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تناقض در پرداخت هزینه سفر
 17آتشنشان مشهدی به هلند
بر اســاس اطالعات
یــک منبــع آگاه قرار
اســت بــهزودی یک
تیم  17نفره از آتشنشــانان مشهدی برای شرکت
در مسابقاتی راهی کشــور هلند شــوند ،اما برخی
جزئیات این ســفر در هالهای از ابهام است ،فارغ از
سطح کیفی مســابقات و ضرورت و اهمیت حضور
آتشنشــانان ،شــنیدههایی مبنی بر حضور برخی
افــراد غیر آتشنشــان در تیــم نیز مطرح اســت ،که
اســامی آنان نــزد مــا محفوظ اســت ،هر چنــد این
موضوع از سوی مسئوالن تکذیب شد اما نکته قابل
توجه دیگری هم وجود دارد ،آن طور که آتشنشانی
حساب و کتاب میکند ،هزینه این سفر بیش از یک
میلیارد تومان است .چه کسی این پول را میدهد؟
آتشنشــانی که همــواره در بحث خریــد تجهیزات
مشکالت نبود اعتبار را مطرح میکند یا شورایی که
به تازگی برای پرداخت حقوق کارمندان شهرداری
مجوز دریافت وام  100میلیاردی را داده است؟ به
گزارش «خراســان آنالین» ،فرهــادی ،مدیرعامل
آتش نشــانی مشــهد در ایــن زمینــه گفــت :در این
مســابقات  17نفر از آتشنشــانان مشــهدی اعزام
خواهند شــد که از این میــان  15نفر ورزشــکار و 2
نفر مربی و سرپرست هســتند .هزینه هر فرد  60تا
 70میلیون تومان برآورد شده ،که این مبلغ (بیش
از یک میلیارد تومان) توسط شورای شهر پرداخت
میشــود ،آتشنشــانان از دبــی اعزام میشــوند و
 10روز نیــز اســکان خواهند داشــت .حاجیبگلو
سخنگوی شورای شهر مشهد نیز گفت :همه افراد
تیم قطعا آتشنشان هستند ،ولی اطالعی از تعداد
افراداعزامیندارم!هزینههایسفرازمحلسازمان
آتشنشــانی تامین میشود نه شــورای شهر ،چون
شــورا بودجه ندارد 100 ،درصد از ردیف سازمان
خودشان تامین میشود.

تاییدیه آسانسورهای
بیمارستانی در طبقه «مکاتبه»
آسانسورهایعمومیدربیمارستانهاوسایرمراکز
عمومی هر از گاهی خبرساز میشود ،سال گذشته
بود که یک بیمــار پــس از آن که در آسانســور یکی از
بیمارستانهای مشهد محبوس شــد ،جان سپرد.
پیگیری ما نشــان میدهــد آماری از آسانســورهای
غیراســتاندارد وجود ندارد و اقدامات ایمنســازی
آنها نیز در حد مکاتبه باقی مانده اســت .کریمپور،
سرپرســت اداره کل استاندارد خراســان رضوی به
«خراســان آنالیــن» گفت :آسانســورهای بســیاری
از بیمارســتانها ،مراکــز دولتی و همچنیــن مراکز
خصوصیتاییدیهالزمرادریافتنکردهاند،مکاتباتی
برای الزام استانداردســازی انجام شــده است .وی
افزود:باتوجهبهاینکهآسانسورهابعدازشروعفرایند
استانداردسازیوثبتدرخواستدرسامانهمدیریت
بازرسیآسانسورواختصاصشناسهملیآسانسوربه
آنهادارایکدقابلردیابیمبنیبراستانداردبودن
یا نبودن میشوند ،آمار دقیقی از آسانسورهای غیر
استاندارددرمشهدوجودندارد.

دانشآموزان عشایر استان
نیازمند  ۴۰کانکس کالسی
معاونآموزشابتداییآموزشوپرورشاستانگفت:
با توجه به کوچ عشــایر از مناطق ییالق به قشــاق و
برعکس طی ســال و تردد از مناطق صعبالعبور به
حــدود ۴۰کانکــس برای برگــزاری کالسهــا نیاز
داریم .رشــیدی در گفتوگــو با «خراســان آنالین»
افزود:هماکنوندراستان ۸هزار و ۶۹۷دانشآموز
عشایردر ۲۳منطقهبا ۶۹۸معلمداریم.

