
توقيف تانكرهاى غير مجاز حمل فاضالب 
در مشهد

خطرناك ترين محور خراسان رضوى 
همچنان قربانى مى گيرد

با دستور دادستانى رقم خورد دستور استاندار  براى جاده جغتاى-سبزوار هم چاره كار نشد

قدس    خرداد ماه سال گذشته كه گزارشى 
از وضعيت اســفبار تخليــه روزانه 300 تانكر 
فاضالب در حريم كشف رود را منتشر كرديم 
تا خرداد ماه امسال كه دوباره براى واكاوى اين 
سوژه رفته ايم خرسنديم كه يك گام در رفع اين 

مشكالت پا پيش نهاده ايم...

قدس   ســاخت راه هــاي مواصالتي اعم از 
آزادراه ها، بزرگراه ها،راه آهن و... يكي از مهم ترين 
شاخصه هاي توسعه يافتگي هر منطقه است.

ساخت شبكه حمل و نقل و جاده هاي ايمن 
و مناسب براي دسترسي و ارتباط با ساير مراكز 

.......صفحه 4 مهم كشور است .... .......صفحه 2

از افزايش بهاى جمع آورى پسماند تا انتقاد از چمن كارى در مشهد
مدير كل كميته امداد 

خراسان رضوى:

زكات، شكاف طبقاتى 
را كم مى كند

.......صفحه 2

در جلسه شوراى شهر اتفاق افتاد

.......صفحه 3

مديركل راه آهن خراسان رضوى:

سوت قطار 
مشهد-كربال مرداد ماه 

به صدا در مى آيد

قــدس  2300 پايگاه زكات فطره همزمان با عيد ســعيد 
فطر در خراســان رضوى فعال مى شــود.مديركل كميته امداد 
خراســان رضوى با اعالم اين مطلب در چهارمين نشســت از 
سلسله نشســت هاى تخصصى  رسانه اى كميته امداد خراسان 

رضوى با اعالم مطلب ...

قدس  هموطنان شرق كشــور بويژه خراسانى ها مى توانند 
40 روز ديگر با قطارمســافرى به كربال بروند. مديركل راه آهن 
خراســان رضوى با اعالم اين مطلب بــه قدس آنالين گفت: 
براساس تفاهمنامه اى كه اخيراً با يكى از شركت هاى خدمات 
مسافرتى وابسته به وزارت ارشاد اسالمى(حج و زيارت) و يكى 

.......صفحه 2از شركت هاى حمل و نقل ...
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.......صفحه 4

تحليل كارشناسان از 
هجوم نقدينگى  شناور 

مردم به بازار مسكن

خانه  بخريم 
يا  نخريم؟

قدس   به نظر مى رسد با پايان يافتن ماه مبارك 
رمضان كه وقفه اى ســنتى در بازار ايجاد مى كند، 
دوبــاره جبهه عرضه وتقاضا درحوزه مســكن به 
طور جدى قوت گرفته كه نشــانه هاى آن افزايش 
قيمت مسكن در مشــهد است. شواهد و قرائن از 
خيز بازار مسكن و افزايش آن خبر مى دهد امرى 
كه به اعتقاد برخى كارشناسان ارتباط مستقيمى 
باتحوالت بازارهاى موازى از جمله بازار ارز دارد كه 
در حوزه مســكن نمونه بارز آن در بخش ميلگرد 
اســت كه وابستگى شــديد به ارز دارد و موجب 
افزايش قيمت و تأثير آن بر بازار مســكن شــده 
است. پيش بينى بازار مسكن در سال 97 چندان 
كار ساده اى نيست؛ چرا كه از يك سو مصالح توليد 

مسكن افزايش قيمت ....



دستور استاندار  براى جاده جغتاى-سبزوار هم چاره كار نشد

خطرناك ترين محور خراسان رضوى همچنان قربانى مى گيرد
��ر

راه هاي  ســاخت  حسينى   احمد  سيد 
مواصالتي اعم از آزادراه ها، بزرگراه ها، راه آهن 
و... يكي از مهم ترين شــاخصه هاي توســعه 
يافتگي هر منطقه است.ساخت شبكه حمل و 
نقل و جاده هاي ايمن و مناسب براي دسترسي 
و ارتباط با ساير مراكز مهم كشور است كه به 
گفته بسياري از كارشناسان تأثير اين عامل بر 
رشد و گسترش ساير عوامل توسعه انكارناپذير 
مي باشــد و زمينه توسعه از جهات مختلف را 

فراهم مي آورد.
شهرســتان جغتاى به دليل قرارداشــتن در 
مسير استان هاى خراســان رضوى، جنوبى و
سيستان و بلوچســتان با استان هاى شمالى 
وســمنان و از سوي ديگر وجود و وفور معادن 
كروميت، موقعيت طبيعي وكشاورزى وجود 
بزرگ ترين كارخانه ســيمان كشور، كارخانه 
فركــروم و... همگــي باعث شــده جغتاى از 
موقعيــت كم نظيــري برخوردار باشــد كه 
متأسفانه  به علت نداشتن يك جاده استاندارد 
نتوانســته است از اين موقعيت خود به خوبى 

استفاده كند.
جاده مواصالتى «جغتاى- سبزوار» محورى كه 
تنها راه ارتباطى جغتاى با مركز اســتان است 
و به نوعى شــاهراه اصلى جغتاى محســوب 
مى شود، حتى بســيارى از شهرهاى خراسان 
رضوى از جمله فيروزه، خوشــاب، ســبزوار، 
نيشابور، بردسكن، خليل آباد كاشمر و جنوب 
خراسان رضوى، خراسان جنوبى و سيستان و 
بلوچستان را با شمال كشور ارتباط مى دهد، از 
وضعيت مناسبى برخوردار نيست و متاسفانه 
شاهد تصادفات زيادى در اين محور هستيم. 
تصادفاتى كه در بيشتر موارد قربانى مى گيرد 
و طبق آمار تاكنون محور جغتاى-سبزوار بيش 
از 100 كودك را در منطقه يتيم كرده است. 
محورى كه خطرناك ترين جاده خراسان را به 

اذعان مسئوالن به خود لقب داده است. 
آســفالت خراب و مملو از چاله كه درزمستان 
گاها با خاك و توسط رانندگان مرمت مى شوند.
عرض كم،پيچ هاى خطرناك و پى درپى، نبود 
شــانه خاكى،نداشتن عاليم هشــداردهنده 

جاده اى از جمله مشكالت اين جاده است.

 خطر در كمين رانندگان عبورى 
راننده اى كه با كاميون خود چند سال است از 
اين محور تردد مى كند به خبرنگار ما مى گويد: 
بيش از10 سال اســت مشغول بهسازى اين 
جاده هســتند، ولى همان گونه كه مى بينيد 
پيشــرفت چندانى در كيفيت جاده به چشم 
نمى خورد و هر موقع اين مسير را طى مى كنم 
به خاطر احتمال تصادف بشدت دچار اضطراب 

مى شوم.
زورآبــادى با انتقــاد از اينكه آســفالت جاده 
«جغتاى-سبزوار» به شدت فرسوده وچاله هاى 
خطرناكــى دارد، بــه خبرنگار مــا مى گويد: 
تابلوهاى هشدار دهنده كافى هم در اين محور 
وجود ندارد و افزون بر اين، پيچ هاى خطرناكى 

در اين محور وجود دارد.
على فريمانه اى راننــده ديگرى هم مى گويد: 

جــاده جغتاى خيلى باريك 
است و شانه خاكى هم ندارد، 
به شكلى كه اگر دو خودرو از 
كنار يكديگر عبور كنند، آينه 
خودروها به يكديگر برخورد 

مى كند. 
وى مى گويد: متأســفانه در 
اين جاده تراكتــور و موتور 
هم زياد تــردد مى كنند كه 
بروز مشكالت زيادى  سبب 
در اين مسير براى خودروها 
مى شــود و آمــار تصادف را 

افزايش مى دهد. يكى ديگر از شــهروندان هم 
مى گويد: در جاده جغتاى- سبزوار پاركينگ 
ومحل توقف براى خودرو وجــود ندارد و اگر 
خودرويى خراب شود، نمى تواند توقف كند و 

همين مشكل خود حادثه ساز مى شود.
حسين جغتايى مى افزايد: بارها شاهد تصادفات 
دلخراشى در اين محور بوده ام، ولى متأسفانه از 

پيگيرى هاى مسئوالن خبرى نيست. 

 وى عمده مشكالت اين جاده را آسفالت خراب، 
چاله هاى فراوان، نبود تابلوهاى هشداردهنده 
جاده اى،عــرض كم وپيچ و خمهاى خطرناك 
عنوان مى كند و مى گويد: البتــه بايد از راه و 
شهرسازى جغتاى تشــكر كرد كه با بضاعت 
اندك خود اقدام به تعريض و آســفالت نقاط 
حادثه خيز كرد، ولى بيشترين قسمت از اين 
جاده كه درحوزه شهرســتان جوين قرار دارد 
هيچ گونه رسيدگى نمى شود 
و بيشــترين خرابــى جاده 

مربوط به حوزه جوين است.

