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سیاسی-اقتصادی

تولیت آستان قدس رضوی:

احیای روحیه بسیجی
موجب رفع مشکالت کشور است

پایگاهاطالعرسانیآیتا...علمالهدی
هدفحملهسایبریقرارگرفت
پایگاه اطالع رســانی آیــت ا ...علم الهــدی در قالب
بیانیه ای از حمالت سایبری به پایگاه اطالع رسانی
امام جمعه مشــهد خبر داد .در بخشــی از این بیانیه
آمدهاست:عناصرسایبریمنافقینکهبارهادرسایت
و صفحات اطالع رسانی نماینده ولی فقیه در استان
به وی اهانت کرده بودند ،در آخرین فعالیت مغرضانه
خود به طور همزمــان پایگاه اطالع رســانی نماینده
ولی فقیه در استان خراسان و تعدادی دیگر از سایت
های داخلی را هدف حمله ســایبری قرار دادند .این
حمله سایبری به سایت آیت ا ...علم الهدی با نمایش
شعارهایی از سوی گروهک جنایتکار منافقین همراه
بود که با اقــدام تیم فنی ایــن پایگاه اطالع رســانی،
شعارهای نمایش داده شده حذف شد.

مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد
خبرداد:

ممنوعیت صدور پروانه برای
ساختمان های دارای نیم طبقه

مدیــرکل امــور شهرســازی شــهرداری مشــهد از
ممنوعیت صدور پروانه برای ســاختمان های دارای
نیم طبقه خبرداد .بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی
شــهرداری مشــهد ،شــیرازی اظهار کرد :با توجه به
تفسیر آتشنشانی از مقررات ملی مبحث سوم فضای
دوربندی شــده ،باید از مساحت مشمول میان طبقه
حذف و از تایید کلیه نقشــه های ارســالی خودداری
شود.ویادامهداد:دراینراستاجلسهایدربازرسی
کل تشــکیل و در نهایت مقرر شــد ،کلیــه پروانه های
صادرشده قبلی با همان شرایطی که طبق شیوه نامه
صادر شــده اســت ،باقی بماند و در مقابــل اداره کل
شهرسازی متعهد شود که از صدور پروانه های جدید
با نیم طبقه خودداری کند و شــیوه نامه اصالح شود.
وی افــزود :همچنین بنا بر این شــد که کلیــه پرونده
هاییکهفیشتاییدپرداختشدهتاتاریخ ۲۹آبانماه
را دارند نیز مالک تسویه و صدور تاییدیه آتشنشانی
قرار گیرد .شــیرازی گفت :عالوه بر این در محاســبه
 ۲۳متر ارتفاع تا کف ،طبقه آخر مالک باشد و دخلی
به کف ارتفاع نیم طبقه نداشته باشد.

دبیراجراییخانهکارگراستان:

عقد قرارداد موقت برای شغل دایم
استثمار کارگر است

دبیــر اجرایی خانــه کارگر اســتان گفت :قــرارداد
موقت ،مناســب مشــاغلی موقت مانند پروژههای
سدسازی ،راهسازی و ســاختمانی بوده و برای کار
در کارخانههایــی با چندین ســال ســابقه فعالیت
مناســب نیســت و تنظیم قرارداد موقــت برای یک
شغل دایم در حقیقت سوء استفاده و استثمار کارگر
بهحسابمیآید.رسولیدرگفتوگوباایسنااظهار
کرد :متاســفانه ســازمان یا نهادی وجود ندارد که
ســعی در پر کردن خــاء بیکاری کارگران داشــته
باشد و تسهیالت قابل توجهی برای حمایت از قشر
کارگر در نظر گرفته نشده است.

گوناگون

استاندار:

پنج شنبه  4آذر.1400شماره 4840

هرجا با روحیه بسیجی وارد شدیم
مشکالت برطرف شد
اســتاندار گفت :تجربه نشــان داده هرجا بــا روحیه
بســیجی وارد شــدیم ،مشــکالت برطــرف شــد .به
گــزارش روابط عمومی اســتانداری ،نظــری اظهار
کــرد :تمام کســانی کــه در ســایه این نظــام مقدس
زندگی میکننــد و عالقه بــه نظام دارند ،بســیجی
هســتند .لذا بنا بــه فرمایش مقــام معظــم رهبری،
همه مــردم ایــران اســامی بســیجی هســتند .وی
افزود :همان طــور که امــام راحل فرمودند ،بســیج
مستضعفین شجره طیبه است و میتواند برای نظام
اسالمی و جهان اسالم موجب خیر و برکت باشد.

