
 زیارت نیابتی 
در روز زیارتی

خط بینی کشیده ام 
که با هیچ خبرنگاری 
مصاحبه تلفنی نکنم !

تاکید تولیت آستان 
قدس بر استفاده از 

ظرفیت های متنوع 
هنری در حرم رضوی 

جایگاه معین اقتصادی 
مشهد باید به جایگاه 

تحقق اقتصاد مقاومتی 
ارتقا پیدا کند 

یک سوم مصرف 
برق تابستان، 

صرف سیستم های 
سرمایشی می شود 

اهدای اعضای بدن 
 بانوی مرگ مغزی به 

۶ بیمار نیازمند 

 سخنگوی ستاد استانی 
مبارزه با کرونا:

مدیر عالی حرم مطهر 
امام رضا)ع( در دیدار با معاون 

وزیر ارشاد مطرح کرد :

رئیس کانون کارآفرینی 
استان مطرح کرد:

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای :

خبر

جامعه
فرماندار نیشابور: 

 ۵۰۰ شغل برای 
مددجویان بهزیستی 

نیشابور ایجاد شد 
شجاعی مهر/ فرماندار نیشابور گفت: 
تعهــدات اشــتغال بــرای مددجویــان 
بهزیســتی در ســال گذشــته ۴۰۰ نفر 
بوده است که با اقدامات انجام شده این 
میزان به ۵۰۰ نفر رسید. علیرضا قامتی 
در مراسم افتتاح طرح های اشتغال زایی 
به مناسبت هفته بهزیستی گفت: سال 
گذشــته ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیالت 
بــرای اشــتغال مددجویان بهزیســتی 
جذب شد در حالی که سهم شهرستان 
۸۵ میلیــارد ریــال بــود و در ایــن حوزه 
۲۰درصد اضافه دریافــت کرده ایم که 
نشــان دهنده کار و تالش بیشتر جامعه 
بهزیستی نیشابور اســت که به افزایش 

۲۲ درصدی ایجاد اشتغال منجر شد.

۴ میلیارد ریال برای اشتغال 	 
مددجویان بهزیستی نیشابور 

اختصاص پیدا کرد
رئیس اداره بهزیستی نیشابور نیز در این 
مراسم گفت: امروز ۴ طرح به مناسبت 
هفته بهزیستی در نیشــابور افتتاح شد 
که برای آن ها ۴ میلیارد ریال تسهیالت 
ارزان قیمت اختصاص یافته بود  و برای 
۲۰ نفر از مددجویان بهزیستی اشتغال 
ایجاد کــرد. علی صــدر افزود: امســال 
از طریق ســازمان برای ما ایجاد شــغل 
برای ۵۱۰ نفر پیش بینی شــده اســت 
که امیدواریم به باالتر از این میزان شغل 
دســت یابیــم و به دنبــال جــذب ۱۵۰ 

میلیارد ریال تسهیالت هستیم.

خبر

نماینده تربت حیدریه، 
رئیس فراکسیون گام دوم 

انقالب 
مجمع فراکسیون گام دوم انقالب اسالمی 
برگزار شــد و اعضــای هیئت رئیســه این 
فراکسیون مشــخص شــدند. به گزارش 
خبرگزاری مجلس، در این جلسه »محسن 
زنگنــه« نماینده مردم تربــت حیدریه، مه 
و الت و زاوه بــه عنوان رئیس فراکســیون 
انتخاب شد. همچنین »حسن شجاعی« 
به عنوان نایب رئیس، »مجتبی رضاخواه« 
و »فاطمه محمدبیگی« به عنوان دبیران و 
»احمد نادری« نیز به عنوان سخنگوی این 

فراکسیون معرفی شدند.

 در پی استعفای غیرمنتظره سرآسیایی
  از هدایت نماینده فوتبال استان 

 سخنگوی وزارت بهداشت
  خبر داد:

 عنایتی، پیشنهاد شهرخودرو
 را رد کرد

 خراسان رضوی 
همچنان در وضعیت قرمز

۴

مرگ   در
20:30

 صفحه۴

 صفحه۲

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه۱

 صفحه۲

۲

۳

گزارشی درباره مشکالت 
ناشی از نبود بیمارستان 

درشهرستان   زاوه

 صفحه۳

شهرستان 80 هزار 
نفری، محروم 
از یک تخت 

بیمارستانی
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بــا ارائــه طــرح ایجــاد »دهکــده ســالمت پدیــده 
شــاندیز« در جلســه ای با حضور معــاون اقتصادی 
اســتاندار، ایــن طــرح یــک گام بــه اجــرا نزدیــک 
شــد؛ طرحــی کــه طبــق اعــالم »علــی کریمــی« 
رئیــس هیئــت مدیــره گــروه شــرکت هــای پدیده 
بــزرگ گردشــگری و خریــد پدیــده  در  مرکــز 
 بــه وســعت ۴۷۰۰۰ متــر مربــع پیش بینی شــده

 است. 
 پــس از انتشــار خبر برگــزاری این جلســه توســط 
شــرکت پدیده، تــالش کردیم بــا تماس بــا معاون 
اســتاندار، مدیر عامــل پدیــده و همچنین مشــاور 

طرح، از جزئیات این طرح مطلع شــویم اما با وجود 
پیگیری های مکرر، سواالت ما تا عصر دیروز بدون 

پاسخ ماند.

