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مسئوالن!» « .الهیه» محله ای در شمال و پیشانی شهر
که جمعیت شهری زیادی را در خود جا داده است.

خندق بال
مشکالت مردم و پاسخ شهرداری

گروه جامعه
زخم کمبودها در همه محله ها چشم را می آزارد .انگار
در حین تهیه گزارش احساس نمی کنی که در محله
ای از مرکز استان قرار داری .زیادی کمبودها ،محالت
دور افتاده را در نظرت نقاشی می کند .در همان چند
قدم اول در کوچه های خاکی محله ،قلم برای نوشتن
کم می آورد .هر چند متر در میان تپه ها ،در حاشیه
زمین های پوشیده شده با خار و خاشاک که به هرکدام
زباله ای چسبیده است ،مجتمع های مسکونی احداث
شده اند .این جا بولوارها و میادین با گل و گل بوته و ...
آشنایی ندارد .معابر خاکی ،جوالن حشرات و جانوران
موذی در زمستان و تابستان ،پرسه گله ای سگ های
ولگرد که صدایشان پرده شب را می درد و کابوس
شبانه کوچک و بزرگ محله است ،دوری از مدرسه و
مغازه ،ضعف امکانات بهداشتی و درمانی و « ، ...الهیه»
را به مجموعه ای از ضعف ها و نبودها تبدیل کرده است.
بیگانگی امکانات با این جا عجین شده است ،اهالی
 ،آن قدر کم توجهی و نامهربانی دیده که خود برای
محله نام برگزیده اند« .محله معرفت مسئوالن! » .هر
چه می گردم تا نام و نشان یا تابلویی برای معرفی معبر
خاکی پیدا کنم ،موفق نمی شوم .فقط یک میله و یک
نوشته روی دیوار معرف محله است« ،محله معرفت

یک شهروند :این
جا فضای سبز و
محلی برای تفریح
کودکان وجود
ندارد و بیشتر
برای بازی ،کوچه
های خاکی است که
باید انتخاب شود

شهردار منطقه یک
بیرجند :آسفالت
تمام معابر اصلی
الهیه که بر عهده
شهرداری بوده،
انجام شده است
و معابر خاکی
باقی مانده در
تعهد تعاونی ها و
پیمانکاران پروژه
هاست

چا پ:شهرچا پخراسان

ُمهر قبولی بر کارنامه نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس خراسان جنوبی

