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فتنههای اخیر
آخرین نفسهای
نظام سلطه در مقابل
ایران اسالمی است
حجتاالسالم رستمی
رئیس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری
در دانشگاهها گفت:
فتنههای داخل کشور،
آخرین نفس زدنهای
نظام سلطه در مقابل
انقالب اسالمی است
و صحنهای که در
آن قرار داریم یکی از
پیچیدهترین امتحانات
جامعه ایران در صحنه
شناخت است.

دراستان

هدفگذاری هزار و  200تردد تجاری در مرز دوغارون

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی
گفت :در مذاکرات دوجانبهای که با مسئوالن والیت هرات
افغانستان صورت گرفته افزایش تردد تجاری روزانــه در
مرز اسالم قلعه  -دوغارون به هزار و  ۲۰۰دستگاه کامیون،
پیگیری میشود.
ابوالفضل چمندی در گفتوگو با ایرنا افزود :در حال حاضر
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تردد کامیونهای صادراتی و ترانزیتی از گذرگاه مرزی یاد
شده به ۸۰۰دستگاه در روز رسیده و افزایش میزان ترددهای
تجاری ،یکی از محورهای اصلی مذاکرات در اجالس یاد
شده است .وی به اهمیت حضور والی هرات در جلسات
کارشناسی این اجالس اشــاره و بیان کرد :تجارت ایــران و
افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان به شدت کاهش

پرونده ثبت ملی ۱۶اثر طبیعی
در خراسان رضوی نهایی شد

◾

◾منابع ثابت و متحرک
همانگونه که عنوان شد ،منابع ثابت بیشترین
سهمرادارندوکیفیتسوختیکهمصرفمیکنند
یکی از عوامل کاهش یا افزایش میزان آالیندگی
آنهاست .سوختی که شایعه شده در چند ماه
اخیر سطوح استانداردی الزم را نداشته و این سبب
باال رفتن میزان آالیندگی در خودروهای بنزینسوز
شده است.
تغییررنگبنزینمصرفی،شکایتبرخیرانندگان
از نامنظم کار کردن موتور خودروشان ،باال رفتن
درصــد سوخت خــودرو نسبت به گذشته و ...از
جمله موارد مطرح شده از سوی مردم درباره ایجاد
شایعه پیرامون کاهش کیفیت بنزین عرضه شده
در جایگاههای سوخت است.
البتهبهاینموضوعاتکهاینشایعهرانیزپررنگتر
میکند باید اظهارنظر توییتی معصومه ابتکار،
رئیسسابقسازمانحفاظتمحیطزیستمبنی
بربازگشتبنزینپتروشیمیآلودهبهچرخهتوزیع
را اضافه کــرد .ابتکار در آن توییت گفته بــود:«باز
هوا سرد شد و آلودگی هوای کالنشهرها افزایش
یافت گرچه تابستان خوبی هم نبود .گزارشها
حاکی از کاهش تعداد روزهای سالم ،توقف نوسازی
خودروهای فرسوده ،کمتوجهی به معاینه فنی و
محورهایدیگربرنامهکاهشآلودگیهواستوخبر
بازگشتبنزینپتروشیمیآلودهبهچرخهتوزیع».
در شرایط فعلی و با توجه به سپری کردن روزهایی
کــه م ـیــزان آلــودگــی ه ــوای آن همه را بــه وی ــژه در
کالنشهرهای کشور ازجمله مشهد کالفه کرده
ثهــای مطرح شــده در
اس ــت ،پــی حــرف و حــدیـ 
خصوصعرضهبنزینبدونکیفیتکهحتیگفته
میشود مقداری از آن واردات ــی است و از کشور
ترکمنستان به خراسان میآید ،گرفتیم تا میزان
دخالت این موضوع در باال رفتن سطح آالیندگی
هوای مشهد را جویا شویم.

کاهش کیفیت بنزین چقدر در آلودگی هوا نقش دارد؟

60درصد ذرات معلق در هوای
مشهد منشأ سوختی دارد

گزيده

تغییر رنگ بنزین مصرفی ،شــکایت برخی رانندگان از نامنظم کار کردن
موتور خودروشان ،باال رفتن درصد سوخت خودرو نسبت به گذشته و ...از
جمله موارد مطرح شده از سوی مردم درباره ایجاد شایعه پیرامون کاهش
کیفیت بنزین عرضه شده در جایگاههای سوخت است.

