3

شهرستان ها
سهشنبه  ۱۵آبان ۲۷ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۵۱

از گوشه و کنار استان

وزارت بهداشت موافق ارتقای بیمارستان اول است

زمزمهها ازحذف احداثبیمارستاندومقاین
گروه شهرستان ها
دو ماه از وعده وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
برای کلنگ زنی احداث بیمارستان دوم قاین گذشت
اما نه تنها خبری از این موضوع نشد بلکه زمزمه هایی
به گوش می رسد که به طور کلی این پروژه حذف می
شود و ارتقای بیمارستان قاین در دستور کار قرار می
گیرد .همچنین گفته می شود قرار است در این باره
جمعی از مسئوالن قاینات هفته آینده سفری به تهران
و دیداری با وزیر داشته باشند.
به گزارش «خراسان جنوبی» 13 ،شهریور ماه امسال
در سفر وزیر بهداشت به استان و قاینات قرار بود
کلنگ احداث پروژه بیمارستان دوم قاین به زمین
زده شود اما دکتر «هاشمی» به دالیلی از این اقدام
خودداری کرد و قول داد در دو ماه آینده پس از تایید
مشاوران خود ،عملیات احداث آن کلنگ زنی شود.

بنا بر این گزارش« ،خراسان جنوبی» بعد از این که
وزیر بهداشت و درمان کلنگ بیمارستان دوم قاین را
به زمین نزد موضوع را از رئیس شورای اسالمی این
شهر پیگیر شد که «محمد رضا قرائی» گفت :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 قاین مصوب شد این پل به هشت
متر افزایش یابد.
او با بیان این که از سوی مسئوالن قاین در این زمینه
مشکل خاصی وجود ندارد ،اظهار کرد :دفتر فنی
وزارت بهداشت باید نظر خود را در این زمینه اعالم
کند اما این کار نشده است.
وی تصریح کرد :در صورت اعالم نظر و تایید دفتر
فنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در این زمینه ،بر اساس وعده وزیر ،پروژه احداث
بیمارستان دوم قاین در سفر بعدی وی به این شهر

کلنگ زنی خواهد شد .اما حاال این مسئول ،حرف
های دیگری بیان می کند؛ این که قرار نیست کلنگی
به زمین زده شود و برخی نظر بر ارتقای بیمارستان
اول قاین دارند.
«قرائی» با بیان این که برای احداث بیمارستان دوم،
جلسه های متعددی با حضور کارشناسان برگزار و
بر این موضوع تاکید شد افزود :در این جلسه برخی
موافق ارتقای بیمارستان اول قاین بودند اما عده
ای با اشاره به این که  10سال از مطرح شدن این
موضوع می گذرد و پروژه بیمارستان دوم قاین ردیف
اعتباری گرفته است؛ معتقدند که باید تکلیف آن
مشخص شود.
به گفته وی ،احداث پروژه بیمارستان دوم قاین باید
دو ماه پیش شروع میشد چرا که زمین آن را اداره
کل راه و شهرسازی تحویل شبکه بهداشت و درمان
داده است عالوه بر این در یک دهه گذشته هر یک از
نمایندگان و مسئوالن رده های مختلف که به قاینات

آمدند نظرشان بر پیگیری احداث بیمارستان دوم در
این شهرستان بود .وی با اشاره به این که در این سال
ها هیچ اتفاقی نیفتاده است ادامه داد :این در حالی
است که در شهرهای دیگر استان مانند بیرجند و
فردوس شرایط به گونه دیگری است.
به نظر او زمین تحویلی به شبکه بهداشت و درمان
مشکلی ندارد اما نمی داند چرا مسئوالن دفتر فنی
وزارت بهداشت معتقدند که باید بیمارستان اول ارتقا
یابد و بیمارستان دوم احداث نشود.
به گفته او این بالتکلیفی سبب شده است تا به همراه
جمعی از مسئوالن به زودی به تهران بروند و موضوع
را با وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در میان
بگذارند و به این بالتکلیفی پایان دهند.
وی با بیان این که پروژه بیمارستان دوم قاین دغدغه
چندین ساله مردم این شهرستان است افزود :اگر این
پروژه عملیاتی شود زمینه اشتغال  400نفر به صورت
مستقیم و غیر مستقیم فراهم می شود.