معبرهای خاکی

گزارشی از یک محله بی سر و صدا اما تا زانو گرفتار مشکالت
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با گشتی در کوچه های محله ،تن پوش های خاکی ،تپه
ها و زمین های خاکی پوشیده از زباله بیشتر از هر چیز
خودنمایی می کند .اگر چه مسیرهای اصلی آسفالت به
تن دارد اما در برخی مسیرها به دلیل تردد بیش از حد
و  ،...تن پوش آن تکه تکه شده است و خبری از چهره
آرایی معابر اصلی نیست .با گذشت چند سال از ساخت
و سازها هنوز برخی معابر فرعی و مسیرهای دسترسی
به مجتمع ها ،خاکی است و اگرچه برخی مجتمع ها
را دیوار و حفاظ در برگرفته است اما برای ساکنان یک
محله بی نام و نشان ،خبری از دیوار و حفاظ نیست ...
 .نام محله را که جویا می شوم فقط یک میله خالی از
تابلو در کنار سطل زباله ای که بخشی از زباله به جای
درون در بیرون آن انباشته شده است ،به چشم می آید و
جمله ای روی دیوار که نوشته شده است« :محله معرفت
مسئوالن» .این محله پشت تپه ای بلند در انتهایی ترین
قسمت الهیه در کنار حاشیه کانال و یک رودخانه پنهان
شده  ،زمین های اطراف خانه ها خاکی و به هر بوته خار
کودکان نداریم و بازی در زمین های خاکی سهمشان
یک پالستیک چسبیده است .کنار سطل زباله نیاز به
از امکانات تفریحی شهری است .در تابستان گرد و
آب و جاروی اساسی دارد .معبر خاکی را طی می کنم
خاک و توفان های شدید نفس کشیدن را سخت می
تا به نزدیک مجتمع های ساخته شده ،می رسم .اگر
کند و کم کاری برخی پیمانکاران در ساخت و سازها
چه برخی مجتمع ها با دیوار و نرده حفاظ شده است
سبب شده است تا مردم از برخی خدمات شهری
اما برای ساکنان این محله و مجتمع های درون آن
محروم بمانند .راننده یک تاکسی نیز می گوید:
چنین حکایتی نیست .محوطه ها خاکی است و با گذر
بنویسید مدیران شهری این محله را جزئی از شهر نمی
خودروها گرد و خاک فضا را در بر می گیرد.
دانند .بگویید سری به الهیه بزنند تا بدانند مشکالت
نفس ها با این گرد و خاک خو گرفته است و زمین های
چیست؟ این جا آرامش نداریم ،باید برای تامین
خاکی به عنوان فضای بازی برای کودکان این محل
مایحتاج راهی دیگر نقاط شویم .امکانات بهداشتی
کارکرد دارد.اهالی محله از کم کاری
بسیار کم است و فضای سبز و مکان
پیمانکار ،فشار کم آب ،معابر خاکی و پرسه
تفریحی نداریم .زمین های خاکی مانند
سگ های ولگرد ،نبود فضای آموزشی و
خندق بالست ،هنگام بارندگی تردد در
تفریحی کافی و ضعف خدمات شهری و
این زمین ها و کوچه های خاکی سخت می
یک شهروند:
اتوبوسرانی گالیه می کنند و از کم کاری
شود .زمین ها و تپه های مقابل ساختمان
هنگام غرش
برای گل آرایی و فضای سبزشهری می
ها ما را از دید مدیران خدمات شهری
آسمان و بارش
گویند و اشاره ای به بولوارهایی دارند که
مخفی کرده و جوالنگاه حیوانات و حشرات
باران عرصه بر
اهالی محله تنگ
کمتر نشانی از سرسبزی و  ...در آن دیده
موذی و تخلیه گاه زباله و نخاله است .زمین
تر می شود تا جایی
می شود.
خاکی و بیابانی با خارهای خشک و تپه ها،
که در محاصره
پذیرای رهگذران است .البته زباله گردها
گودال های آب
وقتی باران می بارد
هم در این جا کم نیستند .به گفته وی این
قرار می گیرند و
و
ها
مجتمع
که
در حاشیه رودخانه ای
جا فضای سبز و محلی برای تفریح کودکان
گل و الی امانشان
واحدهای مسکونی را از هم جدا می کند،
وجود ندارد و بیشتر برای بازی ،کوچه های
را می گیرد و تردد
را برایشان سخت
انباشت زباله و نخاله ،ساکنان را عاصی
خاکی است که باید انتخاب شود .از سویی
می کند
کرده است .هنگام غرش آسمان و بارش
کوچه هایی که آسفالت شده است آن
باران عرصه بر اهالی محله تنگ تر می
چنان ایمنی ندارد چون قوانین راهنمایی
شود تا جایی که در محاصره گودال های
و رانندگی در آن کمتر رعایت می شود و به
آب قرار می گیرند و گل و الی امانشان را می گیرد و
طور متوالی شاهد تصادف هستیم .او ادامه می دهد:
تردد را برایشان سخت می کند .یکی از ساکنان الهیه
در وسط خیابان ها کانالی برای عبور آب ایجاد شده که
به کمبود برخی خدمات مانند نانوایی و فروشگاه ،بازار
بدون حفاظ است و در بولوارها نیز خبری از گل و گیاه،
روز و  ...اشاره می کند و می گوید :فضای بازی برای
درخت و سرسبزی نیست.

اقدامات فوق العاده

پاسخ مدیریت شهری
آن طور که شهردار منطقه یک بیرجند می گوید:
آسفالت تمام معابر اصلی الهیه که بر عهده شهرداری
بوده ،انجام شده است و معابر خاکی باقی مانده در
تعهد تعاونی ها و پیمانکاران پروژه هاست ،اما اگر
معبری در حوزه وظایف شهرداری باقی مانده باشد
آسفالت می شود.به گفته مهندس «خانزاد» برای
ایجاد زیرساخت فضای سبز در الهیه فاز اول آن در
ورودی این محله انجام و فاز دوم شروع شده است .او
از درختکاری در برخی بولوارها خبر می دهد و می
افزاید :برای زیباسازی معابر طرح هایی در حال انجام
است.وی پیاده روسازی در حاشیه معابر اصلی را در
حوزه وظایف شهرداری بیان می کند و مناسب سازی
پیاده روهای معابر فرعی و مقابل منازل مسکونی و ...
را در تعهد مالکان می داند«.مالکی» مسئول روابط
عمومی شهرداری هم از بازدیدهای شهردار از منطقه
می گوید و می افزاید :آن چه در تعهد شهرداری است،
از جمله ساخت پارک ،مسجد و دیگر زیرساخت ها
انجام می شود.

