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مدیر کل آموزش و پرورش:

فعالیت های مدارس استان
به شکل حضوری ادامه می یابد

استاندار:

ضرورت اقدامات تاثیرگذار
برای برگزاری پرشور اقامه نماز

استاندارباتاکیدبرضرورتانجاماقداماتتاثیرگذار
برای اقامه نماز در همه حوزههای استان ،گفت :در
مراکز عمده تجمعی مشهد برای اقامه نماز به شکل
پرشــورتر همه ظرفیتهــا را به کار بگیریــم .در این
راســتا باید از ظرفیت رســانهها و صدا وسیما برای
تبلیغ این مهم بهره گرفته شــود .به گــزارش روابط
عمومی اســتانداری ،یعقوبعلی نظری در نشســت
شورای اقامه نماز اســتان اظهار کرد :اصل موضوع
اقامه نماز برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است و
بخشی کامل به اجرای این فریضه
باید برای تحقق
ِ
مقدس الهی ،همه بــه آن عمل کنیم .وی با اشــاره
به وظایف شــورای اقامــه نماز اســتان تصریح کرد:
نهادینــه کــردن اقامه نمــاز در همه بخشهــا نظیر
ادارات ،اصناف ،کارخانجات عمده و دانشــگاهها
یکی از اقدامات این شوراســت که بایــد مورد توجه
بیشــتر قرار بگیرد .وی بــا تاکید بر ضــرورت انجام
اقداماتتاثیرگذاربرایاقامهنمازدرهمهحوزههای
اســتان ،افزود :در مراکز تجاری ،پاســاژها و مراکز
عمــده تجمعی مشــهد مقدس بــرای اقامــه نماز به
شکل پرشورتر همه ظرفیتها را به کار بگیریم و در
این راســتا از ظرفیت رسانهها ،صداوســیما و سایر
رسانهها باید برای تبلیغ این مهم بهره گرفته شود.

عضوهیئترئیسهشورا:

نگاه مادرانه در شهرباید حاکم باشد
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت :شهر
باید انسان محور و نگاه مادرانه در آن حاکم باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
فاطمه سلیمی در خصوص برنامههای کمیسیون
ویژه بانــوان و خانــواده همزمان بــا روز زن ،اظهار
کرد :در حوزه زنان و خانواده تنها معاونت فرهنگی
و اجتماعی متولی نیست و باید تمامی معاونت ها
برای این حوزه برنامههای ویژهای داشــته باشند.
وی تصریح کرد :امســال برای اولین بار جلســاتی
در این خصوص برگزار خواهد شد که معاونتهای
شهرســازی ،خدمــات شــهری ،حمــل و نقــل و...
برنامههای خود را برای حوزه زنان و خانواده اعالم
کنند که در قالب چارچوب یکسانی در شهرداری
اجرا شــود .ســلیمی افزود :تنهــا مطالبهگــری از
معاونت فرهنگی و اجتماعی در این موضوع کافی
نیست و برای این که شهر متناسب با نیازهای زن و
خانواده طراحی شود باید تمامی معاونتها ،برنامه
ویژه ای داشته باشند.

سردیهوادراستانماندگاراست

کارشــناس مرکز پیش بینی ادارهکل هواشناسی
خراســان رضــوی گفــت :ورود و فعالیــت ســامانه
فعال بارشی همراه با هوای سرد از اواخر وقت ۳۰
دی به استان موجب تداوم ســرمای هوا در استان
میشــود .زهرا مبشرینســب در گفت و گو با ایرنا
افزود :فعالیــت ســامانه جدید جوی در خراســان
رضوی ظرف روزهای جمعه و شــنبه آینده موجب
کاهش محســوس دمای هــوا ،ابرناکی آســمان و
بارش برف در استان خواهد شــد .بیشترین حجم
بارندگی پیش بینی شــده مربوط به نیمه شــمالی
استان خواهد بود .وی اظهار کرد :سامانه بارشی
همراه با هوای ســرد از صبح یک شنبه هفته آینده
از فضای خراسان رضوی خارج میشود .مبشری
نسب خاطرنشان کرد :این شرایط جوی ظرف سه
روز نخســت هفته آینده هوای خراســان رضوی را
ســردتر همراه با وضعیت یخبندان خواهد کرد .بر
این اساس دمای هوا ظرف روزهای نخست ،دوم و
سوم بهمن در بیشتر نقاط خراسان رضوی تا منفی
 5درجه سانتی گراد کاهش مییابد.
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اصالح بودجه  1400شهرداری مشهد در جلسه فوق العاده شورا تصویب شد

