والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را تبریک می گوییم
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راهپیمایی 22بهمن
با رعایت پروتکل ها
برگزار خواهد شد

بازیباجانمردم!

معاونامدادونجاتجمعیت
هاللاحمراستانخبرداد:

نجات ۲۲طبیعت گرد
گمشده در ارتفاعات
5شهرستان
صفحه۳

شهرتاریخیفریمانبا 100اثر
تاریخیساالنهپذیرایصدها
گردشگراست
صفحه۴

گازگرفتگی ۸نفر
در یک جشن عروسی
صفحه۳

همزمانباوالدتحضرت
زهرا(س) دربردسکنانجامشد

توزیع 560بسته
کمکمعیشتیبین
خانوادههای نیازمند

رضا اعلمی/هفته گذشــته اولیــن دوره
مســابقات کشــتی بــا چوخــه قهرمانــی
نوجوانــان وجوانــان کشــور بــه میزبانی
تربتجامدراینشهرستانبرگزارشد.به
گزارشخبرنگارمادراینمسابقات310
چوخه کارنوجــوان وجوان طــی یک روز
در سالن وحدت این شهرستان به رقابت
پرداختند کــه درپایان در نتیجــه تیمی و
در رده نوجوانان تربت جام با کســب 35
امتیــاز روی ســکوی اول قرارگرفت و تیم
های مشــهد الف با  19امتیاز وهمدان با
 16امتیازبهترتیبدرردههایدوموسوم
ایستادند.
در رده ســنی جوانــان هم چوخــه کاران
جــوان تربــت جــام بــا کســب  35امتیاز
روی ســکوی اول قرارگرفتنــد و تیم های
مشهد با  27امتیاز و قوچان با  24امتیاز
در جایگاه هــای دوم و ســوم ایســتادند.
درحاشیه برگزاری اولین دوره مسابقات
کشتی باچوخه نوجوانان وجوانان کشور
در تربــت جــام گفــت وگویی با مســئول
انجمنکشتیباچوخهکشورانجامدادیم.
مســئول انجمن کشــتی با چوخه کشور
به خبرنگارمــا گفت :امروزه اســتان های
خراسانرضویوشمالیدوقطبکشتی
با چوخه کشور هستند و اگر مشاهده می
کنید امروزه کشتی باچوخه در مازندران
یا اســتان های دیگری همچون همدان و
البرز شــکل گرفته ،بدین معنا نیست که
فقطخراسانرضویوشمالیاینشرایط
را دارند و بقیه ندارند چون ورزش قابلیت
گسترش و توسعه را دارد که امروز شاهد
آن هستیم .قائمی افزود:اگر بخواهیم در
باره چوخه تربت جام صحبت کنیم ،باید
گفته شــود امــروز اولین دوره مســابقات
کشــتی با چوخــه قهرمانــی نوجوانــان و
جوانان کشــور در این شهرســتان برگزار
شــد ،به این دلیل که تربت جــام با تالش
و پیگیری ورزشــکاران خود  ،خــودش را
به اهالی کشــتی باچوخه تحمیــل کرد و
امروزهم یک سر و گردن باالتر از خیلی از
جاهایی که ادعا دارند  ،حرکت می کند و
یکی از علت هایی که ما این مســابقات را
درتربتجامبرگزارکردیم،ارزشگذاری
به زحماتیاستکهاهالیکشتیباچوخه
دراینشهرستانمیکشند.

صفحه۲

صفحه4
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ویژه برنامه های ایام
والدت حضرت زهرا
در حرم رضوی اعالم شد
(س)

جشنمیالدگلیاس
پیامبرآمده

درجلسه ای با حضور مسئوالن
شهر خرو مطرح شد :

افتتاحیادمان
شهدایگمنام
خردادسالآینده

دانشگاهعلومپزشکی
مشهداعالمکرد:

خدماترسانی
در مشاغل
حساستنها
با ارائهکارت
واکسن

درجلســه ای بــا حضــور مســئوالن
شهرخرو  ،امام جمعه شــهر خرو گفت :
برنامه ریزی می کنیم تا  3خرداد ســال
آینده یادمان شــهدای گمنــام را افتتاح
کنیم .فروردیــن مــاه  ۱۳۹۲و همزمان
با سالروز شــهادت حضرت فاطمه (س)
پیکر پاک دو شهید گمنام در شهر خرو با
حضور مردم ومسئوالن تشییع و تدفین
شد...


