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اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

سرکشی از دکاکین نانوایی و قصابی

روزنامه خراسـان در شـماره 2958 به تاریـخ دوم مهـر 1338در مطلبی در 
صفحـه 6 آورده اسـت: آقـای سـروان سـیدی کـه چنـد روز اسـت سرپرسـتی 
شـهرداری طبـس را عهـده دار مـی باشـند همـه روزه از دکاکیـن نانوایـی و 
قصابـی سرکشـی مـی کنند نـان و گوشـت بـه حـد وفـور در اختیـار مـردم می 

باشـد و گوشـت رضایـت بخـش اسـت.

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

مدیر دام پزشکی 
بیرجند: امسال 

باال بودن آمار ذبح 
دام قربانی در 

کشتارگاه  نسبت 
به سال قبل  راضی 

کننده است 

گزارشی از یک  روز  پرکار کشتارگاه

چشم در چشم سالخان

با  ● تماس  و  نگاری  نامه  از  مردم  ما  دست 
تغییر  برای  کشور  وزارت  و  دولت  مقامات 
نماینده  کاش  است.  کوتاه  استاندار  نکردن 
محترم ولی فقیه و همچنین نمایندگان استان 
پیش از هر اتفاق ناخوشایندی به طور جدی 
پیگیری  کشوری  مقامات  از  را  موضوع  این 
کنند و حاال که پس از سال ها اکثر قریب به 
اتفاق مردم و همچنین گروه های سیاسی از 
استاندار رضایت دارند، زمینه ادامه فعالیت 

وی را محقق کنند.
خودپرداز میدان مبارزان قاین مدتی است  ●

پایانه  کنار  در  که  حالی  در  است  شده  جمع 
مسافربری قرار داشت و نیاز خیلی ها بود. چرا 
برای نصب خودپرداز جدید اقدام نمی شود. 
کار  ترین  کوچک  برای  مجبورند  شهروندان 

بانکی مسیر طوالنی را بپیمایند. 
گروه خبر

 کارشناس مذهبی دام پزشکی است و از چهار صبح در 
کشتارگاه حاضر و لباس و پیش بند مخصوص پوشیده 
است. خورشید به نیمه روز نزدیک شده و او از خستگی 
بر زمین می نشیند. همچنان دام های کوچک و بزرگی 
که با خودرو به کشتارگاه حمل و از در پشتی وارد سالن 
می شوند ادامه یک روز شلوغ را نوید می دهد. کارشناس 
مذهبی دعای قربانی را مدام بر لب جاری می کند. 
هر کدام از دام های قربانی قبل از ذبح شدن باید از زیر 
دست او رد شود و ... . کمی آن سوتر قسمتی از سالن با 
نوار زرد رنگی جدا شده و ظرف های محتوی گوشت و 
کله و پاچه ها در گوشه ای از این فضا به چشم می خورد. 
برخی هم منتظرند تا دام قربانیشان ذبح شود. بوی 
ناخوشایند تخلیه سیرابی، خون و چربی همه فضا را 
گرفته است. قصابان سخت مشغول کارند و در حالی که 
برخی ماسک بر چهره  دارند  و برخی از گرمای هوا آن را 
از صورتشان پایین کشیده اند و با چاقوهای برنده ای که 
مانند الماس می برد به سرعت برق و باد دام های قربانی 
را ذبح می کنند، یکی پوست دام را جدا می کند و یکی 
سیرابی خالی می کند و دیگری ضایعات را از روی نرده 
ای آهنی روانه جوی کف کشتارگاه می کند هر چند به 
گفته مدیر دام پزشکی بیرجند ضایعاتی که روانه جوی 
می شود تصفیه می شوند. برخی چکمه های سفید بلند 
و تعدادی هم لباس کشتارگاه پوشیده اند و عده ای هم 

با لباس معمولی مشغول کار هستند. 

نظارت های مستمر دام پزشکی
کشتارگاه با توجه به شرایط کرونایی و زیر نظارت 

ماموران دام پزشکی، عید قربان شلوغی را با توجه به 
استقبال شهروندان برای انتقال  دام قربانی و کشتار 
در این محل، تجربه می کند، بیشتر حاضران ماسک 
بر صورت دارند، فقط تعدادی پسر بچه بدون ماسک 
در حال دویدن در کشتارگاه هستند. وقتی از مدیر دام 
پزشکی بیرجند علت حضور بدون ماسک این کودکان 
را جویا می شوم او معتقد است گاهی ما مردم مقصر 
هستیم و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنیم. 
از ابتدای صبح با همین مشکل مواجه هستیم چرا که 
برخی از شهروندان برای ذبح دام به همراه فرزندان 
کوچک خود می آیند و با وجود تذکر همکاران ما اما باز 
هم برخی بدون ماسک قدم می زنند.دکتر »علیزاده« 
باال بودن آمار ذبح دام امسال در کشتارگاه را  نسبت به 
سال قبل  راضی کننده می داند و بررسی سالمت دام، 
شرایط ذبح، ضدعفونی شدن محل و... در مقایسه با 
کشتار در خانه را از مزایای حضور در این مکان مطرح 

می کند.
کشتارگاه شلوغ است و قصابان هم کارشان زیاد، اما آن 
ها کارشان را خوب می دانند. عبور از نوار زرد و رفتن به 
آن طرف نیاز به کشیدن گان روی کفش دارد هر چند 
کارشناسی از دام پزشکی می گوید قبل از ورود باید 
کفش ها را پوشاند تا از انتقال آلودگی به داخل کشتارگاه 
و برعکس جلوگیری شود اما موضوع را خیلی دیر اعالم 
کرده است. بین قصاب ها، برخی از مراجعه کنندگان با 
خیال راحت رفت و آمد دارند و برخی زحمت استفاده 
از ماسک را هم به خود نداده اند و بی خیال کرونا، ذبح 

گوسفند قربانی خود را مدیریت می کنند. 
در گوشه ای از سالن کله، پاچه و سیرابی روی زمین 
است.کف سالن و دام ها به سرعت و پشت سر هم شسته 

می شود اما همچنان بوی ناخوشایند در فضا پیچیده 
است. کله پاچه ها در سبدی تلنبار شده و برخی همان 
جا به درخواست مشتری تمیز می شود. عید قربان با 
ذبح تعلقات دنیایی ادامه دارد. در این بین دام هایی 
برای مراکز خیریه به کشتارگاه منتقل و ذبح می شود 
و الشه ها پس از پاک و شسته شدن قالب و با نوار نقاله 
به اتاق پیش سرد منتقل می شود و با این کار بخشی 
از دغدغه دام پزشکی برای انتقال بیماری تب کریمه 
برطرف می شود. پیش بینی رئیس کشتارگاه، ذبح 
حدود 800 دام در این فضاست. روحانی مستقر هم 
به طور تقریبی اعالم می کند که حدود 500 بار دعای 
مخصوص را خوانده است. همه سعی دارند امسال 
عید قربان با هجوم کرونا در سالمت برگزار شود.

بیرجند فقط یک کشتارگاه در روستای حسین آباد 
دارد شاید برای کسی که اولین بار بخواهد به سمت 
کشتارگاه برود پیدا کردنش کمی سخت است، اما 
پرسان پرسان می شود راه را پیدا کرد. مسیری خاکی 
مراجعه کنندگان را به سمت کشتارگاه می رساند. 
فردی در ورودی کشتارگاه با صدور قبض به ازای هر 
دام 30هزار تومان دریافت می کند. خورشید به وسط 
آسمان رسیده است اما همچنان آن ها که قربانی دام 

دارند، یکی یکی از راه می رسند و ...

نماینده ولی فقیه در جمع جهادگران مطرح کرد:

ایثار و جهاد، حرف اول سرفرازی ملت

یک کشور و ملت وقتی سرفراز می شود که در آن 
اندیشه جهاد و ایثار حرف اول را بزند. نماینده ولی 
فقیه در استان در دیدار با جمعی از جهادگران 
گفت: مسئله جهاد و ایثار دارای زوایای مختلفی 
است که تبیین درست هر زاویه آن نیازمند یک 
انسان دانشمند است و اگر اندیشه جهاد، بسیج 
سازندگی، خدمت رسانی، مردم نوازی و ایثار 

گسترش پیدا کند و به حد نصاب برسد، دشمن 
حجت  گفته  به  شود.  می  مأیوس  همیشه  برای 
االسالم والمسلمین »عبادی« اگر جوانان ما وارد 
تفکر جهاد و ایثار شوند به عنوان یک جبهه پیروز به 
هیچ جنگی نیاز نیست زیرا این خود، همه صحنه 
ها را فتح می کند. او عمار و سمیه را به عنوان  نمونه 

بارز افراد جهادگر در تاریخ  نام برد.

