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عوامل چندگانه گرانی 
زمین در بیرجند 

 تسهیالت مشاغل بدون بیمه آسیب دیده 

از کرونا در کش و قوس اما و اگرها

توپ بدون ترکش دولت
خرداد بود که ثبت نام برای پرداخت تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا 
در 14 رسته شغلی در سامانه کارا آغاز شد و بسیاری از صاحبان اصناف و 
مشاغل برای برخورداری از این تسهیالت اقدام به ثبت اطالعات کردند و 

منتظر دریافت پیامک  . . . 
] صفحه 3 [  
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اخبار 2

معاون اداره کل راه و 
شهرسازی: برگزاری 

مزایده ها آن هم 
به شیوه نادرست 
از مهم ترین علت 

های افزایش قیمت 
زمین در این شهر 

است

 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

آزادی استفاده از بوته 

روزنامه خراسان در شماره 2890 به تاریخ هشتم تیر 1338در مطلبی در 
صفحه 6 آورده است: بر اثر اقدامات نماینده مجلس و فرماندار بیرجند در مورد 
آزادی ورود بوته به شهر از نظر این که اکثر در منازل به وسیله بوته نان تهیه می 
کنند با موافقت سرجنگلبانی ورود بوته ها به شهر آزاد گردید. فرمانداری و 
جنگلبانی بیرجند طی آگهی آزادی آن را به اطالع مردم رسانیدند و مردم از 

این خبر اظهار خوشوقتی کردند.

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

ایـن روزهـا نوسـان قیمـت مـرغ و گرانـی آن  ●
مـردم را بـه درد سـر انداختـه اسـت و حتـی باعث 
شـده تـا خیلـی هـا بـه راحتـی نتواننـد آن را تهیـه 
کنند. مسـئوالن هـم علت ایـن گرانـی را افزایش 
نهـاده ها اعالم مـی کننـد. نماینـدگان مجلس از 
مسئوالن وزارت جهاد کشـاورزی بپرسند چرا با 
گذشت 40 سال از انقالب هنوز نتوانسته ایم در 
تولید دان خودکفا شـویم و به راحتی آب خوردن 
آن را وارد و سـرمایه هـای مالی را از کشـور خارج 
مـی کنیم! آیـا با پـول همیـن واردات نمی شـد در 
این سـال ها قدمـی بـرای خودکفایی برداشـت؟

سـال هاسـت تابلـوی اجـرای طـرح هـادی در  ●
ورودی روسـتای شـوکت آبـاد نصـب شـده اسـت 
امـا دریـغ از اتمـام طـرح. بخشـی از سـنگفرش 
فضـا در کنـار حسـینیه  روسـتا انجـام شـده و بقیه 
آن نیمـه کاره مانده اسـت. از سـویی بخش عمده 
ای از معابـر روسـتا  همچنـان خاکـی اسـت و از 
سـنگفرش آن خبری نیسـت. کی قرار اسـت این 

طـرح بـه سـرانجام برسـد؟
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صادرات 110هزار دالری کاال توسط تعاونی ها

انصاری- تعاونی های استان 110 هزار دالر کاال به 
کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس صادر کردند. 
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست با 
خبرنگاران ، عمده محصوالت صادرشده تعاونی ها 
را جوجه، فرش، شترمرغ و اقالم بهداشتی دانست 
که به کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس انجام 
شد. »اشرفی« از فعالیت 911 تعاونی در استان خبر 
داد که از این تعداد 242 تعاونی خدماتی، ۵۵1 

تعاونی تولیدی و 118 تعاونی توزیعی است. به گفته 
وی از ابتدای سال 10 تعاونی جدید هم در رسته های 
مختلف تشکیل شد و 19 تعاونی دارای 26 برند در 
استان ثبت شد. وی به پرداخت  تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: طی 
چند سال اخیر دو هزار و 8۵3 پرونده اشتغال به 
مبلغ بیش از 363 میلیارد تومان تشکیل و با پیش 
بینی اشتغال 6 هزار و ۵00 نفر در استان، تسهیالت 

پرداخت شده است و مرحله پنجم تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری هم به زودی به استان 
ابالغ می شود. وی در ادامه سخنانش گفت: بیش 
فرمایی  خویش  تسهیالت  مشموالن  19درصد  از 
وکارفرمایی مشاغل آسیب دیده از کرونا  در سامانه 
کارا ثبت نام و تسهیالت دریافت کردند وثبت نام 
مشموالن این تسهیالت تا 31 تیر تمدید شده است  
و واحدهای کسب وکار در 14 رسته شغلی در قالب 
کارفرمایی مشاغل آسیب دیده از کرونا می توانند در 

سامانه ثبت نام کنند.

عوامل چندگانه گرانی زمین در بیرجند 

تامین زمین  5800 مسکن ملی استان

ضحی- 10 هزار و607 متقاضی در طرح اقدام ملی مسکن خراسان جنوبی 
ثبت نام کردند که زمین احداث پنج هزار و 738  واحد تامین شد. مدیر کل 
راه و شهرسازی با تاکید بر این که برای تامین زمین در شهرها مشکلی نداریم، 
گفت: از 10هزار و607 متقاضی طرح اقدام ملی مسکن، پنج هزار نفر مربوط 

به بیرجند است.
 مهندس »داعی« با اشاره به این که سهمیه ابالغی برای بیرجند هزار و 383 
نفر بود که به پنج هزار نفر افزایش یافت، افزود: متقاضیان پس از معرفی شدن 
به بانک عامل،  30 تا 40 میلیون تومان آورده اولیه را باید واریز کنند و سپس 
متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و اعالم اداره کل راه و شهرسازی باید نسبت 

به پرداخت حق عضویت اقدام کنند.
با یادآوری این که برای ساخت هر واحد حدود صد میلیون تومان   وی 
تسهیالت بانکی پرداخت می شود و بقیه هزینه ساخت بر عهده متقاضیان 
است اظهارکرد که هر واحد 100متر مربع زیربنا دارد و در شرایط فعلی، 

هزینه ساخت هر مترمربع بین دو تا2/۵ میلیون تومان برآورد شده است.

ارائه تسهیالت  نوسازی به 27 هزار 
واحد روستایی

بیش از 27 هزار خانه روستایی تسهیالت به سازی گرفت. معاون امور بازسازی 
و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: 40 هزار و22 فقره تسهیالت ارزان قیمت 
طرح ویژه به سازی و نوسازی مسکن در استان پرداخت شد که از این تعداد 

27هزار و423 واحد آن روستایی است. 
»یزدانی« افزود: در سه ماه گذشته 641 واحد مسکن روستایی مقاوم سازی 
شد. به گفته وی، برای ساخت این واحد ها 40 میلیون تومان تسهیالت قرض 

الحسنه با بازپرداخت 1۵ ساله پرداخت شده است. 

