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امروز؛ آغاز مدرسه برای  ۱۵۰هزار
دانشآموز کالس اول استان
معــاون آمــوزش ابتدایــی
آمــوزش و پــرورش اســتان
گفت :تاکنــون ۱۵۰هزار دانشآمــوز کالس اولی
در مدارس اســتان ثبتنام کردهانــد که پیشبینی
میشود این آمار تا۱۷۰هزار نفر افزایش یابد ،دلیل
قطعی نبودن آمار نیز این اســت که امسال کال ۱۱
هزار دانشآموز به مدارس اســتان اضافه شدهاند و
همچنان هم امــکان افزایش وجود دارد .رشــیدی
در گفتوگو با «خراســان آنالین» افزود :پنج شنبه
ســاعت  ۹صبح در مدارس سراســر اســتان جشن
شــکوفههای حســینی برای کالس اولیها برگزار
میشود و به صورت نمادین با  ۳۰۰دانش آموز آغاز
سال تحصیلی را در حرم برگزار میکنیم.

رئیسپلیسراهاستان:

امروز محور ملکآباد -مشهد
مسدود میشود

«خراسانآنالین» را در
شبکههایاجتماعی
دنبالکنید:
@ khorasanonlinenews
@ khorasanonlinenews

گالیهازاختاللدستگاههای
کارتخواندرشهربایگ
بخشــی/جمعی از کسبه شــهربایگ در تماس با
خبرنگار خراسان در بایگ از اختالل دستگاههای
کارت خوان طی چندروز اخیر درشهربایگ انتقاد
کردند.کســبه شــهربایگ مدعی اند بســیاری از
تراکنش ها بــه علت اختــال های به وجــود آمده
ناموفق ثبت می شود.کســبه تصریح می کنند که
به رغــم پیگیری هــای مکــرر از شــرکت مخابرات
وشــرکت های خدمــات ده ایــن دســتگاهها هنوز
اقدامی برای رفع این مشکل انجام نداده اند .
گفتنی است تعدادی ازشــهروندان نیز از اختالل
در خطــوط تلفــن هــای ثابت طــی روزهــای اخیر
گالیه مند هستند.

مدیرآموزشوپرورشتایبادخبرداد:

کاهش ورودی دانش آموزان پایه
اولی در تایباد

کلثومیان  /مدیر آموزش و پرورش تایباد اظهارکرد
  :متاســفانه امســال بــر خــاف پیشبینی ،شــاهد
کاهش ورودی دانش آموزان پایه اولی در شهرستان
هســتیم ،ســال گذشــته حدود  ۵٠٠٠دانش آموز
ورودی پایه اولی داشتیم که امسال تاکنون ۴٠٠٠
دانش آمــوز ثبــت نام شــده داریــم کــه کاهش ٢٠
درصدی را نشــان می دهد .مدیر آموزش و پرورش
تایباد گفت  :با توجه به شروع سال تحصیلی جدید،
آموزش و پرورش نیازمند کمک و مســاعدت تمامی
خیــران عزیــز اســت.محمود افکــن پــور،
ادارات و ّ
افزود:محدوده منطقه ســروش نیاز به ســاخت یک
مدرســه دخترانــه متوســطه اول دارد ،کــه حمایت
خیران مدرسه ساز این امر را تسریع می بخشد.وی
ّ
گفت  :متاسفانه امسال بر خالف پیشبینی ،شاهد
کاهش ورودی دانش آموزان پایه اولی در شهرستان
هســتیم ،ســال گذشــته حدود  ۵٠٠٠دانش آموز
ورودی پایه اولی داشتیم که امسال تاکنون ۴٠٠٠
دانش آموز ثبت نام شــده که کاهش  ٢٠درصدی را
نشان می دهد.افکن پور گفت  :تاکنون  ٣٠٠بسته
کامل لوازم تحریر بیــن دانش آموزان نیازمند توزیع
شده و با کمک سپاه  ١٢٠٠جفت کفش بین دانش
آمــوزان کم بضاعــت توزیع شــده اســت و همچنین
خیری قول  ٢٠٠٠جفت کفش داده که امیدواریم
ّ
عملی شــود.وی افزود :بــرای کم کــردن هزینه ها،
وســایل و تجهیزات مــازاد مــدارس برخــوردار را به
مدارس کم برخوردار انتقال دادیم و با تعمیر وسایل
مســتعمل مانند میــز و نیمکــت و ....حــدود ٣٠٠
میلیون تومان صرفه جویی کردیم.
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 105هزار پیش کسوت دفاع مقدس استان همزمان با سراسر کشور تجلیل شدند

