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آیتا...علمالهدی
دردومینهمایش ملی «نفس»:

رئیس مدیریت بحران سازمان
جهاد کشاورزی استان خبر داد:

خسارت 325میلیاردی
به بخش کشاورزی

بررسیاقداماتعلومپزشکی
برایجلوگیری از ورود
یکبیماریجدیدبهاستان

سدپیشگیرانهمقابل
آبلهمیمونی
صفحه2

موافقتکتبیخانواده
زندهیاد دکتراسالمیندوشن
با خاکسپاری ویدرنیشابور

استاد ادبیات ایران
در خاک نیشابور
آرام میگیرد
صفحه2

سقط جنین
ننگ جامعه ماست
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فرماندار دربازدید از روزنامه
خراسانمطرحکرد:

چهارشنبه  4خرداد  23 /1401شوال 1443
 4صفحه/شماره  / 4975قیمت 600 :تومان

135متروپلمشهد

برنامه جدید دولت
برای طرحتفصیلی،
حاشیه شهر
و روستاهای مشهد

درپی حادثه دلخراش آبادان ،آخرین وضعیت ساختمان های ناایمن مشهد را بررسی کردیم
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صفحه4

برگزاری مراسم
سالروز آزادسازی
خرمشهردرمشهد
صفحه3

 ۷۵درصد کودکانکار
استان اتباع خارجی
هستند
صفحه4

اختالفنظرمسئوالن
و بازاریاندربارهکمبود
و افزایشقیمتشکر

یادداشت
وحید تفریحی
روزنامهنگار

عکس :تسنیم

تا دیر نشده کاری کنید
این گــوی و ایــن میــدان! تا دیر نشــده
کاری کنید؛ نگذارید ...
صفحه4

برگزاری یادواره شهید محمود
اسالمی مقدم در بردسکن

علی نوری /در گرامی داشــت سوم خرداد
ماه روز آزاد سازی فتح خرمشهر در عملیات
بیــت المقــدس یــادواره شــهید محمــود
اســامی مقــدم در شهرســتان بردســکن
برگزار شد.
در این مراســم معنوی یاد و خاطره شــهدای
دانــش آمــوز و فرهنگــی و شــهدای عملیات
بیت المقدس این شهرستان و شهید محمود
اســامی مقدم که در تاریخ  31اردیبهشــت
ســال  65در منطقــه مهران بــه درجه رفیع
شهادت نایل آمد ،گرامی داشته شد.
در این مراسم معنوی مدیر آموزش و پرورش
بردسکن و حجت االســام علی نژاد یکی از
راویان دوران  8ســال دفاع مقــدس هر یک
در ســخنانی درباره جایگاه شهید و شهادت
مطالبی را بیان کردند و یاد و خاطره شهدای
عملیات بیت المقدس را گرامی داشتند.
در این مراســم بر ادامه راه شــهدا تاکید شد.
اجرای ســرود ســام فرمانده  ،قرائت شعر و
دکلمه و پخش ویدئو و مرثیه ســرایی از دیگر
برنامه های این یادواره بود.

نصب کاشی ماندگار بر سردر منزل استاد عاشق
مسئولنمایندگیمیراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایــع دســتی
خوشابگفت«:هفدهمینکاشی
مانــدگار اســتان بــر ســردر منزل
اســتاد علیاصغــر عاشــق ،پیــش
کسوت موسیقی مقامی همزمان
با هفته میراثفرهنگــی با حضور
امام جمعــه ،فرماندار ،بخشــدار و
نماینده مدیرکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان
در روســتای عادلآباد شهرســتان
خوشابنصبشد».

به گزارش روابطعمومی ادارهکل
میرا ثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی خراســان رضوی،
محمــد جــواد کوشــکی افــزود:
«استاد عاشق از هشت سالگی به
نواختن ساز قوشمه مشغول بوده
است ».مسئول نمایندگی میراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دستی خوشاب ادامه داد« :استاد
عاشــق پیــش کســوت موســیقی
مقامــی ،یکــی از گنجینههــای
موسیقی اســت که در نواختن ساز

قوشــمه مهارت ویــژه ای دارد ».او
اظهارکرد«:استادعاشقبهعنوان
گنجینه زنده بشری به شماره 33
در تاریــخ  9دی ســال  1398در
فهرســت نــادره کاران ،حامــان
میــراث فرهنــگ ناملمــوس ثبت
شدهاست».اینکاشیهفدهمین
کاشیماندگارنصبشدهدرحوزه
میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگریاستانخراسانرضوی
اســت و پیش از این نیز کاشیهای
مانــدگار دیگــری بر ســر در منازل

عثمان محمدپرســت ،علــی اکبر
بهــاری  ،یعقــوب دانشدوســت،
محمدجعفر یاحقی ،ســید جالل
شمسینژاد،سیدمحمدمیرقاسم
اخویان ،محمد علــی فضلینژاد،
رجبعلــی لبــاف خانیکــی ،زهــرا
محسنی،سیدحسنموسوی،اکبر
عباسنــژاد فرســنگی ،غالمعلی
عسگری ،محمدفاروق کیانیپور،
زهــرا آخرتــی ،علیاکبر بهــاری و
حســین عزیزی آمارلو نصب شده
است.

کشف 115تنکاالیاحتکاریدر 3انبارقوچان
ایشــان زاده /فرمانــده کل
انتظامــی شهرســتان قوچــان از
کشــف بیــش از  ۱۱۵تــن کاالی
اساســی در ســه انبــار در ایــن
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ طبســی گفت :با هدف

اجــرای طــرح تشــدید مبــارزه با
احتکارکننــدگان کاال  ،ماموران
پلیــس آگاهــی قوچان با کســب
اطالعاتــی از احتــکار مقــدار
زیــادی کاال متعلــق بــه یــک فرد
در ســه انبار ،به پیگیری موضوع

پرداختنــد کــه در هماهنگــی
بــا مقــام قضایــی و همــکاری
کارشناســان جهاد کشــاورزی ،
انبارها بازرسی شد.
وی افزود :در بازرســی هــا مقدار
 ۶۰تن گندم ۵۵،تن کود در قالب

 ۱۱۰۰کیسه و ۵۶۰کیلوگرم آرد
کشف شــد و چهار نفر به اتهام این
احتکار دستگیر شدند و کاالها به
جهاد کشاورزی تحویل شد.
ارزش کاالهای کشــف شده یک
میلیارد تومان برآورد شد.

شیرینیهای
تلخ!
صفحه3