 شعر خوانی شاعران در جمع بازنشستگان

جمعی از شاعران به مناسبت میالد امام رضا)ع( در جمع اعضای خانه 
بازنشستگان کشوری بیرجند به قرائت اشعار خود پرداختند. به گزارش 
خبرنگار ما،در  این مراسم که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در فضای سبز پارک آزادی بیرجند با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
برگزار شد، تعدادی از مسئوالن فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن صندوق 

بازنشستگان کشوری استان نیز حضور داشتند.

امداد رسانی به 960 حادثه دیده

در مأموریت های سه ماه اخیر هالل احمر استان به 9۵4 حادثه دیده امدادرسانی 
شد. مدیر عامل جمعیت هالل احمر از کاهش 2۵ درصدی حوادث در سه ماه اخیر 
خبر داد وگفت: در این مدت نیرو های هالل احمر به 381 مورد حادثه، امدادرسانی 
کردند . به گفته »رضایی«۵0 درصد از این مأموریت ها در حوادث جاده ای، 21 درصد 
سیل و آب گرفتگی، 18 درصد حوادث شهری، پنج درصد کوهستان و شش درصد 

مربوط به دیگر موارد بود.

 کشف 11 میلیاردی 
کاالی قاچاق 

انصاری- امسال 11میلیارد و200 میلیون تومان 
کاالی  قاچاق در استان کشف شد که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل هشت درصد کاهش دارد. 
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
قاچاق  سوخت  و160لیتر  هزار   ۵3 کشف  از 
در سه ماه امسال خبر داد و به خبرنگار ما گفت: 
قاچاق سوخت نسبت به مدت مشابه سال قبل 88 
درصد کم شده است. به گفته »دبیری« دالیل روند 
کاهشی قاچاق سوخت در خراسان جنوبی متاثر 
از یک سری اقدامات در حوزه داخلی و تحوالت 
خارجی است و اقدامات مقابله ای موثر در داخل 
با تشدید دامنه نظارت های هوشمند، نظام مند 
علمی و آکادمیک با استفاده از ظرفیت سامانه ها 
در پیشگیری از پدیده قاچاق سوخت اتفاق افتاد. 
او عمده ترین کاالهای قاچاق کشف شده در استان 
را لوازم خانگی، فراورده های نفتی، پوشاک)کیف 
وکفش( ، لوازم آرایشی و بهداشتی، ارز و طال 
دانست و قرار گرفتن استان در مسیر عبور برخی 
استان ها را از دیگر عوامل بروز قاچاق کاال دانست.

قاسمی

 گرانی زمین در بیرجند همواره از چالش های حل 
نشده در مرکز استان است. این روزها شرایط به گونه 
ای است که دیگر خیلی ها توان خرید زمین برای 
ساخت سرپناه را ندارند و بیشتر امالک بین قشر دارا 
دست به دست می شود و سرانجام هم بناهای ساخته 
شده به قیمت های نجومی عرضه می شود. در بحث 
گرانی زمین در بیرجند، علل مختلفی مطرح می شود 
و برخی کارشناسان فن مسائلی چون عرضه نشدن 
زمین، مزایده های برخی ادارات و نهادها و ... را در 
این موضوع دخیل می دانند.رئیس اتحادیه امالک 
خراسان جنوبی با اشاره به این که فقط 30درصد 
زمین ها در مرکز استان متعلق به مردم است، می گوید 
که علت اصلی افزایش قیمت زمین در شهر بیرجند 
برگزاری مزایده های دولتی و نهادهاست. بنا به گفته 
»اربابی« 70درصد زمین های بیرجند متعلق به بخش 
دولتی و دیگر نهادهاست که برگزاری مزایده های 
آن ها بیشترین تاثیر را طی سال های اخیر در گرانی 
زمین در مرکز استان داشته است. وی افزایش چندین 
درصدی قیمت زمین در مرکز استان  نسبت به چند 
سال قبل را مطرح و اضافه کرد: در بیرجند کمبود 

زمین وجود ندارد اما بدون شک یکی از مهم ترین دالیل 
افزایش قیمت ها، برگزاری مزایده فروش اراضی است. 
به گفته وی مردم توان خرید زمین داخل شهر را ندارند 
و به روستاهای حاشیه شهر مانند امیرآباد، حاجی 
آباد، دستگرد و... هجوم آورده اند که این موضوع 
باعث شده قیمت زمین در این نقاط نیز رشد چشمگیر 

داشته باشد.

شیوه نادرست مزایده ها
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
نیز هر چند می گوید اطالع دقیقی از نسبت مالکیت 
زمین ها در بیرجند ندارد اما تایید می کند که برگزاری 
مزایده ها آن هم به شیوه نادرست از مهم ترین علت 
های افزایش قیمت زمین در این شهر است و باید به 
گونه ای برگزار شود که همان موقع وجه پرداخت و 
زمین واگذار شود و به شیوه تقسیط و فروش چند ساله 
نباشد.»علیزاده« تصریح می کند: در مرکز استان 
زمین خالی زیاد است اما متعلق به دستگاه هایی غیر از 
راه و شهرسازی است که وظیفه ای برای تامین مسکن 
ندارند در حالی که دستگاه متولی مسکن، زمین زیادی 
در اختیار ندارد. به گفته وی بخشی از افزایش قیمت 
مسکن هم سراسری و مانند دیگر نقاط کشور و بقیه 

اقالم زندگی است و البته افزایش قیمت مصالح هم در 
رشد بهای زمین و مسکن موثر است.وی با اشاره به این 
که کمبود زمین هم بر افزایش قیمت بی تاثیر نیست 
و دولت باید برنامه طوالنی مدت برای تامین مسکن 
بدهد، اظهار می کند که در بیرجند به اندازه تقاضا 
در قالب طرح مسکن ملی، زمین تامین شده است و 
مشکلی در این خصوص نیست البته بیش از پنج هزار 
نفر، ثبت نام کردندکه همه واجد شرایط نیستند اما 

برای چهار هزار و ۵00 نفر زمین تامین شد.
بنا بر آمار وی 4۵0 هکتار زمین در اراضی زعفرانیه 
در  هکتار   27 خانوار،  هزار   11 ظرفیت  به  پادگان 
محدوده سایت اداری برای سه هزار و 300 خانواده و 
در مجموع برای 14 هزار و 300 متقاضی زمین تامین 
شده است. همچنین زمین مورد نیاز برای 720 خانواده 
در شرکت تعاونی ارتش، 120 واحد خیران مسکن ساز، 
218خانوار ستاد اجرایی فرمان امام و 192 واحد بنیاد 
مسکن تحویل می شود برای این آمار ظرفیت تامین 
مسکن وجود دارد اما در مزایده، به جای دو متقاضی 200 
نفر شرکت می کنند و این رقابت کاذب بر سر مشارکت 
در مزایده ها هم بر افزایش قیمت زمین دامن می زند در 
حالی که دولت مسکن مناسب می سازد و مردم نادانسته 

