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یکمسئولدر «صمت» ازثبت  520شکایت
طی6ماه ازنمایندگیهای خودرو خبرداد:

مدیرکلکمیته امداد استان
اعالمکرد:

روزی 3شکایت
ازنمایندگیهایخودرو
جلوههای عاشورایی
درسبک زندگی و جهاد
شهیدان مدافع حرم

ایستــاده
(ع)
درکنارحسین

جمعآوری بیش از 6میلیاردتومان
کمک مردمیدرجشنعاطفهها
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صفحه7

رئیس اتاق اصناف مشهد:

اتفاقات بازارمتاثراز
وضعیت داخلاست
صفحه3
نهتحریم

گالیهمردم،اطمینانبخشی وزیر
صفحه4

تشکهایخوشخواب
هولوگرامدارمیشوند

مدیر کارآمدی و سازندگی بسیج جامعه زنان کشور

ضرورت رویکرد جامع
درچارهجوییمشکالت
زنان سرپرست خانوار
مطابق با تعاریــف مرکز آمار ایران ،سرپرســت
خانوار به فردی گفته می شود که وظیفه تأمین
تمام یا بخش عمده ای از هزینــه های خانوار و
صفحه 8
تصمیــم گیــری دربــاره...

آفتکشاورزی
بدون بیمه
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان بابیان
ایــن کــه تنهــا  20درصــد اراضی کشــاورزی
خسارتدیده استان براثر ســیل و سرما تحت
پوشش بیمه بودهاند ،افزود :به همه کشاورزان
خســارت دیــده ،در قالب بخشــودگی ســود و
جرایم تسهیالت و تمدید و پرداخت تسهیالت
کمــک خواهــد شــد.مجتبی مزروعــی در
صفحه 3
گفت وگو با خراسان رضوی...

حجتاالسالم والمسلمین
پناهیان:

خداوند مسئوالنی را که
از کمک به اربعین دریغ
میکنند ،روسیاه میکند
حجتاالســام والمســلمین پناهیــان در
گردهمایــی خادمان ســتاد مردمــی اربعین در
حسینیه آیتا ...شیرازی مشهد گفت :خداوند
روســیاه کنــد کســانی را که بــر ســر راه اربعین
ســنگ انــدازی میکننــد؛ از مدیــران اجرایی
کسانی هستند که توان کمک را دارند اما دریغ
میکنند که اگر این افراد وجود داشــته باشند،
خداوند آنها را روسیاه خواهد کرد .به گزارش
ایسنا،حجتاالسالمپناهیان،اربعینرایکیاز
امتحاناتبیسروصدایخداونددانستواظهار
کرد:باخودمیگویندآیاواجببودهبرایاربعین
بروم یا برای آن مایه بگذارم؟حکم شرعی وجود
نداردامادرهمینشرایطاستکهبعضیهااین
فرصتباعظمتراازدستمیدهند؛درهمین
اما و اگرها و امتحانات بی ســر و صدای خداوند
بود که عــدهای فرصت یاری کردن امام حســن
مجتبی(ع)راازدستدادند.

دیدارمدیرکلارشاداستان
بااستادعثمانمحمدپرست
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان با
اســتاد عثمــان محمــد پرســت ،پیش کســوت
موسیقی مقامی اســتان دیدارکرد .به گزارش
روابط عمومی این اداره کل ،جعفــر مروارید در
این دیدار گفت :شــما پیش کســوت موسیقی و
افتخارایناستانوفرصتبینظیرهنرخراسان
هســتید .وی با آرزوی بهبود کامل استاد دو تار
نواز خراسانی ،اظهار کرد :امیدوارم با آموزش و
پژوهشبتوانیمموسیقیایرانیبهویژهموسیقی
خراسانراکهدارایجذابیتهایمنحصربهفرد
خوداستگسترشدهیم.

زنگکتابخوانیدرمشهد
نواختهشد
زنگ کتــاب و کتــاب خوانــی ،بــرای پنجمین
ســال متوالی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و
کتاب خوانی روز گذشته طی مراسمی نمادین
در مدرســه پســرانه امام حســین(ع) مشهد به
صدا درآمد .به گزارش ایرنا ،مسئول کتابخانه
عمومی فردوسی در حاشــیه این مراسم که با
مشارکت آموزش و پرورش برگزار شد ،گفت :تا
پایان سال تحصیلی ،چهارشنبه هر هفته ،یک
ساعت از برنامه مدرســه به مطالعه اختصاص
می یابد و همچنین دانش آموزان یک کالس از
مدرسه به کتابخانه فردوسی می آیند و برنامه
هایی مانند نشست کتاب خوان ،جمع خوانی،
حلقه مطالعاتی و قصه گویی برای آن ها برگزار
می شود.

فروش رب افغانستانی
درمشهد؛ ازتکذیب
صفحه3
تا تقلب!

