
بازيگر سريال پايتخت در حاشيه بازديد از  دو مركز خيريه مشهد در گفت و گو با قدس:

ما با عشق به شهداى مدافع حرم بازى كرديم
��ر

هاشم رسائى فر ديروز چند خيريه و مركز 
نگهدارى كودكان معلول و بى سرپرست مشهد 
ميزبان دو تن از بازيگران ســينما و تلويزيون 
بودند. ســيد على صالحى كه به قول خودش 
همين سال گذشته بيش از 10 سفر به مشهد 
داشته كه همه براى سركشى از مراكز خيريه 
بوده اســت اين بار با خــودش هومن حاجى 
عبداللهى را به مشهد آورده بود تا بازيگر نقش 
رحمت در ســريال پايتخت نامش به فهرست 
هنرمندانى افزوده شود كه به مشهد مى آيند 
تا در كنار زيارت امام مهربانى ها ســرى هم به 

مراكز خيريه اين شهر بزنند. 

سورپرايزهايى براى « رحمت »
هومن حاجى عبداللهى و ســيد على صالحى 
ديروز تــا قبل از ظهــر از دو مركز نگهدارى 
كودكان معلول و بى سرپرســت مشهد بازديد 
كردند، آن ها ابتدا به خيريه و مركز نگهدارى 
دختران همدم رفتند، خاطره هايشان را گوش 
دادند، جشن يكسالگى كارگاه قلمزنى را برگزار 
كردند و البته هنرنمايى آن ها را نظاره گر بودند.
همه اين ها به نوعى براى على صالحى آشنا بود، 
اما رحمت ســريال پايتخت هربار با سورپرايز 
جديدى رو به رو مى شد؛ چهره اش معلوم بود 
كه به طرز قابل توجهى تحت تأثير گفته ها و 
هنرنمايى هاى دختران همدم قرار گرفته است 
حتى درد ناشى از مصدوميت پايش هم مانع 
از اين نبود كه او ذوق و شــوق دختران همدم 
را ناديده بگيرد و با اينكه پايش لنگ مى زد با 
روى گشــاده به اكثر اتاق هاى مركز سر زد و 
با حوصله براى تك تك آن ها وقت گذاشــت. 
اين اتفاق در بازديد سيد على صالحى و هومن 
حاجــى عبداللهى از مركــز خيريه نگهدارى 
پســران معلول و بى سرپرســت بهشتى نيز 
افتاد و پســران اين مركز نيز يكى دو ساعتى 
را با اين دو هنرمند خــوش گذراندند. وقتى 
شرايط پاى هومن حاجى عبداللهى را ديدم به 
او گفتم انگار پايتخت 5 حسابى تلفات داشته 
كه به جز محسن تنابنده كه مجبور به جراحى 
شده مصدوميت شــما و نسرين نصرتى را در 
پى داشته است اوگفت: نه. مصدوميت من سر 
ضبط يك ســريال پليسى برايم اتفاق افتاد تا 
جايى كه مجبور شــدم پايــم را آتل ببندم تا 
همين امروز هم آتل داشت، اما چون قرار بود 
به مشهد بيايم آن را باز كردم و به قولى پايم را 

گذاشتم و به مشهد آمدم.

سرنوشت نامعلوم پايتخت 6
نمى شــود رحمت سريال پايتخت را ببينى و 

در مورد اين ســريال جذاب 
از او نپرســى. هومن حاجى 
عبداللهــى در مــورد آينده 
پايتخت و شــرايط ادامه اش 
به خبرنگار مــا گفت: هنوز 
هيچ صحبتى در مورد ادامه 
سريال نشده و هيچ تصميمى 
هم گرفته نشــده است و به 
نظرم بايد خستگى پايتخت 

5 از تن همه بچه ها در بيايد تا پايتخت 6 كليد 
بخورد؛ يكســرى صحبت هايى آقاى مقدم و 
آقاى تنابنده كردند، ولى هنوز تصميم قطعى 
گرفته نشده كه حاال كى شروع كنيم سريال 
شــروع كنيم يا سينمايى. فعالً بچه ها درحال 

استراحتند.

