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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتامعی

شهرستان ها
گزارش خربی

مرکز ترک اعتیاد
متجاهران در خماری
وعده ها
حسـین قربانـی – حضـور گاه و بیـگاه معتـادان
متجاهـر در بعضـی از معابـر شـهر بیرجنـد بـا
وضعیـت بسـیار نامناسـب در ایـن روزهـا
بـه دلیـل آسـیب هایـی کـه بـه دنبـال دارد نگرانی
هایـی را بـرای شـهروندان بـه وجـود آورده اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه چنـدی پیـش در جلسـه
شـورای پیشـگیری از وقـوع جـرم اسـتان کـه بـه
ریاسـت رئیـس کل دادگسـتری برگـزار شـد،
ضـرورت راه انـدازی مرکـز مـاده  16بـرای جمـع
آوری  ،نگهـداری و درمان معتـادان متجاهر مورد
تاکید قـرار گرفـت و دسـتگاه های مربـوط موظف
شـدند تـا بـا مشـخص کـردن مکانـی بـرای ایـن
منظـور اقدامـات الزم را انجـام دهنـد.
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر
اسـتان در ایـن جلسـه گفـت کـه طـی سـال هـای
گذشـته مرکـز مـاده 16در اسـتان وجـود داشـت
امـا بـه دلیـل تعریـف معتـاد متجاهـر در قانـون و
اختلاف نظـر موجـود بعـد از دو سـال ایـن مرکـز
تعطیـل و اعتبـارات آن نیـز قطـع شـد.
سـال  98برای درمان بیماران متجاهـر یک ریال
اعتبـار نداشـتیم کـه با کمـک اسـتانداری و سـتاد
مبارزه با مـواد مخدر بخشـی از هزینههای درمان
معتـادان متجاهـر را پرداخـت کردیـم و بـا وجـود
پیگیریهای زیادی که انجام شـد مکان مناسبی
بـرای راه انـدازی مرکـز مـاده 16مشـخص نشـده
اسـت و براسـاس مصوبـات شـورای هماهنگـی
مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان سـازمان مدیریـت و
برنامهریـزی و معاونـت توسـعه منابـع اسـتانداری
بایـد در ارتبـاط بـا تامیـن مـکان همـکاری الزم را
انجـام دهنـد.
به گزارش«خراسـان جنوبی» با گذشـت چند ماه
از ایـن جلسـه و اهمیـت این موضـوع هنـوز مکانی
بـرای راه انـدازی مرکـز مـاده  16در بیرجنـد بـا
وجـود پیگیـری هـای انجام شـده مشـخص نشـده
اسـت.

مسکن ملی بیرجند
هنوز روی خاک ؛
 2سالگذشت

از گوشه و کنار استان

ظلم به خرمای نهبندان

اکبری
«طرح ملی مسکن» وعده دو ساله دولت قبل برای خانه
دار شدن و از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری همراه
بود .تسهیالت گران قیمت و کم ،شرایط سختگیرانه
و  ...مدت ها افراد را در صف ثبت نام نگه داشت .در
گزارش های مسلسل وار «خراسان جنوبی» طی
این مدت هر روز یک کمبود و مشکل از این طرح و
دردسرهای متقاضیان به رشته تحریر درآمد و این
روزها متقاضیان مسکن ملی در مرکز استان که پس از
کش و قوس فراوان و گذر از هفت خان به مرحله ساخت
و ساز رسیده اند در مسیر آماده سازی اراضی شاهد
فرصت سوزی ها هستند.
از همان ابتدای شروع طرح و در صف قرار گرفتن
متقاضیان خانه ،متولیان راه و شهرسازی دراخبار
بارها از تامین شدن زمین برای متقاضیان طرح ملی
مسکن گفتند ،انتظار می رفت طی این دو سال در
مرکز استان که بخش مسکن معضالت بیشتری دارد،
تسطیح و آماده سازی اراضی در محل در نظرگرفته
شده انجام شود و پس از مشخص شدن فهرست نهایی
متقاضیان و انجام مراحل اداری ،تحویل اراضی برای
ساخت و ساز انجام شود اما تعلل ها سبب شد تا بسیاری
از متقاضیان مرکز استان در صف هموارسازی اراضی
باقی بمانند و با مشاهده فرصت سوزی و گرانی روز
افزون مصالح ساختمانی مسیر ساخت مسکن را
همچنان ناهموار ببینند.
یک متقاضی مسکن ملی که در گروه بندی پنج نفره
اش موقعیت زمین مد نظر برای ساخت و ساز در حاشیه
بولوار اعالم شده است به خبرنگار ما می گوید :سال
گذشته دو ماه در صف ثبت نام باال و پایین شدیم .با آن