طالی پنجم
«شاهین ایزدیار»
در جاکارتا
ضرب شد
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صفحه5

اخبار

فرهنگی

صفحه8

محروم
ازگاز ،در
یک قدمی
خط انتقال

 80درصداراضیکشاورزی
خسارت دیده استان بیمه نیستند

از میان خبر ها

حماسه قلم وتبر

4سال ازکلنگ زنی پروژه
گازرسانی به منازل  8هزار
روستایی سرخسگذشت    

صفحه2

یادداشت

پنج شنبه  19 /مهر  / 1397اول صفر ١٤40
8صفحه/شماره  / 3966قیمت 300 :تومان

کاهش منابع،طعم و بوی آب مشهد را تغییرداد

بازتاب چاپگزارش
«تشکهای تقلبی رویال»

مرضیه افضلی

مراسم معرفی وخوانشکتاب
«فرنگیس»درمشهدبرگزارشد

فرهنگی

دیدار جمعی از اعضای شورای شهر مشهد با خانواده شهدای ناجا
علیرضــا شــهریاری ،عضو هیئت رئیســه شــورای شــهر
مشهد با خانواده دو تن از شهدای نیروی انتظامی دیدار
کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای شهر مشهد،
علیرضا شــهریاری ،بــا خانواده هــای شــهیدان «مجید
صفار مشهدی» و « علی آشــوری» دیدار و گفت و گو کرد.

همچنین جمعی از اعضای شورا از جمله احمد نوروزی و
رمضانعلی فیضی نیز به مناســبت هفته نیروی انتظامی
با خانواده شهید ســرباز «حامد بزنجانی» و جانباز 100
درصد «محمود علی محمدی» دیدار و گفت و گو کردند.

رئیسادارهتبلیغاتاسالمیمشهداعالمکرد:

ثبت نام ۱۲۶۰مداح و شاعر آیینی در سامانه طوبی مشهد

رئیسادارهتبلیغاتاسالمیشهرستانمشهدگفت۱۲۶۰:
مداح و شاعر آیینی در سامانه طوبی این اداره ثبت نام کرده
اند.بهگزارشمهر،حجتاالسالمعلیکریمپوراظهارکرد:
سامانه طوبی با هدف ســامان دهی ،برنامه ریزی ،سیاست
گذاری و گــردآوری اطالعات جامعــی از مداحــان فعال در
شهرستانراهاندازیشدهاست.ویافزود:بااجرایاینطرح

پایگاهاطالعاتیتشکلهایمذهبیقابلدسترسیخواهد
بودومداحانبامراجعهبهاینسایتمیتوانند،اطالعاتخود
رابهصورتاینترنتیوحضوریدرسامانهطوبیثبتکنند.
ویتصریحکرد:سطحبندیدرسامانهطوبیدرچهارسطح
بوده و این ســطحبندی بر اســاس میزان تحصیالت ،میزان
سطحآگاهیودانشدرحوزهدینوتاریخصورتمیگیرد.

مسئولبسیجعلمیخراسانرضوی:

بسیج علمی استان از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند
مسئول بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری خراسان رضوی
گفت :طی نیمه نخست امسال  13شرکت دانش بنیان
و طرح علمی پژوهشــی مورد حمایت معنوی و مالی قرار
گرفته اند .مجتبی تنها در گفت و گو با ایرنا افزود :از طرح
های مورد حمایت در این مدت پنج شرکت دانش بنیان
در حوزه الکترونیک ،نرم افزار ،نانومواد و دو شــرکت نیز

در زمینه کشاورزی هستند که شناسایی و حمایت شدند.
مسئول بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری خراسان رضوی
تصریح کرد :نیمه نخســت امسال به هشت طرح علمی و
پژوهشــی دیگر نیز که مراحل ابتدایی خود را سپری می
کنند کمک های بالعوض  20میلیون ریالی و تسهیالت
 150میلیون ریالی پرداخت شده است.

سرپرستمعاونتهماهنگی امورزائراناستانداری:

مشارکت مردم موجب گسترش و ارتقای فرهنگ زیارت می شود

سرپرســت معاونــت هماهنگــی و مدیریــت امــور زائــران
استانداری خراسان رضوی گفت :جمعیت خدمت گزاران
زائران پیــاده یک فرصت اســتثنایی بــرای ارتقای فرهنگ
میزبانی و خدمت به زائران پیاده اســت .به گــزارش روابط
عمومی استانداری  ،ســید جواد حســینی در جلسه ای که
با حضــور اعضای هیئــت اجرایی جمعیت خدمــت گزاران
زائران پیاده امام رضا (ع) برگزار شد ،افزود :یکی از شاخص
های توســعه همه جانبه آن اســت که مــردم در عرصه های
مختلف مدیریتی سازمان دهی شــوند .یکی از اتفاقاتی که
درعرصهزیارتافتادههمینجمعیتخدمتگزارانزائران

پیاده اســت که طی  17ســال ســابقه خدمت در  23واحد
کار و فعالیت مختلف با  100نفر خادم که در ستاد مرکزی
جمعیت خدمت می کنند ،خدمات مطلوب و ارزشــمندی
ارائه کرده اســت .وی در خصوص تعداد زائران دهه پایانی
صفر امسال نیز یادآور شد :با توجه به وضعیت جوی و بهبود
آب و هوا نســبت به ســال هــای قبــل احتمــال افزایش 30
درصدی میزان ورود زائران وجود دارد.حسینی همچنین
در جلسه ای که با حضور اعضای اجرایی طرح معین الضعفا
برگزار شــد ،گفت :طرح معیــن الضعفا بــرای آن دســته از
زائرانیاستکهخودامکانتشرفندارند.

