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 11سال از درگذشت اسطوره
موسیقیمقامیخراسانگذشت

سرپرست آبفای خراسان رضوی:

زخم و زخمههای
عاشقی

 30درصد شبکه و تاسیسات آب
استان فرسوده است
تاکنون3وعدهمتفاوتبرای
انتشارگزارشسهمآالیندهها
درمشهداعالمشدهاست

کلکسیونوعدهها
برایانتشارسیاهه
آلودگی هوا
صفحه4
مدیرسرمایهگذاریمعاونت
اقتصادیشهرداریمشهد:

 5هزارمیلیاردپروژه
مشارکتیدرحال
صفحه4
اجراست

Sun.Jan.20.2019. No.4047

رئیس اداره بهداشت
دامپزشکی استان اعالمکرد

یک شنبه  30 /دی  13 / 1397جمادی االول ١٤40
8صفحه/شماره  / 4047قیمت 300 :تومان

شناسایی 21کانون
تببرفکیدر
خراسان رضوی صفحه4

استاندار با اشاره به ایجاد  12منطقه اقتصادی خبر داد

اجرایطرحویژهاقتصادیازابتدای98
رزمحسینی:طی 8روزحضورخوددراستانداریخراسانرضوی 3جلسهبرایشرکتپدیدهداشتهام

امضایتفاهمنامه
همکاریبینشهرداری
سازمانثبتاسنادو
سازماننظاممهندسی

صفحه3

صفحه4

اعالمبرنامههایایامسوگواری
شهادتحضرتزهرا(س)
درمشهدالرضا(ع)

مدیرکلثبتاحوال
خراسانرضویخبرداد:

 40درصد پست های
سازمانیثبتاحوال
استانبدونمتصدی

صفحه7

یادداشت

محمدسعید ولیزاده
نایبرئیسکمیسیونگردشگریاتاقبازرگانیاستان

بــا نگاهی بــه ظرفیــت هــای در حال توســعه
صنعت گردشگری ،به ویژه در...

صفحه8

بازدیدسرزده
استاندارازحاشیه
شهرمشهد

احتمالاختصاص
فقط 2سینماو 14فیلمبرای
جشنوارهفیلمفجرمشهد

رزمحسینی:اقداماتانجام
شدهدرحاشیهمشهدخیلی
ریشه ای نبوده است

اســتاندار نخســتین بازدیــد خــود از حاشــیه
شــهر مشــهدرا به صــورت ســرزده انجــام داد
تا بــرای اولین بــار پس از قــرار گرفتــن در این
سمت،وضعیت حاشیه پایتخت معنوی کشور
را از نزدیک مشــاهده و ارزیابی کند .بازدید از
حاشیه شهر از دوره گذشته استانداری و زمان
حضور علیرضا رشیدیان با جدیت آغاز شد و او
صفحه3
اغلب صبح های جمعه را ...

عکس:استانداری

صنعت گردشگری؛
فرصت های اقتصادی
و ضرورت های اصالحی

درسوگامابیها

عقبگرد
درجشنواره
شانزدهم

صفحه5

اخبار

اخبار

خبر

خبر

جامعه

اجتماعی

شهرستان ها

شهرستان ها

رئیس کمیسیون عمران و
شهرسازی شورای شهر مشهد:

رویکرد ما شهرسازی
مشارکتیاست
رئیــس کمیســیون عمــران و شهرســازی
شورای شــهر مشــهد بابیان این که رویکرد ما
شهرسازی مشارکتی است ،افزود :امیدواریم
شهرســازی مشــارکتی را در همه ابعــاد زنده
کنیم.
بــه گــزارش پایــگاه اطال عرســانی شــورا،
محمدهادی مهدینیا اظهار کــرد :نگاه ملی
در حوزه ضوابط شهرسازی شفافیت بوده و بر
همین مبنــا نیز طرحی را با عنوان دسترســی
آزاد بــه اطالعــات شهرســازی ،مطــرح کردم
و در جلسه شــورای اسالمی شــهر مشهد هم
تصویب شد.
رئیــس کمیســیون عمــران و شهرســازی
شــورای شــهر مشــهدافزود :بــا ایــن طــرح،
شــاهد شفافســازی و یــک نــوع برگرداندن
اعتماد مردم به مدیریت شــهری خواهیم بود
و همه شــهروندان بهصورت آنالین میتوانند
اتفاقاتــی را کــه در حــوزه شهرســازی ماننــد
طرحها ،مصوبات ،طرحهای جامع و تفصیلی
و  ...رخ می دهد ،در اینترنت ببینند.

5

کشف اسلحه غیرمجاز در منطقهشکار ممنوع جنگل خواجه سرخس
محمودی /رئیس اداره محیط زیســت ســرخس از کشــف
اســلحه غیر مجاز وتعدادی فشــنگ در منطقه شکار ممنوع
جنگل خواجه خبر داد .به گزارش خراسان رضوی ،موسی
غــام زاده گفت:مامــوران یگان
حفاظت محیط زیست سرخس در
حین گشت زنی با ماموران پاسگاه
امیرآباد کالت در حاشــیه منطقه
حفاظت شده جنگل خواجه موفق
به کشف یک قبضه اسلحه شکاری
غیر مجاز وتعدادی فشنگ شدند.
وی افزود:همچنین محیط بانان
منطقــه المتو نیز در ادامه گشــت
زنی بــا چوپانی که دارای اســلحه
غیر مجــاز بود برخــورد کردند که

در بررسی های انجام شده مشخص شــد سالح فوق متعلق
به شــخص دیگری اســت واز مجوز آن پنج ســال مــی گذرد.
رئیس اداره محیط زیست سرخس اظهار کرد:طبق قانون
مجازات قاچــاق اســلحه ومهمات،
دارنــدگان ســاح غیر مجــاز چنان
چه ظرف سه ماه از آخرین روز پایان
مهلــت قانونی اعتبار حمل اســلحه
اقدام به تمدید جواز نکنند متخلف
محســوب مــی شــوند .غــام زاده
تصریــح کرد:متخلفــان به داشــتن
اســلحه غیر مجاز ومهمــات جنگی
برابر قانون بــه جزای نقــدی از 10
تا 20میلیــون تومــان محکــوم می
شوند.

