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ابالغ احداث
 4400مسکن ملی
دربرنامهابالغیطرحاقدامملیمسکن،مجموع
برنامهاستاناحداثچهارهزارو 421واحداست.
مدیر کل راه و شهرسازی برنامه ابالغی برای

بیرجندرا 
...


[ صفحه ] 2

تشنگی در  70روستای
سربیشه



[ صفحه ] 3

روزگار زمین های خاکی و توپ های
کیسه ای در گفته های شیرین «جباری»

آقای کاپیتان

فوتی های کرونا
د
به  66نفر رسی 


چشم بسته نظارتبرقیمتها
گزارشی از بلبشوی بازار لوازم خانگی

[ صفحه ]2
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[ صفحه ] 2

پرسه کرونا

بازگشت «کدخدا»
ن
به تیم پیکا 

[ صفحه آخر ]

 35وحش مقتول
شکارچیان



[ صفحه ] 2

((خدمتی
ی
در اردوی تیم مل 
))

[ صفحه ] 4

در کوچه های روستا

3

نام نویسی برخی مدارس قبل از شروع ثبت نام!

مشکلتراشیبرخیمدیران
برایپایه هفتمیها

[ صفحه ] 2

بازی جدید قیمت ها در بازار ماسک
[ صفحه] 2

عکس:ایرنا

 2اخبار
حرف مردم

ستون حرف مردم
روزنامه خراسان جنوبی
انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.

نمابــر:
پیامک:
تلفــن:
056 32448054 2 0 0 0 9 9 9 056 32448050

●●درخراسانجنوبیبرایمسکنملیضمانتنامه
محضریمیگیرند.برایناساسمتقاضیمسکن
مکلفاستبههرمیزانکهادارهشهرسازیگفت،
پول بدهد و درباره مکان مسکن و وسعت و دیگر
شرایطمسکنحقاعتراضندارد.
●●از مسئوالن آب و فاضالب قاین و پیگیری دهیار
که باعث شدند تا در کمترین زمان ممکن مشکل
آبروستایاسفشادرفعشود،متشکرم.
●●اهالیروستایسفتوکمدتیاستکهبامشکل
نبودوکمبودآبمواجههستند.دراینروزهایگرم
و شرایط کرونایی چرا مسئوالن برای رفع مشکل
قدمیبرنمیدارند؟
●●در روزهایی که از حقوق هر قشری صحبت به
میانمیآیدومسئوالنهمازتالشهابرایتامین
معیشت آنان سخن به میان می آورند اما کمتر
توجهی به محیط بانان می شود در حالی که آنان
دربدترینشرایطاقلیمیوطاقتفرساوباکمترین
امکانات و تجهیزات از عرصه های حیات وحش
استان پاسداری می کنند .کاش کمی هم به این
قشرزحمتکشتوجهشود.
●●مسئوالن به داد کشاورزان خراسان جنوبی
برسند .زرشک برداشت مهر  ۹۸روی دست
کشاورز مانده و صادر نمیشود .سال گذشته ۸۰
هزارتومانقیمتداشتولیامسالهرکیلورا۳۵
هزارتومانوچندماههمیخرند.شرایطپیشآمده
درحالیاستکهزرشکتنهامنبعدرآمدبسیاری
از روستاییان است و صادرات آن بخش عمده ای از
مشکلرارفعمیکند.

 35وحش مقتول شکارچیان
امسـال شـکارچیان متخلـف جـان  35راس
پسـتاندار وحشـی را گرفتنـد .فرمانـده یـگان
حفاظـت حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان از
دسـتگیری  66شـکارچی متخلـف خبـرداد و
افـزود :از شـکارچیان  35راس سـر و الشـه انواع
پسـتانداران شـامل دو راس جبیـر 24 ،قـوچ
وحشـی ،چهـار راس کل و پنـج سـر خرگـوش
کشـف شد« .مسـتقیم» ادامـه داد :همچنیـن از
شـکارچیان  105قطعـه انـواع پرندگان وحشـی
شـامل کبک ،تیهـو ،سـیاه سـینه ،سـار و  ...هـم
بـه دسـت آمـد.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

بازی جدید قیمت ها در بازار ماسک
گـروه خبـر  -طـرح اجبـاری اسـتفاده از ماسـک در
مراکـز عمومـی و محـل هـای تجمـع در حالـی از هفته
جـاری آغـاز شـد کـه خوشـبختانه حساسـیت مـردم را
بـرای اسـتفاده دو چنـدان کـرد امـا در ایـن بیـن نقطـه
سـیاهی هـم در بـازار خریـد ایـن کاالی بهداشـتی
بـه وجـود آمـد و آن هـم ایـن کـه برخـی فروشـندگان،
اجبـاری شـدن آن را بهانـه ای بـرای افزایـش قیمـت
قـرار دادنـد.
مراجعـه بـه برخـی فروشـگاه هـا و داروخانـه هـای
شـهر حکایـت از قیمت هـای متفـاوت حتی بـرای یک
کاالی مشـابه دارد و سـوال شـهروندان از چرایـی این
موضـوع بـی پاسـخ اسـت.آن طـور کـه در مراجعـه بـه

یـک داروخانه دو عـدد ماسـک بـه اصطالح نانـو هفت
هـزار و  500تومـان و در مرکـز دیگـری سـه عـدد 9
هـزار تومـان بـه فـروش مـی رسـید.در یـک فروشـگاه
عرضـه مـواد غذایـی هم یـک عـدد ماسـک بچه گانـه با
پارچـه معمولـی پنـج هـزار تومان بـه فروش می رسـید
در حالی که نوع کارخانه ای آن بـا کیفیت بهتر ،کمتر
از ایـن مبلغ عرضه می شـد .در یـک داروخانـه هم پنج
عـدد ماسـک کارخانـه ای  9هـزار تومـان و در مرکـز
دیگـری همـان محصـول بـا کیفیـت یکسـان  10هزار
تومـان عرضـه مـی شـد.
معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد
دلیـل ایـن موضـوع را منابـع مختلـف تامیـن و تهیه آن

 
مطـرح و اضافـه مـی کنـد :اولویـت اول داروخانـه هـا
تامیـن ماسـک اسـت.
دکتـر «آهنـی» بـا اشـاره بـه ایـن کـه نمـی تـوان درباره
درسـت یـا نادرسـت بـودن قیمـت هـای اعلام شـده،
ادعایـی داشـت ،مـی افزاید :بـه طـور میانگیـن قیمت
ماسـک بیـن هـزار و  500تـا دو هـزار تومـان اسـت،
هرچند ماسـک پنج هزار تومانـی هم در برخـی مراکز
عرضـه مـی شـود.
بـه گفتـه وی ،بـا توجـه بـه ضـرورت و اجبـاری شـدن
اسـتفاده از دهـان پـوش بـرای جلوگیـری از انتشـار
بیمـاری ،نیـازی بـه خریـد ماسـک بـا قیمـت هـای بـاال
نیسـت و کیفیـت خاصـی بـرای آن مطـرح نمـی شـود.

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

مجلس جشن غدیر
روزنامه خراسان در شماره  2894به تاریخ  13تیر 1338در مطلبی در
صفحه  6آورده است :بمناسبت عید سعید غدیر اداره اوقاف طبس مجلس
جشنباشکوهیدرحسینیهعمادالملکیمنعقدنمودبرایشرکتدرجشن
از روحانیون ،روسا و کارمندان دوایر دولتی و جمعی از معاریف دعوت بعمل
آمده بود آقایان ظهیری کفیل اوقاف و حاجی خطیب و نمائی دبیر دبیرستان
مطالبی پیرامون عید بزرگ مذهبی ایراد و پس از پذیرایی مدعوین بمنظور
اجرای مفاد وقفنامه سکه های دوریالی و پنج ریالی که برای تبرک تهیه شده
بودبینمدعوینتوزیعگردید.

