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نماینده چناران ،طرقبه شاندیز و گلبهار
در مجلس خبرداد:

امضای تفاهم نامه توسعه
و تجهیز بیمارستان چناران
با اعتبار  10میلیارد

باقــری -نماینــده مــردم چنــاران ،طرقبه شــاندیز و
گلبهار در مجلــس ،از امضای تفاهم نامه توســعه و
تجهیــز بیمارســتان ثامــن االئمه(ع) چنــاران بین
آستان قدس (ســازمان موقوفات ملک) و دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد با اعتبار  10میلیــارد تومان
خبر داد .حسین امامی راد گفت :روز گذشته ،این
تفاهم نامــه با هدف توســعه بخشهــای اورژانس،
بســتری ،اطفال و داخلی در بازه زمانی دو ســاله و
با صرف اعتباری حدود  ۱٠میلیارد تومان در محل
بیمارســتان ثامن االئمه (ع) منعقد شد .امامی راد
ادامه داد :همچنین آماده ســازی فضای مناســب
بــرای اســتقرار دســتگاه سیتیاســکن ،محوطــه
ســازی و توســعه فضای پارکینگ بیمارستان ثامن
االئمه(ع) چناران از دیگر مواردی است که در این
تفاهم نامه منظــور و عملیاتی خواهد شــد .گفتنی
اســت ،بیمارســتان ثامن االئمــه(ع) چنــاران تنها
بیمارستان جنرال  64تختخوابی در منطقه است
که جمعیتی حدود  250هزار نفر از شهرستان های
چناران ،گلبهار و شــهرها و روســتاهای ســیدآباد،
رادکان ،گلمکان و وتوابع غربی تبادکان و مشــهد
را پوشــش می دهد .کمبود تجهیــزات و متخصص
از عمده مشکالت این بیمارستان است که پیوسته
گالیه های مردمی زیادی در پی داشــته و مکرر در
رسانه ها و به ویژه روزنامه خراسان رضوی پیگیری
شده است .این بیمارستان را موقوفات ملک اوایل
انقالب احداث کرده و تحویل دانشگاه علوم پزشکی
داده اســت .امســال نیز درمانــگاه تخصصــی این
بیمارستان با  2500متر زیر بنا وبا صرف حدود 18
میلیارد تومان توسط موقوفات ملک احداث ،تجهیز
و راه اندازی و چندی پیش افتتاح شد.

با اهدای اعضای بدن  2اهدا کننده  ۲۵و
 ۵۵ساله دچارمرگ مغزی انجام شد

لبخند دوباره زندگی به  ۱۰نفر

شــجاعی مهر -معــاون درمــان دانشــکده علوم
پزشــکی نیشــابور از انجــام عمــل پیونــد اعضــای
بــدن دو اهداکننده عضو  ۲۵و  ۵۵ســاله که دچار
مــرگ مغزی شــده بودنــد ،خبــر داد.دکتر قاســم
مشــارموحد ادامه داد :کلیه های زنده یاد ســمیه
مهدوی  ۲۵ساله که از بیمارستان حکیم نیشابور
به مشهد اعزام شــده بود ،به خانم  ۳۵ساله و آقای
 ۴۴ساله ساکن مشهد که سال ها از نارسایی کلیه
رنج می بردند و با دیالیز تحــت درمان بودند پیوند
شــد .کبد مرحوم به آقای  ۴۲ســاله ساکن مشهد
پیوند و قرنیه هــای وی برای پیوند به بانک چشــم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد .قسمتی
از پوســت مرحوم به بخش ســوختگی بیمارستان
امام رضا(ع) برای پیوند ارســال شد.مشــارموحد
با اشــاره به این که اهداکننده تبعه افغانستان بود
گفت :اعضای اهدایی به ســه بیمــار نیازمند عضو
تبعه افغانســتان اهدا شــد .پیوند بیماران نیازمند
اتباع که در لیســت پیوند قرار دارنــد فقط از طریق
اهداکنندگان مرگ مغزی کشور خودشان امکان
پذیر اســت.وی در خصوص اهداکننده  ۵۵ســاله
نیشابوری این گونه گفت :کبد مرحوم محمدرضا
قوچانی که از بیمارستان  ۲۲بهمن به مشهد اعزام
شــده بود ،به آقای  ۵۵ســاله ساکن مشــهد اهدا و
پیوند شد .قرنیه های زنده یاد برای پیوند به بانک
چشم دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد و قسمتی از
پوست مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام
رضا(ع) برای پیوند ارسال شد.وی در پایان ضمن
ابراز همدلی ،از ایــن خانواده هــای بزرگوار برای
اهدای اعضای بدن عزیزانشان به بیماران نیازمند
به صورت رایــگان و بدون هیچ گونه چشمداشــت
مالی قدردانی کرد و یادآور شد :متقاضیان دریافت
کارت اهدای عضو می توانند با مراجعه به ســامانه
 www.ehdacenter.irفــرم ثبــت نــام اهــدای
عضو را تکمیل کنند و کارت خود را پرینت بگیرند و
خانواده خود را مطلع کنند.
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انتقاد نماینده کاشمر درمجلس
از تبعیض درآموزش و پرورش

