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افتخار به گذشـته
امیــد به آیــنده

روزانهم

گازرسانی 
گازرسانی از 34 روســتا در سال 91 به باالی 95درصد به 

روستاها گازرسانی  انجام شده و یا در حال انجام است.

 جاده سبزوار - قوچان
  اختصاص ردیف جاده سبزوار به سلطان آباد و قوچان و 
از طرف دیگر سبزوار به بردسکن- کاشمر- دیهوک در 
بودجه سال 1398 اخذ گردید و 15 میلیارد تومان در سفر 

رئیس جمهور به سبزوار مصوب گردید.

کارخانه فوالد
 احداث فاز اول کارخانه فوالد با 1000 میلیارد تومان که به بهره 
برداری رسیده است و شروع فاز دوم با 255 میلیون یورو 

معادل  حدود 4000 میلیارد تومان در حال انجام می باشد. 

کارخانه بتن های سبک  
احداث کارخانه بتن های سبک با 8 میلیون یورو و سرمایه 
گذاری حدود 150 میلیارد تومــان در حال بهره برداری 

است.

 ارتباطات
برخورداری پوشش آنتن دهی تلفن همراه در سال 91 صرفا 
مرکز شهر سبزوار- جغتای – جوین بوده و اکنون به باالی 96 

درصد پوشش آنتن دهی در  روستاها انجام گرفته است. 

آبرسانی
در سال 91 که 70 روستا با تانکر آبرسانی می شد امروز به باالی 

96 درصد روستاها از آب شرب پایدار برخوردار شده اند. 

راه آهن
اخذ ردیف اختصاصی راه آهن سبزوار برای ادامه ریل به سمت بردسکن- خلیل اباد- کاشمر- تربت و اتصال به شبکه  ریلی 
بندرعباس- بافق به مشهد در بودجه سال 97 انجام گردید و در سفر رئیس جمهور100 میلیارد تومان مصوب گردید و اتمام 
زیرسازی راه آهن سبزوار به طول 48 کیلومتر و صرفا کیلومتر صفر تا 6 باقی مانده است و ساخت ساختمان ایستگاه راه آهن 

در کنار مسیر هشت بهشت از ابتدای سال 1398 شروع خواهد شد. 

کارخانه آهک
 احداث کارخانه آهک هیدراته با 9 میلیون یورو و سرمایه 
گذاری حدود 200 میلیارد تومان تا نیمه اول سال 98 به 

بهره برداری می رسد. 

نیروگاه 546 مگاوات
احداث نیروگاه 546 مگاوات که بــا حضور وزیر نیرو با 
اعتبــار 290 میلیون یورو حــدود 4000 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری آغاز گردید.

حوزه سالمت
 احداث و بهره برداری بیمارستان حشمتیه با 19000 متر و 250 تخت خواب و هزینه 300 میلیارد تومان  سرمایه گذاری و 800 نفر 
اشتغال زایی و راه اندازی جراحی قلب- رادیوتراپی- شیمی درمانی- طب هسته ای- طب سنتی و راه اندازی اورژانس هوایی 

وافزایش پایگاه اورژانس  از 12 به  28 پایگاه و  احداث درمان بستر : داورزن- روداب – ششتمد- حکم آباد .

 حوزه صنعت
 رشد 5 برابری  بخش صنعت از 55 پروانه بهره برداری در 
سال 91 به 264 پروانه رسیده است و میزان سرمایه گذاری   

تاکنون به باالی 10000 میلیارد تومان رسیده است. 

 جاده سبزوار - جوین
اخذ اختصاص ردیف چهار خطه سبزوار به جوین – جغتای 
– اسفراین در بودجه ســال 1397 و 50 میلیارد تومان در 

سفر رئیس جمهور به سبزوار مصوب گردید. 

جاده های روستایی 
برخورداری جاده های روستایی از  آسفالت  در سال 91  از 

65 درصد درحوزه انتخابیه به 93 درصد رسیده است.

کارخانه الیاف  مصنوعی
  احداث کارخانه الیاف  مصنوعی بوستانی با 2/3 میلیون 
دالر و سرمایه گذاری حدود 50 میلیارد تومان و در حال 

راه اندازی می باشد. 

کارخانه فروسیلیکو منگنز
احداث کارخانه فروســیلیکو منگنز با سرمایه گذاری 
خارجی) چین( در شهر سوخته ششتمد با سرمایه گذاری 

حدود 150 میلیارد تومان در حال انجام می باشد.

کارخانه اسید سیتریک
احداث کارخانه اسید سیتریک با 20 میلیون یورو با بالغ 
بر 250 میلیارد تومان ســرمایه گذاری به بهره برداری 

رسید.

تالش 
پیشرفت 
بالندگی
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 مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام، نقش مهمی در سرنوشت کشور دارد. تا جایی 
که امام راحل مجلس را در راس امور می دانست. حضور نخبگان از مناطق مختلف کشور به عنوان نماینده 
مردم و برای قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین، نشان از اهمیت و مشارکت مردم در مدیریت کشور دارد. 
در این میان نمایندگان در دو بخش قانون گزاری و نظارت و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی برای 
توسعه حوزه انتخابیه نقش آفرینی میکنند. شیوه پیگیری و حضور در مباحث کشوری و منطقه ای و همچنین منش و رفتار 
نماینده می تواند تاثیر فراوانی در پیشبرد این دو مقوله داشته باشد. اقدامات قابل توجهی که طی دو دوره اخیر مجلس 
شورای اسالمی در منطقه سبزوار و در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، عمرانی، سالمت،خدمات رفاهی،عمومی، 
توسعه روستایی و ... انجام شده است ما را بر آن داشت تا در واپسین روزهای سال 97 در نشستی صمیمی با رمضانعلی 
سبحانی فر نماینده پرتالش دو دوره مجلس شورای اسالمی این فعالیت ها را مرور کنیم. سبحانی فر اکنون یک چهره 
ملی است و منشا تحوالت بزرگی است که مردم منطقه تاریخی سبزوار اینک شاهد آن هستند.  این گفتگوی صریح و 

بدون سانسور ما را با زوایای مختلفی در زمینه این فعالیت ها آشنا خواهد کرد

 چقدر برنامه های شــما از ابتدای ورود به مجلس 
شورای اسالمی از سال 1391 محقق شد؟

ضمن عرض تبریک سال جدید و آرزوی سالمتی برای هموطنان 
و همشهریان عزیزم. 

طبیعی است که هرکس در این شرایط به توسعه و پیشرفت وطن 
و شــهر و دیار خودش فکر می کند ولی بدون تعارف بگویم سال 
91 که به توفیق  خدمتگزاری دست یافتم در ابتدا که چند سفر 
به روســتاها و مناطق داشــتم یک ترس جدی بر من غالب شد. 
احساس خوبی نداشتم و افکارم مغشوش بود. یادم هست در اولین 
سفرکاری و روستا گردی به بلوک تکاب رفتم که مردم آب شرب 
برای مصرف نداشتند و در صف آب از یک منبع آب در فضای باز 
و افتابی ایستاده بودند. مسائلی را که از کمبودها شندیم و دیدم، 
گریه ام گرفت و خودم را به پشــت ماشین رساندم که کسی مرا 

نبیند.
یک بار هم در فصل زمستان به منطقه حسن آباد  ششتمد  رفتم 
که دیدم منبع آب که در فضای باز بود یخ زده بود و مردم مجبور 
بودند برای مصرف اب شرب خودشــان برف آب کنند. انجا هم  

اشک من درآمد.
در آن روزها مشــکالت تامین آب نیاز اول و آسفالت جاده های 

روستایی نیاز دوم بود.
 و در بعضی از روســتاها برقراری ارتباطات یا تلفن به منازل، در 
بعضی دیگر آنتن دهی تلفن همراه و در تعدادی از روســتاهای 
بزرگ درخواست گازرسانی و خانه بهداشت را مطالبه می کردند. 
در داخل شهر هم ضرورت بهبود  وضعیت درمان و اشتغال  و چند 

کارخانه را مطرح و مطالبه می کردند.
یادم هست در ســال 91 تعداد روستاهای گازرســانی شده در 
کل شهرستان های ســبزوار، جوین، جغتای ، خوشاب، داورزن 
، ششــتمد و روداب  34 روســتا بود و حتی شهرهای ششتمد و 
روداب و دو کارخانه ســیمان ســبزوار و جغتای از گاز برخوردار 
نبودند و امروز به نزدیک 98 درصد رسیده ایم که اکثرا برخوردار 
شده اند و یا تا پایان سال تمامی روستاهای باقی مانده به اتمام می 
رسند و این درحالی است که در سطح کشور میانگین به کمتر از 
80 درصد برخوردار می باشد و  این زمانی اتفاق افتاد که وقتی در 
مالقاتی با وزیر نفت داشــتم در پی نوشت نامه بنده نوشت کلیه 

گفت و گوی نوروزی اقتصاد ملی با علی سبحانی فر

سبزوار در مسیر توسعه 
روستاهای حوزه انتخابیه سبحانی فر به مناقصه جهت گاز رسانی 
قرار گیرد. همینطور یادم است روستاهای بزرگ همچون زرقان 
در شهرســتان جغتای با بیش از 500 خانوار جمعیت و روستای 
باغغجر با بیش از 400 خانوار جمعیت و نوده انقالب برای تامین 
آب شــرب پایدار مشکل داشــتند و بیش از 70 روســتا با تانکر 
آبرسانی می شــدند و امروز 96 درصد روستاها حوزه انتخابیه در 
شهرستان های ســبزوار، جوین، جغتای ، خوشــاب ، داورزن از 
شــرب پایدار برخوردار می باشــند و این در صورتی است که در 

میانگین کشوری 75 درصد برخوردار می باشند.
 در بحث ارتباطات پوشش آنتن دهی تلفن همراه فقط در مراکز 
شهرها یک دکل نصب بود و اینترنت در هیچ روستا و شهر به غیر 
از سبزوار نبود ولی امروز 94 درصد روستاها و جاده ها از پوشش 
آنتن دهی برخوردار و اکثر روســتاها از اینترنت برخوردار بوده و 
اکنون در دســتور کار اینترنت 3Gو4G قرار دارند و این درحالی 
است که هنوز کمتر از 80 درصد پوشش آنتن دهی در میانگین 
کشوری برخوردار هستند و اما در بحث بهداشت و درمان در این 
مدت  درمان بسترهای خوشاب ، داورزن ، روداب ، ششتمد و حکم 
آباد ساخته و راه اندازی شــد و همینطور از11 پایگاه اورژانس به 
28 پایگاه اورژانس جاده ای  و روســتایی افزایش یافته اســت و 
اورژانس هوایی که حداقل 100 نفــر از مرگ حتمی نجات داده 
شده است که یادم هســت در دوره قبل با وجود اینکه بیش از 6 
ماه به انتخابــات اورژانس هوایی راه اندازی شــد ولی عده ای آن 
را سیاسی می دانســتند و همچنین استقرار پزشکان متخصص 
در بیمارســتانهای جوین، جغتای وافزایش بیش از 30 پزشک 
متخصص در سبزوار و با ساختن بیمارستان حشمتیه که قرار بود 
این بیمارستان و ســرمایه ملی به پخش خصوصی واگذار شود و 
با مخالفت تنهایی من جلوگیری شد و این بیمارستان تخصصی 
حشمتیه با هزینه 300 میلیارد تومان ساخته شد و به قول وزیر 
وقت ) آقای دکتر قاضی زاده هاشــمی( که تالش می کرد واگذار 
شود پس از ساخت به من گفت کار بزرگی برای شهرستان خودت 
انجام دادی و بیش از 800 نفر اشتغال در بیمارستان،  که معادل 
3 کارخانه سیمان به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده و این بود 
که امروز در سه رشته تخصصی دســتیار آموزش داده می شود و 
جراحی قلب و رادیو تراپی و شــیمی درمانی و طب هســته ای و 
طب سنتی را در شهرستان سبزوار داریم که پس از مشهد بخش 
سالمت پیشــرفته ترین امکانات داریم وامروز بر آن آمده ایم که 
مجوز گردشگری سالمت را دریافت کنیم و اکنون درمانی بستر 
خوشاب به بیمارستان و 32 تختخوابی جوین به 64  و داور زن در 
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آینده این تعداد واحتماال دو برابر خواهد شد. دانشکده پرستاری 
جوین اخذ و سه ســال است که دانشــجو می پذیرد . استادیوم 
ورزشی فاز اول که ساخت تارتان و زمین چمن تا خردادماه سال 
98 به بهره برداری می رسد وساخت بیش از 30 سالن ورزشی در 
سطح  حوزه انتخابیه پیگیری و به بهره برداری و یا در حال ساخت 
می باشــد و موارد زیادی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری 
صورت گرفته اســت. و در زمینــه ارتقا اداری کارهای بســیار 
خوبی در این دو دوره صــورت گرفت اول اینکه بخش داورزن به 
شهرستان داورزن ارتقا یافت و پخش باشتین ایجاد شد و همین 
طور بخش ششتمد به شهرستان مصوب گردید که متاسفانه در 
دولت قبل باید ابالغ می شــد که صورت نگرفت و اکنون منتظر 
هستیم  که ابالغ شود و همچنین شهرداری های مشکان- حکم 
آباد- ریواده عبدل آباد از مجلس گذشــته پیگیــری و کارهای 
اســتعالمات انجام شده و ابالغ شــد و چند مورد دیگر همچون 
بخش رازی و بخش پایین جوین – به مرکزیت فراشــیان و نوده 
انقالب و برغمد در حال پیگیری هســتیم   و  در دستور کار می 
باشد که امیدواریم بتوانیم این مصوبات را اخذ کنیم و همینطور 
انتزاع روستاهای افچنک و بازقند و طبس از شهرستان خوشاب 
به بخش مرکزی سبزوار صورت پذیرفت و تعداد زیادی از ادارات 
شهرستان های خوشاب- داورزن که استقرار نداشت پیگیری و 

