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آیت ا ...علم الهدی در دیدار اعضای
بسیج رسانه خراسان رضوی:

رسانههاخطمقدم
مبارزههستند
جمعی از اصحــاب رســانه و اعضای ســازمان
بســیج رســانه خراســان رضــوی به مناســبت
فرا رســیدن ســالروز تاســیس این ســازمان با
آیــت ا ...علــم الهــدی نماینــده ولــی فقیه در
اســتان و امــام جمعــه مشــهد دیــدار و گفــت
وگــو کردند .بــه گــزارش «خراســان رضوی»،
در ابتدای این دیدار نمایندگان اصحاب رسانه
صفحه3
نکاتی را درباره فضای ...

عکس:میثم دهقانی

چالشهایبخشمعدن
و راه های برونرفت از آن

اخبار

اخبار

جامعه

گوناگون

شهردار منطقه ثامن خبر داد:

«فیروزه» و «بازار مرکزی»
در مسیر ایمن سازی

شــهردار منطقــه ثامــن مشــهد گفــت :مــوارد
ناایمــن شناســایی شــده در دو بــازار فیــروزه و
بازار بــزرگ مرکزی رفع میشــود .بــه گزارش
پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،سید
مصطفی نعمتــی در جلســه مشــترک اعضای
کمیســیون بند ۱۴ماده  ۵۵شهرداری منطقه
ثامن و مدیران ســازمان عمران و توسعه آستان
قدس رضوی با نمایندگان کســبه پاساژ فیروزه
وبازاربزرگمرکزیگفت:ایمنسازیمجموعه
سراهایتجاری،امالکواماکنیکهقبالتوسط
کارشناسان HSEوایمنیاینکمیسیوندرزمره
 449ملک ناایمن شناسایی شــده در محدوده
بافت پیرامــون حــرم مطهررضوی قــرار گرفته
بودند ،در اولویت است .وی افزود :در این زمینه
پاساژفیروزهوبازاربزرگمرکزیواقعدرتقاطع
چهارراه شهدا به عنوان دو مورد از مراکز تجاری
پرترددسطحمنطقه،دردستورکارحذفموارد
ناایمنقرارگرفتهاست.شایانذکراستروزنامه
«خراســان رضــوی» در تاریــخ 30فروردین ماه
 ،96درباره وجود موارد ناایمن در پاساژ فیروزه
گزارشی با عنوان «سرنوشت پالسکو در انتظار
«فیروزه»؟»منتشرکردهبود.

بارونماییازسامانهشفافیت

اطالعات شهرسازی
در مشهد فاش شد

مدیرعاملسازمانفناوریاطالعاتوارتباطات
شــهرداری مشــهد گفت :با رونمایی از سامانه
شفافیتوبارگذاریاطالعاتحوزهشهرسازی
روی این ســامانه ،محرمانگــی از اطالعات این
حوزه برداشــته و دســت واســطهها بــرای درز و
ســوء اســتفاده از اطالعــات شهرســازی کوتاه
شــد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشهد ،محمد جواد رجاییان یادآور شد :سامانه
دادههای بــاز شــهری و نیز اطالعــات مختلف
شــهرداری طی پروتکلی در حال بــه روزآوری و
ایجادساختاربودهاست.

مدیرکلهواشناسیاستان:

تعداد روزهای برفی مشهد
کاهش یافته است

مدیرکل هواشناســی خراســان رضوی گفت:
تعداد روزهــای برفی و میانگین ارتفــاع برف در
مشهد طی سال های اخیر کاهش یافته است و
طیسالگذشتهوازابتدایامسالتاکنونهیچ
روز برفی در مشهد نداشــته ایم .محسن عراقی
زاده در گفــت و گو با ایرنــا اظهار کرد :بررســی
ها نشــان می دهد طی حدود یک دهه گذشته
بیشترین روزهای برفی مشهد در سال 1390
به میــزان  12روز ثبت شــده و در بقیه ســال ها
روزهایبرفیمشهدبین 2تا 9روزبودهاست.
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فردا؛تشییع پیکرهای مطهر 10شهید

شناسایی پیکر شهید «عیسی زهی» پس از  30سال
پیکرهای مطهر  10شهید تازه تفحص شده صبح فردا در
مشهدمقدستشییعمیشود.بهگزارشخراسانرضوی،
این پیکرها متعلق به پنج شــهید مدافع حــرم تازه تفحص
شده و همچنین پنج شــهید تازه تفحص شده دوران دفاع
مقدس است که فردا روی دستان مردم شهیدپرور مشهد
تشییع خواهد شد .شــهیدان «خداداد حسینی»« ،حسن
قنبری»« ،ســیدعزیز حسینی»« ،سیدحســن حسینی» و
«علیجان علیزاده» نیز پنج شــهید مدافع حرم هستند که
روز گذشته مردم منطقه گلشهر مشهد با آن ها وداع کردند
و پیکرهای مطهرشان فردا در مشهد تشییع و خاک سپاری
خواهد شد .در میان شهیدان تازه تفحص شده دوران دفاع
مقدس ،عالوه بر پیکر چهار شهید عراقی که در لشکر بدر
همراه با رزمنــدگان ایرانی علیه رژیم بعــث جنگیدند و به
شــهادت رســیدند ،پیکر مطهر شــهیدی دیگر نیــز وجود
دارد .شهید «عیسی زهی» ،که پس از  30سال شناسایی
شده و حاال به آغوش خانواده بازگشته است .احمد خزایی،
مدیر امــور ایثارگــران قــرارگاه منطقه ای شــمال شــرق