یادگارانجبههایثار

همزمــان بــا آغــاز هفتــه بزرگداشــت دفــاع
مقــدس ،مراســم تجلیــل و تکریــم ۱۰۵
هــزار پیش کســوت دفــاع مقدس خراســان
رضــوی ،در قالب کنگــره سراســری تجلیل
از یــک میلیــون نفــر از پیــش کســوتان دفاع
مقــدس ،بــا حضــور فرماندهــان ،جانبازان
و آزادگان هشــت ســال جنــگ تحمیلــی ،به
همراه استاندار خراســان رضوی ،جمعی از
مســئوالن و مدیران کل اســتان روز گذشته
در مجتمــع آیههــای مشــهد برگزار شــد .در
این مراســم که با ســخنرانی ویدئوکنفرانس
مقــام معظم رهبــری همــراه بــود ،از  30نفر
از یــادگاران دفــاع مقــدس نیز تجلیل شــد.
حســینعلی یوســفعلیزاده مدیــرکل حفــظ
آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس خراسان
رضــوی در آغــاز این مراســم ،ضمــن گرامی
داشــت هفته دفاع مقــدس ،گفــت :در متن
جامعه مــا دفاع مقدس نهادینه شــده اســت
و ســند افتخار و تجلی توانمندیهــا و اقتدار
عمومی امت اســام و به خصوص ملت ایران
اســت .وی افزود :به کوری چشــم دشــمنان
اینک بعد از  ۴۲سال که جنگ برای براندازی
نظام مقدس اسالمی تحمیل شد ،میبینیم
پرچم آزادگی و حقطلبــی و پرچم جمهوری
اسالمی از میان همه توطئهها ،بداخالقی ها
و نامالیمات برافراشتهتر از همیشه به اهتزاز
درآمده است.
یوسفعلی زاده تصریح کرد :دشمنان طاقت
دیــدن انقــاب و نظام اســامی در ایــران را
نداشــتند ،اما امروز انقالب و جبهه مقاومت
گســترده و فرهنگ مقاومت و جهاد در بشــر
نهادینه شده است .اینها همه از برکات ایثار
جامعه فرهیخته پیش کسوتان دفاع مقدس
اســت .خدا به ما توفیــق دهد بر عهــد خود با
امام و شــهدا ثابــت قــدم بمانیــم .وی گفت:
خوشــبختانه امروز انقالب و جبهــه مقاومت
در تمامی نقــاط جهــان گســترده و فرهنگ
مقاومت و جهاد در بشــر نهادینه شده است.
تمام این افتخارات و موهبتها از برکات ایثار
و جان فشــانی ،اخالص و از خودگذشتگی و
فداکاری جامعه فرهیخته ،بــزرگ و اثرگذار
و ماندگار پیش کسوتان دفاع مقدس است.
یوسفعلی زاده همچنین با اشاره به اقدامات
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
گفــت :اینک پــس از اهتمام جدی در مســیر
تولید محتوای ویــژه در قالب های مختلف از
جمله چاپ کتاب های گوناگون ،این عرصه
نیازمند یاری همه پیش کسوتان جهاد در این
راه بوده و آمادگی داریم تا از کمک و همراهی
یــادگاران شــهدا و دفــاع مقدس برای نشــر
ارزش های واالی این عرصه استفاده کنیم.
مدیــرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع
مقدس اســتان تاکید کرد :وظیفه ما ستادی
است و همه دستگاه ها و افراد وظیفه دارند در
ساختار و قالب های خودشان در زمینه حفظ
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس فعالیت
کنند .امــروز در بخش های مختلف ،اســتان
خراسان رضوی سرآمد و در ردیف های برتر و

