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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 61 سال پیش         

 در روزنامه

زنی در اتوبوس جان سپرد

روزنامـه خراسـان در شـماره 2832 بـه تاریـخ 29 فروردیـن 1338در 
مطلبـی در صفحـه 6 آورده اسـت: راننـده ای بشـهربانی اطـاع میدهـد 
از زابـل عـازم مشـهد بـودم بانوئـی حاملـه کـه جـزو مسـافرینم بـود در 2 
کیلومتـری بیرجنـد در حالیکـه اتوبـوس در حرکـت بـود داخـل ماشـین 
فـوت کـرده. بافاصلـه جریان بپزشـک قانونی اطاع داده شـد و پزشـک 
پـس از معاینـه فـوت را عـادی تشـخیص داد کـه طبـق مقـررات نسـبت بـه 

کفـن و دفـن او اقـدام شـود
رئیس اتحادیه 

صنف اغذیه 
 فروشان،

رستوران ها و 
تاالرهای پذیرایی 

بیرجند: طبق 
پروتکل ها تاالرها 

باید با توجه به 
گنجایشی که 

دارند با 60 درصد 
ظرفیت فعالیت 
کنند و برای هر 

خانواده یک میز در 
نظر گرفته شود

ثبت 667کرونایی

روز گذشته با شناسایی سه مورد جدید ابتا به کرونا، آمار مبتایان در استان 
به 667 نفر افزایش یافت.معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجند 
با اشـاره به این که بیرجنـد، زیرکـوه و درمیان هـر کدام یـک مبتا در ایـن آمار 
دارند، گفـت:از مجمـوع بیمـاران، 617 نفـر با حـال عمومی خـوب ترخیص 
شـدند و پنـج بیمار هـم در بیمارسـتان بسـتری هسـتند و آمـار جـان باختگان 
هم بـدون تغییـر 45 نفر اسـت. به گفتـه دکتـر »مهـدی زاده«، بـر این اسـاس، 
بیرجنـد، طبـس و درمیـان بـه ترتیـب بـا 214، 152 و 82 نفـر در راس هـرم 
مبتایان بـه کرونا و قایـن، زیرکـوه، سـرایان، فردوس و بشـرویه هـم به ترتیب 
بـا 67، 50، 39، 27 و 19 نفـر در رتبـه بعـدی نمـودار مبتایـان قـرار دارنـد. 
همچنین نهبندان و سربیشـه هشـت بیمار و خوسـف هم چهـار بیمـار دارند.

نماینده ولی فقیه مطرح کرد: 

عملیات هالل احمر در میدان مین
کار هـال احمر بـه ماننـد انجـام عملیـات در میدان 
میـن اسـت. نماینـده ولـی فقیـه در دیـدار رئیـس 
سـازمان جوانان هـال احمرکشـور، گفـت: یکی از 
نـکات مثبـت هـال احمـر این اسـت کـه خدمـت به 
بنـدگان خـدا بـرای خـدا را بـدون هیـچ جبهه گیری 
سیاسـی انجام مـی دهـد و این سـرمایه هـال احمر 
است. حجت االسام والمسلمین »عبادی«، افزود: 
هـال احمـر متعلـق بـه یـک طیـف، گـروه و حـزب 
نیست، بلکه اهداف هال احمر، خدمت به بندگان 

خدا، بـرای رضـای خداسـت. بـه گفتـه وی، جوانان 
دارای توان و قدرت ریسـک باال هسـتند کـه در کنار 
تجربه سالمندان می توانند کارآمدی فوق العاده ای 
داشـته باشند. »گل فشـان« رئیس سـازمان جوانان 
جمعیت هـال احمر هم بـا تأکید بـر این کـه وظیفه 
اول مـا امـداد و نجـات بـه مـردم در حـوادث مختلـف 
اسـت، اظهار کـرد: در موضـوع بیمـاری کرونـا نیـز 
هال احمر در آموزش مردم و کمک رسـانی به آنان 

اقدامـات ارزشـمندی انجـام داد.

استاندار: هالل احمر استان تقویت شود

جمعیــت هــال احمــر بــه عنــوان بــازوی قدرتمنــد دولــت در اســتان بایــد 
تقویــت شــود.

 »اســتاندار« در دیــدار بــا رئیــس ســازمان جوانــان جمعیــت هــال احمرکشــور 
ــد   ــتان ش ــر اس ــال احم ــت ه ــای جمعی ــعه پایگاه ه ــتار توس ــد، خواس در بیرجن
و گفــت: هــم مــرز بــودن بــا کشــور افغانســتان، خشکســالی ، کویــری بــودن 
منطقــه، وجــود بایــای طبیعــی چــون ســیل و زلزلــه، پهنــاور بــودن و ... از 
دالیل توجــه جــدی بــه توســعه امکانــات جمعیــت هــال احمر در اســتان اســت. 
»معتمدیان«افــزود: خراســان جنوبــی از اســتان هــای حادثــه خیــز کشــور 
اســت و از جمعیــت هــال احمــر انتظــار مــی رود تــا  در حــد  تــوان بــرای توســعه 

ظرفیت هــای هــال احمــر اســتان اقــدام کنــد.

درخشش 2 عضو کانون  در بالروس
قاســمی- دو عضــو کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان 

جنوبــی در مســابقه »ســرزمین مــادری« کشــور بــاروس درخشــیدند.
 مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان گفــت: در چهاردهمیــن 
ــه  ــاروس ک ــور ب ــادری« کش ــرزمین م ــک »س ــر و گرافی ــی هن ــابقه بین الملل مس
در ســال 2019 برگــزار شــد، 10هــزار و 107 اثــر از 34 کشــور جهان شــرکت 
کردنــد کــه دو کــودک و نوجــوان عضــو مراکــز کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
 و نوجوانــان موفــق بــه کســب دیپلــم افتخــار و گواهــی شــرکت در مســابقه

 بین المللی هنر و گرافیک »ســرزمین مادری« کشور باروس شدند.
ــم  ــن دیپل ــاله از قای ــی 6.5 س ــا ابوالفضل ــد پوی ــزود: محم ــدی« اف ــره حمی »طاه
 افتخــار گرفــت و گواهــی شــرکت در ایــن مســابقه بــه فاطمــه اســماعیلی

 13 ساله از سرایان اختصاص یافت.