که هیچ تسهیالت دولتی مسکن دریافت نکرده بودیم
اما به دلیل ثبت نام در طرح های قبلی فرم جیم قرمز
اعالم شد و پس از طی کردن مراحل اداری فرم جیم
سبز و ثبت نام انجام شد.
در آن زمان وعده بر این بود که طرح ساخت مسکن
ملی دو ساله به سرانجام برسد و همین سبب شد تا به
شدت پیگیر خانه دار شدن در این طرح باشیم .پس از
دردسرهای ثبت نام در صف نامه نگاری های اداری
اداره راه و شهرسازی و شهرداری بودیم و اکنون با
انجام گروه بندی پس از دو سال با موافقت همگی با
هزینه های نجومی اعالم شده توسط پیمانکار برای
ساخت و ساز و عقد قرارداد ،این روزها به دنبال زمین
هستیم تا ساخت و ساز را شروع کنیم اما پس از دوسال،
حاال اراضی در حال هموارسازی است و مشکل تحویل
زمین وجود دارد .او می افزاید :متولیان مسکن در
مرکز استان مگر از دو سال پیش این اراضی را برای
طرح ملی پیش بینی نکرده بودند و چرا در دقیقه 90
می خواهند همه کارها را انجام دهند؟!
دیگر متقاضی هم با اشاره به هزینه های سرسام آور
مصالح و افزایش روز افزون نرخ آن می گوید :سال
گذشته اگر این همه مراحل اداری نبود با  300میلیون

3

تومان می توانستیم حداقل بخشی از کار را انجام
دهیم اما اکنون با این وضعیت و هزینه های اعالم شده
توسط پیمانکار با دو برابر این مقدار هم کار به اتمام
نمی رسد .به گفته وی ،جدا از تسهیالت  18درصدی
و  ...متقاضیان باید به دلیل تعلل مسئوالن ضرر و زیان
زیادی را متحمل شوند .وی می افزاید :در تمام مراحل
ساخت مسکن در این طرح با مشکل مواجه شدیم و
جدا از  40میلیون آورده که در همان ابتدا به حساب
واریز کردیم تاکنون هزینه زیادی برای تامین نقشه،
پیمانکار و صدور جواز ساخت پرداخت کرده ایم که در
واقع هیچ است و هنوز آجری روی آجر نگذاشته ایم .این
روزها در مرکز استان زمین هایی که قطعه بندی آن به
گفته مسئوالن راه و شهرسازی انجام شده در مرحله
هموارسازی مانده است و باید منتظر بمانیم.
«صمصامی» مدیر روابط عمومی اداره کل راه و
شهرسازی در این باره می گوید :برای تامین زمین
مشکلی وجود ندارد و اراضی مشخص و قطعه بندی
انجام شده است .هموارسازی اراضی هم در حال
انجام است و افرادی که پروانه ساخت دریافت کرده
اند با مراجعه به اداره راه و شهرسازی می توانند زمین
را تحویل بگیرند.

