نمازجمعه

اخبار

محمدامین شرکت اول

حجتاالسالمفرزانهدرخطبههاینمازجمعه

شیعهانگلیسی وسنیآمریکاییبه
قدرتبرسندبهخونآشامتبدیلمیشوند

امامجمعهموقتمشــهدگفت:شــیعهانگلیســی یا ســنی
آمریکایی به قدرت برسند به یک وحشی خون آشام تبدیل
می شــوند.به گــزارش خراســان رضوی ،حجت االســام
محمدباقرفرزانهدرخطبههایاینهفتهنمازجمعهمشهد
با اشــاره به ســخنرانی مقام معظم رهبری در روز اول سال
آینده در حرم مطهر رضوی ،آحاد مــردم را به حضور در این
مراسمدعوتکرد.
وی همچنین ضمن گرامی داشــت ســالروز تشکیل بنیاد
شــهید و روز بزرگداشــت شــهدا افزود :عواملی در کشــور
وجود دارد که ایــن ملت را به تمــام آرمان هــا و ارزش های
خودش خواهند رســاند که یکی از این عوامل خون 300
هزارشهیداست.
خطیب نماز جمعه مشــهد با بیان این کــه در هر جامعه ای
هم اجناس اصل وجود دارد و هم اجناس بدلی ،افزود :در
عالممرجعیتدرطولتاریخهممراجعاصلیداشتیموهم
بدل ،در این میان امام خمینی (ره) یک مرجع اصلی بود و
توانســت با طرح تئوری والیت فقیه ،انقالب عظیمی را در
ایران پیروز کند و حکومتی الهی را تشــکیل دهد .آمریکا و
انگلیسخبیثکهازاینمرجعیتاصیلضربهخوردند،به
دنبالایجادمرجعیتقالبیافتادند.ویافزود :یکمرجع
بدلی چند ویژگی و شاخصه دارد که اولین آن تحجر و دگم
اندیشیاستوچونچنیناست،اینتحجرآثارخطرناکی
رابرجایخواهدگذاشتکهاولینآنظاهربینیاست.
حجت االسالم فرزانه افزود :اثر دیگر چنین مرجعی ،آلت
دست دشمن شدن است ،آن کســانی که امروزه به عنوان
داعشفعالیتمیکنندکهرهبریآنهاراسنیآمریکایی
میداند،دستپختمرجعی وهابیهستند،آن هاییهم
کهدرلندنبهسفارتایرانحملهمیکنندشیعهانگلیسی
وآلتدستآمریکاوانگلیسهستند.
وی ادامه داد :اگر شــیعه انگلیسی یا سنی آمریکا به قدرت
رسید به یک وحشــی هار و خون آشــام تبدیل می شود که
شاهدمثالآنهمداعشاست.
امامجمعهموقتمشهدبابیاناینکهخطرسوممرجعیت
بدلی ضربــه زدن از درون و با اســتفاده از ابزار دین اســت،
افزود :ایــن ها مانند موریانــه از داخل خانــه کار می کنند،
مســئله این است که شــناخت آن ها خیلی ســخت است و
همین ســبب فریب خوردگی برخی مومنان خواهد شــد.
خطر دیگر این اســت که مرجعیت بدلی مــی گوید دین از
سیاستجداودینبرایمساجدوحسینیههاستونهبرای
حضور در عرصه جامعه و مبارزه با صهیونیســت و این دین
جداشدهازسیاستدرآمریکاوانگلیسواسرائیلهمقابل
اجراست،چراکههیچضرریبرایآنهانخواهدداشت.وی
ادامه داد:خطر دیگر نیز التقاط دین با خرافات است مانند
ترویجکاریبهنامقمهزدنبهاسمامامحسین(ع)درحالی
که عقل و شرع و سنت آن را تایید نمی کند .حجت االسالم
فرزانهتاکیدکرد :آمریکاوانگلیسبدانندکه 40سالاست
هر دو در برابر مرجعیت اصلی و اسالم ناب و شیعه شهادت
طلبوعدالتخواهسیلیمیخورندواینشیعهومرجعیت
تااستکباررااززمینمحونکندآرامنخواهدنشست.
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معاونعمرانیاستاندارازتفاهم3جانبهبرایاحداثراهآهنمشهد-بجنورد-گرگانخبرداد:

مشهد-گرگانرویریلقرارداد
نشستخبری
مسعودحمیدی

نشســت خبــری معــاون هماهنگــی امــور عمرانی
استاندارروزپنجشنبهبرگزارشد.بهگزارشخراسان
رضوی محمد مقدوری دراین نشســت ،در تشــریح
عملکردپنجسالگذشتهاستانداریبهاجرای ۹هزار
و  ۶۸۸پروژه عمرانی و اقتصادی با ســرمایهگذاری
 ۱۶هزارو ۶۲۶میلیاردتوماندراستان،ازسال92
تاکنون اشاره کرد و گفت :از این تعداد فقط سه هزار
و 600پــروژه آن بااعتبار 77هزار میلیــارد ریال در
سال 96بهرهبرداری شــده است که ازنظر اعتباری
نسبت به ســال قبل رشــد  130درصدی دارد .وی
ادامهداد:اکنونهمبیشازچهارهزارپروژهعمرانی
اســتانی کوچک و بزرگ در بخشهــای مختلف در
اســتان با اعتباری حدود  30هزار میلیــارد ریال در
دستاجراست.

•قراردادراهآهنمشهد-گرگانامضاشد

مقدوری بابیان این کــه هم اکنون  35پــروژه کالن
و ملــی در اســتان در دســت اجراســت کــه اعتباری
معادل  50هزار میلیارد تومان برای اتمام آنها نیاز
اســت ،افزود :یکی از این پروژهها راهآهن مشــهد –
بجنورد-گرگاناستکهسهروزقبلبهنتیجهرسید
و تفاهمنامه جدیــد آن بین وزارت راه و شهرســازی ،
آستان قدس رضوی و شرکت چینی طرف همکاری
آستان قدس امضا شد .مشکالت گذشته این پروژه
همبهطورکاملرفعشدهاست.

•صنایعمحورغرببهکارخودادامهمیدهند
مقدوری در پاسخ به سؤاالت خراسان رضوی درباره
تکلیف صنایع غرب مشــهد در طرح جامع این شهر
گفت :در طرح جامع جدید شهر مشهد ما همچنان
ممنوعیت اســتقرار صنایع جدیــد را در محور غرب
داریمامابهدلیلحجمسرمایهگذاریکهدراینمحور
انجامشده اســت ،انتقال این صنایع به خارج از این
محدوده راحت نیست .از این رو هم کمیسیون ماده
 8و هم کمیســیون ماده 5همراهی خوبی با فعاالن
بخش خصوصی داشــته اند و با توجه بــه این که هم
اکنون ما با مشکل اشــتغال مواجه هستیم ،موضوع
انتقالدرشرایطکنونیبانظرمدیریتاستانوتفاهم
بینبخشصنعتوشهرسازیاستانممکننیستو

صنایعموجودبهکارخودادامهمیدهند.

•بخشهاییازحریمشهرمشهدکمشد
وی در پاســخ بــه دیگر ســؤال خراســان رضــوی در
خصوص تداخل حوزه شهر مشهدو شاندیزدر طرح
جامعباتقسیماتکشوریواظهاراتشهردارمشهد
در جلســه شــورای اداری اســتان،مبنی بر تشکیل
یک نهاد در اســتانداری بــرای اجرایی کــردن طرح
جامع مشــهد گفت :اختالفنظر شــدیدی که بین
مسئوالن شهرستان مشــهد و بینالود وجود داشت
در ســال گذشــته،مدیریت اســتان را به ایــن نتیجه
رســاند که نظر خود را به وزارت کشور منعکس کند
اکنون نیز مراحل نهایی در وزارتخانه های کشــور و
راه و شهرسازی در حال انجام است .آن چه ما اعالم
کردیم این است که با توجه به این که حریم یک شهر
نمی تواند وارد حریم تقسیمات کشوری شهرستان
دیگریشود؛بخشهاییازحریمشهرمشهدکوچک
شــود .در بخشهایی هــم حریم شهرســتان طرقبه
شاندیز کوچک شــد .البته اختالفات بیشتر درباره
مناطقانتهایبولواروکیلآبادوابتدایجادهشاندیز
و ویالشهر بوده که مجبور بودیم بر اساس واقعیتها
بخشــی از مشــهد و بخشــی از شهرســتان طرقبــه
شاندیز را کوچک کنیم .وی ادامه داد :اساس ًا امروزه
طرحهایشهرسازیبهمثابهطرحهایجامعشهری
قدیمنبودهوعمدهتکیهاینطرحهابرمباحثفنیو
شهرسازیونگاههایاقتصادیوواقعیتهایمالی
تحقق این طرحهاست که شهردار مشهد برای رفع
ایننقیصهپیشنهادتشکیلیککمیتهکاریدادکه
درآنهممسائلفنیوشهرسازیوهممسائلمالی
اقتصادیلحاظشود.عم ً
الاینموضوعموردقبولو
تأکیداستانداربودهواساس ًاستادراهبردیشهرسه
سال پیش با همین نگاه تشــکیل شد که ریاست این
ستادبرعهدهاستانداراستوقائممقامتولیتآستان
قدس ،شــهردار  ،فرمانــدار مشــهد و برخی مقامات
کشــوری نیز در آن عضویــت دارند .معــاون عمرانی
استانداردرخصوصانتقالپادگانلشکر 77ارتش
بهخارجازمشهدنیزاظهارکرد:دوماهپیشجلسهای
در وزارت راه و شهرســازی در ایــن خصــوص برگزار
شــد .در این زمینه مســئوالن ارتش پیشــنهادهای
خاصی داشــتند و بــه مرجــع قانونی یعنی شــورای
عالی شهرسازی اعالم کردند و منتظر ابالغ تصمیم
جدید هستیم .معاون اســتاندار در بخش دیگری از

