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استاد مسعود شعاری ازدلبستگی اش
به موسیقی مقامیخراسان میگوید

مدیرکل دفتربرنامه ریزیکالن
معاونت آب و آبفا وزارت نیرو

 ۲۵سال زندگی
با موسیقی خراسان

مجبوریمازسال1405

آبهزارمسجدرا
بهمشهدمنتقلکنیم

استانداردرگنابادخبرداد:

1700تختبیمارستانی
دراستانراهاندازی
صفحه 7

میشود
با همت دانشجویانکانون
حسهفتمدانشگاهفردوسی
مشهدصورتگرفت

جهادعلمدرحاشیه
صفحه 4

مشهد

Wed. 13 Sep .2017. No3663

قائممقامتولیتآستانقدس
دردیدارباوزیرخارجهپاکستان

چهار شنبه 22 /شهریور  22 /1396ذی الحجه ١٤٣8
8صفحه/شماره  / 3663قیمت 300 :تومان

تمامسایتهایهمسریابی
غیرقانونیاست

ساخت زائرسرا
ومجتمع رفاهیدرمرز
میرجاوهباجدیت
صفحه 3

شود
دنبالمی

درکارگروه تخصصی امورفرهنگی واجتماعی استان اعالم شد

وعده مسئوالن برای بهرهبرداری
پارکسوارگلبهارمحققنشد

ارابه های خطر
همچنان در جاده
مشهد -گلبهار
می تازد

صفحه4

نماینده درگزخبرداد

خروجآبایرانبهسمت
ترکمنستاندراثر
بیتدبیری وزارتنیرو


محورسبزوار -شاهرود ،
پرتلفات ترین جاده استان
استراحتگاه ندارد

صفحه 7

یادداشت

علی کیوانلو

عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه خراسان بزرگ

 10چالشبهکارگیری
رویکرد سنتیدرمدیریت
پروژه هایشهرداریها

اخبار

ورزشی

حضوردوچرخهسوار
خراسانیدرتوربینالمللی
رئوفی/رئیس هیئت دوچرخه ســواری خراسان
رضوی ازحضور یک ورزشــکاردرتوربینالمللی
ایران (آذربایجان) خبرداد.مهــدی روزبهانه در
گفتوگوبا خبرنگارما بیانکرد :اردوی تدارکاتی
وانتخابــی تیــم ملــی (ب) بــرای حضــوردرتور
بینالمللــی آذربایجان درمحــلکمپ تیمهای
ملی مجموعه ورزشی آزادی برگزارمیشودکه از
سوی فدراسیون مربوط "کیوان رکانی" ازاستان
نیزبهایناردودعوتشدهاست.ویخاطرنشان
کرد:توردوچرخهسواریبینالمللیدراواخرمهر
برگزارمیشود.

آغازمسابقاتلیگبرتر
فوتسالامیدهادرمشهد
ترابی/رقابتهای لیگ برتر فوتســال امیدها از
امروز در کشور آغاز میشود که هفت تیم حاضر
گروه اول در شهر مشــهد به میدان میروند .به
گزارشروابطعمومیباشگاهفرشآرا،مسابقات
لیگ برتــر فوتســال امیدهــا در دو گــروه انجام
میشود که تیم فرش آرا به عنوان مدافع عنوان
قهرمانی به همــراه تیمهای مقاومــت قرچک،
طاهاتنکابن،گیتیپسنداصفهان،پرسپولیس
خوزستان ،کشــاورز قزوین و آتلیه طهران قم در
گروه اول حضــور دارند .این دیدارهــا هر روز در
سالنشهیدبهشتیبرگزارمیشودکهتیمفرش
آرانیزازساعت 16:30امروزبهمیدانمیرود.
درخورذکراست،تیمفوتسالفرشآراسهسال
پیاپی جزو ســه تیــم اول لیــگ برترامیدها بوده
استکهباالخرهسالگذشتهعنوانقهرمانیرا
با هدایت مجید مرتضایی کسب کرد.در مراسم
برترینهای فوتســال کــه در روز عیــد غدیر هم
برگزارشدتیمامیدفرشآرابهعنوانبهترینتیم
دراینردهتندیسویژهرادریافتکرد.

