۱
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معاون شهردار مشهد
مطرح کرد:

بامشارکتروزنامه «خراسانرضوی»وجمعی
ازرزمندگانخراسانی دفاعمقدسشکلگرفت

پویش خراسانیها برای گردآوری
عکسهای زیرخاکی حماسه
معاونفنیانتقالخوناستان:

کمبود ذخایر خونی
به مرحله هشدار
رسید
صفحه۱

قائممقاممدیرکلارشاد
خبرداد:

پیشبینیبودجه
ملی برای طرح های
مشترک ارشاد و
آستان قدس

احتمال کاهش خطوط اتوبوسرانی
در صورت ماسک نزدن شهروندان
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فدراسیونوالیبالبه
باشگاههایبدهکارلیگ
برتریهشدارداد
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فرصت  10روزه
بهپیاممشهد

کشتیخراسانرضوی
هفتم درکشور!

مدیرعاملآتشنشانیمشهد :اگرمراکزدرمانینتوانندتاییدیهایمنیبگیرندبهدستگاهقضاییومردممعرفیمیشوند

صفحه۴

پاسخ روابط عمومی قرارگاه
منطقه ای شمال شرق ارتش
به گالیه جمعی از اهالی :

صفحه۲

صفحه۳

درخواستبرداشتن
دیوارشهرکشهید
بهشتیبهفرماندهی
ارتش ارسالشدهاست

معاونعلومپزشکی
تربتجام خبرداد:

شناسایی۱۵بیمار
مشکوکبهبیماری
تبکریمهکنگو
در تربت جام


سرپرستبیمهسالمت
استاندردیدارباسردبیر
خراسانمطرحکرد:

خبر
فرهنگی

انتصاباتجدید
در اداره کل ارشاد استان

در جلســه شــورای معاونیــن اداره کل
ارشاد ،رئیس اداره حراست ،رئیس اداره
امــور اداری و مالــی ،رئیــس اداره امــور
شهرســتان ها و رئیــس میز خدمــت این
ادارهکلمنصوبشدند.بهگزارشروابط
عمومی ارشاد ،در این جلســه از خدمات
فرهاد حیدری تجلیل و جواد بزرگ زاده
به عنوان رئیس حراســت منصوب شــد.
همچنین فرهاد حیدری به عنوان رئیس
اداره امــور اداری و مالــی و محســن آرین
منشبهعنوانرئیسادارهامورشهرستان
ها منصوب شد ،همچنین جلیل سروری
به عنــوان رئیس میــز خدمــت منصوب و
معرفیشدند.

کشف 2مکاندپوی
درختانقطعشده
درفریمان
اصغری /دو مکان دپوی درختان قطعشده جنگلی
و باغــی بــه همــت دوســتداران محیطزیســت در
شهرستان فریمان کشف شــد .به گزارش خراسان
رضــوی ،رئیس اداره جهــاد کشــاورزی فریمان در
اینبــاره گفت:بــرای قطــع درختــان مثمــر باید از
معاونفنیانتقالخوناستان:

کمبود ذخایر خونی به مرحله
هشدار رسید
معاون فنــی انتقال خون خراســان رضــوی گفت:
ذخایرخونیدراستانبهمرحلههشداررسیدهاست
که این امر باعث چالش در پاســخ گویی به بیماران
خواهــد بود .علــی حســنی در گفتوگو با باشــگاه
خبرنگاران جــوان گفت :با توجه به شــرایط کنونی
ازجملهکرونا،ناپایداریجویومسائلاجتماعیاز
اواخرسالگذشتهتاکنون،پایگاههایخوناستان
با کاهش نســبی مراجعــات مواجــه بوده کــه از دو
هفته اخیراین مسئله تشدید شده است .وی اظهار
کرد:شــرایط عمومی اهدای خون شــامل داشتن
وزن ۵۰به باال ،سن ۱۸تا ، ۶۰فاصله اهدای خون
حداقل ســه ماه ،برخــورداری از ســامت عمومی،
جسمانیوروانیوداشتنکارتملیمیشود.

عکس :خراسان

صفحه۴

۳

بازار شلم
شوربای
برنج

صفحه۳

نسخهنویسی
الکترونیکیگامی
مؤثردرتشکیل
پرونده الکترونیک

صفحه۴

این اداره مجوز دریافت میشــد که متاســفانه این
کار انجــام نشــده اســت.علی کاظمی با اشــاره به
اینکه فقــط مجوز قطــع  163درخت خشــکیده
در مســیر جاده ســد فریمان به دلیل خطر ســقوط
و آتشســوزی صادر شــده بود ،افــزود :متاســفانه

درختــان زیادی در این محل دپو شــده که بخشــی
از آن مثمر و بخشــی غیرمثمــر بوده اســت .رئیس
اداره منابع طبیعی شهرستان فریمان نیز با حضور
در محــل دپــوی درختــان بــه خبرنــگار مــا گفت:
کامیونهایی که(روزجمعه)از این مکان بارگیری

کردند ،مجوز حمل نداشــتند .یکی از اهالی محل
نیز در گفتوگو با خبرنگار خراسان رضوی با بیان
اینکه روزانه شاهد بارگیری و تخلیه ۱۰کامیون در
این مکان هستیم ،افزود :عموما از ساعت  ۶صبح تا
 ۸شب اقدام به بارگیری میشود.

معاونشهردارمشهدمطرحکرد:

احتمال کاهش خطوط اتوبوسرانی در صورت ماسک نزدن شهروندان
معاون عمــران ،حملونقــل و ترافیک شــهرداری
مشــهد گفت :اگر شــهروندان فاصلــه اجتماعی و
استفاده از ماسک را در اســتفاده از اتوبوس رعایت
نکنند ،شاید به ســمت کاهش خطوط اتوبوسرانی
حرکتکنیم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری مشهد،
خلیــل ا ...کاظمی بابیــان این که اگر شــهروندان
فاصلهاجتماعیواستفادهازماسکرادراستفادهاز
اتوبوسرعایتنکنند،شایدبهسمتکاهشخطوط
اتوبوسرانی حرکت کنیم ،اظهار کرد :در این مرحله
درحالبررسیهایکارشناسیهستیمتااقداماتی
نظیر کاهش خطوط اتوبوســرانی یا کاهش ساعت
کاری ناوگان اتوبوسرانی و قطار شهری انجام شود.
وی افزود :اگر ســاعت فعالیت اتوبوس کاهش یابد

امــکان تراکــم مســافر در این ســاعات وجــود دارد
بنابراین اگر شهروندان فاصله اجتماعی و استفاده
از ماســک را رعایت نکنند ،شــاید به سمت کاهش
خطوط اتوبوسرانی حرکت کنیم.
وی بیان کرد :با توجه به این موضوع در مرحله اول
از امروز سختگیری در استفاده از ماسک در ناوگان
اتوبوسرانی و قطار شهری مشهد بیشتر شده است و
از سوارشدن مسافران بدون ماسک در قطار شهری
ممانعت به عمل میآید .کاظمی خاطرنشان کرد:
برای در دسترس بودن ماسک ،محلهایی
در ایســتگاههای قطــار شــهری مشــهد بــه
توزیع ماســک اختصاص داده شده است تا
شهروندانبتوانندازاینمحلهاماسکتهیه
کنند .کاظمی با بیــان این که در پایانههای

اتوبوسرانی نیز برای الزام مســافران به استفاده از
ماسک نیرو اختصاص داده شده است ،اضافه کرد:
در ایستگاهها نیز خود اتوبوسرانان درباره استفاده
از ماسک تذکرات الزم را به مسافران خواهند داد.
ویگفت:امیدواریممردمخودشان بهرعایتنکات
بهداشتی و اســتفاده ازماســک اقدام کنند در غیر
این صورت در ایستگاهها نیز مجبور به سختگیری
در سوار شــدن مســافران به اتوبوس بدون ماسک
خواهیم شد.

فروشبرنجپاکستانیبدون
فاکتوراز ۱۸تا ۲۲هزارتومان
دربازارمشهد!

صفحه3

خبر
فرهنگی

حمایت ادارهکلکتابخانههای
استان از نویسندگان بومی
مدیرکل کتابخانه های عمومی از اجرای
طرح حمایت از نویسندگان بومی استان
توســط این اداره کل خبر داد .به گزارش
روابــط عمومــی اداره کل کتابخانه های
عمومی خراسان رضوی؛ حجت االسالم
علی اکبر سبزیان ،ضمن تبریک روز قلم
گفت  :در زمینه این برنامه حمایتی ،طی
دو ســال گذشــته تعدادی از نویسندگان
بومــی شناســایی شــده انــد و 20عنوان
کتاب به تعداد 936نسخه به مبلغ بیش
از 220میلیونریالازآثارایننویسندگان
متناسببانیازهایمجموعهکتابخانهها
خریداریشدهاست.

2

جامعه
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مدیر عامل آتش نشانی مشهد :اگر مراکز درمانی نتوانندتاییدیه ایمنی بگیرند به دستگاه قضایی و مردم معرفی می شوند

