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 بزرگ ترین کشتارگاه صنعتی استان
 کمبود و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله معضالت چرخه پرورش دام در  زیر تیغ کمبودها

استان است و آن چه که مانعی برای گسترش صنایع این حوزه محسوب می شود 
روند اداری و طوالنی مدت انجام برخی کارها و سنگ اندازی ها و... پیش پای 

بخش خصوصی است. خراسان جنوبی با سابقه طوالنی در . . . 
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اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

گرانی زغال

روزنامـه خراسـان در شـماره 2730 بـه تاریـخ 18 آذر 1337در مطلبی در 
صفحه چهار آورده اسـت: چند سـال اسـت که عده ای استفاده جو از حدود 
طبـس زغـال بمشـهد و تربـت و کاشـمر میبرنـد و جنگلبانـی هـم بـرای آنهـا 
پروانـه صـادر میکنـد اینعمـل باعث شـده کـه در حـال حاضر در خـود طبس 
زغـال منـی ده ریـال و کنـده دو ریـال بفـروش میرسـد اشـخاصی کـه پروانـه 
میگیرنـد زغـال موجـودی ندارنـد و بعـد از دریافـت پروانه زغـال تهیه میکنند

قوسی: 7 هزار و 
668 نفر خسارت 
دیده در مجموع 

28میلیارد 
و200میلیون 

تومان تسهیالت 
دریافت کرده اند

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

مسئوالن تصمیم گیر در حالی فعالیت های  ●
کنار  در  که  اند  کرده  تعطیل  را  ساختمانی 
کارگران  معیشت  تامین  برای  ای  برنامه  آن 
ساختمانی که هیچ ممر درآمد  یا پس اندازی 
ندارند، ارائه نداده اند و این قشر در مرکز استان 
هر روز به امید یافتن کار در محل های قبلی 
حاضر می شوند تا بلکه بتوانند هزینه روزانه خود 

را تامین کنند.
اگر مسئوالن در روزهای شیوع کرونا اقدام  ●

به پرداخت کمک های معیشتی به خانواده ها 
می کردند بی شک شاهد حضور کمتر مردم 
در خیابان ها بودیم. نزدیک به دو ماه است که 
درآمد مغازه داران صفر شده است و کاری هم 
فعالیت  کردن  تعطیل  نیست.  کارگران  برای 
کسبه شاید اقدام خوبی برای کنترل کرونا باشد 
اما در کنار آن باید تدابیری هم برای مشکالت 

مردم اندیشیده شود.
صاحب شغل آزاد در منطقه کمتر برخوردار  ●

طبس هستم که دو ماه است به دلیل شیوع کرونا 
کسب و کارم راکد شده و درآمدم به صفر رسیده 
خواهش  صاحبخانه  از  قبل  روز  چند  است. 
کردم با توجه به وضعیت کنونی اجاره این ماه 
را کمتر بگیرد که وی قبول نکرد و گفت ما هم 

نیازمندیم.
 از وقتی ویروس کرونا وارد استان شده است،  ●

خود را در خانه قرنطینه و شرایط سخت آن را 
تحمل و به شنیدن صدای پدر و مادرم از پشت 
تلفن اکتفا کردم، حدود دو ماه است به جز همسر 
و فرزندم هیچ یک از اقوام و دوستان را ندیدم و 
برای  پایان قرنطینه روز شماری می کنم، اما 
در کمال تعجب روز گذشته یکی از همسایه ها 
و با وجود تاکید مسئوالن بهداشتی بر پرهیز از 
تجمع ها، جشن تولد گرفت و مهمان هم دعوت 
کرد. چرا برخی شهروندان موضوع را جدی نمی 
گیرند و حق بقیه افراد را که در خانه به سر می 

برند ضایع می کنند؟ 
 قسمت شمالی شهر نهبندان بعد از کمربندی  ●

به سمت کالته سیدعلی به محل تخلیه زباله و 
نخاله های ساختمانی تبدیل شده است که این 
موضوع هم چهره ورودی شهر را نامطلوب جلوه 
می دهد و هم نخاله ها هنگام بارندگی توسط 
سیالب به داخل شهر یا زمین های کشاورزی 
وارد می شود و مشکالتی برای شهروندان به 

وجود می آورد. مسئوالن رسیدگی کنند.
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طنین بانگ یا مهدی )عج( در نیمه شعبان

صدای امید 
 بانگ یا مهدی )عج( شب نیمه شعبان در استان طنین انداز می شود. حجت 
االسالم »مالیی« رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: همزمان با شب 
میالد امام عصر)عج( ساعت 20:45 زیارت آل یاسین از محل مسجد جمکران 
پخش می شود و پس از آن ساعت 21 طنین شعار یا مهدی)عج( ادرکنی و یا حجت 

ابن الحسن، عجل علی ظهورک در استان طنین انداز خواهد شد.

تابلوی ممنوعیت پلیس جلوی آرامستان ها 

ورود تمام وسایل نقلیه در روز 14 شعبان )برات( به آرامستان ها ممنوع است. رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: برابر تدابیر اتخاذ شده و برای پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا، از ورود و تردد کلیه وسایل نقلیه در آرامستان ها جلوگیری خواهد 
شد. سرهنگ »علیرضا عباسی« افزود: در صورت رعایت نکردن رانندگان، پلیس 
مکلف به اعمال قانون جریمه پنج میلیون ریالی و توقیف یک ماهه خودرو به  علت تردد 
غیرضروری در مکان از قبل تعیین شده برابر مصوبات ستاد مدیریت کرونا خواهد بود.

باران تا پایان هفته ادامه دارد

کشاورزان  جدی بگیرند
با ورود سامانه بارشی به استان بارندگی ها از امشب شروع می شود و تا پایان هفته 
تداوم دارد. »زارعی« کارشناس هواشناسی گفت: فردا در بیشتر نقاط استان وزش 
باد شدید همراه با گرد و خاک و در برخی ساعات وزش باد خیلی شدید به ویژه در 
مناطق غرب و شمال غرب استان دور از انتظار نیست. به گفته وی کاهش دما و در 
مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ و در ارتفاعات بارش برف در بامداد پنج شنبه 
وجود دارد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم درخصوص بارندگی رگباری، 
وزش باد شدید و کاهش دما به کشاورزان و عشایر هشدار داد. »میرجلیلی« افزود: 
با توجه به احتمال وقوع روان آب، آبگرفتگی معابر و احتمال سرمازدگی محصوالت 
کشاورزی، کشاورزان، دامداران، گلخانه داران و عشایر تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کنند.

12 مورد جدید ابتال به کرونا در استان ثبت و آمار مبتالیان از 350 نفر گذشت. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به این که از آزمایش انجام شده 
3۶ بیمار بستری، هشت نمونه و از 25 بیمار سرپایی، چهار نمونه مثبت بود، 
جمع مبتالیان تا روز گذشته را 351 نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد 282 
نفر ترخیص شدند و 3۶ نفر هم بستری هستند. دکتر »دهقانی« آمار فوتی ها 
را بدون تغییر  33 نفر اعالم و اظهارکرد: تا روز گذشته 92.7  درصد خانوارها با 

فراوانی 22 هزار و ۶38 خانوار غربالگری شدند. 