امسال را می توان سالی جهادی برای
ادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارس
خراسانجنوبیدانست.گزارشمدیرکل
این مجموعه و اعتقادی که دارد حکایت
می کند که تحولی عظیم در موضوع
مدرسهسازیوتجهیزمدارساستان رخ
داده است .افتتاح  27پروژه آموزشی با
 157کالس درس برای فجر ،99جذب
 100درصدیاعتباراتملیمدرسهسازی،تحققباالترینرقمجذبکمک
های خیران مدرسه ساز ،حذف مدارس کانکسی و  ...گوشه ای از اقداماتی
است که مدیرکل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس استان به آن اذعان دارد و
آن را فوق العاده می داند .اگر چه طبق گفته های دکتر «چاووشان» هنوز هم
کمبودهاییوجوددارداماآماروارقامنشانمیدهدکهتحولیرادرکارساخت
وسازوتجهیزمدارسشاهدهستیم.ویباارائهآماریازروندجذباعتباربرای
ساختوسازومقایسهاینارقامباسالهایگذشتهتحققاعتباراتامسالرا
باالترین رقم بیان می کند و می افزاید :اگر چه از محل اعتبارات استانی کم
توجهی هایی داشتیم اما از محل اعتبارات ملی توانستیم 98میلیارد تومان
اعتبارجذبکنیمکهاینرقمدرنوعخودبیسابقهاست.بهگفتهویکرونابا
تمامبدیهابراینوسازیوکمکخیرانبهاینمجموعهخوببودوبابرگزاری
پویشهاتوانستیمباجذبکمکهای27هزارنیکاندیشکهدرسالگذشته
فقط 850نفربودند،ازرقم 45میلیاردیتعهد 33،میلیاردآنمحقق کنیم
وشاهدرشد 33درصدیآنهستیم.

 196پروژه مشارکتی
مدیرکل نوسازی مدارس با گالیه از مغفول ماندن نوسازی از محل اعتبارات
استانی ،از  222پروژه عمرانی در دست اجرا خبر می دهد و می افزاید :از
اینتعداد 196پروژهمشارکتیاستکهنشانازهمتواالیخیرانمدرسه
سازدارد«.چاووشان»هزینهموردنیازبرایاتماماینپروژههارابیشاز230
میلیاردتومانبیانوبااشارهبهوضعیتفضایآموزشیاستان،سرانهآموزشی
خراسان جنوبی را  6.7متر مربع به ازای هر دانش آموز اعالم می کند و می
افزاید :سرانه استاندارد کشور  8.3متر مربع است که با آن فاصله داریم .او
از استانداردسازی گرمایش مدارس و حذف مدارس کانکسی نیز به عنوان
اقدام بی سابقه دیگری در کارنامه کاری نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
استان یاد می کند و می گوید :از  58مدرسه کانکسی باالی  10دانش آموز
 15مدرسهآمادهبهرهبرداریاستوبقیهپیشرفتفیزیکیباالی 80درصد
دارد.مدیرکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارسخراسانجنوبیبهرهبرداری
مجتمع حیات طیبه (سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) را از مهم ترین
پروژههای آماده بهرهبرداری در مرکز استان اعالم می کند و می گوید :این
پروژهبهعنوانبزرگترینپروژهآموزشیشرقکشورتاپایانامسالباحضور
وزیر آموزش و پرورش به طور رسمی افتتاح خواهد شد.وی از استحکام 48
درصد مدارس استان خبر می دهد و تعداد مدارس تخریبی و نیازمند مقاوم
سازی را به ترتیب  12و  40درصد بیان می کند و می افزاید 40 :مدرسه دو
نوبتهبا 380کالسدرسدربیرجندداریم.همچنینمساکنمهربیرجندبه
 190کالسدرسومساکنمهرشهرستانهابه 113کالسدرسنیازدارد.