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

با این که مدتی است که دولت برای آزادسازی  ●
سهام عدالت اقدام کرده است اما بسیاری از 
روستاییان نمی دانند باید چه کنند و چرا اطاع 

رسانی مناسبی برای این قشر انجام نمی شود؟
سال گذشته بعد از مدت ها پیگیری ورودی  ●

جدید روستای شوکت آباد به بهره برداری رسید 
اما هنوز این معبر با مشکل تامین روشنایی مواجه 

است.
چرا باید مادران و کودکان قرص ها و قطره های  ●

مولتی ویتامین و AD را در نهبندان آزاد بخرند در 
صورتی که همین  ها در بیرجند و از طریق خانه های 
بهداشت به طور رایگان در اختیار مادران و کودکان 
قرار می گیرد. کارمندان شبکه بهداشت می گویند 
ما تعداد محدودی از این داروها را در اختیار داریم 
که ویژه افراد نیازمند است، اما نمی گویند مبنای 

شناسایی افراد نیازمند چیست؟
روستاهای کوچک تر از درمیان از اینترنت  ●

پرسرعت برخوردارند اما این روستا با جمعیت 
حدود دو هزار نفر از داشتن اینترنت محروم است. 
این موضوع بیشترین ضربه را به دانش آموزان 
در ایام تعطیلی مدارس با توجه به شیوع کرونا 

وارد کرد.
 یک طرف ورودی مسجد امام حسن مجتبی)ع(  ●

در مسکن مهر نهبندان، آسفالت و سمت دیگر آن 
خاکی است که با توجه به شلوغی و بازی کودکان 
و نوجوانان در محیط و عبور خودروها گرد و خاک 
زیادی در هوا پخش می شود و نیاز به آسفالت دارد. 
از سوی دیگر با توجه به تردد خودروها، نیازمند 

نصب سرعت گیر است.
روستای آواز با جمعیت بیش از دو هزار نفر یک  ●

پارک دارد در حالی که المپ های برق آن سوخته 
است. با توجه به فرا رسیدن فصل اوقات فراغت و 
رفت و آمد خانواده ها به پارک، شورا و دهیاری برای 

تعویض المپ ها اقدام کنند.
مسئوالن به وضعیت آب روستای نوغاب درمیان  ●

رسیدگی کنند. آب یک روز وصل می شود و دو روز 
قطع است.

 برخی ساکنان خیابان کشاورز 18 نهبندان  ●
خودروهای خود را در حالی در اختیار فرزندان 
بدون گواهی نامه خود قرار می دهند که هر لحظه 

امکان حادثه ای غیر قابل جبران وجود دارد.
چرا برخی شبکه های تلویزیونی مانند تماشا،  ●

 امید و ... که در دیگر نقاط استان پوشش داده
 می شود، در طبس قابل دریافت نیست.

انصاری- صف طوالنی خودروها در مقابل مرکز تعویض 
پاک خودروی بیرجند این روزها بیش از هر زمان دیگری 
خودنمایی می کند، صفی که به دنبال آغاز فروش فوق 
العاده خودرو ایجاد شده و حتی برخی را مجبور کرده است 
که چند روز برای انجام کار مراجعه کنند. یک شهروند با 
بیان این که سومین روزی است که برای تعویض پاک 
مراجعه می کند، افزود:کارمند هستم و سه روز مرخصی 
گرفته ام. روز آخر فقط دو خودرو تا نوبت من فاصله بود 
اما اعام شد ساعت کاری تا 14:30است. یکی دیگر از 
شهروندان هم ضمن اشاره به شلوغی صف تعویض پاک، 
از کمبود مرکز تعویض پاک در استان گایه کرد وگفت: 
وجود یک مرکز سبب شلوغی و ازدحام جمعیت و طوالنی 
شدن زمان انتظار آنان می شود. وی افزود: از شهرستان 
برای تعویض پاک مراجعه کرده ام و با وجود تعطیلی مراکز 
اقامتی باید شب را در اتومبیل سپری کنم تا روز دیگر موفق 

به انجام کار شوم. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان می گوید: 

تشکیل صف های طویل تعویض پاک خودرو ناخواسته 
بود و انتظار نداشتیم با این صف ها مواجه شویم، اما برای 
برطرف شدن برخی از مشکات مردم، شیفت کاری 
مرکز تعویض پاک خودرو در مرکز استان، از امروز افزایش 
می یابد. به گفته سرهنگ »عباسی« شیفت کاری مرکز 
تعویض پاک خودرو در بیرجند از ساعت 8 صبح تا  16 
خواهد بود و این افزایش شیفت از 10 خرداد ) امروز (  
اعمال می شود. وی در خصوص اینترنتی شدن و اعمال 
نوبت دهی برای کاهش مشکات مراجعه کنندگان، می 
افزاید: دستور العملی مبنی بر اینترنتی شدن نوبت دهی 
اباغ نشده است اما یکی از مشکاتی که داریم این است 
که هیچ محدودیتی برای پاک گذاری وجود ندارد و فرد از 
استان های همجوار و نزدیک بیرجند  یا از دیگر شهرستان 
های استان که تمایل به پاک بیرجند دارد  می تواند برای 
انجام این کار به مرکز تعویض پاک خودرو  در مرکز استان 
مراجعه کند. به گفته وی، مرکز تعویض پاک خودرو در 
شهرستان های استان به جز خوسف و درمیان فعال است.

رفع مشکات منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با قید 
فوریت پیگیری می شود. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار در نشست بررسی زیرساخت های 
این منطقه،گفت: برای تامین زیرساخت های برق 
منطقه ویژه که مهم ترین نیاز مطرح شده است باید در 
میان مدت چهار مگاوات و در بلندمدت 60 مگاوات 
برق مورد نیاز تامین شود.»میرجعفریان« افزود: 
هماهنگی مربوط به اصاح موافقت نامه و تخصیص 
اعتبار انجام شده و برای تامین زیرساخت ها مشکل 
اعتباری وجود ندارد. مشکات مربوط به تامین آب 
و زیرساخت های مخابراتی موضوع دیگر جلسه بود 
که به تفصیل مورد بحث و تصمیم سازی قرار گرفت 
و مقرر شد شرکت آب استان هرچه زودتربرای 

فراخوان پیمان سپاری اقدام کند.

فوریت در رفع مشکالت منطقه ویژه 

رویداد
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ساز کرونا در برخی تاالرهای شهر
گروه خبر 

 کرونا که شیوع یافت بسیاری از مراسم  از جمله جشن های 
ازدواج را با چالش برگزاری مواجه کرد، بسیاری که از قبل 
برنامه ریزی کرده بودند به ناچار یا آن را لغو کردند یا مجبور 

به تغییر زمان برگزاری آن شدند. 
برخی نیز که کارت های عروسی را توزیع کرده بودند به 
هر شکل ممکن لغو مراسم جشن خود را اطاع دادند 
 و .... سال که نو شد و آمارها و رشد بیماری کمتر شد
 برخی ها برخاف دستورهای صادر شده و با وجود تعطیلی 
تاالرها اقدام به برپایی مراسم عروسی در منازل و باغ های 
خارج شهرکردند بدون این که شرایط کرونا را در نظر 
بگیرند. به گزارش خبرنگار ما ،در این شرایط اتاق اصناف 

استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیه مربوط 
پس از برگزاری جلسات مختلف تصمیم گرفتند تاالرهای 
عروسی با رعایت پروتکل های بهداشتی از امروز بازگشایی 
شوند هرچند این اقدام منوط به رعایت پروتکل های 
بهداشتی است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که 
برخی تاالرها نه تنها از شرایط الزم برای رعایت دستورها 
برخوردار نیستند بلکه هیچ تضمینی هم برای رعایت فاصله 

گذاری اجتماعی و ... وجود ندارد.
رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان، رستوران ها و 
تاالرهای پذیرایی بیرجند در گفت وگو با خبرنگار ما 
از بازگشایی تاالرها با رعایت پروتکل های بهداشتی 
از 10 خرداد خبر داد وگفت: طبق این پروتکل ها 
تاالرها باید با توجه به گنجایشی که دارند با 60 درصد 