حمایت کامل استان از طرح دهکده سالمت 	 
پدیده شاندیز

بــا ایــن حــال معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتاندار در گفــت وگو بــا خبرنــگار مــا کلیاتی از 
ایــن طــرح ارائــه کــرد و صحبــت دربــاره جزئیات 
آن را بــر عهــده مدیــران شــرکت پدیده گذاشــت.  
»علی رســولیان« با اعالم حمایت بخــش دولتی از 

احداث دهکده ســالمت پدیده شاندیز تاکید کرد: 
گردشگری ســالمت همواره مورد تاکید و حمایت 
مسئوالن اســتانی بوده اســت.  وی افزود: با توجه 
به این که گردشــگری ســالمت بــا وجــود ارزآوری 
مناســب و رونق اقتصادی در اســتان همواره مورد 
تاکید مسئوالن در اســتان بوده، ما نیز پس از ارائه 
این طرح توسط شرکت پدیده حمایت کامل بخش 
دولتی از این طرح را اعالم کردیم.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت پدیده، رسولیان در جلسه بررسی 
این طرح نیــز گفته بــود : آیت ا... علــم الهدی امام 
جمعه مشهد و همچنین استاندار خراسان رضوی 

نیز  در فعال کردن حوزه گردشگری سالمت اهتمام 
ویژه و توصیه دارند، ضمن این که با هر موضوعی که 
موجب افزایش اشتغال در اســتان شود، همکاری 
خواهد شــد.  حاال با توجــه به مطرح شــدن کلیات 
این طرح سواالتی وجود دارد که باید منتظر پاسخ 
مدیران شرکت پدیده به آن بود.  فضای پیش بینی 
شــده برای احداث آن، اســتفاده از بناهای ساخته 
شــده موجود و تغییر کاربری آن ها یا احداث بنای 
جدید، زمان بندی اجرا و تکمیل پروژه و همچنین 
خدماتی که در این دهکده سالمت ارائه خواهد شد 

از جمله این سواالت است. 

 تقدیر آستان قدس از بازیگر نقش زائر امام رضا  )ع( 
در برنامه عصر جدید

به نمایش گذاشــتن 
مفاهیــم رضــوی در 
برنامه ای پرمخاطب 
عصــر  همچــون 
جدیــد و پرداختــن 
آن  کرامــات  بــه 
باعــث  حضــرت، 
شــد »محمد مهدی 
مدیــر  بــرادران« 
عالــی حــرم مطهــر 
حجــت  و  رضــوی 

االســالم والمســلمین »محمدحســن مهدوی 
مهر« رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس از 
عباس رثایی هنرمند نام آشنای مشهدی تقدیر 
کنند.  به گزارش آســتان نیــوز، رثایی با اجرای 

نمایشی با محوریت امام رضا)ع( در مرحله دوم 
برنامه تلویزیونــی عصر جدید توانســت حس و 
حال حضــور در حرم امــام رضــا )ع( را در میان 

مخاطبان این برنامه جاری کند.

112 هزار ملک مازاد دستگا ه های اجرایی و حکومتی
 صفحه۲

استاندار در مراسم آغاز عملیات احداث   اردوگاه نگهداری و درمان معتادان متجاهر اعالم کرد:

طرح دهکده سالمت 
 پدیده   و چند سوال 

بی پاسخ

به گفته رئیس هیئت مدیره پدیده 
۴۷ هزار متر مربع در مرکز بزرگ 

گردشگری  و خرید پدیده برای طرح 
ایجاد دهکده سالمت پیش بینی 

شده است

یز
ند

شا
ده 

دی
ت پ

سای
س: 

عک

خادمان حرم مطهر رضوی 
امروز در روز زیارتی مخصوص 

حضرت رضا)ع( نایب الزیاره 
عاشقان بیشتری خواهند بود

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله

مدیر عالی حرم مطهر امام رضا)ع( در دیدار با معاون وزیر ارشاد مطرح کرد :

تاکید تولیت آستان قدس بر استفاده از ظرفیت های متنوع هنری در حرم رضوی
معاون هنری وزیر ارشــاد در ســفر به مشــهد مقدس با 
مدیر عالی حرم مطهر دیدار و گفت وگو کرد.  به گزارش 
روابط عمومــی معاونت هنــری وزارت ارشــاد، در این 

دیدار محمد مهدی بــرادران مدیر عالــی حرم رضوی 
اظهار کرد: با توجه به نظر و تاکید تولیت معزز آســتان 
قــدس رضوی، توجــه به ظرفیــت های متنــوع هنر در 

دســتور کار حرم مطهر امام رضا)ع( قرار گرفته است.  
»سید مجتبی حسینی« نیز گفت : هنر ایران اسالمی 
ظرفیت ها و توانمندی های ارزشمندی دارد و می توان 

از این ظرفیت ها در طراحــی اماکن و بناهای مختلف 
و فعالیت های آن ها از جمله حرم مطهــر امام رضا)ع( 

استفاده کرد.



