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روستاهاى بشرويه 
بشرويه- خبرنگار قدس: مسؤول اداره تبليغات اسالمى 
شهرستان بشــرويه گفت: براساس پيش بينى هاى صورت 
گرفته و برآورد حاصل شــده از مساجد روستايى و شهرى 
15 روحانى و 4بانوى طلبه براى انجام برنامه هاى فرهنگى 
مذهبى به روستاها و دو شهر بشرويه و ارسك اعزام مى شوند.
حجت االســالم رضابهشتى فر در گفت گو با خبرنگار ما، با 
بيان اين مطلب افزود: در اين راســتا  روستاهايى از جمله 
فتح آباد خانيك يگى مجد، موردستان، خدافريد، جوزردان، 

شــهرك امام خمينى، غنى آباد، اصفاك، نيگنان از وجود 
روحانى بهره مند مى شوند.

وى همچنين با اشــاره به اينكه شمارى از روحانيون نيز در 
مساجد سطح شــهر  انجام وظيفه خواهند كرد، افزود: در 
شهر بشرويه نيز عالوه بر روحانيون مستقر 6 روحانى ديگر 
اعزام شده و به فعاليت هاى مختلف فرهنگى و مذهبى ويژه 

ماه مبارك رمضان خواهند پرداخت.
اين مقام مســؤول افزود: در كنار روحانيون، 4 بانوى طلبه نيز 
براى بيان مسايل و احكام تخصصى بانوان فعاليت خواهند كرد. 

رئيس اداره تبليغات اسالمى تايباد:
درماه رمضان 64 مبلغ در تايباد و باخرز 

فعاليت تبليغى مى كنند
تبليغات اســالمى  اداره  تايباد- خبرنگار قدس: رئيس 
تايباد گفت:  در راستاى تبليغ امور دينى، 12 نفر از مبلغان 
اعزامى استانى،  15 مبلغ بومى و 37 روحانى مستقر و طرح 
هجرت در روســتاها و مساجد فاقد روحانى شهرستان هاى 

تايباد و باخرز مشغول فعاليت تبليغى هستند.
حجت االســالم غالمرضا بســكابادى با بيــان اينكه با اين 
شــمار مبلغ اعزامى و روحانيون مستقر و طرح هجرت در 
شهرستان بيش از 90 درصد روستاهاى تايباد و باخرز تحت 
پوشش تبليغى و فرهنگى هســتند، از برگزارى 42 پايگاه 

تفسير قرآن كريم در اين شهرستان ها خبر داد.
 وى با اشــاره به اهميت فعاليت فرهنگى و تبليغى در اين 
ماه گفت: اكنون اداره تبليغات اسالمى 37 روحانى در قالب 
طرح هجرت و  خود استقرار و مستقر در روستاهاى تايباد 
و باخرز مشــغول فعاليت فرهنگى و تبليغى هســتند كه 
از اين شــمار 18 نفر در قالب طرح هجــرت و  19 نفر به 
عنوان روحانى مستقر و خود استقرار در امر توسعه و تداوم 

فعاليت هاى فرهنگى و مذهبى فعاليت دارند.

5 آموزشگاه حاشيه محورهاى روستايى 
شهرستان «درميان» ايمن سازى شد

فارس: فرماندار درميان گفت: در ســال جارى ورودى پنج 
آموزشگاه تحصيلى حاشيه محورهاى روستايى شهرستان 
ايمن ســازى شــد. محمد بشــيرى زاده در نشست شوراى 
ترافيك درميان، با اشــاره به ايمن ســازى آموزشــگاه هاى 
تحصيلى در حاشــيه جاده ها، يادآور شــد: ايمن سازى دو 

آموزشگاه ديگر « درميان» در دستور كار قرار دارد.
وى عاليم هشــداردهنده راهنمايى و رانندگى را از مهم ترين 
مســايل مربوط به ايمنى راه ها برشمرد و بر نصب كارشناسى 
شده و استانداردسازى سرعتگيرهاى معابر شهرى، تأكيد كرد.

فرمانــدار درميان همچنين ارتقاى فرهنگ ترافيكى جامعه 
را از مهم ترين اهداف شــوراى ترافيك شهرستان برشمرد 
وافزود: بــا توجه به وقــوع درصد بااليــى از تصادفات در 
محورهاى روســتايى، رفــع نقاط حادثه  خيــز محورهاى 

روستايى از اولويت هاى شوراى ترافيك است.