ظرفیت فعالیت کنند و برای هر خانواده یک میز در نظر 
گرفته شود.به گفته » محمودآبادی« هدف از بازگشایی 
تاالرها حفظ سامتی مردم است چرا که برخی در این 
ایام به برگزاری عروسی  در منازل و خارج از شهر اقدام 
می کنند و حال با بازگشایی تاالرها فضا بازتر است 
و از متصدیان تاالرها خواسته شده با نصف ظرفیت 
خود  برای  برگزاری مراسم اقدام کنند تا زنجیره 
کرونا با برگزاری عروسی ها در منازل قطع شود.وی 
با بیان این که مردم هم باید ضمن رعایت پروتکل ها و 
همکاری با تاالرها، مهمانان شهرستانی را تا حد امکان 
دعوت نکنند، افزود: در غیر این صورت مهمان های 
شهرستانی و افراد سالمند باید در محیطی مناسب 
در تاالر استقرار یابند و آقایان هم از فضای باز تاالرها 
استفاده کنند.به گفته وی بر اساس تصمیم جدید ، زمان 
برگزاری مراسم در تاالرها کاهش یافته و اجرای گروه  
موسیقی به صورت گروهی نخواهد بود، ضمن این که 

تاالرها باید به طور مرتب ضد عفونی شوند.

گزارشی از صف 
بلند و اجباری 

خودروها

تعویض پالک 
بدون رعایت 
پروتکل های 

بهداشتی
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 مدیر آب و فاضالب 
زیرکوه: مشکل 

کمبود آب در 
روستای شاهرخت 

تا ۱0 روزه آینده 
برطرف می شود

معاون عمرانی 
فرماندار درمیان: 
مانع اساسی برای 

اجرای پروژه 
های آب رسانی 

روستایی کمبود 
منابع مالی از 

سرفصل های 
شهرستانی است

مدیرعامل آبفای 
استان: مشکل 

خاصی برای تامین 
آب روستاهای 

بدون آب نداریم و 
بارندگی های خوب 

بهار امسال سبب 
شد تا برخی از نقاط 

روستایی نیاز به 
آب رسانی با تانکر 

نداشته باشد

چراغ دومین کارگاه خراطی سرایان روشن شد

موسوی - دومین کارگاه خراطی سنتی  سرایان راه 
اندازی شد. مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و گردشگری سرایان گفت: استفاده از 
همه قابلیت های صنایع دستی در سال جهش تولید 
از اولویت های کاری میراث فرهنگی است و به همین 
منظور دومین کارگاه خراطی سنتی توسط یکی از 
دانش آموختگان صنایع دستی در بازارچه دایمی 

صنایع دستی میثم )آهنگران( در محدوده تاریخی 
سرایان فعالیت خود را شروع کرد. »محمد عرب« ادامه 
داد: این کارگاه خراطی با پرداخت تسهیالت از محل 
تفاهم نامه سه جانبه با صندوق کارآفرینی امید، سبب 
ایجاد تنوع در تولیدات خراطی شهرستان شده است و 
بازار فروش مناسبی نیز دارد. به گفته او این کارگاه یک 
نفر شاغل دارد و تولیدات آن  شامل انواع ظروف چوبی 

شامل بشقاب، کاسه، قاشق، سرویس های پذیرایی 
و... است. او ادامه داد: براساس بررسی های موجود 
خراطی در سرایان بیش از 300 سال به شکل سنتی 
قدمت دارد و استاد رمضان محمدی، تنها هنرمند 
پیش کسوت این رشته بوده که با همت و تالش وی هنر 
خراطی سرایان با شماره 1318 در فهرست میراث 

معنوی کشور به ثبت رسیده است.

از میان خبرها

 تقسیمات کشوری
 در فردوس

باکمال- بخشلداران مرکلزی و اسلالمیه فردوس 
معرفی شلدند.

 به گزارش»خراسلان جنوبی« پیلرو مصوبه  هیئت 
وزیلران دربلاره ابلالغ تقسلیمات جدید فلردوس، 
بنا بله پیشلنهاد فرماندار شهرسلتان؛ بخشلداران 
بخش مرکلزی فلردوس و اسلالمیه طلی احکامی 
بنابرایلن  شلدند.  منصلوب  اسلتاندار  سلوی  از 
گزارش طی مراسمی، نبی ا... طاهری به عنوان 
بخشلدار مرکلزی و عللی مظاهلری فلر بله عنلوان 

بخشلدار اسلالمیه معرفلی شلدند .
و  امنیتلی  سیاسلی،  معلاون  خبلر«  »خلوش 
اجتماعلی اسلتاندار نیلز در نامله ای، ابالغیله 
جدیلد وزارت کشلور مبنلی بلر تغییلرات جدیلد 
انجام شلده در حوزه تقسلیمات کشلوری فردوس 
را بله دسلتگاه هلای اجرایلی اسلتان اعلالم کلرد. 
بلر اسلاس مصوبله هیئلت وزیلران بخش اسلالمیه 
شلامل دهسلتان هلای باغسلتان و بلرون و شلهر 

اسلت.  اسلالمیه 
همچنیلن روسلتای باغسلتان علیلا بله شلهر ارتقلا 
یافلت و مرکلز دهسلتان باغسلتان بله روسلتای 

باغسلتان سلفلی تغییلر کلرد.

از گوشه و کنار استان

دیدار با خانواده شهید غواص 

امام جمعه و فرماندار نهبندان به همراه جمعی از مسئوالن شهرستان به دیدار 
خانواده شهید ناوچه کنارک )محمد اردونی( رفتند. به گزارش»خراسان 
جنوبی« این مسئوالن با جانبازان گرانقدر »هوشنگ ضامنی« و »غالمرضا 

نخعی« نیز دیدار کردند.

زمین و آب؛ چالش های گزیک
نبود زمین برای احداث مسکن جوانان و مشکالت کیفیت و قطعی مکرر 
آب شرب از جمله چالش های اساسی گزیک درمیان به حساب می آید. به 
گزارش»خراسان جنوبی« در جلسه ای که اعضای شورای شهر و شهردار گزیک 
با سرپرست فرمانداری درمیان داشتند مهم ترین خواسته های مردم را واگذاری 
زمین به جوانان برای احداث خانه، مشکالت کیفیت و قطعی مکرر آب شرب و 
طرح جامع این شهر اعالم کردند. »بخشی« سرپرست فرمانداری درمیان نیز 
خواستار پیگیری مستمر رفع مشکالت و رسیدگی به درخواست شهروندان شد.