کاهش 44 درصدی مصرف بنزین                          
زهرا قربانی – میزان مصرف بنزین 44 درصد 
پس از شیوع ویروس کرونا در استان کاهش یافت. 
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
استان به خبرنگار ما گفت: از ابتدای اسفند 98 
25 میلیون لیتر بنزین  15 فروردین امسال  تا 
مصرف شد که این میزان در مدت مشابه سال 
گذشته 4۶ میلیون لیتر بود که حدود 44 درصد 
کاهش مصرف را نشان می دهد.  به گفته »مردانی« 
همچنین میزان مصرف سی ان جی هم در این 

مدت حدود 21 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: میزان مصرف نفت گاز در این مدت 
41 میلیون لیتر بوده است که این میزان در مدت 
مشابه سال گذشته 40 میلیون لیتر بود و افزایش 
2 درصدی دارد. وی با تکذیب احتمال تعطیلی 
نیمه  تا  سوخت  عرضه  های  جایگاه  درصد   70
اردیبهشت گفت: جایگاه های عرضه سوخت باید 
عملیات توزیع سوخت را به صورت ایمن، پایدار و 

شبانه روزی و همچنین بدون وقفه انجام دهند.

وحشت زایی کرونا در استان 

خودرو سوار های بی توجه به حقوق مردم  
گروه خبر

نزدیک به دو ماه از شیوع کرونا می گذرد و این موضوع 
تاثیر عمیقی بر بخش های مختلف گذاشته است. تردد 
مردم پیاده در معابر شهر به حد اقل ممکن رسیده است 
و کرکره بیشتر مغازه ها و همچنین بازار مرکزی شهر 
هنوز پایین است. به گزارش خبرنگار ما هر چند آمارهای 
مسئوالن از نتیجه تست های انجام شده از بیماران 
مشکوک رو به افزایش است اما تاکیدهای  مسئوالن 
برای درخانه ماندن مردم و کاهش ترددهای غیر ضروری 
همچنان ادامه دارد تا به این شکل زنجیره انتقال ویروس 
کرونا روز به روز کوتاه تر شود. برابر این گزارش پس 
از تصمیم مسئوالن برای اجرای طرح کاهش فاصله 
گذاری اجتماعی، تمام واحدهای تجاری خیابان ها و 

بازار اصلی شهر تعطیل شد و به گفته مسئول اتاق اصناف 
استان حدود 98 درصد کسبه در اجرای این طرح 
مشارکت داشته هر چند برخی هم در مقابل اجرای طرح 
مقاومت کرده اند.در این مورد نیز صاحبان واحدهای 
صنفی  بیش از هزار و 200 تذکر شفاهی و 580 تذکر 
کتبی گرفته اند و افزون بر این بیش از 40 واحد نیز پلمب 
شده است. البته هر چند روز یک شنبه از سوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که  برخی واحدهای 
صنفی مجاز به فعالیت شوند اما هنوز در این مورد نام 
صنف خاصی اعالم نشده است. بر این اساس »علیزاده« 
رئیس اتاق اصناف اعالم کرد که هنوز موردی ابالغ نشده 
است و هم اکنون فاصله گذاری اجتماعی تا 23 فروردین 
پیگیری می شود. به گفته وی احتمال دارد وضعیت 
فعالیت اصناف پس از 23 فروردین، امروز به استان ها 

ابالغ شود. تعطیلی بیشتر واحدهای تجاری و دیگر 
مشاغل در حالی ادامه دارد که خودروها در خیابان 
ها جوالن می دهند به گونه ای که برخی معابر اصلی 
در ساعاتی از روز شرایطی تقریبا مشابه روزهای غیر 
کرونایی را تجربه می کنند. نکته حائز اهمیت در باره 
موضوع یاد شده این که اغلب خودروهای در حال تردد 
تک سرنشین هستند و پای صحبت رانندگان هم که می 
نشینی هر کدام به اذعان خود برای کاری خودروی خود 
را استارت زده اند در حالی که بسیاری از موارد مطرح 
شده ضرورت چندانی برای انجام شدن ندارد. ماجرای 
ترددهای غیر ضرور برخی رانندگان در شهر در حالی 
ادامه دارد که به گفته کارشناسان حوزه بهداشت، 
ویروس کرونا جای خاصی برای انتقال ندارد و از هر 

نقطه ای احتمال سرایت آن وجود دارد.

تسهیالت جبران خسارت سیل

انتظار 1000 کشاورز
انصاری- سیل فروردین و اردیبهشت سال گذشته به 
825 هکتار اراضی دیم، هشت هزار و 289 هکتار 
اراضی آبی و هفت هزار و ۶84 هکتار اراضی باغی 
استان خسارت وارد کرد. پس از اعزام گروه های 
کارشناسی به مناطق سیل زده اعالم شد که در این 
مدت ۶51 رأس دام سبک و سنگین، هزار و 21۶ 
15 واحد  دامداری عشایری، روستایی و صنعتی، 
مرغداری گوشتی، 30 حلقه چاه، بیش از 334 رشته 
قنات و 28 دستگاه ماشین آالت و ادوات کشاورزی نیز 
دچار خسارت شده است. به گزارش خبرنگار ما، پس 

از برآورد میزان خسارت برای هشت هزار و ۶38  نفر 
پرونده تشکیل شد که از این تعداد هفت هزار و ۶۶8 

نفر غرامت دریافت کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به این که پس 
از سیل مقرر شد کشاورزان خسارت دیده در سامانه 
»سجاد« نام نویسی کنند تا از کمک های بالعوض و 
تسهیالت ارزان قیمت بهره مند شوند، به خبرنگار ما 
گفت: کمک بالعوض جبران خسارت سیل در بخش 
کشاورزی 47.5 میلیارد تومان و تسهیالت مصوب 
برای استان 175 میلیارد تومان بود که از این رقم 

95 میلیارد تومان تسهیالت جبران خسارت به استان 
ابالغ شد.

»قوسی« با بیان این که هشت هزار و ۶38 پرونده در 
این راستا تشکیل شد، افزود: هفت هزار و ۶۶8 نفر 
در مجموع 28میلیارد و200میلیون تومان تسهیالت 

دریافت کرده اند. 
به گفته وی با توجه به پایان سال 98 و شیوع کرونا، هنوز 
کمک های بالعوض و تسهیالت به تعدادی از مردم 
پرداخت نشده است اما خسارت دیدگان نگران نباشند 
چون روند پرداخت خسارت ادامه دارد و به افرادی که 
به بانک ها معرفی شده اند تسهیالت پرداخت می شود. 
وی افزود: میزان پرداخت تسهیالت خسارت به ازای هر 
هکتار و بر اساس مساحت اراضی سنجیده می شود و 

بازپرداخت تسهیالت پنج ساله است.

