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امیدواریم در موعد مقرر عملیات
برقیسازی قطارتهران-مشهد آغاز شود
مدیرعامــل راهآهــن کشــور دربــاره برقیکــردن قطــار
تهران-مشــهد گفت :درباره خط برقی تهران-مشــهد،
شــرکتهای پیمانــکاری داخلــی در بخشــی از کار
مشغولاند و بخشی دیگر نیز با انتقال دانش فنی انجام
میشــود که امیدواریــم در موعد مقرر عملیــات اجرایی
آن آغاز شود.
به گزارش خبرنگار تیننیوز،ســعید محمــد زاده تصریح
کرد :در این پروژه مســئله گشــایش الســی انجام شده
و مطالعات پروژه نیز توســط کنسرســیومی از مشــاوران
داخلی و خارجی در حال انجام است.
او تاکیــد کــرد :پیمانــکاران چینی هــم اکنون مشــغول
برداشت اطالعات و انجام پروژه در بخشی از پروژه ریلی
تهران-مشــهد هســتند .بنابراین پیشپرداخت شــروع
پروژه نیز توسط دولت تامین شده اســت و روند انجام آن
در شرایط خوبی به سر میبرد.

مدیرکلاقتصادیاستانداری:

 ۶۵میلیون دالر صادرات بازارچه های
مرزی استان طی 3ماه
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضــوی از صــادرات  ۶۴میلیــون و  ۸۰۰هــزار دالری
بازارچه های مرزی اســتان طی ســه ماهه امســال خبر
داد.
علی رسولیان به روابط عمومی استانداری در این زمینه
افزود  :این صادرات در مجموع به وزن  144هزار تن بود
که از نظر وزنی  154درصد و از نظر ارزشی  149درصد
نسبت به همین زمان در سال قبل رشد دارد.
وی گفت  :در این مدت همچنین عــاوه بر صادرات غیر
نفتــی  6میلیــون دالر نفــت و فــراورده های نفتــی نیز از
طریق این بازارچه صادر شد که مجموع وزن آن  10هزار
و  787تن بود.
به گفته وی  ،مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی از بازارچه
های اســتان  70میلیون و  900هزار دالر به وزن 154
هزار و  671تن بوده است .

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداری

نقشه راه حوزه معدن خراسان
رضوی تدوین می شود

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع
استانداری خراسان رضوی گفت  :نقشه راه حوزه معدن
اســتان با کمک بخش خصوصی و تشــکل هــای معدنی
تدوین می شود.
قربــان میرزایــی در جلســه کمیســیون معــدن و صنایع
معدنــی اتــاق بازرگانــی  ،صنایــع و معادن و کشــاورزی
اســتان افزود  :تدوین این نقشــه به نظام یافتگی  ،هدف
گذاری مناسب بر مبنای ظرفیت های قابل توجه استان
منجر می شود.
وی اعالم کــرد  :تشــکیل پنجــره واحد معدنــی از جمله
مباحث مهمی اســت کــه در این حــوزه باید دنبال شــود
که با توجه به بعد ملی این موضوع بایــد با جدیت از مرکز
پیگیری شود.
وی با اشــاره به وجود  44ماده از  64ماده معدنی کشور
در استان افزود  :ظرفیت های معدنی استان بسیار قابل
توجه است چنان که بر اساس برآوردها حدود  3میلیارد
تن حجم ذخایر معدنی استان است.

معاونسازمانجهادکشاورزی

 31هزار تن تخم مرغ در
خراسان رضوی تولید شد

معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی
خراسان رضوی گفت :طی سه ماه نخست امسال افزون
بر  31هزار تن تخم مرغ در این استان تولید شد.
ســیدجعفر حاجی مجتهــد در گفت و گــو با ایرنــا افزود:
خراســان رضوی افزون بر  10درصد تخم مرغ مورد نیاز
کشور را تامین می کند.
ویادامهداد:باوجودشیوعپارسالبیماریآنفلوآنزایمرغی
درشــمارزیادیازمرغداریهایکشــور،خراسانرضوی
بهرغمبرنامهریزیدایمیبرایتولید 94هزارتنتخممرغ
میزانتولیدخودراتا 119هزارتنافزایشدادوازظرفیت
کاملواحدهایتولیدکنندهدراینبخشاستفادهکرد.
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مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به
صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.
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موسساتاعتباری
چراموسسهکاسپینپولهایمارابازنمیگرداند؟تا
کیبایدصبرکنیم؟بهسرمایههاماننیازداریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی :

