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 جوان ترین فرماندار حدود 14 ماه است که سکان عسلویه معدنی 
خراسان جنوبی را عهده دار شده است. دعوت »خراسان جنوبی« را می 

پذیرد و مهمان روزنامه می شود تا گام هایی که...



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

ابتکار جدید برای اصالح حمام ها
روزنامـه خراسـان در شـماره 2963 بـه تاریـخ هفتـم مهـر 1338در 
مطلبـی در صفحـه 6 آورده اسـت: بنـا بـه دسـتور شـهرداری بیرجنـد 
در بعضـی از حمـام هـا دفاتـری قـرار داده انـد کـه مشـتریان رضایـت یـا 
عـدم رضایـت خـود را در مـورد حمـام و صاحبـان حمـام هـا یـا کارگـران 
و انتقـادات خـود را از لحـاظ بهداشـت و ... بنویسـند تـا شـهرداری یـا 
حمامـداران در رفـع نواقـص بکوشـند ایـن عمـل بـاال در عیـن حـال 

ابتـکاری اسـت کـه قابـل تقدیـر اسـت

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

توزیع کننده عمده 
بازار لبنیات: تا 
چندی پیش هر 
کیلو شیر از سه 

هزار و 200 تا 
سه هزار و 800 
تومان به فروش 

می رفت اما حاال به 
چهار هزار تومان 

رسیده است

مدیر عامل اتحادیه دامداران: اگر شیر از دامدار با قیمت دو هزار و600 
تومان خریده می شود یا شیرکیفیت پایین تری دارد  یا کارخانه آن را بسیار کم 

خریداری می کند در صورتی که قیمت پایه شیر خام سه هزار و 100تومان است 
و به دست مشتری با همان چهار هزار تومان می رسد

تو شیر   شیر 
لبنیات  بازار 

با طعم گرانی 
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آنتن دهی تلفن همراه در روستای دوحصاران  ●
سرایان ضعیف است و اهالی برای کوچک ترین 

ارتباطی با مشکل مواجه می شوند.
ستاد  ● و  بهداشت  حوزه  مسئوالن  سو  یک  از 

مقابله با کرونا بر پرهیز از هر گونه تجمع اصرار 
می کنند اما از سوی دیگر شرکت نفت بر توزیع  
سیلندر گاز مایع به صورت الکترونیکی اصرار 
دارد. این موضوع باعث شده است تا در مراکز 
عرضه این سوخت، صف هایی تشکیل شود در 
حالی که خیلی ها نیز ضوابط بهداشتی مورد نیاز 

این روزها را رعایت نمی کنند.
اهالی روستای بهمن آباد زیرکوه در روزهای  ●

شیوع کرونا از بی آبی رنج می برند. مسئوالن 
آبفای شهرستان فکری به حال مردم بکنند.

بررسی  ● به  نسبت  نهبندان  ترافیک  شورای 
کارشناسی و میدانی تقاطع شهید رجایی 5 و 
بولوار امام خمینی )ره( اقدام کند تا با ایجاد 
سرعت گیر مناسب زمینه پیشگیری و جلوگیری 

از حوادث ناگوار در این مکان فراهم شود.
 از طرف بنیاد مسکن پیامی دریافت کردم مبنی  ●

بر این که تا 15 مرداد فرصت دارید مدارک الزم 
برای برخورداری از سهمیه مسکن را تحویل دهید 
و پس از سه روز دوندگی توانستم پرونده خود را 
تکمیل کنم اما وقتی به بنیاد مسکن مراجعه کردم 
گفتند سهمیه نهبندان تکمیل شده است و دیگر 

جواب گو نبودند.
مسئوالن چرا بر قیمت ماسک در داروخانه ها  ●

نظارت ندارند. چند روز پیش سه عدد ماسک را 
به قیمت 12 هزار تومان خریدم. خانواده ای پنج 
نفره دارم که اگر بخواهم با این قیمت ها ماسک 
بخرم باید از دیگر هزینه های زندگی بزنم. در 
اخبار آمده بود که قیمت ماسک بین هزار و 400 
تا دو هزار تومان است اما برخی ها در غفلت 

مسئوالن از فرصت سوء استفاده می کنند.
کرونا هر آن چه را برای زیستن است از انسان  ●

می گیرد. اشتها و میل به غذا از بین می رود، 
تنفس سخت می شود و حتی فرصت خواب چند 
ثانیه ای را هم می گیرد. من با ابتال به کرونا کارم 
به بیمارستان کشید و سه شب نتوانستم بخوابم و 
از آن جایی که  ریه هایم درگیر ویروس بود وقتی 
به حالت خواب فرو می رفتم ریه ام توان بازدم 
نداشت و از شدت خفگی در لحظه فرو رفتن به 
خواب، بلند می شدم. این ماجرا برای من و دیگر 
بیماران کرونایی فاجعه بود که با تالش نیروهای 
درمانی بهبود یافتم. این را گفتم برای آن هایی 
که این روزها در جای جای استان بی توجه به 
شرایط شیوع کرونا، نه تنها به سالمت خود بلکه 

به سالمت اطرافیان توجه ندارند.
مسئوالن استان همزمان با پیگیری تاسیس  ●

یک مرکز درمانی دیگر در بیرجند)شمال شهر( 
و برخی دیگر از شهرستان ها از جمله قاین، نیم 
نگاهی هم به توسعه تنها بیمارستان نهبندان 
محروم داشته باشند. این منطقه به مانند دیگر 
نقاط استان هم جاده ای حادثه خیز دارد و با 
مرکز استان هم فاصله زیادی دارد. این موارد 
لزوم توجه به حوزه بهداشت و درمان شهرستان 
را دوچندان می کند. از سوی دیگر اورژانس 
بیمارستان این شهر هم چند سال است ناتمام 
باقی مانده و اعتبارات قطره چکانی کمکی به 

تکمیل آن نکرده است.
در حالی که هنوز وضعیت بازگشایی مدارس  ●

مشخص نیست اما برخی مدیران به تغییر لباس 
فرم دانش آموزان اقدام کرده اند در حالی که 
خیلی ها لباس سال قبل را به دلیل استفاده کم، نو 
نگه داشته اند. در شرایط اقتصادی فعلی و شیوع 
کرونا کاش مسئوالن آموزش و پرورش استان به 
مدیران تاکید کنند که برای سال تحصیلی جدید 

برای لباس فرم دانش آموزان سختگیری نکنند.

نام گذاری 390 نوزاد به القاب 
امیرالمومنین)ع(

امسال 387 نوزاد متولد شده در استان به القاب امیرالمومنین )ع( نام 
گذاری شدند. مدیر کل ثبت احوال استان گفت: در مدت یاد شده از این 
اسامی بیشترین فراوانی متعلق به نام های محمدعلی، امیرعلی و علی بود. به 
گفته »مهرآور« در چهار ماهه نخست امسال نام های ابوالفضل، امیرحسین، 
امیرعلی، علی و محمد دارای بیشترین فراوانی نام در گروه پسران بوده است. 
همچنین در سال گذشته حدود 900 نفر از این نام ها استفاده کرده اند که به 
ترتیب بیشترین فراوانی را نام های امیرعلی، علی، علیرضا و علی اصغر به خود 

اختصاص داده اند.

 98 رصد زکات
در بخش محرومان هزینه شد

از ابتدای امسال دو میلیارد و654 میلیون تومان زکات در استان جمع آوری و 
98 درصد آن در بخش محرومان هزینه شد. معاون توسعه مشارکت های مردمی 
اداره کل کمیته امداد گفت: هم اکنون 621 عامل افتخاری و244 مبلغ جمع 
آوری زکات در استان فعالیت می کنند. به گفته »رفیعی« زکات های جمع آوری 
شده امسال در چهار طرح عمرانی عام المنفعه در روستاها هزینه و همچنین 
هزینه چهار سری جهیزیه، هشت مورد امور تحصیلی و 15 هزار و 94 مورد 
معیشت نیازمندان از محل پرداخت زکات تأمین شد. او از هزینه درمان هزار و 

515 بیمار نیازمند با پرداخت زکات نیز خبر داد.

تجمع خانوادگی، کانون انتقال کرونا
شیوع کرونا طی چند روز گذشته در استان روند نزولی داشته است اما با این 
حال تجمع های خانوادگی از علل مهم ابتال به این ویروس در خراسان جنوبی 
محسوب می شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به این که حال 
عمومی پنج نفر از بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه  وخیم 
است، گفت: هم اکنون 136 بیمار با عالیم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان 
های استان بستری هستند که از این تعداد 62  نفر را مبتالیان قطعی کرونا 
تشکیل می دهند و 17 نفر از مبتالیان در بخش مراقبت های ویژه بستری 

شده اند.
به گفته دکتر»دهقانی« با ثبت دو مورد جدید فوت، تعداد قربانیان کرونا در 

خراسان جنوبی به 108 نفر افزایش یافت.
او 58 درصد علت انتقال بیماری کرونا در استان را تجمعات خانوادگی دانست 
و افزود: 14.7 درصد انتقال مربوط به سابقه مسافرت و 14.9 درصد مربوط 

به انتقال شغلی است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک در پیشگیری از انتقال بیماری، گفت: 
استفاده از ماسک در کارکنان 77 درصد، مراجعان به صنوف 83 درصد، 

کارکنان ادارات 85 درصد و مراجعان به ادارات 94 درصد است.

