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امامی: 30هزار 
نفر در روستاهای 

حاشیه شهر بیرجند 
ساکن هستند و 
برای تامین آب 

پایدار آن ها تالش 
می شود از ظرفیت 

آب شرب شهر 
استفاده شود

 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

پست مشهد نرسید

روزنامه خراسان در شماره 2885 به تاریخ اول تیر 1338در مطلبی در 
صفحه 6 آورده است: بطوریکه بارها تذکر داده شده کیسه کاغذ محتوی پست 
مشهد بطبس در گناباد مبادله میشود با ورود پست کیسه کاغذ محتوی نامه ها 
و روزنامه های مشهد نرسید گویا تاخیر اینقسمت با گناباد است اهالی مرتفع 
نمودن این نقیصه و برقراری مستقیم از مشهد بطبس و بالعکس را از مقامات 

مربوطه خواستارند.

رویداد

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

بـا  ● برخـورد  بحـث  اخیـر  روزهـای  در 
دستفروشان در بیرجند مطرح است و مسئوالن 
هـم از جمـع آوری آن هـا سـخن مـی گوینـد. چرا 
در ایـن بیـن کسـی نمـی پرسـد اگـر دسـتفروش 
مجبـور بـه ایـن کار نباشـد کـه آن را انجـام نمـی 
دهـد. بسـیاری از آن هـا معـاش زندگـی خـود 
را از همیـن راه تامیـن مـی کننـد و سـرمایه و 
فضایـی بـرای کار ندارنـد و همیـن کـه بتواننـد با 
دستفروشـی خـرج خانواده خـود را تامیـن کنند 
یـک دنیـا برایشـان ارزش دارد. چرا مـدام به فکر 
این هسـتیم که صـورت مسـئله را پاک کنیـم ؟آیا 
بـا جمـع کـردن دستفروشـان مشـکالت حـل 

مـی شـود.
سـال هاسـت مسـئوالن بـرای بـه سـازی محله  ●

اکبریـه فقـط وعـده مـی دهنـد. نـه از نام گـذاری 
معابـر آن خبـری هسـت و نـه از بـه سـرانجام 
رسـیدن به سـازی معابر آن. چرا چنین کارهایی 
را در بوروکراسـی های اداری و جلسات مختلف 

معطـل تصمیـم گیـری هـای خـود مـی کننـد؟
کوچه امامـت 47 )فرعی های دوم و سـوم( در  ●

محله سجاد شـهر همچنان خاکی است و اهالی 
در زمسـتان و تابسـتان مشـکل دارنـد. در ایـن 
شرایط برای آسـفالت   نیاز است شـبکه های گاز 
و فاضالب آن اجرا شود. از مسئوالن درخواست 
داریم هر چـه زودتر برای این مسـیرها نیـز اقدام 

. کنند
 دانشجویان اهل روستای رقه برای آزمون  ●

مجبور هستند ماشین بگیرند و به بشرویه بروند 
و کنارخیابان و بو لوارها بنشینند و امتحان دهند 
چون در این روستا اینترنت همراه اول ندارند 
و اینترنت خانگی هم بسیارضعیف و ناکارآمد 
است. با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی، 
دانش  مشکل  حل  برای  ای  چاره  مسئوالن 

آموزان و دانشجویان این روستا بیندیشند.
برخی نانوایی هـای آزادپز بیرجنـد قیمت نان  ●

را گـران کرده انـد، بـه عنـوان مثال لـواش 500 
تومانـی را 750 تومـان مـی فروشـند. آیـا ایـن 
اقدام قانونی اسـت؟ از سـویی برخـی نانوایی ها 
هم چنـدان توجهـی بـه رعایت مـوارد بهداشـتی 

در ایـام شـیوع کرونـا ندارند.
30 خانوار در روسـتای دسـتجرد مود هستیم  ●

کـه در کنارروسـتا خانـه سـاخته و هزینـه امتیـاز 
بـرق و کنتـور را چهـار مـاه پیـش واریـز کـرده ایـم 
و کار نصـب ترانـس هـم انجـام شـده اسـت امـا 
مشـخص نیسـت چـرا بـرای وصـل بـرق و نصـب 

کنتـور منـازل اقـدام نمـی شـود.
روستای بیدمشک در 12 کیلومتری شهر و در  ●

مسیر جاده اصلی قاین – بیرجند واقع است که 
تلفن ثابت بی سیم دارد اما با کوچک ترین وزش 
باد یا رعد و برق و ... ارتباط قطع می شود. از 
سویی روستا زیرپوشش تلفن همراه نیست. این 
مشکالت را بارها با مسئوالن مطرح کرده ایم اما 

هنوز برای رفع آن اقدام نشده است.

از میان خبر ها 

آبان، وعده تکمیل فاضالب مهرشهر
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ابالغ ۱.5 میلیارد تسهیالت برای عشایر 
امسال یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای پراخت تسهیالت قرض 
الحسنه به عشایر استان ابالغ شده که پرداخت برای کشت گیاهان دارویی در 

اولویت قرار دارد. 
رئیس اداره برنامه ریزی اداره کل امور عشایر از پرداخت 524 میلیون تومان 
تسهیالت به عشایر خبر داد و گفت: این تسهیالت در سه ماه گذشته به 11 
شرکت تعاونی و اتحادیه عشایری و بیش از 50 صندوق خرد زنان عشایری 

پرداخت شد.
 به گفته »موسی ابراهیمی« این تسهیالت با نرخ 4درصد و با بازپرداخت 5 ساله 
برای  تامین نهاده های دامی، صنایع دستی، گیاهان دارویی و سایر مشاغل 

خانگی زنان عشایر در اختیار آنان قرار گرفته است.

مرکز نوآوری کشاورزی در استان 
راه اندازی می شود

نخستین مرکز نوآوری کشاورزی استان تا بهمن ماه راه اندازی می شود و این 
مرکز در حوزه محصوالت با مزیت باال چون عناب، زرشک و زعفران فعالیت 

خواهد داشت تا زنجیره ارزش این محصوالت کامل شود. 
»حمیدرضا مختاری « مجری کسب وکارهای نوپای وزارت جهاد کشاورزی 
از برگزاری رویداد استارت آپی کشاورزی در استان خبر داد وگفت: رویداد 
استارت آپی عناب کشور در خراسان جنوبی برگزار شده است و باید این گونه 

رویدادها تداوم یابد. 
به گفته وی، خراسان جنوبی در تولید محصوالت خاص و مزیت دار دارای 
ظرفیت های منحصر به فرد است که می توان از فرصت شرکت های دانش 
بنیان و استارت آپ ها در فروش محصوالت و ایجاد زنجیره ارزش برای حمایت 

از کشاورزان استفاده کرد.

چتر بیمه سالمت برای 280 تبعه خارجی
حسین قربانی- از ابتدای سال 278 نفر از افراد 
آسیب پذیر اتباع خارجی از بیمه سالمت برخوردار 
شده اند و دفترچه بیمه برای آن ها صادر شده 
است. مدیر کل بیمه سالمت به خبرنگار ما گفت: 
این افراد در صندوق بیمه سایر اقشار تحت پوشش 
قرار می گیرند و در قالب کمیساریای پناهندگان 
برای بیمه اقدام می کنند و از 278 نفری که امسال 

مراجعه کرده اند، 11نفر بیمار خاص هستند. به 
گفته دکتر »اربابی« حق سرانه بیمه افراد آسیب 
افراد غیر  پذیر طبق قرارداد توسط کمیساریا و 
آسیب پذیر توسط خودشان پرداخت می شود که 
امسال به ازای هر نفر ماهانه مبلغ یک میلیون و 23 
هزار ریال با رعایت شرط بیمه همه افراد خانوار باید 

پرداخت شود.

