
کوهنوردی به دنبال اینترنت!محدودیت تردد خودرو ها در شب  یلدا
مشقت های دانش آموزان بویراحمدی برای اتصال به شبکه شادرئیس پلیس راهور مشهد خبر داد

رئیــس پلیس راهور مشــهد گفــت: محدودیت 
تــردد خودرو ها در شــب یلدا از ســاعت ۱۸ روز 
یکشــنبه ۳۰ آذر مــاه اجــرا می شود.ســرهنگ 
حســنعلی امامی بــه ایرنــا گفــت: خودرو هایــی 
که پس از ســاعت ۱۸ در شــب یلدا به  صورت 
غیرمجــاز در ســطح شــهر مشــهد تــردد کنند، 

۲۰۰هزار تومان اعمال قانون ...

انتشار عکسی از یک کالس درس در بلندای 
از دانش آمــوزان  کوه هــا درحالی کــه تعــدادی 
شال و کاله کرده و روی تخته سنگ ها مشغول 
درس خواندن هستند چند روزی است دوباره 
شبکه شاد و اینترنت و امکانات روستایی را بر 
ســر زبان ها انداخته است. در منطقه محروم 

»لوداب« از توابع شهرستان.. .......صفحه 4 .......صفحه 3 
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کامیون داران پای کار بیایند
برای نخستین بار در کشور انجام شد

تولید »سرامیک 
زیستی« در کارخانه 

هبلکس رضوی

یک بام و دو هوای محدودیت های کرونایی 

مراقب باشیم وضعیت قرمز نشود
به دنبال شدت گرفتن شیوع کرونا و افزایش تعداد مبتالیان 
بــا اجــرای محدودیــت  و قربانیــان ایــن ویــروس هولنــاک، 
کســب وکار برای گروه های شــغلی دو، ســه و چهار، طی سه 
هفتــه گذشــته نزدیــک به ۱۰۰ هزار واحد صنفی در مشــهد 
تعطیــل شــد و بــه این دلیــل اقتصاد و معیشــت ده ها هزار 

خانوار تحت تأثیر ...

.......صفحه 3 
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مسئول فراهم آوری اعضای 
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در گفت و گو با قدس:

 پیوند 
پارتی بردار 

نیست
مرگ مغزی و پیوند اعضا از موضوعات بحث برانگیزی 
است که چند سال است در فضای جامعه مطرح شده، 
گاهی دســتمایه ســاخت ســریال ها بوده و زمانی سر از 
گیشــه ســینماها درآورده اســت. با وجود این همچنان 
پرسش های زیادی در ذهن مردم وجود دارد، مثل اینکه 
مرگ مغزی چیست؟ چرا به وجود می آید؟ چطور از آن 
جلوگیری کنیم؟ هزینه پیوند اعضا چقدر است؟ قلب 
یــک فــرد مرگ مغزی چه مســیری را طی می کند تا در 
سینه فرد گیرنده به تپش دربیاید و پرسش هایی از این 
دســت کــه بهانه ای بــرای گپ و گفت صمیمــی با دکتر 
ابراهیم خالقی، مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی 

دانشگاه علوم پزشکی ...

مواد اولیه تولید روغن خوراکی در بندر خاک می خورد!

.......صفحه 3 

برای نخســتین بار در کشــور »سرامیک زیســتی«  در کارخانه 
هبلکــس رضــوی ســاخته و تولیــد انبــوه آن موجــب کاهــش 
وابســتگی به واردات و ارزآوری این محصول بااهمیت خواهد 
شد.بهار سال گذشته بود که فاز تحقیقاتی سرامیک زیستی 
در واحدهای زیرمجموعه آستان قدس رضوی آغاز شد و گروه 

تحقیق و توسعه کارخانه هبلکس مشهد ...

افزایش 50 درصدی ترافیک 
کاری پست خراسان شمالی 

مدیرکل پست خراسان شمالی از افزایش 5۰ درصدی 
ترافیک کاری پســت اســتان خبــر داد.علی اکبر خانی 
با اشــاره بــه افزایش 5۰درصدی ترافیک کاری پســت 
اســتان، گفت: با شــیوع ویروس کرونا، پســت اســتان 
عــالوه بــر توزیــع مرســوالت اینترنتی با ارائــه خدمات 
نیابتی توانست حجم وسیعی از ترددهای غیرضروری 
را کاهــش دهــد. وی گفــت: با شــیوع ویــروس کرونا و 
کاهــش ترددهــا و تعطیلــی برخــی از اصنــاف و مراکز 
ارائــه خدمات، پســت اســتان حجــم بســیار باالیی از 

خریدهای مردم را جابه جا کرد.

افتتاح بخشی از  موزه دفاع مقدس 
خراسان شمالی تا 22 بهمن

اســتاندار خراسان شــمالی از اختصاص ۶۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای بهره برداری بخشی از باغ موزه دفاع 
مقدس استان خبر داد.محمدعلی شجاعی با اشاره 
به دیدار با سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفــاع مقدس گفت: با اختصاص 
۶۰ میلیــارد ریال اعتبار برای بهره بــرداری از باغ موزه 
دفاع مقدس اســتان، تا ۲۲بهمن بخش هایی از این 

باغ موزه را افتتاح خواهیم کرد.

تخلیه زباله در کوه باباموسی 
بجنورد مجوز زیست محیطی ندارد

معــاون پایــش اداره کل محیــط زیســت خراســان 
شــمالی گفــت: مجوز زیســت محیطی بــرای تخلیه 

زباله در کوه باباموسی بجنورد وجود ندارد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  هراتــی  ایســنا  گــزارش  بــه 
مدت هاســت زبالــه در منطقــه کــوه باباموســی دپــو 
می شــود، اظهــار کرد: از ســوی دیگر ایــن زباله ها به 
صورت غیراصولی در آنجا دپو شده و هیچ تفکیکی 
هــم صورت نمی گیرد.وی افزود: پــس از اینکه زباله 
در آنجــا تخلیــه می شــود بایــد یــک الیه خــاک روی 
آن ها ریخته تا دفن شــود، اما در بســیاری از مواقع 
بــه علــت اینکــه آن منطقــه صخــره ای بــوده و خاک 
چندانــی نــدارد، خاکــی ریختــه نمی شــود.هراتی در 
پاســخ به این پرســش که آیا زباله های بیمارســتانی 
نیــز در آنجــا تخلیــه می شــود، ادامــه داد: زباله های 
بیمارســتانی پس از بی خطرســازی در آنجا تخلیه و 

یک الیه خاک روی آن ها ریخته می شود.
وی با اشــاره به مطرح شــدن پروژه ســاخت دفن گاه 
و کمپوســت در منطقــه نجف آبــاد بجنــورد اظهــار 
کــرد: ایــن پــروژه از ســال ۹۴ مطــرح شــده امــا هنوز 
زیرســاخت های الزم بــرای انتقال و دفــن زباله ها در 

آنجا آماده نشده است.

رخاسان شمالیرخاسان شمالی

از  رونمایــی  آییــن  پژوهــش  روز  بــا  همزمــان 
علمیــه  حــوزه  پژوهشــی  کتاب هــای  تازه هــای 
اداره کل کتابخانه هــای عمومــی  خراســان در 

خراسان رضوی برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 
در این مراســم گفت: گره گشــایی از مشکالت 
و معضــالت جامعــه بــه پژوهــش نیــاز دارد و 
ایــن پژوهش هــا در راســتای حــل معضــالت و 
گره گشایی در جامعه باید راهبردی و عملیاتی 
باشد.حجت االســالم علی اکبــر ســبزیان ادامــه 
بــا  و  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  از  پــس  داد: 
وحــدت حــوزه و دانشــگاه گام هــای خوبــی در 
حوزه اندیشــه و پژوهش برداشته شد و شاهد 

تولیدات علمی خوبی در کشور بودیم.

معــاون  کنــدری،  حســین  حجت االســالم 
پژوهشــی حــوزه علمیــه خراســان نیــز در ایــن 
جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه تحقیــق و کتــاب 
موجــب ثبــت آثار خوبی در طول تاریخ شــده و 
به عنوان یک میراث ماندگار در اختیار جامعه 
اســت، گفت: پژوهشــی کــه دردی از جامعه را 
درمان نکند، اثرگذار نیســت و کارآمد نخواهد 

بود.
در ادامــه ایــن مراســم از ۶ اثــر تألیفــی فضال و 
علمــای جــوان حــوزه علمیــه خراســان شــامل 
ضــرورت  در  عســل  و  »شــهد  کتاب هــای 
همســویی قــول و عمل« تألیف حجت االســالم 
منظــر  از  خیــال  »کنتــرل  نــوری،  محمدجــواد 
علمــای اخــالق« تألیــف حجت االســالم حامــد 
فالحتی، »بررسی فقهی فیلم سازی و بازیگری« 
محمــدی،  مصطفــی  حجت االســالم  نوشــته 
»تملــک اراضــی توســط شــهرداری ها از منظــر 
فقه« به قلم حجت االسالم رضا باغبانی، »جرم 
سیاسی در فقه و حقوق« تألیف حجت االسالم 
مهــدی جلیلی فــر و »کنتــرل هیجــان و خشــم 
قضات و مدیریت آنان« به قلم حجت االســالم 

محمد میرزاییان رونمایی شد.

بهاردوســت: علیرضــا ارزانــی ممقانــی، رئیــس 
اتحادیــه آجیــل و خشــکبار مشــهد در توضیح 
وضعیــت ایــن روزهــای بــازار آجیل و خشــکبار 
گفت: متأســفانه کرونــا در بدترین زمان، وقتی 
کــه مــا محصوالتمان را برای فروش شــب عید 
آمــاده می کردیــم وارد کشــور شــد و در پــی آن 
تعطیلی ها و قرنطینه ها موجب کسادی بیشتر 
بازار ما شد و سبب شد تا جنس هایی که برای 
ارائه به مشــتری جهت اســتفاده در ایام ســال 
نو آماده کرده بودیم در مغازه های تعطیل شده 

بماند و خراب شود.
وی در پاســخ بــه این پرســش که چــرا با وجود 
ایــن اتفاق هــا هنــوز قیمــت آجیــل و خشــکبار 
افزایش داشــته اســت گفت: این طور نیســت. 
هیــچ افزایش قیمتی امســال نداشــته ایم حتی 
بیشتر واحدهای صنفی ما پس از عید مجبور 
شــدند خیلــی از محصوالتشــان را زیــر قیمــت 
خریــد بفروشــند. امســال قیمــت کــدام جنس 
نسبت به سال گذشته حداقل سه برابر نشده 
است در حالی که آجیل و خشکبار امسال به 
قیمت ســال گذشــته در بازار عرضه می شــود. 
پارســال قیمــت پســته بیــن ۱5۰ تــا ۲۲۰ هــزار 
تومــان بــود، در حالی که امســال همان پســته 
از قیمــت ۱۶۰هــزار تومــان در بــازار تــا ۲۲۰هزار 

تومان موجود است. 
متأســفانه خیلــی از هــم صنف هــای مــا بــرای 
ابطــالل پروانــه کسبشــان به اتحادیــه مراجعه 
می کنند این در حالی است که تاکنون اتحادیه 
کاری جــز نامه نــگاری بــرای بخشــیدن مالیات 

و... نتوانسته است برای آن ها انجام دهد. 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهار شنبه  26 آذر 1399

  1 جمادی االول 1442  
 16 دسامبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9418  
 ویژه نامه 3797 
+ صفحه »میهن« 

,ع
99
09
88
7

رونمایی از تازه های پژوهشی حوزه علمیه خراسان 

رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار مشهد:

امسال هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



معصومــه مؤمنیــان: مرگ مغــزی و پیونــد اعضا از 
موضوعــات بحــث برانگیــزی اســت که چند ســال 
است در فضای جامعه مطرح شده، گاهی دستمایه 
ساخت سریال ها بوده و زمانی سر از گیشه سینماها 
درآورده اســت. بــا وجود این همچنان پرســش های 
زیــادی در ذهــن مردم وجــود دارد، مثل اینکه مرگ 
مغزی چیســت؟ چرا به وجود می آید؟ چطور از آن 
جلوگیــری کنیم؟ هزینه پیوند اعضا چقدر اســت؟ 
قلــب یــک فــرد مــرگ مغــزی چــه مســیری را طــی 
می کنــد تا در ســینه فرد گیرنده بــه تپش دربیاید و 
پرســش هایی از این دســت که بهانه ای برای گپ و 
گفت صمیمی با دکتر ابراهیم خالقی، مسئول مرکز 
فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی 

مشهد شد که در ادامه می خوانید.

