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فرمانده پلیس راه بردسکن مطرح کرد:

20تصادف فوتی و جرحی در جاده
بردسکن -سبزوار طی55روز
علی نوری /فرمانده پلیس راه بردســکن گفت :از
ابتدای سال تاکنون4فقره تصادف فوتی و 16فقره
تصادف جرحی را شــاهد بودیم .سرهنگ چرمگی
افزود :ســال گذشــته از کل حوادث منجــر به فوت
تصادفــات در حوزه بردســکن 40درصد مربوط به
محوربردسکن سبزوار بود .وی افزود :تصادف رخ
به رخ یک دستگاه سواری تیبا با یک دستگاه سواری
پراید در محور بردسکن به سبزوار شش مصدوم به
جا گذاشت .سرهنگ محمد چرمگی تجاوز به چپ
ســواری پراید در قوس پیچ را علت حادثه دانست و
افزود :محور بردسکن به ســبزوار ظرفیت ترافیک
ســنگین را هم اکنون ندارد و همچنــان تلفات می
گیرد .فرمانده پلیس راه بردسکن ادامه داد :در این
محور پرتردد از ابتدای ســال تاکنون چهار تصادف
فوتی و 16فقره تصادف جرحی را شاهد بودیم .
ســرهنگ چرمگی یادآور شد :ســال گذشته از کل
حوادث منجر به فوت تصادفات در حوزه بردســکن
40درصد مربوط به محور بردسکن -سبزوار بود .
وی از مســئوالن درخواســت کرد تا برای پیگیری و
رفع نقاط حادثه خیز اقدامات سریع و فوری را انجام
دهنــد .وی افزود :برای کاهش حوادث این مســیر
مواصالتی اصالح پیچهای غیر اســتاندارد ،بهبود
کیفیت آسفالت ،تعویض حفاظها و ایمنی پلها از
اقدامات کوتاه مدت اســت ،اما راهکار اساســی آن
دو بانده شدن این محور اســت که تحقق آن عزمی
جدیتر میطلبد.

کشف 77دستگاهاستخراج
غیرمجازارزدیجیتالدرسبزوار
کالته/فرمانــده انتظامــی ســبزوار از کشــف 77
دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال قاچاق و غیرمجاز
در ایــن شهرســتان خبــر داد .به گزارش خراســان
رضوی،سرهنگحسینبیاتمختاریگفت:درپی
کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز
از دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتال غیرمجاز
در یکی از مناطق حاشــیه شــهر ســبزوار ،پیگیری
موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــی
قرار گرفــت .وی افــزود :ماموران انتظامــی پس از
هماهنگی با مقام قضایی در بازرســی از این مکان
 77دستگاه استخراج ارز دیجیتال را که به صورت
غیرمجاز از بــرق منطقه در حال کار بودند ،کشــف
کردند .فرمانده انتظامی سبزوار با اشاره به این که
ارزش ریالی این دستگاه ها توسط کارشناسان 10
میلیارد ریال برآورد شده است ،گفت :در این زمینه
پنج متهم برای اقدامات قانونــی به مراجع قضایی
معرفی شدند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

حملهپلنگبهمرد 59ساله
درکوههایماروسکنیشابور
شــجاعی مهر /رئیــس اورژانس پیش بیمارســتانی
شهرســتان های نیشــابور ،فیروزه و زبرخان گفت :به
کمککارشناساناورژانس ۱۱۵مردی  ۵۹سالهکه
بهدنبالحمله یکپلنگمصدومشدهبودنجاتیافت.
مصطفــی افشــارنیک گفــت :در پــی تماس بــا مرکز
ارتباطاتاورژانس ۱۱۵مبنیبرحملهپلنگبهمردی
 ۵۹ساله در کوه های روســتای ماروسک ،آمبوالنس
پایگاهکمالالملک(کالتهمحمدجان)بهمحلحادثه
اعزام شد.افشــارنیک افزود :هنگام رسیدن بر بالین
مصدوممشخصمیشودکهابتداپلنگحملهورشده
و در ادامه مصدوم از کوه غلتیده و دچار ضربه به ســر و
جراحات از ناحیه سر و صورت شــده ،به طوری که آثار
پنجه پلنگ بر گردن و صورت مصدوم مشــهود است.
وی ادامــه داد :بعد از انجــام اقدامات درمانی توســط
کارشناسان اورژانس ،۱۱۵مصدوم تحت مراقبت به
مرکز آموزشی ،پژوهشــی و درمانی حکیم منتقل شد
و اکنون وضعیت عمومی و هوشیاری مصدوم مساعد
است.

