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۱۰درصد تسهیالتمشاغل خانگی
در استان پرداخت شده است

کالته /مدیــرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی خراســان
رضوی از اختصاص  64میلیارد تومان تسهیالت مشاغل
خانگی طی امسال به استان خبر داد و گفت :این میزان
اعتبــار در مرداد امســال به اســتان ابالغ شــده و تاکنون
حدود  10درصد تســهیالت مشــاغل خانگــی پرداخت
شده است .سنجری در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه
گذاریشهرستانسبزوارکهدرسالنجلساتفرمانداری
برگزار شــد ،اظهارکرد :طی امسال حدود سه هزار طرح
اشــتغال زایی به میــزان  205میلیارد تومان تســهیالت
اشتغال زایی روستایی در خراسان رضوی پرداخت شده
است .وی افزود :سهمیه اولیه استان 213میلیارد تومان
ابالغ شده که خوشبختانه بخش زیادی از این سهم طی
امسال محقق شده است .ســنجری ادامه داد :همچنین
بانک های عامــل  233میلیــارد تومان در اســتان برای
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی روستایی قرار داد منعقد
کرده اند .وی بیان کرد :پرونده اشــتغال زایی روســتایی
در خصوص جذب منابع در استان برای  50درصد اولیه
بسته شده و با همکاری استاندار در حال پیگیری هستیم
تا به زودی سهمیه  50درصد مابقی ابالغ شود.

رئیسادارهبهزیستینیشابورخبرداد:

کمک ۵۷میلیاردی خیران
نیشابوری به مددجویان بهزیستی

رئیس بهزیســتی نیشــابور گفت :میزان مشــارکت های
نقــدی ،غیرنقــدی و خدماتــی خیــران بــرای حمایــت از
مددجویان بهزیستی نیشابور در شش ماه نخست امسال
حدود  57میلیارد ریال بوده است.علی صدر رئیس اداره
بهزیستی نیشــابورافزود :از ابتدای امسال  11میلیارد و
 645میلیون ریال تسهیالت اشتغال زایی به مددجویان
تحت پوشــش این اداره پرداخت شــده اســت.وی خاطر
نشان کرد 45 :واحد مسکونی در نیشابور آماده واگذاری
به خانــواده های دومعلولیتی و سرپرســت خانوار اســت.
وی افزود 56 :نفر از مددجویان برای دریافت تسهیالت
مسکن روستایی به بنیاد مسکن معرفی شدند.

رئیس بیمارستان عالمه بهلول خبرداد:

جراحی موزاییک پالستی
برای اولین بار در گناباد

صفری /رئیس بیمارستان عالمه بهلول گنابادی
گفت :برای اولین بار ،با استفاده از روش موزاییک
پالستی ،عمل جراحی روی یک بیمار  33ساله در این
بیمارستان انجام شد .دکتر صاحبان ملکی افزود :
موزاییکپالستیاکثرادربیمارانباسنکمتراز 40سال
با نقایص غضروفی و استخوانی کاربرد دارد ،به زبان ساده
در این تکنیک غضروف و استخوان مورد نیاز به طور تکه
تکه از نقاط دیگر زانو برداشته شده و به صورت موزاییک
هاییدرکنارهمدرمحلآسیبدیدهکارگذاشتهمیشود
تا این که کل قسمت آسیب دیده ترمیم و پر شود .این
متخصص ارتوپدی با اشاره به این که در این تکنیک بیشتر
از غضروفهایی استفاده میشود که تحت فشار وزن بدن
نیست ،افزود :از آن جا که در این روش تک ه تکه غضروف از
جایی دیگر برداشته و در جایی دیگر کار گذاشته میشود،
به آن «موزاییک پالستی» گفته میشود.

