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شهر و استان در شبکههای اجتماعی

اظهارات رضا کیانیان در پی
انتخاب «نفس»

رضا کیانیان با تاکید بر این که در
انتخاب فیلم «نفس» برای معرفی
به اسکار هیچ اعمال نظر بیرونی
صورت نگرفته است ،گفت :این
فیلم امتیازاتی دارد که برای
اعضای آکادمی اسکار میتواند
جذابیت بیشتری داشته باشد.
این بازیگر که عضو هیئت انتخاب
سینمای ایران برای معرفی اثری
به فرهنگستان علوم و هنرهای
سینمایی (اسکار) بوده است،
درباره انتخاب فیلم «نفس» به ایسنا گفت :در معرفی فیلم به اسکار ،باید
اثری انتخاب میشد که بتواند مورد توجه اعضای آکادمی قرار گیرد و در
رقابت با فیلمهای خارجی ،شانس بیشتری داشته باشد.
او با بیان این که انتخاب یک فیلم برای شرکت در جشنوارههای اروپایی،
قواعد خاص خود را دارد و هر کدام از این رویدادهای سینمایی با اسکار
تفاوت دارند ،ادامه داد :ما باید از میان بیش از  ۱۰۰فیلم ساخته و
اکران شده ،انتخاب میکردیم .برخی از آنها اص ً
ال شرایط حضور در
چنین رویدادی را براساس قواعد و ضوابط اسکار نداشتند و در نهایت
ی به فهرستی از  10فیلم و سپس چهار فیلم «رگ خواب»،
پس از بررس 
«ویالییها»« ،نفس» و «ماالریا» رسیدیم که در انتخاب آنها ،نگاه
جشنوارههای جهانی به این فیلمها ،استقبالشان و نقدهای مثبت و
منفی برون مرزی و درون مرزی و جوایز جهانی که برده بودند هم در کنار
ویژگیهای فنی و هنری دیده شد .کیانیان با تاکید بر این که برای بررسی
هر اثر فقط به رایگیری اکتفا نشده و بحثهای اقناعی در جلسات صورت
گرفته است و نیز با اشاره به استقبال بینالمللی از فیلم «نفس» نرگس آبیار
گفت :البته فیلم «ماالریا» هم که در کنار «نفس» جزو گزینههای نهایی بود،
جذابیتهای خاص خود را دارد و کارگردان با سه نوع حرکت و دو نوع
دوربین توانسته به شیوه روایتی منحصر به فرد دست یابد.

رضا رفیع به مناسبت روز ملی «شعر و ادب» یادداشتی در اینستاگرامش
منتشر کرد که در بخشی از آن ،خاطرات کودکی و کتاب خوانیاش را چنان
روایت کرده است :مثل عموم ایرانیها از کودکی به شعر و ترانه عالقه
مند بودم و در خانوادهای بزرگ شدم که با شعر و ادب درآمیخته بود و این
شد که از نوجوانی ،شعر ازبر میکردم و از مقطع راهنمایی به سرودن شعر
پرداختم .گاهی در یک کتاب فروشی ،کتابی را تورق میکردم و از یک بیت
شعر خوشم میآمد .پول نداشتم کتاب را بخرم ،پس دزدکی شعر را از بر
میکردم و تا به خانه برسم ،زیر لب تکرارش میکردم تا به خاطر بسپارمش.
ساخت قندپهلو هم تالشی بود برای یادآوری بیشتر این موضوع به مردم.

 20سپتامبر (29
شهریور)سالروز تولد
رضا قوچان نژاد ملی
پوش و لژیونر فوتبال
کشورمان است،باشگاه
هیرنفین با انتشار این
تصویر،تولد  30سالگی
مهاجم خود ،رضا
قوچان نژاد را تبریک
گفته است.

گپی با کمدین محبوب تلویزیون؛ از شیرینی «خندوانه» تا دردسرهای برنامهسازی

مدیرانصداوسیما،ملیبیندیشندنهمیلی!

