اخبار
شهری

رئیسشورایشهرمشهدمطرحکرد:

بحران کمآبی ،جدیترین تهدید
مشهد در سال98

رئیس شورای شهر مشــهد گفت :بدون شک جدیترین و
مهم ترین چالش شــهر مشهد در ســال ،98کمآبی است و
گذرازاینبحرانجزبامشارکتحداکثریمردمامکانپذیر
نخواهدبود.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشورا،محمدرضا
حیدری اظهارکــرد :بدون شــک ،مهم تریــن و جدیترین
چالش شهر مشــهد در ســال آینده کمبود آب است؛ تدابیر
بسیاریبرایمقابلهوکنترلاینبحراناندیشیدهشدهولی
گذر از این شرایط دشــوار تنها و تنها با مشارکت ،همراهی
و همکاری یکایک شــهروندان و مردم میســر اســت .وی با
بیان این که براســاس آمار ارائه شــده از ســوی شــرکت آب
و فاضالب مشــهد در ســال  98به دلیل نبود ظرفیت آبی،
امکان بهرهبرداری از سد دوستی وجود ندارد ،گفت :مقرر
شد کمیته مشترکی میان شــورای شهر مشهد ،شهرداری
و شــرکت آب و فاضالب شــکل گیرد تا به منظور گذر از این
بحران،چارهاندیشیهایالزمشود.حیدریبابیاناینکه
شرایط ویژهای باید برای مشترکان پرمصرف درنظرگرفته
شــود تا از قدرت بازدارندگی برخوردار باشــد ،اظهار کرد:
براساسبرآوردهایانجامشده 1.5،لیترآبشربشهری
برای شــهروندان فقط  8ریال هزینــه دارد که ایــن عدد در
مقابل فرایندی که برای اســتحصال و آماده کردن آب طی
میشود ،بســیار ناچیز اســت .حیدری افزود :هزینهای که
برایهربطرییکونیملیتریآبمعدنیپرداختمیکنیم،
باقیمت 2500بطریآبشربشهریبرابریمیکند؛این
بهایناچیزتاثیربهسزاییدرمصرفبیرویهآبتوسطبرخی
شهرونداندارد.سیدمسعودریاضینایبرئیسکمیسیون
عمران و شهرسازی شــورای شهر مشــهد نیز در این زمینه
گفت49:درصدسهامشرکتآبوفاضالبمشهدمتعلقبه
شهرداریاستواعضایشورایشهرباجدیتپیگیرمسائل
مربوطبهحوزهآبوفاضالبهستند.

عضوشورایشهرمشهداعالمکرد

استفاده از سامانه 137برای تنبیه
و تشویق کارکنان شهرداری

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرمشهدگفت:
سامانه 137باید در تیم مردم و نباید وکیل مدافع اعضای
شوراومدیرانشهرداریباشدوازآنهادرمقابلتماسهای
مردمی دفاع کند بلکه باید بــه گونهای ارزیابی شــود تا در
نهایت بتوانیم با متخلفان و کســانی که کار مردم را با خلل
و تاخیر مواجه میســازند و حقوق مردم را در شهرداری به
رسمیتنمیشناسند،برخوردکنیموکسانیکهازابتدای
شــروع به کارشــان در هر روز ،به فکــر تکریم مــردم اند ،در
پاداشهامدنظرقرارگیرند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شــهرداری مشــهد ،بتول گندمی اظهار کرد :ایــن تنبیه و
تشــویقها میتواند به ما کمک کند تــا رضایتمندی مردم
را ارتقا دهیم و میتوانیم خروجی بگیریم چه کســانی کار
مردم را درست انجام داده و چه کسانی به درخواستهای
شهروندانپاسخگوییمناسبینداشتهاند.