 كم لطفى مسئوالن
راننــده ســرويس يكــى از 
ادارات جغتــاى كه هر روزه 
و  به جغتاى  مسيرســبزوار 
برعكــس را طي مي كند در 
جاده  اين  وضعيت  خصوص 
مي گويــد: بــه جرئت مي 
توان گفت اين مســير يكي 
از بدترين جاده هايي است كه در استان واقع 
اســت. وى مي افزايد: چاله ها، دست اندازها 
و عرض كم جاده عــالوه بر ايجاد خطر براي 
رانندگان باعث باال رفتن هزينه تعمير خودروها 

نيز مي شود. 
وي همچنين اضافه مي كند: جاده جغتاى به 
سبزوار كه بخش عمده آن در شهرستان جوين 
واقع است، مورد كم لطفي برخي مسئوالن قرار 

گرفته اســت و با توجه به ناهمواري ها انتظار 
بيش از اين در رســيدگي به اين جاده وجود 

دارد.
مهدى سازنده يكي از رانندگان محور جغتاى 
ســبزوارنيز وضعيت جاده را ايــن طور بيان 
مي كند: در طول چند سال اخير تغييرات كمي 
را در اين جاده شــاهد بوده ايم و فقط برخي 
مواقــع ترميم و لكه گيري هاي جزئي در اين 
مسير انجام شده كه به لحاظ نداشتن كيفيت 
مناسب، موجب متالشي شــدن آسفالت در 

كوتاه مدت و ايجاد چاله مي شود. 
جغتايى يكى از شــهروندان هــم درباره اين 
جاده به خبرنگار مــا مى گويد:اين جاده يك 
ابزارتبليغاتى بــراى يكى از نماينده هاى مردم 
درمجلس شوراى اسالمى شده است.تا به ايام 
انتخابات نزديك مى شــويم موضوع تعريض و 
بهسازى جاده مطرح مى شــود ومردم شاهد 
حضور يك يا دو دســتگاه ماشين راهسازى 
دراين ايام هستند بعداز اتمام انتخابات بازاين 

محوربه حال خود رها مى شود.
الزم به ذكر اســت در سفراســفند ماه سال 
95 اســتاندار به جغتاى رشيديان خطاب به 
مسئولين راه و شهرســازى استان تعريض و 
بهســازى اين محور را به عنوان اولويت كارى 
ذكر و تأكيد  كرد تا پايان سال 96 مشكالت اين 
جاده رفع شود، اما تأكيد  استاندار هم چاره كار 
نشد و اين محور همچنان در سايه بى توجهى 

مسئوالن استان دارد قربانى مى گيرد.

در حوالى امروز2

با حضور دكتر توكلى ،مهدى نصيرى
ابراهيم رزاقى و...

  نشست «عدالت و آزادى فرهنگى 
اجتماعى » در مشهد برگزار مى شود

قدس: يكى ديگر از سلسله نشست ها و ميزگردهاى تخصصى 
و نخبگانى با عنوان «چهل سالگى انقالب اسالمى» در مشهد 

مقدس برگزار مى شود.
اين نشست كه با عنوان «عدالت و آزادى فرهنگى اجتماعى» 
امروز و فردا برپا مى شــود، صاحبنظران و ايده پردازان كشور 
حضور دارند. در نشست امروز مهدى نصيرى (مدير مسئول 
اســبق كيهان، نويســنده و ايده پرداز)، دكتر ابراهيم رزاقى 
(استاد دانشگاه تهران و اقتصاد دان) و دكتر غالمرضا صديق 
اورعى ( اســتاد دانشگاه فردوســى و جامعه شناس) به ايراد 

سخنرانى خواهند پرداخت.
فردا چهارشنبه نيز دكتر احمد توكلى( نماينده سابق مجلس و 
وزير اسبق كار)، دكتر محمد رضا زائرى ( مدير مسئول اسبق 

همشهرى ) و مهدى نصيرى  سخنرانى خواهند كرد.
اين نشســت ها به همت مركز ملى پاســخ گويى دينى و با 
مشاركت پژوهشكده اسالم و تمدن ها، دفتر تبليغات اسالمى 
خراســان رضوى، مؤسسه فرهنگى هنرى خراســان، اداره 
كل تبليغات اســالمى خراســان رضوى، شبكه بين المللى 
اجتهاد، خبرگزارى رضوى، دانشكده شهيد مطهرى، مجمع 
عالى حكمت و فلســفه اسالمى، شبكه چهار سيما و جامعه 

المصطفى العالميه برگزار مى شود.
نخبگان فرهنگــى و اجتماعى و عالقمندان مى توانند جهت 
شركت در اين نشســت ها امروز و فردا از ساعت 22 الى 24 
به ميدان صاحب الزمان (عج) مركز ملى شهيد هاشمى نژاد 

حضور پيدا كنند.

مديركل راه آهن خراسان رضوى 
درگفت وگو با قدس آنالين:

  سوت قطار مشهد-كربال مرداد ماه 
به صدا در مى آيد

قدس آنالين- محمد رضايى: هموطنان شرق كشور بويژه 
خراســانى ها مى توانند 40 روز ديگر با قطارمسافرى به كربال 
بروند. مديركل راه آهن خراســان رضوى با اعالم اين مطلب 
به قدس آنالين گفت: براســاس تفاهمنامــه اى كه اخيراً با 
يكى از شركت هاى خدمات مسافرتى وابسته به وزارت ارشاد 
اســالمى(حج و زيارت) و يكى از شــركت هاى حمل و نقل 
مسافرى زيرمجموعه راه آهن امضا شده خراسانى ها مى توانند 

از اول مرداد ماه جارى با قطار به كربال بروند.
محمدهادى ضيايى مهر در ادامه در توضيح چگونگى اين سفر 
زيارتى ريلى بين المللى افزود: هموطنان و مشــتاقان زيارت 
عتبات عاليات عراق از مشهد تا نقطه صفر مرزى كشورمان در 
شلمچه با يك قطار به صورت دربست اعزام مى شوند و چون 
ازمرز تا بصره حدود 30 كيلومتر ريل وجود ندارد مسافران با 
اتوبوس به راه آهن سراسرى عراق در ايستگاه بصره منتقل و از 

آنجا تا نجف، كربال و يا بغداد طى مسير خواهند نمود.
وى همچنين خاطرنشان كرد: بر اساس موافقت هاى صورت 
گرفته اين مسير نيز در آينده ريل گذارى و زير بار تردد قطار 
خواهد رفت وجمهورى اسالمى ايران براى حل مشكل توسعه 

خط با عراق در اين زمينه اعالم آمادگى كرده است.
به گفته ضيايى مهر طبق قرار و مذاكره اى كه بين شركت هاى 
ايرانى و راه آهن عراق انجام شــده اســت از اول مرداد قطار 
مشهد- خرمشهر- شلمچه و (ادامه مسير تا عتبات عاليات) 
راه اندازى مى شــود در هر رام قطار فعــالً 600 نفر جابه جا 

خواهند شد.
مديركل راه آهن خراسان رضوى در ادامه با ذكر جدول تنظيم 
شده براى سفر ريلى به عتبات عاليات گفت: از مرداد ماه قرار 
اســت در هفته به صورت رفت و هم برگشــت داشته باشيم 
يعنى شنبه دوشنبه و چهارشنبه رفت ودو چهارشنبه و جمعه 
برگشــت مسافران و عاشقان ابا عبداهللا الحسين (ع) را دراين 
مســير ريلى داشته باشيم. وى 33 درصد سهم خطوط ريلى 
كشــور را تردد به سمت خراســان رضوى و مشهد بر شمرد 
و در پايان با اشــاره به آمار دلخراش حوادث جاده اى ياد آور 
شد:متاسفانه همه ساله در بخش حمل و نقل جاده اى حوادث 
تلخ زيادى داريم بنا براين يكى از راههاى كاهش آســيبهاى 
انســانى و سرمايه اى استفاده مردم ازحمل و نقل ريلى است 
كه دولت و وزارت مســكن و شهرسازى در اين زمينه اولويت 
گذارى كرده اند و الزم اســت رســانه ها براى فرهنگ سازى 
در اين حوزه به كمك راه آهن بشــتابند. الزم به ذكر اســت؛
راه اندازى مســير ريلى از ايران به عراق آبان ماه ســال 95 با 
سفر زائران مراسم اربعين از تهران تا كربال آغاز شد و در همان 
موعد وعده راه اندازى مسير ريلى مشهد - كربال نيز از سوى 

مسئوالن داده شد كه تا كنون عملى نشده بود.

