری هزار و 300 
میلیارد ریالی در سال 99 و پیش بینی اشتغال برای 
300 نفر در شهرک، تامین نشدن اعتبار مورد نیاز برای 
زیرساخت برق و احداث پست 132 کیلو ولت شهرک 
صنعتی، کمبود آب شرب، ضعف زیرساخت مخابراتی 
و تلفن ثابت و دو بانده نشدن مسیر منتهی به شهرک و 
خاکی و حادثه خیز بودن آن را از جمله مشکالت شهرک 
مطرح می کند و می افزاید: اعتبار مورد نیاز برای تامین 
برق شهرک صنعتی طبس و احداث پست 132 کیلو 
ولت محقق نشده است و تامین آب شرب هم باید مدیریت 

و رفع مشکل شود. 

           شهرستان ها 3 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

رئیس اداره 
صمت: تامین 
نشدن اعتبار 

مورد نیاز برای 
زیرساخت برق 
و احداث پست 
132 کیلو ولت 

شهرک صنعتی، 
کمبود آب شرب، 
ضعف زیرساخت 
مخابراتی و تلفن 

ثابت و 2 بانده 
نشدن مسیر 

منتهی به شهرک ، 
خاکی و حادثه خیز 
بودن آن از جمله 
مشکالت شهرک 

است
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۴5 کیلومتر محور سربیشه - ماهیرود نیازمند تعریض است

1300 کیلومتر راه خاکی در سربیشه 
اکبری- سربیشه، 2 هزار و 841 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد 
که حدود هزار و 500 کیلومتر آسفالت و بیش از هزار و 300 کیلومتر از این راه 
ها خاکی است. رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سربیشه، با اشاره 
به ارتقای ایمنی محورهای اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان در قالب 
اجرای عملیات روکش آسفالت، خط کشی، نصب، تعمیر و نوسازی عالیم و 
اجرای روشنایی از اجرای 30 کیلومتر روکش حفاظتی راه های اصلی، فرعی و 
روستایی طی امسال خبر داد و گفت: ساالنه به طور میانگین در50 کیلومتر از 
راه های آسفالت سربیشه، آسفالت حفاظتی اجرا می شود. به گفته »سارانی« 
این شهرستان بیش از هزار و 300 کیلومتر مسیر خاکی دارد که در طرح ابرار تا 
پایان سال مالی با اعتبار بیش از دو میلیارد تومان 22.5 کیلومتر از مسیرهای 
خاکی آسفالت می شود. او با اشاره به اعتبار سه میلیارد و 720 میلیون تومانی 
استانی و منابع ملی 10 میلیارد تومانی برای نگهداری و روکش آسفالت راه های 
شهرستان برای امسال، گفت: محور ترانزیتی سربیشه - ماهیرود نه تنها برای 
سربیشه، بلکه برای استان و کشور حائز اهمیت است و نیاز به روکش و تعریض 
دارد. به گفته وی، برای این محور 135 کیلومتری از سال 95 روکش آسفالت 
حفاظتی انجام شده است اما 45 کیلومتر مسیر نیاز به تعریض دارد چرا که 

روزانه بیش از 500 کامیون در آن تردد می کند.

تا انتخابات

برنامه ریزی 55 شعبه اخذ رای در سربیشه

همه امکانات و تجهیزات در سربیشه برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در 55 شعبه اخذ رای آماده است. رئیس ستاد انتخابات سربیشه، 
اعالم کرد: شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، بسیار با 
اهمیت است و حضور حداکثری مردم شهرستان مشت محکمی بر دهان دشمنان 
نظام مقدس خواهد بود. »محمدی« با بیان این که هشت شعبه در شهر سربیشه آماده 
اخذ رای خواهد بود، افزود: 12 شعبه سیار روستایی در بخش مرکزی و یک شعبه 
سیار در شهر سربیشه و حومه فعال خواهد بود. وی با اشاره به این که برای بخش درح 
15 شعبه شامل سه شعبه در شهر درح و 11 شعبه سیار روستایی و یک سیار شهری 
برنامه ریزی شده است، اظهار کرد که در بخش مود هم 19 شعبه شامل چهار شعبه 
شهری، یک سیار شهری و 12 سیار روستایی و دو شعبه ثابت روستایی مشخص شده 
است. به گفته او نمایندگان فرماندار، بخشدار، اعضای شعب اخذ رای، بازرسان و 
رانندگان در حوزه های مربوط تعیین شده اند و کالس های توجیهی برای نمایندگان 

فرماندار، کاربران رایانه، اعضای شعب و بازرسان برگزار شده است.

