
 خسارت به 10 واحد مسکونی و نجات سه نفر 
از زیر آوار

 اعتراض دانش آموزان دبیرستان  هاشمی نژاد
 مورد بررسی قرار گیرد

در تجمع دیروز مطرح شد  معاون عملیات آتش نشانی از ریزش ساختمان دوطبقه در مشهد خبر داد

سرپرست معاونت عملیات آتش نشانی شهر مشهد، 
از تخریب کامل ساختمان دو طبقه مسکونی در 
شرق این شهر خبر داد.مهدی رضایی با اعالم این 
خبر اظهار کرد: روز گذشــته در پی اعالم حادثه 
ریزش کامل ســاختمان مســکونی دو طبقه در 
خیابان پورسینای مشهد، آتش نشانان و نجاتگران 

چندین ایستگاه به همراه تجهیزات...

جمعی از دانش آموزان دبیرستان هاشمی نژاد ناحیه 
5مشــهد در اعتراض به عدم پیگیری خواسته های 
خود مبنی بر بی توجهی مســئوالن دبیرســتان در 
تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش خراســان 
رضوی خواستار رسیدگی به خواسته های خود شدند.

محمدرضا عمرانی به نمایندگی از اجتماع کنندگان به 
خبرنگار قدس گفت: ...

.......صفحه 2 .......صفحه 3 

آموزش مجازی در روستا آنتن ندارد! 
پشت پرده بی اعتنایی به نامه سازمان 

بازرسی کل خراسان رضوی چیست؟

فرد حاشیه دار در 
سازمان صمت استان 

مدیر شد!

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

در گفت وگو با قدس 
مشکالت این بازارچه 
مهم مرزی بررسی شد

دوغارون؛ 
 گرفتار 

اما و اگرها  
آنچه در خبرها منتشر شد بازدید معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری خراسان رضوی از بازارچه دوغارون 
است که گفته بود: منافع مرزنشــینان در بازارچه های 
مرزی باید تأمین شود و شرایطی فراهم شود که غرفه دار 
و مرزنشــین متضرر نشوند.علی رســولیان با اشاره به 
مشکالت موجود در مرز دوغارون از جمله ناکافی بودن 
نیروی انسانی دستگاه های اجرایی ادامه می دهد: اینکه 
روزانه 2۶۰ کامیون در بازارچه مرزی دوغارون تخلیه و 

بارگیری می شوند و ورود ...

پیگیری قدس از مشکالت این روزهای نظام آموزشی استان خراسان رضوی 

.......صفحه 2 

 دوغارون و صف صادرات
کاالی اساسی 

چند روزی است که بار دیگر شاهد ازدحام و صف طوالنی کامیون ها 
و کانتینرها در پایانه مرزی دوغارون هســتیم؛ مشــکلی که طی 
ســال های اخیر بنا به دالیل مختلفی بارها شاهدش بودیم و البته 
علت اصلی آن هم آنچنان که روز گذشــته مدیر این پایانه اذعان 

داشته، نبود زیرساخت های مناسب حمل و نقل ...

با وجود اعالم کتبی سازمان بازرسی کل خراسان رضوی و اخطار به 
سازمان صمت استان مبنی بر اقدام های مشکوک یک کارشناس، 
پس از حدود یک سال نه تنها برخوردی با این فرد نشد بلکه او در 

یکی از شهرستان های خراسان رضوی، مدیر هم شد!..

رنا.......صفحه 2 
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چهار شنبه  7 آبان 1399

  11 ربیع االول 1442  
 28 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9377  
 ویژه نامه 3756 
+ صفحه »میهن« 

ســرور هادیان: پنــج ســالی از اجرای 
طرح های تشــویقی تخفیف خرید فصلی 
کتاب می گذرد که خوشبختانه استقبال از 
این طرح ها نشان  از آن دارد که بسیاری از 
عالقه مندان کتاب با این طرح  آشنایی کامل 
دارند و با اعالم زمان و اطالع رسانی به موقع 
به خرید کتاب های مورد عالقه شان ترغیب 

می شوند.
امســال اطالع رســانی طرح پاییزی این 
گونــه اعالم شــد که کتاب فروشــی های 
سراســر کشــور می توانند از روز دوشنبه 
)5آبان( تا پنجشــنبه )۱5آبان( با مراجعه 
به ســامانه اینترنتی tarh.ketab.ir نسبت 
به نام نویســی در طرح پاییزه کتاب ۱3۹۹ 
اقدام کنند اما متأســفانه این اطالع رسانی 
موجب سردرگمی بسیاری از عالقه مندان 
به خرید کتاب شــد. »ریحانه کاشــانی« 
یکی از عالقه مندان به کتاب می گوید: من 
در ســه طرحی که هر ساله اجرا می شود، 
کتاب های مورد عالقه ام را خریداری می کنم 
امروز به کتاب فروشی رفتم اما متوجه شدم 
این طرح بــا وجود اعالم برگزاری به هفته 
کتاب موکول شــده که به اعتقاد من این 
اطالع رسانی اشتباه سبب مشکالت زیادی 

برای ما اهالی کتاب خوان شده است.
»حمیــد رضایــی« مهندس عمــران که 
مشغول انتخاب و خرید کتاب رمان  است، 
می گوید: عالقه من بیشتر در حوزه ادبیات 
داستانی است و در طرح هایی که گذاشته 
می شود، معموالً ترغیب به خرید کتاب های 
مــورد عالقه ام در حوزه ادبیات داســتانی 
می شــوم.او توضیح می دهــد: اجرای این 
طرح ها را از طریق پیامک کتاب فروشــی 
که همیشــه از آن کتاب هایم را خریداری 
می کنم، مطلع می شــوم و به نظر من این 
طرح و به خصوص شــرایط کرونا که رفت 
و آمدها کمتر و مدت زمان حضور افراد در 
منزل بیشتر اســت، فضای خوبی را برای 
مطالعه فراهم می کند که می توان از طرح 
پاییزی کتاب و تخفیف آن بهره برد اما گویا 
اطالع رســانی در تغییر تاریخ مشکالتی را 

برای مردم به وجود آورده است.    

طرح کتاب و کد ملیس
فرزانه فرهــادزاده، خانه دار نیز می گوید: به 
همراه فرزندانم برای استفاده از طرح پاییزه 
به کتاب فروشی آمده ایم. هر کداممان با کد 
ملی دارای تخفیف کتاب هستیم که همین 
موضوع سبب امکان خرید بیشتر کتاب را 

برایمان فراهم آورده است.
این مــادر اهل مطالعه بیان می دارد: دختر 
کوچکم دبستانی است و کتاب های کودک 
و نوجوان تازه منتشر شده را برایش انتخاب 
کرده ایم و پســرم نیز دانشجو و کتاب های 

مــورد عالقه اش در حوزه مدیریت اســت 
و خــودم نیــز عالقه مند بــه کتاب های 
روان شناسی هستم، اما متوجه شدم تاریخ 
اطالع رسانی اشتباه است و به اعتقاد من این 
اشتباه سبب شد زمان زیادی برای رفت و 
آمد هدر برود، همچنین در شرایط کنونی 
که واقعاً بیرون آمدن از خانه با دلهره همراه 

است این اشتباه قابل چشم پوشی نیست.

طرح پاییزی کتاب چه زمانی است؟س
به سراغ مدیر شهر کتاب مشهد می روم، وی 
درباره طرح پاییزی کتاب می گوید: هر سال 
همزمان با هفته کتاب طرح پاییزی کتاب 
اجرا می شود و امسال نیز از 2۴ آبان ماه به 
مدت هشت روز این طرح برای عالقه مندان 

به کتاب برگزار خواهد شد.
ابراهیم باالپژوه می افزاید: متأســفانه طی 
خبــری زمان اجرای این طــرح 5 الی ۱5 
آبان اعالم شد که با اجرای آن در سال های 
گذشــته مغایرت داشت که مانند گذشته 
اجرای این طرح همزمــان با هفته کتاب 

است.
وی خاطرنشــان می ســازد: مؤسسه خانه 
کتــاب و ادبیات ایران، ســقف خرید برای 
هر خریــدار در طرح پاییــزه کتاب۹۹ با 
افزایش 25درصدی را از ۱5۰هزار تومان به 
2۰۰هزار تومان اعالم کرده است و این در 
حالی اســت که خریداران می توانند از 2۰ 
درصد یارانه خرید کتاب تا سقف 2۰۰هزار 

تومان برخوردار شوند.  
وی تأکید می کند: این اعتبار همان تخفیفی 
اســت که ما به مشتری هایمان می دهیم و 
وزارت ارشاد برای هر کتاب فروشی نسبت 
به تعداد مشتری و سابقه ای که در اجرای 
طرح های قبلــی دارد در نظر می گیرد که 
براســاس آن اعتبار، به مشتری ها تخفیف 

می دهیم.
مدیر شــهر کتاب مشهد با اشــاره به این 
نکته که این طرح شــناخته شــده است، 
بیــان می دارد: حدود پنج ســال از اجرای 

نخستین طرح می گذرد و به نظر می رسد 
طرح قابل قبولی بین کتاب خوان هاســت 
که عالقه مندان به کتاب منتظر اجرای این 
طرح در فصل ها هســتند. باالپژوه تصریح 
می کنــد: این طرح هــا در فروردین به نام 
طرح بهارانه و مرداد ماه به نام طرح تابستانه 
کتــاب و یک بار نیــز در آبان ماه در هفته 
کتاب، تحت عنوان طرح پاییزه کتاب برگزار 

می شود.

پرمخاطب ترین ها!س
وی بیشــترین اســتقبال در این طرح را 
انتخاب کتاب هایی در زمینه ادبیات اعالم 
می کنــد و می افزاید: کتاب هــا در زمینه 
ادبیات شــامل کتاب های رمان  و مجموعه 
ادبیات داستانی، شــعر و... مورد استقبال 
مخاطبــان زیادی اســت و در رتبه بعدی 
کتاب هایی در حوزه روان شناســی فردی، 
خانوادگی و کــودک، مدیریت، بازاریابی و 
همچنین فلسفه مخاطب زیادی دارند و از 
طرفی حوزه کــودک و نوجوان نیز در این 
طرح همیشــه از استقبال زیادی برخوردار 

بوده است.
مدیر شــهر کتــاب مشــهد در خصوص 
کتاب هایی که شــامل این طرح می شوند 
نیز بیان می دارد: این طرح ها فقط شــامل 
کتاب می شــود و به سایر محصوالت تعلق 
نمی گیــرد . البته در طرح های گذشــته 
تفکیک وجود داشت که کتاب حتماً ایرانی 
و یا کتاب ترجمه شــده باشد اما در حال 
حاضر این طرح شامل همه کتاب ها می شود 
و 2۰ درصد تخفیف به آن تعلق می گیرد. 

وی در ادامه اظهار مــی دارد: البته الزم به 
ذکر اســت کتاب هایی که دارای شــابک 
وزارت ارشــاد و کــد ۱3 رقمــی و مجوز 
هستند، شــامل این طرح می شوند و سایر 
کتاب ها مانند کتاب های التین و اورجینال 

در این تخفیف قرار نخواهند گرفت.
وی در ادامــه بیــان مــی دارد: امیدواریم 
کرونا و همچنین احتمال اعمال بیشــتر 

محدودیت هــا، موجب اختالل یا کنســل 
شدن آن نشود و این طرح اجرا شود.

ابراهیم باالپژوه در پاسخ به این پرسش که 
تاکنون استقبال از اجرای طرح های کتاب با 
وجود مشکالت چگونه بوده است؟ می گوید: 
اگرچه تاکنون این طرح ها از استقبال خوبی 
برخوردار بوده است اما مشکلی که در طرح 
پاییزی امســال نســبت به طرح های قبل 
وجود دارد، بحث تشدید کرونا و شیوع موج 
ســوم آن است که مردم درگیر آن شده اند 
و همین موضوع در استقبال طرح پاییزی 

کتاب مؤثر است. 
مدیر شهر کتاب تأکید می کند: همچنین 
به علت تورم اقتصادی و جهش قیمت های 
ســایر اقالم، قدرت خرید مردم به شــدت 
پایین آمده است و به طور قطع خرید کتاب 

جزو اولویت ها قرار نخواهد گرفت.