توفان بادهای 120 روزه 
اکبری - چند روزی است سرعت وزش بادهای 120 روزه در خراسان جنوبی 
و تعداد روزهای غبار گرفته آسمان استان رو به فزونی است. آن طور که گفته ها 
حکایت دارد تا پایان هفته هم این وضعیت تداوم دارد و هواشناسی برای این 
وضعیت هشدار داد. به گزارش کارشناس هواشناسی استان وزش بادهای 
120 روزه که در روزهای گرم سال مهمان ناخوانده جو استان است و به سبب 
تغییرات اقلیمی، دوره آن به شش ماه می رسد، طی روزهای گذشته با شدت 
بیشتری جو استان را تحت تاثیر گذاشت و تا پایان هفته روند وزش باد همراه با 
گرد و خاک ادامه دارد. به گفته »نخعی« بر اساس الگوی نقشه های پیش یابی 
هواشناسی روند افزایش دما نیز ادامه دارد و هوا گرم تر می شود. وی افزود: از 
امروز تا پایان هفته به تناوب با افزایش اختالف فشاری در منطقه شرق کشور به 
ویژه نوار مرز شرقی و نواحی جنوبی استان وزش باد شدید سبب خیزش گرد و 
خاک و آسمانی غبار آلود خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به پیش بینی فصلی 
هواشناسی، گفت: به لحاظ شرایط دمایی در شهریور، مهر و آبان میانگین دما 
در مناطق غربی و جنوبی استان یک تا دو درجه و دیگر مناطق استان 0.5 تا یک 

درجه نسبت به شرایط نرمال)میانگین بلند مدت( افزایش دارد. 

نماینده ولی فقیه:

تبلیغ به سخنرانی خالصه نمی شود
تبلیغ فقط به سخنرانی خالصه نمی شود بلکه در قیافه، 
سکوت، فریاد و بیش از همه در عمل انسان خود را نشان 
می دهد.نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در 
دیدار با رئیس و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی، گفت: مبلغ باید در سطحی باشد که نسبت 
به همه مسائل از جمله شناخت، ماهیت و جریان حق، 

اهلیت داشته و دارای قدرت تشخیص باشد.به گفته 
حجت االسالم والمسلمین »عبادی« مبلغ باید در 
سطحی باشد که هرگاه وارد موضوعی می شود بتواند 
حق و باطل را به صورت کارشناسی از یکدیگر جدا کند، 
زیرا فردی که مبانی حق را از باطل تشخیص نمی دهد، 
نمی تواند برای حق تبلیغ کند. وی افزود: تبلیغ باید 

با تشخیص جریانات صورت گیرد نه افراد،بنابراین 
جریانی که فاسد است باید دانست آن جریان دردی 
را دوا نمی کند. به عقیده وی در مدت طوالنی که از 
آغاز انقالب می گذرد، شورای تبلیغات اسالمی موذن 
جامعه انقالبی ما بوده و هست و امیدواریم در آینده 

موذن انقالب در سطح بین الملل باشد.

پرداخت 91 درصدی مطالبات گندمکاران
انصاری-از ابتدای فصل خرید 18 هزار و221 تن گندم از کشاورزان به 
صورت تضمینی خریداری و بیش از 410 میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران 
پرداخت شده است. مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با بیان این 
مطلب به خبرنگار ما گفت: از ابتدای فصل خرید گندم 18هزار و 221تن گندم 
از کشاورزان به صورت تضمینی و به ارزش 456 میلیارد و753 میلیون ریال 
خریداری شده است. به گفته مهندس» اسداللهی « حجم گندم خریداری شده 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد افزایش دارد و 91 درصد از مطالبات 
گندمکاران معادل 410 میلیارد ریال توسط بانک های عامل پرداخت شده و 

37 میلیارد و837 میلیون ریال باقی مانده است.

انصاری

این روزها بازار گرانی حسابی گرم است و این را روی 
قیمت های درج شده کاالهای متعدد و در مقایسه 
با قیمت های چند وقت پیش آن می توان به وضوح 
دید. در گذر از بازار گرانی، افزایش قیمت ها دوباره 
و در مدتی کوتاه از صدور  مجوز افزایش قیمت توسط 
مسئوالن کشوری، روی لبنیات حک شده است در 
حالی که این قیمت ها را مصرف کننده و تولید کننده 
نمی پسندند چرا که به هر میزان که قیمت ها افزایش 
یابد به همان میزان سهم مردم از خرید لبنیات کمتر 

می شود.
این روزها لبنیات در بازار دستخوش تغییر و تحوالتی 
شده است که این امر کوچک شدن سهم محصوالت 

لبنی در سبد خانوار را در پی دارد.
به گزارش خبرنگار ما، خرداد بود که خبرها از افزایش 
چراغ خاموش لبنیات حکایت داشت آن طور که یکی 
از توزیع کنندگان عمده لبنیات به افزایش 10تا 15 
درصدی قیمت لبنیات اشاره کرد اما این موضوع 
به این جا ختم نشد و پس از آن نیز بر اساس تصمیم 
ستاد تنظیم بازار از اوایل تیر قیمت انواع لبنیات به 
 طور رسمی 22 تا 28 درصد افزایش یافت اما با این 
حال هم دوباره و دور از نظارت ضعیف مسئوالن مدتی 
است طبل افزایش قیمت دوباره برخی از انواع لبنیات 
به صدا درآمده است تا حکایت شیر تو شیر این بازار پر 

مخاطب نمود بیشتری داشته باشد.

یک قیمت برای 2 وزن
فروشندگان  از  یکی 
افزایش  تایید  ضمن 
شیر  گفت:  شیر  قیمت 
استریلیزه و شیر فله ای 
هر دو با قیمت چهار هزار 

تومان به فروش می رسد اما با این تفاوت که شیر فله ای 
کیلویی چهار هزارتومان است اما شیر استریلیزه 900 

گرم آن به این قیمت عرضه می شود. 
به گفته وی تا چندی پیش هر کیلو شیر از سه هزار و 
200 تا سه هزار و 800 تومان به فروش می رفت اما 

حاال به چهار هزار تومان رسیده است.
یکی از لبنیات فروشان هم با بیان این که قیمت لبنیات 
روزها  این  که  کرد  تاکید  نکته  این  بر  ندارد،  ثبات 
بسیاری از کاالها مانند سکه و طال به نرخ روز عرضه 
می شود به طوری که گاهی همراه با سفارش خرید 
مبلغ مد نظر را هم واریز می کنیم اما در هنگام تحویل 
دوباره تقاضای پرداخت مابه التفاوت قیمت می شود 
که ناگزیر با احتساب سود قانونی، قیمت برای مصرف 

کننده افزایش می یابد.
یکی از شهروندان بیرجندی هم با گالیه از این که تا 
چند وقت پیش قیمت یک کیلو شیر دو هزار و600 
تومان بود حال به چهار هزار تومان رسیده است، گفت: 
در این آشفته بازار گرانی ها باز هم شاهد افزایش قیمت 

شیر و دوغ هستیم.
یکی دیگر از شهروندان با بیان این که هر سال از ابتدا 
با افزایش قیمت برخی محصوالت مواجه می شویم، 
تصریح کرد: در حالی که نرخ بسیاری از اقالم در 
شورای تنظیم بازار تعیین می شود اما عالوه بر آن طی 
سال همواره شاهد افزایش قیمت هستیم و به نظر می 

رسد با گران فروشی هم برخورد نمی شود.
به گفته وی متأسفانه قیمت لبنیات از سال گذشته 
ثبات ندارد، به طوری که یک بطری دوغ از 6 هزار 

تومان به 9 هزار تومان رسیده است.

خرید از دامدار با قیمت کم
اما یکی از دامداران بیرجندی هم با گالیه از این که 
شیر از دامدار به قیمت دو هزار و600 تومان، خریداری 
می شود، گفت: فروشنده با قیمت چهار هزار تومان به 
دست مصرف کننده می رساند که این رقم ها بیانگر 
این است که سود واقعی هیچ گاه به دست دامدار نمی 
رسد. او افزایش قیمت کاه، سویا، ذرت و کنسانتره را 
از مشکالت دامداران دانست و افزود: هر کیلو ذرت 
از هزار و 350 تومان به سه هزار و600 تومان رسیده 
است و با قیمت هایی که شیر از دامدار خریداری می 
شود، سود واقعی در دست واسطه و مغازه دار است، 
اما مدیر عامل اتحادیه دامداران هم با اشاره به این 
که افزایش قیمت لبنیات که در خرداد اعمال شد 
ربطی به شیر ندارد و در 14تیر طبق مصوبه ستاد 
تنظیم بازار قیمت شیر افزایش یافت، گفت: اگر شیر از 
دامدار با قیمت دو هزار و600 تومان خریده می شود 
یا شیرکیفیت پایین تری دارد یا کارخانه آن را بسیار کم 
خریداری می کند در صورتی که قیمت پایه شیر خام 
سه هزار و 100تومان است و به دست مشتری با همان 

چهار هزار تومان می رسد.
کاه،  های  قیمت  با  اکنون  هم  »غریبی«  گفته  به 
کنسانتره، ذرت و سویا چیزی جز ضرر برای دامدار 
نیست چرا که کمبود خوراک دام از یک طرف و افزایش 
قیمت از سوی دیگر همه دست در دست هم داده اند تا 

روزهای سختی برای دامدار رخ دهد.
او گریزی به قانون مصوب خرید تضمینی شیر و گوشت 
از کشاورز و دامدار زد و تاکید کرد که براساس این 
مصوبه دولت باید شیر و گوشت کشاورز را هم به صورت 
تضمینی خریداری کند اما در این سال ها حداقل در 
استان ما این اقدام انجام نشده است هر چند در چند 
سال اخیر تعاون روستایی به خرید توافقی شیر در 
یک بازه زمانی اقدام کرد اما باز هم طبق قانون انجام 

نشده است.

