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کارشناسانازتداومرکودخبرمیدهند

بازار مسکن شهر بیرجند، این روزها گویی در 
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و فــروش در این بــازار خبری نیست. بــازاری 
که در هر برهه از زمان دستخوش اتفاق های 

زیادی بوده و اما حاال خریداری وجود ندارد.
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این شهرستان هشت سال است که به دلیل 
خم های  و  پیچ  و  قانونی  مــوانــع  در  گرفتاری 
ایرنا،  حقوقی، متوقف مانده است.به گزارش 
مطالعات  کــرد:  اظهار  محمدی  محمدحسن 

اجرای این سایت عشایری ... .......صفحه 2 .......صفحه 2 

متخلفان با احتکار به پیشواز سال نو می روند!
 تردد بدون وسیله نقلیه 
در مرز دوغارون آغاز شد

 نمایشگاه عرضه 
 کاالهای نوروزی 

در مشهد برگزار نمی شود

معمای کشف رود!
مشکالت مرتبط با کشف رود، از معدود سوژه هایی است که 
در یکی دو دهه گذشته به دلیل تبعات بهداشتی، اجتماعی و 
اقتصادی فراوانش، ده ها بار پیرامون آن نوشته ام اما گویی این 
قصه را پایانی نیست؛ در حالی  که در این مدت نامه نگاری های 
برخی  شـــده،  انــجــام  بین دســتــگــاه هــای مسئول  بــســیــاری 
دستگاه های دیگر نهادهای دولتی و عمومی را به کم کاری و 

تخلف متهم و حتی از یکدیگر...
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گزارشیپرتکرارازیکمعضل
قدیمیدرکشفرود

 وعده های 
 برباد رفته 
و فاضالب 

همچنان جاری!
فرماندهی شــدن ســپــرده از ســال یــک از بیشتر
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میگذرداقدامیکهباپیگیریرزمحسینیاستاندار
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شرایطنابسامانکشفرودبهسامانبرسد.باوجود
اینکههمانابتداسروصدایرسانهایزیادیدرمورد
آنچهشهرداریومدیریتساماندهیکشفرودقرار
استانجامدهدویاانجامدادهاستبهراهافتاد،
امااکنونکه15ماهازداستانتعیینفرماندهیبرای
میگذرد کــشــفرود موضوعات به سامانبخشی
آنچهبهچشممیآیدباآنچیزیکهقراربودانجام
شودهمخوانیندارد!بهطورمثالعبدهللاسلطان

احمدی،سرپرستمدیریت..
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 تردد بدون وسیله نقلیه 
در مرز دوغارون آغاز شد

و  راهــــــداری  اداره کــــــل  ــت  ــزی ــران ت اداره  ــیــس  رئ
ــاده ای خـــراســـان رضـــوی گفت:  ــ حــمــل ونــقــل جـ
مرزی  گذرگاه  از  پیاده  مسافران  رفت وآمد  روال 
استان  این  در شرق  تایباد  دوغــارون شهرستان 
گمرکی  تأسیسات  گسترده  آتش سوزی  از  پس 
اسالم قلعه افغانستان هم اینک عادی شده و از 

۲۶ بهمن بدون وقفه در حال انجام است.
گفت وگو  در  دوشنبه  ظهر  محمدی فاز  حمید 
مــرزی  تــردد  مـــوارد  بیشترین  ایــرنــا  خبرنگار  بــا 
ــارون را  ــ مــســافــران پــیــاده از طــریــق گــذرگــاه دوغ
ــران ذکـــر و بــیــان کــرد:  ــ ــه خـــروج از ای ــوط ب مــرب
طریق  از  مسافران  خروجی  و  ورودی  رفت وآمد 
بدون استفاده از خودرو  این گذرگاه مرزی فعالً 

انجام می شود.
وی بدون اشاره به آمارهای امسال افزود: پارسال 
به طور روزانه 4 هزار مسافر در مرز دوغارون بین 

ایران و افغانستان تردد داشتند.
و  راهــــــداری  اداره کــــــل  ــت  ــزی ــران ت اداره  ــیــس  رئ
ــوی بــه  ــ ــان رضــ ــراســ حـــمـــل ونـــقـــل جــــــــاده ای خــ
گمرکی  تاسیسات  در  پیش  روز  دو  آتش سوزی 
آن  ــرد:  ک بیان  و  اشـــاره  افغانستان  اسالم قلعه 
ــه هــیــچ گــونــه خــســارت جــانــی و مــالــی در  حــادث
ایران  خاک  در  دوغــارون  مــرزی  پایانه  محدوده 

نداشته است.
وی ادامه داد: اعالم جزئیات در خصوص میزان 
خــســارت هــا و تــعــداد خـــودروهـــای آســیــب دیــده 
ناوگان حمل ونقل باری این حادثه پس از تکمیل 
حمل ونقل  و  ــداری  راهـ ســازمــان  توسط  بررسی 

جاده ای کشور صورت خواهد گرفت.
دیروز  عصر  نیز  تایباد  فرماندار  سیاح،  محسن 
ایرنا گفت: در پی مهار آتش سوزی  به خبرنگار 
وســیــع در اســالم قــلــعــه افــغــانــســتــان، رفــت وآمــد 
و  بار  جابه جایی  و  حمل ونقل  ترانزیت،  ناوگان 
آینده  کاال که دچــار وقفه شــده، در 4۸ ساعت 
در گذرگاه مرزی دوغارون به روال عادی پیشین 

خود بازخواهد گشت.

خبرخبر

رئیس اتــاق اصناف مشهد گفت: امسال به دلیل 
شرایط شیوع کرونا نمایشگاه عرضه مستقیم کاال در 
مشهد برپا نمی شود و به جای آن فروش فوق العاده 
فروشگاه های  در همه  نـــوروزی  پــرفــروش  کــاالهــای 
و واحدهای صنفی  زنجیره ای، مجتمع های تجاری 

انجام می گیرد.
محمود بنانژاد دیروز در نشست کارگروه تنظیم بازار 
خراسان رضوی افزود: در قالب طرح »نمایشگاهی به 
وسعت ایــران« عالوه بر توزیع کاال در فروشگاه های 
کاالهای  از  بخشی  صنفی،  واحدهای  و  زنجیره ای 
نـــوروزی مانند خــواربــار و مــواد غذایی را  پرمصرف 
توزیع کاالهای طرح  از طریق سامانه ویژه  می توان 

تنظیم بازار اتاق اصناف مشهد نیز توزیع کرد.
ــدازی  ــ ــادآوری راه ان ــ رئیس اتــاق اصــنــاف مشهد بــا ی
سامانه ویژه توزیع کاالهای طرح تنظیم بــازار از دو 
و ۱۵۳  یک هزار  تاکنون  کــرد:  اظهار  گذشته،  هفته 

واحد صنفی در حوزه خواربار، مواد غذایی، نبات و 
آبنبات، قنادی و رستوران، ۸۳ شرکت تعاونی و ۵۸ 
فروشگاه زنجیره ای از مشهد و تربت حیدریه در این 
سامانه ثبت شده اســت.وی بیان کــرد: در راستای 
اجرای طرح های مزبور در مجموع ۳۹۳ هزار کد ملی 
در این سامانه ثبت شده که از این تعداد ۲۸۱ هزار 
کد ملی مربوط به درخواست روغن و باقی مربوط به 

درخواست شکر بوده است.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: واحدهای صنفی و 
تعاونی و فروشگاه هایی که پروانه یا جواز معتبر دارند 
در این سامانه نام نویسی می شوند و ثبت سفارش ها 
کامالً الکترونیکی انجام می گیرد، در صورتی که تعداد 
واحدهای ثبت نام شده در این سامانه افزایش یابد، 
نگرانی در حوزه ثبت و توزیع کاال برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمینه اتصال سایر شهرستان ها به 
این سامانه در کل خراسان رضوی وجود دارد، افزود: 

تاکنون این سامانه برای شهرستان تربت حیدریه اجرا 
و روغن و برنج مورد نظر توزیع شده و سرخس نیز در 

این زمینه وارد عمل شده است.
کاالهای  توزیع  در سامانه  موانع موجود  به  بنانژاد 
طرح تنظیم بازار خراسان رضوی پرداخت و گفت: در 
صورتی که امکان ثبت یک شماره تلفن برای ۱۰ کد 
ملی در سامانه مهیا شود می توان برخی مشکالت در 

توزیع کاال را از این طریق حل کرد.

توزیع 1/4 میلیون بسته معیشتی»
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان رضوی 
نیز در این نشست گفت: در ۱۱ ماهه گذشته این 
احسان«  و  خیر  »سامانه  عنوان  با  سامانه ای  نهاد 
را راه انـــدازی کرد که نهادها و خیریه ها بــرای توزیع 
بسته های معیشتی از طریق یک مسیر عمل کرده تا  

کار تکراری انجام نشود.

