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دراستان:
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مدیرکل اموراتباع
و مهاجرین خارجیاستان:
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آغازطرح « آمایش۱۳
مهاجران افغانستانیاز
صفحه3
اواخرخرداد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به جزئیات بودجه 97خبرداد:

»

کاهش43درصدیاعتباراتاستان

رسولیان خبرداد:

مذاکره با افغانستان
برای افزایش ورودی
کامیونها ازدوغارون

رئیس شورای شهر:

صفحه3

نیاز جامعه را در
چارچوب مقررات
اجراییکنیم
صفحه4

صفحه7

معاون ادارهکل میراث
فرهنگی استانخبرداد:

اوج نرخ بلیت پروازهای داخلی

پذیرش 184طرح
اشتغال ،بومگردی و
صنایعدستی
صفحه3

تهرانـمشهد ـتهران
۱/۲میلیون تومان

آمارتکان دهندهکودکان
رها شده درمشهد به روایت
بهزیستی استان

آسیب شناسی مسابقات
ورزشیجام رمضان؛ ازنبود
استعدادیاب تا ورودیههای باال

هر روز
یک نوزاد
رها میشود

یادداشت

شهرام کوسه غراوی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

ضرورت نگاهیجامع
به سیاستهای
تامین مسکن

اخبار

فرهنگی

تقدیر از حماسه سازان آزادسازی خرمشهر
با حضور رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش و استاندار
خراســان رضوی ،از تعدادی از حماسه سازان آزادسازی
خرمشهر تقدیر شد .به گزارش روابط عمومی استانداری
خراسان رضوی ،در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت
حماسه آزادســازی خرمشهر در تاالر شــهر مشهد برگزار
شد ،استاندار خراسان رضوی گفت :ســالروز آزادسازی
خرمشهر از جمله رخدادهایی است که هیچ گاه از حافظه
تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد« .علیرضا رشیدیان»
افزود :فتــح خرمشــهر حاصل خودبــاوری و خــدا باوری
رزمندگان اســام و اتحاد کلمه ارتش و ســپاه و بسیج در
ســایه رهبری های داهیانه امام راحل بــود .وی با گرامی
داشــت یاد و خاطره شــهدای دوران دفاع مقدس به ویژه
شــهیدان عملیــات آزاد ســازی خرمشــهر ،خاطرنشــان
کرد :در این مسیر جوانان عزیز و ســرداران سرافراز جان
خود را فدا کردند و ودیعه ای گران بهــا برای ما به یادگار

گذاشــتند .رشــیدیان افــزود :اســتقالل ،آزادی و نظــام
مقــدس جمهوری اســامی همــان ودیعــه ای اســت که
شــهیدان برای ما به ارمغان آورده اند و همــه ما موظف به
حراست و پاســداری از آن و تالش برای سربلندی و عزت
کشور و مردم تحت زعامت مقام معظم رهبری هستیم.

گردهماییدانشجویانشاهدوایثارگردانشگاهفردوسیمشهد
گردهمایی دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی شاهد
و ایثارگر دانشــگاه فردوســی مشــهد با حضور مسئوالن
دانشــگاه و بنیاد شــهید و امور ایثارگران برگزار شــد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشــگاه فردوسی ،در این
مراسم که در روز ملی مقاومت و پایداری در سالن همایش
هتل ثامن مشهد برگزار شد ،سید مجید حسینی معاون
فرهنگی و اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثاگران استان
بر ابعاد وســیع ترویج فرهنگ دفاع مقدس و جهاد علمی
تاکید کرد و در ادامــه دکتر افخمی رئیس اداره شــاهد و
ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه گزارشی عملکرد

دانشجویان تحصیالت تکمیلی شاهد و ایثارگر را تشریح
و از تالشهای دانشــجویان ســاعی تحصیالت تکمیلی
و راهیابــی ایشــان بــه جشــنواره ملی ایثار و کســب ســه
جایگاه از  ۱۵جایگاه وزارت علوم در جشــنواره ملی ایثار
تقدیر و تشــکر کرد .در ادامه این گردهمایی راهبردهای
ارتقــای علمی دانشــجویان تحصیالت تکمیلی شــاهد و
ایثارگر دانشــگاه فردوســی مشــهد مورد بحث و مذاکره
قرار گرفت .در این مراسم پس از ذکر خاطراتی از دوران
دفاع مقدس توسط خانم زهرا تکاورنژاد دانشجوی دکترا
اهل خرمشهر ،از دانشجویان ممتاز تقدیر به عمل آمد.

