پنجشنبه  18آذر 1400

خبر
روز

ضرورت
افزایش انگیزه
پزشکان مناطق
محروم

علیرضا رحیمنیا،
مدیرکل بازرسی،
ارزیابی عملکرد
و پاسخگویی به
شکایات وزارت
بهداشت گفت :حقوق
و مزایای پزشکانی
که در مناطقی مانند
گناباد ،بجستان
و جنوب خراسان
رضوی فعالیت
میکنند باید سه
برابر حقوق و مزایای
پزشکان شاغل در
تهران باشد.

دراستان

ارائه کارت واکسن برای سربازان از اول دیماه الزامی شد
ارائه کارت واکسن کرونا از اول دی به مراکز آموزش رزم
مقدماتی نیروهای مسلح الزامی است.
بــه گ ــزارش خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا ،مــعــاون وظیفه
عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت:
تمام مشموالن اعزام به خدمت مقدس سربازی از اول
دیماه  ۱۴۰۰ملزم به ارائه کارت تزریق واکسن کرونا به
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هنگام ورود به حوزه اعــزام کننده و مراکز آمــوزش رزم
مقدماتی هستند.
سرهنگ احمد حسینی افزود :مشموالنی که از یکم
دیمــاه سال جاری به بعد به خدمت اعــزام میشوند
باید بــرای تزریق دو نوبت واکسن کرونا اقــدام کنند
در غیر ایــن ص ــورت در یــگــانهــای آمــوزشــی پذیرش

فعالیت ۹۲قرارگاه محرومیتزدایی
در کشور

مسئول بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه
۹۲قرارگاه محرومیتزدایی در کشور فعالیت میکنند،
اظهار کرد :در مورد صندوقهای قرضالحسنه باید

هاشم رسائیفر دوره
هفتم مجلس ب ــود کــه پ ــروژه
ج ــاده محور درگ ــز -کبکان به
قوچان مجوز ساخت گرفت.
جادهای که با ایجاد آن ،فاصله
 150کیلومتری راه فعلی درگز به
قوچان  70کیلومتر کاهش مییابد و زمان سفر را
90دقیقهکمترمیکند.
با توجه به تمام مزیتهایی که اجرای این پروژه دارد
داستان راه ارتباطی درگز و قوچان بخش دیگری نیز
دارد آن هم اینکه هرازگاهی وقوع تصادف خونین
در جاده ناایمن کنونی ،فضای رسانهای را هم تحت
تأثیر قرار میدهد!
با گذشت بیش از 10سال از آغاز پــروژه ،این طرح
ناتمام به یکی از کالفهای سردرگم شهرستان درگز
و حتی حوزه عمرانی استان تبدیل شده و تزریق
قطره چکانی بودجه موجب حرکت الکپشتی
پروژه از 10سال پیش تاکنون شده است.
م ـعــاونســابــق مـهـنــدســی و ســاخــت اداره کل
راهوشهرسازی خراسان رضــوی سال گذشته در
مصاحبهای میزان پیشرفت جاده در حال ساخت
درگز  -کبکان  -قوچان را حدود ۱۲درصد اعالم کرد
و گفته بود :این پروژه سال ۹۰بودجه مصوب گرفت
و ساخت  ۱۷کیلومتر آن شامل  ۱۲کیلومتر جاده و
سهدهنهتونلدرمجموعبهطول 5کیلومترتوسط
قرارگاه خاتماالنبیا آغاز شد.

◾

◾جای خالی اعتبارهزارو 500میلیاردی
پارسا بیان کرده بود :مشکل اصلی این پروژه نبود
اعتبار است و اکنون نیز به دلیل مطالبات معوق،
پیمانکارتحرکالزمراندارد.موضوعیکهانگارهنوز
به قوت خود باقی است و برای سر و سامان دادن به
این پروژه 15ساله پول و بودجه کافی وجود ندارد.