انصراف نامزدها در شهرستان ها به 5 نفر رسید
دو نامزد انتخابات در حوزه های انتخابیه قاینات و زیرکوه و فردوس، طبس، سرایان 
و بشرویه انصراف دادند. »اسماعیلی« رئیس ستاد انتخابات فردوس، اعالم کرد 
که یکی از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات در این حوزه انتخابیه از ادامه رقابت 
برای ورود به مجلس کناره گیری کرد همچنین یک نفر از حوزه انتخابیه قاینات و 
زیرکوه، انصراف داد. به گزارش خبرنگار ما طی روزهای گذشته سه نامزد نیز در 

حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه کناره گیری کردند.

3 روز تا انتخاب 

 جلسات داغ 
پرسش و پاسخ 

سه روز تا رخداد سیاسی سال باقی است و در کنار تکاپوی 
دست اندرکاران برگزاری یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، نامزدها بر اساس برنامه ریزی 
های خود برای راهیابی به مجلس تالش و حامیانشان 
نیز سعی می کنند از فرصت باقی مانده بهترین بهره را 
ببرند. نکته جالب توجه این است که در هر جمع و محفلی، 
صحبت از نامزدها و شناخت آنان و برنامه هایشان است 
تا در نهایت بتوانند به بهترین فرد برای انتخاب برسند. 
اگر ستادی در مسیرشان باشد سری می زنند تا بیشتر 
با اهداف، برنامه و شخصیت آن نامزد آشنا شوند.در این 
روزها  حضور نامزدها در مجالس و محافل گرم و بازار 
پرسش و پاسخ از آنان داغ است .گزارش خبرنگار ما 
از طبس حاکی است، فضای انتخاباتی در این شهر پر 
شورتر شده است و بررسی برنامه نامزدها و رفت و آمد 
به ستادهای انتخاباتی بیش از روزهای قبل است. البته 

افرادی هنوز در انتخاب فرد مد نظر مردد و به دنبال 
شناخت بیشتر از نامزدها هستند. نامزدهای این دوره در 
حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه نیز بیشتر 
وقت خود را در روستاها، محافل سخنرانی و مجالس 
مختلف می گذرانند تا به صورت چهره به چهره، معرف 

برنامه هایشان باشند. 

به دنبال اطالع از برنامه ها
بنا بر گزارش خبرنگار ما از فردوس، تنور تبلیغات 
نامزدهای این دوره از انتخابات در این شهرستان، گرم و 
گرم تر می شود طوری که هم بر حضور مردم در ستادهای 
انتخاباتی برای شناخت نامزدها و هم پرسش و پاسخ 
از آن ها افزوده می شود. گرم تر شدن تنور تبلیغات، 
سبب شده است تا مردم برای انتخاب فرد مد نظر خود 
به پرس و جوی بیشتر و اطالع از برنامه ها بپردازند هر 
چند ممکن است انتخابشان تا زمان انتخابات به طول 
انجامد. افزون بر این، مسئوالن ستادها در زمان محدود 
باقی مانده برای ساعت های آن ها برنامه ریزی می کنند 
طوری که بیشتر نامزدها در آمد و شد به روستاها، شهرها 
و شهرستان های این حوزه انتخابیه با وجود گستردگی 
بسیار و فواصل طوالنی بین شهرهای فردوس، طبس، 

سرایان و بشرویه هستند.

تخلف های برخی نامزدها و هواداران
آن طور که خبرنگار ما از قاینات هم گزارش داد، هر چه به 
روزهای پایانی تبلیغات نزدیک می شویم تنور تبلیغات 
در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه گرم تر می شود و مردم 
در حال بررسی و نهایی کردن فرد مد نظر برای انتخاب 
هستند. همچنین، برخی از نامزدها و هواداران آنان 
در نصب پوسترهای تبلیغاتی بدون توجه به الزام های 
قانونی، سبب بر هم زدن چهره شهر شده اند. بنا بر گزارش 
خبرنگاران ما از نهبندان و سربیشه، در این حوزه انتخابیه 
نیز تبلیغات نامزدها رو به افزایش است که عده ای از مردم 
با شناخت به نامزد اصلح رسیده اند و برخی ها هنوز در 

حال تحقیق برای دستیابی به نتیجه نهایی هستند.