«مهمانیدربهشت»میزباننوجواناندرکشورهایمختلف
در ایام ماه مبارک رمضان برنامه مهمانی در بهشت از حرم
مطهر رضــوی میزبــان نوجوانــان در کشــورهای مختلف
دنیاســت .به گزارش آســتان نیوز ،به همت شــبکه هدهد
و بــا همــکاری معاونــت ارتباطــات و رسانه آســتان قدس
رضوی برایدومینسالپیاپیبرنامهمهمانیدربهشتاز
حرم مطهر رضوی میزبان نوجوانان در کشورهای مختلف
دنیاست.اینبرنامهکهروزانهازشبکهجهانیهدهدبرروی
آنتن میرود ،با محتوای تشرف روزه اولی ها به حرم مطهر

رضویوزیارت حضرترضا(ع) آغازمیشودوباگپوگفتی
به یکی از حکایتهای حضرت رضا (ع) ختم میشــود .در
اینگپوگفتنوجوانانروزهاولیباسبکوسیرهحضرت
رضاعلیهالسالمآشنامیشوندودرنهایتهمزمانباافطار
از ســفره کرم حضرت متنعم میشــوند .این برنامه به طور
میانگین بین 15تا 20دقیقه به زبان فارســی قبل از اذان
مغرب به افق نجف پخش میشــود و با اختــاف 10تا12
ساعتازتمامیکشورهاقابلدریافتاست.

 120اثر با موضوع حضرت خدیجه(س) در کتابخانه آستان قدس
بیش از  120نســخه خطی و چاپ ســنگی و چاپ ُسربی با
موضوع حضرت خدیج ه کبری ســاما ...علیها در گنجینه
کتبخطیکتابخانهمرکزیآستانقدسرضوینگهداری
میشود .به گزارش آســتان نیوز ،کارشناس مســئول اداره
مخطوطات سازمانکتابخانهها،موزههاومرکزاسناد آستان
قدس رضــوی گفــت« :ســمط الثمین فــی مناقــب امهات
المؤمنین» تألیف احمد بن عبدا ...طبری که در سال997
قمری کتابت و در سال  1311شمسی به دست میرزا رضا
خان نائینی وقف آســتان قدس شــده ،یکی از نســخ موجود
است .ســید محمدرضا فاضل هاشمی به نســخه ارزشمند
دیگری کــه در ســال 709قمــری و نزدیک به زمــان تألیف

کتابتشدهاشارهوبیانکرد«:کشفالغمهعنمعرفهاحوال
األئمه و اهل بیت العصمه» از علی بن عیسی اربلی است که
توســط محمدباقر کاشانی کتابت شــده و در 1043قمری
به دست شــیخ صنعان وقف روضه رضویه شــده است .جلد
سیزدهم کتاب ارزشــمند بحاراألنوار« ،روضة النبی فی آثار
المصطفوی(ص)»ازاحمدبنحسناسترآبادیبهکتابتقرن
یازدهم«،ضیاءالمؤمنین»(حیاتالقلوب)منظومبهفارسی
کهسرودهمؤمنهنیشابوریمتخلصبهخاندر 1195قمری
است و در ســال 1256قمری کتابت شده و «مسارالشیعه»
از شــیخ مفید به کتابت  1352قمری ،بــه موضوع حضرت
خدیجه(س)پرداختهاند.

عکس تزیینی است

«روزانه یک نوزاد در مشــهد رها می شود» این
خبر تلخی است که معاون اجتماعی اداره کل
بهزیســتی اســتان اعالم مــی کنــد و از اوضاع
وخیــم آمار کــودکان رها شــده در مشــهد می
گوید .آمارها نشان می دهد که به دلیل برخی
مشکالت از جمله مشــکالت مالی ،رها کردن
فرزنــدان یــا حتــی فروختــن آن ها در مشــهد
صفحه 4
گســترش یافتــه اســت؛...

بخش مســکن ،یکی از مهم تریــن بخش های
اقتصــادی کشــور ما بــه شــمار میآید کــه در
سالهای گذشته ،سهم پررنگی در حوزههای
صفحه 8
رشــد اقتصــادی ،جــذب...
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جوابیه
جامعه