رسیدگی به تخلف ۱9 
شركت حمل و نقل کاال و 

مسافر

طی سه ماه اول امسال به تخلفات 19 شركت 
و موسسه حمل و نقل کاال و مسافر رسیدگی و 
برای آنان حکم صادر شد. »مهدی گرجی« معاون 
حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اظهارکرد: امسال سه جلسه کمیسیون 
ماده12استانی برگزار و طی آن به تخلفات 19 
شركت حمل و نقلی کاال و مسافر مستقر در استان 
خراسان جنوبی رسیدگی شد. وی درخصوص 
آرای صادر شده گفت: با توجه به میزان صالحیت 
های تفویضی به استان، در مجموع برای شرکت 
های دارای تخلفات در نوبت اول تذکر کتبی و  
در نوبت دوم جریمه نقدی صادر شد که از احکام 
ابالغ شده می توان به جریمه 275 میلیون ریالی 
یکی از شرکت های حمل ونقل مسافر اشاره کرد.

واژگونی پژو یک قربانی 
گرفت

حسین قربانی – واژگونی سواری پژو در محور 
نهبندان به زاهدان منجر به کشته شدن یک نفر 
شد. رئیس پلیس راه استان گفت: صبح دیروز بر اثر 
واژگونی سواری پژو در کیلومتر 21 محور نهبندان 
به زاهدان یک نفر جان باخت و چهار نفر مجروح و به 
بیمارستان اعزام شدند. سرهنگ »علیرضا رضایی« 
علت حادثه را بی توجهی راننده به جلو ناشی از 

خستگی و خواب آلودگی اعالم کرد.

وقوع 3۴7 حادثه در استان
در سه ماه نخست امسال 104 حریق و 243 
عامل  مدیر  داد.  رخ  بیرجند  در  دیگر  حادثه 
این  در  گفت:  بیرجند  آتش نشانی  سازمان 
 حوادث دو نفر کشته و 19 نفر نیز مصدوم شدند .

»حسینی« با اشاره به این که 138 نفر در این 
حوادث توسط امدادگران و آتش نشانان بیرجند 
نجات یافتند، افزود: از مجموع این مأموریت ها 
63 مورد خارج از محدوده شهری و 284 مورد 

داخل شهر بود.

نگاه ویژه به استان در توزیع اعتبارات 99 

بودجه 468 میلیاردی
امسال به رغم همه محدودیت ها و مشکالت کشور 
استان به نسبت دو سال گذشته در بحث توزیع اعتبارات 
وضعیت بهتر و 468 میلیارد بودجه از سه محل دارد. 
استاندار به نقدی بودن بخش عمده ای از اعتبارات 
تخصیصی به استان اشاره و خاطرنشان کرد: امسال، 
تمرکز بر تکمیل پروژه های نیمه تمامی است که تا 
شهریور سال آینده قابلیت اجرا دارد و در راستای همین 
برنامه 18 طرح ملی احصا  شد و سازمان برنامه و بودجه 
اعتبارات ویژه ای برای اجرای این طرح ها به حساب 
11 دستگاه اجرایی واریز کرده است . »معتمدیان« با 

اشاره به این که با کاهش 28 درصدی به نسبت گذشته، 
امسال سهم استان از محل اعتبارات توازن استانی 
172 میلیارد تومان است، تصریح کرد: سهم استان از 
اعتبارات توازن ملی از 100 میلیارد به 172 میلیارد 

تومان رسیده است.
وی درخصوص سهم استان از اعتبارات تملک هم گفت: 
استان از اعتبارات این سرفصل، امسال124 میلیارد 
تومان اعتبار دارد.وی از اعتبارات نقدی ویژه ای خبر 
داد که سه شنبه به استان تخصیص یافت و قرار است 

اجرای پروژه های عمرانی را تسریع بخشد.

استاندار از رشد 25 درصدی اعتبارات استان در الیحه 
بودجه خبر داد و با اشاره به ظرفیت های پیش بینی 
شده در بودجه افزود: موضوع فروش امالک و اراضی 
مازاد دستگاه های اجرایی، یکی از این ظرفیت هاست 
که چون برگشت درآمد برای دستگاه ها را به همراه 
دارد، فرصت بسیار خوبی برای درآمدزایی دستگاه 
های اجرایی است .به گفته وی، 50 درصد درآمد 
حاصل از این طرح برای پرداخت پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان و 50 درصد نیز در راستای تکمیل پروژه 

های نیمه تمام دستگاه ها هزینه می شود.

پای لنگ اعتبار گریبانگیر 
طرح های هادی

نقص در قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان نقص دارد چرا که 
این قانون وقتی می تواند اجرا شود که برای هر 
واحد آپارتمان یک پالک و کد رهگیری مستقل 
صادر شود در حالی که اکنون کل ساختمان یک 

پالک دارد.
رئیس اتحادیه مشـاوران امالک اسـتان روز گذشـته 
قانـون  صحیـح  اجـرای  رونـد  پیگیـری  جلسـه  در 
پیـش فـروش سـاختمان و بررسـی موانـع قانونـی و 
عملیاتـی اجـرای آن در خراسـان جنوبـی، بـا اشـاره 
بـه ایـن کـه وضعیـت مسـکن در اسـتان فاجعـه بـار 
اسـت، گفت: سـرانه کشـور برای هر 70 خانـوار یک 
واحد صنفـی اسـت امـا در خراسـان  جنوبی بـه ازای 
هـر 25 خانـوار یـک واحـد صنفـی وجـود دارد کـه 
این امـر موجب می شـود برخـی از مشـاوران امالک 
بـرای کسـب درآمـد اقـدام بـه تنظیـم قراردادهـای 
پیـش فـروش سـاختمان کنند.بـه گفتـه »اربابـی« 
در راسـتای اجـرای قانـون پیش فـروش سـاختمان، 
ابالغیـه ای بـه تمـام دفاتـر امـالک ارسـال شـد و آن 
بـه تنظیـم مبایعه نامـه معاملـه در سـه  هـا موظـف 
نسـخه هسـتند و پیش  فروشـنده نیـز موظف بـه ارائه 
شناسـنامه فنـی سـاختمانی هنـگام تنظیـم سـند 
نظـام  سـازمان  رئیـس  »عباسـی«  اسـت.مهندس 
مهندسـی سـاختمان اسـتان هـم بـا اعـالم ایـن کـه 
پیش فروشـنده از قانـون پیـش فـروش سـاختمان 
فراری اسـت چـرا کـه سـودی بـرای او نـدارد، گفت: 
هـم اکنـون در برخـی شـهرهای کشـور انبوه سـازان 

پیش فروش سـاختمان را کنار گذاشـته و به سـاخت 
هـای مشـارکتی رو آورده اند.معـاون پیشـگیری از 
وقـوع جـرم دادگسـتری هـم بـر لـزوم دریافـت مجوز 
برای آگهی پیش فـروش در جراید و رسـانه ها تاکید 
کرد و افـزود: مطابق این قانـون پیش فروشـنده باید 
بـرای درج آگهی پیـش فـروش در جراید، رسـانه ها، 
پایـگاه هـای اطـالع رسـانی و حتـی نصـب آگهـی در 
اماکـن عمومـی، مجـوز انتشـار دریافـت کند.حجـت 
االسـالم »وحدانـی نیـا« خواسـتار رصـد و پایـش 
فضای مجـازی در خصـوص آگهی های بـدون مجوز 

پیـش فـروش سـاختمان شـد.