دستمزدهايى كه واقعيت ندارد
او از خنــده مردم به عنــوان بهترين اتفاق 
در پايتخــت 5 ياد مى كنــد و البته گريزى 
مى زنــد به آنچــه كه اين روزهــا در مورد 
دريافــت دســتمزد بازيگران اين ســريال 
مطرح مى شــود.ما كارى نداريــم به اينكه 
چه بازيگرى چقدر دستمزد گرفته كه البته 
همه اين ها در فضاى مجازى پيچيده و يك 
اشتباه و يك شيطنت بوده به نظر من چون 
بچه ها آن قدر دستمزد نگرفتند و يك سوم 
آنچــه مردم فكر مى كنند بچه ها دســتمزد 

گــروه  يــك  گرفتند.مــا 
بوديم كه 20 ســال است 
بوديم حتى  هــم  كنار  در 
از زمانــى كه در دانشــگاه 
بــراى  آمديــم  و  بوديــم 
خنده و خوشــحالى مردم 
يكسرى تالش ها كرديم كه 
متأسفانه بعضى ها حسادت 
هايى دارند و براى اتفاقاتى 
كه افتاده شــادى مردم را تبديل به حاشيه 
مى كنند و نمى گذارند ملت از اين شــادى 

احساس خوبى داشته باشند.

شيطنت هايى براى پايتخت
حاجى عبداللهى همچنين به شيطنت هايى كه 
در مورد سريال پايتخت 5 مى شود و سياسى 
جلوه دادن آن اشاره مى كند و مى گويد:خيلى ها 
دوست دارند اين كار را جهت دار بكنند، اما اين 
كار به هيچ عنوان جهت دار نبود اين كار يك 
سوژه سينمايى بود كه قرار شد بعد از اينكه با 
مؤسسه اوج كار كرديم و سفارش دادند كار در 
قالب سريال بيشتر پرداخته شود و به جاى يك 
فيلم سينمايى 100 دقيقه اى يك سريال چند 
قسمتى ساخته شود. همه دوستان و همكاران 
ما در اين سريال تعصب داشتند. ما با عشق به 
شــهداى مدافع حرم در سريال پايتخت بازى 
كرديم. همه با اعتقادات قلبى خودشــان كار 

مى كردند احساس ما اين بود كه در قالب يك 
سوژه طنز حرفى هم بزنيم و پيامى هم به مردم 
بدهيم؛ يك پيام همبستگى يك پيام همدلى، 
همين هم بود كه خدا را شــكر توانستيم اين 

پيام را بدهيم.

انرژى گرفتم
وى همچنين در مورد ســفرش به مشــهد و 
بازديد از مراكز خيريه همدم و بهشــتى اظهار 
داشــت: يك اتفاق خيلى خوب براى من بود و 
انرژى زيادى داشت من اينجا هرچه كه ديدم 
آدم هاى هنرمند بود، اصالً معلوليت به چشم 
نيامد احســاس من اين است كه اين دوستان 
خيلــى از ما انســان هاى به اصطالح ســالم 
خوشبخت تر هستند. ما كه به اينجا مى آييم اين 
دوستان لطف مى كنند و ما را قبول مى كنند 
اينجا حالمان خوب شد. موجب افتخار است اول 
كه ما به مشهد مى آييم به زيارت امام رضا(ع) 
مشــرف مى شــويم و بعد هم بچه هاى خوبى 
كه در اين مراكز هستند را مى بينيم و دوبرابر 

حالمان خوب مى شود.

در حوالى امروز2

 پيكر آيت اهللا مهمان نواز تشييع شد

بجنورد- خبرنگار قدس:مراســم تشييع پيكر عالم ربانى 
آيت اهللا مهمان نواز امام جمعه سابق و نماينده مردم خراسان 
شمالى در مجلس خبرگان رهبرى با حضور جمعى از مردم و 
مسئوالن استان از مسجد انقالب تا مصالى امام خمينى (ره) 
بجنورد تشييع و در جوار امام زاده سيد عباس بن موسى بن 

جعفر(ع) ما بين ضريح و مزار شهدا به خاك سپرده شد.
آيت اهللا مهمان نواز، امام جمعه سابق بجنورد و نماينده مردم 
خراسان شمالى در مجلس خبرگان رهبرى روز يكشنبه دوم 

ارديبهشت 97 در سن 92 سالگى دار فانى را وداع گفت. 

 درخشش نماينده افغانستانى مكتب 
قرائت مشهد  در مسابقات بين المللى 

قرآن
قدس: عليرضــا رضائى نماينده 
افغانســتان كه قرائت قرآن را نزد 
استادان مشهدى آموخته است، با 
تالوت خوب خود در رشته قرائت 
بزرگســاالن در ســى وپنجمين 
دوره مســابقات بين المللى قرآن 
ايران توانست اميد كسب رتبه را 
براى كشور افغانستان زنده كند.

