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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

با خبرنگاران
آیت ا« ...رئیسی» در یادواره  12شهید بمرود:

عزت نظام به برکت خون شهداست

دروگر -عزت و اقتدار امروز نظام ما به برکت خون شهداست .به گزارش
«خراسان جنوبی» باحضور تولیت آستان قدس رضوی ،مسئوالن و مردم ،
یادواره  12شهید روستای بمرود زیرکوه برگزار شد.
آیت ا ...سید «ابراهیم رئیسی» در این مراسم از مهمترین اقدامات در ایام
دهه فجر به تجلیل از مقام شامخ شهدا اشاره و تاکید کرد :عزت و اقتدار امروز
نظام ما به برکت خون شهداست .وی اظهار کرد :وقتی انسان به کرامت می
رسد که نگاهش به عالم نگاه متفاوتی باشد و اگر می بینید شهید فنا ندارد و
بقا دارد به دلیل نگاهی است که به وجه ا ...دارد« .فرهاد فالحتی» نماینده مردم شهرستان های قاینات
و زیرکوه در مجلس نیز در این یادواره اظهارکرد :بر اساس اعالم منابع آماری،مشارکت مردم کشور در
راهپیمایی امسال  ۲۵درصد بیشتر از سال گذشته بود.
به گزارش خبرنگار ما به منظور بررسی مشکالت شهرستان زیرکوه،جمعی از نخبگان ،فرهیختگان و
مسئوالن شهرستان مرزی زیرکوه با آیت ا ...رئیسی تولیت آستان قدس رضوی دیدار کردند.
در این دیدار مشکالت حوزه صنعت  ،بهداشت و درمان،آموزش و پرورش و شهرداری مطرح شد.

بیمارستان فردوس به سی تی اسکن مجهز می شود
سی تی اسکن بیمارستان فردوس در چند روز آینده نصب و راه اندازی می شود .به گزارش خبرنگار ما،
نماینده مردم فردوس ،طبس ،بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی از نصب و راه اندازی دستگاه
سی تی اسکن در بیمارستان حضرت رسول(ص) شهرستان فردوس خبر داد .محمدرضا امیرحسنخانی
اظهار کرد :با پیگیری از طریق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،این دستگاه به زودی نصب و راه
اندازی می شود .وی همچنین بر راه اندازی هر چه سریع تر دستگاه ام آر آی تاکید کرد.
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ستونسست 27هزارمسکنروستاییدراستان
پورغزنین 26 -هزار و  800واحد مسکن روستایی
استان کیفیت مطلوبی ندارد و با کوچکترین تکان
زمین دچار حادثه می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان به  88هزار و 800
واحد مسکن روستایی در استان اشاره کرد که از
این تعداد تاکنون  62هزار واحد به سازی و مقاوم
سازی شده است و بقیه کیفیت مطلوبی ندارد و با
کوچکترین زلزله دچار حادثه می شود که این بسیار
دردناک است.
«آسمانی مقدم» با بیان این که کشور ایران جزو ده
کشور زلزله خیز جهان بوده و خراسان جنوبی هم
روی گسل زلزله واقع شده است افزود:خراسان
جنوبی دارای ۵۰گسل بوده که هر لحظه ممکن
است این گسل ها حادثه ساز شود.
وی تاکید کرد:بر اساس بازدید های انجام شده
بیشتر مسکن های روستای فتح آباد بشرویه فرسوده
و نامقاوم بوده و نیازمند مقاوم سازی است.
به گفته وی در بخش مسکن در کشور وضعیت
مناسبی وجود دارد اما هنوز قابل قبول نیست و به
نحوی می توان گفت بحث بد مسکنی را داریم.
مدیر کل بنیاد مسکن استان به تسهیالت بازسازی
خانه های روستایی هم اشاره کرد و گفت :تسهیالت
فعلی که برای بازسازی و مقاوم سازی منازل به

روستاییان داده می شود ۱۸تا  ۲۰میلیون تومان با
بازپرداخت  ۱۵ساله است که روستاییان می توانند
از این تسهیالت بهره مند شوند.
وی با اشاره به وضعیت مسکن روستاییان در استان
به ویژه شهرستان بشرویه گفت 918 :روستای باالی
 20خانوار در استان وجود دارد که طبق قانون باید در
تمام روستاها طرح هادی اجرا شود.

