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خبرپارکینگییکمدیرشهری
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
مشــهد گفــت :در راســتای اجرایی شــدن فرایند
شهروندسپاری خدمات شهرسازی ،تفاهمنامهای
با سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی بهمنظور
رســیدگی به پروندههــای هیئت پارکینــگ امضا
شــد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری
مشــهد ،عبــدا...زاده افــزود :با هدف اســتفاده از
ظرفیت تخصصی مهندسان ترافیک عضو سازمان
نظاممهندسی ساختمان خراسان رضوی ،فرایند
رسیدگی به پروندههای هیئتهای پارکینگ طی
تفاهمنامهای به آنان واگذار شد .وی تصریح کرد:
ایــن تفاهمنامــه ابتدا بهصــورت دوره شــشماهه
آزمایشی در مناطق  ۹و  ۱۱شهرداری اجرا خواهد
شد و در صورت موفقیتآمیز بودن طرح و رضایت
شهروندان از این فرایند ،بررسی پارکینگ در کلیه
مناطق شــهر مشــهد به گروه تخصصی مهندسان
ترافیک سازمان نظاممهندســی واگذار میشود.
وی به مزایــای برونســپاری بررســی پروندههای
هیئتهای پارکینگ به ســازمان نظاممهندســی
خراســان رضوی اشــاره و اظهار کرد :اســتفاده از
ظرفیت تخصصی ســازمان نظاممهندسی ،ایجاد
وحدت رویه در نحوه پاسخ گویی ،تسریع در فرایند
رســیدگی به پروندهها و جلوگیری از برخوردهای
غیرحرفــهای و غیرتخصصــی یــا اعمالنظرهــای
سلیقهای بخشی از مزایای این طرح است.

آغازپویش«نذرآب»برایمیزبانی
اززائراناربعینحسینی
همزمان با ایام عزاداری ماه محرم ،پویش مردمی
«نذر آب» بــرای زائران پیاده اربعین با نام «ســقای
اربعین» آغاز شــد تا با مشــارکت مــردم و خادمان
حضرت رضا(ع) ،بستر الزم برای میزبانی باشکوه
از شــرکتکنندگان در حماســه اربعیــن فراهــم
شــود .به گزارش آســتاننیوز ،همــه عالقهمندان
میتوانند با پرداخت مبالغ دلخواه ،به ســهم خود
بخشی از هزینه آب آشــامیدنی برای زائران پیاده
اربعین حســینی را تامین کنند تا توسط خادمان و
خادمیاران حضرت رضا(ع) در این مراســم توزیع
شود .امکان مشارکت در این میزبانی فراهم شده
و عالقهمندان میتوانند نــذورات خود برای خرید
آب را به صورت آنالین در سایت ،nazr.razavi.ir
از طریق اپلیکیشــن رضوان ( )app.razavi.irیا
شمارهگیری کد دستوری  *8#واریز کنند.

رئیسمرکزپیشبینیهواشناسیاستان
خبر داد:

مشهدخنکمیشود

رئیــس مرکز پیــش بینــی هواشناســی خراســان
رضــوی از کاهش رونــد دما در اســتان و مشــهد تا
اوایل هفته آینده خبر داد و گفت :از روز چهارشنبه
روند کاهشی دما در مشهد و استان آغاز میشود و
تا دوشــنبه هفته آینده ۳۱ ،مرداد ،حداکثر دمای
هوای مشهد به  ۲۸و حداقل دمای آن به  ۱۴درجه
خواهد رسید.
یحیی قائنی پور در گفت و گو با «خراسان رضوی» با
اشاره به نقشه های پیش بینی و تحلیل هواشناسی
اظهــار کــرد :بــا بررســی نقشــهها و تحلیلهــای
هواشناســی تا اوایل هفتــه آینده افزایش ســرعت
وزش بــاد پدیــده جــوی غالــب در اســتان خواهد
بود که در نوار شــرقی و جنوبی اســتان این پدیده
همراه با گرد و غبــار ،کاهش دید ،کیفیــت هوا و با
احتمال بروز خســارت خواهد بود .وی گفت :طی
شــبانهروز منتهی به سه شــنبه ،دمای هوای شهر
مشــهد بین  ۲۰و  ۳۵درجه در نوسان بوده است.
روز چهارشــنبه نیز حداکثر دمای هوا در مشهد با
 ۲درجه کاهش به  ۳۳درجه میرسد.
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گروه جهادی شهید متوسلیان به داد دانش آموزان کالس های کانکسی خیابان هدایت رسید

