
در گفت و گو با دو مسئول عنوان شد 

وقف؛ حيات جاودانه 
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سرورهاديان   وقف از جمله مواردى است 
كه از ديرباز دركشــور ما سابقه طوالنى دارد. 
قديمى ترين وقف اســتان ما به بيش از 700 
ســال پيش برمى گردد و اين نشان مى دهد 
دغدغه مردمــان از دير باز كمك به همنوع و 
آينده نگرى براى حل مشكالت آن ها حتى بعد 

از نبودشان وجود دارد.

 ثبت 70 وقف جديد
مدير روابط عمومى اداره كل اوقاف خراســان 
رضــوى در گفت و گو با خبرنــگار ما درباره 
شــرايط وقــف در عصر حاضــر مى گويد:در 
شــرايط فعلى گاه اين تصور پيش مى آيد كه 
شــايد انسان امروز، مانند گذشته هاى دور باغ 
و امالك چند هكتــارى ندارد، بنابراين امكان 
وقف ديگر وجود نخواهد داشــت، اما اين در 
حالى است كه خوبست است بدانيم بيشترين 
واقفان ما درحال حاضرافراد متوسط يا متوسط 
رو به پايين جامعه هستند و اين در حالى است 
كه بيــش از 70 وقف جديد از ابتداى ســال 
جارى تاكنون در اداره كل اوقاف و امور خيريه 

خراسان رضوى به ثبت رسيده است.

 وقف مشاركتى براى امامزاده 
وى همچنين براى حضور حداكثرى مردم در 
بحث وقف نيز اظهار مى دارد: وقف مشاركتى 
يكى از راهكارهاى خوب مشاركت مردم در هر 
شرايط مالى است.  براى مثال،توسعه امامزاده 
ياســر و ناصريكى از وقف هاى مشاركتى بود 
كه براى 25 ســانتى مترمربــع با مبلغ 250 
هزارتومان امكان خريدارى و مشاركت مردم و 
اهدا آن به بقعه فراهم شد كه وقف نامه هم به 

واقفان تعلق گرفت.

 وقف هاى جديد از مترو تا رسانه 
فتحى درادامه تأكيد مى كند: امروز ما نياز به 

وقف هاى جديدى داريم كه 
چون  مــواردى  به  مى توان 
تكميل ناوگان حمل و نقل 
عمومــى و خط هــاى مترو 
راه اندازى خط ســوم آن و 
يا وقف در عرصه هاى رسانه 
داريــم و مى توان با فرهنگ 
سازى در ســاير موارد مورد 
لزوم در شهرمان اقدام كرد. 

 طرح ضيافت الهى 
 مدير روابــط عمومى اداره 

اوقاف استان در رابطه با ساير وقف ها مى گويد: 
از ســال گذشته در ماه مبارك رمضان 1100 
بســته هاى افطارى خشــك با عنــوان طرح 
ضيافت الهى براى محرومان، بيماران  ام اس و 
خانواده هاى زندانى و مردم حاشيه شهر تهيه 
و توزيع شده است كه ازطريق خيرين وقف و 
اجراى نيات موقوفات اين طرح امسال نيز ادامه 

پيدا كرده است.

 وقف با 7000 تومان 
فتحى در ادامه با اشاره به وقف هاى آسان، به 
وقف قرآنى مصحف شــريف اشاره مى كند و 
مى گويد: چند سالى است كه به ابتكارخراسان 
رضــوى بيــش از 10 هزار جلد قــرآن براى 
مساجد و حســينيه ها خريدارى و وقف شده 
است كه مردم در نمايشگاه قرآن مى توانند با 
پرداخت 7000 تومان يك قرآن را خريدارى 
و براى مسجد محل،حسينيه، يا جلسات قرآنى 
وقــف كنند كه اين طرح با اســتقبال خوبى 
مواجه شــد و اين فرصت را براى مردم براى 
مشاركت در وقف فراهم ساخته است.  فتحى 
درادامه درخصوص ساير وقف هاى مشاركتى 
اظهار مى دارد: وقف هاى مشــاركتى شــهدا، 
علــم و فناورى، مهر فاطمى، و مصحف از اين 

مشاركت  وقف هاى  دســت 
است.