همزمان با هفته بسیج ،رزمایش سراسری بسیجیان در مشهد برگزار شد

رزمایش اقتدار بسیج

اززمانتشکیلبسیجمستضعفینبهفرمانامام
خمینی(ره)تاامروز،بسیجیانهموارهدرعرصه
های مختلف در راه سرافرازی کشور و کمک به
مــردم ،نقش آفرینی کــرده انــد ،از دوران دفاع
مقدس گرفته تا امروز که درعرصه های علمی،
فرهنگی و اجتماعی و مقابله با ویروس منحوس
کرونا همواره به جهاد مشــغول انــد .این روزها
هفته بسیج است و به همین مناسبت صبح روز
گذشته رزمایش سراسری اقتدار بسیج۱۴۰۰
با حضور رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین
کشــور ،فرمانده ســپاه امام رضا(ع) ،استاندار
خراســان رضوی و جمعی از بســیجیان گردان
های رزمی بســیج بیــت المقدس ،کوثــر ،امام
علی(ع) ،امام حسین(ع) و فرماندهان بسیج در
مرکزآموزشتخصصیبسیجسپاهامامرضا(ع)
در مشــهد برگزار شــد .به گــزارش «خراســان
رضوی» ،رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین
کشور در این مراسم گفت :نقشی که رزمندگان
خراسان بزرگ در دوران دفاع مقدس داشتند،
موثــر و قابــل توجه اســت ،از روزهــای ابتدایی
تجاوز رژیم بعثی و همچنیــن در دوران فعالیت
های جدایــی طلبانه گروهک هــای مختلف در
آن زمان ،گردان های خراسان حضوری موثر در
دفاع از کشور داشتند که این فعالیت ها تا پایان
دفاع مقدس ادامه داشت و پس ازآن بسیجیان
این استان در کنار دیگر بســیجیان کشور وارد
عرصه خدمت شدند و خوش درخشیدند.
•ابر تحول انقالب اسالمی در قرن جدید

ســردار غالمرضاســلیمانی افــزود :درقــرن
چهاردهم شمســی ابــر تحولی به نــام انقالب
اســامی در دنیــا اتفــاق افتــاد ،ایــن پیروزی
سرمنشأ دیگر تحوالت بزرگ در سراسر جهان
شــده اســت و نشــانه های ایــن تحــوالت را در
جهان امروز شــاهدیم که از آن جمله می توان
به مواردی از قبیل به بن بست رسیدن اندیشه
سوسیالیسم مارکسیسم ،از میان رفتن اقتدار

امپریالیسمومکتبلیبرالیسم،بهحاشیهرانده
شــدن گفتمان مذهب مســیحیت بــه اعتراف
واتیکانومسئوالنواتیکانوفروریختنقدرت
پوشالی رژیم صهیونیستی در نبردهای جبهه
مقاومت اشاره کردکه این حوادث تاثیرگرفته
از پیروزی انقالب اسالمی است .وی در ادامه
ضمن اشــاره به گام دوم انقالب بــه عنوان ابر
تحول قــرن  15هجری شمســی افــزود :یک
ابر تحول در قرن  15شمسی از مسیر انقالب
اسالمی ایران پیش روی بشریت قرار دارد .ابر
تحولی که باعث می شــود با پیشقراولی ملت
ایران در ســایه هدایت مقام معظــم رهبری در
قالب بیانیه گام دوم انقالب تحقق یابد و بر این
اساس ملتهای مسلمان در کنار یکدیگر قرار
گیرند و بار دیگر عزت و شکوه اسالم رخ نماید تا
منشأ صلح و سعادت بشریت باشد و کشورهای
مسلمان را از زیر سلطه اشــغالگران آزاد کند.
وی افــزود :یقینــا در متن این حادثــه بزرگ به
فرموده امام راحل و رهبر انقالب نابودی رژیم
صهیونیستی خواهد بود .وی گفت :در اولین
قدم ،ملت های مسلمان رژیم صهیونیستی را
نابود خواهند کرد و صدای فروریختن ســتون
های پوشالی موجودیت رژیم صهیونیستی را
شنیده ایم و از اوضاع رژیم صهیونیستی دقیقا
خبرداریم ،ما می دانیــم یهودیانی که به اجبار
به ســرزمین های اشــغالی کوچانده شده اند،
مترصد فرصتی هســتند که به ســرزمین های
اصلی خود برگردند ،در میان یهودیان هم باور
بر این اســت که رژیم صهیونیســتی از ابتدای
تاســیس بیش از  80ســال دوام نخواهد آورد
که امروز حدود 70ســال از تاســیس این رژیم
می گــذرد .وی تصریــح کــرد :ملت ایــران در
انقالب اســامی دریچه های صلــح و عظمت
را روی جهانیان گشــودند ،ما هیــچ گاه دنبال
جنگ و جنــگ طلبی نبودیم .رئیس ســازمان
بسیج مستضعفین کشــور خاطرنشــان کرد:
در گام دوم انقالب ملت ایران به دنبال تکامل

