
طرح حذف فرآیند تمدید اعتبار دفترچه های درمانی تامین اجتماعی

 دیگر نگران اعتبار دفترچه های 
درمان خود نباشید

سازمان تامین اجتماعی، پیشرو در توسعه خدمات الکترونیکی

شک  بی  را  اجتماعی  تامین  ســازمــان  محمدی- 
در  پیشگام  نهادهای  و  ها  سازمان  از  یکی  می توان 
برای  کننده  تــاش  و  حضوری  غیر  خدمات  ــه  ارائ
اجرایی شدن هرچه بهتر دولت الکترونیک دانست 
و گام هایی را که این سازمان در یکی دو سال اخیر 
موضوع  این  بر  تاییدی  مهر  توان  می  است  برداشته 

دانست.
از  که  اجتماعی  تامین  سازمان  اقدام  ترین  تازه  در   
اگر  است،  شده  اجرایی  امسال  ماه  خــرداد  ابتدای 

این  بگیر  مستمری  یا  اجتماعی  تامین  شده  بیمه 
برای  دارد،  اوراق  تان  دفترچه  و  هستید  سازمان 
به  حضوری  صــورت  به  نیست  نیازی  اعتبار  تمدید 
مراجعه  اجتماعی  تامین  های  کــارگــزاری  و  شعب 

کنید و می توانید تنها با شماره گیری کد دستوری

 *4*1420# 
از طریق تلفن همراه خود از استحقاق درمان مطلع 
به  نیز  اجتماعی  تامین  قــرارداد  تحت  مراکز  و  شوید 
راحتی می توانند از اعتبار دفترچه های درمانی بیمه 

آگاه شوند.به طوری که  شده ها و مستمری بگیران 
از این پس فرآیند تمدید اعتبار دفترچه های درمانی 
از  یکی  از  استفاده  با   ... و  درمانی  مراکز  و  حــذف 

روش های:

 SMS ، Mobile App ، USSD 
و نرم افزارهای تحت وب

 medical.tamin.ir  و  Darman.tamin.ir  
بیمه  درمــان  استحقاق  از  راحتی  به  توانند  می 

شدگان آگاه شوند.

خراسان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر  که  طــور  آن 
شمالی به آن اشاره کرد، سازمان تامین اجتماعی 
به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات به بیمه شدگان 
در  برداشتن  گام  طرفی  از  و  بگیران  مستمری  و 
الکترونیکی،  و  حضوری  غیر  خدمات  ارائه  جهت 
طرح حذف تمدید اعتبار دفترچه های درمانی را از 

ابتدای خرداد ماه امسال اجرا کرده است.
تمدید  فرایند  حــذف  طــرح  وحید«،  زاده  »عباس 
را  اجتماعی  تامین  درمانی  های  دفترچه  اعتبار 
تسهیل  راستای  در  سازمان  این  از  نوین  خدمتی 
فرآیند خدمات رسانی به مخاطبان سازمان تامین 
طرح  ایــن  ــرای  اج تشریح  در  و  دانست  اجتماعی 
در  بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه  کــرد:  ــراز  اب
ها،  بیمارستان  درمانی،  مراکز  به  مراجعه  زمــان 
خود  ملی  کد  صرفا  پزشکان،  مطب  یا  ها  درمانگاه 
را به منشی یا کاربر مربوطه ارائه می دهند و فرآیند 

ورود  با  شان  درمان  استحقاق  بررسی 
انجام  شده  اعــام  های  سامانه  به 

می شود.
را  ــرح  ــ طـ ــن  ــ ایـ اجـــــــرای  وی 
حجم  کـــاهـــش  راســـتـــای  در 
مراجعات حضوری مخاطبان به 

سازمان،  این  اجرایی  واحد های 
ــح  ــط ارتــــــقــــــای س

ــات و  ــ ــ ــدم ــ ــ خ
تـــســـهـــیـــل 

فـــرآیـــنـــد 

بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه  به  خدمات رسانی 
مندی  بهره  منظور  بــه  کــه  ــن  ای بیان  بــا  و  دانــســت 
خدمات  به  نسبت  مردم  تر  سریع  و  تر  راحت  هرچه 
روند  است  سال   2 حدود  اجتماعی  تامین  سازمان 
شتاب  خدمات  کردن  حضوری  غیر  و  الکترونیکی 
از  بسیاری  اکنون  هم  افزود:  است،  گرفته  بیشتری 
خدمات به صورت غیر حضوری انجام می شود و طرح 
درمانی  های  دفترچه  اعتبار  تمدید  فرایند  حذف 
تامین اجتماعی نیز به مجموع خدمات غیر حضوری 
سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.به گفته 
دارد،  اوراق  ای  دفترچه  اگه  وحید«،  زاده  »عباس 
بیمه شده نیازی نیست برای تامین اعتبار به شعب و 
کارگزاری ها مراجعه کند و تنها از طریق مسیرهای 
مشخص شده، می توان استعام گرفت و مراکز تحت 
قرار داد سازمان تامین اجتماعی از جمله پزشکان، 
ــا و  ــ ــه هـ ــ ــانـ ــ داروخـ
نیز  کلینیک ها 
مــــی تـــوانـــنـــد 
ــه  ــع ــراج ــا م ــ ب
ــت  ــای بــــه س
کــد  ــا  ــ بـ و 

استعام  را  دفترچه  اعتبار  تمدید  تاریخ  رهگیری، 
شده  بیمه  هزار   110 وجود  از  همچنین  کنند.وی 
استان  در  بگیر  مستمری   500 و  هزار   17 و  اصلی 
نظر  در  با  که  کرد  ــاره  اش موضوع  این  به  و  داد  خبر 
گرفتن خانواده آن ها، حدود 400 هزار بیمه شده در 
استان وجود دارد و اجرای طرح حذف فرآیند تمدید 
اعتبار دفترچه های درمانی تامین اجتماعی می تواند 
دریافت  بــرای  ها  شده  بیمه  تــردد  و  ترافیک  کاهش 
خدمات و یا تمدید اعتبار را در پی داشته باشد.  وی با 
بیان این که بخشنامه و دستورالعمل اجرای این طرح 
کردن  اجرایی  برای  نیز  ها  زیرساخت  و  شده  اباغ 
این طرح آماده است، تصریح کرد: ارائه نسخ فیزیکی 
این  تامین اجتماعی در 4 مرکز ملکی  دفترچه های 
از  جاجرم(  و  اسفراین  شیروان،  )بجنورد،  سازمان 
یک سال پیش حذف شده است.»عباس زاده وحید«، 
در  پیشگام  های  استان  زمره  در  را  شمالی  خراسان 
جهت ارائه خدمات غیر حضوری در کشور دانست و 
این  قرارداد  طرف  مراکز  تمامی  سازنده  همکاری  از 
سازمان نیز تشکر کرد. »عباس زاده وحید« در پایان 
از آن جائی که اجرای طرح های بزرگ  تاکید کرد: 
سازمان معموال به میزان تعامل و همکاری مخاطبان 
و  ــان  ــدگ ش بیمه  ضــروریــســت  دارد،  بستگی  آن 
مستمری بگیران محترم با درک اهمیت موضوع و با 
صبر و حوصله خدمتگزاران خود در تامین اجتماعی 
در  طرح  این  کامل  شدن  نهادینه  تا  و  دهند  یاری  را 
صورت بروز هر گونه مشکل و یا ناهماهنگی در زمینه 
طرح موصوف ضمن مراجعه به شعب و یا کارگزاری 

های تامین اجتماعی پیگیر رفع آن باشند.

