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رئیسجمعیتهاللاحمرکاشمر:

واکنش تولیت آستان قدس رضوی
به اظهارات سخیف یکی از سران فتنه

فرماندهلشکر 5نصر
خراسانرضوی:

ورزشگاه  ٢٢بهمن پس از  40سال
به خانه برگشت
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آغاز بهره برداری
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دستگیری شرور
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نتیجهمثبتتست
کرونای 41درصد
مراجعهکنندگان
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سرپایی
اعالمبرنامههای ۲۶مرداد
سالروز ورود آزادگان به کشور
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فرماندار تایباد :

ائمه جماعات و رسانه ملی حائز اهمیت است.
•مقابله با گران فروشی به زائران

حجتاالسال موالمســلمین مــروی در ادامــه
ســخنان خــود بــه برخــی عوامــل مخــل رونــد
خدمترســانی شایســته به زائران اشــاره کرد و
خواســتار عزم جدی مســئوالن بــرای مقابله با
گرانفروشی و نظارت دقیق بر قیمت اقامتگاهها
و اجناس در فروشگاهها شد.
وی با اشــاره به محدودیت تردد وسایل نقلیه در
ایام شــهادت حضرت رضــا(ع) در خیابانهای
منتهی به حرم مطهــر ،ابراز کــرد :در تمهیدات
ترافیکــی و اعمــال محدودیتهــای تــردد در
خیابانهای منتهــی به حــرم مطهر حتمــ ًا باید
شــرایط کهنســاالن و بیماران را مدنظر داشت
و بایــد وســایل نقلیه عمومــی برای تشــرف این
اشخاص به حرم مطهر در نظر گرفته شود.تولیت
آستان قدس رضوی گفت :اگر بخواهیم در ایام
پایانی ماه صفر و مناسبتهای مختلف مذهبی
میزبانی شایستهای از زائران داشته باشیم ،باید
از ظرفیتهای ملی اســتفاده کنیــم ،در اربعین
طی بازه زمانی بیســتو چند روزه چند میلیون
زائر مشــرف میشــوند و بســیاری نیز در مســیر
راهپیمایــی نقشآفرینــی میکننــد امــا در ایام
دهه پایانی صفر حدود شــش میلیــون زائر طی
تنها پنج روز به مشهد مشرف میشوند ،بنابراین
عالوه بر ظرفیتهای مردمی باید ظرفیتهای
ملی نیز برای میزبانی از زائران به میدان بیایند
زیرا ظرفیتها و امکانات استان خراسان رضوی
پاسخگوی جمعیت باالی زائران نیست.

رای نهایی باند  15نفره
قاچاق نقره در استان
صادر شد
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استان
درتدارک
 ۲۸صفر
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صفحه۲

استان در تدارک  ۲۸صفر

صفحه3

گزارشیازنشستمسئوالن
برایدههآخرصفر

فرماندار تایباد در نشســت مســئوالن
محلــی وشــورای شــهر تایبــاد گفــت:
ساخت بیمارستان جدید در تایباد یک
نیاز مبرم است و بیمارستان فعلی تایباد
با بیــش از  45ســال قدمت جوابگوی
نیاز درمانی بیماران شهرستان ...