نام نویسی برخی مدارس قبل از شروع ثبت نام!

مشکلتراشیبرخیمدیران برای پایه هفتمی ها
اکبری  -ماراتن ثبت نام برای بیش از  14هزار و 200
دانش آموز پایه هفتم استان روز گذشته در حالی آغاز
شد که برخی از والدین حتی دو ساعت پیش از شروع
ثبت نام و باز شدن درها ،مقابل مدارس حاضر شدند
اما با وجوداین وقتی ثبت نام شروع شد ،لیست هایی از
دانش آموزان ثبت نام شده در حالی مقابل چشمشان
قرار گرفت که این کار بر خالف اعالم مدارس و پیش از
موعد اعالم شده برای ثبت نام صورت گرفته بود .برابر
اینگزارشحتیمدیرانبرخیازمدارسدقایقیپساز
حضور والدین اقدام به نصب برگه هایی روی د ِرمدارس
مبنیبرتکمیلظرفیتثبتنامپایههفتمکردهبودندکه
اینموضوعنیزسببتعجبواعتراضمراجعهکنندگان
به مدیران مدارس شد .بررسی میدانی خبرنگار ما از
چند مدرسه هیئت امنایی در اولین روز ثبت نام از دانش
آموزان پایه هفتم حاکی است که پر شدن لیست های
ثبت نام پیش از شروع ساعت اعالم شده برای حضور
والدین در برخی مدارس سبب اعتراض شدید حاضران
به این موضوع شده بود اما باز هم مدیری حاضر به

ابالغ احداث 4400مسکنملی
دربرنامهابالغیطرحاقدامملیمسکن،مجموعبرنامه
استان احداث چهار هزارو 421واحد است .مدیر کل
راه و شهرسازی برنامه ابالغی برای بیرجند را هزار
و  ۳۸۳نفر و در دیگر شهرهای استان هزار و  ۶۷نفر
دانست و افزود  :با اضافه شدن هزار و  ۹۷۱سهمیه

پاسخگویی درباره چرایی این کار نبود .در این بین هر
چند برخی مدارس دولتی نیز ظرفیت کالس های خود
را یک ساعت پس از شروع ثبت نام ،پر شده می دیدند
اما باز هم مدیران مدرسه ثبت نام را انجام می دادند.
مدیر یک مدرسه دولتی گفت :مدرسه موظف به ثبت
نام از تمام دانش آموزان در محدوده مدرسه است و حتی
اگر لیست ثبت نام تکمیل باشد بازهم ثبت نام انجام
می شود .اما در یک مدرسه هیئت امنایی اخبار متفاوت
تر بود .خانواده های بسیاری برای ثبت نام دانش آموز
خود در حالی ساعت هشت صبح به مدرسه مراجعه
کردند که با تکمیل ظرفیت ثبت نام پایه هفتم مواجه
شدند .ولی دانش آموزی ،گفت :از خرداد برای ثبت نام
فرزندم با مدرسه در تماس بودم که اعالم شد که نیمه تیر
اول صبح در مدرسه حاضر باشم اما ساعت شش صبح
در لیست مدرسه ،نام نویسی برای حدود  30نفر انجام
شده بود .ولی یک دانش آموز دیگر هم گفت که ساعت
 8:30در مدرسه حاضر اما با تکمیل ظرفیت ثبت نام
مواجه شدم اما سوال و اعتراض من و دیگر والدین درباره

برنامه بازآفرینی شهری مجموع برنامه ابالغی استان
چهار هزار و  ۴۲۱واحد است در حالی که مجموع
ثبتنام کنندگان مسکن ملی به  ۱۱هزار و  ۷۰۹نفر
میرسد«.داعی»بااشارهبهاینکهزمینموردنیازبرای
ساختواحدهایمسکونیدراستانتامینشدهاست،
گفت :شیوهنامه طرح اقدام ملی مسکن به استانها
ابالغشدهکهدرچهارروشدستهبندیشدهاست.

گزارشی از بلبشوی بازار لوازم خانگی

چشم بسته نظارت بر قیمت ها

این که چطور طی نیم ساعت ظرفیت تکمیل شد ،بی
پاسخ ماند!

راستی آزمایی ثبت نام ها
«واقعی» مدیر کل آموزش و پرورش با بیان این که 14
هزار و  229دانش آموز دختر و پسر پایه ششم ابتدایی
در  351مدرسه دوره اول متوسطه استان ثبت نام
می کنند ،افزود :ثبت نام با توجه به محدوده است و گاه
شاهد تقاضای کاذب برای ثبت نام در مدرسه هستیم و
از آن جا که راستی آزمایی اطالعات انجام می شود ،در
ادامه شاهد کاهش مشکالت خواهیم بود .مدیر روابط
عمومی آموزش و پرورش استان هم پس از شنیدن
گالیه ها و مشکالت مطرح شده قول بازرسی و سرکشی
به مدارس داد تا مدیران متخلف شناسایی شوند و با
آنان برخورد شود« .حسینی» به اولیا اطمینان داد که
اطالعات همه افراد ثبت نام شده در مدارس توسط تیم
بازرسی مورد راستی آزمایی قرار می گیرد و اگر تخلفی
رخ داده باشد به طور حتم برخورد می شود.

مدیرکلآموزش
و پرورش :از آن جا
کهراستیآزمایی
اطالعاتانجام
میشود،درادامه
شاهدکاهش
مشکالتخواهیم
بود

فوتی های کرونا به 66نفر رسید
تعداد فوتیهای ناشی از ویروس کرونا در استان با فوت یک نفر دیگر به ۶۶
نفر رسید .دکتر «مهدی زاده» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مجموع بیماران تنفسی بیمارستان های استان تا روز گذشته را  205نفر
دانست وبیان کرد :از این تعداد  76نفر دارای تست مثبت کرونا هستند که
14نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری اند و حال عمومی دو نفر وخیم است.

