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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار مانه و سملقان هشدار داد؛

ضرورت مدیریت در
رهاسازی آب سد شیرین دره

برومند-فرماندار مانه و سملقان در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان ،از رها سازی
آب سد شیرین دره در  7اسفند خبر داد«.معموری» گفت :ظرفیت آب سد شیرین دره ۶۰
میلیون متر مکعب است که به دلیل بارندگی ها و نزوالت آسمانی امسال ذخیره آب این سد
از  ۵۰میلیون متر مکعب گذشته است و باید رهاسازی شود.
وی با بیان این که اگر نزوالت آسمانی به همین شکل ادامه داشته باشد روزانه ۱۵
سانتی متر به حجم آب سد اضافه می شود ،افزود :بنا به درخواست شرکت آب منطقه
ای این شهرستان آب این سد باید رهاسازی و طی این درخواست مکرر باید  ۷اسفند

این عملیات اجرایی شود.وی افزود :بخشداران ،ستاد مدیریت بحران و مدیران دستگاه
های اجرایی با تعامل و هماهنگی مراقب باشند کمترین خسارت را در بستر رودخانه
ها داشته باشیم.
وی با بیان این که هیچ مدیر و کارمندی در زمان رهاسازی آب سد شیرین دره اجازه
مرخصی و ماموریت ندارد ،اظهارکرد :باید از تمام مسیرها و ابنیه بازدید شود و در زمان
اجرای این کار ،هیچ تقاطعی در بستر رودخانه ها نباید بدون نیرو رها و اگر طی اجرای
آن به بنایی خسارت وارد شود شرکت آب منطقه ای باید خسارت آن را پرداخت کند.وی

محرومیت 10روستایگرمه ازخانه بهداشت
محمودیان
خانه هــای بهداشت روستایی نقش بسیار
مهمی در سالمت اهالی دارند.
طبق گفته رئیس شبکه بهداشت و درمــان
گرمه ،در این شهرستان از ۱۷روستا تنها ۷
روستا خانه بهداشت دارد و خدمات بهداشتی
و درمــانــی بــه  ۱۰روســتــای دیــگــر در قالب
روستاهای قمر ارائه می شود.
اهالی ایــن روستاها انتظار دارنــد در زمان
بیماری های جسمی و روحی در سریع ترین
زمان خدمات پزشکی را دریافت کنند اما در
برخی روستاها خدمات درمانی پاسخ گوی
نیاز مردم نیست.
«خــانــی» یکی از اهالی روســتــای مشما می
گوید :برای درمان بیماری مان باید به گرمه
یا آشخانه برویم که این موضوع هزینه های
پزشکی مان را دو برابر می کند.
یکی از اهالی روستای رباط عشق ابــراز می
کند :از بیماری قلبی رنج می برم و برای رفتن
به دکتر در بجنورد باید اول به گرمه بروم و مهر
ارجــاع به دفترچه روستایی ام بزنم و بعد به
بجنورد برای درمان مراجعه کنم.
«رضــایــی» ادامــه می دهــد :اگــر پزشک خانه
بهداشت در روستای برزنه مهر ارجــاع بزند،
مجبور نیستم به گرمه برای زدن یک مهر بروم.
یکی از اهالی روستای دشت اظهار می کند:
دشت ،قطب گردشگری این شهرستان است
اما خدمات درمانی خانه بهداشت آن پاسخ
گوی اهالی و مسافران نیست.
«غالمی» می افزاید :در خانه بهداشت تنها
یک روز از هفته پزشک حضور دارد و بقیه
روزها اکثر مردم برای درمان بیماری شان به
روستای رباط قره بیل مراجعه می کنند.

