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امروز؛ آغاز مدرسه برای  ۱۵۰هزار
دانشآموز کالس اول استان
معاونآموزشابتداییآموزش
و پرورش استان گفت :تاکنون
۱۵۰هزار دانشآموز کالس اولی در مدارس اســتان
ثبتنام کردهانــد که پیشبینی میشــود ایــن آمار تا
۱۷۰هزارنفرافزایشیابد،دلیلقطعینبودنآمارنیز
ایناستکهامسالکال ۱۱هزاردانشآموزبهمدارس
اســتان اضافه شــدهاند و همچنان هم امکان افزایش
وجود دارد .رشیدی در گفتوگو با «خراسان آنالین»
افزود :امروز ساعت ۹صبح در مدارس سراسر استان
جشنشکوفههایحسینیبرایکالساولیهابرگزار
میشــود و به صورت نمادین با ۳۰۰دانــش آموز آغاز
سالتحصیلیرادرحرمبرگزارمیکنیم.

رئیسپلیسراهاستان:

امروز محور ملکآباد -مشهد
مسدود میشود

اصالح سیستم روشنایی
معابر شهری هنوز ابالغ نشده است
وزارت نیرو به منظور کنتــرل و مدیریت تقاضای برق،
اصالحسیستمروشناییمعابرشهریراباتعویض۱۱
میلیون چراغ روشنایی سطح شهرهای کشور شروع
کــرده و تاکنون با ایــن اقــدام  ۷۰۰مــگاوات مصرف
روزانهبرقراکاهشدادهاست«.خراسانآنالین»برای
بررسی وضعیت اجرای این پروژه در مشهد با کاشی،
مدیرروابطعمومیشرکتتوزیعبرقمشهدگفتوگو
کردکهویدراینزمینهافزود:حدود ۱۷۰هزارالمپ
تامینروشناییدرمعابرداریمکههمهآنهاکممصرف
هستند اما در این پروژه موضوع نسل جدید روشنایی
معابر مطرح است .وی خاطرنشــان کرد :این موضوع
هنوز در مشهد اجرایی نشده و ابالغ و تامین اعتباری
نیز برای اجرای آن صــورت نگرفته اما اگر در دســتور
کاروزارتنیروباشد،انجامخواهدشد.رقماعتباراین
پروژهقابلتوجهاست.کاشیتصریحکرد:مافعالبرای
تامینبرقمشهدازنظرروشناییمعابرمشکلینداریم،
برای تغییر آنها تصمیماتی گرفته شده اما به مرحله
اجراگذاشتهنشدهاست.
«خراسانآنالین» را در
شبکههایاجتماعی
دنبالکنید:
@ khorasanonlinenews
@ khorasanonlinenews

تعطیلیدانشگاهفردوسیمشهد
به منظور میزبانی از زائران

دانشــگاه فردوســی اعالم کرد که کلیه فعالیتهای
آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای شنبه،
دوشنبهوچهارشنبهمورخدوم،چهارموششممهرماه
۱۴۰۱تعطیــل اســت .بــه گــزارش روابــط عمومی
دانشــگاه فردوســی مشــهد ،این دانشــگاه با توجه به
تاکید معاون رئیس جمهور در شورای اداری خراسان
رضویوتوصیهوزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری،باتوجه
به تعطیالت رســمی هفته آینده و پیــش بینی حضور
گســترده زائــران حریم رضــوی و همچنیــن ضرورت
تهای
بهــره بــرداری از کلیــه ظرفیتهــا و زیرســاخ 
عمومیاستانبرایخدمترسانیمطلوببهزوارامام
رضا(ع)درایاممذکورتعطیلخواهدبود.