اولویت های این روزهاس
وی با اشاره به این نکته که شاید با تشویق 
و تخفیف بتوانیم مــردم را به خرید کتاب 
متمایل کنیم، اظهار می دارد: مشــکالت 
اقتصادی برای تشویق مردم به خرید کتاب، 
کار را سخت تر می کند و مردم نیز با توجه 
به شــرایط اقتصادی مخارج را براســاس 

اولویت هایشان مدیریت می کنند.
وی تصریح می کنــد: اگرچه خانواده هایی 
هســتند که تحت هر شــرایطی به خرید 
کتاب اهمیت می دهند و حتی خرید یک 
کتاب ارزان قیمت برای فرزندانشــان را در 
سبد کاالیشــان قرار می دهند و معتقدند 
همانند جســم، تأمین و تهیه غذای روح 

ضروری است. 
باالپژوه در پایان خاطرنشــان می سازد: به 
عالقه مندان کتاب که با این طرح آشــنا و 
اهل کتاب هستند و همچنین منتظر شروع 
طرح هستند یادآور می شوم که خریدشان 
را به روزهای آخر طرح به تعویق نیندازند 
و ســعی کنند که طی چند روز اول خرید 

کتاب مورد عالقه شان را انجام دهند.
وی توضیح می دهد: اعتبار هر کتاب فروشی 
محدود است و مؤسســه خانه کتاب برای 
هر کتاب فروشــی سقف اعتباری را تعریف 
کرده است که بتواند این کار را انجام دهد و 
متأسفانه در روزهای پایانی با توجه به اتمام 
بودجه در نظر گرفته شــده، ممکن است 
این اعتبار پایان پذیرد و امکان تخفیف 2۰ 
درصدی مقدور نباشد و در نهایت ۱۰ درصد 
از طرف خود کتاب فروشی امکان تخفیف 
وجود داشته باشد. از این رو از عالقه مندان 
کتاب می خواهیم در روزهای ابتدایی طرح 
مراجعه کنند تا هم کتاب  مورد عالقه شان 
موجود باشــد و هم تخفیف طرح پاییزی 

کتاب برایشان اجرا شود.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 2392-99 مورخ 99/07/21 هیئت به شماره کالسه 59-
99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رجبعلی جعفری فرزند ابراهیم 
بش��ماره شناسنامه 2812 صادره از راز و جرگالن  در یک باب انباری به 
مساحت 299.15 مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند 
خریداری از مالک رس��می آقای دالور باغچقی فرزند غالمحس��ن محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9907766

تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /07                  /1399 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 07                  /08                  /1399

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 2395-99 مورخ 99/07/21 هیئت به شماره کالسه 
92-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو بجنورد تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آق��ای علی وفاخواه 
فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 264 صادره از اسفراین در یک باب 
انب��اری به مس��احت 52.50 مترمربع از پ��الک 155 اصلی  واقع در 
اراضی کهنه کند خریداری از مالک رس��می آقای غالم باغچقی فرزند 
حجی خان محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوب��ت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9907767
تاریخ انتشار نوبت اول:  22                  /07                  /1399  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 07                  /08                  /1399
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 

 احمد اصغری شیروان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام(
به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10380018483  
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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی 
ع��ام( و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه ش��رکت رأس س��اعت 8 صب��ح روز پنجش��نبه مورخ 
99/08/29  در مرکز ش��رکت واقع در شهرس��تان جوین، باالتر از ایس��تگاه              

راه آهن نقاب، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1( اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره در خصوص عملکرد س��ال مالی منتهی به 
 99/04/31

2( استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 
3( بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی و تقسیم سود 

4( انتخاب اعضاء هیئت مدیره 
5( انتخاب حس��ابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال 

مالی منتهی به 1400/04/31 
6( انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی ها 

7( تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره شرکت 
8( تعیین پاداش هیئت مدیره شرکت 

9( سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. 

 س��هامداران محت��رم ی��ا نماین��دگان قانونی آنها م��ی توانن��د در روز های                      
س��ه ش��نبه 99/08/27 و چهار ش��نبه 99/08/28  از  س��اعت 8  صبح لغایت 
12ظهر جهت دریافت برگه حضور به دفتر امور سهام شرکت، واقع در مشهد، 
میدان سعدی، ابتدای خیابان سنایی، پالک 14/296 مراجعه و با ارائه کارت 
شناسایی معتبر یا مس��تندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به 

جلسه اقدام نمایند. 
الزم به ذکر اس��ت پی��رو نامه ش��ماره 440/050/ب/98 م��ورخ 98/12/26 
مدیری��ت محت��رم نظ��ارت ب��ر ناش��ران س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار 
مبن��ی بر به��ره گی��ری از امکانات س��ایت و س��ایر روش ه��ای الکترونیکی 
ب��ه منظور رف��ع مخاط��رات از تجمع��ات عمومی، امکان مش��اهده مس��تقیم 
جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه به ص��ورت زن��ده از طری��ق صفحه 
نش��انی ب��ه   ) ع��ام  )س��هامی  جوی��ن  صنع��ت  و  کش��ت  ش��رکت  رس��می 

 https://www.instagram.com/jovainco_m فراهم شده است، ضمنًا از 
کلیه س��هامداران محترمی که از طریق فضای مج��ازی برگزاری این مجمع را 

دنبال می کنند کمال تشکر را داریم. 
هیئت مدیره 

شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام( 
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سرگردانی اهالی »طرح پاییزی کتاب« 

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
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پیگیری قدس از مشکالت این روزهای نظام آموزشی استان خراسان رضوی 

آموزش مجازی در روستا آنتن ندارد! 
هاشم رســائی فر: کرونا که همه گیر شد 
نخســتین تصمیم، تعطیلی مراکز آموزشی 
بود. اسفند سال گذشته و پس از آن ماه های 
فروردین، اردیبهشت و خرداد عماًل مدارس 
در تعطیلــی به ســر بردند؛ گرچــه پس از 
تعطیالت نوروزی تالش زیادی برای حضور 
دانش آموزان بر سر کالس های درس صورت 
گرفت اما عماًل کالس درسی شکل و شمایل 
پیــش از کرونــا به خودش نگرفت و ســال 
تحصیلی گذشته با هر سختی و مشقتی بود 

کرونایی به پایان رسید.
آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید 
اما پیشدســتی کرد و 15 شهریور شد آغاز 
باقی  اما کرونــا همچنان  ســال تحصیلی. 
بود و مشــکالتش پا برجــا. تصمیم بر این 
شــد که نظام آموزشــی به دو شکل دنبال 
شود؛ حضوری و مجازی. سیستم حضوری 
که همان شــیوه قبلی را دنبــال می کرد، 
اما مجازی داســتان خودش را داشــت. با 
اینکه مدیران آمــوزش و پرورش این بار از 
احتمال مجازی شدن تحصیل دانش آموزان 
اطالع داشتند اما نتوانستند زیرساخت های 
الزم بــرای این موضــوع را فراهم نمایند یا 
اینترنت  حداقل تکمیلش کنند. موضوع به 
و دسترسی دانش آموزان نیز مرتبط می شد 
کاری که می بایســت آموزش و پرورش در 
کنــار وزارت ارتباطــات و زیرمجموعه های 
آن در کل کشور به ســرانجام می رساند. با 
اینکه خیلی از مشکالتی که اسفند گذشته 
و ســال تحصیلی قبل همه نظام را غافلگیر 
کرد اما تا حدودی این بار از آن کاسته شد 
ولی حتی تا اینجا نیــز که حدود دو ماه از 
شــروع ســال تحصیلی می گذرد در برخی 
از نقاط کشــور و استان این مشکالت قابل 
لمس اســت. واقعیتی که البته با آمارهایی 
که برخی از مســئوالن ارائه می کنند فاصله 

قابل مالحظه ای دارد.

دغدغه هایی از نوع ناآمادگی س
آموزش مجازی در مدرسه

مدیر یکــی از مدارس بخــش احمدآباد در 
شهرســتان مشــهد با ابراز گالیه نسبت به 
شرایط موجود در فراهم سازی امکانات برای 
دسترســی دانش آموزان به آموزش مجازی 
می گوید: آموزش و پرورش برای مدرســه ما 
اینترنت از خط ثابــت تلفن راه اندازی کرده 
اســت اما به دلیل اینکه سرعت پایینی دارد 
حتــی در برقراری ارتباط در شــبکه شــاد 

مشکالت زیادی وجود دارد! 
او می  افزاید: اکنون که مدرســه ما به دلیل 
زیاد شدن مشکالت کرونا در روستا تعطیل 
شــده نمی دانیم چکار باید بکنیم که ارتباط 
دانش آمــوز با معلم حفظ شــود، موقعیت و 

شرایط به صورتی است که آنتن دهی مناسبی 
نــدارد و این بر مشــکالت و دغدغه های ما، 

دانش آموزان و معلمان افزوده است.

دانش آموزانی که امکانات ندارند به س
آموزش مجازی نمی رسند

یکی از معلمان مقطع ابتدایی در شهر یونسی 
شهرستان بجستان نیز با ابراز گالیه از شرایط 

تدریس مجــازی به قدس 
گفت: به هیچ وجه بســتر 
مناســبی برای دسترســی 
دانش آمــوزان  و  معلمــان 
به اینترنت و شــبکه شــاد 
وجود ندارد! گذشته از اینکه 
دانش آموزان شناخت الزم و 
به  ارتباط  برقراری  از  کافی 
صورت مجــازی با معلمان 
خود ندارند، بیشتر همکاران 
هم آشــنایی با نحــوه کار 
با شــاد و تدریس مجازی 
ندارند و این بر مشــکالت 

این حوزه افزوده است.
او همچنین اظهار کرد: نکته تأسف بار دیگری 
که می شود به آن اشــاره کرد این است که 
تعــداد قابــل مالحظــه ای از دانش آموزان 
دسترســی به تبلت و گوشــی هوشــمند 
 ندارند، به طور مثال در مدرسه ما که حدود

از  نیمــی  تقریبــاً  دارد  دانش آمــوز   180
دانش آموزان برای تهیه تبلت، گوشــی یا هر 
وســیله ای مشکل دارند و توانایی تهیه آن را 
ندارند. با خودمان فکر کردیم که برای اینکه 
ایــن دانش آموزان از تحصیــل عقب نمانند 
نمونه پرسش ها و مباحث درسی را به صورت 
چاپی در اختیار آن ها قرار دهیم اما این کار 
هم با توجه به هزینه بر بودنش تقریباً سخت 

و غیرممکن است.

دزدیده شدن کابل مخابرات و س
کتاب هایی که هنوز توزیع نشدند!

نداشــتن امکانات از جمله گوشــی هوشمند 
و تبلت درد مشترکی اســت که گویا برخی از 
دانش آموزان نیشابوری به خصوص در روستاها 
نیز با آن مواجه اند.محمدی یکی از اهالی نیشابور 
با اشــاره به این موضوع می گوید: شهرســتان 
نیشــابور یکی از شــهرهای 
بحرانی در زمینه شیوع کرونا 
در استان است که مدارس آن 
تعطیل شده اما این تعطیلی 
بــه دغدغه ای بــرای والدین 
تبدیل شده اســت؛ چرا که 
برخی از آن هــا امکانات الزم 
برای ارتباط با آموزش مجازی 
فرزندانشــان را ندارند و این 
موجب می شود تا دانش آموز 
از تدریــس عقــب بماند.وی 
همچنین اظهار کرد: حتی در 
برخی از مناطق شهر نیشابور 
بر اثر دزدیده شدن کابل های 
مخابرات ارتباط تلفن ثابت نیز 
قطع شده و نمی شــود از اینترنت خانگی برای 
برقراری ارتباط استفاده کرد. این در حالی است 
که سرعت اینترنت موجود نیز پاسخگوی نیاز 
برای حضور در کالس های مجازی در شبکه شاد 
نیســت. در کنار این مشکالت دیر توزیع شدن 
کتاب های درسی و کسری هایی که کتاب های 

درسی تاکنون دارند را نیز باید اضافه کرد.

پیگیری مشکالتس
اوضاع در تربت حیدریه هم مشابه با آنچه بیان 
شد، است. در بخش رخ این شهرستان با وجود 
اینکه بخشــدار این بخش از زیر پوشش قرار 
گرفتن 85 درصد از دانش آموزان در شبکه شاد 
خبر می دهد اما گالیه ها از مشکالت این بخش 

از آموزش مجازی زیاد است.
محمود قهار با اشاره به اینکه آموزش مجازی 
تنها از طریق سامانه شاد انجام می گیرد، گفت: 
بعضی از روســتاهای دورافتاده قطعاً مشکل 
دارند که وزارت کشــور وهمچنین ما پیگیر 
هســتیم و دانش آموزانی کــه امکان آموزش 
مجازی را ندارنــد از طریق درس نامه آن ها را 
حمایــت می کنیم و عوامــل اجرایی مدارس 

مشکالت دانش آموزان را حل می کنند. 

