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بلندتر میشود؟

گــروه خبر -آخــریــن فرصت استفاده از
ضــوابــط محاسبات درآمـــدی ســال ،96
پایان اسفند ماه امسال است و از ابتدای
فــروردیــن  97محاسبات جــدیــد صــدور
مجوزهای شــهــرداری به میزان نــرخ تورم
افزایش خواهد یافت .به گــزارش شهرآرا،
برابر مصوبات شورای اسالمی شهر مشهد،
عوارض شهرداری در زمینههای صدور پروانه
ساختمانی مسکونی ،عوارض پذیره تجاری،
اداری ،اقامتی و  ...و عــوارض بر افزایش
ارزش بهرهبرداری اعیان هر سال نسبت به
سال قبل از آن به میزان نرخ تورم بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،افزایش مییابد .

نگاه ویژهتر به مشهد

وی ادامه داد :این حرکت ،گام مهمی به حساب میآید
که تاکنون اجرا نشده است ،کال نشهر مشهد نیز

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

اسفند ،آخرین مهلت
استفاده از ضوابط
محاسبات درآمدی 96

رئیس مجلس شــورای اسالمی عصر دیــروز در این
مراسم ضمن تشکر از مدیریت شهری و شــورای
اسالمی شهر مشهد به دلیل اهتمامی که به موضوع
حملونقل عمومی دارنــد ،گفت :شهرهای بزرگ
مشکالت بیشتری نسبت به سایر شهرها دارنــد که
آلودگی هوا از آن جمله به حساب میآید و به همین
منظور توسعه مترو و حملونقل عمومی برای کاهش
این معضل اقدامی اجتنابناپذیر است.به گفته علی
الریجانی پروژههای مترویی باید با سرعت بیشتری
اجــرا شوند و بــرای تحقق این مهم حمایت دولــت و
مجلس ضروری است.وی با بیان اینکه ظرفیتهایی
بــرای کال نشهرها در قالب بــودجــه ســال 1397
کشور وجــود دارد که میتوان از آنهــا بــرای توسعه
در بخشهای مختلف نظیر حملونقل و نوسازی
بافت فرسوده استفاده کرد ،ادامه داد :همچنین در
چارچوب قانون بودجه سال آینده کشور ،امکاناتی
برای کالنشهرها در نظر گرفته شده که از آن جمله
وجود ردیفی برای سه شهر زیارتی است که میتوان
از این ظرفیت برای تقویت زیرساختهای زیارتی
استفاده کرد.رئیس قوه مقننه فروش اوراق مشارکت
را ظرفیت در اختیار دیگری برای کالنشهرها برشمرد
و اضافه کرد :در همین راستا شهرداریها میتوانند از
این ظرفیت برای توسعه حملونقل عمومی و نوسازی
بافتهای فرسوده استفاده کنند.وی تصریح کرد:
امکان دیگری نیز فراهم شده است که با اجرایی شدن
آن در زمینه توسعه حملونقل ریلی گامهای بلندی
برداشته میشود و آن در نظر گرفتن فاینانس تا سقف
هشت میلیارد دالر است و  15درصد سهم دولت نیز
از صندوق توسعه تأمین میشود که مسیر جدیدی
بــرای حملونقل ریلی است.الریجانی با تأکید بر
اینکه مسئله یارانهها و منابع پرداخت آن از مهمترین
مشکالت فراروی دولت به شمار میآید ،بیان کرد:
امسال تصمیم بر آن شد منابعی در اختیار سازمان
برنامه و بودجه باشد تا دسترسی به آن آسانتر شود و
با این کار منابعی که برای پرداخت یارانه به مردم و سایر
بخشها در نظر گرفته شده است ،پایدار میشود.