رئيس سازمان عقيدتى سياسى نيروى انتظامى 
استان در گفت و گو با قدس عنوان كرد

  برگزارى 313 جلسه انس با قرآن كريم 
در رده هاى پليس استان طى ماه رمضان

احمد فياض: در ماه مبــارك رمضان افزون بر 3500 نفر از 
اعضاى خانواده بزرگ ناجاى استان در هر روز از 313 جلسه 
انس با قرآن كريم كه در رده هاى پليس خراسان رضوى برگزار 

مى شود؛ بهره مند مى شوند. 
رئيس  سازمان عقيدتى سياسى نيروى انتظامى خراسان رضوى 
طى گفت و گو بــا خبرنگار ما در تشــريح فعاليت هاى قرآنى 
اين ســازمان، با تشــكر از روزنامه قدس در انعكاس مطلوب 
فعاليت هاى ناجاى اســتان اظهار كرد: ماه مبارك رمضان ماه 
تقوا، ماه هدايت و ماه توبه و انابه است. برخوردارى از تقواى الهى 
در پناه نگاه محبت آميز خداوند با بهره مندى از جلسات انس با 

قرآن، دعا و مناجات موجب بصيرت افزايى مى شود.
حجت االســالم حســين حكمتى پور خاطرنشــان كرد: با 
حمايت فرماندهى نيروى انتظامى استان به منظور بهره مندى 
حداكثرى معنوى از ماه مبارك رمضان روزانه 313 جلسه انس 
با قرآن در تمامى رده هاى ناجا برگزار مى شود و بطور متوسط 
3500 نفر از خانواده بزرگ ناجاى استان شامل كادر رسمى، 
سرباز و خانواده هاى معظم شــان در اين جلسات مشاركت 

فعاالنه اى دارند. 
اين جلسات از 7 بامداد به مدت يك ساعت در رده ها و مراكز 
ناجا آغاز مى شود كه نيم ساعت آن قرائت قرآن و جزءخوانى 
با حضور قاريان مطرح ناجاى استان است. 10 دقيقه مسائل 
تجويد و حدود يك ربع نيز تفســير قرآن اثر ماندگار حجت 

االسالم قرائتى به نمايش در مى آيد. 
رئيس  ســازمان عقيدتى سياسى ناجاى اســتان در ادامه به 
تشريح اهم فعاليت هاى علوم قرآنى طى سال گذشته پرداخت 
و تصريــح كرد: در طرح حفظ جزء هاى قــرآن 2000 نفر از 
كاركنان مشاركت داشتند و حدود 954 نفر نمره قبولى كسب 
كردند. جايگاه ناجاى استان در مسابقات كشورى حفظ قرآن 
رتبه پنجم اســت كه رتبه قابل قبولى است. حفظ قرآن در 

3،6،10،15،20،25 و 30 جزء برگزار مى شود.
وى با بيان كســب رتبه اول مشــاركت ناجاى استان در طرح 
«تالوت نور»، گفت: اين طرح مختص خانواده هاى معظم است 
و 1776 نفر موفق به دريافت قرآن شــده و از اين تعداد 499 
نفر موفق به كسب امتياز 90 تا 100 و قبولى در درك مفاهيم 
شــده اند. در اين بخش در حوزه مشاركت رتبه اول كشورى را 
كسب كرده و در حوزه امتيازات نيز رتبه دوم را بدست آورده ايم. 

  تقدير از آستان قدس رضوى
حجت االســالم حكمتى پور با تشكر از توليت آستان قدس 
رضوى خاطرنشــان كرد: در تمامى فعاليت هاى علوم قرآنى 
و ترويج معارف اســالمى، آســتان قدس رضوى مساعدت و 
همكارى چشمگيرى داشته است. وى گفت: بر اين باوريم كه 
در هر مجموعه سازمانى و ادارى، انس با قرآن موجب سالمت 
و افزايش بهره ورى ســازمانى و ادارى مى شود و تخلفات نيز 

بشدت كاهش مى يابد. 
حجت االســالم حكمتى پور در ايــن گفت و گو كه در محل 
دفتر سازمان عقيدتى سياسى نيروى انتظامى خراسان رضوى 
صورت پذيرفت با تأكيد  بر تقويــت تغذيه اى در ماه مبارك 
اظهــار كرد: به همــت فرماندهى ناجاى اســتان در اين ماه 
طرح ويژه و تقويتى غذا در تمامى رده ها اجرا شد و حتى در 
كالنترى ها و يا بازداشتگاه ها در صورت احتمال افراد بازداشتى 
توصيه اكيد شــده تا شرايط بهره مندى از فضاى معنوى ماه 
مبارك و همچنين طرح تقويت تغذيه اى بر اســاس كرامت 

انسانى و اسالمى مهيا شود.

  كدام دانش آموزان در خراسان رضوى 
به مدارس «سمپاد» مى روند؟

قدس: رئيس اداره اســتعدادهاى درخشــان و دانش پژوهان 
جوان اداره كل آموزش وپرورش خراســان رضوى با اشاره به 
آغاز ثبت نام «ســنجش هوش» داوطلبان پايه هفتم مدارس 
تيزهوشــان گفت: ســؤاالت اين ســنجش بر اساس هوش 
تحصيلى نيست بلكه بر اساس هوش تحليلى است و هوش 

تحليلى هم براساس هوش ذاتى افراد است. 
محمدمهدى مؤمنى، در خصــوص ضوابط پذيرش مدارس 
استعدادهاى درخشان اظهار كرد: ثبت نام دانش آموزان براى 
شــركت در ســنجش ورودى پايه هفتم مــدارس دوره اول 
اســتعدادهاى درخشــان از 19 خرداد تا 24 خرداد از طريق 

سامانه hoosh.medu.ir انجام مى شود. 

 اتوبوسران امانت دار مشهدى
15 ميليون تومان را به صاحبش بازگرداند

قدس: يك اتوبوســران امانت دار مشهدى مبلغ 15 ميليون 
تومان را به صاحبش بازگرداند.

اتوبوســران خط 57 سازمان اتوبوســرانى مشهد پس از پيدا 
كردن كيف دســتى حــاوى 10 ميليون تومــان وجه نقد و

2 عدد ســكه تمام بهــار آزادى، آن را بــه صاحب اصليش 
بازگرداند.

مهدى شــادپور، اتوبوســران وظيفه شناس بخش خصوصى 
اين ســازمان پس از پيدا كردن كيف طبق وظيفه انسانى و 
خداپســندانه آن را به مســوول خط و پس از آن به صاحب 

اصليش تحويل داد.
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سرورهاديان    2300 پايگاه زكات فطره همزمان با عيد سعيد فطر در خراسان رضوى 
فعال مى شود.

مديركل كميته امداد خراسان رضوى با اعالم اين مطلب در چهارمين نشست از سلسله 
نشســت هاى تخصصى  رسانه اى كميته امداد خراسان رضوى با اعالم مطلب گفت: در 
حوزه زكات تكليفى الهى بر دوش داريم و معتقديم كه زكات سبب ايجاد تعادل اقتصادى 
در جامعه شده و سبب كاهش ايجاد طبقات اجتماعى و همچنين افزايش امنيت جامعه 

مى شود.

 28 ميليارد تومان پيش بينى زكات امسال 
حبيب اهللا آســوده در اين نشســت كه با موضوع زكات و ارائه گزارش فعاليت هاى ماه 
مبارك رمضان و اعالم برنامه هاى عيد ســعيد فطر برگزارشد، افزود: كميته تخصصى 
با مديريت كميته امداد امام خمينى(ره) خراسان رضوى فعال است و در سرفصل هاى 

مختلف دسته بندى هاى زكات هاى واجب و مستحب را دارد.
وى در پاسخ به پرسش خبرنگارما درباره ميزان مبلغ زكات درسال گذشته و پيش بينى 
اين رقم در ســال جارى، خاطرنشان ساخت: سال گذشــته 22 ميليارد تومان زكات 
جمع آورى شد و براى امسال جمع آورى بالغ بر 28 ميليارد تومان را پيش بينى مى شود.

وى درادامــه يكــى از زكات هــا را زكات فطره اعــالم كرد و در همين راســتا اظهار 
داشت:همچون ســال هاى گذشته در روزعيد سعيد فطردر سطح استان 2300 پايگاه 

فعال خواهد بود كه از اين تعداد 560 پايگاه آن درمشهد است.

 48 ساعت بعد ارسال فطريه ها به محرومان 
وى در ادامه خاطر نشان ساخت: درهمين خصوص1200 روحانى بر امر تقسيم زكات 
در سطح استان نظارت دارند و در سال گذشته 60 ميليارد ريال زكات فطره در سطح 
استان جمع آورى شده است كه بالفاصله به دست محرومان رسيد و امسال هم به همين 
شــكل اين موضوع انجام خواهد شــد و حداكثر ظرف مدت دو روز به دست محرومان 

خواهد رسيد.

 رشد تورم و عدم تناسب با نيازها 
مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) خراســان رضوى با اشاره به اينكه رشد درآمدها 
متناســب با نيازها نيست، بيان كرد: بيش از رشد درآمدها رشد گرانى ها را داشتيم در 
حالى كه كل صدقات ســال گذشته اســتان 23 ميليارد تومان بود.وى ادامه داد: سال 
گذشته تعداد 1200 واحد مسكونى تحويل مددجويان شد و 5000 سرى جهيزيه نيز به 
نوعروسان تحت پوشش اعطا شد.عالوه بر اين بيش از 35 هزار نفر از افراد تحت پوشش 

طرح محسنين حمايت شدند.
وى دربــاره نحوه هزينه كمك هاى مردمى به كميتــه امداد امام خمينى (ره) به مردم 
اطمينــان داد و افزود: كمك هــاى مردمى به كميته امداد به هيــچ وجه به خارج از 
شهرســتان يا استان ديگرى داده نمى شــود وتمامى وجوهات خراسان رضوى شرعاً و 
قانونــى بــراى همان جا هزينه خواهد شــد، مگر آن كه كمك مردمى توســط خود 

كمك كننده قيد شود كه براى شهر يا كشور خاصى هزينه شود.