همراهاول

تبیین دستاوردهای انقالب نیازامروزجامعه است

نماینده ولی فقیــه در خراســان رضوی گفــت  :امروز
بیشازهرزماننیازمندتبییندستاوردهای ۵۵ساله
انقالبو ۴۰سالهنظاماسالمیهستیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری  ،آیــت ا...
ســید احمد علم الهدی روز گذشــته در جلســه ستاد
بزرگداشت چهلمین ســال پیروزی انقالب اسالمی
گفــت  :بیــداری اســامی و حرکتهــای ملــت های
مظلوم جهان در کشــورهای مختلف ریشه در انقالب
اسالمیدارد.
وی با بیان این که تاریــخ انقالب از زمــان آغاز نهضت
امام خمینــی (ره) در ســال 42آغاز می شــود و امروز
 ۵۵ساله است؛ افزود :باید امسال دستاوردهای ۵۵
سالهانقالبو ۴۰سالهنظامبهدرستیتفکیکوبرای
جامعهتبیینشود.
عضو مجلــس خبرگان رهبــری ،مدیریت جهــادی را
نقطه مشترک انقالب و نظام اسالمی دانست و اعالم
کرد:کشورمابامدیریتجهادیپیشرفتکردهاست.
وی با بیان این که در نظام مقدس جمهوری اســامی
باید بــه مدیریت جهــادی به عنوان یــک نقطه مثبت و
ارزشمند توجه کنیم  ،اظهار کرد  :این نوع مدیریت در
دنیا بی نظیر اســت ونمونه های عملــی آن  ،مدیریت
جهــادی در دوران جنــگ  ،ســازندگی و بحــران ها و
موقعیتهایحساسمختلفاست.
آیــت ا ...علم الهــدی ،مدیریــت جهادی را بــه عنوان

محصولانقالباسالمیایراندانستوگفت:انقالب
یمن  ،ســوریه  ،عراق و لبنان محصول الگوبــرداری از
همینمدیریتجهادیاست.
امام جمعه مشهد گفت  :در این زمینه باید برنامه های
فرهنگی و هنری چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب
اسالمیهمباماهیتانقالباسالمیهمسووسازگار
باشد.

•تبییندستاوردهاینظامراتکلیفانقالبی
خودمیدانیم

استاندار خراســان رضوی نیز در این جلسه گفت  :به
عنوانمیراثدارانوپیشقراوالننهضتاسالمی،نه
به عنوان یک وظیفه اداری ،بلکه تکلیف انقالبی خود

می دانیم برای تبیین دســتاوردهای نظــام و انقالب
اسالمیتالشکنیم.
علی رضا رشــیدیان افــزود  :نظام مقــدس جمهوری
اســامی کارایی و کارآمدی الزم برای رفع مشکالت
خــود را دارد و توطئــه هــا و حیلــه های دشــمن برای
ناامیدی مردم و ایجاد اختالف بین ملت و مســئوالن
راهبهجایینمیبرد.
وی تصریح کرد  :منشأ دشــمنی استکبار جهانی با ما
تفکر انقالب اســامی اســت که با روحیه استکباری
نظام ســلطه مخالــف بــوده و در مقابل آن مســتحکم
ایستادهاست.
استاندار خراســان رضوی تاکید کرد :در شرایطی که
دشمنبهطمعگسستنسلیباارائهآدرسغلط،سعی

