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امروز از ساعت 20در ورزشگاه ثامن االئمه(ع) انجام می شود

در همایش انجمن داروسازان ایران مطرح شد:

بازی های هفته بیســت و هفتم رقابت هــای لیگ برتر امروز در شــهرهای مختلف
پیگیری می شود که نماینده فوتبال خراسان رضوی که شرایط خوبی هم در جدول
لیگ ندارد ،میزبان تیم فوتبال پیکان اســت؛ دیــداری که حکم مــرگ و زندگی را
برای شهرخودرو دارد و تحت هر شرایطی باید بتواند  3امتیاز این بازی را از آن خود
کند .شاگردان سیدعباسی در چند هفته اخیر عملکرد خیلی خوبی در مقابل رقبا
داشــتند و بازی های دیدنی را به نمایش گذاشــتند ولی در چنین شرایطی خیلی
بدشــانس بودند و همیشــه در دقایق پایانی مســابقه ،نتیجه را واگذار می کردند.
عنابی پوشــان هفته گذشته مقابل اســتقالل خیلی خوب ظاهر شدند و شاگردان
مجیدی تحت فشار قرار گرفته بودند اما نتوانســتند بازی را به نفع خود تمام کنند
و در دقیقه  88متقبل شکســت شــدند و فرصتی ایــده آل را از دســت دادند .حاال
شــهرخودرویی ها تا پایان فصل  4بازی حســاس و مهم دارند که اولین آن امروز در
مشهد برابر پیکان برگزار می شــود که برای بقا چاره ای جز برد ندارند .هر چند در
سه مسابقه بعدی ،بازی های سختی مقابل سپاهان ،پرسپولیس و فوالد دارند اما
هنوز برای زنده ماندن امید دارند .از طرفی دیدار امروز شهرخودرو مقابل پیکان با
حضور تماشاگران انجام می شود که امتیاز خیلی خوبی برای مشهدی ها محسوب
می شود .طبق توافقات انجام شده میان اداره کل ورزش و جوانان و مدیران باشگاه
شــهرخودرو ،حضور هواداران در روبه روی جایگاه ب ه صورت رایگان اســت و آنها
امیدوارندباحضورپرشورتماشاگرانخودبتواننددیدارخانگیحساسبرابرپیکان
را با پیروزی به پایان برسانند و از قعر جدول فاصله بگیرند.
شهرخودرو هم اکنون با 15امتیاز در قعر جایگاه شانزدهم قرار دارد و برای بقا با تیم
هاینفتمسجدسلیمانوفجرسپاسیکهبهترتیب19و17امتیازیهستند،رقابت
میکند.تیمفجرسپاسیدراینهفتهمهمانتیمهواداربودهونفتمسجدسلیمان
نیز در خانه پذیرای نساجی مازندران است .هدایت هر دو تیم قعر جدولی در دستان
مربیانمشهدیاستکهبراینجاتآنهادرحالتالشهستند.

گروه جامعه /همایش ساالنه انجمن داروسازان ایران
روز پنج شــنبه با حضــور مســئوالن انجمن داروســازان
ایران ،برخی نمایندگان مجلــس و مدیران دولتی حوزه
غذا و دارو برگزار شد .به گزارش خراسان رضوی ،محمد
باقر ضیاء رئیس انجمن داروسازان ایران در این همایش
با اشاره به مشکالت انجمن داروسازان ایران اظهار کرد:
هر سه ســال یک بار انتخابات انجمن داروســازان ایران
برگزار میشود که اکنون یک سال و نیم از موعد برگزاری
انتخابات گذشــته و هنوز انتخابات جدید برگزار نشده و
با وجود پیگیریها مجوزی از ســوی وزارت کشور در این
زمینه صادر نشده است .وی همچنین به انحصار دارویی
اشارهکردوافزود:سیستمتوزیعداروییالکترونیکبرای
داروخانهها نیاز اســت تا توزیع عادالنه دارویی مدیریت
شــود و نباید توزیــع دارو در انحصار قرار داشــته باشــد.
همایون ســامه یح ،عضو کمیســیون بهداشــت و درمان
مجلس نیز در ایــن همایش خاطرنشــان کــرد :افزایش
تعداد داروخانهها در مراکز استانها نه تنها باعث اشکال

شهرخودرو با یار دوازدهم مقابل پیکان

هادی رضایی درجمع برترینهایقرنورزش
هادیرضاییبههمراهتیمملیوالیبالنشستهکشورمانبرترینتیمقرنورزشایران
شد.مراسمبهترینهای ۱۰۰سالورزشایرانباحضوروزیرورزشوجوانان،معاونان
و مسئوالن ارشد کشور برگزار و از برترین ورزشــکاران و تیمهای ورزشی کشورمان
تقدیرشد.دراینمراسمتیمملیوالیبالنشستهبهعنوانتیمبرترقرن،شایستهتقدیر
و تندیس شــناخته و لوح یادبود به هادی رضایی سرمربی پرافتخار مشهدی این تیم
اهداشد.هادیرضاییسالهادرکسوتبازیکنومربیدرتیمملیوالیبالنشسته
حضورداشتهوبهعناوینمختلفیدرمسابقاتبینالمللیدستیافتهاست.اوجکار
هادی رضایی و تیم ملی والیبال نشســته در ادوار المپیک رقم خورد ه اســت .وی به
عنوانبازیکنسهمدالطالیالمپیکسئول،بارسلونوآتالنتارادرکارنامهداردودر
کسوتمربینیزازسال ۲۰۰۰تاکنونبهچهارمدالطالودونقرهدستیافت هاست.

