
روند کند بازسازی روستای سیل زده »بهانگر« داورزن70 هزار کارگر ساختمانی در خراسان رضوی بیمه ندارند
یک سال گذشتمسئول کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی: 

ساختمانی  ــران  ــارگ ک صنفی  انجمن  رئــیــس 
مشهد با اشاره به نیاز کارگران ساختمانی به 
بیمه گفت: در خراسان رضوی حدود ۱۴۵هزار 
کارگر ساختمانی وجود دارد که از این تعداد 
کارگران  اجتماعی  تأمین  بیمه  نفر  ــزار  ۷۵هـ
در  داوری  هستند.محمدرضا  ساختمانی 

گفت وگو با قدس با بیان ...

با وجود گذشت یک سال از سیل بهانگر داورزن 
و تخریب واحدهای مسکونی، هنوز مردم این 
واحدهای مسکونی جدید مستقر  در  روستا 
نشده اند. به گــزارش قدس آنالین، اوایــل سال 
گذشته وقوع سیالبی بی سابقه خسارت های 
زیادی را به روستای بهانگر داورزن وارد کرد و 

موجب تخریب بخش زیادی ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

خراسان رضوی سند آمایش صنعتی ندارد 
رئیس محیط زیست تربت جام خبر داد

تولد دوازدهمین نسل 
سایت پرورش آهوی 

چشمه گل

 51 درصد سد های 
خراسان شمالی خالی است

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

گالیه متقاضیان و متولیان از پروسه طوالنی تعیین تکلیف زمین های رها شده

.......صفحه 4 

آهو  بــره  دو  تولد  از  تربت جام  رئیس حفاظت محیط زیست 
در سایت تحقیق، تکثیر و پــرورش آهــوی چشمه گل در این 
شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار قدس، جواد دامن پاک 
افزود: با به  دنیا آمدن این دو رأس بره آهو، دوازدهمین  نسل 
آهوان سایت تحقیق، تکثیر و پرورش آهو در چشمه گل تربت جام 

متولد شدند و زاد و ولد آهوها در این منطقه...

استان  منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری  و  حفاظت  معاون 
گفت: از ۲۳۴ میلیون مترمکعب مخازن سد های استان تنها 
۱۱۴ میلیون مترمکعب آن پر شده است.به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
خراسان شمالی با اشاره به وضعیت نگران کننده بارش از ابتدای 
سال آبی، گفت: از ۲۳۴ میلیون مترمکعب مخازن سد های 

استان تنها ۱۱۴ میلیون مترمکعب آن پر شده ...

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

یک باند حرفه ای قاچاق داروهای تولید داخل به کشور 
و ردزنی های پلیس  از یک ماه تالش  افغانستان پس 
فرودگاه مشهد متالشی شد.حدود یک ماه پیش بود 
که مستنداتی از فعالیت یک باند قاچاق دارو روی میز 
قاضی طباطبایی، جانشین دادسرای انقالب مشهد قرار 
گرفت. بررسی های اولیه ماجرا حاکی از آن بود که چند 
تبعه افغانستانی پشت پرده موضوع بوده و به صورت 
که  حالی  در  هستند.  فعالیت  حــال  در  گــســتــرده ای 
مقام قضایی به صورت مستقیم و لحظه ای دستورات 

.......صفحه 3 مورد نیاز را برای شناسایی ...
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر آرای اصالحی ش��ماره 139960306012003551 و 139960306012003552 هیئ��ت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم مریم نادری فرزند 
علی اکبر شماره شناسنامه 3703 صادره از کاشمر، علی مزاری فرزند محمود بشماره شناسنامه 937 صادره کاشمر، مهدی مزاری فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 3329 صادره کاشمر به ترتیب در ششدانگ سه باب ساختمان به مساحت های 113/77 مترمربع، 203/45 مترمربع، 186/16 مترمربع از پالک 
2057 اصلی واقع در بخش یک کاشمر به آدرس خیابان سلطانیه- جنب تکیه حیدری- پالک 143 خریداری از مالک رسمی آقای/خانم مالکیت مشاعی 
متقاضیان 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 یکماه 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 20//1400702
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/20

)) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوف��ات غیرمتصرفی ذیل الذکر درنظر دارند تعدادی از رقبات مس��كونی وتجاری خودرا به مدت یكس��ال از 

طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنمایند.

متراژ)مترمربع(عنوانردیف
پایه کارشناسی
آدرس محل )اجاره ماهیانه(

000 /500 /18 ریال100یک واحدآپارتمان مسکونی -نوبت  دوم1
بلوارپیروزی،خیابان رهایی شرقی یک پالک 

47 طبقه همکف

000 /000 /38 ریال274یکباب منزل مسکونی -نوبت  دوم2
میدان شهدا خیابان توحید 11 کوچه رضویها 

نبش رضویهای 11پالک 113

000 /500 /12 ریال68 /22یک دربندمغازه تجاری -نوبت  اول3
میدان شهدا خیابان توحید حاشیه میدان 

توحید حاشیه خیابان موحدین پالک 20

000 /500 /12 ریال08 /28یک دربندمغازه تجاری -نوبت  اول4
میدان شهدا خیابان توحید حاشیه میدان 

توحید حاشیه خیابان موحدین پالک 18

000 /000 /13 ریال88 /24یک دربندمغازه تجاری -نوبت  اول5
میدان شهدا خیابان توحید حاشیه میدان 

توحید حاشیه خیابان موحدین پالک 29

000 /500 /5 ریال22 /16یک دربندمغازه تجاری -نوبت  اول6
میدان شهدا خیابان توحید حاشیه میدان 

توحیدداخل گاراژعصاران 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبكوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،
اداره اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 2529 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهل��ت ش��رکت در مزایده تا پایان س��اعت اداری روزدوش��نبه مورخ  27 /02 /1400 می باش��د.  پاکت ه��ای مزایده در روز                  
سه شنبه مورخ  28 /02 /1400 ساعت 10 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی 

خواهد شد. ,ع
14
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24
0

  واقع در ش��هرک غرب مش��هد خیابان 
رفیع��ی 7,1  در ضمن تعدادی کانتر به 

اجاره داده می شود .
تلفن تماس 09153325514

09156006574

 مزایده نورپردازی 
مجتمع تجاری فجر

,ع
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2
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51

شرکت کشاورزی و دامپروری سوران 
در نظر دارد تعداد80 راس گوساله نر 
500 ت��ا550 کیلوگرم  خ��ود رابفروش 
ت��ا  میتوانن��د  متقاضی��ان   . برس��اند 
تاری��خ  14/02/22پیش��نهاد خ��ود را 
به دفترش��رکت واقع  دربل��وار قاضی 
طباطبائی نبش قاض��ی طباطبائی 5/2،  
پ��الک 30 ارائه و برای کس��ب اطالعات 
بیش��تر و تكمیل فرم مزایده با شماره 
تلف��ن :  09151155199  تم��اس حاصل 

نمایند. 

