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مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ،در نشست خبری اعالم کرد:

وجود 16هزاربازمانده از تحصیل در استان

اخبار

آغاز نوزدهمین مراسم ازدواج
دانشجویی در جوار حرم مطهر
امام رضا(ع)
نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه های
کشور با عنوان"طرح ملی همسفر تا بهشت" عصر
شنبه ای��ن هفته با ورود نخستین ک���اروان شامل
 680زوج ،در رواق شیخ حر عاملی حرم مطهر امام
رضا(ع) در مشهد آغاز شد.
به گزارش ایرنا ،مدیر طرح ملی نوزدهمین مراسم
ازدواج دانشجویی دانشگاه های کشور در این باره
گفت 25 :هزار زوج در این برنامه با هدف ترویج
ازدواج آسان ،بهنگام ،آگاهانه و پایدار به همت نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری حضور می یابند.
حسین جوادی افزود :در طول دوره نوزدهم طرح
همسفر تا بهشت  32ک��اروان از دی ماه ج��اری تا
خ��رداد ماه سال آینده برای حضور در این مراسم
وارد مشهد می شوند و هر کاروان طی سه روز ضمن
برگزاری جشن ازدواج از برنامه های فرهنگی و
آموزشی طرح نیز بهره می گیرد.
وی ادامه داد 18 :کاروان از  22دی تا  17اسفند
امسال و سایر ک��اروان ها از  22ف��روردی��ن تا دوم
خ��رداد م��اه س��ال آینده در مشهد حضور خواهند
یافت.
مدیر طرح ملی نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی
دانشگاه های کشور با اش��اره به استقبال پارسال
از ط��رح اخ��ت��ص��اص سهمیه ب��ه اس��ت��ادان م��زدوج
دانشگاهی نیز گفت :با انجام ف��راخ��وان امسال
حدود  600زوج برای حضور در این برنامه ثبت نام
کردند که کاروان نخست استادان با حضور 250
زوج  22دی ماه به مشهد مشرف شد و کاروان های
دانشجویی نیز از امروز وارد این شهر شده اند.

درقرارگاهعملیاتیآجامنطقهشمالشرق
برگزارشد:

همایش ازدواج موفق در مشهد
با حضور  500سرباز متاهل

خبیری /مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی
از وج��ود 16ه���زار بازمانده از تحصیل در استان
خبر داد.به گزارش خراسان "سید جواد حسینی"
روز گذشته درنشست خبری که به مناسبت هفته
تشکیل ش��وراه��ای آم��وزش و پ��رورش برگزار شد،
اف��زود :در کنار همه موفقیت ها در نهضت سواد
آموزی هنوز 10میلیون فرد بی سواد در کشور وجود
دارند که این موضوع نشان می دهد در کنار سواد
آم��وزی باید به انسداد بی س��وادی نیز توجه کنیم
تا به تعداد بی س��وادان اضافه نشود.وی گفت  :بر
همین اساس طبق مصوبه شورای آموزش و پرورش
استان ،به دستگاه های مربوطه ابالغ شده است تا
جلوی اضافه شدن به آمار بی سوادی با توجه به طرح
انسداد بی سوادی گرفته شود.
وی بابیان این که هم اکنون 16ه��زار بازمانده از
تحصیل در استان وجود دارند اضافه کرد 8 :هزار
نفر از این افراد درنواحی هفت گانه مشهد و کالت
و 8هزار نفر در سایر نقاط استان حضور دارند که به
همه شهرستان ها ابالغ شده است برای شناسایی و
اقدام به تحصیل این افراد رصد خانه به خانه انجام
ش��ود.وی تصریح کرد :طرح با سواد کردن والدین
دانش آموزان با ورود  3هزار مدیر به این موضوع و
آموزش های الزم اجرا شده است و هم اکنون 99
درصد از والدین دانش آموزان باسواد شده اند و تنها
3هزار نفر باقی مانده اند که برای باسواد کردن آن
ها نیز اقدام خواهد شد.
حسینی به ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در
مدارس دولتی اشاره کرد و گفت :امسال 6هزار نفر
از دانش آموزان فاقد مدارک شناسایی وهویتی در
مدارس ثبت نام شدند و درکنار  60هزار دانش آموز
اتباع خارجی که امکان تحصیل از قبل را نیز داشتند
در سرتاسر استان مشغول تحصیل شدند.
▪ ▪ راهکار های قانونی برای تامین منابع مورد نیاز
آموزش و پرورش
وی با اش��اره به هفته تشکیل شوراهای آم��وزش و
پرورش و ماده  13قانون این شورا اظهار کرد :این
شوراها برای کمک به آموزش و پرورش و مشارکت
هرچه بیشتر در امر آموزش ایجاد شد که برهمین
اساس ماده 13آن بر تامین منابع از سهم اعتبارات
دولتی در بودجه عمرانی ساالنه  ،یک درصد از بهای
فروش کاال و خدمات کارخانه ها و 5درص��د سهم
آموزش و پرورش از عوارض و عواید حاصل از فروش
ساختمان ها و زمین های بدون استفاده و کمک
دستگاه ها و خیران تاکید ک��رده اس��ت .مدیرکل

