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مدیرعامل آتش نشانی مشهد
اعالم کرد:

قهرمان با حضور بازیگر فیلم
اکران می شود

 ۳۶۰هزار تماس مزاحمی
با آتش نشانی در یک سال

امیر جدیدی مهمان
سینمادوستانمشهدی

مدیرعاملشرکتآبمنطقهای
استانمدعیشد:

یک لیتر از آب
کشاورزی را به فوالد
نمیدهیم
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رئیسکمیسیونبرنامه
و بودجه شورا اعالم کرد:

یک شنبه  1۴آذر 2۹ / 1400ربیع الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 484۸قیمت 600 :تومان

مطالبه 21هزار
میلیاردی شهرداری
مشهد از دولت

با ورود آزادپزها چشم مردم مشهد به نان سنگک  8هزار تومانی و بربری  ۵هزار تومانی روشن شد!

بلبشویناندر راه است؟

صفحه۳

یکفعالسیاسی
اصالحطلب:

احزاب اصالحطلب
میتواننددرتشکیل
دولت سایه موفق
باشند

صفحه۳

مدیرکل آموزش و پرورش
خراسان رضوی تشریح کرد:

صفحه4

جزئیاتبرگزاری
امتحانات
دانشآموزان

تحصیل
دانشآموزان
مهاجر
دحمایت
نیازمن 
سازمانهای
جهانی

صفحه۳

کارشناسهواشناسیاستان
خبرداد:

بارش 5میلیمتری
باران در مشهد

صفحه۲

درنامهرئیسسازمان
جهادکشاورزیاستان
مطرحشد

ثمره واکسیناسیون
 70درصدی
علومپزشکیمشهدازکاهش
 30درصدی بستری ها در پی
واکسیناسیون 70درصدی خبر داد
روند مدیریــت مقابله با کرونا بهتر شــده
است ،متولیان سالمت استان از کاهش
 30درصدی بستری های کرونایی خبر
می دهند و از طرف دیگــر خبری از پیک
های سنگین و فوتی های غم انگیز کرونا
نیســت ،وضعیت شــهر هــم آبی شــده و
مردم ،کاسبان و اقشار ...

صفحه۳

همایش نماز ،نماد قدرت و اقتدار و معنویت
در مشهد برگزار شد

نخستین همایش استانی «نماز ،نماد قدرت ،اقتدار و معنویت در سپاه»
با معرفی نفرات و صاحبان آثــار برتر در زمینه «فریضه نمــاز» در مجتمع
فرهنگی و آموزشی آیهها در مشهد برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،فرمانده سپاه امام رضا(ع) در این همایش گفت :ضرورت
مهم و معنوی جامعه ،تبیین منزلت و اهمیت نماز به عنوان نردبان ترقی
دینی و اخالقی انسان هاســت که اگر جامعه از نماز فاصله بگیرد ،یقینا
دچار لغزش خواهد شد و نماز معیار اصلی سنجش اعمال و تعالیبخش
روح انسان است .درک نماز باید به گونه ای باشــد که انسان با ادای این
فریضه الهی از منکرات فاصله بگیرد و اگر از نماز لذت نمی بریم دلیلش
آن است که به خوبی آن را درک نکرده ایم .سردار غیاثی افزود :پاسداران
به عنوان مرزبانان حریــم والیت در انجام فرایض دینی بــه ویژه نماز باید
الگوی دیگر اقشار جامعه باشند.
سرهنگ شهرکی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام رضا(ع) نیز
در حاشــیه برگزاری این همایش گفت :این همایش ویژه همه کارکنان،
سربازان و همه ردههای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در استان است
که فراخوان ارســال آثــار آن در تاریخ  ۲۶مــرداد تا  ۳۰آبان انجام شــده
اســت .در این مدت بیــش از  ۱۰۰اثــر در زمینه های مختلــف هنرهای
تجســمی ،نمایشــی ،آثار ادبی ،فضای مجــازی و ایده هــای خالقانه در
موضوعات مرتبط با نماز ویژه فرماندهان ،ســربازان و کارکنان ســپاه به
دبیرخانه این همایش رســیده که در این همایــش از  ۱۵نفر از صاحبان
آثار برتر با اهدای لوح و جوایزی تجلیل شد.



عکس :ایسنا  /آرشیو

درخواست از دادستان
برای جلوگیری از
جابهجایی نهال های
غیرمجاز

صفحه۲

فرماندارخلیلآبادبااشارهبهسفرمعاونوزیرراهوشهرسازیخبرداد:

تعیین تکلیف 4پروژه ناتمام خلیل آباد
حســین نــوری /فرمانــدار خلیــل آبــاد بــا اشــاره
بــه ســفر معاون حقوقی ،امــور مجلــس و اســتانهای
وزارت راه و شهرســازی ،بــا همراهــی مدیــرکل راه و
شهرســازی اســتان به خلیل آباد گفت :پــس از بازدید
از پروژه ها ،مصوباتی درباره تســریع ساخت باند دوم
محورخلیل آباد به بردسکن ،تعیین تکلیف پروژه ناتمام
ســایت اداری ،طــرح اقــدام ملــی و جهش مســکن در
شهرهای خلیل آباد و کندر ،اختصاص اعتبار ملی برای
اجرای طرح تفصیلی شــهرخلیل آباد و ایمن سازی سه
راهی کندر داشتیم .
• سایت اداری خلیل آباد از بخش دولتی جدا
میشود

