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رویداد

طلب  5.3میلیارد تومانی گندم کاران استان از دولت
فرخ نژاد-پنج میلیارد و  320میلیون تومان از مطالبه گندم کاران استان پرداخت نشده است.معاون
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در گفت و گو با «خراسان جنوبی» از خرید تضمینی  10هزار و
 45تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خبر داد و گفت :هزینه خرید این میزان گندم 13میلیارد و378
میلیون تومان است که تا کنون هشت میلیارد و  52میلیون تومان آن به گندم کاران پرداخت شده است.
مهندس«عصمتی پور» با بیان این که حدود  70درصد مطالبه گندم کاران در خرید تضمینی پرداخت شده
است افزود :گندم کاران پنج میلیارد و  320میلیون تومان از دولت طلبکارند.
وی با اشاره به خرید تضمینی محصول گندم کاران در  21مرکز یادآور شد :از  18هزار و  530هکتار سطح
زیرکشت گندم در استان 58 ،هزار و  211تن محصول برداشت شده است.

برآورد برداشت  3900تن خرما در استان
پیش بینی می شود سه هزار و  900تن خرما از نخلستان های دو شهرستان طبس و نهبندان در استان
برداشت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در گفت و گو با «خراسان جنوبی» این خبر را اعالم و اظهار کرد :این میزان
خرما از هزار و  603هکتار سطح زیر کشت این محصول برداشت می شود.
مهندس«ولی پور» در ادامه تعداد بهره برداران این محصول در دو شهرستان نهبندان و طبس را هزار و600
نفر برشمرد و ارقام خرمای برداشتی در این دو شهرستان را هم شامل زاهدی ،کبکاب ،مضافتی ،برهی و
پیارم و دو نوع محلی پرکوه و خاره خوش نام برد .به گفته وی برداشت خرما از حدود یک ماه قبل دراین دو
شهرستان شروع شده است و تا  20روز دیگر ادامه دارد.

اکران نیمه بهای فیلم ،فردا در سینماهای استان
حسین قربانی – فردا همزمان با روز ملی سینما بلیت های سینما نیمه بها به فروش می رسد .معاون امور
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اعالم این خبر این اقدام را پیرو تصویب خانه سینما
 ،انجمن سینما داران و شورای صنفی نمایش دانست و با اشاره به اجرای این طرح فرهنگی در سال های
گذشته با استناد به گزارش های رسیده استقبال از این طرح را مطلوب ارزیابی کرد .به گفته «زمزم» هم
اکنون فیلم های تنگه ابوقریب ،شعله ور ،کاتیوشا و هزارپا در سینماهای استان در حال اکران است.

روی خط ورزش

بانوان کاراته کای استان سوم کشور شدند
حسینی – بانوان کاراته کای استان در مسابقات کشوری سبک جهانی وادوکای به میزبانی شهرستان
طبس سوم شدند.
به گزارش «خراسان جنوبی» عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی این رقابت ها که در سه بخش کاتا ،کومیته و
کاتای تیمی برگزار شد به ترتیب به خراسان رضوی و تهران رسید.

بانوی استان در مسابقات کارگران کشور قهرمان شد
«زهرا بازدیدی» بانوی دونده کارگر استان در دوی  100متر مسابقات دو و میدانی کارگران کشور قهرمان
شد.
«علیزاده بیرجندی» رئیس هیئت ورزش کارگری استان با اعالم این خبر به «خراسان جنوبی» به برگزاری
این مسابقات به میزبانی اردبیل اشاره و اظهار کرد :همچنین در این رقابت ها «فرزانه شاهبیگی» مقام سوم
پرش ارتفاع و «فریبا اختری» چهارم ماده 200متر و ششم ماده هزار و  500متر را کسب کردند.
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

کمبود 50قلم دارویبیمارستانیدراستان

رحمان-کمبود 50قلم داروی بیمارستانی در استان
نگران کننده نیست.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روز
گذشته با اعالم این که خوشبختانه وضعیت کمبود
دارو در کشور نگران کننده نیست ،گفت :برای مدت
سه ماه ذخیره دارویی در استان وجود دارد و تنها
برای  50قلم داروی بیمارستانی در استان کمبود
وجود دارد این در حالی است که این میزان کمبود