سرمایه گذاری 139۴ 
میلیاردی در 5 طرح صنعتی
پنج طرح ملی صنعتی و معدنی استان با سرمایه 
پایان  تا  تومانی  میلیارد   394 و  هزار  گذاری 

امسال به بهره برداری می رسد.
سرپرست سازمان صمت با اشاره به پویش ملی 
تولید، تداوم و امید، پیشرفت این طرح را بیش 
از 80 درصد دانست و گفت: قرار است در قالب 
این پویش 200 طرح صنعتی و معدنی در کشور 
اجرا شود که پنج طرح مربوط به خراسان جنوبی 
است و زمینه اشتغال 550 نفر فراهم خواهد شد. 
»جرجانی« این طرح ها را شامل کاشی و سرامیک 
در بیرجند، آهن اسفنجی قاین و کنسانتره زغال 
سنگ و طرح های زیرساختی و تأمین و احداث 

خط برق رسانی به معادن طبس اعالم کرد.

تمدید زمان اعتراض به 
نتایج آزمون مدارس نمونه

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی از تمدید زمان اعتراض به نتایج آزمون 

مدارس نمونه خبر داد.
نتایج  به  اعتراض  زمان  ،گفت:  خانی«  »یکه 
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی متوسطه 
دوم در سال تحصیلی 1400-1399 تا نیمه 
مرداد تمدید شد. به گفته وی، داوطلبان فقط تا 
شانزدهم مرداد فرصت دارند با مراجعه به سامانه 
ثبت  به  نسبت   www.azmoon.skedu.ir

اعتراض خود اقدام کنند. 

انصاری - طبق آخرین تصمیم های گرفته شده، تاریخ 
اعالمی برای برگزاری کنکور سراسری به قوت خود 
باقی است و در روزهای چهارشنبه 29، پنج شنبه 30 

و جمعه 31 مرداد برگزار می شود.
مدیر کل آموزش و پررورش استان با بیان این مطلب 
به خبرنگار ما گفت: طبق آخرین جلسه ستاد کرونای 
کشور که با حضور ریاست جمهوری برگزار شد مقرر 
شد مدارس از 15 شهریور با حضور دانش آموزان 

بازگشایی شود.
به گفته »واقعی« جزئیات بازگشایی مدارس استان 
بستگی به تصمیم های جلسات ستاد کرونا دارد که 
هنوز در این باره اعالم نشده است اما آن چه قطعی است 
این که مدارس از زمانی که بازگشایی می شود حتی 
بدون حضور دانش آموز هم دایر خواهد بود و حتی اگر 
بنا به شرایط، معلم در فضای مجازی مشغول به تدریس 

باشد اما مدارس فعالیت خواهند داشت.
بنا به گفته وی، سه روش برای بازگشایی مدارس در 
سال تحصیلی جدید تعریف و تدوین شد که در صورت 
اعالم وضعیت سفید از سوی ستاد مقابله با کرونا، 

مدارس طبق روال معمول بازگشایی خواهد شد.
شیوع  وضعیت  شدن  سفید  صورت  در  افزود:  وی 
کرونا، جشن بازگشایی مدارس به میزبانی یکی از 
شهرستان های نهبندان، سرایان، زیرکوه، خوسف یا 

سربیشه با حضور مسئوالن برگزار می شود.
مدیرکل گفت: در صورتی که وضعیت زرد اعالم شود، 
دو روش حضوری و مجازی مد نظر است و کالس های 

درس با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های 
بهداشتی و با نصف جمعیت  تشکیل می شود و فعالیت 
مدارس هم به دلیل افزایش تعداد کالس ها به صورت 
زوج و فرد خواهد بود و به طور همزمان خدمات در 

فضای مجازی نیز ارائه خواهد شد.
به گفته وی در صورت اعالم وضعیت قرمز فعالیت  
آموزشی و پرورشی در فضای مجازی پیش بینی شده 
است و در مناطق روستایی و عشایری محروم از اینترنت 

و فضای مجازی هم آموزش دانش آموزان به صورت 
توزیع درسنامه و بسته های غیر برخط خواهد بود.

او در ادامه با اشاره به اهمیت هوشمند سازی مدارس 
افزود:  آموزان،  دانش  تحصیلی  وضعیت  ارتقای  و 
هزار و 250 مدرسه استان تا پایان شهریور به شکبه 
ملی اطالعات متصل می شود و پیش از این هم 500 
مدرسه به شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل شده 

است.

 3 روش بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی تشریح شد

برگزاری کنکور در موعد مقرر



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
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فرماندار: ذخایر 
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جوان ترین فرماندار مهمان »خراسان جنوبی« 

 جوانه های توسعه
در نهبندان 

فرخ نژاد 

 جوان ترین فرماندار حدود 14 ماه است که سکان عسلویه معدنی خراسان 
جنوبی را عهده دار شده است. دعوت »خراسان جنوبی« را می پذیرد و 
مهمان روزنامه می شود تا گام هایی که برای توسعه جنوبی ترین و کم 
برخوردارترین شهرستان استان برداشته شده است و دیگر پرسش ها  ی  

ریز و درشت درباره نهبندان را  پاسخ گو باشد.
قبل از رسمی شدن گفت و گو، به نقش توانمند و گویای رسانه ها به ویژه 
روزنامه خراسان جنوبی که طرح دغدغه ها و مطالبه های مردمی را در راس 
برنامه کاری خود دارد ،قدردانی می کند و تشکر ویژه اش هم به گزارش 

های مسلسل وار روزنامه درباره هجوم ملخ های صحرایی برمی گردد.
دیگر قدردانی »بیکی« از »خراسان جنوبی« برای پیگیری های مستمر 
درباره زرشک هایی است که روی دست 18 هزار زرشک کار استان مانده 

است.
البته از بحران روز یعنی گرفتاری های مربوط به کرونا نیز غافل نشد و 
وضعیت شهرستان را در خصوص این ویروس همه گیر تشریح کرد و گفت که 
در ابتدا این شهرستان جزو نقاط سفید بود و بعد از مدتی به دلیل رفت و آمد 
ها در فهرست نقاط قرمز قرار گرفت و اکنون نیز نارنجی است و می خواهیم 
که مردم رعایت پروتکل ها و ماسک زدن را جدی بگیرند تا شرایط بازگشت 

به وضعیت سفید فراهم شود.
اما آن چیزی که سکاندارعسلویه معدنی خراسان جنوبی دنبال می کند 
دستیابی نهبندان به توسعه پایدار است چرا که اگر این گونه برنامه ها رقم 
بخورد توسعه همه جانبه و متوازن را در جنوبی ترین و کم توسعه یافته ترین 

نقطه استان شاهد خواهیم بود.

غنای معدنی با بیش از 23 نوع ماده معدنی
به گفته بیکی، آن چه این مسیر را هموار می کند غنای معدنی نهبندان آن 
هم با بیش از 23 نوع ماده معدنی است طوری که در ذخایر برخی از این 
کانی ها، قطب به حساب می آید و تعداد معادنی که در آن قطب شمرده می 

شود ، در دیگر نقاط کشور به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد.
ذخایر معدنی این خطه کم برخوردار در سنگ گرانیت به حدی است که 
قطب اصلی این نوع ماده معدنی در دنیا به حساب می آید و در نمایشگاه 
های بین المللی که در داخل و خارج برگزار می شود از آن به عنوان سنگ 

گرانیت نهبندان یاد می شود.
هرچند ذائقه بازار با ورود دیگر سنگ ها تغییر کرده است اما هنوز گرانیت 
نهبندان در خارج مرزها خواهان دارد ولی آن چه مانع بهر برداری و فراوری 
این کانی های غنی در شاهکوه نهبندان )قطب گرانیت جهان( شده، ضعف 
زیرساخت هاست که با در دستور کار قرارگرفتن برق رسانی به این معادن با 
سرمایه گذاری 270 میلیارد تومانی ) براساس تفاهم نامه امضا شده بین 
توانیر، ایمیدرو، استانداری و وزارت صمت ( نه تنها معادن سنگ منطقه 

شاهکوه بلکه 50 معدن دیگر منطقه نیز از مزایای آن بهره مند می شوند.
فرماندار نهبندان به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار طی یک ماه آینده 
اشاره می کند که بعد از این موعد ایمیدرو متعهد شده است تا طی 9 ماه کار 
برق رسانی را به سرانجام برساند. او این نکته را نیز یادآور شد که برق رسانی 
به معادن شاهکوه مطالبه 20 ساله معدن داران منطقه است که مرحله 

عملیاتی شدن را سپری می کند.
دوم  فاز  شروع  دهسلم،  سیلیس  معدن  از  برداری  بهره  با  همچنین 
آندولوزیت، در حال احداث بودن یک واحد کنسانتره آهن با سرمایه گذاری 
بیش از 120 میلیارد تومان و اشتغال حدود 180 نفری در این واحدهای 
تولیدی معدنی گام های بلندی در توسعه معدنی عسلویه خراسان جنوبی 

برداشته می شود.
او تاخیر در عملیات احداث این واحدهای معدنی به دلیل شیوع کرونا را 
هم یادآور می شود و به تقویت و رفع دغدغه های سرمایه گذاری در شهرک 
صنعتی نهبندان با تزریق 6 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع مختلف برای 

تکمیل زیرساخت های این شهرک اشاره می کند.

