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معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهرداری مشهد خبر داد:

معاون استاندار با بیان این که ستاد تدبیر
به جمع بندی نرسیده است

خبر انتصاب مدیرعامل جدید
شرکت پدیده تکذیب شد

آمادگیدستگاههایاجرایی
وخدمترسانبرایآغازبهار
علموتحصیل

نسیممهرآمد
وآغاز مدرسه

صفحه4

کوهنوردبردسکنیبههمراه
همسرش 31قلهبلندایرانرا
فتحکرد

نشان «سیمرغ»
کوهنوردی

صفحه6

تهیه نقشه استراتژی
برای  40واحد اجرایی
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خطرتکرارمسمومیتباورودفاضالب
بهرودخانهجاغرق

اولینهمایش
«شیوه های کاربردی
تبلیغاتانتخاباتی»
در موسسه خراسان

صفحه5

درمیزگردخراسان
بررسیشد

رئیس اداره محیط زیست طرقبه شاندیز :سر ریز فاضالب چاه ها وارد رودخانه جاغرق می شود

 120دقیقهچالش
دربارهمالیات
شرکتهایحمل
ونقلبینالمللی

صفحه7

درخواستمردماجابتشد

خدمات دهی
اتوبوسرانیمشهد
در فصل پاییز تا
ساعت21
صفحه4
برگزاری نشست
مشترک مدیران
آستان قدس و هالل
احمرکشور
صفحه4

اخبار
جامعه

شروع سال تحصیلی
در دانشگاه فردوسی
آییــن شــروع ســال تحصیلــی جدیــد با
حضــور اســتادان ،کارکنــان و جمعی از
دانشــجویان جدید دانشــگاه فردوســی
برگزار شــد .به گزارش ایرنا ،دکتر کافی
رئیس دانشــگاه در ایــن مراســم اظهار
کرد :باید در سال تحصیلی جدید با عزم و
ارادهای مضاعف و دوچندان در راستای
اعتالی نام دانشــگاه فردوســی مشهد و
امام رضا (ع) تالش کنیم .حجتاالسالم
والمسلمین حســینی مطلق رئیس نهاد
نمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاه
فردوســی هم گفت :علم آموزی و کسب
دانــش موضوعــی مهــم در دین اســام
است.ویافزود:دراسالمازعلمبهعنوان
نور یادشده اســت و همین مسئله نشان
میدهد که دانشــجویان و دانشگاهیان
چه نام مبارکی را یدک میکشند.

رئیسشورایشهرمطرحکرد:

نقش مهم پویش «خط
عابر -خط زندگی» در
آگاهسازی شهروندان
رئیس شورای شهر مشهد گفت :پویش
«خــط عابــر -خــط زندگــی» در زمینــه
ترویــج رعایت حــق تقــدم عابرپیــاده و
آگاه سازی شــهروندان نقش بهسزایی
خواهــد داشــت .بــه گــزارش پایــگاه
اطالعرسانی شورا ،محمدرضا حیدری
در پویــش «خــط عابــر -خــط زندگی»
در میــدان شــهدا به آمــار بــاالی تلفات
ناشی از تصادفات درون شهری اشاره و
اظهارکرد:سالگذشته 127نفردراین
تصادفات جان باختند کــه این موضوع
نشاندهنده حرکت پرشتاب خودروها
در شهرهاست .وی افزود :امیدواریم با
همت مدیریت شــهری و پلیــس راهور و
همچنین سازمانهای مردم نهاد فعال
دراینحوزهشاهدکاهشآمارتصادفات
درون شهری در مشهد باشیم.

گالیههاازکمبود آموزش
مهارتهای زندگی ،ورزش و
فعالیتهایهنری
دردبستانها
بازدیداصحابرسانهازآسایشگاه
جانبازانقطعنخاعی

مردانبیادعا
نویدزنده روحیان – جلوی در محل قرار است ،همه که جمع می شوند
هرکدام شــاخه گلی در دســت میگیریم و وارد میشــویم ،وارد مکانی
که برای ما نامش «مرکز توان بخشــی جانبازان» اســت امــا برای برخی
جانبازان دفاع مقدس ،این جا خانه ای اســت که اگر نه هر روز ،حداقل
هر چند روز یک بار به آن جا می آیند تا پزشکان و مددکاران کمی از آالم
جسمی شان بکاهند و همرزمان هم از آالم روحی شان. ...
به گزارش خراســان رضــوی ،روز گذشــته جمعــی از اصحاب رســانه
با حضــور در مرکــز توان بخشــی جانبــازان امــام خمینــی(ره) ضمن
گرامی داشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی،
با جانبازان این مرکز دیــدار و گفت و گو کردند .تجدیــد میثاق اهالی
رســانه با یادگاران دفاع مقدس ،رســمی اســت که هرســال اجرا می
شــود و خبرنگاران و عکاســان فرصتی برای تجدید قوای روحی خود
می یابند؛ آن زمان که بــا نمادهای ایثار و جانبازی روبه رو می شــوند.
امسال نیز این رسم ،با شکوهی بیش از گذشــته و با حضور حداکثری
رسانه های مکتوب ،دیداری ،شنیداری و مجازی استان به همت بسیج
رسانه خراسان رضوی برگزار شد و ما نیز ساعتی پای درد دل جانبازان
عزیز نشستیم. ...
•امروز شما خبرنگاران وسط جنگ نرم هستید