انصاری 

هـم اکنون چهار شـرکت بـرای اجـرای شـبکه فاضالب 
در مهرشـهر مشـغول کار هسـتند و تـالش مـی شـود تـا 
آبـان و قبـل از آغاز فصـل زمسـتان کوچه های مهرشـهر 

بـه شـبکه فاضـالب متصـل وانشـعابات اجرا شـود.
مدیـر عامـل آبفـا بـا بیـان ایـن کـه بـا اجـرای شـبکه 
فاضـالب مهـر شـهر قـرار اسـت شـهرداری هـم کار 
آسـفالت را انجـام دهـد، بـه خبرنـگار مـا اظهـار کـرد:  
شـبکه  اجـرای  بـرای  گـذار  سـرمایه  گذشـته  سـال 
فاضـالب سربیشـه هـم انتخـاب شـد و امیدواریـم بـه 

زودی پیمانـکار هـم مشـخص شـود و تـا قبـل از آغـاز 
فصـل زمسـتان پـروژه فاضـالب مسـکن مهـر سربیشـه 
نیـز بـه اتمـام برسـد.به گفتـه مهنـدس »امامـی« هـم 
اینـک درمیـان پـروژه فاضـالب نـدارد و در خوسـف 
هـم پـروژه فاضـالب مطالعه شـده اسـت امـا با توجـه به 
محدودیـت هـای مالـی دولـت ردیـف جدیـدی بـرای 

خوسـف بـاز نشـد.
وی در ادامـه سـخنانش تامیـن آب پایـدار روسـتاها را 
یکی از مشـکالت دانسـت و با اشـاره به این کـه افزایش 
جمعیـت روسـتاها در آخـر هفتـه بـه ویـژه در مناطـق 
ییالقـی سـبب مشـکالت آبـی مـی شـود، افـزود: عمده 

روسـتاهای پـر جمعیت در حاشـیه شـهرها قـرار دارند، 
بـه عنـوان مثـال 30هـزار نفـر در حاشـیه شـهر بیرجند 
ساکن هسـتند و برای تامین آب پایدار آن ها تالش می 

شـود از ظرفیـت آب شـرب شـهر اسـتفاده شـود.
او به  افتتاح فاز نخسـت انتقال آب از دشت مختاران در 
سال گذشته اشـاره کرد و ادامه داد: هم اکنون خطوط 
جمـع آوری چاه هـا اجـرا شـده و احـداث مخـزن هـم در 
مراحـل پایانـی اسـت کـه بـا اجـرای آن دغدغـه تامیـن 
آب  شـرب بیرجنـد را نخواهیم داشـت و در طول مسـیر 
این پروژه هـم ظرفیت 60 لیتـر در ثانیه برای روسـتاها 

و خوسـف پیش بینی شـده اسـت.

 طی 5 ماه در استان اتفاق افتاد

مرگ 200 رأس قوچ در اثر طاعون نشخوارکنندگان 
200 رأس قوچ و میـش در اثر بیماری طاعون نشـخوارکنندگان کوچک از اوایل بهمن سـال گذشـته تاکنون 
در خراسـان جنوبی تلف شـده اند . مدیرکل حفاظت محیط زیسـت با بیان ایـن که این بیمـاری از اوایل بهمن 
سال گذشته در بررسـی و پایش برخی مناطق آزاد در شهرسـتان های فردوس و سرایان مشاهده شد،تصریح 

کرد: این بیمـاری قابل انتقال به انسـان نیسـت اما قابل انتقـال به دام های اهلی اسـت. 
وی با اشـاره بـه ایـن کـه بیماری هـای ویروسـی در حیات وحـش هیـچ درمانـی نـدارد، افـزود: راهـکاری برای 
واکسیناسـیون حیـات وحـش هـم نیسـت و فقـط بایـد از طریـق امحـای بهداشـتی الشـه هـا، ضـد عفونـی 
آبشـخورها، کاهـش چـراگاه مشـترک دام هـای اهلـی و حیـات وحـش و راهکار هـای مشـابه از انتشـار بیشـتر 
بیمـاری جلوگیری کرد. به گفته وی، روز سـه شـنبه هشـت  تیم اعزامـی از محیـط بانان یـگان حفاظت محیط 
زیسـت اسـتان در قالـب پنج تیـم پایـش پیـاده و سـه تیـم خودرویی بـه صـورت گسـترده ضمـن بررسـی منطقه 
شکارممنوع کمرسـرخ سـرایان، آبشـخورها، چشـمه ها و منابع آبی ،  به آموزش چهره به چهره به مردم محلی 

و دام داران پرداختنـد.

توقف صادرات تخم مرغ از استان

صادرات تخم مرغ از خراسان جنوبی متوقف شد. معاون سالمت اداره کل 
دامپزشکی گفت: در سه ماه نخست امسال حدود یک میلیون و 50 هزار کیلوگرم 
به ارزش 567 هزار و 6 دالر صادرات تخم مرغ از استان به کشور های افغانستان، 
عراق و عمان انجام شد.  »بخشی« افزود: صادرات تخم مرغ در سه ماه امسال که 
ممنوعیت صادرات وجود نداشت نسبت به مدت مشابه پارسال 60 درصد افزایش 
یافته است. به گفته وی، امسال بیش از 10مورد انواع صادرات دام و فراورده های 
خام دامی از مبدا خراسان جنوبی به مقصد کشور های مختلف با 124 مجوز بین 
المللی انجام شده است. این مسئول با اشاره به این که در سه ماه نخست امسال 
یک میلیون و 284 هزار قطعه جوجه یک روزه به ارزش 561 هزار و 870 دالر از 
خراسان جنوبی به افغانستان صادر شد، اظهارکرد: این میزان در مدت مشابه 
سال قبل صفر بود. بخشی افزود: در این مدت 464 هزار و 380 کیلو گرم مرغ 

نیز به ارزش یک میلیون و 160 هزار و 950 دالر به کشور افغانستان صادر شد.

کمبود اعتبار در اجرای طرح هادی سبب شده در 
هر روستا در حد یک فاز اجرا شود. مدیر کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی از اجرای یک یا دو فاز از 
طرح هادی در 560 روستای استان خبر داد و 
به خبرنگار ما گفت: در 918 روستای باالی 20 
خانوار باید طرح هادی اجرا شود اما انجام این 
کار نیاز به تخصیص اعتبار زیادی دارد چرا که 
برای اجرای طرح هادی در یک روستا حداقل به 

چهار تا پنج میلیارد تومان نیاز است. 
 5.9 گذشته  سال  مقدم«  »آسمانی  گفته  به 
با  که  داشتیم  استانی  اعتبار  تومان  میلیارد 
اعتبار  مجموع  در  یافته  تخصیص  ملی  اعتبار 
اجرای طرح هادی 20 میلیارد تومان بود اما 
به دلیل کمی اعتبار طرح هادی هر روستا را در 
حد یک فاز اجرا می کنیم. وی با بیان این که در 

اجرای طرح هادی به صاحبان امالکی که بیش 
از 70 درصد آن تخریب می شود عالوه بر زمین 
تسهیالت  یک  و  بالعوض  تسهیالت  رایگان، 
پیمانکاران  افزود:  شود،  می  پرداخت  دیگر 
دستگاه های خدمات رسان با اعالم این که اگر 
با حفاری در مسیرطرح هادی موافقت نکنید از 
خدمت مد نظر محروم می شوید، دهیاران را با 
مبالغ خیلی کم در حد متری 50 میلیون تومان 

مجبور به موافقت با انجام این کار می کنند. 
سنگفرش  در  حفاری  که  است  حالی  در  این 
روستاها هر متر حدود 200 میلیون تومان هزینه 
دارد. وی از ارسال اسامی حدود 30 روستای 
دارای بافت با ارزش استان به تهران خبر داد و 
افزود: حدود 13 روستا از این تعداد انتخاب و در 

تعدادی از آن ها طرح مد نظر اجرا شد.



