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فقیه بزرگوار ،استاد برجسته حوزه علمیه به ندای حق لبیک گفت

وداع ربانی

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در پی درگذشت 
آیت ا... ربانی

عالم وارسته و با اخالص

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پیامی درگذشت عالم وارسته و پرتالش 
حضرت آیت ا... ربانی را تسلیت گفت.به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند، متن پیام حجت االسالم و 

المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی به شرح زیر  است .

ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم ا... الرَّ

َها َشْيٌء ِإَذا َماَت اْلَعاِلُم ُثِلَم ِفي اْلِْساَلِم ُثْلَمٌة اَل َیُسدُّ

رحلت عالم وارسته، پر تالش و با اخالص، قانع و بدون پیرایه های مادی حضرت 
آیت ا... آقای حاج محمدابراهیم ربانی )قدس ا... روحه( را به مردم خراسان 
جنوبی به ویژه مردم با ایمان و عالم دوست بیرجند خصوصا آن ها که بیشتر 
توفیق بهره وری از محضر آن بزرگوار را داشته اند و باالخص دودمان و خاندان 
و آقازادگان شریف تسلیت عرض می نمایم. برای آن بزرگوار روح و راحت و برای 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.

سید علیرضا عبادی
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

 جناب سرهنگ
 »ناصر فرشید« 

روابط عمومی وامور نیب الملل سازمان منطقه وژیه اقتصادی خراسان جنوبی

خراسان  انتظامی  نیروی  فرمانده  عنوان  به  جنابعالی  انتصاب 
جنوبی را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز 
»مجید  ــردار  س خواستاریم.  جدید  سمت  در  را  تــان  ــزون  اف
خراسان  در  خالصانه  خدمت  سال   5 از  بعد  که  اینک  شجاع« 
جنوبی توفیق خدمت در نقطه ای دیگر از خاک کشور نصیبتان 
شده است، از زحمات جنابعالی در خراسان جنوبی متشکریم.

»محمد  ا...  آیت  عالیقدر  مجتهد  رحلت 
ــانــی مــهــمــویــی« کــه عــمــر پر  ابــراهــیــم رب
آرمان  اســام،  اعتای  راه  در  را  برکتش 
های امام خمینی )ره( و منویات مقام معظم 

رهبری و خدمت به مردم سپری کرد، سبب تاثر و تاسف شد.

درگذشت این عالم ربانی را به بیت شریف آن مرحوم، جامعه 
عرض  تسلیت  استان  صحنه  در  همیشه  مــردم  و  روحانیت 

نموده و از درگاه ایزد منان برایش علو درجات آرزومندیم

مرتضی صفدری زاده - ریاست سازمان  منطقه وژیه اقتصادی خراسان جنوبی

اناهلل و انا الیه راجعون

پروژه ای که پس از 30 روز هنوز آماده بهره برداری نشده است

افتتاح اسمی

کمربند  مرگ



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

قتل در آسیاب موتوری

روزنامه خراسان در شماره 2980 به تاریخ 28 مهر 1338در مطلبی در 
صفحه 6 آورده است: گزارش کدخدای خونیک به بخشداری مرکزی حاکی 
است که در تاریخ 21 مهرماه همسر نورا... کارگر ساکن محل مزبور در نتیجه 
تصادف با موتور آسیاب موتوری مقتول گردید. کدخدای مزبور از دفن جسد تا 
ورود مامورین جلوگیری بعمل آورده است مراتب از طرف بخشداری به گروهان 

ژاندارمری بیرجند اعالم تا برای انجام تشریفات قانونی اقدام بعمل آید.

باقری نژاد: با 

پیگیری مدیریت 

جدید صندوق در 

ستاد و همراهی 

دولت، مقرر شد 

بعد از 14 سال از 

مهر امسال طرح 

همسان سازی 

حقوق بازنشستگی 

به طور کامل اجرا 

شود

دغدغه های پس از یک عمر کار 

خوره جان بازنشستگان
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خسروی

 دغدغه هایشان تمامی ندارد حتی حاال که پس از سال 
ها کار کردن بازنشسته شده اند. به جای این که در 
روزهای بازنشستگی دیگر نگران وضعیت مالی خود 
نباشند اما با افت حقوق مواجه می شوند، سال هاست 
در انتظار یکسان سازی حقوق به سر می برند، برخی 
به ناچار و از روی نیاز برای این که بتوانند دخل و خرج 
زندگی را تراز کنند، دوباره مشغول کار می شوند، برخی 
در روزهایی بازنشسته شده اند که باید بچه ها را سر و 
سامان بدهند، بعضی ها نیز هنوز عرق بازنشستگی 
از پیشانی پاک نکرده اند که دردها و بیماری هایشان 
هم خود را نشان می دهد، اما در این بین موضوعی که 
گاه بیش از هر چیزی آزارشان می دهد نگاهی است 
که جامعه به آنان دارد یعنی افرادی که سنی از آن ها 

گذشته و ...
سه  استان  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیر 
های  دغدغه  از  را  منزلت  و  سالمت  معیشت،  حوزه 
بازنشستگان دانست و با اشاره به وجود 16 هزار و 100 
حقوق بگیر صندوق بازنشسته کشوری در استان، تعداد 
شاغالن کسورپرداز را هم 16 هزار نفر اعالم کرد و به 
»خراسان جنوبی« گفت: میانگین حقوق بازنشستگان 

در استان سه میلیون و 800 هزار تومان است که در 
مقایسه با سال گذشته افزایش 29 درصدی را نشان می 
دهد.»باقری نژاد« این صندوق را عهده دار انجام فعالیت 
های بیمه اجتماعی در امور بازنشستگی، از کارافتادگی 
و فوت مشموالن مقررات بازنشستگی دولت برشمرد و 
افزود: طرح های مختلفی در راستای ارتقای کیفیت 
زندگی بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنان در 
حال انجام است که مهم ترین آن ها انعقاد تفاهم نامه سه 
جانبه با بانک صادرات و فروشگاه های زنجیره ای رفاه 
در قالب طرح یاری و شارژ حساب بازنشستگان به مبلغ 
36 میلیون ریال در سه نوبت است که مرحله دوم آن در 
حال اجراست.وی طرح های تخفیفی و تقسیطی بیمه 
ملت و تخفیف های ویژه بیمه عمر، افزون بر تخفیف های 
رایج شرکت های بیمه ای را از دیگر طرح های مهم و حائز 
اهمیت در راستای افزایش قدرت خرید بازنشستگان 
مطرح و اضافه کرد: افتتاح درگاه خدمات الکترونیکی به 
منظور ارتباط دو سویه با ذی نفعان و پرداخت تسهیالت 
و کاالهای  لوازم خانگی، جهیزیه  برای خرید کاال، 
باکیفیت، افزایش تسهیالت وام ضروری از هفت به 
10 میلیون تومان بدون ضامن و با کارمزد 4 درصد 
و ... از دیگر طرح هاست.وی افزود: با توجه به هزینه 
های درمانی باال و مشکالت حوزه سالمت، صندوق 

بازنشستگی از ابتدای خرداد امسال سقف تعهدات 
بیمه تکمیلی را بدون افزایش سرانه بیمه دو برابر کرد.

مهر، اجرای طرح همسان سازی حقوق
معیشتی  های  دغدغه  به  اشاره  با  نژاد  باقری 
بازنشستگان و افزایش 29 درصدی میانگین حقوق 
آن ها از ابتدای امسال و فاصله حقوقی بازنشستگان با 
وضعیت آرمانی مد نظر، ادامه داد: با پیگیری مدیریت 
جدید صندوق در ستاد و همراهی دولت، مقرر شد بعد 
از 14 سال از مهر امسال طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگی به طور کامل اجرا شود.وی دو میلیون و 
800 هزار تومان را حداقل حقوق برای بازنشستگان 
کشوری با 30 سال خدمت و سنوات کامل در صندوق 
حقوق  میانگین  کرد:  اضافه  و  مطرح  بازنشستگی 
بازنشستگان استان سه میلیون و 800 هزار تومان 
است که به طور قطع این میزان پاسخ گوی خواسته های 
آن ها در این شرایط اقتصادی نیست به همین دلیل 
طرح همسان سازی اجرا می شود. به گفته وی، حدود 
5 درصد بازنشستگان حقوق بین یک میلیون و 800 
تا دو میلیون و 800 هزار تومان و حدود 50 درصد هم 
حقوق بین دو میلیون و 800 تا سه میلیون و 700 هزار 

تومان دریافت می کنند. 

