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رئیس سازمان جهادکشاورزی با انتقاد از
بی توجهی به اقلیم استان مطرح کرد:

معاون اداره کل نوسازی
مدارس خراسانرضوی خبر داد:

پایانفعالیتتمام
مدارس خشتی و گلی در استان

درحاشیهشهرمشهد
برگزارشد

تجلیلازمادرشهیدان
غالمی
صفحه۳

مسیرهایدوچرخهسواری
واقعاخطرآفریناست

دوچرخه سواری
با اعمال شاقه

نه
ض
تاتابد ماندگارعاشورا
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صفحه۶

واکنشبیمارستان
رضویبهاظهاراتمدیر
روابطعمومیدانشگاه
علومپزشکیمشهد

انتقاد از
توسعهنامناسبصنعتیاستان

تقدیراستانداراز
اقداماتسپاهدرتامین
امنیت و سازندگی
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صفحه۳

بازگشتآخرینکاروان
حجاج خراسانی
بهمشهد
صفحه۴
تشییع وخاکسپاری
پیکرمطهرشهید
«مهاجر»درمشهد
۳

صفحه4

معاونشهردارمشهددر
دیدارتیممنتخبمسابقات
جهانیروباتیکمطرحکرد:

حس
ی
شهرمنردغمتوکرب وبالییشدهاست یا ن

(ع)

صفحه۳

اردوی جهادی ارائه
خدماتسالمت
درشهرکشهیدرجایی

نذر پزشکی در حاشیه
مشهد
صفحه۴
معاونآموزشمتوسطهآموزشوپرورشخراسانرضویمطرحکرد:

آموزش و پرورش بدون مشارکت امکان ادامه حیات ندارد
باقری/معاونآموزشمتوسطهادارهکلآموزش
و پرورش خراســان رضوی با تاکید بر ضرورت
مشــارکت همگانــی در تعلیم و تربیــت گفت :
آموزش و پرورش بدون مشــارکت امکان ادامه
بقا و حیات ندارد.
صابــری در گردهمایــی مدیــران مــدارس
درچناران گفت:جذبمشارکتیکایکارکان
مدرسهواستفادهازظرفیتهاینهادهاوافراد
خارج از مدرسه در جهت تحقق اهداف ترسیم
شدهوحصولنتیجهمطلوببرایمدرسه،هنر
مدیران مدارس است .وی با اشاره به نزدیکی
آغاز ســال تحصیلی جدیــد افزود :پــروژه مهر
را می تــوان مجموعه اقدامــات ،برنامه ریزی و
تمهیدمقدماتبرایشروعیکسالتحصیلی
خــوب و اســتمرار آن برای رســیدن بــه نتیجه

مطلوب دانســت  .صابــری خطاب بــه مدیران
مــدارس شهرســتان چنــاران در گردهمایــی
مدیران مدارس ،بر امیدآفرینی و ایجاد انگیزه
بهمعلمانودانشآموزان تاکیدکردوادامهداد:
درموضوعمهارتآموزیهممشاهدهمیکنیم
که در سالهای گذشته مهم ترین خأل آموزش
و پــرورش این بــوده که افــراد باســواد و دارای
مدرک اما بدون داشتن مهارت کافی و توانایی
های الزم را تربیت میکرد .در صورتی که هنر
یک مدیر این اســت که اســتعداد دانش آموز را
کشف و متناسب با آن اســتعداد ،او را در مسیر
درســت هدایت کنــد .مدیر آمــوزش و پرورش
چنارانهمدراینگردهماییگفت:سندتحول
بنیادین مهم ترین نقشــه راه و سند باالدستی
آموزش و پرورش اســت و مدیران ما باید با این

ســند آشــنایی کامل داشــته باشــند و اهداف
مدرســه را بر اســاس این ســند طراحی کنند.
علیرضا کلیدری افزود :مدیری که وقت کافی
برای فکر کردن ،برنامهریزی ،تمرکز و تحلیل
کارها ندارد مدیر موفقی نیست؛ بنابراین باید
مطالعه ،برنامه ریزی و خود ارزیابی را ضرورت
کاری خود بدانید .کلیــدری در اهمیت نقش
مدیرانمدارستصریحکرد:نتیجهبخشبودن
تمام حرف های صاحب نظران و اندیشمندان
حوزه آموزش و پرورش که برنامه ها و طرح های
این ســازمان را تدوین و ابالغ می کنند در یک
راه خالصه شــده و آن هم «مدیر آموزشگاهی»
است؛ بر این اساس که به اعتقاد ما کلید تحول
و رشــد آمــوزش و پــرورش در دســتان مدیران
مدارس است.

