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دانشگاه

با پیگیری های «خراسان رضوی»  5مرکز دیگر به ظرفیت معاینه فنی خودروهای گازسوز استان اضافه شد

قفلمعاینهفنیخودروهایگازسوزبازشد
گزارش
عقیلرحمانی

•گرهی که  15روزه باز شد

اما با توجــه به ایــن که مشــکالت صاحبان
خودروهای گازسوز همچنان ادامه داشت و
گالیه ها نیز در این زمینه افزایش یافته بود،
دوباره موضــوع را پیگیــری کردیم .معاون
استانداردســازی و آمــوزش اداره کل
اســتاندارد خراســان رضوی با اعــام خبر
اضافــه شــدن  5مرکــز جدیــد بــه ظرفیت
معاینــه فنــی خودروهای گازســوز اســتان
می گوید :هم اکنون در شــهر مشــهد چهار
مرکزبازرســی (مراکــز بــاز و بســته کــردن
کپســول گاز خــودرو هــا) و آزمایشــگاهی

عکس تزیینی است

بــا پیگیــری هــای «خراســان رضــوی»
چهــار مرکز دیگــر بــه ظرفیت معاینــه فنی
خودروهای گازســوز اســتان اضافه شــد تا
قفلی که بر مسیر معاینه فنی این خودروها
وجود داشت باز شود.
بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،اواســط
شــهریور بــود کــه در پــی اعتــراض و گالیه
های متعدد شــهروندان درباره روند جدید
معاینه فنی خودروهای گاز ســوز ،پیگیری
ایــن موضــوع را در دســتورکار قــرار دادیم
و طی گزارشــی بــا عنوان «یــک مرکز برای
خودروهــای گاز ســوز اســتان!» کــه 14
شــهریور در همیــن صفحه منتشــر شــد به
بررسی مشــکالت ایجاد شده در این زمینه
پرداختیم .در آن گــزارش ،جمیع مدیر کل
استاندارد استان اعالم کرد که طبق ابالغ
وزارت کشــور از ما خواسته شد تا  10مرکز
آزمایش سیلندرهای گاز خودرو در استان
ایجاد شــود که دراین زمینه تــا به امروز یک
مرکز فعال شده است و تالش می کنیم طی
یک ماه آینده ســه مرکز دیگر هــم واردمدار
شــود و با ســرعت بیشــتری کار باز و بســته
کــردن و آزمایــش ســیلندرگاز خــودرو ها
انجام پذیرد.

فعــال شــده اســت ،ایــن اقــدام درحالــی
صورت گرفت که حــدود  15روز پیش تنها
یــک جایــگاه در مشــهد فعــال و بــرای رفع
مشکل وعده ای یک ماهه داده شده بود که
خوشبختانه توانســتیم زودتر از زمان وعده
داده شده مراکز را فعال کنیم.
فرحناز قالســی تصریــح می کنــد :جایگاه
های اضافه شــده در مشــهد هــم وارد مدار
شده اند و درحال ارائه خدمات هستند که
شامل مرکز پتروگاز در بولوار آزادی ،نوین
واقع در بولوار رســالت ،اطمینــان در جاده
کالت و خوراکیــان واقع در جاده مشــهد -
قوچان است.
وی به تدابیر اندیشیده شــده برای کاهش
زمان فرایند تست خودروها اشاره و تصریح
می کنــد :در ایــن زمینــه مراکز بازرســی و
تایید صالحیت شده در نزدیکی واحدهای
آزمایشگاهی تست کپســول احداث شده،
تا باز کردن کپسول ها و انتقال آن به مراکز
تست در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد.

