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با  خــــراســـان جنــــــوبی 
۱۹۳ / ۱۵۱ کیلومترمربع مساحت 
پــس از کرمان و سیســتان و 
بلوچستان سومین استان پهناور ایران محسوب 
می شود که ۸۹۸ /۷۶۸ نفر جمعیت آن به دلیل 
فاصله زیاد شهرها همیشه در دسترسی به خدمات 
درمانی با مشــکل مواجــه بوده اند. بــه گزارش 
همشهری، جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی 
که پیش از این بر ایجاد بیمارســتان های محلی با 
توجه به بعد مسافت طوالنی بین شهرهای استان 
تأکید کرده بود، روز دوشــنبه)۱۸مهر( از دریافت 
مجوز برای ایجاد مراکز جامع ســامت در مناطق 
محروم با توجه به پهناوری اســتان و بعد مسافت 

مناطق تا مراکز شهرستان ها خبر داد.

قول مساعد معاون وزیر 
استاندار خراســان جنوبی در پی دیدار با سعید 
کریمی، معاون درمان وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی از اخذ مجوز ساخت مراکز جامع 
سامت در این اســتان خبر می دهد و می گوید: 
در این جلســه درباره کمبود پزشک متخصص، 
ضرورت ایجاد بیمارستان های محلی با توجه به 
پهناوری استان و بعد مســافت مناطق مختلف 
تا مراکز شهرســتان ها و نیاز شهرها به تجهیزات 

درمانی بحث و تبادل نظر شد.
به گفته جواد قناعت، معاون وزیر بهداشت درباره 
افزایش سهمیه پزشــکان متخصص که به زودی 
توزیع می شــوند و تامین تجهیزات درمانی قول 

مساعد داده است.

کمبود پزشک در خراسان جنوبی 
گرچه خراسان جنوبی همیشه از نظر شاخص های 
توسعه در میان اســتان های محروم قرار گرفته، 
اما محرومیــت این اســتان به ویــژه در زمینه 
دسترســی به خدمات درمانی، پزشک عمومی و 
متخصص بیشتر از ســایر بخش ها مشهود است 
به طوری که یکی از دغدغه های اصلی مسئوالن 
اســتانی و نماینــدگان آن در مجلس شــورای 
اســامی رفع کمبود پزشک بوده است. براساس 
آخرین برآوردهای صورت گرفته، این استان به 

۲۶۰پزشک متخصص نیاز دارد.

رئیس شورای شهرستان طبس به عنوان یکی از 
شهرستان های محروم خراسان جنوبی در این باره 
به همشهری می گوید : بهداشت و درمان همیشه 
در طبس و خراســان جنوبی چالش بزرگی بوده 
است به طوری که اغلب شهروندان از خدمات دهی 

در این بخش راضی نیستند.
غامحســین طاهری با تأکید بــر اینکه فاصله 
شهرســتان تا بیرجند حداقل ۲۸۰کیلومتر، تا 
یزد ۳4۰کیلومتر و تا مشهد ۵۲۰کیلومتر است، 
می افزاید: بیمارستان طبس تجهیزات قابل قبولی 
ندارد و آمار باالی حوادث جاده ای این چالش را 

جدی تر کرده است.

او تأکید می کند فاصله زیاد بین شهرستان های 
استان ایجاب می کند بیمارســتان های موجود 
در شهرستان ها تجهیز و همچنین مراکز درمانی 

بیشتری به ویژه در مناطق محروم ایجاد شوند.

ایجاد 6مرکز جامع سالمت 
گرچه پیــش از این برای صدور مجــوز و تامین 
اعتبار ســاخت مراکز جامع ســامت در ۷شهر 
شوســف، دیهوک، درح، عشــق آباد، آرین شهر، 
قهستان و خضری دشــت بیاض پیگیری شده 
بود، اما حاال رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

از صدور مجوز برای ایجاد ۶مرکز خبر می دهد.