اخبار
شهرستانها

 ۱۵۴ماه حبس ،مجازات
شکارچیان قوچ وحشی
در تربت جام
حقــدادی /رئیــس اداره محیــط زیســت تربت
جام بــا اشــاره بــه رای قاطــع قاضــی پرونده
شــکارچیان دو راس قــوچ وحشــی در عرصه
های طبیعی تربــت جام گفت  :شــکارچیان
متخلــف درمجموع به  ۱۵۴مــاه حبس ۲۰ ،
میلیــون ریــال جــزای نقــدی  ،ضبــط موتور
سیکلت و سالح محکوم شدند .علیپورافزود:
پنج نفــر متخلف کــه در منطقه شــکار ممنوع
مرزی اقــدام به شــکار دو راس قوچ وحشــی
کــرده بودند توســط ماموران یــگان حفاظت
محیط زیســت دســتگیر و به مراجــع قضایی
معرفی شــدند کــه در نهایت با ارائــه مدارک
و مســتندات متخلفــان بــا رای قاطــع قاضی
پرونده مواجــه و محکوم شــدند  .وی تصریح
کــرد :براســاس محتویــات پرونــده دو نفر از
شــکارچیان بــرای مشــارکت و ســه نفــر نیز
برای معاونت در شــکار دو راس قوچ وحشــی
محاکمــه و درمجمــوع بــه  ۱۵۴مــاه حبــس
بــرای شــکار غیرمجــاز  ۲۰ ،میلیــون ریــال
جــزای نقدی بــرای حمــل مهمــات قاچاق ،
ضبط موتور سیکلت مکشوفه و سالح به نفع
دولت محکــوم شــدند  .علیپور اظهــار کرد :

متهمــان به لحــاظ ضــرر و زیان وارد شــده به
محیط زیســت نیز باید  ۲۰۰میلیون ریال به
حساب خزانه واریز کنند.

 290پروژه و مکان گردشگری
دردرگز کلید خورده است
مقصــودی /نماینــده مــردم درگــز در مجلس
شورای اسالمی درحاشیه بازدید ازیک پروژه
گردشگری در محدوده روســتای چغر گفت:
 290پروژه و مکان گردشگری دردرگز کلید
خورده اســت و درگز قطب گردشگری کشور
می شود .حاتمیان گفت:با وجود زمینه های
الزموآثارباستانی،صنعتگردشگریدردرگز
در حال رشد است و امید می رود گردشگری
به عنوان یک کارتاثیر گذار در شهرستان مورد
توجه قرارگیرد .حاتمیان افزود :ضرور ی است
مســئوالن با مجریان پروژه های گردشــگری
همکاری الزم را داشته باشند و با حمایت های
خود زمینه دلگرمی آنان را فراهم کنند.
مجری پروژه گردشــگری نیز گفت  :طراحی
کامل پروژه انجام گرفتــه و تاکنون حدود یک
میلیاردو 400میلیونتومانبرایپروژههزینه
شــده اســت و برای تکمیل آن تا ســقف 4/5
میلیارد اعتبار مورد نیاز است .وی افزود :این
پروژه شامل رستوران های سنتی و پیشرفته،

تاالر پذیرایــی و واحدهای اقامتی اســت و در
مجموع دو هزارمتر زیربنای ساختمانی دارد
که در زمینی به مســاحت  12هــزار مترمربع
در حال ساخت است .مدیر پروژه گردشگری
با ابرازگالیه از کم توجهی بعضی از مسئوالن
مربــوط ،خواســتار حمایــت مســئوالن برای
تســریع در اجرای پروژه شــدو افــزود :تاکنون
بعضی از مســئوالن حتی یک بــار ازاین طرح
بازدید نکرده اند.

نذرویزیت رایگان  2پزشک
در روستای نوقاب گناباد
دو پزشــک و یــک پرســتار بــه مناســبت روز
عاشورا ،بیماران روســتای نوقاب گناباد را به
صورت رایگان ویزیت کردند.
به گزارش فارس ،علی غفاری فوق تخصص
کلیه به همــراه علی صابری پزشــک عمومی
و الهــام صابــری فوق لیســانس پرســتاری از
بیمــاران روســتای نوقــاب معاینه رایــگان به
عمــل آوردنــد .دکتر غفــاری هر زمــان که به
روســتای نوقاب ســفر میکند ،برنامه ویزیت
رایــگان از بیمــاران ایــن روســتا را در برنامه
خــود میگنجاند .دیــروز حــدود  150نفر از
اهالی این روســتا با مراجعه به کتابخانه حاج
عبداللهی نوقاب ویزیت رایگان شدند.



صفحه۷

عزاداری عاشقان حسینی در عاشورای  - 98عکس :خراسان

حمایت شهرداری
ازجواناننخبه و خالق
مشهدی

خراسانرضویازافزایش
قیمتبرخیاقالمضروری
گزارشمیدهد

شهریور
گرانتر
از مرداد

صفحه۲

یادواره شهید گمنام شهر قلندرآباد فریمان برگزار شد
اصغــری /اولیــن یــادواره شــهید گمنــام
شــهر قلندرآبــاد فریمــان با حضــور مســئوالن و
مــردم همیشــه در صحنــه شــهر قلندرآبــاد
در مســجد جامــع ایــن شــهر برگــزار
شد.
به گزارش خراسان رضوی  ،فرمانده سپاه ناحیه

مقاومت بسیج فریمان در این مراســم با اشاره به
این که شــهدای ما به امداد الهی اعتقاد و از پایان
کارشــان مانند شــهدای کربال اطالع داشــتند،
گفت :بصیرت و آگاهی و پیروی از ولی زمان یکی
از ویژگی های بســیار مهم شــهدای هشــت سال
دفاع مقدس بود.

ســرهنگ حســین شــمس با اشــاره به این که نام
گذاری یاد شــهدا نباید فقــط به نام گــذاری یک
کوچه ،خیابان و میدان خالصه شــود گفت:باید
اهداف  ،منــش و ویژگی هــای شــهدای بزرگوار
در همه مناســبت ها و فرصت ها در جامعه تبیین
شود.