مشمولی -مجتمع معدن مس قلعه زری بزرگ ترین
مجتمع تولیدی با  360کارگر و هزار و  500نفر
جمعیت در  140کیلومتری مرکز خوسف و 180
کیلومتری مرکز استان قرار دارد که این روزها از نبود
پزشک رنج می برد.
آن طور که «صالحی» یکی از کارگران معدن قلعه زری
می گوید :هر گاه به درمانگاه مراجعه می کنیم با این
پاسخ روبه رو می شویم که دکتر مرخصی است و مگر
ممکن است یک پزشک همیشه در مرخصی به سر
برد؟ «رمضانی» از دیگر کارگران معدن ادامه می دهد:
کودک پنج ساله ا م مریض بود که مجبور شدم به دلیل
نبود پزشک به خوسف مراجعه کنم.
او افزود :آیا شایسته است به عنوان سربازان عرصه
تولید ،عالوه بر شرایط سخت کار در تونل ،بیرون از آن
نیز با مشکالت درمانی و  ...درگیر باشیم؟

رئیس شورای اسالمی روستای معدن قلعه زری هم
می گوید :از  ۲۹مهر ماه این روستا پزشک ندارد و در
این زمینه مکاتبه های بسیاری با فرمانداری و شبکه
بهداشت و درمان خوسف و حتی تامین اجتماعی
انجام شد اما قدم مثبتی در این زمینه برداشته نشده
است« .محمد خاکره» می افزاید :با توجه به این که
تا مرکز بخش جلگه ماژان بیش از  ۱۰۰کیلومتر
مسافت را باید طی کنیم تا به مرکز بهداشتی درمانی
و اورژانس برسیم و کارگران در عمق  ۳۶۰متر در زیر
زمین مشغول به کار هستند و هر لحظه امکان وقوع
حادثه ای وجود دارد ،به همین دلیل استقرار پزشک
رسمی و دایمی در این محل ضرورت دارد.
به گفته وی روزانه بیش از  ۱۰مریض به درمانگاه
مراجعه می کنند و دست خالی بر می گردند .به عالوه
پزشکانی هم که به این روستا می آیند دوره طرح خود

اولین محموله زغال سنگ صادراتی به مقصد ترکیه،
از معادن پروده طبس بارگیری و ارسال شد.
مدیر کل راه آهن شرق در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» با بیان این که راه آهن شرق به دلیل قرار
گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی و دسترسی
به بزرگ ترین معادن سنگ آهن و زغالسنگ کشور از

اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است ،افزود :برای
اولین بار با پیگیری های انجام شده ،چهار محور جدید
حمل بار به مقصدهای زرین شهر ،میان دشت ترکیه و
افغانستان توسط راه آهن شرق ایجاد شد.
«حسن ماسوری» ادامه داد :اولین محموله میلگرد با
حمل ترکیبی برای صادرات به افغانستان به منظور

در اربعین حسینی(ع) در کربالی معلی به  600هزار زائر توسط موکب امام رضا (ع) قاینات خدماتی مانند
پذیرایی ،اسکان ،خدمات بهداشتی درمانی ،خیاطی ،آرایشگری و کوله دوزی ارائه شد.
مدیر موکب امام رضا (ع) قاینات با اعالم این مطلب گفت 45 :خادم امام حسین (ع) به مدت  10روز با
استقرار در اتوبان نجف به کربال خدماتی چون پذیرایی با غذای گرم ،چای زعفرانی ،آویشن ،به لیمو و
بهارنارنج و شربت زعفران ،زرشک و  ...توزیع  10هزار قرص نان محلی و پخت روزانه  500نان تنوری
خدمات قابل توجهی به زائران اربعین حسینی ارائه کردند.
«جعفر حقانی» انجام فعالیت های فرهنگی و دینی ،برگزاری دعاهای کمیل ،ندبه و توسل ،زیارت اربعین
و عاشورا و برگزاری عزاداری و روضه خوانی در کنار موکب را از دیگر فعالیت های این موکب اعالم کرد.
عالوه بر ارائه خدمات به زائران ،هشت نفر از خادمان موکب برای توسعه و احداث حسینیه امام رضا (ع)
قاینات در اتوبان کربال نیز فعالیت داشتند .به گفته وی موکب امام رضا (ع) برای پنجمین سال متوالی از
شهرستان با هدایا و نذورات مردمی به زائران خدمت کرد.