بوق بیم و امید در بازار خودرو
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23مبتالی جدید به کرونا

پلمب دندان سازی غیرمجاز 

در بجنورد رخ داد؛

15 روز هوای پاک در یک ماه
وضعیت،  این  مقایسه  با  کرد.  تجربه  را  پاک  هوای  روز   15 امسال  اردیبهشت  در  بجنورد 

بجنورد نسبت به سال قبل در تعداد روزهای هوای پاک عقب ماند اما ...
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 چراغ سبز به
صفحه 2 باشگاه های بدن سازی

گل گفتند و گل شنیدیم، كاش مدیران هم می شنیدند

صفحه ۳اشک گل محمدی از مسئوالن

صفحه 2

صفحه 4

کلنگ ارتقای بیمارستان

 اخبار 

 طعنه استاندار به مدیران
حمایت از سرمایه گذاران

پرداخت هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار سفر ریاست جمهوری به بخش های 
خصوصی خراسان شمالی، مهلت برای جمع بندی پروژه های مربوط به صندوق 
تکلیف  تعیین  برای  روزه  یک  مهلت  زنی،  چانه  با  اعتبارات  گرفتن  ملی،  توسعه 

زمین پروژه نیروگاه خورشیدی جاجرم، مهلت دو ...

۲

اولین روز تازه نفس ها



سفر  اعتبار  تومان  میلیارد   100 و  هزار  پرداخت 
ریاست جمهوری به بخش های خصوصی خراسان 
شمالی، مهلت برای جمع بندی پروژه های مربوط 
چانه  با  اعتبارات  گرفتن  ملی،  توسعه  صندوق  به 
زمین  تکلیف  تعیین  بــرای  روزه  یک  مهلت  زنــی، 
هفته  دو  مهلت  جاجرم،  خورشیدی  نیروگاه  پروژه 
سرمایه  های  طرح  ارسال  برای  ها  دستگاه  به  ای 
حمایت  و  مدیران  به  طعنه  و  ها  بانک  به  ــذاری  گ
استاندار  سخنان  ترین  مهم  از  گــذاران  سرمایه  از 

خراسان شمالی در جلسه بررسی مصوبات و تفاهم 
نامه های سفر ریاست جمهوری به استان بود.دکتر 
»شجاعی« در این جلسه، خواست پروژه های مربوط 
به صندوق توسعه ملی در سفر ریاست جمهوری به 
در  ای  جلسه  در  آینده  هفته  و  بندی  جمع  استان 
با بیان این که برای  تهران کارها پیگیری شود.وی 
موضوع  به  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات  پیگیری 
باشید،  داشته  توسعه ای  نگاه  و  نکنید  نگاه  شخصی 
حل  دنبال  به  خود  قوانین  با  و  میزی  پشت  افــزود: 

کنید  زنی  چانه  مسائل  حل  برای  و  نباشید  مشکل 
خورشیدی  نیروگاه  به  اشاره  با  بگیرید.وی  اعتبار  و 
در  خورشیدی  نیروگاه  ایجاد  داد:  ــه  ادام جاجرم 
سفر  در  ملی  بانک  تعهدات  از  جاجرم  شهرستان 
برای  به خراسان شمالی است که  ریاست جمهوری 
حل مشکل زمین این پروژه تا پنج شنبه)امروز( باید 
و  حل  را  موضوع  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
فصل کند.وی در خصوص بانک هایی که آماده انجام 
تعهدات خود هستند اما از سوی استان طرحی ارائه 
نشده است، اعالم کرد: دستگاه های اجرایی در ۳ 
تکمیل  برای  گردشگری  و  صمت  کشاورزی،  بخش 
تا طرح های  بانک ها 2 هفته فرصت دارند  ظرفیت 

خود را به بانک ها ارسال کنند.وی ادامه داد: طرح 
دالیل  به  اما  اند  شده  معرفی  ها  بانک  به  که  هایی 
انجام  کاری  مدارک،  نبودن  تکمیل  مانند  مختلفی 
نشده است باید تا شنبه هفته آتی با حضور دستگاه 
های اجرایی و بانک مربوط تعیین تکلیف شوند.وی 
در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که رفتار 
ما با سرمایه گذاران برای گرفتن تسهیالت، زمین و 
مجوز به گونه ای است که انگیزه کار را از آن ها می 
سرمایه  نبود  دانند  نمی  برخی  کرد:  اضافه  گیریم، 
مردم؛  سفره  شدن  خالی  و  رفاهی  بی  یعنی  گذاری 
انجام  بــرای  دلیل  و  باشد  کارها  انجام  باید  ما  هنر 

نشدن کارها از قبل وجود دارد.

IIمزهIبدIشربIآب
و  طعم  که  است  روز  چند  بجنورد  شهر  شرب  آب 
عماًل  که  نحوی  به  دارد،  شب  در  ویژه  به  بدی  مزه 
مناطق  بــرخــی  در  شهر  ــن  ای ــرب  ش آب  مــصــرف 
این  پیگیر  مسئوالن  لطفًا  است.  شده  غیرممکن 

موضوع باشند.

IIورزشیIهایIفعالیت
شده،  آغاز  ورزشــی  های  فعالیت  که برخی  اینک 
بهتر است ماموران بهداشتی هم نظارت های خود 
رعایت  بیشتر  ها  دستورالعمل  تا  کنند  بیشتر  را 

شود و کسی به بیماری مبتال نشود.
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و  خــودروســازان  سوی  از  خــودرو  کم  شیری-عرضه 
است  ای  مسئله  ها،  قیمت  درصدی  چندین  افزایش 
هم  کسی  و  بود  شده  محافل  نقل  پیش  چندی  تا  که 
تمایلی به خرید یا فروش خودرو نداشت. با آغاز ثبت 
آن  بازار  خــودرو،  های  نمایندگی  سوی  از  جدید  نام 
طوری  به  شد  دیگری  رکود  و  بالتکلیفی  وارد  دوباره 
که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران خودروی بجنورد 
خودرو  بازار  در  فروشی  و  خرید  گونه  هیچ  روزها  این 
سر  به  رکود  در  همچنان  بازار  این  و  شود  نمی  انجام 
می برد.»بابایی زاده« گفت: با آغاز ثبت نام خودرو در 
رسیده  صفر  به  بازار  در  فروش  و  خرید  ها  نمایندگی 
چه  ها  نام  ثبت  تکلیف  ببینند  منتظرند  مردم  و  است 
شان  تعهدات  به  میزان  چه  خودروسازان  و  شود  می 

عمل می کنند.

