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پاسخ به خبرنگار،توپی که  بین مسئوالن  پاسکاری شد 

 مرغ همچنان
روی دنده غیر مصوب

زندگی 90 درصد 
هم استانی ها در مناطق 

پرخطر کرونا  
2

 روغن کاری یک رشته ورزشی

 در قالب یک گفت و گو

»بوق« های میانبر
3

ضرب االجل 4۸ ساعته برای تسریع نهضت گلخانه ای

کاغذبازی ممنوع
طرح های گلخانه ای در استان باید هرچه زودتر وارد مرحله عملیاتی شود و 

تشریفات و کاغذبازی مانع انجام کار نباشد. استاندار در جلسه ستاد گلخانه 

های استان، ازنگاه های تنگ نظرانه و سخت گیری های بی مورد در اجرای این 

طرح گفت و زمان برشدن طرح را ترمز  . . . 
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

معاون سازمان 
صمت استان: مرغ 

زنده با قیمت مصوب 
تامین نشده است 

و متولی آن سازمان 
جهاد کشاورزی است 

اما افزایش قیمت 
مرغ زنده در استان 

متاثر از افزایش 
قیمت در استان های 

همجوار است

 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

در مراسم سوگواری شبیه سازی کردند
روزنامه خراسان در شماره 2912 به تاریخ چهارم مرداد 1338در مطلبی 
در صفحه 6 آورده است: گزارش رسیده از مود حاکیست که مراسم عزاداری 
سیدالشهداء)ع( با کمال آرامش انجام گرفته و ضمنا طبق معمول همه ساله 
مراسم شبیه سازی و نشان دادن صحنه های مختلف آن نیز انجام شده است. 
گزارشات رسیده از بخش نهارجانات حاکیست که در تمام قراء مراسم عزاداری 

بدون کوچکترین پیش آمدی در کمال آرامش انجام یافته است.

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

احداث سالن ورزشی دو هزار نفری فردوس از  ●
چند سال پیش شروع شده و با این که پیشرفت 
مناسبی دارد کار به حال خود رها شده است. 
مسئوالن ورزش شهرستان و استان تکمیل این 

طرح را هم در اولویت قرار دهند.
یکی از دالیلی که بسیاری از مستاجران در  ●

بیرجند صاحبخانه شدند، ارزان تمام شدن مسکن 
مهر بود اما حاال با اجرای مسکن ملی هم خیلی ها 
دیگر توان تامین هزینه های آن را ندارند و حتی 
 اقدام به ثبت نام هم نکرده اند. مسئوالن چه 

برنامه ای برای تامین مسکن این قشر دارند.
درخصوص مطلب معاون شهرسازی شهرداری  ●

بیرجند با موضوع »رویکرد سخت گیرانه در برخورد 
با تخلف حذف پارکینگ در بیرجند «باید گفت 
تجربه سال های گذشته کامال نشان داده این حرف 
حکایت طبل توخالی است و در نهایت موضوع تخلف 

باپرداخت اندکی جریمه خاتمه می یابد.

پاسخ به خبرنگار،توپی که  بین مسئوالن  پاسکاری شد 

مرغ همچنان روی دنده غیر مصوب
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ضرب االجل یک ماهه به صنوف آالینده
انصاری- صاحبان صنوف آالینده بیرجند یک ماه فرصت دارند برای تشکیل 
پرونده واخذ پروانه ساخت و ساز در شهرک کارگاهی به شهرداری مراجعه 
کنند. انتقال صنوف آالینده پروژه ای قدیمی است که سال های سال است 
مسئوالن بیرجند برای انتقال آن به خارج از شهر وعده می دهند که هر از گاهی 
بعد از گالیه اصناف پیگیری می شود و هفته گذشته هم استاندار از سایت 86 
هکتاری صنوف آالینده بازدید کرد و سپس در جلسه ای وعده داد تا سال 1400 

این اصناف به خارج از شهر منتقل می شوند. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: پیرو بازدید استاندار از 
شهرک صنوف آالینده، نشستی با حضور دستگاه های مرتبط و نماینده این 
صنوف برگزار و مقرر شد موانع استقرار صنوف آالینده در شهرک کارگاهی رفع 
شود تا در حداقل زمان ممکن عملیات ساخت این مجموعه آغاز شود. به گفته 
»میرجعفریان« صاحبان صنوف آالینده یک ماه فرصت دارند تا برای تشکیل 
پرونده واخذ پروانه اقدام کنند در غیر این صورت حذف و فرد دیگری جایگزین 

آن ها می شود.

طالی آنغوزه
استان ساالنه از گیاه آنغوزه حدود 62 میلیارد تومان درآمد دارد. مدیر کل 
منابع طبیعی وآبخیزداری با بیان این که بیشترین سطح رویش آنغوزه مربوط 
به  طبس و بشرویه است، گفت: این گونه گیاهی قسمتی از صادرات کشور را نیز 
به خود اختصاص داده است و بخش اعظم آن به هندوستان و درصد کمی نیز به 

کشورهای آلمان و فرانسه صادر می شود.
به گفته مهندس »نصرآبادی« آنغوزه حدود 100 هزار هکتار از مساحت کل 
رویشگاه های استان را به خود اختصاص داده است و سال گذشته استحصال 
آنغوزه از کل طرح های بهره برداری بیش از ۵0 تن بوده که این میزان برای 
امسال حدود 62 تن پیش بینی می شود. وی ارزش ریالی هرکیلو آنغوزه را  به 
طور متوسط 10 میلیون ریال دانست و تعداد بهره برداران را حدود سه هزار نفر 

و زمان برداشت این گیاه را از ابتدای تیر تا پایان مهر اعالم کرد.

جابه جایی یک تن برنج 
قاچاق با مسافر 

چرخ اتوبوس حامل برنج قاچاق با دستور ماموران 
از حرکت ایستاد. این اتوبوس بنا به گفته فرمانده 
انتظامی مرکز استان در مسیر سربیشه - بیرجند 
حرکت می کرد که توسط ماموران پاسگاه باقران 
متوقف شد. سرهنگ »فوالدی« افزود: یک تن برنج 
خارجی قاچاق در بازرسی از این اتوبوس کشف شد.

 خسارت گسترده
 یک آتش سوزی

رحمان - آتش سوزی در یک فروشگاه  بزرگ مواد 
غذایی در خیابان مدرس بیرجند، خسارت مالی 
زیادی به جا گذاشت.رئیس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند به خبرنگار 
ما گفت: این آتش سوزی ساعت ۵:20  صبح روز 
گذشته رخ داد که تیم اطفای حریق سجادشهر 
به محل حادثه اعزام شد اما با توجه به گستردگی 
حریق از ایستگاه های 3 و 4 نیز درخواست کمک 
شد. »حسینی« افزود: این حادثه خسارت جانی 
جا  به  ای  گسترده  مالی  خسارت  اما  نداشت 

گذاشت و علت آن هم در دست بررسی است.

فقط 3 درصد کاهش مصرف فراورده های نفتی در بهار امسال 

سوخت سوزی بی حد استان 

زندگی 90 درصد هم استانی ها در مناطق پرخطر کرونا

براساس آخرین اعالم ستاد استانی مدیریت بیماری 
کرونا هیچ کدام از 11 شهرستان استان در وضعیت 
اساس  این  بر  و  ندارند  قرار  خطر  کم  یعنی  سفید 
دو شهرستان در وضعیت زرد )خطر متوسط(، دو 
هفت  و  )پرخطر(  نارنجی  شرایط  در  شهرستان 
شهرستان هم در شرایط قرمز )خیلی پرخطر( هستند. 