از میان خبرها
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شهردار مشهد در گفت و گوی اختصاصی با «خراسان رضوی» خبر داد

امروز؛تعیینتکلیفبولوارنمازباحضورمعاونوزیرراه
خبر
شرکت اول

«امروز در جلســه ای که با حضور معاون شهرســازی
وزیــر راه برگــزار مــی شــود،
بســیاری از مــوارد (مربــوط
بــه بولوارنماز) حــل خواهد
شــد ».ایــن خبری اســت که
محمدرضاکالییروزگذشته
در گفت و گــوی اختصاصی
با «خراســان رضوی» مطرح
کرد و از عزم مدیریت شهری
وارتشبرایرفعاختالفنظرهادراینزمینهگفت.
روز گذشته امیر آذریان ارشــد نظامی آجا در منطقه
شمالشرق کشور با شهردار مشهد دیدار کرد و گویا
یکی از موضوعــات مورد بحث در این جلســه  ،بحث
بولوار نماز بود.کالیی شــهردار مشــهد در خصوص
جزئیات ایــن دیدار و در پاســخ بــه این ســوال که آیا
موضوع بولوار نماز در این جلسه حل و فصل شد؟ به
«خراسان رضوی» گفت :در این جلسه بنا بر این شد
کهدربستهکلیترمسائلراحلوفصلکنیمچراکه
شهروندانبهصورتمکررتقاضادارندمحوطهموجود
در پــادگان ،حد فاصــل ضلع جنوبــی خیابان ملک
الشعرایبهاروخیابانیتازهساخت،تبدیلبهبوستان

وهمچنینمسیرهابازگشاییشود،ازهمینرویدر
دیداری که با امیر آذریان انجام شد ،در خصوص این
مسائل گفت و گو کردیم.محمدرضا کالیی تصریح
کرد :روز پنج شــنبه (امروز) نیز جلســه ای با حضور
معاون شهرســازی وزیر راه و
شهرسازی و مسئوالن ارتش
برگزارمیشودکهامیدواریم
در این جلســه به جمع بندی
کلــی در خصــوص تعامــل
بــا ارتــش برســیم و مســائل
مرتفع شــود چرا کــه تمامی
مســئوالن ارتش نیــز در این
زمینههمکاریهایخوبیداشتندوامیدواریمسوء
تفاهم های گذشــته نیز مرتفع شود.شهردار مشهد
در پاسخ به این ســوال که آیا در دیدار با امیر آذریان،
زمان خاصی برای بازگشــایی بولوار نماز مشــخص
شــد یا خیر؟ گفت :در این جلسه در خصوص تعیین
زمانمشخصیبرایبازگشاییبولوارنمازصحبتی
نشــد ،بولوار نماز تنها بخش کوچکی از بسته تفاهم
نامه مد نظر را تشــکیل مــی دهد و اگر ایــن تفاهم به
صورتکاملمحققشود،شیرینیبازگشاییبولوار
نمازنسبتبهآناندکخواهدبود.کالییهمچنین
در پاسخ به ســوال دیگری در خصوص این که پاسخ
شهرداری به درخواســت های مطرح شده ارتش در

مشهدمیزبانجشنوارهفیلموعکستسنیم
جشــنواره فیلم و عکس تســنیم با رویکرد
ترویج فرهنــگ قرآنی ،در ســینما اطلس
مشهد برگزار میشود .به گزارش تسنیم،
معاون هنری و ســینمایی اداره کل ارشاد
استاندرنشستخبریسومینجشنواره
فیلم و عکس تسنیم ،گفت :این جشنواره
 22تــا  25دیمــاه در پردیس ســینمایی
اطلس برگزار میشــود .فیلم کوتاه ،فیلم
نامهوعکسازبخشهایجشنوارهتسنیم
اســت که با رویکرد ترویــج فرهنگ قرآنی
برگــزار خواهد شــد.محمدرضا محمدی
افزود :استفاده از ظرفیت هنر فیلم سازی
برای ثبــت و انتقال نقش قــرآن در جوامع

اســامی ،ایجاد زمینــه مناســب و رقابت
ســازنده برای ارتقای سطح کیفی و کمی
هنرفیلمسازیبامحوریتقرآنوعترت،از
جملهاهدافبرگزاریاینجشنوارهاست.

