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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
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

 بیشتر تیرهای برق موجود در برخی کوچه های  ●
فرعی بولوار جمهوری اسالمی چوبی است و با 
عقب نشینی خانه ها حتی وسط کوچه قرار دارد. 

شرکت برق فکری برای تعویض آن بکند.
تابلوی یکی از مشاهیر واقع در بولوار شهید  ●

صیاد شیرازی  مدتی است که آسیب دیده است  
مسئوالن متولی برای جایگزینی آن اقدام کنند.

10 کیلومتری مود  ● در روستای شواکند در 
اول همراه  هنوز  بیرجند،  کیلومتری   42  و 
آنتن دهی ندارد. مسئوالن مخابرات برای نصب 

دکل برنامه ریزی کنند.
قبل از شروع و پایان حفاری ها در نقاط مختلف  ●

بیرجند، عالیم مورد نیاز برای اطالع رانندگان 
خودروها نصب شود تا به دلیل آشنایی ناکافی 
برخی افراد، حادثه ای در محدوده حفاری ها 

رخ ندهد.
 از مخابرات درمیان برای نصب دکل مخابراتی  ●

همراه اول در روستای دره چرم متشکرم اما دکل 
بدون تجهیزات دردی از مردم دوا نمی کند و 
با گذشت حدود یک ماه از نصب آن، وضعیت 
آنتن دهی و اینترنت مناسب نیست این در حالی 
است که آغاز پروژه، همزمان با سایت روستای 

منند بود.
 در کنار دبستان آمنه طبس، جوی آبی بدون  ●

حفاظ مناسب وجود دارد و چند روز پیش یکی از 
دانش آموزان پس از تعطیلی دبستان به داخل  آن 
سقوط کرد که با هوشیاری یکی از والدین نجات 
یافت، مسئوالن قبل از این که اتفاق بدتری رخ 

دهد فکری برای رفع مشکل بکنند.
وضعیت اینترنت در روستای پیستان طبس  ●

بسیار ضعیف است. مسئوالن پیگیری کنند.
مشکل ورود چند بیمار به طور همزمان به اتاق  ●

برخی پزشکان و از جمله متخصصان زنان، کی 
قرار است رفع شود؟ اگر بیماری اعتراض کند می 
گویند نمی خواهی برو جای دیگر و اگر هم سکوت 
کند باید شرایط را بپذیرد. چه اشکال دارد بیماری 
که قرار است در اتاق پزشک منتظر بماند، تا زمان 
نوبتش در اتاق انتظار باشد؟ دانشگاه علوم پزشکی 

و سازمان نظام پزشکی، تدبیری بیندیشند.
روستاهای  ● از  برخی  ساله  چند  خشکسالی 

ناحیه هردنگ خوسف را با مشکل مواجه کرده و 
سبب مهاجرت جمعی از اهالی شده است. قنات 
های خشک شده و نبود راه مناسب از مشکالت 

دیگر اهالی این منطقه است.

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

وضع کارخانه برق مرتب شد
روزنامه خراسان در شماره 2606 به تاریخ 15 تیر 1337 در مطلبی 
در صفحه چهار آورده است: کارخانه های برق شماره 1و 2 شهرداری 
طبس که نیاز به لوازمی داشت شهرداری اثاثیه مورد نیاز را خریداری 
و با استخدام میکانسین نامبرده وضع کارخانه را مرتب نموده کارخانه 
شماره 1 بعد از چند شب خاموشی روشن شد کارخانه شماره 2 هم که 
مدتی است خاموش است قریبا روشن میشود و با اینوصف تمام شهر از 

نیروی برق استفاده خواهند نمود.
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 CNG افزایش 17 درصدی مصرف

زهرا قربانی- مصرف سی. ان .جی در استان پس از سهمیه بندی بنزین 17 
درصد افزایش یافت. به گزارش خبرنگار ما، مدیر شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراسان جنوبی، گفت: به طور میانگین پس از سهمیه بندی بنزین، 
ماهانه پنج میلیون و 261 هزار متر مکعب گاز در جایگاه های سی. ان. جی مصرف 
شد که نسبت به مشابه سال قبل 17 درصد رشد نشان می دهد. »مردانی« با 
اشاره به این که پس از سهمیه بندی سوخت، مصرف بنزین با کاهش 20 درصدی 
همراه بود افزود: در استان 110 جایگاه وجود دارد که 24 جایگاه سی ان جی و 
86 جایگاه سوخت مایع است. وی در پاسخ به این که در پی سرمای هوا و افزایش 
استفاده از گاز در جایگاه های سی. ان. جی با کمبود رو به رو خواهیم بود گفت: 
در این باره پیش بینی های الزم انجام شده است و تاکنون مشکلی نداشتیم و 

جایگاهی هم به دلیل نبود گاز تعطیل نبود مگر این که نقص فنی داشته باشد.

