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اخبار

یادواره اولین شهید مدافع حرم
دررود برگزار شد

نجم الشریعه /هفتمین ســالــگــرد شهادت
اولین روحانی مدافع حرم خراسان رضــوی با
حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن در آستان
متبرک امامزادگان عینعلی و زینعلی دررود
برگزار شد .به گــزارش خراسان رضــوی ،در این
مراسم معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران
استانداری خراسان رضوی اطاعت از ولیامر را از
مهمترین دالیل انتخاب قدم نهادن شهدای مدافع
حرم در راه دفــاع از حرم برشمرد و گفت:توجه
به توصیههای امام راحل و رهبری باعث عبور از
گردنههای سخت شده که در دوران دفاع مقدس
و دفاع از حرم اهلبیت(ع) شاهد آن بودیم.
حــج ـتاالســام حجت گــنــابــادینــژاد افـــزود:
خانوادههای شهدا اهل صبوری و تحمل بودند و
تجلیل از آنان در مراسم یادبود شهدا را به عنوان
وظیفه انجام میدهیم.شایان ذکر است که شهید
حجتاالسالم سید هــادی علوی نسب در ۳۸
سالگی ،در تیرماه سال ، ۹۶در منطقه تدمیر
سوریه به درجه رفیع شهادت نایل آمد و پیکرش
در  ۱۴تیرماه همان سال در جوار آستانه متبرکه
امامزادگان عینعلی و زینعلی دررود آرام گرفت.

فرماندهجدیدتیپ ۲۷۷قوچان
معرفیشد
ایشان زاده  /در مراسمی با حضور امیر آذریان
فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا و جمعی از
مسئوالن شهرستان قوچان از زحمات سرهنگ
رضا نذری فرمانده قبلی تیپ  ۲۷۷شهید توالیی
قوچان تقدیر و سرهنگ امیدرضا ذوالقدر به عنوان
فرمانده جدید این تیپ معرفی شد.

فرماندهانتظامیکاشمرخبرداد:

سقوط باالبر در کاشمر یک کشته
بر جای گذاشت
مهدیان  /فرمانده انتظامی کاشمر از مرگ مردی
میانسال بر اثر سقوط باالبر در این شهرستان
خبر داد .به گــزارش خراسان رضــوی ،سرهنگ
حسین احمدی گفت :در پی اعالم مركز فوریت
هــای پلیسی 110مبنی بــر حــادثــه سقوط یک
دستگاه باالبر روی مردی میانسال كه در پایین
دستگاه مستقر و در حال کار بود در یكی از مناطق
شهرستان كاشمر ،بالفاصله ماموران انتظامی
به همراه نیروهای امدادی در محل حاضر شدند.
وی افــزود :در بررسی هــای اولیه مشخص شد،
مردی ۴۱ساله حین انجام كار بر اثر سقوط یک
دستگاهباالبرجانخودراازدستدادهاست.جسد
فردمذکور با هماهنگی مقام قضایی به پزشکی
قانونیمنتقلشدوتحقیقاتدراینبارهادامهدارد.

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

مخروبه ای به نام بيمارستان لقمان حکيم سرخس
تنها مرکز درمانی شهرستان سرخس با مشکالت فاضالب ،سیستم سرمایشی و نبود امکانات دست به گریبان است