با حاکم بودن این شرایط بیش از 90 درصد جمعیت 
استان در مناطقی زندگی می کنند که پرخطر و خیلی 

پرخطر است. 
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد بـا 
اشـاره به ایـن کـه  با ثبـت یک مـورد جدیـد فوتـی کرونا 
در اسـتان آمـار فوتـی هـا بـه 74 نفـر رسـیده اسـت ، 

گفـت: جمعیتـی بیـش از 90 درصـد، در مناطقـی 
از اسـتان بـه سـر مـی برنـد کـه جـزو نقـاط پرخطـر و 
خیلـی پرخطـر اسـت. دکتـر» مهـدی زاده« افـزود: هم 
اکنـون 1۵7نفـر بیمـار حـاد تنفسـی در بیمارسـتان 
هـای اسـتان بسـتری هسـتند کـه تسـت کرونـای 67 
نفـر مثبـت اسـت و از ایـن تعـداد هـم 18نفـر در بخـش 
مراقبـت های ویژه بسـتری شـده انـد که حـال عمومی 

هفـت نفـر نامسـاعد اسـت.

قاسمی- مصرف فراورده های نفتی استان در بهار 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حالی 
فقط 3 درصد کاهش یافت که خراسان جنوبی نسبت 
به کشور، منطقه ای پر مصرف است. مدیر شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی استان با اشاره به این 
که مصرف بنزین معمولی در مدت یاد شده 32درصد 
در استان کاهش داشته در حالی که نرم کشوری آن 
3۵درصد است، گفت: نفت سفید هم 22درصد و 
بنزین سوپر 84 درصد کمتر استفاده شده است. 
»مردانی« میزان مصرف گازوئیل استان در این مدت را 
با  18 درصد کاهش همراه دانست و افزود: کاهش 33 

درصدی مصرف سوخت هوایی در استان هم از شیوع 
کرونا متاثر شده است. به گفته وی، استان نسبت به 
کشور پر مصرف است در حالی که بهار امسال با شیوع 
کرونا و سهمیه بندی باید مصرف در خراسان جنوبی 
 کمتر می بود. وی ضمن تشریح نوسانات مصرف
 سی. ان. جی در استان قبل و بعد از سهمیه بندی بنزین 
و در ایام اعمال محدودیت های کرونایی، اظهارکرد که 
دولت برای گاز سوز کردن خودروها تصمیم های خوبی 
گرفته و گاز سوز کردن رایگان بیش از یک میلیون و 400 
هزار خودروی عمومی در دستور کار است و در استان 

هزار نفر ثبت نام کرده اند .

گروه خبر- خراسان جنوبی یکی از قطب های تولید 
 مرغ در شرق کشور است و ساالنه حجم زیادی از مرغ و
 تخم مرغ تولیدی مازاد بر نیاز منطقه را به استان های 
همجوار وکشورهای همسایه صادر می کند اما با وجود 
این، بازار عرضه این کاالهای پر مصرف همواره در نوسان 
و تبعات ناشی از آن هم بر دوش مصرف کنندگان است 
همچنان که مدتی است با افزایش قیمت مرغ و تغییرات پی 
در پی آن، خیلی ها برای خرید به دردسر افتاده اند. افزایش 
قیمت مرغ در کشور و در استان درحالی طی چند هفته 
اخیر رقم خورده است که نرخ آن از 11هزار و۵00تومان به 
18 هزار تومان رسیده است. به گزارش خبرنگار ما، پس از 
قرار گرفتن قیمت مرغ در مدار صعود، کارگروه ستاد تنظیم 
بازار کشور قیمت مصوب آن را 1۵هزار تومان تعیین کرد اما 
نه تنها این نرخ در استان اجرایی نمی شود، بلکه حتی ستاد 
تنظیم بازار خراسان جنوبی هم به تصمیم قاطعی نرسیده 
است و به همین دلیل با وجود گالیه های مردمی از بی 
سامانی این بازار، نرخ فروش مرغ به صورت روزانه تعیین 

می شود در حالی که این کاال حتی نرخ واحدی ندارد و در 
دو سوی شهر متفاوت است.  بنابر این گزارش، در همان 
روزهای آغاز افزایش قیمت مرغ مسئوالن استان در قالب 
ستاد تنظیم بازار دور هم جمع شدند تا برای گرانی آن چاره 
ای بیندیشند. در این جلسه که بدون حضور خبرنگاران 
برگزار شد تولید کنندگان با اعضای ستاد تنظیم بازار به 
تفاهم نرسیدند و مقرر شد قیمت مرغ به صورت روزانه 
توسط کارگروهی تعیین شود اما با گذشت چند هفته 
از موضوع ،صدای گالیه مردم از قیمت های متفاوت آن 
همچنان به گوش می رسد . برای اطالع از چرایی این 
موضوع خبرنگار ما به سراغ سازمان جهاد کشاورزی استان 
رفت تا آخرین وضعیت بازار مرغ و علت تعیین روزانه مرغ را 
جویا شود .»بیجاری« مدیر توسعه بازرگانی این سازمان 
با بیان این که رئیس ستاد تنظیم بازار، معاون استاندار و 
دبیری آن هم بر عهده رئیس سازمان صمت است، گفت: 
ما حق مصاحبه نداریم و برای پیگیری این موضوع به سراغ 
رئیس ستاد و دبیر ستاد بروید.در ادامه با رئیس ستاد 

تنظیم بازار استان یعنی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار تماس گرفتیم که »عابدی« اظهارکرد ، برای 
پیگیری موضوع گزارش به سراغ سازمان صمت بروید، آن 
ها به طور قطع پاسخ شما را می دهند.پیگیری »خراسان 
جنوبی« در حالی ادامه یافت که رئیس سازمان صمت روز 
گذشته با حکم سرپرست وزارت صمت به عنوان رئیس 
سازمان صمت سیستان و بلوچستان منصوب شد بنابراین 
به سراغ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت رفتیم 
اما »جویبان« به صورت پیامکی به این سوال که چرا نرخ 
مصوب مرغ در استان اعالم نمی شود ؟پاسخ داد و گفت: 
مرغ زنده با قیمت مصوب تامین نشده است و متولی تامین 
آن هم سازمان جهاد کشاورزی است. به گفته وی افزایش 
قیمت مرغ زنده در استان متاثر از افزایش قیمت در استان 

های همجوار است.
سوال دیگر خبرنگار ما از وی مبنی بر این که مگر قرار نبود 
تولید کنندگان منطقه ابتدا مرغ استان را تامین و بعد به 
استان های همجوار ارسال کنند؟ بی پاسخ ماند! در ادامه 
هم به سراغ روابط عمومی سازمان صمت رفتیم و »یداللهی« 
این طور پاسخ داد که قیمت مرغ در استان روزانه تعیین می 
شود و این نرخ نسبت به استان های همجوار پایین تر است. 
به گفته او مردم هر روز قیمت مرغ را از مراکز عرضه مستقیم 

جویا شوند و سپس برای خرید اقدام کنند.

