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شهرستان ها

3

نماینده نهبندان و سربیشه در خداقوتی به اهالی روزنامه مطرح کرد :

صدای استان درگلو

گروه شهرستان

پاسداشـت از قلم و قلم زنان عرصه اطالع رسانی شاید
که نـه ،بـه طـور حتـم تنهـا مناسـبتی اسـت که مشـمول
زمـان نمـی شـود و بـرای همیـن نیـز نماینـده نهبنـدان
و سربیشـه  ،شـامگاه چهارشـنبه بـه دفتـر روزنامـه
خراسـان در خراسـان جنوبی و نشـریه محلـی آن یعنی
روزنامه خراسـان جنوبی آمـد تا پاس بـدارد حرمت قلم
و سـربازان میدان اطالع رسـانی ایـن روزنامه هـا را و به
آن هـا خداقوتـی عـرض کنـد.
دکتر«مصطفی نخعی» گفت :هرچند خراسان جنوبی
جـزو وسـیع تریـن اسـتان هـا بـه حسـاب مـی آیـد امـا
جمعیـت کـم آن سـبب شـده اسـت تـا آن چنـان کـه باید
و شـاید در حـوزه هـای مختلـف بـه توسـعه دسـت نیابـد
بنابرایـن نیاز اسـت کـه جامعه رسـانه خراسـان جنوبی
بیـش از ایـن هـا توانمنـدی هـا و مطالبه هـای اسـتان را
بـه گـوش مرکـز و مسـئوالن امـر برسـاند.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسلامی کـه
از نماینـده هـای جـوان ایـن دوره از مجلـس بـه حسـاب
مـی آیـد ،خواسـتار تعامـل و همفکری بیشـتر رسـانه ها
برای نشـر توانمندی هـای بی نظیـر اسـتان در خارج از

چالش های درمان نهبندان در ویزیت معاون وزیر
معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با سفر به نهبندان از بیمارستان شهید آتش دست این
شهرستان بازدید کرد و از کم و کاستی های حوزه
بهداشت و درمان جنوبی ترین و کم برخوردارترین
نقطه خراسان جنوبی مطلع شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در این سفر مسئوالن
استانی و محلی و نماینده نهبندان و سربیشه فرصت
را غنیمت شمردند و نیازها و مطالبه های بخش
بهداشت و درمان نهبندان را برای دکتر «خان بابایی»
فهرست کردند که او هم قول داد به ترتیب اولویت،
رفع نیازها و به ویژه تکمیل پروژه اورژانس بیمارستان
شهید آتش دست و بخش آی سی یوی این بیمارستان
را در دستور کار قرار دهد و منابع اعتباری مورد نیاز
برای اتمام آن هم به استان تزریق شود.

بهداشت و درمان بیمار نهبندان
در نشستی هم که به همین منظور برگزار شد،
نماینده نهبندان و سربیشه به نیازهای حوزه
بهداشت و درمان و وضعیت نامطلوب بیمارستان و
اورژانس این منطقه اشاره و اظهارکرد که بهداشت و
درمان شهرستان بیمار است و از یک بیمار نمی توان
انتظار داشت مشکلی از مردم رفع کند بلکه فقط باید
وزارت بهداشت و درمان به این وضع رسیدگی کند
چرا که گالیه های مردم از وضعیت ،جدی و به حق
است.دکتر «نخعی» با بیان این که روز به روز مراجعه
مردم نهبندان به مراکز بهداشتی و درمانی این
شهرستان کمتر می شود ،افزود :آن ها در این شرایط
سعی می کنند برای درمان به شهرستان دیگری
بروند و افرادی هم که مراجعه می کنند از سراجبار و
به دلیل نداشتن تمکن مالی است.