محمودی /اوضاع نابهسامان و بنای
نیمهکارهرهاشدهبیمارستانلقمان
حکیم سرخس و از همه عجیبتر
نبودسیستمسرمایشیدردمای50
درجه بخش های بستری بیماران،
کاررابهجاییکشاندهکههمراهانبا
خودشانپنکهبهبیمارستانمیآورند
تا بیمارشان از گرما هالک نشود.
بسیاری از کارشناسان از طراحی
مسئلهدار ایــن بیمارستان شاکی
هستند و امــام جمعه سرخس نیز
با گالیه از این وضعیت بیمارستان
لقمانحکیمرامخروبهایدانستهکه
پیمانکار و عوامل ساخت آن در حق
مردمخیانتکردهاند.
بـــــــه گــــــــــــــزارش خــــــراســــــان
رضــوی ،بیمارستان لقمان حکیم
در واقــع پـــروژهای نیمهکاره است
کــه حــــدود  ۲۰ســـال پــیــش بــرای
 ۹۶تختخواب طــراحــی شــد؛ اما
 ۶۴تختخواب تــا اوایـــل ســال ۸۴
به بهرهبرداری رسید و بقیه کار در
وضعیت نــازککــاری رهــا و ردیــف
بودجه ملی آن هم حذف شد ،تا این
که پس از چندین سال توقف مجددا
درهمینچندسالاخیروهمزمانبا
شیوع کرونا ،با همیاری آستانقدس
بــخــش س ـیت ـیاســکــن بــه هــمــراه
تجهیزات الزم به بهرهبرداری رسید
و مشکل بزرگ شهروندان و اعزام به
مشهدراتاحدودیحلکرد.
یکی از مشکالت این مرکز درمانی
آن اســت کــه بــه قــول بــســیــاری از
کارشناسان ،از ابتدا طراحی این
مرکز درمانی دارای مشکالتی بوده
وآیند هنگری در آن وجــود نداشته
است؛ به همین دلیل هر از گاهی در
بخش های سرمایشی،فاضالب،
امحای زباله و ...مشکالتی دارد
که مردم را عاصی کرده است .در
ادامه گزارش با برخی شهروندان
سرخسی دربــاره ایــن بیمارستان
گفتوگو می کنیم.
• کولرنداریم؛بیمارانازخانهپنکه
بیاورند!

در محوطه بیمارستان آقای جوانی
که همسرش در بخش زنان بستری
اســـــت ،از وضــعــیــت ســرمــایــشــی
بیمارستانگلهداردومیگوید:جای
تاسفداردکهبعدازگذشتچنددهه
شهرستان سرخس یک بیمارستان
درستنداشتهباشد؛سالهاباکمبود

چــهــارتــخــتــه بیمارستان،بخش
دیالیز ،زایمان و ...نصب و مشکل
تعدادی از اتاق ها برطرف شد.
• فضایسبزبیمارستاننیازمند
 50میلیارداعتبار

پزشک سر شد ،مدتی مشکل دفن
وسوزاندنزبالهداشتند،درایامکرونا
دستگاهاکسیژنسازخراببودوحاال
که گرما در سرخس به  50درجه می
رسد ،وسایل سرمایشی ندارد و من
بایدازخانهپنکهبیاورم.
خانمی بــاالی تخت پــدر بیمارش
ایستادهوباتکهایمقوااورابادمیزند
و با گالیه از گرمای شدید بیمارستان
می گوید :گرمای داخــل اتــاق های
بیمارستاندوبرابربیروناستوبرای
آدمهــای سالم غیرقابل تحمل ،چه
برسد به بیماران! تهویه درستی هم
انجام نمی شــود انگار همه وسایل
خراباست.چرامسئوالنبهداشتی
شهر اقدامی برای تجهیز بیمارستان
نمیکنند؟
آقــای امیدی جــوان هم می گوید:
شرایط نامناسب ایــن بیمارستان
موضوعجدیدیبرایاهالیسرخس
نــیــســت و مــدتهــاســت وضعیت
نامطلوب خدماترسانیاش صدای
بسیاری از مــردم را درآورده است؛
بهخصوصکهمردمبهلحاظدرآمدی
هممشکلدارندونمیتوانندبرایهر
مشکلیتامشهدبروند.البتهنسبتبه
گذشتهدرحوزهتامینپزشکونصب
دستگاه سیتیاسکن بهتر شده اما
مشکل تجهیز وسایل سرمایشی،
مراجعهکنندگان و بیماران را آزار
میدهد.
• بیمارستانیازندان؟!