با ورود به بورس بازی، قیمت زمین را باال می برند.
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معاون اشتغال و 
کارآفرینی اداره 

کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی: 
در مرحله اول 

پرداخت تسهیالت 
به صاحبان اصناف 

و مشاغل آسیب 
دیده بیش از 11 
هزار نفر مشمول 

دریافت تسهیالت 
هستند

مصرف 780 میلیون متر مکعب آب 
در کشاورزی

آبیاری مزارع کشاورزی به روش های غرقابی و تبخیر باالی آب در استان سبب 
می شود تا این بخش با مصرف بیش از 780 میلیون متر مکعب آب در رده اول 
مصرف قرار گیرد. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گفت: خراسان جنوبی 
منطقه ای کویری و مبتال به فقر آبی است و چون بهای تمام شده برای هر متر 
مکعب آب بیش از دو میلیون تومان است باید به دنبال اصالح الگوی مصرف 
باشیم و در بخش پر مصرف کشاورزی باید با انجام روش های نوین آبیاری 
و اقداماتی چون نصب کنتور هوشمند 200 میلیون مترمکعب از حجم آب 
مصرفی این بخش کم شود. »قندهاری« مجموع مصرف آب در استان را بیش 
از 900 میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: اجرای طرح احیا و تعادل بخشی 
سبب شد تا کسری مخازن آب استان طی شش سال با کاهش 33 میلیون 
مترمکعبی به 114 میلیون متر مکعب برسد. وی شوری آب را یک تهدید برای 
منابع آب استان دانست که اضافه برداشت ها و مصرف بیش از حد سبب شده 
است تا متوسط شوری آب روند صعودی داشته باشد. وی از نصب کنتور در 85 

درصد چاه های کشاورزی خبر داد. 

 10 میلیارد اعتبار تعیین
 حریم رودخانه ها

اعتبارات تعیین حریم رودخانه ها دراستان در مقایسه با سال گذشته با افزایشد 
سه برابری به 10 میلیارد تومان رسید. به گزارش »خراسان جنوبی« تعیین 
حد حریم بستر، لوله گذاری، بازگشایی و در نهایت اعالم نقشه ها به سامانه و 
ثبت در کاداستر از جمله اقدامات در حریم رودخانه است و آن طور که معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گفت: برای انجام این اقدامات در 
بستر رودخانه سال گذشته سه میلیارد و امسال 10 میلیارد تومان اعتبار ابالغ 
شد. به گفته »پورجعفر« سال گذشته مطالعات روی حدود 200 کیلومتر بستر 
رودخانه انجام شد و امسال کار مطالعه بر هزار و 700 کیلومتر بستر رودخانه 
انجام می شود. وی افزود: بیشتر تصرفات حریم رودخانه ها برای کشاورزی 
است و بخش محدودی از تصرفات در حاشیه شهر بیرجند در حریم رودخانه 
است که با پیگیری دستگاه های قضایی در حال رفع این تصرفات هستیم. به 
گفته وی از سال گذشته بیش از 80 حلقه چاه غیر مجاز شناسایی و پلمب شد 

و بیش از 150 حلقه چاه غیرمجاز در مرحله تعیین تکلیف برای انسداد است. 

اخبار 

هدر رفت یک سوم آب 
تولیدی در شبکه های 

فرسوده
های  شبکه  درصد   32 فرسودگی    - اکبری 
آب رسانی استان سبب هدر رفت یک سوم آب 
تولیدی می شود و این میزان آب قبل از رسیدن به 
مصرف کننده از دسترس خارج می شود. معاون 
مطالعات شرکت آب منطقه ای با بیان این مطلب، 
متوسط کسری مخازن آب را بیش از 120 میلیون 
متر مکعب اعالم کرد و گفت: بیشترین کسری آب 
استان مربوط به دشت سرایان و بیشترین افت 
مخزن آبی هم مربوط به آبخوان سده است. به 
گفته »شهابی فرد« از مجموع 40 دشت استان، 
24 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی است و به 
واسطه خشکسالی و ... محدوده های مطالعاتی 
ممنوعه استان در حال افزایش است. وی افزود: 
میزان کسری ساالنه مخازن دشت های استان 
در محدوده دشت ممنوعه بحرانی بیش از 140 
میلیون متر مکعب است و دشت هایی که از نظر 
کمی و کیفی وضعیت بهتری دارد آب آن شور و 
لب شور است که با استفاده از فرایند آب شیرین 
کن، شیرین سازی می شود و برای تامین آب شهر 

و روستاها مورد استفاده قرار می گیرد. 

 رفع عطش ۴50 روستا 
با تانکر

جمعیت  با  استان  روستای   450 مصرفی  آب 
بیش از 50 هزار نفر در اوج گرما توسط تانکر 
تامین می شود. به گفته سرپرست معاونت توسعه 
آب شرکت آبفا، ضریب برخورداری روستاهای 
استان از آب پایدار یک درصد از میانگین کشوری 
پایین تر است و به حدود 70 درصد می رسد. 
به گفته »ساالری« از نظر سرانه ملی1/7برابر 
استاندارد ملی برای روستاها آب تامین می شود اما 
گستردگی استان، طول زیاد شبکه ها و پرت زیاد 
آب به سبب فرسودگی 35 درصدی شبکه های آب 
روستایی و همچنین مصرف باالی آب در روستاها 
برای باغ ها و فضای سبز، تامین آب در روستاها را با 
چالش مواجه کرده است. وی افزود: امسال 400 
میلیارد تومان هزینه برای پروژه های شرکت آب و 

فاضالب استان پیش بینی شده است. 

