مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر امام رضا(ع) اعالم کرد

ضرب االجل یک ماهه به استانهای کم
کار در احداث زائرسرای ارزان قیمت
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در جلسه علنی شورای شهر مشهد مطرح شد:

انتقاد از واگذاری زمین و پروانه برای تسویهبدهیهای شهرداری
اخبار
اخبار

امام جمعه اهل سنت صالح آباد:

اعدام آیت ا ...شیخ نمر دشمنان اسالم را
خشنود کرد

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی خبر داد

تایید صالحیت 96.4درصدی

فرهنگی هنری

داوطلبان انتخابات مجلس

6

یادی از شهدای دانشجوی  16دی ماه 59
و شهید سید محمود سیدی علوی

درمرحله هیئتهای اجرایی استان

از اوکالهاما تا هویزه
فرهنگی هنری

سخنگوی ستاد انتخابات استان خراسان رضوی گفت :صالحیت  96.4درصد
از داوطلبان نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در
هیئت های اجرایی انتخابات استان تایید شد.امیر پورمهدی روز |...صفحه2

6

وداع با یادگار سال های حماسه

پیکر جانباز شهید «علی اصغر رحمتی» در مشهد تشییع شد
شهرستانها

ورزش

7

گزارشی از محوطه تاریخی ثبت ملی شده جوین
که به حال خود رها شده است

عذرخواهی ملیپوش
تیم والیبال «بانک سرمایه»
از مشهدیها
سرعتیزن ملیپوش تیم والیبال "بانک سرمایه تهران" به دلیل حواشی بازی
تیمش در بازی با نماینده استان از مردم مشهد عذرخواهی کرد.به گزارش  فارس،
"سید محمد موسوی" با انتشار پستی در صفحه شخصی اش |...صفحه5

8

صفحه3

قوش تپه؛ اثر تاریخی که محل تخلیه
نخاله ساختمانی شده است
اخبار

2

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید گلبهار :

«حمید رضا عباسی» قاری بینالمللی قرآن کریم آسمانی شد

اخبار

«حمید رضا عباسی» قاری بینالمللی قرآن کریم آسمانی شد
محمد جواد رنجبر /استاد حمید رضا عباسی قاری ممتاز مشهدی عصر روز گذشته آسمانی شد .رئیس
مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی بیمارستان طالقانی مشهد عصر دیروز در گفت و گو با خراسان با تائید خبر
درگذشت استاد حمید رضا عباسی قاری بینالمللی قرآن کریم گفت :وی دچار عفونتی شده بود که تحت درمان
بود و دکتر محرابی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیز یکی از جراحان اعصاب دانشگاه نیز یک ساعت قبل
از فوت وی ،بر بالین این بیمار حاضر بودند .دکتر احسان سلطانی افزود :وضع مغزی وی تغییر زیادی نکرده
بود و همچون گذشته بود ،اما این عفونت شدید باعث ایجاد یک شوک شده بود و عصر روز سه شنبه (دیروز)
دچار ایست قلبی و تنفسی شد و حدود  45دقیقه نیز کار احیا را انجام دادیم ،اما متاسفانه این قاری بین المللی
مشهدی فوت کرد .وی گفت :وضع حمیدرضا عباسی از لحاظ هوشیاری از هفته پیش که در کمای عمیق قرار
داشت ،فرقی نکرده بود .شایان ذکر است ،حمید شاکرنژاد و حمیدرضا عباسی از قاریان بینالمللی قرآن کریم
و داور مسابقات قرآنی بامداد چهارشنبه نهم دی ماه جاری در حال بازگشت از قضاوت مسابقات قرآن کریم
از استان سمنان به سمت مشهد بودند که در حدفاصل جاده سبزوار به نیشابور بر اثر برخورد خودروی آنان با
گاردریلهای کنار جاده ،از مسیر خود منحرف شده و دچار سانحه شد .در این اتفاق حمید شاکرنژاد آسیب
جدی ندید .روزنامه خراسان این ضایعه دردناک را به خانواده وی و جامعه قرآنی کشور تسلیت می گوید.

فتح قله "کلیالغ" در زاوه توسط  10کوهنورد شاهد و ایثارگر
پیروز-قله 2هزار و  960متری "کلیالغ" با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای  8سال دفاع مقدس توسط
 10کوهنورد شاهد و ایثارگر این شهرستان فتح شد .به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان ،به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان زاوه 10 ،کوهنورد شاهد و ایثارگر این شهرستان
قله «کلیالغ» را فتح کردند .کوهنوردان ایثارگر ،این قله را که در 60کیلومتری مرکز شهرستان زاوه قرار دارد،
در  4ساعت فتح کردند وپرچم غرورآفرین ایران اسالمی را بر فراز آن برافراشتند.پس از بازگشت کوهنوردان از
قله نیز داوودی( رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران زاوه)این صعود را جزئی از افتخارات ورزشی این شهرستان
دانست و از این گروه  10نفره کوهنوردی با اهدای لوح یادبود تقدیر و تجلیل کرد.

صفحه اول

120میلیارد تومان اعتبار به پروژه خط آهن
مشهد_گلبهار اختصاص مییابد

جناب آقای دکتر
مروج الشریعه

انتصاب شایسته حضرت عالی
به سمت معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری خراسان رضوی بار
دیگر امکان بهره مندی مردم
و فعاالن اقتصادی استان از
خدمات صادقانه و تجربیات
گرانقدر و ارزشمند سال های
طوالنی گذشته را فراهم نمود،
همواره موفقیت روزافزون شما را
از درگاه ایزد متعال خواستارم

محمد وجدانی ،تایباد
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