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اعالم برنامههای گرامیداشت
شهدای هفتم تیر در مشهد

زمین لرزه4/8
ریشتری رشتخوار
بهخیرگذشت
صفحه2
منتظر هوای باالی
 40درجه باشید

صفحه3

تشییع و خاک سپاری پیکر
فرمانده یگان منابع طبیعی چناران
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سفرهمردم 82درصدگرانتر از پارسال

صفحه4

صفحه3

بلیت تک سفره اتوبوس
نیازمند ۲۵۰میلیارد اعتبار

مدیــر عامــل ســازمان اتوبوســرانی
شهرداری مشهد گفت :استفاده از بلیت
تکسفره نیاز به زیرســاخت دارد امکان
چاپ بلیــت کیوآرکد بــه راحتــی فراهم
میشود ،اما به این دلیل که اتوبوسهای
ما باید به دســتگاههایی مجهز شــوند که
کیوآرکد را قرائت کنند ،نیاز به زیرساخت
دارد که زمان میبــرد ،این کار حداقل به
 ۲۵۰میلیــارد تومــان اعتبار نیــاز دارد.
نیشــابوری در گفتوگــو بــا «خراســان
آنالین» افزود :دریافت وجــه نقد در خط
یکبیآرتیممنوعاست.تمامایستگاهها
به دســتگاههای پوز بانکی مجهز شــدند
و همــه گیــت و عامــل انســانی دارند که
دستگاه پوز تحویل آنها شده است .وی
تصریــح کــرد :مــردم در این خــط باید از
منکارت یا کارت بانکی اســتفاده کنند،
اگر هر ایســتگاهی پوز بانکی نداشــت یا
قطع بود ،زائران و شــهروندان میتوانند
وجه نقد پرداخت کنند.

انجامماهانه 2000سقط
جنیندراستان

جانشــین و قائم مقــام معاونــت درمان
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت:
آمارهای غیر رسمی حاکی است روزانه
حدود  ۸۰و ماهانه بیش از  ۲هزار مورد
سقط جنین در اســتان انجام میشود.
توکلیــان در گفتوگــو بــا «خراســان
آنالیــن» افــزود :ســقط جنیــن جنایی
صرفــا یــک تخلف عــادی نیســت ،بلکه
یک جرم و قتل محســوب میشــود و به
همه افــرادی که بــه هر طریقــی در این
فراینــد مشــارکت کنند هشــدار اشــد
برخــورد را میدهیــم .وی تصریح کرد:
اگر هر فردی چه عضوی از کادر درمان
باشــد یا خارج از آن ،اقدام به سقط غیر
قانونی جنیــن کند ،در صــورت احراز و
تایید ،منتظر عواقب ســنگین آن باشد.
توکلیان گفت :موارد قانونی و پزشــکی
سقط صرفا با دستور پزشک متخصص و
تایید مراجع قانونی ذی صالح در مراکز
درمانی معتبر قابل قبول است و خارج از
این فرایند برای مراکــز و افراد متخلف،
عواقب ســنگین و گاه غیرقابل جبرانی
خواهد داشت.

صفحه2

معدوم سازی
مرغداری مبتال به
نیوکاسل در سبزوار

صفحه3

دادستان نیشابور خبر داد:

مدیرعاملفوالدخراسان
خبرداد:

تعدادزندانیان
نیشابوربیشاز2
برابرظرفیتزندان!

تعطیلی ۵ماهه
فوالد خراسان
درسال گذشته
بهعلتقطعی
گاز و برق

دادستان عمومی و انقالب شهرستان
نیشابور در نشســت خبری به مناسبت
هفته قوه قضاییــه از ظرفیت کم زندان
نیشــابور و چالش جدی ایجاد شده در
این زمینه خبر داد و گفت :در حالی که
فعال حدود  ۸۰۰محکوم به...


صفحه3

صفحه۲

فرمانداررشتخوار:

تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد
تنها دانشگاه رشتخوار جمع شود

خاکشور  /فرماندار شهرستان رشتخوار گفت:
تحت هیچ شــرایطی اجازه نخواهیــم داد تنها
دانشگاه رشتخوار جمع شود .حسین باهوش
در دیدار با رئیس دانشــگاه پیام نور رشــتخوار
علت پذیرش نشدن دانشجو در سال گذشته و
قرارگرفتنتنهادانشگاهشهرستاندرفهرست
دانشــگاه های تجمیعــی و نیز پیگیری رشــته
های مورد نیاز واحد دانشگاهی را بررسی کرد
و مقرر شــد پیگیری و مکاتبه هــای الزم در این
زمینه در اسرع وقت انجام شود.
وی در ایــن جلســه بــا تشــکر از پیگیــری های
مسئوالن دانشگاه پیام نور اســتان و رشتخوار
کهبرکمکبهدانشگاهرشتخوارتاکیدداشتند،