اهدای 1700 واحد خونی 
حسین قربانی - هزار و 704 واحد خونی توسط داوطلبان و جوانان هالل 
احمر در 16 ماه به نیازمندان اهدا شد. »رضایی« مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان با اعالم این که سال گذشته بیش از هزار و 480 واحد خونی 
توسط داوطلبان و جوانان استان اهدا شد، گفت: از ابتدای امسال هم 224 
واحد خونی توسط این افراد اهدا شده است و با توجه به اهمیت اهدای خون 
در شرایط شیوع ویروس کرونا، از داوطلبان می خواهیم همچون گذشته با 
اهدای خون خود، نیازمندان را یاری دهند.به مناسبت روز ملی اهدای خون 
پنج شنبه گذشته، جوانان و داوطلبان هالل احمر در بعضی از شهرستان 

های خراسان جنوبی در امر خداپسندانه اهدای خون شرکت کردند.

آتش کرونا بر جان 102 هم استانی 
با ثبـت دو فوتـی جدیـد در روز جمعـه، تعـداد قرانیـان کرونـا در خراسـان جنوبی به 
102 نفـر رسـید. آن طور کـه رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی بیرجنـد می گوید: هم 
اکنـون 147 بیمـار حـاد تنفسـی در بیمارسـتان هـای اسـتان بسـتری هسـتند که 
آزمایش کرونای 57 نفر مثبت اسـت و از ایـن تعداد 16 نفر در بخـش مراقبت های 
ویژه درحالی بستری شده اند که حال سـه نفر وخیم است. به گفته دکتر »دهقانی  
فیروزآبادی« روز پنج شنبه دو فوتی و روز جمعه هم تعداد جان باختگان کرونایی دو 

نفر ثبت شـد و در مجمـوع آمار فوتـی های اسـتان به 102 نفر رسـید.

اشک تمنا در راز و نیاز عرفه 

انصـاری- هر سـال تـا عرفه مـی رسـید، حاجیان 
در صحرای عرفـات و آن ها که سـعادت حضور در 
مکه را نداشـتند، در مسـجد و امامزادگان حاضر 
مـی شـدند و دعـای عرفـه را پیـش چشـم مـی  
گذاشـتند و همنـوا بـا زمزمـه هـای امـام حسـین 
)ع( مـی شـدند امـا امسـال شـرایط بـه گونـه ای 

دیگـر رقـم خـورد.
بیشـتر  تـا  شـد  سـبب  هـا  محدودیـت  و  کرونـا   
مشـتاقان بـه قرائـت دعـای عرفـه، ایـن کار را در 
خانـه انجـام دهنـد و بـه ناچـار جمعیتـی کمتـر در 
مکان هـای فراهم شـده حاضر شـوند، امـا باز هم 
ایـن موضـوع باعـث نشـد تـا حـس و حـال عارفانه 
زمزمـه دعـای عرفـه در فضـا نپیچـد و دل هـای 

عاشـقان، بـر در اسـتغاثه بـه درگاه خـدا نکوبـد
. به گزارش خبرنگار ما، عرفه امسـال هـر چند به 
ماننـد کشـور در اسـتان هـم متفـاوت بـود و مانند 
دیگـر مناسـبت های امسـال، تفاوتـی از جنـس 
محدودیـت را تجربـه می کـرد اما ایـن محدودیت 
شور و شـوق و اشـتیاق به این دعا را کاهش نداده 
بود و هرکسـی بـه نحوی سـعی کـرد از قرائت این 
دعـا، فیـض ببـرد چـه بـا حضـور در مسـجد، بقـاع 

متبرکـه و چـه از طریـق رسـانه ملـی در منزل.
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نماینده مردم به نقل از منابع غیر رسمی 

استاندار می ماند

با این که نزدیک به یک هفته از طرح موضوع انتقال استاندار می گذرد اما افکار 
عمومی همچنان منتظر خبری امیدوار کننده از ابقای استاندار است و حال خبرها 
از منابع غیر رسمی از ماندن استاندار حکایت دارد. نماینده فردوس، طبس، سرایان و 
بشرویه در مجلس شورای اسالمی درباره آخرین خبرها از ماندن یا رفتن »معتمدیان« 
این طور به »خراسان جنوبی« گفت: هنوز به طور رسمی به نمایندگان خبری از رفتن 
استاندار اعالم نشده است اما من هم از منابع غیر رسمی شنیده ام که استاندار می 
ماند. به اعتقاد حجت االسالم »نصیرایی« رفتن استاندار خسارت هایی برای استان 
دارد چرا که او قول هایی داده و همین قول تعهداتی ایجاد کرده است که باید عملی 
شود و به همین دلیل همه نمایندگان خواهان ابقای معتمدیان تا پایان دولت هستند.

آغاز گام دوم رزمایش کمک های مومنانه
مرحله اول گام دوم رزمایش کمک مومنانه در استان همزمان با عید سعید قربان 
آغاز شد.رئیس بسیج سازندگی استان با بیان این که در سه مرحله گام اول رزمایش 
کمک مومنانه در استان در مجموع 136 هزار و 214 سبد کاال بین نیازمندان و افراد 
آسیب دیده از کرونا توزیع شد گفت: مرحله اول گام دوم رزمایش کمک مومنانه از عید 
قربان تا غدیر است و مراحل دوم و سوم این رزمایش نیز به ترتیب در دهه اول محرم و 
دهه آخر صفر برگزار می شود.به گفته مهندس» هنری« در گام دوم رزمایش کمک 
مومنانه، اولویت با افرادی است که در گام قبلی شناسایی و ثبت نام شده اند اما سبد 
کاال دریافت نکردند و توزیع بسته های معیشتی، بسته تحصیلی، جهیزیه، گوشت 
قربانی و  . . .  از جمله خدماتی است که به نیازمندان و افراد آسیب دیده از کرونا در 

گام دوم رزمایش کمک مومنانه ارائه می شود.
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3 شهرستان ها  
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فرخ نژاد  -  جزو آخرین اورژانس های استان بود که به 
سازی، تکمیل و توسعه آن در دستور کار دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند قرار گرفت و همان طور که از نام پروژه 
بر این بود که عملیات اجرایی  انتظارها نیز  پیداست 
کم  و  ترین  جنوبی  مردم  و  شود  انجام  اورژانسی  آن، 
برخوردارترین نقطه خراسان جنوبی از مزایای آن بهره 
مند شوند اما بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
تنگناها و محدودیت های اعتباری ناشی از شیوع ویروس 
کرونا سبب شد تاعملیات احداث این پروژه بهداشتی و 
درمانی به کما برود و پیمانکار عملیات احداث را به حالت 
تعلیق درآورد.زمان برشدن عملیات به سازی، تکمیل و 
توسعه اورژانس بیمارستان شهید آتشدست نهبندان که 
اکنون به مطالبه ای مردمی در بحران کرونا مبدل شده 
است، سبب شد تا مردم پیگیری تسریع در احداث آن را از 
نماینده نهبندان و سربیشه و فرماندار خواستار شوند چرا 
که این شهرستان به دلیل فاصله 200 کیلومتری با مرکز 
استان و 270 کیلومتری با مرکز سیستان و بلوچستان و 
دیگر نقاطی که با آن ها ارتباط دارد یک کانون به حساب 
می آید بنابراین به طور آنی باید عملیات احداث این پروژه 
بهداشتی و درمانی با تزریق اعتبار از حالت تعلیق درآید 
و دانشگاه علوم پزشکی با تامین اعتبار از هر سرفصل 
یا کمک گرفتن از هر نهادی آن را به اتمام برساند چون 
این سوال مطرح است که چرا عملیات اجرایی پروژه ای 

ضروری و آنی باید این گونه زمان ببرد.

