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مدیرکلآموزشوپرورش:

مشکلکمبودمعلم
در استان رفع شد

آغاز واکسیناسیون ایثارگران
استان در برابر آنفلوآنزا
بنیاد شــهید و امــور ایثارگران خراســان رضوی با
تخصیص ســه هزار و  ۵۰۰دوز واکســن ،عملیات
ایمنســازی جامعه جانبــازان و خانواده شــهدای
استان در برابر بیماری آنفلوآنزا را آغاز کرد .معاون
بهداشــت و درمان بنیاد شــهید و امــور ایثارگران
خراســان رضــوی در ایــن بــاره بــه ایرنــا گفــت:
واکسیناســیون آنفلوآنزا با اولویــت جانبازان ۷۰
درصد و شــیمیایی و همچنین والدین شهدا انجام
میشــود .غالمپــور ادامــه داد :دیگــر گــروه های
جانبازان و همســران شــهدا نیز در صــورت تمایل
به تزریق واکســن آنفلوآنزا با توجه به اســتقبال کم
از این واکسیناســیون ،میتواننــد در قالب همین
طرح از آن برخوردار شوند .وی جمعیت جانبازان
 ۷۰درصد در خراسان رضوی را  ۹۰۰نفر اعالم و
بیان کرد :عالوه بر این تعداد ،جانبازان شیمیایی،
والدین و همسران شهدا و بیماران بستری وابسته
به تخت نیز جــزو گــروه هــای دارای اولویت برای
واکسیناسیون آنفلوآنزا هستند.
معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی
گفت :همزمانــی تزریق واکســن هــای آنفلوآنزا و
کرونا با رعایت فاصله زمانی یک ماهه برای تزریق
دو واکســن ،باعــث شــده بســیاری از ایثارگــران
اقدامی برای تزریق واکســن آنفلوآنــزا نکنند .وی
بهترین زمان برای ایمنســازی در برابــر آنفلوآنزا
را شــروع فصل پاییز اعالم و بیان کرد :با وجود این
دانشگاه علوم پزشکی خارج از زمان مقرر و طالیی
تزریق ،واکسن ها را در اختیار بنیاد قرار داده است.
غالمپور افزود :والدین و همســران شهدا در دوره
کهن سالی و اواخر میان سالی قرار دارند بنابراین
نیاز است در برابر بیماری های واگیردار واکسینه
شوند لذا مشمول طرح کنونی واکسیناسیون قرار
گرفتهاند .معاون بهداشــت و درمان بنیاد شهید و
امور ایثارگران خراســان رضوی ادامه داد :تزریق
واکســن آنفلوآنزا بــرای جانبازان و والدین شــهدا
وابســته بــه تخــت یــا دارای بیماری ســخت عالج
توسط پزشکان «طرح پایش سالمت» در منزل این
عزیزان انجام میشود.
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واکسننزدههابدونمحدودیتسفر!

رئیسپلیسراهاستان:دستورالعملمحدودیتهوشمندهنوزابالغنشدهوسفرواکسننزدههابالمانعاست
رئیسپلیسراهخراسانرضویبااشارهبهپایان
محدودیتهایکروناییدرمحورهایخراسان
رضوی گفت :ســفر و تردد افرادی که واکســن
کرونا تزریق نکردهاند بالمانع و دستورالعمل
محدودیت هوشــمند هنوز ابالغ نشده است.
سرهنگ حســین میشمســت در گفتوگو با
ایسنادربارهوضعیتترددخودروهایشخصی
در محورهــای خراســان رضــوی اظهــار کرد:
هم اکنون هیچ ممنوعیــت و محدودیتی برای
ورود به خراســان رضوی و مشهد وجود ندارد.
تردد در شــهرهای قرمــز و نارنجــی مربوط به
حــوزه پلیس راهنمایــی و رانندگی اســت ،اما
پلیسراهبرایتماممحورهایخراسانرضوی
هیچ ممنوعیت و محدودیتی اعمال نمیکند.
وی افــزود :پیش از این کنترل مبــادی ورودی
مشهد در اختیار پلیسراه بود و ممنوعیتها و
محدودیتهایکروناییراپلیسراهدرابتدای
مشــهد اعمال میکرد ،اما هم اکنــون تردد از
کمربندی شــهرهای قرمز و نارنجــی بالمانع
است،شهرهاییکهکمربندینداردومسافران
مجبورند از داخل شهر عبور کنند نیز مشکلی
ندارد .رئیس پلیسراه خراسان رضوی تاکید
کرد:کماکانتردددرشهرهایقرمزونارنجی
کرونایی با محدودیت کرونایی مواجه اســت و
جریمه یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومانی شامل
خودروهای شــخصی غیربومی خواهد شــد.
میشمســت دربــاره اعمــال محدودیتهای
هوشــمند در محورهای خراســان رضوی نیز
گفت:برایمحدودیتهوشمندازسویپلیس
ناجاهیچبخشنامهایبهماابالغنشدهوافرادی
ن کرونا تزریق نکردهاند ،بدون
که هنوز واکســ 
هیچ محدودیتی میتوانند تردد و سفر داشته
باشــند .وی درباره میزان افزایش ترددها پس
از لغو منع تردد شبانه تصریح کرد :پیش از لغو
منعترددشبانهمسافرانسفرخودرابهگونهای
برنامهریزیمیکردندکهپیشازساعت ۲۲به
مشهدرسیدهوشاملاعمالقانونترددشبانه
نشــوند ،هم اینک کــه منع تردد شــبانه حذف