•رایزنیباتهرانبرایبرگزاری
جشنواره فجردردستکم 3سالن
محمدی در این نشست ،همچنین گریزی
بــه جشــنواره فیلم فجر مشــهد هــم زد و در
خصوص جلســهای که روز سهشنبه با دبیر
برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر در تهــران
داشت ،گفت :در این جلسه ،قرار شد به هر
یکازاستانها،دوسالنبرایبرگزاریفیلم

اینزمینهچهبودهوآیاشهرداریدربارهحقوقمردم
کوتاه آمده است یا خیر؟ گفت :تعامل دستگاه های
مختلف با یکدیگــر از جمله موضوعاتی اســت که در
طول زمــان ،ادامه دار خواهد بــود و اگر به هر دلیلی
این تعامل خدشه دار شود ،با روی هم انباشته شدن
تبدیل به گرهی کور می شود .از طرفی شورای شهر
مشهد بر مسئله حقوق مردم تاکید بســیاری دارد و
این موضــوع را به ما نیز تاکید کــرده و راه حلی که در

فجر اختصاص یابد اما با توجه به اســتقبال
پرشور شــهروندان مشــهدی در سالهای
اخیر ،قرار بر رایزنی بیشــتر با تهــران برای
تخصیص دســت کم سه سالن شــده است.
وی تصریح کرد :متولیان خراســانی تمایل
بهبرگزاریاینجشنوارهدرتمامیسالنها
داشتند.درصورتبرگزاریاینجشنوارهدر
دوسالن،پردیسسینماییاطلسوهویزهو
در صورت اضافه شدن یک سالن ،با رعایت
پراکندگیجمعیت،سینماسیمرغانتخاب
میشــود .معاون هنــری ادارهکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی اســتان اظهار کرد :قرار بر
اکران  12تا  14فیلم از  22فیلم جشنواره
استاماخواستاردریافتمجوزبرایاکران
تمامی 22فیلمهستیم.

اینزمینهبهنتیجهرسیدهاست،بهامیدخداراهحلی
گشایندهخواهدبودوارتشجمهوریاسالمینیزبر
این مســائل تاکید دارد تا حقوق مردم پایمال نشود.
ویباتاکیدبراینکهبخشزیادیازتوافقبینارتش
وشهرداریبهنظرشورایعالیمعماریوشهرسازی
بســتگی دارد ،تاکیــد کرد :بــه امید خدا پنج شــنبه
(امروز) در جلسه ای که برگزار می شود ،بسیاری از
مواردحلخواهدشد.

عضوشورایشهرمشهدمطرحکرد:

حل مشکالت سرمایهگذاران پروژههای
مشارکتی اطراف حرم

عضو کمیسیون اقتصادی ،ســرمایهگذاری و مشارکتهای شــورای شهر مشهد
گفت:بارایزنیکهباوزارتراهوشهرسازیوشورایعالیشهرسازیانجامدادیم،
مشــکالت برخی پروژه های مشــارکتی اطراف حرم حل شد تا ســرمایهگذاران از
محدوده اطراف حرم مطهر رضوی خارج نشــوند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شورا،محمدهادیمهدینیادراینبارهاظهارکرد:همراهبودندولتوشوراهابه
دلیلخطوخطوطسیاسی،بهمعنایزیرپاگذاشتنوظایفواختیاراتنیست.وی
افزود:ازابتدایشورایپنجم،تعاملبسیارخوبیبانمایندهعالیدولتدراستان
برقرارشدتامشکالتیراکهازسالهایگذشتهدرپروژههایشهردارییاپروژههای
ســرمایهگذاران به وجود آمده بود ،به حداقل برسانیم مانند توسعه اراضی جنوب
شهرمشهدکهپروژههایزیادیمانندکمربندجنوبیوبولوارنمازرادربرمیگیرد
ودراینخصوصسعیشدبامجموعهنمایندگاندولت،آنرابهسرانجامبرسانیم.

