4

3

با پذیرش استعفای دکتر دارابی
توسط وزیر بهداشت

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان
اعالم کرد

 45درصد معین های اقتصادی
در گام تعریف و عملیاتی کردن پروژه ها

کمبودظرفیتاسکان
برای۱۵هزار زائر پیاده
درمشهد
صفحه5

درچارچوبهفتههفتم
لیگبرتر

نبرد
شهرخودرو دراصفهان

بحرینیسرپرستدانشگاه
علومپزشکیمشهدشد
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لغو روادید برای زائران
عراقیاز2آبانتا 6دی

استانداردرنامهایبه«نوبخت»بودجه 160میلیاردیکشفرود را پیگیریمیکند

عزم«رزمحسینی»برایاحیایبودجهکشفرود

صفحه3

کارنامهنمایندگان
مشهدواستانازنگاه
جبههپایداریوشورای
هماهنگیاصالحطلبان
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صفحه6

صفحه3

مدیرکلزمینشناسی
واکتشافاتمعدنی
شمالشرقکشورخبرداد:

صنعتگران
تربتحیدریه
درگیرودار
 70خانتولید

 100کیلومترمربع
از دشت مشهد ،در
محدوده فرونشست

صفحه3

عضوشورایشهرمشهد
تاکیدکرد:

لزومبرنامهریزی برای
آشتیمردمباشهرداری
صفحه4

اخبار
فرهنگی

نمایشگاه عکس و اسناد
محالت آبکوه و سعدآباد
نمایشــگاه عکــس و اســناد محــات
آبکوه و ســعدآباد بــا نگاهی بــه زندگی و
آداب و رســوم مردم آبکوه و ســعد آباد در
فرهنگســرای بهشــت واقــع در مــدرس
 10برگزار خواهد شد .به گزارش پایگاه
اطالع رســانی شــهرداری مشــهد ،این
نمایشــگاه بــا محوریــت کتــاب «روزی
روزگاری آبکــوه» و بــا مشــارکت اداره
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه
یک مشهد از امروز  29مهر تا  9آبان برپا
شده و در ساعت 10تا 17هر روز میزبان
بازدیدکنندگان است « .روزی روزگاری
آبکوه» نــام کتابی بــه قلم علی دشــتبان
است که نگاهی به زندگی و آداب و رسوم
مردم آبکوه و سعد آباد دارد.

دبیربخشگرافیکشهریسومین
جشنوارههنرهایشهریمشهد:

گرافیک شهری بهار99
میتواندمشهد
را متفاوت کند
دبیر بخــش گرافیک شــهری خانــه بهار
 99گفــت :بخــش گرافیــک شــهری در
جشــنواره خانه بهار  99بــرای اولین بار
برگزارمیشودومیتواندمشهدرادرایام
نوروز متفاوت کند .به گــزارش دبیرخانه
سومینجشنوارههنرهایشهریمشهد،
«احسانمهدوی»افزود:گرافیکشهری
نیاز یک جامعه محسوب می شود و مردم
شــهر  ،مســافران  ،گردشــگران و بــرای
مشهد زائران به طراحی گرافیک شهری
نیاز دارند چرا کــه از طریق آن هدایت می
شــوند و باعث می شــود شــهر را با هویت
خــاص خــودش بشناســند.مهدوی در
خصوص جشــنواره گرافیک شهری بهار
 ، 99گفــت :این جشــنواره شــامل چهار
بخش «سواد»« ،نشان»« ،نگار» و «نوشت»
استوهنرمندانمیتوانندبرایدریافت
فراخــوان و اطالعــات بیشــتر بــه آدرس
 www.khanebahar.irمراجعهکنند.

بازگشتکاروان
(ع)
خدامالحسین
(ع)
بهمشهدالرضا
برنامه های شهرداری مشهد برای
میزبانی از زائران دهه آخر صفر
تشریحشد
 #همه -خادم -الرضاییم
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پاسخبه 3گالیه والدین
و دانش آموزان درباره
کتابهایدرسی

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

کاهشمحسوس
دمای هوای استان
از امروز
صفحه4

هفت

اد
خان

صفحه5

مدیرآموزشوپرورشتربتجام:

راه یابی «افسانه ماردوش» به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
ش «افســانه مــاردوش» از تولیدات کانون خراســا 
ن
نمای 
رضوی به بیست و ششــمین جشــنواره بینالمللی تئاتر
کــودک و نوجــوان همــدان راه یافــت .به گــزارش روابط
عمومیادارهکلکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
نرضوی«،افسانهماردوش»بهنویسندگیمنوچهر
خراسا 
اکبرلو ،کارگردانی محمد جهانپا و ســرمایهگذاری نیکو
تفــردی ،تولید کانــون پرورش فکــری کــودک و نوجوان
خراســان رضوی به عنوان تنها نماینده اســتان در بخش
مســابقه صحنــه ای بیســت وششــمین جشــنواره تئاتــر
بینالمللــی کــودک و نوجــوان همــدان حضــور خواهد
یافــت .هیئــت انتخــاب بخشهــای کــودک و نوجــوان
متشکل از یدا ...آقاعباسی ،جهانشیر یاراحمدی ،جواد
کبودرآهنگی ،حســن دولتآبادی و کریم اکبریمبارکه
از کارگردانان ،بازیگران ،نویسندگان و پژوهشگران تئاتر