صنایع تبدیلی زیتون و بنه کوهی
دیگر بخش هایی که نهبندان حرف برای گفتن دارد حوزه کشاورزی آن 
است . به طوری که رتبه اول سطح زیرکشت زیتون را به خود اختصاص 
داده است و اگر صنایع تبدیلی این محصول  و  بنه کوهی که دیگر قابلیت 
منطقه است با همراهی و سرمایه گذاری تعاون روستایی فراهم شود، 
می توان گفت گام های خوبی در اشتغال و ارزش افزوده این محصوالت 
برداشته می شود. نکته جالب توجه این است که سرمایه گذارانی از کرمان 
در مناطق سهل آباد و چاهداشی با خرید 35 حلقه چاه اقدام به پسته کاری 

در این نقاط کرده اند.

رتبه دوم تولید خرما با 380 هکتار نخیالت بعد از طبس، دیگر مزیت این 
شهرستان است و پیشنهاد بیکی برای بهره وری بیشتر از این محصول و 
دیگر تولیدات بخش کشاورزی ورود سرمایه گذاران با ترغیب متولیان در 
این حوزه برای احداث کارخانه بسته بندی محصوالت کشاورزی است چرا 
که ایجاد صنعت تبدیلی یک محصول خاص در نهبندان صرفه اقتصادی 
ندارد. افزون براین واحد بسته بندی نباید مختص به تولیدات نهبندان باشد 

بلکه شهرستان های همجوار این شهرستان را هم پوشش دهد.

استقبال از نهضت گلخانه ای
اما مسیر دیگری که می تواند توسعه و رونق بخش کشاورزی نهبندان را  با 
اقلیم خشکش در پی داشته باشد اجرای نهضت گلخانه ای است . به طوری 
که از هزار هکتار سهم استانی، سهم نهبندان 60 هکتار است و اجرای 
این نهضت نیز سبب شد تا استقبال برای ایجاد گلخانه در شهرستان رو به 
افزایش گذارد و از مجتمع 54 قطعه ای نهبندان که هیچ قطعه ای تا سال 

گذشته در آن فعال نبود پنج واحد فعال شود.
افزون بر این نهبندان نیز از جمله شهرستان هایی بود که در فهرست 
فراخوان سرمایه گذاری در نهضت گلخانه ای قرار گرفت اما عملیاتی شدن 
این کالن پروژه کشاورزی با توجه به کسری ساالنه آب مخازن نیازمند کار 
ستادی و میدانی است و دنبال کردن کار از پشت میز میسر نیست. به اعتقاد 
او اگر این نهضت در مسیر اجرای درست قرار گیرد چون همه زنجیره آن 
پیش بینی شده است ،می تواند به طور حتم رونق بخش کشاورزی در استان 

کم آبی مانند خراسان جنوبی باشد.

هاب شتر
هاب شتر دیگر زنجیره حوزه کشاورزی و دامداری نهبندان به حساب می 
آید و یکی از مسیرهای صحیح دستیابی قطب شتر استان ، توسعه در این 
بخش است که ورود ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در این مسیر و تامین 
زیرساخت های آن به طور حتم بر سرعت آن خواهد افزود. به  طوری که مرکز 
قرنطینه دام در حیدرآباد نهبندان مراحل ساخت را می گذراند و عملیات 
اجرایی یک بازار فروش دام سبک و سنگین نیز در نهبندان آغاز شده است.

پرداخت 30 میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان این بخش نیز از جمله 
فعالیت های ستاد اجرایی فرمان امام )ره( است که بخش عمده آن مربوط 
به واردات دام سبک و سنگین از پاکستان و افغانستان است. ایجاد دیگر 
زیرساخت ها و صنایع پایین و باالدست مربوط به شتر نیز در دستور کار قرار 

دارد تا با زنجیره کامل آن سرمایه گذاران دچار چالش نشوند.

تحرک در دوبانده سازی
دیگر حوزه ای که شاهراه دستیابی  نهبندان به توسعه را فراهم می کند 
بخش زیرساختی حمل و نقل جاده ای آن است چرا که ضعف در این حوزه 
زیرساختی سبب شده است جنوبی ترین نقطه خراسان جنوبی کمتر طعم 

توسعه را بچشد و گام در راه رونق و آبادانی گذارد.
بنا به گفته فرماندار تا سال 97 خودروهای غول پیکر راه سازی کمتر در 
حوزه مواصالتی نهبندان به چشم می خورد اما با تحرکی که در حوزه راه 
های شهرستان ایجاد شده است،  12 کیلومتر از محور سربیشه - نهبندان 
زیربار ترافیک رفته است و 17 کیلومتر دیگر نیز سال آینده دوبانده می شود 

و زیربار ترافیک می رود.
همچنین تزریق اعتبار سبب شد تا همه قطعات این محور تعیین تکلیف 
شود و عملیات احداث  28 کیلومتر از این محور را هم آستان قدس بر عهده 
گرفته است.افزون براین از محور 85 کیلومتری نهبندان- زابل نیز 6 
کیلومتر سال قبل به بزرگراه ارتقا یافت و عملیات اجرایی 24  کیلومتر هم 
به تازگی شروع شده است.به گفته او سرجمع عملیات احداث 52 کیلومتر 
از دو محور مواصالتی نهبندان- سربیشه و نهبندان - زابل امسال با 170 

میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

شهداد همچنان مسدود
دغدغه فرماندار در حوزه راه های نهبندان محور شهداد است که بیش از 
15 ماه از انسداد آن می گذرد اما هیچ اقدامی از سوی استان کرمان برای 
30 کیلومتر این محورکه از فروردین سال قبل براثر سیل تخریب شد ، انجام 
نشده است و همین اهمال کاری سبب شده است تا پمپ بنزین، پایگاه هالل 
احمر و دیگر تاسیسات و امکانات مسیر جمع شود و ترددکنندگان این جاده 
از مسیر فرعی که خود احداث کرده اند ، عبور کنند. این موضوع تاثیر بسیار 
بدی بر اقتصاد گردشگری به دلیل قرارگیری در مسیر کلوت ها و... داشته 
است. به گفته او این چالش مطالبه استانی است و نمایندگان استان کرمان 

و نهبندان و سربیشه هم پیگیر رفع این مشکل هستند.

اوضاع وخیم راه های روستایی
وخامت اوضاع راه های روستایی نهبندان نیز دیگر دغدغه ای است که 
فرماندار از آن سخن می گوید طوری که در هر دهگردشی که به همراه 
مسئوالن به روستاها دارد ترمیم و آسفالت جاده های روستایی در صدر 

اولویت خواسته های مردم است.
خواسته اش هم از »خراسان جنوبی« این است که به طورحتم مطالبه 
روستاییان نهبندان را در خصوص آسفالت بد راه های روستایی در دستور 
کار قرار دهد و گزارش های میدانی از آن تهیه کند تا شاید مسئوالن و 

متولیان چاره ای برای آن بیندیشند.
نماینده عالی دولت در شهرستان کالن پروژه های مسکن محرومان 
روستایی و شهری را محرکی بسیار تاثیر گذار در رونق صنعت ساختمان 
استان و نهبندان می داند. در این بین سهم نهبندان از مسکن روستایی 
هزار و 600 واحد بود و توانست سهم برخی دیگر از شهرستان ها را که 

نتوانسته بودند این سهمیه را جذب کنند به خود اختصاص دهد.
بیکی به این موضوع اشاره می کند که هرچند اجرای این پروژه تاثیر 
بسیاری بر مقاوم سازی مسکن روستایی در نهبندان داشت اما هنوز هم به 
دلیل حادثه خیز بودن شهرستان باید بیش از این ها احداث مسکن مقاوم 

روستایی مورد توجه باشد.

۴0 میلیارد برای محرومیت زدایی
براساس تفاهم نامه ای که 15 مهر سال گذشته در روز ملی روستا با حضور 
معاون اول رئیس جمهور منعقد شد، بنیاد برکت به عنوان دستگاه معین در 
محرومیت زدایی از این شهرستان معرفی شد و این نهاد به گفته فرماندار 
40 میلیارد تومان برای اشتغال زایی در حوزه زیرساختی نهبندان پرداخت 

کرده است.
او این نکته را هم یاد آور می شود که برای تامین زیرساخت های فرهنگی 
و مقابله با آسیب های اجتماعی نیز یک میلیارد تومان به دستگاه های 
متولی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی پرداخت شده که از جمله این 

اقدامات توسعه کارگاه های صنایع دستی در روستاهاست.
همچنین گلیم سوزنی نهبندان به عنوان خوشه صنایع دستی شهرستان 
معرفی شده است که بیش از 30 نفر از هنرمندان این رشته برای دریافت 
تسهیالت معرفی شدند اما دغدغه این هنرمندان بازار فروش است که به 
طورحتم باید در این باره هم تدبیر الزم اندیشیده شود تا دسترنج آن ها را 

دالالن و واسطه ها ارزان نخرند.
بعد از این توضیحات فرماندار معتقد است که اگر سند توسعه نهبندان 
که بعد از سفر مقام معظم رهبری به این شهر تهیه و تدوین شد به طور 
کامل اجرایی می شد به طور حتم توسعه شهرستان سرعت می گرفت اما 
اجرایی نشدن همه مفاد این سند جامع سبب شد هنوز هم شاهد شکاف 
های متعدد در نهبندان و در نقطه ای باشیم که روی گنجینه ای از معادن 
خوابیده است.به گفته فرماندار لحاظ نشدن وسعت در شاخص تخصیص 
اعتبار سبب شده است همچنان این نقطه مرزی دومین شهرستان محروم 

خراسان جنوبی بعد از طبس به حساب آید. 