ثبت ۱2 بیمار جدید کرونا در استان

افزایش بد
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 مدیر صنایع 
تبدیلی و تکمیلی 

سازمان جهاد 
کشاورزی: موضوع 

تامین آب صنایع 
فنی است و با 

وزارت مکاتبه شده 
است تا میزان آب 
مصرفی کشتارگاه 

تعیین شود

اکبری- کمبود و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله 
معضالت چرخه پرورش دام در استان است و آن چه که 
مانعی برای گسترش صنایع این حوزه محسوب می 
شود روند اداری و طوالنی مدت انجام برخی کارها و 
سنگ اندازی ها و... پیش پای بخش خصوصی است. 
خراسان جنوبی با سابقه طوالنی در پرورش انواع دام 
کشتارگاه صنعتی ندارد و یکی از حلقه های مفقوده 
است.  صنعتی  واحد  این  نبود  پروری  دام  زنجیره 
ترین  بزرگ  ساخت  جنوبی«  »خراسان  گزارش  به 
کشتارگاه صنعتی استان از سال 96 در خوسف شروع 
و بعد از تایید طرح در سال 97 و ارائه درخواست ۱۵ 
میلیارد تومان تسهیالت، احداث آن آغاز شد و اکنون 

7۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فهرست چالش ها
سرمایه گذار طرح با اشاره به این که با برنامه ریزی 
های انجام شده نیمه دوم امسال این کشتارگاه به بهره 
برداری می رسد، گفت: اصالح میزان آب مصرفی، حل 
مشکل سند ملکی زمین محل اجرای پروژه و تامین آب 
شرب از جمله مشکالتی است که بر سر راه اجرای طرح 
وجود دارد و موانع دیگر تا حدودی رفع شده است. 

»خیاط« با اشاره به پیشرفت فیزیکی 7۰ درصدی 
کشتارگاه و آزادسازی بیش از 7۰ درصد تسهیالت 
درخواستی، افزود: سند ملکی زمین مشکل دارد و 
با توجه به این که زمین را بخش خصوصی تهیه کرده 
و استاندار هم دستور الزم را برای حل مشکل داده 
است اما شاهد اقدام آن چنانی از سوی سازمان مربوط 
نیستیم. مشکل دیگر تامین آب این کشتارگاه صنعتی 
بزرگ است که پس از خرید آب، حفر چاه و انتقال آن 
باید اصالح میزان آب مصرفی انجام شود که بر خالف 
پیگیری های یکساله این مشکل پابرجاست. وی در 
ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه سه جانبه از تامین 
بخش زیادی از ماشین آالت و آزادی سازی تسهیالت 
خبر داد و گفت: برای تامین آب شرب کشتارگاه نیز ۵۰۰ 
میلیون تومان از سوی آب و فاضالب درخواست شد که 
تامین این هزینه سنگین است. وی مشکل دیگر را ضعف 
زیرساختی چون مخابرات دانست و افزود: برای تامین 
گاز هم باید منتظر نصب تجهیزات شبکه بمانیم. خیاط 
از تامین برق کشتارگاه گفت و افزود: با توجه به تورم برای 
دریافت تسهیالت تکمیلی نیاز به ارزیابی دوباره است و 
با آن که روند اجرای کار در یک ماه گذشته افت داشته 
است اما امیدواریم پروژه تا نیمه سال به سرانجام برسد.

بسته شدن پرونده
جهاد  سازمان  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  مدیر  اما 
کشاورزی با اشاره به این که طرح کشتارگاه صنعتی 
خوسف یکی از برترین طرح ها در این حوزه است، از 
بسته شدن پرونده آن خبر داد و گفت: موضوع تامین 
آب صنایع فنی است و با وزارت مکاتبه شده است تا 
میزان آب مصرفی آن تعیین شود اما برای زمین باید 
امور اراضی نظر بدهد و برای حد نصاب اراضی اقدامات 
الزم انجام شده است. به گفته مهندس »بیکس« برای 
اراضی، موضوع تغییر کاربری مطرح است و درباره حد 
نصاب تعیین شده تغییر کاربری انجام شده است که برای 
بیش از حد نصاب باید به واحد بازرسی پاسخ گو باشیم، 
بنابراین مشکلی برای زمین وجود ندارد و بخش دولتی 

به تعهدات خود عمل کرده است.

خروجی جلسه

تجهیزات درمانی زیرکوه با 500 میلیون تومان تقویت می شود

پیگیری نتیجه بخش برای احداث 
بیمارستان زیرکوه 

پیگیری ها  برای احداث بیمارستان در زیرکوه به عنوان تنها شهرستانی که از 
داشتن مرکز درمانی محروم است نتیجه بخش بوده است. استاندار در جلسه 
بررسی مشکالت حوزه بهداشت و  درمان زیرکوه که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد این خبر خوش را مطرح کرد و از تزریق ۵۰۰ میلیون تومان برای 
تأمین تجهیزات درمانی زیرکوه به شبکه بهداشت و درمان این شهرستان 
خبر داد. »معتمدیان« با اشاره به این که زیرکوه تنها شهرستان استان است که 
مشکل فضای فیزیکی بیمارستان دارد، تصریح کرد: براساس هماهنگی انجام 
شده با رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، مشکل واگذاری بیمارستان به 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان حل شده و این موضوع مراحل پایانی خود 
را طی می کند. وی با بیان این که پیگیری ها نتیجه داده و جلسات امید بخشی 
برای احداث بیمارستان در شهرستان زیرکوه برگزار شده است، افزود: با توجه 
به نیاز مبرم شهرستان، درجلسه ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
موضوع توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان به ویژه تسریع در روند احداث 
بیمارستان  زیرکوه مورد تأکید قرار گرفت. معتمدیان با اشاره به کمبود تجهیزات 
الزم در زیرکوه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خواست هر چه سریع تر 
تجهیزات مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان شهرستان تامین شود. وی در این 
جلسه از آخرین اقدامات انجام شده برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در 

زیرکوه هم جویا شد. 

رئیس سازمان صمت تشریح کرد:

تکلیف شهرستان ها برای تحقق جهش تولید 

باید از قابلیت های سرمایه گذاری در شهرستان ها برای تحقق شعار سال 
استفاده شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در جلسه ویدئوکنفرانس 
که  با رئیسان اداره های صمت شهرستانی برگزار شد، با اشاره به شعار سال با 
عنوان جهش تولید گفت: شهرستان ها باید ضمن شناسایی قابلیت های سرمایه 
گذاری متناسب با پتانسیل های موجود، نقشه راه و هدف گذاری برنامه های 
سال 99 سازمان را دنبال و در مسیر تحقق شعار سال از همه ظرفیت های 

موجود و بالقوه استفاده کنند.
»شهرکی« ادامه داد: هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت واحدهای تولیدی صنعتی 
و معدنی استان در این ایام وجود ندارد و نباید در روند فعالیت واحد تولیدی خللی 
ایجاد شود، اما رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی در راستای مهار بیماری کرونا 
الزامی است. وی با تاکید بر این که در شهرستان ها فرایندهایی که منجر به مراجعه 
نکردن ارباب رجوع می شود باید تسهیل شود گفت: در شهرستان ها به صورتی عمل 
شود که نیازی به مراجعه سرمایه گذار یا تولیدکننده به مرکز استان نباشد و حداکثر 
خدمات در حوزه های صنعت، معدن و تجارت ارائه و در صورت ضرورت اخذ مجوز 
یا نامه ای از مرکز استان، هماهنگی با حوزه مربوط انجام تا صادر و به شهرستان 
ارسال شود. همچنین درباره اقدام های  مرتبط با مجوزهای حوزه های مختلف اعم 
از صدور، تمدید، ابطال، ابقاء، سلب صالحیت و ... ترتیبی اتخاذ شود تا حتی االمکان 

به صورت غیرحضوری از سوی متقاضیان پیگیری شود.