7هزار همکار فرهنگی می توانند تسهیالت دریافت
کنند.
▪ ▪ ثبتنام اینترنتیدریافتکتبدرسی
در ادام��ه این نشست "احمدی " معاون پژوهشی
ومنابع انسانی آموزش و پرورش نیز اظهار کرد :از
سال تحصیلی آینده ثبت نام ب��رای دریافت کتب
درسی مقطع ابتدایی و پیش دانشگاهی به صورت
اینترنتی انجام خواهد شد .وی گفت :اکنون بسته
های آموزشی از سوی وزارت در سایت آم��وزش و
پ��رورش ب��رای استفاده دان��ش آم��وزان معرفی شده
است که پیش بینی می شود در 3سال آینده خرید
و دریافت این بسته های آموزشی اجباری شود.وی
درباره هوشمند سازی مدارس استان گفت :قبل از
این 30درص��د مدارس به یکی از سطوح هوشمند
سازی رسیده بود که هم اکنون مدارس هوشمند به
36درصد افزایش پیدا کرده است.
▪ ▪ 45درصدمدارساستانفاقدنمازخانهمناسب

آم��وزش و پ��رورش استان با اش��اره به صحبت های
خود در گردهمایی معلمان عضو شوراهای شهر
درباره پرداخت نکردن سهم آموزش و پرورش توسط
شهرداری مشهد تصریح کرد :ما سرستیز با دستگاه
ها و سازمان های دیگراز جمله شهرداری مشهد
نداریم و حتی تفاهم نامه همکاری نیز با آنها داریم
امادر پی احقاق حقوق آموزش و پرورش هستیم.

وی بابیان ای��ن که 41ش���ورای آم��وزش و پ��رورش
در استان وجود دارد تصریح کرد :این شوراها که
متشکل از 549عضو فعال است ،باید هر ماه یکبار
جلسه ،تشکیل دهند که خوشبختانه طی چند سال
گذشته 100درص��د جلسات برگزار شده و از سال
92تا کنون 5هزار و153مصوبه به تصویب این شورا
رسیده که 90درصدآن ها اجرایی شده است.

