ا ز میان خبر ها
گوناگون

مدیرآموزشوپرورشبردسکنخبرداد:

کمک 4میلیاردی خیران به
آموزش و پرورش ظرف3ماه گذشته
علی نــوری /مدیــر آمــوزش و پرورش بردســکن
گفت :ظرف ســه ماه گذشــته تاکنون خیران بیش
از  40میلیــارد ریــال بــه حــوزه آمــوزش و پرورش
کمک کــرده اند .علــی اکبــر چراغیــان در گفت و
گو با خبرنــگار ما با بیــان این که  25پــروژه ناتمام
آموزشــی از  10ســال گذشــته تاکنــون عملیــات
اجرایی آن شروع شده است و پیشرفت فیزیکی آن
ها بین  10تا 90درصد است ،افزود :خوشبختانه
خیران سهم خود را در ســاخت فضاهای آموزشی
پرداخــت کــرده اند ولــی دولت بــه خاطــر کمبود
اعتبارات هنوز به تعهدات خود عمل نکرده است.
وی تصریح کرد :درصورت تامیــن اعتبار این توان
و ظرفیــت در شهرســتان وجود دارد که تــا مهرماه
ســال آینده حداقل  10پروژه آن را تکمیل کنیم و
به بهره برداری برسانیم .وی اظهارکرد :این پروژه
هــا درروســتاهای اســام آباد ،جــال آبــاد ،علی
بیگ  ،شفیع آباد و شهر بردســکن و شهرآباد است
که برخی ازایــن پروژه ها طــرح توســعه و احداثی
هستند .چراغیان همچنین از کمک  200میلیون
تومانــی خیــر بردســکنی حاج عــاء الدیــن جان
محمدی به حوزه آموزش و پرورش خبرداد و گفت:
پــروژه خوابــگاه دانش آمــوزان رضوی شــهر انابد
عملیات اجرایی آن سال  92شروع شد و با گذشت
 7سال پیشرفت فیزیکی آن  40درصد است که به
خاطر کمبود بودجه پروژه رها شد.

سردی هوا در استان ماندگار است
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.

نمایندهگناباددرمجلسشورایاسالمی
خبرداد:

پیگیری احداث2نیروگاه
خورشیدی برای گناباد وبجستان

صفری/نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس
شورای اســامی گفت :یکی از مشکالت مهمی که
گناباد همواره با آن رو به رو بوده  ،کمبود انرژی است
بنابراین برای جبران این معضــل ،عملیات اجرایی
احداث پســت  ۱۳۲کیلووات همزمان بــا دهه فجر
در این شهرســتان آغاز و طی مدت یک سال تکمیل
می شود ،وی همچنین دریافت اعتبار برای احداث
۲نیــروگاه خورشــیدی ۳۰مگاواتی بــرای گناباد و
بجستان و موافقت اصولی احداث شهرک صنعتی
شماره ۲گنابادراازجملهاقداماتدردستانجامدر
اینمنطقهدانست.صفاییدرنشستخبری افزود:
همچنینمرکزپهپادارتشدرشرقکشوربهاستعداد
یک تیپ به زودی در گناباد راه اندازی می شــود و از
سرخس تا جنوب مکران و سیســتان و بلوچستان را
تحتپوششقرارمیدهد.صفاییدربارهاجرایخط
لولهانتقالنفتشرقکشورهماظهارکرد:پیشنهاد
ما در این زمینه انتقال نفت خــام از این طریق بود که
به این بهانه برای فراوری آن مینی پاالیشــگاهی در
گناباد ایجاد و فراورده های نفتی تولید شــود و وزیر
نفت،انتقالفراوردههاینفتیازطریقاینلولهرادر
برنامههایخودداردوباتوجهبهتکمیلوبهرهبرداری
فرودگاهگناباددرآیندهنزدیکمیتوانازاینقابلیت
برایاحداثمرکزسوختگیریهواپیماهاییکهاز
اینمنطقهعبورمیکنند،استفادهکرد.