از گوشه و کنار استان 

پلمب 4 واحد صنفی بشرویه
چهار واحد صنفی در بشرویه به دلیل رعایت نکردن 
مقررات طرح فاصله گذاری اجتماعی پلمب شد. 
تعزیزات حکومتی فردوس، گفت:  اداره  رئیس 
این واحدها با حضور نیروهای فرمانداری، شبکه 
بهداشت، نیروی انتظامی و اداره صمت شهرستان 
پلمب شد. »حسینی« افزود: مردم بشرویه از ابتدای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی همکاری خوبی داشته 
اند و با تعطیلی مغازه های خود به اجرای این طرح 

کمک کرده اند.

 بازگشایی محور 
سربیشه – ماهیرود

محور سربیشه – ماهیرود که یک شنبه شب گذشته 
به دلیل طغیان رودخانه های فصلی و سیالبی شدن 
مسیر مسدود شده بود صبح روز گذشته بازگشایی 
شد. »محمدی« فرماندار سربیشه وجود آب نماها را 
در این محور با وقوع بارندگی های سیل آسا سبب 
مسدود شدن جاده سربیشه – ماهیرود به عنوان یکی 
از محورهای ترانزیتی استان اعالم کرد و گفت: پل 
ماهیرود نیز برای رفع این مشکل احداث شده است 

و آماده بهره برداری است.

 کوله پر خیران قاینی
 برای کرونا 

خیران و نیکوکاران قاینات یک میلیارد تومان برای 
مقابله با کرونا کمک کرده اند. »کریمی« فرماندار 
قاینات در نشست مجمع عمومی خیران سالمت 
شهرستان گفت: تولید روزانه ۱۵هزار ماسک، 
سه هزار گان پزشکی و مواد ضد عفونی دست و 
سطوح، بخشی از تالش جهادی و حمایت خیران 
است. »رحیمی« دادستان عمومی و انقالب قاینات 
هم گفت: نهادهای مدنی و تشکل های مردمی در 
بخش های مختلف از جمله شرایط شیوع کرونا نشان 
دادند قابلیت های باالیی برای کمک به دولت دارند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان قاینات نیز اظهارکرد که 
دولت به تنهایی قادر به تحقق سالمت به نحو مطلوب 
نیست و  اجتماعی شدن آن سیاست راهبردی 
نظام است. دکتر»عارفی فر« افزود: مجمع خیران 
سالمت به عنوان بازوی شبکه بهداشت و درمان 
برای ارتقای زمینه های سالمت و تامین نیازها کمک 
می کند. در پایان این نشست اعضای جدید مجمع 

خیران سالمت قاینات برای دو سال انتخاب شدند.

 عملیـات زیرسـازی پـروژه احـداث بانـد دوم محـور 
فـردوس- سـرایان در حـد فاصـل  فـردوس- آیسـک 
بـه طـول 24 کیلومتـر از هفتـه آینـده آغـاز مـی شـود. 
مدیـرکل راه و شهرسـازی گفـت: بـا پیگیـری هـای بـه 
عمـل آمـده پیمانـكار پـروژه مشـخص شـده و تجهیـز 

كارگاه، استقرار ماشـین آالت و عملیات نقشه برداری 
در حـال انجـام اسـت. »وحیـد داعـی« ادامـه داد: 
طـول ایـن پـروژه 24 كیلومتـر و مبلـغ قـرارداد آن 
76۵میلیـارد ریـال اسـت و از هفتـه آینـده عملیـات 

زیرسـازی پـروژه شـروع خواهـد شـد.

رزمایش سراسری شهدای سالمت، با هدف پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا به صورت همزمان در زیرکوه 
این  در  زیرکوه  فرماندار  شد.»عربشاهی«  برگزار 
رزمایش ضمن تشکر از زحمات همه افرادی که در خط 
مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند خواستار استمراِر 
ضدعفونی خیابان ها و معابر عمومی در شهرها و روستا 
ها توسط شهرداری ها و بخشداران شهرستان شد. 
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه زیرکوه هم اعالم کرد: 
قرار است به همت مردم، مسئوالن و بسیجیان اماکنی 
از قبیل مساجد، بانک ها، ادارات، خانه های بهداشت، 

نمازخانه ها، نانوایی ها و... ضدعفونی شود. سرگرد 
»کریمی« ادامه داد: این برنامه قرار است تداوم داشته 
باشد و حداقل هفته ای دو نوبت با استفاده از ظرفیت 
ادارات، نهادها و مردم اجرا شود.به گفته او با توجه 
به این که امکان برگزاری برنامه چراغ برات وجود 
ندارد مردم هزینه نذورات خود را در اختیار گروه های 
جهادی قرار دهند تا برای تهیه ماسک، دستکش و 
مواد ضدعفونی کننده و ... مصرف شود. او افزود: 
حدود ۱۰ روز است که در شهرستان مورد مثبتی از 

ابتال به کرونا مشاهده نشده است.

پرونده بسته اما مشکالت پابرجا 

  بزرگ ترین کشتارگاه صنعتی 
استان  زیرتیغ کمبودها
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رئیس گروه 
ورزش همگانی و 

 روستایی : 
اعتبار خاصی برای 

هیئت های فعال در 
این برنامه در نظر 

گرفته نشده است 
اما پیگیر دریافت 

مساعدت از وزارت 
برای این هیئت ها 

هستیم.

زهرا قربانی 

مدتی است که به واسطه شـیوع کرونا چراغ سالن های 
ورزشـی خاموش شـده اسـت و نه توپی بین ورزشکاران 
پاسـکاری مـی شـود و نـه  از خـط دروازه هـا مـی گـذرد. 
هـر چنـد کرونـا ورزشـکاران را خانـه نشـین کرده اسـت 
اما تعـدادی از هیئـت های ورزشـی و باشـگاه هـا با همه 
مشـکالت مالـی کـه بـا آن دسـت و پنجـه نـرم مـی کننـد 
دسـت روی دسـت نگذاشـته اند و بـا راه انـدازی چالش 
و مسـابقه هـای ورزشـی در خانـه همـراه بـا جوایـز شـور 

و نشـاط خاصـی بیـن ورزشـکاران بـه وجـود آورده اند.
در ایـن رقابـت هـا ورزشـکاران در رشـته هـای مختلـف 
بـا ضبـط فیلـم از فعالیـت خـود و ارسـال آن بـه مسـئول 
برگزاری مسـابقه توانایـی هایشـان را در آزمـون مربوط 

محـک مـی زننـد.

استقبال ورزشکاران
دبیـر هیئـت فوتبـال فـردوس کـه مسـابقه روپایـی 
بـا تـوپ  در خانـه را در چهـار رده سـنی برگـزار کـرده 
است از استقبال پرشور ورزشـکاران از این رقابت ها 
صحبت می کنـد و می گوید که افزون بر ورزشـکاران 
فردوسـی حتـی ورزشـکارانی از شهرسـتان هـای 
مجـاور نظیـر بجسـتان هـم بـه بـازی هـا ورود کردنـد. 
»کارگـر« هـدف از اجـرای ایـن کار را ایجـاد شـور و 
نشـاط و تحـرک بیـن ورزشـکاران بیـان مـی کنـد و از 
ایـن کـه توانسـته اسـت در ایـن روزهـا ورزشـکارانی 
را کـه بـه دلیـل کرونـا و تعطیلـی سـالن هـا دسـت از 
تمریـن برداشـته انـد بـه تحـرک وادار کنـد از اجـرای 
آن رضایـت دارد. بـه گفتـه وی داوری ایـن رقابـت هـا 
توسـط هیئـت فوتبـال و ورزش و جوانـان شهرسـتان 
انجـام شـد و باالترین رکـورد ثبت شـده هـزار و ۴۶۱ 

