یکشنبه  7آذر 1400

اجرای طرح «چله خدمت» به یاد شهید سلیمانی در حاشیه شهر مشهد

طرح چله خدمت به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و به
منظور دستگیری از خانوادههای محروم حاشیهشهر
م ـش ـهــد ب ـ هه ـمــت نــی ــروه ــای جـ ـه ــادی کـهـفالـحـســن
یش ــود .ب ــه گ ـ ــزارش ق ــدس آن ــای ــن ،ب ــا ع ـبــور از
اج ـ ـرا مـ ـ 
کوچهپسکوچههای حاشیه شهر متوجه میشویم در این
روزها و شبهای سرد؛ بسیاری از مردم ،از خان ه مناسب،

خبر
ويژه

 140بیمار
کرونایی در
بیمارستانهای
خراسانشمالی
بستریهستند

پورنقی،سرپرست
دانشگاهعلومپزشکی
خراسانشمالی
گفت :در حال حاضر
 140بیمارکرونایی
دربیمارستانهای
استانبستریهستند
وهفتهگذشتهپنج
فوتی کرونایی گزارش
شدهاست.وضعیت
واکسیناسیوناستان
در دز اول  ۸۸.۶درصد
بوده که در رتبه دوم
کشوری قرار داریم.

دراستان

 22ربیعالثانی 1443

 28نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9682

وسایل گرمایشی و حتی لباس و غذا محروم هستند و با فقر
مطلق دست و پنجه نرم میکنند .علی شریفی ،مسئول
قرارگاه جهادی رحما درباره پویش و طرح چله خدمت گفت:
 40روز مانده به سالروز شهادت حاج قاسم ،ملبس به لباس
حاج قاسم شدهایم و تکتک گــردانهــای کهفالحسن
شروع به خدمت در مناطق حاشیهنشین کردهاند.

هاشم رسائیفر با اوضاع فعلی ،مدارس
خودمختار شدند و هر کسی به سلیقه
خودش با موضوع حضور در مدرسه و
آموزش حضوری برخورد میکند .مگر
قانونی وجود ندارد که همه چیز را برای همه

مدرسه
◾

◾

◾هر مدرسه یک برنامه!
یکی از والدین با ابـراز گالیهمندی از نحوه برگزاری
یگــویــد :هــر مــدرس ـهای بـ ـرای خــودش
سهــا مـ 
کــا 

همه این موارد و گفتههایی از این دست پس
از شروع مدارس از اول آذر به چالشی بین
والدین ،مدارس و حتی دانشآموزان تبدیل
شده است.
پس از حدود یک هفته از آغاز آموزش

یکسان در نظر بگیرد و هر کسی ساز خودش
را نزند؟ اگر آموزش و پرورش اعالم کرده
دانشآموزان ملزم به حضور در کالس هستند
مگر اینکه بیماری داشته باشند ،پس چرا هر
مدرسهای برای خودش قانونی دارد؟

شهروند دیگری با اشاره به اینکه برخی والدین
هــم هستند کــه دوس ــت نــدارنــد فــرزنــدانـشــان
در کـ ــاس ح ــا ض ــر ش ــو ن ــد و ا حـ ـس ــاس خطر
میکنند ،میافزاید :وقتی آموزش حضوری شود
خواهناخواه کیفیت آموزش دانشآموزانی که در
کالس حاضر شدند باالتر مـیرود آنهایی هم
که ترسیده شدند و حضوری شرکت نمیکنند
با کمرنگ شدن بحث آموزش مجازی ،بیتردید
از آمــوزش عقب خواهند ماند و مشکالتشان
دوچـنــدان خواهد شــد .به همین دلیل هرچه
زودتر باید آموزش و پرورش فکری به حال این
مسائل بکند.