درقطعامید،نشاطوشادابیمردموالقایناامیدیدر
جامعهرادارد؛بایدبااطالعرسانیازخدماتارزشمند
انقالباسالمیاینتوطئههاراخنثیکرد.
وی تصریــح کــرد :اتحــاد و همبســتگی رمــز خنثــی
کردن توطئه های دشمنان اســت و انتقال ارزشها و
دستاوردهای چهل ساله نظام به نسل جوان ضروری
ووظیفههمهدستگاههاست.
نصرتا...لطفی،قائممقامشورایهماهنگیتبلیغات
اسالمیهمدراینجلسهباتشریحچراییبرگزاریاین
مناسبت ،تبیین وظایف دســتگاه ها و شیوه برگزاری
برنامههایپیشبینیشدهگفت:باتوجهبهحساسیت
شرایطکشوروانواعشبههافکنیها،تشدیددشمنی
ها،وضعیتداخلیکشوربهلحاظاقتصادیومعیشتی
؛اطالعرسانیازخدماتنظامومقایسهآنباگذشته،
بهمنظورتنویرافکارعمومیضرورتیغیرقابلاجتناب
اســت.وی با بیان این کــه 80درصد جمعیت کشــور
دوران انقالب و قبل آن را درک نکرده اند و 52درصد
هم جنگ تحمیلی را ،افزود :در چنین شــرایطی باید
دستاوردهای نظام اسالمی به نسل های دوم ،سوم و
چهارممنتقلشود.
شایان ذکر اســت با رونمایی از آرم ســتاد بزرگداشت
چهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمیدرخراسان
رضویگامنخستبرایاجرایاینبرنامههادراستان
برداشتهشد.

ترکمنستان بر ترانشیپ محموله کامیون های ایرانی هم تعرفه وضع کرد

گره  3باره ترکمنستان بر ترانزیت ایران

حمیدی  /پس از این که کشور ترکمنستان از اوایل
خرداد ،هزینه عبور کامیون های ترانزیتی ایران
را از یک دالر به  1.5دالر افزایــش داد ،اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی
بخشــنامه ای صادر کرد مبنی بر این که کامیون
های خالی ترکمنســتانی از تاریــخ  14تیر اجازه
ندارنــد محموله هــای ترانزیتــی را از مــرز ایران
بارگیری کنند.
عضو هیئت مدیــره انجمن صنفی شــرکت های
حمل و نقل بین المللی اســتان با اعالم این خبر
به خراســان رضوی ،بــه انتقــاد از این بخشــنامه
پرداخــت و گفت :این بخشــنامه اگرچــه با هدف
حمایت از ناوگان حمل و نقل ایرانی صادر شــده
اما باعث شده اســت ترانزیت در مرز ترکمنستان
بار دیگر گره بخورد.
محمود امتی توضیــح داد :طبق این بخشــنامه،
کامیون های خالی ترکمنســتان اجازه حمل بار
ترانزیتی در مرز ایران را ندارنــد و تنها می توانند

محموله های صادراتــی ایران را حمــل کنند.به
دنبال صدور این بخشنامه ،ترکمنستان نیز اجازه
ترانشــیپ کاال در «چارجوی » ترکمنســتان را به
کامیون های ایرانی نمی دهد.
وی افــزود:در گذشــته کامیــون هــای ترانزیتی
ایرانی ،بارهای خود را به چارجوی ترکمنســتان
می بردند و در آن جا ترانشیپ می کردند و هزینه
ای هم بابــت آن پرداخت نمــی کردند امــا بعد از
این تصمیم ،ترکمنســتان نیز اعالم کرده اســت
که کامیــون های ایرانــی برای ترانشــیپ کاال در
«چارجو» نیــز بایــد هزینــه  1.5دالری پرداخت
کننــد و این باعــث قفل شــدن و توقف چنــد روزه
کامیون های ترانزیتی ایران در مرز ترکمنســتان
شده است.این فعال بخش خصوصی تاکید کرد:
پیشنهاد اولیه ما برای برخورد با تصمیم افزایش
حد تــردد کامیون هــای ترانزیتی ایرانی توســط
ترکمنســتان این بود کــه عبور بارهــای ترانزیتی
و صادراتی توســط کامیــون های ترکمنســتانی