عکس :دهقانی

تولیــت آســتان قــدس رضــوی ،احیــای روحیــه
بســیجی در دوران دفــاع مقــدس را موجــب رفع
مشکالت کشــور دانســت .به گزارش آستان نیوز،
حجتاالسالموالمســلمین مروی در پایان جلسه
درس المکاسب المحرمه که در حرم مطهر رضوی
برگزار شد ،گفت :بسیج یکی از ابتکارات باارزش
حضرت امام خمینی(ره) است که منحصر به قشر
و ظاهر خاصی نیست ،بســیج یک اندیشه و سبک
زندگــی اســت .وی با بیــان این که ســبک زندگی
بسیجی به قشــر خاصی منحصر نمیشود ،اظهار
کــرد :اگرچــه ســبک زندگــی بســیجی در دوران
دفاع مقدس جلــوهای خاص پیدا کرد امــا با پایان
دوران دفاع مقدس این ســبک زندگی تمام نشد و
تجلی دیگری پیدا کرد .وی با اشاره به تجلی تفکر
بســیجی در دوران دفاع مقدس،گفــت :در دوران
دفاع مقدس جوانانی بــا ایمان ،پاکیــزه و مخلص
برای دفــاع از دین خــدا و لبیک به امــر ولیفقیه و
نایب امــام زمان(عــج) از بهترین ســرمایه زندگی
خود که جانشان بود ،گذشتند تا دین خدا را یاری
کننــد .تولیــت آســتان قــدس رضــوی در ادامه به
تبیین ســبک زندگی بســیجی پرداخــت و تصریح
کرد :اخــاص ،ایثــار ،روحیه جهــادی ،حمایت از
دین و ولی خدا تا پای جان و انجام کار برای رضای
الهی از جمله ویژگیهای ســبک زندگی بسیجی
اســت که هرکســی در هر لباس ،ظاهر و زمانی از
این ویژگیها برخوردار باشد ،یک بسیجی است.
حجتاالسالموالمســلمین مروی بــا تأکید بر این
کــه انقــاب اســامی اســتوار ،محکم و ریشــهدار
بوده و دوران دفاع مقدس تجلی کارآمدی انقالب
اســت ،گفت :اگر ضعفهایی وجــود دارد دلیلش
تغییر سبک زندگی و دوری از آرمانهای انقالب و
روحیه بسیجی است ،متأسفانه در برخی حوزهها
روحیه بســیجی کمرنگ شــده و هرکجا آن روحیه
حفظشده موفق بودهایم.
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از میان خبرها

انقالب اسالمی ،جامعه پردازی و تمدن نوین
اسالمی است و با اســتفاده از تمام ظرفیتها
مســیر را طی می کند .وی گفت :در انتخابات
 ۲۸خــرداد  ۱۴۰۰دولت انقالبی در کشــور
ما مســتقر شــد و نیروهــای مومــن  ،انقالبی و
بســیجی در کنار دستگاه های مســئول برای
حل مشــکالت ملت و طی مســیر موفقیت در
کنــار یکدیگــر قرارگرفتنــد و دولت اســامی
ایران باعث شــکلگیری دولت های اسالمی
در جهان اســام خواهد شد .سردار سلیمانی
تصریح کرد :پیامی که این گونه رزمایشها به
عنوان رزمایش اقتدار دارد این است که کار ما
در گام دوم انقالب تالش در مســیر پیشرفت،
آبادانــی و عظمــت ملــت ایــران خواهــد بود و
شرایط برای تحقق این هدف مهیا شده است و
ملت ایران این مسیر را طی خواهد کرد.
•شروع احداث  40هزار واحد مسکونی
برای محرومان در هفته بسیج