پلمب ۶مرکزغیرمجاز
پوست و زیبایی در مشهد

مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشــی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد گفت :کارگروه مداخله گران سالمت
معاونت درمان این دانشگاه ،شــش مرکز فاقد مجوز
و مداخلهگر پزشــکی را که در زمینه پوســت و زیبایی
در مشهد فعالیت میکردند ،پلمب کرد .دکتر کاظم
غفاریان در گفت و گو با وبدا افزود :افراد فاقد مجوز و
غیردرمانی در این مراکز متخلــف ،خدمات زیبایی و
پوست از جمله تزریق ژل ،بوتاکس ،کاشت مو و لیزر
ارائه میدادند .وی ادامــه داد :دو مــورد از این مراکز
فاقد مجوز ،داخل آرایشگاه مستقر بود که افراد فاقد
صالحیتدراینمراکزدرکنارخدماتآرایشی،بدون
داشتنمجوزکارهایدرمانینیزانجاممیدادند.

اجتماعی-فرهنگی
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رئیساورژانسکشوربااشارهبهتمهیداتدههآخر
صفراعالمکرد:

یک « اتوبوس آمبوالنس»
و 10موتورالنس در راه مشهد

 105هزار پیش کسوت دفاع مقدس استان همزمان با سراسر کشور تجلیل شدند

همزمــان بــا آغــاز هفتــه بزرگداشــت دفــاع
مقــدس ،مراســم تجلیــل و تکریــم ۱۰۵
هــزار پیش کســوت دفــاع مقدس خراســان
رضــوی ،در قالب کنگــره سراســری تجلیل
از یــک میلیــون نفــر از پیــش کســوتان دفاع
مقــدس ،بــا حضــور فرماندهــان ،جانبازان
و آزادگان هشــت ســال جنــگ تحمیلــی ،به
همراه استاندار خراســان رضوی ،جمعی از
مســئوالن و مدیران کل اســتان روز گذشته
در مجتمــع آیههــای مشــهد برگزار شــد .در
این مراســم که با ســخنرانی ویدئوکنفرانس
مقــام معظم رهبــری همــراه بــود ،از  30نفر
از یــادگاران دفــاع مقــدس نیز تجلیل شــد.
حســینعلی یوســفعلیزاده مدیــرکل حفــظ
آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس خراسان
رضــوی در آغــاز این مراســم ،ضمــن گرامی
داشــت هفته دفاع مقــدس ،گفــت :در متن
جامعه مــا دفاع مقدس نهادینه شــده اســت
و ســند افتخار و تجلی توانمندیهــا و اقتدار
عمومی امت اســام و به خصوص ملت ایران
اســت .وی افزود :به کوری چشــم دشــمنان
اینک بعد از  ۴۲سال که جنگ برای براندازی
نظام مقدس اسالمی تحمیل شد ،میبینیم
پرچم آزادگی و حقطلبــی و پرچم جمهوری
اسالمی از میان همه توطئهها ،بداخالقی ها
و نامالیمات برافراشتهتر از همیشه به اهتزاز
درآمده است.
یوسفعلی زاده تصریح کرد :دشمنان طاقت
دیــدن انقــاب و نظام اســامی در ایــران را
نداشــتند ،اما امروز انقالب و جبهه مقاومت
گســترده و فرهنگ مقاومت و جهاد در بشــر
نهادینه شده است .اینها همه از برکات ایثار

یادگارانجبههایثار
عکس :دهقانی

رئیس پلیس راه اســتان گفت :از امروزمحدوده جاده
قدیم ملک آباد به سمت مشهد و برعکس مسدود می
شودودراختیارزائرانپیادهقرارمیگیرد،ازروزپنجم
مهرماه نیز این مسیر برای خروج زائران یک طرفه می
شودودراختیارخودروهاقرارمیگیرد.میشمستدر
گفتوگو با «خراسان آنالین» افزود :در محور مشهد -
چنارانوقوچان-مشهدترافیکپرحجمگزارششده
ت و در ورودی محورهای غربی به مشهد ترافیک
اســ 
سنگین است .روز سه شنبه میزان ورود به استان ۶۵
درصد افزایشــی بــوده و ایــن میزان برای مشــهد۲۴
درصدنسبتبهسالگذشتهافزایشداشتهاست.وی
تصریح کرد :هم اکنون در محورهای شمالی ،جنوبی
وغربیاستان ۵۰،کارواناززائرانپیادهودرهرمحور
دو هزار نفر در حال حرکت به ســمت مشهد هستند.
روزانه ۲۰۰تیم گشــتی پلیس راهور بــه زائران پیاده
ترسانیمیکند.
خدم 

