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جزئیاتبیستویکمین
نمایشگاهبینالمللیکتابمشهد

بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب
مشــهد بــا حضــور  730ناشــر داخلی 25 ،ناشــر
بین المللــی و  80نمایندگی از  8تــا  15آبان ماه،
در محل نمایشــگاه بین المللی مشــهد برگزار می
شــود و بیــش از 200هزار عنــوان کتاب ناشــران
داخلی و 20هزار عنــوان کتاب ناشــران خارجی
در آن بــه نمایش گذاشــته مــی شــود .رونمایی از
 20عنوان کتــاب ،برگــزاری  92برنامه فرهنگی
و هنــری و تدارک بــاغ کتاب کــودک و نوجــوان با
مضامینی مانند عکاسخانه کودک و دوبله همزمان
پویانمایی ،از جمله برنامه های این نمایشگاه است
که از ساعت  15تا  ،21میزبان همه عالقه مندان
به کتاب و کتــاب خوانــی خواهد بود .بــه گزارش
«خراســان رضــوی» ،مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی اســتان در نشســت خبری اعالم جزئیات
این نمایشگاه ،گفت :در این نمایشگاه  ،طرح های
نوآورانــه ،چه در قالــب حمایت از ناشــران جوان و
چه در قالب جلسات اندیشه ای با حضور جوانان،
مورد تاکید است.
مروارید در پاســخ به ســوالی درباره دلیل شرکت
نکــردن ناشــران برتــر در نمایشــگاه بیــن المللی
کتاب مشهد ،گفت :این ناشــران ،معموال در هیچ
نمایشــگاه دیگری هم شــرکت نمی کنند .امسال
هــم از این بزرگــواران به صورت ویژه دعوت شــده
تا فرصتی را به شهروندان و مردم بدهند و با آن ها
آشنا شــوند و برخی از آن ها هم دعوت ما را اجابت
کردنــد.در ادامه ایــن نشســت ،معــاون فرهنگی
و مطبوعاتــی اداره کل ارشــاد اســتان گفــت :یک
میلیارد و  200میلیون تومان ،بــن خرید کتاب به
ارزش  100 ،50و  150هــزار تومــان در اختیــار
مردم قــرار میگیــرد .تخفیف رســمی نمایشــگاه
نیز  30درصد است .افشین تحفه گر افزود :برای
اولین بار برای کتاب فروشی ها ،امکانی فراهم شد
تا بتوانند از فضای نمایشگاه استفاده کنند و با یکی
از دو کارکرد «نمایندگی از ناشرانی که با آن ها کار
می کنند»و «تبلیغات در سطح نمایشگاه و معرفی
محصوالت خود» در نمایشگاه حضور داشته باشند
یا با هماهنگی با نمایشگاه و استفاده از کارت خوان
های بانک شــهر ،همزمان با نمایشــگاه ،به فروش
کتاب هــای خود در شــهر بپردازند و نمایشــگاه به
تمام شــهر توســعه داده شــود .وی از قطعی شدن
حضور  25ناشــر بیــن المللــی و  80نمایندگی از
ناشران خارجی از کشورهای فرانسه ،مصر ،لبنان،
سوریه ،ایتالیا ،هلند ،چین ،ژاپن ،بلژیک ،تایوان،
آفریقای جنوبی ،ســوئد ،عراق ،لیبی و افغانستان
در نمایشگاه امسال خبر داد.

