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شهرستان ها
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چارت فرمانداران کامل شد

روی خط ورزش

خردساالن آیسک نایب قهرمان منطقه 6
تیم هندبال خردساالن آیسک در مسابقات منطقه شش کشور
به نایب قهرمانی رسید .به گزارش« خراسان جنوبی» ،این
رقابت ها که به میزبانی یزد برگزار شد به ترتیب تیم های بافق
یزد ،آیسک و شهر تفت مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

پایان فوتسال استان در سرایان
موسوی -رقابت های قهرمانی فوتسال استان در سرایان
با قهرمانی طبس در دو رده سنی به پایان رسید .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،این رقابت ها در رده سنی نوجوانان با رقابت
هفت تیم و  13بازی برگزار شد و در فینال این رقابت ها تیم های
طبس و فردوس در مصافی نزدیک که به وقت اضافه انجامید با
هم مسابقه دادند که در نهایت با ضربات پنالتی تیم نخل طالیی
طبس توانست قهرمانی رقابت ها را به دست آورد و تیم های
شهید شرفی فردوس و عماد نظام بشرویه هم به مقام های دوم
و سوم دست یافتند .بنا براین گزارش ،در رقابت های رده سنی
نونهاالن نیز تیم نخل طالیی طبس مقام قهرمانی را از آن خود
کرد و تیم های پژوهش سرای طالی سرخ قاین و عماد نظام
بشرویه مقام های دوم و سوم را کسب کردند .رئیس اداره ورزش
و جوانان سرایان در مراسم اختتامیه این رقابت ها ،به محدودیت
تمرین های تیم های ورزشی در سالن ورزشی اشاره کرد و گفت:
شهرستان ،زمین چمن طبیعی ندارد و انتظار جامعه ورزشی
سرایان ،تحقق پروژه زمین چمن مصنوعی در سال  98است.
«رمضانی» ،افزود :با بهره برداری از زمین چمن مصنوعی بیش
از  600فوتبالیست از مزایای آن بهره مند می شوند.

قهرمانی طالب خضری دشت بیاض
سدیدی  -طالب حوزه علمیه امام محمد باقر (ع) خضری
دشت بیاض در رقابت های سه گانه جام فجر قاینات به قهرمانی
دست یافتند .به گزارش«خراسان جنوبی» ،این رقابت ها که در
سه رشته فوتسال ،تیراندازی و پینگ پنگ برگزار شد در رشته
فوتسال تیم حوزه علمیه امام محمد باقر (ع) خضری دشت
بیاض با سه برد و یک باخت قهرمان شد .بنابراین گزارش ،در
رشته های پینگ پنگ و تیراندازی نیز حوزه علمیه امام محمد
باقر (ع) خضری دشت بیاض با غلبه بر حریفان به قهرمانی
دست یافت.

سوت پایان جام فجر مود
سوت پایان رقابت های جام فجر والیبال بانوان مود به صدا
درآمد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،این رقابت ها که به صورت
دوره ای و به مدت یک روز در مجموعه ورزشی مود برگزار شد،
تیم موج نو بیرجند ،با یک باخت و مجموع تفاضل امتیاز چهار
بر سکوی اول قرار گرفت و تیم تربیت بدنی مود با یک باخت و
مجموع تفاضل امتیاز سه ،مقام دوم این رقابت ها را به دست
آورد .همچنین ،تیم سی گل با یک باخت و تفاضل امتیاز دو ،به
مقام سوم دست یافت.

موسوی -با معرفی سرپرست فرمانداری
سرایان به عنوان فرماندار این شهرستان،
بعد از  9ماه چارت فرمانداران استان با
معرفی «رسولی مقدم» ،کامل شد.به
گزارش «خراسان جنوبی» ،روز گذشته در
جلسه شورای اداری سرایان که با حضور
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و مدیر
کل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری
استانداری و مسئوالن شهرستانی برگزار
شد ،باالخره فرماندار جدید پس از  9ماه
اداره فرمانداری با سرپرست ،کار خود را
آغاز کرد.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی
استانداری در این مراسم با اشاره به حضور
شکوهمند مردم انقالبی در راهپیمایی 22
بهمن ،گفت :این مردم استحقاق خدمات به
صورت شبانه روزی را دارند به همین دلیل
خدمت به آنان باید سرلوحه برنامه های
مدیران قرار گیرد.
« حسنیمقد م »  ،خو ا ستا را صال ح
فرایندهای اداری در رفع گرفتاری ها
و افزایش رضایت مندی مردم شد و در
ادامه بر طراحی راهبرد جدید و کاربردی