آالیندگی  ۱۰برابری
موتورسیکلتها در مشهد
رئیسادارهمحیطزیست،سالمتوایمنیشهرداری
مشــهد گفت :بــر اســاس اعالم نظــر کارشناســان،
یک موتور ســیکلت به اندازه ۱۰دســتگاه خودروی
کاربراتوریآالیندگیدارد.بهگزارشروابطعمومی
معاونت محیط زیست و خدمات شــهری شهرداری
مشهد،پذیراافزود:اکنونحدود ۸۸۰هزاردستگاه
موتورسیکلتدرمشهدتردددارندکهسهمیکدرصد
از کل سیاهه انتشــار را به خود اختصاص میدهند.
وی با اشاره به این که براساس سیاهه انتشار ،منابع
تولیدکنندهآلودگیهواشاملمنابعثابتومتحرک
هستند،گفت:براساسمحاسباتانجامشده،سهم
منابع متحــرک ۶۴درصد معــادل ۱۵۷هــزار تن و
ســهم منابع ثابت۳۶درصــد معــادل۸۸هزارتن از
مجموعانتشارآالیندههاست.دراینبینخودروهای
شــخصی با 33.1درصد بیشترین ســهم آالیندگی
و کامیونها هــم به علت فرســودگی و هزینــه باالی
نوســازی 13.1درصد از کل آالیندگی شهر مشهد
را تشکیل میدهند .ســهم پایانههای زمینی ،ریلی
و هوایــی  7.2درصد و ســهم اتوبوسهای ســازمان
اتوبوسرانیهم 3.1درصدازکلسیاههانتشاراست،
ناوگان تاکسیرانی دارای ســهم2.1درصدی از کل
ســیاهه انتشــار بوده و خودروهای وانت 6.6درصد
آالیندگیشهرمشهدراتشکیلمیدهند.
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خبرهایناامیدکنندهازجمعآوری
کالسهایکانکسیقلبمشهد
برچیدنکالسهایکانکسیقلبمشهددرانتظارهمتخیرانیاتامیناعتبار

محمد حســام مســلمی /کمتــر از
ســه مــاه دیگــر مــدارس بازگشــایی
می شــود امــا کانکــس های مدرســه
عدل در خیابــان هدایت همچنان در
قلب مشــهد جا خوش کرده اند ،قرار
بود خیران پای کار بیایند تا زنگ آغاز
ســال تحصیلی جدید نخورده ،وجود
نحس ایــن کانکس هــای بدقــواره از
این مدرســه رخت بربندد اما با وجود
امیــدواری هــا ،حاال ســنگ جدیدی
پیش پــای برچیدن ایــن کالس های
کانکسیقرارگرفتهوآنچیزینیست
جز همــان درد همیشــگی؛ «اعتبار و
بودجــه»! آن طور که سرپرســت اداره
کل نوســازی مــدارس اســتان اعالم
کرده ،یــا بایــد یکــی از خیــران نیک
اندیش همت کنــد و پــای کار بیاید یا
منتظرمانداعتباراتسالجدیدابالغ
و تخصیص داده شود تا بتوان گره این
ماجرا را باز کرد .به گزارش «خراسان
رضوی» ،وجود مدرســه کانکسی در
قلبمشهدحکایتتلخیازتحصیلده
هادانشآموزدرکانکسهایکوچکی
است که شــاید باورش برای خیلی ها
سخت باشد اما واقعیتی است که40
خانواده مشهدی با آن روبه رو هستند
و نمی دانند تا چه زمانــی باید منتظر
برچیدن این کالس ها باشــند ،آن ها
در حالی داخل کانکــس ها تحصیل
می کردند که بختک اخــراج نیز روی
ســر دانش آموزان ســایه انداخته بود
اما وقتی خبرنگار خراسان راز کالس