آتش سوزی بیمارستان سینا مهر تهران

محمد حســام مســلمی  /بنــا بــر اذعــان مدیرعامل
آتشنشانی مشهد عالوه بر این که 33بیمارستان
مشهدهنوزنسبتبهاخذتاییدیهایمنیخوداقدام
نکردهاند 15،ســاختمان بلندمرتبه این شــهر نیز
فاقد نقشه آتشنشانی هستند .با این حساب باید
گفت سرنوشــت بیمارســتان ســینا مهر تهران در
انتظارحداقل48بیمارستانوساختمانبلندمرتبه
شهرمشهداست.بهگزارشخراسانرضویگرچه
حادثه آتشســوزی بیمارســتان ســینا مهرتهران
در چنــد روز اخیر زنگ خطر برای ســاختمانهای
ناایمن و فرســوده در کشــور را بــه صــدا درآورد اما
این تنها حادثهای نبــود که بتوانــد موضوع ایمنی
بیمارستانهایناایمنوساختمانهایبلندمرتبه
را به ورطه فراموشی بسپارد .این حادثه هشداری
بود که بار دیگــر موضــوع ایمنی بیمارســتانها و
ســاختمانهای بلندمرتبــه در اذهــان عمومــی را
زنده و موجی از نگرانــی را در بین مردم ایجاد کند.
چهارسالپیشبودکهبرج 17طبقهاداریتجاری
سلمان مشــهد دچار آتشسوزی گســتردهای شد
و بخشــی از زندگــی و ســرمایه برخــی اهالــی این
ســاختمان در میان بهــت و نگاههای مــردم بر باد
رفت ،روزنامه خراســان رضــوی همــواره موضوع
ایمنــی ســاختمانها ،مجتمعهــای بلندمرتبــه و
بیمارستانها را در دستور کار جدی خود قرار داده
اســت ،از برگزاری میزگرد گرفته تــا پیگیریهای
مداومبرایایمنیساختمانهایبلندمرتبهسعی
کرده تا افکار عمومی را نسبت به این موضوع آگاه
کند.بعدازآتشسوزیبرجسلمانبودکهخراسان
رضوی بــا برگزاری میزگــردی به ابعــاد این حادثه
و نگرانیهــا از دیگــر برجهــای ناایمــن پرداخت و
معاونشهرداراعالمکردکه 48ساختمانهمانند
سلمان وجود دارد که اگر ایمنی آنها ایجاد نشود
آتشسوزیهایسلمانهاتکرارخواهدشد.آنچه
ازاظهاراتشرکتکنندگاندراینمیزگردمشخص
بودعدماجرایقوانینیبودکهبرزمینماندهاست
که متولیان از آن غافل شــدهاند .ایــن تنها نگرانی
مردمازوجودساختمانهایناایمننیست،مجتمع
زیستخاورهمبهدلیلناایمنبودنهراسزیست
بر دل اهالی و ســاکنان انداخته و اگر جدی گرفته
نشود چهبسا تراژدی تلخ حوادث پالسکو و سلمان
باردیگرتکرارخواهدشد.پسازآتشسوزیمهیب
برجسلمانومجتمعپالسکودرتهرانحساسیتها
در کالنشهرها بیشتر شــد و مجتمع زیست خاور
از جمله مجتمعهایی بود که نگرانیهــا درباره آن
شدت گرفت .در  27بهمنماه خراسان رضوی در
گزارشی با عنوان «زیســت خاور پالسکو نشود » به
ابعاداینحادثهنیزپرداخت.حالدرپیآتشسوزی
بیمارســتان ســینا در تهران و ایجاد حساسیت در
میــان مــردم؛ مدیرعامل آتشنشــانی شــهرداری
مشــهد اعالم کرده که« امســال هیچ بیمارستانی
برای دریافت تأییدیه ایمنی به آتشنشــانی مشهد
مراجعه نکــرده اســت» ایــن اظهــارات مدیرعامل
ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشــهد در حالی مطرح میشــد که وی  5تیر سال
گذشته در گفت وگو با خراســان رضوی اعالم کرد
که  34بیمارستان در مشهد تأییدیه ایمنی ندارد،

این خبر با عنوان «کمین آتش در  34بیمارســتان
مشهد» در خراســان رضوی منتشر شــد ،دریافت
نکردنتأییدیهایمنی ازسویبیمارستانباواکنش
تنــد مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی مواجه شــد
و خراســان رضــوی در گــزارش دیگــری بــا عنوان
« ایمنی 31بیمارســتان مشهد دربند نامهنگاری»
پیگیر این موضوع بــود و عزیزی در ایــن گزارش در
اظهاراتــی اعالم کــرد که «نمیشــود که مــا هر بار
نامهنگاری کنیم ،آنها هم نامهها را بایگانی کنند
و هیچ اتفاقی هم نیفتد ،باوجود نامههایی که زدیم
فقط یک بیمارســتان جواب داده و سه بیمارستان
هم تشــکیل پرونده دادند و  31بیمارســتان هنوز
هیــچ کاری نکردنــد.».وی در همــان زمــان اقدام
نکردن برای دریافت تأییدیه آتشنشــانی از سوی
بیمارســتانها را نوعی بهانهتراشــی بیان کرد ،به
نظر میرسد آتشســوزی در یکی از مراکز درمانی
کهدرتهراناتفاقافتاداهمیتایمنیبیمارستانها
و زنگ خطر آتــش ســوزی در این مراکــز را به صدا
درآورده اســت ،موضوعی که رئیس شــورای شهر
مشهد نیزروزشنبهدرپیاماینستاگرامیاعالمکرد:
بهآتشنشانیمشهدمأموریتویژهایبرایبررسی
ایمنی مراکز درمانی دادهشــده است.مدیرعامل
ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشهدبااشارهبهحادثهآتشسوزیدریکیازمراکز
درمانی شهر تهران به خراســان رضوی میگوید:
مجموعهمعاونتآموزشوپیشگیریآتشنشانیبر
اساسمصوباتکمیسیونخدماتشهریشورای
اسالمیشهروشهرداریمشهدطیسالهای۹۷
 ۹۸وچندماهگذشتهازسال 99مکاتباتمختلفی
را با نهادهای مربوط داشته و هشــدارهای الزم در
اینخصوصرادادهاست.ویمیافزاید:درهمین
مدتسازمانآتشنشانیازبرخیبیمارستانهای
پرتراکم و مهم شــهر بازدیدهای ایمنی داشته و به
مسئوالنایناماکنچندینباردرخصوصناایمن
بودن مجموعههــای درمانــی هشــدارهایی داده
اســت  ،از مجموعه ۳۳بیمارســتان فعال مشــهد،
تنها دو بیمارســتان مجوز یکســاله گرفتــه بودند
که تأییدیههــای ایمنــی آنها نیــز در اواخر ســال
گذشتهمنقضیشدهوبایدمجددنسبتبه گرفتن
مجوزهایالزماقدامکنند.عزیزیتصریحمیکند:
با توجه به اهمیت موضوع ایمنی در بیمارستانها
و مراکز درمانی ،کارگروهی متشکل از نمایندگان
فرمانداریمشهد،ادارهکارواموراجتماعیاستان،
سازمانآتشنشانی،نظاممهندسیاستان،نماینده
دســتگاه قضایی و دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
تشکیلشــده اســت.وی می گویــد :ایــن کارگروه
قرار اســت که با قیــد فوریت طــی هفتههای پیش
رو ،بازدیدهایــی را از مراکــز درمانــی خصوصی و
دولتی ،کلینیکها و بیمارســتانها انجام دهند و
موارد خطرآفرین و ناایمن مراکــز درمانی را مجدد
بهمسئوالنآناعالمکنند،تاباقیدفوریتنسبتبه
برطرفکردننواقصاحتمالیاقدامعاجلازسوی
متولیان این مراکز انجام شود.مدیرعامل سازمان
آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری مشهد با
بیاناینکهبهموازاتتشکیلاینکارگروه،مکاتبه
مجددیبارئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهدانجام

شد ،میگوید :در این مکاتبه خواستهایم تا آخرین
وضعیت بیمارســتانهای در حال بهرهبــرداری و
توســعههایی را که در آن اماکن انجامشده است به
اطالع آتشنشانی مشهد برسانند.عزیزی تصریح
میکند:همچنینازسویسازمانمکاتبهایفوری
با شــهرداران مناطق 13گانه شــهرداری مشــهد
انجامشده تا ظرف  ۷۲ســاعت آینده لیست کامل
مراکز درمانی و کلینیکهــای خصوصی و دولتی
شهر مشهد تهیه شود و در اختیار مجموعه سازمان
آتشنشــانی مشــهد قرار بگیــرد تا در یــک فضای
تعاملیبتوانیمهمهبیمارستانهاییراکهدرحال
بهرهبردارییادرحالساختهستندموردارزیابی
ورصدایمنیمجددقراردهیم.
•اعالماسامیمراکزدرمانیناایمنبهدستگاه
قضایی

وی مــی افزایــد :درصورتیکــه مراکــز درمانــی و
بیمارستانهای دولتی یا بخش خصوصی نتوانند
مجوزهــا و تاییدیههــای ایمنــی الزم را از ســازمان
آتشنشــانی کســب کنند ،اســامی مراکز درمانی
ناایمنبهدستگاهقضاییومردماعالمخواهدشد.
وی بابیــان این کــه هم اکنــون تمرکز جــدی برای
ایمنیساختمانهایبلندمرتبهوساختمانهایی
با تجمع باال در دســتور کار این سازمان قرارگرفته

اســت،میگوید :بــا توجــه بــه امکاناتــی کــه در
اختیارداریم نقشــه پیش از حادثه  15ســاختمان
مســکونی تجاری بلندمرتبه در مشــهد را تــا پایان
شهریورماه به اتمام میرسانیم ،این در حالی است
کهاگربهاینساختمانهاورودنکنیمتبعاتناگوار
جدیخواهدداشت.
•دریافتمجوزازدادستانیبرایورودبهایمنی
نهایبلندمرتبه
ساختما 

وی در خصــوص ایمنســازی ســاختمانهای
بلندمرتبه و اماکن تجمعی می گوید :با دستوری
از حــوزه دادســتانی تعــداد  15ســاختمان مهم
مشــهد که همه آنهــا را میشناســند و همچنین
ســاختمانهای در حال احــداث یــا بهرهبرداری
شــده الزامات ایمنی  100درصدی مــورد توجه
قرار گرفتــه اســت ،تمام پارکینگهــا ،تصرفات،
فازهــای تجــاری و اداری در ایــن طرح بررســی و
الزامات ایمنی آن تدوین خواهد شد.وی در ادامه
به مــدل اجرای طرح نقشــه پیش از حادثه اشــاره
میکند و میافزاید :این طرح بــرای اولین بار در
ایران با نام( پی آی پی) نقشه پیش از حادثه آماده
میشــود ،در این طرح آتشنشان متوجه میشود
وقتیاتفاقیدریکساختمانبزرگافتادورودی،
خروجی ،تأسیسات و محل انتقال دقیق ًا کجا قرار