 وقف ها نيازهردوره زمان
 نايــب رئيس كميســيون 
فرهنگــى مجلــس هم در

گفــت و گو بــا خبرنگار ما 
مى گويد: از گذشته هاى دور، 
نيازهــاى اجتمــاع در وقف 
انجام مى شده است كه اوقاف 

درآن نقش بسزايى دارد. 
مدارس  حمام ها،  ســاختن 
علميه، مساجد، و...تمامى اقدامات عام المنفعه 
همچون ساخت پل ها، كتابخانه ها، كاروانسراها 
و هرچيزى كه در يك زمانى به عنوان نيازهاى 
مردم مطــرح بوده اســت درآن قالب صورت 

مى گرفته است.

 مراقبت از نيات واقفين و وقف 
حجت االســالم نصراهللا پژمانفر مى افزايد: به 
اعتقــاد من درحال حاضر چــون در يكى دو 
دهه گذشــته، كوتاهى هاى فراوانى نسبت به 
موضوع حفظ موقوفات ومراقبت هاى خوبى از 
آن صورت نگرفته اســت واقفين تصورشان به 
اين سمت و سو رفته است كه اموالشان بعد از 

تحويل از آن مراقبت هاى الزم نمى شود.
وى در ادامه خاطر نشان مى سازد: از اين رو در 
مقطعى تعداد واقفين كم شد و موضوع وقف 
نتوانست جايگاهش را مانند گذشته هاى دور 

در كشورما پيدا كند.

 وقف و دولت 
اين نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى 
دربــاره اهميــت وقف تأكيــد مى كند: همه 
كارهايى را كه امروز مــا توقع داريم دولت ها 
انجام بدهند در گذشــته از طريق وقف انجام 

مى شد. 
در حال حاضر نياز جامعه ما را بايد برگشــت 
بدهد به همين موضوع گذشــته كه براى اين 
كار اداره اوقاف بايد با برنامه وارد شود و عمًال 
آن بخش از اطمينان از دســت رفته را دوباره 

ايجاد كند.

 قوانين روشن وقفى 
وى با بيان اينكه ايجاد و اشتياق براى وقف نياز 
به برنامه ريزى دارد، اظهار مى دارد:بايد شرايط 
و آگاهى وقف را در جامعه اشاعه داد و از طرفى 
از وقف مراقبت كنيم و اموال و نيات واقفين را 
حفظ كنيم و قوانينى درباره ارتباط اين موضوع 

داشته باشيم.

 وقف هاى پژوهش، علمى،ورزشى 
حجت االسالم پژمانفر تصريح مى كند: امروزه 
بســيارى از مســائل دانشــى و پژوهش ها و 
فعاليت هاى ورزشــى و علمــى در حوزه هاى 
مختلف مى تواند با نيات واقفين انجام شود و 
واقفين مى توانند اگر توجيه شــوند و سازمان 
اوقاف به صورت جدى وارد شــود، اين كار را 

انجام بدهد.

 وقف و احساس خوب
نماينده مردم مشهد درخانه ملت مى افزايد: به 
نظرمن اوقاف نقش بسيار مهمى دارد تا بتواند 
انگيــزه و توان مــردم را در وقف به جامعه باز 
گرداند و مردم را ازآثار و بركات آن براى خود و 

آيندگان مطلع سازد.

در حوالى امروز2

  دورهمى شاعرانه 
با حضور امام جمعه نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: در آستانه ميالد كريم اهل بيت 
امام حسن مجتبى (ع) شاعران نيشابورى با حضوردر دفتر امام 

جمعه نيشابوربا وى ديدار و به شعر خوانى پرداختند.
امام جمعه نيشابور در ديدار با شاعران نيشابورى اظهار كرد: 
جوشــش، ابداعات وتحوالت فكرى از نعمت هاى خدادادى 
اســت كه موجب تمّدن و پيشــرفت انســان شــده است 

وشعرپيشتازدريافت حكمت است.
حجت االسالم سيد قاسم يعقوبى خاطرنشان كرد: درجامعه 
روبه پيشــرفت وتوسعه شــاعران همان حماســه سرايانى 
هســتند كه تحريك وتجهيزجامعه ومردم را به عهده دارند 
تا جامعه و مردم به مدنيت برســند. وى يادآور شد: نيشابور 
يكى از خاســتگاه هاى مهم شعر بوده و هســت و آب و هوا، 
پيشــينه تاريخى و...در جوشش قريحه شــاعران بى تأثير

نيست.
امام جمعه نيشــابور تصريح كرد: خوشــبختانه شعر امروز 
نيشابور، در همه زمينه ها حرف هاى زيادى براى گفتن دارد 
سعى كنيد ضمن بيان دردها و رنج هاى اجتماع، اميدآور نيز 

باشد كه اين رنج ها وزحمت ها آدم رانااميد نكند.