ضرب االجل ۴8 ساعته برای تسریع نهضت گلخانه ای 

کاغذبازی ممنوع
طرح های گلخانه ای در استان باید هرچه زودتر وارد مرحله عملیاتی شود 
ستاد  جلسه  در  استاندار  نباشد.  کار  انجام  مانع  کاغذبازی  و  تشریفات   و 
گلخانه های استان، ازنگاه های تنگ نظرانه و سخت گیری های بی مورد در 
اجرای این طرح گفت و زمانبرشدن طرح را ترمز توسعه و فرصت  سوزی آبادانی 
دانست. به گفته »معتمدیان« هدف گذاری این است که تا پایان سال، نیمی 
از تعهدات اجرا شود و این اجرا به معنای واگذاری زمین، احداث سازه ها و 
رسیدن به مرحله تولید است بنابراین در بخش منابع طبیعی باید موانع برطرف 
 شود و تغییر رویکرد دهیم، زیرا یکی از دالیل متوقف شدن پروژه های دولتی، 
کاغذ بازی و مشمول زمان شدن طرح هاست. وی تاکیدکرد که در احداث 
زیرساخت ها و سازه های گلخانه ای باید به اقلیم هر منطقه توجه و از پیمانکاران و 
سرمایه گذاران بومی استان استفاده شود تا هزینه های تمام شده به حداقل برسد.



تمام  باشگاه های ورزشی و مربیان آسیب دیده از کرونا 
که بدون بیمه فعالیت می کنند می توانند برای گرفتن 
تسهیالت اقدام کنند.معاون توسعه ورزش قهرمانی 
اداره کل ورزش و جوانان از اختصاص تسهیالت بانکی 
به باشگاه داران و مربیان بدون بیمه خبر داد و گفت: بر 
اساس مصوبه جدید هیئت دولت، به باشگاه ها و مربیان 
بدون بیمه نیز وام اعطا می شود.»قطبی« با اشاره به 
وجود 216 باشگاه در استان ادامه داد: در مجموع به 
این باشگاه ها در هر ماه که غیر فعال بودند دو میلیارد و 

75 میلیون تومان ضرر وارد شد.
وی با بیان این که پیش از این، وام ها و تسهیالتی که 
به باشگاه داران و مربیان تعلق می گرفت با پوشش 
بیمه بود یعنی مربیان و باشگاه دارانی که بیمه 
تامین اجتماعی داشتند می توانستند برای دریافت 
تسهیالت اقدام کنند، اظهارکرد: در این طرح به 
ازای هر نفر بیمه شده در باشگاه برای هر ماه تعطیلی 
160 میلیون ریال تسهیالت پرداخت می شد اما 
از مجموع باشگاه های استان فقط هشت باشگاه 
شرایط الزم دریافت را داشتند.وی افزود: هم اکنون 
این مشکل برطرف شده است و همه باشگاه داران و 

مربیان می توانند ثبت نام کنند و همه باشگاه های 
ورزشی و حتی مکان های ورزشی که بیمه نیستند، 
به علت شیوع ویروس کرونا تسهیالت بانکی دریافت 
می کنند.به گفته وی افراد متقاضی که خواهان 
دریافت تسهیالت هستند می توانند برای ثبت  نام 

ابتدا به سایت وزارت ورزش مراجعه  کنند و ثبت نام 
را انجام دهند و پس از دو روز وارد سامانه کارا شوند و 
مشخصات خود را برای دریافت تسهیالت وارد کنند 
تا به ازای هر نفر 60 میلیون ریال با سود 12درصد 

پرداخت شود .

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
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تواند به عنوان یک پایگاه در توسعه ارتباطات این دو 
کشور و در زمینه رشد این رشته ورزشی موثر باشد.

به گفته وی افزون بر این با توجه به وجود کویر لوت، 
این استان می تواند به عنوان پایگاه گردشگری و بوم 
گردی و مرکزی برای برگزاری مسابقات سافاری و 

رالی کویر باشد.
او با اشاره به مخاطب پذیری باالی این رشته در بخش 
همگانی و نزدیک به 50 میلیون نفر در کشور، معادل 
همه افرادی که گواهی نامه موتور و اتومبیل دارند، 
افزود: این افراد در استان های کشور حضور دارند و 
استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی یکی از 

مهم ترین پایگاه های قهرمانی فدارسیون بوده است.

در آمد زا باشید
او البته در بین توصیه هایش به هیئت استان بارها 
تاکید کرد که باید به سمت درآمد زایی برود و ساز و 
کاری برای درآمد پایدار ایجاد کند. با شیوه ای که 
همیشه منتظر باشیم هیئت پول بدهد، هیچ ساز و 
کاری فراهم نمی شود و باید از ظرفیت های استان 
نظیر کویر استفاده شود و با پیدا کردن حامی مالی، 
ایجاد جذابیت، استفاده از رسانه و عرضه محصول به 

این سمت حرکت شود.
به گفته وی فدراسیون هم باید به این سمت برود البته 
اکنون به صورت جزیره ای، پراکنده، بدون برنامه 
و انفرادی اقداماتی انجام می شود که باید سازمان 

دهی شود.
وی ادامه داد: یکی از برنامه هایی که دنبال خواهیم 
کرد برگزاری مسابقات به صورت تیمی، استانی و 
باشگاهی است تا این رشته ورزشی از حالت انحصاری 

خارج شود و به آینده این کار هم امیدواریم.

 تسهیالت کاری
او در پاسخ به این سوال که با توجه به هزینه های باالی 
این رشته چه امتیازاتی برای فعاالن این حوزه در نظر 
گرفته شده است؟ گفت: یک امتیاز واردات موتور 
است که هر سال در اختیار قهرمان می گذاریم و بنای 
فدراسیون این است که با شفافیت بیشتر به قهرمانان 

و صاحبان واقعی در بخش حرفه ای برسد.
به گفته وی در اتومبیل هم برای کاالهایی که قاچاق 
محسوب می شود با وزارت صمت صحبت می کنیم 
تا تسهیالتی ایجاد شود و افزون بر این کارخانه های 

خودروسازی نیز به فدراسیون کمک کنند تا بتوانیم 
تسهیالتی را بگیریم همچنین با شرکت های تولید 
تا  داشت  خواهیم  مذاکراتی  کشور  در  تایر  کننده 
تایرهای مسابقات را تولید کنند و با این شیوه ها به 

سمت جهش حرکت کنیم.

چهره خشن موتورسواری
او تصریح کرد: عده ای از موتورسواران معیشتی از 
نظر نداشتن گواهی نامه، قانون شکنی و رفتارهای 
باعث  شهری  های  محیط  در  رانندگی  خطرآفرین 
خدشه دار شدن چهره مدال آوران و تنزل جایگاه 
ورزشکاران این رشته ورزشی شده اند که این موضوع 
سبب شده است چهره این رشته خشن تر دیده شود و 
افرادی که راننده و ورزشکار این رشته هستند تعریف 
مناسب و جایگاه مناسب را پیدا نکنند و این یک مشکل 

بزرگ است.
به گفته وی برای رفع این مشکل اول باید سطح دانش 
و مهارت ها افزایش یابد و کم کم این رشته وضعیت 
اجتماعی خود را پیدا کند و بعد در بخش های قهرمانی 
حدود  رعایت  با  بانوان  حوزه  به  توجه  خصوص  به 

فرهنگی و شرعی پیگیری شود.
ناظمی افزود: فعال کردن این رشته زمینه های زیادی 
نیاز دارد اما بسیار پر بیننده و متنوع است و تالش 
می کنیم حوزه قهرمانی را با کمک بخش هایی مثل 
شرکت  و  خودروسازی  های  شرکت  مالی  حامیان 
هایی که تولید موتور می کنند پیش ببریم اما باید 
جذابیت پیدا کند که در این باره کمک رسانه ها هم 

ضروری است.
وی در ارتباط با رفع توقیف موتورهای ورزشکاران 
سال  که  آن ها  خسارات  جبران  و  خراسان جنوبی 
گذشته هنگام بازگشت از مسابقات قهرمانی کشوری 
در کاشان اتفاق افتاد، گفت: در دیدار با استاندار مقرر 
شد با رایزنی »معتمدیان« با ستاد مبارزه با قاچاق کاال، 
این سرمایه های ورزشکاران به صورت قانونی تحویل 

آن ها شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد خراسان جنوبی در 
ارزیابی امسال فدراسیون که بر اساس شاخص های 
جدید حوزه همگانی، برگزاری دوره های آموزشی و 
دانش افزایی، تعداد ورزشکاران سازمان یافته و کسب 
مدال های قهرمانی انجام می شود، رتبه مناسبی را 

به دست آورد.

