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«شوریجه» جان میگیرد
گزارش

محمد علی تمدن

درشرایطی که بحران کم آبی و خشکسالی های
پیاپی به عنوان یکی از چالش های اصلی کشور و
استانخراسانرضویمطرحاست،شاهدخروجآب
های مرزی وسیالب های فصلی از خراسان رضوی
به سوی ریگ زارهای ترکمنستان به ویژه درفصل
های بهار وزمستان هستیم و تاسف بار تر این که
پروژه احداث سد شوریجه برای مهار خروج آب
های روان کشف رود به ترکمنستان با حرکت الک
پشتی طی  20سال گذشته ،فقط پیشرفت هفت
درصدی داشته است .این پروژه که دربرهه ای از
زمان تا مرز توقف پیش رفت حاال با پیگیری های
استان ،از پروژه درجه 3استانی به یک پروژه ملی آب
های مرزی تبدیل شده است که می تواند ازاعتبارات
صندوق توسعه ملی استفاده کند و اعتبار آن حداقل
 100برابر شده است .دراین گزارش به وضعیت
پروژه سد شوریجه طی چندسال گذشته وتحوالت
اخیری می پردازیم که به جهش اعتبار این پروژه
منجر شده است .کار مطالعه و احداث سد شوریجه
در بخش انتهایی رودخانه کشف رود از سال  76با
هدف مهار سیالب و روان آب هایی که از مرز خارج
می شود ،کلید خورد اما این پروژه برای تبدیل از
پروژه استانی به ملی ،مخالفانی در وزارت نیرو
داشت که خوشبختانه با پیگیری برخی در مجلس
 ،مجموعه کارشناسان آب منطقه ای استان و وزارت
نیرو  ،استانداری خراسان رضوی ،فرمانداری و
تشکل های کشاورزی ،به یک پروژه ملی با پشتوانه
اعتبار از صندوق توسعه ملی تبدیل شد.قاضی
زاده هاشمی نماینده مردم سرخس ،فریمان،
احمدآباد و رضویه در مجلس با تشریح این فرایند
به خراسان گفت :زمانی که وارد مجلس شدم
پروژه سد شوریجه با اعتباری خیلی اندک ،در رده
کانال های انتقال آب و دارای اعتبار ساالنه ای در
حد  500میلیون تا یک میلیارد تومان و در حد یک
پروژه استانی بود .دکتر سید احسان قاضی زاده
هاشمی افزود :این پروژه در وزارت نیرو ،مخالفانی
داشت که آن را بعد از حدود  20سال ،پروژه موفقی
نمی دانستند و می گفتند در این حوضه آبریز پیش
بینی  20میلیون متر مکعب آب پشت سد شوریجه

تحقق نمی یابدو آورده آب کم است و چنین آورده ای
به آن میزانی که برآورد می شود ،نیست که در جواب
گفتیم بخش زیادی از کشف رود آزاد سازی و موانع
آن برداشته شده است و بالطبع حجم آورده بیشتر
می شود .وی افزود :در معاونت آب وزارت نیرو با
این طرح مخالفت شد و حتی این پروژه به مرحله
توقف رسید ،دوباره گروه جدیدی در وزارت نیرو
تعیین شدند و مهندسی ارزش کردند و دوسه گروه
دیگر نیز بررسی های جدیدی انجام دادند .سپس
مخالفت های قبلی برطرف شد ،با این که دوستان
در آب منطقه ای استان هم در این سال ها تالش
زیادی کردند اما تالش هایشان نافرجام و بدون
نتیجه بود و برای این که این پروژه به تایید و تصویب
وزارتخانه برسد ،در نهایت مهندسی ارزش مجددی
صورت گرفت و این پروژه تایید شد .نماینده سرخس
افزود :یعنی در پروژه احداث سد شوریجه از نظر فنی
ومهندسیوسدسازیارزشگذاریانجامشدکهدر
آن سرمایه گذاری صورت بگیرد یا نه و در نهایت این
پروژهبهعنوانپروژهملیآبهایمرزیتصویبشد.