ضحی  -آتش گرانی لوازم خانگی در حالی شعله می کشد که این روزها هم
صدای فروشنده و هم صدای خریدار را درآورده است .قیمت ها لحظه به لحظه
تغییر می کند تا جایی که گاه طی یک روز چند فاکتور از سوی نمایندگی برای
یک کاال صادر می شود .همچنین از ارائه فاکتور خرید به مشتری هم چندان
خبری نیست در حالی که چشم نظارت بر بازار هم به نوعی بسته است .برخی
کاالها و به خصوص آن ها که قیمت باالتری دارند ،برچسب قیمت ندارد و برخی
لوازم مشابه در بازار به چند قیمت عرضه می شود .بلبشوی بازار لوازم خانگی،
راسته فروش این کاالها را خلوت تر کرده است و فروشندگان چشم به در دوخته
اند تا یک مشتری از راه برسد.یک فروشنده لوازم خانگی گفت :قدرت خرید
مردم کاهش یافته است و مردم بودجهای برای خرید وسایل ندارند .هر سال در
این موقع فروش خیلی خوبی داشتیم و بازار رونق داشت ،اما این روزها باکرونا
و گرانی های پی در پی کسادی عجیبی در بازار حاکم است ،سررسید چکها
فرارسیده در حالی که از ابتدای امسال چندان فروشی نداشته ایم.
یک شهروند هم با گالیه بیان کرد :ابتدای هفته برای خرید جارو برقی به بازار
مراجعه کردم و قیمت گرفتم اما وقتی چند روز بعد برای خرید رفتم فروشنده
قیمت آن را 300هزارتومان بیشتر از قبل اعالم کرد.
وی ادامه داد :برخی از فروشندگان کاال را بیشتر از آن چه کارخانه اعالم کرده
به فروش می رسانند در حالی که سازمان صمت هم نظارت چندانی بر بازار و
قیمت ها ندارد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی بیرجند هم با اشاره به این که افزایش قیمت ها
سبب نارضایتی فروشنده و خریدار شده است ،گفت :چرا که با گرانی آن ،قدرت
خرید مردم کم شده و با فروش نرفتن کاالها نیز فروشنده نمی تواند چک های
خود را پاس کند.
«انصاری فرد» درج نشدن قیمت کاال را تخلف دانست و در پاسخ به عرضه کاالی
قاچاق گفت :برخی کاالها از طریق سایت ها خرید و فروش می شود و کسبه هم
برای خرید فاکتور نمی گیرند و موقع بازرسی هم اگر فاکتور نداشته باشند،
سرمایه آن ها به عنوان قاچاق ضبط می شود.
او افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی را همان 20درصد ابتدای سال بیان کرد.
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به نقاط پرخطر و درگیر در روزهای اخیر تبدیل کند.
موضوعی که برخی دهیاران و اعضای شورای اسالمی
بسیاری از نقاط روستایی استان بر آن تاکید می
کنند ،پرهیز از سفرهای غیر ضروری افراد به ویژه غیر
بومی به روستاها به دلیل احتمال ابتالی جمعیت
مسن و کهنسال روستا به کروناست .آن طور که یکی
از دهیاران با اشاره به شیوع آمار زیاد ابتال به کرونا
در یکی از مناطق روستایی می گوید :رفت و آمد یک
فرد غیر بومی و رعایت نکردن دستورالعمل های
بهداشتی توسط وی ،سبب آلوده شدن جمعیت زیادی
از روستاهای منطقه به این ویروس شد .وی خواستار
اعمال محدودیت بیشتر برای رفت و آمد به این مناطق
به دلیل دوری از امکانات و تجهیزات بهداشتی شد و
افزود :هرچند دهیاران و اعضای شورا محدودیت هایی
را مانند قرنطینه و منع رفت و آمدهای غیرضروری در
نظر می گیرند اما در این بین باید مردم و مسئوالن هم
حساسیت بیشتری در سفر به روستا نشان دهند و
تدابیر مهم تری برای رعایت نکات و دستورالعمل های
بهداشتی داشته باشند .

با خبرنگاران

حافظان سالمت نیم بها
مهمان اماکن گردشگری
پذیرش و استقبال از کادر درمانی ،با تخفیف
 50درصدی در دستور کار مراکز گردشگری و
مسافرتی سرایان در سال پیش رو قرار گرفت.
«محمدعرب»مسئولمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایع دستی سرایان گفت :با توجه به زحمات
ن ناپذیر این قشر ،هشت اقامتگاه بوم گردی
جبرا 
 50درصد  ،رستوران های این شهرستان 15
درصد تا پایان سال و یک دفتر خدمات مسافرتی و
گردشگری  50درصد تخفیف در تورهای داخلی
برای آنان اعمال می کند.

 6شهرستان قرمز

بانوی قاینی بر فراز
شیرکوه
خانم« کاویان پور» کوهنورد قاینی موفق به صعود
به قله مرتفع شیرکوه یزد شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» این بانوی کوهنورد
همراه گروه کوهنوردی هومسه در صعود به قله 4
هزار و  75متری شیرکوه یزد شرکت کرد و پرچم
یاد بود گروه کوهنوردی بانوان قاینی را بر باالی
این قله نصب کرد.

نقش رسانه در مقابله
باتهاجم فرهنگی
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه باید با نقش فعال
و سازنده خود در مقابل معضالت ،آسیب های
اجتماعیوتهاجمفرهنگیایستادگیکنند.نماینده
مردم قاینات و زیرکوه در دیدار با اصحاب فرهنگ و
هنرورسانهقایناتگفت:اصحابرسانهبایدجامعه
را به سمت و سوی توسعه پایدار و رفع مشکالت و
معضالت سوق دهند .دکتر«سلمان اسحاقی»
آمادگی خود را برای پیگیری مسائل و مشکالت
اصحابرسانهوفرهنگوادبشهرستاناعالمکرد.

صدای اولین آموزشگاه
موسیقی
اولین آموزشگاه موسیقی قاینات از سوی شورای
مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان ،مجوز فعالیت گرفت .رئیس اداره
فرهنگوارشاداسالمیقایناتگفت:پسازپیگیری
مداوم و انجام مراحل قانونی ،مجوز فعالیت اولین
آموزشگاهآزادموسیقیشهرستانبهمدیرمسئولی
ابوالقاسمبهزادیازسویشورایاسالمیوادارهکل
فرهنگوارشاداسالمیخراسانجنوبیصادرشد.
« میرزنگوئی» افزود :با صدور مجوز این آموزشگاه
تعدادآموزشگاههایهنریقاینبه 6واحدرسید.

گرما طاقت عناب قاینات
را طاق کرد
بر اثر گرمای شدید خرداد به محصول عناب
قاینات خسارات قابل توجهی وارد شد.مدیر جهاد
کشاورزی قاینات گفت :به 100هکتار از باغ های
عناب شهرستان در ورزگ و برکوک و شهرهای
قاین و اسفدن بیش از  70درصد خسارت وارد
شده است .مهندس «سجادی» افزود :گرمای
شدید به بیش از  120تن محصول به ارزش 35
میلیارد ریال خسارت وارد کرد .وی سطح زیر
کشت عناب شهرستان را 150هکتار اعالم کرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سفر شهرنشینان ،بیماری کشنده را به نقاط سفید کشاند

پرسهکرونا
درکوچه های روستا
خسروی
تردد مسافران و غیربومیها از شهرستان ها و استان
های مجاور و آلوده ،مسافرت و رفت و آمدهای غیر
ضروری از روستاها به نقاط شهری و بالعکس ،کاهش

حساسیت مردم درباره این بیماری و  ...سبب شده
است تا زنگ خطر تشدید بحران کرونا در برخی مناطق
روستایی استان از جمله بیرجند ،درمیان ،نهبندان و
 ...هم به صدا درآید و با ابتالی جمعی از روستاییان این
نقاط را از مراکز سفید و پاک در روزهای ابتدای شیوع

رئیس گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند با اشاره به وضعیت قرمز و نارنجی بسیاری از
شهرستان های استان ،از به صدا درآمدن زنگ خطر
ابتال و شیوع باالی کرونا در برخی روستاها خبر می
دهد و می گوید :با این وضعیت نمی توان گفت روستای
پاکی در استان وجود دارد چراکه بسیاری از جمعیت
زیر پوشش روستاها در معرض خطر ابتال قرار دارند.
«جمع آور» خواستار رعایت فاصله اجتماعی به ویژه با
افراد مسن ،استفاده از ماسک و شست و شوی مرتب
دست ها توسط ساکنان این مناطق می شود و می
افزاید:بهتر است روستاییان ساکن شهر در حد امکان
از سفر غیرضروری به روستاهای خود پرهیز کنند چرا
که بیش از  80درصد فوتی ها مربوط به افراد باالی
 60سال و دارای بیماری زمینه ای است و روستاها نیز
جمعیت سالمند زیادی دارند.
وی وضعیت شش شهرستان بیرجند ،طبس ،نهبندان،
فردوس ،خوسف و سربیشه را قرمز اعالم و اظهار می
کند که این موضوع زنگ خطر را در مناطق روستایی
به صدا درآورده است چرا که روستاها هم به تبعیت
ازشهرها تبدیل به نقاط قرمز خواهند شد.