ملیپوشمشهدیفوتسالکشورمان:

بازیکنیکهآسیب
میبیند ،فراموش میشود

ملی پوش مشــهدی فوتســالکشــورمان درباره
غیبتش درتیم ملی به دلیل مصدومیت وحضور
نداشــتن درمســابقات داخــل ســالن آســیا در
قزاقســتانگفت :به لطف بعضی از رســانهها ما
که جزوبازیکنان اصلی تیــم ملی نبودیم! وقتی
بازیکنی آســیب میبینــد ،فراموش میشــود.
انگارنه انگــارمن تا همین چند مــاه پیش هم در
تیم ملی بودم .قدرت بهادری درگفتوگوبا مهر،
دربارهشرایطشبعدازعملجراحیوزمانشروع
تمریناتگروهیگفت :االن ســه هفتــه از زمان
عملمگذشته اســت .طبق دســتور پزشک ،نرم
دویدن را آغازکردهام وازهفته آینده هم تمرینات
تیمی را شــروع میکنم.بهــادری در پایان تاکید
کرد :من سالگذشته هم جام جهانی فوتسال را
به خاطرمصدومیت ازدســت دادم وامسال هم
ایناتفاقبرایمافتاد.

احتیاط؛

پیکرمطهرشهیدمدافع
حرم «محمد اسدی» فرمانده
گردان غالمان عباس
بهمشهدبازگشت

خوشآمدی
فرمانده

شناساییپیکرشهید
 15ماه پس از شهادت

عکس:میثم دهقانی

محدودیت منابع مالی در اختیار شهرداری ها
از یک سو و نیاز مبرم شهرها به تعریف و اجرای
پروژه های زیرســاختی و توســعه ای از ســوی
دیگر؛ چالشها و دغدغههای مهم در مدیریت
شهری محسوب میشود.در این میان ،رویکرد
صفحه 8
ســنتی در مدیریــت پــروژه...
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صفحه5

اخبار

فرهنگی

دردیدارامامانجمعهاهلسنتوشیعهبارئیسجدیدادارهفرهنگ
وارشاداسالمیتایبادمطرحشد

تاکید برحفظ وحدت اسالمی
کلثومی ــان /عب ــاس ب ــرزو رئی ــس جدی ــد اداره فرهن ــگ
وارشـــاد اســـامی تایبـــاد کـــه هفتـــه گذشـــته بـــه
عن ــوان رئی ــس اداره باحضورمع ــاون مدی ــر کل ارش ــاد
اس ــامی خراس ــان رض ــوی معرف ــی ش ــده ب ــود ،دی ــروز
بـــه اتفـــاق همـــکاران خـــود بـــا امامـــان جمعـــه تشـــیع
واه ــل سنت شهرس ــتان تایب ــاد دی ــدار ک ــرد .آی ــت ا...
محم ــد محدث ــی ام ــام جمع ــه شهرس ــتان تایب ــاد درای ــن

دی ــدار ،بر حف ــظ وح ــدت اس ــامی م ــردم تش ــیع واه ــل
ســـنت تایبـــاد تاکیـــد کـــرد و گفـــت :ســـعی کنیـــد کـــه
درکار هـــای فرهنگـــی اخـــوت و بـــرادری بیـــن مـــردم
تقویـــت شـــود و بـــا انجـــام کار هـــای فرهنگـــی مـــردم
وجوان ــان ج ــذب ارزش ه ــای دین ــی وانقالب ــی ش ــوند،
وی برپرهیـــز ازمباحـــث تفرقـــه انگیـــز درشهرســـتان
تاکیـــد کـــرد.

