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شهرستان ها
پنجشنبه  ۲۲شهریور ۳ . ۱۳۹۷محرم  .۱۴۴۰شماره ۲۸۰۸

کالبد شکافی اتفاق غیرمنتظره برای یک پروژه درمانی در سفر وزیر بهداشت

احداثبیمارستاندومقاینمنوطبهنظر وزارتبهداشت

حسین قربانی – امتناع وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی از کلنگ زنی پروژه احداث
بیمارستان دوم قاین در سفر اخیر خود به استان
در عین تاکید دکتر «قاضی زاده هاشمی» از دیده
شدن اعتبار احداث این طرح درمانی در بودجه 97
اقدامی غافلگیر کننده بود که سواالت زیادی را در
اذهان عمومی ایجاد کرد.
دکتر «قاضی زاده هاشمی» در پیگیری «خراسان
جنوبی» از چون و چرایی این موضوع دیده شدن
اعتبار احداث بیمارستان دوم قاین در بودجه امسال
را مطرح و البته ابراز امیدواری کرد :عملیات اجرایی
احداث این بیمارستان تا سه ماه آینده آغاز شود.
وی همچنین به  ۱۲۰تخت بیمارستانی در قاینات
اشاره و اظهار کرد :با افتتاح و بهره برداری از
بیمارستان دوم قاین  96تخت دیگر به تخت های

بیمارستان دوم قاین ،شرکت مادر تخصصی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بررسی های
الزم را انجام دهد و نظر خود را در این زمینه تا سه ماه
آینده اعالم کند .وی تصریح کرد :پس از مشخص و
قطعی شدن مکان احداث این بیمارستان ،این مرکز
درمانی با حضور مسئوالن کلنگ زنی خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر قاین هم به سوال
«خراسان جنوبی» مبنی بر چرایی قرار گرفتن
کلنگ زنی پروژه احداث بیمارستان دوم قاین در
برنامه سفر اخیر وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی با وجود اختالف نظرها در این زمینه و قطعی
نشدن جانمایی آن پاسخ داد :در دوره چهارم شورای
اسالمی قاین با همکاری مسکن و شهرسازی،
شهرداری و دیگر دستگاه های مربوط زمینی به
مساحت پنج هکتار در باغ گل های این شهر رو به

بیمارستانی این شهرستان اضافه می شود .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در پیگیری این
موضوع با تاکید بر این که پروژه احداث بیمارستان
دوم شهرستان قاینات ردیف بودجه مستقل دارد،
مشکلی را که سبب شد در سفر اخیر وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی احداث این پروژه کلنگ زنی
نشود ،مورد تایید نبودن مکان احداث بیمارستان
دوم قاین مطرح کرد.
دکتر «قائمی» در ادامه به اختالف نظرها در این که
بیمارستان دوم قاین در چه مکانی احداث شود،
اشاره و اظهار کرد :در حالی که برخی معتقدند این
بیمارستان باید در مجاورت بیمارستان قبلی قاین
احداث شود ،شورای اسالمی شهر قاین زمینی را در
نقطه ای دیگر برای این منظور مشخص کرده است.
وی بر این اساس تاکید کرد :برای جانمایی احداث

«خراسان جنوبی» از دیگر موارد مورد بحث در
کارگروه سالمت و امنیت غذایی خوسف موضوع
آب انبارهای مسیر جاده خوسف  -معدن قلعه
زری بود که در این زمینه مقرر شد با توجه به این
که این آب انبارها از آب باران آبگیری می شود ،از
نظر بهداشتی قابل تایید نیست و مردم نباید از آن
استفاده کنند و بر این اساس دولت وظیفه دارد آب
آشامیدنی سالم را برای روستاها تامین کند.
بنا براین گزارش در این نشست همچنین
اعالم شد به دلیل مناسب نبودن سرویس های
بهداشتی مسجد میان راهی در روستای خور و
تخلیه فاضالب در گواب و حاشیه رودخانه شاهرود
خوسف با هماهنگی مراجع قضایی ،سرویس
بهداشتی در روستای خور پلمب و ماشین تخلیه
فاضالب نیز توقیف شود .