•چهار مرکز در مشهد و دو مرکز در
سبزوار و نیشابور

قالســی با بیان این کــه همچنــان در حال
تالش برای افزایش مراکز تســت در استان
هستیم یادآور می شــود :وزارت کشور از ما

خواسته که درکل استان  10مرکز را فعال
کنیم که ما موافقت ایجاد  14مرکز را گرفته
ایم .همچنین طی برنامه ریزی های صورت
گرفته و پیش بینی های انجام شــده ،سعی
خواهیم کرد  15مهر تعداد مراکز بازرسی
و آزمایشــگاهی را از چهــار عــدد کنونی در
مشهد به شش مرکز افزایش دهیم.
وی می افزاید :پیگیر ایجاد مراکز مشابهی
هم در شهرستان های استان خراسان بوده
ایم و تا بــه امروز ،یــک مرکز در شهرســتان
ســبزوار تمامــی مراحل مــورد نیــاز را طی
و فعالیت خــود را هــم آغاز کرده اســت .در
شهرنیشــابور نیــز یــک واحد درحــال طی
مراحــل مــورد نیاز اســت کــه بــه زودی به
ظرفیــت اضافــه و وارد مــدار خواهد شــد،
همچنین ایجاد مرکز بازرســی و تســت در
دیگر شهرستان های استان مانند کاشمر،
قوچان ،تربــت حیدریه و تربت جــام هم در
دست پیگیری اســت و تالش می کنیم این
مراکز هم تا اواســط مهــر فرایند مــورد نیاز
و ارزیابــی های فنی را طی کننــد و وارد فاز
بهره برداری شوند.

•تست  160خودرو در یک روز

معاون استانداردسازی اداره کل استاندارد
خراســان رضوی تصریــح می کنــد :مراکز

فعال شــده اگر فقط در یک شیفت کاری به
مالکان خــودرو های دوگانه ســوز خدمات
رســانی کنند ،توانایی پذیرش  40خودرو
در روز را دارنــد کــه بر ایــن اســاس ،روزانه
حــدود  160خــودرو در چهار مرکــز فعال
مشــهد پذیرش خواهد شــد ،اما قرار بر این
شده است که مرکز پتروگاز از شنبه (امروز)
به صورت دوشیفت فعالیت کند ،به همین
دلیل هــم نیروهای مــورد نیاز تامین شــده
اســت که مــا پیــش بینی مــی کنیــم تعداد
خودروهــای پذیــرش شــده در ایــن مرکز،
روزانه از  40خــودرو به  70خودرو افزایش
پیدا کند.
وی اظهار می کند :باید این موضوع را هم در
نظر گرفت که افزایش تعداد مراکز بازرسی
و آزمایش کپسول خودروهای سی ان جی
کار صحیحی نیست ،چرا که ما در پیک کار
قرار داریم و بــا حجم خودروهایــی رو به رو
هستیم که شش سال از عمر تجهیزات نصب
شده گاز آن گذشته است و باید برای تست
به مراکز تعیین شــده و اســتاندارد مراجعه
کنند ،اما با گذشــت زمان ،از حجم خودرو
های متقاضی تست سیستم گاز خودرو کم
خواهد شد چرا که خودروهایی که مراحل
تســت را پشــت ســر بگذارند تا شــش سال
دیگر به طی دوباره این مراحل نیاز ندارند و
با توجه به این که برآورد ما این است که این
روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت و پس
از آن ،ترافیک ورودی خــودرو های دوگانه
سوز به یک ششم کاهش خواهد یافت ،پس
توجیه ندارد که برخی از شــرکت ها در این
زمینه سرمایه گذاری انجام دهند در حالی
که پس از مدتی بازخورد مناســبی برای آن
ها نخواهد داشت.وی درباره کپسول هایی
که جواب منفی از تســت های انجام شــده
دریافت مــی کنند نیــز می گوید :کپســول
هایی کــه طــی آزمایش هــای انجام شــده
مشخص می شود امکان استفاده مجدد را
ندارند طبق دستورالعمل ها در محل برش
خواهند خورد و معدوم می شوند.

لطفا گزارشــی از پرداخت نکردن حق الزحمه مدرسان توسط مرکز
فرهنگ و هنر  2مشهد تهیه کنید تا مسئوالن محترم دانشگاه جامع استان
هم در جریان عملکرد این مرکز قرار بگیرند.
مســئوالن دانشــگاه علمی و کاربردی واحــد خراســان رضوی هیچ
نظارتی بر فعالیت های مراکز خصوصی و دولتی تحت پوشش خود ندارند.
مدت هاست که استادان حق التدریس برخی مراکز ،پولی بابت زحماتشان
دریافــت نکردند و شــکایت های آنان نیــز راه بــه جایی نبرده اســت .لطفا
پیگیری کنید.