پیشرفت 85 درصدی آزمایشگاه دام پزشکی 
شرق کشور

انصاری- آزمایشگاه تخصصی دام پزشکی شرق کشور 85 درصد پیشر فت دارد 
و تا پایان فعالیت دولت به بهره برداری می رسد.مدیرکل دام پزشکی به خبرنگار 
ما گفت: کلنگ احداث این پروژه  سال 90 به زمین زده شد و در پایان دولت 
یازدهم به پیشرفت 40 درصدی رسید و با وجود شرایط سخت اقتصادی اکنون 
پیشرفت 85 درصدی دارد.به گفته دکتر »اصغرزاده« با تخصیص 75 میلیارد 
ریال ، این پروژه تا پایان دولت دوازدهم تکمیل خواهد شد.وی گفت: با توجه به 
امضا و اجرای تفاهم نامه های اقتصادی بین استانداری و ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( برای اجرای طرح »هاب شتر« در خراسان جنوبی، توسعه و 

تقویت زیرساخت های دام پزشکی یکی از اولویت هاست.

 آغوش باز خیابان
 برای 21 کودک

ماه  چهار  در  خیابانی  کودک   21 خسروی- 
ابتدای امسال شناسایی شدند.

کودک   21 شناسایی  از  بهزیستی  کل  مدیر 
به  و  داد  خبر  امسال  ماه  چهار  در  خیابانی 
جدید  کودک   10 گفت:  جنوبی«  »خراسان 
شناسایی و 11 کودک در خیابان تکرار شده اند. 
»عرب نژاد« رده سنی کودکان را بین 10 تا 15 
سال اعالم و اضافه کرد: 38 درصد این کودکان 
ایرانی و 65 درصد ، تبعه افغانستان هستند. به 
گفته وی، سال گذشته 23 کودک توانمند و از 
چرخه حمایت مراکز خارج شدند. وی از کاهش 
آمار در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته 
خبر داد و گفت: سال گذشته 10 کودک و در 
چهار ماه امسال یک کودک مبتال به مواد مخدر 
ای،  مشاوره  و  مددکاری  خدمات  وی  بودند. 
کودک  اعتیاد  ترک  شامل  بهداشتی  خدمات 
و خانواده، تاییدیه سالمت از پزشکی قانونی و 
معرفی به پزشکان متخصص اعصاب و روان، 
داخلی، آزمایشگاه، حمایت یابی موثر، خانواده 
درمانی و در صورت نیاز ارجاع کودکان به مراکز 
شبه خانواده و پیگیری های پس از ترخیص را از 

خدمات این نهاد برای کودکان برشمرد.

 قفل تعطیلی
 بر29 درصد واحدهای شهرک های صنعتی

هم اکنون 29 درصد واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 
غیرفعال و راکد است و یکی از سیاست های اصلی وزارت صمت  بازگشت این 
واحدها به چرخه تولید است.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان با 
اشاره به این که امسال پنج واحد تولیدی دوباره راه اندازی شد و در مجموع 20 
واحد به چرخه تولید بازمی گردد گفت: در سه سال اخیر با فعالیت مجدد 35 

واحد تولیدی و صنعتی در استان، زمینه اشتغال 400 نفر دوباره فراهم شد.
به گفته »پارسا« کمبود نقدینگی یکی از مشکالت اساسی واحدهای تولیدی است و 
در شرایط فعلی امکان بهره مندی از منابع ملی برای اشتغال از محل بند الف تبصره 
18 فراهم است. وی افزود: در استان 96 درصد صنایع، کوچک و متوسط است و 

بیش از 62 درصد به صنایع ساختمانی و معدنی اختصاص دارد.

جوابیه

پاسخ به یک ادعا
 مدیرمسئول محترم روزنامه خراسان جنوبی - پیرو تیتر خبر درج شده در صفحه 
اول با عنوان "بریدن مالیات بر اساس پست های اینستاگرام" در روزنامه شماره 
3325 چهارشنبه 1399/05/01، در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات، 
خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع، مطالب ذیل را برای روشن شدن 
واقعیت و تنویر افکار مردم شریف استان، در همان صفحه منتشر نمایید.به طور 
کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت و مهم ترین منبع درآمدی برای تأمین هزینه های 
عمومی و جاری کشور و حفظ سرمایه های ملی برای نسل های آتی است. لذا به 
موجب قانون مالیات وضع، تشخیص و وصول آن بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور 
قرار داده شده و تکالیف و وظایفی نیز برای مؤدیان محترم مالیاتی مشخص گردیده 
است که بایستی در مواعد قانونی مقرر نسبت به آن اقدام نمایند.هدف سازمان امور 
مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان جلب مشارکت فعال مؤدیان محترم 
مالیاتی در فرایندهای خوداظهاری جهت انجام تکالیف قانونی و وصول مالیات 
عادالنه و حقه و بیت المال عمومی با استفاده از مشوق ها و تسهیالت قانونی بوده و 
هست، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده 
فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی، بستر رویه های اجرایی مناسب شامل ثبت 
نام الکترونیک در نظام مالیاتی، ارائه اظهارنامه صرفًا به صورت الکترونیک، پرداخت 
مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان مالیاتی، ابالغ 
اوراق مالیاتی را در فضای کاماًل الکترونیک فراهم نموده است تا ضمن شفاف سازی 
مبادالت اقتصادی و دسترسی سریع به اطالعات موثق و قابل اتکاء، بستر ایجاد 
فضای اقتصادی سالم و امن و همچنین تحقق عدالت اقتصادی و مالیاتی را برای 
کلیه فعاالن اقتصادی فراهم آورد. با توجه به موارد مطرح شده و تأکید بر ثبت نام 
www.tax.gov. ابالغ الکترونیک در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی
ir جهت دسترسی سریع به اوراق مالیاتی بدون نیاز به مراجعه به ادارات مربوط، 
کلیه فعاالن اقتصادی و مؤدیان محترم مالیاتی می توانند در صورت داشتن هرگونه 
سوال یا ابهام و یا اعتراض در هر مرحله از روند پرونده مالیاتی خود، مراتب را به صورت 

تلفنی یا با مراجعه به ادارات امور مالیاتی مربوط پیگیری کنند.
                                                                     روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

خراسان جنوبی:پاسخ اداره کل امور مالیاتی در خصوص ادعای یکی از سرمایه 
گذاران در میزگرد خراسان جنوبی است که مدعی شده بود بر اساس پست های 

اینستاگرامی برای شرکت مد نظر مالیات صادر شده است نه بر اساس درآمد.

نماینده ولی فقیه مطرح کرد:

مباهله دلیلی بر حقانیت اهل بیت )ع(
روز مباهله مسئله ای نیست که فقط شیعه بگوید 
بلکه مورد اتفاق شیعه و سنی و دلیلی بر حقانیت 
اهل بیت)ع( است.نماینده ولی فقیه در استان در 
دیدار با جمعی از مسئوالن و امام جمعه شهر مود 
گفت: آن قدر مسئله مباهله پر رنگ است که نه 
به عنوان مسلمان بلکه همان نصاری نجران که 
در مقابل پیامبر اکرم)ص( لجاجت می کردند، 
نرم شدند. حجت االسالم والمسلمین »عبادی« 
با بیان این که مسلمانان ید واحده هستند و در 
مقابل کفار و مشرکان باید یک صف تشکیل دهند، 

افزود: دشمن به طرق مختلف عده ای را گول 
می زند، برخی را می خرد و عده ای دیگر را به 
صورت داعشی و طالبان و آدمکش پرورش می 
دهد. وی اظهارکرد : مواضع ما این است که باید 
مسلمانان در جنبه های عملی یک حرف بزنند و 
هدف شان نجات مسلمین و مستضعفان و مقابله 
با همه دشمنان اسالم باشد و شرط اول آن برای 
همه، بصیرت است.او پارازیت های دشمنان را کم 
ندانست چرا که هر لحظه از طرق مختلف به دنبال 

اختالف افکنی بین مسلمانان هستند.