معضالت آموزش مجازی حتی در مشهدس
مشکالت آموزش مجازی دانش آموزان فقط به 
شهرهای کوچک و روستاها ختم نمی شود بلکه 

در مرکز استان هم معضالت باقی است. 
شــهروندی در این مورد می گوید: شبکه شاد 
که برای آموزش مجازی در نظر گرفتند خیلی 
مواقع قطع می شــود زمانی هم که شاد وصل 
می شود سرعت اینترنت خیلی پایین است و 

عمالً آموزش با مشکل مواجه می شود.
توحیدی ادامه می دهــد: روزی 10 بار معلم 
دخترم به هوای بهتر بــودن فضای واتس آپ 
آموزش را بــه واتس آپ منتقل می کند اما باز 
می گوید شاد بهتر شد برگردیم به شاد! گروهی 
در واتس آپ تشکیل داده که اگر شاد مشکل 
داشت می روند آنجا، با این کار بچه ها سردرگم 
می شــوند و ما هم نمی دانیم باید چکار کنیم! 
هزینه های اینترنت هم که سر به فلک کشیده، 
مثــالً 5 گیگ یک ماهــه می گیریم 25هزار 
تومان؛ یک هفته نمی شــود که تمام می شود! 
با اینکه قرار بود شبکه شــاد رایگان باشد اما 
گویا این گونه نیست. وقتی معلم سؤال مطرح 
می کند، بچه ها با سرعت کم اینترنت نمی توانند 
جواب را با ضبط صدا بفرستند. حتی امتحاناتی 
هم که برگزار می شــود متأســفانه بچه ها یاد 
گرفتند با تقلب جواب بدهند چون کسی باالی 

سر آن ها نیست و این اصالً خوب نیست.

دوغارون و صف صادرات کاالی اساسی •
چند روزی اســت که بار دیگر شاهد ازدحام و صف طوالنی 
کامیون ها و کانتینرها در پایانه مرزی دوغارون هستیم؛ مشکلی 
که طی ســال های اخیر بنا به دالیل مختلفی بارها شاهدش 
بودیم و البته علت اصلی آن هم آنچنان که روز گذشته مدیر 
این پایانه اذعان داشته، نبود زیرساخت های مناسب حمل و 
نقل در کشور افغانستان بوده است و چنانچه زیرساخت های 
مناسب در کشور همسایه فراهم شود، مشکالت حمل و نقلی 

و ترددی این گذرگاه مرزی نیز برطرف خواهد شد.
اما آنچه این بار قابل تأمل به نظر می رســد، اخباری است که 
از مرز می رسد؛ مبنی بر اینکه صادرات موادغذایی، محصوالت 
کشــاورزی، بهداشــتی و اقالم ضروری و مــورد نیاز داخلی 
همچون آهن آالت، سیمان و مصالح ساختمانی به افغانستان 
شدت گرفته و بیشترین حجم محموله کامیون و کانتینرهای 

صف کشیده در پایانه مرزی دوغارون را تشکیل می دهد.
این اخبار اگر در شرایط عادی قرار داشتیم، مایه خشنودی بود 
و غرور ملی؛ اما این روزها که مردم مشهد و خراسان با گرانی 
افسار گسیخته مایحتاج ضروری زندگیشان دست و پنجه نرم 
می کنند و بســیاری از فروشندگان در پاسخ به گالیه مردم، 
صادرات این اقالم را عامــل اصلی گرانی و افزایش قیمت ها 
عنوان می کنند، همچــون نمکی بر زخم می ماند که تحمل 

فشارهای زندگی را دشوارتر می سازد.
هرچند گرانی های اخیر بیشــتر ناشی از نوسان های ارز بوده 
و صدالبته مقصر اصلی این آشفته بازار، دولت و دستگاه های 
دولتی بوده اند  که گویی دیگر عزم و توان کنترل بازار را ندارند و 
به جای برخورد کارشناسانه با موضوع، تنها به شعار و فرافکنی 
و توپ به میدان دیگری انداختن بســنده کرده اند؛ اما آنچه 
 مســلم است اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری، کشور ما 
هم اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و در این شرایط 
جنگی، اتخاذ هر تصمیمی، می تواند اثرات فراوان در حوزه های 

مختلف به ویژه در وضعیت معیشت مردم داشته باشد.
در این بین معدود تصمیماتی همچون ممنوعیت خروج دام، 
مرغ زنده و گوشــت قرمز از خراســان رضوی را می توان در 
همین راســتا ارزیابی کرد اما وضعیت اسفناک بازار استان و 
به ویژه مشــهد، ورود جدی دستگاه های مسئول را می طلبد 
و انتظار می رود استاندار خراسان رضوی که به تازگی مدیران 
اســتان را به تالش و برنامه ریزی در راستای کاستن از فشار 
اقتصادی بر مردم دعوت کرده و از کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اســتان خواسته اســت، یک راهکار و طرح اجرایی 
برای جلوگیری از فروش کاالهای اساسی در مرز، افزایش توان 
نظارت و کنترل ها و کاهش خروج کاالها از مرز ارائه دهد؛ با 

جدیت و قاطعیت تمام پیگیر تحقق این خواسته نیز باشد.
مسئوالن دستگاه های متولی اقتصاد، بازرگانی و تجارت جهانی 
اســتان هم باید به این باور برسند که افزایش حجم صادرات 
موادغذایی و اقالم مورد نیاز مردم به کشــورهای همسایه را 
نه تنها نمی توانند همچون گذشته، به عنوان نقطه درخشان 
و موفقیتی بزرگ در کارنامه خود ثبت کنند که این مســئله 
با توجه به تأثیر منفی در معیشت مردم و دامن زدن به موج 
گرانی کاالها در بازار اســتان، نشان دهنده ضعف مدیریت و 

ناکارآمدی آنان خواهد بود.
ناگفته پیداست که شرایط جنگ اقتصادی که رهبری بارها 
بر آن تأکید داشته اند، با شــرایط عادی تفاوت بسیار دارد و 
سامان دادن به اوضاع در این شرایط، عزم جزم و همتی مردانه 
می خواهد. این شــرایط را نمی شود با شعار و وعده های بدون 
پشــتوانه مدیریت کرد؛ کار کارشناسی می خواهد و صدالبته 
سرعت عمل و اقدام ضربتی؛ تعارف بردار هم نیست؛ کمر مردم 
هر لحظه زیر بار فشارهای اقتصادی و معیشتی بیشتر از پیش 

خم می شود و تا دیر نشده باید چاره ای اندیشید.

اهدای جایزه البرز به دو دانش آموز •
نخبه خراسان رضوی

همایش  در  قــدس: 
دانش آمــوزی  ملــی 
هشــتمین  و  پنجــاه 
ســال جایــزه بنیــاد 
البــرز، از دو دانش آموز 
نخبه خراســان رضوی 
البرز  جایــزه  اهدای  با 

تجلیل شد.
همایش ملی دانش آموزی پنجاه و هشــتمین سال جایزه 
بنیــاد البرز با هدف تشــویق دانش آموزان برتر کشــور با 
حضور حجت االسالم والمسلمین خاموشی؛ رئیس سازمان 
اوقــاف و امور خیریه و حجت االســالم والمســلمین حاج 
علی اکبــری؛ نماینــده ولی فقیه در اتحادیــه انجمن های 
اســالمی دانش آموزان از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس و به 
صورت همزمان در تهران و 20 مرکز استان از جمله استان 

خراسان رضوی برگزار شد.
در ایــن همایش ابتدا حیــدر ارشــدی، مدیرعامل بنیاد 
فرهنگی البــرز بیان کرد: با هدف پیشــگیری از تجمع و 
بهداشت همگانی این همایش بدون مشارکت مدعوین و با 
حضور محدود برگزیدگان تهرانی و اســتان های همجوار و 

20 استان به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
مدیرعامل بنیاد فرهنگــی البرز بیان کرد: در این همایش 
گزینش و معرفی برگزیدگان بر اساس ضوابط و معیارهای 
معین صــورت گرفتــه و در نهایــت 51 نفر بــه عنوان 

برگزیدگان این دوره انتخاب شده اند.
در ادامه حجت االســالم والمسلمین سیدمهدی خاموشی، 
رئیس ســازمان اوقاف و امــور خیریه کشــور خطاب به 
برگزیــدگان بنیاد البــرز گفت: آینده برای شــما و از آن 
شماست و شکل جغرافیای علمی با تالش شما برگزیدگان 
تغییر می کند. وی به کارهای مشارکتی اوقاف در راستای 
پیشرفت کشــور در زمینه علمی اشاره کرد و افزود: برای 
حفظ انرژی های فسیلی با دانشگاه صنعتی شریف قرارداد 
ســاخت موتورهای برقی امضا کردیــم که موجب کاهش 
آلودگی زیست محیطی و صرفه جویی می شود و همچنین 
در زمینــه تجهیزات پزشــکی عمل قلب بــاز نیز اوقاف 

مشارکت داشته است.
گفتنی اســت؛ در این مراســم با حضور حجت االســالم 
والمســلمین احمدزاده، مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه 
خراســان رضوی از فاطمه زهرا امیری و مهدیس میرزایی، 
دو دانش آموز نخبه استان خراسان رضوی با اهدای جایزه 

البرز تجلیل شد.

در تجمع دیروز مطرح شد  
اعتراض دانش آموزان دبیرستان  •

هاشمی نژاد مورد بررسی قرار گیرد
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مشــهد در اعتراض به عدم پیگیری خواسته های خود مبنی بر 
بی توجهی مسئوالن دبیرستان در تجمع مقابل اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی خواســتار رسیدگی به خواسته های 
خود شدند.محمدرضا عمرانی به نمایندگی از اجتماع کنندگان 
به خبرنگار قدس گفت: ما خواســتار رسیدگی به خواسته های 
خود از مدیر دبیرستان هستیم و دانش آموزان دنبال بهانه جویی 

و مدرک تراشی نیستند.
مومنی؛ رئیس اداره اســتعدادهای درخشان آموزش و پرورش 
خراسان رضوی به همراه نجاتی مهر؛ مشاور و رئیس دفتر مدیر 
کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، همچنین کارشناس اداره 
حراست آموزش و پرورش استان و کارشناس ارزیابی و پاسخگویی 
به شــکایات با حضور در جمع دانش آموزان خواسته های آن ها 
را مــورد توجه قرار داده و در این رابطه مقرر شــد مســتندات 
دانش آموزان معترض توسط نماینده آن ها تحویل حراست اداره 
کل شــود تا مشکالت عنوان شــده با حضور مدیر دبیرستان و 
نماینده دانش آموزان مورد بررســی و رســیدگی قــرار گیرد.

 اعمال محدودیت ها •
در مشهد الزامی است

ســازمان  رئیس  قدس: 
نظام پزشکی مشهد گفت: 
کاهش تردد درون شهری 
و اعمــال محدودیت هــا 
به صــورت جدی باید در 
مشهد صورت گیرد. علی 
بیرجندی نژاد در خصوص 
اعمال محدودیت  در این شهرســتان اظهار کرد: به نظر من، با 
توجه به شرایط فعلی قطعاً باید اقدام های سخت گیرانه تری برای 

مقابله با ویروس کرونا در مشهد اعمال شود. 
رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد در خصوص دورکاری 
کارمندان، کاهــش رفت وآمد مردم و تعطیلی برخی اماکن نیز 
گفت: طبق گزارش مؤسســه Fedscoop یکی از مراجع رسمی 
اخبار حوزه IT دورکاری در شــرایط عادی کاهش 71 درصدی 
آلودگی هــوا، 69 درصــدی افزایش بهــره وری، 76 درصدی 
افزایش کیفیت زندگی، 70 درصدی ذخیره پول و 84 درصدی 

صرفه جویی در وقت را به دنبال داشته است. 
وی ادامه داد: در شــرایط همه گیری کرونا قطعاً هر ســازمان و 
ارگان خصوصی یا دولتی که بتواند خدمات خود را به نحوی ارائه 
کند که وابسته به حضور کارکنان در محل کار نباشد به طور قطع 
کمک بزرگی به حفظ سالمت نیروی انسانی خود و مهم تر از آن 

حفظ سالمت جامعه و در پی آن کاهش مرگ ومیر کرده است.