از گوشه و کنار استان 

نواختن زنگ والیت در نهبندان 
زنگ والیت و آغاز رسمی برنامه های دهه امامت و والیت و شروع به کار دفتر 
نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر نهبندان با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان 
نواخته شد. »بیکی« فرماندار نهبندان گفت: جایگاه والیت و تبعیت از فرمان و 
دستورات ولی زمان از آموزه های این عید سعید و ایام غدیر است. حجت االسالم 
و المسلمین»خزاعی« امام جمعه نهبندان هم درباره اهمیت و جایگاه واالی عید 
سعید غدیر خم و دهه امامت و والیت مطالبی بیان کرد. در پایان، حجت االسالم» 
اسماعیل کمال« رئیس اداره تبلیغات اسالمی نهبندان به عنوان دبیر بنیاد 

بین المللی غدیر شهرستان معرفی شد.

تشکیل ستاد سامان دهی جوانان 
ستاد سامان دهی امور جوانان سربیشه با جمعی از مسئوالن سربیشه تشکیل جلسه 
داد.فرماندار سربیشه در این جلسه گفت:ازدواج یکی از فرایض دینی است و باید روند 
روبه رشد آن همچنان ادامه داشته باشد .»محمدی« در پایان بر مشارکت حداکثری 

همه دستگاه های عضو ستاد برای تسهیل امور جوانان و ازدواج آنان تاکید کرد.

انهدام باند جعل اسکناس در سربیشه
پنج  باند  اعضای  دستگیری  و  شناسایی  از  سربیشه  انتظامی  فرمانده 
گفت:  کارگر«  داد.سرهنگ»  خبر  شهرستان  این  در  اسکناس  جعل  نفره 
با دریافت اخباری مبنی بر این که فردی در شهرستان اقدام به نگهداری 
کار های  انجام  با  ماموران  می کند،  جعلی  اسکناس  فروش  و  خرید  و 
اطالعاتی و تحقیقات گسترده موفق به شناسایی مخفیگاه این فرد شدند.
او ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی و بازرسی از منزل او 133 
65 میلیون ریال کشف شد. 500 هزار ریالی به ارزش   قطعه ایران چک 
وی افزود: در ادامه عملیات ماموران با انجام اقدامات پلیسی ،فردی را که 
مرزی  شهر های  از  یکی  در  جعلی  اسکناس های  توزیع  و  تهیه  موضوع  در 
شرق کشور فعالیت داشت، مورد شناسایی قرار دادند و پس از تحت نظر 
 گرفتن  او سه نفر از همدستانش را در چند عملیات جداگانه دستگیر کردند.
به گفته او در مجموع این عملیات 541 قطعه ایران چک جعلی 500 هزار ریالی 
به ارزش 270 میلیون و 500 هزار ریال کشف و اعضای این باند پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

  با خبرنگاران

کمک مومنانه برای کارگران قاین 
سـتاد اجرایـی فرمـان امـام خمینـی )ره( در ادامـه اهـدای کمـک هـای مؤمنانـه 
بـه قشـرهای آسـیب پذیـر، 2 تـن گوشـت مـرغ و برنـج بـه انجمـن صنفـی کارگـران 
سـاختمان قایـن بـرای تحویـل به ایـن قشـر اهـدا کرد.رئیـس هیئـت مدیـره انجمن 
صنفـی کارگـران سـاختمانی قایـن ارزش ریالـی ایـن هدایـا را 340 میلیـون ریـال 
اعالم کرد و افـزود: این هدایا بیـن 670 کارگر سـاختمانی قاین به صـورت رایگان 
توزیـع شـد.» محمـد زحمتـی« افـزود: در مرحلـه اول نیـز 5 تـن برنـج پاکسـتانی بـه 
قیمت تمام شـده دولتی در اختیـار 500 کارگر قـرار گرفت. او از توزیع 100 سـبد 
غذایـی دیگـر بـا همـکاری کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( بیـن کارگران خسـارت 
دیده از کرونا خبـرداد و گفت: هزار و 800 کارگر سـاختمانی عضـو انجمن صنفی 

کارگـران و 400 نفـر عضـو خانـه کارگـر قاین  هسـتند.

کنترل 200 هزار متر مکعب رسوب  با 
آبخیزداری در خوسف   

یکی از سودمندترین نتایج اجرای عملیات آبخیزداری مهار سیل و کنترل رسوب 
است که در خوسف بعد از اجرای عملیات آبخیزداری در دو سال گذشته این مهم 
به خوبی قابل مشاهده است.  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف 
گفت: با اقدامات انجام شده در حوزه آبخیزداری طی دو سال گذشته در حوزه 
آبخیز سیوجان و آرک و بین آباد حدود 200 هزار مترمکعب رسوب کنترل شد و 
از خسارت های احتمالی سیالب ها به مناطق پایین دست جلوگیری به عمل آمد. 
»کرباسچی« اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را حدود 30 میلیارد ریال اعالم 
و اظهارکرد که پروژه های اجرا شده در قالب اقدامات مکانیکی شامل احداث یک 
بند خاکی، هفت سازه سنگی- مالطی و یک سازه گابیونی به حجم عملیات حدود 

95 هزار مترمکعب بوده است.

مرگ در استخر

جسد نوجوان 17ساله غرق شده در استخر آب 
کشاورزی روستای نوغاب پسکوه قاینات پس از تالش 
چند ساعته امدادگران پیدا شد. معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان گفت: با اعالم گزارش 
نیروی انتظامی مبنی بر گم شدن پسر17 ساله ای در 
محدوده روستای نوغاب پسکوه، تیم های امدادی به 
محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست و جو تا پایان 
شب ادامه داشت.»اسدزاده« ادامه داد: بعد از تالش 
چند ساعته نیرو های امدادی، جسد این نوجوان در 

کف استخر کشاورزی محدوده روستا پیدا شد.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مجوز گرفت
رشته کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه 
آزاد اسالمی قاینات تصویب شد و در سال تحصیلی 
10 دانشجو به صورت رسمی تدریس  جدید با 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  شود.  می 
دوره  دخترانه  دبیرستان  مجوز  گفت:  قاینات، 
اول نیز در شهر قاین دریافت شده است و افزون 
بر این دبستان های دخترانه و پسرانه وابسته به 
ایجاد می شود. نیز  نیمبلوک  دانشگاه در شهر 
دکتر »حمید طاهری« یکی از ویژگی های برجسته 

سال تحصیلی جدید دانشگاه را وجود سه اختراع 
اعالم و اظهارکرد که دستگاه برش چسب زخم در 
بیمارستان از طرح هایی است که با موفقیت در 
دانشگاه انجام می شود و اکنون در بیمارستان 
به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. 
را  او ساخت دستگاه ضد عفونی کننده سطوح 
از دیگر طرح های اختراعی دانست و ادامه داد: 
پد کاهش قند خون از دیگر طرح های اختراعی 

دانشگاه است.

پایان برداشت جو

حدود 13 هزار تن جو از مزارع سطح زیرکشت این محصول در قاینات 
برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی قاینات گفت: امسال 3 هزار و 920 هکتار از مزارع 
شهرستان به زیر کشت جو آبی رفت که در مقایسه با سال گذشته افزایش 

داشت.
مهندس سید »عبدالحسین سجادی« با بیان این که برداشت جو توسط 18 
دستگاه کمباین و 23 دستگاه دروگر و با دست انجام گرفت، افزود: برای 
حمایت از جو کاران 600 تن کودشیمیایی و 200 تن بذر اصالح شده توزیع 

شد.
به گفته او همه جوهای برداشت شده به مصرف دام شهرستان می رسد.

خیراندیشی طبسی ها در عید قربان
سعید  عید  در  طبس  اندیش  نیک  و  خیر  مردم 
قربان 520 میلیون تومان به صورت نقدی و غیر 
نقدی به نیازمندان کمک کردند. مدیر کمیته 
که  کرد  اعالم  طبس  )ره(  خمینی  امام  امداد 
باهمراهی و حمایت خوب خیران طبسی و خارج 
هفت  بز،  و  گوسفند  راس   218 شهرستان  از 
نفر شتر و سه راس گاو و گوساله به ارزش 520 
میلیون تومان در طبس، بخش مرکزی، دیهوک 

و دستگردان ،ذبح و بین خانواده های سالمند، 
های  خانواده  و  ایتام  العالج،  صعب  بیماران 
نیازمند توزیع شد.مهندس »بیضی زاده« تاکید 
کرد: امسال طرح نذر قربانی با همراهی و حمایت 
مراکز نیکوکاری، خیران طبسی و حامیان خارج 
از شهرستان اجرا شد که امید است با حمایت آن 
ها طرح 10هزار پخت غذا در روز عید سعید غدیر 

برای اطعام نیازمندان به سرانجام برسد. 