فقیه بزرگوار ،استاد برجسته حوزه 
علمیه به ندای حق لبیک گفت

وداع ربانی
پیام بزرگان در پی درگذشت آیت ا... ربانی

مهمویی«  ربانی  ابراهیم  »محمد  ا...  آیت 
مجتهد عالی قدر و از علما و مدرسان برجسته 
حوزه علمیه استان روز گذشته در 93 سالگی 
بر اثر کرونا دار فانی را در بیرجند وداع گفت. به 
هجری   1306 سال  وی  خبرنگارما،  گزارش 
شمسی در بیرجند دیده به جهان گشود. پس 
از تحصیل علوم مقدماتی در بیرجند نزد پدر و 
 آقای رضوانی مهمویی، به حوزه علمیه قم رفت.
وی در حوزه علمیه قم، سطح را نزد شیخ اسدا...، 
مرحوم  و  صدر  موسی  سید  و  صدوقی  مرحوم 
سلطانی آموخت و در سال 1329 هجری شمسی 
به نجف اشرف مهاجرت کرد و به تحصیل پرداخت. 
او مدتی نزد بزرگان و استادان حوزه به ویژه آیت ا... 
شاهرودی« و میرزا »حسین بجنوردی« شاگردی 
کرد و موفق به دریافت اجازه روایت حدیث از مرحوم 
حاج آقا بزرگ تهرانی شد. او در حوزه های علمیه 
قم، بیرجند و نجف کسب علم کرده و از هشت نفر 
از علما همچون آیت ا... سید محمود شاهرودی 
و امام خمینی)ره( اجازۀ اجتهاد داشته است.او 
سال 1345 از سوی مرحوم شاهرودی به عنوان 
وکیل تام االختیار به بیرجند اعزام و به انجام وظایف 
شرعی و تدریس مشغول شد و به عنوان یک مبارز 
انقالبی، نقش مهمی در برپایی راهپیمایی های 
داشت. شاهی  ستم  رژیم  علیه  انقالب   دوران 
آیت ا... ربانی طالب زیادی تربیت کرد که تعداد 
از فضال و مدرسان حوزه علمیه  آنان  از  زیادی 
بیرجند، مشهد و سایر شهرها محسوب می شوند 
و همچنین عده ای از شاگردان این عالم نام آشنا 
هستند. خدمت  مشغول  قضایی  پست های   در 
 وی عالوه بر اقامه نماز جماعت در مسجد بازار 
فعالیت های  سایر  و  قضاوت  تدریس،  بیرجند، 
مرتبط فرهنگی در عرصه اقتصادی نیز خدمات 
شایان توجهی انجام داد که از آن میان می توان به 
کمک در تأسیس کارخانه الستیک سازی و کارخانه 
صابون سازی بیرجند اشاره کرد. او اولین امام جمعه 
بیرجند پس از انقالب بود و سال ها در دیوان عالی 
کشور و شورای عالی قضایی مسئولیت داشت. 
این  روزنامه خراسان جنوبی ضایعه درگذشت 
عالم وارسته را به خانواده و جامعه روحانیت استان 

تسلیت می گوید.

پیام استاندار
استاندار خراسان جنوبی در پیامی اعالم کرد که 
ارتحال آیت ا... محمد ابراهیم ربانی، مایه تأسف و 
تأثر  شد . اینجانب درگذشت آن روحانی فاضل و عالم 
مجاهد و مبارز انقالبی را که همواره منشأ خدمات 
فراوان بوده و عمر با برکت خویش را در راه تبیین 
احکام الهی و تعلیم و تربیت طالب علوم دینی سپری 
کرد و با رویی گشاده، اخالقی حسنه، تواضعی مثال 
زدنی و انسانیتی کامل، ملجأ و پناه مردم شریف 
بیرجند به شمار می رفت و هیچ گاه مسیر زهد و 
پارسایی و قناعت را فراموش نکرد، به مردم عزیز و 
شریف خراسان جنوبی به ویژه شهرستان بیرجند، 
خانواده محترم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم 

تسلیت و تعزیت عرض می کنم.

یاور حقیقی انقالب
در پی درگذشت عالم برجسته، آیت ا... »ربانی« 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان پیام 
تسلیتی صادر کرد که در بخشی از این پیام آمده است: 
خبر درگذشت عالم بزرگ حضرت آیت ا... »محمد 
ابراهیم ربانی«، مجاهد و مبارز انقالبی خراسان 
جنوبی که عمر پر برکت خود را در راه اعتالی اسالم 
ناب محمدی)ص(، آرمان های امام راحل)ره( و 
منویات امام خامنه ای )مدظله العالی( و اهداف بلند 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و خدمت به 
مردم شریف سپری کرد و از یاران و یاوران حقیقی 

انقالب اسالمی بود موجب تأثر و تأسف بسیار شد.

3580 متقاضی تسهیالت کرونایی پشت باجه بانک ها
حافظ- پرداخت تسهیالت به آسیب دیدگان کرونا از جمله 
طرح های حمایتی دولت پس از شیوع این ویروس است. 
در خراسان جنوبی هم گروه های مختلفی از اصناف، 
رانندگان و ... با شروع ثبت نام متقاضی دریافت تسهیالت 
شدند و در حالی که یک هفته تا پایان مهلت ثبت نام زمان 
باقی است بیش از پنج هزار نفر ثبت نام کرده اند. مدیر 
کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:  پنج هزار و 473 نفر 
در استان برای دریافت تسهیالت کرونا ثبت نام کردند 
و پرونده مدارک این افراد تکمیل شده است. »اشرفی« 
با بیان این که متقاضیان هزار و 889 پرونده موفق به 

دریافت 201 میلیارد ریال تسهیالت از بانک ها شدند، 
آخرین مهلت ثبت نام را تا پایان مرداد اعالم کرد و افزود: 
در جلسه های مختلف استانی بر تسهیل در پرداخت و 
تعیین تکلیف پرونده ها توسط بانک ها تاکید می شود. به 
گفته وی بیشترین درخواست ها در حوزه راه و شهرسازی 
است به گونه ای که دو هزار و 928 پرونده در حوزه حمل 
و نقل ثبت نام شده است.  گفت: سهم استان در تسهیالت 
خویش فرمایی و کارفرمایی مشاغل آسیب دیده از کرونا 
268 میلیارد تومان و 7 دهم درصد کل اعتباری است که 

در کشور اختصاص یافته است.

۴8بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان ها

هم اکنون  48بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های استان 
بستری هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: 125بیمار با عالیم  حاد تنفسی در بیمارستان های 
استان بستری شده اند که از این تعداد 48 نفر مبتالی 

قطعی بیماری کرونا هستند. دکتر »دهقانی« افزود: از 
بیماران کرونای بستری در بیمارستان ها 14نفر در بخش 
مراقبت های ویژه بستری هستند. وی گفت: از بیماران 

کرونایی بستری حال هشت نفر مساعد نیست.
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 مدیرکل راهداری 

و حمل و نقل

 جاده ای: از 

ابتدای سال از 

این مسیر ۱0 

کیلومتری روکش 

آسفالت و لکه 

گیری 6 کیلومتر در 

دستور کار قرار 

گرفته است و به 

تناسب اعتباری که 

تخصیص می یابد 

این کار انجام می 

شود

 طوماری که رانندگان در خصوص 
کمربندی قاین به روزنامه ارسال کردند

کمربند  مرگ
گروه شهرستان ها 

 یکی از شریان های مواصالتی پرتردد خراسان جنوبی 
و شرق کشور کمربندی شهر قاین است و دالیلی هم که 
بر این موضوع صحه می گذارد واقع شدن آن در مسیر 
دوغارون- یزدان و زاهدان - مشهد است که روزانه 
از مقاصد مشهد،  چندین خودروی سبک و سنگین 
کرمان، بندرعباس، زاهدان و بیرجند از این مسیر عبور 
می کند.دالیل دیگری که سبب ترافیک سنگین این 
مسیر شده است ،وجود کارخانه سیمان قاین و تولید 
بیش از 2 هزار تن چغندرقند و 6 هزار تن زرشک در 
شهرستان است که طی سال و فصل برداشت محصوالت 
بر تعداد خودروها در کمربندی قاین می افزاید.به گزارش 
»خراسان جنوبی« نداشتن عرض استاندارد و قرار گرفتن 
در مسیر منطقه گردشگردی بوذرجمهر، باغ ها و ییالق 
های شاهیک، زبر، دستجرد و پارک جنگلی قهستان 
سبب شده است تا حوادث رانندگی بسیاری در این کمر 
بندی رخ دهد و جان و مال بسیاری از کاربران جاده ای را 