شهروند:
سال گذشته اگر
این همه مراحل
اداری نبود با 300
میلیون تومان
می توانستیم
حداقل بخشی از
کار را انجام دهیم
اما اکنون با این
وضعیت و هزینه
های اعالم شده
توسط پیمانکار با
 2برابر این مقدار
هم کار به اتمام
نمی رسد

با توجه به نبود سردخانه و صنایع بستهبندی در نهبندان خرماکاران ناچار
هستند هنگام برداشت ،محصول خود را به صورت فلهای عرضه کنند .مدیر
جهاد کشاورزی نهبندان گفت :نبود سردخانه و صنایع بستهبندی مشکل اصلی
نخلداران شهرستان است که باعث شده است عایدی چندانی از دسترنج خود
نداشته باشند.
به گزارش ایرنا« ،حیدرپور» افزود :سطح زیرکشت خرما در نهبندان  ۳۶۵هکتار
که از این وسعت  ۲۵۰هکتار بارور است و پیشبینی میشود از این سطح ۶۷۵
تن خرما برداشت شود.
وی با اشاره به این که امسال برداشت خرما حدود  ۲۰درصد کاهش دارد و علت
اصلی آن وقوع توفان در خرداد و مرداد بود ،اظهارکرد :بیشتر نخلستانهای
نهبندان در روستاهای دهسلم ،بندان و چاهداشی وجود دارد و  ۳۵۰بهره
بردار در زمینه تولید این محصول فعالیت می کنند.
وی با بیان این که برداشت خرما تا اوایل آبان ادامه دارد ،افزود :خرمای نهبندان
بیشتر در شهرستان و استان به مصرف میرسد البته به صورت محدود به خارج
از استان هم صادر میشود.
وی کبکاب ،زاهدی ،مضافتی ،ارقام محلی ،خاره خوش و پرکو را از مهم ترین
ارقام تولیدی خرمای نهبندان ذکر کرد و گفت :شهرستان نهبندان دومین
تولیدکننده خرما در خراسان جنوبی است.
به گفته وی هم اکنون قیمت هر کیلوگرم خرمای تازه بین  ۲۰تا  ۲۵هزار تومان
است که در صورت فراوری ارزش آن افزایش خواهد یافت ،البته نبود واحد
فراوری از دیگر مشکالت نخلداران منطقه است.
وی گفت :طرح احداث سردخانه در نهبندان از طریق ستاد توسعه خاوران ارائه
و در این ستاد مصوب شده اما سرمایهگذار مراجعه نکرده است.

 400معتاد متجاهر
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر
اسـتان بعـد از گذشـت چنـد مـاه از طـرح ایـن
موضـوع در جلسـه شـورای پیشـگیری از وقـوع
جرم اسـتان ،با اعالم این که  ۴۰۰معتاد متجاهر
شناسـنامهدار در اسـتان وجـود دارد کـه اگـر ایـن
مرکـز را هانـدازی شـود بسـیاری از معضلات
ایـن حـوزه رفـع خواهـد شـد ،مـی گویـد :بـه دلیل
همـکاری نکـردن دسـتگا ه هـای اجرایـی اسـتان
هیـچ کاری در بـاره ایجـاد مرکـز مـاده  16انجـام
نشده اسـت و سـپاه اسـتان هم که قرار بود مکانی
را برای ایجاد این مرکز در بیرجند مشـخص کند،
مکانی بـرای راه انـدازی آن معرفی نکرده اسـت و
مصوبـه راهانـدازی مرکز مـاده 16کـه از مصوبات
شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـتان
اسـت هنـوز اجرایـی نشـده اسـت.
«حسـنی مقدم» یـادآور می شـود که به دلیـل نبود
مرکـز مـاده 16در بیرجنـد ،معتـادان متجاهـر
جمـع آوری شـده در مراکـز تبصـره 2مـاده  16در
کنـار معتادانـی کـه داوطلبانـه بـرای تـرک اعتیاد
اقـدام کرده انـد ،نگهـداری می شـوند و اگـر مرکز
مـاده  16بـه زودی در مرکـز اسـتان راه انـدازی
نشـود ،معلـوم نیسـت در آینـده هـم بتوانیـم کاری
انجـام دهیـم.