ممنوعیتترددکامیونهادر
محورهایاصلیاستاناز 3تا 8آبان
تردد تمامی وسایل نقلیه باری شامل کامیونها به
جز حامالن مواد سوختی فاسدشدنی از  ۳تا ۸آبان
در راههای اصلی خراسان رضوی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان
رضــوی ،جانشــین فرمانــده پلیــسراه خراســان
رضوی با بیان این که ممنوعیت تردد کامیونها در
محورهای اصلی خراسان رضوی به دلیل تسهیل
در عبــور و مــرور و پیشــگیری از تصادفات اســت،
افزود :این ممنوعیت در ساعات  ۸صبح تا  ۲۲از 3
تا  8آبان اعمال می شود.
ســرهنگ «محمدعلی احسانبخش» تردد تمامی
وســایل نقلیــه اعــم از ســوختی ،فاســد شــدنی،
کامیون ،تریلی و امثال آن را در محور قدیم مشهد
به ملک آباد به صــورت شــبانه روزی در تاریخ دوم
تا هشــتم آبان بــه علــت در اختیــار گذاشــتن این
مســیر برای تردد زائران پیاده ممنــوع اعالم کرد.
جانشــین فرمانده پلیس راه خراسان رضوی تردد
تمامی وسایل نقلیه را از ساعت ۱۲روز هفتم آبان
تا پایان ترافیک همان روز نیز ممنوع ،اعالم کرد و
گفت :جادهها در این روز از ســمت مشهد به ملک
آباد در محور قدیم یــک طرفه اســت و از این محور
بــه عنوان مســیر کمکــی و جانبــی آزادراه شــهید
شوشتری استفاده میشود.وی از ممنوعیت تردد
انواع موتورســیکلت به جز خودروهــای امدادی و
انتظامی در محورهای مشــهد به سبزوار ،قوچان،
تربت حیدریه و بالعکس نیز خبر داد.

آزادی ۱۸۱۲هکتار از اراضی ملی
درشهرستانخوشاب
ملکی -رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان
خوشــاب گفت :با پیگیری هشــت ســاله از طریق
دادگســتری بیش از  1800هکتار از اراضی ملی
این شهرستان آزاد شد.هادی آزادروح با بیان این
که این اراضی ملــی در منطقه دو روســتای عبدل
آباد و حجت آباد خوشــاب واقع شــده انــد ،افزود:
یکــی از اهالــی منطقه از ســال  90طی شــکایتی
مدعی شده بود این اراضی ملی متعلق به اوست و
پروندهای در دادگاه تشکیل داده و احکام مختلفی
صادر شــده بود که با پیگیری هــا و دفاعیات انجام
شــده رای نهایی به نفع منابع طبیعی صادر شــد و
این اراضی ملی با آزاد شــدن در اختیار دامداران
این دو روستا قرار گرفت.
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وی در پاسخ به این سوال که آیا این شکل توزیع
و بــدون محدودیت موجب ســودجویی برخی
افراد نبوده است؟ گفت :متاسفانه این موضوع
در بازار مشاهده شــده و برخی سودجویان که
از ایــن موضوع سوءاســتفاده کرده اند توســط
معاونت بازرسی و نظارت ما شناسایی شده اند
و برای آن ها پرونده هایی تشکیل شده است اما
اطالع دقیقی از تعداد و نوع تخلف آن ها ندارم
و چیزی که مشخص است این بوده که مواردی
از تخلف در این حوزه در روزهای اخیر مشاهده
شده که البته به شدت با آن برخورد شده است.

زنده روحیان

•توزیع شکر تنظیم بازار

علی غفــوری مقــدم ،معــاون امــور بازرگانی و
توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی
دراینخصوصگفت:دریکماهاخیرتغییراتی
در شکل توزیع شــکر از سوی ستاد تنظیم بازار
کشور صورت گرفته و استان ها باید شکر مورد
نیاز خود را به شرکت بازرگانی دولتی اعالم و از
آن طریق شکر را از واحد های داخل و خارج از
استان تامین کنند  .این درحالی است که پیش
از این توزیع شکر مستقیم از سوی استان ها از
واردکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی کشور
گرفته شــده و بین اصناف  ،واحدهای تولیدی
و مصارف خانوار توزیع میشــد.وی افزود :در
یک مــاه اخیــر چندین نوبــت معرفــی واحدها
بــه شــرکت بازرگانــی دولتــی وجود داشــته و
محدودیت در صــدور معرفی نامه نداشــته ایم
و شــرکت بازرگانی دولتــی نیز بخشــی از نیاز
استان را از داخل و بخشــی را از استان سمنان
رفعمیکردهاست.هماکنوننیزآمادگیداریم
به متقاضیان هر مقدار که مورد نیاز آن هاست
شکر اختصاص بدهیم و این که گفته می شود
مشکل تامین شکر وجود دارد یا در بازار شکر به

