اخبار

شهرستانها

شهرستان ها

حکم انتصاب شهردار سبزوار
صادر شد
کالته -با حکم رسمی احمد وحیدی وزیر کشور،
موسی رجب زاده به عنوان شهردار سبزوار منصوب
شد .به گزارش خراســان رضوی ،احمد وحیدی،
وزیر کشور در حکمی موسی رجب زاده را به عنوان
شــهردار ســبزوار منصــوب کــرد و مراســم معارفه
وی روز یک شــنبه برگزار میشــود .موســی رجب
زاده پیــش از این به عنــوان معاون فنــی و عمرانی
فرمانداری شهرســتان ســبزوار مشــغول فعالیت
بوده است.

هشدارکرونایی علوم پزشکی تربت جام

اولین بیمار مبتال به امیکرون
درتربت جام شناسایی شد

حقدادی -رئیــس علــوم پزشــکی تربــت جــام از
شناســایی نخســتین بیمار مبتــا به ســویه جدید
امیکرون در تربت جام خبر داد و گفت :بیمار مبتال
به سویه امیکرون ساکن شهر است و نتایج آزمایش
وی مثبت گزارش شده است.وی افزود :بیمارتحت
مراقبتهای بالینی و قرنطینــه در منزل قرار دارد
و حــال عمومــی وی خوب اســت و تســت کرونای
اعضای خانواده و همکارانش منفی گزارش شده
اســت.وی با تاکید بر تزریق واکســن خاطرنشــان
کرد :در صورت استفاده نکردن از ماسک و رعایت
نکــردن دســتورالعملهای بهداشــتی بــا شــیوع
انفجاری سویه امیکرون مواجه خواهیم شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری
اعالم کرد:

خسارت 12/4میلیاردی
سیل و توفان به تاسیسات استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت :سیل و
توفان اخیر به تاسیسات آب و فاضالب و راهداری
 ۱۲۴میلیــارد ریــال خســارت وارد کرد .محســن
نجات در گفت و گو با ایرنا افزود ۷۴ :میلیارد ریال
از این میزان خسارت مربوط به بخش آب و فاضالب
و حــدود  ۵۰میلیارد ریــال آن خســارت راهداری
است .وی افزود :همچنین با توجه به وقوع سیالب
در صالحآباد ،به بخش کشــاورزی این شهرســتان
نیز  ۲۰میلیارد ریال خسارت وارد شده است .وی
گفت:گزارش خســارت ها در ســایر بخشها هنوز
نهایی نشــده و گزارش جمعبندی وقوع خســارت
توفان و سیالب در استان اعالم خواهد شد.

مدیرکل زندان ها اعالم کرد:

ادامه تحصیل  ۵۷۱زندانی
در زندان های استان

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان
گفت :هم اکنون  ۵۷۱زندانی در بیشــتر ندامتگاه
هــای اســتان در قالــب کالس هــای نهضت ســواد
آموزیودرپایههایمختلفبهادامهتحصیلمشغول
هستند .به گزارش ایرنا ،سعید سرباز جانفدا افزود:
تحصیل و آموزش در نظام تربیتی زندان ها به عنوان
یک رکن اصلی و موثر مدنظر قرار گرفته اســت .وی
با اشــاره به نقش تحصیل و ســوادآموزی در کاهش
آســیب های اجتماعی و پیشــگیری از تکــرار جرم و
همچنین تاثیر آن در توانمندسازی فردی زندانیان
ادامه داد :در همین راســتا ضمن توافــق و تعامل با
مجموعه آمــوزش و پــرورش و نهضت ســوادآموزی
استان ،امکان تحصیل برای زندانیان عالقه مند در
بیشترزندانهایخراسانرضویفراهمشدهاست.
وی تصریح کــرد :هم اکنــون  ۳۶۶نفــر از زندانیان
خراســان رضوی در دوره های نهضت سواد آموزی
و  ۲۰۵نفر در مقاطع و پایه هــای مختلف تحصیلی
آموزش و پرورش مشغول تحصیل هستند.