 4جمادی االول 1443

نمیشوند.
وی گفت :مشموالنی کــه دو نوبت واکــســن کــرونــا را
تزریق کردهاند باید به سامانه سالمت مراجعه و گزینه
دریافت کارت واکسن را انتخاب کرده و در نهایت کارت
واکسن بارکددار را پرینت بگیرند.
مــعــاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان

به سمت کیفیسازی برویم ،ازهمینرو امسال تنها
2هزار صندوق در برنامه داریم.
سردار محمد زهرایی در آیین بهرهبرداری از
 ۶۲۰کارگاه اشتغال خرد خانگی و تجلیل از فعاالن
صندوقهای قرضالحسنه خراسانجنوبی گفت:

با اعتبارات موجود جاده درگز  100سال بعد  هم تکمیل نمیشود

نیاز  1500میلیاردی
تخصیص 15میلیاردی!

حرف معاون فعلی مهندسی و ساخت اداره کل
راهوشـهــرســازی خراسان رضــوی نیز همان حرف
معاون سابق است.
محمد ذاکری میگوید :پروژه محور درگز به کبکان و
از آنجا به قوچان در حال حاضر هزار و 500میلیارد
تومانبودجهنیازداردکهاختصاصاینرقمباتوجه
به حجم باالی پروژههای عمرانی در خراسان رضوی
غیرممکناست.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راهوشهرسازی
خراسان رضوی بیان میکند :بودجه عمرانی کل
استان چیزی در حدود هزار میلیارد تومان است

نقاشی نظری

/1408175ج

/1408746ط
/1404555ط

/1406955ط

0915 0 400 536
ایزوگام شرق

/1404447ط
/1406949ط

کرکره ای،راهبند

/1407307ط
/1400113ط

/1404696ط
/1400938ط

نرده لوله ای

/1406560ج

/1404309ط

/1407070ط

تعمیرات ،تفکیک کنتور
رحمانی 09155116372

لوله کشی گاز

مدیریت :سید علی

عدالتیان

ایام تعطیل 09155156953

قالیشویی استان

قالیشویی و مبل شویی

شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال ،شستشوی
فرش های  1000و  1200شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
بدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو  %100اسالمی
کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

36011612-36011613-32792526

طوس

 09155171502برادران ایازی

همه نقاط شهر
شستشوی کام ًال اسالمی
قالیشویی و مبل
فارمد با دستگاههای تمام
شویی بزرگ
اتوماتیک ،متخصص در
مبل شویی
شستشوی فرشهای
تخصصی
دست باف و ماشینی
نانو
مواد
با
ر
شعبه  :1بین
و
نفیس
فوگ
 % 100تضمینی
دالوران  47و 49
فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید .ری
شعبه  :2نبش سرافرازان 38766276 - 38792729 8

خریدار
کلیه
لوازم
منزل
واداری
یخچالLED،
لباسشویی
قالی وغیره
ضایعات

مدیریت :مهندس یاوری مهر 0915 123 6889-0902 123 6889

شستشو به روش  %100اسالمی

38924418
32715374
38471584
37255454
قالیشویی

غزال

عضو درجه یک اتحادیه
رفوگری ،شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بیمه ایران

