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فرماندارتایباد:

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

بیمارستان فرسوده 45ساله تایباد
جوابگوی نیازهای مردم نیست

شورایشهرمشهد
تصویبکرد
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کرایهتاکسی
ازفرودگاه تا حرم
 60تا  155هزارتومان!
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اعالمبرنامههای ۲۶مرداد
سالروز ورود آزادگان به کشور

 3244آزاده سرافراز
استانتجلیلمیشوند

مدیرکلفرهنگوارشاد
دردیدارباخبرنگاران
«خراسان»مطرحکرد:

سه شنبه  25مرداد  18 /1401محرم 1444
 4صفحه/شماره  / 5039قیمت 600 :تومان

استاندرتدارک ۲۸صفر
گزارشی از نشست مسئوالن برای دهه آخر صفر
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صفحه1

توقیفمحموله 100کیلوگرمی
شیشه در مرز تایباد

فرمانــده مرزبانی اســتان خراســان رضوی از
کشف  100کیلوگرم شیشــه توسط مرزبانان
هنگ تایبــاد خبــر داد.ســردار مجید شــجاع
گفت :در برخورد قاطع با قاچاقچیان ،مرزبانان
هنــگ تایباد موفــق شــدند از یــک دســتگاه
خــودروی ترانزیتــی مقادیــری مــواد مخدر را
کشف کنند.وی با اشاره به این که این خودروی
ترانزیتــی در حال ورود به کشــور شناســایی و
توقیف شــد ،افــزود  :مرزبانان طی بررســی از
خودروی مدنظر موفق شدند  100بسته مواد
مخدر از نوع شیشه به وزن  100کیلوگرم را که
به طرز بســیار ماهرانه ای جاســازی شده بود،
کشف کنند.
سردار شجاع خاطرنشان کرد :مرزبانان ضمن
توقیف خودرو ،راننده آن را دســتگیر کردند و
تحویل مراجــع قضایی دادند.گفتنی اســت،
مــاده مخدر شیشــه روان گــردان اســت و فرد
مصرف کننده را از حالت عادی خارج می کند
که اتفاقات ناگواری همچون قتل و ...را ممکن
است رقم بزند.

سکونت یک سوم مشهدی ها
در بافت های فرسوده
مدیرعامــل ســازمان بازآفرینــی شــهرداری
مشــهد گفت :بیش از  ۳۰درصد کل مساحت
مشــهد و حدود یک ســوم کل جمعیــت درگیر
بافت فرســوده هســتند .یک ســوم کل هزینه
شــهرداری را به پهنه حاشــیه شــهر اختصاص
دادنــد امــا دربــاره بازســازی بافــت فرســوده
اعتبارات مــا تغییــر چندانــی نداشــته ولی از
لحاظ اختیارات دستمان خیلی باز شده است.
رضــا زاده همدانــی در گفتوگو با «خراســان
آنالیــن» افــزود :در بافت منطقه عامــل تا االن
بیش از  ۸۵درصد بافت تملکها انجام شده و
آماده سرمایهگذاری است .در بافت شهدا ۸۷
درصد تملکها انجام شده است .در بحث بافت
آبکوه به واسطه مخالفت مردم و این که دوست
دارند در آن منطقه باشــند کار ما گــره خورده
اســت .نصف زمینهــا اوقافــی و نصــف دیگر
آستانه است ،ما باید با آنها به توافق برسیم.
ویتصریحکرد ۳۰:هکتارفقطدرمنطقهآبکوه
بافت فرسوده وجود دارد .اگر قرار باشد اوقاف
طبق قرارهای معمولشان ســهم خودشان را
مطالبــه کنند مســلما کار گره میخــورد چون
مــردم توانایی مالــی ندارنــد و الزم اســت این
دستگاهها هم از بعضی منافع خود بگذرند.

وزارت صمت به جای جمعآوری
لوازم یدکی بدون شناسه فرصت
 3ماهه برای فروش شان داد

فروش
بیشناسهها
در وقت اضافه
3ماهه!