با حضور فرمانده قرارگاه منطقه اى شمالشرق كشور 
  نشست كتابخوان 

«حماسه مقاومت» برگزار شد

جليل فخرايى: نشست مشترك كتابخوان با عنوان «حماسه 
مقاومــت» به همت نهاد كتابخانه هاى اســتان خراســان و 
قرارگاه منطقه شمالشرق ارتش جمهورى اسالمى ايران و با 
شــركت 300 تن از فرماندهان نظامى شرق كشور در سالن 
همايش هاى قرارگاه منطقه اى شــمال شرق نزاجا در مشهد 

برگزار شد.
در اين همايش ارشد نظامى آجا و فرمانده قرارگاه منطقه اى 
شمالشرق كشور با اشــاره به تجهيز معنوى نيروهاى ارتش 
اعــم از كاركنان پايور و وظيفه بــه ارائه برنامه هاى مختلف 
اين فرماندهى براى ايجــاد فضايى معنوى و فكرى در ميان 

آموزش هاى نظامى تأكيد كرد.
اميرسرتيپ رضا آذريان در ادامه به اين ابداع نوين براى ايجاد 
روحيه معنوى و آغاز روش نيكوى كتابخوانى با همكارى نهاد 
كتابخانه هاى استان و سازمان عقيدتى نيروهاى مسلح در ميان 
كاركنان ارتش اشــاره كرد و عنوان داشت: سازمان عقيدتى 
سياســى طرح هاى زيادى با هدف تقويت بنيه اعتقادى در 
ارتش جمهورى اســالمى با نام مصباح درحال اجرا دارد كه 
طرح كتاب و كتابخوانى براى نيروهاى پايور و وظيفه از جمله 

اين طرح هاست. 
در اين نشست حجت االسالم سبزيان رئيس نهاد كتابخانه هاى 
استان خراسان رضوى نيز اين ابداع نوين كه براى اولين بار در 
كشور از خراسان و از جوار مضجع ملكوتى ثامن الحجج (ع)
آغاز شــده است را سر منشأ حركتى نو در نهضت كتابخوانى 

در استان عنوان كرد.
در اين نشست چهار عنوان كتاب با موضوع دفاع مقدس تاريخ 
لشكر خراسان، طاليه داران ارتش اسالم (گوشه اى از عمليات 
نيرو هاى چمران)، دفاع از خرمشهر (سه گفتار از روز هاى دفاع 
و مقاومت در خرمشــهر) و كتاب لشكر77 پيروز در عمليات 
بيت المقدس از جمله آثارى بود كه توســط نويســندگان و 

گردآورندگان آثار بازخوانى شد.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى خراسان رضوى مطرح كرد
 تكميل زنجيره تبادل گردشگر

 بين ايران و تاتارستان
قدس:مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراســان رضوى از تكميل زنجيره تبادل گردشگر بين ايران 

و تاتارستان خبرداد. 
ابوالفضل مكرمى فر با بيان اين مطلب افزود: ســابقه تاريخى 
ايــران و تاتارســتان بيــش از يك قــرن اســت و در حوزه 
فرهنگى، تاريخى و سياســى مشــتركات زيادى داريم و از 
يــك دهه قبل اقدامات گســترده اى براى تبادل توريســت 
انجام شــده است و رئيس جمهور كشورتاتارستان و استاندار 
خراســان رضوى نيــز تفاهم هايى را براى تبادل گردشــگر 
بين اين جمهورى مسلمان نشــين با خراسان رضوى انجام 

شود.
وى ادامه داد: هم چنين در راســتاى اجرايى شــدن تبادل 
گردشگر زمســتان سال گذشــته تفاهم نامه بين اداره كل 
ميــراث فرهنگى خراســان رضوى و رئيــس كميته دولتى 
گردشگرى جمهورى تاتارستان امضا و مقرر شد پس از معرفى 
ظرفيت هاى گردشگرى دوطرف پرواز مستقيم بين خراسان 

رضوى و تاتارستان انجام شود.
وى با بيان اين كه شركت گردشگرى ايران مركز در راستاى 
اين تفاهم نامه اقدامات مؤثرى را انجام داده اســت، ادامه داد: 
خراســان رضوى بيش از 400 دفتر خدمات مسافرتى دارد و 
انجمن دفاترخدمات مسافرتى خراسان رضوى نيز در تبادل 

گردشگرتالش خواهند كرد.
وى يادآور شد: اولين پرواز از تاتارستان به مشهد خواهد آمد 
وبراى تكميل زنجيره گردشــگرى، تبادل گردشگر دو طرفه 

خواهد بود.