آگهی مزایده
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5



یک سال گذشت

روند کند بازسازی روستای سیل زده »بهانگر« داورزن
رضا طلبی: با وجــود گذشت یک سال از 
واحدهای  تخریب  و  داورزن  بهانگر  سیل 
ــوز مــــردم ایـــن روســـتـــا در  مــســکــونــی، هــن
مــســکــونــی جـــدیـــد مستقر  واحــــدهــــای 

نشده اند.
به گزارش قدس آنالین، اوایل سال گذشته 
ــوع ســیــالبــی بــی ســابــقــه خــســارت هــای  ــ وق
زیادی را به روستای بهانگر داورزن وارد کرد 
و موجب تخریب بخش زیادی از منازل و 

مزارع کشاورزی این روستا شد.
آبـــان مــاه ســال ۹۹وقــتــی مــوضــوع ساخت 
واحدهای مسکونی جدید برای سیل زدگان 
 بــا تــوجــه بــه ایــنــکــه فــصــل زمــســتــان نیز 
در پیش است را از نماینده این شهرستان 
عــنــوان کرد  پــاســخ  در  پیگیر شــدیــم، وی 
ــرای  ب ــازل مسکونی  ــن تــاکــنــون ســاخــت م
سیل زدگان شروع نشده و تعدادی از اهالی 
این روستا در یک حسینیه و تعدادی هم 

در منزل اقوام خود زندگی می کنند.
از عواملی که موجب  افـــزود: یکی  محبی 
در  مسکونی  واحدهای  ساخت  در  تأخیر 
منطقه ای  اخــتــالفــات  ــده،  شـ منطقه  ایــن 
ایــن روستا در آزادســـازی  مربوط به مــردم 
زمین الزم بــرای ساخت منزل اســت، زیرا 
به  فعلی  مکان  از  روستا  محل  مقررشده 
جدید  محل  در  و  جابه جا  دیــگــری  محل 
واحدهای مسکونی برای افراد ساخته شود 
که ایــن موضوع تا حــدودی رونــد ساخت 

واحدهای جدید را کند کرده است.

۱۰میلیارد ریال اعتبار طرح هادی»
پیش  ســال  مــاه  دی  نیز  داورزن  فرماندار 
عنوان کرده بود پس از موافقت با طراحی 
کمیته  در  بهانگر  روســتــای  جدید  سایت 
ــورای  ــور زیــربــنــایــی و شـ ــ ــروه ام ــارگـ فــنــی کـ
برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی، برای 
اجــرای طرح هادی ۱۰میلیارد ریال در نظر 

گرفته شده است.
زمین،  تسطیح  از  پــس  گفت:  اسداللهی 
ــاد مــســکــن انـــقـــالب اســـالمـــی وارد  ــی ــن ب
دستگاه های  از  و  شــده  اجــرایــی  عملیات 
ــده بـــرای  ــواســــت شــ ــان درخــ ــات رسـ ــدمـ خـ

فراهم کــردن زیرساخت های الزم و نصب 
بــرق، آب، گاز و تلفن در محل  انشعابات 

سایت جدید اقدام کنند.
جــدیــد  ــت  ــایـ سـ مـــحـــل  در  افــــــــزود:   وی 
۶۰ قــطــعــه زمــیــن بـــا مــســاحــت هـــر یک 
۳۰۰متر برای ساکنان روستا در نظر گرفته 
شده که تسهیالت بنیاد مسکن و کمک 
بالعوض از محل ستاد حوادث در اختیار 

اهالی روستا قرار داده می شود.
با وجــود اظــهــارات عنوان شــده و گذشت 
یک سال از این حادثه اما هنوز سیل زدگان 
سکونت  جــدیــد  مسکونی  واحــدهــای  در 
ایـــن مسئله موجب  ــد کــه  ــکــرده ان پــیــدا ن
این  نماینده  محبی،  ســـراغ  مــجــدداً  شــد 

شهرستان برویم.

روند کند ساخت وساز»
جوین  خوشاب،  داورزن،  سبزوار،  نماینده 
در  اسالمی  شـــورای  در مجلس  و جغتای 
ــن گــفــت: حــدود  ــالی ــا قــدس آن گــفــت وگــو ب
خانواده های  بــرای  لوازم خانگی  دســت   ۴۰
سیل زده این روستا حدود یک سال است 
که از تهران خریداری شده و در مکانی در 
محض  بــه  تــا  می شوند  نگهداری  منطقه 
آن ها  اختیار  در  مسکونی  منازل  ساخت 

قرار بگیرد.

محبی ادامه داد: امیدواریم ساخت منازل 
برای اهالی این روستا سرعت بگیرد و هر 
ــراد در واحــدهــای جدید  ــ چــه ســریــع تــر اف

سکونت پیدا کنند.

اهالی موانع را اعالم کنند»
از معاون  را  بــرای پیگیری بیشتر موضوع 
ــــداری خـــراســـان رضـــوی  ــان ــ ــت عـــمـــرانـــی اســ
به  پــاســخ  در  میرجعفریان  شــدیــم.  جــویــا 
برنامه ریزی  قدس آنالین گفت: در شــورای 
و توسعه استانداری مصوب کرده ایم همه 
روستاهایی که براساس تشخیص فرماندار 
بــرای ساخت  هر شهرستان نیاز به زمین 
ویــژه  کمیته ای  در  باشند  داشــتــه  مسکن 
آن  ریاست  بنیاد مسکن  که  این موضوع 
و  جــدیــد  اراضـــی  الــحــاق  دارد،  برعهده  را 
مورد نیاز باید حداکثر طی دو هفته تعیین 

تکلیف و ساخت و سازها آغاز شود.
وی با بیان اینکه بــرای ساخت منازل این 
روستا مانعی از ســوی دولــت وجــود نــدارد 
باره  این  در  موانعی  با  بهانگر  اهالی  اگر  و 
افــزود:  کنند،  اطالع رسانی  شدند،  مواجه 
اگر مشکل این روستا مسئله زمین است 
همچنین  و  داورزن  شهرستان  فــرمــانــدار 
باید پاسخگو  این زمینه  بنیاد مسکن در 
باشند که منازل این روستاییان چرا تاکنون 

از لحاظ قانونی  زیــرا  ساخته نشده اســت 
هیچ گونه مانعی برای موضوع زمین وجود 

ندارد. 

ادعای ۱۵خانوار»
ــــن وضـــعـــیـــت ســاخــت  ــری در ادامـــــــه آخــ
واحدهای مسکونی اهالی این روستا را از 
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی جویا 

شدیم.
موسوی نیا اظهار کرد: مکان جدید روستای 
ایــن روستا  باالدستی  بهانگر که در محل 
قــرار  نیز  سیل  مسیر  در  و  داشــتــه  قـــرار 
نیز  استانداری خراسان رضوی  در  و  نــدارد 
به تصویب رسید، برای ساخت واحدهای 

مسکونی این روستا در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: افرادی که در زمان سیل در این 
روستا دارای واحد مسکونی بوده اند و منازل 
آن هـــا دچـــار حــادثــه شــده اســـت، بــه تدریج 
تسهیالت الزم را دریــافــت کــرده و در حال 
واحدهای مسکونی خود هستند،  ساخت 
از طرفی در ساخت این واحدهای مسکونی 
ما پیمانکار نیستیم و فقط وظیفه نظارت بر 

چگونگی ساخت را انجام می دهیم.
مــاه ســال پیش  اینکه اسفند  بیان  با  وی 
در بــازدیــدی کــه از ایــن روســتــا داشــتــه ام 
در مرحله  مــســکــونــی  ــای  ــدهـ واحـ اغــلــب 
ــد، افــــزود:  ــودنـ اســکــلــت بــنــدی و ســقــف بـ
۴۹واحــد مسکونی جدید بــرای افــرادی که 
هنگام سیل در این روستا ساکن بوده اند 
از  اســـت.  اهــالــی در حــال ساخت  توسط 
طرفی حدود ۱۵خانوار در حالی که هنگام 
در شهرهایی  و  نبوده  روستا  ساکن  سیل 
ــا دارنـــد  نظیر تــهــران ســاکــن بـــوده انـــد ادعـ
زمین و تسهیالت ساخت مسکن همانند 
۴۹مــوردی که اشــاره شد به آن ها نیز داده 
شود که برای این افراد جای بحث و بررسی 

وجود دارد. 
تسهیالتی  داد: مجموع  ادامــه  موسوی نیا 
ــرای ســاخــت واحــدهــای  ــ ــراد ب ــ ــن افـ کــه ایـ
حــدود  می کنند  دریــافــت  خــود  مسکونی 
۹۰میلیون تومان است که بخشی از آن ها 

به صورت بالعوض است.