برگزارى جلسه قرائت قرآن در مساجد دررود      دررود- خبرنگار قدس: مسؤول ستاد نمازجمعه دررود گفت: محافل معنوى انس با قرآن در ماه رمضان در هشت مسجد اين شهر 
برگزار مى شود. محمد دررودى افزود: برگزارى اين محافل كه مردم اين شهر به آن «مقابله» مى گويند، از غروب هرروز درمساجد محالت برگزار مى شود و شركت كنندگان كه بيشتر جوانان 
هستند هرروزيك جزء كالم اهللا را قرائت مى كنند.  برگزارى نمازجماعت و پهن كردن سفره ساده افطار، قرائت دعا و سخنرانى از ديگر برنامه هاى مساجد اين شهر در ماه مبارك رمضان است.

قدس گزارش مى دهد

اوقات فراغت و چالش هاى پيش روى صالح آبادى ها
��ر

صالح آباد - ابوالحســن صاحبى: ايام 
تابســتان فرصت مغتنمى بــراى جوانان و 
نوجوانان دانش آموز است، زيرا همه عاليق 
شخصى و استعدادها در طول سال تحصيلى 
فضا و امكان بــروز ندارند و مجبورند عمده 
وقت خود را صرف تكاليف مدرسه اى خود 
كنند، در حالى كه اين تنگناها و محدوديت ها 
در تابستان نيست و آمادگى كافى براى انجام 

ساير فعاليت هاى دلخواه فراهم است.
معــاون پرورشــى و تربيت بدنــى آموزش 
و پــرورش منطقــه صالح آباد بــا بيان اين 
مطلب به خبرنگار ما مى گويد: اوقات فراغت 
چيزى نيســت كه مربوط به محدوده زمانى 
مشخص باشد يا به قشر وگروه سنى خاصى 
تعلق داشته باشــد، به طورى كه نوجوانان 
و جوانان در طول ســال نياز به برنامه هايى 
براى گذرانــدن اوقات فراغت خود دارند كه 

بايد مسؤوالن به آن توجه كنند. 
جعفــر باقــرى مى افزايد: نداشــتن متولى 
مشــخص براى پركردن اوقات فراغت و نبود 
هماهنگى بين دســتگاه هاى مربوط يكى از 
آسيب هاى موجود است كه موجب مى شود 
برنامه هاى اوقات فراغت با كيفيت و اثرگذارى 
الزم برگزار نشــود يا دانش آموزان استقبال 

چندانى از آن نداشته باشند. 
به گفتــه وى، فعاليت هاى اوقــات فراغت 
ازجمله شــاخص هاى جديد رفاه اجتماعى 
است كه وجود و اهميت بخشى به آن، نتيجه 
رشد صنعت و جامعه مصرفى بوده و ازچنان 
اهميتى برخوردار است كه كارشناسان حتى 
از آن به عنوان «آينــه فرهنگ جامعه » ياد 

مى كنند. 
وى ياد آور مى شود: جوانى جمعيت و گذران 
اوقات فراغت جوانان دركشور ما با مشكالت 
و چالش هاى متعددى روبه روســت، اما اين 
مشكالت و آسيب ها در مناطق مرزى چون 
صالح آباد آشــكارتر است، زيرا جزو مناطق 
محروم بــوده و اين گونــه مناطق اهميت 
و ضرورت بيشــترى براى برگــزارى طرح 

فعاليت هاى اوقات فراغت را مى طلبد. 
اين كارشــناس فرهنگــى و هنرى تصريح 

مى كنــد: آســيب هاى اجتماعى و رشــد و 
عوارض ســوء اين معضل در مناطق محروم 
و مرزى چون صالح آباد بيشــتر اســت كه 
مى توان به پديده قاچاق موادمخدر، شرارت، 
بيكارى اشــاره كرد كه متأســفانه در ايام 
تابستان بر حجم و مقدار اين آسيب ها افزوده 