آسایشگاهکمیازروزهایمعمولخلوتتراست،دلیلاشراکهجویامی
شویم،یکیازجانبازانمیگوید«:بعضیهابهبیمارستانهایداخلشهر
رفتهاند».تعدادیازمسئوالنآسایشگاهنیزهمراهباجانبازانبهاستقبال
آمده بودند که باهم وارد میشــویم و بعد از احوال پرســی گل ها را تقدیم
شان میکنیم .پس از آن هرچند نفر از بچه های خبرنگار پای تخت یکی
از جانبازان می ایســتند و با آن ها خلوت میکنند .ما هم می نشینیم پای
صحبت یکی از جانبازان  70درصد جنگ که روی ویلچر نشســته است و
میگوید :شما خبرنگاران از ما چیزی کم ندارید ،ما جنگ عملی را انجام

عکس :میثم دهقانی

هشدار هواشناسی
استان درباره وقوع
وزش باد شدید
صفحه1
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دادیم و شما هم امروز وسط جنگ نرم هستید .مسئولیت شما سنگین تر و
کارتانسختتراست،ازهیچکسنترسیدوحقرابگویید،ماپشتیبانتان
هستیم .از امثال ترامپ هم نترســید ،ما که نسل گذشته هستیم و جنگ
را دیدیم از این ها بدتر را هم دیدیم ،این ها که بچه آن بزرگ تر ها حســاب
میشوند.
•خوب نیست مجبور باشیم مزاحم دیگران شویم

یکی دیگر از جانبازان که او هــم قطع نخاعی و جانباز  70درصد اســت،
کمی درباره فضای شــهر درد دل میکند :بعضی وقت ها در شهر به ویژه
بعضی اداره ها با مشکالت زیادی روبه رو میشــوم .گاهی پیش آمده که
ساختمان های چند طبقه با پله های زیاد و بدون آسانسور به کلی جلوی
فعالیت مان را گرفته .هر بار که بیرون میرویم باید مزاحم یک نفر بشویم
که همراهی مان کند و بعضی کارها را انجــام دهد .این موضوع برای ما و
کشورمان خوب نیست .چرا مناسب ســازی ها درست انجام نمیشود تا
دسترسی ما را راحت تر کند.
•در حسرت سفر اربعین

جانبازی دیگر دلــش را روانه کربال و اربعین امام حســین(ع) می کند ،از
حسرتی می گوید که بر دلش مانده است :ایرانی ها در اربعین موکب های
زیادی برای زائران برپا می کنند ،ای کاش یکی از این موکب ها به صورتی
بود که ما هم بتوانیم از فضــای معنوی اربعین بهره مند شــویم .در همان
مسیر بودن برای ما دلنشین اســت اما برای رفع نیازهای اولیه با مشکل
مواجه می شــویم .ما از مردم عراق انتظــار نداریم که این شــرایط را مهیا
کنند ،اما بچه های خودمان که از ایران به آن جا می روند و موکب می زنند ،
می توانند هوای جانبازان و معلوالن را بیشــتر داشــته باشند و در موکب
هایی که در کربال و نجف ساخته می شود این نیازها را هم در نظر بگیرند.
یکی از جانبازان هم با انتقاد از برخی مسئوالن می گوید :انتظار اول ما از
مسئوالن این است که خودسازی و از برخی مسائل و فسادها دوری کنند.
اگر توانایی ندارند واقعا مسئولیتی را قبول نکنند ،به نام مردم و خدمت به
جامعه ،به خود و خانواده شان خدمت نکنند.

ماه منتظر باشم تا شــاید بیمه پولم را برگرداند .چرا؟ برای این که بیمه
دی خوش حسابی نکرده و بیمارستان ها و داروخانه ها آن را قبول نمی
کنند.برایتهیهدارومشکلداریم،قیمتهاوحشتناکباالست،ماقطع
نخاعیهانیازبهتجهیزاتیمثلتشکهایمخصوصداریمتادچارزخم
بستر نشویم اما کو گوش شنوا؟ ما چیز زیادی نمی خواهیم اما واقعا این
که داروی ما بعد از این همه سال به درستی به دست ما برسد ،همین که
تامین شود هم راضی هستیم اما نیست ،بعد باید با این شرایط برویم و از
بازار آزاد به چندین برابر قیمت بخریم.
•ای کاش به این ها خالصه نشود