رئیسآموزشوپرورشصالحآباد:

ساختمان دهیاری ها جایگزین مدارس کانکسی صالح آباد می شود
بهره مند  /ســاختمان دهیاری هــا جایگزین
مدارس کانکسی صالح آباد می شود و دانش
آمــوزان نبایــد در فضــای کانکــس تحصیل
کننــد .رئیس آمــوزش و پرورش صالــح آباد
گفت :طبق دستور فرماندار و رئیس شورای
آموزش و پــرورش صالح آبــاد و مصوبه اخیر
جلسه شورای آموزش و پرورش باید ترتیبی
اتخاذ شود که دانش آموزان به جای کانکس
در ســاختمان دهیاری ها یا خانه های عالم
روستا تحصیل کنند  « .اســدی » افزود18 :
مدرســه یا فضای آموزشــی در صالح آباد به
صورت کانکســی اســت که با تاکیــد و توجه

توزیع 440بسته لوازم تحریر و
مواد غذایی بین نیازمندان
اصغری-بــا مشــارکت و همــکاری خیــران
و نهادهــای خیریــه  440بســته لــوازم تحریــر،
مواد غذایــی و چهار ســری کمــک جهیزیه بین
نیازمندان و نوعروســان شــهر فرهادگرد توزیع
شــد .شــهردار فرهادگرد گفــت :در مراســمی
تعداد  440بســته لوازم تحریر و اقالم اساســی
و چهار ســری کمک جهیزیه به نوعروسان اهدا
شد« .حمید کهنسال» از مســاعدت و همکاری
نماینــده فریمــان و خیــران و موسســات خیریه
قدردانی کرد.

فرماندار جدید شهرســتان و مصوبه شورای
آموزش و پرورش در ســال تحصیلی جاری،
ســاختمان دهیــاری هــا و خانه هــای عالم
جایگزین مدارس کانکســی می شوند .وی
اظهار کرد :توجه و حمایــت فرماندار صالح
آباد از آموزش و پرورش منجر به رشد و تعالی
دانــش آمــوزان ایــن شهرســتان می شــود.
اســدی افزود :با حمایت اداره کل نوســازی
و تجهیز مدارس خراســان رضــوی و خیران
مدرسه ســاز تا دو ســال آینده در روستاهای
دارای مدارس کانکســی ،مدرســه ســاخته
خواهد شد و این مدارس برچیده می شوند.

•گران فروشی در بازار شکر

اندازه کافی نیست اطالع ندارم و بعید می دانم
که به این صورت کمبودی وجود داشــته باشد
و به ما گزارشی نرســیده است.غفوری مقدم با
اشــاره به تغییرات قیمتی شــکر نیز گفت :یک
نوع از قیمت گذاری مربــوط به هیئت مذهبی
بوده که در ابتدای محرم در اختیــار آن ها قرار
گرفته و برای دهه آخر صفر نیز پیش بینی نیاز
ایــن هیئت ها شــده اســت و با قیمــت 3450
تومان بــرای آن هــا توزیع میشــود.وی ادامه
داد :برای اصنــاف نبات و آب نبــات و قنادان و
همچنین فروشــگاه های زنجیره ای نیز شــکر
با قیمت کیلویی  4050تومــان در نظر گرفته
شده است که البته قیمت آن در گذشته3400
تومان بــوده که با قیمــت گذاری جدید ســتاد
تنظیم بازار کشــور افزایش یافته امــا در صدور
حواله با قیمت جدید هیچ مشکلی وجود ندارد
و از همین جا اعالم میکنیم که تمام اصناف و
فروشگاه ها می توانند از این حواله ها دریافت
کنند.معاونصمتاستانتاکیدمیکند:البته
با توجه به اعالم نیاز اصناف و بررسی آن توسط
شــرکت بازرگانی دولتــی در تهران ایــن روند
کمی طوالنی تر شــده اما در حال انجام است.