بگذارید از اینجا شــروع کنیم که اصالً داســتان س 
پیوند اعضا از چه زمانی در مشهد آغاز شد؟

مرگ مغزی 50 سال پیش برای نخستین بار در دنیا 
تعریف شد و در مورد کسی به کار می رود که قشر 
و ســاقه مغــزش از بیــن رفته اما هنــوز ضربان قلب 
دارد، نفس نمی کشــد اما به کمک دستگاه تنفس 
اکســیژن را بــه بــدن او می رســانند. این فــرد از نظر 
پزشکی فوت شده محسوب می شود. دنیا کم کم به 
این نتیجه رسید از اعضای بدن این افراد برای پیوند 
به بیماران نیازمند عضو استفاده کند اما مشکلی که 
ما در ایران برای این کار داشتیم بحث های شرعی و 
فقهی بود که در تاریخ 31 اردیبهشت سال 68 توسط 
امام خمینی)ره( حل شد؛ وقتی وزیر بهداشت وقت 
از ایشان استفتا کرد، فتوایی صادر کردند مبنی بر 
اینکه اهدای اعضای افراد مرگ مغزی مجاز است. 
پس از این فتوا 11 سال طول کشید تا پیوند اعضای 
مرگ مغزی در مجلس به تصویب رسید و تقریباً از 
همان زمان ســه دانشــگاه علوم پزشکی در مشهد، 
تهران و شیراز کار را آغاز کردند و به این ترتیب واحد 

فراهم آوری اعضای پیوندی شکل گرفت. 
پیوند در مورد بعضی اعضا مثل کلیه ها از فرد زنده 
هــم صورت می گیرد. البته پیوند تکه ای از کبد هم 
بین پدر و مادر و اوالد در حالت زنده انجام می شود. 
اما در مورد سایر اعضا مثل پانکراس و قلب پیوند از 
شخصی انجام می شود که مرگ مغزی است و دیگر 

امیدی به برگشتش وجود ندارد.

در مرکــز فراهــم آوری اعضای پیونــدی چه کاری س 
انجام می شود؟

در این مرکز سه کار انجام می شود؛ اول اثبات اینکه 
بیمــار مــرگ مغزی اســت، دوم آیا این فرد مناســب 
اهــدای عضو هســت یا خیر و ســوم جلب رضایت 
خانــواده و پیونــد اعضا به بیمارانی که در فهرســت 

انتظار هستند. 

چه اعضایی امکان اهدا دارند؟ س 
کلیه ها، کبد، قلب، ریه ها، لوزالمعده و روده از داخل 
بدن و نیز بافت مثل پوست، قرنیه، تاندون، غضروف 

و استخوان قابل اهداست. 

آیــا فــرد مــرده غیر از مــرگ مغزی هــم می تواند س 
اهداکننده عضو باشد؟ 

پــس از مــرگ ارگان های داخلی بدن در کمتر از نیم 
ســاعت از کار می افتنــد و امکان پیونــد وجود ندارد 
اما بعضی بافت ها و نســوج مانند پوســت، قرنیه ها 
و دریچه های قلب پس از 24 تا 72 ســاعت از زمان 
مــرگ قابلیــت پیونــد دارنــد. البته بعضی نســوج را 
می توان با فرآوری و نگهداری در بانک نســوج برای 
ماه هــا نگهــداری کرد و بعد بــه افراد گیرنده نیازمند 

اهدا کرد.

بزرگ تریــن چالــش شــما در مرکــز فراهــم آوری س 
اعضای پیوندی چیست؟

ما بزرگ ترین چالشی که در اهدای عضو داریم نبود 
باور مردم به مرگ مغزی عزیزشــان اســت. سال 80 
که آغاز کردیم خانواده ها بحث اهدا را قبول نداشتند 
اما با کاری که رسانه ها انجام دادند و اهدای عضو را 
به عنوان یک اقدام ایثارگرانه به مردم معرفی کردند 
این موضوع تا حدی بین مردم پذیرفته شد. اکنون 
اهــدا تقریبــاً بــرای مردم پذیرفته شــده اما مشــکل 

اینجاست که مرگ مغزی را باور نمی کنند.

رضایت خانواده برای اهدای اعضای شخصی که س 
دچــار مــرگ مغزی شــده و کارت اهدای عضــو دارد 

چقدر اهمیت دارد؟
بعضی از کشورها مثل اسپانیا و انگلیس طبق قانون 

یــک پیش فرضی دارنــد و آن اینکه همه افراد مرگ 
مغــزی صاحــب کارت اهــدای عضــو هســتند مگر 
اینکــه پیــش از حادثه فرم پر کرده باشــد که به این 
کار رضایــت نــدارد ولی در ایران و خیلی از کشــورها 
رضایت خانواده شخص مرگ مغزی را شرط این کار 
قرار داده اند تا حدی که اگر شــخصی کارت اهدای 
عضو هم داشــته باشد و پس از حادثه خانواده اش 
مخالف این موضوع باشند نظر خانواده مالک عمل 
است. تاکنون موردی که یک نفر مرگ مغزی کارت 
اهدای عضو داشــته باشــد و خانــواده اش مخالفت 
کننــد نداشــتیم برعکس افــراد زیادی مــرگ مغزی 
بودند که کارت اهدای عضو هم نداشتند و فقط در 
زمان حیات به صورت شــفاهی این وصیت را کرده 
بودند که اگر دچار مرگ مغزی شــدند اعضایشــان 

اهدا شود و خانواده ها رضایت دادند.

وقتی یک نفر مرگ مغزی می شود، چند نفر در س 
مرکــز فراهم آوری اعضــا باید تالش کنند تا پیوندی 

انجام شود؟
 وقتــی یــک نفــر مــرگ مغــزی می شــود تیمــی بین
 100 تا 150 نفر همزمان شروع به کار می کنند. گروه 
اول تیمی از متخصصان هستند که باید به فاصله 12 
تا 24 ساعت پس از مرگ مغزی این موضوع را تأیید 
و مدیرکل پزشکی قانونی هم باید این تشخیص را 
تأییــد نهایــی کند. گروه دوم با خانــواده مرگ مغزی 
صحبت می کنند و رضایت می گیرند. تیم ارزیاب هم 
به عنوان گروه ســوم اعضای مرگ مغزی را بررســی 
می کننــد و تمــام آزمایش های پزشــکی و اقدام های 
غربالگری را انجام می دهند تا مشــخص شــود چه 
اعضایی از این فرد قابل اهداست. گروه چهارم تیم 
نگهداری است که باید در این فاصله اعضای بدن 
را با اقدام های پزشکی مناسب سالم نگه دارد. گروه 
پنجم تیم اتاق عمل هستند که اعضای قابل پیوند 
را پــس از رضایــت خانــواده جدا می کنند و ســپس 
این ارگان ها به بدن گیرنده ها پیوند می شــود. گروه 
ششم تیمی است که گیرنده ها را برای عمل پیوند 
آماده می کنند که برای هر عضو یک گروه تخصصی 
جــدا وجــود دارد مثــل تیــم قلــب یــا کلیــه و کبــد. 

با توجه به تعداد زیاد افراد نیازمند عمل پیوند، س 
تشخیص اولویت ها را چگونه انجام می دهید؟

تشــخیص اولویت هــا توســط تیم هــای تخصصــی 
اعضاســت. مثــالً در مــورد پیونــد کلیــه اولویــت بــا 
مــدت دیالیز اســت کــه هر چه طوالنی  تر باشــد آن 
فرد اولویت باالتری برای گرفتن پیوند دارد، فقط دو 
مورد جزو اورژانس پیوند کلیه هستند یکی اطفال 
و دیگــری افــرادی که رگ دیالیز ندارنــد این افراد در 
صورت پیوند نشدن جانشان را از دست می دهند. 
در مــورد قلــب، کبــد، ریه و ســایر ارگان ها و بافت ها 
هم یکسری مالک های پزشکی داریم که بین المللی 
اســت و بــر اســاس آن تشــخیص اولویت هــا داده 

می شود.

بابــت اهــدای اعضــا، بیمــاران س 
پرداخــت  پــول  چقــدر  نیازمنــد 

می کنند؟
مغــزی  مــرگ  از  عضــو  اهــدای 
کامــالً رایگان اســت البتــه در بین 
می خواهنــد  کــه  خانواده هایــی 
را  عزیزشــان  بــدن  اعضــای 
اهــدا کننــد هســتند افــرادی کــه 
غیرمســتقیم بــه دریافــت هزینــه 
بابــت ایــن کار اشــاره می کنند اما 
مــا نمی پذیریم یعنی این دریافت 
هزینــه خــط قرمــز ماســت چــون 
مــا  و  مــی رود  بیــن  از  کار  ارزش 
تبدیــل بــه دالل عضو می شــویم. 
پــس نه تنهــا پولی بــه اهداکننده 

داده نمی شــود بلکــه ایران از معدود کشــورهایی 
اســت که بابت همه این خدماتی که شــرح دادم 

از گیرنــده هم هیــچ پولی دریافــت نمی کند حتی 
هزینه عمل پیوند! در حالی که هزینه عمل پیوند 

کبد در برخی کشورها تا 98 هزار دالر است.

چند درصد فوتی ها مرگ مغزی هستند؟س 
از هر 100 نفر که فوت می کنند یک نفر مرگ مغزی 
است و این به نظرم توفیقی است که خداوند به یک 
انسان داده که می تواند پس از مرگش از مرگ چند 
نفر جلوگیری کند و اعضای بدنش مدت بیشتری 

در این دنیا زندگی کنند. 