شهرستان ها

در خیابان جمهوری  14در گلبهار تعداد زیادی ساکن شده اند ولی از
آسفالت خبری نیست .لطفا رسیدگی کنید.
پیرو اطالع رسانى روزنامه مبنى بر این که آب سه سد منطقه كالت به
كشــاورزى اختصــاص یافت! عرض شــود کــه بنــده از ســازمان آب ،براى
كشاورزى صنعتى ،از سد قره تیکان آب درخواست کردم اما معاون برنامه
ریزى آب منطقه اى خراسان رضوى طى نامه ای پاسخ داد که با توجه به نبود
تخصیص ،امكان تأمین آب كشاورزى از سد قره تیكان وجود ندارد.
مدیرعامل اتوبوســرانی مشــهد اعالم کرده ،تا پایان سال 233، 96
اتوبوس نو وارد ناوگان شــهری مشــهد می شــود .ســوال این جاســت چرا
شــهرداری گلبهارکه متولی اتوبوســرانی این شهر اســت نمی تواند چند
دستگاه از این اتوبوس های نو را بگیرد تا ساکنان این شهر ،از دست اتوبوس
های فرسوده راحت شوند .مخصوصا حال که هوا رو به سردی است.
از روســتای کج آباد در بخش کاخک شهرســتان گناباد پیــام می دهم.
خواســت ما از مسئوالن این اســت که به روســتاها هم نگاهی داشته باشند.
روستایماجادهدرستینداردومسئوالنهممتأسفانههیچتوجهیندارند.
ازبیناینهمهامکاناتفقطموفقشدیمبرقرابهروستاانتقالدهیم،آنهم
باکلیدردسر.خواهشمندمصدایمارابهگوشمسئوالنبرسانید.باتشکر.

اداره بهداشت

آیا ماموران و بازرسان عرصه بهداشت ،بر آبخوری های غیربهداشتی
در سطح شهر هم نظارتی دارند؟

متفرقه

اگر ۵دقیقهدربرخیخیابانهایمشهدرانندگیکنمبهشدتخسته
می شــوم از بس بوق هــای مختلف و غیرضروری اســتفاده می شــود .قرار
نیســت درباره این حق الناس مهم کــه گاهی به نزاع مــی انجامد فرهنگ
سازی شود؟
از خیران محترم تقاضا دارم خوابگاه دانشــجویی بیشتری در مشهد
مقدس بسازند تا مشکالت دانشجویان کاهش یابد.
از عابران پیاده خواهش می کنم که آن ها هم قانون را رعایت فرمایند.
سر چهارراه ها وقتی چراغ سبز است حق عبور با راننده است.
من جوانی  27ساله هستم .ســه سال اســت که به اصرار خانواده و با
توجه بــه موقعیت شــغلی ام ،قصد ازدواج دارم .بیشــتر خانــواده ها چنان
شرایط سخت و ســنگ بزرگی را پیش پایم گذاشــتند که تا به امروز بارها با
خودم عهد کردم با چنین شرایطی ازدواج نکنم .در این موقعیت اقتصادی
که هیچ کس از فردای خود خبر ندارد ،آیا جوان  27ساله می تواند خانه از
خود داشته باشد؟آیا می تواند  40میلیون تومان جهیزیه آن هم با برند های
خارجی تهیه کند؟!کاش برای ازدواج های آسان فرهنگ سازی می شد.

اتوبوسرانی

لطفا گزارشــی از ایســتگاه اتوبوس خط 10و  11در پارک ملت تهیه
کنید .خودروهای ســواری با ســرعت باال در یک قدمی مسافران تردد می
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کنند .ایستگاه نیز فاقد سایبان است .تابستان از آفتاب و زمستان هم از برف
و باران در امان نیستیم.
اتوبوســرانی لطفا به نصب ســایبان برای ایســتگاه اتوبــوس خیابان
شهیدقرنی  34اقدام کند.