های کانکســی را فاش کــرد ،معاون
توسعه و پشــتیبانی آموزش و پرورش
ناحیه 4اعالمکردکهخبریازاخراج
این دانش آمــوزان نیســت و این خبر
خوشحال کننده ای برای  40دانش
آموز بود کــه حاضرند در این شــرایط
تحصیــل کننــد .روزنامــه خراســان
پیگیــری وضعیــت ایــن کالس های
کانکســی در قلب مشــهد را رها نکرد
و در گزارش هــای متعــدد  ،برچیدن
این کالس ها و ساخت طبقه دوم این
مدرسهبرایحلمشکلدانشآموزان
آنرامطالبهکرد.درآخرینگزارشکه
23خردادباعنوان«شمارشمعکوس
برای برچیدن کالس های کانکســی
در مشــهد» منتشــر شــد ،سرپرســت
اداره کل نوســازی مدارس استان به
«خراسانرضوی»گفتهبودقراراست
یکگروهجهادیپایکاربیایدوطبقه
دوم مدرســه را بســازد تا پایانی برای

تحصیل دانش آمــوزان در کانکس ها
باشــد ،اما حــاال آن طور کــه بابایی در
آخرین اظهارات خــودش اعالم کرده
به نظر می رســد ســنگ دیگری پیش
پــای برچیدن کالس های کانکســی
این مدرســه قرار گرفتــه و آن هم مثل
همیشه «نبود اعتبار و بودجه» است؛
اعتبــارات 1400کــه تمام شــده واز
اعتبار ســال جدیــد هم هنــوز خبری
نیست،بااینوضعیتبهنظرمیرسد
سایه نحس کانکس های این مدرسه
در سال تحصیلی جدید هم سنگینی
خواهدکرد.
•درانتظارهمتخیران

بابایی سرپرســت اداره کل نوســازی
مــدارس اســتان در ایــن زمینــه بــه
«خراسانرضوی»گفت:گروهجهادی
پیگیراینموضوعاستودرحالبرنامه
ریزیهستند،اگرآنهابهجمعبندی

اعتراضجمعیازکادردرمانیکبیمارستانبهوضعیتکاریومعیشتی

اقدامی خطرناک در یک بیمارستان خصوصی

مســلمی /روز گذشــته تعــدادی از کادر
بیمارستان خصوصی «پاستورنو» در اقدامی
تعجب برانگیز و متناقض با ســوگند پزشکی
و پرســتاری ،در اعتــراض به وضعیــت کاری و
معیشتیخود،مدتیدستازکارکشیدند،به
نحویکهبنابراعالمبرخیمراجعهکنندگان،
پذیرش و رســیدگی به بیماران با مشــکالتی
همراه بود .یکــی از مراجعه کننــدگان به این
بیمارستاندرتماسباروزنامهخراسانازاین
کهبیمارویبهخاطرایناقدامکادربیمارستان
پذیرش نشده ،گالیه کرد و گفت :یک ساعت
اســت منتظر پذیرش هســتیم ولی متاسفانه
کادر بیمارســتان بــا اعتصابی که داشــتند با
جان بیماران بازی می کنند و هیچ کسی هم
پاسخگونیست،حتییکنفرهمکهبیمارشان
در اتاق عمــل بوده پاســخی دربــاره وضعیت
بیمارنمیدهند.برایپیگیریموضوعبادفتر
مدیریتبیمارستانتماسگرفتیموفردیکه
پاســخگوی خبرنگار ما بود ،در پاسخ به گالیه
بیمــاران و دلیل ایــن اقدام کادر بیمارســتان
گفت که «موضوع درون خانوادگی است و اگر
قراراستگزارشیتهیهشوداز روابطعمومی

دانشگاهعلومپزشکیسوالکنید».وبالفاصله
تلفنراقطعکرد.موضوعرابایکیازمسئوالن
روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مطرح
کردیم ،باشعور با بیان این که این بیمارستان
توسط بخش خصوصی اداره می شود ،گفت:
مســائل مالی این بیمارســتان هیچ ارتباطی
به دانشــگاه علوم پزشــکی ندارد ،دانشــگاه
فقط در خصــوص درمان نظــارت می کند که
مشــکلی برای بیمــاران بــه وجود نیایــد .وی
افزود :اگر مســئوالن بیمارستان گفته اند که
موضوع را از دانشــگاه علوم پزشکی پیگیری
کنید قطعــا ایــن کار آن ها پاســکاری اســت.
همچنیندکترغفاریانمدیرنظارتبردرمان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تایید تجمع و
اعتصاب تعدادی از کارکنان این بیمارستان
به «خراســان رضوی» گفت :ایــن قضیه برای
پرداختنشدناضافهکاریاتفاقافتادهاست
و اکنــون نیز هیچ خللــی در پذیــرش و درمان
بیماران در بیمارستان به وجود نیامده است.
وی تصریح کرد :فقط یکی از بیماران پذیرش
نشده بود و با پیگیری هایی که صورت گرفته
اینبیماراورژانسینبودهاست.