جوان 37ساله نيشابوری به 6 نفر 
زندگی دوباره بخشيد

ــلــوم  پزشکی  ــور: مـــعـــاون درمـــــان دانــشــکــده ع ــیــشــاب ن
ــوان  ــای جــ ــضــ ــام عـــمـــل پـــیـــونـــد اعــ ــجــ ــ  نـــیـــشـــابـــور از ان

۳7 ساله نیشابوری خبر داد.
وی اظهار کــرد: با درخــواســت خــانــواده جــوان مــرگ مغزی 
مبنی بر فاش نشدن هویت زنده یاد، پس از کسب رضایت 
خانواده، پیکر بیمار به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل 

شد و تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
بیمار  بــه  مــرحــوم  ــزود: قلب  ــ اف قــاســم مشارموحد   دکــتــر 
بــه شهروند  وی  پــانــکــراس  و  کلیه  یــک   ۱۰ســالــه طبسی، 
۴۰ ساله مشهدی، کلیه دیگر زنده یاد به هموطن ۳۳ ساله 
مشهدی و کبد آن مرحوم به بیمار ۳۱ ساله ساکن مشهد 
پیوند خورد. همچنین قرنیه ها و قسمتی از پوست مرحوم 
برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 

بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.
ضمن  نیشابور  پزشکی  علوم  دانشکده  درمــان  معاون 
ابراز همدلی، از این خانواده بزرگوار برای اهدای اعضای 
کرد:  تصریح  و  قــدردانــی  نیازمند  بیماران  به  عزیزشان 
با  مــی تــوانــنــد  اهـــدای عضو  کـــارت  ــافــت  دری متقاضیان 
www.ehdacenter.ir فرم ثبت نام  به سامانه  مراجعه 
را  ــدای عضو خــود  اهـ کـــارت  و  تکمیل  را  ــدای عضو  اهـ

پرینت بگیرند.

رئیس محیط زیست تربت جام خبر داد

تولد دوازدهمين نسل 
سایت پرورش آهوی چشمه گل 

رئیس حفاظت محیط زیست تربت جام از تولد دو بره آهو 
در سایت تحقیق، تکثیر و پرورش آهوی چشمه گل در این 

شهرستان خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار قدس، جواد دامن پاک افــزود: با به  دنیا 
آمدن این دو رأس بره آهو، دوازدهمین  نسل آهوان سایت 
تحقیق، تکثیر و پرورش آهو در چشمه گل تربت جام متولد 
شدند و زاد و ولد آهوها در این منطقه تا اواخــر خــرداد ماه 

ادامه خواهد یافت.    
 رئــیــس محیط زیــســت شهرستان تــربــت جــام گــفــت: این 
سایت تکثیر و پرورش  از سال ۱۳87 با هدف اصلی احیای  
انتقال  ۱۱  با  گونه آهــو در عرصه های طبیعی شهرستان و 
رأس آهو از پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار،   کار خود 
را آغاز کرده است . وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 
تعداد گونه های متولد شده،  در سال ۱۳۹2 و در دو نوبت 27 
رأس از آهوهای متولد شده در سایت، در عرصه های طبیعی 

شهرستان رهاسازی شدند. 

معاون استاندار: 

 ساالنه 700هزار دام 
از خراسان شمالی خارج می شود

ــور اقــتــصــادی اســتــانــدار  ــ ــعــاون هماهنگی ام ــجــنــورد: م ب
یک  را  کشاورزی  خام فروشی محصوالت  خراسان شمالی، 
آسیب جدی دانست و گفت: ساالنه 7۰۰هــزار رأس دام از 

این خطه خارج می شود. 
به گزارش ایرنا؛ محمود قنبری در جلسه شورای گفت وگوی 
دولــت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه خام فروشی 
محصوالت کشاورزی به ویژه دامی در این استان یک چالش 
اساسی است، اظهار کرد: فــراوری محصوالت دامی باید در 
اولویت قرار گیرد تا ارزش افـــزوده ایجاد کند. وی اظهار کرد: 
ساالنه در این استان 8۰۰هزار رأس دام مازاد بر نیاز به فروش 
می رسد که حدود ۱۰۰هــزار رأس برای مصرف داخل کشتار 
ــده حمل  زن به صــورت  استان های همجوار  به  آن  مابقی  و 
قطعه  کشتار،  محصول،  ایــن  باید  که  در صورتی  می شود 
سایر  به  استان  برند  با  مناسب حتی  بسته بندی های  با  و 
استان ها حمل و صادر شود.وی از سرمایه گذاران در بخش 
کشاورزی خواست به ایجاد کشتارگاه صنعتی، تونل انجماد، 
سردخانه های ویژه در حوزه دام روی بیاورند و گفت در این 
خصوص به متقاضیان تسهیالت نیز داده می شود. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: در 
سفر وزیــر جهاد کشاورزی در سال گذشته به این استان، 
اختصاص  به بخش کشاورزی  ریــال تسهیالت  ۳۵میلیارد 
یافت که حتی یک متقاضی برای جذب وجود ندارد. قنبری 
افزود: اگر سرمایه گذاران 2۰درصد آورده برای اجرای طرح ها 
داشته باشند 8۰ درصد به آنان تسهیالت اختصاص می یابد 
که هم اکنون ظرفیت بسیار مناسبی اســت. وی بر تکمیل 
و  تأکید کرد  تولید در حوزه های مختلف کشاورزی  زنجیره 
افزود: هم اکنون محصوالت باغی استان از جمله انگور، پسته 
و سایر نیز نیاز به فــراوری دارد اما خام فروشی مانع درآمد 

پایدار برای قشر کشاورز در استان شده است.
ــذاری اســـتـــانـــداری  ــه گـ ــایـ ــرمـ ــذب و سـ مــدیــرکــل دفـــتـــر جــ
خراسان شمالی با بیان اینکه بیشتر واحدهای تولیدی استان 
برای  این واحدها  کــرد:  اظهار  اکنون چک برگشتی دارنــد، 
دریافت تسهیالت با مشکل مواجه خواهند شد. سیدعلی 
کارگاه های  شامل  بیشتر  واحــدهــا  ایــن  افـــزود:  میرکریمی 
نیمه فعال و تملیکی هستند. سعید پورآبادی، رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی گفت: 
نبود ثبات در بازار بیشتر واحدهای تولیدی را دچار مشکل 
ــادرات خــواهــد شــد. حامل های  ــر مــانــع صــ ــن ام کـــرده و ای
بــاال رفته اســت، کاال  انـــرژی، حمل ونقل و دستمزد بسیار 
تولید می شوند که استقبال تجار  باال  با هزینه های بسیار 

خارجی برای خرید کاهش یافته است.
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خبرخبر خبرخبر

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

دوشنبه  20 اردیبهشت 1400
   27 رمضان 1442  10 می2021  
 سال سی و چهارم  
شماره 9524  ویژه نامه 3903 