مصرف گاز از مرز۴میلیون متر مکعب گذشت

هشدار قطع گاز 
اکبری_ برودت هوا و سرمای شدید سبب شد تا طی 
روزهای گذشته مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی 
استان افزایش بی سابقه داشته باشد و آن طور که مدیر 
عامل شرکت گاز خبر داد با ادامه این روند خطر قطعی 
گاز دور از انتظار نیست. به گفته »هاشمی« با شروع 

سرمای طی روزهای شنبه تا دوشنبه هفته جاری مصرف 
گاز مشترکان به چهار میلیون متر مکعب رسید و روز سه 
شنبه با سه درصد افزایش به چهار میلیون و 140 هزار 
متر مکعب رسید که با توصیه های مطرح شده و همکاری 
مشترکان و تعطیلی مدارس و ادارات، مصرف گاز در روز 

گذشته کمی کاهش داشت اما باز هم با توجه به استقرار 
هوای سرد تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز است تا از 
قطعی احتمالی پیشگیری شود. او ادامه داد: از ابتدای 
سال بیش از یک میلیارد و 215 میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی دراستان مصرف شد که بخش نیروگاهی با 
مصرف بیش از 604 میلیون و  700 هزار متر مکعب و با 
49 درصد بیشترین میزان مصرف را داشت و پس از آن 
بخش های خانگی ، عمومی و تجاری با مصرف بالغ بر 
329 میلیون و 237 هزار متر مکعب، 27 درصد میزان 

مصرف گاز را به خود اختصاص داد.

 12 بهمن؛ گرامیداشت سالروز ورود امام 
در 30 نقطه استان

مراسم سالروز ورود امام خمینی )ره( به میهن اسالمی همزمان با 12 بهمن در 
30 نقطه استان برگزار خواهد شد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
گفت: در ایام پیروزی انقالب، سه هزار و 101 برنامه فرهنگی، ورزشی و مذهبی 
در استان اجرا می شود. حجت االسالم »احمد مالیی« در جمع خبرنگاران، 
افزود: اجرای 875 برنامه در مرکز استان، 225 برنامه در فردوس، 370 برنامه 
در قاینات، 220 برنامه در طبس،87 برنامه در زیرکوه،  286 برنامه در بشرویه 

و200 برنامه در درمیان اجرا خواهد شد.

�رویداد

در شورای اسالمی استان مطرح شد

 پاسخ مدیر کل به دغدغه های فرهنگی
 در شهرستان ها 

حسـین قربانـی – بالتکلیفـی وضعیـت سـینمای فـردوس، کمبـود اعتبـار و 
نیـرو در ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، کـم توجهـی بـه ایجـاد فضـای شـاد 
در شهرسـتان هـا، ناتمـام مانـدن برخـی پـروژه هـای فرهنگـی، فراهـم نبـودن 
زیرسـاخت هـا، جانمایـی نامناسـب پـروژه هـای عمرانـی و... از جملـه دغدغـه 
هـای نمایندگان شهرسـتان هـای اسـتان بود که در شـورای اسـالمی اسـتان با 
مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مطرح شـد. به گـزارش »خراسـان جنوبی« 
مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی در پاسـخ به مسـائل مطرح شـده با اشـاره به 
ایـن کـه 40 درصد پسـت هـای فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان خالی اسـت، 
گفت: موظف هسـتیم به دغدغـه های مردم در ایـن حوزه توجه کنیـم و در مدت 
مسـئولیتم تدویـن فعالیـت هـای فرهنگـی شهرسـتان هـا و توزیـع رویدادهـای 
فرهنگـی بین نقـاط مختلـف و حتـی میزبانی هـای ملی و گسـترش زیرسـاخت 
هـا و رویدادهـای فرهنگـی از جملـه راهبردهای مهـم این حـوزه بوده اسـت. به 
گفته »ناصـر نبـی زاده« بـه زودی نگارخانـه هایی در قایـن و طبـس و مرحله اول 
نگارخانه بشـرویه، اجرایی می شـود. به سـازی سـینما فردوسـی بیرجند و آغاز 
به کار سـینمای بشـرویه و ... هم در دسـتور کار اسـت و بـرای تسـریع در تکمیل 
پـروژه هـای عمرانـی، تعـدادی بـه اداره کل نوسـازی مـدارس و سـازمان بسـیج 
سـازندگی واگذار شـد. وی با اعـالم افزایش تعداد موسسـات و آموزشـگاه های 
فرهنگی، از بـرون سـپاری برگـزاری رویدادهـای فرهنگی به بخـش خصوصی 
خبر داد و افزود: شـوراهای اسـالمی شهرسـتان ها ظرفیت بسـیار خوبی برای 
رونـق بخشـیدن بـه حـوزه فرهنـگ و هنـر اسـتان دارنـد کـه بـا پیگیـری از طریق 
فرمانـداری هـا بـرای تخصیص اعتبـار تکمیـل پـروژه هـای فرهنگی مـی توانند 

یـاری گر مـا  باشـند.
 وی بـا اعـالم موافقـت بـرای بهـره بـرداری از مجتمـع فرهنگـی شـهید آوینـی 
فـردوس بـه طـور موقـت بـه عنـوان سـینما، از پیگیـری بـرای احـداث سـینما در 

ایـن شـهر خبـر داد.