اولین چراغ اما کم سو در تاریکخانه بحران زرشک

درخواستی از وزیر و استاندار
در سـردخانه ها   بـرای نگهـداری و جلوگیری 

از آفـت زدگی زرشـک باز شـد
مهندس»ضیائیان احمدی«  رئیس سازمان 
تعاون  روستایی اعالم کرد: برای جلوگیری 
30 هزار  از آفت زدگی زرشک سردخانه 
تنی استان روشن شد تا در بحران زرشک تا 

حدودی به تولیدکنندگان کمک شود.
روزنامه  خراسـان جنوبـی  در بحران زرشـک 
10 گزارش منتشـر کـرد و یک میزگـرد برای 
ارائه راهـکار مقابله بـا بحران تشـکیل داد که 
حاضـران همـه اعتقـاد داشـتند بایـد در ایـن 

بحـران اقدامات اورژانسـی از قبیـل تسـهیالت کرونا، مجـوز ویژه صـادرات و ... 
انجـام شـود. پـس از آن سلسـله مطالب، خبـر بازشـدن سـردخانه 30 هـزار تنی 
اولین واکنشی است که از سوی جهاد کشـاورزی انجام می شود . از سویی خبر 
آمادگی سـردخانه ها اعالم می شـود و از سـوی دیگر همین مدیر محتـرم خبر از 
کامل شـدن ظرفیـت سـردخانه ها را مـی دهد و مـی گوید: همـه سـردخانه ها پر 
اسـت به جز سـردخانه اسـفدن که آن هم کمی جا دارد. این خبر نشان می دهد 
که مدیران محلی دیگـر نمی تواننـد کاری را انجام دهند و نوبت دولت اسـت که 
وارد کارزار شـود. بـا اعـالم این خبـر بـه خوبی مشـخص می شـود که وزیـر جهاد 
کشـاورزی باید به یـاری مدیـران محلی بیایـد و عیار مدیریـت و تدبیر دولـت را به 
میدان آورد.اکنـون باید وزیر کشـاورزی به عنوان متولی ارشـد دسـتگاه مربوط 
برای نجات کشتی به گل نشسـته )زرشک( وارد شـود و از این منجالب، کشتی 

به گل نشسـته را بیرون بکشـد! و 18 هزار زرشـک کار را به سـاحل برسـاند .
 یکی از زرشـک کاران بـه خبرنـگار گفت؛ بنویسـد آقـای وزیـر لطفا اتاق شـیک و 
زیبای خودتـان را یـک روز تـرک کنید و مهمـان زرشـک کاران خراسـان جنوبی 
شـوید تا ببینید زرشـک های مانده روی دسـت کشـاورزان چه حال و روزی پیدا 
کـرده اسـت و در ادامـه گفـت :در همیـن روزنامـه شـما خوانـدم کـه اسـتاندار بـه 
مـاژان، آیسـک، آریـن شـهر رفـت و درخصـوص  بسـیاری از مسـائل و مشـکالت 
دسـتوراتی داد اما ای کاش اسـتاندار فرمان خودروی خـود را در همین مناطق 
بـه سـمت تاالرهـای زرشـک هـم مـی چرخانـد تـا شـاید مرهمـی بـرای هـزاران 
بحـران زده مـی شـد.گزارش خبرنـگار مـا حاکـی اسـت کـه مـردم از دولـت و 
اسـتاندار به عنـوان نماینده عالـی دولـت انتظـار دارند کشـتی به گل نشسـته را 

بـه سـمت سـاحل هدایـت کنند.
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مدیرکل ورزش و 

جوانان: این پروژه 

در طرح 043 قرار 

گرفته است و وزیر 

در سفر به استان 

قول داد با تامین 

اعتبار تا پایان 

دولت دوازدهم به 

بهر برداری برسد

رئیس هیئت 

همگانی استان: 

کانون اصلی این 

پویش خانواده 

ها هستند و گروه 

های مخاطب این 

طرح گروه های 

پرخطر در موضوع 

ابتال به کرونا، 

افراد باالی 50 

سال، سالمندان 

و گروه های در 

معرض این بیماری 

را شامل می شود

های ورزشی فرسوده است و قدمت باالی50 سال 
دارد یا طبق اصول ساخته نشده است. سالن ورزشی 2 
هزار مترمربعی مجموعه ورزشی انقالب شهرستان به 
عنوان بزرگ ترین پروژه ورزشی از مصوبات سفر هیئت 
دولت دهم به این شهرستان است که با گذشت 9 سال 

هنوز نفعی از آن نصیب ورزشکاران نشده است. 

تحمل حدی دارد
ما  خبرنگار  با  تماس  در  فردوسی  ورزشکار  یک 
درخواست می کند که دوباره گزارشی از وضعیت 
فضاهای ورزشی به خصوص سالن در حال احداث 
این شهر بنویسم شاید تلنگری به مسئوالن بخورد و 
بعد از گذشت چند سال، برای تکمیل این طرح چاره 

اندیشی کنند.
او می گوید: تحمل ورزشکاران فردوس در مقابل 
ضعف زیرساخت های ورزشی شهرستان هم حدی 

دارد و باید مسئوالن استان فکر اساسی بردارند.
به گفته وی تکمیل سالن ورزشی با توجه به سابقه 
میزبانی های فردوس در مسابقات کشوری و استانی 
نیاز ضروری ورزشکاران و ورزش دوستان شهرستان 
است اما در سایه بی توجهی ها به فراموشی سپرده و 

به صورت نیمه کاره رها شده است.

سرانه 45 
سانتی متری

ورزش  اداره   رئیس 
هم  فردوس  جوانان  و 
وضعیت  از  گالیه  با 
های  زیرساخت 
ورزشی، سرانه فضاهای 
را  شهرستان  ورزشی 
بیشتر  گوید:  می  و  کند  می  اعالم  متر  سانتی   45
فضاهای ورزشی منطقه قدمت باالیی دارد و با توجه 
به این که سال ها پروژه جدیدی تعریف نشده است با 

کمبود شدید فضاهای ورزشی روبه رو هستیم.
به گفته »صادقی« عملیات اجرایی سالن 2 هزار متر 
مربعی با ظرفیت هزار و 200 تماشاگر از سال 90 
شروع شد که در فاز اول و نصب سوله به دلیل تخلف 

پیمانکار به مشکل برخورد و بعد ها سوله تعویض شد.
او کمبود اعتبار و تعویض سوله را دلیل طوالنی شدن 
این پروژه اعالم می کند و می افزاید : سال گذشته 
۸۳0 میلیون تومان برای فاز دوم آن در نظر گرفته 
شد که با این مبلغ سقف و دیوارچینی اطراف به پایان 

رسید.
وی با اشاره به پیشرفت 70 درصدی این پروژه ادامه 
می دهد: برای تکمیل این سالن ورزشی چهار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.
به گفته وی در سفر هفته گذشته وزیر به استان هم نامه 
شورای شهر و نماینده شهرستان مبنی  بر تکمیل این 

پروژه به وی ارائه شد.
او با اشاره به این که در صورت تکمیل این سالن 
مشکالت زیرساختی فردوس تا حد زیادی رفع خواهد 
شد می افزاید: در سفر به تهران که این هفته انجام می 
شود نیز این موضوع به طور جدی پیگیری خواهد شد.

وعده تکمیل تا پایان دولت
مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز با اشاره به این که 
سالن ورزشی 2 هزار متر مربعی فردوس در فهرست 
پروژه های ملی قرار دارد، می گوید: این پروژه در 
طرح 04۳ قرار گرفته است و وزیر در سفر به استان 
قول داد با تامین اعتبار تا پایان دولت دوازدهم به بهر 

برداری برسد.
به گفته »عزیزی« امسال هم اعتبار برای آن در نظر 
گرفته شده است و به زودی عملیات اجرایی آن از سر 

گرفته می شود.

 روی خط ورزش 

امروز نوبت دارت 

دارترهـای اسـتان امـروز در رقابـت هـای دارت 
آنالین کشـور بـه مصاف حریفـان خود مـی روند. 
بـه گزارش»خراسـان جنوبـی« در دوازدهمیـن 
گرامـی  کشـور  آنالیـن  دارت  مسـابقات  دوره 
داشـت سرلشـکر خلبان شـهید عباس بابایی که 
از امـروز بـه میزبانـی اسـتان قزویـن آغـاز خواهـد 
شـد، چهـار دارتـر نخبـه اسـتان بـا رقبای خـود از 
سراسـر کشـور رقابـت خواهنـد کـرد. بـر اسـاس 
ایـن گـزارش علیرضـا محمـدزاده، ابوالفضـل 
علیـزاده، رضـا محمـدی و مجتبـی فروتـن مقـدم 
چهـار نماینده اسـتان در این مسـابقات هسـتند.

شهریور، افتتاح 2 خانه 
ورزش فردوس

در  روسـتایی  ورزش  خانـه  دو  دولـت  هفتـه 
فـردوس افتتـاح مـی شـود. بـه گـزارش خبرنـگار 
مـا، رئیـس اداره ورزش و جوانان فـردوس گفت: 
ایـن خانـه هـای ورزشـی در روسـتاهای کوشـک 
و سـرند واقـع اسـت و بـه وسـایل ورزشـی تجهیـز 
خواهـد شـد. بـه گفتـه »صادقـی« افـزون بـر ایـن 
اقـدام، دو خانـه ورزش روسـتایی در روسـتاهای 
خانکـوک و فتح آبـاد در ماه گذشـته تجهیز شـد و 
چمـن مصنوعـی اسـالمیه و باغسـتان سـفلی هم 

بـه بهـره بـرداری رسـید.

