
باانتخاب استاندار خراسان رضوی سردار یعقوبعلی 
نظری پس از 6 سال عهده داری فرماندهی سپاه امام 
رضا)ع( راهی استانداری شد و با این جابه جایی پست 
فرماندهی سپاه خراسان رضوی خالی ماند تا دیروز 
که مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه امام رضا)ع( 
برگزار شد. مراسم معارفه ســردار سیدهاشم غیاثی 
در محل مجتمع آیه ها و با حضور فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد. در ابتدای این 

مراسم که با تودیع ســردار نظری، 
امــام رضــا)ع(  فرمانده سابق سپاه 
همراه بود استاندار خراسان رضوی 
با اشاره به بیش از 6سال حضورش 

در فرماندهی سپاه استان ...

بررسی »اقتصاد سیاسی شهر«در کارگاه مشهدشناسی روزنامه قدس

پیکربندیاقتصادشهریمردممدار
سردار سالمی در مراسم تودیع و معارفه 

فرمانده سپاه امام رضا)ع( بیان کرد 

ضرورت تمسک 
به اسالم برای رفع 

مشکالت جامعه
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۱۶۰ طرح راکد شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی تعیین تکلیف شد 

همه جایگاه های عرضه سوخت 
در خراسان رضوی فعال شده اند

متروکه شدن ۳۰۰ مدرسه روستایی 
خراسان رضوی به علت مهاجرت 

روند کند انتقال صنوف آالینده 
در بیرجند
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در استان2

درحالی  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
یک  میلیاردتومانی  چند  جریمه  تشریح  به 
این  کــه  پــرداخــت  مــرغ در مشهد  کشتارکن 
تعزیرات  تأیید شده  دومین جریمه سنگین 
حکومتی برای عامالن اصلی نابسامانی بازار 

فــروش مــرغ در استان بــود. 26 خــرداد سال 
جاری مدیرکل تعزیرات حکومتی خبر برخورد 
قاطع با یکی از عامالن نابسامانی قیمت مرغ 
گرم در بازار مشهد را رسانه ای کرد. این فرد که 
»الف.الف« نام دارد و در بازار استقالل یکی 

از عمده فروشان مرغ کشتارشده هم محسوب 
هم  را  دیگران  گران فروشی،  کنار  در  می شود 
افزایش قیمت تحریک می کرد. در آن  بــرای 
گــزارش، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
رضوی به خبرنگار قدس گفت: با پیگیری های 

صورت گرفته برای افراد شناخته شده بازار مرغ 
که متأسفانه به جای تمکین به قانون به فکر 
سودجویی بودند، پرونده تخلف تشکیل شد. 
سیدمرتضی مدنی فدکی بیان کرد: به عنوان 

مثال برای یکی از این متخلفان...

پرونده »م.ز« روی میزتعزیرات حکومتی خراسان رضوی

گرانفروش عمده بازار مرغ نقره داغ شد
در شهر3

و  فنی  خدمات  کمیسیون  رئیس 
بازرگانی،  اتــاق  عمران  و  مهندسی 
ــاورزی  ــشـ کـ و  ــادن  ــعـ مـ و  ــع  ــای صــن
خراسان رضوی گفت: 2۷ میلیون 
دالر پروژه شرکت های صادراتی خدمات فنی و 
مهندسی استان در کشور افغانستان بالتکلیف 
باقی مانده و این شرکت ها ضرر زیادی را متحمل 

شده اند.
محسن خندان دل روز چهارشنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا افزود: ۸۵۰ شرکت خدمات فنی 
و مهندسی در خراسان رضوی وجود دارد که از 
این تعداد ۴۰ شرکت صادرات محور هستند. هم 
اینک با شرایط به وجــود آمــده در افغانستان، 
فعالیت شرکت های فنی و مهندسی ایرانی در 

آن کشور متوقف شده و امکان ادامــه فعالیت 
وجود ندارد و طرف قرارداد مشخص نیست زیرا 
کارفرمایان این شرکت ها به صورت عمده بخش 
دولتی بوده و بیشتر پروژه های حوزه برق، انرژی و 

خدمات شهری را شامل می شده است.
ــات فــنــی و  رئـــیـــس انــجــمــن تــخــصــصــی خـــدمـ
مهندسی خراسان رضــوی گفت: هم اینک در 
شرکت های  انسانی  نیروی  اضــطــراری،  شرایط 
فنی و مهندسی در کشور افغانستان بالتکلیف 
مانده اند و دستگاه دیپلماسی ایران فقط به نیروی 
انسانی شرکت های مزبور فرمان برگشت به ایران 
را داده، در حالی که محل کار جایگزینی در ایران 
برای این نیروها در نظر گرفته نشده و مهندسان 

ما بالتکلیف مانده اند.

دبـــیـــر کــمــیــســیــون بـــرنـــامـــه ریـــزی، 
با  بــر مــبــارزه  نــظــارت  هماهنگی و 
ارز خــراســان جنوبی  و  کــاال  قاچاق 
علت اصلی افزایش قاچاق دام در 
این استان را تشدید خشکسالی در سال جاری و 
نبود توان نگهداری دام توسط دامداران و عشایر 
عنوان کرد. هادی یوسفی پور در گفت وگو با ایرنا 
افزود: بیشتر دام کشف شده در خراسان جنوبی 
دام بومی است که بدون مجوز به سمت استان 
دام  البته  شــده،  حمل  بلوچستان  و  سیستان 

غیربومی قاچاق هم کشف کرده ایم.
وی بیان کرد: در 6 ماه نخست امسال 2 هزار و 
62 رأس دام سبک و ۱2۷ رأس دام سنگین در 
خراسان جنوبی کشف شد که کشف دام سنگین 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵6۸ درصد 
و تعداد دام سبک ۷2 درصد رشد داشته است. 
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی گفت: 
همچنین از ابتدای امسال 2۷۳ هزار و ۳6۱ لیتر 
انواع فراورده های نفتی قاچاق در خراسان جنوبی 
به مــدت مشابه سال  کشف شــده که نسبت 
گذشته ۸۱ درصد رشد دارد، در این مدت کشف 
انواع مواد خوراکی و البسه هم بیش از ۱۰۰ درصد 

رشد داشته است.
وی بیان کرد: ارزش ریالی پرونده های قاچاق کاال 
که امسال در استان کشف شده 22 میلیارد و 
۹۱۹ میلیون تومان است که ۸درصد نسبت به 

مدت مشابه سال پیش رشد دارد.

ــوســعــه شــبــکــه و  مـــدیـــر ت
دانشگاه  سالمت  ارتــقــای 
عـــلـــوم پـــزشـــکـــی مــشــهــد 
سرپایی  مــراجــعــه  گــفــت: 
زیر  مناطق  در  کرونا  منتخب  مراکز  به 
پوشش این دانشگاه بین 2۵ تا۳۰درصد 

افزایش یافته است.
به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر 
دو  در  ــزود:  ــ اف درخــشــان  محمدحسن 
ــه  روزانـ مــراجــعــه  مــیــزان  گذشته  هفته 
علوم  دانشگاه  کرونا  منتخب  مراکز  به 
پزشکی مشهد هزار و ۳۰۰نفر بوده که 
هم اکنون به هزار و ۸۰۰نفر رسیده است.

ایــن در حالی است  کــرد:  اضــافــه  وی 

کرونا  آزمــایــش هــای  مثبت  نتایج  کــه 
مراجعه کننده  ســرپــایــی  بــیــمــاران  در 
دانشگاه  در  کرونا  منتخب  مراکز  به 
نداشته  تغییری  پزشکی مشهد  علوم 
۱۳درصـــــد  تـــا   ۱2 نــتــیــجــه  اکـــنـــون  و 

آزمایش ها، مثبت می شود.
مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت 
افزود:  دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در  کــرونــا  مــوج ششم  بــه  ورود  خطر 
باید  و  دارد  وجـــود  رضـــوی  خــراســان 
دستورالعمل های بهداشتی، استفاده 
را  فاصله گذاری  رعایت  و  ماسک  از 
در کنار پوشش فراگیر واکسیناسیون 

رعایت کرد.