شهرستان ها 3
از گوشه و کنار استان

مسئوالن طبس در چادر عشایر
فرماندار ویژه طبس به همراه جمعی از مسئوالن شهرستان به محالت عشایری
بیشه علیا ،چاه علی اکبر ،چشمه گداره ،چاه اسماعیلی ،چاه سیفی ،رودنار و
سگره بخش مرکزی رفت و از نزدیک در جریان خواسته های ساکنان این مناطق
قرار گرفت .به گزارش« خراسان جنوبی» خواسته ها و مطالبه های نمایندگان
عشایر از مسئوالن ،تیغ زنی و آسفالت راه های دسترسی ،رفع مشکل تامین آب
شرب ،نصب پنل های خورشیدی ،خرید دام مازاد عشایر ،تامین برق و ...بود.
«فالحی» از اداره امور عشایری شهرستان براساس اولویت رفع این خواسته
ها را خواستار شد و قول همکاری داد .طبس هزار و  300خانوار عشایر دارد.
رئیس گروه
بیماری های واگیر
دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند:
نمی توان گفت
روستای پاکی در
استان وجود دارد
چراکه بسیاری
از جمعیت زیر
پوشش روستاها
در معرض خطر
ابتال قرار دارند

جوالن ملخ ها در 3500هکتار اراضی سربیشه
مقابلـه بـا ملـخ هـای صحرایـی در سربیشـه ادامـه
دارد .مدیرجهاد کشـاورزی سربیشـه سطح مبارزه
در شهرسـتان را  3هـزار و  504هکتـار اعالم کرد.
«جـوادی بایگـی» افـزود :عملیـات مبـارزه بـا آفـت
ملـخ صحرایـی در سـه بخـش مرکـزی سربیشـه،

درح و مـود بـا اسـتفاده از دسـتگاه  ulvو سـم پـاش
پشـت تراکتـوری و باهمـکاری بهره بـرداران بخش
کشـاورزی درحـال انجـام اسـت.
وی با اشـاره به شـروع برداشـت گندم شهرستان از
اواخـر خـرداد ،اظهارکـرد که کشـاورزان سربیشـه

فاصله گذاری اجتماعی در کتابخانه
برایحفظسالمتکنکوریهاوپیشگیریازویروسمنحوسکروناروزانه 15نفربا
فاصلهگذاریاجتماعیازسالن 50نفریمطالعهکتابخانهفرهنگوهنرشهرداری
قایناستفادهمیکنند.مسئولکتابخانهفرهنگشهرداریقاینگفت:برهمین
اساس در مجموع در طول روز 53نفر برای مطالعه و استفاده از امکانات کتابخانه
مراجعهمیکنند«.ابوالحسنخزاعینیا»افزود:امسالبهسببشیوعکروناخرید
کتاب جدید نداشته ایم.به گفته او در این کتابخانه 13هزار و 394عنوان کتاب با
 16هزارو 972نسخهموجوداستوسههزارو 777نفرعضودارد.

«برک»
رشته
خاص
بشرویه

پورغزنین  -برک بافی رشته ویژه و خاص بشرویه در
تعیین خوشه های صنایع دستی استان معرفی شد.
فرمانداربشرویهگفت:باتوجهبهپیشینهوقدمتاینهنر
درشهرستانمیتوانامروزباسرمایهگذاریوتالشبرای
رونقوتوسعهبرکبافیبهمنظورافزایشاشتغالوتولید
بشرویهگامهایموثریبرداشت.مهندس«شفیعی»ادامه
داد :بشرویه هنرمندان با استعداد بسیاری دارد که تنها
مشکلآنهانبودسرمایهدرگردشاستبنابراینتالش
میشودبااعطایتسهیالت 10و 15میلیونتومانیدر
ابتدایکار،صنعتگراناینرشتهحمایتشوند.

هـزار و  674تـن گنـدم مـازاد بـر نیـاز خـود را بـه
مراکـز خریـد تضمینـی گنـدم تحویـل دادنـد .بـه
گفته وی سـه مرکـز خریـد در بخـش هـای مرکزی،
درح و مـود گندم کشـاورزان را به صـورت تضمینی
خریـداری مـی کننـد.

سبد معیشتی برای کارگران قاینات
جامعه کارگری قاینات که بر اثر ویروس منحوس
کرونا دچار خسارت شده است هزار و  435کیسه
برنج به صورت یارانه ای دریافت کرد .رئیس اداره
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی قاینات گفت :این کاال بین
کارگرانعضوخانهکارگر،کانونکارگرانبازنشسته،

تشکل های کارگری و واحد های تولیدی که از نظر
پرداخت حقوق های معوقه دچار مشکل بوده اند
توزیع شد«.عرب نژاد» افزود :با کمک اداره بهزیستی
 22نفر از بهبود یافتگان مواد مخدر هم در مجموع 9
میلیارد ریال وام اشتغال پایداردریافت کردند.

بخشدار :

چشم کتابخانه آیسک به کمیته برنامه ریزی سرایان

پیگیریهابرایتامیناعتبارتکمیلسالناجتماعات
کتابخانه عمومی آیسک در تهران به نتیجه نرسید.
بخشدارآیسکدرجلسهانجمنکتابخانهعمومیشهید
انصاری این شهرگفت :با وجود پیگیری این موضوع
در تهران ،هنوز به نتیجه نرسیده ایم و ضرورت دارد که
کمیتهبرنامهریزیسرایاناینپروژهرادراولویتتامین
اعتبار قرار دهد«.برازنده» ادامه داد :با ابراز تاسف رقم
هایاعتباریناچیزاستودراینشرایطامیدیبهاتمام
طرح نیست«.فوالدی» رئیس کتابخانه های عمومی

شهرستانسرایاننیزبااشارهبهتعطیلیکتابخانههادر
دورهایازسالبهدلیلشیوعبیماریکرونااعالمکرد:
سالنچندمنظورهکتابخانهعمومیآیسک 75درصد
پیشرفتفیزیکیداردوباتامین50میلیونتوماناعتبار
مصوب امسال به سرانجام نمی رسد.حجتاالسالم
والمسلمین «رادمرد» امام جمعه آیسک نیز بر پیگیری
جدیمسئوالنوچانهزنیبامدیراناستانیبرایتامین
اعتبارات تکمیل سالن اجتماعات کتابخانه عمومی
شهیدانصاریآیسکتاکیدکرد.

تشنگی در  70روستای سربیشه
آب  70روستای سربیشه با تانکر تامین می شود .مدیر امور آبفای سربیشه اعالم
کرد :از این تعداد  30روستا باالی  20خانوار جمعیت دارد« .سمیعی» ادامه
داد :اکنون عملیات اجرایی چهار مجتمع آب رسانی خوشاب ،جیک و زیدر،
درویش آباد و چنشت در دست اجرا قرار دارد که برای اتمام این مجتمعها بیش
از  ۴۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است .به گفته او با تکمیل این مجتمعها بیش از
چهار هزار نفر از شبکه آب شرب سالم بهرهمند می شوند.