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976
مدیریت روحبخش

38545519
38931274
09353295701
09152142036

/1403011ج

/1404310ط

ایران

تاژ

09153212034

/1408190ج

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9

/1404252پ

09155059144نگاری

گازرسانی

علی 36570836
09105799941

واحد نمونه سال88و89

/1400947ط

فوری

کیفیت وسرعت

09157033742

38824494

گازرسانی

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

/9911767ج

خرید و فروش

لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

 09158022533موسوی

هیچ شعبه دیگری ندارد

حادیه

/1407875ط

جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

خریدار عادالنه

عدالتیان
ر

ف
وگری

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

عضو
تحت پوشش بیمه ایران ،سرویس دهی در تمام نقاط شهر درجه
یک ات

کلیه لوازم منزل و اداری

کارآسان ایده

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

09153587292-38324530

تخریب ساختمان

آسانسور

داربست پردیس

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

/1401649ج

09153161351

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

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

/1404011ط

داربست

نقاشی نوین

 09151016288تبریزی

ایام تعطیل09155086122

قالی شوئی

/1406764ط

فوری ،ارزان ،بازدید رایگان
با رنگ الوان

جل���دک

قالیشوئی

/9911741ط

نقاشی و کاغذ دیواری

09151115493
38696868

خری��دار
زمین

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رفو
گری

سـید

/1401680ط

09199197160

شیشه ای،جکی،ریلی

/1408135ط

خودرو فرسوده

بازدید رایگان،باالترین قیمت

قالیشویی

گ��لبهار

/1405041ط

درب اتومات

طرقبه امالک ییالق
خرید_فروش

 09151116733اکرمی

/1401357ج

09038017038

مجری کلیه سیستم های

مشاورین امالک

1401721ج

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

میالد ُدر

ایزوگام شرق

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

ش����اندیز

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

/1400971ط

32721789-09153132504
09366484449

خرید و فروش
باغ و زمین
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151103221-34224200

ستاره شرق

/1400969ط

خودروهای فرسوده

درهای اتوماتیک

به قیمت درب کارخانه

خرید خودروهای فرسوده

/1406765ط

لکه گیری ،واکس قیر با ضمانت

/1408642ط

09199197160

/1406069ط

باربری نمونه امام رضا

09152494232-32136393
09013563828-32136394

ایزوگام شرق

پیمانکاری ساختمان

صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-37532823

رئیس انجمن بیمارا ن «ا م اس» در خراسان شمالی
از افزایش تعداد بیماران مبتال به«ام اس» در این
استان خبر داد.
سهیال پیدا در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه
متأسفانه تعداد بیماران مبتال بهام اس در استان
رو به افزایش اســت ،اظهار کــرد :در حــال حاضر
۶۰۰بیمار مبتال به ایــن بیماری خــاص عضو این
انجمنهستند.بیشتربیمارانمبتالدراینانجمن
خانمهاهستند.
پیدا در ادامه یکی از مهمترین مشکالت بیماران
ام اس استان را قیمت دارو بیان کرد و افزود :قیمت
داروه ــا رونــد افزایشی داشته و تهیه آنهــا برای
بیماران بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه داروهــای بیماران خاص دو نوع
خارجی و ایرانی است ،ادامه داد :داروهای خارجی
که در گذشته با قیمت ۷۰۰تا ۸۰۰هزار تومان تأمین
میشد هم اکنون به 7تا 8میلیون تومان رسیده که
تهیه آنها برای بیماران بسیار مشکل است.
این مقام مسئول تصریح کرد :در گذشته داروهای
ام اس ایرانی به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار
میگرفت اما هم اکنون باید با قیمت ۱۰۰تا ۳۲۰هزار
تومان خریداری شوند.