«آسمانی مقدم» اظهار کرد:هم اکنون  ۸۷۰طرح
هادی تهیه شده و  48روستای دیگر نیازمند تهیه
طرح هادی است.
وی با اشاره به کمبود اعتبار برای اجرای طرح های
هادی اظهار کرد :در مجموع روستاهای استان
تاکنون در ۴۸۲روستا طرح هادی اجرا شده است که
نصف روستاهای استان را شامل می شود.

استقرار  100پزشک برای درمان رایگان روستاییان محروم درمیان
تیم 100نفره پزشکان برای درمان بیماران در شهرستان درمیان مستقر
شد .فرمانده قرارگاه شهید ناصری در خصوص برنامههای این قرارگاه در
حوزه سالمت اظهار کرد :برای اولین بار در خراسان جنوبی در شهرستان
مرزی درمیان ،با همکاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بسیج
جامعه پزشکی و نیروی زمینی سپاه پاسداران و بهداری شمال شرق کشور،
تیم پزشکی در این شهرستان مرزی مستقر شد.
سردار« رجبزاده» ادامه داد :این تیم پزشکی که حدود  ۱۰۰نفر خواهند بود
دارای پزشکانی مجرب برای درمان بیماران روستاهای شهرستان درمیان
در  ۱۴تخصص هستند که از روز گذشته به مدت یک هفته در بیمارستان خاتم االنبیا(ص) شهر اسدیه به
صورت رایگان به بیماران خدمات خواهند داد.
به گفته وی از  ۱۴تا  ۱۸بهمنماه تیم پزشکی برای غربال گری و شناسایی بیماران در شهرستان مرزی
درمیان مستقر شد و تاکنون بیش از  ۷۰روستا را بررسی کرده و کار غربال گری  ۵هزار و  ۵۰۰بیمار را
انجام داده است.
فرمانده قرارگاه شهید ناصری اظهار کرد :این بیمارستان ثابت تخصصی با همکاری پزشکان بیمارستان
امام حسین (ع) و مرکز بهداری شمال شرق به عنوان بهترین تیم پزشکی و مجرب  ،در شهرستان درمیان
پا می گیرد .وی اضافه کرد :این تیم تاکنون در کشور در شهرهای راسک و جاسک خدمات داده اند و برای
اولینبار در خراسان جنوبی و شهرستان مرزی درمیان به مردم محروم و مرزی این شهرستان خدمات
خواهند داد .وی اظهار کرد :با مسئوالن مربوط صحبت شده و قرار است برای روستاهای مرزی که مشکل
رفت و آمد دارند ،سرویس در نظر گرفته شود.

نصف مددجویان امداد خوسف سالمندند
مشمولی -هزار و  765مددجوی زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) خوسف سالمند هستند .مدیر
کمیته امداد امام خمینی(ره) خوسف با بیان این مطلب گفت :دو هزار و  500خانوار مددجو زیرپوشش و
دو هزار و  22خانوار معیشتبگیر این نهاد حمایتی در خوسف هستند.
مهرانپور از پرداخت 980میلیون ریال به  49مددجوی این نهاد برای تهیه جهیزیه از ابتدای امسال خبر
داد و افزود :شش میلیارد و  148میلیون ریال وام ضروری به  197نیازمند پرداخت شده و همچنین 253
میلیون و  800هزار ریال خدمات درمانی شامل پرداخت ویزیت دکتر ،فرانشیز و هزینه دارو به  255نفر
ارائه شده است  .وی جمعآوری  993میلیون و  954هزار ریال از صندوق های صدقات  ،کمک به خرید و
ساخت مسکن مددجویان شهری ،تعمیر ،تکمیل و بازسازی مسکن مددجویان ،به سازی  ،مقاومسازی و
تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام روستایی را از دیگر فعالیت ها برشمرد.