صحبت خود خط2قطار
شهری مشهد را ازجمله
طرحهایی دانست که به
دلیلبهرهبرداریپیشاز
موعددچاراشکاالتفنی
بود .وی گفت :امروز این
مســائل رفع شــده است
و ظــرف چنــد روز آینــده
ادامه این خــط از میدان
شهدا به میدان شریعتی
وصل میشــود و درواقع
اتصالخط یکو 2برقرار
میشود.شــرایط پــروژه
خط  3قطار شــهری هم
دارای ســرعت قابــل قبولــی اســت .وی همچنیــن
اظهار کــرد  :پــروژه ملــی کالن دیگر ادامــه راهآهن
خواف -هرات در داخل خاک افغانســتان اســت که
توسط قرارگاه خاتماالنبیا (ص) در دست اجراست
وباتکمیلابنیهفنیوعملیاتخاکیپیشرفتقابل
قبولی دارد و عملیات ریلگــذاری آن در حال انجام
استوامیدواریمدرسال 97بهنتیجهبرسد.

•پروژهانتقالآبازهزارمسجددربودجه

مقدوری همچنین از گنجانده شــدن پــروژه انتقال
آب از ارتفاعات هزار مسجد نیز در جدول 19بودجه
 1397کلکشورخبردادوبهپیشرفت 70درصدی
مطالعات پــروژه انتقــال آب دریای عمان به مشــهد
اشــاره کــرد و در خصوص پــروژه برقی ســازی قطار
مشــهد -تهران و پروژههای ریلی اســتان نیز گفت:
برقیکردنراهآهنمشهد-تهرانکهدربهمنسال
 ۹۵کلنگ زنی شد به دلیل طوالنی شدن مقدمات
و تایید فاینانس در ســال ۹۶اجرایی شد .همچنین
عملیات اجرایی راهآهن مشهد -گلبهار از سه سال
پیشآغازشد.

•ساختباندسومفرودگاهمشهدسال97

معاون عمرانی استانداری درباره باند سوم فرودگاه
مشــهد با اشــاره به این که وزارت راه و شهرســازی با
انتقال فرودگاه مشــهد به دلیل سنگینی اعتبارات
موردنیاز مخالف کرده است ،تأکید کرد:با این حال
مطالعات ساخت باند ســوم فرودگاه مشهددر حال
انجاماستوامیدواریمدرسال ۹۷شاهدشروعاین
پروژه باشــیم .این پروژه باید موجب افزایش مســافر

شــود تا همزمان بتوانیم خرید تجهیزاتــش را هم به
نتیجهبرسانیم.