به مخاطره بیندازد.
بنابر این گزارش، آن چه بر دغدغه کاربران جاده ای 
کمربندی قاین افزوده است بهره برداری از فاز یک 
مجتمع فوالد قاینات است که به طور حتم بر ترافیک 
سنگین و حوادث جاده ای این مسیر خواهد افزود.به 

همین دالیل جمعی از رانندگان خودروهای سنگین 
عبوری و محلی طوماری را امضا و به خبرنگار روزنامه 
خراسان جنوبی در قاین ارسال کردند و خواستار توجه 
جدی مسئوالن راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل 
جاده ای برای روکش آسفالت، تعریض و دوبانده سازی و 

تامین روشنایی کمر بندی قاین شدند.
آن ها در ادامه این سیاهه اعالم کردند: »گوش اگر گوش 
من و ناله اگر ناله توست« با ابراز تاسف آن چه در خراسان 
جنوبی به جایی نرسد فریاد است چرا که برخی مسئوالن 

کمترین توجه را به مطالبات مردم دارند.

بی انصافی درباره آسفالت
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ادعای کاربران 
جاده ای را درباره فرسودگی آسفالت کمربندی شهر 
اقدامی  هیچ  گذشته  سال   20 طی  که  این  و  قاین 
برای به سازی و روکش آسفالت آن انجام نشده است 
از روی بی انصافی دانست و گفت: از ابتدای سال از 

این مسیر 10 کیلومتری روکش آسفالت و لکه گیری 
6 کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است و به تناسب 
اعتباری که تخصیص می یابد این کار انجام می شود.
مهندس»جالل زاده« تعریض این محور را در قالب طرح 
دو بانده سازی محور بیرجند- قاین اعالم کرد که در 

دستور کار اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد.

تعریض در دستور کار
رئیس اداره راه و شهرسازی قاینات نیز از در دستور کار 
بودن تعریض کمربندی شهرقاین خبر داد و گفت: تملک 
ها، تعریض و زیرسازی کمربندی انجام شده و قرار است 
پیمانکاری برای اتمام عملیات اجرایی پروژه گرفته شود 

تا عملیات اجرایی پروژه شروع شود.
مهندس» دروازبان«  اعتبار اجرای این پروژه را از محل 
منابع ملی اعالم و اظهار کرد که پروژه کمربندی شهر 
قاین جدا از پروژه دوبانده سازی محور بیرجند- قاین 

است.

پیشخوان های کرونایی در قاین
آن چه سیاهه کاغذ خبر خبرنگار »خراسان جنوبی« 
در بازدید میدانی از شهر قاین شد این بود که عمده 
اماکنی که در شهر پروتکل های بهداشتی را برای 
دفاتر  کنند  نمی  رعایت  کرونا  ویروس  با  مقابله 
خدماتی، پیشخوان و ... بخش خصوصی هستند 
و یکی از دالیل عمده این بی توجهی، نبود نظارت 
های الزم بر آن هاست.به گزارش خبرنگار ما، با 
ابراز تاسف دفاتر پیشخوان که مأموریت های زیادی 
از قبیل تعویض دفاتر بیمه، شناسنامه، کارت ملی 
و... و به تازگی نیز احراز هویت افراد برای سهام 
عدالت به آنان واگذار شده است به محل تجمع و 
ازدحام افراد بسیاری مبدل شده است.همچنین با 
توجه به این که برخی از دفاتر با وجود مأموریت های 
فراوان و کثرت مراجعان از فضای مناسب و   متراژ 
کمتری برخوردار است، این موضوع  سبب ازدحام 
مراجعان در داخل یا در ورودی این دفاتر شده است 
که این موضوع مشکالتی را برای دیگر شهروندان 
فراهم آورده است.افزون براین مشاهده می شود 
برخی از عوامل داخل این دفاتر بدون ماسک هستند 

وکمترین لوازم بهداشتی وضد عفونی هم در اختیار 
مراجعان قرار نمی گیرد اما سخت گیری های بی 
مورد بعضی از دفاتر، افزون بر سرگردانی و اتالف 
وقت مراجعان گاهی هزینه هایی را نیز بر آن ها 
تحمیل می کند به عنوان مثال پیرزن روستایی عصا 
به دست برای تهیه و خرید یک عدد استامپ شخصی 

در بازار به دنبال مغازه نوشت افزار می گشت.
در گفت و گو با خبرنگار ما، خواسته شهروندان 
از مسئوالن این بود که به پاس زحمات و خدمات 
وقوع  از  پیشگیری  و  سالمت  مدافعان  ارزشمند 
هرگونه حادثه ای، دست کم بازرسی های روزانه 
خود را از این دفاتر افزایش دهند و برای توجیه 
مسئوالن امر اقدام کنند تا آن ها به سالمتی مردم 
بی تفاوت نباشند.خبرنگار »خراسان جنوبی« این 
موضوع و خواسته شهروندان قاینی را با فرماندار 
مطرح کرد که »کریمی« نیز به معاون سیاسی و 
امنیتی اش دستور داد جلسه ای با مسئوالن مربوط 
مشکل  این  تا  کند  برگزار  مشکل  این  رفع  برای 

اساسی رفع شود.

از گوشه و کنار استان

نماز جمعه؛ در خوسف
نماز جمعه روز گذشته فقط در خوسف برگزار شد. بنا به اعالم شورای سیاست 
گذاری امامان جمعه استان، از آن جا که فقط خوسف در استان وضعیت زرد 

دارد، نماز عبادی سیاسی جمعه روز گذشته در این شهر برگزار شد.

 اتصال 47 مدرسه روستایی نهبندان
 به اینترنت

47 مدرسه روستایی نهبندان به شبکه اینترنت پرسرعت متصل است. مدیر کل 
آموزش و پرورش در گردهمایی معاونان این اداره کل در نهبندان، گفت: تا پایان 
سال 79روستای دیگر این شهرستان از مزایای اینترنت نسل 4 برخوردار می 
شود.»واقعی« با اشاره به آمادگی استان برای بازگشایی مدارس در نیمه شهریور 
گفت: توجه به توسعه زیر ساخت ها به ویژه در روستا ها و مناطق محروم استان 
و اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات، نیاز مبرم آموزش و پرورش در آستانه  
بازگشایی مدارس است.او با بیان این که باید تالش کنیم تا دانش آموزی از 
تحصیل بازنماند، افزود: با برنامه ریزی دقیق و نظارت  مستمر باید فضایی 
ایجاد شود که با وجود پراکندگی باالی جامعه به ویژه در مناطق کویری، عدالت 

آموزشی و اجتماعی بین دانش آموزان برقرار شود.

5۱ نوعروس قاین کمک جهیزیه گرفتند
51 سری کمک جهیزیه به ارزش 765 میلیون تومان در دومین مرحله رزمایش 
کمک مومنانه به نوعروسان قاینی اهدا شد.فرمانده سپاه ناحیه قاینات گفت: 
در مرحله اول رزمایش کمک مومنانه نیز همین تعداد نوعروس کمک جهیزیه 
دریافت کردند. سرهنگ »هزاری« ادامه داد:درادامه  رزمایش، دو میلیارد و789 
میلیون تومان کمک های نقدی و غیر نقدی بین نیازمندان شهرستان توزیع 

شد. در حاشیه این مراسم از خبرنگاران فعال قاینات در حوزه سپاه تجلیل شد.

»شوسف« لرزید
زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( 
به  نداشت.  خسارت  مسئوالن  گفته  به  بنا  و  لرزاند  را  نهبندان  شوسف 
گزارش»خراسان جنوبی« بنابر اعالم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این 

زلزله ساعت 9:28 روز پنج شنبه رخ داد.