راینهایی باند 15نفره قاچاق
نقرهدراستانصادرشد

در چندین خیابانی که دور و اطرافش را
همه مغازههای مربوط به خودرو از انواع
و اقســام تعمیرگاهها و فروشــندههای
مختلــف لــوازم جانبــی خــودرو تــا
کارواشهای بزرگ و کوچک فراگرفته
به دنبال ارزیابی میدانی...


4

تیم های فوتسال فرش آرا
وچیپس کامل فردا مهمترین
بازی لیگ را رقم می زنند

عکس :آرشیو

تسخیربازارهایجهانی
توسط شرکت های
دانشبنیانمشهدی

شهرآورد داغ
مشهدیها

صفحه3

ورزشگاه ٢٢بهمن پس از  40سال به خانه برگشت

 3244آزاده سرافراز استان تجلیل می شوند

محمد حسام مسلمی /در آستانه  ۲۶مرداد
سالروز ورود آزادگان به کشور ،اداره کل بنیاد
شــهید و امور ایثارگران خراســان رضوی ویژه
برنامــه هــای خــود را اعالم کــرد .بــه گزارش
«خراسان رضوی» ،صدیقه خدیوی سرپرست
اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان
رضوی روز گذشــته در نشســتی خبری اظهار
کــرد :در کل کشــور  42هــزار آزاده داریــم که
 3هزارو  244نفر از این آزادگان در خراســان
رضوی هستند که همزمان با روز آزادگان از این
عزیزان تجلیل خواهد شد .وی تصریح کرد :در
این روز برنامه های ورزشی ،تفریحی و فرهنگی
برای آزادگان اجرا می شود .خدیوی برگزاری
مراســم در رواق امام خمینــی (ره) حرم مطهر

تقریبا بیشتر پرونده شهدای ســامت به تایید
رســیده اســت و پرونده بقیه شــهدای سالمت
نیز در دست بررسی است .سرپرست اداره کل
بنیاد شــهید و امورایثارگران استان همچنین
به موضــوع مســکن ایثارگران اســتان اشــاره
کرد و گفت :اگر نهضت اقدام ملی مســکن در
اســتان به صورت کامل اجرایی شــود مشــکل
مســکن تمــام متقاضیــان ایثارگر اســتان حل
خواهد شــد .همچنین در این نشست عرفانی
مدیرعامل موسســه پیام آزادگان در سخنانی
به نقش آزادگان در پیروزی هشــت سال دفاع
مقدس اشــاره کرد و گفت :هر کاری که برای
آزادگان انجام دهیم کم اســت و باید هم خود و
هم خانواده های آن ها تکریم شوند.

تسخیر بازارهای جهانی توسط شرکت های دانش بنیان مشهدی
مدیرعامــل هلدینــگ راه نو گفت :این شــرکت
توانســته بــازار صادراتــی شــرکتهای دانش
بنیــان مشــهد در کشــورهای برزیــل ،روســیه،
عراق ،سوریه و پاکستان را تامین کند .به گزارش
«خراســان رضوی» ،مجتبــی تنها در نشســتی
خبری اظهــار کرد :شــرکتهای دانــش بنیان
در حوزههــای انرژیهای تجدیــد پذیر ،صنایع
ماشین سازی ،صنایع معدنی ،صنایع دارویی و
غذایی با بیش از  ۵هزار سهامدار بازار صادراتی
در کشورهای خاورمیانه و همسایه ایجاد کردند.
تنها در ادامه به چالش مهاجرت از روســتاهای
مرزی اســتان به دلیل خشکســالی و اشــتغال
اشاره کرد و گفت :متاسفانه در چند سال اخیر

بــه همیــن دالیــل خیلــی از روســتاهای مرزی
استان ،خالی از سکنه شده اند ،طرحی را پیاده
کردیم که روســتاییان بتوانند با نصــب توربین
های بادی برق تولید کنند تــا از مهاجرت آن ها
جلوگیری و اشتغال ایجاد شود .وی با بیان این
که در برخی از حوزه ها دچار خود تحریمی شده
ایم تصریح کرد :متاسفانه کسانی برای تولیدات
تصمیم گیری مــی کنند که اصال با تولید آشــنا
نیستند ،رهبر انقالب اسالمی در شعار امسال
بر حوزه دانش بنیان ها تاکید داشتند ،فرمایش
های رهبر انقالب باید در همه ســال ها اجرایی
شــود نه این که فقط منحصر به یک سال باشد.
تنها گفت :راه نو از ســال  ۱۳۹۴در حوزههای