•اعتبارات صندوق توسعه ملی

وی خاطرنشان کرد :پروژه آب های مرزی ،یک
پروژه کالن ملی و کشوری است و اعتبارات آن با
اعتبارات گذشته متفاوت است و اعتبارات صندوق
توسعه ملی را دارد و اعتبارات ارزی نیز برایش وجود
دارد و از محل تبدیل نرخ ارز برای این پروژه سرمایه
گذاری می شود .سقف اعتباراتش هم باالست ،به
هرحال پروژه ای که اصال تصویب نشده بود و سالی
 500میلیون تا یک میلیارد تومان اعتبار داشت ،به
پروژه ملی تبدیل و مناقصه بدنه سد به ارزش حدود
 100میلیارد تومان برگزار شد و بسیاری از شرکت
های گرید یک سد سازی در آن شرکت کردند که
ما امیدواریم یک شرکت معتبر ،کار را ادامه دهد و
سال آینده بتوانیم حداقل  50میلیارد تومان اعتبار
ویژه هم برای سد شوریجه پیش بینی کنیم  .وی
تاکید کرد :امسال این مهندسی ارزش و مناقصه
برگزار شد یعنی یک پروژه درجه  3و  4غیر مصوب
را بردیم در ردیف یک پروژه ملی؛ ما امسال موفق
شدیم این کار را انجام دهیم اما اعتبار آن برای سال
 97در نظر گرفته می شود .قاضی زاده تاکید کرد:
در نامه ای که دادیم ارزش کل پروژه  100میلیارد
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امنیتپایدارتربتجامنتیجههمدلی
و وحدت شیعه واهل سنت است
پیشرفت  ۶۵درصدی کانال انحرافی سد شوریجه

حقدادی-در جلسه شورای فرهنگ عمومی تربت جام
بر ضرورت حمایت از هنرمندان بومی این منطقه تاکید
شد .امام جمعه تربت جام در این جلسه با اشاره به
درخواستهاییمبنیبراجرایکنسرتدراینشهرستان
افزود :همه امامان جمعه شیعه و اهل سنت ،حساسیت
خاصی به خواننده های غیر بومی دارند و معتقدند باید
موسیقی مقامی ،سنتی و بومی تقویت و حفظ شود و
اگر امکان حضور دیگران در این شهرستان مهیا شود،
بساط هنرمندان بومی برچیده می شود .حجت االسالم
طاهری اضافه کرد :شهرستان مرزی تربت جام شرایط
خاص خودش را دارد و باید آبرو و فرهنگ منطقه حفظ
شود .امام جمعه شهرستان تربت جام همچنین تصریح
کرد :حضور مولوی های تقریبی و فعالیت های فرهنگی
مشترک شیعه و اهل سنت ،می طلبد شبکه ملی وحدت
در شهرستان ایجاد شود و این ظرفیت ها را پیگیری
کند .رئیس شورای فرهنگ عمومی تربت جام در جلسه
این شورا گفت :با مسئوالن کنگره ملی شعر رضوی در قم
و مشهد ،هماهنگی های الزم انجام شده است و با موافقت
آنان ،این کنگره در تربت جام برگزار می شود .در ادامه
امام جمعه اهل سنت تربت جام گفت :برگزاری کنسرت
در شهرستان تلفیقی ،باعث به انزوا رفتن هنرمندان بومی
و موسیقی عرفانی می شود .مولوی جامی االحمدی
افزود :هرگونه موسیقی مبتذل در اجتماعات حرام است
و باید جلوی آن گرفته و تالش شود با برگزاری مجالس
اسالمی برای هدایت جوانان اقدام شود .وی تصریح کرد:
مردم منطقه با وحدت و مودت زندگی می کنند و حضور
نیروهای غیر بومی در هر برنامه ای به دلیل توجیه نبودن
شرایط منطقه ،می تواند باعث دلخوری گروهی شود که
الزم است از نیروهای آگاه به حساسیت های این شهر که
الگوی وحدت هستند ،استفاده شود .امام جمعه اهل
سنت تاکید کرد :اگر ارشاد اسالمی تربت جام مسئولیت
برگزاری کنسرت را قبول می کند هیچ اشکالی ندارد اما
اگر در آن جلسه اتفاقی افتاد و به مقدسات و آیین مردم
منطقهصدمهایواردشد،عواقبیبهدنبالخواهدداشت.
سپس فرماندار تربت جام افزود :دولت بر اجرای قانون
تاکید دارد ،برگزاری کنسرت ها نباید مزاحمتی برای
شهرستان داشته باشد و این در شرایطی است که برگزاری
کنسرتها،مفهومفرهنگینداردوتجاریشدهاست.علی
رستمیبااشارهبهوضعیتفرهنگیشهرستانخاطرنشان
کرد:باتوجهبهشرایطاقتصادیوفرهنگیمردمتربتجام
کهخاستگاهمفاخروموسیقیغنیمقامیاست،ازاجرای
موسیقی زنده در قالب کنسرت استقبال نمی شود .وی
ادامه داد :اجرای موسیقی غربی به موسیقی اصیل ایرانی
و عرفانی در سطح ملی و محلی ضربه می زند که الزم است
مسئوالن فرهنگی منطقه برای حفظ میراث فرهنگی
تعصبداشتهباشند.ویبیانکرد:دربارهورودموسیقیبه
شهرستانبایدحساسباشیموبرایحفظموسیقیمقامی
باید دانشگاه ها ورود کنند تا این هنر به صورت آکادمیک
آموزش داده و تثبیت شود.
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اخبار