 روی خط ورزش 

دارترها به سکو نرسیدند
در دهمین دوره رقابت های دارت آنالین کشور دارترهای استان در جمع سکو 

نشینان قرار نگرفتند.
 به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها که با حضور 300 دارتر از استان های 
کشور و به میزبانی آذربایجان غربی برگزار شد ابوالفضل علیزاده و علیرضا 
محمدزاده توانستند با پیروزی در شش مسابقه به جمع هشت نفر پایانی 
مسابقات دارت آنالین کشور برسند ولی در مسابقه پایانی برای کسب مدال 
مقابل حریفان شکست خوردند و نتوانستند به مرحله نهایی مسابقات برسند و 

به مقام پنجم مشترک بسنده کردند.

سکاندار ژیمناستیک زیرکوه 
رئیس هیئت ژیمناستیک زیرکوه مشخص شد. به گزارش»خراسان جنوبی« 
بنا بر پیشنهاد اداره ورزش و جوانان زیرکوه ، بر اساس حکمی از سوی حسین 
بیابانی رئیس هیئت ژیمناستیک استان، سمیه روحی به عنوان رئیس هیئت 

ژیمناستیک شهرستان منصوب شد.

کوهنوردان در دوره پیشرفته برف و یخ 
کوهنوردان استان در دوره پیشرفته برف و یخ آقایان در تهران شرکت کردند. 
به گزارش خبرنگار ما کیارش گنجی، علیرضا خسروی و جمشید جم در دوره 
پیشرفته برف و یخ به مدرسی استاد کرمخانی در محل یخچال حسن دره تهران 

حاضر شدند.

انتصاب فوتبالی 
سکاندار هیئت فوتبال شهرستان فردوس معرفی شد. به گزارش خبرنگار ما 
به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان فردوس و طی حکمی از طرف هیئت فوتبال 
استان حاج غالمحسین رجب زاده به عنوان سرپرست هیئت فوتبال این 

شهرستان امور فوتبال این منطقه را بر عهده گرفت.

دوره کوهپیمایی در بیرجند 
دوره کارآموزی کوهپیمایی توسط باشگاه کوهنوردی کوهیدر بیرجند در دو 

بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
 به گزارش خبرنگار ما دوره کارآموزی کوهپیمایی آقایان به مدت سه روز به 
مدرسی مسعود خسروی و دوره آموزشی ویژه بانوان هم به مدرسی سلیمه 

آهنی در منطقه بنددره با شرکت عالقه مندان به رشته کوهنوردی برگزار شد.

مسابقه بلیتز شطرنج
رحمان – مسابقه بلیتز شطرنج با حضور هفت شطرنج باز بیرجندی برگزار شد. 
»میزانی« دبیر هیئت شطرنج استان به خبرنگار ما گفت: مسابقه این هفته بلیتز 
شطرنج با شرکت هفت شطرنج باز در تاالر شطرنج بیرجند در هفت دور به روش 
دوره ای برگزار شد و در پایان حسینی، اسالمی نیا و مجتبی قالسی مود به 

ترتیب اول تا سوم شدند.

ورزش روستایی در جمع 10 هیئت برتر 
بر اساس ارزیابی فدراسیون از عملکرد هیئت های ورزش روستایی استان ها، 

خراسان جنوبی در جمع 10 هیئت برتر قرار گرفت.
سرپرست هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان با بیان این 
مطلب گفت: سال گذشته 17 اعزام، میزبانی و 262 جشنواره و همایش بومی 
و محلی در روستاهای استان برگزار شد. »قطبی« افزود: سال گذشته 33 خانه 
ورزش روستایی در استان تجهیز شد و امسال افزون بر 27 خانه ورزش روستایی 
که تجهیز می شود تا پایان تیر نیز 25 خانه ورزش روستایی دیگر در قالب دومین 
کاروان نشاط و امید تجهیز خواهد شد. به گفته وی طرح تجهیز و راه اندازی 
خانه های ورزش روستایی در خراسان جنوبی از سال ۸6 آغاز و در بیش از 300 

روستا و مناطق عشایری شهرستان های استان    راه اندازی شده است.

9 چمن مصنوعی برای فوتبال درمیان 
9 زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در درمیان هفته دولت افتتاح می شود. 
به گزارش خبرنگار ما، مدیر کل ورزش و جوانان گفت: این پروژه ها با همکاری 
بنیاد مستضعفان در حال اجراست و با همکاری این نهاد و اختصاص 650 
میلیون تومان برای تکمیل سالن روستای نوغاب هندواالن فرایند انتخاب 
پیمانکار در حال انجام است. به گفته »عزیزی« همچنین برای تکمیل و بهره 
برداری سالن ورزشی روستای آواز این شهرستان 1.5 میلیارد تومان اعتبار از 

سوی بنیاد مستضعفان در نظر گرفته شده است.

خاک فراموشی روی کتاب »تاریخ ورزش 
زورخانه ای«

کتاب تاریخ ورزش زورخانه ای خراسان جنوبی نزدیک 10 سال است که در 
میراث فرهنگی استان به دلیل نبود اعتبار، منتظر چاپ مانده است.

به گزارش خبرنگارما، »قمری« رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای استان 
گفت: با این که ورزش زورخانه ای به فرهنگ، آداب و رسوم این جامعه بر می 

گردد اما کمتر مورد حمایت مالی قرار می گیرد.

روغن کاری یک  رشته ورزشی  درقالب یک گفت و گو 

))بوق(( های میانبر

ناظمی: توجه به 
مرز و کویر فرصتی 
برای ساختن آینده 

موتورسواری 
و اتومبیلرانی 

خراسان جنوبی 
است

حسـینی- فعالیت مدارس فوتبال با توجه به شـرایط 
موجود به نظر خود باشـگاه ها بسـتگی دارد.

رئیـس هیئـت فوتبـال اسـتان بـا بیـان ایـن کـه مجوز 
فعالیـت مـدارس فوتبـال از سـوی فدراسـیون صادر 
شده است گفت: باشـگاه هایی که متقاضی فعالیت 
هسـتند بایـد پیگیـر تکمیـل مـدارک خـود باشـند و 

مجـوز مربـوط را دریافـت کنند.
»حسـن قهوه چی« با اشـاره به این که مجـوز فعالیت 
باشـگاه هـا بـرای مـدارس فوتبال بـه صورت سـاالنه 
صادر می شـود، افزود: با توجه به شـرایط بهداشتی 
موجـود، باشـگاه هایـی کـه مجـوز الزم را دارنـد مـی 
تواننـد در همـه رده هـا از جملـه مـدارس فوتبـال 
فعالیـت داشـته باشـند و البتـه در صـورت نداشـتن 
مجـوز الزم در هیـچ رده ای حـق فعالیـت نخواهنـد 
داشـت.به گفتـه وی باشـگاه هایـی کـه خواسـتار 
فعالیـت هسـتند افـزون بـر مجـوز، پروتـکل هـای 
بهداشـتی را هم دریافت کرده اند و بر اساس آن می 

توانند فعالیت مدارس فوتبـال را با نظارت اداره کل 
ورزش و جوانـان، کمیتـه پزشـکی ورزشـی و هیئـت 

فوتبـال اسـتان و شهرسـتان مربـوط آغـاز کننـد.