استاندار در مراسم آغاز عملیات احداث اردوگاه نگهداری و درمان معتادان متجاهر اعالم کرد: 

۱۱۲ هزار ملک مازاد دستگاه های اجرایی و حکومتی 
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر: تا سال 1400  مشهد بدون معتاد متجاهر خواهد بود

جامعه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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گزارش جلسه

گروه جامعه 

روز گذشــته طی مراســمی عملیات 
احــداث اردوگاه نگهــداری و درمان 
معتادان متجاهر با حضور اســتاندار  
شــهردار ، فرمانــدار ، رئیــس شــورا 
و جمعی از اعضای شــورای شــهر در 
»حسن آباد« آغاز شد؛ آن طور که دبیر 
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
به »خراسان رضوی« اعالم کرده ، این 
اردوگاه در دو فاز و با اعتباری بیش از 
10 میلیارد تومان احداث می شــود 
کــه 60 درصــد از هزینه ســاخت آن  
توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و 40 
درصد دیگر نیز با مشارکت شهرداری 
و شــورای اسالمی مشــهد تامین می 
شــود که در فــاز اول 500 نفــر را پناه 
خواهــد داد و در فــاز نهایی ســه هزار 
نفر را پوشش می دهد. محمدحسین 
صالحی با بیان این که  تا پایان 1398 
ظرفیت نگهداری معتــادان متجاهر 
در مشــهد 1800 نفر بــود و با کمک 
دستگاه های مختلف تا پایان سال 99 
ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر به 
بیش از  پنج هزار نفر خواهد رســید و 
در سال بعد نیز به بیش از 7500 نفر 
افزایــش خواهد یافت،افــزود: به این 
ترتیب تا ســال 1400 مشــهد بدون 
معتاد متجاهر خواهد بود. وی با اشاره 
به دستور اســتاندار در ســال گذشته 
مبنی بر این که طرح  مشهد شهر بدون 
معتاد باید عملی شــود، اظهــار کرد: 
سال 98 طبق دستور استاندار طرح 

شــهر مشــهد، شــهر بدون معتاد آغاز 
شد و یکی از مهم ترین مشکالت مکان 
نگهداری این افراد بود. با افتتاح این 
مرکز بسیاری از مشکالت نگهداری 

معتادان حل می شود.

اتمام پروژه 135 روز دیگر	 
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد نیز 
در حاشیه این مراسم گفت: تاکنون از 
طریق مصوبات شورای اسالمی شهر 
مشهد، کمک های زیادی به بهزیستی 
برای درمــان و نگهــداری از معتادان 
متجاهــر شــده اســت و ســاالنه ســه 
میلیارد تومان اعتبــار برای این کار به 
سازمان بهزیستی اختصاص داده می 
شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد؛ محمدرضا حیدری 
افزود: موضوع آسیب های اجتماعی 
در شــهر مشــهد یکی از دغدغه های 
بزرگان نظام و کشــور اســت و زیبنده 
شهر امام رضا)ع( نیست که در معرض 

برخی آسیب ها باشد.
همچنیــن معــاون عمــران، حمــل و 
نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد، از 
تفویض اعتبــار 10 میلیــارد تومانی 

بــرای احــداث اردوگاه نگهــداری و 
درمان معتادان متجاهر در حسن آباد 
خبــرداد و گفت: مســاحت این مکان 
حــدود 3.2 هکتار اســت و در فاز یک 
آن محوطه ســازی حدود 2.2 هکتار 
را انجام خواهیم داد، همچنین در این 
فضا سه ســوله وجود دارد که آن ها را 
کامل بازسازی و بهینه سازی و حدود 
2 هکتــار از محوطــه 3.2 هکتاری را 
آسفالت و جدول گذاری خواهیم کرد. 
خلیل  ا... کاظمــی در این باره اظهار 
کرد: روزشــمار پروژه نیز از امروز)سه 
شنبه(  آغاز می شود و اتمام آن 135 

روز طول خواهد کشید.
رئیــس کمیســیون حقوقی شــورای 
شهر مشهد نیز در حاشیه این مراسم 
گفــت: کارگــروه حقوق شــهروندی 
کمیســیون حقوقــی شــورای شــهر 
مشــهد، پیش نویــس طــرح تهیــه و 
آماده سازی بانک اطالعاتی مربوط به 
معتادان متجاهر، متکدیان، کودکان 
کار و زنان آســیب پذیر و غیره را آماده 
کرده اســت و امیدواریم بــا همکاری 
مسئوالن شــهری، خیرین شــهریار، 
تشکل های مردمی و ... بتوانیم ظاهر 

و باطن کنونی شــهر مشــهد را بهبود 
ببخشیم. سیدمحسن حسینی پویا  در 
این باره اظهارکرد: شورای شهر مشهد 
درصدد است بحث شهر بدون معتاد 
متجاهر را فراتر از آن چه هست، دنبال 
کند و مورد توجه قــرار دهد؛ برهمین 
اســاس موضوعاتی چون شهر بدون 
متکدی، شــهر بــدون کارتن خواب، 
شــهر بدون بی خانمان، شــهر بدون 
کودک کار و ... نیز در دستورکار قرار 

گرفت.

