۷

۲

فرمانده قرارگاه منطقه ای
شمال شرق نزاجا:

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر
اعالم کرد:

 ۱۴تا 20هزار رای قلع بنای اجرا نشده
در مشهد

مراسم بزرگداشت
مرحوم شمقدری
در مشهد برگزار شد

صفحه۱

 ۸۲پروژه استان
آمادهواگذاریبهبخش
غیردولتی
صفحه۷
عملموفقیتآمیز
کاشتسمعکشنوایی
رویاستخوانجمجمه
درمشهد
صفحه۱

تمامتحرکاتدشمنرا
رصدمیکنیم
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شهردارمنطقهثامنمشهد
مطرحکرد:

دوشنبه  31شهریور  ۳ / 1399صفر 1442
 8صفحه/شماره  / 4510قیمت 600 :تومان

توسعه ۲برابری
فضاهایمذهبی
اطراف حرم
در 3سال اخیر

اولین شمارهازگزارشهای«رئیسمخفی» روزنامهخراسان
باحضورجانشینفرماندهانتظامیمشهدمنتشرشد

رصدنامحسوسپلیس
توسطجانشینرئیسپلیس!

طرحشهرداریبرایبیعت
باشهدایدفاعمقدس

«هرکوچهشهید
یکحسینیه»

صفحه۸

راه اندازی  53واحد
راکد در داخل و
خارج از شهرک های
صنعتی
صفحه۷
محسن نصرپور
مدیرکلصداوسیمایخراسانرضوی

چهلمینسالگرد
دفاع مقدس و رسانه ها
عکس :میثم دهقانی

از رویدادهای حماسی افتخارآمیز ملت
ایران ،پس از پیروزی انقالب شکوهمند
صفحه ۲
اسالمی ،حماسه  ...

مدیرعاملشرکتپخشفراوردههاینفتیاستان:

یک جایگاه سی ان جی جدید به تایباد
اختصاص می یابد
کلثومیان/مدیرعاملشرکتپخشفراوردههاینفتیخراسان
رضویدرهفتمیننشستشورایاداریتایبادگفت:بهزودیبا
اختصاصیکجایگاهسیانجیجدیدبهتایبادوبررسیمشکل
نفت و گاز مایع به ۱۲روســتا از بخش مرکزی تایباد ،مشکالت
این منطقه حل می شــود .اصغری افزود :روستاهایی که هنوز
گازرسانینشدهاندامسالمشکلنفتسفیدوکپسولگازمایع
نخواهندداشت .ویازروستاییانخواستدرسامانهمخصوص
ثبتنامکنند.همچنیندرایننشست،سیاحفرماندارتایبادنیز
گفت :اختصاص سه جایگاه سی ان جی و نفت برای روستاییان
فاقدگازرسانیوموافقتباجایگاهسوختویژهبخشکشاورزی
از مهــم تریــن نیازهای شهرســتان اســت .در این نشســت امام
جمعهاهلسنتشهرستانتایبادو بخشدارمرکزیتایبادنیز از
مسئوالن شرکت پخش فراورده های نفتی و معاون شرکت گاز
استانخواستندکهمشکالتروستاییانرادرزمستانحلکنند.

معاونتوسعهبنیادشهیداستان:

بنیاد شهید به نیروهای جوان ،جهادی
و مخلص نیاز دارد

معاونتوسعهومنابعانسانیبنیادشهیدوامورایثارگراناستان
گفت :کار در بنیاد شهید ،عشق است و بنیاد به نیروهای جوان
با ایمان ،جهادی ،انقالبی و مخلص نیــاز دارد .به گزارش ایثار،
اسکندرکنارودیدرمراسمتکریمومعارفهسرپرستبنیادشهید
مهوالتکهباحضورمسعودرنجبرفرماندارمهوالتدرفرمانداری
اینشهرستانبرگزارشد،گفت:خدمتبهمردمتحسینبرانگیز
استاماخدمتبهخانوادههایشهدا وایثارگراندرمرحلهاول
یک توفیق و در مرحله بعد یک مســئولیت بزرگ است.شــایان
ذکراستدراینمراسم،اززحماتمجتبیغفرانیرئیسسابق
بنیادشهیدمهوالتقدردانیشدوحکمسرپرستیبنیادشهید
وامورایثارگرانشهرستانمهوالتبهعلیرضانامداریاعطاشد.