استقرار پیدا کردند.
 و در پایان باید گفت این بخشــی از کارهایی بوده که خدمتتان 
عرض کردم و در مدت 7 ســال بیش از 50000 مکاتبه صورت 
گرفته است. و امروز در اکثر روستاها و شهر که مراجعه می نماییم 
مطالبات مردمی به شخصی تبدیل شده است کسی از آبرسانی – 
گاز رسانی – جاده آسفالت – بهداشت – پوشش آنتن دهی تلفن 
همراه – اینترنت مطالبه نمی شود. بیشتر به دنبال حل مشکالت 
شخصی هستند یا اشتغال فرزندان خویش می باشند و این جای 
بسیار خوشحالی است که مطالبات عمومی کاهش پیدا کرده ولی 
آنچه باید همه مامسئولین و تاثیرگذار باید دنبال کنیم با وجود 
زیرســاخت هایی که در همه بخش ها فراهم شــده و یا در حال 
فراهم شدن است باید نسبت به اشتغال بیشتر و کسب درآمدهای 
بیشــتر تالش کنیم تا مردم ما در رفاه بهتری قــرار بگیرند که 
الحمدا... با پیگیری های که شده اســت ودر حال انجام است با 
راه اندازی کارخانجات در حال انجام بخشی دیگر از دغدغه ها که 

اشتغال است فراهم خواهد شد .

جناب آقای سبحانی فر در پایان سال 97 و در آستانه 
سال جدید هستیم چه عیدی و خبر خوشی را برای  

مردم حوزه انتخابیه در سال 98 دارید ؟
اوال مجددا ســال جدید بــرای همه مردم عزیز کشــور و حوزه 
انتخابیه ام آرزوی  سالمتی و بهروزی و خوشی را از خداوند متعال 
خواســتارم و در این پایان سال بایستی خبر از افزایش پروازهای 
فرودگاه سبزوار از ســه پرواز به 6  پرواز در هفته به مردم منطقه 
بدهم و در روزهای آخر ســال مبلغ 10 میلیارد تومان تخصیص 
برای راه آهن سبزوار ابالغ گرفتیم  - ایســتگاه راه آهن در کنار 
هشت بهشت از ابتدای سال آغاز  خواهد شد - مسیر جاده سبزوار 
به قوچان پیمانکار مشــخص شــد و در روزهای آخر  سال مبلغ 
8 میلیارد تومان تخصیص گرفته شــد و برای مسیر  چهار خطه 
سبزوار به جوین و جغتای و اسفراین مبلغ 10 میلیارد تومان در 
روزهای  آخر سال تخصیص گرفته شــد و مناقصه برگزار شد و 
امیدواریم در ابتدای سال آینده شروع شود- نیروگاه 546 مگاواتی 
که در روزهای پایانی ســال با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی شد از 
ابتدای سال شروع می شــود و فاز دوم فوالد که 3000 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری است در سال 98 سرعت خواهد گرفت  که 
حداقل 2000 نفر مشغول می شــوند و چند کارخانه  همچون 
بتن های سبک با حدود 150 نفر اشــتغالزایی و کارخانه الیاف 
مصنوعی بوستانی با حدود 200 نفر اشتغالزایی و آهگ هیدراته با 
حدود 200 نفر اشتغالزایی در نیمه اول سال آینده به بهره برداری 
خواهد رســید و در جغتای کارخانه فروسیلیس  احداث خواهد  
شد و کارخانه فرو سیلیکو منگنز در شهر سوخته در حال احداث 
می باشد و امیدواریم به بهره برداری برسد و چند کارخانه دیگر 
احداث و یا به بهره برداری خواهند رسید . در پایان از حوصله شما 

و خواننده گرامی سپاسگزاری و عذرخواهی می کنم.

فرا رسیدن سال نو همیشــه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده 
است. آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. در سال نو،.365 روز سالمتی، 

شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومندم
در ســالی که گذشــت به برکت الطاف الیزال الهی و کمک و همــت مردم بزرگوار 
شهرستانهای سبزوار،جوین،جغتای،خوشــاب،داورزن ،ششتمد و روداب خداوند 
توفیقی عنایت نمود تا به عنوان خادم و وکیل شــما درمجلس شورای اسالمی به 
خدمت مشغول باشــم و بار ســنگین امانتی که بر دوش حقیر گذاشته اید در حد 
توان وبضاعت خویش به انجام رســانم. و خداوند را بر این مهم شاکرم که از حقوق 
مردم ذره ای کوتاه نیامده ام و بر سر احقاق حقوق آنها لحظه ای سکوت نکرده ام و 

تساهل وتسامحی به کار نبسته ام.
امید اســت دعای خیر مردم شــریف و مومن ســبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، 
داورزن، ششتمد  و روداب زمینه ساز خدمات بیش تر اینجانب به این خطه زرخیز 

از کشور پهناور اسالمی مان باشــد. بر خود نیز الزم میدانم که ضمن تبریک رویش 
طبیعت و نوروز باســتانی خدمت همه مردم عزیز ایران خصوصا ملت غیور و همیشــه 

در صحنه دیار ســربداران ســالی خوش توام با موفقیت در ظل توجهات حضرت باریتعالی 
وعنایات بی بدیل حضرت بقیه اهلل )عج(و نائب بر حقش حضرت آیت اهلل خامنه ای)حفظه اهلل( 
از خداوند قادر طلب نمایم. آرزومندیم در سال جدید شاهدشکوفایی، پیشرفت و سر فرازی هر 
چه بیشتر میهن اسالمی ایران و حوزه انتخابیه باشیم و چشمان کم فروغمان به جمال یوسف 

فاطمه)عج( روشن و منور گردد.

والسالم علیکم
رمضانعلی سبحانی فر

نماینده مردم شریف شهرستانهای سبزوار،جوین،جغتای،خوشاب،داورزن 
،ششتمد و روداب در مجلس شورای اسالمی

حال ساخت و توسعه قرار گرفته است. 
 در بخش جاده ها در ســال 91 مجموع شهرستان های سبزوار، 
جوین، جغتای، خوشــاب، داورزن زیر 70 درصــد برخورداری 
آســفالت داشــتیم که با تالش هایی که شــد امروز در بعضی 
شهرستان ها صددرصد رسیدیم و در سرجمع به باالی 93 درصد 

برخورداری آسفالت رسیده ایم.
 و در بخش صنعت و کشــاورزی تالش شد که آبیاری های نوین 
وانتقال اب با لوله را برای صرفه جویی در جلوگیری از هدرفت آب 
داشته باشیم وتغییر الگوی کشــت داشته باشیم که امروز پسته 
کاری و زعفران کاری به طور چشــم گیری افزایش یافته است و 
در خصوص صنعت روزهای اول کســی از صنعت نمی توانست 
خیلی صحبت به میان آورد تالش کردیم بتوانیم فرهنگ سازی 
و ذائقه سرمایه گذاران را به سمت صنعت ببریم و در دوره گذشته 
جلسات زیادی گذاشته شــد و با توجه به آماده سازی زیرساخت 
ها و حمایت های تسهیالتی رشد چشــم گیری را در این بخش 
بوجود آمد که بنــا به صدور پروانه های تاســیس و بهره برداری 
بیش از 5 برابر به لحاظ تعداد،پروانه صادر شــده است و به لحاظ 
ریالی بی سابقه بوده است که از جمله کارخانه اسید سیتریک با 
بیش از 250 میلیارد تومان به بهره بردرای رسید و کارخانه فوالد 
فاز یک با بیش از 1000 میلیارد تومان به بهره برداری رســید و 
حدود 1500 نفر اشــتغال را به دنبال داشته اســت و فاز دوم آن 
که اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته اســت حدود 4000 میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری دارد  که از طریــق فاینانس چین گرفته 
شده است و شاید بیش از 100 جلسه برای این مرحله پیگیری و 
نشست داشته ایم و جذب سرمایه گذار چینی کامل برای احداث 
کارخانه فروسیلکو منگنز، با بیش از 150 میلیارد تومان در منطقه 
شامکان) شهر سوخته( در حال احداث می باشد و با پیگیری های 
انجام شده از دوره گذشته  ســالهای 91 و92 امروز کارخانه بتن 
های ســبک با نزدیک 150 میلیارد تومان سرمایه گذاری که 8 
میلیون دالر به صورت ارزی و الیاف پارت مصنوعی بوســتانی با 
2/3 میلیون دالر ارزی و ریال بیش از 50 میلیارد تومان سرمایه 
گذاری و کارخانه آهک هیدارته با حدود 200 میلیارد تومان که 
9 میلیون یورو ارزی و مابقی ریالی سرمایه گذاری شده است و تا 

نیمه اول ســال 98 به بهره برداری می رسد ودر شهرک صنعتی 
شماره 2 که حتی یک مورد کارخانه احداث نشده بود به مرحله 
تکمیل رسیده اســت و همچنین شهرک های صنعتی جغتای ، 
جوین، خوشــاب ، داورزن ونــوده انقالب، روداب ، ششــتمد و 
روستای بیزه که ساخته شده و کارخانجات در آنها استقرار یافته 
است و یا ششــتمد و ورداب و نوده در حال ساخت می باشند و 
همینطور با پیگیری های 6 ساله امسال نیروگاه 546 مگاواتی با 
حدود 4000 میلیارد تومان کلنگ زنی و از ابتدای سال وارد فاز 

عملیات اجرایی می شود. 
و اما در دیگر زیرســاخت ها توانستیم مســیر راه آهن سبزوار را 
بتوانیم با پیشرفت چشمگیر به ایســتگاه سبزوار در کنار هشت 
بهشت برســانیم و پیمانکار ساخت ایســتگاه راه آهن انتخاب 
و شروع عملیات بزودی انجام شــود و در سفر رئیس جمهور به 
سبزوار هم 100 میلیارد تومان مصوب شده است برای راه آهن 
پرداخت شــود. و از همه مهمتر مســیر راه آهن که تا سبزوار به 
صورت یک آنتی بود توانستیم در مجلس شورای اسالمی ردیف 
اختصاصی گرفته و این مسیر را به سمت بردسکن- خلیل آباد- 
کاشمر و اتصال به مسیر بندر عباس- بافق-مشهد متصل نماییم 
و سبزوار در مسیر شــبکه راه آهن قرار گیرد و همینطور مسیر 
جاده سبزوار ) جوین – جغتای( – اسفراین چهارخطه آن ردیف 
اختصاصی گرفته و در سفر رییس جمهور مبلغ 50 میلیارد تومان 
مصوب شد. مسیر جاده سبزوار به سلطان آباد و قوچان که ردیف 
گرفته شــده و پیمانکار آن نیز مشخص شده و به زودی عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود.
 در بخش فرهنگی کارهای بســیار خوبی انجام گرفت از جمله 
ایجاد دانشگاه فناوری های نوین ســبزوار دانشگاه علوم قرآنی 
احداث شد و ساختمان آن نیز با کمک خیرین و سایرین به پایان 
رسید و بیش از 30 رشته تحصیالت تکمیلی اخذ گردید که در 

دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دانشگاه های انجام گردید.
 اخذ مجوز دانشگاه دخترانه فرهنگیان که از سال اینده دانشجو 
خواهد پذیرفت امسال مجوز بیش از 220 دانشجو فرهنگیان اخذ 
و جذب شد و این در حالی اســت که 83 نفر سهمیه شهرستان 
های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن بوده و برای سال 

ره روزاتن  نوروز، نوروزاتن ریپوزسال نو مبارک
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260 میلیارد تومان 
مصوبات سفر رئیس 

جمهور به سبزوار 

 
از سال 91 تاکنون 

بیش از 10000 
میلیارد تومان 
جذب سرمایه 

داخلی و خارجی 

خردادماه 91 مجلس شورای اسالمی را می توان یکی 
از مهمترین دالیل توسعه شهرستان بزرگ سبزوار در 
دهه اخیر دانســت. ارتباط موثر و مدبرانه او با دولت 
تدبیر و امید در سال های اخیر سبب شد تا سبزوار در 
مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد. به اذعان صنعتگران، 
تولید کنندگان، فعاالن بخش کشاورزی، گردشگری، 
ســالمت و دانشگاه های سبزوار ســرعت توسعه در 
ابعاد مختلف این شهرســتان از زمانی آغاز شــد که 

مردم به سبحانی فر اعتماد کردند. 
روند صعودی بهره بــرداری از پروژه های صنعتی، 
کشاورزی، رشد دانشگاه ها، افزایش رغبت سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی برای ســرمایه گذاری در 
پروژه های صنعتی، کشاورزی و غیره در شهرستان 
های غرب خراســان رضوی اعم از سبزوار، جوین، 
جغتای، خوشــاب و داورزن نشــان از این واقعیت 
اســت. یکی از  اتفاقات در ایــن دوران دعوت او به 
نمایندگی از مردم ســبزوار بزرگ از رئیس دولت 
تدبیر و امید که به شهرســتانها کمتر سفر می کند 
به سبزوار سفر کرد که گامی مهم در جهت توسعه 

زیرســاخت های منطقه با مصوبات بیشتر از 260 
میلیارد تومان محسوب می شود. سبحانی اگر چه 
این روزها مسیر پرشتاب توســعه سبزوار بزرگ را 
دنبال می کند اما پرتالش و خســتگی ناپذیری بر 
سر عهدی که با مردم حوزه انتخابیه بسته استوار و 

محکم ایستاده است.
معدن از جملــه ظرفیت های مهــم اقتصادی در 
منطقه سبزوار بزرگ محسوب می شود. چند سالی 
است که موضوع بهره برداری از معادن این منطقه 
در دســتور کار مســئوالن شهرســتان های دیار 
سربداران قرار گرفته است. وجود معادن باعث شده 
کارخانه های ســیمان ، فروکروم، مجتمع فوالد و 
فرآوری مس فروســیلکو منگنز- آهک هیدراته- 
بتن های ســبک- فروســیلیس و کرومیت دوم و 
ســنگ های مختلف از جمله کارخانه هایی است 
که در این منطقه ایجاد شــده و یا در حال احداث 
اســت. احداث این کارخانه ها در عین ایجاد ارزش 
افزوده زمینه برای جلوگیــری از فروش خام مواد 
معدنی، اشتغال، تقویت زیر ساخت های اقتصادی 

و زمینه سازی برای حضور سرمایه گذاران مختلف 
در منطقه را داراست. از جمله ظرفیت های مهم در 
شهرستان ســبزوار وجود معادن فعال و غیر فعال 
است. مدتی است موضوع جذب سرمایه گذار برای 
فرآوری این مواد معدنی در دســتور کار مسئوالن 
شهرستان قرار گرفته اســت. و علی سبحانی فر به 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در ایــن دو دوره فرصتی را برای توســعه منطقه 
فراهم کــرد و با تــالش های انجام شــده موجب 
گردیده تا با شرایط فعلی بیش از 10000 میلیارد 
تومان جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
بخش های مختلف انجام شــود و در همین زمینه 
تالش کردیم تا گفت و گویی با علی ســبحانی فر 
نماینده پرتالش مردم سبزوار و عضو کمیسیون و 
صنایع و معادن که یکی از دســت اندرکاران اصلی 
برای جذب ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی و 
توسعه بخش صنایع در شهرســتان های سبزوار- 
جوین- جغتای- خوشــاب- داورزن برای احداث 

پروژه ها محسوب می شود داشته باشیم.

با تالش های علی سبحانی فر حاصل شد 

بزرگترین پیشرفت های صنعتی و معدنی منطقه سبزوار
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احداث خط انتقال 
گاز 30 اینچ به 

اعتبار 150 میلیارد 
تومان 

افتتاح فاز اول 
فوالد با 1000 

میلیارد تومان و 
اشتغال 1500 نفر

ایستگاه راه آهن 
حکم آباد به بهره 
برداری می رسد

شروع فاز دوم 
فوالد با 3000 

میلیارد تومان 

بهره برداری 
کارخانه بتن های 

سبک در سال 
1398

بهره برداری 
کارخانه آهک 

هیدراته در سال 
1398

بهره برداری الیاف 
مصنوعی بوستانی 

در سال 98

ســبزوار، قطب غنی مواد معدنی و صنایع 
معدنی در شرق کشور

سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد 
ملی اظهار داشت: شهرســتان های حوزه انتخابیه 
اینجانب ظرفیت های برجسته ای در حوزه معدن 
دارد و باید مورد توجه بیشــتر قــرار گیرد و از این 
ظرفیت بخوبی استفاده کنیم وی گفت با توجه به 
اینکه منطقه از چند سال گذشــته خشکسالی را 
شروع کرده و ادامه دارد و معلوم نیست پس از چند 
سال وضعیت بهتر خواهد شد یا نه، برای جلوگیری 
از مهاجرت باید چاره اندیشــی کرد. علی سبحانی 
فر با بیان اینکه ظرفیت معادن، ما بســیار مطلوب 
است و جذب سرمایه گذاری آن از مهمترین برنامه 
های ما و مســئوالن برای ایجــاد و احداث صنایع 
تبدیلی معدنی و فعال ســازی معادن منطقه باید 
باشــد. وی تصریح کرد: در ایــن زمینه با همراهی 
فرمانداریهای حوزه انتخابیه و رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت، خانه صنعت و معدن و بســته ای 
برای جذب سرمایه گذاران در حوزه معادن منطقه 
تدوین و پیگیر جدی برای رونق و توسعه این بخش 
می باشــیم.وی با بیان اینکه در این بسته ظرفیت 
های معادن منطقه معرفی، ارزیابی و مورد بررسی 
قرار گرفته است، تصریح کرد: منطقه سبزوار قطب 
غنی معدنی در شــرق کشور محســوب می شود. 
تالش شــده تا از ظرفیت های قانونی و اعتباری در 
سطح ملی، منطقه ای و شهرســتانی برای کمک 
به ســرمایه گذاری در این منطقه استفاده شود تا 
بتوانیم هم معادن غیر فعــال و معادن نیمه فعال، 
فعالتــر و صنایــع تبدیلی متناســب را در منطقه 
توسعه داده شــود تا هم اشــتغالزایی و هم ارزش 
افزوده برای کشور و منطقه ایجاد کند و از صادرات 
خام فروش هم جلوگیری شــود. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی خاطر 
نشان کرد: اکنون بیش از چند ده معدن در زمینه 
های مختلــف معدنی اعم از ســیمان- گرومیت- 
منگنز- مس- ســنگ آهن گچ و آهک و خاکهای 
معدنی در حال حاضر در چند سال اخیر فعال شده 
اند و اکنــون دو کارخانه بزرگ ســیمان، کارخانه 
فروکروم و فــوالد در این منطقه مشــغول به کار 
هســتند. با پیگیری های انجام شده و برنامه ریزی 
برای راه اندازی سومین کارخانه سیمان منطقه در 
دستور کار قرار گرفته اســت. همچنین مشکالت 
کارخانه فروکروم در چند سال گذشته که تعطیل 
شده بود حل شــده و با ظرفیت کامل از 4000 تن 
در سال به 20000 تن در حال تولید است و امسال 
با راه اندازی برکریت سازی حدود 100 نفر نیروی 
دیگر نیز به خط تولید این مجموعه اضافه شده اند 
که راه اندازی فاز دوم این طرح نیز در دســتور کار 
قرار دارد. وی ادامه داد: و با وجود اینکه مواد معدنی 
افزودنــی به فوالدســازی کرومیت، فروســلیس، 
فرومنگنز و آهک هیدراته که جــزء تامین کننده 
های صنایع فوالدسازی می باشد می تواند زنجیره 
تولید را در منطقــه تکمیل کند که این امر با توجه 
به محدودیت های قانونی که دولت نمی تواند 100 
درصد ســرمایه گذاری کند مســتلزم آن است که 
بخش خصوصی را برای ســرمایه گذاری تقویت و 
اســتقبال کرد تا بتوانیم از ظرفیت های منطقه به 

خوبی استفاده کنیم. 
عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس گفت: 
از سال 93 بطور جد پیگیر شــروع به کار کارخانه 
فــوالد ســبزوار )جوین( شــدیم که بــا توجه به 
مشکالت زیرساختی که داشت کار برای اجرای آن 
سخت بود که از جمله تامین گاز که یکی از عوامل 

اصلی مورد نیاز کارخانه بــود و دوم آب مورد نیاز 
و ســوم برق مورد نیاز و چهار مســیر حمل و نقل 
آن از خواسته های سرمایگذار مطالبه می کرد که 
ابتدا مجــوز انتقال خط لوله 20 اینــچ گاز از وزیر 
نفت گرفته شد ولی در عمل بدلیل کمبود لوله 20 
اینچ دچار مشکل شــدیم و سپس با توجیه که سه 
شهرستان جوین- جغتای- خوشاب گاز مورد نیاز 
و کارخانجات ســیمان جغتای- فروکروم جغتای 
و کشــت صنعت از جملــه کارخانه قند و اســید 
ســیتریک و مجتمع فوالد که ساخته می شود باید 
تامین شــود و از طرفی خط لوله 48 اینچ تهران به 
مشهد )از سبزوار( به مسیر خط لوله جاده شمالی 
به مشهد رینگ شود تا در مواقع اضطراری مشکلی 
برای دو مسیر بوجود نیاید موافقت خط 30 اینچ تا 
کارخانه فوالد و سپس 20 اینچ به سمت اسفراین 
انجام شد و با مبلغ 150 میلیارد تومان یعنی 120 
میلیارد تومان بصورت ریالــی و 30 میلیارد تومان 
ارزی موافقت و تامین اعتبار و عملیاتی شــد و طی 
کمتر از دو سال به پایان رسید یعنی از سال 94 تا 
96 به سرانجام رسید و در مورد تامین آب با توجه 
به استفاده از آخرین تکنولوژی های روز که بتواند 
آب مصرفی را بصــورت گردش در مدار قرار دهد تا 
از کمترین آب یعنی به کمتر از 50 لیتر مصرف دو 
حلقه چاه آب که کشاورزی هم نمی شد خریداری 
گردید و مشــکل آب آن حل شــد و مشکل بعدی 
برق بود که از پست 132 کارخانه جمکو با تقویتی 
که صورت گردید تامین گردید و بحث حمل و نقل 
که ســاالنه 2 میلیون تن حمل و نقل می شــود و 
حداقل 1 میلیون تن گندله وارد کارخانه میشود و 
800 هزار تن آهن اســفنجی خارج می شود یعنی 
حدود 2 میلیون تن جابجایی صورت می گیرد اگر 
300 روز کاری در نظر گرفته شــود روزی 7000 
تن جابجایی یعنی 350 ماشــین با ظرفیت 20 تن 

وظیفه حمل و نقل را عهده دار می باشند.
 ابتداء اجــرای اینکه هزینه احــداث خط راه آهن 
بــرای کارخانه تا ایســتگاه اســفراین بیش از 50 
میلیارد تومان بود و از طرفی مســافرین اسفراین و 
جوین و سبزوار هم بتوانند از ظرفیت مسافری آن 

