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یکـی دیگـر از بیمـه شـدگان تامیـن اجتماعـی نیـز بـا
گالیـه از ایـن کـه سـال هـا پیگیـری بـرای ایجـاد مرکـز
درمانی تامیـن اجتماعی در بشـرویه به نتیجه نرسـیده
اسـت ،شـرایط فعلـی را بـرای بیمـه شـدگان مناسـب
ندانسـت.
«جهـان طلـب» کـه خـود
کارفرماسـت و حـق بیمـه
هشـت نفـر از کارکنانـش را
پرداخت می کنـد ،ادامه داد:
مدیر درمان تامین
حـق بیمـه ای کـه کارفرمایان
اجتماعی استان:
و بیمـه شـدگان در بشـرویه
اگر قرار باشد در
شهرستانی ،مرکز
پرداخـت مـی کننـد بـا کالن
درمانی تامین
شـهرها تفاوتـی نـدارد امـا بـا
احداث
اجتماعی
ابـراز تاسـف از هیـچ خدمـات
شود مستلزم
رایـگان بیمـه ای برخـوردار
دریافت مصوبه
نمی شـوند و ناچار بـه مراجعه
هیئت مدیره
بـه دیگـر مراکـز درمانـی
سازمان تامین
اجتماعی است
هسـتند .
به گفتـه او قول های بسـیاری
بـرای رفـع مشـکالت بیمـه
ای در بشـرویه مطـرح شـده ولـی بـا ابـراز تاسـف پـس
از گذشـت سـال هـا هیـچ کـدام از این وعـده هـا محقق
نشـده اسـت.

یادداشت
محمد حسین باکمال

اهمیت عهد و پیمان
امروزه بسیاری از ارزش ها دگرگون شده است
به طوری که بعضی ها ،بدعهدی ،پیمان شکنی و
حیله گری را به عنوان زرنگی و بهره هوشی باال
تلقی می کنند این درحالی است که در آموزه
های دین اسالم بسیار بر اهمیت عهد و پیمان و
ادای امانت تأکید شده است و پیامبراکرم (ص)
دریک جمله کوتاه می فرماید :کسی که پایبند
عهد و پیمان خود نیست دین ندارد.
فراموش نکرده ایم که درگذشته های نه چندان
دور مردم به معامالت شفاهی و زبانی خود آن
قدر پایبند بودند که وقتی یک دامدار ،چند رأس
دام را از دامدار دیگری به وعده سال می خرید
و هیچ مدرکی هم رد و بدل نمی شد در سالگرد
این معامله ،خریدارکل پول را بدون هیچ عذری
به فروشنده پرداخت می کرد .اگرچه تأکید اسالم
برمکتوب کردن معامالت و عهد وپیمان هاست
اما بیان این مثال ،نشان دهنده پایبندی مردم
درگذشته به عهد و پیمان است.حضرت علی (ع
) درحدیثی ،اصل دین را ادای امانت و وفای به
عهد می داند و امام باقر(ع ) در روایتی می فرماید:
«خداوند عز وجل اجازه ترک کردن سه چیز را به
هیچ کس نداده است یکی اداکردن امانت ،خواه
امانتگذارفردیصالحوخواهفردیناصالحباشد
ودیگریوفاکردنبهعهدوپیمانها،خواهاینعهد
با نیکان و صالحان باشد و خواه با مردمان ناصالح
و سوم نیکی کردن به پدر و مادر چه آن دو شایسته
و باصالحیت و چه ناشایست و بی صالحیت باشند
به خصوص هنگامی که پدر و مادر یا یکی از آن ها
پیرو سالخورده باشند برفرزندان است که پر و بال
تواضعرابرسرشانبگسترانندوکوچکترینکلمه
ای را که سبب رنجش خاطرآن ها شود برزبان
نیاورند.آن چه مسلم است دامنه وفای به عهد در
سبک زندگی های امروزی بسیار گسترده است
و می تواند شامل موارد زیادی اعم از امور مالی،
ارتباطات اجتماعی ،روابط خارجی و سیاسی
باشد و در اهمیت موضوع همین بس که حضرت
علی (ع ) در فرمانی که به مالک اشتر صادر کرد
وی را به رعایت وفای به عهد و پیمان های بسته
شده حتی بادشمنان ملزم فرمود.بخش زیادی از
اصالحجامعهدرگر ِووفایبهعهدوبرهمگاناست
که عزم خود را جزم کنند تا این دستوراکید اسالم
را در خصوص عمل به عهد و پیمان و ادای امانت از
شعاربهشعوروعملتبدیلکنندوهمهمردمخودرا
ملزم به رعایت وفای به عهد و پیمان بدانند و به عهد
و پیمانی که می بندند و قولی که می دهند حتی به
فرزندان خود ،متعهد باشند چرا که درصورت بد
عهدی و پیمان شکنی ،اعتماد عمومی از جامعه
رخت بر خواهد بست.