نیاز اعتباری اردوگاه
دانش آموزی گرمه

یکی از اهالی روستای چهارچوبه می گوید:
روســتــای ما هنوز از ابتدایی ترین خدمات
پزشکی محروم است.
«حسن زاده» یکی از اهالی روستای منیرآباد
هم تصریح می کند :برای درمان بیماری مان
باید به درق یا گرمه برویم و هیچ گونه خدمات
درمانی در این روستا ارائه نمی شود.
«نجم» یکی از اهالی روستای چشمه خان
اظهار میکند :به دلیل پرورش دام در چشمه
خان مردم روستا بیشتر درگیر بیماری هستند
امــا ارائــه خدمات درمانی در روستا ضعیف
است.
«محمدی» یکی از اهالی روســتــای شورک
می گوید :مردم روستا با دام سر و کار دارند
و بیشتر در معرض بیماری های مشترک بین
دام و انسان هستند و ارائه خدمات پزشکی در
روستا امری ضروری است.
در ایــن بــاره رئیس اداره شبکه بهداشت و
درمــان گرمه می گوید :خدمات بهداشتی و
درمانی در این شهرستان در  ۴مرکز شامل
یک مرکز شهری -روستایی ،دو مرکز شهری
و یک مرکز روستایی و  ۶خانه بهداشت و ۳
پایگاه بهداشتی شهری ارائه می شود.
دکــتــر «فــخــرانــی» مــی اف ــزای ــد :در مناطق
روســتــایــی گــرمــه کــه شــامــل دهــســتــان های
بــاال دشــت و گلستان اســت ،مرکز روستایی
رباط قره بیل با کادر پزشکی ،ماما ،مراقب،
سالمت ،ناظر ،پذیرش و یک دارویار داروخانه
بخش خصوصی مستقر است و همه خدمات
بهداشتی سطح یــک ،مــامــایــی ،دارویــــی و
آزمایش های سطح یک را به جمعیت ساکن در
روستاهای این دهستان ارائه می کند.
وی با بیان این که در این دهستان  ۴خانه
بهداشت با  ۵بهورز وجود دارد ،تصریح می

شهرستان ها

۷

تصریح کرد :رهاسازی آب سد شیرین دره مانند یک سیل بزرگی است که باید به درستی
مدیریت شود تا مشکلی برای کسی پیش نیاید.
سرپرست مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان هم
گفت :در ابتدای سال آبی (مهر ماه  )۹7-۹8حدود  ۲۶میلیون و  ۷۹۰هزار متر مکعب
ورودی آب به سد است و پیش بینی کردیم  ۱۷هزار و  ۲۵۰میلیون متر مکعب آب وارد
این سد شود که جای بسی خوشحالی است«.میرزایی» از تخریب  ۳۰درصد رسوبات این
سد خبر داد.

اخبار

یادبود شهید «زهرایی»

عوض زاده -آیین یادبود جانباز شهید «برات محمد
زهرایی» با حضور جمعی از مسئوالن ،ورزشکاران و
روسای هیئت های ورزشی شیروان در خانه کشتی
برادران زهرایی این شهر برگزار شد .حجت االسالم
«عزیزی» امــام جمعه موقت شیروان با بیان این که
امنیت امــروز کشور به برکت خون شهدا ،جانبازان،
ایثارگران ،آزادگان سرافراز و استقامت خانواده آنان است افزود :شهادت طلبی و ایثارگری سرمایه اصلی
انسان و ویژگی خاص آن جاودانگی است.شهید «برات محمد زهرایی» از حامیان ورزش شیروان سه شنبه
هفته گذشته بر اثر جراحات ناشی از جنگ تحمیلی در منزل ،در  ۵۱سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

امام جمعه فاروج تاکید کرد:

کند :تیم پزشک خانواده شامل پزشک ،ماما و
دارویار هفته ای یک بار برای انجام دهگردشی
در خانه بهداشت اصلی مستقر می شــود و
ماهانه یک بار در روستاهای قمر این کار را
انــجــام مــی دهــد و همه خــدمــات پیش بینی
شده در دستورالعمل مربوطه شامل ویزیت
بیماران ،مراقبت از بیماران مزمن ،بیماریابی،
آمــوزش بهداشت ،مراقبت از مادر و کودک،
بهبود تغذیه و پیگیری مشکالت روستا انجام
می شود.
وی می گوید :با توجه به راه انــدازی سامانه
یکپارچه بهداشت (سیب) در همه مراکز و
خانه های بهداشت و تجهیز آن ها به امکانات
سخت اف ــزاری و نــرم اف ــزاری بــرای جمعیت
ساکن در روستای دشت طبق دستورالعمل
طرح گسترش ۲ ،بهورز شامل یک مرد و یک
زن به کارگرفته شده اند.
دکتر «فخرانی» می افزاید :در باالدشت که
شامل  ۹روستاست ،در قالب  ۲خانه بهداشت
چهارچوبه و برزنه با  ۳بهورز خدمات رسانی

