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در خطبه های نماز جمعه مشهد
مطرح شد

انتقاد آیت ا ...علم الهدی از کم کاری ها
در راه اندازی شبکه اجتماعی داخلی

برنامهآموزشو پرورش
برایجبرانتعطیلیهای
مدارس
صفحه2
رئیسسازمانمدیریت
وبرنامهریزیاستاننرختورم
منتهیبهدیماه را اعالمکرد

تورم12ماهه منتهی
به دی ماه استان37/4
درصد است
صفحه5

پیشرفت ۵۰درصدیطرحتوانافزایی
 ۶هزار زن سرپرست خانوار

Sat. Jan 25. 2020. No 4332

۱۵نفربراثرگازگرفتگی
درجلگه رخ راهی
بیمارستانشدند

شنبه  5 /بهمن  29 / 1398جمادی االول 1441
8صفحه/شماره  / 4332قیمت 600 :تومان

2میلیونزائرخارجیدرتوردالالن
95درصدزائرانخارجیدرسالگذشتهتوسطدالالنیابهصورتغیررسمیبهمشهدسفرکردهاند
ودرحوزهسالمتخدماتگرفتهاند

صفحه7

درنشستجمعیازمدیران
شهرداریمشهدمطرحشد

تاکیدبرجلوگیری
از امکانات شهری
بهنفعیاعلیهجناح
یا نامزد خاص
صفحه5

صفحه5
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اظهاراتناصر آملی و
جوادی حصار درباره
«بازرگان»

مراســم بزرگداشــت مهنــدس مهــدی
بازرگان در کانون دانشگاهیان خراسان
رضوی برگزار شــد .بــه گزارش ایســنا،
رئیس شورای هماهنگی اصالحطلبان
خراســان رضــوی در ایــن مراســم گفت
 :بــازرگان و آیــتا ...طالقانــی چــون
همهجانبهنگــر بودنــد در میــان همــه
محبوبیتداشتند.ویافزود:هنگامیکه
مرحوم بازرگان فوت کرد در مشهد فقط
پنج نفر بیانیه فوت وی را امضا کردند اما
امروزهبرایاوبزرگداشتگرفتهمیشود
ومنبهعنوانشاگردمدرسهروشنفکری
دینی از این بابت بســیار خوشحالم .این
فعال سیاســی اصالحطلب با اشــاره به
ســه دوره حیات فکری بــازرگان تصریح
کرد  :پس از پیروزی انقالب ،وی متوجه
میشــود خطــر جدیــدی بــرای تفکــر
دینی ایجــاد شــده و آن ،دین فروشــان و
کاسبان دین اند که از آن استفاده ابزاری
میکننــد .به قول یکــی از متفکــران ،او
بازرگان بود امــا هیچوقت با دین تجارت
نکرد«.محمدصــادق جــوادی حصــار»
دبیرکل کانون دانشــگاهیان خراســان
نیز در این مراســم گفت  :ســتون فقرات
فعالیتهایسیاسیواجتماعیبازرگان
تالشبرایکسبونهادینهکردنآزادی
بود و نمود عالی این تالش را میتوان در
تاســیس نهضت آزادی پس از شکســت
تالشهاینخستبازرگاندرجبههملی
و ســازمان مقاومت ملی مشــاهده کرد.
وی ادامه داد  :بیشــترین تالش بازرگان
بیــرون آوردن افراد از الک حــوزه فردی
و هدایت آنان بــه جامعه بــود .در این راه
حتیپسازکنارهگیریازدولتموفقتر
عمل کرد .بــازرگان دربــاره دولت خود
مثال میزد که تیغه شمشــیر در دســت
او و دولتش اســت اما دســته شمشیر در
دست افراد دیگری است و دولت او فقط
زخمهاراتحملمیکند.دبیرکلکانون
دانشــگاهیان خراســان افزود :بازرگان
پس از استعفا دست از تالش برنداشت و
واردمجلسشد.اوحتیپسازتبعیدهم
بهتالشهایخودادامهداد.

دختران شهدای جهان اسالم
با حضور در همایش
«دختران حاج قاسم»
با سرداردلهاپیمان دوباره بستند

زینبوار
ایستادهایم،پدر...

«گرچهمالکاشترعلیزمان،حاجقاسم
سلیمانی ،از میان ما رفت و دل هامان در
فراق پدر ســوخت ،اما ما دختران سردار
دل هــا ،زینــب وار ایســتادهایم  .»...این
جمالت قســمتی از بیانیه حــدود 900
نفر از دخترانی است که در ...صفحه3

فرماندار تایباد :

مدیران ستاد بحران تایباد حق خروج از شهرستان را
تاخروج سامانه بارشی از کشور ندارند