تومان است و برای سال  97نیز تالش می کنیم
 50میلیارد تومان برایش اعتبار بگیریم و ان شاءا...
بتوانیم طی دو ،سه سال تمامش کنیم .معاون طرح
توسعه آب منطقه ای استان هم با تشریح موقعیت
این سد گفت  :سد شوریجه روی رودخانه کشف رود،
در حدود  100کیلومتری شرق مشهد قرار دارد و
متوسط آورد ساالنه ای که در محل سد مطالعه شده،
حدود  28میلیون متر مکعب در سال و ارتفاع سد
 46مترو حدود یک میلیون و  700هزار متر مکعب
حجم بدنه آن است و طراحی آن به گونه ای است
که بتوانیم از الیه های مختلف آب  ،آبگیری را انجام
بدهیم .مهندس علیرضا طاهری افزود :این پروژه
خوشبختانه جزو پروژه های مرزی کشور تعریف
شده و ما تا کنون در کل پروژه حدود هفت درصد
پیشرفت فیزیکی داریم و تونل انحراف سیالب به
طول  150متر کامال حفاری و بخشی از شن و ماسه
سد در محل ،تولید و سنگ برداری سر ریز در جناح
راست انجام شده است .همچنین برق رسانی به
پروژه صورت گرفته و االن برای این بخش هایی که
ذکر شد  ،مناقصه سیستم انحراف سد شوریجه انجام
شده و ما اکنون درآستانه انتخاب پیمانکار برای بدنه
اصلی سد و تاسیسات جانبی آن هستیم تا ظرف 20
روز تا یک ماه آینده کار را شروع کند  .وی افزود :سد
شوریجه؛هماهدافزیستمحیطیداردوهماهداف
کشاورزی و شرب .سد شوریجه با توجه به پی و تکیه
گاههایشازنوعخاکیباهستهرسیاستواگربحث
شربش هم مطرح باشد ،حدود  150میلیارد تومان
هزینه ساخت این سد است و اعتباری که امسال این
سددربحثمرزیداردباتوجهبهمحدودیتهاییکه
با آن مواجه بود ،پنج میلیارد تومان است .با پیگیری
استانداری و نماینده مجلس و تشکل های منطقه،
قول مساعد داده شده در سال های آتی اعتبار کافی
برای احداث سد تخصیص یابد .وی یاد آورشد :قرار
است این سد حدود  19میلیون متر مکعب آب برای
کشاورزی تامین کند و در پایاب سد دوستی ما شبکه
ای داریم که از سد دوستی آبیاری می شود .سد
شوریجه به اراضی پایاب سد دوستی کمک خواهد