نخستین مرجع که یکی از مهمترین مراجع در
بحث زیستمحیطی اســت ،اداره کــل محیط
زیست خراسان رضوی است .با اینکه به دنبال
گفتوگو با یکی از مسئوالن این اداره کل و گرفتن
پاسخ مستقیم بودیم؛ اما این موضوع نتیجهای
نداد و در نهایت چند پرسش کتبی تحویل روابط
عمومی این اداره کل شد که نتیجه آن در بیشتر
پاسخهای ارسال شده ،شانه خالی کردن از جواب
دادن درست به بهانه قرار نگرفتن در حیطه کاری
اداره کل محیط زیست خراسان رضوی بود.

◾

◾فرافکنی اداره کل محیط زیست خراسان رضوی!
متن سؤاالت و پاسخ ارائه شده بدون کم و کاست
در راستای قضاوت مخاطبان این چنین است که
در ادامه مالحظه میفرمایید.
در حال حاضر چه نوع بنزینی و با چه آنالیزی در
جایگاههای سوخت عرضه میشود؟
پاسخ اداره کل محیط زیست :بــراســاس اعالم
شرکت نفت ،بنزین عرضه شده در جایگاههای
سوخت شهر مشهد از نوع یورو 4است.
تغییر رنگی که در بنزین عرضه شده به وجود آمده
آیا مربوط به کیفیت بنزین است؟
پاسخ اداره کل محیط زیست :الزم است از شرکت
نفت و اداره کل استاندارد پیگیری شود.
چند وقتی است بسیاری از مردم از کیفیت بنزین
عــرضــه شــده نارضایتی دارن ــد و گفته میشود
بنزین عرضه شــده در جایگاهها کیفیت خوبی
ندارد و سبب میشود عمل سوختن داخل موتور
کامل نباشد و در نهایت موجب آالیندگی باالیی
میشود .این موضوع آیا توسط همکاران شما رصد
شده و اگر رصد شده لطفا ًنتایج آن را بفرمایید.
پاسخ اداره کل محیط زیست :بررسی انجام شده
در زمینه خروجی خودروها (در پروسه معاینه فنی
خودرو و آالیندگی) نتیجه آن مربوط به وضعیت
خودرو و کیفیت سوخت مورد استفاده در خودرو

شماره ۹۹۶۱

پیدا کرده بود و ما به واسطه مذاکرات دوجانبه و چندجانبه
با افغانستان توانستیم ایــن تجارت را افزایش دهیم تا
کاهش تجارت ما جبران شود.
وی گفت :کاهش معطلی توقف کاالها و خودروها در گمرک
دو کشور یکی از موضوعات بسیار مهمی است که سبب
کاهش هزینههای صــادرات میشود و بر همین اساس

نهایی و در انتظار موافقت برای ثبت در فهرست آثار
طبیعیملیاست.
احسان زهرهوند در گفتوگو با ایرنا افزود :این تعداد
پرونده که در سامانه ملی هم اطالعات آنها ثبت شده
است در انتظار برگزاری جلسه نهایی برای موافقت

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت:
پرونده ثبت ملی ۱۶اثر طبیعی در استان تدوین،