آزمونپذیرشحوز هعلمیهخراسانبرگزارشد
مدیرپذیرشحوزهعلمیهخراسانگفت:آزمونداوطلبانورودبهحوزهعلمیهخراسان
برایسالتحصیلیآینده،روزجمعهدراستانهایخراسانرضوی،شمالیوجنوبی
برگزار شد .به گزارش روابط عمومی حوزه ،حجتاالسالم جعفر ریحانی افزود :این
آزمون در دانشــگاه علوم اســامی رضوی و مدارس علمیه باقرالعلــوم(ع) ،حضرت
نرجس(س) و حضرت رقیه(س) در مشــهد برگزار شــده اســت .پنج هــزار نفر برای
شرکتدراینآزمونثبتنامکردندکهنیمیازاینتعدادپسازقبولیدرآزمونکتبی،
مصاحبه،مشاورهودورهتثبیتیبهحوزهعلمیهخراسانراهخواهندیافت.
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نگرانی ها از بازپرداخت بیمه ها پس از آزاد شدن نرخ ارز
ت رســانی به مردم مناطق محروم میشود بلکه
در خدم 
در کوتاهمدت هم باعث وارد شــدن اختالالت و ایرادات
در روند اقتصادی داروخانهها میشــود .وی تاکید کرد:
اگر چه آزاد شــدن نرخ ارز جلوی قاچــاق را میگیرد ،اما
باید دید روند آن در بازپرداخت بیمهها و پرداخت بیماران
چگونه خواهد بود .شــهریاری رئیس انجمن داروسازان
خراسان رضوی نیز با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت
در راســتای هدفمنــدی یارانه هــا گفت :همــان طور که
رئیس جمهور اعالم کرد ارز 4200تومانی از دارو حذف
نمی شــود امــا هدفمنــدی یارانه هــا اقدامی اساســی و
جراحی اقتصادی خوبی است که باید به خاطر آن دست
دولت را بوسید .وی افزود :دارو یکی از بهترین کاالهایی
اســت که دولت مــی توانــد در آن بدون هیــچ دغدغه ای
یارانه ها را به صورت هدفمند و مستقیم به مردم بپردازد،
چرا که در هیچ کاالیی سازمان های بیمه گر به این شکل
الکترونیک و شــفاف و مشــخص برای رســیدن یارانه به
دست مردم وجود ندارد.

وعده بهره برداری از فاز اول نیروگاه راشد در 31خرداد
معاون عمرانی استاندار :فاز یک نیروگاه راشد 83درصد پیشرفت دارد
شعبانی/معاونهماهنگکنندهامورعمرانیاستانداری
خراسان رضوی با بیان این که پیشرفت  83درصدی فاز
یک نیروگاه راشــد به دســت متخصصان داخلی نشان از
عزموارادهمتخصصانکشوردارد،افزود:براساسبرنامه
ریزی انجام شده مشــکالت این پروژه و توافقات الزم باید
ظرف یک هفته تمام شود تا طبق برنامه ریزی انجام شده
افتتــاح آن به پیک مصرف برق تابســتان امســال برســد.
سرابی ،مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید
برق راشــد تربتحیدریه نیــز گفت:فاز نخســت نیروگاه
راشــد با تولید  186مگاوات برق در  31خرداد امسال و
فازدومنیزبا 186مگاواتبرقدرتاریخ 25بهمنامسال
به بهرهبرداری خواهد رسید.به گزارش خراسان رضوی،
به منظور رفع موانع عملیات اجرایــی پروژه نیروگاه تربت
حیدریه معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری به
همراه رئیس مجمع نمایندگان استان  ،از روند پیشرفت
نیروگاهسیکلترکیبی 500مگاواتیراشدتربتحیدریه
بازدید کردند.علی سرابی مدیرعامل نیروگاه راشد تربت
حیدریه در این بازدید ،تامین مالی  200میلیارد تومانی
برایتکمیلپروژه،تعیینتکلیفخطانتقالگازمصرفی
نیروگاه و همچنین تسهیل اراضی مسیر انتقال خط لوله
گازراازمهمتریننیازهایایننیروگاهبرایتکمیلتاپیک
تابستان امسال دانست.جواد خدائی ،معاون هماهنگی
امور عمرانی اســتانداری در نشســت با مدیران این طرح
ملی گفت :پیشــرفت 83درصدی فاز یک این نیروگاه به
دست متخصصان داخلی باوجود تحریم دشمنان کاری