تالش معلمان تربیت دانش آموزان در تراز مکتب حسین(ع) است

کشور با بررســی آثار عالوه بر نمایش «افســانه ماردوش»
شــش اثر دیگر را نیز برای حضــور در این رویــداد معرفی
کردند.بیستوششمینجشنوارهبینالمللیتئاترکودک
و نوجوان به دبیری مجید قناد با شعار «کودک ،طبیعت،
ن امسال در همدان برگزار میشود.
تئاتر» آبا 

نخستین سمپوزیوم مجسمهسازی مفاخر و شهدا در مشهد
سرپرستسازماناجتماعیوفرهنگیشهرداریمشهد
از برگزاری نخســتین ســمپوزیوم مجسمهسازی مفاخر
و شــهدای مشــهد خبرداد .به گــزارش روابــط عمومی
سازماناجتماعیوفرهنگی«،محمدمحسنمصحفی»
گفت :شهرداری مشهد با توجه به ماموریتهای خود در
زمینهبهبودسیماومنظرشهریوباهدفتجلیلازمقام
واالیشهداومفاخرفرهنگی،علمیشهر،درنظردارداز
ظرفیتهنرمندانمجسمهسازیکشوربیشازپیشبهره
ببرد.بههمینمنظوربامشارکتهنرمندانمجسمهساز،
نخستینسمپوزیوممجسمهسازیمفاخرمشهدازتاریخ
دوم تا هشــتم آذر امســال برگزار خواهد شــد .مصحفی
افزود :این سمپوزیوم با هدف معرفی مفاخر و چهرههای
شاخص مشهد ،با اســتفاده از آرایههای هنری ،توسعه
فعالیتهای هنر شهری و فراهم آوردن شرایط آفرینش

اثر هنری توسط هنرمندان برگزار میشود .وی تصریح
کرد :داوطلبان شرکت در سمپوزیوم باید دارای سابقه
موثر ،تجربه طراحی و ســاخت ســردیس باشند و ستاد
اجرایی ســمپوزیوم انتخاب هنرمندان براساس رزومه
و ســوابق هنری مرتبط را بر عهده دارد .عالقهمندان تا
ن  98فرصــت دارند در این ســمپوزیوم ثبتنام
دهم آبا 
کنند و نتایج در بیســتم همیــن ماه اعالم خواهد شــد.
سمپوزیوم مجسمهسازی مفاخر و شهدا از دوم تا هشتم
آذر امســال برگزار میشــود .متــن فراخوان درســایت
 art.mashhad.irقابــل دسترســی اســت ،همچنین
متقاضیانمیتوانندازطریقتلفن84139000513
داخلی  106یا مراجعه به خانه هنرمندان مشهد ،واقع
در انتهای خیابان شهید بهشتی ،بوستان کوهسنگی،
کسب اطالع کنند.

حقدادی /مدیر آموزش و پرورش گفت  :سال
تحصیلی با مهر حســینی شروع شــد و با توجه
به تقارن با ایام محرم وهفتــه دفاع مقدس باید
تالش کنیم در کنار شور حسینی ،شعور و درک
حسینی داشته باشــیم و دانش آموزانی در تراز
مکتب امام حسین(ع) تربیت کنیم.
علیرضا اسالمی نژاد باگرامی داشت یاد شهدا
تصریحکرد:امیدواریمبتوانیمرهروانیشایسته
و پیرو راه شــهدا پرورش دهیم.وی با اشــاره به
بیانیــه گام دوم انقالب خاطرنشــان کرد:باید
تالش کنیم باورمندی به جوانان داشته باشیم
و اعتماد به نفس جوانان دانــش آموز را تقویت
کنیم.وی با اشــاره به کمبود ۱۸هــزار و۷۷۰
ساعتکمبودمعلمکهحدود ۷۷۰نفرمیشود
یادآورشد :از اول مهر ســازمان دهی نیروها به
سختی شروع و به خوبی مدیریت شد به طوری