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین کشــور
همچنین در حاشــیه این مراسم گفت :رسالت
بسیج در گام دوم انقالب اسالمی ،تحقق بیانیه
گام دوم انقالب ،تحقق دولت اسالمی ،جامعه
پردازی و تمدن نوین اســامی اســت .ســردار
ســلیمانی درباره برنامههای بســیج نیز اظهار
کرد:بسیج،برنامههایمتنوعیداردامااولویت
های ما مقابله با کرونا ،حل مسائل اصلی کشور
ازقبیلایجادمسکنبرایمحرومان،روستاییان
و ساکنان حاشــیه شهرهاســت که این کار آغاز

بررسی دالیل پیشرفت الک پشتی یک پروژه ناتمام شهری

«اگوی قوچان» ۱۰درصد پیشرفت پس از 10سال !
ایشان زاده ،مسلمی-باگذشت بیش از  ۱۰سال از شروع
عملیات اجرایی طرح جمعآوری فاضالب شهری(اگو)
در قوچــان ،ایــن طــرح تاکنــون پیشــرفت حــدود ۱۰
درصدی داشــته اســت که با یک حســاب سرانگشــتی
به طور متوســط ســالی یک درصد میشــود! و با چنین
روندی در اجرا معلوم نیســت چندین ســال برای اتمام
و بهرهبــرداری از ایــن طــرح بایــد در انتظــار مانــد؛ این
موضوع البته سوال خیلی از شهروندان قوچانی است.
مدیــر آب و فاضــاب قوچــان دربــاره میزان پیشــرفت
طرح جمــعآوری فاضــاب قوچان به خراســان رضوی
گفت :پروژه فاضالب شــهری در ســال  ۸۹در این شهر
آغاز شــد که پیشــرفت آن به حــدود  ۱۰درصد رســیده
است؛همچنین از  ۳۰۰کیلومتر طول شبکه حدود ۳۰
کیلومتر آن اجرا شــده است .ســعادتی افزود :شــرایط
جوی و ســرمای زودهنگام و طوالنی مدت شهرســتان
با توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی آن ،اجرای
طرحهای عمرانی را دچار مشکل و تاخیر میکند که در
اجرای طرح اگو نیز این شرایط بیتاثیر نبوده است و در
کنار این موضوع ،کمبود و محدودیت منابع و اعتبارات
در روند اجرای طرح دخیل اســت اما بــه هرحال اجرا و
اتمام این پروژه بــزرگ نیاز به اعتبــارات خاص و زیادی
دارد .وی گفــت :در اوایــل کار بــرای اجــرای این طرح
رقمی بیش از  ۱۶۰میلیارد تومــان معادل  ۴۰میلیون
یورو بــرآورد شــده بــود ،اما اکنــون بــا توجه به شــرایط
اقتصــادی و تحریمهــا و افزایــش روزافــزون قیمتها ،
مشــکل اجرا از لحاظ هزینههــا وتامین منابع  ،بیشــتر
شده و اکنون دستکم به مبلغ  ۴۰۰میلیارد تومان نیاز
اســت تا بتوان روند اجرای عملیات را سرعت بخشید و
هرچه تاخیر پروژه بیشتر شود باید هزینههای بیشتری را
متحمل شد .درهمینباره  ،معاون بهرهبرداری و توسعه
فاضالب آبفای استان در گفتوگو با خبرنگار خراسان
رضوی میگوید :پروژه فاضالب(اگو) شهرستان قوچان
شامل دو قسمت است؛ یکی مربوط به خود شهر قوچان
است که طرح اگوی آن تنها  10درصد پیشرفت داشته
و دیگری مســکن مهر اســت .محمد ســهرابی در پاسخ
به این سوال که چرا طی  10ســال گذشته که از اجرای
طرح شبکه جمعآوری فاضالب در قوچان گذشته ،تنها
 10درصد پیشــرفت داشته اســت ،میگوید :علت این
موضوع تخصیصنیافتن بودجه کافی برای اجرای طرح
بوده است ،ضمن اینکه بیشتر اعتباراتی که تخصیص
مییابد ،از محل اســناد خزانه برای این پروژه بوده و از
طرفی اعتبارات از این محل نیز خیلی کم است که بتوان
طرح را اجرا کرد.وی تصریح میکنــد :کل اعتباری که
برای پروژه جمعآوری شبکه فاضالب قوچان در بودجه
امسال تخصیص یافته  5میلیارد و  700میلیون تومان