•ردیفملیبرایسهراهیشادمهر
مقدوریدربارهپروژههایراههایاستانگفت:باند
دوم سهراهی شــادمهر – کاشــمر از جمله این پروژه
هاســت که در ســال ۹۷ردیــف ملی دریافــت کرده
اســت .برای اجرای باند دوم تربتحیدریه – خواف
هم قــرارداد مربوطه بین شــرکت ایمیــدرو و وزارت
راه و شهرسازی نهایی شد و امید است  ۱۹کیلومتر
از مســیر هم که از قب ً
ال اجرایی شــده بود برای نوروز
بهرهبرداری شــود .وی دربــاره آزادراه حــرم تا حرم
نیز اظهار کرد :قطعه مشــهد به نیشــابور این مســیر
فعالشــده اســت و امیدواریم هرچه زودتــر کل این
مســیر تکمیل شــود .معاون اســتاندار اجرای پروژه
های مهم بیمارستانی در حوزه بهداشت و درمان در
مجموعبادوهزارو 260میلیاردریالراازدیگرطرح
های کالن استان دانست و گفت :بیمارستان610
تختخوابی امام رضا (ع) و افزوده شــدن 488تخت
بیمارستانیدیگردرقالببهرهبرداریازبیمارستان
 160تختخوابــی اکبــر در مشــهد  64،تختخوابی
فریمــان  20 ،تختخوابــی گنابــاد  32 ،تختخوابی
خلیل آباد و توسعه  32تختخوابی بیمارستان درگز
ازجملهپروژههایدرمانیاستکهسال 96بهبهره
برداریرسید.ویاظهارکرد:دراینحوزههمچنین
عملیاتاجراییبیمارستانشهیدهاشمینژادودو
بیمارســتان  32تختخوابی در صالح آبــاد و باخرز و
بیمارستان 540تختخوابیحاشیهشهرمشهدهم
امسالآغازشدهاست.

اخبار
نمایندهمردممشهد:

رأی گیری درباره طرح "اعاده اموال
نامشروع" باید علنی باشد

نایبرئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
گفت :رأیگیری دربــاره طرح اعاده اموال نامشــروع باید
علنیباشدبهگزارشتسنیم،نصرا...پژمانفردرنشستی
خبری کــه روز پنج شــنبه بــا موضوع "طــرح اعــاده اموال
نامشروع" برگزارشد اظهارکرد :اینطرحپسازتعطیالت
فروردینماه بــه صحن مجلس میرود و بایــد به مردم امید
دهیمتابدانندهرفردیکهپایشرادرمسیرخطامیگذارد
احســاس ناامنی کند .وی ضمن گالیــه از رأیگیریهای
غیرعلنی در صحن مجلس اظهار کرد :نظرات مجلسیها
دراینموضوعبایدکام ً
العلنیوشفافباشدتاکسینتواند
در ظاهر یکطور صحبت کند و عملکردش متفاوت باشد
چراکه ما وکیل مردم هســتیم .وی با بیــان اینکه تاکنون
بیشاز 170نفرزیراینطرحرا امضاکردهاندخاطرنشان
کرد :در این طرح درباره یک سری از افراد مسائلی مطرح و
درشوراییمتشکلازمجلس،دولت،قوهقضاییهوسازمان
بازرسی صحتاطالعاتبررسیمیشود.

نخستین موزه راه آهن کشور
در مشهد افتتاح شد
نخستین موزه راه آهن کشور با دو بخش سالنی و باغ موزه
روزپنجشنبهدرایستگاهراهآهنمشهدافتتاحشد.
مدیرکلراهآهنخراساندرحاشیهاینمراسمبهخبرنگار
ایرنا گفت :اقــام این موزه شــامل  300قطعــه کوچک و
بزرگفنی،تجهیزاتریلی،وسایلمامورانراهآهن،انواع
لکوموتیو و کشنده های ریلی است که از ایستگاه های راه
آهنمناطقمختلفکشورباتمهیداتفوقالعادهترافیکی
وهزینهپنجمیلیاردریالبهمشهدمنتقلشدهاست.
محمد هادی ضیایی مهر افزود :نخســتین لکوموتیوهای
بخارراهآهنکشوردراینموزهقرارداردکهزائران،مسافران
و متخصصــان این رشــته می تواننــد از این مــوزه یک هزار
مترمربعیبهصورترایگانبازدیدکنند.

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانخبرداد

تجهیز 80هزار هکتار اراضی استان
به آبیاری تحت فشار

رئیسسازمانجهادکشاورزیخراسانرضویگفت:طی
چهار ســال اخیر به طور متوسط ســاالنه 20هزار هکتار و
در مجموع  80هزار هکتار از زمین های زراعی این استان
به سیســتم آبیاری تحت فشار مجهز شــده است .مجتبی
مزروعیروزپنجشنبهدرچهارمیننشستشورایاسالمی
استان افزود :توســعه کشــت گلخانه ای یکی از مهم ترین
راهبردهای مورد توجه جهاد کشــاورزی این استان برای
افزایش بهــره وری اقتصاد کشــاورزی و مدیریت منابع آب
اســت .وی افزود 23.4:درصد اشتغال اســتان مربوط به
بخشکشاورزیاست.

