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توافق ایران و ترکمنستان
برای مدیریت برداشت آب شرب
از سد دوستی
حسین بردبار /مدیر عامل شرکت آبفای مشهد
از توافق میان کشورهای ایران و ترکمنستان برای
مدیریت و محدودیت برداشت آب از سد دوستی
برای استفاده شرب خبر داد و با اشاره به استفاده
نشدن آب این سد در زمینه های کشاورزی گفت:
این توافق با پیگیری شخص وزیر و معاونان وزارت
نیرو در بهمن ماه ســال گذشته صورت گرفت که
در خرداد ماه امســال مدت زمان آن به پایان می
رسد .به گزارش خراسان ،حسین اسماعیلیان در
حاشیه بازدید خبرنگاران از طرح های آبفا برای
تامینآبشربکالنشهرمشهدافزود:همکاران
در آب منطقه ای پیگیر هستند تا پس از خرداد ماه
توافق جدیدی با کشور ترکمنستان داشته باشند
زیرا مدت زمان توافق فعلی رو به اتمام است.
وی در پاســخ بــه خبرنگار مــا دربــاره رعایت این
توافق نامه توســط کشور ترکمنســتان گفت :آن
چیزی که درباره آن توافق صورت گرفته کامال از
سوی دو کشور رعایت می شود.
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صفحه2
مدیرعاملشرکتآبفایمشهدخبرداد:

همزمانباهفتهمیراثفرهنگیانجامشد:

نصب کاشی ماندگار بر سر د ِر منزل استاد بهاری
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چناران گفت« :پانزدهمین
کاشی ماندگار استان بر سر د ِر منزل اســتاد علیاکبر بهاری پیش کسوت موسیقی مقامی
همزمان با هفته میراثفرهنگی با حضور امام جمعه ،فرماندار ،شهردار ،اعضای شورای شهر
ث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
چناران ،مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی اداره کل میرا 
ط عمومی ادار ه کل میراث
دستی اســتان و جمعی از مســئوالن نصب شــد ».به گزارش رواب 
ع دستی خراســان رضوی ،محمد طاهریانمقدم با اعالم این
فرهنگی ،گردشگری و صنای 
خبر افزود :استاد علیاکبر بهاری پیش کسوت موسیقی مقامی چناران یکی از گنجینههای
موسیقی شهرستان است که در سازهای قشمه ،سرنا ،کمانچه ،تار و  ...مهارت دارد .مسئول
نمایندگی میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی چناران ادامه داد« :استاد بهاری
از عاشقهای شهرستان چناران اســت که مهارت نوازندگی و ساخت ســازهای سنتی را از
کودکی بهصورت موروثی از پدر خود آموخته اســت ».طاهریانمقدم تصریح کرد« :اســتاد
ِ
ساخت ساز مهارت دارند».
بهاری پنج فرزند دارد که همگی در نوازندگی و
وی افزود « :استاد علی اکبر بهاری متولد ســال  ۱۳۳۷است که از سال  ۱۳۵۰فعالیت در
زمینه نواختن سازهای سنتی را آغاز کرد ».وی یادآور شد« :استاد بهاری به عنوان گنجینه
زنده بشری به شماره  37در تاریخ اول اسفند سال  1397در فهرست نادره کاران و کامالن
میراثفرهنگی ناملموس ثبت شده است».این کاشی پانزدهمین کاشی ماندگار نصب شده
در حوزه میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان خراسان رضوی است و پیش از
ایننیزکاشیهایماندگاردیگریبرسردرمنازلعثمانمحمدپرست،یعقوبدانشدوست،
محمد جعفر یاحقی ،ســیدجالل شمسینژاد ،ســید محمد میرقاســماخویان ،محمد علی
فضلینژاد ،رجبعلی لباف خانیکی ،زهرا محســنی و سید حسن موســوی ،اکبر عباسنژاد
فرسنگی ،غالمعلی عسگری و محمد فاروق کیانیپور و زهرا آخرتی نصب شده است.