 3244آزاده سرافراز
استانتجلیلمیشوند

سرانجـام
پرونده 25تن
نقرهقاچاق

بیمارستان
فرسوده 45ساله
تایبادجوابگوی
نیازهایمردم
نیست

گزارشیازنشستمسئوالنبرایدههآخرصفر

مجمع مشــورتی دهه پایانی ماه صفــر با تولیت
آســتان قــدس رضــوی  ،نماینــده ولیفقیــه در
اســتان ،اســتاندار خراســان رضــوی و جمعی
از مســئوالن ارشــد اســتانی و شــهری دربــاره
تدابیــر الزم بــرای برگــزاری مراســم دهــه آخر
صفــر و ایام شــهادت امــام رضــا(ع) در مشــهد
مقدس برگزار شــد .بــه گــزارش آســتان نیوز،
حجتاالسال موالمســلمین احمــد مــروی در
مجمع مشورتی دهه پایانی ماه صفر که با حضور
نماینده ولیفقیه در استان ،استاندار خراسان
رضــوی و جمعــی از مســئوالن ارشــد اســتانی
و شــهری بــه میزبانی آســتان قــدس رضوی در
تاالر والیــت حرم مطهــر امــام رضــا(ع) برگزار
شــد ،درباره تدابیر الزم برای برگزاری مراســم
دهه آخر صفــر و ایام شــهادت امام رضــا(ع) در
مشــهد مقدس ســخن گفــت و ابراز کــرد :طی
چنــد روز پایانــی ماه صفر چنــد میلیــون زائر به
مشهد مقدس مشــرف میشوند و ما کارگزاران
و میزبانــان مهمانان حضرت رضا(ع) هســتیم.
وی با بیان ایــن که باید تمــام ظرفیتها را برای
میزبانــی شایســته از زائران بــه کار ببریــم تا در
محضر مبارک حضرت رضا(ع) سربلند باشیم،
بــه اهمیــت اســکان زائــران در آن ایــام اشــاره
و بیــان کــرد :تأمیــن اســکان ،تأثیــر عمیقی بر
میزبانــی شایســته از زائــران دارد؛ تختهــای
هتلی و اقامتگاههای رسمی مشهد پاسخگوی
جمعیــت میلیونی زائــران نیســت ،بنابراین در
موضــوع اســکان بایــد از ظرفیتهــای مردمی
استفاده کنیم و توجه به ارتقای فرهنگ میزبانی
با اســتفاده از ظرفیت خطبههای نمــاز جمعه،
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وزارت صمت به جای جمع آوری لوازم یدکی بدون شناسه فرصت  3ماهه برای فروش شان داد
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معاونبهداشتعلوم پزشکی
تربتحیدریهخبرداد:

•ضرورت تأمین اسکان مناسب برای زائران

آیتا ...سید احمد علمالهدی نماینده ولیفقیه
و امامجمعه مشــهد نیــز در این جلســه بــر لزوم
تأمین فضای اسکان مناسب برای زائران تأکید
و بیان کــرد :باید با ایجاد ســازوکارهایی بســتر
مشارکت مجاوران در اسکان زائران فراهم شود
و دســتگاههای اجرایی اســتان نیز باید اهتمام
ویژه ای بــرای عملیاتی شــدن برنامههای خود
داشته باشــند.امامجمعه مشــهد با بیان این که
مشکالت زائران در ایام نوروز باید بررسی و برای
تکرار نشــدن آنها برنامهریزی شــود ،بر تأمین
اسکان و نظارت بر قیمت کاالها و خدمات در ایام
دهه پایانی ماه صفر و خدمترسانی شایسته به
زائران در مشهد تأکید کرد.
•آمادگی استان برای میزبانی از زائران

یعقوب علــی نظری اســتاندار خراســان رضوی
نیز در این جلســه از آمادگی کامل اســتان برای
میزبانی از زائــران دهه پایانی مــاه صفر خبر داد
و اظهار کرد :طی جلســات هماهنگــی و تدابیر
اتخاذ شده و برنامهریزیهای انجامشده ،استان
برای میزبانــی از زائــران و عزاداران ایــام پایانی
ماه صفــر و ایام شــهادت امــام رضــا(ع) آمادگی
دارد و بــهرغم حضور میلیونی زائــران هیچگونه
نگرانــی از حیــث تأمیــن اقــام و اجنــاس مورد
نیاز در مشــهد وجــود نــدارد.وی با بیــان این که
کمیتههای خدماترســانی به زائران از مدتها
پیش کار خــود را آغاز کردهاند ،افزود :اســکان و
امنیــت از موضوعاتی بســیار مهمی هســتند که
دستگاههای مسئول باید با جدیت وظایف خود
را در این خصوص انجام دهند.استاندار خراسان
رضوی همچنیــن راجع به نظارت بــر قیمتها و
اطالعرسانی مناســب و بهنگام به زائران بهویژه
در حریم حرم مطهر رضوی تأکید کرد.
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شهرآورد داغ مشهدی ها
تیمهایفوتسالفرشآراوچیپسکاملفردامهمترینبازیلیگرارقممیزنند