با خبرنگاران

درخشش دانش آموزان
قاین در کشور
دانش آموزان قاینی در جشنواره علمی پژوهش
سراهای کشور خوش درخشیدند.
معاون پژوهشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش
و پرورش قاینات گفت :مبینا مهاجر در مقطع
دبیرستان موفق به کسب رتبه برتر کشور در رشته
زیست فناوری گرایش ماکروفتوگرافی شد.
«عبدالهی» افزود :فاطمه سادات ایوب نژاد،
عظیمه صورتی و فاطمه سادات علی پور و پریا
سادات فرزانه و فاطمه محمدی به صورت گروهی
در رشته نانو فناوری گرایش آزمایش نانوذرات
مغناطیسی از دبیرستان استعدادهای درخشان
فرزانگان رتبه دوم کشور را از آن خود کردند.
همچنین دوره اول دبیرستان فرزانگان نیز موفق
به کسب رتبه برتر کشور در رقابت های انشا با
عنوان "با هم ماسک بزنیم" شد.

از گوشه و کنار استان

بازگشایی نهبندان – شهداد تا تابستان
آینده
معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای بازگشایی
مسیر نهبندان – شهداد تا تابستان آینده قول مساعد داد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس در دیدار با معاون وزیر راه و
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر رسیدگی به وضعیت نامناسب
راه های روستایی و همچنین روکش راه های اصلی تاکید کرد.
به گفته «نخعی» پس از طرح چالش ها ،مقرر شد مسیر نهبندان به شهداد
حداکثر تا تابستان سال آینده بازگشایی و عملیات اجرایی روکش بخشی از
مسیر نهبندان به سربیشه ،نهبندان به زابل و سربیشه به ماهیرود تا قبل از پایان
سال آغاز شود.
وی از تامین قیر رایگان برای شهرداری های حوزه انتخابیه خود خبر داد و
افزود :یک میلیارد و  888میلیون تومان برای قیر مورد نیاز شهرداری های
سربیشه ،مود و درح از سوی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص یافته است.

پیگیری های نماینده و مدیران
 12هزار بیمه شده محروم از خدمات درمانی رایگان

چترشکستهبیمهتامیناجتماعی
برسر مردم بشرویه
پورغزنین
نماینده مردم
فردوس ،طبس،
سرایان و بشرویه:
گالیه مندی بیمه
شدگان تامین
اجتماعی بشرویه به
دلیل محروم بودن
از خدمات درمانی
رایگان بیمه به حق
است

نبـود بیمارسـتان یـا درمانـگاه تامیـن اجتماعـی در
بشـرویه سبب شـده اسـت تا  12هزار بیمه شـده تامین
اجتماعی شهرسـتان ( 46درصد جمعیت بشـرویه) نه
تنها از دریافـت خدمات درمانی رایـگان محروم بمانند
بلکه همین چتـر نیمه بـاز تامین اجتماعـی اغلب آن ها
را از ایـن اوضـاع گالیه منـد کند.
آن طـور کـه یکـی از بیمـه شـدگان تامیـن اجتماعـی به
«خراسـان جنوبی» گفت :نبود درمانگاه یا بیمارستان
تامیـن اجتماعـی در این شهرسـتان سـبب شـده اسـت
،اغلـب بیمـه شـدگان از خدمـات درمانـی رایـگان
محـروم بماننـد.