»تجنود« گلخانه می شود
موافقت اولیه احداث مجتمع گلخانه ای100 هکتاری در تجنود دریافت شد. 
به گزارش»خراسان جنوبی« در بازدیدی که مدیر عامل شرکت شهرک های 
کشاورزی کشور به همراه مسئوالن استانی و محلی از محل احداث مجتمع 
گلخانه ای 100 هکتاری تجنود زیرکوه داشتند، مهندس»منصوری« موافقت 

اولیه خود را با احداث این مجتمع اعالم کرد.
 بنابر این گزارش مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور به همراه 
مسئوالن استانی و محلی سربیشه نیز از مجتمع کشاورزی دشت خوشاب 
درح و سد سیاهو بازدید کرد و در خصوص بهره برداری از قابلیت های موجود 
در دشت خوشاب، به منظور توسعه گلخانه ها و اشتغال اهالی منطقه رایزنی و 

تبادل نظر  انجام  شد.

محله های نهبندان لباس نو می پوشد
200 تن قیر برای آسفالت معابر نهبندان تخصیص یافت و اولویت آسفالت با 

معابر محالتی است که وضعیت خوبی ندارد.
فرماندار نهبندان در جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان، گفت: یکی از 
قابلیت های بسیار مهمی که در دولت ایجاد شده استفاده از منابعی است که 
به ستاد بازآفرینی شهری اختصاص یافته است. مهندس»بیکی« ادامه داد: 
دستگاه های متولی در ستاد، بر مبنای ماموریت و وظایفی که به آن ها محول 
شده است، همکاری الزم را با شهرداری نهبندان به عنوان دبیر ستاد در اجرای 

طرح ها داشته باشند و اولویت اجرای پروژه ها را مشخص کنند.
 به گفته او افزون بر اجرای این طرح ها باید به سمت نوسازی و به سازی محیط 

زندگی شهروندان در بافت های قدیم برویم.

فرمانده جدید سپاه سرایان
موسوی - آیین تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران 

سرایان با حضور جمعی از مسئوالن استانی و محلی برگزار شد.
 سردار »علی قاسمی« فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان در این مراسم با 
اشاره به شرایط متاثر از شیوع کرونا گفت: وحدت و انسجام یکی از آزمایش 
هایی بود که نظام ما از این امتحان موفق و سربلند بیرون آمد. حجت االسالم 
والمسلمین»سنجری« امام جمعه سرایان هم با قدردانی از فرمانده قبلی ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه شهرستان، وظیفه سپاه را حفاظت و حراست از انقالب 

اسالمی و نگه داشت دستاوردهای آن دانست. 
»رسولی مقدم « فرماندار سرایان نیز وجود شهرستانی امن در کویر گسترده 
را ثمره مداخله مناسب نیروهای سپاه دانست و گفت: مجموعه سپاه  ونقش 
پررنگ آن در شرایط تحمیل هزینه های گزاف در حوزه آسیب ها، سبب حفظ و 

جلوگیری از رشد آن شده است.
 به گزارش»خراسان جنوبی« در این مراسم از خدمات سرهنگ »محسن 
امانتی« قدردانی و سرهنگ »علی فرخنده« به عنوان فرمانده جدید شهرستان 

معرفی شد.

خروجی جلسه

مصوبه های مرزی از مرز 
عملیاتی رد شد

سلفر سلال گذشلته اسلتاندار بله ملرز ماهیلرود 
حلدود 30 مصوبله بله هملراه داشلت کله بخلش 

عملده ای از آن محقلق شلد.
معلاون هماهنگلی املور اقتصلادی اسلتاندار در 
شلورای سلامان دهی مبلادالت ملرزی و کارگروه 
توسلعه صلادرات اسلتان، با اشلاره بله جایلگاه مرز 
در توسلعه، تأمین زیرسلاخت ها و اصالح شلرایط 
،بازارچله و پایانله ملرزی ماهیلرود را از اولویلت 
هلای اسلتان دانسلت و ادامله داد: بلا توجله بله 
تأکید اسلتاندار، همه دسلتگاه هلای متولی برای 
بله سلازی وضعیلت سلایت ملرزی ماهیلرود پلای 

کار آملده انلد.
»عابلدی« بلا تأکیلد بلر ایلن کله ماهیلرود، تنهلا 
ملرز کشلور بلود کله در شلیوع کرونلا هلم تعطیللی 
نداشلت، تصریلح کلرد: از مجملوع مصوبله هلای 
منعقد شده، زیرسلاخت های برق رسانی و تأمین 
آب بازارچه بله طور کامل انجام شلده همچنین به 
منظور به سلازی راه هلای منتهلی به ماهیلرود نیز 
اجرای تعهدات اداره کل راه و شهرسازی در حال 
اتمام اسلت. بله گفتله او یکلی از مهم تریلن مصوبه 
هلای سلفر، تسلهیل شلرایط صلادرات بلود کله در 
این باره هلم بلرای صلادرات گاز به صلورت تانکی 
یلا ترانشلیپ از پایانله تصمیلم گیلری شلد. معلاون 
اسلتاندار از تکمیل غرفه های خدماتی رفاهی در 
آینده نزدیلک خبلر داد و گفلت: یکی از مهلم ترین 
برنامله هلای شلورا در سلال ۹۹ برگلزاری جلسله 
هلای تخصصلی بلرای تسلهیل و تسلریع روابلط 

تجاری بلا افغانسلتان اسلت.

میانبر اعتباری محور 
دیهوک - بجستان 

راه میانبلر بلرای اسلتفاده از منابلع ملاده 56 کله 
یک نلوع فاینانس داخلی به حسلاب ملی آید برای 
گشلایش در محلور دیهلوک - بجسلتان پیگیلری 

ملی شلود.
به گلزارش »خراسلان جنوبلی« بهره منلدی محور 
بیرجنلد- قایلن از تسلهیالت ملاده 56 بله مبللغ 
50 میلیلارد توملان کله یلک راه میانبلر اعتبلاری 
برای اتملام ایلن شلریان مواصالتلی تا پایان سلال 
بله حسلاب ملی آیلد، مسلئوالن را بلرآن داشلت تلا 
این موضوع را بلرای محور دیهوک- بجسلتان نیز 
اجرا کننلد تا هر چه سلریع تلر روبان بهلره برداری 

از آن بریلده شلود. 
»داعلی« مدیلرکل راه و شهرسلازی در دیلدار 
بلا مدیلرکل دفتلر منطقله شلمال شلرق شلرکت 
سلاخت و توسلعه زیربناهلای حملل و نقلل کشلور 
و بازدیلد از محورهلای مواصالتلی اسلتان، اظهار 
کلرد کله فراخلوان سلرمایه گلذار در حلال انجلام 
اسلت و درخواسلت داریلم مراحلل انتشلار آگهلی 
فراخلوان و انتخلاب پیمانلکار سلرعت بیشلتری 
یابد. مدیلرکل دفتر منطقه شلمال شلرق شلرکت 
ساخت وتوسلعه زیربناهای حمل و نقل کشور هم 
گفت: طلی چند سلال گذشلته اتفاقلات خوبی در 
اسلتان رخ داده و به طور متوسلط  هر سلال حدود 

100کیلومتلر راه احلداث شلده اسلت.
ایلن کله در محلور  بیلان  بلا  مهندس»نظریلان« 
بیرجنلد- مشلهد فقلط 80 کیلومتلر باقلی مانلده 
و کار باسلرعت درحلال انجلام اسلت، افلزود: 
در محلور دیهلوک - بجسلتان- مشلهد نیلز 30 
کیلومتلر در حلال اتملام و 18 کیلومتلر دیگلر هلم 

بله مناقصله رفتله اسلت.
 همچنیلن  عملیلات اجرایلی در دیگلر محلور هلا از 
جمله بیرجنلد -  نهبندان، طبلس - یزد و طبس- 
اصفهلان نیز در حلال انجلام اسلت. وی اشلاره ای 
هلم بله نقلش بلاالی بنلدر چابهلار و ظرفیلت خوب 
محلور چابهلار -زاهلدان -بیرجنلد داشلت کله 
کریلدور شلرق و پلروژه راه آهلن، آینلده روشلنی را 

بلرای اسلتان بله هملراه خواهنلد آورد.