هاشم رسائیفر نزدیک
به دو ســوم از آلــودگــی مشهد
را منابع متحرک به هــوای این
شهر تزریق میکنند! آخرین
دادهه ـ ــا  64درصـ ــد را نشان
میدهد .از این میزان52،درصد
سهم خودروهایی است که در شهر تردد میکنند
که متأسفانه تعدادشان هر روز رو به افزایش است!
بر اساس آنچه که به اظهارنظر کارشناسان مربوط
میشود ،عوامل فراوانی درباالبودن سهم آالیندگی
خودروها دخیل هستند که سن خــودرو ،تنظیم
نبودن موتور خــودرو ،سوخت بیکیفیت و ...از
جمله این مواردند .البته اگر هر کدام از آنها شرایط
مناسبی نداشته باشد ،موجب باال رفتن میزان
آالیندگی خودرو میشود.
همانگونه که عنوان شــد ،سوخت بیکیفیت،
یکی از مهمترین دالیل باال رفتن میزان آالیندگی
خودروها به شمار مـیرود .با این وجود با کاهش
کیفیت بنزین مصرفی در شرایطی کــه حجم
زیادی از خودروهای شهر مشهد بنزینی هستند،
میتواند سهم آالیندگی خودروها را در سیاهه
آالیندهها افزایش دهد.
رسیدن به فصل پاییز با وجود شرایط خاص جوی
درصد آالیندگی هوا در مشهد را به سطوح ناسالم
نزدیک و نزدیکتر میکند و این اتفاق نگاهها را
معطوف به منابع آالینده هوا میکند.
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اس ــت .بــر ایــن اس ــاس بــررســی خــاص در زمینه
عملکرد سوختن در داخــل موتور خــودرو توسط
اداره کل انجام نمیشود.
اینکه گفته میشود بنزین عرضه شده وارداتــی
از کشور ترکمنستان اســت و از کیفیت خوبی
برخوردار نیست ،صحت دارد؟
پاسخ اداره کل محیط زیست :الزم است از شرکت
نفت و اداره کل استاندارد پیگیری شود.
چنانچه موارد ذکر شده در مورد کیفیت بنزین در
حال عرضه درست است آیا محیط زیست در این
خصوص اقدامی داشته یا خیر؟
پاسخ اداره کل محیط زیست :پس از اعالم نظر
شرکت نفت و اداره کل استاندارد ،موضوع از سوی
این اداره کل قابل پاسخگویی خواهد بود.
لطفا ًآخرین آنالیزی را که محیط زیست از بنزین
جایگاههای سوخت داشته ،بفرمایید.
پاسخ اداره کل محیط زیست :براساس آخرین
اطالعات ارائــه شــده از ســوی آزمایشگاه سازمان
حفاظت محیط زیست (در زمینه آنالیز بنزین
ارسالی از مشهد و این نکته که نتیجه آنالیز تاکنون
تنها مربوط به سنجش گوگرد بوده است و نتایج
تکمیلیشامل سنجش میزانآروماتیکها وبنزن
درآیندهبهادارهکلارائهخواهدشد)میزانگوگرد53
و( 22میلیگرم بر کیلوگرم) بوده است که با توجه به
استاندارد ( 50میلیگرم بر کیلوگرم) در این زمینه،
نتایجسوختتقریبا ًدرحداستانداردبودهاست(با
در نظر گرفتن خطاهای ممکن در جریان آزمایش،
نمونهبردارییاشرایطمخزنسوخت).

◾

◾شرکت ملی پخش فــراوردههــای نفتی منطقه
خراسان و طفره رفتن از پاسخگویی

امــا بــرای اینکه به پاسخی درســت از یک مرجع
مرتبط با عرضه بنزین بیکیفیت در جایگاههای
سوخت مشهد برسیم طی بیش از دو هفته با
مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فراوردههای

موافقت شد روزانه نمایندگان مشترکی برای تبادل نظر و
کاهش مشکالت در محل گمرک دو طرف حضور داشته
باشند تا در کوتاهترین زمان ممکن مشکالت پیگیری شود.
چمندی افزود :افزایش ساعت فعالیت و همچنین فعال
بودن مرز در روز جمعه برای بازگشت ناوگان ایرانی و افزوده
شدن به چرخه حمل و نقل کشور نیز مورد توافق قرار گرفت.

نهایی در تهران است.
وی ادامه داد :به دلیل اینکه خراسان رضوی دارای
بیشترین پرونده پیشنهادی آثار ملی برای ثبت در
فهرست ملی است ،احتمال برگزاری جلسه بررسی
در مشهد هم وجود دارد و به احتمال قوی تا پایان آذر

نفتی منطقه خراسان تماس برقرار کردیم که هر
بــار به بهانه هماهنگی با مدیران و تعیین وقت
برای مصاحبه و گرفتن پاسخ به زمانی دیگر موکول
میشد .پس از پیگیریهای زیادی که انجام شد،
تنها پاسخی که مدیر روابط عمومی شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی منطقه خراسان عنوان
کرد این بود که اجازه مصاحبه داده نشده است!
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ماه نشست نهایی بررسی برگزار و موافقت نهایی با
ثبت این تعداد اثر ملی طبیعی انجام میشود.
زهرهوند گفت :از جمله این آثار پیشنهادی برای ثبت
میتوان به اژدرکوه در شمال شرق مشهد اشاره کرد
که کوهی تاریخی و یک اثر طبیعی ارزشمند است.