به گــزارش خراســان رضــوی  ،معــاون حقوقــی ،امور
مجلس و استانهای وزارت راه و شهرسازی ،با همراهی
فرماندار شهرستان و به اتفاق مدیرکل راه و شهرسازی
استان از سایت اداری شهرســتان خلیل آباد که حدود
10سال ناتمام رها شده است ،بازدید کردند ومقرر شد
این پروژه از ســازمان برنامه وبودجه جدا شود تا بعدا به
بخش خصوصی یا شهرداری واگذارشود.

۲

دکترابراهیم قاســم پور ،فرماندار خلیــل آباد در گفت
وگو بــا خبرنــگار ما بــا بیــان این کــه ســایت اداری می
تواند کارکردهای مختلفی داشــته باشد ،افزود :هدف
شهرستان تکمیل این پروژه وخارج شدن از این وضعیت
اســت که هم اکنون رها شــده وهیچ کمــک و اعتباری
ندارد.
فرماندار خلیل آباد با بیان این که اداراتی درشهرستان
داریم که فاقد زمین وســاختمان اداری هســتند اظهار
کرد :این مجموعه می تواند به صــورت مجتمع به چند
دســتگاه اداری واگذار شــود یا در اختیار شــهرداری یا
بخش خصوصــی و  ...قرار گیرد تا ضمــن بهره برداری
بهتــر از تخریب آن جلوگیــری به عمل آید .قاســم پور از
قول مســاعد دکتر فرزاد نجات نیا معاون حقوقی ،امور
مجلــس واســتان هــای وزارت راه وشهرســازی در این
زمینه خبرداد و افــزود :موضوع ســایت اداری با کمک
نماینده شهرستان در مجلس شورای اسالمی از طریق
ســازمان برنامه و بودجه کشــور و دیگر وزارتخانه های
مربوط برای تعیین تکلیف پیگیری می شود تا  این پروژه
از سازمان برنامه وبودجه جدا و بعدا به بخش خصوصی
یا شهرداری واگذارشود.

•اختصاص اعتبار ملی برای اجرای طرح تفصیلی
شهر خلیل آباد

فرمانــدار خلیــل آباد همچنیــن با اشــاره به ســفر معاون
پارلمانی وزارت راه و شهرســازی به شهرستان که معاون
راهداری ســازمان راهداری و حمل نقل کشــور ،مدیران
کلراهوشهرسازیوراهداریوحملنقلاستان،معاون
ســازمان باز آفرینی کشــور و همچنین معــاون واگذاری
زمین و مســکن ایران با وی همراهی می کردنــد ،افزود:
دراینسفر،ویبازدیدهاییبهصورتمیدانیازبانددوم
خلیلآبادبهبردسکن،شهرهایخلیلآبادوکندر ،داشت
که منجر به مصوباتی شــد .فرماندار خلیل آباد به جلسه
جمع بندی ســفر در محل فرمانــداری خلیل آباد اشــاره
کرد و به نتایج ومصوبات این جلسه وبازدیدهای میدانی
پرداختواظهارکرد:دراینجلساتوبازدیدهامشکالتو
مطالباتمردمدربخشهایتسریعساختبانددوم محور
خلیل آباد به بردسکن ،تعیین تکلیف سایت اداری ،طرح
اقدامملیوجهشمسکندرشهرهایخلیلآبادوکندر،
درخواستبودجهبرایستادبازآفرینیواحیایبافتهای
فرسودهواختصاصقیروسالنچندمنظورهدرمحلههای
هدف برای هر دو شهر خلیل آباد و کندر ،اراضی خارج از
محدودهشمالشهرخلیلآبادبرایفضایسبز،اختصاص
اعتبار ملی برای اجرای طرح تفصیلی شــهرخلیل آباد و
ایمن سازی ســه راهی کندر ازمهم ترین مواردی بود که
طرحوتصویبشد.

افزایشورودمهاجران
غیرقانونیبهمشهد ،تعداد
مدارسخودگردانبدونمجوز
رابیشترکردهاست،اینموضوع
چهآسیبهاییدربردارد؟

پدرشهیدمحمدرضاهمتی
آسمانیشد

صفحه۴

حقدادی /رئیسبنیادشهیدوامورایثارگرانتربت
جام از آســمانی شدن پدر شــهید معظم محمدرضا
همتــی خبــرداد .وی گفت :مرحــوم حــاج افضــل
همتی پدرشــهید معظم محمدرضــا همتی ،محب
اهل بیــت (ع) ،پیر غالم امام حســین(ع) و اســتوره
صبروایثاربود.