گزارشی از نشست نماینده مردم با اصحاب رسانه

تغییر چهره نهبندان و سربیشه ؛ دورخیز نماینده مجلس
طرح موضوعات کشوری از جمله وضعیت برق ،قیمت حامل های انرژی ،
حمایت از صنعت پتروپاالیشگاهی ،رمز ارزها ،مدیریت حوزه انرژی و مواردی
از حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه چون پایانه صادراتی نفت نهبنداه ،فرصت
مرز و  ...از مهمترین مباحثی بود که نماینده مردم نهبندان و سربیشه در اولین
نشست خود با خبرنگاران به بیان ابعاد مختلف آن پرداخت .دکتر «نخعی»
مدیریت نامناسب انرژی را عامل خاموشی های اخیر در کشور دانست و گفت:
معتقد هستیم نباید همیشه توپ مشکالت را در زمین مردم انداخت در حالی
که بسیاری از سازمانها نتوانسته اند به وظایف خود در زمینه اصالح الگوی
مصرف عمل کنند .افزود :ابتدا باید سازما نهای دولتی و وزارت خانهها
پیش قدم شوند و سپس از مردم برای کاهش انرژی انتظار داشته باشیم .عضو
کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این که در حال حاضر هیچ برنامهای برای
افزایش قیمت عاملهای انرژی در مجلس وجود ندارد ،یکی از طرحهای بسیار
مهمی که اخیرا در کمیسیون انرژی مطرح شده است را بحث حمایت از صنعت
پتروپاالیشگاهی دانست و گفت که این طرح در مجلس قبل نهایی نشد اما از
ابتدای مجلس دوازدهم حمایت از این طرح مطرح شد.وی عنوان کرد :دولت
یک آیین نامه در خصوص رمز ارزها برای ساماندهی آن در گذشته تدوین کرده
و اخیرا نمایندگان مجلس کمیتهای در کمیسیون برای بررسی دقیق تر این
موضوع تشکیل داده اند.به گفته وی این نگرانی وجود دارد که اگر این موضوع
تبدیل به قانون شود کشور به محلی برای استفاده از این دستگاههای انرژیبر و
فوق العاده با تکنولوژی قدیم و فرسوده تبدیل خواهد شد به همین دلیل به شرط
اصالحات یا رد کلیات تصمیم گیری خواهد شد.نخعی با بیان این که تولید گاز
در کشور روند رو به رشدی داشته است گفت :حدود هزار میلیون مترمکعب گاز
به صورت خام در کشور تولید میشود اما مصرف  820میلیون مترمکعب است.
نخعی تصریح کرد :مصارف خانگی در سال جاری به شکل غیرقابل منتظرهای

افزایش یافته است و طبیعتا دلیل برخی خاموشیها افزایش مصرف است.

پایانه صادراتی نفت نهبندان ،تحول ساز در استان
این نماینده مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به دریافت مجوز را هاندازی
نخستین پایانه صادراتی نفت در نهبندان ،افزود :بر اساس پیگیریهای انجام
شده بعد از ساعتها کار کارشناسی مجوز پایانه نفت صادراتی با مشارکت و
سرمایه گذاری بخش خصوصی صادر شد که میتواند تحول بزرگی در استان
باشد.نخعی بیان کرد :نهبندان جنوبیترین شهرستان استان است و از طرفی
نزدیک ترین شهرستان به افغانستان و مراکز عمده ذخیره سوخت استراتژیک
کشور از جمله کرمان به حساب می آید و به همین دلیل انتخاب شد .عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد :عالوه بر این نهبندان
نزدیک ترین شهرستان و نقطه استان به مهمترین مرکز تولید سوخت کشور یعنی
ستاره سوخت بندرعباس است و موقعیت استراتژیکی دارد.وی بیان کرد :وجود
پایانه صادراتی نفت از لحاظ مسایل امنیتی ،توسعه پایدار و اشتغال از اهمیت
زیادی برخوردار است و وجود این پایانه کمک بزرگی به افزایش ذخایر سوختی
کشور خواهد کرد.نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس
شورای اسالمی اظهار داشت :یکی دیگر از توافقاتی که با وزارت نفت داشتیم
این که خراسان جنوبی طوالنیترین مرز را با افغانستان دارد و اگر نتوانیم از این
فرصت به درستی استفاده کنیم تهدیدی برای ما خواهد بود.وی ادامه داد :باید
به این موقعیت به چشم فرصت نگاه کنیم در این صورت کمک بزرگی به ایجاد
اشتغال و رونق اقتصادی خواهد بود لذا تا زمانی که پایانه صادراتی شکل بگیرد
صادراتی کردن انبار نفت بیرجند پیگیری شد.نخعی افزود :برای این که انبار
بیرجند در فهرست انبارهای صادراتی کشور قرار بگیرد باید کارهای زیادی
انجام میشد تا این که این پیگیریها به نتیجه رسید و وزارت نفت موافقت کرد.