از میان خبرها
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فرماندار سرخس :

منشأ ریزگردها  4کانون داخلی است
محمودی-فرمانــدار سرخس منشــأ پدیده
ریزگردها را به چهار کانون داخلی در منطقه
خانگیــران ،صمدآبــاد ،چالــه زرد و تختــه
واویــا مرتبط دانســت.به گزارش خراســان
رضوی ،رجبی مقدم ،فرماندار ســرخس در
نشســت خبری با اظهار این کــه امروز پدیده
ریزگردهــا موضوع بــی ســابقه و غیرمنتظره
ای اســت کــه در دهــه های گذشــته کســی
چنین وضعیتی را در ســرخس شــاهد نبوده
اســت ،گفت :با بروز حرکت شن های روان و
هجوم ریزگردها به شهرســتان و به خصوص
شــهر که نفس کشــیدن را با مشــکل روبه رو
کــرده بــود ،چندین جلســه شــورای تامیــن
شهرســتان را در خصوص موضوع ریزگردها
با مدیــران کل منابع طبیعی ،محیط زیســت
و هواشناسی در سرخس برگزار کردیم که به
تبع آن ادامه این نشست ها را در استانداری
و در نهایــت کمیتــه تخصصــی را بــا حضــور
مدیــران کل اســتان و کارشناســان مرتبــط
در اســتان برگزارکردیم و به جمــع بندی ها
ومصوباتی رســیدیم.وی بــا بیان ایــن که در
مســئله ریزگردها مســئوالن ملی و اســتانی
را پای کار آوردیــم ،افزود :از آن جــا که برای
ثبت ایــن گونه بحران ها سیســتم ســنجش
آالیندگــی متصل به سیســتم مرکزی نداریم

و پدیده به درستی شناسایی نمیشود ،الزم
است برای حفظ سالمت مردم و سایر بحران
های اجتماعی همه دستگاه های شهرستان
و اســتان پای کار بیایند تــا بتوانیــم در کوتاه
مدت چاره اندیشی کنیم.فرماندار سرخس
یادآور شــد :در آخرین جلسهای که در استان
و در کمیته فنی با حضور کارشناسان برگزار
شــد ،تصویب کردیم چهار دســتگاه سنجش
آالیندگی امسال در سطح شهرستان از سوی
شــرکت بهره برداری نفت وپاالیشگاه نصب
شود تا با اتصال به سیستم کشوری ،رصدها
تخصصی تر دنبال شود.رجبی مقدم در ادامه
با اشاره به وجود چهار کانون شناسایی شده
ریزگرد در منطقه سرخس که بخش دیگری از

سمت باال دست منطقه بزنگان به این مناطق
بحرانــی اضافــه شــده اســت ،خاطــر نشــان
کرد:در منطقه خانگیــران  180هزار هکتار
اراضی مرتعــی داریم که به علــت چرای زیاد
دام و کشت بی رویه دیم تبدیل به کانون های
ریزگرد شده است .همچنین در ده ها هکتار
ازاین کانون ها که در ســال های گذشــته در
منطقه چاله زرد و....بوته کاری و درختکاری
شــده به علت بی توجهی به آبیاری و رعایت
نشــدن قرنطینه ،بوته ها از بین رفته اســت.
رئیس ســتاد بحران شهرســتان ســرخس از
اجرای طــرح کوتاه مدتی تا پایــان هفته خبر
داد که در فصــل درختــکاری در ســه کانون
آالیندگی شهرستان ،درخت کاشته می شود

و در این خصوص وزارت نفت ،آســتان قدس
و منابــع طبیعی پای کار هســتند .وی گفت:
باید با کار فرهنگی و روشن کردن ذهن مردم
اعالم کنیم که اگر روند کشت دیم که امروزه
باالی مراتع کاشته شده ادامه یابد ،ریزگردها
شهرســتان را دفن خواهند کــرد .چرا 140
هزار هکتــار از مراتع منطقه بــدون مجوز زیر
کشــت دیم می رود؟ باید این اراضی به مرتع
برگردد وآســتان قدس با متخلفــان برخورد
کند اگرچه خود مــردم باید در ایــن امر پیش
قدم باشــند.رجبی مقدم در پایان با اشاره به
اجرایی کــردن برنامــه جامع طرح ترســیب
کربن تصریح کــرد :در مدت پنج ســال ۴۰
هزار هکتار از کانــون ها با نظر کارشناســان
منابع طبیعی و دانشــگاه فردوســی مشــهد
در دســتور بوته کاری و درختکاری متناسب
با اقلیــم منطقه قــرار خواهد گرفــت تا برای
تعلیف دام ها از آن ها استفاده شود و در کوتاه
مدت ،مصوب شــد  15هزار هکتار از منطقه
چالــه زرد به آســتان قــدس با تعهد کاشــت،
داشــت و حفاظت از آن و 10هــزار هکتار در
منطقــه خانگیــران به شــرکت بهــره برداری
نفت و پاالیشــگاه سپرده شــود .همچنین در
خصوص ورود دام عشــایر نیــز تصمیم گیری
هایی در دستور کار است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