واکسیناسیون  600قالده سگ علیه هاری
فاطمی-از ابتدای امسال  620قالده سگ صاحب دار در قاینات علیه بیماری هاری واکسینه شد .رئیس
شبکه دامپزشکی قاینات با اعالم این خبر گفت :این اقدام در راستای اقدامات بهداشتی مبارزه و کنترل
بیماری های خطرناک دامی و مشترک بین انسان ودام انجام شده است.
به گفته دکتر «گوهری» هاری یک بیماری کشنده قابل انتقال از دام به انسان است و می توان با انجام
واکسیناسیون و ...نسبت به جلوگیری از شیوع اقدام کرد.

عضو شورای عالی استان ها از تامین اجتماعی انتقاد کرد

بالتکلیفی  9ماهه مصوبه ارتقای درمانگاه فردوس
باکمال -نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی
استان ها از اجرایی نشدن مصوبه هیئت مدیره
سازمان تامین اجتماعی کشوردر زمینه ارتقای
درمانگاه تامین اجتماعی فردوس انتقاد کرد .
«حسین اکبری »در گفت گو با خبر نگار ما گفت :
پس از پیگیری ها و مکاتبات متعدد نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار و اعضای
شورای شهر فردوس در دوره قبلی وفعلی  ،برای
رسیدگی به وضعیت درمانگاه تامین اجتماعی
فردوس و بیمه شدگان تامین اجتماعی این
شهرستان و ارتقای آن  ،باالخره موضوع با توجه به
نیاز مبرم بیمه شدگان تامین اجتماعی در منطقه
،مورد موافقت سازمان تامین اجتماعی کشور قرار
گرفت و هیئت مدیره سازمان  12اردیبهشت ماه
امسال موافقت خود را با ارتقای درمانگاه تامین
اجتماعی فردوس به درمانگاه تخصصی (سطح
دو) اعالم کرد .

عضو شورای شهر فردوس افزود :همچنین موضوع
ارتقای درمانگاه و چارت تشکیالت درمانگاه
تخصصی فردوس 24اردیبهشت امسال توسط
مدیر کل بودجه و تشکیالت سازمان تامین
اجتماعی کشور به مدیر کل امور اداری این
سازمان ابالغ و رونوشت آن نیزبرای مدیر درمان
تامین اجتماعی استان ارسال شد ،اکبری با
تأکید براجرای این مصوبه  ،انتظار بیمه شدگان
تامین اجتماعی از متولیان امردر استان را یادآور
شد وگفت :تأمین اجتماعی استان براساس روال
اداری باید مصوبات سازمان تأمین اجتماعی مرکز
را اجرایی کند نه این که مصوبات هیئت مدیره را به
بایگانی بسپارند وتا  9ماه دربایگانی خاک بخورد.
عضو شورای شهر فردوس افزود :بر اساس
این مصوبه تعداد کارکنان درمانگاه به  51نفر
افزایش می یابد که با توجه به تعداد کارکنان فعلی
درمانگاه ،حداقل  30نفر جدید در این مجموعه

جذب می شوند که در بحث ایجاد اشتغال نیز
موثر خواهد بود  .عضو شورای عالی استان ها با
اشاره به سیاست یک بام ودو هوای سازمان تأمین
اجتماعی درارائه خدمت به بیماران گفت :در
حالی که بیمه شدگان تامین اجتماعی در تهران
و شهرهای بزرگ ازبهترین امکانات و خدمات
پزشکی بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی
تامین اجتماعی استفاده می کنند ،بیمه شدگان
تامین اجتماعی در نقاط محروم و کمتر توسعه
یافته،از کمترین امکانات و خدمات درمانی
برخوردار هستند .وی تاکید کرد :می طلبد تأمین
اجتماعی دربه روز رسانی تجهیزات بیمارستانی
وارائه خدمات مطلوب دردرمانگاه تأمین اجتماعی
فردوس اهتمام بیشتری داشته باشد چرا که
درمانگاه تأمین اجتماعی فردوس عالوه بربیمه
شدگان فردوس ،به بیماران شهرستان های
همجوارنیز ارائه خدمت می کند .