کرد و اگر ما متوسط  19میلیون متر مکعب آب را در
نظر بگیریم ،می توانیم آب مورد نیاز دو هزار و 500
تا سه هزار هکتار را به صورت دوره ای تامین کنیم.
فرماندار شهرستان سرخس هم گفت :سد شوریجه
درباال دست دهستان پل خاتون در حال احداث
است و کانال انحراف سد شوریجه اکنون  65درصد
پیشرفت فیزیکی دارد .سد شوریجه پس از بهره
برداری می تواند ظرفیتی بیش از  220میلیون متر
مکعب آب را در خودش ذخیره کند و آب کشاورزی
و بخش صنعت سرخس را کامال جواب گو باشد.
مهندس حسین سنجرانی افزود :کشف رود بعد از
دوراهی صالح آباد وارد منطقه بغبغو می شود که
تنهاسرچشمهآبریزشکشفروداست.ترکمنستان
هیچ شراکتی با ما ندارد و این سد می تواند ساالنه
حداقل بیش از  100میلیون متر مکعب از روان آب
هایی را که به صورت سیالب از حوضه شهرستان
سرخس خارج و وارد خاک ترکمنستان می شود،
در خودش ذخیره کند .همچنین این آب می تواند
هم آب کشاورزان سرخس را تامین کند و هم بخش
صنعت را .وی افزود :سد شوریجه تنها سدی است
که آب مطمئن برای مردم سرخس وکشاورزی و
صنعت را تامین می کند .با توجه به این که اکنون
در باال دست سد دوستی ،سد سلما در افغانستان
ایجاد شده ،ما همیشه نگرانیم و تجربه هم نشان
داده از سال گذشته که این سد در افغانستان به بهره
برداری رسیده عمال آب حوضه آبریز هریرود در پشت
سد دوستی به کمتر از یک سوم و یک چهارم کاهش
پیدا کرده است .االن پشت سد دوستی که ظرفیتی
حدود یک میلیارد و  254میلیون متر مکعب دارد
در حالت نرمال باید  900میلیون متر مکعب آب
باشد ،اما با ظرفیت یک سوم و کمتر از  300میلیون
متر مکعب آب مواجهیم و سد شوریجه می تواند به ما
دراقتصادآبکمکشایانیبکندوچونسدشوریجه
در باال دست ما واقع شده هم سفره های زیرزمینی ما
تقویت و غنی می شود و هم از هدر رفت و خروج روان
آب هایی که ساالنه بیش از  100میلیون متر مکعب
است جلو گیری می شود.

مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری و انقالب تربت
جام با حضور رئیس شورای قضایی استان ،اعضای
شورای اداری وتامین ،خانواده های شهدا وایثارگران
و قضات شهرستان در سالن شهید سید جواد صامعی
برگزار و طی حکمی از سوی رئیس کل دادگستری
استان ،احمد عارفی نیا به سمت رئیس دادگستری و
انقالب تربت جام معرفی و از خدمات شش ساله دکتر
موحدی فر تشکر وقدردانی شد .رئیس کل دادگستری
استان گفت :مدیریت در نظام اسالمی ،امانت و تالش
حوزه قضایی بر این است که مدیریت ها طوالنی نباشد
زیرا جابه جایی مدیران دستگاه قضایی باعث پیشرفت
می شود .حجت االسالم مظفری با اشاره به شاخصه
های مدیریت در نظام اسالمی افزود :مدیریت در نظام
اسالمی یک تکلیف است و هیچ کسی حقی بر این نظام
ندارد و مدیر باید بداند نظام متکی به خداست ومدیری
که توانایی ندارد ،شرعا حرام است در مسئولیت باقی
بماند  .وی تصریح کرد :دستگاه قضایی بدون همکاری و
همدلی دیگر مدیران موفق نخواهد بود و مردم مطمئن
باشند در حفظ حقوق عامه از تمام ظرفیت ها استفاده
می کنیم .حجت االسالم مظفری با اشاره به امنیت
منطقه یادآورشد :یکی از اساسی ترین مسائل روز،
وحدت و همدلی بین مردم ومسئوالن است که در این
منطقه مرزی و تلفیقی باید بیشتر به آن توجه شود و
بدانیم دشمن با ایجاد اختالف و تفرقه ،اساس نظام
را هدف می گیرد .حجت االسالم مظفری ابراز کرد:
امنیت پایداری که در منطقه مرزی تربت جام حاکم است
نتیجه همدلی ووحدت شیعه واهل سنت است که باید
آن راحفظ کنیم وارتقا دهیم .وی با اشاره به مشکالت
دستگاه قضایی گفت :یکی از مشکالت جدی ،زیادی و
طوالنی شدن رسیدگی به پرونده ها در قوه قضاییه است
که نتیجه نقص قوانین است و به شدت احتیاج به اصالح
دارد و نمایندگان باید با تصویب قانون مناسب و به جا،
دستگاه عدالت را حمایت کنند.