ا ز میان خبر ها

جامعه فرهیخته پیش کسوتان دفاع مقدس
اســت .خدا به ما توفیق دهد بر عهــد خود با
امــام و شــهدا ثابت قــدم بمانیــم .وی گفت:
خوشــبختانه امروز انقــاب و جبهه مقاومت
در تمامــی نقاط جهــان گســترده و فرهنگ
مقاومت و جهاد در بشــر نهادینه شده است.
تمام این افتخارات و موهبتها از برکات ایثار
و جان فشانی ،اخالص و از خودگذشتگی و
فداکاری جامعه فرهیخته ،بزرگ و اثرگذار و
ماندگار پیش کســوتان دفاع مقدس است.
یوسفعلی زاده همچنین با اشاره به اقدامات
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
گفت :اینک پــس از اهتمام جدی در مســیر
تولید محتوای ویژه در قالب های مختلف از
جمله چاپ کتاب های گوناگون ،این عرصه
نیازمند یاری همه پیش کسوتان جهاد در این
راه بوده و آمادگی داریم تا از کمک و همراهی
یــادگاران شــهدا و دفــاع مقدس برای نشــر
ارزش های واالی این عرصه استفاده کنیم.

مدیرکل حفظ آثــار و نشــر ارزش های دفاع
مقدس استان تاکید کرد :وظیفه ما ستادی
است و همه دســتگاه ها و افراد وظیفه دارند
در ســاختار و قالب های خودشــان در زمینه
حفظ آثــار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس
فعالیت کنند .امروز در بخش های مختلف،
اســتان خراســان رضوی ســرآمد و در ردیف
های برتر و منتخب کشوری است .در همین
برنامــه که در آن هســتیم از یــک میلیون نفر
در کشــور  105هزار نفــر مربوط به اســتان
خراسان رضوی تکریم می شوند یعنی بیش
از  10درصــد کل جمعیــت پیــش کســوتان
دفاع مقدس.
•تحرکات مثبت برای تکمیل باغ موزه
دفاع مقدس

وی تصریح کرد :ما در استان خراسان رضوی
ساالنه بیش از  60جلد کتاب در حوزه دفاع
مقدس ،اعم از کتاب های هنری و فرهنگی،

تاشهادتامامرضا(ع) 72زندانیجرایمغیرعمداستانآزادمیشوند

شمارشمعکوسبرایرهایی« ۴مادر»

محمد حســام مســلمی  /در گوشــه ای از زندان فقط به
ســقف خیره شــده و لحظه شــماری می کند که نامش را از
بلندگو صدا بزنند و بگویند خانم «نیره .م» مالقاتی دارید،
چشمانی پر از اشــک دارد نه این که به خاطر حبس خودش
بلکه برای سه تا دختر قد ونیم قدی که در خانه دارد حسابی
دلتنگ شده و لحظه شماری می کند که دوباره بتواند آن ها
را در آغوش بگیرد ،او این روزها بیشتر با خدا حرف می زند،
به او گفته اند که شــمارش معکوس برای آزادی او آغاز شده
است و روز شــهادت آقا علی بن موســی الرضا (ع) از زندان
آزاد می شود ،او با خودش قول و قراری گذاشته که به محض
رهایی از زندان ،مستقیم به حرم رضوی برود و از روزهایی با
حضرت بگوید که پشت میله های زندان بوده و چه روزهای
سختی را سپری کرده است.
•ماجرای  60روز دلتنگی مادر برای  3فرزند دختر