افتتاح بوستان مشاهیر پزشکی در بیمارستان امام رضا(ع)
بوســتان دانشــوران پزشــکی ،با نصــب تندیس هایی از
مشــاهیر پزشــکی در محوطه بیمارســتان امــام رضا(ع)
مشهد افتتاح شد .به گزارش وب دا رئیس مرکز آموزشی
پژوهشی درمانی امام رضا(ع) مشهد اظهار کرد :بوستان
دانشوران پزشکی برای نخستین بار در کشور ،در یکی از
بیمارستان های بزرگ و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد راهاندازی شده است .دکتر عبدا ...بهرامی افزود:
بیمارســتان امام رضا(ع) مشــهد با قدمتی  80ســاله در
فضایی به مساحت بیش از 28هکتار محل مناسبی برای
دایر شــدن بوســتان مزبور اســت .وی اظهار کرد :در این
بوســتان تندیس  12نفر از مشــاهیر بزرگ پزشکی اهل
مشهد و خطه خراســان با هدف نکوداشــت خدمات این
بزرگان و آشــنایی بیشــتر مردم با آنان نصب شــده است.
دکتر بهرامی گفت :برای بهرهبرداری از این بوســتان که
عملیات احداث آن ،سال  1390آغاز شد 700 ،میلیون

ریالباکمکخیران"میزبانانخورشید"هزینهشدهاست.
وی افزود :پروفسور بولوند بنیان گذار نخستین جراحی
نوین در مشهد ،دکتر مستقیمی پدر آناتومی ایران ،دکتر
شــاهین فر ،دکتــر اعرابی نــژاد ،دکتر اصفهانــی ،دکتر
محالتی ،دکتر اسدی ،دکتر ساالری ،دکتر قوام نصیری
و دکتر سامی راد از جمله مشــاهیری هستند که تندیس
آنها در این بوســتان نصب شــده اســت .وی اظهار کرد:
عالوه بر آن ،ســردیس دو نفر از خیران برتــر و چهره های
نامدار شامل مرحوم قاسم توکلی زاده بنیان گذار بخش
پیوند کلیه و نفرولوژی بیمارستان امام رضا(ع) و مهندس
عدالتیان بنیان گذار اورژانس عدالتیان در مشهد نیز در
این بوستان قرارداده شده است .بیمارستان امام رضا(ع)
مشهد با هزار تخت فعال که در سال  1313فعالیت خود
را آغاز کرد هم اکنون به عنــوان بزرگترین مرکز درمانی
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شمار میرود.

اخبار

شهرستان ها

امام جمعه درگز:

برایرسیدنبهاهدافخودنبایددیگرانرادرمنگنهقراردهیم
مقصودی /برای رســیدن به اهــداف خود نبایــد دیگران
را در منگنــه قراردهیــم  .امــام جمعــه درگــز دراولیــن
دیدار خودبا خبرنگاران شهرســتان با اعــام این مطلب
افزود :رســالت شــما خبرنگاران بســیار ســنگین است و
اهمیتکم نظیریداردودر کنار آن آسیبهایی هم دارد.
حجت االســام محمد حســین ایروانی تصریــح کرد :در
بحث امانتداری درخبر و انتشار به موقع وخوب ،همراه
با صداقتی که دارید ،ســعی کنید بدون گرایش سیاسی
و بدون غرض کار خبری را انجام دهیــد .وی افزود :دقت
شــود اگر چیــزی را منعکــس میکنید درافــکار عمومی
تاثیر خوبی داشته باشد و در واقع سعی نکنید خبرسازی
کنید و این پسندیده نیســت که گاهی مشاهده می شود
عدهای از افــراد در فضای مجازی خبرســازی میکنند و
این میتواند به جامعه آســیب وارد کند .امام جمعه درگز
کار خبرنگاران رابســیارتاثیرگذار دانســت و افــزود :اگر

خبری را منتشر می کنید باید با خیرخواهی همراه باشد
و چون مدیریت افکارعمومی را به عهده دارید سعی کنید
هرقدمی که برمی دارید در جهت همدلی و رفع مشکالت
مردمباشد.ویافزود:اگرخبریکهمنتشرمیشودباعث
اختالف شود یک خیانت محسوب می شــود و باید سعی
شود مردم و مسئوالن به ســوی همدلی ووحدت حرکت
کنند و در واقع با درنظر گرفتن چهارچوب قانون اساسی
دلسوزانه عمل شود .امام جمعه درگز افزود :اگر مسائل و
مشکالتی پیرامون نماز جمعه وجود دارد باید سعی شود
قبل از انعکاس با ما درمیان بگذارید و سپس آن را استانی
وکشوریکنید.ویافزود:اگرمردمازکارمسئوالنانتقاد
دارند سعی کنید با آنان در میان بگذارید و نظر مسئوالن
رامنعکسکنید.دراینجلسههریکازخبرنگارانحاضر
نیز نظرات و پیشــنهادهای خود را درجهت انعکاس بهتر
خبرها در رسانهها بیان کرد.