اکبری

خرداد بود که ثبت نام برای پرداخت تسهیالت به 
مشاغل آسیب دیده از کرونا در 14 رسته شغلی در 
سامانه کارا آغاز شد و بسیاری از صاحبان اصناف و 
مشاغل برای برخورداری از این تسهیالت اقدام به 
ثبت اطالعات کردند و منتظر دریافت پیامک مشمول 

بودن ماندند.
 در این مرحله بسیاری از صاحبان اصناف که در دوران 
شیوع کرونا ضرر و زیان زیادی به آن ها وارد شد به سبب 
نداشتن شرایط تعیین شده از سوی این وزارتخانه خارج 
از گود حمایت قرار گرفتند. طی هفته گذشته معاون 
اشتغال وزیر تعاون از فراهم شدن شرایط برای مشاغل 
آسیب دیده از کرونای بدون بیمه خبر داد و گفت که 
ثبت نام کسب و کارها و آن دسته از افراد متقاضی 
تسهیالت که بیمه نیستند آغاز شده است و پرداخت 
تسهیالت به آن ها نیز از این هفته شروع می شود. حال 
گفته صاحبان مشاغل آسیب دیده حکایت از بی خبری 
و حمایت نشدن آنان و صحبت مدیران استان، حکایت 
از ابالغ نشدن چنین دستوری به استان دارد. در کنار 
این موضوع کسانی هم که در مرحله اول ،مشمول 
تسهیالت شده و در سامانه ثبت نام کرده اندهنوز 
تسهیالتی در حساب خود ندیده اند. مدیر یک رستوران 
اظهارکرد که پیامکی برای تشکیل پرونده و این که آیا 

مشمول تسهیالت می شود دریافت نکرده است. مدیر 
یک شیرینی فروشی هم گفت: تمام شرایط دریافت 
تسهیالت را دارم و پرونده هم تشکیل دادم اما هنوز 
تسهیالتی دریافت نکرده ام. متصدیان یک آرایشگاه و 
یک پوشاک فروشی هم اعالم کردند که بیمه دارند و با 
آن که متقاضی تسهیالت هستند اما مشمول دریافت 

تسهیالت نشده اند.

ابالغ نیامد
معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با بیان این که در مرحله اول پرداخت 
تسهیالت به صاحبان اصناف و مشاغل آسیب دیده 
تسهیالت  دریافت  مشمول  نفر  هزار   11 از  بیش 
هستند، از تشکیل پرونده برای دو هزار و 974 نفر 
خبر داد و گفت که این تعداد برای دریافت 26 میلیارد 
و 500 میلیون تومان تسهیالت به بانک ها معرفی 
شدند. به گفته »غالمی« از 11 هزار مشمول بیش 
از 9 هزار نفر راننده هستند که شش میلیون تومان 
تسهیالت می گیرند. وی تصریح کرد که در مرحله دوم 
و برای مشموالن فاقد بیمه قرار بر پرداخت تسهیالت 
با همان رقم مرحله اول است اما این که چه زمانی 
امکان ثبت نام فراهم شود و چه میزان تسهیالت به 
استان اختصاص یابد، مشخص نیست و هنوز ابالغی 
به استان نیامده است و نمی توان خبری را اعالم کرد. 

تسهیالت مشاغل بدون بیمه آسیب دیده از کرونا در کش و قوس اما و اگرها 

توپ بدون ترکش دولت

20 سال تنگ نظری آسمان خراسان جنوبی سبب 
شد تا حدود هزار رشته قنات تشنه بماند و سرچشمه 
حیات آن خشک شود. بارندگی دو سال اخیر هر چند 
جان تازه به شش هزار و 252 رشته قنات زنده استان 
بخشیده است اما بارش ها آن قدر نبود که به قنات های 
مرده دوباره زندگی ببخشد. طی سال های اخیر احیای 
قنات ها، مرمت و بازسازی سرچشمه های زندگی در 
روستا جدی تر پیگیری شد و با توجه به تعدد این قنات 
ها اعتبارات جوابگوی رفع نیازها نیست. سال گذشته 
با سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از مدت 
ها اعتبارات رشد چشمگیری داشت و با تخصیص 25 
میلیارد تومان از محل منابع ملی حرکت جهادی در 
بازسازی و احیای قنات های استان شکل گرفت. اما 
آن طور که گفته ها حکایت دارد اعتبارات امسال پیش 
از ابالغ و نیامده کاهش چشمگیری دارد و به گفته مدیر 
آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی از آن جا که قنات 

های استان 20 سال رنج خشکسالی، کم آبی و بی آبی 
را به دوش کشیده اند میزان اعتبار پیش بینی شده که 
حدود 12 میلیارد تومان است با توجه به تعدد قنات ها 
جوابگو نیست و رایزنی ها برای افزایش اعتبارات ادامه 
دارد. »غالمی« با اشاره به زنده بودن شش هزار و 252 
رشته قنات از نیاز 55 درصد قنات ها به بازسازی گفت 
و افزود: قنات های بازسازی شده در سنوات گذشته 
پس از یک دوره دوباره نیاز به بازسازی دارد و هزار 
رشته قنات خشکیده هم در آمارها نیامده است. وی 
ادامه داد: 30 درصد قنات ها با مشکل جدی مواجه 
است و برای بازسازی آن از سه محل استانی، ملی و 
ستاد بحران اعتبار تامین می شود که سال گذشته 
از محل مدیریت بحران هفت میلیارد و 200 میلیون 
تومان اعتبار تخصیص یافت و برای امسال اعتباری 
ابالغ نشده است. وی از مشارکت بسیج سازندگی و 
بنیاد برکت برای بازسازی قنات های استان خبر داد. 

8 میلیارد اعتبار 
بازآفرینی شهری 

اکبری- هشت میلیارد تومان اعتبار بازآفرینی 
و  مسکن  معاون  شد.  ابالغ  استان  به  شهری 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی در گفت و گو 
با خبرنگار ما از ابالغ این اعتبار برای اتمام 41 
پروژه در محالت هدف بازآفرینی خبر داد و گفت: 
پرونده بیشتر این پروژه ها سال گذشته باز شد و با 
تخصیص این میزان اعتبار 90 درصد پروژه های 
در حال انجام تا پایان سال به اتمام می رسد. به 
گفته »علیزاده« از این تعداد پروژه 14 مورد در 
مرکز استان است و دیگر پروژه ها در شهرستان 
های قاینات، بشرویه، فردوس، سرایان و خوسف 

انجام می شود.  

اعتبار 
بازسازی 
قنات ها 
آب رفت

او از مکاتبه با وزارتخانه و ارائه توضیحات شفاهی در 
این باره خبر داد.