شارژ مالی زیرساخت صنعت نهبندان
زیرساختهایشهرکصنعتینهبندانباتزریق ۶۰میلیاردریال،تقویتمیشود.
فرماندار نهبندان گفت :در جلسه پیگیری تامین اعتبار زیرساخت های شهرک
صنعتیاینشهرستانکهباحضورمسئوالناستانیدربیرجندبرگزارشداینمیزان
اعتبارازمنابعمختلفملیواستانیتخصیصمییابد.بهگزارش«خراسانجنوبی»
سالگذشتهدوطرحسرمایهگذاریکنسانترهآهنوفراوریباسرمایهگذاریبیش
از 100میلیاردتومانیبخشخصوصیدرنهبندانآغازشد.

 103کیلو تریاک در پژو 405
 103کیلو و  300گرم تریاک از یک خودروی پژو در سربیشه کشف شد .معاون
هماهنگ كننده انتظامی استان گفت :مأموران انتظامی سربيشه هنگام
كنترل محورهاي عبوري به يك خودروي  405كه با سرعت باال حرکت می
کرد ،مشكوك شدند وبعد از بازرسی  ،این میزان مواد مخدر کشف شد .سرهنگ
«محمود پارسافر» ادامه داد :در اين باره خودرو توقيف و متهم با تشكيل پرونده
برای سير مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

 630پرس غذا روی سفره محرومان
سربیشه و درمیان
 630پرس غذای گرم بر سر سفره محرومان سربیشه و درمیان قرار گرفت.
«بخشی» معاون جمعیت هالل احمر استان از توزیع  630پرس غذای گرم
بهداشتی بین نیازمندان سه روستای محروم سربیشه و درمیان خبرداد و گفت:
به همت یک خیر  250پرس غذای گرم در کالته بلوچ 110 ،پرس در روستای
جالران و  270پرس هم در ماخونیک توزیع شد.

مدیران شستا و تاصیکو درطبس
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و مدیرعامل شرکت
سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو) ،سفر کاری خود به استان را با حضور در
طبس و بازدید از شرکت زغال سنگ پروده طبس به عنوان اولین معدن تمام
مکانیزه و بزرگ ترین تولیدکننده زغال سنگ کشور ،آغاز کردند«.محمد
رضوانی فر» مدیرعامل شستا پس از بازدید از کارگاه النگوال استخراج زغال
سنگ در عمق  ۶۵۰متری زمین و همچنین بازدید از فرایند فراوری محصول در
کارخانه زغال شویی پروده طبس ،فرایند معدن کاری و تالش نیروها را باشکوه
و غرور آفرین توصیف کرد.
«غالمرضا سلیمانی» مدیرعامل تاصیکو نیز با اعالم این که بهترین و مدرن ترین
معدن ایران با طراحی و بهره برداری خوب و نیروی انسانی توانمند ،در خدمت
توسعه منطقه است گفت :تالش میکنیم با تأمین ست دوم تجهیزات مکانیزه
استخراج النگوال ،معدن کاری و اشتغال پایدار را توسعه دهیم.
مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس هم در این بازدید گزارشی از فعالیت
شرکت در حوزه های مختلف مدیریتی و عملیاتی ارائه کرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گزارش خبری

سه شنبه
 17تیر 1399
 15ذی القعده 1441
شماره 3312

اذان ظهر 12:38
غروب آفتاب 19:45
اذان مغرب 20:05
اذان صبح فردا 03:53
طلوع آفتاب فردا 5:32

چشمک اعتبار به سالن
ورزشی نوغاب
زهـرا قربانـی –  11سـال از کلنـگ زنـی احـداث
سالن ورزشی در بزرگ ترین روستای شهرستان
درمیـان مـی گـذرد اما هنـوز ایـن بنـا به سـرانجام
نرسیده است و ورزشـکاران این روستای مرزی با
مشـکل نبود فضا برای تمرین روبه رو هسـتند و از
روی اجبار مسیر اسـدیه یا بیرجند را برای تمرین
و حضـور در کالس هـای ورزشـی طی مـی کنند و
خطـرات این مسـیر را به جان مـی خرند .بـا وجود
ایـن بـا ورود بنیـاد علـوی و یـک خیـر ،خبرهـای
خوبـی بـرای تکمیـل ایـن سـالن بـه گـوش مـی
رسـد .بـه طـوری کـه  850میلیـون تومـان بـرای
تکمیـل آن اختصـاص داده شـده اسـت.
نماینـده ورزش روسـتای نوغـاب درمیـان بـه
خبرنگار مـا گفت :کلنگ سـاخت سـالن ورزشـی
روستا سـال  87به زمین زده و سـال  92عملیات
اجرایـی آن شـروع و بتـن کـف ،اسـکلت ،سـقف
و دیـوار چینـی اطـراف آن تکمیـل شـد و در
مجمـوع  75درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد امـا
به دلیل تکمیـل نبودن قسـمت اداری و سـرویس
بهداشـتی افتتـاح نشـده اسـت.
«شـبان» بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بایـد هـر چـه سـریع
تـر منابـع در نظـر گرفتـه شـده تخصیـص یابـد و
عملیـات اجرایـی از سـر گرفتـه شـود ،ادامـه داد:
بـا توجـه بـه نوسـان قیمـت مصالـح هـر چـه زودتـر
در ایـن بـاره اقـدام شـود نتیجـه بهتـری دریافـت
خواهـد شـد.
او با اشـاره به فعالیت ورزشکاران روسـتا و افتخار
آفرینـی آن هـا در رشـته هـای مختلـف ورزشـی
افزود :یکـی از بانوان دونـده این روسـتا در رقابت
هـای کشـوری سـوم شـد و پنـج تیـم از ایـن روسـتا
هـم در لیـگ فوتسـال شهرسـتان حضـور دارنـد و
در رشـته هـای تکوانـدو ،کاراتـه  ،کبـدی و  ...هـم
ورزشـکارانی فعـال هسـتند و مقام های کشـوری
متعـددی در کارنامـه دارنـد.
وی بـه جمعیـت بـاالی ایـن روسـتای مـرزی هـم
اشـاره کـرد و ادامـه داد :بیشـتر جمعیـت روسـتا
را جوانـان تشـکیل مـی دهنـد کـه بسـیاری از آن
هـا بـه دنبـال ورزش هسـتند و بـا همـه فعالیـت ها
و اسـتعداد هـای ورزشـی که در ایـن روسـتا وجود
دارد امـا فضایـی بـرای تمریـن نیسـت و بـه همین
دلیل ورزشـکاران مجبورند هزینه های باال و رنج
سـفر را متحمل شـوند و به اسـدیه یا بورنـگ بروند
تـا در سـالن هـای ایـن نقـاط ورزش کنند.
بـه گفتـه وی بـا توجـه بـه مـرزی بـودن منطقـه و به
منظـور جلوگیری از آسـیب هـای اجتماعـی نظیر
اعتیـاد ،مسـئوالن شهرسـتان و اسـتان بایـد بـا
اختصـاص اعتبـار هـر چـه سـریع تـر درخصـوص
تکمیـل سـالن روسـتای نوغـاب اقـدام کننـد.
وی تاکیـد کـرد :بازیکنـان بـا اسـتعدادی در ایـن
روسـتا زندگـی مـی کننـد کـه بـا حمایـت رشـد
خواهند کرد و بر این اسـاس الزم اسـت مسئوالن
نـگاه ویـژه ای بـه ایـن خطـه داشـته باشـند.