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

عکس :دهقانی

رئیس پلیس راه استان گفت :از پنج شنبه محدوده
جاده قدیــم ملک آباد به ســمت مشــهد و برعکس
مســدود می شــود و در اختیــار زائران پیــاده قرار
میگیــرد ،از روز پنجم مهرماه نیز این مســیر برای
خــروج زائــران یــک طرفــه مــی شــود و در اختیار
خودروها قرار میگیرد .میشمســت در گفتوگو
بــا «خراســان آنالیــن» افــزود :در محور مشــهد -
چناران و قوچان  -مشهد ترافیک سنگین گزارش
شده اســت و در ورودی محورهای غربی به مشهد
ترافیک ســنگین است .روز سه شــنبه میزان ورود
به اســتان  ۶۵درصد افزایشــی بوده و ایــن میزان
برای مشــهد  ۲۴درصد نســبت به ســال گذشــته
افزایش داشته اســت .وی تصریح کرد :هم اکنون
در محورهای شمالی ،جنوبی و غربی استان۵۰ ،
کاروان از زائران پیــاده و در هر محــور دو هزار نفر
در حال حرکت به ســمت مشــهد هســتند .روزانه
 ۲۰۰تیــم گشــتی پلیــس راهور بــه زائــران پیاده
خدمترسانی میکند.

ا ز میان خبر ها

منتخب کشوری است .در همین برنامه که در
آن هستیم از یک میلیون نفر در کشور 105
هــزار نفر مربوط به اســتان خراســان رضوی
تکریم می شوند یعنی بیش از  10درصد کل
جمعیت پیش کسوتان دفاع مقدس.
•تحرکات مثبت برای تکمیل باغ موزه
دفاع مقدس

وی تصریح کرد :ما در استان خراسان رضوی
ســاالنه بیش از  60جلد کتــاب در حوزه دفاع
مقدس ،اعم از کتاب های هنــری و فرهنگی،
کــودکان ،نوجوانــان و خاطــرات منتشــر می
کنیــم  ،در حــوزه ســینمایی و هنــری ،تعامل
خوبی با عزیزان سینماگر و هنرمندان و فعاالن
حــوزه خبر و رســانه داریــم و در  43مناســبت
مرتبط به دفاع مقدس ســتاد برگزاری مراسم
داشــته و برنامه های مختلفی را در این زمینه
برگزار می کنیم .یوســفعلی زاده یادآور شــد:
در حوزه های آموزشی ،مدارس ،دانشگاه ها،
حوزه ها و ادارات ،منابع و اســتادان متناسب
با هرکدام برای آموزش و ترویج فرهنگ دفاع
مقدس تامین شــده و کارهای بزرگــی در این
زمینه انجــام می شــود .در حوزه جمــع آوری
اسناد نیز کارهای بســیار بزرگی انجام شده و
در حال انجام اســت که از همه پیش کســوتان
مــی خواهیــم در این زمینه مــا را یــاری کنند.
وی همچنین با اشــاره به پروژه باغ موزه دفاع
مقدس گفت :در یکی دو سال اخیر این پروژه
با تحــرک نســبتا خوبی روبــه رو شــده و مرکز
فرهنگی و مــوزه دفاع مقدس اســتان در حال
تکمیل است اما باز هم کافی نیست ،من ضمن
تقدیر از تالش های گذشته تقاضا می کنم تا به
ما کمک کنند که ساخت مرکز فرهنگی و موزه
دفاع مقدس شتاب بیشتری بگیرد ،امیدوارم
که مرکــز فرهنگی ایــن پــروژه زودتر بــه بهره
برداری کامل برسد ،تاکنون حدود  7هزار متر
مربع از این مرکز زیر بار رفتــه و بقیه آن نیاز به
احداث دارد .شایان ذکر اســت ،در ادامه این
مراسم از  30نفر از پیش کسوتان دفاع مقدس
به نمایندگی از یگان هــای مختلف این عرصه
تقدیر و تجلیل شد.
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•تجلیل از  4300پیش کسوت دفاع
مقدس در تربت جام و خلیل آباد