وی با مناسب دانستن طرح ثبت نام خودرو می گوید: 
هم اکنون خریدار و فروشنده هر دو سردرگم هستند 
کنند  عمل  شــان  تعهدات  به  ها  نمایندگی  امــا  اگــر 

تحولی در بازار خودرو ایجاد خواهد شد.
مسئول فروش یک نمایندگی سایپا نیز با بیان این که 
استان  در  رسمی  طور  به  خودرو  جدید  های  نام  ثبت 
آغاز شده است، افزود: هم اکنون ثبت نام ها به شکل 
موقت انجام می شود و اگر تعداد ثبت نام ها از تعداد 
شده  گرفته  نظر  در  کشور  در  که  خودرویی  هزار   65

است بیشتر باشد قرعه کشی انجام می شود.
از  پس  مرحله  این  در  خودرو  تحویل  افزود:  »معینی« 
ضمن  شود،  می  انجام  ماهه   ۳ شکل  به  کشی  قرعه 
این که مقرر شده است فواصل زمانی ثبت نام، قرعه 
کشی و تحویل کوتاه تر شود.وی اظهار کرد: با انجام 

عمل  شان  تعهدات  به  خودروسازان  اگر  ها  نام  ثبت 
در  تحولی  شود  انجام  بیشتری  های  نام  ثبت  و  کنند 
تعیین  تقاضا  و  عرضه  چون  شد  خواهد  ایجاد  بــازار 
کننده قیمت هاست.به گفته وی، اگر خودروسازان به 
تعهدات شان عمل کنند و خودرو به تعداد زیاد تحویل 
داده شود به طور حتم التهابات قیمت خودرو فروکش 
بــازار  نــام،  ثبت  آغــاز  با  نیز  اینک  هم  چــون  کند  می 
خاطرنشان  است.وی  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  خودرو 
کرد: عمل نکردن خودروسازان به تعهدات شان باعث 
ایجاد ناامیدی و افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد 
شد.وی با بیان این که هم اکنون قیمت پراید به 80 
در  کرد:  اضافه  است،  رسیده  تومان  میلیون   90 تا 
شرایط فعلی دالالن و واسطه ها بیشترین سود را می 
می شود. کوتاه  دستش  واقعی  کننده  مصرف  و  برند 

در این میان مسئول یک نمایندگی دیگر سایپا نظری 
گفت:  و  داشت  بازار  کارشناسان  دیگر  از  تر  متفاوت 
 15 تا   10 بازار  در  ها  قیمت  خودرو،  نام  ثبت  آغاز  با 

درصد کاهش یافته است.
»سعادتی« افزود: اگر ثبت نام ها به تعداد الزم انجام 
کاهشی  ــازار  ب در  ــودرو  خ قیمت  حتم  طور  به  شــود، 
شان  تعهدات  به  خــودروســازان  اگــر  امــا  بــود  خواهد 
ندهند  تحویل  ــودرو  خ الزم  تعداد  به  و  نکنند  عمل 
با  وی  شــود.  می  هم  بیشتر  ــودرو  خ احتمااًل  قیمت 
اشاره به شرایط مناسب در نظر گرفته شده برای ثبت 
نام خاطرنشان کرد: اگرچه قرار بود در ثبت نام اولیه 
شرط  این  اما  شود  پرداخت  خودرو  مبلغ  درصد   50
حذف و مقرر شده است پس از انجام قرعه کشی مبلغ 

خودرو پرداخت شود.

بوق بیم و امید در بازار خودرو

طعنه استاندار به مدیران،حمایت از سرمایه گذاران

اولین روز تازه نفس ها

گذشته  روز  اسالمی  شورای  مجلس  یازدهم  دوره 
از سوی  انقالب اسالمی  پیام رهبر معظم  با قرائت 
دفتر  رئیس  گلپایگانی«  »محمدی  االسالم  حجت 
وزیر  و  جمهور  رئیس  سخنرانی  همچنین  و  ایشان 
یازدهم  مجلس  منتخبان  و  کرد  کار  به  آغاز  کشور 
کاری  روز  اولین  ترتیب  بدین  کردند.  یاد  سوگند 
استان  ــای  ه شهرستان  نفس  تـــازه  نمایندگان 
گفتنی  شــد.  سپری  اسالمی  ــورای  ش مجلس  در 
است، عصر سه شنبه، در جلسه مجمع نمایندگان 
بین  در  کشی  قرعه  انجام  از  پس  شمالی  خراسان 
مردم  نماینده  پاکمهر«  »سیدمحمد  دکتر  اعضا، 
این  رئیس  نخستین  عنوان  به  استان  شهرستان   5
مجمع در سال نخست مجلس یازدهم برگزیده شد. 
روز گذشته نیز دکتر »محمد وحیدی« دیگر نماینده 
کاندیدای  شمالی  خــراســان  شهرستان   5 مــردم 

دبیری هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی شد.

۲۳ مبتالی جدید به کرونا

کرونا،  به  دیگر  استانی  هم   2۳ شــدن  مبتال  با 
و  به 2 هزار  به کووید 19 در استان  آمار مبتالیان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  رسید.  نفر   49
تا  قطعی  نتایج  اعــالم  با  گفت:  شمالی  خراسان 
ظهر هفتم خرداد، 2049 نفر در خراسان شمالی 
نفر   906 شامل  که  شدند  مبتال  کرونا  ویروس  به 
آمار  بستری و 114۳ نفر سرپایی هستند و تعداد 

فوتی ها بدون تغییر همان 128 نفر باقی ماند.
شهرستان  در  گفت:  هاشمی«  »سیداحمد  دکتر 
در  نفر،   241 شیروان  در  نفر،   1075 بجنورد 
نفر، در  نفر، در مانه و سملقان 200  فاروج 125 
جاجرم 6۳ نفر، در گرمه ۳5 نفر، در راز و جرگالن 
1۳2 نفر و در اسفراین 178 نفر به طور قطعی به 
اند.وی خاطرنشان  بیماری کووید 19 دچار شده 
یافته  بهبود  بیماران  از  نفر  تاکنون7۳6  ــرد:  ک
منفی  مشکوک  موارد  از  نفر   2828 آزمایش  اند، 
بیمار   119 اکــنــون  هــم  و  اســت  شــده  گـــزارش 

مشکوک به ابتال به کرونا بستری هستند.