تلخ تریــن س  و  شــیرین ترین 
چیســت؟ شــما  کار  لحظــات 
شــیرینی کار ما در این اســت که 
بیمــاری کــه در یــک قدمی مرگ 
اســت بــا انجام پیوند انــگار باری 
دیگــر متولــد می شــود و فرصت 
زندگی کردن را بدســت می آورد. 
از ســال 80 کــه اهــدای عضــو در 
مشــهد آغاز شــده تاکنون هزار و 
دهمین پیوند انجام شده و از این 
تعداد مرگ مغزی ما توانســتیم 
بــه بیــش از 4 هــزار نفــر زندگــی 
دوباره بدهیــم. 4هزار خانوار را از 
سیاهپوش شدن و گاهی حتی از 
هم پاشــیدگی نجات دادن اصالً 
لذتــی نیســت کــه در قالب کلمــات بتوانیم وصف 
کنیــم. تلخ تریــن و ســخت ترین لحظــات کار ما در 

دو جاســت؛ یکی زمانی که می خواهیم خبر مرگ 
مغــزی عزیزی را بــه خانواده به خصــوص مادرش 
بدهیم، دوم زمانی که پس از پیگیری زیاد، با یک 
خانــواده نیازمنــد اهــدای عضــو تمــاس می گیریم 
تــا بگوییم برای عمل پیوند بیمار را به بیمارســتان 
بیاورند و از آن طرف خط به ما خبر می دهند بیمار 

جانش را از دست داده است.
در این مدت 18 ســالی که در این مرکز مشغول س 

به کار هستید، در کل چند مرگ مغزی داشته اید؟
در ایــن مــدت بیش از 2هــزار و 500 نفر مرگ مغزی 

داشــتیم کــه غیــر از هــزار و 10 نفر، بقیــه خانواده ها 
راضــی بــه اهــدای عضو نشــدند.من در ایــن مدت 
18 ســال افــرادی دیــدم کــه پیــش از اتفــاق داعیــه 
نوع دوســتی داشــتند اما زمانی که عزیزشــان مرگ 
مغــزی شــد نتوانســتند اعضایــش را اهــدا کننــد و 
پدر پیری دیدم که از روســتا آمده بود وقتی برایش 
توضیح دادیم فرزندش مرگ مغزی شده گفت وقتی 
تقدیر خدا بر این بوده که فرزندم را از من بگیرد چرا 
من باید اعضای بدنش را از بقیه دریغ کنم و با همان 
دست های پینه بسته فرم رضایت نامه را انگشت زد. 

در این ســال ها میزان رضایت مردم برای اهدای س 
عضو چه تغییری کرده است؟

در آن اوایل میزان رضایت خانواده ها حدود 10 درصد 
بود که اکنون به حدود 65 تا 70 درصد رسیده است.

عمل پیوند برای شهروندان غیرایرانی هم انجام س 
می شود؟

اگر یک نفر اهل کشوری دیگر بخواهد عمل پیوند 
در کشــور مــا انجــام دهــد ایــن کار را برایــش انجــام 
می دهیم مشــروط بــه اینکه دهنده عضــو را هم از 
کشــور متبوع خــودش بیــاورد. در بحث پیوند یک 
قانونی داریم به نام Iranian model که بر اســاس 
آن اعضای بدن یک شهروند ایرانی مرگ مغزی را در 
صورت وجود گیرنده ایرانی به اتباع غیرایرانی پیوند 

نمی زنیم.

بیشترین علت مرگ مغزی ها چیست؟س 
از ســال 80 که عمل پیوند در مشــهد آغاز شــد تا 
ســال 84 بیشــترین دلیل مرگ مغزی ها تصادف 
بــه خصــوص بــا موتورســیکلت بــود امــا از ســال 
84 کــه کاله ایمنــی اجبــاری شــد ایــن نســبت به 
50درصــد کاهــش پیدا کرد و اکنون خوشــبختانه 
مــرگ مغزی هــای ناشــی از تصــادف بــه کمتــر از 
20 درصــد رســیده اســت امــا در چند ســال اخیر 
مرگ مغزی های ناشــی از ســکته مغزی بین سن 
20 تا 40 ســال افزایش چشــم گیری داشته است 
کــه بــه عواملــی ماننــد ســبک زندگــی، اســترس، 
فشار خون و قند خون بستگی دارد. بر پایه آمار 
 وزارت بهداشــت هر روز بین هشــت تا 10 نفر در 
فهرســت انتظــار، فــوت می کننــد پس مــردم باید 

بیشتر به فکر سالمتی خود باشند.

مرگ مغزی برای فردی که 18 سال هر روز با آن س 
مواجه بوده، چقدر طبیعی شده است؟

من در این مدت 18 ســال شــاید باالی ســر 2 هزار و 
500 نفــر مرگ مغــزی رفته ام اما هنوز برایم طبیعی 
نشده و واقعاً متأثر می شوم. اصالً رنج و درد و مرگ 

همنوع چیزی نیست که برای انسان طبیعی شود.
شایان ذکر است هموطنان عزیز برای دریافت کارت 
اهــدای عضــو می توانند به ســایت دانشــگاه علوم 

پزشکی مشهد مراجعه کنند.

یک بام و دوهوای محدودیت های کرونایی 

مراقبسباشیمسوضعیتسقرمزسنشود
بــه دنبــال شــدت گرفتن شــیوع کرونا و افزایــش تعداد 
مبتالیــان و قربانیــان ایــن ویــروس هولنــاک، بــا اجــرای 
محدودیت کســب وکار برای گروه های شــغلی دو، سه و 
چهار، طی سه هفته گذشته نزدیک به 100 هزار واحد 
صنفــی در مشــهد تعطیل شــد و به ایــن دلیل اقتصاد 
و معیشــت ده هــا هــزار خانــوار تحت تأثیر قــرار گرفت. 
محدودیت تردد شــبانه، از همان زمان تاکنون بسیاری 
از دیدوبازدیدهــای فامیلــی را بــا مشــکل جــدی مواجه 
ســاخته و ممنوعیــت ترددهــای جاده ای تبعــات فراوان 

اقتصادی و اجتماعی برای مردم پدید آورده است.
با این حال در این مدت شــاهد رفتارهای ســهل انگارانه 
و غیرمنطقــی برخــی دســتگاه ها بــوده و هســتیم کــه بــا 
ســخت گیری در دیگــر بخش هــای اجتمــاع همخوانــی 
نــدارد و بی تردیــد زمینه ســاز ســرایت بیشــتر بیمــاری و 
کمرنگ شــدن نتیجه زحمات و مشــقات مردم و به ویژه 

کسبه این شهر است.
ازجملــه ایــن ســهل انگاری و برخورد دوگانه دســتگاه ها 
بــا شــیوع بیمــاری کرونا، نبود کنتــرل و نظارت دقیق بر 
ورود اتباع خارجی به خراسان رضوی و مشهد از طریق 
مرزهای زمینی اســت؛ به نظر می رسد برخالف ضوابط 
و مقررات ســخت و پیشگیرانه که بر پذیرش مسافران 
پروازهای خارجی حاکم اســت، اتباع برخی کشــورهای 
همســایه خیلــی راحــت از مرزهای زمینی اســتان، وارد 
شده و بی هیچ غربالگری و قرنطینه و حتی تعهدی، به 
آشنایان و اقوامشان سر می زنند و بدون محدودیت به 

گشت وگذار مشغول می شوند.
بــر اســاس آمار رســمی هم  اکنــون نزدیک بــه 350 هزار 
نفــر از اتبــاع بیگانــه بــه  طــور مجــاز در خراســان رضوی 
وجــود دارنــد کــه عمدتــاً تبعــه کشــورهای افغانســتان، 
پاکستان و عراق بوده و 90 درصد از این تعداد نیز ساکن 
مشــهد هســتند. نکتــه حائــز اهمیــت اینکه متأســفانه 
زیرســاخت های بهداشــتی و درمانــی در اکثــر قریــب بــه 
 اتفــاق ایــن کشــورها به  ویــژه در زمینٔه مقابله بــا کرونا با 
کاســتی های فراوانی روبه رو است؛ در مقابل اما خدمات 
ارائــه  شــده بــه بیمــاران تبعــه خارجــی و بــه  ویــژه اتبــاع 
افغانســتان، هماننــد غربالگــری و نمونه گیــری، در مراکز 
درمانی و بیمارســتان های خراســان رضوی به  طور کامل 
رایــگان اســت و آن ها در دریافت خدمــات درمانی، هیچ 
تفاوتــی بــا ایرانیان ندارنــد؛ چراکه معتقدیم پیشــگیری 
و درمــان بــرای حفــظ ســالمتی کل جامعــه، ایرانــی و 
غیرایرانی نمی شناسد؛ و شاید به همین دلیل است که 
بسیاری از اتباع خارجی که نیاز به این خدمات دارند، به 
 صورت مجاز و غیرمجاز وارد خاک کشــورمان شــده و بر 
اساس آمار رسمی نزدیک به 10 درصد از کل افراد مبتال 
به کرونا در این استان را اتباع بیگانه تشکیل می دهند 
که این آمار البته تنها شــامل افرادی اســت که به خاطر 
ابتال به عفونت حاد تنفســی در بیمارســتان ها بســتری 

شده اند.
بــدون تردیــد ارائــه خدمــات رایــگان تشــخیص و درمان 
بیگانــه  اتبــاع  ســفر  بــرای  کرونــا، جاذبــه چشــم گیری 
بــه ایــن خطــه ایجــاد و حتــی ورود غیرمجاز آن هــا را که 
در کشورشــان بــه دلیــل ضعــف زیرســاخت ها امــکان 
بهره منــدی از خدمــات بهداشــتی و درمانــی مناســب را 

ندارند، از مرزهای زمینی تشدید کرده است.
در حالــی  کــه خراســان و بــه خصــوص مشــهد، همواره 
به عنوان یکی از نقاط حساس و پرخطر به لحاظ شیوع 
کرونا مطرح بوده اســت و در چند هفته گذشــته نیز با 
توجه به وضعیت قرمز این خطه به دســتور ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا، محدودیت های شــغلی، تــردد و ورود 
و خــروج خودروهــا را در آن شــاهد بوده ایــم کــه انتظــار 
می رفت دســت کم در این بازه زمانی ســخت گیری های 
بیشــتری نســبت بــه ورود اتبــاع خارجــی بــه خراســان 
رضوی، در دســتور کار مســئوالن قرار می گرفت. چنان 
کــه به ویــژه در ایــن روزهــا فشــار ســنگینی بــر پیکــره 
درمانی اســتان تحمیل  شــده و افزایش تعداد مبتالیان 
و بیماران بدحال بســتری در بیمارســتان ها، تمام توان 
و ظرفیــت کادر درمان را به خود مشــغول کرده اســت. 
حــال اگــر بی تدبیری، ضعف عملکرد و یا خدای  ناکرده 
سهل انگاری از سوی دیگر دستگاه ها به وقوع بپیوندد، 
ارائــه خدمــات مناســب و مطلــوب بــه همــه بیمــاران 
بــه خطــر خواهــد افتــاد و تردیــدی نیســت خیلــی زود 
وضعیت خراســان رضوی و مشــهد که به تازگی نارنجی 

شده است، رنگ قرمز به خود خواهد گرفت.