چهرهها وخبرها
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

رئیسسازمانتعاونروستاییاستان

توزیع میوه طرح تنظیم بازار
در استان آغاز شد

صنایع کوچک خراسان رضوی
 40میلیون دالر کاال صادر کردند

رئیس سازمان تعاون روستایی استان گفت :توزیع میوه طرح تنظیم بازار در
قالب 200مرکز فروش در این اســتان آغاز شد .مجید چاالک روز پنج شنبه
درگفتوگوباایرناافزود:ازاینتعداد 120مرکزفروشدرمشهدو 80مرکزفروشدردیگرشهرستانهای
استانعرضهمیوهطرحتنظیمبازاررابرعهدهدارند.وینرخهرکیلوگرمپرتقالرا 17هزارریالوهرکیلوگرم
سیبرا 25هزارریالاعالموخاطرنشانکرد:میوهشبعیدبهاندازهکافیموجوداستزیرادراینچارچوب
سههزارو 500تنپرتقالوهزارو 500تنسیبمرغوبتهیهشدهاست.

گزارشجلسه
اقتصادی

استاندار تاکید کرد؛

لزوم برقی کردن خودروها در مشهد با
اولویت اتوبوس های بی .آر .تی
تفاهم نامه کلی برقی سازی خودروها در مشهد آماده و

طی دو ماه آینده امضا می شود

با حضور اســتاندار  ،شهردار مشــهد و مدیرعامل گروه مپنا،
جلســه ای به منظور بررســی موضوع برقی کردن خودروها
در ایــن کالن شــهر برگزار شــد.به گــزارش روابــط عمومی
استانداری،علیرضارشیدیاندراینجلسهباتاکیدبرلزوم
برنامه ریزی برای برقی کردن خودروها در مشــهد مقدس با
اولویت اتوبوس های بــی .آر .تی ،اظهار کــرد :تفاهم نامه به
همین منظور طی روزهــای آتی به امضا خواهد رســید.وی
افزود:ساالنه 2.5تاسهمیلیونلیتربنزیندرمشهدمقدس
مصرف می شــود که ضمــن هدر رفــت انرژی ،آســیب های
جدیبهمحیطزیستواردمیکنداینوضعیتموجبشده
تا تعداد روزهای هوای پاک در مشهد در طی سال به کمتر از
 20روز برسد .رشیدیان تصریح کرد :در این شرایط یکی از
مهم ترین راهکارها ،برقی کردن خودروها با اولویت ناوگان
حمل و نقل عمومی است که در این زمینه برنامه ریزی شده
است.نخستینمرحلهاجرایاینطرحمیتوانددرچهارخط
بی.آر.تی بهطول 50کیلومترباشدکههماکنونشرایطآن
مهیاست و در مرحله بعد باید روی تاکســی ها و خودروهای
شخصیعملیاتیشود.
مدیرعاملگروهمپناهمدرایندیداربابیاناینکهمیتوانیم
خودروهای موجود را به صورت دوگانه ســوز برقی وبنزینی
داشــته باشــد افزود :این طرح روی پــژو اعمال شــد و هزینه
زیادی هم برای تبدیل آن نیاز نیســت و در کنار ناوگان حمل
و نقل عمومی موضوع اجرای آن برای خودروهای شخصی
هم با هزینه نه چنــدان زیاد به خوبی قابل اجراســت.عباس
علی آبادی افزود :مهم ترین نیاز زیرســاخت شهری از جمله
تامین برق است که با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در
برق انجام شده مشــکلی از این محل نداریم و شرایط محل و
مسطح بودن خیابان ها ،ظرفیت 28تا 30میلیونی مسافر
و زائر آن هــم از جمله مباحثی اســت کــه اجرای طــرح را در
مشهدســهل و ضروری می کند .ظرف چند روز آینده تفاهم
نامه کلی برقیســازی خودروها در مشهد آماده و طی دو ماه
آیندهقراردادنهاییامضامیشود.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی خراســان رضوی گفت :واحدهای
صنایعکوچکایناستانباکمکچهارشرکتمدیریتصادرات،امسال40
میلیوندالرکاالصادرکردند.بهگزارشایرنا،مسعودمهدیزادهمقدمافزود:بااینحالبسیاریازواحدهای
تولیدیصنایعکوچککهدرشهرکهاونواحیصنعتیخراسانرضویمستقرهستندقادربهصادراتکاالی
خودنیستند.برایکمکبهاینواحدها،باهمکاریچهارشرکتمدیریتصادرات10،واحدتولیدیبهیکدیگر
متصلوموفقبهصدورکاالشدند.