استانداردهای فعلی ،دست کم  96تختخواب الزم
داریم ،بنابراین اگر در شهرستان های دیگرحرف از
بیمارستان های دوم و سوم است ،این جا بیمارستان
 128تختخوابی نیاز داریم و این موضوع باید به
صورت ویژه رسیدگی شود.
وی ادامه داد :در برنامه پنجم توسعه هم پیش بینی
شده بود اورژانس هوایی در نهبندان الزم است و این
موضوع هنوز محقق نشده است و با وضعیت راه ها و
تصادفات زیاد جاده ای اورژانس هوایی ،آمبوالنس
مناسب و اتوبوس آمبوالنس نداریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و فرماندار
نهبندان نیز با برشمردن خواسته ها و کم وکاستی
های بهداشتی و درمانی این شهرستان اعالم کردند
که تاکنون سه میلیارد و  500میلیون تومان به پروژه
اورژانس بیمارستان شهید آتش دست نهبندان
،اعتبار تزریق شده است و پیش بینی ها از نیاز
12میلیارد تومانی برای تکمیل آن حکایت دارد.

رفع چالش ها با اولویت
معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هم اعالم کرد که رفع چالش های حوزه درمان
نهبندان به ترتیب اولویت در دستور کار قرار می گیرد
و برای آن در اسرع وقت اقدام می شود.
به گفته«جان بابایی» اولویت اول ،تکمیل اورژانس
بیمارستان شهید آتش دست است که باید هرچه
زودتر منابع مالی را در اختیار دانشگاه قرار دهیم
تا اورژانس و آی .سی .یو تکمیل شود چرا که
بخش کنونی آی .سی .یوی بیمارستان نهبندان

اقامه نماز جمعه در 22نقطه شهری
غیراستاندارد است و باید با کار کارشناسی تبدیل
به بخش سی .سی .یو شود.
همچنین کمک می کنیم تا بخش آی .سی .یوی
جدید بیمارستان شهید آتش دست در مجاورت
اورژانس هرچه سریع تر به بهرهبرداری برسد.
معاون وزیر اولویت دوم را تکمیل پانسیون پزشکان
بیمارستان شهید آتش دست نهبندان اعالم و
اظهارکرد که وقتی زمینه رفاه پزشک فراهم شود
استقرار و ماندگاری او بیشتر میشود.
به گفته وی نهبندان در زمینه کلینیک تخصصی
پزشکان با مشکل مواجه است و محیط کنونی بسیار
فضای کوچکی دارد که سعی میکنیم با همکاری
خیران ،کلینیک ویژه متناسب با شان مردم احداث
شود.
معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی درباره ارتقای بیمارستان شهید آتش دست
هم گفت :برای این مهم ردیف بودجه الزم است
بنابراین از نماینده شهرستان درخواست داریم تا
در بودجه 1400به این موضوع توجه شود تا بتوانیم
برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و توسعه بیمارستان
ردیف دریافت کنیم.افزون براین مجوز احداث
دو پایگاه اورژانس در نهبندان دریافت شده است
که برای مشکالت احداث آن پیگیری الزم را انجام
میدهیم.
همچنین در ارتباط با بقیه مشکالت حوزه درمان
شهرستان از جمله فضای دیالیز ،شبانهروزی
شدن مراکز ،تکمیل و تجهیز آزمایشگاه و اتاق عمل
پیگیریهای الزم تا حصول نتیجه انجام خواهد شد.

خارج شدن اورژانس از اولویت
به گفته او توسعه و تکمیل اورژانس بیمارستان
نهبندان جزو اولویت اول بهداشت و درمان خراسان
جنوبی بود اما به دالیلی از اولویت خارج شد و
اورژانس سه شهرستان دیگر که در اولویت نبود به
بهره برداری رسید هر چند انتظار بر این بود که این
اورژانس نیز در کنار دیگر اورژانس ها خدمات ارائه
دهد.همچنین وضعیت حضور پزشکان متخصص
نهبندان نیز فوق العاده نابه سامان است طوری که
روزی نیست مردم از وضعیت پزشکان گالیه نداشته
باشند زیرا پزشک جایگزین نداریم.
او با بیان این که توسعه بیمارستان نهبندان سال
های سال در حد حرف باقی مانده است ،افزود :با

درپی شایعه شیوع کرونا در مدارس اعالم شد:

دانش آموزان خوسف عاری از کرونا
هیچ موردی از ابتالی دانشآموزان به بیماری کرونا در خوسف گزارش نشده
است .دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در استان در
پاسخ به شایعه شیوع کرونا بین دانشآموزان خوسف در فضای مجازی و
نگرانی خانواده ها اعالم کرد که هیچ موردی از ابتالی دانشآموزان به بیماری
کرونا گزارش نشده است« .غالمرضا شریف زاده» ادامه داد :فقط در دو مورد
تست کرونای والدین دانشآموزان خوسف مشکوک اعالم و بالفاصله از ورود
دانشآموزان این والدین به مدرسه جلوگیری شد.