مدیر کل صدا و سیما خبر داد

6600 دقیقه برنامه دهه فجر روی آنتن مرکز خاوران

قاسمی - 6 هزار و 600 دقیقه برنامه ویژه دهه فجر 
در صدا و سیمای استان همزمان با ایام سالگرد 
پیروزی انقالب پخش می شود. مدیر کل صدا و سیما 
در نشست با خبرنگاران گفت: برنامه بهار بهمن 
شامل 12 جشن مردمی هر شب از شبکه خاوران 
با حضور مردم و دستگاه های اجرایی به روی آنتن 
خواهد رفت. وی به برنامه مژده بهار، تولید صدای 

خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: این برنامه با 
120 دقیقه به استقبال دهه فجر خواهد رفت و به 
صورت زنده از صدای خراسان جنوبی پخش خواهد 
آینه دار« به مسابقه میدانی پالک  شد. »علیرضا 
57 که سال قبل برگزار شد اشاره کرد و گفت: این 
 برنامه امسال هم با حضور در شهرستان ها پخش
 می شود. وی از افتتاح 77 طرح  در دهه فجر خبر داد.

عملیات ابنیه و آسفالت متوقف است

 نیمه اسفند از سرگیری پروژه های راه سازی 
فـرخ نـژاد - سـوز سـرمای زمسـتان از سـرعت پـروژه هـای راه سـازی کاسـته اسـت و 
انتظار مـی رود کـه در 45 روز آینـده عملیات اجـرای این پروژه ها با سـرعت بیشـتری 
از سـر گرفتـه شـود. معـاون مهندسـی و سـاخت اداره کل راه و شهرسـازی در گفـت و 
گو با »خراسـان جنوبـی« از کم شـدن جبهـه کاری و سـرعت پروژه هـای راه سـازی در 
محورهـای مختلـف اسـتان به سـبب بـروز سـرما و یخبنـدان خبـر داد و گفت: سـاخت 
ابنیـه و آسـفالت در پـروژه هـای راه سـازی تعطیـل اسـت امـا بـه هـر میـزان که شـرایط 
آب و هوایـی اجـازه دهـد عملیـات راه سـازی ادامـه مـی یابد. مهنـدس »مـودی« پیش 
بینی کـرد: طـی 45 روز آینده بـا بهبود شـرایط آب و هوایـی، عملیات ابنیه و آسـفالت 
پروژه ها با سـرعت بیشـتری ادامه یابد. بـه گفته او، همه پروژه های راه سـازی اسـتان 

فعال اسـت.

شدت سرما کم می شود

با عبور امواج ضعیف کم دامنه از الیه میانی جو استان، افزایش رطوبت و ابر و 
کاهش شدت سرما از پدیده های قالب خواهد بود. 

کارشناس هواشناسی گفت: امروز احتمال بارش به شکل پراکنده  در شمال 
شرق استان وجود دارد. »نخعی« با اشاره به این که جمعه شرایط جوی آرام و 
یکنواخت خواهد بود، افزود: روز شنبه افزایش سرعت وزش باد به ویژه در نیمه 
غربی رخ می دهد و از اواخر وقت این روز نیز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق از 

سمت غرب استان آغاز می شود.

درآمدزایی 112 مددجو از انرژی خورشید

اکبری – 112 مددجوی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( با توزیع پنل های خورشیدی به درآمد ثابت 
رسیدند. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: تا پایان امسال 48 پنل دیگر 
میان مددجویان توزیع می شود و برای توزیع 274 
پنل طی سال آینده هم برنامه ریزی شد. »حسینی« 
افزود: درآمد هر پنل نصب شده برای هر خانوار 800 

تا یک میلیون و 400 هزار تومان است که به طور 
میانگین یک میلیون تومان در نظر گرفته می شود. 
وی، میزان اعتبار مشخص شده برای تامین هر پنل 
خورشیدی را 35 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: 
این نهاد با انعقاد قرارداد، پنل ها را به مبلغ 35 میلیون 
تومان در اختیار مددجویان قرار می دهد در صورتی 

که قیمت آن در بازار 45 میلیون تومان است.  
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معاون مهندسی و 
 ساخت اداره کل

 راه و شهرسازی: 
هنوز منابع مالی 

این محور مشخص 
نیست و باید برای 

تخصیص آن منتظر 
بود

پروژه ای که ۱0 ساله شد!

دو بانده سازی سه راهی روم  
فردوس در پیچ و خم اعتبار

اکبری

 دو بانده سازی محور مواصالتی 125 کیلومتری سه 
راهی روم- فردوس گرفتار پیچ و خم تامین اعتبار است. 
به گزارش»خراسان جنوبی«  این محور که مسیر ارتباطی 
تعداد زیادی از روستاهای پر جمعیت فردوس، آیسک، 
سرایان و بشرویه، روستاهای دوست آباد، بسطاق و زنگویی 
سرایان و روستاهای آفریز، تیغدر، قومنجان، گوراب، 
شهرک هاشمیه و تیغاب قاینات است، از سال 88 شروع 
شد اما با گذشت 10 سال برای تکمیل، درگیر تامین اعتبار 
است و امسال  نیز با گذشت 10 ماه هنوزوضعیت تخصیص 
اعتبار آن مشخص نیست. تزریق قطره چکانی منابع 
اعتباری با توجه به تورم سبب طوالنی شدن روند این پروژه 

راه سازی شده است و به گفته برخی از اهالی منطقه، دو 
طرفه بودن مسیر تردد، عرض کم جاده و آسفالت نامناسب 

قسمتی از این محور بخشی از مشکالت آن است. 