مطالبه  علما روی کاغذ فرماندار 
فرماندار درمیان با علمای تشیع و تسنن روستاهای بخش قهستان به شور نشست تا 
دیدگاه ها و نظرات آن ها را برای توسعه این بخش جویا شود و از خواسته ها و مطالبه 
های آنان نیز آگاهی یابد.به گزارش»خراسان جنوبی« تامین آب شرب پایدار و پیگیری 
رفع یا کاهش قطعی های مکرر با برنامه ریزی اصولی، رفع مشکل زمین های موات 
و پیگیری به نتیجه رسیدن توسط منابع طبیعی، شهرداری و دهیاران، درخواست 
توسعه زیرساخت های روستاها، تامین و واگذاری زمین برای احداث خانه و محل 
کسب و کار جوانان، ارائه امتیاز و تسهیالت برای راه اندازی مجتمع های گلخانه ای 
و دامداری، راه اندازی پمپ بنزین و گازوئیل، راه اندازی ایستگاه آتش نشانی و پایگاه 
امدادی اورژانس از مهم ترین خواسته های علمای بخش قهستان از فرماندار درمیان 
بود.امام جمعه قهستان هم در این نشست نقش ویژه روحانیان برای بیان مشکالت 
مردم در مناطق و همچنین اثرگذاری مثبت آنان در این گونه موارد را یادآور شد.حجت 
االسالم والمسلمین »راستگو« ضرورت توجه و فعالیت مستمر در زمینه فرهنگ سازی 
استفاده صحیح از نعمات و مواهب الهی نظیر آب را بسیار مهم و کاربردی دانست.
فرماندار درمیان هم گفت: این شهرستان از نمونه های بارز وحدت و الفت اهل تشیع 
و تسنن در استان و کشور است.»حسینعلی بخشی« اجرای رزمایش مواسات و کمک 
مومنانه پیرو فرمایش مقام معظم رهبری و هدایت و راهبری خردمندانه ایشان در 
عرصه های مختلف را سبب دلگرمی و ایجاد امیدواری دانست و اظهارکرد که حضور 
بنیاد علوی در شهرستان درمیان برای رفع چهره محرومیت و اشتغال زایی امتیازی 
بزرگ با توجه به محدودیت های اعتباری است.فرماندار از تشکیل جلسه های 
تخصصی برای بررسی ، تصمیم گیری و پیگیری موارد مطرح شده در این نشست به 

منظور رفع و کاهش مشکالت خبر داد.

خروجی جلسه

پروتکل های کرونایی 
محرم در 3 شهرستان

دستورالعمل ستاد کرونا برای عزاداری های 
محرم و صفر در نهبندان، زیرکوه و سربیشه اعالم 
شد. به گزارش»خراسان جنوبی« در کارگروه ویژه 
محرم نهبندان که با حضورجمعی از مسئوالن 
استانی و محلی برگزار شد، دستورالعمل ستاد 
کرونا برای محرم و صفر و محدودیت های مجالس 
عزاداری و فعالیت هیئت ها در برگزاری برنامه 

ها اعالم شد.
بنابر این گزارش حضور هیئت های مذهبی در 
فضای باز و اماکن روباز، رعایت کاهش ساعات 
2 ساعت(، ممنوع  برگزاری مراسم )حداکثر 
بودن جابه جایی هیئت ها و دسته روی، استفاده  
از طبل، سنج و وسایل مشابه، استفاده از ماسک 
به صورت مستمر و... از جمله دستور العمل هایی 

بود که باید رعایت شود.
به گزارش خبرنگار ما از زیرکوه، محور جلسه 
مدیریت کرونایی این شهرستان نیز به برنامه 
ریزی برای ایام عزاداری محرم و سفر برمی گشت 
که خواسته »عربشاهی« فرماندار زیرکوه هم 

رعایت پروتکل های بهداشتی در این ایام بود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان زیرکوه هم  به 
81 مورد مثبت کرونا در این شهرستان  و به 
کرد.  اشاره  استان  در  زیرکوه  هشتم  رتبه 
نکردن  عدول  خواستار  نیز  دکتر»ناصری« 

عزاداران از خط قرمزهای کرونایی شد.
گزارش خبرنگار ما از سربیشه هم حاکی است، 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار در 
جلسه ستاد مدیریت کرونای این شهرستان اعالم 
کرد: مراسم عزاداری محرم و صفر مطابق پروتکل 

های اعالمی ستاد ملی کرونا برگزار می شود. 
»میرزاجانی« استفاده از ظرفیت های فرهنگی به 
ویژه روحانیان مستقر و امامان جمعه را در پیشبرد 
اهداف دستور العمل ها که تعادل بخشی بین 
برگزاری مراسم عزاداری و حفظ سالمت مردم 

است بسیار تاثیرگذار دانست.

امام جمعه قاین:

انتقاد خبرنگار، خیرخواهانه باشد
حقانی - نقد خبرنگاران از مسائل باید خیرخواهانه 
باشد. حجت االسالم والمسلمین »رحمانی« امام جمعه 
قاین در مراسم تجلیل خبرنگاران شهرستان، با گرامی 
داشت یاد وخاطره شهید صارمی و شهدای خبرنگار 
و قدردانی از خدمات خبرنگاران گفت: خبرنگاری 
خطر است و خیلی از خبرنگاران در صحنه های حوادث 

طبیعی و غیر طبیعی در میادین جنگ و حضور در بخش 
های بیماران کرونایی، خطر را با جان ودل خریده اند. 
»کریمی« فرماندار قاینات هم اظهارکرد: خبرنگاری 
حرفه پر مخاطره ای است و آن دسته از خبرنگارانی 
که شغل و درآمد ثابتی ندارند فرمانداری آمادگی دارد 
100 میلیون تومان از طریق صندوق  تا با پرداخت 

کارآفرینی امید برای آن ها شغل ایجاد کند. در ادامه 
این مراسم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاینات 
فعالیت  مجوز  شهرستان  در  نشریه   14 گفت:  هم 
دریافت کرده اند که از این تعداد 6 نشریه فعال است. 
»میرزنگویی« ادامه داد:  این شهرستان 11 خبرنگار 

فعال دارد.

میزبانی عشایر»قیصار«

چادر نشینی مسئوالن
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیرکل امور عشایری و فرماندار قاینات 
، مهمان چادرنشینان 18 محله عشایری قیصار قاینات شدند تا از خواسته 
ها و چالش های پیش روی آن ها مطلع شوند. به گزارش»خراسان جنوبی« 
اجرای خط انتقال آب به محله های عشایری، رفع موانع اجرای کامل زنجیره 
گوشت، حذف چالش های پیش روی آن ها با منابع طبیعی، حفر چاه به جای 
قنات، دریافت تسهیالت قرض الحسنه و ... از خواسته ها و مطالبه هایی بود که 

نمایندگان عشایر از مسئوالن خواستار تحقق آن شدند.

گردهمایی دهیاران ارسک
دهیاران بخش ارسک گردهم آمدند. بخشدار ارسک در این گردهمایی از 
دهیاران به عنوان خط مقدم خدمت رسانی به مردم محروم نام برد و از آن ها 
خواست ارتباط محکم تری با بخشداری داشته باشند و از بیان خواسته ها و 
مطالبه های مردمی نهراسند.دیگر خواسته مهندس»نیک پور« از دهیاران، 
ارائه نظرهای خالقانه و طرح های عملیاتی و اشتغال زا برای بازگشت روستاها 

به کارکرد اصلی خود یعنی خودکفایی بود.