حبیب هللا آسوده افزود: از این طریق تاکنون بیش 
در  معیشتی  بسته  هــزار   4۰۰ و  میلیون  یــک  از 
آستان  مانند  توسط دستگاه های مختلف  استان 
قدس رضوی ۲۲۰ هزار بسته، سپاه امام رضا)ع( 
4۰۰ هزار بسته، ستاد اجرایی فرمان امام)ره( ۱۰۷ 

هزار بسته، اداره کل اوقاف ۱۰4 هزار بسته، کمیته 
امداد ۳۵۰ هزار بسته، شهرداری ۶4 هزار بسته 
هیئت های  هالل احمر،  شامل  دیگر  نهادهای  و 
در  خیریه ها  ســایــر  و  عاطفه ها  آبــشــار  مذهبی، 

استان توزیع شده است.

نمایشگاهعرضهکاالهاینوروزیدرمشهدبرگزارنمیشود

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
از کنترل اماکن اقامتی مشهد در نوروز از طریق 
نرم افزار ماسک خبر داد و گفت: رتبه خراسان 
رضوی در تعداد فوتی های ناشی از بیماری کرونا 

جایگاه چهارم است.
به گزارش ایسنا، مهدی قلیان در مورد وضعیت 
کرونای استان اظهار کرد: اگر در مجموع بخواهیم 
میانگین وضعیت کل استان را در نظر بگیریم، 
وضعیت زرد است. وضعیت تعدادی از شهرهای 

کوچک خراسان رضوی نیز آبی است.
بــه طــور کلی  تــعــداد بستری ها  ادامـــه داد:  وی 
به  مشکوک  کــه  بیمارستانی  بــخــش هــای  در 
فوتی ها  تعداد  اســت.  نفر   4۷۰ هستند،  کرونا 
کماکان  گذشته  هفته های  مانند  خوشبختانه 
تعداد  ســـوم،  پیک  در  البته  اســـت.  تک رقمی 

فوتی ها دورقمی بود.
اســتــان  در  بــســتــری  رونـــد  هفتگی  میانگین 
این  و  بــوده  نفر   ۱۰۷ مــاه  دی  ســوم  هفته  در 
مــورد حــداقــل آمــار بستری اســت کــه تاکنون 
داشته ایم. میانگین بستری هفتگی در هفته 
چهارم دی  ماه ۱۱۱ نفر بود که در حال حاضر به 

۱۳۲ مورد رسیده است.
قلیان با اشاره به اینکه شیب بسیار مالیمی از 
رونــد بستری های  تاکنون در  مــاه  بهمن  ابتدای 
مشکوک به کرونا در استان شکل گرفته، بیان 
ــر کــرونــا بستری  ــواردی کــه بــر اث کـــرد: درصـــد مــ
می شدند، پایین آمده و این تعداد تنها حدود ۲۰ 

درصد است.
نتایج  درصــد  کــرد: خوشبختانه  تصریح  قلیان 
مثبت تست هایی که انجام می دهیم کاهش پیدا 
کرده و این به خاطر این است که مردم زود و به 
موقع برای آزمایش و یا درمان مراجعه می کنند. 
پیشتر دلیل افزایش کرونا بین مردم ترس آن ها 
از بستری و بیمارستان بود که خوشبختانه اکنون 

دیگر این گونه نیست. 
بــرنــامــه ریــزی هــای ستاد  قــلــیــان در خــصــوص 
مقابله با کرونای استان برای نوروز هم گفت: 
برای محدودیت های دوران عید در شهر مشهد 
در نظر داریم که خیلی از اماکن اقامتیمان را 
از طریق نام نویسی در نرم افزار ماسک کنترل 
کرده و از افرادی که تست کرونای آن ها مثبت 
است، اطالعات بدست آوریم؛ یعنی از طریق 
کد ملی آن ها پی می بریم که تست این افراد 
مثبت است یا خیر. همچنین این اقدام برای 
و  میهمان خانه ها  هتل ها،  در  مسافر  پذیرش 
شده  گرفته  نظر  در  نیز  عمومی  اماکن  دیگر 

است. 
استان  به  واکسن  رونــد تخصیص  ــاره  درب وی 
هم گفت: 4۷۰ مورد توزیع واکسن در مرحله 
انــدازه  به  حتی  تقریباً  که  گرفته  صــورت  اول 
یک بیستم کادر درمان هم نیست اما با توجه 
بــود، سهمیه  وارد کشور شده  که  مقداری  به 
الزم را به مشهد و خراسان رضوی اختصاص 

داده اند.

معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیمشهدخبرداد

رتبهچهارمخراسانرضویدرفوتیهایکرونا

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

سه شنبه  28 بهمن 1399

  4 رجب 1442  
 16 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
 شماره 9468  
ویژه نامه 3847 

 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
13 آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ها نس��بت به 
واگذاری اس��تیجاری تاالر شهر و مغازه های آن 
به بخش خصوص��ی اقدام نماید لذا متقاضیان 
واجد ش��رایط می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مزایده و ارائه پیش��نهاد واز تاریخ درج آگهی 

نوبت دوم به سامانه ستاد مراجعه نمایند. 
علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد

 آگهی مزایده شهرداری گناباد
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آگهی دعوت از سهام داران شرکت فرش شهریار 
طوس به شماره ثبت 6849 و
 شناسه ملی 10380226590

در اجرای ماده 136 الیحه اصالحی قانون تجارت از 
کلیه س��هام داران شرکت فرش شهریار طوس به 
شماره ثبت 6849 و شناسه ملی 10380226590 
دعوت می شود در جلس��ه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده مورخ 1399/12/10 در س��اعت 10 
صب��ح ک��ه در نش��انی: کیلومتر 35 جاده مش��هد 
نیشابور- س��ه راهی باغچه- سمت چپ روستای 
باغچ��ه کارخان��ه فرش ش��هریار برگ��زار میگردد 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد

ع 9
91
19
09

 شهرداری گناباد در نظر دارد در خصوص 
دس��تورالعمل توزیع قیر موضوع قانون 
الحاق یک بند ب تبصره )1(قانون بودجه 
س��ال 99نس��بت به خرید قیر 60/70 به 
طری��ق  از  ری��ال   9.450.000.000 مبل��غ 
اس��ناد خزان��ه اس��المی )بن��د )ب( اخزا 
911با سررس��ید 1402(اقدام نمائید. لذا 
خواهش��مند است نسبت به اعالم قیمت 
پیشنهادی از طریق سامانه ستاد اقدام 

فرمایید.
علی اکبر بهزادیان سرپرست شهرداری گناباد

,ع 
99
12
01
8

 آگهی شهرداری گناباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی/عادی بطورفوق العاده 
  جلس��ه مجمع عمومی عادی/ عادی بطورفوق العاده  ش��رکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهرمشهد)سهامی 
خاص(  به شماره ثبت 53517  و  شناسه ملی 14004677318 در ساعت10 صبح روزشنبه  مورخه 1399/12/9   
در محل  سالن اجتماعات شرکت چرم مشهد واقع در کیلومتر 32 محور مشهد میامی ، بعد از روستای قازقان 
، ش��هرک صنعتی چرمش��هر ، بلوار تالش ، تالش 3   تش��کیل میگردد، لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود راس 

ساعت و روز مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره در سال 1400

2-انتخاب اعضاءجدید هیئت مدیره برای مدت دوسال
3- بررسی و تصویب آئین نامه انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی /عادی بطورفوق العاده باشد.
ضمنا کسانی که تمایل به کاندیداتوری در هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهرمشهد رادارند 
الزم است ضمن سهامداربودن  با ارائه مدارک و داشتن شرایط زیر حداکثر تا تاریخ 1399/12/4حضورا به  
دفتر ش��هرک واقع در  کیلومتر 32 محور مش��هد میامی ، بعد از روس��تای قازقان ، شهرک صنعتی چرمشهر ، 

انتهای بلوار صنعت مراجعه و ثبت نام نمایند:
1-سابقه دفترچه قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

2-ارائه معرفی نامه کتبی نماینده درصورتی که طرف قرارداد شرکت شهرکها شخصیت حقوقی داشته باشد.
3-کپی شناسنامه و کارت ملی

4- احراز شرایط عضویت درهیئت مدیره منجمله مواد111و126قانون تجارت،141قانون اساسی ،  تبصره های 
3 و 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مس��تقیم، رعایت دس��تورالعمل حساب جاری بانک مرکزی مبنی بر نداشتن 

چک برگشتی و یا رفع سوء اثر آن و تعیین تکلیف بدهی های معوق 
,ع هئیت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهرمشهد 

99
12
02
3

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



کارشناسانازتداومرکودخبرمیدهند

خواب زمستانی بازار مسکن در بیرجند
محمدقربانی:بازار مسکن شهر بیرجند، 
ــواب زمستانی  گــویــی در خـ ــا  روزهــ ایـــن 
عمیقی فرو رفته و از خرید و فروش در 
این بازار خبری نیست. بازاری که در هر 
برهه از زمان دستخوش اتفاق های زیادی 

بوده و اما حاال خریداری وجود ندارد.
کسادی بــازار مسکن در ایــن روزهـــا، نان 
مشاوران امالک را آجر کرده است؛ چرا که 
وقتی خرید و فروشی در کار نباشد، معامله 
و قولنامه ای هم در کار نیست؛ پس کار و 