▪ ▪ شورا و شهرداری طبق قانون حق ندارند که
سهم آموزش و پرورش را از عوارض دریافت نکنند

▪ ▪ جذب و تامین مالی 200میلیارد تومانی از
محلقانونشوراها

وی اف���زود :ش��ه��رداری وش���ورای شهر م��ی گویند
5درص��د سهم آم��وزش و پ��رورش از محل ع��وارض،
صدور پروانه ساختمانی ،تفکیک زمین ،نوسازی و
پذیره را دریافت نکرده اند به همین دلیل به حساب
آم��وزش و پ��رورش نریخته اند؛ اما طبق قانون حق
ندارند که این سهم را از عوارض دریافت نکنند.
حسینی مدعی شد :ش��ورای سوم قانونی را برای
دریافت نکردن سهم آم��وزش و پ��رورش از عوارض
شهرداری تصویب و فرمانداری وقت نیز بر خالف
قانون آن را تایید کرد اما در این زمینه به زودی با
شهردار مشهد جلسه ای خواهیم داشت تا در این
زمینه به تفاهم برسیم اما اگر به تفاهم نرسیم از
مراجع ذی ربط پیگیری خواهیم کرد.

وی گفت :یکی از مصوبات خوب این شورا تشکیل
کارگروهی ویژه برای رسیدگی به نوسازی  ،بهسازی،
تجهیزات و مشکالت آب،برق و گاز مدارس است .
وی اف��زود :در مجموع در دو سال گذشته از سوی
منابع مشخص شده تامین مالی در قانون شوراها
200میلیارد تومان جذب آم��وزش و پ��رورش شده
است.
▪ ▪ اجرای 1400سیستم گرمایشی در مدارس
در ادامه این جلسه " علیرضا کاظمی " معاون توسعه
مدیریت و پشتیبانی آم��وزش و پ��رورش استان نیز
گفت :در راستای حذف بخاری های نفتی ،اجرای
سیستم های گرمایشی را در دستور کار ق��رارداده

ودرسال جاری هزارو400سیستم گرمایشی اجرا
شده است.
وی اضافه کرد :برای تامین سوخت سیستم های
گرمایشی مدارس امسال  500میلیون تومان اعتبار
اختصاص داده شده است که با توجه به بحث صرفه
جویی در مصرف سرانه سوخت مدارس شهری برای
هرکالس درسال 130هزارتومان و برای روستاها
160ه��زارت��وم��ان در نظر گرفته شده اس��ت.وی با
اش��اره به اختصاص سرانه دان��ش آم��وزان در سال
تحصیلی جدید افزود :با وجود محدودیت های مالی
تاکنون سرانه مقاطع ابتدایی به ازای هر دانش آموز
ه��زارو400ت��وم��ان ،راهنمایی ه��زارو700ت��وم��ان،
متوسطه 2هزارو100تومان ،کار دانش 8هزارتومان
و م��دارس شبانه روزی 10هزارتومان ،با گذشت
 4ماه از سال تحصیلی 72.5درصد پرداخت شده
است.
وی تصریح ک��رد :از ابتدای امسال  51میلیون و
600هزار پاکت شیر در 32نوبت بین یک میلیون و
259هزار دانش آموز و همکار در استان توزیع شده
است که 12نوبت از سایر استان ها جلو هستیم .
کاظمی اضافه کرد :تفاهم نامه ای برای استفاده
از 35میلیارد تومان تسهیالت از بانک ملی برای
استفاده فرهنگیان امضا شده است که بر این اساس

دراعتراضبهانجامسونوگرافیتوسطپزشکاندرمطبهایشخصیصورتگرفت

امتناع از پذیرش بیمار
در برخی مراکز سونوگرافی مشهد

گیر
ی حر

ف

شود پزشکان برای هر بیماری که به آنها مراجعه
میکند سونوگرافی انجام دهند که این کار در
تعارض با منافع بیماران است .وی می افزاید:دوره
آموزشی الزم برای متخصصان رادیولوژی چهار
ساله است که در تصمیم جدید وزارت بهداشت،
سایر پزشکان متخصص با گ��ذران��دن دورهای
سه ماهه مجوز انجام رادیولوژی در مطب خود
را دریافت میکنند و این کار غیر کارشناسی و
ورود غیرتخصصی به حوزه رادیولوژی است.وی
با ابراز تأسف از این اقدام وزارت بهداشت اظهار
ام��ی��دواری می کند مسئوالن ای��ن وزارتخ��ان��ه
در تصمیم خ���ود ت��ج��دی��د ن��ظ��ر و ای���ن اق���دام
غیرکارشناسی را لغو کنند.به داروخانه ای که در
این حوالی فعالیت می کند می روم و از پزشک
داروخانه ماجرای تعطیلی و بالتکلیفی افرادی
را که به مراکز سونوگرافی مراجعه می کنند،
جویا می شوم .او می گوید :طی چند روز گذشته
بیمارانی از تعطیلی مراکز سونوگرافی گالیه
داشتند و آدرس این مراکز را جویا می شدند که
به دلیل تعطیلی این مراکز افراد را به بیمارستان
امام رضا (ع) معرفی می کنیم.

