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"پدیده" برای دروازه بانش
طاقچه باال گذاشت

معاون وزیر راهو شهرسازی
خبر داد:

یک«گردان» برابر
نیمی از «سپاهان»!

گام اول برای احداث راهآهن
مشهد  -چابهار در خراسان رضوی

هواشناسی هشدارداد

پیشبینیوزشباد
شدید با احتمالبروز
صفحه 1

خسارت
گفت وگو باکارگردان
پویانمایی «رازسیاوش»

کشف رازبازوبند
صفحه 8

افسانهای
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ساختوسازدرپدیدهجانگرفت
آغازساخت وتکمیل1062واحد آپارتمانی ازمحل47میلیاردکنسرسیوم بانکی
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صفحه 3

تعداد فجری های
تئاترمشهدبه4رسید


صفحه 5

اخبار
جامعه

هواشناسی خراسان رضوی با
صدور اطالعیه ای هشدار داد

پیشبینی وزش باد شدید
همراه با گردوخاک با
احتمال بروز خسارت
خبیــری /اداره کل هواشناســی بــا صــدور
اطالعیــه ای دربــاره افزایش شــدت بــاد طی
امروزپنجشنبهوفرداجمعههمراهباگردوخاک
بــا احتمــال بــروز خســارت و کاهــش دیــد در
جاده های استان هشدار داد.
"یحیــی قاینی پــور" در گفــت وگو با خراســان
رضوی اظهــار کرد :بررســی وتحلیــل آخرین
نقشه ها ومدل های هواشناسی نشان دهنده
افزایش گرادیان فشــار وافزایش شــدت وزش
باد طی امروز پنج شنبه وبه ویژه فردا جمعه در
استان است.
وی افزود :در بعضی ســاعات وزش باد شــدید
(دربرخی نقاط توام با گردوخاک)پیش بینی
می شــود کــه ایــن امــر ضمــن احتمــال بــروز
خسارت ،کاهش دید وکیفیت هوا را نیز در پی
خواهد داشت.
وی اضافــه کــرد :بر پایــه همین گــزارش فردا
جمعــه وقــوع بارش هــای پراکنده در اســتان
بــه ویــژه درنیمــه شــمالی اســتان پیش بینی
میشود.
همچنین آســمان امروز پنج شنبه شهرستان
مشــهد قســمتی تا نیمه ابــری با غبــار محلی
گاهــی افزایــش ابر تــوأم بــا وزش باد نســبتا
شدید تا شدید و گردوغبارودرروزجمعه نیمه
ابری در بعدازظهــر افزایش ابر تــوأم با وزش
باد شــدید لحظــه ای و گردوغبــار ،در برخی
ســاعات بارش پراکنده باران و برف و مه آلود
پیش بینی می شود .دمای هوای مشهد امروز
در گرم ترین زمان 19درجه ســانتیگراد ودر
ســردترین زمان به صفــر درجه کاهــش پیدا
خواهد کرد.

دراقدامینوعدوستانهتوسطمعلمان
دبستانموسویقوچانیدرناحیه
4مشهدانجامشد

اهدای3کانکس به ارزش
7میلیون و500هزارتومان
به زلزله زدگان کرمانشاه

سه دســتگاه کانکس از سوی معلمان دبستان
موســوی قوچانــی بــه ارزش هفــت میلیــون و
500هــزار تومان بــه زلزله زدگان کرمانشــاه
اهدا شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری آمــوزش وپــرورش
خراســان رضــوی معلمان دبســتان موســوی
قوچانی ناحیه 4مشهد ،سه کانکس به ارزش
هفت میلیــون و500میلیون تومان خریداری
و به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ارسال
کردند.
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با حضور معاون وزیر
صورت گرفت

رونماییازکیفپول
هوشمند درمشهد

حاشیه های
روز دانشجو
در دانشگاه
آزاد مشهد

« سید» دلها ؛مربی
سازندهکشتیاستان

ماندهسپردههای
تا ۲۰۰میلیونی
(ع)
تعاونیثامنالحجج
پرداخت می شود
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باحضوروزیربهداشتدردانشگاه
علومپزشکیمشهدانجامشد

تقدیر ازخانواده شهدای
جهان اسالم درجشن
«وحدت،رمزمقاومت وپیروزی»

افتتاح
۱۶۰پروژه
عمرانی
بهداشتی

پاسداشت
مقاومت

همزمــان بــا ســالروز والدت پیامبرگرامــی
اســام(ص) و امــام جعفــر صــادق(ع)،
جشن«بزرگ وحدت ،رمز مقاومت و پیروزی»،
با تجلیل از خانواده شــهدای جهان اســام در
حــرم مطهــر رضــوی برگزار شــد .به گــزارش
خراســان رضوی ،در این مراســم کــه در رواق
بزرگ امــام خمینی(ره) برگزار شــد ،عالوه بر
صفحه 5
حضــور گســترده زائــران...
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خبر

جامعه

معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

رونماییازکیفپولهوشمنداولینگامدرجهتشهرهوشمنداست
معاون وزیر و رئیس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات
رادیویی با بیان این که کیف پــول الکترونیکی برای اولین
بــار در خاورمیانه در مشــهد فعال شــده اســت اظهارکرد:
ارائــه خدمت و آغــاز خدمــات نوین از کالن شــهر مشــهد،
خدمت رسانی به تمام ایران است .به گزارش ایرنا "حسین
فالح جوشــقانی" روز گذشــته در مراســم رونمایی از کیف
پول هوشمند در مشهد افزود :برای پرداخت از این طریق،
اپراتورهای تلفن همراه بسترها را توسعه میدهند و بانکها
خدمات پولــی را ارائه می کنند کــه برای اجــرای بهتر این
طرحها همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی و سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضروری است..
قاســم تقی زاده شــهردار مشــهد نیــز درادامه این مراســم
گفت :رونمایی از کیف پول هوشــمند اولیــن گام در زمینه
هوشمندســازی شــهر اســت .در ایــن مراســم تفاهم نامــه
راهاندازی سامانه کیف پول هوشمند بین استاندار خراسان

رضوی ،شهردار مشهد و شرکت ایرانسل امضا شد .رجاییان
مدیرعامل ســازمان فاوای شهرداری مشــهد گفت :در این
طرح شهروندانی که گوشی آنان قابلیت  NFCدارد ،باید با
مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی ایرانسل ،به تعویض سیم
کارت های خود اقــدام و نرم افــزار کیف پــول الکترونیکی
را روی گوشــی خود نصب کننــد .وی افزود :بدیهی اســت
پس از اتصال بــه اینترنت کاربر می تواند بــه صورت آنالین
شــارژ کیف پول الکترونیکی همراه خود را انجام دهد و در
مرحله بعد به راحتی و بــه صورت آفالین با اســتفاده از این
نرم افزار پرداخت خرد را در اتوبوس ،قطارشــهری و برخی
دســتگاه های کارت خوان فروشگاهی انجام دهد .گفتنی
است برای شارژ کیف پول سقفی وجود ندارد اما هم اکنون
استفاده آن در اتوبوس وقطار شهری است ودر مرحله بعدی
امکان خرید از فروشگاهها نیز از طریق دستگاه کارت خوان
ودرهرمرحله 50هزارتومان ایجاد خواهد شد.
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