جمع آوری با نیروی انتظامی
وی بــا بیــان ایــن کــه وظیفــه جمــع آوری معتــادان
متجاهــر بــا نیــروی انتظامــی اســت ،خاطــر نشــان
مــی کنــد کــه مدیــرکل زنــدان هــا و اقدامــات
تامینــی اســتان مکانــی را بــرای ایــن منظــور
مشــخص کــرده کــه بــه تاییــد کارشــناس حقوقــی
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور هــم رســیده
اســت امــا از آن جایــی کــه ایــن مــکان چهــار ســال
بایــد در اختیــار شــورای هماهنگــی باشــد ،ایــن
احتمــال وجــود دارد کــه مدیــرکل زنــدان هــای
اســتان بــا ایــن شــرط موافقــت نکنــد و در جلســه
ایــن هفتــه شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان
بــا حضــور اســتاندار ایــن موضــوع مطــرح خواهــد
شــد.
حجــت االســام «وحدانــی نیــا» معاون پیشــگیری
از وقــوع جــرم دادگســتری اســتان هــم با اشــاره به
ایــن کــه ســپاه اســتان ایجــاد اردوگاه کار و درمــان
معتــادان را مطــرح کــرده کــه هزینــه بــر و زمانبــر
اســت ،مــی گویــد :اســتاندار بــه عنــوان رئیــس
شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخدر اســتان
بایــد از دســتگاه هــای اجرایــی بخواهــد تــا یکــی از
ســاختمان هــای خالــی مناســب ایــن کار را بــرای
راه انــدازی مرکــز مــاده 16در اختیــار ایــن شــورا
قــرار دهــد.
معــاون امــور توســعه و پیشــگیری بهزیســتی
اســتان هــم از نگهــداری معتــادان متجاهــر در
مراکــز مجــری تبصــره  2مــاده  16ذیــل مراکــز
مــاده  15بــه دلیــل نبــود مرکــز مــاده  16در
بیرجنــد خبــر مــی دهــد و مــی گویــد :تــا پایــان
مــرداد  209معتاد متجاهــر در این مرکــز پذیرش
شــده انــد کــه بعــد از طــی دوره درمــان براســاس
حکــم صــادر شــده ترخیــص مــی شــوند.
بــه گفته «شــرفی» چهــار مرکــز تبصره  2مــاده 16
در بیرجنــد وجــود دارد کــه یکــی بــه زنــان و ســه
مرکــز دیگــر بــه مــردان اختصــاص یافتــه اســت و
معتــادان متجاهــر 14یــا  15روز بایــد در قرنطینه
باشــند تــا بعــد از تاییــد دانشــگاه علــوم پزشــکی
مبنــی بر مبتــا نبــودن بــه کرونا بــرای طــی دوران
درمــان وارد ایــن مرکــز شــوند.

با خربنگاران

دلیل کمبودهای ورزشی نهبندان
از همه کمبودهای حوزه ورزش این شهرستان
عذرخواهی می کنم چراکه اگر مشکالتی در حوزه
ورزش نهبندان وجود دارد به دلیل چالش های
کشوری و بیماری کروناست .مدیرکل ورزش و
جوانان در نشست با فرماندار نهبندان با اشاره به
موضوع کمک به هیئت های ورزشی شهرستان،
گفت :سال گذشته 206 ،میلیون تومان به هیئت
های ورزشی شهرستان کمک شد.
به گفته «عزیزی»  100میلیون تومان دیگر برای
کمک هیئت های ورزشی ابالغ که با اولویت تحقق
نیافتن وعده ها به شهرستان ها تزریق می شود.

