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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

با خبرنگاران

صدور  779کارت ملی هوشمند
برای خوسفی ها

پیش بینی برداشت 207تن پسته
در نهبندان
مرندی-پیش بینی می شود در سال جاری207تن
پسته در نهبندان برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان در گفت وگو با خبرنگار
ما با بیان این مطلب گفت :سطح زیر کشت باغات پسته
شهرستان نهبندان یک هزارو143هکتارمی باشد که
انتظار می رود از این میزان بهره برداران  2.5میلیارد
تومان تولید داشته باشند.
«مالکی» میانگین عملکرد پسته در شهرستان در واحد
سطح را یک هزارو50کیلو برشمرد و کله قوچی،سفید
پسته،احمدآقایی وفندقی را از ارقامی نام برد که در
نهبندان کشت می شود.
وی اظهار کرد  :در سال زراعی امسال20درصد
کاهش تولید را داشته ایم که سرما زدگی،توفان
وبادهای گرم از عوامل آن بود .به گفته وی برای امسال
رشد باالیی در برداشت پسته پیش بینی می شود .
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان همچنین گستره
کشت باغات پسته در شهرستان نهبندان را منطقه
چاهداشی،اسماعیل آباد وسهل آباد عنوان کرد و
افزود :در راستای تغییر الگوی کشت برای استفاده
بهینه از منابع آبی سالیانه 10درصد به باغات
شهرستان اضافه می شود.
بهگفتهوینهبندانمنطقهمستعدیبرایکشتپسته
است چراکهپستهدرختیاستکهدرشرایطسختوبا
تنشمحیطیبسیارسازگاراست ونیازآبیآننسبتبه
سایر محصوالت کمتر است« .مالکی» گفت :هم اکنون
در شهرستان 2ترمینال ضبط پسته یکی در منطقه
چاهداشی و دیگری در منطقه نهبندان است که بخش
خصوصی از صفر تا صد آن را انجام داده است.

در دیدار هنرمندان قاین با فرماندار مطرح شد

قول وزیر برای تکمیل 3پروژه
فرهنگی قاینات

قول وزیر برای تسریع در احداث مجتمع فرهنگی
و هنری ارشاد ،احداث ساختمان پالتوی نمایش و
كتابخانه قاین عملیاتی می شود.
فرماندار قاینات در دیدار با تعدادی از هنرمندان
شهرستان به مناسبت روز سینما اظهار کرد :در
شهرستان قاینات استعداد ها و نیروی انسانی بسیار
خوب و خالقی در حوزه هنر حضور دارند كه بایستی
بسترها و زمینه های انجام فعالیت های هنری برای
این جامعه هنری فراهم شود.
«کهنترابی»دربارهبرخیمشکالتهنرمندانخطاب
به مسئوالن تصریح کرد :خیلی از مسائل را نبایستی
فقط انتظار داشت که از رهگذر بودجه و اعتبارات حل
و فصل شود .خیلی وقت ها با خالقیت ها و ارائه راهكار
ها و طرح هایی كه نیاز به تعامل و همكاری بین بخشی
دارد؛ می شود خیلی از مشكالت را حل كرد .به گفته
وی در دو سه سال گذشته با همین رویه خیلی از گره ها
و مشكالت با تعامل ،هم پوشانی و همكاری بین بخشی
حل و فصل شده است.
وی با اشاره به این که ما فرهنگ را زیرساخت توسعه
می دانیم؛ بیان کرد :اگر در شهرستان مشكالت
فرهنگی حل شود ،قطار توسعه خود به حركت در
خواهد آمد .
به گفته وی در این راستا در دو سه سال گذشته
اعتبارات بسیار خوبی به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص
داده ایم .هنرمندان طرح بدهند هر جا الزم باشد
و هر کاری که از سوی فرمانداری نیاز باشد؛ انجام
خواهیم داد .فرماندار گفت :در رایزنی با وزیر فرهنگ
و ارشاد مقرر شد قول هایی كه در سه سال گذشته
در شهرستان در خصوص مجتمع فرهنگی و هنری
ارشاد ،احداث ساختمان پالتوی نمایش و كتابخانه
داده بودند؛ به زودی عملیاتی و در این زمینه از سوی
وزارت کمک شود.