در بجنورد رخ داد؛

1۵ روز هوای پاک در یک ماه
بجنورد در اردیبهشت امسال 15 روز هوای پاک را 
تجربه کرد. با مقایسه این وضعیت، بجنورد نسبت 
عقب  پاک  هــوای  ــای  روزه تعداد  در  قبل  سال  به 
ماند اما در شاخص های دیگر از جمله هوای سالم 
ایستگاه  مسئول  »عمارلو«  گفته  به  است.  پیشتاز 
سنجش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست، 

هوای بجنورد در این مدت 16 روز  سالم بود. 

پلمب دندان سازی غیرمجاز 
اسفراین  درمان  بر  نظارت  اداره  رئیس  نجفیان- 
این  در  غیرمجاز  سازی  دندان  واحد  یک  پلمب  از 
با  نیا«،  باقری  شهرستان خبر داد.به گفته »فهیمه 
دریافت گزارش مردمی مبنی بر فعالیت یک واحد 
دندان  امــور  در  دخالت  و  غیرمجاز  ســازی  دنــدان 
پزشکی توسط فردی بدون مجوز و مدرک تحصیلی 
اسفراین،  شهرستان  در  صالحیت  فاقد  و  الزم 
ماده  کمیسیون  در  طرح  و  محل  از  بازدید  از  پس 
رأی  بر  بنا  اسفراین،  پزشکی  علوم  دانشکده   11
به  آن  اموال  و  این واحد تعطیل  تعزیرات حکومتی 

نفع دولت ضبط شد. 
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دستور تسریع در پروژه های 
آب رسانی به ۳ روستا

 21 که   8270 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1۳56 آذر 
صــدور  از  هــا«  شهرستان  »خبرهای  ستون 
به  رسانی  آب  های  پــروژه  در  تسریع  دستور 
این  در  است.  داده  خبر  شیروان  روستای   ۳
و  تعاون  اداره  »رئیس  خوانیم:  می  مطلب 
آب  هــای  ــروژه  پ از  شیروان  روستاهای  امــور 
بازدید  دوین  و  ورگ  پیرشهید،  قراء  رسانی 
نمود و دستوراتی بمنظور تسریع در عملیات 
عمرانی به پیمانکار صادر کرد. هزینه اجرای 
خاص  عمرانی  اعتبارات  محل  از  طرحها  این 

ناحیه ای استان تامین گردیده است.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

شیری- مدیران برای رفع مشکالت استانی از سقف 
جلسه  برگزاری  و به  کنند  استفاده  خود  اختیارات 
شمالی  خراسان  نیست.استاندار  نیازی  مصوبه  و 
و  دولــت  گوی  و  گفت  شــورای  در جلسه  گذشته  روز 
جلسه  در  حاضر  مدیران  به  خطاب  خصوصی،  بخش 
است  شده  داده  مدیران  به  اختیاراتی  وقتی  گفت: 
انجام  بــرای  مصوبه  و  جلسه  برگزاری  دغدغه  نباید 
صــورت  در  مــدیــران  باید  و  باشیم  داشــتــه  را  کــارهــا 
استفاده نکردن از اختیارات شان برای حل مشکالت 

ویروس  شیوع  به  اشاره  با  باشند.»شجاعی«  پاسخگو 
سال  اسفند  در  کارها  برخی  شدن  متوقف  و  کرونا 
و زمان بندی  برنامه ریزی  باید دوباره  افزود:  گذشته 
توسعه  سند  جمله  از  کارها  انجام  بــرای  مشخصی 
خصوصی  بخش  به  خطاب  باشیم.وی  داشته  استان 
نیز گفت: اگر تشخیص می دهید به نشست با افرادی 
مربوط  که  را  بخش  آن  است،  نیاز  ها  خانه  وزارت  در 
انجام دهید و آن قسمت را که مربوط به  به شماست 
ماست با هماهنگی با وزارت خانه های مربوط انجام 

مطرح  ها  آسیب  جلسات  گونه  این  در  تا  دهیم  می 
به  همچنین  شــود.وی  انجام  خاص  شکل  به  کارها  و 
مسئله صادرات و واردات نیز اشاره کرد و ادامه داد: 
در سال جهش تولید باید به مسائل صادرات و واردات 
از  همچنین  کنیم.  وی  برطرف  را  ها  آن  و  رسیدگی 
کرونا  با  مقابله  بحث  برای  خصوصی  بخش  زحمات 
حوزه  در  ــزود:  اف و  کرد  تشکر  شان  بــودن  کار  پای  و 
»قنبری«  داشتیم.  خوبی  عملکرد  خصوصی  بخش 
خراسان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
که  این  به  توجه  با  گفت:  جلسه  این  در  نیز  شمالی 
با  باید  است  بهتر  ها  سال  همه  از  امسال  ــادرات  ص
کمک گرفتن از دستگاه های مربوط مسائل را جمع 
برطرف  مشکالت  و  مطرح  جلسه  در  تا  کنیم  بندی 

شود.وی ادامه داد: صادرات نباید فقط به کشورهای 
همسایه باشد بلکه برای این که رونق خوبی در استان 
ایجاد شود باید صادرات به کشورهای مختلف انجام 
مرکزی  بانک  اعالم  براساس  کرد:  اضافه  شــود.وی 
در  شود  داده  برگشت  صادراتی  ارز  درصد   70 باید 
و  است  محروم  استانی  شمالی  خراسان  که  حالی 
استان  در  را  ــادرات  ص انگیزه  بتوانیم  که  این  بــرای 
جذب  هم  را  استان  از  خارج  صادرکنندگان  و  ایجاد 
کاهش  50 درصد  به  را  ارز  برگشت  است  الزم  کنیم 
 9 تاکنون  که  این  به  توجه  با  کرد:  اضافه  دهیم.وی 
مورد تسهیالت برای صادرات پرداخت شده است، به 
نظر می رسد بانک های استان آمادگی دارند در این 

بخش تسهیالتی پرداخت کنند.

بالمانع  استان  در  ســازی  بدن  های  باشگاه  فعالیت 
شد. معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 

شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد: با توجه به اعالم 
بدن  هــای  باشگاه  اســتــان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 

سازی در تمام شهرستان های استان با تاییدیه مراکز 
بهداشتی،  های  پروتکل  رعایت  شهرستان،  بهداشت 
استفاده محدود از فضا و مکان ورزشی و رعایت فاصله 
های ورزشی مجاز به فعالیت هستند. »محمد بروحی« 
در  ورزشی  های  باشگاه  و  اماکن  همه  نام  ثبت  افزود: 

تصریح  وی  است.  الزامی   salamat.gov.ir سامانه 
کرد: باشگاه های بدن سازی موظف اند قبل از شروع 
فعالیت برای ثبت نام در سامانه مذکور اقدام کنند. به 
بر  صنفی  و  ورزشی  بهداشت،  کارشناسان  وی،  گفته 
فعالیت باشگاه ها در ایام هفته نظارت خواهند داشت.