بهترین های شطرنج  به خط
رقابـت هـای شـطرنج بلیتـز بیرجنـد بـا معرفـی 
برتریـن هـا پایـان یافـت. بـه گـزارش »خراسـان 
جنوبـی« در ایـن دوره از رقابـت هـا کـه در شـش 
دور به روش سوئیسی و در تاالر شـطرنج بیرجند 
برگـزار شـد، سـید مهـدی اسـالمی نیـا، مجتبـی 
قالسـی مـود و علـی غالمـی بـه ترتیب مقـام های 
اول تـا سـوم را از آن خـود کردنـد. بـر اسـاس ایـن 
گـزارش مهسـا آریـا نـژاد نیـز مقـام اول بانـوان را 

کسـب کـرد.

علیزاده ابقا شد

سکاندار هیئت ورزش های کارگری استان ابقا 
شد. به گزارش »خراسان جنوبی« در مجمع انتخاب 
رئیس هیئت ورزش کارگری استان »ابوالفضل 
علیزاده« با کسب بیشترین آرا به عنوان رئیس هیئت 
ورزش کارگری خراسان جنوبی، در این سمت باقی 
ماند. بر اساس این گزارش »علیزاده« از سال 94 

هدایت ورزش کارگری را بر عهده دارد.

کارگاه داوری ژیمناستیک
کارگاه داوری ژیمناسـتیک هنـری ویـژه بانـوان 
بـه صـورت آنالیـن برگـزار مـی شـود. رئیـس هیئـت 
ژیمناسـتیک اسـتان بـه خبرنـگار مـا گفـت: یـک 
دوره کارگاه داوری ژیمناسـتیک هنـری )پیـش 
نیـاز ارتقـای داوری( ویـژه بانـوان جمعـه ۳۱ مرداد 
بـه صـورت آنالیـن برگـزار خواهـد شـد. بـه گفتـه 
و  جرایـم  بـه  داوری،  کارگاه  ایـن  در  »بیابانـی« 
خطاهای عمومـی پرداخته خواهد شـد. وی افزود: 
متقاضیـان شـرکت در کارگاه داوری مـی تواننـد 

بـرای اطـالع بـه هیئـت مراجعـه کننـد.

24 مرداد؛ بانوان 
راننده دست به فرمان 

مــــــســــــابــــــقــــــات 
اتومبیلرانی اساللوم 
ــای  ــ )مــــــهــــــارت ه
فــردی( ویــژه بانوان 
ــرداد در قاین  24 م

برگزار می شود.
به گزارش»خراسان 
ــس  ــی ــی« رئ ــوبـ ــنـ جـ
هیئت موتورسواری 
و اتومبیلرانی قاینات 

با اعالم این خبر گفت: این رقابت ها برای اولین 
ــاس مصوبات و مــقــررات فدراسیون  بــار بر اس
در دو کــالس خــودروهــای تا ۱500 سی سی 
و تا 2000 سی سی خواهد بود.»قربانزاده« 
با اشــاره به این که پیست استاندارد و مناسب 
اتومبیلرانی در هیچ نقطه ای از استان وجود 
ندارد، افزود: با همکاری فرمانداری، شورای 
شهر و شــهــرداری قاین، پایانه مسافربری که 
یک بار میزبان رقابت های موتور ریس قهرمانی 
استان بود و فضای مناسبی دارد، برای برگزاری 
این رقابت ها در نظر گرفته شد.به گفته وی 
20 مــرداد فرصت دارنــد برای  متقاضیان تا 

حضور در این مسابقات ثبت نام کنند.

تاکید بانوی کاراته کای بیرجندی

ورزش از کودکی 
زهـرا قربانـی - حسـرتی از جنس ورزش بـا شـیرینی خـاص در کالمش وجود 
دارد. بـا ایـن کـه ۱7 بهـار زندگـی را پشـت سـر گذاشـته  اسـت و سـه سـال مـی 
گـذرد کـه  لبـاس کاراته بـر تـن کـرده و در این مـدت هـم در ایـن میـدان پررنگ 
ظاهر شـده اسـت اما از صحبت هایش پیداست که تجربه شـیرین ورزش سبب 
شـده تـا از این کـه زودتـر بـه سـمت آن نیامـده اسـت کمـی آزرده دل باشـد و در 
توصیـه هایش هم بـر ورود بـه میدان هـای ورزشـی از سـنین پایین تاکیـد کند.
»طاهـره بخشـی« کـه تـا پیـش از سـال نـو ، خـود را بـرای حضـور پررنـگ تـر در 
میـدان هـای کشـوری آمـاده مـی کـرد تـا بـه توسـعه ایـن ورزش کمـک کنـد، 
ایـن روزهـا بـه دلیـل قرنطینـه و تعطیلـی اجبـاری باشـگاه هـا، مشـابه دیگـر 
ورزشـکاران از برنامه هایـش عقب مانده اسـت و مـی گوید: بـرای جلوگیری از 
افت بدنـی، تمرینات بدن سـازی را در پایـگاه قهرمانی و خانه انجـام می دهم .
او که بـه تشـویق یکـی از دوسـتانش بـه سـمت این رشـته ورزشـی هدایت شـده 
و هفت مـدال کشـوری کاراتـه را بر گـردن آویخته اسـت، مـی خواهد تـا آخرین 

مرحلـه ایـن رشـته پیـش بـرود و روزی پیراهن تیـم ملـی را بر تـن کند.
او بـا قدردانـی از رئیـس هیئـت اسـتان بـه دلیـل تـالش هایـی کـه برای توسـعه 
این رشـته انجام مـی دهد از مسـئوالن مـی خواهد کـه بـه ورزش بانوان بیشـتر 

اهمیـت دهنـد.
بخشـی بـا تاکید بـر این کـه حامـی مالی مهـم ترین نیـاز ورزشـکاران این رشـته 
اسـت، ادامـه مـی دهد:هیئت بـرای شـرکت در مسـابقات فقـط هزینه شـرکت 
در انتخابی تیـم ملـی را متقبل می شـود و در دیگرمسـابقات با هزینه شـخصی 

شـرکت مـی کنیم.
او همچنیـن در صحبـت هایـش از تـالش هـای 

مربـی اش خانـم بنایـی هـم قدردانـی مـی 
کنـد و مـی افزایـد: زندگـی ورزشـی ام را 
مدیـون ایـن مربـی پـر تـالش هسـتم کـه 
هم اکنـون با وجـود مهاجـرت به اسـتانی 
دیگـر همچنـان پیگیـر تمرینـات و برنامـه 

هـا سـت.
ایـن ورزشـکار کـه در یـک باشـگاه دولتی 

تمریناتـش را ادامـه مـی دهـد، از 
ابـراز  باشـگاه  ایـن  امکانـات 

نارضایتـی مـی کنـد و ادامـه 
هـای  باشـگاه  دهـد:  مـی 

دیگـر بـا امکانـات بیشـتر 
و  هسـتند  خصوصـی 

زیـادی دارنـد. هزینـه 
کا  کاراتـه  بانـوی  ایـن 
کـه دانـش آمـوز مقطـع 

متوسـطه دوم اسـت ورزش 
را سدی برای درس خواندن 

نمـی دانـد و براین عقیده اسـت 
بـا بـر نامـه ریـزی مـی تـوان درس 
خواند و در میدان ورزش ظاهر شد.

پویش سراسری آماده باش در خراسان جنوبی آغاز شد 

خیز هیئت ورزش همگانی برای مقابله با کرونا 

هیئت همگانی استان برای مقابله با کرونا همزمان با 
سراسر کشور پویش سراسری آماده باش را برگزار می 
کند.به گزارش خبرنگار ما، هیئت همگانی استان در 
یک هفته پرکار با هدف اجرای این پویش دو جلسه با 
حضور مسئوالن کمیته های هیئت و رئیسان هیئت 
های شهرستان ها و دستگاه های مختلف اجرایی اعم 
از دانشگاه های علوم پزشکی، بیرجند، آزاد، آموزش 
و پرورش، نیروی انتظامی و ... برگزار کرد و از آن ها 
خواست با اجرای این پویش همراه هیئت باشند و 
برنامه ارائه کنند.مدیر کل ورزش و جوانان در جلسه 
ای که با حضور نماینده های دستگاه های اجرایی 
برگزار شد، گفت: پویش آماده باش با هدف  ارتقای 
سطح نشاط و شادابی خانواده ها یکی از مهم ترین 
برنامه های این مجموعه در شرایط فعلی است.به گفته 
»عزیزی« بر اساس اطالعات موجود، کرونا تا پایان 
سال همراه جامعه خواهد بود اما محدودیت ها نباید 
سبب شود که ورزش به فراموشی سپرده شود و پویش 
آماده باش می تواند در ایجاد تحرک ملی در جامعه 
موثر باشد.وی افزود: برنامه های متنوعی پیش بینی 
شده است و امیدواریم با بهره گیری از همه ظرفیت 
ها به خصوص رسانه ها هیئت همگانی استان در این 
برنامه بزرگ، بهترین عملکرد را داشته باشد.به گفته 
وی پیش بینی شده است این برنامه به عنوان یکی از 
برنامه های شاخص نظیر جام خوشه چین مطرح شود.