پدر شهید «سبزیان» آسمانی شد

پدر شهید جاویداالثر محمد رضا سبزیان پس از سال ها تحمل درد و رنج و بیماری روز گذشته در قاین به
فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش «خراسان جنوبی» مرحوم حاج «محمد سبزیان» پس از یک قرن عمر پر برکت به دیار باقی شتافت
و روز گذشته بر دوش امت حزب ا ...قاینات از میدان شهید بهشتی قاین تا گلزار شهدای جعفرآباد تشییع
شد و در کنار قبر فرزند شهیدش آرمید .بنابراین گزارش شهید جاویداالثر «محمد رضا سبزیان» در اوایل
دفاع مقدس در عملیات کربالی پنج مفقود شد.

کشاورزی توانمند در خضری دشت بیاض

قاینات ،شهرستان کامیون ها

را می گذرانند و وقتی به پایان می رسد تا زمان استقرار
پزشک جدید ،پزشک کشیک به روستا می فرستند اما
با ابراز تاسف  15روز است که هیچ پزشکی به روستا
مراجعه نکرده است .وی با بیان این که  ۳۶۰نفر بیمه

شده تامین اجتماعی هستند ،افزود :سازمان تامین
اجتماعیهیچگونهخدماتدرمانیبهکارگراندراین
روستا ارائه نمی دهد که انتظار می رود این سازمان در
این زمینه گامی بردارد.

برای اولین بار انجام شد

حمل زغال سنگ طبس به ترکیه

تکمیلزائرسرایبقعهمتبرکهامامزادهسیدسلیمانعلیخوسفازاولویتهای
اداره اوقاف و امور خیریه است.
مسئول اداره اوقاف و امور خیریه خوسف در نشست خبری از اجرای 125برنامه
در هفته اوقاف خبر داد که کلنگ زنی احداث ساختمان این اداره ،همایش
یاوران وقف ،برگزاری مراسم سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) با حضور نماینده
ولی فقیه ،برپایی ایستگاه همه واقف باشیم و مسابقه انشا با موضوع وقف از مهم
ترین برنامه هاست.
«محمد الهی» افزود :در سال گذشته 100جلد سند مالکیت برای بقاع و اماکن
متبرکه دریافت شده است و  ۳۰۰میلیون ریال از اعتبارات تملک و دارایی و از
 ۱۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال تسهیالت ساخت زائرسرا برای آستان مبارک
سید سلیمان علی (ع) هفت میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال آن دریافت شد و کار
ساخت زائرسرا در سه طبقه در حال انجام است.
وی با بیان این که در خوسف  ۹۲۴موقوفه وجود دارد افزود :در سال گذشته
چهار مورد وقف جدید ثبت و  ۱۱مورد موقوفه شناسایی شد که حدود  ۸۰درصد
موقوفات برای عزاداری سیدالشهدا (ع) و ائمه اطهار (ع) در شهرستان است.
به گزارش «خراسان جنوبی» مراسم خواندن زیارت حضرت رسول (ص) از بعید
به همراه مراسم سومین سالگرد ابوالشهید مرحوم آیت ا ...سید احمد عبادی

پذیرایی از  600زائر در موکب امام رضا (ع) قاینات

یک کشاورز در خضری دشت بیاض توانست بیش از پنج تا شش برابر ،برداشت زعفران از مزرعه اش را
افزایش دهد .به گزارش «خراسان جنوبی» « ،موسوی» اهل خضری دشت بیاض توانست از هر هکتار زمین
زیرکشت زعفران خود  50تا  60کیلوگرم زعفران برداشت کند.
این گزارش حاکی است ،این کشاورز فعال با رعایت اصول زراعی و به کار بستن توصیه های کارشناسان
کشاورزی امسال  500تا  600کیلو گرم محصول از مزرعه یک هکتاری خود برداشت کرد.