سرمایه گذاری 130 میلیاردی 
در قطب زغال سنگ

اول اسفند؛ گشت های 
بازرسی و نظارتی درمیان

نظارتـی  و  بازرسـی  هـای  گشـت   - انصـاری 
مشـترک ویـژه نـوروز 99  از اول اسـفند تـا 15 
انـدازی  راه  فروردیـن در شهرسـتان درمیـان 
مـی شـود. »مطلبـی پـور« معـاون برنامـه ریـزی و 
امـور عمرانـی فرمانـدار درمیان، در جلسـه سـتاد 
هماهنگـی خدمـات سـتاد نـوروزی، خواسـتار 
فعالیـت بیشـتر و اسـتفاده از ایـده هـای خالقانـه 
دربـاره خدمـات بـه مسـافران نـوروزی و معرفـی 
توانمندی هـا و جاذبه های تاریخی و گردشـگری 
درمیـان شـد. بـه گـزارش »خراسـان جنوبـی« 
درخواسـت اسـتقرار کارشناسـان بیمـه بـرای 
تاییـد خسـارت احتمالـی وارد شـده بـه خـودروی 
مسـافران، هماهنگی حضـور گروه هـای جهادی 
بـا فرمانـداری و نصـب بنـر  بـه منظـور معرفـی و 
جـذب مسـافران نـوروزی بـه شهرسـتان از دیگـر 
مـوارد مطـرح شـده در ایـن جلسـه بـود. همچنین 
نقـاط قـوت فعالیـت سـتاد خدمات سـفر در سـال 
قبـل بیـان و دربـاره رفـع نقـاط ضعـف و کمبودهـا 

تبـادل نظـر شـد.

تشییع مادر شهید اسالم خواه
روز  خواه،  اسالم  مصطفی  شهید  مادر  پیکر 
گذشته بر دستان مردم روستای ورزگ قاین 
تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده 
شد. به گزارش »خراسان جنوبی« حاجیه خانم 
ربابه برات نژاد به دلیل کهولت سن و ایست 
قلبی در بیمارستان رضوی مشهد دعوت حق 
را لبیک گفت. شهید مصطفی اسالم خواه 9 
فروردین ۶5 در فاو عراق به درجه رفیع شهادت 

نایل آمد.

صید ماهی در نهبندان آغاز شد
پرورش  استخر    ۶3 از  گرمابی  ماهیان  صید 
ماهی در نهبندان آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی 
نهبندان، گفت: با توجه به بازارپسندی ماهی 
داده  پرورش  شهرستان  در  نوع  این  کپور، 
می شود. مهندس »محمد مالکی« ادامه داد: 
مناسب،  آبی  منابع  داشتن  دلیل  به  نهبندان 
فرصت خوبی را  برای اشتغال در این حوزه دارد و 
زمینه اشتغال مستقیم پنج نفر فراهم شده است. 
او گفت: امسال 45 هزار قطعه ماهی گرمابی در 
استخر ها و منابع آبی رهاسازی شد. وی، پیش 
بینی کرد: امسال 115 تن ماهی از استخر های 
پرورش ماهی نهبندان برداشت و روانه بازار 

مصرف شود.
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              3215 شماره 