سیدمحمد موســوی میرزائی با بیان اینکه این 
۶مرکز در شهرستان های شوسف، درح، دیهوک، 
عشق آباد، آرین شهر و قهستان ایجاد خواهند شد 
به همشــهری می گوید: خراسان جنوبی سومین 
استان پهناور کشور اســت و فاصله شهرهای آن 
با هم، زیاد است و در شرایطی که شهرهای اصلی 
بیمارســتان دارند، اما شهرهای کوچک ظرفیت 
ساخت بیمارســتان بزرگ را ندارند درحالی که 
شهروندان آنها نیازمند دریافت خدمات درمانی 

هستند.
وی با بیان اینکه این مراکز تحــت عنوان مراکز 
جامع سامت در مناطق محروم ایجاد می شوند، 
توضیح می دهد: مراکز جامع ســامت اغلب در 
۵۰۰هکتار ساخته می شــوند، اما ۶مرکز گفته 
شده قرار اســت در مســاحت ۱۵۰۰هکتار و با 
تعریف جامع تر نسبت به مراکز فعلی ایجاد شوند 
تا خدمات اورژانسی و پیش بیمارستانی را به مردم 
ارائه کنند. به گفته موسوی میرزائی، با راه اندازی 
این مراکز بیماران تا مرحله نیاز به دریافت خدمات 
تخصصی تحت پوشــش قرار می گیرند تا فقط 
زمانی به بیمارســتان مراجعه کنند که نیازمند 
اقدامات تخصصی بیمارستانی هستند و در وقت، 

هزینه و رفت وآمدشان صرفه جویی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه 
این مراکز با برآوردهای فعلی به ۱۵ تا ۲۰میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارنــد، تأکید می کند: معاونت 
توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
همچنین استانداری خراسان جنوبی درباره تامین 

اعتبار ساخت این مراکز قول همکاری داده اند.
موســوی میرزائی توضیح می دهد کــه با صدور 
مجوزهای اولیه این مراکز، نقشه برداری و واگذاری 
پروژه ها به پیمانکار انجام خواهد شــد تا مراکز 

جامع سامت به زودی راه اندازی شوند.

  
مسئوالن و کارشناســان عاوه بر کمبود مراکز 
درمانی و پزشــک بر نوســازی ناوگان اورژانس 
پیش بیمارســتانی خراســان جنوبی نیز تأکید 
می کنند؛ وسعت استان و قرار گرفتن آن در مسیر 
۲کریدور اصلی و پرتردد کشــور نیــاز به بالگرد 

اورژانس را ضروری کرده است.

فعالیت۵واحــد تولید و بســته بندی آب معدنی در 
شهرک تخصصی آب معدنی شهرستان نیر در استان 
اردبیل، ظرفیــت باالی این شهرســتان را در تولید 
آب معدنی نشــان می دهد؛ به طوری که فرماندار نیر، تنها شهرک 
تخصصی تولید آب معدنی شــمال غرب کشــور را مختص به این 

شهرستان می داند.
شهرام محمدی در گفت وگو با همشهری می گوید: هم اکنون ۶برند 
آب معدنی معروف کشور، در شهرک تخصصی آب معدنی شهرستان 

نیر تولید و بسته بندی می شوند.
آب معدنی های تولید شــده عاوه بر تامین نیاز شهرستان نیر، به 
سایر استان های کشور و کشــورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادر 

می شوند.
فرمانــدار نیر درباره فعالیــت این روزهای شــهرک تخصصی آب 
معدنی شهرســتان نیر می گوید: با توجه به برگــزاری جام جهانی 
فوتبال در قطر، برخی از ســرمایه گذاران ضمن بســتن قرارداد با 
برندهای آب معدنی شــهرک تخصصی آب معدنی نیر، تامین آب 
معدنی برای این رویداد جهانی را بر عهده گرفته اند که این موضوع 
 پتانسیل باالی شهرســتان در تولید و بســته بندی آب معدنی را 
نشان می دهد. نخستین بار سال ۱۳۹۲با واگذاری زمین به ۱۹واحد 

تولیدی، شــهرک تخصصی تولید آب معدنی، کار خود را آغاز کرد. 
ساخت ۷واحد تولیدی تا به حال به سرانجام رسیده و ۱۸۱نفر در آن 

مشغول به کار هستند.
محمدی می گوید: ۲واحد ساخته شده که فعا راکد است، ظرفیت 

اشتغال برای ۱۷۰نفر را دارد.