بنیامین یوسفزاده -بازار خودرو مجیدیه مشهد،
عصر دیروز شاهد رونمایی از  210دستگاه اتوبوس
و مینیبوس جدید و مدرنی بود که قرار است در
آستانه بهار طبیعت ،ظاهری شکیل و زیبا را به شبکه
حملونقل عمومی شهر امام رضا (ع) بدهند.
بــه گفته مــدیــران ایــن بخش تقریبا بــه انــدازه
تعداد اتوبو سهای کف کوتاهی که از کارخانه
عــقــابافــشــان ســمــنــان وارد مــشــهــد شــده
اســت ،اتوبوس فرسوده و مستهلک از گردونه
خدمترسانی به زائران و مجاوران این شهر خارج
میشود .این اتوبو سها و مینیبو سها که برای
دارای موقعیت خاصی است و باید مشکالت آن در کنار
کالنشهر تهران خاصتر بررسی شود.
رئیس پارلمان ایران همچنین در واکنش به درخواست
شهردار مشهد مبنی بر برگزاری جلسات مشترک
بین شهرداران هشت کال نشهر کشور و رئیس قوه
مقننه نیز گفت :برای جلسات آمادگی خود را اعالم
و حتما این موضوع را پیگیری میکنم .وی ادامه
داد :شهرداران کالنشهرها میتوانند با راهاندازی
دبیرخانهای مشکالت خود را بهطور جدیتر از طریق
دولت و مجلس پیگیری کنند و اگر این اقدام محقق
شود این دبیرخانه به مرکز پژوهشهای مجلس معرفی
خواهد شد تا دستور کارهای مشخصی از آن برای حل
معضالت کالنشهرها استخراج شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد

«آرامش بهاری» در  129بقعه متبرکه

یــوســفزاده -مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه
خـــراســـان رضـــوی از بـــرگـــزاری طـــرح ملی
«آرامشبهاری» در  129بقعه متبرکه این استان
در آستانه نوروز  97خبر داد .به گزارش شهرآرا،

حجتاالسالم محمد احــمــدزاده در نشستی
خبری گفت :در این طرح ،امکان اسکان موقت
برای سه هزار زائر در روز در  61بقعه متبرکه15 ،
هزار نفر در روز در حسینیههای مشهد و چهار هزار
نفر در روز در حسینیههای دیگر شهرستانهای
استان فراهم شده است .وی اظهارکرد :برپایی
 69غرفه مشاوره و پاسخگویی به سؤاالت شرعی،
 18نمایشگاه فرهنگی ،پوسترهای فرهنگی در
 64بقعه متبرکه 31 ،غرفه عفاف و حجاب در بقاع
متبرکه استان از دیگر برنامههای طرح آرامش
بهاری است .احمدزاده افزود :در این طرح در بازه
زمانی  25اسفند تا  15فروردین به زائران داخلی و
خارجی خدمات ارائه میشود.

خرید آ نهــا مبلغی بالغ بر هــزار و 336میلیارد
ریال هزینه شده است ،دارای قابلیتهایی مانند
استاندارد آالیندگی یورو  ،4سیستم تهویه مطبوع
و رمپ معلوالن است و همچنین برای استفاده
توا نیابان مناسبسازی شــده اســت .اهمیت
موضوع حملونقل و ترافیک کال نشهر مشهد،
باعث شد تا رئیس قوه مقننه نیز در کنار استاندار
خراسان رضوی در پایان سفر یکروزه خود به این
شهر و قبل از عزیمت به تهران ،مهمان ویژه آیین
رونمایی از ناوگان نونوار شده شهر امام رئوف (ع)
باشد.

در مدیریت شهری به کار گرفته نشده است.وی با ابراز
تأسف از اینکه شهرداران در هیچ تصمیمگیری ای در
کشور حضور ندارند ،اظهار کرد :متأسفانه حتی اگر
دولت و یا مجلس شورای اسالمی برای شهرداریها
مصوبهای تصویب میکند ذیل آن قید میشود که
باید با وزارتخانه هماهنگ شود و این به این معناست
که شهردار یک کالنشهر سهونیممیلیوننفری باید
به یک کارشناس مراجعه و درخواست کند تا بتواند
افکار خود را به گونهای در آن مصوبه بگنجاند.شهردار
مشهد با اشاره به تزریق  155دستگاه اتوبوس و 55
دستگاه مینیبوس جدید به ناوگان حملونقل این
شهر بیان کرد :اکنون شهر مشهد  1800دستگاه
اتوبوس فعال دارد که با تزریق اتوبوسهای جدید 10
درصد ناوگان فرسوده از این رقم از رده خارج میشود.
وی با بیان اینکه عمر ناوگان اتوبوسرانی مشهد 7.5
سال است که تقریبا استاندارد ناوگان حملونقل
عمومی شهری محسوب میشود ،گفت :برای احداث
یک کیلومتر تونل  250میلیارد تومان اعتبار نیاز است،
اما در مقابل اجرای یک کیلومتر بیآرتی تنها  10میلیارد
تومان هزینه در بر دارد.تقیزاده خامسی ادامه داد :این
درحالی است که خط  1بیآرتی مشهد روزانه  100هزار
نفر را جابهجا میکند و در مقابل رقم جابهجایی مسافر
در خط  1قطارشهری نیز  100هزار نفر در روز است.