توقف به دلیل نبود نقدینگی
آن طور که فرماندار نهبندان به »خراسان جنوبی« اعالم 
کرد پیمانکار پروژه به دلیل کمبود اعتبار و نقدینگی 
عملیات اجرایی اورژانس را متوقف ، البته او قبل از این نیز 

بارها پروژه را تعطیل کرده و با تزریق منابع دوباره کار را از 
سرگرفته است.به گفته مهندس» مجید بیکی« دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند برای برون رفت از این چالش 
پیشنهاد داده است تا بنیاد برکت اعتبار مورد نیاز را تامین 
کند اما هنوز این نهاد، پیشنهاد را نپذیرفته است.او با 
تاکید بر ادامه عملیات احداث این پروژه حیاتی شهرستان 
توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در صورت نپذیرفتن 
پیشنهاد مطرح شده به بنیاد برکت، دالیلی برای تسریع 
در تحقق این خواسته مطرح کرد و ادامه داد: فاصله 200 
کیلومتری شهرستان با مرکز استان و 270 کیلومتری 
با زاهدان، تصادف های جاده ای به دلیل فراهم نبودن 
زیرساخت حمل و نقل استاندارد و ... از جمله مواردی 
است که لزوم تسریع در کار را دو چندان می کند.او این 
موضوع را نیز مطرح کرد که چرا باید نقاطی در استان که 
فاصله آن با مرکز استان و نقاط برخوردار از بیمارستان 
به 30، 50 و 100 کیلومتر می رسد از بیمارستان و 

اورژانس برخوردار باشند اما فضای بهداشتی و درمانی 
نهبندان که در دورترین نقطه استان قرار گرفته است، در 
خور نیازهای منطقه نباشد و بیش از یک سال احداث این 

پروژه اورژانسی زمان ببرد.

حداقل نیاز، ۱0 میلیارد 
بـه گفتـه مقـام عالـی دولـت در نهبنـدان برآوردهـای 
متفاوتی از بودجه مـورد نیاز برای اتمام این پروژه توسـط 
دانشگاه علوم پزشـکی اعالم می شـود اما حداقل نیاز آن 
بـرای اتمـام 10 میلیـارد تومـان اسـت.بیکی، به سـازی و 
تکمیل اورژانس بیمارسـتان شـهید آتشدسـت را بخشی 
از توسـعه ایـن مرکـز درمانـی دانسـت و اظهارکـرد کـه 
اورژانـس دارای 16 تخـت اسـت تـا عملـی شـدن تعـداد 
تخت هـای بیمارسـتان از 32 بـه 64 یـا 95 تخت مصوب 
محقـق شـود.او در ادامـه بـه درحـال احـداث بـودن مرکز 
تصویربرداری و سـی. تی. اسکن بیمارسـتان هم اشاره و 
اعالم کرد که بنیاد برکت 600 میلیـون تومان به اجرای 
ایـن پـروژه هـا کمـک کـرده اسـت.به گزارش»خراسـان 
جنوبـی« از زمـان شـروع بـه سـازی، تکمیـل و توسـعه 
اورژانـس بیمارسـتان، ایـن فضـا بـه یکـی از بخـش هـا 

منتقـل شـده اسـت.

اقامه نماز عید قربان در 3 نقطه 

خطرپذیری کرونا سبب شد تا روز گذشته نماز عید قربان در سه نقطه شهری اسدیه 
و قهستان درمیان و خوسف برگزار شود.

طبق  که  کرد  اعالم  استان  جمعه  امامان  گذاری  سیاست  شورای  رئیس 
دستورالعمل های ابالغی از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم اکنون پنج 
شهرستان بیرجند، سربیشه، فردوس، زیرکوه و سرایان از نظرشیوع کرونا در 

وضعیت قرمز قرار دارد.
حجت االسالم» مهدی رحیم آبادی« با اشاره به وضعیت نارنجی چهار شهرستان 
قاینات، بشرویه، نهبندان و طبس ادامه داد: وضعیت در شهرستان های خوسف 

و درمیان زرد است.
به گفته او نماز جمعه طبق رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرستان های با 
وضعیت زرد و سفید برگزار می شود و این هفته با توجه به همزمانی روز جمعه با عید 

قربان نماز عید در شهرهای قهستان، اسدیه و خوسف برگزار شد.

رو در رو با اهالی 13 روستا 
مسئوالن  از  جمعی  و  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  نهبندان،  فرماندار 
شهرستان، رو در رو با اهالی 13 روستا به گفت و گو نشستند. به گزارش»خراسان 
جنوبی« آن ها به دیدار اهالی روستاهای اسماعیل آباد، چاه ولیعصر )عج(، تیغدر، 
توتسک، سریخان، کالته سرور، کالته نو، خسروآباد، مهل آباد، سمک، سلطانی، 
برک و حسن آباد کرق سنگ بخش شوسف رفتند و از خواسته ها و نیازهای آن ها 

مطلع شدند و برای رفع و بررسی آن دستور دادند.

معرفی بخشدار آرین شهر
»غالمحسین عسکری دشت بیاض« به عنوان بخشدارجدید آرین شهر معرفی 
شد. مهندس»کریمی« فرماندار قاینات در جلسه تکریم و معارفه بخشدار آرین 
شهر گفت:  تحول خواهی و نوآوری، تداوم رونق و جهش تولید، اشتغال با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی، کنترل آسیب های اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار و توسعه همه 
جانبه آن و رعایت حقوق شهروندان و گسترش مشارکت نظام مند مردم از مهم ترین 

راهبردها و برنامه هایی است که باید مدنظر بخشدار قرار بگیرد.

آزاد سازی حریم رودخانه های قاینات
بخش هایی از بستر رودخانه های شیرمرغ، نیگ،ازنو و غرقاب قاینات در طرح 
سامان دهی و آزاد سازی تصرفات حریم و بستر رودخانه های خراسان جنوبی، 

رفع تصرف شد.
 »شهابی« مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه گفت: بخش هایی از بستر رودخانه 
های شیرمرغ، نیگ، غرقاب و ازنو  واقع در محدوده های مطالعاتی قاین و اسفدن 
به مساحت 21 هزار  مترمربع که در آن انسداد رودخانه انجام شده بود، به وضع 

سابق باز گشت.

ثبت 82 ازدواج در سربیشه
82 واقعـه ازدواج در سـه مـاه ابتـدای امسـال در سربیشـه ثبـت شـد. مدیـرکل ثبت 
احوال در شـورای هماهنگـی ثبت احوال سربیشـه اعالم کـرد: در ایـن مدت 209 
واقعـه والدت و 295 مورد فـوت هم در شهرسـتان بـه ثبت رسـید. »مهـرآور« آماری 
از میـزان طـالق در سربیشـه ارائـه نـداد زیـرا ایـن شهرسـتان محضـر طـالق نـدارد. 
مهندس»محمـدی« بـر تعامـل و همـکاری هرچـه بیشـتر بخشـداری هـا و ادارات 
شهرسـتان بـا اداره ثبـت احـوال سربیشـه تاکیـد کـرد تـا ثبـت احـوال بتوانـد وقایـع 
چهارگانـه را بـه نحـو احسـن و بـه موقع ثبـت کنـد و در نتیجـه آمـار و ارقـام بـه روزتر و 

کامـل تـری در سربیشـه حاصـل شـود.

تکمیل عملیات به سازی اورژانس بیمارستان شهید آتشدست معطل ۱0 میلیارد اعتبار

نگاه غیر اورژانسی دولت به اورژانس نهبندان 

با خبرنگاران 

کرم گلوگاه در ۴۴۴0 
هکتار باغ  انار 

4هـزار و 440 هکتـار از باغ هـای زیرکاشـت انـار 
اسـتان به  آفت کرم گلـوگاه آلوده اسـت. مدیر حفظ 
نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی گفـت: در صورتی 
که مبـارزه با این آفت انجام نشـود 25 تـا 30 درصد 

به محصـول خسـارت وارد مـی کند.
مهندس»یوسـفی« بـا بیـان ایـن کـه همـه بـاغ هـای 
زیرکاشـت انـار اسـتان بـه ایـن آفـت آلـوده اسـت 
و خسـارت زیـادی بـه کشـاورزان وارد مـی شـود، 
افزود: میزان خسارت به شـرایط آب و هوایی سال، 
رقم انـار و انجـام مبـارزه به زراعـی بسـتگی دارد. به 
گفتـه او بـرای کنتـرل ایـن آفـت بایـد مجموعـه ای از 
روش هـای مبـارزه را بـه کار گرفـت کـه در اصطـالح 
بـه ایـن روش، مدیریـت تلفیقـی کنتـرل آفـت گفتـه 

می شـود.