◾

دارم بــرای مدرسه رفتنشان دچــار چالشی بزرگ
شــدم مدرسه یکی از آنهــا سه روز در هفته برای
دانشآموزانآموزشحضوریداردوحضوردرکالس
الزامی است و دیگری همه چیز را در برگزاری کالس
در یک روز هفته خالصه کرده و به ما میگویند بنا بر
تصمیمشورایمدرسهقرارشدهکالسهایحضوری
به این صورت باشد! بماند که هیچ کدام از مدارس در
مورد سرویس رفت و برگشت دانشآموزان تعهدی
ندارند و خودمان مجبور هستیم بچهها را به مدرسه
ببریموبرگردانیم.

داربست رحمتی

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

میالد ُدر

ایزوگام شرق

/1400113ط

درهای اتوماتیک

/1404555ط

/1406955ط

خرید خودروهای فرسوده

/1404447ط

خودرو فرسوده

/1406949ط

09199197160

درب اتومات

/1408135ط

/1405859ط

/1401649ج

/1406560ج

/1400938ط

/1404011ط

/1407307ط
/1403011ج

/9911767ج

/9800442ط

 09151016288تبریزی

ایران

ته���ران
36047576
38453887
32243239
09157007410

قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن
به روش کام ًال اسالمی
با سرویس رایگان

قالیشویی استان

شستشوی انواع فرشهای نفیس و فرشهای کرم و تراکم باال ،شستشوی
فرش های  1000و  1200شانه با ضمانت و تضمین کیفیت
بدون چین و چروک و خدمات بعد از شستشو  %100اسالمی
کیفیت را تضمینی از ما بخواهید سرویس دهی تمام شهر مشهد

38545519
38931274
09353295701
09152142036
/1401357ج

38824494

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-37532823

جل���دک

مدیریت روحبخش

38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

قالیشویی

38112030
37286050
36222223
33661115
33670976
09153212034

آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

36011612-36011613-32792526
 09155171502برادران ایازی

/1408190ج

09155059144نگاری

کارآسان ایده

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

خری��دار
زمین

1401721ج

فوری

کیفیت وسرعت

گازرسانی

تفکیک کنتور گاز  ،تعمیرات نرده

09151103221-34224200

خریدار
کلیه
لوازم
منزل
واداری
یخچالLED،
لباسشویی
قالی وغیره
ضایعات

عضو درجه یک اتحادیه
رفوگری ،شستشو با اصول مذهبی
تحت پوشش بیمه ایران

قدس

/9911741ط

09153161351

کرگیری،کاشت انواع بلت
شیارزنی و تخریب

طرقبه امالک ییالق
خرید_فروش

/1400535ط

نقاشی نوین

فوری ،ارزان ،بازدید رایگان
با رنگ الوان

تخریب ساختمان

 09158022533موسوی

خریدار عادالنه

گ��لبهار

09153587292-38324530

غزال

کلیه لوازم منزل و اداری

مشاورین امالک
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

گازرسانی

آسانسور

09151824007

قالیشویی و مبلشویی

قالیشویی

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه
علی 36570836
09105799941

ایام تعطیل09155086122

/1400947ط

خرید و فروش

لوازم داربست و قالب بتن
مالئی 09153050396

 09151116733اکرمی

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976
ایام تعطیل09155291598

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رفو
گری

/1404113ط

داربست

ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

/1405041ط

09151115493
38696868

ایزوگام شرق

نصب
آنتن
مرکزی

ش����اندیز

خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

/1408094ط

شیشه ای،جکی،ریلی

کرکره ای،راهبند

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

ایزوگام شرق

32721789-09153132504
09366484449

خرید و فروش
باغ و زمین

صدیقی

به قیمت درب کارخانه

رفو
 %100اسالمی گری
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

/1406764ط

نقاشی و کاغذ دیواری

09155038564

مجری کلیه سیستم های

/1406765ط

بازدید رایگان،باالترین قیمت

ایزوگام شرق

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

تعمیرات ،تفکیک کنتور

رحمانی 09155116372
برق و آیفون
ساختمان

/1406069ط

09038017038

/1404696ط

09199197160

/1404309ط

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ایزوگام  ،قیرگونی  ،آسفالت
لکه گیری حتی یک متر
 09153030516حاجی رمضانی