درد نیمبلوک ازکمبود امکاناتدرمانی
سدیدی-هرچند سالهای گذشته طرح تحول نظام
سالمت برای ارتقای وضعیت بخش بهداشت و
درمان اقدامات بسیار مناسبی انجام داده است
اما مردم بخش نیم بلوک از وضعیت خدمات دهی
مراکز بهداشتی ودرمانی همچنان گله مند هستند
و انتظار دارند تا مسئوالن برای ارتقای این وضعیت
وارد اقدام جدی تری شوند.
یکی از شهروندان خضری دشت بیاض می گوید:در
واقع بخش نیم بلوک به دلیل قرار گرفتن در
حاشیه جاده ترانزیتی وعبورومرور روزانه هزاران
مسافر نیاز به درمانگاهی با امکانات ویژه تر دارد
اما در حال حاضر درمانگاه فعلی با مشکالت
عدیده ازجمله نبود پزشکان متخصص به خصوص
پزشک متخصص زنان و کودکان و کمبود امکانات
و تجهیزات روبه رو است.
به گفته وی در شرایطی که دولت در این سالها
اقدامات درخوری برای ارتقای وضعیت بهداشت
و درمان مردم انجام داده بنابراین تجهیز این
درمانگاه به امکانات مطلوب تر از نیازهای ضروری
خضری دشت بیاض است.

• •شبانه روزی کردن داروخانه

یکی دیگر از شهروندان خضری در گفتگو با
«خراسان جنوبی» شبانه روزی شدن داروخانه و
...را خواستار شده و می گوید:داروخانه این شهر
از ساعت  22به بعد جوابگوی کسی نیست این
درحالی است که خیلی از مواقع نیاز به یک دارو در
نیمه شب زیاد است.
«بیجاری» می گوید :ساعت  22فشارخونم باال
رفت وبالفاصله به درمانگاه مراجعه کردم  .پزشک
عمومی قرص فشار خون تجویز کرد.
اماتنها داروخانه این شهر بسته بود ودر درمانگاه نیز
داروی مورد نظر موجود نبود .
«بخشی» یکی از بیماران حاضر در درمانگاه ادامه
می دهد :همسرم بیماری قلبی دارد.
ساعت  23حالش وخیم شد .سراسیمه به درمانگاه
مراجعه کردم و پزشک دارو تجویز کرد اما نه
درمانگاه این دارو را داشت و نه داروخانه باز بود.

• •نبود پزشک متخصص زنان و کودکان

شهروند دیگری با یادآوری حرکت جهادی چند
ماه پیش پزشکان متعهد می گوید :با توجه به نبود
پزشک متخصص زنان و کودکان ،کارجهادی
پزشکان برای ویزیت رایگان بیماران در چند ماه
پیش حرکت بسیار درخوری بود.
اما از آنجا که ویزیت هر بیمار کمتر از سه دقیقه بود و
بیشتر داروهای تجویزی به بیماران نیز شبیه به هم
بود گالیه هایی را هم در پی داشت.به گفته وی با

