
 انتقاد امام جمعه جغتای 
از حذف قطار محلی آزادوار- مشهد

بیش از 300 تانکردرانفجار بزرگ 
مرز افغانستان سوخت

مسئوالن  بدعهدی  از  جغتای  جمعه  امــام 
راه آهن جمهوری اسالمی در راه اندازی مجدد 
قطار محلی آزادوار به مشهد انتقاد کرد و گفت: 
در آغاز شیوع بیماری کرونا قطار محلی آزادوار 
– مشهد نیز مانند سایر وسایل نقلیه عمومی 
تعطیل شد، اما با آغاز به کار مجدد قطارهای 

مسافربری، متأسفانه این ...

ظهر روز گذشته تأسیسات گمرکی اسالم قلعه 
در خاک افغانستان واقع در جوار گذرگاه مرزی 
دوغارون ایران در شرق خراسان رضوی دچار 
آتش سوزی گسترده ای شد.در پی این واقعه 
صدای مهیبی بلند شد و دود حاصل از این 
انفجار بزرگ، از شهر تایباد واقع در فاصله ۱۸ 

کیلومتری مرز دوغارون هم ... .......صفحه 4 .......صفحه 4 

 مرغ از 
قفس بازار پرید!

»مردم«؛ فراموش شده طرح طاش 

 مشارکت مردم 
رویکرد اصلی طرح 

جدید حریم رضوی است 

 با رد رشوه 200 میلیونی
 تیر متخلف به سنگ خورد

 توقیف 20 تن 
آجیل قاچاق

.......همین صفحه .......صفحه 3 

.......صفحه  3 

صعودیشدنقیمتهادرمشهدبهبهانهعدمتوزیع

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن مهم ترین دلیل 
شکست پروژه نوسازی بافت اطراف حرم رضوی را فراموشی 
عمیق و بنیادین مردم در هر دو فاز طراحی و اجرای این پروژه 
دانست و گفت: دال مرکزی طرح جدید حریم رضوی همین 
رویکرد مردمی و مشارکتی است. سعید شعرباف در گفت وگو 

با فارس اظهار کرد: طرح مشاوران طاش...

با توقیف محموله آجیل قاچاق در مشهد، مالک محموله 
برای فرار از قانون رشوه ای معادل حدود 200 میلیون تومان 
انتظامی  فرماندهی  عمومی  اماکن  بر  نظارت  مأمور  به 
خراسان رضوی پیشنهاد می دهد که مأمور وظیفه شناس 
اقدام صاحب کاال را صورتجلسه کرده و به اطالع مقام 

قضایی رساند...

iروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 یکشنبه  26 بهمن 1399

  2 رجب 1442  
 14 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9466  
ویژه نامه 3845 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139960306012003060 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کاش��مر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عزیزاله مرادزاده فرزند حس��ین بشماره شناسنامه 17 صادره از آزادشهر در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120/35 مترمربع از پالک 2500 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان شهاب 
ترشیز 20 پالک 30 خریداری از مالک رسمی آقای/خانم مهین دخت حسینی فهیمی 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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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. م.الف 201 آ-9911454
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11        تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد محمدزاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139960306012003100 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم سلمان اعمی بند قرائی فرزند علی بشماره شناسنامه 6250 صادره از کاشمر در 
یک باب ساختمان به مساحت 115/35 مترمربع از پالک 13877 فرعی از 2506 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 
شهاب ترشیز 30 پالک 28 خریداری از مالک رسمی آقای/خانم سهیال سعادتمند توندری 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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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. م.الف 200  آ-9911455
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11     تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد محمدزاده

اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهرورزان 

دانشگاه علوم پزشکی  انتشار 99/11/26
جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده نوبت س��وم 
ش��رکت تعاونی مس��کن مه��رورزان دانش��گاه 
علوم پزش��کی در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 
مورخ 99/12/14 در محل مرکز بهداش��ت شماره 
یک انتهای وکیل آباد برگزار میش��ود از اعضای 
محترم تقاضا میش��ود نس��بت به اتخاذ تصمیم 
ب��ه موضوع زیر حضور بهم رس��انند اعضایی که 
امکان حضور ندارند حق رای خودرا با وکالت نامه
 کتب��ی به عضو حداکثر س��ه رای  وغیر عضو یک 
رای محول نمایند جهت اعطای نمایندگی روزهای 
یکشنبه ودوش��نبه مورخ 99/12/10 و 99/12/11 

ساعت 9 تا12 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
دس��تور جلس��ه:تمدید مدت فعالی��ت تعاونی 

مطابق بند ۶ اساسنامه شرکت تعاونی
 هیئت مدیره شرکت تعاونی

ع 9
91

19
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دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهرورزان دانشگاه علوم پزشکی  انتشار 99/11/26

 
  جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهرورزان دانشگاه علوم پزشکی در 
ساعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/12/14 در محل مرکز بهداشت شماره یک انتهای وکیل اباد برگزار میشود 
از اعضای محترم تقاضا میشود نسبت به اتخاذ تصمیم به موضوع زیر حضور بهم رسانند اعضایی که امکان حضور 
ندارند حق رای خودرا با وکالت نامه کتبی به عضو حداکثر سه رای  وغیر عضو یک رای محول نمایند جهت اعطای 

نمایندگی روزهای یکشنبه ودوشنبه مورخ 99/12/10 و 99/12/11 ساعت9تا12 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند
دستور جلسه: 1_تصویب صورت های مالی سال98 وحسابرسی پس از استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس

2_تصویب بودجه پیشنهادی سال 99      3_انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره
4_انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی

۵_تصمی��م گیری در خصوص اخراج اعضایی که به تعهدات خ��ود عمل ننموده اند طبق ماده 13 قانون تعاون و17 
و۵8 اساسنامه

۶_تصویب پاداش هیئت مدیره ومدیر عامل طبق ایین نامه
7_تصمیم گیری در خصوص بدهی به پیمانکاران پروژه

8_تصمیم گیری در خصوص تغییر کاربری البی بلوک های 11 و12 به مسکونی
,ع هیت مدیره شرکت تعاونی

99
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ش�هرداری داورزن به منظور س�رمایه گذاری و مشارکت در نظر دارد توتستان ش�هر را از طریق فراخوان عمومی در قالب شیوه نامه امور 
س�رمایه گذاری و مش�ارکت در شهرداری ها به افراد حقیقی و حقوقی واجد ش�رایط واگذار نماید، لذا متقاضیان میتوانند اسناد و مدارک 
پ�روژه را از ش�هرداری داورزن واق�ع در بلوار امام رض�ا)ع( دریافت نمایند و یا با ش�ماره همراه 09191034890 ی�ا تلفن 44924379 و 

داخلی 4 تماس در ساعت اداری حاصل نمایند.
1- مدت قرارداد و انجام کار 15 سال و مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 99/12/17 می باشد.

2- مبلغ س�پرده حداقل 150/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریزی به ش�ماره حس�اب 100831175913  بانک شهر بنام 
شهرداری داورزن 

3- برندگان نفر اول،دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان درج شده است.

5- هیئت عالی سرمایه گذاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6- پیشنهادات از حیث مبلغ،نوع مشارکت مشخص و معین و بدون ابهام در پاکت الک و مهر شده به شهرداری تسلیم شود.

7- کلیه هزینه های آگهی ، کارشناسی و عقد قرارداد و غیره به عهده مشارکت کننده می باشد.

س
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آگهی فراخوان سرمایه گذاری شهرداری داورزن

هادی داورزن-سرپرست شهرداری داورزن

آورده مشارکت کنندهآورده شهرداریمساحت عرصهآدرس پروژهنام پروژهردیف

نگهداشت و 1
سرمایه گذاری 

در توتستان طبق 
طرح مصوب

جنب پارک 
گردشگری جایگاه 

داورزن

1-زمین آزاد شده از منابع طبیعی در 30 هکتار
قالب عقد قرارداد 20 ساله
2- آب 72 ساعت در هفته

3- درختات توت و مثمر آماده بهره برداری

نگهداری و توسعه فضای سبز و 
ایجاد تاسیسات جهت 

درآمد زایی طبق طرح مصوب

آگهی دعوت مجمع 

بدینوس��یله ازکلیه س��هامداران شرکت حمل 
ونقل س��عید دش��ت کویر ثبت شده به شماره 
۶12دعوت می گرددتادرجلسات مجامع عمومی 
ع��ادی بطورف��وق العاده وهیئ��ت مدیره مورخ 
1399/12/9س��اعت 10و11 ک��ه درمح��ل قانونی 
ش��رکت واق��ع در شهرس��تان س��بزوار محل��ه 
هفت تیر خیابان انتهای عطا ملک جوینی طبقه 
همکف پالک 280 تشکیل می گردد حضور بهم 