 روی خط حادثه

 ۴ ساعت جست   وجو 
برای یافتن جوان گمشده

پس از چهار ساعت جست وجوی نیروهای امدادی هالل احمر، جوان 33 ساله 
گمشده، در محدوده 20 کیلومتری ارتفاعات شمال شرقی درح پیدا شد. معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: با اعالم مفقودی جوانی 33 ساله از 
اهالی روستای گلوباغ بخش درح، تیم های امدادی برای جست وجو به محل 
حادثه اعزام شدند. »اسعدزاده« ادامه داد: پس از چهار ساعت جست وجو فرد 
گمشده در ارتفاعات محدوده 20 کیلومتری شمال شرقی درح  با حالت نیمه 

هوشیار پیدا شد.

برق، بالی جان نوجوان طبسی 
نوجوان 13 ساله در دشتغران طبس هنگام باال رفتن از تیر برق دچار برق 
گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. به گزارش»خراسان جنوبی« این اتفاق 

سبب شد تا برق منطقه دشتغران و دیهشک برای دقایقی قطع شود.

غرق شدن دختر در  فریزمرغ 
خسروی- دختر 13ساله در استخر روستای فریزمرغ بخش مرکزی بیرجند غرق 
شد. به گزارش» خراسان جنوبی« این دختر که همراه گروهی دیگر از همسن و 

ساالنش به کنار استخر رفته بود، شروع به آب تنی کرد اما غرق شد.

با افتتاح رقم می خورد

برنامه ها برای ذخایر سد سیاهو

فرخ نژاد - 14 سال قبل که متخصصان بعد از مطالعه 
عملیات  کردند  شناسایی  را  هدف  نقطه  تحقیق  و 
اجرایی پروژه ای عظیم روی رودخانه سیاهو در فاصله 
67 کیلومتری سربیشه با هدف مهار آب های سطحی  
و تامین مصرف بخش های کشاورزی، شرب، صنعت و 

حفظ زیست بوم منطقه شروع شد.
به گزارش »خراسان جنوبی«  این سد از نوع خاکی 
با هسته رسی است و با ارتفاع 3۹ و 32  متر از پی و 
بستر رودخانه و طول و عرض تاج  352 و ۹ متر و حجم  
مخزن 17/5 میلیون متر مکعب است و حجم آب مازاد 
بر ظرفیت سد از طریق مجاری آبگیر )لوله فوالدی به 
قطر ۹00 میلی متر از ورودی تا پالک و 800 میلی 
طور  به  و  تحتانی  تخلیه  و  خروجی(  تا  پالک  متراز 
مطمئن به پایاب منتقل می شود و حال بعد از سال ها 
و اعالم زمان های متفاوت برای افتتاح، امروز با حضور 
وزیر نیرو ، روبان بهره برداری از آن بریده می شود تا 

مرزنشینان سربیشه از مزایای آن بهره مند شوند.
به گفته فرماندار سربیشه، وفور رحمت و بارندگی های 
بهاری امسال سبب شد تا ذخیره پشت سد سیاهو 2 
میلیون متر مکعب باشد و به همین میزان نیز برای حفظ 

زیست بوم سد رها سازی شود. 
از  مندی  بهره  برای  که  را  هایی  برنامه  »محمدی« 

ذخایر این سد مدنظر متولیان است احداث شهرک 
گلخانه ای در اراضی پایین دست سد، اجرای پروژه 
های آبزی پروری، اکوتوریستی و... اعالم و اظهارکرد 
که به طور حتم اگر ضرورت ایجاب کند از منابع آبی 
سد به دلیل  ecپایین آن می توان برای آب شرب نیز 

استفاده کرد. همچنین بنا به دستور استاندار به 
طور حتم با ایجاد شرکت های تعاونی روستایی باید 
مرزنشینان منطقه درح از مزایای ذخایر سد برای 
توسعه کشاورزی و دامپروری بهره مند شوند چرا 

که ماندگاری مرزنشینان را درپی خواهد داشت.

کرونا شرایط فردوس را  قرمز کرد 

براساس آخرین نقشه وضعیت کرونا )سفید، زرد و قرمز( شهرستان های کشور )مورد 
تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(  فردوس جزو نقاط قرمز دارای بیماران 
حاد تنفسی )خطر زیاد( اعالم شد. به گزارش وزارت بهداشت،  برابر این نقشه، بیرجند 
، قاینات، طبس، بشرویه، سربیشه، سرایان و خوسف جزو نقاط زرد )خطر متوسط( و 
نهبندان، زیرکوه و درمیان جزو نقاط سفید است. احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه 

به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها وجود دارد.

قرارداد آب رسانی به 6 شهرستان عشایری 
قلرارداد مطالعله طلرح آب رسلانی بله محلالت عشلایری 6 شهرسلتان اسلتان 

منعقلد شلد. 
مدیلرکل املور عشلایری گفلت: ایلن قلرارداد بلا هلدف تأمیلن آب شلرب انسلان 
و دام، اشلتغال پایلدار و کاهلش هزینه هلا و همچنیلن تأمیلن آب بهداشلتی ۹5 
محله عشلایری  طبس، نهبندان، زیرکوه، قاینات، درمیان و سربیشه با جمعیت 

۹20خانلوار منعقلد شلد.
 »عصمتلی پلور « بلا بیلان ایلن کله 375 میلیلون توملان از محلل منابع مللی برای 
انجلام مطالعله ایلن طلرح تخصیلص یافلت، افلزود:  کار مطالعه طلرح تأمیلن آب، 
نقشله بلرداری و طراحلی مسلیر انتقلال آب شلرب بله محلالت عشلایری ایلن 6 

شهرسلتان، آغلاز شلده اسلت و تلا پایلان شلهریور بله اتملام ملی رسلد.