امیر دلــداری ،مدیر بازرســی و نظارت اصناف
استان گفت :قیمت شکر در بازار افزایش یافته
و هم اکنون قیمت مصرف کننده آن به صورت
فلــه ای کیلویــی  4700تومــان و برای شــکر
بسته بندی  900گرمی  5400و یک کیلویی
 5900تومان اســت و غیر از ایــن قیمت ها که
توسط ســازمان تنظیم بازار کشــور اعالم شده
هرگونه قیمتی تخلف محســوب میشــود و در
روزهای گذشــته نیز تیم های بازرسی اصناف
با مراجعه به بازار این موضوع را رصد کردند که
متاســفانه چندین فقره گران فروشی از قیمت
پنج هزار تومان تــا پنج هــزار و  500تومان نیز
مشاهده شده که برای آنان تشکیل پرونده داده
ایم اما قیمت های هفت و هشت هزار تومانی به
هیچ عنوان مشــاهده نشــده و بعید است که با
این قیمت ها در بازار ،شــکر موجود باشد.وی
افزود :درخصوص تصمیم جدید ســتاد تنظیم
بازار برای توزیع شــکر نیز اطالع دقیقی ندارم
اما تا آن جایی که از اصناف اطالع داریم شــکر
مــورد نیاز آن هــا تامین شــده و مشــکلی برای
تامین نیاز ندارند.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان :

تنها ۳۰درصد مشترکین استان به شبکهفاضالب متصل هستند
شــجاعی مهر -معاون بهرهبرداری شرکت آب
و فاضالب خراســان رضوی گفــت :تنها ۳۰
درصد مشــترکین آب و فاضالب استان تحت
پوشــش شــبکه فاضالب هســتند که در بین
شهرســتان ها بیشــترین شــبکه در نیشابور،
ســبزوار ،تربت حیدریه و گلبهار ایجاد شــده
است.جهان طلب در حاشیه برگزاری مرحله
نهایی نخستین دوره مســابقات مهارتهای
فنی و تخصصی شــرکت های آبفای اســتان
در اردوگاه شــهید رجایــی باغــرود نیشــابور
افزود :فاضالب امروزه مســئله مهمی است و
ســرمایه گذاری در این بخش سنگین است و
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تکذیب کمبود وافزایش قیمت شکردربازارمشهد توسط مسئوالن
اگرچه مشــاهدات میدانی خراســان رضوی
در روزهــای اخیــر از کمبــود شــکر تنظیــم
بــازار و عرضــه ایــن کاال در عمده فروشــی و
خــرده فروشــی های ســطح شــهر بــا قیمت
هــای آزاد عجیــب و غریــب حکایــت دارداما
مســئوالن دولتی کمبود شــکر تنظیــم بازار
و افزایــش قیمــت آن بــه هفت تا هشــت هزار
تومان را تکذیب می کنند .به گزارش خراسان
رضوی ،برای خرید شکر به چند محله مشهد
که عرضــه مــواد غذایــی و خواربار نیــز در آن
بیش از ســایر مناطق انجام میشــود و عمده
فروشــی های بیشــتری در آن حضــور دارند
ســر زدیم.در میدان توحید و چهارراه میدان
بار ،شکر تنظیم بازار به ازای هر نفر فقط یک
کیلوگرم فروخته می شد و به جز آن و با حجم
بیشتر وجود نداشت.در چهارراه عشرت آباد،
خیابــان شــیرازی و خیابان شــهید هاشــمی
نژاد در اکثر مغازه های خواربار فروشی شکر
دولتی وجود نداشــت یا به صــورت محدود به
فروش می رســید .در دو فروشگاه زنجیره ای
که شــعبه های زیادی در شــهر مشــهد دارند
نیز بــه همیــن ترتیب شــکر موجود نبــود و در
یــک هایپرمارکــت در خیابان هاشــمی نژاد
قیمت شکر به هفت هزار تومان میرسید؛ این
درحالی بود که در این خیابان عمده فروشان
بزرگ و شناخته شــده ای در مشهد نیز شکر
نداشتند.در خیابان طبرسی ،شکر به میزان
محدود و با قیمت کیلویی هشــت هزار تومان
به فروش میرســید و قیمت شــکر در خیابان
فلســطین نیز کیلویــی  5500تومــان و فقط
برای فروش یک کیلوگرم موجود بود.

