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مدیرکل دفترامورشهری وشوراهای
خراسان رضوی خبر داد:

مدیرکل
آموزش و پرورش:

اختصاص 108میلیارد
به 77شهرداری استان

مشکل کمبود معلم
در استان رفع شد
بررسیدالیلپیشرفت
الکپشتییکپروژهناتمام

اگوی قوچان
 ۱۰درصد پیشرفت
پس از  10سال !

صفحه۱۱

استاندار:

هرجا با روحیه
بسیجی وارد شدیم
مشکالتبرطرف
شد
صفحه۱۱
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احیایروحیهبسیجی
موجب رفع مشکالت
کشور است

چالش میلیاردی دریافت بند تبصره  3در قبوض آب

ازدیوانابطال؛ازآبفا اصرار

صفحه۱۱

تشدید روند کاهش
هوای پاک در مشهد

صفحه۱۲

صفحه۱۱

 150تن کاالی اساسی
قاچاق درتربت جام
کشف شد

قاچاق روغن
درکارتنخیارشور

مدیرکلپشتیبانیاموردام
استانخبرداد:

آغازخریدحمایتیدام
در خراسان رضوی
صفحه۱۱

مدیرعاملبنیادکرامت
رضویخبرداد:

صفحه۲

 150تنکاالیاساسیقاچاقدر
تربتجامکشفشد

قاچاق روغن در کارتن
خیارشور

حقدادی/فرماندهناحیهمقاومتبسیج
تربتجام گفت :بیش از 150تنکاالی
اساسیاحتکارشدهدریکیازانبارهای
تولیدی شهرک صنعتی این شهرستان
با تــاش عوامل اطالعاتی ایــن ناحیه با
هماهنگی مقام قضایی کشــف و ضبط
شد.رئیسادارهصنعت،معدنوتجارت
تربتجــام نیــز اظهارکــرد :روغنها در
قالب کارتن خیار شــور بستهبندیشده
بود که در این زمینه پرونده تشــکیل و به
دستگاهمربوطارجاعشد.
سرهنگ پاسدار ابوطالب جوان افزود:
نیروهایاطالعاتیباهمراهیبسیجیان
 150تن کاالی اساســی شــامل روغن
و ماکارونــی را کشــف و ضبــط کردنــد.
دادستانعمومیوانقالبتربتجامنیز
گفت :طبق گزارش رسیده از مجموعه
اطالعــات ناحیــه مقاومــت بســیج این
شهرســتان مبنی بــر احتــکار  100تن
انواعروغنخوراکیوماکارونییکعده
سودجوکهبهقاچاقاینکاالهابهکشور
همســایه اقــدام میکردند ،شناســایی
شدند .حمید علیزاده خاطرنشان کرد:
این افــراد ســودجو درصدد انتقــال این
حجم از کاالی اساســی مــردم در قالب
بستهبندیهایمجازبهکشورافغانستان
بودند.
رئیــس اداره صنعــت ،معــدن و تجارت
تربتجام بابیــان این که ایــن کاالها در
سیستم جامع انبارها ثبتنشده بود و به
ظن قاچاق ضبط و توقیف شد ،افزود :با
بررســی اولیه و طبق اظهارات متصدی
احتکار ایــن حجــم از انــواع روغنهای
مایعوجامددراینانبارتولیدیبهعنوان
کاالی قاچــاق محرز شــد .علــی توکلی
راد گفت :متأسفانه روغنها به این انبار
انتقال دادهشــده بودکه قصد عرضه به
بازار فــروش را داشــتند و از حالت اولیه
مانندشلوفلهایخارجودرقالبکارتن
خیار شور بستهبندیشده بود که در این
ی تشــکیل و به دســتگاه
زمینــه پروندها 
مربوط ارجــاع شــد .وی افــزود :میزان
ارزشریالیمحمولهقاچاقکاالیکشف
شده بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون
تومانبرآوردشدهاست.

واکسن
نزدهها بدون
محدودیت
سفر!

همزمانباهفتهبسیج
رزمایشسراسریبسیجیان
در مشهد برگزار شد

رزمایش
اقتدار بسیج

از زمــان تشــکیل بســیج مســتضعفین
بــه فرمــان امــام خمینــی (ره) تــا امروز،
بسیجیان همواره در عرصه های مختلف
در راه سرافرازی کشور و کمک به مردم،
نقــش آفرینی کــرده انــد ،از دوران دفاع
مقدس...