• •عکس تزیینی است

مشمولی-در پنج ماه نخست امسال  779کارت ملی
هوشمند برای خوسفی ها صادر شد.
سرپرست اداره ثبت احوال خوسف با بیان این مطلب
گفت :در مجموع از ابتدای طرح تعویض کارت های
ملی تاکنون در این شهرستان حدود هفت هزار کارت
ملی هوشمند صادر شده است.
«زهرا قاسمی تنگل علیا» از همه مردم شهرستان که
تاکنون موفق به دریافت کارت ملی خود نشده اند
خواست تا با ثبت نام در سامانه ثبت احوال یا مراجعه
به اداره ثبت احوال شهرستان نسبت به تعویض کارت
ملی هوشمند و شناسنامه خود اقدام کنند ضمن این
که کارت ملی جای شناسنامه را نخواهد گرفت و مردم
باید نسبت به تعویض شناسنامه خود نیز اقدام کنند.
وی در مورد همکاری با دانش آموزان در مورد عکس
دار کردن شناسنامه ها افزود :به منظور رفاه حال
خانواده ها و جلوگیری از رفت و آمد از روستاهای دور
دست  ،در یک تفاهم نامه با آموزش و پرورش و همکاری
مدارس متوسطه اول و دوم تعداد  180شناسنامه با
گواهی اشتغال دانش آموزان تعویض شد.
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به استناد پایین
بودن آمار مراجعه
کننده شبانه روزی
کردن داروخانه
مقرون به صرفه
نمی باشد
توجه به مشکالت بیماران و کمبود زیرساخت های
بهداشت و درمان ضرورت دارد این اقدام جهادی در
سال چندین بار انجام و رسیدگی به بیماران مناطق
محروم بیشتر شود.
یکی از راننده های تاکسی که تاکنون تعداد زیادی
از بیماران را به این درمانگاه انتقال داده می
گوید:درمانگاه خضری از حداقل امکانات برخوردار
است .بارها بیماران مراجعه کننده تصادفی ،به
دلیل نبود امکانات از جمله سونوگرافی و نبود
متخصصان مربوط ،به شهرستان قاینات منتقل
شده اند و چه بسا در برخی مواقع در بین راه فوت
کرده اند.
وی با اشاره به کمبود نیروی متخصص در این
درمانگاه تصریح می کند :بخش نیم بلوک 23هزار
نفر جمعیت دارد بنابراین زیبنده نیست علی رغم

اقدامات موثر دولت در طرح تحول نظام سالمت
از پزشک متخصص محروم باشد.وی خواستار شد
مسئوالن در حل این مشکل و خواسته به حق مردم
چاره اندیشی کنند.
به اعتقاد وی فراهم کردن فضای الزم برای حضور
پزشکان هم باید مدنظر مسئوالن قرارگیرد تا انگیزه
برای ماندگاری آنها بیشتر شود .
یکی دیگر از شهروندان با انتقاد از نبود پزشکان
متخصص چشم و گوش و حلق و بینی ،متخصص
زنان وکودکان یادآور می شود :نبود این پزشکان
متخصص باعث شده تا مردم با پیمودن مسافت
های زیاد و بار مضاعف مالی برای مداوای بیماران
خود به شهرستان هایی نظیر قاین وگناباد و حتی
استان های هم جوار عزیمت کنند.
«رحیمی» می گوید :باید در نظر گرفت مردم این
منطقه از درآمد مالی مناسبی برخوردار نیستند و به
ناچار برای درمان بیماری به مراکز درمانی کوچک
شهر و منطقه شان مراجعه می کنند و توان طی
طریق کردن برای درمان بیماری را ندارند.بنابراین
ضروری است تا حداقل از یک درمانگاه با امکانات
درخور برخوردار باشند.

• •کمبود دندانپزشک

شهروند دیگری با بیان این که دندانپزشک در
خضری دشت بیاض حضور ندارد می گوید :حدود
دوماه دندانپزشک به دلیل مشکالتی در این
شهر حضور نداشت وبیشتر بیماران که ازشهر و
روستاهای مجاور نوبت داشتند سرگردان بودند.
مسئوالن بخش درمان به بیماران پاسخشان این

بود که برای درمان به قاین و گناباد مراجعه کنند
این درحالی است که نوبت گیری و طی کردن
مراحل درمان زمان بر است و هربار امکان مراجعه
به پزشکان شهرهای اطراف نیست.
از طرفی وی با اشاره به هزینه های باالی بخش
دندانپزشکی تصریح می کند:هزینه های درمان
یک دندان بسیار باالست و خیلی از مواقع خانواده
ها مجبورند از رسیدگی به بهداشت دهان و
دندان فرزندانشان چشم پوشی کنند.وی خواستار
ارائه خدمات ارزان قیمت در این زمینه برای مناطق
محروم شد.
در پاسخ به مشکل دندانپزشک در بخش نیم بلوک
«خسروی» مسئول دندانپزشکی شبکه بهداشت
قاینات با اشاره به پیگیری های زیاد مسئوالن برای
تامین پزشک می گوید :پیگیری های زیادی از سوی
بخشدار نیم بلوک برای حضور دندان پزشک انجام
شد اما به دلیل تصادف تنها دندانپزشک خضری
دشت بیاض بیش از دو ماه دندانپزشکی تعطیل بود
اما اکنون این مشکل رفع شده است.