ابالغ دستورالعمل تا اواسط هفته
تاکنون  که  این  به  اشاره  با  هم  اصناف  اتاق  رئیس 
دستورالعملی برای پرداخت تسهیالت در مرحله دوم 
و به افراد فاقد بیمه ابالغ نشده است، اظهارکرد: وظیفه 
اطالع رسانی به اصناف را داریم و به محض مشخص 
صاحبان  از  هفته  اواسط  تا  ها  دستورالعمل  شدن 
دریافت  برای  خواست  خواهیم  مشمول  مشاغل 
تسهیالت اقدام کنند. به گفته »علیزاده« از مشاغل 
مشمول در مرحله اول هنوز صاحب صنفی تسهیالت 

دریافت نکرده است. 
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سرزمینی به جای 
این که به دنبال 

استعدادها و 
برتری رشته ها 

باشیم جایی برای 
ورزش زورخانه 
ای که افتخارات 

زیادی را از آن 
خود کرده و در 
سال 97 بیش 

از 100 مدال به 
دست آورده است 

در نظر گرفته 
نشد

 رئیس هیئت 
ورزش های 

 پهلوانی و
 زورخانه ای:

 خراسان جنوبی 
یکی از استان 

هایی است که با 
توجه به جمعیت 

و تعداد زورخانه 
ها شگفتی ساز 

است

 ورزش زورخانه ای
در گود بی مهری ها

 واگویه های سکاندار 
از ورزش پر افتخار استان 

زهرا قربانی 

همه فکر و ذهنش زورخانه است و ورزش، از زمانی که 
کودکی نوپا بود پا در گود جوانمردی گذاشت و حاال 
که بیش از پنج دهه از عمرش می گذرد همچنان شور 
و اشتیاق اش نه تنها به این ورزش کم نشده است  بلکه 
تمام وجودش را هم به پای آن می گذارد او که ۱۲ سال 
پیش احساس کرد می تواند با هدایت این مجموعه 
در توسعه این رشته موثر باشد در این گود پا گذاشت 
و امسال هم با توجه به پایان دوره و بازنشستگی قرار 

است سکان کار را به فرد دیگری بسپارد.
هر چند در این سال ها با همت رئیس هیئت ورزش 
های پهلوانی و زورخانه ای و همراهی مربی ها، داورها، 
ورزشکاران و ...گام های بلندی برای توسعه این رشته 
برداشته شد و افتخارات زیادی در سطح ملی و بین 
المللی به دست آمد و ورزش زورخانه ای خراسان 
جنوبی از پایان جدول جدا شد و در جمع پنج استان 
برتر قرار گرفت اما »قمری« از برخی کم توجهی ها 
به این رشته گالیه دارد و می گوید: موفقیت ها در 
سال های گذشته با تالش جوانان به خصوص مربی 
ها، همکاری مدیران زورخانه و رئیسان هیئت های 
شهرستان ها و تالش ورزشکاران به دست آمده است 
و بدون همراهی آن ها به تنهایی قادر به خوردن یک 

لیوان آب هم نبودم .
او به گذشت زمان، گذری می زند و ادامه می دهد: همه 
این افراد عزم خود را جزم کرده بودند تا به جایگاه قبلی 
برگردیم و پشت آن هم تالش بود، از مربی ها گرفته 
تا مرشد، زورخانه دار و ورزشکار همه دست به دست 
همه دادند و شیرینی پیروزی ها را هم چشیدند هر 
چند در این مسیر شکست هایی هم وجود داشت ولی 
از هر شکست پلی به پیروزی های آینده ساختیم و هم 
اکنون بهترین مربی ها و مرشدان کشوری در استان 

حضور دارند.

محروم از زورخانه بزرگ
این پیش کسوت اظهارمی کند که با همه فعالیت ها و 
این که رئیس فدراسیون در بسیاری از نشست هایش از 
خراسان جنوبی به عنوان الگو برای دیگراستان ها نام 
می برد اما در مرکز استان مشابه نقاطی نظیر کردستان 
و کرمان که ورزش زورخانه ای آن ها قابل مقایسه با 
استان نیست، زورخانه بزرگی نداریم تا بتوانیم میزبان 
متعدد  های  کالس  المللی،  بین  و  ملی  مسابقات 

آموزشی و اردوهای تیم ملی باشیم.
او ادامه می دهد: بارها این مشکل را فریاد زدیم و با این 
که چند سال پیش کلنگ ساخت یک زورخانه در میدان 
سوم سجادشهر به نام شهدای بسیج به زمین زده شد اما 
آن قدر که بخش خصوصی به درخواست ها لبیک گفت 
مسئوالنی که دستی در این کار داشتند توجه نکردند 
و فقط به وعده اکتفا کردندو هیچ گاه هم این وعده ها 
عملیاتی نشد. به هر جا هم که نیاز بود مکاتبه و نیاز 
استان با توجه به توانایی هایی که در این ورزش وجود 

دارد، بیان شد اما هیچ فایده ای نداشت.
قمری به این نکته هم اشاره می کند که تعداد زیادی 
سالن چند منظوره در استان ساخته شده که حتی 
برخی از سالن ها در روستاها به محل نگهداری دام 
تبدیل شده است اما این که در مرکز استان یک زورخانه 
بزرگ برای تمرین ورزشکاران، برگزاری مسابقات و 
اردوها احداث نشده است، نشان می دهد عزمی که 
در جامعه ورزش زورخانه ای داشته ایم در مسئوالن 

وجود نداشته است.
به گفته وی همیشه گفته می شود که در بیرجند ۹ 
زورخانه وجود دارد اما بیشتر این زورخانه ها کوچک 
، نیمه دولتی و شخصی  است و زورخانه ای نیست 
که بتوان در آن برای میزبانی های ملی و باالتر برنامه 

ریزی کرد.
وی تاکید می کند: این گالیه را تا زمانی که زنده باشم 
از مسئوالن خواهم داشت به این دلیل که نتوانستم این 
خواسته به حق را در زمان مسئولیت به تحقق نزدیک 
کنم و شرمنده جامعه ورزشی هستم و هر زمان هم که 
این خواسته محقق شود در هر جایگاهی باشم بر دست 

مسئولی که این اقدام را انجام دهد بوسه خواهم زد.

جای خالی ورزش زورخانه ای در آمایش 
سرزمینی

رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای در 
بودن  کارشناسی  غیر  به  اشاره  با  سخنانش  ادامه 
پروژه ها می گوید: در اجرای طرح  اجرای برخی 
آمایش سرزمینی به جای این که به دنبال استعدادها 
و برتری رشته ها باشیم جایی برای ورزش زورخانه ای 
که افتخارات زیادی را از آن خود کرده و در سال ۹7 
بیش از ۱00 مدال به دست آورده است در نظر گرفته 
نشد این در حالی است که سال گذشته در المپیاد 
استعدادهای برتر کشور در همه رشته های ورزشی 
اعم از دختران و پسران ۱۱ مدال کسب کردیم که سهم 
ورزش زورخانه ای و پهلوانی در این المپیاد پنج مدال 

نقره و برنز و یک طال بود.
او با تاکید بر این که مدال ها به آسانی به دست نیامده 
است ادامه می دهد: پشت همه این مدال ها برنامه 
ریزی و مبارزه بوده است و برای تک تک مدال هایی که 
یک ورزشکار به دست آورده است، مربیان ساعت ها 

زحمت کشیده اند.
قمری به این موضوع هم اشاره می کند که به دنبال زیر 
سوال بردن دیگررشته های ورزشی نیستیم اما باید 
بپذیریم که برخی هیئت های ورزشی استعداد های 
درخشان و فعالیت بیشتر و در کشور تالش خستگی 
ناپذیری دارند و شاید در برخی موارد مدال کشوری 
نداشته باشند اما در واقع فعالیت خوبی دارند و روند 
روبه رشدی را طی می کنند که نیاز است این هیئت ها 
بیشتر دیده شوند و اعتبارات صرف هیئت هایی نشود 
که هیچ گونه فعالیت و شانسی برای رسیدن به قله 
های ترقی ندارند.به گفته وی افزون بر این باید برای 
آموزش هم فکر اساسی برداشته شود و از مربی های 
ملی در استان استفاده شود تا سطح برخی هیئت های 

ورزشی با کشور کم شود. 