در آســتانه فرا رســیدن ســالروز بزرگداشت
هفته دفاع مقــدس محفــل تکریــم و تجلیل
از ســه هزار رزمنده شــیعه و اهل سنت دفاع
مقدس با حضور فرماندار ،مسئوالن قضایی،
امامان جمعه ،مســئوالن اجرایــی  ،نظامی ،
انتظامی ،علمــاو  ...در مصالی الغدیر تربت
جام برگزار شد.
در ایــنمحفــل معنوی پــس از اجــرای چند
ســرود توســط رزم نــوازان تیــپ  ۳۸زرهــی
و تقدیــم لوح ســپاس بــه رزمنــدگان و پیش
کســوتان جبهه مقاومــت و ایثار و شــهادت،
ابتدا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تربت
جام بــا قدردانی از حضور ســه هــزار رزمنده
بسیجی شــیعه و اهل ســنت و گرامی داشت
یاد شــهدا و آرزوی ســامتی بــرای فرمانده
کل قوا و رزمندگان اســام گفت :رزمندگان
دفاع مقدس افتخار نظام اســامی هســتند
و در زمانی زندگــی می کنیم کــه از محضر و
سیره نبوی(ص) و علوی (ع) و خاندان نبوت
کســب فیض می کنیم و باید به افزایش توان
رزمی و دفاعــی ،تجهیزات دفاعــی و نظامی
ادامه دهیم و باالترین حرمت به مکتب الهی،
شناسایی و ارادت و صیانت از مکتب و اطاعت
الزم از ائمه اطهار(ع) و مقام معظم رهبری را
داشته باشیم .سرهنگ ابراهیم بیدل افزود:
رزمندگان اســام به ندای امام حسین(ع) و
بنیان گذار انقالب امــام خمینی (ره ) لبیک
گفتنــد و در  ۹۰عملیات کوچــک و بزرگ در
طول هشت ســال دفاع مقدس جهاد کردند
و فضای امنی بــرای اجرای اهــداف انقالب
ایجــاد کردند،امــروز همه قــدردان زحمات
شــبانه روزی رزمنــدگان اســام هســتند و
زیر پرچم مقدس جمهوری اســامی و جهاد
تبیین تالش می کنند .
امام جمعه نصرآباد گفت :رزمندگان اســام
از ارزش های انقالب و مکتب عاشــورا دفاع
کردند و باعث عزت و حیات انقالب هستند،
عزتی که برآمده از ارزش ها باشد عزت الهی
اســت هیچ قدرتی نمی تواند درمقابل آن قد

راست بکند که حیات دنیوی و اخروی دارد.
حجت االسالم مظاهری افزود :بعد از گذشت
 ۴۳سال این حیات مبارک و معنوی را درک
و لمس می کنیم وبه واســطه شــهدا زندگی
می کنیم ،امروز عزت اسالم و انقالب نتیجه
جهاد و شهادت ،دفاع از حق و حقیقت است.
وی ادامه داد :همه باید بصیر و دشمن شناس
باشیم و هرکســی لبخند زد دوست نیست و
موضــع گیری درســتی در اتفاقــات و جریان
های انقالب باید داشته باشیم که چه بگوییم
و حق را بشناسیم.
وی خاطر نشان کرد :انقالب به بلوغ رسیده
و دشمنان نابودی انقالب را به گور می برند و
جلوی پیشرفت انقالب را نمی توانند بگیرند
و با همه فتنه ها امسال اجتماع بزرگ اربعین
برگــزار شــد.مظاهری گفــت :دشــمنان بــه
دنبال خاموش کــردن نور انقالب هســتند،
پشــتوانه انقــاب مردمنــد و با دســت مردم
حفاظت شده و از حرکت رو به جلوی انقالب
در هراسند.وی تاکید کرد :دشمن به دنبال
فتنه اســت و زیاد فتنــه دیدیــم و کار به جایی
نبردند ،جریان اســتکباری همیشه به دنبال
فتنه است و دشــمنان بدانند بحث حجاب از
انقالب جدا نیست دوامش به پایه های برآمده
از مکتب اسالم است که یکی همان عفاف و
حجاب است .در همایشی با حضور مسئوالن
شهرستان خلیل آباد  از  ۱۳۰۰پیش کسوت
دوران دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خراسان رضوی  ،همایش تجلیل
از پیش کسوتان دوران دفاع مقدس با حضور
حجت االسالم ناهیدی امام جمعه شهرستان
خلیل آبــاد و ســید مســعود یــاوری فرماندار
خلیــل آبــاد و روســای ادارات از رزمندگان
و پیــش کســوتان دوران دفــاع مقــدس در
شهرستان تجلیل به عمل آمد .در این مراسم
سرهنگ حســن مقدم فرمانده ســپاه ناحیه
شهرســتان خلیل آباد با اعالم این که برنامه
های هفته دفاع مقدس محله محور و جایگاه
محور است ،در گزارشی مجموعه برنامههای
این هفته در شهرستان را تشریح کرد و گفت:
برنامه ریــزی و تولیــد بیــش از  ۵۰برنامه در
هفتــه دفاع مقــدس از جمله یادواره شــهدا ،
زنگ ایثار،دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران
و جانبازان،آبروی محله ،عطر افشانی گلزار
شــهدا و دیگر برنامه های فرهنگی ،هنری و
ورزشــی در شهرســتان از جمله برنامه های
ایــن هفته اســت  .در ایــن همایــش فرمانده
سپاه ناحیه خلیل آباد از حضور پیش کسوتان
در مراسم تقدیر کرد و حضور مردم در برنامه
های عــزاداری ماه محــرم و صفر و نیــز پیاده
روی اربعیــن حســینی را ســتود .مقــدم از
همکاری دســتگاه های اداری و بنیاد شهید
و امــور ایثارگران به نیکــی یاد کــرد و افزود:
از  ۱۳۰۰پیش کســوت دوران دفاع مقدس
در این همایش تجلیل بــه عمل آمد .در ادامه
این مراسم پس از اجرای مداحی  ،سرهنگ
هاشــمی از فرماندهــان دوران دفاع مقدس
سخنرانی کرد.