خشکسالی در خراسان جنوبی قاچاق دام را افزایش دادبالتکلیفی شرکت های مهندسی خراسان رضوی در افغانستان  افزایش ۳۰ درصدی مراجعه سرپایی به مراکز کرونا
مبارزه با قاچاقبازرگانی بهداشت و درمان
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ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140060306013000875 مورخ 1400/04/27 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا صفرنیا شهری فرزند ذبیحاله در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 318/03 مترمربع قسمتی از پالک 724 فرعی 
باقیمانده و تمامت پالک 1631 فرعی از 2- اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت خود متقاضی و خریداری 
شده از خانم فاطمه ذوقی ریابی مالکین رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئیننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی 
هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 

ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406486
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/21                                                                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 6 / 1400/8

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب 1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 
140060306013000885 مورخ 1400/04/28 هیئت اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای سعید بسکابادی فرزند محمدحسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 245/05 مترمربع از پالک شماره 3361 فرعی از 
یک اصلی واقع در اراضی علیآباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای ابراهیم فالح مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئیننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1406487
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/21                                                                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/6

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاالدین مهدوی شهری

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده که در 
ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/8/27 در محل 
قانونی شرکت به آدرس : کیلومتر 22 جاده مشهد قوچان 
شهرک فناوریهای برتر بلوار صنعت انتهای صنعت 5 کد 
پس��تی 9355133373 کارخانه مجتم��ع فوالدی توس 

حجت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند
دستور کار جلسه

1_انتخاب ب��ازرس اصلی و علی البدل برای س��ال مالی 
1400

2_تصویب صورتهای مالی ترازنامه صورت سود و زیان 
1399

3_انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره مجتمع فوالدی توس حجت 

آگهی دعوت مجمع عادی سالیانه به صورت 
فوق العاده شرکت مجتمع فوالدی توس حجت

به شماره ثبت 21301 و شناسه ملی 1038367957

/ر
14
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96
9

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی س��اعت 12 ال��ی 14- 1400/8/23 
در محل وکیل آباد 64 خیابان بنفش��ه، بنفشه 9 مسجد و حسینیه امیرالمؤمنین)ع( با دستور جلسه ذیل 
تشکیل می گردد، از کلیه اعضاء و سهامداران محترم تعاونی )اعم از زمین یا واحد مسکونی تحویل گرفته یا 
نگرفته( دعوت می شود با همراه داشتن مدارک مثبته عضویت و سهامداری جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات دستورجلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه

1- گزارش مدیر هیئت تصفیه
2- تمدید مدت تصفیه شرکت

3- تمدید مدت مأموریت هیئت تصفیه در صورت عدم تمدید، تعیین هیئت تصفیه
4- تصویب مالی و ترازنامه 1399 بودجه 1400

5- انتخاب ناظر تصفیه
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید، در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با 
وکالت و غیرعضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد، عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به 

همراه نماینده خود در تاریخ های 1400/8/20  و  1400/8/21 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
مدیر هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن شماره یک منحله نیروی انتظامی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره یک منحله نیروی انتظامی مشهد )در حال تصفیه(

تاریخ انتشار 1400/8/6
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 این ش��هرداری به اس��تناد مصوبه شورای 
اس��المی شهر در نظر دارد تعدادی از اماکن خود 
را از طری��ق مزای��ده، به صورت اجاره دو س��اله 
واگ��ذار نماید.متقاضیان می توانند درخواس��ت خود را تا پایان وق��ت اداری 1400/8/23 
به همراه فیش س��پرده ش��رکت در مزایده به امور مالی شهرداری تحویل نمایند همچنین 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیش��تر  به آدرس سایت شهرداری به نشانی 
www.Baydokht.ir  مراجعه یا با شماره تلفن 57332250-051 داخلی 5 )امور مالی( تماس 

حاصل فرمایند.
محمد رضا علی اکبری -  بیدختی شهردار بیدخت  

 آگهی مزایده کتبی 
)نوبت اول(

ک
/ 1
40
70
75

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
دوم که در س��اعت 13 بعدازظهر روز پنجش��نبه مورخه 1400/8/20 در محل دفتر تعاونی به آدرس خیابان 
هاشمی نژاد بین 8 و 10 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر 
نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید. ضمنًا هر عضو وکالت 3 نفر و هر 
غیرعضو وکالت یک نفر را دارد که برای این امر الزم است وکیل به همراه موکل تا تاریخ 1400/8/20 به دفتر 
تعاونی مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است افرادی که تمایل به ثبت نام کاندیدای بازرسین را دارند ظرف یک 

هفته از تاریخ انتشار آگهی میبایست به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم های مربوطه را کامل نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری مشهد

دستورجلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب صورت مالی 1399، سود و زیان و تقسیم سود        3- تصویب بودجه سال 1400
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

5- فروش دو دستگاه خودرو سواری سمند بشماره 58 ق 648- 12 ایران و وانت مزدا بشماره شهربانی
 86 ب 178- 12 ایران و خرید دو دستگاه خودروی جدید

آگهی دع�وت مجمع عمومی ع�ادی بطور فوق العاده نوبت دوم ش�رکت 
تعاونی مصرف کارگران ش�هرداری مش�هد مورخ�ه 1400/8/20 )ش�ماره ثبت 640(

,ر
14
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07
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    کمک
 ۴۰میلیاردتومانی 
 سپاه بجنورد
 به نیازمندان   
سرهنگ مهدی 
الهی راد، فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج 
بجنورد گفت: در قالب 
طرح های مختلف 
جهادی، ۴۰ میلیارد 
تومان به افراد نیازمند 
شهرستان کمک شده 
است.

توزیع 5هزار بسته 
معیشتی، اشتغال زایی 
برای ۳5 نفر و 
بازسازی ۴5 واحد 
مسکن محرومان از 
دیگر اقدام هاست. 

هاشم رسائی فر باانتخاب 
ــوی  ــدار خـــراســـان رضـ ــانـ ــتـ اسـ
ــعــلــی نــظــری  ــعــقــوب ســـــــردار ی
ــال عـــهـــده داری  پـــس از 6 ســ
فرماندهی سپاه امــام رضــا)ع( 
راهــی استانداری شد و با این 
جــابــه جــایــی پست فــرمــانــدهــی ســپــاه خــراســان 
رضــوی خالی ماند تــا دیـــروز کــه مــراســم معارفه 
فرمانده جدید سپاه امــام رضـــا)ع( بــرگــزار شد. 
مــراســم مــعــارفــه ســـردار سیدهاشم غیاثی در 
محل مجتمع آیه ها و با حضور فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد.

بسیج و سپاه پشتیبان استانداری باشند ◾
در ابتدای این مراسم که با تودیع سردار نظری، 
ــا)ع( هــمــراه بود  فــرمــانــده ســابــق ســپــاه امـــام رضــ
اســتــانــدار خــراســان رضــوی بــا اشـــاره بــه بیش از 
6سال حضورش در فرماندهی سپاه استان گفت: 
اگرچه اکنون توفیق دارم که در سنگر دیگری به 
ــردن در سپاه  مــردم خدمت کنم امــا خدمت ک
به خصوص در سپاه امــام رضـــا)ع( را از دست 
مــی دهــم. امــیــدوارم ایــن جابه جایی زمینه ساز 
خدمت بهتر و بیشتر به مــردم و نظام اسالمی 

باشد. 
ــرای بـــرادر عزیزم  یعقوبعلی نظری بیان کــرد: ب
سردار غیاثی که از دوستان بنده از دوران تحصیل 
در مدرسه تاکنون هستند صمیمانه آرزوی توفیق 
دارم و حتماً با توجه به شناختی که ایشان از 
شرایط استان دارند در کنار ما خواهند بود. کار 
بسیج و سپاه برکت دارد از این جهت همچنان 
نیازمند این هستیم که تشکیالت بسیج و سپاه 
پشتیبان ما باشند تا با استفاده از این منبع الهی 

در کار و خدمت به مردم موفق باشیم.