عضوهیئتمدیرهراهآهن:

سهم دولت برای برقی کردن
قطار تهران  -مشهد واریز شد
عضو هیئت مدیره راه آهن جمهوری اسالمی گفت :اجرای طرح برقی کردن
قطارتهران-مشهدباتامین 15درصدسهمدولتازکلمبلغفاینانسبهمبلغ
 10هزار میلیارد ریال و واریز آن به حساب بانک صنعت و معدن ،آغاز شد.به گزارش ایرنا سعید رسولی،افزود:
آغاز این طرح به نوعی طلیعه توسعه راه آهن کشور و برقی کردن دیگر خطوط به حساب می آید.امینی معاون
وزیرراهنیزبااشارهبهعملیاتیکردنفاینانسدوپروژهریلیتهران–مشهدوتهران–قم–اصفهانگفت۱۲۰۰:
میلیارد تومان نقدینگی در این بخش تزریق شد که توانستیم ۱۵درصد این رقم پروژهها را پرداخت کنیم.

اخبار

رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد:

حضور نمایندگان 60اتاق بازرگانی جاده ابریشم در مشهد

رئیس اتــاق بازرگانی ایــران گفت :نشســت اعضای
اتاقهای بازرگانی جاده ابریشــم ،ســه مــاه آینده در
ایرانبرگزارخواهدشدونمایندگان 60کشورحاضر
در این اجالس ،ســفری نیز به خطه خراســان رضوی
خواهندداشت.
به گزارش خراســان رضوی؛ غالمحسین شافعی که
در آخرین نشست شــورای گفت وگوی دولت و بخش
خصوصی استان در سال 96سخن میگفت ،متذکر
شد:شکلگیریاتاقبازرگانیجادهابریشمباپیگیری
کشورچینانجامشدوهدفآنتوسعهروابطاقتصادی
میان۶7اتاقبازرگانیمنطقهاوراسیابود.خوشبختانه
رایزنیهای مطلــوب ایران به تکیه زدن کشــورمان بر
کرسی نایب رئیسی این ساختار منجر شد .بر همین
اساسوبنابهدرخواستکشورمان،نشستآینده این
اتاقبهمیزبانیایرانبرگزارخواهدشد.
وی در ادامه جلســه بــا بیان این کــه بخش خصوصی
ایران در انتخابات ســال گذشــته مجمع فدراســیون
اتاقهایبازرگانیجهان()WCFشرکتکردوموفق
شــد تا عضوی از اتاق بازرگانی ایــران را به این مجمع
واردوجایگاهاوراتثبیتکندافزود:دراجالسیکهدر
استرالیابرگزارشدایرانپیشنهادکردتامجمعبعدی
این ساختار ،در ایران تشکیل شود .به همین منظور،

دبیرکلمجمعاتاقهایبازرگانی،براینخستینبار
بهایرانسفریداشتواذعانکردکهازمشاهداتشدر
ایرانمتعجباستوآنرادرتناقضجدیباتصوراتش
از کشــورمان می داند .امنیــت ایران و شــور و هیجان
جامعه ایرانی او را شــوکه کرده بــود .در نهایت همین
تجارباوازسفربهکشورمانباعثشدتااعالمکندکه
ایرانآمادگیکاملبرایبرگزاریایننشسترادارد.