آغازکنفرانسبینالمللیتربیت
دینی در ادیان ابراهیمی در مشهد

نشســت نظام تربیــت دینــی در دانشــگاهها و حوزههای
علمیه بــا حضور چنــد تــن از کاردینالهای فرانســوی و
شــخصیتهای علمی آســتان قدس رضوی در دانشگاه
علــوم اســامی رضــوی آغــاز بــه کار کــرد .بــه گــزارش
آستاننیوز ،سومین پیشنشســت تخصصی از نخستین
کنفرانس بینالمللــی تربیت دینی در ادیــان ابراهیمی
با عنوان «نظــام تربیت دینی در دانشــگاهها و حوزههای
علمیه» به همت معاونت علمی آســتان قــدس رضوی در
دانشگاه علوم اسالمی رضوی برگزار شد .محمد مهدی
نژاد نوری ،معاون علمی آستان قدس رضوی در این دیدار
گفت :دینهای ابراهیمی میتواننــد عامل مهمی برای
همگرایی مردم دنیا و توسعه عدالت باشند .ما فقط پیگیر
علوم نافع و بر اســاس آموزههای دینی هســتیم ،علومی
که بتواند مشکالت بشری را حل کند و پیشرفت به وجود
آورد .معــاون علمی آســتان قدس رضوی با بیــان این که
طبق آمارهای بینالمللی در بدو انقالب در شاخص تولید
علم ،ایران رتبه حدود  50را داشــته ولی به مرور توانسته
به رتبه شــانزدهم دنیا برســد ،بیان کرد :مــا حدود چهار
میلیون دانشــجو به غیر از طلبههای علوم دینی در ایران
داریم که حــدود یک میلیون نفر آنهــا در مقاطع دکترا و
کارشناسی ارشد هســتند .وی با بیان این که ما آمادگی
داریم با تمام مراکز علمی دنیا به نفع پیشــرفت و آرامش
جهانی فعالیت گسترده و عمیقی داشته باشیم  ،تصریح
کرد :همکاریهای علمی ،بهترین مسیر توسعه همکاری
و درک متقابل بین ملتهاســت ،برای ایــن همکاریها
محدودیت خاصی قائل نیســتیم .با توافقاتی که با دیگر
کشورها و مراکز علمی دنیا داشــتیم ،بحث تبادل استاد
و دانشــجو و همچنین همکاری در پروژههای مشترک را
مدنظر قرار دادیم.

هواشناسیپیشبینیکرد

برف و باران مهمان امروز مشهدی ها

هواشناسیاستانپیشبینیکردباورودسامانهبارشیبه
خراسان رضوی ،امروز شاهد بارش برف و باران در مشهد
باشــیم .اثمری کارشــناس اداره کل هواشناســی استان
در گفت و گو با «خراســان رضوی» اظهار کرد :از اواخر روز
چهارشنبهبانفوذسامانهبارشیبهاستان،بارشبرفوباران
برایمشهدپیشبینیمیشود.ویافزود:طبقنقشههای
هواشناسی،روزپنجشنبهباشمالیشدنجریانات،کاهش
دما ،بارش پراکنده باران و برف در اســتان بــه ویژه در نیمه
شمالی پیش بینی می شود به نحوی که این کاهش دما به
 9درجهمیرسد.همچنینامروزپنجشنبهوزشبادشدید
برای مشــهد و همچنین در غالب نقاط اســتان با احتمال
خسارتنیزپیشبینیشدهاست.ویافزود:برایناساس،
وقوع بارشهای رگبــاری در برخی از مناطق نیمه جنوبی
خراسانرضویهمراهبارعدوبرقبااحتمالآبگرفتگیدر
نواحیمستعد،دورازانتظارنیست.ویتصریحکرد:ازاوایل
روز جمعه ،این سامانه بارشی از استان خارج می شود و جو
نسبتاپایداریرادراستانشاهدخواهیمبود.