آمار ازدواج در استان خراسان رضوی •
افزایش یافت

تسنیم: مدیــر کل ثبت 
رضوی  خراســان  اسناد 
گفــت: در هفــت ماهه 
امســال میزان  ابتــدای 
ازدواج های ثبت شده در 
رضوی  خراســان  استان 
مشابه  به مدت  نســبت 
سال گذشته 2.9 درصد افزایش یافت.محمدحسن بهادر اظهار 
کرد: در هفت ماهه ابتدای امســال 29 هزار و 619 واقعه ازدواج 
و 10 هــزار و 362 واقعه طالق در دفاتر ازدواج و طالق اســتان 
به ثبت رســیده که 2.9 درصد افزایش در تعداد وقایع ازدواج و 
همین میزان کاهش برای وقایع طالق نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته را نشان می دهد.مدیرکل ثبت اسناد با بیان اینکه 
خراسان رضوی از 313 هزار و 754 ازدواج ثبت شده در کشور 
پس از تهران با کسب جایگاه دوم 9.4 درصد از کل ازدواج های 
کشــور را به خود اختصاص داده گفــت: با وجود کاهش میزان 
طالق های ثبت شده استان در سال جاری متأسفانه همچنان در 
تعداد طالق با سهم 10 درصدی از کل طالق های کشور جایگاه 

دوم را داراست.

آمار مراجعان سرپایی کرونا در مشهد •
رشد ۶۰ درصدی داشته است

ایرنا: مدیر توسعه شبکه 
و ارتقای سالمت دانشگاه 
پزشــکی مشــهد  علوم 
مراجعان  آمــار  گفــت: 
سرپایی به مراکز خدمات 
جامع ســرپایی کرونا در 
مشهد طی روزهای اخیر 
رشد 60 درصدی داشته که وضعیت نگران کننده ای است. دکتر 
محمدحسن درخشــان افزود: در حال حاضر 22 مرکز خدمات 
جامع سالمت منتخب کرونا در شهر مشهد فعال است که از این 
تعداد 12 مرکز در حاشیه شهر به ساکنان مناطق کم برخوردار 
خدمــات ارائه می دهند.وی اضافه کــرد: روند صعودی بیماری 
کرونا در مشهد و خراسان رضوی طی هفته های اخیر ملموس 
و مشهود بوده و عامل اصلی آن تجمعات مردمی، کم توجهی به 

مسائل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بوده است.
او ادامه داد: این در حالی اســت که 80 درصد جمعیت آلوده به 
کرونا ناقل ویروس هســتند و عالئمی ندارند و آمار مزبور فقط 

مربوط به 20 درصدی است که عالئم شدید دارند.

 ثبت 49 اثر تاریخی خواف •
در سامانه میراث بان 

قدس: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خواف گفــت: 49 اثر تاریخی در این شهرســتان در ســامانه 
میراث بان ثبت  شده است. محمود باعقیده اظهار کرد: مهم ترین 
آثار ثبت  شــده در این سامانه شــامل مدرسه غیاثیه، کوشک 
سالمه، مسجد جامع سنگان، مسجد ملک زوزن، یخدان خواف، 
آسبادها و خانه شیرخانی است. باعقیده افزود: با ثبت آثار در این 
سامانه عالوه بر ایجاد بانک اطالعاتی، نظارت دقیق و مستمری 
روی آثار تاریخی صورت خواهد گرفت. از شهرستان خواف نیز 
105 اثــر، محوطه و تپه تاریخی، طبیعی و میراث ناملموس در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. همچنین این شهرستان 
دارای 35 جاذبه گردشــگری و 16 تأسیسات گردشگری است. 
این شهرستان با مرکزیت شهر خواف در فاصله 282 کیلومتری 

از مشهد مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.

حتی در برخی از 
مناطق شهر نیشابور 
بر اثر دزدیده شدن 
کابل های مخابرات 

ارتباط تلفن ثابت نیز 
قطع شده و نمی شود 

از اینترنت خانگی برای 
 برقراری ارتباط 

استفاده کرد 
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قدس: آنچه در خبرها منتشــر شد بازدید 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی از بازارچه دوغارون است که 
گفته بود: منافع مرزنشینان در بازارچه های 
مرزی باید تأمین شــود و شرایطی فراهم 
شود که غرفه دار و مرزنشین متضرر نشوند.

علی رســولیان با اشاره به مشکالت موجود 
در مرز دوغــارون از جملــه ناکافی بودن 
ادامه  انسانی دســتگاه های اجرایی  نیروی 
می دهد: اینکــه روزانــه 260 کامیون در 
بازارچه مرزی دوغــارون تخلیه و بارگیری 
می شوند و ورود و خروج کامیون به بازارچه 
در هفت ماه امســال 65 درصــد افزایش 
یافته است، نشان دهنده اهمیت اقتصادی و 
میزان اشتغال و صادرات کاال در مرز است 

که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 
معاون اســتاندار خراســان رضوی با اشاره 
به رویکرد اســتاندار این استان بر استفاده 
حداکثــری از ظرفیــت مرز برای توســعه 
اقتصادی می گویــد: افزایش صادرات برای 
تقویت تولیــدات داخلــی و تأمین تقاضا 
ضروری اســت و باید برای تأمین این نیاز 

مرزها را تقویت کرد.
کمبود باسکول، نبود امکانات رفاهی کافی، 
نبــود فضای کافــی و انبار بــرای تخلیه و 
بارگیــری کامیون هــا، روشــنایی ناکافی، 
نابســامانی در هزینه هــا، کوچــک بودن 
محوطــه بازارچه و ناکافــی بودن خدمات 
در گمــرک از مشــکالتی بود که توســط 

غرفه داران بازارچه دوغارون مطرح شد.
بر همین اساس و به منظور اطالع دقیق تر 
از مشــکالت و تصمیم های گرفته شــده 
در ایــن حوزه با مدیــر بازارچه های مرزی 
خراسان رضوی گفت وگویی داشتیم که در 

ادامه می خوانید.
هادی حقیقی می گوید: بهسازی و نوسازی 
بــه لحــاظ فیزیکــی و توســعه و تجهیز 
زیرســاخت های بازارچه مــرزی دوغارون 
بــه صــورت ویژه در دســتور کار اســت؛ 
 چراکه به طور مثــال محوطه این محل از 
دهه 70 تاکنون بهســازی مناسبی نشده و 
به دنبال بارندگی ها و جاری شــدن سیل، 

تردد خودروهای ســنگین وضعیت خوبی 
ندارند.

وی می افزاید: بــه همین دلیل باراندازهای 
محوطه دســتخوش تغییرات ناخواسته ای 
شــده و الزم است تا نوســازی و بهسازی 
مطابــق اســتانداردها انجام شــود که در 
همین راســتا از ســال گذشــته عملیات 
ساخت بخشی از محوطه با استفاده از بتن 
مســلح آغاز شده است و اگر اعتبارات الزم 
تأمین شود سرعت خواهد گرفت همچنین 
بهسازی دو جایگاه سوخت مرزی هم انجام 

شده است.
حقیقی ادامه می دهــد: در حال حاضر نیز 
آماده سازی 2هزار مترمربع دیگر از محوطه 
بازارچه برای بتن ریزی در دستور کار است 
کــه تا یک ماه دیگر عملیات اجرایی آن به 
اتمــام خواهد رســید و برنامه های بعدی، 
بهســازی بخش انبارهــا و مابقی محوطه 
اســت که امیدواریم با همکاری و مشارکت 
غرفــه داران ایــن موضــوع نیز بــه زودی 
مرتفع شــود. وی اظهار می دارد: ساخت و 
بهسازی مناسب باراندازها یکی از نیازهای 
جدی بازارچه اســت که از گذشته به دلیل 
مســئله مالکیت محل باراندازها غرفه داران 
رغبتی برای ســرمایه گذاری در این بخش 
نداشــتند که با مقدمات فراهم شده مقرر 
شد غرفه داران با تشکیل تعاونی یا انجمن 

خاصی شرایطی را ایجاد کنند که اگر فردی 
غرفه خود را واگذار کرد هم نگران سرمایه 
خود نباشــد و بدون بهره مندی از مالکیت 

مادی بارانداز از مزایای آن بهره مند شود.
مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی در 
خصوص مشــکل انبارها و کمبود باسکول 
مورد ادعای غرفه داران در بازارچه دوغارون 
هم می گویــد: انبارهای موجــود به لحاظ 
زیرســاخت هایی چون اتصال به فیبر نوری 
گمرکات بــرای تبادل اطالعات مشــکلی 
ندارد و تنها مانع موجود اتصال ســامانه ای 
آن به بانک اطالعاتی است که امیدواریم به 

زودی این مهم نیز انجام شود.
در خصوص کمبود باســکول هم ذکر این 
نکته الزم اســت که در بخــش ایرانی مرز 
چندین باســکول وجود دارد و دو باسکول 
ویــژه در بازارچــه قــرار دارد و بــا اضافه 
کردن یک باســکول دیگــر می توان اندک 
معطلی هــا را نیــز حذف کرد اما مشــکل 
اصلی در بخش کشــور همســایه اســت، 
چون در آن ســوی مرز تنها یک باسکول 
وجود دارد و عماًل ریشــه اصلی مشکالت 
کمبود باســکول در کشــور همسایه است 
که رایزنی های مختلفی برای افزایش تعداد 
آن با مقامات افغانســتان انجام شــده ولی 
تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته اســت.

وی در پاســخ به پرسشی درباره تقاضاهای 

دایر کردن غرفــه در بازارچه دوغارون هم 
 اظهــار مــی دارد: در حال حاضــر حدود
150 درخواست برای غرفه ثبت شده ولی 
برای شناســایی افراد واجد شرایط واقعی 
تمامی درخواست ها در کمیته های خاصی 
مورد بررســی قرار می گیرد و امیدواریم با 
افزایــش تعداد غرفه ها از یک ســو و رونق 
بیشتر بازارچه، افراد بیشتری از منطقه در 
این حوزه شــاغل شوند و به ارتقای شرایط 

اقتصادی منطقه نیز کمک شود.
حقیقی بازگشــت منابع از خزانه را یکی 
از خواسته های جدی متولیان بازارچه در 
استان دانسته و می افزاید: بر اساس قانون 
بایــد 100درصد واریزی بــه خزانه برای 
هزینه در بخش زیرساخت های بازارچه ها 
به همان منطقه عودت داده شــود که با 
توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در 
سال های اخیر این مسئله محقق نشده و 
همواره میــزان تخصیص اعتبارات حدود 
60درصد میــزان واریزی ها بوده و میزان 
واقعی پرداخت ها حــدود 35درصد بوده 

که عماًل موجب کندی کارها می شود.
وی در پایان اولویت های دیگر بازارچه های 
خراســان رضوی را در دو بخش می داند و 
می گوید: در بخش سازمانی تعیین تکلیف 
نیروهای شــاغل به لحاظ امنیت شــغلی 
می تواند انگیزه بخش بــوده و نتایج خوبی 
در اجرای برنامه ها به دنبال خواهد داشت.

اولویت دیگر هم باال بردن ســقف اعتبارات 
حوزه بازارچه ها از اعتبارات متوازن و خزانه 
اســت که در صورت تأمین بــه موقع و به 
اندازه منابع مالی توسعه و استانداردسازی 
بازارچه ســرعت الزم را خواهد داشــت و 
زمینه فعالیت های بیشتر نیز فراهم می شود.

آنچــه از صحبت هــای مســئوالن و روند 
فعالیت هــای صورت گرفتــه در دوغارون 
برداشــت می شود این اســت که مشکالت 
این مــرز مهم اقتصــادی در کش و قوس 
بروکراســی اداری گرفتار اســت. روزنامه 
قــدس تا حصول نتیجه و روشــن شــدن 
گزارش کاری مسئوالن مربوطه این مسئله 

را پیگیری خواهد کرد.