مهدیــان -نماینــده مردم کاشــمر ،خلیــل آباد ،بردســکن و
کوهســرخ در مجلس با اشــاره به این که از همان روز اولی که
وکالت مردم بر دوشم گذاشته شده ،یکی از مطالباتم موضوع
فــرق و تبعیض در آمــوزش و پــرورش بوده اســت ،گفت :علت
اصلی مخالفت من با وزیر فعلی آموزش وپرورش به این دلیل
بوده اســت که معتقدم جوهــره از بیــن بردن فــرق ،تبعیض و
تفاوتها بین معلمان ،نهضتیها ،ماده  ،28خرید خدمتیها
و ...را ندارد .به گزارش خراسان رضوی ،حجت االسالم جواد
نیک بیــن در آیین اختتامیه ضمن خدمــت آموزش دهندگان
سوادآموزی کاشمر که در ســالن همایش های مرکز آموزشی
رفاهی فرهنگیان این شهر برگزار شد ،با اذعان به این که مهم
ترین مشــکل این قشر فقر نیســت بلکه مهم ترین مشکلشان
فرق اســت ،اظهار کرد :فرق یک معلم غیرانتفاعی ،نهضتی،
ماده  28با معلم رسمی باعث رنجش و گالیه آنان شده است.
وی با اشــاره به این که بی مهری های هشت ســال گذشته به
دانشــگاه فرهنگیان و شــهید رجایــی به کمبود حــدود 200
هزار معلم در کشور منجر شده است ،افزود :امکان تأمین این
تعداد کمبود در کوتاه مدت وجود نــدارد ،بنابراین اگر از تمام
ظرفیت دانشگاه فرهنگیان استفاده شــود ،بیش از  15سال
زمان خواهد برد که این میزان کمبود معلم در کشــور جبران
شود .رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی یادآور شد :راه
واقعی و اصلی رفع این کمبود ،استخدام افرادی است که می
توانند به هنرآموز دل مشغول و ســن باالی پر مشغله و گرفتار
آموزش بدهند پس بــه طریق اولی مــی توانند بــه دانش آموز
مســتعد آماده آموزش ،آموزش دهند .وی خاطر نشــان کرد:
امیدوارم روزی برسد که معلمان بیدغدغه باشند و کاری جز
تربیت و آموزش و مربیگری برای دانشآموزان نداشته باشند،
آن زمان است که مباحث در حوزه های مختلف نجات خواهد
یافت.معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز
در این مراسم با اشاره به این که سواد تغییر ماهوی پیدا کرده
اســت ،گفت :امروز اگر کســی دارای تحصیالت دانشگاهی
باشد ولی نتواند با جامعه خودش ارتباط برقرار کند ،این فرد
بی سواد اســت و لزوما فردی که خواندن و نوشــتن نمی داند
بی ســواد نیســت ،بنابراین فردی که نتواند با همنوع خودش
ارتباط برقرار کند ،بیسواد است.مصطفی اسدی با بیان این
که یکی از برنامه های ســوادآموزی موضــوع تغییر رویکرد در