مى شود.
به باور وى، فقر اقتصادى يكى از چالش هاى 
ســد راه فعاليت هاى اوقات فراغت است و 
نقاط مرزى مانند صالح آباد متأســفانه از 
لحاظ ميزان درآمد در ســطح پايينى قرار 
دارد و شغل اغلب مردم منطقه كشاورزى 
و دامدارى است و به دليل خشكسالى هاى 
مكرر در وضعيت خوبى بســر نمى برند و 
از ســويى ديگر بر اســاس بخشنامه هاى 
ســازمانى طــرح اوقــات فراغــت بايد به 
صورت خودگردان اداره شود كه متأسفانه 
خانواده ها تــوان مالى وكافى براى حمايت 

طول  در  آمــوزان  دانش 
ســال و بويــژه در ايــام 

تابستان را ندارند. 
معاون پرورشــى آموزش 
و پــرورش منطقه صالح 
آنچه  مى كند:  تأكيد  آباد 
از فقــر اقتصادى شــايد 
مهم تر باشد، فقر فرهنگى 
خانواده هاست كه والدين 
به داليل متعدد از جمله 
مســايل مالــى، فرزندان 
خــود را از لحاظ فكرى، 
فرهنگى و بينشــى مورد 

پوشش قرار نمى دهند و به جرأت مى توان 
گفت مسايل اقتصادى بر مسايل فرهنگى 
چيرگى دارد و حاضر نيســتند بودجه اى 
را صرف ســبد فرهنگى خانواده و فرزندان 

خود بكنند. 

مى افزايد:  باقــرى  جعفر 
فقــدان يا كمبــود مراكز 
فرهنگى، هنرى و ورزشى 
مســأله ديگرى است كه 
شــدن  فراهم  صورت  در 
امكانــات و برگزارى طرح 
اوقات فراغت اين دوره بايد 
فرهنگى،  مكان هــاى  در 
سينماها،  جمله  از  هنرى 
فرهنگســراها ،كانون هــا 
و مراكــز ورزشــى برگزار 
گــردد، اما اخبــار واصله 
نشــان دهنده آن است كه 
روز به روز در مناطق مرزى سينماها تعطيل 
و مراكزى چون كافه هاى سنتى كه براحتى 
قليان در اختيار دانش آموزان قرار مى دهند، 
بر تعدادشــان افزوده مى شود و اين موضوع 

نگران كننده است. 
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پيكر سردار شــهيد منصورى فردا در 
نيشابور تشييع مى شود

نيشابور- خبرنگارقدس: پيكر ســردار شهيد سيد على 
منصورى فردا با حضور پرشــكوه مردم شهيد پرور نيشابور 

تشييع مى شود.
سرپرســت تيپ زرهى 21 امام رضا(ع) نيشــابور با بيان اين 
مطلب گفت: مراسم وداع با اين شهيد واالمقام امروز از ساعت 
21 تا 23 در مسجد جامع نيشابور برگزار مى شود و پيكر اين 
شــهيد فردا سه شنبه 25 خرداد ساعت 8/30 صبح با حضور 
پرشكوه مردم شهيد پرور نيشابور از مسجد صاحب الزمان(عج) 

به سمت مسجد جامع اين شهرستان تشييع مى شود.
سرهنگ پاســدار حسين سليمانى با اشــاره به اينكه سردار 
شهيد ســيد على منصورى جانباز بازنشسته تيپ زرهى 21 
امام رضا(ع) در مأموريت مستشارى و در دفاع از حرم آل اهللا 
در سوريه به فيض عظيم شهادت نايل آمده است، شهادت اين 
ســردار رشيد اسالم را به پيشگاه رهبر معظم انقالب حضرت 
امام خامنه اى (مد ظله العالى)، مردم شــهيدپرور نيشابور و 

خانواده اين شهيد بزرگوار تبريك و تسليت گفت.