داخل گود

 مدیر ورزشگاه:
 با توجه به باال 
بودن هزینه 

نگهداری و پایین 
بودن در آمد این 
مجموعه ورزشی، 

بخش خصوصی 
رغبتی به سرمایه 

گذاری ندارد
 

زهرا قربانی  - رنگ  چمن پریده و پیست تارتان در برخی 
نقاط تخریب شده است، برخی کلمات در تابلوی ورزشگاه 
نیست و صندلی های مجموعه در این سال ها تماشاچی 
به خود ندیده است و از کیفیت آن زیر آفتاب کاسته می 
شود. به گزارش خبرنگار ما  ، برای ساخت ورزشگاه ۱۵ 
هزار نفری بیرجند که در این سال ها عنوان بزرگ ترین 
مجموعه ورزشی استان را یدک می کشد ۲۶۰ میلیارد 
تومان طی ۱۱ سال هزینه شد و در حالی که سه سال از 
بهره برداری آن می گذرد اما همچنان از عمل به بسیاری 
از وعده های مسئوالن خبری نیست و این مجموعه به دلیل 
کم توجهی به نگهداری آن با مشکالتی رو به روست اگر چه 
بارها وعده واگذاری اش به بخش خصوصی مطرح شد اما 
نتیجه ای به دنبال نداشت. بیشتر اتاق های تعبیه شده در 
فضای زیر سکوهای تماشاچیان خالی است و به تازگی 
صحبت هایی برای استقرار هیئت های ورزشی استان در 
این ورزشگاه مطرح شد که  البته به جز هیئت دو و میدانی 

و فوتبال، هیئت دیگری در این مجموعه حضور ندارد.

آبیاری نامنظم چمن
یکی از ورزشکارانی که به گفته خود، هفته ای دو جلسه 
برای تمرین از این فضا استفاده می کند می گوید: آبیاری 
چمن به صورت منظم انجام نمی شود و ادامه این روند به 
خشک شدن آن ختم خواهد شد. به گفته یکی از مربیان 
نیز بر امنیت این مجموعه نظارت چندانی وجود ندارد 
طوری که بارها شاهد مشکالتی بوده ایم. یکی از دونده 
ها هم که از وضعیت پیست ناراضی است، می گوید: 
به دلیل کمبود نظارت هایی که در زمان ساخت وجود 
داشت الیه رویی پیست تارتان در برخی نقاط از زمین 
جدا شده و قسمتی از زمین پیست هم باال آمده است. 
»بهرامیان« با اشاره به دور بودن مسیر ورزشگاه ادامه 

می دهد: اگر مشکل رفت و آمد به این مجموعه رفع شود 
به طور حتم ورزشکاران بیشتری از این مجموعه بزرگ 
استفاده خواهند کرد. او همچنین پرسه سگ های 
ولگرد و ایجاد رعب و وحشت در محدوده این ورزشگاه 

را یادآور می شود.

یک پیشنهاد
یک مربی هم با طرح پیشنهادی می گوید: می توان 
مشابه دیگر استان ها با فراهم کردن یک سری شرایط، 
افزون بر برنامه های ورزشی در برنامه های فرهنگی 
نظیر برگزاری جشن ها و ... نیز از فضای این مجموعه 
ورزشی بزرگ استفاده کرد. به گفته »دهقان« اداره کل 
ورزش و جوانان به تنهایی توان نگهداری مجموعه ای به 
این بزرگی را ندارد و باید دیگر نهادها هم با این اداره کل 
همراه شوند و با برنامه ریزی صحیح و هدفمند از فضای 
موجود، بیشترین استفاده را داشته باشند. مدیر تربیت 
بدنی شهرداری بیرجند نیز با اشاره به این که مجموعه 
ورزشی ۱۵ هزار نفری، خارج از محدوده شهری است 
و شهرداری تعهدی برای ارائه خدمات به آن ندارد می 
گوید: اگر برنامه ویژه ای داشته باشیم و این مجموعه 
شرایط الزم را برای برگزاری این برنامه داشته باشد به 

طور قطع از آن استفاده خواهیم کرد.

یدگی چمن دلیل رنگ پر
اما مدیر ورزشگاه ۱۵ هزار نفری غدیر بیرجند با اشاره 
به این که رنگ چمن این مجموعه با توجه به آب و هوای 
زمستانی، کمی زرد شده است و مربوط به کم کاری 
در آبیاری و نگهداری از آن نیست می گوید: نیروهای 
مجموعه به صورت منظم این فضا را آبیاری می کنند و 
مشکلی در این باره وجود ندارد. »شیردل« با گالیه غیر 
کارشناسی از برخی موارد مطرح شده ادامه می دهد: 
احداث زیرگذر برای تسهیل در مسیر دسترسی به این 
مجموعه امکان پذیر نیست. او همچنین با اشاره به 
نواقصی که این مجموعه ورزشی دارد ادامه می دهد: 
پیست تارتان به دلیل اقلیم منطقه و نامناسب بودن 
زمان جانمایی، ایرادهایی دارد که صورت جلسه شده 
و شرکت متعهد است برای ترمیم و اصالح آن در شرایط 

آب و هوایی مناسب اقدام کند.