ــه  ◾ ــطـ ــلـ سـ نـــــــظـــــــام  فـــــــشـــــــار  دوران   در 
پیشرفت جمهوری اسالمی به اوج خود رسید

در ادامــه ایــن مراسم فرمانده کل سپاه پــاســداران 
انقالب اسالمی گفت: خراسان رضــوی، پایتخت 
معنوی ایران اسالمی است. در جمع مجاوران امام 
رضــا)ع( که ظرفیت خود را در دوران حماسه و ایثار 
به نمایش گذاشتند و ســرداران و رزمندگان ممتاز 
دفاع مقدس را صف به صف تقدیم اسالم و انقالب 
کردند، توفیق بزرگ یکایک کارکنان سپاه امام رضا)ع( 

است که در خدمت این مردم باشند و از مشهدالرضا 
که پایگاه فرهنگی ساختمان عظیم تمدن نوین 

اسالمی است، پاسداری کنند.
ســـردار حسین سالمی ادامـــه داد: در دورانـــی که 
فشارهای نظام سلطه در مقابل حرکت رو به پیشرفت 
جمهوری اسالمی به اوج خــود رسید، مــردم ما با 
دست خالی در برابر تهاجم همه جانبه به میهن خود 
ایستادگی کردند و قدرت نظامی بزرگ و مخوف آن 

زمان را با استحکام قلوب خود در هم شکستند.

وی افزود: اگرچه مستکبران همیشه از قدرت دنیایی 
بهره مند هستند و از امکانات مظلومان برای تجهیز 
بیشتر خود استفاده می کنند اما حقیقت آن است 
که از ابتدای تاریخ تاکنون هیچ  گاه جریان باطل به این 
سطح از امکانات و تجهیزات نرسیده بود. با این حال، 
حتی جبهه باطلی به گستردگی نظام کنونی سلطه 
نیز مقهور اراده و خواست ملت ایران شده و تحقق 
»جاءَ الحَق وَ زَهَقَ الباطِل اِنَّ الباطِلَ کانَ زَهوقا« را به 

تصویر کشیده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: دوران ما، 
دوران به اوج رسیدن جهالت مــدرن اســت امــا در 
همین ایام نیز اگر یک ملت از جان و مال خود بگذرد و 
با اعتماد به وعده الهی، به مصاف دشمنان دین خدا 

برود، نصرت الهی را پشتیبان خود خواهد داشت.
ســردار سالمی با بیان اینکه جهان امـــروز، جهان 
نبردهای همه جانبه مستکبران عالم با ملت های 
مستضعف اســت، گفت: ایــاالت  متحده آمریکا 
دشمن شماره یک نظام و مردم ماست و تمام تالش 
خود را به کار گرفته تا میان مکتب، ملت و والیت 
فاصله ایجاد کند، دشمن به درستی دریافته که 
رهبر معظم انقالب، سرچشمه توفیقات جامعه ما 
هستند و با هدف قرار دادن والیت به عنوان قائمه 
نظام، درصدد پایین آوردن پرچمی است که ۴۲ سال 

بر فراز قله های مقاومت در اهتزاز بوده است.

ملت ما سیمای آمریکا را در جهان مخدوش کرد ◾
وی ابــراز کــرد: ملت ما، سیمای آمریکا را در جهان 
مخدوش و استخوان های او را متزلزل کرده است و 
اگر امــروزه مشاهده می کنیم که به طور روزافــزون از 
اقتدار ایاالت  متحده در عرصه های سیاسی، نظامی 
و اقتصادی کاسته می شود، به این خاطر است که 
اسالم به عنوان منشور تکامل بشری، گوی رقابت 
را از همه ابــرقــدرت هــای عالم ربــوده و حتی در دل 

غربی توسعه می یابد. جوامع 
ســردار سالمی ضمن تأکید بر ضــرورت تمسک به 
اسالم در رفع مشکالت جامعه متذکر شد: تحریم 
و جنگ روانی علیه ملت ایران به عنوان اصلی ترین 
حامی یک نظام مبتنی بر احکام اسالمی در دستور 
کار دشمنان قرار گرفته و به  موازات این، گروهک های 
تکفیری و تروریستی را هم در ممالک اسالمی تقویت 
می کنند تا اگر موفق شدند تا چهره ای زننده از اسالم 
به جهانیان ارائــه کنند، ملت ایــران نتواند مانع از 
خواست آنان شود اما در برابر این اقدام خرابکارانه، 
ما نیز سوگند خورده ایم که پاسدار اسالم و انقالب 
باشیم و از ظرفیت امکانات و تجهیزات عملیاتی 
گرفته تا تخصص و تجربه نیروی انسانی، با همه توان 

در خدمت نظام اسالمی باشیم.

شناخت شرایط استان ◾
فرمانده جدید سپاه امــام رضــا)ع( نیز در سخنانی 
گفت: با توجه به مسئولیت هایی که در این ۴0 سال 
در بسیج و سپاه استان داشتم شناخت دقیقی 
از جغرافیای محل مأموریتم دارم که امیدوارم این 

اندوخته ۴0 ساله به کارم بیاید. 
ســردار هاشم غیاثی اظهار کــرد: سپاه وظیفه دارد 
در تکالیف تعریف شده نقش مؤثر بپذیرد و فراتر 
از آنچه در تکالیف ما تعریف شده، تعامل خوبی با 

دستگاه های دولتی خواهیم داشت.
وی افزود: با تالش شبانه روزی و هدفمند تمام تالشم 
را می کنم تا پاسخ اعتمادی که به من شــده را به 

بهترین نحو بدهم.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( با بیان اینکه تمام اقدام های 
ما باید در ذیل حرم امام رضا)ع( انجام شود، گفت: 
با تالش مضاعف و کار هدفمند باید آنچه را که در 
شأن خراسان رضوی است انجام دهیم و به صورت 

هدفمند گام های مؤثری برداریم.

سردار سالمی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه امام رضا)ع( بیان کرد 

 ضرورت تمسک به اسالم 
برای رفع مشکالت جامعه

خبرخبر
ويژهويژه

متروکه شدن ۳۰۰ مدرسه روستایی خراسان رضوی به علت مهاجرت 
مهاجرت روســتــایــیــان بــه شهر ها سبب متروکه شدن 

۳00مدرسه روستایی در خراسان رضوی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی در حاشیه افتتاح سه طرح آموزشی در 
گناباد گفت: افزایش آمار دانش آموزی نقاط حاشیه ای 
شهر های ایــن استان سبب شــده کــالس هــای درس در 

کانکس دایر شود.
قاسمعلی خدابنده افزود: تشدید مهاجرت از روستا ها 
به مناطق شهری موجب افزایش تعداد دانش آموزان 
مناطق حاشیه ای شهر ها و در نتیجه کاهش کیفیت 
آموزشی شده است به همین دلیل در حاشیه شهر های 
مشهد، سبزوار، گناباد، نیشابور و تربت حیدریه جمعیت 

 دانش آموزی افزایش یافته و در برخی مناطق به ۴۸نفر 
در هر کالس رسیده است.

وی گفت: میانگین اســتــانــدارد تعداد دانــش آمــوزان در 
کالس های درس ۲۵نفر است و هر چه این تعداد افزایش 
یابد به همان نسبت سطح کیفی آموزش هم کاهش می یابد 
به همین دلیل معلمان و مدیران مدارس مجبور به استفاده 

از روش مشارکتی در تدریس و مدیریت کالس ها هستند.
سه طرح آموزشی که با حضور مدیرکل آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوی در شهرستان گناباد به بهره برداری رسید 
شامل دو مدرسه یک و دو کالسه در روستا های رحمت آباد 
و محمدآباد و مدرسه 6کالسه روستای ریاب از توابع بخش 

مرکزی این شهرستان است. 

   روند کند انتقال صنوف آالینده در بیرجند   مشاغل مزاحم
طرح انتقال صنوف آالینده بیرجند از چندین سال 
پیش آغاز شده ولی هنوز هم مشکالت عدیده ای بر 

سر راه آن قرار دارد که رفع آن ها همکاری دولت برای 
تأمین اعتبار را می طلبد.

طرح انتقال صنوف آالینده بیرجند مربوط به سال 
۸۷ بوده که متأسفانه هنوز کامل نشده و جدول کشی، 

آسفالت معابر، برق رسانی و... در آن باقی مانده است. 
ساخت و ساز قطعات واگذار شده در این منطقه رونق 

چندانی ندارد؛ به گفته صاحبان این زمین ها گرانی 

مصالح ساختمانی، کامل نشدن زیرساخت های 
الزم برای استقرار، معین نبودن تکلیف چگونه 

گرفتن قیمت واقعی قطعات و دریافت پول زیاد برای 
آماده سازی منطقه از مهم ترین این مشکالت است.

