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خبر
روز

بهینهسازی
رایگان
هزارو900
موتورخانه

حسن افتخاری،
مدیرعامل شرکت
گاز خراسان
رضوی گفت :هزار
و۹۰۰موتورخانه
تأسیساتگرمایشی
واحدهای مسکونی،
تجاری و اداری استان
در یک سال اخیر به
صورت رایگان اصالح و
بهینهسازی شدهاند.
گواهینامه استاندارد
موتورخانههای
تأسیساتگرمایشی
از ابتدای سال آینده
اجباری خواهد بود.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) :شهید سلیمانی پشتوان ه قوی ملت ایران است
فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی گفت :شهید
س ــردار سپهبد حــاج قــاســم سلیمانی ال ـگــوی آزادگ ــی،
شخصیتی جهانی و پشتوان ه قوی برای دیپلماسی عزتمند
ملت ایران است .سردار سیدهاشم غیاثی در جلسه علنی
روز یکشنبه شــورای اسالمی شهر مشهد افــزود :افرادی
که در مکتب انقالب و شهید سلیمانی تربیت شدهاند،

هشدار
هاشم رسائیفر سرویس
مـ ـ ــدارس هــمــیــشــه یــکــی از
دغــدغ ـههــای خــانــوادههــایــی
است که فرزند محصل دارند.
هــر س ــال بــا شـ ــروع م ــدارس
بحث رفتوآمد دانشآموزان
و ساماندهی سرویس مدارس یکی از مباحث
مهم حــداقــل در ش ــروع ســال تحصیلی بــوده
است .نحوه سرویسدهی ،هزینهها و مسائل
اینچنینی ازجمله مهمترین نکات درخصوص
سرویس مــدارس در سالهای گذشته بوده که
در رسانهها به آن پرداخته شده است .با شیوع
کرونا در دو ســال اخیر و تغییر نحوه آمــوزش
به دانـشآمــوزان ،حضور در مــدارس یا کمرنگ
شد یا تعطیلیهای ناشی از شیوع کرونا تأثیر
مستقیم بــر استفاده خــانــوادههــا از سرویس
مدارس گذاشت .آن زمان که مدارس تعطیل و
آموزشها مجازی شد ،سرویس مدارس نیز از
چرخه خارج شدند .اما اکنون که آموزشها به
صورت نیمهحضوری پیش میرود و مثل گذشته
دان ـشآمــوزان حضور دائــم در مدرسه ندارند،
برخی خانوادهها درخصوص سرویس مدارس
گالیهمندیهایی دارند که مهمترین آن نبود یا
کمبود سرویس در مدارس شهر مشهد است.

◾

◾مشکلی برای استفاده از سرویس مدارس
نیست

مدیرکل آمــوزش و پــرورش خراسان رضــوی در
خصوص شرایط سرویسدهی مدارس گفت:
پس از بــرگــزاری جلسههای متعدد در استان
درب ــاره نحوه فعالیت سرویسهای م ــدارس و
رفع ابهاماتی که در سامانه سپند وجود داشت،
کارشناسان استان به تهران رفتند و بررسی

الگوهایمناسبیهستند،شهیدسلیمانینزدرهبرمعظم
انقالب جایگاه رفیعی داشته و دارد .وی ادامه داد :شهید
سلیمانی دستیافتنی است و کارگزاران ایران اسالمی باید
با تأسی از مکتب شهید سلیمانی در جهت تحقق اهداف
عالیه نظام گام بردارند.
وی گفت :شخصیت شهید سلیمانی ابعاد مختلفی دارد

 ۵۰درمانگاه در مشهد
تست سریع کرونا انجام میدهند

دبیر قرارگاه مدیریت کرونا در خراسان رضوی
گفت :حدود  ۵۰درمانگاه خصوصی در شهر
مشهد تست سریع کرونا با تعرفه مصوب و ثبت در

که باید توسط رسانههای انقالبی و فعاالن فرهنگی برجسته
شود .وی افــزود :جبهه مقاومت مفتخر به داشتن شهید
سلیمانیهاست ،سیره زندگی شهید سلیمانی الهامبخش
همگان است ،امروز استیصال آمریکا را در افغانستان ،عراق،
سوریه ،یمن و هر کجا که نهضت آزادیبخش فعال است،
میبینیم.ویگفت:درسایهتدابیررهبریامروزنقطهتعادل

سامانه سینا انجام میدهند.
دکتر علیاصغر انجیدنی در گفتوگو با ایرنا
افزود :تست سریع به منظور تسریع در شناسایی
بیماران مبتال به کرونا و دسترسی آسانتر مردم به
این آزمایش برای مقابله با موج ششم شیوع این

◾

بالتکلیفی والدین دانشآموزان مشهدی در روزهای کرونایی

فقط10درصد مدارس
سرویس دارند

مشکالت انجام گرفت که برخی مشکالت و
ابهامات مــوجــود در سامانه سپند بــا حضور
شرکت مجری سپند برطرف شد.
خدابنده افــزود :پس از این موضوع در مشهد
جلسهای مجازی با تمام کارشناسان استان
بــرگــزار و مــقــرر شــد تمامی م ــدارس در سطح
اســتــان و نــواحــی مشهد وارد ســامــانــه سپند
شوند و به اولیا اعالم کنند وارد سامانه شوند و
درخواستشان را ثبت نمایند.
نرخنامه جدید ایــام کــرونــای سرویسها برای

ویروس انجام میشود.
وی گفت :پس از شناسایی نمونههایی از سویه
امیکرون در جامعه ،تقویت و گسترش مراکز
خدمات واکسیناسیون برای جلوگیری از شیوع
موج ششم کرونا در دستور کار قرار گرفت.