احتکاریکمیلیارد ریالکاالی
اساسیدرتایباد
کلثومیان /فرمانــده انتظامــی شهرســتان تایباد
گفت :در پی دریافت خبــری مبنی بر احتکار اقالم
ضروری در یک انبار در یکی از مناطق شــهر تایباد،
پیگیری موضوع در دســتور کار پلیــس اطالعات و
کارآگاهان آگاهی قرار گرفت.سرهنگ میراحمدی
گفت  :پلیس امنیت عمومــی و پلیس آگاهی پس از
انجام تحقیقات نامحســوس و محرز شــدن صحت
موضوع بــا هماهنگــی مقــام قضایی بــه آدرس مد
نظر اعزام شدندو در بازرسی از این انبار انواع مواد
غذایی شامل ۳۵۴۰بسته انواع ماکارونی ۱۱۳۸،
کیلو روغن جامد و  ٢هــزار و  ۵۰۰لیتر روغن مایع
و  ۸۰۰کیلوگرم برنج خارجی احتکاری را کشــف
کردند.
وی افزود :در این زمینه یک متهم با تشکیل پرونده
بــه مراجــع قضایــی معرفی شــد.وی گفــت  :بنابر
اظهارات کارشناسان ارزش این محموله حدود یک
میلیارد ریال برآورد میشود.سرهنگ امیر احمدی
از مردم خواست درصورت مشاهده موارد مشابه از
طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس اعالم کنند.
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معاونعمرانروستاییبنیادمسکنخراسانرضویخبرداد:

سهمیه200میلیاردتومانیقیر رایگانبرایاستان

علی نوری/معــاون عمران روســتایی بنیاد
مســکن خراســان رضوی از ســهمیه 200
میلیارد تومانی تخصیص قیــر رایگان برای
استان در امسال خبر داد.
محمــود واحدیان گفــت :در ســفر هیئــت
دولــت بــه خراســان رضــوی بــا اختصاص
 250میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اجــرا و
بازنگری طرح های هادی اســتان موافقت
شــد کــه پــس از ابــاغ ایــن مهــم اجرایــی
می شــود .محمود واحدیان با بیان این که
با تخصیــص این میزان اعتبــار هزار و 113
طرح هادی در حوزه اجرا و بازنگری تکمیل
و کار مطالعــات آن انجــام می شــود ،گفت:
در ایــن ســفر  ۲۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار
به اجرای طــرح هــای هــادی و  ۵۰میلیارد
تومان به مطالعه و بازنگری طرح های هادی
روستایی خراســان رضوی اختصاص یافت.
واحدیان افزود :تاکنــون از مجموع دو هزار
و  600روســتای اســتان واجــد تهیه طرح
هادی ،برای دو هزار و  ۴۵۵روستای باالی
 ۲۰خانــوار در خراســان رضوی تهیه شــده
اســت .وی بیان کــرد :تاکنون طــرح هادی
برای۹۶/۵درصد از روستاهای باالی ۲۰
خانوار خراســان رضوی تهیه شده است و از
آن جا که افــق طرح هــای هادی  ۱۰ســاله
اســت ،طرح هادی بیش از  800روســتا در
دســت بازنگــری بوده کــه امســال بازنگری
طــرح هــادی 280روســتا هد فگــذاری

