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از گوشه و کنار استان

 51واحد مسکونی در حال ساخت در
سربیشه
 51واحد مسکونی در قالب طرح های مختلف روستایی و شهری در شهرستان
سربیشه برای مددجویان بهزیستی در حال ساخت است.
مدیرکل بهزیستی استان در بازدید معاون مشارکت های مردمی و موسسات
غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور از واحد های مسکونی در حال احداث برای
مددجویان بهزیستی شهرستان سربیشه با بیان این مطلب ،افزود :از این تعداد
 23واحد برای خانوارهای دو معلولی احداث می شود.
«عرب نژاد» گفت :احداث دو طرح محرومیت زدایی برای خانوارهای دارای
سرپرست با معلولیت شدید آغاز شده و در مرحله پی کنی و اجرای فنداسیون
است که این واحدها به طور رایگان با مشارکت قرارگاه خاتم االنبیاء (ص)
بهزیستی و بنیاد مسکن با هزینه  90میلیون تومان برای هر واحد ،ساخته
می شود.
به گفته وی احداث دو واحد محرومیت زدایی هم با همکاری بسیج در حال انجام
که یکی تحویل شده ودیگری در مرحله نازک کاری است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

بهداشت و درمان در کما

رنج نامه نهبندان
ازکمبودهای درمانی

با خبرنگاران

کوهپیمایی بانوان
همایش کوهپیمایی بانوان شاغل برگزار شد.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی
استان به خبرنگار ما گفت :همایش کوهپیمایی
بانوان با حضور بیش از  ۱۰۰نفر از بانوان شاغل
در دانشگاه علوم پزشکی ،ادارات آموزش
وپرورش ،بهزیستی ،هالل احمر ،آب منطقه ای
و ورزش و جوانان برگزار شد.
به گفته «خسروی» توانمندسازی بانوان
دستگاههای اجرایی ،آشنایی با مناطق تفریحی
شهرستان ،توسعه ورزش کوهنوردی و آموزش
حفظ محیط کوهستان از اهداف برگزاری این
همایش بود .وی افزود :شرکت کنندگان مسیر
 4کیلومتری از چشمه بنددره تا دره زیبای دزگ
را پیمودند.

کمیته پایش در نهبندان

فرصت مرز
با توجه به این که بیش از  50درصد مراودات با افغانستان از طریق بازارچه
ماهیرود سربیشه انجام می شود باید از فرصت مرز نهایت استفاده را ببریم.
«نخعی» نماینده شهرستان های سربیشه و نهبندان در شورای اداری سربیشه
گفت :ارتقای شعبه تامین اجتماعی و نمایندگی اداره تعاون و دیگر ادارات این
شهرستان برای ارائه خدمات به مردم ضرورت دارد .به گفته وی مشکل آب
رسانی سیار  70روستای سربیشه و نهبندان با رفع بوروکراسی اداری توسط
کنسرسیوم مد نظر با تخصیص  500میلیارد تومان رفع می شود.
معاون مشارکت های مردمی بهزیستی کشور هم در این جلسه با اعالم این که
هزار و  400واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی استان احداث شده یا در
حال ساخت است ،گفت :از این تعداد  72واحد ساخته شده است و  34واحد هم
برای معلوالن دارای دو معلول به باال تا پایان سال احداث می شود.
به گفته «یزدان مهر» کمک بالعوض بهزیستی برای ساخت واحد های مسکونی
شهری از  30به  140میلیون تومان و کمک بالعوض بنیاد مسکن هم به 85
میلیون تومان افزایش یافته است.

«اسفندیار» مجری طرح های فرهنگی
اسفندیار طبس روستای مجری طرحهای فرهنگی شد.
بخشدار دیهوک گفت :روستای اسفندیار این بخش بهعنوان تنها روستای
خراسان جنوبی در جمع  ۵۴روستای آزمایشی کشور برای اجرای طرح توسعه
کسب و کارهای فرهنگی تعیین شده است.
مهدی شجاع افزود :این طرح با هدف توسعه فعالیتهای فرهنگی و تأسیس
خانه فرهنگ در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته است
که در قالب آن ،در روستاهای مستعد که قبل از این برنامههای مؤثر در زمینه
ترویج کتاب خوانی درآن ها اجرا شده است و ب ه عنوان روستای دوستدار کتاب
معرفی شدهاند ،با تشکیل کارگروهی باهدف کارآفرینی ،تسهیالت کمبهره به
متقاضیان کسب و کارهای فرهنگی ،اعطا میشود.