مدير كل كميته امداد خراسان رضوى:

زكات، شكاف طبقاتى را كم مى كند
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هاديان: مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
خراســان رضوى گفت: اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خراســان رضوى بيشتراداره 
سياست است تا فرهنگ و تالشمان اين است 

كه به فرهنگى بودن اين اداره بازگرديم.
 دكتر جعفر مرواريد يك شنبه شب گذشته 
در نشست خود با اصحاب رسانه كه در محل 
هتل فرهنگ و هنر مشهد برگزار شد، افزود: 
اگر ما اختالفات سياســى را از هرجهت وارد 
فرهنگ كنيــم، اولين بخشــى كه متضرر 

مى شود فرهنگ است.
 وى در ادامه خاطرنشان ساخت: به اعتقادمن 
بهترين نقادان هنرمنــدان، خود هنرمندان 

هستند، اگر قرار باشد نقدى برهنر وارد شود، 
بهترين كسانى كه مى توانند اين نقد را وارد 
سازند خود هنرمندان هستند همچنين اگر 
قرار باشــد اين نقد از بيرون وارد شود ما به 

نتايج خوبى نخواهيم رسيد.
 مرواريد همچنين درباره وضعيت فرهنگى 
مشهد بيان داشــت:فضاى خراسان رضوى 
از قديــم محيطــى متكثر فرهنگــى بوده 

است. 
ما وقتى به گذشته مشهد برگرديم با جمع 
بزرگى ازهنرمنــدان در عرصه هاى مختلف 
هنرى، شعرا، فقها، فعاالن فرهنگى و تئاترى 

مواجه خواهيم بود.

وى با تأكيد بر اين نكته كه اين تنوع فرهنگى 
هم مزيت و هم يك آســيب براى مشهد به 
حســاب مى آيد، اذعان داشــت: با بازگشت 
به گذشته شــاهد هستيم كه مشهد پايگاه 
تفكرات انقالبى و پايگاه تفكرات سرمايه دارى 
بوده اســت و اين در حالى است كه مشهد 
از دانشــگاهى 70 ســاله و از حوزه اى قديم 

برخوردار است.
همچنين از گذشته تاكنون انديشمندانى با 
تفكرات فلسفى داشتيم و از آن طرف افرادى 
با تفكرات عرفانى و همه اين ها در مشهد در 

كنار هم قرار مى گيرند.
وى بااشاره به بارگاه ملكوتى امام مهربانى ها 

در مشهد تصريح كرد: مسئله مهم حرم امام 
رضا(ع) اســت كه به همراه خــود زائرانى با 
نگرش ها و عقايد متفاوت را به همراه مى آورد. 
همه اين مــوارد يك جايگاه ويــژه را براى 
مشهد رقم مى زند و اين جايگاه كار سختى را 
پيش روى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خراسان رضوى قرار مى دهد تا بتواند به يك 

فعاليت مناسب بپردازد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى:

تنوع و تكثر مهم ترين ويژگى فضاى فرهنگى مشهد است
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 تمامى شهرستان هاى خراسان رضوى 

كاهش بارندگى دارند

 ايرنا: مديركل هواشناســى خراســان رضوى گفت: ميانگين 
بارندگى در تمامى شهرســتان هاى اين اســتان در سال زراعى 

جارى نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش داشته است.
محسن عراقى زاده افزود: در فروردين و ارديبهشت امسال شاهد 
بارش هاى به نسبت مناسبى در مشهد و مناطق مختلف خراسان 
رضوى بوديم، اما با اين وجود همچنان تمامى شهرســتان ها با 

كاهش بارندگى مواجهند.
وى بيان كرد: از ابتداى ســال زراعى جارى تاكنون 134 ميلى 
متر باران در اســتان باريده است كه اين ميزان نسبت به سال 
گذشته 28 درصد و نسبت به دوره آمارى بلندمدت 35 درصد 

كاهش دارد.
وى خاطرنشــان كرد: بيشترين كاهش بارندگى طى اين مدت 
مربوط به شهرستان تايباد با 61 درصد كاهش بوده است و پس از 
آن سبزوار و خواف به ترتيب با 58 و 42 درصد بيشترين كاهش 

بارندگى را داشته اند.
وى در ادامه گفت: از ابتداى سال زراعى جارى تاكنون 182 ميلى 
متر باران در مشهد باريده است كه نسبت به مدت مشابه دوره 
آمارى 27 درصد و نسبت به سال گذشته 28 درصد كاهش دارد.

 خراسان رضوى 8600 حلقه چاه آب 
غيرمجاز دارد

ايرنا : دبير كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و 
كشاورزى خراسان رضوى گفت: 8600 حلقه چاه آب غيرمجاز در 
استان وجود دارد كه بايد سياست بستن آن با جديت دنبال شود.
شــهرام عيدى زاده افزود: اين در شرايطى است كه تمام پهنه 
استان خراســان رضوى در ساليان اخير با خشكسالى شديد و 

بسيار شديد مواجه بوده است.
وى ادامه داد: از كل مســاحت تحت تأثير خشكســالى استان 
خراســان رضوى، تا پايــان فروردين امســال 51 درصد دچار 
خشكسالى شــديد و 30 درصد دچار خشكسالى بسيار شديد 

بوده است.
دبير كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
خراســان رضوى گفت: در ميان شهرستان هاى استان، تايباد و 
خواف به ترتيب با 100 و 97/5 درصد خشكسالى بسيار شديد 
و داورزن و سرخس با 100 درصد خشكسالى شديد مواجهند.
عيدى زاده افزود: براى مقابله با چاه هاى آب غيرمجاز، سياست 
انســداد اين چاه ها در پيش گرفته شده و به طور مثال در سال 
1395، از محــل اين انســدادها 285/5 ميليون مترمكعب در 

مصرف آب خراسان رضوى صرفه جويى شده است.
وى ادامه داد: الگوى مصرف آب در خراسان رضوى با ساير نقاط 
كشور متفاوت است و ميزان مصرف از محل آب هاى زيرزمينى 
بســيار بيشتر از آب هاى سطحى اســت و در حالى كه به طور 
ميانگين 38 درصد مصرف آب كشور از منابع سطحى و 62درصد 
زيرزمينى است، اين نسبت در خراسان رضوى به ترتيب 18 و 

82 درصد است.
عيدى زاده افزود: 83 درصد منابع آبى سطحى خراسان رضوى 
در بخش كشاورزى، 12درصد در بخش آشاميدنى و پنج درصد 

در بخش صنعت و خدمات مصرف مى شود.
وى ادامــه داد: حجم كل آب مصرفى ســطحى و زيرزمينى در 

خراسان رضوى 5114 ميليون متر مكعب گزارش شده است.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

205,690

2,478,000

2,356,000

1,216,000

693,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال 
بنابراين  نشست،  ثمر  به  از سوى شما خوانند     گان گرامى  سوژه 
با پاسخ خود     ، ما را د     ر  اميد     واريم مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى 
اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 

300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 تخريب پل عابر پياده و بالتكليفى مردم
در منطقه 10 شــهردارى مشهد بين حجاب 85 و 87 
ورودى مجتمــع نيلوفر، پل عابر پياده اى بيش از ســه 
ماه تخريب شــده كه اين موضوع موجب ايجاد مشكل 
براى عبور ومرور جانبازان، معلوالن و كالسكه كودكان 
شــده و به پياده رو اين محل نيز آســيب جدى وارد 

شده است.
915...5089

 دست دالالن را كوتاه كنيد
حــاال كه زحمت جمع آورى دالالن پايانه اتوبوس را كشــيديد، پاى دالالن دالر، ميوه و 

تره بار، دارو، تنقالت، صنايع دستى و... را نيز كوتاه كنيد.
936...6282

 قليان كشى ادامه دار در پارك غدير
متأســفم براى مديريت پارك غدير قدم به قدم پارك 
كه على رغم نصب پالكارد با موضوع «قليان كشــيدن 
ممنــوع» هيچ گونه نظارتى بــا خانواده هايى كه اقدام 
به اين كار ناپســند مى كنند، برخوردى نمى كند شعار 

ديگر بس است.
915...8747

 بوق هاى ناهنجار
از راهنمايى و رانندگى شــهر مشهد خواهشمندم با دارندگان خودروهايى كه از بوق هاى 

ناهنجار و چراغهاى غير استاندارد استفاده مى كنند برخورد جدى انجام شود.
935...5096

 گرانى ها غوغا مى كند
رقابت ميوه فروش ها و سبزى فروش ها در گرانى اين روزها بسيارى از شهروندان را كالفه 
كرده است. مشهد شده شهر هزار نرخ . هركسى تا هرجا تيغش ببرد از مردم پول مى گيرد.
متولى نظارت بر فعاليت كسبه چه نهادى است؟ لطفا به داد مردم برسيد.2529...0915

قليان كشى ادامه دار در پارك غدير

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

هنگامه طاهرى به دنبال گزارش روزنامه قدس در كســب 
نظر سنجى از مردم در خصوص تغيير نام معابر و مخالفت شديد 
آن ها با اين موضوع، اولين دســتور كار شوراى شهر مشهد در 
بيست و ششمين جلسه علنى منجربه موضعگيرى نمايندگان 

نسبت به اين مقوله شد.
در اين خصوص البته غيــر ازتصويب نام دو پارك به نام گل ها 
بــا توجه به تأكيد در قانون بر تعيين نام بوســتان ها، تغيير نام 
بلوار كوشش به شهيدان سلطانى با وجود پافشارى هاى احسان 