پیوندسموفقیتسآمیزسقلبسدرس
بیمارستانسامامسرضا)ع(سمشهدس

روی  قلــب  پیونــد  مشــهدی  متخصصــان  تــالش  بــا 
بیمــاری 20 ســاله بــا موفقیت صورت گرفــت. به گزارش 
قدس آنالیــن، بــا همــکاری مرکــز دیالیز و پیونــد اعضای 
منتصریه و به همت تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد شــصت و نهمیــن عمل پیونــد قلب در 
بیمارســتان امام رضا)ع( روی خانم جوان 20 ســاله اهل 

قوچان انجام شد.
جراح تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
اظهار کرد: قلب اهدایی از آقایی 19 ساله که دچار مرگ 
مغزی شده بود در مرکز دیالیز و پیوند اعضای منتصریه 
دریافــت و در بخــش جراحــی قلــب باز بیمارســتان امام 

رضا)ع( به این بیمار پیوند شد.
محمد عباســی خاطرنشــان کرد: حال عمومی این بیمار 
در حــال حاضر مطلوب اســت و در بخــش مراقبت های 

ویژه دوران نقاهت را طی می کند.

اهدای عضو از مرگ 
مغزی کامالً رایگان 

است و افرادی هستند 
که  غیرمستقیم به 
دریافت هزینه بابت 

این کار اشاره می کنند 
اما ما نمی پذیریم یعنی 
این دریافت هزینه خط 
قرمز ماست چون ارزش 
کار از بین می رود و ما 
تبدیل به دالل عضو 

می شویم
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بیرجنــد –محمد قربانی: معــاون فروش و خدمات مشــترکین 
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی گفت: از ابتدای 
آبان ماه و آغاز طرح برق امید تاکنون 12 هزار و 354 مشــترک 
روســتایی و 23هزار و 227 مشــترک شهری در استان مشمول 
این طرح شــده و از تخفیف 100درصدی برق مصرفی بهره مند 

شده اند.
 مهندس محسن بخشایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این 
مشترکان تا زمانی که در گروه کم مصرف باقی بمانند از تخفیف 

100درصدی برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به تعداد 193هزار و 552 قبض صادر شده از ابتدای 
آبان ماه افزود: از این تعداد قبض صادر شــده برای مشــترکان 
خانگی 14 هزار و 382 مشترک شامل باغ ویالها و منازل خالی 

از سکنه بوده که مشمول طرح مذکور نمی شوند.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان 
 خراسان جنوبی افزود: از این بین تعداد 105 هزار و 673 مشترک

 خوش مصرف و 37 هزار و 916 مشترک نیز پرمصرف بوده اند.
بخشایی بیان کرد: مشترکان خوش مصرف با کاهش مختصر و 
ورود به دسته کم مصرف ها امکان بهره مندی از مزایای این طرح 
را خواهند داشت و مشترکان پرمصرف برق در مناطق مختلف 
اســتان الزم است با کاهش میزان مصرف به دسته مشترکان 

خوش مصرف یا کم مصرف بپیوندند .
معــاون فــروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع نیروی 
بــرق اســتان خراســان جنوبی بیان کــرد: طرح »بــرق امید« 
فرصــت مناســبی بــرای همــه مشــترکان ایجــاد می کند که 
مصرفشان را کم کرده و از تخفیف 100 درصدی بهای برق 

برخوردار شوند.
 وی با اشــاره به تغییر نگرش مصرف کنندگان برق به اســتفاده 
صحیح از منابع انرژی با اســتفاده از ســاز و کارهای تشــویقی و 
بازدارنده به عنوان یکی از اهداف اصلی این طرح تصریح کرد: 
اصالح الگوی مصرف  از طریق  آموزش و آگاه ســازی در منازل 

برای کمک به گسترش مدیریت مصرف بهینه در سایر سطوح 
جامعــه نیــز از دیگــر اهداف مهم طــرح »برق امید« محســوب 

می شود.
 بخشــایی بــه نرم افزار خدمات غیرحضــوری »برق من« اشــاره 
کرد و افزود: با استفاده از این نرم افزار می توانیم ضمن بررسی 
مقدار مصرف برق خود، از قرار گرفتن در هر یک از دسته های 
مشترکان کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف مطلع شویم که 
بر اساس طرح برق امید، بهای برق مشترکان کم مصرف، رایگان 

حساب می شود
 وی اظهــار کــرد: در ایــن نرم افــزار، مشــترکان بــا ثبــت شناســه
 13 رقمی قبض برق خود، ده ها نوع خدمت از جمله اطالع از 
وضعیت مصرف، سوابق مصرف، استعالم برق امید، وضعیت 

خاموشی ها و درخواست انشعاب را دریافت می کنند.
معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت توزیع نیروی برق 
خراســان جنوبــی تصریــح کــرد: مشــترکان بــرق با اســتفاده از 

ایــن نرم افــزار عــالوه  بر مشــاهده و پرداخت قبــض دوره جاری، 
می توانند سوابق پرداخت و مصرف خود را نیز مشاهده کنند.

جنوبــی  خراســان  بــرق  مشــترکان  کــرد:  بیــان  بخشــایی 
می توانند »بــرق مــن« را از نرم افــزار بــازار و همچنیــن از ســایت 
شرکت توزیع برق خراسان جنوبی به آدرس skedc.ir دانلود و 

خدمات غیرحضوری مربوط به برق را دریافت کنند.

بهره مندی 35هزار مشترک خراسان جنوبی از تخفیف 100درصدی برق 
زگارشزگارش

مسئول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه مسئول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در گفت و گو با قدس:علوم پزشکی مشهد در گفت و گو با قدس:

 پیوند  پیوند 
پارتی بردار پارتی بردار 
نیستنیست
 دریافت هزینه خط قرمز ماست  دریافت هزینه خط قرمز ماست 
چون چون نمی خواهیم دالل اعضای بدن باشیمنمی خواهیم دالل اعضای بدن باشیم

اصالً چیزی به نام قاچاق اعضای بدن صحت ندارد. جدا کردن عضو از بدن یک انســان و 
پیوند زدن به بدن یک انسان دیگر کار بسیار تخصصی و مشکلی است و نیاز به یک درجه 
علمی بسیار باال و تجهیزات بسیار پیشرفته دارد. عضو در عرض کمتر از یک ساعت پس از 
جدا شدن از بدن فاسد می شود که ما با مراقبت های خاص و قرار دادن در محلول های ویژه 
می توانیم حداکثر چهار تا پنج ساعت نگهداری کنیم تا در بدن گیرنده پیوند بخورد بعد چطور 
ممکن است عضوی را بدون دانش تخصصی و تجهیزات به صورت زیرپله ای از بدن فردی 

جدا کنند و به صورت قاچاق به کشورهای دیگر بفرستند!
چند ســال پیش هم یک خبرنگار در یکی از مناطق حاشــیه شــهر آگهی فروش اعضا دیده 
بود که فردی به خاطر فقر ادعا کرده بود قلب، کبد و قرنیه هایش را به فروش گذاشته است! 
همین را به عنوان یک خبر و با نیت خیر منتشــر کرده بود و یک تصور نادرســتی در ذهن 
برخی افراد ایجاد کرد. اکنون هم در بعضی سایت ها این مدل آگهی ها داده می شود که بیشتر 
جنبه روانی، جلب ترحم یا حتی سیاه نمایی دارد. کجای دنیا از آدم زنده اعضای حیاتی را جدا 

می کنند و او را می کشند که اینجا در یک کشور اسالمی این کار انجام شود؟
تقریباً هفته ای یک بار ســفارش می شــنویم از دیگران ولی خوشــبختانه کار ما سفارش پذیر 
نیست چون یک کار تیمی است و یک نفر تصمیم گیرنده نیست، از طرفی مالک تشخیص 
اولویت افراد در فهرست انتظار بر اساس معیارهای علمی تعریف شده است و همه ما باید 
نسبت به انتخاب ها و اولویت ها پاسخگو باشیم بنابراین راه هر نوع پارتی بازی و سفارشی خود 

به خود مسدود است. 

افسانه قاچاق اعضای بدن



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
برای نخستین بار صورت گرفت

خارج کردن تومور از مغز یک زن 
در سبزوار

در یک عمل نادر جراحی در بیمارســتان امداد و ســوانح 
شهید بهشتی سبزوار، از مغز یک بیمار زن ۵۵ ساله اهل 

جوین، یک تومور بیش از ۲۵۰گرمی خارج شد.
 رئیس بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی سبزوار 
گفت:  جراحان مغز و اعصاب بیمارســتان با تشــخيص 
تومــور مغــزی در ســر بيمــار کــه یــک خانــم ۵۵ ســاله از 
شهرســتان جوین بود، به صورت اورژانســی وی را  تحت 

عمل جراحی خروج كامل تومور قرار دادند.
 دکتــر توکلیــان افزود: طبق گفته فرزنــد این خانم، عالئم 
بيمار به صورت سردرد و اختالل خلقی از يك سال پیش 
شــروع شــده كه تحت درمان های دارويی قرار گرفت و از 
١٠ روز پیش هوشياری بيمار به شدت کاهش یافته است.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ســابقه ديابــت با تشــخيص 
افزايش قند خون و عوارض متعاقب آن تحت درمان بوده 
كه به علت بهبود نیافتن تحت بررســی با سی تی اســكن 
مغز قرار مي گيرد كه تشخيص تومور مغزی بسيار حجيم 
با اثر فشــاری بر بافت نرمال و عروق حســاس قاعده مغز 
داده می شــود.رئیس بیمارســتان امــداد شــهید بهشــتی 
ســبزوار گفت: با توجه به فشــار بســيار باالی مغز ثانوی 
به تومور و كاهش هوشياری پس از بررسي های تكميلی، 
این بیمار تحت عمل جراحی اورژانســی قرار مي گيرد كه 
خوشبختانه به همراه تيم بيهوشی متبحر، با وجود تهاجم 
بــه مغز، پرده مغز و اســتخوان جمجمه اطراف با آســيب 
حداقلــی و بــه صورت كامــل تخليه و به آزمايشــگاه برای 

بررسی دقيق تر جنس تومور ارسال شد.