باربری نمونه امام رضا
تریلی، تک، خاور، کارگر

32136393-4
سلطانی 4232 249 0915

ط
/9
91
15
52

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
91
21
20

اطمینان بار
تخفیف ویژه مستاجران
احمدآباد 38473716
پیروزی      38910291
قاسم آباد 35252020
سراسرمشهد 36011376

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

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
/1
40
01
97

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

نقد، اقساط
) به قیمت پخش و تولیدی(
انواع کاغذ دیواری و پوستر، 

پرده تور، کرکره فلزی، کفپوش 
پارکت و موکت، آینه پازلی

همراه با نصب و ارسال آلبوم
فالحی 36237655
عبادی  32281129

میرجلیلی 09153045934

ط
/9
91
06
02

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
91
15
51

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
91
24
72

داربست مهدی 
نصب سریع 

09153048214

ج
/9
91
29
14

ایزوگام شرق
با نصب 26ت 

09156009702
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
91
17
67

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

38824494

کورین
سنگ مصنوعی کابینت 

09108740861

ط
/9
91
16
74

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
91
03
37

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
/9
91
03
33

فروش زمین 
گلب���هار

)250متر سندتک برگ
5م(

09155023228
زینلی

ج
/9
91
03
42

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/1
40
04
61

ش����اندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
90
84
67

ج
/1
40
08
72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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
/1
40
09
47

ط
/1
40
09
69

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

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

آسانسور

کابینت / ام دی اف

گازرسانی

ط
/1
40
09
71

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

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122



روی خط خبرروی خط خبر
رئیس اداره میراث فرهنگی تربت حیدریه  خبر داد

 کشف اشیای تاریخی 
حین حفر کانال آب 

تعدادی شیء تاریخی حین حفر کانال آب در روستای 
»برس« تربت حیدریه کشف شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
تربت حیدریه در این باره  به صدا وسیما گفت: طی 
عملیات حفر کانال برای لوله آبرسانی به منزلی در 
اشیای  تعدادی  اتفاقی  به صــورت  »بــرس«  روستای 

تاریخی کشف  شد.
 علی محمدی افزود: این اشیا توسط صاحب منزل، 
یگان  نیرو های  به  روستا  اسالمی  شــورای  و  دهیاری 
و  مــیــراث فــرهــنــگــی، صــنــایــع دســتــی  اداره   حــفــاظــت 

گردشگری شهرستان تحویل شد.
اشیای کشف شــده شامل دو ظرف  داد:  ادامــه  وی 
تغاری شکل از جنس سفال است که قدمت آن ها برابر 
مطالعات و بررسی های اولیه به قرون متأخراسالمی و 

بنا بر احتمال با کاربرد کارگاهی بوده است. 
محمدی تصریح کرد: روستای تاریخی »برس« با دارا 
بودن آثار باستانی متعدد از اهمیت قابل توجهی در 

حوزه میراث فرهنگی برخوردار است.

راهداری خبر داد

بارش باران شدید و مسدود شدن 
راه روستایی در کالت

بارندگی شدید 8/8میلیمتری شنبه شب گذشته، راه 
روستایی قره سو در شهرستان کالت را مسدود کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
کالت در این باره به صدا وسیما گفت: به علت بارش 
شدید باران و شدت جریان آب، این محور روستایی 
در سه نقطه دچار انسداد و تخریب شد که رفع این 
مشکل و برقراری ارتباط  در دستور کار اداره راهداری 

قرار گرفت.
علی عالی افــزود: پس از عملیات راهــداری در محور 
کالت-مشهد و کالت-درگز، دستگاه ها به محل اعزام 
خواهند شد.  وی با بیان اینکه هیچ خودروی گرفتاری 
افــزود: با  در محور یاد شده مشاهده نشده اســت، 
توجه به ممکن نبودن تردد خودرو، این محور تا اطالع 

ثانوی مسدود است.
به  کریم آباد  محور  در  تــردد  مسئول،  ایــن  گفته  به 
سنگ دیوار در شهرستان کالت هم به علت طغیان 

رودخانه با سهولت انجام نمی شود.

ــه ای قاچاق  بــانــد حــرف یــک  عقیل رحــمــانــی: 
داروهای تولید داخل به کشور افغانستان پس 
از یک ماه تالش و ردزنی های پلیس فرودگاه 

مشهد متالشی شد.

ردزنی پلیس و دستورات دقیق »
مقام قضایی

حدود یک ماه پیش بود که مستنداتی از فعالیت 
یک باند قاچاق دارو روی میز قاضی طباطبایی، 
جانشین دادســرای انقالب مشهد قرار گرفت. 
بررسی های اولیه ماجرا حاکی از آن بود که چند 
تبعه افغانستانی پشت پرده موضوع بوده و به 

صورت گسترده ای در حال فعالیت هستند. 
در حالی که مقام قضایی به صورت مستقیم و 
لحظه ای دستورات مورد نیاز را برای شناسایی 
ــه بــانــد قــاچــاق  و وارد آمــــدن ضــربــه نــهــایــی ب
ــارج از کــشــور را  داروهــــای تولید داخـــل بــه خـ
صادر می کرد، تحقیقات تکمیلی حاکی از آن 
بود که اعضای باند به واسطه ارتباط گیری با 
برخی از داروخانه دارها و به احتمال قوی برخی 
داروهــای  توانسته اند  دارو،  پخش  شرکت های 
مختلفی را از چرخه توزیع قانونی خارج و پس از 
انتقال به خانه امن خود بسته بندی و از کشور 

خارج کنند.
نامحسوس  کنترل  و  تــالش  روز  چند  از  پس 
تحرکات اعضای باند، مأموران دریافتند یکی از 
داروخانه دارها به صورت مستقیم با متخلفان 
در ارتباط  بوده و قرار است محموله دیگری از 
داروها را در زمان خاصی تحویل قاچاقچیان دارو 

بدهد.
هماهنگی قضایی با جانشین دادسرای انقالب 
در  که  در حالی  متهمان  و  انجام شد  مشهد 
انبار  یک  در  و  امام خمینی)ره(  خیابان  حوالی 
بودند، دستگیر  داروهــا  انتقال  مخفی سرگرم 

شدند. 
با دستگیری متهمان مشخص شد این افراد 
پس از هر بار جمع آوری و خرید داروهــا، این 
اقالم باارزش را از مرزهای شرقی خارج می کردند.
فرماندهی  قربان زاده، جانشین  ابراهیم  ســردار 
انتظامی خراسان رضوی که صبح روز گذشته در 
نمایشگاه کشف داروهای قاچاق حضور داشت، 
گفت: در راستای انجام یکی از مأموریت های  

دارو  قاچاق  با  مــبــارزه  همان  که  پلیس  اصلی 
به خارج از کشور است،همکاران ما در پلیس 
هاشمی نژاد(  )شهید  خراسان رضوی  فــرودگــاه 
بــه رفــت و آمــدهــای تــعــدادی از اتــبــاع خارجه 

مشکوک می شوند.
وی ادامه داد: رصدهای پلیسی مشخص کرد 
تولید  مــقــداری داروی  انتقال  افــراد قصد  ایــن 
از  بــار مسافری به خــارج  داخــل تحت عنوان 

کشور را دارند.
خراسان رضوی  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
این موضوع حساسیت مأموران  تصریح کرد: 
پلیس فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد را 
برمی انگیزد و موجب می شود اقدام های متهمان 
مورد رصد قرار بگیرد. در مراحل اولیه انتقال 
دارو به خــارج  از کشور با حجم قابل توجهی 
تا  بــرخــوردی صــورت نمی گیرد  رو بـــه رو نبود و 