امسال؛خداحافظیباکالسهایکانکسی قلبشهر
مســلمی /باالخــره کابــوس
کالس های کانکسی در قلب مشهد
برای دانش آموزان این مدرســه قرار
اســت پایــان یابــد و  40دانــش آموز
مشــهدی که تمام آرزوهای آن ها در
یک مکعب شــش متری خالصه می
شــود ،بــا پــای کار آمدن گــروه های
جهادی برای حضور در کالس هایی
کــه قرار اســت احــداث شــود لحظه
شــماری مــی کننــد .ایــن حکایــت
تلخی اســت از مدرســه ای در ناحیه
 4آموزش و پرورش مشهد که حدود
 40دانش آموز 9ساله درون کانکس
های پنهان پشت ساختمان مدرسه
«عــدل» تحصیــل می کردنــد،آن ها
در حالی داخــل کانکس ها تحصیل
می کردند که بختک اخراج نیز روی
سرشان سایه انداخته بود اما زمانی
که خبرنگار خراسان راز کالس های
کانکسی را فاش کرد ،معاون توسعه
و پشتیبانی آموزش و پرورش ناحیه4
اعالم کرد از اخراج این دانش آموزان
خبــری نیســت کــه خبر خوشــحال
کننده ای برای  40دانــش آموز بود
که حاضرند کتاب و درس و تحصیل
را در مکعــب شــش متــری تجربــه
کنند تــا از تحصیل بــاز نماننــد و هر
قدر تحصیل در این کانکس ها برای
آن ها ســخت باشــد اما می خواهند
برای آینده خود بجنگند .در چند روز
گذشته نیز اولیای این دانش آموزان
درتماسباروزنامهخراسانخواستار
پیگیری مجدد برای برچیده شــدن

•امسالکالسهایکانکسی
قلبمشهدبرچیدهمیشود

رنجبــر مدیرعامل مجمــع خیرین
مدرسه ســاز اســتان نیز در گفت و
گو بــا «خراســان رضــوی» از اعالم
آمادگــی خیــران بــرای برچیــده
شــدن مدرســه کانکســی خبرداد
و گفــت :تاکنــون چند خیــر اعالم
آمادگی کردند ،ان شاءا ...امسال
کالس های کانکسی مدرسه عدل
برچیده خواهد شد.
•خراسانپایکاربرچیدن
کالسهایکانکسی

کالس های کانکســی شــدند .مادر
یکی از این دانش آمــوزان با نگرانی
از ایــن کــه فرزنــدش مجبــور اســت
امسال را در همین کانکس ها درس
بخواند گفت :از اول مهر که مدارس
بازگشایی می شود دانشآموزان این
مدرســه مجبورنــد در گرمای طاقت
فرســا تحصیل کننــد ،چراکه هوای
مشــهد در مهــر مــاه همچنــان گرم
است ،از طرفی فصل سرما نیز برای
دانشآموزان ابتدایی زجر آور است،
از مسئوالن تقاضا داریم هر چه زودتر
برای این مدرسه کالس بسازند تا ما
با احساس آرامش بیشتری فرزندان
مان را به مدرسه بفرستیم.

•استقرار گروه جهادی شهید
متوسلیان

حـاال آن طـور کـه بابایی سرپرسـت
اداره کل نوسـازی مـدارس اسـتان
بـه «خراسـان رضـوی» اعلام کرده
اسـت ،گـروه جهـادی «شـهید
متوسـلیان» در مشـهد مستقر شده
و با کمک خیران قرار اسـت آرزوی
دانـش آمـوزان بـرای تحصیـل در
کالس های درس را بـرآورده کند.
بابایـی بـا بیـان ایـن کـه چندیـن
جلسـه بـرای برچیـدن کالس
هـای کانکسـی در مدرسـه بـا گروه
جهـادی شـهید متوسـلیان برگـزار
شـده اسـت اظهار کرد :اکنـون این

گـروه جهـادی در مشـهد مسـتقر
شـده ،همچنیـن چنـد خیـر پـس از
اطلاع از تحصیـل دانـش آمـوزان
در کانکـس از ایـن مدرسـه بازدید و
اعلام آمادگـی کردنـد .وی افزود:
بـا صحبـت هایـی کـه بـا خیـران
صـورت گرفتـه آن هـا قـول مسـاعد
دادنـد هزینـه سـاخت مدرسـه را
تقبـل کننـد ،امـا یـک نکتـه وجـود
دارد؛ایـن که مدرسـه به نـام یکی از
خیران اسـت و تغییر نام مدرسـه به
خیـر جدیـد کمی بـا مشـکل مواجه
اسـت ،بـا ایـن حـال فکـر نمـی کنـم
ایـن مسـئله سـاخت مدرسـه را بـا
مشـکل مواجـه کنـد.

روزنامه خراســان پیگیری وضعیت
کالس هــای کانکســی در قلــب
مشــهد را رهــا نکــرده و در گزارش
های متعدد  ،برچیــدن این کالس
ها و ســاخت طبقه دوم این مدرسه
برای حل مشــکل دانش آموزان را
مطالبه می کند .در آخرین گزارش
که  23خرداد با عنوان «شــمارش
معکــوس بــرای برچیــدن کالس
های کانکســی در مشــهد» منتشر
شد ،سرپرســت اداره کل نوسازی
مــدارس اســتان بــه «خراســان
رضــوی» گفته بــود قرار اســت یک
گروه جهادی پای کار بیاید و طبقه
دوم مدرسه را بسازد تا پایانی برای
تحصیل دانش آمــوزان در کانکس
ها باشــد ،حاال بایــد منتظــر اقدام
عملی برای برچیدن این کالس ها
و تحقق وعده طی امسال بود.