وی تصریح کرد :برای تجهیز اماکن ورزشی ،سال
آینده یک میلیارد تومان اعتبارات افزایش می یابد،
همچنین تجهیز سالن حاج قاسم سلیمانی بانوان
نهبندان در اولویت است و تامین تجهیزات ورزشی
روستایی هم در دستور کار خواهد بود.
او ادامه داد :عقب ماندگی تاریخی در نهبندان وجود
دارد اما در بحث زیرساخت های ورزشی ایجاد 17
چمن مصنوعی در نهبندان یک رکورد است که
یا اجرا شده یا در دست اجراست که ناشی از نگاه
عدالت محور دولت در منطقه کمتر توسعه یافته
نهبندان است.

«چالش های قانون گذار» پشت ویترین
کتاب چالشهای قانونگذار تألیف موسی قربانی
نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسالمی
قاینات طی مراسمی با حضور مولف و مسئوالن
کتابخانههای عمومی و امام رضا (ع) قاین به این
دو کتابخانه اهدا شد.
به گزارش« خراسان جنوبی» این کتاب در سه
جلد و در مجموع با هزار و  791صفحه با همکاری
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
اسالمی به چاپ رسید و در اختیار کتابخانهها و
کتا بفروشیها قرارگرفت .
حجت االسالم «قربانی» مؤلف کتاب گفت :این

کتاب به بررسی و تبیین ساختار و جایگاه مجلس
شورای اسالمی در قانون اسالمی ،انتخابات
و چگونگی گزینش نمایندگان مردم و مراحل
تشکیل مجلس ،کمیسیو نها و انتخاب هیئت
رئیسه ،رسیدگی به اعتبار نامهها و تدوین
تصویب قوانین ،چگونگی کارشناسی طر حها
و لوایح ،اولویتها ،چالشهای رأی گیری در
مجلس و چالشهای نظارتی درون مجلس و
چالشهای نظارت بر قوای قضاییه ومجریه و
دستگا ههای وابسته به نهاد رهبری پرداخته
است.

پرداخت حق پرستاری  600معلول قاینات

با حمایـت وتصویب دولت  600معلـول در قاینات
هر یک ماهانـه  10میلیون ریال حق پرسـتاری در
خانواده دریافت مـی کنند.
رئیـس اداره بهزیسـتی قاینـات گفـت :اکنـون سـه
هـزار و  314معلول شـدید ،خفیف و خیلی شـدید
بـا معلولیـت هـای جسـمی و حرکتـی ،شـنوایی ،
بینایـی  ،ذهنـی  ،گفتـاری ،اعصـاب و روان و چنـد
معلولیتـی و سـالمندان شناسـایی شـده انـد.
« ابراهیـم زنگنـه» از راه انـدازی خانـه کوچـک
پناهـگاه معلـوالن ذهنـی پسـر و دختـر بـه طـور
جداگانـه در قایـن خبـرداد و افـزود :در هـر یـک از

ایـن مراکـز  20دختـر و پسـر نگهـداری میشـوند.
بـه گفتـه او در مجمـوع  9مرکـز نگهـداری
شـبانهروزی بـه معلـوالن خدمـات ارائـه میدهند.
رئیـس اداره بهزیسـتی قاینـات بـه مسـئله مسـکن
معلـوالن شهرسـتان اشـاره و اظهـار کـرد41 :
واحـد معلـوالن بـه صـورت رایـگان در اختیـار آن
هـا قـرار گرفتـه اسـت .وی بـا بیـان ایـن کـه سـال
گذشـته نیـز بـه  120معلـول هـر یـک  50میلیـون
تومـان وام خوداشـتغالی پرداخـت شـد ،افـزود:
اکنـون معلـول سرپرسـت خانـوار بـدون مسـکن
نداریـم.