مطالبات  20میلیاردی آموزش دهندگان سوادآموزی استان
معاون ســوادآموزی آموزش و پرورش استان
گفــت :مطالبــات آموزشدهنــدگان نهضت
ســوادآموزی خراســان رضوی یکساله شده
و بیــش از  ۲۰۰میلیــارد ریــال طلــب دارند.
مصطفی اســدی در گفتوگو با ایسنا با بیان
این که خراســان رضوی به لحاظ ســواد یکی
از اســتانهای پیشرو در کشــور است ،افزود:
خراســان رضــوی از میانگیــن ســواد کشــور
حدود ۲درصــد باالتر اســت .وی بیــان کرد:
میانگیــن ســوادآموزی خراســان رضــوی در
گروه هدف  ۱۰تا  ۴۹ســال به  97/7درصد
رســیده و رکورد بســیار خوبی اســت که طی
چند ســال اخیــر به دســت آوردهایــم .معاون
سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی
تصریح کرد :بر اســاس هدفگــذاری صورت
گرفته تالش میشــود تا ســال  ۱۴۰۳به مرز
98/5درصــد برســیم که رقــم قابــل قبولی
برای میــزان ســواد در یک کشــور محســوب

میشــود .وی اظهارکــرد :اگــر بــه میــزان
 98/5درصد برسیم ســواد به یک حد کمال
میرســد ،چون یک درصــد این افــراد دارای
معلولیتهــای ذهنــی و حرکتــی و تعــدادی
هم فوتیهای ثبت نشــده هســتند و فقط نیم
درصد باقی میماند که طبیعی است .اسدی
با بیان این کــه زمانی میتوانیم جشــن پایان
بیســوادی را برگزار کنیم که از ســوی دیگر
ورودی بــه خاطر تــرک تحصیــل ،بازمانده از
تحصیــل و  ...نداشــته باشــیم ،افــزود :همه
جامعه بایــد کمک کنند تا کــودکان در همان
 ۶تا  ۸سالگی به کالسهای درس دسترسی
پیدا کنند و بتواننــد در مدارس عــادی ادامه
تحصیــل بدهند ،اگر به  ۱۰ســالگی برســند
باید به حوزه آموزش بزرگ ساالن بروند .وی با
تأکید بر این که به هر طریق ممکن باید مبادی
بیســوادی را مســدود کنیم ،گفــت :با توجه
به این که طی دو ســال اخیر بیــش از ۲۴۰۰

تصادف زنجیره ای در محور
قوچان -چناران

ایشان زاده  -مسئول اورژانس  ۱۱۵قوچان از تصادف
زنجیره ای خودروها در محور چناران به قوچان خبرداد.
سعیدی گفت :این تصادف براثر لغزندگی سطح جاده در
محدوده شرکت ســیمرغ رخ داده بود که شش خودرو با
یکدیگر برخوردکرده اما هیچ یک از سرنشینان خودروها
مجروح نشــده اند و این حادثه بدون خسارت جانی بوده
و خسارات تنها به خودروها واردشده و مالی بوده است.

کشف یک دستگاه فلزیاب قاچاق
در بردسکن
علــی نوری-فرمانــده انتظامی بردســکن از کشــف یک
دســتگاه فلزیاب قاچاق بــه ارزش یک میلیــارد و ۵۰۰
میلیــون ریــال در این شهرســتان خبــر داد .ســرهنگ
محمــود مختاری در تشــریح ایــن خبر گفــت :مأموران
انتظامی بردســکن حین کنتــرل خودروهــای عبوری
محور بجستان  -بردســکن یک دستگاه خودروی پراید
به سرنشینی سه مرد جوان را که از استان های جنوبی
عازم شمال کشــور بود ،متوقف و در بازرســی از آن یک
دســتگاه فلزیــاب قاچــاق را کشــف کردند .ســرهنگ
محمود مختاری با بیان این که در این خصوص هر ســه
متهم دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شــدند ،تصریح