دارد ،کجا میشود خودرو و نردبان را مستقر کرد
و از قبل از وقوع حادثه ســاختمان دقیق ًا شــناخته
میشــود و در هرکدام از آنها مانــور عملیاتی نیز
اجرا میشود.وی حمایت دســتگاه قضایی برای
ورود جــدی به ایمنــی  15ســاختمان بلندمرتبه
را بااهمیت بیان میکنــد و میافزایــد :در برخی
از ساختمانها اگر حمایت دادســتانی نبود به ما
اص ً
ال اجازه ورود نمیدادند ،اما این حمایت وجود
دارد و بچههای ما پایکار هســتند و امیدواریم تا
پایان شهریور اجرای این طرح برای 15ساختمان
نهایی و اجرا شود.عزیزی در پاسخ به این سوال که
 15ساختمان بلندمرتبه دارای مشکالت ایمنی
مهمی است؟ میگوید :مشکالت عدیده نیست،
اما ممکن است مشکالت ریزی وجود داشته باشد
که اگر خداینکرده آتشســوزی اتفــاق بیفتد به
مشکل بزرگ تبدیل میشود ،بهصورت مصداقی
سیســتمهای اعــام حریــق ،صحــت کابلهــای
استفادهشده در ساختمانها مبنی بر این که این
کابلهاضدحریقهستندیانه ،سیستمقرارگیری
اتاق مانیتورینگ در نزدیکترین محل در ورودی
ســاختمان که نیروهای امدادی در آن جا مستقر
شــوند و مواردی مثل ضد حریق بودن و کند سوز
بودن مواد استفادهشده در سالنهای همایش و
خیلیمواردکهدرساختمانهایبلندمرتبهرعایت
نشده است ،بنابراین ایرادات جزئی اگر رفع نشود
در آینده با مشــکل بــزرگ مواجه خواهد شــد ،در
واقع با اجرای این طرح سازمان آتشنشانی کام ً
ال
به جزئیات ســاختمان اشــراف دارد.وی در پاسخ
به این ســوال که  15ســاختمان شناساییشــده
قدیمی بودند میگوید :نه ساختمانهای جدید یا
بهرهبرداریشدهدرمیانآنهاوجوددارد،طبیعت ًا
دریافت پایان کار برای ساختمانهایی که در حال
احداث یا بهرهبرداری است تأییدیه آتشنشانی را
نیاز دارد که باید آن ایرادات برطرف شود.
•ساختمانهایبلندمرتبهبهخودیخود
پرخطراست

وی بابیان این که ســاختمانهای شناساییشــده
بلندمرتبهپرخطرهستندمیافزاید:ساختمانهای
بلندمرتبــه بهخودیخود پرخطر اســت ،هر چقدر
ارتفاع ساختمان باال باشد اطفای حریق مشکلتر
میشــود  ،بنابرایــن مــا گفتیــم ســاختمانهای
بلندمرتبهومراکزتجمعیکهداخلآنهارستوران
و ســینما قرار دارد و هــزاران نفر هم حضــور دارند
اگــر اتفاقــی در آن جا بیفتــد تخلیه اینها ســخت
اســت بنابراین اجرای ایــن طــرح میتواند جلوی
اتفاقات ناگوار را بگیرد.وی در پاســخ به این سوال
که چه تعداد از ســاختمانهای بلندمرتبه پرخطر
شناساییشــده اســت ،میگویــد :مــا در فــاز اول
شناســایی  15ســاختمان شــاخص مشــهد را به

صورترندومیانجاممیدهیم،مکاتبهایباتمامی
شــهرداران مناطق  13گانه انجام دادیم مبنی بر
خود اظهاری که چه تعداد ســاختمان بلندمرتبه با
آن تعریفهایی که برای آنها ارسال کردیم وجود
دارد .وی مــی گویــد :پرخطــر بــودن بدیــن معنی
نیســت که آن ســاختمان الزامات ایمنــی را صرف ًا
رعایت نکرده  ،امــا از دیدگاه ما پرخطر اســت ،یک
ســاختمانی همه موارد ایمنی را رعایــت کرده اما
بهعنوانمثالساختمانی 25طبقهاستاماعرض
معبر آن  6متر است ،این برای ما پرخطر است ،اگر
حریقاتفاقبیفتدوخودسیستمهایاطفایحریق
توان اطفای حریق را نداشــته باشند باید بچههای
ســازمان بدانند نردبان  32متــری در یک معبر 6
متریچگونه قرارمیگیردواینآیاامکانپذیراست
یانه،پسپرخطربودنازدیدگاهمااست،همچنین
بهمروربعدازاینکهساختمانهایبلندمرتبهتمام
شد به ســمت ســاختمانهای دیگری مثل اماکن
ورزشــی و بازارهایــی که تجمــع در آنهــا صورت
میگیرد میرویم.مدیرعامل سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد خاطر نشان می
کند :این 15ساختمان مسکونی تجاری هستند،
برای الزامات ایمنی آنها ما واقع ًا مشــکل ورود به
مجموعهها را داشــتیم ،ضابط قضایی که نیستیم
اگرحمایتدستگاهقضایینباشدکارپیشنمیرود
و این جا تشــکر ویــژه دارد.وی می گویــد :برخورد
ما بــرای الزامات ایمنی بــرای همه ســاختمانها
یکســان اســت ،برای ما فرقی نمیکند که مربوط
به شــخص یا نهاد خاصی اســت  ،الزامــات ایمنی
ساختمانهایی که پرخطر اســت به جد در دستور
کارماقراردارد.ویهمچنیندرپاسخبهاینسوال
که موضوع ایمنی ســاختمانهای بلندمرتبه طی
دو سال اخیر مطرحشده و آتشنشانی در این مدت
برایایمنیساختمانهایبلندمرتبهچهاقداماتی
انجام داده اســت،میگوید :ب ه هر حال در گذشته
ساختمانهای ناایمن مشخصشده است ،اما این
که طرح عملیاتی برای آنها باشــد وجود نداشت،
درواقع با طرح پیشنقشــه ما برای ساختمانی که
هنوز اتفاقی در آن نیفتاده کامــ ً
ا رصد میکنیم و
برای ایمنی آنها مانــور و اقدامــات عملیاتی اجرا
میشود و این اقدامی است که در هیچ جای کشور
اجرا نشده اســت.وی میافزاید :ما 15ساختمان
مشابههمینبیمارستانهارابازدیدورصدمیکنیم
و مدام الزامات ایمنی آنهــا را نظارت میکنیم که
الزامات ایمنی اجرایی شود ،اگر در این ساختمان
بلندمرتبهالزاماتایمنیرعایتنشوداسامیآنها
را همانندبیمارستانهاهمبهمردموهمبهدستگاه
قضایی اعالم خواهیم کرد  ،از حدود ســه ماه پیش
ایمنی بیمارستانها را در دســتور کار قرار دادیم و
ســاختمانهای بلندمرتبه را نیز همزمــان با آنها
شروعکردیم.
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پاسخ روابط عمومی قرارگاه منطقه ای
شمال شرق ارتش به گالیه جمعی از اهالی:

درخواست برداشتن دیوار شهرک
شهید بهشتی به فرماندهی ارتش
ارسال شده است
به گزارش خراســان رضــوی ،روز گذشــته جمعی از
ساکنان شــهرک شهید بهشــتی مشــهد ،در نامهای
خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری
اســامی ایران درباره وجود دیوار حائلــی که بین دو
بلوک ساختمانی مســتقر در این شــهرک که متعلق
به پایــگاه هوانیروز بــوده و مانع اجرای طرح توســعه
شــهری در این شــهرک شــده اســت ،گالیه کردند و
خواستار پیگیری رفع این مانع شدند تا ضمن ملحق
شدن به بافت شــهری از خدمات مختلف شهری نیز
بهرهمند شــوند .روابــط عمومی قــرارگاه منطقهای
شمالشرقنیرویزمینیارتشدرپاسخبهاینگالیه
و پیگیریخراسان رضوی اظهار کرد :پایگاه هوانیروز
دو مجتمع در این شهرک در اختیار دارد یکی از آنها
مسکونی و دیگری مهمان سراست که بین دو مجتمع
یک دیوار مشــترک وجود دارد.حســینی افزود :روز
گذشــته( شنبه) جلســه مشــترکی با حضور شهردار
مشــهد ،فرماندار مشــهد ،مدیر امور اراضی قرارگاه
شمالشرقکشورنزاجاونمایندهنیرویزمینیارتش
برگزار و تصمیم بر این شد که این دیوار حائل برداشته
شود.تصمیماینکمیسیوننیزامروز(یکشنبه)طی
مکاتبهایبهعرضفرماندهنیرویزمینیارتشرسید
و انشاءا ...ایشــان نیز دستور برداشــت این دیوار را
صادر کند و این مشکل نیز حل شود.

پیشبینیبودجهملیبرایطرحهای
مشترکارشادوآستانقدس
قائم مقام مدیر کل ارشاد از پیش بینی اعتبارات ملی
برای اجرای پروژه های مشــترک بین وزارت ارشاد و
آستان قدس خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
اداره کل ارشاد استان«،امینی» با اشاره به تفاهمنامه
همکاری فرهنگی ،هنری ،سینمایی ،قرآنی و دینی
وزارت ارشــاد و آســتان قدس که دی ماه  98به امضا
رســید ،اظهار کرد  :اختصاص بودجه مــورد نیاز این
تفاهم نامه۱۰۰درصد از منابع ملی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی تامین می شود و هیچ گونه بودجه ای
از منابع اداره کل استان به این تفاهم نامه اختصاص
پیدا نکرده اســت بلکه به خاطر انجام برخی فعالیت
های این تفاهم نامه در مشهد ،بودجه های مورد نیاز
آن از منابع ملی جذب استان می شود.
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فروش برنج پاکستانی بدون فاکتور از  ۱۸تا  ۲۲هزارتومان دربازار مشهد!
گزارش
زنده روحیان