داروی بیمارستانی در استان های دیگر بیشتر است.
دکتر«کبری ناصری» با بیان این که مبحث کمبود
دارو به نبودن هر ماده دارویی از نوع خودش برمی
گردد ،افزود :بیمارانی که با کمبود دارو مواجه می
شوند و نمی توانند داروی مورد نیاز خود را پیدا کنند
با تماس با ۱۴۹۰می توانند مشکل خود را مطرح و از
راهنمایی های ارائه شده استفاده کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ادامه داد :کارشناسان دارویی بر اساس تماس هایی
که دریافت می کنند کمبود داروهای مورد نظر را
بررسی و اقدامات الزم را انجام می دهند.
وی با اشاره به این که مردم نباید بر روی برندهای
دارویی خاصی برای استفاده تاکید کنند ،تاکید کرد:
مردم باید از خرید داروهای کاذب خودداری کنند تا
با خرید داروهای سرپایی و اضافه مشکالتی برای آن
ها به وجود نیاید .

با آغاز عملیات احداث مرکز ترومای استان اتفاق می افتد

توقف پذیرش بیمار در بیمارستان امام رضا (ع) از دو ماه دیگر
دکتر «قائمی» :هیچ نیرویی از نیروهای بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند تعدیل نخواهد شد

حسین قربانی -با آغاز عملیات احداث مرکز ترومای
استان در محل بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند از دو
ماه دیگر پذیرش بیمار در این مرکز آموزشی درمانی
تا تکمیل این مرکز انجام نخواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند این خبر را روز
گذشته در نشست خبری تشریح دستاوردهای سفر
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم و مدت
زمان احداث مرکز ترومای استان را حدود دو سال
برآورد کرد و ایجاد این مرکز را با وجود وضعیت جاده
های استان و آمار تصادفات ضروری دانست.
دکتر «قائمی» در ادامه از پروژه احداث مرکز ترومای
استان به عنوان یکی از پروژه های مهم استان یاد کرد
و اطمینان داد :در مدت زمان احداث این مرکز هیچ
نیرویی از نیروهای بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
تعدیل نخواهد شد و تا زمان تکمیل این مرکز ،این
نیروها در بیمارستان رازی بیرجند فعالیت خواهند
داشت .وی تصریح کرد :در این زمینه توضیحات
کافی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ارائه
شده است .وی این خبر را هم اعالم کرد که کلینیک
بیمارستان امام رضا (ع) به صورت  ۲۴ساعته فعال
خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین در
این نشست خبری به دستور اکید وزیر بهداشت برای
اختصاص یک فلوشیپ نازایی برای مرکز ناباروری
استان اشاره کرد تا با انجام این کار تا آبان ماه امسال
مشکل بیماران استان در این زمینه در این مرکز
برطرف شود و عالوه بر این که نیازی به مراجعه به
بیمارستانهایخارجازاستاننباشدبیماراناستان
های دیگر هم در این مرکز درمان شوند .او همچنین
از موافقت وزیر بهداشت با اختصاص دو سهمیه
از نیروهای متخصص بومی جوان که در دانشگاه

خراسان جنوبی  ۵۸سال پیش
در روزنامه

شهردار بیرجند به مشهد
وارد شد

روزنامه خراسان در شماره  3237که 20
شهریور ماه  1339به چاپ رسید در مطلبی
در صفحه  8آورده است« :آقای رخشانی
شهردار بیرجند که چندی قبل جهت انجام
امور اداری بتهران رفته بودند دیروز بمشهد
وارد شدند.
آقای رخشانی در مدت اقامت خود در تهران
مذاکراتی در مورد امور عمرانی شهر بیرجند
با مقامات مربوطه بعمل آورده اند».