هزینههایی که به شهروندان تحمیل میشود

جای خالی شهرداریها در تصمیمات کشوری

شهردار مشهد نیز در این مراسم با طرح پیشنهادی
مبنی بر اینکه رئیس مجلس شورای اسالمی به منظور
تقویت کالنشهرها ،جلسات سالیانهای را با شهرداران
هشت کالنشهر کشور برگزار کند ،گفت :شهرداران
در کال نشهرها به نوعی صاحبان کل شهر هستند
و نبض شهرها در دست این افراد است اما در این 25
سال کمتر دیده ام که از این قدرت بالقوه استفاده
شود.قاسم تقیزاده خامسی با اشاره به زندگی بیش
از  50درصد جمعیت شهرنشین کشور در کالنشهرها
افـــزود :کال نشهرها ظرفیت بالقو های دارنــد که
متأسفانه در هیچ دولت و مجلسی با سابقه کار بنده

رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد نیز در این مراسم
با بیان اینکه به میزبانی زائــران امام رضا (ع) افتخار
میکنیم ،گفت :با ایــن حــال متأسفانه هزینههای
حضور زائـــران به مــردم مشهد تحمیل میشود و به
همین دلیل نیازمند نگاه ویــژه به این شهر هستیم.
محمدرضاحیدری این نکته را نیز بیان کرد که کالنشهر
مشهد با دیگر کالنشهرها متفاوت است و همین تفاوت،
این شهر را نیازمند مساعدت ویژه دولت و مجلس برای
زیرساختهای حملونقلی آن کرده است.وی مهمترین
مسئله در کالنشهرهای کشور را ترافیک و حملونقل
دانست و افزود :جدا از اینکه انتظار داریم مجلس شورای
اسالمی توجه ویژهای به مدیریت واحد شهری ،منابع
پایدار و الیحه ارزش افــزوده کند ،این نهاد باید نگاه
ویژهای را به مشهد که متفاوت با دیگر کالنشهرها است،
داشته باشد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خبر داد

ممنوعیت تردد موتورسیکلتها در 3خیابان مشهد
گروه خبر -رئیس پلیس راهور خراسان رضوی
گفت :همزمان با شب چهارشنبه آخر سال تردد
موتورسیکلتها در بولوار وکیلآباد ،بولوار سجاد
و خیابان بهار ممنوع خواهد بود .به گزارش شهرآرا
آنالین ،سرهنگ علیرضا حــاجـیزاده با بیان
این مطلب گفت :هیچ طرح ترافیکی خاصی در
شب چهارشنبهسوری مبنی بر مسدود شدن
خیابانها در مشهد اجرا نمیشود .رئیس پلیس
راهــور خراسان رضوی با تأکید بر اینکه پلیس
راهور برای برقراری نظم و انضباط در تمام معابر
شهر حضور خواهد داشت ،بیان کرد :با توجه به
وضعیت ترافیکی معابر و در صورت به وجود آمدن
گرههای ترافیکی ،محدودیتهایی توسط پلیس

راهور اعمال خواهد شد .سرهنگ حاجیزاده
همچنین از شهروندان مشهدی خواست برای
برقراری نظم و روان بودن ترافیک در شهر همکاری
الزم را با پلیس راهور داشته باشند.

هتلها خالی ؛ مدارس مسافرزده
فرماندار از اسکان زائران در مدارس و خالی ماندن هتلها انتقاد کرد