در بررســی میدانــی از بــازار بــه همــراه
کارشناسان بازرسی و نظارت سازمان صمت
خراسان رضوی معلوم شد ،عدم صدور فاکتور
خریــد و فــروش در بیــن عمدهفروشــان برنج
مشهد ،از گرانفروشی حکایت دارد و بخشی
از آن ارتباطی به نرخ ارز و تغییرات آن ندارد.
به گزارش خراســان رضــوی ،پــس از قوانین
جدید ارزی درخصوص واردات برنج خارجی،
جهش قیمتی در این کاال در بازار اتفاق افتاد؛
بهطور یکــه قیمــت برنــج پاکســتانی را در
ســطح برابری با برنج ایرانی قرار داد .سامانه
 124ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان
و تولیدکننــدگان قیمــت برنــج پاکســتانی را
 13هــزار و  800تا  18هــزار و  500تومان و
برنج هندی را از  11هزار و  300تا 14هزار و
 900تومان اعالم کرده بود ،در حالی که این
برنجها طبق بررســیهای میدانی خراســان
رضوی در بازار مشــهد به ترتیــب از 18هزار و
 500تا  22هزار تومان و 15هزار تا 18هزار
و  500تومان به فروش میرفت.با وجود این،
شــجاعی معــاون بازرســی و نظارت ســازمان
صمت هفتهگذشته به خراسان رضوی گفت:
پس از واردات برنج بــا ارز نیمایی دیگر قیمت
مصوبــی بــرای برنــج از ســوی دولــت تعیین
نمیشــود و قیمت بر اســاس «فاکتــور خرید»
ارائهشــده از ســوی فروشــنده بــه اضافه 10
درصد حاشیه سود قانونی قابل قبول خواهد
بود.وی درباره تفــاوت قیمت در بازار مشــهد
بــا قیمتهــای اعالمشــده ســامانه  124هم
اظهار کرد :قیمتهای سامانه  124برای این
نــوع از برنجها مصوب نیســت و فقــط حداقل
و حداکثر قیمــت را اعــام میکننــد و تعیین
قیمتی صــورت نمیگیــرد؛ یــک راه دیگر هم
بــرای تعیین قیمــت ها همــان فاکتــور خرید

گوناگون

توزیع لوازم اداری و تحریر توسط
سپاه در مناطق محروم تربت جام
حقدادی -فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه تربت
جا م گفت :اولیــن مرحله توزیع لــوازم اداری و تحریر
به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه با همراهی
آموزش و پرورش درمناطق محــروم تربت جام انجام
شد.ســرهنگ پاســدار ابوطالــب جــوان افــزود :در
راستایماموریتقرارگاهپیشرفتوآبادانی(کارگروه
تعلیموتربیت)بهمنظورمحرومیتزدایی ۱۳مدرسه
در مناطــق محروم دهســتان میان جام کــه به همت
آموزش و پرورش شهرســتان شناســایی شده بودند،
اولین مرحلــه توزیع لــوازم اداری و تحریر مــورد نیاز
دانش آموزان و معلمان بین این مدارس انجام شد.

بازارشلم شوربای برنج

اســت که باید ارائه شــود ،در غیــر این صورت
گرانفروشی انجام شده است و با آن برخورد
خواهیــم کرد.اما اینکــه بنکداران مشــهد تا
چه انــدازه این قیمتهــا را رعایــت میکنند،
از یکســو و گالیههــای پیدرپی شــهروندان
از افزایش بیضابطه قیمت برنج در این شــهر
ازسویدیگر باعث شــد برای بررسی وضعیت
عرضه برنــج در بــازار مشــهد با کارشناســان
بازرسی سازمان صمت اســتان همراه شویم.
به چهــارراه مطهــری( میــدان بــار) میرویم.
اولیــن فروشــنده خواربــار قیمت یک کیســه
برنج طبیعــت پاکســتانی را  220هزار تومان
و برنج هندی را نیز از کیلویی  16هزار تومان
تــا  18هزارتومان اعــام میکند کــه همگی
باالتــر از قیمت اعالمشــده کشــوری اســت.
بــازرس ســازمان صمــت از فروشــنده فاکتور
خریــد برنــج عرضهشــده را تقاضــا میکنــد و
فروشــنده در پاســخ میگویــد« :خودتــان که
میدانید فاکتوری داده نمیشود و ما هم برای
اینها فاکتور نداریم ،پسرم از فاز یک خیابان
مصلــی تلفنــی خرید کــرده اســت و مــا فقط
موقع تحویل از دستگاه پوز پرداخت کردیم».
بــازرس ســازمان صمــت از وی میخواهــد
تا بــا فروشــنده اصلی تمــاس بگیــرد و قیمت
این برنــج را اعالم کنــد .فروشــنده اصلی در
پاسخ به سوال بازرس صمت میگوید :قیمت
این برنــج کیســهای  168هزار تومــان بوده و
خود خریدار فاکتور نخواســت و مــا هم صادر
نکردیم.بــا توجه بــه این گفتههای فروشــنده
اصلی و عدم ارائه فاکتور از سوی عمدهفروش،
پرونده گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور خرید
برای وی تشکیل شــد.به عمدهفروشی بعدی
میرویم؛ ابتدا فروشندگان اعالم میکنند که
برنج پاکســتانی و هندی در فروشــگاه ندارند
امــا بررســی بازرســان از انبــار این فروشــگاه
خالف ادعای فروشندگان را نشان داد .پس
از تماس بــا صاحب فروشــگاه دو فاکتور برای

اخبار

دو خریــد یک نــوع برنج ارائه شــد کــه یکی به
مبلغ هر کیســه  195هزار تومان و دیگری به
مبلغ  205هزار تومان بود که فروشــنده پس
از چنــد دقیقه ادعــا کــرد برنجها را بــا قیمت
کیســهای  205هزار تومان یعنــی بدون هیچ
ســودی میفروشــد .امــا بازرســان بــه دلیل
عــدم درج قیمت بــرای آنها پرونده تشــکیل
دادنــد.در یکــی دیگــر از فروشــگاهها قیمت
برنجهــای پاکســتانی از  195هــزار تومان تا
 220هزار تومان و برنج هندی ازکیلویی 15
هزار تومان تا  18هزار تومان اعالم شــد .پس
از بررسی بازرســان از این برنجها که در انواع
گوناگونــی بودنــد و همچنیــن ارائــه نشــدن
فاکتور از ســوی فروشــنده ،معلوم شد بخشی
از برنجها مربوط به خرید ســه تا چهار ماه قبل
و با قیمت کیســهای  95هزار تومان اســت که
خود فروشــنده این را اعالم و تاییــد کرد که با
قیمت  205تا  215هزار تومان میفروشــد.
یک نوع دیگــر از برنج که به گفته فروشــنده از
یک دســتفروش با قیمــت  110هــزار تومان
خریده شــده بود ،با قیمت  180هــزار تومان
فروخته میشــد که برای این فرد نیــز پرونده
گرانفروشــی ،عدم درج قیمت و ارائه فاکتور
خرید تشــکیل شد.فروشــنده دیگــری قیمت
برنج پاکســتانی طبیعــت را  220هزار تومان
و قیمــت خریــد آن را  195تومــان اعالم کرد
اما فاکتــوری بــرای آن نداشــت و تاکیــد کرد
که به هیچ وجــه هیچ فاکتوری بــرای خرید به
مــا نمیدهند.کارشــناس بازرســی و نظارت
ســازمان صمت نیز در گفتوگو بــا وی تاکید
کــرد :اگر فاکتور برای شــما صادر نمیشــود

نباید خرید کنید چرا که به احتمال بسیار زیاد
این برنج تقلبی و دارای مقادیری از برنجهای
هندی و تایلندی و بیکیفیت است .برای این
فروشنده نیز پروندهای مشابه تشکیل شد.به
عنوان شــهروند به یک فروشــگاه دیگر در این
محدوده مراجعه میکنیم و از فروشنده قیمت
برنج هندی را جویا میشویم .فروشنده قیمت
را 160هــزار تومــان بــه ازای هر کیســه 10
کیلویی اعــام و اظهار میکنــد :هر میزان که
الزم دارید می توانم از مغازههای دیگر فراهم
کنم .اما برنجی که این فروشنده با این قیمت
عرضه میکــرد همان برنــج تنظیم بــازاری با
قیمت مصوب  85هزار تومان برای کیسه 10
کیلوگرمی بود .عالوه بر این در این فروشــگاه
محمولــه قدیمــی برنج پاکســتانی نیــز وجود
داشت که بدون فاکتور به مردم عرضه میشد.
در نهایت بازرســان ســازمان صمت برای این
فروشگاه نیز پرونده تخلف تشــکیل دادند اما
فروشنده از بازرسان سوالی تاملبرانگیز کرد:
االن نرخ قانونی برای برنج پاکستانی و هندی
چیست؟ شما بگویید من باید چند بخرم و چند
بفروشــم؟ من این ســوال را دارم اما هیچ یک
از شما پاســخی ندارید.رضا شــجاعی معاون
بازرســی و نظــارت صمــت خراســان رضوی
پس از این بازرســی گفت :برای تعیینتکلیف
قیمت برنج و مشخصکردن یک قیمت واقعی
و دقیق با درنظرگرفتن همه جوانب به سازمان
حمایت نامهای فرســتادیم تا آنها نظرشان را
بیان کنند اما تا آن روز گشتهای ما ادامه دارد
و عدم ارائه فاکتور به منزله تخلف است که با آن
برخورد خواهیم کرد.

معاون علوم پزشکی تربت جام خبر داد:

شناسایی۱۵بیمار مشکوک به
بیماریتبکریمهکنگودرتربت جام

حقدادی -معاون بهداشــت دانشــکده علوم پزشکی
تربت جام گفت :تعداد ۱۵بیمار مشکوک به بیماری
تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو( سی سی اچ اف)
شناساییشدندکهازاینتعدادآزمایشسهنفرمثبت
اعالم شده اســت.رحیمیان افزود:تب کریمه کنگو
یک بیماری حــاد تبدار و خون ریزی دهنده اســت
که از طریق گــزش کنه ،تماس با خون  ،ترشــحات ،
الشه دام یا انسان آلوده منتقل میشود.وی تصریح
کرد:تب کریمه یک بیماری ویروسی است که نوعی
کنهسختهممخزنوهمناقلآناست.اینویروس
میتواند بسیاری از حیوانات اهلی و وحشی را مبتال
کندو انســان هم در صورت تماس با حیوان مبتال یا
کنه آلوده به ویروس ممکن است مبتال شود.