مهربان هستند و دلسوز ،بسیار مبادی آداب ،اگر چه
خود مویی سپید کرده اند و دهه های هفتم و شاید
هشتم از زندگی شان را سپری می کنند اما باز هم
دغدغه رعایت حرمت پیش کسوت ها در کلمه کلمه
گفته های آنان قابل مشاهده است .با هر کدامشان که
بخشی از تاریخ ورزش منطقه را در سینه دارند به گفت
وگو می نشینی ،با گفته های شیرین خود دروازه هایی
از خاطرات نسل های پیشین را برایت می گشایند.
روزگار زمین های خاکی ،توپ های کیسه ای ،فعالیت
همزمان در چندین رشته ورزشی ،مبارزه همزمان با
حریفان و رقیبان از یک سو و کمبود های شدید از سوی
دیگر و . ...و چه دلنشین است وقتی که از قهرمانی ها
و موفقیت هایی می گویند که با همه این محدودیت ها
به دست آمده است.
«عباسعلی جباری» متولد  31در بیرجند است که البته
همه او را به نام «ابوالفضل» می شناسند .از جمله پیش
کسوتانی است که از  60سال پیش که برای اولین بار
با توپ فوتبال آشنا شد تا امروز از میدان های ورزشی
به دور نبوده است ،فردی که افزون بر حضور در رشته
های مختلف ورزشی نقش اساسی در راه اندازی آن
ها در بیرجند داشته است .در بسیاری از عکس های
ورزشی رشته های فوتبال ،والیبال ،هندبال ،بسکتبال
و ...که مربوط به دهه  50 ،40و حتی  60است  ،به
عنوان کاپیتان و حتی مربی دیده می شود .فعالیت
مدام در ورزش باعث شده است تا در آستانه  70سالگی
همچنان آثار نشاط ورزشی در ظاهرش هویدا باشد .او
هنوز و به طور مرتب در تمرین رشته های بسکتبال و
فوتبال پیش کسوتان حضور دارد و یک پای ثابت این
میدان است.
وقتی با او قرار مصاحبه می گذارم مانند دفعه های
قبل با تواضع و اصرار می گوید که بزرگ تر و مهم تر از او
هستند تا به سراغ آن ها بروم ولی سرانجام می پذیرد تا
در دفتر روزنامه مهمان روایت شیرین او از تاریخ ورزش
استان و شهرستان بیرجند شویم.
چندین آلبوم دارای عکس های مختلف ورزشی و
بریده جراید مسابقات کشوری همه حاکی از نکته های
زیادی است که در سینه او به عنوان فردی که چندین
دهه درگیر رقابت های حرفه ای در رشته های مختلف
بوده است ،وجود دارد.

اولین بار چگونه و در چه رشته ای فعالیت
ورزشی خود را آغاز کردید؟
زمانی که در دبستان شوکتیه (حسینیه امام رضا (ع)
فعلی) درس می خواندم عالقه زیادی به فوتبال داشتم
بنابراین گاهی به محل تمرین فوتبالیست ها در زمین
هنگ کهنه که نزدیکی منزل ما بود می رفتم و به عنوان
توپ جمع کن فعالیت می کردم .روزی در پایان تمرین
اجازه دادند که چند پنالتی بزنم ،با این که توپ از نوع
نخ دار وخیلی سنگین بود و من هم هنوز سن و سالی
نداشتم ولی چند ضربه ای که زدم خیلی مورد توجه
بازیکنان قرار گرفت و مرحوم «محمد علی نژاد» که
یکی از بهترین هافبک های فوتبال بیرجند بود خیلی
مرا تشویق کرد و گفت که تو بازیکن خوبی خواهی شد
و این تشویق  ،خیلی در موفقیت های بعدی من
تاثیر گذار بود.

مسابقات رسمی را از چه
زمانی شروع کردید و آیا
برای تیم منتخب خراسان
هم بازی انجام داده اید؟

با جدی تر شدن فعالیت هایم در فوتبال و با توجه
به عالقه ای که داشتم ،با این که سن و سال زیادی
نداشتم به عضویت تیم منتخب آموزشگاه های
شهرستان بیرجند در آمدم .در سال تحصیلی48-49
بعد از پنج سال وقفه ،تیم فوتبال مدارس شهرستان
بیرجند به مسابقات اعزام شد که من هم عضو تیم
بودم و بر خالف انتظارها با درخشش توانست عنوان
نایب قهرمانی مسابقات را کسب کند .پس از آن
من به عنوان تنها شهرستانی با تیم منتخب مدارس
خراسان به رقابت های کشوری اعزام شدم ،البته
به جز رده آموزشگاه ها در همان دوران در تیم های
منتخب جوانان و امید و بعد منتخب آزاد خراسان هم
حضور داشتم.

الگوهای فوتبالی شما چه کسانی بودند؟
مرحوم «محمد علی و علی رضا نجات» ،مرحوم
«هوشنگ کدخداپور» سرهنگ «ساالری» ،مرحوم
«شیوا» و ...این ها بزرگانی بودند که مهارت آنان در
زمین فوتبال مرا عالقه مند کرد .البته بعدها با برخی
از آن ها مانند برادران نجات در مسابقات استانی
همبازی هم شدم .به جز این ها بازیکنان حرفه ای که
به عنوان نیروی وظیفه در پادگان  04حضور داشتند
نیز تاثیر خوبی بر پیشرفت من گذاشتند ،افرادی مانند
«محمود خوردبین» و «تشرفی» که ملی پوش بودند.
چهار ماه همراه تیم منتخب خراسان زیر نظر «فرامرز
ظلی» که سابقه عضویت در تیم ملی را داشت ،آموزش
دیدم که از او نکات ارزشمندی را فرا گرفتم و بعدها
در تمرینات برای آموزش بازیکنان بیرجند آن ها را به
کار می بردم.

همراه تیم فوتبال شهرستان بیرجند چه
افتخاراتی کسب کردید؟
بعد از آن تا سال  56چه در بخش آموزشگاه ها و چه
بعد که مسابقات به صورت آزاد برگزار می شد همیشه
در فینال بودیم و چند سال هم قهرمان شدیم .بعد از
پیروزی انقالب هم در سال های  60و  65به همراه
تیم شهرستان بیرجند عنوان قهرمانی استان را کسب
کردیم که البته در فاصله این سال ها هم مسابقات
مرحله نهایی برای تعیین قهرمان استان برگزار نشد.
ولی متاسفانه حتی در سال هایی که ما قهرمان استان
شدیم باز هم بازیکنان مشهد در رقابت های کشوری
حضور یافتند و حق ما در این موضوع نادیده گرفته شد.

چه مشکالتی درباره محل تمرین داشتید؟
ابتدا در زمین خاکی که در محدوده میدان آزادی
بیرجند با توپ های بند دار تمرین می کردیم که خیلی
سخت بود .البته زمین خاکی هنگ کهنه از قبل وجود
داشت ولی چون در اختیار پادگان بود نمی توانستیم
به راحتی از آن استفاده کنیم.
این جریان تا اوایل دهه  50که زمین خاکی ورزشگاه
آزادی به بهره برداری رسید ادامه داشت و بعد از آن
هم زمین خاکی آرگینی نقش زیادی در رشد فوتبال
شهرستان بیرجند داشت و بسیاری از بازیکنان از آن
جا فعالیت و رشد خودشان را شروع کردند که متاسفانه
هم اکنون این زمین کاربری ورزشی خود را از دست
داده است.

