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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارشی از یک قطعه محور بجنورد-گلستان

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

● ● روستای 4هزار نفری ارکان در  16کیلومتری
جنوب غربی بجنورد مدت هاست با قطعی و افت
فشار آب رو به رو اســت .آیا این مشکل چندین
ماهه حل شدنی نیست؟
● ● در خیابان های بجنورد عالوه بر ناهمواری ها،
دریچه های فاضالب هم به آن ها اضافه شده
است .خودروها در خیابان ها به شکل زیگزاگ
حرکت می کنند تا در چاله نیفتند.

تصادف ۶خودرو در پیچ «دیوار سنگی» جاده مرگ
محمد آگــاهــی -در پــی واژگــونــی یــک خـــودرو در
پیچ مرگبار دیوار سنگی در انتهای محور بجنورد-
گلستان  6خودرو با یکدیگر برخورد کردند و  5نفر از
سرنشینان این خودروها دچار مصدومیت شدند .به
گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم جمعیت هالل
احمر گرمه ،دوشنبه شب در پی وقوع تصادف میان 5
خودرو شامل دو دستگاه تریلر ،یک کامیونت ایسوزو
و یک کامیون بنز ،یک کامیون جک و یک پژو پارس
نیروهای امــدادی جمعیت هالل احمر و اورژانــس

در صحنه حاضر شدند و  5نفر از سرنشینان این
خودروها را به بیمارستان گنبد منتقل کردند .بر
اساس اعالم پلیس راه خراسان شمالی ،این حادثه
در پی سر خــوردن یکی از خــودروهــای سنگین به
دلیل لغزندگی جاده در سر پیچ و تخطی راننده از
سرعت مطمئنه رخ داد که خوشبختانه هیچ یک از
حادثه دیدگان مصدومیت خاصی نداشتند و افراد
اعزام شده به مرکز درمانی نیز با مداوای سرپایی و
اعالم رضایت در مدت زمان کوتاهی ترخیص شدند.

گزارش خبرنگار ما حاکی است ،پیچ دیوار سنگی را
می توان یکی از مرگبار ترین پیچ ها و نقاط حادثه
خیز جاده مرگ برشمرد که تاکنون قتلگاه ده ها نفر
بوده است.
بر اساس اعالم نظر کارشناسان امر ،قوس این پیچ کم
عرض ،زیاد است و به همین دلیل باعث سر خوردن و
انحراف به چپ خودروها به ویژه در هنگام بارندگی
می شود .طی سال گذشته هر چند اقداماتی برای
کاهش نقص این جاده و هشدار به رانندگان به منظور

کاهش سرعت در این پیچ انجام شده است اما با این
وجود امسال بارها به ویژه در تعطیالت نوروزی شاهد
ُسر خوردن خودروها در این پیچ بوده ایم به همین
دلیل پلیس راه استان اقدامات اصالحی کوتاه مدت
را برای پیشگیری از بروز سوانح در این نقطه کافی
نمی داند و تأکید دارد هر چه سریع تر این نقطه به
لحاظ هندسی ترمیم شود.
به گــزارش خبرنگار ما ،این پیچ گاهی در دو شب
بارانی شاهد بیش از  20سانحه نیز بوده است.

خبر

باخت «شاه جهان» برابر
نماینده بندرگز
نجفیان -مدیر تیم فوتبال «شاه جهان» اسفراین
از باخت این تیم رویاروی نماینده بندرگز خبر داد.
به گفته نجاتی« ،شاه جهان» در سومین بازی خود
در لیگ دسته  ۳فوتبال کشور با نتیجه یک بر صفر
مغلوب تیم دارایی بندرگز شد و کماکان با یک برد،
یک تساوی و یک باخت در جــدول گــروه خود ۴
امتیازی است.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

بسته شدن راه اسفراین به
سبزوار

روزنامه خراسان در شماره  5956که 29
دی  1348به چــاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از بسته شدن راه اسفراین به سبزوار
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«از روز دوشنبه دوم دیماه جاری بعلت ریزش
برف راه اسفراین به سبزوار که تنها راه قابل
عبور و مرور شهرستان اسفراین میباشد در
ناحیه گردنه خطرناک طبس بسته شد.
بقرار اطالع واصله مامورین راه سرگرم باز
ک ــردن ج ــاده و گــردنــه میباشند .خوبست
مسئولین وزارت راه فــکــری ب ــرای گردنه
خطرناک و صعب العبور طبس نموده زیرا
این گردنه با پیچهای تند و پر از مخاطره حتی
در فصل تابستان نیز خالی از خطر نیست».
در مطلبی دیگر در ایــن ستون آمــده است:
«آقــای فیروزکوهی رئیس آمــوزش و پرورش
{شیروان} باتفاق صفاران راهنمای تعلیماتی
از خانلق ،زیارت و امان آباد بازدید نمود».