اصولى و رمضانعلى فيضى مصوب نشد.
دكتر رياضى، عضو شورا يكى از مخالفان تغيير نام خيابان ها بود 
كه اظهار داشــت: نام خيابان ها اصوالً بايد تداعى كننده هويتى 
باشد، در حالى كه ما نام خيابان كوشش را كه بر گرفته از تأكيد 
رهبرى در سال جديد بر تالش و كوشش است، حذف مى كنيم.
وى افــزود: همه ما در دوران جنــگ زندگى كرده و با فرهنگ 
جنگ وجبهه و شــهادت آشــناييم. حتى در بين اعضاى شورا 
جانباز هم داريم؛ بنابراين با نام شهدا مشكلى نداريم، اما استفاده 
از نام هاى شــهادت و ايثار تداعى كننده همان فرهنگ جبهه و 

جنگ است.
موحدى زاده عضو ديگر شــورا نيــز در همين خصوص تأكيد 
كرد:مخالفت اعضاى شــورا با تغيير نام خيابان كوشــش نبايد 

مخالفت با نام شهيدان تصور شود.
حســينى پويا نيز گفت: مردم با نام خيابان خود خو گرفته اند، 
بنابراين تغيير نام خيابان هاى قديمى مخالفت با مردم است، در 

حالى كه ما نمايندگان مردم هستيم.
او ادامه داد: از وقتى نام بلوار ميثاق را به نام هاشمى رفسنجانى 

تغيير داديم، هنوز داريم به مردم جواب پس مى دهيم.
مهدى نيا نيز تأكيد كرد: ما بايد مكانيزم نظر ســنجى از مردم 
را در تغيير نام خيابان ها بگنجانيم و تبعات بازخوردهاى مردم 

از تغيير نام بلوار ميثاق را در نظر داشته باشيم.

 مصوبات شورا
در اين جلسه نام گذارى فاز يك بوستان هاى شهرك نيمروز به 
نام بوســتان الله در منطقه 4 و نام گذارى فاز دو بوســتان هاى 
شــهرك نوكاريز و نيكروز به نام بوســتان نرگس در منطقه 7 

مصوب شد.
همچنين تغيير نام صارمى 22 در منطقه 9 به نام دكتر محمد 
جعفر ياحقى كه ساكن همان كوچه بوده و تغيير نام خيابان تازه 
تأســيس بهار،بين بهار 48 و 50 نيز به نام شهيدان عامل مورد 

تصويب قرار گرفت.

 مصوبه جنجالى
دريافت عوارض مديريت پســماند هــم از مصوبات جنجالى 
شوراى شــهر بود كه طبق اليحه شــورا،هدف افزايش بهاى 
عوارض جمع آورى پسماند در نهايت به ميزان 15 درصد بود، 
در حالى كه كاظمى، معاون محيط زيســت و خدمات شهرى 

شــهردار در مخالفت با اين مصوبه مدعى بود 
بايد اين افزايش متناســب با بهاى تمام شده 
معادل 183 هزار تومان براى هر منزل باشد. 
وى خواســتار افزايش عدد بود تــا بتواند در 
سال هاى آينده به بهاى تمام شده جمع آورى 

پسماندها برسد.
وى بيان كــرد: با وجود افزايــش نرخ تورم، 
شــوراى شــهر هزينه جمع آورى پسماند را 
از ســال 93 افزايش نداده است، در حالى كه 
شــهردارى براى جمع آورى آن با پيمانكاران 

كيلويى قرارداد مى بندد.
بــه گفته وى در حال حاضر بهاى جمع آورى 

زباله در شهر مشهد 50 ميليارد تومان است.
در نهايت با مخالفت اعضاى شورا اين افزايش قيمت به ميزان 

10 درصد مصوب شد.
همچنين تصويب شــد كه همه امالكــى كه داراى كد صنفى 
نبوده و مشــمول عوارض كســب و پيشه نمى شــوند، به جز 
واحدهــاى اقامتى،بهــاى خدمات مديريت پســماند از آن ها 
معادل 100 درصد عوارض نوســازى ملــك تعيين و دريافت 
شود، اما براى حسينيه ها و مدارس محاسبه و لحاظ شده، ولى 
دريافت نشــود.با اين حال شــهردارى مجاز شد از زمان ابالغ 
قانون، هر ســاله مطابق تورم اعالمى از بانك مركزى حداكثر 
تا سقف 20 درصد بهاى خدمات پسماندهاى عادى واحدهاى 
اقامتــى را اضافه كند، ولى در صورتــى كه كليه صنوف بويژه 

واحدهاى اقامتى و صنــوف پر زباله اقدام به 
عقد قرارداد جمع آورى حمل زباله با مديريت 
يا پيمانكاران خدمات  پســماند شــهردارى 
شهرى نمايند، مشــمول حداكثر 30 درصد 
تخفيــف در بهاى خدمات پســماند خواهند 

شد.

 كمربند جنوبى
محمدرضا حيدرى، رئيس شوراى شهر مشهد 
در حاشــيه جلسه روز گذشــته در پاسخ به 
زيست محيطى  پيوست  پرسشى در خصوص 
كمربند جنوبى عنوان كرد: معموالً پيوســت 
زيست  محيطى در ابتداى اجراى طرح ايجاد 
مى شود، نه در حين اجراى طرح، اما با وجود اين موضوع براى 
اينكه طرح به افكار عمومى پاسخگو باشد، از دانشگاه فردوسى 
خواسته ايم كه يك تيم تشكيل دهد و پيوست زيست محيطى 

براى كمربند جنوبى ايجاد كند تا آثار منفى آن كاهش يابد.
وى تصريح كرد: حتى امضاى رئيس ســازمان حفاظت محيط 

 زيست كشور پاى طرح كمربند جنوبى است. 
 رئيس شوراى شهر مشهد ادامه داد: بر اساس مطالعات، طرح 
كمربند جنوبى مشــهدكه 85 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و 
180 ميليــارد تومان از منابع مردم در آن هزينه شــده، 10 
درصد آلودگى شــهر را و 10 درصــد مصرف بنزين را كاهش 

مى دهد.

 كال  بى. آر. تى را زمين گير كرد 
حيدرى درخصوص روند پيشرفت ساخت خط بى.آر.تى عنوان 
كرد: طبق بررسى هايى كه صورت گرفته، كالى كه در زير باال 
خيابان اســت، نياز به استحكام بنا دارد. مطالعات آن در حال 
انجام اســت كه اگر بى.آر.تى ايجاد شود، اول بايد اين كال را 

مستحكم كنيم و سپس تداوم بى.آر.تى را خواهيم داشت.

 انتقاد عضو شورا از گل آرايى مشهد
در نطق پيش از دســتور اين جلســه حاجيان شــهرى، عضو 
شوراى شــهر با تأكيد بر مواجهه مشهد با كمبود آب شهرى 
گفت: در حالى كه با مشــكل كمبود شــديد منابع آبى دست 
و پنجه نرم مى كنيم و بحرانى ترين دشــت كشور را در مشهد 
داريم، گل كارى و چمن كارى در بلوارهاى مشهد به وفور ديده 

مى شود.
او اظهار داشت: شهردارى در شرايط فعلى بايد سرعت توسعه 
فضاى ســبز را كم كند، اما روزبه  روز بر ســطح فضاى ســبز 
مى افزايد؛ حجمى از گل كه شــايد در بلوارهاى كشــور هلند 

نيز يافت نشود.
 وى خاطرنشــان كرد: براساس آمار اعالمى مديران شهردارى 
در بهار 14 ميليون و در تابســتان پيــش رو 5 ميليون قطعه 
گل كشــت مى كنند.كاشــت 14ميليون بوته گل به مناسبت 
نوروز و هزاران اتفاق ديگرى كه در اين راســتا شهر مشهد را 
زينت مى بخشــد، چندان دور از ذهن نيست كه به مردم اين 
پيام را بدهد كه مشــكلى از نظر آب وجود ندارد و بحران آب 

جدى نيست.
وى ادامه داد: البته شــهردار قــول تحويل 12 ميليون مترمكعب 
فاضالب خام را به شهردارى در سفر اخير وزير نيرو به مشهد براى 
تصفيه و تأمين آب مورد نياز فضاى ســبز شهرى از طريق پساب 
گرفته و قرار اســت دو تصفيه خانه چهل بازه و سيدى با ظرفيت 
430 و8000 مترمكعب در شبانه روز و با بودجه بخش خصوصى 
تا دى سال جارى به بهره بردارى برسد، اما شهردارى بايد با اقدام 
هر چه سريع تر نسبت به تكميل شبكه جداسازى آب شرب از آب 
خام اقدام نمايد تا بتواند از اين ظرفيت اســتفاده كند. طرحى كه 
عمليات اجرايى آن از ســال 1386 شروع شده است و پس از 13 
ســال حدود 133 كيلومتر از 520 كيلومتر خطوط اصلى و نيمه 

اصلى آن اجرا شده است.