معاون شهردار مشهد خبر داد:

شناسایی 397انبارضایعاتغیرمجازدرشهرطیامسال
معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد از
شناسایی 397انبارضایعاتغیرمجازدرشهرطیامسال
خبر داد .به گزارش روابط عمومی این معاونت،خلیلا...
کاظمی درباره سامان دهی انبار ضایعات در شهر اظهار
کرد :یکی از معضالتی که متاسفانه مشکالت بهداشتی
را برای شهروندان و شهر ایجاد میکند فعالیت انبارهای
ضایعات در شــهر اســت .وی افزود :همچنیــن وجود این
انبارهــا به چهــره شــهر خدشــه وارد میکنــد و از طرفی
ایمن نبودن این انبارها نیز ســبب بروز حوادث می شود.
وی گفت :با توجه به تاکید ویژه شــورای اســامی شهر و
همچنین فرمانداری مشــهد به صورت ویژه با این انبارها
برخورد خواهد شد .کاظمی درباره جمعآوری انبارهای
ضایعات در ســال  96بیان کرد :امســال نیــز  397انبار

ضایعــات غیرمجــاز در شــهر شناســایی شــده اســت و با
متخلفان طی مراحل قانونی برخورد خواهد شد .معاون
خدمات و محیط زیست شهری شــهرداری مشهد اضافه
کرد:منطقهپنجمشهدبا 142انباردربینمناطق،دارای
بیشترین انبار ضایعات غیرمجاز است .کاظمی با اشاره به
برنامهریزی ویژه برای سامان دهی انبارهای ضایعات در
شهرمشهدگفت:هماکنونزمینیبهمساحت 21هکتار
واقع در جاده ابلق برای ســامان دهی مشاغل شهری در
نظر گرفته شده که بخشی از آن ،برای انبارهای ضایعات
پیش بینی شده اســت .وی در پایان خاطرنشان کرد :در
این زمین ،حداکثر  60واحد انبــار ضایعات دارای مجوز
که عضو اتحادیه مربوطه است سامان دهی و بقیه انبارها
به طور کلی جمعآوری خواهد شد.

از میان خبرها
ورزشی

شکست نماینده خراسان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور
تیم فوتبال پرسپولیس مشــهد در هفته دوم رقابت های
لیگ دســته دو کشــور شکســت خورد.به گزارش ایسنا،
تیم فوتبال پرسپولیس مشهد ،نماینده فوتبال خراسان
در رقابت های لیگ دســته دوم کشــور در هفته دوم این

رقابت ها در ســمنان بــه مصاف «هــف» این شــهر رفت و
در نهایت بــا نتیجه یک بر صفر شکســت خــورد .تک گل
نماینده سمنان در این دیدار در دقیقه  94به ثمر رسید.
پرسپولیس مشهد با این شکست سه امتیازی ماند.

میثاقیان:پسرمبابقیههیچتفاوتیندارد
ســرمربی تیم ســیاه جامگان در مورد گلزنی پســرش در
دیدار برابر برق نوین شیراز گفت :خدا کمک کرد و بهتاش
گل زد .ولی آن هایی که من را می شناسند ،می دانند که
پســرم با بقیه هیچ فرقی برایم ندارد و بهتاش هم در این
بازی زحمات سایر بچهها را به گل تبدیل کرد .به گزارش
ورزش سه ،اکبر میثاقیان در مورد پیروزی در جام حذفی
برابر برق نوین شیراز و صعود به مرحله یک هشتم نهایی
رقابتها افزود :بازی با تیمهای لیگ یک همیشه سخت

اســت ،چون خودم در این لیگ بــوده ام و می دانم چقدر
شرایطسختاست.امسالهمهشتتیمحذفشدهاند،
در حالــی که در ســال های قبل همیشــه تیم هــای لیگ
برتری لیگ های دسته پایین تر را می بردند ،ولی امسال
این شرایط تغییر کرده که نشان از قدرت لیگ یک دارد.
وی ادامــه داد :به نظرم االن در لیگ یــک  10تیم مدعی
صعود به لیگ برتر هستند و امسال به نظرم از سال های
خوب لیگ یک است.