موضوع آموزش است ،افزود :در این زمینه ضمن این که جریان
سوادآموزی را حفظ می کنیم ،ســواد جامعه محور را در قالب
مراکز یادگیری و یاددهی برنامه ریزی میکنیم.وی با اشاره به
این که مراکز یادگیری و یاددهی در سطح جهانی وجود دارند
و فعالیت می کنند و این ربطی به تعداد افراد باسواد و بی سواد
آن جامعه ندارد ،خاطر نشان کرد :رویکردی که ما در جمهوری
اسالمی داریم این اســت که بتوانیم مهارت های زندگی را در
کنار آموزش ســواد خواندن و نوشــتن به افراد جامعه آموزش
دهیم بنابرایــن در این مراکــز در کنار افراد بی ســواد ،امکان
پذیرش افــراد باســواد نیــز وجــود دارد .معاون ســوادآموزی
آموزش و پرورش استان با تأکید بر این که در این مراکز مهارت
ها به دو روش عملی و نظــری آموزش داده می شــود ،تصریح
کرد :ارائه این آموزش ها به توانمندسازی بانوان و ایجاد تحول
در جامعه منجر می شــود به طوری که پنــج مرکز یادگیری در
استان در ســال  95به  108مرکز طی امســال افزایش یافته
است.وی یادآور شد :هم اکنون  456مرکز یادگیری در نقاط
مختلف کشــور فعال اســت که بیش از یک پنجم این مراکز در
خراســان رضوی قرار دارد و به حــدود هفت هزار نفــر در این
مراکز آموزش هــای مهارتی ارائه می شود.اســدی با انتقاد از
نحوه اختصاص بودجه بــه نهضت ســوادآموزی تأکید کرد :با
توجه به این که آموزش هایی که در نهضت ارائه می شود ،پس
از پایان آموزش بــه دلیل این کــه نتیجه محــور و قبولی محور
اســت ،بعد از یک ســال حقوق همکاران پرداخت میشــود و
این یــک عیب بزرگ اســت.وی ادامــه داد :اگر ســازمان امور

استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ،بودجه سازمان نهضت
را در موقع خودش پرداخت کنند ،بسیاری از مطالبات به دیون
نمی خورد ،از جمله مدیران مراکز که چهار ماه از حقوق سال
قبل و حقوق امسال را طلبکار هســتند .بنابراین انتظار است
بودجه نهضت ســوادآموزی را به جای فصــل  ،۲در فصل یک
در نظر بگیرند.معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان
رضوی با اشــاره به این که اعالم شده ،دفترچه استخدام ماده
 28طی روزهای آینده توزیع می شود ،افزود :دغدغه و نگرانی
ما تعیین تکلیف نشــدن آموزش دهندگانی اســت که از سال
 92مشــغول خدمت هســتند.وی با یادآوری ایــن که نهضت
سوادآموزی خراســان رضوی به لحاظ حجم و تعداد کارکنان
 0.1کشور بوده است ،گفت :در خراسان رضوی حدود چهار
هزار آموزش دهنده داشــتیم که از این تعداد هزار و  568نفر
طی تبصره  10ماده  17در سال گذشته ،حدود  500نفر در
ابتدای مرداد امســال و  493نفر نیز از محل بخشنامه 720
ایثارگری استخدام شــدند ولی همچنان حدود هزار و 500
نفر دیگر در خراســان رضوی و بیش از  15هزار نفر در کشــور
چشم انتظار استخدام شدن هستند.وی تصریح کرد :با توجه
به ردیف اســتخدامی  34هزار و  600نفر برای ماده  ،28اگر
شرایطی فراهم شود که آموزش دهندگان ورودی  92در این
طرح استخدام شوند ،طی سه ســال همه این افراد استخدام
می شــوند و هیچ هزینــه و باری بــرای دولت ندارد.اســدی با
تأکید بر این که هم اکنون آموزش دهندگان نهضت در استان
دارای تحصیالت دانشــگاهی هســتند و تنها کمتر از  20نفر
مدرک فــوق دیپلم و بقیه مدارک تحصیلی لیســانس به باالتر
دارند ،اظهار کــرد :در خراســان رضــوی  132کالس 212
ســاعته آموزش مربیان و در مجمــوع  ۲۹۶هــزار و  ۸۰۰نفر
ساعت دوره برگزار شده است.در ادامه این مراسم ،فرماندار
کاشمر با اشاره به بستری  25نفر از شهروندان در بیمارستان
به دلیل ابتال به کرونا ،از مربیان و آموزش دهندگان خواست
ضمن رعایت پروتکل های بهداشــتی برای ترویج استفاده از
ماســک و رعایت فاصله گــذاری های اجتماعی اقــدام کنند.
مســلم ســاقی با مطلوب ارزیابی کردن روند واکسیناســیون
در شهرســتان ابراز کرد :با توجه به رعایت دستورالعمل های
بهداشتی و افزایش استقبال شهروندان از واکسیناسیون طی
دو ماه گذشته تنها یک فوتی داشتهایم.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت رشتخوار:

از  21محدوده معدنی رشتخوار فقط  4معدن فعال است
خاکشــور-رئیس صنعت ،معدن و تجارت
رشــتخوار گفت :از  ۲۱محــدوده معدنی به
ثبت رسیده در رشــتخوار فقط چهار معدن
ســنگ آهن هماتیــت ســعادتآباد ،صنایع
کانی آهن طوس ،سنگ منگنز در علیآباد
و معدن مــس در ســنگان بــه خاطــر صرفه
اقتصادی فعال است.
پور عباس اظهــار کــرد :هم اکنــون همین
چهــار معــدن صرفــه اقتصــادی دارد امــا
بقیه معــادن نیمه فعــال و تعطیل اســت که
امیدواریم به زودی راهاندازی شــود.وی با
بیان این که معدن ســنگآهن سعادتآباد
بــا  ۵۰درصد و بقیــه معادن بــا  ۳۰تا ۱۰۰
درصد ظرفیت فعالیــت دارد ،تصریح کرد:
هر چند ســنگ آهــن هماتیت ســعادتآباد
توانایی افزایش ظرفیت خــود را دارد اما به

خاطر صعبالعبــور و طوالنی بودن مســیر
ماشینآالت مورد نیاز به سختی انتقال داده
میشــود که میطلبد تجهیزات بهروزتری
برای تردد داشته باشد .وی تصریح کرد :هم
اکنون سنگ معدن ســعادتآباد  ۲۰۰تن
در روز استخراج دارد اما با توجه به ظرفیتی
کــه دارد ،میتــوان این میــزان را تــا ۵۰۰
تن در روز افزایش داد .رئیــس اداره صمت
رشــتخوار افزود :به رغم این که معدن مس
رشتخوار صرفه اقتصادی و کیفیت بسیاری
برای صادرات دارد اما اکنون با  ۳۰درصد
ظرفیــت فعــال اســت .وی از فراهــم بودن
زیرســاختهای الزم برای ســرمایهگذاری
در معادن این شهرســتان خبــر داد و گفت:
با توجه بــه وجود یکی از ایســتگاههای خط
آهن ترانزیتی خواف  -هرات در رشــتخوار

نجات ۲مصدوم  ۲روز پس ازحادثه
رانندگی

هزینــه حمــل و نقــل بســیار کاهــش یافته
اســت.پورعباس اظهار کــرد :اگــر بتوانیم
سه کارخانه فوالد کنستانتره ،گندله و احیا
را در شهرســتان راهانــدازی کنیــم ،هزینه
بارگیری به دیگر اســتانهای کشور بسیار
کاهــش مییابد.وی افــزود :بــرای این که
از حالــت خام فروشــی خــارج شــویم ،باید
کنســتانتره و گندلــه احیا و آهن اســفنجی
نیز تولید شــودو هم اکنون در صنعت فوالد
شهرستان تنها تولید گندله انجام میشود.
پور عبــاس ادامــه داد :اکنــون دو مجموعه
فوالد بزرگ در شهرســتان موجود است که
یکی  ۱۰۰درصد به بهرهبرداری رســیده و
دیگری  ۳۰تا  ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی
داشته است.وی با اشاره به این که در معادن
سنگ آهن هماتیت سعادتآباد روزانه ۳۰