جوابیه دادستانی به گزارش ایرنا درباره
«محدودیت دادستانی برای مسافران در مشهد»
در پــی انتشــار گــزارش خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران (ایرنــا) بــا تیتــر
«محدودیــت دادســتانی ،بــرای مســافران در مشــهد مشــکل آفریــن شــد» که پنج شــنبه
گذشــته در روزنامــه خراســان رضوی منتشــر شــد ،دادســتانی عمومــی و انقــاب مرکز
اســتان توضیحاتــی را ارائــه کــرد کــه بــه شــرح زیــر اســت:
در پــی انتشــار مطلبــی در روز پنــج شــنبه مــورخ  1397.3.3در صفحــه اول روزنامــه
خراســان رضــوی باعنــوان «محدودیــت دادســتانی ،برای مســافران در مشــهد مشــکل
آفریــن شــد» مطالــب ذیــل بــرای تنویــر افــکار عمومــی اعــام مــی شــود:
-1ضمــن تبریــک فرارســیدن مــاه مبــارک رمضــان ،مــاه عبودیــت و مهمانــی خــدا
و آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات بــرای تمامــی مومنــان در ایــن مــاه عزیــز کــه مــاه
تمریــن صبــر و عبــادت و بندگــی خالصانــه و پرهیــز از انــواع معاصــی و گناهــان اســت
نیــاز اســت کــه همــگان توجــه بــه لــزوم حفــظ حرمــت ایــن مــاه عظیــم و رعایــت بیــش
از پیــش حرمــت حریــم مطهــر رضــوی (ع) را داشــته و ضمــن فراهــم کــردن فضایــی
معنــوی و محیطــی آکنــده از عطــر دل انگیــز ایمــان ،حرمــت ایــن مــاه عظیــم را رعایــت
کننــد.
 -2بــرای زائــران و مســافرانی کــه در هتــل هــا و هتــل آپارتمــان هــا و ...اقامــت دارنــد
تدابیــر الزم بــر اســاس دســتورالعمل هــای صــادره از اتحادیــه هــای هتــل داران و هتل
آپارتمــان داران اندیشــیده شــده و جــای هیــچ گونــه نگرانــی در ایــن زمینــه نیســت.
ضمــن ایــن کــه امســال مــاه مبــارک رمضــان در خــرداد مــاه قــرار گرفته اســت کــه فصل
امتحانــات دانــش آمــوزان و دانشــجویان نیــز اســت بنابرایــن حضــور زائــر و مســافر بــه
مشــهد الرضــا(ع) کاهــش چشــمگیری خواهــد داشــت.
-3تصمیــم گیــری درخصــوص عــدم ســرویس دهــی توســط برخــی از رســتوران هــا و
آشــپزخانه هــا در طــول روز در مــاه مبــارک رمضــان ،در جلســات کارشناســی بــا حضور
کلیــه دســتگاه هــا و نهادهــای مســئول در شــهر مقــدس مشــهد صــورت گرفتــه اســت
کــه از جملــه اتــاق اصنــاف و مســئول صنــف مذکــور نیــز در جلســه حضــور داشــته و ایــن
موضــوع بــه تصویــب اکثریــت قاطــع حاضــر در جلســه رســیده و ابــاغ شــده اســت.
-4تجربــه ســال هــای گذشــته نشــان داده اســت کــه فعالیــت داشــتن تعــداد محدودی
از رســتوران هــا و آشــپزخانه هــا در ایــام مــاه مبــارک رمضــان ضمــن ایجــاد تبعاتــی از
جملــه خریــد و فــروش مجــوز بــه قیمــت بســیار گــزاف بیــن اعضــای اتحادیــه و بــه وجــود
آوردن رانــت توســط اتحادیــه مذکــور ،نارضایتــی شــدید همشــهریان و حتــی زائــران
بــارگاه منــور رضــوی را بــه دنبــال داشــته و باعــث ترویــج روزه خــواری علنــی در اطراف
حــرم مطهــر رضــوی شــده اســت.
-5نکتــه دیگــری کــه دارای اهمیــت اســت ایــن کــه دادســتانی همــواره مدافــع و
پشــتیبان حقــوق مــردم بــوده و در طــول اجــرای ایــن طــرح طــی چنــد ســال اخیــر نــه
تنهــا تاکنــون هیــچ گونــه نارضایتــی از ســوی عمــوم مــردم و زائــران و مســافران بــه
دادســرای مرکــز اســتان گــزارش نشــده بلکــه حتــی ایــن امــور مــورد اســتقبال عمــوم
متدینیــن شــهر نیــز قــرار گرفتــه اســت.

خبر

میراث فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد:

برجوبارویتوسبابودجه7میلیاردی مرمت میشود
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری خراســان رضوی گفت :از بودجه
 16میلیاردی که طی چند مرحله به توس اختصاص مــی یابد ،در مرحله اول  7میلیارد
تومان بــرای اجرای طرح مرمت برج و باروی توس درنظر گرفته شــده اســت .ابوالفضل
مکرمیفر در گفتوگو با خبرنگار فارس افزود :مرمت این حصار تاریخی شهر توس یکی
از بزرگترین پروژههای مرمتی است .وی تصریح کرد :این حصار به طول 7کیلومتر شهر
تاریخی توس را به وسعت  360هکتار دربرمیگیرد و چهار دروازه دارد .وی افزود :شهر
تاریخی توس با چهار دروازه رودبار ،مرو ،نیشابور و رزان و مناطق اطراف ارتباط داشته
و با  106برج از این دیوارها و شهر تحت محافظت بوده است .مدیرکل میراث فرهنگی
ادامه داد :مرمت بنای هارونیه ،تکمیل پوشــش حفاظتی مســجد توس ،ایجاد بازارچه
دایمی صنایع دستی و مرمت برج اخنگان از پروژههای ما برای مراحل بعدی است .وی
با بیان این کــه اداره کل میراث فرهنگــی در حال پیگیری تهیه طــرح و اجرای جلوخان
آرامگاه فردوسی است ،افزود :بنا داریم ،جلوخان آرامگاه فردوسی را به مساحت 6هکتار
با مشارکت شهرداری بازپیرایی کنیم.وی ادامه داد :این برنامهها در سال  97اجرایی و
عملیاتی میشود و اقدامات پیش زمینه آن انجام شده است.