 181هزار راس دام در تاالر سالمت
 181هزار رأس دام در بشرویه واکسینه
شد.رئیس شبکه دام پزشکی بشرویه اعالم کرد:
در پنج ماه امسال جمعیت قابل توجهی از دام
های شهرستان علیه بیمار یهای تببرفکی،
آبله ،طاعون نشخوارکنندگان کوچک ،تبمالت،
آگاالکسی ،قانقاریا و  ...با رعایت شرایط
بیماری کرونا واکسینه شدند.
«عبدی» اضافه کرد :اولویت اصلی واکسیناسیون

ایمنسازی علیه تب مالت و طاعون
نشخوارکنندگان کوچک است که درصد قابل
توجهی دام سبک و سنگین علیه این بیماری
واکسینه شدند.به گفته او از ابتدای امسال توسط
دو گروه ،واکسیناسیون برای پوشش حداکثری
جمعیت دامی شهرستان که حدود  90هزار رأس
گوسفند و بز ،سه هزار رأس گاو و هزار و  200نفر
شتر است ،آغاز شد.

زلزله در دستگردان
زلزله  3/9ریشتری مرز بخش دستگردان خراسان جنوبی و شهرستان خور
اصفهان را لرزاند.
به گزارش«خراسان جنوبی» زمین لرزه ای در مقیاس  3.9ریشتر ساعت 8:51
روز گذشته مرز بخش دستگردان طبس و خور اصفهان را لرزاند .مرکز این زمین
لرزه با شهر عشق آباد  ۹۴کیلومتر فاصله داشت.
به گفته «میرجلیلی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری این زمین لرزه
خسارتی نداشت.

نبود زمین معضل بزرگ در بشرویه
یکیاز بزرگ ترین معضالت ومشکالت شهر بشرویه نبود زمین برای واگذاری
است.امام جمعه بشرویه اعالم کرد :در شهر کویری که سرتاسر آن زمین خالی
حتی از بوته است ،نباید مشکل زمین برای واگذاری وجود داشته باشد ،
مسئوالن بومی فکری به حال جوانان برای ساخت مسکن کنند.
حجت االسالم والمسلمین«معلمی» افزود :در کنار همه موارد بهداشتی و
دستورالعمل ها ،باید از فریضه دعا به ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه غافل
نبود و این موضوع در همه مساجد وتکایا براساس سفارش مقام معظم رهبری
در بشرویه اجرایی خواهد شد.

در عین خشکسالی اتفاق افتاد

سارقان کابل برق در حلقه قانون

سارقان کابل برق در فردوس دستگیر شدند .فرمانده انتظامی شهرستان
فردوس گفت :با توجه به وقوع چند فقره سرقت کابل برق در شهرستان،
شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت که با اخبار و
اطالعات به دست آمده مشخص شد سارقان کابل برق با خودروی ال  ۹۰به
سمت کرمان متواری شده اند که طی یک عملیات ،ماموران پاسگاه عملیاتی
شهید زارع خودرو و سرنشینان آن را متوقف کردند.
سرهنگ «فوالدی» افزود :متهمان زوج غیر بومی و سابقه دار بودند و در
تحقیقات پلیس به چندین فقره سرقت اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به
مرجع قضایی معرفی شدند.

ایست به پراید آویشنی

ماموران انتظامی طبس در بازرسی از یک سواری پراید ۱۹۰ ،کیلو آویشن
قاچاق در این شهرستان کشف کردند.
فرمانده انتظامی طبس گفت :مأموران انتظامی پاسگاه ده محمد هنگام کنترل
خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی یک سواری پراید را برای بازرسی
متوقف کردند.
سرهنگ «علی پور» افزود :مأموران در بازرسی از سواری پراید  ۱۹۰ ،کیلوگرم
آویشن قاچاق به ارزش  ۳۰۰میلیون ریال به دست آوردند .به گفته او در این
زمینه ،خودرو توقیف و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