11۲ هزار ملک مازاد در استان	 
امــا موضــوع مهمــی کــه اســتاندار 
خراســان رضوی در این مراسم به آن 
اشــاره کرد، امالک مــازاد نهادها در 
خراسان رضوی بود.  به گفته علیرضا 
رزم حســینی، دولت به دستگاه های 
تحت مدیریت خــود تکلیف واگذاری 
امــالک مــازاد را ابــالغ کــرده تــا این 
امالک برای اجرای پروژه های مختلف 
استفاده شــود. هم اکنون 112 هزار 
ملک مازاد بر نیاز، متعلق به نهادهای 
حکومتی و دســتگاه های اجرایی در 
این اســتان وجــود دارد. بــه گزارش 

ایرنا، علیرضا رزم حسینی 50 درصد 
این امــالک را فاقــد بهــره وری اعالم 
کرد و افــزود: 21 هــزار قطعه ملک از 
این تعــداد امالک مازاد در خراســان 
رضــوی، مربــوط بــه دســتگاه هــای 
اجرایــی و 91 هــزار قطعــه متعلق به 
نهادهای حکومتی است؛ با واگذاری 
این امالک می توان با صرف هزینه ای 
مختصر پروژه های دیگری را اجرایی 

کرد.
 وی در ادامه به ساخت اردوگاه جدید 
بــرای معتــادان متجاهــر در مشــهد 
اشاره کرد و گفت: از اجرای این پروژه 
خشنود نیستیم اما برخی افراد جامعه 
به دلیــل مشــکالت و نارســایی های 
فرهنگــی، اقتصــادی و  اجتماعــی 
گرفتــار اعتیاد می شــوند کــه باید به 
عنوان یک بیماری برای درمان آن ها 
برنامه ریزی کرد.رزم حسینی گفت: 
در موضــوع ســامان دهــی معتــادان 
عالوه بر حل مشکل اعتیاد آن ها، باید 
توانمندی و بنیه اقتصــادی این افراد 
نیز تقویت شــود تا شعار »شــهر بدون 
متکــدی و معتاد متجاهر« در مشــهد 
محقــق شــود. وی در ادامه همچنین 
به گســترش شــیوع ویروس همه گیر 
کرونا اشاره کرد و گفت:  میزان شیوع 
بیماری کووید 19 در شــهرهایی که 
در آن هــا اســتفاده از ماســک بــرای 
شــهروندان اجبــاری اعالم شــده، به 
صفر رسیده  است، اگر همه ما مراقبت 
های بهداشــتی را بــه طــور جمعی و 
فردی انجــام دهیم، کار دولــت و کار 
مردم به خاطر ویــروس کرونا تعطیل 

نمی شود.

خبر

اجتماعی 

سخنگوی ستاد استانی مبارزه با کرونا: 

خط بینی کشیده ام که با هیچ 
خبرنگاری مصاحبه تلفنی نکنم !