و پس از ساعت ها جســت وجو آن ها را در عمق یک مسیل
که بر اثــر ســیالبهای اخیر عمیق شــده پیــدا میکنند.
در این حادثه راننده خودرو بر اثر شدت جراحات فوت کرده
است و همسر و دختر او مصدوم شدهاند.
فرمانده انتظامی سبزوار خبرداد:

دستگیری متهم به سرقت کارت
بانکی افراد سالخورده

کمک  ۵۰میلیونی خیر کاشمری
به حوزه سالمت
مهدیــان -مدیر عامــل مجمــع خیرین ســامت
کاشــمر از کمک  ۵۰۰میلیون ریالی خیر سالمت
به مجمع خیرین سالمت این شهرستان خبر داد.
دکتر میرجردوی افزود :در اقدامی خداپســندانه
خیر نیــک اندیــش آقای حاج حســن طاهــری ،به
یادبــود همســرش مرحوم روانشــاد حاجیــه خانم
ســعیده کیمیایی قســمتی از هزینه مراسم ترحیم
را بــه مبلغ  ۵۰۰میلیــون ریال ،به حســاب مجمع
خیرین سالمت کاشــمر واریز کرد.وی با قدردانی
از همراهــی و مشــارکت خیــران با حوزه ســامت
کاشمر یادآور شــد :هر کمکی که به حوزه سالمت
شهرستان انجام شــود ،چون به صورت ۲۴ساعته
در این حوزه خدمت به بیماران و دردمندان انجام
می شود ،ثواب اخروی آن برای فرد ثبت می شود.
وی ادامــه داد :با توجه به هماهنگــی های به عمل
آمده با این خیرنیک اندیــش ،این مبلغ صرف امور
درمانی در حوزه سالمت خواهد شد.

از میان خبرها

شــجاعی مهــر -مصدومــان یــک حادثــه رانندگــی که
خودرویشــان در داخــل مســیل ســیالبی ســقوط کــرده
بــود ،پــس از دو روز در منطقــه ســروالیت نیشــابور پیــدا
شــدند.به گزارش روابط عمومی ســازمان آتشنشــانی و
خدمات ایمنی شــهرداری نیشــابور ،این خودروی حادثه
دیده بــه علــت ســرعت زیــاد در حوالــی روســتای گلبین
حــدود  ۷۰کیلومتــری نیشــابور از مســیر منحرف شــده
و در داخل یک مســیل ســیالبی بــه عمق حــدود  ۱۰متر
ســقوط کرده اســت .این حادثــه زمانــی اتفاق افتــاده که
جــاده کامال خلوت بوده وکســی متوجه آن نشــده اســت.
بســتگان مصدومــان ایــن حادثــه پــس از طوالنی شــدن
غیبــت آن ها بــا همکاری نیــروی انتظامــی با اســتفاده از
هلیشات در طول مسیر به جست وجوی آن ها میپردازند

کالته -فرمانده انتظامی ســبزوار از دســتگیری متهم به
ســرقت کارت بانکی افراد ســالخورده در این شهرستان
خبر داد .به گزارش خراســان رضوی ،ســرهنگ حســین
بیات مختاری گفــت :در پی شــکایت یکی از شــهروندان
مبنیبرسرقتکارتاعتباریوبرداشتغیرمجازمبلغیک
میلیاردو 200میلیونریالازحساببانکیاشتحقیقات
پلیسی در دستور کار پلیس آگاهی سبزوار قرار گرفت .وی
افزود :ماموران انتظامی در بررسی های تخصصی متوجه
شــدند متهم مردی جوان اســت که به بهانه کمک به افراد
سالخورده هنگام کار با دستگاه خودپرداز در یک لحظه به
تعویض و جابه جایی کارت طعمه خود با یک کارت هدیه و
سپس در فرصتی مناســب با در اختیار داشتن رمز کارت،
به خرید طالجــات به ارزش یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیون
ریال از حســاب شــاکی اقدام کرده اســت .وی با اشاره به
این که با بررسی اطالعاتی ،متهم که اهل غرب کشور بود
در یک عملیات غافلگیرانه در مشــهد دستگیر و طالجات
خریداریشدهازاوکشفشد،بیانکرد:متهم بهششفقره

