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 پیگیری »خراسان جنوبی « 
از کالن پروژه اقتصادی استان

 فوالد قاینات 
بهار شکوفه می دهد

] صفحه 3 [
 

مردم سنگ تمام گذاشتند نماینده ولی فقیه: 

انتخابات ایران برای 
دشمن سخت است 

خوردند،  می  قبال  که  دشمنانی  بر  انتخابات 
می بردند و انواع سوء استفاده ها را می کردند و 
آقایی می فروختند و ما را به وحشی گری متهم 
می کردند و حق توحش می گرفتند، سخت است ...

] صفحه 2 [

رئیس مركز تحقیقات بیماری های عفونی:

 موردی از ابتال به کرونا 
در استان نداشتیم

] صفحه 2 [  

عکس:ایرنا

] صفحه 4 [

جمعه حماسه و انتخاب

قدردانی استاندار از حضور 
پرشور مردم در انتخابات

» من لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق«
1398 برگ زرین دیگری بر دفتر  دوم اسفند 
تاریخ پرافتخار استان خراسان جنوبی افزوده شد. 
استاندار خراسان جنوبی در پیامی از حضور پرشور 
مردم استان در انتخابات قدردانی کرد.مردم فهیم 
استان پا به پای مردم ایران زمین، خوش درخشیدند 
و بار دیگر با گام های استوار و اراده پوالدین در 
صحنه ای سرنوشت ساز حضور یافتند تا ُمهر تأییدی 
بر دلبستگی مردم با نظام و انقالب اسالمی باشد.
فرهنگ و پیشینه این مردم نشان داده است که 
همواره در مقاطع تاریخی، با عزمی راسخ به میدان 
آمده و نسبت به تعیین سرنوشت خویش حساس 
بوده اند و بر فراز قله های وفاداری درخشیده اند.
اینجانب ضمن تبریک به مردم شریف و قدرشناس 
استان، از کلیه عوامل اجرایی، نظارتی، انتظامی و 
همه دست اندرکاران انتخابات به ویژه مرکز صدا و 
سیمای خراسان جنوبی که در برگزاری این حماسه 
پرشور نقش آفرین بودند، صمیمانه سپاسگزارم.
اینک زمان رقابت  به پایان رسیده و رفاقت آغاز 
گشته است. ضمن تبریک به همه منتخبان مردم 
در مجلس شورای اسالمی، آرزومندم نمایندگان 
محترم در »خانه ملت« در کنار خدمتگزاران مردم 
در دولت با تعامل و همبستگی، خدمت صادقانه به 

مردم را در اولویت  قرار دهند؛ ان شاا...

یادداشت  

علی ولی زاده

] صفحه 2 [ مسئولیت دولتمردان بیشتر شد 



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 61 سال پیش         
 در روزنامه

کشف مسکوک

در   1337 شهریور   16 تاریخ  به   2654 شماره  در  خراسان  روزنامه 
و  بژاندارمری  که  گزارشی  بقرار  است:  آورده  چهار  صفحه  در  مطلبی 
فرمانداری در روز 27 مرداد واصل شده بود در قریه بی جائم واقع در 60 
بالفاصله  بود  شده  کشف  مسکوک  محتوی  ظروفی  بیرجند  کیلومتری 
مزبور  بمحل  فرمانداری  و  دادسرا  نمایندگان  باتفاق  فرهنگ  نماینده 
عزیمت و صورتمجلس الزم را تهیه نمودند اهالی وقوع این جریانرا که 
تقریبا در روزهای 21 یا 22 مرداد بوده است تکذیب کردند جریان فعال 

از طریق فرهنگ و فرمانداری تحت تعقیب است.

یادداشت  

ولی زاده
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رئیس ستاد 
انتخابات استان: 
نامزدهای نهایی 

نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی در 

چهار حوزه انتخابیه 
استان که با هم 

رقابت کردند ۴۰ 
نفر بودند

مسئولیت دولتمردان 
بیشتر شد

نماینده ولی فقیه:  انتخابات ایران برای دشمن سخت است

می  قبال  که  دشمنانی  بر  انتخابات   - انصاری 
خوردند، می بردند و انواع سوء استفاده ها را می 
کردند و آقایی می فروختند و ما را به وحشی گری 
متهم می کردند و حق توحش می گرفتند، سخت 
است. نماینده ولی فقیه، روز گذشته پس از این 
که رای خود را برای یازدهمین دوره نمایندگی 
مجلس به صندوق انداخت، گفت: انتخابات برای 
ما یک جشن و برای دشمنان اسالم و ایران بسیار 
ناگوار است. حجت االسالم والمسلمین »عبادی« 
با اشاره به این که در گذشته مردم مانند ملت های 
عربی، هیچ کاره بودند و استعمارگران از پادشاه 
تا مجلس و کدخدا را انتخاب می کردند، افزود: 
کاری که انقالب انجام داد این بود که دشمن را 
بیرون کرد و اختیارات ناحقی را که داشتند به 
دست مردم داد. وی با یادآوری این که دشمنان 
از هر دری وارد می شوند تا آسیب بزنند اما این 
انقالب، آسیب پذیر نیست چون مردم دشمن 

شناس هستند، اظهارامیدواری کرد که با انتخاب 
احسن، مجلسی قوی و قدرتمند داشته باشیم تا 
بسیاری از مشکالت را رفع  کند. به گفته وی این 
انتخابات دشمن را مأیوس خواهد کرد و مردم 
ایران اسالمی نیز از دستاوردشان، میوه شیرینی 

خواهند چید.

انتخابات نماد مردم ساالری
استاندار هم پس از انداختن رای خود به صندوق 
در مسجد صدیقه طاهره )س( بیرجند در جمع 
خبرنگاران، انتخابات را نماد مردم ساالری دینی 
و مظهر اقتدار ملی دانست و گفت: انتخابات، 
نمایشگر اعتماد عمومی، اتحاد و همبستگی ملی 
است. »معتمدیان« شرایط حساس کشور را متذکر 
شد و افزود: دشمن امسال هم به مثابه سال های 
گذشته، به دنبال تضعیف نظام جمهوری اسالمی 
و تأثیرگذاری بر مشارکت مردم در انتخابات است. 

امام جمعه موقت بیرجند  مطرح کرد:

برکات حضور فعال مردم در صحنه های ملی
برکت های انقالب اسالمی نتیجه حضور فعال مردم در صحنه های 
مختلف ملی است. امام جمعه موقت بیرجند در خطبه های نماز جمعه 
این شهر، گفت: مردم ایران در صحنه های مختلف و حساس نظام از 
جمله انتخابات حضور چشمگیری داشته اند که جای قدردانی دارد اما 

برخی اوقات انتخاب فرد اصلح از حضور مهم تر است. 
حجت االسالم والمسلمین »مختاری« از انتخابات به عنوان جشن مهم 
ملی مذهبی یاد کرد و افزود: نیاز است به برخی شبهات و سواالت در 
این باره پاسخ داده شود. وی، انقالب اسالمی را بر سه اصل اساسی و 
محکم استوار دانست و افزود: اصل اول فرهنگ اهل بیت )ع(، اصل 
دوم والیت فقیه و اصل سوم مردم است. وی با تاکید بر این که برکات 
انقالب، قابل مقایسه با مشکالت نیست، گفت: نباید سیاه نمایی کنیم 
زیرا به جاهای خوبی رسیده ایم البته هنوز در نیمه راه هستیم و هدف 
اصلی تحقق نیافته است. وی، یکی از مهم ترین برکات انقالب اسالمی 
ایران را احیای ارزش های اسالمی و صدور اسالم ناب به منطقه و جهان 
دانست و ادامه داد: صدور انقالب به دیگر کشورها، دنیای کفر را به 

رئیس مركز تحقیقات بیماری  های عفونی:وحشت انداخته است.