آیا تمرین همیشگی در
زمین های خاکی مشکل
نبود؟

دبیر مجمع خیران ورزش یار استان هم با اشاره
به ورود بنیاد علوی برای تکمیل پروژه های ناتمام
شهرستان درمیان گفت :برای سالن نوغاب
درمیان  650میلیون تومان تفاهم نامه منعقد و
 550میلیون تومان پرداخت شده است و افزون
بر این هم خیری  200میلیون تومان برای تکمیل
این پروژه در نظر گرفته است و در مجموع 850
میلیون تومان از سوی این دو برای این پروژه در
نظر گرفته شده است.
به گفته «علی آبادی» در این پروژه های مشارکتی
باید به همین میزان هم ورزش و جوانان در نظر
بگیرد تا هر چه سریع تر این پروژه که سال های
زیادی از کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی آن
می گذرد تکمیل شود تا هم مردم بتوانند از این
فضا استفاده کنند و هم در زمینه توسعه ورزش
گامی برداشته شود.

حسین قربانی – مسابقه بلیتز شطرنج با حضور
 11نفر برگزار شد .دبیر هیئت شطرنج استان به
خبرنگار ما گفت :مسابقه بلیتز شطرنج توسط
هیئت شطرنج بیرجند با حضور11شطرنج باز
در تاالر شطرنج برگزار شد .
«میزانی» افزود :این مسابقه در پنج دور به روش
سوئیسی برگزار و در پایان سید ابوالفضل
حسینی موفق شد با چهار امتیاز و پوئن شکنی
بهتر در جایگاه اول قرار گیرد و مرتضی زمانی و
محمد پویا حسن پور دوم و سوم شدند.

بازگشت
«کدخدا»
به تیم پیکان

آقایکاپیتان

اختصاص
 850میلیون تومان

مسابقه بلیتز شطرنج

9
صندوق پستی 1735-511 :
تلفن051-37634000 :
نمابــر دبیرخانه 0 51-37624395  :
پیامك 2 000999 :

روزگار زمین های خاکی و توپ های کیسه ای در گفته های شیرین «جباری»

سید حسین حسینی

 11سال از کلنگ زنی گذشت

صاحب امتیاز:
موسســه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول:
محمد ســعید احدیا ن

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)

سر پرستىاســتا ن خراســان جنوبى:بیر جند،خىابان 
مدرس،خىابا ن  باهنر غربى،شــماره77
تلفن سرپرست056   - 32443939:
 0
تحریریه  56- 32448050 :
نمابــر تحریریه  056 - 32448054 :

با توجه به این که زمین چمن
ورزشگاه آزادی سال  57به
بهره برداری رسید ،تمرین
های مداوم در زمین های
خاکی باعث می شد که در بیشتر
مواقع دچار مصدومیت شویم
ولی با همه این ها ،بازیکنان
با غیرت مثال زدنی بارها
در استان افتخار آفرینی
کردند و به جرئت می
توانم بگویم اگر راه
برای آنان باز بود
تعداد زیادی از آن
ها توان حضور در
تیم ملی را هم
داشتند.

واحد آگهی و اشتراک056   - 32448052:
  9
صندوق پستی 7175 -514 :
نمابر آگهی و اشــتراک 056   - 32448053 :
چا پ:شهرچا پخراسان

مهسا کدخدا ملی پوش بلند قامت استان
به تیم پیکان پیوست.به گزارش «خراسان
جنوبی» مهسا کدخدا ورزشکار پر افتخار
و والیبالیست بیرجندی عضو تیم ملی که
فصل گذشته برای باشگاه البیستان ترکیه
بازی می کرد ،با تیم پیکان قرارداد بست.

سال  1349تیم منتخب
شهرستان های خراسان

روی خط ورزش

چگونهبهسراغوالیبالرفتید؟
مرحوم الهیار سرهنگی از بازیکنان سرشناس والیبال
آن دوران شهرستان بیرجند از من خواست که با
توجه به قد و قامت و فیزیک بدنی همزمان با فوتبال
در والیبال هم حضور داشته باشم و به احترام وی
که به هر حال استاد و بزرگ تر بود ،پذیرفتم .در این
جا هم به حدی پیشرفت کردم که سال  54همراه
مرحوم «سرهنگی» و «محمود ساعتچی» به عضویت
تیم منتخب خراسان در آمدیم که روزنامه آن را هم
هنوز دارم ولی در این بین چون رشته اصلی ام فوتبال
بود ،نرفتم .مرحوم «سرهنگی» هم که به سیستان
و بلوچستان رفت و فقط «مرحوم ساعتچی» با تیم
منتخب خراسان در رقابت های کشوری حضور یافت.

در چه رشته های دیگری به صورت حرفه
ای فعالیت داشتید؟
در آن زمـان چـون ورزشـکار حرفـه ای کـم داشـتیم در
رشـته های مختلفی بـا حمایت های بی دریـغ «مهرور»
رئیـس تربیـت بدنی وقـت حضور داشـتم.
از سـال  52در تیـم منتخـب بسـکتبال فعالیـت خـودم
را آغـاز کـردم و تـا سـال  56همـراه ایـن تیـم هـر سـال
قهرمان اسـتان می شـدیم تا ایـن که در سـال  56چون
رقابـت هـای قهرمانـی اسـتان در رشـته هـای والیبـال
و بسـکتبال بـه صـورت همزمـان در مشـهد برگـزار مـی
شـد با تدابیـری کـه اندیشـیده بودند یـک بازیکـن فقط
در یک رشته می توانست حضور داشـته باشد بنابراین
آقـای «مهـرور» گفـت کـه در والیبـال بـه عنـوان بازیکن
و در بسـکتبال هـم بـه عنـوان مربـی کنـار تیـم حضـور
داشـته باشـم که البته آن سـال در هر دو رشـته قهرمان
اسـتان شـدیم.
در هندبال هم به عنوان بازیکـن و مربی در رقابت های
قهرمانـی اسـتان حضـور داشـتم کـه در اولیـن حضـور
بـا ایـن کـه طبـس ،قهرمـان مسـابقات را در بـازی هـای
گروهـی شکسـت داده بودیـم امـا در بـازی هـای رده
بنـدی بـه خاطـر آسـیب دیدگـی مـن در نهایـت عنـوان
چهـارم را کسـب کردیـم.
در رشـته دو ومیدانـی هـم چندیـن بـار بـه همـراه تیـم
شهرسـتان درمسـابقات اسـتانی حضـور داشـتم.

آیا در قهرمانی بسکتبال که سال  56به
دست آمد ،آقای« حسن رضا خزائی» ملی
پوش استان هم حضور داشت؟
بلـه ،او در حالـی کـه نوجوانـی  16سـاله بـود ،در تیـم
منتخـب بیرجنـد حضـور داشـت و در بـازی نهایـی در
دقایـق آخـر وارد زمیـن شـد و بـا درخشـش در آن بـازی
کـه در نهایـت بـا قهرمانـی بیرجنـد بـه پایـان رسـید،
جرقـه پیشـرفت او زده شـد و در سـال هـای بعـد بـه
عضویـت تیـم ملـی بسـکتبال در آمـد کـه باعـث افتخـار
همـه بـوده و هسـت .