رسانند.
دس��تور جلس��ه :انتص��اب اعضاهیئ��ت مدیره 

وبازرسان وروزنامه کثیراالنتشار
ع هیئت مدیره  9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
و مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
فناوری و کارآفرین جهان اندیشه 
)شناسه ملی: 10380637650(

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران شرکت، 
دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی بط��ور فوق الع��اده که در س��اعت 17 
روز چهارش��نبه م��ورخ 99/12/0۶ و جلس��ه 
مجم��ع عمومی ف��وق الع��اده در س��اعت 18 
روز چهارش��نبه مورخ 99/12/0۶ به آدرس 
دانشگاه فردوسی مش��هد- ساختمان مرکز 
رشد شماره 4 واحد 430 تشکیل می شود، 

حضور بهم رسانند.
الف- دستور جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده: 
1- تصویب صورتهای مالی 1398 2- تصویب 
بودج��ه 1400 3- تعیین ب��ازرس 4- تعیین 
میزان حق الجلس��ات اعض��ای هیئت مدیره 
۵- تعیین میزان حق الزحمه خارج از جلسات 
اعضای هیئت مدیره ۶-سایر مواردی که در 

صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
ب- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 

طرح و تصویب افزایش سرمایه ع 9
91

19
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سازمان آگهی ها
روزنــامه قــــدس

ثامن  مسکن سازان  و  عمران  شرکت  مدیرعامل 
مهم ترین دلیل شکست پروژه نوسازی بافت اطراف 
حرم رضوی را فراموشی عمیق و بنیادین مردم در هر 
دو فاز طراحی و اجرای این پروژه دانست و گفت: 
دال مرکزی طرح جدید حریم رضوی همین رویکرد 

مردمی و مشارکتی است.
با فارس اظهار کرد:  سعید شعرباف در گفت وگو 
طرح مشاوران طاش که نزدیک ربع قرن است در 
بافت اطراف حرم رضوی مالک پاسخگویی به مردم 
و سرمایه گذاران است به دالیل متعدد باید تغییرات 

اساسی پیدا کند.
وی درباره مهم ترین دالیل این موضوع گفت: طرح 
طاش به دلیل الگوی غیرمشارکتی و غیراقتصادی 
بزرگ  بافت، دچــار چالش  بــرای ساکنان معمولی 

در تحقق پذیری شده و به همین دلیل است که با 
وجود تمام حمایت های مالی و سیاسی در سال های 
گذشته هنوز نتوانسته به ۶0 درصد اهداف اولیه 

خود نزدیک شود.
اعالم  اهــداف رسمی  بین  زیــاد  فاصله بسیار  وی 
ــق زمــانــی طــرح طــاش و واقعیت های  اف شــده در 
موجود را از دالیلی دانست که این طرح و مجریان 
آن نتوانسته اند دو  عنصر اصلی حفظ و افزایش 
جمعیت ساکنان و ارتقای ظرفیت زیارت ارزان قیمت 

را تحقق بخشند.
شعرباف با اشاره به اینکه بر اساس آمار و اعداد 
تعداد ساکنان بافت در شرایط حاضر، ۷0 درصد 
کمتر از عدد وعده داده شده در طرح طاش است، 
افزود: تعداد فضاهای اقامتی قابل استفاده توسط 

دهک های متوسط به پایین جامعه با فرض تحقق 
کامل همه پروژه های در حال کار، در خوشبینانه ترین 
بوده  داده شده،  تنها 20 درصد وعده های  حالت 
است و این بدان معناست که طرح حاضر نه در 
راستای حفظ ساکنان حرکت کرده است و نه در 

راستای جذب طبقات عمومی زائران.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن بیان 
کرد: به دلیل نوع تعریف پروژه های بزرگ مقیاس و 
به تبع آن درگیر شدن نهادهای دولتی و خصولتی 
در ساخت و سازهای اطراف حرم، اغلب پروژه های 

سرمایه گذاری در این بافت به درازا کشیده شده و به 
خاطر نبود شفافیت در اسناد مالی و مالکیتی، دچار  
مشکالت متعدد حقوقی و فنی است، به نحوی که 
به سختی می توان پروژه هایی پیدا کرد که بتوانند به 
صورت قانونی و در یک دوره معقول زمانی، پایان کار 
بگیرند! همین موضوع سبب شده که اغلب این 
پروژه ها، منفعت اقتصادی اولیه خود را نیز از دست 

بدهند.
وی مهم ترین دلیل شکست پروژه نوسازی بافت 
اطراف حرم رضوی و مهم ترین دلیل برای تغییر در 

این طراحی را فراموشی عمیق و بنیادین مردم در هر 
دو فاز طراحی و اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت: 
اگر چه معتقدم بخش وسیعی از این فراموشی ها، 

تعمدی نبوده است.
مردم  شده  فراموش  نقش  در خصوص  شعرباف 
کــرد: هویت، فرهنگ  در طرح طــاش، خاطرنشان 
رضوی، میراث معنوی، فضای معنوی زیارت و تعابیر  
مشابه آن ها، بیش از آنکه به نگاره های در و دیوار 
و کالبد شهری مرتبط باشد به وجود همین مردم 
زنده خواهد بود که متأسفانه در طرح طاش دچار 

فراموشی شد.
ثامن  مسکن سازان  و  عمران  شرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: راه نجات این منطقه و تغییر بنیادی و 
هویتی در این بافت جز از طریق محوریت دادن به 
مردم و جریان های مردمی محقق نمی شود و تمامی 
نحوی  به  باید  طراحانه  و  تخصصی  راهــکــارهــای 
نسبت خود را در ایده، طرح، بهره برداری و نظارت با 
مردم به درستی برقرار کنند تا بتوانند اثرگذار شوند.

وی گفت: دال مرکزی طرح جدید حریم رضوی که 
در کمیسیون ماده ۵ به ریاست استانداری خراسان 
رضوی به تصویب رسید، همین رویکرد مردمی و 
مشارکتی است؛ رویکردی امیدزا و بهجت آفرین که 
قطعاً ثمراتش را در احیای اقتصادی و فرهنگی این 

بافت به سرعت هویدا خواهد کرد.

»مردم«؛ فراموش شده طرح طاش 

مشارکت مردم رویکرد اصلی طرح جدید حریم رضوی است 

چاه عمیق علیه قنات
قدیمی ترین منابع آبی خراسان جنوبی در خطر مرگ !

در حالی که چندی پیش ستاد تنظیم بازار قیمت گوشت مرغ 
در بازار استان را 20 هزار و 400 تومان اعالم کرده بود و این 
ماده پروتئینی باید با این نرخ در اختیار مردم قرار می گرفت 
اما دیروز اتفاق دیگری افتاد تا عمالً قیمت گوشت مرغ باز 
هم در بازار سیر صعودی به خودش بگیرد. البته این افزایش 
قیمت در حالی واقع شد که بیشتر فروشگاه ها با اعالم این 
موضوع که امروز)دیروز( مرغ توزیع نشده است از در اختیار 

قرار دادن مرغ کامل به متقاضیان جلوگیری می کردند. 

موضوع دیگری که در صحبت های آن ها مشخص بود، بهانه 
توزیع نشدن مرغ را نبود نرخ امروز آن اعالم می کردند! در 
حالی که براساس آخرین قیمت گذاری باید قیمت مرغ همان 
20 هزار و 400 تومان برای هر کیلو مبنا قرار بگیرد. دیروز در 
بازار ران مرغ با قیمت 24 هزار تومان و سینه آن با 2۷ هزار 
تومان در اختیار مشتری قرار می گرفت و از مرغ کامل خبری 
نبود!برای پیگیری این موضوع با جاجرمی، رئیس اتحادیه مرغ و 

ماهی مشهد تماس گرفتیم...
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شواهد  بــراســاس  مــقــدم:  کاهانی  مهدی 
تاریخی قنات نخستین بار به دست ایرانیان 
ساخته شد و به  عنوان یکی از شاهکارهای 
مهندسی نیاکان ما در طول نسل ها یکی 
تا  و  بــوده  تأمین آب  از اصلی ترین منابع 
همین دو سه دهه گذشته ظرفیت آبدهی 
به مزارع بیش از ۶۰ هزار روستای کشور را 

داشته اند.
شده  ذکــر  تاریخی  متون  در  کــه  آنچنان 
است، مقنی های خطه خراسان حدود سال 
178۰ پیش از میالد شروع به ساخت قنات 
کردند و صنعت ساخت قنات سال ها پس 
 از آن، از ایران به سایر کشورها منتقل شد و 
امروزه قنات ها بخشی از مهم ترین فرهنگ 
كشاورزی در ایران و جهان به شمار می آیند.
خراسان  در  قنات  8هـــزار  مــی شــود  گفته 
آن هــا  از  بسیاری  کــه  دارد  وجـــود  جنوبی 
به  عنوان  و  بوده  باالیی برخوردار  ارزش  از 
از میراث ملی و کهنسال کشور،  بخشی 
قابلیت ثبت در فهرست میراث ملی را دارند 
اما از این تعداد تاکنون ۶ هزار و ۲۵۲ رشته 
مکانی  اطــالعــات  تنها  و  شناسایی  قنات 
هزار و ۲۰۰ رشته قنات ثبت شده است. به 
استناد همین آمار، خراسان جنوبی پس از 
خراسان رضوی بیشترین تعداد قنات ها را 
در خود دارد و دومین استان کشور به لحاظ 

دارا بودن تعداد قنات ثبت شده است.
با وجــود این و در حالی  که در گذشته ای 
نه  چندان دور )نزدیک به نیم  قرن پیش( 
تقریباً 1۰۰ درصــد آب مــورد نیاز خراسان 
جنوبی در همه  بخش ها به  ویژه کشاورزی 
و شــرب، تنها از طریق قنوات استحصال 
ــا بــه دنبال  مــی شــده اســـت امـــا ایـــن روزهــ
خشکسالی های درازمــدت و حفر بی رویه 
چاه های عمیق، آبدهی قنات و چشمه های 
این استان به  طور متوسط ۶۵ درصد کاهش 
یافته و3۰ درصد قنوات این استان خشک 

شده است.