شــده اســت .معــاون بنیــاد مســکن انقالب
اســامی خراســان رضوی گفت :از مجموع
کل روســتاهایی که طرح هادی برای آن ها
تهیه شــده ،اجرای طــرح هادی بــرای هزار
روستا به اتمام رسیده و باقی آن ها در دست
اجراســت .واحدیــان اظهــار کــرد :تاکنون
 ۴۵درصد از روســتاهای بــاالی  ۲۰خانوار
خراســان رضــوی از طــرح هــادی بهرهمند
شــدهاند ،با ایــن حال خراســان رضــوی در
اجرای طرح هادی کمی از میانگین کشــور
عقبتر اســت که در این زمینــه تالش هایی
برای جــذب اعتبارات بیشــتر در ایــن زمینه
انجــام گرفتــه اســت .وی افــزود :بــه دنبال
پیگیریهــای انجام شــده  ،مجلس شــورای
اســامی مصوب کــرد کــه هشــت درصد از

اعتبارات تملک دارایی ســرمایهای ســاالنه
استان خراسان رضوی به اجرای طرح های
هادی اختصاص پیــدا کند که ایــن موضوع
تاکنــون اجرایــی شــده و کمــک زیــادی بــه
اجرای این طرح ها کرده است.
معــاون بنیــاد مســکن انقــاب اســامی
خراســان رضوی اظهــار کرد :یکــی دیگر از
مشارکت های هر ساله بنیاد مسکن انقالب
اســامی در عمــران روســتایی ،تخصیــص
قیر رایــگان بــه دهیاریها بوده اســت که از
ابتدای ابالغ این طرح به استان ها ،از محل
اختصاص قیر رایگان به دهیاری های استان
تاکنون هشــت میلیون و  ۲۰۰متــر مربع از
معابر روستایی آســفالت شده اســت .وی با
بیان این که امسال هم  200میلیارد تومان

تخصیص قیر رایگان ســهمیه استان است،
گفت :روستاهایی که هزینه  50درصد اجرا
را پرداخت کنند بنیاد مسکن هم بحث قیر
آن را مشــارکت خواهــد کــرد .واحدیان در
ارتباط با تثبیت مالکیت خانههای روستایی
نیز گفت :با مشــارکت اداره کل ثبت اســناد
و امــاک اســتان بــرای تثبیــت مالکیــت و
رفــع دعــاوی مــردم و همچنین اســتفاده از
این اســناد برای دریافت تســهیالت بانکی،
تاکنــون  ۲۳۱هزار جلد ســند شــش دانگ
روستایی برای خانههای قدیمی یا بازسازی
شده داخل طرح هادی ،تحویل مردم استان
شــده اســت .معــاون بنیــاد مســکن انقالب
اســامی خراســان رضــوی گفت :پارســال
 ۴۵۰میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات
ملی بنیاد مسکن انقالب اسالمی به اجرای
طرح های هادی خراسان رضوی اختصاص
یافت .واحدیان افزود :مقرر شد ظرف چهار
ســال آینده  100هزار مســکن روســتایی
در استان به طور متوســط هر سال  25هزار
واحد تکمیل شود و به بهره برداری برسد که
خوشــبختانه میزان این تســهیالت امسال
 200میلیون تومان قطعی شــده است که
می طلبــد بانک هــا در این حــوزه همکاری
الزم را داشته باشند .وی اظهار کرد :تاکنون
با پرداخت تســهیالت مســکن در روســتاها
 30درصد منازل مســکونی در روســتاهای
استان مقاوم سازی شده است.

گزارشمیدانیخراسانرضوی ازوضعیتاجارهبهادرمشهد:

افزایش قیمت اجارهها تا ناکجاآباد

بهاره موفقی « /اجاره ها آن قدر زیاد شده که
مردم توان پرداخت اجاره خانــه را ندارند .در
یکی از مناطق شهر ،خوابگاهی را سراغ دارم
که بــه افرادی کــه خانــه ندارند ،تخــت اجاره
می دهــد و بابت هر تخــت ماهــی  600هزار
تومان می گیرد ».این ادعای یکی از صاحبان
بنگاهامالکدرمنطقهقاسمآبادمشهداست  .
داشــتن یــک ســر پنــاه و ســقفی باالی ســر،
حســرت بزرگی اســت که این روزهــا افزایش
چندین برابــری اجاره هــا بر دل مســتاجران
گذاشــته اســت .در شــرایط نامســاعد
اقتصــادی ،افزایــش اجــاره هــا مثــل موجی
ســرکش چنان رو به جلو حرکت مــی کند که
قربانیــان اصلــی خود یعنــی اقشــار ضعیف و
کم برخــوردار جامعــه را از پا انداختــه و حتی
برخــی را در معــرض بــی خانمانی قــرار داده
اســت ،امــا این مســئله با وجــود آســیب های
اجتماعی فراوانی که به دنبال دارد ،گویا برای
مسئوالن مربوط چندان که باید تکان دهنده و
بااهمیتنبودهکهتقریبابدوننظارتاصولی،
روز به روز بر قیمت اجاره ها افزوده می شــود.
از طرفــی ،مصوبه هایی که بــرای این موضوع
تعریف مــی کنند ،چنــدان کــه بایــد اجرایی
نمی شود و آن طور که نماینده اتاق اصناف در
اتحادیه امالک مشهد می گوید :پیگیری هم
اگر داشته باشند روی کاغذ است و روی کاغذ
نمی توان کاری را انجام داد.
•از اجاره خانه تا اجاره تخت با ماهی 600
هزار تومان

یکی از صاحبان بنگاه امالک درباره وضعیت
اجاره خانه ها می گویــد :اجاره ها آن قدر زیاد
شــده که مردم تــوان پرداخــت اجــاره خانه را
ندارند .در یکی از مناطق شــهر خوابگاهی را
سراغ دارم که به افرادی که خانه ندارند ،تخت
اجاره می دهــد و بابت هر تخــت ماهی 600
هزار تومان می گیرد .چند روز پیش در سایت
دیوار آگهی دادم تا پرستاری برای دخترم پیدا
شود.بیشتراز50نفربهمنپیامدادندکهفقط
خانهایباشدکهآنجازندگیکنیم.حتیپدر
یک خانواده چهار نفره به دلیل گرانی اجاره ها
چنین پیامی به مــن داده بود که وقتی پیامش
را دیدم اشــک در چشمانم جمع شــده بود .او
ادامه می دهد :مورد داریم که طرف خودروی
زیرپایــش را فروخته تــا پول رهن خانــه اش را
بدهد .حتی برخی خانواده ها چون پول رهن
ندارند،درمسافرخانههایسمتحرمزندگی
می کنند .یکی از مســافرخانه هــا بابت اجاره
یک اتاق شــبی  200هزار تومان می گیرد .او
ادامه می دهد :یک خانه  110متری قدیمی
ســاز واقع در قاســم آباد ،طبقه چهارم و بدون
آسانســور ،پول رهنــش  380میلیــون تومان
و ماهی  4میلیــون تومان اجاره اش اســت .از

•افزایش  50درصدی اجاره ها از سال
گذشته تاکنون

طرفی آپارتمان ها از اســفند ســال گذشته تا
کنون متری دومیلیون تومــان افزایش قیمت
داشــت زیــرا شــهرداری پروانــه را  40درصد
گران کرد.
•افزایش 2برابری اجاره بها از سال گذشته

وارد یکی دیگر از بنگاه های امالک می شوم.
صاحب بنگاه می گوید :با این که تورم چندانی
نداشــتیم ،اجاره ها از ســال گذشــته تاکنون
 50درصــد افزایش پیــدا کرده اســت .اجاره
مغازه ای که سال گذشته شش میلیون تومان
بود ،امســال  13میلیــون تومان شــده ،یعنی
بیش از 100درصد افزایش اجاره.
یکــی دیگــر از صاحبــان بنــگاه در ایــن بــاره
می گویــد :اجاره ها از ســال گذشــته تا کنون
حدود دو برابر شده است .خودم سه سال پیش
خانه ام را متری سه میلیون تومان فروختم اما
االن همان خانه را متری 15میلیون تومان هم
به من نمی فروشند.
•کوچ اجاره نشینان مشهدی به گلبهار