ممنوع شــوداما اکنون براســاس این بخشــنامه،
فقــط تــردد بارهــای ترانزیتی بــا کامیــون های
ترکمنستانی ممنوع است.
معــاون راهداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان
در توضیــح ایــن بخشــنامه بــه خراســان رضوی
گفت :این بخشنامه برای حمایت بیشتر از بخش
خصوصی حمــل و نقل بیــن المللی صادر شــده
است و ارتباطی با تصمیم کشور ترکمنستان برای
افزایش تعرفه ندارد زیرا تصمیم در این خصوص
بایــد در ســطح ملــی و توســط دولــت جمهوری
اســامی ایرانی گرفته شــود که هنوز در این باره
تصمیمــی گرفته نشــده اســت.جواد وحدتی فر
در خصوص درخواســت انجمن حمل و نقل بین
المللی مبنــی بر ممنوعیــت حمل بــار صادراتی
توســط کامیون هــای ترکمنســتانی نیــز گفت:
تصمیم درباره موضوعات این چنینی و در ســطح
بینالمللی،بایدباتوجهبهموضوعاتکالنگرفته
و نباید تصمیم آنی و غیر کارشناسانه اتخاذ شود.

شــایان ذکر اســت گربه رقصانی ترکمنستان در
ماجــرای ترانزیت کامیــون های ایرانی مســبوق
به ســابقه اســت و پــس از افزایــش تعرفه تــردد و
حتی چند مرحله بســتن یا نیمه فعال کردن مرز
باجگیران ،اکنون در مقابــل ممنوعیت بارگیری
ترانزیتــی توســط کامیون هایــش در مــرز ایران،
بر ترانشــیپ محموله کامیون هــای ایرانی تعرفه
وضع کرده است.
درخور ذکر اســت ،ترانشــیپ نوعی حمــل و نقل
است که در آن کاال تحت نظر گمرک از یک وسیله
حمــل و نقــل ورودی به یک وســیله حمــل و نقل
خروجی منتقل می شود.گاهی تجار برای آن که
هزینه های نقل و انتقال مستقیم به کشور دیگری
را کاهش دهنــد یا تحریم هایی را که علیه کشــور
مقصد اتخاذ شده است ،دور بزنند مایل اند کاالی
خود را ابتدا به یک کشــور دیگر و ســپس با روش
ترانشیپ به کشــور مقصد منتقل کنند تا بتوانند
کاالی خود را به کشور مقصد برسانند.

گالیه اهالی هنرستان و هاشمیه از وقوع سرقت ها در این مناطق
رضایی«-مدتیاستسرقتهاییدرمنطقههنرستان
و هفتتیر انجام می شــود .لطف ًا صدای ما را به گوش
مســئوالن انتظامی شهر مشــهد برســانید و از آنها
بخواهید که تعداد گشــتهای این خیابان را بیشــتر
کنند ».برای پیگیری موضوع با ســرهنگ «اکبر آقا

بیگی» فرمانــده انتظامی مشــهد تمــاس گرفتیم.
ســرهنگ آقا بیگی پــس از ارائه توضیحــات درباره
گشتهای فعال در این منطقه از شهر گفت :درباره
نگرانیهای مردم از سرقتهایی که انجام میشود
به آنها حق میدهیم چون معمو ًال بعد از ســرقت و
فروشاموال،سارقاندستگیرمیشوندولینیروی
انتظامیهمتمامتالشخودرابهکارمیبندد.
وی افزود :به دلیل این که تعداد زیادی از این خرده
سرقتها توسط معتادان انجام میشود و تعداد آن
هانیززیاداست،جمعآوریاینمعضلنیازبههمت
جمعی بین تمامی مسئوالن دارد زیرا این افراد بعد
ازدستگیریبهمحضآزادیدوبارهشروعبهسرقت
میکنند ،ضمن این که در قدم بعدی باید مردم نیز
همکاریهاییداشتهباشندوبارعایتایمنیازاین