چهرهها وخبرها
رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد

عضو هیئترئیسه شورای شهر مشهد:

آمادگی برای جذب دانشجوی خارجی در ۱۵۳رشته تحصیلی

شفافیت ،فساد را نابود می کند
عضو هیئترئیســه شــورای شهر مشــهد گفت :با شــفافیت میتوان فســاد و تخلفات
شهرداری را به حداقل رساند یا حتی نابود کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورا،
محمدحسین ودیعی اظهارکرد :یکی دیگر از دغدغههای شورای پنجم ،کوتاه کردن
فرایندها بود تا روند کاری شــهروندان در مراجعه به شهرداری ســاده و کوتاه شود که
خوشــبختانه در این زمینه فرایندها بهبود یافته اســت و در برخی مناطق که این طرح
بهصورت پایلوت در حال انجام اســت ،شــاهد کاهش تخلفات و تسریع در امور هســتیم .عضو هیئترئیسه
شورای اســامی شــهر مشــهد تصریح کرد :البته این ادعا را نداریم که فســاد در مناطق مختلف شهرداری
ریشهکن شده اما با شفافیت میتوان این فساد و تخلفات را به حداقل رساند و حتی نابود کرد.

خبر
فرهنگی

معاون منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان
صدا و سیما:

حدود 3هزار میلیارد تومان از
بودجه صدا و سیما کسر شده است

معــاون منابع مالــی و ســرمایه انســانی ســازمان صدا و
ســیمای کشــور گفت :حدود ســه هزار میلیارد تومان از
بودجه سازمان صدا و سیما کسر شــده و در بودجه سال
آینده کشور فقط نیمی از هزینه های سازمان صدا وسیما
در نظر گرفته شده است .به گزارش روابط عمومی صدا
و سیمای اســتان ،احمد شــهریاری در دیدار با مدیر کل
صدا وسیمای خراسان رضوی و معاونان این مرکز اظهار
کرد :با وجود محدود بودن منابع مالی این سازمان ،هم
اکنون  50سریال جذاب،تولید شده و آماده پخش است
که به مــرور روی آنتن صدا وســیما خواهد رفــت .معاون
منابع مالی و ســرمایه انسانی رســانه ملی گفت :با توجه
به تکلیفی که بر عهده این سازمان اســت ،با منابع مالی
موجود،باید کار جهادی انجام داد .سازمان صدا وسیما
و رسانه ملی از نهادهای اصلی جمهوری اسالمی است.
وی با بیان این که هر مرکز جایگاه ویژه ای دارد ،افزود:با
توجه به بزرگی و گستردگی مشــهد و حضور ساالنه 30
میلیون زائر ،باید نگاه ویژه ای به مشهدوخراسان رضوی
وشبکه استانی آن داشت .شهریاری در ادامه گفت:نگاه
سازمان ،یک نگاه راهبردی اســت و باالترین سرمایه هر
مرکز ،نیروی انسانی است و انرژی نیروها نیز راه گشای
همه امور است.
محسن نصرپور مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی
نیز در این جلسه گفت :ما در مشهد ساالنه بیش از2000
همایش ،ســمیناربین المللــی ،ملی و اســتانی داریم که
عالوه بر پوشــش کامل همــه این همایش ها ،باید پاســخ
گوی مسئوالن اســتانی و کشــوری هم باشــیم .نصرپور
با اشــاره به این که مشــهد بزرگ ترین شــبکه اســتانی را
در اختیــار دارد ،افــزود :تخصیــص اعتبــارات بیشــتر به
ویژه برای نوســازی و تهیه تجهیزات فنی،بهبود شــرایط
کارکنان،نوسازی فرســتنده ها و تامین نقدینگی از مهم
ترین دغدغه ها و مشکالت مالی این مرکز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آمادگی این دانشگاه برای جذب دانشجویان
خارجی در  ۱۵۳رشته تحصیلی خبر داد .به گزارش وب دا ،دکتر محمدرضا دارابی
اظهار کرد :با توجه به برنامه ها و اقداماتی که در این دانشگاه انجام شده ،هم اکنون
این دانشگاه آمادگی جذب دانشجویان در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی را دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که اکنون  ۲۶۰دانشجوی خارجی در
مقاطع عمومی و تحصیالت تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال تحصیل هستند ،یادآور شد:
در مقاطع عمومی با توجه به این که مدت زمان تحصیل طوالنی است ،دانشجو باید به زبان فارسی مسلط
باشد اما در مقاطع تحصیالت تکمیلی ،آموزش به زبان انگلیسی خواهد بود.