۵00 واحد، سهمیه قاینات 
از مسکن محرومان شهری

سـهمیه قاینـات از مسـکن محرومـان شـهری 500 
واحـد اسـت. مهندس »شـیری« مدیـر بنیاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی قاینـات گفـت: ایـن واحدهـا در 
شـهر،  آریـن  بیـاض،  دشـت  خضـری  شـهرهای 
اسـفدن، نیمبلوک و روسـتاهای حاشیه شـهر قاین 

واگـذار مـی شـود. 

کارگاه غدیر شناسی
کارگاه غدیـر شناسـی در اداره هـا و سـازمان هـای 
دولتـی قاینات طی هفتـه والیت و امامـت به صورت 

مجـازی برگـزار می شـود.
 دبیـر سـتاد بزرگداشـت غدیـر قاینـات برگـزاری 
مسـابقه کتـاب غدیـر، راه انـدازی کاروان شـادی از 
حسـینیه امـام رضـا )ع( تـا پـارک شـادی و اجـرای 
برنامـه هـای متنـوع فرهنگـی و هنـری، برگـزاری 
مسـابقات حفظ خطبـه غدیر و دلنوشـته هـای غدیر 
توسـط قشـرهای مختلـف مـردم را از جملـه برنامـه 
هـای پیـش بینـی شـده در دهـه والیـت و امامـت در 
شهرسـتان اعالم کرد. حجـت االسـالم »زحمتکار« 
برگـزاری مسـابقات دوچرخـه سـواری، اجـرای 
مراسـم ازدواج جوانـان در جـوار امامـزاده زیـد و 
شـهدای گمنـام، ارائـه خدمـات پزشـکی و درمانـی 
رایـگان بیمـاران در مناطـق محـروم و دور افتـاده 
و تهیـه غـذای گـرم بـه صـورت بسـته بنـدی و توزیـع 
بیـن مددجویـان زیـر پوشـش کمیتـه امـداد امـام 
خمینـی)ره( و بهزیسـتی، اجرای سـرود در میادین 
شـهرها و... را از جمله برنامه های پیش بینی شـده 

بـرای اعیـاد قربـان تـا غدیـر برشـمرد.

توافق نامه اشتغال زایی 
زندانیان قاینات

توافـق نامـه ای بیـن اداره اوقـاف و امـور خیریـه و 
انجمـن حمایـت از زندانیـان قاینـات با هـدف ایجاد 
اشـتغال برای زندانیان آزاد شـده زندان و زندانیان 
در بنـد کارگـری منعقـد شـد. رئیـس اداره اوقـاف و 
امـور خیریـه قاینـات گفـت: دسـتگاه بلوکـه زنـی، با 
همـکاری انجمـن خریـداری خواهـد شـد و زمیـن 
مـورد نیـاز توسـط اداره اوقـاف تأمیـن مـی شـود. 
حجت االسـالم »رمضـان پـور« ادامـه داد: همچنین 
توافـق شـد 25 هکتـار از اراضـی اوقافـی در جـوار 
جاده قاین - مشـهد برای احداث گلخانه در اختیار 

انجمـن قـرار گیـرد.

 چند خط خبر

*»بخشی« فرماندار درمیان از روستاهای مجتمع 
آب رسانی فخرود بازدید کرد. اصالح و بازسازی 
شبکه توزیع روستای نوزاد به طول هزار و 100 
متر، اصالح و بازسازی 40 انشعاب و احداث دو 
باب حوضچه شیرآالت از اقدامات آب رسانی در 

این نقطه است.
*پدر شهید مهدی احمدی در جوار مزار فرزندش 
در شهر عشق آباد آرام گرفت. کربالیی محمد قلی 
 83 سن  در  احمدی  مهدی  شهید  پدر  احمدی 
سالگی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت. 
فدا حسین محمدی، پدر شهید صفر محمدی هم 
در روستای علی هدیه شهرستان سربیشه دعوت 

حق را لبیک گفت.
بندی  رتبه  گفت:  نهبندان  فرماندار  *»بیکی« 
نانوایی ها به گونه ای باشد که بر اساس کیفیت نان 

و رضایت مشتریان به آن واحد آرد اختصاص یابد.
*خیران بخش سده قاینات 51 رأس گوسفند به 
مناسبت عید سعید قربان اهدا کردند. این تعداد 
دام زنده توسط خیران نیکوکار برای ادای نذر 
و قربانی به مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام 

خمینی )ره( بخش سده تحویل شد.
*سرهنگ »فوالدی« فرمانده انتظامی شهرستان 
بیرجند از کشف یک کیلو و 980 گرم شیشه بر 
اثر واژگونی موتورسیکلت در محور بیرجند قاین 

و مصدومیت راکب و ترک نشین موتور خبر داد.
سرهنگ »کارگر« فرمانده انتظامی سربیشه گفت: 
ماموران با انجام کار های اطالعاتی و تحقیقات 
به شناسایی محل مخفی کردن  گسترده موفق 
اسکناس های جعلی در سربیشه شدند و پس از 
هماهنگی با مقام قضایی، از این محل 133 قطعه 
ایران چک 500 هزار ریالی به ارزش 66 میلیون و 

500 هزار ریال کشف کردند.

 100 واحد مسکن شهری
سهم ماژان 

100 واحد مسکونی، سهم شهر تازه تاسیس ماژان از مسکن محرومان 
شهری است.

 »شفیعی« فرماندار خوسف در جلسه شورای مسکن این شهرستان اعالم 
کرد: با پیگیری های استاندار برای اجرایی شدن طرح هایی مانند مسکن 
محرومان، شهری، ایثارگران و اقدام ملی رونق به بخش مسکن استان 

بازگشته است. 

پژو؛ طعمه آتش
نشت بنزین، خودروی پژو آردی را در طبس طعمه حریق کرد. مسئول آتش نشانی 
شهرداری طبس با اشاره به وقوع این حادثه، آن را ششمین خودرویی اعالم کرد که در 
سه ماه گذشته در این شهرستان طعمه حریق شده است و گفت: بعد از وقوع حادثه، یک 
تیم عملیاتی با خودروی نیمه سنگین به محل حادثه اعزام شد و به اطفای آتش پرداخت. 
»افراسیابی« از مردم خواست هنگام آتش سوزی، بدون داشتن سیلندر آتش نشانی از باز 

کردن در کاپوت خودرو خودداری کنند.

ورود سی. تی. اسکن به طبس
دسـتگاه تخصصی سی. تی. اسکن 16 اسـالیس وارد طبس شـد تا در بیمارستان شهید 
مصطفی خمینـی این شهرسـتان مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. معـاون اسـتاندار و فرماندار 
ویژه طبـس با اشـاره بـه پیگیری و تـالش هـای اسـتاندار بـرای اختصـاص این دسـتگاه به 
شهرسـتان گفت: این دسـتگاه پیشـرفته با کیفیـت تصویربرداری بسـیار بـاال و منحصر به 

فرد تولیـد ژاپن اسـت.
»محمد جواد فالحـی« افزود: بـا توجه به شـرایط طبس و قرار گیری شهرسـتان در مسـیر 
ارتباطـی چنـد اسـتان و بـروز تصـادف هـا و حـوادث جـاده ای و از طرفـی شـیوع ویـروس 
کرونا، این دسـتگاه پیشـرفته می تواند به منظور تشـخیص بیماری کرونـا، تصویر برداری 
مصدومـان حـوادث ترافیکـی و اقدامـات پاراکلینیـک و دیگـر بیمـاری های داخلـی مورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. وی هزینـه خریـد ایـن دسـتگاه را 70 میلیـارد ریـال اعـالم کـرد. 
»فروزان «سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان طبس هـم اظهارکـرد: دسـتگاه تخصصی 
سـی تـی اسـکن در زمینـه تشـخیص بیمـاری کرونـا، تصویربـرداری مصدومـان حـوادث 
ترافیکـی و اقدامـات پاراکلینیـک و دیگـر بیمـاری هـای داخلـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی 

گیـرد.