معاون سياسى، امنيتى استاندارى خراسان 
رضوى تغيير كرد

نوروزيان جانشين حسينى شد
قدس:  با حكم وزير كشــور محمد رحيم نوروزيان، به عنوان 
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندارى خراســان 
رضوى منصوب شد.  به پيشــنهاد استاندار خراسان رضوى 
با حكم دكتر عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشــور، محمد 
رحيم نوروزيان به سمت معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 

استاندارى خراسان رضوى منصوب شد.

��ر

چهارشنبه 9 خرداد 1397
 14 رمضان 1439 30 مى 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8698  ويژه نامه 3084 

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

300072305 پيامك كنيد.

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

هاشم رسائى فر: هميشه براى مسافرى كه وارد يك شهر مى شود آنچه كه قبل 
از ورود به شــهر مى بيند جذابيت هاى خاص خودش را دارد؛ چرا كه شايد او هيچ 
وقت نتواند تمام نقاط شهرى را كه وارد مى شود را ببيند، اما آنچه را كه بدو ورود 

ديده در ذهنش براى هميشه باقى مى ماند. 
اگرچــه در اكثر شــهرهاى ما به اين مقوله چندان توجهى نشــده اســت و اتفاقاً 
ورودى هــاى شــهرهايمان آن قدر معضل و نقــص دارد كه اگر به شــهرى وارد 
شــويم كه متفاوت از اين قضيه باشــد فكر مى كنيم آن شــهر تافتــه جدا بافته 

است.  
كالنشــهر مشهد نيز يكى از همان دسته شــهرهايى است كه طى ساليان گذشته 
چندان فعاليتى براى بهســازى و زيبا سازى ورودى هاى آن نشده است. شهرى كه 
ســاالنه بالغ بر 25 ميليون مسافر به آن سفر مى كنند شايسته است نمايى زيباتر 
از اينكه هســت را در بدو ورود به معرض نمايش بگذارد براى مسافرانى كه زائران 

امام هشتم (ع) نيز هستند.
 گذشــته از شــرايط بصرى گاهاً ورودى هاى مشــهد در برخى نقاط آن قدر راه 
و آســفالتش مشــكل دارد كه خيلى از زائران گاليه هايى نســبت به اين موضوع 
دارند. گرچه بارها اين موضوع مطرح شــده و مســئوالن گاهاً حرف هايى در مورد 
المان ســازى و ايجاد نماد در ورودى هاى شهر بخصوص از نگاه مذهبى بودن شهر 

مشهد زده اند، اما هنوز كه هنوز است اقدامى در اين باره نشده است.

 المان هايى براى مذهبى ترين شهر 
مســافرى كه از شــمال كشور قصد ســفر به مشــهد را كرده بود در بدو ورود در 
مورد موضوع گزارش ما اين گونه مى گويد: مشــهد با شرايطى كه دارد و جمعيت 
زيادى كه هر ســال به اين شــهر مســافرت مى كند شايســته بهترين هاست تا 
زائران امام رضا(ع) نيز در اين شــرايط ســفرى خوب و به يــاد ماندنى را تجربه 

نمايند. 
او ادامــه مى دهد: وقتى كه با ماشــين خودمان قصد مشــهد مى كنيم به نزديكى 
مشــهد كه مى رسيم اين قدر آسفالت ورودى شهر در برخى نقاط بد است كه آدم 
فكر مى كند وارد يك شهر دور افتاده شده است حس خوبى نسبت به اين موضوع 
ندارد. چه خوب است كه مسئوالن شهرى نگاه بهترى نسبت به اين مبحث داشته 

باشند تا خاطرات ما از مشهد و شرايطتش بهتر و بهتر شود.
وى همچنين به جلوه هاى بصرى ورودى هاى شــهر مشــهد مى پردازد و مى گويد: 
ابتداى ورودى شهر مشهد بيشتر از اينكه شباهتى به مهم ترين شهر مذهبى ايران 

داشــته باشد بيشتر شبيه به يك شهرك صنعتى بزرگ است. بهتر است مسئوالن 
شهر و استان براى اين موضوع مهم چاره اى بينديشند.