کدبانویی در آشپزخانه آتش گرفت

42سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
بانوی جوانی جمعی میهمان را برای افطار دعوت کرده
و سرگرم تهیه غذا در آشــپزخانه بود که چراغ پریموس به
علت حرارت زیاد منفجر شــد و شــعلههای آتش به لباس
نامبرده ســرایت کــرد .وی در حالی که آتــش از پیکرش
زبانه میکشــید ،از آشــپزخانه بیرون دوید و با فریادهای
پی در پی از همســایگان اســتمداد طلبید .همسایگان با
شنیدن صدای شــیونهای این زن جوان ،متوجه حادثه
شده بودند و به کمک وی شــتافتند و نامبرده را در پتویی
پیچیــده و درون حــوض آب انداختنــد و پــس از خاموش
شــدن شــعلههای آتش وی را که تمام اعضــای بدنش به
کلی سوخته و پوست آن کنده شــده بود را جهت معالجه
به بیمارســتان منتقل نمودند .لیکن معالجــات در مورد
وی موثر واقع نشــد و وی بر اثــر جراحات وارده ناشــی از
سوختگی درگذشت.

•زن نازایی پس از 12سال ،دوقلو زایید

زنی که برای مدت 12سال موفق به آوردن بچه نمیشد،
سرانجام صاحب یک دوقلو گردید.
این زن که عصمت نام دارد و30ساله است12،سال قبل
با جوانی به نام محمود که پسرعموی وی بود ،ازدواج کرد
ولی در طول این مــدت عصمت حامله نشــد و همین امر
موجب بگومگوها و ناراحتیهایی بین دو خانواده گردید

تا اینکه پــس از مدتی کــه زن و شــوهر از مراجعه به چند
پزشــک و مصرف داروهای گوناگون ناامید شــدند ،قید
بچه را زدند و زندگی بی ســر و صدایــی را دور از هیاهوی
بســتگان خود شــروع کردند .پــس از 11ســال عصمت
متوجه شــد که حامله شــده و روز به روز شــکمش بزرگتر
میشود .نامبرده این مژده را به شوهرش داد و به او گفت
که تا چند مــاه دیگر صاحب فرزنــد خواهد شــد .روزها،
هفتهها و ماهها سپری شــد و زمان وضع حمل فرارسید.
عصمت هنگامی که دچار درد شــدید زایمان شــده بود،
شوهرش را به دنبال قابله فرستاد .او نوزاد پسری به دنیا
آورد و به خواب رفت ولی پس از چهارســاعت مجددا درد
به سراغش آمد و به دنبال آن فرزند دیگری نیز به دنیا آورد
و پس از 12ســال نازایــی در مدت چهار ســاعت صاحب
دو پسر شد.

•قیمت مداد سوسمار؛ 3ریال

نرخهای تازه 28قلم انواع لوازم التحریر اعالم گردید که
از جمله آن ،دفتر 50برگ بــزرگ  24و  30ریال ،جوهر
پارکر23ریال ،جوهر پلیکان23ریال ،خودکار کریستال
بیک 4/5ریال ،مداد مشــکی مدل سوسماری 3ریال،
مداد گلــی مدل سوســماری 6ریال ،مداد پــاک کن دار
2ریال ،مداد پاک کن دار سوسماری 4ریال ،مداد شش
رنگ سوسماری نوع کوتاه 14/5ریال و...

نمای قدیمی

تصویری از طرقبه در دهه  40خورشیدی –منبع :دانشنامه مشهد

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1400

کیلو گرم

سیب زمینی

1400

کیلوگرم

پیاز زرد

2000

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی ذرت

25500

حلب 4.5
بدون پالم

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

7000

کیلو گرم

روغن مایع

5300

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

6400

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 37500کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 48000کیلو گرم

ســا لها ســت بــه عنــوان نویســنده فیلمهــا
و ســریالهای متعــدد ،مشــغول فعالیت اســت
امــا حضــورش در عالــم هنــر ،زمانــی به چشــم
آمد کــه مقابــل دوربیــن «خندوانــه» از خاطرات
سربازیاش ،ژیان معروف پدر مرحومش ،زندگی
دو نفره اش با خدابیامرز «ننه جــان» و انبوهی از
شــیطنتهای دوران کودکــی گفــت .خاطرات
او با آن بیان شــیرین به چاشــنی لهجه مشهدی،
«علیرضا مسعودی» را در دلها جا داد و از او یک
چهره جدید در عرصه طنز تصویری ساخت.
او را که در میان دوســتدارانش به علی مشــهدی
معروف اســت ،به بهانه پایان یافتن فصل چهارم
خندوانه و پخش سریال «ســفر در خانه» به گفت
وگو دعــوت میکنیم تــا از مســیر پر فــراز و فرود
نویسندگی و بازیگری طنز بگوید:

•قصه نویسنده شر و درسنخوان

مســعودی همان ابتــدای صحبت از ریشــههای
اســتعدادش در خنداندن و شــاد کردن دیگران
چنیــن تعریــف میکنــد :از همــان کودکی ،یک
بچه شــر و تخس و درسنخوان بــودم .قدیم ترها
همــه خانهها پــر از بچه بــود و د ِر هر خانــهای که
باز میشــد ،انگار کودکســتان تعطیل میشــد،
به هم کــه میرســیدیم ،شــیطنت مــان دو برابر
میشــد .از ایــن دوران ُپرهیاهو ،خاطــرات ریز و
درشت بسیاری در ذهنم مانده که بعدها به نگاه
و کالمــم جهت بخشــید و دســتمایه بســیاری از
نوشتههایم شد .یادم اســت از دوران دبیرستان
کمکم یک سری مطالب در اصطالح «دلی» برای
خودم مینوشــتم .غالب ًا روایت انشاهایم کمدی
بــود و موضوعــات را جــدی نمیگرفتــم .بعدها
اندکانــدک تجربهام بیشــتر شــد و قلمــم قوت
گرفت .فکر میکنم از ســال  74بود که نوشــتن
برایم جدی شد.
مســعودی که یکــی از فعــال تریــن کمدینهای
مجموعه «خندوانه» است ،از ماجرای حضورش
در این جمــع ،برایمان نقل میکنــد :من و رامبد
جــوان دوســتان قدیمــی هســتیم .حــدود 13
سال پیش ،یک شــب به منزلم آمد ،حرفمان ُگل
انداخت و من تا  2صبــح خاطره تعریف میکردم
و رامبد و دیگر بچههــا میخندیدنــد .آن جا بود
که به من گفت ،قصــد دارد برنامهای بســازد که
محوریتــش خنده و شــادی اســت و از من دعوت
کرد تا در آن حضور یابم و خاطراتم را تعریف کنم.
همان سرآغازی شد برای یک تجربه جدید.
او که در چهار فصل این مجموعه ،حضور ُپررنگی
داشــته ،معتقــد اســت :اگر حاصــل ایــن برنامه
و اجراهایــش ،تنهــا دعــای خیــر مــردم ،آوردن
لبخندی بر لبان هموطنان و شــاد کردن دل غم
زدهای باشد ،برای من کافی است.

•با اصالح شوخیهای عامیانه پیروز
شدیم

مسعودی خاطره شیرینی را چاشنی حرفهایش
میکندومیگوید:دریکسفربازگشتازمشهد،
در فرودگاه زن و شوهر جوانی جلو آمدند و با من
احوال پرســی کردند .رنــگ و روی پریــده خانم
حکایتازکسالتویداشت.همسرشبالفاصله
از من برای شاد کردن دل شان در اوضاع سخت
روحی بیماری خانمش بسیار تشکر کرد .هر
وقت هم حرم مــیروم ،هر کس به
من میرسد ،با دعای خیر
بدرقه ام میکند.

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

یادداشت
علیرضا کاظمی

جشن نوروز دانایی و توصیههایی
برای والدین

صالحی
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او بــه آثــار عمیق تــر فرهنگی ایــن برنامه اشــاره
میکند و میافزاید :حداقل تاثیــر «خندوانه» بر
فرهنگ رفتــاری مردم ما ایــن بود که تــا پیش از
آن ،وقتــی خانوادههــا دور هم جمع میشــدند،
با شــوخیها و نقل لطیفههــای عامیانــه و بعضا
ســطحی به همدیگر میخندیدنــد .در حالی که
با شــروع این برنامه ،بر و بچههای فامیل دور هم
مینشــینند و در قالبی شــبیه خندوانــه خاطره
تعریف میکنند و ســرگرم میشــوند .بــا همین
تغییر فرهنگی ،ما پیروز شدیم .از طرفی خندوانه
با بخشهای رقابتی مانند «خنداننده شو» که به
نوعی کارگاه بازیگرسازی است ،یک سری جوان
مســتعد و چهرههــای جدیــد را به عرصــه هنری
کشور معرفی کرد .این کار هم به آینده حرفهای
آنها کمک کرد و هم مردم را با یک اجرای شــاد
و مناسب از ماهواره به سمت رسانه ملی کشاند و
باعث شد تا با آن آشتی کنند.

