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پیکر پاک شــهیدان «علی محمــد محمدی» و
«اســماعیل رضایــی» از شــهدای مدافع حرم
لشــکر فاطمیــون ظهــر پنج شــنبه بــا حضور
مردم شهیدپرور مشهد مقدس و خانواده این
شهدای واالمقام در بارگاه منور رضوی تشییع
شــد .به گزارش آســتان نیوز ،پیکر پــاک این
شهدای گلگون کفن بعد از اقامه نماز جماعت
ظهر و عصر ،از مقابل مجتمع فرهنگی مذهبی
مهدیه تا صحن آزادی حرم مطهر رضوی روی

معاون فرهنگی و هنری ســازمان اجتماعی و فرهنگی
شــهرداری گفت ۹۰ :هــزار متر مربع نقاشــی دیواری
بــر دیوارهــای شــهر بــا مشــارکت ادارات اجتماعی و
فرهنگی مناطــق نقش مــی بندد .بــه گــزارش پایگاه
اطالع رسانی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری
مشهد ،صدرا یوسفی در خصوص اجرای دیوار نگاری
در بهار  ۹۹بیان کرد :از  ۵۱۰اثر دریافت شــده ۳۶۱
اثر در بخش دیوارنگاری و  ۱۴۹اثر نقاشــی دیواری در
بخش دانشــگاهی دریافت شــده اســت .وی افزود :در
آستانه نوروز  ۹۹به طور کلی  ۱۸هزار مترمربع نقاشی
دیواری در مشــهد اجرا میشــود کــه تعــداد  ۴۴طرح
منتخب مربوط به بخش دیوارنگاری و سه طرح منتخب
مربوط به دیوارنگاری بخش دانشــگاهی اســت .دبیر
سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد تصریح کرد:
عالوهبراینمتراژ،درکلیهمناطقشهریمشهدنیز۷۲
هزارمترمربعدیوارنگاریبامشارکتاداراتاجتماعی
و فرهنگی مناطق۱۳گانه شهرداری انجام میشود.
گفتنــی اســت این آثــار هنــری بــا موضوعات «مشــهد
الرضا(ع)  -من مشهد را دوست دارم  -مشهد گلستان
میشود» بر دیوارهای کالنشهر مشهد نقش میبندد.

معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصادی ســازمان
جهاد کشــاورزی خراســان رضوی اظهــار کرد:
خســارت دیــدگان از حــوادث غیرمترقبه بخش
کشاورزی که در ســال زراعی  97-96خسارت
دیده اند و سررسید تسهیالت آن ها از 96.7.1
لغایت  98.6.31باشــد ،مشــمول بهره مندی
از مزایای بنــد(خ) ماده  33قانون برنامه ششــم

دســتان مــردم والیتمــدار و انقالبــی مشــهد
تشییع شد و پس از اقامه نماز و طواف در حرم
ملکوتی ثامن الحجج(ع) برای خاکســپاری و
تدفین به گلزار شهدای بهشت رضا(ع) مشهد
منتقل شد .شهیدان مدافع حرم؛ «علی محمد
محمــدی» و «اســماعیل رضایــی» پانزدهم و
دوازدهم بهمن امسال در محور غربی حلب و
آزادسازی خان طومان به مقام رفیع شهادت
نائل آمدند.

رقابت های کشتی آلیش قهرمانی کشور در تایباد
برگزار می شــود .به گــزارش پایــگاه خبــری اداره
کل ورزش و جوانــان اســتان ،رقابت های کشــتی
آلیش قهرمانی کشور روز 16اسفند در شهرستان
تایبــاد برگــزار مــی شــود .کشــتی گیــران متولد

مسیر کهندژ تا جلوخان آرامگاه فردوسی احیا می شود
مسیر جلوخان آرامگاه فردوسی تا محدوده
تاریخی کهنــدژ و بنای تاریخی بــرج و بارو و
دروازه رودبار در منطقــه تاریخی توس احیا
خواهدشد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شــهرداری مشــهد ،پروژههای مطالعاتی و
اجرایی محدوده تاریخی توس در راســتای
تعالــی ایــن منطقــه وثبــت جهانــی آن در
جلســهای با حضور شهردارمشــهد ،رئیس
کمیســیون ویــژه توســعه و بــه ســازی توس
شــورای اســامی شــهر و مدیــرکل میراث