با دستور فرماندار خوسف

اهالی مرغوک از نیمه مهرماه آب سالم مینوشند

شفیعی :ایستگاه های صلواتی بدون مجوز خوسف جمع آوری می شود
مشمولی -برای برخورداری اهالی مرغوک از آب
آشامیدنی سالم باید نیمه مهر ماه امسال برای
تامین تانکر آب این روستای بخش جلگه ماژان
اقدام شود.
این فرصت حدود یک ماهه را فرماندار خوسف در
کارگروه سالمت و امنیت غذایی برای اداره آب و
فاضالب روستایی شهرستان تعیین کرد تا با تحقق
این مهم مشکل تامین آب بهداشتی روستای
مرغوک برطرف شود.
«شفیعی» همچنین برای تخلیه بهداشتی فاضالب

روستای معدن قلعه زری؛ دهیاری این روستا
را مکلف کرد برای تحقق این امر تا نیمه مهر ماه
امسال یک دستگاه لجن کش تهیه کند تا مشکل
اهالی برطرف شود .وی همچنین در این کارگروه
به گزارش  29مورد دندان گرفتگی و دریدگی
توسط سگ های ولگرد در شهرستان از ابتدای
امسال اشاره کرد و از تزریق  108دوز واکسن
هاری و هزینه کرد حدود یک میلیارد و  80میلیون
ریال برای اقدامات درمانی در این زمینه خبر داد.
«شفیعی» بر این اساس به شهرداری خوسف دستور

روی فنی و حرفه ای برای احداث بیمارستان دوم
مشخص شد .به گفته «محمدرضا قرائی» هنگام
مشخص شدن این زمین برای ساخت بیمارستان
دوم قاین قرار بود در جاده مجاور آن پلی چهار متری
احداث شود که به دلیل در نظر گرفتن این زمین
برای احداث بیمارستان دوم قاین مصوب شد این
پل به هشت متر افزایش یابد.
او با بیان این که از سوی مسئوالن شهر قاین در این
زمینه مشکل خاصی وجود ندارد ،یادآور شد :دفتر
فنی وزارت بهداشت باید نظر خود را در این زمینه
اعالم کند که تاکنون این کار عملی نشده است.
وی تصریح کرد :در صورت اعالم نظر و تایید دفتر
فنی وزارت بهداشت در این زمینه بر اساس وعده
وزیر پروژه احداث بیمارستان دوم قاین در سفر
بعدی وی به این شهر کلنگ زنی خواهد شد.

داد با معرفی پنج پیمانکار در مدت دو ماه برای از
بین بردن سگ های ولگرد اقدام کند.
فرماندار خوسف همچنین با اشاره به ایام محرم
خواستار دریافت مجوز برای برپایی ایستگاه های
صلواتی شد و تاکید کرد :برای جلوگیری از هر
گونه مشکل احتمالی مسئوالن ایستگاه های
صلواتی برای دریافت مجوز برپایی این ایستگاه
ها از تبلیغات اسالمی و اماکن اقدام کنند چون
در غیر این صورت پلیس برای جمع آوری ایستگاه
های بدون مجوز اقدام خواهد کرد .به گزارش

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

از گوشه و کنار استان

اهدای  ۶۴منبع ذخیره آب به  122خانوار محروم

 ۶۴منبعذخیرهآب، ۵۰۰هزاروپنجهزارلیتریباهزینهایبیشاز ۳۲میلیونتومانبه 122خانوارساکن
مناطقمحرومشهرهایخوسف،شوسف،درح،نهبندان،قاین،سربیشه،دهک،مودوبیرجنداهداشد.معاون
حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی(ره) با اعالم این خبر این اقدام را دستاورد بازدید معاون حمایت و
سالمتخانوادهکمیتهامدادامامخمینی(ره)مرکزازاینمناطقمحروماستانبیانکردوجمعیتساکندر
اینمناطقرا ۴۵۷نفردرقالب ۱۲۲خانواربرشمرد.بهگفته«نخعی»اینروستاهابرقندارندوبهلحاظمسائل
بهداشتیدرشرایطبسیارپایینیهستند.

فرماندار قاینات :توسعه را باور نداریم

حقانی-همهبهتوسعهاعتقادداریماماآنراباورنداریموباابزارهایمهمتوسعهآشنانیستیم.اینانتقادرا«کریمی»
فرماندارقایناتدرجلسهبرنامهریزیوراهاندازیشرکتتوسعهوعمرانشهرستانمطرحکردوازمتخصصان
درمباحثاقتصادیو...خواستباراهاندازیشركتتوسعهوعمرانشهرستان،زمینهاشتغالجوانان،بهبود
معیشتواوضاعاقتصادیرافراهمکنند.