هیئتی از آستان قدس مشکالت قاینات را بررسی می کند
هیئتی از آستان قدس رضوی برای بررسی مسائل
ومشکالت علمی،درمانی ،پژوهشی  ،فرهنگی
 ،اشتغال زایی و ارائه طرح های پیشنهادی به
شهرستان قاینات اعزام می شود.
به گزارش خبرنگار ما آیت ا ...رئیسی ،تولیت آستان
قدس رضوی و نماینده مردم استان در مجلس
خبرگان رهبری روز گذشته در دیدار با مسئوالن و
رئیس حوزه علمیه قاین گفت :به زودی هیئتی از
آستان قدس رضوی برای بررسی مسائل ومشکالت
علمی ،درمانی  ،پژوهشی  ،فرهنگی  ،اشتغال زایی
و ارائه طرح های پیشنهادی به شهرستان قاینات
اعزام خواهد شد.
در این نشست فرماندار قاینات هم طی سخنانی از
اعزام هیئت بهداشتی درمانی از آستان قدس رضوی
برای بررسی مسائل ومشکالت درمانی مردم قاین
قدردانی کرد.
دکتر «کهن ترابی» به خشکسالی های  20ساله
وتبعات ناشی از آن از جمله کاهش سفره های
آب زیرزمینی و خشک شدن قنوات و چشمه ها و
مهاجرت بی رویه مردم به حاشیه شهرهای بزرگ
اشاره کرد و خواستار ورود آستان قدس رضوی در
بحث مرمت قنوات شد.
وی همچنین به استعدادهای هنری وصنایع دستی

از گوشه و کنار استان

«ایده پارسی» در قاین
حقانی-نمایشگاه ایده پارسی با بیش از  100اثر
شامل ساخت عروسک های بومی با استفاده از دور
ریختنی هایی مانند شیشه نوشابه ،شیشه مایع
ظرفشویی و  ...در سالن اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی قاینات گشایش یافت.
«اکبر دوستی» ،هنرمند خوش ذوق قاینی در این
نمایشگاه با استفاده از پارچه های قدیمی و سنتی
عروسک هایی که سختی های گذشته را می رساند،
عروسک هایی که شادی و نشاط را در زندگی روز
مره نشان می دهد وعروسک های در حال بافت با
پارچه های محلی و پالس وجاجیم و قالی وقالیچه و
کرباس  ،نحوه زندگی قدیمی و آداب و رسوم قاینات
را به نمایش گذاشته است.

محفلشبشعروخاطرهگوییدرقاین

فعالیت 700طلبه در حوزه های علمیه قاینات
حقانی 700 -طلبه در حوزه های علمیه شهرستان قاینات مشغول تحصیل هستند  .امام جمعه قاین در
ارائه گزارشی از وضعیت حوزوی و فرهنگی قاینات گفت :هم اکنون  700طلبه در چهار حوزه علمیه این
شهرستان مشغول تحصیل هستند.
حجت االسالم رحمانی افزود :یک حوزه علمیه در خضری دشت بیاض و یک حوزه در آرین شهر و سه حوزه
علمیه در شهر قاین فعال است.وی تصریح کرد 40 :روحانی نیز در قالب طرح هجرت در روستاها فعالند.

