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استاندار با اشاره به اجرای
طرح توسعه اقتصادی فرهنگی:

فرماندار درباره سرنوشت درختان
روستای کامه علیا:

هفته آینده برای جمع بندی ،نشستی
با پیمانکار پروژه داریم

هتلدارانوکسبهازمسدود
شدنخیابانضلعجنوبیو
شمالی بازاررضا(ع)گالیهمندند

اما و اگرهای
پیادهمحور شدن
یکخیابان
صفحه5

پیکرشهیدکاظمنژاد
در خلیل آباد به خاک
صفحه5
سپرده شد
شرح غم انگیز
یکعکس

بنا نداریمکیفیتکار را فدای سرعت
و کارنامه پرزرق و برق کنیم
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معاوناقتصادیاستاندار
خبرداد:

پنج شنبه  31 /مرداد  20 / 1398ذیالحجه ١٤40
8صفحه/شماره  / 4207قیمت 600 :تومان

راه اندازی کمیته
سامان دهی سوغات
استان بامسئولیت
شهرداری مشهد

دربازدیدازپروژههایمعیناقتصادمقاومتیمشهدمطرحشد

 8هزارمیلیاردتجهیزاتنیروگاهفردوسی
معطل 500میلیارد

صفحه3

امروز؛ ورود نخستین
کاروان حجاج
بهمشهد
صفحه4

صفحه4

چک های برگشتی  4ماهه
استان؛ کاهش  51درصدی
تعداد ،افزایش  63درصدی
مبلغمیانگین

صفحه7

تعویقدر بهره برداری
از 2ایستگاه
باقی مانده خط2

صفحه4

افزایش 47درصدی
خریدتضمینیگندم
در استان
صفحه1

وقت مالقات

صفحه3

اخبار
جامعه

مدیر پروژه سامان دهی بزرگراه آزادی
خبرداد:

اجرای30میلیارد تومان
پروژه عمرانیدرمسیر
بزرگراه آزادی

مدیر پروژه سامان دهی بزرگراه آزادی
از اجــرای  30میلیــارد تومــان پــروژه
عمرانی در مسیر این بزرگراه خبر داد .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشهد ،محمدناصر خطیب گفت :پروژه
ســامان دهی بزرگــراه آزادی بــا تعامل
و همــکاری دیگــر حوزههــا در فــاز اول
حدفاصــل میــدان قائم (عج) تــا تقاطع
شاهد و فاز دوم از تقاطع شاهد تا بولوار
آیــت ا ...هاشــمی رفســنجانی پــس از
بازگشــایی مســیر در سال گذشــته ،در
حال اجرای پروژه های عمرانی اســت.
وی افــزود :در فــاز ســوم نیــز حدفاصل
تقاطــع آیــت ا ...هاشــمی رفســنجانی
تــا کال زرکش بازگشــایی مســیر برای
اجرای طرح در دست اقدام است.

مدیرنظارتبرساختوسازهای
شهرداریمشهد:

هر ساخت و ساز در مشهد
حداقل یک تخلف دارد

مدیــر نظــارت بــر ســاخت و ســازها
و کمیســیون مــاده  ۱۰۰شــهرداری
مشهد گفت :هر ساخت و ساز در مشهد
و صــدور هر پروانــه ســاختمانی در این
شهر حداقل با یک تخلف همراه است.
مســعود ایاز در گفت و گو با ایرنا افزود:
سال گذشــته در کمیسیون ماده ۱۰۰
شهرداری مشهد برای  ۱۳هزار و ۵۰۰
ملک رای صادر شد و این درحالی است
که پروانه های ســاختمانی صادر شده
شش هزار و  ۴۰۰فقره بود .وی تصریح
کرد :یکــی از عوامل افزایــش تخلفات
ســاختمانی به روز نبودن قوانین است
و هر ســاختمانی که پروانه دریافت می
کند ،حداقل یک بــار تخلف دارد چون
ضوابط شهرسازی با شرایط اقتصادی
و نیاز روز جامعه هماهنگ نیست.