بیمار دیــگــری کــه در بیمارستان
بستری اســت هم می گوید :جای
تــاســف دارد کــه ای ــن بیمارستان
فضای سبزی ندارد که بتواند محیط
پیرامونی را به لحاظ کاهش گرما
تحت تاثیر قــرار بدهد .اطــراف این

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فریمان:

صیاد سارگپه در فریمان
دستگیرشد

بیمارستان برهوتزده است و به من
بیمار استرس وارد می کند .منطقه
ایکهزمینشمستعدکاشتهرگونه
درختی است ،به بهانه نبود اعتبار به
شکل یک زنــدان درآمــده است .این
بیمارستانمخروبهایبیشنیست.
• پیمانکاربیمارستانبهمردم
خیانتکردهاست!

بــرای پیگیری گالیه های بیماران
و همراهانشان به سراغ امام جمعه
سرخسرفتیم.حجتاالسالممحمد
بختیاری با اشاره به آخرین وضعیت
ایــن بیمارستان گفت :ایــن مرکز
درمانی که بعد از گذشت  30سال از
زمانپیریزیبهبهرهبرداریرسیده،
هماکنون چون مخروبهای شده که
هر کجای آن را دست میزنی ،جای
دیگرش خراب میشود و کلی هزینه
مضاعف را بهبار م ـیآورد؛ شاید اگر
براییکبارهمکهشدهخرابمیشد
ودوبارهساختهمیشد،اینقدرهزینه
وخرابینداشت.
وی تاکید کرد :پیمانکار و هر کسی
که این پروژه را تحویل گرفته به این
مردم خیانت کرده ،این بیمارستان
از ابتدا که پیریزی آن انجام گرفته،
مطالعات و پیشبینی هــای الزم
برایش صورت نگرفته است؛ چراکه
امــروز به لحاظ جانمایی اتــاق ها،
سیستم فاضالب ،بحث سرمایشی
و همه مـــوارد دیــگــر مــوردنــیــاز یک
بیمارستاندچارچالشاستوحالت
مخروبهبهخودگرفتهاست.
خطیبجمعهشهرستانسرخسدر
ادامه درباره رفع مشکل سرمایشی
بیمارستان اظهار کرد :با همکاری
آستانقدس پیماننامهاعتباری17
میلیارد تومانی با دانشگاه به امضا

اصــغــری /رئــیــس اداره حــفــاظــت محیط
زیست فریمان گفت :در پی گــزارش یکی از
دوستداران طبیعت مبنی بر نگهداری یک بهله
پرنده شکاری توسط مالک یک سوپر مارکت
در حاشیه جاده فریمان مشهد مأموران این
یگان با هماهنگی مقام قضایی به محل عزیمت

رسیده و برای فعالسازی بال چپ
بیمارستان که عمال غیرفعال است،
میباشد .هماکنون هر دستگاهی
هزینهکند،رایزنیمیکنیموبخشی
از مبلغ دریــافــتــی را بـــرای مــوارد
اورژانــســی مثل وسایل سرمایشی
هزینهمیکنیمتابعد.
• نیازضروریبیمارستانلقمان
حکیمبه 30دستگاهاسپیلت

درادامـــه با مدیر شبکه بهداشت و
درمان سرخس گفتوگو می کنیم.
حسین کاووسی می گوید:سیستم
سرمایشی بیمارستان سالهاست
بهعلت وضعیت آب وهــوای منطقه
و توفان هــای گــرد و خــاک فرسوده
شدهبهطوریکهاز 6دستگاهچیلربا
تجهیزات کامل تنها دودستگاه قابل
تعمیراستوچندیپیشبرایتعمیر
بهاستانارسالشدهاست.
وی می افزاید :از آنجا که تعدادی
از چیلرها از رده خارج شده و صرفه
اقتصادی تعمیر نــدارد ،قــرار شد،
در اختیار دانشگاه قرار بگیرد و به
فروش برود تا خرج تعمیر دو چیلر
دیگر شود که امیدواریم تا پایان سال
چیلرهای تعمیری به بیمارستان
انتقال یابد .مدیر شبکه بهداشت
درمــان سرخس در ادامــه با پوزش
از وضعیت پیشآمده یــادآور شد:
از زمــان یکماهه حــضــورم تالش
کـــرد هام مشکالت بیمارستان را
بهشکلی مدیریت کنیم؛ در همین
زمــیــنــه در اقــدامــی جــهــادی و با
پیگیر یهای مستمر امــام جمعه
و فــرمــانــدار و مساعدت دانشگاه
اعــتــبــارخــریــد  10دســتــگــاه کولر
اسپیلت محقق شد که خوشبختانه
در چند روز گذشته در اتا قهای