تسهیالت بانکی برای واحدهای تولیدی
فرماندار نیر با اشاره به اینکه رونق شهرک صنعتی تولید آب معدنی 
به معنای اشتغال زایی برای افراد بومی است، ادامه می دهد: ازجمله 
مشــکات و موانعی که این شــهرک صنعتی با آن دست و پنجه 
نرم می کنــد، افزایش هزینه های حمل ونقل اســت. درحالی که به 
تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت داده نشده اســت و نمی توانند 

محصول را با قیمت واقعی تمام شده عرضه کنند.
آب شــهرک تخصصی از چشــمه های گورگور کوه سبان تامین 

می شود که یکی از گواراترین آب های معدنی ایران است.
فرماندار نیر تأکید می کند که ظرفیت چشمه گورگور به قدری است 
که آب آشــامیدنی شهرســتان اردبیل به عنوان مرکز استان را هم 
تامین می کند. پیش از این یکی از مشــکات واحدهای تولیدی و 
صنعتی، دریافت تسهیات بانکی بود. فرماندار نیر درباره این مسئله 

توضیح می دهد و می گوید: خوشبختانه اکنون به واحدهای تولیدی 
تســهیات تعلق می گیرد تا برای واحد صنعتی خود دستگاه های 
مدرن و مجهز خریداری و به دنبال آن محصول باکیفیت تولید کنند.

افزایش تولید و اشتغال 
از ســویی دیگر، مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اردبیل از افزایش واحدهای فعال در شــهرک تخصصی آب معدنی 
شهرســتان نیر خبر می دهد و می گوید با بهره برداری از چند طرح 
تولیدی تا پایان سال، میزان تولید و اشتغال در این شهرک از افزایش 
چشمگیری برخوردار خواهد شد. محمد اهلی، تامین آب پایدار را 
ازجمله برنامه های اصلی این شرکت برای افزایش تولید و اشتغال 
در شهرستان نیر می داند و ادامه می دهد: برای انتقال آب از چشمه 
گورگور کوه سبان، خط انتقال به طول ۸کیلومتر در کمترین زمان 
ممکن از سوی شرکت شــهرک های صنعتی اجرا شد و در اختیار 

واحدهای تولیدی قرار گرفت.
مساحت شهرک تخصصی آب معدنی شهرستان نیر ۵۵ هکتار است.

  
در ســفر اخیر رئیس جمهوری به اســتان اردبیل، قرار شد یکی از 
کارخانه های تولید آب معدنی شهرستان نیر که مدتی تعطیل بود، 
دوباره کار خود را از سر بگیرد. این کارخانه ۱۵۰نفر کارگر دارد که 
بازگشایی آن به معنای بازگشــت کارگران به کار و چرخیدن چرخ 

تولید است. 

پایانسرگردانیبیماراندرخراسانجنوبی
ایجاد ۶مرکز جامع سامت در مناطق محروم خراسان جنوبی دسترسی بیماران به خدمات درمانی را تسهیل می کند

 سهم 6/5درصدی بوشهر 
از اقتصاد 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر گفت: براساس 
برآوردهای انجام شــده در ســال۱4۰۰ این اســتان سهم 

۶.۵درصدی از اقتصاد کشور را داشته است.
به گزارش ایســنا، محســن پاپری زارعی گفت: براســاس 
ظرفیت های استان سیاستگذاری ها و برنامه ها در حوزه های 
خدمات و کشاورزی برای بهبود سهم این بخش در اقتصاد 
اســتان تغییر خواهد کرد و پیش بینی می شــود سهم این 

بخش ها در اقتصاد استان افزایش یابد.
به گفته وی، سهم کشاورزی از اقتصاد ۲درصد، سهم خدمات 
از اقتصاد استان ۱۰درصد و سهم صنعت و معدن از اقتصاد 

استان ۸۸درصد است.