•هنرمندان؛ سربازان فرهنگی

علی مشــهدی که ایــن روزها ســرگرم بــازی در
ســریالها و تلهفیلمهای مختلف است ،در ادامه
صحبت،نقبیهمبهماجراهایپشتپردهسریال
ســازی در تلویزیون میزند و میگوید :داســتان
انتخــاب نوشــتهها و نویســندهها  ،بیشــتر از هر
عاملی به سلیقه مدیران در هر برهه بر میگردد.
وی با اشــاره به آخریــن کار تلویزیونی خود یعنی
«ســفر در خانه» به عنوان نمونه ،میافزاید :ایده
این کار ،حدود هشت سال پشت در اتاق مدیران
تلویزیــون معطــل ماند تــا باالخــره مجــوز تولید
گرفت.
مســعودی ادامه میدهد :متن ســریال «سفر در
خانه» را ســال  87نوشــتم ولی به دلیل ســایق
مدیران سیما تا امسال تولید و پخش آن به تعویق
افتاد .در این مدت هم چند ســریال از جمله «سه
دنگ ،سه دنگ» و ...را کار کردم .یکی از مدیران
سیما ،در دوره مسئولیتش سپرده بود تا وقتی او
مدیراست،ازمتنهایمنسمتشنبرند.کالمن
را نویسنده نمیدانست .این مدیر بعد از
من هنرمند هستم و
چند سال رفت و ِ
همان قصه را ساختم و مورد اقبال
عمومی قرار گرفت.
او بــا تاکیــد بــر ایــن که
« هنر منــد ا ن
ســر با ز ا ن
فر هنگــی

هستند» ،تصریح میکند :به جز ما چه کسی باید
با تاثیرات مخــرب ماهواره بجنگد؟ این درســت
نیســت که مدیری که از قیافه یا رفتارم خوشــش
نمیآیــد ،ک ً
ال بــا مــن کار نکنــد .مدیــران صدا و
ســیما باید ملی فکر کنند نه میلی .من در سنین
 26،27ســالگی پر از ایده و انرژی بــودم که اگر
حمایت میشــدم ،خیلــی بیشــتر از اینها پیش
میرفتم .چرا دهــه  60کارهــای موفق کودک
زیاد داشــتیم؟ چون از یک طرف مدیران ســیما
جــوان بودند و از ســویی ،در خانه هر کدامشــان
چند کــودک و نوجــوان بود کــه دغدغــه آنها را
میفهمیدندودرکارهایشانمنعکسمیکردند.
امروزتقریبابخشکودکتلویزیونحوزهنمایشی
ندارد .عطــاران ،صالحی ،تیموری ،حســن پور،
عبــدی و .. .غالبــا از کار کــودک شــروع کردند.
خودم اکنون چند طرح و ســریال نمایشی خوب
بــرای گــروه کــودک دارم کــه تمــام بازیگرانش
بچهها هستند.
وی درباره آینــده کاری خود میگویــد :فعال در
حال اســتراحت پــس از تولید ســریال «ســفر در
خانه» هستم ،بعد از آن تصمیم میگیرم چه کاری
انجام دهم .خدا را شکر از نظرات مردم پیداست
که از ایــن مجموعــه تلویزیونی راضی هســتند.
البته در سریال «آرماندو» کاری از احسان عبدی
پور هم ایفای نقش کردم که احتما ًال تا عید نوروز
پخش خواهد شد.

•فقط به خاطر یک جا به جایی!