صبح روز گذشــته بــرای پیگیــری موضوعاتــی که در 
روزهای اخیــر در زمینه بیمــاری کرونا در اســتان رخ 
داده و آثار شیوع باالی این بیماری در استان و حاشیه 
هــای آن با محمد حســین بحرینــی رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد تماس گرفتیم. بحرینی پس از 
شنیدن یکی از موضوعات مطرح شده توسط تعدادی 
از مردم  گفــت :  من خط بینی کشــیده ام کــه با هیچ 
خبرنگاری مصاحبه تلفنی نکنم، با عرض معذرت اگر 
برادرم با من تماس بگیرد و بگوید خبرنگار هستم یک 
کلمه با او صحبت نمی کنم ،شــما هر مطلبی را دارید 
 به دفتر بنده فکس کنید تا کتبی پاســخ شمارا بدهم .
 ضمن این کــه از همیــن روزنامه خراســان هم خیلی 
خاطره خوشی ندارم. بعد از اصرار خبرنگار ما مبنی بر 
پاسخ گویی به سواالت مردمی که با روزنامه خراسان 
رضوی در میان گذاشته شده اســت، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: »من اصال  بنای  مصاحبه 
تلفنی نــدارم و گوشــی را نگه مــی دارم و شــما هرچه 
صالح می دانید فرمایش بفرمایید.«خبرنگار روزنامه 
خراسان برای ســه یا چهارمین بار به ارائه توضیحاتی 
در زمینه لزوم پاســخ گویی این مسئول علوم پزشکی 
اشاره کرد و گفت :»شما به عنوان یکی از مسئوالن  در 
شرایط کنونی با مصاحبه با رسانه ها می توانید آگاهی 
بخشی هایی را داشته باشــید...« بحرینی این بار هم 
با قطع کردن صحبت های خبرنگار روزنامه خراسان 
رضوی می گوید:»شــما تا فردا صبــح هم اگر صحبت 
کنید من  هیچ پاسخی به شما نمی دهم  ، نه عصبانی 
می شــوم و نه صدایم را بلنــد می کنــم و همین جواب 
راتکرار می کنم که من تلفنی با هیچ خبرنگاری صحبت 
نمی کنم. « رئیس دانشگاه علوم پزشکی در حالی به 
سوال خبرنگار روزنامه پاسخ نمی دهد  که بنا به اذعان 
بسیاری از مسئوالن کشــور ، در شرایط بحرانی مانند 
شرایط امروز، رسانه ها با اطالع رسانی دقیق و به موقع 
از بروز شدت فاجعه ها جلوگیری کرده اند ، تصور کنید 
اگر قرار باشــد هیچ رســانه ای اخبار مربوط به کرونا و 
خطرات آن را منتشــر نکند یا درگیر فرایندهای زمان 
بر برای کسب خبر و اطالع رسانی شوند و رسانه ها نیز 
تصمیمی شبیه به تصمیم محمد حسین بحرینی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سخنگوی ستاد استانی 
مبارزه با کرونا بگیرند، باید منتظر چه حجم از شــیوع 
بیماری و باال رفتن تلفات انسانی در آینده ای نه چندان 
دور باشیم .انتظار می رود مسئوالن استان و کشور برای 
پاسخگو نبودن  برخی مسئوالن به سواالت خبرنگاران 

تا زمانی که دیر نشده، چاره اندیشی کنند.

اخبار

اجتماعی 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد:

8  ساعت فعالیت روزانه برای 
تاکسیرانان الزامی است

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی 
شــهرداری مشــهد گفــت: میــزان فعالیــت بــرای 
تاکســیرانان در سطح شــهر حداقل 8 ســاعت کاری 
است و رعایت این میزان برای کلیه تاکسیرانان الزامی 
اســت.  به گزارش پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری 
مشهد، احمد محبی افزود: تعیین این میزان از فعالیت 
روزانه برای تاکســیرانان با هدف افزایش سطح بهره 
وری ناوگان تاکسیرانی و برگشت برخی از تاکسی ها 
به چرخه حمل و نقل عمومی شهری است که بعضا در 
خارج از این حوزه فعال هســتند.محبی خاطرنشــان 
کرد: برنامه ریزی برای ارائه خدمت رســانی به زائران 
و مجاوران بــارگاه منور رضــوی در دوران پس از کرونا 
در حال انجام اســت و ما به دنبال نیازسنجی خطوط 
مختلف شهری هستیم و از همین رو فعالیت روزانه 8 
ساعت کاری تاکسیرانان در سطح شهر الزامی است تا 

توسعه ناوگان متناسب با نیاز شهری باشد.

اهدای اعضای بدن بانوی مرگ 
مغزی به 6بیمار نیازمند

ســومین عمل اهدای عضو پس از کرونا در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد انجام شد. اهدای اعضای بانوی 
مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب 
نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد. 
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد در گفت و گو با »وب دا« افزود: 
در نهصد و هشتادو نهمین عمل اهدای عضو از اهدا 
کننده مرگ مغزی خانم »نیر زابلی« 55 ساله  که از  
بیمارســتان قائم )عج ( به واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی 
شــده بود، پس از انجــام مراحل تأیید مــرگ مغزی و 
رضایت خانواده اش، وی در بیمارستان »منتصریه« 
تحت عمل جراحی اهدای عضو قــرار گرفت. دکتر 
ابراهیــم خالقی خاطر نشــان کرد: کلیه هــای زنده 
یاد  نیر زابلی  در بیمارستان بوعلی سینای شیراز  به 
آقای 57 ساله  ساکن بوشهر و آقای 52  ساله ساکن 
گناوه به صورت رایگان اهدا و پیوند شــد.وی افزود: 
کبد مرحوم نیــر زابلی  نیز در بیمارســتان منتصریه 
به آقای 52 ساله ساکن مشــهد پیوند شد . قرنیه ها  
نیز برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و  قسمتی از پوست مرحوم برای پیوند به بخش 

سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

خراسان رضوی همچنان در وضعیت قرمز
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که بر اثر ویروس کرونا ،  11 استان در وضعیت قرمز و 14 استان 
در وضعیت هشدار هســتند،تصریح کرد: اســتان های خراســان رضوی ، ایالم ، آذربایجان غربی  و 
شرقی، بوشهر ، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران و هرمزگان بر اثر ویروس کرونا 
در وضعیت قرمز قرار دارند . به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر سیما الری افزود: استان های 
فارس، تهران، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و 

بویر احمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی هم در وضعیت هشدار قرار دارند.