شهرداری

بیش از دو هفته اســت عرض بولوار جانباز از طرف جانباز  ۶به سمت
جانباز  ۷حفاری شــده و مشــکالت زیادی برای تردد خودروها ایجاد شده
است .متاسفانه شهرداری منطقه  2هیچ اقدامی انجام نمی دهد.
از مقابل پمپ بنزین خیابان آیت ا ...عبادی ،تا خودمان را به راه آهن
رساندیم این قدر زمان برد که قطار به نیشابور رسیده بود .چهارراه گاز و راه
آهن به سامان دهی نیاز دارد .اقدامی بفرمایید.
چرا زیرگذر عابرپیاده اول بولوار میامى(انتهاى بولوار شهید مفتح) را
ســامان دهی نمی کنید؟ تردد از قســمت هاى روگذر براى عابران بسیار
خطرناک است ،به ویژه براى کودکان و سالمندان .لطفا رسیدگى کنید.
یکی از معضالت ترافیکی شــهر ،کمبــود تابلو یا عالیم راهنماســت.
کمبود این تابلوها در هســته مرکزی و اطراف حرم مطهر بیشتر محسوس
است و باعث می شــود زائران در تقاطع ها و چهار راه ها ســرگردان بوده و
دنبال فردی باشند که مسیر را بپرسند و این یعنی راهبندان وترافیک.

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش اعالم می کند لباس فرم مدارس اجباری نیست ،ولی
مدارس اجباری می کنند و مبلغ  ۴۰هزار تومان هم می گیرند .این تناقض
در حرف و عمل چه معنایی دارد؟
دخترم امسال به کالس اول دبستان می رود .یک ماه پیش او را ثبت نام
کردم .ولی به دلیل جابه جایی منزل ،مجبور شدم بروم پرونده را بگیرم و در
مدرســه ای نزدیک منزل دوباره ثبت نامش کنم .اما متاســفانه مســئوالن
مدرســه به من اعالم کردند جا نداریم و ثبت نام نمی کنیم .با کلی التماس
گفتند روز بعد مراجعه کنید تا بررسی کنیم .دوباره که مراجعه کردم ،مدیر
مدرسه خیلی راحت اعالم کرد که ابتدا باید مبلغی را به مدرسه کمک کنید
تا دخترتان را ثبــت نام کنم .مجبور شــدم  100هزار تومــان بابت کمک به
مدرســه بپردازم ،عالوه بر آن 200 ،هزار تومان هم برای کالس هوشمند،
بیمه و کتاب پرداخت کردم .بعد می گویند مدارس نباید پول بگیرند! وقتی
فقط با پول ثبت نام می کنند و مجبور به پرداخت هستی چه باید کرد؟

راهنمایی و رانندگی

راهنمایی و رانندگی مشــهد رســیدگی های خود را قــوی تر کند؛ نه
برخــورد جــدی بــا خودروهایی کــه بــوق ناهنجــار دارند مــی شــود؛ نه با
خودروهایی که شیشه دودی دارند و نه با رانندگان متخلفی که در سراسر
شهر و داخل کوچه ها دوبله پارک می کنند.

صدا و سیما

گیرنده های شــبکه هــای دیجیتــال در تایبــاد خیلی مشــکل دارد و
پارازیت می گیرد .لطفا رسیدگی شود.

مخابرات

حذف قبوض کاغــذی دوره ای مشــترکان همــراه اول نتیجه ای جز
ســردرگمی بــرای دریافت صــورت حســاب نــدارد .حفظ محیط زیســت
باکارهای اساسی تر به ثمر خواهد رسید.

بازتاب

آقای ســعید برند ،حتی در اتاق والدین هم باید به طور ســاختارمند و
ضابطه مند به روی فرزندانشان باز باشــد؛ در اتاق مسئوالن به روی مردم
که جای خود دارد .مثال خواستید بگویید خیلی پیگیر حق مردم هستید؟!