کــه االن هیــچ کالس درســی بــدون معلــم در
شهرســتان نداریم و این مهم اتفاق نیفتاد مگر
با همت و همراهی فرهنگیان عزیز شهرستان
که با درک شرایط حســاس ،همکاری کردند.
مدیر آموزش و پرورش با اشــاره به به کارگیری
یادگارانشــهدا در مدیریت آمــوزش و پرورش
تاکید کرد :همه ما مدیون شــهدا هستیم و در
همین زمینه کارهایی انجام شــد.وی با اشاره
به شــعار ســال آموزش و پرورش" امیدآفرینی،
مشــارکت پذیــری و مهــارت آمــوزی " و تاکید
بر مشــارکت همه دســتگاه ها در امر آموزش و
پرورش بیان کرد :بایــد تربیت و تعلیم گفتمان
غالب اجتماع شــود .وی در خصــوص مهارت
آموزی با اشاره به ســال رونق تولید اظهار کرد:
امسالتمرکزبرآموزشمهارتهایمختلفبه
دانشآموزاناست.

اختتامیه سیزدهمین سوگواره تعزیه خوانی در خلیل آباد برگزار شد
نوری /رئیــس اداره ارشــاد خلیل آبــاد گفت:
اختتامیه ســیزدهمین ســوگواره تعزیه خوانی
در خلیل آباد تحت عنوان حماســه سازان کربال
برگزارشد .افتخاریگفت:مراسمتعزیهخوانی
از  23تــا  27مهــر در حاشــیه میــدان مرکــزی
خلیــل آباد برگزار شــد کــه امروز هــم اختتامیه
این ســوگواره با حضــور امام جمعه شهرســتان
برگزار شــد .وی با بیان این که گــروه های تعزیه
خوانیازکاشمر،ریوشوخلیلآبادوروستاهای
شهرستان حضور داشتند و پنج تعزیه اجرا شد،
افزود :با توجه بــه این که شهرســتان خلیل آباد

یک شهر مذهبی است و مردم عالقه بسیاری به
نمایشهایتعزیهخوانیدارنداستقبالخوبیاز
اینمراسمشد.ویگفت:درهمینزمینه100
نفر از دســت اندرکاران گروه های تعزیه خوانی
در اختتامیه سیزدهمین سوگواره تعزیه خوانی
تجلیــل شــدند .افتخــاری از همــکاری نکردن
مســئوالن شهرســتان برای برگزاری اختتامیه
خبر داد و گفت :جلســه هماهنگی در خصوص
این ســوگواره برگزار شده بود که مسئوالن قول
هاییراکهدادهبودندعملینکردندوکانونتعزیه
شهرستانبهتنهاییاینبرنامهرااجراکردند.
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صفحه2

اخبار
شهرستان

اجرای طرح استفاده
از فضای ورزشی مدارس
در اوقات تعطیلی
باقــری -فرماندارچنــاران از تصویــب
اجرای پایلوت استفاده از فضای ورزشی
مدارس در اوقــات تعطیلی مدارس خبر
داد .حمید انصاری فرد که به مناســبت
هفتــه تربیــت بدنــی در جمــع مدیــران
ورزشــی و روســای هیئت های ورزشــی
ســخن می گفت ،افزود :در شرایطی که
کشــور با مشــکالت اقتصادی ناشــی از
تحریم های ظالمانه و نبود امکان تامین
بودجه ساخت سالن های ورزشی مواجه
اســت ،این طــرح به صــورت پایلــوت در
شهرســتان چناران تصویب شــده است
که تالش اداره ورزش و جوانان و آموزش
و پــرورش در اجــرای این طــرح نقش به
ســزایی در افزایــش نشــاط اجتماعی و
پویایــی نوجوانــان و جوانــان خواهــد
داشت .وی با اشــاره به رواج کم تحرکی
در عامه مردم و تاثیر آن در افزایش آسیب
هــای اجتماعی گفــت  :توجه بــه ورزش
همگانــی مــی توانــد بــا ایجــاد پویایی و
نشــاط اجتماعی؛ عالوه بر کاهش انواع
بیماری های قلبی و عروقــی و باال بردن
آســتانه تحمل افراد ،نقش به ســزایی در
تحکیــم بنیان خانــواده ،کاهش آســیب
های اجتماعی و نزاع های دسته جمعی
داشته باشد.
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شجاعی مهر /مدیر نظارت بر درمان
دانشکده علوم پزشکی نیشابور از پلمب
سه مطب دندان ســازی متخلف در این
شهرســتان خبر داد.جــال کمالی در
این بــاره گفت :مطب ســه دندان ســاز
غیرمجاز ،به علت نداشــتن مجوزهای
قانونی ،پس از دریافت حکم از مقامات
قضایی و بــا همراهی پلیــس اطالعات
و اماکن پلمب شــد.وی بیان کرد :طی
بازدیدهای مکرر و دقیق کارشناســان
نظارت بر درمان ،این مراکز شناســایی
و پلمب شد.

تولید