اخبار

شهرستان

انتقاد امام جمعه موقت اهل سنت 
باخرز  از افزایش قیمت ها در بازار 

نشــتیفانی- امام جمعــه موقــت اهل ســنت باخــرز 

گفــت: گرانی هــای افسارگســیخته و تورم بــاال، 
معیشت مردم را به شدت دچار مشکل کرده است 
و هیچ نظارتــی بــر ایــن وضعیــت نیســت.مولوی 
خلیل احمــد شــیخ احمــدی ، امام جمعــه موقــت 
اهل ســنت باخــرز در جلســه شــورای اداری این 
شهرســتان با اشــاره به افزایش بی رویه قیمت ها 
در بازار گفت: گرانی های افسارگســیخته و تورم 
باال، معیشــت مردم را به شدت دچار مشکل کرده 
است؛ باید سرکشــی و نظارت ها بر اصناف بیشتر 
شــود چرا که زندگی بــا این شــرایط بــرای مردم 
خیلــی ســخت اســت.وی افــزود: امــروز خطری 
باالتــر از ویروس کرونــا، جامعــه را تهدید می کند 
و آن خطر فقر است.مولوی شــیخ احمدی اضافه 
کرد: جلساتی که برگزار می شود باید یک خروجی 
داشــته باشــد و االن مســئله معیشــت مــردم باید 
مهم ترین موضوع و خروجی این جلســات باشــد، 
چراکه واقعا مسئله فقر، زندگی مردم را تحت تأثیر 

قرار داده است.

 رئیس کانون کارآفرینی استان
 در نشست »عصرانه های کارآفرینی« 

در مشهد مطرح کرد 

جایگاه معین اقتصادی مشهد 
باید به جایگاه تحقق اقتصاد 

مقاومتی ارتقا پیدا کند 
رئیس کانون کارآفرینی استان گفت:جایگاه معین 
اقتصادی شهرستان مشــهد باید به جایگاه تحقق 
اقتصــاد مقاومتی ارتقا پیــدا کند و بــرای پایداری 
معیــن اقتصادی شهرســتان مشــهد )شــهرداری 
مشــهد( توصیه می  شــود بــه دنبــال پیاده ســازی 
اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد باشید ؛ معین 
اقتصادی نیز در اصل برای پیشبرد اهداف اقتصاد 
مقاومتی تشکیل شده اســت.به گزارش خراسان  
رضــوی ، بــه همــت اداره کل هماهنگی دســتگاه 
اجرایی شهرداری مشهد، نشســت »عصرانه های 
کارآفرینــی«   بــا موضــوع راهکارهــای موجود در 
راســتای پیشــبرد اهداف معین اقتصادی مشــهد 
عصر روز گذشــته با حضور روشــنک رئیس کانون 
کارآفرینی اســتان و جمعی از مدیــران  اقتصادی 
شهرداری مشهد در سالن جلسات معین اقتصادی 

شهرستان مشهد )شهرداری مشهد( برگزار شد.

گزارش جلسه

اقتصاد

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای در دیدار
 با جانشین مدیرمسئول روزنامه خراسان: 

یک سوم مصرف برق تابستان، 
صرف سیستم های سرمایشی 

می شود 

میــرزاده - در نشســت مدیرعامــل شــرکت بــرق 
منطقه ای خراســان با جانشین مدیرمسئول روزنامه 
خراسان، بر همکاری مشترک برای مدیریت مصرف 
برق و اســتفاده بهینه از این ســرمایه ملی تاکید شد. 
به گزارش »خراسان رضوی« مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خراسان با اشاره به رشــد فزاینده مصرف 
برق در تابســتان گفت: در تابستان، بیش از یک سوم 
بار کل برق، مربوط به مصارف سرمایشی است و مقدار 
مصرف عمده آن نیز از ساعت ۱۲ ظهر تا ۵ عصر است؛ 
اگر این میزان مدیریت شــود، می توان از این سرمایه 
ملی به صورت بهینه اســتفاده کــرد و کاهش مصرف 
بــرق در روزهــای پرمصــرف، به دســت مــردم اتفاق 
می افتد. »رضا ریاحی« با اشــاره به هزینه های تولید 
برق در کشــور گفت: میزان متوسط هزینه پرداختی 
برق در دنیا بــه ازای هر کیلووات ســاعت برق معادل 
۶ ســنت)حدود ۱۴۰۰ تومــان( اســت در حالی که 
میانگین هزینه بــرق در ایــران به ازای هــر کیلووات 
ساعت برق حدود ۸۰ تومان است؛ به همین دلیل برق 
کاالیی ارزان به حساب می آید و مردم مصرف خود را 
مدیریت نمی کنند. ریاحی با اشاره به جایگاه روزنامه 
خراسان برای مردم استان و مشــهد، ابراز امیدواری 
کرد بــا تعامل هرچه بیشــتر شــرکت بــرق منطقه ای 
اســتان و روزنامه خراســان، اقدامات موثر و مناسبی 
بــرای مدیریــت مصرف بــرق انجــام شود.جانشــین 
مدیرمســئول روزنامــه خراســان نیز در این نشســت 
گفــت: پرداختن بــه  مدیریت مصــرف بــرق از جمله 
مسئولیت های اجتماعی و دغدغه های رسانه است و 
تاحدممکن نیز در این زمینه فعالیت می کنیم. »سید 
علی علوی« افزود: تالش می کنیم در زمان هایی که 
مصرف برق افزایش پیدا می کند، به موضوع مدیریت 
مصرف برق و لزوم صرفه جویی در آن پرداخته شود. 
وی ابراز امیــدواری کرد بــا هم افزایــی فعالیت های 
رسانه ها و دســتگاه های متولی، گام های موثری در 