شهرستان ها

و وجود گونه های دارویی و وجود 7هزار تحصیلکرده
بیکار در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در
قاینات اشاره کرد وخواستار سرمایه گذاری و ورود
آستان قدس رضوی در خصوص ایجاد کارخانه
داروسازی در قاین شد.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای
اسالمی هم گفت :خشکسالی های بی سابقه امان
را از زندگی مردم گرفته و باعث تخلیه روستاها شده
است که برای ماندگاری مردم در روستاها و مهاجرت
معکوس از کالن شهرها به روستاها نیازمند ورود
آستان قدس رضوی در خصوص سرمایه گذاری در
زمینه های تولیدی و بهداشتی و درمانی هستیم.

«فرهاد فالحتی» خواست که تیم ارزیاب از آستان
قدس رضوی برای بررسی مسائل و مشکالت طرح
ها و برنامه های پیشنهادی به شهرهای استان وبه
ویژه قاینات اعزام شود و پس از بررسی های دقیق در
خصوص سرمایه گذاری واجرای طرح های مفید و
پخته شده اقدام کند.
وی همچنین خواست که برای دسترسی بهتر
و آسان تر نسبت به انتصاب و اختصاص نماینده
مستقل در قاینات اقدام شود.
دیدار با نخبگان و اساتید دانشگاه از دیگر برنامه های
تولیت آستان قدس در سفر به شهرستان قاینات بود.
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مردمی در
مسجد جامع غدیر نیز افزود :انتظار داریم دولتمردان
دست به دست هم بدهند و برای اشتغال زایی و رفع
مشکالت معیشتی و اقتصادی اقدام کنند .آیت ا...
«رئیسی» در ادامه به نقش ولی فقیه در نظام مقدس
اسالمی اشاره کرد و افزود :ملت سلحشور ایران
اسالمی دراین راهپیمایی به ندای ولی امر مسلمین
جهان پاسخ دادند و با حضور بی نظیرخود ابهت
ترامپ را در نزد جهانیان شکستند.
ویتاکیدکرد:مسئولینبیدارباشندزیرادشمناندر
کمین اند ومنتظر فرصت و بهانه ای هستند تا تفرقه و
نا امیدی و ناکارآمدی نظام را القا کنند.

جعفری-به مناسبت گرامی داشت یاد و خاطره
مبارزات مردم قاینات علیه رژیم ستم شاهی ،محفل
شب شعر و خاطره گویی از مبارزات مردم قاینات و
دستاوردهای ارزنده نظام مقدس اسالمی در سالن
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در این محفل ادبی جمعی از
شاعران محلی به قرائت آخرین قصیده های خود
پیرامون انقالب ودستاوردهای آن پرداختند.

معرفی فرمانده ناحیه مقاومت
بسیج سپاه قاینات

حقانی-سرهنگ «رضا هزاری» به عنوان فرمانده
ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی
قاینات معرفی شد.
معاون سیاسی امنیتی،اجتماعی استاندار در مراسم
تودیع و معارفه فرمانده مقاومت بسیج سپاه پاسداران
انقالب اسالمی قاینات ،استقالل ،اقتدار و صالبت
ایران اسالمی در عرصه های بین المللی را مرهون
رشادت شهیدان واالمقام دانست و تاکید کرد :همه
باید در ترویج فرهنگ ایثارگری و حفظ و انتقال ارزش
های امام و رهبری به نسل جدید تالش کنیم.
دکتر «علی اسماعیلی» گفت :بنای ما این است که با
مردم صادق باشیم و بی منت خدمت کنیم.
وی همچنین فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار و
جذب سرمایه گذاری و توزیع عادالنه امکانات و
اعتبارات را از اولویت ها برشمرد و افزود :بی انصافی
است این همه دستاوردهای انقالب را بازگو نکنیم.
پس از سخنرانی سردار قاسمی فرمانده سپاه انصار
الرضا (ع) و حجت االسالم و المسلمین رحمانی امام
جمعه قاین از خدمات چند ساله سرهنگ «برات زاده»
تجلیل و سرهنگ «رضا هزاری» به عنوان فرمانده
جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب
اسالمی قاینات معرفی شد.