گزارشی درخصوص بیمه محصوالت باغی
وکشاورزی درمه والت

گالیه ها از تعهد پایین
بیمه محصوالت کشاورزی
و پاسخ مسئوالن

پوریوسف -بیش از  ۶۰بالی طبیعی در ایران به وقوع
می پیوندد که از جمله آن ها حوادث ناشی از سیل و
تگرگاستومعمو ًالبرایجبرانخسارتحوادثغیر
مترقبهبیمههامیتوانندبسیارکمکحالکشاورزان
وباغــداران باشــند  .ادامــه ایــن خبــر را در صفحه ۴
مجازی به آدرس khorasannews.comبخوانید.
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زیان300میلیاردی به کشاورزان
درصورت تامین نشدن کود اوره

علی نوری -دبیر نظام صنفی کشاورزی بردسکن
خواســتار تامین کود اوره برای باغ های پسته این
شهرســتان شــد و گفت:اگر این مهم تحقــق نیابد
باید منتظر زیان  300میلیارد تومانی کشــاورزان
شهرستان باشیم.
مرتضــی مزروعــی به خبرنــگار مــا گفــت :یکی از
نیازهای8هزار هکتار باغ پسته شهرستان استفاده
از کود اوره اســت .وی خواســتار پیگیــری مدیران
شهرستان برای تامین این نوع کود تا  20روز آینده
شد  .مزروعی تاکید کرد :اگر این مهم تحقق نیابد
باید منتظر زیان  300میلیارد تومانی کشــاورزان
شهرستان باشیم .وی مطرح کرد :پسته شهرستان
بردسکن مبلغ 8هزار میلیارد تومان درآمد نصیب
باغداران می کند که یک پنجم آن سهم کارگر است
.وی این اطمینان را به مســئوالن داد کــه با وجود
سطح زیر کشت باالی شهرســتان مشکل بیکاری
نداریــم و حتــی بــا کمبــود نیــروی کار نیــز مواجه
هستیم .مزروعی عدد هزار میلیارد تومانی گردش
مالی را در کل حوزه کشاورزی شهرستان بردسکن
رقم باال وقابل اعتنایی دانست .

اخبار
گوناگون

جانشینفرماندهیسپاهامامرضا(ع):

نظام اسالمی باید در تمام
مولفههای قدرت سرآمد باشد
شعبانی -جانشین فرماندهی سپاه امام رضا(ع)
گفت :همچنان که با تدبیر و حکمت امامین انقالب
و مجاهدت فرزنــدان این ملت ،در قــدرت دفاعی
سرآمد منطقه و جهان شدیم ،امروز باید این اقتدار
در تمام مولفههای قدرت ،مشاهده شود.
به گزارش خراسان رضوی ،سردار احمد شفاهی،
جانشــین فرماندهی ســپاه امام رضا علیهالسالم
صبح دیروز در مراســم تکریم و معارفه فرماندهان
سپاه ناحیه بســیج تربتحیدریه اظهار کرد :نظام
جمهوری اســامی ایران الزاما باید در مولفههای
مختلف قدرت سرآمد باشــد و همچنان که با تدبیر
و حکمت امامین انقــاب و مجاهدت فرزندان این
ملت ،در قــدرت دفاعــی ســرآمد منطقــه و جهان
شــدیم ،امروز باید ایــن اقتدار در تمــام مولفههای
قدرت ،مشاهده شود.
وی تصریح کرد :همانطور که در  ۴۰سال گذشته
در حوزههــای مختلف علمی ،پزشــکی ،سیاســی
تالشهای ارزشــمندی صورت گرفته ،امروز باید
برای آنچــه ذائقه مــردم را تلخ کرده و مشــکالت
اقتصادی و معیشتی را به وجود آورده است تالش
شــود.وی با بیان اینکه در حوزههای اقتصادی و
فرهنگی ضعف داریم ،افــزود :هر چند تالشهای
زیادی شــده اما کافــی نبوده اســت و بایــد تالش
کنیم وضع معیشتی و اقتصادی جامعه رو به بهبود
برود .وی به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص
تحول اشــاره و بیــان کــرد :بهترین تحول و شــاید
بتوان گفت تحول صحیح آن اســت که از پشــتوانه
فکری ،اعتقادی و مبنایی برخوردار باشد؛ بنابراین
نباید از دشــمنی دشــمنان نظــام بهراســیم و باید
از ظرفیتهای فراوان و متنوع کشــور در پیشــبرد
اهداف متعالی نظام استفاده کنیم.در این مراسم
از زحمــات و تالشهــای ســرهنگ علــی نیکیاد
تقدیــر و ســرهنگ احمــد ناصریموحد بــه عنوان
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ســپاه تربتحیدریه
معرفی شد.

ورود مسافر بدون ماسک به
ناوگان حمل و نقل عمومی تربت
حیدریه ممنوع شد

قندهاری سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری
از لزوم داشتن ماســک برای رانندگان و مسافران
در زمان خدمت رســانی خبــر داد .وی افــزود :در
روزهــای اخیــر کــه شهرســتان تربــت حیدریه در
وضعیت قرمز قرار گرفته و از طرفی شاهد افزایش
شــدید نرخ ابتال به بیماری کرونا هســتیم ،رعایت
توصیه های بهداشتی از سوی شهروندان ضروری
اســت .قندهــاری خاطر نشــان کــرد :بــا توجه به
تصمیم ســتاد ملی کرونا و معاون عمران و توســعه
امور شهری و روستایی وزیر کشور و با هدف حفظ
سالمت رانندگان و مسافران و قطع زنجیره ابتال به
کرونا ،رانندگان تاکسی و اتوبوس مجاز نیستند به
افراد بدون ماسک خدمات ارائه بدهند.

گزارشی درباره بیمه محصوالت باغی وکشاورزی درمه والت

گالیههاازتعهدپایینبیمهمحصوالتکشاورزیوپاسخمسئوالن
بــوده و پیش بینی می شــود حدود
 ۱۰میلیــارد تومان به کســانی که
باغ هــای خــود را بیمــه کــرده اند
پرداختی داشته باشیم و این یعنی
این کــه صنــدوق بیمه کشــاورزی
کام ً
ال ضررده و منفی است.

گزارش
پوریوسف

بیش از  ۶۰بالی طبیعی در ایران
به وقوع می پیونــدد که از جمله آن
ها حوادث ناشی از ســیل و تگرگ
است ومعمو ًال برای جبران خسارت
حوادث غیــر مترقبــه بیمــه ها می
توانند بسیار کمک حال کشاورزان
وباغــداران باشــند  .فروردین ماه
امســال در مــه والت  ،تگرگ ۱۵۸
میلیــارد تومان به بــاغ هــا و مزارع
این شهرســتان خســارت وارد کرد
و بیــش از  ۱۹۰هکتــار از باغ های
ایــن منطقــه را بیــن  ۵۰تــا ۱۰۰
درصد به نابــودی کشــاند اما نکته
مهــم در ایــن میــان ناتوانــی بیمه
محصوالت کشاورزی برای جبران
خسارتهای سیل و تگرگ بود.
با نگاهی به جدول های تعرفه های
دریافتی و پرداختی ،حداقل آن چه
در دو دهه اخیر اتفاق افتاده است
افزایــش تدریجی ســهم پرداختی
کشــاورز به بیمه و کاهش تعهدات
بیمه به کشاورز بوده و این موضوع
باعث رویگردانی کشاورزان از بیمه
شده است.
•گالیه کشاورزان

علــی پــور ،یکــی از کشــاورزان
مــه والت مــی گویــد :مهــم تریــن
علت ایــن کــه کشــاورزان رغبتی
به بیمه باغ هــای خــود ندارند این
است که به طور میانگین هر هکتار
بــاغ پســته  ۱۵۰میلیــون درآمــد
دارد در حالــی کــه در کمتریــن
تعهــد رقــم غرامــت  ۲درصــد و در
باالترین تعهد  ۱۰درصد محصول
پرداخت میشــود .وی میافزاید:
هــر ســال شــاهد افزایــش ســهم
کشــاورز از پرداخــت حــق بیمــه
هستیم درصورتی که تعهدات بیمه
تغییرات شاخصی نداشته است.
یکی دیگر از کشاورزان شهرستان
می گوید :بــه طورمثال یک خودرو
بــا پرداخــت دو میلیــون و ۸۰۰
هزار تومــان بیمه می شــود و بیمه
انواع حــوادث از سرنشــین تا بدنه
را پوشــش مــی دهــد و حداقــل در
صــورت فوت بیــن  ۲۰۰تــا ۳۰۰

•انتقاد در بحث بیمه درست
است

میلیون تومان پرداخت می شود در
حالی کــه در باالترین آیتــم بیمه به
باغ های پسته با حق بیمه 2میلیون
و800هزار تومــان فقط مبلغ ۱۵
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان غرامت
می دهند.
•توضیحات جهاد کشاورزی

مدیــر جهادکشــاورزی مــه والت
مــی گویــد  :بیمــه بــاغ هــا جزئــی
از هزینه تولید است یعنی قسمتی
از هزینه های تولید کشــاورز برای
هــر محصــول در ســال پرداخــت
مــی شــود بنابرایــن بیمــه درآمــد
نیست .قاســمی می افزاید :سیل
و تگــرگ اوایــل امســال بیــش از
 ۱۵۷میلیــارد تومــان بــه بــاغ ها و
مــزارع شهرســتان خســارت وارد
کرد .وی اظهــار می کنــد :با توجه
به خسارت واردشده به کشاورزان
توصیه می شــود در زمان مناســب
بــرای بیمــه کــردن بــاغ هــا اقدام
کننــد  .اکنــون  ۳۴۵۹باغ پســته
بیمه است که ســطحی معادل ۲۳
درصد باغ های بارور پسته را شامل
مــی شــود .در بخــش شــادمهر در
باغهــای آلو و زردآلو بیمه نداشــته
ایم و در دهستان مهنه از  ۴۰۰نفر
که باغ های شان آسیب دیده فقط
حدود  ۴۰نفر باغ های خود را بیمه

دستگیری 3حفار غیرمجاز
در شهرستان فیروزه

کردهاند.
رئیــس بانــک کشــاورزی مهوالت
می گوید :کشاورزان فکر میکنند
مانند بیمه خودرو ،بیمه کشاورزی
وقتی کــه خســارت وارد شــد باید
کل خسارت را بدهد ،در حالی که
بیمه کشــاورزی یک نهاد حمایتی
اســت و ما نمیتوانیم کل خسارت
را بــه کشــاورزان پرداخــت کنیم.
امامی با بیــان این که بیمــه ای که
ضعیف است  ،پول ندارد و حمایتی
از آن نشــده اســت تــوان پرداخــت
هــم ندارد مــی افزاید:بیمــه فقط
میتوانــد حمایــت از کشــاورزان
را انجــام دهــد یعنــی بــا مبلغــی
ناچیــز کــه از کشــاورز دریافــت
میشــود از وی حمایــت میکنیــم
که نابود نشــود و قرار نیســت بیمه
کشــاورزی ۱۰۰درصد خســارت
را پرداخــت کند.کارشــناس بیمه
محصــوالت کشــاورزی مــه والت
میگوید :بعد از برآورد خسارت در
سامانه جامع مبلغ غرامت تعیین و
تا زمانی کــه غرامت آماده پرداخت
می شود کشاورز از ما طلبکار است
و مــی تواند از پولش بــه عنوان حق
بیمه سال بعد استفاده کند که این
طلبکاری از ماههای آبان و آذر قابل
محاســبه و تهاتــر اســت و کشــاورز
میتوانــد بــرای بیمــه محصوالت

