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لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● بجنورد نیاز به چند شهر بازی دیگر دارد تا نیاز
مردم به بوستان برطرف شود.
● ● چرا شهرداری به شهربازی بجنورد و دستگاه
های آن توجه نمی کند؟ آیا وسایل شهربازی
زیبنده مردم مرکز استان است؟

خبر

آغاز ساخت  545واحد
مسکونی برای مددجویان
علی نیا -ساخت  545واحــد مسکونی بــرای
مددجویان مناطق شهری و روستایی تحت پوشش
کمیته امداد خراسان شمالی آغاز شد« .اهرابی»
مدیرکل کمیته امــداد استان با اشــاره به این که
از این تعداد  185واحد مسکونی شهری و 360
واحــد مسکونی روستایی اســت ،گفت :اولویت
احـــداث واحــدهــای مسکونی بــرای مددجویان
مناطق محروم روستایی ،خــانــواده هــای دارای
ایتام ،زنان سرپرست خانوار ،بیمار و  ...است.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

چهارشنبه  ۲۳خرداد  ۲۸ 1397رمضان  143۹شماره 27۳۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

پارکینگطبقاتی؛هیاهویبسیاربرایهیچ
علوی -احداث پروژه پارکینگ طبقاتی در بجنورد
منتفی ش ــد .شــهــردار بــجــنــورد در گــفــت و گــوی
اختصاصی با خبرنگار ما با بیان این مطلب افزود:
تصمیم احداث پارکینگ طبقاتی در چهارراه شریعتی
اشتباه بود زیرا به جای این که جاذبه ورود خودرو در
مرکز شهر کم شود ،با احداث پارکینگ و واحدهای
تجاری در آن جا ،جاذبه ایجاد می شود.
«براتیان» ادامــه داد :در طبقات پارکینگ ظرفیت
پارک  600خودرو پیش بینی شده بود که اگر حادثه
ای اتفاق می افتاد مبنی بر این که خودروها باید از

آن جا تخلیه می شدند ،این کار حداقل  10ساعت
زمان می برد و عالوه بر آن در حال حاضر که ظرفیت
پارکینگ کم است ،ورودی و خروجی آن پاسخگوی
حجم زیاد خودروها نیست.
وی خاطرنشان کرد :استانداری برای بررسی این
پروژه از مشاور بهره گرفت که نظر مشاور این بود که
اگر زمین های خریداری شده توسط سرمایه گذار به
ظرفیت پارکینگ موجود در یک طبقه افزوده شود،
پاسخگوی نیاز آن جاست.
به گفته وی ،در حال حاضر با سرمایه گذار آن توافق

بدهی 65میلیارد تومانی بیمه سالمت استان
صدیقی -بیمه سالمت استان حدود 65میلیارد
تومان به مراکز وابسته و موسسات طرف قرارداد
بدهکار اســت .مدیرکل بیمه سالمت خراسان
شمالی در جمع خبرنگاران با بیان این خبر افزود:
با توجه به بدهی بیمه سالمت ،یکی از برنامه های
امسال پرداخت مطالبات موسسات طرف قرارداد با
کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداکثر طی
دو ماه بعد از تحویل اسناد خواهد بود که این امر از
نظر کمی و کیفی بر خدمات ارائه دهنده تاثیرگذار
است .دکتر «رعنایی» به جمعیت 651هزار نفری

تحت پوشش این اداره کل اشاره و اظهارکرد :این
تعداد افراد تحت پوشش بیمه نسبت به آمار جمعیت
استان 30درصــد بیشتر اســت که نشان دهنده
تخلف و استفاده افراد بیمه شده همزمان از چند
دفترچه است که این خود نقص قانون را می رساند
و باید همپوشانی بین سایر بیمه گرها برطرف
شــود.وی با بیان این که تعداد بیماران خاص در
کشور 64هــزار نفر و هزینه درمــان آن ها ساالنه
900میلیارد تومان است افزود :در استان 477
بیمار خاص داریم که متاسفانه تعداد آن ها رو به