روپایـی بـود.
»داوطلـب« مسـئول کمیتـه فوتوالـی اسـتان کـه در 
طرحی وسـیع تـر اقـدام بـه برگـزاری چالـش روپایی با 
دسـتمال کاغذی رولی کرده اسـت قصـد دارد چالش 
جهانـی ورزش در خانه را تبدیل به مسـابقه بین جامعه 
ورزش اسـتان کنـد. او هـدف از اجـرای ایـن طـرح را 
بهـره گیـری از زمان، مبـارزه با بـی حوصلگی، تشـویق 
بـه ورزش و افزایـش تحـرک و پویایـی بیـان مـی کنـد و 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه معیـار انتخـاب برتریـن هـا تعـداد 
ضربات کنترل شـده ای اسـت که به دسـتمال کاغذی 
زده مـی شـود، مـی گوید: همـه اعضـای جامعـه ورزش 
اسـتان در هـر رده سـنی و در دو بخـش آقایـان و بانوان 
مـی تواننـد در ایـن چالـش شـرکت کننـد. او بـا اشـاره 
بـه اسـتقبال خـوب از ایـن رقابـت هـا و ارسـال بیـش از 
۷۰ ویدئـو کـه بـه تمدیـد زمـان آن منجرشـد ادامـه می 
دهـد: برای تامیـن جوایـز این رقابـت هـا از هیئت های 

مختلـف کمـک هایـی جمـع آوری شـد.

بازی بومی و محلی در خانه
»علـی آبـادی« دبیـر هیئـت بـازی هـای بومـی و محلـی 
درمیـان هـم بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـا همـکاری ورزش و 
جوانان شهرسـتان اقـدام به برگـزاری اولین جشـنواره 
فرهنگـی ورزشـی )مجـازی( بـازی هـای بومـی، محلی 
با شـعار هـر خانـواده یـک بـازی محلـی کـرده و جوایزی 
را هـم بـرای برترین هـا در نظـر گرفته اسـت، مـی گوید: 
تمریـن و تکرار بـازی های بومـی و محلـی و جلوگیری از 
فراموشی شـیوه بازی ها و سـالمتی با ورزش در خانه از 
اهـداف برگـزاری ایـن رقابت اسـت که اسـتقبال خوبی 

هـم از ایـن رقابت ها شـده اسـت.

تب و تاب ورزش
رئیس هیئت ورزش های دانشگاهی استان نیز که با 
راه اندازی چالش شنای سوئدی و طناب زنی قصد 
دارد تب و تاب ورزش دانشگاه را با انجام ورزش در 
خانه همچنان حفظ کند، اظهار می کند که با توجه به 
شرایط فعلی جامعه و این که همه باید برای شکست 
کرونا در خانه بمانند این چالش ویژه جامعه دانشگاهی 
اعم از دانشجو و کارکنان راه اندازی شد تا فعالیت ها 
متوقف نشود و افراد در خانه ساعتی به ورزش بپردازند. 
به گفته دکتر »میرکاظمی« قبل از این برنامه هم در 
فضای مجازی توصیه های آمادگی جسمانی را برای 
این جامعه داشتیم و برای افزایش انگیزه ها مسابقه 
گذاشتیم و امیدواریم در افزایش سالمت جسم و روان 

آنان موثر باشد.

رزمی کاران هم در مسابقه مجازی
رئیس هیئت تکواندوی استان که با هدف حفظ سالمتی 
و زنده نگه داشتن روحیه ورزشکاری در بین آحاد جامعه 
اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه مجازی در دو بخش 
فرم و پالچاگی در خانه برای آقایان و بانوان کرده است 
می گوید: استقبال از این رقابت ها خیلی خوب بوده 
است. به گفته »محمودی« در شرایط فعلی که باشگاه 
های ورزشی تعطیل هستند و ورزشکاران مکانی برای 
تمرین ندارند و کمتر به سمت ورزش می روند با این 
برنامه مجبور شدند لباس ورزشی بپوشند و یک سری 
حرکات ورزشی انجام دهند و به این ترتیب درگیر 
ورزش باشند. به گفته وی با توجه به احتمالی که برای 
ادامه دار بودن این شرایط وجود دارد برنامه ریزی هایی 
برای برگزاری آزمون تئوری تکواندو به صورت مجازی به 

منظور افزایش سطح آگاهی ورزشکاران مد نظر است.
وی ادامه می دهد: با توجه به این که فدراسیون تکواندو 
آزمون ارتقای کمربند را به صورت مجازی برگزار می 
کند تصمیم گرفته شد با همکاری مربی های استان 
این آزمون برای کمربندهای سبز، آبی و زرد به صورت 

مجازی برگزار شود.
»مداح« سرپرست کمیته دارت استان هم که حتی 
ورزشکارانش در این مدت در دو رقابت کشوری به 
صورت مجازی شرکت کرده اند می گوید: این رقابت 
ها با همکاری کمیته دارت خراسان جنوبی، آذربایجان 
شرقی، شهرستان گرمسار و باشگاه دارت ناوک تهران 
در دو دور برگزار شد و قرعه کشی دور سوم مسابقات در 

حال انجام است.

چالش های متنوع
»خراشادی« مربی اسکواش بیرجند نیز که با راه اندازی 
چالش های متنوع ورزشکاران را به ورزش در روزهای 
تعطیلی باشگاه تشویق کرده است می گوید: این برنامه 
ها به صورت هدفمند و در راستای افزایش خالقیت و 
خود آزمایی ورزشکار برای انجام کارهای سخت اجرا می 
شود. به گفته وی در این برنامه ها ورزشکار مجبور است 
برای این که یک ویدئوی مورد تایید خود داشته باشد 
ساعت ها و روزها به تمرین بپردازد که همین موضوع 
در جلوگیری از افت بدنی اش در این دوران موثر است.  

مسابقات  درباره  هم  استان  ووشوی  هیئت  رئیس 
قهرمانی استان این رشته در خانه می گوید: این رقابت 
ها در رده سنی آزاد و از سن چهار تا ۸۰ سال و در دو 
بخش آقایان و بانوان در حال برگزاری است و در این 
رقابت ها شرکت کنندگان بر اساس رعایت اصول فنی 
و جذابیت سنجیده می شوند. »خرمشاد« که استقبال 

از این رقابت ها را در مقایسه با مسابقات حقیقی کمتر 
بیان می کند، میزان حضور ورزشکاران را رضایت 
بخش می داند و ادامه می دهد: در این برنامه ورزشی 
به دنبال نشاط و پویایی با ورزش در خانه بودیم. به گفته 
وی در برگزاری این رقابت برای تشویق بیشتر، افزون بر 
جوایزی که برای نفرات اول تا سوم در نظر گرفته شد در 
هر بخش آقایان و بانوان به استادی که باالترین شرکت 

کننده را داشته باشد نیز جایزه اعطا می شود.

شنو و فر زدن برای باستانی کاران
رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای استان هم درباره 
چالش ورزش زورخانه ای در خانه می گوید: در این 
برنامه به دنبال ماندن در خانه ، تحرک و جلوگیری از افت 
بدنی بودیم. به گفته »قمری« بیشتر ورزشکاران زورخانه 
تجهیزات اولیه این رشته را در خانه دارند و با برگزاری 
این رقابت مجبور شدند از این وسایل استفاده کنند. وی 
شنوی صحیح زورخانه و فر زدن متمادی در یک دقیقه 
را از جمله مواد مسابقه بیان می کند و می افزاید: برای 
حضور در این رقابت ها ورزشکاران تا پایان فروردین 

فرصت دارند.