خبر

اعتبارات دولتی پاســخ گو نیست بنابراین به
دنبال جذب سرمایه گذار هستیم .وی ادامه
داد :در همیــن خصوص تصفیــه خانه گلبهار
اجرا و مشکالت سرمایه گذار در تربت حیدریه
حل شده است .این تصفیه خانه کار خود را به
زودی شــروع خواهد کرد و در نیشابور نیز در
مرحله بررســی فنی و عقد قرارداد با سرمایه
گــذار هســتیم.وی افزود ۳۰ :شــهر اســتان
در مرحلــه تنــش آبــی هســتند کــه در برخی
شهرها در نقطه ســر به سر هســتیم و گرمای
هوای امسال باعث شــد  ۵درصد مصرف آب
مشترکین افزایش یابد.

آغازعملیات اجرایی فاز 2فرودگاه
شهید مدرس مه والت
پوریوسف-بعد از چهار سال توقف ،عملیات اجرایی
فاز  2فرودگاه شــهید مدرس شهرســتان مه والت
بــا حضــور مهنــدس «صفایــی» معاونــت عملیات
فرودگاهی کشــور« ،اســفندیاری» راهبــر معاونت
عملیــات فرودگاهــی و «زحمت کشــان» مدیر کل
عمران و توســعه فرودگاهی شــرکت فرودگاه ها و
ناوبری هوایی ایــران ،نماینده مــردم در مجلس و
فرماندارانشهرستانهایمجاورمهوالت وجمعی
از مســئوالن محلــی در محــل فــرودگاه در دســت
احداثشهیدمدرسدربخششادمهرمهوالتآغاز
شد.مسعود رنجبر افزود :جانمایی فاز یک و عوامل
پروازی طراحی سایت ترمینال انجام شده است وبه
علت کمبود اعتبار و مســئله واگذاری زمین توسط
امور اراضی به اداره کل فرودگاه ها عملیات اجرایی
از سال 94متوقف شده بود که با پیگیری های دکتر
باســتانی نماینده مجلس عملیات اجرایی فاز  2از
امروز (روز گذشته) آغاز شد .نماینده عالی دولت در
مه والت خاطرنشان کرد :شهرستان های برخوردار
از این فــرودگاه ،مــه والت و زاوه ،تربــت حیدریه ،
کاشــمر ،خلیلآباد ،بردســکن ،خواف و رشتخوار
هستند که عالوه بر این احداث این فرودگاه تاثیر به
سزایی در توسعه منطقه ای خواهد داشت .نماینده
مردم شهرستان های تربت حیدریه ،مه والت و زاوه
گفت :ان شــاءا ...عملیات فاز  2آغاز می شــود و ما
در قبال آن تعهد کرده ایم که زمینی به نام شــرکت
فرودگاه های کشور منتقل شــود و در بودجه سال
 99ازسرفصلملیواستانیاعتباراتقابلتوجهی
برای این فــرودگاه در نظر گرفته شــود  .براســاس
توافقهایانجامشدهبامسئوالنامیدواریمبتوانیم
اعتبار خوبی بــرای پروژه بگیریــم و زمین هم به نام
شرکت فرودگاه های کشور منتقل شود.
• ۱۰۰میلیارد ریال به تکمیل فرودگاه گناباد
اختصاص یافت

معاون عملیاتی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
کشــور گفت 100 :میلیارد ریال طی امسال برای
تکمیل فرودگاه گناباد اختصاص یافت«.مصطفی
صفایی» در حاشــیه بازدیــد از روند اجــرای پروژه
فــرودگاه گناباد طی گفــت و گو بــا خبرنــگاران با
انتقاد از کوتاهی پیمانکار در روند اجرای این پروژه
بیان کرد :این طرح که از چند ســال قبل در دست
اجراســت ،پیشــرفت مطلوبی نداشــته است ولی
شــرکت فرودگاههای کشــور از هیچ تالشی برای
بهره برداری آن تا پایان امســال کوتاهی نمیکند.
وی افــزود :احــداث باند فــرودگاه گناباد بــه اتمام
رســیده و محوطه ســازی و احداث بناهای جانبی
آن در دست اجراست که بعد از تکمیل آن ها اعتبار
مورد نیاز برای تجهیزات آن تامین خواهد شد.

