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برگزاری مراسم بزرگداشت سردار
شهیدسلیمانیتوسطدانشگاه
و حوزه علمیه تربت جام

حقدادی-مراسم بزرگداشت ســردار دل ها شهید
حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش به همت دانشگاه
ها،حوزه های علمیه و دانشکده علوم پزشکی تربت
جام با شــرکت اســتادان ،دانشــجویان ،پزشکان،
علما ،طالب ،مدیران و کارکنان ادارات و نهادها،
نیروهای نظامــی ،انتظامــی و قشــرهای مختلف
مــردم شــیعه و اهــل ســنت در محــل مهدیــه این
شهرستان برگزار شــد.در این محفل معنوی ،پس
از تالوت آیات الهی و نوحه ســرایی ،استاد حوزه و
دانشگاه با گرامی داشــت یاد و نام شهید مقاومت
سردارســلیمانی گفت :شــهید ســلیمانی با سال
ها مجاهدت مخلصانه و شــجاعانه در میدان های
مبارزه با شیاطین و اشــرار عالم آرزوی شهادت در
راه خدارادردل داشــت.حجت االســام ارغوانی
افزود:سردار سلیمانی به دســت شقیترین افراد
آمریکای جنایتکاربه درجه شهادت نائل آمد و خون
مطهرش بر زمین ریخت.

مدیرعامل انجمن سندروم داون نیشابور:

سندروم داونی ها بعد از ۱۸سالگی
بیمهنمیشوند

شــجاعی مهــر -مدیرعامــل انجمــن و مرکــز خیریــه
ســندروم داون نیشــابور گفت :طبق قوانین موجود
پسرها در  ۱۸ســالگی از تکفل پدر خارج می شوند
و دیگر نمی تواننــد از بیمه والدین اســتفاده کنند و
متاسفانه این قانون شامل بچه های با نیازهای ویژه و
سندروم داونی ها هم می شود و این مشکل در حالی
اســت که هیچ گونه شرایط شــغلی برای این بچه ها
فراهم نشده که بتوانند به وسیله آن شغل بیمه شوند.
آتنا مردان افزود :بیمه عمر شامل سندروم داونی ها
نمی شــود و بیمه هایی که قبل از  ۱۸سالگی دارند
نیز مناســب نیســت چون این بچه ها از زمانی که به
دنیا می آیند دچار مشــکالت متعدد هست و درمان
آن ها هزینه زیادی دارد که متاسفانه هیچ گونه بیمه
تکمیلی ندارند .وی افزود :از مســئوالن تقاضا دارم
افراد با نیازهای ویژه را که تحت پوشــش بهزیســتی
هســتند ،بیمه تکمیلی کنند و خدمات توان بخشی
هم را پوشش دهند زیرا بسیاری از افراد با نیازهای
ویژه نیاز به خدمات توان بخشی مانند گفتاردرمانی
و کاردرمانی از بدو تولــد دارند تا بتوانند با شــرایط
بهتری به اجتماع وارد شوند.
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پروژه تکمیل شبکه فاضالب تربت حیدریه 30درصد عقب تر از برنامه
مدیرعامل آبفای تربت حیدریه :از شرکت پیمانکارناراضی هستیم

شــعبانی -قرارداد پــروژه تکمیل شــبکه فاضالب
تربــت حیدریــه در شــهریور ســال  ۹۷بــا حضور
جهانگیری ،معــاون اول رئیس جمهور به امضای
مدیر عامل وقت آبفای خراسان رضوی و سرمایه
گــذار بخش خصوصــی رســیدو بهمن ماه ســال
گذشــته با حضور اردکانیان وزیر نیــرو ،عملیات
اجراییپروژهتکمیلشبکهفاضالبتربتحیدریه
با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد .بر این
اســاس تکمیل شــبکه فاضــاب تربتحیدریه با
سرمای ه گذاری  ۳۱۰میلیارد تومان توسط بخش
خصوصی و با مدل مالی بیع در طول چهار ســال
باید انجام شوداما براساس اظهارات مدیر عامل
آبفای تربت حیدریه بایدتا االن حدود  ۴۰درصد
کارانجاممیشدکهفقط ۱۰درصدآنانجامشده
است.به گزارش خراسان رضوی ،طبق این طرح
قرار اســت در طول چهار ســال با پایان این پروژه
مشترکان فاضالب تحت پوشــش فعلی از  ۴۳به
ِ
 ۱۰۰درصد برســد و ظرفیت تصفیــ ه خانه هم از
 ۱۵۰لیتر بر ثانیــه به  ۳۰۰لیتر بــر ثانیه افزایش
یابد .در مقابل پساب تولید شده به مدت ۲۵سال
و هر ســال  6.9میلیون متر مکعب در طول دوره
بهرهبرداری تجاری در اختیار سرمایه گذار بخش
خصوصی قرار خواهد گرفت.
• ۱۳کیلومتر عقب تر از برنامه زمانی شبکه
فاضالب شهری