تمامی جوانب کار سنجیده شود.
وقتی افــراد مذکور تحت کنترل قرار می گیرند 
کار به جایی می رسد که مشخص می شود این 
افراد در امر قاچاق داروی تولید داخل به خارج 

از کشور فعالیت دارند.
ســردار قــربــان زاده بیان کــرد: در ادامــه با تالش 

هاشمی نژاد  شهید  فــرودگــاه  پلیس  مــأمــوران 
مشهد باند تهیه و انتقال دارو به خارج از کشور 

شناسایی شدند.
شناسایی  باند  اعضای  تمامی  زمینه  ایــن  در 
شده و دو نفر تبعه خارجی و دو نفر ایرانی هم 
دستگیر شده اند. به این واسطه  یک داروخانه 
که با متخلفان همکاری داشت هم پلمب شده 
پرونده متواری  این  از متهمان  است. تعدادی 
هستند که دستگیری آن ها در دستور کار قرار 

دارد.
کــرد: متهمان تصمیم  بیان  مقام انتظامی  این 
داشتند داروهــا را در پوشش اتصاالت لوله از 
کشور خارج  کرده و به کشور افغانستان قاچاق 
کنند. تمامی شبکه های داخلی که با این افراد 
قــرار  مـــورد شناسایی  هــم  مــی کــردنــد  همکاری 

گرفتند.
ــای کشف شــده چیزی نــزدیــک به   وزن داروهــ
13 تن بوده که براساس اعالم کارشناسان ارزش 

آن حدود 14میلیارد ریال است.

همراهی برخی داروخانه ها با قاچاقچیان»
دارو  مدیریت  دارویـــی  مهرافشان،کارشناس 

پزشکی  علوم  دانشگاه  کنترل  تحت  مــواد  و 
مشهد گفت: تمامی این داروها تولید داخل 
بود و در چرخه ای با اسم قاچاق معکوس قرار 
گرفته و قرار بوده به کشور افغانستان منتقل 
شود. وی در پاسخ به این پرسش که اگر این 
از  چگونه  بود  داروخانه ها  اختیار  در  داروهــا 
اســت، گفت:قطعاً  توزیع خــارج شده  چرخه 
این اقدام تخلف است. در این راستا چرخه ای 
با نام توزیع رسمی دارو داریم که شرکت های 
قــرار  داروخــانــه هــا  اختیار  در  را  دارو  پخش، 
می دهند. هر دارویی خارج از این روش توزیع 
گفته می شود. مشخصاً  قاچاق  آن  به  شود، 
و  نــشــده  داروخـــانـــه  وارد  دارو  از  حجم  ایــن 
آنجا  از  و  منتقل  دیــگــری  انــبــار  بــه  مستقیم 

مبادله صورت گرفته است.
وی در واکنش به این نکته که وظیفه نظارت 
متولیان ماجرا در دانشگاه علوم پزشکی چه 
می شود، بیان کــرد: ایــن حجم از دارویــی که 
نبوده  داروخــانــه  به یک  کشف شــده متعلق 
و داروخــانــه هــا هــم بــه مــیــزان مصرفی کــه در 
پخش  شرکت های  از  می توانند  دارنـــد  ســال 
این  در  دارد  امــکــان  و  کنند  خــریــداری  دارو 

از حجم روزانــه هم خریداری و  میان بیشتر 
به مکانی دیگر انتقال دهند که دور از چشم 
مأموران نظارتی باشد و در ادامــه به خرید و 

فروش غیرقانونی اقدام کنند.
با  این مقام مسئول اشــاره ای هم به برخورد 
داروخانه های متخلف کرد و ادامه داد: قطعاً 
ــرخــورد خــواهــد شــد و  ــا ایـــن داروخــانــه هــا ب ب
بکند  دارو  قاچاق  به  مبادرت  که  داروخانه ای 
بــررســی شده   مــربــوط  مــوضــوع در کمیسیون 
ــالوه بــر ایــنــکــه صــالحــیــت مــســئــول فنی  و عـ
داروخانه لغو می شود، این فرد دیگر نمی تواند 
به عنوان دکتر داروساز در هیچ کجا فعالیت 
کند. اگر تخلف گسترده باشد هم نسبت به 
لغو موقت و یا دائم پروانه تأسیس داروخانه 

اقدام خواهد شد.

ماجرای دپوی دارو در انباری مخفی »
این  در  کــه  پــرســش  ــن  ای بــا  مواجهه  در  وی 
پرونده یک داروخانه دار داروها  را به انباری 
داروخــانــه  از  دورتـــر  کیلومتر  چند  و  مخفی 
اقدام مجاز است،  این  آیا  منتقل کرده بود، 
می تواند  داروخانه  هر  قانون  براساس  گفت: 
در  که  کند  معرفی  دارو  نگهداری  انبار  یک 
انبار  باشد.  داروخــانــه  200مــتــری  در  نهایت 
گرما،  نظر  از  تا  معرفی شود  ما  به  باید  هم 
سرما و دیگر موارد بهداشتی مورد بررسی و 
انبار به  پرونده  این  اما در  قرار بگیرد،  تأیید 
داروخانه  با  انبار  فاصله  و  نشده  معرفی  ما 

بیشتر از حد مجاز بود.
داروی  نمایشگاه کشف محموله  در حاشیه 
رفتیم.  ــده  ــرون پ متهمان  ــراغ  سـ بــه  ــاچــاق،  ق
در  بــود  اتباع خارجه  از  که  متهمان  از  یکی 
قاچاق  باند  با  خــود  همکاری  نحوه  تشریح 
بود   نــظــر...  زیــر  اقــدام هــا  تمامی  دارو گفت: 
که او هم جزو اتباع است و من فقط داروها 
می کردم.همچنین  بسته بندی  و  تحویل  را 
شهر  در  را  دارویـــی  محموله های  کــه  فـــردی 
راننده بودم  منتقل می کرد، مدعی شد: من 
100هزارتومان  دارو  بار جابه جایی  هر  برای  و 
می گرفتم. عامل اصلی با من تماس می گرفت 
و آدرس تحویل گرفتن بار را اعالم می کرد و 

من نمی دانم او از کجا دارو تهیه می کرد.

با انهدام یک باند حرفه ای در مشهد مشخص شد 

رد پای برخی داروخانه ها در قاچاق دارو به خارج
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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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قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان
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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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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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مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479
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کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای 
تحویل 24 ساعته

09388004139-09156004139
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هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916
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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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به تعدادی زیگزاگ دوز 
و چرخکار خانم و آقا و 
تعدادی بردست خانم 
و آقا و کارگاه بیرون 

بر جهت کار در تولیدی 
تریکو نیازمندیم

09151026986
09151008600
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تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729
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37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم
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کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز 37604809

ط
/9

91
03

14

ج
 / 

99
11

82
5

ضایعات 
مشهدی

خریدارکلیه
 ضایعات فلزی

آهن
آلومینیوم 

جمع آوری موتور خانه
 خورده ریز انباری

حمل و بازدید
 رایگان

09334959016
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خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ج
 / 

99
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93
1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/9

91
23

22

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کرایه چی

خیاط و چرخکار

تابلوسازی

خرید و فروشآژانس های مسافرتی
ضایعات

پرده و مبلمان

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

ط
/1

40
09

72

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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خبرخبر خبرخبر
مسئول کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی: 