مشکالت محدوده شهری این دو شهر ادامه دارد

 اختالف مرزی 14ساله 
مشهد و طرقبه-شاندیز

رئیــس کمیســیون شهرســازی و معمــاری شــورای شــهر 
مشهد گفت: حل اختالفات مرزی بین مشهد و طرقبه -
شــاندیز در سطح شــورای شهر قابل حل و فصل نیست 
و امیدواریم وزارت کشــور و اســتانداری همت کنند تا این 

اختالف ۱۴ساله حل وفصل شود.
محمدهــادی مهدی نیا با بیــان اینکه طرح تفصیلی پهنه 
شمال غرب به  عنوان چهارمین حوزه از حوزه های هفتگانه 
طــرح تفصیلــی، مراحــل نهایی خود را در کمیســیون های 
شورای شهر در حال طی کردن است، اظهار کرد: طبق روال 
ثابت برای تمامی حوزه ها، بازدیدهای میدانی مختلفی از 
ســطح حــوزه مربــوط انجام شــده تــا بتــوان تصمیم هایی 
مبتنــی بر شــرایط موجــود و با حداکثر کارایــی اتخاذ کرد.
وی به خبرنگار ایسنا گفت: اصلی ترین ویژگی این بافت، 
جدید بودن ساخت وسازهای واقع در آن است و همچنین 
اســتقرار جمعیــت مشــهد در آینــده نیز به همین ســمت 
خواهد بود.رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شــهر مشــهد خاطرنشــان کــرد: جمعیت پذیــری، محــور 
صنایع غرب و همچنین بحث اختالفات مرزی این محدوده 
بــا شهرســتان طرقبه-شــاندیز را از جملــه ویژگی های این 
حوزه می توان دانست.مهدی نیا در خصوص اختالف های 
بین طرقبه-شاندیز و شهرداری مشهد، گفت: این موضوع 
در سطح شورای شهر قابل حل و فصل نیست و امیدواریم 
وزارت کشور و استانداری محترم همت کنند تا این اختالف 

۱۴ساله حل و فصل شود.

تخریب ۵۷۰ مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز در چناران

سرپرست امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی چناران 
گفت: ۵۷۰ مورد ســاخت و ســاز  غیرمجاز در روستا های 

چناران شناسایی شده است.
مجید محتشــمی، هدف از تخریب  سازه های غیرمجاز 
را جلوگیری از تغییرکاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در 
زمین های کشــاورزی شهرستان عنوان کرد و گفت: این 
بنا ها در راســتای جلوگیری از ســاخت و ســاز های بدون 

پروانه و غیرمجاز تخریب می شوند.
وی افزود: مجموعاً ۵۷۰ مورد واقع در روســتا های کاهو، 
دولت آباد، هاشــم آباد، اسجیل، سلمان آباد و سرآسیاب 

این شهرستان رفع تصرف شده است.
سرپرست امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی چناران 
ادامه داد: به منظور مقابله با ساخت وساز های غیرمجاز 
اراضــی  تغییرکاربــری  و  روســتایی  بافــت  از  خــارج  در 
کشاورزی، به صورت مستمر در منطقه گشت زنی کرده 

و از هر گونه تخلف جلوگیری می شود.
محتشــمی در ادامه به باشــگاه خبرنگاران اعالم کرد: از 
کشاورزان گرامی تقاضا می شود  در صورت مشاهده هر 
گونه ساخت وساز غیرمجاز، مراتب را به جهاد کشاورزی 
اطــالع داده و پیــش از هر گونه تغییر کاربری و ســاخت 
و ســاز، با کارشناســان جهاد کشــاورزی مشــورت کنند.

در یک شب سرد رقم خورد

مرگ، پایان گرم شدن با پیک نیک

حــوادث  مدیــر  و  پیش بیمارســتانی  اورژانــس  رئیــس 
دانشــگاه علوم پزشــکی گناباد گفت: مردی ۶۷ســاله بر 
اثر مســمومیت با گاز مونوکســیدکربن، جــان خود را از 

دست داد.
مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشکی گناباد عنوان کرد: 
به دنبال تماس صبح روز گذشته با مرکز پیام اورژانس 
۱۱۵ مبنی بر هوشــیارنبودن راننده خودرو وانت، ســریعاً 
نزدیک ترین اکیپ اورژانس به محل مربوط اعزام شد.

امین زمانی ادامه داد: پس از حضور سریع کارشناسان 
اورژانــس ۱۱۵ در محــل و بررســی عالئم حیاتــی، راننده 
خودرو که مردی ۶۷ســاله بود، هیچ  گونه عالئم حیاتی 
ایســنا گفــت: در بررســی صحنــه  بــه  نداشــت.زمانی 
حادثــه مشــخص شــد ایــن فــرد بــه دنبــال اســتفاده از 
گاز پیک نیــک بــرای گــرم کــردن داخــل خــودرو، دچــار 
مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن شــده و جان خود را 

از دست داده است.

برنامه پلیس راهور بینالود برای رفع توقیف وسایل نقلیه

 3هزار موتورسیکلت توقیفی 
در پارکینگ ها خاک می خورد 

شهرســتان  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس 
بینالــود )طرقبه شــاندیز( گفــت: حدود 3هزار دســتگاه 
تخلفــات  ارتــکاب  دلیــل  بــه  توقیفــی  موتورســیکلت 
رانندگی در توقفگاه های طرقبه و شاندیز وجود دارد که 
مالکان می توانند به ســهولت نســبت به ترخیص آن ها 
اقدام کنند.ســرهنگ ســلیمان ایزدی ضمن اعالم طرح 
ترخیــص موتورســیکلت های مانــده در توقفگاه ها از ۱۸ 
آبــان بــه مــدت دو مــاه، افــزود: در این طرح تســهیالت 
خوبــی نظیــر تخفیــف در هزینه توقفــگاه و خالفی های 

موتورسیکلت در نظر گرفته شده  است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بینالود به 
صدا وسیما گفت: صاحبان موتورسیکلت های توقیفی 
در طرقبه و شاندیز می توانند برای انجام فرایند ترخیص 
موتورســیکلت خــود، همــه روزه از ســاعت ۷ صبح تا ۱۸ 
بــه مرکــز پلیــس راهنمایــی و رانندگــی در شــهر طرقبه، 

حدفاصل خیابان امام خمینی ۷و ۹ مراجعه کنند.
صاحبــان موتورســیکلت های توقیفــی هر چه ســریع تر 
نسبت به استفاده از این فرصت اقدام کنند و کار را به 

روزهای آخر موکول نکنند.

احتکار پیازی!

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف 3۵ 
تن پیاز احتکار شده در بجنورد خبر داد.  

سرهنگ محمد غالمی با اعالم جزئیات این خبر گفت: 
در پــی اعــالم خبری مبنی بر اینکه افــرادی در چند انبار 
غیرمجاز اقدام به احتکار مقدار قابل توجهی پیاز کرده اند، 
موضوع با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار 
گرفــت. وی با اشــاره بــه اینکه با هماهنگی مقام قضایی، 
کارآگاهــان پلیس آگاهــی بــه محــل انبارها اعزام شــدند، 
افــزود: در بازرســی انجام شــده از ســه انبــار، 3۵ تن پیاز 
احتــکار شــده کــه در ســامانه جامع انبارها ثبــت و اعالم 
نشده اند، کشف و ضبط  شد. این مقام انتظامی با بیان 
اینکه ســه متهم دســتگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل 
شــدند، تصریــح کــرد: در این رابطه پرونده تشــکیل و به 
همــراه متهمــان بــرای انجــام مراحل قانونــی بــه ســازمان 

تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

رئیس پلیس راهور مشهد خبر داد

 محدودیت تردد خودرو ها 
در شب  یلدا 

رئیــس پلیس راهــور مشــهد گفــت: محدودیــت تــردد 
خودرو هــا در شــب یلــدا از ســاعت ۱۸ روز یکشــنبه 3۰ 
آذر ماه اجرا می شود.ســرهنگ حســنعلی امامی به ایرنا 
گفت: خودرو هایی که پس از ســاعت ۱۸ در شــب یلدا 
به  صورت غیرمجاز در ســطح شــهر مشــهد تردد کنند، 
۲۰۰هزار تومان اعمال قانون می شوند. این محدودیت ها 
برای حفظ ســالمت شــهروندان و قطع زنجیره ویروس 
کروناســت.وی درباره جریمه استفاده  نکردن از ماسک 
از ســوی سرنشــینان خودرو هــا، افــزود: ایــن جریمــه در 

خراسان رضوی تاکنون اعمال نشده است.

عقیل رحمانی: پس از بررســی های میدانی 
روزنامــه قــدس در زمینــه کمبــود روغن های 
برخــی  شــد  مشــخص  بــازار  در  خوراکــی 
وعده های مســئوالن سازمان صمت عملی 
نشــده و از ســوی دیگر گره خارج از استانی 
هــم بــه کار افتــاد و در کنــار کوتاهــی برخــی 
مســئوالن، یکــی از دالیــل تالطــم ایــن بازار 

است.

روغن های خوراکی پر کشید!»
چند روزی می شود که کمبود روغن خوراکی 
در احجــام مختلف از نباتــی گرفته تا مایع، 
داد مــردم و مصرف کننــدگان در صنــف و 
صنعت را درآورده است. برای رصد موضوع 
راهی یکی از خیابان های اصلی سطح شهر 
می شویم که مرکز فروش روغن های خوراکی 

و نباتی است.
آنچه مشــخص اســت انگار روغــن خوراکی 
ســرخوده و زیرزمیــن رفتــه اســت. از ســوی 
دیگــر در برخــی فروشــگاه ها هم اگــر روغن 
خوراکــی وجــود داشــته باشــد، تحویــل هــر 
کارتــن زمانــی صورت می گیرد کــه به عنوان 
مثــال یــک شــل رب هــم از آن فروشــگاه 
بخرید؛  چرا که آن واحد تولید روغن خوراکی 
کــه در زمینــه تولید دیگر کاالها مانند رب و 
... فعالیــت دارد، از نایاب شــدن روغن هــای 
خوراکــی بیشــترین سوءاســتفاده را کــرده و 

همین کار را با عمده فروش هم کرده است!
در ایــن میــان بــا یکی از کســبه بازارصنف و 
صنعــت کــه بــه دنبــال خریــد روغن مایع با 
قیمت مصوب که نه کمی باالتر است و چند 
بار این بازار را از ابتدا به انتها و برعکس طی 
کرده بود تا واحد صنفی اش تعطیل نشود، 
همکالم می شــویم. او می گویــد: روغن مایع 
مــورد نیاز ما کمیاب شــده اســت. او مدعی 
بود قیمت مصوب روغن مایع ۱۶ کیلویی به 
هیچ عنوان رعایت نمی شود و در مقابل اگر 
هم عمده فروشــی ایــن نوع روغن را داشــته 
باشد، هر ۱۶ کیلویی را باالی 3۰۰هزارتومان 
قیمت می دهد، با این اوصاف چگونه باید ما 

قیمت را باال نبریم. 
برخی از شهروندان هم که برای خرید روغن 
مایــع ۸۱۰ گرمــی بــه ایــن بــازار آمده انــد، از 
نایاب شــدن روغن گالیه داشــتند. از ســوی 
دیگرجمع بندی تحقیقات خبرنگار ما نشان 
مــی داد از ســوی ســتاد تنظیــم بــازار قیمت 
مصــوب هــر قوطــی روغــن مایــع ۸۱۰گرمی 
حــدود ۹ هزارتومان و ۱۶کیلویــی حدود ۱3۰ 

هزارتومان اعالم شــده که بازهم قیمت های 
مصوب مانند آنچه در بازار مرغ دیده شــد، 
رعایــت نمی شــود و هــر قوطــی ۸۱۰ گرمــی 
روغن مایع تا ۱۴هزارتومان و ۱۶ کیلویی آن تا 
3۷۰هزارتومان در شهر فروخته شده است.