بخشــی از ایــن قــرارداد شــامل احــداث مدول
تصفیهخانه به ظرفیــت ۱۲هزار متــر مکعب در
شبانه روز ۱۰۰ ،کیلومتر شبکه و نصب ۱۲هزار
انشــعاب فاضالب اســت اما حاال پس از گذشت
یک سال وضعیت فعلی شــبکه فاضالب و نصب
انشعابات به گفته مدیر عامل آبفای تربت حیدریه
رضایت بخش نیست.یوسفی میافزاید :حدود
 ۱۳کیلومتــر از برنامه زمان بندی امســال عقب
هستیم! باید حدود  ۴۰درصد کار انجام می شد
اما تاکنون حدود فقط  ۱۰درصد کار انجام شده
است.یوسفی در تشریح مشــکلی دیگر در حوزه

آبفای این شــهر می گوید :مشــکلی داشتیم که
 ۹۲۰۰انشــعاب فاضالب پیش فروش داشــته
ایم؛اما هیچ کدام امکان وصل به شــبکه عمومی
نداشــت و تا کنون  ۱۲۰۰انشــعاب وصل شــده
اســت البتــه امیدواریــم تا پایــان ســال وضعیت
واگذاری انشــعابات را به حد مطلوبی برسانیم.
شایان ذکر است برای شهر تربت حیدریه شبکه
فاضالب به طول  ۳۲۰کیلومتر پیشبینی شده
است که  ۲۳۰کیلومتر آن در مدار قرار دارد.
• کوی عدالت همچنان در انتظار عدالت!

یکی از محالت پر جمعیت و قدیمی شــهر تربت
حیدریــه ،محله عدالت یا همــان منطقه معروف
به نــام کوچه قاضیان اســت.در کنار مشــکالت
اجتماعیوزیرساختی،معضلجدیچندسالی
است که دغدغه اصلی ساکنان این منطقه بوده
است.منطقه کوی عدالت دارای زمینی سفت و
سخت است که این ویژگی اراضی منطقه باعث
شده،جذب آب و پســاب در این زمین به سختی
صورت گیــرد .به همین دلیل عمــوم منازل این
محله با مشــکل دفع فاضالب خانه خود در چاه
های فاضالب خانگی مواجه هستند و مجبورند
در مدت زمان های کوتــاه مبالغ قابل توجهی را
برای تخلیــه چاههای منازل خــود هزینه کنند.
چند ســال قبل اداره آبفای تربت حیدریه مبلغ
پنج میلیون ریــال از هر یک از مشــترکان محله

