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رئیس پارک علم و فناوری
خراسان:

تولیت آستان قدس در دیدار
بامعاون علمی وفناوریرئیسجمهورمطرحکرد

کلبودجهپارکهایعلموفناوریاندازه
بودجهیک دانشگاهجامع نیست

آمادگی آستان قدس
برای توسعه اقتصاد دانش بنیان

مدیرکلبهزیستی
خراسانرضویتشریحکرد:

 4آسیباجتماعی
عمده استان
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دبیرحزبموتلفهاسالمی
در استان :

نشانهخاصیازنامزدی
قالیباف و جلیلی در
مشهد ندیده ام
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رئیسکمیسیونمعماریوشهرسازیشورایشهرمشهدمطرحکرد

شهروندانمهمان نواز

بالتکلیفی5سالهسندهایبلندمرتبهسازی
و پهنهبندیحریممشهد

 13کیلومتر از گذرگاه
خونینکاشمرهنوز
بازگشایی نشده است
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شهردار مشهد مطرح کرد
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 3راهکارمشترک
شهرداریودانشگاه
4
علومپزشکیبرایحل
ترافیک«احمدآباد»

بامسئولیتشهرداریمشهد
بهعنوانمعیناقتصادی
شهرستانبرگزارشد

اولیننشست
تخصصی برای رفع
مشکالتطرحکارورزی
صفحه3

درآستانه برگزارینهمین
بزرگداشتپدرنثرفارسی
مطرحشد

صفحه7

خبر
جامعه

درخواستشهردارانکالنشهرهااز
نمایندگانمجلس

حمایت از حقوق شهر
و شهروندان در الیحه
مالیات بر ارزش افزوده

شــهرداران کالن شــهرهای کشــور ،
خواســتار حمایت نماینــدگان مجلس
از حقوق و منافع شــهر و شــهروندان در
الیحه مالیــات بر ارزش افزوده شــدند.
به گزارش روابــط عمومی مجمع کالن
شهرها ،شهرداران کالن شهرها در صد
و ســومین نشســت خود که به میزبانی
شــهرداری تهــران برگــزار شــد ،رونــد
تصویــب نهایــی برخــی از مــواد الیحه
مالیات بــر ارزش افــزوده و فرصت ها و
تهدیداتــی را که موجــب کاهش درآمد
عمومی شــهرداری ها می شود بررسی
و خطاب به نمایندگان مجلس شــورای
اســامی ،بر حمایــت از حقوق شــهر و
شهروندان در راستای تامین منابع برای
ارائــه خدمات عمومــی و توســعه پایدار
شــهرها تاکیــد کردند.شــهرداران در
این جلســه مهم ترین دغدغه های خود
درباره الیحــه مالیات بــر ارزش افزوده
را شامل تســری عوارض شــهرداری به
معافیــت هــای پیــش بینی شــده برای
عرضــه کاال و خدمــات  ،تخصیــص
بخشــی از عوارض شــهرداری به ســایر
سازمان ها و نهادها ،کاهش اختیارات
شــوراهای اســامی شــهر در عــوارض
محلی و متمرکز کردن عوارض ساالنه
بر خودروهای ســواری برشــمردند که
موجــب کاهــش درآمدهــای عمومــی
شهرداری ها و دهیاری ها می شود.

تشرف کاروان عزاداری
آسایشگاه فیاضبخش
به حرم مطهر رضوی

درپناهضامن
در آســتانه فرارســیدن رحلــت پیامبــر
مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص) و
شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت
علیبنموسیالرضا(ع)هیئتعزاداری
حضرتامامهادی(ع)آسایشگاهمعلولین
شهیدفیاضبخش...
 صفحه5
دبیرانجمنبینالمللیهیپنوتیزمایران:

ایران جزو پنج کشور برتر هیپنوتیزم است
دبیرانجمنبینالمللیهیپنوتیزمایرانگفت:اگر
بخواهیم پنج کشور را در دنیا نام ببریم که در زمینه
هیپنوتیزم حرفی برای گفتن داشته باشند ،قطع ًا
ایرانیکیازاینپنجکشوراست.عنایتا...شهیدی
درگفتوگوباایسنا،بابیاناینکههیپنوتیزمکام ً
ال
بیخطر است ،اظهار کرد :هیپنوتیزم این ظرفیت
را دارد تــا در بخشهــای مختلف اســتفاده شــود.
هیپنوتیزم یک پدیده معمول اســت که ما در طول
روز آن را به صورت خــودکار تجربه میکنیم .برای

مثال زمانی که ما در حال تماشای فیلمی هستیم،
آگاهی محیطی ما کاهش می یابد ،چایمان ســرد
میشــود یا صدایمان میکنند و نمیشنویم ،ما به
اینروند«خودهیپنوتیزمی»میگوییم.سهعالمت
جذب ،انفکاک از محیــط و افزایش تلقینپذیری؛
نشانههایهیپنوتیزمشدناست.برخیازافرادبه
دالیلی نباید هیپنوز شــوند که این افراد محدود را
هیپنوتراپیستهامیشناسندوازهیپنوزکردناین
افراداجتنابمیکنند.

عضوشورایسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیکشور:

آموزش و پرورش ستاد مبارزه با آسیبهاست

عضــو شــورای ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی
آموزشــی کشــور گفت :اگــر بخواهیم نهــادی را
بــرای مقابله با آســیب ها داشــته باشــیم آن نهاد
قــوه قضاییــه ،ســازمان زندانها و پلیس نیســت
بلکه آموزش و پرورش اســت ،آمــوزش و پرورش،
ستاد مبارزه با آسیبهاســت .به گزارش فارس،
غالمعلی افروز روز گذشــته در همایش اســتانی
هفتهپیونداولیاومربیانکهدرسالنهمایشهای
شــهید حاتمی برگزار شــد ،گفت :باید ورودی و
خروجیهای مدارس ما یکســان باشد ،نگذاریم
دانش آموزان دچار بیاشــتهایی تحصیل شــوند
و بــا وجــود تمــام مشــکالت ،دانــش آمــوزان در
مــدارس مانــدگار باشــند .وی افزود :آمــوزش و
پرورشی سالم و صالح است که برنامههای درسی
کاربردی داشته باشد ،مهارت محور و خالق پرور
باشــد تا دانش آموزان بتوانند  ۱۲ســال زیر نظر
هوشمندترینوخوشاخالقترینمربیانماندگار
شوند و دیوار بین مدرسه و خانواده شکسته شود.
وی تاکیــد کرد :تمام نظــام باید تــاش کنند تا از
معلمان بیشــترین حمایت صورت گیرد و منزلت
اجتماعی آنان حفظ شــود ،چرا باید در کشــور ما
قاضیها با مدرک کارشناسی ســه برابر معلمها

آماده ارائه بسترهای مورد نیاز شهروندان در بوستان ها هستیم
معاونخدماتشهریشهرداریمشهدازاعالم
آمادگی شــهرداری برای ایجاد بســترهای الزم
در بوستان های شهر خبر داد .به گزارش پایگاه
اطــاع رســانی شــهرداری مشــهد ،یعقوبی به
همراه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
شهر مشهد در جمع ورزشــکاران بوستان ملت
حاضر شــد و گفت :هدف مدیریت شهری سالم
ســازی بوســتان های شــهر اســت که این امر با

عکس :آستان نیوز

جایخالی روزی
بهنامبیهقی
درتقویمکشور

مدیرعاملسازمانمدیریت
ونظارتبرتاکسیرانیمشهد
پاسخمیدهد:

حضورخانوادههاوانجامفعالیتهایاجتماعی
وورزشیشهروندانامکانپذیراست.ویافزود:
ما پذیرای طــرح های پیشــنهادی شــهروندان
در خصــوص نیازهای زیرســاختی در بوســتان
هاهستیم .گندمی ،رئیس کمیســیون برنامه و
بودجهشورانیزگفت:پارکهایکیازمهمترین
فضاهای عمومی شهر به حساب می آید و سالم
بودنآنهایکیازدغدغههایشهرونداناست.

حقــوق بگیرند تــا زمانی که ایــن اتفــاق میافتد
کشور ما رشد نمیکند .افروز همچنین در بخش
دیگری از ســخنان خود آفت آمــوزش و پرورش را
کالسهای متعــدد کنکــور دانســت و گفت :هر
آن چه که دانش آموزان بــرای موفقیت در کنکور
الزم دارند در کتابهای درســی موجود اســت و
معلمان هم توانمند هســتند ،متاسفانه کشور ما
بیشــترین کالسهــای کنکــور را دارد.مدیرکل
آموزش و پرورش اســتان نیز در این مراسم گفت:
همکاری ،مشارکت و تعامل مربیان و خانواده ها
باعث هم افزایی در رســیدن به اهدافی است که
دســتگاه تعلیم و تربیــت برایمان مشــخص کرده
است .قاســمعلی خدابنده با بیان این که اگر این
همافزایی و همگرایی بین ما و خانوادهها نباشد،
دانش آموزان بیشترین آسیب را میبینند ،اظهار
کرد :شــما اولیا دغدغه داریــد تــا فرزندانتان در
بهترینشرایطومدارستحصیلکنندوبهدرجات
و توفیقات عالی برســند ،ما نیز به عنوان متولیان
این حــوزه در تالشــیم کــه سیاســتگذاریها و
برنامه ریزیها به نحوی باشد که دانش آموزان در
راه رســیدن به اهدافی که دستگاه تعلیم و تربیت
مشخص کرده است موفق باشند.

6گالیهپرتکرار
ازتاکسیهای
شهری
صفحه2