توسعه روستاها در برنامه
یکی از مهم ترین برنامه های در دست اقدام در شهرستان درمیان توسعه
روستاهاست .معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری درمیان در کمیته
برنامه ریزی شهرستان گفت :در مصوبات کمیته برنامه ریزی تالش بر این بوده
است که با مطالعه و شناسایی درست هر شهرستان ،اولویت بندی ها مشخص
شود تا بتوانیم خدمات شایسته ای را به مناطق مختلف بدهیم .وی افزود :نتیجه
جلسات کمیته برنامه ریزی و جمع بندی ها مشخص خواهد کرد که روند توسعه
شهرستان به چه شکل انجام خواهد شد و نوع هدف گیری در زمینه تحقق برنامه
ها به چه سمت خواهد رفت.

اکبری
انگار دردهای نهبندانی ها درمانگری ندارد .برای
یافتن آن چه پزشک نسخه کرده است ،برای درمان
درد و امراضی که پزشک مستقر در بیمارستان و
شهرستان راهکاری ندارد و  ...از گوشه و کنار نهبندان
عازم دیگر نقاط استان می شوند .ضعف زیرساخت ها
و کمبودهای بهداشتی و درمانی اهالی این منطقه
را به ستوه آورده است .وعده بر زمین مانده ارتقای
بیمارستان  32تختخوابی و احداث اورژانس این
بیمارستان که سال  96مطرح شد و این روزها به سبب
نبود اعتبار این وعده به کما رفته است ،کمبود فضا،
کمبود و نبود برخی پزشکان متخصص ،فراهم نبودن
زمینه ها برای ماندگاری پزشکان ،حضور کوتاه مدت
پزشک در منطقه آن هم برای کسب تجربه و گذراندن
طرح ،وضعیت نامناسب نوبت دهی و  ...از جمله
مسائلی است که حوزه بهداشت و درمان نهبندان و
مردم از آن رنج می برند.

یک نام از بیمارستان
یکی از اهالی نهبندان که برای درمان بیماری به
بیمارستان شهید آتش دست مراجعه کرده است ،در
تماس با تحریریه خراسان جنوبی از برخی کمبودها
گالیه می کند و می گوید :این جا فقط نام بیمارستان را
یدک می کشد .کمبودهای متعددی دارد و در بسیاری
از حوزه ها پزشک متخصص وجود ندارد .او ادامه می
دهد :حدود چهار ساعت منتظر نوبت پزشک متخصص
زنان بودیم اما بعد از این زمان اعالم شد ،پزشک در اتاق
عمل است و روز دیگر مراجعه کنید .وی می افزاید90 :
کیلومتر مسیر را از روستا طی کردیم تا خدمات بگیریم
اما پزشک مد نظر در دسترس نبود .دیگر شهروند
نهبندان در کنار گالیه از نبود پزشک متخصص ،کمبود
برخی تجهیزات را یادآور می شود و می گوید :بسیاری
از بیماران به دلیل این کمبودها به مرکز استان مراجعه
می کنند .به گفته وی برای انجام برخی سونوگرافی ها

و آزمایش ها و انجام سی .تی .اسکن و ام .آر .آی بیشتر
به مرکز استان مراجعه می کنیم و در برخی موارد یا
پزشک متخصص وجود ندارد یا اگر باشد ،کم است و
جوابگوی نیاز شهرستان نیست .او می گوید :پزشکان
حاضر در منطقه برای کسب تجربه و گذراندن دوره
خود می آیند و این جا به نوعی به آزمایشگاه تبدیل
شده است و باید در حوزه بهداشت و درمان شهرستان
برای ماندگاری پزشکان اقدام اساسی انجام شود .او
می افزاید :مردم شهرستان از راه دور و نزدیک برای
مراجعه به پزشک ،خود را به بیمارستان می رسانند ولی
در هنگام نوبت دهی اعالم می شود پزشک مد نظر یا در
مرخصی است یا حضور ندارد و باید روز دیگر مراجعه
کنند .همچنین گاهی دستگاه ها خراب و رسیدگی
به بیماران به روزهای دیگر موکول می شود .او نیز از
نبود و کمبود برخی داروها می گوید که پزشک آن را
نسخه کرده است و در هیچ داروخانه ای وجود ندارد
بنابراین باید برای تامین آن به مرکز استان مراجعه
کنند .او از نبود پزشک متخصص مغز و اعصاب و ارتوپد
و متخصص چشم نیز گالیه می کند و می افزاید:
بخش های مختلف بیمارستان مانند آی سی یو و ...
نابسامان است.