وی تصریح کرد :صادراتی شدن انبار نفت بیرجند برای استان محرک است و
توجیهی خواهد بود برای این که در آینده انتقال فراوردههای نفتی از طریق خط
لوله انجام شود.عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی کشور عنوان کرد :در
فاز بعدی میتوانیم توجیه پذیر بودن انتقال خط نفتی به استان را پیگیری کنیم
لذا از اهمیت زیادی برخوردار است .اکنون انبار نفت بیرجند در کنار معدود
انبارهای کشور مطرح است و تجار میتوانند بیرجند را به عنوان منبع در نظر
بگیرند ضمن این که در حوزههای مختلف کمک بزرگی به اعتبار و جایگاه حوزه
سوخت استان خواهد بود.

موافقت با تعرفه گرمسیری نهبندان
وی در ادامه از تایید تعرفه گرمسیری توسط توانیر برای نهبندان خبر داد و
گفت :این موضوع در مراحل طرح در هیئت دولت است و باید مصوبه بگیرد،
تایید شدن در توانیز نیازمند پیگیری و مکاتبات زیادی بود که در نهایت مصوب
شد چراکه یکی از خواستههای به حق مردم است.نخعی افزود :همچنین تایید
تعرفه سردسیری گاز سربیشه نیز در حال پیگیری است زیرا این شهرستان از
سردترین شهرهای استان و حتی کشور است.وی بیان کرد :انتقال برق به منطقه
شاهکوه نهبندان در حال پیگیری است و در مرحله انتخاب پیمانکار برای انتقال
و نصب پست برق قرار دارد که اتفاق بزرگی در شهرستان نهبندان است.وی در
ارتباط با انتقال آب از دریای عمان به استان خراسان جنوبی اظهار کرد :انتقال
آب از خلیج فارس به کرمان انجام شده است و پیگیر موضوع انتقال آب از کرمان
به خراسان جنوبی هستیم تا همین طرح انتقال ادامه یابد.نخعی ادامه داد :در
ارتباط با طرح انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرقی کشور مطالعات
انجام شده و به دلیل کمبود اعتبار هنوز اجرایی نشده است.وی انرژیهای
تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را یکی از پتانسیل های مهم استان دانست و گفت:
در این زمینه دولت نقش حمایتی دارد و سرمایه گذار بخش خصوصی باید ورود
کند.عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی کشور بیان کرد :یکسری اقدامات
از جمله احداث نیروگاه هفت مگاواتی سربیشه و نیروگاه بادی  20مگاواتی درح
را داریم و کار دیگری که باید انجام شود این که شستا متعهد به اجرای نیروگاه
 25مگاواتی بادی در نهبندان شده بود که موضوع در حال پیگیری است.

غلتک به سازی در جاده های منطقه
نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس افزود :برای روکش
مسیر نهبندان به سربیشه به طول  50کیلومتر که وضعیت بسیار بدی دارد و 50
کیلومتر سربیشه به ماهیرود که وضعت نابسامانی دارد قرار شد موضوع پیگیری
شود.وی بیان کرد :برای دوبانده سازی مسیر سربیشه به ماهیرود به طول 120
کیلومتر مقرر شد بانک تجارت 100میلیارد تومان در احداث این جاده مشارکت
و سرمایه گذاری کند که به زودی پروژه عملیاتی خواهد شد.نخعی ادامه داد:
همچنین ردیف اعتباری برای این پروژه در الیحه  1400پیش بینی شده است
که بعالوه  100میلیارد تومان کمک بزرگی به این محور می کند.نماینده مردم
شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس افزود :جاده درح به نهبندان به
طول حدود  30کیلومتر نیز جزو مطالبات چندین ساله مردم بود که به عنوان
اولویت یک قرار گرفت و مقرر شد با سازمان راهداری و عشایری این جاده
استراتژیک مرزی احداث شود.

