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در صحن علنی شورای شهر مشهد
مطرح شد

پس از تحمل  ۳۳سال
درد و رنج

اظهارات حیدری درباره هجمه ها
علیهشورا  ،شفافیت و مبارزه با فساد

جانباز « اشکذری
به یاران شهیدش پیوست
»

استانداربااشارهبه
پیگیریهایشورایمبارزه
باموادمخدر:
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آیتا...علمالهدی
دردیدارمدیرانهتلها
ومراکزاقامتیمشهد:

سه شنبه  2۱ /آبان  1۴ / 1398ربیع االول 1441
8صفحه/شماره  / 426۹قیمت 600 :تومان

مدیرعاملشرکت فرودگاههایکشوردردیدارتکریم ومعارفه مدیرکلجدیدفرودگاههایاستانمطرحکرد

مرکز ترک اعتیاد
معتادانمتجاهربا
ظرفیت 5تا 6هزار نفر
تکمیلخواهدشد

احداثباندسوم؛اولویت فرودگاهمشهد

درمشهدصنعت
زیارت داریم
نه گردشگری

صفحه۳

صفحه5

شهردارمشهد:

ذره ای از خواست
مردم درمبارزه بافساد
کوتاه نخواهیم آمد

صفحه۳

آغاز عملیات اجرایی
مسیر ویژه خط۳
بیآرتیمشهد

صفحه۱

گزارشی درباره وضعیت
دوچرخه سازی قوچان
پس از شروع به کار مجدد

صفحه5

آساکدوچرخ
درگیرتامین وثیقه
و بدهیگذشته

مدیرکلبنیادشهیدوامور
ایثارگرانخراسانرضوی:

 ۲۱۵شهید اهلسنت
خراسان رضوی ،سند
درخشان وحدت اند

تصویریماندگارازهنرنمایی
استاد عبدا ...امینی با همراهی
فرزند و نوه خود در جشنواره
موسیقی نواحی ایران

صفحه۳

بخشش
پـای
چوبهدار

 3نسلموسیقی
مقامیدریکقاب

ازابتدایامسالتاکنون
انجامشد:

معدوم سازی288تن
گوشت مرغ غیرقابل
مصرف در استان

جشــنواره موســیقی نواحی اســتان که
در کرمان برگزار شــد ،یک شــنبه شب با
برگــزاری مراســم اختتامیه بــه کار خود
پایان داد...

صفحه۱

صفحه۷

 صفحه1

اخبار

اخبار

هنری

گوناگون

پوستر جشنواره تئاتر استانی رونمایی شد
همزمان با رونمایی از پوســتر بیست و نهمین
جشنواره تئاتر استانی «رضوان» ،اسامی 14
نمایش راه یافته و هفت نمایش رزرو «رضوان»
اعالموازپوستراینجشنواره،رونماییشد.
به گزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی خراســان رضوی ،نشست
خبری ایــن جشــنواره روز گذشــته برگــزار و
جزئیــات آن اعــام شــد .ایــن جشــنواره در
تاریــخ  27تــا  30آبــان در مجموعــه تئاتــر
شــهر مشــهد و در شهرســتان های ســبزوار،
نیشــابور ،فریمــان ،خــواف و طرقبه شــاندیز
برگزار می شــود« .آدیــداس» بــه کارگردانی
پویاغــازی« ،حادثه در نوســا» بــه کارگردانی
دانوش یزدانپنــاه« ،ژنتیک» بــه کارگردانی
مهسا غفوریان« ،مکبث» به کارگردانی امین
رضایــی اردانــی ،وحیــد عباســی و مســعود
میرنیکزاد« ،نسخ ه پشتیبان» به کارگردانی
علی ایزد پناه« ،زنسرخ پوش» به کارگردانی