 1100میلیاردبهنفعپروژههایناتماموفعالحاشیهمشهد
بهبودی نیــا /روز گذشــته بیســت و دومین
جلسه علنی شــورای شــهر مشــهد به صورت
فوقالعاده ،با دو دستور برگزار شد که اعضای
شورای شهر مشــهد در مهم ترین دستور کار،
اصــاح بودجه ســال ۱۴۰۰را بــا ۳۴تبصره
به تصویب رساندند که شــهردار مشهد درباره
یکی از خروجــی های اصــاح بودجه 1400
گفت :در اصالح بودجه 1100میلیارد تومان
پروژه بــدون مطالعه ،بــه نفع پــروژه های نیمه
تمام و پروژه های فعال در حاشــیه شهر حذف
شدهاست.
بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،موحدیــان
رئیس شورای شهر مشهد در این جلسه با مرور
مناســبت های هفته  ،ضمــن گرامی داشــت
سالروزشهادتشهیدنوابصفویاظهارکرد:
شهید نواب صفوی در اوج خفقان ،شخصیت
قابلتوجهواثرگذاریداشتورهبریازایشان
بهنیکییادمیکنند.ویتاکیدکرد:اینشهید
موجبآگاهیوحرکتجامعهروبهرشدوارتقا
شد،امیدواریمبتوانیمدرشورایاسالمیشهر
مشهدپیرواینشهیدواالمقامباشیم.
رئیسکمیسیونعمران،حملونقلوترافیک
شــورای شــهر نیز در نطق پیش از دستور خود
با اشــاره بــه روز هوای پاک بــه ارائه آمــاری در
این زمینه پرداخت و گفــت  :از دولت و نماینده
عالی دولت در استان تقاضا داریم که فکری به
حال آلودگی هوای شهر مشهد بکنند چرا که
با ظرفیت و توان شــهرداری و مدیریت شهری
حــل معضــل آلودگــی ممکــن نیســت؛ همه
دستگاههای متولی از جمله ســازمان محیط
زیســت ،وزارت رفاه بــه عنوان مالــک نیروگاه
توسو...بایدپایکاربیایند .ویافزود:نیروگاه
توس تنها نیروگاه شــهر مشهد اســت که برای
تولیدبرقازمازوتاستفادهوهمهاکسیدهای
گوگرد در ایــن شــهر را تولید میکنــد که یک
فاجعهاست.منشأاینظلموبیعدالتیدرحق
زائران و مجاوران بارگاه رضوی چیســت؟ چرا
گازاستانخراسانازخانگیرانبایددرنیروگاه
نکا ســوزانده شود و مازوت پاالیشــگاه تهران و

عکس :پایگاه اطالع رسانی شورا

مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت:
فعالیت های آموزشی و پرورشــی مدارس استان با
ظرفیت حداکثری و با رعایت کامل دســتورالعمل
های بهداشــتی به صورت حضوری ادامه می یابد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش
خراسان رضوی  ،قاسمعلی خدابنده افزود :با توجه
به اهمیت و ضرورت بحث فعالیت مدارس و حضور
دانــش آمــوزان در کالس هــای درس  ،جلســات
کارشناسی متعددی در این خصوص در ستاد ملی
و ستاد اســتانی کرونا برگزار شده اســت ،تعطیلی
کالس های درس در ایام شــیوع کرونا آسیب های
جدی بــه فرایند آمــوزش و پــرورش دانــش آموزان
وارد کرده و تمامی کارشناسان در دنیا اذعان دارند
ادامه این روند می تواند خلل جدی در تربیت نسل
آینده کشور ایجاد کند .خدابنده خاطرنشان کرد:
اززمانیکهآموزشهاغیرحضوریشدهاستشاهد
ضعف آموزشی و پرورشــی دانش آموزان بودیم و بر
همین اساس و طبق اعالم وزرای کشــور و آموزش
و پرورش و براســاس تصمیم ســتاد ملی کرونا مقرر
شده مدارس باز باشند و دانش آموزان ما در مدارس
حضور یابند و آموزش به صورت حداکثری و به شکل
حضوری ادامه یابد.
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ا ز میان خبر ها