گالیه های به حق مردم
نماینده نهبندان و سربیشه هم به نیازهای حوزه
بهداشت و درمان و وضعیت نامطلوب بیمارستان و
اورژانس این منطقه اشاره و اظهار می کند که بهداشت
و درمان شهرستان بیمار است و از یک بیمار نمی توان
انتظار داشت ،مشکلی از مردم رفع کند بلکه فقط باید
وزارت بهداشت و درمان به این وضع رسیدگی کند چرا
که گالیه های مردم از وضعیت ،جدی و به حق است.
دکتر «نخعی» با بیان این که روز به روز مراجعه مردم
نهبندان به مراکز بهداشتی و درمانی این شهرستان
کمتر می شود ،می افزاید :آن ها در این شرایط سعی
می کنند برای درمان به نقاط دیگری بروند و افرادی
هم که مراجعه می کنند از سراجبار و به دلیل نداشتن

فقط  13کیلومتر راه اصلی در بشرویه
زهرا قربانی -فقط  13کیلومتر از راه های بشرویه اصلی و با عرض  11متر
است که حدود  2درصد مجموع راه های استان را شامل می شود.
رئیس اداره راه و شهرسازی بشرویه به خبرنگار ما گفت :بیش از  600کیلومتر
راه در این منطقه وجود دارد ولی از این میزان بر اساس تعریف اداره راه و
شهرسازی فقط  13کیلومتر راه اصلی با  11متر عرض داریم.
«زیباییان» با اشاره به این که راه های فرعی  76کیلومتر و راه های روستایی
شهرستان  364کیلومتر است ،افزود 180 :کیلومتر راه روستایی آسفالت
ندارد و روستاهای زیر  20خانوار را در بر می گیرد و از نظر برخورداری راه های
روستایی  100درصد روستاهای باالی  20خانوار راه آسفالته دارند و حتی در
برخی روستاها راه دوم نیز در برنامه است.
وی با بیان این که عرض محور بشرویه به طبس  8/5متر است و به عنوان راه
اصلی درجه  2شناخته می شود و باید تعریض و به راه اصلی ارتقا یابد ،افزود :با
توجه به این که همه جاده ها دو طرفه است و باند دوم نداریم بنابراین عرض جاده
ها عرض استاندارد راه اصلی نیست و باید ارتقا یابد.
به گفته وی از نظر افزایش ضریب ایمنی ،روشنایی نقاط حادثه خیز تا حدودی
تامین شده است و چنان چه اعتبار الزم تامین شود ،مشکالت آن نقاط کور و
حادثه خیز حل می شود.
او همچنین به اقداماتی که در مسیر ارسک به دیهوک برای رفع نقاط حادثه
خیز و افزایش ایمنی انجام شده است ،اشاره و اظهار کرد :این پروژه  95درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و دو پل بزرگ احداث و  12کیلومتر تعریض به منظور رفع
نقاط حادثه خیز انجام شده است اما پیمانکار سه میلیارد تومان مطالبه دارد و
امیدواریم با تخصیص اعتبار ،این پروژه هم به بهره برداری برسد.

محرومیت سرایانی ها از صندوق قرض الحسنه
موسـوی  -مـردم شهرسـتان سـرایان از وجـود
صنـدوق یـا بانـک قـرض الحسـنه محـروم هسـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا ،مدیرعامـل صنـدوق قرض
الحسـنه رسـالت اول تیـر امسـال در جمـع مـردم و
اعضـای شـورای اسلامی سـرایان قـول داد کـه طی
سـه مـاه مرکـز راهبـردی ایـن بانـک در سـرایان راه
انـدازی شـود ولـی بـا گذشـت چهـار مـاه هنـوز ایـن
وعـده رنـگ تحقـق بـه خـود نگرفتـه اسـت.
یکی از شـهروندان سـرایان با گالیـه از نبـود هر گونه
صندوق یـا بانـک قـرض الحسـنه در این شـهر گفت:
ایـن شهرسـتان ،از نعمـت فعالیـت صنـدوق هـای
قـرض الحسـنه اکنـون محـروم و پیگیـری اعضـای
شـورای اسلامی شـهر ،در راه انـدازی ایـن صندوق
بـی نتیجـه مانـده است«.حسـین دهقـان» غفلـت
مسـئوالن از ایـن موضـوع مهـم را بـه عنـوان نیـاز روز
جامعـه  ،در شـرایط سـخت اقتصـادی متذکـر شـد و
اظهـار کـرد کـه فعالیـت حتـی یـک صنـدوق قـرض
الحسـنه فعـال در شهرسـتان سـرایان ،کار سـامان
دهـی و جذب منابـع قرض الحسـنه را برای اشـتغال
زایی و فراهم کردن شـرایط کسـب و کار قشـر جوان
آسـان مـی کنـد.وی بـا انتقـاد از تعلـل مسـئوالن در
ایـن خصـوص گفـت :بـا گذشـت سـالها از ارتقـای
شهرسـتان ،حتـی یـک صنـدوق قـرض الحسـنه در
منطقـه دایـر نشـده اسـت درحالـی کـه وجـود منابـع
قرض الحسـنه و مردم خیر و نوعدوسـت در این شهر
می توانـد زمینه سـاز ایجـاد صنـدوق قرص الحسـنه
فعـال را فراهـم کند.بـه گفتـه وی ،وجـود صنـدوق