دستگیریرانندهبولدوزرتخریب
کنندهمنابعطبیعیدرطرقبهشاندیز
ناسخ-راننده بولدوزری که از مدت ها پیش عامل تخریب
منابــع طبیعــی و کــوه هــا در شهرســتان طرقبه شــاندیز
بود ،دســتگیر شــد.رئیس اداره منابــع طبیعــی طرقبــه
شــاندیزبا اعالم این خبر به خبرنگار ما اظهار کرد:راننده
بولدوزر مذکور با مراجعه به روستاییانی که اراضی و باغات
آن ها در مجاورت کوه ها یا اراضــی منابع طبیعی و تپه ها
بود پیشــنهاد می داد که در قبال مبالغی مــی تواند فالن
مقدار زمین را به وســیله تخریب منابــع طبیعی به اراضی
آن ها بیفزاید .وی اظهار کرد:گشــت های منابع طبیعی
مرتب به ردزنی برای توقیف و انتقال بولدوزر به پارکینگ
می پرداختند ولی راننده که اغلب شــبانه بــا بولدوزر کار
می کرد پس از پایان کار بولــدوزر را در محل هایی مخفی
می کرد که امکان ورود هیچ وسیله نقلیه از قبیل جرثقیل
و تریلر برای انتقال آن نبود تا این که سر انجا م وی را هنگام
تخریب منابــع طبیعی و در محلی مناســب تــر در جاغرق
به دام انداختنــد و بولدوزر را انتقال دادنــد که هم اکنون
در مجاورت اداره منابع طبیعی توقیف اســت.وی با بیان
این که توقیف بولدوزر مذکور به دستور دادستان صورت
گرفته اســت بیان کرد:فعال این بولدوزر بــه مدت یک ماه
توقیف اســت تا به پرونده آن در دستگاه قضایی رسیدگی
شــود.چکنه گفت :راننده بولدوزر طی ســه ســال تخلف
بیش از  ۱۸هکتا ر از اراضی ملی را تخریب کرده است.

 ۴سال از کلنگ زنی پروژه گازرسانی به منازل  ۸هزار روستایی سرخس گذشت

محروم از گاز،دریک قدمی خط انتقال

سرپرست فرمانداری سرخس:قول میدهیم قبل اززمستانامسالگازگرما بخشخانه هایروستاییان باشد
خود را آغاز کنند .رئیس اداره گاز رسانی سرخس
تصریح کرد:گاز رسانی به روستاهای باقی مانده از
سوی واحد بهره برداری در حال پیگیری است که
با توجه به افزایش هزینه هادر انتظار موافقت تهران
هستیم که به زودی اعالم خواهد شد.

گزارش
محمودی

چهار ســال پیش بود که در مراســم هفتــه دولت،
کلنگ گاز رسانی به پنج روســتای حوزه دهستان
پل خاتون شامل سنگر ،شیر تپه ،نوروز آباد ،صمد
آباد وکالته مرئی توســط فرماندار وقت زده شــد.
آن زمان وعده داده شــد در  22بهمن آینده گاز به
خانه های تعدادی از این روستاها می رسد  ،چرا که
اعتبار این پروژه تخصیص یافته بود وهیچ مشکلی
در بحث هزینه نداشــت ،اما پس ازاین کلنگ زنی
هنوز پنج روســتای شهرســتان ســرخس با حدود
هشــت هزارنفــر جمعیــت و در یــک قدمــی خط
لولــه گاز و در شهرســتانی که پاالیشــگاه بزرگ
گاز دارد از گاز برخوردار نشده اند.

•چرا باید کپسول در دست به دنبال گاز
باشیم!

خانمی از روستای ســنگردرگفت و گو با خراسان
رضوی گفت:حکایت مردم ســرخس در بحث گاز
دار شــدن منازل آن ها همان داســتان کوزه گری
است که از کوزه شکسته آب می نوشدما بعد ازچهار
دهــه از تاســیس پاالیشــگاه خانگیــران ســرخس
وایــن کــه چنــد اســتان از نعمــت گاز پاالیشــگاه
خانگیران بهره مند هستند خودمان که درنزدیکی
این پاالیشگاه هستیم ازنعمت گاز محروم هستیم.
چهار ســال پیش در هفته دولت بود که کلنگ گاز
رسانی به این روستا ها را زدند که پر جمعیت ترین
روستاهای منطقه اســت و با همه وعده های داده
شــده هنوز ما گازنداریــم .وی افزود:شــما بگویید
یــک روســتایی از کجــا بیاوردهــر هفتــه  40هزار
تومان هزینه کپســول گاز رابدهد؟ چــرا ما اعم از
پیر مرد وپیر زن باید کپســول در دســت بــه دنبال
گاز باشیم؟!
جمالــی از اهالــی روســتای صمــد آبــاد مدعــی
بــود کــه دســت انــدر کاران در انتخــاب پیمانکار
اســتانداردهای قانونی را رعایــت نمی کنند .وی
افزود :ما روســتاییان منبع تولید هستیم ،داشتن
گاز می تواند کمک شایانی در اشــتغال وتولید در
محیط روستاها کند .قوچی رئیس شورای روستای
شیر تپه در گفت و گو با خراسان رضوی با اشاره به
این که خدمت گزاری به محرومان همانند ابتدای
انقالب مدیریت جهــادی واز خود گذشــتگی می
خواهد ،گفت:جــای تعجــب دارد که مــردم ما در
روی زمینــی که مرکــز ذخایر عظیم گازی اســت و