اهمیت ورزش در کرونا 
رئیس هیئت ورزش های همگانی استان هم گفت: 
این طرح با هدف مقابله با ویروس کرونا برای افزایش 
نشاط و شادابی مردم به ویژه خانواده ها و تحرک و 
پویایی در جامعه به صورت مجازی از ۱۳ مرداد تا 
۳0 شهریور به صورت سراسری با ابالغ فدراسیون 
برگزار  ها  استان  همه  در  همگانی  های  ورزش 

خواهد شد.
»چراغ بیرجندی« با اشاره به آمار مبتالیان و فوت 

افزود: در دوره همه گیری کووید  شدگان کرونا 
۱9 اهمیت ورزش و فعالیت بدنی منظم بیش از 
پیش افزایش یافته است و از این رو باید مورد توجه 
همگان به ویژه سیاست گذاران قرار گیرد.وی افزود: 
ماموریت ویژه برای برگزاری این طرح ارتقای نقش 
مسئوالنه ورزش همگانی در کاهش کم تحرکی و 
پیشگیری از کرونا با هدف آگاهی بخشی، تحریک و 
ترغیب و رفع موانع ورزش است.به گفته وی کانون 
مخاطبان  و  هستند  ها  خانواده  پویش  این  اصلی 
به  ابتال  موضوع  در  خطر  پر  های  گروه  طرح  این 
کرونا، افراد باالی 50 سال، سالمندان و افراد در 
معرض این بیماری و همه رده های سنی را شامل 
می شود.او از مسئوالن کمیته ها و دستگاه های 
مشارکت  پویش  در  فعاالنه  که  خواست  اجرایی 
داشته باشند و از همه ظرفیت ها با رعایت ارزش 
های فرهنگی و اخالقی و جلب مشارکت و همراهی 
انجمن ها و کمیته های متناظر استانی استفاده 
کنند.وی با اشاره به این که هیئت هم از برنامه ها و 
اقدامات انجمن ها، کمیته های استانی و دستگاه 
های اجرایی حمایت خواهد کرد و بر حسن انجام 
برنامه ها نظارت دارد، افزود: محورهای همکاری 
این پویش مردمی، توسعه رویدادهای کاربردی 
نوآورانه و جذاب ورزشی با محوریت فضای مجازی 
و جامعه فعال، اصالح نگرش با رویکرد آموزش های 
اثر بخش با محوریت نقش ورزش در پیشگیری از 

کروناست.

طرح آوای ورزش در همسـایگی در بیرجند برگزار می 
شـود.به گـزارش خبرنـگار مـا »عرفـی« رئیـس هیئـت 
ورزش هـای همگانی بیرجند گفت: ایـن طرح در چند 
اسـتان اجرا شـده اسـت و برای اولین بار در استان هم 

در بیرجنـد اجرا خواهد شـد.
بـه گفتـه وی ایـن برنامـه ویـژه مجتمـع هـای مسـکونی 
بـا تراکـم بـاالی ۱00 واحـد اسـت کـه اولیـن برنامـه 
۱7 مـرداد در مجتمـع مسـکونی یـاس  هـم جمعـه 

خواهـد بـود.

رئیس هیئت کشتی استان مطرح کرد:

 تمرین گوش شکسته ها
در فضای آزاد

کشـتی گیران تمرینات هوازی خـود را به صورت انفـرادی در پارک هـا و محیط 
های بـاز زیر نظـر مربیان اسـتان دنبـال می کنند.

رئیـس هیئـت کشـتی اسـتان بـا اشـاره به ایـن کـه ورزشـکاران شـاخص کشـتی 
تمریـن های انفـرادی خـود را دنبـال می کننـد، گفت: کشـتی گیران بـه صورت 
انفرادی در پارک ها تمرین های هـوازی خود را زیر نظر مربیان اسـتان پیگیری 

می کننـد.
»سـروری« با اشـاره بـه این کـه به هـر قیمتـی نمـی خواهیم آینده سـازان کشـتی 
اسـتان در معـرض خطر قـرار گیرنـد، ادامـه داد: همه تالش خود را در سـه سـال 
اخیر برای رشـد و توسعه ورزش کشـتی به خصوص در سـنین پایه قرار دادیم اما 
در نیمـه دوم سـال 9۸ با شـیوع ویروس کرونا و بسـته شـدن سـالن های کشـتی 

برنامـه فنی سـال 99 آغاز نشـد.
وی در خصـوص زمـان شـروع تمرینـات و بازگشـایی باشـگاه هـا نیـز گفـت: تمام 

تصمیم هـا بر اسـاس نظـر سـتاد ملـی کرونـا و فدراسـیون کشـتی خواهـد بود.
وی یـادآور شـد: همه سـالن هـای اسـتان بـر اسـاس گـزارش رئیسـان هیئـت ها 
ضدعفونـی شـده و در برخـی از آن هـا اگـر نیـاز بـه ترمیم یـا بازسـازی داشـته ، به 

صـورت کامـل انجام شـده اسـت.
وی ادامـه داد: چنـد برنامه شـاخص بـرای سـال 99 داریم کـه می تـوان به طرح 
اسـتعدادیابی دانش آمـوزان طبق تفاهم نامه منعقدشـده فدراسـیون کشـتی و 
آموزش و پـرورش و بـه دنبال آن در اسـتان و شهرسـتان هـا، طرح اسـتعدادیابی 
روسـتا به روسـتا با توجه به ظرفیت موجـود در این مناطـق، دعـوت از مربیان نام 
آشنای کشتی کشـور برای دوره های دانش افزایی، اردوهای کوتاه مدت برای 
سـنین پایه، اعـزام کشـتی گیـران شـاخص اسـتان با نظـر کمیتـه فنی به اسـتان 

هـای صاحب نام کشـتی و کشـور اشـاره کرد.
بـه گفتـه وی بـا تعطیلـی که بـه علـت کرونا بـه وجـود آمده اسـت رشـته کشـتی به 
طور حتم متضرر خواهد شـد و این موضـوع تبعاتی خواهد داشـت و امیدوارم در 

المپیـک و همچنین به طـور کلـی در آینده کشـتی به مشـکل نخوریم.
وی ابـراز خرسـندی کـرد: امیـدوارم هرچـه سـریع تـر ویـروس منحـوس کرونا از 
جامعـه رخـت بربنـدد تـا بـار دیگـر شـاهد حضـور کشـتی گیـران در باشـگاه هـا و 

رقابـت هـای ملـی باشـیم.
وی با قدردانی از حمایت های فدراسیون و  اداره ورزش وجوانان استان افزود: 
اولیـن برنامـه پـس از مجوز سـتاد ملـی کرونـا برگـزاری سـومین دوره مسـابقات 
منطقه ای جام پیش کسـوت، پاسداشـت بزرگان کشـتی اسـتان خواهد بود که 
سـال های قبل بـا حضور تیـم هایی از اسـتان های خراسـان رضوی، سیسـتان و 

بلوچسـتان و کرمان برگزار شـده بود.

طرحی که به زودی اجرا می شود 

همسایه ورزش
میزبانی رقابت های آنالین دارت

یازدهمیـن مرحلـه مسـابقات دارت آنالیـن آزاد کشـور بـه میزبانـی خراسـان 
جنوبـی برگـزار مـی شـود.به گـزارش »خراسـان جنوبـی« یازدهمیـن مرحله 
مسـابقات دارت آنالیـن آزاد کشـور گرامـی داشـت زنـده یـاد هاشـم جعفـری 
رئیس فقید کمیته دارت استان هرمزگان به میزبانی خراسان جنوبی برگزار 
می شـود.بر اسـاس این گزارش این رقابت ها با حمایت انجمن دارت کشـور 
و توسـط کمیتـه مجـازی انجمـن و بـه میزبانی هیئـت انجمـن های ورزشـی و 
کمیته دارت اسـتان در بخش بانوان و از ۱7 تا 2۳ مرداد برگزار خواهد شـد.

بزرگ ترین مجموعه ورزشی 
فردوس چرت می زند

رئیس اداره ورزش و جوانان فردوس: بیشتر فضاهای 

ورزشی منطقه قدمت باالیی دارد و با توجه به این که 

سال هاپروژه جدیدی تعریف نشده است با کمبود 

شدید فضاهای ورزشی روبه رو هستیم

زهرا قربانی

 9 فردوس  ورزشی  مجموعه  ترین  بزرگ  احداث   
سال پیش پی ریزی شد اما این سالن ورزشی 2 هزار 
ماجراهای  دستخوش  ها  سال  این  در  مربعی  متر 
زیادی شده و هنوز به پایان نرسیده است تا مرهمی 
بر زخم نداشته های ورزشکارانی باشد که از کمبود و 

فرسودگی فضاهای ورزشی رنج می برند.
»خراسان جنوبی« در گزارش های متعددی چون 
»پوکی استخوان ورزش فردوس« و  ...  که در این 
سال ها تهیه شد، بارها رنج ورزش فردوس از وضعیت 
زیرساخت های ورزشی را از طریق جادوی قلم به گوش 
مسئوالن رساند اما شرایط در فردوس که روزگاری 
مهد ورزش استان بوده است و تیم هایش در باالترین 
میدان های کشوری مقابل حریفان قرار می گرفتند، 
تغییر چندانی نکرده است تا جایی که بیشتر مکان 
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