بابــت اتصــال به شــبکه فاضــاب شــهری اخذ
گردیده اســت.حتم ًا از وضعیت ارضی و اوضاع
مالی غالب اهالی محله عدالت مطلع هســتید؛
زمین این منطقه ســنگی بــوده و قابلیت جذب
پســاب و فاضالب را ندارد.در شرایط اقتصادی
کنونی امــکان مالــی تخلیه هفتگی یــا دو هفته
ای چاه های فاضالب منــازل برای عموم اهالی
مقدور نیســت و این چالش اخیر ًا کار را به جایی
کشــانده که برخــی از همشــهریان ســاکن این
محله مجبور به تخلیه و رهاســازی پساب منازل
خود در معابر محله شده اند که این اتفاق عواقب
بهداشتی و محیطی سوء به همراه داشته است.
اهالی این منطقه شــهر پس از بــی نتیجه بودن
مکاتبات و مراجعات متعدد خــود با اداره آبفای
شــهری درباره حل ایــن معضل جــدی  ،امید به
تدبیر و مدیریت شما مسئوالن دارند.به گزارش
خراسانرضوی،باالخرهپسازمکاتباتمختلف
اهالی محله کوی عدالت مبنی بر اوضاع خاص و
مشکالت مربوط به دفع پساب و فاضالب واحد
های آن منطقه با ادارات مختلف ،تیرماه امسال
با حضور فرمانــدار و چندنفر از اعضای شــورای
شــهر اجرای شــبکه فاضالب تربــت حیدریه از
محله کوی عدالت آغاز شد.یوسفی مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب تربت حیدریه به خراسان
رضوی می گوید :انعقاد قرارداد با شرکت طوس
مســیر در ســال  ۹۷صورت گرفت،اما به کندی
پیش می رفــت و کار اجرایی آغاز نمی شــد .وی
می افزاید :هــم اکنون به رغم رضایت نداشــتن
آبفا از این شــرکت و پیش نرفتن کار طبق زمان
بندی قــرارداد ،امــا کار در حــال انجام اســت.
یوسفی با اشــاره به مطالبه مردمی اهالی کوی
عدالت می گوید :در محلــه عدالت واقعا جوابی
برای مردم نداشــتیم؛ اما امروز مردم امیدوارتر
از قبل هســتند و طبق برنامه ریزی های صورت
گرفته کار در حــال انجام اســت و فاضالب مثل
قبل دیگــر در کوچــه و خیابــان جاری نیســت.
وی افزود :با شــرایطی که قبال در شرکت آبفای

عدالــت بابت اتصــال فاضــاب منازل شــان به
شبکه شــهری فاضالب (اِگو) دریافت کرده که
تا همین چند ماه پیش خبری از اتصال فاضالب
خانه ها به شبکه فاضالب شــهری نبود.از سال
 ۹۵تا همین چند مــاه پیش اهالی محله عدالت
مکاتبات و مراجعات متعددی با آبفای شهری و
شورای اسالمی شــهر چهارم و پنجم داشته اند
که متأســفانه نتیجه ای جز وعده های بی عمل
نداشــت.نکته مهم ایــن که بــا توجه به شــرایط
کنونی اقتصــادی و معیشــتی حاکم بر کشــور،
برخی از اهالــی محلــه عدالت اخیــر ًا مجبور به
رها ســازی پســاب منازل خود در معابر عمومی
شــده اند که این اتفاق موجب ایجاد یک محیط
غیر بهداشــتی در ســطح کوچــه هــا و معابر این
محله شده است.اکنون مطالبه عموم اهالی این
محله اتصال منازل این منطقه به شبکه فاضالب
شهری است که با توجه به شرایط به وجود آمده،
در اولویت مدیریت شــهری قرار گیــرد.در متن
مردمی اهالی کوی
طومار امضا شده این مطالبه
ِ
عدالت تربت حیدریه که اردیبهشــت امسال به
مسئوالن نوشته شده بود ،آمده است :ما اهالی
ساکن محله عدالت خواســتار برقراری عدالت
در موضوع مدیریت خطوط فاضالب این منطقه
هستیم.چند سال گذشته از هر یک از خانه های
این محله که دارای اشتراک آب بودند ،مبلغ پنج
میلیون ریال توســط اداره آب و فاضالب شهری

تربت حیدریه داشــتیم،اصال نمی توانســتیم از
بین مردم رد بشویم و مشــکالت مالی زیادی از
قبل وجود داشــت اما با کمک مــردم و همکاری
مســئوالن ،امروز وضعیت بســیار مســاعدتری
نسبت به قبل داریم.
•امیدواریم  ۵سال دیگر کار تمام شود