ســال بعــد طلبــکاری اش را تهاتر
کند و پــول غرامت بیمــه در بهمن
ماه قابــل پرداخت اســت .دادمان
مــی افزاید :عمــ ً
ا تــا نیمــه بهمن
مــاه نمیتوانیــم مبلغــی پرداخت
کنیم و این مســئله در باره زعفران
با توجه به تاخیر برداشت محصول
به فروردین سال بعد نیز می رسد.
وی مــی گویــد  :بیمــه کشــاورزی
چیزی است که دولت روی آن یارانه
میدهد .برای هر هکتار ۷۰درصد
ســهم دولــت و  ۳۰درصــد ســهم
کشــاورز اســت و بــه این معناســت
که هر کشاورزی که محصول خود
را بیمه نمــی کند خــود را از کمک
دولت محروم کرده اســت و با این
حال از بیمه اســتقبال نمی شــود.
دادمان می افزاید :در شهرســتان
هرچه بیشــتر کشــاورز بیمه شــود
ســهم دولت هم بیشــتر میشود و
ســقفی برای آن وجود نــدارد  .وی
می گویــد :بهطورمیانگیــن  ۳تا ۵
برابر حــق بیمــهای که از کشــاورز
می گیریم پرداختــی داریم به طور
مثال در سال گذشــته بیش از یک
میلیارد تومــان پول از کشــاورزان
دریافت شــده و بیــش از  ۳میلیارد
تومان پرداختی داشتهایم و امسال
هم ســرجمع حــق بیمــه دریافتی
از کشــاورزان حــدود  ۲میلیــارد

آباد حفر کــرده بودند».فرمانده یگان حفاظــت ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی خراســان
رضوی گفت :ســه حفار غیرمجاز دســتگیر شــدند و ابزار
حفاری آنها نیز کشــف و ضبط شــد.او با بیــان این که از
متهمان تجهیزات حفاظتی شامل بی سیم ،افشانه فلفل
و شــوکر هم کشف شــده اســت ،افزود :متهمان به همراه
پرونده تشــکیل شــده به مراجــع قضایی معرفی شــدند و
موضوع در حال پیگیری است.

نجاتیکخانمروستاییازدرونچاه
درروستایمحسنآباد

فرمانــده یــگان حفاظــت ادار هکل میرا ثفرهنگــی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی از دستگیری
ســه حفار غیر مجاز در روســتای ابراهیمآباد شهرســتان
فیروزه خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ادارهکل میراثفرهنگــی،
گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی ســرهنگ
محمدعلــی مدیــر با اعــام ایــن خبر افــزود :برابــر اعالم
پایــگاه حفاظــت شهرســتان فیــروزه ،یــک عضــو انجمن
میراث فرهنگی روســتای ابراهیم آباد حفــاری غیر مجاز
در داخل منزل مســکونی به صــورت شــبانه و مخفیانه به
قصد تحصیل گنج و اشیای عتیقه را گزارش داده است.او
ادامه داد :نیروهای پایگاه بــا هماهنگی پلیس اطالعات
و امنیت شهرســتان به محل اعــزام و مشــاهده کردند که
در حیاط منزل مســکونی یک حلقه چاه حفر و به وســیله
ایرانیت اســتتار شــده است.ســرهنگ مدیر تصریح کرد:
«براساس بررسی انجام شــده حفاران غیرمجاز چاهی به
عمق  23متر در زمین کنار برج قدیمی روســتای ابراهیم

رئیس جهاد کشاورزی استان نیز
مــی گویــد :انتقــاد در بحــث بیمه
درســت اســت و مــا بایــد در بیمــه
محصوالت کشــاورزی گزینه های
مختلف را قرار دهیم .وی با اشــاره
به خســارت های تگرگ امســال به
باغ های پسته گفت :محصول پسته
یک محصول اســتراتژیک اســت و
بخشــی از صادرات کشور را شامل
میشود و در بحث بیمه باغها باید
گزینــه هــای مختلفــی پیــش روی
کشــاورزان قــرار گیردکــه باغــدار
بتواند به تناسب میزان تولید گزینه
مد نظر را انتخــاب کند و در صورت
بروز خســارت مبلغ بیمه متناسب
پرداخت می شود .
•نظام بیمه به شکل موجود
مشکالتی دارد

اورانی همچنیــن می افزاید :نظام
بیمه محصوالت کشاورزی به شکل
موجود اشکاالتی دارد که ما هم به
عنوان مسئول استانی اشکاالت را
منعکس کردیم و پیگیر اصالح روند
آن هستیم .وی یکی از راهکارهای
برون رفت را بیمــه اجباری در یک
ســطح برای همــه کشــاورزان می
داند و می گوید :اکنــون در بعضی
زیر بخش هــا بیمه اجبــاری داریم
و اگر قــرار باشــد بــه روال االن کار
انجام شــود به ســرانجام نخواهیم
رســید ،مثــ ً
ا در ســال گذشــته
دولت هــزار میلیارد تومــان تأمین
منابع کــرده در حالی کــه ۱۵۰۰
میلیارد تومان توسط صندوق بیمه
پرداخت شده است.
اورانی خاطرنشان می کند :باید در
بیمه تجدید نظر شــود و این حالت
کــه کشــاورز یــک راه بیشــتر برای
بیمه ندارد اصالح شود و مانند بیمه
خودرو شرکت های مختلف اقدام
به بیمه کنند.

گزارش  روابط عمومی شهرداری گلبهار ،سید ابوالفضل
فاضلی حق پناه با اعالم این خبر گفت  :با اعالم این حادثه
به آتشنشانی شهرداری گلبهار ،آتش نشانان و گروه امداد
و نجات ایســتگاه مرکــزی آتشنشــانی به محــل حادثه در
روستای محسن آباد اعزام شــدند.وی بیان کرد :با حضور
آتش نشانی مشــخص شــد که خانمی  حدود  ۵٧ساله به
عمق چاهی  ٣٠متری سقوط کرده و درون آن گرفتار شده
است.شــهردار گلبهار ادامه داد :نجاتگران آتش نشــان با
تالش فراوان و با استفاده از تجهیزات تخصصی این خانم را
از درون چاه بیرون کشیدند و با تجهیزات مخصوص حمل
مصدوم و با احتیاط کامل این فرد را به سطح زمین منتقل
کردند .فاضلی حق پناه گفت :این خانم بر اثر سقوط به این
چاهمصدومشدهبوداماازمرگنجاتیافتو پسازعملیات
موفقیتآمیز امداد و نجات ،برای اقدامات درمانی تحویل
عوامل اورژانس  ١١۵شد.

1700کیلوگرمشیرفاسددرجغتای
کشفومعدومشد

شــهردار گلبهار گفت :ماموران آتشنشانی یک خانم ۵٧
ســاله را که درون یک چاه  ٣٠متری در روســتای محســن
آبــاد بخــش گلبهار  ســقوط کــرده بــود ،نجــات دادند.به

گفتی  -سرپرســت شــبکه دام پزشــکی جغتای از کشف
و معــدوم ســازی  1700کیلوگــرم شــیر فاســد در ایــن
شهرستان خبر داد.
برومند اظهار کرد :در پی گزارش مســئول فنی یک مرکز
جمع آوری شــیر مبنی بر تخلف دو خودروی حمل شــیر،
واحــد نظــارت دام پزشــکی به محــل اعــزام و بــا توجه به
آزمایش انجام شده و اسیدیته باال  ،شیر دو خودرو معدوم
و خودروها به پارکینگ منتقل شــد .وی افزود:با توجه به
آغاز فصل گرما و افزایش فسادپذیری شیرخام مراکز جمع
آوری شــیر ملزم شده اند شــیر سطح شهرســتان را در دو
نوبت صبح و عصر جمع آوری کنند که دو خودروی مذکور
این کار را انجام نداده و باعث افزایش اسیدیته شیر و فاسد
شدن آن شده اند.

از میان خبرها
شهرستانها

تربت حیدریه و رشتخوار
در وضعیت قرمز کرونایی
شعبانی  ،خاکشور  -رســتمی فرماندار شهرستان
تربت حیدریه گفت :این شهرســتان در وضعیت قرمز
و خیلی پرخطر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است و
احتمالبازگشتمحدودیتهاوجوددارد .مدیرشبکه
بهداشــت و درمان شهرستان رشــتخوار نیز در جلسه
ستادپیشگیریومقابلهباکرونا،گفت:دردوهفتهاخیر
آمارمبتالیانبهکروناافزایشیافتهوطبقجدولرنگ
بندیکرونااینشهرستانبهرنگقرمزتغییروضعیت
دادهاست.فرماندار تربتحیدریهتصریحکرد:باتوجه
به اعالم وضعیت پرخطر و قرمــز ،از فردا(امروز) طبق
تصمیمات ســتاد پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا
محدودیتهای الزم را در بازار،اماکن عمومی و ســایر
نقاطهدفاعمالخواهیمکرد.رئیسستادپیشگیری
و مقابله با ویروس کرونای شهرســتان بــا بیان این که
حفظ ســامتی مردم در اولویت اســت ،از شهروندان
در خواست کرد ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی
و فاصله گذاری اجتماعی از رفت و آمدها و ســفرهای
غیر ضروری خودداری کنند .مدیر شــبکه بهداشت و
درمانشهرستانرشتخوار درجلسهستادپیشگیری
و مقابله با کرونا ،گفت:در دو هفته اخیر آمار مبتالیان
به کرونا افزایش یافته و طبق جدول رنگ بندی کرونا
اینشهرستانبهرنگقرمزتغییروضعیتدادهاست.
دکترجواداشتریهبهخبرنگارماگفت:برگزاریتجمع
و مراسم ترحیم ،عزاداری و عروسی باعث افزایش آمار
مبتالیانبهویروسکروناشدهاست.
وی گفت :میزان بروز بیماری در شهرستان رشتخوار
بیشترشدهوآمارمبتالیانبهشدتافزایشیافتهاست.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان رشتخوار
گفت:بیشترافرادبستریشدهومبتالبهبیماریکرونا،
بیماری زمینه ای از جمله فشــار خــون ،بیماری های
قلبیوکبدیو...دارند.