کــردنــد .به گــزارش خــراســان رضــوی ،جواد
ستوده گفت :از این محل یک بهله سارگپه که
در شرایط نامناسب نگهداری می شد ،کشف
شد و در ادامــه فرد مجرم به خاطر نگهداری
غیرمجاز پرندگان شکاری تحت تعقیب قضایی
قــرار گرفت .ستوده با بیان این که پرندگان

کاووسی بیان می کند :هماکنون
بـــیـــمـــارســـتـــان نـــیـــازمـــنـــد 30
دســتــگــاه اسپیلت در بخشهای
مختلف اســـت و االن ب ـهصــورت
ضــــروری ات ــاقه ــای س ـیس ـییــو ،
عمل،اورژانس،پرستاری،استراحت
پزشکان،آشپزخانهواتاقهایایزوله
خصوصی کولر اسپیلت کم دارد
که البته با ورود چیلرهای تعمیری
مشکل در پایان سال حل می شود؛
امادرکوتاهمدتکماکانبخشهای
اعالم شده مشکل دارد .مدیر شبکه
بهداشت و درمان سرخس در پایان
میگوید :هم اکنون بــرای فضای
سبز بیمارستان نیازمند 50میلیارد
تــومــان اعتبار هستیم تــا بتوانیم
سیستم مــوتــورخــانــه ،لولهکشی
،تصفیه و...را تعمیر و آبرسانی به
فضای سبز بیمارستان را برقرار
کنیم.
فرماندار سرخس نیز در پاسخ به
خبرنگار ما می گوید :اگرچه در چند
سال گذشته  ،بالغ بر دو میلیارد و
پانصدمیلیونتومانازسویدانشگاه
علوم پزشکی در بخش سرمایشی
بیمارستان هزینه شده ،اما طی این
مــدت از ایــن تجهیزات نگهداری
نشده و مدیران وقت مدعی بودند
کمپرسورها خــراب اســت و همه را
به مشهد برای تعمیر انتقال دادند و
آنچه در بیمارستان از این تاسیسات
باقی مانده است ،اسکلت فلزی بیش
نیست .حسن نــوری زاده افــزود :
از تعداد کمپرسورهای ارسالی به
مشهد برای تعمیر  ،دو دستگاه که
سالمتر و قابل تعمیر است  ،تا پایان
ســال آمــاده و در بیمارستان نصب
می شود اما در کوتاه زمان موجود،
تالش داریم با همیاری شرکت های
گاز منطقه ویژه و از محل مسئولیت
هــای اجتماعی تــعــدادی اسپیلت
دیگر تهیه کنیم  .ضمن اینکه با
توجه به تامین نیروی کادر درمانی
دیکلینیک شرکت نفت ،بهزودی
ایــن واحــد درمانی که از تجهیزات
کامل بــرخــوردار اســت ،بــه چرخه
خدماترسانی وارد میشود .

شکاری نقش بسیار مهمی در اکوسیستم و
کنترل جمعیت جوندگان کوچک دارنــد ،از
شهروندان درخواست کرد که از جدا کردن
پرندگان شکاری از طبیعت پرهیز کنند و در
صورت مشاهده پرندگان آسیب دیده آن ها را
به اداره محیط زیست تحویل دهند.