 در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:

مدیران از سقف اختیارات خود استفاده کنند

چراغ سبز به باشگاه های بدن سازی
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عرضه  تومان  هزار   11 حتی  و   14 تا   13 بین  را 
اگر خام  می کنیم و چاره ای نیست در حالی که 
خواهد  پــی  در  را  افـــزوده  ارزش  نشود  فــروشــی 

داشت.

IIمطمئنIوIخوبIبازارIنبودI
به  که  فاروجی  کشاورزان  از  یکی  دیگر،  سوی  از 
آن  در  که  را  زمینی  قبل  سال   5 از  خودش  گفته 
گندم و جو کشت می کرد به کاشت گل محمدی 
تشویق  با  کند:  اظهارمی  است،  داده  اختصاص 
یکی از کارشناسان کشاورزی و با توجه به این که 
برای تامین آب زمین ام دچار مشکل بودم، تغییر 

الگو دادم و به کشت گل محمدی رو آوردم.
تمایلی  گــزارش  ایــن  در  خــود  نــام  ذکــر  به  که  او 
فروش  برای  مطمئن  و  خوب  بازار  نبود  از  ندارد، 
محصوالتش گالیه مند است و از مسئوالن انتظار 
طرحی  و  برنامه  بــرای  را  کــشــاورزان  وقتی  دارد 
ها  آن  از  مختلف  زوایـــای  در  کنند،  می  ترغیب 
حمایت کنند تا با اطمینان خاطر به کارشان ادامه 

دهند.
او از روزی می گوید که با هزار آرزو، گندم زارش 
را به گلستان تبدیل و با دیدن به گل نشستن آن 
ها از ته دل ذوق کرد اما حاال باید زانوی غم بغل 
بگیرد زیرا کرونا از یک سو و سرمازدگی از سوی 
دیگر اوضاع را برایش قمر در عقرب کرده و فقط به 
این امید است که امسال محصول باقی مانده اش 
را بتواند به طور نقد بفروشد تا دردی از دردهایش 

دوا شود.

IIگیریIگالبIبساط
گیری  گالب  بساط  ها  خانه  برخی  در  روزها  این 
گل  خریدن  با  دار  خانه  زنــان  برخی  و  برپاست 
باشند.  محمدی، سعی می کنند درآمدی داشته 
گیری  گالب  دستگاه  ها  گلستان  برخی  اگرچه 
به  را  فضا  از  قسمتی  ــان  ش صــاحــبــان  و  ــد  دارنـ
خشک کردن گل محمدی اختصاص داده اند اما 
این موارد چندان به صرفه نیست. یکی  معتقدند 
از پرورش دهندگان گل محمدی در این خصوص 
می گوید: بخش زیادی از مشتریانم به شکل خرده 
می  دریافت  نقد  پول  جا  همان  اگرچه  و  هستند 
کنم اما سود زیادی برایم ندارد و باید شرکت های 
فراوری بزرگی در استان راه اندازی شود تا گل ها 
روی دست کشاورزان نماند و البته با قیمت خوبی 

خریداری شود.

IIبازارIدرIتقلبیIهایIگالب
او به موضوع دیگری اشاره می کند که از نظرش 
مشکل بقیه پرورش دهندگان گل محمدی است 
این است که  ما  و غم  و تصریح می کند: تمام هم 
با  و  کنیم  عرضه  بازار  به  را  کیفیتی  با  محصوالت 
داریم  انتظار  گیری  گالب  دشوار  فرایند  به  توجه 
تا  اما  باشیم  داشته  گفتن  بــرای  حرفی  بتوانیم 
می  جوالن  بازار  در  تقلبی  های  گالب  که  زمانی 
که  ماند  نمی  باقی  ما  ــرای  ب جایی  دیگر  دهند 
محصوالت درجه یک مان را با قیمت واقعی عرضه 

کنیم.
او یکی از مشکالت اساسی هم صنفی های خود 

شکل  به  که  ــد  دان می  هایی  کــارگــاه  فعالیت  را 
را  تقلبی  ــای  ه اســانــس  و  هــا  ــالب  گ زیرزمینی 
تولید و حتی با بسته بندی های شکیل وارد بازار 
کار  و  کسب  کسادی  موجب  نوعی  به  و  کنند  می 

تولیدکنندگان گل محمدی می شوند.
از مزرعه خود گالب گیری هم  او که در قسمتی   
می کند، ادامه می دهد: تعداد محدودی از گالب 
های تولید شده در این کارگاه به فروش می رسد 
و وقتی آن ها را به شکل کلی وارد بازار می کنیم 
به دلیل وجود گالب های تقلبی که قیمت بسیار 

پایینی دارند توان رقابت از ما گرفته می شود.

IIفراوریIمراکزIکمبود
مراکز  محمدی،  گل  مزارع  توسعه  پای  به  پا  باید 
موضوعی  یابد؛  توسعه  و  شود  ایجاد  نیز  فــراوری 
که از نظر یکی دیگر از پرورش دهندگان این گل 

معطر از مشکالت پیش روی این صنف است.
»محمدی« می گوید: افزایش کارگاه های صنعتی 
فراوری و عصاره گیری گل محمدی در حالی که 
گل  کشت  عرصه  فعاالن  بر  اخیر  ســال  چند  در 
محمدی اضافه شده است، ضرورت و اهمیت دارد 
شده  واقع  غفلت  مورد  موضوع  این  که  حالی  در 

است. 
شده  تولید  های  گل  سال  هر  دهد:  می  ادامه  او 
می  مشهد  های  کارخانه  از  یکی  به  را  ام  مزرعه 
استان  ــراوری  ف مراکز  اگــر  که  حالی  در  فروشم 
ارزش  شــود  بیشتر  شــان  ظرفیت  و  یابد  توسعه 

افزوده در داخل استان اتفاق خواهد افتاد.

IIIپولIدریافتIمشکل
به  محمدی  گــل  تولیدکنندگان  از  دیگر  یکی 
مشکل دریافت پول در ازای فروش محصوالت به 
کند:  می  خاطرنشان  و  اشاره  فراوری  واحدهای 
نمی  اما  گــذرد  می  ماه   4 از  بیش  ــات  اوق گاهی 
که  حالی  در  کنیم  دریافت  را  خود  طلب  توانیم 
باید پول کارگر، سم، حمل و نقل و ... را پرداخت 

کنیم.
باید  ــاورزی  ــش ک جهاد  ســازمــان  ــد:  ــزای اف مــی  او 
بازار  زیرا  دریابد  را  محمدی  گل  تولیدکنندگان 
آن ها پرنوسان است و هر واحد گالب گیری به هر 
قیمتی که بخواهد گل ها را خریداری می کند و 

این امر به ضرر کشاورز است.