دستگیری شرورسابقه دار در سرخس
فرمانــده هنگ مرزی ســرخس از دســتگیری
یک شرور ســابقه دار در حوزه اســتحفاظی این
یگان خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی
فرماندهــی مرزبانی اســتان خراســان رضوی،
سرهنگ ســتاد «محمودی» در تشریح این خبر
گفت :در پی شــرارت های شرور ســابقه دار در
شهرستان ومتواری شدن وی از محل ،تیم ویژه
ای برای شناسایی و دستگیری وی تشکیل شد.
وی افــزود :مأمــوران گروهــان مرزی ســرخس
با انجــام اقدامات اطالعاتی ،تعقیــب و مراقبت
های شــبانه روزی محل تردد متهم را شناسایی
و با هماهنگی و دریافــت نیابت قضایی ،در یک

عملیــات غافلگیرانــه و ضربتی وی را دســتگیر
کردنــد .فرمانده هنــگ مرزی ســرخس با بیان
این که متهم دستگیر شــده از اوباش سابقه دار
شهرســتان بوده و دارای سوابق متعدد از جمله
تیراندازی منجر به جرح  ،ایجاد رعب و وحشــت
عمومی در شهرستان و سرقت مسلحانه است،
اظهار کرد :متهم با تشــکیل پرونده برای ســیر
مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
ســرهنگ «محمــودی» بــا تاکیــد بــر جدیــت و
قاطعیــت پلیــس در مقابلــه بــا اراذل و اوباش و
اخاللگران نظم عمومی ،از همکاری و مشارکت
خوب مردم قدردانی کرد.

صفحه3

رئیسجمعیتهاللاحمرکاشمر:

اعالم برنامه های ۲۶مرداد سالروز ورود آزادگان به کشور
رضوی ،دیدار مدیران با آزادگان  ،اعزام راویان
برای تبیین سال ها اسارت اسرا و پخش مستند
ویــژه آزادگان را از دیگــر برنامــه هــای این روز
برشمرد .وی در ادامه به نقش رسانه در تبیین
نقــش آزادگان در پیروزی هشــت ســال دفاع
مقدس اشاره کرد و گفت :رســانه ها در تبیین
رشادت های اسرا نقش بسزایی دارند ،این که
اسرا چه مشقت هایی را تحمل کرده اند این ها
موضوعاتی هستند که باید رسانه ها برای نسل
جدید تبیین کنند.
خدیوی درباره آخرین وضعیت پرونده شهدای
ســامت نیز اظهار کــرد :طبق آخریــن آماری
که در اختیــار داریم پرونده  17نفر از شــهدای
سالمت اســتان به دســت ما رســیده است که

سرانجـام
پرونده  25تن
نقره قاچاق

مهدیــان  /رئیس جمعیــت هالل احمر کاشــمر
از صــدور حکم خلع یــد ورزشــگاه  ٢٢بهمــن این
شهرستان که حدود 40سال در تصرف آموزش و
پرورشکاشمربود ،خبرداد.سعیدفکوراظهارکرد:
مجموعه ورزشی  ٢٢بهمن که حدود  ۴٠سال در
تصرف آموزش و پرورش کاشمر بود پس از پیگیری
هــای مســتمر و ارائــه مســتندات قانونــی خلع ید
شد.ویبااشارهبهحضورمدیرکلحقوقیجمعیت
هالل احمر ایران در کاشــمر افزود :پــس از صدور
احکام قطعیت یافته قضایی ،ورزشــگاه ٢٢بهمن
کاشمرپساز ۴٠سالخلعیدشد.رئیسجمعیت
هاللاحمرکاشمریادآورشد:دراینپروندهکهپس
از صدور احکام قطعیت یافته قضایی برابر دادنامه
بــه شــماره ۱۴۰۱۲۵۳۹۰۰۰۲۵۷۵۶۱۱
صــادر شــده از شــعبه  ۳۲دادگاه تجدیــد نظــر

