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رئیس اداره صنایع معدنی صمت استان
خبر داد:

رئیس سازمان تعاون روستایی از اجحاف
به کشاورزان توسط دالالن گالیه کرد

کاهش چشمگیر صادرات سیمان
بهافغانستان

آفت شبکه داللی بر جان
تولیدات کشاورزان

قائممقامکمیتهامداد
امامخمینی(ره)خبرداد:

ایجاد اشتغال برای
 210هزار نفر از ابتدای
امسال
صفحه۳
انتقاد فرماندار از
فقراداری در بردسکن
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افزایش ۴۵درصدی
حوادث ترافیکی
در نیشابور

2طرحاصلیتامینآبمشهد؛سرابیاسیرآب؟

صفحه۳

مدیرکلاموراقتصادی
و دارایی اعالم کرد:

صفحه4

صفحه۳

حضور ۲۹کشور برای
سرمایه گذاری
در استان
صفحه۱

مدیرکلامورعشایری
خراسانرضویخبرداد:

توزیع ۷۵هزار تن
نهاده دامی بین عشایر
استان از ابتدای امسال

چالشتامینزمین
برایمسکنملی
درکاشمر

صفحه۲

مدیرامورمنابعآبسبزوار
خبرداد:

ذخیره آب سد سنگرد
 ۸میلیونمترمکعب
کمتر از سال گذشته

فرماندارتربتحیدریه
خبرداد:

صفحه۲

صفحه۳

از میان خبرها
گوناگون

رئیسادارهصنایعمعدنیصمت
استانخبرداد:

کاهش چشمگیر
صادرات سیمان به
افغانستان

رئیــس اداره صنایــع معدنی ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان با بیان
اینکهبهتازگیصادراتسیماناستان
به کشور افغانستان کاهش چشمگیری
داشــته اســت ،افزود :میانگیــن قیمت
عرضه ســیمان نســبت به شــهریور ماه
 ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش داشــته و روند
افزایش عرضه نسبت به تقاضا منجر به
ثبات تعادل و پایداری در بازار ســیمان
شده است .افشین در گفتوگو با ایسنا
اظهــار کــرد :میــزان تولید ســیمان در
واحدهــای تولیــدی به دلیــل تغییرات
دورهای پایــان ســال ،کاهــش یــا قطع
انرژی مصرفــی و همچنین مشــکالت
گاز مصرفی واحدها به حداقل رســیده
اما از نظر عرضه این کاال در استان هیچ
مشکلی وجود ندارد و حتی شاهد مازاد
عرضه بر تقاضــا نیز هســتیم .اکثر نیاز
بازارازمحلذخایرکلینکرکارخانههای
اســتان تامیــن میشــود .وی افــزود:
خراسانرضویدارایهفتواحدتولید
ســیمان با ظرفیت  8/25میلیون تن،
اشــتغال  ۲۲۲۶نفر و ســرمایهگذاری
حدود  ۱۵۰هــزار و  ۵۶میلیــارد ریال
است ،همچنین سهم واحدهای تولید
سیمان استان در کشور از نظر ظرفیت
تولید 9/3درصد ،در ســرمایهگذاری
 18/6درصد و در اشتغال  6/7درصد
است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی:

نهایاستان
اجرایکنسرتدردیگرشهرستا 
منعیندارد

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در شورای تامین تربت جام :
صفحه۱

فرماندهسپاهامامرضا(ع):

دشمن در مدارس و دانشگا ه ها خاکریز بنا کرده است
فرمانده ســپاه امام رضا (ع) با بیان این که دشمن
در مدارس و دانشــگاه ها خاکریز بنا کرده اســت،
افزود :توســعهیافتگی را تابع فرهنگ میدانیم و
فرهنگ سرمنشأ شــروع و ادامه یک جامعه است،
فرهنــگ مؤثرتــر از ســایر حوزههاســت و بایــد در
جامعه اسالمی حاکم باشد.
به گزارش تســنیم ،ســردار سید هاشــم غیاثی در
مراســم پایانی ششــمین جشنواره «شــبیه یاس»
که در مجتمــع آیهها برگــزار شــد ،اظهارکرد :در
مسیر توسعه یافتگی برخی ،موضوعات اقتصادی
و برخــی ،موضوعات سیاســی را نقطه شــروع آن
میداننــد در حالــی که فرهنگ ،اســاس توســعه
یافتگی جامعه و نقطه شروع آن است و امام راحل
و رهبــر فرزانه انقالب ،توســعهیافتگــی را بهطور
ریشهای تابع فرهنگ میدانند.
وی تصریح کرد :یکی از آرمــان های مقدس نظام