کاسبی مشاوران امالک تعطیل است.
نیمه های  از  کــه  بیرجند  مسکن  بـــازار 
را  زمستانی اش  سنگین  خـــواب  پاییز، 
آغــاز کــرده، شرایطی به وجــود آورده که 
گرمای معامالت پرسود تابستانی، با رکود 

زمستانی به فراموشی سپرده شود.
فعاالن بازار مسکن در تحلیل این رکود 
عــده ای  می شوند؛  تقسیم  دسته  دو  به 
از آن ها رکود را فصلی می دانند و بر این  
باورند با پایان فصل سرما تقاضا بار دیگر 
تقویت خواهد شد و دسته دوم عقیده 
دارنــد رکود بــازار به دنبال رونق دو سال 
گذشته است و در این چرخه اقتصادی، 
وارد دوران رکــود چندساله  بــازار مسکن 

شده  است.
ــاوران امــــالک بــیــرجــنــدی  یــکــی از مــــشــ
می گوید: اوضاع درآمد در روزهای منتهی 
به پایان سال، اصالً خوب نیست و بازار 
مسکن بیرجند در خواب عمیق فرو رفته 

است.
ایام  در  ساله  هر  اینکه  بیان  با  احمدی 
ــررونــق مــی شــود و  نـــوروز بـــازار مسکن پ
ــد، خانه  ــ ــرادی کــه تــوانــایــی مــالــی دارن ــ اف
می خرند و از سوی دیگر رونق خانه های 
ــد، اضــافــه  ــاب ــاره ای هــم بــهــبــود مــی ی ــ اجــ
سروکله  وقتی  از  حــال،  ایــن  با  می کند: 
کرونا و غول گرانی پیدا شده کسادی بر 

بیشتر مشاغل سایه افکنده است.
به باور وی، در این میان بازار مسکن هم 
مــردم قوز  بــرای  و  نمانده  قافله عقب  از 
بــاالی قوز شده است و زوج هــای جوانی 
که همه آرزویشان بر این بوده تا بتوانند 

یــک سقف  ــر  زی را  مشترکشان  زنــدگــی 
آغاز کنند اما با گرانی مسکن، این آرزو 
برایشان به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل 
ــدگــی در خانه  ــه زن ــاچــار ب ــه ن شـــده و ب
اجاره ای راضی شده اند؛ اما خانه  اجاره ای 
مــی شــود؛ گویی  یــافــت  ــه سختی  ب هــم 
تا  هستند  فرصت  منتظر  فروشندگان 
ملک خود را به باالترین قیمت به فروش 

برسانند.

ناباوری ارزانی»
این  بــازار مسکن هم در  یک کارشناس 
ــه خــبــرنــگــار مــا گــفــت: در بهمن  بـــاره ب
سال های گذشته که به شب عید نزدیک 
ــم، مــعــمــوالً تــعــداد مــعــامــالت  مــی شــدی
افزایش پیدا می کرد و یکی از دالیل این 
تورم  از  متقاضیان می خواستند  که  بود 
سال آینده مصون بمانند اما هم اکنون 
بــازار  و  رسیده ایم  بهمن  آخــر  به  تقریباً 

مسکن همچنان در رکود قرار دارد.
در روی دیگر سکه فروشندگان از شرایط به 
 وجود آمده مات و مبهوت هستند. عده ای 
از ترس کاهش بیشتر قیمت ، آتش به مال 
خود زده انــد و عده ای هنوز باور نمی کنند 
از  پایین تر  درصـــد   10 حتی  آن هـــا  ملک 

قیمت دو ماه پیش مشتری ندارد. 
این در حالی است که شرایط بازار تورمی 
در چــنــد مـــاه گــذشــتــه، فــروشــنــده هــا را 
نسبت به ادامــه دار بودن رشد قیمت ها 
امیدوار کرده  بود اما حاال پشیمان اند چرا 
ملک خود را در سقف قیمت نفروختند 
را  آن  پایین تر  قیمت  بــا  بــایــد  ایــنــک  و 

معامله کنند.

عرضه بیش از تقاضا»
امالک  از مشاوران  یکی  در همین حال 
رویــه  تغییر  از  بــیــرجــنــد  شــهــر  جــنــوب 
فروشندگان خبر داد و گفت: فروشند ه  
روز صبح که  آپــارتــمــان هــر  واحـــد  چند 
اگر  و  می دید  را  دالر  نــرخ  می شد،  بلند 
تماس   بود،  گران شده  تومان  حتی 200 
باالتر  را  پیشنهادی  قیمت  تا  می گرفت 
تماس  اســت  روزی  حــاال چند  امــا  ببرد 
می گیرد تا حتی شده زیر قیمت قبلی، 

برایش مشتری پیدا کنیم.
وی بیان کرد: فعاالن بازار مسکن اگرچه 
از رکود سنگین این  روزها رضایت ندارند، 
راضی  نیز  قیمت ها  متوالی  رشــد  از  امــا 

نبودند.
این مشاور امــالک اظهار کــرد: تغییرات 

تا  بــازار مسکن موجب شده  قیمتی در 
و  باشد  سخت  معامالت  جــوش  دادن 
حتی اگر معامله ای به هر سختی انجام 
می شد، مالک، فردای روز معامله مدعی 
می شد قیمت ملکش گران تر شده  است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند 
نیز در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: 
مــاه گذشته  دو  در  زمین  و  قیمت خانه 
ــد نــســبــت بــه مــاه هــای  ــدود 10 درصــ حــ
گذشته کاهش داشته و با وجود افزایش 
مــدت، همچنان  ایــن  در  مصالح  قیمت 
نرخ ملک و زمین تغییر چندانی به خود 

ندیده است. 
اربابی خرید و فروش هم راکد  به گفته 
بــازار در سکوت به سر می برد.  و  است 
البته فروشنده وجود دارد اما خریدار کم 
است. وی افــزود: قیمت اجــاره با توجه 
خانه های  برای  مالیات  جدید  قانون  به 
خالی و تعیین قیمت های اجاره توسط 
دارایی، در دو ماه گذشته افزایش داشته 
دارایـــی،  دفترچه  قیمت  زیــر  مالکان  و 
را اجاره نمی دهند. در عین حال  ملک 
مانند  ــاره ای  ــ اجـ خــانــه  کــمــبــود  مشکل 
رشد  کرایه ها  امــا  نــدارد  وجــود  گذشته 

زیادی داشته است.

 بهره برداری از پروژه آبگیر 
موقت سطحی سد شیرین دره

ــت  ــ ــ ــرک ــ بــــــــــجــــــــــنــــــــــورد:مــــــــدیــــــــرعــــــــامــــــــل شــ
ــی ــ ــال ــ ــم شــ خــــــــــراســــــــــان  مــــــنــــــطــــــقــــــه ای   آب 
ــران  ــه پــویــش هــر هفته؛ الــف ب ای گــفــت: در ادامـ
سد  سطحی  موقت  آبگیر  پـــروژه  نــیــرو،  وزارت  در 
ــورد، امـــروز  ــجــن ــی ب ــرســان شـــیـــریـــن دره در طـــرح آب
می شود.  بهره برداری  رسمی  به  صورت  )سه شنبه( 
بــا هدف  پـــروژه  ایــن  ــزود:  ــ اف سیدعقیل مــرتــضــوی 
بهبود کیفیت آب شرب، کاهش هزینه های تصفیه 
باالتر مخزن  ترازهای  از  آب  برداشت  امکان  و   آب 
اجــرا شده اســت. همچنین بهبود  سد شیرین دره 
شرایط کیفی آب شرب شهر بجنورد و روستاهای 
از 20  مــیــزان ســاالنــه بیش  بــه  انتقال  مسیر خــط 
پــروژه آبگیر  میلیون مترمکعب هدف دیگر اجــرای 

موقت سطحی سد شیرین دره بوده است.
وی اعتبار این پروژه را 71 میلیارد و 565 میلیون ریال 
اعــالم کرد و گفت: 200 هــزار نفر جمعیت شهری 
و 9 هزار نفر جمعیت روستایی از اثرات این پروژه 

بهره مند  می شوند.

 اسکان عشایر اسفراین
 گرفتار در پیچ و خم های قانونی

اجــرای  گفت:  اسفراین  عشایر  امــور  اداره  رئیس 
این  »میاندشت«  منطقه  در  عشایر  اسکان  طرح 
شهرستان هشت سال است که به دلیل گرفتاری 
در موانع قانونی و پیچ و خم های حقوقی، متوقف 

مانده است.
ایرنا، محمدحسن محمدی اظهار کرد:  گــزارش  به 
در سال  عــشــایــری  ســایــت  ایـــن  ــرای  اجــ مطالعات 
 1۳۸7 انجام شده و بر اساس این  مطالعات قرار بود 
7۸0 نفر از عشایر شهرستان در 1۳0 واحد مسکونی 

این سایت عشایری اسکان  پیدا کنند.
رئیس اداره امور عشایر اسفراین افزود: استعالم های 
هفت گانه برای شناسایی این خانوارهای عشایری به 
تیره های مختلف  از  این مجموعه  در  اسکان  منظور 
عشایری، شمار دام  و ظرفیت مراتع مشخص شده 
است اما این  پروژه در مرحله واگــذاری زمین به افراد، 
مشکل قانونی دارد.محمدی گفت: تاکنون 69 خانوار 
برای اسکان در سایت میاندشت اسفراین  عشایری 
اعالم آمادگی کرده اند اما گره هشت ساله موانع حقوقی 
و قانونی در موضوع واگــذاری زمین به عشایر سبب 

توقف طرح و تأخیر در اجرای این  پروژه شده است.