سرقتهاجلوگیریشود.
وی در پاسخ به این سوال که بیشتر سرقتها در چه
موردی است ،گفت :در مناطق مختلف شهر مشهد
سرقت موبایل ،خودرو و باتری خودرو بیشترین آمار
را دارد کــه در تمام ایــن موارد رعایت نکــردن موارد
ایمنی دلیل اصلی باال رفتن این نوع ســرقت است.
آقا بیگی درباره میزان ســرقتهای انجامشده طی
امسالنسبتبهسالگذشتهدرمحدودههنرستان
و هفتتیر خاطرنشان کرد :در محدوده هنرستان و
شهرک ناجا  7درصد و در محدوده  7تیر سه درصد
نسبت به سال گذشــته در آمار ســرقتها با کاهش
روبه رو بودهایم و دلیل اصلی کاهش آمار سرقت در
اینمنطقهبیشترشدنمیزانفعالیتهمکارانمادر
این مناطق است.وی در ادامه به حضور یگان امداد
در شهر اشار هکرد و حضور این یگان را یکی از دالیل
اصلیکاهشجرایمخشنوسرقتهااعالمکرد.

•سرقتهادرطولروز
ازسرهنگآقابیگیدربارهآمارسرقتهادرشبوروز

شهرستانها
تعدادی از ادارات بایگ اطالع رسانی شده و بهتر
بود ازاین مبادی ،اطالع رسانی عمومی انجام می
شد.
تایباد ،کلثومیان12 /تن از اراذل و اوباش خیابان
تایباد دستگیر شدند .
درگز  ،مقصودی  /مارگزیدگی  ،کوهنورد درگزی را
روانه بیمارستان کرد.
قوچان،ایشان زاده /رئیس هالل احمر قوچان از فوت

یک نفر در برخورد پژو با موتورسیکلت در کیلومتر ۸
محورقوچان -فاروج خبرداد *.واژگونی خودروی
پژو ۲۰۷درکیلومتر ۴۵محور قوچان -چناران سه
مصدوم و یک کشته برجای گذاشت.
سبزوار  ،کالته /محیطبان سبزواری طی درگیری با
شکارچیان غیرمجاز زخمی شد.
خواف -ابراهیم بای  /رئیس شبکه دام پزشکی خواف
از تلفات ماهیان در سد "سالمی" خبرداد.

پرسیدیم و رئیس پلیس مشهد در پاسخ به خبرنگار
ما گفت :اگر چه در گذشته بیشتر سرقتها مربوط
به سرقت منازل در هنگام شب بود اما امروز به دلیل
ن قیمت زیادی همراه خود
این که مردم اشیای گرا 
دارند ســرقتهای خیابان در هر لحظه از شب و روز
آمار قابــلتوجهی را بــه خود اختصاص داده اســت
و امروز فراوانــی جرمها در بحث ســرقتها مربوط
به سرقتهای کوچک اســت ،از جمله سرقتهای
قطعــات خــودرو ،دوچرخــه و فراوانــی جرمهــای
خشن نیز بیشتر مربوط به موبایل قاپی است که این
سرقتها در طول روز انجام میشــود و به دلیل این
کهنمیتوانبرایهرمجرمیکپلیساستخدامکرد
مردمبایدنکاتایمنیرابیشتررعایتکنند.

•استفادهپلیسازامکاناتروز

وی در ادامه تصریح کرد :پلیس روز بهروز به ارتقای
اطالعــات و امکانــات میپــردازد کــه اســتفاده از
تجهیزاتبهروزترباعثشدهدستگیریمجرماندر
کمترینزمانممکنانجامشود.

لطفا گزارشــی از به روز رسانی اپلیکیشن همراه من
همراه اول و امتیازات باشــگاه فیروزه ای همراه اول تهیه
کنید .امتیازات از اول ســال  97با وجــود این که صورت
حســابم پرکار بوده به روز نشــده و می خواهــم از مجموع
امتیازم برای دریافت جایزه (خرید اینترنت) استفاده کنم
اما هم اکنون این امــکان وجود ندارد .با ســامانه 9990
تماس گرفتم اما اعالم کردند مکاتبه کرده ایم و در دست
پیگیری است.

شهرستان

عضو یک تیم کوهنوردی هستیم هر هفته تیم مان به
اطراف مشــهد می رود .ورودی روســتای زشک و اخلمد
نفری  10تا  15هــزار تومان می گیرنــد و هیچ خدماتی
ارائه نمی دهند .این پول خرج چه چیزی می شود؟
سه ماه است به خاطر فاضالب کوچه اسدآبادی ،18
جنب بیمارستان حشــمتیه ســبزوار را کنده اند .ولی از
آسفالت خبری نیست.
چرا پس از سال ها که قرار است به روستاهای قوچان
گازرســانی کنند ،اداره گاز قوچان به بهانه های مختلف
می خواهد به برخی روستاها گاز ندهد.