پیشرفت 30 درصدی
رئیس شورای اسالمی شهرستان فردوس به خبرنگار 
ما گفت: دو بانده سازی محور پر تردد سه راهی روم - 
فردوس که مسیر ارتباطی روستاهای پر جمعیت و 
شهرستان های بشرویه و سرایان است سال 88 شروع 
شد و کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد یعنی 
به طور میانگین هر سال کمتر از سه درصد پیشرفت 
داشته است. به گفته »اکبری« این محور کم عرض در 
گذشته جاده روستایی بود و حال یکی از محورهای 

مواصالتی پر تردد چهار شهرستان به مرکز استان 
به شمار می رود. به گفته وی، وعده دو بانده سازی 
مسیر آیسک - فردوس که قسمتی از این محور است 
به چندین سال قبل برمی گردد و قرار بود احداث باند 
دوم آن امسال آغاز شود اما هنوز تحقق نیافته و حتی 
وعده مسئوالن برای احداث باند دوم این مسیر به 
سال آینده موکول شده است. »صمصامی« مسئول 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هم به نقل از 
»مودی« معاون مهندسی و ساخت این اداره کل  اعالم 
کرد که هنوز منابع مالی این محور مشخص نیست و 

باید برای تخصیص آن منتظر بود.

با خبرنگاران

یک فرصت برای اهالی نیمبلوک
سدیدی - اهالی بخش نیمبلوک به منظور پرداخت هزینه های کمتر می 
توانند تا پایان سال برای تعویض اسناد دفترچه ای به تک برگی اقدام کنند. 
»توسلی«رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک، گفت: براساس بخشنامه 
جدید سند دفترچه های قدیمی به سندهای تک برگی تغییر می کند و مردم این 
بخش می توانند برای تعویض، سهولت کار و پرداخت هزینه های کمتر تا پایان 

سال این کار را انجام دهند چرا که سال آینده هزینه تعویض دو برابر می شود.

نیازمندان قاینات دهه فجر سبد غذایی می گیرند
حقانی - قشر های  آسیب پذیر قاینات به مناسبت بزرگداشت دهه فجر از سوی 
اداره اوقاف و امورخیریه 100 سبد غذایی دریافت می کنند. رئیس اداره اوقاف 
و امور خیریه قاینات، گفت: این هدایا از محل درآمد موقوفه های شهرستان تهیه 
و تأمین شده است. حجت االسالم »رمضان پور«  برگزاری گفتمان انقالب در 
جوار امام زاده زید و غبار روبی بقاع متبرکه و گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم 
شاهد، محفل انس با قرآن، مسابقه های حفظ قرآن کریم و فضاسازی بقاع 

متبرکه را از برنامه های گرامی داشت دهه فجر اعالم کرد.

پیشرفت 85 درصدی 12 سازه آبخیزداری قاینات
عملیات اجرایی 12 سازه آبخیزداری قاینات از مهر آغاز شد و تا پایان بهمن به 
بهره برداری می رسد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قاینات، اعتبار 
مصوب این سازه ها را دو میلیارد و 620 میلیون تومان اعالم و اظهار کرد که این 
منابع هر چند به طور کامل تخصیص نیافته است اما پروژه ها به طور میانگین 
با 85 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان بهمن قابل بهره برداری است. »گلی«  
حجم آبگیری این سازه ها را 45 هزار و 135 متر مکعب دانست و ادامه داد: 
پروژه شاخص در میان این سازه ها، مرحله سه شهری است که در باالدست 
روستای انجول و پهنایی احداث می شود. به گفته او دو هزار و 500 خانوار و 
 بیش از 16 رشته قنات از تاثیر این سازه ها بهره مند می شوند. وی با اشاره به در
خواست های زیاد مردمی برای اجرای سازه های آبخیزداری، گفت: دلیل تحقق 
نیافتن خواسته ها این است که هنوز مطالعات در این حوزه ها انجام نشده است. 
وی اعتبارات مصوب آبخیزداری شهرستان طی سال گذشته را 750 میلیون 

تومان اعالم کرد که از این رقم  514 میلیون تومان تخصیص یافته است.