قصه پر غصه نبود پزشک در قلعه زری

تکمیل زائرسرای امامزاده سلیمان خوسف
در دستور کار

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

انتقال به مرز دوغارون در ایستگاه خواف تخلیه شد و
روز گذشته محموله زغال سنگ صادراتی به وزن دو
هزار تن با ۴۴واگن از معادن پروده خصوصی به مقصد
ترکیه بارگیری و منتقل شد.
وی مشارکت در احداث راهآهن در افغانستان را دارای
اهمیت زیادی دانست و گفت :بهترین گزینهها باید با
همفکری میان دو کشور انجام شود چون در این زمینه
منافع مشترک دارند.
به گفته وی اگر نگاه توسعهای افغانستان در حوزه
صنعت حمل و نقل ریلی تقویت شود کشورهای هم
مرز که منافع مشترک زیادی دارند می توانند از این
ظرفیت بهره مند شوند.
وی با بیان که خط آهن بافق -طبس -مشهد ،محور
طالیی و رگ حیاتی خط آهن ترانزیتی کشور به
حساب می آید افزود :هر سال هفت میلیون تن سنگ
آهن از معادن فعال در سنگان استخراج و به کارخانه
های ذوب آهن ،فوالد و بنادر جنوبی کشور برای

با حضور نماینده ولی فقیه در استان ،فردا ساعت  ۱۱در مسجد جامع خوسف
برگزار می شود.

 5استخر ماهی سردآبی در شهرستان درمیان
پنج استخر پرورش ماهی سردآبی در شهرستان درمیان فعال است .مدیر جهاد
کشاورزی درمیان اظهار کرد :در مناطق گرمسیر شهرستان آبان و آذر ماه و در
مناطق سردسیر در طول سال ،رهاسازی بچه ماهی ها انجام می شود.
مهندس «وحید ضیائیان احمدی» با بیان این که وجود انواع استخرهای ذخیره
آب در کنار بسیاری از قنات ها ،چشمه ها و چاه ها؛ منابع خوبی از آب را به صورت
ارزان در اختیار کشاورزان قرار می دهد افزود :محدودیت منابع آبی سبب شده
است تا بهره برداری دو یا چند منظوره از این منابع مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد :همچنین با کمی تغییر در تاسیسات استخرهای ذخیره آب موجود
کشاورزی ،خاکی یا سیمانی مانند نصب برج هواده ،توری در ورودی و خروجی
و سرریز آب استخر و  ...می توان عالوه بر استفاده های معمول از استخر برای
کشاورزی ،دامداری و  ...به ازای هر سه تا پنج لیتر آب در هر ثانیه و مساحت100
تا  200متر مربع حداقل یک تن ماهی قزل آال تولید کرد.
به گفته وی طول دوره پرورش بستگی به وزن اولیه بچه ماهی ،نحوه تغذیه و
بهداشت استخرها دارد و به طور معمول از ابتدای رهاسازی بچه ماهی در استخر
تا زمان صید؛ چهار تا شش ماه زمان نیاز است.

صادرات ارسال و حدود  40درصد آن توسط راه آهن
حمل می شود.
این مسئول حمل  25میلیون تن بار از منطقه سنگان
را برای افق  1400برآورد کرد و گفت :بخش عمده
ای از این بار با شبکه ریلی حمل می شود که با ظرفیت
های بسیار خوب این منطقه ،تحقق این مهم دور از
دسترس نیست و در این زمینه با سرمایه گذاری های
بزرگ ،کارخانه ها و صنایع مرتبط بسیاری در منطقه
احداث شده یا در حال ساخت است.
به گفته وی در شاخص تناژ بارگیری در شش ماه
امسال سه میلیون و  ۱۳هزار و  ۷۸۰تن بار شامل
سنگ آهن ،سیمان ،زغال سنگ و کنسانتره سنگ
آهن در این منطقه حمل شده است که بدون احتساب
دو مبدا بارگیری در ایستگاههای سه چاهون و بیشه
نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد  ۱۱درصدی
برخوردار است ،همچنین درآمد حاصل از بارگیری
در این مدت  ۷۳درصد رشد داشت.