سرمربی تیم زغال سنگ طبس: 

شروع لیگ هندبال مشخص نیست

هنوز زمان دقیقی برای برگزاری رقابت های لیگ برتر هندبال اعالم نشده 
است و منتظر اعالم فدراسیون برای آغاز مسابقات هستیم.

سرمربی تیم زغال سنگ طبس 
با بیان این مطلب گفت: اگرچه 
برگزاری  برای  هایی  نگرانی 
با  که  دارد  وجود  مسابقات 
توجه به شرایط موجود طبیعی 
است اما آماده حضور در این 
رضا  هستیم.»علی  ها  رقابت 
بکماز« از فدراسیون خواست 
از  جلوگیری  و  موفقیت  برای 
نابودی هندبال منافع جمعی 
و مصلحت جامعه هندبال در 
نظر گرفته شود نه این که هدف 

شخصی دنبال شود و عده ای به دنبال منافع خود باشند. به گفته وی 
رئیس فدراسیون بارها نشان داد تصمیماتی که گرفته شده، موافقان 
زیادی داشته است و این یعنی مصلحت اندیشی جمعی و تالش برای 
جامعه هندبال و ادامه این سیاست ها می تواند هندبال را به ساحل آرامش 
برساند به شرط این که دیگران هم کمک کنند و در اقدامات سازنده یار 
فدراسیون باشند.وی اظهار امیدواری کرد که برای برگزاری هرچه بهتر 
مسابقات لیگ برتر برنامه ای دقیق و منسجم با توجه به شرایط موجود 
طرح ریزی و برای اجرا به باشگاه های حاضر در لیگ برتر ابالغ شود تا 

امسال شاهد لیگ برتری پویا، بانشاط و قدرتمند باشیم.
او با تاکید بر این که با باشگاه داری اصولی می توان به هندبال و فدراسیون 
کمک کرد، افزود: حتی برای آینده نیز برنامه مدون و مشخصی داریم که 
بر اساس آن پیش می رویم و هدف ایجاد تحول و تغییرات مهم و اثر بخش 

است و به طور قطع می خواهیم تیم آبرومندی در لیگ داشته باشیم.
وی تاکید کرد : باتوجه به برنامه امسال برای  جذب بازیکن زود عمل 
کردیم و بخشی از قراردادها در ماه قبل پرداخت شد، ضمن این که تسویه 

بازیکنان سال قبل نیز بهمن 9۸ انجام شد و نگرانی نداریم.
به گفته وی تیم زغال سنگ طبس فصل پیش با توجه به اتمام زودهنگام 
لیگ برتر به  دلیل  شرایط بیماری کرونا رتبه نهم را به دست آورد و امسال 
با تفکرات بهتر و تجربه بیشتر، خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات 
لیگ برتر آمده می کند. وی افزود: اردو و تمرینات تیم از 25 خرداد شروع 
شد که بعضی ها انتقاداتی برای شروع زود هنگام تمرینات داشتند در 
صورتی که این طور نیست و زمان مناسبی است و معتقدم در صورت مهیا 

بودن شرایط حتی باید زودتر هم شروع می کردیم.
به گفته وی یک دوره تمرینی مد نظر است و تمرینات طوری طراحی شده 

است تا بازیکنان از نظربدنی به نقطه مطلوب برسند. 

نایب رئیس هیئت کاراته  طبس خبر داد :

تندیس های محبوس 
شده  

زهـــــــرایـــــــی- قــــرار 
ــن دوره  ــی ــوم ــود س ــ ب
قهرمانی  مسابقات 
ســـــــبـــــــک هـــــــای 
ــیـــن  ــوشـ ــوکـ ــیـ آزادکـ
ــوان شرق  ــان ــه ب ــارات ک
نهم  و  هشتم  کــشــور 
گذشته  ســال  اسفند 

در طبس برگزار شود اما  متاسفانه کرونا همه  
 احکام و تندیس های آماده شده را محبوس کرد .

نایب رئیس هیئت کاراته طبس با اشاره به این که 
دو روز قبل از زمان مقرر، این مسابقات لغو شد به 
خبرنگار ما گفت: در چند ماه گذشته با توجه به 
شرایط موجود امکان برگزاری مسابقات فراهم 
نشد و با توجه به هزینه های انجام شده باید این 
رقابت ها دست کم در سطح استانی برگزار شود.

»اکـرم ایلخانـی« بـا اشـاره بـه تعطیلـی سـه ماهـه 
باشگاه های ورزشی در مدت شـیوع کرونا افزود: 
از زمان بازگشایی با توجه به شـیوع ویروس کرونا 
بـا ریـزش شـدید آمـار هنرجـو روبـه رو هسـتیم و 
امیدواریـم بـا بهبـود وضعیت شـاهد رونـق دوباره 

ایـن رشـته ورزشـی در طبس باشـیم.
ایـن مربـی بانـوان کـه 10 سـالی اسـت در ایـن 
حـوزه فعالیـت مـی کنـد ادامـه داد: حـدود 200 
هنرجـو در هفـت باشـگاه شهرسـتان طبـس در 

حـال فعالیـت هسـتند. 
بــه گفتــه وی دو ســالن از باشــگاه نخــل طالیــی و 
ــرم  ــری اک ــا مربیگ ــت ب ــتای کری ــالن روس ــک س ی
ایلخانــی، دو ســالن منطقــه دهشــک و زغــال 
ســنگ طبــس توســط زهــرا شــکوفه و یــک ســالن 
باشــگاه نامــی نــو طبــس و یــک ســالن بســیج 
ــپور  ــاز عباس ــری مهن ــا مربیگ ــاد ب ــق آب ــهر عش ش

اداره مــی شــود.
وی بـا اشـاره بـه حمایـت هـای هیئت شهرسـتان 
از بانـوان ادامـه داد: اعـزام فایتـر بـه چندیـن 
دوره مسـابقات بیـن المللـی، کشـوری، منطقـه 
ای و اسـتانی و کسـب چندیـن مـدال طـال، نقـره 
و برنـز و همچنیـن مقـام هـای تیمـی، میزبانـی 
دو دوره مسـابقات شـرق کشـور و یـک دوره بیـن 
سـبک  ارشـدهای  اعـزام  طبـس،  باشـگاهی 
و مربیگـری،  ارتقـای داوری  بـه کالس هـای 
برگـزاری اسـتاژ هـای فنـی و آموزشـی و ... از 
جملـه ایـن برنامـه هـا بـوده اسـت.به گفتـه وی 
اعزام تیم 30 نفره کیوکوشـین ماتسـویی بانوان 
طبـس و روسـتای کریـت بـه مسـابقات اسـتانی و 
کسـب 17 مـدال رنگارنگ، اعـزام تیـم 1۸ نفره 
بانـوان کیوکوشـین ماتسـویی خراسـان جنوبـی 
بـه مسـابقات قهرمانـی کشـور در تهـران وکسـب 
12 مـدال رنگارنـگ، اعـزام تیـم 50 نفره سـبک 
ماتسـویی شـهر طبـس و عشـق آبـاد به مسـابقات 
مـدال   26 کسـب  بـا  مشـهد  در  شـرق  شـمال 
رنگارنگ ، اعـزام 10 نفـر از داوران و ارشـدهای 
بانـوان طبـس بـه کالس توجیهی داوری اسـتان 
بـه میزبانـی بیرجنـد، برگـزاری سـه دوره اسـتاژ 
فنـی آموزشـی کاتـا و کمیتـه مختـص مربیـان 
و... از برنامـه هـای اجـرا شـده حـوزه بانـوان این 

هیئـت در سـال گذشـته اسـت.