در چهارمين روز از رقابت هاى سى وپنجمين دوره مسابقات 
بين المللى ايران، عليرضا رضائى، نماينده كشور افغانستان در 
ايــن دوره از رقابت ها به اجراى تالوت مرحله مقدماتى خود 
در رشــته قرائت پرداخت كه تشويق حاضران در سالن محل 
برگزارى مســابقه را به همراه داشت. وى در گفت وگو با ايكنا 
گفت: بنده از ســن 16سالگى وارد جلسات قرآن شدم و كم 
كم با راهنمايى اســتادان از مرحله روخوانى و روانخوانى كار 
قرائت قرآن را آغاز كردم و سپس با يادگيرى تجويد و صوت  و 
لحن، قرائت قرآن را به صورت حرفه اى دنبال كردم و از محضر 
اســتادانى مانند استادان غفارى، ســيدى، رجائى، شاه ميوه، 
ســتوده نيا، مرحوم اســتاد حســن زاده و مرحوم حميدرضا 
عباسى بهره بردم و استفاده كردم. وى افزود: در ابتدا با استاد 
عبدالباسط كار تقليد را شروع كردم و در ادامه به سراغ سبك 
اســتاد شحات انور رفتم و تا االن نيز سبك مرحوم شحات را 
ادامه داده ام. اين نماينده كشور افغانستان گفت: من به دليل 
اينكه در شهر مشــهد بزرگ شده ام، با حال و هواى جلسات 
جمهورى  اسالمى  ايران آشنايى خوبى دارم و بالطبع همين 
موضوع باعث آشنايى با مســابقات و نوع آيين نامه آن شده 
است. چون من در مسابقات انتخابى مشهد چندين بار شركت 
كرده ام و اگر كســى تالوت من را گوش داده باشد، مى تواند 
بگويد كه اين قارى ايرانى است و نمى تواند تشخيص دهد كه 
از كشور ديگرى هستم. رضايى در پاسخ به اين پرسش كه اگر 
شما موفق به كسب رتبه بين المللى در مسابقات شويد، چه 
برنامه اى براى آينده خواهيد داشت، گفت: به سراغ تالوت هاى 
مجلســى خواهم رفت و تمريناتــم را در آن زمينه پيگيرى 

خواهم كرد تا بتوانم تالوت مجلسى معنامحور ارائه كنم. 

در نشست مشترك توسعه روابط زيارتى
 و گردشگرى دو كشور مطرح شد

  زائران و گردشگران خراسان رضوى، 
محور وحدت ايران و پاكستان

قدس: مقدمات امضاى تفاهم نامه گردشــگرى بين استان 
خراســان رضوى و ســازمان توسعه گردشــگرى پاكستان 
درنشست مشترك توسعه روابط زيارتى و گردشگرى ايران و 

پاكستان با محوريت خراسان رضوى فراهم شد.
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
رضوى، دراين نشست مشترك با بيان اين كه پاكستان يكى 
از كشورهاى هدف استان در جذب زائر و گردشگراست،گفت: 
جذب زائر و گردشگراز كشورهاى تركيه، پاكستان، افغانستان 
وهندوســتان برنامه ريزى شده كه پاكستان جزو كشورهاى 
هدف خراســان رضوى براى جذب گردشگراست. مكرمى فر 
ادامه داد: چند ماه قبل نيزهيئتى از خراسان رضوى به اسالم 
آباد رفته و پيش نويس تفاهم نامه تبادل گردشــگر را امضا 
كرده اند؛ اكنون نيز هيئت پاكســتانى به ايران آمده تا ضمن 
آشنايى بيشــتر با ظرفيت هاى زيارتى و گردشگرى خراسان 

رضوى و مشهد مذاكرات و تفاهم نامه را نهايى كند.
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
رضوى درباره ويژگى هاى خاص اين تفاهم نامه گفت: برنامه 
تبادل گردشگران در سه قالب هوايى، زمينى و دريايى انجام 
خواهد شد، در سفرهاى دريايى تردد از بندركراچى به چابهار، 
درترددهاى ريلى از طريق قطارهاى گردشگرى وارد سيستان 
و بلوچستان و سفرهاى هوايى از طريق پروازهاى مستقيم به 

مشهد برنامه ريزى و تفاهم شده است.