زهــرا اسکندریان« -اســکــان زائـــران در مــدارس،
صنعت هتلداری و گردشگری مشهد را نابود میکند»
اینها بخشی از سخنان فرماندار مشهد در شورای
آموزشوپرورش استان بود.
به گزارش شهرآرا ،همین دو هفته پیش بود که معاون
گردشگری کشور در جلسه ستاد خدمات سفر از
حذف اسکان نوروزی مدارس خبر داده و گفته بود:
با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و به دستور ستاد
هماهنگی خدمات سفر ،قرار شده است مدارس از
چرخه اسکان نــوروزی برای عموم مسافران خارج و
خدمات آنها فقط به فرهنگیان محدود شود .محمد
محبخدایی همچنین در ادامــه صحبتهایش از
اسکان مسافران در مدارس ،عنوان «تخلف» را به کار
برده است.
موضوع اسکان مسافران در مدارس شاید بیش از سایر
شهرهای کشور ،صنعت هتلداری مشهد را تهدید
کند؛ زیرا این شهر ساالنه میزبان حضور میلیو نها
زائــری است که به پابوسی امــام رضــا(ع) میآیند و
حتی در چنین وضعیتی هتلداران در سالهای اخیر
همیشه ظرفیت اشغال هتلها را  65تا  75درصد اعالم
کردهاند.
حاال روز گذشته فرماندار مشهد در جلسه شورای
آموزش و پرورش استان ،بخشی از صحبتهایش را
به مشکالت و کاهش درآمد هتلداران اختصاص داد
و اظهار کرد :تعداد  250مورد اماکن اقامتی مربوط
به دستگاههای مختلف به اضافه مساجد و مدارس،
صنعت هتلداری مشهد را با مشکل مواجه کرده است.
محمدرحیم نوروزیان افزود :این موضوع باعث شده
است در مشهد به طور میانگین تختی که  300هزار
تومان برای هر شب ارزش دارد ،توسط هتلداران به

عکس  :سعید گلی /شهرآرا

گــروه خبر -خــبــرگــزاری ایسنا(منطقه
خراسان) ،روز گذشته با انتشار مطلبی خبر
از بلندتر شدن گنبد حرم مطهر امام رضا(ع)
دادهاســت و این موضوع را راهکاری برای
فراهم شدن امکان مشاهده گنبد رضوی در
حریم حرم با توجه به بلندمرتبهسازیهای
اطراف مطرح کرده که مشروح این مطلب به
این شرح است:
انبوهسازیهای اطراف حرم امام رضا (ع)
سرانجام مسئوالن این حرم را بر آن داشت تا
به فکر بلندتر کردن گنبد بیفتند .چند سالی
است که روند ساخت ساختمانهای مرتفع
در اطــراف حــرم رضــوی رشــد چشمگیری
داشته است و این روند بدون در نظر گرفتن
میزان تحمل زمین منطقه ،یکپارچگی در
معماری و وجود بافت قدیمی با سرعت ادامه
دارد .در گذشته نه چندان دور ،نوع معماری
و ساخت بناهای اطــراف حــرم رضــوی به
گونهای بود که امکان مشاهده گنبد از بیشتر
ارتفاعات اطــراف شهر امکا نپذیر بود ،در
حالی که امروزه حتی از کوچههای منتهی به
حرم نیز به سختی میتوان گلدسته یا گنبد
حرم را مشاهده کرد.وضع موجود باعث شد
تا آستان قدس رضوی امکان ترفیع گنبد حرم
مطهر امام رضا(ع) را به دنبال اجرای پروژه
مرتفعسازی گنبد حرم امام حسین (ع) در
کربال ،بررسی کند.
مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم حرم
حضرت امام رضا(ع)در حاشیه بازدید از طرح
ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) بیان
کرد :با توجه به ساخت و سازهای اطراف حرم
رضوی و افزایش ارتفاع بناها در حوالی حرم
در مشهد ،دغدغه دیده نشدن گنبد حرم
مطهر امام رضا (ع) از فاصله دورتــر مطرح
است ،بنابراین تصمیم گرفتیم در صورت
امکان ما نیز در مشهد نسبت به افزایش
ارتفاع گنبد امام رضا (ع) اقدام کنیم.
محمدکاظم مالزمالحسینی با بیان اینکه
متوجه شدیم چنین کار بزرگی توسط ستاد
بازسازی عتبات کرمان در حال انجام است،
گفت :به اینجا آمدیم تا از نزدیک کار را ببینیم
هر چند که طرح در مراحل پایانی است،
لیکن از لحاظ فنی و اجرایی پیش رفته و
کامال مشهود اســت.وی بیان کــرد :خیلی
خوشحال شدیم که توفیق بازدید از طرح
ترفیع گنبد حــرم مطهر امــام حسین(ع)
نصیبمان شــد و بــه لحاظ مسائل فنی و
خالقیت ،مایل هستیم از تجربیات این ستاد
استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان عمران و توسعه حریم
حرم حضرت امام رضا(ع) اظهار کرد :کاری
که اینجا با استفاده از فناوری روی مس و
آبکــاری طال در حال انجام اســت ،کاری
مفید با دقت باالست که جای تقدیر و تشکر
د ا رد  .مال زما لحسینی همچنین گفت :
بحث بازسازی و مقاو مسازی حرم مطهر
امام رض ـا(ع) از سالها پیش شروع شده و
دغدغههایی که در امر بازسازی و مقاومسازی
حرم مطهر امام حسین(ع) مطرح بوده ،در
حرم رضوی هم ملموس است و در سردرهای
صحن انقالب ،با بالسالم و گوهرشاد کار
را شروع کردهایم و این جزو دستورکارهای
جدی آستان قدس رضوی است.
ستاد بازسازی عتبات عالیات اکنون مراحل
تکمیلی طرح مقاومسازی دیوار و الغرسازی
و مقاو مسازی ستو نهای اطــراف ضریح
مطهر امام حسین(ع) را انجام میدهد که
پس از پایان این طــرح ،پــروژه نصب گنبد
جدید که  ۷متر از گنبد کنونی بلندتر است،
آغاز خواهد شد.