وی در پاســخ به ســوال خبرنگار مــا در خصوص
وضعیتتکمیلشبکهفاضالبشهریمیگوید:
در بخش تکمیل شبکه فاضالب شهری ،شرکت
طوس مســیر از برنامه عقب اســت و قــرار بود در
حدود چهــار ســال  ۱۰۰کیلومتــر کار فاضالب
انجام شــود اما ایــن اتفاق در طول این یک ســال
بسیارکندپیشرفتهاست.مدیرعاملآبفایتربت
حیدریه از محله هایی مثل کــوی عدالت،بولوار
امام رضا (ع) ،خیابان امیر کبیر،خیابان خیرین
و مهــر  ۱۸بــه عنــوان محلــه هایــی کــه در آن ها
کار اتصــال به شــبکه فاضــاب شــهری صورت
گرفته اســت،نام می برد .او می گوید :در منطقه
کوی چمــران کار در حال انجام اســت .یوســفی
میافزاید :قطعا در پنج سال تکمیل پروژه شبکه
فاضالب شهری انجام نخواهد شد؛ اما امیدواریم
از این به بعد ظرف مدت پنج سال آینده این پروژه
تکمیــل شود.یوســفی علــت تاخیــر در عملیات
اجرایی تکمیل شــبکه فاضــاب را نبــود امکان
فروش پســاب تصفیه خانه توسط ســرمایه گذار
می داند و می گوید :قرار بود سرمایه گذار از محل
فروشپساببهتعهداتخوددرقراردادعملکند
اما هنوز به دالیلی نتوانسته این پساب را بفروشد.
او می افزاید :امســال بــا انعقاد قرارداد ســرمایه
گذاری با گروه سرمایه گذاری طوس مسیر حدود
 ۵کیلومتر خطوط جمع آوری فاضالب در نقاط
مختلف شــهر انجام و  ۴۵۰فقره انشعاب جدید
فاضالب نیز نصب شــده اســت .یوســفی اظهار
امیدواری می کنــد که با انجــام  ۲کیلومتر دیگر
و ادامه پروژه بخشی از مشــکالت مردم در حوزه
فاضالب رفع شود.

سوژه ها وخبرها

افزایش  60درصدی
تعداد تخلفات صنفی در کاشمر

تامین80درصد نیاز بیماران مراجعه
کنندهبهدفترمجمعخیرینسالمت

7طرح فاضالب با سرمایه بخش
خصوصی در استان اجرا می شود

رئیس صمت کاشمر گفت :طی  9ماهه ابتدای امسال نسبت به سال
گذشته 60 ،درصد در بازرسیها 30 ،درصد در گزارش تنظیم شده،
 10درصد در ارزش ریالی و  60درصد در تعداد تخلفات افزایش داشتهایم.پورکاویان گفت :در
 9ماهه ابتدای امسال هفت هزار و  637بازرسی در شهرستان صورت گرفته که در این خصوص
 530پرونده به ارزش ریالی  22میلیارد و  347میلیون و  944هزار ریال تنظیم شده است.وی
افزود :بیشترین تخلفیابی مربوط به درج نشــدن قیمت بوده به طوری که از  640تخلف کشف
شده در 9ماهه امسال 169،فقره مربوط به درج نشدن قیمت و 70فقره گران فروشی بوده است.

علی نوری -مدیرعامل مجمع خیرین سالمت شهرستان بردسکن
گفت 80:درصد نیاز بیماران مراجعه کننده به دفتر مجمع خیرین
سالمت تامین می شود .محمود مدرس در جلسه مجمع خیرین سالمت این شهرستان گفت:
مجمع خیرین سالمت در سه حوزه ساخت و سازمراکز بهداشتی و درمانی ،کمک به بیماران
نیازمند و توسعه بخش های بیمارســتان ولی عصر فعالیت دارد .وی مطرح کرد :ظرف  9ماه
اخیر بیش از 300مراجعه کننده به دفتر مجمع داشته ایم که بیش از 50نفر آن ها برای درمان
به بیمارستان های خارج از شهرستان اعزام شده اند.

مدیرشــرکت آب و فاضــاب اســتان از تهیــه هفــت طــرح در حوزه
فاضــاب شــهرهای اســتان بــرای جــذب ســرمایه گــذار بخــش
خصوصــی خبرداد .ســید ابراهیــم علوی افــزود :این طــرح ها که
شامل تکمیل شــبکه و احداث یا افزایش ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب است در شهرهای
تربــت حیدریه ،نیشــابور ،ســبزوار ،خــواف ،تایبــاد ،گلبهــار و تربــت جام اجــرا خواهد شــد.
وی اظهــار کرد :در همین بــاره هزارو 549کیلومتر شــبکه فاضالب اجرا و هفــت تصفیه خانه
فاضالب به ظرفیت 189هزارو 600متر مکعب شبانه احداث می شود.