اهالیمنطقهابـــوذر
بابیستوهفتمینتریبونمحلهاز
مهمتریندغدغههایشانمیگویند

ساختوسازغیرمجاز
نظافتناکافی
وجوالنموشها

در تریبونمحله این هفتــه با مردم محله
ابوذر مشــهد همراه شــده ایم .محله ای
واقــــع در شــمال شــرقی مشــهد که در
منطقه طبرسی شــمالی قرار گرفته و از
شمال به کشف رود...
 صفحه2

عکس ها :میثم دهقانی

عیادتخادمانوخادمیاران
رضویازبیمارانبستریدر
بیمارستانهایمشهد

رشدکیفی
چکهایبرگشتی

در مراسم بزرگداشت روز جهانی مساجد تاکید شد

نقش مساجد در اقتصاد مقاومتی

مریم ترســول  -همایش فصلی «مسجد ،محور
جهــاد و مقاومــت» ،روز گذشــته همزمان بــا روز
جهانی مســجد در مجتمع فرهنگی آیه ها برگزار
شــد .این همایش ویــژه امامان جماعــت و ارکان
مساجد مشهد بود و در آن به اهمیت ایفای نقش
مســاجد در عرصه های اقتصاد مقاومتی و کمک
به تقویت کســب و کار و معیشــت مــردم پرداخته
شد.به گزارش خراسان رضوی ،حبیب ا ...آسوده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان
رضوی در این همایش با اعالم این که تفاهم نامه
همکاری مرکز رســیدگی به امور مساجد استان
و کمیتــه امــداد امضــا شــده ،افــزود200 :هزار
خانــواده و حــدود  500هــزار نفــر در خراســان
رضوی تحت پوشش کمیته امداد هستندوامامان
جماعت مساجد می توانند امامان نیکوکاری در
جامعه باشند ،مجموع کمک ها و صدقات مردمی
اســتان در ســال گذشــته از  540هــزار صندوق
خانگی و 16هزار صنــدوق عمومی26 ،میلیارد
تومان بوده ،در حالی که فقط هزینه درمان ما در

ســال گذشــته  60میلیارد تومان ،هزینه مسکن
 85میلیارد و حدود  40میلیارد در ماه نیز کمک
معیشــت خانــواده هــا بوده اســت ،ضمــن آن که
هزینه های اشــتغال و تحصیل هــم در جای خود
محفوظ است.
•هیچ صدقه ای از استان خارج نمی شود

وی تاکید کرد :در برخی جلســاتی که در خدمت
ائمه جماعات بــودم ،درباره هزینــه کرد صدقات
ســوال شــده بود کــه بایــد بگویــم هیــچ صدقه و
وجوهاتی از هیچ منطقه ،شهر و اداره ای از استان
خــارج نمی شــود .حجت االســام والمســلمین
«محمد وفایــی» ،مدیــر مرکز رســیدگی بــه امور
مساجداستاننیزدراینبارهگفت:تاسیسمراکز
نیکوکاری با محوریت مســاجد و تفاهــم نامه ما با
کمیته امداد ،اســباب خیر و برکت اســت .در این
همایش برخی دیگر از مســئوالن و ائمه جماعات
نیز به بیان تجربیات خود برای تقویت کسب و کار
مسجدی ها پرداختند.

افزایش 47درصدی خرید تضمینی گندم در استان
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه
 5کشــور از خریــد  486هزار تن گنــدم بهصورت
تضمینی در اســتان خبر داد و گفت :میزان خرید
گندم بهصورت تضمینی نســبت به ســال گذشته
 47درصد افزایش داشته است .به گزارش روابط
عمومی شــرکت غله «حمیدرضا نــوری» افزود :از
ابتدای فصل خرید تضمینی گنــدم ،حدود 486
هزار تن گندم مازاد بر نیاز گندم کاران استان طی

«افسانه ماردوش» در سالن
اصلیتئاترشهر
نمایــش «افســانه مــاردوش» ،ایــن روزهــا
روی صحنــه تــاالر اصلی تئاتر شــهر اســت.
ایــن نمایــش روایتــی دیدنــی از داســتان
ضحاک اســت که بــه همــت کانــون پرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان خراســان
رضوی ،بــا نویســندگی «منوچهــر اکبرلو» و
کارگردانی«محمــد جهان پا» آمــاده نمایش
شده است.
عالقه مندان می توانند افسانه ماردوش را هر
شبساعت 18درسالناصلیتئاترشهرواقع
در پارک ملت ،تماشا کنند.

 52هزارو 868محمولهودر 55مرکز،کمیسیون
و انبــار تعــاون روســتایی اســتان خریداریشــده
است.وی بابیان این که تاکنون بیش از  94درصد
مطالبات کشــاورزان پرداختشده اســت ،اضافه
کرد:ارزشگندمهایخریداریشدهحدودهشت
هزار و  420میلیارد ریال بوده کــه تاکنون بیش از
هفت هزار و  883میلیارد ریــال آن از طریق بانک
عاملبهحسابایشانواریزشدهاست.
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جدال
خودروییها
تیمشهرخودروفرداباشکلو
شمایلجدیدیبهخانهپیکان
میرود
صفحه6