◾تقاضای تنها  100مدرسه در مشهد
برای سرویس مدارس

رضا قادری  -ایرنا

دراستان
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سال سی و پنجم

شماره 9713

سه روز در هفته و ســوار کــردن سه دانشآموز
تدوین و تهیه شد و به نواحی ابالغ شد و همه
م ــدارس نامنویسی را ش ــروع کــردنــد .اسامی
متقاضیان به شرکتهای معرفی شده از طرف
تاکسیرانی اعالم شد و شرکتها موظفاند بنا
بر دستورالعمل جدید سرویسدهی نمایند .با
این شرایط و تصمیماتی که اتخاذ شده چنانچه
متقاضی برای استفاده از سرویس در مدارس
وجود داشته باشد مشکلی برای ارائه خدمات
وجود ندارد.

مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی مشهد
نیز در واکنش به نحوه سرویسدهی شرکتها
بــه مـ ــدارس بـ ــرای رفـ ـتوآم ــد دانـ ـشآم ــوزان
گــفــت :پیش از ش ــروع ســال تحصیلی بــرای
ســروی ـسدهــی بــه دان ـ ـشآمـ ــوزان تمهیدات
الزم اندیشیده شــده اســت و در ایــن راستا به
شرکتهایی که صالحیت الزم را داشتهاند
اطــاعرســانــی شــده که در مجموع 49شرکت
اعــام آمادگی کردند که این شرکتها نیز به
رانندگانی که تمایل به همکاری در این زمینه
دارند ،فراخوان دادند.
مــحــمــدیــان اف ـ ــزود :پ ــس از ف ــراخ ــوان تــعــداد
هزارو100نفر از رانندگان اعــام آمادگی کردند
امــا آنچه مــورد توجه اســت اینکه بــا توجه به
شرایطی که وجــود دارد و نارضایتی رانندگان
از میزان تعرفهها و نامنظم بــودن زمــان حضور
دانـ ـشآم ــوزان در م ــدارس و همچنین تمایل
نداشتن خانوادهها به رفتوآمد با سرویسی که
چند نفر دیگر هم در آن هستند ،موجب شده تا
استفاده از سرویس مدارس در سال تحصیلی
پیشرو کاهش پیدا کند.
وی در ادام ــه در پــاســخ بــه ایــن پــرســش کــه در
مقایسه با سالهای گذشته در سال تحصیلی
ج ــاری چــنــد مــدرســه در مشهد از ســرویــس
استفاده میکنند ،اظهار کرد :تا پیش از کرونا
بین  850تا  900مدرسه سرویس فعال داشتند
اما با توجه به شیوع کرونا و وقفه ایجاد شده و
مواردی که بیان شد موجب شده تا استفاده از
سرویس مدرسه به شدت کاهش یابد چنان که
در سال تحصیلی جاری تقریبا ً 100مدرسه در
مشهد از سرویس مدارس استفاده میکنند.
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در منطقه و قدرت بزرگ و لنگرگاه امنیت جهانی هستیم و
هرکجا ایران حضور دارد ،امنیت برقرار است .وی ادامه داد:
به عنوان سپاه و بسیج تالش میکنیم نقش خود را در انتفاع
مردم کالنشهر مشهد ایفا کنیم و شورای شهر مشهد نیز
باید نسبت به جهاد تبیین بهویژه در حوزه بیانیه گام دوم
انقالب به تأسی از مکتب شهید سلیمانی قدم بردارد.
وی با بیان اینکه قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه
علوم پزشکی مشهد به صورت ۲۴ساعته فعال
است ،افزود :براساس پیشبینیها خراسان
رضوی از دو یا سه هفته آینده ،درگیر موج بعدی
شیوع کرونا با سویه امیکرون خواهد بود.

خبر
خدمات عمومی به زائران
با ارائه کارت واکسن

زائران در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان برای استفاده
از خدمات عمومی در مشهد ملزم به ارائــه کارت
واکسیناسیونکروناهستند.
به گزارش صداوسیما ،سرپرست فرمانداری مشهد
در نشست ستاد خدمات سفر شهرستان مشهد
گفت :ارائه خدمات حملونقل عمومی و خدمات
مربوط به رزرو هتل و اقامت در مراکز اقامتی برای
زائـ ــران و مـســافــران در مشهد فقط بــا ارائ ــه کــارت
واکسیناسیون انجام خواهد شد.
حمید موسوی افــزود :اجــرای طرحهای نظارتی در
تعطیالت نوروز و ماه مبارک رمضان با ۱۵۰بــازرس و
۱۰۰نـیــروی بسیجی دارای کــارت شناسایی با قوت
پیگیری و دنبال خواهد شد.
وی گـفــت :انجمن خــد مــات مسافرتی مشهد
متشکل از ۵۲۰عـضــو فعال بــا هماهنگی سایر
نهادهای مرتبط برای انسداد سایتهای فروش
غیرقانونی بلیت و رزرو هتل و اسکان در این حوزه
اقدام خواهند کرد.
بــه علت شـیــوع ویـ ــروس کــرونــا ح ــدود ۸۰درص ــد
تأسیسات گردشگری شهرستان مشهد در سال
گذشته بیش از۷۰هزار میلیارد ریال زیان دید و عالوه
بر آن ،بسیاری از نیروهای متخصص در این حوزه
متحمل ضرر و آسیب شدند.
خـراســان رضــوی با بــرخــورداری از بیش از ۲هــزار و
۷۰۰واحد تأسیسات گردشگری رتبه نخست کشور
را در این زمینه دارد.
شهرستان مشهد بــا 3/5میلیون نفر جمعیت
پیش از شیوع کرونا ساالنه میزبان ۲۷میلیون زائر
و مسافر بود.