صفحه۳

خراسان رضوی گنجینه
کشتیباچوخهکشور

یکشنبه  ۳بهمن 20 / 1400جمادی الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 488۹قیمت 600 :تومان

شناسایی لوله و اتصاالت گازی غیر استاندارد در گشت مشترک خراسان و صمت
به همراه رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانان مشهد

صفحه۱

فریمان  ،شهری که
هتل ندارد!

ثبت درخت 400ساله
روستای «داس»
در فهرست میراث
طبیعیملی

صفحه۳

صفحه۲

ویژه برنامه های ایام والدت حضرت زهرا(س) در حرم رضوی اعالم شد

خبر

جشن میالد گل یاس پیامبر آمده

امــروز ســالروز والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه
زهــرا(س) ،هفته گرامی داشــت مقــام زن و روز مادر
است و همزمان با شب و روز والدت با سعادت حضرت
زهرا(س)،برگزاریویژهبرنامههایجشنوشادمانی
در حــرم مطهر رضــوی پیــش بینی شــده و زائــران و
مجاوران حضرت رضا(ع) ،در خجســته میالد بانوی
دو عالــم ،مهمان بــارگاه منــور رضوی میشــوند .به
مناسبت فرارسیدن والدت باسعادت حضرت فاطمه
زهرا(س) ،بارگاه ملکوتی حضــرت رضا(ع) به همت
معاونت خدمات زائران حرم مطهر رضوی آذینبندی
شدهوآمادهمیزبانیازشیفتگانائمهاطهار(ع)است.
به گزارش آســتان نیــوز ،خادمــان با نصــب کتیبهها

جامعه

و پرچمهــای رنگــی و گلآرایــی در بــارگاه ملکوتــی
امــام هشــتم(ع) ،رنگ و بــوی عیــد و شــادمانی را به
زائران و مجاوران در گوشــه و کنار این حریم آسمانی
بخشید هاند.
در این زمینه دو کتیبه مناســبتی بزرگ با مضمون «یا
فاطمه بنت رســول ا /...انا اعطیناک الکوثر» و «یا ام
الحسن و الحســین» روی ایوانهای طالی دو صحن
آزادی و انقالب اسالمی نصب شده است .پارچههای
عمودی ســبزرنگ مزین به عبارت «اسعدا ...ایامکم»
نیز دور تا دور صحنها به چشم میخورد.
صحن پیامبر اعظم(ص) نیز با نصب پرچمهای رنگی
آراســته شــده و به اســتقبال میالد خجســته حضرت

آیتا...علمالهدی:

معاوناستاندارمطرحکرد:

کار فرهنگی باید مناسب ذائقه نسل امروزتولید شود
نماینده ولی فقیه در استان گفت :کارهای فرهنگی
باید با محتوای مناسب ذائقه نسل امروز تولید شود
اگر بناست در همهجا کار جهادی کنیم ،در فرهنگ
نیز باید کار جهــادی کنیم .به گزارش تســنیم ،آیت
ا ...علم الهدی در جلســه ستاد شــورای هماهنگی
تبلیغــات اســامی و کمیتههــای دهــ ه فجــر اظهار
کرد :امروز باید نســل ســوم انقالب را با رشادتها و
جانفشــانی مردم در انقالب  57آگاه کنیــم ،باید با
کارهای فرهنگی و ســاخت برنامههای مناسب هم
رشــادتهای مردم در انقالب  57و هــم ظلمهایی
راکهحکومتستمشاهیبهپشتوان هاستکبارجهانی
بر مردم مظلوم ما روا داشــت ،به تصویر بکشیم .وی
با بیان ایــن که بایــد کارهــای فرهنگی بــا محتوای

نوروزی متفاوت پیش روی خراسان رضوی

مناســب ذائقه نسل امروز تولید شــود و از گذشتهها
نســخهبرداری نشــود ،افزود :اگر بناست در همهجا
کار جهادی کنیــم ،در فرهنگ نیز بایــد کار جهادی
کنیم .وی تصریح کرد 22 :بهمن هر سال تکرار یک
خاطره نیست و با گذشت 43سال از پیروزی انقالب
اسالمی ،انقالب به صورت یک قدرت در دنیا ظاهر
شده و به صورت یک نظام با فداکاری پدران و مادران
نسلسوموچهارمبهدستگرفتهشدهوتاامروزپیش
رفته اســت .آیت ا ...علم الهدی اظهار کرد :انقالب
در اوج اقتدار اســت و روز به روز بر این اقتدار افزوده
میشــود و آن کســانی که میگفتند شــما چهلمین
سالگرد انقالب را نمیبینید بدانند که اکنون در43
سالگی انقالب قرار داریم.

رئیسشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیاستان:

خبرمرتبط

راهپیمایی 22بهمن با رعایت پروتکل ها برگزارخواهد شد
همچنین حجت االسالم و المسلمین سلطانی،
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی
خراســان رضــوی در این نشســت اظهــار کرد:
امســال برنامهها شــامل برنامههای فرهنگی و
هنری و ورزشی ،نمایشگاه ،شب شعر ،تجلیل از
خانواده شهدا ،پیش کسوتان انقالب اسالمی،
ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی ،تجلیل
از پیــش کســوتان قرآنــی و اهــدای کمکهای
معیشتی است که برای دهه مبارک فجر تدارک
دیده شده اســت .وی افزود :مراسم بزرگداشت
یــوم ا 12 ...بهمــن ســالروز ورود حضــرت امام
خمینی(ره)بهمیهناسالمیازساعت 8:30تا

صدیقه کبری(س) رفته اســت .گلآرایی حرم مطهر
رضوی نیز به این مناسبت انجام شده است.
همچنیــن معاونــت تبلیغات اســامی آســتان قدس
رضوی ،اجرای جشن های گرامی داشت ایام والدت
دختگرامینبیاکرم(ص)رابرعهدهداردوباتدارک
برنامههــای متنــوع ،میزبان زائــران امام هشــتم(ع)
خواهد بود.در ســوم بهمن مصادف با ســالروز میالد
حضرت فاطمه زهــرا(س) برنامه های مختلفی پیش
بینی شــده اســت که از ســاعت  9:30روز یک شنبه
آغازخواهد شــد و تــا ســاعت  11:10ادامــه خواهد
داشت.
قرائت دسته جمعی صلوات خاصه حضرت رضا(ع) و

زیارت امینا ...به نیابت از مادران آسمانی توسط امیر
عارف ،مــداح و ذاکر اهــل بیــت(ع) ،همخوانی گروه
سرود گلدستههای حرم ،معرفی کتاب ،شعرخوانی و
دکلمهخوانی ،سخنرانی حجتاالسالم سیدمهدی
واعظ موسوی ،تجلیل و تقدیر از بانوان موفق انقالبی
و اجرای مســابقات فرهنگی ،از جمله برنامههای روز
یک شنبه است.
در ویژه برنامه شــام میالد حضرت فاطمه(س) نیز که
از ساعت  18آغاز خواهد شد ،ســیدرضا یعقوبی آل،
در وصف حضرت زهرا(س) به شعرخوانی میپردازد
و حجت االسالم والمسلمین ناصر رفیعی سخنرانی
خواهد کرد.

 9:30صبح با چیدمان صندلی و رعایت فاصله
اجتماعی و شــیوه نامههای بهداشتی در عرصه
میدان شــهدا با رژه موتوری نیروهای مســلح از
فرودگاه تا میدان شــهدا برگزار خواهد شد .وی
با بیان این کــه راهپیمایی  22بهمن در مشــهد
از میدان  15خرداد به سمت حرم مطهر رضوی
با رعایت دســتور العملهای بهداشــتی برگزار
خواهد شد ،تصریح کرد :مراسم نورافشانی شب
 22بهمندرشهرمشهدوشهرستانهایاستان
در ساعت  20:45انجام و بانک تکبیر در ساعت
 21شــب  22بهمن ،همزمان در سراسر کشور
طنین انداز خواهد شد.

معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری گفت:
طی دو سال گذشته خراســان رضوی به ویژه مشهد
تلخ ترین نوروز را به دلیل شــیوع کرونــا و نبود زائران
تجربهکردواحتماالامسالبافروکشکردنبیماری
کووید 19این اســتان شــاهد نوروز کامــا متفاوتی
نسبتبهسالهایقبلباشد.بهگزارشایرنا،خدایی
در نشســت مشــترک شــورای هماهنگی ترافیک و
کمیســیون ایمنی ،حمل و نقــل و ســوانح رانندگی
اســتان افزود :یکی از مهم ترین مولفه های میزبانی
شایســته از زائران در نوروز امســال ،ایمنــی راه ها و
همچنینکنترلترافیکدرشهربهویژهاطرافحرم
مطهررضویاستکهبایدتدابیرویژهبرایحوزهحمل
ونقلاستانوکاهشترافیکدرمحدودهحرممطهر
بهویژهمسیرهایتشرفاندیشیدهشود.ویتصریح
کرد :هشــت توقفگاه بــزرگ در اطراف حــرم مطهر
آمادهساختاستکهالبتهبهپایانامسالنمیرسد
بنابراین باید توقفگاه های موقتی را از بین فضاهای
خالی موجود در نظر گرفــت .معاون هماهنگی امور
عمرانی اســتانداری بر تقویت ســامانه تاکسیرانی و
فعالیت خودروهای ون و تاکسی زائر در اطراف حرم
مطهر رضوی ،نظارت مســتمر بر خودروهای
تاکسیوخطوطتاکسیمنتهیبهحرممطهر،
افزایش ســاعات فعالیت قطار شــهری در ایام
نوروز بــه ویژه زمان تحویل ســال ،اجرای طرح
ممنوعیــت تــردد خــودرو در معابــر منتهی به
حرم و اندیشیدن تمهیدات ویژه برای مدیریت
بحرانهــای احتمالــی در ایــام نــوروز تاکیــد
کرد .وی اطالع رســانی از مسیرهای تشرف و
توقفگاهها برای زائران را بسیار مهم بیان کرد
و افزود :هماهنگی شــهرداری با آستان قدس
رضوی ،رسانه های مجازی و اپراتورهای تلفن

همراه به منظور اطالع رسانی به زائران در خصوص
مسیرهایتشرف،زمانترافیکوسایرمواردمربوطبه
زیارتوبهرهگیریازدیدنیهایشهربرایگذراندن
اوقاتی خوش و ســرگردان نشــدن در شــهر ضروری
استوبایددرقالبیککمیتهاستانی،وظیفهاطالع
رسانیبهزائرانبیندستگاههایمتولیتقسیمشود
تا بتوان بهترین خدمات را در نــوروز ارائه داد .معاون
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری افــزود :تحقق
پیشنهادپلیسراهنماییورانندگیمبنیبراجرای
دوباره طــرح ترافیکی تــردد زوج و فــرد خودروها در
محدوده خیابان های اطراف حــرم مطهر رضوی در
ایامپایانیسالنیزمنوطبهبازنگریمجددوتصویب
شورای تامین شهرستان مشهد است .وی همچنین
بهطرحادارهکلراهداریوخدماتجادهایخراسان
رضوی با عنــوان «نوروز ایمــن رضــوی» و تمهیدات
اندیشیدهشدهدرمحورهایبینشهریبرای
خدمت هرچه بهتر به زائران رضوی اشــاره و
بیانکرد:دراینطرحابتداباتوجهبهمسائل
و مشــکالت هر یک از محورهای استان باید
هدفونیازکلیدرهربخشمشخصشود.

مدیرعاملشرکتگازاستانخبرداد:

مصرف ۵۰میلیون متر
مکعب گاز در شب سرد
استان

مدیر عامل شرکت گاز استان گفت :در
 ۲۴ساعت منتهی به روز شنبه ،رقمی
حدود  ۵۰میلیــون متر مکعــب گاز در
اســتان مصرف شــد که  ۹۳درصد این
آمار فقــط در بخش خانگــی و عمومی
توزیع شده است.
به گزارش ایســنا ،افتخاری در نشست
کمیتــه مدیریت بحران شــرکت گاز به
دلیــل افزایش مصــرف گاز در اســتان
اظهــار کــرد :متاســفانه همه ســاله در
فصــل ســرما شــاهد افزایــش میــزان
مصــرف گاز طبیعی در بخــش خانگی
و عمومی هستیم.
از مشترکان تقاضا میکنیم با مدیریت
بهینــه و ایمــن گاز طبیعــی زمینــه
خدمترســانی بهتــر و پایــداری ایــن
نعمــت الهــی را بــرای همــگان فراهم
کننــد .وی با بیــان این که شــبکه گاز
طبیعی در تمام شــهرها و روســتاهای
خراســان رضوی پایدار اســت ،افزود:
به امیــد خدا و بــا همــکاری و همیاری
مشترکان این مهم در سراسر خراسان
رضــوی و در روســتاهای نقــاط دور از
خطوط انتقال گاز استان و کشور ادامه
خواهد داشت.