 70 هزار کارگر ساختمانی 
در خراسان رضوی بیمه ندارند

ــیــس انــجــمــن صــنــفــی کــارگــران  ــوحــیــدی: رئ مــهــدی ت
ســاخــتــمــانــی مــشــهــد بـــا اشــــــاره بـــه نـــیـــاز کـــارگـــران 
رضوی حدود  خراسان  در  گفت:  بیمه  به  ساختمانی 
۱۴۵هزار کارگر ساختمانی وجود دارد که از این تعداد 
۷۵هزار نفر بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی 

هستند.
بیان  بــا  قـــدس  بــا  گــفــت وگــو  در  داوری  مــحــمــدرضــا 
بیمه  کــارگــران  از  نفر  62هـــزار  مشهد  شهر  در  اینکه 
تــأمــیــن  بــیــمــه  ــد و از خـــدمـــات  ــده انـ ســاخــتــمــانــی شـ
جلسه  در  کــرد:  بیان  هستند،  ــرخــوردار  ب اجتماعی 
مبنی  مساعد  قول  کشور  ساختمانی  کارگران  انجمن 
سال  در  اســتــان هــا  بــه  جــدیــد  سهمیه  تخصیص  بــر 
این  عملیاتی شــدن  در صــورت  که  داده شــده  جدید 
موضوع تعداد زیادی از کارگران ساختمانی در استان 
تأمین  بیمه  دریــافــت  ــرای  ب انتظار  صــف  از  مشهد  و 

اجتماعی خارج خواهند شد.
از کارگران  اینکه حــدود ۱20هــزار نفر  با اشــاره به  وی 
هستند،  بــیــمــه ای  نــوبــت  در  کــشــور  کــل  ساختمانی 
بیمه ای  نفر ظرفیت  تــا 9هـــزار  ــرد: حــدود 8  ک اظــهــار 

کارگران ساختمانی استان را داریم.
کمبود  بـــه  ــوجــه  ت بـــا  امـــســـال  ــرد:  ــ ک تــصــریــح  داوری 
نشده  داده  استان  به  بیمه ای  هنوز سهمیه  اعتبارات 
بــرای  را  بیمه ای  ظرفیت  ایــن  هستیم  پیگیر  مــا  کــه 

کارگرانی که در نوبت هستند، دریافت کنیم.
ساختمانی  کــارگــران  صنفی  انجمن  کــانــون  مسئول 
ــران بــایــد پــس از  ــارگ خــراســان رضـــوی عــنــوان کـــرد: ک
به سامانه  مهارت  کارت  دریافت  و  امتحان  در  قبولی 
آنجا  در  و  مراجعه  اجتماعی  تأمین  خدمات رفاهی 
تأیید شــد و  ثــبــت نــام  کــه  زمــانــی  و  نــام نــویــســی کنند 
کرد  تأیید  را  آنان  نیز  کارگران  انجمن صنفی  سامانه 

در صف انتظار بیمه قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه ۴۷درصــد از حــوادث کار مربوط به 
نقش  آموزش  کرد:  عنوان  است،  ساختمانی  کارگران 

مهمی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار دارد.
وی معضالت پیش روی صنعت ساختمان را ناآگاهی 
و  قوانین  بــا  ساختمان  بخش  فــعــاالن  و  کــارفــرمــایــان 
کارگران  کافی  و تخصص  آمــوزش  عدم  و  آیین نامه ها 
ــرد: هر  ــوزه ســاخــت وســاز دانــســت و عــنــوان کـ در حـ
و  آموزشی  کالس های  ساختمانی  کارگران  برای  سال 

بهداشت ایمنی محیط کار برگزار می شود.
وی افزود: سال گذشته برای حدود ۴ هزار نفر کالس 
بهداشت ایمنی محیط کار گذاشته شد و امسال هم 
بیشتر کالس  و  بــرای همین حــدود  درصــدد هستیم 

ایمنی تشکیل دهیم.

51 درصد سد های خراسان شمالی 
خالی است

منطقه ای  آب  شرکت  بــهــره بــرداری  و  حفاظت  معاون 
مــخــازن  مترمکعب  میلیون   2۳۴ از  گــفــت:  ــان  اســت
سد های استان تنها ۱۱۴ میلیون مترمکعب آن پر شده 

است.
و  حفاظت  معاون  صداوسیما،  خبرگزاری  گــزارش  به 
با  شمالی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  بهره برداری 
سال  ابتدای  از  بــارش  نگران کننده  وضعیت  به  اشــاره 
آبی، گفت: از 2۳۴ میلیون مترمکعب مخازن سد های 
است  پر شده  آن  مترمکعب  میلیون   ۱۱۴ تنها  استان 

که این میزان پارسال ۱۴۱ میلیون مترمکعب بود.
 وحــیــد واســطــه افـــــزود: از مــهــرمــاه پـــارســـال تــاکــنــون 
شده  استان  سد های  وارد  آب  مترمکعب  میلیون   ۵6
که این میزان با ۱۳۴ میلیون مترمکعب آب ورودی به 
سد های استان در سال گذشته کاهش ۵8 درصدی را 

نشان می دهد.
تا حــدودی بهتر  را  اردیبهشت  بــارش در  وی وضعیت 
ایــن مدت  اعــالم کــرد و گفت: در   از مــاه هــای گذشته 
۱0 میلیون مترمکعب آب وارد سد ها شده که در مدت 

مشابه پارسال ۷0 میلیون مترمکعب بود.
بــارنــدگــی اردیبهشت  از  ایــنــکــه  بــه  ــاره  ــا اشــ ب واســطــه 
گفت:  اســت،  داشته  بهتری  ورودی  بــیــدواز،  سد  تنها 

خشکسالی پیش رو نیاز به مدیریت جدی دارد. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد

 خسارت 68 میلیارد تومانی
 سیل و تگرگ در خراسان شمالی 

خراسان شمالی  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
افزون  گفت: بارش های اخیر سیل و تگرگ در استان 
بر 68 میلیارد تومان به بخش های کشاورزی، دامداری 

و راهداری استان خسارت زد.
امور  و  روابــط عمومی  از  نقل  به  و  قــدس  گــزارش  به 
نظری  جــواد  خراسان شمالی،  اســتــانــداری  بین الملل 
بارش ها 99۵ هکتار  این  افــزود: در  این خبر  اعــالم  با 
اراضی زراعی و یک هزار و ۳۷0 متر اراضی باغی و 8 
آسیب  در بخش کشاورزی  مزارع  بین  کیلومتر جاده 

دیدند.
با اشاره به خسارت های سیل در بخش دامداری  وی 
استان نیز گفت: ۳۵0 رأس دام سبک و سه رأس دام 

سنگین در این سیل تلف شدند. 
با اشاره  مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین 
در  استان  راه  کیلومتر   ۵9 به  شــده  وارد  خسارت  به 
سیل اخیر گفت: سیل و بارندگی ها سبب خسارت به 
2۱ دستگاه ابنیه فنی راه در جاده ها شده است.  وی 
گفت: با تالش های انجام  شده تاکنون 2۱ محور سیل 
گرفته در بارش های اخیر استان بازگشایی و ۱9 محور 
رســوب بــرداری شده اســت. به گفته نظری ۳ کیلومتر 
کانال آبرسانی و ۱۵ رشته قنات نیز در این بارندگی ها 

آسیب دیدند.

مسئول آتش نشانی ایور:

 یک جوان پس از سه روز 
زنده از چاه بیرون کشیده شد!