 پل زیرگذر »گریمنج« 
مرمت می شود

دستور  در  گریمنج  روستای  یرگذر  ز  پل  مرمت 
کار است. »رضایی« از ساکنان گریمنج با اشاره 
به این که بارندگی  فراوان و باال آمدن آب، سبب 
ایجاد مشکالتی در تردد اهالی از زیر گذر شده 
است، گفت: با کوچکترین بارندگی پل زیرگذر 
ورودی روستا مسدود می شود و تردد امکان پذیر 
نیست. یکی دیگر از ساکنان با اشاره به این که زیر 
گذر گریمنج، اهالی را با مشکالت فراوانی رو به 
رو کرده است، افزود: برای کشاورزی باید چند بار 
مسیر را طی کنیم، اما گل و الی بعد از بارندگی 
ها مشکالت زیادی به وجود آورده است و به ناچار 
باید مسیر طوالنی جاده ترانزیتی را انتخاب کنیم.
به گفته »قریشی« رئیس اداره راهداری و حمل و 
 نقل جاده ای قاینات، ماشین آالت اداره به دلیل
 بارندگی های اخیر در حال مرمت و اصالح نقاط 
آسیب دیده است و طی چند روز آینده اصالح و 
مرمت پل زیرگذر روستای گریمنج آغاز خواهد شد.

تشکیل 2056 پرونده 
خسارت سیل در فردوس

باکمال- دو هزار و 56 پرونده در بخش زراعی و باغی 
برای پرداخت خسارت به کشاورزان و دامداران 
فردوس تشکیل شد.مدیر جهاد کشاورزی فردوس 
از پرداخت خسارت ناشی از سیل امسال به بخش 
زراعی، باغی، دام و طیور و زنبور عسل خبر داد و 
گفت: میزان خسارت به کشاورزان و دامداران 
برآورد شده است و به زودی به کشاورزان و دامداران 
پرداخت می شود. »سلیمانی« افزود: در بخش زراعی 
و باغی هزار و 911  پرونده و در بخش دام و طیور و 

زنبور عسل نیز 145 پرونده تشکیل و تکمیل شد.  

بدون تیتر

»میرحسینی« مسئول هیئت غمخانه حضرت ام البنین )س(  قاین گفت: جوانان  ●
موکب حضرت ام البنین )س( برای اولین بار 12 هزار پرس سمنو پختند و بین 

عزاداران و نمازگزاران مساجد و ساکنان خیابان امام خمینی)ره( توزیع کردند.
»یوسفی«  رئیس جمعیت هالل احمر قاینات با اشاره به مفقودی فردی 31  ●

ساله در منطقه نیمبلوک گفت: بعد از سه ساعت جست و جو و تالش، فرد مفقود 
شده سالم توسط نیروهای امدادی پیدا شد.

بررسی قابلیت های گردشگری سد سیاهو

جمعی از مسئوالن استانی برای بررسی قابلیت های گردشگری و سرمایه 
گذاری از سد سیاهوی سربیشه بازدید کردند. سرپرست نمایندگی میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سربیشه با اشاره به این که در این بازدید 
برای جذب گردشگر طرح هایی ارائه شد، گفت: با توجه به قابلیت های باالی 
گردشگری این سد و اجرای طرح های توسعه ای در این نقطه در آینده نزدیک 
شاهد تبدیل این مکان به عنوان یکی از قطب های گردشگری استان خواهیم 
بود. »حق پناه« افزود: قرار شد مسئوالن دستگاه های اجرایی حاضر در این 
بازدید طرح های سرمایه گذاری و گردشگری را به دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استانداری ارسال کنند. »عربی« معاون گردشگری مدیر کل 
میراث فرهنگی هم برای تخصیص اعتبار به طرح های مصوب گردشگری در 

حوزه این سد وعده همکاری داد.

 طرح توسعه درح 
وارد مرحله اجرا شد

خود  به  اجرایی  جنبه  درح  بخش  توسعه  طرح 
گرفت. استاندار در جلسه نهایی بررسی و تصویب 
طرح توسعه بخش درح که با حضور »بختیاری« 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور و 
جمعی از مسئوالن برگزار شد، با اشاره به این 
که طرح، متعاقب تفاهم نامه منعقده با کمیته 
امداد امام خمینی )ره( در مهر امسال آماده شد، 
گفت: هدف از اجرای این طرح محرمیت زدایی 
از منطقه، ایجاد اشتغال پایدار و برگشت جمعیت 
است. »معتمدیان« تاکیدکرد ، اجرای این طرح با 
مشارکت کمیته امداد امام خمینی)ره(، تحول 

چشمگیری در این بخش محروم ایفا خواهد کرد.

فعالیت 27 صندوق خرد بانوان روستایی در درمیان

امسال با تاسیس دو صندوق جدید، آمار صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری 
شهرستان مرزی درمیان به 27 صندوق افزایش یافت. مدیر جهاد کشاورزی درمیان، 
با اشاره به این که ایجاد صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی چندین سال است 
که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کاهش بیکاری، عدالت اجتماعی و کاهش 
فقر در مناطق روستایی آغاز شده است و ادامه دارد، گفت: صندوق اعتبارات خرد 
به ایجاد اشتغال توسط بانوان روستایی متناسب با روستا کمک می کند و مهاجرت 
روستاییان به شهر ها را از این طریق کاهش می دهد. سید »محسن نصیرائی« ادامه 
داد: این مدیریت امسال اقدام به تاسیس دو صندوق جدید کرد و  23 صندوق اعتباری 
خرد روستایی و چهار صندوق زنان عشایری در شهرستان فعال است. به گفته وی 
این صندوق ها در صورت عضویت در صندوق شهرستانی می توانند از تسهیالت آن 

مطابق ضوابط، بهره مند شوند.