انصاری 

آقای وزیر لب های خشک و ترک برداشته و کوزه 
های بی آب به همت شما چشم دوخته اند.آقای وزیر 
معلوم نیست صدای عطش روستاییان تشنه چه موقع 
شنیده خواهد شد البته حضور شما نوید امید می دهد 
و از عطش می کاهد.نه تنها امروز بلکه روزهاست 
که مردمان مقاوم این خطه از خود می پرسند که آیا 
مسئوالن شرایطی چون ما را تجربه کرده اند؟ یا چند 
روز می توانند چنین شرایطی را تجربه کنند؟ آن ها 
سواالت متعددی در ذهن دارند اما پاسخی برای آن 
نمی یابند و....به اصطالح مردمان خراسان جنوبی»چله 
تموز« که نزدیک می شود عطش هم در برخی از نقاط 
روستایی و مرزی به عنوان مزربانان پیشانی کشور، بیشتر و 
بیشتر می شود.سال هاست که این شرایط تکرار می شود 
و امروز که وزیر نیرو مهمان خراسان جنوبی است خواسته 
روستاییان و مرزنشینان این است که صدای وا عطشای 
آن ها را بشوند و چاره ای بیندیشد و برای این که صدایش 
را »اردکانیان« بشنود از هر کسی که به ذهنشان رسیده 
پرسیده اند امروز مقصد وزیر کجاست و چطور و کجا می 
توانند درخواست های خود را با او درمیان بگذارند؟از 
روستایی نزدیک مرز پیام داده است که اهالی شاهرخت 
از کم آبی بسیار رنج می برندیا روز آب ندارند یا شب و اگر 
هم آبی باشد آن قدر کم است که لبی تر نمی شود. خبرنگار 
ما هم با دهیار تماس گرفت و ماجرا را جویا شد.او گفت: 
یک ماه قبل چاه ریزش کرد و مسئوالن هم بعد از پیگیری 
اعالم کردند که به زودی مشکل رفع می شود به همین 
دلیل اهالی مجبورند از قنات آب بردارند و آب شبکه 

جوابگو نیست.

رفع مشکل تا ۱0 روز دیگر
مدیر آب و فاضالب زیرکوه نیز به خواسته اهالی شاهرخت 
این طور پاسخ داد که تا 10 روزه آینده مشکل بی آبی 
این روستا برطرف می شود. »غالمحسینی« به تامین آب 
17 روستای زیرکوه با جمعیت سه هزار و 7۹6 نفری به 
وسیله تانکر اشاره می کند و بیشتر تنش های آبی روستایی 
شهرستان را مربوط به فرسودگی خطوط انتقال و توزیع 

می داند.
به گزارش »خراسان جنوبی« اهالی روستای باغستان و 
شیرگ آقا در سربیشه نیز با این که یک رشته قنات در باال 

دست آن ها قرار دارد از نعمت آب بی بهره اند و کامشان 
تشنه است.

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
به گفته برخلی از اهالی حکایت این دو روسلتا بلا 300 نفر 
جمعیت، حکایت ))آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم((، 
اسلت. دو ماه اسلت بعضی از اهالی به سختی آب مصرفی 
خود را تامین می کنند و در بخشی از نقاط روستا هم فشار 
آب به قدری کم اسلت که بهره ای ندارد. چشلمه روسلتای 
شیرگ به واسطه بارندگی خوب ابتدای سلال بعد از سال 
ها زنده شلد املا چون لولله های تعبیله شلده از مظهر قنات 
تلا روسلتا فرسلوده اسلت، آب بله اهاللی نملی رسد.پاسلخ 
مدیلر آب و فاضلالب سربیشله هم بله گالیه اهالی شلیرگ 
آقلا و باغسلتان این اسلت که لولله تعبیه شلده بلرای انتقال 
آب قنلات بله روسلتا مربلوط بله سلال 76 و در ایلن سلال ها 
رسلوب گرفته اسلت به همین دلیلل آب در لوله هلا جریان 
نمی یابد.»سمیعی« اعتبار مورد نیاز برای تعویض لوله ها 
را 150 میلیلون تومان اعالم و اظهلار می کند که اعتباری 
برای ایلن کار نیسلت و آب این روسلتاها با تانکلر تامین می 
شلود. البتله بلرای تامیلن آب پایلدار ایلن روسلتاها احلداث 

مجتمع آب رسلانی درویش آباد در دسلتور کار است.

قطع مکررآب روستاهای درمیان
قطع مکرر و چند روزه آب در برخی از روستاهای درمیان 
از جمله مسک، گسک، بورنگ، نوغاب، هندواالن و نوزاد 
بخش مرکزی هم چند سالی است که با آغاز فصل گرما اوج 
می گیرد و کسری آب این نقاط با جمعیت باال به وسیله تانکر 
تامین می شود اما این آب ها کیفیت چندان مطلوبی ندارد و 

گالیه اهالی را در پی دارد.معاون عمرانی فرماندار درمیان 
هم به تامین آب 50 نقطه روستایی درمیان به وسیله تانکر 
اشاره و اظهار می کند که سال گذشته آب 62 روستای 
شهرستان با تانکر تامین می شد و با بهره برداری از مجتمع 
های آب رسانی به 50 نقطه کاهش یافت. »مطلبی« مانع 
اساسی برای اجرای پروژه های آب رسانی روستایی را 
کمبود منابع مالی از سرفصل های شهرستانی اعالم می 
کند طوری که سال گذشته منابع شهرستان از این سرفصل 
30 میلیارد تومان بود در حالی که هر مجتمع برای اتمام 
10 میلیارد تومان نیاز دارد. به گفته او برای تامین آب 

روستاها ی بدون آب نیاز به افزایش تانکرهاست.

تانکر وسیله تامین آب ۴00 روستا
مدیرعامل آبفای استان نیز با اشاره به تامین آب 400 روستا 
با تانکر، می گوید: مشکل خاصی برای تامین آب روستاهای 
بدون آب نداریم و بارندگی های خوب بهار امسال سبب 
شد تا برخی از نقاط روستایی نیاز به تامین آب با استفاده از 
تانکر نداشته باشند. مهندس»امامی« با بیان این که 127 
روستای باالی 20 خانوار از آب پایدار بهره مند نیست، می 
افزاید: تامین آب پایدار 50 روستا در برنامه امسال است و 
77 روستای دیگر تا پایان سال آینده از آب شرب پایدار بهره 
مند می شود.همچنین برای تامین منابع آب مجتمع های 
آب رسانی با تالش استاندار 500 میلیارد تومان تامین 
شد که نیمی از این منابع از محل ماده 56 است و پیش 
بینی می شود تا سال 1400 همه روستاهای باالی 20 
خانوار از آب پایدار بهره مند شود. به گفته او با حضور 
وزیر نیرو نیز 15 روستا با حدود 10 هزار نفر جمعیت 

از آب شرب پایدار برخودار می شود.

عطش در ۴00 روستا

تشنه ام آقای  وزیر 

سلیمای  و  صلدا  تولیلدات  از  »زعفرونلی«  فیللم  تلله 
پخلش  سلیما   3 شلبکه  از  جنوبلی،  خراسلان  مرکلز 
فیللم کله  ایلن  بله گزارش»خراسلان جنوبلی«  شلد. 
در قاینلات تصویربلرداری شلده، در بسلتر یلک قصله 
خانوادگلی مفاهیملی همچلون پشلتکار و مسلئولیت 

پذیری اجتماعلی را بله تصویلر کشلیده اسلت و ایلن 
مسلائل را بله عنلوان عواملل تاثیرگلذار در موفقیلت 
فلردی و اجتماعلی معرفلی می کنلد. عللی اوسلیوند، 
مرتضلی رحیمی، فریلده دریامج، حسلین توشله، زهره 
ملرادی، کبلری گلودرزی، محمدحسلن معینی، سلاغر 

صملدی، مهلدی سلجادپور، کاملران دهقلان، مسلعود 
قرایلی، شلهره جوانبخلت، حمیدرضلا تربتیلان و چنلد 
بازیگر محلی در این تله فیلم بله ایفای نقش پرداختند. 
رضا غفلاری کارگلردان و مرتضلی رحیملی تهیه کننده 

»زعفرونلی« هسلتند.