مسعودی دوســت دارد کارگردانی را هم تجربه
کند و در این باره میگوید :مشتاقم روزی برسد
که من آن سوی دوربین بایســتم و کاری را تولید
کنم که همه زوایای مورد عالقهام در آن گنجانده
شده است.
وی به فعالیتهای ورزشی هم عالقه وافری دارد.
با تعجب از رشته مورد عالقه اش میپرسیم که به
شــوخی میگوید :به اضافه وزنم نگاه نکنید ،در
رشتههای کشتی ،تکواندو ،ووشو و بوکس مدتی
فعال بــوده ام امــا با فشــار کاری فعلــیام ،کمتر
فرصتمیکنمبهامورورزشیبپردازم.خیلیهم
رفیق بازم و اوقات فراغتم را با ســفر و گعدههای
دوستانه میگذرانم .این هنرمند بیش از هر چیز
دیگری ،ســفر رفتن و بیش از آن ،اقامت طوالنی
در هتل را دوست دارد.
او تعریف میکند :ســال  ،88محمد تفرشیان،
تهیه کننده سریال «برج سعادت» برای نوشتن
این کار ،اتاقی را در هتلی به مدت 10روز اجاره
کرد .باور کنید عین  10روز را در هتل ماندم،
بسیار به من خوش میگذشت .ظرف پنج روز
متن سریال را نوشتم .البته این سریال هم از
آن دست کارهایی شد که به بن بست سلیقه
مدیران خورد و با این که همه مقدمات تولید
آن انجام شــد اما دقیق ًا  24ســاعت پیش از
کلید خوردن کار متوقف شد؛ آن هم فقط به
خاطر یک جا به جایی در ساختار مدیریتی.
تهیه کننده ناگزیر از جبران خسارت عوامل
شد و طبعا خودش بیشتر از همه ضرر کرد.
خالصه امیدوارم نحــوه نگاه و عملکرد
مدیران حرفهای تــر و متعهدانه تر
شــود تا هنرمنــدان با چنین
بن بســتهایی مواجه
نشوند.