 اختصاص اعتبار 
به کتابخانه مرکزی کرمانشاه 

مدیرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومی کرمانشــاه گفت: 
پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه از ســال۸۶ آغاز شده اما 
به دلیل کمبود اعتبار تاکنون تکمیل نشــده است و در سفر 
رئیس جمهوری به این استان ۳۰میلیارد تومان اعتبار به آن 

اختصاص یافت.
به گزارش مهر، معصومه حســنی خونســار گفت: مجری 
پروژه اداره کل راه و شهرسازی کرمانشــاه است و براساس 
برآوردهای انجام شده نیازمند ۷۰میلیارد تومان اعتبار برای 

تکمیل است.
به گفته وی، ساختمان کتابخانه مرکزی کرمانشاه در ۵طبقه 

با زیربنای ۱۲هزار متر در حال اجراست.
حسنی خونسار از پیشرفت ۵۵درصدی پروژه خبر داد.

 بررسی مشکل
۱۲5واحد تولیدی در سمنان

سرپرســت معاونت امور صنایــع اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت سمنان از بررسی مشکات ۱۲۵واحد تولیدی استان 

در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایســنا، حمیدرضــا قدس گفــت: در جهت رفع 
موانــع موجود، ۲۱۲مصوبــه به تصویب اعضــای کارگروه 
 رســیده کــه تا کنــون ۵۲درصــد مصوبــات اجرایــی 

شده است.
سرپرست معاونت امور صنایع اداره کل صمت استان افزود: 
از مجموع مصوبــات، ۱۰۱مصوبه مربوط به امــور بانکی و 
تســهیات، 4۱مصوبه مربوط به امــور زیربنایی، ۹ مصوبه 
مربوط به امور مالیاتی، 4مصوبه مربوط به تامین اجتماعی و 

۳۰مصوبه مربوط به امور سرمایه گذاری و تولید است.

 آب سد تالوار 
به همدان رسید

نماینده همدان در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه آب 
سد تالوار به همدان رسیده اســت، گفت: هنوز وارد شبکه 

توزیع نشده است.
به  گزارش تســنیم، بیش از ۲مــاه از بحــران و قطعی آب 
آشــامیدنی در همدان می گذرد و مردم این شهر همچنان 
با این مشــکل بزرگ دســت و پنجه نرم می کنند. به خاطر 
خشکسالی و کاهش شدید بارندگی ها در سال های اخیر، سد 

اکباتان همدان خشک و از مدار خارج شده است.
حجت االســام احمد حســین فاحی گفت: آب سد تالوار 
برای تامین آب پایدار کافی نیست، اما با توزیع آن از بحران و 

کمبود آب همدان کاسته می شود.

افتتاح فاز یک قطار شهری 
کرج در دهه فجر 

سرپرســت معاونــت هماهنگی امــور عمرانی 
استانداری البرز گفت: با توجه به تأکید استاندار 
البرز مبنی بر عملیاتی شدن فاز به فاز این پروژه و 
کاهش بار ترافیکی در محدوده چهارراه طالقانی تا 
4۵ متری گلشهر، فاز یک خط ۲قطار شهری کرج 