در دستور کار همه مســئوالن و مردم باشد .به
گزارشروابطعمومیاستانداری،نظریاظهار
کرد:بهلطفتالشهایکادردرماندرموضوع
کرونا،شرایطاستانمناسباست.
•حضور فعال کادر بهداشت و درمان

عکس تزیینی است

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت:
بــا برنامهریــزی و هماهنگــی انجــام شــده کمبود
معلم در استان مدیریت و این مشکل برطرف شده
است .خدابنده در گفت و گو با ایرنا افزود :با توجه
به آموزش حضوری در تمامــی پایههای تحصیلی،
مدیریــت نیروی انســانی و کمبود معلم در اســتان
از ضرورت بیشــتری برخوردار شــد که بــا توجه به
برنامهریزیهای انجام شــده و همــکاری معلمان
این مســئله تا حدود زیادی برطرف شد .وی ادامه
داد :خراسان رضوی در ســال تحصیلی فعلی ۲۳
هزار معلم کمبود داشت که با شــیوههای مختلف
از جمله استفاده از حقالتدریس نیروهای شاغل،
حقالتدریــس نیروهــای بازنشســته ،اســتفاده از
نیروهای خرید خدمــات ،حقالتدریس نیروهای
آزاد و سیاســتهای انقباضــی در ســازمان دهــی
نیروی انســانی و کاهــش عوامل اجرایی مدرســه
جبــران شــد .وی گفت :خوشــبختانه ایــن بحران
مدیریت و وضعیت فعلی با توجه به حضوری شدن
آموزش هــا و برگــزاری کالس هــا به میــزان قابل
قبولــی برطــرف شــده اســت .خدابنده افــزود۶ :
هزار نیروی خریــد خدمات آموزشــی در آموزش و
پرورش خراسان رضوی مشغول خدمت هستند و
در سالیان گذشــته هم پنج هزار و  ۵۷۴نفر از این
نیروها با آموزش و پرورش استان همکاری داشتند
که امســال  ۴۲۶نفــر نیــروی جدید به این شــمار
افزوده میشود.

ا ز میان خبر ها

شده ،ترافیک محورهای خراســان رضوی در
ساعات پایانی شب  ۱۰درصد افزایش داشته
است .رئیس پلیسراه خراســان رضوی ادامه
داد :ورودیهــا به خراســان رضوی نســبت به
هفته گذشته ۳۰درصد و به مشهد ۱۷درصد
افزایشداشتهاست.
•وضعیتقرمز،پشتدروازهبرخی
شهرهایاستان

دبیر ســتاد اجرایی مدیریت بیمــاری کرونا در
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد گفت :برخی از
شهرهای نارنجی اســتان در شرف قرمز شدن
اســت و در برخی نیز بیمــاری فروکــش کرده
و به ســمت شــرایط زرد حرکــت می کنــد ،اما
عالیم خطر در اســتان خراســان وجــود دارد.
به گــزارش فــارس ،دکتــر انجیدنی افــزود :از
شهرهایمحدودهقرمزدرکشور،دوشهرستان
در نزدیکی اســتان خراســان رضوی قرار دارد
و خطــری که وجــود دارد ،این اســت کــه بر اثر
جابه جایی ،شهرهای خراســان رضوی نیز در
معرض قرمز شــدن اســت .وی با بیــان این که
میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در
اســتان کمتر از  ۵۰درصد است ،خاطرنشان
کــرد :باید همــه تالش کننــد که این ســطح را