شــروع ســال تحصیلی یک رخداد علمی و ملی قلمداد و
از آن به عنوان «جشــن شــکوفایی علم و دانــش» و «نوروز
دانایی» یاد میشود .این رویداد ،متعلق به همه جامعه و
همه دستگاههای کشور اســت ،چرا که آموزش و پرورش
متولــی تربیــت ســرمایه نیــروی انســانی بــرای تمامــی
دستگاهها و بخشهایی است که به منبع مهم نیاز دارند؛
بنابرایــن همه افــراد جامعــه در آموزش و پرورش ســهیم
هستند .حال با عنایت به آغاز سال تحصیلی ،توصیههایی
به اولیــا و دانش آمــوزان داریم .نخســت از والدین تقاضا
داریم از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان بهره الزم را ببرند و
ارتباطات بیشتری با مدیر ،معاون و معلمان مدرسه برقرار
کنند تا بیش از پیش در جریان فرایند تربیت فرزندان خود
قرار گیرند.
در واقــع تجربه بیــش از نیم قــرن فعالیت انجمــن اولیا و
مربیان در کشور ،نشانگر اهمیت وجود این نهاد مردمی
در بدنه آموزش و پرورش برای جلب مشــارکت نظام مند
اولیا و سایر نهادهای پیرامونی در امور تحصیلی و فعالیت
مدارس است .از این رو مشارکت اولیا و مربیان ،گامی در
جهت در هم شکستن موانع رشد و پیشرفت دانش آموزان
است که به ایجاد فضایی مناسب برای همدلی و اتفاق نظر
آنان منجر میشود.
مدرســه میتواند بــا دریافت اطالعــات والدیــن درباره
فرزندانشــان ،با وضعیت روحی و جسمی آنان آشنا شود
و برای جهت دهی تحصیلی آنها به ســمت درس و بروز
رفتارهای مطلوب و اســتعدادیابی از ایشان برنامه ریزی
کند .در سایه تداوم ارتباط موثر والدین و مربیان است که
رفتارهای دانش آموزان بهبود خواهد یافت و محیطهای
آموزشــی ،به فضاهایی امن تبدیل میشــود که در آنها
همدلی و همکاری حکمفرماســت .یاری گرفتن اولیا از
مدرسه نیز موجب شناخت بیشــتر آنها از توان علمی-
آموزشــی و وضعیــت تربیتــی فرزندانشــان میشــود و با
برقراری ارتباط آگاهانه با مدرسه ،میتوانند اقدامات الزم
را برای رشد و کمال فرزندانشان انجام دهند.
این امــر ،همچنیــن باعث میشــود تــا والدیــن و اولیای
مدرسه شــناخت و درک عمیق تری از یکدیگر پیدا کنند
و با روشهای تربیتی حاکم بر خانه و مدرســه آشنا شوند
و هماهنگ تر عمــل کنند .بنابراین همســویی و همدلی
اولیا و مربیان ،ضرورتی اســت که نباید از آن غفلت کرد و
گرنه زمان ،طعم تلخ پشیمانی را به ما خواهد چشاند .به
عبارت شفاف تر ،مشارکت بین اولیا و مدرسه ،رابطهای
دو طرفه اســت به طوری کــه والدین باید درباره مســائل
آموزشی ،روحی ،روانی ،جســمانی ،بهداشتی و تربیتی
فرزند خود حســاس باشــند و این موضوعــات را از طریق
مدرسه رصد کنند.
شــرکت در برنامههــای تــدارک دیده شــده بــرای اولیا
نیــز اهمیــت زیــادی دارد ،در حقیقت هــدف اصلی این
جلسات این است که اولیا در جریان فرایند تعلیم و تربیت
فرزندشان قرار گیرند و در این عرصه مشارکت کنند.
از دانش آموزان که امیدهای آینده این مرز و بوم هستند،
میخواهیم تا قدر این فرصت و فضای آموزشی را بدانند
و از تمــام ظرفیتهــای موجــود مدرســه ،کالس ،معلم،
پدر و مــادر حداکثر اســتفاده را داشــته باشــند و هوش و
اســتعداد خود را که گنــج پنهانــی در وجود آنها ســت،
باتالش مضاعف آشکار کنند و قدرشــناس معلمان خود
باشــند .از آینده سازان کشــور و شــهرمان میخواهیم تا
تالش خود را بــا توکل برخدا بیامیزند ،چــرا که کارهایی
که با نام خداوند و توسل به او آغاز میشــود ،به اتفاقات و
نتایج خوبی میانجامد .دانشآموزان عزیز ما ،فردا برای
این جامعه عنصری ارزشمند خواهند بود که همه ملت به
وجودشان افتخار میکند و آیندهســازان ایران اسالمی
به شمار میآیند.
دومین خواسته آموزش و پرورش از اولیا ،مطالعه در حوزه
مسائل تربیتی است تا آگاهی خود را در این مقوله افزایش
دهند ،چرا که بخش مهمی ازتربیت دانش آموزان بر عهده
خانوادهها ست و مدرسه در واقع مکانی برای فعالیتهای
تربیتی به شمار میآید اما در حقیقت اصل تربیت در خانه
شکل میگیرد و مدرســه کامل کننده آن است؛ بنابراین
بسیاری از رفتارهایی که بچهها فرا میگیرند ،از اولیای
آنها و بستر خانه سرچشمه میگیرد ،یکی از روشهای
اتخاذ رویکرد درست تربیتی ،مطالعه و مشاوره است.
باید اذعان کــرد پــروژه مهر نشــان دهنــده رویکردهای
ساختارمند مدیریتی در فضای آموزش و پرورش و گویای
فعالیتهای به موقع در نظام تعلیم و تربیت است .برنامه
ریزی برای این مهم ،از فروردین ماه آغاز شده و اکنون 20
اقدام ســنگین و پی در پی به مرحله انجام رسیده است تا
سال تحصیلی ،بدون دغدغه شروع شــود .در این میان،
آغاز ســال تحصیلی و فصل شــکوفایی علم و دانش با ماه
محرم الحرام همزمان شده و از این منظر شعار بازگشایی
مدارس« ،مهر حســینی» انتخاب شــده است .همچنین
شــعار ســال تحصیلی  96-97اداره پهن پیکر آموزش و
پرورش خراسان رضوی نیز « تعلیم و تربیت تمام ساحتی
با نگاه به کیفیت و عدالت آموزشی» است .به منظور برنامه
ریزی بهتــر در این بخــش ،حوزههای مختلــف اداره کل
آموزش و پرورش 452 ،برنامه را در قالب  129شاخص
تدوین کردند تا مهرمــاه را با برنامههای منســجمی آغاز
کنیم .از همین رو ،تالش میکنیم که هیچ دانش آموزی
بدون مدرسه ،هیچ مدرسهای بدون کالس ،هیچ کالسی
بدون معلم و هیچ دانش آموزی بدون کتاب نباشد.
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