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بیمارستان 64
تختخوابی در حال
ساخت در منطقه
سوم دریایی کنارک

گزارش میدانی از حضور نیروی دریایی در منطقه سوم دریایی نبوت (کنارک)

اینجااقتدارنظامیواقتصادجهانیبههممیرسند
خلبان که اعــام میکند به فــرودگاه چابهــار نزدیک
میشویم ،ســعی میکنم از پنجره منطقه را ببینم .چشم
که به آب دریا و عظمت و بیانتهای آن میافتد مســحور
زیباییاش میشــود اما کمی دقت که میکنی ســاحلی
خشک و خالی و بدون ساخت و سازهای شهری و متراکم
میبینی ،برخالف آنچه که در شمال کشور و ساحل دریای
خزر شاهد آن هستیم .آن زیبایی در کنار این بیابان لخت
کمی از شــور و ذوق را از بین میبرد اما این حال بد زیاد
طوالنی نیســت و حضور  2روزه مــن در منطقه چابهار و
کنارک و بررســی اقدامات صورتگرفته توســط نیروی
دریایی ارتش که در راستای کشف گنج نهان ساحل مکران
بوده ،امیدواری را دوباره برمیگرداند.
کنارک بزرگترین پایگاه دریایی ایران می شود
قطعا وقتی صحبت از یک پایــگاه نظامی به میان میآید
اولین چیزی که به ذهن خطور میکند تجهیزات و ادوات
آن است هرچند در این ویژهنامه محور اصلی توسعه سواحل
مکران بوده اما برای شــروع کار به اسکله نظامی میرویم
که قرار است در یک افق چند ســاله به بزرگترین پایگاه
دریایی جمهوری اسالمی ایران بدل گردد و کشورمان از
شمال اقیانوس هند سیادت و اقتدار دریای خود را به رخ
دشمنان بکشاند.
مهمانسرای مجردی
پس از اسکله نظامی به گشــت و گذار در سایر بخشهای
منطقه دریایی نبــوت میپردازیم؛ منطقــهای که در آن
تلفیق صخرههای زیبا و بلند در کنار ساحلی آرام و مملو از
ماهیهای رنگارنگ اقیانوسی بیش از یک منطقه نظامی
و خشــک به یک پارک ملی طبیعی شــبیه است و من را
که برای اولین بار از اینجا دیدن میکنم مســحور خویش
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میســازد .مهمانســرای مروارید از جمله ساختمانهای تصریح میکند که تمام تخصصها و بخشهای تشخیصی
جدیدالتاسیس در این منطقه است که به لحاظ نام معروف اعم از امآرای و سیتیاســکن برای آن پیشبینی شــده.
آن در میان پرسنل اینجا جلبتوجه میکند .این مهمانسرا در واقع اگر این پروژه به اتمام برســد در استان سیستان
به مهمانسرای مجردی معروف شــده و کادریهایی که و بلوچستان و شاید هم در اســتانهای همجوار بینظیر
باشــد .این بیمارســتان  ICU 12خواهد داشت و برابر
هنوز ازدواج نکردهاند در این محل اسکان پیدا کرده اند.
ساخت بیمارســتانی بینظیر در منطقه در دستور چارتی که با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان برای آن
تعریف شده ،پزشکهای غیرنظامی نیز میتوانند از طرف
کار نداجا
یکی از مواردی که در حوزه توســعه مناطق محروم بسیار این وزارتخانه مامور به خدمت شــوند .این بیمارستان
مهم و حیاتی است موضوع بهداشت و درمان است و حضور مراحل آخر ســاخت و ســاز خود را طی میکند و به طور
نیروی دریایی در منطقه سواحل مکران در این زمینه نیز صددرصد از طریق نیروی دریایی ارتش ساخته و تجهیز
میشود و قرار اســت خدمات رایگان
راهگشا بوده است .یک درمانگاه در منطقه
به نظامیان و برابر بیمههای رســمی
نظامی وجود دارد که به صورت شبانهروزی
کشــور به مردم منطقه ارایــه کند .از
عالوه بر پرسنل و خانوادهها پذیرای مردم
خبر خوش برای
دکتر میپرســم آیا بیمارســتان 64
های
شهرستان کنارک که بیشتر از بیماری
سواحل مکران ساخت
تختخوابی برای منطقهای مثل کنارک
عفونی و آلرژیک و بیماریهای گرمسیری
بیمارستان 64تختخوابی
رسولاکرم(ص) در منطقه
زیاد نیست؟ که پاســخ میدهد« :در
رنج میبرند ،هســت .ناوســروان پزشک
سوم نبوت نیروی دریایی
مسائل بهداشتی به بزرگ بودن شهر
سجاد خلیلزاده ،رئیس درمانگاه منطقه
ارتش است که گویا پس از
توجه نمیشــود؛ از چابهار و ایرانشهر
دریایی کنارک برای مــا توضیح میدهد
رهبری
معظم
مقام
دستور
نیز مریــض به این بیمارســتان اعزام
که درمانــگاه فعلی تنهــا درمانگاهی در
جانمایی شده و هماکنون در
خواهد شد و دسترسی به فرودگاه که
منطقه به شــمار میرود که به رادیولوژی
حال تکمیل است و قابلیت
یکی از مالکهای تشکیل بیمارستان
و آزمایشگاه عصر و شــب مجهز است .اما
افزایش تا 120تختخواب
سطح  3اســت نیز به کنارک نزدیک
خبر خوش او بــرای ما و البته ســواحل
را دارد .در واقع اگر این
اســت ».وی به نگاه راهبردی فرمانده
مکران ساخت بیمارستان  64تختخوابی
پروژه به اتمام برسد در
کل قوا در توسعه سواحل مکران اشاره
رســولاکرم(ص) در منطقه ســوم نبوت
استان سیستان و بلوچستان
دارد و میگوید ایشــان به آبادانی این
نیروی دریایی ارتش است که گویا پس از
و شاید هم در استانهای
ســواحل فکر میکنند و ما میبینیم
شده
دستور مقام معظم رهبری جانمایی
همجواربینظیرباشد
که برای بیمارستان حتی  VIPتعریف
و هماکنون در حال تکمیل است و قابلیت
شده که اگر مقامی از کشورهای مجاور
افزایش تــا  120تختخــواب را دارد .وی