نفر به طور مســتقیم و  ۵۰نفر غیرمستقیم و
در دیگر معــادن  ۱۵تا  ۲۰نفر مشــغول کار
هســتند ،خاطرنشــان کــرد :خوشــبختانه
تاکنــون بــرای جلوگیــری از خام فروشــی
اقدامات خوبی در معادن شهرستان صورت
گرفته است.پورعباس افزود :هدف اصلی از
ایجاد دو معدن فوالد در رشتخوار جلوگیری
از خــام فروشــی معادن ســنگ آهن شــرق
کشــور با تولیــد کنســتانتره و گندلــه بوده
اســت.وی در ادامه بــه مهمتریــن نیازهای
معادن شهرســتان رشــتخوار اشــاره کرد و
گفت :گردانندگان معادن فوالد شهرستان
مجبورند برای تأمین خوراک مــورد نیاز به
ســمت خرید به صورت آزاد برونــد که بعضا
با کمبــود مواجــه میشــوند و ایــن موضوع
مشکالت بسیاری را به وجود آورده است.

سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری  7حفار غیرمجاز
در نیشابور

فرمانــده یــگان حفاظــت ادارهکل میراثفرهنگــی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی از دستگیری
هفت حفــار غیرمجاز در شهرســتان نیشــابور خبر داد.
بــه گــزارش روابطعمومــی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی خراســان رضــوی،
ســرهنگ محمدعلــی مدیر بــا اعالم ایــن خبــر افزود:
«هفت نفر در کوههــای اطراف یکی از روســتاهای این
شهرســتان به صــورت غیرمجــاز حفــاری کرده بودند
که دســتگیر شــدند».فرمانده یگان حفاظــت ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی خراسان
رضوی ادامه داد« :این افراد در راه برگشت با هوشیاری
اعضــای بســیج روســتای مدنظــر متوقــف شــدند و از
خودروی آن ها بیل و کلنگ کشــف شــد وبا هماهنگی
و حضور گشــت کالنتری  12جمهوری نیشــابور افراد
دســتگیر شدند».ســرهنگ مدیر تصریح کــرد« :پس از
حضور مسئول یگان حفاظت و کارشناس حقوقی اداره
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی نیشابور
در محل کالنتری و بررســی موضوع ،افــراد به حفاری
غیرمجاز اعتراف کردند و با تشــکیل پرونــده قضایی به
دادسرا اعزام شدند».