کلثومیان /فرماندار و رئیس شورای هماهنگی
ن شهرســتان تایبــاد با بیــان این
مدیریــت بحــرا 
که رویکرد ســتاد تغییر کــرده و کارســتاد بحران
پیشــگیرانه اســت ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه
هشدارهای هواشناســی ،مدیران دستگاه ها ،تا
خروج سامانه از مرزهای شرقی کشور ،شهرستان
را ترک نکنند.
محســن ســیاح،تاکید کرد :با توجه بــه حوادث
قبلی رودخانه هــا ،آب منطقه ای مجدد مســیر
رودخانه های شهرســتان را بررســی کند و اگر
تغییراتــی نیاز اســت ،با همکاری بخشــداران و

دستگاه ها اعمال کنند .فرماندار تایباد افزود:
بخشــداران و دهیــاران هشــدارها را بــه مــردم
اطالع رسانی کنند که خدای ناکرده مشکالتی
برای مردمپیش نیاید ،به ویژه به منازل مسکونی
خشت و گلی و آغل های دا م باید نگاه ویژه داشته
باشــند .همچنین بندهــای خاکی بازدیــد و در
صورت نیاز به ترمیم سرریز بندها ،اقدامات الزم
انجام شود .در صورت افت دما نیزدر روستاهای
فاقد گاز شــهری ،برای تامین نفت ســفید و گاز
مایعاقدامشودکهکمبودیدرخصوصسوخت
نداشته باشند.

رئیسشوراینهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاههایاستان:

آموزش های ازدواج دانشجویی به سایر قشرها تعمیم
داده شود

رئیــس شــورای اســتانی نهــاد نمایندگــی مقام
معظم رهبری در دانشــگاه های خراسان رضوی
با تأکید بر این که ازدواج بــدون آموزش و آگاهی،
آفت زاســت ،ازدواج هــای دانشــجویی را الگوی
خوبی از ازدواج آگاهانه و پایدار دانست و خواستار
تعمیم آن به سایر قشرها شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســتاد ازدواج
دانشجویی ،حجت االســام والمسلمین احمد
ترابی ،برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی را مایه
قوت قلب و جرئــت یافتن جوانان برای تشــکیل
زندگی دانست و با اشــاره به نقش پویا و اثربخش
آموزش ها و آگاه ســازی های زوج ها در این طرح

گفت :در قالب ایــن آموزش ها شــناخت زوج ها
نســبت بــه عواطــف ،نیازهــا و خواســت یکدیگر
افزایش و اختالفات شــان کاهش مــی یابد .وی
تصریح کــرد :بررســی هــای انجــام شــده و آمار
اســتعالمی از ثبــت اســناد و ثبت احوال ،نشــان
می دهد که تعداد طالق و آمار اختالف همسران
در میان زوج های دانشجو بسیار کم است .وی با
تأکید بر این کــه ازدواج بدون آمــوزش و آگاهی،
آفت زاست ،اظهار کرد :مهم ترین رسالت جامعه،
آموزش ســبک زندگی درســت و بــا برنامــه و نیز
افزایش عمیق شناخت همسران از یکدیگر است
که همواره باید مورد توجه باشد.

برترین های نخستین جشنواره استانی داستان کوتاه
«زام» در تربت جام معرفی شدند
حقــدادی /آیین اختتامیه نخســتین جشــنواره
اســتانی داســتان کوتاه «زام» با حضــور قائم مقام
و معاونــان اداره کل ارشــاد اســامی خراســان
رضــوی ،فرمانــدار  ،جمعــی از مدیــران اجرایی و
نظامی  ،نویسندگان،شــاعران و عالقــه مندان به
حوزه داســتان نویســی در سالن ارشــاد اسالمی
تربت جــام برگزار شــد و برتریــن های جشــنواره
معرفیوتجلیلشدند.دراینمحفلادبیفرماندار
تربت جام با تجلیل از نویســندگان گفت :داستان
نویسی ذهن انسان را پردازش و پخته تر می کند و
حیاتجدیدیبهانسانمیدهد.مرتضیحمیدی

۵

تیمشهرخودروامروز
درلیگقهرمانانآسیا
بهمیدانمیرود

عکس :میثم دهقانی

سرمایهگذاری
در زیرساخت های
ارتباطی استان
افزایش می
یابد صفحه4

533میلیاردتفاهمنامه
اشتغالزایی
دربخشمرکزیمشهد
به امضا رسید

افزود:داســتان کوتــاه دارای مشــخصات خــاص
خودش اســت ،بــه شــخصیت اصلی بیشــتر می
پردازد و واقعه ای را ارائه و تاثیــر واحدی را القا می
کند.ویادامهداد:داستانکوتاهاثرگذاریعمری
داردوجلوه ای ازطبیعت و احساس انسان را نشان
میدهد.احسانجغتاییدبیرنخستینجشنواره
استانیداستانکوتاهزامباتشریحمجموعهفعالیت
های ستاد اجرایی جشــنواره گفت :بیش از۳۰۰
اثر به دبیرخانه ارســال شــد که پس از داوری۹اثر
به بخش نهایــی راه یافتندو در نهایــت به چهار نفر
جوایزینفیساهداشد.

اولینتجربه
مشهدیها
درآسیا
صفحه6