قهرطبیعتوبیمهریانسانها»
اقتصادی  نقش  امــروزه  قنات  متأسفانه 
خود را از دست داده و کمتر کسی روی 
آن سرمایه گذاری می کند. در حالی  که در 
تهدید  مفهوم  به  قنات  تهدید  گذشته 
سکونتگاه  فــنــای  بــا  آن  مــرگ  و  جامعه 
بــود امــا حــاال جامعه به  انــســان مرتبط 

سدسازی و حفر چاه روی آورده و در برابر 
بی تفاوت شده است  قنات،  بقای  و  فنا 
این ها دست  به  دست هم داده  و همه 
تا با قهر طبیعت و جاری شدن سیل یا 
وقوع زلزله و نیز خشکسالی، قدیمی ترین 
ــن مــنــابــع  ــری ــهــم ت ســــازه هــــای آبــــی و م
تاکنون،  دور  گذشته  از  آب  تأمین کننده 
به  از دیگری  انــدک زمانی یکی پس  در 

سمت نابودی کشیده شوند.
همانند سیل ابتدای شهریورماه امسال که 
در شهرستان های بیرجند، خوسف، قاین 
خسارت  قنات  رشته   1۰3 بــه  نهبندان  و 
مسئوالن  کــه  آنچنان  دیــگــر  ســوی  از  زد. 
قنات ها  شــدن  دلیل خشک  به  گفته اند، 
در دو دهه گذشته، 11 شهرستان خراسان 
جنوبی با بی آبی دست وپنجه نرم کرده اند و 
این موضوع سبب مهاجرت روستاییان به 
شهرها و کوچ برخی از آنان به استان های 
دیگر شــده اســت.ایــن در حالی اســت که 
تعداد زیادی از قنات های خراسان جنوبی 
در بافت شهری و زیر خانه های مسکونی 
قرار گرفته اند که در پی بارندگی های شدید، 
احتمال خطر و تخریب منازل شهروندان 
مرمت  ایــن مسئله  و  اســت  ــاد  زیـ بسیار 
قنات ها را ضرورتی انکارناپذیر ساخته است.

اعتباراتپاسخگونیست»
ــال مــســئــوالن دســتــگــاه هــای  در عــیــن  حـ
قنات های خراسان جنوبی  متولی احیای 
مــی گــویــنــد: اعــتــبــارات اخــتــصــاص  یافته 
تاکنون پاسخگوی مرمت و احیای قنوات 
نیز  کاهش  امسال  و حتی  نبوده  استان 

داشته است.  
ــور فنی  ــه گفته مــدیــر آب وخـــــاک و امــ ب
کـــشـــاورزی خــراســان   و مهندسی جــهــاد 
و ۲۵۲ رشته  هــزار  از مجموع ۶  جنوبی، 
قنات ثبت شده خراسان جنوبی، تاکنون 
۴۰ درصد آن احیا و بازسازی شده است. 
امسال هم ۲۵میلیارد و 1۵7 میلیون تومان 
اعتبار برای مرمت ۲۰۰ رشته قنات در این 

استان اختصاص یافت.
غــالمــی، اعــتــبــارات ســال گذشته احیای 
میلیارد   33 را  جنوبی  خــراســان  قــنــوات 
تومان اعالم و بیان کرد: پارسال از محل 
این اعتبارات 33۴ رشته قنات بازسازی و 

مرمت شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ درصد 
آب استان از قنات ها تأمین می شود، بیان 
کرد: این شاهرگ حیاتی هم  اکنون به  دلیل 
ضعف در آمار، قوانین و دستورالعمل های 
طبیعی  بــالیــای  مقنی،  کمبود  مــرتــبــط، 

و رعــایــت نــکــردن حریم  قــنــوات از سوی 
و  تخریب  حال  در  اجرایی،  دستگاه های 

ویرانی است.

چارهکارچیست؟»
ما  آبرفتی  اراضــی  می گویند:  کارشناسان 
قادر به ذخیره آب معادل 1۲ برابر میزان 
بارندگی ساالنه هستند و ایــران به لحاظ 
تجدیدپذیر،  شیرین  آب  ساالنه  ظرفیت 
پس از ترکیه مقام دوم خاورمیانه و شمال 
آفریقا را به خود اختصاص داده است. با 
توجه به این ظرفیت ها می توان  با استفاده  
از فناوری های جدید، صنعت قنات سازی  را 
همانند سدسازی  تقویت ، قنات های  قدیمی  

را احیا و قنات های  جدید را احداث  کرد.
ــا اجـــرای  از ســـوی دیــگــر مــی تــوان و بــایــد ب
طرح های آبخیزداری و آبخوانداری و هدایت 
آب   سفره های   درون   به   سیالب   مصنوعی  
زیرزمینی ، به  جای  تخریب  شهرها توسط  
سیل ، این آب ها را به  داخل  سفره ها تزریق  
کرد و در هنگام  کم آبی  یا خشکسالی  از آن ها 
بهره  گرفت . ضمن آنکه باید حمایت از افراد 
باتجربه در حفر، بازسازی و احیای قنات و 
نیز تربیت مقنی های جوان به  طور جدی در 

دستور کار دستگاه های مسئول قرار گیرد.

استاندار خراسان شمالی:

امامزاده سیدعباس می تواند به 
قطب بزرگ گردشگری مذهبی 

تبدیل شود
اســتــانــدار خــراســان شمالی گفت: امــامــزاده  بــجــنــورد: 
سیدعباس بجنورد می تواند به قطب بزرگ گردشگری 
مذهبی استان تبدیل شود. محمدعلی شجاعی در جلسه 
بررسی مشکالت امامزاده سیدعباس افزود: در قالب یک 
طرح جامع با تأکید بر جذب سرمایه گذار و کنار گذاشتن 
تمام اختالف های بین دستگاه های اجرایی متولی، می توان 
توسعه این مکان مذهبی را رقم زد.وی با ابــراز گالیه از 
اینکه در این استان بیشتر کارها به صورت انفرادی انجام 
می شود، تصریح کرد: باید تمام امور فقط برای مردم و 
استان باشد، کار انفرادی انجام دادن هیچ معنایی ندارد. 
تمام  گفت:  متولی  اجرایی  دستگاه های  به  وی خطاب 
مسائل بر اساس منطق، ارائه مستندات و بدون تعصب 
انجام شود؛ تنها تعصب ما باید تمرکز بر توسعه و آبادانی 
این مکان مذهبی باشد. شجاعی دستور تعیین تکلیف 
زمین های امامزاده سیدعباس را تا یک هفته آینده داد و 
افزود: باید تابع قوانین و مقررات بود اما این طرح توسعه 
با شتاب بیشتری انجام شود؛ چراکه با اجرایی شدن طرح 
امامزاده سیدعباس می توانیم شرایط ماندگاری مسافران، 

اسکان و امنیت آنان را نیز فراهم آوریم.

توقف فعالیت کارگاه های ساختمانی 
ناایمن در خراسان شمالی

رفاه  و  کــار  تــعــاون،  اداره کل  کــار  بــازرســی  اداره  رئیس 
اجتماعی خراسان شمالی گفت: طرح ضربتی جلوگیری 
از فعالیت کارگاه های ساختمانی ناایمن در استان از دیروز 
آغاز شد. به گزارش ایرنا، علی قلی پور اظهار کرد: با توجه 
به اینکه ۵3 درصد حوادث استان در بخش ساختمان به 
وقوع پیوسته، جلوگیری از فعالیت کارگاه های ساختمانی 
ــزود: در  ناایمن در دستور کار قــرار گرفته اســت. وی اف
این طرح کارگاه های ساختمانی فعال مورد بازدید قرار 
همچون  نواقصی  دارای  کــه  کــارگــاه هــایــی  و  می گیرند 
پرتگاه بدون حفاظ و دهانه های باز، داربست های بدون 
جایگاه کار مناسب، کارگران بدون کاله و کفش و کمربند 
ایمنی و موارد اینچنینی باشند، باید متوقف شوند.وی 
خاطرنشان کرد: کارگاه های ناایمن با هماهنگی مراجع 
قضایی پلمب شده و تا رفع تمام نواقص اجازه فعالیت 
نخواهند داشت.به گفته وی، امسال ۲۲ کارگاه به دلیل 
شرایط ناایمن و خطرناک، با هماهنگی مراجع قضایی 

پلمب شده اند.