رد مصوبهحذفهزینهپسماند توسط
هیئت تطبیق فرمانداری سبزوار
کالته -هیئــت تطبیــق فرمانداری ســبزوار مصوبه
شورای شــهر در خصوص حذف هزینه پســماند را به
دلیل مغایرت با قانــون رد کرد .به گزارش خراســان
رضوی ،در ششــم خردادماه طرح پیشنهادی حذف
هزینه پسمان د با رأی اکثریت اعضای شورای اسالمی
شهر سبزوار به تصویب رســید و پس از ارسال مصوبه
به هیئت تطبیق فرمانداری سبزوار به دلیل مغایرت
بــا قوانیــن و ضوابــط ابالغــی و دســتورالعملهای
نحوه دریافت بهــای خدمات مدیریت پســماندهای
عادی شــهری مورد تایید قــرار نگرفت .ایــن طرح از
سوی قربانعلی کلمیشی رئیس سابق شورای شهر
تبرخیاعضایشورایشهربه
سبزوارباوجودمخالف 
دلیل مغایرت با قانون و تصویب آن در مجلس شورای
اسالمی در صحن شورای شــهر به رأی گذاشته شد.
علیاصغر محمدی رئیس فعلی شورای شهر سبزوار
چندی پیش در گفتوگو با خراسانرضوی گفته بود
که به احتمال زیاد با مصوبه حذف هزینه پســماند به
دلیل مغایــرت با قانون و نداشــتن الیحه شــهرداری
سبزوار موافقت نمیشود.
زهرا بخشــی عضو شورای شــهر ســبزوار نیز مصوبه
حــذف بهــای خدمــات پســماند را صرفــا یــک مانور
تبلیغاتی خوانده بود چراکه قانون مدیریت پســماند
مصــوب  ۱۳۸۳مجلــس شــورای اســامی اســت و
شــورای شــهر اختیار مداخله در قوانین فرادستی را
ندارد.

اخبار
تجام
سبزوار-ترب 

بهبود شرایط تامین آب
110روستا در سبزوار
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب ســبزوار از بهبود
شــرایط تامین آب در 110روســتای این شهرستان
خبرداد .حسین ریاضی اظهار کرد:این تعداد روستا
پس از اجــرای طرح یکپارچه ســازی شــرکت آبفای
شهری و روستایی از ابتدای امسال تاکنون با اصالح
شــبکه  ،اجاره آب قنــات و حفــر و جابه جایــی چاه از
وضعیت بهتری برای عبور از تابســتان  99برخوردار
شدند .وی همچنین ظرفیت تامین آب شرب در شهر
ســبزوار با  300هزار نفرجمعیت را هزارلیتر برثانیه
اعالم و اظهار کرد :این شــهر با کمبود  300لیترآب
برثانیــه مواجه است.حســین ریاضی افــزود :آبفای
سبزواربرای جبران این میزان کسری آب به هوشمند
سازی شبکه توزیع آب مشترکان اقدام می کند.

فعالیت۱۶هزارسفیرسالمت
درمنازلتربتجام
حقــدادی -معــاون بهداشــت دانشــکده علــوم
پزشــکی تربت جام گفت :بــا توجه بــه ادامه وضعیت
قرمزدرشهرستانتربتجامومقابلهمردمیباویروس
کرونا تعداد ۱۶هزار سفیر ســامت ۲ ،هزارو ۴۰۰
سفیرســامت محله و ۸هزار و ۸۰۰ســفیر سالمت
دانش آمــوزی در منطقــه فعال شــدند .رحیمیان در
کمیته بررســی برنامــه عملیاتی هرخانه یــک پایگاه
سالمت افزود :هدف اصلی از اجرای برنامه عملیاتی
هرخانه یک پایگاه سالمت  ،جامعه محور کردن نظام
سالمت است.

تقویم
تاریخ

16تیر  | 1391درگذشت فخری گلستان

 6جوالی | 1885كشف نخستین واكسن توسط لوئی پاستور

سیده مریم فخر اعظم تقوی شیرازی را جزو اولین کسانی میدانند که در تهران برای سامان دهی
کودکان خیابانی تالش کرد و سالها مدیر پرورشگاه تربیت فرزندان معتادان بود .وی همسر ابراهیم
گلستان ،نویسنده و فیلم ساز معروف بود و به همین دلیل به فخری گلستان شهرت داشت.

لوئیپاستوردر تالشبرایساختواکسنبیماریها،مایهپیشگیریضدهاریراساخت
و با موفقیت روی نوجوانی به نام ژوزف آزمایش كرد .وی قبال گفته بود اگر باكتری تضعیف
شده در آزمایشگاه به افراد تزریق شود ،آن فرد در برابر بیماری هامصونیت می یابد.

تفأل
حافظ

یک روایت ،یک درس

حرص و حسد
امام رضا(ع) فرمودند«:ا ...متعال ،عمل بنده ای را که اندیشه بدی درباره مومنی در دل داشته باشد ،نمی پذیرد».
و فرمود«:از حرص و حسد بپرهیزید ،زیرا این دو خصلت موجب هالک امت های پیشین شده است».
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اخبار
آب و هوا
امروز
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فدراسیون والیبال اعالم کرد ،در صورت تایید
ستاد ملی مقابله با کرونا ،مســابقات والیبال
باشــگاههای لیگ برتر و دســته یک مردان را
از نیمههای شــهریورماه آغاز می کند .در پی
همین مسئله به باشگاه های بدهکار هشدار
داده شد طی  10روز آینده بدهی های فصل
گذشته خود را تسویه کنند  ،در غیر این صورت
از حضور باشــگاه های بدهکار در مســابقات
ممانعت می شود.به گزارش " خراسان رضوی
"  ،تیــم والیبــال پیام مشــهد هم جزو باشــگاه
های بدهــکار محســوب مــی شــود و باید هر
چه زودتــر بدهی بیــش از دو میلیــاردی خود
را پرداخت کند.این در حالی اســت که ســال
گذشــته هم تیم پیام در ابتــدای فصل بدهی
زیادی داشت اما با وســاطت برخی افراد پا به
میدانمسابقاتگذاشتونتوانستدرجایگاه
خوبی قرار گیرد .سرپرست کمیته رویدادها و
مسابقاتفدراسیونوالیبالدراینبارهگفت:
در برنامه تدوین شده برای لیگهای مردان،
آخرین فرصت باشــگاهها برای ارســال برگه
تسویهحســاب مالی با ورزشکاران ،کادرفنی
و فدراسیون والیبال 15 ،تیرماه بود .لذا بنا به
درخواســت مدیران عامل باشگاهها و با توجه
به شــرایط گســترش و شــیوع ویروس کووید
 19در برخی استانهای کشور ،مهلت ارسال
برگه تسویهحســاب مالی باشــگاهها  10روز
دیگر تمدید شــد و تا  24تیرمــاه خواهد بود.
وی ادامه داد 10 :مرداد آخرین فرصت برای
ارائهمدارکوثبتقراردادبازیکناناستوروز
دوشنبه 20مردادماهنیزقرعهکشیلیگبرتر
والیبال مردان سال  99برگزار خواهد شد.

انجامتستکرونا
از بانوانفوتسالیست
تســت کرونــای بازیکنــان و کادر فنــی تیــم
فوتسال بانوان خراسان رضوی به منظور آغاز
تمرینات ،دیروز در مشــهد انجام شــد و هیچ
کدام عالیم کرونا را نداشــتند .سرمربی تیم
فوتســال بانوان خراســان رضوی در این باره
گفت :از شنبه گذشته اجازه شروع تمرینات
را پیدا کردیم و طبق پروتکلهای بهداشتی،
دیروز هم تســت کرونا از  ۱۶بازیکــن و  ۴نفر
کادر فنی تیم انجام شد .فاطمه شریف افزود:
پــس از اعالم نتایج تســت ،تمرینــات این تیم
برای حضور در ادامه لیگ برتر آغاز میشــود
و این تیم ســوم مرداد ماه به مصــاف تیم مس
رفسنجان خواهد رفت.

19

19

خراسان به روایت خراسان

با مشارکت روزنامه

و جمعی از رزمندگان خراسانی دفاع مقدس شکل گرفت

پویشخراسانیها برایگردآوری عکسهای زیرخاکیحماسه

ترابی /رتبه بندی هیئت های کشتی سراسر
کشــور در ســال  98بر اساس شــاخص های
مربوط از سوی فدراســیون کشتی اعالم شد
و اســتان خراســان رضوی با توجه به جایگاه و
ظرفیتی که دارد ،متاســفانه در جایگاه هفتم
قرارگرفتهاست.بهگزارش«خراسانرضوی»،
براساسرتبهبندیهیئتهایکشتیسراسر
کشور،استانمازندراندرجایگاهنخستقرار
گرفت و استان خراسان رضوی پس از تهران،
خوزستان،فارس،کرمانشاهوالبرزرتبههفتم
راازآنخودکرد.ایندرحالیاستکهخراسان
رضوی در گذشــته قطب کشتی کشــور بود و
دارایبیشترینبازوبندپهلوانیاست.استانی
که جایگاه واالیی در کشــتی کشــور داشــت،
متاسفانه بیش از یک دهه است با افت زیادی
رو به رو شــده تا حدی که اکنــون در رده بزرگ
ساالن هیچ ملی پوشی نداریم .برای استانی
بااینقدمتوجایگاهاصالخوشایندنیستکه
دررتبههفتمکشوریقراربگیرد.

فرصت 10روزه به پیام مشهد
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فرهنگی

کشتی خراسان رضوی ،هفتم
در کشور!