بزرگ است و نشان از عزم و اراده متخصصان کشور دارد.
وی افزود :بر اساس برنامه ریزی انجام شده مشکالت این
پروژهوتوافقاتالزمبایدظرفیکهفتهتمامشودتاطبق
برنامه ریزی انجام شــده افتتــاح آن به پیــک مصرف برق
امسالبرسد.ایننیروگاهدرزمینیبهمساحت ۴۰هکتار
ت حیدریه
در  ۱۲کیلومتری شمال شــرق شهرستان ترب 
قرار دارد.این پروژه در سه فاز تعریف شده و تکمیل کامل
آننیازمند ۱۹۵میلیونیورواستکهبایدازطریقصندوق
توســعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن کشور تامین
شود.سرابی ،مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت
تولید برق راشــد تربتحیدریه گفت:فاز نخست نیروگاه
راشــد به میزان 186مگاوات برق در 31خرداد امسال و
فازدومنیزبهمیزان 186مگاواتبرقدرتاریخ 25بهمن
امســال به بهرهبرداری خواهد رســید.وی افزود :تا امروز
 122هزار و 970نفر روز نیروی انسانی در پروژه مشغول
کار بودهانــد و همچنین از وجــود  46هزار نیــروی بومی
استفاده شــده و اکنون نیز 572نفر در این پروژه مشغول
کار هســتند .ســرابی گفت :مبلغ  288میلیــون و 927
هزار و  926یورو به اضافه  687میلیارد ریال و همچنین
تســهیالت مصوب صندوق توســعه ملی به میــزان215
میلیوندالردراینپروژهسرمایهگذاریشدهاست.سرابی
خاطرنشانکرد:عملیاتاجرایینیروگاهسیکلترکیبی
 ۵۴۶مگاواتی راشد تربتحیدریه در سال 97در زمینی
بهمساحت 150هکتارباهدفتامینبرقمطمئنوپایدار
وایجادزمینهصدوربرقبهکشورهایهمسایهآغازشد.

 8میلیارد در
راه بیمارستان
اعصاب و روان
جانبازان
صفحه2

فرماندار مشهد پشت پاچال نانوایی
بعدازتغییراتاخیرقیمتآرد،برخینانواییهای
مشــهد ســاعت کاری خود را کاهش میدادند یا
نان را به مردم عرضه نمیکردند ،درنتیجه شاهد
صف طوالنی مردم برای خرید نان بودیم .پیرو این
التهاب ،فرماندار مشهد بهصورت میدانی به یکی
از نانواییهای مشهد رفت و پشت پاچال نانوایی
قرار گرفــت و اعــام کرد تا تمــام نانها بــه مردم
عرضه نشود محل را ترک نخواهد کرد .به گزارش
روابــط عمومی فرمانــداری ،محســن داوری روز

سفیرنروژ:

گذشته با جمعی از مدیران رسانه مشهد دریکی
از نانواییهای منطقه اســتقالل که ادعا میکرد
نان در نانوایی ندارد و به همین بهانه به مردم نان
نمیفروخت ،حاضر شــد و پس از مشاهده دپوی
نان روی پاچال نانوایی دستور داد همه نانها به
مردمفروختهشودوتازمانیکههمهنانهاتحویل
مردمنشودمحلراترکنخواهدکرد.ویدرادامه
بازدید خــود به منطقه بولــوار معلم رفــت و اقدام
مشابهی انجام داد.

تحت تاثیر شکوه حرم امام رضا قرار گرفتم
(ع)

ســفیر نروژ در ایران پس از حضور در حرم مطهر
رضوی و بازدیــد از صحنهــای آزادی و انقالب
اسالمی ،با اشــاره به شــکوه و معنویت خاص آن
گفت :بــه عنوان یــک اروپایی تحت تاثیر شــکوه
حرم امام رضا(ع) قرار گرفتم.
به گزارش آستان نیوز ،ســیگوالد تامینهاوگه،
ســفیر نــروژ در ایــران کــه به مشــهد ســفر کرده
بود ،با اشــاره به ایــن که هنــر و معمــاری در این
مکان مقــدس برخــوردار از تاریخچــهای غنی و
بســیار کهن اســت ،گفت :طــی بازدیــدی که از

صحن آزادی و صحن انقالب اســامی داشتم،
اطالعــات هنــری و فرهنگــی ارزشــمندی در
خصوص معماری ایرانی -اسالمی کسب کردم
و تحت تاثیر این ســبک از معماری قرار گرفتم از
همین رو ســعی میکنم این اطالعات ارزشمند
را به دیگران نیز منتقل کنم.
وی افزود :حــرم امام رضــا(ع) مکانی اســت که
میتوان به تمام مردم جهان آن را معرفی کرد تا با
حضوردراینمکانمقدسهمانندمنتحتتاثیر
شکوه و معنویت آن قرار بگیرند.