گالیه والدین دانش آموزان مدرسه فیاض بخش از نبود ایمنی به دلیل نشست چاه

آموزش و پرورش تایید میکند ،مدیر دبستان تکذیب!

ملیحهرفیعطلب-روزگذشتهتعدادیازوالدیندانش
آموزان مدرسه فیاض بخش در شهرک شهید رجایی
مشــهد ،گالیه های خــود را در خصوص تعطیلی چند
روزه مدرســه فرزندشــان به دلیل نشســت چاه و نبود
ایمنی در حیاط مدرسه ،به روزنامه «خراسان رضوی»
ارسال کردند و خواستار پیگیری در این زمینه شدند.
مادر یکــی از دانش آموزان در گفــت و گو با خبرنگار ما
مدعی می شود :به دلیل نشســت چاهی که در حیاط
مدرسه قرار دارد ،دو روز (دوشنبه و سه شنبه) مدرسه
فرزندم تعطیل بود اما دست اندرکاران مدرسه تاکید
دارندکهموضوعخاصینبودهاست.ویمیافزاید:روز
چهارشنبههماجازهندادیمفرزندمبهمدرسهبرودوطی
بازدیدیکهازمدرسهداشتیم،گویاباسیمانرویچاه
را پوشانده بودند .معلم دخترم می گفت از  27دانش
آموزفقط 14نفردرروزچهارشنبهدرکالسحضورپیدا
کردهاند.گویابقیهوالدیننیزازفرستادنفرزندشانبه
مدرسهباآناوضاعخودداریکردهاند.ویبهمشکالت
دیگر این مدرســه از جمله کمبود ســرویس بهداشتی
و نبود بهداشــت و ایمنی اشــاره می کند و می افزاید:
این مدرسه  360دانش آموز و یک شیفت دارد ،اما در
مجموع چهار سرویس بهداشــتی دارد و بچه ها برای
رفتن به دست شویی باید در صف منتظر بمانند.او در
پاسخ به این سوال که آیا تاکنون به دلیل این مشکالت
به مدیر مدرســه اعتراض کردیــد یا نه ،مــی گوید :اگر
اعتراضهمکنیمبینتیجهاست.درادامهباپدریکیاز
دانشآموزاندبستاندخترانهفیاضبخشنیزصحبت
می کنیم .وی می گوید :طبق اعالم آتش نشانی ،چاه
نشست کرده است و مدرســه چند روزی تعطیل شد.
وی می افزاید :از روز یک شنبه فرزندم به مدرسه نمی
رود و گفته اند چند روزی زمان می برد تا چاه بازسازی
شــود و بعد از آن ،مدرســه بازگشایی می شــود و از روز
شنبهبچههامیتوانندسرکالسحاضرشوند.ویمی
گوید:البتهازاولسالاعالمکردهبودندکهچاهدرحال
نشستاستامابهدلیلنبودبودجهکافینمیتوانند
چارهایبرایآنبیندیشند.