کمبود اعتبار
این پیش کسوت ورزشی کمبود اعتبار را هم چالشی 
بزرگ پیش پای هیئت های ورزشی بیان می کند و می 
گوید: با همه کمبودهای موجود سال گذشته هشت 
اعزام بزرگ در رده های مختلف سنی اعم از نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان، بزرگ ساالن و مرشدان با بیش 
از۲0 نفر در هر رده داشتیم و در هر اعزام با توجه به 
مسافت باال مجبور بودیم برای ورزشکاران اتوبوس 
بگیریم که بیش از 40 میلیون تومان فقط برای رفت 
و آمد ورزشکاران به جز اسکان، خوراک و پوشاک 

هزینه شد.

به گفته وی از همه مهم تر این که ورزشکاران اعزامی 
از هیچ کدام از مسابقات دست خالی برنگشتند و 
نزدیک به ۹0 مدال کشوری به جز مدال های منطقه 
ای داشتیم که امیدواریم تجلیل از مدال آوران سال 
۹8 هم در دستور برنامه اداره کل قرار گیرد و قول 
افزایش یک و نیم برابری برای تجلیل از مدال آوران 

هم محقق شود.
رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ادامه 
می دهد: با شیوع کرونا فعالیت زورخانه ها نیز متوقف 
شد و از یک ماه پیش دستور بازگشایی زورخانه ها با 
رعایت پروتکل ها و 50 درصد ظرفیت فعال داده و 
تمرین تیم ها در رده های مختلف سنی با پایان یافتن 
امتحانات شروع شد و با توجه به این که ورزشکاران چند 
ماه دور از ورزش بوده اند باید به آمادگی قبل برسند تا 

در بخش حرفه ای ورزش را دنبال کنند.
به گفته وی هم اکنون ۲3 زورخانه فعال در استان 
وجود دارد و دو زورخانه در اسالمیه و طبس آماده 
انجام  اقدام  این  فرصت  اولین  در  که  است  افتتاح 

خواهد شد.
قمری با اشاره به این که در همه رده های سنی تیم 
های استان فعال هستند، ادامه می دهد: خراسان 
به  توجه  با  که  است  هایی  استان  از  یکی  جنوبی 
جمعیت و تعداد زورخانه ها شگفتی ساز است طوری 
۲00 زورخانه و با جمعیت  که اصفهان با بیش از 
شش میلیون نفر همان تعداد تیم هایی را دارد که 
خراسان جنوبی با جمعیت 700 هزار نفری و ۲3 

زورخانه دارد.
او با اشاره به سامان دهی بیش از 800 ورزشکار در 
زورخانه های استان ادامه می دهد: در هر شهرستانی 
که زورخانه وجود دارد هیئت هم فعال است و برخی 
از شهرستان ها به درجه ای رسیده اند که رقابت 
های چشمگیری را دارند و با توجه به جمعیت بعد 

از بیرجند خوسف بیشترین تعداد زورخانه را دارد.
او در پایان سخنانش هم با اشاره به این که مجمع 
انتخاب رئیس هیئت استان تا پایان تیر برگزار خواهد 
شد، می افزاید: سقف تالش همین بوده است و از 
طرف دیگر هم شرمنده زورخانه داران و ورزشکاران 
هستم و امیدوارم هر فردی که به عنوان رئیس انتخاب 

شود راه و روش این سال ها را ادامه دهد.

اولویت سال 99
مدیر کل ورزش وجوانان استان هم درباره احداث 
یک زورخانه بین المللی در مرکز استان به پیگیری 
ها برای تحقق این موضوع اشاره می کند ومی گوید: 
برای تامین اعتبار این پروژه در حال پیگیری هستیم 
تا از منابع ملی وزارتخانه کمک گرفته شود اما هنوز به 

جمع بندی نرسیده ایم. 
»عزیزی« می افزاید: سال ۹۹ اولویت کاری، اتمام 
پروژه های ناتمام و تحقق مصوبات سفر استاندار به 

شهرستان ها خواهد بود.
»قطبی« معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش 
و جوانان هم دلیل این که ورزش زورخانه ای امسال در 
فهرست سند توسعه ورزش قهرمانی استان قرار نگرفته 
است ، چنین بیان می کند: این رشته ورزشی از المپیاد 
استعدادهای برتر در سطح ملی حذف شده است و در 
المپیک هم نیست به همین دلیل در جمع رشته های 

انتخاب شده در این سند قرار نگرفت.

 کورنومتر

داوری در لیگ برتر 
داور  فرهادپور«  »فرهاد 
جوان استان در لیگ برتر 
فوتبال قضاوت می کند. به 
گزارش »خراسان جنوبی« 
این داور امروز ساعت ۲۱ 
سایپای  های  تیم  بازی 
مبارکه  فوالد  و  تهران 
ورزشگاه  در  را  سپاهان 

پاس قوامین تهران در جایگاه کمک داور دوم 
قضاوت خواهد کرد.

 گوش شکسته ها
 5 پله باال رفتند

هیئت کشتی استان بر اساس ارزیابی عملکرد 
فدراسیون در سال ۹8 در مقایسه با سال ۹7 
پنج پله صعود کرد. رئیس هیئت کشتی استان 
به خبرنگار ما گفت: پس از اعالم رتبه هیئت های 
استانی از فدراسیون، خراسان جنوبی با پنج پله 
صعود در جایگاه ۱۹ قرار گرفت. »سروری« ادامه 
داد: سال ۹۶ رتبه استان 3۱ در کشور بود و در 
سال ۹7 با هفت پله صعود در رتبه ۲4 ایستاد و 
سال ۹8 برای اولین بار در جمع ۲0 استان باالی 

جدول قرارگرفت.
وی با تاکید بر این که اگر چهار تیم نوجوانان و 
جوانان استان در مسابقات شرکت می کردند به 
طور قطع در میانه جدول بودیم افزود: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده امسال درصدد 
هستیم تا جزو ۱5 استان باالی جدول باشیم و 
در سال ۱400 به طور قطع در جمع ۱0 تیم برتر 

کشور خواهیم بود.