پیمانکاری ساختمان

نرده لوله ای
/1407070ط

ایزوگام و عایقکاری

36667643-09153079215

سـید
قالیشوئی

/1400461ج

خودروهای فرسوده

صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

قالیشویی

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

/1400969ط

پیمانکاری ساختمان

جاده قدیم و سنتو

باربری نمونه امام رضا

گازرسانی

ستاره شرق

/1400970ط

09152494232-32136393
09013563828-32136394

09157033742

کــارشــنــاس بــیــمــاریهــای واگــیــر مــعــاونــت
ب ــه ــداش ــت دانـ ــشـ ــگـ ــاه عـ ــلـ ــوم پــزشــکــی
خراسانشمالی ،از گسترش بیماری سل در
سایه کرونا در این استان خبر داد.
به گزارش فارس ،فلوریا انفرادی در گفتوگو
با رسانهها با اعــام گسترش بیماری سل
در خــراســانشــمــالــی ،اظــهــار کــرد :در زمــان
شیوع بیماری کرونا تصور میشد با رعایت
شــیــو هنــامـههــای بهداشتی و زدن ماسک
شیوع بیماری سل در جامعه کمتر شود ،اما
متأسفانه در دو سال گذشته گسترش این
بیماری را شاهد بودهایم.
وی افزود :در این مدت افراد برای بیشتر ماندن
در خانه ،ارتباط بیشتری با خانواده داشتهاند
و بیماری را منتشر و منتقل کردهاند.
وی با بیان اینکه بسیاری از بیماران مبتال به
سل از مراجعه به مراکز درمانی خــودداری
کردهاند ،اضافه کرد :متأسفانه این امر منجر
به گسترش این بیماری شده است.
انــفــرادی خاطرنشان کــرد :عالئم تنفسی
کــرونــا شباهت زیـــادی بــه عــائــم تنفسی
سل دارد و کسانی که به این بیماری مبتال
شد هاند تمام سرفهها را به بیماری کووید
نسبت میدهند.
وی گفت :عالئم تنفسی و سرفه بیش از دو
هفته ،وجود خلط و خلط خونی ،تب ،تعریق
شبانه ،بیاشتهایی و بدخلقی و کاهش
وزن در کودکان میتواند از عالئم بیماری
سل باشد.

قالیشوئی

لوله کشی گاز

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

هشدار
گسترش بیماری سل
در خراسانشمالی

/1400939ط

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

◾تکلیفبالتکلیفیبهمدارس
مدیر روابــط عمومی اداره کل آمــوزش و پــرورش
خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که برنامه
ایــن اداره بــرای رسیدگی به مشکالت موجود بر
سر راه آمــوزش دانـشآمــوزان چیست ،میگوید:
براساس آنچه ابالغ شده است مدارس موظف به
رعایت سیاستهای ابالغی درخصوص آموزش
حضوری دانشآموزان شدهاند.
مهدی مجیدیفر ادامه میدهد :دستورالعملهای
مــد نظر بــه م ــدارس اع ــام شــده اســت امــا مدل
برگزاری و نحوه حضور دانشآموزان به مدارس و
شورای مدرسه واگذار شده تا آنها برمبنای شرایط
خود ،کالسبندیها و روزهای حضور دانشآموزان
را مشخص کنند.
امــا در مــورد اینکه ب ـرای مــدرسـهای خــاص بشود
برنامهریزی کرد ،یا برخوردی صورت بگیرد که چرا
با بقیه مدارس هماهنگ نیستند و یا نحوه حضور
دانشآموزان چرا مثل سایر مدارس نیست ،هنوز
چیزی اعالم نشده است.

/1404310ط

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

حضوری دانشآموزان در تمامی مقاطع
هنوز تکلیف والدین برای شرکت فرزندانشان
در کالسهای حضوری مشخص نیست.
مشکالتی ازجمله نبود سرویس مدارس بر
دغدغههای مردم نیز افزوده است.