پسته کاران قاینی در حال شکر گذاری
برداشت پسته از سطح  3هزار و  200هکتار باغ های قاینات آغاز شد.
مدیر جهاد کشاورزی قاینات پیش بینی کرد :تا پایان برداشت ،هزار و  600تن
پسته خشک از این سطح زیرکشت به عمل آید.
مهندس «سجادی» افزود :مهم ترین نقاط تولید کاشت پسته شهر اسفدن و
روستاهای خونیک ،تیغاب ،چاهک موسویه ،محمدآباد علم و مهم ترین ارقام
پسته تولیدی اکبری ،سفید ،احمدآقایی ،علی آباد قریشی ،بادامی و کله
قوچی است .به گفته او امسال ارقام کله قوچی به دلیل سرمازدگی کاهش 90
درصدی اما بقیه رشد  20درصدی دارد.
او از برگزاری کال سهای آموزشی حضوری و مجازی خبرداد و افزود :در
مجموع دو هزار نفر در این کالسها شرکت کرده و با روشهای نوین کاشت،
داشت  ،برداشت و مبارزه با آفات آن آشنا شده اند .مدیرجهاد کشاورزی قاینات
ادامه داد :یک باغ الگویی در روستای خونیک با هدف بهره وری از روشهای
غیرشیمیایی و  100درصد ارگانیگ احداث شده است.
به گفته وی پنج ترمینال ضبط پسته و  10واحد پسته پوست کنی در شهرستان
فعالیت دارد.

اجرای طرح «»313
طرح « »313با بهرهگیری از ظرفیت دینی و علمی روحانیان با همکاری کمیته
امداد امام خمینی(ره) زیرکوه همزمان با ماه محرم و صفر در این شهرستان
اجرایی می شود.
مسئول تبلیغات اسالمی زیرکوه گفت :تقویت باو رهای دینی خانواد ههای
مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) ،تحکیم بنیان خانواده
 ،کنترل آسیبهای اجتماعی و تبلیغ چهره به چهره از جمله اهداف اجرای
این طرح است.حجت االسالم «اسماعیلی» با بیان این که طرح  313به نیت
یاران امام زمان (عج) و در قالب افزایش اعتقادات معنوی درخانواد ههای
تحت حمایت اجرا می شود ،افزود :سهمیه شهرستان  15خانواده مشخص
شده است که در سه مرحله اجرا می شود و در هر مرحله پنج خانواده زیر پوشش
فعالیت های فرهنگی و دینی این طرح قرار می گیرند.به گفته او در طرح ، 313
خانواده های دارای آسیب های اجتماعی مشخص می شوند و روحانی اعزامی
هر ماه سه بار به منازل مراجعه می کند و ضمن روضه خوانی و بیان احکام به
بررسی مشکالت خانواده می پردازد.همچنین به منظور اجرای این طرح
مشکالت خانواده های تحت حمایت به مشاوران و مددکاران کمیته امداد امام
خمینی(ره) زیرکوه ارجاع می شود و به دنبال این هستیم تا این طرح تا پایان
سال به صورت مستمر اجرا شود.

چند خط خرب
*به گزارش «خراسان جنوبی» طی مراسمی گرامی داشت روز بهورز با حضور
فرماندار سربیشه ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار  ،مدیر گروه
بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،رئیس شبکه بهداشت و درمان
سربیشه و جمعی از بهورزان شهرستان برگزار شد.
*گمرک ماهیرود تا دی به دستگاه ایکس ری مجهز می شود« .کیانی» مدیر
گمرک ماهیرود هزینه راه اندازی دستگاه ایکس ری در مرز ماهیرود را 95
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :گمرک کشور 23میلیارد تومان برای زیر
ساختهای مورد نیاز اختصاص داده است.
*«میرزاجانی» معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار در جلسه بررسی
مسائل و مشکالت زیستی مرزی سربیشه بر آمادگی و پیش بینی های مدنظر
دستگاه های مستقر در مرز ماهیرود برای مدیریت و مقابله با مخاطرات با توجه
به همسایگی با کشور افغانستان تاکید کرد و خواستار هم افزایی برای ایجاد این
آمادگی و رفع موضوعات مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی شد.