پخش تله فیلم 
 »زعفرونی«
 از شبکه 3 



زهرا قربانی - شنا ورزشی مفرح و آرامش بخش است 
که عالقه مندان زیادی دارد. در سال های اخیر افزون 
بر افرادی که برای حفظ سالمتی به این ورزش رو آورده 
تعدادی هم در دوره های آموزشی این رشته شرکت 
کرده و با استعدادیابی از بین آن ها در قالب تیم هایی در 
مرکز استان و شهرستان ها پرورش یافته اند. هر چند 
فعالیت این شناگران هم اکنون به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و ریسک باالتعطیل است اما فعاالن این حوزه 

برای سئانس های تمرینی در استخرها مشکل دارند.
آن طور که رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی  استان 
می گوید: سخت افزار اولیه این رشته استخر است اما 
استخرها بر اساس قانون در اختیار بخش خصوصی 
قرار گرفته است و استخری در اختیار هیئت قرار ندارد 
بنابراین در چند سال گذشته ضمن ارتباطاتی که با 
اجاره کنندگان استخرها برقرار شد، شیفت هایی 
برای تمرین تیم ها در نظر گرفته شد ولی تعداد شیفت 
ها کافی نیست و برای افزایش آن نیاز به حمایت بیشتر 

مسئوالن مربوط است.
به گفته »اکبری« تیم های استان در همه رده های سنی 
فعال است و در شهرستان ها به خصوص در سرایان 
که استخر در اختیار هیئت قرار دارد شاهد فعالیت 

چشمگیری در این رشته هستیم.

او با اشاره به این که در هفته سه جلسه برای تمرین 
شناگران مرکز استان در نظر گرفته شده است، ادامه 
می دهد: برای ورزش قهرمانی حداقل شش جلسه و 
در شهرهای بزرگ ۱۲ جلسه تمرین در نظر گرفته می 
شود و پرورش قهرمان از بین شناگران استان با این 
تعداد جلسه تمرینی دور از انتظار است .او با تاکید بر 
این که برای رشد و توسعه شنا در سطح قهرمانی نیاز 
است شیفت های تمرینی افزایش یابد اظهار امیدواری 
کرد که با نگاه و حمایت ویژه مسئوالن ورزش و جوانان 
استان از تیر شرایطی مناسب برای شناگران فراهم 
شود و با بهره گیری بیشتر از ظرفیت استخر آزادی و 
شهید رضوی نژاد، امسال تیم داری خوبی با نظارت و 
همکاری بیشتر اداره کل داشته باشیم.به گفته وی در 
شرایط فعلی شش جلسه تمرینی توسط هیئت مهیا می 
شود و درخواست داریم که زمینه شش جلسه را ورزش و 
جوانان برای شناگران فراهم کند.رئیس هیئت شنای 
استان با قدردانی از حمایت های ورزش و جوانان از 
این رشته، می گوید: در استان های دیگر این شرایط 
برای شناگران مهیا شده است و در خراسان جنوبی 
نیز ورزش و جوانان می تواند با استفاده از مواد قانونی، 
جلسات تمرینی برای شناگران در نظر بگیرد و حتی 

صبح ها نیز مشکلی وجود ندارد.

400 شناگر حرفه ای

»اکبـری« بـا اشـاره بـه فعالیـت ۴۰۰ شـناگر کـه در 
سـطح قهرمانـی فعـال هسـتند اظهـار مـی کند کـه نیاز 
اصلـی در شهرسـتان هـا و بـه خصـوص مرکـز اسـتان 
کـه بیشـتر قهرمانـان از ایـن منطقـه هسـتند، شـیفت 
تمرین اسـت کـه امیدواریم بـا حمایـت اداره کل ورزش 
و جوانـان ایـن شـرایط بـرای شـناگران فراهـم شـود.او 
بـا اشـاره بـه اسـتقبال خـوب شـهروندان از ایـن رشـته 
ورزشـی، برگـزاری کالس هـای آموزشـی، آمادگـی 
بـرای مسـابقات، تیـم داری و حمایـت از هیئـت هـای 
شهرسـتانی را از برنامـه هـای امسـال هیئـت اعالم می 
کنـد و مـی گویـد: سـال گذشـته مسـابقات رده هـای 
مختلف سنی در اسـتان برگزار شـد و حتی اعزام هایی 
به رقابـت های کشـوری هم داشـتیم امـا با توجـه به این 
که شـناگران اسـتان به دلیل نبود سـخت افزار، تمرین 
کافـی ندارنـد ، در رقابـت هـای کشـوری نمـی تواننـد 

حریـف شـناگران دیگـر اسـتان هـا باشـند.

کرونا و تاثیر بر شنا
ایـن مسـئول ورزشـی بـه یـک موضـوع مهـم دیگـر در 
شـرایط فعلی هم اشـاره کرد و افـزود: با توجه به شـیوع 
کرونـا اسـتخرها در سـه مـاه گذشـته تعطیـل شـد و بـه 
دلیـل خطـر پذیـری بـاال ایـن تعطیلـی همچنـان ادامـه 
دارد امـا در زمـان بازگشـایی هـم بـا توجـه بـه شـرایط 
موجـود بـه طـور حتـم اسـتقبال از اسـتخرها کاهـش 
خواهد داشـت که در ایـن باره بایـد صاحبان اسـتخرها 
بـا مسـتاجرها همـکاری بیشـتری داشـته باشـند تـا آن 
ها بتوانند بـه فعالیت شـان ادامه دهند و خدمـات ارائه 
کننـد در غیـر ایـن صـورت همـه آن هـا به مشـکل بـر می 
خورند چـون کـه درآمد اسـتخر بـا حضـور اربـاب رجوع 
و شـناگر فراهـم مـی شـود. بـه گفتـه وی همـه اقدامـات 
بهداشـتی بـر اسـاس دسـتور العمـل  وزارت بهداشـت 
در اسـتخرها انجـام خواهـد شـد تـا پـس از بازگشـایی، 
مردم بـا خیال راحـت از اسـتخرها اسـتفاده کننـد .وی 
ادامه مـی دهـد: نکته بعـدی کـه دربـاره آمـوزش وجود 
دارد ایـن اسـت که بـر اسـاس برنامـه ریـزی انجام شـده 
شـهروندان بیرجنـد، خوسـف و سربیشـه کالس هـای 
آموزشـی را بـا بهـره منـدی از ۵۰ درصد تخفیف پشـت 
سـر بگذارنـد و عالقـه منـدان حضـور در ایـن دوره های 