دلیل فوت دانش آموز روستای
سده دردست بررسی است

ابراهیــم بای-مدیر آمــوزش و پــرورش خواف در
گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تایید خبر فوت دانش
آموز در روســتای ســده گفت:حال جســمانی این
دانش آموز در کالس درس بد شد و دقایقی بعد از
انتقال به مرکز درمانی فوت کرد.
قادری افزود :دانش آموزی از اهالی روستای سده
که در پایه دوازدهم علوم تجربی دبیرستان شهید
فیوج روستای چمن آباد از توابع خواف مشغول به
تحصیــل بــود  ،در کالس درس بدحال می شــود.
احمد قادری گفت :مدیر مدرســه پس از اطالع از
این موضوع ،برای اعــزام بیمار بــا اورژانس 115

•قول می دهیم قبل از زمستان امسال گاز
گرمابخش خانه های  5روستاباشد

خانــه وکاشــانه آن ها در کنــار خط انتقــال وحتی
پاالیشگاه قرار دارد محروم از این نعمت خدا دادی
باشند! اگر قرار اســت از این نعمت بهره مندی در
کار باشد مستحق تر از این مردم کیست ؟ طی یکی
دو ســال گذشــته بیش از 270جوان از روســتای
ما کــوچ کردند .آیا حاشــیه نشــینی در شــهرهای
بزرگ حاصل این بی توجهی ها نیست؟چرا پروژه
ای کــه اعتبــار آن کامــا تخصیص یافته به دســت
پیمانــکاری بیفتد که تعهد کاری نــدارد؟ طی این
مدت پیمانکار طرح هــراز گاهی چند متــر لوله را
زیر خــاک کرده که بــا بهانه هــای واهــی کار رهاو
تعطیل می شود .بنابراین ما تقاضا داریم مسئوالن
چــاره ای بیندیشــند.چقدر نامــه نــگاری ورفت و
آمد کنیم؟!

• قول می دهیم طلسم گاز رسانی به
روستاهای سرخس شکسته شود

شدوکار به روال عادی برگشت .وی با اشاره به این
که پیمانکار این پروژه در حــد این کار نبود ،افزود:
البته ضرر این مسائل را مردم دیدند که سال ها باید
انتظار بکشند اما قول می دهیم تا قبل از زمستان
مشــعل این چند روســتا روشن شــود .قاضی زاده
با تاکید براین که بهــره مندی حــوزه انتخابیه وی
از نعمــت گاز دراین ســه ســال چندین برابــر دوره
های قبل است ،خاطر نشــان کرد :امروز بسیاری
از مناطق حــوزه انتخابیــه از نعمــت گاز برخوردار
شــدند وتالش می کنیم با همه مشــکالتی که این
پــروژه در گذشــته داشــته و با توجــه بــه واگذاری
این طرح به پیمانکارجدید از ســوی شــرکت ملی
گاز ،بــه زودی تــداوم کارروال عادی خــود را طی
خواهدکرد وطلســم چندین ســاله گاز رســانی به
این روستاها تا زمستان آینده شکسته خواهد شد.

•به زودی نصب علمک ها آغاز می شود

نماینــده مــردم ســرخس ،فریمــان ،احمــد آبــاد
ورضویــه در مجلــس شــورای اســامی در گفــت
و گو با خراســان رضــوی با بیــان این کــه قول می
دهیم تا زمستان مشــعل گاز را در روستاهایی که
چهار سال پیش کلنگ آن زده شــده روشن کنیم،
افزود:طوالنی شدن فرایند گاز رسانی به این پنج
روســتا ناشــی از مشــکالتی بود که بیــن پیمانکار
وشــرکت ملی گازایران به وجود آمــد به طوری که
در یک مرحلــه کار به پاســگاه و زندان و ...کشــید
اما با ورود دادســتان شهرســتان به عنــوان مدعی
العموم ودســتورات الزم وی موضوع سامان دهی