موردی از ابتال به کرونا در استان نداشتیم
زهـرا خسـروی- مـورد مشـکوکی از ابتـال بـه کرونـا در اسـتان مشـاهده نشـد. 
رئیس مركـز تحقیقـات بیمـاری  هـای عفونـی دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجند 
هر چند ارائه آمار دقیـق درباره مبتالیان بـه کرونا را برعهده وزارت بهداشـت، 
می داند اما اطمینـان می دهد کـه تاکنون مورد مشـکوکی از ابتال بـه کرونا در 
اسـتان مشـاهده نشـده اسـت. دكتر »مسـعود ضیایـی« بر شسـتن مکرر دسـت 
ها به ویـژه بـا آب و صابون و اسـتفاده از مواد ضـد عفونـی کننده تاکیـد و توصیه 
می کند: چـون این ویـروس پایـداری زیـادی دارد و ممکن اسـت تـا 9 روز زنده 
بماند بهتر اسـت از محلـول هایی با پایه 60 تا 70 درصد الکل اسـتفاده شـود. 
وی، اسـتفاده از ماسـک بـه ویـژه نـوع سـه الیـه آن را بـه جـز بـرای افـراد بیمـار و 
فرد ویزیـت کننده توصیه نمـی کند و مـی افزاید: چنان چـه افراد بـه ناچار باید 
زیـاد در میـان جمعیـت حاضر شـوند بـه مـدت کوتـاه از ماسـک اسـتفاده کنند. 
وی، رعایـت فاصله یـک متـری در جمعیت های شـلوغ را ضروری مـی داند و به 
پرهیز از دسـت دادن و روبوسـی تاکیـد و اضافـه می کنـد: سـالمندان، دیابتی 
هـا، بیمـاران تنفسـی و فشـار خونـی، سـرطانی هـا و دارای ضعـف ایمنـی در 
صـورت ممکـن از خانـه بیـرون نیاینـد. او تـب، سـرفه و تنگـی نفـس را از عالیـم 
ابتال بـه کرونا اعـالم مـی کند امـا تنگـی نفـس را نشـانه بسـیار مهمی مـی داند 
که در صـورت بـروز آن، بایـد افراد بـه مراکـز درمانـی مراجعه کننـد. او بـا توجه 
به تکثیـر ماهی های قرمـز در ایران آن را از راه هـای انتقال ویـروس کرونا نمی 
داند و بـه مصرف مـوادی مانند زنجبیـل و دارچیـن در مواد غذایی و نوشـیدنی 
هـای دارای ویتامیـن C، کلم و کپسـول هـای تقویتـی منیزیم توصیه مـی کند.

دمای هوا تا 20 درجه می رسد
اکبری-  مطابق با الگوی نقشه های پیشیابی و داده های هواشناسی دمای هوا تا 
دوشنبه افزایشی است و در نقاط مختلف استان در گرم ترین ساعات به باالی 20 
درجه سانتی گراد می رسد. کارشناس هواشناسی استان، گفت: برای امروز افزایش 
ابر و گاهی افزایش باد پیش بینی می شود. »لطفی« افزود: از امروز تا دوشنبه شرایط 
جوی به نسبت پایدار و یکنواخت، گاهی با وزش باد و گرد و خاک و در برخی ساعات 

افزایش ابر پیش بینی می شود.

آمار رای دهندگان در استان تا ساعت 21 

میزان مشارکت مردم
گـروه خبـر - انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای 
اسـالمی در حالـی روز جمعـه در اسـتان پایـان یافـت کـه 
مشـارکت مـردم بـرای انتخـاب چهـار نماینـده مجلـس، 
بـا رقـم باالیـی ثبـت شـد. اسـتاندار روز گذشـته گفـت کـه 
تـا سـاعت 21 و بـر اسـاس اعـالم وزارت کشـور، خراسـان 
جنوبـی بـه لحـاظ میـزان مشـارکت در انتخابـات، رتبـه 
دوم کشـور را از آن خـود کـرد. بـه گـزارش خبرنـگار مـا، 
»معتمدیـان« مشـارکت مـردم را خـوب توصیـف و تصریح 
کـرد: تـا سـاعت 21 بیـش از 330 هـزار نفـر از واجـدان 
شرایط، رای خود را به صندوق انداختند که تا این ساعت   
مشارکت 60 درصدی را نشان می داد. او مشارکت باالی 
مردم خراسـان جنوبی در همه دوره های انتخابـات را یاد 
آور شـد و افزود: مردم بعد از تأسـیس اسـتان، 13 دوره در 
انتخابات مشـارکت داشـته اند و همواره میزان مشارکت 
آن ها بیـش از 72 درصد بوده اسـت. وی با اشـاره به آماده 
سـازی 677 شـعبه برای برگزاری انتخابـات گفت: بیش 
از 12 هـزار نفـر بـه عنـوان عوامـل اجرایـی در ایـن دوره از 

انتخابـات در شـعب اخـذ رأی مشـارکت داشـتند. 