هشدارآتشنشانی

انبارهای شرکت نفت و اصناف 
بیرجند ایمن نیست

بیرجند  شــهــرداری  آتش نشانی  ســازمــان  مدیرعامل 
و  ایمنی  نــکــردن مسائل  رعــایــت  بــه  نسبت  گــفــت: 
از اصناف و  انبارهای برخی  از حوادث در  پیشگیری 

شرکت نفت نگران هستیم.
هنوز  کــرد:  بیان  مهر، سیدعلی حسینی  گــزارش  به 
بسیاری از مغازه ها ایمنی کافی نداشته و سیستم های 
با  نیست.وی  استاندارد  آنــان  گرمایش  و  سرمایش 
اشاره به اینکه حدود 50 درصد از ادارات شهرستان 
بیرجند تأییدیه گواهی ایمنی دریافت کرده اند، ادامه  
داد: در حال حاضر نگرانی ما مربوط به مجتمع های 
ساخته شده سال های گذشته از ۸5 تا ۸6 است که 
از ساکنان این مجتمع ها درخواست داریم در راستای 
ایمن سازی مجتمع قدم  حفظ جان خود، به سمت 

بردارند.
ایمنی  خــدمــات  و  آتش نشانی  ســازمــان  مدیرعامل 
شهرداری بیرجند اضافه کرد: یکی از نگرانی های جدی 
ما مربوط به انبارهای برخی از اصناف و تاجران است 
که برخی در بافت قدیمی قرار دارند و ساکنان محل از 
میزان اشتعال زایی مواد موجود در این انبارها اطالعی 
سوخت  جایگاه های  بیشتر  در  وی،  گفته  ندارند.به 
بیرجند نیز اشکاالتی در مباحث ایمنی وجود دارد که 

هشدارها و اخطارهایی داده شده است.

 مشاهده یوزپلنگ آسیایی
 در پناهگاه حیات وحش نایبندان

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در 
بازدید از پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس، موفق 

به رؤیت یک قالده یوزپلنگ آسیایی شد.
این  بــازدیــد،  ایــن  به گــزارش ایسنا، حسن اکبری در 
پناهگاه را به عنوان بزرگ ترین پناهگاه حیات وحش 
پناهگاه  به وسعت  توجه  با  گفت:  و  بــرد  نــام  کشور 
حیات وحش نایبندان طبس و کمبود نیرو، حفاظت 
و حراست از این منطقه به تنهایی و توسط یک نهاد 
یا دستگاه امکان پذیر نبوده و نقش همه دستگاه ها و 
سمن های زیست محیطی و به خصوص مردم محلی 

در حفاظت از آن مهم و اثرگذار است.
رئیس  اســدهللا حاتمی؛  زحمات  از  بــازدیــد،  ایــن  در 
و  قــدردانــی  طبس  زیــســت  محیط  حفاظت  ســابــق 
اداره  ایــن  جدید  رئیس  عنوان  به  تــقــی زاده  مرتضی 

منصوب شد.
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خراسان جنوبیخراسان جنوبی خراسان شمالیخراسان شمالی

شماره پیامک: 300072305  استان مااستان ما2
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

سه شنبه  28 بهمن 1399
   4 رجب 1442  16 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9468  ویژه نامه 3847 

پ
/9
90
32
28

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080
باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
91
15
52

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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

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

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

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
50
16

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

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

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

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

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/9
91
10
84

ج
/9
90
37
13

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

ج
/9
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
12م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

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

مشاورین امالکخودروهای فرسوده

قالی شویی 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

ط
/9
91
09
26

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

پ
/9
90
33
17

قالیشویی 
دوستان

 32233525
 33724392
 35090658
 36112454
 38826164
37605989

زیرک 09155520736
سرویس رایگان
سراسر استان

ط
/9
91
02
68



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
در حوالی اسفراین رخ داد

 حمله گرگ گرسنه 
به اهالی یک روستا

گرگ  قــاده  یک  حمله  از  اسفراین  فرمانده انتظامی 
گرسنه به اهالی یک روستا در حاشیه این شهرستان 

و مجروح شدن پنج نفر خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ مجید  به گزارش 
یگانه پور گفت: در پی اعام مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر حمله یک قاده گرگ گرسنه به اهالی 
روستای گورپان از توابع شهرستان اسفراین، بافاصله 
مأموران انتظامی و عوامل امدادی به محل مورد نظر 
اعزام شدند.وی با اشاره به اینکه با بررسی به  عمل  
آمده مشخص شد در پی حمله این گرگ گرسنه پنج 
توسط  و  به  شــدت مجروح  روستا  ایــن  اهالی  از  نفر 
عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند، افزود: 
بــه علت شــدت جــراحــات وارده  از مــجــروحــان  یکی 
بیمارستان  ویـــژه  مــراقــبــت هــای  بخش  در  هــم اکــنــون 
در  یگانه پور  است.سرهنگ  درمــان  تحت  اسفراین 
در  اینکه حمله حیوانات وحشی  به  اشــاره  با  پایان 
مناطق کوهستانی همواره دور از انتظار نیست، گفت: 
از شهروندان عزیزی که در این مناطق زندگی می کنند 
انتظار می رود پیش از تاریکی هوا به منزل بازگشته 
و مراقبت های الزم را داشته باشند تا دچار این  گونه 

مشکات نشوند.

جانشین فرمانده  انتظامی اسفراین خبر داد

 احتکار محموله بزرگ پیاز
 در نمایشگاه اتومبیل!

جانشین فرمانده انتظامی اسفراین از کشف ۱۰ تن پیاز 
احتکار شده به ارزش بیش از ۲۰۰میلیون ریال در انبار 
یک نمایشگاه اتومبیل خبر داد.سرهنگ سیدسعید 
به صدا  اسفراین  انتظامی  فرمانده  عزیزی، جانشین 
احتکار  بر  اعــام خبری مبنی  پی  در  و سیما گفت: 
مقدار قابل توجهی پیاز در انبار یک نمایشگاه اتومبیل، 
رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران پلیس 
اطاعات و امنیت عمومی اسفراین قرار گرفت.سرهنگ 
عزیزی با اشــاره به اینکه مأموران با همکاری بازرسان 
اداره صمت شهرستان ضمن هماهنگی با مقام قضایی 
به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: در بازرسی از این 
انبار ۱۰ تن پیاز که به صورت غیرقانونی و بدون دریافت 
مجوز از اداره صمت نگهداری می شد، کشف و با دستور 

قضایی انبار پلمب شد.

در یک عملیات 48 ساعته محقق شد

 دستگیری چهار زورگیر خودرو
 در زبرخان

زبرخان: باند زورگیری که در پوشش مسافر اقدام های 
مجرمانه ای رقم می زدند با تاش پلیس زبرخان متاشی 
شد.فرمانده   انتظامی شهرستان زبرخان گفت: این چهار 
نفر در قالب مسافر،  خودرو پرایدی را که از سمت مشهد 
به طرف نیشابور در حرکت بود، کرایه کرده بودند که در 
با تهدید  را  راننده خــودرو  نزدیکی روستای حاجی آباد 
چاقو از خودرو پیاده و خودرو وی را سرقت کرده بودند.
سرهنگ علی اکبر سلمانی مقدم افزود: با مراجعه راننده 
بافاصله  شکایت،  اعــام  و  انتظامی  نیروی  به  پراید 
مأموران انتظامی شهرستان زبرخان عملیات شناسایی و 
دستگیری زورگیران را آغاز و در کمتر از ۴۸ ساعت خودرو 
را دستگیر  مالخر  و  زورگیر  و چهار  را کشف  مسروقه 
کردند.وی افزود: متهمان برای تکمیل پرونده به مراجع 

قضایی تحویل داده شدند.

 بازداشت عامل تولید 
شنیسل غیربهداشتی 

نیشابور: فردی سودجو در نیشابور به دلیل تهیه غیرمجاز 
شنیسل مرغ برای رستوران ها و آشپزخانه ها بازداشت 
شد.علی سلیمانی، رئیس دامپزشکی نیشابور گفت: 
فردی که بدون مجوز دامپزشکی و به صورت غیرمجاز در 
منزل خود اقدام به تهیه شنیسل مرغ برای رستوران ها و 
آشپزخانه ها می کرد، با دستور دادستان بازداشت شد.وی 
افزود: پیرو گزارش مردمی مبنی بر تهیه شنیسل مرغ 
در محل مسکونی، بازرسان دامپزشکی با اخذ حکم از 
دادستان نیشابور و همکاری نیروی انتظامی به محل 
گزارش شده مراجعه کرده و حدود ۹۰کیلوگرم شنیسل 
مرغ را کشف و ضبط کردند.رئیس دامپزشکی نیشابور 
در ادامه به باشگاه خبرنگاران گفت: همه رستوران ها و 
آشپزخانه ها باید مواد پروتئینی مورد نیاز را از مراکز مجاز 

مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنند.