در جلسه شوراى شهر اتفاق افتاد

از افزايش بهاى جمع آورى پسماند تا انتقاد از چمن كارى در مشهد

عضو شورا:
بايد مكانيزم نظر سنجى 

از مردم را در تغيير 
نام خيابان ها بگنجانيم 
و تبعات بازخوردهاى 

مردم از تغيير نام بلوار 
ميثاق را در نظر داشته 
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روی �ط حاد� با دستور دادستانى رقم خورد

توقيف تانكرهاى غير مجاز حمل فاضالب در مشهد
مهناز خجســته نيا خرداد ماه ســال 
گذشــته كه گزارشــى از وضعيت اســفبار 
تخليــه روزانه 300 تانكر فاضالب در حريم 
كشــف رود را منتشــر كرديم تا خرداد ماه 
امســال كه دوباره براى واكاوى اين ســوژه 
رفته ايم خرسنديم كه يك گام در رفع اين 

مشكالت پا پيش نهاده ايم.
يك سال پيش و در پى درج گزارش قدس 
خوشــبختانه دادستان مشهد به اين پرونده 
ورود پيدا كرد و در پى آن معاون دادستان 
در امور پيشــگيرى از وقوع جرم از تشكيل 
پرونده «كشف رود» در شوراى حفظ حقوق 

بيت المال خبر داد.
قاضى بخشــى محبــى به عنــوان مدعى 
العموم قول داد اين شورا در كنار بحث رفع 
تصرفات اراضى حريم رودخانه، نســبت به 
چگونگى مديريت فاضالب جارى در كشف 

رود نيز ورود پيدا كند.
بــه گفته وى در كميته شناســايى و حفظ 
حقوق بيت المال قرار شــده آب منطقه اى، 
شهردارى و بخش خصوصى وارد اين عرصه 

شوند.

 خبرهاى خوش سازمان حمل و نقل بار
مديرعامل ســازمان حمل و نقل بار درون 
شهرى شــهردارى مشــهد روز گذشته در 
گفت و گو با گزارشــگر ما از انجام يك اقدام 
شايسته با دســتور معاون دادستان مشهد 

خبر داد.
مختارى با بيان اينكه از فروردين ماه امسال 
با دســتور معاون دادستان تانكرهاى حامل 
فاضالب بايد مجوز داشــته باشــند، گفت: 
در پى اين دســتور سازمان حمل و نقل بار 
شهردارى مجاز به توقيف تانكرهاى متخلف 

شده است.
به گفته وى با اين اتفاق خوب به ســازمان 
حمــل و نقل بار درون شــهرى اجازه داده 
شــده تا در صــورت بروز تخلف از ســوى 
تانكرهاى حامل فاضالب دســتور توقيف را 

صادر كند.
وى بــا بيــان اينكــه تخليه فاضــالب در 
مــكان هايى غير از تصفيــه خانه و ريزش 
شــيرابه هاى فاضالب از تانكرهاى در حال 
تردد جزو مــوارد تخلف بشــمار مى آيند، 
اظهار داشــت: در اين مدت نسبت به بروز 

150 مورد تخلف اعمال قانون شده است.

 شناسايى 300 تانكر حامل فاضالب
مختــارى از شناســايى 300 تانكر حامل 
فاضالب در ســطح شهر خبر داد و گفت: از 

اين تعداد 60 تانكر ساماندهى شده است.
مديرعامل ســازمان حمل و نقل بار درون 
شهرى شهردارى مشهد با بيان اينكه تمام 
تانكرهاى حامل فاضالب بايد مجهز به نصب 
ســامانه كنترل به مكان ياب براى رديابى 
مسيرهاى تردد شوند، افزود: توقفگاهى نيز 
براى پارك اين تانكرها توســط شــهردارى 
مشهد در جاده ميامى ساخته شده است كه 
ملزم به پارك اين خودروها در توقفگاه پس 

از اتمام كار هستند.
به گفته وى گشت هاى ويژه اى نيز با حضور 
مأمــوران نيروى انتظامى كار نظارت بر اين 

ناوگان را بر عهده دارند.
مديرعامل ســازمان حمل و نقل بار درون 
شهرى شهردارى مشهد نسبت به شناسايى 
و تجهيز تمــام تانكرهاى حامل فاضالب تا 
پايان سال اظهار اميدوارى كرد و گفت: اما 
چگونگــى تخليه فاضــالب در تصفيه خانه 
و مســائل  مربوط به تفكيــك فاضالب هاى 
خانگى، صنعتــى و بيمارســتانى خارج از 

وظايف اين سازمان است. 

آب و �وا
 تداوم روند افزايش دماى 

خراسان رضوى تا فردا
قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و تصاويــر ماهواره 
نشــان دهنده افزايش شدت باد و ميزان ابرناكى آسمان بوده 
كه بخصوص در نيمه غربى استان رگبارهاى پراكنده باران و 
رعد و برق را به همراه خواهد داشــت. اين وضعيت به تناوب 
تا روزهاى پايانى هفته ادامه داشته، ضمن اينكه چهارشنبه بر 

شدت ناپايدارى هاى جوى افزوده خواهد شد. 
گفتنى اســت تداوم روند افزايش دماى هوا نيز تا چهارشنبه 

اوايل صبح پيش بينى مى گردد.

��ر
 استاندار خراسان شمالى تأكيد  كرد

  استمرار فعاليت هاى اولويت دار 
حوزه عمرانى

بجنورد- خبرنگار قدس: نشست شوراى ادارى استان خراسان 
شمالى با محوريت تكريم و معارفه معاون هماهنگى امور عمرانى 
اســتاندار، صبح ديروز درحالى برگزار شد كه استاندار خراسان 
شــمالى عالوه بر تأكيد  به افزايش نقش آفرينى زنان، جوانان و 
اقوام در حوزه عمرانــى، تقويت مديريت هاى محلى، كمك به 
توسعه متوازن شهرســتان ها، نظارت بر عملكرد شهردارى ها 
و حفاظت از منابع آب و خــاك، معاون جديد هماهنگى امور 

عمرانى و دو مديركل ستادى استاندارى را معرفى كرد.
محمدرضا صالحى در جلسه شوراى ادارى استان كه با معرفى 
رضــا رجب زاده به عنوان معاون جديد هماهنگى امور عمرانى 
اســتاندار همراه بود، اظهار داشــت: پيگيــرى پروژه هاى راه 
آهن جوين- اســفراين - بجنورد و شيروان و گرگان، بجنورد، 
مشهد،پيگيرى و نظارت بر جاده ميامى به اسفراين با لحاظ منافع 
مردم شهرســتان هاى گرمه وجاجرم،نظارت بر پيگيرى مقاوم 
سازى منازل روستايى، تسريع در ساخت اتاقك هاى ديجيتال 
در روستاها براى تكميل پوشش صداوسيما، راه اندازى اردوگاه 
دانش آموزى و پيگيرى ســاخت فاز يك درمانگاه نابارورى نيز 
بايد در دستور كار معاون جديد هماهنگى امور عمرانى به عنوان 

اولويت ها قرار گيرد.
وى ادامه داد: تسهيل فعاليت و تقويت نقش سازمان هاى مردم 
نهاد و شناســايى امور اجرايى قابل واگذارى به اين سازمان ها، 
كمك به توســعه متوازن بخصوص در مناطق محروم و مرزى، 
نظارت بر عملكرد شــهردارى ها و دســتگاه هاى اجرايى حوزه 
عمرانى، توجه به حوزه مديريت مصرف آب و افزايش بهره ورى 
آب و رسيدن به بهره ورى 60 درصدى درمصرف آب كشاورزى 
تا ســال 1400، تعادل بخشى به ســفره هاى آب زيرزمينى و 
جلوگيرى ازبرداشت هاى غيرمجاز نيز بايد در اولويت هاى كارى 

حوزه امور عمرانى استاندارى قرارگيرد.
صالحى خاطرنشــان كرد: گســترش زنجيره ارزش در بخش 
كشاورزى، تقويت كشــت گلخانه اى، به حداقل رساندن رشد 
مصرف انرژى و مصرف كود و سموم در بخش كشاورزى، توسعه 
طرح هاى يكپارچه سازى اراضى با استفاده از سامانه هاى نوين 
آبيارى، حفاظت از جنگل ها ومراتع، جلوگيرى از فرسايش خاك 
و بيابان زايى نيز بايد جزو موارد اســتمرار فعاليت ها در حوزه 

عمرانى تلقى شود.
استاندار خراسان شمالى درباره پروژه راه آهن مشهد-بجنورد-

گرگان تصريح كرد: 15درصد سهم دولت، هم از طريق آستان 
قدس رضوى و هم برابر قانون بودجه سال 97 از طريق صندوق 
توسعه ملى قابل وصول است. صالحى درباره تكميل جاده بجنورد 
به جنگل گلســتان نيز اظهار داشت: هر چند كه بايد نظارت و 
پيگيرى هاى مستمرى انجام شود، اما تاكنون 60 ميليارد تومان 
به پيمانكاران اين پروژه به دليل سرعت در كار بدهكار هستيم و 
اين در حالى است كه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى تنها 51 
ميليارد تومان اعتبار براى اين پروژه مصوب كرده اند، اما به رغم 

همين كمبود اعتبار بايد باز هم كار را ادامه داد. 
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه بجنورد نيز در اين جلسه 
اظهارداشت: ارزش هايى در اين جامعه تبلور پيدا كرده كه دشمنان 

مى خواهند به طرق مختلف موجب ازبين بردن آن شوند.
حجت االســالم يعقوبى خاطرنشــان كرد: بنا بر تعبير پيامبر 
اسالم(ص) جوانان وزنان دو طايفه آسيب پذير جامعه هستند 
و بنابراين دشمنان هميشه بيشــترين تمركز خود را درحوزه 
تهاجم فرهنگى بر روى اين دو قشر دارند كه بايد بر روى مسائلى 
همچون پايبندى به ارزش هاى جامعه، امر به معروف و نهى از 
منكر تأكيد  كرد. در اين جلسه از تالش هاى على نيا معاون سابق 
هماهنگى امور عمرانى، قدردانى و رضا رجب زاده به عنوان معاون 
جديد استاندار معرفى شد.  همچنين بهمن شيردل به عنوان 
مديركل حوزه استاندار و حجت اهللا خانزاده نيز به عنوان مديركل 

امنيتى و انتظامى استاندارى معرفى شدند. 