او مادر سه فرزند اســت و دلیل زندانی شدنش جرایم مالی
غیرعمد بــوده ،این که بــرادرش بــه دلیل کســب و کارش
ورشکسته شــده و مجبور بوده چک های او را ضمانت کند،
درست  60روز است در زندان به ســر می برد ،از نگهبانان
زندان شنیده بود که قرار است  72زندانی جرایم غیر عمد
و مالی از اول محرم تا شــهادت امام رضــا (ع) از زندان آزاد
شــوند و با خودش می گفت خدایا می شود من هم جزو این

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

 72نفر باشــم که دوباره پیش همســر و فرزندانم بروم و این
اتفاق می افتد و دســتان یاریگر نیکــوکاران و خیران او را از
پشــت درهای زندان رها می کنند تا به آغوش گرم خانواده
اش برگردد.
•راه اندازی پویش آزادی  72زندانی از اول محرم تا
شهادت امام رضا (ع)

به گزارش خراســان رضوی ،در مــاه های پایانی مــاه صفر و
شــهادت امام رضا (ع) فرصتی فراهم شــد تا گــپ و گفتی با
جواد غفاریان قدیرزاده طوســی ،مدیر ســتاد دیه خراســان
رضوی داشته باشیم ،ســر صحبت را از پویشی به نام آزادی
 72زندانی از اول محرم تا شهادت امام رضا (ع) باز می کند؛
پویشی که دل های مهربان و باسخاوت مردم همیشه نشان
دهنده حس نوعدوســتی آن ها بوده و هست و هزاران نفر از
زندانیان با جرایم غیرعمد را به آغوش خانوادههایشــان باز
گردانده اند .وی با بیان این که متاسفانه تعدادی از مادران و
بانوان به دلیل جرایم غیر عمد و مالی در حبس به سر می برند
به ماجرای مادر سه فرزندی اشاره می کند و می گوید :یکی
از زندانیان بانویی اســت که چک های بــرادرش را ضمانت
کرده و چون برادر وی نتوانسته چک ها را پاس کند این بانو
به زندان افتاده است ،این خانم که همسرش یک کارگر ساده
است  60روز است که به دلیل همین موضوع در زندان به سر
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کــودکان ،نوجوانــان و خاطرات منتشــر می
کنیــم  ،در حوزه ســینمایی و هنــری ،تعامل
خوبی بــا عزیــزان ســینماگر و هنرمنــدان و
فعاالن حــوزه خبــر و رســانه داریــم و در 43
مناســبت مرتبــط بــه دفــاع مقــدس ســتاد
برگزاری مراسم داشته و برنامه های مختلفی
را در ایــن زمینه برگزار می کنیم .یوســفعلی
زاده یــادآور شــد :در حــوزه های آموزشــی،
مــدارس ،دانشــگاه ها ،حــوزه هــا و ادارات،
منابع و اســتادان متناســب با هرکــدام برای
آموزش و ترویج فرهنــگ دفاع مقدس تامین
شده و کارهای بزرگی در این زمینه انجام می
شود .در حوزه جمع آوری اسناد نیز کارهای
بسیار بزرگی انجام شده و در حال انجام است
که از همه پیش کســوتان می خواهیم در این
زمینه ما را یاری کنند .وی همچنین با اشاره
به پروژه باغ موزه دفاع مقدس گفت :در یکی
دو سال اخیر این پروژه با تحرک نسبتا خوبی
روبه رو شــده و مرکــز فرهنگی و مــوزه دفاع
مقدس اســتان در حال تکمیل اســت اما باز
هم کافی نیســت ،من ضمن تقدیــر از تالش
های گذشــته تقاضا مــی کنم تا بــه ما کمک
کنند که ســاخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع
مقدس شتاب بیشــتری بگیرد ،امیدوارم که
مرکز فرهنگی این پروژه زودتر به بهره برداری
کامل برسد ،تاکنون حدود  7هزار متر مربع از
این مرکز زیر بار رفته و بقیه آن نیاز به احداث
دارد.
شــایان ذکر اســت ،در ادامــه این مراســم از
 30نفــر از پیــش کســوتان دفاع مقــدس به
نمایندگــی از یگان های مختلــف این عرصه
تقدیر و تجلیل شد.