 رقابت ۴۰ نامزد
رئیس ستاد انتخابات استان هم گفت: با توجه به استقرار 
یگان های نظامی و انتظامی در منطقه و فعالیت نیروی 
کارگری برخی شرکت ها، تعرفه ها حداقل 10 درصد 
بیشتر از جمعیت واجد شرایط رای در 26 شعبه اصلی 
و فرعی توزیع شد و کمبودی نبود. »خوش خبر« بدون 

اعالم  تعداد تعرفه ها افزود: نگرانی از نظر کمبود تعرفه، 
وجود ندارد. وی، هم استقبال و مشارکت مردم استان در 
انتخابات را مطلوب دانست و با اشاره به حضور 200 هزار 
نفری مردم تا لحظه تنظیم گزارش، خراسان جنوبی را 
دومین استان از نظر مشارکت اعالم کرد. معاون سیاسی و 
امنیتی استاندار، تعداد نامزدهای نهایی نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی در چهار حوزه انتخابیه استان را که با هم 
رقابت کردند 40 نفر اعالم کرد و ادامه داد: در مجموع 9 
نامزد در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف، هشت 
نفر در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه، 9 نفر در حوزه 
انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه و چهار نفر هم 
در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه از حضور در انتخابات 
انصراف دادند. وی، افزود: بر اساس آمار وزارت کشور 
564 هزار و 9 نفر در این استان واجد شرایط رای هستند 
که از این تعداد 2۸3 هزار و 741 نفر را مردان و 2۸0 هزار 
و 26۸ نفر را زنان تشکیل می دهند. به گفته وی مدارس 

استان امروز شنبه در همه مقاطع تحصیلی، تعطیل است.

  حضور گرم مردم
فرماندار مرکز حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه نیز در گفت و 
گو با »خراسان جنوبی« تعداد شعب اخذ رای در این حوزه 
انتخابیه را 150 شعبه اعالم کرد و گفت: از این تعداد 106 
شعبه در قاینات و 44 شعبه در زیرکوه رای گیری را انجام 
دادند. »کریمی« با بیان این که تمدیدهای الزم قبل از شروع 
رای گیری در این حوزه انتخابیه اندیشیده شد، افزود: هیچ 

مشکلی از شعب اخذ رای گزارش نشد و حضور مردم پای 
صندوق های رای خیلی گرم و خوب بود.

 رشد 25 درصدی حضور روستاییان
فرماندار مرکز حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان 
و بشرویه هم تعداد شعب اخذ رای در این حوزه انتخابیه 
را 170 شعبه دانست و ادامه داد: از این تعداد ۸9 شعبه 
شهری و ۸1 مورد روستایی بود. »میرزایی« با اشاره به 
شروع کار عوامل اجرایی از ساعت 6:30 روز گذشته، 
گفت: حضور مردم پای صندوق های رای در برخی از 
نقاط به ویژه روستاها به تناسب جمعیت رای دهنده 20 
تا 25 درصد رشد داشت. او به کمبود تعرفه در برخی از 
شعب روستایی این حوزه انتخابیه اشاره و اظهار کرد که 
تعداد تعرفه ها بیش از میزان نیاز تامین شد و مشکلی دیگر 

در این حوزه انتخابیه گزارش نشد.

 استقبال خوب
فرماندار مرکز حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نیز 
تعداد شعب اخذ رای در نظر گرفته شده برای این حوزه 
انتخابیه را 119 شعبه اعالم کرد و گفت: از این تعداد 64 
شعبه مربوط به نهبندان و سهم سربیشه نیز 55 شعبه 
بود. »بیکی« تعداد شعب اخذ رای سیار را ۸2 و ثابت را 
37 شعبه اعالم کرد و افزود: مشارکت مردم این حوزه 
انتخابیه )تا لحظه ارسال خبر( بیش از 33 هزار نفر و خوب 

بود. به گفته وی، کمبود تعرفه ای گزارش نشد.