استان ،سوگوار یاس نبی 
فاطمه)س(  حضرت  شهادت  سالروز  با  همزمان 
مراسم سوگواری و عزاداری با حضور دوستداران 
اهل بیت )ع( در نقاط مختلف استان برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما از بیرجند، همزمان با شب 
شهادت حضرت زهرا )س( جمع زیادی از عزاداران 
با شرکت در  این شهر  در مساجد و حسینیه های 
مراسم سخنرانی و نوحه خوانی، در ماتم شهادت 
یگانه دختر نبی اکرم )ص( اشک ریختند. روز گذشته 

نیز هیئت های عزاداری و جمع زیادی از دوستداران 
اهل بیت )ع( با حضور در آستان شهدای باقریه، 
بوستان شهدای گمنام و حسینیه ها، سوگواره یاس 
نبوی را باشکوه برگزار کردند. به گزارش خبرنگار ما 
از قاین، به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا 
)س( مراسم عزاداری در فاطمیه این شهر برگزار 
شد. گزارش خبرنگار ما از سرایان هم حاکی است، 
)س(  فاطمه  حضرت  شهادت  سالروز  با  همزمان 
مردم والیتمدار این شهرستان با شرکت در مراسم 
سوگواری، مسیر مهدیه تا مسجد جامع سرایان را 

به سینه زنی پرداختند و در آیین شهادت مظلومانه 
دخت نبی اکرم )ص( اشک ماتم ریختند. گزارش 
باکمال، نیز حاکی است در شب و روز شهادت ام 
االئمه )س( مردم عزادار فردوس به سوگ شهادت 
آن حضرت نشستند. عزاداران در قالب دسته های 
سینه زنی و زنجیر زنی هیئت های مذهبی مسیر 
خیابان های خرمشهر، شهید مطهری و امام خمینی 
)ره( را پیمودند و در هیئت فاطمیه نوای عزا سردادند. 
سوگواره های عزای حضرت زهرا )س( در دیگر نقاط 

استان هم برپا شد



زهرا قربانی- چندین و چند سال است که در رشته ای 
فعال هستند که با وجود مخاطب و استقبال باال چندان 
مورد حمایت قرار نمی گیرند، باشگاه ها آن ها را زیر 
پوشش قرار نمی دهند، سالن را باید با هزینه شخصی 
اجاره کنند و حتی مسئوالن فوتبال استان، آماری از 
تعداد آن ها ندارند. این موارد، گوشه ای از گالیه های 
از  بیرجندی است که  بانوان فوتسالیست  از  برخی 
وضعیت فعلی این رشته راضی نیستند. یکی از آنان با 
اشاره به این که با پرداخت هزینه شخصی برای سالن 
تمرین و مربی، می گوید: در سال شاید یک رقابت 
استانی برگزار شود که از این مسابقات هم به دلیل هزینه 
های ورودی و پیدا نکردن حامی مالی، چندان استقبال 
نمی شود به عنوان مثال ماه گذشته مسابقات استانی 
با حضور فقط چهار تیم برگزار شد که در این رقابت ها 
افزون بر مشکالت متعدد، داوری ها هم ضعیف بود. به 
گفته یکی دیگر از فوتسالیست ها حمایت از آقایان در 
این رشته بیشتر است طوری که به مناسبت های مختلف 

رقابت فوتسال در این گروه برگزار می شود.

فوتسال بانوان بدون حمایت
یک مربی هم با اشاره به این که فوتسال بانوان از 
نظر حمایتی مظلوم واقع شده است می گوید: برای 
مسابقات و دیگر فعالیت های تیم به دنبال حامی می 
رویم اما هیچ شخص یا واحدی حاضر به حمایت نمی 
شود و در نهایت مجبوریم با تعامل با ورزشکاران، 
هزینه ورودی و دیگر موارد را برای شرکت در رقابت ها 
پرداخت کنیم. »کدخدازاده« با اشاره به این که با توجه 
به فعالیت تیم ها نیاز است که لیگ استانی برگزار شود 

تاکید می کند: حتی اگر نگاه حرفه ای به فوتسال بزرگ 
ساالن وجود ندارد برگزاری لیگ می تواند به عنوان 
تفریحی سالم برای این قشر در نظر گرفته شود که 
اجرایی کردن این موضوع نیاز به برنامه ریزی و حمایت 

دارد و امیدواریم هیئت اقدام کند..