اســتان خراســان رضــوی و بــرگ اجراییــه بــه
شــماره ۱۴۰۱۲۵۴۰۰۰۲۹۶۸۷۱مــورخ
۲مرداد امســال تشــکیل پرونده اجرایی کالســه
 ۹۵۰۵۴۵متشــکله در اجــرای احــکام مدنــی
دادگستری کاشــمر و پس از تصرفات بیش از ۴۰
ســاله آموزش و پرورش و بــه دنبال پیگیــری های
مجدانه و مستمر مدیر کل حقوقی جمعیت هالل
احمــر کشــور اقدامــات الزم انجــام و رای اجرایی
شــد.مدیر کل حقوقــی جمعیــت هــال احمــر
کشــور در بازدیــد از ورزشــگاه  ٢٢بهمن کاشــمر
تاکید کــرد :خوشــبختانه در این زمینه بــا توجه به
ماموریت جمعیت هالل احمر کشــور در خصوص
توانمندسازی جوانان و برنامههای آموزشی امداد
ونجــات ،ظرفیت های مناســبی بــرای تحقق این
مسئلهبهوجودآمدهاست.

فرماندارتایباد:

مختلــف انــرژی ،شــرکتهای دانــش بنیــان،
غــذا و دارو ،صنایــع معدنــی ،عمرانــی ،صنایع
کشــاورزی ،دامپروری و صنایع وابسته فعالیت
خود را آغاز کرده و با تاســیس شــرکتهای زیر
مجموعه توانســته با جذب ســرمایههای مادی
و معنــوی مردمــی روش جدیــدی را در هدایت
و مدیریت منابــع ایجاد کنــد .وی افزود :خواف
بزرگترینتامینکنندهانرژیتجدیدپذیربادی
در خاورمیانه و چهارمین تامین کننده بادی در
دنیاســت ،این منطقه به عنوان عســلویه انرژی
شناخته شده است و شــرکتهای دانش بنیان
در زمینه تامین انرژی بــادی محصوالت خوبی
در سطح جهانی ارائه داده اند.

بیمارستان فرسوده45ساله تایباد جواب گوی نیازهای مردم نیست
کلثومیان /فرماندار تایباد در نشســت مسئوالن
محلیوشورایشهرتایبادگفت:ساختبیمارستان
جدید در تایباد یک نیاز مبرم اســت و بیمارســتان
فعلی تایباد با بیش از  45سال قدمت جواب گوی
نیاز درمانــی بیماران شهرســتان نیســت .دونده
افزود:بیش از ۴۵سال از قدمت بیمارستان فعلی
تایباد می گذرد و اکنون تجهیزات این مرکز جواب
گوی نیــاز درمانی بیمــاران شهرســتان و مراجعه
کنندگان برخی از شهرســتان های همجوار به آن
نیســت.وی گفت :ســاخت بیمارســتان جدید در
زمینیبهمساحتهشتهکتاردرتایبادپیشبینی
شــده اســت و به محض ایــن کــه زمیــن در اختیار

دســتگاه های متولی قــرار گیرد ،مراحــل فراهم
شــدن زیرســاخت های الزم در حوزه ساخت این
مرکز درمانــی از ســوی مدیران شهرســتان طی
خواهد شــد.دونده افزود :از آن جا که  ۸۵درصد
جمعیت شهرســتان تایبــاد بــه کشــاورزی و دام
پروری مشغول هستند و درآمدهای اندک برخی
از این قشــر زحمتکش کفاف هزینههای آنان را
برایسفربهنقاطدورترودریافتخدماتدرمانی
نمیدهد ،ساخت بیمارســتانی با تخصص های
مورد نیاز عمومی بیماران الزم است.شــایان ذکر
است،بیمارستانخاتماالنبیا(ص)تایباد(فعلی)
 ۱۳۸تختخوابدارد.
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