گردان »امام حسین)ع(« 
پیشتاز فوتسال 

زیرکوه
تیم گردان امام حسین )ع( در پایان هفته پنجم 
رقابت های لیگ فوتسال شهرستان زیرکوه در 
جایگاه اول ایستاد.به گزارش خبرنگار ما، رئیس 
اداره ورزش وجوانان زیرکوه گفت: رقابت ها با 
حضور هشت تیم در جریان است و تیم موبایل 
نیوتل نیز با اختالف گل کمتر در رده دوم جدول 
و تیم محمد طاها کامکار در جایگاه بعدی این 
رقابت ها قرار دارد.»ادیبیان« به نتایج هفته پنجم 
این مسابقات هم اشاره کرد و افزود: تیم پوشاک 
ماکسیم غالمی، عطاری محمد طاها کامکار، 
گردان امام حسین)ع( و موبایل نیوتل از سد 

حریفانشان گذشتند.

موافقت با ایجاد پایگاه 
 قهرمانی اسکیت

 در طبس
موافقت های اولیه برای ایجاد پایگاه قهرمانی 
اسکیت شرق کشور به مرکزیت طبس اعالم شد.

به گزارش »خراسان جنوبی« رئیس هیئت اسکیت 
طبس با اشاره به دیدار با رئیس فدراسیون اسکیت 
و »ناظمی« مشاور وزیر ورزش و جوانان گفت: 
در این جلسه پیرامون مسائل و مشکالت حوزه 
اسکیت در شهرستان های کوچک مقیاس و به 
خصوص گرمسیر و اختصاص تجهیزات و احداث 
زیرساخت های الزم و مناسب درخواست هایی 
مطرح شد.»فتوت« با اشاره به این که موافقت اصولی 
ایجاد پایگاه قهرمانی اسکیت در شرق کشور به 
مرکزیت طبس داده شد، افزود: بر این اساس برای 
احداث پیست از محل اعتبارات ملی و استانی در 
شهرستان، رایگان شدن دوره های آموزش داوری، 
مربیگری و ورودی مسابقات، تخصیص تجهیزات 

داوری سرعت و فری استایل قول داده شد.

خدا قوت پهلوان 

در مراسمی از زحمات مهدی قمری رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان 
قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان، در شب میالد 
ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا)ع( از زحمات ۱۲ساله مهدی قمری در 
سمت ریاست هیئت پهلوانی و زورخانه ای تجلیل و قدردانی شد. در این مراسم 
که به همت هیئت ابوالفضلی بیرجند برگزار شد نماینده مردم بیرجند، درمیان 
و خوسف در مجلس، پیش کسوتان ورزش زورخانه ای، ورزشکاران و شعرا 

حضور داشتند.

 روی خط ورزش

آماده باش به گوش شکسته های روستا 

استعدادیابی کشتی، روستا به روستای استان برگزار می شود. به گزارش 
با  گام  اولین  در  گفت:  استان  کشتی  هیئت  رئیس  جنوبی«  »خراسان 
همکاری ورزش و جوانان خوسف و بخشداری و شورای اسالمی ماژان، طرح 

استعدادیابی در این بخش برگزار می شود. 
»سروری« افزود: با توجه به مستعد بودن نونهاالن و نوجوانان این منطقه و کمک 
و همراهی عالقه مندان به ورزش اول کشور مقرر شد طرح استعدادیابی در 
این بخش برگزار شود و در صورت تایید مربیان، خانه کشتی این بخش افتتاح 

خواهد شد.
وی ادامه داد: جمعیت باالی نونهاالن روستایی در این بخش، نزدیک بودن 
روستاهای مجاور و فیزیک بدنی نونهاالن این منطقه هیئت را بر آن داشت تا 

طرح استعدادیابی در این بخش با حضور مربیان برگزار شود.
 به گفته وی در بازدید از سالن ورزشی این بخش مقرر شد در صورت استقبال و 
اجرایی شدن طرح، برخی تجهیزات از قبیل تشک و آدمک و... از طرف هیئت 

کشتی تهیه شود و در اختیار بخشداری قرار گیرد.

40 خانه ورزش مدارس تجهیز می شود

40 خانه ورزش در مدارس روستاهای خراسان جنوبی تجهیز می شود. به 
گزارش خبرنگار ما، سرپرست هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و 
محلی استان با اعالم این خبر گفت: هفت خانه ورزش مدارس روستاها تجهیز 
شد و با هماهنگی هایی که انجام شده قرار است این کار ادامه دار باشد و این 

آمار به 40 خواهد رسید. 
»قطبی« افزود: مدارس شناسایی شده با هماهنگی دهیاران، متولیان مدرسه 
و آموزش و پرورش شهرستان ها تجهیز خواهد شد تا دانش آموزان روستاها نیز 

از این امکانات استفاده کنند.

 افزایش 15 میلیاردی هزینه 
پروژه های ناتمام 

زهرایـی- »73 پـروژه ناتمام نیازمنـد 85 میلیارد تومـان اعتبار« ایـن تیتر مطلبی 
اسـت کـه ۹ اردیبهشـت در روزنامه خراسـان جنوبـی و به  نقـل از مدیـر کل ورزش 
و جوانـان چاپ شـد و حاال پـس از گذشـت دو مـاه از چاپ ایـن مطلب »عزیـزی« در 
اعـالم آمارهـای جدیـد تعداد پـروژه هـای ناتمـام را 73 مـورد اعـالم کرد امـا مبلغ 
مورد نیـاز بـرای تکمیل ایـن پـروژه هـا را ۱00 میلیـارد تومان دانسـت که بـا توجه 
بـه افزایـش هزینـه هـا اتفـاق افتـاده اسـت و ایـن موضـوع بـه معنـای افزایـش ۱5 

میلیـاردی هزینـه تکمیل پـروژه های ورزشـی اسـت.
وی ادامـه داد: بـا همه مشـکالتی کـه در خصـوص تامیـن منابـع مالی وجـود دارد 
بر اسـاس جـدول زمـان بنـدی و بـا هـدف پیشـبرد راهبردهـا و تکمیل پـروژه های 
ناتمام ورزشـی و اجرای طرح هـای کوچک زودبـازده و مخاطب محـور مثل زمین 
های چمـن مصنوعی قرار اسـت تـا پایان امسـال 37 پروژه بـه بهره برداری برسـد 
و حتـی با توجـه بـه مشـارکت  دیگـر نهادهـا امـکان این کـه تعـداد پـروژه ها بـه 50 