قـرض الحسـنه در سـرایان مـی توانـد مشـکالت
کسـبه آسـیب دیده و مردم مسـتمند و جوانـان بیکار
را تـا حـدود زیـادی مرتفع سـازد و نیـاز آنان به شـبکه
بانکـی را کاهش دهـد .یکـی از فرهنگیان سـرایانی
هم بـا گالیـه از متولیـان فرهنگـی شهرسـتان گفت:
یکی از ضرورتهای فرهنگـی و اجتماعی مورد نیاز
شهرسـتان تاسـیس صنـدوق قرض الحسـنه اسـت.
وی وجـود ایـن صنـدوق هـا را باعـث رونـق بسـیاری
از آمـوزه هـای دینـی بـه ویـژه ترویـج فرهنـگ قـرص
الحسـنه در جامعـه برشـمرد.
«آسـال» محرومیـت از خدمـات قـرض الحسـنه را
باعـث رواج بیشـتر ربـا و  ...دانسـت و از مسـئوالن
خواسـت تـا در راه انـدازی صنـدوق قـرض الحسـنه
فعال و مسـتقل به منظور جذب منابع قرض الحسنه
و پاسـخ به مشـکالت مالـی آحاد مـردم تلاش کنند.
مسئول شـورای اسالمی شـهر سـرایان نیز با اشاره
بـه اهمیـت وجـود صنـدوق یـا بانـک قـرض الحسـنه
در شهرسـتان اظهارکـرد :رایزنـی هـای فراوانـی
بـا مدیـران اسـتانی در ایـن خصـوص انجـام شـد که
بانـک قـرض الحسـنه رسـالت اسـتان قـول مسـاعد
داد تـا در سـال ۹۹شـعبه ایدر شهرسـتان راه
انـدازی کند«.عظیمـی» مسـئول شـورای اسلامی
شـهر سـرایان نیـز از پیگیـری هـای انجـام شـده و
مراحـل پایانـی دریافـت مجوزهـا توسـط متولیـان
اسـتانی ایـن صنـدوق خبـر داد و اظهـار امیـدواری
کـرد ایـن مهـم باهمـت متولیـان بانـک رسـالت بـه
زودی تحقـق یابـد .

بندخاکی در روستای گل گنج
با هدف مهار آب های سطحی و تغذیه سفره های
زیرزمینی و توسعه مزارع زعفران و باغ های زرشک،
کار احداث بند خاکی روستای گل گنج به اتمام
رسید.
مدیر جهاد کشاورزی قاینات با اعالم این مطلب
گفت :این طرح با مشارکت بخش خصوصی و نظارت
مستقیم کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی به
اتمام رسیده است.

تمکن مالی است.او از وضعیت نابسامان استقرار
پزشکان متخصص نهبندان نیز گالیه می کند و می
گوید :روزی نیست مردم از وضعیت پزشکان گالیه
نداشته باشند زیرا پزشک جایگزین نداریم.
وی با بیان این که توسعه بیمارستان نهبندان سال
های سال در حد حرف باقی مانده است ،می افزاید:
در برنامه پنجم توسعه هم پیش بینی شده بود اورژانس
هوایی در نهبندان الزم ولی این موضوع هنوز محقق
نشده است و با وضعیت راه ها و تصادفات زیاد جاده
ای اورژانس هوایی ،آمبوالنس مناسب و اتوبوس
آمبوالنس نداریم.