•مدیردبستانبهکلتکذیبکرد!
بعد از بررسی گالیه والدین ،برای پیگیری موضوع با
مدیر دبستان فیاض بخش در شهرک شهید رجایی
مشهدگفتوگومیکنیم«.کشاورز»درپاسخبهگالیه
های والدین همه موارد را تکذیــب می کند و مدعی
می شــود :نه نشســتی رخ داده و نه چاه ریزش کرده
است ،حدود یک ماه پیش ،چاه پر شده بودکه تخلیه
شدوبعدازسههفتهدوبارهپرشدوچاهکناعالمکرد
چاه الی روبی شده و باید پر شود ،از این رو ما اقدام به
حفر چاه جدید کردیم .وی می افزاید :من نمی دانم
اینحرفهاکهچاهریزشکردهازکجامیآید؟مدیر
این مدرسه تصریح می کند :از یک شنبه تا سه شنبه
مدرسهتعطیلبودهوامروز(چهارشنبه)همبازاست
ودانشآموزانحضوردارندوتعدادیازدانشآموزان
به مســافرت رفته اند اما در مجمــوع کل همکاران و
مدرسهپابرجاستواکنونهمجلسهآموزگاراناست
وهیچمشکلیدراینزمینهنداریم.مدیرایندبستان
در خصــوص گالیه والدین درباره مشــکل ســرویس
های بهداشــتی این مدرســه نیز اظهار می کند :چه
کسی گفته مشکل سرویس بهداشــتی این مدرسه
پابرجاست؟مادراینمدرسهچهارسرویسبهداشتی
داریم و اگر والدین اعتراض دارند اداره کل آموزش و
پرورشبایدپاسخگوباشد،اینمشکلدرکلسیستم
است .شما کدام مدرسه را سراغ دارید که به تناسب
دانش آموزانش سرویس بهداشتی داشته باشد؟ نه
تنهادراینمدرسهبلکهدرنواحیدیگرهماینقضیه
وجوددارد.درتهرانهمهمینبساطاست.مننمی
دانممردماینجابیکارهستندکهاینقدرتشنجایجاد
میکنند.ویمیافزاید:شماچاهمنزلتپرشوداقدام
بهحفرچاهجدیدنمیکنی؟

•آموزشوپرورش:تاییدمیکنیم

در ادامه برای روشن شدن ماجرا ،موضوع را از مدیر
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خراسان
رضوی پیگیــری می کنیــم .مجیدی فــر بر خالف

اظهارات مدیر دبستان ،نشست چاه این مدرسه را
تاییدمیکندومیگوید:باتوجهبهبافتجغرافیایی
و خاک این منطقه ،نشست چاه زیاد اتفاق می افتد
و چاه های این منطقه به اگو متصل نیستند و همین
باعث می شــود بــا شــروع بارندگی ها ،مــدارس با
مشکلروبهروشوند.ویمیافزاید:اماخوشبختانه
این مشــکل به موقــع شناســایی و هماهنگی های
الزم صورت گرفته و اکنون عملیات به سازی و ایمن
ســازی انجام شــده اســت.مجیدی فردر خصوص
مشکالت این مدارس و سرویس های بهداشتی نیز
تصریح می کند :برای این موضوع باید از طرف اداره
نوســازی مدارس اقدام شــود زیرا اجــرای هر گونه
ساخت و ساز درمدارس به عهده این سازمان است.
وی تصریح می کند :بودجه آموزش و پرورش را نیز
باید در نظر بگیریم و از آن جایی که ناحیه  5یکی از
پر جمعیت ترین نواحی مشــهد محسوب می شود،
دچارمشکالتیاستومااینمشکالتراانکارنمی
کنیم ،قطعا بحث ایمنی مدارس برای ما در اولویت
است و ســعی می کنیم در مدارس حداقل مشکل
را داشــته باشــیم .امیدواریــم با اختصــاص بودجه
مناسب به شرایط خوبی دست یابیم و این مسائل را
به حداقل برسانیم.

طی حکمی از سوی مدیرکل ارشاد استان

«محمدی» دبیر شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد شد
مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان،محمدرضامحمدی،معاونهنریوسینماییاین
ادارهکلرابهعنواندبیرشانزدهمینجشنوارهفیلمفجردرمشهدمنصوبکرد.بهگزارش
روابط عمومی اداره کل ارشاد استان ،تاکید بر اطالع رســانی مناسب درباره جشنواره و
زمینه سازی حضور عالقه مندان ،زمینه سازی مشارکت گسترده اهالی فرهنگ و هنر و
سینما در استان در برگزاری این جشنواره و بهر هگیری از این جشنواره برای ارائه بیش از
پیشتوانمندیهایفعاالنسینماییاستان،ازتوصیههایمدیرکلبهدبیرشانزدهمینجشنوارهفیلمفجردر
مشهداست.شایانذکراستپیشازاین،دبیرخانهجشنوارهفیلمفجردراجحافیبهسینمادوستانمشهدی
اعالمکردکهاینجشنوارهفقطدردوسالنسینماوباحداکثر 14فیلمدراستانهابرگزارخواهدشد.
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