اصفهانبالولهوتانکربهنیروگاهمشهدمنتقلو
سوزاندهشود؟اینسوالرابهنمایندگیاز3.5
میلیونشهروندمشهدیمیپرسمونهادهای
مسئولبایدپاسخ گوباشند.ویبااشارهبهاین
ل ونقل
که دولت تعهدات خود را در توسعه حم 
همگانی به نحو شایسته اجرایی نکرده است،
افزود :شــهرداری مشــهد امروز 206میلیون
دالربابتخطوطقطارشهریکهپیشترساخته
شده،بهصندوقتوسعهملیبدهکاراست؛اگر
این عــدد را بخواهیــم پرداخت کنیــم ،باید دو
ســال تمام پروژههای عمرانی شــهر را تعطیل
کنیم .روســای سه قوه توجه داشــته باشند که
این صدای اســتمداد مردم شهر مشهد است،
مدیریتشهریمشهدنمیتواندبرایاعتباری
که از آن اســتفاده تجاری نکرده ،ســود تجاری
پرداخت کنــد .شــهرداری با این پــول تجارت
نکرده و پرداخت سود تجاری بابت آن ،ظلم در
حقشهروشهرونداناست.
•تذکر  2عضو شورا به شهردار مشهد

درادامهناصحیعضوشورایشهردراینجلسه
به انتقــاد از حضور نداشــتن به موقع شــهردار
و معاونان وی در جلســه شــورای شــهر مشهد
پرداخت که حدود نیم ســاعت بعد از این تذکر
شــهردار و معاونانش وارد صحن علنی شدند.
ضمیری یکــی دیگر از اعضای شــورای شــهر
مشهدنیزدراینجلسهخطاببهشهردارمشهد
به انتقــاد از تعیین نشــدن معاون شهرســازی

معاون وزیر بهداشت در مشهد:

برای تحقیقات
کمبود بودجه نداریم
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی گفــت :محدودیت
منابع و بودجه تحقیقاتی در کشور نداریم آن
چه که هســت کمبود مدیریت در تحقیقات و
بودجه اســت .به گزارش ایرنا ،یونس پناهی
روز گذشته در جشــنواره تجلیل از فناوران و
پژوهشگرانبرتردانشگاهعلومپزشکیمشهد
افزود:کمتربهسمتتحقیقاتکاربردیبرای
حلمشکالتحوزهسالمترفتهایمدرحالی
که پژوهشــی ارزشمند اســت که پاسخ گوی
نیازهایجامعهباشد.ویادامهداد:دربرنامه
تحولی که در دست داریم در کوتاه مدت یک
ساله ،میان مدت دو ســاله و بلند مدت چهار
سالهتحقیقاتپاسخگو،نیازمحوروفناورانه
دانشگاههاراکمکمیکنیم.ویبابیاناین
که تحقیقات پاسخ گو به معنی دسترسی به
دانشیاستکهثروتآفرینیکند،اظهارکرد
:تمامهزینههایتحقیقاتیکهثروتآفرینی
کند و جلــوی خــروج ارز را بگیــرد ،پرداخت
میکنیم .پناهی افــزود :مراکز تحقیقاتی ما
باید حتما جــوان گرا شــود و ظرفیت جذب و
به کارگیــری نخبگانی را که پــرورش دادند ،
داشتهباشندهمچنیندانشگاههایمابایدبه
سمتکارآفرینیبروندودانشگاه،اجتماعی
شــود و نیازهای اجتماع را رفــع کند.معاون
آموزشی وزارت بهداشــت نیز روز گذشته در
همایش روسای دانشگاه های علوم پزشکی
کشور در مشهد «برنامه پزشــک خانواده» را
از رویکردهای مهم ایــن وزارتخانه توصیف و
بیان کرد :راهاندازی دوره پزشکی عمومی با
گرایش ویژه پزشک خانواده در همین راستا
مدنظر قــرار دارد .دکتر باقریفرد به پاســخ
گویی اجتماعی و عدالت آموزشــی به عنوان
دیگر برنام ه محوری وزارت بهداشت اشاره و
اظهارکرد:توجهبهنیازهایجامعهدرتدوین
وبازنگریبرنامههایآموزشی،استقرارنظام
بومی مبتنی بر شــواهد و همچنین تاکید بر
بهرهگیری از توانمندی دانشــگاه ها در ارائه
دروس بــه صــورت ترکیبی ،محورهــای این
برنامه را تشکیل میدهد .وی افزود :آموزش
مهم ترین رکن هر دانشــگاه است لذا تقویت

