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خبر
روز

پرداخت
۳میلیارد تومان
تسهیالت
بهمشاغلخانگی
بیرجند

حسنعلیفوالدی،
رئیس اداره
میراثفرهنگی
بیرجنداظهار
کرد :از ابتدای سال
تاکنون2میلیارد و
۷۵۰میلیون تومان
تسهیالتبهصنعتگران
حوزه صنایعدستی
در شهرستان
بیرجنداعطاشده
که حاصل آن اشتغال
بیش از ۱۲۰نفر در
حوزه صنایعدستی
شهرستان است.

دستگیری 500حفار غیرمجاز از ابتدای سال

یگان میراث فرهنگی کشور با همکاری نیروی انتظامی از
ابتدای امسال تاکنون  ۵۰۰نفر را حین حفاری غیرمجاز
دستگیر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،فرمانده یگان حفاظت از
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی کشور در مراسم
معرفی فرمانده جدید این یگان در خراسان شمالی با اعالم

اینخبر افزود :در چند سال اخیر حین حفاریها یغیرمجاز
از افراد سودجو  ۵هزار فلزیاب ۲۰۰ ،موتور برق  ۳۰۰پیکور،
کمپرسور و دو دستگاه بیل مکانیکی مصادره شده است.
ســردار مهری افــزود :در ســال جــاری نیز ۴هــزار و  ۸۰۵قلم
اشیای میراث فرهنگی در سطح کشور کشف و ضبط و
تحویل میراث فرهنگی شد.

وی با هشدار به سودجویان گفت :این افراد در فضای مجازی
اقدام به فروش آثار فرهنگی تقلبی و بدلی میکنند.
فرمانده انتظامی استان نیز در این مراسم گفت :پاسگاهها و
کالنتریهایانتظامیاستانبرایحفاظتازمیراثفرهنگی
با اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
تعامل و همکاری خوبی دارند.

آزمایشقرارمیگیرند.دکترعلیاصغرانجیدنی
در گفتوگو با ایرنا افزود :از همه مسافران خارجی
توسطمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکی
مشهد« ،تست رپید» انجام میشود و افراد مشکوک و
مشکلدار قرنطینه میشوند .وی اضافه کرد :پس از

همه مسافران خارجی مشهد
آزمایش کرونا میدهند

پیشگیری

 9جمادی الثانی 1443

دبیر قرارگاه مدیریت کرونا در خراسان رضوی گفت:
همهمسافرانخارجیدرفرودگاهمشهدبهلحاظ
خطر ورود کرونا بهویژه از نوع سویه امیکرون ،مورد

وحید بیات  -قدس

دراستان

گزيده

رباط طرق با جمعیت ســاکن نزدیک به 5هزار نفر یک مطب پزشــک ندارد.
برای جمعیتی که در طول روز افزایش مییابد حداقل یک درمانگاه و داروخانه
بایدوجودداشتهباشدتامردممجبورنباشنداینهمهراهراتاداخلشهربروند.

که در طول روز افزایش مییابد حداقل یک درمانگاه
و داروخانه باید وجــود داشته باشد تا مــردم مجبور
نباشند این همه راه را تا داخــل شهر بروند و پیگیر
بیماریهای ساده خودشان باشند.

◾

◾معابر پیچ در پیچ
شهروند دیگری میگوید :شهرداری خیلی راحت
یتــوانــد بــا ات ـصــال خـیــابــان ابــریـشــم بــه انتهای
مـ 

خودروهای فرسوده

ایزوگام شرق

/1404447ط

/1406560ج
/1404160ج

/1403778ج

کرکره ای،راهبند

/1405859ط

داربست رحمتی

گازرسانی
آتشفشانگاز

/1401649ج

داربست

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

خری��دار
زمین

/9911523ج

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

/1400113ط

/1404309ط

/1408175ج

/1402997ج

09153185163

/1403596ج

پایدار

گازرسانی

نرده لوله ای

تعمیرات ،تفکیک کنتور

رحمانی 09155116372

/1407070ط

رنگ از شما اجراازما

09155039634

داربست سازه

35090900-09155181715

 09151016288تبریزی

خوابگاه

ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

عدالتیان
رف
وگری

تحت پوشش بیمه ایران،

ع
سرویس دهی در تمام نقاط شهرضو در

هیچ شعبه دیگری ندارد

رهن و اجاره
آپارتمان

/1401357ج

فرهنگیان

09157033742

تفکیککنتورونردهوآتشنشانی(ظریفیان)

جل���دک

38824494

خراسان

قالی شوئی

جه یک

ات
حادیه

واحد نمونه سال88و89

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9
مدیریت :سید علی

1403707ج

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

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

لوله کشی گاز

/1404310ط

art.alaei

09153138018-09388047702

09153587292-38324530

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

بدون چین و چروک

لکه گیری چای ،قهوه ،آب انار،
جوهر ،قطره آهن و ...