عدم تخصیص ارز؛ متهم ردیف اول 
کمبود نهاده های دامی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
عدم  دلیل  به  جــاری  ابتدای سال  از  نهاده ها  کمبود 

تخصیص ارز اتفاق افتاد. 
از  بیش  افـــزود:  قوسی  غالمرضا  ایسنا،  گـــزارش   بــه 
۶3 درصد نهاده های دامی وارداتی است و این امر به 

تخصیص ارز نیاز دارد.
تأثیرگذار  نهاده ها  تأمین  در  را  ارزی  نوسان های  وی 
توجه  با  وزارت صمت  اینکه  به  اشــاره  با  و  دانست 
بازارگاه را  به مباحثی که به وجود آمده بود، سامانه 
تعریف کرد، گفت: در این راستا قرار شد تمام اطالعات 
واحدهای تولیدی که نهاده را در اختیار می گیرند، در 

این سامانه ثبت شود.
وی ادامه داد: مشکلی که داریم در توزیع نهاده های 
سنتی و سایر ماکیان است که هنوز اطالعات آنان وارد 
سامانه نشده که نهاده ها در این قسمت به صورت 
به خــوراک می شود و سپس  تبدیل  و قسمتی  خــام 

توزیع می شود.

 زنگ خطر افزایش کرونا
 در خراسان جنوبی

در  کرونا  کنترل  و  پیشگیری  دانشگاهی  ستاد  دبیر 
خراسان جنوبی گفت: تغییر رنگ بندی ها و افزایش 
افزایش  خطر  زنــگ  نشانه  نارنجی  و  زرد  وضعیت 
موارد ابتال در استان است.به گزارش مهر، غالمرضا 
ــاره بــه آخــریــن وضعیت کــرونــا در  ــف زاده بــا اشـ شــری
خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
در استان، 1۵ هزار و 3۵۰ نفر به این ویــروس گرفتار 
آمار در ۲۴  بر اساس آخرین  ادامه داد:  شده اند.وی 
ساعت گذشته، 1۲۶ بیمار با عالئم حاد تنفسی در 
بیمارستان های استان بستری هستند. شمار فوتی های 
ناشی از این ویــروس در استان به 7۴8 مورد رسیده 
است.وی با اشاره به آخرین رنگ بندی خراسان جنوبی 
بیان کرد: متأسفانه تعداد شهرستان های زرد و نارنجی 
نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. در حال 
و چهار شهرستان  نارنجی  در وضعیت  قاین  حاضر 
بیرجند، زیرکوه، فردوس و نهبندان در وضعیت زرد 
قرار گرفتند. ۶ شهرستان خوسف، درمیان، بشرویه، 
سرایان، سربیشه و طبس هم همچنان در وضعیت 
آبی قرار دارند.شریف زاده بیان کرد: امروز نخستین دُز 
واکسن به همکاران بخش مراقبت های ویژه کرونا در 

استان تزریق می شود.

قدیمی ترین منابع آبی خراسان جنوبی در خطر مرگ !

چاهعمیقعلیهقنات
خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی
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پ
/9
90
32
28

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

ج
/9
90
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
90
63
80

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
91
10
84

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
7/600م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
90
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
90
06
79

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

قالی شوییمشاورین امالکخودروهای فرسوده

نقاشی و کاغذ دیواری

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

ج
/9
90
41
88

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68



روی خط حادهثروی خط حادهث
پلیس این شهر خبر داد

 دستگیری اوباش تحت تعقیب
 در نیشابور

دو نفر اراذل و اوباش متواری و تحت تعقیب دستگاه 
قضایی با تالش پلیس نیشابور دستگیر شدند.

پی  در  گفت:  نیشابور  انتظامی شهرستان  فرمانده 
تبلیغ فروش اسلحه در فضای مجازی توسط یکی از 
افراد شرور، دستگیری وی که از مدت ها پیش تحت 
تعقیب بود در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار 

گرفت.
افــزود:  دهقانپور  رکنا، سرهنگ حسین  گــزارش  به 
یک  در  وی  مــتــهــم،  مخفیگاه  شــنــاســایــی  از  پــس 
اقدام غافلگیرانه و ضربتی دستگیر و در بازرسی از 
مخفیگاه وی دو قبضه اسلحه کلت جنگی کشف 

شد.
رئیس پلیس نیشابور تصریح کرد: همچنین مأموران 
بر  مبنی  خــبــری  کسب  بــا  عمومی  امنیت  پلیس 
ورود یکی از اراذل و اوباش تحت تعقیب که سوابق 
نزاع های  در  شرکت  و  درگــیــری  زمینه  در  متعددی 
دسته جمعی، مزاحمت و... داشت، دستگیری وی 
را در دستور کــار قــرار دادنــد که ایــن متهم پس از 
هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی و 

پیش از هرگونه اقدامی دستگیر شد.

 دستگیری یک شکارچی
 که زندان هم ادبش نکرد

از  روزه  در مرخصی چند  که  شکارچی سابقه داری 
زندان کاشمر، دست به شکار غیرمجاز زده بود باز 

هم دستگیر شد.
اداره حفاظت محیط زیست کاشمر گفت:  رئیس 
این مجرم که در حال گذراندن سه سال محکومیت 
با  اســت  بــه خــاطــر تخلفات شــکــار و صید  حبس 
»ارتــفــاعــات  در  ــدان،  ــ زن مرخصی  از  ســوء اســتــفــاده 
با  سیدمرتضی«  ممنوع  تیراندازی  و  شکار  منطقه 

همدستانش اقدام به شکار کرد.
اقــدام به  فــرار  افــزود: متهم حین  مهدی جمعه پور 
تیراندازی به سمت مأموران و تهدید به قتل آن ها 

کرد که همراه با یک متخلف دیگر دستگیر شد. 
وی به صدا و سیما گفت: از این متهم یک قبضه 
سالح ساچمه زن غیرمجاز و یک چاقوی آغشته به 
خون و موی حیوان، همراه دو دستگاه دوربین شکاری 

کشف و ضبط شد.

آجیل  محموله  توقیف  بــا  رحــمــانــی:  عقیل 
قاچاق در مشهد، مالک محموله برای فرار از 
قانون رشوه ای معادل حدود 200 میلیون تومان 
فرماندهی  عمومی  اماکن  بر  نظارت  مأمور  به 
می دهد  پیشنهاد  رضــوی  خــراســان  انتظامی 
اقـــدام صــاحــب کاال  کــه مــأمــور وظیفه شناس 
را صورتجلسه کــرده و به اطــالع مقام قضایی 

رساند.

 دستور قضایی»
 و توقیف محموله قاچاق

معاونت  کــارشــنــاســان  گذشته  هفته  اواخـــر 
بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی در پی 
ردزنی چند روزه و رصد محموله های مشکوک، 
به اطالعاتی دست پیدا کردند که از تحرکات 
چند قاچاقچی کاال در مشهد حکایت داشت. 
باتوجه به اهمیت ماجرا و اینکه محموله در 
حال انتقال به یکی از واحد های عمده فروشی 
در بــولــوار مصلی بـــود، مــوضــوع بــه مــأمــوران 
انتظامی  فرماندهی  اماکن عمومی  بر  نظارت 

خراسان رضوی منتقل شد. 
بــرای  نــیــروهــای پلیس  از  تیم  یــک  ــه  ادامـ در 
از  اعالمی  محل  راهــی  ماجرا  بیشتر  بررسی 
کــارشــنــاســان ســازمــان صمت شدند.  ســـوی 
بــه صــورت  مـــأمـــوران  آنــکــه  از  پــس  لحظاتی 
نامحسوس تحرکات را در حوالی عمده فروشی 
رصد کردند، دو دستگاه تریلی برای تخلیه بار 

وارد بارانداز عمده فروشی مذکور شدند.
ــی داد  ــ ــه پــلــیــســی نـــشـــان م ــیـ تــحــقــیــقــات اولـ
محموله ها بدون رعایت تشریفات قانونی به 
مشهد منتقل شده و این احتمال می رود که 
پشت پرده ماجرا تخلف چند میلیاردی وجود 
به  که  ادامــه سرگرد حسنی  باشد.در  داشته 
صورت میدانی فرماندهی عملیات را برعهده 
به اطالع قاضی طباطبایی،  را  داشت، ماجرا 
جانشین دادســرای انقالب مشهد رساند. از 
همین رو مقام قضایی دستور داد محموله ها 

برای بررسی بیشتر توقیف شود.
مأموران آخرین اقدام پلیس را هم کلید زدند 
و دو دستگاه کامیون را که 20 تن بار روی آن ها 

قرار داشت در محل توقیف کردند.
بازدید بار خودرو ها مشخص کرد یک کامیون 
مملو از گردو و کامیون دیگر هم بارش بادام 
راننده های هر دو خودرو  بود.  هندی خارجی 
و مشخص شد  گرفتند  قــرار  بازجویی  مــورد 
به  و  بــارگــیــری  اصفهان  شهر  از  محموله ها 
صورت قاچاق به مشهد منتقل شده است. 
با روشن شدن سوء جریان در این اقدام، هردو 
میلیارد   4 حــدود  در  آن  ارزش  کــه  محموله 
تومان بود توقیف و با دستور قاضی طباطبایی 
به مقر پلیس منتقل شد تا مراحل دیگر کار 

طی شود.