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانخبرداد:

پیگیریبرایایجادشورایترویج
فرهنگ،هنروادب

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیخراسان
رضوی گفــت :در حال برنامــه ریزی برای
ایجاد شورای ترویج در حوزه فرهنگ ،هنر
و ادب هســتیم و همه دســتگاه هــا باید در
این زمینه با ما همــکاری کنند .به گزارش
پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشهد،
حسین زاده در نشست صمیمی با جمعی
از نویسندگان که با حضور شهردار مشهد
و مدیرکل کتابخانه هــای عمومی برگزار
شد ،افزود:مشهد ظرفیت باالیی در حوزه
ســوژه دارد و مفاخــر زیــادی در این شــهر
حضور دارند که می توان زندگــی آن ها را
در قالب داســتان ،رمان و خاطره منعکس
کرد و این کتــاب ها به برند مشــهد تبدیل
خواهند شــد .وی گفت :نویسنده دغدغه
نوشتن دارد و ناشر باید در ترویج آن تالش
کند.ویبااشارهبهاینکهمتاسفانهناشران
نویسندگانرااذیتمیکنندوبرزخپاسخ
ناشرراهمهنویسندگانبهخوبیدرکمی
کنند ،اظهارکرد :در تــاش برای رفع این
مشکلهستیم،خوشبختانهظرفیتباالیی
درحوزهسوژهدرمشهدوجوددارد.
شــهردار مشــهد نیز در این نشست گفت:
سرمایه اصلی هر سازمان نیروی انسانی و
سرمایه اصلی شهرداری نیروهای دانشی

آناست،بههمیندلیلبایدمدیریتدانش
دراینمجموعهانجامشود.ارجائیافزود:
انقالب اســامی به تاسی از اســام برای
کار علمــی ارزش قائل اســت و اگر ادعای
مذهبی بــودن و انقالبی بــودن داریم باید
رفتاری متناســب با مبانی اســام داشته
باشیم .وی با بیان این که تکریم علم ،اهل
علم و نویســندگان جزو آمــوزه های دینی
و انقالبی اســت ،اظهارکرد :مــا موظف به
اینکارهستیمواینگونهاقداماتموجب
رشــد ســازمان می شــود و امیدواریم این
گونه اقدامات ما ســبب رضایــت حضرت
آقــا و علی بــن موســی الرضــا (ع) باشــد.
مدیرکلکتابخانههایعمومیاستانهم
از دیگر سخنرانان این نشست بود و گفت:
در منظومــه فکری مقام معظــم رهبری به
تفکیک ســه حوزه تولید آثار خوب و مفید،
ترویــج فرهنگ مطالعــه و کتــاب خوانی و
تبلیغ و نقد کتاب وجــود دارد که باید بر آن
متمرکز شــویم .حجت االســام سبزیان
افزود:اسالمپرچمدارکتابوکتابخوانی
اســت و اگر کتاب خوب را درســت معرفی
کنیم،تاثیرگذارخواهدبود،همچنینباید
بهحوزهترجمهنیزتوجهبیشتریشودزیرا
هماکنون اینحوزهمغفولماندهاست.

باال ببرند .درست اســت که واکسیناسیون به
عنوان یک اقــدام خوب برای کمــک به ایمنی
جمعی و پایین آمــدن ابتال و مرگ ومیر اســت
ولی استفاده از ماســک باز هم موثرترین روش
اســت .انجیدنی با اشــاره به این که باید سطح
واکسیناســیون کامل را بــاال ببریــم ،گفت :با
اقدامات مطلوب کمیته بهداشــت تالش می
شود تا سطح واکسیناســیون را باال ببریم .وی
ادامهداد:بیماریابیفعالورهگیریوپیگیری
بیمارانو افرادیکهتستآنهامثبتمیشود
بایدبهمتوسطکشوریبرسدکهبراینموضوع
درکمیتهبهداشتتاکیدشدهاست.انجیدنی
اظهارکرد :در کمیته دارو و تجهیزات نیز تمام
تالش در جهت رفع کمبودهای دارویی است
و در کمیته اطالع رســانی بحث اقناع ســازی
واکسیناسیونواستفادهمردمازسیستمنظام
ارجاعانجامشدهاست.
•مراقبتهایبهداشتیهمچنانباید
تداومداشتهباشد