مسافر ديگرى كه از اصفهان به مشهد وارد شده بود نيز در اين خصوص به خبرنگار 
ما گفت:چند سالى مى شود كه با راه اندازى اتوبان ورودى شهر مشهد قدرى جلوه 
بصرى ورودى شــهر بهتر شده اســت، اما اگر شما ندانيد كه مى خواهيد وارد شهر 

مشهد شويد هيچ نشانه اى از شهر در ابتداى ورودى شهر ديده نمى شود. 
وى اضافــه كرد: چقدر خوب اســت كه براى ورودى شــهر المــان هايى تعريف 
شــود كه موضوعيتى همگام با زيارت امام رضا(ع) و اســاطيرى مثل فردوســى 
داشــته باشــد تا من كه بــه عنوان يك مســافر هم از جلوه بصــرى اين مبحث 
لذت ببرم و هم نماد شــهرى كه وارد آن مى شــوم با اين وسيله به من ياد آورى 

شود. 
پيش از اين موضوع گنبد سالمى در ورودى قديمى شهر مشهد وجود داشت و ما 
احســاس خوبى از اين داشتيم كه وقتى به اين نقطه مى رسيم معنى اش اين است 
كه به پاى بوســى امام هشتم(ع) مشرف شديم و طولى نخواهد كشيد كه آقا را از 

نزديك زيارت خواهيم كرد. 
مسئوالن شــهر مشهد چه خوب اســت المان هايى براى ورودى هاى شهر تعريف 
كنند به مانند دروازه قرآن شيراز كه محال است هر كسى وارد شيراز مى شود حس 

خوبى نسبت به آن نداشته باشد.

ورودى هايى كه در شأن پايتخت معنوى ايران نيست

مشهد شهر بى المان!
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گفت وگوى قدس با دانش آموزنخبه كاشمرى
 تالش مى كنم پرچم ايران را مثل هميشه باال ببرم

بهاردوست  تكتم 
هادى عزيزى دانش آموز 
نخبه كاشــمرى و عضو انجمن 
فيزيك پژوهش سرا از دبيرستان 
شهيد  درخشان  اســتعدادهاى 
بهشــتى كاشــمر در سى امين 
المپياد فيزيك ايــران موفق به 

كسب مدال طال شد. 
عزيزى به عنوان عضو تيم المپياد فيزيك كشور سال آينده به 
مسابقات جهانى اعزام خواهد شد. گفت و گوى قدس آنالين را با 

اين جوان نخبه بخوانيد:
 در ابتداى صحبت كمى از خودتان بگوييد. 

من در يك خانواده فرهنگى به دنيا آمده ام يك برادر دارم و در 
كاشمر زندگى مى كنم و در دبيرستان استعدادهاى درخشان 
شهيد بهشتى اين شهرســتان در رشته رياضى فيزيك درس 

مى خوانم.
 چرا به رشته فيزيك و المپياد عالقه مند شديد؟ 

به هر شــكل هر كسى يك عالقه مندى دارد و استعدادش در 
يك رشته اى است من هم هميشه در مدرسه از درس رياضى 
نمرات خوبى مى گرفتم ولى اولين بار با مطالعه كتاب سؤاالت 
المپياد فيزيك به بحث المپياد عالقه مند شــدم و در ادامه با 
شركت در پژوهش سرا و يكسرى تحقيقات در اينترنت و تشويق 
معلمم تصميم گرفتم كه در المپياد شــركت كنم و شروع به 

درس خواندن كردم.
 شــما از بين چه تعداد دانش آمــوز و عالقه مند به 

فيزيك مدال طالى المپياد را به دست آورديد؟ 
تابستان سال قبل المپياد فيزيك بود كه به 10 نفر از شركت 
كنندگان در اين المپياد طال مى دادند كه من طالى كشورى را 
كســب كردم و بعد از آن بود كه يك دوره 6 ماهه اى براى اين 
10 نفر گذاشته شد و درنهايت پنج نفر براى اعزام به مسابقات 