یک مسئول اعالم کرد:

جزئیات جذب نیرو در آموزش و پرورش استان
شد.معاون پژوهش ،برنامه ریزی و منابع انسانی
آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به این
که سهمیه استخدامی آموزش و پرورش خراسان

علی نیا 76 -نفر از طریق سهمیه استخدامی
و  105نفر از طریق تکمیل ظرفیت دانشگاه
فرهنگیان استان جذب آموزش و پرورش خواهند

اختالف نظرها درباره صید آبزیان
صدیقی -چند وقت است تغییر کیفیت و طعم آب
شــرب سد شیرین دره مطرح شــده و برخی افــراد
اعتقاد دارند دلیل تغییر طعم آب شرب در چند وقت
اخیر تراکم زیاد آبزیان در این سد است .در این میان
شرکت آب منطقه ای و اداره کل حفاظت محیط
زیست خراسان شمالی درباره چگونگی صید آبزیان
موجود در این دریاچه اختالف نظر دارند .مدیرکل
حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این باره با
بیان این که مدیریت صید آبزیان با سازمان حفاظت
محیط زیست است اظهار کرد :شرکت آب منطقه ای
استان بدون اطالع و دریافت مجوز الزم از اداره کل

حفاظت محیط زیست به گذاشتن مزایده در سایت
خود اقدام کرد که مخالفت این اداره کل را در پی
داشــت« .مطهری» افــزود :اگر قرار است برداشت و
صیدی از آبزیان سد شیرین دره از سوی نهادی اتفاق
بیفتد ابتدا باید درخواست خودشان را به سازمان
حفاظت محیط زیست ارائــه دهند و بعد از بررسی
درخواست آن ها درباره چگونگی و میزان آبزیان اگر
به این نتیجه رسیدیم که تعداد آبزیان کاهش پیدا
کند قطع ًا با درخواست آن ها موافقت خواهد شد .وی
دلیل مخالفت اداره کل حفاظت محیط زیست استان
با به مزایده گذاشتن صید آبزیان سد شیرین دره از

مدیرکل بیمه سالمت خبر داد:

 631هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سالمت

علوی 631 -هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه
سالمت هستند .مدیرکل بیمه سالمت خراسان
شمالی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود:
از این تــعــداد  420هــزار نفر بیمه روستایی و 130
هزار نفر تحت پوشش بیمه سالمت همگانی هستند
و در مجموع  550هــزار نفر به شکل رایگان بیمه
شدند .دکتر «رعنایی» گفت 60 :هــزار بیمه شده
از طریق سیستم کارمندی داریــم و  20هــزار بیمه

شده نیز از سایر اقشار و حدود  1500تا  1600نفر
هم تحت پوشش بیمه ایرانیان هستند .به گفته وی،
 60درصد جمعیت کل استان از این نوع خدمات بیمه
ای برخوردارند.وی خاطرنشان کرد :روستاییان در
صورت رعایت سیستم ارجاع می توانند از خدمات بیمه
ای بهره مند شوند و در صورت بستری در بیمارستان
ها می توانند از خدمات  5درصد فرانشیز استفاده
کنند .وی با اشاره به سطح بندی و نظام ارجاع بیان

شمالی  276نفر بود ،گفت :از این تعداد 200
نفر جذب شدند و از سهمیه باقی مانده  76نفر
دوباره جذب خواهند شد«.خوش آینه» افزود :در
استخدامی  17هــزار نفری آمــوزش و پــرورش 4
هزار ردیف آن خالی و سهم خراسان شمالی 76
نفر اســت.وی تصریح کرد :به طور حتم به زودی
شرایط جذب این سهمیه باقی مانده اعالم خواهد

شــد.وی ادامــه داد :با وجود این که امسال برای
دانشگاه فرهنگیان کمتر از  500نفر جذب شدند
اما باز هم  105نفر جذب خواهند شد.وی اظهار
کرد :حداکثر  10روز آینده از طریق سایت سازمان
سنجش برای تکمیل ظرفیت فراخوان داده خواهد
شد و دانشجویانی که شرایط الزم را داشته باشند
می توانند نام نویسی کنند.

سوی شرکت های بزرگ خارج از استان را متضرر
شــدن و منتفع نشدن جوامع محلی از ایــن طرح
دانست و اظهارکرد :اولویت صید آبزیان با جوامع
محلی است و اگر قرار شد که صید سنگین صورت
بگیرد و آن ها توان این کار را نداشتند از شرکت های
بزرگ دعوت می شود که در صید آبزیان با جوامع
محلی سهیم شوند.
وی تاکید کرد :اگر قرار است یک شرکت بزرگ خارج
از استان در صید آبزیان این دریاچه شرکت کند اول
باید مجوز الزم را از حفاظت محیط زیست بگیرد و بعد
از پرداخت هزینه آن به حساب دولت به صید آبزیان
اقدام کند .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
شمالی هم با بیان این که اهمیت ارتقای کیفیت آب
شرب مردم از صید آبزیان در این شرکت بیشتر است

اظهارکرد :هر دریاچه ای ظرفیتی دارد و با توجه به
کاهش بارندگی ها حجم آب سد شیرین دره پایین
آمده و از سویی تراکم آبزیان نیز باال رفته است و باید
تعداد آن ها کاهش پیدا کند تا ما کیفیت آب را در
باالترین میزان نگه داریم.
«علوی» با بیان این که قصد ما از برگزاری مزایده
صید آبزیان حذف جوامع محلی از این طرح نیست
افــزود :آگهی مزایده عمومی اســت و هر کسی که
توانایی صید را دارد می تواند در این کار شرکت
کند و از سویی این آگهی در مراحل اولیه شناسایی
اشخاص حقیقی و حقوقی است و زمانی که به مرحله
صید برسد بر اساس قانون ،مجوزهای الزم از نهاد
مرتبط دریافت خواهد شد و این اختالفات بیشتر یک
نوع حاشیه سازی است.