گروه شهرستان ها 

 مقصد 90 درصد زعفران تولیدی 38 هزار بهره بردار 
مـزارع ارغوانـی اسـتان، بازارهـای کشـور، خاورمیانـه 
و اروپاسـت امـا شـیوع کرونـا سـبب بـر هـم خـوردن 
معـادالت تجاری طـی چند ماه گذشـته بـرای صادرات 
ایـن محصـول اقتصـادی شـده و در نتیجـه رکـودی 
سـنگینی را بر بازار این کاالی لوکس حاکـم کرده و آن 

را در سراشـیبی افـت قیمـت قـرار داده اسـت.
در کنـار قفـل بـودن مسـیرهای صادراتی آن چه سـبب 
رنـج زعفـران کاران شـده و آنـان را در تنگنـا قـرار داده 
اسـت ،نبـود برنـد بـرای زعفـران خراسـان جنوبـی، 
کمبود شـرکت های قوی برای صادرات، نبود دستگاه 
مکانیزه برداشـت، حمایت کم و نبود برنامه طی دوران 

شـیوع بیمـاری بـرای فـروش ایـن محصول اسـت. 
هـر چنـد بـرای حمایـت از زعفـران کاران در سـال 
گذشـته زمینـه ورود ایـن کاالی پـر ارزش بـه بـورس 
فراهم شـد اما آن طور که گفته های فعـاالن این عرصه 
حکایـت دارد فراهـم نبودن زیرسـاخت های بورسـی و 
آشـنا نبودن زعفـران کاران با این فضا سـبب شـد تا باز 
هـم چنـدان رونقـی در بـازار زعفـران رخ ندهـد و خرید 
توافقـی و حمایتی طالی سـرخ هـم در فصل برداشـت 
چنـدان جوابگـوی نیـاز زعفـران کاران نباشـد. حـال 
این روزها کـه بازار فـروش جهانـی به بن بسـت خورده 
و زعفران روی دسـت جمعی از کشـاورزان مانده است 
دست دالالن بازتر اسـت تا با نرخ کم محصول تولیدی 
آنـان را خریـداری کننـد و در کنـار آن نبـود برنامـه و 
ضعـف هـای موجـود هـم سـبب تضـرر بیشـتر زعفـران 

کاران شـود.

فراهم نبودن زیرساخت بورس 
عضو شـورای ملی زعفـران با بیـان این که نـرخ هر کیلو 
زعفـران مرغـوب بـه 11 میلیـون تومان رسـیده اسـت و 
در بورس محلی فقـط معامالت انجام می شـود، گفت: 
سـاختار بـورس مطابـق شـیوه بـازار زعفـران نیسـت و 
بازار سـنتی هم معایـب بسـیار دارد. به گفته »حسـینی 

زرگل« زعفـران کاالیـی وابسـته بـه صـادرات و نسـخه 
پیچی هایـی چـون بـورس چنـدان جوابگو نبوده اسـت 
و خرید توافقـی هم در فصل برداشـت آثار خـودش را بر 
بـازار این محصـول مـی گـذارد و حـال ایـن روزهـا زیان 
ده شـده اسـت. وی با اشـاره به این که نرخ بـاالی حمل 
و نقـل و شـیوه سـخت گیرانـه برگشـت ارز بـرای صـادر 
کننده سـبب عقب نشـینی تاجران زعفران شده است، 
افـزود: چـون خریـداری در بازار نیسـت قیمـت زعفران 
خریـداری شـده توافقـی از 10 میلیـون و 500 هـزار 
تومـان بـه 9 میلیـون و 200 هـزار تومـان کاهـش یافته 
اسـت. به گفتـه وی ایـن شـرایط بـرای همه کشـورهای 
تولید کننده زعفران اسـت و اگر شـرایط صادرات مهیا 

شـود 90 درصـد تولیـدات صـادر می شـود. 

شرایط پیچیده
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی هـم شـرایط بـازار 
زعفـران را بسـیار پیچیده دانسـت و از قرار بـرای عرضه 
74 تـن زعفـران بـه  بـازار خبـر داد و افـزود: اگـر ایـن 
اتفـاق رخ دهـد زعفـران کاهـش قیمـت چشـمگیری 
خواهد داشـت چرا که بـازار داخلـی کشـش عرضه این 
میزان زعفران را نـدارد و نیاز به صـادرات این محصول 
داریم. به گفته »ضیائیـان احمدی« 500 کیلو زعفران 

خریـداری شـده تعـاون روسـتایی عرضه نشـده اسـت و 
اگر چـه زعفـران عرضـه شـده در بورس بـه فـروش رفته 

امـا توقـف صـادرات بـر قیمـت اثر گذاشـته اسـت. 

بدون برنامه برای خارج فصل
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
کشـاورزی هم با اشـاره به رکود بـازار زعفـران در فصل 
برداشـت راهـکار تنظیـم بـازار را خرید توافقی دانسـت 
و گفت: بـرای خـارج از این فصـل برنامـه ای نیسـت. به 
گفته »رضایی« زعفران عرضه شـده از خراسان جنوبی 
کـم اسـت و بیشـتر از اسـتان هـای همجـوار صـادر مـی 
شـود هرچنـد شـرایط صـادرات فراهـم نیسـت و بـازار 

راکـد اسـت. 
بازرگانـی سـازمان جهـاد  »بیجـاری« مدیـر توسـعه 
کشـاورزی نیـز بـا بیـان ایـن کـه در بـورس شـرایط 
مناسـبی برای عرضه زعفـران فراهـم و انبارهایی برای 
نگهـداری آن پیـش بینـی شـده اسـت، از کشـاورزی 
قـراردادی بـه عنـوان راهـکار رونـق بخشـی بـه بـازار 
خریـد و فـروش سفارشـی اقـالم کشـاورزی خبـر داد و 
گفـت: دسـتورالعمل هـای کشـاورزی توافقـی از سـال 
93 ابـالغ شـد و مـوارد جزئـی از کشـاورزی قـراردادی 

انجـام شـده اسـت.  

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
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نسخه درمان بازار طالی سرخ
 بی حاصل برای کشاورز

گزارش های پیگیرانه »خراسان جنوبی« برای مقابله 
با ملخ های صحرایی روز گذشته معاون سازمان حفظ 
نباتات کشور را به نهبندان به عنوان کانون این آفت 
برای بازدید میدانی و بررسی و گستردگی آفت در 
شهرستان های مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و 

زیرکوه، کشاند.
به گزارش »خراسان جنوبی« گل برون داد جلسه 
و بازدید میدانی این بود که معاون سازمان حفظ 
نباتات کشور قول داد به محض رسیدن به مرکز 400 
میلیون تومان باقی مانده سهم خراسان جنوبی از 
منابع اعتباری مقابله با ملخ های صحرایی به حساب 

سازمان جهاد کشاورزی واریز شود و چون او از مشهد 
راهی پایتخت شد باید استان برای تزریق این مبلغ تا 

اوایل هفته آینده منتظر بماند.
 آن طور که رئیس سازمان جهاد کشاورزی به »خراسان 
جنوبی« اعالم کرد: چون مقابله با این آفت فقط با 
استفاده از نیرو ها و امکانات شهرستانی امکان پذیر 
نیست،  باید نیروی انسانی و خودرو توسط استان با 
هماهنگی استانداری و ستاد مدیریت بحران فراهم و 
سم و تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با آفت نیز توسط 
سازمان های جهاد کشاورزی استان و حفظ نباتات 

کشور تامین شود.
به گفته »قوسی« تغییری در میزان منابع تخصیصی به 
استان در این جلسه حاصل نشد اما قرار است معاون 
سازمان حفظ نباتات کشور به محض رسیدن به تهران 
400 میلیون تومان باقی مانده از سهم خراسان 
جنوبی را برای مقابله با ملخ های صحرایی به حساب 

استان واریز کند.
او به این موضوع نیز اشاره کرد که چون روز به روز بر 
ابعاد خسارت های مزارع و باغ های روستاییان افزوده 
می شود نمی توان برآورد خسارت دقیقی داشت اما 
به محض این که برآوردها انجام شد به طور حتم با 
ستاد مدیریت بحران برای جبران خسارت مکاتبه و 

رایزنی می شود چرا که هجوم ملخ های صحرایی جزو 
مخاطرات طبیعی به حساب می آید.