جهانى انتخاب شدند كه يكى از آن ها من بودم.
 اين دوره از المپياد فيزيك قرار است در چه كشورى 

برگزار شود؟ 
چهل و نهمين دوره المپياد قرار است در كشور پرتغال برگزار 

شود.
 سؤاالتى كه در المپياد جهانى مطرح مى شود چقدر به 

دانش دبيرستان ايرانى ها نزديك است؟ 
مطمئناً مبانى درسى كه در المپياد جهانى مطرح مى شود خيلى 
بيشتر از آن چيزى است كه ما در اينجا و حتى در كالس هايى 
كه شركت مى كنيم است، ولى حتماً از سؤاالت و منابع سؤالى 
و درسى كه در دنيا مطرح مى شود هم در دروس اين كالس ها 
وجود دارد ولى به هر شــكل براى حل كردن اين سؤاالت بايد 
قدرت حل مســائلمان را باال ببريم كه همه اش به تدريس در 

دبيرستان نيست.
 پس به چه طريق مى شود به اين مهم رسيد؟ 

با تمرين و مطالعه زياد
  مطمئناً حضور در كنار دانش آموزانى از ديگر قاره ها و 
البته كشورهاى مختلف خيلى كار آسانى نيست. هيجان 

خاصى نداريد؟ 
خب بى هيجان كه نيســت همين قضيه هم هست كه اندكى 
كار را ســخت مى كند، ولى به هر جهت اين يك رقابت است و 
حداقل من به شخصه همه تالشم را مى كنم كه پرچم ايران را 

مثل هميشه باال ببرم.
 پيش بينى هم براى كسب مدال طالى المپياد جهانى 

داريد؟ 
چرا كه نه! در همه اين ســال ها ايرانى ها در به دســت آوردن 
هر كدام از اين ســه مدال حاال چه نقره چه طال چه حتى برنز 

هميشه يكى از آن 10 نفر بوده اند.
 سهم تالش استادانتان، همكارى خانواده و پشتكار 
خودت در راهيابى به المپياد جهانى فيزيك را چه اندازه 

مى دانيد؟ 
من همه تالشــم را كرده ام، ولى بايــد از همراهى خانواده ام و 

تشويق معلم و استادانم هم تشكر بكنم.
 شما تنها شهرستانى حاضر در المپياد كشورى بوديد. 

اين خودش يك امتياز مثبت است. 
بله و همين قضيه هم كار را سخت مى كرد بخصوص اينكه من 
خيلى ديرتر از بقيه براى حضور در اين المپياد شــروع كردم و 
براى اينكه بتوانم خودم را به سطح بقيه برسانم كمك خانواده و 
معلم هايم بود. اين تالش است كه مهم است شهرستانى بودن 

خيلى اهميت ندارد.
 حتماً در همه اين مدت از تفريح و ســرگرمى هاى 

معمولى تان هم محروم بوديد. 
نه اصالً من در روز سه تا چهارساعت بيشتر درس نمى خواندم و 
در واقع در همه اين مدت هم همه امورات روزانه ام و تفريحاتم 
را داشــتم. فقط مطالعه ام كيفيت داشــت و بــا دقت درس 

مى خواندم.

استاندار:
  تنها اردوگاه دانش آموزى بجنورد بايد 

تا اول تيرماه راه اندازى شود
بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار و رئيس شــوراى آموزش و 
پرورش خراســان شمالى در دومين نشســت سال جارى اين 
شورا بار در ديگر بر راه اندازى تنها اردوگاه دانش آموزى استان 
در بجنورد تا ابتداى تيرماه تأكيد كرد و گفت: نخســتين گروه
 دانش آموزان را بايد اول تيرماه در اين اردوگاه ببينيم و نشست 
بعدى شــورا را در جمع آنان در اين اردوگاه داشــته باشــيم و 

كاستى هاى باقيمانده هم تا پايان تابستان كامل برطرف شود.
محمدرضا صالحى همچنين با اشاره به برنامه هاى غنى سازى 
اوقات فراغت تصريح كرد: استفاده رايگان دانش آموزان و جوانان 
در ساعات ابتدايى روز از سالن هاى ورزشى در شهرها و روستاها، 
تفاهم نامه بين دو وزارتخانه آموزش و پرورش و ورزش و جوانان 
است كه دستگاه هاى متولى در استان هم بايد راهكار اجراى آن 

را بيابند تا در اسرع وقت اجرايى شود.