* تکمیل نشدن مجتمعهای آبرسانی روستایی و عشایری
وی یکی از بزرگترین مشکالت استان را تکمیل نشدن مجتمعهای آبرسانی
روستایی و عشایری دانست و گفت :برای بهبود و تکمیل این مجتمعها با هدف

تامین آب شرب مردم مناطق روستایی و عشایری موضوع از طریق مشارکت
بانکها و وزارت نیرو در حال پیگیری است و برای این منظور سه بانک رفاه،
صادرات و ملی با مشارکت وزارت نیرو  500میلیارد تومان اعتبار اختصاص می
دهند.وی بیان کرد :از محل اعتبار مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت ،برای
نخستین بار برای افزایش سرانه ورزشی شهرستانهای سربیشه و نهبندان 50
میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت که از این محل پنج زمین چمن در نهبندان
و سه مورد در سربیشه احداث خواهد شد.نماینده مردم ادامه داد :همچنین
از این محل  200میلیون تومان برای احداث کلینیک تخصصی سربیشه و
 300میلیون تومان برای بهسازی فضای بیمارستانی دو شهرستان اختصاص
خواهد یافت.وی در ارتباط با طرح منطقه ویژه اقتصادی نهبندان هم گفت :این
طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و گروهی برای
کارشناسی مساله تعیین شده است.نخعی عنوان کرد :برای بازگشایی بازارچه
و گذرگاه دوکوهانه پیگیریهای متعددی از سه دستگاه وزارت خارجه به عنوان
دیپلماسی ،وزارت کشور به عنوان متولی مرزها و وزارت نیرو به عنوان رییس
کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در حال انجام است.وی در ارتباط با طرح
توسعه نهبندان گفت :با توجه به سفر مقام معظم رهبری در سال  78به نهبندان،
طرح توسعه نهبندان مصوب شد که در سالهای اولیه 50درصد اعتبار تخصیص
یافت و سپس تا سا لهای اخیر به صورت قطره چکانی اعتباراتی اختصاص
یافت .وی به طرح هاب شتر نیز اشاره کرد و گفت :پرورش شتر یکی از مهمترین
استعدادهای منطقه است چراکه  10درصد جمعیت شتر کشور در نهبندان
وجود دارد و شغل اجدادی خیلی از مردم این منطقه است و بنیاد برکت در زمینه
طرح هاب شتر در نهبندان اقدامات خوبی از جمله احداث مجتمع پرورش شتر و
کشتارگاه انجام داده است.وی با اشاره به حوزه بهداشت و درمان شهرستانهای
سربیشه و نهبندان گفت :احداث دانشکده سالمت نهبندان از مطالبات جدی
بوده که دستورات آن گرفته شده و مکاتبات در حال انجام است.وی ادامه داد:
پروژه اورژانس نهبندان در ابتدای فعالیت من فاقد هرگونه اعتباری بود که با
سفر معاون وزیر بهداشت به این شهرستان اعتبارات بسیار خوبی گرفت و اکنون
هشت میلیارد تومان اعتبار در حساب دانشگاه وجود دارد و هیچ مشکل اعتباری
ندارد.وی اضافه کرد :همچنین یک میلیارد تومان برای تکمیل پانسیون پزشکان
متخصص نهبندان اختصاص یافت و برای دو شهرستان نهبندان و سربیشه
دستگاههای اکسیژن ساز خریداری شده و در حال نصب است.
نخعی شبانه روزی شدن مرکز جامع سالمت شوسف ،شبانه روزی شدن مرکز
درح ،توسعه مرکز جامع سالمت درح و احداث مرکز جامع سالمت خونیک را از
دیگر مواردی دانست که با کمک کمیته امداد و بنیاد برکت در حال اجراست.