نفر از پرســنل ما استخدام رســمی شدند ،با
کمبود آموزشدهنــده به عنــوان یک معضل
مواجه نیســتیم ،فقط در برخی شهرستانها
و برخی از جنسیتها دچار مشکالتی هستیم
که در حــال رفع اســت .معاون ســوادآموزی
آمــوزش و پــرورش خراســان رضوی بــا بیان
این کــه مطالبــات آموزشدهنــدگان نهضت
ســوادآموزی یکســاله شــده و آن هــا بیــش
از  ۲۰میلیــارد تومــان طلــب دارنــد ،افزود:
چــون آموزشدهنــدگان در فصــل  2بودجه
قرار دارند و دولت زمانی که اعتباری داشــته
باشــد به این افراد پرداخت میکند به همین
دلیل درخواستکرده ایم به فصل یک تغییر
یابند تا پــس از پایــان دوره در صــورت امکان
ماهانــه حقــوق شــان را دریافت کننــد که در
ایــن خصــوص رایزنیهایــی در حــال انجــام
اســت .وی بیان کرد :خوشبین هســتیم که
این اتفــاق بیفتــد و در پرداختیهــای بعدی

کرد :کارشناســان ارزش دســتگاه کشــف شــده را یک
میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال بــرآورد کردهاند .فرمانده
انتظامی شهرســتان بردســکن گفت :برخــورد قاطع و
قانونی با قاچاقچیان در دســتور کار پلیس قــرار دارد و
از شــهروندان تقاضا داریم در صورت اطــاع از فعالیت
های مشکوک مراتب را از طریق سامانه تلفنی  ۱۱۰به
پلیس اعالم کنند.

رمزگشایی از  ۱۳فقره سرقت
در بردسکن
فرمانده انتظامی بردســکن از شناســایی و دســتگیری
یک متهم با  ۱۳فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مختاری گفت :در پی کســب خبری مبنی بر
ســرقت لوازم خرد در سطح بردســکن پیگیری موضوع
به صــورت ویــژه در دســتور کار پلیس قــرار گرفت .وی
افزود :در گشــت زنی هــای هدفمنــد شــبانه مأموران
کالنتری  ۱۱شــهدای بردســکن فرد مشــکوکی که به
محض رویت خودروی پلیس متواری شده بود در اقدامی
ضربتی دســتگیر و به منظور انجام تحقیقات بیشــتر به
مقر انتظامی منتقل شــد .وی افزود :متهم در بازجویی
های انجام شــده تاکنون به  ۱۳فقره انواع سرقت خرد
از حیاط خانه های روســتایی سطح بردســکن اعتراف
کــرده و در بازرســی انجــام شــده از مخفیــگاه وی یک
دســتگاه باتری تراکتور و مقداری لوازم و ادوات مربوط
به کشاورزی کشف و به مال باختگان مسترد شده است.
فرمانده انتظامی بردسکن با اشــاره به ادامه تحقیقات
از متهم برای کشــف سایر ســرقتهای احتمالی دیگر
ضمن توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی به
منظور پیشگیری از سرقت تاکید کرد شماره تلفن ۱۱۰
به صورت شبانه روزی آماده پاسخ گویی به تماس های
ضروری و نیازهای پلیسی شهروندان است.

بتوانیم به صورت ماهانه یا پــس از پایان دوره
و قبولیهای فراگیران بــه آموزشدهندگان
طلبکاریهایشــان را پرداخت کنیم .اســدی
همچنین در خصوص شــرایط افزایش مراکز
یادگیــری در خراســان رضــوی گفــت :چون
کف مراکز یادگیری روستایی  ۵۰نفر و مراکز
شهری  ۷۰نفر اســت دیگر به گونه ای نیست
که در یــک مــکان  ۵۰نفر بیســواد باشــند و
در همــه مناطــق پراکندهاند بــه همین دلیل
دیگر نمیتوانیم افزایشــی داشته باشیم .وی
تصریح کرد :هــم اکنون در خراســان رضوی
 ۱۰۸مرکز یادگیری فعال اســت کــه تا پایان
امسال با دریافت مجوز دو مرکز دیگر ،به ۱۱۰
مرکز یادگیری افزایــش خواهد یافت و حدود
 ۷۰۰۰نفر در ایــن مراکز مشــغول فراگیری
هســتند .اســدی یادآور شد :شــاید در برخی
شهرستانها که ســوادآموزی در آن ها کامل
شده مرکز را به مکان دیگری منتقل کنیم.