اعتبار ناچیز استانی برای مقابله
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  گزارش  این  بنابر 
پزشکی  گیاه  عالی  »ستاد  جلسه  در  هم  استاندار 
استان« با محوریت مبارزه با ملخ صحرایی، با تاکید بر 
این که مبارزه با ملخ صحرایی همانند بیماری کرونا 
به یک عزم ملی نیاز دارد، افزود: مبارزه با این آفت، 
حمایت، پشتیبانی و عزم ملی می خواهد و با اعتبارات 

ناچیز استانی نمی توان با بحران مقابله کرد.
سید» کمال الدین میرجعفریان «تصریح کرد: نیروی 
انسانی، تجهیزات و ماشین آالت با همکاری همه 
نیروهای  دستگاه های اجرایی، بسیج سازندگی، 
نظامی و... تامین می شود و اگر همراهی وزارتخانه 
و حمایت ملی را داشته باشیم، می توان به مدیریت 
بحران امیدوار بود.»سرفرازی« معاون سازمان حفظ 
نباتات کشور نیز یادآور شد: 10 استان درگیر مبارزه 
با ملخ صحرایی است و باید توجه داشت که مقابله، به 
تنهایی از عهده جهادکشاورزی خارج است و اگر همه 
دستگاه های استان بسیج نشوند، طی سه ماه آینده با 

یک بحران جدی مواجه خواهیم بود.

برون داد بازدید معاون سازمان حفظ نباتات کشور از کانون های ملخ زده

اعتبار 400 میلیونی مقابله هفته آینده در حساب استان

 بحرانی ترین دشت، پشت سد
 بی مهری منابع آبخیزداری 

موسوی- دشت سرایان به عنوان بحرانی ترین دشت استان از منابع اعتباری 
آبخیزداری برخوردار نشد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان این 
گالیه را به واسطه گستردگی و افت منابع آبی این دشت اعالم کرد و گفت: نیاز است 
تا اجرای پروژه های آبخیزداری به عنوان مهم ترین راهکار مقابله با قهر طبیعت در 
اولویت پروژه های این شهرستان قرار گیرد.مهندس»صادقی« با شروع نهضت 
آبخیزداری از دو سال قبل در استان به افزایش منابع اعتباری آبخیزداری سرایان در 
مقایسه با سال های قبل اشاره و اظهار کرد که سال قبل شهرستان در این سرفصل 
سه میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار داشت که در مقایسه با بقیه شهرستان های 
استان و با وجود درخواست ها و مطالبه های به حق مردم سرایان در تخصیص منابع 
آبخیزداری کمتر مورد توجه قرار گرفت.به گفته او منابع تخصیصی پاسخ گوی 
مطالبه های مردمی شهرستان نیست.او در ادامه کمبود نیرو در این اداره را یادآور شد 
و گفت: منابع طبیعی سرایان در بین شهرستان های استان از کمترین نیروی انسانی 
برخوردار است که با توجه به گستردگی و وسعت این حوزه، در انجام امور محوله 
و پاسخ گویی به ارباب رجوع همواره با مشکل مواجه هستیم.عرصه های طبیعی 
سرایان 900 هزار هکتار است که 700  هزار هکتار عرصه های مرتعی، 150 هزار 

هکتار بیابان و 50 هزار هکتار عرصه های جنگلی شهرستان را شامل می شود.

از گوشه و کنار استان

قاینات در صدر جدول منابع آبیاری نوین
سال گذشته بیشترین منابع اعتباری در نظر گرفته شده به منظور اجرای سیستم 
های نوین آبیاری به قاینات اختصاص یافت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
در دیدار با نماینده مردم قاینات و زیرکوه و در بازدید از پروژه در دست احداث 
مجتمع بزرگ دامداری روستای تیغدر، گفت: برای این منظور 67 میلیارد 
ریال اعتبار در نظرگرفته که 52 میلیارد ریال آن محقق شد. مهندس» قوسی« 
افزود: با این اعتبار 627 هکتار آبیاری کم فشار و 45 هکتار آبیاری تحت فشار 

اجرایی شد.

تفاهم نامه احداث موزه بین المللی 
استکبار ستیزی 

برای احداث موزه بین المللی استکبار ستیزی طبس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس  و  آستان قدس رضوی تفاهم نامه منعقد کرد. »جهانبخش« 
مسئول پیگیری موزه بین المللی استکبارستیزی طبس در جلسه برنامه ریزی 
احداث این موزه با بیان این که قرار است در محل مسجد شکر، این موزه احداث 
شود، گفت: به همین منظور تفاهم نامه ای بین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و   آستان قدس رضوی منعقد شد. »جعفری« معاون عمرانی برنامه 
ریزی موزه انقالب اسالمی دفاع مقدس کشور نیز اظهارکرد: وظیفه داریم این 

محل را به عنوان نقطه روشن برای فرایند و تاریخچه انقالب حفظ کنیم.

خواسته های مردم سه قلعه از نماینده
مردم سه قلعه در حضور مسئوالن سرایان و نماینده مردم فردوس، طبس، 
سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسالمی خواسته هایشان را با آن ها در 
میان گذاشتند. به گزارش»خراسان جنوبی« تامین زیرساخت های گلخانه  ای، 
اشتغال، کمبود مسکن، فراهم شدن بستر تراش و فروش سنگ های قیمتی، 
خرید تضمینی گوشت دامی و پیشگیری از تخریب معادن در سه قلعه مهم ترین 

خواسته های اهالی سه قلعه از مسئوالن بود. 

دهگردشی نماینده در درمیان
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با سفر به درمیان با اهالی برخی از 
روستاهای این شهرستان از جمله پیرزنوک به نمایندگی از پنج روستای همجوار 
آن دیدار کرد. به گزارش»خراسان جنوبی« خواسته اهالی این روستاها به تامین 
آب شرب، رفع مشکالت واگذاری زمین برای مسکن، آنتن دهی نامطلوب تلفن 
همراه و نداشتن تلفن ثابت، احداث سد خاکی، گازرسانی و آسفالت جاده های 

روستایی برمی گشت.

اشتغال ۱700 نفری در حوزه اصناف
850 واحد صنفی فعال زمینه اشتغال حدود هزار و 700 نفر را در بشرویه 
فراهم کرده است. »خدایی« رئیس  اداره صنعت، معدن و تجارت بشرویه اعالم 
کرد:31 واحد صنفی شهرستان پروانه کسب ندارد که صدور پروانه برای این 

واحدها در دست اقدام است.

 صنعت دست دهسلم 
در فروشگاه های نهبندان

تولیدات صنایع دستی روستای دهسلم در فروشگاه های نهبندان عرضه 
از اواخر سال  بیابان لوت خراسان جنوبی، گفت:  پایگاه  می شود. مدیر 
روستای  در  گردشگران  کاهش حضور  و  کرونا  بیماری  شیوع  با  گذشته 
دهسلم، تولید و عرضه صنایع دستی کاهش یافته است و به جای فروش در 
 کارگاه های روستای دهسلم، بیشتر در فروشگاه های نهبندان عرضه می شود.
»زهرا رضایی ملکوتی« ادامه داد: با شروع فصل گرما دست بافته های حصیری، 
رونق زیادی دارد البته بافت قالیچه، گلیم و پارچه هایی که از موی شتر بافته 

می شود نیز جزو تولیدات زیبا و چشم نواز روستای دهسلم است.

 دفتر مشکالت فضای آموزشی
خضری باز شد

دفتر مشکالت فضاهای آموزشی مدارس خضری دشت بیاض در حضور 
مدیرکل آموزش و پرورش استان گشوده شد.