•*مشهد ،اردیبهشت میزبان هیئت
نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر
کشور است
اما اخبار دیگــر رئیس اتــاق بازرگانی ایــران حاکی از
برگزاریاجالساتاقهایاکودرهفتهگذشتهدرایران
بود .شــافعی توضیح داد :در اجالس اتاقهای اکو در
ترکیه،ایرانپیشنهادمیزبانیمجمععمومیوهیئت
اجراییاتاقهایاکورامطرحکردکهدرهفتهگذشته
اینمجمعدرایرانبرگزارشدوخوشبختانهازمجموع
 ۱۰کشورعضو ۹،کشوردرایناجالسحضوریافتند
ونتایجخوبیحاصل شد.
آخرین خبر رئیس اتاق بازرگانی ایــران نیز ،برگزاری
جلســه هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر
کشوردراردیبهشتامسالبهمیزبانیمشهدبود.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل استان خراسان رضوی

قیمت بلیت سفرهای برون شهری درایام نوروزگران نمی شود
خبیــری /معــاون اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل
استان خراســان رضوی گفت :قیمت بلیت سفرهای
برون شهری در نوروز  97گران نمی شود  .به گزارش
خراســان رضوی " جواد وحدتی" پنج شــنبه گذشــته
در نشســت خبری افــزود 132:شــرکت حمل و نقل
مسافربری در اســتان 60 ،دفتر فروش بلیت با 110
آژانس مسافرتی نیز آمادگی ارائه خدمات به زائران را
دارند.وی بااشارهبه اینکه 88دوربینثبت تخلفدر
طولجادههایاستانفعالاستکهسرعترانندگان
رابهصورتشبانهروزی،رصدمیکند،اضافهکرد:هر

دوربین روزانه به طور متوسط  40تخلف را ثبت کرده
استکهبرایناساسازابتدایسالتاکنون 0.4درصد
تخلفدرجادههایاستانثبتشدهکهنشانمیدهد
حدود 99درصــد ترددها در جادههای اســتان بدون
تخلف ســرعت باالی خودروها بوده اســت.ذبیح ا...
"میالنلو"معاونعملیاتفرماندهیانتظامیخراسان
رضوینیزدرادامهایننشستگفت:طرحتوقیفموتور
سیکلت سواران مزاحم از ابتدای ســال آینده ودرایام
نوروزاجراخواهدشدتادرایامنوروزکوچکترینخللی
بهآرامششهروندانواردنشود.

• 22هزارمیلیاردتومانمنابعمصرفنشده
نزدبانکهاباقیماندهاست

درادامهاینجلسه،تریبوندراختیاراستاندارخراسان
رضــوی قرار گرفــت و علیرضا رشــیدیان نیز با اشــاره
به تالشهــای صــورت گرفتــه بــرای تحقــق اهداف
اقتصادیاستان،اظهارکرد:درپاییزامسالتوانستیم
بهنرخاشتغالباالی 91درصددراستاندستیابیم.
همچنیــن بر این اســاس ،نرخ بیــکاری اســتان نیز به
8/8درصدرسیدهاست.
استاندار خراســان رضوی از نرخ تورم 8/6درصدی
اســتان تا پایان بهمن ماه گفت و متذکر شد :احتمال
میرودباافزایشنقدینگیدربازار،درماهپایانیسال،
شاهدرشداندکایننرخباشیمامابسیارامیدواریمکه
تورماستاندورقمینخواهدشد.
رشــد 17/5درصدی صادرات اســتان با همکاری و
همراهی صادرکنندگان این خطــه ،موضوع دیگری
بودکهاینمقاممسئولبهآناشارهکرد.
رشیدیان با تقدیر از همراهی بانک های استان برای
همراهی مطلوب با بخش های مختلف اقتصادی این
خطه ،خاطرنشــان کرد:طی  11ماه امســال ،حدود
 20هزارمیلیاردتومانتسهیالتپرداختشدهاست.
البتــه بررســیها نشــان مــی دهد بــه رغــم پرداخت

اقتصادی

این میــزان تســهیالت ،همچنــان  22هــزار میلیارد
تومان منابع مصرف نشــده نــزد بانک هــا باقی مانده
است.
استاندار همچنین از رشد آمارهای تولید طی 11ماه
گذشته به استناد آمارهای ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراســان رضوی خبر داد و یادآور شــد :براین
اساس شاهد رشــد  79درصدی در تولید فوالد خام،
 66درصدی در تولید مقاطع فــوالدی 75،درصدی
در تولید روغن نباتی62،درصدی در تولید کاشــی و
ســرامیک65،درصدی در تولید کاغذ56،درصدی
در تولید خودرو37،درصدی در تولید لوله و پروفیل و
18درصدیدرتولیدالیافمصنوعیودارودراستان
حاصلشدهاست.
ویبهطرحملیتوسعهاشتغالروستایینیزاشارهای
داشــت و گفت :ســه هــزار و 300آبادی در خراســان
رضوی وجــود دارد کــه از این تعــداد دو هــزارو 500
روســتا باالی 20خانوار جمعیت دارند خوشــبختانه
دولتسقفیبرایاستانهادرجذب12هزارمیلیارد
توماناعتباراتاینبخشتعییننکردهامامهلتجذب
اعتبارات تا پایان تیر ســال آینده مشخص شده است.
تقاضــای مــا از بانکهای اســتان نیز همراهــی برای
تسهیلوتسریعدرارائهایناعتباراتاست.

