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گفت وگو با «مجید قناد»
عموی نسلهای مختلف
ُپرخاطره ترین
ِ

ناجی پیشکسوت آبکشور
دارفانی را وداعگفت

 150تا بچه دارم

بدرود میراث دارقنات قصبه

طی 25ماه اجرای طرح
مشاوره به متقاضیانطالق

 4200زوجدراستان از
طالق منصرف شدند

صفحه4

معاون پیشگیری ادارهکل
بهزیستی استان خبرداد:

Thu. 21 Jun .2018. No3876

با حکم فرمانده سپاه
(ع)
امام رضا

پنج شنبه  31 /خرداد  7 / 1397شوال ١٤39
8صفحه/شماره  / 3876قیمت 300 :تومان

بازیارزیدربازارموبایلمشهد
معاون سازمان صنعت :گرانی موبایل به بهانه واردات با ارزآزاد توجیه ندارد

مسئول قرارگاه
رسانهای استان
منصوب شد

تشکیلکارگروه ویژه
همکاری ارشاد
وآستان قدس
صفحه5

صفحه3

شناسایی1750
معتاد بیسامان

صفحه7

گزارشی ازمرکز مالقات والدین
با فرزندان طالق

سرپرست فرمانداری مشهد
با اشاره بهتکریمارباب رجوع:

مدیرانازپشتمیزهای
خود بلند شوند
صفحه3

یادداشت

سید مرتضی موسویان

رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد

اهمیت سواد رسانه ای در دنیای امروز کمتر از
سواد خواندن و نوشتن نیست .به همان اندازه
که سواد خواندن و نوشتن از ضروریات زندگی
صفحه 8
اجتماعی افراد به حســاب...

اخبار
ورزش

درگذشت و به خاک سپاری
پیکرخدمتگزار ورزش
تربت جام
تربت جــام  -اعلمــی /یکــی از خدمتگزاران
به ورزش تربت جام به تازگی درگذشــت و به
خاک سپرده شد.به گزارش خبرنگار ما "علی
رفعتی فر" از ســال  1350یکــی از حامیان
ورزش شهرستان تربت جام بود و در راستای
حمایــت مالــی از نماینــدگان ورزشــی ایــن
شهرستان در مسابقات استانی و شهرستانی
(به ویژه فوتبال)فروگذار نکرد.
وی که حدود سه سال مبتال به بیماری دیابت
بود  ،سرانجام در بیمارســتان سجادیه تربت
جام دعوت حق را لبیک گفت .
شــایان ذکراست ،مراســم تشــییع پیکر علی
رفعتــی فــر از محــل اداره ورزش وجوانــان
شهرســتان تربــت جــام انجــام و پیکــروی با
حضــور سرپرســت اداره ورزش وجوانــان و
پیش کسوتان فوتبال این شهرستان تشییع و
در گلزار"بهشت نبی(ص) تربت جام به خاک
سپرده شــد .گفتنی اســت ازســوی خانواده
شــادروان رفعتــی فــر ،حتــی هزینه مراســم
ســوم وی صرف تجهیز خوابگاه های ورزشی
تربت جام شد .

نایبقهرمانیبانویدونده
سبزواریدرمسابقاتکشور
سبزوار  -کالته /رئیس اداره ورزش و جوانان
سبزوار از کســب عنوان نایب قهرمانی بانوی
دونده این شهرستان در مســابقات قهرمانی
کشور خبر داد.
"مجید نصرا ...زاده" در گفت وگو با "خراسان
رضوی" اظهــار کــرد :در ایــن دوره از رقابت
هــا در مــاده  100متــر  18ورزشــکار بــا هم
بــه رقابــت پرداختنــد کــه در پایــان " حمیده
اسماعیل نژاد" موفق شــد با رکورد 11:92
مقام نایــب قهرمانی ایــن دوره از رقابت ها را
از آن خود کند.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان ســبزوار بیان
کرد :ایــن بانــوی دونده ســبزواری ســومین
بانوی کشور محســوب می شود که  100متر
را زیر  12ثانیه طی کرده است.

معرفیبرترینهایتنیس
رویمیزبانوانقوچان
قوچــان ،ایشــان زاده /یــک دوره مســابقات
تنیــس روی میــز بانــوان در دو رده ســنی
زیر و باالی  ۲۰ســال برگزارشــد کــه در رده
ســنی زیر ۲۰ســال ایــن مســابقات  :نازنین
زهــرا عاطفــی  ،کیانــا عباســی و معصومــه
رضاییــان به ترتیــب مقام های اول تا ســوم را
به دست آوردند و در رده باالی  ۲۰سال نیز:
اکرم اورج  ،ویدا تواضعی و نیکسا برزگر اول
تا سوم شدند.

مالقات شیرین
پس ازجدایی تلخ
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دانشگاه علوم پزشکی
ازممنوعیت حضور پرسنل
مرد دراتاق عمل درصورت
درخواست بیمارخانمخبرداد

گزارشی از اردوی تیم ملی
نونهاالن درمشهد

رویشهای
کاراته ایران
مرحله اول اردوی تیم ملی کاراته نونهاالن که
پشــتوانه هایــی بــرای رده هــای ســنی باالتر
محســوب می شــود،از سه شــنبه گذشــته در
مشهد آغاز شده و تا شنبه آینده نیز ادامه دارد
کــه در این بیــن ســه ورزشــکار و یــک مربی از
خراسان رضوی نیز در جمع ملی پوشان حضور
دارنــد .بنابرایــن حضور آینــده ســازان کاراته
صفحه 6
کشور در مشــهد که قطعا از...