رئیس شبکه بهداشت قاینات نیز درباره گالیه
شهروندان از در دسترس نبودن دارو در ساعات
خاص تصریح می کند :لیست داروهای موردنیاز
از طریق پزشکان در اختیارداروخانه قرار گرفته
وداروهای الزم و اورژانسی نیز درساعات تعطیلی
داروخانه در درمانگاه موجود است.
دکتر «حمیدی» درباره درخواست شهروندان مبنی
بر شبانه روزی کردن داروخانه نیز اضافه می کند:
مجوز داروخانه روزانه است ودر حال حاضر اجازه
فعالیت در شیفت شب را ندارد .از طرفی راه اندازی
شیفت شب مستلزم مواردی از جمله بررسی آمار
مراجعه کننده در طول ساعات تعطیلی است که به
استناد پایین بودن آمار مراجعه کننده شبانه روزی
کردن داروخانه مقرون به صرفه نمی باشد.
وی در پاسخ به حضور یا عدم حضور متخصصان
به ویژه متخصص زنان وکودکان درمرکز درمانی
پاسخ داد :علی رغم چارت مراکز بهداشتی
درمانی خضری دشت بیاض تاکنون چندین نوبت
متخصصان مختلف به مرکزخضری اعزام شده اند و
پس از بررسی موضوع از سوی مسئوالن بهداشت
ودرمان در این خصوص تصمیم گیری واعالم نتیجه
خواهد شد.
وی در مورد دستگاه سونوگرافی نیز می گوید:
دستگاه سونوگرافی در مرکز بهداشتی درمانی
خضری وجود ندارد و بسته به نیاز بیماران برای این
موضوع پیگیری خواهد شد.

امنیت در مرزهای خراسان جنوبی بسیار
مطلوب است

مرندی-وضعیت امنیت مرزهای خراسان جنوبی
بسیار مطلوب است.فرمانده مرزبانی استان در
آیین تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی نهبندان از
افزایش اقدامات کنترلی در مرزهای استان خبر
داد و گفت  :امنیت مرزهای استان پایدار بوده و
جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
سرهنگ « مسروری» با اشاره به  ۴۶۵کیلومتر
مرز مشترک استان با کشور افغانستان  ،بیان
کرد :امنیت پایدار در سایه توجه و همکاری
با مردم و مرزنشینان میسر است و مرزبانی
هم ضمن رعایت قانون  ،اجازه تضییع حقوق
مرزنشینان را نمی دهد .
وی اظهار داشت  :این اطمینان خاطر را به مردم

تامین امنیت مرزها نیز بسیار مطلوب است.
حجت االسالم والمسلمین «خزاعی» امام جمعه
نهبندان نیز در این مراسم گفت :مرزبانی برای
مرزبانان افتخار است چراکه به برکت هوشیاری
و آمادگی مرزبانان و دیگر نیروهای مسلح  ،امنیت

از گوشه و کنار استان

زنگ مهر و مقاومت استان در
فردوس به صدا در می آید
باکمال-در آغاز سال تحصیلی جدید زنگ نمادین
مهر و مقاومت در فردوس نواخته می شود.
«خداخواه» مدیر آموزش و پرورش فردوس گفت:
مهر امسال همزمان با تمامی مدارس کشور با حضور
نمایندگان وزارت و مسئوالن استانی و شهرستانی
زنگ نمادین مهر و مقاومت در یکی از مدارس این
شهرستان به صدا در می آید.

پیش بینی کاهش برداشت پسته
در سرایان

• •پاسخ رئیس شبکه بهداشت قاینات
به مشکالت

فرمانده مرزبانی استان در نهبندان:

می دهیم که وضعیت امنیت مرزهای استان
بسیار مطلوب بوده و هر گونه آمادگی در بدنه
مرزبانی خراسان جنوبی برای مقابله با متجاوزان
وجود دارد .
وی همچنین تصریح کرد :درخصوص جذب نیرو
از این پس اولویت بکارگیری نیرو در مرزبانی با
جوانان ساکن مناطق مرزی خواهد بود  .تالش
می شود از این جوانان که در نقاط مرزی ساکن
هستند به عنوان نیرو در بدنه مرزبانی کشور و
استان استفاده شود .
فرمانده مرزبانی استان گفت:تعامل با
مرزنشینان و خدمات رسانی در حد مقدور انجام
می شود و حمایت و همکاری مرزنشینان برای

شهرستان ها

در مرزهای های استان خراسان جنوبی حاکم
است .در این مراسم سرهنگ «قربان شبان»
به عنوان فرمانده هنگ مرزی نهبندان معرفی
و از خدمات 5ساله سرهنگ «مراد خسروی»
تجلیل شد.