رئیس اداره گاز رســانی ســرخس با بیــان این که
هم اکنون شــبکه های بین روســتاها گاز دار شده
انــد اظهــار کرد:بــا پیگیری هــای صــورت گرفته
پــس از گاز دار شــدن خطــوط لوله بین روســتاها
تســت وآماده ســازی ایســتگاه ها انجام شــده وبه
زودی نصب علمــک ها آغاز می شــود .منفرد زاده
بــا بیان ایــن که هــم اکنون در روســتاهای ســنگر
وشــیر تپه از مجموع پنج روســتا  60تا  70درصد
انشــعابات وصل شده اســت ،افزود:طی ماه های
آینده دیگر روستاها ی حوزه تجن پس از نصب خط
انشــعاب مشــترکین می توانند لوله کشی منازل

شهر ســامی تماس می گیرد اما به علت طوالنی
بودن فاصله اورژانس با مدرســه ،خــودش دانش
آموز را با خودروی شخصی به درمانگاه می رساند.
وی افزود :گویا در لحظات اولیه ورود به درمانگاه،
دانش آموز بیمار تنفس داشــته اســت امــا به رغم
تالش پزشــک حاضر در درمانگاه ،این دانش آموز
در لحظات اولیه معاینات پزشــکی فوت می کند.
قادری گفت :برپایه اطالعات دریافتی ،این دانش
آموز چنــدی پیــش در یک جــاده روســتایی دچار
سانحه رانندگی شــده اســت و مدتی در کما بوده
و وضعیت جســمی مناسبی نداشــته به نحوی که
پدرش به او پیشنهاد می دهد به مدرسه نرود اما وی
در کالس درس حاضر می شــود .وی گفت :جسد
متوفی برای انجام مراحل پزشکی قانونی به خواف

منتقل شد تا علت یا علل فوت وی مشخص شود.

دستگیری  2شکارچی متخلف
پرندگان شکاری در داورزن

کالته /رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار
گفت :در پی گشت و کنترل ماموران یگان حفاظت
محیط زیست این شهرستان دو شکارچی متخلف
پرنــدگان شــکاری در داورزن دســتگیر شــدند.
صادقی در گفت وگو با خراســان رضوی با اشــاره
به دســتگیری گــروه صیاد پرنــدگان شــکاری در
داورزن ،اظهارکرد :در پی گشت و کنترل ماموران
یــگان حفاظــت دو شــکارچی متخلــف در منطقه
داورزن دستگیر شدند .وی افزود :در بازرسی از دو
شکارچی متخلف دو شفچه و دو کبوتر کشف شد.

حســین غریب سرپرســت فرمانداری ســرخس با
اشــاره به آخرین اقدامات انجام شــده درخصوص
پیگیــری گاز رســانی بــه پنــج روســتا از حــوزه
روســتاهای بخش مرکزی باقی مانده شهرســتان
که فاقد گاز هســتند ،گفت :این پنج روستا حدود
هشت هزار نفر جمعیت دارند و متاسفانه درابتدای
اجرای این طرح در بحث انتخاب پیمانکار از سوی
شــرکت ملی گاز دقت الزم انجام نگرفته بود واین
مســئله در طــول اجرای کار مشــخص شــد و از آن
جا کــه پیشــرفت کار برابرتعهدات پیمانــکار نبود
فرمانداری ورود کرد وطی جلساتی که با پیمانکار
انجام شــد ،مقرر شــد پیمانکار جدید ورود کند که
این نیز انجــام وبا توجه بــه امتیازاتی که داده شــد
هم اکنون طی یکی دوماه گذشــته در بســیاری از
منازل علمک گاز نصب شده است .وی با بیان این
که از  34روســتای بخش مرکزی شهرســتان 29
روســتا دارای گاز هســتند ،افزود:با بهره برداری
از نعمــت گاز در این پنج روســتای دیگــر در بخش
مرکزی روستای بدون گاز نداریم وقول می دهیم
قبل از زمستان امســال گاز گرما بخش خانه های
روســتاهای مد نظر باشــد .سرپرســت فرمانداری
ســرخس تصریح کرد :بر اساس اطالع خط تغذیه
 250به روستای ســنگر گازدار می شــود وپس از
رفع اشکال مسیر خط لوله  ،طی ماه آینده خطوط
داخلی روستاها گاز دار خواهد شد و با انجام تست
های ایمنی مراحل بعدی یعنی روشن شدن مشعل
خانه ها انجام خواهد گرفت .غریب با اظهار این که
بیشترین تعداد روستاهای بدون گاز در شهرستان
سرخس در بخش مرزداران قرار دارد ،متذکر شد:
طرح گاز رســانی به ســه روســتای محور سرخس
مشــهد با اعتبار  26میلیــارد ریال در روســتاهای
چکــودر ،زلوغــال وشــورلق که در ســال گذشــته
کلنــگ آن زده شــده در حــال اجراســت و تاکنون
بیش از  50درصد پیشرفت فیزیکی دارد .چنانچه
تخصیص اعتبار آن برای ادامه وپایان کار با مشکل
مواجه نشود تا پایان امســال این سه روستا نیز گاز
دار می شوند.