اســت؛ در حالی که برای اتمام این پروژه با برآوردی که
امســال انجام شــده به  400میلیارد تومــان اعتبار نیاز
اســت.با همین اعتبار اگــر بتوانیم زیان و ســود اســناد
خزانه را پرداخت کنیم ،هنر کردیم.معاون بهرهبرداری
و توسعه فاضالب آبفای اســتان خراسان رضوی تاکید
میکند :همین میزان اعتباری که برای پروژه تخصیص
مییابد جواب گوی دیون پروژه نیست؛ با همین اعتبار
اگر بتوانیم زیان و ســود اســناد خزانه را پرداخت کنیم،
هنر کردیم .میزان دیون آنقدر روی هم جمع میشود
که فقط میتوانیم از میزان اعتباری که تخصیص مییابد
بخشی ازبدهیها را پرداخت کنیم.وی به سیاستهای
شــرکت آبفا درخصوص اجــرای طرحهــای جمعآوری
شبکه فاضالب در شهرها اشــاره میکند و میافزاید :با
توجه به وضعیت درآمدی دولت ،این شرکت هماکنون
برای اجرای طرح جمعآوری شبکه فاضالب در شهرها
موضــوع قراردادهای بیــع متقابــل را دنبــال میکند،
معاونــت بهرهبــرداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان
همچنین به دنبال سرمایهگذارانی است که پساب شهرها
را خریداری کنند.سهرابی در پاســخ به این سوال که در
شهرســتان قوچان صنایعی هســتند که بتوانند از پساب
فاضالب شهر قوچان استفاده کنند ،میگوید :تا االن آب
به راحتی در اختیار صنایع قرار گرفته است ،صنایعی مثل
فوالد که آب زیاد مصرف میکنند ،در شهرستان قوچان
وجود ندارد که بتوان از این ظرفیت اســتفاده کرد .باید
به دنبال ســرمایهگذار باشــیم و اال کاری نمیتوان کرد.
وی با بیان اینکــه با اعتبارات دولتی بــرای اجرای طرح
جمعآوری فاضالب در شهرها امیدی برای اجرای آنها
وجود ندارد ،تصریح میکند :با این میزان اعتباراتی که
اختصــاص مییابد عمال کاری نمیتوانیــم انجام دهیم،
مگر اینکه در سال حداقل  50میلیارد تومان اختصاص
بدهند تا بتوان کاری کــرد.وی در ادامه بــه میزان دیون
طرح جمعآوری شــبکه فاضالب قوچان اشاره میکند و
میگوید :هماکنون حدود  3میلیارد تومان تنها دیون این
پروژه است ،اگر تصفیهخانه مسکن مهر را بتوانیم به اتمام
برسانیم ،بخشی از شبکه فاضالب شهر قوچان حدود 10
درصد را میتواند پوشش دهد.

شده اســت .وی افزود :در هفته بسیج احداث
 ۴۰هزار واحد مسکونی در کشور شروع شده،
در مسائل فرهنگی و ورزشی نیز بسیج صاحب
رسالت اســت و تولید آثار معنوی و فرهنگی در
دستور کار قرار گرفته است ،همچنین در عرصه
علم و فناوری و پشتیبانی همواره تا زمان تبدیل
ایده ها به محصوالت مفیــد در زنجیره تولید در
کنار نخبگان خواهیم بود و در این مسیر برنامه
هایی که مبتنــی بــر گام دوم باشــد ،از اولویت
ویژهای بر خوردار است.
•بسیج محور استراتژیک نظام در ایجاد
امنیت داخلی و دفاع خارجی