بینالمللــی آمــوزش گام بزرگــی در تحــول
و توســعه آموزش ســامت کشــور محسوب
میشــود .وی ادامــه داد :تاکنــون کارهــای
بزرگی در حوزه آموزش دانشــگاه های علوم
پزشــکی انجام شــده ولی منجر به بهرهوری
کلی در آموزش نشده اســت زیرا برنامههای
عملیاتــی آموزش متناســب با رشــد کشــور
نبودهاند.همچنین به گزارش وبــدا ،معاون
بهداشت وزارت بهداشــت ضمن برشمردن
برنامــه هــا و اقدامــات الزم بــرای اصــاح و
رفع چالــش های موجود در حوزه بهداشــت
کشــور ،از جملــه مهم تریــن این اقدامــات را
تالش و اهتمام در تغییر روند کاهشــی رشد
جمعیتکشورواصالحزیرساختهاینظام
شبکه بهداشت به ویژه در بحث سامانه های
الکترونیک اعالم کرد .دکتر حیدری با بیان
این که نرخ رشــد جمعیت و باروری در کشور
طی سال های گذشته کاهش یافته و این امر
ازدغدغههایمهمرهبرمعظمانقالباست،
تصریح کرد :هم اکنون میانگین سنی کشور
در حال افزایش است وطی 45سالگذشته
اینشاخص 10سالبیشترشدهاست.ویبا
بیان این که از سوی دیگر ســن ازدواج نیز در
کشورافزایشیافتهاست،افزود:بایدباتوسعه
مراکز آموزشی و فرهنگ سازی برای مقوله
افزایشجمعیتوتوانمندیزوجهابرایدوام
زندگی و جلوگیری از طــاق اقدام کرد .وی
با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر
استفادهازدورهپنجرهجمعیتیتصریحکرد:
دوره پنجره دوره شــکوفایی هر کشور است و
تمامی کشورهای پیشرفته دنیا 35 ،درصد
از رشــد خود را در این دوران کسب کرده اند
و باید از این فرصت بهترین اســتفاده را کرد.
دکتر ســید محمد پورحسینی مشــاور وزیر و
مدیرکلحوزهوزارتی،وزارتبهداشتدرمان
وآموزشپزشکینیزدرایننشستبابیاناین
کهتحققسالمتهمگانیمهمتریناولویت
دربینبرنامههایدولتاست،ازاجرایطرح
واکسیناســیون همگانی علیه بیماری کرونا
به عنوان بارزترین اقدام برای تامین سالمت
همگانییادکرد.

شــهرداری مشــهد بعــد از دو مــاه پرداخت که
شهردار مشهد در پاســخ گفت :معاون مربوط
مشخص شــده و اقدامات مقدماتی نیز انجام و
مکاتبات مورد نیاز با دســتگاه مبدأ انجام شده
استوبهمحضاینکهجوابمکاتبهدادهشود،
حکمانتصابمعاونتشهرسازیصادرخواهد
شد.
•بودجه  ،1401سوم بهمن روی میز شورا

شهردار مشهد در این جلسه اظهار کرد :الیحه
بودجه سال 1401شهرداری یک شنبه سوم
بهمنودرموعدقانونیبرایبررسیبهشورای
اسالمیشهرتقدیمخواهدشد.ارجائیافزود:
در اصالح بودجه  1400مطالعات طرح های
مدنظر دوره ششــم مدیریت شهری برای سال
آیندهدیدهشد.همچنیندرایناصالحبودجه
یارانه های مورد نیاز حوزه حمل و نقل عمومی
و خدمــات شــهری در اصالح بودجــه 1400
شــهرداری افزایــش پیــدا کــرده و برنامه های
فرهنگیواجتماعینیزرشدداشتهاست.وی
تصریحکرد:آلبومبودجهبهگونهایتنظیمشده
تا کمترین بار را به بودجه سال آینده وارد کند و
امیدواریم با این کار قســمت اعظمی از بدهی
هــای شــهرداری در ســال 1400را پرداخت
کنیم .شهردار مشهد با بیان این که در اصالح
بودجــه  1100میلیــارد تومــان پــروژه بدون
مطالعه،بهنفعپروژههاینیمهتماموپروژههای
فعال در حاشیه شهر حذف شده است ،اظهار