از میان خبرها
اقتصادی

انتقاد عضو شورای روستا از
بی توجهی به بخش پیراکوه جوین

شــمس آبادی /عضو شورای اسالمی روســتای برغمد
با توجه به ســفر اخیــر اســتاندار و دیگر مدیران اســتانی
و شهرســتانی بــه مرکز بخــش عطاملــک در گفــت وگو
بــا خراســان رضــوی گفــت :مدیــران اســتانی و حتــی
شهرستانی فقط دو منطقه شــهر نقاب مرکز شهرستان
جوین و روســتای حکم آباد مرکز بخــش عطاملک را می
شناســند و دیگر مراکز بخش و دهستان ها و روستا های
شهرستان را گویا در نقشه شهرستان نمی بینند ! " نواب
" مــی گویــد :در چند روز گذشــته چنــد طــرح عمرانی و
اجتماعی را در مرکز بخش عطاملک ومرکز شهرســتان
جوین بــا حضــور اســتاندار افتتــاح کردنــد در حالی که
به مــوازات همین بخــش منطقــه پیراکــوه بــا دنیایی از
محرومیت رنگ خدمــات عمرانی را در ســال های اخیر
به خود ندیده اســت و پیراکوه جویــن در بی توجهی وبی
مهری مســئوالن شهرســتان می ســوزد ورنج می برد و
هیچ طرح اشــتغال زایی ودر مانی وخدماتی در پیراکوه
افتتاح نمی شود .چرا تنها ساختمان درمانگاه برغمد که
آن هم با  ۲۰درصد کمک خیران و مردمی ســاخته شده
نیمه کاره رها وتعطیل شده است؟ چرا درجوین وپیراکوه
دومنطقه ای که در امتداد هم قرار دارند یکی درکوهپایه
ویکی درجلگه ،از حکم آباد تا رازی چهار ایســتگاه آتش
نشانی در حال بهره برداری است ولی در پیراکوه که ۱۰
سال از ســاخت مکان آن می گذرد حتی یک پایگاه آتش
نشانی هم وجود ندارد؟

با خبرنگاران
شهرستان ها

نوری /رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بردسکن
با اشاره بهاین که  13درصد جمعیت بردسکن زیر
پوشش کمیته امداد هستند ،گفت :دو هزار و 733
خانواده به تعداد چهار هزار و  425از خدمات این نهاد
برخوردار هستند.سیدکاظم حسینی با اشاره بهاهمیت
توانمندسازی و توجه بهاشتغال پایدار افراد زیرپوشش
افزود :آموز شهای فرهنگی ،فنی وحرفهای در کنار
دور ههای مختلف آموزشی با محوریت آسیبهای
اجتماعی و خانوادگی از جمله ماموریتهای حوزه
کمیته امداد در بردسکن محسوب میشود.
اصغری/همزمان با هفته دام پزشکی گردهمایی
دامداران شهرستان فریمان به منظور خدمت رسانی
هر چه بهتر به قشر دامدار و اطالع رسانی برای رفع
برخی شبهات احتمالی در محل سالن جلسات جهاد
کشاورزی فریمان برگزار شد.رئیس دام پزشکی
شهرستان فریمان در این مراسم گفت :از ابتدای سال
 97مایه کوبی609هزار و472نوبت سر دام انجام
شد .دکتر باغبان نژاد با بیان این که قشر دامدار برای
مجموعه دام پزشکی مهم و با ارزش است ،گفت :تالش
دامداران برای خدمت به مردم انگیزه خدمت مسئوالن
را دو چندان میکند.
*مراسم بهر هبرداری و افتتاح پایگاه مقاومت بسیج
جواد االئمه (ع) فریمان با حضور امام جمعه ،معاون
فرماندار و برخی مسئوالن شهرستان برگزار شد.
ملکی/رئیس اداره اوقاف سبزوار گفت :از محل
اعتبارات دولتی شهرستان ها مبلغ  30میلیون تومان
اعتبار برای توسعه زیارتگاه امامزاده حیدر(ع) واقع
در  40کیلومتری جنوب شرقی سلطان آباد تخصیص
یافت.