در گفت وگو با قدس مشکالت این بازارچه مهم مرزی بررسی شد

دوغارون؛ گرفتار اما و اگرها  
زگارشزگارش



روی خط حادهثروی خط حادهث
با تالش نیروهای بسیج این شهر صورت گرفت

کشف ۱۲۰کیلوگرم ماری جوانا در فریمان•
فرمانــده  صاحبــی: 
ناحیه مقاومت بســیج 
ســپاه فریمان از کشف 
120کیلوگرم موادمخدر 
ماری جوانا طی  گیاه  از 
یک عملیات غافلگیرانه 
این شهرستان خبر  در 
داد. حمید اکبری اظهار کرد: با رصد اطالعاتی سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در ســپاه فریمان، 120 کیلوگرم ماده مخدر 

ماری جوانا در این شهرستان کشف و ضبط  شد.
وی با اشاره به اینکه در این عملیات 46 بوته ماری جوانا کشف 
شده است، گفت: در یک عملیات غافلگیرانه دو متهم 30 و 

35 ساله دستگیر و تحویل مقام های قضایی شدند.

دادستان این شهر خبر داد
 پلمب یک کافه و کافی شاپ •

متخلف در کاشمر
دادســتان  فــارس: 
عمومی و انقالب کاشمر 
از پلمب ایــن دو واحد 
صنفی فاقــد مجوز در 
ایــن شهرســتان خبر 
داد و گفت: با توجه به 
وضعیت قرمز و بحرانی 
کاشــمر، نظارت و برخورد با افرادی که سالمت مردم را به 
خطر بیندازند، تشدید می شود.غالمرضا طالعی اظهار کرد: با 
توجه به وضعیت قرمز کرونایی کاشمر و نیز در راستای اعمال 
محدودیت های اعالم  شده مبنی بر تعطیلی برخی از صنوف، 
در بازرسی انجام  شده اکیپ های نظارت بر فعالیت صنوف در 
سطح شهرستان، دو کافه و کافی شاپ که نسبت به رعایت 
دستورات بهداشتی و توصیه های اصناف بی توجه بودند، پلمب 
شــدند.وی افزود: اکیپ نظارتی، دو کافه و کافی شاپ که هر 
دو فاقد پروانه صنفی بودند و یکی از آن ها نیز بدون توجه به 
توصیه ها و هشدارهای داده  شده میزبان برگزارکنندگان یک 
مراسم جشن تولد بود را با هماهنگی انجام  شده تعطیل کرده 

و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کردند.

پلیس خراسان شمالی خبر داد
دستگیری  6کالهبردار حرفه ای •

خبرنگاران:  باشگاه 
فرمانده انتظامی خراسان  
دستگیری  از  شــمالی 
6 متهــم حرفــه ای با 
کالهبرداری  مورد  پنج 
بــه ارزش یک  میلیارد 
ریــال  و166میلیــون 
در خراسان شــمالی خبــر داد.ســردارعلیرضا مظاهــری، 
فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: با اعالم چندین مورد 
شکایت مبنی بر اینکه افرادی با استفاده از ترفند های مختلف 
از شــهروندان کالهبرداری کرده اند، موضوع  در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت.سردار مظاهری 
با اشــاره به اینکه کارآگاهان با انجام برخی اقدامات فنی و 
اطالعاتی موفق شــدند محل اختفای این افراد را شناسایی 
کننــد، افزود: در نهایت کارآگاهان در چند عملیات مختلف 
6 فرد کالهبردار را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. 
فرمانده انتظامی خراسان شــمالی با بیان اینکه متهمان در 
تحقیقات انجام شــده به پنج فقره کالهبــرداری به ارزش 
یک میلیارد و 166میلیــون ریال اعتراف کردند، عنوان کرد: 
این افراد پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

 هشدار قاضی القضات خراسان شمالی
 به مسئوالن این استان 

 عدم اجرای مصوبات•
 مساوی است با ترک  فعل مدیران

رئیــس کل  فــارس: 
خراسان  دادگســتری 

بر  بــا تأکید   شــمالی 
الزم  االجرا بودن مصوبات 
ســتادهای اســتانی و 
کشوری اقتصادمقاومتی 
گونــه  هــر  گفــت: 
عدم اجرای این مصوبات مشمول ترک فعل و دستورالعمل جدید 
ابالغی رئیس قوه قضائیه است. حجت االسالم اسداهلل جعفری 
صبح روز گذشته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی 
خراسان شمالی اظهار کرد: این سال در ماه های پایانی خود قرار 
دارد و انتظار است تا دستگاه های اجرایی عملکردی متوسط 
به باال را بدست بیاورند.وی با تأکید بر ضرورت محسوس بودن 
اجرای پروژه های مصــوب اقتصادمقاومتی در زندگی مردم، 
تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در تحقق سند جهش تولید 
خراسان شمالی به  صورت شفاف و صریح مشکالت اجرایی را 
باید اعالم کنند.رئیس  کل دادگستری خراسان شمالی تأکید 
کرد: مصوبات باید قابلیت تحقق داشــته باشند تا مردم این 

اقدام های اجرایی را در زندگی خود ببینند.
وی گفت: براســاس اولویت های ستاد اقتصادمقاومتی کشور 
مبنــی بر فعالیت مجدد واحدهای تعطیل  شــده و کمک به 
واحدهای در حال تعطیلی، باید این نگاه را در اعطای تسهیالت 
لحاظ  کرد.جعفری، تأمین نیازهای اساســی مردم را از دیگر 
اولویت های اصلی اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان 
برشمرد و افزود: واحدهای کشاورزی با توجه به تأمین نیازهای 
اساسی و روزانه مردم باید مورد توجه باشند و در اولویت اصلی 

اجرای پروژه ها قرار گیرند.
وی با انتقاد نسبت به عدم اجرای قابل توجه برخی از مصوبات 
و تفاهم نامه های منعقد شده پیشین در استان، تصریح کرد: 
دســتگاه های نظارتی در سال جهش تولید با نگاهی حمایتی 
و نظارتی بر اجرای این مصوبــات نظارت دارند و با مالحظه 
تمام شرایط موجود به  صورت قدم  به  قدم همراه اجرا و تحقق 
این پروژه ها هستند.وی  با اشاره به دستورالعمل جدید رئیس 
دستگاه قضا مبنی بر برخورد با ترک فعل مدیران، خاطرنشان 
کرد: مصوبات ستادهای اقتصادمقاومتی کشور و استان با توجه 
به قوانین باالدستی الزم االجراست و هر گونه عدم اجرای کامل 
این مصوبات و تفاهم نامه ها از جمله مصادیق ترک فعل مدیران 

محسوب می شود.

عقیل رحمانی: با وجود اعالم کتبی سازمان 
بازرسی کل خراسان رضوی و اخطار به سازمان 
صمت اســتان مبنی بر اقدام های مشــکوک 
یک کارشــناس، پس از حدود نه ماه نه تنها 
برخوردی با این فرد نشــد بلکه او در یکی از 

شهرستان های خراسان رضوی، مدیر هم شد!
همه چیز به ســال 98 برمی گــردد و ماجرا 
این گونه بود که در پی رصدهای صورت گرفته 
از سوی سازمان بازرسی کل خراسان رضوی، 
مشخص می شــود برخی از نیروهای معاونت 
بازرسی ســازمان صمت این استان دست به 
اقدام های مشــکوک و حاشیه داری در سطح 

بازار زده اند.

ترفیع یک فرد حاشیه دار و فرار رئیس س
سازمان صمت از پاسخ!

از همین رو و پس از جمع بندی ماجرا از سوی 
مقام رسیدگی کننده در سازمان بازرسی کل 
خراسان رضوی، نامه ای در اسفند ماه سال 98 
به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان زده 
می شــود و از وجود سوءجریان درباره یکی از 
تیم هــای فعــال در حوزه قاچــاق کاال و ارز، 
هشدارهایی را صادر و به نوعی به سازمان صمت 
اعالم می شود که این افراد با توجه به موضوعات 
مطرح شــده از پســت مذکور برکنار شوند.
این نامه هم طبق روال و چرخه ســازمانی به 
معاونت نظارت و بازرسی وقت سازمان صمت 
اســتان منعکس شده و اقدام های الزم در این 
زمینه صورت می گیرد و عامل اصلی که سمت 
کارشناسی داشــت به همراه چهار نفر دیگر 

برکنار می شوند.

پــس از این اقــدام و طبق 
بررسی های صورت گرفته، به 
کارشناس مذکور مسئولیت 
اداره یــک فروشــگاه را در 
استان سپرده و از سوی دیگر 
کارت بازرسی چهار نفر دیگر 

هم از آن ها اخذ شد.
حــدود 9 مــاه از این ماجرا 
اطالعاتی  که  بود  گذشــته 
به تحریریــه روزنامه قدس 
منعکس شــد کــه حکایت 
از آن داشــت که کارشناس 

اسبق واحد قاچاق کاالی آن سازمان با چند 
درجه ترفیع، با حکم رئیس ســازمان صمت 

خراســان رضوی در یکی از 
شهرستان ها پست مدیریتی 

حساسی گرفته است.
از  ماجــرا  رو  همیــن  از 
سازمان  رئیس  مس فروش، 
خراســان رضوی  صمــت 
پیگیــری شــد و پــس از 
مطــرح شــدن ماجــرای 
بازرسی کل  نامه ســازمان 
خراســان رضوی در مــورد 
ایــن فــرد و حاشــیه های 
شد  خواسته  شــده،  ایجاد 
دلیل این انتصاب را توضیح دهند که وی در 
پاسخ عنوان کرد: این گونه موارد را با حراست 

سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی 
مطرح کنید.

وقتی حراست نظر دیگری داشت!س
در حالی که بازهم از سوی خبرنگار ما تأکید 
شد دستور انتصاب با حراست سازمان ها نیست 
و فقط طی شدن مراحل تأییدصالحیت ها  در 
اختیار این واحد اســت، موضــوع را از  مدیر 
حراست ســازمان صمت خراسان رضوی که 
مسلماً در جریان ارسال این نامه قرار داشت، 

پیگیری کردیم.
از همین رو مدیر حراســت ســازمان صمت 
اســتان در پاســخ به این پرسش که معرفی 
مدیران در ســازمان شــما توسط چه کسی 
صورت می پذیرد، بیان کرد: این قانون هست 
کــه باالترین مقام هر دســتگاهی موضوع را 
مطــرح و در کمیته انتصابــات دیگر مراحل 

صورت می پذیرد.
 وی در پاسخ به این موضوع که حراست طبق 
روال بررســی و تأیید صالحیت افراد معرفی 
شــده را بررسی می کند، آیا این نکته درست 
اســت، گفت: این فرد باید صالحیت پست را 
داشته باشد و این امر هم براساس استعالمات 
خاص خودش است.از سوی دیگر این موضوع 
مطرح شــد که چطور می شــود فردی اواخر 
ســال 98 طبق نامه ســازمان بازرســی کل 
خراســان رضوی از حوزه قاچاق کاال برداشته 
می شــود و حتماً شما هم آن نامه را دیده اید، 
به یک پست مدیریتی چند رده باالتر منصوب 
می شــود، این دوگانگی نیســت، که پاســخ 

دیگری در این زمینه دریافت نشد.

پشت پرده بی اعتنایی به نامه سازمان بازرسی کل خراسان رضوی چیست؟

فرد حاشیه دار در سازمان صمت استان مدیر شد!

رئیس سازمان صمت 
خراسان رضوی به جای 

شفاف سازی  در این 
زمینه از پاسخگویی 
دقیق شانه خالی و 
پیگیری ماجرا را به 

حراست  آن سازمان   
حواله داد

بــرشبــرش

روی خط خبرروی خط خبر
 ماجرای درگیری محیط بانان

 با عامالن نابودی حیات وحش چه بود؟
 شلیک 6 گلوله  برای فراری دادن•

 یک شکارچی غیرمجاز!
خبرنگاران:  باشگاه 
عامالن شکار یک رأس 
قوچ وحشی در منطقه 
حفاظت شده کمرسرخ 
دســتگیر  سرایـــان 
رئیس  شدند.ارشادی، 
اداره حفاظــت محیط 

زیســت سرایان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
این شهرســتان، حین عملیات گشــت و کنترل در منطقه 
حفاظت شده کمرسرخ متوجه حضور سه شکارچی شدند که 

اقدام به شکار یک رأس قوچ وحشی کرده بودند.
وی افزود: محیط بانان پس از تعقیب شکارچیان در ارتفاعات، 
با توجه به اینکه آن ها در حال خارج شدن از حوزه استحفاظی 
خراسان جنوبی به سمت شهرستان گناباد در خراسان رضوی 
بودند، ضمن هماهنگی بــا مقام های قضایی و اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان گناباد، به تعقیب متهمان پرداختند و 
آن ها را در حوالی این شهر ردزنی و برای دستگیری آن ها طبق 
قانون اقدام شد.ارشــادی عنوان کرد: در این اقدام یک نفر از 
متخلفان شکار و صید به همراه الشه قوچ وحشی دستگیر شد.
در ادامه دو نفر دیگر که ابتدا به همراه سه قبضه اسلحه از محل 
متواری شده بودند، پس از اینکه متوجه دستگیری همدست 
خود شدند، به محل مراجعه و با نزدیک شدن به محیط بانان و 
شلیک 6 تیر، خواستار آزادی فرد بازداشت شده و خلع سالح 

یکی از  محیط بانان شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان افزود: 
در این درگیری و خودداری محیط بانان از شلیک گلوله، فرد 
بازداشت شده از محل متواری شد که خوشبختانه محیط بانان 
با شواهد و مستنداتی که در دست داشتند پس از هماهنگی 
با مقام قضایی و کالنتری محل، تمامی متخلفان را شناسایی و 
بازداشــت کردند. از همین رو پرونده متخلفان دستگیر شده 
برای سیر مراحل قانونی به مقام های قضایی شهرستان گناباد 

تحویل داده شد.

