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آیتاهلل علمالهدی :یک عده سودجومعیشترا برای همه سخت کردهاند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکهیک
عــده سودجومعیشترا بــرای همه سخت کــردهانــد،
گفت :بسیجبا جریان داللبازی مقابله کند.
به گزارش قدس آنالین ،آیتهللا سیداحمد علمالهدی
در خطبههای نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور
رضوی اظهار کرد :مسئله بسیج از ابتکارات فوقالعاده

خبر
ويژه

را هآهن خ
وا
ف
ه
را
ت
با قــدرت گرفتن گــروه طالبان
در افغانستان مناسبات و
گفتوگوهای بین دو کشور
ه ــم در خ ــص ــوص راهآهـــــن
خواف -هرات که پیش از این
در جریان بــود متوقف شد و
معلوم نیست چه وقت مذاکرات دوبــاره از سر
گرفته شود.
افزون بر تسهیل صادرات و واردات کاال و مسافر
بین دو کشور ،دسترسی ریلی افغانستان از
طریق ایران به آبهای آزاد جنوب ،منطقه قفقاز،
ترکیه ،عراق و اروپــا و همچنین توسعه و ایجاد
کریدور ریلی از هرات به مزارشریف از اهداف این
طرح ریلی به شمار میرود.

علیاکبر لبافی،
رئیس دبیرخانه
شورای گفتوگوی
دولت و
بخش خصوصی
خراسان رضوی
گفت :در حال حاضر
استانها به لحاظ
شغلی مزیتبندی
نشدهاند که همین
موضوع در توزیع
منابع ناعدالتی
ایجاد کرده است.

و دارای تأییدات بقیههللا و از القائات آسمانی به امام
بــزرگــوار ما بــود؛ یک سیاستمدار آمریکایی در همان
روزهایی که امام تازه از دنیا رفته بود در تحلیل سیاسی
خود عنوان کــرده بود امــام از دنیا رفت اما همچنان بر
کشور خود حکومت میکند زیرا امام بسیج و بسیجی
دارد و این حرف یک سیاستمدار آمریکایی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور بسیج
در حل مشکالت جامعه افزود :امروز جامعه ما گرفتار
گرانی است که معیشت را بــرای همه سخت کــرده و
دستگاههای دولتی باید در برنامهریزیهای اقتصادی
ما را یــاری کنند .بخشی مربوط به اختالالت ارزی و
وظیفه دولت است اما بخشی مربوط به سودجویی

راهآهن خواف  -هرات با  225کیلومتر طول،
دومین پروژه راهآهن شرقی ایران پس از
راهاندازی خط میرجاوه به پاکستان است که
براین اساس قطعات یک و دو به طول ۷۸کیلومتر
در خاک ایران و از شهرستان خواف تا مرز

مهدی توحیدی سال 95بود که
ریلگذاری راهآهن خواف  -هرات با تعهد دو
کشور در چهار فاز آغاز و مقرر شد سه فاز از
این پروژه در ایران و یک فاز آن در افغانستان
انجام شود.

پرونده

استانها به
لحاظ شغلی
مزیتبندی
نشدهاند
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شمتیغ خراسان رضوی است و قطعات سه
و چهار این خط آهن به طول  ۱۴۷کیلومتر
در خاک افغانستان از شمتیغ تا روزنک به
طول ۶۲کیلومتر و از روزنک تا شهر هرات
۸۵کیلومتر است.

تصریح کرد :افغانستان یک ظرفیت مغتنم برای
اقتصاد کشور و بهخصوص خراسان رضوی به
شمار میرود و بخشی از ظرفیتهایی که امروز
در عرصه تولید و صادرات خراسان رضوی شکل
گرفته ،در پیوند با تعامالت تجاری و اقتصادی
دو کشور است.
وی بــا اش ــاره بــه تغییر ذائــقــه در ب ــازار مصرف
افغانستان اف ــزود :ب ــازار افغانستان گرچه از
گذشته ،مقصد کــاالهــای ایــرانــی ب ــوده امــا در
سالهای اخیر این روند دستخوش تغییر شده و
با توجه به نوع ذائقه بازار ،رقابت جدیتر در این
عرصه شکل گرفته است .در آینده نزدیک شاید
برخی کاالهای ما از بخش تقاضای آنها حذف
شود و نیاز به کاالهایی باشد که ظرفیت فناوری
در آنها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد :با راهانــدازی این خط آهن
صــادرات بهخصوص ترانزیت کاالیی ما بسیار
رشد خواهد کرد ،چراکه کاالهایی که میخواهند
به سمت چابهار و بندرعباس بروند یا از آن طرف
میخواهند به افغانستان بروند مسیر ارزانتر و
مناسبتری خواهند داشت درنتیجه صادرات
ترانزیتی بیشتری خواهیم داشت.
نبیزاده بر اهمیت برقراری توازن در تراز تجاری با
هدف توسعه تعامالت اقتصادی دو کشور تأکید
کــرد و ادامــه داد :یکی از ضــرورتهــای مهم در
حوزه افغانستان ،دریافت نظرات و آرای بخش
خصوصی در موضوعات مرتبط با ایــن کشور
است .اگر قرار بر اتخاذ سیاست جدید باشد،
باید دیدگاه بخش خصوصی ،نظر به تسلطی
که بر موضوعات این کشور و مباحث اقتصادی
آن دارد ،اخذ و اعمال شود ،به همین استناد نیز
خواستار همگرایی بیشتر با هدف رسیدن به
بهترین راهکارها هستیم.

