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زینب محمودیان

مشکالت درمانیگرمه ای ها

شهرستان گرمه با  24هزار نفر جمعیت هنوز
مراکز درمانی مناسب ندارد و امکانات پزشکی
در حد خانه بهداشت یا درمانگاه است.
این امکانات کم و محدود را اگر در کنار حضور
نیمه وقت تعداد محدودی پزشک عمومی و
دنــدان پزشک قــرار دهید می توانید متوجه
وضعیت نامناسب درمــان در این شهرستان
شوید.
گفته می شــود :این روزهــا با شیوع بیماری
«کرونا» چند شهروند به آن مبتال و برای ارائه
خدمات اولیه به دلیل نبود امکانات به مرکز
استان منتقل شده اند و در بیمارستانی در
بجنورد بستری هستند.
در این روزها که مردم نگران هستند و دغدغه
ابتال به این ویروس را دارند از مسئوالن می
خواهند بیشتر به خدمات درمانی که در این
شهرستان ارائه می شود ،توجه کنند.
واقعیت این است که کمبود پزشک در این
شهرستان موجب ایجاد مشکالت فراوان برای
مردم شهرها و روستاها شده و شهروندان را
بسیار گالیه مند کرده است.
«مــحــمــدی» یکی از مــراجــعــه کنندگان به
درمانگاه گرمه میگوید :متأسفانه به علت
کمبود پزشک ،بیمار باید مدت زیــادی را در
صف انتظار بماند در حالی که این روزها شیوع
بیماری کرونا زیــاد شده است و نباید تجمع
ایجاد شود.

یکی از خدمات درمانی که مراجعه کننده
زیادی دارد ،مرتبط با بیماری های زنان است
اما متاسفانه هیچ پزشک متخصص زنانی در
این درمانگاه وجود ندارد و حضور این پزشک
یکی از درخــواســت هــای شهروندان گرمه
است.
«اسالمی» یکی از شهروندان می گوید :نبود
پزشک متخصص زنان در گرمه موجب شده ما
برای خدمات درمانی به شهرستان ها و استان
های مجاور مراجعه کنیم.
او ادامه می دهد :به دلیل نبود متخصص در
روزهای تعطیل در  2شهرستان گرمه و جاجرم
مجبور شدم در این فصل سرد شبانه به مرکز
استان بــرای زایمان بــروم که ایــن امــر عالوه
هزینه مالی خطرات احتمالی را برایم به همراه
داشت.
یکی دیگر از شهروندان گرمه ای می گوید:
ایــن شهرستان حتی متخصص اطــفــال هم
ندارد و ما مجبوریم به شهرستان های اطراف
سفر کنیم.
چند روز پیش برای درمان فرزندم به بجنورد
رفتیم ،آن هم در روزهایی که می گویند بیشتر
در خانه بمانید و از سفر کردن پرهیز کنید.
«جاللیان» می افزاید :نبود پزشک متخصص
یک مشکل و گرفتن نوبت به دلیل شلوغی در
بیمارستان یک مشکل دیگر است.
یکی از شهروندان درقــی می گوید :فاصله
درق تا بیمارستان جواد االئمه(ع) حدود 25
کیلومتر است و برای رفتن به این بیمارستان

شهرستان ها

۷

بازتاب یک گزارش

 5دکل آنتن تلفن همراه در راز و جرگالن آماده بهره برداری

تعطیل تعطیل» در  19اسفند  ،98فرماندار راز
نجاهی -پس از انتشار گزارشی با عنوان «آموزش در جرگالن
ِ
و جرگالن در گفت و گویی با خبرنگار ما اعالم کرد 5 :دکل آنتن تلفن همراه در روستاهای بش دره ،قوریدره،
بهار ،فرح دین و سنگسار در این شهرستان آماده بهره برداری و تجهیزات نصب شده و منتظر برق رسانی
است.آن طور که «حسین پور» گفت :پیگیری های الزم برای برق رسانی انجام شده است و طی چند روز آینده
مشکل برق دکل های تلفن همراه حل می شود .به گفته او ،از  3دکل آنتن تلفن همراه در روستاهای آدینه
قلی ،باغلق ،گنبدلی و سوخسو انقالب بهره برداری شده است.