شده است تا امالک خریداری شده مجاور تخریب و به
پارکینگ تبدیل شود.
وی بیان کــرد :اگر آرایــش پارکینگ در این منطقه
ایجاد شود با این که زمین آن  2برابر می شود اما
میزان ظرفیت پارکینگ  3برابر خواهد شد.
وی کل مساحت پارکینگ را  4هزار و  700متر مربع
اعالم کرد که از این میزان  2هزار و  100مترمربع
مربوط به امــاک مجاور است و به ظرفیت کنونی
افزوده خواهد شد.
وی در پاسخ به ســوال خبرنگار ما مبنی بر این که

افزایش است و برای این افراد ساالنه 7میلیارد
تومان هزینه می شود .وی به هزینه های متوسط
به صورت ماهانه برای هر بیمار خاص اشاره کرد
و گفت :هزینه بیماران دیالیزی 3میلیون تومان،
بیماران تــاالســمــی300هــزار تــومــان ،هموفیلی
900هزارتومان ،پیوند کلیه 340هــزار تومان و
بیماران مبتال به ام اس 500هــزار تومان است.
مدیرکل بیمه سالمت استان با توجه به این که
تــعــداد کــل بــیــمــاران خــاص در اســتــان 477نفر
است تصریح کــرد :از این تعداد 53نفر بیماران
هموفیلی 35،نفر تاالسمی 153،نفر دیالیزی،
 109نفر پیوندی و 123نفر نیز بیماران مبتال به
ام اس هستند .وی به فرهنگ سازی برای مراجعه

افزایش ظرفیت پارکینگ از چه زمانی آغاز خواهد
شد؟ اظهارکرد :این توافق به تازگی انجام شده است
و به محض تصویب شــورای اسالمی شهر عملیات
اجرایی آن آغاز خواهد شد.
«دستپاک» ،سرمایه گذار پارکینگ طبقاتی بجنورد
هم در این باره با بیان این که شهرداری و شورای شهر
عالقه ای به انجام این پروژه ندارند ،اظهارکرد :پس از
گذشت  7سال مطرح شد که این پروژه منتفی است،
به همین دلیل توافق هایی با شهرداری انجام و قرار
شد زمین معوض در اختیارمان بگذارند.

نکردن مکرر بیماران به پزشکان آن هم از یک نوع
تخصص اشــاره کرد و ادامــه داد :پزشکان باید به
بیماران اطمینان الزم را بدهند تا دوباره به دلیل
نگرانی از حصول رونــد درمــانــی خــود به پزشک
متخصص مشابه دیگری مراجعه نکنند و در منابع
صندوق ها صرفه جویی شــود .دکتر «رعنایی»
هــزیــنــه ه ــای بیمه ســامــت روســتــایــی در ســال
گذشته را 46میلیارد تومان ذکر کرد وافــزود :در
شهرها طی همین مدت در بیمارستان ها و مراکز
خصوصی حدود 130میلیارد تومان هزینه شده
است که 50درصــد از این مبلغ را در حال حاضر
به موسسات و طرف های قــرارداد بیمه سالمت
بدهکار هستیم.

بازرسی از ادارات بجنورد
روزنــامــه خراسان در شماره  5506که 25
تیر ماه  1347به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  10به بازرسی از ادارات بجنورد اشاره
کرده است .در این مطلب می خوانیم« :گزارش
خبرنگار ما از بجنورد حاکی است که هیئت
بازرسی اعزامی استانداری خراسان کماکان
بکار بازرسی و رسیدگی بشکایات مردم ادامه
میدهند .فعالیت هیئت بازرسی مذکور بطور
پیگیر و تمام وقت بوده و اقدامات آنها چشم گیر
است خصوصا هر یک از بازرسین ادارات استان
شخصا و مستقیما وظایف خود را دنبال میکنند
این امید است که نتیجه کار بازرسی و رسیدگی
بشکایات مــردم منتج بنتیجه مثبت گــردد و
احقاق حق شود ».در مطلبی دیگر در این صفحه
آمــده اســت« :بیش از یکماه نیست که رئیس
جدید اداره ثبت احوال بجنورد منصوب شده و
در ظرف مدتی قلیل امور بهم ریخته آمار را سر
و سامانی داده و متقاضیان را از مراجعات مکرر
و سرگردانی رهائی بخشیده و کار مراجعان
با سرعت انجام گرفته و موجبات رضایتمندی
مردم را فراهم ساخته {است}».