علی ترابی  /یکــی از بازی های مهــم و جذاب این
هفتهلیگبرترفوتسال،بهدربیمشهدبرمیگردد؛
بازی که از جهات مختلف برای هر دو تیم مشــهدی
حائزاهمیتاستوباتمامتوانبهمیدانمیروندتااز
آبرووحیثیتخوددفاعکنند.بهگزارشخبرنگارما،
بازیهایهفتههفتمرقابتهایلیگبرترفوتسال
ایران  ،چهارشنبه این هفته با هفت بازی دنبال می
شود و تمام تیم ها برای حفظ و ارتقای جایگاه خود
در جدول رده بندی با تمام توان به میدان می روند
تا از کــورس قهرمانی عقب نیفتند .هــم اکنون پنج
تیمسنایچساوه،کراپالوند،مسسونگون،گیتی
پســند و گهر زمیــن ســیرجان در راس تیم هــا قرار
دارند و فاصله خود را با دیگر تیم هــا زیاد کردند .به
خصوصدوتیمسنایچساوهوکراپالوندکهتاکنون
درخششقابلتوجهیدرمسابقاتداشتندوبدون
باخت یکه تازی مــی کنند اما دو نماینده خراســان
رضوی حال خوبــی در جــدول رده بنــدی ندارند و
نتایج خوبی تاکنون به دست نیاورده اند.هر دو تیم
در فصل جاری نتوانستند تیمی در قواره روی سکو
قرارگرفتنببندندوبابودجهاندکیروانهمسابقات
شدندکهشرایطآنهاتابهاینجایکاراصالمساعد
نیست و هیچ دســتاوردی هم برای فوتسال مشهد
نداشتند .هر دو تیم با این که هیچ بردی در کارنامه
خود ندارند،در این هفته دربی فوتســال مشــهد را
برگزار می کننــد که این بــازی برای شــان اهمیت
زیادی دارد .این دیدار از ســاعت  17فردا در سالن
شــهید بهشــتی به میزبانی چیپــس کامــل برگزار
میشود.ایندوتیمسالگذشتهدوباررودررویهم
قرارگرفتندکهدرنیمفصلاولفرشآرامیزبانبود
وبانتیجه 3بریکهمشهریخودراشکستداداما
دربازیبرگشتچیپسمیزبانبودکهدرآنبازیهم
 2بر یک مقابل فرش آرا مغلوب شد .امسال شرایط
فرق می کند و چیپس کامل بــرای انتقام به میدان
میآیدکهتماشاگرانوهوادارانقطعابازیجذابی
راخواهنددید.تیمفوتسالفرشآراامسالباهدایت
قدرتبهادریبهعنوانبازیکن–مربیبهمیدانرفته
است.تیمیکهدرابتدایفصلشایعهکناررفتنآناز
کورانمسابقاتخیلیزیادبودومدیرانباشگاهدیگر
قصد تیم داری نداشــتند ،اما باالخره بــا وعده های
یک سری افراد برای جذب حامی مالی پا به رقابت
ها گذاشتند .این باشــگاه همانند سال های قبل با
بودجهاندکیدرقرعهکشیشرکتکردوبابازیکنان
بومیمقابلحریفانقرارگرفت.بااینشرایطکسی
هم انتظار و توقع خاصی از این تیم نداشــته و ندارد
چراکهمشخصاستباچنینبازیکنانینمیتوانند
در باالی جدول قرار گیرند .هر چند که در فوتسال
هیچ چیزی قابل پیش بینی نیســت و ممکن اســت

تیمیبا بازیکنانگمنامبهتریننتایجراهمرقمبزند.
فرش آرا بازی های لیگ را با بــرد آغاز کرد .در هفته
اول مقابل فوالد زرند ایرانیان  2بر یک پیروز شــد و
شروع خیلی خوبی داشت اما شادی پیروزی هفته
اول زیاد طول نکشــید و هفته دوم برابر کراپ الوند
 3بریکمغلوبشد.انتظارداشتیمکهدرهفتهسوم
به مراتب بهتر کار کند که متاســفانه مقابل فردوس
قم  4بر  2نتیجه را واگذار کردند اما زرد آبی پوشان
مشهدی در هفته چهارم میزبان گیتی پسند بودند
کهبازیسنگینیداشتند.بازیکنانبازیخوبیارائه
دادند،امادرنیمهدومبهباخت 3بر 2رضایتدادند
و راضی به این نتیجه شدند اما فرش آرا در پنجمین
بازی لیگ موفق شــد یک امتیاز کسب کند چرا که
برابر ســن ایچ ســاوه پرقدرت به تســاوی یک بر یک
دست یافت.فرش آرا در هفته ششم بازی جنجالی
مقابل زندی بتن کالردشت داشت و با وجود تالش
هایزیادبهنتیجه 2بر 2درخانهرضایتداد.حاالبا
پنج امتیاز در رده دهم جــدول رده بندی قرار دارد و
در این هفته به استقبال همشهری خود می رود که
باید دید پیروزی های دربی فصل قبل خود را تکرار
می کند یا این که نتیجه را واگذار می کند.باشــگاه
چیپسکاملهرچندکهدرابتدایفصلقصدداشت
تغییراتیدرکادرفنیخودداشتهباشدتاباقدرتبه
مصافحریفانبرود،اماوجودیکسریچالشهاو
حواشیپیرامونباشگاه،آنهاراازاینمسیردورکرد
و نتوانستند این مســائل را به خوبی مدیریت کنند.
در نهایت ترجیح دادند که با کادر فنی سال گذشته
پا به میدان مسابقه بگذارند .این تیم هم مانند دیگر
همشهریخودبابودجهاندکراهیمسابقاتشده
است.هرچندکهیکسریبازیکنانغیربومیراهم
به خدمت گرفته است اما با وعده های سال گذشته
مالکباشگاهمبنیبربستنتیمیدرحدقهرمانی،
خیلی فاصله دارد و قول های داده شده به هیچ وجه
عملینشده ونشانازیکوعدهتبلیغاتیبودهاست.
چیپس کامل مسابقات لیگ را با باخت شروع کرد.
درابتدامقابلگهرزمینسیرجان 3بریکشکست
خورد.درهفتهدومهمباباختسنگینیبرابرگیتی
پســند مواجه شــد و  8بر  3مغلوب شــد اما در هفته
سوم توانست مقابل مقاومت البرز تساوی  2بر  2به
دست بیاورد تا انگیزه ای برای ادامه راه باشد اما در
بازی چهارم مقابل ســفیر گفتمان 4بر 3شکســت
خورد .در هفته پنجم هم برابر صنایع پشتیبان  2بر
یکنتیجهراواگذارکردودرششمینبازیلیگهم
مقابلقندکاترینآمل 6بر 3شکستخورد.اینتیم
که با یک تساوی و پنج باخت صاحب یک امتیاز شد
و اکنون در قعر جدول جا خوش کرده اســت حاال به
یکبردنیازدارد.