مردم همه را غافل گیر کردند و با لگد، دیوار 
تبلیغاتی چند ماهه بدخواهان را فرو ریختند. 
آن ها با تمام توان به میدان آمده بودند تا از حضور 
مردم در انتخابات جلوگیری کنند و با استفاده از 
مزدوران خود در فضای مجازی اجاره ای تالش 
کردند مردم را از حضور پای صندوق های رأی 
مایوس کنند ولی مردم با حضور خود به آمال 
آن ها آتش کشیدند و بار دیگر ثابت کردند این جا 
ایران است، سرزمین شیر مردان و شیر زنان، آن 

هم با دنیایی از تمدن و بصیرت.
خون  انتقام  در  کردند  ثابت  دیروز  مردم 
سردار دل ها مصمم و با همه وجود از آمریکا 
و ایادی اش متنفر هستند. بسیاری از آن ها 
که پای صندوق ها حاضر شدند شاید از برخی 
فشارهای  تیغ  و  داشتند  گالیه  دولتمردان 
اقتصادی که بر اثر تحریم ها ایجاد شده است 
آن ها را می سوزاند ولی آمدند که به بدخواهان 
بگویند پای آرمان های خود ایستاده ایم و کوتاه 
نمی آییم باالخره با آن آتش تهیه ای که دشمن 
برای انتخابات دیده بود و با استفاده از عوامل 
اجاره ای خود در فضای مجازی، فکر نمی کرد 
مردم تالش چند ماهه آن ها را طی چند ساعت، 
چنین خفه کنند، حضور مردم آبی بود که بر آتش 

دشمن پاشیده شد.
چند روز مانده به انتخابات در همان روزهایی که 
دشمن، آتش سنگین تبلیغاتی را توسط عوامل 
اجاره ای در فضای مجازی برافروخته بود و 
بعضی از مردم استرس داشتند که شاید حضور، 
انقالب فرمودند؛  پر شور نباشد رهبر معظم 
»مردم خودشان بلدند چه کنند« این فرمایش 
نشان می دهد رهبری به مردم اعتماد دارند 
و مردم چه زیبا و به خوبی این اعتماد را پاسخ 

دادند.
جان سخن این که باید به مردم برای حضور 
دست  رای،  های  صندوق  پای  در  حماسی 
مریزاد و آفرین گفت. البته این حضور مسئولیت 
دولتمردان را بیشتر می کند و اکنون وقت آن 
است که دولت با عمل پاسخ حماسه ای را که 
مردم آفریدند بدهد و باید خطاب به دولت گفت 

که حاال نوبت شماست.
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مدیر عامل فوالد 
قاینات: 350 نفر 
در سایت مشغول 
به کار هستند و با 

تزریق منابع توسط 
ایمیدرو سرعت 

کار افزایش یافته 
است
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اکبری

 سال 86 کلنگ احداث پروژه عظیم اقتصادی فوالد 
قاینات با پیش بینی سرمایه گذاری 800 میلیارد 
تومان در بخش نیمبلوک به زمین زده شد و بر اساس 
وعده ها و افق پیش بینی شده، سال 96 زمان بهره 
برداری واحد احیای فوالد اعالم شد اما به دلیل 
تامین نشدن به موقع اعتبار اسنادی این پروژه توسط 
کشور سرمایه گذار، تحریم ها و دیگر مشکالت سر 
راه، محقق نشد. با گذشت 12 سال از زمان کلنگ 
زنی این پروژه سرانجام تامین سرمایه و تجهیز این 
کارخانه به دولت واگذار و بر اساس تعهد شرکت 
فوالد، بهار 99؛ وعده بهره برداری این پروژه پر سود 
اقتصادی داده شد. بنا بر آخرین اخبار، برای تامین 
تجهیزات این پروژه 425 میلیارد تومان،هزینه شد 
و تخصیص 300 میلیارد تومان دیگر برای تکمیل 
آن از دستاوردهای سفر معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به استان بود. »شهرکی« رئیس سازمان صمت 
در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به سفر معاون وزیر 
به استان از تامین مالی این پروژه خبر داد و گفت: 
تامین مالی این پروژه و تنظیم قراردادها با پیمانکاران 
انجام می شود که سدی وجود ندارد و طی چند ماه 

آینده، شاهد بهره برداری از این کارخانه خواهیم بود. 
»فالحتی« نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس، 
نیز گفت: احداث فوالد قاینات بر اساس قانون در 
حال انجام است و پس از واگذاری این پروژه به دولت، 

معوقه ای ندارد. 