با حضور رئیس مجلس  210دستگاه اتوبوس و مینیبوس مناسبسازی شده برای توانیابان در مشهد رونمایی شد

اندازه  100هزار تومان به مسافر ارائه شود.
در همین حال مدیرکل آموزش و پرورش استان با انتقاد
از این موضوع اظهار کرد :در صورتی که اسکان زائران
در مدارس متوقف شود ،شاهد اسکان مسافران در
خیابانها و پارکها خواهیم بود.

اسکان  1.5میلیون مسافر در مدارس

قاسمعلی خدابنده با اشاره به حضور ساالنه حدود
 30میلیون مسافر در مشهد گفت :تنها  1.5میلیون
نفر از مسافران در مدارس اسکان مییابند با این حال
این اقدام همیشه برای آموزش و پرورش هزینهبر بوده
است.وی افزود :امسال هیچگونه اقدامی برای جذب
مسافر غیرفرهنگی در مدارس انجام نمیشود و این
کار متوقف خواهد شد .نجاتی مهر ،مدیرکل رفاهی
و تعاون آموزش و پرورش استان نیز در ادامه به ارائه

آماری در این باره پرداخت و گفت :امسال تاکنون هزار
و  117مدرسه میزبان یک میلیون و  317هزار نفر روز و
 342هزار خانوار در استان بودهاند.

کمبود فضاهای آموزشی

اسکان نوروزی مدارس تنها موضوع مطرح شده در
جلسه دو ساعته شورای آموزش و پرورش استان نبود و
در این جلسه به کم نصیب بودن مشهد از فضا و امکانات
آموزشی اشاره شد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی درباره این مسئله بیان کرد :در سال
تحصیلی آینده با  44هزار دانشآموز جدید روبهرو
میشویم .این دانشآموزان نیاز به تجهیزات ،نیروی
انسانی و فضای آموزشی دارند .با این حال مطرح شده
است که تعداد کالسهای درس استان  25درصد و

تعداد دانشآموزان در سال تحصیلی آینده 24.5
درصد اضافه خواهد شد.
سیدجواد حسینی افزود :آموزش و پرورش میتواند با
برنامهریزی بهتر ،استفاده از سربازمعلمها ،استفاده از
بازنشستهها و  ...با مشکل کمبود نیروی انسانی مقابله
کند.
وی همچنین از وجود بخشنامههای بسیار زیاد در
مدارس انتقاد کرد و گفت :آموزش و پرورش تا میتواند
باید سر مدرسه را خلوت کند .مدارس حاال به گونهای
شدهاند که برای هر باید و نبایدی بخشنامه میگیرد
و از سازمانهای مختلف به آنجا دستوراتی میرسد.
اسکان مسافران نیز یکی از این موضوعات است که سر
مدارس را شلوغ کرده است.
حسینی بیان کرد :امکانات و هزینههایی را که برای
اسکان زائران در مدارس میشود ،میتوان در جایی
بهتر و برابر با شأن معلم هزینه کــرد .در این راستا
امیدواریم مرکز اقامتی آموزش و پرورش تا پایان سال
 97به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل نوسازی آموزش و پرورش استان نیز با بیان
اینکه مشهد بیشترین مشکالت را در زمینه امکانات و
فضاهای آموزشی دارد ،افزود :متوسط سرانه فضاهای
آموزشی در مشهد  ،3.5در استان  4.1و در کشور 5.2
درصد است.
جاسم حسینپور افزود 70 :درصد مشکالت استان
در اینباره مربوط به مشهد است و به همین دلیل از
 96میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته 60 ،میلیارد
تومان را بــرای مشهد با عنوان توسعه کارگا ههای
هنرستان در نظر گرفتیم .همچنین این را باید گفت
که بیشتر از نصف دانشآموزان حاضر در هنرستان ،در
مشهد حضور دارند.