در ایام فجر به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایسنا، احمد افضلی گفت: کل خطوط 
این پروژه ۲۷ کیلومتر است که از کمالشهر آغاز 
می شود و پس از ایستگاه میدان شهید سلطانی 
تا مارد ادامه می یابد. با توجه به اینکه این پروژه 
بسیار هزینه براست، نیازمند تخصیص اعتبار ملی 
هستیم که امید اســت با توجه به اهتمام دولت 
در به ثمر رســاندن و تکمیل پروژه های عمرانی، 
شــاهد تخصیص اعتبار کامل این پروژه باشیم. 
وی افزود: قطار شــهری کرج، آزادراه شــمالی 
کرج، ۲طبقه شــدن اتوبان تهران-کرج، احداث 
بیمارستان های جدید با هدف ارتقای سرانه های 
درمانی و تعیین تکلیف بیمارســتان تخصصی 
امام خمینی )ره(، راه های مواصاتی اســتان و 
گازرســانی به روســتاها از مهم ترین برنامه ها و 
پروژه های عمرانی استان است که به صورت جدی 
در دســتور کار معاونت عمرانی استانداری قرار 
دارد. سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری البرز همچنین درباره آزادراه شمالی 
کرج نیز توضیــح داد: هم اکنون ایــن پروژه ۷۳ 

درصد پیشرفت دارد.

 خبر

عدد خبر

مدیــر جهادکشــاورزی مشــهد بــا بیــان 
اینکه سطح زیرکشت زعفران در مشهد 
3682هکتــار اســت، گفــت: با توجــه به 
ادامه روند خشکسالی، گرمای تابستان 
و ســایر تنش هــای محیطــی، پیش بینــی 
می شود امســال ۱۷ تن زعفران برداشت 
شــود. به گزارش تســنیم، محمــد میری 
دیســفانی  گفــت: ســال ۱400به دلیــل 
خشکســالی و گرمــای تابســتان تولیــد 

۱5تن بود.

۱۷
تن

خراسان رضوی

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت 
اداره کل صنعــت و معــدن چهارمحــال 
و بختیــاری با اشــاره بــه روند ثبت نــام در 
ســامانه جامع تجارت از ثبت نام ۱2 هزار 
و 2۷0واحــد تولیدی، توزیعــی و خدماتی 
استان در این سامانه خبر داد. به گزارش 
ایرنا، جهانبخش مرادی افزود: واحدهای 
تولیــدی، توزیعــی، خدماتــی و انبارهــا تا 
پایــان مهر فرصــت دارند در این ســامانه 

ثبت نام کنند.

۱2000
واحد 

چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
خوزســتان بــا اشــاره بــه تفاهمنامــه ایجــاد 
اشــتغال این اداره با بسیج ســازندگی سپاه 
خوزســتان بــرای نیازمنــدان تحــت پوشــش 
گفت: 4هزار فرصت شغلی برای نیازمندان 
تحت حمایت در خوزستان فراهم می شود. 
به گزارش روابط عمومی کمیتــه امداد امام 
خمینــی )ره(، ایــن فرصت هــای شــغلی بــا 
رویکــرد رفع فقــر، توانمندســازی اقتصادی 

و توسعه عدالت اجتماعی ایجاد می شود.

 4000
شغل

خوزستان

یزدعکس خبر

البرز

برداشت پسته از باغ های تفت

فصل برداشت پسته در شهرستان تفت از اوایل مهر آغاز 
شده است و تا اواسط آبان ادامه دارد. 4500هکتار از 

باغ های شهرستان تفت زیر سطح کشت پسته است و 
سال گذشته بیش از 500هزار تن پسته از ارقام احمد آقایی، 

اوحدی، اکبری و کله قوچی در تفت برداشت شد.
منبع : ایرنا

 میز خبر

نقل و قول خبر

آب معدنی؛ ظرفیت ویژه نیر در اشتغال زایی 
واحدهای تخصصی تولید آب معدنی، زمینه ساز اشتغال افراد بومی در شهرستان نیر شده اند

محسن افشارچی
استاندار زنجان  

از ابتــدای فعالیــت ســتاد تســهیل و 
رفــع موانــع تولیــد تاکنــون در راســتای 
تسهیل گری بیش از 4هزار نفر اشتغال 
در استان ایجاد شده است. به طور کلی 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید محور 
کارگشایی و تسهیل است و با فعالیت 
آن، تــالش می کنیــم مشــکالت برخی 

قوانین دست و پاگیر حل شود.