ابالغ ورزش در خانه
رئیس گروه ورزش همگانی و روستایی اداره کل ورزش 
وجوانان هم می گوید: ورزش در خانه از دستورالعمل 
های وزارت ورزش و جوانان در این شرایط است و از 
هفتم فروردین به هیئت ها و ادارات ورزشی استان ابالغ 
شد و آن ها بر این اساس مجاب شده اند برنامه هایشان را 
در قالب پویش، مسابقه ورزشی، چالش و انجام حرکات 
ورزشی و سرگرم کننده خانواده به اداره کل ارسال کنند. 
به گفته »غالمی« برخی از هیئت ها یک سری فعالیت ها را 
انجام داده اند و برخی دیگر هم در حال جمع بندی و هم 
اندیشی برای این موضوع هستند. او با اشاره به  این که 
آمار دقیقی از تعداد هیئت های فعال در این باره نداریم 
می افزاید: گزارش و ویدئوهای ورزشی به وزارت ارسال 
می شود اما جمع بندی نهایی دوم اردیبهشت خواهد 
بود.به گفته وی اعتبار خاصی برای هیئت های فعال در 
این برنامه در نظر گرفته نشده است اما پیگیر دریافت 

مساعدت از وزارت برای این هیئت ها هستیم.

چالش های ورزشی در روزهای کرونایی جریان دارد

ویدئو های هیجان

خراسان جنوبی در فهرست میزبانان کشتی جام باشگاه های جهان
زهرایی - خراسان جنوبی جزو گزینه های میزبانی 
جام باشگاه های جهان در رشته کشتی است. به 
گزارش خبرنگار ما »سروری« رئیس هیئت کشتی 
استان گفت: به دنبال برگزاری جلسه هماهنگی 
بین مسئوالن فدراسیون کشتی و سازمان لیگ، 
یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه مربوط 

به تاریخ و مکان جام باشگاه های جهان در سال 
۲۰۲۰ بود که بعد از مشورت اعضای حاضر در 
جلسه قرار بر این شد رایزنی برای تعیین میزبان 
این مسابقات در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی انجام 
شود و شهرهای سنندج، شهرکرد و استان های 
گلستان، خراسان جنوبی و کرمان در فهرست گزینه 

های میزبانی از جام باشگاه های جهان قرار دارند و 
برای این رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند. به گفته 
وی همچنین در این جلسه درباره تعویق رقابت 
های لیگ دسته اول و احتمال تغییر تاریخ شروع 
لیگ برتر به دنبال شیوع ویروس کرونا مسائلی 

مطرح شد.

 گفت و گو

آینده درخشان در انتظار کشتی با شال 

زهرا قربانی – سال ها از گذاشتن اولین خشت های کشتی سنتی و محلی 
در استان می گذرد و هر چند برای فعالیت در این رشته هم مشابه سایر رشته 
های ورزشی مشکالتی وجود دارد اما پشت گرمی رئیس هیئت کشتی استان 
سبب شد این رشته ورزشی در دیار پهلوانی پیش رود و آینده درخشانی در 
انتظار آن باشد. مسئول کمیته کشتی های سنتی استان که از بنیان گذاران 
آلیش در خراسان جنوبی است گفت: این رشته ورزشی ابتدا در خضری دشت 
بیاض و قاین فعال شد و کم کم به بیرجند رسید و حتی سال گذشته اردوی تیم 
ملی بانوان آلیش در این شهر برگزار شد. »عقیقی« با اشاره فعالیت بیش از 
۱۰۰ ورزشکار در این رشته ادامه داد: برنامه هایی برای فعال کردن این رشته 
ورزشی در سایر شهرستان ها در نظر است و بر اساس مذاکراتی که انجام شده 
قرار است آلیش در شهرستان های درمیان و فردوس فعال شود. به گفته وی 
اعزام به رقابت های انتخابی تیم ملی سال گذشته انجام شد و حتی قرار بود 
اسفند در رقابت های انتخابی تیم ملی بانوان در یزد و مسابقات انتخابی تیم 
ملی دانش آموزان شرکت کنیم که به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شد. او با 
اشاره به کمبود اعتبار و فضا برای فعالیت ورزشکاران از حمایت های هیئت 
کشتی استان قدردانی کرد و ادامه داد: توجه به آلیش بعد از پیوستن این رشته 
به کشتی در استان خوب بوده است و در شرایط فعلی هم از سوی هیئت حتی 

فراتر از توان حمایت می شود. 

تاثیر یک میزبانی
به گفته وی با حمایت های هیئت کشتی استان سال گذشته میزبان اردوی تیم 
ملی آلیش بانوان در بیرجند بودیم که این اردو در معرفی این رشته ورزشی و 
حمایت از ورزشکاران تاثیر گذار بود. وی ادامه داد: همچنین سال گذشته برای 
اولین بار در کشور رقابت آلیش بانوان در قاین با حضور ۱۲۰ دانش آموز برگزار 

شد و استعداد های این رشته هم شناسایی شدند.
او که مربی این رشته در قاین است از فعالیت ورزشکارانش در فضای کوچک 
اجاره ای که فقط مناسب تمرین است صحبت کرد و افزود: با توجه به فعالیت 
های انجام شده نیاز است مسئوالن شهرستان حمایت های بیشتری از این 
رشته داشته باشند. او که به همراه همسرش تنها مربی های آلیش در استان 
هستند از برنامه ریزی برای برگزاری دوره های مربیگری خبر داد. وی که از 
سال ۸۹ مسئولیت این رشته ورزشی را برعهده دارد از کش و قوس ها برای 
فعالیت صحبت کرد و ادامه داد: ابتدا این رشته زیر مجموعه هیئت انجمن های 
ورزشی بود و بعدها زیر نظر کشتی رفت و ابتدا مورد حمایت چندانی قرار نمی 
گرفت تا این که در رقابت های بین المللی ورزشکاران ایرانی مقام آوردند و نگاه 

ها به این رشته تغییر کرد.
به گفته وی آلیش ورزشی شبیه جودو و برای بانوان با پوشش اسالمی است و 
بیشتر ترکمن های شمال مازندران در مراسم ویژه به آن می پرداختند و قدمت 

آن به هزار سال قبل برمی گردد.

 عضویت فعاالن دارت
 در رقابت های کشوری

سـه نفر از فعاالن دارت استان در کمیته برگزاری 
مسـابقات دارت مجـازی کشـور عضـو شـدند. 
بـه گـزارش خراسـان جنوبـی نظـر بـه برگـزاری 
مسـابقات دارت مجـازی کشـور بـا پیشـنهاد و 
برنامـه ریـزی فعـاالن دارت اسـتان طـی حکمـی 
از سـوی رئیـس انجمـن دارت کشـور امیر مـداح و 
مجتبی و علیرضـا فروتن مقدم بـه عضویت کمیته 
دارت آنالیـن کشـور منصـوب شـدند. بـر اسـاس 
ایـن گـزارش سرپرسـتی ایـن کمیتـه بـر عهـده 

ابوالفضـل دهقانپـور اسـت.