اخبار
گزارشجلسه
خبیری

در نشست نقش مدیریت شهری در ارتقای
سرمایه اجتماعی مطرح شد:

فروش شهر وداللی شهرها پیوندی
نا مشروع میان شهرداری ها
وبخشخصوصی

استادجامعهشناسیورئیسسابقانجمنجامعهشناسان
ایران گفت :فروش شهر وتجارت وداللی شهرها پیوندی نا
مشروعمیانشهرداریوبخشخصوصیایجادکردبههمین
دلیل،هرچهاوضاعبخشخصوصیبهتربودشهردارینیز
پررونق تر بود.به گزارش خراســان رضوی دکتر" قانعی راد
" پنج شنبه گذشته در پانزدهمین نشســت گفتمان شهر با
موضوعنقشمدیریتشهریدرارتقایسرمایهاجتماعیکه
درپژوهشکدهثامنمشهدبرگزارشدافزود:جامعهبدونشهر
وخانواده،معنایینداردامامتاسفانهایندوسرمایهاجتماعی
درحالویرانشدنهستند.ویبابیاناینکهشاخصهای
اجتماعی شهر مشهد واســتان خراسان رضوی پایین است
اضافهکرد:یکیازدالیلپایینبودنشاخصهایاجتماعی
وتخریب سرمایه اجتماعی شهر مشهد حاشیه گسترده این
شهر است که با 99نقطه حاشیه نشین رتبه اول را درکشور
داردوازنظرتعدادجمعیتحاشیهنشیندومینشهربعداز
تهراناست.ویگفت:یکیدیگرازدالیلپایینبودنسرمایه
اجتماعیاستانخراسانرضویباالبودنآمارزندانیاناست
که مقام چهارم را بعد از خراســان جنوبی ،ســمنان وکرمان
در اختیــار دارد ،بنابراین با توجه به باال بــودن آمار زندانیان
وموضوعاتوشاخصهایزیرمجموعهآن،ازجمله تخلفات
وجرایم،تخریب سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته است.
ویبااشارهبهاینکهاکنونخودروها،برجهاومجتمعهای
تجاریکوچهوخیابانهایشهررافتحکردهانداظهارکرد:
ادعانداریمکهپیشرفتوتوسعهوجودنداشتهباشداماتاکجا
بایداجازهدادهشوداینفضاهایعینیتوسعهپیداکند.وی
گفت:امروزمیبینیمکهجوانانماسرمایهانسانیواجتماعی
ندارند زیرا فضای ذهنی در آن ها ایجادنشده است واز شهر
خاطرهایندارندلذانمیتوانندبااینفضاهاویکدیگرارتباط
برقرارکنند.

•طالق،یکیازشاخصهایگسستاجتماعیو
کاهشسرمایهاجتماعی
وی با اشــاره به این که طالق وتعداد زنان سرپرست خانوار
یکــی دیگر از شــاخص های گسســت اجتماعــی و کاهش
سرمایهاجتماعیاست،اظهارکرد:زنانسرپرستخانواده
بیشتربهدلیلفروپاشیخانوادههاافزایشپیدامیکنندکه
ازاینحیثنیز،خراسانرضویبعدازسیستانوبلوچستان
وخراسان جنوبی بیشترین زن سرپرســت خانواده را دارد.
استاد جامعه شناسی افزود :یکی دیگر از دالیل تاثیر گذار
برکاهش سرمایه های اجتماعی ،تعداد مددجویان کمیته
امداداستکهازاینحیث خراسانرضویهفتمیناستان
کشوراست.