دست رد مأمور به 200 میلیون رشوه»
همزمان با این اقدام، مالک محموله ها خودش 
مأموران  و سعی داشــت  به مشهد رساند  را 
انتظامی  فرماندهی  عمومی  براماکن  نظارت 
توقیف  را  محموله  کــه  را  رضـــوی  خــراســان 
کرده اند، ببیند. رفتار این فرد این احتمال را 
رهایی  بــرای  دارد  قصد  او  که  می کرد  پررنگ 

محموله 20 تن و خودورها پیشنهاد مالی به 
مأموران بدهد. این موضوع نیز صحت داشت، 
به سرگرد  فــرد  ایــن  بعد  چراکه چند ساعت 
را  طال  سکه   20 پــرداخــت  پیشنهاد  حسنی 
می دهد تا او چشم روی تخلف عظیم ببندد و 
محموله گردو و بادام هندی قاچاق را آزاد کند.
این مأمور وظیفه شناس اداره نظارت براماکن 
عمومی فرماندهی انتظامی هم پس از دریافت 
سکه ها، آن ها را ضمیمه گزارش توقیف کاال 
کرد و تحویل مقام قضایی در دادسرای انقالب 

مشهد داد.این اقدام ارزشمند و قابل قدردانی 
مأمور نیروی انتظامی درحالی بود که مطابق 
بند »ت« ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در صورتی که ارزش کاالی مکشوفه یک 
میلیارد تومان و یا بیشتر از آن باشد وسایل 
این  در  استفاده  مــورد  زمینی  سنگین  نقلیه 
می گردد.همچنین  دولت ضبط  نفع  به  جرم 
انتقال  براساس اطالعات کسب شده فرایند 
امــوال  ســازمــان  به  مذکور  محموله  تحویل  و 

تملیکی در دست پیگیری است.

با رد رشوه 200 میلیونی تیر متخلف به سنگ خورد

توقیف 20 تن آجیل قاچاق 
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هاشم رسائی فر: در حالی که چندی پیش ستاد تنظیم 
بــازار استان را 20 هــزار و  بــازار قیمت گوشت مــرغ در 
400 تومان اعالم کرده بود و این ماده پروتئینی باید با 
این نرخ در اختیار مردم قرار می گرفت اما دیروز اتفاق 
دیگری افتاد تا عمالً قیمت گوشت مرغ باز هم در بازار 

سیر صعودی به خودش بگیرد. 
البته این افزایش قیمت در حالی واقع شد که بیشتر 
امــروز)دیــروز( مرغ  این موضوع که  با اعالم  فروشگاه ها 
کامل  مرغ  دادن  قرار  اختیار  در  از  است  نشده  توزیع 

برای متقاضیان جلوگیری می کردند. 
موضوع دیگری که در صحبت های آن ها مشخص بود، 
اعالم  آن  امــروز  نــرخ  نبود  را  مــرغ  نشدن  توزیع  بهانه 
قیمت گذاری  آخرین  براساس  که  حالی  در  می کردند! 
برای هر  تومان   400 و  هزار   20 مرغ همان  قیمت  باید 
کیلو مبنا قرار بگیرد. دیروز در بازار ران مرغ با قیمت 
24 هزار تومان و سینه آن با 27 هزار تومان در اختیار 

مشتری قرار گرفت و از مرغ کامل خبری نبود!

وقتی اتحادیه و جهاد کشاورزی تمایلی به »
پاسخگویی ندارند!

اتحادیه  رئیس  با جاجرمی،  این موضوع  پیگیری  برای 
مرغ و ماهی مشهد تماس گرفتیم که وی با اعالم اینکه 
این خصوص  از توضیح در  نــدارم  اجــازه مصاحبه  من 

سر باز زد!
ــرای بــحــث تــوزیــع نــشــدن مـــرغ و حـــرف و  همچنین بـ
حدیث هایی که پشت این داستان دیروز وجود داشت 
جهاد  عمومی  روابـــط  مــدیــر  رســتــمــی،  بــا  بــار  چندین 
کشاورزی استان تماس داشتیم که شماره تماس دکتر 
یعقوب زاده برای پاسخگویی در اختیار خبرنگار ما قرار 
نیز  وی  با  تماس  بــرای  تــالش  متأسفانه  امــا  شد  داده 

بی نتیجه ماند!

کشتار معمول مرغ و صدور مجوز خروج از »
کشتارگاه

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش 
که آیا مجوز کشتار مرغ برای دیروز در کشتارگاه های مشهد 
صادر شده است و اگر شده چرا توزیع نشده، به قدس 
گفت: مرغ به اندازه کافی و به صورت معمول هر روز کشتار 
شده، مجوز های خروج گوشت کشتار شده هم صادر شده 
است حاال در موضوع توزیع و اینکه احتماالً اختالف قیمت 
کشتار کن ها با قیمت توزیع سبب شده که توزیعی نباشد 

در حیطه مباحث و اختیارات ما نیست.
اینکه گوشت  کــرد:  ادامـــه اظــهــار  دکتر جــواد اعلمی در 
کشتارشده از کشتارگاه ها خارج شده است در آن شکی 
نیست، اما اگر قطعه کاری در زمان توزیع صورت گرفته تا 

با قیمت مورد نظر به فروش برسد، باید واحدهای نظارتی 
به آن وارد شوند. این حجم از کشتاری که انجام شده به 
طور یقین وارد بازار شده اما اینکه با قطعه کاری به دست 
مشتری می رسد نیز تخلف است و باید بر آن نظارت شود. 

با متخلفان برخورد می شود»
تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  نظارت  و  بازرسی  معاون 
خراسان رضــوی نیز در واکنش به ایــن موضوع به خبرنگار 
ما گفت: آنچه مسلم است قیمت مصوب مرغ برای توزیع 
همان 20 هزار و 400 تومان است اینکه عنوان می شود گوشت 
مرغ قیمت نداشته و به این دلیل توزیع نشده به هیچ عنوان 
صحت نــدارد چون مجوز کشتار 279 هزار قطعه مرغ برای 
توزیع امروز)دیروز( صادر شده است.محمد جواد ساعدی ادامه 
داد: برخی با ایجاد این موضوعات در پی سوءاستفاده هستند 
که ما قطعاً با آن ها برخورد خواهیم کرد. ضمن اینکه قطعه کاری 
مرغ و فروش ران و سینه آن با قیمت باالتر نیز دور زدن قیمت 

مصوب است و با عامالن آن به طور قطع برخورد می شود.
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آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...
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ج
/9

91
17

88

به خیاط ماهر
 زنانه دوز ومردانه دوز 

نیازمندیم
 60٪از درآمد سهم کارگر 

الباقی متعلق به کارگاه 
09153025903

37625392مددی 

خیاط و چرخکار
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عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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قالیشویی ممتاز ابریشم
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100٪ اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526
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قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100٪ اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 
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قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283
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ستاره شرققالیشوئی

100٪ اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir
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نظافتی جنت 
نظافت پله وپیلوت 
38475587

09155799498
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تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان
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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205
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اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729
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ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور
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خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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62
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ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016
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نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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قولنامه منزل مسکونی به 
مساحت 92 متر در 2 طبقه واقع 

در فتاح 32 پ 63 متعلق به 
غالمرضا بخشی فرزند اسماعیل 

با کد ملی 0749195495 از 
تابستان 97 مفقود گردیده از 
یابنده تقاضامی شود با شماره 

09338845206 تماس و 
مژدگانی دریافت نماید

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

مفقود شده خدمات نظافتی

پرده و مبلمان

ط
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90
05

55

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100٪ اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
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91
09
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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

صعودی شدن قیمت ها در مشهد به بهانه عدم توزیع 

مرغ از قفس بازار پرید!