زمینه مدیریت مصرف منابع ملی برداشته شود.

حمایت متولیان صنعت برق از »جهش تولید« 	 
همچنیــن شــرکت بــرق منطقــه ای خراســان روز 
گذشته با ارسال خبری، از اقدامات این شرکت در 
راستای تحقق شعار »جهش تولید« خبر داد و اعالم 
کرد: صنعت برق خراســان تالش کرده است تا در 
این سال فراتر از وظایف خود از تولید حمایت کند. 
»صادق مصــدق« مدیر امــور انتقال نیروی شــمال 
شرکت برق منطقه ای خراسان با اشاره به نمونه ای 
در این خصــوص گفــت: اخیــرا در پســت جاجرم، 
تعدادی از قطعات نگه دارنده باسبار نیاز به تعویض 
داشت که حتما باید عملیات با خاموشی برق انجام 
می شــد و قطعا خط تولید کارخانــه آلومینا را دچار 
آســیب می کرد اما با حضور کارشناســان جلسات 
مشــترکی برگزار شــد و درنهایت طی کار گروهی 

مطلوبی، عملیات به خوبی به انجام رسید.
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شاید باورش ســخت باشد اما درشــرایط  فعلی 
که شــیوع بیمــاری کشــنده کرونا در بســیاری 
از شهرســتان های خراســان رضــوی، وضعیت 
ایــن اســتان را قرمــز کــرده، شهرســتان ۸۰ 
هزارنفری زاوه از حتی یک بیمارســتان محروم 
است و مردم  این  شهرســتان  برای  درمان  باید 
فاصله حدود  ۲۸کیلومتری  این شهرســتان  تا 
تربت حیدریــه را طــی کننــد و گاهی اوقــات 
بــا توجــه بــه محدودیــت پذیــرش  بیمــار در 
بیمارســتان های تربت حیدریه  ناگزیــر به طی 
مسیر ۱۶۸  کیلومتری تا مشهد هستند.  طبق 
ســاخت  پــروژه  زاوه،  فرمانــدار  اظهــارات 
بیمارســتان ۳۲ تختخوابــی ایــن شهرســتان 
پیشــرفت  ۸۰ درصــدی دارد. بــه گــزارش 
خراســان رضوی، شهرســتان زاوه کــه بیــن 
شهرســتان تربت حیدریــه و باخرز قــرار دارد تا 
ســال ۸۷ یکی از بخش هــای تربت حیدریه بود 
کــه پــس از ارتقا بــه عنــوان شهرســتان معرفی 
شــد و اکنــون ایــن شهرســتان دارای دو بخش 
سلیمان و مرکزی است  و  براساس آمار خانه های 
بهداشت جمعیت آن حدود ۸۰ هزار نفر است. 
روزنامه  خراسان  رضوی طی سال های گذشته   
در خصــوص  بــه  ســرانجام  رســیدن  پــروژه 
تختخوابــی   ۳۲ بیمارســتان   ســاخت 
زاو ه   پیگیری هایــی  کرده اســت.  شــایان ذکر 
اســت نماینــده قبلــی تربت حیدریــه، زاوه و 
مه والت در مجلــس در ســال  9۷  درگفت وگو 
با خراســان  رضــوی  با اشــاره بــه دســتور وزیر 
بهداشــت درخصوص  ایــن پروژه گفــت: ردیف 