اســتاندار نیــز با تاکیــد بــرای ضــرورت تداوم
مراقبت های بهداشــتی گفت :شرایط استان
از نظــر مدیریت بیماری کرونا مناســب اســت
امــا همچنــان مراقبتها بایــد تداوم داشــته و

در قالب رزمایش اقتدار عاشورایی انجام شد

اعزام 30گروه جهادی
بهمناطقمحروم

علی نوری /همزمان با هفته بسیج و با هدف
محرومیت زدایــی  30،گروه جهادی درقالب
رزمایش اقتدار عاشــورایی بــه مناطق محروم
شهرستانبردسکناعزامشدند.مسئولبسیج
ســازندگی و محرومیت زدایی سپاه بردسکن
در مراســم اعزام این گروه ها که با حضور امام
جمعه،فرماندار،نمایندهمردمواعضایشورای
تامین و روســای ادارات برگزار شد گفت :این
تعدادگروهجهادیکهبیشاز450نفرهستند
در  30نقطــه شهرســتان بــه ویــژه در مناطق
محروم و عشایری در طول هفته بسیج حضور
مییابندودرساختمنازلمسکونیمعسرین
 ،سرویس بهداشــتی و حمام کمک می کنند.
سرهنگ علی عباس نیا افزود :اعزام این گروه
های جهــادی به همت بســیج ســازندگی و با
مشــارکت حوزه های مقاومت بسیج با هدف
رفع محرومیت انجام می شــود .وی اعزام تیم
خدماتپزشکیومشاورهراازدیگربرنامههای
بسیج سازندگی در طول هفته بســیج در این
شهرستاناعالمکرد.
•توزیع  16هزار سبد معیشتی طی
2سال

همچنیــن بــه همــت بســیج ســازندگی و
محرومیت زدایی سپاه بردسکن  450سبد
معیشتیبینخانوادههاینیازمندوبیماران
کرونایی توزیع شد .فرمانده سپاه بردسکن
در مراســم توزیع این تعداد ســبد معیشــتی

معاونشهردارمشهداعالمکرد:

حفاری 622کیلومتر از خیابان های شهر در 8ماه
معاون عمــران ،حمل ونقل و ترافیک شــهرداری مشــهد از
حفاری 622کیلومترازخیابانهایشهرطی 8ماهگذشته
خبر داد و گفت :درخواســت کنندگان مجوز حفاری ،ملزم
به بازســازی و آســفالت محل حفاری هســتند .بــه گزارش
پایگاه اطالع رسانی شــهرداری ،کاظمی افزود :در جلسه
کمیســیون هماهنگی و صدور مجوز حفاری شهرداری که
با حضور نمایندگان دستگاه های خدماتی آب و فاضالب،
بــرق ،گاز و مخابــرات برگزارشــد ،موضــوع تعامــات بین

همچنیــن به گــزارش وبــدا ،مراســم گرامی
داشــت و تجلیــل از مدافعــان ســامت نیــز
در مشــهد برگزار شــد که رئیس کمیســیون
بهداشــت مجلس در این مراســم با بیان این
که در دوران همه گیری ویــروس کرونا بیش
از  300نفــر از مدافعان ســامت ،جان خود
را بــرای حفــظ ســامت جامعه فــدا کردند،
اظهار کرد :کادر بهداشت و درمان در تمامی
دوران انقالب اســامی و در زمان های مورد
نیاز ،حضوری فعال و موثر داشته است .دکتر
شــهریاری افزود :با وجود تمامی مشــکالت
و کمبودهــا ،در هــر زمانی که نیــاز به حضور
جامعه بهداشــت و درمان بود از هیچ تالشی
دریغ نورزیدند و در دوران همه گیری ویروس
کرونا نیز این تــاش ها و ایثارگــری ها نمود
بیشــتری پیدا کــرد .دکتر کیانی سرپرســت
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد نیز بــا بیان
این کــه در دوران همه گیری ویــروس کرونا،
 34شــهید از اســتان بــه خیل عظیم شــهدا
پیوســتند ،اظهــار کــرد :مدافعــان ســامت
در ایــن مــدت ،کاری عظیــم و انســانی کــه
ریشه اش در اعتقادات آن ها بود انجام دادند
و حتی از جان و ســامتی خود در این مســیر
دریغ نکردند.
اخبار کوتاه
* وبدا  /مدیر امــور فرهنگی دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد گفــت :بیــش از 1200
دانشــجوی بســیجی ایــن دانشــگاه در امــر
واکسیناســیون کرونــا مشــارکت داشــتند
و ایــن افــراد  600هــزار دوز واکســن کرونا
به گروههــای هدف بــاالی  12ســال تزریق
کردند.