تجليل از برترين هاى مسابقات قرآن نيشابور
نيشابور- خبرنگارقدس: از نفرات برتر مرحله شهرستانى 
مســابقات قرآن اداره اوقاف نيشــابور در مراسمى در تكيه 

ابوالفضلى نيشابور تجليل به عمل آمد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه نيشــابور اظهار داشــت: از 
36 نفر برگزيده سى و نهمين دوره مسابقات قرآن كريم در 

مراسمى در تكيه ابوالفضلى نيشابور تجليل شد.
حجت االسالم جعفر نوائيان سرورود، گفت: همزمان با ماه مبارك 
رمضان از نفرات برتر مســابقات شفاهى قرآن در محفل انس با 
قرآن با حضور استاد عبدالناصر َحَرك، قارى بين المللى مصرى 

و مسؤوالن شهرستان تجليل و لوح سپاس به آن ها اهدا شد.
وى خاطرنشان كرد: 250 نفر در اين دوره از مسابقات شركت 
كردند كه 36 نفر از شهرســتان نيشابور و 6 نفر از شهرستان 

فيروزه موفق شدند به مرحله استانى مسابقات راه يابند.
وى يادآورشد: مسابقات در رشته هاى حفظ 5، 10، 20 و حفظ 
كل و قرائت ترتيل و قرائت تحقيق، اذان و دعاخوانى برگزار شد. 
رئيس اداره اوقاف وامور خيريه نيشــابور تصريح كرد: برگزارى 
مسابقات موجب ترغيب و ايجاد انگيزه براى جوانان و خانواده 
آنان خواهد شد و هرچه جامعه ما به سوى قرآن برود، بركات و 

نتايج آن را در زندگى شخصى و جامعه خواهيم ديد.

گراميداشت ياد و خاطره 4 شهيد عمليات 
رمضان در بردسكن 

بردسكن- خبرنگار قدس: همزمان با فرا رسيدن عمليات 
رمضان، ياد و خاطره 4 شــهيد واالمقام بردسكن كه در اين 
عمليات به شهادت رســيدند با گلباران و عطرافشانى مزار 
آن ها گرامى داشته شد.  حجت االسالم محمد براتى فروتقه، 
رئيس بنياد شــهيد و امور ايثارگران بردســكن از برگزارى 
گراميداشت و نكوداشت اين چهار شهيد واالمقام با گلباران 
و عطرافشــانى مزار آن ها خبر داد و گفت: شهيدان محمود 
ابراهيمــى، محمد معصومى اول، محمــد دادخواه و محمد 
صادق نظافتى از شهيدان افتخارآفرين شهرستان هستند كه 
بايد نام و آوازه آنان را در هر زمان زنده و پاينده نگه داشت.

گفتنى اســت، شــهيدان محمود ابراهيمى در 25 تيرماه 61 در 
شلمچه، محمد معصومى اول در 22 تير ماه 61 در كوشك، محمد 
دادخواه در دوم مردادماه 61 در پاسگاه زيد و محمدصادق نظافتى 
در 23 تيرماه 61 در شــلمچه به شهادت رسيدند كه پيكرهاى 
مطهرشان اكنون در زادگاه خود و به ترتيب در روستاهاى حسن 

آباد، ابراهيم آباد، جابوز و ظاهرآباد بردسكن آرام گرفته است.

تالوت قرآن كريم در بوستان بهشت
قدس: شهردار منطقه چهار مشهد از برگزارى محافل انس 
با قرآن با عنوان «نســيم وحى» در بوستان بهشت از ابتداى 
ماه رمضان خبر داد. ســيد كمال الدين شاهچراغى گفت: 
برگزارى محافل قرآنى در بوســتان ها يكى از ظرفيت هاى 
مناســب و مطلوب براى انتقال مفاهيــم و معارف دينى به 
شــهروندان شهر بهشت اســت. وى با اشــاره به استقبال 
شهروندان از محافل قرآنى افزود: اين محافل هرشب با عنوان 
«نسيم وحى» در بوستان بهشت اين منطقه در ميدان شهيد 

مفتح از ساعت 21 تا 23 برگزار مى شود. 
شهردار منطقه چهار درباره برنامه هاى اين محافل قرآنى تصريح 
كــرد: ترتيل و قرائت يك جزء قرآن، تفســير و بيان احكام و 
مفاهيم قرآنى، تواشيح، اجراى مسابقات قرآنى و اهداى جوايز از 
برنامه هايى است كه با همكارى و مشاركت تشكل هاى مطرح 

و منتخب سطح منطقه در اين مراسم معنوى اجرا مى شود.
گفتنى اســت، در حاشــيه اين محافل، ايستگاه فرهنگى با 
غرفه هاى مشــاوره مذهبى، كودك، معرفــى نرم افزارهاى 

قرآنى و... براى استفاده شهروندان برپا مى گردد.