اینجاده
خوابآور
است!

شهرستانسبزوارباتوجهبهموقعیتجغرافیایی
مهمی که دارد ،دروازه غربی خراســان رضوی
صفحه 7
محسوب می شودو در حوزه...

اخبار
جامعه

دبیر انجمن داروسازان استان

داروخانههایاستان
درآستانه تعطیلی

دبیــر انجمــن داروســازان خراســان رضوی گفــت :برخی
داروخانههایایناستانبهدلیلتاخیرطوالنیدرپرداخت
صورت حسابهایشــان از ســوی ســازمانهای بیمه گر در
آستانهتعطیلیقراردارند.بهگزارشایرنادکتر"محمدرضا
افخمی" افزود :پرداختی بیمه ســامت و تامین اجتماعی
به داروخانههای این استان هفت تا هشــت ماه تاخیر دارد.
وی اظهار کــرد :آخرین پرداختــی اداره کل بیمه ســامت
به داروخانههــای اســتان مربوط بــه دی ماه سالگذشــته
و پرداختــی بیمــه تامیــن اجتماعــی مربــوط به بهمــن ماه
ســال گذشــته گزارش شــده اســت .وی گفــت :متصدیان
داروخانههای استان خراســان رضوی به دلیل رویارویی با
تبعات ناشی از چکهای برگشــتی و تامین نشدن هزینه و
مخارجخودبامشکالتمتعددروبهروهستند.افخمیافزود:
هم اکنون بیش از 800داروخانه دولتی و خصوصی در این
اســتان دایر اســت که  600داروخانه از این تعداد در شــهر
مشهدفعالیتدارند.ویاظهارکرد:هماکنونسازمانهای
بیمه ســامت و تامین اجتماعی که  90درصد نسخههای
دریافتیداروخانههاراشاملمیشوند 200،میلیاردتومان
بــه داروخانههای این اســتان بدهکارنــد .وی گفت :میزان
پرداختی هر یک از بیمههای تامین اجتماعی و ســامت به
داروخانههای استان ماهیانه 15میلیاردتومان است .دبیر
انجمن داروســازان خراســان رضوی ،پرداختــی نیروهای
مسلحبهداروخانههارا'بهنسبتمناسب'توصیفکرد.

رئیساتحادیهآرایشگرانمردانهمشهد:

نرخ آرایشگاه های مردانه از شش تا
 10هزار تومان تعیین شد
رئیس اتحادیه آرایشــگاه های مردانه گفــت :نرخ مصوب
آرایشــگاه های مردانه درجــه یک  10هزار تومــان ،درجه
دو هشــت هــزار تومــان و درجــه ســه ،شــش هــزار تومان
اســت .حمید دوالبی در گفت وگو با فارس اظهار کرد :در
آرایشگاههای شهر ،استفاده از لوازم یک بار مصرف الزامی
بوده و برای ارائه این خدمات مبلغی بابت هزینه از مشتری
دریافت می شــود .وی افــزود :نرخ نامه ای بــرای افزایش
قیمــت داده نشــده و هزینه خدمــات طبق نرخ نامه ســال
گذشته محاســبه می شــود .رئیس اتحادیه آرایشگاه های
مردانه مشــهد ادامه داد :نرخ مصوب کمیســیون نظارت
بر واحد های صنفی در ســال  95به این صورت اســت که
ارائه خدمات اصالح برای آقایان در آرایشــگاه های درجه
یک  10هزار تومان ،درجه دو ،هشــت هزار تومان و درجه
سه ،شش هزار تومان است.