80 درصد تجهیزات در سایت است
مدیر عامل کارخانه فوالد قاینات هم با اشاره به  این 
احیا،  واحد  بخش  سه  از  قاینات  فوالد  مجتمع  که 
فوالدسازی و واحدهای جنبی تشکیل شده است، 
افزود: این کارخانه با کمک ایمیدرو و شرکت ملی 
فوالد ایران در حال اجراست. به گفته »فخر آبادی« 
در صورت تامین نقدینگی واحد احیای مجتمع فوالد 

قاینات بهار و واحد فوالد سازی پایان سال آینده راه 
اندازی می شود. همچنین با راه اندازی واحد احیا 
حدود هزار نفر به صورت مستقیم و پنج هزار نفر به 
صورت غیر مستقیم مشغول به کار می شوند. بنا بر 
اظهار وی، 350 نفر در سایت مشغول به کار هستند و 
با تزریق منابع توسط ایمیدرو سرعت کار افزایش یافته 
است. او از درخواست مجوز جذب نیرو از ایمیدرو خبر 
داد و گفت: منتظر دریافت مجوز هستیم افزون بر این 
برای فوالدسازی هم حدود هزار نفر مستقیم و پنج هزار 
نفر غیر مستقیم مشغول به کار می شوند. او با اشاره به 
این که عمده تجهیزات احیا که در گمرگ بود، به سایت 
حمل شد یا در حال حمل است، ادامه داد: بیش از 80 

درصد تجهیزات فوالدسازی وارد سایت شده است.

بندسارهایی که قنات های خفته را زنده کرد

بازگشت معکوس مرزنشینان  با احداث 40 بند خاکی
انصاری - دو دهه قهر طبیعت، سبب شد تا بسیاری از 
رگ های حیاتی روستاها یعنی قنات ها بخشکد و مرگ 
تدریجی این منابع آبی، زحمت آبا و اجدادی کشاورزان 
و دامداران را نابود کند. در سیلی خشکسالی بر اقتصاد 
روستاها بسیاری از روستاییان چاره را در مهاجرت و 
روانه شدن به حاشیه شهرها دیدند اما در یکی دو سال 
اخیر معطوف شدن توجه ها به احیای حوزه آبخیزداری 
و منابع طبیعی، سبب شد مسئوالن با تعریف و اجرای 
پروژه های آبخیزداری با همیاری روستاییان در صدد 

احیا و نجات قنات های خفته برآیند ولی آن چه نقطه 
قوت اجرای نهضت آبخیزداری در این استان تشنه شد 
منابع اعتباری از صندوق توسعه ملی بود. اولین و مهم 
ترین رهاورد اجرای این نهضت زنده شدن دوباره قنات 
های روستاها بازگشت معکوس است همان اتفاقی که 
در روستاها و مناطق مرزی سربیشه رخ داد. آن طور 
که مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اعالم کرد 
شروع احداث سازه های آبخیزداری در روستاهای 
مرزی درح به سال 90 برمی گردد اما این روند از سال 

گذشته با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی، رونقی 
مضاعف یافته است. بنا به گفته »نصرآبادی« 40 سازه 
و بند خاکی در نقاط مرزی سربیشه برای مهار روان آب 
ها احداث شد طوری که در این سازه ها 2 میلیون متر 
مکعب روان آب ذخیره می شود. او با اشاره به خارج 
شدن 700 میلیون متر مکعب روان آب از مرزهای 
استان، ادامه داد: مهار این روان آب ها   زنده شدن 
دوباره بیشتر قنات های خفته شده و مهاجرت معکوس 

روستاییان مرزنشین را در پی داشته است.

از گوشه و کنار استان

خاکسپاری مادر شهید آمنی فرد 

مادر شهید حسن رضا آمنی فرد در قاین تشییع و به خاک سپرده شد. رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثاگران قاینات گفت: مرحومه حاجیه رقیه مختاری مادر 
شهید حسن رضا آمنی فرد در 88 سالگی به دلیل کهولت سن، دعوت حق 
را لبیک گفت. »احمد علی ناقعی« افزود: پیکر این مادر شهید از امامزاده زید 
تشییع و در جوار گلزار شهدای فرخ آباد قاین به خاک سپرده شد. شهید حسن 
رضا آمنی فرد،  فروردین 61 در منطقه عملیاتی رقابیه به درجه رفیع شهادت 

نایل آمد.