جوابیه آموزش و پرورش به خبر آموزش های جنسی در مدارس و پاسخ خراسان
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در پاسخ
به انتشار مطلبی در روزنامه خراسان که به نقل از
خبرگزاری ایسنا و با تیتر «آموزش های جنسی از
پایه ششم ابتدایی آغاز می شود» منتشر شده بود،
جوابیه ای ارسال کرد .در متن این جوابیه که به
امضای علیرضا کاظمی ،مدیرکل آموزش و پرورش
خــراســان رضــوی رســیــده ،آمــده اســـت :احتراما
ضمن تشکر از همراهی آن رسانه محترم در تعامل
با دستگاه تعلیم و تربیت استان شایسته است
دستور فرمایید جوابیه ذیل در روزنامه طبق قانون
مطبوعات منتشر شود.
اداره کــل آم ــوزش و پ ــرورش خــراســان رضــوی با
شــعــار بــازگــشــایــی" مهر حسینی" و شــعــار سال
تحصیلی :96-97کیفیت و عدالت در سایه برنامه
محوری برای تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی،
همواره در چارچوب سند متعالی و مترقی" تحول
بنیادین آمــوزش و پــرورش" برنامه و فعالیت های
خود را تنظیم نموده و اشعار دارد این سند به عنوان
میثاق تعلیم و تربیت می بایست مبنا و منشأ تمامی
فعالیت ها و رویکردها باشد.
آمــوزش و پــرورش خراسان رضوی با توجه به این
که مشهد قطب دوم رسانه ای کشوراست با طرح"
دیدار رسانه ای" سعی نموده میزان تعامالت رسانه
ای خود را با نمایندگان افکار عمومی گسترش دهد
که گفت وگو با خبرگزاری ایسنا نیز در همین راستا
بود  ،اما روزنامه خراسان روز دوشنبه  27شهریور
در صفحه  4خراسان رضوی به نقل از خبرگزاری
ایسنا و تنها با تغییر تیتر به جامعه این گونه القا
نموده که در مدارس استان آموزش های جنسی در
حال ترویج و آموزش است.
نشر چنین اخباری یقینا اخالق رسانه ای را دچار
لطمه می نماید و این اداره کل الزم می داند چند

نکته را در این خصوص به عرض خوانندگان آن
روزنامه وزین برساند:
یکم :تمامی فعالیت ها و برنامه هــای اداره کل
آموزش و پرورش منطبق بر " سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش" است لذا ادعای آموزش جنسی
در مدارس استان ،کذب محض و ناشی از برداشت
غیر حرفه ای آن رسانه محترم است.
دوم :آن چه در آن دیدار رسانه ای مطرح شده است:
تربیت جنسی" ویژه اولیای دانش آموزان است نه
"آموزش جنسی" که میان آموزش و تربیت جنسی
تفاوت است و لذا تیتر" آموزش های جنسی از پایه
ششم آغاز می شود" کذب محض است.
سوم :تربیت دانش آموزان صالح  ،یکی از اهداف
مهم" سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" است
و دستیابی به این مهم نیازمند کمک و مشارکت
اولــیــای دان ــش آمــــوزان اس ــت ،تــوجــه بــه "تربیت
جنسی" به ویژه "بلوغ شناسی" بر اساس الگو های
دین مبین اسالم نیز یکی از محورهای رسیدن به
تربیت دانش آموز تراز سند "تحول بنیادین آموزش
و پرورش" است که در این راستا با برگزاری کارگاه
های پیشگیری و مراقبت از آسیب های اجتماعی
ویــژه اولیای دانــش آمــوزان به عنوان یک برنامه
تکلیفی و چند دستگاهی تالش داریم فعالیت های
مان منجر به کاهش آسیب های اجتماعی گردد.

پاسخ خراسان

با تشکر از ارســال توضیحات اداره کل آمــوزش و
پرورش استان ،روزنامه خراسان نیز الزم می داند
دربــاره انتشار خبر ذکر شده و همچنین جوابیه
ارسالی نکاتی را به استحضار برساند.
انتخاب تیتر از یک مصاحبه وظیفه حرفه ای یک
رسانه است و به صــورت کامال بررسی شده و در
تعامل و همفکری به عنوان مهم ترین خروجی یک