عکس :میثم دهقانی

جمعآوری300میلیارد
کمک برای حمایت
از نیازمندان

صفحه۱۱

مدیرکلدفترامورشهریوشوراهایخراسانرضویخبرداد:
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حســین نــوری /مدیــر کل دفتر امور شــهری
و شــوراهای اســتان خراســان رضوی با اشاره
به اختصــاص ۱۰۸  میلیــارد تومــان بودجه به
 ۷۷شــهرداری اســتان گفــت :شــهرداریها و
شوراهای اسالمی باید به دور از مسائل سیاسی
به مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهر
پیرامون خود اهتمام داشته باشند.
به گزارش خراســان رضــوی ،علیرضا خادمپیر
در جلسه شــورای اداری خلیل آباد اظهار کرد:
بیش از دو میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان بودجه
فعالیت های عمرانی به دو شهرداری خلیلآباد
و کنــدر اختصــاص داده شــد کــه از ایــن مبلغ
یــک میلیــارد و  ۶۰۰میلیون تومــان مربوط به
شهرداری خلیل آباد است.
وی با بیــان ایــن کــه  ۹شــهر جدید امســال به
شــهرهای استان خراســانرضوی افزوده شد،
اظهــار کرد :بــا افزایــش  ۹شــهر جدیــد تعداد
شهرهای اســتان خراســان رضوی به  ۹۱شهر
افزایش یافته اســت .خادم پیر از اضافه شــدن
سه شهر جدید دیگر هم در ماه آینده به شهرهای
اســتان خراســان رضوی خبــر داد و گفــت :در
مجموع شهرهای استان خراسان رضوی به94
شــهر خواهد رسید .مدیرکل شــهری و شورای
اسالمی استان خراســان رضوی با بیان این که
از  ۷۷شهر قبلی که شــهرداران خود را معرفی
کرده انــد ،تاکنون  ۵۵شــهردار در شــهرهای
مختلف انتخاب شده اند و ابالغ آنان به امضای
استاندار خراســانرضوی رسیده است ،گفت:
مدارک بقیه معرفی شــدگان در دست بررسی
است که به مرور در صورتی که به موردی برخورد
نکنند ابالغ آنان توسط استاندار زده می شود.
وی اظهار کرد  :به دلیل احراز صالحیت نشدن
شــش نفر پس از معرفی شــورای اســامی ،به
فرمانداری ها و شوراهای اســامی آن مناطق
اعالم شــده اســت که فــرد جدیــدی را معرفی
کنند .خــادم پیــر در ادامه از اختصــاص ۱۰۸
میلیارد تومان بودجه به  ۷۷شــهرداری استان
نیز خبــر داد .وی بــا بیان ایــن که شــهرداران،
شهردار شوراها نباشند ،افزود :شوراها باید به
دور از مســائل سیاســی به امور مردم رسیدگی
کنند .خــادم پیر با اعــام این که شــهرداران و
شوراهایی که به مسائل سیاسی ورود کرده اند
با مشــکل مواجه شــده اند ،گفت :رسیدگی به
زیباسازی شــهر و معماری اسالمی از ماموریت
های شهرداران است .حجت االسالم ناهیدی
امام جمعه خلیــل آباد هم در این جلســه اظهار
کرد :به جایگاه بسیج بیشتر توجه داشته باشیم
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و در ابتدا جایگاه خود را به عنوان یک بســیجی
بدانیــم .وی ادامه داد :بســیج یــک نهاد خاص
نیست بلکه یک تفکر ،اندیشه و فرهنگ است و
این تفکر در هر شغل و لباسی که باشد ،بسیجی
اســت .وی با تأکید بر این که هر فــردی که این
نظام و انقالب و قانون را قبول داشته باشد یک
بسیجی است ،خاطرنشان کرد :خط فکر و تفکر
بسیجی باید در مسیر امام جامعه و نشئت گرفته
از رهنمودهای حضرت امــام(ره) و مقام معظم
رهبری باشد.
حجتاالسالم ناهیدی با اشاره به این که برکت
حضور بسیج در کشور ما بر کسی پوشیده نیست
و واقع ًا بسیج مایه خیر و برکت و تفکر بسیجی بر
پایه خدمت به جامعه است ،افزود :این تفکر در
راســتای خدمت به جامعه در همــه بخشهای
مختلــف فعال بــوده اســت .وی با بیــان این که
اســاس ،پایه و محور هر کاری ایمان است و این
در بســیج و تفکر بســیجی بســیار حائز اهمیت
است ،اذعان کرد :بسیج در عرصههای مختلف
واردشده و کار میکند و شــناخت الزم و کافی
از معضالت و مشکالت دارد و این یکی از دیگر
شاخصههای بسیج و بسیجی است.
امام جمعه خلیلآباد با تأکید بر این که بسیجی
بایــد معضــات و راهحــل آن را شناســایی و در
راستای برونرفت از این مشــکالت و عملیاتی
کردن راهحلهــا اقدام کنــد ،اظهار کــرد :اگر
اطالعــات الزم و کافی در جامعه وجود داشــته
باشد ،شبکههای معاند نمیتوانند تأثیرگذاری
الزم را داشــته باشــند و گاهی اوقــات خواص و
حزباللهیهای ما هم تحــت تأثیر هجمههای
رسانهای دشمن قرار میگیرند.

رئیسپلیسراهاستان:
دستورالعملمحدودیتهوشمند
هنوزابالغنشده و سفر واکسن
نزدههابدونمانع است

صفحه۲