یکی دیگر از صاحبان بنگاه امالک می گوید:
همکارم کارمند اداره بهداشــت بود و در سی
متری احمدآباد زندگــی می کرد امــا حاال به
دلیل افزایش اجاره ها به گلبهار رفته و ماهی
دو میلیــون تومان اجــاره مــی دهد تا بــا بقیه
حقوقــش گــذران زندگــی کنــد .االن بــا این
حقوق های کارمندی نمی توانند خانه اجاره
کننــد .یکــی دیگــر از صاحبان بنــگاه امالک
می گوید :دو برادر خودم قبال در همین منطقه
قاســم آباد ســاکن بودند اما به خاطر اجاره به
گلبهار کوچ کردند.
•  گرانی اجاره ها؛ بی سامانی و اختالفات
خانوادگی

یکــی از مســتاجران دربــاره وضعیــت اجــاره
خانه ها می گوید :من قبال بولوار دوم طبرسی
زندگی می کــردم .وقتی از او ســوال می کنم
االن ساکن کدام منطقه است ،می گوید :االن

آخرین نقطه مشهد در بولوار شاهنامه هستم
و اسبابم روی نیســانی در بیابان اســت تا اگر
هماهنگ شود ،اســباب خانه ام را به باغ یکی
از آشــنایان ببرم چون نه پــول رهــن دارم و نه
می توانم اجاره بدهم .به دلیل همین وضعیت
با همســرم دعوای زیادی کردیم چــون به این
شرایط معترض بود اما چه کار می توانم کنم؟

محســن خیرخواه ،نماینده اتــاق اصناف در
اتحادیه امالک مشهد در گفت و گو با خراسان
درباره میزان افزایش اجاره ها نسبت به سال
گذشــته می گوید :افزایش اجاره ها بستگی
به مناطق هم دارد اما به طور متوســط نسبت
به سال گذشــته اجاره ها  50درصد افزایش
داشته است .وی درباره دالیل افزایش اجاره
بها می گوید :شما دوســال قبل با متری سه
میلیــون و  500هزار تومــان تا پنــج میلیون
تومان می توانستید آپارتمان خریداری کنید
اما همان آپارتمان با قیمت متری پنج میلیون
تومان ،اکنون  25تا  30میلیون تومان شده
و چند برابر افزایش پیدا کرده است .درواقع
وقتی قیمت ســرمایه شــما افزایــش پیدا می
کند ،به تبع آن اجاره هم افزایــش می یابد از
این رو علــت افزایش اجاره بــه دلیل افزایش
قیمت هاست و ممکن نیست که مبلغ اجاره
همان مبلغ قبل باشد.
•پیگیری مسئوالن روی کاغذ است

