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دبیرکمیسیون نظارت مبارزه با قاچاقکاال و ارز
خراسان رضوی خبرداد:

سرپرست دفترنظارت و بازرسی
انتخابات شورای نگهبان استان

خدشهایبه اصل انتخابات
وارد نیست

درشهرک شهید رجایی
وخیابان«بسکابادی» رقمخورد

پلمب 33مرکزتوزیع
مواد مخدر
صفحه4
باپیگیری سازمانصنعت
و معدن استانصورتگرفت

کشف  20هزارلیتر
روغنغیراستاندارد
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مشاوراستاندار از پیگیریها برای تشکیل سازمان اجراییحاشیه مشهد دردولت آینده خبرداد

«

سازمانحاشیه شایددردولت دوازدهم
»

صفحه4

3

صفحه5

تعیین تکلیف
حسابهایمشترک
فرشتگانتااطالع
ثانویمتوقفشد

3

راهور ازنا ایمن بودن
مسیردوچرخهدر
بولوارخیامخبرداد

کنارگذر بردسکن؛
 68درصدپیشرفت
پس از 12سال

« مسیرسبز»

صفحه7

یادداشت

دیدارمدیرکل بنیاد
شهیداستانباخانواده
سه شهید مدافعحرم

قرمزاست!

دردیدارروزگذشتهصورت گرفت

خصوصی سازی
مستلزم عزم
و حمایت متولیان

توصیههای
آیتا...علمالهدی
بهمنتخبان
شورایپنجم

رئیس پلیس راهور:
این پروژه به صورت شبانه
و بدون مجوز ما انجام
شده است

خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم برای
بسیاری از کشــورهای در حال توســعه به ویژه
ایران است .این موضوع ،از اصول مهم مندرج
در قانون اساسی ماست که بی شک تحقق آن
را بایــد یکــی از مهمتریــن عوامــل زمینه ســاز
صفحه 8
«تحــول اقتصاد» در کشــور...

منتخبانشورایشهرپنجممشهد،روزگذشته
با آیت ا ...علمالهدی امام جمعه مشهد دیدار و
گفت وگــو کردند .بــه گــزارش پایــگاه اطالع
رســانی آیت ا ...علم الهدی ،وی در این دیدار
اظهار کرد :خوشــبختانه جمــع حاضر ،جمع
نخبه و فرهیخته و ...
صفحه 5


« به تازگی در بولوار خیام مشــهد ،مســیری با
نصب میله های کوتاه جدا شــده است که میله
های نصب شده آن برای وسایل نقلیه ای که در
اینمسیرترددمیکنند،خطرآفریناست.چرا
بدون توجه به عواقب کار پروژه های این چنینی
صفحه 2
را اجــرا مــی کنند؟ آیــا این. ..

سید جعفر سبحانی

مشاوررئیسسازمانخصوصیسازی

اخبار
عضو مجلس خبرگان رهبری

تضعیف والیت فقیه از
مصادیق نفوذ است

عضــو هیئت رئیســه مجلــس خبــرگان رهبری
گفت :دشمنان انقالب می خواهند حریم والیت
را بشــکنند و تضعیــف والیــت فقیــه از مصادیق
فتنه گری و از جلوه های برجســته نفوذ اســت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان ،آیت ا ...سیداحمد خاتمی افزود:
این که مدیران ما دغدغه فرهنگی داشته باشند
ســتودنی اســت ،و اگر مدیری دغدغه فرهنگی
نداشته باشد ،نمیتواند به نتیجه مطلوبی برسد
و این مشــکلی اســت که متاســفانه در برخی از
عرصه ها داریم .وی ادامه داد :کمترکسی است
که در این جامعه اسالمی نگران فساد فرهنگی
نباشــد؛ به ویژه کســانی که هم قبل از انقالب را
دیده اند و هم فضای معنوی دهــه اول انقالب(
دهه )60که مقام معظم رهبری آن را دهه مظلوم
نامیدند و همچنین وضعیت کنونی جامعه که به
تعبیر برخی نگران کننده است .وی ادامه داد :با
رهبری حضرت آیت ا...خامنــه ای ،فتوای آیت
ا ...سیستانی و فرماندهی حاج قاسم سلیمانی
موصل در  8ماه آزاد شــد و هم اکنون در لبنان،
ســوریه ،عراق و موصل فرهنگ ایران اســامی
حاکم است.