خبرنگاران طالیه داران 
جبهه جنگ نرم

تهاجم  با  مقابله  جبهه  داران  طالیه  خبرنگاران 
فرهنگی و جنگ نرم دشمنان نظام هستند. رئیس 
از  تجلیل  مراسم  در  قاینات  بزرگمهر  دانشگاه 
خبرنگاران شهرستان گفت: امروز استکبار جهانی 
از رسانه به عنوان مهم ترین ابزار برای دست یافتن 
استفاده  فرهنگی  هجمه  و  خود  شوم  منافع  به 
می کند. دکتر سید »احسان شکیب« در ادامه به 
نقش بی بدلیل خبرنگاران در تنویر افکار عمومی، 
روشنگری و ارتقای سطح بینش جامعه و خنثی 
سازی توطئه های دشمنان نظام اشاره و اظهارکرد 
که خبرنگاران عوامل مؤثر در حوزه های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند و می توانند 

جامعه را ارتقا دهند.
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گروه ورزش 

 توپی به دیوار برخورد نمی کند و از هیجان خبری 
نیست، روبان سالن بین المللی اسکواش بیرجند در 
حالی 29 تیر توسط وزیر ورزش و جوانان بریده شد 
که هنوز چراغ این سالن برای ورزشکاران این رشته 
ورزشی روشن نشده و این موضوع گالیه ورزشکاران 
این رشته ورزشی را در پی داشته است.رئیس هیئت 
اسکواش استان دلیل این موضوع را تحویل نشدن 

پروژه از سوی پیمانکاراعالم کرد و گفت: عملیات 
اجرایی سالن به پایان رسیده اما حدود سه میلیارد تومان 
مطالبه پیمانکار پروژه است که باید هر چه سریع تر برای 
تسویه آن اقدام شود چرا که هر چه زمان بگذرد تاخیر 
در پرداخت هم به این مبلغ اضافه خواهد شد.به گفته 
»غنی« برای تخصیص اعتبار تالش های زیادی انجام 
شده است و حتی از طریق استانداری هم اقدام کردیم اما 
هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.وی ادامه داد: حتی 
پیمانکار مطرح کرده که حاضر است با دریافت 300 
میلیون تومان برای پرداخت قرض هایش این پروژه را 
تحویل دهد اما از تخصیص این اعتبار هم خبری نیست.

هزینه 5.6 میلیاردی
وی با اشاره به این که عملیات اجرایی ساخت سالن 
اسکواش بیرجند سال 9۷ آغاز شده است، افزود: 
پنج میلیارد و ۶00 میلیون تومان اعتبار برای این 
پروژه هزینه شده است.وی مساحت پروژه را 930 متر 
مربع بیان کرد و افزود: سالن اسکواش بیرجند قابلیت 
برگزاری مسابقات در سطح های مختلف را دارد و می 
توان جشنواره های استعدادیابی، دوره های آموزشی 

و کمپ تیم های ملی این رشته را در آن برگزار کرد.

سالن به بهره برداری نرسیده
مدیر کل ورزش و جوانان نیز در پاسخ به اظهارت 
مطرح شده گفت: سالن بین المللی اسکواش با حضور 
وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد اما به بهره برداری 

نرسیده است.
به گفته »عزیزی« دلیل این موضوع هم وجود یک سری 

ریزه کاری ها مانند نصب دریچه کانال هاست که باید 
از تهران خریداری شود و با تکمیل آن پروژه از سوی 

پیمانکار تحویل اداره کل ورزش وجوانان می شود.

افتتاح قانونی است 
وی در پاسخ به این سوال که با این شرایط می توان 
پروژه را افتتاح کرد، افزود: با این وضعیت از نظر قانونی 
و نمی  افتتاح کنیم  توانستیم  مشکلی نیست و می 
توان چنین پروژه ای را به دلیل ریزه کاری های جزئی 
معطل کرد.به گفته وی افزون بر این، در شرایط فعلی 
با توجه به وجود کرونا امکان بهره برداری و استفاده 
ورزشکاران از این فضا وجود ندارد همان طور که 
استخری را افتتاح کردیم اما با توجه به شرایط موجود 

امکان استفاده از آن نیست.
وی با تاکید بر این که پروژه آماده است ادامه داد: باتوجه 
به کمبود اعتبار، برخی از پروژه ها حتی برای تامین 
آب و برق مشکل دارد و ماه ها بدون استفاده باقی می 
ماند که سعی بر این است با یک نگاه جهادی، سیستم 
سرمایش و گرمایش موقت برای آن ها راه اندازی شود 
و پس از تامین اعتبار این زیرساخت ها به صورت دایمی 

فراهم شود.
به گفته وی با همین نگاه کورت های اسکواش افتتاح 
شد که بازخورد خوبی داشت و جزو پروژه هایی بود که با 
همه مشکالت مالی دولت، طی دو سال تکمیل شد.وی 
ادامه داد: پیمانکار هم با مشاهده این شرایط و کمبود 
منابع مالی و محاسبه همه جوانب کار و باتوجه به این 
که فاز اول این پروژه را اجرا کرده بود اقدام به اجرای 

فاز نهایی کرد.

مطالبه پیمانکار در اعتبار 99
به گفته وی با توجه به مطالبه پیمانکار، در اعتبارات 
دیده  موضوع  این  برای  تومان  میلیارد  سه  امسال 
شده است اما با توجه به این که تخصیص ها پایین 
است شاید یک میلیارد بیشتر تامین نشود . با وجود 
این پیمانکار ضرر نمی کند چون هر اتفاقی بیفتد 
تعدیل و تاخیر برایش محاسبه می شود.وی ادامه داد: 
پیمانکار نمی تواند برای کارفرما تعیین تکلیف کند 
چون چارچوب شرایط عمومی و اختصاصی پیمان 
مشخص است و بر اساس آن اقدام می کنیم و این گونه 
نیست که پیمانکار شرط بگذارد اگر پولم را ندهید پروژه 
را تحویل نمی دهم.به گفته وی تحویل موقت یک سری 
شرایط و ضوابط خاص دارد و حتی اگر زمان قرارداد به 
پایان رسید پروژه به صورت اتوماتیک در اختیار اداره 
کل ورزش و جوانان قرار می گیرد.وی ادامه داد: بعد از 
این که پروژه تحویل موقت شد نامه ای به وزارت ارسال 
خواهد شد که این فضای تخصصی مشمول مصوبه 
هیئت وزیران شود و به مدت سه سال در اختیار اداره 
کل ورزش و جوانان قرار گیرد و برنامه هم این است 
که تحویل هیئت اسکواش دهیم تا آن ها مدیریت 
کنند، البته باید یک سری مجوزها نیز از وزارت گرفته و 
فرایندهای مزایده و دیگر بخش های قانونی لحاظ شود 
که این موارد هم زمان بر است.او با تاکید بر این که نباید 
با پرداختن به این موضوع ها تشویش اذهان عمومی را 
دنبال کنیم و پروژه ای با این وسعت را زیر سوال ببریم 
افزود: دولت با همه مشکالت اقتصادی، پروژه ای 
بزرگ را اجرا کرده است و امیدواریم با گشایش سریع تر 

اعتباری مشکل مطالبه پیمانکار هم رفع شود.

 گفت و گو 

ورزشکاری که شام عروسی خود را با توان بخشان صرف کرد

عروس خیر

زهرایی- کلکسیونی از رشته های ورزشی را دنبال می کند. در کنار فعالیت ژیمناستیک، 
رزمی کار است و میدان مبارزه را خوب می شناسد و البته در میدان زندگی هم خوب 
ظاهر شده است. »عصمت السادات موسوی نژاد« بانویی است که بعد از ماه ها صبر برای 
برگزاری جشن عروسی، به دنبال شیوع کرونا هفته گذشته هزینه ازدواجشان را برای 
کمک به معلوالن مرکز توان بخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند اهدا کرد. این خبر بهانه 
ای شد تا با این مربی ورزشکار که اصلیت وی به روستای سیوجان خوسف بر می گردد و 

هم اکنون ساکن قاین است، به گفت وگو بنشینیم.
قدردان ورزش است و با تمام وجود آن را بخشی از زندگی خود و راهی برای مبارزه با انرژی 
های منفی می داند و می گوید: از سال ۸۸ به صورت حرفه ای ورزش را در رشته کونگ 
فو شروع کردم و بعد از فعالیت پنج ساله در این رشته و کسب مقام های متعدد استانی و 
کشوری، پیگیر دوره های مربیگری این رشته شدم و بعد از آن سبکم را تغییر دادم و چهار 

سال است که در رشته ووشو فعالیت می کنم و در این رشته هم مربی درجه 3 هستم.
او   افزون بر مربیگری، داوری این دو رشته را هم انجام می دهد و مسابقات زیادی را داوری 
کرده و در سال های 9۷ و 9۸ به عنوان مربی برتر ووشوی استان و شهرستان معرفی 

شده است.
وی که عالقه زیادی به فعالیت در رشته های مختلف ورزشی دارد، در کنار فعالیت در این 
رشته ها، ژیمناستیک و ترامپولین را هم دنبال کرده و توانسته است در این رشته ها نیز 
کارت مربیگری درجه 2 را به دست آورد و شاخه ترامپولین را راه اندازی کند و سه سال به 