بخشــی در خصــوص توســعه زیرســاخت هــای مــورد نیاز
دســتگاه های خدماتی و حفاری هــای انجام شــده در این
حوزه ،بررســی شــد .وی تصریح کرد :طبق گــزارش های
ارائه شده طی  8ماه گذشته از امسال 6هزار و  525مجوز
حفاری به طول  622کیلومتر برای دستگاه های خدمات
رسان و پیمانکاران مناطق ،سازمان ها و شرکت های تابعه
شهرداری مشهد صادر شده اســت .وی گفت :از این تعداد
4هزارو  942مجوز حفــاری به طــول  395کیلومتر برای

که با حضور امام جمعه  ،فرمانــدار ،نماینده
مردم بردسکن در مجلس شــورای اسالمی
و اعضای شــورای تامین و اداری در سالن 9
دی ســپاه انجام شد ،گفت :ســپاه و بسیج از
ابتدای شیوع ویروس کرونا در صحنه بوده و
است و در زمینه رزمایش مواسات و همدلی
مورد تاکید مقام معظم رهبری طی دوســال
گذشتهتاکنون 16هزارسبدمعیشتیشامل
برنج ،گوشــت ،روغن ،قند ،ماکارونی ،رب،
سویا و حبوبات با همکاری خیران و سپاه امام
رضا (ع) خراسان رضوی تهیه و بین خانواده
های نیازمند توزیع شــده اســت .وی ارزش
این تعداد ســبد غذایی را حدود  3میلیارد و
 520میلیــون تومان اعالم کــرد و افزود :در
گرامی داشــت هفته بســیج نیز  450ســبد
غذایی به ارزش یک میلیارد و  215میلیون
ریــال توزیــع شــد .وی توزیــع جهیزیــه  ،راه
اندازی 39صندوق قرض الحسنه بسیجیان
و پرداخت تســهیالت اقتصاد مقاومتی را از
دیگر اقدامات انجام شده بسیج اعالم کرد.
در نهمیــن مرحلــه ویزیــت پزشــکی رایگان
در ســال ۱۴۰۰به همت بســیج ســازندگی
و محرومیــت زدایی شهرســتان بردســکن ،
درمانگاه نبوت بســیجیان ،شــبکه بهداشت
و درمان ،حوزه بسیج مالک اشــتر شهرآباد و
پایگاهبسیجشهیدتوکلیروستایکاظمآباد
بیش از 100نفر از اهالی روستای کاظم آباد
بهصورترایگانویزیتشدند.

شرکتآبوفاضالب 977،مجوزبهطول 34کیلومتربرای
شرکت گاز 154،مجوز به طول  24کیلومتر برای شرکت
مخابرات 148،مجوز به طــول 4کیلومتر و بقیه مجوزهای
حفاری نیز برای پیمانکاران مناطق ،ســازمان ها و شرکت
های تابعه شهرداری صادر شده است .معاون عمران ،حمل
ونقل وترافیک شهرداری مشهد با اشاره به این که برای ثبت
و درخواست صدور مجوز حفاری سامانه ای طراحی شده و
درحالفعالیتاست،اظهارکرد:اینسامانهباهدفسامان
دهی حفاری های دســتگاه های خدماتی و تسهیل صدور
مجوز راه اندازی شده و در حال به روز رسانی و افزوده شدن
امکانات بیشتر است.