18هزارنفردرتایبادتحتپوشش
خدماتبهزیستیهستند
کلثومیان-عزتی رئیس اداره بهزیستی تایباد ،درحاشیه
مالقات با یک خانواده معلول دریکی ازروستاهای
بخش مرکزی تایباد گفت 17 :هزارو700نفردر تایباد،
ازخدمات مختلف بهزیستی  ،بهره مند می شوند .وی
گفت  :ازاین تعداد دو هزارو500نفرمعلول درسطوح
مختلف معلولیت دارند که 600نفرمستمری بگیرند.
وی با اشاره به افزایش  100درصدی اعتبارات حوزه توان
بخشی بهزیستی تایباد گفت  :طی شش ماه امسال بیش
از200میلیون ریال اعتبارات توان بخشی به شهرستان
اختصاص یافته است درحالی که کل اعتبارات سال های
قبل مبلغ 40میلیون ریال در سال بوده است .

چهرهها وخبرها
رئیسادارهصنعت،معدنوتجارتکاشمر:

فرماندار تربتحیدریهخبرداد:

 25درصد واحدهای صنعتی و 50درصد
معادنکاشمرتعطیلهستند

فیض عارفی -رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت کاشمر از تعطیلی  25درصد
واحدهای صنعتی و نیمی از معادن کاشمر خبر داد .خزاعی اظهار کرد :از آن جا که مردم کاشمر برای
گرفتن مجوزهای صنعتی با مشکل مواجه اند و باید رفت و آمدهای متعددی بین کاشمر و مشهد داشته
باشند ،درخواست تفویض اختیارات را از استان به شهرستان کرد هایم تا همشهریان برای یک جواز
تأسیس ،تمدید ،تغییر نام ،اصالحیه ،پروانه بهرهبرداری و ...الزم نباشد به مشهد بروند و برگردند .وی
ادامه داد :این موضوع در حوزه تکریم ارباب رجوع بسیار تأثیرگذار است ،گاهی مشاهده میشود همکاران
مشهد مالک و معیار استان را در نظر میگیرند که این مالکها برای شهرستان پذیرفتنی نیست.

با خبرنگاران
شهرستان ها

*مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی
استان از بهبود وضعیت راه های روستایی شهرستان
های سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب و داورزن خبر داد.
نوری -فرمانده سپاه خلیل آباد گفت :بسیج خلیل آباد
آمادگی  100درصدی دارد تکمیل پروژه های نیمه تمام
در قالب محرومیت زدایی را در شهرستان بر عهده بگیرد
و به سرانجام برساند.
اصغری -اولین نشست رئیس اداره کتابخانه ها ،شهردار
و اعضای شورای اسالمی شهر فریمان با موضوع بررسی
مسائل و مشکالت کتابخانه های فریمان برگزار شد .
باقری -مدیر اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی چناران
گفت :برای اولین بار در زندان های کشور ،اولین
آسایشگاه ویژه مددجویان دیابتی در اردوگاه چناران
راه اندازی شد .
* مدیر شبکه بهداشت ودرمان چناران گفت:در اجرای
طرح نوسازی و به سازی ناوگان امدادی ،چهار دستگاه
آمبوالنس بنز  315نودر چهار پایگاه اورژانس 115
چناران به کارگیری شد.
فیض عارفی -درباره افزایش بهای خدمات در قبوض
عوارض شهرداری کاشمر در شورای این شهر بحث و
مقرر شد میزان افزایش بهای خدمات بر اساس مناطق
مختلف شهر کاشمر متفاوت باشد.
مرشدلو  -فرمانده حوزه بسیج عفاف شهر خرو گفت 15 :
هزار بسته خشکبار توسط خواهران بسیجی شهر خرو
برای پذیرایی از زائران پیاده امام هشتم (ع) در دهه آخر
صفر بسته بندی شده است .
*رئیس اداره آموزش و پرورش کاشمر با تأکید بر این که
پایین بودن سرانه مطالعه ،زیبنده جامعه متمدن ایران
اسالمی نیست ،از معلمان خواست به کتاب و کتاب
خوانی اهمیت دهند .طاهریان امروز در آیین زنگ کتاب و
کتابخوانی که در محل آموزشگاه حضرت معصومه(س)
کاشمر برگزار شد ،اظهار کرد :کتاب فقط مجموعهای از
اوراق نیست بلکه خشت بنای همه تمدنهاست.
برزویی -باحضور مدیر آبفای شهرستان سبزوار،امام
جمعه و دیگر مسئوالن شهر و بخش روداب ،پرویز آسیایی
رئیس سابق آبفای روداب تودیع و حسن فروغی نیا به
عنوان رئیس این اداره معرفی شد.