◾چرا آموزش و پرورش خودش برنامه نمیدهد؟

آموزش حضوری
با نسخههای سلیقهای

بــرداش ـتــی از ابــاغ ـیــه وزارتـ ـخ ــان ــه در خصوص
حضوری بــودن یا نبودن آم ــوزش دارد .در همین
مشهد مدارس غیرانتفاعی آموزش حضوریشان
از همان ابتدای مهر برقرار بوده و هست اما مدارس
دولتی هنوز نتوانستهاند با این موضوع کنار بیایند
و به دستورالعملی واحد دست پیدا کنند .او ادامه
میدهد :اگر قرار به حضوری بودن آموزش در مدارس
است آموزش و پرورش چرا برنامهای در این خصوص
نداردوبهمدارسابالغنمیکندتاهرکسیبهسلیقه
خــودش عمل نکند .من که دو فرزند دانـشآمــوز

نیازمندانوسبدتحصیلیویژهدانشآموزانمحروم،اهدای
کارت یکمیلیونتومانی به خانوادههای باالی سه فرزند،
تجلیل از فعاالن فرهنگی در حاشیه شهر ،برگزاری مراسم
عزاداری و توزیع غذای گرم ،بردن ایتام نیازمند به شهربازی
و اهدای اسباببازی به آنها جزو مهمترین برنامههای طرح
چله خدمت بوده است.

◾

نبود شیوهنامه مشخص در مدارس دردسرساز شد

◾والدین و دانـشآمــوزان
بالتکلیف!

یکی از شهروندان در خصوص
حـ ـض ــوری شـ ــدن مـ ـ ــدارس و
دغدغههای والدین میگوید:
بیشک حضور در م ــدارس و
استفاده از آمــوزش حضوری بـرای دانـشآمــوزان
مهمتر از همه چیز است چراکه بهرهوری که یک
یبــرد به
دان ـشآمــوز از کــاس درس حـضــوری مـ 
مراتب باالتر از آموزش مجازی است.
وی ادامه میدهد :کرونا که همهگیر شد آموزش
و پ ــرورش تصمیم بــه تعطیلی م ــدارس گرفت و
حــدود دو سال آمــوزش حضوری جای خود را به
آموزشهای آنالین داد حتی بیشتر امتحانات هم
غیرحضوری شد تا شیوع کرونا به حداقل برسد .تا
اینجاهمهچیزیکسانبودوتکلیفهمهمشخص
که باید فرزندانشان از راه دور آمــوزش ببینند.
مشکالت ما دقیقا ًاز وقتی شروع شد که آموزش
و پرورش اعالم کرد از ابتدای آذر دانشآموزان باید
سر کالس حاضر شوند ،گرچه حضوری شدن هم
شکل و شمایل نیمبند داشت و به قول خودشان
قرار شد آموزشها حضوری و مجازی باشد.
حسینی میافزاید :آموزش و پرورش مدارس را در
موضوع چگونگی برگزاری کالسها مختار دانست
و همه چیز را درخصوص نحوه برگزاری کالسها
برعهده مدارس گذاشت .به نظر من این مورد کار را
بدتر کرده چون اگر چرخی در مدارس سطح شهر
مشهد بزنید میبینید هر مدرسهای برای خودش
این موضوع را به نوعی اجرا میکند!

وی اف ــزود :تسویه قبوض ،تسویهحساب بدهکاران به
سوپرمارکتها ،نان صلواتی ،سرکشی از خانوادههای جانباز
مدافع حرم و پیگیری مشکالتشان ،پرداخت اجاره منازل
افرادنیازمندوتوزیعسبدمعیشتیوتحصیلیازمهمترین
برنامههای طرح و رزمایش چله خدمت است .همچنین
از ابتدای شروع چله خدمت با توزیع بسته معیشتی بین
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