محمدحسین دلیر، مدیرعامل شرکت تعاونی 

ساماندهی صنوف آالینده بیرجند در گفت وگو با 
فارس، اظهار کرد: در حال حاضر تنها دو یا سه نفر 

در محلی که برای انتقال صنوف آالینده بیرجند 
مشخص شده مستقر و ۸۰۰ نفر از صاحبان این 

صنوف در حال ساخت و ساز هستند.
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ط
/1
40
63
62

باربری خورشید هشتم
تخفیف ویژه مستاجران و

 شهر ارگانهای دولتی شهرستان
»حافظی« 32170019
 09153581596
09301898407

سراسر مشهد، با کادری مجرب
کارگر، خاور، نیسان

باربری نمونه امام رضا
09152494232-32136393
09013563828-32136394

ط
/1
40
45
55

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

ج
/1
40
32
19

مجدخودروشرق
خریدکامیون،اتوبوس،وانت،سواری 

09157593804
09303115804

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/1
40
44
47

ط
/1
40
69
49

خودرو فرسوده

09199197160
بازدید رایگان،باالترین قیمت

ج
/1
40
65
60

ج
/1
40
30
11

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
37
16

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634
 کنیتکس،بلکا،گرانولیت

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

ط
/1
40
01
13

09199197160

ط
/1
40
69
55

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

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
91

 upvc پنجره ترمال بریک
شیشه  جام بالکنی،توری 
جمع شونده 09021571939
35593600-09151571939

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/1
40
46
96

خرید و فروش
لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

ط
/1
40
09
38

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/1
40
60
69

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
19
15

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
/1
40
50
41

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

09158022533 موسوی

ط
/1
40
40
11

ج
14
06
24
3

سنگ سابی زیبا
ساب انواع سنگ، موزاییک،بتن،نما، پله 

پاگرد/بادستگاه سندپالست
09151013587

ج
/9
91
17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
13
57

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/1
40
05
35

ج
14
01
72
1

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

 09153587292-38324530

ج
/1
40
04
61

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

ج
/1
40
41
65

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

کرایه خودرو

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

نقاشی و کاغذ دیواری

پیمانکاری ساختمان

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

درهای اتوماتیک

در و پنجره

داربست

ایزوگام و عایق کاری

تخریب ساختمان

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

آسانسور

گازرسانی

پ
/1
40
42
52

ط
/1
40
09
71

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/1
40
09
69

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/1
40
42
53



 کشف 
بیش از ۲کیلو 

موادمخدر 
صنعتی 

سرهنگ احمدی، 
فرمانده انتظامی 

شهرستان کاشمر به 
صدا وسیما گفت: از 
یک دستگاه خودرو 

سواری دوو سی یلو 
۲کیلو و ۴۰۰گرم 
موادمخدر از نوع 

شیشه کشف و راننده 
آن دستگیر شد. این 

خودرو در محور 
کاشمر به کوهسرخ 
در حال حرکت بود.

خبرخبر

مدیرکل  رحمانی  عقیل 
تــعــزیــرات حــکــومــتــی اســتــان 
درحالی به تشریح جریمه چند 
میلیاردتومانی یک کشتارکن 
ــرداخــت که  مــرغ در مشهد پ
ایـــن دومــیــن جریمه سنگین 
تایید شده تعزیرات حکومتی برای عامالن اصلی 

نابسامانی بازار فروش مرغ در استان بود.

مرور پرونده آقای »الف.الف« ◾
26 خرداد سال جاری مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خبر برخورد قاطع با یکی از عامالن نابسامانی 
قیمت مرغ گرم در بازار مشهد را رسانه ای کرد. این 
فرد که »الف.الف« نام دارد و در بازار استقالل یکی 
از عمده فروشان مــرغ کشتارشده هم محسوب 
می شود در کنار گران فروشی، دیگران را هم برای 

افزایش قیمت تحریک می کرد.
در آن گزارش، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
رضــوی به خبرنگار قــدس گفت: با پیگیری های 
صورت گرفته برای افراد شناخته شده بازار مرغ که 
متأسفانه به جای تمکین به قانون به فکر سودجویی 
بودند، پرونده تخلف تشکیل شد. سیدمرتضی 
مدنی فدکی بیان کرد: به عنوان مثال برای یکی از 
این متخلفان به واسطه گران فروشی های صورت 
گرفته در واحــد صنفی تحت نظارتش، جریمه  
486 میلیون تومانی صادر شد. وی تصریح کرد: 
پس از طی فرایند قانونی رأی صادره برای جریمه 
مرغ فروش متخلف قطعی و در مرحله اجــرا قرار 
گرفت کــه در نهایت چند روز پیش فــرد خاطی 
مجبور شد جریمه 486 میلیون تومانی را به صورت 

نقد و در حق صندوق دولت پرداخت کند.
مــدیــرکــل تــعــزیــرات حکومتی خــراســان رضــوی 
همچنین وعــــده داد اولـــویـــت و هـــدف بــرخــورد 

ــرات حــکــومــتــی اســتــان،  ــعــزی بـــا متخلفان در ت
دانه درشت ها هستند و برای رسیدن به این هدف 
که مسلماً رضایت عمومی را هم درپــی خواهد 
داشـــت، تمام تالشش را به کــار خواهد گرفت و 

متخلفان طعم اجرای عدالت را خواهند چشید.

تشکیل پرونده برای آقای»م.ز« ◾
در همین زمینه دوبــاره مطلع شدیم یکی دیگر از 
همان دانه درشت ها که او هم در بازار مشهد برای 
خودش اسم و رسمی دارد، به واسطه گران فروشی 
عظیم صورت گرفته پای میز عدالت کشانده شده 

اســـت. مــاجــرا را از مدیرکل تــعــزیــرات حکومتی 
خراسان رضوی پیگیری کردیم که وی در این باره 
بیان کرد: همان طور که پیشتر هم به متخلفان بازار 
مرغ هشدار داده بودیم به هیچ عنوان از تحرکات 
و تخلفات آن ها چشم پوشی نخواهد شد، دراین 
زمینه مدتی پیش پرونده گران فروشی بیش از 44 
میلیارد ریالی برای فردی با هویت »م.ز« که در حوزه 
کشتار مرغ و داللی در بــازار مذکور فعالیت دارد، 

تنظیم شد.
ــزود: درایـــن پرونده  سیدمرتضی مدنی فدکی افـ
مستنداتی وجود داشت که نشان می داد متخلف 

از ســال 99 و اوج نــوســان هــای قیمتی بـــازار مــرغ، 
سودجویی هایش را آغاز کرده و تا زمانی که گزارش 
تخلف برای او تنظیم شد، ماجرا همچنان ادامه 
داشــت، که تمامی سوء جریان های صورت گرفته 

استخراج شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه 
ــازه زمانی حــدود هــزار و  داد: فــرد مذکور در ایــن ب
هشتصد تن مرغ را گران تر از قیمت های مصوب 
راهی بازار کرده بود که وی یکی از عوامل نابسامانی 

بازار به شمار می آمد.

درج مهر گران فروشی روی پروانه کسب متخلف ◾
 وی تصریح کرد: به این واسطه پرونده ای با عنوان 
گــران فــروشــی بـــرای متخلف تنظیم و در یکی از 
شعبه های بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. 
پس از طی شــدن رونــد رسیدگی دقیق به ماجرا 
متخلف به پرداخت جریمه دو برابر میزان ارزش 
ریالی گران فروشی صــورت گرفته و ممهور شدن 

پروانه کسب او به مهر گران فروشی محکوم شد.
در ادامه پرونده در شعبه ویژه تجدیدنظر هم مورد 
رسیدگی و رأی صــادره مــورد تأیید قــرار گرفت که 
اوراق مذکور بدون فوت وقت به شعبه اجرای احکام 

ارسال شد.
مــدیــرکــل تــعــزیــرات حکومتی خــراســان رضــوی 
تصریح کرد: در خصوص گران فروشی در بازار مرغ 
پرونده های دیگری هم در حال رسیدگی در تعزیرات 
حکومتی است و همان طور که وعده داده شد سعی 
کرده ایم به آن عمل کنیم و با قاطعیت با متخلفان 
برخورد خواهیم کرد و اشد مجازات را برای آن ها در 
نظر خواهیم گرفت. باید کار به شیوه ای پیش برود 
که این گونه افراد با دیدن برخورد های بدون تعارف 
و هزینه های تحمیل شده به متخلفان، از انتخاب 

مسیر غیرقانونی منصرف شوند.