اخبار

شهروندان تاکنون به مشکالت بسیار زیادی
برخورده اند.
بــه گفته «طــائــفــی» ،در درق چیزی بــه اسم
بستری شدن نداریم و تنها امکانات ما خانه
بهداشت و درمانگاه است که پزشکان به طور
پــاره وقــت بــرای درمــان سرپایی بیماران در
آنجا حضور دارند و بیماران تصادفی باید به
شهرهای کالله ،آشخانه ،جاجرم یا شاهرود
منتقل شوند.
در ایــن بــاره رئیس شبکه بهداشت و درمــان
گرمه مــی گــویــد :در شهرستان گرمه طبق
دفــتــرچــه طــرح گسترش وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی تمام خدمات سطح
یک در قالب طــرح بیمه روستایی و توسط

پزشک خــانــواده شهرهای زیــر  20هــزار نفر
جمعیت ،خدمات بهداشتی و درمانی ارائه
مــی شـــود .بــه گفته دکــتــر «فــخــرانــی»12 ،
پزشک عمومی و  ۴دنــدان پزشک عمومی
در بخش خصوصی و دولتی در شهرستان
مشغول خدمت هستند که با توجه به جمعیت
شهرستان کمبودی وجود ندارد.
وی به ارائــه خدمات سطح  ۲و تخصصی در
بیمارستان جواداالئمه(ع) در  ۳کیلومتری
مرکز شهرستان اشـــاره و اظهارمی کند3:
متخصص داخلی ۲ ،متخصص زنان و زایمان،
 ۲متخصص اطفال ۲ ،متخصص قلب و عروق،
 ۲جراح و  ۲متخصص بیهوشی به مردم منطقه
در بیمارستان مذکور خدمت ارائه می دهند.

متأسفانه به
علت کمبود
پزشک ،بیمار
باید مدت
زیادی را در
صف انتظار
بماند در حالی
که این روزها
شیوع بیماری
کرونا زیاد
شده است و
نباید تجمع
ایجاد شود

تشدید نظارت های «کرونا»یی
نظارت و بازرسی روزانه و مداوم در جاجرم تشدید شد .فرماندار جاجرم با اعالم این مطلب در جلسه پیشگیری
از شیوع کرونا افزود 7 :تیم بازرسی در این شهرستان به صورت روزانه و مداوم بر بهداشت صنوف و نانوایی ها
نظارت خواهند کرد و با همکاری شبکه بهداشت و درمان ،ناحیه مقاومت بسیج و جمعیت هالل احمر اجرای
طرح تب سنجی مسافران در ورودی شهرستان تشدید شده و این طرح تا اطالع ثانوی به صورت  ۲۴ساعته
اجرا خواهد شد«.آذری» افزود :در راستای سالمت شهروندان تمام اماکن ورزشی(خصوصی و عمومی) و
مراکز فرهنگی و هنری شهرستان جاجرم تا اطالع ثانوی تعطیل است و در صورت تخلف با متخلفان برابر
قانون برخورد خواهد شد .وی گفت :تمام آرایشگاه های زنانه شهرستان جاجرم نیز تا اطالع ثانوی تعطیل
است.رئیس ستاد مقابله با ویروس کرونای این شهرستان اضافه کرد :با توجه به شیوع کرونا در استان گلستان
در ورودی بخش شوقان طرح تب سنجی به شکل شبانه روزی اجرا خواهد شد.

لغو رویداد فرهنگی و ورزشی گود چشمه زینل خان
نجفیان -رئیس اداره ورزش و جوانان اسفراین از لغو رویداد فرهنگی و ورزشی کشتی باچوخه گود چشمه
زینل خان این شهرستان در  ۱۴فروردین  ۹۹خبر داد .به گفته «مهدی بهمنیار» ،این تصمیم در راستای
پیشگیری و کنترل کرونا ویروس گرفته شده است و بنا داریم با فراهم شدن شرایط و در صورت امکان این
رویداد فرهنگی و ورزشی را در زمان دیگری برگزار کنیم که در صورت هر گونه تصمیم گیری در این باره
اطالع رسانی خواهیم کرد.

گزارش خبری

محور «استاد» همچنان در دلهره سیل
صدیقی -باران که می آید دلهره بین اهالی راه می
یابد .بارانی که رحمت است چون مدیریت نمی شود
به زحمت برای اهالی روستاهایی که از تنها جاده
موجود تردد می کنند ،مبدل می شود .کانال هدایت
آب های فصلی از وسط روستای «بوربور» عبور و در
نهایت با سوار شدن بر جاده اصلی راهش را با قلع
و قمع زمین های کشاورزی پایین دست به رودخانه
اترک باز می کند.
هر سال در فصل بارندگی به خصوص زمستان و بهار،
جاده اصلی که به محور «استاد» معروف است با سیل
مواجه می شود و عالوه بر بسته شدن آن باعث دغدغه
اهالی این روستا و سایر روستاها از جمله کشک آباد و
چوپلی تپه که از این مسیر تردد می کنند ،می شود.