کرد :یکی از برنامه های وزارت بهداشت سطح بندی
خدمات و سیستم ارجــاع در شهرهاست .بیماران
اورژانسی و بیماران خاصی که بیمه روستایی دارند از
سیستم ارجاع مستثنی هستند و به هر مرکز درمانی
مراجعه کنند از نظر ما بیمه محسوب می شوند.وی
افــزود :برخی افراد سودجو طی تماس با شهروندان
از آن ها می خواهند تحت پوشش بیمه قرار گیرند در
صورتی که اداره کل بیمه سالمت هیچ تماسی با افراد
نمی گیرد و باید مراقب این سودجویی ها باشند.وی
به همکاری  32دفتر پیشخوان در ارائه خدمات بیمه
در استان اشاره و میزان پرداخت های بیمه سالمت را
به مراکز درمانی مطلوب توصیف کرد و گفت :امسال

بهترین سال در پرداخت مطالبات در سال های قبل
بود که توانستیم پرداخت ها را نزدیک به روز داشته
باشیم .دکتر «رعنایی» خاطرنشان کرد :پرداخت های
بخش خصوصی در حوزه سرپایی تا خردادماه و در
بخش بستری خصوصی تا پایان اردیبهشت ماه و در
بخش دولتی -دانشگاهی تا پایان خرداد ماه تسویه
شده و تیرماه و مردادماه هم به طور علی الحساب 70
درصد آن پرداخت شده است و اگر اسناد شهریورماه
را ارائه دهند  70درصد آن نیز پرداخت خواهد شد.
وی افــزود :در بخش بیمه روستایی نیز تا پایان ماه
با پرداخت  2ماه از حقوق پرسنل شاغل در مراکز
سالمت  80درصد کل  6ماه قبل را تسویه می کنیم.

اخبار

نشست علما و روحانیان
سوریه با مدیران و مدرسان
علوم دینی اهل سنت
نجاهی -نشست علما و روحانیان سوریه با مدیران
و مدرسان علوم دینی اهل سنت خراسان شمالی
روز گذشته در مدرسه علمیه خادمیه امانلی برگزار
شد .مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور
اهل سنت استان گفت :هیئتی  ۴نفره از وزارت
اوقاف سوریه با مدرسان و مدیران مدارس علوم
دینی اهل سنت خراسان شمالی در حوزه علمیه
امانلی راز و جرگالن دیدار کردند .حجت االسالم
«رضایی مقدم» افزود :علما و روحانیان سوریه در
این نشست ،اتحاد و همبستگی شیعه و اهل سنت
و فعالیت حوزه های علمیه اهل سنت را مشاهده
کردند و ایــن همدلی و اتحاد مثال زدنــی را در
سوریه تبلیغ خواهند کرد.

جوی پایدار تا اوایل هفته آتی
صدیقی -با خروج سامانه بارشی جوی پایدار تا
اوایل هفته آتی در منطقه حکم فرما خواهد شد.
رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی گفت :بر
این اســاس بــرای امــروز تا اوایــل هفته آتی جوی
پایدار به همراه وزش بــاد نسبت ًا شدید و گاهی
افزایش ابر پیش بینی می شود« .هاشمی» با بیان
این که دما طی امشب نزدیک به صفر درجه خواهد
بود ،افزود :دما تا اواخر هفته افزایش می یابد.

دستگیری  3صیاد متخلف
صدیقی -سه صیاد متخلف غیربومی پرندگان
شکاری در دام قانون افتادند .مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان گفت :یگان حفاظت محیط
زیــســت اســتــان بــا هــمــکــاری مــرزبــانــی و پاسگاه
انتظامی تنگه ترکمن در بازرسی از یک منزل ،سه
صیاد متخلف را که اهل استان های جنوبی بودند
دستگیر کردند« .مطهری» با بیان این که متخلفان
با دستور قضایی روانــه زنــدان شدند ،اف ــزود :از
صیادان متخلف یک بهله شاهین و یک بهله دلیجه
به همراه ادوات زنده گیری پرندگان شکاری کشف
و ضبط شد.

بدون تیتر
ﺍ ﺍ«وحــــدت» مــدیــرعــامــل شــرکــت شــهــرک های
صنعتی خراسان شمالی گفت :دیرکرد بدهی های
واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی
صنعتی استان مشمول بخشودگی می شود.