قائممقامسازمانتبلیغاتکشور:

نتیجه فعالیت دارالقرآن دستگاه ها
مطلوبنیست

قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی کشوربا بیان این
کهجلساتخانگیقرآن راباید احیا کنیم،افزود:رمز
ماندگاریقرآندرجامعهتوسعهدستگاههاوموسسات
قرآنینیست،زیراهماکنوناکثرموسساتووزارتخانه
ها دارالقرآن های عریض و طویــل دارند که اعتبارات
زیادیهمبهآنهااختصاصمییابد.حجتاالسالم
حریــزاوی در مراســم افتتاحیه اجالســیه مدرســین
اســتانی نهضت تربیت قرآنی نور الثقلین در مجتمع
فرهنگی امــام رضا (ع) در مشــهد گفت  :هــم اکنون
تقریبا هیچ دستگاهی در کشور نیست که دارالقرآن
نداشته باشــد اما نتیجه کار آن چنان که باید مطلوب
نیست،فقطاعتباراتدارالقرآنوزارتنفتبابودجه
چندیندستگاهفرهنگیبرابریمیکنداماخروجی
این مراکز راضی کننده نیســت .وی ادامــه داد  :باید
مجالسقرآنیدرمجتمعهایخانگیبرپاشودوپای
مجالسقرآنیبهخانههاکشیدهوجمعهایصمیمی
خانوادگی مزین به فرهنگ ناب قرآنی شود .جلسات
خانگیرابیشترازگذشتهبایداحیاکنیمواینجلسات
باید به گونه ای مفهومی برگزار شــود که ابتدا موجب
قیامعلیهخود(نفساماره)وسپسعلیهطاغوتشود
،قرآنبیزارازجلساتیاستکهمنجربهقیامنشود،باید
قرآنبهشکل محتواییارائهشودکهروحیهقیامومعاد
باوریرادرمخاطبتقویتکند.

مدیرعاملبنیادکرامترضویخبرداد:

جمعآوری 300میلیارد کمک
برای حمایت از نیازمندان

مدیر عامل بنیــاد کرامت رضوی از جمــعآوری۳۰۰
میلیارد تومان کمک خیران سراســر کشــور توســط
خادمیاران و هزینه کرد آن در راه کمک به نیازمندان
خبرداد.بهگزارشآستاننیوز،محمدحسیناستادآقا
تصریح کرد :طی امسال با تالش ۱۱۵هزار خادمیار
و به همت خیران و نیک اندیشــان در سراســر کشور،
با وجود شــرایط ســخت اقتصادی و محدودیتهای
مالی ،حدود  ۳۰۰میلیارد تومان کمــک مالی برای
نیازمندان جمعآوری شده است .وی افزود :مردم ما
کمکهایخودرابراساسمحبتبهحضرترضا(ع)
وبههرمیزانیکهدرتواندارند،تقدیممیکنندومانیز
تالشمیکنیمواسطهخیرباشیموکمکهایآنهارا
بهدستنیازمندانواقعیبرسانیم.

مرحله پایانی جشنواره تئاتر
استان حضوری میشود

رئیس انجمــن هنرهای نمایشــی خراســان رضوی
گفت :سی و یکمین جشنواره تئاتر استان از هشتم تا
دوازدهمآذرماهبهصورتحضوریودرپنجشهرستان
قوچان،نیشابور،سبزوار،تربتحیدریهومشهدبرگزار
میشود.جشنیدرگفتوگوباایرناافزود:پیشازاین
گمانهزنیهابراینبودکهبهدلیلشیوعکروناوآماده
نبودنسالنهایتئاترنتوانجشنوارهتئاترخراسان
رضوی را به صورت حضوری برگزار کرد اما با کاهش
میزانابتالبهاینویروسومساعدشدنشرایط،زمینه
برگزاری حضوری مرحله پایانی این جشنواره فراهم
شــد .وی ادامه داد :به منظور صرفــه جویی در هزینه
ها ،اســتفاده مطلوب از زیرســاخت هــا و بهره گیری
مطلوب از ظرفیت شهرســتان های خراسان رضوی
امســال برای نخســتین بار برگزاری مرحلــه پایانی
جشنواره تئاتر استان از حالت تمرکز در مشهد خارج
شده اســت و نمایش ها در شهرســتان ها هم به اجرا
گذاشتهمیشود.