 نکته 

کرونا، ورزش و ماسک 
زهرایـی – نـام کرونا را تـا چند مـاه قبل خیلـی از مـردم حتـی نشـنیده بودند اما 
ایـن روز هـا تبدیـل بـه چالشـی بـزرگ در حـوزه سـالمت شـده اسـت و روز بـه روز 
شـدت مـی یابـد و تمـام ابعـاد جامعـه را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد ، ورزش هـم از 

ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت.
 با شـیوع کرونا تعطیلی سـالن های ورزشی، اسـتخر ها و باشـگاه های بدنسازی 
و ... رقم خورد و این اتفاق، خبر بدی برای ورزش دوسـتان بود، البته مسـئوالن 
هـم چـاره ای جـز اعمـال محدودیـت نداشـتند، چـون در صـورت تعطیل نشـدن 
ورزشـی کـه پیشـتر باعـث سـالمتی افـراد می شـد ایـن بـار سـالمتی مـردم را بـه 
خطر می انداخت و به طور قطع سالمتی بیشـتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد. 
بعد از گذشـت سـه ماه از این تعطیلی با کاهش آمـار مبتالیان برخی از سـالن ها 
و باشـگاه هـا در شـهرهایی کـه وضعیـت بهتـری دارد ، بـه روی عالقـه منـدان باز 
شـد اما شـرایط با گذشـته تفـاوت دارد و افراد بـرای حضـور در این مکان هـا باید 
با ماسـک تمریـن کنند بـا ایـن کـه اسـتفاده از ماسـک هنـگام انجـام ورزش های 
سـنگین کـه بـه دم و بازدم  هـای عمیـق تـری نیـاز دارد، ورزشـکاران را با سـختی 
مواجـه می کند. بایـد بپذیریم که اگـر پروتکل هـای بهداشـتی را در زمان ورزش 
کـردن رعایـت نکنیـم دوبـاره شـرایط بـه قبـل برخواهـد گشـت و ورزش تعطیـل 
خواهد شـد هر چند هم اکنون هـم وضعیت خوبی نداریم و زمزمـه های تعطیلی 

دوبـاره آن بـه گوش می رسـد.

توپ فعالیت مدارس فوتبال در میدان باشگاه ها

زهراقربانی 

 فراز و فرودها را خوب می شناسد و برای آن برنامه 
هم ارائه می دهد. برای عبور از پیچ های تند پیش 
روی هیئت ها و ورزشکاران، راهکارهایی با استناد 
به توانمندی های منطقه مطرح می کند. وضعیت 
خراسان جنوبی را از نظرتعداد ورزشکار خیلی خوب 
نمی داند اما تعداد آن ها و سابقه استان در این رشته ها 

را قابل قبول بیان می کند.
 به نظر او، موتورسواری و اتومبیلرانی یکی از هیجان 
انگیزترین رشته های ورزشی است که توجه به آموزش 
این رشته های ورزشی افزون بر قهرمان پروری، می 
تواند در بخش همگانی هم به باال بردن سطح مهارت 
سرپرست  را  ها  دیدگاه  این  کند.  کمک  رانندگان 
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی که تسلط کاملی 
بر وضعیت استان های زیر مجموعه فعالیتش دارد 
و ظرفیت ها و ضعف های آن ها را خوب می شناسد، 

مطرح کرد.
»مازیار ناظمی« که چندی پیش برای حضور در مجمع 
انتخاب رئیس هیئت به استان سفر کرده بود، در گفت 
و گوی اختصاصی با خبرنگار ما، از وضعیت آموزش 
این رشته در استان ابراز نارضایتی کرد و گفت که 
آموزش مداوم و مناسبی ارائه نشده است و نگاه ها نیز 
دایم قهرمانی و منحصر به افرادی خاص بوده است و از 
توجه به بخش بزرگ همگانی و خانواده ها و مهارت ها 
غافل و همین موضوع سبب شده است یک بیگانگی 
بین ارزش ها و توانمندی های این هیئت و این رشته 

با مردم ایجاد شود.
او البته قول داد در اولین فرصت یک دوره آموزشی 
مفصل درجه 3 مربیگری موتورسواری و اتومبیلرانی 
برای افزایش سطح دانش و مهارت فعاالن و عالقه 

مندان به این رشته در بیرجند برگزار شود.
او همچنین با اشاره به تجهیز و راه اندازی اولین آکادمی 
در  ایران  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  المللی  بین 
مجموعه ورزشی آزادی تهران این پایگاه را هم فضایی 
برای بهره مندی استان ها در توسعه آموزش بیان کرد.

توجه به مرز و کویر
ناظمی توجه به مرز و کویر را فرصتی برای ساختن آینده 
موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان جنوبی دانست 
و اظهارکرد که با توجه به مرز مشترک با افغانستان 
و  موتورسواری  فدراسیون  رئیس  با  که  صحبتی  و 
اتومبیلرانی این کشور داشتیم خراسان جنوبی می 

باشگاه ها و مربیان بدون بیمه اقدام کنند
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پس از سفر 

کارگران به چین، 
کوره ها تعطیل 

شده است و 
بازسازی آن 3 تا 
4 میلیارد تومان 

هزینه نیاز دارد و 
انجام این کار هم 

حدود 3 یا 4 ماه 
زمان بر است

فرماندار خوسف: 
73 نیروی 

متخصص چینی 
پس از شیوع 

کرونا در کارخانه 
قرنطینه شدند و 

اجازه ورود و خروج 
به شخصی داده 

نمی شود

چدن خوسف در کوره اما و اگر مسئوالن و چشم بادامی ها

 معطلی یک
امکان اقتصادی

 اکبری

 پـس از گذشـت پنـج سـال از شـروع عملیـات احـداث 
کارخانـه چـدن خوسـف، سـال گذشـته بـا فعالیـت 
حـدود 300 نیـروی چینـی و ایرانـی کوره هـای تولید 
شـمش چـدن در فـاز اول و بـه طـور آزمایشـی داغ شـد 
امـا نیمـه هـای اسـفند، کرونـا ،کـوره تـازه گـرم شـده 
چـدن را بـه خاموشـی کشـاند و بیـش از 230 کارگـر 
ایرانـی را در اولیـن مـاه هـای فعالیـت، خانـه نشـین 
کـرد. پـس از ایـن اتفـاق، چشـم بادامـی هـای سـرمایه 
گذار تا عادی شـدن شـرایط اعـام کردند که خوسـف 
را بـه مقصـد پکـن تـرک مـی کننـد و نیروهـای ایرانـی 
هـم بـه حـق و حقـوق سـال گذشـته خـود مـی رسـند. 
»خراسـان جنوبـی« چنـدی پیـش در مطلبی بـا عنوان 
» قصـه 230 کارگـر بیـکار شـده در چـدن خوسـف« به 
ایـن موضـوع پرداخـت و گفتـه تعـدادی از کارگـران 

حکایـت از ایـن داشـت کـه نیروهـای چینـی کارخانـه 
به کشـور خود بازگشـته و کارگـران ایرانی نیز تـا پایان 
سـال از بیمـه و حقـوق برخـوردار شـده انـد. حـال بـا 
گذشـت بیش از سـه مـاه از سـال جدید نـه تنهـا خبری 
از فعالیـت دوبـاره کارخانـه نیسـت بلکـه کارگـران از 
کار بیکار شـده هم بـه دلیل سـابقه کم ،مشـمول بیمه 

بیـکاری ایـام کرونـا نیسـتند.
کـه  اظهارکردنـد  کارگـران  از  تعـدادی  همچنیـن   
مدیرعامـل وعـده بازگشـایی داده اسـت امـا چـون 
زیرسـاخت تامیـن نیسـت ایـن کارخانـه فعالیـت خـود 

را از سـر نمـی گیـرد. 