علوم پزشکی هشدار داد
زنگ خطر کرونا در خراسان رضوی•

ایرنا: رئیــس کارگروه 
اطالع رسانی کووید 19 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
در  گفــت:  مشــهد 
صــورت رعایت نکردن 
بهداشتی،  پروتکل های 
موج بســیار شدید این 

بیماری در خراسان رضوی و  کشور را شاهد خواهیم بود.
حمیدرضا رحیمی افزود: در شــرایط کنونی 6 دانشــکده و 
دانشگاه علوم پزشکی مســتقر در استان خراسان رضوی که 
حدود 6 و نیم میلیون جمعیت را در خود جای داده اســت، 
برای کنترل و مداوای بیماران مبتال به کووید 19 تمهیدات 
و تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده اند.وی با بیان اینکه روزانه بیش از  
200 بیمار جدید مبتال به کرونا در بیمارستان های خراسان 
رضوی بســتری می شــوند، ادامه داد: در حال حاضر بیش 
از  900 بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان های زیرپوشش 
دانشگاه علوم  پزشکی مشهد بستری هستند و تحت درمان 
قرار دارند.این در حالی اســت که اکنون بیمارستان های امام 
رضا)ع( و شــریعتی در مشهد به طور اختصاصی به بیماران 
کرونایی خدمات می دهند و بــه گفته منابع آگاه 90درصد 
ظرفیت بستری بیمارستان شریعتی مشهد تکمیل شده است.

فرماندارخواف با توجه به شرایط کرونایی مطرح کرد
 درخواست برخورد قضایی •

با برگزارکنندگان مراسم های عروسی 
فرمانــدار  فــارس: 
ستاد  جلسه  در  خواف 
پیشــگیری و مقابله با 
این شهرستان  کرونای 
گفــت: بــرای کنترل 
باید  موج ســوم کرونا 
جــدی  تصمیم هــای 

اتخاذ شــود، از جمله با برگزارکنندگان مراسم های عروسی 
عمومی برخورد جدی قضایی صورت گیرد.حسین سنجرانی 
اظهار کرد: با توجه به آمار بیماران کرونایی شهرستان و شیوع 
گسترده این ویروس در خواف، وضعیت در حالت بحرانی قرار 
گرفته که برای کنترل این ویــروس باید همه پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری های هوشمند اجتماعی را رعایت 
کنند.فرماندار خواف با تأکید بر اینکه گشت های بازرسی اداره 
صمت و اتاق اصناف باید فعال تر شوند، تصریح کرد: تذکرات و 
توجیهات الزم به اصناف سطح شهر و حتی مشتریان اصناف 
داده شــده و با افراد متخلف برخورد شود. همچنین مراکز 
توزیع کاال پراکنده تر باشد و شیوه توزیع باید به سمت توزیع 
به صورت نوبت دهی برنامه ریزی شــود.وی ضمن قدردانی از 
کمک شرکت های معدنی به مجموعه بهداشت و درمان، ادامه 
داد: باید فعالیت شــرکت های معدنی براساس پروتکل های 
بهداشتی باشد تا ضمن حفظ سالمتی پرسنل مجموعه ها، به 

چرخه تولید خللی وارد نشود.

در بیمارستان واسعی سبزوار رخ داد
 درگیری همراهان بیمار کرونایی•

 با کادر درمان 
باشگاه خبرنگاران: مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: اصرار همراهان یک بیمار 
مبتال به کرونا برای ورود به بخش بستری این بیماران منجر 
به درگیری فیزیکی آن ها با کادر درمانی بیمارستان واسعی 
شــد.محمد باقرزاده، مدیر روابط عمومــی و امور بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: همراهان یک بیمار مبتال به 
کرونا در سبزوار با اصرار و بی احترامی تالش کردند وارد بخش 
بستری این بیماران شوند که با مخالفت کادردرمان بیمارستان 
واسعی مواجه شدند.وی افزود: در پی این اقدام همراهان بیمار 
اقدام به درگیری و ضرب و شــتم کردند که طی آن رئیس 
این بیمارســتان و یکی از کارکنان کادردرمان دچار آسیب 
جزئی شــدند. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 
علوم پزشــکی ســبزوار ادامه داد: با ورود کارکنان انتظامات 
بیمارســتان و نیروی انتظامی، این درگیری به پایان رسید.
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فضای مجازی: 

معاونت  سرپرست  مشهدی:  سیده فاطمه 
عملیات آتش نشــانی شهر مشهد، از تخریب 
کامل ساختمان دو طبقه مسکونی در شرق 

این شهر خبر داد.
مهدی رضایی با اعــالم این خبر اظهار کرد: 
روز گذشته در پی اعالم حادثه ریزش کامل 
ســاختمان مســکونی دو طبقه در خیابان 
پورسینای مشهد، آتش نشــانان و نجاتگران 
چندین ایستگاه به همراه تجهیزات ویژه  به 

محل حادثه اعزام شدند.
وی تصریــح کرد: ظهر روز گذشــته در پی 
تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی 
بر انفجار توأم با آوار در یک منزل مســکونی 
دو طبقه و گرفتار شــدن افــراد در زیر آوار 
خاک، ستاد فرماندهی با توجه به حساسیت 
موضوع بالفاصله گروه های نجات و پشتیبانی 
ایستگاه های 6،49،15،41 را به محل حادثه 

اعزام کرد.
سرپرست معاونت عملیات آتش نشانی شهر 
مشهد افزود: با حضور آتش نشانان و نجاتگران 
آتش نشانی در محل مشخص شد،حجم انفجار 

توأم با آوار به حدی بوده که ســاختمان دو 
طبقه به  صورت کامــل فروریخته و افراد در 
زیر خروارها خاک ناشی از ریزش آوار گرفتار 

شده اند. 
وی افــزود: نجاتگــران آتش نشــانی ضمن 
رعایت نکات ایمنی و تثبیــت اطراف، اقدام 

به عملیات برای نجــات این افراد کردند که 
خوشبختانه پس از دقایقی تالش نفسگیر و 
طاقت فرسا آتش نشانان موفق شدند یک مرد، 
پســربچه 11 ساله و یک خانم میانسال را به 
طرز معجزه آســایی نجــات داده و از زیر آوار 
خارج کنند  که در ادامه این افراد برای سیر 

مراحل درمانی و انتقال به بیمارستان تحویل 
تکنسین های اورژانس حاضر در محل شدند.

سرپرست معاونت عملیات آتش نشانی شهر 
مشهد خاطرنشان کرد: در این حادثه به بیش 
از 10 واحد مســکونی و یک دستگاه خودرو 
خسارت هایی وارد آمد. همچنین علت دقیق 
این حادثه توســط کارشناسان  آتش نشانی 

مشهد در دست بررسی است.
رضایی افــزود: حادثه ریزش منزل دو طبقه 
مســکونی در خیابان پورســینای مشــهد 
پنج مصدوم برجای گذاشــت کــه دو نفر از 
مصدومان به صورت سرپایی مداوا و سه نفر 

دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
این در حالی اســت که مدیر روابط عمومی 
اورژانس مشــهد در گفت وگو با صدا و سیما 
گفت: حادثه ریزش منزل دو طبقه مسکونی 
در خیابان پورســینای مشهد هشت مصدوم 
برجای گذاشــت که دو نفر از مصدومان بد 
حال بودند.محمد علیشاهی افزود: مصدومان با 
پنج دستگاه آمبوالنس به بیمارستان امدادی 

و هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.

میرعلمدار:  در راســتای رسیدگی به درخواست ها، تقاضاها 
و مشــکالت قضایی زندانیان، مراجع قضایی شهرستان های 

نیشابور و فیروزه در زندان نیشابور حضور یافتند.
رئیس اداره زندان نیشــابوراظهار کرد: یکی از راه های کاهش 
جمعیت کیفری زنــدان، بازدیدهای نوبه ای، موردی قضات و 

سایر مسئوالن قضایی از اندرزگاه هاست .
محمدرضا رجبی افزود: برابر برنامه تنظیمی در مهرماه ســال 
جاری از سوی دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
مقرر شــد با حضور مراجع قضایی در زندان، نسبت به عرض 

حضوری و رفع مشکالت قضایی زندانیان اقدام شود.
وی خاطرنشــان کــرد: طبق برنامه اعالم شــده و به منظور 
رسیدگی به مشــکالت قضایی زندانیان، از نیمه دوم مهر ماه 

سال جاری دادستان دادســرای عمومی و انقالب، تعدادی از 
رؤســای دادگاه ها، بازپرسان، دادیاران شــعبات دادگستری 
شهرستان های نیشابور و فیروزه در معیت مسئوالن زندان به 
صورت نوبه ای در زندان حاضر و مددجویان در دیدار حضوری، 
مشــکالت قضایی خود را مطرح کرده و راهکارهای الزم برای 

حل مشکالت قضایی آنان ارائه می شود.
رجبی یادآورشــد: در این مرحله 140 نفــر از زندانیانی که 
متقاضی مالقات حضوری بوده با مراجع قضایی دیدار کرده و 
پاسخگویی به آنان انجام شد.رئیس اداره زندان نیشابور تصریح 
کرد:  در راســتای ارتقای سطح سالمت زندانیان، کارکنان و 
سربازان وظیفه که از اهداف مهم حوزه بهداشت و درمان زندان 
است، با شروع فصل سرما و شــیوع بیماری های ویروسی، با 

همکاری دانشکده علوم پزشــکی شهرستان مرحله نخست 
اجرای طرح واکسیناسیون آنفلوانزا برای گروه های ویژه در نظر 
گرفته شد و این واکسن ها عمدتاً برای گروه های سالمند، دارای 
بیماری های زمینه ای و همچنین به افرادی که در خطر ابتال به 

بیماری های عفونی قرار دارند، تزریق شده است.

معاون عملیات آتش نشانی از ریزش ساختمان دوطبقه در مشهد خبر داد

خسارت به 10 واحد مسکونی و نجات سه نفر از زیر آوار

به منظور رسیدگي به مشکالت زندانیان نیشابور صورت گرفت

مراجع قضایی رو دررو با محکومان

گزارشگزارش

گزارشگزارش

تغییر اعداد پالک خودرو در روز 
 روشن و تبدیل عدد چهار
  به عدد یک  برای فرار از

 ثبت تخلفات  احتمالی

عکس: حامد حسینی 

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری



خبرخبر خبرخبر

 افتتاح ۱۰۰ واحد مسکونی نیازمندان •
در دلگان 

دلگان  فرماندار  زاهدان: 
در جنــوب سیســتان و 
گفت: ۱۰۰  بلوچســتان 
روستایی  مسکونی  واحد 
با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان 
افتتاح  این شهرستان  در 

شد.
مجتبی شجاعی اظهار کرد: ۶۵ واحد از این تعداد برای محرومان 
و ۳۵ واحد دیگر برای سیل زدگان شهرستان دلگان با مشارکت 
آستان قدس رضوی و بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان ساخته 

شده است. 
وی بیان کرد: این واحدهای مسکونی دارای ۶۵ مترمربع زیربنا 
با اعتبار ۶۵۰میلیون ریال ساخته شده که ۴۰۰میلیون ریال آن 
تسهیالت و ۲۵۰میلیون ریال کمک بالعوض بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی بوده است.