گفت :تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد
تنها دانشگاه رشــتخوار جمع آوری شود و باید
با توجه به نیاز شهرســتان رشته های متناسب
با بازار کار و نیز رشــته های مرتبــط با فوالد در
شهرســتان برای احیای دوباره آن در دفترچه
انتخاب رشته امسال گنجانده شود.
باهــوش افــزود :امیــدوارم بــا کمــک نماینده
مجلس ،جنــاب دکتر احمدپور در کمیســیون
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی این
امر مهم محقق شود و رشــد و شکوفایی بیشتر
شهرســتان در عرصه هــای دانشــگاهی را که
الزمه پیشرفت و پویایی یک شهرستان در کنار
دیگر مولفه هاست ،شاهد باشیم.

دستگیری ۳۵۵شکارچی
در بهار امسال

سارا بهرامی و ترالن پروانه
با «علف زار» در مشهد

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط
زیست استان گفت :شــکار در استان
ممنوع اســت و ما هیچ مجوزی صادر
نمیکنیم .در سه ماه اول سال۱۴۰۱
حــدود  ۳۵۵شــکارچی متخلــف را
دســتگیر کردیم که از ایــن تعداد ۲۱
پرونده به اتهام شروع به شکار تشکیل
شــده اســت .شــعبانی در گفتوگــو
بــا «خراســان آنالیــن» افــزود :از این
شــکارچیان  ۴۴قبضه اسلحه کشف
کردیم که  ۱۱قبضه اسلحه غیر مجاز
و  ۳۳قبضه اسلحه مجاز بوده که با آن
شکار غیر مجاز انجام میدادند.

اکران مردمــی فیلم «علــفزار» با حضور ســارا
بهرامی ،ترالن پروانه و ستایش رجایی نیا در سه
سینمای مشهد برگزار میشود .اکران مردمی
فیلــم ســینمایی علفزار بــه کارگردانــی کاظم
دانشــی و تهیهکنندگــی بهــرام رادان ،ســاعت
 ۱۶:۳۰امــروز دوشــنبه  ۶تیرمــاه در پردیــس
سینماییهویزهمشهدبرگزارمیشود،همچنین
اکران مردمی ایــن فیلم ســاعت  18در پردیس
سینمایی پارک بازار و ساعت  20نیز در پردیس
ســینمایی ویالژتوریســت برگــزار خواهد شــد.
این فیلــم در چهلمین دوره جشــنواره فیلم فجر
حضور داشت و هم اکنون نیز از جمله فیلمهای
پرفروش سینماهای سراسر کشور است.

احداث 7بوستان جدید ویژه بانوان در مشهد تا پایان سال

معــاون محیــط زیســت و خدمــات شــهری
شهرداری مشــهد ،از احداث  ۷بوستان جدید
بانوان در نقاط مختلف شهر ،طی امسال خبر
داد .به گزارش روابــط عمومی معاونت محیط
زیســت و خدمات شــهری شــهرداری مشهد،
نجفی اظهــار کــرد :هم اکنــون  ۱۲بوســتان
یا فضــای اختصاصی ویــژه بانــوان در مناطق
مختلف شــهر مشــهد برای خدمت رســانی به
بانوان مشهدی در حال ارائه خدمات هستند.
وی ادامــه داد :با توجــه به ضــرورت تخصیص
فضاهای اختصاصی بیشتر به بانوان از ابتدای
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پیکرسوخته
یککودک زیرآوار
هزینهدرمان

صفحه1

فوتپسر۱۵ساله
در استخر کشاورزی
زرمهر مهوالت

منتظربودجه ننشینید

حسینپسازتجربه 10روز
کما و جراحیهای متعدد
ترمیمسوختگی ،هنوز
درنیمه راه درمان است

انجام ماهانه2000
سقط جنین در استان

تمامانشعابات
باغ ویالها خارج از
محدودهشهرمشهد
صفحه4
غیرمجازاست
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افزایش هزار هکتاری
سطح زیر کشت گندم
در فریمان
صفحه2

مدیرعاملشرکتآبفایمشهد:

مشاوروزیراقتصاد
در امور ایثارگران:

امسال نیز با برنامه ریزی های مختلف ،احداث
 ۷بوســتان جدیــد یا فضــای اختصاصــی ویژه
بانوان در دســتور کار قرار گرفته اســت و پیش
بینی می شود تا پایان امسال در اختیار بانوان
گران قدر قرار گیرد.