»واقعی« در این جلسه اعالم کرد که مسئول نمایندگی آموزش و پرورش خضری 
دشت بیاض در آینده نزدیک معرفی می شود. او ادامه داد: اکنون 31 کالس 
درس در قاینات با متوسط 95 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است که 
مهر امسال به بهره برداری می رسد. به گفته او به منظور جبران کمبود نیرو قرار 
است امسال 305 نفر به آموزش و پرورش به صورت حق التدریس اضافه شوند.

 کشف ۴.2 تن مرغ بدون مجوز بهداشتی
حسین قربانی- بیش از 4 تن و 240 كیلوگرم مرغ بدون مجوز بهداشتی کشف 
شد. فرمانده انتظامی سربیشه گفت: ماموران  انتظامی این شهرستان هنگام 
گشت زنی و کنترل محورهای عبوری به یک كامیون مشکوک شدند و خودرو را 
متوقف کردند. سرهنگ »کارگر« افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو 4 تن 
و 240كیلوگرم مرغ را  که بدون مجوز بهداشتی حمل می شد، کشف کردند و 

متهم با تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شد.

افزایش پرونده های طالق در دیهوک
روند افزایشی ثبت پرونده های طالق در بخش دیهوک نگران کننده است. رئیس 
دادگاه عمومی دیهوک در گفت و گو با »خراسان جنوبی« اعالم کرد که اهم پرونده های 
حقوقی مربوط به دعاوی طالق به درخواست زوجه و طالق توافقی مربوط است که با 
ابراز تاسف  با توجه به جمعیت بخش دیهوک، تعداد پرونده ها  در مقایسه با دیگرحوزه 
های قضایی استان زیاد و نگران کننده است. »سنجری« با اشاره به تشکیل هزار و 58 
پرونده در این بخش، گفت: بیشتر این پرونده ها مختومه شده و 140 پرونده نیز در 
جریان رسیدگی و اجرای حکم است. وی با بیان این که بیشترین پرونده های کیفری 
مربوط به رانندگی بدون گواهی نامه، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار 
و تصادف است، افزود: با توجه به این که بخش دیهوک در شاهراه مواصالتی چندین 

استان قرار دارد بیشتر پرونده های کیفری مربوط به افراد غیر بومی است.

خروجی جلسه

جریان دوباره خون گیری 
در قاین

حقانی - گره هفت ساله مرکز انتقال خون قاین  
با همدلی و همراهی مسئوالن مرتبط باز شد. 
دکتر »سلمان اسحاقی« نماینده مردم قاینات 
و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی در جلسه 
برنامه ریزی و تصمیم گیری راه اندازی مجدد مرکز 
انتقال خون قاین گفت: هفت سال پیش از محل 
اعتبارات دولتی، ساختمان مرکز انتقال خون 
قاینات با مساعدت شورای اسالمی و شهرداری و 
شورای خیرین سالمت در محل مناسب احداث و 
راه اندازی شد که با ابراز تاسف به دلیل بی توجهی 
مسئوالن قبلی سازمان انتقال خون به حالت نیمه 
تعطیل درآمد و مردم برای اهدای خون سرگردان 
و بالتکلیف بودند. به گزارش »خراسان جنوبی« در 
این جلسه تصمیم گرفته شد با هماهنگی فرمانداری 
و موافقت شبکه بهداشت و درمان و همکاری شورای 
خیران سالمت، شهرداری و شورای اسالمی و 
معرفی پنج  نیروی مجرب از سوی شبکه بهداشت 
و درمان برای آموزش های الزم از طریق سازمان 
انتقال خون برابر استانداردهای موجود اقدام شود 
و از اول مرداد به صورت هفتگی و مرتب خون گیری 

از مردم قاینات و زیرکوه به عمل آید.

تحصیل ۴500 دانشجو 
در آموزش عالی قاینات

چهار  هزار و 500 دانشجو در مراکز آموزش عالی 
قاینات تحصیل می کنند. دکتر»خامسان« رئیس 
دانشگاه بیرجند در مراسم معارفه رئیس جدید 
دانشگاه بزرگمهر قاین گفت: دانشگاه های قاین 
و بیرجند باید جامعه محوری، مهارت آموزی، 
کارآفرینی و اقتصاد را در سال جهش تولید سر لوحه 
کار خود قرار دهند. به گزارش»خراسان جنوبی« 
در ادامه دکتر سید » احسان شکیب« به عنوان 
سرپرست جدید دانشگاه بزرگمهر قاین معرفی و از 

خدمات چندین ساله دکتر »شفیعی« تجلیل شد. 

پای هالل احمر به اشتغال 
روستایی باز شد

 آموزش های توانمند سازی کسب و کار خرد در 20 
نقطه روستایی از شهرستان های مرزی نهبندان و 
سربیشه ارائه شد.»رضایی« مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر در مراسم افتتاح کارگاه های آموزشی 
توانمند سازی کسب و کار خرد در نهبندان، گفت: 
آموزش های مرتبط کارآفرینی و مبانی کسب و 
کار برای 200 نفر از گروه های مشارکت محلی 
پیش بینی شده است.»بیکی« فرماندار نهبندان 
نیز از شناسایی 20 نفر در حوزه بافت گلیم سوزنی 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح، 

هنرهای دیرینه شهرستان رونقی دوباره بیابد.

ادن ن شدن مع  ایم
 زغال سنگ 

تجهیزات ایمنی معدن زغال سنگ طبس تامین 
خواسته  جنوبی«  »خراسان  گزارش  به  شد. 
کارگران معدن تمام مکانیزه زغال سنگ طبس 
در بازدید استاندار از این معدن تامین تجهیزات 

ایمنی آن بود که این خواسته آن ها محقق شد.

برنامه های اولویت دار 
درمیان 

برنامه های اولویت دار درمیان در شورای اداری این 
شهرستان اعالم شد. فرماندار درمیان در این جلسه 
رفع مشکالت آب شرب و تامین زیرساخت های 
مسکن محرومان این شهرستان را از اولویت های 
اجرایی اعالم کرد که پیگیری و اجرای آن با تالش 
بی وقفه دستگاه های اجرایی مرتبط امکان پذیر 
است. »حسینعلی بخشی« درمیان را صاحب ظرفیت 
و استعدادهای های خوبی دانست که باید برای 
پیشرفت و توسعه به آن ها توجه شود.»حسین خسروی 
اسفزار« نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس نیز اظهارکرد که برخی افراد در داخل، چشم 
امید به غرب داشتند اما ویروس کرونا نشان داد که 
غرب نمی تواند خودش را اداره کند چه برسد به این 
که بتواند  دیگر  کشورها را اداره کند.حجت االسالم 
والمسلمین»خزاعی« امام جمعه اسدیه نیز خواستار 
پیگیری مشکالت مردم در شهرستان، استان و 
کشور توسط مسئوالن با ارتباط مستمر و گسترده 
شد.»مولوی عبدالهی« امام جمعه اهل سنت اسدیه 
هم از مسئوالن خواست از فرصت خدمت گزاری به 
مردم که یک آزمون بزرگ است، نهایت استفاده را با 
توجه به ظرفیت ها و امکانات  با هدف  گره گشایی از 

مشکالت مردم محروم منطقه ببرند.

کشت گندم در خاک  شور
ارقام مختلف گندم در خاک های شور روستای 
شد.  کشت  ترویجی  صورت  به  سربیشه  گزدز 
قنات  در  گفت:  سربیشه  مدیرجهادکشاورزی 
روستای گزدز به دالیلی مانند شوری آب و خاک 
و سیل خیزبودن، کشت ارقام مقاوم مانند ارگ 
و آنفارم 4 افزون بر رقم سرخ محلی انجام شد. 
شیوع  دلیل  به  داد:  ادامه  مهندس»جوادی« 
بیماری زنگ زرد در قنات گزدز وگرانی سم ها 
کاهش عملکرد زیادی در رقم سرخ یا رقم گزدز 

درسال های گذشته به چشم می خورد.