شهرستان ها

برگزاری یادواره  8شهید روحانی
شهرستان خلیل آباد

حســین نــوری  -یــادواره هشــت شــهید روحانــی
در حســینیه ابوالفضلــی روســتای دهنــو از توابــع
شهرســتان خلیل آباد برگزار شــد.حجت االســام
حســین معصومــی ،مدیــرکل بنیــاد شــهید و امور
ایثارگران اســتان در مراســم یادواره هشــت شهید
روحانی که در محل حســینیه ابوالفضلی روســتای
دهنــو از توابع شهرســتان خلیل آباد بــا حضور امام
جمعه ،فرمانــدار و نماینده مــردم در مجلس برگزار
شد ،اظهار کرد :روحانیت مظلوم ترین قشر مبارزان
در صحنــه نبــرد بودنــد و ایــن روحانیت در هشــت
ســال دفاع مقدس هم مظلــوم بود .وی بــا بیان این
که برخی ادعا دارند کــه اص ً
ال روحانیــون در جبهه
حضور نداشتند ،خاطرنشان کرد ۲۵ :هزار روحانی
در زمــان جنگ داشــتیم کــه ســه هــزار و  ۵۰۱نفر
از روحانیــون نیز در هشــت ســال دفاع مقــدس به
شهادت رســیده اند .وی با اشــاره به این که تقویت
روحیه در زمان پدافندی و در کنار رزمندگان بودن
در زمــان آفنــدی از جمله نقــش هــای روحانیت در
جبهه ها بود و حتــی تعداد زیــادی از روحانیون هم
اسیر شــدند ،تصریح کرد :نقش روحانیت در جبهه
هم هدایتگــر و هم کمک یــار بود و شــهدای زیادی
از جمع روحانیــت تقدیم نظــام و انقالب اســامی
شده است .حجت االســام معصومی همچنین در
ادامه به  ۲۶دی ماه سالروز فرار شاه از کشور اشاره
کرد و افزود :دشــمن امروز به شدت تالش می کند
تا القا کند که رضاخان و پســرش بهتریــن دوران را
برای کشــور داشــته اند و این مظلومیــت جمهوری
اســامی ایران را که ایــن همه خدمات و پیشــرفت
داشــته ،نشــان می دهد .وی با بیان این کــه روزانه
 6.5میلیون بشکه نفت از کشور در زمان شاه صادر
میشــده در حالــی کــه  ۳۵میلیــون نفــر جمعیت
داشتیم و تمام این درآمد در تهران و بعض ًا شهرهای
بزرگ هزینه می شده اســت ،افزود :امروزه کمتر از
 2.5میلیون بشــکه نفت صادر می شود و جمعیتی
حدود  ۸۵میلیون نفر داریم و با همه فشارها و تحریم
هایی که وجود دارد ،پیشرفت های بسیاری داریم.
حجت االسالم معصومی گفت :اکثر پزشکان قبل از
انقالب مربوط به کشورهای پاکستان و هندوستان
بودنــد در صورتی کــه امــروزه پزشــکان متخصص
زیادی در کشور داریم.شــهدای روحانی سردمدار
حرکت عظیم انقالب بودند.

مدیردرمانتامیناجتماعیاستان:

مشکالتحقوقیزمینتامین
اجتماعی بردسکن حل شد

علی نــوری -مدیــر درمان تامیــن اجتماعی اســتان از
حل شدن مشــکل زمین تامین اجتماعی شهرستان
بردسکن خبر داد .حمید داستانی گفت :هم اکنون
پرونــده زمیــن تامیــن اجتماعــی شهرســتان بــرای
ادامه فرایند فنی و تعیین پیمانکار به ســازمان تامین
اجتماعی ارسال شده است که نیاز به زمان دارد ولی
با توجه به پیگیری اســتان امیدواریم بتوانیم تا پایان
ســال پیمانکار پــروژه را مشــخص کنیــم .وی افزود:
سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات به جامعه
تحت پوشــش خود با مرکزهای درمانی شهرســتان
قرارداد خرید خدمت دارد ولــی در این مراکز مبلغی
از بیمه شده به عنوان فرانشیز دریافت می شود اما اگر
بیمه شده نیاز به بســتری و دریافت خدمات درمانی
در بیمارســتان داشــته باشــد ،طبق قراردادی که با
بیمارستان منعقد شده کلیه خدمات ارائه شده به این
بیمه گذار به صورت رایگان ارائه می شود.

آزادسازی 65000مترمربع
از اراضی ساقشک درشاندیز

بهبودی نیا -مسئول گشت مشترک شورای حفظ
حقوق بیت المال در امور اراضی و مناطبع طبیعی
اســتان گفت :در چند نقطه و در سطح بیش از 65
هزارمتر مربع از اراضــی زراعی و منابع طبیعی که
دســتخوش تغییر و تبدیل کاربری و زمین خواری
قرار گرفته بود ،در قالب اجرای تبصره  2ماده 10
و تبصره  1ماده  ،55رفع تخلف و قلع و قمع صورت
گرفت.به گزارش خراسان رضوی ،رمضانی گفت:
در ادامه اقدامات پایش ،پیشگیری و عملیاتی گروه
گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در
امور اراضی و منابع طبیعی اســتان روز گذشــته با
محوریت جهاد کشــاورزی و دادستانی شهرستان
طرقبــه شــاندیز 34 ،قطعه بــاغ ویال قلــع و قمع و
دیوارهای موصوف و پی کنی های موجود تخریب
و یک استخر بزرگ در حال گودبرداری نیز پر شد.