با فرهنگ سازى جلوى اسراف  را در سفره هاى 
افطارى بگيريم

*دكتر محمدصادق علمى
عضو هيأت علمى دانشگاه فردوسى مشهد

اسراف يكى از كارهاى ناپسندى است كه بيش از 20 مرتبه 
در قرآن كريم به اشكال گوناگون و مختلف به آن اشاره شده 
و اين كتاب آســمانى به دورى جســتن از آن تأكيد كرده و 

عاقبت بدى را براى اسراف كنندگان بشارت داده است.
متأسفانه در بيشتر مناسبت ها، ميهمانى ها و مراسم مختلف، 
شــاهد ريخت و پاش هاى زيادى هســتيم، مراسمى كه با 
هزينه هاى سرسام آور براى تهيه و تدارك انواع اغذيه شكل 
مى گيرد و در آخر درصد زيادى از مواد خوراكى حتى دست 
نخورده سرازير كيسه هاى زباله مى شود كه مشاهده آن، دل 
هر مسلمانى را به درد مى آورد، آن هم در شرايطى كه بارها 
نســبت به صرفه جويى، مصرف درســت و دورى از اسراف 

تأكيد شده است.
همه ساله در ايام ماه مبارك رمضان، مجموعه ها  و ارگان هاى 
مختلف اقدام به دعوت مهمان براى ضيافت افطارى كرده و 
ســفره هايى رنگين، متنوع و با هزينــه باال پهن مى كنند و 
با كمال تأســف شاهديم در مراسم ضيافت افطارى، اسراف 

جايگاه اول را به خود اختصاص مى دهد.
چــرا در جامعه اى كه همه خود را مســلمان و اهل نماز و 
روزه مى دانيم و اســالمى بودن را يدك مى كشيم، بايد اين 
گونه نعمت هاى خدا را دور بريزيم و اسراف كنيم؟ بازخوانى 
مســأله اســراف و آثار و پيامدهاى آن در حوزه هاى مادى، 
معنوى، دنيوى و اخروى از نگاه قرآن كريم مهم و اساســى 
اســت كه ارگان هاى مربوط بايد نســبت به آن اقدام كنند 
و با فرهنگ ســازى مناســب، جلوى اين گونه اســراف ها و 

هدررفتن هاى نعمت هاى الهى را بگيرند.
در آيات شريفه 141 سوره مباركه انعام و 31 سوره مباركه 
اعراف بصراحت بيان شده كه خداوند يكتا و بى همتا مسرفان 
در حوزه اقتصادى و مصرف را دوست نمى دارد، پس بياييم 
قدر نعمت هاى گوناگون خداوند متعال را بدانيم و شكر آن 
را به جا آوريم و افطارى ســاده را ترويج دهيم و نگذاريم اين 
گونه اسراف ها صورت بگيرد تا موجب قهر ايزد منان بشود و 

گريبان ما و آيندگانمان را بگيرد. 

قدس: زلزله بيخ گوش مشهدى ها
نيش و نوش: اينقدر ســاختمون توى مشــهد، به خاطر 
گودبردارى غيراصولى تخريب شــده و مردم مانور طبيعى 

زلزله ديدن، كه ديگه  كسى از زلزله نمى ترسه!
قدس:وقت جلسات كميته اشتغال قاينات به ارايه آمار تلف 

مى شود
نيش و نوش: اگه مى خواســت صرف ارايه راهكار بشه كه 

ديگه بيكارى تو قاينات نمى موند!
قدس:پاكســازى اماكن عمومى و سفره خانه هاى مشهد از 

قليان
نيش و نوش: واسه همينه كه اماكن عمومى و سفره خونه هاى 

مشهد اينقدر خلوت شده!
قدس:بلع 3كيلو ترياك توسط باند 3 نفره در سرخس

نيش و نوش: حاال بايد يك ســيخ بكنن تو حلقشــون و 
بشينن رو منقل تا هضم و جذب بشه!