چالش های فعالیت دوباره
حال مشـاور طرح چدن، قرنطینه نیروهای متخصص 
چینـی و نبـود پـرواز بـرای خـروج آنـان از کشـور، 
فـروش  بـازار  تقویـت  بـرای  درخواسـت تسـهیات 

تعلیـق  بـه  توجـه  بـا  انباشـت شـده چـدن  تولیـدات 
قراردادهـای طـرف معاملـه و تامیـن زیرسـاخت را از 
جمله مشـکات و خواسـته ها برای راه اندازی دوباره 
ایـن کارخانـه دانسـت و گفـت: پـس از سـفر کارگـران 
بـه چیـن، کـوره هـا تعطیـل شـده اسـت و بازسـازی آن 
سـه تـا چهـار میلیـارد تومـان هزینـه نیـاز دارد و انجـام 
ایـن کار هـم حـدود سـه یـا چهـار مـاه زمـان بـر اسـت به 
همیـن دلیـل کارگـران ایرانی صبور باشـند تا سـرمایه 
گـذار بـا برنامـه زمـان بنـدی شـده کار را پیـش ببـرد و 
امـکان فعالیـت دوبـاره آنـان فراهـم شـود. »جعفـری«  
ادامه داد: اقدام بـرای راه اندازی فـاز دوم و تامین آب 
و ارزیابـی هـای زیسـت محیطـی در حـال انجـام اسـت 
و تـا 6 مـاه آینـده انتظـار اسـت تـا فـاز دوم نیـز بـه بهـره 

بـرداری برسـد.

قرنطینه کارگران چینی
آن طـور کـه فرمانـدار خوسـف هـم اعـام کـرد: 73 
در  کرونـا  شـیوع  از  پـس  چینـی  متخصـص  نیـروی 
کارخانـه قرنطینـه شـدند و اجـازه ورود و خـروج بـه 
شـخصی داده نمی شـود. ایـن پـروژه در اختیـار بخش 
خصوصی اسـت و نمـی تـوان زیـاد در آن ورود کـرد اما 
پیگیری برای از سـرگیری فعالیت آن انجام می شـود.
بـه گفتـه »شـفیعی« مدیـر عامـل کارخانـه تعهداتـی 
بـرای ایـن افـراد دارد و بـه سـبب نبـود پـرواز از ایـران 
به چین طـی مـدت شـیوع کرونـا امـکان برگشـت آنان 
وجـود نـدارد و تـا زمانـی هـم کـه ایـن افـراد بـه چیـن 
نرونـد سـرمایه گذار اجـازه فعالیـت دوباره نمـی دهد.  
او ادامـه داد نامه نـگاری هـا به سـفارت برای برگشـت 
افـراد بـه چین بـی نتیجـه بـوده و بـرای فعالیـت دوباره 
کارخانـه کـه در اختیـار بخـش خصوصـی اسـت نمـی 

تـوان شـرایط را تحمیـل کـرد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـرای تامیـن مـواد اولیـه و 
گازرسـانی و ... موانـع رفـع شـده اسـت ، از اقداماتـی 
مانند خرید تجهیـزات و مواد اولیه و همچنین ماشـین 
آالت برای اجرای فاز دوم پروژه از سـوی سرمایه گذار 
و بازاریابـی و فـروش طی این مـدت تعطیلـی خبر داد.
بـه گفتـه وی بـرای تامیـن زیرسـاخت گاز کـه نیـاز 
کارخانـه اسـت و مدیـر عامـل درخواسـت آن را دارد، 
شـرکت شـهرک هـا لولـه گـذاری را انجـام داده اسـت 
و کارخانـه مـی توانـد از گاز بهـره منـد شـود امـا شـرط 
مـا بـرای گازرسـانی و تامیـن زیرسـاخت هـا اجـازه 
فعالیت دوباره کارخانه توسـط مدیر عامل و بازگشـت 
کارگـران بـه کار و اجـازه فعالیـت دوبـاره کارخانـه 
توسـط مدیرعامـل هـم وابسـته بـه برگشـت نیروهـای 

چینـی بـه کشورشـان اسـت.
شـفیعی اضافـه کـرد: ایـن نیروهـا متخصـص هسـتند 
و در ایـران رشـته ای مرتبـط بـا فعالیـت ایـن نیـروی 
متخصـص نداریـم  بنابراین تامیـن این نیروهـا از چین 
انجـام شـد و بـا برگشـت آن هـا، نیروهـای جایگزیـن 
کـه سـرمایه گـذار آن را تامیـن کـرده اسـت بـه ایـران 

خواهنـد آمـد. 

استاندار سرزده به قطب گردشگری نجوم ایران رفت

محرومیت زدایی از سه قلعه نیازمند دستگاه معین
موسوی- بازدیدهای میدانی و حضورهای سرزده 
که جزو برنامه های کاری استاندار است این بار 
»معتمدیان« را به قطب گردشگری نجوم ایران یعنی 
نقطه کویری سه قلعه هدایت کرد تا از نزدیک شاهد 
روند اجرای پروژه های عمرانی و طرح های درحال 
احداث این شهر باشد. وی همانند همیشه رو در رو با 
جمعی از مردم و کسبه سه قلعه هم گفت و گو کرد و در 
ادامه هم بازدیدی از کارگاه تراش سنگ های قیمتی 

و نیمه قیمتی این شهر، بافت فرسوده و... داشت.
پس از این، استاندار در نشست مشورتی که با حضور 
فرماندار شهرستان سرایان و مسئوالن شهر سه قلعه 
برگزار شد، دستورهای الزم را برای رفع معضات 
موجود در سه قلعه صادر کرد.معتمدیان در این 
نشست اعام کرد که تعیین دستگاه معین با هدف 
توسعه بیشتر و برخورداری از عدالت اجتماعی شهر 

سه قلعه دنبال می شود.
حمایتی  بسته   800 اختصاص  گزارش  بنابراین 
برای آسیب دیدگان از ویروس کرونا، 500 میلیون 
ریال برای مرمت خانه تاریخی جهانی، 700 میلیون 
تومان برای تامین روشنایی ورودی های سه قلعه، 
مساعدت برای دریافت پروانه شرکت تعاونی کانی 
گوهر سه قلعه، افزایش سهمیه مسکن محرومان 

شهر سه قلعه، پیگیری برگزاری مسابقه اتومبیلرانی 
در دق کویر سه قلعه در سطح ملی یا بین المللی 
برای معرفی بیشتر قابلیت های این منطقه، توسعه 
زیرساخت جاده ای سه قلعه، اختصاص 100 میلیون 
تومان برای تکمیل پارک بانوان، کمک 300 میلیون 

تومانی به توسعه شهری، اختصاص 200 تن سیمان 
رایگان به شهرداری سه قلعه و یک میلیارد ریال به 
مرکز نیکوکاری این شهر از دستورهای استاندار 
برای پاسخ گویی به خواسته های شهروندان سه 

قلعه بود.