   تكميل پروژه محور بجنورد 
به جنگل گلستان

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندارخراسان شمالى در نشست 
كميسيون ايمنى راه هاى استان گفت: تكميل بزرگراه بجنورد 
به جنگل گلستان در غرب خراســان شمالى يكى از مصوبات 
دولت بــوده و پيگيرى آن تا تكميل و بهره بــردارى كامل، از 
اولويت هاى عمرانى اســتان اســت. محمدرضا صالحى در اين 
نشست اظهار داشت: براى تعريض شانه راه و ساخت پاركينگ 
و يا ايجاد دوربرگردان در مســير چمن بيد به جنگل گلستان، 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور اعالم آمادگى كرده است. 
بنابراين براى تسريع در روند انجام اين اقدام ها بايد در گام نخست 
انتظارات مكتوب و در مسير قانونى به مركز ارسال شود و نقطه 

يابى و آماده سازى نقشه در دستور كار قرار گيرد.
وى افزود: به هر ميزان كه از محور ارتباطى چهار بانده بجنورد به 
جنگل گلستان آماده بهره بردارى است، با حل نواقص احتمالى 
بايد هر چه سريع تر به زير بارترافيك برود و در مسير بجنورد به 
اسفراين نيز مشكالت مرتبط با محورهاى آماده بهره بردارى با 

همكارى مسئوالن محلى برطرف شود. 

 دستگيرى 2 سارق با 52 فقره سرقت
قدس: فرمانده انتظامى خراســان رضوى از دســتگيرى دو 
سارق حرفه اى با 52 فقره سرقت قطعات خودرو در شهر تربت 

حيدريه خبر داد.
ســردار «قادر كريمى» در تشريح اين خبر، گفت: در پى وقوع 
چند فقره سرقت قطعات خودروهاى سنگين در محدوده بلوار 
امام رضا(ع) و جانبازان شهر تربت حيدريه موضوع به صورت 
ويژه در دســتوركار تيمى از مأموران كالنترى 12 اين شهر 

قرار گرفت.
وى افزود: تيم تجسس كالنترى 12 شهرك وليعصر(عج)، با 
بررسى شــگرد و جغرافياى زمانى مكانى سرقت هاى صورت 

گرفته، گشت هاى هدفمند را آغاز كردند.
فرمانده انتظامى اســتان خراســان رضــوى تصريح كرد: 
تحقيقــات در اين زمينه ادامه داشــت تا يكى از تيم هاى 
كالنترى 12 هنگام گشت زنى شبانه در محدوده بلوار امام 
رضا(ع)، مردى جوان را در حال سرقت كابل هاى برق يك 
دستگاه خودرو تريلى مشــاهده و در اقدامى ضربتى قبل 
از فرار دستگير كردند. متهم 22 ساله كه فردى سابقه دار 
اســت در چندين مرحلــه بازجوئى هــاى علمى پليس و 
مستندات كشف شده، به 52 فقره سرقت شبانه تجهيزات 
خودروهاى سنگين پارك شــده در سطح معابر محدوده 
بلوار امام رضا(ع)، جانبازان و شــهرك وليعصر(عج) شهر 
تربت حيدريه شامل كابل، لوازم جانبى، باطرى، جك و... 

با همدستى يكى از دوستانش اعتراف كرد.
ســردار كريمى بيان داشــت: در ادامه اين عمليات مأموران 
كالنترى 12 شــهرك وليعصر(عج) با هماهنگى قضائى در 
اقدامى ضربتى، همدســت 25 ساله متهم را در مخفيگاهش 

دستگير كردند.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى با اشاره به شناسايى 26 نفر 
شاكى در اين رابطه عنوان كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده، 

براى سير مراحل قانونى با صدور حكمى روانه دادسرا شدند.

  شكارچى غيرمجاز، شكار شد

قدس: با هوشيارى مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان 
باخرز، شكارچى متخلف دستگير شد.

ســرهنگ «على ميرجردوى» فرمانده انتظامى شهرستان 
باخرز، گفت: يك شنبه گذشته يكى از تيم هاى نامحسوس 
پليس امنيت عمومى اين فرماندهى، هنگام گشت زنى در 
ارتفاعات منطقه «قلعه ديبا كافج» مردى جوان را در حال 

شكار غيرمجاز مشاهده كردند.
وى تصريح كرد: مأموران اين فرماندهى قبل از فرار متهم 
او را دستگير و يك قبضه سالح شكارى تك لول غيرمجاز 
به همراه تعدادى فشــنگ، يك دستگاه دوربين شكارى و 

الشه يك عدد قوچ وحشى كشف كردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان باخرز خاطرنشــان كرد: فرد 
متخلف پس از تشــكيل پرونده براى سير مراحل قانونى 

روانه دادسرا شد.

  دستگيرى 403 خرده فروش و معتاد 
متجاهر در شهر مشهد

قدس: رئيس پليس مبارزه با موادمخدر خراســان رضوى  
از دســتگيرى و جمع آورى 403 خــرده فروش و معتاد 

متجاهر در طرح پاكسازى حاشيه شهر مشهد خبر داد.
ســرهنگ «محمدحســين صفدرى» گفت: روز گذشــته 
مرحله اى ديگر از طرح پاكسازى مناطق آلوده حاشيه شهر 
مشــهد با همكارى تيم هايى از يگان امداد و كالنترى هاى 

حاشيه شهر به اجرا درآمد.
ســرهنگ صفدرى افزود: در اجراى ايــن طرح، مأموران 
پليس مبــارزه با موادمخدر با همــكارى ديگر واحدهاى 
عملياتــى، 305 معتاد پرخطر و متجاهر (294 مرد و 11 
زن) را جمــع آورى و با هماهنگى مقــام قضائى به مراكز 

ترك اعتياد معرفى كردند.
رئيــس پليس مبــارزه بــا موادمخدر خراســان رضوى 
خاطرنشــان كرد: در همين راستا 98 خرده فروش نيز در 
شهر مشهد و ديگر شــهرهاى استان دستگير و 31 كيلو 

و 371 گرم انواع موادمخدر سنتى و صنعتى كشف شد.

  آتش اختالف خانوادگى به جان خانه افتاد

نيشابور - خبرنگارقدس: بحث خانوادگى و تهديد يكى 
از طرفيــن در نيشــابور، منجر به آتش ســوزى در منزل 

مسكونى شد.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشابوراظهاركرد: با اعالم اين آتش سوزى به سامانه 125 
ســتاد فرماندهى آتش نشــانى يك تيم از آتش نشــانان 
ايستگاه 2 به محل اعزام شدند و آتش را خاموش كردند.

سيد مهدى حسينى گفت: اين آتش سوزى زمانى رخ داد 
كــه يكى از طرفين با ريختن بنزين ديگرى را تهديد كرد 

كه متأسفانه  نشت بنزين موجب آتش سوزى شد.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشابور خاطرنشان كرد: تماس بموقع و سرعت عمل آتش 
نشانان موجب شد كه قبل از گسترش آتش، با استفاده از 

خاموش كننده دستى آتش نشانان آن را خاموش كنند.
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تحليل كارشناسان از هجوم نقدينگى  شناور مردم به بازار مسكن

خانه بخريم يا نخريم؟
گزارش

 ســيد حبيب قاآنى  به نظر 
مى رسد با پايان يافتن ماه مبارك 
رمضان كه وقفه اى ســنتى در بازار ايجاد 
مى كنــد، دوبــاره جبهه عرضــه وتقاضا 
درحوزه مسكن به طور جدى قوت گرفته 
كه نشانه هاى آن افزايش قيمت مسكن در 

مشهد است.           
شــواهد و قرائــن از خيز بازار مســكن و 
افزايــش آن خبــر مى دهد امــرى كه به 
اعتقاد برخى كارشناسان ارتباط مستقيمى 
باتحوالت بازارهاى موازى از جمله بازار ارز 
دارد كه در حوزه مسكن نمونه بارز آن در 
بخش ميلگرد است كه وابستگى شديد به 
ارز دارد و موجب افزايش قيمت و تأثير آن 

بر بازار مسكن شده است. 
پيــش بينى بازار مســكن در ســال 97 
چندان كار ساده اى نيست؛ چرا كه از يك 
ســو مصالح توليد مســكن افزايش قيمت 
يافته و انتظار براى تورم در ســال جارى 
صعودى اســت و از ســوى ديگر احتمال 
افزايش نرخ ســود ســپرده ها با رشد نرخ 
تــورم، مى تواند مجدداً اين بازار را با ركود 
مواجه كند، ولــى آنچه كه در حال حاضر 
روشن است افزايش قيمت در بازار مسكن 

را نشان مى دهد. 