خبر

واگذاری  ۵۰هکتار زمین
به متقاضیان در شهرکهای
صنعتی خراسان رضوی

◾

◾ 60درصــد ذرات معلق در هــوای مشهد منشأ
سوختی دارد!

درحاشیهنشسترسانهایمعاونمحیطزیست
و خدمات شهرداری مشهد ،بحث پایین بودن
کیفیت بنزین عرضه شده در جایگاههای سوخت
مشهد در چند ماه اخیر و رابطه آن با باال رفتن
سطح آالیندهها و ارتـبــاط آن با میزان رد شدن
خــودروهــای بنزینسوز در تستهای آالیندگی
مراکز معاینه فنی را مطرح کردیم که محمد پذیرا،
رئیس اداره محیط ز یـســت ،سالمت و ایمنی
شهرداری مشهد با اشاره به اینکه پایش اینچنین
که مرتبط با کیفیت سوخت بوده برعهده اداره کل
محیطزیستاست،گفت:ماتنهادرحیطهمیزان
آالیندگی هوا و مسائل مرتبط با آن در مراکز پایشی
که در شهر مشهد دار یــم ،میتوانیم اظهار نظر
کنیم که در این خصوص تنها میتوانم عنوان کنم
در آخرین پایشهایی که داشتیم تنها 40درصد از
ذرات معلق با اندازه  2/5میکرون مربوط به گرد و
خاک موجود در هوای شهر مشهد بوده و 60درصد
دیگر منشأ سوختی دارد!

◾

◾افزایش خــودروهــای مــردودی در مراکز معاینه
فنیمشهد!

گرفتن آمار از میزان خودروهای رد شده در تست
آالیندگی مراکز معاینه فنی ،مرحله بعدی بود که
در تماس با رئیس اداره راهبری و نظارت بر مراکز
معاینهفنیشهرداریمشهددراینخصوصباوی
گفتوگو کردیم .مرتضی هدشی با اشاره به اینکه
درمراکزمعاینهفنیتستهایمرتبطباآالیندگیو
میزانگازهایخروجی مورد سنجش قرار میگیرد و
قابلتشخیصدقیقنیستکهاینموضوعمربوط
به کیفیت بنزین است یا مورد دیگری در خصوص
مقایسه میزان خودروهای ردی در تست آالیندگی
هوا در دو دوره 6ماهه ابتدای سال جاری و سه ماهه
اخیر گفت :در سه ماهه خرداد ،تیر و مرداد 91هزار
و  442خودرو در مراکز معاینه فنی مشهد پذیرش
شدهاند که از این میزان 65هزار و 259خودرو قبولی
گرفتند و  25هزار و  218خودرو رد شدند که از بین
خودروهای ردی 35درصد از آنها به دلیل باال بودن
میزان آالیندگی هوا مردود شدهاند.
وی ادامــه داد :اما در سه ماهه اخیر و در ماههای
شهریور ،مهر و آبان  107هزار و  196دستگاه خودرو
در مراکز معاینه فنی مورد پذیرش قرار گرفتند که
از این میزان  76هزار و  596خودرو قبولی گرفتند و
 29هزار و  699خودرو در تستهای مربوط مردود
شدند که از بین خودروهای مــردودی  37درصد
آنها مــردودی تست آالیندگی را داشتند که این
میزان نسبت به سه ماه پیش 2درصد افزایش را
نشان میدهد.
هدشی بیان میکند :البته در آماری که در میزان
پذیرش و قبولی و ردیها وجود دارد معموال ً 900تا
هزار خودرو به دلیل ابطال پذیرش و انصرافی که
داشتنددر مجموع قبولی و ردیهادیدهنمیشوند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
رضوی از واگذاری  ۵۰هکتار زمین به سرمایهگذاران
و متقاضیان در شهرکهای صنعتی استان در سال
جــاری خبر داد .به گــزارش ایسنا ،جعفر فرشچی
اظهار کرد :در سال جاری با توجه به شعار سال و
حمایت از بخش تولید و با توجه به محدودیت در
مورد تأمین زمین در شهر مشهد توانستیم با اعمال
مدیریت مناسب از ابتدای سال بیش از ۹۰قرارداد با
واحدهای تولیدی منعقد و حدود  ۵۰هکتار زمین به
سرمایهگذاران و متقاضیان واگذار کنیم.
فرشچی درب ــاره اختصاص زمین بــه شرکتهای
دانشبنیان در استان تصریح کرد :از ابتدای فعالیت
دولت سیزدهم  ۲۳قرارداد با این شرکتها در استان
منعقد شده و تاکنون  ۱۰هکتار زمین در استان به
ایــن شرکتها واگ ــذار شــده اســت .البته از ابتدای
فگــذاری شــده بــود تــا انتهای
فعالیت دول ــت هــد 
امسال  ۱۵هکتار زمین به این شرکتها واگذار شود.
همچنین از ابـتــدای ســال جــاری تا کنون با چهار
شرکت دانشبنیان در استان قـرارداد منعقد شده
و  2/5هکتار در استان به این شرکتها واگذار شده
است .برای حمایت از این شرکتها شرایط تسهیل
و بدون مزایده ،زمین واگذار میشود.