کرد:همچنینبودجهجاری 1400شهرداری
تنهابهاندازهاحکامحقوقودستمزدقانونیبه
میزان7درصدافزایشپیداکردهاست،درکنار
این مــوارد بر فعال ماندن تمامــی کارگاه های
پروژه های نیمه تمام در اصــاح بودجه تاکید
و 25میلیــارد تومان نیز برای تجهیز بوســتان
ها به فضاهایی ویــژه ورزش بانــوان و معلوالن
عزیــز در نظر گرفته شــده اســت .وی با اشــاره
به صرفــه جویــی 10درصــدی در هزینه های
جاریاصالحبودجه1400شهرداری،گفت:
امیدواریم بتوانیم در الیحه بودجه  1401که
ســوم بهمن ماه به شورای شــهر تقدیم خواهد
شد ،ســایر سیاســت های دوره ششم مدیریت
شــهری را ذیل هدایت هــای اعضــای محترم
شورای شهر و چشــم اندازهایی که ابالغ شده
است،عملیاتیکنیم.درادامهشورایشهروارد
بحثوبررسیدربارهالیحهاصالحبودجهسال
 1400شــهرداری مشهد شــد و آن را تصویب
کرد .بر این اســاس ،منابع آلبوم بودجه ســال
 ۱۴۰۰شــهرداری مشــهد مبلغ  ۱۸۴هزار و
 ۸۶میلیــارد و  ۸۷۲میلیــون ریال بــود که در
اصالحبودجهاینرقمیکدرصدافزایشیافت.
مصارف آلبوم بودجه ســال ۱۴۰۰شهرداری
مشــهد نیز مبلغ  ۱۷۹هــزار و ۷۸۲میلیارد و
 ۸۷۲میلیون ریال بود که در اصالح بودجه ٢
درصدافزایشیافت.
همچنین حاجی بگلو در میانه بررسی تبصره
هایاصالحبودجه،ضمنانتقادازاینکهمتن
تبصره ها به موقــع در اختیار وی قــرار نگرفته
اســت ،گفت :تبصــره اصالح بودجــه موضوع
مهمیاستکهبایدازقبلدرکارتابلبندهقرار
می گرفــت تا روی تبصــره ها و اصــاح بودجه
فکرکنم،ولیایناقدامانجامنشدومندرباره
چیزی که از آن اطالع ندارم بایدرای دهم؟من
باید طی چند ثانیه دربــاره  30تبصره که از آن
مطلعنیستمرایموافقومخالفبدهم.
در ایــن جلســه ،همچنیــن الیحه اصــاح و به
روزرسانیمحدودهومیانگینارزشروزامالک
بلوکهایهمگنتصویبشد.

ادارهکلبهزیستی:

 80درصد افراد مقیم کمپ های استان
معتادبهموادمخدرترکیبیهستند

کارشناسمسئولپیشگیریودرماناعتیاد
بهزیستی اســتان با بیان این که  80درصد
افراد مقیم کمــپ های ترک اعتیاد اســتان
معتاد به مواد مخدر ترکیبی هستند ،گفت:
میزان پاکی در بین افراد مقیم کمپها اعم
از اختیاری و اجبــاری تا زمانی کــه در مرکز
حضور دارند 100درصد اســت اما تعدادی
از آن ها پــس از خــروج از کمــپ ،در فواصل
مختلفپسازترکمصرف،دچارلغزشمی
شوند و به مصرف مجدد بازمیگردند .امیر
گوهری با بیــان این که معتــادان به مصرف
مواد مخدر ســنتی ،مشــکل چندانــی برای
ترک ندارنــد ،افزود :ایــن گــروه از معتادان
پس از سمزدایی که معموال بین  3تا  10روز
طول میکشــد میتوانند ترخیص شــوند و
بقی ه دوران بازتوانی را در کنــار خانواده و در
انجمنهایخودیاریمعتادانسپریکنند.
وی ضمن تأکیــد بر این که در لغــزش پس از
ترخیص ،هیچ اطالعات قابل اتکایی وجود
ندارد،اظهارکرد:بهزیستی ،اعتبار،نیروهای
انسانیوامکاناتپیگیریوضعیتاینگروه
از ترخیصشــدگان را نــدارد و بنــا براین هر
گونه آماری از میزان لغزش یا پاکی از آن ها،
ناشیازحدسوگماناستوهیچاطالعات
موثقیدراینزمینهنداریم.گوهریبااشاره
به معتادان صنعتی نیز گفت :مشکل اصلی
در معتادان صنعتی این است که درمان این
بیماران به دلیل وابســتگی شــدید بــه مواد
صنعتی ،دشوار است .وی افزود :در صورتی
کهفردازنظرشخصیتیوجسمیروانیقبل
از مصرف مواد صنعتی ،مشــکالتی داشــته
باشــد مصرف مواد صنعتی میتواند آسیب
های جبرانناپذیــری به فــرد وارد کند .وی
اظهار کرد :در 56کمپ اختیاری در استان
حدود  1500معتــاد حضور دارنــد که بین
آن ها کمتر از  10درصد معتاد مواد ســنتی
هستند و بقیه به ســوء مصرف مواد صنعتی
یا ترکیبی اعتیاد دارند .کارشناس مسئول
پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی استان
با بیان این که هر معتــاد خودمعرف باید یک
میلیون و  400هــزار تومان شــهریه ماهانه