  رشد قيمت بين 10 تا 12 درصد 
رئيس اتحاديه امالك مشــهد درخصوص 
وضعيت بازارمى گويــد: پس از تعطيالت 
فرورديــن و همــراه با گران شــدن دالر 
قــدرى ركود در بازار به وجود آمد؛ چراكه 
سرمايه گذارى مردمى به سمت بازار سكه 
و طــال رفته بود. پيش بينى ما اين اســت 
كه قيمت مســكن بيــن 10 تا 12 درصد 
رشد داشــته باشد و ممكن است برخى از 
واحدهاى كوچك افزايش قيمت بيش ترى 

داشته باشد. 
مرادزاده تأكيد كــرد: زمانى كه قيمت ها 
افزايــش پيدا كند، معامــالت هم كاهش 
دارد و ما هم اكنون روزانه بين دو تا ســه 
نفر داريم كه بــراى جمع آورى واحدهاى 
خود اقــدام مى كنند و تعــداد بيش ترى 
داريــم كه از پرداخــت ماليات خود عاجز 

هستند. 

رئيــس اتحاديــه امالك مشــهد مقدس 
وضعيت فعلى بازار را ركود تورمى دانست 
و افزود: بر اين باور هســتيم كه ركود در 
حال افزايش بوده و عميق تر مى شــود. در 
مجموع بايد اين را گفت كه خانه دار شدن 

براى مشهدى ها سخت تر شده است. 

 رونق بازار با نقدينگى سرگردان 
يك كارشناس اقتصادى با تأييد رونق بازار 
مســكن در روزهاى اخير آن را ناشــى از 

ورود نقدينگى سرگردان مى داند. 
ســيد مجتبى پيرزاده گفت كه خريداران 
بــا روند تصاعــدى نــرخ ارز و طال و بى 
اعتمادى به تداوم رونــد صعودى در اين 
بازار، نقدينگى سرگردان خود را به سمت 

خريد مسكن و زمين سوق دادند. 
وى افزود: اين رونق بــازار خودجوش در 
خريد و فروش مســكن در صورت حمايت 
نشدن تسهيالتى از سوى بانك ها مى تواند 

به طور موقتى باشد. 
وى نقدينگى سرگردان، ركود پنج ساله در 
بازار مســكن، تداوم نسبى افزايش قيمت 
زمين در اين مدت، كاهش سود تسهيالت 
دربافت فرســوده و نيز مســكن اولى ها، 
افزايش قيمت مصالح ساختمانى و هزينه 
ساخت و ساز را بى تأثير در قيمت مسكن 

ندانست. 
به گفته وى با اين همه با توجه به اينكه در 
يك دهه گذشته بخش عمده سرمايه هاى 
خرد و متوسط در كشور به سرمايه گذارى 

در ســاخت مســكن روى آورده و عرضه 
فراوان واحدهاى مسكونى در حالت عادى 
امكان افزايش زياد قيمت مسكن نيست. 

 گرانى نا دوام
يك مقام مســئول در بانــك عامل بخش 
مســكن گفت: خريداران واقعى مسكن تا 
حد امكان در شرايط فعلى نسبت به خريد 
اقدام نكنند؛ چــرا كه روند فعلى حاكم بر 

بازار مسكن نمى تواند دوام داشته باشد. 
محمدرضــا امينى دربــاره عوامل افزايش 
قيمت مســكن گفت: بخشى  غيرطبيعى 
از اين افزايش قيمت به تحوالت بازارهاى 
موازى از جملــه بازار ارز برمى گردد؛ چرا 
كه بخشــى از مصالح ساختمانى از جمله 
ميلگرد وابســتگى شديد به ارز دارند و در 
برابــر تغيير و تحوالت اين بــازار واكنش 

نشان مى دهند. 
وى ادامه داد: افزايش قيمت ارز در نهايت 
موجب رشد قيمت تمام شده مسكن شد 
تا يك افزايش قيمتى قابل توجه را در اين 

بازار شاهد باشيم. 
وى افزود: از طرفى بازار سپرده هاى بانكى 
همچنان جذاب است و در بازار پولى بعضاً 
سودهاى باال به ســپرده گذاران پرداخت 

مى شود. 
امينــى تصريــح كــرد: به نظر مى رســد 
تحــوالت بازار پــول در قالــب تغييرات 
احتمالى در نرخ سود ســپرده هاى بانكى 
در نيمه اول سال جارى مهم ترين پارامتر 

اثرگذار بر بازار مسكن باشد كه مى تواند با 
كاهش يا افزايش نسبت به ورود سرمايه ها 
به بازار مســكن يا خروج ســرمايه از بازار 
مسكن مؤثر باشــد. هر چند ساير عوامل 
درونــى و بيرونى نيز در ايــن زمينه مؤثر 
است و بازار مسكن از مؤلفه هاى متعددى 

تأثير مى پذيرد. 
امينــى با اشــاره به اينكه عــالوه بر اين، 
تقاضاى غيرواقعى در بخش مســكن نيز 
منجــر به رشــد قيمت در بازار مســكن 
شده اســت، با توصيه به متقاضيان واقعى 
خريد مسكن، گفت: در حال حاضر قيمت 
مســكن با فاصله قابل توجه نسبت به نرخ 
تــورم افزايش پيــدا كرده كه اين رشــد 
قيمتى خارج از شــرايط عــادى حاكم بر 
نرخ تورم اســت و اين روند نمى تواند دوام 

داشته باشد. 
اين مقام مســئول تأكيد كرد: بنابراين به 
خريداران و مصرف كنندگان واقعى توصيه 
مى شود به دليل افزايش غيرطبيعى قيمت 
مســكن، در صورت امكان صبور باشند و 
فعًال نســبت به خريد مسكن اقدام نكنند 
تا شــرايط غيرواقعى حاكم بر بازار مسكن 

منطقى تر شود. 
امينــى درباره نقــش دولت در شــرايط 
كنونى، ادامــه داد: طبيعتــاً دولت نقش 
سياســت گذارى دارد و در اين راستا نيز 
بايد در حوزه مشــوق هاى حمايتى براى 
رونق در ســمت عرضه سياســت گذارى 
كند؛ چرا كه در سمت تقاضا سياست هاى 
تشويقى از جمله تسهيالت براى گروه هاى 

مختلف ميان درآمدى وجود دارد. 
وى افــزود: رونــق بازار مســكن عالوه بر 
آنچــه كه در حوزه سياســت گذارى بايد 
صورت گيرد، وابســته بــه عوامل ديگرى 
همچون تنظيم سطح تورم عمومى، اجراى 
برنامه هــاى حمايتى در بخش مســكن از 
گروه هــاى خاص به منظور حل مشــكل 
مسكن خانوارهاى بى بضاعت و همچنين 
اختصاص  بــراى  تدابيــرى  انديشــيدن 
تســهيالت مناســب و مــورد تقاضــاى 
خانوارهاى با ســطح درآمــد باالتر براى 
خريد واحدهاى مســكونى با متراژ بيشتر 

از الگوى مصرف است.

قدس: ســه نمايشــگاه اختصاصى جمهورى اسالمى 
ايران در كشورهاى روسيه، ازبكستان و تاجيكستان به 
منظور توســعه تجارت خارجى و معرفى پتانسيل هاى 

صنعتى كشور برگزار مى شود.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوى 
با اعالم اين خبر گفت: با توجه به نقش نمايشگاه ها در 
رونــق صادرات غيرنفتى و افزايــش مبادالت تجارى و 
معرفى توانمندى هاى توليدى كشور اين سه نمايشگاه 
با مجوز ســازمان توســعه تجارت ايران و با پشتيبانى 
خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوى از سوى 

نمايشگاه بين المللى مشهد برگزار مى شود.

فيروز ابراهيمى افزود: برگزارى نمايشــگاه اختصاصى 
كشــورمان در ازبكســتان مرداد ماه، در تاجيكستان 
شــهريورماه و در روســيه در مهرماه 97 برنامه ريزى 

شده است.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوى  
با بيان اينكه روسيه با ايجاد مراكزى نظير «فود سيتى» 
در مســكو شــرايط مطلوبى را براى حضور مســتقيم 
توليدكنندگان و تجار ايرانى فراهم كرده اســت، ادامه 
داد: تاجيكستان و ازبكستان نيز بازار خوبى براى كاالى 
ايرانى به شمار مى آيد و شركت هاى ايرانى مى توانند با 
حضور در اين نمايشــگاه ها از يارانه 40درصدى هزينه 

اجاره غرفه استفاده نمايند.
دبيــركل خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان اضافه 
كرد: اين نمايشــگاه ها با حضور شركت هاى توليدى در 
زمينه هاى مختلف صنايع غذايى، بهداشــتى، درمانى، 
ماشين آالت، مصالح ساختمانى، فرش و لوازم خانگى و 

خدمات فنى و مهندسى برگزار مى شود.
وى همچنين از برگزارى نمايشــگاه ســاخت ايران در 
تيرماه خبــر داد و ادامه داد: اين نمايشــگاه 7 تا 11 
تيرماه با حضور گســترده اعضاى خانه صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوى و توليدكنندگان كشور در 

نمايشگاه بين المللى مشهد برگزار مى شود.

روسيه، ازبكستان و تاجيكستان ميزبان «كاالى ايرانى» مى شوند
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