سوژه از شام
پیگیری از ما

پیامك2000999 :
تلفن051 37617000:

▪ ▪ 19تا30دی ثبت نام برای المپیاد های علمی
در ادامه این نشست "نیری" معاون آموزش متوسطه
آم��وزش و پ��رورش نیز گفت :دستورالعمل ثبت نام
در المپیاد های ریاضی  ،فیزیک ،زیست ،شیمی،
نجوم و کامپیوتر اعالم و مهلت ثبت نام از تاریخ 19تا
30دی ماه در نظر گرفته شده ا ست.
وی با بیان این که دانش آموزانی که مدال طالی
المپیاد کشوری را به دست آورن��د از کنکور معاف
خواهند بود افزود :سال گذشته 590نفر از دانش
آم��وزان استان به مرحله دوم المپیاد ها راه پیدا
کردند و پس از ارزیابی ها 29نفر به مرحله سوم و
نهایی راه یافتند.

سالمت

کنگرهبینالمللیهیپنودونتیک
در مشهد برگزار می شود

مردم

عکس :صادق ذباح

همایش ازدواج موفق با حضور  500سرباز متاهل
در قرارگاه عملیاتی آجا منطقه شمال شرق درمشهد
برگزار شد.
به گ��زارش خ��راس��ان ،سرهنگ «حبیبا ...رجبی»
روزگذشته دراین همایش که در تاالر رز مرکز آموزشی
رف��اه��ی ثامن االئ��م��ه(ع)ق��رارگ��اه عملیاتی آج��ا در
منطقه شمال شرق برگزار شد ،اظهار کرد :بررسی
میدانی درب��اره موضوع برخورد با پرسنل وظیفه به
ویژه متاهالن انجام شد که در آن چالشهای مادی،
خانوادگی ومشکالت به وجود آمده به واسطه خدمت
سربازی در زندگی مشترک آنها مطرح شد.
معاون نیروی انسانی قرارگاه عملیاتی آجا در منطقه
شمال شرق با بیان اینکه برای رفع مشکالت سربازان
متاهل آموزشهای مشترکی با مشارکت این مجموعه
و شهرداری مشهد برگزار میشود ،خاطرنشان کرد:
در این کالسهای آموزشی نحوه برخورد با مسائل و
مشکالت زندگی مشترک بیان میشود.
وی تأکید کرد :هم اکنون  35درصد از پرسنل وظیفه
ارتش در شمال شرق متاهل هستند و برنامه اصلی
حفظ زندگی مشترک سربازان متاهل است و سپس
آگاهسازی سربازان مجرد و در شرف ازدواج در دستور
کار این ارگان نظامی قرار خواهد گرفت .همچنین
در این برنامه حامد آقایی ،کارشناس ارشد مشاوره
خ��ان��واده ،راهکارهای مقابله با مسائل و مشکالت
زندگی زناشویی را به سربازان متاهل آموزش داد.