خبرخبر خبرخبر
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی انتقاد کرد

 اراده ضعیف مسئوالن برای اجرای 
پروژه قطار برقی مشهد - تهران 

مجلس  در  بجستان  و  گناباد  نماینده  طلبی:  رضــا 
شورای اسالمی گفت: عزم و اراده مسئوالن خراسان 
بـــرای اجـــرای پـــروژه قــطــار بــرقــی مشهد بــه تــهــران تا 
حدودی ضعیف است که مواردی نظیر حضور مدیران 

غیربومی در استان در این مسئله تأثیرگذار است.
محمدصفایی در گفت وگو با قدس آنالین افزود: پروژه 
قطار برقی مشهد به تهران در حال حاضر تعطیل است 
و این قطار برای شهری مثل مشهد که شهر زیارتی و 
جهانی است از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، 

اما روند اجرای آن بسیار کند پیش می رود.
نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه هیچ تاریخ مشخصی برای تکمیل و اجرای 
این پروژه به صورت قطعی وجود ندارد، اظهار کرد: از 
طرفی معموالً در اجرای پروژه های ریلی نگاه مسئوالن 
و متولیان، بازده اقتصادی حاصل از اجرای آن است 
که در این راستا به نظر من در حال حاضر خط دوم 
قطار سنگان به بافق به دلیل ظرفیت بزرگ اقتصادی 
که دارد باید در اولویت اجرا قرار بگیرد زیرا خط اول آن 
در حال حاضر با همه ظرفیت در حال فعالیت است 
و اجــرای خط دوم آن موجب ایجاد تحول بزرگی در 

خراسان و کشور خواهد شد.
به  مشهد  ریــل  تکمیل  اینکه  بــه  اشـــاره  بــا  صفایی 
بیان  بگیرد،  قــرار  اجــرا  اولــویــت  در  باید  نیز  چابهار 
کرد: یکی از دالیلی که موجب می شود اجرای برخی 
پروژه ها نظیر قطار برقی مشهد به تهران یا خط دوم 
که  است  این  شود  مواجه  تعلل  با  بافق  به  سنگان 
پروژه ها  اجرای  برای  تجهیزات  و  امکانات  متأسفانه 
مثالً   . نمی شود  توزیع  کشور  در  عادالنه  به صورت 
با  آن  اول  خط  که  حالی  در  زنجان  به  قزوین  قطار 
۲۵درصد ظرفیت فعالیت می کند؛ با این شرایط خط 
دوم آن نیز در اردیبهشت سال آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.

 تجمع تاکسیرانان قوچان
 در اعتراض به یک مصوبه کرونایی 
هادی زهرایی: در روزهای گذشته با ابالغ مصوبه ستاد 
مقابله با کرونای شهرستان قوچان برای تاکسی های 
آغاز  تاکسی  رانندگان  نارضایتی  مــوج  درون شــهــری، 
تاکسی  رانــنــدگــان  از  جمعی  دیـــروز  سرانجام  و  شــد 
درون شهری این شهر مقابل فرمانداری تجمع کردند .
اخیر  ماه های  در  می گوید:  تاکسی  رانندگان  از  یکی 
شاهد افزایش چندبرابری لوازم یدکی بوده ایم و حال از 
ما می خواهند به جای چهار سرنشین سه سرنشین 
بیشتر سوار نکنیم. کرایه آن نفر کم شده را چه کسی 

باید بدهد؟
یکی دیگر از رانندگان تاکسی می گوید: اگر به مصوبه 
ستاد مقابله با کرونا بی اعتنایی کنیم مأموران راهنمایی 
و رانندگی ما را جریمه کرده و 1۵ روز پارکینگ در انتظار 
بــود. حاال مخارج زندگی من را چه کسی  ما خواهد 

تأمین می کند؟
ستاد  تصمیم  ایــن  می گوید:  رانندگان  از  یکی دیگر 
مقابله با کرونای شهرستان موجب شده مسافربرهای 
شخصی داخل شهر به راحتی فعالیت کنند و هیچ 

کسی مانع آن ها نیست. 
تاکسی  داخــل  تنها  کرونا  دیگر می گوید:  راننده  یک 
داخــل  اتــوبــوس هــای  راســـت می گویند  اگــر  و  نیست 

شهری خود را تعطیل کنند. 
کرونا  با  مقابله  ستاد  مصوبه  اجــرای  با  مشکلی  ما 
کرایه  را روی  نفر سرنشین کمتر  . کرایه یک  نداریم 

دیگران اضافه کنند. 
یکی از رانندگان می گوید: چرا این محدودیت ها برای 
آژانس های مسافری و تاکسی اینترنتی ها نیست. اگر 
مسافر ما یک خانواده چهار نفره باشد باید چه کنیم 

و آن خانواده باید سوار تاکسی نشوند؟ 
مدیریت  ســازمــان  مــدیــرعــامــل  وطـــن دوســـت،   مجید 
حمل و نقل شهرداری قوچان در گفت وگو با خبرنگار 
با  مقابله  ستاد  مصوبه  مجری  مــا  می گوید:  قــدس 
کرونای شهرستان هستیم و هر تصمیمی در این ستاد 
گرفته شده در راستای حفظ سالمتی مردم بوده است. 
وی ادامه می دهد: در بسیاری از شهرها این کاهش 
مسافران تاکسی های درون شهری اجرا شده است و 

شهر قوچان نیز جدای از کشور نیست. 
عــبــاس رضــازاده مــقــدم، مــعــاون ســیــاســی، امنیتی و 
اجتماعی فرمانداری قوچان نیز در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: در اوایل سال جاری سه دستورالعمل برای 
ملی  ستاد  توسط  درون شــهــری  تاکسی های  فعالیت 
مقابله با کرونا ابالغ شد که 1 – ساخت کابین برای 
راننده ۲- کاهش سرنشینان خودرو و 3 – الزام زدن 

ماسک در تاکسی بوده است. 
تاکسی های  بــرای  زیــادی  ما سخت گیری  افـــزود:  وی 
قوچان نداشتیم و با مماشات با آن ها رفتار کردیم، اما 
در ماه های اخیر با فوت چند تن از رانندگان و خانواده 
کرونای شهرستان مصوبه  با  مقابله  آن هــا، در ستاد 
ملی بومی سازی شد و ما از شهرداری قوچان خواستیم 

تا این مصوبه را به صورت جدی اجرا کند. 

انتقاد امام جمعه جغتای از حذف 
قطار محلی آزادوار- مشهد

راه آهــن  مسئوالن  بدعهدی  از  جغتای  جمعه  امــام 
محلی  قطار  مجدد  راه انـــدازی  در  اسالمی  جمهوری 
آزادوار به مشهد انتقاد کرد و گفت: در آغاز شیوع 
بیماری کرونا قطار محلی آزادوار – مشهد نیز مانند 
سایر وسایل نقلیه عمومی تعطیل شد، اما با آغاز به 
قطار  این  متأسفانه  مسافربری،  قطارهای  مجدد  کار 

محلی برای همیشه تعطیل شده است.
ــا بــیــان ایــنــکــه ایـــن قطار  حــجــت االســالم تــقــی پــور ب
ــــت و آمــد  ــریــن وســیــلــه رف امـــن تـــریـــن و مــنــاســب ت
شهرستان هایی مانند جغتای، جوین و خوشاب بود، 
افــزود: حذف این قطار به جز حوادث جــاده ای برای 
این  ایــن شهرستان ها موجب شــده اســت در  مــردم 
بسیار  هزینه های  متحمل  اقتصادی  سخت  اوضاع 

باالی رفت وآمد شوند. 
امام  جمعه جغتای در ادامه افزود: وجود محورهای 
مهم ترین  هــمــواره  پرخطر  و  غیرمناسب  ارتــبــاطــی 
دغدغه مردم شهرستان در رفت و آمد بوده و هست 
و حــال حــذف قــطــار محلی »قـــوز بـــاالی قـــوز« بــرای 

دورترین ساکنان غرب خراسان رضوی شده است. 
ــه وضــعــیــت نــامــنــاســب  حــجــت االســالم تــقــی پــور ب
و  ســنــخــواســت  آزادوار،  ایــســتــگــاه  ســه  اســفــبــار  و 
گفت:  و  کــرد  اشــاره  جغتای  شهرستان  در  جوین 
حـــوزه  در  کـــشـــوری جــغــتــای  تــقــســیــمــات  نــظــر  از 
حوزه  در  آن  قطار  ایستگاه  سه  اما  خراسان رضوی 
راه آهن شمال شرق )شاهرود ( قرار دارد که می توان 
به  عدم رسیدگی  عامل  مهم ترین  عنوان  به  را  آن 
این  در  راه آهــن  ایستگاه های  و  مسافران  وضعیت 

دانست. شهرستان 

مرکز شماره 10 کانون پرورش 
فکری مشهد افتتاح شد

جلیل فخرایی: ساختمان مرکز فرهنگی  هنری شماره 
10مشهد با حضور مسئوالن استانی افتتاح شد.