بـه گفتـه «حسـینی» سـازمان تامیـن اجتماعـی مـی
تواند بـا انعقـاد قـرارداد با دیگـر مراکـز درمانـی ،زمینه
اسـتفاده بیمـه شـدگان را از خدمـات رایـگان فراهـم
کنـد.
او ادامـه داد :اغلـب بیمـه شـدگان تامیـن اجتماعـی
مجبور هسـتند برای دریافـت خدمات رایـگان به مرکز
اسـتان یا شـهرهای مجاور سـفر کننـد که نزدیـک ترین
مسـیر  100و  120کیلومتـر تـا بشـرویه فاصلـه دارد
و آن هـم شهرسـتان هـای فـردوس و طبـس اسـت در
حالـی کـه ایـن سـفرها نیـز در کنـار هزینـه رفـت و آمـد،
مخاطـرات سـفر را هـم بـرای آن هـا درپـی دارد.

سال ها پیگیری بی نتیجه

سرایان؛ قطب گردشگری بیابان
موسوی  -سرایان یکی از قطب های فعال در
گردشگری بیابان استان است و اولین کمپ نجوم
خراسان جنوبی در آن ایجاد می شود .فرماندار
سرایان در گفت و گو با «خراسان جنوبی» گسترش
واحدهای اقامتی بوم گردی در کویر سه قلعه را
یادآور شد و افزود :در سال های اخیر  14واحد فعال
گردشگری در کویر سه قلعه ایجاد شده و تا پایان
سال نیز هفت واحد دیگر که به طور عمده در حوزه
بیابان است در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
مهندس «ابراهیم رسولی مقدم» از احداث اولین
کمپ رصد ستارگان استان در کویر سه قلعه که
به عنوان بهشت منجمان ایران یاد می شود ،خبر
داد و گفت :این پروژه از پیشرفت فیزیکی مطلوبی
برخوردار است و مراحل پایانی را میگذراند.

حجـت االسلام «نصیرایـی» نماینـده مـردم فـردوس،
طبس ،سـرایان و بشـرویه در مجلس شـورای اسلامی
هم گالیـه منـدی بیمـه شـدگان تامیـن اجتماعـی را به
دلیـل محـروم بـودن از خدمـات درمانـی رایـگان ایـن
بیمه بـه حق دانسـت و اعلام کـرد :در همیـن خصوص
بـا وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی صحبـت کـردم
دسـتوری بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی داد کـه بـه
سـرعت مـی توانـد بـا وزارت بهداشـت و درمـان بـرای
رفع ایـن مشـکل ارتبـاط بگیـرد و پیگیـر موضوع شـود.

پیش بینی یک طرح
مدیـر درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان هـم گفـت:
اگـر قـرار باشـد در شهرسـتانی مرکـز درمانـی تامیـن
اجتماعی احداث شود مسـتلزم دریافت مصوبه هیئت
مدیـره سـازمان تامیـن اجتماعـی کشـور اسـت.
دکتر« فیـروزی» ادامـه داد :مطالبه مردم بشـرویه طی
ده هـا نامه به سـتاد سـازمان تامین اجتماعـی منعکس
شـده اسـت و همچنـان پیگیـر تحقـق درخواسـت بیمـه
شـدگان هستیم.
وی گفـت :بـه تازگـی مدیر عامـل سـازمان اعلام کرده
اسـت که در شهرسـتانی کوچک که این سـازمان مرکز
درمانـی درآن جا ندارد و دارای تراکم جمعیتی اسـت،
تسـهیالتی برای خرید خدمـت با حذف فرانشـیز پیش
بینـی شـود.بنا بـه گفتـه وی ،البتـه ایـن موضـوع در
مرحلـه طـرح اسـت و هنـوز بـه تصویـب نرسـیده و ابالغ
نشـده اسـت کـه امیدواریم ایـن مراحـل هم طی شـود.