پارک دیهوک 30 درصد پیشرفت دارد
پروژه احداث پارک شهر دیهوک با 30 در صد پیشرفت در حال اجراست. 
شهردار دیهوک، گفت: پیرو ی سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و 
مساعدت و پیگیری استاندار، پنج میلیارد  و 600  میلیون ریال در قالب اسناد 
خزانه برای احداث پارک شهر تخصیص یافت. مهندس »اکبری« ادامه داد: 
یکی از چشم اندازهای شهرداری در این دوره، افزایش سرانه فضای سبز به 

منظور ایجاد نشاط اجتماعی و همچنین زیباسازی سیما و منظر شهری است.

ثبت ملی قلم زنی طبس
هنر قلم زنی طبس در فهرست میراث ملی ثبت شد. مسئول ثبت میراث معنوی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شیوه قلم زنی طبس را 
از روش های منحصر به فرد قلم زنی مس دانست و گفت: قلم زنی در این شهر، 
بیش از 200 سال قدمت دارد. »برآبادی« افزود: مهارت هنرمندان و صنعت 
گران طبس در ایجاد نقوش ظریف با تقسیم سطح به واحد های هندسی منظم 
با کمک پرگار، قلم های فوالدی و خراشیدن سطح مس و سپس پر کردن زمینه 
با نقوش هندسی و گل و گیاه ریز، سرآمد هنر های دستی استان و کشور است 
و گردشگران از این هنر به عنوان یکی از هدایای ویژه شهرستان، یاد می کنند. 
به گفته وی، قلم زنی طبس به دو صورت سفید قلم و قرمز قلم رواج دارد که 
 هر دو منحصر به فرد است و فقط در این شهر به شیوه  یاد شده اجرا می شود.

بدون تیتر 

 »للهی« مدیر آموزش و پرورش قاینات گفت: هزار و 400 دانش آموز پایه سوم  ●
شهرستان به مناسبت ایام والدت حضرت زهرا )س( جشن تکلیف گرفتند.

 »بزرگمهر« مدیر پایگاه فرهنگی آسبادهای تاریخی استان، گفت: مرحله  ●
اول مرمت مجموعه آسبادخانه و باغ میرزا رجب روستای نوغاب هندواالن 

درمیان پایان یافت. 
 »حق پناه« سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  ●

و دبیر ستاد خدمات سفر سربیشه، گفت: جلسه این کمیته با توجه به شیوع 
کرونا در دنیا و حجم باالی مسافرت ها در تعطیالت نوروز به صورت اضطراری 

تشکیل شد. 

آب رسانی به روستاهای 
شاهکوه منتظر تامین برق

اکبری- آب رسانی به منطقه شاهکوه نهبندان 
به گزارش »خراسان  تامین برق است.  منتظر 
جنوبی« این پروژه با شناسایی و حفر چاه در سال 
91 کلید خورد و با دریافت اعتبار در سال 96 
آب  مجتمع  این  شد.  آغاز  آن  اجرایی  عملیات 
رسانی که 9 روستای منطقه با جمعیت 674 نفر 
را زیر پوشش قرار می دهد، بر اساس آخرین اخبار، 
وعده استاندار در سفر به این شهرستان آب رسانی 
به این منطقه تا پایان شهریور امسال بود. بنا بر 
اظهار مدیر آب و فاضالب روستایی، افق این طرح 
سال هزار و 400 است و آب رسانی به سه روستای 
پر جمعیت آتشکده علیا، آتشکده سفلی و دهوی 
منطقه شاهکوه تا پایان دی و برای شش روستای 
دیگر که جمعیت زیر 20 خانوار دارند تا سال 
1400 انجام می شود. به گفته »صفوی« اعتبار 
هزینه شده برای پیشرفت این میزان کار دو میلیارد 
و 100 میلیون تومان است و برای اتمام پروژه و 
آب رسانی به شش روستای باقی مانده به چهار 
میلیارد و 100 میلیون تومان، نیاز است. او پیش از 
این به »خراسان جنوبی« گفت: تامین برق چاه این 
منطقه به مناقصه گذاشته شده و پیمانکار مشخص 
است و پایان دی امسال، افتتاح انجام می شود. 
همچنین وعده آب رسانی و افتتاح این پروژه برای 
فجر 98 داده شد. اما آن طور که مدیر آب و فاضالب 
روستایی نهبندان خبر داد: تجهیزات چاه آب رسان 
به این منطقه تامین و دیزل هم نصب و با روشن 
کردن چاه، آب وارد مخازن شد در ضمن ایرادهای 
مسیر رفع شده است اما در برق رسانی مشکل 
وجود دارد و از آن جا که برق رسانی ضوابط خاصی 
دارد با تامین برق، آب رسانی انجام می شود. به 
گفته »محمدی« این پروژه از پروژه های مصوب 
سفر استاندار است و سعی می شود مشکالت رفع 

و هر چه سریع تر برای افتتاح آن اقدام شود.  