عکس :میثم دهقانی

ارتقای سواد رسانه ای در
گرو همکاری همه جانبه
و نظاممند

صفحه5

اخبار

شهرستان ها

گرامی داشت یاد و خاطره شهید مصطفایی از شهدای حادثه
عاشورای حرم رضوی در بردسکن
علینوری/بههمتآستانقدسرضوییادوخاطرهشهید
محمد مصطفایی از شهدای حادثه عاشورای حرم رضوی
در بردســکن گرامی داشته شــد .دراین دیدار که با حضور
مدیرعامل آستانه حضرت حسین بن موســی الکاظم(ع)
و زیارتگاه شــهید مدرس ،امام جمعه  ،فرماندار  ،دادستان
 ،رئیس بنیاد شــهید و امورایثارگران و جمعی از مسئوالن
بردسکندرمنزلبرادراینشهیدبرگزارشدضمنتجلیل
و تکریــم از مقــام واالی این شــهید  ،هدایای متبــرک حرم
رضوی به بــرادر این شــهید اهدا شــد .مدیرعامل آســتانه
حضرت حســین بن موســی الکاظم(ع) و زیارتگاه شــهید
مدرس دراین دیدار با گرامی داشــت یاد و خاطره شهدای
عاشورای حسینی حرم رضوی در ســال 73به ویژه شهید
محمدمصطفاییازشهدایاینحادثهگفت:امروزخدمت
کردن به خانواده شــهدا افتخاری بســیار ارزشــمند است
و برماســت که در حوزه کاری خــود طوری عمــل کنیم که
شرمنده شهدا نشویم .حمزه سپهریان از حضور مسئوالن
شهرستانبردسکنبهویژهامامجمعهوفرماندارشهرستان
درتکریموتجلیلازاینخانوادهشهیدتقدیرکرد.ویسالم
گرمآیتا...رئیسیوقائممقامتولیتآستانقدسرضوی
را به خانواده شــهید مصطفایی و مســئوالن نیز ابالغ کرد.
حجت االســام علی اصغر امینی امام جمعه بردســکن با
بیان این که خون شهدا هرگز فراموش نخواهد شد گفت:
خونشهداهمانندطالهرروزازارزشودرخشندگیباالیی
برخورداراستوبرماستکهادامهدهندهراهشهداباشیم.
وی از برنامه ریزی بسیار خوب آســتان قدس رضوی که به
مناسبت سالروز شهادت این شهید در حادثه بمب گذاری

عاشــورای حرم رضوی در ســال 73زمینه دیدار و تکریم از
خانواده این شــهید را فراهم کرده نیز تقدیر کرد .مهندس
برات علی نیا فرماندار بردسکن دراین دیدار ضمن گرامی
داشت یاد و خاطره شهدای دوران انقالب و شهدای مدافع
حرم به ویژه شهدای حادثه عاشــورای حرم رضوی و شهید
محمدمصطفاییگفت:ملتایرانهمچنانکهدر22بهمن
سال 57انقالباسالمیایرانرابهپیروزیرساندندامروز
هم در تمامی صحنه های انقالب حضور دارند و پشــتیبان
مقاممعظمرهبریهستند.ویبیانکرد:تامادامیکهتابع
منویاتمقاممعظمرهبریباشیمهیچقدرتینمیتواندبه
انقالب ضربه ای وارد کند و امروز ملت ایران در همه میدان
هابهفرامینرهبریلبیکمیگویدوپاسخدندانشکنیرا
بهیاوهگوییهایدشمنانمیدهد.ویاظهارکرد:عزتو
عظمتملتایرانمتعلقبهخانوادههایشهداوایثارگران
است و شهدا مایه عزت و شــکوه و عظمت انقالب هستند.
حســین ســلیمانیان رئیس بنیــاد شــهید و امورایثارگران
بردســکن دراین دیــدار گفت :شــهید محمــد مصطفایی
متولد 1337بود که در حادثه عاشــورای حــرم رضوی در
 30خرداد سال 73به درجه رفیع شهادت نایل آمد و پیکر
پاک و مطهر این شهید در گلزار بهشت رضای بردسکن نیز
بهخاکسپردهشد 30.خردادسال 1373مصادفباروز
عاشورا،گروهکتروریستیمنافقیندستبهبمبگذاری
در حرم مطهر رضــوی زد و عزاداران حســینی را به خاک و
خونکشید.ساعت 14و 26دقیقهظهربمبیمعادل10
پوند مواد منفجره تی ان تی در حرم رضوی منفجر شــد که
دراینواقعه 26نفراززائرانرضویبهشهادترسیدند.

اولین شرکت تعاونی تاکسی بی سیم بردسکن راه اندازی شد
نوری /در مراســمی بــا حضور شــهردار و اعضای شــورای
اســامی ،رئیس بنیاد شــهید و امورایثارگران و جمعی از
مسئوالن دســتگاه های اجرایی بردســکن اولین شرکت
تعاونی تاکســی بی ســیم بردســکن راه اندازی شــد .این
شــرکت حمل و نقل درون شــهری با کــد فعالیت 1815

هم اکنون با  15دســتگاه تاکســی آماده خدمات رســانی
به مردم شهرستان بردسکن اســت .مجوز این تاکسی بی
سیم  60دستگاه تاکسی است و برای راه اندازی آن بیش
از 150میلیون تومان اعتبار توسط بخش خصوصی هزینه
شده است.

ورود
آقایان
ممنوع
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