سرما دراستان به ۱۷درجه زیرصفر رسید
امداد رسانی به۱۳۱۰خودروی گرفتاردربرف درخراسان رضوی

سرمای زیر صفر درجه یک شنبه شب در خراسان
رضوی فراگیر شــد اما این ســرما در برخی نقاط
اســتان همچــون بخــش کوهســرخ شهرســتان
کاشــمر در جنوب غرب خراســان رضوی به ۱۷
درجه زیــر صفر رســید تا ایــن منطقه ســردترین
نقطه در استان باشد.کارشناس مرکز پیشبینی
ادارهکل هواشناسی استان روز گذشته به ایرنا
گفــت :ســاکنان  ۱۱شهرســتان از مجموع ۲۹
شهرســتان ایــن اســتان یک شــنبه شــب دمای
 ۱۰تا  ۱۷درجه زیــر صفر را تجربــه کردند.زهرا
آهنگــرزاده افزود :ایــن میزان ســرما و دمای زیر
صفر درجه هوا در طول روز و شــب تــا پایان هفته
جاری در خراســان رضوی ادامه دارد.وی ادامه
داد :در موج ســرمای کنونی ،کوهســرخ و ریوش
در شهرســتان کاشمر و شهرســتان های مشهد،
نیشابور ،تربتحیدریه ،تربتجام ،قوچان ،تایباد،
باخرز ،چناران و گناباد سردترین مناطق خراسان
رضوی بودهاند.آهنگرزاده همچنین پایینترین
دمای یک شنبه شب هوای مشــهد را  ۱۰درجه
زیر صفر اعالم و بیان کرد :در بقیه روزهای هفته
جاری دما به میزان دو تا سه درجه نوسان خواهد
داشــت .وی در ادامه به پیشبینی افزایش چند
درجهای دمای روزانه هوا در خراسان رضوی نیز
اشــاره و بیان کرد :امروز دمای هوای مشــهددو
درجه کاهــش مییابد .آهنگــرزاده همچنین به
وضعیت بارش ها در خراسان رضوی اشاره و بیان
کرد :بــارش پراکنده باران و برف در شهرســتان
های مشــهد ،تربتجام ،تربتحیدریه ،فریمان،
ســرخس ،خــواف ،بجســتان ،کالت ،نیشــابور،
کاشــمر ،گناباد و فریمان ثبت شــد .وی به توقف

•بازگشایی 38راه روستایی تایباد پس
ازبارش برف

رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای
تایبــاد گفــت۳۸ :راه روســتایی تایباد کــه بر اثر
بارش شــدید بــرف در این شهرســتان مســدود
شده بود ،بازگشایی شــد و تردد در آن ها جریان
دارد.کرباسی افزود :با قطع موقت بارش برف و
آرام شدن نسبی هوا در منطقه ،راههای ارتباطی
مسدود شده بازگشایی شد.
•اسکان 50خانوار مسافر در بردسکن

فعالیت ســامانه بارشــی در خراســان رضوی نیز
اشاره و بیان کرد :بر اســاس پیشبینیها ،برای
روز پنج شنبه هفته جاری در نیمه شمالی استان
گذر ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.
•امدادرسانی به  ۱۳۱۰خودروی گرفتار در
برف در خراسان رضوی

ســخنگوی جمعیت هالل احمــر اســتان از امداد
رســانی به هزار و  310خــودروی گرفتــار در برف
درمحورهــای خراســان رضــوی خبرداد.مجتبی
محمــودی در گفتوگــو بــا فــارس ،در خصــوص
وضعیت عملیاتهــای امدادو نجات ایــن اداره در
محورهایاستان،اظهارکرد:باتوجهبهورودسامانه
بارشی به استان و شــروع بارشها به صورت برف و
باران در تمام محورهای استان ،تمام شعب استان
در آماده بــاش بودند و عملیاتهای امدادرســانی

از ســاعت  18:30بیســتم دی تــا صبح دیــروز در
محورهای مواصالتی به مشهد انجام گرفته است.
سخنگوی جمعیت هالل احمر اســتان با بیان این
که شــعب جمعیت هالل احمر در شهرستانهای
بردسکن،تایباد،تربتجام،تربتحیدریه،سبزوار،
سرخس ،فریمان ،کاشمر ،گناباد ،مه والت و مشهد
درگیر امداد رسانی بودند ،بیان کرد :در این مدت
هزار و  310خــودرو درگیر برف و کوالک شــدند.
وی همچنین از انجام سه عملیات نجات کوهستان
در شعب چناران ،مشهد ،نیشــابور و تربت حیدریه
خبرداد و گفت :این عملیاتهــا در ارتفاعات دلمه
رادکان (چنــاران) ،فلســکه (مشــهد) ،ارتفاعــات
میرآباد (نیشابور) و ارتفاعات روستای رزگ (تربت
حیدریه)انجامگرفتوبه 17نفرحادثهدیدهدراین
مناطق که یک نفر آن ها در همان منطقه فوت شده
بود ،امدادرسانی شد.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بردسکن
گفت :درپی بارش شدید برف و لغزندگی سطح
جاده بردســکن به ســبزوار50 ،خانوار مســافر
در بقعــه متبرکه امامزاده ســید طاهر حســینی
بردسکن اســکان داده شــدند و به 300خودرو
دراین محور خدمات دهی شد.مرندی بیان کرد:
به علت بارش برف در محور بردســکن به سبزوار
نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر بردسکن
در قالب دو تیــم امدادی به مســافران گرفتار در
برف ایــن محور کمک رســانی کردنــد و به محل
اســکان اضطراری ســالن اجتماعــات امامزاده
سید طاهر حسینی بردسکن هدایت شدند.
•تربت جام دمای  17درجه زیر صفر را تجربه کرد