حقانی  -قاینات با دو هزار و  800دستگاه کامیون به شهرستان کامیون ها معروف است .فرماندار قاینات
در جلسه معارفه سرپرست جدید اداره حمل و نقل و راهداری شهرستان با بیان این که قشر راننده در رشد
و توسعه اقتصادی قاینات نقش آفرین است افزود :شهرستان با دو هزار و  800دستگاه کامیون بیشترین
نقش را در این زمینه در استان دارد.
مهندس «کریمی» گفت :قاینات در زمینه جا به جایی و حمل کاال در استان مقام اول را به خود اختصاص
داده است .به گفته وی قرار گرفتن قاینات در کریدور ارتباطی شمال به جنوب می تواند در تعالی و رشد و
توسعه پایدار شهرستان نقش بسزایی داشته باشد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این مراسم که مدیر کل حمل و نقل و راهداری حضور داشت از خدمات
«صادقی» تجلیل و مهندس سید «علی قریشی» به عنوان سرپرست جدید اداره حمل و نقل و راهداری
قاینات معرفی شد.

آغاز تسطیح راه های بین مزارع کشاورزی

به همت مرکز جهاد کشاورزی آیسک ،عملیات تسطیح و تیغ زنی راه های بین مزارع کشاورزی این بخش
آغاز شد .مهندس«خزیمه» مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی آیسک گفت :در آستانه فصل برداشت
زعفران به منظور رفاه حال کشاورزان ،با به کارگیری یک دستگاه گریدر عملیات تسطیح و تیغ زنی بیش
از  ۴۰کیلومتر راه های کشاورزی چاه موتورهای این بخش انجام می شود.

پرداخت  31میلیارد ریال خسارت به شرکت زغال سنگ طبس

امسال  31میلیارد ریال خسارت به شرکت زغال سنگ پروده طبس پرداخت شد .مدیر کل بیمه ایران -
مرکز خراسان جنوبی روز گذشته در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه ایران در مرکز قاین با اعالم این مطلب
گفت :این میزان بیشترین پرداختی امسال در استان بوده است.
مهندس «زارع» افزود :امسال  750میلیارد ریال خسارت در استان توسط بیمه ایران پرداخت شده که
 146میلیارد ریال آن متعلق به قاینات است.

زنگ پدافند غیر عامل در قاینات

زنگ پدافند غير عامل در دبيرستان شبانه روزي برهان قاین با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان نواخته
شد .مهندس «کريمی» فرماندار قاینات در این مراسم گفت :امروزه با نسل چهارم جنگ مواجه هستیم
که جنگ های تمام عيار سايبري است که به دنبال تغيير حكومت ها هستند نه تصرف خاك و سرزمين،
بنابراین در اين شرايط مهم ترين اصل توجه به آموزش است و دانش آموزي موفق خواهد بود كه اصول
پدافند غير عامل را در زندگی فردي و اجتماعي مد نظر قرار دهد.

انتقاد فرماندار از درک نکردن شرایط قاینات توسط نخبگان

درك نکردن شرايط قاینات توسط نخبگان و بزرگان ،بزرگ ترين تهديد برای این شهرستان به حساب می
آید .فرماندار قاینات در نشست هم انديشی با مسئوالن سازمان هاي مردم نهاد ،درباره تشکيل شركت
توسعه و عمران شهرستان گفت :امروز قاینات به شدت به همگراهی ،همدلی و مهربانی نيازمند است تا
بر مشكل اصلی شهرستان ،يعني كاهش نرخ بيكاري فائق آییم.
به گفته «کریمی» اين شركت با نگاه سياسی در شهرستان راه اندازي نشده بلكه براي تحقق قایناتی يك
دست و به منظور بهره مندي عموم شهروندان از منافع اين شركت ،تشكيل شده است.