 187مدرسه درمیان میزبان طرح نماد

همزمانباسالتحصیلیجدیدطرحملینظاممراقبتاجتماعیدانشآموزان(نماد)در187مدرسهشهرستان
مرزیدرمیاناجرامیشود.سرپرستادارهکلآموزشوپرورشاینخبررادربازدیدمسئوالنوزارتکشوراز
طرحنماداعالموبهاجرایاینطرحملیدر 12آموزشگاهشهرستانهایبیرجندودرمیانبامشارکتدوهزار
و 465دانشآموزدختروپسردرسالتحصیلیگذشتهاشارهکرد.
«موسویکیا»بااشارهبهرشدصددرصدیدانشآموزانمشارکتکنندهدراجرایطرحنمادبرآوردکرد:حدود
 13هزاردانشآموزدختروپسرسالتحصیلیجدیددراجرایاینطرحمشارکتکنند.

رشد  ۱۲برابری سرمایه گذاری حوزه برق در خوسف

مشمولی -سرمایهگذاریوتامینبرقواحدهایتولیدی،صنعتیومسکونیخوسفرشد 12برابریداشته
است.اینمطلبرافرماندارخوسفدرمراسممعارفهمدیرتوزیعبرقشهرستاناعالموسرمایهگذاریدرحوزه
برقشهرستانراازابتدایسالگذشتهتاکنون ۱۰۰میلیاردریالبیانکرد.
«شفیعی» راه اندازی اولین نیروگاه ۱۰مگاواتی خورشیدی شهرستان و استان با ۶۰۰میلیارد ریال سرمایه
گذاری خارجی را از مهم ترین طرح های این حوزه نام برد و افزود :تخصیص قسمتی از هزینه های طرح های
مصوبازجملهراهاندازیپست ۱۳۲کیلوواتیشهرکصنعتیشهیدرحمانیخوسفحداقلبهمبلغ۳۰۰
میلیاردریال،برقرسانیازخوسفبهآبگرممعدنیلوتونایبندباحدود ۲۴۰میلیاردریالو...ازابتدایسال
۹۶تاکنونانجامشدهیادرحالانجاماست.بهگزارش«خراسانجنوبی»دراینجلسهازخدماتپنجساله«کاظم
کمیلی»تقدیروسید«علیرضایوسفی»بهعنوانمدیرتوزیعبرقشهرستانخوسفمعرفیشد.

«طالیه داران تبلیغ» در قاین

همایشطالیهدارانتبلیغدرقاینبرگزارشد.فرماندارقایناتدراینهمایشدرسخنانیباتاکیدبراینکهانسان
هادارایحرمتوجایگاههستند،تاکیدکرد:همهبایدتالشكنندبهاینجایگاههاحرمتبدهندوبرایرسیدن
به مقاصد و تعالی خود ،دیگران را با گفتار ،نوشتار و تهمت ها قربانی نکنند« .کریمی» همچنین تبیین واقعی
دستاوردهاینظامراموردتاکیدقرارداد.

همگام با کشاورز در روستاهای ماژان

تاکید بر تغییر شیوه کار در حوزه
تسهیالت اشتغال روستایی قاینات

 30برنامه فرهنگی هفته دفاع مقدس
در نیمبلوک

حقانی -شیوه کار مدیران دستگاه های اجرایی قاینات در زمینه
شناسایی ،جذب و معرفی متقاضیان دریافت تسهیالت اشتغال
روستایی و عشایری باید تغییر کند.
این مطلب را فرماندار قاینات در جلسه کمیته اشتغال و سرمایه
گذاری شهرستان مطرح و خطاب به مدیران تاکید کرد :برای
پیگیری امور متقاضیان دریافت تسهیالت اشتغال روستایی
و عشایری از اتاق کار خود خارج شوند یا معاونان و كارشناسی
مجرب برای پیگیری این امور در نظر بگیرند« .کریمی» تصریح
کرد :مدیران باید از ابتدا ضمن معرفی و شفاف سازی فرصت
های سرمایه گذاری و زمینه دریافت تسهیالت اشتغال زایی برای
متقاضیان ،اهلیت و توانمندی آن افراد را برای دریافت تسهیالت
بررسی کنند و محک بزنند و افراد واجد شرایط را برای دریافت
تسهیالتبهبانكهامعرفیکنند.ویهمچنینازاعضایكارگروه
اشتغالشهرستانخواستدراولینفرصتهیئتمؤسسشركت
توسعه و عمران قاینات را تشكیل بدهند و با جمع آوری سرمایه
های خرد شهروندان و شناسایی و جذب سرمایه گذاران و سرمایه
داران بومی شهرستان كه در داخل یا خارج از شهرستان زندگی
می كنند در این زمینه اقدام کنند تا از این طریق گامی مثبت برای
ایجاد اشتغال پایدار روستایی برداشته شود.