جــوان ایـــوری کــه ســه روز پیش داخــل چــاه قدیمی و 
خشک افتاده بود، توسط نیرو های آتش نشانی و مردم 

نجات پیدا کرد.
گــزارش   باشگاه خبرنگاران جــوان، غیاثی، مسئول  به 
بــرای گرفتن کبوتر  ایــن جــوان  ایــور گفت:  آتش نشانی 
به دهانه چاه رفته بود که به داخــل آن سقوط کرد و 
توسط دو نفر که برای جمع آوری توت رفته بودند، پیدا 

شد. آن ها نیز بالفاصله با ۱2۵ تماس گرفتند.
غیاثی افــزود: این جوان پس از سه روز در چاه ماندن با 
تالش مأموران آتش نشانی زنده از چاه بیرون کشیده شد.

منتقل  بیمارستان  به  بالفاصله  جــوان  غیاثی  گفته  به 
شد و خوشبختانه حال عمومی او خوب است.

گالیه متقاضیان و متولیان از پروسه طوالنی تعیین تکلیف زمین های رها شده

خراسان رضوی سند آمایش صنعتی ندارد 
مــهــدیــه قـــمـــری: در حــالــی کـــه یــکــی از 
صنعتی  واحــدهــای  مشکالت  مهم ترین 
نبود زمین یا عدم تعیین تکلیف زمین های 
رهــا شــده اســـت، یکی از مــعــاونــان وزیــر 
صنعت، معدن و تجارت که سال گذشته 
به خراسان رضوی سفر کرده بود، از پنج 
ــرارداد بــرای واگــذاری  برابر شدن انعقاد ق
زمین به واحدهای صنعتی در شهرک ها 
به مدت  نسبت  ــران  ای نواحی صنعتی  و 

مشابه سال 98 خبر داد.
محسن صالحی نیا یکی از اهداف شرکت 
را  گذشته  ســال  در  صنعتی  شهرک های 
ساخت شهرک های صنعتی یکپارچه در 
اصلی  هــدف  او  گفته  به  دانست.  کشور 
حلقه های  همه  که  اســت  شهرکی  ایجاد 
تا  ــه  ــی اول ــواد  مــ از  یــک صنعت  زنــجــیــره 
بسته بندی و صادرات محصول نهایی در 

آنجا مستقر شوند.
ــه قـــدس  ــ ــامـ ــ ــه روزنـ ــ ــال جــــــاری ک ــ در سـ
تولید  رفع  موانع  از  متعددی  گزارش های 
و  تــهــیــه  را  ــال ۱۴00  بـــراســـاس شــعــار سـ
در  گرفتیم  تصمیم  اســـت،  ــرده  کـ چــاپ 
ادامه به یکی دیگر از مشکالت یا موانع 
عدم  یــا  زمین  نداشتن  همان  کــه  تولید 
در  شـــده  رهـــا  زمــیــن هــای  تعیین تکلیف 
که  بپردازیم  اســت  صنعتی  شهرک های 

در ادامه مشروح آن را می خوانید.

عدم تناسب زمین تحویلی با نوع »
تولید واحد صنفی

تجارت  و  مــعــدن  خــانــه صنعت،  رئــیــس 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  رضــوی  خراسان 
ما با اشاره به اینکه زمین هایی که در هر 
واحــدهــای صنعتی  بــه  شــهــرک صنعتی 
از جمله  براساس ویژگی هایی  ارائــه شده 
منطقه صنعتی، شرایط زیست محیطی 
گاهی  اما  می گوید:  می گیرد،  و... صورت 
شاهد هستیم تحویل زمین به واحدهای 
تناسب  واحــد،  تولیدی آن  نوع  با  صنفی 
الزم را نــدارد، عالوه بر این، ممکن است 
زمینی به واحد صنعتی تحویل داده شود 
که مسائل زیست محیطی آن شهرک را 

به خطر بیندازد.
سیدحسن حسینی با بیان اینکه از نظر 
صنعتی  شــرکــت هــای  زمــیــن هــای  قیمت، 
ارزان  خیلی  دیگر  زمین های  بــه  نسبت 
بــر محدودیت  عـــالوه  داد:  ــه  ادامـ اســـت، 
شــهــرک هــای صنعتی  ــرخــی  ب در  زمــیــن 

مــعــروف خــراســان رضــوی 
قــوچــان  کـــالت،  جمله  از 
بـــرخـــی  در  مـــشـــهـــد،  و 
ــع نـــیـــز زمـــیـــن هـــای  ــ ــواق  مــ
رهــا شـــده ای وجــود دارنــد 
باید توسط سازمان ها  که 
ــگــاه هــای دولــتــی  یـــا دســت
اما  شوند،  تعیین تکلیف 
این موضوع ممکن است 
انــجــام  طـــوالنـــی مـــدت  در 
واحدهای  درنتیجه  شــود 

خود  نیاز  مــورد  زمین  نمی توانند  صنفی 
در شهرک های صنعتی را تحویل بگیرند.

محور  مشهد  در  مــا  کـــرد:  پیشنهاد  وی 
غرب را داریم، با وجود مشکل کم آبی در 
این بخش، به نظر می رسد اگر مشکالت 
ایــن منطقه رفــع شــود، شهرک های  آبــی 
اختیار  در  را  الزم  زمین  بتوانند  صنعتی 

واحدهای صنعتی قرار دهند.
تجارت  و  مــعــدن  خــانــه صنعت،  رئــیــس 
خراسان رضوی با تأکید بر اینکه سنگاپور 
در مقایسه با مشهد بسیار کوچک است، 
اما در بخش شهرک های صنعتی و تحویل 
ــدارد،  نـ بــه واحــدهــا هیچ مشکلی  زمــیــن 
اضافه کرد: ما هنوز در خراسان رضوی و 
کشور سند آمایش صنعتی نداریم، در همه 
کشورهای توسعه یافته کارخانه های فوالد 
خود را به دلیل نیاز شدید به آب در کنار 
دریا ایجاد می کنند، اما در خراسان رضوی 
تعداد زیادی از صنایع فعالیت دارند که نیاز 
شدید به آب دارنــد و به دلیل نبود سند 

آمایش، چنین صنایعی در 
ایجاد  آب  کم  استان  یک 
شده، در نتیجه مشکالت 
بسیاری برای صنایع ایجاد 

کرده است.

 معمای زمین های »
رها شده در شهرک ها

شــورای  دبیرخانه  رئیس 
گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی خراسان رضوی 
نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به 
و  پیشنهاد تشکل های صنعتی  ارائــه 60 
در  ما  کــرد:  بیان  استان،  این  تعاونی های 
خطوط  خالی،  ظرفیت های  جلسه هایی 
مترو منتهی به شهرک های صنعتی و سایر 
بررسی  را  صنعتی  واحــدهــای  مشکالت 
کرده ایم و جمع بندی نهایی را در جلسه 

پایان ماه جاری انجام می دهیم.
علی اکبر لبافی گفت: یکی از موضوعاتی 
ــا و تــشــکــل هــای صــنــفــی در  کـــه واحـــدهـ
ــال پــیــگــیــری هــســتــنــد، بــحــث مــربــوط  حـ
بــه زمــیــن هــای شــهــرک هــاســت، امــا هنوز 
مناسبی  راهـــکـــار  ــوع  ــوضـ مـ ــن  ــ ای ــرای  ــ  بـ

نداریم.