برای اجرایی کردن فرایندهای اداری
تاکید کرد .وی ،با قدردانی از خدمات و
تالش های مهندس «کریمی» فرماندار
سابق ،از فرماندار جدید سرایان خواست با
استفاده از قابلیت های شهرستان در رفع
گرفتاری های مردم و پیشرفت و توسعه
شهرستان با پرهیز از خط کشی های
سیاسی استفاده کند.در ادامه فرماندار
جدید سرایان نیز با بیان این که از توانمندی
های محلی و منطقه ای به منظور پیشرفت و
توسعه شهرستان با کمک و همراهی مردم
بهره خواهد گرفت ،افزود :در این مسیر
از قابلیت ها و سرمایه انسانی به عنوان
بزرگ ترین سرمایه اجتماعی بهره می
گیرم .مهندس «رسولی مقدم» ،از مدیران
دستگاه های اجرایی خواست در شرایط
محدودیت مالی به توانمند سازی نیروهای
اداری خود اهتمام ورزند.
وی در ادامه سخنانش به قابلیت های
گردشگری و معدنی و دیگر توانمندی های
شهرستان اشاره و اظهار کرد :اعتقاد دارم
در فعالیت ها باید به ارزش افزوده در زنجیره
ارزش پرداخته شود.

با خبرنگاران

احداث بند خاکی جان میرزا
سدیدی – بند خاکی منطقه عشایری جان میرزای نیمبلوک با هزینه کرد
 300میلیون ریال احداث شد .بخشدار نیمبلوک ،گفت :یکی از روش
های موثر در زمینه مدیریت آب ،جلوگیری از هدررفت آب از طریق اجرای
بندهای خاکی است که عالوه بر ذخیره کردن آب سفره های زیرزمینی و
قنات ها ،آب مورد نیاز بخش کشاورزی در زمان کم آبی تامین می شود.
مهندس «خسروی» ،با بیان این که احداث بند خاکی بعد از سه ماه کار به
اتمام رسید ،افزود :برای احداث این سازه آبخیزداری  300میلیون ریال
اعتبار از منابع دهیاری و بخشداری هزینه شد.

آبگیری نیمی از سازه های آبی نهبندان

حجت االسالم والمسلمین «رادمرد»،
امام جمعه آیسک هم با تجلیل از
حرکت خودجوش و وصف ناپذیر مردم
در راهپیمایی  22بهمن گفت :بعد از

بزرگ ترین رویداد ورزشی خوسف

قهرمانی استان در رقابت های کاراته شرق کشور
مشمولی -خوسف در روزهای  25و  26بهمن ماه میزبان رقابت های کاراته شرق کشور جام شهدای
گمنام خوسف بود که با حضور ورزشکارانی از پنج استان یزد ،سیستان و بلوچستان و خراسان های
شمالی ،رضوی و جنوبی برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما در شب اول این دوره از رقابت ها ،اولین
استاژ فنی شین کیو کوشین کاراته زیر نظر استاد هانشی «احمد شقاقی» نایب رئیس فدراسیون
کاراته در سالن ورزشی شهید نجفی خوسف برگزار شد .بنابراین گزارش ،این دوره از رقابت ها در
دو گروه سنی نونهاالن و بزرگ ساالن با حضور  205ورزشکار و استادان کشوری و استانی و حدود
 100کادر فنی ،مربی ،داور ،همراه و  ...از صبح جمعه شروع شد و تا ساعت  22ادامه داشت .به گفته
«چهکندی نژاد» رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف ،این رقابت ها با حضور 205کاراته کای در قالب
 ۱۱تیم در پنج رده سنی و  ۳۰گروه وزنی به مدت دو روز به میزبانی شهرستان برگزار شد و قهرمانان
این دوره از رقابت ها تیم های فوالد صنعت قاینات ،کیوکوشین طبس و  ۳۱۳بیرجند مقام های اول
تا سوم را کسب کردند.نایب رئیس فدراسیون کاراته در گفت وگو با خبرنگار ما درباره وضعیت کاراته
خراسان جنوبی ،گفت :از زمان مسئولیت «احمدی پیما» در ریاست هیئت استان ،شاهد رشد این
رشته ورزشی هستیم و افق روشنی را برای استان پیش بینی می کنیم و امیدواریم با توجه به نزدیکی
المپیک کاراته ،شاهد حضور ورزشکاران خراسان جنوبی در این رقابت ها باشیم« .احمد شقاقی»،
از حضور مسئوالن کشوری در این رقابت ها و میزبانی خراسان جنوبی و شهرستان قدردانی کرد.

• •در حاشیه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

* از قالیچه رقابت های شین کیوکوشین کاراته شرق کشور که به دست هنرمند دیار گل های نرگس
بافته شده بود ،رونمایی شد.
* با توجه به این که در اطالعیه ها و گروه های مجازی اعالم شده بود حضور برای عموم (برادران و
خواهران) آزاد است اما از ورود خواهران به سالن رقابت ها جلوگیری و سبب نارضایتی مهمانان و
خانواده های ورزشکاران از دیگر استان ها شد.