پالستیک ،قاتل خاموش محیط زیست

تولید  10هزار تن زباله در استان طی هر ماه

صدیقی -استفاده بی رویــه از پالستیک بالی جان
خودمان و محیط زیست شده و به نوعی «قاتل خاموش»
محیط زیست محسوب می شود .رئیس اداره نظارت و
پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
با بیان این خبر افزود :تکنولوژی و صنعت پیشرفت کرده
و متاسفانه این نوع پیشرفت ها همیشه به نفع بشر نبوده
است که نمونه اش کیسه های پالستیکی یک بار مصرف
است که سریع به زباله تبدیل می شود «.کلماتی» گفت:
کشور ایران به علت دارا بودن ذخایر نفتی یکی از تولید
کنندگان عمده پالستیک در جهان است و مردم از آن
به شکل بی رویه استفاده می کنند در عین حال طبق
گفته کارشناسان تجزیه آن در طبیعت به 500سال

مهار آتش سوزی در
شورای شهر بجنورد

هم می رسد که این خود یک تهدید جدی برای انسان
ها و حیوانات به حساب می آید .وی خاطرنشان کرد:
حیوان با خوردن پالستیک حتی بعد از این که می میرد
و بدنش تجزیه می شود اما پالستیک همچنان تجزیه
نشده در طبیعت باقی می ماند .به گفته وی ،یکی از
راهکارهای برون رفت از این معضل ساخت دست بشر
به دیدگاه کشور بستگی دارد و همچنین استفاده از
کیسه های نخی و پارچه ای به جای پالستیکی تنها
راه است.وی خاطرنشان کرد:در بعضی از کشورهای
صنعتی استفاده از کیسه های پالستیکی ممنوع شده
است و باید اقداماتی از سوی مسئوالن کشور انجام
شود تا استفاده از کیسه های پالستیکی از سوی مردم

در پی آتش سوزی در شورای شهر بجنورد آتش سوزی
پیش از گسترش یافتن با حضور نیروهای آتش نشانی
مهار شد .مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی

به حداقل ممکن برسد .وی به مضرات استفاده بی رویه
از پالستیک اشاره و مطرح کرد :کیسه های پالستیکی
حاوی مواد نفتی است و عالوه بر انسان برای آب های
زیر زمینی ،خاک و هوا نیز مضر است و از همه بدتر
هنگام سوزاندن مواد پالستیکی به جای دفن آن ،با
خارج شدن مواد خطرناک سمی از آن تاثیرات منفی
بر سالمت انسان می گــذارد .وی به اقدامات خوبی
که در زمینه استفاده از کیسه های پارچه ای به جای
پالستیکی در استان به ویژه از سوی مراکز مردم نهاد
شروع شده است اشاره می کند اما آن ها را کافی نمی
داند و ادامه می دهد :عالوه بر فرهنگ سازی همکاری
بیش از پیش مردم در استفاده از کیسه های پارچه ای به
جای نایلون و همچنین حمایت مسئوالن از تولید انبوه
این نوع محصوالت را می طلبد .وی به میزان تولید زباله
در استان اشاره کرد و افزود :هر ماه حدود 10هزار تن
زباله در استان تولید می شود که به بیش از 300تن در

بجنورد در این باره گفت :اتصال برق کولر شورای شهر
سبب آتش سوزی و ایجاد دود غلیظ شد که با حضور
به موقع نیروهای آتش نشانی این حادثه مهار و آتش