وی دربــاره اقدامــات مربــوط بــرای حــل این
مشکلمیگوید:اگراشتباهنکنمدولتچندی
•افزایشاجارهبهاوسکونتدرمناطق
قبل اعــام کرد اجــاره را بیشــتر از  20درصد
پایینترشهر
یکی دیگر از مســتاجران می گوید :سال  95نباید افزایش بدهند ولی چه کســی این کار را
در منطقه پایداری ســاکن بودم و  15میلیون انجام می دهد؟ از طرفی هم با نارضایتی نمی
رهن و  250هزار تومان برای اجاره یک خانه شودخانهکسیراگرفت،باالخرهمااعتقاداتی
90متــری پرداخت می کردم .ســال  1398داریــم و در آن خانــه نماز مــی خوانیــم .اگر به
اجبــار هــم باشــد ،طرف
صاحبخانه از من خواست
خانــه اش را می فروشــد و
 50میلیون رهــن و ماهی
پولــش را در جایــی دیگــر
 700هــزار تومــان اجاره
ســرمایه گذاری می کند.
بدهم .برای همین مجبور همکارم کارمند اداره
شــدم با  70میلیــون پول بهداشت بود و در سی متری وی در پاســخ به این سوال
که مســئوالن در ایــن باره
رهــن و  400هــزار تومان احمدآباد زندگی می کرد
چه پیگیری هایی داشــته
اجاره به منطقه پایین تری
از شــهر نقــل مــکان کنم .اما حاال به دلیل افزایش
اند ،مــی گویــد :پیگیری
سال 1400بهرغماینکه اجاره ها به گلبهار رفته و
هم اگر داشته باشند روی
ستاد کرونا اعالم کرده بود ماهی ۲میلیون تومان اجاره کاغــذ اســت و روی کاغذ
نمی توان کاری انجام داد.
نباید بیشــتر از  20درصد می دهد تا با بقیه حقوقش
اصالمنمیگویماجراهم
اجــاره را افزایش دهند اما گذران زندگی کند .االن با
بکنند و من را مجبور کنند
صاحبخانه اجاره را تقریبا
دو برابــر افزایــش داد ،این حقوق های کارمندی
که اجاره کمتری دریافت
طــوری کــه االن مجبور به نمی توانند خانه اجاره
کنــم ،مــی گویــم خالــی
زندگی در یکــی از مناطق کنند.
باشد و دســت کسی نمی
دهــم .وی افــزود :حــدود
نزدیک حاشــیه شهر شده
 40روز قبل جلســه ای با معاون دادســتان در
ام.
آقای جــوان دیگری کــه کارمند بانک اســت ،اتاق اصناف درباره انتقادات از افزایش اجاره
می گوید :من دو ســال پیش در منطقه سجاد مخصوصا اجاره واحدهای صنفی داشتیم اما
زندگی مــی کــردم و با افزایــش اجــاره بها در هنوزخروجیآنجلسهراندیدیم.منفکرنمی
فرامرز عباسی ساکن شدم اما به دلیل همین کنم این مشــکل به جایی برســد .قیمت ملک
رونــد افزایش اجــاره ها هم اکنــون در منطقه افزایش پیدا کرده و نمی شــود انتظار داشــت
قیمت سال قبل را دریافت کنند.
الهیه سکونت دارم.

اخبار
جامعه

کشف محموله۱/۵میلیارد ریالی
کاالی قاچاق در تربت جام
فرمانده انتظامی تربت جام از کشف محموله 1.5
میلیارد ریالی کاالی قاچاق شامل  کفش ورزشی
و کاپشن خارجی خبر داد.
وی گفت :ماموران ایست و بازرسی شهید عزتی این
شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال حین
کنترلخودروهایعبوری بهیکدستگاهخودروی
نیســان برخورد و بــا هماهنگی مقــام قضایی آن را
توقیف کردند.
ســرهنگ مجتبی موهبتــی افــزود  :مامــوران در
بازرســی از این خودرو  ۱۱۰جفت کفش ورزشی،
 ۴۸جفتکفشکوهنوردی ۴۹،عددزنجیربکسل
بند و ۸ثوب کاپشــن خارجــی قاچاق بــدون مجوز
حمل را کشــف و یک نفر را در این زمینه دســتگیر
کردند.
وی با اشــاره به این که کارشناسان ارزش محموله
قاچاق کشــف شــده را یک میلیارد و ۵۰۰میلیون
ریال بــرآورد کردنــد ،ادامــه داد :متهمــان پس از
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع
ذی صالح معرفی شدند.
وی از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده
هرگونــه موارد مشــکوک مراتب را بــه پلیس ۱۱۰
اطالع دهند.