آماده شدن 2هزار و400 هکتار »
زمین برای ایجاد شهرک های صنعتی 

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
ــو با  ــفــت وگ خـــراســـان رضــــوی هـــم در گ
مجموع  اینکه  بــه  ــاره  اشـ بــا  مــا  خبرنگار 

اراضی شهرک های صنعتی در این استان 
کرد:  اظهار  اســت،  هکتار   ۷00 و  هــزار   8
از این میان نزدیک به ۵ هــزار هکتار به 
۴۱ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی 

واگذار شده است.
زمین  اینکه  بــر  تأکید  بــا  شجاعی  رضــا 
ــان رضـــــوی مـــحـــدود اســـت،  ــراســ در خــ
اضــافــه کـــرد: مــا بــه دنــبــال توسعه زمین 
امــا  هــســتــیــم،  صنعتی  شــهــرک هــای  در 
 تــعــیــیــن تــکــلــیــف و خــلــع یـــد زمــیــن هــای 

رها شده پروسه طوالنی دارد.
وی با اشاره به اینکه 2 هزار و ۴00 هکتار 
زمین برای ایجاد شهرک های صنعتی در 
واحدهای  به  تحویل  آمــاده  سال گذشته 
صنعتی شده است، افــزود: عالوه بر این 
قــرارداد  به ۴۳0  نزدیک  در سال گذشته 
یا طرح با واحدهای صنعتی برای تحویل 

زمین منعقد شده است.
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
براساس  ادامــه داد: ما  خــراســان رضــوی 
مــجــوزی کــه ســازمــان صنعت، مــعــدن و 
واحــدهــای صنعتی می دهد،  بــه  تــجــارت 
ــرار می دهیم،  قـ ــا  آن هـ اخــتــیــار  در  زمــیــن 
بنابراین موضوعاتی مانند میزان اشتغال 
و مــعــیــار ارائــــه مــجــوز، تــوســط ســازمــان 

صمت بررسی می شود.
بــه گــفــتــه شــجــاعــی ازجــمــلــه مــعــیــارهــای 
ارائــه  بــرای  صنعتی  شهرک های  شرکت 
ــه  ــروان ــن بـــه واحـــدهـــای صــنــعــتــی؛ پ زمــی
این  توسعه  و  فعالیت  نحوه  بهره برداری، 

واحدهاست.

در خراسان رضوی 
تعداد زیادی از صنایع 
فعالیت دارند که نیاز 

شدید به آب دارند و به 
دلیل نبود سند آمایش، 
چنین صنایعی در یک 

استان کم آب ایجاد شده

بــرشبــرش
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دارا  به دلیل  خوشمزه  قرمز  میوه  ایــن   .۱
بودن فیتوکمیکال ، اثرات مثبت بسیاری 
بر روی مغز می گذارد- دزدیده گوش کردن 
 2. راز و نیاز – دربست کارخانه – غلیان 
 ۳. درس خوانده – آخرین – حرف فاصله 
لباس  اولین مــوذن اســالم –  بنیان –   .۴
سنتی ژاپنی ها ۵. پرهیزکار – رفیق واقعی 
این یکی را ندارد – موشواره – جام معروف 
6. واحد نمایش فیلم – نباتی - باستانی 
۷. نگاه خیره – ضمیر بی حضور – پسوند 
روفتن- نوعی کاغذ ارزان قیمت بی کیفیت 
بــزرگ علوی که به بازداشت  از  8. رمانی 
ــه دلــیــل عــضــویــت و فعالیت  تــعــدادی ب
صید   .9 مــی پــردازد  اشتراکی  گروهی  در 
نــرم و شکننده – کدوتنبل - خشکی   – 
 – ســـــــــــرعـــــــــــت  مـــــــظـــــــهـــــــر   .۱0
فــــــــشــــــــاردادن   - خـــــــــــواب  ــض  ــ ــی ــ ــق ــ  ن
۱۱. ویتامین جدولی – کشیدنی آدم فضول 
در کــار مــردم – واحــد شمارش احشام - 
تحفه ۱2. دره ای ییالقی و خوش آب و هوا 
در تهران و در دامنه جنوبی البرز- سمت 
طایفه کم حرف  چــهــارم ۱۳.  نــت   – چــپ 

– هنرمند تصویرگر – پایتخت موسیقی 
آدمکشی   - بی حس   – مــژده   جهان ۱۴. 
به  غــذا  ارســـال  و  تهیه  بـــرای  ۱۵. محلی 

بیرون – زندگی نامه

۱. پنجم – شبکه شبکه – شکم خودرو 
شاخه ای   – جــدال   – زبان گنجشک   .2
جعلی  مصدر  پسوند   – شنا  ورزش  از 
چـــرخ  روکــــــش   – ورزشـــــــی  گــــــروه   .۳
کاندید  فــرانــســوی  نویسنده   – خـــودرو 
 – دوجـــنـــس  از  یــکــی   – پــیــشــگــوی   .۴
تــاوه   – عربستان  پــول   .۵ ــاری  سـ اهــل 
تــوت  مـــوآراهـــا – شــهــر  از   – ــزی  ــان پـ  نـ
محل   – ــتــرمــربــع  صــدم  – ــایـــه  سـ  .6
ــی درنـــــده از  ــوان اســتــقــرار پـــاپ ۷. حــی
رفیق   – زردچوبه   – گربه سانان  خانواده 
شفیق نبات 8 . گل نومیدی - بحبوحه 
بـــزرگ  - حـــیـــوان نــجــیــب 9. شــیــریــنــی 
صدر  در  قبیله ای   – عــروســی  مجلس 
اسالم – امپراتوری آلمان نازی ۱0. نصف 
اتمسفر   - دوســویــه  چاشنی   –  قیمت 

8087جدول
 ۱۱. صوت نفرت- گیسو – شهر مدفن امام علی)ع(- پاندول 
و صابون – سراینده  آب  مــرداب- محصول  اللــه   .۱2
»علی ای همای رحمت« ۱۳. نقیض ارزان – استعمال 
از صنایع   – آبــرو   – تعجب خانمانه  پــدربــزرگ ۱۴.   -
تاکید  مــورد  آبــی  ورزش   .۱۵ شدید  گرمای   – شعری 

اسالم – خودخواهی – درخت کوچک

zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ا ب و م ه د ی ا ل م ه ن د س  
 2 ب ر ا ت   ب ا ر ی ک   م ه و ش
 3 و ز   ر ت   م ت ن   م ک ا ر ه
 4 ل و ت   ا ک   ش و س ه   ن و ر
 5 ه   ت ه ر ا ن   ک م ی ن ه   ب
 6 ب ش   ن ی م ب و س   ا ش   ا ا
 7   ا س د   ی و ن   ت و ر ب ی ن
 8 ت م ر   ر و د   ی ر ه   د ر و
 9 ا پ و ل و ن   م ل خ   ق و س  
 10 م و   ا ر   ا ز د ی ا د   ا س
 11 ی   د ر ا و ر   ا ن ج م ن   ر
 12 ن م ا   س و ا پ   ه ی   م ک ر
 13 ا ل م و ت   ر ل ه   ر خ   ل ا
 14 ت و ا ن   ک ا ن ا ل   ا س ا س
 15   س ن گ م ف ت گ ن ج ش ک م ف ت
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  افقی

  عمودی

 روستای فرخد در نزدیکی مشهد یکی از مراکز تولید گل محمدی در شرق کشور است.این منطقه با بیش از 
صد هکتار اراضی گل محمدی به قمصر مشهد معروف است.

برداشت گل محمدی در روستای فرخد مشهد
زگارش  تصورییزگارش  تصوریی

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

عکس ها : علی اکبر شیشه چی
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