شرط بهره برداری از استخر خوسف
وی فعالیت  800نفر را در حوزه صنایع دستی
سرایان را متذکر شد و ادامه داد :عمده این افراد در
رشته تراش سنگ های نیمه قیمتی فعال هستند
و  285نفر از این افراد سال قبل از بیمه برخوردار
شده اند.به گفته او به منظور حمایت و تقویت صنعت
گردشگری شهرستان ،پنج میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان تسهیالت اشتغال روستایی به واحدهای
گردشگری در سال گذشته پرداخت شده که 600
میلیون تومان از این تسهیالت در بخش صنایع
دستی بوده است.وی با اشاره به جاذبه های کویری
موجود در شهرستان ،کویر سه قلعه را یکی از
منحصر به فردترین کویرهای شرق کشور دانست
که در فاصله  30کیلومتری از مرکز بخش سه قلعه و
 ۵۵کیلومتری از مرکز سرایان قرار دارد.

تجهیز  402هکتار به
سامانه های نوین آبیاری
 402هکتار از اراضی کشاورزی درمیان با اعتبار
 34میلیارد تومان از ابتدای امسال به سامانه
های نوین آبیاری مجهز شد.
مدیر جهاد کشاورزی درمیان اعالم کرد 2 :هزار و
 225هکتار معادل  30درصد اراضی شهرستان
به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده است.
«نصیرایی» ادامه داد :امسال  36رشته قنات نیز
به طول  7.5کیلومتر با اعتبار یک میلیارد و ۵۵۰
میلیون تومان در شهرستان درمیان احیا و مرمت
شد.همچنین با مشارکت بنیاد علوی امسال سه
میلیارد تومان اعتبار برای مرمت قنوات هزینه
میشود.

شهرستان ها
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بهره برداری از پروژه ساخت استخر سرپوشیده خوسف مشروط به تخصیص و
تامین اعتبار است.
رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف با اشاره به شروع این پروژه از سال  90اعالم
کرد :تکمیل استخر سرپوشیده شهر خوسف نیازمند  2.5میلیارد تومان اعتبار
است«.چهکندی نژاد» با اشاره به این که ساخت استخر سرپوشيده شهر خوسف
با هزار و  450متر مربع زيربنا از سال  90شروع شد ،گفت :زمان بهره برداری از
این پروژه بستگی به تخصیص و تأمین اعتبار دارد.
وی هزینه کرد سه میلیارد و  900میلیون تومان اعتبار برای ساخت استخر
سرپوشیده خوسف را یادآور شد و گفت :از این مبلغ دو میلیارد تومان از حوزه
ورزش و جوانان و یک میلیارد و  900هم از محل بنیاد مستضعفان تامین شده
است.او اعتبار امسال پروژه استخر سرپوشیده خوسف را  855میلیون تومان
اعالم و اظهارکرد که این اعتبار تخصیص یافته است.
به گفته او استخر خوسف  75درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در نیمه نخست
سال  1400به بهره برداری می رسد.
او ادامه داد :زیرسازی پروژه چمن مصنوعی شهر ماژان هم تا هفته آینده انجام
می شود و دهه فجر به بهره برداری می رسد.

چند خط خبر
*«عباس زاده» رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی قاینات،
گفت :خانه حقیقت چی یکی از آثار تاریخی فاخر و قدیمی و زیبای شهر قاین
است که سبک سازی ،اندودگاه گل پشت بام ها و خاکبرداری و هدایت آب های
سطحی آن انجام شده است.
* محفل انس با قرآن در مسجد غدیر قاین برگزار شد ،در این محفل قرآنی پنج
نفر از قاریان برجسته شهرستان ،آیاتی از کالم وحی را تالوت کردند .همچنین
محفل انس با قرآن کریم با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه بزرگمهر
قاین بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی در مسجد این دانشگاه برگزار شد.