IIمحمدیIگلIکشتIزیرIسطح
سازمان  باغبانی  مدیر  حال، »شریکیان«  عین  در 
این  به  اشاره  با  شمالی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
خوبی  توسعه  استان  در  محمدی  گل  کشت  که 
البته  داشته است، یکی از مشکالت این استان و 
که  دانــد  آبی می  منابع  شدید  کاهش  را  کشور 
به  و  کند  تغییر  کشت  الگوی  باید  دلیل  همین  به 
سمت گیاهانی برویم که هم درآمد داشته باشند 
بهره  خــاک  و  آب  منابع  از  بتواند  کشاورز  هم  و 

برداری کند و پایدار باشد.
کشت،  الگوی  های  برنامه  از  که  این  بیان  با  او 
و زعفران  محمدی  گل  ــی،  داروی گیاهان  توسعه 
گل  هکتار   120  ،94 سال  در  افزاید:  می  است، 
محمدی در استان وجود داشت که 120 تن گل 

 455 به   98 سال  در  عدد  این  و  شد  می  تولید 
هکتار با تولید 304 تن رسید یعنی گلستان های 
استان حدود 397 درصد رشد داشته چون اقبال 

مردم خوب بوده است.
او گل محمدی را گیاهی کم آب طلب و کم توقع بر 
می شمرد و در استان ما که کوهستانی و کوه پایه 
ای است، قابلیت کشت دارد و در اغلب خاک ها 
کشت می شود اما در جاهایی که به صورت نیمه 
آبی یا دیم کشت می شود باید سامانه های آبگیر 

طراحی شود.
حمایت  عرصه  این  فعاالن  از  کند:  می  تصریح  او 
های خوبی و در طول سال های اخیر کارگاه ها و 
کالس های آموزشی برگزار شده است و اعتبارات 
الزم را که برای توسعه کشت خواسته اند فراهم و 

نهال و قلمه ریشه دار مورد نیاز تامین شده است.
شاید  قــبــل  ــال  سـ  4 ــا  ت ــد:  ــن ک ــی  م ــه  ــاف اض وی 
تولیدکننده نهال گل محمدی در استان نداشتیم 
به  را  آن  که  هستند  3  نفر  تا   2 حداقل  االن  اما 
طور خاص تولید می کنند و ژنوم هایی دارند که 

اسانس خوبی تولید می کنند.
به گفته او، بعد از این که کشت و کار گل محمدی 
انجام شد تا 7 سال می توان از آن محصول بهره 
جوان  را  آن  توان  می  مدت  این  از  بعد  و  بــرداری 
سازی کرد. این گیاه در اراضی شیب دار به طور 

دایم می ماند.

IIگلیIگردشگری
گل  ــزارع  مـ در  گــردشــگــری  کــنــد:  اظــهــارمــی  او 
و  ها   فرمانداری  کمک  با  تــوان  می  را  محمدی 
کرد.  انــدازی  راه  و  ریزی  برنامه  فرهنگی  میراث 
می توانیم در این زمینه مانند تعدادی از شهرهای 
گــذاری  پایه  را  خوبی  خیلی  اکوتوریسم  کشور 

کنیم.
در  محمدی  گــل  ــد:  ده مــی  ادامـــه  »شریکیان« 
بار دهی می کند  به  سال های دوم و سوم شروع 
اقتصادی  چهارم  سال  در  آن  باردهی  معمواًل  و 
است و بسته به آبیاری گیاه، برداشت گل از اواخر 
به  بسته  روز   40 تا  و  شــود  می  شــروع  فــروردیــن 

منطقه ادامه و جذابیت بسیار خاصی دارد.
او می گوید: اگر کیفیت گل محمدی باالتر باشد 
می توان برای اسانس گیری هم استفاده کرد که 

این اسانس با قیمت دالر معامله می شود.
که  دنیا  عطرهای  تمام  اسانس  افــزایــد:  می  او 
از  است  فرانسه  کشور  به  مربوط  آن  برند  بهترین 
در  گل  این  از  حتی  و  شود  می  تهیه  محمدی  گل 

چای و دمنوش استفاده می کنند.
او خاطرنشان می کند: در جاجرم کارگاه فراوری 
که  دارد  ــود  وج دارویـــی  گیاهان  بندی  بسته  و 

تولیدکنندگان می توانند از آن استفاده کنند.
ابالغ  امسال  تسهیالت  هنوز  کند:  می  اضافه  او 
نشده است ولی ما مشاوره های فنی را می دهیم، 
مراکز عرضه تولید نهال گل محمدی را در استان 
راه اندازی کرده ایم، برای بخشی تامین یارانه می 
کنیم و به بخشی اگر شرایط مهیا باشد تسهیالت 

می دهیم.

گل گفتند و گل شنیديم، كاش مديران هم می شنیدند

اشک گل محمدى از مسئوالن

 گاهی اوقات 
بیش از 4 ماه 

می گذرد اما 
نمی توانیم 

طلب خود 
را دریافت 

کنیم در حالی 
که باید پول 
کارگر، سم، 

حمل و نقل و 
... را پرداخت 

کنیم

حیدرزاده

از ماسکی که زده   عطر خوش گل محمدی حتی 
ای عبور می کند و لذت می بری از استشمام این 
بوی خوش و این همه زیبایی که در آخرین ماه بهار 
رنگ،  صورتی  ای  تپه  اســت.  نمایی  رخ  حال  در 
نوازشگر چشمانت می شود و به تو خوش آمد می 
منتظر  محمدی،  چین  دست  های  گل  تپه  گوید؛ 
یا  گیری  گالب  برای  را  ها  آن  که  است  مشتریانی 

خشک کردن می برند.
کنی  می  فراموش  بزنی  قدم  که  گلستان  این  در 
دلهره های کرونایی 3 ماه گذشته را و فقط زیبایی 
و عطر دلپذیر گل را حس می کنی دور از هر دغدغه 
ای اما وقتی پای صحبت های تولیدکنندگان گل 
محمدی بنشینی تازه به پشت صحنه ای وارد می 
شوی که گویا قصه قدیمی و تکراری برای آن هایی 
است که در این وادی گام گذاشته اند؛ قصه ای که 

نبود بازار فروش و ثبات نداشتن در آن یک طرف 
از  مبالغ  کردن  پرداخت  دیر  دیگر  طرف  و  ماجرا 

سوی شرکت های خریدار گل است.
خارهای مشکالت کشت گل محمدی گاهی برای 
خواهند  می  که  شود  می  جانکاه  قــدری  به  شان 
آخرین بوسه را بر گلبرگ های آن بزنند و عطایش 
را به لقایش ببخشند اما مگر می شود از این نعمت 
آن  برای  خصوص  به  گذشت؟  راحتی  به  خوشبو 
هایی که عاشقانه و با هزار امید به این وادی آمده 

اند.