در دیدار سرکنسول جدید پاکستان در مشهد با استاندار مطرح شد

زیارت از مهم ترین زمینه های تقویت روابط استان با پاکستان

سرکنســول جدید پاکستان در مشــهد با استاندار
دیدار کرد .به گزارش روابط عمومی اســتانداری،
رشیدیاندرایندیدارگفت:یکیازمهمترینزمینه
های تقویت روابط خراســان رضوی با پاکســتان،
موضوعزیارتاست .ویافزود:هماکنونعملیات
اجراییقطعهکالشوربهگنابادمربوطبهخطآهن
مشهدبهزاهدانآغازشدهکهازطریقمرزمیرجاوه
بهپاکستانمتصلاست.ویخاطرنشانکرد:برای
آندستهاززائرانپاکستانیکهازطریقحملونقل
جاده ای اقدام به تشــرف به مشــهد می کنند نیز با

مشــارکت آســتان قدس در مبدأ ورودی ،امکانات
رفاهی ایجاد شــده است .سرکنسول پاکستان در
مشهدهمدرایندیدارگفت:امروزنهفقطشیعیان
که اهل ســنت پاکســتان هم به زیارت بارگاه منور
رضوی مشتاق هستند و ما از توســعه روابط در این
حوزه اســتقبال می کنیم  .عرفــان محمود بخاری
افزود  :درحوزه اقتصادی به تازگی شــاهد افزایش
تعامالت هســتیم اما یکی از موانع اصلی در مسیر
رشد مناسبات سیســتم نقل و انتقال پول است که
امیداستسریعترتسهیلشود.

تخم مرغ طی  4روز  1000تومان
ارزان شد

بنا به اعــام ســایت رســمی ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارت اســتان قیمت تخممرغ در استان نسبت به هفته
گذشته  1000تومان ارزانتر شــد و به کیلویی 7800
تومان رسید.
به نظر میرسد التیماتوم علی رســولیان جانشین ستاد
تنظیم بازار اســتان کــه در گفت و گو با خراســان رضوی
گفته بوددر صورت ادامه گرانی جلوی خروج تخممرغ از
استان گرفته می شــود کارساز بوده اســت .در خور ذکر
است استان خراســان رضوی و به ویژه شــهر مشهد طی
روزهای آینــده پذیرای هشــت میلیــون زائر و مســافر از
دورترین نقاط کشــور اســت و بایــد برای کنتــرل قیمت
کاالهای اساسی تالش ویژه ای صورت پذیرد.

سخنگوی طرح نظارت نوروزی سازمان

تعزیرات خبر داد:

تهران و خراسان رضوی در صدر
پرونده های تعزیرات طی  7روزگذشته
ســخنگوی طــرح نظــارت نــوروزی ســازمان تعزیــرات
حکومتی گفت :در هفت روز نخست اجرای طرح نظارت
نوروزی ســازمان تعزیرات  12هزار و  751فقره پرونده
تشکیلشده است که در این میان استان تهران با دوهزار
و  603پرونده و استان خراسان رضوی با  1269پرونده
در جایگاه اول و دوم قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی و تشــریفات ســازمان تعزیرات
حکومتــی« ،سیدیاســر رایگانــی» بابیان ایــن مطلب که
استانهای ایالم ،خراسان جنوبی و قم به ترتیب با ،47
 52و  66فقره پرونده دارای کمترین میزان پرونده وارد
شده در این بازه زمانی بودند افزود 10 :هزار و  241فقره
پرونده مربوط به تخلفــات صنفی اعم از گرانفروشــی،
کمفروشــی ،احتکار و  ...بوده و طی یــک هفته  11هزار
و  912فقره از پروندههای متشکله مختومه شده است.