پرونده »م.ز« روی میزتعزیرات حکومتی خراسان رضوی

 گرانفروش عمده بازار مرغ 
نقره داغ شد

در حاشیه
همه جایگاه های عرضه سوخت 
در خراسان رضوی فعال شده اند

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراسان رضوی به باشگاه خبرنگاران 
گفت: همه جایگاه های عرضه سوخت در خراسان 
رضوی در حال حاضر فعال اند. سید محمدجعفر 
قائمی طلب ادامه داد: ۱۳۵ جایگاه عرضه سوخت 
در محدوده تحت مدیریت شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی مشغول 
ارائه سوخت به مردم هستند .او افزود: ۵8 جایگاه 
از این تعداد در محدوده شهرستان و کالنشهر 

مشهد فعالیت دارند.
مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراسان رضــوی ادامــه داد: از ظهر 
چهارم آبان که مشکل سراسری عرضه از طریق 
ســامــانــه هوشمند کـــارت ســوخــت پــدیــدار شد 
گــروه هــای تخصصی ایــن شــرکــت بــا حــضــور در 
جایگاه ها فعالیت نــازل هــا را بــه صــورت دستی 

جایگزین روش قبلی کردند.
از سوی دیگرمحمدحسین خطیب، دبیر انجمن 
ــوی گفت:  جــایــگــاه داران ســوخــت خــراســان رضـ
هم اینک هیچ گونه مشکل و محدودیتی در عرضه 

سوخت به عموم مردم در استان وجود ندارد.
او افزود: همچنین تمامی مخزن های انبار و ذخیره 
انواع سوخت مورد مصرف مردم در خراسان رضوی 
پُر و آماده عرضه به جایگاه هاست.  برخی جایگاه ها 
در پی اختالل به وجــود آمـــده، طی یک ساعت 
شروع به عرضه بنزین کردند و برخی موارد شلوغی 
و ازدحام در مقابل آن ها گزارش شد، اما هم اینک 
وضعیت عرضه سوخت در همه جایگاه های این 

استان به صورت عادی جریان دارد.

در شهر3
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پاتوق معتادان در نهبندان پلمب شد
 فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان به ایرنا گفت: 
دو واحـــد مسکونی کــه در ایــن شهرستان بــه پاتوق 
مصرف کنندگان مواد مخدر تبدیل شده بود به دستور 

مقام قضایی پلمب شد.
سرهنگ احسان رحیمی اظهار کرد: مأموران کالنتری۱۱ 
شهرستان نهبندان در راستای افزایش امنیت و آرامش 

در محالت جرم خیز و طرح ارتقای امنیت اجتماعی در 
چند مرحله به مالکان دو واحد مسکونی که منزل خود 
را به پاتوق معتادان و برهم زنندگان امنیت و آرامش 
ساکنان محل مبدل کرده بودند، تذکر دادند و افرادی را 
نیز در این مکان در مأموریت های قبلی دستگیر کردند.

وی افزود: باوجود تذکرات متعدد پلیس، حضور معتادان 

در این واحدها همچنان ادامه داشت تا اینکه به دلیل 
بی توجهی مالکان به هشدارهای پلیس از یک سو و ادامه 
نارضایتی های مردم و اهالی محل از سوی دیگر منجر به 

اقدام عملیاتی نیروی انتظامی شد.
فرمانده انتظامی نهبندان گفت: با هماهنگی مرجع 
قضایی ایــن دو پــاتــوق معتادان پلمب شــد و 6 متهم 

دستگیر و با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی 
شدند.

همچنین مـــأمـــوران پلیس در فــرمــانــدهــی انتظامی 
شهرستان نهبندان در پــی بــازرســی از یــک کامیون 
کــیــلــوگــرم تــریــاک کشف کــردنــد. ایــن محموله در   ۳2۱

پوشش کوره مخزن شوفاژ در حال انتقال بود.

آزادسازی اراضی ملی
   ۱۴۳ هکتار از اراضی ملی تصرف شده در 

بجستان به بیت المال بازگردانده شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجستان به 
باشگاه خبرنگاران گفت: ۱۴۳ هکتار از اراضی ملی 

تصرف شده در بجستان به بیت المال بازگردانده 

شده است.
حمید انصاری گفت: با توجه به مساحت ۶۰۰هزار 

هکتاری بجستان که بیش از ۵۷۰ هزار هکتار آن 
اراضی ملی است؛ حفظ و حراست از این عرصه 

وسیع نیازمند مشارکت مردم محلی و ساکنان 

حوزه های آبخیز است.
وی افزود: در پی این اقدام، ۱۴۳ هکتار از اراضی 

ملی تصرف شده در بجستان به بیت المال 
بازگردانده شده است، همچنین به تازگی ۶۹ هکتار 

از اراضی ملی در روستای منصوری با هماهنگی 

شورای اسالمی و دهیار روستا خلع ید شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجستان 

ادامه داد: یگان حفاظت اداره به صورت شبانه روزی 
و با گشت های مستمر هر گونه سوءاستفاده از 

اراضی ملی شهرستان را رصد می کند.
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تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/1
40
41
13

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/1
40
09
39

قالیشویی و مبلشویی 

قدس
آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

 38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

ط
/1
40
09
70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ج
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ط
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40
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77

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
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47

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ج
/9
91
05
21

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی،مبل،میز،ظروف  لوکس

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....
رضاشهر 

38765120  - 09157775600
مطهری شمالی 

 37323700 - 09151103700

خیریه
 آبشار عاطفه ها

به تعدادی نیروی خانم
 محجبه جهت مشارکت و
کادر اداری نیازمندیم .

مراجعه همه روزه فقط حضوری
آدرس :مصلی 7/1

33691667-70
09365076567

ج
/1
40
67
96

ط
/1
40
67
61

 به تعدادی چرخکار
 مانتودوز بیرون بر
 و داخل کارگاه نیازمندیم.
 )کار دائم تسویه نقدی(

 محدوده گاز
 09330652929 کرامتی

09153817243

واز
پر

نا 
ری

آت

37604809 تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/1
40
58
67

ج
/1
40
37
34

خریدارضایعات
 آهن آالت ساختمانی 

به باالترین قیمت 
09158012802

ج
/1
40
37
77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/1
40
58
58

ج
/1
40
49
89

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

ط
/1
40
59
73

خرید ضایعات
آهن، آلومینیوم، 

مس، برنج
کارتن، الک و غیره
09035480162

ج
/1
40
49
92

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

کرایه چی

منشی و تایپیست

خیاط و چرخکار

خرید و فروش
ضایعات

متفرقه

ط
/1
40
09
72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/1
40
09
48

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
91
17
41

قالیشویی استان
شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال، شستشوی 

فرش های 1000 و 1200 شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
100% اسالمیبدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو

کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

09155171502 برادران ایازی
 36011612-36011613-32792526

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47



   افزایش 
۹۵درصدی 
صدور اسناد 
دولتی در 
خراسان رضوی  
محمد نخعی، 
مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک خراسان 
رضوی با اشاره به 
رشد ۹۵ درصدی 
 صدور اسناد 
تک برگ دولتی از 
ابتدای سال جاری 
گفت: از ابتدای سال 
جاری ۱۴۳ هزار 
و ۹۱ سند مربوط 
به مالکیت دولتی، 
موقوفات و.. صادر 
شده است.