ابراهیم زره ساز، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان در آیین گشایش این مرکز ضمن 
تبریک ایام هللا دهه فجر گفت: این پروژه با زیربنای 
هزار و 980 مترمربع در سه طبقه و در مدت 6سال با 

کاربری فرهنگی و آموزشی ساخته شده است.
و نوجوانان یعنی  برای کودکان  کار کردن  افــزود:  وی 
کار کردن برای آینده ای بهتر و این خود از جلوه های 

امید به آینده است. 
این  در  امکانات،  فراهم شدن  در صــورت  داریــم  بنا 
ساختمان مرکز تخصصی ادبیات کودکان و نوجوانان 
این  فوقانی  طبقه های  در  همچنین  و  دایرکنیم  را 
خواهند  مستقر  دانش بنیان  شرکت های  ساختمان 
شد و خانه تخصصی بازی در آینده نزدیک افتتاح 

خواهد شد.
مهدی مشفق، معاون توسعه و مدیریت منابع کانون 
و افسون امینی، مدیرکل آفرینش های فرهنگی کانون 
کشور نیز از طریق ویدئوکنفرانس از عوامل این اقدام 

قدردانی کردند. 
ابوالقاسم بابایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مرکز  این  افتتاحیه  در  هم  خراسان رضوی  مــدارس 
کــودکــان  خالقیت  در  پررنگی  نقش  کــانــون  گــفــت: 
است  شــده  زمینه  ایــن  در  که  تحقیقی  طی  دارد، 
استفاده  کانون  مراکز  از  که  نوجوانانی  و  کــودکــان 
بــاالتــری  ــوآوری  ــ ن و  ابــتــکــار  و  خالقیت  از  می کنند 
برخوردار هستند. الزم به ذکر است مرکز فرهنگی 
واقــع  الدن  خــیــابــان  در  مشهد   10 شــمــاره   هــنــری 

شده است.

با همکاری آتش نشانان ایرانی، آتش گمرک اسالم قلعه مهار شد

بیش از 300 تانکردرانفجار بزرگ مرز افغانستان سوخت
گمرکی  تــأســیــســات  گــذشــتــه  روز  ظــهــر 
اسالم قلعه در خاک افغانستان واقع در جوار 
گذرگاه مرزی دوغارون ایران در شرق خراسان 

رضوی دچار آتش سوزی گسترده ای شد.
در پی این واقعه صــدای مهیبی بلند شد 
و دود حاصل از این انفجار بزرگ، از شهر 
مرز  کیلومتری   18 فاصله  در  ــع  واق تایباد 
ــن انفجار  ــارون هــم مــشــاهــده شــد.ای ــ دوغـ
همچنین تبعاتی بــرای تأسیسات مــرزی و 
گمرکی ایــران داشته و با رسیدن آتش آن 
به داخل خاک ایران، سبب انفجار برخی از 
مخازن آب و گاز شده است.از این رو اداره 
کل گمرک دوغـــارون خراسان رضــوی برای 
بازگشت کامیون ها و جلوگیری از خطرات 
احتمالی برای سایر محموله ها، مسیرهای 

ورودی را باز کرد.

انفجار 300 خودروی حامل سوخت»
ناظر گمرکات خراسان رضوی هم در این باره به 
باشگاه خبرنگاران گفت: در پی انفجار حدود 
300 خودروی حامل سوخت و آتش سوزی 
اسالم قلعه  گــمــرک  در  آن  پــی  در  مهیب 
افغانستان ارائه خدمات گمرکی در گمرک 
از ظهر شنبه تایباد  ــارون شهرستان   دوغـ

)۲۵ بهمن ماه( متوقف شد.
بــا تالش  پایانی شنبه شــب  در ســاعــات 
همه جانبه نیروهای امــدادی افغانستانی 
و ایـــرانـــی آتـــش در گــمــرک اســــالم قلعه 

افغانستان مهار شد.

درخواست والی هرات »
محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان 
رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: در پی تماس 
با توجه به کمبود امکانات  والــی هــرات و 
برپا  بحران  استانی  ستاد  افغانستان،  در 
با چندین فروند  زبــده امدادگر  و نیروهای 
تجهیزات  و  آمــبــوالنــس  ــدادی،  ــ امـ بالگرد 
حادثه دیده  مــرزی  منطقه  به  آتش نشانی 

اعزام شدند. 
و  الزم  تدابیر  منظور  بــدیــن  گــفــت:  وی 
اقدام های پیشگیرانه برای تخلیه منطقه 

خــودروهــا  همه  انتقال  و  سانحه  دیـــده 
و  گــمــرک  اقـــتـــصـــادی،  ــژه  ــ وی منطقه  از 
ــارون  ــ بـــازارچـــه هـــای تــایــبــاد در مـــرز دوغ
صورت گرفت و همه تهدیدهای احتمالی 

نیز مورد بررسی قرار گرفت.

انتقال ریلی بار»
فرماندار خواف هم گفت: به دنبال وقوع 
انفجار در تأسیسات گمرک اسالم قلعه 
تعطیلی  و  ایـــران  با  هم مرز  و  افغانستان 
اساس  بر  دوغـــارون،  گمرک  فعالیت های 
ــن، کــاالهــای این  مــذاکــره بــا شرکت راه آهــ
از  و  ریلی  نقل  و  حمل  طریق  از  گمرک 
خواف به هرات انتقال می یابد.  حسین 
ســنــجــرانــی افـــــزود: بــا تــوجــه بــه فاصله 
اسالم قلعه افغانستان با خط ریلی خواف 
به هرات، انفجار در این منطقه تهدید و 
بــرای خطوط ریلی ایجاد نکرده  مشکلی 
بــر اســـاس برنامه  ــت.وی ادامـــه داد:  اســ
یکشنبه  و  شنبه  ــای  روزهـ در  زمان بندی 
هیچ گونه کاالیی از طریق خط ریلی خواف 
به هرات انتقال نمی یابد و کاالهایی که از 
این طریق انتقال می یابند بیشتر سیمان 
و مصالح ساختمانی هستند و برای ارسال 

کاالهای گمرک دوغارون از این طریق تا رفع 
این  و مساعد شدن وضعیت  مشکالت 

گمرک آمادگی کامل وجود دارد.

اعزام بالگرد و خودرو اطفای حریق»
ــیــس اورژانــــــس پــیــش بــیــمــارســتــانــی و  رئ
حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم 
از اعزام بالگرد هوایی به همراه متخصص 
طب اورژانــس و دو تکنسین فوریت های 
پزشکی از این شهرستان برای امدادرسانی 
دوغـــارون  گمرک  و  تایباد  شهرستان  بــه 
خبر داد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
مشهد هم گفت: با تصمیم ستاد بحران 
ــودرو تخصصی  ــان، 11 دســتــگــاه خــ اســت
اطــفــای حــریــق ســـازمـــان آتــش نــشــانــی و 
خــدمــات ایمنی شــهــرداری مشهد بــرای 
پشتیبانی و امدادرسانی به مرز دوغارون 

اعزام شدند. 

مرز در امنیت کامل»
فرمانده قرارگاه منطقه ای نیروی زمینی ارتش 
در شمال شرق کشور تأکید کرد: مرز تایباد 
در امنیت کامل اســت. امیر سرتیپ رضا 
آذریان گفت: از نخستین لحظات حادثه، 

در حالت  تربت جام  در  ارتــش  بیمارستان 
آماده باش است و نیرو های ارتش مستقر 
در مرز، چند فروند بالگرد هوانیروز، چند 
دستگاه آمبوالنس و نیرو های امدادی ارتش 

به خدمات رسانی مشغول هستند. 

بازدید استاندار خراسان رضوی از »
گمرک اسالم قلعه

خــراســان رضوی  استاندار  ایرنا  گــزارش  به 
ــا حـــضـــور نـــیـــروهـــای امــــــدادی،  هــمــگــام بـ
این  امـــدادگـــران  و  اورژانــــس  آتش نشانی، 
افغانستان،  قلعه  اســالم  استان در گمرک 
عازم محل وقوع سانحه انفجار در مرز ایران 
و افغانستان شد و به صورت هوایی از محل 
وقوع انفجار در گمرک  اسالم قلعه بازدید 
کرد. محمد صادق معتمدیان در این بازدید 
و  تدابیر الزم  اتخاذ  ارزیابی،  به منظور  که 
اقدامات پیشگیرانه صورت گرفت، دستور 
تــداوم امدادرسانی و بسیج نیروها را برای 

اطفای حریق صادر کرد.