در چند روز گذشته شهروندان مشهدی هنگام
مراجعه به برخی مراکز سونوگرافی با در بسته
روبه رو شدند ،شهروندانی که مجبور شدند برای
سونوگرافی به بیمارستان های دولتی یا خصوصی
مراجعه کنند .تعدادی از این شهروندان در تماس
با شماره  37634000و یا ارس��ال پیامک به
سامانه ح��رف م��ردم خ��راس��ان ()2000999
خواستار پیگیری این موضوع شدند.برای بررسی
بیشتر موضوع و بررسی صحت و سقم این ماجرا
به خیابان پرستار می روم که در آن تعداد زیادی
از مراکز سونوگرافی قرار دارد.
به  5مرکز ارائه خدمات سونوگرافی مراجعه می
کنم که  4مرکز تعطیل است و تنها یک مرکز باز
است اما خدمات ارائه نمی کند.
م��س��ئ��ول ای���ن م��رک��ز درب�����اره تعطیلی م��راک��ز
سونوگرافی می گوید :تعجبآور است که یک
پزشک با یک دس��ت خ��ود پس از ویزیت بیمار
برایش سونوگرافی مینویسد و با دست دیگر
اقدام به انجام آن میکند مانند پزشک جراحی که
خودش شخصا اقدام به تهیه وسایل اتاق جراحی
کند و این توهین به مراکز سونو گرافی است.
وی با انتقاد از این نحوه سونوگرافی تصریح می
کند :برخی پزشکان غیر متخصص سونوگرافی،
در مطبهای خود اق��دام به انجام سونوگرافی
میکنند؛ این موضوع پیامدهایی دارد و باعث می

پی

"منصوریان" معاون پژوهشی ،فرهنگی آم��وزش و
پرورش استان نیز در ادامه نشست گفت :هم اکنون
به دلیل اج��رای سیستم  6.3.3آموزشی و تبدیل
برخی نمازخانه ها به اجبار و به دلیل کمبود فضای
آموزشی به کالس  45درصد مدارس استان نماز
خانه مناسب ندارند البته هم اکنون  92نمازخانه
در ح��ال ساخت اس��ت ک��ه 15ن��م��از خانه ب��ه بهره
برداری رسیده است.
وی اضافه کرد 99 :درصد مدارس مجهز به کتابخانه
است و یک میلیون و 200ه��زار کتاب نیز به این
کتابخانه ها اه��دا شده اس��ت .درح��ال حاضرتنها
176م��درس��ه کتابخانه ن��دارن��د ک��ه ب���رای ایجاد
کتابخانه در این مدارس نیز اقدام خواهد شد.

نکته

دود این اعتراض به چشم بیماران می رود

شاید خدمات دهندگان در مراکز سونوگرافی
ب��رای احقاق حق خ��ود اعتراض ک��رده ان��د و
اعتراض آن ها نیزباید بررسی شود .اما سوال
ای��ن جاست که بیماری که نیاز به خدمات
سونوگرافی دارد چه گناهی ک��رده که باید
به پای اختالف نظروزارت و ارائ��ه دهندگان

خدمات سونوگرافی بسوزد .با این حال ،آن چه
مشخص است ،افرادی برای دریافت خدمات
به این مراکز مراجعه می کنند اما خدماتی را
دریافت نمی کنند ،پس چوب اق��دام وزیر را
مردم می خورند و دود ارائه نشدن خدمات به
چشم بیماران و مردم می رود.

یک خرب یک عکس

دومین گروه دام گذاران کبک
در دام یگان حفاظت محیط زیست کاشمر
رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر از دستگیری دومین گروه دام گذاران کبک
در این شهرستان خبرداد.به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط
زیست خراسان رضوی ،مهدی جمعه پور با اعالم این خبر گفت  :فردی که اقدام
به زنده گیری کبک می کرد در دام ماموران یگان حفاظت محیط زیست کاشمر
گرفتار شد.
مهدی جمعه پور با اشاره به اینکه از متخلف  4قطعه کبک و  4قفس مخصوص
زنده گیری کبک و صدها عدد دام مخصوص زنده گیری کشف شده است ،
گفت :متهم جهت رسیدگی به جرایم به مقامات قضایی معرفی شده است.
رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر مبلغ ضرر و زیان ناشی از شکار هرقطعه
کبک را دومیلیون ریال عنوان کرد و افزود:مجموع خسارت وارده از حیث
این پرونده  ،هشت میلیون ریال برآورد می شود که متخلف باید عالوه بر بحث
کیفری ناشی از شکاروصید حیات وحش به طرق ممنوعه به حساب خزانه
پرداخت کند.