از گوشه و کنار استان

حرکت در مسیر خوشبختی

از خود گذشتند تا زندگیشان را بیمه کنند، تا در مسیر زندگی دعایی از سر خیر 
و خوشبختی را همیشه به همراه داشته باشند.

 آن ها با اقدامی در خور و پسندیده از خود برای دیگران گذشتند. به گزارش 
خبرنگار ما، زوج جوان اهل خضری دشت بیاض هزینه جشن عروسی خود را 

به امور خیریه اهدا کردند.
 آن ها این هزینه را برای ساخت درمانگاه حضرت علی ابن ابیطالب )ع( خضری 

دشت بیاض اختصاص دادند.

واقعه غدیر در سرایان بازسازی می شود
موسـوی - واقعه غدیر بـه عنوان بـزرگ تریـن رویداد فرهنگـی و مذهبی شـیعه، 
همزمان بـا دهـه والیـت و امامـت در سـرایان بازسـازی می شـود. فرمانده سـپاه 
سـرایان در نشسـت بـا خبرنـگاران، برگـزاری متفـاوت بزرگداشـت ایـام غدیر را 
خواسـتار شـد و از آن هـا خواسـت تـا در ایـن رویـداد فرهنگـی و مذهبـی سـهیم 

شـوند.
 سـرهنگ »فرخنده« انجام فعالیت های زنجیره ای در فضای مجازی، برگزاری 
نشسـت های خبری، فعالیـت های تبلیغـی، برپایـی کاروان شـادی، راه اندازی 
موکب فرهنگی، جشـنواره فیلـم موبایلی، دیدار با سـادات و برنامـه های هنری 
را از جملـه برنامه های جانبی دهه والیت و امامت در سـرایان اعـام کرد و ادامه 
داد: در اولیـن روز از مـرداد همزمـان بـا سـالروز ازدواج امـام علـی )ع( و حضرت 
فاطمه زهـرا)س( دفتر سـتاد مردمی غدیر بـه عنوان موتـور محرکـه برنامه های 

غدیر در شهرسـتان افتتاح می شـود.

بسته معیشتی در سبد روستاییان نیمبلوک
بیش از دو هزار و 300 سبد غذایی و معیشتی در روستاهای بخش نیمبلوک 
توزیع شد. »جانی« مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( بخش نیمبلوک گفت: 
این بسته های معیشتی شامل 300 پرس غذای گرم با کمک خیران، هزار و 
900 بسته ماکارونی، 36 سبد کاال و 31 کیسه آرد است که بین نیازمندان 
روستاهای این بخش و مددجویان زیر پوشش به ارزش 22 میلیون تومان 

توزیع شد.

خواسته های 3 روستای نهبندان از فرماندار
فرماندار نهبندان در ادامه دهگردشی های خود به سه روستای بیچند، سلطان 
آباد و محمد آباد این شهرستان رفت تا از نزدیک در جریان خواسته های آن ها 

قرار گیرد. 
به گزارش»خراسان جنوبی« خواسته اهالی بیچند تسریع در روندحفر چاه 
جدید آب بود تا مشکل کم آبی آن ها برطرف شود که »بیکی« دستور الزم را به 

ادارات مرتبط داد. 
درخواست اهالی سلطان آباد هم افزودن بر تانکرهای سیار آب رسانی برای رفع 
عطش آن ها بود که برای احقاق خواسته های  اهالی ، دستور الزم به مدیر آب 
و فاضاب نهبندان صادر شد. همچنین در روستای محمد آباد پیگیر خواسته 

های اهالی این روستا از مسئوالن مرتبط شد.

با خبرنگاران 

20.8 میلیارد، سهم 
بشرویه از منابع استانی 

پورغزنیـن - سـهم بشـرویه از منابـع اسـتانی 
اعـام  تومـان  میلیـون   802 و  میلیـارد   20
شـد. فرمانـدار بشـرویه در کمیتـه برنامـه ریـزی 
شهرسـتان گفـت: طبـق بـرآورد و نیازسـنجی 
کـه انجـام شـد بـرای تکمیـل همـه پـروژه هـا و 
تامین نیازهای شهرسـتان 101میلیارد تومان 
اعتبـار نیـاز اسـت امـا فقـط 20 میلیـارد و 802 
میلیـون تومـان اعتبـار داریـم و  بیشـترین اعتبار 
متعلـق به راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای، راه 
و شهرسازی و جهاد کشاورزی است. »شفیعی« 
بـا بیـان ایـن کـه منابـع اعتبـاری شهرسـتان 
20 درصـد  در مقایسـه بـا سـال قبـل حـدود 
کاهـش دارد، افـزود: تکمیل پـروژه هـای ناتمام 
و اجرایـی شـدن مصوبـه هـای سـفر اسـتاندار از 

مهـم تریـن اولویـت هاسـت.

 قطعه 2 باند دوم 
طبس- یزد زیربار ترافیک
ــزد  ــس - ی ــب قــطــعــه دوم بــانــد دوم مــحــور ط

زیربارترافیک رفت. 
به گزارش »خراسان جنوبی« قطعه دوم باند دوم 
محور طبس- یزد به طول 4 کیلومتر با حضور 
فرمانده پاسگاه پلیس راه طبس - یزد، معاون 
مدیر کل و رئیس اداره راه و شهرسازی طبس و 
نمایندگان اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

طبس به بهره برداری رسید.

 اعتماد سازی 
در طرح آجر به آجر 

بایـد اعتمـاد سـازی عمومـی بـرای ورود آحـاد 
جامعـه بـه مدرسـه سـازی بـا طـرح آجـر بـه آجـر 
در  نهبنـدان  فرمانـدار  »بیکـی«  شـود.  فراهـم 
نشسـت اجـرای ایـن اقـدام گفـت: ایـن طـرح مـی 
توانـد  سـهم بـه سـزایی در رفـع مشـکات فضـای 
آموزشـی نهبنـدان داشـته باشـد و آحـاد افـراد 
شهرسـتان به هر میـزان و در هر سـطح و طبقه ای 
مـی تواننـد در طـرح آجـر بـه آجـر مدرسـه سـازی 

شـوند. سـهیم 

افزایش تخت های ویژه، احداث همراه سرای 
بیمارستان شهدا و استقال بودجه ای بخشی از 
بسته خبری بود که رئیس شبکه بهداشت و درمان 
و  بهداشت  حوزه  وضعیت  بهبود  برای  قاینات 
درمان این شهرستان در نشست با خبرنگاران 

باز کرد.
 سرفصل خبرهای خوش دکتر »عارفی« اضافه 
های  تخت  مجموعه  به  ویژه  تخت   20 شدن 

بیمارستان شهدای قاین بود.
دیگر خبرهای او آماده شدن سالن سایت آموزش 

شبکه، آغاز عملیات احداث مرکز جراحی محدود 
توسط آستان قدس رضوی، احیای مجدد پایگاه 
انتقال خون، کمک خیران برای خرید 10 تخت 
ویژه، 6 دستگاه تنفسی، یک دستگاه ساکشن و 
استقال بودجه ای دانشکده پرستاری بود.وی 
دغدغه اصلی شبکه را پروژه های ناتمام اعام و 
اظهارکرد که در این خصوص سال گذشته تفاهم 
نامه ای با استانداری، دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند و وزارت بهداشت و درمان منعقد شد اما 

اعتبارات چندانی برای این امر تخصیص نیافت.

خبرهای خوش در حوزه 
سالمت قاینات
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