دروازه بان تیم زغال 
سنگ در تیم ملی 

دروازه بان تیم هندبال زغال سنگ طبس به تیم 
ملی می رود. به گزارش خراسان جنوبی »فرهاد 
شفیعی« دروازه بان ملی پوش تیم هندبال زغال 
سنگ پروده طبس به عنوان مربی دروازه بانان 

تیم ملی هندبال نوجوانان کشور انتخاب شد.

عملیات اجرایی 6 ساله شد

وعده جدید برای تکمیل 
سالن ورزشی نوغاب

زهرا قربانی – ۱۱ سال از کلنگ زنی احداث 
سالن ورزشی در بزرگ ترین روستای شهرستان 
به  بنا  این  اما هنوز ساخت  درمیان می گذرد 
سرانجام نرسیده است و ورزشکاران این روستای 
مرزی همچنان با مشکل نبود فضایی برای تمرین 
روبه رو هستند و از روی اجبار مسیر اسدیه یا 
بیرجند را برای تمرین و حضور در کالس های 
ورزشی طی می کنند و خطرات این مسیر را به 
جان می خرند. نماینده ورزش روستای نوغاب 
درمیان با بیان این گالیه، به خبرنگار ما گفت: 
کلنگ سالن ورزشی در حال احداث روستا سال 
۸۷ به زمین زده شد و سال ۹۲ عملیات اجرایی 
آن شروع و بتن کف، اسکلت، سقف و دیوار چینی 
اطراف آن تکمیل شده  اما هنوز به دلیل تکمیل 
نبودن قسمت اداری و سرویس بهداشتی افتتاح 

نشده است.
به گفته »شبان« با این که هنوز پروژه به بهره 
برداری نرسیده است اما به دلیل باز بودن زیر 
سقف و عبور گرد و خاک و باز بودن راهی برای 
پرنده ها به داخل سالن و همچنین نبود لوله 
هدایت آب، باران به کف پوش و دیوار سالن 
صدماتی وارد کرده است. وی با اشاره به فعالیت 
ورزشکاران روستا و افتخار آفرینی آن ها در رشته 
های مختلف ورزشی افزود: یکی از بانوان دونده 
این روستا در رقابت های کشوری سوم شد و پنج 
تیم از این روستا هم در لیگ فوتسال شهرستان 
حضور دارند و در رشته های تکواندو، کاراته ، 
کبدی و ... هم ورزشکارانی فعال هستند و مقام 
های کشوری متعددی در کارنامه دارند.وی 
به جمعیت باالی این روستای مرزی هم اشاره 
کرد و ادامه داد: بیشتر جمعیت روستا را جوانان 
تشکیل می دهند که بسیاری از آن ها به دنبال 
ورزش هستند و با همه فعالیت ها و استعداد های 
ورزشی که در این روستا وجود دارد اما فضایی 
برای تمرین نیست و به همین دلیل ورزشکاران 
مجبورند هزینه های باالو رنج سفر را متحمل 
شوند و به اسدیه یا بورنگ بروند تا در سالن های 
این نقاط ورزش کنند. به گفته وی با توجه به 
مرزی بودن منطقه و به منظور جلوگیری از آسیب 
های اجتماعی نظیر اعتیاد مسئوالن شهرستان 
و استان باید با اختصاص اعتبار هر چه سریع تر ن 
به تکمیل سالن روستای نوغاب اقدام کنند.وی 
تاکید کرد: بازیکنان با استعدادی در این روستا 
زندگی می کنند که با حمایت رشد خواهند کرد 
و بر این اساس الزم است مسئوالن نگاه ویژه ای 

به این خطه داشته باشند.

پیشرفت 75 درصدی 
اداره کل ورزش و جوانان  مسئول دفتر فنی 
استان هم با اشاره به پیشرفت ۷5 درصدی سالن 
ورزشی روستای نوغاب درمیان از اتمام این پروژه 
در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به 
ورود بنیاد مستضعفان به دنبال اجرای طرح 
محرومیت زدایی در شهرستان، برای تکمیل، 
این پروژه مورد بازدید نماینده بنیاد قرار گرفت 
و در صورت تائید نهایی از سوی بنیاد تا چهار ماه 
آینده تکمیل خواهد شد. به گفته »تاجریزی« یک 
میلیارد و ۸۶ میلیون تومان برای احداث سالن 
ورزشی نوغاب درمیان هزینه شده است و برای 
تکمیل آن ۸5۰ میلیون تا یک میلیارد تومان 
هزینه نیاز است. وی ادامه داد: امسال ۷۰۰ 
میلیون تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد 
که ۱۱۷ میلیون تومان تخصیص یافت و حدود 
۱5۰ میلیون تومان هم مطالبه پیمانکار پروژه 
است. به گفته وی با دستور کار صادر شده مشکل 

لوله هدایت باران رفع شد.

 گزارش خبری

رئیس هیئت تشریح کرد:

برنامه های گوش شکسته ها 
هیئت کشـتی استان سال گذشـته روزهای پرتحرکی 
را پشـت سـر گذاشـت و در لیـگ هـای مختلـف حضـور 
داشـت و از چنـد رقابـت کشـوری و تیـم ملـی میزبانـی 
کـرد و امسـال هـم بـا رویکـرد جدیـد قصـد دارد ایـن 
برنامه هـا را ادامـه دهـد. رئیس هیئت کشـتی اسـتان 
در تشـریح تقویـم ورزشـی سـال ۹۹ ایـن مجموعـه 
گفت: اعـزام بـه رقابت هـای کشـوری بر اسـاس تقویم 
فدراسـیون در سـه بخـش فرنگـی، آزاد و آلیـش انجـام 
خواهـد شـد و فقـط برگـزار نشـدن مسـابقات، جلـوی 

ایـن اعـزام هـا را خواهـد گرفـت.
به گفته »سـروری« بـا توجه به این که سـال گذشـته در 
رقابت های لیـگ برتر پنجم شـدیم، سـهمیه لیگ برتر 
تیـم حفـظ شـده اسـت و امسـال در صورتـی کـه حامی 
مالـی بـرای تیم پیـدا شـود به طـور حتـم در ایـن رقابت 

ها هـم شـرکت خواهیـم کرد.

کشتی آزاد با ترکیب بومی
رئیـس هیئـت کشـتی همچنیـن دربـاره حضـور تیـم 
هـای کشـتی آزاد و فرنگـی در لیـگ یـک گفـت: تیـم 
کشـتی آزاد با ترکیب صد درصد بومی و بـا هدف بهره 
گیـری از همه ظرفیـت ها برای رشـد ایـن رشـته و قرار 
گرفتن کشـتی گیـران بومـی در میـدان هـای آزمون و 
خطـا در ایـن رقابـت هـا شـرکت خواهد کـرد. بـه گفته 
وی همچنین برای پشـتوانه سـازی این تیم ،سـه نفر از 

جوانـان همراه تیـم خواهنـد بـود و درصـورت موافقت 
از جوانـان  ۹۰ درصـد کشـتی گیـران  فدراسـیون 
انتخـاب خواهنـد شـد. بـه گفتـه وی در رقابـت هـای 
لیـگ دسـته یـک فرنگـی کشـور ۷۰ درصـد جوانـان 
حضـور خواهنـد داشـت و بـرای حفـظ جایـگاه تیـم که 
سـال گذشـته دوم شـد سـه نفـر غیـر بومـی هـم جـذب 

تیـم مـی شـوند.
او با اشـاره به تغییرات در سـاختار لیگ اسـتان افزود: 
در رقابـت هـای امسـال بـه هیئـت هـای شهرسـتانی 
مجـوز داده شـد بـرای تیـم هـا بازیکـن بگیرنـد تـا لیگ 
از حالـت یکنواختـی کـه در برتریـن هـای لیـگ وجـود 
داشـت خـارج شـود. همچنیـن قـرار اسـت ایـن رقابت 
هـا یـک بـار در شـش مـاه اول سـال و دو مرتبـه در 
شـش مـاه دوم سـال در چهـار رده سـنی خردسـاالن، 

نونهـاالن، نوجوانـان و جوانـان برگـزار شـود. 