رضاشیرانخراسانیرئیس
مجمعنمایندگاناستانشد
نماینده مردم ســبزوار با بیان این که انتخابات
هیئترئیسهمجمعنمایندگاناستانخراسان
رضوی برای ســال دوم برگزار شــد ،افزود :در
نتیجه ایــن انتخابات رضا شــیران خراســانی
نماینده مردم مشــهد و کالت به عنوان رئیس
مجمع نمایندگان استان برای مدت یک سال
انتخاب شــد .حســین مقصودی در گفت و گو
با خراســان رضوی افــزود :همچنیــن عبدا...
حاتمیان نماینده مــردم درگز به عنــوان نایب
رئیس ،هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور به
عنوان دبیر و حمید بنایی نماینده مردم گناباد
به عنوان سخنگوی مجمع برگزیده شدند .

خراسانرضویرتبهنخست
تولیدگوشتقرمزدرکشور
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد
کشاورزی خراســان رضوی گفت :برای سومین
سالمتوالی،رتبهنخستکشوردرتولیدگوشت
قرمز به نام این استان اعالم شد .به گزارش ایرنا،
جعفرحاجیمجتهد،میزانتولیدپارسالگوشت
قرمز را در خراســان رضوی  74هــزار و  500تن
اعالم و بیان کرد :نیاز به مصرف گوشــت قرمز در
این استان حدود 28هزار تن است که مازاد آن به
استانهایدیگرارسالمیشود.

اخبار

گوناگون

در نشست صمیمی اعضای شورای چهارم و منتخبان شورای پنجم مطرح شد:

بدهی های شهرداری در هر دوره ای وجود دارد و اجتناب ناپذیر است
نشست صمیمی اعضای شــورای چهارم با منتخبان شورای
پنجم برگزار شد و سرویها رئیس شورای شهر مشهد در دوره
چهــارم گفت :بدهی هــای شــهرداری در هــر دوره ای وجود
دارد و اجتناب نا پذیر اســت  .به گزارش پایگاه خبری شورای
اســامی شــهر مشــهدمقدس ،احمد نوروزی روزگذشته در
نشست صمیمی اعضای شورای چهارم با منتخبان پنجمین
دوره انتخابات شــورای اســامی شــهر مشــهد ،با بیــان این
کــه بیــش از  70درصــد درآمدهــای کالن شــهرها از محــل
درآمدهای ناپایدار است ،تصریح کرد :در شرایط کنونی نرخ
رشد جمعیت کاهش پیدا کرده است که در نتیجه آن تقاضای
مســکن و واحدهای تجــاری تقلیــل مییابد و از طرفــی از آن
فروش پروانه و درآمدشهرداری کاسته میشود و شهرداریها
به ســمت ورشکســتگی پیش میرونــد؛ بنابرایــن باید تالش
کنیم این وضعیــت بهبود پیــدا کند .همچنیــن محمد کمال
ســرویها رئیس شورای شــهر مشــهدمقدس گفت:نخبگان و
مردم شــاخص های مختلفــی بــرای ارزیابی عملکرد شــورا
دارند و به عنوان مثال میزان حفاری تونل قطار شــهری و، ...
قابل آمارسازی نیست .وی با بیان این که در شورای سوم 40
میلیارد تومان از دیون تحویل داده شــد ،تصریح کرد :بدهی
های شــهرداری در هر دوره ای وجود دارد و برای هر شورایی
امری اجتناب ناپذیر است.
وی در ادامه به بیان برخی کارهای نیمه تمام شورای چهارم
و محور غرب پرداخت و گفت :شــورای دوم و سوم  9میلیارد
تومــان بــرای سیســتم یکپارچه شهرســازی هزینــه کردند و
شــورای چهارم نیزبا هزینه پنــج میلیاردی بــرای تحقق این
مهم گام برداشت .رئیس شورای شهر مشهدمقدس با اشاره
به پیدا شدن تقابل بین مجلس شــورای اسالمی و شوراهای
شهر ،گفت :دیوان محاسبات درصدد سردرآوردن از بودجه
شــهرداری هاســت؛ تصمیمی که درمورد قانــون مالیات بر
ارزش افزوده نیز گرفته شــده اســت ،تمام اختیارات شورا را
حذف می کند و اگر این قانون دایمی شــود ،شوراهای شهر
حق هیــچ کاری را ندارنــد .همچنیــن محمد ســهیلی نایب
رئیس شورای شهر مشهدبا اشاره به این که ورود بیش از حد
نهادهای نظارتی مثل ســازمان بازرســی و دیوان محاسبات
اداری در امور مدیریت شهری یکی از چالش های پیش روی
منتخبان شورای پنجم است ،گفت :سازمان بازرسی تمایل