این روزهــا بــارش برف و بــاران و به مــوازات آن ذوب
شدن برف دامنه کوه ها و سرازیر شدن آب به داخل
این رودخانه فصلی باعث شسته شدن جاده می شود
و بعد از آن آب با زیر پا گذاشتن زمین های کشاورزی
پایین دست راهش را به سوی رودخانه اترک باز می
کند.
روز گذشته تــعــدادی از اهــالــی روســتــای بــوربــور و
روستاهای مجاور آن طی تماس با تحریریه روزنامه
خراسان شمالی از سامان دهی و ایجاد نشدن ابنیه
و پل به بهانه نبود اعتبارات گالیه داشتند و خواستار
پیگیری مطالبات شان از طریق رسانه مکتوب استان
شدند« .طهماسبی» عضو شورای روستای بوربور که
از به نتیجه نرسیدن نامه نگاری های زیاد اهالی به

متولیان امر گالیه داشت ،گفت :سال هاست با هر
بارش برف و بارانی جاده اصلی نرسیده به روستای
بوربور بسته و سطح آن با گل و الی پوشیده می شود
که اهالی هر بار هنگام عبور از این مسیر با خودروی
سواری باید منتظر گیر کردن در گل و الی باشند و
بعد از آن دست به دامن تراکتور شوند .وی اضافه
کرد :این مسیر تنها مختص به اهالی روستای بوربور

نیست بلکه اهالی روستاهای دیگر که بعد از روستای
مذکور قرار دارند باید از این مسیر عبور کنند و با این
مشکل همیشگی روبــه رو هستند« .رحمانی» یکی
از کــشــاورزان که زمین اش در مجاورت مسیر این
رودخانه فصلی قرار گرفته و هر سال هنگام برداشت
محصول دچار خسارت می شود ،گفت :یک سال نمی
شود دغدغه برداشت محصول را نداشته باشیم چون

موقع بارندگی از ترس از دست دادن محصوالت مان
شب تا صبح خواب مان نمی برد.
وی ادامــه داد :مگر سالی یک بــار شانس با ما یار
باشد که قبل سیل محصول مان را برداشت کنیم
وگرنه با بی نتیجه ماندن تکلیف احداث ابنیه ،پل و
کانالی مخصوص برای هدایت آب به رودخانه اترک
چیزی از زمین هــای کــشــاورزی گیرمان نمی آید.
«محمدی» یکی از ساکنان روستای کشک آباد که
در کنار کشاورزی به جا به جایی مسافران روستایی
اقدام می کند ،گفت :هر بار موقع بارندگی قسمتی
از جاده اصلی که محل عبور آب های سطحی است
زیر گل والی می رود و تردد با خودروهای سواری
خیلی سخت می شود که بعضی مواقع عبور از روی
گل و الی هزینه های سنگینی را روی دست راننده
می گذارد .وی ادامه داد :اگر یک پل روی این جاده
احداث شود بسیاری از مشکالت اهالی این منطقه

برطرف می شود و مــردم و رانندگان هر بار با آغاز
بارندگی دچار دلهره نمی شوند و به کار عادی شان
می رسند .به گفته مــدیــر راهــداری مانه وسملقان
یکی از مشکالت اصلی محور «استاد» نبود اعتبار
است که با وجــود الیروبی هر سال موقع بارندگی
ساکنان روستاهای این محور شاهد مسدود شدن این
مسیر هستند« .جعفری» گفت :محور استاد یکی از
محورهای دارای مشکالت زیاد است که به دلیل نبود
اعتبار فعال در اولویت نیست.
وی اضافه کرد :البته خود کشاورزان با غرقابی کردن
زمین های کشاورزی که به صورت سنتی انجام می
شــود آب اضافی را راهــی جــاده اصلی می کنند و
موجب تجمع آب و گل و الی در این مسیر می شوند.
وی ادامه داد :حداقل در محور استاد احداث دو ابنیه
بزرگ الزم است که متاسفانه به خاطر نبود اعتبار
همچنان این مشکل پابرجاست.