جوابیه آموزش و پرورش به خبر
بی اطالعی مدیرکل از کالس های
کانکسی
روابط عمومی آموزش و پرورش استان در پاسخ به
خبر روزنامه خراسان رضوی با عنوان «بی اطالعی
مدیرکل از کالس های کانکســی در قلب مشــهد»
که  18اردیبهشت ماه در همین صفحه منتشر شد،
درجوابیــه ای بدون پاســخ به چرایی بــی اطالعی
مدیرکل از چنین مســئله مهمی ،صرفا به حواشی
پرداخته است که در ادامه می آید:
«در هفته بزرگداشت مقام شــامخ معلم و در برنامه
پاسداشتی که فرماندار محترم و انقالبی ،نماینده
محترم مجلس و دیگر مســئوالن شــهر در مراســم
ســپاس معلم و اجرای مراســم تقدیــر از مجاهدت
های معلمان بودند ،خبرنــگار آن روزنامه که هفته
قبل نیز در کنفرانــس مطبوعاتی مدیرکل آموزش
و پرورش و معاونین ،حضور داشــته و پاسخ تمامی
ســواالت خود را دریافت کرده بود ،در این مراسم
و در مقطعی که مدیرکل آموزش و پرورش مشغول
تقدیر و تشــویق همکاران در حضور دانش آموزان
و مدعویــن بودند ،بدون هماهنگــی قبلی (و توجه
به این مسئله که هر ســخن جایی و هر نکته مکانی
دارد) به سوال حاشــیه ای پرداخته و دنبال سوژه
سازی می گردد .اگرچه مدیر کل محترم ،با رعایت
کلیه شــئونات و محترمانه پاســخ ســوال ایشان را
می دهــد ،لکن بــه جهت منتظــر بــودن مدعوین،
معلمین و دانش آموزان برای ادامه مراســم ،مدیر
روابط عمومی آموزش و پرورش ،مدیرکل را به ختم
مصاحبه و ادامه مراسم دعوت می کند که متاسفانه
این اقدام به موقع رئیس روابــط عمومی آموزش و
پرورش استان را با ادبیات سخیف (خوش رقصی)
تیتر می زنند .با این حال خبرنگار جنجالی و مسئله
دار ،با وجود دریافت پاسخ ،با تحریف غیرحرفه ای و
خالف اخالق خبر و با بی ادبی و اهانت در روزنامه،
به جای انعکاس این رویداد مهم مراســم باشــکوه
و بدیع ،در هفتــه پاسداشــت مقام معلم ،بــا ایجاد
التهاب و جو روانی ،حاشــیه ســازی کرده و اذهان
عمومی را مشــوش می کند و باعــث هتک حرمت
آموزش و پرورش می شود.
ضمنا این خبرنگار در مراسم نشست خبری مورخ
 16اردیبهشــت با مدیرکل آموزش و پرورش ،نیز
با لحن تند و اســتفاده از واژه هــای غیرحرفه ای ،
برای هیجانی کردن جلســه صمیمی خبرنگاران
با مدیــرکل درصدد به هــم زدن نظم جلســه بوده
کــه بــا مدیریــت مدیــر کل آمــوزش و پــرورش و
خویشــتن داری مســئوالن حاضــر در جلســه ،به
اهداف خویش نائل نشــد .البته اداره کل آموزش
و پرورش خراســان رضوی برای صیانت از وزانت
همکاران و معلمان عزیز ،حــق پیگیری قانونی از
اهانــت و رفتار غیرحرفــه ای ایشــان را برای خود
محفوظ داشته و قطعا اقدامات الزم را معمول می
دارد اما تعجب جامعه فرهیخته خراســان رضوی
از مدیریــت محتــرم این روزنامــه پرتیــراژ ،مطلق
العنان بودن یک خبرنگار بــرای انتخاب هرگونه
تیتر و فونت خبر و جریحه دار کردن اذهان جامعه
اســت و شایســته اســت پیگیری و اقــدام مقتضی
صورت گیرد».
پاسخ خراسان
از فرار رو به جلوی روابط عمومی آموزش و پرورش
استان در این موضوع و بدون پاسخ گذاشتن چرایی
بی اطالعــی مدیرکل آمــوزش و پــرورش از وجود
کالس های کانکسی در قلب مشهد و همچنین بی
پاسخ گذاشتن اقدامات انجام شده برای برچیدن
این کالس ها که بگذریم ،سخن برای پاسخ دادن
به این جوابیه فراوان اســت اما از آن جــا که پس از
انتشار این گزارش ،رئیس اداره رسانه و مطبوعات
وزارت آموزش و پرورش در تمــاس با ما در رفتاری
حرفــه ای از پیگیری «خراســان» برای مشــکالت
دانش آموزان این مدرسه تشــکر و قدردانی کرد و
قول پیگیری در زمینــه رفتار غیرحرفــه ای روابط
عمومی آموزش و پرورش استان را داد ،پاسخ را به
بعد از به نتیجه رسیدن این قول موکول می کنیم.