مجید بخششیان،
« ســو نا می » به
کارگردانیاحسان
روحیو«ناحملط»
بهکا ر گر د ا نــی
مســعود صفــری
آثــار هنرمنــدان
مشــهد در ایــن جشــنواره اســت .همچنیــن
«دور ســه فرمان با ماری» بــه کارگردانی رضا
بیقشی از ســبزوار« ،منیژه ۱۴۰۰وچند» به
کارگردانی رضا حسن زاده از خواف «،پرونده
عجیب مرگ آقایــان ف.الــف_ عین.الف» به
کارگردانی حمید مهدوی از گناباد« ،نفت» به
کارگردانی عبدالحســین مهرکام از فریمان،
«چراخداحافظینکردیبانجمهسورچی»به
کارگردانی محمد رضایی از نیشابور و «آوات»
به کارگردانی رسول محمدنیا از تربت جام در
جشنوارهرضوانرویصحنهمیرود.

تصویری مانــدگار از هنرنمایی اســتاد عبــدا ...امینــی با همراهــی فرزند و نــوه خود
درجشنوارهموسیقینواحیایران

 3نسل موسیقی مقامی در یک قاب

جشــنواره موســیقی نواحــی اســتان که در
کرمان برگزار شد ،یک شنبه شب با برگزاری
مراســم اختتامیــه بــه کار خــود پایــان داد.
هنرمنــدان موســیقی مقامی خراســان نیز
همچون ســال هــای گذشــته در جشــنواره
امسال حضوری درخشان داشــتند و نشان
دادند که فرهنگ اصیل ایــن دیار همچنان
پابرجاست و نســل به نســل حفظ می شود.
یکی از جلوه های ماندگار در این جشنواره،
تصویــری از اجــرای اســتاد عبــدا ...امینی
خواننده توانمند موســیقی مقامی خراسان
از دیــار تربت جــام بود کــه همراه بــا فرزند و
نوه خود (امین ا ...و محمــد امین)که آن ها
نیــز آواز خوان مقامــی هســتند روی صحنه
حاضر شد.
ایــن تصویر مانــدگار شــاهد همــان ادعای
مطرح شــده در ابتــدای کالم بــود که پیش
کسوتان موســیقی مقامی خراسان ،بخشی
هم و غــم خود را برای پــرورش هنرمندان
از ّ
جــوان و انتقــال ســینه به ســینه هنــر فاخر
خراسانی خویش گذاشته اند.

•اجرای نسل استاد درپور در اختتامیه

در ایــن جشــنواره خانــواده زنــده یاد اســتاد
درپور نیز حضــور داشــتند و در اختتامیه روی
صحنهرفتند.محمدفاروقدرپورفرزنداستاد

و عبداالحــد درپــور بــرادر آن زنده یــاد در این
جشنواره اجرای برنامه داشتند تا نماینده دو
نسل دیگر موســیقی مقامی خراسان باشند.
استاد غالمحسین غفاری ،ابراهیم تیموری،
غالمرسولصوفی،محسنعسکریان،سلمان
سلیمانی،عباسارزانی،امیدنینوازوحسین
دلپذیر نیز دیگر هنرمندان موســیقی مقامی
خراســان بودند کــه در این جشــنواره حضور
داشتندورویصحنهرفتند.
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مدیر کل جذب و سرمایه گذاری استانداری
اعالم کرد:

 200طرح برتر استان در راستای
طرح مثلث اقتصادی معرفی
میشود
حســین نــوری /مدیر کل جــذب و ســرمایه گذاری
استانداری گفت :به زودی  200طرح برتر استان
شناسایی و معرفی می شود.
به گزارش خراسان رضوی  ،محمد رضا شاه پسند
در جلســه مشــترک کارگروه اشــتغال و ســرمایه
گذاری و اقتصاد مقاومتی که بــا حضور مدیر کل
کمیتــه امــداد خراســان رضــوی و دیگر روســای
ادارات در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد،
اظهار کرد :در حوزه اقتصادی اگر بتوانیم مشکلی
را حل کنیم در دیگر حوزه ها نیز مشکالت ما کمتر
خواهد شد.
وی با بیان این که از میان هزار طرح در استان که
هم اکنون توسط بخش های خصوصی و مردمی
در دست ســاخت اســت ،به زودی با بررسی های
الزم از جمله اهلیت فرد  ،انجــام کار و رزومه کار و
نیز میزان سرمایه گذاری و اشــتغال 200،طرح
شناسایی و معرفی خواهد شــد ،افزود :بر اساس
تبصــره  ، 19کلیــه طــرح هــای ناتمــام دولتی به
افرادی کــه بتوانند ســرمایه گذاری و طــرح را به
اتمام برسانند ،واگذار می شود .شاه پسند با اشاره
به پیشنهاد فرماندار خلیل آباد در خصوص تفویض
اختیار بیشــتر بــه شهرســتان هــا اظهار کــرد :با
سپردن امور کاری به دست مسئوالن شهرستانی
و تفویض اختیار بیشــتر موافق هستم .وی افزود:
بــه تازگــی در مرکز اســتان ســرمایه گــذاری که
قصد خروج ســرمایه خود را به دلیل وجود موانع
داشــت  ،با بــر طــرف کــردن مشــکالت او 300
میلیارد تومان در استان ماند .همچنین مدیر کل
کمیته امداد خراسان رضوی و یکی از معین های
اقتصادی شهرســتان در این جلســه گفــت :کلیه
اختیارات مدیــر کل را به رئیس کمیتــه امداد در
این شهرستان تفویض کرده ام تا با جسارت بتواند
روند ســرمایه گذاری را در شهرستان با همکاری
فرمانــدار و دیگر اضالع مثلث اقتصادی تســهیل
کند .حبیب ا ...آسوده با بیان این که  25میلیارد
تومان اعتبار قرض الحســنه در این شهرستان به
متقاضیان پرداخت می شــود ،اظهــار کرد :برای
توانمند سازی روســتاهای این شهرستان آن چه
کمیته امداد بتواند دریغ نخواهد کرد.

توسط سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
مشهد انجام شد

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی
خبر داد:

در احــکام جداگانــه ای توســط سرپرســت
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد ،روســای دو
بیمارستان منتصریه و قائم (عج) مشهد منصوب
شدند.
به گزارش وبدا ،دکتر سید محمد حسین بحرینی
در حکمــی ضمن قدردانــی از تالش هــای دکتر
مصطفی داســتانی و قبول اســتعفای وی ،دکتر
سیده فاطمه تارا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد را به عنوان رئیس مرکز آموزشی
پژوهشی درمانی قائم(عج) منصوب کرد.
همچنین در حکــم جداگانه ای ضمــن قدردانی
از تالش های دکتر علی اصغر یارمحمدی ،دکتر
مهین قربان صبــاغ عضو هیئت علمی دانشــگاه
علوم پزشکی مشــهد به عنوان رئیس بیمارستان
منتصریه (مرکــز دیالیــز و پیوند اعضــا) منصوب
شد.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گفــت :پایــگاه
اینترنتــی جامــع حمایتــی ایتــام و محســنین در
استان راهاندازی شد .به گزارش ایرنا ،حبیبا...
آســوده افزود :به منظور باال بردن ســطح اعتماد
عمومــی جامعــه و ســرعت در بهرهمنــدی ایتــام
و محســنین از کمکهــای حامیــان  ،این ســایت
طراحی شــده و بــه مرحله بهــره برداری رســیده
است.
وی ادامــه داد :تا قبــل از این ،کمکهــای نقدی
حامیــان بــرای ثبــت و تخصیــص ،بــا یــک توقف
کوتاه در سیســتم مالی این نهاد به حســاب ایتام
و فرزندان محسنین واریز میشد اما با راه اندازی
این ســامانه در قســمت پرداخت وجه ،از این پس
مبالغ به صورت مســتقیم به حســاب ایتام واریز و
ثبت و تخصیص آن به صورت سیستمی در سامانه
انجام میشود.