خبر

ورزش

تجلیل از«رضاسخندان»
رئوفی /مراســم تجلیل از "رضا ســخندان" دبیر تربیــت بدنی و کمــک داور بین المللی
فوتبال استان در مسابقات جام جهانی  2018روسیه ،دیروز با حضور مدیرکل آموزش و
پرورش استان ،جمعی از معاونان و روسای ادارات برگزار شد.به گزارش روابط عمومی
این اداره کل  ،سخندان در این مراسم با اشاره به این که معلمی ورزش در منطقه محروم
تبادکان را بزرگ ترین افتخار خود می داند،گفت :خوشحالم که شرایطی به وجود آمده
تا به عنوان نماینده کشــورمان به ویژه معلمان خراســان رضوی در جــام جهانی فوتبال
حضور داشته باشم.
وی افزود :بسیاری از معلمان  ،دارای اســتعداد و توانمندی بسیار زیادی در زمینه های
مختلف ورزشی هستند که اگر به آن ها توجه شود ،قطعا می توانیم شاهد افتخارآفرینی
های زیادی در رشته های ورزشی باشــیم.مدیرکل آموزش و پرورش نیز افزود :معلمان
ورزشــکار ،الگوی بســیار مناســبی برای دانش آمــوزان هستند".قاســمعلی خدابنده"
خاطرنشان کرد  :حضور معلمانی همچون رضا سخندان در عرصه های بین المللی باعث
افتخار ورزش اســتان،جامعه داوری و همچنین خانواده بزرگ آموزش و پرورش اســت.
شایان ذکر است،در پایان،مدیر کل آموزش و پرورش استان با اهدای لوح و جوایز نقدی
از این کمک داور خراسانی تجلیل کرد.

جام
الکچری
رمضان
صفحه6

خبر

فرهنگی

معاون استاندار خبر داد:

اختصاص 2/8میلیارد به
نهادکتابخانههایعمومی
استان طی امسال
معــاون اســتاندارد از اختصــاص 2/8میلیارد
تومانازاعتباراتفرهنگوهنربهنهادکتابخانه
هایعمومیاستانخبرداد.بهگزارشخراسان
رضوی« ،ســید جواد حســینی» صبح دیروز در
جلســه انجمن کتابخانــه های عمومی اســتان
گفت:ازمحلاعتباراتبخشفرهنگوهنرطی
امسال  2میلیارد و  800میلیون تومان به نهاد
کتابخانه های عمومی استان اختصاص یافته و
پیش بینیشدهکهازمحلاعتباراتماده180
نیزحدود 9میلیاردتومانبرایانجمنکتابخانه
های عمومــی اســتان و  3میلیارد تومــان برای
پروژهتکمیلکتابخانهعمومیمشهداختصاص
پیدا کند .معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی
استاندارافزود:درذیلسرفصلارتقایفعالیت
های فرهنگی ،ارتقای فرهنگ کتاب خوانی به
عنوان یک شــاخص جدی مورد توجه قرار دارد
و یکی از مــواردی که در تحقــق این موضوع می
تواند نقش مؤثری داشــته باشد ،کتابخانه های
عمومی اســت .حســینی خاطرنشــان کرد :در
افق 1400بایدزیربنایکتابخانههایعمومی
به میزان  7/8درصد ،تعــداد اعضای کتابخانه
ها به میزان 3/9درصــد و تعداد کتابخانه های
عمومــی اســتان نیــز  4/11درصد نســبت به
وضعیتموجودافزایشداشتهباشدوبایدهدف
گذاریهابهگونهایباشدکهسرانههرکتابخانه
عمومی از یک کتابخانه به ازای هر 32هزار نفر
به یک کتابخانه به ازای هر 25هزار نفر افزایش
پیدا کند .معاون استاندار همچنین با اشاره به
قانونپرداختسهمنیمدرصدیبهکتابخانهها
از درآمد شــهرداری ها گفت :گزارشی از میزان
پرداخت شهرداری های استان آماده شود تا بر
اســاس آن گزارش ،از فرمانداران خواسته شود
پیگیرآنباشند.