واکنش تولیت آستان قدس
رضوی به اظهارات سخیف
یکیازسران فتنه
تولیت آســتان قدس رضوی در بیاناتی ضمن
محکومیــت اظهــارات اخیــر یکــی از ســران
فتنــه ،ایــن قبیــل رفتارهــای غیراخالقــی را
عقدهگشــاییهایی بــا اهداف شــوم و نشــانه
گمراهــی و ظلمت آنهــا دانســت.به گزارش
آستاننیوز،حجتاالسال موالمسلمین احمد
مــروی در نشســت مشــورتی دهه پایانــی ماه
صفر که با حضور نماینده ولیفقیه در استان،
استاندارخراسانرضویوجمعیازمسئوالن
ارشداستانیوشهریدرتاالروالیتحرممطهر
امامرضا(ع)برگزارشد،بااشارهبهاهانتاخیر
یکی از سران فتنه به شهدای گرانقدر مدافع
حرم ،ابراز کرد :اینگونه اهانتها به شــهدای
بــزرگ و عزیزی کــه تمام عمــر خــود را صرف
مبارزه با دشــمنان انقالب و اســام کردهاند،
دل هر مسلمان انقالبی را به درد میآورد.وی
عنوانکرد:ملتغیورایرانقدردانانسانهای
شریفی هســتند که دوران نوجوانی ،جوانی و
شــکوفایی زندگی خود را در جبهههای دفاع
مقدس و حفاظــت از اســام و ایــن آبوخاک
طی کردند و ســپس به بازنشســتگی خــود را
تقلیلندادندودرعرصههایدیگریبهمبارزه
با دشــمنان اســام و انســانیت پرداختند و با
پایمردیومجاهدتیکجریانفاسدضددینی
وبشریبهنامداعشراازپایدرآوردند.تولیت
آستانقدسرضویمراسمباشکوهتشییعپیکر
پاکشهیدسلیمانیرامصداقبارزقدرشناسی
ملت ایــران از شــهدای مدافع حرم دانســت و
تصریح کــرد :حضور مــردم و به میــدان آمدن
اقشــار و اصناف مختلف در تشــییع پیکر پاک
ســردار دلها شهید ســلیمانی بهعنوان نماد
جریــان مقاومت ،مصــداق بارزی از ســپاس و
قدردانی مردم از شــهدا و مجاهدان گرانقدر
مدافع حرم بــود.وی اضافه کرد :این تشــییع
باشکوهتنهابزرگداشتشهیدسلیمانینبود،
تجلیل از تمامی شــهدای مدافع حرم و شهید
همدانیها بود که مردم انصافــ ًا حق مطلب را
ادا کردند.وی افزود :انسان به حال افرادی که
چنیناظهارنظرهاییمیکنندغصهمیخورد
کهتاچهحدگرفتارسقوط،انحطاط،گمراهی
و ظلمت شدهاند.حجتاالسالموالمسلمین
مرویگفت:اینقبیلرفتارهایغیراخالقیرا
محکوممیکنیمومتأسفهستیمبرایافرادی
که اینگونه در سراشــیبی ســقوط افتادهاند و
ظاهر ًابناندارندکهازخواببیدارشوند.