سازمان صمت پاسخ نداد، مدیر کل »
تعزیرات حکومتی آستین باال زد

ایــن موضوع هــا در حالــی پیش چشــم مــا 
چنــدی  کــه  می رفــت  رژه 
مســئوالن  از  یکــی  پیــش 
وعــده  صمــت  ســازمان 
برخــورد بــا گران فروشــی ها 
بــازار  در  روغــن  توزیــع  و 
داد.  تعادل بخشــی  بــرای 
معــاون  غفوری مقــدم،  بــا 
توســعه  و  بازرگانــی  امــور 
صمــت  ســازمان  تجــارت 
تمــاس  خراســان رضوی 
می گیریم تا ماجرا را پیگیری 
کنیم، امــا چند بار پیگیری 

ما به نتیجه نمی رسد. 
تعزیــرات  بــه ســراغ مدیــرکل  آن  از  پــس 
حکومتی خراسان رضوی رفتیم و موضوع را 
با وی در میان گذاشتیم. مدنی فدکی همانجا 
دســت بــه کار شــد و موضوع را مــورد رصد 
قرار داد. در حین پیگیری های صورت گرفته، 
یکــی از مدیــران واحدهــای شناخته شــده 
مدعــی شــد محموله روغــن در انبار موجود 
دارد، اما توزیع آن با حواله هایی که سازمان 
صمت ارســال می کند، انجام می شود و اگر 

ایــن کار صورت بگیرد، به ســرعت بار راهی 
بازار می شود!

در ادامه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با 
غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه 
خراســان رضوی  صمــت  ســازمان  تجــارت 
تمــاس می گیــرد و در مــورد کمبــود روغــن 
در بــازار پیگیــری و دســتور می دهــد هر چه 
ســریع تر حواله های توزیع بــرای روغن مایع 

در بازار صادر شود.
بــه  ادامــه  در  مدنی فدکــی 
بــه  گفــت:  خبرنگارقــدس 
هیــچ عنــوان از کنــار رفتــار 
سودجویانه افرادی که قصد 
دارنــد از نوســان های ایجــاد 
شده برای پرکردن جیب خود 
اســتفاده کننــد، بــه راحتــی 
عبــور نخواهیم کــرد.  وی در 
تشریح پرونده های رسیدگی 
شــده در تعزیرات حکومتــی 
بیــان کــرد:  از یکــم فروردین 
مــاه جــاری تــا ۲۲ آذر مــاه، 
۱۹۵ پرونــده تخلــف در حوزه 
روغن های خوراکی به شعب تعزیرات حکومتی 
استان وارد و از این تعداد ۱۵۶ پرونده مختومه 

و رأی آن ها صادر شده است. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
تصریــح کــرد: متخلفــان ایــن حــوزه هــم 
و  ۱۵میلیــارد  پرداخــت   بــه  مجمــوع  در 
۴۰۱میلیون و ۵۰۱هزار ریال محکوم شــدند 
که آرای صادره در مرحله اجرای حکم قرار 

دارند.

مواد اولیه در بندر خاک می خورد»
این موضوع که چرا مدیرکل تعزیرات حکومتی 
باید پیگیر ماجرا شود و وظیفه سازمانی دیگر 
مســئوالن چــه می شــود هــم جای بررســی و 
پیگیری هــای صــورت  ادامــه  گالیــه دارد.در 
گرفتــه، ســرنخ دیگــری هــم  بدســت آمد که 
نشان می داد برخی واحدهای تولید روغن های 
خوراکی در استان با کمبود مواد اولیه و تأمین 
آن روبه رو هســتند. وقتــی موضوع به صورت 
دقیق تــر از ســوی قــدس مــورد تحقیــق قــرار 
گرفت مشــخص شــد متأســفانه مــواد اولیه 
تولیــد روغن های خوراکــی در بندرعباس دپو 
شــده و برخــی از کامیــون داران رغبتــی بــرای 
انتقــال آن بــه مشــهد ندارنــد و دلیــل آن هم 
ایــن اســت که چند وقتی می شــود صــادرات 
یک محموله به خارج کشور و پرداخت هزینه 
انتقال به مراتب باالتر از آن، موجب شــده تا 
بیشتر این رانندگان در این مسیر قرار بگیرند.
با توجه به این مشکل که تمامی همشهریان 
و حتی فراتر از آن را درگیر خود کرده است، 
بــه نظــر می رســد کامیــون داران بــا حرکتــی 
جهادگونــه وارد گــود شــوند و بــرای رفع این 
مشــکل آستین همت را باال بزنند و منتظر 

بخشنامه ها و مصوبه های احتمالی نمانند.
همچنین مسئوالن باید پاسخ دهند با وجود 
خط ریلی بندرعباس به مشــهد که یکی از 
راحت ترین و کم هزینه ترین مسیرهای انتقال 
مواد اولیه، نهاده و کاال به مشهد است، چرا 
باید همچنان گرفتار انتقال مواد این دست 
محموله ها چه در حوزه روغن های خوراکی و 

چه دیگر حوزه ها  باشیم.

مواد اولیه تولید روغن خوراکی در بندر خاک می خورد!

کامیون داران پای کار بیایند
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زاوهی تصوریزاوهی تصوری

بــرای نخســتین بــار در کشــور »ســرامیک زیســتی«  در 
کارخانه هبلکس رضوی ساخته و تولید انبوه آن موجب 
کاهــش وابســتگی بــه واردات و ارزآوری ایــن محصــول 

بااهمیت خواهد شد.
بهار سال گذشته بود که فاز تحقیقاتی سرامیک زیستی 
در واحدهای زیرمجموعه آســتان قدس رضوی آغاز شــد 
و گــروه تحقیــق و توســعه کارخانــه هبلکــس مشــهد بــا 
دسترسی به منابع مطالعاتی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی، 
تمرکــز بــر مقولــه R&D در تولیــد و به روزرســانی دانش و 
بومی ســازی فناوری در کارخانه، در آبان ســال جاری این 

محصول را به صورت آزمایشی تولید کرد.
جــدا از اینکــه ســرامیک زیســتی برای نخســتین  بــار در 
کشور تولید می شود، نباید فراموش کرد بومی سازی آن، 
اشــتغال زایی، ارزآوری و جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور 
را بــه همــراه خواهــد داشــت و همیــن امــر بــه نوبــه خود 

زمینه ساز جهش تولید خواهد بود.
 
استفاده بهینه از خطوط تولید»

شــاید برای شــما هم این پرســش ایجاد شــده باشد که 
ایجاد و راه اندازی خطوط تولید برای ســرامیک زیســتی 
حتمــاً هزینــه بســیاری در برداشــته اســت، آن هــم بــا 
افزایــش قیمت هــای ایجــاد شــده، جالــب اســت بدانید 

 AAC ایــن محصــول قابلیت تولید در خــط تولید بلوک
کارخانــه هبلکــس رضوی را دارد و هزینه ای بابت ایجاد 
خط تولید مســتقل صرف نشده اســت.محمود عیدی، 
مدیرعامل شــرکت بتن و ماشــین قــدس رضوی با بیان 
اینکــه ســرامیک زیســتی پیــش از ایــن صرفــاً وارداتــی 
بوده و جایگزین مشــابهی نداشــته اســت، می گوید: در 
تولید این محصول، عالوه بر توســعه ســبد محصوالت 
کارخانه، با توجه به شباهت نسبی تولید این محصول 
بــا بلــوک AAC، ضمــن کاهــش ضایعــات تَــر کارخانه و 
بهینه ســازی آن، درآمــد کارخانــه افزایــش می یابــد.وی 
ادامــه می دهــد: بــا توجــه بــه  اینکــه ایــن محصــول در 
کشــور تولیــد نمی شــد، وارد کــردن آن هــم خــروج ارز را 
در پــی داشــت. وی ادامــه داد: همچنین با ارزش افزوده 
بــاالی ایــن محصــول و قابلیــت تولیــد آن با اســتفاده از 
ماشــین آالت موجود در کارخانــه هبلکس رضوی، گروه 
تحقیق و توسعه کارخانه، تولید آزمایشی این محصول 
را آغاز کرده و این تولید بدون کمک ســایر شــرکت های 

داخلی و خارجی بوده است.
 عیدی می گوید: نمونه خارجی این محصول، از کیلویی 
یک میلیون تا ۸ میلیون ريال در بازار به فروش می رســد 
و این در حالی است که بهای تمام شده این محصول در 
کارخانه هبلکس رضوی کمتر از یک میلیون ريال است.

 
روی ریل صادرات»

مدیرعامــل شــرکت بتن و ماشــین قدس رضــوی، از برنامه 
این شــرکت برای صادرات ســرامیک زیستی خبر می دهد 
و می گویــد: در برنامه ریزی هــای انجــام  شــده، بــازار ایــران و 
کشــورهای همســایه برای فروش این محصول مدنظر قرار 
دارد. در واقــع بــا توجــه بــه تولید آزمایشــی آن، پس از طی 
آزمایش هــای زیســتی و دریافت اســتاندارد ملــی ایران، این 
محصــول قابلیــت رقابــت بــا نمونه هــای مشــابه خارجــی و 
صادرات به کشورهای خاورمیانه را خواهد داشت.وی ادامه 
می دهد: با تولید انبوه این محصول، برای دست کم ۵۰نفر 
به صورت مستقیم و بیش از ۲۰۰ نفر به طور غیرمستقیم 
اشــتغال ایجاد خواهد شد.از سوی دیگر امیرحسین زارع، 
جانشــین مدیرعامــل کارخانه هبلکس رضــوی گفت : این 
محصول در تصفیه آب آکواریوم های خانگی و تصفیه آب 
صنعتی و... کاربرد دارد، به این صورت که با جذب آمونیاک 
موجود در آب، میزان مواد زائد و سمی را کاهش می دهد. 

برای نخستین بار در کشور انجام شد

تولید »سرامیک زیستی« در کارخانه هبلکس رضوی

نوآورینوآوری

مدیرکل تعزیرات 
 حکومتی خراسان رضوی:

 به هیچ عنوان از 
کنار رفتار سودجویانه 

افرادی که قصد دارند از 
نوسان های ایجاد شده 
برای پرکردن جیب خود 
استفاده کنند، به راحتی 

عبور نخواهیم کرد

بــرشبــرش



خبرخبر خبرخبر
 بوشهر قطب تولید کود فسفاته 

در کشور می شود

بوشــهر: معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار بوشــهر 
گفــت: با راه اندازی واحدهای تولید کود فســفاته در اســتان 
بوشهر، این استان به قطب تولید کود فسفاته در کشور در 
تأمین نیاز اراضی کشــاورزی تبدیل می شود.سعید زرین فر 
با بیان اینکه قبالً این محصول مورد نیاز بخش کشــاورزی 
با ارز دولتی وارد می شــد، اظهار کرد: ســه واحد تولیدکننده 
کــود فســفاته اســتان بوشــهر نیمــه فعــال و راکــد بودند که 
خوشبختانه با پیگیری های مدیریت استان و همکاری بانک 
عامل و دســتگاه های اجرایی مختلــف واحدهای تولید کود 
فسفات در منطقه ویژه و شهرک صنعتی بوشهر فعال شد.