سدیدی -همزمان با هفته دفاع مقدس بیش از 30برنامه فرهنگی
در بخش نیمبلوک برگزار می شود.
این خبر را فرمانده حوزه شهید باهنر نیمبلوک در نشست ستاد
برنامه های هفته دفاع مقدس که با حضور مسئوالن این بخش
برگزار شد ،اعالم و برگزاری نمایشگاه با موضوعات متنوع و
دستاوردهای دوران دفاع مقدس ،آذین بندی اداره ها و سازمان
ها ،تعویض پرچم های قبور شهدا ،تپه نویسی مربوط به دو هزار
شهید ،تجلیل و بازدید از خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران،
عطرافشانی گلزار شهدا و برگزاری یادواره شهدا را از برنامه های
تدارک دیده شده هفته دفاع مقدس در بخش نیمبلوک برشمرد.
«فرخ دوست» در ادامه برگزاری شب شعر ،مسابقات فرهنگی و
ورزشی ،شرکت در رزمایش  31شهریور در قاینات  ،برنامه ذکر
خاطره از شهدا و فرهنگ دفاع مقدس ،نواختن زنگ انقالب،
اعزام مبلغ ،یادبودی ازشهدا در روستاها  ،همایش رهروان زینبی،
غبارروبی بقاع متبرکه امامزاده اسماعیل خشکان ،برنامه انقالبی
کودکان در روستای گزنشک و  ...را از دیگر برنامه های این هفته
نام برد« .خسروی» بخشدار نیمبلوک هم در سخنانی اظهار کرد:
این نظام و انقالب را خون شهدا نگه داشته است و بر این اساس
وظیفه همه مسئوالن زنده نگه داشتن یاد شهداست.

خوسف کمبود نوشت افزار ندارد
مشمولی -نوشت افزار به اندازه کافی در شهرستان خوسف موجود
است .این مطلب را فرماندار خوسف در نشست شورای آموزش
و پرورش شهرستان مطرح و بر نظارت در زمینه عرضه و فروش
نوشت افزار تاکید کرد تا در اول مهر ماه کمبودی در این زمینه اتفاق
نیفتد«.شفیعی» با تاکید بر این که در استقبال از مهر و شروع سال
تحصیلی جدید نباید بین دانش آموزان روستا و شهر تفاوتی باشد،
تصریحکرد:درروستاهانیززنگمهرنواختهشود.ویدرایننشست
از پیگیری نشدن مصوبات جلسات قبل شورای آموزش و پرورش
انتقادودستگاههارامکلفبهپیگیریدراینزمینهکرد.
حجت االسالم والمسلمین «شاهبیکی» امام جمعه خوسف هم
عزاداریهایمحرموبرگزاریسوگوارهاحلیمنالعسلدرمدارس
را ظرفیت بسیار بزرگ فرهنگی دانست که باید از این فرصت
برای رفع مشکالت فرهنگی استفاده بهینه شود .مدیر آموزش و
پرورش خوسف هم از هدایت ۴۸درصد دانش آموزان متوسطه دوم
شهرستان به رشته های نظری و  ۵۲درصد نیز به رشته های کار و
دانشدرسالتحصیلیامسالخبرداد«.دانایی»بااطمینانازنبود
مشکلدربازگشاییمدارسدراولمهرچهاربرنامهمحوریمراسم
غنچه ها برای دانش آموزان پیش دبستانی ،شکوفه ها برای دانش
آموزانابتدایی،جوانههابرایپایههفتمومراسمآیینمهرورزی رااز
مهمترینبرنامههایبازگشاییمدارسبرشمرد.
مکث

در راستای اقتصاد مقاومتی و کمک به
خانواده های محروم انجام شد

معاوضه لوازم التحریر نو
با کاغذ باطله در زیرکوه

دروگر -در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی در
نمایشگاه محصوالت ایرانی زیرکوه در قبال خرید

کتاب های بدون استفاده و کاغذهای باطله به دانش
آموزان لوازم التحریر و کتاب نو داده می شود که
عالوه بر بازگشت کاغذهای باطله به چرخه تولید
کمکی موثر به اقتصاد خانوار در این شهرستان
محروم است.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه زیرکوه به افتتاح
نمایشگاه محصوالت ایرانی با پنج غرفه با حضور