می برد .وی ادامه می دهد :با راه اندازی این پویش  72نفر
تا سالروز شهادت امام رضا (ع) از زندان با کمک خیران آزاد
می شوند که چهار نفر از این زندانی ها از مادران هستند که
به علت بدهی مالی حبس شده اند ،ضمن این که  90درصد
بدهکاران مالی یا چک برگشتی دارند یا ضامن کسی شدند
یا به خاطر مهریه و نفقه در زندان هستند.
•دوران کرونا؛ آزادی  260زندانی با اختصاص هزینه
مراسم فوت شدگان

وی به مشارکت بی نظیر خیران برای آزادی زندانیان غیر
عمد اشــاره می کنــد و می افزایــد :یکی از خیران از کشــور
آلمان اســت که در این پویش بــرای آزادی زندانیان حدود
 100میلیــون تومــان کمک کــرد  ،در پویشــی که از ســال
گذشــته در دوران کرونا بــرای آزادی زندانیــان راه اندازی
شد بســیاری از خانواده ها هزینه مراسم فوت عزیزان شان
را برای آزادی زندانیــان در نظر گرفتند کــه  160خانواده
در این امر مشــارکت داشــتند و زمینه آزادی  260زندانی
فراهم شد .وی یادآور شد :مدیریت ،اعضا و کسبه صنف طال
و جواهر و نقره مشهد بر اساس مسئولیت اجتماعی ،امسال
برای اولین بار به صــورت اختصاصی گلریــزان ویژه آزادی
زندانیان جرایم غیر عمد را برگزار کردنــد و در قالب پویش
«سفیران آزادی» با مشارکت صنفی مبلغ  ۳۰میلیارد ریال
به این امر خیر در جشن گلریزان اختصاص دادند و پرچم دار
مشارکت اصناف در گلریزان آزادی زندانیان بودند و چراغ
اول را روشن کردند و امیدواریم دیگر صنوف نیز در این امر
خیر ماندگار مشارکت کنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت :در سهمیههای
جدید تجهیزات اورژانس  115کشور یک دستگاه
اتوبــوس آمبوالنــس و  10دســتگاه موتورالنس به
مشهد اختصاص مییابد.
دکتر جعفــر میعادفــر در گفت وگو با وبــدا ،اظهار
کــرد :روزهــای پایانی مــاه صفــر مشــهد همانند
اربعین حســینی کربالســت و زائران با پای پیاده
به ســمت بارگاه منــور رضوی مشــرف میشــوند
و ســازمان اورژانــس کشــور هــم بــه عنــوان یکی
از بخشهــای خدمترســان وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی در حوزه ســامت آماده
خدمترســانی شایســته بــه عــزاداران رضوی در
روزهــای  29 ،28و  30صفــر اســت .وی تصریح
کــرد :محــور عملیات ویــژه دهــه پایانی مــاه صفر
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــوده و وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی هم به عنوان
پشــتیبان تمام امکانــات و تمهیــدات الزم را برای
خدمترســانی شایســته در این ایــام فراهم کرده
است.
رئیس ســازمان اورژانس کشــور با بیان این که در
حوزه اورژانس پیش بیمارستانی ،مدیریت حوادث
و فوریتهای پزشــکی در روزهای پایانی ماه صفر
از ظرفیــت تمامــی دانشــگاهها و دانشــکدههای
علوم پزشکی سراسر کشور اســتفاده شده است،
خاطرنشــان کرد :در فاصلــه زمانی  26شــهریور
تا  5مهر مــاه (از اربعین حســینی تا شــهادت امام
رضا(ع)) از ظرفیت اورژانسهای  115خراسان
شــمالی ،خراســان جنوبی ،ســمنان ،گلســتان و
مازنــدران اســتفاده شــده و در این ایــام نیروهای
اورژانس  115این استانها در مشهد و خراسان
رضوی حضور مییابند.