از ابتدای امسال تاکنون انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی مسیر ویژه
خط  ۳بیآرتی مشهد

تغییر روسای  2بیمارستان
مشهد

معدوم سازی  288تن گوشت
مرغ غیرقابل مصرف در استان
معاون ســامت اداره کل دام پزشــکی اســتان از
نظارت بهداشــتی ایــن مجموعــه بر تولیــد بیش
از  77هزارتن گوشــت مــرغ در اســتان از ابتدای
امســال خبر داد و گفــت :طی هفت ماه امســال،
کارشناسان دام پزشکی مستقر در این واحدهای
تولیدی از ورود  288تن گوشــت حاصل از طیور
که غیرقابل مصرف بــوده جلوگیری کرده و برای
معــدوم کــردن ایــن مقــدار ،اقــدام الزم را انجام
داده اند.
به گــزارش روابط عمومی دام پزشــکی اســتان،
محمد رشتیباف در این زمینه گفت :دام پزشکی
استان براساس رســالت ســازمانی خود مبنی بر
پیشــگیری از بیماری های مشــترک بین انســان
و حیــوان و نیــز نظارت بر ســامت فــراورده های
خام دامی مورد استفاده در ســبد غذایی خانوار،
نظارتی همــه جانبه از مزرعــه تولیــدات دامی تا
ســفره خانوار بــر کلیه مراکــز تولید ،نگهــداری و
عرضه فراورده های خام دامی داشته که از جمله
این اماکن ،کشتارگاه های طیور است.

راه اندازی پایگاه اینترنتی
حمایت از ایتام در استان

معاون عمران  ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
مشــهد از آغاز عملیات اجرایی مسیر ویژه خط ۳
بیآرتی خبر داد .خلیلا ...کاظمی در گفتوگو
با تســنیم اظهار کرد :عملیات اجرایی مسیر ویژه
خط  3بیآرتی اتوبوس حدفاصل میدان استقالل
تا میدان توحید آغاز شد .وی افزود :در بخش اول
و در محــور بولوار قرنــی به ایجــاد کندروها اقدام
کردهایــم تا بــار ترافیک بــه خیابانهــای اطراف
منتقل شــود .کاظمی تصریح کرد :کندرو بولوار

قرنی به بولــوار ابوطالب و کندرو بولــوار قرنی به
بولوار مجد درحال احداث اســت و هفته آینده به
پایان خواهد رسید.
وی گفت :با اتمام عملیات احداث این کندروها،
خط فرار اتوبوسها در تقاطعهای ابوطالب ،مجد
و چهارراه میدان بار اجرا خواهد شــد .همچنین
همزمان خط فــرار اتوبوسها در محــور چهارراه
خیــام ،مهــدی و چهارراه شــهید فرامرزعباســی
اجرا میشود.

رئیس دفتر نمایندگی شورای سیاست
گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی :

امام جمعه جدید تربت جام
منصوب و روز جمعه معرفی می شود
حقدادی /رئیس دفتر نمایندگی شــورای سیاست
گذاریائمهجمعه خراسانرضویاظهارکرد:طی
حکمی ازسوی حجت االسالم حاجی علی اکبری
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور ،
حجت االسالم حســین معتمدی فر به عنوان امام
جمعه جدید تربت جام منصوب و روزجمعه معرفی
و اولین نماز جمعه این شهرستان به امامت ایشان
اقامه می شود.
حجت االسالم محمد حسین ایزدی یزدان آبادی
افزود:حجت االسالم معتمدی فر بیش از۱۶سال
ســابقه امامت جمعه در بندر جاسک و شهرستان
مینابپرجمعیتترینشهرستاناستانهرمزگان
رادرکارنامه خود دارد.