محمودیان 700 -میلیون تومان اعتبار برای ساخت
اردوگــاه دانش آموزی گرمه نیاز است«.مقصودی»
مدیر آمـــوزش و پـــرورش گرمه در حاشیه بازدید

انجام می شود .وی اظهار می کند :عالوه بر
این بهورزان به صــورت هفتگی بــرای انجام
دهگردشی در روستاهای تحت پوشش و ارائه
خدمات بهداشتی اقدام می کنند و در دو سال
گذشته این دو خانه بهداشت به سازی شده
است.
وی ادامه میدهد :در خصوص ارجاع بیماران
به سطوح بــاال و دریــافــت مهر ارجــاع پزشک
خانواده با توجه به دستورالعمل های اداره
بیمه سالمت مراجعان باید ابتدا به پزشک
خــانــواده شــان مــراجــعــه کنند و در صــورت
تشخیص پزشک به سطوح بــاال و متخصص
ارجاع داده می شوند.
وی می گوید :اهالی روستای منیرآباد با توجه
به این که جمعیت ثابت ندارد و ساکنان شهر
درق و گرمه به صورت فصلی در آن جا مستقر
می شوند و اغلب در پایان روز به شهر خود
مراجعه می کنند می توانند خدمات بهداشتی
و درمانی را در پایگاه ها و مراکز خدمات جامع
سالمت دریافت کنند.

فرماندار از مــدارس این شهرستان افــزود :ساخت
اردوگاه دانش آموزی در گرمه خواسته دانش آموزان
اســت و آن ها در ایــن شهرستان مکان مناسبی را

خدمات
بهداشتی و
درمانی در
گرمه در ۴
مرکز شامل
یک مرکز
شهری-
روستایی ،دو
مرکز شهری
و یک مرکز
روستایی و ۶
خانه بهداشت
و  ۳پایگاه
بهداشتی
شهری ارائه
می شود

برای گذراندن اوقات فراغت شان ندارند«.قدرتی»
فرماندار گرمه هم بر غنی سازی برنامه های اوقات
فراغت دانش آموزان تاکید کرد.

لزوم استفاده از ظرفیت جوانان

میم پرور -امام جمعه فاروج با اشاره به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم انقالب ،بر لزوم
استفاده از ظرفیت جوانان در عرصه های مختلف تاکید کرد.حجت االسالم «نوروزی» گفت :مقام معظم
رهبری در بیانیه اخیر خود تأکید بسیار ویژه ای بر استفاده از ظرفیت و توانمندی جوانان در بخش های
مختلف داشتند و این بیانیه به عنوان چراغ راهی برای انقالب و مردم صادر شده است.

عضو شورای شهر اعالم کرد:

ریزش دیوار ساحلی ،تهدیدی برای راز
نجاهی -دیوار ساحلی جنب کانون شهید رجایی شهر
راز یک متر باالتر از کف رودخانه قرار گرفته و در حال
ریزش است و وقوع این حادثه خسارات جبران ناپذیری
را به بار می آورد.عضو شورای شهر راز افزود :چند ماه
پیش این مسئله با فرماندار شهرستان مطرح شد و از این
دیوار ساحلی که حدود  ۲۰متر طول دارد بازدید و ۱۵۰
میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات بحران برآورد شد تا
خطر ریزش دیوار ساحلی رفع شود که عملی نشد«.امین
ساعدی» تصریح کرد :با توجه به انتقال لوله گاز از پشت دیوار ساحلی در صورت تخریب آن و شکسته شدن لوله
شاهد خساراتی از قبیل آتش سوزی ،سقوط افراد و خودروها به ته رودخانه ،قطع فیبر نوری و تخریب منازل
مسکونی هنگام وقوع سیالب خواهیم بو د و هر چه سریع تر باید اقدام شود.

از شهرستان ها چه خبر؟
گرمه-محمودیان
* «مقصودی» مدیر آموزش و پرورش گرمه در جلسه کمیته اجرایی چهل و هشتمین جشنواره فیلم رشد
گفت :فیلم های منتخب این جشنواره از  ۴تا  ۹اسفند در تمام مدارس شهری و روستایی این شهرستان
اکران می شود.