آغاز برداشت گوجه فرنگی در خوسف
برداشت گوجه فرنگی در خوسف آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی خوسف با اشاره به این 
که برداشت گوجه فرنگی در خوسف از ابتدای مرداد آغاز شد و بر اساس شرایط آب و 
هوایی تا اواخر مهر یا نیمه آبان ادامه خواهد داشت، گفت: سال گذشته 22 هکتار از 
مزارع خوسف به کاشت گوجه فرنگی اختصاص یافت که از این سطح حدود 500 تن 
گوجه فرنگی برداشت شد. »رضوی« افزود: امسال حدود 25 هکتار از فضای باز خوسف 
و 3/2 هکتار از فضای گلخانه ای این شهرستان به کاشت گوجه فرنگی اختصاص یافت.

تیغ انتقاد نماینده بر عملکرد 
ضعیف برخی مسئوالن

عملکـرد ضعیـف برخـی مسـئوالن سـرمایه هـای اجتماعـی نظـام را بـه خطـر مـی 
انـدازد. نماینـده مـردم طبـس، فـردوس، سـرایان و بشـرویه در مجلـس شـورای 
اسـالمی، گفـت: وضعیـت جامعـه، بـازار و فشـار  اقتصـادی بـر مـردم بـه سـرمایه 
اجتماعی نظـام ضربـه می زنـد و اگر قـرار باشـد بی تفـاوت باشـیم، سـرانجام خوبی 
نخواهـد داشـت. حجـت االسـالم »نصیرایـی« افـزود: مسـئوالن موظـف هسـتند بـا 
عملکرد خـوب و با قـوت مضاعف، پیگیـر حقوق مردم و پاسـخ گـوی جامعه باشـند و 
مقامات قضایـی از جملـه دادسـتان ها اگر دیدنـد مدیـری کوتاهی می کنـد، باید به 

طـور جـدی بـا او برخـورد کننـد. 
وی توصیـه کـرد کـه مسـئوالن بـه میـان مـردم برونـد و صـدای آن هـا را بشـنوند و 
مشـکالت را رفع کنند زیرا در برخی موارد حضور یک مسـئول باعث حل چالش ها 
می شـود و ممکن اسـت در صورت بـی توجهی، آن مسـئله بـه موضوعی حـاد تبدیل 
شـود. بـه گفتـه عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسـالمی اگـر فرهنگ و 
مسـائل اعتقـادی و ایمانـی جامعـه کـم رنگ شـود، آسـیب جـدی ایـن کـم توجهی و 
بی توجهی برای همه خواهد بود. حجت االسـالم نصیرایی گفـت: در تاریخ انقالب 
ثابت شـده اسـت ؛ مـردم بـا همـه گرفتاری ها پـای آرمان هـای نظـام ایسـتاده اند که 

ایـن موضـوع  برآمـده از تدین، اخـالص و وفـاداری آن هـا به نظام اسـت.

دانش آموختگی 30 پرستار

هفتمیـن دوره جشـن دانـش آموختگـی رشـته پرسـتاری دانشـگاه آزاد 
اسـالمی در آسـتانه دهـه والیـت و امامـت و به منظـور رعایـت پروتـکل های 
بهداشـتی وحفـظ سـالمت دانـش آموختـگان و خانـواده هـای آنـان، در 

فضـای مجـازی برگـزار شـد.
 رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد قاینات گفـت: در ایـن دوره 30 دانش 
آموختـه رشـته پرسـتاری موفـق بـه دریافـت مـدرک کارشناسـی شـدند. 
دکتر »طاهری« افـزود: 210 نفـر از دانـش آموختگان این دانشـگاه موفق 
به دریافت مدرک کارشناسـی شـده اند. به گفته وی ،دانشـکده پرسـتاری 

این دانشـگاه 110 دانشـجو دارد.

287 کرونایی در قاینات

نوزدهمین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در قاینات برگزار و آمار مبتالیان به 
کرونا در این شهرستان 287 نفر اعالم شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان با تاکید بر استفاده از ماسک در معابر 
عمومی، از ابتالی 287 نفر به کرونا از ابتدای شیوع این بیماری تا پنج شنبه گذشته 
و بستری 20 نفر در بیمارستان قاین خبر داد و گفت: 20 نفر شامل 11 خانم و 9 آقا 

فوت کرده اند و حال یک نفر هم وخیم است.
دکتر »عارفی فر« با اشاره به این که به دنبال رعایت نکردن فاصله اجتماعی و کم 
رنگ شدن رعایت مسائل بهداشتی، پیک دوم بیماری با سرایت پذیری و تهاجم 
بیشتر شیوع یافته است، افزود: از زمان اجباری شدن استفاده از ماسک و اعمال 

برخی محدودیت ها، روند کنترل بیماری نیز بهتر شده است.
فرماندار قاینات هم با ارائه آمار کشوری کرونا، از بخشداران خواست با همکاری 
دهیاران از برگزاری مراسم عروسی و عزاداری در نقاط روستایی خارج از رعایت 
پروتکل های بهداشتی جلوگیری کنند و با متخلفان برخورد قضایی شود. »کریمی« 

همچنین خواستار تشدید نظارت ها توسط مسئوالن شد.

پلمب چاه غیر مجاز در قاین
به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی، یک حلقه چاه غیر مجاز در 

محدوده مطالعاتی قاین پلمب شد.
مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه گفت: این اقدام با هدف حفاظت از 
منابع آب و به منظور اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 

انجام شد.
 به گفته »محمد علی شهابی« این چاه غیرمجاز با حضور نمایندگان فنی 
امور منابع آب شهرستان های قاینات و زیرکوه و نیروی انتظامی، بر اساس 

ضوابط قضایی مسدود شد.

2 خبر از استاندار و یک گمانه
در حالی که در هفته گذشته خبر انتقال استاندار به 
خوزستان بسیار داغ شد و از سوی رسانه ها و اقشار 
مختلف استان واکنش داشت اما از سوی منابع رسمی 
خبری اعالم نشد و فقط دو خبر از استاندار منتشر شد 
که در تناقض با اخبار قبلی است. برخی از اخبار فضای 
مجازی، انتقال را مسلم دانسته بودند و حتی گفته بودند 
که معتمدیان شروطی را مطرح کرده است. »خسروی« 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف هم در تحریریه 
روزنامه خراسان جنوبی گفت ،  تا یک شنبه هفته جاری 
مسئله روشن می شود اما در این میان استاندار روز پنج 
شنبه با فرماندار نهبندان دیدار و دستورات جدیدی را 
صادر کرد. عالوه بر این »معتمدیان« پنج شنبه مهمان 
آیسکی ها نیز بود و به دیدار مردم این شهر رفت. او در این 
دیدار مردمی هم به مدیران محلی دستورات جدیدی 
برای پاسخ گویی به خواسته مردم صادر کرد. برخی از 
فعاالن رسانه ای از این دو دیدار برداشت کرده اند که 
استاندار می ماند اگرچه این دو دیدار منافاتی با انتقال 
ندارد و شاید برداشت شود که استاندار تا آخرین روز 
حضور می خواهد پیگیر برنامه هایش باشد. در این میان 
نماینده طبس، فردوس، سرایان و بشرویه هم که استاندار  
از حوزه انتخابیه اش) آیسک (  باز دید کرد به خبرنگار ما 
گفت که منتفی شدن تغییر استاندار به صورت رسمی 
اعالم نشده ولی شنیده ها حکایت از ابقای وی در استان 
دارد. باالخره معتمدیان صبح پنج شنبه با فرماندار 
نهبندان دیدار کرد و دستورات جدیدی داد و عصر پنج 
شنبه هم به دیدار مردم آیسک رفت و دستوراتی داد 
اما این که یک شنبه از جلسه هفتگی دولت چه خبری 
اعالم خواهد شد موضوعی است که باید منتظر آن ماند. 

خبرنگار ما با معتمدیان نیز تماس گرفت ولی تا لحظه 
ارسال گزارش موفق به مکالمه با وی نشد.

اجرای پروژه های نهبندان در موعد مقرر
به گزارش خبرنگار ما، »بیکی« فرماندار نهبندان در 
دیداری که با استاندار داشت گزارش مبسوطی از پروژه ها و 
طرح های در دست اجرا به »معتمدیان« ارائه داد و استاندار 
هم تاکید کرد که همه برنامه های تعریف شده باهدف 
محرومیت زدایی از این شهرستان با جدیت و بر اساس 
برنامه زمان بندی شده دنبال شود. به گفته معتمدیان 
بخش عمده ای از مشکالت با تدوین سند توسعه و همچنین 
اجرایی شدن تفاهم نامه منعقد شده با ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و بنیاد برکت رفع می شود. او ادامه داد: 
یکی از مواردی که باید در اولویت برنامه های فرمانداری 
قرار گیرد، موضوع پیگیری استفاده از ظرفیت ماده 56 به 

منظور آب رسانی به روستاهای شهرستان است.