چرا دومین پروژ ه ریلی شرق راهاندازی نمیشود؟

راهآهن خواف -هرات در تونل موانع

◾

◾اشرف غنی مخالف بود
رئــیــس ات ــاق مشترک ای ــران و افغانستان در
خراسان رضوی با اشاره به اینکه سه فاز از این
پروژه که در اختیار و تعهد ایران بود انجام شده،
اما طرف افغانستانی هیچ کــاری در فاز مربوط
به خود انجام نداده است ،اظهار کرد :در زمان
دولت قبلی افغانستان ،کشور ما راهآهــن را در
قسمت خودش تکمیل کرد ،اما اشرف غنی به
دلیل اینکه خیلی تمایل به توسعه اقتصادی با
ایران نداشت تالشی برای تکمیل این خط آهن
در افغانستان انجام نمیداد.
هادی نبیزاده در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار
ک ــرد :در حــال حــاضــر کــه طــالــبــان ق ــدرت را در
افغانستان در اختیار دارند چند باری مسئوالن
استانی ما با آنها مذاکراتی داشتهاند و تکمیل
راهآهــن خــواف  -هــرات هم از مــواردی است که
در حال مطرح شدن است ،اما اوضاع شکننده
امنیتی در افغانستان و اینکه هنوز طالبان

دراستان
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سال سی و چهارم

شماره 9681

گزيده

در زمان دولت قبلی افغانستان ،کشور ما راهآهن را در قسمت خودش تکمیل
کرد ،اما اشرف غنی به دلیل اینکه خیلی تمایل به توسعه اقتصادی با ایران
نداشت تالشی برای تکمیل این خط آهن در افغانستان انجام نمیداد.

وضعیت و ثبات مشخصی ندارند این موضوع
در حال مذاکره است که باید تا راهان ــدازی این
خط آهن این مذاکرات ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد :طالبان هرچند مخالفتی با ادامه
و تکمیل این خط آهن نداشتهاند ،اما چندان
اشتیاقی هم به دلیل ثباتی که هنوز ندارند از
خود نشان نمیدهند.
وی با اشــاره به اینکه قسمتی که سال گذشته
افتتاح شد در داخل ایران بود و یک قسمت هم

ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه

/1408135ط

نقاشی و کاغذ دیواری

32721789-09153132504
09366484449

که تا ایستگاه شمتیغ در خاک افغانستان بود
در ماههای گذشته تخریب و صدمه جدی دیده
است ،عنوان کرد :دولت مصمم است مسئوالن
حکومتی در افغانستان را تشویق بــه ادامــه
مذاکرات و تکمیل این خط آهن کند.

◾

◾ظرفیت مغتنم اقتصادی برای استان
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به
اهمیت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه،
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ویژهنامه 4060

و داللبـ ــازی اســت؛ یــک عــده نــاپــاک ســودجــو و دالل
میخواهند معیشت مــردم را فشار دهند و غــذای
مردم را از حلق آنها در آورده و در جیب خود بریزند و
اینجا ،جایی است که بسیج باید ورود کرده و با جریان
داللبــازی مقابله کند .اگر بسیج ،بصیر و آگاه باشد
داللها امکان انبار کردن ندارند.
 20آذر سال گذشته بود که بخشی از خط آهن
225کیلومتری خواف  -هرات به طول۱۴۰کیلومتر
افتتاح شد ،اما سال گذشته این خط آهن با مشکالت
فراوانی روبهرو بوده به طوری که هنوز بخش برون
مرزی این خط تکمیل نشده است...