به تغییــر برخــی مصوبــات شــورای شــهر را دارد و در برخی
موارد دیده شــده اســت که مدیران شــهرداری را تهدید می
کند کــه در صورت اجــرای مصوبــات آن ها را تحــت پیگیری
قرار می دهــد .وی گفت  :از درآمد روز به روز شــهرداری تنها
 ۳۹درصد محقق شده اســت .وی روزمرگی شورا را یکی از
آسیب های جدی شورا دانســت و افزود :شورای پنجم با آغاز
به کار خود ،جمع زیادی از لوایح و درخواست های متعدد را
پیــش روی خود خواهد دیــد .همچنیــن محمدرضا حیدری
منتخب و سخنگوی شورای پنجم ،به اعضای شورای چهارم
شــهر مشــهدمقدس خداقوت گفت و افــزود :این شــورا آثار
نیکی از خود به جا گذاشــته اســت؛ در حوزه تنظیم اســناد و
برنامــه ،کار با قدرتی انجام گرفته ،ســنت مبارکی اســت که
در شورا بنا شده و شــورای پنجم نیز بر مبنای خرد جمعی به
آن نگاه خواهد کرد .وی به بحث عــوارض و مالیات پرداخت
و گفت :درباره تجدیدنظر در نحوه توزیع عوارض ســوخت با
فراکســیون امید مجلس شــورای اســامی صحبت هایی را
انجام دادهایم .حیدری به تشــریح بخشــی از سیاســت های
شورای پنجم اشاره و تصریح کرد :رویکرد ما پیگیری سیاست
ها و برنامهها ،با توجه به اسناد باالدســتی و حوزه اختیارات
است؛ در این زمینه با کارشناسان درحال گفت و گو و مشاوره
هستیم .وی ارتقای کیفیت زندگی مردم مشهد ،رویکرد بحث
اشــتغال و برخی دیگر از مســائل را جزو برنامه های شاخص
خود عنوان کــرد و افــزود :این شــورا در زمینه گردشــگری،
ســرمایهگذاری و حضور مردم در عرصه هــای مختلف تالش
خواهد کرد .همچنین انتظاری هروی عضو شــورای چهارم
مشهد به پیگیری شورای چهارم برای افزایش تعداد اعضای
شورا از  25به  50نفر و کمرنگ شدن جایگاه شورا در برنامه
ششم توسعه  ،ضرورت تصویب ســاختار نظام اداری شورای
شــهر ،برقراری ارتبــاط بین سیاســت های برنامه پنج ســاله
با چشم انداز  20ســاله اشــاره کرد .همچنین بتول گندمی
منتخب شــورای پنجم با بیان این که کار سیاسی به شکست
نظام شورایی منجر خواهد شــد ،گفت :شورای پنجم معتقد
است شــهرداری نمی تواند درخدمت شورا باشــد و شورا نیز
نمی تواند درخدمت شــهرداری باشــد  ،شــورای شــهر باید
با کمک نخبگان مدل شــورا و شــهرداری در خدمت مردم را
اجرا کند .