محمدصادق معتمدیان
استاندار آذربایجان غربی   

براساس ارزیابی ها در مناطق زلزله زده 
۱۱00واحــد مســکونی نیــاز بــه ســاخت 
دارند و 4هــزار واحــد نیز نیاز بــه تعمیر 
دارنــد. جمع بندی هــا انجــام شــده و 
اســتانداری برآورد های خود را به هیأت 
دولــت ارســال کــرده و امیــد اســت بــا 
اختصاص اعتبار کار بازسازی با قدرت 

در کمترین زمان شروع شود. 

عباس ذاکریان
فرماندار قم 

مقدمــات موضــوع خواهرخواندگــی 
شهرهای قم و کربال از سوی شهرداری 
این دو شــهر مهم جهــان اســالم انجام 
شــده اســت و بــا عملیاتــی شــدن ایــن 
مهم، شــاهد تبادالت بیشتر شهرهای 
قــم و کربــال دربــاره مســائل فرهنگــی، 
مدیریت شــهری، حمل ونقــل، فضای 
سبز، زیباسازی شهر، مدیریت پسماند 

و غیره خواهیم بود. 

زنجان

آذربایجان غربی

قم

بوشهر

کرمانشاه

سمنان

همدان

جمعیت تحت پوشش مراکز جامع   سالمت

جمعیت شهرستان شهرستاننام مرکز درمانی
۵۱.۴۴۹ نفرنهبندانشوسف

 ۳۹.۴۸۷ نفرسربیشهدرح
 ۶۹.۶۵۸ نفرطبسدیهوک

 ۶۹.۶۵۸ نفرطبس عشق آباد
۱۱۶.۱۸۱ نفرقائناتآرین شهر
۵۳،۷۱۴ نفردرمیان قهستان

 ۶ مرکز جامع سالمت خراسان جنوبی در ۵ شهرستان نهبندان، سربیشه، طبس، قائنات و درمیان 
ایجاد می شوند. 

طرح های درمانی ؛  مصوبه های سفراستانی رئیس جمهور
پیش از این، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرده بود برای تکمیل طرح های نیمه تمام درمانی در خراسان جنوبی رایزنی هایی با وزارتخانه 
و خیران داشته و موافقیت هایی هم در این باره شده است. همچنین رئیس جمهوری شهریور سال 
گذشته در سومین سفر استانی به خراسان جنوبی رفت که این سفر بیش از ۱۰۰مصوبه با اعتبار ۱۱هزار 
و ۷۲5میلیارد تومان برای این استان به همراه داشت. برای اجرای این طرح ها ۱۹وزارتخانه، سازمان 
و نهاد دارای تعهد بوده اند که از مجموع مصوبات سفر، ۱۰مصوبه با اعتبار ۳۴۷میلیارد تومان مربوط 
به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند است. تعداد تخت های بیمارستانی 
فعال در خراسان جنوبی از ۷55تخت در ابتدای دهه۹۰ به بیش از ۱۲۰8تخت در سال گذشته رسیده 
است، اما هنوز کمبود تخت بیمارستانی در برخی شهرستان ها مشهود است. به همین دلیل در سفر 
رئیس جمهور به این استان مرزی، تکمیل پروژه های نیمه تمام ازجمله بیمارستان های در حال احداث 
خوسف و بشرویه، مورد توجه و تأکید قرار گرفت. عملیات اجرایی احداث بیمارستان 6۴تختخوابی 
حاجی آباد زیرکوه تنها شهرستان بدون بیمارستان خراسان جنوبی نیز با زیربنای ۷هزار مترمربع در 
زمینی به مساحت ۷هکتار آغاز شد که فاز نخست آن قرار است تا ۱8ماه دیگر به بهره برداری برسد. 
بهروز رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در نخستین 
روز هفته دولت امســال به منظور بازدید از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به 
خراسان جنوبی سفر و بر تسهیل شرایط حضور پزشکان متخصص در مناطق کم  برخوردار تأکید کرد.

مکث

گزارش

گزارش۲