هزینه نگهداری ساالنه 
او با اشاره به هزینه نگهداری بین 4۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
تومانی ساالنه مجموعه، ادامه می دهد: با توجه به باال 
بودن هزینه نگهداری و پایین بودن در آمد این مجموعه 
ورزشی، بخش خصوصی، رغبتی به سرمایه گذاری 
ندارد و با وجود پیگیری ها این موضوع نتیجه ای نداشته 
است. وی با اشاره به این که انتقال دفتر هیئت های 
ورزشی به ورزشگاه ۱۵ هزار نفری مطرح شده است 
و پیگیری می شود ادامه می دهد: فقط گاز مجموعه 
برقرار نیست که قراردادها بسته شده و برای این کار 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 3۰۰ 
تا 4۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته است. به گفته وی، 
این زیرساخت توسط ورزش و جوانان ایجاد شده است و 
با آمادگی کامل از هر نهادی که تمایلی برای برگزاری 
برنامه در این مکان داشته باشد استقبال می شود. به 
گفته وی این ورزشگاه یکی از سه پروژه های ویژه شرکت 
توسعه و تجهیز نگهداری امکان ورزشی در کشور است 
وی ادامه می دهد: زیرساخت با این وضعیت ایجاد شده 
است و در این سال ها چندین مرتبه همایش های پیاده 
روی، مسابقات کشوری و رقابت های لیگ دسته سه 
برگزار شده است و آمادگی کامل برای همکاری با هر 
نهادی را داریم که درخواست برگزاری برنامه ای در این 

مجموعه را داشته باشد.

قول رفع نقص
او با اشاره به بازدید مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی کشور از این ورزشگاه که دو روز پیش انجام 
شد ادامه می دهد : در این بازدید قول هایی برای رفع 
نواقص موجود ورزشگاه داده شده است که امیدواریم در 
اسرع وقت تحقق یابد.به گفته وی در خواستی که وجود 
دارد این است که افزون بر رفع نواقص پیست تارتان، تکمیل 
فاز دو که فضاهای جانبی نظیر پارکینگ ها و مسیرهای 
دسترسی است نیز در نظر گرفته شود. به گزارش خبرنگار 
ما، »کریمی« مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی کشور نیز یک شنبه گذشته در بازدید از این مجموعه 
در حالی برای رفع نقص های آن قول مساعد داد که به گفته 
»عزیزی« مدیر کل ورزش و جوانان حذف نواقص ورزشگاه 

غدیر 8۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

نبض ورزش

 اول اسفند؛ بازی 
»زغال سنگ« در پلی آف

اولین بازی مرحله پلی آف »زغال سنگ طبس« در 
لیگ برتر هندبال، اول اسفند برگزار می شود. به 
گزارش »خراسان جنوبی« تیم زغال سنگ طبس در 

این بازی میزبان خیبر اراک است.

 قهرمانی قاینات
 در کیک بوکسینگ

تیم گروه دفاع نوین قاینات مقام اول تیمی چهارمین 
دوره مسابقات کیک بوکسینگ استان را از آن خود 
کرد. نماینده گروه دفاع نوین استان به خبرنگار ما 
گفت: در این دوره از رقابت ها ۱۵۰ شرکت کننده 
در همه رده های سنی حضور داشتند که تیم های 
 فردوس و بیرجند مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

مدیر کل:

15 پروژه ورزشی در سفر وزیر افتتاح می شود

حسین قربانی – ۱۵ پروژه ورزشی در سومین سفر وزیر ورزش و جوانان به استان 
افتتاح می شود. به گزارش »خراسان جنوبی« مدیر کل ورزش و جوانان، روز 
گذشته در جمع خبرنگاران با اعالم این که در سفر دو هفته آینده وزیر، ۱۵ پروژه 
ورزشی به شکل ویدئو کنفرانس به بهره برداری می رسد، گفت: با توجه به این که 
وزیر ورزش و جوانان در نشست مسئوالن فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، 
قول احداث هشت پیست استاندارد موتورسواری و اتومبیلرانی در کشور را داده 
است، سرپرست این فدراسیون در سفر به استان قول داد یکی از این پیست ها 
با شرط پرداخت ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز توسط استان طی دو سال آینده در 
خراسان جنوبی احداث شود. »عزیزی« در پاسخ به سئوال خبرنگار ما درباره 
تخصیص اعتبار برای این کار خاطر نشان کرد: ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است 
که ۵۰ درصد آن را وزارت ورزش و جوانان تامین می کند و استاندار هم برای 
گنجاندن این پروژه در فهرست اولویت ها قول داده است. به گفته وی، مجموعه 
ورزشی تخصصی جانبازان و معلوالن شامل استخر شنای سرپوشیده، سالن 
ورزشی و مجموعه اداری با هدف توسعه ورزش این قشر احداث می شود. او از 
سالن های چند منظوره سرایان، خنگ، بانوان و رزمی نهبندان، زمین های چمن 
مصنوعی بندان، رقه، چاهک موسویه، جوخواه طبس، زول قاینات و ... به عنوان 
پروژه های در دست احداث، یاد کرد و گفت: برای احداث هر سالن چند منظوره 
ورزشی حداقل دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است. عزیزی با اعالم این که با انتخاب 
تیم ۱۰ نفره رفع نواقص استخر شنای قاین پیگیری می شود، خاطر نشان کرد: 
تالش می شود تا پروژه هایی که بیش از 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد زودتر 
به بهره برداری برسد. به گفته وی، سالن تخصصی اسکواش 9۲ درصد پیشرفت 

دارد و برای میزبانی رقابت های بین المللی به بهره برداری می رسد.

داور ووشوی استان در لیگ برتر 

داور ووشوی استان برای قضاوت در لیگ برتر کشور انتخاب شد. به گزارش 
خبرنگار ما وحید خرمشاد از داورهای بین المللی استان برای قضاوت در لیگ 
برتر ووشو کشور دعوت شد. بر اساس این گزارش هفته های پنجم و ششم لیگ 
برتر که بزرگ ترین و مهم ترین رویداد ووشو کشور است، ۲9 بهمن به میزبانی 

مجموعه ورزشی آزادی آکادمی ووشو در تهران برگزار می شود.

 حضور در اولین دوره 
داوری مینی گلف

دو بانوی استان در اولین دوره داوری مینی گلف 
حضور یافتند. به گزارش »خراسان جنوبی« در اولین 
دوره داوری درجه سه مینی گلف کشور مریم بهدانی 
و حمیده محمدی رئیس و نایب رئیس هیئت گلف 
استان حضور دارند. این دوره توسط مهراد جمشیدی، 

مدرس رسمی فدراسیون تدریس می شود.

  رنگ پریده  
 ورزشگاه

 ۱۵ هزار نفری
 

بیرجند قهرمان رقابت های کار اته 

بیرجند قهرمان مسابقات کاراته کنترلی بانوان 
استان شد. به گزارش خبرنگار ما ، مسابقات کاراته 
کنترلی بانوان گرامی داشت یاد شهید سلیمانی به 
میزبانی بیرجند در دو بخش کاتا و کومیته با حضور 
طبس،  های  شهرستان  از  کننده  شرکت   ۱3۵
قاینات، نهبندان و بیرجند برگزار که بیرجند، قهرمان 
شد و قاینات و نهبندان مقام های دوم و سوم را از آن 

خود کردند.

دارت هفتگی در بیرجند

مسابقات دارت هفتگی در بیرجند برگزار می شود. به گزارش »خراسان جنوبی« در 
چهل و ششمین دوره از مسابقات هفتگی کمیته دارت بیرجند ابوالفضل علیزاده و رضا 
محمدی اول و دوم و حسین ا... رسانی و جواد زیدری به صورت مشترک سوم شدند.

از مردم ؛ با مردم 

                       برای خدمت  به مردم

 کاندیدای  حوزه انتخابیه 
فردوس ، طبس ، سرایان 

و بشرویه

جمعه ۲ اسفند ؛ 
رای ما 

محمد حسن اکبری
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