نیز استفاده کنند.
 موافقت جابجایی ایســتگاه اســفراین به روبروی 
فــوالد و جنب پل حکم آباد گرفته شــد ســپس 
با تامیــن اعتبــار کار عملیات آن آغــاز گردید و 
امیدواریم بر اســاس قولی که داده شــده در  سال 
آینده به بهربرداری از ایســتگاه راه آهن را داشته 
باشــیم که موجب خواهد شد ســفر با قطار برای 
مردم ســبزوار و اســفراین و جوین راحت تر انجام 
شود و اما این امر به همین خاتمه نیافت و در سال 
95 یعنی با پیگیری که انجام شــد و اعتباری برای 
مطالعات گرفته شــد که مسیر جاده ســبزوار به 
جوین و اســفراین چهار خطه شود در بودجه سال 
97 ردیف اختصاصی اعتباری از مجلس شــورای 
اســالمی اخذ گردید و مبلغ 3 میلیــارد تومان هم 
اعتبار دیده شــد تا اینکه کارخانه یعنی فاز اول که 
محصول آن آهن اسفنجی است به تولید رسید و با 
پیگیریها و رایزنی که صــورت گرفت آقای رئیس 
جمهور برای افتتاح دعوت شــد و با حضور ایشان 
عمال کارخانه افتتاح و برای چهارخطه شــدن این 
مســیر مبلغ 50 میلیارد تومان مصوب سفر آقای 
رئیس جمهور شــد و از ســایر زیر ساخت های آن 
یا تکمیل و یــا در حال تکمیل نهایی می باشــد و 
این کارخانــه آماده برای فاز دوم آن می شــود که 
در این بخش اول که تولید آهن اســفنجی اســت 
حدود 1500 نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را 
ایجاد کرده اســت و امیدواریم با شروع عملیات فاز 

دوم فوالد که فوالدســازی و ریخته گری است و با 
سرمایه حدود 3000  میلیارد تومان و ظرفیت بالغ 
بر 2000 اشتغال دیگر را در منطقه خواهیم داشت 
مراحل فــاز دوم را در فرصتی دیگــر به طور کامل 
توضیح خواهم داد که زحمات زیادی در این زمینه 
کشیده شده و پیچ و خم های فراوانی را طی نموده 
و حتی دو سفر به چین و جلسات متعدد، با معاون 
اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و شورای اقتصاد و وزیر وقت صنایع و معادن آقای 
نعمت زاده و شــریعتمداری وزیر صنایع و معادن 
فعلی و معاونین و ســازمان های مختلف راه آهن- 
آب- گاز- استانداری و ادارات کل استان و مدیران 
عامل بانک های پارسیان- صنعت و معدن و بانک 
مرکزی داشته ایم و یا چندین سفر به منطقه انجام 

گرفته تا اینکه این اتفاق بزرگ به سرانجام برسد.

تسهیالت ویژه برای کارخانه بتن های سبک 
منطقه ششتمد

 ســبحانی فر گفت دومین کارخانــه برای منطقه 
ششــتمد که از مجلس ششم شروع شــد ولی به 
سرانجام نرســیده بود کارخانه ســاخت بتن های 
سبک اســت که با نزدیکی به کارخانه سیمان می 
تواند حداقل بیش از 200 نفر اشــتغال مســتقیم 
و غیــر مســتقیم را ایجــاد نماید کــه در منطقه 
ششتمد از دوره گذشــته مورد حمایت قرار گرفت 
و تسهیالت از صندوق توسعه ملی حدود 8 میلیون 
یــورو ارزی و این کارخانه با ســرمایه امروز حدود 
150 میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده است و 
اکنون در مرحله راه اندازی قرار گرفته. وی عنوان 
کرد: ظرفیت تولید ایــن کارخانه حدود 700 متر 
در ساعت اســت که با تکمیل فازهای بعدی زمینه 
برای اشــتغال، ســرمایه گذاری و تکمیل زنجیره 
تولید و فرآوری محصوالت معدنی در منطقه فراهم 
می شود که تحول بسیار عظیمی در بخش صنایع 
معدنــی منطقه بوجود مــی آورد.این محصول که 
در ساخت و سازها اســتفاده می شود بیشتر جنبه 
صادرات به کشورهای افغانستان - عراق را دارد که 
می تواند عالوه بر اشتغال زایی بر ارز آوری به کشور 

نیز کمک شایان داشته باشد. 

300 نفر اشتغال با راه اندازی  کارخانه آهک 
هیدراته

یکی دیگــر از کارخانجاتی که هــم ظرفیت مواد 
معدنــی آن در منطقه فراوان اســت مثل ســنگ 
آهکی و هم مصرف آن در منطقه می باشــد تولید 
آهک هیدراته می باشــد و تفاوت آن با آهک زنده 
در آن اســت که ناخالصی کمتری بر اثر کوره های 
تقویتی که دارد ایجاد می کند و اصوال دارای حالت 
پودری اســت و بعنوان یکــی از مهمترین مصالح 
ساختمانی محسوب می شود و آهک هیدراته ماده 
اولیه بسیار با اهمیتی در صنایع فوالدسازی و ذوب 
آهن اســت. آهک هیدراته در تولید فوالد به عنوان 
عامل گدازنده مصرف می شــود و از ترکیب آهک 
هیدراته با آب، نوعی شیره ســفید رنگ ایجاد می 
شود که آب آهک نام دارد. این ماده در تهیه و پخت 
مواد غذایی کاربرد داشــته و به نام آهک خوراکی 
شــناخته می شــود. و از این رو چنین کارخانه ای 
با وجــود فوالد های منطقه ســبزوار و نیشــابور- 
جویــن- تربت- قائــن- اســفراین و کارخانه بتن 
های سبک می تواند رونق بیشــتری داشته باشد 
این کارخانه که در محدوده شهرک صنعتی شماره 
1 ســبزوار در حال احــداث می باشــد و تا کنون 
حدود 9 میلیون تســهیالت ارزی )یــورو( گرفته 
 و همینطور ســرمایه گــذاری ریالی که داشــته و 
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24 میلیــارد تومان تســهیالت به صــورت ریالی 
پرداخت خواهد شد با تغییر قیمت ارز حدود 200 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری را خواهد داشــت 
حداقل حدود 200 تا 300  نفر اشــتغال مستقیم 
و غیر مســتقیم را ایجاد می کند و یکی از کارخانه 

های بزرگ منطقه خواهد بود.

احداث فروسیلیکو منگنز پروژه عظیم
نماینده مردم ســبزوار در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به احداث کارخانه فروســیلیکو منگنز در 
این شهرستان ادامه داد: در 2 سال گذشته چندین 
سرمایه گذار به شهرستان دعوت شد که در نهایت 
توانستیم موافقت ســرمایه گذار چینی خارجی از 
کشــور چین را جلب کنیم. وی با اشــاره با صدور 
مجوزهای الزم برای ســاخت این کارخانه فرآوری 
اظهار کــرد: این کارخانه به صورت کامل توســط 
سرمایه گذار چینی احداث می شــود. با پیگیری 
های انجام شده 20 هکتار زمین در اختیار سرمایه 
گذار گذاشــته شده اســت و اکنون در حال تامین 
زیر ساخت های آن و آماده ســازی و ساخت ابنیه 
می باشد. عضو کمیسیون و صنایع و معادن مجلس 
شــورای اســالمی یاد آورد شــد: این کارخانه در 
منطقه ششتمد در محدوده روستای شهر سوخته 

و چاه سوخته سبزوار راه اندازی می شود. 
وی گفت در منطقه مذکور با وجود پســت 132 
کیلو ولت برق، اختصاص آب از ســد ســنگرد که 
40 درصد آب  ســد ســنگرد صنعتی می باشد و 
دسترســی آســان به جاده و منطقــه محروم که 
نیاز به اشــتغالزایی بیشتر را دارد از دالیل احداث 
این کارخانــه در این منطقه دانســت و گفت اگر 
بخواهیم به منطقه جنوب ســبزوار مانند ششتمد 
و روداب خدمتی انجام دهیــم باید چند کارخانه 
احداث کنیم در غیــر اینصورت با توجه به کاهش 
بارندگی کسی در روستاها نخواهد ماند در ابتدای 
ایــن دوره در جمع مردم ششــتمد ضمن تبریک 
انتخاب همکار خودم از ایــن منطقه عرض کردم 
قول می دهیم که تا پایان دوره روســتایی بدون 
آب و بــرق و گاز و جاده نماند جز چند روســتای 
کوچک کــه جمعا به 500 خانوار نخواهد رســید 
ولی آنچه مهم اســت چند کارخانه برای اشتغال 
جوانان منطقــه ششــتمد و روداب باید احداث 
گردد. که ایــن نیز دومین کارخانه اســت که در 
منطقه در حال احداث می باشد. البته یک کارگاه 
فرآوری مس نیز در منطقه روداب را اندازی شده 
اســت که باید توســعه پیدا کند و ســه کارخانه 
دیگر در پیگیری برای احــداث در منطقه روداب 
و ششتمد و داورزن هســتیم که مجوز های الزم 
صادر شــده بدنبال اعتبار و تســهیالت مورد نیاز 

هستیم.
سبحانی فر با اشاره به سرمایه گذاری 150 میلیارد 
تومان پروژه ادامه داد: با راه اندازی این طرح زمینه 
اشتغال برای 400 نفر از جوانان منطقه فراهم می 
شــود. که هم معادن منطقه فعالتر خواهد شد که 
تعدادی از نیروهــای کار در معادن مشــغول می 
شوند و بخشــی نیز در حمل و نقل و بخشی هم در 
کارخانه مشغول می شوند که بنظر می آید در این 
منطقه محروم که مهاجرت را زیادتر کرده اســت 
نمی شــود بدون فراهم نمودن اشتغال، مردم را در 
خانه و کاشانه خویش نگداشت همه مسئولین باید 
برای این منطقه تالش بیشتر نمایند با وابستگی به 
کمیته امداد )ره( آینده خوبی را در پیش نخواهیم 
داشت. مگر اینکه بتوانیم اشــتغال پایدار از طریق 
ظرفیت های معدنی که داریم با احداث کاخانجات 

صنایع تبدیلی معدنی ایجاد کنیم.

صنایع تبدیلی کشاورزی، توانمندی شاخص 
منطقه سبزوار

عضو کمیســیون صنایــع و معــادن و عضو فعال 
فراکســیون اشــتغال و کارآفرینی مجلس شورای 
اســالمی گفت: حوزه انتخابیه ما یعنی شهرستان 
های ســبزوار- جوین- جغتای- خوشاب- داورزن 
فقــط ظرفیت های معدنی نیســت بلکــه صنایع 
فرآوری کشــاورزی و دامی نیــز از توانمندی های 
منطقه می باشد که به آنها نیز پرداخته شده است و 
باید توجه بیشــتری صورت گیرد که اگر در صنعت 
دام و طیورتوجه کنیــم امروز در حــوزه انتخابیه 
ما حــدود روزانه 500 تن شــیر تولید و بــه بازار و 
کارخانجات عرضه می شــود اگرچــه دو کارخانه 
لبنیات در این مدت احداث شــده اســت ولی این 
کافی نمی باشــد و بدنبال یــک کارخانه از جنس 
مشتقات لبنی هستیم که دارای برند و با ظرفیت باال 
باشد و در همین زنجیره بیش از چهار کارخانه تولید 
خوراک دام به بهره برداری رسیده است و در همین 
زمینه یک شــهرک صنعتی دامــداری نیز احداث 
گردید و زیر ســاخت های آن نیز بــا اعتبار دولت 
فراهــم گردید و با کمک و حمایــت از بخش طیور 
که امروز بیش از 35 درصد مرغ استان خراسان در 
این منطقه می باشد و توانســتیم با حمایتی هایی 
که صــورت گرفت خــط دوم کشــتارگاه صنعتی 
طیور را بیشــتر از 10 میلیارد تومان احداث نموده 
و امیدواریم هرچه سریعتر به بهره برداری برسد که 
این کارخانه شــرایط صادرات مرغ با استانداردهای 
الزم را خواهد داشــت و از آخرین تکنولوژیهای روز 

استفاده شده اســت و احداث کارخانه بسته بندی 
مواد غذایی و پروتئینی را ایجاد گردیده است.