حضور برخی متخصص ها نیازمند
ارتقای بیمارستان
معاون امور عمرانی فرماندار نهبندان هم از تزریق
هشت میلیارد تومان اعتبار برای ادامه روند احداث
اورژانس شهید آتش دست پس از توقف آن می گوید
و می افزاید :بیمارستان از تخصص های اصلی مانند
متخصص اطفال ،زنان ،بیهوشی ،جراحی ،قلب و ...
برخوردار است و حضور متخصصان دیگر مانند چشم،
مغز و اعصاب ،ارتوپد و  ...نیازمند ارتقای بیمارستان از
 32به  64تختخوابی است .به گفته مهندس «صادقی»
طی چند ماه گذشته ،بیمارستان به دستگاه سی.
تی .اسکن مجهز شد و تجهیز آن به دستگاه ام .آر .آی
نیازمند ارتقای بیمارستان و استقرار پزشک متخصص
مغز و اعصاب است.
وی اظهارکرد ؛ اگر چه در همان آغاز ساخت،
بیمارستان شهید آتش دست در ردیف کشوری و در
پیوست جدول  20قانون بودجه کشور قرار گرفت و
فنداسیون آن هم بر همین مبنا اجرا شد اما ارتقای آن
نیازمند مجوز کمیسیون ماده  23است و امیدواریم
با پیگیری نماینده مردم شهرستان عملی شود.
به گفته وی ،برای ماندگاری پزشکان هم ساخت
پانسیون هشت واحدی در حال انجام است و 40
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نماینده مردم
نهبندان و
سربیشه :شبکه
بهداشت و درمان
شهرستان بیمار
است و از یک بیمار
نمی توان انتظار
داشت مشکلی
از مردم رفع کند
بلکه فقط باید
وزارت بهداشت و
درمان به این وضع
رسیدگی کند

معاون امور
عمرانی فرماندار:
اگر چه در همان
آغاز ساخت،
بیمارستان شهید
آتش دست در
ردیف کشوری و
در پیوست جدول
 20قانون بودجه
کشور قرار گرفت
و فنداسیون آن
هم بر همین مبنا
اجرا شد اما ارتقای
آن نیازمند مجوز
کمیسیون ماده 23
است

کمیته پایش انرژی در نهبندان تشکیل می شود.
«صادقی» معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور
عمرانی فرماندار در کار گروه تخصصی مدیریت
سوخت و برق شهرستان گفت :کمیته پایش
انرژی در شهرستان تشکیل و درخصوص رصد
مصرف برق و گاز ادارات ،واحدهای صنعتی و
تجاری شهرستان اقدام و پیشنهادها و تذکرات
الزم نیز به مشترکان پرمصرف داده شود.

کاهش جمعیت یوزپلنگ
در نایبندان
متاسفانه به دلیل نبود جنس ماده یوزپلنگ ،با
کاهش زاد و ولد و جمعیت یوزپلنگ در منطقه
نایبندان طبس مواجه هستیم.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس با بیان
این مطلب گفت :پناهگاه حیات وحش نایبندان
با وسعت حدود  1.5میلیون هکتار ،وسیعترین
منطقه حفاظت شده ایران محسوب میشود
که ورود افراد ،فعالیتهای معدنی و چرای دام
بدون مجوز برای حفظ امنیت حیات وحش در
آن ممنوع است.
«حاتمی» افزود :با توجه به وسعت زیاد پناهگاه
حیات وحش نایبندان و تحرک زیاد یوزپلنگ
در این منطقه به طوری که طی مسافت ۲۱۵
کیلومتری نیز برای یوزپلنگ در نایبندان
ثبت شده است و به دلیل تردد یوزپلنگ بین
زیستگا ههای مختلف ،امکان به دست آوردن
آمار دقیقی از تعداد یوزپلنگ آسیایی در
نایبندان وجود ندارد اما امسال براساس آن چه
دوربینهای تلهای ثبت کردهاند ،زیست دست
کم سه یوزپلنگ نر در این منطقه محرز شده است.
وی وجود جاده و کمبود طعمه را از مهم ترین
مشکالت پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس
ذکر کرد و افزود :روند جمعیتی حیات وحش
در این منطقه با توجه به پوشش گیاهی و وجود
گربهسانان به صورت تعادلی و بیشترین جمعیت
این منطقه مربوط به قوچ و میش است.