 رقابت ۹ کاروانسرای یزد 
برای جهانی شدن

یزد: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
یزد از ارسال پرونده ۹ کاروانسرا برای ثبت در فهرست آثار 
جهانی خبر داد.سیدمصطفی فاطمی با اشاره به پیشنهاد 
و ارسال پرونده ۹ کاروانسرای استان یزد برای ثبت جهانی، 
اظهار کرد: این پرونده نیز همانند پرونده باغ ها و قنوات برای 
ثبت جهانی ارسال شده است.وی تصریح کرد: استان یزد 
کاروانسراهای رشتی، خرگوشی، سریزد، شاه عباسی میبد 
و شاه عباسی مهریز، خرانق، کرمانشاها، زین الدین و انجیره 

را در این خصوص پیشنهاد داده است.

خیران البرزی در طرح »یلدای 
همدلی« مشارکت کردند

کرج: معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیتــه امداد 
امام خمینی)ره( البرز از مشارکت خیران در طرح اکرام ایتام 
بــا همــکاری مراکز نیکوکاری در طرح »یلــدای همدلی« در 
این اســتان خبر داد.رضا لشینی اظهار کرد: واگذاری امور 
محرومان به مردم و خیران با هدف توســعه ابعاد مردمی 
امــور خیــر و احســان صورت گرفته و امســال نیــز در آیین 
شــب یلدا حدود یک هــزار مددجوی موردحمایت کمیته 
امــداد و ســایر نیازمندان جامعه هــدف مراکز نیکوکاری از 
ســبد اهدایی خیران شــامل میوه، شــیرینی و برخی اقالم 

خوراکی بهره مند می شوند.

معاینه فنی رایگان تاکسی های پایتخت 

تهــران: هزینــه مراجعه نخســت معاینه فنــی خودروهای 
تاکســی در تمامــی مراکــز معاینه فنی شــهر تهــران در روز 
حمل ونقــل در ۲۶ آذرمــاه رایگان است.ســتاد معاینه فنی 
خودروهای تهران اعالم کرد: به مناسبت روز حمل ونقل در 
۲۶ آذر برای نکوداشت و تکریم از ناوگان حمل ونقل شهری 
با مشارکت سازمان تاکسیرانی هزینه مراجعه اول معاینه 
فنی خودروهای تاکسی در تمامی مراکز معاینه فنی شهر 
تهران رایگان بوده و یک خط معاینه فنی در مراکز الغدیر، 
شــقایق و چمــران بــه ایــن خودروها برای پذیرش خــارج از 

نوبت اختصاص خواهد یافت.

الکترونیکی شدن جمع آوری 
صدقات در لرستان

لرســتان: معــاون  توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه 
امداد لرســتان با اعالم خبر الکترونیکی شــدن جمع آوری 
صدقــات بــا اســتفاده از دســتگاه کارتخــوان ســیار گفــت: 
رســید الکترونیکــی آنــی جایگزین صدور قبــوض کاغذی 
تخلیه صندوق های صدقات خانگی می شود.مجید طائف 
اظهــار کــرد: در ایــن روش همــکاران امور خیریــن امداد با 
مراجعه به منازل مشترکین صدقات و تخلیه صندوق ها، 
رسید الکترونیکی وجوه دریافتی را به صورت آنی صادر و 
به مشــترکین تحویل می دهند که همزمان پیامک مبلغ 

واریزی نیز برای آن ها ارسال می شود.

شفاخانه غیرمجاز در آبادان پلمب شد

آبــادان: سرپرســت معاونــت غذا و داروی دانشــکده علوم 
پزشــکی آبادان از پلمب محلی با عنوان شــفاخانه در این 
شهرســتان خبــر داد و گفــت: محــل مذکــور کــه فعالیــت 
غیرمجاز داشــت با ادعای درمان بســیاری از بیماری ها در 

امور پزشکی دخالت می کرد.
زینب جوانمردی افزود: در راستای جلوگیری از ورود افراد 
غیرمتخصص در حوزه ســالمت، پس از شناســایی واحد 
متخلف در بازدید نامحسوس تیم بازرسی معاونت غذا و 
دارو با همراهی کارشناسان معاونت درمان دانشکده علوم 
پزشــکی و همــکاری پلیــس اماکن شهرســتان آبــادان این 
واحــد تعطیــل و موضوع برای پیگیری  قضایی به دادســرا 

ارجاع شد.

ساخت  ۲هزار و ۴۸۸ مسکن 
محرومان در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال 
و بختیاری گفت: از مجموع 3هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی 
محرومان سهمیه این استان، تاکنون ۲ هزار و ۴۸۸ واحد 

آماده و به بهره برداری رسیده است.
سهراب رئیسی افزود: در مجموع دو مرحله تاکنون 3 هزار 
و 3۸۸ متقاضی به بانک معرفی شده و ۲ هزار و ۹۱3 نفر 

با بانک عامل عقد قرارداد داشته اند.
وی تصریــح کــرد: تعــدادی از ســهمیه یــک هــزار واحــدی 
امســال نیــز آماده شــده و مجموع تعداد واحدهــای آماده 
شــده مســکن محرومان در اســتان به ۲ هزار و ۴۸۸ واحد 

رسیده است.

توقیف لنج ۸ میلیاردی کاالی 
قاچاق در بندر دلوار

بوشهر: فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف محموله ۸ 
میلیارد ریالی کاالی قاچاق در بندر دلوار خبر داد.

سردار ولی هللا رضایی نژاد با اشاره به اینکه مرزبانان پست 
کنترل دلوار موفق شدند در بازدید از یک فروند لنج باری 
حجــم زیــادی کاالی قاچاق شناســایی کنند، بیــان کرد: از 
شناور توقیفی مقادیر قابل توجهی کاالی قاچاق شامل ۱۰۰ 
دســتگاه کولر دوتکه ۱۲ هزار، ۷۰ عدد چمدان، تعداد ۱۰۰ 
کارتن دستکش )3۰هزار جفت( کشف و ضبط و برای سیر 

مراحل قانونی تحویل انبار گمرک دلوار شد.

 خروج مرغ از استان مرکزی 
ممنوع شد

مرکــزی: معــاون اقتصادی اســتاندار مرکــزی گفت: خروج 
مرغ از استان مرکزی بدون هماهنگی دامپزشکی ممنوع 
است.سعید فرخی اظهار کرد: در راستای تأمین نیاز استان 
از خــروج مــرغ بــدون مجوز دســتگاه های ذی ربــط و بدون 

بارنامه جلوگیری و با متخلفان برخورد می شود.
وی بــا اشــاره به اینکه هیچ کمبــودی در زمینه توزیع مرغ 
در اســتان وجود ندارد، افزود: ســقف قیمت تعیین شــده 
۲۱هزار تومان برای گوشــت مرغ اســت و در صورت تغییر 
رونــد عرضــه و تقاضــا امــکان کاهــش قیمــت نیــز در این 

خصوص وجود دارد.

سیل رفت و مشکالت بازسازی در راه است 

هزار منزل مسکونی منتظر نوسازی
اهــواز: بارش هــای اخیــر خوزســتان در مــاه 
جــاری بخــش زیــادی از زندگی مــردم را در 
خــود غرق کرد و حتی پای رئیس ســازمان 
بازرســی کل کشــور را برای پیگیری حقوق 

ازدست رفته مردم به این منطقه کشید.
قصد نداریم در این گزارش نبش قبر کرده 
و باز پای مسئوالن را برای اینکه شهرداری 
مقصر بود یا شــرکت آبفا به میان بیاوریم، 
اما حاال که ســیل رفته سیل دیگری به نام 
مشــکالت پیــش روی مــردم بــرای دریافت 
تســهیالت به منظــور بازســازی خانه هــا در 
راه اســت کــه بایــد پیــش از ایجــاد هرگونه 
نارضایتی نقشه راهی برای آن ترسیم کرد.

نمی دانــم چــرا بی اختیــار واژه ســیل را بــه 
کار می بــرم البتــه مــردم هــم همیــن نظر را 
دارنــد و بــا هــر که صحبت می کنی ســخن 
از ســیل دارد، اما به نظر می رســد استاندار 
خوزســتان ایــن واژه چنــدان بــه مذاقــش 
خــوش نیامــده و در همیــن راســتا اعــالم 
کرده است: »عالقه مندی برای عنوان وقوع 
ســیل در خوزســتان زیاد بود و مرتب تکرار 
می کردند که در خوزســتان ســیل رخ  داده 
اســت؛ درحالی که در خوزســتان ســیل رخ 

نداد.«

دغدغه های مردم»
جاســم هندیجانــی یکــی از ســاکنان بنــدر 
ماهشــهر به ما می گوید: اگــر دولت تصمیم 
داشــته باشــد بــرای تعمیــر خانــه و یــا خرید 
لوازم خانگــی تســهیالت به مــا پرداخت کند 
باید گفت که مردم بیشــتر از این توان مالی 
پرداخت اقساط آن هم در این شرایط را ندارند.
وی که یخچال منزلش در این آبگرفتگی از 
دســت رفته اســت، اظهار می کند: حداقل 
 قیمــت بــرای خریــد یــک یخچــال ایرانــی 

۲۰ میلیون تومان است.
وی بابیان اینکه منزل ساکن در آن متعلق 
به ورثه است و هنوز انحصار وراثت نشده، 
بیان می کند: امیدوارم دولت برای پرداخت 
خســارت ایــن موضوعــات را در نظر بگیرد 

و از مــا نخواهد که مرحــوم را برای دریافت 
تسهیالت نقش قبر کنیم.

اعطای تسهیالت »
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه دولت 
موظــف و متعهد به تأمین خســارت شــده 
است در این باره می گوید: در پی آبگرفتگی، 
منــازل تخریبــی نداشــتیم، اما بــا توجه به 
شــرایط به وجود آمده و قرار داشتن برخی 
منازل در سکونتگاه های غیررسمی، دولت 
را قانع کردیم تا این منازل نوســازی شــوند 
و دولت هم پذیرفته که تا سقف یک هزار 

منزل مسکونی، نوسازی شوند.
مبلــغ  خصــوص  در  شــریعتی  غالمرضــا 
اظهــار  گرفته شــده  نظــر  در  تســهیالت 
می کند: در این راستا برای نوسازی منازل، 
شــامل  تومــان  میلیــون   ۵۵  درمجمــوع 
۲۰ میلیون تومان برای ساخت، ۲۰ میلیون 
تومــان در مدت زمــان احــداث و ۱۵ میلیون 
تومان برای تأمین لوازم معیشتی به صورت 
تسهیالت بالعوض و ۱۶۰ میلیون تومان وام 

با سود ۵ درصد پرداخت می شود.
وی اظهار می کند: 3۰ میلیون تومان از این 

مبلغ با دوره بازگشــت هفت ســاله و مابقی 
۱۵ ساله است. 