عقیل رحمانی: دادستان عمومی و انقاب 
دادســرای مرکز خراسان رضوی گفت: اگر 
کمبودی از نظر کاالهای مختلف در بازار 
از  ایجاد می شود به هیچ عنوان مشکل 
نبود مواداولیه و دیگر اقام تولید نیست 
بلکه رصدهای قضایی ما نشان می دهد 
عده ای به قصد باال بردن غیرقانونی قیمت 
تولیدات خود آن هم در روزهــای منتهی 
به پایان ســال، دســت به احتکار و دیگر 

تخلفات می زنند.

بویترکفعلمیآید»
چند ماهی می شود که نوسان قیمتی و به 
یکباره ناپدید شدن برخی کاالها و ارزاق 
عمومی مانند برنج، روغن و... مردم شهر 
و استان را در تنگنای اقتصادی قرار داده 
است. گاهی شب جایش را به صبح نداده 
کل محموله های روغن از سطح بازار جمع 
دالر  مانند  تخم مرغ  دیگر  روز  مــی شــود، 
لحظه ای قیمتش باال و پایین می رود. روزی 
مرغ در بازار توزیع نمی شود. نکته جالب 
این است که چند روز بعد همین کاالهایی 
که ناپدید شده اند کم کم در شهر توزیع 
می شوند، امــا با قیمت های پــاک شــده و 

چند برابر به مردم فروخته می شوند. 
مردم شهر هم که چاره ای جز تهیه اقام 
تن  ندارند مجبور هستند  اساسی خــود 
به بــازی کثیف دالالن و برخی واحدهای 
متخلف تولیدی بدهند که از این شرایط 
برای پر کردن جیب خود استفاده می کنند.
نبود مدیریت  تلخ،  واقعیت  این  کنار  در 
ــوی مــســئــوالن ســازمــان  مــنــاســب از ســ
متولیان  دیگر  و  کــشــاورزی  صمت،جهاد 
استانی نمک روی زخم مردم می پاشد؛ چرا 
که رصدهای صورت گرفته از سوی قدس 
حاکی از آن است برخی از مسئوالن که 
با چشم خود تخلف را مشاهده می کنند 
ندارند.  متخلفان  با  برخورد  بــرای  عزمی 
به عنوان مثال گران فروشی علنی حدود 
یک هزار تنی مرغ در مشهد که قیمت هر 
کیلو مرغ زنده رکورد زد و متخلفان علنی 
کاالیی را که با ارز دولتی تولید شده بود 

را در هر کیلو حدود ۱۰هزارتومان باالتر به 
مردم فروختند. پس از پیگیری های بسیار 
مشخص شد مسئوالن معاونت بازرسی 
سازمان صمت خراسان رضوی فقط برای 
۲۰ تن از یک هزار تن گزارش تخلف صادر 
ــد آن هــم نــه بـــرای عــامــان اصلی  کــرده ان
از سوی دیگر  بــرای خرده فروشان و  بلکه 
سوءمدیریت ها در جهاد کشاورزی استان 
در تخصیص نهاده های دام و طیور هم که 

دیگر جای توضیح ندارد.
در حالی که از نظر رسانه ترک فعل برخی 
انتظار  مــردم  و  اســت  مسئوالن مشهود 
دارند طبق دستور رئیس قوه قضائیه با این 
دست از مسئوالن برخورد قاطع شود، برای 
پیگیری بیشتر ماجرا با دادستان مشهد 

هم گفت وگو کردیم.

دادستانمشهد:ماجرااحتکاراست»
ــتـــان در پــاســخ به  ــان مــرکــز اسـ ــ ــت دادســ
ــرد: اگــر  ــ ــنـــوان کـ ــدس عـ ــ پــیــگــیــری هــای ق
کمبودی از نظر کاالهای مختلف در بازار 
از  ایجاد می شود به هیچ عنوان مشکل 
نبود مواداولیه و دیگر اقام تولید نیست 
بلکه رصدهای قضایی ما نشان می دهد 
عده ای به قصد باال بردن غیرقانونی قیمت 
تولیدات خود آن هم در روزهــای منتهی 

به احتکار و دیگر  پایان ســال دســت  به 
تخلفات می زنند.این مقام قضایی تصریح 
کرد: اگر مشکل در نبود مواد اولیه باشد که 
منجر به کاهش تولید شود، موضوع قابل 
پذیرش است، اما در حال حاضر به هیچ 
عنوان این گونه نیست و مواد اولیه کاالهای 
مــورد نیاز مــردم موجود اســت و موضوع 
سوءاستفاده برخی است.دادستان مشهد 
در مورد ترک فعل احتمالی برخی مدیران 
و  به مسئوالن  کــرد:  بیان  دستگاه ها هم 
اخطارهای  مدیران دستگاه ها در گذشته 

قانونی قاطعی داده شده است. 

مدیرانترکفعلکنند،برخورد»
میکنیم

تا به امــروز برای تعدادی از این مدیران 
هم که ترک فعل از آن ها سرزده پرونده 
و در دســت  تــشــکــیــل شــــده  ــی  قــضــای
ــدگــی قــــرار گــرفــتــه اســــت و رصــد  رســی
اقدام های مسئوالن همچنان ادامه دارد.

دادستان مرکز خراسان رضوی بیان کرد: 
اگر  که  می دهیم  جــدی  بــاز هم هشدار 
مدیری در این شرایط به وظیفه قانونی 
فعل  ــرک  ت مرتکب  و  نکند  عمل  خــود 
شود، به سرعت با او برخورد خواهد شد.

بــه سومین  هــم  ــاره ای  اشــ وی همچنین 

جلسه کمیته نظارت بر کاالهای اساسی 
استان کرده و عنوان کرد: در این جلسه 
هم به مدیران استانی اعام کردیم نظارت 
دقیقی بر تولید و توزیع کاالهای اساسی 

داشته باشند.
جهاد  ســازمــان  مــســئــوالن  از  همچنین 
کــشــاورزی،صــمــت، اتـــاق اصــنــاف و غله 
استان خواسته شد مشکات مربوط به 
توزیع کاالهای اساسی را به صورت کتبی 

به دادستانی ارائه کنند.
ــه هــم مــقــرر شــد دســتــگــاه هــای  ــ در ادام
ــه در حــوزه هــای  ــی ک نــظــارتــی در صــورت
اقتصادی و بازار با تخلفاتی روبه رو شدند 
چنانچه ماجرا از مصادیق اخال در نظام 
اقتصادی بود، موضوع را بدون فوت وقت 
به دادســرا منعکس و درغیر آن گزارش 

اتفاق به تعزیرات حکومتی ارجاع شود.
دادستان مشهد ادامــه داد: همچنین با 
توجه به اینکه با افزایش قیمت در برخی 
کاالها مانند گوشت قرمزو مرغ و کمبود 
برخی کاالها مانند روغن مواجه هستیم، 
دستگاه های متولی مانند سازمان صمت، 
اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و... نسبت به 
تشدید نظارت و بازرسی های تولید تا توزیع 
در سطح بازار اقدام و نتیجه اقدام ها را هم 

به دادستانی منعکس کنند.

دادستان مشهد در گفت وگو با قدس: در بازار کمبود کاال نداریم اما ... 

متخلفانبااحتکاربهپیشوازسالنومیروند!

3 در شهـردر شهـر شماره پیامک: 300072305  
@q u d s d a i l y فضای مجازی: 

سه شنبه  28 بهمن 1399
   4 رجب 1442  16 فوریه 2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9468  ویژه نامه 3847 
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09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 
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قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283
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 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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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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15
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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

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13
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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

به تعدادی نیروی کار خانم 
و آقا برای هتل نیازمندیم

38541818
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809
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@charterme ارزانترین نرخ کیش
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بهترین خریدار 
ضایعات فلزی 

آهن ، آلومینیوم ، مس ، 
کارتن و پالستیک

بطور شبانه روزی، حمل رایگان 
09361958723
09152222034
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884
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81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید لوازم منزل 
آهن،کارتون، پالستیک و غیره 

09030256816
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خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     
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99
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88
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883
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ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016
خرید ضایعات

کارتن، آهن، پالستیک
09155234752 خاکشور
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تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

آموزشگاه های
تخصصی

کرایه چی

کارگر ساده

تابلوسازی

آژانس های مسافرتی

خرید و فروش
ضایعات

خدمات نظافتی
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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
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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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41

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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90
05

57

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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ضمانتی ، موبایل
 را آموزش ببینید

و سپس استخدام شوید 
تلگرام:

@mobilefajrteam

09354076205
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18

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای احسان سالمی

 مســئول دفتر مشــاور امالک به شــماره عضویت 
8872

 به نشانی:  بلوار صارمی بین1 و3
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155591840
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
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79

اخطار و ابالغ 
به خانم سعدیه بحرانی فرزند عبدالعزیز همسر شما آقای عزیز 

نورانی نژاد فرزند فالح بموجب حکم صادره از دادگاه بدفترخانه 
مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن خود دارد لذا بموجب این آگهی 
به شما اخطار و ابالغ میگردد که پس از نشر آن ظرف یک هفته 