روز می رسد و از این مقدار 80درصد آن پسماند فاسد
پذیر 8 ،درصد مواد خشک و قابل بازیافت و12درصد
نیز غیر بازیافت است« .کلماتی» یکی دیگر از معضالت
محیط زیست استان را دفن گاه نامناسب زباله دانست
و گفت :مدیریت پسماند در شهرها بر عهده شهرداری
ها و در روستاها بر عهده دهیاری هاست که متاسفانه
در هر دو مورد دفن گاه های زباله شرایط خوبی ندارند.
وی ادامه داد :این محل ها باید طوری تعبیه شود که
جهت غالب باد نباشد و به دور از شهر و مناطق حساس
و مسکونی باشد« .کلماتی» اظهارکرد :به محض این که
زباله به محل دفن گاه می رسد باید سریع پخش و الیه
ریزی و بعد از آن دفن و کوبیده شود که متاسفانه دفن
گاه های زباله در استان غالب ًا بعد از ریخته شدن به حال
خود رها می شوند و با وزش باد پالستیک ها تا شعاع
زیادی در منطقه پخش می شوند و محیط زیست را آلوده
میکنند.

نشانان با استفاده از دستگاه تهویه دود را از محیط
خارج کردند« .حیدری» افزود :در این حادثه خسارت
خاصی به مجموعه شورای شهر وارد نشد.

یک برگ از رمضان

حفظ دین
گفتیم حضرت علی(ع) نگران دینشان بودند و
می خواستند به ما بفهمانند که مواظب دین مان
باشیم و بی دین از دنیا نرویم و اما آفت چهارم دین
از نگاه نهج البالغه .چهارمین آفت دین ،تحریف
دین است ،این آفت در تعابیر ما به نوعی به بازی
کردن با دین خدا در متون دینی مورد اشاره قرار
گرفته است که از دین چیزی را کم کنیم یا چیزی
را به آن اضافه کنیم .بدون پشتوانههای مبتنی
بر قــرآن و روای ــات ،کــام خــدا و رســول ا(...ص)
را بر غیر معنای واقعی و اصیل آن حمل کنیم و
برداشتهای شخصی خود را به خدا و پیامبر(ص)
نسبت دهیم ،ایــن همان چیزی اســت که تحت
عنوان تفسیر به رأی گاهی به آن اشاره میشود.
در روایات داریم که هرکس قرآن را به رأی خودش
«م ْن َف َّس َر
تفسیر کند باید منتظر عذاب الهی باشد؛ َ
ِن النار» .متاسفانه از
مقعده م َ
القرآن ب َِرأیه َف ْلیت َّ
َبوأ َ
صدر اسالم ،امویان و عباسیان بیشترین تالش را
برای تحریف دین اسالم و ایجاد بدعت ها در دین
کردند و امروز ما فاصله زیادی در اعتقاد و رفتار
افراد جامعه می بینیم که هیچ ربطی به دین ندارد.
در عصر حاضر با وجود رسانه های متعدد و فضای
مجازی ،متاسفانه بدعت ها و تحریف ها باز سامان
دهی بیشتری شده و این دغدغه باید جدی تر باشد
و مواظب باشیم به سمت بی دینی نرویم .راه حفظ
دین این است که هر آن چه بر ما عرضه می شود آن
را با شاخص قرآن بسنجیم؛ اگر با قرآن سازگار بود
بپذیریم واال آن را دور بیندازیم.
امام سجاد(ع) به پهنای صورت میگریست و از
یب َتنَا فِی دِ ی ِننَا»؛
خدا میخواست« :بنا ال ت َْج َع ْل ُم ِص َ
«خدایا دین ما را گرفتار آفت نکن»؛ آمین یارب
العالمین.
استاددافعی


خبر

احتمال سیالبی شدن
مسیل ها
صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با
توجه به رگباری بودن بارش ها به ویژه برای امروز
نسبت به احتمال آب گرفتگی معابر و سیالبی
شدن مسیل ها هشدار داد .به گــزارش خبرنگار
ما ،بر اساس گزارش هواشناسی استان ،بررسی
نقشه های پیش یابی بیانگر فعالیت سامانه تا روز
پنج شنبه در منطقه است .بر این اساس برای امروز
تا فردا وزش باد شدید با احتمال وقوع گرد و غبار،
افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق
و همچنین بــرای مناطق مستعد احتمال تگرگ
پیش بینی می شود .بر اساس گزارش هواشناسی،
دمای هوا نیز4درجه کاهش خواهد یافت.