نیمه دوم بهمن؛ بهره برداری از فوالد قاینات

گزارش خبری
از میان خبرها
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«سجادی» اعتبار هزینه شده برای احداث این طرح
آبی وخاکی را هشت میلیارد و  500میلیون ریال
اعالم کرد و افزود :این اعتبار توسط بخش خصوصی
تأمین شده و از سوی این مدیریت  34میلیون ریال
کمک بالعوض نیز اختصاص یافته است .وی میزان
گنجایش این بند خاکی را  140هزارمترمکعب آب
اعالم کرد و اظهار داشت :در اجرای این پروژه کشت
زعفران و زرشک انجام خواهد شد.

با پیگیری های به عمل آمده فاز اول طرح فوالد قاینات در نیمه دوم بهمن به بهره
برداری خواهد رسید .این خبر را معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در سفر به قاین و پس از بازدید از کارخانه های سیمان و مجتمع
فوالد قاینات و  ...اعالم کرد و گفت که در بازدیدی که از مجتمع فوالد داشتم
به طور مستقیم از همان جا با دفتر رئیس جمهوری تماس گرفتم و آماده بودن
این طرح عظیم را برای افتتاح در نیمه دوم بهمن به دست رئیس جمهوری اعالم
کردم« .میرزایی» افزود :افزون بر اشتغال دو هزار نفری ،تولید یک میلیون تن
فوالد به ظرفیت فوالد کشور افزوده خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به این که احداث کارخانه آهک هیدراته ،ساختمان دی
کلینیک تامین اجتماعی و مجتمع ورزشی کارگران قاینات از جمله طرح های
مورد تعهد دولت است که باید برای آن چاره اندیشی شود ،تحقق تعهدهای
سفر دکتر «نوربخش» رئیس فقید تامین اجتماعی به این شهرستان را مورد
تاکید قرار داد.
وی وجود معادن بسیار غنی مس در شهرستان را از استعدادهای بالقوه
شهرستان دانست و گفت :وجود این معادن زمینه خوبی برای سرمایه گذاری
است و تالش می کنیم شرکت شستا برای سرمایه گذاری در این زمینه اقدام
کند .وی از اختصاص هزار و  500میلیارد ریال اعتبار اشتغال زایی در این
سفر به خراسان جنوبی خبر داد و افزود :همه مسائل و مشکالت و طرح های
اقتصادی و اشتغال زایی جمع بندی خواهد شد و در حضور وزیر در تهران مورد
بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

چند خط خبر
*حجت االسالم «محسنی» امام جماعت و رئیس
کانون نیکوکاری مسجد غدیر قاین گفت :بیش
از هزار سبد کاال از سوی کانون نیکوکاری غدیر
شهرستان بین نیازمندان هفت روستای قاینات
توزیع می شود.
*«یوسفی» رئیس جمعیت هالل احمر قاینات
اعالم کرد 20 :نفر از امدادگران جمعیت هالل
احمر قاینات با شرکت در کارگاه آموزشی دو روزه
آموزش های الزم جی .پی .اس را فراگرفتند.
*مسئول موکب امام رضا(ع) قاینات گفت:
پنج هزار ماسک و به همین تعداد نان گرم بین
شهروندان قاین توزیع شد.
«حقانی» با اشاره به توزیع پنج هزار بسته نمک
متبرک اهدایی آستان قدس رضوی ،ارزش این
هدایا را  130میلیون ریال اعالم کرد.
*«خزاعـی» رئیـس اداره تعزیـرات حکومتـی
قاینات گفت :مأمـوران ایسـت بازرسـی گلوگاه
قاینات هنـگام کنتـرل خودر وهـای عبـوری از
یک دسـتگاه اتوبوس  10هـزار و  290عدد انواع
قرصهـای قاچـاق کشـف کردنـد کـه افـزون بـر
ضبـط کا الهـای مکشـوفه ،متهـم بـه پرداخـت
 380میلیـون ریـال جـزای نقـدی در حـق دولـت
محکـوم شـد.
* «صادقی» رئیـس نمایندگـی حفاظـت محیـط
زیسـت زیرکوه گفت :مامـوران اجرایی یـگان
حفاظـت محیـط زیست شهرسـتان هنـگام
عملیـات گشـت و کنتـرل اجـرای مقـررات شـکار
و صید در منطقـه حفاظت شـده شاسـکوه ،موفق
بـه شناسـایی و دسـتگیری دو نفر متخلف شـکار و
صید شـدند که از متخلفان دسـتگیر شـده ،الشـه
یـک راس کل وحشـی بـه همـراه دو قبضـه سلاح
شـکاری ،مقداری مهمات و یک دسـتگاه دوربین
چشـمی کشـف و ضبـط شـد.