 ۲کشتهدرحادثهرانندگی
محورکالت-مشهد
در تصادف دو دســتگاه خــودروی پراید و نیســان
در محــور کالت  -مشــهد دو نفر کشــته و چهار نفر
مصدوم شدند.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای
خراسان رضوی ،رئیس پایگاه اورژانس شهرستان
کالت گفت :در این حادثه رانندگــی که دیروز در
کیلومتر  ۷۵کالت به مشهد رخ داد ،دو نفر کشته
و چهار نفر مصدوم شــدند که دو نفــر از مصدومان
حادثــه بــا آمبوالنــس و دو مصــدوم دیگر کــه حال
وخیمی داشتند ازطریق اورژانس هوایی به مشهد
منتقل شدند.محســن وزیری افــزود :یکی از جان
باختگان ایــن حادثه کــه خانم بارداری بــود برای
بررسی جنین به بیمارستان مشــهد انتقال یافت.
جاده کالت به مشهد یکی از جادههای پر حادثه در
استان خراسان رضوی است.

جزئیاتثبتنامدانشآموزاندارای
برگهسرشماریدرمدارساستان
مســئول امور تحصیلــی اتبــاع خارجــی اداره کل
آموزش و پرورش خراسان رضوی با اعالم ثبتنام
دانشآموزان دارای برگه سرشــماری در مدارس
گفــت :ایــن دانشآمــوزان از مراجعه مســتقیم به
مدرســه خودداری کنند و منتظــر دریافت پیامک
از جانب دفاتر کفالت باشــند .علیرضا یاریمقدم
در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :قاعده کلی تا قبل
از بخشــنامه جدید این بــود کــه دانشآموزانی که
مدرک اقامتی معتبر مثــل گذرنامه دارای اقامت،
کارت آمایــش ،کارت هویــت و گذرنامــه خانــوار
داشــتند مانند دانشآموزان ایرانی میتوانســتند
ثبتنام کنند .وی ادامه داد :آن ها در ابتدا از دفاتر
کفالــت برگه حمایــت تحصیلی میگرفتنــد و بعد
از تایید پرونده تحصیلــی و گذراندن آزمون تعیین
سطح و انجام تعیین پایه ثبتنام میشدند .مسئول
امــور تحصیلی اتبــاع خارجــی اداره کل آموزش و
پرورش خراســان رضوی افزود :دانشآموزانی که
مدرک معتبــر نداشــتند و صرفا برگه سرشــماری
داشــتند ،مجاز به ثبتنام در مدارس نبودند اما با
این دســتورالعملی که از وزارت کشور صادر شده
ما نبایــد دانشآمــوزان دارای برگه سرشــماری را
از تحصیل محروم کنیم و آن ها بایــد بتوانند ادامه
تحصیل بدهند.
یاریمقــدم بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دانشآمــوزان
دارای برگــه سرشــماری از مراجعــه مســتقیم به
مدرســه خودداری کنند و منتظــر دریافت پیامک
از جانــب دفاتــر کفالــت باشــند ،دربــاره نحــوه
ثبت نام اظهارکرد :براساس برنامهریزی اداره کل
اتبــاع ،پیامکی از جانــب دفاتر کفالت بــه خانواده
دانشآموزان ارســال خواهد شــد .پس از دریافت
پیامک آن ها بایــد به دفاتر کفالــت مراجعهکنند و
برگه معرفی نامه برای مدارس بگیرند .وی گفت:
مدارک تحصیلی و درسهای کشور افغانستان با
ما فرق دارد ،اما ما معموال خیلی پایه دانشآموزان
را تغییــر نمیدهیــم و ســعی میکنیــم کــه همان
پایهای را که در افغانســتان تحصیــل میکردند در
این جا ادامه دهند ولی آزمون تعیین سطح از تمام
دانشآموزان گرفته میشود تا مشخص شود در چه
پایه ای تحصیل کنند.