قالی شویی

رضوی

عدالتیان

ایام تعطیل 09155156953

/1400971ط

گازرسانی

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

گروه هنری عالئی

گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

گ��لبهار

کارآسان ایده

1401721ج

09151115493
38696868

/1406765ط

0915 0 400 536

مشاورین امالک

آسانسور

 %100اسالمی
سرویس رایگان

33872450
09153141343
09366662046

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464656

/9911767ج

3 6 07 2 760

09155038564

شیشه ای،جکی،ریلی

/1408642ط

نقاشی نظری

ایزوگام شرق

لکه گیری ،واکس قیر با ضمانت

قالیشویی

قالیشویی امیرکبیر

/1407163ط

09150481053
09356369440

09302978698

/1405041ط

مجری کلیه سیستم های

بادستگاه تمام اتومات
5سال ضمانت معتبر

خریدار لوازم منزل

ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

/1405266ج

بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

درب اتومات

خوشرنگ

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

علی 36570836
09105799941

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

/1400872ج

اجرای انواع رنگهای صنعتی

میالد ُدر

نقاشی،پلی استر،کنیتکس

تخریب ساختمان

ایزوگام شرق
ایزوگام شرق

نقاشی و کاغذ دیواری

خریدار عادالنه

ایزوگام شرق

درهای اتوماتیک

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

/1404411ط

/9907572ج

/1408135ط

قیرگونی،آسفالت لکه گیری
حتی  1متر «حاجی رمضانی»
37571068-09153059302
لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

قالیشوئی

/1400969ط

09155216864

32721789-09153132504
09366484449

/9906354ط

باالترین قیمت،بازدید رایگان

روغنی،پالستیک
تضمینی توسط استادکار

سـید

کلیه لوازم منزل و اداری
/1406238ج

نقاشی ساختمانی

◾

◾مشاغل مزاحم و خطر تخریب رباط
فرد دیگری از اهالی رباط طرق با اشاره به اینکه وجود
رباط ساخته شده در این منطقه سبب شده تا مردم
از قدیم در این محدوده ساکن شوند ،اظهار کرد :با
اینکه همه میدانیم وجود آثار باستانی در یک منطقه
یک فرصت کمنظیر است اما باید بگویم متأسفانه
در همسایگی ربــاط که جزو آثــار به ثبت رسیده در
فهرستملیاستمشاغلمزاحمیفعالیتمیکنند
که وجــود آ نهــا به مــرور زمــان موجب آسیبرسانی
به بدنه ربــاط شــده و گاهی تخریب آن را به همراه
دارد .به طور مثال وجود انبار ضایعاتی و کارگاه تولید
ماشینآالت سنگین درست به دیوار رباط چسبیده
و با توجه به ماهیت شغلی که این کارها دارند در طول
زمــان بیشک تخریب دیــوارههــای ربــاط را به همراه
خواهد داشت به همین دلیل از مسئوالن درخواست
میکنیم بــرای رفع نگرانیهای موجود هرچه زودتر
چارهاندیشی کنند.

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

به قیمت درب کارخانه

خریدخودروهای فرسوده

پرهیزگار09153026722
09356353513

خانم د کـتــری کــه ســه روز در هفته بــرای پیگیری
مشکالت مردم رباط طرق به مرکز بهداشت این
منطقه مراجعه میکند ضمن تأیید نبود مرکز
درمانی و مطب پزشک در شهرک ربــاط طــرق به
خبرنگار قــدس گـفــت :یکی از دال ی ــل ا صـلــی که
پزشکان رغبت نمیکنند در اینجا مطب دایر کنند
این است که در محدوده داروخــانــه وجــود نــدارد.
من خــودم میخواستم مطبی در اینجا دایــر کنم
اما وقتی فکر کردم به فرض اینکه مطب در اینجا
باشد اما داروخــانــه نباشد بازهم مــردم مجبورند
بــرای گرفتن داروهایشان به داخــل شهر مراجعه
کنند پس این عقالنی نیست چراکه اگر قرار باشد
بیمار برای دارو به داخل شهر برود همانجا هم به
دکتر مراجعه میکند این شد که از تأسیس مطب
منصرف شدم.

◾

◾قطعی برق و اینترنت
شهروند دیگری از مشکالت اینترنت در منطقه رباط
طرق گالیه دارد و بیان میکند :شرایط اینترنت در
رباط طرق واقعا ًخوب نیست بیشتر مواقع اینترنت
این منطقه قطع و یا قطع و وصل میشود .این برای
ما که فرزند دانشآموز و دانشجو داریم و میخواهند
آموزشها و کالسهایشان را از طرق کالسهای مجازی
دنبال کنند مشکل بزرگی است.
او ادامه میدهد :یکی از مشکالت بزرگ دیگری
که ما در رباط طرق با آن دست به گریبانیم قطعی
برق در طول شبانهروز است .شاید مشکالت برق
در فصل تابستان موجب قطعی بــرق در شهر
شــود ،امــا ایــن دردن ــاک اســت اکــنــون هــم کــه در
فصل زمستان به سر میبریم نیز با قطعی برق
مواجه باشیم.