انقالب اســامی نهادینه کردن فرهنگ دینی در
همه شــئون زندگی فردی و اجتماعی اســت و ما
همانند خیلی از جوامع غربی نبودیم که فرهنگ را
به حال خود رها کنیم بلکه ما معتقدیم که همانند
حوزه اقتصاد و سیاست ،باید حوزه فرهنگ را نیز
مدیریــت کنیم .ســردار غیاثی افزود :شــاهد این
هســتیم که در حوزه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم،
دشمن برای اغفال جوانان مان به سراغ ارزشها،
ت و عزم آنان و برای فروپاشی حکومت
ایمان ،معرف 
اسالمی به سراغ آرمانهای اساسی نظام اسالمی
میآید و خاکریزها را در دانشــگاهها و در مدارس
گذاشــتهاســت بنابراین اگر غفلت کنیم چهبســا
بعدها حســرت خواهیم خورد .امیدوارم که همه
ما بتوانیم در انجام این امر مهم ،رسالت خودمان
را در تقابل با جنگ نرم دشــمن به درســتی انجام
دهیم.

رئیسمجمعنمایندگانخراسانرضوی:

ن های استان منعی ندارد
اجرای کنسرت در دیگر شهرستا 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
با بیان این که برگزاری کنســرت حرام نیســت اما
باید حرمت زمان و مکان حفظ شود ،افزود :قانون
نوشته شده باید برای کل کشــور اجرا شود و نباید
تفاوتی میان شــهرهای استان خراســان رضوی و
تهران باشــد اما به برخی مکانها مانند شهرهای
مشــهد و قم باید نگاههــای خاصی صــورت گیرد.
اجرای کنسرت در دیگر شهرستانهای خراسان
رضوی منعی ندارد.
حجتاالسالم جواد نیکبین در گفتوگو با ایسنا
در پاســخ به این پرســش کــه نظــرش در خصوص
اجــرای کنســرت موســیقی در خراســان رضــوی
چیســت ،اظهار کرد :معتقدم قانون نوشــته شــده
باید برای کل کشور اجرا شود و نباید تفاوتی میان
شــهرهای خراســان رضوی و تهــران باشــد اما به
برخی مکانهــا مانند شــهرهای مشــهد و قم باید

نگاههای خاصی صورت گیــرد .باید حرمت حریم
امام رضــا(ع) را نگــه داریم اما اجرای کنســرت در
دیگــر شهرســتان هــای خراســان رضــوی منعی
نــدارد .وی تصریــح کرد :بایــد حرمتهــا در نحوه
برگــزاری حفظ شــود زیــرا برخی مواقع حواشــی
کنسرت برای شهرها معضالتی به وجود میآورد.
ک بیــن افزود :برگزاری کنســرت حرام نیســت
نی 
اما باید حرمت زمان و مکان حفظ شــود .در کشور
دو نهاد مجلس شــورای اســامی و شــورای عالی
انقالب فرهنگی داریم که در ایــن خصوص قانون
گذار هستند .همچنین در شهرها نهادهایی مانند
شورای اسالمی شهر و شورای فرهنگ عمومی در
این خصوص تصمیمگیری میکنند که این نهادها
باید بــرای برگــزاری این مراســم بــا هم بــه توافق
ن کــه خالف صریــح قانون
برســند ،با این حــال ای 
چیزی را مصوب کنیم ،درست نیست.

 398میلیون مترمکعب؛ میزان آب ذخیره شده در سدهای استان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
گفت :میزان آب ذخیره شده در سدهای استان
طی سال گذشته  ۷۹۳میلیون متر مکعب بوده
که این عدد امسال به  ۳۹۸میلیون متر مکعب
رسیده است .عالیی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :حجم آب ذخیره شــده در سدهای استان
طی ســال گذشــته  ۷۹۳میلیــون متــر مکعب