یکپارچه سازی  750هکتار زمین
کشاورزی
750هکتار از اراضی کشاورزی طبس تسطیح و یکپارچه سازی شده است.
«قوسی» رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بازدید از طرح های کشاورزی
طبس گفت 35 :هکتار دیگر از اراضی نیز در حال یکپارچه سازی است که حدود
 850میلیون تومان برای آن هزینه خواهد شد.

رشد  35درصدی تولید پسته سرایان
موسوی  -برداشت پسته امسال در سرایان  35درصد افزایش یافت .مدیر جهاد
کشاورزی شهرستان پیش بینی کرد که از  2هزار و  350هکتار باغ های زیر
کشت پسته شهرستان  3هزار و  290تن پسته خشک تولید شود.
«صفایی» عایدی محصول تولیدی برای پسته کاران سرایان را  300میلیارد
تومان اعالم کرد.

مرزهای استان و ایران شـد.به گفته نخعی در اوضاعی
کـه اغلـب مـردم بـا تنگناهـای اقتصـادی دسـت و پنجه
نـرم مـی کننـد از جملـه وظیفـه رسـانه هـا امیـد دادن
بـه آن هاسـت.
افزون براین حضور مسـئوالن در جمع مردم به ویژه آن
هایی کـه دستشـان از زمیـن و آسـمان کوتاه اسـت و در
محـروم تریـن نقـاط زندگی مـی کننـد اگر چه مشـکلی
از آن هـا رفـع نمـی کند امـا مـی تواند تـا حـدودی آن ها
را خرسـند و امیدوار کند که خادمان شان پیگیر تحقق
مطالبـه ها و خواسـته های به حقشـان هسـتند.
نماینـده مـردم نهبنـدان و سربیشـه پاسـخ گویـی بـه
پرسـش های «خراسـان جنوبـی» را موکول بـه فرصتی
مناسـب امـا بـه زودی کـرد.
«علـی فرهادیـان» سرپرسـت دفتـر روزنامـه خراسـان
در خراسـان جنوبـی نیز با اشـاره بـه قدمت  100سـاله
روزنامه خراسـان از این روزنامه به عنوان پشتوانه قوی
روزنامه خراسـان جنوبی که همزمان با تقسـیم اسـتان
متولـد شـد ،یـاد کـرد و هـدف از انتشـار ایـن روزنامـه
محلـی را توسـط موسسـه فرهنگـی و هنری خراسـان و
کمک به توسـعه اسـتان تازه تاسـیس خراسـان جنوبی
اعلام کرد.

ورود نهضت امام حسین
به خانه غربی ها

(ع)

حقانی  -کرونا سبب شد تا نهضت امام حسین (ع) حتی
به خانه غربی ها ورود کند.
رئیس دانشگاه اهل بیت(ع) کشور در جمع مردم
قاینات گفت :در سفری تبلیغاتی که به تازگی و به
مناسبت ایام محرم به اروپا و کشور سوئد داشتم به
عینه حضور و نفوذ قیام امام حسین(ع) را در اروپا
درک کردم.
حجت االسالم والمسلمین «جازاری» ادامه داد :امام
حسین (ع) با قیام و نهضت خود همه آزادگان جهان
را تحت تأثیر این نهضت قرار داده است طوری که به
هر کشور اروپایی که سفر می کنید یک اثر از قیام امام
حسین (ع) در آن کشور می بینید.

توجه به حوزه اجتماعی
کم برخوردارترین
شهرستان
از ابتدای امسال  800میلیون تومان در قالب اعتبارات
اجتماعی از سوی وزارت کشور به نهبندان به عنوان کم
برخوردارترین شهرستان ابالغ شد و به دستگاه های
متولی تخصیص یافت.
به گزارش«خراسان جنوبی» تخصیص این میزان
منابع در جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان نهبندان
اعالم شد.