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندار:

فرمانداران باید برنامه های عملیاتی خود را ارائه دهند

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندارگفت :
فرمانداران باید برنامــه های عملیاتی خــود را تدوین کنند
و طی جلســاتی در دفتر معاونت ،این برنامه های عملیاتی
مرور شود تا اوال در راستای برنامه های عملیاتی و راهبردی
فرادســتی و اســتان باشــد و ثانیا اصــاح ،تعدیــل وتکمیل
شــود .بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری
خراســان رضوی ،ســید جــواد حســینی در اجــاس

فرمانــداران اســتان افــزود :در ایــن دوران نبایــد کوچــک
تریــن خللــی در خدمات رســانی به مــردم ایجاد شــود و در
ایــن زمینــه فرمانــداران نقــش اصلــی را بــر عهــده دارند.
وی در ادامه گفت :به زودی برنامه هفته فرهنگی شهرستان
هــا ،بــا هــدف شــناخت فرهنــگ بومــی محلی خراســان،
احساس هویت ملی و منطقه ای  ،ایجاد همگرایی و شناخت
ظرفیت های بومی محلی اجرایی خواهد شد.

ورود 62محمولهماشینآالتنساجیبهاستان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:
 62محمولــه ماشــین آالت صنعتــی مــدرن در حــوزه صنعت
نساجی و پوشاک به استان وارد شد .به گزارش روابط عمومی
این ســازمان ،راضیه علیرضایی اظهار کرد :با ورود این ماشین
آالت ،به زودی یــک واحد تولیدی انــواع پارچه حولــه ای ( تارو

پودی و گردباف) و حوله آماده( ساده و لباسی) با ظرفیت تولید
در مجموع حدود  3میلیون متر مربع با ســرمایه گذاری حدود
 478میلیاردریالشاملششمیلیونیوروسرمایهگذاریارزی
و 250میلیاردریالسرمایهگذاریریالیبااشتغال 200نفردر
شهرکصنعتیچنارانبهبهرهبرداریخواهدرسید.

خبر

فرهنگی

استاندار در مراسم بهره برداری از  150واحد مسکونی طالب علوم دینی در
شهرک مهرگان مشهد:

حضور طالب در حاشیه شهر باعث رونق اماکن فرهنگی می شود
پــروژه  150واحدی مســکن مهر ویژه طــاب علوم
دینی با حضور استاندار خراسان رضوی در شهرک
مهرگان مشــهد به بهره برداری رســید .بــه گزارش
پایگاه اطالع رســانی استانداری ،اســتاندار در این
مراســم با اشــاره به اهتمام نظــام اســامی و دولت
به موضــوع توســعه حوزه هــای علمیــه و تامیــن زیر
ســاخت های الزم برای پرورش طــاب علوم دینی،
اظهــار کــرد :بایــد از ظرفیت علــم ،آگاهــی و دانش
این افراد بــرای اشــاعه فرهنگ دینی ،پاســخگویی
به شــبهات به ویژه برای نســل جوان و حل معضالت
اجتماعی استفاده کنیم.
علیرضا رشــیدیان بــه تاکیــد دولت مبنی بر توســعه
متوازن خدمــات در اقصی نقاط کشــور اشــاره کرد
و افــزود :تمام تــاش خدمتگــزاران مــردم ،کاهش
فاصله مرکز با پیرامون شهر به لحاظ کالبدی است.
وی تصریح کرد :اگر چه هنوز تا نقطه ایده آل فاصله
داریم ولی در چهار ســال گذشــته در این باره تالش
های گســترده ای صورت گرفته اســت ،بــه گونه ای
که رئیــس کمیســیون امنیــت ملی مجلس شــورای
اسالمی در بازدید اخیر خود خدمات ارائه شده را در
مقایسه با دو سال گذشته قابل تقدیر و ارائه در سطح
ملی توصیف کرد.
اســتاندار با بیان این که جمعیت شهر مشهد مقدس
حدود  600هزار نفر بوده و هــم اکنون طبق آخرین
سرشماری سال گذشته بیش از سه میلیون و 400
هزار نفر شــده اســت ،گفت :بیــش از یــک میلیون و
 200هــزار نفر در هشــت پهنــه و  66محله حاشــیه
شــهر مشــهد مســتقر شــده اند .بــا اســتقرار دولت