در  حاشيه

 دستور 
 وزیر نیرو
 برای حل 
مشکل برق 
کارخانه فوالد 
تربت حیدریه

نماینده مردم 
تربت حیدریه، زاوه و 
مه والت در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با 
دستور دکتر محرابیان، 
وزیر نیرو، مشکالت 
 تأمین برق کارخانه 
فوالد رخ تربت حیدریه 
حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، محسن 
زنگنه با اشاره به دیدار 
خود با وزیر نیرو ادامه 
داد: دستور تخصیص 
اعتبار جذب شده 
برای آبرسانی شهر 
دولت آباد زاوه نیز 
ابالغ شد و توافق 
اولیه بین سرمایه گذار 
و وزارت نیرو برای 
راه اندازی نیروگاه برق 
خورشیدی)سوالژ( 
در دشت شهرستان 
مه والت صورت گرفت.
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افقی ◾
 1. فیلم هندی دیدنی محصول سال 2015 
به کارگردانی »نیشکانت کامت« 2. نوعی 
ــراد محرم 3. جیحون -  حلوا - زبـــان - افـ
الزم شــده - پــرده دری 4. پرنده آش سردکن 
- فریادکشیدن - گمان - نشان مفعولی 
 5. از آتــش افــروزهــا - بــرابــر - عــدد و نمره 
6. رنــگ بخش - پیش از گـــداز مــی آیــد - 
مقابل مادی 7. الفبای موسیقی - ایجاب 
- ایــوان 8. سالن بزرگ - سرمایه جاودانی 
- کشور آفریقایی ملقب به کشور دریاچه - 
تکه پارچه کهنه 9. ماده ای که از حل شدن 
دویا چند ماده دیگر بدست می آید - کشور 
گــازی - یکی از دوجنس 10. شهربندری 
در ایــالــت واشنگتن - واحــد نوشیدنی - 
ــا  ــورد - کــنــاردری ــ ــان ــ  جـــای 11. جـــدا - دری
ــراف« بی پایان  12. حــرف همراهی - »اســ
- میوه بهشتی - عضو دستگاه تنفسی 
13. پایتخت فالسفه - خــوارشــده - برابر 
ــرای آن برگزیده شد  فــارســی »گــویــانــه« بـ
14. بازیکن اروگــوئــه ای سال های قبل تیم 

فوتبال اینترمیالن با نام کوچک »آلــوارو« 
 - غــذایــی از تخم مرغ و سبزی - خاندان 

15. نوعی تن پوش زنانه - قادر

عمودی ◾
 1. همنشین خـــار - فضاپیما - کاغذ 
صافکاری 2. شهر خاستگاه کووید19 - 
آگاهی سابق 3. پرنده شناگر - از لــوزام 
خواب - پرستار 4. ستم - اجاره - قایق- 
ویتامین جــدولــی 5. نمونه و سمبل - 
بزرگ تر از اتم - از جانوری که آن را برای 
پوستش شکار می کنند 6. پایتخت ویتنام 
 - سفیدموی شاهنامه - صوت تحسین 
7. رودخانه اروپایی - قرص مسکن دورنگ 
 - سوره چهارتایی - یک حرف و سه حرف 
8. رســم شــده - چــهــاربــاغ 9. شهر آرزو 
- حــرص و طمع - نگهبان گله - شهر 
جشنواره 10. اندوهگین - فارسی زبان 
- حیله 11. از لبنیات چــرب - تازمانی 
کــه - جــنــگ افــزاری در دســت راجــرفــدرر 
12. پرحرفی - چـــراغ غارنشین - شوم 

 - خــــــودروســــــاز ورشـــکـــســـتـــه کـــــره ای 
13. گله گوسفند - ثروت - خروس جنگی 
14. نوعی سنگ متخلخل ساختمانی 
ــده 15. دربـــدر جویای شغل  - موجود زن
است - نوعی حرکت بین دویدن و راه رفتن 

- نت منفی
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حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده
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نگارخانه

خبر

مــیــثــم  زهــرا شریعتی 
ظـــــهـــــوریـــــان، پـــژوهـــشـــگـــر 
ســـیـــاســـت گـــذاری عــمــومــی، 
ضمن تبیین اهمیت مدیریت 
شــهــری و اقــتــصــاد سیاسی 
شــهــر در کــیــفــیــت زنــدگــی 
شهروندان تأکید کــرد: هــدف اصلی مدیریت 
شهری باید ایجاد مطلوبیت و رضایت بیشتر 
برای مردم باشد، نه صرف کسب درآمد بیشتر 
آن هم به گونه ای که اقتصاد شهرداری به سمت 

ضدیت با اقتصاد مردمی پیش برود.
میثم ظــهــوریــان در کــالس »اقــتــصــاد سیاسی 
شهر« کارگاه مشهدشناسی روزنامه قدس، با 
بیان اینکه اقتصاد سیاسی برخالف اقتصاد 
کالسیک که به اعداد و ارقام می پردازد، بیشتر 
جنبه های اجتماعی و سیاسی اقتصاد )به 
معنای تضاد طبقات و منافع اجتماعی( را بررسی 
می کند، افزود: اگر به این تعریف اقتصاد شهر 
دقت نشود، حوزه مدیریت شهری با شکست 
مواجه می شود؛ هرچند از نظر موضوعی، مسئله 
اصلی شهر، عدالت و هویت است اما همه این ها 
ریشه در اقتصاد شهری و به طور خاص الگوی 

درآمدزایی شهر دارد.

مدیریت شهری، پیشانی حاکمیت ملی  ◾
وی دربـــاره اهمیت مدیریت شهری بــه ویــژه از 
لحاظ اقتصادی تصریح کرد: مدیریت شهری 
بیش از هر نهادی در شهر به زندگی مردم گره 
خــورده اســت و کیفیت حضور و زندگی ما در 
شهر به عملکرد آن بستگی دارد؛ به عبارت دیگر 
می توان گفت مدیریت شهری، نخستین نمود 
حاکمیت برای مردم است بنابراین اگر مدیریت 
شهری قــوی باشد، مــردم تجربه و نگاه خوبی 
به کل حاکمیت خواهند داشــت. با ایــن حال 
برداشت بیشتر مردم این است که شهرداری 
و شــورای شهر چندان اهمیتی ندارند و حتی 
پــای صــنــدوق هــم کــه مــی رونــد، بـــرای انتخاب 
رئیس جمهور دغدغه دارند اما برگه رأی شورای 
شهر را سفید به صندوق می اندازند یا به صورت 

تصادفی انتخاب می کنند.

 سهم 50درصدی تخلف فروشی  ◾
در بودجه شهرداری ها ◾

ــاره بــه اینکه مجموع بودجه  ظــهــوریــان بــا اشـ
ــال99، 10 درصـــد بیش از  شــهــرداری هــا در ســ
ــوده اســت،  مجموع بــودجــه عــمــرانــی کــشــور بـ
ادامه داد: سال گذشته بودجه عمرانی مشهد 
ــت حـــدود  ــ ــد و بـــودجـــه عــمــرانــی دول ــ 47درصــ
14درصــد بــوده، بنابراین دست شهرداری برای 
ارائــه خدمات عمومی و عمرانی، بازتر از دولت 
است و بی تردید نحوه کسب درآمد و نیز محل 

هزینه کرد آن در زندگی مردم بسیار تأثیر دارد. 
ــن پــژوهــشــگــر، 50درصـــــد بــودجــه  ــه گفته ایـ ب
شــهــرداری هــا از محل تراکم)تخلف( فروشی 
تأمین می شود که ضمن ایجاد مفاسد بسیار، 
موجب می شود درآمد شهر فقط از مالیات بر 
تولید تأمین شود و مالیات های مصرفی نقش 
کمی در آن داشته باشند؛ از سوی دیگر تأثیر 
شدید تورمیِ تراکم، فقط در این حوزه نمی ماند 
بلکه به همه سبد مصرفی جامعه سرریز خواهد 
شد. در این شرایط، درآمــد شهر به اتفاق های 
مقطعی وابسته می شود؛ به عنوان مثال زمانی 
که ساخت وساز راکد شود، درآمد شهرداری هم 

کاهش می یابد و مجبور می شود برای پوشش 
درآمدها به تخلف فروشی های بی ضابطه)مثل 
تــراکــم هــای شــنــاور( روی آورد کــه خــود موجب 
افزایش ترافیک و اختالل در زندگی روزمــره و 

تعامالت اجتماعی مردم می شود.