بدفترخانه مراجعه و ذیل اوراق و اسناد را امضاء در غیر این 
صورت طالق همسر شما یکطرفه به ثبت خواهد رسید

 ذکریا صادقی سردفتر  ازدواج49 و طالق 6 مشهد

مفقود شده



خبرخبر

معمایکشفرود!
مشکالت مرتبط با کشف رود، از معدود سوژه هایی 
است که در یکی دو دهه گذشته به دلیل تبعات 
ده ها  فراوانش،  اقتصادی  و  اجتماعی  بهداشتی، 
بـــار پــیــرامــون آن نــوشــتــه ام امـــا گــویــی ایـــن قصه 
ایـــن مــدت  نــیــســت؛ در حــالــی  کــه در  پــایــانــی  را 
بین دستگاه های مسئول  نامه نگاری های بسیاری 
نهادهای  دیگر  دستگاه های  برخی  شــده،  انجام 
و  متهم  تخلف  و  کم کاری  به  را  عمومی  و  دولتی 
بارها  کرده اند؛  حقوقی  شکایت  یکدیگر  از  حتی 
مرکزنشین  دولتمردان  و  مجلس  نمایندگان  پای 
قضایی  دستگاه  شــده،  باز  کشف رود  ماجرای  به 
ضــرب االجــل هــای پیاپی صــادر کــرده و هر بــار به 
دستگاه های متخلف و کم کار هشدار و تذکر داده، 
اما مشکل کشف رود همچنان به قوت خود باقی 

است و بلکه بر دامنه آن نیز افزوده شده است.
در همین دو دهه گذشته صدها جلسه و نشست 
محلی و ملی در ارتباط با کشف رود برگزار و چندین 
آمدن  فائق  هدف  با  کارگروه  و  کمیسیون  چند  و 
رودخانه  بزرگ ترین  و  قدیمی ترین  مشکالت  بر 
ده ها  درمجموع  که  است  شده  تشکیل  خراسان 
مــردم  بــه  ویــژه  و  ملت  بــر  هزینه  تــومــان  میلیارد 
مشهد و خراسان رضوی تحمیل کرده و عالوه بر 
آن ده ها میلیارد تومان هم صرف برنامه های کوتاه 

و میان مدت ساماندهی کشف رود شده است. 
پرداخت  تصفیه خانه،  ساخت  چون  برنامه هایی 
اطــراف کشف رود  به کشاورزان  مالی  و کمک  وام 
بـــرای کــشــت جــایــگــزیــن ســبــزی و صــیــفــی جــات، 
ــع آوری مــوتــورپــمــپ هــا، الیـــروبـــی بــســتــر و  ــمــ جــ
پاک سازی حریم این رودخانه، طرح های مطالعاتی 
و برنامه های متعدد دیگری که البته بسیاری نیز 

روی کاغذ مانده و هرگز اجرایی نشده است.
تأکیدات  و  دستور  پیرو  امــا  اخیر  ســال  چند  در 
حکومتی و ورود استانداران به موضوع کشف رود، 
اقدام ها و برنامه های اجرایی دستگاه های مسئول 
تعیین  با  و  گرفته  به  ظاهر شــدت  حــوزه  ایــن  در 
ساماندهی  فرمانده  به عنوان  مشهد  شــهــرداری 
و مدیریت  نبود هماهنگی  نیز دغدغه  کشف رود 
واحد، برطرف و کورسوی امیدی برای پایان یافتن 

این معضل روشن شد.
بــا وجــود ایــن  و بــا گذشت بیش از یــک ســال از 
آغاز فعالیت فرمانده واحد ساماندهی کشف رود، 
قابل  انــدازه  به همان  و  اقدام های خوب  هر چند 
انجام  مــحــدوده  ایــن  از  بخش هایی  در  قــدردانــی 
شده است اما در دیگر نقاط حاشیه این رودخانه 
قــدیــمــی شــرایــط تغییر چــنــدانــی نــداشــتــه اســت 
آنچنان که بازدیدهای میدانی خبرنگاران ما نشان 
می دهد، با وجود فعال بودن چند تصفیه خانه در 
مسیر و محدوده و ادعای مدیریت شهری مبنی 
بــه فاضالب  کـــردن دسترسی کــشــاورزان  بــر ســد 
خام  فاضالب  گذشته  همچون  هنوز  کــشــف رود، 
و صدای  دارد  رودخانه جریان  این  در  و صنعتی 
موتور پمپ هایی که شبانه روز بی محابا فاضالب 
انتقال  اطــراف  و صیفی جات  مــزارع سبزی  به  را 

می دهند، گوش آسمان را پر کرده است.
در این  بین فرمانده واحد مدعی است به  تنهایی 
بــرخــی مسئوالن  ــبــرد؛  ب پــیــش  را  کـــار  نــمــی تــوانــد 
کمبود اعتبارات را بهانه می کنند؛ بعضی کم کاری 
ناکامی  عــامــل  را  بــی تــفــاوتــی دیــگــر دســتــگــاه هــا  و 
برنامه هایشان اعالم می کنند و عده ای اما سکوت 
از  مــانــدن  دور  بــرای  ترفند  بهترین  عــنــوان  بــه   را 

انتقادها برگزیده اند.
یکی از مسئوالن هم به  تازگی بدون توجه به این 
دست  به  تریبون  همپیمانانش،  و سکوت  هیاهو 
برطرف  به  کلی  را  دزدی  فاضالب  مشکل  گرفته 
در  قضایی  دستگاه  آنکه  جالب تر  اســت!  ــرده  ک
نابسامانی،  و  ناهماهنگی  آشفتگی،  ایــن  میان 
پایان  پیگیر هشدار  حتی  و  کرده  اختیار  سکوت 
یافتن ضرب االجل های خود نیست، حساب کشی 
از مدعیان دروغگو و مسببان هدررفت میلیاردها 
تومان از جیب ملت، پای اقدام هایی که خروجی 

مؤثر و ملموسی هم نداشته است، پیشکش!
این در حالی است که از دو سه هفته دیگر روزانه 
سیراب  صیفی جات  و  ســبــزی  از  انبوهی  حجم 
شده با فاضالب مسموم کشف رود، بار دیگر راهی 
محصوالت  خواهد شد؛  مــردم  سفره های  و  بــازار 
زارعــی که تا حدود دو دهه پیش با آب چشمه، 
کـــشـــاورزی ســیــراب می شدند  قــنــات و چــاه هــای 
ــای تحمیلی  ــراردادهـ ــا در پــی قـ امــا مــالــکــان آن هـ
ــذاری حقابه  ــ ــتــی، نــاچــار بــه واگـ شــرکــت هــای دول
و  قنات  چشمه،  کــارده،  سد  رودخانه ها،  از  خود 
به  مجبور  مقابل  در  و  شدند  کشاورزی  چاه های 
خرید پساب تصفیه خانه هایی شده اند که هرگز 

استانداردهای الزم را نداشته است. 
چندانی  تــفــاوت  دریافته اند  تجربه  بــه  کــه  آن هــا 
با  از تصفیه خانه ها  میان کیفیت پساب تحویلی 
فاضالب جاری در کشف رود وجود ندارد و دولت 
نیز به هیچ  یک از تعهدات خویش پایبند نبوده 
انتقال  و  موتورپمپ  خرید  سمت  به  نیست،  و 
فاضالب رایگان به اراضی کشاورزی خود رفته اند.

در این  بین سالمت شهروندان مشهدی، زائران و 
محصوالت  مصرف کننده  شهرهای  دیگر  ساکنان 
این مزارع، هرگز در هیچ  یک از تصمیم های گرفته 
 شــده در حــوزه کــشــف رود چه از ســوی مسئوالن 
ــاورزان، در  ــشـ دســتــگــاه هــای مــرتــبــط و یــا حــتــی کـ

اولویت و کانون توجه قرار نداشته است.

با تصویب شورای شهر از ابتدای سال آینده

نرخکرایهتاکسیدرمشهد
35درصدافزایشمییابد

نــرخ کرایه تاکسی در مشهد با موافقت شــورای شهر 
ــنــده ۳۵ درصـــد افــزایــش مــی یــابــد. رئیس  از ســـال آی
کمیسیون برنامه وبودجه شــورای اسالمی شهر مشهد 
در نشست علنی روز دوشنبه این شورا گفت: براساس 
ایــن مصوبه به شــهــرداری مشهد اجــازه داده می شود 
مستند به بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
ــرخ کرایه  بــا آخــریــن اصــالحــات، نسبت بــه افــزایــش ن
 انواع تاکسی های درون شهری در سال ۱۴۰۰ به میزان 
۳۵.۲ درصد به مأخذ کرایه مصوب سال ۱۳۹۹ اقدام کند.
به  مصوبه،  این  طبق  ــزود: همچنین  اف گندمی  بتول 
شهرداری مشهد اجازه داده می شود به  منظور تأمین 
هزینه های پارکینگ فرودگاه، نسبت به افزایش مبلغ 
ورودی در خطوط فرودگاه تا سقف ۵ هزار ریال مازاد 

بر نرخ مصوب اقدام کند.
حمل ونقل  از  حــمــایــت  مــنــظــور  ــه  ب داد:  ــه  ــ ادام وی 
معلوالن جسمی حرکتی به سفرهای ارائه شده توسط 
تاکسی های مناسب سازی شده، ۳۰ درصد مازاد بر 
کرایه مصوب به عنوان یارانه شهرداری در چارچوب 
ساز و کار مصوب پرداخت یارانه حمل ونقل معلوالن، 

پرداخت می شود.
در  مصوبه  ــن  ای بــراســاس  همچنین  گــفــت:  گندمی 
صورت راه اندازی سامانه الکترونیکی مدیریت اعزام در 
تاکسیرانی، در شرایط جوی خاص و به منظور ترغیب 
تاکسیرانان به ارائه خدمات ۲۰ درصد به کرایه مصوب 

افزوده می شود.

