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برای شتاب دهی توسعه استان
و به دعوت استاندار صورت گرفت

آیت ا ...علوی از روحانیون انقالبی
سبزوار دار فانی را وداع گفت

بدرود
عالم مجاهد

معاون اداره کل
آموزش و پرورش خبر داد:

بازگشت13500
دانش آموز بازمانده
از تحصیل در
طرحضربتی
صفحه۲
معاونسازمانصمتاستان
اعالمکرد:

خراسان رضوی ،رتبه
نخستکشوردر مجوز
استخراج بیت کوین

سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور به مشهد

Thu.Jan.21.2021. No.4610

فرمانداردرنشستکارگروه
آرد و نان استان اعالم کرد:

پنج شنبه  ۲بهمن  7 / 1399جمادی الثانی 1442
 ۴صفحه/شماره  / 4610قیمت 600 :تومان

کاهش صف های
طوالنی نان
درمشهد
صفحه۳

استقبال سرد اولیا و دانش آموزان از بازگشایی اختیاری مدارس در اول بهمن

معلمانحاضر،دانشآموزانغایب

در نشست مشترک
شرکتهای گاز ،برق
و پخش فراورده های نفتی
استان مطرح شد

صفحه4

جبرانکمبودگاز
نیازمندهمکاری
مردم

صفحه۳

رئیسبسیجاصنافکشور:

برخورد با انحصارگری
و مافیای اقتصادی در
دستور کار است
صفحه۳

 ۲۴۰۰تن برنج هندی به
استان اختصاص یافت
صفحه۳

مسئولدفترکمیساریای
عالیپناهندگانسازمانملل
درمشهد:

صفحه۲

اخبار
جامعه

آغاز جشنواره دانشجویی رهوا
در استان

جشــنواره مجــازی «رهــوا» ویــژه دانشــجویان
دانشگاهها و مؤسســات آموزش عالی استان ،از
روز گذشــته آغاز شــد .به گزارش روابط عمومی
حجت االســام ترابی ،رئیس شــورای اســتانی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه
های استان در این زمینه گفت :جشنواره رهوا با
هدف جبران خأل برنامه های فرهنگی آموزشی
که در پی شــیوع کرونا ایجاد شــده ،بــا محوریت
مسائلوچالشهایروزدانشجویانبرنامهریزی
شدهاست.

رئیسپلیسراهوراستان:

 ۱۰هزار موتورسیکلت رسوبی
توقیفیترخیصشد

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی اســتان از
ترخیص ۱۰هزارموتورسیکلترسوبیتوقیفی
با تســهیالت ویژه خبــر داد .به گــزارش فارس،
ســرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود :با عنایت به
اســتقبال شــهروندان از تســهیالت ویژه در نظر
گرفته شــده ،برابر تدابیر ریاســت محترم پلیس
راهورناجااینطرحتاپایانبهمن۹۹تمدیدشد.

شهردارمشهد با اشارهبه
ابالغطرحتفصیلی
نیمهغربیمشهدتاپایان
بهمنتاکیدکرد:

تخریب 36باغویالی
درحالساختکارکنان
دادگستری وجهاد
کشاورزی درمشهد
صبــح دیــروز عملیــات مقابلــه بــا تغییر
کاربریاراضیکشاورزیدرقالباعمال
تبصره  ۲مــاده  ۱۰قانون حفــظ اراضی
باغی و زراعی ،انجام شــد و در نتیجه آن،
 36باغ ویالی غیرمجاز در حال ساخت
مربوط به کارکنان دادگســتری و جهاد
کشــاورزی در مجتمعهــای «میــزان» و
«باران» در مشهد تخریب شد...


عکس :فارس

خدمات ایران به
کودکانپناهجو
عالی است

۲

صفحه۳

آیت ا ...علوی از روحانیون
انقالبی سبزوار دارفانی
را وداع گفت

آغاز به کار نمایشگاه
«رقص قلم» در مشهد

میالد کالته /آیت ا ...ســید محمد حســن
علــوی یکــی از روحانیــون برجســته دوران
انقالب و رهــروان بنیان گــذار کبیر انقالب
اســامی امام خمینی (ره) دارفانی را وداع
گفت.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،آیــت ا...
ســید محمــد حســن علــوی ســبزواری از
برجســتهترین روحانیــون دوران انقــاب
اسالمی و رهروان نهضت امام خمینی (ره)
پس از ســال ها مجاهدت و تبلیغ امور دینی
صبح روزگذشــته در بیمارســتان حشمتیه
شهرســتان ســبزوار به دیدار حق شــتافت.
سید محمد حسن علوی ،فرزند سیدمهدی
و نوه آیت ا ...حاج سیدمحمدابراهیم علوی
در  ۲۸بهمن  ۱۳۰۹در سبزوار به دنیا آمد.
او بخشــی از علــوم دینــی را نــزد اســتادان
برجسته ای همچون آیات عظام مشکینی،
بروجردی،شریعتمداری ،حاجشیخمرتضی
حائری و میرزا هاشم آملی فرا گرفته بود.

اولین نمایشگاه و کنفرانس جهانی خوشنویسی
کشورهای مسیر جاده ابریشــم با عنوان "رقص
قلم" به میزبانی شهرداری مشــهد و با مشارکت

کمیســیون ملــی یونســکو -ایــران و بــا حضــور
هنرمندانــی از  30کشــور جهان در مشــهد برپا
شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری
مشــهد ،افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه روز گذشــته
بــا حضوراشــرف بروجــردی مشــاور رئیــس
جمهور و رئیس سازمان اســناد و کتابخانه ملی
ایران ،حجت ا ...ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی

یونســکو-ایران ،معتمدیان اســتاندار خراسان
رضــوی ،محمدرضــا کالیــی شــهردار مشــهد،
عبدالغفور لیوال ســفیر جمهوری افغانســتان،
سرور بختی رئیس موسسه فرهنگی اکو و محمد
علی باقرزاده طوسی رئیس انجمن خوشنویسان
مشــهد در محل موزه بزرگ خراســان در مشهد
برپا شد.
از میان  935اثر خوشنویســی ارســال شــده به

بعد از ابالغ طرح
تفصیلی
خود را ملزم به
اجرای دقیقآن
میدانیم
صفحه۲

دبیرخانه جشــنواره رقص قلم 234 ،اثر شرایط
نمایش فیزیکی در نمایشگاه را داشته اند که این
آثار در محل موزه بزرگ خراسان در شهر مشهد
و فرهنگستان هنر و مجتمع بزرگ تجاری ایران
مال در شهر تهران برای بازدید عموم به نمایش
گذاشته می شود.
این نمایشــگاه از یکــم تا چهــارم بهمــن میزبان
عالقه مندان خواهد بود.