آبمنطقهای

بااینهمهبحرانآبدراطرافمشهددستگاهحفاری
غیرمجاز هر سه شب یک چاه غیر مجاز در باغ های اطراف
مشهدحفرمیکندوبیخیالمردموبیآبیاست.

شهرداری

شــهرداری منطقه ! 3چــرا بعضــی از نورافکن های
پارک فجر خیابان قائم  28خاموش است؟
متاسفانه محدوده زرگران (خیابان های جواداالئمه
و شهید طالبی) در منطقه 2هیچ گونه فضایی برای بازی
کودکان ندارد.
دوشــنبه هفدهم تیر با خانــواده به بوســتان بهار در
منطقه خواجه ربیع رفتیم به همــه خانواده ها توصیه می
کنم برای تفریح و ورزش به این بوستان کم نظیر بروند .اما
ضمن تقدیر از زحمات دوستان دو نقد هم دارم؛ اول این
که از ساعت هشت به بعد امنیت پارک تامین شود و دیگر
این کــه مــکان هایی بــرای اســکیت طراحی شــده ولی
شهرداری بنر زده اسکیت ممنوع.
دربولوارطبرسیشمالیعابرانپیادهامنیتندارند،
این بولوار ســرعت گیر ندارد ،پل هوایی هم ندارد .جان
عابران پیاده با سرعت باالی وسایل نقلیه خیلی در خطر
است .مسئوالن رسیدگی و اقدام کنند.
خواهــش مــی کنــم فکری بــه حــال جاده شــهرک
گلســتان کنید .هر روز  2یا  3تصادف داریم .چرا کســی
رسیدگی نمی کند .انگار مسئوالن خواب هستند.
چرا یک پارک فضای سبز و بازی در شهرک گلستان
ایجاد نمی شود؟

متفرقه

پارکینگ بازار گل گران است .ورودی  500تومانی
را به هزار تومان افزایش داده اند.

شرکتبرق

چرا قطعی برق که در هفته اخیر دو مرتبه در منطقه
طالب اتفاق افتاد بدون اطالع رسانی قبلی بود؟

بهداشتودرمان

متاسفانهبیمارستانامامرضا(ع)مشهد،برایصرفه
جوییدرمصرفبرق،اقدامبهایجادخاموشیپیاپیکرده
که این امر منجر به صدمات جبران ناپذیر به دستگاه های
گران قیمت و نایاب بیمارستان می شــود .آیا این راهکار
مدیریتی است؟

فرمانده انتظامی مشهد :سرقت ها در بولوار هنرستان 7درصد کاهش داشته است

اخبار کوتاه حوادث
بایگ  ،بخشی /رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی
ابریشم کشان بایگ  :دو ساعت قطع برق سه شنبه
گذشته  ،حدود  ۴۰۰میلیون ریال خسارت به ابریشم
کشان تحمیل کــرد و اگــر قطع بــرق دســت کم دو
ساعت زودتر اطالع رسانی می شد ،ابریشم کشان
می توانستند خسارت ها را به پایین ترین حد کاهش
دهند.مدیر شرکت برق شهرستان تربت حیدریه:
چندساعت قبل ازقطع بــرق اخیر به بخشداری و

برایاطالعمسئوالن

اتوبوسرانی

تلفن051 37009111 :

ایتا ،آیگپ  ،سروش:
9 0 3 3 3 3 7 0 1 0

نمابر05137009129 :

پیامك2 0 0 0 9 9 9 :

نمابر05137009129 :

لطفــا در مســیر جدیــد تعیین شــده بــرای خط ٧٢
ایستگاهی برای چهارراه نخریســی در نظر گرفته شود.
واقعا فاصله بین هالل احمر و چهارراه گاراژدارها طوالنی
است .وجود یک ایستگاه بین این دو ایستگاه الزم است.