خواسته های آیسک از استاندار 
به گزارش عرب نجات از آیسک، عصر پنج شنبه هم 
استاندار به این شهر رفت و ضمن گفت و گو با تعدادی از 
شهروندان و بررسی مشکالت پیش روی شهر و بخش، 
از روند اجرای پروژه های در حال احداث و همچنین 
روستای کوثر بازدید کرد.در ادامه جلسه ای به منظور 
برنامه ریزی برای رفع بخشی از مشکالت در بخشداری 
آیسک برگزار شد. بنابر این گزارش تعریض جاده آیسک 
- سه قلعه، رسیدگی به وضعیت ناحیه صنعتی، آنتن دهی 
نامناسب تلفن همراه در مناطق روستایی بخش، تکمیل 
سالن ورزشی بانوان، تخصیص زمین مسکن محرومان و 
حل مشکل نبود زمین در آیسک، حضور سرمایه گذار در 
بخش، تکمیل سالن آمفی تئاتر کتابخانه شهید انصاری 
و... از طرف مسئوالن محلی مطرح شد که »معتمدیان« 
ضمن تماس با مدیران استانی دستورات الزم را به منظور 

حل مشکالت صادر کرد.
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 اکبری: با توجه 

به توانمندی های 

موجود، خراسان 

جنوبی ظرفیت 

خوبی برای رشد 

ورزش روستاها 

دارد و حتی می 

تواند رقابت های 

ملی و بین المللی 

را در سطح عالی 

برگزار کند 

زهرا قربانی 

ریز به ریـز ظرفیت هـا و توانمندی های اسـتان در ورزش 
روسـتاها را مـی شناسـد و حتـی بـا بـازی هـای بومـی و 

محلـی هـر شهرسـتان آشناسـت.
از تعـداد روسـتاها و آبـادی هـای اسـتان و از جمعیـت آن 
هـا نیـز بـا خبـر اسـت و در صحبـت هایـش بـه 42 درصـد 
جمعیـت روسـتایی اسـتان اشـاره مـی کنـد امـا از این که 
تعـداد ورزشـکاران روسـتایی اسـتان بـه 500 نفـر نمـی 
رسـد گالیـه دارد. سرپرسـت فدراسـیون ورزش هـای 
روسـتایی و بازی های بومی و محلی هـر چند در صحبت 
هایـش دلیـل ایـن موضـوع را بالتکلیفـی هیئت در سـال 
گذشـته می دانـد امـا نگاهـش به آینـده ایـن رشـته بعد از 
انتخـاب رئیـس، نویـد روزهـای بهتـری بـرای ایـن رشـته 

ورزشـی را مـی دهـد.
»اکبـری« کـه چنـدی پیـش بـرای حضـور در مجمـع 
انتخـاب رئیـس هیئـت ورزش هـای روسـتایی و بـازی 
های بومـی و محلـی بـه بیرجند سـفر کـرده بـود در گفت 
و گویی به »خراسـان جنوبـی« گفت: با توجه بـه موقعیت 
جغرافیایـی، تعـداد شهرسـتان هـا و تعـداد روسـتاها و 
جمعیت، توقع از خراسـان جنوبی در تعداد ورزشـکاران 
سـازمان یافته ورزش روسـتایی و عشـایری بیشـتر اسـت 
امـا آن چـه مسـلم اسـت ایـن کـه مـدت هـا ایـن رشـته بـا 
سرپرسـت هدایـت شـده و بالتکلیفـی هیئـت و بـه دنبال 
آن شـیوع بیمـاری کرونـا و تعطیلـی فعالیـت هـا کاهـش 
جمعیـت ورزشـی ایـن رشـته را بـه دنبـال داشـته اسـت.

بـه گفتـه وی در مجمـوع وضعیـت ورزش در روسـتاهای 
اسـتان با توجه به اقلیـم، وضعیت آب و هوایـی و موقعیت 
خـوب اسـت و هـر سـال دو برنامـه شـاخص جشـنواره 
برداشـت عناب و مسابقات شتر سـواری را در سطح ملی 
برگزار مـی کنـد و در دیگررشـته ها هـم ظرفیـت و برنامه 

هـای خوبـی دارد.
او بـر این عقیده اسـت که بـا توجه به 

توانمنـدی های موجود، خراسـان 
بـرای  خوبـی  ظرفیـت  جنوبـی 

رشـد ورزش روسـتاها دارد و 
حتی می توانـد رقابت های 

ملـی و بیـن المللـی را در 
سـطح عالی برگزار کند .

در  امسـال  وی  گفتـه  بـه 
ورزش  خانـه   54 جنوبـی  خراسـان 

روستایی تجهیز شد که این نشـان دهنده اهمیتی است 
که به توسعه ورزش روسـتایی و بازی های بومی و محلی 
داده مـی شـود و بـا توجـه بـه تفاهـم نامه هایـی کـه وجود 
دارد ایـن حمایـت هـا در اسـتان تـداوم خواهـد داشـت.

یک مربی در روستا
او بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بایـد بـه سـمت پـرورش مربـی در 
روسـتاها برویـم ادامـه مـی دهـد: بایـد تعـداد مربیـان 
ورزش روسـتایی بـا برگـزاری دوره هـای آمـوزش ملـی 
ویـژه روسـتاییان افزایـش یابـد طـوری کـه در هـر روسـتا 

یـک مربـی داشـته باشـیم.
به گفتـه وی همچنیـن دوره هـای آموزشـی ویـژه معرفی 
رشـته هـا بـه صـورت رایـگان در مناطـق روسـتایی و 

عشـایری برگـزار خواهـد شـد.
او با اشـاره بـه همدلـی و هـم افزایی کـه در هیئت اسـتان 
وجـود دارد بـه مسـئوالن توصیـه کـرد بـا احیـای ورزش 
هـای بومـی و محلـی و شناسـایی و معرفـی ایـن رشـته ها 
در کنار دیگر رشته های ورزشـی به دنبال توسعه ورزش 
در روسـتاها باشـند و افزون بـر این باید با مسـتند سـازی 
رشـته های بومـی و محلـی این رشـته هـا را به نسـل های 

آینـده انتقـال دهند.

تعامل با نهادهای 
مختلف

وی بـه ایـن نکتـه هـم اشـاره کـرد کـه هیئـت بایـد بـا 
نهادهایـی نظیـر سـتاد مبـارزه با مـواد مخـدر، آمـوزش و 
پـرورش، بسـیج، هیئـت هـای ورزشـی و دیگردسـتگاه 
هـا کـه مـی تواننـد در ایـن بـاره نقشـی ایفـا کننـد تعامـل 
بیشـتری داشـته باشـد چـرا کـه بـه تنهایی نمـی توانـد به 

سـمت توسـعه ورزش در روسـتاها پیـش بـرود. 
بـه گفتـه وی در شـرایط فعلـی بـا توجـه بـه ورود فنـاوری 
بـه روسـتاها و کـم تحرکـی روسـتاییان بایـد بـا برگـزاری 
بیشـتر جشـنواره بازی های بومـی و محلی ، روسـتاییان 

را وادار بـه انجـام فعالیـت هـای بدنـی و تحـرک کنیـم.
وی با اشـاره به گسـتردگی رشـته های ورزش روسـتایی 
ادامه می دهد: یک سـری از رشـته هـا قابلیـت برگزاری 
رقابت بیـن المللـی را دارد که بعـد از کرونـا برنامه ریزی 
الزم را انجـام دادیـم که بتوانیـم میزبان رقابـت های بین 
المللی در یکی از اسـتان هـا باشـیم.او با اشـاره به وجود 
چهار هـزار خانـه ورزش روسـتایی در کشـور مـی افزاید: 
باتوجـه بـه هزینـه هایـی کـه انجـام مـی شـود بـر اسـاس 
برنامه ریزی های انجام شـده خانه های ورزش روستاها 
مجهـز بـه جـی پـی اس مـی شـود تـا بتوانیـم نظـارت 

بیشـتری بـر عملکـرد آن ها داشـته باشـیم. 