به کمپ بپردازد،افزود  :تمام شهریه از خود
معتادوخانوادهاشدریافتمیشودمگراین
کهباشواهدکافیومدارکمثبتهمعلومشود
که خانواده اســتطاعت مالی ندارند و بدین
ترتیب از یارانه بهزیستی استفاده میکنند.
وی گفت :در 10ماه گذشــته 250میلیون
تومان در اســتان بــرای یارانه ایــن معتادان
از ســوی بهزیســتی پرداخت شــده اســت.
گوهری خاطرنشــان کرد :به طور میانگین
هرمعتادروزانه 50تا 100هزارتومانهزینه
اعتیاد دارد که در نتیج ه ایــن مصرف یا باید
خانواده خود را تحت فشــار بگذارد یا دست
به اقدامات مجرمانه بزند .وی افزود :چرخه
بازتوانیوتوانمندسازی،یکچرخهطوالنی
مدت و پر هزینه است که اگر بخواهیم هزینه
هایی که برای ترک و پاکی از سوی خانواده
یادولتمیشودبههدرنرودبایدهزینههای
توانمندسازیوبازتوانیمعتادوخانوادهاش
را هم پرداخت کنیم تا این چرخه کامل شود
ک شــدگان
که هم اکنــون ناقص اســت و پا 
در ابتــدای راه ،رهــا میشــوند .وی تصریح
کرد:یکیازعواملمؤثردردرمانوبازتوانی
اعتیاد،اشتغالبیمارپسازترکمرکزاست
کــه در ایــن زمینه ،بیمــار بایــد آموزشهای
ط های
فنی و حرفهای الزم را ببیند و در محی 
ســالم حتی بدون حقوق و دستمزد فعالیت
حرفهایداشتهباشدکهبهعنوانکاردرمانی
تلقیمیشود.ویتأکیدکرد:هماکنوناین
امکان بســیار ضعیف اســت و بیمار به دلیل
بیماری و نداشتن سرگرمی مفید ،مجدد به
چرخهاعتیادبازمیگرددوعمالهزینههایی
کهبرایدرمانوسمزداییاوتوسطخانواده
یابهزیستییاسایرنهادهایدولتیمیشود
بههدرمیرود.

مدیرکلزندانهااعالمکرد:

ادامه تحصیل ۵۷۱زندانی
در زندان های استان

مدیرکلزندانهاواقداماتتامینیوتربیتیخراسان
رضــوی گفــت :هــم اکنــون ۵۷۱زندانی در بیشــتر
ندامتگاههایاستاندرقالبکالسهاینهضتسواد
آموزیودرپایههایمختلفبهادامهتحصیلمشغول
هستند .به گزارش ایرنا ،سعید ســرباز جانفدا افزود:
تحصیل و آموزش در نظام تربیتــی زندان ها به عنوان
یک رکن اصلی و موثر مدنظر قرار گرفته است .وی با
اشارهبهنقشتحصیلوسوادآموزیدرکاهشآسیب
های اجتماعی و پیشــگیری از تکرار جرم و همچنین
تاثیرآندرتوانمندسازیفردیزندانیانادامهداد:در
همینراستاضمنتوافقوتعاملبامجموعهآموزشو
پرورش و نهضت سوادآموزی استان ،امکان تحصیل
برایزندانیانعالقهمنددربیشترزندانهایخراسان
رضوی فراهم شده است .وی تصریح کرد :هم اکنون
 ۳۶۶نفر از زندانیان خراســان رضــوی در دوره های
نهضت ســواد آموزی و ۲۰۵نفر در مقاطع و پایه های
مختلف تحصیلی آموزش و پرورش مشغول تحصیل
هستند.مدیرکلزندانهایاستانضمنقدردانیاز
توجهوهمکاریمجموعهآموزشوپرورشاظهارکرد:
بســیاری از زندانیــان به واســطه شــرایط اقتصادی،
خانوادگــی و اجتماعــی امــکان تحصیــل ندارند لذا
بازپروری این قشــر آســیب دیده و توســعه آموزش در
زندان هــا نیازمند توجه بیشــتر متولیان ،مشــارکت
مستمروتدوینسازوکارعلمیوکارشناسیاست.

اعضای ستاد جشنواره فیلم فجر
مشهدانتخابشدند

در نخستین جلسه شــورای برنامه ریزی نوزدهمین
جشنواره فیلم فجر مشهد ،اعضای ســتاد برگزاری
اینجشنوارهتعیینشدند.بهگزارشفارس،محمد
حسینزادهمدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان
به عنوان دبیر جشــنواره و جواد روشندل سرپرست
معاونت هنــری و ســینمایی ایــن اداره کل به عنوان
جانشیندبیرجشنوارهمعرفیشدند.همچنینسید
حجت طباطبایی رئیــس اداره ســینمایی اداره کل
فرهنگوارشاداسالمیاستانبهعنواندبیراجرایی
وسخنگویجشنوارهمعرفیشد.

دومین دوره جایزه ادبی «روایت»
فراخوان داد
دبیر جایزه ادبی «روایت» از انتشــار فراخوان دومین
دوره این جایزه ادبی توسط انجمن ادبیات داستانی
روایت خبر داد .حســین عبــاسزاده در گفتوگو با
ایسنا با اشــاره به برگزاری جایزه ادبی روایت ،اظهار
کرد:نخستیندورهجایزهادبیروایتدرسال ۹۹با
داوریمجموعهداستانهایکوتاهیکهنخستینبار
درسالهای ۹۶و ۹۷منتشرشدهبودند،برگزارودر
پایانسهمجموعهداستانکوتاهبرترمعرفیوازدواثر
تقدیرشد.ویافزود:بااستفادهازتجربیاتبرگزاری
دوره نخســت این جایزه و با هدف ایجاد انگیزه برای
تألیفوانتشارمجموعههایداستانکوتاهدرکشور
بخوان
ونیزمعرفیاینمجموعههابهمخاطبانکتا 
فارسیزبان،فراخواندومیندورهجایزهادبیروایت
توسط انجمن ادبیات داســتانی روایت منتشر شده
اســت .عباس زاده خاطرنشــان کرد :نویسندگان،
پدیدآورندگان و ناشران میتوانند با ارسال آثار خود
ن کوتاه در این جایزه ادبی
در قالب مجموعه داســتا 
شــرکت کنند .این جایــزه محدودیــت جغرافیایی و
ی زبانــان از سراســر دنیا
ملیتی نــدارد و تمام پارســ 
میتواننددرآنحضوریابند.

هرس زمستانه 350هزار اصله
درخت در مشهد

مدیــرکل بهبود محیط زیســت شــهری شــهرداری
مشــهد از هرس زمســتانه حــدود  ۳۵۰هــزار اصله
درخت در کالن شــهر مشــهد در زمســتان امســال
خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
مشهد،انتظامگفت:هرسزمستانهیکیازمهمترین
اقداماتدرزمینهنگهداریدرختانودرختچههای
کالنشهرهاستودرشهرمشهدنیزبراساسبرنامه
لهایمعین،طی
زمانبندیمشخصودستورالعم 
فصلزمستان،اینعملیاتدرمناطق ۱۳گانهشهر
انجام میشــود .وی افــزود :این عملیات امســال از
ابتدای دی آغاز شده اســت و بر اساس زمان بندی تا
اواسطاسفندبهپایانخواهدرسید.