دستگیری متهم به8فقره سرقت
در تربت جام
حقــدادی -فرمانــده انتظامــی تربــت جام گفــت :در
پی وقــوع چنــد فقــره ســرقت لــوازم داخل خــودرو در
شهرســتان تربت جام ،پیگیری موضوع در دســتور کار
پلیس قــرار گرفت و مامــوران با اشــراف اطالعاتی یک
متهــم را در این زمینــه شناســایی و با هماهنگــی مقام
قضایــی وی را در عملیاتــی ضربتــی دســتگیر کردند.
ســرهنگ مجتبی موهبتی افزود :متهم دســتگیر شده
در تحقیقــات به چهــار فقره ســرقت لوازم خــودرو و دو
فقره سرقت لوازم ســاختمانی و دو فقره سرقت کابل و
تجهیزات مخابراتی و برقی اعتراف کرد و پس از تشکیل
پرونده مقدماتــی تحویل مراجع قضایی شد.ســرهنگ
موهبتی از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در
حفظ و نگهداری اموال خود جــدی بگیرند و در صورت
مشاهده هرگونه موارد مشکوک ،موضوع را به سرعت به
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم کنند.

فرمانده انتظامی باخرز خبرداد:

کشف2تن کود و آرد غیرمجاز در باخرز

نشــتیفانی -فرمانده انتظامی باخرز از کشــف حدود
 ۲تن کــود و آرد غیرمجــاز در این شهرســتان خبر داد.
سرهنگ غالمی فرمانده انتظامی باخرز گفت :ماموران
انتظامــی ایــن شهرســتان  ۳۹کیســه کود شــیمیایی
غیرمجــاز از نــوع اوره و آرد غیرمجــاز را که در ســامانه
جامع ثبت نشده بود ،در بازرســی از یک انبار در باخرز
کشف و ضبط کردند.وی با بیان این که پلیس با هرگونه
فروش خارج از سامانه کاالهای یارانهای برخورد جدی
خواهد کرد ،افزود :فروشنده این کاالهای غیرمجاز پس
از تکمیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

شهرستان ها

فرماندارگناباد:

ترویج موثر فرهنگ عفاف
و حجاب نیازمند تدوین
سند بومی است

صفری-فرمانــدار گنابــاد گفــت :ترویــج موثــر و
کاربردیفرهنگعفافوحجابوکاهشمعضالت
اینبخشدراینشهرستاننیازمندتدوینیکنقشه
راه و ســند و برنامه جامع بومــی مبتنی بــر نیازها و
ضرورتهایمنطقهایاست.رضانصیری درجلسه
شورای فرهنگ عمومی گناباد افزود :باید در قالب
این ســند بومی نقشــه راه و برنامه ها و راهبردهای
متناســب با اقتضائات منطقــه ای تدوین شــود و به
عنوان سرفصل اجرایی و زیربنایی مورد توجه همه
بخش ها و مسئوالن و متولیان اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعــی قرارگیرد.وی افــزود :باید داشــته ها،
سرمایه ها و ظرفیت های مهم فرهنگی ،اجتماعی،
معنوی و اعتقادی و وجود بــارگاه امامزادگان نظیر
امامزاده محمد عابد (ع) در کاخک و سرمایه عظیم
والیت مداری و عشــق و ارادت مردم گناباد به اهل
بیت عصمت و طهــارت (ع) برای فرهنگ ســازی و
به عنوان پشــتوانه ای مهم برای تدوین ســند بومی
و محلــی عفــاف و حجاب مــورد توجــه قــرار گیرد.
نصیری گفت :اقدامات خصمانه دشمنان و تهاجم
و شبیخون فرهنگی آن ها تنها یک توطئه فرهنگی
نیســت بلکه سیاســی و امنیتی اســت و معاندان با
اســتفاده از ابزار رســانه های وابســته به خود نظیر
شبکه های فارسی زبان خارجی در صدد بی هویت
کردن جامعه ما از ارزش ها هستند و برای بی هویت
ســازی فرهنگــی قانــون گریــزی ،تجمــل گرایی،
اســراف ،بی بند و باری و هدررفت ســرمایه ها را در
جامعه ترویــج می کنند.امــام جمعه گنابــاد هم در
این نشســت گفت :مصوبات شــورای عالی انقالب
فرهنگی در زمینه عفــاف و حجاب در ســال  ۷۶به
تصویب رســید و در ســال های بعد از جملــه  ۸۴در
مصوبات بعدی مورد تاکید قرار گرفت اما بعدها به
این مصوبه بی اعتنایی شــد.حجت االسالم حسن
صادقی نسب افزود :دولت سیزدهم به عنوان دولت
انقالبی ،والیت مدار و ارزش مــدار باید اجرای این
مصوبه را رویکــرد اصلی خــود قرار دهــد و این یک
مطالبه جدی از دولتمردان است.