سـید حسـین حسـینی- آنان کـه اندک آشـنایی بـا ورزش 
شهرستان فردوس دارند خیلی خوب او را می شناسند. 
فردی که چندین دهه مرد اول ورزش و تشکیالت ورزش 
این شهرستان بوده و نقش بی بدیلی در رشد رشته های 
ورزشـی و زیرسـاخت هـای الزم ایـن شهرسـتان داشـته 
اسـت.او از جنس همان هایی اسـت که سـاعت کار نمی 
شناسند، عاشق کارشان هستند، هر کاری از دستشان 
بـر مـی آیـد بـرای پیشـرفت انجـام مـی دهنـد. بـا ایـن که 
از همـه زندگـی شـان مایـه مـی گذارنـد، از هیـچ کسـی 
طلبکار نیستند، حتی در خواست یک مصاحبه ساده را 
هم به سـادگی قبول نمی کنند چـون هیچ گاه بـرای نام 
و آوازه کار نکـرده اند. همـان هایی که اگر دسـت کم یک 
نفر از آن ها در راس تشـکیالتی باشـد، راه پیشـرفت را به 
هر قیمتی همـوار می کنـد.او افزون بر مربـی، یک رفیق 
یا پـدر بـرای ورزشـکاران فردوسـی بـوده و همه ایـن ها او 
را بـه یکـی از محبـوب تریـن هـای شـهروندان فردوسـی 
تبدیل کرده اسـت.»ذبیح ا... زراعتی« متولد بهمن 16 
شهرسـتان فردوس اسـت کـه البتـه از همـان ابتدا بـا نام 
»زمـان« هـم شـناخته می شـد. فرصتـی دسـت داد تـا در 
گفت وگو بـا این پیـش کسـوت، برگ هـای تاریـخ ورزش 
فـردوس را ورق بزنیـم. صحبتـی کـه به علـت محدودیت 
هـای کرونایـی بـه صـورت تلفنـی و بـا کمـک فرزنـد ایـن 
پیش کسـوت »عبـاس زراعتـی« که خود سـابقه ریاسـت 
ورزش و جوانان فردوس و معاونت اداره کل اسـتان را در 

کارنامـه دارد، انجام شـد.

حضور در تیم های مشهدی
وی دربـاره چگونگی شـروع فعالیت هـای ورزشـی خود 
می گوید: در دهه 20 شمسی و زمان تحصیل در کالس 
سوم دبستان زیر نظر »موسی غیاثی« که هم دبیر ورزش 
بود و هم کارهـای ورزش شهرسـتان را مدیریت می کرد 
تمریـن هـای خـود را در فوتبـال آغـاز کـردم و بـا تشـویق 
هایـش عالقـه ام بـه ورزش بیشـتر شـد و از 16 سـالگی) 
سـال 32( به عضویت تیم شهرسـتان در آمـدم و بارها در 
مسـابقات قهرمانی اسـتان شـرکت کردم.وی ادامه می 
دهد: درآن زمان مسـابقات در حد رقابت آموزشگاهی و 
قهرمانی اسـتان بود و پس از ورود به دبیرستان، شهریور 
36 در آزمون ورود به دانشسرای مقدماتی تربیت بدنی 
شرکت کردم و پس از کسـب قبولی در آزمون نظری، در 
امتحان عملی در چهار رشته فوتبال، والیبال، بسکتبال 
و دو و میدانـی اول شـدم و بـرای ادامـه تحصیل در رشـته 
تربیـت بدنی بـه مشـهد رفتـم و در ایـن دوران ) سـال 36 
تـا 38( فعالیـت در رشـته تخصصـی ام فوتبـال افزایـش 
یافت تا این کـه مورد توجـه مربیان تیـم های فوتبـال تاج 
و شـاهین مشـهد قرار گرفتم.وی خاطر نشـان می کند: 
با عضویت در تیم تاج مشـهد در پسـت دفـاع آخر فعالیت 
خود را ادامه دادم و کارم مورد قبول مربیان و تماشاگران 
قرار گرفـت به طـوری که در شـهر مشـهد شـناخته شـده 
بودم.طی سـه سـال حضـور در تیم تاج مشـهد بـا هدایت 
»عطـاءا... مهاجرانـی« در کنـار همبـازی هایـم »رضایی 
پناه«، »کابلی«، »جالل رسولی« ، »نهاوندی« و »حشمت 

ا... مهاجرانی« )که خود بعدها به سرمربیگری تیم ملی 
فوتبـال رسـید( و کاظـم میالنیـان بـه فعالیـت در رشـته 

فوتبـال پرداختم.

فعالیت در رشته های مختلف
این پیش کسـوت درباره  فعالیت در رشـته های مختلف 
ورزشـی مـی گویـد: بـه یـاد دارم روانشـاد »غـالم حیـدر 
بهادرزاده« که در سـال های 15 و 16 مسئولیت ورزش 
شهرستان بیرجند را بر عهده داشـت و بعدها جزو موفق 
تریـن فوتبالیسـت هـای مشـهد قـرار گرفـت و حتـی بـه 
عضویت تیـم ملی هـم در آمد، گفـت که اگر مـی خواهید 
مربـی ورزش باشـید بایـد در همـه رشـته هـای ورزشـی 
سرآمد ورزشکاران باشید و بعد از آن و با این هدف جدید 
فشـارکارهای عملـی در دانشسـرا زیـاد شـد و در ایـن راه 
تحت تعلیم مربیان ارزشمندی چون »غالم حیدر بهادر 
زاده«، »محمـد تقـی جعفریـان«، »منوچهـر بهـادر زاده«، 

»محمد حذیفـی« و »حسـین بمبئی چـی« قـرار گرفتم.
»زراعتـی« دربـاره چگونگـی ورود خـود بـه تشـکیالت 
تربیت بدنـی اظهار مـی کند که بعـد از پایـان تحصیالت 
در مشهد به فردوس برگشتم و مربیگری ورزش را در رده 
های مختلف تحصیلی آغاز کردم و البته به طور همزمان 
در کالس های مربیگری هم که زیر نظر استادان بزرگی 
ماننـد »داوود نصیری« برگزار می شـد، حضـور یافتم که 
حاصل ایـن تالش ها کسـب موفقیـت های ورزشـکاران 
فـردوس در رشـته هـای مختلـف در خراسـان بـود.وی 
ادامـه مـی دهـد: سـال 45 بـه عنـوان مدیـر فنـی تربیـت 
بدنی آموزشـگاه های فـردوس منصوب شـدم و طی این 
مدت، شهرسـتان به عنـوان قطـب ورزش در رشـته های 
ورزشـی فوتبال، هندبال و دو و میدانی مطرح بود. سال 
50 بـه رغـم میـل باطنی بـه سـازمان تربیـت بدنـی وقت 
و تفریحات سـالم منتقـل و به عنـوان اولیـن رئیـس اداره 
تربیـت بدنـی مشـغول بـه کار شـدم و تـا سـال 59 در این 

سـمت به خدمت مشـغول بـودم.

ساخت و سازهای جهادی
»زراعتـی« در اشـاره بـه سـوالی دربـاره نقـش خـود در 
سـاخت و سـاز هـای ورزشـی هـم مـی گویـد: زمانـی کـه 
بـه عنـوان مربـی در آموزشـگاه هـا فعالیت مـی کـردم در 
دهـه 30 یک زمیـن فوتبـال خاکی و یـک زمیـن والیبال 
و بسـکتبال و یک سـالن تئاتر کوچک در دبستان نجفی 
بـرای تمریـن کشـتی وجـود داشـت و از طرفـی در زلزلـه 
سـال 4۷ تاسیسـات ورزشـی بـه کلـی تخریـب شـده 
بـود. رایزنـی هـای مختلفـی را بـا همـکاری و همیـاری 

مسـئوالن وقت آغاز کـردم و در مدت خدمت توانسـتم به 
آرزوی دیرینه خود و جامعه ورزشـی جامه عمل بپوشانم 
کـه از جملـه آن هـا مـی تـوان بـه احـداث اولیـن مجموعه 
ورزشـی در زمینـی بـه مسـاحت 55 هـزار مترمربـع بـا 
چمـن اسـتاندارد و سـکوی تماشـاچی با ظرفیـت حدود 
10 هـزار نفـر، پیسـت ویـژه دو و میدانـی و...، احـداث 
اولیـن سـالن ورزشـی چنـد منظـوره بـا گنجایـش حدود 
۷00 تماشـاچی، احـداث زمیـن هـای ورزشـی روبـاز 
هندبال، بسکتبال، والیبال در داخل مجموعه، احداث 
اولین استخر روباز، احداث دومین زمین چمن فردوس 
و احـداث زمیـن هـای ورزشـی در شـهرهای اسـالمیه، 
سـرایان و بشـرویه اشـاره کرد.ایـن پیـش کسـوت درباره 
علت موفقیت های ورزشی شهرسـتان فردوس با وجود 
محدودیت ها می گوید: اقداماتی مانند ترویج ورزش در 
محالت با استفاده از همان جوان هایی که در مدارس با 
ورزش مانوس بودند، همت و غیرت ورزشکاران، فضای 
صمیمی بین متولیـان ورزش و ورزشـکاران، میزبانی از 
رقابت هـای مهـم ورزشـی از یـک سـو و ایـن که بـه عنوان 
متولیان ورزش سـاعت کار برایمـان معنایی نداشـت، از 

سـوی دیگـر از عوامـل ایـن موفقیت هـا بود.

