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«محمد عزیزی زاده» پیشکسوت
موسیقی مقامیدر بستر بیماری به سرمی برد

دبیرکارگروه نجات
کشفرود خبرداد:

تعهدآب منطقهای به دادستانی
برای سامان دهیکال « سیاسک»
قائم مقام باشگاه پدیده
خبرداد:

دوتا ِر
رنجور

Mon. 16 July .2018. No3896

تسویهحساب«پراهیچ
با سود « خانزاده»

»

صفحه6

قطعبرقگرهترافیک
شهررا کورترکرد

مدیرکل استاندارد
خراسان رضوی خبرداد

دو شنبه  25 /تیر  2 / 1397ذی القعده ١٤39
4صفحه/شماره  / 3896قیمت 300 :تومان

پلمب 76وسیله در
شهربازیهای استان

طلب 2هزار و  600میلیاردی شهرداری مشهدازدولت بااسناد خزانه تسویه میشود

اقدامدولتبرایپرداختطلبشهرداری

صفحه4

درتنورعموشاطر بخوانید

صفحه4

ضرورت ازسرگیری
مذاکرات برای واردات
دستهبیل!
صفحه8

صفحه2

فرمانده انتظامیتربتجام
خبرداد:

 80هکتارازمراتع
پارک تندوره درآتش
نبود امکانات سوخت  

سرقتباکمکدختر
صفحه7
صاحبخانه!
یککشتهو 59مصدوم
در3حادثهتصادف
صفحه7

یادداشت

محمد علی امیرفخریان

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت

صفحه8

همزمان با آغازدههکرامت
حرم رضویگلباران شد

گلها
درطواف
خورشید

همزمــان بــا فرارســیدن والدت حضــرت
معصومــه (س) و آغاز هفته کرامــت ،جمعی از
بانوان با شــاخه هــای گل در دســت ،به زیارت
صفحه 3
حــرم حضــرت رضــا (ع)...

خبر

خبر

شهرستان

برگزاریجشن روزدختر و
تجلیلازدختران محجبه
در بردسکن
نوری/بــه مناســبت والدت حضــرت فاطمــه
معصومه(س)وآغازدههکرامتمراسمجشنیبا
عنوان«شاخهنبات»باحضور 200نفرازدختران
شرکتکنندهدرپایگاههایاوقاتفراغتوکانون
پرورشفکریکودکانونوجوانانوکانونفاطمة
الزهرا(س) شهرستان بردســکن در سالن اداره
فرهنگ و ارشــاد اســامی این شــهر برگزار شد.
در این مراسم که به همت مجمع مشورتی زنان ،
کمیسیونسالمتوجمعیت،اموربانوانآموزش
و پرورش ،کانون فرهنگــی تربیتی فاطمة الزهرا
(س) ،اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و کانون
پرورشفکریکودکانونوجواناناینشهرستان
برگزار شد ،برنامه های شاد و مفرح ویژه دختران
اجراودرپایانازتعدادیازدخترانمحجبهتجلیل
شــد .ســودابه مختاری رئیس مجمع مشــورتی
زنان بردســکن ضمــن تبریک والدت باســعادت
حضرتفاطمهمعصومه(س)وروزدختربهتبیین
جایــگاه واالی دختر در اســام پرداخــت و گفت
:یکــی از افتخاراتی که اســام بــرای خانوادهها
داشته،دخترداشتناستبههمیندلیلهمتمام
ساداتونسلپیغمبراسالمازذریهحضرتفاطمه
زهرا(س)هستند.

افزایش قیمت مواد اولیه
بستهبندی قیمت برخی
مواد غذایی را افزایش داد

عکس :میثم دهقانی

تسهیل زیرساختها
راهکارحفظجایگاه ایران
دربازارجهانیپسته

هفتمین جشنواره تئاتر میثاق در کاشمر به کار خود پایان داد
مهدیان /هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ای میثاق با اجرای
هشت گروه نمایشــی از پنج استان کشــور به مدت سه روز در
کاشــمر به کار خود پایان داد .به گزارش خراسان رضوی ،در
آیین پایانی این جشنواره که با حضور مدیرعامل انجمن های
نمایشی کشور ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان،
فرمانداران کاشمر و بردســکن و جمعی از مسئوالن کاشمر،
بازیگران و عوامل گروه های نمایشی شرکت کننده در سینما
ایران کاشمر برگزار شد ،با قرائت آرای هیئت داوران جشنواره
نفرات و گروه های منتخب معرفی شدند.مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی با تقدیر از دست اندرکاران و
عوامل برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ای میثاق در
کاشمر ،هنر را زبان گویای هر جامعه دانست و گفت :در میان

هنرها ،تئاتر یک مزیت ویژه دارد چراکــه زبان نقاد اجتماعی
اســت و به اندازه قدمت عمر انســان نیز توانســته تحوالتی در
جامعه ایجاد کنــد .مروارید با بیــان این که هیچ رســانه ای به
اندازه تئاتــر وظیفه توســعه اخالق و گفــت وگو را نمــی تواند
انجام دهد اظهار کرد :تئاتر تأثیر به سزایی در تعالی فرهنگ
دینی دارد .
نبیپورفرماندارکاشمرنیزباابرازخرسندیازبرگزاریهفتمین
جشنوارهتئاترمیثاقبهصورتمنطقهایوباحضورپنجاستان
کشــور گفت :هنر همواره در طول تاریخ در زندگی بشر جایگاه
ویژه ای داشته است به طوری که انسان از بدو زندگی در زمین
با توجه به مقوله هنــر و زیبایی های خلقــت از آن برای مقاصد،
اهداف،آرمانهاوتبییندیدگاههااستفادهکردهاست.

