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ویژهنامه 4092

با مصوبه شورای شهر مشهد صورت گرفت

افزایش20درصدی کرایه تاکسی
3

بالتکلیفیوالدیندانشآموزان
مشهدی در روزهای کرونایی

فقط 10درصد
مدارس
سرویس دارند

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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فرمانده سپاه امام رضا(ع):

رضا قادری  -ایرنا

شهیدسلیمانی
پشتوان ه قوی

ســرویــس مـ ــدارس همیشه یـکــی از دغــدغـ ههــای
خانوادههایی است که فرزند محصل دارند .هر سال
با شــروع مــدارس بحث رفـتوآمــد دان ـشآمــوزان و
ساماندهی سرویس مــدارس یکی از مباحث مهم
حداقل در شروع سال تحصیلی بوده است .نحوه
سرویسدهی ،هزینهها و مسائل اینچنینی ازجمله
مهمترین نکات درخـصــوص سرویس مــدارس در
سالهای گذشته بوده که در رسانهها به آن پرداخته
شده است .با شیوع کرونا در دو سال اخیر و تغییر
نحوه آم ــوزش بــه دان ـشآمــوزان،
حضور در مدارس یا کمرنگ شد
یا تعطیلیهای ناشی از شیوع
دراستان
کرونا تأثیر مستقیم بر استفاده
خانوادهها از سرویس مدارس...
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ملت ایران است
2

 ۲شهید مفقوداالثر
در بجنورد تشییع شدند

معلمان مراقب رمز ورود مدیریتی خود باشند

کالهبرداری در «شاد»
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تعداد مبتالیان به امیکرون

در مشهد به  ۳۸نفر رسید

رئیس پلیس فتا خ ـراســان رض ــوی در بیان
ابعادی از شیوه جدید کالهبرداری در شبکه
ش ــاد گـفــت :معلمان نسبت بــه پیامهایی
که با عنوان پشتیبان شــاد ارس ــال میشود
مـراقـبــت بیشتری نمایند .سرهنگ جــواد
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جهانشیری در ادامه بیان کرد :پدر و فرزندی
که در شبکه اجتماعی شــاد مــورد تهدید و
فحاشی از ســوی فــردی ناشناس ق ـرار گرفته
بودند با در دست داشتن مرجوعه قضایی به
پلیسفتا شهرستان بردسکن مراجعهکردند.

اینمقام ارشد انتظامی افزود :پدر دانشآموز
بردسکنی که دخترش در شبکه شــاد مورد
هتاکی قرار گرفته و مزاحمتهای فردناشناس
آرامـ ــش را از زنــدگــی وی ربـ ــوده بـ ــود ،ب ـرای
شناسایی هویت عامل مزاحمتهای مکرر

برای فرزندش مستندات الزم را به کارشناسان
پـلـیــس ف ـتــا ش ـهــرس ـتــان م ــذک ــور ارائ ـ ــه داد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضــوی بیان کرد:
با توجه به مستندات موجود و بررسیهای الزم
از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد...

اقتصادی

فرهنگی

بازگشت به تولید ۴۰۰واحد صنعتی با حمایتهای قضایی

درگذشت «ناشراالسالم گنابادی»

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
خراسان رضوی گفت :کمیسیونهای حل اختالف صنعت
و حمایت از سرمایهگذاری مشروع در ۱۴شهرستان استان
راهاندازی شده و از ابتدای سال تاکنون مشکالت ۴۰۰واحد
تولیدی برطرف شده است و این واحدها به عرصه تولید برگشتهاند.
سیدامیر مرتضوی در حاشیه نشست با صاحبان صنایع و واحدهای
تولیدی قوچان در گفتوگو با فارس اظهار کرد :دستگاه قضایی حمایت
از سرمایهگذاری مشروع و کارآفرینان و صاحبان صنایع را جزو تکالیف
خود میداند و در همین راستا کمیسیونهای حل اختالف و حمایت از
سرمایهگذاری مشروع را راهاندازی کرده است.
وی با اشاره به تشکیل و فعال شدن ۱۴کمیسیون در سطح شهرستانهای
خراسان رضوی برای ورود به مسئله صنعت ،بیان کرد :از ابتدای سال
تاکنون مشکل حــدود  ۴۰۰واحــد تولیدی حل شده و نزدیک به ۶۰۰
بازدید توسط متصدیان امور دفتری صورت گرفته و ۲۵۰بازدید نیز توسط
نیروهای قضایی از واحدهای تولیدی استان انجامشده است .مرتضوی
ادامــه داد :بیشترین مشکالت صنایع و واحدهای تولیدی در زمینه
بازپرداخت تسهیالت است ،برخی دیگر نیز در بحث تأمین مواد اولیه
و ترخیص آنها از گمرک با مشکالتی روبهرو هستند که دستگاه قضایی

در سطح ملی و استانی پیگیریهایی را انجام میدهد .وی مقررات ارزی
را از دیگر مشکالت صنایع و واحدهای تولیدی دانست که در سطح ملی
در حال پیگیری است و خاطرنشان کرد :یکی از موضوعات این روزها
کمبود سوخت و تأمین برق و گاز است که باید مدیریت صورت بگیرد تا
از تعطیلی واحدها و ایجاد خسارت جلوگیری شود.

حجتاالسالم والمسلمین حــاج شیخ محمد مدنی
مــعــروف بــه «ن ــاش ــراالس ــام گــنــابــادی» از روحــانــیــون
برجسته جنوب خراسان رضوی روز گذشته به علت
بیماری در گناباد دار فانی را وداع گفت.
رئــیــس اداره تــبــلــیــغــات اس ــام ــی گــنــابــاد در ای ــن خــصــوص به
ای ــرن ــا گــفــت :م ــرح ــوم ن ــاش ــراالس ــام گــنــابــادی در م ــدت اف ــزون
بــر نــیــم ق ــرن اخــیــر نقشی مــهــم و مــؤثــر در مقابله بــا نحلهها
و جریانهای انحرافی داشت و علمدار واقعی مقابله با این جریانها
در شهرستان گناباد بود.
حــجـتاالســام عباسعلی فاطمی اف ــزود :مــرحــوم مدنی پیش از
پیروزی انقالب اسالمی با حکم مراجع عظام تقلید فعالیت علیه
رژیم پهلوی را آغاز کرد و در جنوب خراسان از پیشگامان مبارزات
انقالبی در برابر رژیم ستمشاهی بود.
وی ادامــه داد :آن عالم فقید که پیش و پس از پیروزی انقالب
اسالمی با حکم مراجع عهدهدار تبلیغ دین مبین اسالم بود و حتی
مدتها بهخاطر فعالیتهای مبارزاتی ضد رژیم پهلوی در تبعید و
بازداشت به سر برد ،فردی سادهزیست و مردمدار بود که با کمترین
امکانات در یکی از روستاهای گناباد سکونت داشت و زندگی خود
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درشهر

را وقف مردم و نشر معارف اسالمی کرد به طوری که همیشه در
فعالیتهای اجتماعی و خیرانه نظیر ساخت حسینیه ،آبانبار،
مسجد و خانه برای محرومان نقشی محوری ایفا میکرد.
مــراســم تشییع و تــدفــیــن مــرحــوم حــج ـتاالســام والمسلمین
ناشراالسالم مدنی امروز در گناباد برگزار میشود.