خبر دیده می شود و این تیتر کامال با متن مصاحبه
تطابق دارد.
این که آن چه در روزنامه مورخ دوشنبه  27شهریور
مــاه به چــاپ رسید ،مصاحبه مدیر کل محترم با
خــبــرگــزاری ایسنا بــود کــه بــه طــور دقیق و حفظ
اصالت خبر منتشر شد.
همچنین انتخاب تیتر به طور کامال درســت و بر
اســاس متن مصاحبه انجام شــده اســت .در این
مصاحبه یک بخش دربــاره آمــوزش والدین است
و در بخش دیگر از آموزش دانش آمــوزان صحبت
میکند .بــر اســاس آن چــه در مــشــروح مصاحبه
آمده بود ،این جمله از مدیر کل آموزش و پرورش
استان نقل شده که «دانش آموزان تا پنجم ابتدایی
هیچ آموزشی در زمینه تربیت جنسی نمیبینند
و آمــوزشهــای ما از پایه ششم ابتدایی آغــاز می
شود» .بر این اساس اگر چه در جوابیه اعتراضی به
متن خبر نشده است ،اما اگر نقل قول خبرگزاری
ایسنا با اشکالی مواجه بوده یا شخص آقای کاظمی
در انعکاس منظور خود به خبرنگار مربوطه دچار
اشتباه شده اند ،این ایراد متوجه روزنامه خراسان
رضــوی نیست .بــرای اطمینان بیشتر از درستی
انتخاب تیتر متن کامل این بخش مصاحبه عینا
منتشر می شــود«:وی در خصوص تربیت جنسی
دانــشآم ــوزان گفت :یکی از فعالیتهای فوق
برنامهای که آمــوزش و پــرورش برای پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی انجام میدهد این است که
کالسهای آمــوزش خانواده و بلوغ را در راستای
تربیت جنسی برای دانشآموزانی که به سن بلوغ
رسیدهاند و خانوادهها برگزار می کند .برگزاری
کالس برای والدین به این دلیل است که مهم ترین
عنصر در تربیت جنسی خود والدین هستند.
مدیرکل آم ــوزش و پ ــرورش خــراســان رضــوی در

خصوص اثر بخشی برگزاری این کارگاهها تصریح
کــرد :ایــن کــارگــاههــا بــی تاثیر نیستند؛ یکی از
مسائل مهم در تربیت افراد آگاهی از علل ،موانع
و آسیبهاست.مشاورههایی که در این خصوص به
دانشآموزان می دهیم کمک فراوانی می کند که
سالمت آن ها تضمین شود.اعتماد به نفس و عزت
نفسی که دانشآموزان پیدا میکنند ،بسیار مهم
است.
کاظمی افزود:علم و دانش و آگاهی مهم ترین عامل
رشد مناسب و تربیت صحیح یک فرد در نظام تعلیم
و تربیت است .اگر دانشآموز ما بداند در مواجهه
با یک مسئله جنسی چگونه باید رفتار کند طبیعتا
خــودش می تواند سالمت خــود را تضمین کند.
بسیاری از افــرادی که دچار انحرافات اخالقی و
جنسی می شوند می گویند نمی دانستیم که اگر
این کار را انجام دهیم این اتفاق برای ما میافتد.
وی خاطر نشان کرد:ارتقای علم و آگاهی افراد از
بهترین راههــا در زمینه تربیت جنسی است .پس
والدین و دانـشآمــوزان را به این موضوع حساس
کردهایم،اما ما متولی آموزش و پرورش هستیم و
این کار نیاز به فعالیتهای فوق برنامه دارد .طبیعتا
ممکن است نتوانیم با سرعت تمام جامعه هدف
خود را پوشش دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح
کرد :دانش آموزان تا پنجم ابتدایی هیچ آموزشی
در زمینه تربیت جنسی نمیبینند و آموزشهای
ما از پایه ششم ابتدایی آغــاز می شــود .پایههای
ششم ،هفتم،هشتم و نهم اوج مواجهه با آسیبهای
اجتماعی همچون اعتیاد ،رفتارهای پر خطر،
مسائل جنسی و  ...به شمار می رود که بنا بر
اقتضائات سنی دختر و پسر موضوع آموزشها
متفاوت است».