از میان خبرها

آیین «علم بندان»
در بیرجند
پذیرش می شوند برای ارائه خدمت در بیرجند بعد
از اتمام دو سال تحصیل خبر داد .وی همچنین این
خبر را اعالم کرد که برای تجهیز اورژانس بیمارستان
فردوس چهار میلیارد تومان تجهیزات وارد دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در ادامه
سخنانش تزریق یک فوق تخصص نفرولوژی به
استان را از دیگر دستاوردهای سفر مقام عالی
وزارت بهداشت به استان بیان کرد و ادامه داد :با
موافقتوزیربهداشترشتهکارشناسیارشدفناوری
اطالعات سالمت و رشته های تخصصی چشم
پزشکی ،پوست و پاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند مجوز می گیرد.
دکتر «قائمی» با بیان این که وزیر بهداشت با مشاهده
زیر ساخت های موجود در دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند با پیشنهاد ایجاد پایلوت پزشکی از راه دور
در این دانشگاه موافقت کرده است ،افزود :سال ۹۴
موافقت اصولی دانشکده داروسازی دریافت شد که
بهدلیلتغییرهیئتبوردداروسازیمشکالتیدراین
زمینه به وجود آمد.
به گفته وی در این زمینه حدود  22عضو هیئت

علمی وهمه تجهیزات مورد نیاز مهیا شده است و با
دستور وزیر بهداشت در این سفر 20دانشجو در سال
تحصیلی جدید در این دانشکده پذیرش می شوند.
وی وضعیت رشته ارشد فیزیولوژی ،باکتری شناسی
ونانوتکنولوژیدردانشگاهبیرجندرامطلوبارزیابی
کرد و با توجه به زیر ساخت های موجود دستور الزم
برای درج این رشته ها را در دفترچه کنکور پزشکی
داد.رئیسدانشگاهعلومپزشکیبیرجندهمچنیناز
موافقت و دستور الزم وزیر بهداشت برای ایجاد رشته
کتابداری در شاخه پزشکی خبر داد.
دکتر «قائمی» همچنین گفت :کاروان نوآوران
سالمت از اول مهر ماه در رقه شهرستان بشرویه به
مدت ۷۵تا ۹۰روزمستقرمیشوندوخدماتپزشکی
و دندانپزشکی را به صورت رایگان به مردم ارائه می
کنند.وی با اشاره به اینکه شهرستان نهبندان یکی از
مناطق محروم استان است و راه اندازی اورژانس آن
ضروری است ،ابراز امیدواری کرد :عملیات ساخت
اورژانس بیمارستان شهید آتشدست نهبندان در
پنج ماه آینده به اتمام برسد .وی همچنین یادآور شد:
بیمارستان خوسف تا پایان سال  ۹۸یا سه ماهه اول
سال ۹۹بهبهر هبرداریمیرسد.

صدای کاروان به گوش می رسد  ،خیلی راه تا سرزمین
نینواباقینیست،صدایچکاچکشمشیرهابهگوش
می رسد  ،خیلی راه تا فرات نیست  ،صدای پای اسب
عباس (ع) به گوش می رسد  ،خیلی راه تا خیمه ها
نیست،صدایاذانازنینوابهگوشمیرسد،خیلیراه
تاگودیقتلگاهنیست،صداینالهزینب(س)بهگوش
میرسد،خیلیراهتاکربوبالنیستو...
محرم که از راه می رسد دل ها رخت عزای حسین (ع)
به تن می کند و بیرق های عزایش برافراشته می شود و
محبانشدرآیینیکهندرجایجایاستان«علمبندان
» برپا می کنند .به گزارش خبرنگار ما روز گذشته در
آستانهآغازماهمحرمبابرپاییآیینیکهنمراسمسنتی
و مذهبی «علم بندان » در هیئت محبان الزهرا(س)
و هیئت فاطمیه بیرجند برگزار شد .این مراسم طبق
سنت هرساله روز قبل از آغاز ماه محرم توسط سادات
عضو هیئت های مختلف عزاداری بیرجند و با حضور
جمعی از دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم
السالمهمراهبا نوحهخوانیمداحاناهلبیتعصمت
وطهارت(ع)برگزارمیشود.
در این مراسم ابتدا روضه خوانی برگزار شد و سپس
تعدادی از سادات علم های عزای امام حسین (ع) را
بستند.مراسمعلمبندانبهشماره 627درسال 91در
فهرستآثارمعنویکشوربهثبترسیدهاست.