بیمه

مدیر صندوق بیمه کشاورزان
روستاییان و عشایر خراسان شمالی

3هزارو 800روستایی توانایی
تمدید بیمه خود را ندارند

مدیر صندوق بیمه کــشــاورزان ،روستاییان و
عشایر خراسان شمالی گفت :خشکسالی
و نبود بارش مؤثر ،تولید و درآمــد خانوارهای
روستایی و عشایری را کاهش داده است که
هم اینک  3هزار و  ۸۰۰نفر از آنان نتوانستند
پوشش بیمهای خود را تمدید کنند.
محمدرضا غالمزاده در گفتوگو با ایرنا اظهار
کرد :پرداخت حق بیمه هشت ماه در یکسال
گ ــروه هــدف تــوســط دول ــت انــجــام م ـیشــود و
بیمهشدگان به نوعی حق بیمه چهار مــاه را
پــرداخــت میکنند امــا اگــر ایــن قشر نتوانند
سهم حق بیمه خود را سالیانه پرداخت کنند از
یارانههای دولتی بهرهمند نخواهد شد.
وی افــزود :خانوارهایی که به علت مشکالت
اقتصادی نتوانستهاند حق بیمه سالیانه را
پرداخت کنند در صورت برقراری ،سهم دولت
را نیز باید پرداخت کنند که این امر برای این
قشر ضرر است.
وی بــر مشارکت نیکوکاران و مــراکــز خیریه
و همچنین نهادهای حمایتی بــرای تمدید
بیمهشدگانی که توانایی پرداخت حق بیمه
را نــدارنــد تأکید و اظهار کــرد :اگــر در ایــن امر
مهم خیران به موقع وارد شوند و به این افراد
کمک مالی داشته باشند به نوعی آینده آنان
را تضمین کردهاند چراکه در شرایط برقراری
پرداخت حق بیمه ،گروه هدف از تمامی مزایای
بیمهای برخوردار خواهد شد.

تخریب ساختمان

ایزوگام شرق

/1406560ج

/1406238ج

/1406955ط

/1403778ج
/1405859ط
/1408063ط
/1400113ط

/1401649ج

/1404160ج
/9911523ج

/1404309ط

/9907572ج

/1402997ج

/1404447ط

/9906354ط

/1404696ط

/1406949ط

تفکیککنتورونردهوآتشنشانی(ظریفیان)

35090900-09155181715

/1403596ج

/1404555ط

گازرسانی
آتشفشانگاز

گ��لبهار

خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

09153587292-38324530

ایام تعطیل09155086122

عدالتیان
ر

ف
وگری

عضو
تحت پوشش بیمه ایران ،سرویس دهی در تمام نقاط شهر درجه
یک ات

هیچ شعبه دیگری ندارد

1401721ج

/1406765ط

گازرسانی

 09151016288تبریزی

قالیشویی

/1404253پ

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

جل���دک

رفو
گری

حادیه

واحد نمونه سال88و89

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9
مدیریت :سید علی

عدالتیان

ایام تعطیل 09155156953

/1400971ط

09199197160

ایزوگام شرق

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

/14007721ط

خودرو فرسوده

بازدید رایگان،باالترین قیمت

ایزوگام شرق

باربری نمونه امام رضا

09152494232-32136393
09013563828-32136394

داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

/1400461ج

09038017038

09153185163

 09151116733اکرمی

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

قالی شوئی

/1401357ج

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

خرید خودروهای فرسوده

ایزوگام و عایقکاری
قیرگونی،آسفالت لکه گیری
حتی  1متر «حاجی رمضانی»
37571068-09153059302

ش����اندیز

خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

خری��دار
زمین

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

38545519
38931274
09353295701
09152142036

ایران

مشاورین امالک

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

/1408190ج

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

پایدار

خرید و فروش
باغ و زمین

09151824007

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

/1404252پ

خودروهای فرسوده

باالترین قیمت،بازدید رایگان

09157033742

داربست سازه

خریدخودروهای فرسوده

پرهیزگار09153026722
09356353513

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

/9911767ج

گروه هنری عالئی
art.alaei

09157064622

داربست رحمتی

گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل
09153138018-09388047702

داربست

صدیقی

1403707ج

09155216864

خوابگاه

ویژه شاغلین درمشهد

نصب
آنتن
مرکزی
/1408094ط

روغنی،پالستیک
تضمینی توسط استادکار

09151115493
38696868

رهن و اجاره
آپارتمان

کرکره ای،راهبند

/1404310ط

نقاشی ساختمانی

شیشه ای،جکی،ریلی

38824494

خریدار
کلیه
لوازم
منزل
واداری
یخچالLED،
لباسشویی
قالی وغیره
ضایعات

برق و آیفون
ساختمان

کارآسان ایده

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

کلیه لوازم منزل و اداری

علی 36570836
09105799941

سـید

ستاره شرق

قالیشوئی

/1400969ط

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

مجری کلیه سیستم های

خریدار عادالنه

قالیشوئی

/1400970ط

09159058400

میالد ُدر

آسانسور

عظیمی 09158023961

درب اتومات

نقاشی حسان

پالستیک ،روغنی،
اکرولیک ،کناف

لوله کشی گاز

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

/1406764ط

3 6 07 2 760

درهای اتوماتیک

سنگ سابی الماس شرق
سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی
سند پالست،رولپالک،موزائیک

/1407070ط

بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09155038564

سنگسابی ،سنگبری
و نماشویی

تعمیرات ،تفکیک کنتور
رحمانی 09155116372

09199197160

بادستگاه تمام اتومات
5سال ضمانت معتبر

گازرسانی

نرده لوله ای

/1407937ج

اجرای انواع رنگهای صنعتی

/1405266ج

پیمانکاری ساختمان

خوشرنگ

نقاشی نظری

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

نقاشی،پلی استر،کنیتکس

09150481053
09356369440

/1405041ط

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