/1406764ط

09038017038

شهرکابوذر راه ارتباطی ربــاط طــرق با داخــل شهر
مشهد را برای ما آسانتر کند ،چراکه در حال حاضر
هر کــدام از ما ساکنان اگر بخواهیم به داخــل شهر
برویم باید ابتدا وارد جاده مشهد به نیشابور شویم
سپس از دوربرگردان دور زده و به سمت مشهد تغییر
مسیر دهیم تا پس از آن از طریق دوربرگردان منتهی به
شهرک ابوذر وارد این شهرک شده یا از باالگذر بزرگراه
شهید شوشتری به داخل شهر مشهد راه پیدا کنیم!

◾

◾جای خالی زیرساختها

ایزوگام و عایقکاری

خرید خودروهای فرسوده

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

الزم وجود دارد .بیماریابی و تستهای انجام شده از
اطرافیانمبتالیانبهکرونادردانشگاهعلومپزشکی
مشهدهمبهطورچشمگیریافزایشیافتهبهطوری
که شاخص تعداد افراد رهگیری در مناطق زیرپوشش
این دانشگاه از متوسط کشوری باالتر است.

اوهمچنینبهشرایطوکیفیتناننانواییهایشهرک
رباط طرق اشاره میکند و میافزاید :در این منطقه با
اینکه نظارت بیشتری نسبت به گذشته بر نانواییها
میشودامامتأسفانهکیفیتنانیکهنانواییهادست
مردم میدهندبههیچعنوانقابلقبولنیستومردم
نارضایتیهای زیادی در این زمینه دارند.
یکی از خانمهای ساکن در شهرک رباط طرق با گالیه
از نبود امکانات درمانی در این منطقه گفت :اهالی این
محل تنها یک مرکز بهداشت دارند که این مرکز نیز
امکانات و اختیارات چندانی برای درمان بیماران ندارد
و بیشتر پرسشهای بهداشتی مردم منطقه را رفع و
رجوع میکند تا بیماریها و کمبودهای درمانی آنها را.
در اینجا اگر برای یک نفر مشکل خاص درمانی پیش
بیایدیاخودمانمجبوریمبهداخلشهرمراجعهکنیم
یا اینکه منتظر بمانیم اورژانس بیاید و فرد بیمار را به
مرکز درمانی در شهر مشهد برساند.

«رباط طرق»
جامانده در گذشته

◾

◾شهرک بدون درمانگاه و پزشک!
یکی از اهالی این منطقه با اشاره به بخشی از کمبودها
و مشکالتی که در این شهرک وجــود دارد به قدس
گفت :خیلی از مردم این منطقه به این نکته واقفاند
که از زمانی که ربــاط طرق به محدوده شهر مشهد
اضافه شد و از منطقهای روستایی به شهری تبدیل
وضعیت داد در این سالها اقــدامهــای خوبی برای
رفاه حال مردم این منطقه انجام شده اما آنچه مسلم
اســت هنوز با شرایط معمولی یک منطقه شهری
فاصله زیادی داریم .وی ادامه میدهد :به طور مثال
ما در رباط طرق با جمعیت ساکن نزدیک به 5هزار
نفر یک مطب پزشک نداریم که اگر مشکل جسمی
برایمان به وجــود آمــد بتوانیم بهراحتی به پزشک
دسترسی داشته باشیم! بماند که بــرای جمعیتی

سرهنگ مطهریزاده افــزود :هم اکنون  ۹یگان حفاظت
نیرویانتظامیفعالاندکهیکیازاینیگانها،یگانحفاظت
از میراث فرهنگی است.
در این مراسم سرهنگ حاجیزاده به عنوان فرمانده یگان
حفاظتمیراثفرهنگیاستانمعرفیوازخدماتسرهنگ
قنبرزاده فرمانده قبلی این یگان قدردانی شد.

درگیرشدنبیشترکشورهایدنیاباسویهامیکرون
ازهفتههایگذشتهاقدامهایمختلفیدرخصوص
پیشگیریازشیوعاینسویهانجامشدهکهکنترل
ورودیهای شهر مشهد از این جمله است و در حال
حاضر برای ورود و مقابله با موج ششم کرونا آمادگی

جای خالی زیرساختهای درمانی در شهرک قدیمی مشهد

هاشم رسائیفر ربــاط طرق
نام شهرکی است در ابتداییترین
نقطهورودیازجادهقدیمنیشابور
بــه شهر مشهد .ایــن منطقه تا
همین چند ســال گذشته جزو
بــافــت روس ـتــایــی حــاشـیــه شهر
مشهد به حساب میآمد امــا چند سالی میشود
که رباط طرق به محدوده شهری اضافه شده و اکنون
قسمتی از حاشیه مشهد به شمار میآید.
شهرک رباط طرقباجمعیت حدود5هزار نفریبافتی
نیمهصنعتی دارد .تعداد زیادی از کارگاههای کوچک
و بزرگ در این شهرک فعالاند به همین دلیل حضور
کارگران و صنعتگرانی که از داخل شهر هر روز به این
محدوده رفتوآمد دارند جمعیت روزانهاش را حدود
 1/5برابر جمعیت ساکن در آن افزایش میدهد .این
یعنی ربــاط طــرق گرچه منطقهای در حاشیه شهر
مشهد به شمار میآید اما امکانات چندانی ندارد و
مردم ساکن در آن گالیههایی دارند.
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