فروش انسولین قلمی
بدون نسخه تخلف است

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت :داروهای
برند و ژنریک انسولین قلمی تأمین شده و تولید
داخلی برخی از انواع آن افزایش داشته است.
بهگزارشباشگاهخبرنگاران،پیکانپورگفت:انسولین
قلمی نیز مانند سایر داروها زیر پوشش بیمه است
و بر اساس طرح دارویار از مسیر نسخه الکترونیک،
میزان هزینه پرداختی بیمار تغییری نداشته است.
بهگفتهویفروشانسولینقلمیبدوننسخهپزشک
و به صــورت آزاد ،تخلف بــوده و وقتی دارو از مسیر
نسخه تهیه نشود ،مشمول پوشش بیمه نخواهد
بود .وی افزود :در حال حاضر داروهای برند و ژنریک
انسولینقلمیتأمینشدهوتولیدکنندههایداخلی
نیزتولیدبرخیازانواعانسولینقلمیخودرابراساس
برنامهریزیهایانجامشده،افزایشدادهاند.

نعیمی

میالد ُدر
درب اتومات

/40109960ط

ایزوگام و عایقکاری

شیشه ای،جکی،ریلی

قیرگونی،آسفالت لکه گیری
حتی  1متر «حاجی رمضانی»
37571068-09153059302

09151115493
38696868

ایزوگام شرق

/40102355ط

/40109895ط

باالترین قیمت،بازدید رایگان

09351341139

خریدار لوازم منزل

/1412278ج

/40102421ط

09302978698

نیازمندیم
محدوده طالب

وصل اگو

09153587292-38324530

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

متفرقه

ترمیم کف سرویس بامصالح

اخطار و ابالغ

/40100335ج

/1411407ط

/40109276ج

پیروزی 38764467
س��جاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطه��ری 37285670
معل��م 38764467
وکیل آباد 38764467
عب��ادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

جناب آقای جواد رشید
اماموردیخان فرزند رمضان
به شماره ملی 0924543590
بدینوسیله به اطالع شما
میرساند همسر شما خانم اسماء
مالئی کوهبنانی طبق حکم دادگاه
خانواده شعبه  2مشهد مطلقه به
دفتر خانه طالق  57مشهد بائن
غیر مدخوله شماره - 3577
 1401/08/30گردیده است
سردفتر ازدواج  52و طالق 57
مشهد -علی محمد ایراندوست

/40111400ط

تفکیک کنتور گاز  ،تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-37532823

ام دی اف

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

گازرسانی

کارآسان ایده
38824494

دیپلم

09152029978-09153526269

گازرسانی

آسانسور
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

از پایه  9تا  12یکساله
بگیرید

کرکره ای،راهبند

خریدخودروهای فرسوده

پرهیزگار09153026722
09356353513

مجری کلیه سیستم های

/40100586ج

09038017038

2و09011254001

/40106105ط

خرید خودروهای فرسوده

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

09155229545

ماهرونیمه ماهر

/40109957ط

09152003500

09354604745

شهریه اقساطی

مشهدالرضا
/40111397ج

سواری ،وانت ،تاکسی
با ارائه کارت طالیی

خورده ریز وغیره خریداریم

40103073ج

دنیای
فرسوده

در ،پنجره و کابینت

دیپلم بگیرید

یک برش کار

لوله بازکنی

گ��لبهار

خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

/40103394ج

خودروهای فرسوده

در و پنجره

درهای اتوماتیک

آموزشگاههای
تخصصی

کارگرماهر

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

مشاورین امالک