مـورد هم برسـد وجـود دارد.
او بـا اشـاره ایـن کـه ۱3 پـروژه آمـاده بهـره بـرداری اسـت، افـزود: سـه اسـتخر 
سرپوشـیده، ۱4 سـالن چنـد منظوره ورزشـی، یـک سـالن تمرینی سـقف کوتاه و 
۱۹ زمیـن چمـن مینـی فوتبـال و یـک زمین چمـن بـزرگ در فهرسـت پـروژه های 
افتتاحی تا پایان سـال قرار دارد.وی به این نکته هم اشـاره کرد که تعدادی از این 
پـروژه ها مثـل سـالن هـای ورزشـی و اسـتخرها بیـش از یک دهه اسـت کـه کلنگ 
احـداث آن بـه زمیـن خـورده امـا بـه دلیـل محدودیـت در منابـع اعتبـاری هنـوز به 

بهره بـرداری نرسـیده اسـت.
به گفتـه وی تـالش بـر ایـن اسـت بـا هماهنگـی اسـتانداری از برخـی نهادهـا مثل 
بنیـاد مسـتضعفان و بنیـاد علـوی بـرای تکمیل ایـن پـروژه ها کمـک گرفته شـود و 
افزون بر این بـه دنبال تخصیص یک سـری اعتبارات ملـی وزارتخانـه و اعتبار پنج 
میلیـاردی سـفر دکتـر نوبخـت هسـتیم و امیدواریم بـا حمایت بیشـتر اسـتانداری 

ایـن پروژه هـا امسـال به سـرانجام برسـد.

نماینده قاینات و زیرکوه 
مشکالت هیئت های ورزشی را پیگیری می کنم

شورای  مجلس  در  زیرکوه  و  قاینات  نماینده 
جوانان  و  ورزش  جامعه  با  دیدار  در  اسالمی 
شهرستان قائنات برای پیگیری مشکالت هیئت 

های ورزشی وعده داد. 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جوانان خراسان جنوبی در این جلسه »ترحمی« 
رئیس اداره ورزش و جوانان قاینات و رئیسان 
هیئت های ورزشی گزارشی از وضعیت ورزش 
این شهرستان و برنامه ها و فعالیت هیئت ها 
ارائه کردند و »اسحاقی« نماینده قاینات و زیرکوه 
با ا عالم حمایت از فعاالن رشته های مختلف 
های  هیئت  مشکالت  پیگیری  برای  ورزشی، 

ورزشی این شهرستان قول داد .

تجلیل دختران ملی پوش 
دختران ملی پوش استان و دبیران سازمان های 
مردم نهاد جوانان خراسان جنوبی تجلیل شدند.

و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جوانان، به مناسبت گرامی داشت دهه کرامت، 
و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل  نخعی  حضور  با 
ورزش  معاون  اسالمی  استانداری،  خانواده 
بانوان و قناد معاون امور جوانان اداره کل ورزش 
و جوانان، از نجمه خدمتی ملی پوش و ورزشکار 
المپیکی استان، مبینا عباسی مقدم عضو تیم ملی 
تیراندازی باکمان و دبیران دختر سازمان های 

مردم نهاد جوانان تجلیل شد .

طبس آماده میزبانی هرکول ها 
زهرایی- با توجه به تجربه خوب برگزاری رقابت های 
قوی ترین مردان ایران در طبس که مربوط به سال ۹3 
است این شهرستان برای میزبانی دوباره رقابت های 
قوی ترین مردان ایران اعالم آمادگی کرد. رئیس هیئت 
بدنسازی و پرورش اندام طبس با بیان این مطلب به 
خبرنگار ما گفت: بر این اساس پیشنهاد میزبانی طبس 
با هماهنگی هیئت استان به دبیر فدراسیون ارائه و از 
طریق هیئت استان پیگیری های الزم در این زمینه انجام 
شده است.به گفته »عراقی« افزون بر این برای میزبانی 
رقابت های پرس شرق کشور نیز اعالم آمادگی شد که 
امیدواریم با مساعد شدن شرایط بتوانیم این دو رقابت را 
در طبس برگزار کنیم.وی با اشاره به فعالیت 800 بدن 
ساز در شهرستان افزود: ۹ باشگاه در این رشته ورزشی 
فعال هستند که از این تعداد ۶ باشگاه شخصی در طبس، 
یک باشگاه مربوط به راه آهن و یک باشگاه هم مربوط به 
شرکت زغال سنگ است و یک باشگاه هم در عشق آباد 
فعالیت می کند که با توجه به استعداد و رکورد خوب 
ورزشکاران، با حمایت جدی تر از بدن سازان شهرستان 
به طور قطع در سال های آینده شاهد حضور تعدادی از 
بدن سازان طبس در تیم ملی خواهیم بود.او به مشکالت 
باشگاه داران شهرستان در مدت شیوع بیماری کرونا هم 
اشاره کرد و افزود: سه ماه باشگاه ها تعطیل بود و به طور 

متوسط هر باشگاه به ازای هر ماه 80 میلیون ریال ضرر 
کرد و با توجه به این که بسیاری از آن ها خرج زندگی شان 
را از این راه به دست می آورند با مشکالت زیادی دست 
و پنجه نرم می کنند. به گفته وی برای جبران خسارت 
های ناشی از کرونا در باشگاه های اجاره ای مذاکراتی با 
مالکان داشتیم اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.وی افزود: 
با حمایت رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان 

جشن گلریزان هم برگزار شد اما این ها کافی نیست و با 
توجه به این که از زمان بازگشایی باشگاه ها استقبال هم 
چشمگیر نبود، نیاز است که مسئوالن استانی بیشتر از 
باشگاه ها حمایت کنند.او به فعالیت های هیئت در سال 
گذشته هم اشاره کرد و گفت: در رقابت های بدن سازی 
شرق کشور دو مدال و در رقابت های منطقه ای نیز دو 
نفر از ورزشکاران مدال طال را از آن خود کردند و قرار بود 
اسفند میزبان رقابت های پرس سینه استان باشیم که به 

دلیل شیوع ویروس کرونا این رقابت ها لغو شد.

تیر، مجمع انتخاب رئیس هیئت 
ورزش روستایی

انتخاب رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های  پایان تیر مجمع 
بومی و محلی استان برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ما »قطبی« معاون 
توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش وجوانان، گفت: این انتخابات یکی از 
پرشورترین انتخابات رئیس هیئت خواهد بود چرا که هفت نفر برای شرکت در 

آن متقاضی شده اند.
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