ســبحان زمانــی رئیس هواشناســی تربــت جام
ازدمای 17درجه زیرصفر در شهرستان خبر داد
و گفت :بارش سال زراعی جاری تا مورخ ۲۳دی
ماه برابــر  119.8میلــی متر بوده که نســبت به
سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

•نجات یک خانواده گرفتار در برف
در دامنه کوه های تربت حیدریه

معــاون عمرانــی فرمانــدار تربــت حیدریــه از
نجات یــک خانواده پنج نفره محاصره شــده در
بــرف در دامنه کــوه هــای رزگ تربــت حیدریه
خبر داد و افــزود :بنا بــر اعــام جمعیت هالل
احمر ،یک خانواده کــه در محل دامداری خود
در دامنه کوه های رزگ و فدیهه از توابع بخش
بایگ تربــت حیدریــه ،در محاصره بــرف بودند
با تالش نیروهــای هالل احمر و اهالی روســتا

نجــات یافتند.کریمی ادامــه داد :پس از بارش
رحمت الهــی ،تمــام دســتگاه هــای اجرایی و
مدیریت بحران شهرستان با اولویت بازگشایی
مســیرهای اصلی و با تمام امکانات و تجهیزات
بسیج شدند که خوشــبختانه مسیرهای اصلی
بازگشــایی شــد.کریمی خاطر نشــان کــرد :با
تــاش راهــداران و دســتگاه هــای اجرایــی و
امدادی تالش می کنیــم در نهایت تا امروزقبل
از ظهــر تمامــی معابــر فرعــی و روســتایی
بازگشایی شود.

نجات ۳مادر باردار گرفتاردر برف

ســه مادر بارداری که به علت بارش شــدید برف و مسدود شــدن مســیرهای ارتباطی دچار مشکل
شده بودند ،با تالش تیم های امدادی به مراکز درمانی منتقل شــدند.خالقی مدیر شبکه بهداشت
و درمان باخرز گفت :در پی گزارشــی درباره یک خانم باردار با شــرایط اضطــراری ،تیم اورژانس
 115دهبرزو عازم محل شد که به دلیل بسته بودن جاده روســتا از راهداری تقاضای کمک شد  .با
پیگیری بخشداری باالوالیت ،یک دستگاه گریدر برای باز کردن مسیر در محل حاضر و مسیر برای
تردد آمبوالنس با زنجیر چرخ بازگشایی شد که پس از حضور تیم در محل ،اقدامات الزم انجام و مادر
باردار به بیمارستان باخرز منتقل شد.وی افزود:در ماموریت همزمان دیگری که با همین موضوع در
روستای بایی انجام شد،تیم اورژانس  ۱۱۵به موقعیت اعزام و یک خانم باردار بعد از انجام اقدامات
الزم به بیمارستان منتقل شد.
•انتقال مادرباردار ازروستای دوسنگ به تربت جام

رحیمیان ،معاون بهداشــتی علوم پزشــکی تربت جام گفت:عملیــات انتقال یک مــادر باردار از
مناطق روســتایی با وجود یخبندان  ،کوالک ،برف شــدید و مســدود بودن راه ها توسط کارکنان
بیمارستان سجادیه وهمکاران حوزه بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام با موفقیت انجام
شد.محمدزاده رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی علوم پزشکی تربت جام گفت:مادر باردار
در سالمت کامل به بیمارستان و بخش زایشگاه منتقل و مراحل زایمان با موفقیت انجام شد.