مهر؛ افتتاح 5 کیلومتر دوبانده سازی 
محور درح - سربیشه 

5 کیلومتر دیگر از دوبانده سازی محور سربیشه -درح تا مهر زیربار ترافیک می رود. 
مدیرکل راه و شهرسازی که به همراه نماینده نهبندان و سربیشه از این محور بازدید 
کرد، گفت: طول کل محور135 کیلومتر که برنامه ریزی شده است تا 5 کیلومتر دیگر 

با اعتبار 15میلیارد تومان تا مهر برای استفاده کاربران جاده ای آماده شود.

نیاز به سامانه های نظارتی قاچاق سوخت

با سامانه های نظارتی می توان از قاچاق سوخت در شهرستان درمیان جلوگیری کرد. 
»بخشی« فرماندار درمیان در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان برای مقابله 
با این پدیده شوم و مخرب، همکاری با نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی به منظور 
کشف و برخورد قاطع و قانونی با سودجویان را خواستار شد. »بیجاری« رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت درمیان هم از تولید روزانه یک تن تخم مرغ در شهرستان خبر 

داد که با نظارت مستمر در اختیار عموم مردم شهرستان قرار می گیرد.

تخصیص منابع بیابان زدایی فردوس
امسال برای اجرای طرح های بیابان زدایی فردوس سه میلیارد و 200 میلیون 
تومان مصوب شد که به طور کامل تخصیص یافت. رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری فردوس با اشاره به 403 هزار و 596 هکتار عرصه منابع طبیعی در 
این شهرستان گفت: 31 هزار هکتار از این عرصه ها بیابانی و 8 هزار هکتار از 
عرصه های بیابانی کانون بحرانی فرسایش بادی است. »صالح پور« افزود: تا 
پایان تیر امسال باید هزار و 612 هکتار عملیات بیابان زدایی در عرصه های 
بیابانی شهرستان اجرا شود. همچنین مناقصه اجرای 225 هکتار آبیاری 
سنواتی با 100 میلیون تومان اعتبار در حال اجراست که تا شهریور باید این 
سطح آبیاری شود. به گفته او فقط در 6 هزار هکتار از عرصه های بیابانی 
شهرستان عملیات بیابان زدایی انجام شده است که با توجه به شرایط بحرانی 

بیابان، باید با تخصیص اعتبار ویژه سطح عملیات بیابان زدایی افزایش یابد.

شناسایی 10 حلقه چاه غیر مجاز
10 حلقه چاه جدید غیر مجاز افزون بر 29 حلقه چاه سال گذشته در قاینات شناسایی 
شد. معاون اداره آبفای قاینات اعالم کرد که باران های نافع بهار امسال سبب 
شد تا ذخیره سد مخزنی فرخی شهرستان به 5 میلیون متر مکعب برسد.مهندس 

»اسداللهی« گفت: 80 درصد چاه های شهرستان  مجهز به کنتور هوشمند است.



زهرا قربانی

دوره چهارساله تعدادی از رئیسان هیئت های ورزشی 
استان به اتمام رسیده و  اداره ورزش و جوانان در تالش 
است تا هر چه سریع تر مجمع انتخاباتی این هیئت ها را 
که از مدت ها قبل با سرپرست هدایت می شود برگزار 
کند که در صورت تحقق این موضوع شاهد تحول در 

عرصه مدیریت هیئت های ورزشی خواهیم بود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان 
استان با اشاره به این که در مجموع در ۱۰ هیئت 
ورزشی تغییر مدیریت ایجاد خواهد شد، گفت: هم 
اکنون هیئت های ورزش زورخانه ای و پهلوانی، کونگ 
فو، تنیس خاکی، وزنه برداری، روستایی و عشایری و 

سوارکاری در صف انتظار برای برگزاری انتخابات خود 
هستند و انتخابات دو هیئت موتوسواری و اتومبیلرانی 

و اسکیت این هفته برگزار شد.
به گفته »قطبی« در هیئت های ورزش زورخانه ای و 
پهلوانی و موتورسواری و اتومبیلرانی با توجه به اتمام 
دوره چهار ساله و بازنشستگی، رئیسان قبلی نمی 
توانستند در دور جدید برای فعالیت ورود کنند و برخی 
از این هیئت ها باید مجامع شان زودتر برگزار می شد 

که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاد.
وی با اشاره به اضافه شدن هیئت قایقرانی به ۴۸ هیئت 
ورزشی استان تاکید کرد: بر اساس رایزنی انجام شده 
قرار شد فدراسیون یک سری تجهیزات در اختیار 

استان قرار دهد و این رشته ورزشی فعال شود.

او با اشاره به وجود چهار سد بزرگ در استان برای 
فعالیت قایقرانی ادامه داد: با توجه به این که ساخت 
مجموعه گردشگری و تفریحی بند دره در دست اقدام 
است برای فعال کردن بخش تفریحی قایقرانی باید 
هیئت در استان فعال باشد و در این رشته بیشتر از 

قهرمان پروری به دنبال همگانی کردن آن هستیم.
ورزش  توسعه  راهبردی  جامع  سند  اجرای  بر  او 
قهرمانی تاکید کرد که در آن ۱۱ هیئت ورزشی و ۱۲ 
رشته ورزشی به عنوان حوزه ورزش قهرمانی استان در 
اولویت قرار گرفته است و هیئت های کبدی، دوچرخه 
و  جودو  باکمان،  تیراندازی  تیراندازی،  سواری، 
کوراش، کاراته، تکواندو، دو و میدانی، تنیس روی میز، 
ووشو و کشتی را در فهرست هیئت های مد نظر در سند 
توسعه ورزش قهرمانی دانست و افزود: حمایت از رشته 
های انتخاب شده بیشتر خواهد بود و از هیئت های 
دیگر ورزشی هم مشابه سال های قبل حمایت خواهیم 
کرد و به تازگی هم در رشته هندبال با وجود هزینه های 
باال قرار است پایگاه ورزش قهرمانی هندبال شرق 

کشور در طبس راه اندازی شود.

برنامه 6 ساله
به گفته وی ۱۱ رشته ورزشی انتخاب شده در المپیاد 
استعدادهای برتر و المپیک جایگاه دارند و این سند 
بر اساس تجربه های سه دوره رقابت های آسیایی و 
المپیک در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ برنامه ریزی 
شده است و این برنامه 6 ساله در سه بخش  کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت تا سال ۲۰۲6 اجرا خواهد شد 
و در صورت نتیجه بخش بودن در 6 ساله دوم تکمیل 

تر می شود.
قطبی با اشاره به این که بر اساس این سند، همه 
قوانین اجرایی در آن، از مرحله استعدادیابی برای 
سنین هشت تا ۱۴ سال دیده شد و از هیئت های 
ورزشی برای تمرکز بر ورزش پایه حمایت خواهد شد، 
گفت: در هیئت های انتخابی ۱۵ نفر به اردوی تیم 
ملی دعوت شدند و دو نفر عضو تیم ملی در رده پایه 
هستند و بر اساس برنامه ریزی انجام شده باید تا سال 
۲۰۲۲ از هر کدام از آن ها یک نفر به عنوان عضو تیم  

ملی داشته باشیم.
این سند همه قوانین نظیر وظایف  به گفته وی در 
مربی ها، اردوهای تدارکاتی، مسابقات استانی و بین 
استانی، رفت و آمد برای استعداد یابی و حتی برنامه 

بازی های هدفمند و ... مشخص است.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
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قطبی: در اجرای 
سند جامع 