آفت شبکه داللی بر جان تولیداتکشاورزان

گالیه رئیس سازمان تعاون روستایی از دالالنی که قیمت تولیدات کشاورزان را تا  ۷۰۰درصد
افزایش می دهند
رئیس سازمان تعاون روستایی کشور با انتقاد و گالیه
از شــبکه داللی در تولیدات کشاورزی گفت :قیمت
تولید کشاورز تا زمانی که به مصرف کننده میرسد
گاهی توسط شبکه داللی  ۷۰۰درصد هم افزایش
پیدا میکند .به گزارش تســنیم ،اســماعیل قادری
فر در نشســت ملی «کوثر هدایت» در مشــهد با بیان
این که در جهاد کشــاورزی به دنبال احیای شــبکه
مردمی تعاون هستیم که در دهه اول انقالب بهترین
و امنترین خدمــت را ارائه داده اســت ،اظهار کرد:
کشور دچار چالشهای متعدد است که اصلیترین
آن مســئله اقتصاد و بیکاری اســت ،بیکاری مسئله
اجتماعــی و اقتصادی اســت که با مســئله فرهنگی
نیز گره خــورده  .وی افزود :قیمت تولید کشــاورز تا
زمانی که به مصرف کننده میرســد گاهی توســط
شبکه داللی  700درصد هم افزایش پیدا میکند؛
حوزه امنیت غذایی و حذف واسطهها و شبکه داللی
غیرضــروری جــزو برنامههاســت .قادریفر تصریح
کرد:در گام دوم انقالب به کمک امامان جماعات که
اداره دست کم  22هزار مســجد را برعهده دارند به
دنبال احیا و بازطراحی شــبکه بزرگ مردمی کشور

با رویکــرد تعاون محوری و مفاهیم ناب آن هســتیم.
رئیس سازمان تعاون روســتایی با بیان این که برای
غلبه بر مشــکالت اقتصــادی از نظر امنیــت غذایی
راهی جز ایجــاد شــبکههای مردمــی و اجتماعی و
مروجان آن نداریــم افــزود :باید ماننــد دوران دفاع
مقدس از شبکه مساجد در این زمینه استفاده کنیم.
•برای احیای  30هزار واحد تولیدی تعطیل
باید مردم را به میدان آورد

همچنین امیرحسین مدنی ،معاون توسعه روستایی
و مناطق محروم نهاد ریاســت جمهوری اظهار کرد:
رهبرمعظمانقالبدربیاناتمختلفبهجوانانتاکید
کردهاندکهکارهاراازرویزمینبردارید،معظملهبه
دولت هم فرمودهاند هنر داشته باشد و مردم را وسط
میدان بیاورد و به فرموده ایشان دولتی مردمی است
که برای استفاده از ایده و عمل و نظارت مردم ساز و
کار داشته باشد .وی افزود 30:هزار واحد تولیدی،
صنعتی و معدنی تعطیل شده در بخشهای مختلف
کشورداریمکه برایاحیایواحدهایاقتصادیباید
مردم را به میدان آوریم.

در راستای دفاع از مصرف کننده

توپ پرمعاون وزیر

معاونوزیرصنعت،معدنوتجارتورئیسسازمان
حمایتازحقوقمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
گفت :هیچ واحد تولیدی در کشور مستثنا از درج
قیمت مصــرف کننــده روی کاال نیســت و اجرای
طرح درج قیمت مصرف کننــده از مبدا تولید کاال
مورد تاکید شخص رئیس جمهور است و اصل نیز
بر اجرای این سیاست است.
بــه گــزارش ایرنا ،عبــاس تابــش در جمــع برخی
از تولیدکننــدگان اســتان در تشــریح طــرح

قیمتگــذاری از مبــدا تولیــد کاال افــزود:
ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و
تولیدکنندگان قیمت  ۸۴هزار قلم کاال را بررسی
کرده و به تفاوت  ۲درصدی قیمت آن از در کارخانه
تا رسیدن به دســت مصرف کننده پی برده است.
وی تصریح کرد :در واقــع اجرای طرح درج قیمت
از مبدا تولید کاال براساس ماده  ۲۳سیاست های
اقتصاد مقاومتی اســت که وزارت صمت را مکلف
می کند فرایند تولید تا توزیع شفاف شود.

مدیرکلاموراقتصادیوداراییاعالمکرد:

حضور  ۲۹کشور برای سرمایه گذاری در استان

مدیرعاملآبمنطقهایاستاناعالمکرد:

بوده که این عدد در امسال به  ۳۹۸میلیون متر
مکعب رسیده اســت .همچنین در مدت مشابه
سال آبی گذشــته حدود  ۵۰درصد از سدهای
اســتان پر آب بوده که ایــن عدد امســال به ۲۵
درصد کاهش پیدا کرده است .وی افزود :حجم
ورودی آب به ســدهای اســتان در ابتدای سال
آبی جاری  17.8میلیون متر مکعب و در ابتدای

بااستقراریگانتکاوریدرتربتجامدرجمعآوری
صفحه۲
اراذل واوباش موفق بودیم

سال شمسی  ۶۱میلیون متر مکعب بوده است.
وی افزود :از مجموع  ۲۳هزار و  ۸۲۶حلقه چاه
فعال در استان ســهم چاههای مجاز  ۱۶هزار و
 ۵۱۲حلقه و ســهم چاههای غیــر مجاز ۷۳۱۴
حلقه است .طی امســال تعداد  ۲۶۷حلقه چاه
با حجم برداشت معادل  ۷۴میلیون متر مکعب
آب در استان اصالح و تعدیل پروانه شده است.