اســتاندار اذعــان می کنــد: خانوارهایــی که 
زیر پوشــش کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
 هســتند، 3۰ میلیــون تومــان بالعــوض و 
3۰ میلیون تومان وام نیز دریافت می کنند.
وی ادامــه می دهــد: بــرای منــازل تعمیــری 
نیز ۱۵ میلیون تومان بالعوض، 3۰ میلیون 
و  ســاله   ۱۵ برگشــت  دوره  بــا  وام  تومــان 
برای تأمین لوازم معیشــتی نیز ۱۵ میلیون 
تومــان بالعــوض و 3۰ میلیــون تومــان بــا 
دوره بازگشــت هفت ساله پرداخت خواهد 
شــد. بنیاد مستضعفان نیز تأمین سیمان 

موردنیاز این منازل را پذیرفته است.

مشکالت پیش رو»
کمک هــای  و  تســهیالت  اعطــای  گرچــه 
بالعوض قطعی است، اما ظاهراً مشکالتی 
دارد،  وجــود  آن  اعطــای  راه  ســر  بــر  هــم 
زیــرا مدیــرکل بنیاد مســکن خوزســتان در 
مناطــق  برخــی  در  زمینــه می گویــد:  ایــن 
ماننــد ماهشــهر تســهیالت بایــد بــه افــراد 
دارای ســند مالکیــت و همچنیــن پــس از 

صدور پروانه ســاخت از ســوی شــهرداری، 
پرداخــت شــود، امــا برخــی از مناطــق بندر 
و  پتروشــیمی  تملــک  در  خمینــی  امــام 
بخشــی در تملــک راه و شهرســازی اســت 
زمینــه  ایــن  در  قانونــی  راهــکار  بایــد  کــه 
داشــته باشــیم تــا رونــد کار، کُنــد نشــود.
مســعود انصاریــان می گویــد: به طــور مثال 
برخــی منازلــی کــه نیــاز به ســاخت مجدد 
دارند، در حریم راه قرار دارند و ساخت وساز 
غیرمجاز کرده اند و مالک نیســتند که باید 

مسئله مالکیت حل شود.
وی بــا اشــاره بــه بررســی گروه هــای ارزیاب 
به منظور برآورد خســارت بیــان می کند: در 
حــال حاضــر ۵۰ ارزیــاب در حــال ارزیابــی 
هستند که 3۷ نفر از این افراد از استان های 

ایالم و لرستان به خوزستان آمده اند.
مدیــرکل بنیاد مســکن خوزســتان تصریح 
کــرد: در بــرآورد خســارت های وارده در پــی 
آبگرفتگی اخیر، تاکنون ۲۵۵ واحد احداثی، 
۶۸۴ واحد تعمیری و یک هزار و ۷۲۱ مورد 
معیشتی شناسایی  شــده اند که این موارد 
در حــال افزایــش هســتند، زیــرا همچنــان 

ارزیابی ادامه دارد.
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یاســوج: انتشــار عکســی از یــک کالس درس در بلنــدای 
کوه هــا درحالی کــه تعــدادی از دانش آمــوزان شــال و کاله 
کرده و روی تخته سنگ ها مشغول درس خواندن هستند 
چند روزی است دوباره شبکه شاد و اینترنت و امکانات 
روســتایی را بــر ســر زبان هــا انداختــه اســت. در منطقــه 
محروم »لوداب« از توابع شهرســتان بویراحمد تعداد ۱۰۰ 
خانوار زندگی می کنند که شرط اتصال دانش آموزان برای 
حضور در کالس های شاد اتصال به اینترنت است و این 
موضوع خود ســرآغاز داســتان این سوژه است. ازآنجاکه 
اینترنت همچون سایر امکانات رفاهی به سختی راه خود 
را در میان این کوه های ســر به فلک کشــیده باز می کند؛ 
بنابراین بســیاری از دانش آموزان مجبور هســتند شال و 
کاله کرده و به کوه بزنند تا شاید در ارتفاعات، سیگنالی 
بــرای اتصــال پیــدا کننــد. بــه گفتــه اهالــی دانشــجویان 
هــم وضعیــت بهتــری ندارند، امــا برخی از آن هــا به جای 
کوهنوردی ترجیح داده اند تا روســتاها را به مقصد شــهر 
ترک کنند. دانشجویان به دلیل مشکالتی که حضور در 
کوه برای اتصال به دانشگاه دارد ترجیح داده اند در شهر 
یاســوج خانــه ای بــرای زندگی بیابند تــا از درس و تکلیف 
خــود عقب نماننــد. در حال حاضر بیشــتر دانش آموزان 
بخش لوداب ازجمله »درسی« و دهستان »زی زی« برای 

دسترسی به اینترنت و شرکت در کالس های آنالین باید 
بــه کــوه بروند تا شــاید در نقطــه ای از کوه کــه اینترنت با 

سرعت کم است بتوانند درس بخوانند.

دسترسی به شبکه شاد»
مدیــرکل آموزش وپــرورش کهگیلویــه و بویراحمــد بابیــان 
اینکــه نیمــی از دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد عضو 
شــبکه شــاد هســتند، اظهــار می کند: بــرای آن دســته از 
دانش آموزانی که دسترســی به اینترنت دارند تمهیداتی 
اندیشــیده شــده تا از درس عقب نیفتند. هادی زارع پور 
می گویــد: بــه دلیــل کم بــودن جمعیــت مــدارس مناطق 
امــکان حفــظ فاصلــه فیزیکــی،  روســتایی و عشــایر و 
دانش آموزان این مناطق به راحتی در کالس درس حاضر 
می شــوند و جزوه آموزشی، درسنامه و تولید محتواهایی 
در قالب ســی دی برای دانش آموزانی که به شــبکه شــاد 

دسترسی ندارند، پیش بینی  شده است.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری برخــی کالس هــا بــه صــورت 
حضــوری می افزایــد: ایــن اقــدام در صــورت تصویــب و 
موافقــت اعضــای ســتاد مقابله با کرونای هر شهرســتان 
یــا بخــش انجــام خواهد شــد. زارع پــور یادآور می شــود: 
کالس های درس کم جمعیت به ویژه در روستاها و مناطق 

عشــایری کهگیلویــه و بویراحمد مشــمول طــرح برگزاری 
حضوری هســتند. نبود زیرســاخت های ارتباطی موضوع 
پنهان و قابل انکاری نیست و سرپرست شرکت مخابرات 
کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز بــا تأییــد این موضــوع اظهار 
می کنــد: بــا توجــه بــه پراکندگــی روســتاها و کوهســتانی 
بــودن برخــی مناطــق و نیــاز بــه تجهیــزات گرانقیمــت، 
زیرساخت های اینترنت در برخی روستاهای استان ایجاد 
نشده است. سیدهادی امیری با اشاره به اینکه ۲۰ پروژه 
مخابراتی این استان در هفته دولت افتتاح و یا کلنگ زنی 
شــد، گفــت: توســعه زیرســاخت های ارتباطــی مناطــق 
مختلــف کهگیلویــه و بویراحمــد در اولویــت قــرار دارد. 
امیــری افــزود: نصــب و راه انــدازی ۱۶ ایســتگاه مخابراتی 
در روســتاهای سرابتاوه، موردراز، بازرنگ بوستان باشت، 
گوشــه، سرآسیاب یوسفی، کت ماهورباشت و آهورک از 

مهم ترین این طرح ها بود.

مشقت های دانش آموزان بویراحمدی برای اتصال به شبکه شاد

کوهنوردی به دنبال اینترنت!

زگارشزگارش

7۹۸۲جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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 4 م ل و ل   ز ي ر ا   ك و ب ا  
 5 ا م ر   پ ر و ا ن ه   ت و ب ه
 6 ن ا   ا ي   ت ب د ا ر   م ا ل
 7   ن ا م و س   ه ا م ا ن   ن ي
 8 م   د ي ن ا ر   ر و د ا ن   م
 9 ت ك   ب د ر و د   ن ي و ش ا  
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 11 ق ل ي ل   ي ه و د ي ت   س و ا
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 14 ا ر ن   ش ا ر ژ   ف ز و ن   ا
 15 ر گ   ر ي ن گ   س ر ا ن د ي ب

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. ثبت رویدادهای مالی یک بنگاه اقتصادی در 
آن انجام می شود- گیاهان 2. ظرف آبخوری- 
یاری رساندن 3. کفش چرمی پاشنه دار- چرخ 
به  پمپ  چند  یا  دو  اتصال  دستگاه  چاه- 
صورت موازی برای افزایش دبی آب 4. کاغذ 
پیچیده شده- محکم و استوار- نت استمرار- 
کشور خجسته 5. حرص و طمع- تکان شدید 
مننژیت -  ترتیبی دورقمی 6.  عصبی- عدد 
حیله و فریب- ضمیری در دستور زبان عربی 
7. استفاده زیاد از آن در رژیم غذایی را از عوامل 
تشدید آلزایمر می دانند- قالب سرایش شاهنامه 
فردوسی- میان بدن 8. دیدن- خوگرفته- هر 
گردی که آن نیست 9. انتها- سخت و مشکل- 
نقش این قطعه الکتریکی افزایش هزاربرابری 
کمان-  چله   .10 است  ماشین  باطری  ولتاژ 
بالین- از علوفه جات 11. اهمال کاری- دسته 
سفید  سربه راه-  ماندگی 12.  بوی  صنف-  و 
ترکی- جمع کافر- نومید 13. دریافت امواج 

پادشاهان  - جنگ  سازوبرگ   ماهواره ای- 
انسانی  نیروی  با  که  درشکه ای  مزار-   .14  
حمل شود 15. سرباز تعلیم دیده برای حمالت 

ناگهانی- ملی و قومی

1. مایه آرامش قلب- محرم اسرار 2. نام پسرانه 
وطنی- لباس ویژه نوعی کشتی محلی ایرانی 
- هیمه 3. دست به دامان کسی شدن- تخت 
پادشاهی- عبادتگاه مسیحیان است با کمی 
اشکال  از  انتخاباتی-  عقیده   .4 جابجایی 
دارویی به حالت مایع- رایحه- سخنان بیهوده 
عایدی  کلیم ا...-  حضرت  سه کیلوگرم-   .5 
6. بالش- آرزومند- ضمیر درون 7. تکیه کالم 
انگلیسی  کیف  گفتگوکردن-   مومن- 
مساوی  درس خوانده-  سرمشق-  و  الگو   .8 
 9. مروارید درشت- تکنولوژی- »درآن« تازی 
10. آخرین رمق- محزون و مغموم- پرحرف 
آتش  در  که  معطر  صمغی  بداقبالی-   .11

می سوزانند- زادگاه رازی 12. مجرای تخلیه فاضالب- مادر 
ورزش ها- میوه ای از تیره گلسرخیان با میوه کوچک و آبدار 
سبز یا سرخ رنگ- آوای گربه 13. نقاشی کردن- بدمنظره- 
نارسا 14. گزینه فرنگی- متفق و هم عقیده- شنونده 15. ظاهر 

و نمای چیزی- مخترع دومین ماشین حساب مکانیکی

  افقی

  عمودی
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