آموزشـی مـی تواننـد بـه دفتـر هیئـت مراجعـه کننـد.
او بـا اشـاره بـه فعالیـت هـای انجـام شـده، مـی گویـد: 
پیـش از شـیوع کرونـا، سـعی شـد بـا اسـتفاده از کمـک 
بخـش خصوصـی و مربیان از همـه ظرفیت ها اسـتفاده 
و اسـتخرها فعال شـود و ضمن سطح بندی شـنا، مربی 
ها بـاز آمـوزی سـاالنه داشـته باشـند تـا دانـش آن هـا به 
روز باشـد.به گفتـه وی هیئـت شـنا در شهرسـتان هـای 
زیرکـوه، خوسـف و سربیشـه بـه دلیـل فراهـم نبـودن 

زیرسـاخت فعالیـت نـدارد.
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بهره برداری از13پروژه 
ورزشی  منتظر استاندار 

پروژه   ۱3 از  برداری  بهره  روبان  زهرایی- 
ورزشی قرار بود سوم خرداد و همزمان با سالروز 
فتح خرمشهر بریده شود اما خبری نشد وحال 

قراراست با تصمیم استانداری افتتاح شود.
به گزارش خبرنگار ما مدیر کل ورزش و جوانان 
استان گفت: این پروژه ها به اطالع استانداری 
رسید و قرار شد بر اساس تصمیم استاندار و در 
فرصتی مناسب با حضور یک مسئول کشوری 

افتتاح شود.
»عزیزی« با تاکید بر این که این پروژه ها تکمیل 
است، افزود: کورت اسکواش بیرجند به عنوان 
تنها سالن استاندارد اسکواش استان قابلیت 
برگزاری رقابت های بین المللی را دارد و افزون 
۱۲ پروژه دیگر شامل سالن  بر این مجموعه، 
سرپوشیده  استخر  خنگ،  روستای  ورزشی 
سربیشه، سالن ورزشی بانوان و سالن سقف کوتاه 
نهبندان، چمن ورزشی شهرستان زیرکوه و هفت 
مینی چمن مصنوعی در روستاها و شهرستان 
برداری  بهره  قابل  های  پروژه  فهرست  در  ها 

قرار دارد.

 روی خط ورزش 

سوت ورزش
فعالیت رشته های مختلف ورزشی در استان بعد از سه ماه تعطیلی به دلیل شیوع 

ویروس کرونا، از امروز آغاز می شود.
 به گزارش خبرنگار ما فعالیت در رشته های مختلف ورزشی اعم از کم خطر، 
متوسط و پرخطر از امروز دوباره آغاز می شود و در رشته هایی چون کشتی، 
رزمی، کاراته ، تکواندو ، بوکس و رشته هایی که برخورد فیزیکی در آن ها وجود 
دارد بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا فقط تمرین انجام خواهد شد و مسابقات 

آن ها برگزار نمی شود. 
بر اساس این گزارش در رشته شنا هم تا زمان رفع نگرانی ها، استخرها 
بازگشایی نمی شود به احتمال زیاد از اواسط هفته آینده فعالیت این رشته هم 

شروع شود.

نایب قهرمانی دارتر پیش کسوت

دارتر پیش کسوت استان در رقابت های دارت آنالین کشور نایب قهرمان شد.
 به گزارش »خراسان جنوبی« علیزاده،  رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان 
گفت: در اولین دوره مسابقات دارت آنالین بزرگان ایران گرامی داشت سالروز 
فتح خرمشهر که با حضور پیش کسوتان و به میزبانی استان سمنان برگزار شد 
»علیرضا محمدزاده« دارتر پیش کسوت استان توانست در فینال رده سنی ۴۵ 

تا ۵۵ سال نایب قهرمان شود.

143 دونده حرفه ای در استان 
۱۴3 ورزشـکار بـه صـورت حرفـه ای در بخش هـای مختلـف رشـته دو و میدانی 
اسـتان فعالیـت مـی کننـد. دبیـر هیئـت دو و میدانـی اسـتان، گفـت: خراسـان 
جنوبـی در همه مـاده هـای دو و میدانی ورزشـکار دارد و فقـط در پرش بـا نیزه به 
دلیل فراهم نبودن زیرسـاخت های  این رشـته فعال نیسـت. »دهقان« به برنامه 
ریزی هـای هیئت در سـال جدیـد هم اشـاره کـرد و افـزود: کالس مربیگـری تیر 
برگزار خواهد شـد و افزون بـر ایـن کالس، دانش افزایـی مربیان را هـم خواهیم 
داشـت. وی برگـزاری مسـابقات جـام باشـگاه هـای اسـتان بـا دعـوت از چنـد 
باشـگاه اسـتان هـای خراسـان را از دیگـر برنامـه هـا بیـان کـرد و افـزود: برنامـه 
ریـزی هـا بـرای برگـزاری دو مرحلـه اردوی ۱۰ روزه دو و میدانـی انجـام شـده 
اسـت. وی با اشـاره بـه ایـن کـه ترمیـم پیسـت آزادی نیـز در برنامـه هیئت اسـت، 
اظهارکرد کـه همکاری بیشـتر با آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه هـا از برنامه های 

پیـش روی هیئـت اسـت.

6 ورزشکار در جمع 64 دارتر برتر کشور 

شش دارتر استان در جمع 6۴ دارتر رقابت های دارت آنالین کشور قرار گرفتند. 
به گزارش خبرنگار ما علی یوسفی، سمیرا سلیم، وحید مرادی، ابوالفضل 
علیزاده، علی یوسفی و علی رضا محمد زاده در جمع 6۴ دارتر رقابت های دارت 

آنالین کشور قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش رقابت های دارت آنالین کشوری با مدیریت کمیته دارت 
مجازی انجمن دارت کشور و به میزبانی استان هرمزگان در حال برگزاری است.

 خیز هندبالیست ها 
برای تمرین 

تمرینات هندبالیست های طبسی به زودی شروع 
می شود. نایب رئیس هیئت هندبال طبس به 
به  اردیبهشت  پنجم  سالن  گفت:  ما  خبرنگار 
عنوان فضای اختصاصی هندبال در اختیار ستاد 
کرونای شهرستان بود که قرار شد تخلیه و بعد 
از ضدعفونی کامل تا اواسط هفته جاری برای 
تمرین هندبالیست ها آماده شود. »زهتابی« به 
اولین جلسه اعضای هیئت هندبال شهرستان 
در سال ۹۹ با حضور بیشتراعضای هیئت در محل 
مجموعه آبی زغال سنگ پروده طبس اشاره کرد و 
افزود: در این جلسه گزارشی از اقدامات و عملکرد 
سال گذشته هیئت و تیم هندبال زغال سنگ 
پروده طبس مطرح و برنامه های امسال هیئت 
و شرایط تیم برای حضور پرقدرت در لیگ برتر 
تشریح شد. به گفته وی همچنین در این جلسه 
دکتر گازرانی و حجت االسالم زنجانی به عنوان 
هیئت رئیسه، میرابی به عنوان مسئول کمیته 
عنوان  به  اکرمی  مهدی  و  قیصری  و  فرهنگی 
هندبال  هیئت  عمومی  روابط  کمیته  اعضای 

شهرستان معرفی شدند.
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