IIفروشیIخامIازIجلوگیری
در حاشیه جنوبی بجنورد یعنی فاصله ای کمتر از 
تعدادی  خداقلی،  روستای  در  شهر،  تا  کیلومتر   3
به  تا  آوری گل هستند  و کودک در حال جمع  زن 
دریافت  مزد  تومان  و500  هزار   2 کیلو،  هر  ازای 
کنند. گل های خوشبو درون کیسه های کوچک 
و بزرگ جمع و در گوشه ای از باغ تلنبار می شود 

های  غنچه  نو،  از   روزی  و  نو  از  روز  دوبــاره  فردا  و 
با دستان  تا  بیدار می شوند  ناز  از خواب  باز   نیمه 
»وحــدانــی«  شــونــد.  چیده  زحمتکش  ــران  ــارگ ک
است  مزرعه  این  در  محمدی  گل  دهنده  پــرورش 
اختصاص  گل  این  کشت  به  را  زمین  هکتار   3 که 
در  فعالیت   93 سال  از  گوید:  می  او  است.  داده 
این  در  نفر   20 تقریبًا  و  کردم  آغاز  را  عرصه  این 
مزرعه مشغول به کار شده اند و سعی می کنیم در 
و  تولید  نیز  نهال  محمدی  گل  بر  عالوه  مکان  این 

عرضه کنیم.
به گفته او، با توجه به این که گل محمدی یک دفعه 
شکوفا می شود فروش آن بزرگ ترین مشکل است 
زیرا باید برای گالب گیری به سرعت فروخته و در 

غیر این صورت خشک شود.
او با اشاره به این که اگر خام فروشی نکنیم به نفع 
برای  خانگی  مشاغل  بیشتر  افزاید:  می  ماست، 
گل  کیلو  هر  و  کنند  می  مراجعه  ها  گل  خریدن 
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گزارش ویژه

محمدی- عصر روز گذشته با حضور استاندار 
علوم  دانشگاه  سرپرست  شمالی،  خراسان 
جمعی  و  آشخانه  جمعه  امام  استان،  پزشکی 
کلنگ  آیین  شهرستانی،  و  استانی  مدیران  از 
پورسینای  بیمارستان  ــای  ــق ارت ــرح  ط ــی  زن
آشخانه از 3۲ به 64 تختخوابی برگزار شد تا 
در آینده نزدیک شاهد افزایش سرانه درمانی 

شهرستان مانه و سملقان باشیم. 
آشخانه  پورسینای  بیمارستان  ارتقای  پروژه 
خراسان  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات  جزو 
شمالی و قرار است طی 1۵ ماه و با اعتبار ۲00 
میلیارد ریالی به بهره برداری برسد که اعتبار 
جمهوری  ریاست  سفر  اعتبارات  محل  از  آن 
دانشگاه  سرپرست  گفته  به  و  است  استان  به 
 30 تاکنون  شمالی،  خراسان  پزشکی  علوم 

میلیارد ریال آن تخصیص داده شده است.

گامی در جهت خدمت بیشتر به مردم استان
استاندار خراسان شمالی در آیین کلنگ زنی طرح 
کلنگ  این  آشخانه،  پورسینای  بیمارستان  ارتقای 
زنی را گامی در جهت خدمت بیشتر به مردم استان 
دانست و افزود: طرح ارتقای بیمارستان پورسینای 
آشخانه یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور بود که 
بنا داریم این تعداد را به 96 تختخوابی ارتقا دهیم 
شهرستان  مردم  حق  به  های  خواسته  از  یکی  که 
است که از امکانات و تجهیزات در حوزه بهداشت 

درمان به خوبی برخوردار شوند.
دکتر  ــای  ه ــاش  ت از  تقدیر  بــا  »شجاعی«  دکتر 
پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  ســرپــرســت  »هــاشــمــی« 
و  مــانــه  فــرمــانــدار  »مــعــمــوری«  مهندس  ــان،  ــت اس
جمعه  امام  »احمدزاده«  االسام  حجت  و  سملقان 
آشخانه تصریح کرد: در این مدت با حجت االسام 
استان  مرکز  در  آشخانه  جمعه  امام  »احمدزاده« 
این  ارتقای  و  داشتم  ماقات  مختلف  جلسات  در 
بیمارستان یکی از دغدغه های وی بود و این  گونه 
استان  مــردم  نزد  که  ها  مشارکت  و  ها  همراهی 
بیشتری  نیروی  و  قوت  ما  به  تواند  می  دارد  وجود 
کــادر  از  ویـــژه  تشکر  بــا  همچنین  وی  ببخشد.  
درمانی استان در مقابله با ویروس کرونا ابراز کرد: 
تمامی  وجود  با  کرونا  با  مقابله  در  ما  درمانی  کادر 
نداشته ها به خوبی جانفشانی و تاش کردند تا به 

وظایفمان برای حفظ سامت مردم عمل کنیم. 
و  راز  در  بیمارستانی  زنی  کلنگ  از  همچنین  وی 
های  دغدغه  از  یکی  ــزود:  اف و  داد  خبر  جرگان 
جرگان  و  راز  شهرستان  در  بیمارستان  بحث  ما 
سپاه  فرمانده  »سامی«  سردار  با  نشستی  که  بود 
 64 بیمارستان  که  است  شده  قطعی  و  داشتیم 
سپاه  کمک  با  شهرستان  ایــن  در  را  تختخوابی  

کلنگ زنی کنیم. 
به گفته نماینده عالی دولت در استان، در هر گوشه 

از استان اگر بتوانیم توسعه و ارتقایی داشته باشیم 
می تواند بار را از روی سایر بخش ها و بیمارستان 
ها کاهش دهد و مردم استفاده بهینه تری از حوزه 

بهداشت و درمان استان داشته باشند. 
وی به کلنگ زنی چند پروژه در شیروان نیز گریزی 
پروژه هایی  ادامه داد: طی روزهای گذشته  و  شد 
کلنگ  تومان  میلیارد   600 اعتبار  با  شیروان  در 
زنی کردیم و این روند ادامه خواهد یافت و شاید 2 
ماه به خاطر ویروس کرونا توقف داشتیم ولی کار را 
با شتاب بیشتری در استان آغاز کرده ایم تا بتوانیم 
رهبری  که  بلندی  نگاه  از  را  مردم  سال،  پایان  تا 
در  میهنانمان  هم  بهتر  زندگی  برای  حاکمیت  و 

کشور پهناور ایران دارند، برخوردار کنیم.