 رویکردهای غلط مدیریت شهری ◾
وی با طرح این پرسش که مدیریت شهری باید 
سیاسی باشد یا خیر؟ اظهار کرد: اغلب معتقد 
هستند مدیریت شهری نباید سیاسی باشد در 
حالی که مدیریت شهری، ذاتاً یک امر سیاسی 
به مفهوم مدیریت تعارض منافع ذی نفعان در 
شهر است و می توان گفت کسانی که مخالف 
سیاسی بودن مدیریت شهری هستند، درک 

کاملی از شهر ندارند.
ظهوریان با تأکید بر اینکه مدیریت شهری یک 
رشته فنی و تکنیکال نیست و داشتن نظریه 
بــرای آن نسبت به عمل، اولویت دارد، افــزود: 
شهر محل تالقی نظریه و عمل است؛ ابتدا باید 
نظریه و رویکرد را تعیین و سپس اقــدام کرد. 
یک شهردار باید موضعش نسبت به گروه های 
مختلف ذی نفع در شهر، عدالت، مستضعفان 
و... مشخص باشد؛ شهرداری که حاشیه شهر 
را اضافی و خارج شهر و هرگونه اقدام شهرداری 
در آن مناطق را لطف می داند با شهرداری که 
حاشیه شهر را در اولویت ارائه خدمات شهری 
قـــرار مــی دهــد، بسیار متفاوت اســـت؛ بــر این 
اســاس، بسیاری از قوانین غلط شهری نتیجه 
رویکردهای غلط مدیران است و شهرداران در 
یک رویکرد ممکن است موفق و در رویکرد دیگر، 
ناموفق باشند. باید مــراقــب بــود در مدیریت 
شهر که خود پدیده ای سیاسی است، از چاله 
سیاست زدگی به چاه متخصصانی که ممکن 

است شهر را خراب تر کنند، نیفتیم.

نیروهای اجتماعی و پیکربندی شهر ◾
میثم ظهوریان یـــادآور شــد: از دهــه 1970 که 
اقتصادهای نئولیبرالی شکل گرفت، همواره 
دو نیروی کالن اجتماعی بر سر نوع پیکربندی 
کالبدی و اجتماعی شهر با هم درگیر هستند 

و در اصطالح فضای شهری دچار پدیده کاالیی 
شدن شده است چراکه پیش از این کارکرد زمین، 
مصرفی)به منظور تجاری، مسکونی یا کشاورزی( 
بــود، اما اکنون زمین بیشتر کارکرد سرمایه ای 
دارد؛ این کاالیی شدن فضای شهری در ایران 
دو تفاوت اساسی با غرب دارد؛ نخست آنکه در 
کشورهای توسعه یافته، این پدیده از دل اشباع 
حوزه صنعت و کشاورزی می گذرد اما در کشور 
ما این پدیده، صرفاً تقلیدی بوده و با اینکه در 
صنعت و کشاورزی ظرفیت خالی زیادی داریم، 

سرمایه به سمت امالک سرازیر شده است. 
وی در تبیین دومین تفاوت کاالیی شدن فضای 
شهری در ایران با غرب، گفت: در غرب وقتی 
این پدیده اتفاق افتاد، شورش های اجتماعی 
شکل گرفت و دولت از طریق تعیین ابزارهایی 
همچون انواع مالیات بر سرمایه و زمین، تالش 
کرد تا جنبه کاالشدگی زمین را تعدیل کند اما 
در کشور ما این ابزار تاکنون به کار گرفته نشده 
و حتی مالیات بــر مسکن خالی هــم اجرایی 

نشده است. 

حاشیه نشینی؛ تحمیل پیکربندی مطلوب  ◾
محرومان به شهر 

ــاره ویــژگــی هــای دو نــیــروی کالن  ظــهــوریــان دربـ
اجتماعی که بر سر نوع پیکربندی کالبدی و 
اجتماعی شهر درگیر هستند، تصریح کرد: 
دسته اول)طبقات مسلط( که غالباً صاحب 
سرمایه و نفوذ هستند، در پیکربندی فضای 
کالبدی و اجتماعی شهر، هدفشان افزایش 
ارزش مبادله ای)سود سرمایه( است و دسته 
دیگر شامل طبقات متوسط، محروم و با قدرت 
پایین اما با تعداد بیشتر هستند که هدفشان 
در پیکربندی شــهــر، ارزش مصرفی اســت؛ 
یعنی چیزی را در کالبد شهر می پسندند که 
نیاز مصرفی شان را پاسخ بدهد. در این تضاد 
مــعــمــوالً طبقات مسلط و صــاحــب سرمایه 
پیروز می شوند اما همیشه این گونه نیست و 
طبقات محروم نیز دائــم در تــالش بــرای غلبه 
پیکربندی مطلوب در شهر هستند؛ گاهی 
ــد و گــاهــی اگر  ــراغ حاشیه نشینی مــی رون سـ

ببینند صدایشان شنیده نمی شود، به طرق 
دیگری اعتراض خود را بیان می کنند. 

ایـــن پــژوهــشــگــر ســیــاســت گــذاری عــمــومــی در 
ادامه به ابزارهای طبقات مسلط برای تحمیل 
ــاره و  مطلوبیت های خـــود بــه کالبد شهر اشــ
خاطرنشان کــرد: این گــروه چه در الیه قانون و 
چه در اجرا؛ قانون را مطابق منافع خود تدوین، 
تفسیر و اجرا کرده و حتی در مواردی آن را تغییر 
می دهند؛ مانند قانون کمیسیون ماده 100 که 
پیش از انقالب، فلسفه آن حفظ ضوابط شهری 
بــوده اما پس از انقالب، با فلسفه تعدیل این 
قانون به نفع طبقات محروم حاشیه شهر، در 
مواردی به شهرداری اجازه تخلف داده شد اما 
اکنون شاهد هستیم که از دل همین تبصره، 
برج ها و بلندمرتبه سازی های بی ضابطه بیرون 

می آید. 

سایه اقتصاد شهری بر خدمات شهری  ◾
وی شهرداری ها را از دیگر الیه های نفوذ طبقات 
مــســلــط ســـرمـــایـــه دار مــعــرفــی و تــشــریــح کـــرد: 
شهرداری ها در مواردی به نفع طبقات سرمایه دار، 
سیاست گذاری و اجرا می کنند و در شکل حاد آن، 
خودشان نیز در قامت یک سرمایه دار و به عنوان 
رقیب مردم ظاهر می شوند؛ به ویژه از دهه 80 و با 
شکل گیری معاونت اقتصادی در شهرداری ها، 
اقتصاد شهرداری به سمت ضدیت با اقتصاد 

مردمی شهر می رود.
ظهوریان با تأکید براینکه مدیریت شهری باید 
به دنبال ایجاد مطلوبیت بیشتر برای مردم باشد 
ــواع رویکردهای  نه کسب درآمــد بیشتر، به ان
ــرای ورود یــک نهاد  سیاست گذاری عمومی ب
عمومی به کار اقتصادی اشــاره و تصریح کرد: 
رویکرد مارکسیستی، همه اقتصاد را حق نهاد 
عمومی می داند، رویکرد نئولیبرال معتقد است 
دولت در هیچ حوزه اقتصادی نباید ورود کند. در 
رویکرد شرکتی نیز که رویکرد غالب است، نهاد 
عمومی هرجا سود باشد می تواند ورود کند)فارغ 

از توجه به تبعاتی که برای شهر و مردم دارد(.
ظهوریان ادامه داد: رویکرد جبران نقصان بازار 
نسبت به سه رویکرد فــوق، ارجحیت داشته و 
معتقد است نهاد عمومی به جای ورود به بازارهای 
فعال و بی نقص، باید جایی سرمایه گذاری کند 
که نیاز وجود دارد به گونه ای که ساختار اقتصاد 
مردمی نمی تواند پاسخگو باشد مانند ساخت 
مسکن ارزان قیمت)مطابق بند21 ماده55 قانون 
شــهــرداری هــا( که اقتصاد شــهــرداری را با شهر 
هم راستا می کند و برخی شهرداری های اروپا نیز 

این کار را انجام می دهند. 
وی تفکیک قائل نشدن میان اقتصادی سازی با 
تجاری سازی در مدیریت شهری و شهرداری ها 
را اشتباهی رایــج و بسیار آسیب زا دانست و 
گفت: شهرداری ها برای ورود به کار اقتصادی، 
ســاده تــریــن راه مانند مــشــارکــت در ساخت 
مجتمع های تــجــاری را انتخاب می کنند که 
اصـــوالً در قــانــون شــهــرداری هــا وجــود نـــدارد و 
سیاستی شکست خـــورده از نظر اقتصادی 
است مانند پــروژه بافت اطــراف حرم و میدان 
ــه در مــرکــزی تــریــن نقطه  شــهــدای مــشــهــد ک
شهر بــا بهترین دســتــرســی هــا و نــزدیــکــی به 
حــرم مطهر، پـــروژه ای شکست خــورده از نظر 
فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است تا جایی 
کــه کــاســب هــای داخــلــی و خــارجــی حــاضــر به 

استفاده رایگان از آن هم نیستند.