ارتش با اعالم این خبر گفت :پیکر شهید مفقوداالثر اهل
سرخس «حسن عیسی زهی» از طریق آزمایش هایDNA
شناسایی شده است.
«احمد خزایی» افزود :این شهید سرباز جمعی لشکر ۸۸
زرهی زاهدان بوده و در سال  ۶۵در منطقه سومار (یکی از
شهرهای شهرستان قصر شــیرین) در عملیات کربالی ۶
مفقود االثر شــده که پس از تفحص با آزمایش های DNA
شناسایی شــده اســت .به گفته وی ،پیکر شــهید «حسن
عیسی زهی» پس از تشییع در مشهد ،ظهر جمعه در اختیار
خانواده شهید قرار می گیرد تا برای تشییع و خاک سپاری
به شهرستان سرخس منتقل شود .با توجه به در پیش بودن
ســالروز شــهادت حضرت فاطمه زهرا (س) احتماال پیکر
مطهر این شهید روز یک شــنبه  ۳۰دی ماه در شهرستان
سرخس تشییع و خاک سپاری شود.
شــایان ذکر اســت مراســم وداع بــا پیکرهای مطهــر این
شهیدان نیز امشــب همزمان با نماز مغرب و عشا در رواق
امام خمینی(ره) حرم رضوی برگزار خواهد شد.

مرتضی حقیقی ،معاون امالک و اراضی آستان قدس شد
با حضور قائم مقام تولیت
آســتان قــدس رضــوی،
مرتضی حقیقی به عنوان
معاون امــاک و اراضی و
علیرضا اسماعیل زاده به
عنوان مدیر مرکز توســعه
نذورات و موقوفات آستان
قــدس رضــوی معرفــی
شــدند .به گزارش آســتان نیوز ،غالمرضا رحمتیزاده با
هدف اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان سمت
معاونت امالک و اراضی آستان قدس رضوی را به مرتضی
حقیقی واگذار کرد .قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
در ایــن مراســم اظهار کــرد :دلدادگــی و عالقه مــردم به
ساحت مقدس حضرت ثامن االئمه(ع) بزرگ ترین سرمایه
و مهم ترین دارایی این مجموعه معنوی اســت .ســیدرضا
فاطمی امین با اشــاره به تأکیــدات تولیت آســتان قدس
رضوی مبنی بر حل مشــکالت و چالشهای مســتأجرین
در اراضی موقوفه ،ابراز کرد :رابطه و تعامل مسالمت آمیز
همراه با حفظ شأن و کرامت مردم از اولویتهای معاونت

امالک و اراضی آستان قدس رضوی بوده است.همچنین
در این مراسم غالمرضا رحمتیزاده معاون سابق امالک
و اراضی آســتان قدس رضوی با اشاره به اقدامات صورت
گرفته در دوران تصدی این مســئولیت ،گفت :شناسایی
نیروهای با اســتعداد و توجه به اهمیت نیروی انســانی به
عنوان سرمایه ماندگار سازمان و تشکیل کمیسیونهای
نرخگــذاری ،شــورای سیاســتگذاری و تکمیــل فرایند
الکترونیکی کردن امــور برای تســهیل فرایندها از جمله
مهم ترین اقدامات صورت گرفته طی سه سال اخیر در این
معاونت بوده است .مرتضی حقیقی معاون جدید امالک و
اراضی آستان قدس رضوی نیز در این مراسم اظهار کرد:
دریافت درآمد پایدار برای موقوفات و توسعه فعالیتها با
ایجاد بانک زمین و مستغالت از مهم ترین برنامههای این
معاونــت خواهد بود.شــایان ذکر اســت مرتضی حقیقی،
پیش از این معاون اقتصادی و بهــرهوری اداره کل اوقاف
خراسان رضوی و مدیرعامل سازمان زمین و مسکن و مدیر
امالک شــهرداری مشــهد بوده ،وی دانشــجوی دکترای
کارآفرینی و دارای مدرک کارشناســی ارشد برنامهریزی
شهری و مدیریت اجرایی است.

شهردار منطقه  12مشهد خبر داد:

بهره برداری از فاز اول جلوخان آرامگاه فردوسی تا دوم اردیبهشت

شهردار منطقه  12مشهد گفت :فاز اول جلوخان فردوسی
تا دوم اردیبهشــت ماه ســال 98به بهرهبرداری میرسد .به
گزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد«،احمدمحبی»
بابیاناینمطلبدرجلسهشورایاداریشهرداری،تصریح
کرد :عملیات اجرایی پارک جلوخان فردوســی از پیشرفت
خوبی برخوردار بــوده و امیدواریم در دوم اردیبهشــت ماه به
بهرهبرداریبرسدتابتوانیمفازبعدیراآغازکنیم.محبیادامه
داد:درصورتتصویبوابالغطرحجامعراهبردیتوس،گره
ازبزرگترینمشکلاینمحدودهبازخواهدشدکهامیدواریم
تا پایان ســال این مهم به نتیجه برســد .وی همچنین گفت:
همایش بینالمللی روز بزرگداشــت فردوسی را برای اولین
باردرکشوردراردیبهشتماهسالآیندهباهمکاریمدیریت
گردشگریدرمنطقه 12برگزارمیکنیم.محبیدربارهدیگر

فعالیتهایعمرانیدراینمنطقهادامهداد:درحوزهفضای
ســبز ،فاز  3پارک صادقیه و همچنین پارک اقدسیه تا پایان
امسالافتتاحخواهدشد.همچنینپیادهراهبوستانیاهمان
شهرکجاهدشهرنیزیکیازپروژههایعمرانیدراینمنطقه
استکهتاپایانسال 97بهبهرهبرداریمیرسد.
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صفحه2