پیگیری »خراسان جنوبی« از کالن پروژه اقتصادی استان 

 فوالد قاینات
 بهار شکوفه می دهد

 اشتغال 2 هزار نفری در کالن پروژه اقتصادی استان

روز بازار زعفران در سرایان 

احداث می شود
روز بازار تخصصی زعفران در سرایان ساخته 
رفاه  برای  گفت:  سرایان،  شهردار  می شود. 
به  محصول  عرضه  در  کاران  زعفران  حال 
مشتریان، عملیات ساخت بازار تخصصی زعفران 
با شش غرفه در ورودی این شهر آغاز و فونداسیون 
این روز بازار با هزینه 70 میلیون تومان اجرا شده 
است. »مطلبی پور« افزود: این مکان تا خرداد 

سال آینده به بهره برداری می رسد.
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شنبه
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 1441 27 جمادی الثانی 
              3218 شماره 

زهرا خسرو ی- خلق حماسه ای دیگر از همان ساعات اولیه 
جمعه شروع شد، اگر چه تعطیل بود اما صف های حضور 
حتی در ساعت های ابتدایی صبح چشمگیر بود. آمده بودند 
تا در این آزمون و ادای تکلیف از یکدیگر سبقت بگیرند و 
اولین حماسه سازان باشند. زن و مرد هر یک، شعبه ای را 
برای رای دادن برگزیدند، مساجد، مدارس و اداره های 
اعالمی، صحنه انبوه جمعیتی شد که برای ثبت برگی دیگر 
از احساس مسئولیت، ایران دوستی و ... حاضر شدند و در 
روز جشن بزرگ سیاسی ایران، مهر غیرت ایرانی را دوباره 

و چند باره برای پایداری ایرانی آباد و مستقل، حک کردند.
روز گذشته چه آن جوانانی که اولین مهر مشارکت در تعیین 

سرنوشت کشور بر صفحه شناسنامه شان نشست و چه آنانی 
که سال ها طعم شیرین مشارکت در  انتخاب ها را چشیده 
اند، دنیا و بدخواهان نظام را مات و مبهوت حضور خود کردند 
و صحنه هایی تماشایی آفریدند تا حماسه دوم اسفند برای 

همیشه در ذهن تاریخ، ماندگار شود.
مردم  که  شد  سپری  حالی  در   98 اسفند  جمعه  اولین   
استان در آزمون بزرگ انتخابات سربلند بیرون آمدند و 
ثابت کردند که با همه مشکالت، در میدان دفاع از نظام باز 
هم حاضر هستند همان طور که در 22 بهمن ثابت کردند. 
بانوی جوانی با دو فرزند کوچکش برای اثبات پایبندی به 
آرمان های نظام جمهوری اسالمی پای صندوق رای آمد، 

جوانی برای آینده بهتر، رای داد و ... بسیاری به عشق شهدا 
آمدند تا مبادا راهی که برای حفظ نظام ترسیم کردند بی 
سرباز بماند. جمعه، یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
نیز همراه مردمان حماسه آفرین این خطه بود آن هایی که با 

تصاویری از سردار دل ها آمده بودند. 
دیروز هر چهار حوزه انتخابیه استان، حضور چشمگیر مردم 
در پای صندوق های رای را شاهد بود بیرجند، درمیان و 
خوسف، در فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، در قاینات 
و زیرکوه و حوزه نهبندان و سربیشه و البته این مشارکت، 
شور، حضور و ادای تکلیف تا ساعت های پایانی رای گیری، 

دیدنی و ستودنی بود.

  سرایان    

  ارسک 

 بیرجند  بشرویه 

نهبندان 

 زیرکوه 

 خضری

  طبس 

  درمیان

 آیسک

 فردوس 

  خوسف  سربیشه 

  قاین 

  باغشهر اسالمیه

مردم سنگ تمام گذاشتند
جمعه حماسه و انتخاب
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