شکایت شهرخودرو از داور بازی پاختاکور بهAFC
باشــگاه شــهرخودروی خراســان اعــام
کــرد در حــال تنظیــم و ارســال نامــهای
اعترا ضآمیــز در خصــوص اشــتباهات
عجیــب داور مســابقه بــا پاختاکــور بــه
کنفدراسیون فوتبال آسیاست.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،به
نقــل از ســایت رســمی باشــگاه فرهنگی
ورزشــی شــهرخودرو ،دیــدار تیمهــای
فوتبال شــهرخودروی ایــران و پاختاکور
ازبکســتان در چارچــوب هفتــه دوم دور
گروهی لیگ قهرمانان آســیا در شرایطی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

با برتری حریــف ازبک به پایان رســید که
بازبینــی صحنههــای تاثیرگــذار داوری
نشان میدهد اشــتباهات داوری تاثیر به
ســزایی در ثبت نتیجــه  ۳بر صفر داشــته
است.
داور مسابقه در صحنههای مربوط به گل
دوم و ســوم پاختاکــور به شــکلی عجیب،
گلهــای آفســاید ازبکهــا را پذیرفــت تا
بار دیگــر تصمیماتی بحثبرانگیــز و پر از
شــائبه ،علیه نماینــدگان فوتبــال ایران،
نتیجه بازی را دستخوش تغییر کند.
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توســعه کشــور و امهال تسهیالت می شــوند .به
گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
خراسانرضوی،سیدجعفرحاجیمجتهدافزود:
ســقف امهال تســهیالت دریافتی تا 10میلیارد
ریال تعیین شده اســت .وی گفت :تاکنون بیش
از 31هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی از
امهال تسهیالت بهره مند شده اند.

رقابت های آلیش کشوری به میزبانی تایباد

بامشارکتشهرداری،شورای شهرومیراثفرهنگی

عکس :آرشیو

نمایــش «ترمــز اضطــراری» از آثــار تولیــدی مؤسســه
آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی در تماشاخانه
اشــراق مشــهد روی صحنــه مــیرود .نمایــش ترمــز
اضطراری که نمایش نامه آن توســط شــادی غفوریان
نوشته شده اســت و فاطمه توانا ،ســیدمجتبی ذبیحی
و جواد لیانی بــه ترتیــب کارگردانــی ،تهیهکنندگی و
مدیریت تولید آن را برعهده دارند ،از  30بهمن  98هر
شب از ساعت  18در تماشاخانه اشراق مشهد واقع در
یشود.
بولوار هاشمیه ،بین هاشــمیه  20و  22اجرا م 
این نمایش با نقشآفرینی ستاره باد فرسا ،ویانا باغبان،
زینببراتزاده،نازنینساالریفر،فاطمهشهری،فرناز
مشتاقی و حنانه یزداننژاد اجرا خواهد شد .در خالصه
این نمایش آمده اســت« :او رفته است و تمام قطارها به
مقصدنمیرسنداینجاهنوزکسیمنتظراستاینجا
هنوز در خانه ای باز است این جا هنوز یک نفر سالمت را
پاسخ می دهد .»...نمایش «ترمز اضطراری» از چهارم
اسفند در تماشــاخانه اشــراق حوزه هنری ،حدفاصل
هاشمیه  20و  ،22روی صحنه می رود.

امهال تسهیالت دریافتی خسارت دیدگان حوادث
غیرمترقبهبخشکشاورزی

تشییع پیکر مطهر  2شهید مدافع حرم در مشهد
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«ترمزاضطراری»
درتماشاخانهاشراق

معاونبرنامهریزیواموراقتصادیسازمانجهادکشاورزیخراسانرضویخبرداد:

فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
خراسان رضوی بررســی و دو تفاهمنامه در
این زمینه میان شــهرداری مشــهد ،شورای
اســامی شــهر و میــراث فرهنگی بــه امضا
رســید .براســاس این تفاهمنامه ها ،مســیر
جلوخــان آرامــگاه فردوســی تــا محــدوده
تاریخی کهندژ از ســوی شــهرداری مشــهد
ســامان دهی و بنــای تاریخــی برج و بــارو و
دروازه رودبــار در منطقــه تاریخــی تــوس با
مشارکت شهرداری مشهد احیا خواهد شد.
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