تربت جام میزبان اولین دوره
مسابقات کشتی باچوخه
نوجوانان وجوانان کشور
اعلمی-اولیــن دوره مســابقات قهرمانــی کشــتی
باچوخــه در رده هــای ســنی نوجوانــان وجوانــان
کشورازســوی فدراســیون ورزش روســتایی و
بازیهای بومــی و محلی از صبح فــردا به میزبانی
تربت جــام درایــن شهرســتان برگــزار می شــود.
مســئول انجمــن کشــتی باچوخــه تربــت جــام به
خبرنگار ما گفت :از صبح جمعه برای اولین بار بعد
از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  300چوخه
کارجوان ونوجوان کشوردر قالب  20تیم در سالن
وحدت تربت جــام بــه رقابــت میپردازند.حبیب
حســینی همچنین افــزود :با توجــه به ایــن که در
تربت جام استعدادهای خوبی در کشتی باچوخه
در رده های سنی مختلف وجود دارد و فدراسیون
ورزش روســتایی و بازی های بومی و محلی کشور
هم درنظر داشــت تا اولین دوره مســابقات کشتی
باچوخــه را در رده های ســنی نوجوانــان وجوانان
در کشور برگزار کند لذا تربت جام در این راه پیش
قدم شــد و تقاضای میزبانی این دوره از مسابقات
را کرد کــه خوشــبختانه پــس از موافقت اســتان و
فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی
و محلی کشور میزبانی این مسابقات به شهرستان
تربت جام که از پیشینه خوبی در این رشته ورزشی
برخوردار است ،داده شد.وی گفت :این مسابقات
در هریک از رده های ســنی جوانان و نوجوانان در
شش وزن و بر اساس جدیدترین قوانین تدوین شده
از سوی فدراســیون ورزش های روســتایی و بازی
های بومی و محلی و انجمن کشتی باچوخه کشور
برگزارمی شود.

تجلیل از شوراهای برتر
آموزش و پرورش استان
به مناســبت هفته شــوراهای آموزش و پــرورش ،با
حضور استاندار از شــوراهای برتر آموزش و پرورش
استان تجلیل و تقدیر شد .به گزارش روابط عمومی
آموزش و پرورش استان ،از شهرستان های نیشابور،
درگز ،فریمــان ،خوشــاب و میــان جلگه بــه عنوان
شــوراهای برتر آموزش و پــرورش اســتان تجلیل و
تقدیر شد .استاندار گفت :شورای آموزش و پرورش
اســتان ،نقش راهبردی خــود راایفاکنــد .نظری با
بیان این که شــوراهای آموزش و پرورش باید نقش
راهبردی و رویکرد خود را در اســتان بیابند و نقش
نظارتــی و هدایتــی خــود را ایفــا کنند اظهــار کرد:
امیدواریم با توسعه همکاری ها در مرحله نرمافزاری
و سیاست گذاری و همچنین در مرحله اجرا ،وظایف
و تکالیف خود را به خوبــی اجرایی کنیم .وی تاکید
کــرد :تمام بخش هــا و شــوراهای اســتانداری باید
جایگاه و خاصیت خود را به معنای حقیقی کلمه پیدا
کنند.خدابنده مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان
نیزاظهار کرد :شــوراهای آموزش و پــرورش زمینه
ساز توســعه دســتگاه تعلیم و تربیت و تحقق عدالت
آموزشی هستند.