نخستین کنگره بین المللی 'هیپنودونتیک' با محور
کاربرد هیپنوتیزم در دندانپزشکی به میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.
دبیر علمی کنگره بین المللی هیپنودونتیک روز
گذشته به ایرنا گفت :این کنگره که به طور اختصاصی
به رویکردهای درمانی هیپنوتیزم در دندانپزشکی
می پ��ردازد  7تا  9مهر ماه سال آینده در مشهد برپا
خواهد شد.
دکتر مهدی فتحی افزود :علم هیپنوتیزم هم اکنون
در درمان بیماری ها و جراحی ها کاربرد زیادی دارد
که دندانپزشکی یکی از آنهاست.
وی ادامه داد :از هیپنوتیزم می توان در درمان جراحی
های دهان و دندان مانند جراحی دندان عقل ،درمان
ریشه دندان ،کشیدن دندان ،دندانپزشکی کودکان و
درمان دندان قروچه استفاده کرد.
دبیر علمی کنگره بین المللی هیپنودونتیک گفت:
بررسی ها نشان داده که تاکنون کنگره بین المللی
به ط��ور اختصاصی با محور ک��ارب��رد هیپنوتیزم در
دندانپزشکی در سطح جهانی برگزار نشده است.
وی افزود :هم اکنون ایران از جایگاه باالیی در کاربرد
علم هیپنوتیزم در درمان بیماریها برخوردار است و
انجمن هیپنوتیزم ایران در سطح آسیا حرف نخست
را می زند.
دکتر فتحی ادام��ه داد :تاکنون پنج انجمن علمی
هیپنوتیزم جهانی نظیر انجمن هیپنوتیزم اروپ��ا،
انجمن هیپنوتیزم دندانپزشکی آل��م��ان ،انجمن
هیپنوتیزم سوئیس و انجمن هیپنوتیزم استرالیا
همکاری خود را در کنگره مشهد اعالم کرده اند.
وی گفت :حضور  50میهمان و  20سخنران خارجی
در نخستین کنگره بین المللی هیپنودونتیک به
میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیش بینی
می شود.دبیر انجمن علمی هیپنوتیزم ایران کاربرد
اصول بیدردی هیپنوتیزمی ،هیپنوتیزم برای اقدامات
دندانپزشکی ،هیپنوتراپی برای مدیریت دردهای سر
و صورت ،هیپنوتیزم در درمان دندان قروچه ،رویکرد
روانشناختی برای دردهای دندانپزشکی ،مهارتهای
ارتباطی دندانپزشک با بیمار ،روانشناسی درد در
فرآیندهای دندانپزشکی و رویکردهای روانشناختی
طراحی مطب دندانپزشکی را از مهمترین محورهای
این کنگره عنوان کرد.وی ادامه داد :نخستین کنگره
بین المللی هیپنودونتیک با ارائ��ه سخنرانی ها،
برپایی میزگردهای تخصصی ،کارگاههای آموزشی و
جراحی های زنده پیرامون دهان و دندان در مشهد
ب��رگ��زار م��ی ش��ود.دک��ت��ر فتحی از ف��راخ��وان ارس��ال
مقاالت در نخستین کنگره بین المللی هیپنودونتیک
در روزهای اخیر خبر داد و گفت :مهلت ارسال مقاله
به این کنگره پایان مرداد ماه سال  95است.
نخستین کنگره بین المللی "هیپنودونتیک" با محور
کاربرد هیپنوتیزم در دندانپزشکی با همکاری انجمن
علمی هیپنوتیزم بالینی ایران ،دانشکده دندانپزشکی
مشهد و مجامع بین المللی برگزار خواهد شد.