مدیردرمان تامیناجتماعیاستان:

 70درصدجمعیتگنابادتحتپوشش
تامیناجتماعیهستند

کاهش افت ترازسطح آب های
زیرزمینیدرتربتحیدریه

غضنفری/فرماندار تربت حیدریه گفت :با همراهی وهمت کشاورزان،آب منطقه
ای و جهاد کشاورزی ،افت تراز سطح آب های زیر زمینی منطقه کاهش چشمگیری داشته که عوامل
موفقیت آن به آموزش،فرهنگ سازی و ترویج و توسعه طرح های آبخیزداری برمی گردد.موهبتی در بازدید
ازکارخانه قند شهرستان افزود :ارائه راهکارهای علمی در حوزه کیفیت سنجی و تولید محصول مطلوب،
نیازمند تحقیقات علمی و توسعه این حوزه است که خوشبختانه این مجموعه روند مثبتی داشته است.وی با
اشاره به مشکالتی که فاضالب کارخانه در گذشته برای شهروندان ایجاد کرده بود،یادآورشد :خوشبختانه
تصفیه خانه این مجموعه مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست است.

صفری /مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان گفت 70 :درصد جمعیت
گناباد تحت پوشش درمانی تامین اجتماعی هستند .داستانی در مراسم ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی
گناباد به پلیکلینیک گفت 52 :درصد جمعیت شهرستان های گناباد و بجستان در جنوب استان زیر
پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار دارند .وی با بیان این که تنها ارتقای درمانگاه به پلیکلینیک برای
افزایش سطح درمان نیست ،افزود :این ارتقا ،زمینه جذب متخصص و تجهیزات را فراهم میکند که باید
در این باره تالش کرد .وی ادامه داد :ساالنه به  80تا  90هزار نفر در گناباد خدمات رایگان درمانی ارائه
میشود ،همچنین  46مرکز برای درمان افراد تحت پوشش ،طرف قرارداد با تامین اجتماعی هستند.

جسد نوزاد 18روزه درگرو بیمارستان!

اخبار
شهرستان ها

مدیر بیمارستان:برای تحویل جسد چک یا سفته درخواست شده است

به دنبال فوت یک نوزاد در بیمارستان موسی بن
جعفرمشهد،مسئوالنبیمارستانبهدلیلپرداخت
نشدن هزینه های درمانی عمل این نوزاد 18
روزه ،از تحویل جسد وی (تا عصر دیروز) ممانعت
کردند .به گزارش خراسان رضوی ،یوسف یزدان
مهر نوزاد  ۱۸روزهای است که بر اساس گفته های
خانوادهاشحدودیکهفتهپیشبهدلیلگریههای
بسیارزیاد توسط پدر و مادرش به بیمارستان
حشمتیه سبزوار آورده شد و به دلیل تشخیص
ندادن پزشک ،به بیمارستان شهیدان مبینی
و ازآن جا به بیمارستان موسی بن جعفر مشهد
منتقل شد.پدر نوزاد که ساکن شهرستان سبزوار
است ،در گفتوگو با خراسان رضوی مدعی شد:
به دلیل گریههای مداوم فرزندم  15،آبان امسال به
بیمارستان حشمتیه سبزوار مراجعه کردم .با توجه
به انسداد روده ،نوزادم باید بالفاصله در بیمارستان
بستری میشد ولی پزشک معالج علت گریه های
مداوم را تشخیص نداد .محمد هاشم یزدان مهر
افزود :پزشک دو قطره برای فرزندم تجویز کرد
ولی هیچ گونه تاثیری در گریه های نوزاد  18روزه
نداشت و ما دوباره به بیمارستان حشمتیه مراجعه
کردیم .با اصرار و تأکید ما برای درمان ،فرزندم