سرپرستعلومپزشکیسبزوارخبرداد:

برپایی ایستگاه های سالمت برای
زائران دهه آخر صفر در سبزوار
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی ســبزوار اظهار
کرد :همزمان با ایام دهــه پایانی ماه صفر و به منظور
ارائه خدمات پزشــکی به زائران حــرم مطهر رضوی
 ۱۰ایستگاه ســامت در مســیرهای ارتباطی غرب
خراسانرضویراهاندازیشد.بهگزارشایرنا،دکتر
محمد ســاالری به خبرنگاران گفت :این ایســتگاه
های ســامت به منظــور ارائه خدمــات به زائــران و
مجاوران ،در جاده های ســبزوار و مسیرهای اصلی
رفت و آمد زائران حرم مطهر امام رضا (ع) برپا شــده
اســت .وی افزود :از مجموع ۱۰ایســتگاه سالمت،
هشــت ایســتگاه آن در مســیر ارتباطی شهرســتان
داورزن تــا زعفرانیه ســبزوار و ۲ایســتگاه در مســیر
ارتباطیجادههایجوینوخوشاب ،برپاشدهاست.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت :تیم
های سالمت مســتقر در این ایســتگاه ها در ۲نوبت
صبحوعصربهزائرانحرممطهررضویارائهخدمت
می کنند و عالوه بــر آن در ایام دهــه پایانی ماه صفر
بیمارســتان ها ،مراکز بهداشــتی و درمانی و پایگاه
های اورژانس این دانشگاه نیز در آمادگی کامل قرار
دارند.دکترساالریادامهداد:تمامیزیرساختهاو
امکاناتالزمدرمنطقهزیرپوششایندانشگاه،برای
ارائه خدمات شایســته به زائران بارگاه ملکوتی امام
هشتم(ع)فراهمشدهاست.