قالیشوئی

/1400535ط

کارگر ،خاور ،نیسان

گازرسانی

ایزوگام شرق

ایزوگام  ،قیرگونی  ،آسفالت
لکه گیری حتی یک متر
 09153030516حاجی رمضانی

ب ــرای پیگیری ایــن س ــوژه ق ــرار شــد بــا مسئوالن
شهرستان درگــز ارتباط بگیریم و ضمن دریافت
ن ـظــرات آ نه ــا ،از آخــریــن اقــدا مهــا و پیگیریها
درخصوص این پــروژه باخبر شویم که در نهایت
تعجب پس از چند روز پیگیری و تماس مکرر
هیچکدام از آنها حاضر به مصاحبه نشدند!
رزمـیــان ،نماینده مــردم درگــز در مجلس شــورای
اسالمی که سال گذشته مصاحبهای از وی منتشر
شده بود و گالیهمند از رونــد اجــرای پــروژه بود در
ارتباط اول خبرنگار مــا ،با بیان ایــن جمله که در
جلسه هستم و پس از آن پاسخگو خواهم بود،
تماسهایبعدیرابههردلیلیجوابندادوترجیح
داد بیرون گــود بماند و چیزی در ایــن خصوص
نگوید.
اما سرپرست فرمانداری درگز در نخستین ارتباط
خبرنگار قدس با وی خیلی از پیگیری سوژه ما دفاع
کرد و به نوعی خوشحالیاش را از این بابت با گفتن
این جمله که حرفهای زیادی در مورد پروژه جاده
درگز هست که باید منعکس شود بیان کرد و قرار بر
این شد روز بعد با تکمیل اطالعاتش و بهروز کردن
آنها ،خود شخصا ًبا دفتر تحریریه قدس تماس
بگیردودراینزمینهصحبتنمایداماازسویآقای
سرپرست تماسی گرفته نشد که هیچ ،تماسهای
بعدیخبرنگار ما نیز بیپاسخ ماند.
با این تفاسیر شاید بشود به همه دالیل موجود
بر سر راه کند بــودن ایــن پ ــروژه ،بیخیالی و نبود
احساس مسئولیت در مسئوالن محلی را به علل
موجود اضافه کرد.

/1400461ج

سراسر مشهد ،با کادری مجرب

پیمانکاری ساختمان

09153581596
09301898407

◾

/1400970ط

09155039634

سالمت
درد بیماری و رنج گرانی دارو
برای بیماران «ام اس»

/1404253پ

تخفیف ویژه مستاجران و
شهر ارگانهای دولتی شهرستان
«حافظی» 32170019

رنگ از شما اجراازما

/1405859ط

باربری خورشید هشتم

فرهنگیان

پایگی را ارائه کردیم.
زهرایی یادآور شد :امیدواریم روزی بتوانیم در
خراسانجنوبی از همه ظرفیتهای روی زمین،
معدنی و ...استفاده کرده و بیکاری در استان
کاهش یابد.

تومان بودجه مــورد نیاز بــرای اتمام پــروژه و ثابت
ماندن هزینههای پروژه ،برابر یک قرن یا  100سال
وقت برای پایان این پروژه زمان الزم است!

تفکیک کنتور گاز  ،تعمیرات نرده

ایزوگام شرق

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

امروز مردم از ما کار تخصصی میخواهند.
به گزارش ایسنا ،رئیس بسیج سازندگی با اشاره به
محرومیتزدایی مردم پایه بیانکرد :با توجه به
شیوه مردمی دولت در هفته بسیج با رئیسجمهور
دیدار داشتیم و بسته جامع محرومیتزدایی و مردم

/9800442ط

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

3 6 07 2 760

09155038564

تأکید کرد :مشموالن و خانوادههای آنان برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطالعرسانی
ســازمــان به نشانی  www.vazifeh.police.irو یا
کانال خبرسربازی در پیا مرسان ســروش به نشانی
 @khabaresarbaziاز آخرین اخبار مربوط مطلع
شوند.

◾مسئوالنمحلیغیرپاسخگو

که باید به تمام طرحهایی که در استان در حال
ساخت هستند اختصاص یابد .همان طــور که
گفته شد تنها بـرای جــاده درگــز به قوچان بودجه
هزار و 500میلیاردی نیاز است با این وصف حتی در
صورتیکهتمامبودجهعمرانیاستانکههمانهزار
میلیارد تومان است را به این پروژه اختصاص دهند
یکسال ونیم دیگر شاید این پروژه به بهرهبرداری
برسد.
وی میزان اختصاص بودجه برای پروژه محور درگز
به قوچان در سال را رقمی در حدود 15میلیارد تومان
عنوان کرد که با احتساب رقم هــزارو 500میلیارد

ایزوگام و عایقکاری

 9دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9692

ویژهنامه 4071
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