خبر

خراسان رضوی جزو
 5استان پرحادثه کشور

آذر اسماعیلیان -مدیرعامل جمعیت هالل
احمر خراسان رضوی گفت :خراسان رضوی
همه ساله در تعداد حوادث جزو پنج استان
اول کشور قرار دارد.
به گزارش شهرآرا ،سیدمجتبی احمدی روز
گذشته در نشستی خبری ،اظهار کرد :از
ابتدای امسال تاکنون هزار و  ۲۵۰حادثه در
استان رخ داد که شامل دو مورد آتشسوزی
جنگل ۸۵۴ ،مورد حوادث جادهای ،هشت
مــورد گرفتاری در برف و کــوالک ،دو مورد
ریزش آوار ۱۱ ،مورد زلزله ۲۹ ،مورد سیل و...
بود.
وی با بیان اینکه امسال در مجموع تعداد
هشت هزار و  ۸۶۷نفر از خدمات جادهای
هالل احمر استان بهرهمند شدند ،درباره
طرح نــوروزی جمعیت هالل احمر استان
بیان کرد :این طرح با عنوان «هالل بهشت»
از  ۲۵اسفند تا  ۱۵فروردین سال  97در ۲۲
شعبه و یک نمایندگی استان در سه حوزه
امــداد و نجات ،جوانان و داوطلبان اجرا
میشود.
وی ادامــه داد :در مدت زمــان اجــرای این
طــرح ۲۵ ،پایگاه بین شهری ،دو پایگاه
کوهستان ،یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس،
 ۳۴دستگاه خــودروی امــداد و یک بالگرد
در استان فعال خواهند بود و روزانــه ۲۱۰
امدادگر و  ۸۸کارمند در این طرح مشارکت
دارند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بیان
کرد :در برنامه تحویل سال نو و سخنرانی
مقام معظم رهبری با حضور  ۳۰۰امدادگر
و نجاتگر و  ۱۰۰نیروی طرح سحاب ثامن
جمعیت هالل احمر حضور خواهند داشت
و بالگرد امداد نیز در این روز در محدوده حرم
مطهر رضوی فعال خواهد بود.
احمدی با بیان اینکه طرح امداد ترافیکی
بــا مشارکت هــزار و  ۷۹۶نفر روز نیروی
جوانان در طول طرح نــوروزی و درراستای
افــزایــش ایمنی و سالمت سفر و کاهش
تصادفات و تلفات جــاد های در  ۱۴محور
استان اجــرا مـیشــود ،اضافه کــرد :برای
پیشگیری از حوادث شب چهارشنبهسوری
طر حهای آموزشی پیشگیرانهای توسط
مــعــاونــت جــوانــان جمعیت هــال احمر
اجرا میشود.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد سگهای
امـــداد و زنــدهیــابهــا در دســتــور کــار قــرار
گرفته است ،گفت :سگهای امــدادی در
عملیا تهای امدادی استان باالترین آمار
زند هیا بها را داشتند و به پیداکردن ۵۹
حادثهدیده موفق شدند که تمامی آنها از
مرگ حتمی نجات یافتند.
سرخط خبرها

تداوم بارشها
تا چهارشنبه

بــارش بــاران در پنج شهرستان فریمان،
مشهد ،تربت حیدریه ،تایباد و تربت جام
که از سه روز گذشته آغاز شده است ،تا روز
چهارشنبه 24 ،اسفند ادامه خواهد داشت.
بیشترین بارشها به شکل رگبار و احتمال
تگرگ بــرای امــروز و فــردا پیشبینی شده
است.

یادواره شهید
«حاجیحسنی کارگر»
اولین یــادواره دانشآموزی شهید محسن
حاجیحسنی کارگر با مشارکت و همکاری
شهرداری مشهد ،اداره کل آموزش و پرورش
استان ،صدا و سیما ،جامعه قاریان و مؤسسه
فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی مفتاح قائم
امروز در مشهد برگزار میشود.

رونمایی از  110کلیپ
با موضوع نماز
مجموعه تولیدات مجتمع فرهنگی دیجیتال
استان با موضوع نماز در قالب  110کلیپ
صد ثانیهای و موضوعی ویژه فضای مجازی
با عنوان «رســم عاشقی» رونمایی شد که
بهزودی در اختیار عالقهمندان قرار میگیرد.