تالش برای کاهش دغدغه درمانی مردم استان
شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
هم با تشکر از همراهی تمام مسئوالن در خصوص 
ارتقای بیمارستان آشخانه ابراز کرد: برای ارتقای 
 64 بــه   32 از  آشخانه  پورسینای  بیمارستان 
ریال  میلیارد   200 از  بیش  اعتباری  تختخوابی، 

پیش بینی شده است.
این  اعتبار  تامین  کــرد:  تصریح  »هاشمی«  دکتر 
در  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات  محل  از  پروژه 
آن  ریــال  میلیارد   30 تاکنون  که  است   98 سال 
تخصیص داده شده است. به گفته وی طرح ارتقای 
بیمارستان پورسینای آشخانه در مساحت 3 هزار 
و 412 متر مربع خواهد بود که اجرای آن 15 ماه 

طول خواهد کشید.
وی یکی از شاخص های بهداشت و درمان را تخت 
بیمارستانی دانست و به این موضوع اشاره کرد که 
در سنوات گذشته و در قالب طرح تحول سامت، 
در حوزه سامت ارتقا خوبی داشته ایم ولی با این 

حال نیاز است به شاخص های کشوری برسیم. 
تنها  نفر،  هزار  هر  ازای  به  استان  در  وی  گفته  به 
1.69 تخت بیمارستانی وجود دارد و این میزان از 

شاخص کشوری پایین تر است.
های  قــدم  و  کنیم  تــاش  باید  که  ایــن  بیان  با  وی 
مسائل  بــرای  ای  دغدغه  مــردم  تا  برداریم  بزرگی 
جمهور  رئیس  سفر  به  باشند،  نداشته  درمــانــی 
طرح  کار  شروع  در  افــزود:  و  کرد  اشــاره  استان  به 
تحول سامت، این طرح نواقصی داشت و در ابتدا 
انتظارات و توقعات مردمی را برآورده نمی کرد و به 
همین دلیل با توجه به شاخصه های عقب افتادگی، 
برنامه ارتقای بیماستان پورسینای آشخانه در سفر 

رئیس جمهوری به استان مطرح شد. 
این  بتوانیم  تا  کرد  خواهیم  تاش  داد:  ادامه  وی 
های  تخت  تعداد  به  تا  برسانیم  اتمام  به  را  پــروژه 
و  شــود  افــزوده  استان  و  شهرستان  بیمارستانی 

دغدغه درمانی مردم کاهش یابد. 

پیگیری ها در خصوص افزایش تعداد تخت های 
بیمارستان آشخانه

فرماندار مانه وسملقان نیز در گفت و گو با خبرنگار 
هزار   هر  ازای  به  تخت   1.8 سرانه  به  اشــاره  با  ما 
مانه  شهرستان  در  سرانه  این  افزود:  کشور  در  نفر 
و سملقان کمتر از 0.3  تخت به ازای هر هزار نفر 

است. 
هزار   100 حدود  جمعیت  به  اشاره  با  »معموری« 
شهر  موقعیت  با  کرد:  ابــراز  وسملقان  مانه  نفری 
آشخانه و قرار گرفتن آن در ورودی استان خراسان 
با  آن  بــودن  همجوار  و  گلستان  سمت  از  شمالی 
 32 بیمارستان  ارتقای  جرگان،  و  راز  شهرستان 
تختخوابی پورسینای آشخانه بیش از پیش ضرورت 
در  بیمارستانی  تخت  کمبود  اکنون  هم  و  داشت 

شهرستان وجود دارد. 
در  ها  پیگیری  پیش  ماه   19 حدود  از  وی  گفته  به 
از  بیمارستان  های  تخت  تعداد  افزایش  خصوص 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  وقت  رئیس  طریق 
انجام شد و با حمایت نمایندگان وقت مردم استان 
در مجلس و برگزاری جلسات متعدد، مجوز ارتقای 

بیمارستان به 96 تختخوابی دریافت شد. 

وی با بیان این که فاصله زیادی با میانگین سرانه 
تخت بیمارستانی کشوری داریم ادامه داد: با توجه 
به این که فرایند ارتقای بیمارستان به 96 تختوابی 
بندی  جمع  این  به  بود  بر  زمــان  و  طوالنی  بسیار 
رسیدیم که فعًا ارتقا به 64 تختخوابی باشد و در 

آینده این افزایش به 96 تختخوابی انجام شود. 
جدید  فــاز  هــای  ــازه  سـ تمامی  ــرد:  کـ بــیــان  وی 
بیمارستان بر مبنای 96 تختخوابی است و در فاز 
نخست و ارتقا از 32 به 64 تعداد 2 سقف شامل 
فضا  مربع  متر   3400 حدود  و  همکف  و  زیرزمین 

خواهد بود.
استان  به  جمهوری  رئیس  سفر  در  داد:  ادامه  وی 
خوبی  پیشنهادهای  و  آمــد  پیش  خوبی  فرصت 
یکی  و  شد  داده  تخت  افزایش  درخواست  و  ارائــه 
تخت  تعداد  افزایش  همین  مــردم  تقاضاهای  از 
جزو  و  شــد  هایی  پیگیری  کــه  بــود  بیمارستانی 
 20 و  گرفت  ــرار  ق جمهور  رئیس  سفر  مصوبات 
میلیارد تومان اعتبار برای افزایش تخت از 32 به 

64  در نظر گرفته شد.  
وی افزایش تعداد تخت های بیمارستان پورسینای 
آشخانه به 96 تختخواب را از نیازهای شهرستان و 
ویروس  با  مقابله  بحث  در  افزود:  و  دانست  منطقه 
ارتقای  با  انــشــاءا...  و  داشتیم  فضا  کمبود  کرونا 
بیمارستان آشخانه، تعداد کادر درمانی شهرستان 

نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 

3 دغدغه مهم مردم شهرستان مانه و سملقان
به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیز  آشخانه  جمعه  امام 
آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی 
قوای  تا  کند  کمک  خداوند  امیدواریم  کرد:  ابراز 
و ارکان نظام اسامی ما در جهت تحقق  سه گانه 
رهبر  منویات  و  )ره(  امام  های  آرمان  به  بخشیدن 
معظم انقاب در سالی که مزین به »جهش تولید« 
»احمدزاده«،  االسام  حجت  بردارند.   گام  است 
جزو  را  کشاورزی  بحث  و  بیمارستان  مناسب،  راه 
سملقان  و  مانه  شهرستان  مردم  مهم  دغدغه  سه 
دانست و افزود: توسعه بیمارستان و مراکز درمانی 
و  اســت  منطقه  هر  توسعه  هــای  شاخصه  از  یکی 
امیدواریم این بیمارستان و مراکز درمانی در جهت 

توسعه عمران و آبادانی و پیشرفت استان باشد.
قطب  از  یکی  را  سملقان  و  مانه  شهرستان  وی 
ادامــه  و  دانست  استان  و  منطقه  کشاوری  هــای 
داد: انشاءا... مسئوالن در جهت خرید محصوالت 

کشاورزی و پرداخت به موقع آن تاش کنند. 
و  پیگیر  فــردی  را  شمالی  خراسان  استاندار  وی 
به مسائل و مشکات استان دانست  مطلع نسبت 
و تصریح کرد: در خصوص مقابله با کرونا، از تمام 
شبانه  که  شهرستان  درمانی  کادر  و  خدمتگزاران 

روز تاش کردند تشکر و قدردانی می کنم. 

با حضور استاندار و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان انجام شد؛

کلنگ زنی طرح ارتقای بیمارستان پورسینای آشخانه
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