عنوان مربی برتر هیئت ژیمناستیک شهرستان معرفی شود.
وی همچنین در سمت نایب رئیس هیئت های کونگ فو، ووشو و ژیمناستیک قاینات نیز به 
جامعه ورزشی شهرستان کمک کرده است.او که می خواهد تا زمانی که بتواند به فعالیت 
ورزشی ادامه دهد، بر این عقیده است که ورزش، بخشی از زندگی است و هر فردی که 
می خواهد زندگی سالمی به دور از انرژی منفی داشته باشد باید به سمت ورزش بیاید.
این بانوی ورزشکار که این روزها به دلیل کرونا مجبور است برای حضور در فعالیت های 
ورزشی احتیاط بیشتری به خرج دهد، می گوید: فعالیت در رشته ووشو به دلیل حالت 
مبارزه متوقف است و بیشتر تمرینات هوازی در پارک ها انجام می شود. کالس های 
ژیمناستیک هم با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حداقل تعداد هنرجو در حال انجام 
است .او البته به این نکته هم اشاره می کند که تعداد هنرجویان کاهش یافته و در مقابل 

آن هزینه ها نظیر اجاره افزایش داشته است طوری که 
درآمد با هزینه ها همخوانی ندارد و فقط عشق 

و عالقه به ورزش سبب شده است که هنوز در 
میدان ورزش قامت راست کنیم.این 

ورزشکار با انگیزه که این روزها 
کار خیرش بر سر زبان هاست 
هدفش از این اقدام را این طور 
بیان می کند ؛ قرار  بود فروردین 
بگیریم  عروسی  جشن  امسال 
که با وجود همه هماهنگی ها به 
دلیل کرونا به تعویق افتاد و بعد 

از آن هم نتوانستیم در این شرایط 
به دلیل 2 ساعت شادی جان افراد 
بنابراین  بیندازیم  به خطر  را  زیادی 

به  کمک  با  گرفتیم  تصمیم  غدیر  عید 
مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
با  همراه  کوچک  جشنی  برگزاری  و 
کودکان، مراسم خود را برگزار کنیم 
که شب بسیار خوبی بود و حضور در 
جمع آن ها نشاط خاصی را برای ما به 

ارمغان آورد.

پروژه ای که پس از 30 روز هنوز آماده بهره برداری نشده است

افتتاح اسمی

مدیرکل ورزش و 

جوانان: با توجه به 

مطالبه پیمانکار، 

در اعتبارات 

امسال 3 میلیارد 

تومان برای این 

موضوع دیده شده 

است اما با توجه به 

این که تخصیص ها 

پایین است شاید 

یک میلیارد بیشتر 

تامین نشود

کلیشه / روی خط ورزش

 در هفته 15 لیگ 3 فوتبال

رخ داد

توقف» 04 « در نوشهر

حسینی-تیم فوتبال مرکز آموزش 04 نماینده 
استان در لیگ 3 فوتبال کشور در هفته پانزدهم 
این رقابت ها در برابر تیم شهرداری نوشهر مغلوب 
شد.به گزارش خبرنگار ما، در پایان این دیدار که 
عصر پنج شنبه گذشته در نوشهر برگزار شد، تیم 
04 ، 2 بر صفر نتیجه را به حریف واگذار کرد.بر 
اساس این گزارش تیم 04 هم اکنون با کسب 
20 امتیاز در جایگاه ششم گروه یک این رقابت 

ها قرار دارد.

حضور در رقابت های 
آمادگی جسمانی روسیه

هیئت  یابی  جهت  کمیته  رئیس  زهرایی- 
انجمن های ورزشی استان به مسابقات آمادگی 
جسمانی نیروهای مسلح جهان در روسیه اعزام 

شد.
به  استان  ورزشی  های  انجمن  هیئت  رئیس 
خبرنگار ما گفت: جواد سلیمانی رئیس کمیته 
جهت یابی هیئت و عضو ثابت تیم ملی جهت 
یابی ایران پس از طی مراحل سخت گزینشی و 
تست های پزشکی کرونا پنج شنبه هفته گذشته 
از فرودگاه امام خمینی)ره( تهران به همراه دیگر 
نیروهای  جسمانی  آمادگی  ملی  تیم  اعضای 

مسلح ایران به شهر مسکو روسیه اعزام شد.
به گفته »علیزاده« این رقابت های چهارگانه در 
گشت  شهری،  موانع  تیراندازی،  بخش  چهار 
خودرویی و 12 کیلومتر عبور از موانع سخت ۵۶ 
گانه جنگلی درپیست قهرمانی روسیه برگزار 

می شود.

صعود بانوی دارتر به 
مرحله نیمه نهایی

دارتر استان به مرحله نیمه نهایی رقابت های 
دارت آنالین بانوان کشور صعود کرد.به گزارش 
خبرنگار ما در یازدهمین دوره مسابقات دارت 
آنالین کشور به میزبانی خراسان جنوبی که از 1۷ 
مرداد با حضور نزدیک به ۸0 دارتر خانم از سراسر 
کشور و زیر نظر انجمن دارت کشور آغاز شده بود 
»آتنا بیگمی« توانست با شکست حریف سیستانی 
خود به مرحله نیمه نهایی مسابقات دارت آنالین 

کشور صعود و مدال برنز خود را قطعی کند.
بر اساس این گزارش همچنین در دیگر مسابقه 
»سمیرا سلیم« مقابل حریف خود شکست خورد 
و به مقام پنجم مشترک مسابقات دارت آنالین 

کشور اکتفا کرد.

پنجمی در پرتاب به خال 
سیاه کشوری

مقام  کشوری  های  رقابت  در  استان  دارتر 
پنجم را به دست آورد.به گزارش خبرنگار ما در 
دوازدهمین دوره مسابقات دارت آنالین کشور 
به میزبانی استان قزوین که از 14 مرداد با حضور 
۷0 دارتر از سراسر کشور آغاز شده بود رضا 
محمدی دارتر استان نتوانست به مرحله نهایی 
به مقام پنجم مشترک  و  مسابقات صعود کند 

مسابقات دارت آنالین کشور رضایت دهد.

صعود به بام اردبیل
کوهنوردان بیرجندی به قله سبالن، بام استان 
اردبیل و سومین قله مرتفع کشور در قالب پروژه 

ملی سیمرغ صعود کردند.
»خسروی« رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی بیرجند به خبرنگار ما گفت: اعضای این 
گروه کوهنوردی را کیارش گنجی سرپرست، 
علیرضا خسروی طناک امدادگر، سلیمه آهنی 
مربی و مسئول فنی، زهرا خراشادیزاده، علی 

شاهد و محمدرضا اکبری تشکیل می دادند.

پیگیری یک سوژه 

اطمینان خاطر معاون به منتخب هیئت اسکیت استان
»حرف و حدیث های پسا انتخاباتی یک هیئت« این 
تیتر گزارشی بود که چهارم مرداد در صفحه ورزش 
خراسان جنوبی چاپ شد در این گزارش به طور کامل 
به برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیئت اسکیت استان 
و حواشی بعد از برگزاری آن پرداخته شد و بر اساس این 
گزارش در حالی که بنا بر عقیده اعضای مجمع و افراد 
مطلع این انتخابات قانونی بود اما به دنبال اعتراض 
حسین شیخ زاده دیگر نامزد ریاست و سرپرست سابق 
هیئت اسکیت با دالیلی نظیر دریافت نکردن دعوت 
نامه مکتوب، انتشار نیافتن فهرست اعضای مجمع و 
... این انتخابات توسط رئیس فدراسیون باطل اعالم 
و درخواست مجدد برگزاری آن از سوی فدراسیون 
آدینانی«  »بهروز  ماجرا  این  دنبال  به  شد.  ارسال 
منتخب مجمع انتخاب رئیس هیئت اسکیت استان 
بر اساس قانون به این تصمیم فدراسیون شکایت کرد 
اما در حالی که هنوز پاسخ شکایت منتخب مشخص 