معاونمدیرکلومدیرآموزشوپرورشتربتحیدریهخبرداد:

کمبود ۵۴۳معلم در آموزش و پرورش تربت حیدریه

شــعبانی /معــاون مدیــرکل و مدیــر آمــوزش و پــرورش
تربتحیدریه گفت :مدارس ما مهر امسال با کمبود ۲۵۰
معلم در مقطع متوســطه و  ۲۹۳معلــم در مقطع ابتدایی
مواجه هستند.
به گزارش خراســان رضــوی ،حجت صالحی در نشســت
خبری بیــان کرد :بــرای رفــع کمبود بایــد تعــدادی را از
نیروهای انتقالی بــه تربتحیدریه ،تعدادی از دانشــگاه

فرهنگیــان و تعــدادی را از طریــق اســتخدام در آموزش
پرورش و بقیه کمبود نیرو را با توجه به وجود  ۳۸مدرســه
چرخشی ،با پرداخت اضافه کار به شاغالن و بازنشستهها
جبران کنیم ،زیرا تا این لحظه مجوزی برای خرید خدمات
دریافــت نکردهایم.وی با بیان این که اکنون  ۱۱مدرســه
فرسوده در شهرستان داریم ،افزود :همچنین هفت پروژه
آموزشی شــهری و روســتایی در دست ســاخت داریم که

برای تکمیل آن ها به  80میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت و
با پیگیریهای صورت گرفته با وزارتخانه ،تا بهمن امسال
به بهرهبرداری خواهند رسید.
صالحی گفت :مشکالت موجود در پیکره آموزش و پرورش
تربتحیدریه زمانی بیشــتر مشهود میشــود که همگان
بدانند مهر امســال دســت کم هزار دانشآمــوز به مقطع
ابتدایی اضافه می شوند که به  ۳۰تا  ۳۵کالس نیاز دارند.

برنامه ریزی برای استقبال
از زائران پیاده آخر صفر
دبیر ستاد اجرایی خدمات ســفر استان خراسان
رضوی از تدارک و برنامهریزی برای اســتقبال از
زائران پیاده در دهه آخر صفر خبر داد .به گزارش
روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی ،موسوی
گفــت :بخــش احمدآباد ورودی و پیشــانی شــهر
مشهد از مسیرهای جنوب کشــور است و با توجه
به افزایش تعداد زائــران و تجمیع زائران پیاده که
از مســیرهای مختلف به سمت مشــهد در حرکت
هستند ،این محدوده از اهمیت ویژهای برخوردار
است و به خدمات بیشــتری نیاز است .همچنین
رئیس اداره میراثفرهنگی مشهد در این بازدید
گفت :محور ملک آباد مهمترین ورودی به مشهد
اســت که ســاالنه میزبان میلیونها زائــر ورودی
و خروجی مشــهد الرضــا(ع) اســت .امیرکاللی
افزود :طی هماهنگی صورتگرفته با بخشداری
احمد آبــاد و شــهرداری ُملکآباد برای اســکان و
پذیرایــی زائران پیــاده تمهیدات الزم اندیشــیده
شده است.

مدیرخانهمطبوعاتخراسانرضوی
تشریحکرد:

جزئیات فعال سازی اینترنت هدیه
خبرنگاران
مدیر خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی
گفــت :طبــق اعــام معاونــت مطبوعاتــی وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی ،روند فعال سازی هدیه
اینترنت دولت به خبرنگارانــی که اطالعات آن ها
در ســامانه جامع رسانههای کشــور تکمیل است،
آغاز شده است .علی پاکباز خسروشاهی در گفت و
گو با ایرنا افزود :بدین منظور الزم است خبرنگاران
اطالعــات پرونده خود را در ســامانه جامع رســانه
های کشــور به روزرســانی و تکمیل کنند ،چرا که
از این پــس اختصاص تســهیالت یا هــر نوع کمک
حمایتی دولت به خبرنگاران از طریق سامانه جامع
رسانه های کشور مشروط به تکمیل و به روز بودن
اطالعــات آنــان در ســامانه انجام خواهــد گرفت.
مدیرخانه مطبوعات خراســان رضوی با اشــاره به
سفر چند روزه اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات
اســتان به تهران اظهار کرد :از ایــن پس اطالعات
خبرنگاران بــه صورت ماهانه از ســوی ادارات کل
فرهنگ و ارشــاد اســامی رصد میشــود ،لذا هر
خبرنگار بایــد ضمن تکمیــل مــدارک و اطالعات
شــخصی خود در سامانه جامع رســانه های کشور
هر ماه سه اثر خود را در سایت قرار دهد .وی گفت:
هزار و  ۲۰۰خبرنــگار و روزنامه نگار در خراســان
رضوی شناسایی شده اند که از این تعداد  ۳۸۰نفر
عضو خانه مطبوعات هستند.