کمبود مربی
نایب رئیس هیئت فوتبال درمیان هم با اشاره به این که 
این رشته ورزشی به تازگی در این شهر فعال شده است 
می گوید: با وجود استعداد باال اما مربی کارت دار و دوره 
دیده نداریم و فعالیت ها به تمرین معمولی معطوف شده 
است. »ساالری« با تاکید بر این که نباید رقابت ها فقط 
یک بار در سال باشد می افزاید: هر چه مسابقات بیشتر 
برگزار شود تجربه تیم ها برای حضور در میدان های 
کشوری افزایش می یابد. »قائمی« مربی فردوس نیز 
با گالیه از نبود اعتبار و کمک نکردن هیئت استان می 
گوید: برای مسابقات باید ورودی باال و هزینه خوابگاه 
پرداخت کنیم در حالی که از سوی شهرستان حمایت 
نمی شویم و ورزشکاران با هزینه های شخصی در رقابت 
ها حضور دارند. »امیری« مربی طبس هم هر چند از 
حمایت مسئوالن شهرستان برای رشد این رشته ورزشی 
و فعالیت فوتسال بانوان در رده های مختلف سنی در 
شهرستان می گوید اما از این که حامی مالی برای فعالیت 

در بخش بانوان به سختی پیدا می شود گالیه دارد.

فعالیت چندانی نداریم
مسئول کمیته فوتسال استان اما با اشاره به این که در 
بخش بانوان، فعالیت چندانی نداریم می گوید: باید 

هیئت فوتبال استان این موضوع را در فهرست وظایف 
کمیته قرار دهد تا در بخش بانوان هم مثل آقایان برای 
لیگ برنامه ریزی شود. »علیانی« با اشاره به ضعف بانوان 
در بخش آموزش ادامه می دهد: برای توسعه فوتسال 
بانوان، حضور مربی علمی و تجربی ضروری است چرا 
که هر چه دانش مربی ها افزایش یابد در ارتقای کمی 
و کیفی بازیکنان موثر است. او با اشاره به این که آمار 
دقیقی از تعداد بانوان فوتسالیست در استان ندارد، می 
افزاید: در برخی شهرستان ها چون نهبندان، بشرویه و 
سرایان تیم ها تمرین دارند اما چون زیر نظر باشگاهی 
فعالیت نمی کنند و باشگاه ها آن ها را کمتر پذیرش می 
کنند، سازمان دهی نشده اند و به همین دلیل نمی توان 

آماری از تعداد فعاالن این رشته ارائه داد.

یک سالن ویژه بانوان
دبیر امور بانوان هیئت فوتبال استان نیز که از مربیان 
فعال این رشته در بیرجند است با اشاره به واگذاری 
سالن های ورزشی به بخش خصوصی و حتی اختصاص 
برخی سالن ها به رشته های خاص در مرکز استان، می 
گوید: اختصاص یک سالن با قیمت مناسب قسمتی از 
مشکل فوتسال بانوان را رفع می کند. »خواجوی« با 
بیان این که هیئت استان تمرکز بیشتری بر رده های 
پایه بانوان دارد ادامه می دهد: حمایت از رده بزرگ 
پذیر  امکان  هیئت،  پایین  بودجه  به  توجه  با  ساالن 
نیست اما با وجود این هر زمان شرایط فراهم باشد از 
کمک دریغ نمی شود. به گفته وی، هیئت به باشگاه 
های ورزشی اعالم کرده است در صورت حمایت از تیم 
های بانوان یک سری هزینه ها را کم می کند و حتی در 
برگزاری رقابت ها از برخی تیم ها هزینه ورودی دریافت 
نکرده است. او با اشاره به حضور ۲۰ مربی در استان که 
بیشتر آن ها به دلیل مقرون به صرفه نبودن دستمزدها 
در مربیگری فعال نیستند می افزاید: از سال ۹۱ به 
دلیل نبود متقاضی دوره های مربیگری برگزار نشد 
و امسال هم برای برگزاری آن فراخوان منتشر شد اما 
به دلیل این که متقاضیان باید هزینه می پرداختند، 
کالس به حد نصاب نرسید. او با گالیه از خانواده ها که 
به ورزش دختران کمتر بها می دهند می افزاید: کالس 
ها در تابستان شلوغ است و با شروع مدارس ریزش 
۸۰ درصدی داریم که همین موضوع، سرمایه گذاری 
در بخش بانوان را تحت الشعاع قرار می دهد. وی، 
برگزاری رقابت های فوتسال دهه فجر بیرجند با حضور 
پنج تیم را از برنامه های پیش روی هیئت برای بانوان 
اعالم می کند و می افزاید: در این رقابت ها تیم هایی از 

دانشگاه ها هم حضور خواهند داشت.

امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
محمد ســعید احدیان 
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دبیر امور بانوان 
هیئت فوتبال 

استان: از سال 
91 به دلیل نبود 

متقاضی دوره های 
مربیگری برگزار 

نشد و امسال هم 
برای برگزاری آن 
فراخوان منتشر 

شد اما کالس به حد 
نصاب نرسید

شنبه پنج 
10 بهمن  1398 

 1441 4 جمادی الثانی 
              3200 شماره 

 توپ خواسته های
 بانوان فوتسالیست در زمین هیئت

برنز تیمی دونده ها

تیم استان در مسابقات دوی صحرا نوردی نوجوانان روستایی کشور مقام سوم 
را به دست آورد. به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها که در ورزشگاه ثامن 
االئمه )ع( مشهد برگزار شد تیم استان با ترکیب سید رسول موسوی، امیر 
حسین امیرآبادی، حسین پیله ور و علیرضا سورگی در این دوره از رقابت ها 
مقام سوم را به دست آورد. بر اساس این گزارش مسابقات دوی صحرانوردی 

نوجوانان روستایی کشور با حضور ۸۰ ورزشکار از ۱5 استان برگزار شد 
تیم هندبال بانوان بیرجند با ترکیب ۱5 ورزشکار برای شرکت در اردوی 

آمادگی و برگزاری مسابقه دوستانه به خراسان رضوی اعزام شد..