مدیر کل امور اقتصــادی و دارایی خراســان رضوی
گفــت :از ســال  ۲۹ ، ۱۳۹۲کشــور در اســتان
ســرمایهگذاری کردهانــد .رضــا خواجــه نایینی در
گفــت و گو بــا ایرنــا افــزود :از ابتــدای امســال۷۱ ،
طرح ســرمایهگذاری خارجــی با مبلــغ  ۶۱میلیون
دالر برای اســتان مصوب شــده که اجرای آن حدود
 ۵۰درصد پیشــرفت داشــته اســت .وی ادامه داد:
پیشبینی میشــود تا آخر امسال شــمار طرح های

سرمایهگذاریخارجیبه ۱۰۰طرحبرسد.مدیرکل
امور اقتصادی و دارایی گفت :از سال۳۵۲، ۱۳۹۲
طرح ســرمایه گذاری خارجی با مبلغ یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون دالر در اســتان به تصویب رســیده که
ســرمایه گذاران آن از  ۲۹کشور هستند .وی افزود:
بیشــترین رقم ســرمایه گذاری در اســتان به ترتیب
مربوط به کشــورهای چین ،امارات ،عراق ،آلمان و
افغانستان است.

عکس :میثم دهقانی

پیگیری ثبت 47اثر
فرهنگی استان در
فهرست آثار ملی

2

تربتحیدریه
در وضعیت
نارنجیکرونا
صفحه۲

مدیرکلراهآهن:

افزایش 3.5برابری حمل
کاالی اساسی به استان
از طریق راه آهن
مدیرکلراهآهنگفت:حملگندمونهاده
هایدامیبهخراسانرضویازطریقراه
آهن طی  ۱۰ماه امســال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته بیش از  ۲۵۰درصد
افزایش داشــته اســت .نصیری ورگ در
گفتوگوباایرناافزود:دراینمدت۲۸۰
هزار تن کاالی اساسی شامل  ۱۷۰هزار
تن گنــدم و ۱۱۰هزار تن نهــاده دامی از
بنادر امام خمینــی (ره) و شــهید رجایی
به خراســان رضوی حمل شده است .وی
ادامه داد :انبارهای جهاد کشــاورزی در
محدوده باغچه شهرستان تربتحیدریه
و ســیلوی مشــهد به شــبکه ریلی متصل
هستند.ویافزود:شرکتهایبازرگانی
دولتی ایران و پشتیبانی امور دام در بنادر
مبدأ برای حمــل کاالهای اساســی باید
برای تخصیص ســهمیه حمل به شــبکه
ریلــی اقــدام کنند و ســهم شــبکه ریلی و
حمل و نقل جاده ای از این جابه جایی ها
مشخصشود.

بادشدیدوبارانوبرف
در راه استان
کارشناسادارهکلهواشناسیخراسان
رضــوی گفــت :بــرای پنج شــنبه شــب و
جمعه ،هفتم وهشتم بهمنماه،وزشباد
شبینی
نسبتاشدیدتاشدیددراستانپی 
میشودکهدربرخیمناطقاینوزشباد
با پدیده گرد و غبار هم همراه خواهد بود.
وزشبادوافزایشابروبارشپراکندهباران
وبرفهمبرایاستانپیشبینیمیشود
که این بارشها اکثرا در شــمال و شــمال
غرباستانرخخواهدداد.آهنگرزادهدر
گفتوگوباایسنااظهارکرد:ازبعدازظهر
پنج شــنبه نفوذ امواج ناپایدار به استان را
تا اوایل هفته آینده شاهد خواهیم بود که
نتیجــه آن افزایش تدریجی ابر و ســرعت
وزش باد است .وزش باد در سامانه جوی
جدید در مشــهد بین  ۴۵تا  ۵۰کیلومتر
بر ســاعت خواهد بود .وی افزود :تا اوایل
روز جمعه روند افزایــش دما ادامه خواهد
یافت اما پس از آن و تا صبح روز یک شنبه،
 ۱۰بهمن،اینروندکاهشیخواهدشد.

