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رئیس هیئت بازرسی انتخابات
شهرستان مشهد:

خشم رحمتی از ممنوع الخروجی
وتوقیفاموالشبهدلیلبدهی مالیاتیاستقالل

دردسرجدید
شهرخودرو

شهردارمشهددرنشستبا
اعضایشورایسیاستگذاری
جشنوارهرسانهایابوذر:

فرهنگسرایرسانه
در اختیار رسانه ها
قرارمی گیرد
صفحه5
نشست پیاده رو ،آب
و گاز ۵هزار مشترک
در تربت حیدریه
را قطع کرد
صفحه7

تبلیغات زودهنگام و استفاده از
امکانات دولتی،تخلفانتخاباتیاست
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گزارشیدربارهمشکالت
قطبتولیدانگوروپسته
خراسانرضوی
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مدیرکلراهوشهرسازیاستانخبرداد

صنایعتبدیلی،حلقه
گمشدهتوسعه
کشاورزی خلیل آباد

توافقاولیهباآستانقدسبرایاجرای
طرحملیمسکندرمشهد

صفحه7

هواشناسیپیشبینیکرد

برف و باران در راه
استان
صفحه4

صفحه3

بررسی یک طرح ترافیکی
بر زمین مانده در گفت و گو با
معاون شهردار و رئیس پلیس
راهور استان

معاونتوسعهمدیریتو
منابعاستانداریمطرحکرد:

تالش برای حمایت
بیشتر از پژوهشگران
استان
صفحه5
سقوط کودک 7ساله
ازطبقهچهارمبه داخل
چالهآسانسور
صفحه7
مدیرکلصداوسیمای
استان:

صفحه3

بررسی میدانی بازار میوه،
شیرینیوخشکباردرآستانه
طوالنیترین شب سال

باوجوداعالمرسمی
استانداری،پروژهانتقالآب
عمانبهاستانهایشرقی
آغازنشد

گشتیلدایی
«گراننمیخریم»
چند روز دیگر ،فصل پاییز تمام میشــود
و با پشتسر گذاشتن طوالنیترین شب
سال ،وارد زمستان میشویــم .شبیلدا
ازقدیم فرصتی بوده برای دورهمیهای
خانوادگیودوستانهامامثلهرمناسبت
و مهمانی دیگری...
 صفحه2

عکس :خراسان

هر رأی اعتباری برای
نظام است

گرهL.E.Z
بازمیشود؟!

گزارش جلسه

مدیرکل آموزشو پرورش استان:

اجتماعی

باید مدرسه را به یک نهاد اجتماعی و فرهنگی تبدیل کنیم

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویبابیان
این کــه باید مدرســه را به یک نهــاد اجتماعی و
فرهنگیتبدیلکنیم،اظهارکرد:سالمتروانی
و اجتماعی دانشآموزان بسیار مهم است و یکی
از مواردی که ســامت دانشآمــوزان را تهدید
میکند ،آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش ایسنا ،قاسمعلی خدابنده ،در مراسم
افتتاحیــه و نواختــن نمادیــن زنــگ یاریگــران
زندگــی در دبیرســتان فرزانگان ،اظهــار کرد:
طــرح یاریگــران زندگــی ،طرحــی اســت که با
استفاده از ظرفیت دانشآموزان مدارس برای
پیشــگیری و مبــارزه بــا آســیبهای اجتماعی
شــروع شــده و هم اکنــون حــدود  ۲۰درصد از
مــدارس را دربرگرفتــه اســت و پــس از تحلیل
نتایج در سال های آینده ،در همه مدارس اجرا
خواهد شد.

وی افــزود :قــراردادن مــدارس ،در طــرح
یاریگران زندگی ،قانونی اســت که باید از همه
تشــکالت دانشآمــوزی بهــره گرفت و تشــکل
جدیــد دیگــری راهانــدازی نخواهیم کــرد و از
شوراهای دانشآموزی ،بســیجدانشآموزی و
دیگر تشکیالتی که در حال فعالیت در مدارس
هستند ،استفاده خواهیم کرد.
مدیرکل آمــوزش وپرورش خراســان رضوی با
اشــاره به این که این طرح برای دانشآموزان،
خودمراقبتــی و خودکنترلــی خواهد داشــت،
اظهــار کــرد :هــدف این طــرح حفظ ســامت
روانــی ،بهداشــتی و ارتقــای فعالیتهــای
دانشآمــوزی اســت و یکــی از ســاحتهای
تعلیموتربیت در سند تحول بنیادین ،پرداختن
به سالمت دانشآموزان اســت .حفظ و ارتقای
شــاخصهای ســامت دانشآمــوزان در ابعاد
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ســامت روانــی و اجتماعــی دانشآمــوزان
بسیار مهم اســت و یکی از مواردی که سالمت
دانشآمــوزان را تهدیــد میکند ،آســیبهای
اجتماعی است.
سرپرســت شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا
مواد مخدر اســتان نیــز در ایــن مراســم گفت:
بازدارندگی و مقابله صرف با عرضه موادمخدر
در هیچ تاریخ و کشــوری مؤثر نبوده و سیاســت
شــدن مبــارزه بــا موادمخدر
فعلــی ،اجتماعی
ِ
است.
وحید اشرفی افزود :اعتیاد به مواد مخدر یکی از
سهمعضلجهانیاستکهبیشاز ۲۶۰میلیون
نفر را دچار کرده و حدود  ۵درصد از جمعیت را
در برگرفته است .وی تصریح کرد :شروع طرح
یاریگــران با آموزشوپرورش اســت و بعــد از آن
دیگر سازمانها وارد این طرح خواهند شد.

جلسهبهجای
عملیات
اجرایی!
صفحه3