حضور در بازی های آسیایی
وی ادامـه مـی دهـد: سـال 52 در فـردوس میزبـان 
مسـابقات قهرمانی جوانان اسـتان بودیم کـه با ظرفیت 
هـزار نفـر بـه مـدت 15 روز برگـزار شـد. بعـد بـا توجـه بـه 
نظـر مسـاعد مسـئوالن در خصـوص ایـن میزبانـی، بـه 
عنـوان کارشـناس از اسـتان خراسـان در ایـن رقابـت 
هـا حاضرشـدم. وی خاطـر نشـان مـی کند: مسـئوالن 
ادارات وقت به ویژه روانشـاد جعفریان مدیر کل تربیت 
بدنـی خراسـان، اصنـاف، همشـهریان و همـکاران در 
اداره تربیـت بدنـی شهرسـتان فـردوس و بخـش هـای 
تابعه آقایـان »شمشـیری«، » دارابی« و مربیان ورزشـی 
آن سـال ها »حسـین قانع«، »مرحوم محمـد حامدی«، 
سـید »علی اکبـر ذاکـر«، »غالمرضـا حریری«، »شـهید 
علیرضا درخشان« و مرحوم »ولی ا... میر بلوک« و سید 
»مرتضی اشـفاقی« از جملـه این افـراد بودند.»زراعتی 
« در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره علـت محبوبیـت خـود 
در فـردوس هـم مـی گویـد: هـر کجـا کاری بـرای رشـد 
اهـداف بلنـد انسـانی و رضـای حـق باشـد، مـورد توجه 
قرار می گیـرد و هر آن چـه را بر دوش کشـیده ایم بدون 
این کـه دیگـران ببینند، همـه و همـه فقط یادگار سـال 
ها تعامل و همکاری افرادی اسـت کـه در کنارما بودند 

و مردمـی کـه صادقانـه باورمـان داشـتند.

گذشته ورزش تون در هم قدم 
شدن با مدیر و پیشکسوت فردوسی

دود از کنده

 روی خط ورزش

2020 سرنوشت دختر تکواندو کار استان

حضـور  مجـوز  اسـتان  تکوانـدوکار 
قهرمانـی  مجـازی  مسـابقات  در 
را  جهـان  مـدارس   2020 پومسـه 
کسـب کـرد. بـه گـزارش »خراسـان 
تکوانـدوی  هیئـت  رئیـس  جنوبـی« 
اسـتان گفـت: فاطمـه شـمس آبادی 
در رده سـنی نوجوانـان ایـن ماراتـن 
بین المللـی دانش آمـوزی، همـاورد 
بـه  می شـود.  جهـان  بهترین هـای 
گفتـه »محمـودی« مسـابقات مجازی 
مـدارس   2020 پومسـه  قهرمانـی 
جهـان در دو گـروه دختـران و پسـران 
از 23 تا 25 مـرداد به  میزبانی کشـور 
نپال برگزار می شـود. به گفته وی این 
ورزشـکار در بیسـت و چهارمیـن دوره 
مسـابقات قهرمانـی نوجوانـان دختـر 
در  کره جنوبـی  سـفیر  جـام  کشـور 
بابلسـر بـا گردن آویـز نقـره بـر سـکوی 

دوم رقابت هـا ایسـتاد.

مستند سازی زندگی 
شهدای ورزشکار 

همزمان با گـردآوری دایـرة المعارف اسـتانی دفاع 
مقـدس، زندگـی نامـه و وصیـت نامـه 64 شـهید 
ورزشـکار خراسـان جنوبـی تدویـن، جمـع آوری و 
چـاپ مـی شـود. مدیـرکل ورزش و جوانـان گفـت: 
همـه بایـد کمـک کنیـم تـا ایـن اقـدام ارزشـمند بـه 

بهتریـن شـکل ممکـن انجـام شـود.

هیجان بخشی به شهروندان 

آموزشی  ویدئوهای  ورزشی،  های  چالش 
جامعه  سالمت  ارتقای  هدف  با  سمینارها  و 
برگزار می شود. به گزارش خبرنگار ما، »چراغ 
بیرجندی« رئیس هیئت همگانی استان با بیان 
این مطلب گفت: در این روزها که به دلیل کرونا 
ورزش قهرمانی متوقف است هیئت همگانی با 
برگزاری این برنامه ها به دنبال ایجاد هیجان در 
بین شهروندان است. به گفته وی اولین جلسه 
هماهنگی هیئت ورزش های همگانی استان در 
خصوص پویش سراسری آماده باش فدراسیون 
سالمت  ارتقای  هدف  با  همگانی  های  ورزش 
جامعه، امروز با حضور مسئول کمیته های استانی 

برگزار می شود.

دره پیمایی کوهنوردان
آقایـان توسـط باشـگاه  دوره دره پیمایـی ویـژه 
کوهنـوردی کوهیـدر بیرجنـد بـا همـکاری هیئـت 
کوهنـوردی و صعودهـای ورزشـی بیرجنـد برگزار 
شـد. بـه گـزارش »خراسـان جنوبـی« ایـن دوره 
بـه مدرسـی اسـتاد سـلیمیان و اسـتاد یوسـفی از 
مدرسـان فدراسـیون کوهنوردی کشـور در سایت 
تمرینـی بنـددره بـا شـرکت هشـت عالقـه منـد بـه 

رشـته دره نـوردی تشـکیل شـد.

قضاوت در لیگ برتر

داور جوان اسـتان روز گذشـته در لیگ برتر فوتبال پرچم زد. به گزارش »خراسان 
جنوبی« فرهـاد فرهادپور داور جـوان اسـتان در لیگ برتـر فوتبال ایران بـه عنوان 
کمـک داور دوم دیـدار تیم هـای ذوب آهـن اصفهـان و نفت مسـجد سـلیمان ، این 
مسـابقه را به قضـاوت پرداخت. بر اسـاس ایـن گزارش این دیدار شـب گذشـته در 

ورزشـگاه فوالدشـهر اصفهان برگزار شـد.

مقابله با کرونا در پایگاه قهرمانی
پایـگاه قهرمانـی ورزش اسـتان بـه وسـایل مقابلـه بـا کرونـا تجهیـز مـی شـود. بـه 
گـزارش خبرنـگار مـا، »عزیـزی« مدیـر کل ورزش و جوانـان گفـت: بـا توجـه بـه 
رفت  و آمـد زیـاد در خصـوص  تهیه دسـتگاه تب سـنج و اکسـیژن سـنج خـون برای 
مجموعـه پایـگاه قهرمانی ورزش خاتـم االنبیـاء )ص( که نیـاز مهم و اساسـی برای 
تسـت کرونای ورزشـکاران این مجموعه بزرگ اسـت، هماهنگی های الزم انجام 

خواهـد شـد تـا شـاهد خطـر بـرای سـالمتی ورزشـکاران نباشـیم.

صعود کوهنوردان قاین به شاسکوه
کوهنوردان باشـگاه اتحاد قایـن به قله شاسـکوه صعـود کردند. به گـزارش روابط 
عمومـی اداره ورزش و جوانـان قاینـات، 23 کوهنـورد باشـگاه اتحـاد قایـن بـه 

سرپرسـتی مهـدی اصغـری بـه قلـه شاسـکوه قایـن صعـود کردنـد.

برداشت مدیر کشوری از فعالیت 500 نفری 
ورزشکاران روستایی

بازی محلی بدون 
گرد و خاک 
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