«نشاطمعنوی»در 69بقعهمتبرکهاستان
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و
امورخیریهخراسانرضویگفت:طرح«نشاط
معنوی» در  69بقعه متبرکه خراسان رضوی
در حال اجراســت .به گزارش روابط عمومی
اوقاف ،حجت االســام و المسلمین ایزدی با
بیاناینکهغنیسازیاوقاتفراغتنوجوانان
و جوانــان یکــی از راهکارهای موثــر در ایجاد
آرامشوسالمتروانیخانوادهوجامعهبودهو
درکاهشوپیشگیریازآسیبهایاجتماعی
نقشمهمیایفامیکند،گفت:اگردلسوزان

نسلجوان،برایآیندهسازانانقالباسالمی
برنامهای نداشته باشند ،دشمنان این خأل را
پر کرده و آنــان را به برنامههای خود مشــغول
خواهنــد کــرد .وی افــزود :طــرح تابســتانی
«نشاط معنوی» از اول تیرماه آغاز شده است و
تاششممردادماه 1401ادامهخواهدیافتو
مخاطبان آن دانشآموزان رده سنی هشت تا
 ۱۸سالهستند،همچنینویژهبرنامهجشن
«والیت علوی ،اکمال دیــن نبوی» همزمان با
اینطرحاجراخواهدشد.

تعریض«پورسینا»درگرومشارکتمالکان

شــهردار منطقه شــش گفت :پروژه تعریض
خیابان پورســینا ،در گرو مشــارکت مالکان
اســت .به گزارش روابط عمومی شهرداری،
یزدان مهر در نشســت صمیمی با معتمدان
و اعضــای شــورای اجتماعــی محــات
شــهرکهای شــهید رجایی و باهنر ،افزود:
از ابتــدای ورود به منطقه ســعی کردیم طی
بازدیدهــای روزانــه از محــات از نزدیــک با
شــهروندان در ارتبــاط باشــیم ،مشــکالت

را شناســایی و اولویتبنــدی کنیــم .وی در
خصوصتعریضخیابانهایپورسیناوشهید
خوشســیما که از مطالبات اکثر نمایندگان
بــود ،اظهــار کــرد :انجــام ایــن امر مســتلزم
همکاری مالکان بــرای واگذاری پالکهای
باقی مانده به شهرداری است ،ضمن این که
از کمیســیون حاشیه شهر شــورای اسالمی
شهر نیز درخواست تخصیص افزایش اعتبار
بیشتریبرای ۶ماههدومسالکردهایم.

برسند نقشه های ســاخت طبقه دوم
مدرسهآمادهاستتاکارراشروعکنند،
اگر به هــر دلیلی خیری پیدا نشــود یا
گــروه جهــادی نتوانــد کاری بکند با
اولین اعتبــاری که برای ســال جدید
به ما تخصیــص پیدا کند این پــروژه را
شروعخواهیمکرد.
•وعدهمجمعخیرانمدرسهساز

ســفره گرفتاری دانــش آمــوزان این
مدرسه در قلب مشــهد را پیش رنجبر
مدیرعاملمجمعخیرینمدرسهساز
استان باز کردیم تا شاید فرجی باشد
بر پایان این قصه پر غصــه .رنجبر بعد
از پیگیری در این زمینــه و در تماس با
خبرنگار ما برچیده شدن این کالس
ها را از اولویــت های این مجمع اعالم
کرد و گفت :درباره مدرســه کانکسی
عدل با سرپرســت نوســازی مدارس
اســتان صحبت کردیم ،به جد دنبال