مسئوالن این شهرستان اشاره و اظهار کرد :بسیاری
از خانواده ها هنگام خرید لوازم و اسباب بازی به
موضوع خرید کاالی ایرانی که متناسب با فرهنگ
اسالمی است ،توجهی ندارند و بر این اساس این
معاونت با همکاری صنعت ،معدن و تجارت ،آموزش
و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شهرداری ،اتاق
اصناف ،بسیج ادارات ،اصناف و کسبه اقدام به برپایی

نمایشگاهی با لوازم التحریر ایرانی اسالمی کرد .وی
هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ خرید
کاالی ایرانی برشمرد که با پنج غرفه فروش لوازم
التحریر ،کتب کمک درسی ،کتب ادعیه و کتاب های
داستان و رمان و همچنین محصوالت بومی و محلی
و کیف و کفش مدرسه در شهرستان زیرکوه به مدت
یک هفته برپا خواهد بود.

یکگروهجهادیدرقالبطرحهمگامباکشاورزدرروستاهایدهستانماژانشهرستانخوسفبهارائهخدمت
پرداخت.بهگزارش«خراسانجنوبی»باهمکاریبسیجسپاهپاسدارانخوسفگروهجهادیهشتنفره«شهید
عباسعلیصالحی»متشکلازمهندسانوکارشناسانجهادکشاورزیدراجرایطرحهمگامباکشاورزبهمدت
یکروزدرروستاهایدهستانماژاناینشهرستانخدماتارائهدادند.

نظارت  4اکیپ بر ذبح بهداشتی نذری های محرم در قاینات

چهاراکیپثابتوسیاربراینظارتبرذبحبهداشتینذریهایدههاولمحرمدرقایناتتشکیلوتجهیزشد.
«محمودی»رئیسشبکهدامپزشکیقایناتاینخبررااعالموازمسئوالنهیئتهایعزاداریوتکایادرخواست
کردبرایحفظسالمتوبهداشتعمومیجامعهذبحدام رادرصورتامکاندرکشتارگاهانجامدهند.

رفع موانع ترافیکی قاینات در دستور کار

حقانی -بهسازیورفعموانعترافیكیازاولویتهایشورایترافیكقایناتاست.اینمطلبرافرماندارقاینات
درسومینجلسهشورایهماهنگیترافیکشهرستانمطرحوتاکیدکرد:اصالحوبهسازینقاطحادثهخیزبه
طورجدیدردستوركارمسئوالنامربهویژهشورایترافیكقراربگیرد.
«کریمی»همچنیناجرایهمهمصوباتشورایترافیكشهرستانرابرایدستگاههایاجراییضروریدانست.
«بیکی»معاونبرنامهریزیوامورعمرانیفرمانداریهمبهبررسیمصوباتجلسهقبلپرداختوهریكازمدیران
دستگاههایاجراییگزارشیازاقداماتانجامشدهدراجرایاینمصوباتارائهکردند.

قبولی سه قلوهای عشق آبادی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی

«علی،امیرومرتضیحسنپور»سهقلوهایعشقآبادیازتوابعشهرستانطبسبهترتیبدررشتههایپزشکی
زاهدان ودندانپزشکیبیرجندپذیرفتهشدند.گفتنیاستبرادربزرگ تراینسهقلوهاهماکنوندانشجوی
پزشکیبیرجنداست.

خوسف امروز میزبان ورزش محله محور بانوان استان

طرحبرنامههایورزشیمحلهمحوربهمیزبانیخوسفاجرامیشود.بهگزارش«خراسانجنوبی»برنامههای
ورزشیمحلهمحورویژهبانوانسالمند،باردار،معلولوبیمارانخاصاستانامروزدرسالنورزشیشهیدنجفی
خوسفبرگزارمیشود.

تاکید بر نگاه ویژه به مناطق حفاظت شده آرک و گرنگ

مدیرکلمحیطزیستبرتوجهویژهبهمناطقحفاظتشدهآرکوگرنگشهرستانخوسفتاکیدکرد«.اکبری»
دردیداربافرمانداروسرپرستنمایندگیحفاظتمحیطزیستشهرستانوبازدیدازمناطقحفاظتشدهآرک
وگرنگوگفتوگوبامحیطبانانبهایرادسخنانیدربارهظرفیتباالیاینمناطقپرداخت.
«مستقیم»سرپرستنمایندگیمحیطزیستخوسفهمگزارشیازوضعیتمامورانیگانحفاظتمحیطزیست
شهرستان،امکاناتموجودووضعیتپاسگاههایمحیطبانیارائهدادوبهمعرفیمنطقهحفاظتشدهآرکو
گرنگ،مناطقآزادوگونههایشاخصحیاتوحشمنطقهپرداخت.