آتش سوزی در انبار خوراک دام یک واحد گاوداری در بردسکن
علی نــوری /رئیــس اداره آتش نشــانی و خدمــات ایمنی
بردســکن گفت :در پی اعالم به ســامانه  125آتش نشانی
بردســکن مبنــی بر آتــش ســوزی خــوراک دام یــک واحد
گاوداری در حاشــیه جاده بردســکن به شــهرآباد ،ماموران
ایســتگاه شــماره یک و  2ایــن اداره بــه محل اعزام شــدند.
مجتبی صادقی گفت :با توجه به شــرایط جــوی هوا و وزش

باد ،این حریق در کمتر از نیم ساعت با تالش ماموران مهار
شد .وی علت بروز این حادثه را بی احتیاطی درایجاد آتش
برای مصرف خانگی اعالم کرد و گفت :براثر وزش باد شدید
و انتقال حــرارت آذوقه ها آتــش گرفت .وی خســارت وارد
شــده ناشــی از این آتش ســوزی را حدود  ۵۰میلیون ریال
اعالم کرد.

سوژهخودرابرایصفحهپیگیریحرفمردمارسالکنید

افتتاح بخش دیالیزدرمانگاه خیریه حضرت علی اصغر(ع) شاندیز
بخش دیالیز درمانگاه خیریه حضرت علی اصغر(ع) شاندیز
به بهره برداری رسید.به گزارش خراســان رضوی ،مراسم
افتتاح بخش دیالیز با حضور فرماندار ،امام جمعه شــاندیز،
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان و جمعی از خیــران برگزار
شــد و در آغاز کار مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)
دیالیز شــدند.دوغایی مدیرعامل درمانگاه خیریه حضرت
علی اصغر(ع) گفت :دســتگاه های دیالیز این درمانگاه که
ازپیشــرفته ترین دســتگاه هاســت با هزینه ای بیش از ســه
میلیارد تومان و با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا خریداری
شده است.وی افزود :بخش دیالیز این درمانگاه 10دستگاه

دیالیــز دارد و روزانه می تواند بیــش از 30بیمار دیالیزی را
پذیرش کند.وی بیان کــرد :افتتاح بخــش دیالیزدرمانگاه
مذکورســبب شــده اســت که بیماران دیالیزی بــرای امور
درمانی خود به مشــهد ســفر نکنند و در وقت و هزینه آن ها
صرفه جویی فراوانی می شــود.فرماندار طرقبه شاندیز هم
افتتاح بخش دیالیز درمانگاه خیریه حضرت علی اصغر(ع) را
یکی از خواسته های مردم شاندیزو شهرستان طرقبه شاندیز
دانست و افزود :بیماران دیالیزی در این درمانگاه که متولی
آن خیران هستند ،می توانند با خیالی آسوده و با هزینه هایی
به مراتب کمتر از دیگر بیمارستان ها دیالیز شوند.

خبر
جامعه

معاون شهرسازی شهرداری مشهد اعالم کرد

صدور پروانه ساختمانی طی 2مرحله در تمامی شهرداریهای مناطق
معاون شهرســازی شــهرداری مشــهد گفــت :هماکنون
پروانههای ســاختمانی در تمامی مناطق شــهرداری در
دو مرحله صادر و از شــهروندان درخواســت میشــود در
صورت مشــاهده تخلف در ایــن زمینه ،مــوارد را گزارش
کنند تا رســیدگی شــود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی

شهرداری مشــهد ،محمدرضا حســیننژاد تصریح کرد:
ضرورت دارد از نظر سرمایهگذاران و فعاالن حوزه ساخت
و ســاز در تعییــن ضوابط طرح تفصیلی اســتفاده شــود تا
مشکالت به حداقل برســد و مراجعات به کمیسیون ماده
 5کاهش یابد.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی
خبر داد:

کشف بیش از 27هزار
لیتر سوخت قاچاق توسط
مرزبانان

فرمانــده مرزبانی اســتان خراســان رضوی از
کشــف مقادیــر قابــل توجهی ســوخت قاچاق
توسط مرزبانان این استان خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطــاع رســانی فرماندهی
مرزبانی استان خراسان رضوی ،سردار "جان
نثار" فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی
در تشــریح این خبر بیان کرد :با هدف برخورد
بــا قاچاقچیان ســوخت و جلوگیــری از خروج
سرمایه ملی از کشور ،مرزبانان این فرماندهی
در هنگ مرزی تایباد موفق به کشف مقادیری
سوخت قاچاق شدند.
ســردار "جاننثــار" بــا اشــاره به ایجاد گشــت
هــای مســتمر و تنــگ کــردن عرصــه فعالیت
قاچاقچیان ،گفت :مرزبانان خراسان رضوی
با ایجاد گشتهای مستمر و تنگ کردن عرصه
فعالیــت قاچاقچیــان ،موفــق شــدند بیش از
 27هزار لیتر ســوخت قاچاق را بــه ارزش یک
میلیارد و  425میلیون و  866هزار ریال طی
پنج روز کشف کنند.