میزبانی رقابت های جام بزرگ
سـروری بـا تاکیـد بـر ایـن کـه هـر چـه رقابـت بیشـتر 
برگـزار شـود کشـتی گیـران بـه آمادگـی باالتـری مـی 
رسـند ادامـه داد: همچنیـن براسـاس مذاکـرات بـا 
فدراسـیون قرار اسـت برای اولین بار در کشور رقابت 
های جام بـزرگ بـا نمـاد المپیـک در رده سـنی آزاد را 
داشـته باشـیم. وی اظهـار کـرد کـه در ایـن رقابـت هـا 
پنـج تشـک بـه رنـگ هـای نمـاد المپیـک پهـن خواهـد 

شـد و هیچ محدودیتی برای شـرکت از هـر نقطه ایران 
و در هـر رده سـنی نخواهیـم داشـت و براسـاس تعـداد 
شـرکت کننـده تعـداد روزهـای برگـزاری ایـن رقابـت 
هـا برنامـه ریـزی خواهـد شـد. او بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
امسـال هم دیدارهـای ماهانـه بـا رئیسـان هیئت های 
شهرسـتان هـا و جلسـه هـای هیئـت رئیسـه ادامـه می 
یابـد، افـزود: تفاهـم نامـه تعامل بیشـتر بـا دانشـگاه ها 
امضـا شـد و همچنیـن تعامـل بـا آمـوزش و پـرورش هم 
بیشـتر خواهد شـد. بـه گفتـه وی بـر اسـاس مذاکراتی 
از ظرفیـت  انجـام شـد قـرار اسـت  بـا مرزبانـی  کـه 
سـربازهای ایـن مجموعـه کـه بیشـتر کشـتی گیـر و 
اهـل مازندران هسـتند بـرای تقویـت تیم های کشـتی 

اسـتان اسـتفاده شـود.

مدیر کل ورزش و جوانان:

بسته پسا کرونا برای ورزش تدوین می شود
در حال تهیه و تدوین بسته پسا کرونا برای ورزش استان هستیم که در این بسته 
افزایش زمان استفاده شهروندان از باشگاه های خصوصی مد نظر است. مدیر کل 
ورزش و جوانان روز دوشنبه در نشست خبری از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام 
با اشاره به  تعطیل شدن باشگاه های دولتی و خصوصی پس از شیوع ویروس کرونا 
گفت: بسته اعطای تسهیالت قرض الحسنه با توجه به سطح باشگاه ها و میزان 
ضرر و زیان آن ها تدوین شده و از پنج تا ۲۰ میلیون تومان متفاوت است اما هنوز به 
تصویب نهایی نرسیده است. به گزارش ایرنا، »حسن عزیزی« از ارائه بسته کمک 
حمایتی و معیشتی به 5۲ نفر از مربیان و باشگاه داران استان خبر داد و افزود: 
افراد در قالب این بسته حمایتی از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بهره مند شدند و تا 
پایان فروردین مرحله دوم واریز می شود. وی با بیان این که باشگاه های ورزشی 
با اولویت کمتر برخوردار در بسته حمایتی شناسایی می شوند، افزود: پویش 
بخشش اجاره یا تخفیف به زودی راه اندازی خواهد شد تا بتواند در تامین بخشی 

از هزینه باشگاه های خصوصی کمک کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با تهیه فهرست باشگاه هایی که بیشترین آسیب را 

دیده اند تسهیالت ملی از پنج تا ۲۰ میلیون تومان به استان تزریق شود. 

کمک به باشگاه ها با اعتبار هیئت ها

این مسئول کمک به باشگاه های ورزشی از محل اعتبارات هیئت ها را از دیگر 
برنامه ها اعالم کرد و گفت: این کمک ها با واگذاری برنامه هایی از جمله اردوهای 
استعدادیابی به صورت بالعوض در اختیار باشگاه ها قرار می گیرد. وی در ادامه 
سخنانش با اشاره به این که امسال نخستین سند موضوعی حوزه جوانان برای 
اشتغال فراگیر و پایدار با کمک دستگاه های متولی تهیه و تدوین می شود، گفت: 
محور این سند کمک دستگاه های اجرایی است که با تقسیم کار مشخص در 
حوزه های کارآفرینی ایفای نقش می کنند تا به توانمندسازی، مهارت افزایی، 
ایجاد اشتغال و کارآفرینی جوانان منجر شود. وی با بیان این که در سال جدید 
با برنامه مدون عملیاتی، سال طالیی حمایت از جوانان رقم می خورد، از اعطای 
بسته حمایتی ویژه برای وام قرض الحسنه اشتغال زایی در سطوح مشاغل خرد، 

متوسط، خویش فرمایی و کارفرمایی خبر داد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی  همچنین از تدوین بسته مالی در تعامل 
و تفاهم با مجموعه بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و بانک رسالت خبر 
داد و گفت: امید است به صورت منسجم و هدفمند متناسب با ظرفیت های استان 
حمایت های ویژه ای در این قالب از جوانان رخ دهد. وی با اشاره به برنامه های ورزش 
و جوانان برای موضوع ازدواج گفت: از آن جا که به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری 
از ازدواج ها به ماه های آینده منتقل شده است بنابراین پیش بینی می شود بین ۱۰ 
تا ۱۱ هزار فقره وام ازدواج تا سقف 5۰ میلیون تومان به هر کدام از زوج ها پرداخت 
شود. عزیزی با تاکید بر این که پیگیری ها بر این است که هیچ زوجی در نوبت دریافت 
وام در مجموعه بانک های عامل استان قرار نگیرد گفت: برای غنی سازی اوقات 
فراغت هم امسال تالش می شود با تقویت مهارت محوری، فضایی ایجاد شود که 
جوانان متناسب با رسته های شغلی مورد نیاز براساس عالقه مندی به سمتی هدایت 
شوند تا بتوانند از تسهیالت استفاده و مهارت های الزم را کسب کنند.مدیرکل 
ورزش و جوانان افزایش ۴۱ درصدی اعتبارات حوزه جوانان در سال گذشته را 
یادآورشد وگفت: این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که اعتبار هیئت های ورزشی 
۷5 درصد کاهش داشت. وی با اشاره به لزوم ایجاد خانه جوانان در استان گفت: 
پیگیری های الزم برای استفاده از ۲۷ صدم درصد اعتبارات عمرانی برای ساخت 
خانه جوانان ادامه دارد. وی با یادآوری وجود ۳5 سازمان مردم نهاد در استان گفت: 

امیدواریم امسال این تعداد حداقل به ۳۰ تا 5۰ درصد برسد.
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