رونماییاز3کتابحوزه
دفاعمقدسدرنیشابور
جنیشابور
شجاعیمهر/فرماندهناحیهمقاومتبسی 
ازرونماییسهکتابحوزهدفاعمقدسدرایاممربوط
بهبزرگداشتهفتهدفاعمقدسدرنیشابورخبرداد.
سرهنگنیکیاددرنشستخبریبهمناسبتهفته
دفاع مقــدس گفت :همزمــان با هفته دفــاع مقدس
 ۱۶۲برنامه مختلف برای گرامی داشــت این ایام در
شهرستان نیشابور پیش بینی شــده و انجام خواهد
شــد.وی افــزود :در این ایــام  ۱۳یــادواره شــهدا در
شهرستانوهمچنینتجلیلازایثارگرانورزمندگان
در ۲۶نقطهشهرستانبرگزارخواهدشد.ویبابیان
اینکهبیشتربرنامههایهفتهدفاعمقدسفرهنگی
اســت و رژه نیروهای مسلح را نیز در نیشــابور نداریم
،خاطرنشانکرد:همزمانباهفتهدفاعمقدس ازسه
کتابنفیسدرحوزهدفاعمقدسدرنیشابوررونمایی
خواهد شد.وی اظهار کرد :با توجه به اهمیت تولید
انرژی در کشور ،بحث اقتصاد مقاومتی و محرومیت
زداییچندیننیروگاهخورشیدیکوچکمقیاسزود
بازدهدرمناطقمحرومدراینایامبهبهرهبرداریمی
رسد.فرمانده بسیج نیشابور ادامه داد :سال گذشته
 ۱۸۱نیروگاه با تســهیالت بســیج در اختیــار مردم
قرار گرفت و امســال نیز ۲۵۰نیروگاه در دستور کار
داریمکه از اینحیث در اســتان در رتبه اول هستیم.
ســرهنگ نیک یاد گفت :سال گذشــته  ۱۷۲واحد
صنعتی،راکد،نیمهفعالوباظرفیتپایینراشناسایی
کردیموتوانستیمبابرگزاریجلساتواقداماتالزم
مشکل ۴۵واحدصنعتیشهرستانراحلکنیم.

جزئیاتثبتنامدانشآموزاندارای
برگهسرشماریدرمدارساستان
مســئول امــور تحصیلــی اتبــاع خارجــی اداره کل
آموزش و پرورش خراســان رضوی با اعــام ثبتنام
دانشآمــوزان دارای برگــه سرشــماری در مدارس
گفــت :ایــن دانشآمــوزان از مراجعــه مســتقیم بــه
مدرســه خودداری کنند و منتظــر دریافت پیامک از
جانب دفاتر کفالت باشــند .علیرضــا یاریمقدم در
گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :قاعده کلی تــا قبل از
بخشنامه جدید این بود که دانشآموزانی که مدرک
اقامتی معتبر مثــل گذرنامــه دارای اقامــت ،کارت
آمایش ،کارت هویت و گذرنامه خانوار داشتند مانند
دانشآموزان ایرانی میتوانستند ثبتنام کنند .وی
ادامه داد :آن ها در ابتدا از دفاتر کفالت برگه حمایت
تحصیلی میگرفتند و بعد از تایید پرونده تحصیلی
و گذرانــدن آزمون تعیین ســطح و انجــام تعیین پایه
ثبتنام میشــدند .مســئول امــور تحصیلــی اتباع
خارجی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
افزود :دانشآموزانــی که مدرک معتبر نداشــتند و
صرفا برگه سرشماری داشــتند ،مجاز به ثبتنام در
مدارس نبودند اما با این دستورالعملی که از وزارت
کشور صادر شــده ما نباید دانشآموزان دارای برگه
سرشــماری را از تحصیل محــروم کنیــم و آن ها باید
بتوانند ادامه تحصیل بدهند .یاریمقدم با تاکید بر
اینکهدانشآموزاندارایبرگهسرشماریاز مراجعه
مستقیم به مدرسه خودداری کنند و منتظر دریافت
پیامکازجانبدفاترکفالتباشند،دربارهنحوهثبت
نام اظهارکرد :براساس برنامهریزی اداره کل اتباع،
پیامکیازجانبدفاترکفالتبهخانوادهدانشآموزان
ارسال خواهد شد .پس از دریافت پیامک آن ها باید
بــه دفاتر کفالــت مراجعهکننــد و برگــه معرفی نامه
برای مدارس بگیرند .وی گفــت :مدارک تحصیلی
و درسهای کشور افغانســتان با ما فرق دارد ،اما ما
معموال خیلی پایه دانشآمــوزان را تغییر نمیدهیم
و سعی میکنیم که همان پایهای را که در افغانستان
تحصیل میکردند در این جا ادامه دهند ولی آزمون
تعیین ســطح از تمام دانشآموزان گرفته میشود تا
مشخصشوددرچهپایهایتحصیلکنند.