دستگیریسارقانحرفهای نخهایابریشم
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از شناسایی و دستگیری
ســارقان حرفه ای نخ هــای ابریشــم بــه ارزش تقریبی 100
میلیــون ریال در این شهرســتان خبــرداد .به گــزارش پایگاه
خبریپلیس،سرهنگ«حسیندهقانپور»گفت:درپیاعالم
تخریب یک انبار و سرقت نخ های ابریشم در یکی از روستاهای
دهستانبلهراتبخشمیانجلگهشهرستاننیشابورموضوع
به صــورت ویژه در دســتور کار پلیــس قرار گرفــت .وی خاطر
نشان کرد :ماموران پاســگاه انتظامی بلهرات پس از بررسی
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دقیق سرقت به یکی از سارقان سابقه دار مظنون شدند که با
هماهنگی مقام قضایی وی در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر
شد .متهم  21ســاله در مواجهه با ادله و مســتندات پلیس به
ســرقت حدود  10کیلوگرم نخ ابریشــم با کمک و همدستی
یکی از دوستانش به ارزش تقریبی  100میلیون ریال اعتراف
کرد که همدست وی نیز در یک عملیات ضربتی دیگر دستگیر
شد.متهمان  21و  17ســاله پس از تشکیل پرونده برای سیر
مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

خبر
سخنگوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد خبر داد:

اختالفداخلیموجبعدمسرویسدهی 30اتوبوسخصوصیدرمشهد
سخنگوی سازمان اتوبوســرانی شهرداری مشهد گفت:
اختالفداخلیشرکتاتوبوسرانیبخشخصوصی'سیر
طوس ماندگار' منجر به عدم ســرویس دهــی 30مالک
و راننده این خودروها شــد .عباس اتحادی در گفت و گو
با ایرنا درباره انتشــار مطلبی در فضــای مجازی مبنی بر
اعتصابرانندگانشرکتاتوبوسرانیسیرطوسماندگار
بهدلیلدریافتنکردنحقوق،افزود:شرکتمزبورهیچ
مطالبهایازسازماناتوبوسرانیشهرداریمشهدندارد
و مشکالت آن ها داخلی اســت.وی اظهار کرد :نشستی

نیز بین مدیرعامل شرکت یاد شده و مدیرعامل سازمان
اتوبوسرانی شهرداری مشهد برای حل اختالف داخلی
این شرکت برگزار و مقرر شد ســرویس دهی این ناوگان
از فردا انجام شــود .وی گفت :چندی پیــش  30مالک و
راننده این شــرکت خصوصی به دلیل اختالف داخلی با
مدیرانشرکت،اتوبوسهایخودراازپایانهخارجنکردند
و از ســرویس دهی خودداری کردند که با تقویت ناوگان
سازمان اتوبوســرانی هیچ خللی در سرویس دهی مسیر
زیرپوششایناتوبوسهاایجادنشد.

مدیرمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریرشتخوارخبرداد:

افزایش مرمت بناهای تاریخی در شهرستان رشتخوار

مدیــر میــراث فرهنگــی  ،صنایع دســتی و گردشــگری
رشــتخوار با اشــاره به بازدید کارشــناس برنامه و بودجه
استانگفت:وضعیتمرمتیپروژههایمیراثفرهنگی
رشتخواررضایت بخش اعالم شد .مدیر میراث فرهنگی
شهرســتان رشــتخوار از افزایش مرمت بناهای تاریخی
در شهرســتان خبــر داد و گفــت:در بازدیــد کارشــناس
برنامه و بودجه استان وضعیت مرمتی پروژه های میراث
فرهنگی رشــتخواررضایت بخش اعالم شــد.به گزارش

روابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیو
گردشگریخراسانرضوی«،کاظمکامیاب»بااعالماین
خبرافزود:ازپروژههایمیراثفرهنگی،صنایعدستیو
گردشگریشهرستانازجملهکارگاهگلیمبافیدرخانه
تاریخی قرایی ،مراحــل مرمت موزه مردم شناســی ،بام
سازی خانه قرایی ،مرمت مسجد جامع و مرمت آب انبار
دوقلوباحضورکارشناسسازمانبرنامهوبودجهومسئول
دفترفنیفرمانداریبازدیدبهعملآمد.

گرانی
بهخاطر
قوطی

صفحه3

خبر

جامعه

مدیرگروهپیشگیریومبارزهبابیماریهای
دانشگاهعلومپزشکیمشهدخبرداد:

روند رو به کاهش ابتال به بیماری
تب کریمه در استان

مدیر گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم
پزشکیمشهدگفت:مواردابتالبهبیماریتبکریمهکنگودر
استان رو به کاهش است .صادقی به ایرنا گفت :سال گذشته
از 36موردمشکوکبهبیماریتبکریمهکنگودرمناطقزیر
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،نتیجه آزمایش 13نفر
مثبت بود .امسال نیز از 35مورد مشــکوک به این بیماری 2
مورددرمشهدوتربتحیدریهابتالیقطعیداشتند.