 100روستا و واحد
تولیدی سبز
 77روستا و  22واحد صنعتی نهبندان از نعمت
گاز بهره مند شدند و به روستاها و واحدهای
تولیدی سبز پیوستند.
فرماندار نهبندان اعالم کرد :عملیات گازرسانی
به  77روستای شهرستان با اعتبار  131میلیارد
و  500میلیون تومان انجام شد و در دهه فجر
آماده بهره برداری است.
«بیکی» ادامه داد :همچنین گازرسانی به
 22واحد صنعتی در نهبندان با اعتبار 24
میلیارد تومان تکمیل شده و آماده افتتاح است.
گازرسانی به مسکن محرومان شهرستان نیز با
اعتبار  530میلیون تومان انجام شده است و در
دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
او از آغاز عملیات گازرسانی به  96روستای این
شهرستان با اعتبار  162میلیارد تومان همزمان
با دهه فجر امسال خبر داد و گفت :عملیات
اجرایی گازرسانی به واحدهای مسکونی طرح
اقدام ملی مسکن نیز با اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰
میلیون تومان آغاز می شود.

محور پر ترافیک طبس در اولویت
محور دیهوک  -طبس از مسیرهای پرتردد و پرترافیک است که دوبانده سازی
آن اولویت دارد.فرمانده پلیس راه دیهوک در نشست بررسی وضعیت پروژههای
راه سازی بخش دیهوک طبس که با حضور کارشناس سازمان برنامه و بودجه
س راه دیهوک برگزار شد ،افزود :محور ارتباطی مرکز استان به مرکز
کشور در پلی 
کشور در قطعه  85کیلومتری دیهوک به طبس که عبور و مرور در آن همچنان
دوطرفه است ،ترافیک سنگینی دارد.سرگرد« حمید میرخالقی» اعالم کرد:
در هر شبانهروز فقط حدود  300دستگاه اتوبوس از این محور عبور که ضرورت
احداث باند دوم محور طبس  -دیهوک را دوچندان میکند.کارشناس سازمان
برنامه و بودجه کشور هم در این نشست با بیان این که احداث باند دوم محور
طبس  -دیهوک مورد تایید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته است ،افزود :پیگیری
میشود تا برای این پروژه ردیف اعتباری در بودجه اصالحی سال 1400
اختصاص یابد«.محمد ذبیحی» که به منظور بررسی وضعیت پروژ ههای راه
سازی بخش دیهوک طبس به این بخش سفر کرد،گفت :محور طبس  -دیهوک
بسیار پرترافیک و با توجه به دوطرفه ،تکبانده و باریک بودن ،حادثهساز است.
وی افزود :احداث باند دوم محور طبس  -دیهوک مورد تأیید وزیر راه و
شهرسازی قرار گرفته است و پیگیری میشود تا برای این پروژه ردیف اعتباری
در بودجه اصالحی سال 1400اختصاص یابد.
امام جمعه و بخشدار دیهوک نیز در این نشست با اشاره به پرتردد و حادثه خیز
بودن محور طبس  -دیهوک که بخشی از مسیر مرکز استان به پایتخت است ،بر
دوبانده کردن این مسیر تاکید کردند.

خبر

 500کتاب برای
روستاهای دوستدار کتاب
با هدف ترویج کتاب و کتاب خوانی  500نسخه
کتاب از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
قاینات به روستاهای شرکت کننده در جشنواره
عشایری روستاهای دوستدار کتاب شهرستان
توزیع شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاینات
گفت :این کتاب های نفیس بین دوستداران
کتاب در روستاهای اکبریه و پهنایی که در
جشنواره عشایری شرکت کردند و روستاهای
دوستدار کتاب توزیع شد.
«میرزنگویی» افزود :در جشنواره عشایر و
روستاهای دوستدار کتاب  19روستا از قاینات
شرکت داشتند که طی مراسمی از همه دست
اندرکاران تجلیل به عمل آمد.