گذشت 40سال از انقالب اسالمی باید
مدیریت امور با نگاه به قابلیت های درونی
انجام و از تجربه های اندوخته شده در
ترسیم آینده کشور استفاده شود.

از میان خبرها
نماینده مردم در مجلس مطرح کرد:

نیاز نهبندان و درح به باند امداد و نجات
احداث باند امداد و نجات از نیازهای اساسی نهبندان و درح است .نماینده مردم
نهبندان و سربیشه در جلسه ای که با حضور هیئت مدیره جمعیت هالل احمر
استان برگزار شد ،خواستار احداث باندهای امداد و نجات در نهبندان و درح شد
و گفت :با توجه به این که نهبندان یکی از جاده های حادثه خیز استان را دارد و
شاهد تصادف های ناگوار و شدید زیادی در این محور هستیم ،وجود باند امداد
و نجات هوایی در این شهرستان به طور کامل ضروری است .دکتر «افضلی»،
افزود :روزانه بین  700تا هزار دستگاه کامیون از جاده سربیشه  -درح  -ماهیرود
تردد می کنند و این جاده نیز دو طرفه و با عرض کم است ،در این محور هم حضور
نیروهای هالل احمر برای امدادرسانی و وجود باند امداد و نجات به منظور تسریع
در انتقال مصدومان بسیار الزم است.به گزارش «خراسان جنوبی» ،در این جلسه
لزوم تجهیز و توسعه پایگاه های امداد و نجات بین شهری ،ضرورت ایجاد حداقل
 10پایگاه امداد و نجات بین شهری ،ایجاد حداقل پنج نمایندگی در شهرهای
استان ،سامان دهی اعتبار برای مجتمع های دانش آموزی ،تخصیص اعتبار به
منظور تعمیر و نگهداری ساختمان های اداری و امدادی ،سامان دهی وضعیت
نیروی انسانی معاونت درمان ،تعیین تکلیف نیروهای امدادی با سابقه ،پیگیری
و دریافت مجوز برای احداث پایگاه های امدادی ،ضرورت بازنگری ساختار
جمعیت و تعیین تکلیف بخشی از وظایف و وضعیت روابط عمومی سازمان در
استان مطرح شد.

نیمی از حجم مخازن سازه های آبخیزداری نهبندان در بارندگی های اخیر
به میزان پنج میلیون متر مکعب آبگیری شد .رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری نهبندان اظهار کرد :در این شهرستان  126سازه آبخیزداری
با حجم آبگیری  9میلیون متر مکعب وجود دارد که در بارندگی ها بیش از
 50درصد این سازه ها آبگیری شد .مهندس«سیرتی» ،کنترل سیالب ها،
کاهش خسارت ها و تاثیرگذاری در منابع آبی را از اهداف احداث سازه های
آبخیزداری دانست و ادامه داد :نهبندان از آغاز سال زراعی جاری کمترین
سهم را در بارندگی های خراسان جنوبی داشت اما در بارندگی های هفته
گذشتهبیشترینباراندرزهریاینشهرستانبهمیزان 34میلی مترثبتشد.

 36اجاق گاز برای نیازمندان نیمبلوک
سدیدی 36 -اجاق گاز بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
بخش نیمبلوک توزیع شد .رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)
نیمبلوک ،ارزش این تعداد اجاق گاز را بیش از  140میلیون ریال اعالم
کرد« .چرمه» ،در ادامه از اعزام مرحله سوم افراد زیر پوشش این نهاد به
مشهد مقدس خبر داد و افزود :این آخرین مرحله در سال  97است که 40
نفر از مددجویان مرد زیرپوشش به مشهد اعزام می شوند.

دستگیری شکارچی درسرایان
یک شکارچی غیر مجاز قبل از شروع به شکار در منطقه حفاظت شده کمر
سرخ سرایان دستگیر شد .رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرایان،
گفت :ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان هنگام عملیات
گشت و کنترل موفق به جلوگیری از وقوع شکار غیر مجاز در این منطقه
شدند« .ارشادی» ،با بیان این که محیط بانان با مشکوک شدن به رد یک
نفر در برف و با ردزنی و پیگیری موضوع ،این شکارچی را که به قصد شکار
غیر مجاز به منطقه پیشنهادی حفاظت شده کمرسرخ ورود کرده بود ،قبل
از هر اقدامی دستگیر کردند ،افزود :یک قبضه اسلحه گلوله زنی و دو تیر
فشنگ از وی کشف و ضبط شد.

نمایشگاه فروش بهاره درطبس
نمایشگاه فروش بهاره در طبس گشایش یافت .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،در این نمایشگاه استان های خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
یزد ،اصفهان و کرمان در 150غرفه انواع تولیدات و محصوالت خود را ارائه
کردند .این نمایشگاه تا دوم اسفند ماه در ورزشگاه آزادی این شهر برپاست.