قدس:يك كشته و 4مجروح در تصادف پرايد و تريلى
نيش و نوش: البد ازين تريلى اسباب بازى ها بوده كه پرايد 

فقط يك كشته داده!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

فقر اقتصادى يكى از 
چالش هاى سد راه 
فعاليت هاى اوقات 

فراغت است و نقاط 
مرزى مانند صالح آباد 

متأسفانه از لحاظ ميزان 
درآمد در سطح پايينى 

قرار دارد 

بــرش

یاددا�ت

ا�بار

قدس: فرهنگسراى كودك و آينده، خيابان كودك را 
هفته اى يك روز از در شرقى گلستان كتاب تا چهارراه 

گلستان برپا مى كند.
مدير فرهنگســراى كودك و آينده با بيان اين مطلب 
گفت: خيابان كودك طرحى است كه براى نخستين 
بار در مشهد اجرا مى شــود كه در اين راستا منطقه 
بازار گلستان مورد بررسى قرار گرفته و طرح خيابان 
كودك از در شرقى گلستان تا چهارراه گلستان بدين 

منظور اختصاص خواهد يافت.
حميد صادقى افــزود: تمامى موضوعــات مرتبط با 
كــودك و ملزوماتى كــه كودك نيــاز دارد، در اين 

مجموعه گنجانده مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: در اين مجموعه فضايى ايجاد شده تا تمام نهادها و تشكل هاى 

مرتبط بــا كودك بتوانند محصوالت خــود را اعم از 
پوشــاك، نوشــت افزار، ملزومات كودكان و خدمات 
فرهنگــى حوزه كودك مانند جشــن ها و برنامه هاى 

مرتبط ارايه كنند.
صادقى با اشــاره به برپايى خيابــان كودك به مدت 
يــك روز در هفته گفت: يكى از شــاخصه هاى ارايه 
محصوالت، نــگاه ايرانى اســالمى اســت و فرصت  
مناسبى است تا تشكل ها و نهادهاى مرتبط با كودك 
محصوالت و خدمــات خود را با نــگاه و ديد ايرانى 

اسالمى به مردم عرضه كنند.
گفتنى اســت، خيابان كودك هفته اى يك روز از در 
ورودى شــرقى گلستان كتاب تا چهارراه گلســتان برپا مى شود و براى بازديد عموم 

داير خواهد بود.

 به همت فرهنگسراى كودك و آينده؛

خيابان كودك در بازار گلستان مشهد ايجاد مى شود

خبر

سفره هاى ســاده افطار در 43 بقعه خراسان رضوى برپا 
مى شود

قدس: سفره هاى ساده افطار در 
43 بقعه 19 شهرستان خراسان 

رضوى برپا مى شود.
بر اساس اين گزارش، سفره هاى 
افطار ســاده در شهرستان هاى 
بجستان،  بردســكن،  مشــهد، 
تايبــاد، تربت حيدريــه، تربت 
جام، جوين،چناران، خليل آباد، 
داورزن، درگز، رشتخوار، سبزوار، 

طرقبه و شانديز، كاشمر، كالت، گناباد، نيشابور برگزار مى شود.
از 43 بقاع كه ميزبان ســفره هاى ساده افطار در اين شهرستان هاست مى توان به بقاع 
متبركه بى بى حسنيه(س) تربت حيدريه، امامزاده محمد(ع) درگز، امامزاده شعيب(ع) 
ســبزوار، امامزادگان ياسر و ناصرعليهما السالم، امامزاده سيد حمزه(ع) كاشمر، عالمه 
بهلول و امامزاده ســلطان محمد عابد(ع) كاخك گناباد، امامزادگان محمد محروق و 
ابراهيم عليهما الســالم، امامزاده سيد محمد ،امامزاده يحيى ميامى، خواجه اباصلت و 

خواجه مراد مشهد اشاره كرد.
در برخى بقاع متبركه به مدت 30 شب سفره افطارى برپاست و در ساير بقاع به فراخور 
موقعيت منطقه و حضور خيرين در شب والدت امام حسن مجتبى(ع) و شب هاى قدر 

اين مراسم برگزار مى شود.
خاطر نشان مى شود، خادمان در بقاع متبركه با نان، پنير، سبزى، خرما، سوپ و عدسى 

به همراه چاى و شربت از زائران روزه دار پذيرايى مى كنند.
گفتنى اســت، در مجموع 542 سفره افطارى ساده به همت خيرين و برخى از محل 

موقوفات مرتبط در بقاع متبركه خراسان رضوى در ماه رمضان امسال برپا مى شود. 