همزمان با آغاز سال تحصیلی

زنگ مهر دانش آموزان عشایر خراسان رضوی نواخته شد
زنگ مهر دانــش آموزان عشــایر خراســان رضوی با
حضور مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی در
دبستان شهید آدینه محمدی روستای سرزو قوچان
به صــدا در آمد.به گــزارش روابط عمومــی آموزش و

پرورش"علیرضاکاظمی"بههمراهجمعیازمعاونان
و مشــاوران آموزش و پرورش استان در سفر یک روزه
خود به شهرستان قوچان ،ضمن حضور در دبستان
شــهید آدینه محمــدی روســتای ســرزو از توابع این

شهرســتان و نواختن زنگ مهر دانش آموزان عشایر
از چند پروژه آموزشی و پرورشــی بازدید و چند طرح
راافتتاحکرد.شرکتدرآیینغبارروبیمزارشهدای
اینشهرستان،بازدیدازمدرسهخیرسازتمری،افتتاح

سوژه خود را برایصفحهپیگیریحرف مردم

ارسالکنید

دبســتان عشایری روســتای بهار خبیشــان و افتتاح
سالنهمایشهایآموزشوپرورششهرستانکهبه
نام خیرنیکاندیشمهندسماهمنیراکرمیساخته
شدهاستازجملهبرنامههایاینسفریکروزهبود.

0939-3333027

@k h o r a s a n e r a z a v i

از میان خبرها
جامعه

به همت بسیج جامعه پزشکی وبه مناسبت
هفته دفاع مقدس انجام شد

اعزام 13تیم بسیج پزشکی به
مناطقحاشیهشهرمشهد

نادینلویــی -رئیــس بســیج جامعــه پزشــکی گفــت  :به
مناســبت هفته دفاع مقــدس 13 ،تیم پزشــکی با هدف
محرومیــت زدایــی و ارائــه خدمات پزشــکی رایــگان به
روستاها و مناطق حاشیه شهر مشهد اعزام شدند .
"دکتر هادی جاللی "پنجشنبه گذشته در حاشیه استقرار
گروهپزشکیدرمناطقحاشیهشهرمشهد،درگفتوگوبا
خراسانرضویافزود :دراجرایاینطرحبهدارینیروهای
مسلح  ،دانشگاه علوم پزشکی و برخی از بیمارستان های
خصوصــی از جمله بیمارســتان رضوی مشــارکت کردند
.وی با بیان این که اعزام گروه پزشــکی به صورت متمرکز
در سراسراستان انجام می شــود تصریح کرد  :بیش از80
پزشک،پرستارومامادراینطرححضوردارند کهدرقالب
دو تیم در منطقه طرق و ســیدی دو تیــم در خیابان بهمن و
رسالت،دوتیمدرروستاهایاسماعیلآبادوساغروان،سه
تیمدرروستاهایصالحآباد،تیمورآبادوچخوشکویکتیم
نیز در میثم و یاسر ارائه خدمت خواهند کرد.رئیس بسیج
جامعه پزشــکی اضافه کرد  :همچنین امسال به مناسبت
هفته دفاع مقدس بیش از 39تیم چهار نفره برای خدمت
رسانیبهمناطقمحرومدرکلاستاناعزامشدهاند.

مدیرکل فرودگاه های استان اعالم کرد:

رایزنی با شهرداری برای اتصال
فرودگاه مشهد به بزرگراه شهید
کالنتری

مدیــرکل فرودگاههــای اســتان خراســان رضــوی از
خروج فرودگاه شــهید هاشــمی نژاد از بن بســت فعلی ،با
همکاری شهردار جدید مشــهد خبر داد.به گزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشهد" محمدباقر قاسمزاده "در
حاشیه مراسم تودیع و معارفه شهردار گفت  :معموال تمام
دســتگاههای اجرایی به ویژه دســتگاههایی که به صورت
مســتقیم با مردم ارتباط دارنــد ،با شــهرداریها مراودات
زیادی خواهند داشــت و فرودگاه مشــهد نیز از این قاعده
مســتثنی نیســت.وی افزود  :امیدواریم با حضور شهردار
جدید ،شاهد تحوالت بسیار عظیمی در حوزه حمل و نقل
هوایی شــهر امام رضا(ع) باشــیم.مدیرکل فرودگاههای
استان خراسان رضوی با اشاره به بن بست بودن فرودگاه
شهیدهاشمینژادمشهداضافهکرد:درنخستینجلسهبا
شهردارمشهدبهاینموضوعاشارهخواهیمکردتامسیری
بهعرض 60متروبهطولدوکیلومتربرایاتصالفرودگاه
بهبزرگراهشهیدکالنتریایجادشود.