در همین زمینه تالش کردیم موافقت گازرســانی 
به مرغــداری ها را برای اینکــه هزینه های جانبی 
کاهش پیدا کند گرفته شــود و به زودی پیمانکار 

شروع خواهد کرد.
وی گفــت  همینطور در بخش کشــاورزی صنایع 
تبدیلی مناسبی را در این مدت احداث گردید که می 
تواند تقویت بخش کشاورزی را بدنبال داشته باشد 
اگرچه توانمندیهای دیگری وجود دارد که بایستی 
با کمک ســرمایگذاران تقویت کــرد. از جمله این 
صنایع می تواند به کارخانه اســید سیتریک جوین 
اشاره کرد که به بیش از 250 میلیارد تومان سرمایه 
گذاری انجام شد و این تنها کارخانه اسید سیتریک 
کشور می باشد که با ظرفیت 40000 تن در سال از 
شکر و مالس چغندر اسیدسیتریک تولید می کند و 
محصول آن در شــوینده ها و مواد غذایی و آرایشی 
استفاده می شود و کشور را از واردات آن که میلیون 
ها دالر ارز خارج می شود بی نیاز می کند و در سال 
95 بصورت ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و حضور 
وزیر صنعت معدن وقت آقای نعمــت زاده به بهره 
برداری رســید و از دیگر صنایع تبدیلی کشاورزی 
کارخانه رب گوجه فرهنگی است که در شهرستان 
جغتای احداث گردید و امروز عالوه بر گوجه فرنگی 
منطقه از اســتانهای دیگر نیز تامین خوراک آن را 
انجام می دهند. و از دیگر صنایع فرآوری کشاورزی 
می تواند ترمینال های پســته در همه شهرستانها 
جغتای- جوین- خوشــاب- سبزوار نامبرد که البته 

 احداث کارخانه 
فروسیلیکو منگنز 

در شهر سوخته 
ششتمد

راه اندازی خط دوم 
کشتارگاه طیور 
تعاونی بیهق در 

سال 1398
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با رونق پســته کاری جــا دارد صنعت این محصول 
بیش از گذشــته و آنچه هســت تقویت شــود زیرا 
منطقه تبدیل به قطب تولید محصول پســته شده 
است اگرچه در شهرستان خوشاب کارخانه فرآوری 
مناسبی احداث شده است از این منطقه به خارج نیز 
صادرات صورت می گیرد و اغلب آنها از تســهیالت 
اســتفاده نموده اند ولی محصول پســته مشتقات 
فراوانی را دارد که باید استفاده بیشتر صورت پذیرد 
و احداث بیش از 10000 تن ســردخانه محصوالت 
کشاورزی در منطقه ساخته و به بهره برداری رسیده 
و یا در حال احداث می باشند. و احداث 100 هزار تن 
سیلوی گندم در شهرستان جغتای- جوین- سبزوار 
از جمله صنایع کشاورزی می باشد در همین زمینه 
در چند سال اخیر رشــد چند برابری برای آبیاری 
تحت فشار و قطره ای و انتقال لوله بازسازی قناوات 
انجام گردیده اســت .در پایان بایــد عرض کنم که 
البته ظرفیت های دیگری همچون نیروی انســانی 
متخصص وجــود دارد که در زمینــه های مختلف 
در حال فعالیت و یا آمده اند تســهیالت گرفته اند و 
احداث کارخانجات همچون درب و پنجره ســازی 
پی وی ســی و ابزار یراق- تولید قطعات ماشین که 
بیش از 130 کارگاه اکنون فعال هستند و همچنین 
کارخانجات بزرگ دیگر همچون دارو ســازی طاها 
که به بهره برداری رسیده و کارخانه الیاف مصنوعی 
که در آستانه بهره برداری می باشــد و بیش از 50 
میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است که 
فرصتی برای پرداختن به آن را نداریم ولی همه این 
امور مستلزم حمایت و فراهم کردن زیر ساخت های 

آنها می باشد تا یک ســرمایه گذاری با میل و رغبت 
به ســرمایه گذاری بپردازد ضمن اینکه در پرداخت 
تسهیالت حمایت شــده اند در تامین زیرساخت ها 
که احداث شهرک شــماره 2 سبزوار و فراهم آوردن 
آب و برق- گاز و تلفن بوده اســت و احداث شهرک 
صنعتی جغتای و تامین زیر ساخت های آن صورت 
گرفته اســت و اکنون چندین کارخانه مشغول به 
کار شده اند و شــهرک صنعتی شهرستان جوین و 
خوشاب و داورزن که اکنون تعدادی از کارخانجات 
احداث شده اســت و اکنون آمادگی برای واگذاری 
زمین وجــود دارد و از طرفی موافقت احداث ناحیه 
صنعتی ششــتمد که اکنون در مرحلــه واگذاری 
زمین قرار گرفتــه و روداب و حتی نواحی صنعتی 
و کارگاهی تخصصی و روستایی را موافقت دریافت 
شده و در حال انجام امور اداری و دریافت تخصیص 
زمین همچون ناحیه صنعتی نوده انقالب روستای 
بیزه و ناحیه صنعتی چوب و ســنگ در ســبزوار را 
شاهد می باشیم که امید داریم با این نهضت سرمایه 
گذاری در بخش صنعت شــاهد تحوالت بیشــتر 
در منطقه باشــیم البته ناگفته نمانــد که نیروگاه 
546 مگاواتی و کارخانه پتروشــیمی و الستیک و 
فرومنگنز و سایت خودرو نیز در دست اقدام است و 
در حال پیگیری می باشیم که امیدواریم یکی پس 

از دیگری به مرحله اجرا برسد.

 احداث کارخانه فروسیلیس 
سبحانی فر گفت یکی دیگر از ظرفیت های تولیدی 
و مصرفــی آلیاژ ها می توان فروســیلس نام برد که 

بخش عمده مواد اولیه آن سنگ سیلیس می باشد 
که بزرگترین مصرف کننــده این محصول تولیدی 
آلیاژی یعنی فروســیلیس را کارخانه های فوالد و 
ســایر ریخته گری ها و کارخانجات تولیدی چدنی 
می باشــند و از این منظر احداث چنین کارخانه ای 
نگرانی برای مصرف ندارد و در شعاع 200 کیلومتر 
همچون فوالد سبزوار )جوین( و ریختگری اسفراین 
و فوالد نیشــابور و حتی فرو ســلیکو منگنز سبزوار 
که در حال احداث است قابل مصرف می باشد  این 
کارخانه با توجه به ظرفیت های موجود زیرساختی 
در کنار کارخانه فروکرومیت جغتای احداث خواهد 
شد که اکنون کارهای اولیه همچون موافقت سازمان 
ایمیدرو و هیات مدیره شــرکت تهیه و تولید گرفته 
شــده و مجوز - صادر شــده و شــرایط مناقصه آن 
برگــزار گردید. چون احداث ایــن کارخانه با اعتبار 
500 میلیارد تومان  مشارکت بخش خصوصی می 
باشد ســرمایه گذاری نیز اعالم آمادگی نموده است 
و انشاهلل امیدواریم هر چه ســریعتر به مرحله اجرا 
درآید که این نیز موجب اشــتغالزایی حداقل 200 
نفر بصورت مســتقیم و غیر مســتقیم را ایجاد می 
کند. وی اضافه کرد مواردیکه مطرح شد فقط صنایع 
معدنی است که فراوری می کند قطعا بیش از آنچه 
در صنایع معدنی مشــغول بکار می شوند در معادن 
منطقه که شما شاهد آن هستید در چند سال اخیر 
چقدر معادن فعال شــده اند و افــراد در این معادن 
مشغول بکار می باشند لذا هر چه به احداث صنایع 
معدنی توجه کنیم اشــتغال دو برابــری در معادن 

ایجاد خواهد شد.

احداث شهرک 
و ناحیه صنعتی 

شماره 20 سبزوار- 
داورزن- روداب- 

ششتمد- نوده 
انقالب- بیزه و...

احداث کارخانه 
فروسیلیس با 
 سرمایه گذاری

 500 میلیارد تومان 
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گاز رسانی به 
97 روستای 
سبزوار

گازرسانی به 
32 روستای 
جوین

 
گاز رسانی به 
40 روستای 
جغتای

گاز رسانی به 
57 روستای 
خوشاب
 گاز رسانی به 
30 روستای 
داورزن

یکی از مطالبات و خواسته های مردم گاز رسانی به روستاها بوده است  به 
همین منظور  گفت وگویی  با آقای سبحانی فر نماینده پرتالش شهرستان های 
سبزوار - جوین- جغتای- خوشاب- داورزن- ششتمد و روداب انجام گرفت  

تا از وضعیت گازرسانی به حوزه انتخابیه گزارشی تهیه گردد.
 در این نشست سبحانی فر گفت : قبل از نمایندگی برای معرفی خودم به روستاها که مراجعه 

می کردم یکی از خواسته ها و مطالبات  مردم عزیز گازرسانی بود که بعضی از مناطق مانند 
شهر روداب و ششتمد و روستاهای جوین ،جغتای و خوشاب زیر ساخت الزم فراهم نبود 
یعنی گاز به اندازه نیاز یا خط لوله انتقال وجود نداشت و در سال 1391 تنها تعداد 34 روستا 
در کل پنج شهرستان گازرسانی شده  بود. وی افزود:روستاهای گازرسانی شده در این مدت 

دوره خدمتگزاری به شرح ذیل می باشد.

تالش هایی که به ثمر نشست

گازرسانی به روستاهای فاقد گاز

شهرستان سبزوار
روستاهای بخش مرکزی سبزوار 
که از ســال 91 به بعد گازرسانی  
شــده و یا در حال گازرســانی 
می باشد. - علی آباد شور- دولت 
آباد - ســنگ کلیدر - چشــمه 
سیر- نجم آباد - عوض - قرقلی 

- افچنگ 

شهرستان خوشاب
روستاهایی که از سال 91 تا کنون در  شهرستان خوشاب به   بهره برداری رسیده و یا در حال اتمام این 
پروژه می باشند و یا در حال انجام عملیات گاز رسانی می باشــند و با اتمام آن 99 درصد از جمعیت از  

نعمت گاز  برخوردار می شوند.

روستاهایی که به بهره برداری رسیده اند
عادل آباد- نظر آباد- دهنه شــور- ده نو - ینگ - مشکان- رباط جز - ســوزنده- سید آباد- بلقان آباد- 

داشخانه- طالبی-روکی- فوجی- نورآباد - زرقی- سراجه- کیخسرو-علیک 

روستاهایی که  در حال بهره برداری می باشند
کاشک- عنابستان- عنبرستان- برقبان - رودســراب - چاهک - دیواندر- درفک پائین - درفک باال - 

طبس- حسن آباد - نصر آباد- کالته حاجی مطلب - شم آباد- نودهان -شیرخان

روستا هایی که در حال عملیات گازرسانی می باشند
دربند-نشــیب- اردنج- گل گرد- درگاه آباد- ملک آباد- داراب- کاهان باال - کاهان پایین - کوه دره - 
بسک - نوروزی - ســیمان- عباس آباد- ابراهیم آباد- دیوانگاه- کوشک- بابالنگر- سرخ- یام - حسن 

آباد- گل گنبد-آب روان

بخش روداب
روستاهای بخش روداب- دروک- 
دامرود- ملوند- تســبند- برآباد- 
شــمس آباد و در دوره گذشته با 
65  درصــد جمعیــت برخوردار 
از گاز شــده انــد و روســتاهای 
مظفر آباد-  آریــان-  محمدآباد- 
بجدن- بنقن- درقــدم- دارین- 
کالوشــک- الرهنگ- اســتاج- 
گزک- خوشمردان- برگو- بلوچ 
خانه- اردیز- ســریش و بونش- 
گرمــک در حال انجــام عملیات 
اجرایی و در سال آینده برخوردار 

خواهد شد. 