با توجه به حضور  60ساله در ورزش و کار
کردن با مدیران مختلف ،کدام مدیران را
قوی تر ارزیابی می کنید؟
بـا احتـرام بـه همـه عزیزانـی کـه طـی ایـن سـال هـا
مسـئولیت داشـته و زحمـت هـای زیـادی هـم کشـیده
انـد بـه نظـر مـن قـوی تریـن مدیـر تربیـت بدنـی تاریـخ
ورزش اسـتان بدون هیـچ بحثی آقـای «مهرور» اسـت.
وی بـه معنای واقعـی یک مدیـر جهـادی بود ،بـا این که
منابـع مالـی خیلـی محـدود بـود ،تمـام تلاش خـود را
بـرای شـرکت همـه رشـته هـای ورزشـی در مسـابقات
بـه کار مـی بـرد.
او افـزون بـر مدیریـت تربیـت بدنـی ،یـک پـدر و رفیـق
خیلی خوب برای ورزشـکاران بود ،اسـتعداد و توانایی
جوانـان را بـاور داشـت و همـه تلاش خـود را بـرای
شـکوفایی آنـان بـه کار مـی بـرد ،بـه همیـن دلیـل بـا
وجود کمبـود های متعدد در بیشـتر رشـته های مطرح
آن دوره ماننـد فوتبـال ،والیبـال ،بسـکتبال ،بوکـس،
ژیمناسـتیک و ...مقام های قهرمانی اسـتان را کسـب
کردیـم .بعـد از آقـای «مهـرور» و در سـال هـای پـس از
تشـکیل اسـتان هـم در زمـان آقـای «قدیـری» شـاهد
تحـوالت خوبـی در ورزش اسـتان بودیـم.
آقـای «مهـران سرپرسـت» هـم مدیـری قـوی بـود و بـا
توجـه بـه ایـن کـه از بدنـه وزارت آمـده بـود ،تحـوالت
خوبی ایجاد کـرد ،اعتبـارات هیئت ها و شهرسـتان ها
حدود  100درصـد افزایش یافت ،بـا حمایت های وی
در رشـته های زیادی پس از سـال هـا نماینـدگان ما در
لیـگ شـرکت کردنـد.

 4ماه همراه تیم
منتخب خراسان
زیر نظر «فرامرز
ظلی» که سابقه
عضویت در تیم
ملی را داشت
آموزش دیدم که
نکات ارزشمندی
را فرا گرفتم و
بعدها در تمرین
برای آموزش
بازیکنان بیرجند
آن ها را به کار می
بردم

به نظر من قوی
ترین مدیر تربیت
بدنی تاریخ
ورزش استان
بدون هیچ بحثی
آقای «مهرور»
است .وی به
معنای واقعی یک
مدیر جهادی بود

خانه ای برای کشتی طبس
عملیات اجرایی پروژه احداث سالن تخصصی کشتی شهرستان طبس شروع
شد .رئیس اداره ورزش و جوانان طبس به خبرنگار ما گفت :عملیات اجرایی
پروژه سالن سقف کوتاه با عنوان سالن تخصصی کشتی به مساحت  ۶۰۰متر
مربع و اعتبار تخصیصی یک میلیارد تومان آغاز شد .به گفته «قدیمی» این پروژه
با کاربری برای رشته ورزشی کشتی در جنب مسجد بالل شهرک مهر بنا می
شود .وی افزود :سالن تخصصی کشتی پنجمین مکان تخصصی در رشته های
ورزشی خواهد بود که در سه سال گذشته در طبس احداث می شود و پیش از
این خانه دارت ،خانه ورزش های رزمی ،خانه وزنه برداری و سالن تنیس روی
میز از جمله مکان هایی بود که به زیرساخت های تخصصی رشته های ورزشی
طبس افزوده شد.

رکاب زنی حرم تا حرم در برنامه
دوچرخه سواران طبسی برنامه رکاب زنی از حرم تا حرم را اجرا می کنند .دبیر
هیئت دوچرخه سواری طبس به خبرنگار ما گفت :امسال یکی از مهم ترین
برنامه های هیئت ،رکاب زنی کاروان حرم تا حرم است .به گفته «توسلی» بر
اساس پیش بینی های انجام شده قرار است  10دوچرخه سوار شهرستان مسیر
آستان مبارک حضرت حسین ابن موسی الکاظم (ع) طبس تا حرم امام رضا (ع)
را در دهه آخر صفر رکاب زنی کنند.

تجهیز  6خانه ورزش محالت
 6خانه ورزش محالت در پنج شهرستان تجهیز شد .به گزارش «خراسان
جنوبی» معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان گفت :این خانه
های ورزشی در پنج شهرستان سرایان ،طبس ،نهبندان ،بشرویه و خوسف وجود
دارد که در نهبندان این آمار ،دو خانه ورزش است .به گفته «قطبی» این برنامه
با همکاری بسیج سازندگی و سپاه انجام شد.

 34گل در هفته ششم فوتسال زیرکوه

در هفته  6لیگ فوتسال زیرکوه  34گل
به ثبت رسید
به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس اداره ورزش و جوانان زیرکوه گفت :در هفته
ششم این رقابت ها معماری داخلی زیرکوه  6بر  5لوازم یدکی اتومبیل کسرا و
گردان امام حسین (ع) 8 ،بر  3شبکه بهداشت زیرکوه را از پیش رو برداشتند.
به گفته «ادیبیان» در بازی سوم تیم عطاری محمدطاهاکامکار و پوشاک ماکسیم
غالم به تساوی 2بر 2رضایت دادند و تیم موبایل نیوتل 8بر صفر از سد سیم آوران
خراسان(بمرود)گذشت.ویافزود:لیگفوتسالشهرستانزیرکوهباحضورهشت
تیمدرحالبرگزاریاست.

انتصاب در دو و میدانی
درهیئتدوومیدانییکانتصابجدیدانجامشد.بهگزارشخبرنگارما«دهقان»
دبیرهیئتدوومیدانیاستانگفت:باهدفافزایشسطحفنیورزشکاران،مربیان
و داوران ،کمیته آموزش در این هیئت تشکیل شد که دکتر«الهام قاسمی» در این
جایگاهقرارگرفت.

پرورش مربی سوارکاری
در برنامه
با توجه به نبود مربی سوارکاری در استان آموزش این رشته ورزشی یکی
از مهم ترین برنامه های هیئت است .سرپرست هیئت سوارکاری استان
به خبرنگار ما گفت :با هدف تحقق این موضوع اقداماتی و پیگیری های
زیادی انجام شده است«.یکه خان» با اشاره به حضور «فرشته دوستی» نایب
رئیس هیئت سوارکاری استان در اولین جلسه نائب رئیس های هیئت های
استان ها در کمیته ملی المپیک افزود :در این جلسه پیگیری برای حمایت از
بانوان سوارکار استان انجام شد و قول هایی برای برگزاری یک دوره آموزش
مربیگری در استان داده شد.وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری هر چه
سریع تر مجمع انتخاب رئیس هیئت استان این هیئت نیز سرو سامان بگیرد.

«خدمتی» در اردوی تیم ملی
«نجمه خدمتی» تیرانداز المپیکی استان در اردوی تیم ملی حضور دارد.
به گزارش خبرنگار ما تمرینات ملیپوشان المپیکی تیم ملی تفنگ کشور با
حضور «نجمه خدمتی» ملی پوش بیرجندی با رعایت پروتکلهای بهداشتی
زیر نظر کادر فنی در سالن تیراندازی  ۸۰خط مجموعه ورزشی آزادی در حال
پیگیری است.