ساعتی از دیدارمان میگذرد و وقت رفتن اســت .از در آسایشگاه که
بیرون میآیم به این فکر میکنم آن هایی که زمانی همه چیزشــان را
گذاشــتند و رفتند ،بی آن که فکر کنند ممکن اســت دیگر برنگردند،
همین حاال هم که میخواهند از خواسته هایشان حرف بزنند نگرانند
و باید به زور از دهان شــان حرف کشــید .دغدغه ها و مشــکالت شان
زیاد اســت اما بســیاری از آن ها را بر زبان نمــی آورند ،چرا کــه ایثار و
پایمردی روزهای حماسه هنوز در روح شان موج می زند .هرگز خود
را مقدم بر نظام و انقالب شــان نمی دانند ،هرگــز فرماندهان و یاران
شهیدشــان را از یاد نمی برند ،هرگز از بی مهری های بزرگ دم نمی
زنند و تنها چیزهایــی که می گویند گالیه هــا و درد دل های کوچکی
اســت که گاه امان شــان را می برد و انتظار دارند برایشان حداقل ها
فراهم شــود .واقعــا مگر چیــز زیادی طلــب میکنند؟ مگر خواســتن
داروی مورد نیازشان چیز زیادی است؟ مگر خواست ه عجیبی است که
بتوانند خودشان در ادارات و خیابان ها به راحتی تردد داشته باشند
و مزاحم دیگری نشوند .ای کاش هفته دفاع مقدس ،فقط به ساختن
سنگرهای شــنی مقابل ســاختمان ادارات و نصب پارچه ها و پیام ها
خالصه نشود . ...

•همه چیز خوب است ...

جانباز دیگری که بیانی طنزآمیز دارد ،میگوید :ما اسیر عراقی ها شده
بودیموزمانیکهبرگشتیمهمهپرسیدنداوضاعچطوربود؟گفتیم:همه
چیز خوب بود و هیچ مشــکلی وجود نداشــت ،ما هیچ نیازی نداشتیم،
البته منظورمان این بــود که «برعکس آن بوده»  .حاال هم همین اســت،
همه چیز خوب است اما تو باور نکن .من با هفتاد و چند درصد جانبازی
باید پول دارو و درمان و عمل جراحی خودم را پرداخت کنم و بعد از چند

هشدار هواشناسی استان درباره وقوع وزش باد شدید
هواشناسی استان در اطالعیه ای درباره وقوع وزش باد شدید و کاهش کیفیت
هوادراستانهشدارداد.بهگزارش«خراسانرضوی»درایناطالعیهآمدهاست:
« احتمال وقوع افزایش شدت وزش باد و ایجاد گردوخاک و گردوغبار ،همچنین
کاهشکیفیتهواطیروزیکشنبهوجوددارد.برایناساسانتظارمیرودشاهد
افزایششدتوزشباددراستانووقوعبارشهایرگباریپراکندهدرنوارشمالی
باشیم.همچنیناحتمالبروزخسارتدرنواحیشرقیوجنوبیوکاهشکیفیت
هوادرغالبنقاطاستانوجوددارد.ایناتفاق،افزایشذراتگردوغبار()pmو

غلظتآالیندههایجوی،کاهشدیدوکیفیتهوارادرپی دارد».
•هوای مشهد همچنان آلوده

هوایمشهدکهبرایاولینبارطیامسال،چهارشنبهشببهدلیلهجومریزگرد
ازصحرایقرهقومترکمنستانآلودهوناسالمشدهبود،براساسدادههایمرکز
آالیندههای زیست محیطی مشهد ،همچنان با شاخص کیفی  101در شرایط
ناسالموآلودهقراردارد.

آنچه
ازدبستانیها
دریغ میشود
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مدیرعاملبنیادفرهنگیرضوی
خبرداد:

استفاده از ظرفیت های
خادمیاران در حوزه تعلیم
وتربیت
مدیرعامــل بنیــاد فرهنگــی رضــوی با
اشــاره به برنامه هــای آســتان قدس در
حــوزه تعلیــم و تربیــت ،ورود بــه عرصه
جــذب خادمیــاران تعلیــم و تربیــت و
خادمیــاران نوجــوان را از اقدامات این
نهــاد بــرای کمــک بــه مناطــق محروم
برشمرد« .حســین باغگلی» در نشست
خبــری در آســتانه بازگشــایی مدارس
درباره میزان پذیــرش دانش آموزان در
مــدارس امــام رضــا(ع) هم گفــت  :هم
اکنون هفت هــزار و  ۶۲دانــش آموز در
سامانه مدارس امام رضا(ع) در مقاطع
پیــش دبســتانی تــا متوســطه دوم ثبت
نام کــرده اند که از این تعداد ســه هزار و
 600دانش آموز بــا نگاهی حمایتی در
حاشــیه شــهر و ســه هزار و  500دانش
آمــوز در مــدارس برخوردار مشــغول به
تحصیــل خواهنــد شــد .وی همچنیــن
درباره اهمیت تحقق سند تحول بنیادین
آموزش و پــرورش گفت  :آســتان قدس
رضوی نیز رسالت خود را اجرایی کردن
این ســند قرار داده اســت .اســتفاده از
ظرفیتهــای آســتان قــدس در حــوزه
مدرســهداری و نقشدهی بــه خانواده
در زمینه شــکلگیری هویت دانشآموز
از دیگــر اقدامــات و برنامــه هــای بنیاد
فرهنگی رضوی بــود که باغگلــی به آن
اشاره کرد.