 ۲۴ سری جهیزیه •
به نوعروسان مددجوی البرزی اهدا شد

سالروز  با  همزمان  کرج: 
والیت  و  امامــت  آغــاز 
مهدی)عــج(،  حضــرت 
۲۴ ســری جهیزیــه به 
مددجــوی  نوعروســان 

البرزی اهدا شد.
مســئول قــرارگاه جهاد 

صاحب االمر)عج( هیئت رزمندگان نورالشهدای کرج در این آیین 
گفت: در پی فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه گروه های 
مخلص به میدان بیایند، گروه های جهادی اقدام به شناســایی 

تعدادی از زوج های جوان کم برخوردار کردند.
عبداهلل دارایی افزود: این جهیزیه ها با کمک خیران و به خصوص 
بنیــاد مســتضعفان در قالب ۱۴ قلم کاالی اساســی همچون 

اجاق گاز، یخچال، جاروبرقی، فرش و... تهیه شده است.

 رایگان شدن برق ۱8۰ هزار مشترک •
در مرکزی 

مرکــزی: مدیرعامــل 
شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق اســتان مرکــزی 
برق  شــدن  رایــگان   از 
مشــترک  هــزار   ۱8۰
استان  خانگی  کم مصرف 
در طرح »بــرق امید« از 

آبان ماه جاری خبر داد.
محمد اهلل  داد در نشســت بررســی طرح برق امید با اشــاره به 
 آغــاز این طرح از ابتدای آبان اظهار کرد: اســتان مرکزی دارای 
۵9۰ هزار مشترک خانگی است که ۳۱ درصد از مشترکان این 

بخش مشمول طرح ملی برق امید هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: تعرفه 
بــرق امید از دوره جدیــد و از آبان ماه جاری برای مشــترکان 

کم مصرف اعمال می شود.

 اختصاص تسهیالت•
 به خانوارهای دارای دو معلول

بنیاد  زنجان: مدیــرکل 
مســکن انقالب اسالمی 
گفت:  زنجــان  اســتان 
۱۵۳ فقره تســهیالت به 
حداقل  دارای  خانوارهای 
زنجــان  در  معلــول  دو 

اختصاص می یابد.
رضا خواجه ای اظهار کرد: در حال حاظر ۱۵۳ فقره تســهیالت 
ارزان قیمت به خانوارهای دارای حداقل دو معلول روســتایی و 

شهری از سوی بنیاد مسکن استان پرداخت شده است.
وی با اشاره به طرح جامع تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل 
دو عضو معلول، افزود: تفاهم نامه ای بین بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی، بنیاد مســتضعفان و سازمان بهزیستی برای کمک به 
تأمین مسکن مناسب برای خانواده هایی که دارای حداقل دو عضو 

معلول بوده، منعقد شده است.

 آبرسانی•
 به هشت روستای محروم هرمزگان 

مســئول  بندرعباس: 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
ســجاد)ع(  امام  ســپاه 
در  گفــت:  هرمــزگان 
راستای محرومیت زدایی و 
آبرسانی به مناطق محروم، 
طرح آبرســانی به هشت 
روستای استان انجام شد.

ســهرابی اظهار کرد: برای اجرای این طرح افزون بر ۳۰ میلیارد 
ریال از محل اعتبارت قرارگاه پیشرفت سپاه امام سجاد)ع( و یک 

مؤسسه خیریه از تهران هزینه شد.
وی بیــان کرد: بــا اجرای این طرح روســتاهای »چک چک«، 
»گدارشاه« و »سردره« دهســتان کوهشاه احمدی حاجی آباد، 
»سرکهنان« و »درپهن« بخش ســندرک میناب و »گاکش«، 
»ســرزه چارکان« و »زمین تومان« بشاگرد از نعمت آب سالم 

بهره مند شدند.

شکار پرندگان در تاالب انزلی ممنوع شد•
گیالن: رئیس کل دادگستری استان گیالن از ممنوعیت شکار و 

توقف صدور مجوز شکار پرندگان در تاالب انزلی خبر داد.
رئیس کل دادگســتری گیالن در بازدید از تــاالب بین المللی 
بندرانزلی در جریان اقدامات زیســت محیطی در تاالب انزلی از 
جمله مقابله با گیاه مهاجم ســنبل آبی و روند احیای این تاالب 
بین المللی قرار گرفت. وی همچنین با اشــاره به نقش پرندگان 
مهاجر و بومی در حفظ زیست بوم تاالب بندرانزلی و آب بندان ها 
در گیالن، از ممنوعیت شکار پرندگان و عدم صدور مجوز شکار 
خبر داد و از اداره کل محیط زیســت گیالن خواســت تا بر این 

موضوع نظارت جدی داشته باشد.

 رشد ۳۴ درصدی دریافت زکات •
از مؤدیان در قم

اداره زکات  قم: رئیــس 
امــام  امــداد  کمیتــه 
گفت:  قم  خمینــی)ره( 
در نیمه نخســت ســال 
جاری ۴۵ میلیارد و ۷۷۰ 
میلیــون ریــال زکات از 
مؤدیان این استان دریافت 
شده و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد 

رشد داشته است.
سید ابراهیم موسوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این رقم 
 نزدیــک به 9 میلیارد و 89۰ میلیون ریال زکات واجب، بیش از 
۲۴ میلیون و ۷۴۳ هزار ریال زکات مستحب و حدود ۱۱ میلیارد 

و ۱۳۶ میلیون ریال نیز زکات فطره و کفارات است.

 دستگیری شایعه سازان •
تجارت اعضای بدن در تبریز

تبریز: دادستان عمومی و انقالب تبریز اعالم کرد: شایعه پراکنان 
فضای مجازی که تجارت اعضای بدن بیماران کرونایی را منتشر 

کرده بودند در دام قانون گرفتار شدند.
محبــوب علیلو اظهــار کرد: در پی انتشــار محتوایــی با تیتر 
»تجارت اعضای بدن، پشت پرده بیماری مرموز کرونا در تبریز« 
منتشــرکنندگان این محتوا، با دستور دادستان و پیگیری های 

پلیس فتا استان دستگیر شدند.
وی گفت: با افرادی که با نشر مطالب کذب موجب تشویش اذهان 
عمومی شوند، تعارف نداریم و برابر با عنوان جرم کیفری، تحت 

تعقیب قرار خواهند گرفت.

 ۲هزار تاکسی فرسوده پایتخت •
نوسازی شد

تهران: مدیرعامل سازمان 
مدیریــت و نظــارت بر 
بیان  تهران  تاکســیرانی 
کــرد: از زمــان موافقت 
دولــت با شــماره گذاری 
یورو  استاندارد  با  تاکسی 
چهــار، ۲هزار دســتگاه 

تاکسی جدید در پایتخت تحویل متقاضیان شده است.
علیرضا قنادان توضیح داد: با توجه به گستردگی ناوگان پایتخت، 
عمده سهم نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور هم مربوط به شهر 
تهران است، در سال گذشته نیز حدود یک سوم از ظرفیت ناوگان 

نوسازی شده کشور متعلق به شهر تهران بود.
وی گفت: البته تحقق این هدف گذاری منوط به تولید و تحویل 

خودرو )صدور پیش فاکتور و فاکتور( به رانندگان تاکسی است.

 محدودیت های کرونایی •
در خرم آباد تمدید شد

خرم آباد: فرماندار خرم آباد گفت: با توجه به وضعیت شــیوع 
ویروس کرونا در شهرستان برخی محدودیت ها تا اطالع ثانوی در 
خرم آباد تمدید و در صورت بهبود اوضاع اطالع رسانی خواهد شد.

جعفر طوالبــی افزود: با توجــه به اینکه شهرســتان خرم آباد 
خوشبختانه هنوز به مرحله بحرانی کرونا نرسیده است، مشاغل 
سه و چهار آن باید محدودیت هایی داشته باشد که اگر به نقطه 
حاد برسیم تعطیلی بازار و گروه شغلی دو را هم خواهیم داشت 

که امیدواریم به این مرحله نرسیم.

 عامل کشتار گسترده ماهیان •
پارک ملی دز دستگیر شد

دزفول: رئیس اداره پارک 
ملی دز گفت: عامل انتشار 
ســم و کشــتار گسترده 
ماهیــان در کانال هــای 
آبیاری کشاورزی حاشیه 
پارک ملی دز دســتگیر 

شد.
رضا قپانچی پور عنوان کرد: با گزارش بومیان محلی و همکاری 
کالنتری شهر شــمس آباد دزفول، مأموران یگان حفاظت اداره 
پارک ملی دز موفق به شناســایی و دستگیری یک نفر متخلف 

صید غیرمجاز آبزیان با روش غیرمتعارف و غیراخالقی شدند.
وی ادامه داد: صیاد متخلف که دارای سابقه تخلف و تکرار جرم در 
این حوزه بود پس از دستگیری به منظور رسیدگی به جرایم رخ 

داده به دستگاه قضایی معرفی شد.

مجلس به پرونده قاچاق خاک چابهار ورود می کند 

فروش خاک ازشایعه تا واقعیت
زاهدان: گفتنی اســت مشاور پیشین رئیس 
سازمان محیط  زیست ایران روز جمعه ۱۱ مهر 
امسال در حاشیه مراســمی در شاهرود اعالم 
کرد که خاک سیستان و بلوچستان در جنوب 
این اســتان در منطقه ای به نام »نوبندیان« به 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به ازای هر 

کامیون 8 دالر قاچاق می شود.
اســماعیل کهرم در همین راســتا مدعی شد 
منطقه ای به نام »نوبندیان« در استان سیستان 
و بلوچستان و در نزدیک چابهار وجود دارد که 
آنجا هفت ایستگاه ساخته اند و خاک ها را جمع 
می کنند و پس  ازآن بار کامیون و کشتی کرده 
و به دبی می برند. خاکی که از نوبندیان قاچاق 
می شود، خاک کشاورزی است و شنیده ام که 

هر کامیون آن 8 دالر فروخته می شود.
وی بیــان کرد: با این کار خاک کشــاورزی از 
بین می رود، زیــرا از روی زمین ها جمع آوری 
می شود و ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر از روی خاک را 
برداشت کرده و می فروشند. درنتیجه آنجا دیگر 
امکان کشــاورزی در آینده را نخواهد داشت و 
خسارت هایی نیز به رودخانه های منطقه وارد 

خواهد شد.
کهرم در این خصوص از مسئوالن خواسته تا به 
منطقه رفته و خود این موضوع را پیگیری کنند. 
این روایت حاال سرآغاز داستانی شده است که 
نه تنها مردم، بلکه نمایندگان مردم در مجلس 
نیز خواستار تحقیق و تفحص بیشتر درباره این 

موضوع هستند.

تکذیب محیط  زیست س
باوجوداینکــه موضوع مطرح شــده مربوط به 
قاچاق خــاک در منطقه نوبندیــان خارج از 
محدوده حفاظت محیط  زیســت است، ولی 
اداره کل این سازمان در سیستان و بلوچستان 
هرگونه ادعایی مربوط به آن را در این اســتان 

تکذیب کرد.
وحیــد پورمردان، مدیــرکل حفاظت محیط 
 زیست سیستان و بلوچستان در بخشی از این 
تکذیبیه عنوان کرد: درباره ادعای قاچاق خاک 
در سیستان و بلوچستان به اطالع می رساند که 
خاک استان براساس آخرین بررسی ها به خارج 

از کشور حمل نمی شود.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل حفاظت 

و  سیستان  محیط  زیست 
بلوچســتان وی دراین باره 
گفــت: اداره کل محیــط 
و  سیســتان   زیســت 
بلوچستان با تمام توان در 
تمامی حوزه ها و فعالیت ها 
حضوری فعــال دارد و در 
و  خاک  برداشت  خصوص 
حمل غیرمجاز آن به خارج 
از کشــور تاکنون به هیچ 
موردی برخورد نکرده است.