تدبیر و امید مدارس ســه شــیفته در حاشــیه شهر به
دو شــیفت کاهش پیدا کرده اســت ،تا پایان امسال
میــزان احــداث شــبکه فاضــاب در ایــن مناطق به
 400کیلومتر می رســد ،تصفیه خانه احداث شده و
خدمات زیر بنایی مثل آب ،برق و گاز رسانی در حال
تکمیل شدن است .وی اظهار داشت :احداث سوله
های چند منظوره صالحین توســط ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،ایجاد پارک ها و فضای سبز از سوی
شــهرداری و راه اندازی پایگاه ها و مراکز سالمت از
طریق وزارت بهداشت ،از جمله دیگر اقدامات انجام
شــده در حاشیه شــهر اســت .رشــیدیان راه اندازی
حوزه هــای علمیه و تخصیــص اعتبار برای ســاخت
و ترمیم مســاجد در حاشیه شــهر را از دیگر مواردی
دانســت که طی چهار سال گذشــته با جدیت دنبال
شده است.
وی تاکیــد کــرد :حضور طــاب و فضالی حــوزه در
بدنه جامعه و به ویژه مناطق حاشــیه ای باعث رونق
اماکن فرهنگی ،جذب جوانان به سمت دین و خنثی
شدن توطئه های شوم دشمنان می شود .استاندار
در پایان از اهتمــام مدیریت عالی اســتان برای رفع
مشــکالت طالب به ویژه مســکن ،در حــد مقدورات
خبر داد و از این قشــر که روح طلبگــی را حفظ کرده
انــد و بــه حداقل هــا قناعــت می کننــد تقدیــر کرد.
گفتنی اســت در این مراسم  150واحد مسکن ویژه
طالب با اعتبــاری بیش از  9میلیــارد تومان با هدف
ارتقای مباحــث فرهنگــی در مناطق کــم برخوردار
به بهره برداری رسید و هفته گذشــته نیز  50واحد
دیگر در شهرک رضویه مشهد افتتاح شد.

خبر

اقتصادی

رئیسهیئتمدیرهکارتنمشهدبااشارهبه
پرداختنشدنتسهیالت ۱۰میلیاردی:

تسهیالتپرداختشود 4ماهه
«کارتن مشهد» بهظرفیتاصلی
برمیگردد

رضا شــیدا-به دنبال انتشــار خبــری مبنی بــر احتمال
تعطیلــی «کارتن مشــهد » بــه عنــوان یکــی از واحدهای
تولیدی اســتان ،رئیــس هیئت مدیــره این واحــد گفت:
متأســفانه مصوبه ســتاد تســهیل ملی مبنی بــر پرداخت
تســهیالت  ۱۰میلیارد تومانی به کارتن مشــهد اجرایی
نشده است .به گزارش تسنیم ،حســین متین راد افزود:
مشــکل اصلی کارتن مشــهد ،بحــث تأمین تســهیالت و
سرمایه در گردش است و با وجود تصویب تسهیالت 10
میلیارد تومانــی برای این کارخانــه ،پرداخت آن اجرایی
نشــده و بانک ملت از اجــرای این مصوبه خــودداری می
کند .وی خاطرنشــان کرد :اگــر وعدهها بــرای پرداخت
تســهیالت محقق شــود ،تعهد میدهیم کــه ظرف مدت
چهار ماه ،ظرفیت کارخانه را از نظر تولید و نیروی انسانی
به روند سابق بازگردانیم .مدیر مالی شرکت کارتن مشهد
نیز در گفت و گو با "خراســان رضوی" با اشــاره به مصوبه
کارگروه ملــی مبنی بر پرداخت ســرمایه در گردش گروه
کارتن مشهد گفت :متأسفانه با این که وزیر صنعت ،معدن
و تجارت نیــز این مصوبــه را به بانک ملت بــه عنوان بانک
عامل ابالغ کرد ،ولی همچنان بانــک ملت از اجرای این
مصوبه خودداری می کند" .حســین عبــادی راد" افزود:
بانک ملت به عنوان یک کشور مستقل و خودرأی ،نه تنها
به ابالغ وزیر توجهی نداشــته اســت ،حتی همچنین این
موضوع از طریق معاون دادســتانی هم پیگیری شده بود
که متأسفانه ،بانک ملت این مورد را نیز نادیده گرفته و به
دنبال آن است که این اعتبار را پرداخت نکند.