اخبار

اجتماعی-اقتصادی
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روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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برگزاری همایش تکریم از مادران و
همسران شهدای تربت جام

در  2شهرستان بردسکن و رشتخوار

 78پروژه دردههفجربهرهبرداریوکلنگزنیمیشود
علی نوری-خاکشــور /طی دهــه فجر  78پــروژه عمرانی و
خدماتی با اعتباری حدود  100میلیارد تومان بهره برداری و
کلنگ زنی می شود.فرماندار بردســکن گفت :درایام ا ...دهه
مبارک فجر  ۵۵پــروژه عمرانــی و خدماتی با اعتبــاری حدود
 ۷۶میلیارد تومان در شهرستان بردسکن افتتاح و کلنگ زنی
می شــود .علی دهقان زاده در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی
ســتاد دهه مبارک فجر که با حضور امام جمعه و دیگر روســای
ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد ،اظهار کرد:
 ۵۵درصد اعتبارات و افتتاحیه ها در روســتاهای شهرســتان
خواهد بود که این نگاه ویژه دولت به روستاها را می رساند.وی
افزود :هیچ پروژه ناقصی افتتاح نخواهد شــد و از افتتاح پروژه
های تکراری صرف نظر می شــود.دهقان زاده بــا بیان این که
پروژه های آب رسانی ،گازرسانی ،برقرسانی به نقاط محروم
شهرســتان در دهه فجر امسال افتتاح می شــود ،تصریح کرد:
مدیران تمام تمرکز خودشان را بر امیدآفرینی به مردم بگذارند.
فرمانداربردسکنگفت:دههمبارکفجرفرصتمغتنمیاست
کهدستاوردهاینظامبرایمردموبهخصوصنسلجوانبازگو
شود.وی بیان کرد :مسئوالن پشــت میز خود را ترک کنند و به
جای این که مردم به ادارات مراجعه کنند ،مســئول به خدمت
مردم برود و گره از مشکالت باز کند.دهقان زاده با اشاره به این
کهوظیفهتکتکمدیرانشهرستانبازگوکردندستاوردهای
نظام در دهــه مبارک فجر اســت ،افــزود :در برنامه خــود دارم
در ماه دو مرتبه میز خدمت در مصالی نماز جمعه شهرســتان
بردسکن با حضور تمامی مدیران برپا شود و مردم میتوانند به
جای مراجعه به ادارات با مدیر مربوط رو در رو صحبت و مشکل
خودرابیانکنند.درپایانفرمانداربردسکنازمردمخواستبه
دلیل شیوع ویروس کرونا و سویه جدید امیکرون ،پروتکل های
بهداشتی را رعایت و درباره زدن دوز سوم واکسن خود حساس

•فرمانده سپاه ناحیه بردسکن :توزیع  ۱۶۰۰بسته غذایی
به مناسبت والدت حضرت زهرا(س) و دهه مبارک فجر

باشند.ویهمچنینازسفر آیندهمعاونپارلمانیرئیسجمهور
به شهرستان بردسکن نیز خبر داد .امام جمعه بردسکن گفت
:دهه فجر بهترین فرصــت برای تبیین گفته هــای مقام معظم
رهبری است .وی افزود :دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای
مدیران دستگاههای اداری برای تبیین گفته های مقام معظم
رهبری و دســتاوردهای نظام جمهوری است.حجت االسالم
علی اصغر امینــی نیز در این جلســه بــا بیان این که دشــمنان
درصدد هســتند که ناکارآمدی نظام را تبلیغ کنند اظهارکرد:
همهماوظیفهداریمتانقاطقوتکشوررابرایمردمبهخصوص
جوانانبازگوکنیم.ویادامهداد:مردمنبایدناامیدیدرجامعه
راحسکنند.حجتاالسالمامینیبابیاناینکهمردمازگرانی
ها و ناعدالتی ها ناراحت هســتند ،افزود :از مسئول باالدست
خود باید مطالبه گر باشــیم .وی اظهارکرد :متاسفانه برخی از
مدیرانازبیانکموکاستیهادرسفرمدیرانکشوریواستانی
ابادارندوفقطنقاطقوتوتوانمندیهارامطرحمیکنند.امام
جمعه بردسکن افزود :شعار دولت سیزدهم فراجناحی است
و مدیران بایــد خودشــان را از حالت تک بعــدی و تک جناحی
خارج کنند.