تحویلیکبهلهدلیجه
بهمحیطزیستتوسط
دانشآموزفریمانی

تحویل را  دلــیــجــه  بهله  یــک  فــریــمــانــی  ــوز  ــــش آمــ  دان
محیط زیست داد.رئیس اداره محیط زیست فریمان 
از  گفت: مهدیار سلطانزاده، دانش آموز کالس ششم 
عالقه مندان و دوستداران طبیعت و محیط زیست، این 
دلیجه زخمی را پیدا و چهار شبانه روز تیمار و نگهداری 
کرده بود.ستوده افزود: این دانش آموز طبیعت دوست 
پرنده مجروح را بــرای ادامــه تیمار و رهاسازی به اداره 

حفاظت محیط زیست فریمان تحویل داد.

فرمانده انتظامی فریمان:

خانوادهشهدابزرگترینسرمایه
معنویانقالبونظامهستند

فریمان: فرمانده انتظامی فریمان در دیدار با خانواده 
سرمایه  بزرگ ترین  را  شهدا  خانواده  ناصری،  شهید 
عزیزان  این  گفت:  و  دانست  نظام  و  انقالب  معنوی 
و  تکریم  و  هستند  جامعه   در  ایثار  و  پــایــداری  نماد 
خدمت به ایشان که خالصانه و بی منت، عزیزانشان را 
در راه اعتالی نظام و اسالم فدا کرده اند افتخاری بس 

ارزشمند است.
در  شــهــدا  کــه  هــمــان گــونــه  افــــزود:  سرهنگ خرسند 
حراست و صیانت از وطن و پیروی از منویات والیت 
فقیه، بذل جان کرده اند ما نیز باید در پیروی از اهداف، 
از  تبعیت  آنــان، در  ارزشمند  آرمان های  و  دستاوردها 
فرامین رهبری نظام بکوشیم و قدرشناس خانواده های 
حمید  شهید  اســت  ذکــر  باشیم.شایان  شهدا  معزز 
ناصری از شهدای نیروی انتظامی، در درگیری با اشرار 
مسلح، در ارتفاعات آبکوه فریمان بر اثر اصابت گلوله 

به فیض عظمای شهادت نائل آمد.

از  از یک سال  بیشتر  هاشم رسائی فر: 
سامان بخشی  فرماندهی  شدن  سپرده 
کشف رود به شهرداری مشهد می گذرد 
حسینی  رزم  پیگیری  ــا  ب کــه  اقــدامــی 
وزیر  و  رضــوی  خراسان  سابق  استاندار 
فــعــلــی صــمــت انـــجـــام شـــد تـــا شــرایــط 

نابسامان کشف رود به سامان برسد.
سروصدای  ابتدا  همان  اینکه  وجــود  با 
رسانه ای زیادی در مورد آنچه شهرداری 
قرار  کــشــف رود  ساماندهی  مدیریت  و 
است انجام دهد و یا انجام داده است به 
راه افتاد، اما اکنون که ۱۵ ماه از داستان 
تعیین فرماندهی برای سامان بخشی به 
به  آنچه  موضوعات کشف رود می گذرد 
بود  قــرار  با آن چیزی که  چشم می آید 

انجام شود همخوانی ندارد!
احمدی،  سلطان  عبدهللا  مثال  طور  به 
ســـرپـــرســـت مـــدیـــریـــت ســـامـــانـــدهـــی 
ــاه پـــس از ســپــرده  ــ کـــشـــف رود یـــک م
مشهد  شــهــرداری  به  فرماندهی  شــدن 
شــهــرداری  بـــود  گفته  مــصــاحــبــه ای  در 
را به ۱۳ بخش  مشهد حوزه کشف رود 
تقسیم کرده که در هر بخش اقدام های 

مختلفی برنامه ریزی شده است.
مختلف  بخش های  تقسیم بندی  از  او 
ــوع اهــمــیــت و  ــ کـــشـــف رود بـــراســـاس ن
صحبت  تقسیم بندی  طــولــی  فــواصــل 
به میان آورده بود و اقدام هایی که قرار 
پنج  از  انجام شود  بخش  هر  در  است 
اقدام شامل استفاده نکردن از فاضالب 
در کشاورزی و جمع آوری موتورتلمبه ها، 
کــشــف رود،  و ســامــانــدهــی بستر  احــیــا 
منطقه ای،  آب  از  اراضــی  تحویل گیری 
نــهــایــت  در  و  مـــحـــدوده  آمــــاده ســــازی 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در 

ساماندهی این رودخانه یاد کرده بود.
مدیریت  سرپرست  اینکه  از  بگذریم 
ساماندهی کشف رود به اولویت استقرار 
و  شهری  مزارع  گلخانه ای،  شهرک های 
فعالیت هایی را که در اقتصاد مردم این 
منطقه تأثیر مثبتی داشته باشد، اشاره 
کرده و گفته بود اولویت برای ما مردمی 
باید  و  ســاکــن انــد  آنــجــا  در  کــه  هستند 
داشته  قانونی  انتفاع  رودخــانــه  ایــن  از 

باشند.
ما  مورد بحث  البته  و  تأمل  قابل  نکته 
در این گزارش این جمله سلطان احمدی 
عملیات  شـــروع  از   ۹۸ آذر  کــه  اســـت 
از  هــکــتــار  اجـــرایـــی ســامــانــدهــی در ۷ 
آورده  میان  به  قــازقــان صحبت  اراضــی 
ــادی هــمــجــوار و  ــ ــود. قــازقــان هــمــان آب بـ
چسبیده به شهرک صنعتی چرمشهر 

مشهد است که بارها به 
مشکالتی  و  مــعــضــالت 
شهرک  این  فاضالب  که 
به  آن  همسایگان  بــرای 
وجود آورده، پرداخته ایم.

صدای تلمبه ها بلندتر »
از گذشته

ــار یـــا اوایــــل  ــهـ اواخــــــر بـ
که  بود  گذشته  تابستان 
گزارشی  انتشار  از  پــس 
در مورد شرایط نابسامان 
کـــشـــف رود بــه خــصــوص 

فــاضــالب شــهــرک چرمشهر  رهــاســازی 
سلطان احمدی،  همراه  به  رود  ایــن  در 
از  بازدیدی  کشف رود  ساماندهی  مدیر 
کشف رود در محدوده روستای قازقان و 

تصفیه خانه چرمشهر داشتیم. 
نــکــات جــالــب تــوجــهــی در ایـــن بــازدیــد 
عملیات  از  ایــنــکــه  اول  ــت  داشـ ــود  وجـ
که  هکتاری   ۷ در  ساماندهی  اجــرایــی 
مدیر ساماندهی در مورد اراضی قازقان 
به  وقتی  دوم؛  نــبــود.  خبری  بــود  گفته 
مــحــل مــراجــعــه کـــردیـــم هــمــزمــان سه 
موتور تلمبه در حال برداشت فاضالب 
نیز  دستگاهی  و  بــودنــد  کــشــف رود  از 
در حــال آمـــاده ســـازی زیــرســاخــت بــرای 
خروجی  دیگر!  تلمبه ای  موتور  استقرار 
نیز  چرمشهر  تصفیه خانه  فــاضــالب 
از رها سازی فاضالب به داخل  حکایت 

کشف رود داشت. گرچه اسفند ۹۸ فاز 
یک تصفیه خانه افتتاح شد و قرار بود تا 
اواخر بهار ۹۹ فاز دوم نیز به بهره برداری 
مــرگــبــار چرمشهر  ــاضــالب  ف ــا  ت بــرســد 
بــازچــرخــانــی  و  کــامــل  تصفیه  از  پــس 
مدار  به  مجدد  تصفیه  از  حاصل  آب 
استفاده برگردانده شود که متأسفانه به 

سرانجام نرسید.
دیگر  گزارشی  به  نهایت  در  بازدید  این 

توسط  که  اقدام هایی  از 
ــدهــی  مـــدیـــریـــت ســامــان
آنچه  از  جلوگیری  ــرای  ب
در حوالی روستای قازقان 
چــرمــشــهــر  ــرک  ــهــ شــ و 
انجامید.  گرفته  صــورت 
احمدی  بــار سلطان  ایــن 
در  ویــــژه  اقــــدام هــــای  از 
ــن مـــحـــدوده گــفــت و  ــ ای
دیوار گذاری هایی که برای 
مسیر  کـــــردن  ــدود  ــسـ مـ
کشف رود  بــه  دسترسی 
انــجــام  مــنــطــقــه  ایـــن  در 
ــدام مدیر  شــده اســـت. در کــنــار ایــن اقـ
ساماندهی کشف رود به جمع آوری سه 
موتور تلمبه فعال در آنجا اشاره کرد و 
تابلو های هشداری که برای جلوگیری از 

برداشت فاضالب نصب شده بود.