کشف ۲۵۰۰قرص غیرمجاز در سبزوار
 ۲۵۰۰عدد قرص غیرمجاز در ســبزوار کشــف و ضبط شــد .به
گزارش خبرگزاری صداوســیما ،فرمانده انتظامی شهرســتان
ســبزوار گفت :در پی کســب خبری مبنی بر توزیــع قرص های
غیرمجازتوسطافرادسودجودردوواحدصنفیدرشهرسبزوار،
ماموراندایرهمبارزهباقاچاقكاالوارزپلیسآگاهی،اینموضوع
رادردستورکارخودقراردادند.سرهنگحسینبیاتمختاری
افزود :ماموران انتظامی از بازرســی این دو واحد صنفی ،قرص
ها را کشف و این واحدها را پلمب کردند ،همچنین دو متهم این
پروندهبرایسیرمراحلقانونیبهمراجعقضاییمعرفیشدند.

۲

شهردارمشهدازاجرای
 3پروژهمهمپسازتحویل
پادگانارتشخبرداد:

یادداشت

شهرستانها

صفحه۷

 3دانشآموزاستان
درجمعبرترینهای
کنکو ر99

معاوناستاندار خبرداد:

اخبار

صفحه۲

گوناگون

استانداردردیداربامدیرحوزهعلمیه
خراسان:

اعمال سفارش می کرد.
وی با اشــاره به آشــنایی خود و رهبــر معظم انقــاب با آن
مرحــوم اظهار کرد :از دیگر خصوصیات برجســته ایشــان
تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر بود و مدام اطرافیان را
به این واجب الهی سفارش می کرد.
حجت االسالم راشد یزدی با بیان این که صراحت لهجه و
صداقت از دیگر ویژگی های مرحوم شمقدری بود،افزود:
طبق فرمایش پیامبر اسالم (ص) سه گناه بزرگ شرک به
خدا ،رنجاندن پدر و مادر و دروغ نابخشودنی است ،دروغ
مثل موریانه پایه های جامعه را از بین می برد.
شایان ذکر است ،حاج علی شمقدری تولیت حسینیه آیت
ا ...سید جواد خامنهای در مشهد ۲۷ ،شهریور در سن ۸۵
سالگی بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.

روحانیتمسئولیتهدایت
جامعه را برعهده دارد
استاندار در دیدار با مدیر حوزه علمیه خراسان
گفت :درهر روســتایی که یــک روحانی حضور
داشته باشد ،آسیبهای اجتماعی کمتر است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری ،رزم
حسینی در دیدار با آیت ا ...سید مصباح عاملی
مدیر حــوزه علمیه خراســان بــه بار معنــوی که
بر دوش روحانیت اســت ،اشــاره کــرد و افزود:
روحانیت ،مســئولیت هدایت جامعه را بر عهده
دارد و در هر روســتایی که یــک روحانی حضور
داشته باشد ،آسیبهای اجتماعی کمتر است.

فعالیتنمایشگاهبینالمللیمشهدازسرگرفتهشد
هفت مــاه تعطیلــی نمایشــگاه بینالمللی
مشهد در پی شیوع ویروس همهگیر کرونا،
بــا آمادهســازی غرفههای آن بــرای برپایی
نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقــدس و جبهــه
مقاومت خراسان رضوی خاتمه یافت.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای
بینالمللی مشــهد در این خصوص به ایرنا
گفــت :بر اســاس مصوبات ســتاد اســتانی
مقابله با کرونا به تازگی مجوز فعالیت مجدد

این نمایشــگاه صادر شــد و تا اطالع بعدی
ادامه خواهد داشت.
ســعید ســیفی افــزود :بــه ایــن ترتیب پس
از برگــزاری نمایشــگاه دفــاع مقــدس در
محل نمایشــگاه های بینالمللی مشــهد،
دیگــر برنامههــای نمایشــگاهی همچــون
گذشــته در این محل از ســر گرفته و برگزار
میشود.
وی ادامــه داد :پیــش از ایــن ،فعالیــت

نمایشــگاه بینالمللــی مشــهد بــه خاطــر
شیوع ویروس همهگیر کرونا از اسفند سال
گذشــته متوقف شــده بود ،البته با توجه به
نوســان شــرایط و در صــورت اعالم ســتاد
مقابلــه با کرونــا در خراســان رضــوی ،این
نمایشگاه دوباره تعطیل خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای
بینالمللی مشهد گفت :همزمان با فعالیت
مجدد این مرکز ،درخواست اصلی از مردم

و عمــوم مراجعــان بــه نمایشــگاه مشــهد،
رعایت دقیق و کامل دســتورات بهداشتی
پیشگیرانه است.
شایان ذکر است ،نمایشگاه دستاوردهای
استانی دفاع مقدس و مقاومت در خراسان
رضوی از روز  ۳۱شــهریور جاری تا ششــم
مهر ماه آینده در محل نمایشگاه بینالمللی
مشهد و همچنین در فضای مجازی میزبان
عموم مردم خواهد بود.