شهرستان داورزن
روســتاهایی که از ســال 91 تا 
کنون به بهره برداری رســیده و 
یا در  شهرستان داورزن در حال 
بهره برداری می باشند و با اتمام 
این پروژه، 99 درصد از جمعیت  
روســتاهای داورزن برخوردار از  

نعمت گاز می شوند.
ریونــد - مهــر - صدخــرو - 
کوشــکباغ - طــزر - چوبیــن 
- باقر آباد- خســروآباد- چشام 
- بروغن- شــهر آباد - مقیسه - 
مهرآباد - حســین آباد - فیض 
آباد- شــهر آئین - تــاج آباد - 
باشــتین - نامن - کالته سادات 
باال-بهنگر - کمیز - بیزه - آبرود 

-نهالدان - علی آباد باال-مور 

بخش ششتمد 
12 روستا در مجلس گذشته به 
بهره برداری رســید و دهستان 
شــامکان در حال بهره برداری 
می باشــد و روســتاهای جنوب 
ششتمد تا ســال آینده به بهره 

برداری می رسند.
روشــن آباد- بیروت- ســبه - 
البالغ - قلعه میدان  - پادر - چاه 
ســوخته - کالته نوبهار - نوبهار 
- کالت بیــات – باغخیــرات  - 
کیــذور- گاج - حســن آبــاد- 
بیزخ-  بسک- کالوشک- کالته 
ســادات- برازق- یحیــی آباد- 
ابراهیم آباد - ده نــو- علی آباد 
سید رحیم- قاسمی- عزیزآباد - 
شامکان- علی آباد ترکمن- زرق 
آباد- طزرق - خرسف - جنبذ- 
طروسک- بادآشــتیان- هالک 
آباد- حســین آبــاد ده زمین- 
بژدن- ســنجرد- چنار-  کالته 
تیر کمان- ثقیه- سر رود- شهر 
سوخته- حســین آباد- حسین 
آباد- مهر شانی- تندوک- دیوانه 

خوی- چشمه آوش - مچ

شهرستان جوین
روســتاهایی که از ســال 91 تا کنون به بهره برداری رسیده و یا در  
شهرستان جوین در حال بهره برداری می باشند و  با اتمام این پروژه 

تمامی روستاهای جوین  برخوردار از  نعمت گاز می شوند.
کمایستان - عباس آباد عرب - حاجی آباد برازی - بهرامیه - ابراهیم 
آباد - کالته شــهیدان - کالته نانوا - خرم آبــاد - حکم آباد - کالته 
عرب - ابراهیم آباد بقائی - بداغ آباد - احمد آباد -حسین آباد میرزا 
مومن - کریم آباد - رحمت آباد - ارگ - منجشرین- جزندر - یوسف 
آباد - بیدخور- جلمبادان  – رامشین - دلک آباد - قلعه نو - مهرآباد 

- یحیی آباد - شمس آباد - بید - برغمد - میان آباد - جمال آباد

شهرستان جغتای
روســتاهایی که از ســال 91 تا کنون به بهره برداری رسیده و یا در  
شهرســتان جغتای در حال بهره برداری می باشــند و  با اتمام این 

پروژه تمامی روستاهای جغتای  برخوردار از  نعمت گاز می شوند.
زرقان- حطیطه - ابوچناری- زمند- فریمانه- گفت- جبله - دستوران- 
کهنه - اهلل آباد- منیدر- شادمان - جاورتن- شفیع آباد- قلعه نو- حاجی 
آباد- عبدل آباد- آزادوار- ایســتگاه آزادوار - خلیل آباد - حســین آباد- 
فیض آباد- فراشیان- اناوی- کالته گز- گلشن آباد- محمد آباد- ایستگاه 
سنخواست- جبله نو - حجت آباد- راه چمن - ابویسان - سامقان – ریواده 

عبدل آباد- خداشاه- عباس آباد قندی-گوری- خسرو شیر -  نوباغ 



9 اقتصاد ملی  ویژه نوروزی دیار سربداران

ورزش هندبال در سبزوار از 1348 شکل گرفت و با تاسیس هیات هندبال شهرستان در سال 1353 این رشته 
ورزشی فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کرد. برگزاری چند دوره مسابقات جام شهدای هویزه در سال 59 با 
حضور تیمهای داخلی، خارجی و همچنین حضور دو تیم سبزواری در لیگ باشگاههای کشور در دهه 70 بیانگر 

پیشینه رشته هندبال در این خطه است.

براساس گفته پیشکسوتان این رشــته ورزشی یکی از عوامل 
موثر در مطرح شــدن ســبزوار به عنوان مهــد هندبال ایران 
مسابقات شهدای هویزه بود. سال های 70 تا 75  بهترین دوران 
ورزش هندبال در سبزوار اســت. پس از آن پنج سال سبزوار با 
نام پیکان در مســابقات حضور پیدا کرد و در آن سال ها موفق 
به کســب 2 مقام قهرمانی، 2 نایب قهرمانی و یک مقام سومی 
شد و دوران بسیار خوبی را رقم زد. حضور در سه دوره مسابقات 
آســیایی، حضور در مسابقات آســیایی اردن بجای تیم ملی 
هندبال و تحویل بالغ بر 25 بازیکن به تیم های ملی نوجوانان، 
جوانان و بزرگســاالن را از دیگر افتخارات هندبال سبزوار در 
سال های 70 تا 75 است. اما اواخر سال 75 را بدترین دوران این 

رشته ورزشی در سبزوار است. 
در آن دوران تصمیمات غیر حرفه ای گرفته شد که در پایان 
به نفع هندبال ســبزوار خاتمه نیافت و هندبال سبزوار برای 
پنج سال افت شــدیدی پیدا کرد. سرگذشت رشته هندبال 
در سبزوار نشان می دهد که نخستین مدارس هندبال ایران  
در سال 61 در سبزوار تاسیس شــد و این حرکت سبب شد 
تا سبزوار برای 10 ســال قهرمان مطلق ایران باشد. هندبال 
ســبزوار بالغ بر 65 مقام اول تا ســومی در مسابقات مختلف 
را در کارنامــه خود دارد که این تعــداد مقام به جهت این که 
شهرستانی را در سطح کشور نداریم که این آمار و ارقام را در 
کارنامه خود داشته باشــد، رکورد بزرگی برای سبزوار است. 
افراد زیادی همچون حســین اســماعیل زاده، کاظم عربی، 
محمود معتمد، حســن رشــیدی، مرحوم مراد علی کبیران 
)موسس اولیه هســته هندبال در ســبزوار( و... زحمت های 
زیادی کشــیده اند و زندگی های زیادی فدا شده تا سبزوار به 
مهد هندبال ایران مشهور شــده و به جایگاه فعلی در کشور 
رسیده است.  در اوایل دهه 90 نیز هندبال سبزوار با تیمهای 
ثامن الحجج و بیتا در لیگ برتر باشــگاههای کشــور خوش 
درخشید که ماحصل آن سه عنوان قهرمانی متوالی، یک نایب 
قهرمانی و حضور در مسابقات باشگاههای آسیا و بین المللی 
است. اما در همین دوران به دلیل مشــکالت مالی اسپانسر 
وقت ورزش هندبال ســبزوار با مشکالت جدی مواجه شد. با 
توجه به درخواست مردم سبزوار و جایگاه ورزش هندبال در 
این دیار، کمیته ای از حامیان باحضور پیشکسوتان، بزرگان 
این ورزش به ابتکار علی سبحانی فر در این شهرستان تشکیل 
شد.استقبال گرم علی ســبحانی فر ازپیشنهاد احیا هندبال 
ســبزوار امید را در دل پیشکســوتان، بزرگان، ورزشکاران و 

مردم سبزوار برای پویا شدن این ورزش زنده کرد. 
امروز تیم هندبال ســبزوار همچون گذشــته وارد لیگ برتر 
مسابقات کشور شده و همت ورزشــکاران سبزواری درصدد 

رسیدن به قله های افتخار آفرینی است. 

شکل گیری کمیته حامیان هندبال سبزوار
نماینده مردم ســبزوار در مجلس شورای اسالمی جناب آقای 
سبحانی فر در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت احیا 
ورزش هندبال در سبزوار اظهارداشت: هندبال از جمله ورزش 
های ریشه دار در سبزوار است که قدمت آن در دیار به بیش از 
50 سال می رســد و جایگاه مهمی در  تاریخ فرهنگ و تمدن 
این دیار دارد. علی سبحانی فر تصریح با بیان اینک این ورزش 
زبان زد خاص و عام در بین مردم این دیار اســت، تصریح کرد: 
ما بازیکنان سبزواری خوبی در ســطوح ملی و بین المللی در 

این ورزش داریم که به تیم های مطرح در سطح کشور دعوت 
شده اند.

وی با اشاره به تغییر در مجموعه هیات هندبال سبزوار و تالش 
این عزیزان برای احیا این رشــته ورزشی خاطرنشان کرد: در 
نشســت هایی که با این عزیزان داشتیم، ابتدا تصمیم گرفتیم 

که کمیته ای از حامیان این ورزش در شهرستان تشکیل شود.

تیم هندبال سربداران سبزوار
سبحانی فر  افزود: در همین راســتا با هم اندیشی که با اعضاء 
هیات هندبال و پیشکسوتان این ورزش داشتیم تصمیم گرفته 
شد تا این تیم مزین به نام نهضت شیعی سربداران وارد میدان 
شود. وی خاطرنشــان کرد: افراد زیادی برای تشکیل این تیم 
زحمت کشــیدند که بایســتی از برادران شعبانپور بخصوص 
حاج قاسم شعبانپور جعفر دولت آبادی و حمید ربانی کیا که از 
بزرگان و فعاالن این ورزش هستند،  قدر دانی و تقدیر شود که 
برای احیا این رشته ورزشی وارد میدان شدند و با همکاری که 
داشتیم و حمایت هایی که شد توانستیم تیم را وارد لیگ کنیم.

همت مسئوالن شهر و بخش خصوصی در کنار ورزشکاران 
عضو فراکســیون ورزش و جوانان مجلس شــورای اسالمی 
عنوان کــرد: احیا ورزش هندبال ســبزوار زیر چتر همراهی و 
همدلی مســئوالن و بخش خصوصی شهرستان شکل گرفت 
که گام محکم ومهمی درعرصه ورزش محسوب می شود. وی 
افزود: شــما در کمتر جایی این همدلی را می بینید که بخش 
دولتی در کنار بخش خصوصی برای احیا ورزش و ایجاد نشاط 
اجتماعی در جامعه تالش کند. سبحانی فر یادآورشد: با تدبیر 
که اندیشیده شد مدیران بخش دولتی و خصوصی شهرستان و 
افراد صاحب نام در ورزش هندبال به عضویت این کمیته آمدند 
تا زمینه برای بهبود این ورزش در شهرســتان فراهم شود-در 
این نشست ها، اعضا کمیته بر همراهی هرچه بیشتر با هیات 
هندبال تاکید و مقرر شد تا مشکالت موجود سر راه این ورزش 

رفع شود.

خیزش دوباره مهد هندبال ایران 
ســبحانی فر با تاکید بر اینکه قدمت ورزش هندبال در سبزوار 
بیش از 50 سال است، ادامه داد: مردم این دیار به ورزش هندبال 
عالقه زیادی دارند و از این رو تالش شــد تــا تیمی با توجه به 
ظرفیت های منطقه و با بهره گیری از بازیکنان بومی تشکیل 
شود.  وی افزود: خوشبختانه مردم بخصوص جوانان نیز از این 
تیم حمایت ویژه ای داشتند و در مسابقات لیگ پیشکسوتان و 
بازی اخیر با حضور پرنگ خود تیم ســربداران را مورد حمایت 
قرار دادند.نماینده مردم ســبزوار در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد:در سال گذشته با تالشــی که شد مقدمات 
حضور برگزاری مسابقات پیشکســوتان در سبزوار فراهم شد 
که خوشبختانه مردم سبزوار ، ادارات و بخش خصوصی در این 
زمینه همراهی خوبی داشتند- در همین راستا تالش شده که 
تیمی در شان دیار سربداران و با همین نام در لیگ برتر داشته 
باشیم و قطعا با همت، همدلی و همراهی در شهرستان ایجاد 
شده حضور تیم هندبال تنها به لیگ منتهی نخواهد شد و برنامه 
ریزی شده تا با حمایت های مردم زمینه برای تیم های هندبال 
در رده های سنی  جوانان و نوجوانان نیز تشکیل و در مسابقات 

حضور یابند.

رویش هندبال سبزوار 
زیر سایه همدلی و اتحاد

احیای هندبال سبزوار با حمایت سبحانی فر
ورزش هندبال در سبزوار فراتر از یک رشته ورزشی می باشد 

و هویت مردم سبزوار و نماد این کهن شهر می باشد.
حضور همیشگی سبزوار در سطح باالی هندبال و عالقه وافر 
مردم سبزوار به این رشــته و حضور بیش از چهل بازیکن در 
رده های مختلف تیم ملی گواه این مطلب هست که سبزوار 
مهــد هندبال ایران اســت و خواســته همیشــگی مردم از 
مسئوالن حضور سبزوار در سطح اول هندبال کشور می باشد.