اقامه نماز جمعه در همه نقاط استان
نماز عبادی سیاسی جمعه روز گذشته در همه نقاط استان با رعایت دستور
العمل های بهداشتی برگزار شد.
حجت االسالم «رحیم آبادی» مسئول نمایندگی شورای سیاست گذاری امامان
جمعه استان اعالم کرد :نماز جمعه در مرکز استان برای دومین هفته متوالی در
مصالی المهدی (عج) شهر بیرجند اقامه شد.

 67واحد فناور ،بهره مند از خدمات
مراکز رشد
 67واحد فناور از خدمات مرکز رشد واحدهای فناور طبس بهره مند شدند.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور طبس گفت 15 :واحد فعال در حوزههای
فناوری اطالعات ( ،)ITمعدن ،برق ،کشاورزی و مکانیک مشغول به فعالیت در
مرکز رشد واحدهای فناور طبس هستند.
«سجادی» با اشاره به این که برای پذیرش ایده در زمینههای جدید هیچ
محدودیتی وجود ندارد ،افزود :ایدههای ارائه شده پس از بررسی ابتدایی ،در
نهایت در شورای پذیرش نیز بررسی و از نظر علمی ،داوری میشود.

نهضت سبز
طرح نهال کاری در  90هکتار از عرصه های طبیعی سربیشه در حال اجراست.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه اعالم کرد :این طرح با اعتبار
 385میلیون تومان آغاز شد و پیشرفت  75درصدی دارد.
«فتحی» ادامه داد :این طرح جنگلکاری به مدت سه تا پنج سال قرق خواهد
بود و با اجرای آن وسعت جنگل های در دست کاشت شهرستان به بیش از ۵۰۰
هکتار می رسد.

شارژ حساب مقابله با گرد و غبار
امسال برای اجرای پروژه های بیابان زدایی (مقابله با گرد و غبار) در قاینات دو
میلیارد و  632میلیون تومان اعتبار تخصیص یافت.رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری قاینات اعالم کرد :این اعتبار برای عملیاتی شدن  6پروژه در مناطق
آفریز ،دشت قیصار ،کمیران ،کمیران پسکوه ،و دشت اسفدن هزینه شده است و
 90درصد پیشرفت دارد.به گفته «گلی» برای دهه فجر سد خاکی روستای آویژ
با اعتبار مصوب سه میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی افتتاح می شود
که در پایین دست این سازه سه رشته قنات تحت تاثیر قرار می گیرد.

دفاع مقدس جدید
همکاری مردم در زمینه های اقتصادی و توسعه باید مشابه حضور و همراهی آنان
در دوران هشت سال دفاع مقدس باشد.استاندار در دیدار با امام جمعه ،شهردار
و اعضای شورای اسالمی شهر سه قلعه خاطرنشان کرد :باید از ظرفیت های بی
بدیل استان ،برای رفع محرومیت ها و توسعه همه جانبه آن بهره برد«.مالنوری»
به قابلیت منحصر به فرد ذخایر معدنی بخش سه قلعه اشاره و اظهار کرد که سه
قلعه با داشتن  ۶۰معدن بنتونیت باید به عنوان بزرگ ترین قطب بنتونیتی
کشور مطرح و خود نیز از این موهبت بهره مند شود.او با اشاره به ظرفیت قابل
توجه گردشگری بخش سه قلعه تصریح کرد :فعال کردن بخش گردشگری به
تنهایی ،می تواند مشکالت اشتغال منطقه را رفع کند و رفاه و آبادانی را به ارمغان
آورد و اگر چه فعالیت هایی در این زمینه شروع شده است اما کافی نیست.وی به
سفر خود و برخی از مدیران استان به شهرستان سرایان اشاره کرد و ادامه داد:
بسیاری از مطالبات منطقه در قالب مصوبات سفر دیده شد و چنان چه بخشی
از این موارد در آن قالب نباشد ،پیگیری می شود تا در مسیر اجرایی قرار گیرد.