راهبردی توسعه 
ورزش قهرمانی 

11 هیئت ورزشی 
و 12 رشته 

ورزشی به عنوان 
حوزه ورزش 

قهرمانی استان 
در اولویت قرار 

گرفته است

پوست اندازی هیئت های 
ورزشی استان 

هدیه ویژه استاندار برای 
اسکیت بازان

ــدار در دیــــدار با  ــان ــت اس
رئیس فدراسیون اسکیت 
هدیه های ویژه ای برای 
ــازان در نظر  ــ اســکــیــت ب
هیئت  گــرفــت.رئــیــس 
اسکیت استان به خبرنگار 
ما گفت: پس از برگزاری 
مجمع انتخاب رئیس هیئت استان در دیــدار 
رئیس فدراسیون با استاندار خراسان جنوبی، وی 
هدیه های ویژه ای برای اسکیت بازان اختصاص 
داد.به گفته »آدینانی« استاندار دستور داد هر 
چه سریع تر درخصوص تهیه ۳۰۰ جفت کفش 
اسکیت مخصوص جوانان برای آموزش در پیست 
های آموزشی، به صورت رایگان اقدام و نتیجه به 

وی اطالع داده شود .
وی افزود: افزون بر این در این دیدار، »معتمدیان« 
مسابقات ورزشی اسکیت را فرصت مناسبی برای 
معرفی توانمندی های استان برشمرد و بر لزوم 
احداث پیست استاندارد اسکیت در مرکز استان 
و پیست های آموزشی و قابل دسترس برای عموم 
مردم در این دیــدار تاکید کرد که با توضیحات 
رئیس فدراسیون هم اسکیت مورد توجه استاندار 
قرار گرفت و او برای اجرای این پروژه و پر کردن 

خأل موجود دستور احداث پیست را صادر کرد.
به گفته وی افزون بر این، بر اساس دستور صادر 
شده از سوی استاندار مقرر شد مدیر کل اداره  
ورزش و جوانان با همکاری معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری،  در خصوص  آماده سازی 
زمین  احداث  برای  الزم  های  نقشه  و  طرح 

استاندارد اسکیت اقدام کند.
 وی افزود: بحث و گفت وگو درخصوص مسائل، 
مشکالت و کاستی های هیئت اسکیت در استان 
نیز با دستور استاندار به مدیر کل  اداره ورزش و 

جوانان برای رفع آن ها همراه بود.
 »آدینانی« به این نکته هم اشاره کرد که »بهمن 
رئیس  چهاردهمین  عنوان  به  محمدرضایی« 
فدراسیون کشوری با استاندار خراسان جنوبی 
دیدار کرد و به رسم قدردانی و یادبود از حمایت 
و بستر  برای توسعه  های بی دریغ معتمدیان 
سازی اسکیت در استان، تابلو وتندیس اسکیت 

را به وی اهدا کرد.

2 مدال رنگارنگ اسکواش بازان در لیگ برتر 
تیم های اسکواش استان در لیگ برتر آقایان سوم و در 
لیگ راکتبال بانوان قهرمان شدند.به گزارش خبرنگار 
ما، رئیس هیئت اسکواش استان گفت: بنا بر اعالم 
سازمان لیگ  در پی لغو هفته های پایانی لیگ های 

اسکواش و راکتبال و با نظرخواهی از باشگاه های شرکت 
کننده در لیگ های ۹۹ و ۹۸ و با توجه به محدودیت تجمع 
و ساختار لیگ های اسکواش که به صورت چهار هفته 
لیگی با اجتماع تیم ها برگزار می شود سازمان لیگ با 

درنظر گرفتن امتیازات کسب شده در هفته اول و دوم، 
نتایج لیگ ها را اعالم کرد که بر این اساس در لیگ 
برتر آقایان تیم زاک و ماریان بیرجند در جایگاه سوم 
مشترک با تیم فوالد آلیاژی ایران )یزد( ایستاد. به 
گفته »غنی« تیم زاک و ماریان بیرجند در لیگ راکتبال 

بانوان هم توانست در جایگاه قهرمانی بایستد.

گذشت 9 ماه از کلنگ زنی
سالن 2500 نفری قاین؛ یک بیل خاک 

برداشته نشد
حسین قربانی – سال گذشته با حضور وزیر ورزش و جوانان کلنگ ساخت یک 
سالن ورزشی دو هزار و ۵۰۰ نفری در قاین به زمین زده شد اما با وجود گذشت 

۹ ماه از آن زمان هیچ اقدامی برای ساخت این سالن انجام نشده است.
به گزارش »خراسان جنوبی« کلنگ  احداث سالن چند منظوره قاین با توجه 
به نیازی که به ساخت آن احساس می شد، ۱۵مهر سال گذشته با حضور 
وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به زمین زده 
شد. »سلطانی فر« در این مراسم با بیان این که این پروژه ورزشی با مشارکت 
خیران، بنیاد مستضعفان، اعتبارات ملی و استانی تا پایان دولت یازدهم به 
بهره برداری می رسد، گفت: سالن چند منظوره قاین با ظرفیت دو هزار و۵۰۰ 
نفر و با اعتباری بیش از هشت میلیارد تومان احداث می شود که یک سوم آن را 

دولت تأمین خواهد کرد.
وی همچنین اظهارکرد که خرید زمین و ثبت اسنادی آن به ارزش یک میلیارد 
تومان توسط خیران انجام شد و عملیات فونداسیون این پروژه تا پایان سال )۹۸( 

توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان انجام می شود.
به گزارش خبرنگار ما، حال نزدیک به یک سال از کلنگ زنی احداث این سالن 
چند منظوره می گذرد اما برای تحقق وعده های مطرح شده، اقدامی انجام 

نشده و کار در حد همان کلنگ زنی باقی مانده است.

وعده پیگیری نماینده
رئیس اداره ورزش و جوانان قاینات در گفت و گو با »خراسان جنوبی« با اشاره به 
این که حدود یک سال از مراسم کلنگ زنی این طرح می گذرد اما حتی یک بیل 
خاک برای ساخت سالن برداشته نشده است، می گوید: با توجه به این که پولی 
برای این پروژه پرداخت نشده است . در نتیجه کار روی زمین باقی مانده است.

»ترحمی« با اشاره به جلسه ای که چندی قبل به همراه مدیر کل  اداره ورزش 
و جوانان با نماینده شهرستان های قاینات و زیرکوه داشته است، می افزاید: 
»اسحاقی« نماینده مردم برای پیگیری این موضوع از طریق بنیاد مستضعفان 
کشور قول داد تا با تحقق تعهدات بنیاد مستضعفان به عنوان پروژه نیمه تمام، 

اعتبار ملی نیز برای احداث آن اختصاص یابد.
وی به اقدام مدیرکل اداره  ورزش و جوانان، مجمع خیران شهرستان و فرماندار 
برای عملیاتی شدن این پروژه ورزشی اشاره می کند و پیگیری برای کمک بنیاد 

برکت کشور در مشارکت ساخت این سالن چند منظوره را یاد آور می شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان قاینات با ذکر این نکته که با توجه به نوسانات قیمت 
مصالح ساختمانی، هر روز بر میزان قیمت تمام شده این پروژه مهم ورزشی 
افزوده می شود و این موضوع شروع کار را سخت تر می کند، به زیر بنای ۲ هزار 
و۵۰۰ متری این سالن و این که در شرایط فعلی حدود ۱۰ میلیارد تومان برای 

احداث این سالن ورزشی نیاز است، اشاره می کند.
ترحمی با اشاره به قول مسئوالن کارخانه سیمان و شن شویی قاین برای تامین 
سیمان و شن مورد نیاز احداث این سالن می گوید: با توجه به این که وزیر ورزش 
و جوانان کلنگ احداث آن را به زمین زده و وی قرار است به عنوان وزیر معین 
به خراسان جنوبی سفر کند در این سفر پیگیری اختصاص اعتبارآن  انجام 

خواهد شد.

کورنومتر
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