ســال نود و هفت با توجه به وضعیت تیم هندبال سبزوار در 
سال گذشته و نبود تیم لیگ برتری و حتی اعزام نشدن یک 
تیم حتی به مســابقات استانی سال حساســی برای ورزش 
سبزوار بخصوص هندبال بود و در صورتی که حمایتی از این 
رشته صورت نمی گرفت شاید زحمات سال های گذشته برای 
این رشــته از بین برود. با توجه به تغییرات صورت گرفته در 
هیات هندبال و اســتقرار  هیات جدید هندبال در ابتدای کار 
و با توجه به اینکه ســبزوار مهد هندبال ایران در ســال های 
گذشــته بوده اســت و بازیکنان زیادی در سال های اخیر در 
این رشــته  فعالیت داشته اند و پیشکســوتان زیادی در این 
رشته داریم میزبانی رقابت های هندبال پیشکسوتان کشور را 
با حضور شانزده تیم از سراسر کشور به میزبانی سبزوار برگزار 
شد که خوشــبختانه با حمایت های آقای مهندس سبحانی 
فر این رقابت ها با بهترین کیفیت و رضایت تیم های میزبان 

برگزار شد.
پس از برگزاری این رقابت ها تصمیم بر آن شد با توجه غیبت 
تیمی از ســبزوار در لیگ برتر هندبال بــا حمایت های آقای 
سبحانی فر برای این که انســجام بازیکنان سبزواری حفظ 
شــود و راهی شــهرهای دیگر برای ادامه فعالیت ورزشــی 
خود نشوند تیمی متشکل از بازیکنان بومی و جوان  سبزوار 
و با میانگین ســنی 22 ســال راهی لیگ برتر شد و علی رغم 
نداشتن قرار داد مالی نســبت به تیم های متمول دیگر لیگ 
برتر همچون سپاهان اصفهان، فرازبام دهدشت و مس کرمان 
توانســت عملکرد قابل قبولی داشته باشــد و بدون شک با 
تجربه زیادی که این جوانان در این فصل کسب کردند فصل 
آینده مقام بهتری را این جوانان ســبزواری بدست خواهند 

آورد.
 در بحــث برنامه ریزی برای آینده هندبال ســبزوار توجه به 
رده های پایه و بازیکن ســازی مهمترین اصل می باشد تیم 
نونهاالن سبزوار تشکیل شد و پس از تمرینات منظمی که این 
تیم برگزار کرد با حمایت های اقای سبحانی فر به رقابتهای 
استانی اعزام  شد که توانست مقام نخست رقابت های استانی 
مقام قهرمانی منطقه یک کشــور و مقام ســوم رقابت های 
قهرمانی نونهاالن کشور را بدست آورد و نوید سال های خوبی 
را برای هندبال ســبزوار داشته باشــد. در بخش بانوان نیز با 
توجه به این که همیشــه آنطور که باید و شاید در سال های 
اخیر بــه ورزش بانوان اهمیت داده نشــده اســت و بانوان 
سبزواری در رقابت های لیگ هندبال حضور نداشته اند هیات 
هندبال و باشگاه سربداران سبزوار تصمیم گرفت تیمی را با 
حضور. بانوان سبزواری و حمایت های مهندس سبحانی فر به 
رقابت های لیگ دسته دو کشور اعزام کند که این تیم موفق 
شد ضمن کســب مقام نایب قهرمانی رقابت های لیگ دسته 
دو کشور جواز حضور در  رقابت های لیگ دسته اول کشور را 
کسب کند و نویدبخش روزهای خوبی برای ورزش بانوان در 
رشته هندبال باشد. فوتسال از رشته های پر طرفدار و جذاب 
در شهرستان سبزوار می باشد که استعدادهای زیادی نیز در 
این رشته در شهرستان وجود دارند. تیم فوتسال سبزوار این 
فصل به علت نبود اسپانسر مالی از حضور در رقابت های لیگ 
اســتانی بازمانده بود و با توجه به شرایط این تیم درچند روز 
مانده به شروع رقابت های لیگ  و به علت نبود اسپانسر تحت 
حمایت باشگاه ســربداران درآمد و با حمایت های مهندس 
سبحانی با انجام ده مسابقه توانست با اقتدار عنوان قهرمانی 
رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال استان را کسب کرده و جواز 
حضور در رقابتهای لیگ برتر اســتان را کسب نماید و آقای 
علی اکرمی بازیکن تیم فوتسال ســربداران به تیم ملی امید 

ایران راه یافت.
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بنی هاشم برغمد  در یک نگاه
روستای برغمد از توابع شهرستان جوین : جمعیت روستای برغمد 3500نفر 
و برغمدیهای مقیم  تهران حدود 20000 نفر میباشد با توجه به همبستگی و 
اتحاد حاصل بین برغمدیهای مقیم تهران 20سال قبل موسسه ای بنام بنی 

هاشم تاسیس و امور برغمدیها در دستور کار این موسسه قرارگرفت .)این موسسه در 
راستای تاسیس خانه سبزوار فعالیت خود را آغاز نمود(

بنی هاشم= پل ارتباط برغمدی های مقیم تهران با روستای برغمد 

 عملکرد موسسات بنی هاشم :

بنی  الحسنه  قرض  صندوق   -1
هاشم )شماره ثبت 12381(

در این موسســه 8 هزار نفر عضویت 
دارنــد و 11 کارمند درحــال ارائه 
خدمات به مشــتریان میباشــند. 
اعطــای  آن  اهــداف  مهمتریــن 
تســهیالت به اعضــاء در چارچوب 

مقررات صندوق  می باشد. 

بنی  ایتام  و  خیریه  2-موسسه 
هاشــم رضوی  )به شماره ثبت 

)14371
این مؤسسه با هدف تامین مایحتاج 
ایتــام و نیازمنــدان در تهــران و 
روستای برغمد و روستاهای اطراف 
و برخی از شــهرها تاسیس گردید. 
35 نفــر در این موسســه در حال 

فعالیت هستند.
در طول 20 ســال فعالیت توانسته 
اســت بیــش از 2000 نفــر افراد 
نیازمنــد و بــی بضاعــت را تحت 

پوشش قرار دهد.
عمده درآمد مؤسسه خیریه از طریق 
قرض الحســنه  صنــدوق  حمایت 
بنی هاشــم،هیئت امنا  و شرکت در 
نمایشــگاه ها و ایجاد غرفه و پخش 
صندوق صدقــات و کمک خیرین و 

نیکوکاران و...... می باشد .

 3-  ستاد جهیزیه آسان به نیازمندان:
 با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر کشور و 
دستور مقام معظم رهبری به اجرای طرح 
اقتصاد مقاومتی ، موسســه خیریه و ایتام 
بنی هاشم رضوی در اجرای دستور معظم 
له اقدام به راهاندازی ستاد تحویل جهیزیه 
آســان به زوجین عروس و دامــاد در کل 
کشور نموده است ، زیر ســاخت های این 
ستاد آماده و فعالیت خود را از نوروز 1398 
آغاز خواهد نمود. در ایــن طرح حدود 30 
کاالی ضروری با قیمت بســیار مناسب و 
پس از معرفی شــوراهای اسالمی روستاها  
دهیاران ، ائمه جمعــه و جماعات و مراکز 
نیروهای مقاومت بسیج در اختیار زوجین 
قرار خواهد گرفت. در این طرح مقرر است 
در کلیه شهرســتان های کشور نمایندگی 
ایجاد شــود. اولین نمایندگی در روستای 
برغمد افتتاح و شوراهای اسالمی روستاها ، 
دهیاران و ائمه جماعات مساجد می توانند 

کتبا افراد را به این دفتر معرفی نمایند.

4-تعاونی رنگ بنی هاشم:
با توجه به این که اکثر برغمدیها مقیم تهران در امور تزئینی خصوصا در صنف نقاشــی ســاختمان فعالیت می کنند در سال 1385 جهت تسهیل در امور این 

عزیزان اقدام به تاسیس این شرکت تعاونی گردید.

عزیزان نیازمند به جهیزیه را معرفی کنید: شماره کارت خیریه جهت کمک: 5057-8519-9000-1445
پل ارتباطی: 09309999471
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5- مجموعه ورزشی ،فرهنگی و مذهبی بنی هاشم فعالیتهای ورزشی : 

7-شرکت توسعه و عمران)شماره ثبت521947 (برغمد: 
عمده فعالیت های این شرکت عبارتند از:

10 – حوزه روابط عمومی و گروه it موسسات بنی هاشم : 

 - برگزاری 10 دوره مســابقات کشــتی با چوخه کشوری )در 
برغمد(

- برگزاری 10 دوره  همایش پیاده روی خانوادگی 
- برگزاری مسابقات دو میدانی 
- برگزاری مسابقات سوارکاری 

- برگزاری مسابقات فوتبال 
- برگزاری مسابقات و بازیهای بومی و محلی 

فعالیتهای فرهنگی مذهبی  :

- برگزاری یادواره شهدا و تجلیل از خانواده آنها
 - برگزاری مراسم جشن در اعیاد اسالمی و میالد ائمه )ع(

- برگزاری مراسم ادعیه و تعزیه به مناسبتهای مختلف از جمله 
برگزاری تعزیــه در ماه مبــارک رمضان  در تهــران ) در محل 
موسســه و پارک پلیس منطقه چهار( همچنین برگزاری مراسم 
عزاداری ساالر و سرور شــهیدان در برغمد )با هنرنمایی بهترین 

تعزیه خوان های ایران(
-  برپایی سفره ی اطعام برای ایتام و نیازمندان

- آموزش قرائت و روخوانی و ترتیل قرآن کریم
- برگزاری مراسم و کالسهای ختم قرآن

- مشارکت در ساخت فیلم دوال ) با موضوع کشتی باچوخه(در 
جهت شناساندن کشتی ســنتی خطه خراسان بزرگ در ایران و 

جهان
- احیای مراسم فرهنگی ،بومی محلی  منطقه 

- برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی

 بهســازی مصلی و مزار شهدا–مشــارکت در احــداث و پیگیری 
مراحل اداری پاسگاه انتظامی و مخابرات– مشارکت در طرح هادی 
)بهسازی معابر، تخریب و ساخت مکان های ناهمگین( – بازسازی 

مظهر قنوات– احداث زیر ســاخت ها و خرید زمین گود کشتی- 
مشارکت در ساخت درمانگاه شبانه روزی)درمان بستر(– مشارکت 
در ســاخت آتش نشانی روســتا-کمک های موردی به مدارس– 

بهسازی مساجد و مشارکت در ساخت حسینیه برغمد و سبزوار– 
بررسی و ایجاد فرصت های شغلی-مشــارکت فعال در کلیه امور 

عمرانی و عام المنفعه برغمد-احداث گود کشتی بنی هاشم... 

عمده وظایف و فعالیت های این حوزه عبارت است از:
1 – طراحی پیاده ســازی تعمیر و نگهداری زیر ســاخت شبکه 

مجموعه موسسات بنی هاشم
2 – تشکیل گروه بازاریابی دیجیتال مارکتینگ متشکل از 6 نفر 
مشخص امور تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ جهت ارائه خدمات 
تبلیغات پیشرفته در ســایت ها و فضای مجازی و همچنین ارائه 

برنامه های تبلیغاتی متناسب با هر کسب و کار
2-1 – ایجاد مدیریت ســایت ، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام 
روســتای برغمد جهت اطالع رســانی از فعالیت ها شامل اخبار 

تصاویر و کلیپ های کشتی با چوخه ، تعزیه ، پیادهروی و اخبار 
روستای برغمد همچنین تبلیغات این موارد بصورت گسترده:

• سایت روستای برغمد 
   Barghamad.com

• کانال تلگرام روستای برغمد
t.me/barghamad_channel

• صفحه اینستاگرام روستای برغمد 
Instagram.com/barghamad_village

2-2 - ایجاد و مدیریت ســایت و صفحه اینســتاگرام موسسه 

خیریه و ایتام بنی هاشــم رضوی و تبلیغــات در فضای مجازی 
بــرای جمع آوری کمــک بــرای نیازمندان بصــورت آنالین و 

همچنین ارائه خدمات شفاف تر به موسسه خیریه
• سایت موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی 

banihashemRazavi.com
• صفحه اینستاگرام موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی

Instagram.com/banihashemRazavicharity
3- تصویر برداری از مراسم ها و فعالیت های موسسات بنیهاشم 

و ساخت کلیپ و بنر برای انتشار در فضای مجازی و سایت ها

6-  احداث حسینیه حضرت 
سیدالشهداء برغمد 

نظر به اینکه یکــی از اهداف عمــده و اصلی 
موسسات بنی هاشم ترویج و نشر زندگی ائمه 
اطهار )ع( می باشد ، در این راستا طی 10 سال 
گذشته اقدام به برگزای مراسم مذهبی تعزیه 
شده است. در ایام محرم هر ســال با دعوت از 
تعزیه خوانان بهنام و مشهور کشور به مدت 10 
شب در حسینیه حضرت سید الشهداء روستای 
برغمد این هنر مذهبی که مشــتاقان زیادی 

دارد به اجرا در می آید.
موسسات بنیهاشم بنا به ضرورت برپایی این 
مراسم و با توجه به استقبال عزاداران حسینی 
اقدام به احداث حسینیه با ظرفیت 10 هزار نفر 
برای  برگزاری مراسم تعزیه خوانی نموده است.   