نشده است  اداره  ورزش و جوانان سیده اعظم اسالمی 
معاون امور بانوان اداره کل را به عنوان سرپرست هیئت 
اسکیت استان معرفی کرد.»آدینانی« منتخب مجمع 
از تعیین  با گالیه  انتخاباتی هیئت اسکیت استان 
سرپرست برای این هیئت گفت: با این که شکایتی را 
به استانداری، دیوان عدالت اداری و وزارت ورزش 
و جوانان ارسال کردم اما بدون اظهارنظر مجامع 
فدراسیون ها و بازرسی وزارت ورزش و جوانان و 
دیگرنهادهای نظارتی حکم ابطال مجمع انتخابات 
هیئت اسکیت از سوی رئیس فدراسیون صادر شده 
ولی هنوز به این جانب به صورت رسمی ارسال نشده 
است که بسیار جای تامل دارد.به گفته وی اداره کل 
ورزش و جوانان قبل از مشخص شدن نتیجه اعتراض 
من اقدام به معرفی سرپرست جدید کرده است که این 
اقدام را نیز امور مجامع وزارتخانه امر پسندیده ای نمی 
داند و خالف قانون است.معاون توسعه ورزش قهرمانی 

اداره کل ورزش و جوانان به منتخب مجمع عمومی 
انتخاب رئیس هیئت اسکیت استان اطمینان خاطر 
داد و گفت: تا زمانی که نتیجه اعتراض مشخص نشود 
هیچ تصمیمی برای برگزاری مجدد مجمع انتخاب 
رئیس هیئت اسکیت استان نداریم و اگر اعتراض 
تائید شد، منتخب مجمع رئیس هیئت استان خواهد 
شد و اگر تایید نشد، سرپرست هیئت، مجمع دوباره را 
برگزار خواهد کرد.به گفته »قطبی« وقتی ابالغ رئیس 
هیئت از سوی فدراسیون صادر نشود باید هیئت با 
سرپرستی اداره شود که بر اساس قانون تصمیم بر این 
شد یکی از معاونان اداره کل ورزش و جوانان به عنوان 
سرپرست هیئت معرفی شود تا زمان تعیین تکلیف 
هیئت ورزشکاران سر در گم نباشند.وی به این موضوع 
هم اشاره کرد که این انتخاب به نفع جامعه ورزشی این 
هیئت بوده است و از حواشی پیش روی آن نیز کاسته 

خواهد شد.

زهرا قربانی – پرش از موانع سوارکاری آن طور که به 
نظر می رسد آسان نیست و خراسان جنوبی هم در 
این رشته ورزشی، اول راه قرار دارد. با وجود این در 
طبس که سه سال از جان گرفتن این رشته می گذرد 
فعالیت های رو به رشدی در جریان است و به تازگی 
با پیگیری های انجام شده از سوی هیئت سوارکاری 
و  اداره ورزش و جوانان شهرستان، فضایی برای 
ساخت پیست استاندارد و نگهداری اسب ها در نظر 

گرفته شد.
رئیس هیئت سوارکاری طبس با اشاره به فعالیت این 
هیئت از سه سال پیش گفت: در این مدت فعالیت 
های خوبی انجام شده است و حتی در رقابت های 
کشوری هم مقام داشتیم.»زمانیان« که سابقه 30 
ساله فعالیت در نگهداری اسب را دارد و در باشگاه 
به صورت حرفه ای این رشته را دنبال می کند ادامه 
می دهد: هم اکنون بیش از 100 راس اسب در دو 
باشگاه سوارکاری شهر طبس و 40 راس اسب در دو 
بخش دیهوک و عشق آباد وجود دارد و به همه افرادی 
که اقدام به خرید اسب کرده اند تاکید شده است که 
بیمه ورزشی داشته باشند.وی نبود پیست، افزایش 
هزینه های نگهداری و نبود پزشک متخصص اسب 
در منطقه را از مشکالت پیش روی هیئت بیان کرد 
و افزود: برای تمرین، یک زمین داشتیم اما مناسب 
برگزاری رقابت ها نبود که با پیگیری انجام شده ۵0 
هکتار زمین از طرف منابع طبیعی برای ساخت پیست 
سوارکاری به  اداره ورزش و جوانان واگذار شد و با توجه 
به این که اعتبار زیادی برای ساخت این پیست وجود 
ندارد از مسئوالن دستگاه های اجرایی مختلف مانند 
راه و شهرسازی، شهرداری، شرکت تعاونی دهیاری 
ها و... خواسته شده است که با بهره گیری از ماشین 

آالت و تجهیزات آن ها بتوانیم این فضا را آماده کنیم.

پیست استاندارد
زمانیان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این زمین 

که در خروجی طبس به یزد و پشت پلیس راه است، 
ادامه داد: همه سعی هیئت بر این است که پیست به 
صورت استاندارد ساخته شود و در شرایط فعلی فقط 
برای تامین آب و برق آن مشکل داریم که امیدواریم با 
همراهی دستگاه های اجرایی مربوط این مشکل نیز 

مرتفع شود.به گفته وی همچنین ساخت پیشرفته 
ترین سالن پرورش و نگهداری اسب با رعایت پروتکل 
های بهداشتی در باشگاه سوارکاری آراد در روستای 
عزیز آباد طبس شروع شده است.او سطح رشد این 
رشته ورزشی در طبس را حتی از مرکز استان بیشتر 

دانست و گفت: با تعاملی که با هیئت استان داشتیم 
در مسابقه ای که سال گذشته برگزار شد شرکت 
کردیم و مقام آوردیم. افزون بر این اسب های طبس در 
جشنواره های مختلف زیبایی نیز مقام هایی به دست 
آوردند که می توان به نایب قهرمانی الماس نادر در 
رقابت های زیبایی کشور اشاره کرد.به گفته وی در 
دوره مربیگری با تدریس استاد مهدی جمشیدخوانی 
در سال 9۷ باالترین آمار شرکت کننده هم مربوط به 
طبس بود و پنج نفر شرکت کننده گواهی مربیگری 
گرفتند البته باید دوره های تکمیلی مربیگری هم 

برگزار می شد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. 

برنامه توسعه صنعت اسب
رئیس هیئت سوارکاری طبس توسعه صنعت اسب را 
از برنامه های هیئت برای رونق این رشته ورزشی بیان 
کرد و افــزود: هم اکنون درخواست برای خرید اسب 
زیاد داریم و به سمت اسب های اصیل ایرانی و اسب 
های ترکمن روی آورده و در این راه موفق بوده ایم. وی 
با اشاره به این که آماده سازی اسب ها برای حضور در 
رقابت های کشوری انجام می شود ادامه داد: با توجه به 
شور و اشتیاقی که در طبس ایجاد شده است و استقبالی 
که از این رشته ورزشی وجود دارد هنرجویان زیادی 
آموزش های سوارکاری را فرا گرفته اند و توسعه دوره 
های آموزشی نیز در برنامه است.او در صحبت هایش 
ضربه کرونا به باشگاه های سوارکاری را یادآور شد و 
افزود: درحالی که این باشگاه ها هنوز کمتر از پنج ماه 
جواز فعالیت گرفتند به دنبال شیوع کرونا به مدت چهار 
ماه تعطیل بودند که این تعطیلی ضربه بزرگی به آن ها 
زد و توانشان را برای ادامه فعالیت ضعیف کرد و بعد از آن 
هم با حداقل یک هنرجو با رعایت پروتکل های بهداشتی 
آموزش ها را دنبال می کنند.او همچنین به برنامه های 
امسال هیئت اشاره کرد و افزود: سعی بر این است که 
در کوتاه ترین زمان ممکن پیست آماده شود و بتوانیم 

میزبان رقابت های شهرستان، استان و کشور باشیم.

 تیک آف بانوان
 دست به فرمان در قاین 

مسابقات اتومبیلرانی اساللوم )مهارت های فردی( ویژه بانوان عصر روز گذشته 
در قاین برگزار شد.

به گزارش»خراسان جنوبی« رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی قاینات با اعالم 
این خبر گفت: این رقابت ها برای اولین بار بر اساس مصوبات و مقررات فدراسیون 
در دو کالس خودروهای تا 1۵00 سی سی و تا 2000 سی سی برگزار شد که تا 
زمان تنظیم خبر 30 بانو از شهرستان های مختلف برای حضور در این رقابت ها 
اعالم آمادگی کردند.به گفته »قربانزاده« این رقابت ها در پایانه مسافربری این 
شهر برگزار شد و  قبل از برگزاری آن، بانوان شرکت کننده در کالس های توجیهی 

بر اساس دستور العمل فدراسیون حضور داشتند.

تیمار سوارکاری 
طبس 
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