 تقاضاى كمك از امام رضا براى وحدت پاكستان و ايران 
همچنين «چودهــرى عبدالغفورخان» مديرعامل ســازمان 
توسعه گردشگرى پاكستان با قدردانى از اين ارتباط و حضور 
ايرانى ها در پاكستان گفت: بايد زودتر از اين ارتباطات برقرار 
مى شــد واكنون زمان اين فرا رســيده كه دوستى و برادرى 
بيــن دو كشــور جارى شــود. وى افزود: اكنــون ما نه تنها 
گردشگرى را توسعه مى دهيم بلكه با توسعه گردشگرى امت 
دو كشوراســالمى را متحد مى كنيم و شعر عالمه اقبال براى 
اتحاد امت اســالمى تعبير مى شــود.با توجه به جلسه اسالم 
آباد قرار بر اين شــد كه كارگروه هايى تشكيل شود و همان 
طور كه شما كار كرديد ما نيز كارگروه ها را فعال كرديم و در 
زمينه هاى توريسم سالمت، توريسم علمى وتوريسم فرهنگى 
و از همه مهم تر توريسم فرهنگى و زائر برنامه ريزى كرديم. وى 
همچنين با اشاره به زيارت حضرت رضا(ع) در اين سفر اظهار 
كرد: به حرم مطهر رفتم و زيارت فوق العاده اى داشتم وقتى 
به كنار ضريح حضرت رفتم، از امام رضا(ع) خواستم كه كمك 

كند تا با اين ارتباط وحدت امت اسالمى افزايش پيدا كند.

با حضور وزير ارشاد برگزار مى شود
 بزرگداشت شهيد مطهرى در فريمان 

قدس:مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى خراسان رضوى 
گفت: با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى بزرگداشت استاد 
شهيد مرتضى مطهرى 12 ارديبهشت ماه در فريمان برگزار 

مى شود. 
سيد سعيد سرابى در نشست مطبوعاتى به مناسبت بزرگداشت 
استاد شــهيد مرتضى مطهرى در فريمان اظهار كرد: ستاد 
بزرگداشت استاد شهيد مرتضى مطهرى از سال هاى پيش به 
رياست امام جمعه اين شهرستان و عضويت فرماندار و ديگر 

دستگاه هاى عضو در فريمان شكل گرفته است.
وى ادامه داد: امسال بزرگداشت استاد شهيد مرتضى مطهرى 
در آستانه چهل سالگى انقالب اسالمى با حضور وزير فرهنگ 

و ارشاد اسالمى در فريمان برگزار مى شود.
ســرابى تصريح كرد: وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى يكى از 
شخصيت هاى شاخص فرهنگى حوزوى و علمى هستند كه 

به ايراد سخن خواهند پرداخت.
سرابى يادآور شد: عالوه بر برنامه هاى متنوع ديگر، نمايشگاه 
فرهنگى فريمان كه در خصوص آشــنايى با آداب و رسوم و 

ظرفيت هاى توسعه اين شهرستان است نيز برگزار مى شود.
امام جمعه شهرستان فريمان نيزبا ارج نهادن شخصيت استاد 
شــهيد مطهرى اظهار داشت: اســتاد مرتضى مطهرى حق 
عظيمى در جامعه اســالمى دارد به طورى كه هر فردى كه 
از بيرون مى خواهد اسالم را بشناســد از دروازه كتب ايشان 
وارد مى شــود. حجت االســالم محمد حســين ايزدى در 
نشست خبرى مراسم بزرگداشت استاد شهيد مطهرى افزود: 
اين بزرگداشــت با هدف ترويج انديشه ها و آثار ايشان و نيز 
شناساندن ديدگاه وى در بخش هاى علمى،فرهنگى و ورزشى 
برگزار مى شــود. وى با تأكيد بر حضور شخصيت هاى ملى و 
علمى در اين همايش گفت: اميدواريم بتوانيم برنامه اى فاخر 

در شأن استاد شهيد عالمه مرتضى مطهرى برگزار كنيم.