همچنین فرمانده ســپاه امام رضــا (ع) در این
مراســم ضمن قرائت پیام مقــام معظم رهبری
خطاب به بســیجیان گفت :امروز بخش زیادی
از امنیت را مرهون حضور بسیجیان هستیم و
این موضوعی اســت که مقام معظم رهبری نیز
بر آن تاکید دارد .ســردار غیاثــی تصریح کرد:
بسیج روزی در دفاع مقدس ،روزی در ابتکارات
دفاعی ،گاهی در ابتکارات علمــی و روزی نیز
در قالب کمک به مردم در حــوادث غیرمترقبه
حضور پیدا می کند ،هر کجا نیاز مردم و انقالب
بوده است بســیجیان در عرصه خدمت رسانی
حضور داشــته انــد .وی افــزود :امــروز عظمت
بسیج معادل عظمت همه ملت ایران است ،ما
اقتدار نظام را متکی به بسیج میدانیم و دریک
جمله بســیج محور اســتراتژیک نظام در ایجاد
امنیت داخلی و دفاع خارجی است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خبر داد:

آغاز خرید حمایتی دام
در خراسان رضوی

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی گفت :با هدف حمایت
از دامداران و نیز تامین ذخیره گوشــتی اســتان ،خریــد حمایتی
بره و گوســاله نر در استان آغاز شد .ســعادت علینیا در گفت و گو
با ایرنا افزود :در این راستا دام روستایی شــامل بره نر و گوساله نر
از دامداران خریــداری و در هر بخش پرداخت بــه صورت تلفیقی
انجام میشــود .وی ادامه داد :هر بره نر به قیمت هر کیلوگرم ۶۲
هزار تومان خریداری و  ۵۳هزار تومــان آن نقدی و بقیه به صورت
نهاده (کنسانتره) به دامدار پرداخت میشود .مدیرکل پشتیبانی
امور دام خراسان رضوی گفت :خرید گوســاله نر هم به قیمت هر
کیلوگــرم  ۵۹هزار تومــان انجام میشــود که  ۵۰هــزار تومان آن
نقدی اســت و به ازای هر کیلوگرم دیگر آن معــادل  2.2کیلوگرم
کنســانتره دولتی تحویل دامدار می شــود .علی نیــا افزود :طبق
برآورد انجام شده حدود  ۱۰۵هزار راس دام سبک (بره نر) و ۱۷
هزار راس گوساله نر مازاد در استان خراسان رضوی وجود دارد.
وی تصریح کرد :بر اســاس ســهمیه بندی،خرید در شهرستان ها
انجام میشــود و گوشــت حاصل از آن به عنوان ذخیره راهبردی
اســتان ذخیــره ســازی میشــود .مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام
خراســان رضوی با بیان این که خریــد در این بخش تا پایان ســال
ادامه دارد ،افزود :خرید دام مازاد عشــایر نیز که از خرداد ماه آغاز
شــده همچنان ادامه دارد و تا کنون  ۳۲هزار و  ۱۰۹راس دام در
این قالب خریداری شده که گوشت استحصالی آن  ۴۵۲تن بوده
که ذخیرهسازی شده است.
شایان ذکر اســت ۱۰ ،درصد جمعیت دامی کشــور به تعداد ۱۵
میلیــون راس متعلــق به خراســان رضوی اســت و ســاالنه به طور
متوسط  ۷۶هزار تن گوشــت قرمز ۱۵۳ ،هزار تن گوشت سفید و
 ۱۴۰هزار تن تخممرغ در خراسان رضوی تولید میشود.

مشهد میزبان فعاالن گردشگری ایران و عراق

مدیــرکل میــرا ث فرهنگــی
خراسان رضوی گفت :همایش
مشــترک فعــاالن صنعــت
گردشــگری ایــران و عــراق بــه
میزبانی مشهد برگزار میشود.
موســوی بــه ایرنــا گفــت :ایــن
همایــش چهــارم و پنجــم آذر بــا
حضور نمایندگان دفاتر خدمات
مســافرتی و فعــاالن صنعــت
گردشــگری دو کشــور همسایه،
معــاون گردشــگری وزار ت
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایــع دســتی ،اســتاندار
خراســان رضــوی ،نماینــدگان