فرمانده ســپاه ناحیه بردســکن از توزیع  ۱۶۰۰بســته غذایی
به ارزش  ۸۰۰میلیون تومان به مناســبت والدت حضرت زهرا
(س) و دهه مبــارک فجر خبــر داد.ســرهنگ علیرضا جنیدی
افزود :ســپاه ناحیه بردســکن در نظر دارد همزمان با آغاز دهه
مبارک فجــر برنامه هــای متنوع رژه موتوری در ســطح شــهر،
برگزاری یادواره شــهدای طالب ،ویزیت رایــگان و محرومیت
زدایی را برگزار کند.وی با بیان این که انقالب اسالمی معجزه
قرن است ،افزود :تبیین و ترســیم کامل و جامع دستاوردهای
انقالب در دهه مبارک فجر توسط مدیران دستگاههای اداری
ضرورت دارد.
• ۲۳پروژه در دهه فجر افتتاح می شود

فرمانــدار رشــتخوارگفت ۲۳ :پروژه بــا اعتباری بیــش از ۲۴
میلیارد تومان در دهه فجر در رشتخوار افتتاح می شود.حسین
باهوش در دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامی داشت
دهه فجر شهرستان با حضور اعضای ستاد دهه فجر در محل
سالن شهدای دولت فرمانداری اظهار کرد :با تعامل و همکاری
کمیته هــای دوازده گانه و مدیران و مســئوالن دســتگاه های
اجرایی و خدماتی ،امســال  ۲۳پروژه و طرح با اعتباری حدود
 ۲۴میلیــارد تومان بــه منظور هر چه باشــکوه تر برگزار شــدن
برنامه های دهه مبارک فجر در شهرســتان رشتخوار به کمیته
طرح ها و پروژه های دهه فجر معرفی شــدند که در زمان معین
افتتاح و بهره برداری خواهند شــد .وی گفت :در این جلســه
هر یک از مســئوالن کارگروه های دوازده گانه به بیان گزارش
اقدامات و نظرات خود درباره برنامه های ایام ا ...دهه مبارک
فجر پرداختند.

مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیخراسانرضویخبرداد

ثبتدرهارغوانطرقبهدرفهرستمیراثطبیعیملی

مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی خراســان رضــوی گفــت:
رویشــگاه طبیعــی دره ارغــوان طرقبــه
شهرستان بینالود به شــماره  902به تاریخ
 1400/7/21در فهرست میراث طبیعی
ملیایرانثبتو بهاستانابالغشدهاست.
بــه گــزارش روابطعمومــی اداره کل
میراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستی
خراســان رضــوی ســیدجواد موســوی بــا
اعالم ایــن خبر افــزود :این اثر ثبت شــده در
فهرستآثارطبیعیملیایراندرشهرستان
بینالود(طرقبــه شــاندیز) ،جــاده طرقدر به
ســمت روســتای کالته آهن قرار دارد.او در
توصیف این اثر اظهار کرد :در این دره عالوه
بردرختانارغوان،چندچشمهبرزیباییاین
منطقهگردشگریافزودهاست،عالوهبراین
اهالیاینمنطقهازشاخههایدرختچههای
ارغوان کــه از انعطاف خاصــی برخوردارند،
سبدهایویژهایمیبافندکهصنایعدستی
این منطقه بــوده اســت و به آن ســبد بافی یا

ارغوان بافی گفته میشود.موســوی افزود:
ت های ارغوان در شــهر
تاریخ گلدهــی درخ 
طرقبه ،بسته به میزان گرمی هوا ،از اوایل تا
اواسطفروردینمتفاوتاست.اوتصریحکرد:
درخت ارغوان بومی مناطق شرق مدیترانه

استوبیشتربهصورتدرختچهمیروید،این
درخت شکوفههای بنفش و برگهای قلبی
شکلدارد.درختچه ارغوانعموماارتفاعی
بین  3تا  6متــر دارد و اغلــب ،برگها پس از
لهای
رویشکاملگلهاظاهرمیشوند،گ 

اعتراض خ ّیر مدرسه ساز به تغییر نام مدارس بدون اطالع وی
خیر مدرسهســاز نیشــابوری با
عبدالرضــا وکیلی ّ
انتشــار متنی به تغییر نــام مــدارس وکیلی بدون
اطــاع وی اعتــراض کــرد ،بیــگ زاده ،نماینــده
وکیلی خیر مدرســه ساز نیشــابوری در گفت گو با
خراسان رضوی اظهار کرد :آقای وکیلی در کشور
شناخته شــده و تا کنون  98مدرسه ساخته اند که
از این تعــداد حدود  70مورد به نام مبارک شــهدا
نام گذاری شــده و تعــدادی دیگــر به نــام مفاخر و
بزرگان شهر نیشابور هســتند .وی افزود :ما با نام
گذاری این مدارس به نام مبارک شهدا یا هر فردی
مشکلی نداریم و معموال نام گذاری های قبلی هم
با مشورت و همراهی مردم محلی بوده و از آن 70
مدرسه که به نام شهدا مزین شــده همرزمان وی و
برادرشــان یا شهدای نام آشنای نیشــابور بوده اند
اما ما هر مدرسه را به علتی نام گذاری کردیم اما می
بینیم در سه شهرستان این نام ها را تغییر دادند که
بدون اطالع ما بوده است.
خیر
درمتن اعتراضی مهنــدس عبدالرضــا وکیلی ّ
مدرسهسازنیشابورآمدهاست:
سنت بسیار زشت و ناپسندی که در آموزش و پرورش
پاگرفتهتغییرناممدارسوکیلیبدوناجازهواطالع
بنده اســت و هدف از این تغییرات صرفا چاپلوسی و
تملق گویی مقامات باالتر برای گرفتن مقام اســت و
بس.مثال واضح و روشن آن تغییر نام ۲باب مدارس
وکیلــی در منطقــه میان جلگه بــه نام مبارک شــهدا
وتوسط رئیس آموزش و پرورش اسبق آن جاست که
با این خوش خدمتی ترفیع گرفتو به مقام ریاســت
آموزش و پرورش نیشابور منصوب شــد و وقتی علت