رئيس ميراث فرهنگى سرخس:
 رباط شرف در انتظار ثبت جهانى است

قدس: رئيس ميراث فرهنگى شهرســتان سرخس گفت: در 
سال 2017 ميالدى شماره ثبت موقت رباط شرف ابالغ شده 

و در حال حاضر براى ثبت در فهرست جهانى نامزد است.
مجيد حسينى اظهارداشت: 120اثر تاريخى در شهرستان سرخس 
شناســايى شده كه در حال حاضر 25اثر در فهرست آثارملى به 
ثبت رسيده و پرونده 20اثر نيزجهت ثبت ملى به ميراث فرهنگى 
خراســان رضوى ارسال شده است. او افزود:بر اساس آمايشى كه 
در سطح شهرستان داشتيم 240اثر تاريخى پيش بينى شده و 
120 محوطه تاريخى نيز در سطح استان شناسايى شده است به 
طورى كه شهرستان سرخس بيشترين محوطه هاى تاريخى را 
در اختيار دارد. حسينى تصريح كرد: به دنبال ساخت موزه در دو 
بناى سيلوى گندم شهرستان هستيم بر اين اساس موزه تمدن ها، 
اسناد و مدارك، بافت ها و موزه مردم شناسى به عنوان مجموعه 

موزه هاى سرخس در دستور كار قرار دارد.

شهردار منطقه ثامن مشهد :
 بلندمرتبه سازى كه جلوى ديد حرم را 

بگيرد ، نداريم 

فارس:شهردار منطقه ثامن مشهد با بيان اينكه ما بلند مرتبه سازى 
كه جلوى حرم را بگيرد، نداريم، گفت: براســاس طرح جديد، نه 
تنها از ديد به حرم كاسته نمى شود بلكه ما مدعى هستيم ديد به 
حرم افزايش نيز مى يابد.سيدمصطفى نعمتى در بازديد خبرنگاران 
از پــروژه هاى شــهردارى ، در پاســخ به انتقاداتــى كه درباره 
بلندمرتبه سازى هاى اطراف حرم مطرح شده است، اظهار كرد: در 
گذشته از دو خيابان امام رضا(ع) و طبرسى، گنبد و از دو خيابان 
ديگر حرم مشاهده مى شد درحالى كه در اين طرح هشت نقطه 
ديد به حرم ايجاد مى شود. وى با تأكيد بر اينكه در طرح مذكور 
نه تنها از ديد به حرم كاسته نمى شود بلكه ما مدعى هستيم ديد 
به حرم افزايش نيز خواهد يافت، گفت: ما بلندمرتبه ســازى كه 
جلوى ديد حــرم را بگيرد، نداريم. مدير مركز ارتباطات مردمى 
137 شهردارى مشهد هم در جريان اين بازديد با اشاره به ثبت 
روزانه يك هزار تماس مردمى با سامانه 137 شهردارى مشهد، 
گفت: براى 62 درصد از تماس هاى دريافتى شهروندان اقدام الزم 
صورت گرفته است. دانش با اشاره به اينكه حوزه معاونت خدمات 
و محيط زيســت شهرى با 57,7 درصد بيشترين تماس ها را به 
خود اختصاص داده اســت، بيان كرد: معاونت فنى و عمرانى با 
15,3 درصد، معاونت شهرسازى با 12,7 درصد و معاونت حمل و 
نقل و ترافيك با 11,6 درصد در ادامه اين فهرست قرار دارند.وى 
همچنين مناطق، 2، 3 و 9 مشهد را در زمره مناطقى دانست كه 

در سال 96 بيشترين تماس ها را با مركز 137داشته اند. 

�و��ون

چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
 8 شعبان 1439 25 آوريل 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8670  ويژه نامه 3056 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

ســرورهاديان  جشنواره علمى و پژوهشــى «تا ثريا »در مشهد برگزارمى شود. 
دبير جشــنواره «تا ثريا» با اعالم اين مطلب به خبرنگار ما گفت:ســومين جشنواره 
علمى پژوهشــى تا ثريا توسط مؤسسه فرهنگى آموزشــى امام حسين(ع) برگزار 

مى شود.
وى افزود:دراين جشــنواره دانــش آموزان از تمامى مدارس متوســطه اول و دوم 

دخترانه و پسرانه امام حسين (ع) در مشهد و استان حضور خواهند داشت. 
ســميه معمارزاده درباره نام اين جشنواره بيان داشــت:نام اين جشنواره باالهام از 
حديث حضرت رسول اكرم (ص)كه فرمودند اگرعلم درثريا باشد مردانى ازسرزمين 

پارس به آن دست خواهند يافت،گرفته شده است.
وى درخصوص دستورعمل اين جشنواره خاطرنشان ساخت: اساسنامه اين جشنواره 
شامل اهداف ومستندات جشنواره،چارت سازى با دبيرخانه، آموزش روش تحقيق و 
پژوهش، موضوعات جشنواره، فرم هاى داورى بخش حضورى و غير حضورى است.