خبر

اجراى طرح ضيافت با خانواده معظم شهدا در بردسكن
بردسكن- خبرنگار قدس: به مناسبت ماه مبارك رمضان  و در اجراى طرح ضيافت، 
رئيس بنياد شــهيد و امورايثارگران بردســكن به همراه قاســم پور معاون فرماندار و 
ســرهنگ محبى فرمانده ســپاه  اين شهرستان  با مادر  شــهيدان رمضانى، سيفى و 

دانش ديدار كردند.
معاون فرماندار بردسكن دراين ديدار گفت: آرامش و ثبات كنونى ميهن اسالمى مرهون 
رشــادت و جانفشانى هاى تمامى شهداى گرانسنگ است و شهدا مظهر عزت و افتخار 

ايران اسالمى هستند و آحاد جامعه بايد همواره از سيره اين عزيزان الگو بگيرند.
قاسم پور اظهارداشت: مســؤوالن بايد هر از گاهى از فعاليت ها و مشغله روزانه فاصله 
بگيرند و با ديدار از خانواده هاى معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران با ارج نهادن به صبر 

و استقامت اين افراد، براى حل مشكالت آنان گام بردارند. 
درپايان اين ديدارهاخانواده هاى معظم شهدا مورد تكريم  و تجليل قرار گرفتند.
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سفره هاى ساده افطار در 
 شهرستان خراسان 

بر اساس اين گزارش، سفره هاى 
افطار ســاده در شهرستان هاى 
بجستان،  بردســكن،  مشــهد، 
تايبــاد، تربت حيدريــه، تربت 
جام، جوين،چناران، خليل آباد، 

حسين پورحسين: بزرگ ترين و مجهزترين مجتمع غيردولتى 
آموزش و پرورش در منطقه تبادكان مشهد با قابليت پذيرش 
450 دانش آمــوز و 19 كالس درس در مقطع ابتدايى و 500 
دانش آموز در مقاطع اول و دوم متوسطه مورد بازديد مديركل 
آموزش و پرورش، مدير آمــوزش و پرورش منطقه تبادكان و 

جمعى از مسؤوالن قرار گرفت.
مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى در اين بازديد گفت: 
در ســند تحول بنيادين مدرسه تنها محل يادگيرى و آموزش 

نيســت بلكه كانون تحوالت فرهنگــى و اجتماعى و تربيتى و 
سياســى محالت است و اين مجموعه مجهز و بزرگ آموزشى 
از نظر فضا و امكانات آموزشى نمونه اى عينى در راستاى سند 

تحول بنيادين است.
حجــت االســالم والمســلمين عطايــى، مؤســس مجتمــع 
اميرالمومنيــن(ع) نيز گفــت: اين مجتمع آموزشــى با آخرين 
اســتانداردهاى آموزشــى و تجهيزات مجهز شده است و در سال 
تحصيلى 94-93 دانش آموزان در دو مقطع ابتدايى دوره اول و دوم 

پذيرش شــده اند و در سال تحصيلى 96-95 هم مقاطع متوسطه 
اول و دوم با ظرفيت بيش از 500 دانش آموز و در مجموع با مقطع 

ابتدايى تا 1000 دانش آموز را قابليت پذيرش دارد.
وى بــا بيان اينكــه تمامى امكانات اين مجتمع آموزشــى در 
اختيار دانش آموزان مناطق محروم قرار دارد، گفت:استفاده از 
ظرفيت هاى در نظر گرفته شــده آموزه هاى قرآنى و دينى در 
امور آموزشــى توجه خانواده ها را به اين مجتمع معطوف كرده 

است.

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى: 

مدرسه، كانون تحوالت فرهنگى، اجتماعى، تربيتى و سياسى محالت است

 فرهنگسراى كودك و آينده، خيابان كودك را 
هفته اى يك روز از در شرقى گلستان كتاب تا چهارراه 

مدير فرهنگســراى كودك و آينده با بيان اين مطلب 
گفت: خيابان كودك طرحى است كه براى نخستين 
بار در مشهد اجرا مى شــود كه در اين راستا منطقه 
بازار گلستان مورد بررسى قرار گرفته و طرح خيابان 
كودك از در شرقى گلستان تا چهارراه گلستان بدين 

حميد صادقى افــزود: تمامى موضوعــات مرتبط با 