پمپاژ فاضالب به مزارع ادامه دارد!»
گرچه در همان گزارش اشاره مستقیمی 
به بیانیه مشترک شهرداری و دادستانی 
در خصوص آخرین هشدار به متخلفان 
بــرداشــت فــاضــالب از کــشــف رود شده 
بود و حتی این بیانیه پس از چند روز 
در  آنچه  امــا  شــد،  منتشر  رسانه ها  در 
چند روز گذشته و در بازدید میدانی از 
تصفیه خانه  و  قازقان  روستای  محدوده 
چرمشهر به چشم آمد با آن چیزی که 
به  کــشــف رود  ساماندهی  مدیر  توسط 

خورد رسانه ها داده شده بود از زمین تا 
آسمان تفاوت داشت!

جز  به  که  اســت  ایــن  موضوع  واقعیت 
تعدادی  و  چند متر محدود دیوارکشی 
بلوکه سیمانی در مجاورت تصفیه خانه 
چرمشهر که روی هم چیده شده و خیلی 
دسترسی  کشف رود  به  می شد  راحــت 
که  بود  اوضاع همانی  متأسفانه  یافت، 
یکی  البته  بودیم  دیــده  این ها  از  پیش 

نصب  مــحــدوده  همان  در  نیز  تابلو  دو 
ــود کــه حـــاوی هــشــدارهــایــی بود  شــده ب
گفته های  تمام  که  غم انگیزی  نکته  اما 
زیر سؤال  را  مدیرساماندهی کشف رود 
تلمبه ای  موتور  سه  بــودن  فعال  می برد 
و حتی  بودیم  دیــده  نیز  پیشتر  که  بود 
تلمبه  موتور  دستگاه  یک  اضافه شدن 

حکایت از افزایش تعداد آن ها داشت.
ساکنان  از  یکی  کــه  غــم انــگــیــزی  نکته 
قازقان در صحبت هایش با خبرنگار ما 
به آن اشاره می کند این است که حجم 
برداشت فاضالب حداقل در اطراف این 
روستا و هدایت آن به مزارع کشاورزی 
ــه نــشــده افـــزایـــش هــم داشــتــه  کمتر ک

است. 
واقعیت  و  کــردیــم  پیگیری  را  مــوضــوع 
ــرد مــی گــفــت  هــمــانــی اســــت کـــه آن مــ
نیز  میامی  جــاده  کنار  مــزارع  در  حتی 
در  جاری  فاضالب  لوله های  خروجی  از 
اینکه  ــدون  ب مــی شــود  پمپاژ  کــشــف رود 
که  حفاظتی  یگان های  و  باشد  نظارتی 
آن ها  فعالیت  از  صحبت  این  از  پیش 

بود در منطقه دیده نمی شوند!

 داستان ادامه دار »
تصفیه خانه چرمشهر

اواخر اسفند ۹۸ بود که خبر بهره برداری 
ــک تــصــفــیــه خــانــه چــرمــشــهــر  یـ ــاز  ــ ف از 
مشهد رسانه ای شد اقدامی که حداقل 
ایـــن محقق  از  پــیــش  یـــک ســـال  ــد  ــای ب
اسفند ۹۸  وجــودایــن همان  بــا  مــی شــد! 
تکمیلی  دوم  فـــاز  از  بــهــره بــرداری  قـــول 
تصفیه خانه تا اواخر بهار ۹۹ داده شد، 
این است  افتاده  اتفاق  تاکنون  آنچه  اما 
فاز  همان  در  چرمشهر  تصفیه خانه  که 
بــاقــی مــانــده و فــاضــالب چرمشهر  یــک 
پــس از آشــغــال گــیــری بـــدون ایــنــکــه در 
شود  انجام  کــاری  آن  تصفیه  خصوص 
وارد کشف رود می شود البته شبانه و در 

زمانی که کمتر دیده شود!
داســتــانــی کــه نــزدیــک بــه ۲۰ ســال است 
همچنان ادامه دار است. تنها برای تجهیز 
مجدد تصفیه خانه ابتدا ۱۸ میلیارد تومان 
به  کــه بعدها  بــودجــه در نظر گرفته شــد 
بهانه  به  بودجه  درخواست  میزان  همین 
گرانی ارز و مــوارد دیگر شد، اما همچنان 
وارد کشف رود  مرگبار چرمشهر  فاضالب 
این  همسایگان  گریبانگیر  آن  تبعات  و 
شهرک و محیط زیست می شود. آخرین 
قربانیان این فاضالب مرگبار چهار نفر از 
چاه  حفر  حــال  در  که  بودند  روستاییانی 

دچار مسمومیت شده و جان باختند.

یکی از ساکنان قازقان 
می گوید : حجم 
برداشت فاضالب 

حداقل در اطراف این 
روستا و هدایت آن به 
مزارع کشاورزی کمتر 
که نشده افزایش هم 

داشته است

بــرشبــرش
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ــاجــوج و  ۱. بـــرای جــلــوگــیــری از حــمــالت ی
 مـــاجـــوج ســاخــتــه شــد- عـــزت قــايــل شــدن 
صبرزرد  هستی-   - خاورمیانه  عــروس   .۲ 
 - آســــــــیــــــــایــــــــی  طـــــــــایـــــــــفـــــــــه ای   .۳
ــــت داده شــــــــــــده  ــب ــســ ــ  افـــــســـــانـــــه گـــــو- ن
۴. مرزبان - زندان- غمگين- پسوند شباهت 
 ۵. واخواست سفته- ابزار ردزنی- ماه سرد 
زهره  سياره  كــاذب-  صبح  تكيه دادن-   .6 
گلستان  استان  ايــن شهر  قديمی  نــام   .۷
ــوده- عضو  ــهـ ــيـ »دژســـفـــيـــد« بــــــــوده-  بـ
نــثــاركــردن-  حــيــوانــات ۸.  بعضی  دفــاعــی 
ســــال قـــبـــل- افــــــراد یـــک کـــشـــور – زخــم 
از   .۱۰ ــالـــت  اصـ تـــوگـــوشـــی-  ــن-  ــت ــاف ب  .۹
ــلـــی ريـــاضـــيـــات- عضو  چــهــارعــمــل اصـ
واحد  آبادانی-  مايه   .۱۱ گريختن  جونده- 
كــشــور شكر  كــشــورمــان-  ــول  پ  غيررسمی 
۱۲. نقره- ظرف پذيرايی- واحد طول- ماهی
نـــدارد- ضخيم-  ابايي  خــرج كــردن  از   .۱۳
درامــان  الکل-  کاشف   .۱۴ فتنه  و  آشــوب 
خداست- خواندن از روی کتاب ۱۵. دارای 

عیب و عار- فیلسوف هلندی قرن ۱۷ خالق 
»اخالقیات«

ــه- پــســتــی در  ــزافـ ۱. ریــخــتــه گــر- کـــالم گـ
ــرف ســنــگــی طبخ  والـــيـــبـــال ۲. ظــ زمـــیـــن 
تــرازنــامــه ۳. محله ای  ســرنــوشــت-  ــذا-  غـ
گنجینه  – ایــســتــاده   – ری  در   بــاصــفــا 
با  قدیمی  ساعت های  محرک  نــیــروی   .۴
آن تــامــیــن مــی شــد - بــی حــال- پــول خــرد 
ــکـــی هـــا- بــعــضــی در کــــفــــش دارنـــــد  ــانـ  یـ
۵. الفبای موسیقی- دریچه اطمینان- کجاوه 
 6. شناسنامه- نام ها- ضمیر خودخواهی 
۷. ساری و جاری - فراق- از درجات روحانیت 
زر  نــزد-  آزاد-  جــام معروف-   مسیحی ۸. 
ــرلــب- اشـــاره بــه نــزدیــک-  ۹. دعــاهــای زی
از  شـــرعـــی-  ــازات  ــجــ مــ  .۱۰ بـــنـــیـــان گـــذار 
گـــرایـــش هـــای مــقــطــع کــارشــنــاســی ارشـــد 
۱۱. وســط- درشت  عــمــران- طبیب  رشته 

این  نام  پا-  در  استخوانی  روزه ۱۲.  از مبطالت  هیکل- 
کنار-  می شود-  یــادآور  را  امریکایی جنگ  پسر  و  پــدر 
دخــتــرانــه  نـــام  نــوعــی شــیــپــور-  پایتخت ســوئــیــس ۱۳. 
وطنی- قوم اروپایی ۱۴. سازمان جاسوسی رژیم جنایتکار 
امــام عــلــی»ع«  بــه دســت  کــه  قــلــعــه ای   – صهیونیستی 
گشوده شد- کشمش ۱۵. ظرف سفالی لوله دار با دسته- 

دشنام دادن- اجرای حرکات نمایشی در کاراته
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