فدراسیونوالیبالبهباشگاههای
بدهکارلیگبرتریهشدارداد

تربت جام
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تربت حیدریه
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عبدالهی – سه روز بیشــتر از راه اندازی پویش
«عکس های زیرخاکی حماسه» سپری نشده اما
تا روز گذشــته بیش از  500عکس از سال های
دفاع مقدس گردآوری شده است ،تصاویری که
بسیاری از آن ها تا به حال در آلبوم های شخصی
رزمندگان دفــاع مقدس و خانواده های شــهدا
بایگانی شــده بود و حاال می تواند چشم ها را به
زیبایی های بیشتری از آن سال ها روشن کند.
به گزارش «خراسان رضوی» ،همزمان با والدت
امام رضا(ع) جمعی از رزمندگان خراسانی دفاع
مقدس دست به کار شــدند و با تشکیل گروهی
در فضای مجازی از همرزمان خود خواستند به
سراغ آلبوم های شخصی خود بروند و تصاویر آن
را با دیگران به اشتراک بگذارند .فراخوانی که با
مشارکت روزنامه خراسان رضوی نیز همراه شد
تا این روزنامه قدیمی و صمیمی که ســال های
سال با انتشار ویژه نامه های دفاع مقدس و پالک

عزت ،برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا
تالش کرده اســت ،این بار هم پای کار بیاید و به
وظیفه خود عمل کند .عالقه مندان به مشارکت
در این پویش مشترک روزنامه خراسان رضوی
و رزمندگان دفــاع مقدس می توانند با ارســال
متن «فراخوان عکس دفاع مقدس» ،به شــماره
پیامکی روزنامــه خراســان ( ،)2000999به
گروه ایجاد شده در فضای مجازی ملحق شوند
و عکس های آلبوم های شخصی خود از دوران
دفاع مقدس را با دیگران به اشتراک بگذارند.بر
اســاس اعالم «مصطفی صداقت» رزمنده دفاع
مقدس که از پایه گذاران این پویش است ،تالش
می شود از این آرشــیو کم نظیر آلبومهایی تهیه
شود تا بتوان این عکس های کمتر دیده شده را
در معرض دید عالقه مندان بیشــتری قرار داد و
با زنده نگه داشتن خاطرات آن سال ها ،فرهنگ
ایثار و مقاومت را ترویج کرد.

اقتصادی
سرپرستبیمهسالمتاستاندردیدارباسردبیرخراسانمطرحکرد:

نسخهنویسیالکترونیکیگامیمؤثردرتشکیلپروندهالکترونیک
بهبــودی نیــا -عصــر شــنبه علیرضــا رمــزی
سرپرســت بیمــه ســامت خراســان رضــوی و
تعدادی از مسئوالن بیمه سالمت استان با حضور
در تحریریــه روزنامه خراســان به تشــریح برخی از
اقدامــات بیمه ســامت اســتان پرداختند.رمزی
گفت :مــا نمیتوانیم یک قانون را اعــام کنیم و به
اجــرا درآوریم بلکــه باید یک حلقــه آگاهیبخش و
اطالعرسان وجود داشته باشد که شفافسازی و
اطالعرســانی الزم را به مردم داشــته باشد که این
اطالعرســانی را رســانههای مختلــف میتواننــد
انجام دهنــد و روزنامــه خراســان با توجه بــه تأثیر
به ســزایی کــه در حــوزه خبــر در کشــور دارد ،در
این حوزه میتواند تأثیر به ســزایی داشــته باشــد .
•نقشرسانههاواجرایآزمونوسع

وی در ابتدا به اهمیت اجرای آزمون وسع و شرایط
برگــزاری آن اشــاره کــرد و گفــت :از  40میلیون
جمعیت بیمهشده کشــور  22میلیون روستایی و
 11میلیون بیمه ســامت همگانی رایگان بودند
کهمشخصشدهعدهایازاینافرادقادربهپرداخت
حق بیمــه هســتند و بــرای جلوگیری از بســیاری
از هزینهها آزمون وســع در دســتور کار قرارگرفته
اســت.وی افزود :انتظار ما از روزنامه خراسان این
است مباحثی را که تصویب میشود به گیرندگان
خدمت اطالعرســانی کند تا شــاهد تعامل بیشتر
مردمباشیمودراینمسیربتوانیمباسرعتبخشی
به آگاهســازی مردم گامهایی با شتاب بیشتری را
برداریم.نیکفرجامرئیسادارهبیمهگریودرآمد
اداره کل بیمه ســامت نیز در این نشست گفت:
اگرچه بیمه سالمت یک بیمه دولتی است اما باید
به این نکته توجه داشــت که در این بیمه ما هرقدر

و برای دهک های  7به باال دفترچه بیمه ســامت
با 100درصد مشــارکت در پرداخت سرانه صادر
میشود.
•روزنامهخراساندرخدمت نهادهای
خدماترسان

بتوانیــم از هزینههای موجود کــم کنیم میتوانیم
کمکهایزیادیبهسالمتجامعهداشتهباشیمو
باارزیابیوسعمیتوانبسیاریازهزینههاراحذف
کردوبایدبهاینموضوعتوجهویژهایداشت.
•نسخهنویسیالکترونیکیگامیمؤثردر
تشکیلپروندهالکترونیک

مســعود باقر زاده رئیس اداره نظارت و ارزشــیابی
اداره کل بیمــه ســامت در ادامه ،نسخهنویســی
الکترونیکی را یکی از دستاوردهای بیمه سالمت
باهدف ســرعت بخشــی به روند درمان دانســت و
گفت :در سیســتم فعلی تمام پرونده های کاغذی
مردمدرجاییجمعآورینمیشودواجراینسخه
نویســی الکترونیکی آغازی برای تشــکیل پرونده
الکترونیکوایجادبانکاطالعاتیبیماراستوگام

بلندیدرمسیردرمانبهشمارمیآید.
•خدمات بیمه سالمت در دوران شیوع کرونا

علیرضا رمزیدرادامهدرخصوصارائهخدماتبه
بیمارانمبتالبهکروناتوضیحداد:بیمارانمبتالبه
کرونا که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند ،در
صورتتمایلبهپرداختکلمبلغمصوبدرهمان
تاریخ مراجعه برایشان دفترچه صادر خواهد شد و
در صورت تمایل به استفاده از یارانه درمان،آزمون
ارزیابیوسعتوسطوزارتمحترمتعاون،کارورفاه
اجتماعیبافاصلهزمانی 24تا 48ساعتبهجای
یکماهبرایآنهاانجاموبراساسنتیجهاینآزمون
برای دهک هــای 1و2و 3دفترچه بیمه ســامت
رایگان و بــرای دهک هــای4و5و 6دفترچه بیمه
سالمت با 50درصد مشارکت در پرداخت سرانه

در پایــان ایــن نشســت ســیدعلی علوی ســردبیر
روزنامه خراســان گفت:روزنامه خراسان همواره
در زمینــه اطــاع رســانی فعالیت هــای درمانی و
پزشکی در استان پیشــگام بوده و بر همین اساس
به فعالیت خود ادامه می دهــد.وی درادامه ضمن
انتقاد از نــوع اجرای آزمون وســع گفــت :در ابتدا
وعده هایی داده شــد و بیمه ســامت پایــه گذاری
نامناســبی داشــت و عده زیادی از مــردم جامعه را
بدون در نظر گرفتن وسع مالی آن ها تحت پوشش
قرار داد و حتی افرادی کــه توانایی پرداخت مبلغ
حق بیمــه را داشــتند ،تحت پوشــش قــرار داد که
همین موضوع فشار های مالی زیادی را به دولت
وارد کــرد و هم اکنــون بــرای اجرای ایــن طرح ها
باید تحمــل اجتماعــی را در نظر داشــت و تصمیم
گیران باید این نکته را نیز در نظر داشــته باشــند تا
مردم متضــرر نشــوند .وی تصریح کــرد :برقراری
آزمون وســع طبیعتا می تواند به نفع شــرایط کلی
حوزه درمان باشــد و لــی باید طــوری برنامه ریزی
شــود که اصطکاک اجتماعی برقرار کند .روزنامه
خراســان نیز مانند گذشــته برای حل مشــکالت
اجتماعــی در هــر زمینــه ای آمــاده همــکاری بــا
نهادهای مختلــف خدمات رســان از جملــه بیمه
سالمت اســت و هر کجا منافع اجتماعی و مردمی
درمیانباشدماباتمامتوانآمادههمکاریهستیم.

3سال زندگی بر پشتبام
کاروانسرا!
دی ماه ســال ،1330گزارشی درباره زندگی
مردی 65ســاله به نــام کربالیی علــی اکبر در
روزنامه خراسان منتشر شد که سه سال تمام،
خودشرابرپشتبامکاروانسرایزنبورکچیها
حبسکردهبود!کربالییعلیاکبردرجوانی،
سرایدار این کاروانسرا بود و به صداقت و امانت
داری شــهره .تا این که حدود پنج ســال قبل از
انتشار این گزارش ،چند سارق برای سرقت از
مغازه بزازی جنب کاروانســرا ،وارد کاروانسرا
شدند.دزدهامشغولکندنسقفدکانبزازی
بودند که مردم پاســبان خبر کردنــد و ماجرا به
ظاهر ختم بــه خیر شــد .اما روز بعد ،پاســبانی
بــه دنبــال کربالیی مــی آید تــا برای شــنیدن
مشاهداتش ،او را به شــهربانی ببرد .علی اکبر
ازاینحرفبهشدتآشفتهمیشودوگمانمی
کند که پاسبان ها به او شک دارند ،در نتیجه از
این کار ممانعت می کند و مــی گوید«:من یک
عمر با آبرو زندگی کرده ام و معتمد کسبه بوده
ام،بههیچوجهبهشهربانینمیآیم.بااینوضع
زندگی بر من حرام اســت!» و از دســت پاسبان
فرار می کند و خود را از پشــت بام کاروانسرا به
زیرپرتمیکند!پاسبانسمجهماورابادست
و روی خونین به شــهربانی می بــرد .از فردای
آن روز ،علــی اکبر کــه گویا در ایــن ماجرا دچار
حمله عصبی شــده بــود ،خود را از چشــم همه
دوستانواهالیمخفیوسهسالتمامبرپشت
بامکاروانسرایزنبورکچیهازندگیکرد.دیگر
جزپوستواستخوانازپیکرشباقینماند،تنها
چندنفرازاطرافیانمعتمداو،آبونانیبرایش
میبردندتاتلفنشود.

دیکشنری
Egotist
آدم خودخواه ،آدم از خود راضی

Egoists rarely listen to advice from
friends or family because they feel
certain that they know everything.

افراد خودخواه ،به ندرت به نصیحت دوستان
یا خانــواده گــوش می دهنــد زیرا احســاس
می کنند که همه چیز را می دانند.