 اعزام امدادگران خراسانی»
 به محل حادثه

مدیرعامل هــالل احــمــر خــراســان رضــوی 
گفت: در پی آتش سوزی گمرک اسالم قلعه 
افغانستان در ۲ کیلومتری گمرک دوغارون 
دچــار  نفر   ۵00 شنبه،  روز   1۲ ساعت  در 
8نفر   ،۲1:۲۲ ساعت  تــا  و  شدند  سانحه 
افغانستان منتقل  هــرات  به مرکز درمانی 
شدند و 3 نفر به دلیل سوختگی شدید به 
بیمارستان ایران منتقل شدند. برای پوشش 
امــدادی این عملیات ۴۵ امدادگر در قالب 
۷ تیم با 8 خودروی امدادی به محل حادثه 

اعزام شدند.
از تشکیل  کــرد: پس  احمدی خاطرنشان 
ــانـــدهـــی عــمــلــیــات،  ــاد فـــرمـ ــتـ جــلــســه سـ
هماهنگی های الزم با هنگ های مرزی برای 
به  ورود  و  تخلیه اضــطــراری ۲000 خـــودرو 
دوغارون انجام شد. ۲۴ خودروی آتش نشان 
عملیات  انجام  بــرای  افغانستان  خــاک  به 

اطفای حریق وارد شدند.
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ابوالحسن صاحبی: مصرف مواد مخدر در بین جوانان 
و نوجوانان دیگر این روزها حد و مرزی نمی شناسد و 
ویژه  به  تا کوچک ترین روستاها  از بزرگ ترین شهرها 
در مناطق مرزی تهیه مواد مخدر به سادگی تهیه یک 
قرص نان شده، به طوری که این معضل اجتماعی دل 

هر صاحب خردی را به درد می آورد. 
یکی از شهروندان صالح آبادی می گوید: رشد اعتیاد در 
بین نوجوانان و جوانان از زوایای مختلفی قابل بررسی 
است. مردم می گویند از وزارت ورزش و جوانان بپرسید 
برای مناطق و شهرستان های مرزی چون صالح آباد که 
در تیررس تهاجم فرهنگی قرار دارد و تاکنون هزینه های 
زیادی پرداخت کرده در بخش جوانان چه کار سودمند 

و اثربخشی کرده اند که خرسند باشیم. 
احمدی می افزاید: باید از مسئوالن پرسید چگونه یک 
انواع موادمخدر  و  اعتیاد  با  زندگی  اوایل  نوجوان در 
هروئین،  از  نامی  تاکنون  که  کسی  و  می شود  آشنا 
کراک، تریاک، کریستال، شیشه و... نشنیده به جایی 
می رسد که از مصرف هیچ ماده مخدری ابایی ندارد 
و مصرف آن ها برایش راحت تر از نوشیدن یک لیوان 
آب شده است! فقر اقتصادی و فرهنگی، بی سوادی، 
دوســت  انتخاب  ــواده،  خــان زنــدگــی،  محیط  بیکاری، 

اغلب مسئوالن،  کــه  اســت  ــواردی  مـ از جمله  وغــیــره 
والدین و روشنفکران، آن ها را از دالیل گسترش اعتیاد 

می دانند. 
جوان دیگری هم می گوید:هر یک از عوامل گسترش 
اعتیاد که به آن اشاره شد را می توان با برنامه اصولی و 
درست خنثی کرد. به عنوان مثال ادارات مسئول رفع 
بیکاری، آیا برای نوجوانان و جوانان و از همه مهم تر 
برای افرادی که به هر دلیلی دچار اعتیاد شده اند شغل 
ایجاد کرده اند یا آن ها را به حال خود رها کرده تا افراد 
دیگری را نیز به اعتیاد گرفتار کنند؟ آیا والدین وظیفه 
خود را به نحو مطلوب انجام می دهند تا جوانشان به 
دام اعتیاد گرفتار نشود؟ آیا فروشندگان مواد شناسایی 
شده اند؟ اگر جواب مثبت است چرا در همه جا انواع 
مختلف مواد یافت می شود؟ دشمن به راحتی و بدون 
و  می زند  ریشه جامعه  به  تیشه  و صدایی  هیچ سر 
قصد دارد جوانان ما را از دین، انقالب، غیرت، وجدان، 
انسانیت و ... دور سازد و این برای جامعه ما بسیار 
بیشتر  ــدری  قـ بــایــد  کــه  اســت  هــزیــنــه آور  و  تأسفبار 

اندیشید. 
محمدزاده تصریح می کند: به هوش باشیم تا دیر نشده 
دست به کار شویم و هر چه زودتر فکری برای رفع این 

معضل کنیم که حکایت نوشدارو پس از مرگ سهراب 
تکرار نشود بلکه عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد. 

وی معتقد است: در برخی شهرستان ها و مناطق مرزی 
گرایش برخی جوانان به مواد خطرناک مخدر افزایش 
قرمز  خــط  از  روســتــاهــا  و  شهرها  بعضی  در  و  یافته 
را  تلخی  اتفاقات  این شهرستان هم  مــردم  و  گذشته 
گاه و بیگاه مشاهده می کنند مانند جوانانی که در بند 
زندان های افغانستان و ترکمنستان سال هاست اسیرند 
و ریشه برخی ازاســارت آن ها به اعتیاد و گرفتاری در 

باندهای مافیایی مواد مخدر برمی گردد. 
گسترش  ــل  دالی از  یکی  می گوید:  هــم  فرهنگی  یــک 
اعتیاد در این منطقه، داشتن 100کیلومتر مرز مشترک 
با دو کشور مسئله دار افغانستان و ترکمنستان است؛ 
بنابراین بستر و میدان برای خیل بزرگی از جوانان بدون 

شغل و کسب و کار مهیاست. 
ایجاد  راهــکــارهــا  ــن  ای از  یکی  می کند  پیشنهاد  وی 
اشتغال است نه زندان که خود دردسر جدیدی است 
که نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه با از دست دادن 
سرپرست خانواده، اعضای این خانواده هم در معرض 
آسیب پذیری های مختلفی قرار می گیرند که در نهایت 

منجر به از هم پاشیده شدن خانواده می شود.

جای خالی نسخه های پیشگیری

گسترش اعتیاد در مناطق مرزی را جدی بگیریم

گزارشگزارش
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رونـــد-   .۲ ســـوگ  افــضــل-  درس-   .1
ــور و  ــ ــت ــا 3. دســ ــه هـ ــايـ ــــرت- سـ ــي ــاغــ ــ ب
دستوردهنده- ترس و بيم- آگاه ساختن 
۴. اســبــاب زحــمــت- وهـــم و گــمــان- 
موآراها-  از  خردكردن-   .۵ ضميرعربی 
پوشش ستور- كشور  صدمترمربع 6. 
قــوم رومـــن- اجــاره دهــنــده ۷. مـــردم- از 
تقسيمات قــرآنــی- آوايـــی گــرگ 8. يار 
ديرين گلدسته- لقب امام دوم شيعيان- 
نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران 
درخــت  وجــــود-  و  هستی  ــال-  ــت ق  .9
بافت های  محكم-  دلــيــل   .10 ــدام  اعــ
به استخوان  را  عضله  که  فیبرمانندی 
ــصــل مـــی کـــنـــد – ســـــاز مــثــنــويــی ــت  م
11. بزكوهی- عمومی- جورچين مكانيكی 
يــا 1۲وجــهــی يــا هــرمــی شكل   مكعبی 
1۲. بااهميت- كمک كردن- جمع ماده 
13. كتاب ابن سينا در طب- شكاف- از 
افعال ربطی 1۴. پيشانی- در گذشته به 
چون  چهره ای  می گفتند-  خراسانی ها 

پوستی-  كاغذ  دارد 1۵. كوچيدن-  ماه 
نامدار

1. نحوه چيدمان نيروها بــرای حمله يا 
دفاع- مينيمم ۲. مظهر نرمی- بزرگ- 
ــدان سوهان  ــ ــم- دن  جـــواب عــروس خــان
3. عامل بيماريی زا- كم وزنی- كسی كه 
در انجام وظايفش كوتاهی كند ۴. چله 
بــدتــر- خنجر- نشانه  كــمــان- مخفف 
۵. چراغ نفتی روشنايی قدما- همسر 
قالب های  از  مــادر سهراب 6.  و  رستم 
شعری كه سعدی در آن تبحرداشت- با 
ايمان- از احشام ۷. خريدن- يدك كش 
ــی- وب ســـايـــت  ــ ــاي ــ  حــمــل بـــارهـــای دري
انجام  با   – بعضی ها  ترقی  اسباب   .8
ــم-  ــار بــه اســتــقــبــال بــهــار مــی روي ايـــن كـ
نقش هنری 9. از انــواع وضو و غسل- 
 عضو بويايی- لقبی در چرخ نخريسی
ــراوان- بخشی  ــ ــ ف مــيــان تــهــی-  ــی  ن  .10

در  مفيد  ترش مزه  چاشنی   .11 ــوارش  گ دستگاه  از 
پايين آوردن فشار خون- عيد باستانی 1۲. راه رفتن- 
يار نخ- نغمه- رنگ موی فوری 13. جالل و جبروت- 
مبارزه در راه خدا – ناگهانی 1۴. حرف فاصله- شهر 
خروس جنگی- آدمكش- درخت سهی 1۵. كااليی را 

به اميد گران شدن انبار می كند- نقاشی خنده دار

  افقی
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