دبير جشــنواره «تا ثريا» درباره اهداف اوليه و فلســفه برگزارى جشــنواره علمى و 
پژوهشــى تا ثريا نيز بيان داشت:اشــاعه فرهنگ پژوهش و تحقيق، تربيت دانش 
آموزان پژوهنده و با ايمان، رشد و شكوفايى استعدادها و خالقيت هاى دانش آموزان 
و تقويــت بنيه علمى، تحول در حوزه علوم انســانى كه مــورد تأكيد مقام معظم 

رهبرى است. 
وى همچنين در خصوص بخشــى از مســتندات جشــنواره نيز تصريح كرد: اين 
مستندات شامل سند چشم انداز20 ساله كشور در افق 1404،سند ملى آموزش و 
پرورش،سند تحول بنيادين آموزش و پرورش،نقشه جامع علمى كشور، رهنمودهاى 

حضرت امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى است.
معمار زاده انتخاب موضوعات جشــنواره را با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبرى 
اعالم كرد و گفت: مقام معظم رهبرى در خصوص مقوله پژوهش و بخصوص انتخاب 
موضوعات مورد نياز جامعه و موضوعات كاربردى پس از مطالعه سند چشم انداز 20 
ســاله كشور، انتخاب برنامه ششم كشور در سه محور اقتصاد مقاومتى،پيشتازى در 

عرصه علم و فناورى، تعالى و مقاوم سازى فرهنگى است.

يك مسئول خبرداد

 برگزارى جشنواره علمى و پژوهشى «تا ثريا» در مشهد

يك سوم آنچه مردم 
فكر مى كنند بچه ها 
ازسريال پايتخت 5 

دستمزد گرفتند

بــرش

خبر

حسين پورحســين:مديركل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى در همايش تجليل 
از فعاالن عرصه ســالمت دانش آموزى و 
مدارس مروج ســالمت استان گفت:خود 
مراقبتــى دانش آمــوزان مى تواند موجب 
كاهش هزينه هاى دولت در بخش سالمت 
و افزايش ضريب تندرستى خانوارها شود.

 قاســم علــى خدابنده در اين مراســم با 
بيان اينكه آموزش و پرورش محور توسعه 
پايدار در تمامى دنياست اظهار داشت: اگر 
به دنبال رشــد همه جانبه كشور هستيم، 

بايد در اين بخش سرمايه گذارى كنيم.
وى با تأكيد بر اينكه يكى از شاخص هاى 
اصلى توســعه كشــورها رشــد خدمات 
سالمت و بهداشت و ارتقاى سطح سالمتى 
مردم است، افزود: در سند تحول بنيادين 

آمــوزش و پرورش هم تأكيــد ويژه اى بر 
روى موضوع ســالمت دانــش آموزان در 
دو بخش جســمى و روحى شــده است و 
بر همين اســاس بايد در مدارس به دنبال 
تربيت نســلى باشيم كه با فراگيرى اصول 
مختلف بهداشــتى و ســالمتى در مسير 
توسعه كشور گام بردارند. خدابنده گفت: 
خودمراقبتى دانش آموزان مى تواند موجب 
كاهش هزينه هاى دولت در بخش سالمت 
و افزايش ضريب تندرستى خانوارها شود 
و در مسير تحقق اهداف اين خودمراقبتى، 
مراقبين ســالمت در مدارس نقش بسيار 
مهمــى دارند و خوشــبختانه بــا تعامل 
بســيارخوبى كه بين آموزش و پرورش و 
دانشگاه علوم پزشكى در خراسان رضوى 
وجود دارد شــاهد برنامــه ريزى و اجراى 

حركت هــاى بســيارخوبى در اين بخش 
هســتيم.عليرضا مالــك اشــرفى معاون 
فرهنگى و پرورشــى آمــوزش و پرورش 
خراســان رضــوى نيز در اين جلســه در 
ســخنانى نهادينه كردن و ارتقاى سالمت 
دانش آموزان،ايجاد پايگاه هاى تغذيه سالم 

و ارتقاى ســطح مدارس مروج سالمت از 
لحاظ كمى و كيفى را از اولويت هاى اصلى 

آموزش و پرورش استان عنوان كرد.
قابــل ذكــر اســت در ايــن مراســم از 
برترين هــاى فعــال در عرصه ســالمت 

دانش آموزى قدردانى شد.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوى:

خود مراقبتى دانش آموزان هزينه هاى 
دولت دربخش سالمت را كاهش مى دهد

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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