عدم کســب اجازه از اینجانب یا حداقل دادن اطالع
به اینجانب یا نماینده اینجانب را از وی ســوال کردم
فرمودندمعاونشاناینخطاراانجامدادهوبهپیمانکار
دستورساختتابلوبهنامشهدارادادهبودندومشابه
آن در ســروالیت و دوباره در میان جلگــه اتفاق افتاد.
وکیلی همچنین نوشــته اســت بنده کرار ًا به آقایان
گفته ام اولویت مــن در نام گذاری مدارس اســتفاده
از نــام مبــارک شهداســت ولــی وقتی اســمی برای
مدرســه انتخاب کردید و توافق نامه امضا شد ،تغییر
آن بدون اجازه و اطالع من توهیــن به اینجانب و کل
آموزش و پرورش است .متاســفانه تملق و چاپلوسی
آن چنــان در جامعــه و بالطبــع در آمــوزش و پرورش
رواج یافتــه کــه اخالقیــات را از بیــن بــرده اســت.
من به مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان خراســان
رضوینوشتهامکهبایدجلویاینعملزشتوناپسند
وتوهینآمیزروسایآموزشوپرورششهرستانهاو
بخشهاگرفتهشودوگرنهچارهایجزتوقفهمکاری
هایم با آمــوزش و پرورش نخواهم داشــت .امیدوارم
که اداره کل آموزش و پرورش اســتان به این مســئله
رسیدگیکند.قاسمعلیخدابنده،مدیرکلآموزشو
پرورشخراسانرضویدراینبارهگفت:آقایوکیلی
یکی از خیران بزرگ و معروف مدرســه ساز هستند و
طبقتفاهمنامههاانتخابناممدرسهدراختیارخیر
هستونبایدتغییریدرآنانجامشود .ویافزود:من
اطالع دقیقی از این موضوع ندارم ،اگر اطالعات آن
مواردیراکهنامشانتغییرکردهبهمااعالمکنندحتما
پیگیریمیکنمکهدراسرعوقتاگرتغییریصورت
گرفتهباشداصالحشود.

ارغــوان را تقریبا در تمامی قســمتها حتی
تنه درخت میتــوان دیدواین درختچه برای
رشدنیازبهآفتابداردودرمقابلسرمانسبتا
مقاوماست .محمودطغراییمدیرثبتمیراث
تاریخی و طبیعی اداره کل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی
بــا اشــاره بــه ســیمای ظاهــری دره ارغوان
گفت:ازخصوصیاتبارزدرهارغوان،تمیزی
چشمگیروقابلتوجهدرهاست،خوشبختانه
در سالهای اخیر با اقدام دسته جمعی یک
گروهفعالمحیطزیست،زبالههایدروندره
ودشتپاکسازیشدهوپسازآنباهمکاری
گردشــگران و افراد مربوط ،پاکیزگی دشت
حفظ و تعدادی ســطل زباله نیــز روی دامنه
هایکوهتعبیهشدهاست.طغرایییادآورشد:
حفاظت از منظر این دره زیبا و درختچه های
ارغوان،جلوگیــری از دخــل و تصرفات غیر
قانونی و اهتمام بــه تبدیل این عرصه به پهنه
گردشگریعمومیوتفرجی،ازاهدافثبت
آندرفهرستمیراثطبیعیکشوراست.