نماز جمعه با رعایت دستورالعملهای بهداشتی روز گذشته در  22نقطه از 26
پایگاه نماز جمعه استان اقامه شد .مسئول نمایندگی شورای سیاست گذاری
امامان جمعه استان گفت :نماز جمعه روز گذشته با تایید ستاد ملی مقابله با
کرونا و رعایت موارد بهداشتی در 22شهر استان با وضعیت سفید ،زرد و نارنجی
از نظر شیوع کرونا اقامه شد .حجتاالسالم «مهدی رحیمآبادی» ادامه داد:
اقامه نماز جمعه در مناطق قرمز تا اطالع ثانوی متوقف است و به همین منظور
نمازجمعه در شهرهای بیرجند ،سربیشه ،درح و مود برگزار نشد.

آمادگی تیم های امدادی در نهبندان
بعد از وقوع دو زمین لرزه در نهبندان همه تیم های امدادی و عملیاتی این
شهرستان و نقاط معین تا  24ساعت در حالت آماده باش بودند« .میرجلیلی»
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعالم کرد که در پی وقوع زلزله 3.8
ریشتری صبح روز پنج شنبه در نهبندان سه تیم ارزیاب و پس از زلزله چهار
ریشتری عصر همان روز نیز چهار تیم ارزیاب به منطقه اعزام شدند که هیچ گونه
خسارت مالی و جانی گزارش نکردند.

با خبرنگاران

 14طرح عشایری روی زمین اجرا
 14طرح عمرانی و خدماتی برای عشایر نهبندان با اعتبار یک میلیارد و 794
میلیون تومان اجرایی شد.مدیر امور عشایری نهبندان با بیان این که پنج طرح
دیگر نیز با اعتبار  800میلیون تومان در دست اجرا قرار دارد ،افزود :این طرح ها
به زودی به اتمام می رسد و  380هزار خانوار عشایری از مزایای آن بهره مند می
شوند« .محمد جهان بین» ادامه داد :همچنین از ابتدای سال باهدف برقرسانی
به عشایر14 ،دستگاه پنل خورشیدی با اعتبار 265میلیون تومان خریداری و در
محالتعشایرینصبشدهاست.سههزارو 192خانوارعشایردرنهبندانزندگی
میکنندوبیشاز 180هزارراسدامرادراینشهرستانمرزیپرورشمیدهند.

 4مصدوم در واژگونی پژو
واژگونی پژو  ۴۰۵در محور فرعی علی آباد قاینات ،چهار مصدوم برجا گذاشت.
رئیسپلیسراهاستانگفت:براثرواژگونیپژو ۴۰۵درکیلومتر 8محورفرعیعلی
آبادقایناتچهارنفرمصدومشدند.سرهنگ«رضایی»علتحادثهراناتوانیوکنترل
وسیلهنقلیهبهعلتتخطیازسرعتمطمئنهدرپیچازسویرانندهخودرواعالمکرد.

مهربانی های نذر آب در خوسف
حسین قربانی – موج هالل مهربانی این بار به روستاهای خوسف رسید تا نوید
بخش کمک به دو هزار نفر از مردم  35روستای این شهرستان در قالب سومین
کاروان «نذرآب» باشد .به گزارش«خراسان جنوبی» مدیرعامل جمعیت هالل
احمراستانبهخبرنگارماگفت:دوهزارو200نفردرروستاهایخوسفازخدمات
بهداشتی،درمانی،فرهنگیوآموزشیبهرهمندشدندو 200بستهنوشتافزارو
120عددکیفمدرسهبیننیازمنداناینروستاهاتوزیعشد.همچنین 550بسته
بهداشتی و  100ثوب پوشاک و لباس فرم مدرسه در روستاهای این شهرستان
توزیعشد«.رضایی»بااعالماینکه 706بیمارمعاینه شدند ودارویرایگاندریافت
کردند ،از توزیع  200جفت کفش طبی و  100جفت کفش معمولی در قالب
فعالیتهایاینکاروانخبردادوافزود:چهارتختهفرشبهعنوانکمکجهیزیهبه
نیازمنداناهداوافزونبراینآموزشهایامدادیوکمکهایاولیهبهکودکانارائه
شد.بهگفتهویاینخدماتتوسط 15پزشک،پیراپزشک،دندانپزشکونیروی
داوطلب هالل احمر اصفهان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سه شنبه تا
پنجشنبهبهمردم35روستایخوسفارائهشد.