انگیزه برای قاچاق س
بــر اســاس گزارش هــای 
ســال های گذشــته ایــن 
خاک ها از شــمال و جنوب 
به برخی کشــورهای حوزه 
ســاخت  برای  خلیج فارس 
قاچاق  جزایــر مصنوعــی 

می شــوند، چراکه خاک این نواحــی به دلیل 
آهکی و ماسه ای بودن امکان رویش گیاه در آن 
نیست و ازاین رو در این نواحی فضای سبزی نیز 
وجود ندارد. به تازگــی قطر برای میزبانی جام 
جهانی ۲۰۲۲ ساخت ورزشگاهی را در دستور 
کار قرار داده و برای آن از مســئوالن ســازمان 
جنگلــداری و مراتع درخواســت خرید خاک 

کرده اســت. هرچند مسئوالن 
از فروش آن خودداری کردند، 
اما باید دانست وجود چنین بازار 
بالقوه ای در همسایگی ایران که 
سرشار از خاک های غنی است، 
انگیزه سودجویان را برای قاچاق 
بنابراین  است.  کرده  دوچندان 
وجود قاچاق خــاک اتفاق دور 
نیازمند  از ذهنــی نیســت و 

پیگیری های جدی تری است.

نامه مردم نوبندیان س
درحالی کــه قاچــاق خــاک 
تکذیب می شــود، اما به تازگی 
مــردم نوبندیــان، نوریــس، 
هلگــداری،  ریپگ،  ســیتل، 
ُکچ ، عارف آباد و روســتاهای 
پایین دست چابهار به سازمان 
حفاظت محیط  زیست نامه ای 
نوشــته اند و با جمع  آوری استشــهاد محلی 

خواهان ورود به این فاجعه شدند.
 در ایــن نامه عنوان  شــده اســت: »چندین 
سال است شــرکت های تولید شن و ماسه با 
برداشت های بی رویه و با فروش غیرقانونی آن 
و برداشــت شن، موجب دگرگونی اکوسیستم 
این مناطق شده اند. ما اهالی روستاهای فوق و 

روستاهای پایین دست از این فعالیت شرکت ها 
دچار خسارت های غیرقابل جبران شد یم«.

در ادامه این نامه از برخی آسیب های وارده نام 
برده شده است. آســیب هایی چون برداشتن 
شــن و ایجاد گودال های عمیق، جلوگیری از 
کانال های فرعی به رودخانه ها، خاکبرداری در 
عمق و رســیدن به خاک، ریشه کن ساختن 
گونه هــای منحصربه فــرد و انحــراف آب از 

مسیل های اصلی!

بررسی فراکسیون محیط  زیست مجلسس
خبرهای ضدونقیض درباره فروش و یا قاچاق 
خاک در چابهار موجب شد تا رئیس فراکسیون 
محیط  زیســت مجلس شورای اســالمی از 
پیگیری مجلس برای صحت وسقم این ماجرا 

خبر دهد.
در همین راستا سمیه رفیعی اعالم کرد: برای 
بررســی فروش خاک چابهار تیمــی را آماده 
کردیم تا واقعیت ماجرا را پیگیری کند که اگر 
چنین اتفاقی در حال رخ دادن است با قاطعیت 

برخورد شود.
رئیس فراکسیون محیط  زیست مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به خبرهایی که از فروش خاک 
چابهار به گوش می رسد، گفت: چند وقت اخیر 
موضوع قاچاق خاک چابهار در رسانه ها مطرح 
شد، اما با بررسی ها به این نتیجه رسیدیم چنین 

مسئله ای وجود ندارد.
وی بیان کــرد: با این  وجود براســاس قانون 
حفاظت از خاک، خروج و فروش خاک کشور 
جرم است، به همین دلیل تیمی را آماده کردیم 
تا واقعیت ماجرا را پیگیری کند که اگر چنین 
اتفاقی در حــال رخ دادن اســت با قاطعیت 
برخورد شــود تا حتی یک  ذره از خاک کشور 

بیرون نرود.
رفیعی در مورد خاک های شــهرهای شمالی 
کشــور نیز گفت: ازآنجایی که در چند ســال 
اخیر زمین خواری و جنگل خواری در شهرهای 
شمالی کشور رواج پیدا کرده است و گاهی به 
گوش می رســد که مالکان ویالها برای اینکه 
رودخانه از داخل خانه شــان عبور کند، مسیر 
عبور آب رودخانه  را تغییر می دهند، باید قانون 
حفاظت از خاک ورود پیدا کند و قوه قضائیه به 

این امر رسیدگی کند.

خبرهای ضدونقیض 
درباره فروش و 

یا قاچاق خاک در 
چابهار موجب شد 

تا رئیس فراکسیون 
محیط  زیست 

مجلس شورای 
اسالمی از پیگیری 

مجلس برای 
صحت وسقم این 
ماجرا خبر دهد

بــرشبــرش
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چهار شنبه  7 آبان 1399
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 سال سی و سوم  
شماره 9377  ویژه نامه 3756 

مازندران: درحالی که به گفته بسیاری از کارشناسان کشاورزی 
زمان مناســب برداشت مرکبات از نیمه آبان آغاز و در آذرماه نیز 
فصل مناسبی برای صادرات این محصوالت است، اما هنوز پا به 
میانه پاییز نگذاشتیم توزیع مرکبات با رنگ و لعاب های چشم نواز 

کمی عجیب به نظر می رسد!
آب و رنگ بخشیدن به میوه ها چند سالی است در شمال کشور 
باب شــده و برخی افراد میوه های نارس و ســبز که هنوز قند و 
اسید آن به قدر کفایت نرسیده را رنگ و لعاب بخشیده و وارد بازار 
می کنند و همین امر موجب شده پرتقال های ترش مزه شمال با 

ظاهری زیبا خودنمایی کنند.
پرتقال »تامســون« به قیمت هر کیلو ۱۷ هــزار تومان و تقریباً 
به قیمت موز طبیعی اســت که بسیاری از سودجویان را ترغیب 
می کند تا پرتقال های نارس را برداشت و پس از فراوری شیمیایی 

و یا به قول محلی ها رنگرزی آن را وارد بازار کنند.
اگرچه این روزها پرتقال های نوبرانــه تا کیلویی ۱۰ هزار تومان 
کاهش قیمت داشتند اما حال نوبت به کیوی های نارس رسیده تا 
آن ها نیز باوجود طعم ترش و نرسیده برای رساندن به بازار نوبرانه 

در صف قرار گیرند.
متأسفانه بنا بر اظهارات کارشناسان کشاورزی ازآنجاکه کیفیت 
میوه های برداشت شــده و به فروش رسیده در بازار مورد نظارت 
مسئوالن جهاد کشاورزی نیست و هیچ نهادی بر آن نظارت نمی کند، 
ازاین رو رنگرزی میوه های نارس و بدون کیفیت طی ســال های 

گذشته به ویژه در استان های شمالی رواج بیشتری پیدا کرده است.

سبز زداییس
محبوبه مرادی، کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر در 
این خصوص می گوید: رنگ آمیزی میوه ها و یا ســبز زدایی به دو 
صورت انجام می شود که شیوه رنگ آمیزی با گاز اتیلن در کشور 

ما کاربرد بیشتری دارد.
وی ابراز می کنــد: برخی افراد میوه های کال چیده شــده را در 
 معرض گاز اتیلن قرار می دهند و از این طریق رنگدانه های کلروفیل 
سبز رنگ را تخریب کرده و رنگدانه زرد که در زیر کلروفیل محصور 
شده است را آزاد می کنند به این ترتیب میوه کال، ظاهری شبیه 

میوه های رسیده پیدا می کند. وی می افزاید: در روش دیگر که از 
آب ولرم استفاده می شود، میوه ها را در آب ۵۰ درجه سانتیگراد به 
مدت ۲۰ دقیقه غوطه ور  می کنند تا رنگ، جذب پوست میوه شود 
بعد آن ها را سرد کرده و واکس زده می شوند، البته این روش بیشتر 
در میوه های وارداتی دیده می شــود. وی توضیح می دهد: در این 
روش ممکن است مواد شیمیایی به داخل میوه نفوذ کرده و موجب 
مسمومیت شود چون پرتقال و نارنگی به دلیل داشتن اسید، براثر 
گرمادهی میزان اسید آن باالتر رفته و ضمن از بین رفتن خاصیت، 

برای دستگاه گوارش خطرناک است.

رنگ آمیزی کاهش  یافته استس
در همین راستا رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره 
به دغدغه رنگ افزایی مرکبات ازجمله نارنگی اظهار کرد: برخی 
از سورتینگ داران و افرادی که به جمع آوری محصول می پردازند 

نسبت به رنگ آمیزی اقدام می کنند.
شهیدی فر بابیان اینکه زمانی که نارنگی های پیش رس برداشت 
می شوند دارای رنگ سبز اما مزه خوبی هستند، ادامه داد: ازاین رو 
ضرورتی به رنگ افزایی نیست و این کار سبب ضرر خواهد شد، 

زیرا ماندگاری آن کاهش می یابد.
وی با اشــاره به اینکه کمیته بازدارنده ای متشکل از دستگاه های 
مختلف بــر کار ســورتینگ داران نظارت می کننــد، افزود: کار 

رنگ آمیزی مرکبات در سال های اخیر کاهش  یافته است.

سوء استفاده از عالقه مردم به نوبرانه ها 

آفت »مرکبات رنگ شده« در بازار
گزارشگزارش

79۴۰zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. چوپانی- اصطالحــی که برای قدردانی یا 
ستایش کسی به کار می برند ۲. از سیستم های 
عامل رایانه ای- رنگ نفرت- اسرار ۳. حرکت 
و جنبش- مطرود- گالبی ۴. واحد سنجش 
اختالف پتانســیل الکتریکی- ژاله- صندلی 
راحتی- چوب خوشــبو ۵. ویتامین جدولی- 
سیاهه- برکنارشده ۶. پوزش طلبیدن- میوه 
نــارس- ناوارد ۷. آوای گربه- نام بخشــی از 
رودخانه جراحی در عبور از بهبهان- شفابخش 
بیمار 8.  دنباله رو سوزن- فیلسوف خندان-

چه کس و چه وقت 9. لقب شاهان سلجوقی- 
 از پســران آدم»ع«- صفحــه الکترونیکــی 
۱۰. قانــون چنگیــزی- بــادام- شــهری 
تاسیســات چوب بــری  دارای  گیــالن   در 
۱۱. روکش درخشنده ظروف آشپزخانه- کشتار 
سیاسی- گل سرخ ۱۲. دوست داشتن- نوعی 
 سبزی خوردن- عنصر الماس- تنبل جالیزی 
۱۳. ســرنیزه کوتاه – چندین شیء- راکب 
۱۴. اسباب زحمت- نشانه- ابزار شکار و جنگ 
بومیان اســترالیا ۱۵. پدر شعرنوی فارسی- 

بایگانی

۱. برنج پوست کنده- شاخه ای از ورزش های 
مفرح و زیبای آبی ۲. آهنگ و موسیقی بدون 
صدای خواننده – بی وزنی- از شیخ نشین های 
حاشیه خلیج تاابد فارس ۳. لحظات- برادر 
 پدر- چه بســیار- قســمت بیرونی سقف 
۴. حرف خوردنی- خوشــمزه- چیره شدن 
۵. طالیه دار اعداد- نام پســر خســروپرویز 
که با قتل پدر برتخت پادشاهی نشست – 
 قطار ۶. آکبند- دارایی سابق- ضمیرغایب 
۷. بهشت- مورد پذیرش قرارگرفته- تناوب 
در زراعــت 8. عنصر فلزی مورداســتفاده 
در ســاخت ســاعت اتمی- قنات- ورزش 
ملی ایرانیان 9. نیم ســال تحصیلی-آهوی 
 ترکی- »ســه« درگویش »ترامپ قمارباز« 
۱۰. باالآمــدن آب دریــا- درهم آمیخته- 
رئیس ۱۱. شترتازی- سی وهفتمین رئیس 
جمهور امریکا که پس از رسوایی واترگیت 
به استعفاشــد- تعجــب خانمانه   مجبور 
۱۲. حروفــی در زبــان عرب کــه تنوین 
و نــون ســاکن درآن ها ادغام می شــوند 
- متحرک- افســانه ۱۳. ســوره۳9قرآن- 

قــوم حضــرت هــود»ع«- از موآراها- نام پســرانه 
وطنــی ۱۴. بازیکن انگلیســی و مرد ســال فوتبال 
جهان درســال۲۰۰۲ - تکان شــدید عصبی- شاعر 
انقالبــی که در اســفند8۴پس از تحمــل یک دوره 
 بیماری ســخت در کربال چشــم از جهان فروبســت  

۱۵. سارق دریاها و مسافران کشتی ها- مستبد

  عمودی  افقی
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