کوتاه از ورزش 

داوری هندبال
زهرایی- دوره داوری درجه 3 هندبال با حضور ۲۲ نفر از بانوان استان به مدت 

پنج روز با تدریس ریاحی از مدرسان فدراسیون برگزار شد.

مربیگری تکواندو 

پنج نفر از مربیان استان در دوره مربیگری درجه ۲کشوری به میزبانی خراسان 
رضوی شرکت کردند.

آموزش دارت 

اولین کارگاه آموزشی دارت ویژه دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی بیرجند 
در خانه دارت دکتر گنجی بیرجند برگزار شد.

ورزشکاران استان در جام خوشه چین

ورزشـکاران اسـتان بـه رقابـت هـای جـام خوشـه چیـن کشـور اعـزام شـدند. 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا سرپرسـت کاروان اعزامـی بـه ایـن رقابـت هـا گفـت: 
منتخبان تیم های فوتسـال، والیبال، دو و میدانی، هفت سـنگ، چوب کشـی 
و طنـاب کشـی رقابـت هـای منطقـه ای بـه مسـابقات کشـوری اعـزام شـدند. 
بـه گفتـه »داوطلـب« در مجمـوع 4۰ ورزشـکار اسـتان کـه از ایـن تعـداد ۲4 
ورزشـکار مرد و بقیه خانم هسـتند در ایـن رقابت هـا حضور دارنـد. وی افزود: 

رقابـت هـای جـام خوشـه چیـن از امـروز در شـیراز آغـاز می شـود.

 صفر؛ سهم کارگران طبس 
از مجتمع ورزشی

حسین قربانی – عملیات احداث مجتمع ورزشی 
کارگری طبس با وجود وعده استاندار در سفر 
به این شهرستان هنوز آغاز نشده است. رئیس  
شورای اسالمی شهر طبس به وعده مطرح شده 
برای احداث مجتمع ورزشی کارگری طبس 
اشاره کرد و گفت: با توجه به جمعیت کارگری 
که در کارخانه ها و معادن این شهرستان فعالیت 
از  می کنند ساخت مجتمع ورزشی کارگری 
سال های گذشته به یکی از دغدغه های جامعه 
کارگری این شهرستان تبدیل شده است. به گفته 
»امینی« با پیگیری های انجام شده زمین احداث 
این مجتمع مشخص شده است اما واگذاری آن 
به شرط تامین اعتبار خواهد بود. وی افزود: هر 
چند با پیگیری، اعتبار مورد نیاز تامین خواهد 
شد ولی گذشت زمان سبب افزایش هزینه ای 
ساخت مجتمع ورزشی کارگری طبس می شود. 
»محمد علی نصرآبادی« مدیر پشتیبانی و توسعه 
منابع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
باره گفت: برای احداث مجتمع ورزشی کارگری 
طبس نیاز به سرمایه گذار است اما هنوز سرمایه 

گذاری برای ساخت آن ورود نکرده است.

کارگر بوکسور نقره ای شد
زهرایی – بوکسور استان در رقابت های بوکس 
قهرمانی کــارگــران کشور مــدال نقره به دست 
آورد. به گــزارش خبرنگار ما، »علیزاده« رئیس 

کــارگــری  ورزش  هیئت 
استان گفت: ابوالفضل 

در  نـــژاد  چهکندی 
مــســابــقــات بــوکــس 
کــارگــران  قهرمانی 
ــور تـــوانـــســـت  ــ ــش ــ ک

مـــدال نــقــره این 
را  مسابقات 

کسب کند. 
زهرایی- دارترهای استان به رقابت های لیگ برتر 
در کرج دعوت شدند. به گزارش »خراسان جنوبی« 

»علیزاده« رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان 
گفت: با اعالم رسمی کمیته مسابقات انجمن دارت 
کشور و پس از برگزاری سه مرحله مسابقات رنکینگ 
در استان، ابوالفضل علیزاده، الیاس ایزدی و علیرضا 

مریم  رجبی،  زهرا  و  آقایان  بخش  در  محمدزاده 
عرفانیان و ملیحه رجبی در بخش بانوان به مرحله 
نهایی مسابقات انتخابی لیگ برتر دارت کشور که 

۱۰و ۱۱ بهمن در کرج برگزار می شود دعوت شدند.

دعوت دارترها به لیگ برتر

 هندبالیست نوجوان
 در اردوی تیم ملی 

هندبال  ملی  تیم  اردوی  در  استان  نوجوان 
حضور دارد. به گزارش خبرنگار ما »شریعتی« 
رئیس هیئت هندبال استان گفت: امیر حسین 
باستانی از ۹ بهمن در اردوی تیم ملی هندبال 

ساحلی نوجوانان در اصفهان حضور دارد.
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