رونمایی از تصحیح کتاب «تاریخ بیهق» در ششتمد
مراسمرونماییازتصحیحکتاب“تاریخبیهق”نوشته“ابوالحسنبیهقی”باحضور
مسئوالن،فرهیختگانوپژوهشگراندرزادگاهششهرستانششتمد برگزارشد.
استاددانشگاهفردوسیمشهدومصححکتابتاریخبیهقدرآیینرونماییازاین
کتابگفت:ابوالحسنبیهقیبهلحاظگستردگیدانش،علوموتالیفاتارزشمند
درعصرخودبهفریدخراسانمعروفبود.
دکترسلمانساکتافزود:تاریخبیهق ازآثارنمونهومنحصربهفردتاریخهایمحلی
است و بر خالف دیگر تاریخ های محلی که منحصر به اطالعات تاریخ و جغرافیای
تاریخیبودندایناثرجامعاالطرافبودهوبهحوزههایمختلفعلوماشارهداشته
است.ویادامهداد:ابوالحسنبیهقیبیشاز ۸۰جلدکتابدرحوزههایمختلف
ادبیات ،تاریخ ،حکمت ،نجوم ،طب ،فقه ،حدیث و علم انساب دارد که فهرست آن
هادرکتابمشاربالتجاربآوردهشدهاما بخشزیادیازآثاردرگذرزمانازبین
رفتهاست.محققومصححکتابتاریخبیهقگفت:ازویژگیهایبارزاینکتاب،
اطالعاتتاریخی-جغرافیاییاینمنطقهاستواینکتابدرردیفتواریخمحلی
بودهوشاهکاریدراینگونهتاریخیاست.
دکتر ساکت افزود :کتاب تاریخ بیهق در بین آثار زمانه خود یگانه و نمونه بوده و در
آناطالعاتیآمدهکهدردیگرآثارمورخانونویسندگانمعاصروینبودهاستمثال
در این کتاب از فعالیت زنان به عنوان کنشــگران فرهنگی یاد شده و نیز بیهقی با
رویکردونگاهخودبهتاریخ،فلسفهتاریخرابیانکردهاست.ویادامهداد:ابوالحسن
بیهقییکیازکهنترینشارحاننهجالبالغهبودهاستوکتابمعارجنهجالبالغه
بیهقی از نخستین شرح ها درباره نهجالبالغه است که آن را به درخواست سادات
منطقهبیهقوبهزبانعربینوشتهاست.مصححکتاب«تاریخبیهق»گفت:بیهقی
بانگارشتاریخبیهق،شناسنامهبیهقرابهیادگارگذاشتهوشایستهاست ۱۰مرداد
به عنوان ســالروز تولد این حکیم و ادیب مشهور در تقویم رسمی کشور نام گذاری
شود.عضوفرهنگستانزبانوادبیاتفارسینیزدراینمراسماظهارکرد:سبزوار
ازدیربازسرزمینادبیات،تاریخ،فرهنگوتمدنبودهومفاخربسیاریرادردامان
خود پرورده است واین شهر پایتخت دانش ،ادبیات و نثر فارسی نام گرفته و همان
طور که شاهنامه فردوسی نمونه اعالی نظم فارسی است تاریخ بیهقی نیز الگوی
شایستهایازنثراعالیفارسیاست.

حقدادی  /درآســتانه فرا رســیدن خجسته میالد
بابرکــت حضــرت زهــرا(س) همایــش تکریــم از
مــادران و همســران شــهدایتربت جامبــا حضور
فرماندار،مســئوالن قضایــی  ،امامــان جمعــه ،
مســئوالن اجرایی  ،نظامی ،انتظامــی و امنیتی و
شرکت مادران و همســران شهدا درتاالر کوثر تیپ
۳۸زرهــی تربت جــام برگزار شــد.در ایــن محفل
فرهنگی  ،معنوی پس از اجرای چند سرود توسط
رزم نوازان تیــپ  ۳۸زرهــی و قرائــت زندگی نامه
 ،وصیــت نامه و دلنوشــته توســط فرزندان شــاهد
وایثارگــر ،فرمانــده تیــپ  ۳۸زرهی تربــت جامبا
تجلیل از مادران و همســران شــهدا گفت  :شــهدا
برای حفظ اسالم و دستاوردهای انقالب در مقابل
هجوم وحشــیانه رژیم بعث صدام مردانه ایستادند
و با جانفشــانی از آرمان ها دفاع کردند.ســرهنگ
مهدی ســعیدیان با اشاره به این که ســربازان تیپ
۳۸زرهــی با هــدف تکریــم شــهدا و خانــواده آنان
همیشه پیش قدم هستند ،افزود :درآستانه فرخنده
میالد حضــرت زهرا (س) افتخــار میزبانی مادران
و همسران شــهدا نصیب ســربازان تیپ ۳۸زرهی
که  ۵۵۵شــهید تقدیم کرده اند شــد.وی با اشاره
به مقام و جایگاه شــهیدان ادامه داد :شــهدا ناظر
براعمال و رفتار ما هستند و نزد پروردگار روزی می
خورند ونظر به وجه ا ...دارند و با جانفشانی شهدا
امروز هیچ کشوری چشم طمع به آب و خاک ایران
اســامی نمی تواند داشــته باشــد .مهدوی رئیس
بنیاد شــهید و امــور ایثارگران تربت جــام با تجلیل
از زحمات و خدمات مادران شــهدا گفت :مجالس
تکریم و تجلیل از مادران و همسران شهدا در شرایط
کرونایی تعطیل شده بود که با عادی شدن وضعیت
کرونا مجدد این امر محقق شد.