فرماندهسپاهتربتحیدریه:

 ۹۰برنامه طی هفته دفاع مقدس در تربت حیدریه اجرا می شود

شــعبانی /فرمانده ســپاه ناحیه تربت حیدریه از اجرای 90
عنوان ویــژه برنامــه گرامی داشــت هفتــه دفاع مقــدس در
تربــت حیدریه خبــر داد و افزود :ایــن برنامه ها در ســرفصل
های مختلف و در ســه سطح شهرســتانی ،بخشی و محالت
از  31شهریور به مدت یک هفته برگزار می شود .به گزارش
خراســان رضوی ،احمد ناصری موحد ،در نشســتی خبری

بــا گرامی داشــت یــاد و خاطره شــهدای انقالب اســامی و
هفته دفاع مقدس ،از این ایام به عنوان بهترین فرصت برای
یادآوری حماسه سازی های شــهدا ،ایثارگران و رزمندگان
هشت سال جنگ تحمیلی یاد کرد و افزود :زنده نگه داشتن
فرهنگ جهاد و مقاومت و ایثار و شــهادت در بین نسل های
چهارم و پنجم انقالب امری مهم و ضروری است .وی تصریح

عمل موفقیت آمیز کاشت سمعک شنوایی روی استخوان
جمجمهدرمشهد
عملکاشتپروتزشنواییرویاستخوانجمجمهباموفقیتدربیمارستانقائم(عج)مشهدانجام
شد.بهگزارشوبدا،اینعملتوسطدکترمحسنرجعتیمتخصصگوش،حلقوبینی برای
نخستین بار در مشهد روی یک کودک 11ساله که به دلیل مشکالت تکاملی در شکل گیری
اللهومجرایگوشدچارناشنواییازبدوتولدشدهبود،باموفقیتانجامشد.دکتررجعتیدر
این زمینه گفت :در این عمل جراحی یک بخش از ســمعک با جراحی روی استخوان جمجمه
کودکنصبشدوپسازبهبودی،بخشدیگردستگاهرویپوستسرکودکقراردادهمیشود.

صفحه۲

از میان خبرها

مراسم بزرگداشت مرحوم شمقدری در مشهد برگزار شد
مراسم بزرگداشت مرحوم علی شــمقدری از یاران دیرین
رهبر معظم انقالب روز یک شــنبه در حــرم مطهر حضرت
امام رضا (ع) برگزار شد.
در این مراســم که از طرف نماینده ولی فقیه در خراســان
رضــوی و تولیت آســتان قدس رضــوی در ایــوان مقصوره
مسجد گوهرشــاد برگزار شد ،اســتاد اخالق حوزه علمیه
مشــهد گفت :امانتــداری ،صداقت ،صراحــت لهجه و امر
به معروف و نهی از منکر از جمله صفات مرحوم شمقدری
بود.
به گزارش مهر ،حجت االســام محمدکاظم راشــد یزدی
با اشــاره به بزرگی و کردار نیک مرحوم شــمقدری گفت:
ایشــان همیشــه دو فضیلــت راســتگویی و امانتــداری را
ســرلوحه کار خویش قرار مــیداد و دیگران را هــم به این

فضایسبز
پادگان ارتش
«شهرباغ»
میشود

کرد :شــهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس با پایمردی و
روحیه جهاد و از خود گذشــتگی حماســه ای را رقم زدند که
در تاریخ ایران و جهان به ثبت رسید و امروز هم جوانان نسل
چهارم و پنجم انقالب اســامی باید همچون پدران خود در
راه دفاع از حریم امنیت کشــور در حوزه های مختلف مقابل
دشمن ایستادگی کنند.

دسترسیساکنانشهرکامید
بهخدماتسازماناتوبوسرانی
در پاســخ به درخواست شــهروندان ،دسترسی
ســاکنان شــهرک امیــد بــه خدمــات ســازمان
اتوبوسرانی محقق شد .به گزارش پایگاه اطالع
رســانی شــهرداری مشــهد ،طــی درخواســت
ســاکنان شــهرک امید به منظور دسترســی به
خدمــات اتوبوســرانی ،خــط  1049از ابتدای
مهر ماه این منطقه را پوشش می دهد .برهمین
اســاس با هــدف رفــاه حال ســاکنان شــهرک
امید بــا اصالح خــط  49و تغییر شــماره خط به
1049خدمات دهی از طریق این خط در مسیر
شهرک امید ،میدان رسالت ،خیابان قائم ،بالل
و میدان شهدا انجام خواهد شد.