با پایان یافتن فصل برداشت پسته پیش بینی می
شود امسال یک هزارو  624تن پسته خشک از
هزار و  600هکتار درختان بارور شهرستان سرایان
برداشت شود  .مدیر جهاد کشاورزی سرایان با
بیان این مطلب گفت :سطح زیرکشت باغات پسته
شهرستان سرایان 2هزارو  305هکتار است که
در شرایط ایده آل ،عملکرد در واحد سطح یک هزار
و  450کیلوگرم در هر هکتار است « .سلیمانی»
افزود :به طور متوسط تولید سالیانه پسته شهرستان
 2هزار و  320تن است ولی به علت نوسانات دمایی
و سرمای بهاره ،امسال عملکرد به یک هزارو 624
تن تقلیل پیدا کرده است .وی از کاهش 30درصدی
عملکرد تولید پسته در سرایان خبر داد .

اختتامیه طرح
جوانه های صالحین آیسک
عرب نجات -اختتامیه طرح جوانه های صالحین
حوزه بسیج سید الشهدای آیسک و کالسهای
تابستانی اوقات فراغت بسیج در آیسک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در این مراسم فرمانده حوزه
بسیج سید الشهدای آیسک از فعالیت عمده ۵پایگاه
منتخب بسیج بخش آیسک در حوزه برادران در
اجرای طرح جوانه های صالحین خبرداد" .مرتضی
حسن پور" افزود:در تابستان امسال توسط بسیج
۳۰کالس در رشته های مختلف برگزار شد که
۶۰۰نفر دراین کالسها شرکت کردند.
در این مراسم حجت االسالم «شاهمرادی»مسئول
طرح جوانه های صالحین شهرستان سرایان هم
در سخنانی در آستانه شروع سال تحصیلی بر خرید
لوازم التحریر و کاالهای داخلی برای تحقق اقتصاد
مقاومتی تاکید کرد.

پیشرفت 80درصدی آزمایشگاه
میكروبی آب در نهبندان

مرندی-پروژه احداث آزمایشگاه شیمیایی و
میكروبی نهبندان بیش از  80درصد پیشرفت
فیزیكی دارد .مدیر امور آب و فاضالب شهری
نهبندان با اعالم این خبر گفت :هم اكنون این پروژه
در مرحله نماكاری بوده و همزمان عملیات سیم
كشی و برق نیز در حال پیگیری و اجراست.
«حسنی» با بیان این كه محوطه سازی ساختمان نیز
طی مذاكراتی با شهرداری پیگیری می شود تاکید
کرد :پس از اتمام این پروژه  ،آزمایش نمونه های
شیمیایی و میكروبی آب شهرهای نهبندان و شوسف
در این آزمایشگاه انجام خواهد شد و نیاز به ارجاع
به مرکز استان نخواهد بود  .به گزارش خبرنگار ما
این ساختمان با زیربنای  115متر مربع در زمینی
به مساحت  990متر مربع در بلوار امام علی (ع)
نهبندان در حال ساخت است.

فرزندان بی سرپرست نهبندانی به
پابوس امام رضا(ع) رفتند
مرندی-کاروانفرزندانبیسرپرستمرکزفرهنگی
آتیه نهبندان به پابوس امام رضا(ع) مشرف شدند.
رئیس اداره بهزیستی نهبندان با بیان این مطلب
گفت :این كاروان متشكل از فرزندان دختر مركز ،به
تعداد 17نفر است كه از 21شهریور تا جمعه آینده در
مشهد مقدس مهمانند.
محمد بارانی با بیان این که این افراد با کمک 6
میلیون تومانی خیران و بهزیستی اعزام شده اند،
تصریح کرد :برای این فرزندان تحت پوشش برنامه
های تفریحی ،زیارتی  ،فرهنگی و اجتماعی تدارک
دیده شده است.