از میان خبرها
گوناگون

رئیسشبکهدامپزشکیکاشمرخبرداد:

کشف و معدوم سازی 500کیلو
مرغ تاریخ منقضی در کاشمر
مهدیان  /رئیسشبکهدامپزشکیکاشمرازکشفو
ضبط 500کیلوگرم مرغ تازه تاریخ مصرف منقضی
از یکی از فروشگاههای عرضه مرغ و ماهی در این
شهرستانخبردادوگفت:اینمیزانمرغکشفشده
بالفاصلهزیرنظرکارشناسانمعدوموازچرخهمصرف
خارجشد.دکترخانزادهاظهارکرد:درگشتمشترک
با اعضای قرارگاه شهید امانی مقدار 500کیلوگرم
مرغ تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شد.رئیس
شبکه دامپزشکی کاشمر به شهروندان توصیه کرد
در هنگام خرید هرگونه فــراورده خام دامی شامل
گوشتقرمز،مرغ،آبزیان،شیر،آالیشهایخوراکی
دام و غیره به تاریخ انقضای درج شده روی آن توجه
کنند و مواد مورد نیاز خود را فقط از مراکز معتبر و
تحت نظارت دامپزشکی تهیه و هنگام خرید گوشت
قرمزبهمهرولیبلدامپزشکیآنتوجهکنند.ویتاکید
کرد شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف
مراتب را با شماره تلفن شبکه دامپزشکی کاشمر
 55227313اطالعدهند.

در 3ماههنخستامسالصورتگرفت:

 300میلیون جریمه برای انشعابات
غیرمجازفریمان

اصغری /مدیر امــور آبفای فریمان با بیان ایــن که
انشعابات غیرمجاز آب چالش جدیدی اســت که
بــا آن مــواجــه هستند ،خواستار بــرخــورد قاطع با
استفادهکنندگانغیرمجازازآبشرب شد.بهگزارش
خــراســان رضــوی ،موسی رضایی گفت :قاطعیت
دستگاههای قضایی در برخورد با دارندگان انشعاب
غیرمجازبهنوبهخودتاثیرزیادیدرکاهشمواردتخلف
دارد و امید است با کمک دستگاه قضایی انشعابات
غیرمجازدرسطحشهرستانفریمانراکاهشدهیم.
رضایی گفت :آب تولیدی تنها بــرای مصرف مردم
در شهرها و روستاها ست و آبیاری درختان و تامین
آب دام از طریق شبکه آبرسانی جایز نیست؛ لذا با
استفادهکنندگان غیرمجاز آب شرب برخورد قاطع
میشود.وی گفت:با تشکیل تیم گشت ویــژه آب و
پیمایش شبانهروزی در سه ماهه گذشته تعداد 20
فقرهانشعابغیرمجاز کشف وبهمراجعقانونیارجاع
شد و در این زمینه متخلفان بیش از  300میلیون
تومانجریمهنقدیشدند.

طی 2هفتهگذشته

 2تُن موادغذایی فاسد در سبزوار
نابود شد

کــاتــه /مــعــاون بــهــداشــتــی دانــشــگــاه و رئیس
مرکز بهداشت شهرستان سبزوار از کشف و معدوم
سازی  2تن موادغذایی فاسد طی دو هفته گذشته
خبرداد.بهگزارشخراسانرضوی،دکترفاطمهنوده
بیانکرد:اینموادغذاییتاریخگذشتهوفاسدشدنی
طی بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از مراکز
تهیه ،توزیع و فروش شناسایی ،ضبط و جمع آوری
شده است .وی اظهار کرد :شهروندان در زمان خرید
موادغذاییبهمشخصاتکاملبهداشتیمندرجروی
بستهبندیازجملهپروانهساخت،تاریختولیدوانقضا
و مهر استاندارد توجه کنند و موارد احتمالی تخلف
را به شماره تلفن  ۱۹۰سامانه ارتباط مردمی وزارت
بهداشتاطالعدهند.