در بیمارستان حشمتیه بستری شد و با توجه به
وخامتحالش،ویرابهبیمارستانشهیدانمبینی
سبزوار منتقل کردند .به دلیل تأثیر نداشتن درمان
پزشک مد نظر ،بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار
با اصرار ما نوزاد را به بیمارستان موسی بن جعفر
مشهدمنتقلکرد.پزشکمعالجبیمارستانموسی
بن جعفر مشهد اعالم کرد به دلیل تعلل در انتقال
کودک به این بیمارستان ،نوزاد در حال از بین رفتن
است .پس از این موضوع ،به دلیل تشخیص اشتباه
پزشکمعالجفرزندمازبیمارستانحشمتیهسبزوار
شکایت کردم .پدر نوزاد  18روزه بابیان این که
پزشک معالج بیمارستان موسی بن جعفر مشهد
احتمال زنده ماندن فرزندم را کمتر از پنج درصد
اعالم کرده بود ،تصریح کرد :فرزندم جراحی شد
ولی پس از دو ساعت فوت کرد.

• تحویل ندادن جسد فرزندم به دلیل
پرداخت نکردن هزینههای بیمارستان

وی بابیان این که مسئوالن بیمارستان موسی
بن جعفر مشهد به دلیل پرداخت نشدن هزینه
های بیمارستان جسد فرزندم را طی یک هفته
اخیر تحویل ندادهاند ،افزود :مجموع هزینههای

دستگیریسارقانبا ۵میلیاردریال
اموال مسروقه درقوچان
ایشان زاده -پلیس آگاهی وماموران مبارزه باسرقت ،
بادستگیری سارقان بیش از پنج میلیارد ریال اموال مسروقه
را درقوچان کشف کردند .فرمانده انتظامی قوچان هنگام
بازدید فرماندار ودادستان عمومی شهرستان از اموال کشف

عمل فرزندم حدود سه میلیون و  900هزار تومان
بود که یکمیلیون تومان قبل از عمل جراحی
پرداختشده است .هم اکنون توانایی پرداخت
باقی مانده هزینههای بیمارستان را برای دریافت
جسد فرزندم ندارم اما تا جایی که می دانم بر
اساس دستور و نامه وزیر بهداشت در سال 1393
بیمارستانها و مراکز درمانی بههیچعنوان به دلیل
پرداخت نشدن هزینههای بیمارستان ،نباید جسد
متوفی را نگه دارند .یزدان مهر بیان کرد :طی یک
هفته اخیر چندین بار برای دریافت جسد فرزندم
به این بیمارستان مراجعه کردم ولی هر بار تقاضای
پرداخت هزینههای عمل را میکنند.

• هیچگونه کمکاری در موضوع درمان
نوزاد  18روزه نبوده است

برای پیگیری گالیه های این شهروند ،ابتدا
موضوع روند درمان نوزاد را در سبزوار پیگیری
کردیم .رئیس بیمارستان حشمتیه سبزوار در این
باره گفت :این بیمار ،نوزاد نارس ناشی از دوقلویی
با وزن پایین حدود یک کیلو و  800گرم بوده
است که این گونه نوزادان با توجه به نارس بودن
در معرض عفونتهای رود های و پارگی رود هها

شده ،گفت :حدود ۴۰روز پیش اطالعاتی درباره سرقت از
مغازه ها ومنازل توسط دوسارق کسب شد که پس از تحقیقات
پلیس آگاهی ،دومتهم جوان دستگیر شدند.