وزارت امــور خارجــه ،نماینــده
کنســولگری عــراق در مشــهد و
مدیران مربوط در مشهد برگزار
خواهد شد .وی هدف از برگزاری
ایــن نشســت را آشــنایی بخــش
خصوصــی و صاحــب منصبــان
صنعــت گردشــگری و زیــارت
کشــور همســایه بــا ظرفیتها و
پتانســیلهای ایــران بــه ویــژه
اســتان خراســان رضــوی اعالم
کرد .موسوی اظهار کرد :مشهد
بهعنوان پایتخت فرهنگی ایران
و ســرزمین معنویــت ،از جایــگاه
ویژه ای برخوردار است.

تشدید روند کاهش هوای پاک
در مشهد
مســئول مرکز پایــش آالیندههای زیســت محیطی
شهرداری مشهد درباره کیفیت هوای امسال مشهد
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت :شمار
روزهای برخوردار از «هوای پاک» طی امسال برای
شهروندان مشهدی به یک ششم پارسال و به شدت
کاهش یافته اســت .رضــا اســماعیلی در گفت و گو
با ایرنا افزود :شــهروندان مشهدی ظرف  ۲۴۹روز
گذشته از سال  ۱۴۰۰تاکنون تنها هفت روز «هوای
پاک» تنفس کردهاند .وی ادامه داد :شمار روزهای
برخوردار از هوای پاک در کالن شــهر مشهد ظرف
مدت مشابه پارسال شــش برابر امســال یعنی ۳۶
روز بود .وی گفت :بر این اساس امسال تاکنون تنها
با هفت روز هوای پاک در مشهد ،روزهای برخوردار
از هوای باکیفیت برای شهروندان ساکن این کالن
شهر به شدت کاهش یافته است .وی افزود :کیفیت
هوای مشهد ظرف  ۲۴۹روز گذشته از سال ۱۴۰۰
تاکنون  ۱۸۷روز «قابل قبول» بوده اســت ۵۳ .روز
از هشت ماه گذشته امسال نیز شاخص کیفیت هوا
در مشهد «ناسالم برای اقشار خاص» بود .وی اظهار
کرد :همچنین امسال شمار روزهای هوا با کیفیت
«هشدار و ناسالم برای همه افراد» در مشهد دو روز
ثبت شد .اسماعیلی ادامه داد :بر اساس این آمارها
نه تنها تعداد روزهای برخــوردار از «هوای پاک» در
مشهد به میزان قابل توجهی کاهش یافته بلکه شمار
روزهای هشــدارآمیز برای تنفس شهروندان نیز دو
برابر مدت مشــابه پارســال شده اســت .وی گفت:
وضعیت جوی و همچنین شدت تولید آالیندههای
زیست محیطی و خودرویی نقش مهمی در کاهش
کیفیت هوای مشهد دارد.

یک مسئول در وزارت آموزش و پرورش:

اولیای دانشآموزان در فرایند
آموزش مشارکت داده شوند

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و
پرورشگفت:معلمانبایدزمینهمشارکتفعالاولیا
را در فرایند آمــوزش و یادگیری دانشآموزان مقطع
متوسطهاولفراهمکنند.بهگزارشایرنا،مسگرزاده
در آیین پایانی مرحله کشــوری پنجمین جشــنواره
نوآوری در فرایند آموزش و یادگیــری که به میزبانی
خراسان رضوی در مشــهد برگزار شد ،افزود :هدف
این جشــنواره بهبود طراحیهای آموزشی و اجرای
واقعی آن در موقعیت کالس درس است .وی با بیان
این که جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری
به معنای خالقیتی است که به مرحله عمل رسیده،
گفت:ارادهمعلماندرمسیرتحولواثربخشیفرایند
آموزشبارشدقدرتتعاملاثربخشبادانشآموزان،
ایجاد پویایی و نشاط در کالس درس میتواند نقش
مهمی در ارتقــای کیفیت فرایند تعلیــم و تربیت ایفا
کند.شــایان ذکــر اســت ،مرحله کشــوری پنجمین
«جشــنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری» از
 ۳۰آبان آغاز و تا سوم آذر با حضور  ۶۹تیم برگزیده از
سراسر کشور در مشهد برگزار شد.