این هســتیم خیری را پیدا کنیم که با
مشارکت  100درصدی خود خیر یا
مشارکت با دولت بتوانیم این پروژه را
سریع تر شــروع کنیم .وی در پاسخ به
این ســوال که آیا برای سال تحصیلی
جدید کالس های کانکســی مدرسه
عدلبرچیدهخواهدشد؟اظهارکرد:
برایمهرماهامسالبعیدمیدانم،چرا
کهدوماهبیشتربهآغازسالتحصیلی
جدید نمانده اســت ،اما امسال قطعا
مشکل مدرسه کانکسی حل خواهد
شد .وی با بیان این که برچیده شدن
کالس های کانکســی مدرســه عدل
،اولویت مجمع خیرین مدرســه ســاز
استتصریحکرد:بههرحالمابااداره
نوســازی مدارس هماهنگ هستیم
که هر چه سریع تر مشکل این مدرسه
را حــل کنیــم ،متاســفانه مــدارس
کانکســی در اســتان وجــود دارد ،به
هر حال مستلزم این است که خیران
پای کار بیایند .خیران مدرســه ســاز
اســتان همیشــه در ســاخت مدرسه
برای دانش آمــوزان محروم پیشــتاز
هستند و این مدرسه نیز قطعا امسال
مشکلش حل خواهد شد .وی یادآور
شد :ســال گذشــته تعهدات خیران
مدرســه ســاز  250میلیــارد تومــان
بود و پیش بینی ما این اســت که این
میزان کمــک خیران در ســال جدید
نیز محقق شــود ،ضمن ایــن که همه
مردم می توانند بــا رقم های کوچک
برای مدرسه سازی مشارکت کنند.

وزیرارشاددرمشهد:

دولت سیزدهم به خدمت گزاری
در مکتب امام (ره) افتخار می کند
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت :دولت سیزدهم
در مســیر نهضت انقالب اســامی گام نهاده اســت و
به خدمت گزاری در مکتب امــام خمینی (ره) افتخار
می کند .به گــزارش روابط عمومی اداره کل ارشــاد،
محمدمهدیاسماعیلیدرآیینافتتاحیهطرحوالیت
در حرم مطهر امام رضــا (ع) اظهار کــرد :مکتب امام
خمینی(ره)بهنحویبودکهایشانبدونتاملباغرب
زدگی و تحجر مبارزه کردند و با روشن فکری ،جریان
نو اندیش دینی و جریــان غــرب زده را از یکدیگر جدا
کردند .وی ادامــه داد :جریان مبارزه بــا غرب زدگی
با همراهی بزرگانی چون آیت ا ...مطهــری ،آیت ا...
بهشــتی ،آیــت ا ...مصباح یــزدی و حضرت آیــت ا...
خامنهایهمراهیومرزبانیشدودردهههایمختلف
عالوهبرچیرگیبردسیسههاوجریانهایمریضضد
انقالب ،سبب صیانت از اندیشه های والیت نیز شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی گفت :آیت ا ...مصباح
یزدی که طرح والیت با رهنمــود های این عالم ربانی
بنیان گذاشته شــد ،به همت جوانان دلسوز موفق به
معرفی فرهنگ ناب اســام و مبارزه با اندیشــه های
باطلوانحرافیشدوانقالباسالمیراازگزندجریان
های انحرافی حفظ کرد .اســماعیلی بــا بیان این که
طرح والیت در دهه های اخیر نقش مهمی در ارتقای
پایههایفکریومعرفتیجوانانداشتهاست،گفت:
طرح والیت اکنون پس از گذشت  2دهه از آغاز به کار
آن،بهخطمشیبرایبصیرتافزاییومعرفیصحیح
نهضت انقالب تبدیل شده اســت و می تواند در آینده
مسیرانقالبراازگزندهایاحتمالیمحفوظبدارد.

فراخوانجشنوارهتئاتراستان
منتشرشد
فراخوان برگــزاری ســی و دومیــن جشــنواره تئاتر
خراسانرضویمنتشرشد.بهگزارشروابطعمومی
ادارهکلارشاد،سرپرستمعاونتهنریوسینمایی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان در این
زمینهگفت:عالقهمندانبهشرکتدراینجشنواره
میتوانندباتکمیلفرمتقاضاوارسالآنبهدبیرخانه
جشنواره تا پانزدهم مرداد ماه اعالم آمادگی کنند.
رضاهژبرکاللیادامهداد:آثارنمایشیتا ۳۰مهرماه
بازبینیخواهندشدوتاپانزدهمآبانماهآثارمنتخب
برای حضور در سی و دومین جشــنواره تئاتر استان
خراسانرضویمعرفیخواهندشد.