8-شــرکت آتی گستر بنی 
هاشم )شماره ثبت 517175(

هدف از تاســیس این شــرکت 
ســرمایه گذاری در امور اشتغال 
جوانــان روســتا و منطقــه می 
باشــد نظــر بــه اینکــه اخیرا 
مراحل ثبــت به اتمام رســیده 
اســت در نظر اســت طی سال 
آینده در امور اشــتغال جوانان 
برغمــد فعالیــت هــای عمده 
در ایــن زمینــه و خصوصا امور 
کشاورزی ،  دامپروری ، صنعتی 

، گردشگری صورت گیرد.

9- معرفی موسسات بنی هاشــم به عنوان 
معین اقتصادی شهرستان جوین :

در اجرای دســتور مقــام معظم رهبــری مبنی بر 
اجرای قانــون اقتصاد مقاومتی توســط کلیه آحاد 
مردم ومسئولین ، استاندار محترم خراسان رضوی 
جناب آقای رزم حسینی اقدام به اجرای طرح مثلث 
اقتصادی در منطقه نموده اســت. در این طرح کلیه 
مسئولین شهرستانی مکلف به اجرای طرح اقتصاد 
مقاومتی شده اند در این طرح موسسات بنی هاشم 
برغمد بــا انعقاد تفاهــم نامه فی مابین اســتاندار 
محترم خراســان رضوی و مســئولین شهرســتان 
جوین به عنوان معین اقتصادی شهرســتان معرفی 

شده است.
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  11-دفتر موسسات بنی هاشم مستقر در برغمد:
جهت ارائه ی خدمات مستقیم به اهالی و روستاهای اطراف در سال 1382 تاسیس وبه نمایندگی از موسسات بنی هاشم مجری تصمیمات  و سیاست ها شد.

  12- بازیهای بومی و محلی روستای برغمد: 

هر ملت ریشه دار در تاریخ بهمدد بهره مندی از عناصر هویت بخش 
فرهنگی تاریخی خویش 

حماســهای دیر پا و ماندگار را در تاریخ رقم می زند . این حماســه 
خط مشــی از ابعاد هویتی ، فرهنگی ، اجتماعی و هنری اســت.از 
این رهگذر آرایه ها و نگاره های فرهنگی و پایداری چون معماری ، 
نقاشی ، ادبیات ، موسیقی اداب و رسوم و ده ها مولفه دیگر ، هویت 
اصیل و حیات بخش فرهنگی هر ملت را در گذرگاه تاریخ رهنمون 
می ســازد. در این میان یکی از عناصر ماندگار و کهن هر ملت که 
ارتباط دقیق و ناگسستنی با ذائقه فرهنگی دارد. بازی ها و سرگرمی 
های بومی و محلی اســت که در بطن تاریــخ دراز آهنگ هر ملتی 

مجال بروز و ظهور مییابد.

در این راســتا وظیفه آحاد هر ملتی و هر منطقه ای است تا با اجرای 
مسابقات و سرگرمی بازی های بومی و محلی گذشتگان خود گامی در 

جهت حفظ فرهنگ اصیل کشور ایران اسالمی و منطقه خود بردارد.
 موسســات بنی هاشــم برغمد )مجموعه فرهنگی و ورزشی بنی 
هاشم ( با الهام گرفته از وظایف دینی و فرهنگی اقدام به برگزاری 
مســابقات و بازی های بومی و محلی در ایام نوروز نموده اســت و 
در این مسابقات که با شــور هیجان برگزار می گردد به یاد اجداد 
خویشین افتاده که چگونه ســرگرمی و مسابقات ورزشی را برگزار 

می کرده اند تا یاد آن عزیزان را گرامی بدارند.
در گوشه و کنار میدان برگزاری مســابقات سخن از فالن شخص 
که برنده و یا بازنده بوده اســت به میان می آید دالوری و حماسه 

پهلوانان را ورق می زنیم ، به نسل آینده نحوه برد و باخت را یاد 
می دهیم ، نحوه تحرک جســمی و روحی گذشــتگان را یادآوری 
می کنیم آنهایه ســخن در این باره زیاد است . به امید آنکه برگزاری 
این مســابقات و ســرگرمی ها که در ایام نوروز در روستای برغمد 
برگزار می شود دیگر روستاهای منطقه و شهرستان نیز با اقدام مشابه 

سرگرمی و مسابقات نیاکان خود را احیاء نمایند.
عمده ترین بازی ها و مســابقات بومی و محلی روستای برغمد که 

اجرا می شود عبارتنداز:
کشتی با چوخه – االغ سواری – هفت سنگ – گو گزل پندل خلش 
– الک دولک – برداوبرد – تخته بازی – بارکشــی – بستن چشم و 

تشخیص صدا – شخم زدن با االغ و..... 

13 - حضور و بازدید استاندار محترم خراسان رضوی از گود کشتی بنی هاشم برغمد قبل از برگزاری مسابقات هشتم فروردین ماه 98 
 

محتــرم  اســتاندار   
خراســان رضوی جناب 
آقــای رزم حســینی و 
هیات همــراه در مورخ 
97/12/18 بــه همــراه 
مســئولین شهرســتان 
جویــن از گــود بنــی 
هاشــم برغمــد بازدید 
نمودند ایشان با اشاره به 
عملکرد گود و خداقوت 
برگزاری  مســئولین  به 
اعالم نمودنــد گود بنی 
هاشــم برغمــد اولین و 
مهم ترین گود در سطح 
اســتان ودومین گود در 
میباشد  کشــور  سطح 
که مســابقات کشتی با 
چوخــه در آن به صورت 
استاندارد برگزار میشود 
و مشــتاقان عالقه مند 
زیادی در این مسابقات 
حضــور و   شــرکت 

می یابند.
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همایش پیاده روی خانوادگی هرســاله در ایام نوروز با همت موسسات 
بنی هاشم در روستای برغمد برگزار می شــود. در این همایش اهالی 
منطقه اعم از پیر و جوان ، زن و مــرد ، کوچک و بزرگ به همراه اعضاء 
خانواده مســیر طوالنی را در فضای طبیعت و گذر از دشتهای سرسبز 
طی می نمایند و در پایــان با اجرای بازیهای بومی و محلی در گود بنی 
هاشــم برغمد هدایایی به قید قرعه به شــرکت کنندگان در همایش 

اهداء می شود.
مهمترین اهداف همایش پیاده روی خانوادگی به شرح ذیل می باشد:

• پیــاده روی امروزه بــه عنوان یــک ورزش مفید برای ســالمتی و 
تندرســتی بدن پیشنهاد شده است که در بســیاری از روایات در امور 

سالمت جسمانی و تندرستی بدان پرداخته شده است.
• تقویت بنیان خانواده و ایجاد صله رحم که در آیات و روایات بسیار در 

پیرامون آن توصیه شده است.
• ایجاد همبستگی و وحدت محلی و منطقه ای جهت رشد و توسعه روستا

• گنجاندن برنامه شاد و مفرح برای جوانان و جلوگیری از ورود جوانان 
به فضاهای مخرب اجتماعــی از جمله قمار که در طی ســالیان زیاد 

شاهد آن بوده ایم.
• یادگیری و آموزش به فرزندان خردسال به عنوان اینکه ورزش پیاده 

روی مادر کلیه ورزشهاست.
• معرفی و شناخت خانواده ها به صورت حضوری و فراهم شدن بستر و 

زمینه ازدواج جوانان با برگزاری این مراسم
• ایجاد شور و نشــاط در بین کلیه آحاد جامعه اعم از پیر و جوان - مرد 
و زن - پدربــزرگ و مادر بزرگ و ... آن هم در فضــای بیرون از خانه در 

صورت جمعی 

14- گود کشتی بنی هاشم برغمد:

گود کشــتی برغمد از ســابقه طوالنی در برگزاری مســابقات 
برخوردار میباشــد. در این گود پهلوانان بــزرگ و نامی پرورش 
یافته اند از جمله پهلوان مرحوم حاج حســین حاج ســلیمان ، 
حاج حسن حاج ابوالقاسم ، حاج حســن محمد حاج ابوالقاسم ، 
حاج سید علی حاج ســید رضا که همگی به رحمت خدا رفتهاند 
و پهلوانانی که افتخار حضور در کنارشان را داریم حاج رضا حاج 

سلیمان و پهلوان حسین برغمدی هستند.
در جهت احیاء کشــتی با چوخه ، مجموعه فرهنگی ورزشــی 
بنی هاشم از ســال 1388 مسابقات کشــتی با چوخه در سطح 
کشوری را در فروردین ماه هر سال در برنامه کاری خود قرار داده 
است. با توجه به حضور گســترده پهلوانان و مشتاقان عالقهمند 
به برگزاری این مســابقه اقدام به احداث گود کشــتی به صورت 

استاندارد از منابع مالی موسسات بنیهاشم گردید.
مهمترین اهداف برگزاری کشتی با چوخه در برغمد عبارتنداز:

• کشتی با چوخه که آمیخته شــده با فرهنگ و ورزش از نیاکان 
ما به ارث رســیده همواره باید در جهت رشد و توسعه آن تالش 

نموده و نگذاریم این سنت تضعیف و یا نابود شود.
• آحاد مردم هر منطقه ای را ، با نماد آن شناخته و منطقه جوین 
با استقرار فرمانداری و تبدیل شدن به شهرستان فاقد نماد ملی 
و منطقه ای بوده اســت و در نتیجه مجموعه فرهنگی ورزشــی 
بنی هاشــم برغمد با برگزاری مسابقات کشتی با چوخه که همه 
ساله از چند شبکه سیما پخش می شــود این وظیفه را در خود 
جای داده تا بتوانددر این راستا گام بردارد و افتخاری باشد برای 
هر جوینی و برغمــدی زیرا اهالی این منطقــه از قدیم االیام در 
میادین بزرگ کشــتی خصوصاً گود زین الخان سهم به سزایی 

ایفاء نموده است.
• ترویج فرهنــگ ورزش در بین جوانان منطقــه و ایجاد رقابت 
سالم در بین روســتاها ) با برگزاری مســابقات کشتی با چوخه 

برغمد کلیه میادین منطقه فعال شده اند و هر ساله به تعداد آن 
افزوده شده است(. 

• دعوت از مسئولین استانی و کشوری جهت تماشای مسابقات و 
طرح مشکالت در جهت آبادانی و توسعه منطقه مهمانان عزیزی 
طی دوره های گذشــته در این میدان حضور به هم رسانیده اند 
از جمله ) وزیــر ورزش و جوانان دولت دهــم جناب آقای دکتر 
عباسی - جناب آقای محمدرضا طالقانی - جناب آقای داورزنی 
و امیررضا خــادم و...( – جناب آقای دکتر جعفری رئیس محترم 
فدراســیون ورزش روســتایی و بازی های بومی محلی – جناب 

آقای قائمی رئیس محترم انجمن چوخه کشور
برگزاری مسابقات در طی دوره های گذشته در پنج وزن برگزار ، 
و همه ساله به نفرات اول شتر، دوم گوساله ، سوم قوچ اهدا شده 
اســت. همچنین مسابقات از چندین شــبکه سیمای جمهوری 

اسالمی ایران به صورت زنده پخش می شود.

 15- همایش پیاده روی خانوادگی )1398/1/9( 
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برغمد
 از نگاه دوربین

روزانهم
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