استاندار:

ضرورت اقدامات تاثیرگذار برای
برگزاری پرشور اقامه نماز

اســتاندار بــا تاکیــد بــر ضــرورت انجــام اقدامات
تاثیرگــذار بــرای اقامــه نمــاز در همــه حوزههای
استان ،گفت :در مراکز عمده تجمعی مشهد برای
اقامه نماز به شکل پرشورتر همه ظرفیتها را به کار
بگیریم .در این زمینه باید از ظرفیت رسانهها ،صدا
وســیما و دیگر رســانهها برای تبلیغ این مهم بهره
گرفته شود .به گزارش روابط عمومی استانداری،
یعقوبعلــی نظری در نشســت شــورای اقامــه نماز
استان اظهار کرد :اصل موضوع اقامه نماز برای ما
بسیار مهم و حائز اهمیت اســت و باید برای تحقق
بخشــی کامل به اجرای این فریضه مقدس الهی،
ِ
همه به آن عمل کنیم .وی با اشاره به وظایف شورای
اقامه نماز استان تصریح کرد :نهادینه کردن اقامه
نمــاز در همــه بخشهــا نظیــر ،ادارات ،اصنــاف،
کارخانجات عمده و دانشــگاهها یکی از اقدامات
این شوراســت که بایــد مورد توجه بیشــتر باشــد.
وی با تاکید بــر ضرورت انجام اقدامــات تاثیرگذار
برای اقامه نماز در همه حوزههای اســتان ،افزود:
در مراکز تجاری ،پاســاژها و مراکــز عمده تجمعی
مشــهد مقدس برای اقامه نماز به شــکل پرشورتر
همه ظرفیتها را بــه کار بگیریــم و در این زمینه از
ظرفیت رسانهها ،صداوسیما و دیگر رسانهها باید
برای تبلیغ این مهم بهره گرفته شود.

مدیرکلآموزشوپرورش:

فعالیت های مدارس استان به
شکل حضوری ادامه می یابد

مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت:
فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس استان با
ظرفیت حداکثری و با رعایت کامل دســتورالعمل
های بهداشــتی بــه صــورت حضــوری ادامــه می
یابد .به گــزارش روابط عمومــی اداره کل آموزش
و پرورش خراســان رضــوی  ،قاســمعلی خدابنده
افزود :با توجه به اهمیت و ضــرورت بحث فعالیت
مــدارس و حضــور دانــش آمــوزان در کالس های
درس  ،جلسات کارشناسی متعددی در این زمینه
در ســتاد ملی و ســتاد اســتانی کرونا برگزار شده
اســت ،تعطیلی کالس هــای درس در ایام شــیوع
کرونا آسیب های جدی به فرایند آموزش و پرورش
دانش آموزان وارد کرده و تمامی کارشناســان در
دنیا اذعــان دارند ادامه ایــن روند مــی تواند خلل
جــدی در تربیــت نســل آینده کشــور ایجــاد کند.
خدابنده خاطرنشــان کــرد :از زمانی کــه آموزش
ها غیرحضوری شده است شــاهد ضعف آموزشی
و پرورشــی دانش آموزان بودیم و بر همین اســاس
و طبق اعــام وزیــران کشــور و آمــوزش و پرورش
و براســاس تصمیــم ســتاد ملــی کرونا مقرر شــده
مدارس باز باشــند و دانــش آموزان مــا در مدارس
حضــور یابنــد و آموزش به صــورت حداکثــری و به
شکل حضوری ادامه یابد.