سفریکروزه«علیدایی»بهشهرستانمرزیصالحآباد

اسطوره فوتبال درکنار دانش آموزان مناطق محروم

بهره مند /علی دایی اســطوره پیش کســوت
و چهره سرشــناس فوتبــال کشــورمان و نازی
خیر مدرســه ســاز
صفــاری ،بانــوی ایرانــی و ّ
مقیــم آمریکا در ســفر بــه شهرســتان محروم و
مرزی صالــح آباد از چهار فضای آموزشــی این
شهرستان بازدید کردند.علی دایی در بازدید
خیرساز
از آموزشــگاه دخترانه شــش کالســه ّ
ســید صبــور معینــی گفــت :مناطــق محــروم
نیازهای آموزشــی زیادی دارند که می توان به
توسعه فضاهای آموزشــی و تجهیزات مناسب
آموزشگاهی اشاره کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :آمــوزش به کــودکان و
نوجوانان مناطق محروم نباید کم ارزش تلقی
شود ،باید به مســئله آموزش در مناطق محروم
کشور اهمیت بیشــتری داده شــود و فرزندان
مناطق محروم نیازمند نگاهی ویژه هستند.
وی اظهار کــرد :در مناطق و شهرســتان های
محــروم دانش آمــوزان مســتعد زیــادی وجود
دارنــد و این دانــش آمــوزان آینده ســاز و افراد
تاثیرگذار فــردای جامعه هســتند  .علی دایی
افزود :انتظار می رود نهادهایی همچون آستان
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قدس رضوی از دانش آموزان شهرستان های
محرومی همچون صالح آباد حمایت بیشتری
داشته باشند.فرماندار و رئیس شورای آموزش
و پــرورش شهرســتان صالــح آبــاد نیــز در این
بازدیــد گفــت :از علــی دایــی ،چهره بــزرگ و
پهلوان نامدار ورزش کشــور تشکر می کنم که
خیر مدرســه ســازی را که
خانم نازی صفاریّ ،
اصالتی صالح آبادی دارند در سفر به صالح آباد
همراهیکردند.محمدعلیمردانیخاطرنشان
کرد :آموزش و پرورش شــهر صالح آباد دارای
کمبودهای فضا و خوابگاه است و خوشبختانه
خیر ارجمند بــرای احداث خوابگاه دانش
این ّ
آموزی ویژه دختران مقطع نمونه متوسطه اول
و بررسی چگونگی کمک به وضعیت جاده های
شهرســتان قول مســاعد داد .وی اظهار کرد:
از همه خیــران و نیکوکاران مــی خواهم به هر
شهرستانمحرومیکهمیخواهندکمککنند
حتما ابتدا آن شهرســتان را از نزدیک ببینند و
شهرستان صالح آباد از جمله شهرستان های
محروم و کمتر توســعه یافته اســت کــه خیران
می توانند با کمک های خود مشکالت زیادی

از شهرســتان را برطرف کنند .یاســر رسولی
،رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان صالح
آباد نیز در این بازدید گفت :از دایی ،ورزشکار
پیش کســوت و نمونه کشــور و همچنین خانم
خیر نیک اندیش مدرسه ساز تشکر می
صفاری ّ
کنم که با ســفر به صالح آباد ثابت کردند که به
مسئله توسعه فضاهای آموزشی و رفع نیازهای
دانش آموزان شهرســتان صالح آبــاد فکر می
کنند که این موضوع بسیار ارزشمند است.
وی افــزود :آقــای علی دایــی و خانــم صفاری
خیر مدرسه ســاز با حضور در صالح آباد و طی
ّ
مســافتی طوالنی موجب دلگرمــی فرزندان و
مردم این سرزمین شدند.
شایان ذکر است  ،علی دایی ( به همراه خانواده
گرامی شان) از سه آموزشگاه و یک نمازخانه که
درسالهایگذشتهتوسطخانمنازیصفاری،
خیــر هموطن مدرســه ســاز مقیــم آمریــکا در
ّ
روستای آزادده و شــهر صالح آباد ساخته شده
است بازدید کردند ،البته خانم صفاری در این
سال ها از این مدارس و دانش آموزانش به طور
مداوم حمایت و پشتیبانی کرده است.

عضوشورایشهرمشهدخبرداد:

پیگیری برای رایگان شدن دوچرخههای پارکهای بانوان

نایب رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی
شورای شهر مشهد گفت :نگاه به حوزه ورزش
بانــوان نباید نــگاه اقتصادی باشــد بلکه باید
یارانه نیز اختصاص دهیم .پیگیری میکنیم
که بهرهبرداری از دوچرخههای اشتراکی در
پارکهای ویژه بانوان رایگان شود .به گزارش

پایگاه اطالعرســانی شــورا ،فاطمه ســلیمی
افزود :دوچرخههای اشتراکی «بایدو» تعرفه
مصوب دارد ولی تعرفه بوستان ریحانه با توجه
به این که بهرهبردار ،بخش خصوصی است و
برای تامین دوچرخه اقدام کرده ،متفاوت از
«بایدو» است.

مشهدپیشتازدرگردشگریدرمانیوگردشگریسالمت
مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد گفت :مشــهد به برکت امام هشــتم(ع)
در زمینــه گردشــگری درمانــی و ســامت بــه
عنوان یکی از شــهرهای پیشــتاز کشــور خوش
درخشیده است .به گزارش روابط عمومی علوم
پزشکی مشــهد ،داوود خوششــکن در حاشیه
بازدید مسئوالن حاضر در گردهمایی سفیران
و دیپلماتهــای کشــورهای آســیایی ،اروپایی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

و آفریقایی از بیمارســتان کودکان اکبر و بانک
چشم مشــهد اظهار کرد :ﺳﻼﻣﺖ و گردشگری
درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ کنــد،
حــوزهای کــه داﻣﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽشود و خراسان رضوی جزو استانهای برتر
کشــور در زمین ه گردشــگری ســامت در ایران
بوده است.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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