بررسی »اقتصاد سیاسی شهر«در کارگاه مشهدشناسی روزنامه قدس
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خبرخبر
۱۶۰ طرح راکد شهرک های صنعتی خراسان رضوی تعیین تکلیف شد 

مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی خراسان رضوی از 
تعیین تکلیف 160 قرارداد مربوط به طرح های صنعتی راکد 
و رها شده در مساحتی به میزان 100 هکتار در هفت ماهه 

امسال خبر داد.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان رضوی، علی بهرامی زاده گفت: با سیاست های 

دولت خدمت گذار و حمایت های سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران مانند سال گذشته به استان ها 
ابالغ شده است تا با توجه به کمبود زمین صنعتی در برخی 
شهرک ها و نواحی صنعتی تقاضامحور استان، قراردادهای 
ــاره به چرخه  راكــد و بالتكلیف فسخ و آن قــراردادهــا دوبـ
صنعت و تولید استان بازگردانده شوند تا از این طریق بتوان 

زمینه اشتغال جوانان و کارآفرینان و جذب سرمایه گذاران 
جدید در استان را فراهم کرد.

وی بیان کــرد: نشست های حل اختالف و داوری به 
بــررســی حقوقی  منظور تعیین تكلیف؛ پیگیری و 
ــذاری زمــیــن در شهرک ها و نواحی  ــ قـــراردادهـــای واگ
صنعتی خراسان رضوی تشکیل شده و با متقاضیانی 

که در موعد مقرر نسبت به ارائــه نقشه ها و دریافت 
مجوز ساخت وساز و پایان کار اقدام ننموده و در قطعه 
زمین تحویلی شــروع به ساخت وساز نکرده باشند 
و زمین های خریـداری شـده را راکـد نگه دارنــد، طبق 
دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران تعیین تکلیف می شوند.

    مشارکت خیران در اجرایخبر خوب
۵۰۰ طرح آموزشی خراسان رضوی

  سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس خراسان رضوی گفت: ۵۰۰ طرح آموزشی با 

 مشارکت خیران با صرف اعتبار ۱۳ میلیارد و

 ۵۳۰ میلیون ریال در این استان در حال اجراست.
 ابوالقاسم بابایی افزود: ساالنه به طور متوسط

 ۲ هزار میلیارد ریال تفاهم نامه ساخت و بازسازی 
مدارس و واحدهای آموزشی با مشارکت خیران در 
خراسان رضوی منعقد می شود و این استان از نظر 

جلب مشارکت های خیران در سنوات گذشته جزو 
استان های برتر کشور بود.

وی با اشاره به پایین بودن سرانه ساخت فضاهای 
آموزشی در خراسان رضوی نسبت به متوسط 

کشوری اظهار کرد: میانگین سرانه فضاهای 

آموزشی در خراسان رضوی برای هر نفر ۴/۵ 
مترمربع و این میزان در سطح کشور به طور متوسط 

۵/۵ مترمربع است و این سرانه در برخی نقاط 
حاشیه شهر مشهد حدود ۲ مترمربع است که با 

سرانه استانی و حتی کشوری فاصله زیادی دارد.

 نمایشگاه عکس »حرمان« 
در نگارخانه گلستانه 

سرورهادیان نمایشگاه عکس »ما حرمان را 
انتخاب کرده بودیم« در نگارخانه گلستانه برپا شد.
این نمایشگاه که نام آن برگرفته از یکی از اشعار 

احمدرضا احمدی است، شامل 11 اثر است.
مهران رنجبر سیستانی در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: این آثار متعلق به سال های 94 تا 98 است 
که به روایت تنهایی و حرمان می پردازد. در این آثار 
سعی کرده ام به مفاهیمی بپردازم که انسان ها فارغ 
از زمان و مکان، سن و یا جنسیت همواره در حال 

کلنجار رفتن با آن هستند.
این هنرمند عکاس تصریح می کند: هدف من در 
مجموعه پیش رو نشان دادن این احساسات درونی 
افراد در فضاها و مکان های عمومی و نه شخصی 
افراد است. تالشی که برای ورود به دنیای افرادی تنها 
در جامعه ای فشرده و ماشینی شده است که میلی 
به پذیرش حقیقت تنهایی ندارند و نشان دادن 
احساساتی که اگرچه نخست برآیند جبرواتفاقات 
زندگی شخصی افراد بودند اما در ادامه منجر به 

پذیرش و حتی برگزیدن تنهایی می شوند. 
این نمایشگاه از 5 آبــان  گشایش خصوصی و از 
پنجشنبه 6 الی 11 آبان از ساعت 10 تا 14 و عصر از 
ساعت 17 تا 20 در گالری گلستانه واقع در چهارراه 
بیسیم، جهاد 3، پالک 19 برای بازدیدعالقه مندان 

دایر است.

 شانزدهمین جشنواره 
زیبایی اسب اصیل ترکمن 
خراسان شمالی برگزار شد

شانزدهمین جشنواره ملی زیبایی اســب اصیل 
ترکمن خراسان شمالی با ثبت نام 174 سر اسب 
ترکمن از استان های خــراســان شمالی،  خراسان 
رضوی، سمنان، گلستان، تهران، شهرکرد و کرمان 
ــی کــارگــران بجنورد بــا رعایت  در مجموعه ورزشـ
دستورالعمل های بهداشتی و حضور مالکان و 

تماشاچیان عالقه مند برگزار شد.
این جشنواره به همت هیئت سوارکاری خراسان 
شمالی با داوری از کشور آلمان و حضور ریاست 
فدراسیون ســوارکــاری کشور به مــدت 10 ساعت 
برگزار شد. هدف از برگزاری این جشنواره معرفی 
جایگاه ویژه اسب اصیل ترکمن در کشور بود و این 
دوره از رقابت ها را »کاترینا جاکوب« داور آلمانی 

قضاوت کرد.
رئیس فدراسیون سوارکاری در این جشنواره با اشاره 
به صدور 33 رأس اسب برای نخستین بار از ایران، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش میانگین هر اسب، 
100 هــزار دالر اســت، این امر می تواند یک درآمد 

تضمین شده برای پرورش دهندگان اسب باشد.
مسعود خلیلی افزود: وجود تبارنامه اسب ها، داخلی 
بودن ملزومات پرورش اسب و استقالل از بیگانگان و 
اشتغال زا بودن تضمینی، از مزیت های این صنعت و 

پیش زمینه های رونق اقتصادی کشور است.

رشد 4/5 برابری سرمایه گذاری 
معدنی در خراسان جنوبی

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت 
خراسان جنوبی گفت: میزان سرمایه گذاری در بخش 
معادن استان در 6 ماهه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته بیش از 4/5 برابر شده است.
حجت ایمان طلب در گفت وگو با فــارس، با اشاره 
بــه ســرمــایــه گــذاری حــدود 63 میلیارد تومانی در 
 6ماهه امسال در بخش معادن استان، تصریح کرد: 
با توجه به این آمار میزان سرمایه گذاری در این بخش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 4/5 

برابر شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت 
خراسان جنوبی از صدور 14 فقره پروانه بهره برداری 
معدنی جدید در استان در 6 ماهه نخست سال 
جاری خبر داد و افزود: میزان اشتغال ایجاد شده در 
این معادن برای 111 نفر بوده که با رشد 150 درصدی 
همراه بــوده اســت. ایمان طلب اضافه کــرد: میزان 
استخراج اسمی پروانه های صادر شده در سال 1400 
 استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد

 125 درصدی داشته است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین پروانه های معدنی 
صادر شده طی این مدت مربوط به شهرستان های 
طبس و نهبندان بــوده اســت، خاطرنشان کــرد: 
ــا پــروانــه  ــرای آن هــ ــ ــواد مــعــدنــی کــه ب بیشترین مــ
بهره برداری در 6 ماهه امسال در استان صادر شده 

طال، بنتونیت، پرلیت، منیزیت و آهن بوده است.

شهرداری ها در مواردی به نفع طبقات سرمایه دار، سیاست گذاری و اجرا 
می کنند و در شکل حاد آن، خودشان نیز در قامت یک سرمایه دار و به عنوان 

رقیب مردم ظاهر می شوند.
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