واژگونی۲خودرو در داورزن2کشته
و7زخمی برجا گذاشت

داورزنی-فرمانده انتظامی داورزن گفت:واژگونی دوخودروی

قرار دارند .مرتضی راستی افزود :این موضوع از
عوارضاجتناب ناپذیر برای نوزادان نارس است.
وی بابیان این که درباره بیماری این نوازد  18روزه
هیچگونه کوتاهی از سوی پزشکان بیمارستان
حشمتیه سبزوار انجام نشده است ،بیان کرد :در
بهترین مراکز درمانی دنیا نیز میزان مرگومیر این
نوزادان باالست و احتمال موفقیت عمل جراحی
در این بیماران کم است.مدیر بیمارستان موسی بن
جعفر مشهد نیز درباره تحویل ندادن جسد نوزاد 18
روزه به خانواده اش گفت :بیمارستان بههیچعنوان
برایتحویلجسدکوتاهینکردهبلکهفقطازخانواده
نوزاد ضمانتی همانند چک یا سفته برای تحویل
جسد درخواست کرده است .کاظم ناصری افزود:
بیمارستان موسی بن جعفر به دلیل ناتوانی مالی
خانواده نوزاد برای پرداخت هزینههای درمان و
عمل جراحی ،میزان بدهی را کاهش داده است .وی
بیان کرد :بر اساس قانون ،جسد متوفیان بهصورت
مستقیم به خانواده تحویل داده نمیشود بلکه برای
شستوشو و بستهبندی به آرامستان منتقل می
شود .مدیر بیمارستان موسی بن جعفر تصریح کرد:
جسد متوفی پس از دریافت هزینههای مدنظر ،به
شهرستانمحلسکونتخانوادهویمنتقلمیشود.

سواری در داورزن دو کشته و هفت زخمی برجای گذاشت.
فرمانده انتظامی داورزن در گفت وگو با خبرنگار خراسان
رضوی ،از واژگونی دو خودروی سواری در محور سبزوار به
داورزن خبر داد.
سیدجمال معتمدالشریعتی اظهار کرد:صبح دیروز یک
دستگاه خودروی سمند واژگون شدکه چهار سرنشین آن
مصدوم شدند .وی افزود:همچنین در همین محور واژگونی
خودروی سواری پراید ،دو کشته و سه زخمی برجای گذاشت.

همایش گردشگری در مرزداران
برگزار می شود
محمودی -مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان رضوی در بازدید از مرزداران
سرخس ،ظرفیت های گردشگری این شهر را بی نظیر
توصیف کرد  .به گزارش خراسان رضوی ،محمد رحیم
رهنما با اشاره به بازدید از شهر مرزداران سرخس گفت:
به زودی همایش بزرگ جهانگردی وگردشگری ومعرفی
صنایع دستی استان خراسان رضوی برای شناساندن
غار مزداوند ،رباط شرف ودریاچه بزنگان در مرزداران
برگزار می شود.وی افزود:در این همایش غار مزداوند به
عنوان یک اثر طبیعی تاریخی ورباط شرف با مجموعه ای
ازآجرهای منقش و دست نوشته های منحصر به فرد که
به زودی ثبت جهانی می شود ،به همراه چشم انداز های
طبیعی دریاچه بزنگان که یک اثر بی نظیر در شمال شرق
خراسان رضوی است ،معرفی می شود.

•پروژه هواشناسی گردنه مزداوند سرخس
عملیاتی شد

رئیس اداره هواشناسی سرخس از آغازمراحل
اجرایی پروژه هواشناسی مزداوند خبر داد .به گزارش
خراسان رضوی ،علی تبریز نیا با اشاره به اقدامات
انجام شده ،گفت:با توجه به اهمیت احصای آمار و
اطالعات دقیق از شرایط جوی محور سرخس  -مشهد
و با مساعدت فرمانداری سرخس ،مراحل اجرایی
دومین ایستگاه مجهز هواشناسی جاده ای در ورودی
شهر مزداوند ،ابتدای گردنه محور اصلی با مشارکت
شهرداری مزداوند  ،اداره راهداری و حمل ونقل جاده
ای و با محوریت اداره هوا شناسی سرخس آغاز شد .وی
افزود :این ایستگاه با اعتباری حدود  200میلیون تومان
در زمینی به مساحت  20متر در حال احداث است که
قبل از زمستان آماده بهره برداری می شود .رئیس اداره
هواشناسی سرخس اضافه کرد:این ایستگاه قادر به
تشخیص سطح یخ زدگی جاده  ،دما  ،دید افقی و پدیده
های جوی است که در نوع خود منحصر به فرد است.