بودجه برای بیمارستان شهرســتان زاوه ایجاد 
می شود.باســتانی در آن زمــان  از دســتور وزیر 
بهداشت مبنی بر اختصاص ردیف بودجه برای 
بیمارســتان ۳۲ تختخوابی شهرســتان زاوه در 
سال 9۸ خبرداد. وی در تشریح این خبر گفت: 
از وزیــر بهداشــت خواســتار تخصیــص بودجه 
بــرای تکمیــل این پــروژه کــه بــه ۱۳۰ میلیارد 
ریــال اعتبار نیــاز دارد، شــدیم.وی افــزود: کار 
احــداث از محــل بودجه هــای داخلــی و اعتبار 
انــدک دانشــگاه علــوم پزشــکی تربت حیدریه 
آغاز شــده اســت که برای ســرعت عمل بیشــتر 
بــه اختصاص ردیــف بودجــه نیــاز بود.صادقی 
فرمانــدار زاوه در گفت وگــو با خراســان رضوی 
می گوید: کلنگ این بیمارســتان در ســال های 
گذشــته و در دولــت دهم  بــر زمین زده شــد اما 
همان زمان هیچ ردیف بودجه ای برایش تعریف 
نشده بود و فقط مسئوالن کلنگی زدند و رفتند. 
وی می افزایــد: تا این کــه در ســال های بعد این 
پروژه  کددار و در ردیف بودجه تعریف می شود. 
صادقی خاطرنشــان می کنــد: ۸۰ درصد کار 
ساخت بنای بیمارستان تمام شده اما متاسفانه 

در شرایط حاضر ۸۲ هزار نفر ساکن شهرستان 
 زاوه، حتی یک تخت بیمارســتانی هــم ندارند.
فرماندار زاوه اضافه می کند: چون شهرســتان 
پزشــکی  زاوه زیرمجموعــه دانشــگاه علــوم 
تربت حیدریه است، اخیرا با تدبیر دانشگاه علوم 
پزشکی و در شرایط کرونایی،بیماران اهل زاوه 
در بیمارستان های تربت حیدریه سهمیه پذیرش 
دارند و در پذیــرش آن ها و دیگر بیمــاران خارج 
از منطقــه تفاوتی قائل اند. اما گاه ممکن اســت 
 بیماران بــرای معالجه به مشــهد مراجعه کنند.
صادقــی می گویــد: زمانــی کــه کار ســاخت 
بیمارســتان  تمام شــود، ایــن بیمارســتان نیاز 
به نیروی انســانی متخصــص و تجهیــزات دارد 
که خود این مســئله یک پروســه زمان بر خواهد 
بــود . وی می افزایــد: بــه نظــرم بایــد همــراه با 
اتمام ســاخت پــروژه ســاختمان بیمارســتان، 
اقدامــات الزم بــرای جــذب نیــروی انســانی و 
خرید تجهیزات انجام شود تا دوباره مردم برای 
راه اندازی بیمارستان شــان معطل ایــن موارد 
نباشند. فرماندار زاوه با تایید این که راه اندازی 
بیمارستان این شهرستان، امسال میسر نخواهد 

بود،می افزاید: در راستای مسائل پدافندی در 
شــرایط پیک شــیوع بیماری کرونا، سالن های 
ورزشــی و مدارس شــبانه روزی را با تخت برای 
 پذیرش هــای ســرپایی مــردم آمــاده کرده ایم.
صادقی اذعــان می کنــد: اگــر از تربت حیدریه 
بیماران سرریز باشند الزم است شرایط را برای 
پذیرش در زاوه در شرایط حاضر به نوعی فراهم 
کنیم کــه این اقدامــات صورت گرفته اســت اما 
نیروی انســانی متخصص و کادر درمان مستقر 
در زاوه نداریم. مدیــر شــبکه بهداشــت زاوه  
نیزمی گوید: هنوز پروژه ساخت بیمارستان  به 
۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی  نرسیده است  و تا به 
این ۸۰ درصد نرسیم وزارتخانه اجازه فراخوان 
جذب نیرو و خرید تجهیزات را بــه ما نمی دهد؛ 
کار در حــال انجام اســت ولی ما پیشــرفت ۷۵ 
درصــدی داریــم و ۵ درصــد عقــب هســتیم و 
 امیدوارم تا شهریور امسال به ۸۰ درصد برسیم.
بخــش  نبــود  دلیــل  بــه  می افزایــد:  نجفــی 
عفونــی و بســتری و دارا بــودن فقــط ۴ بخــش 
تخصصی،جراحی،زنان،اطفــال و کــودکان 
در ایــن بیمارســتان، به فــرض حتی اگــر امروز 
بیمارســتان راه انــدازی شــده بــود هــم امکان 
 پذیرش بیمــار کرونایــی در آن وجود نداشــت ؛
بیمار کرونایی باید در بخش عفونی بستری شود 
و نیاز بــه مراقبت های ویژه دارد و مــا باز هم باید 
بیمــار زاوه ای را بــه تربت حیدریــه منتقل کنیم 
چون نیاز به بخش ICU و مراقبت های ویژه است 
و ایــن امکانــات در بیمارســتان زاوه پیش بینی 

نشده است.

گزارشی درباره مشکالت ناشی از نبود بیمارستان درشهرستان زاوه 

شهرستان80 هزارنفری محروم ازیک تخت بیمارستانی

مهدیان-ســاعت ۶ صبــح یکــی از روزهای 
گرم تیرماه، پیکر بی جان مــردی حدودًا ۵۰ 
ســاله در ابتدای بزرگراه کاشــمر به شادمهر، 
رئیــس پلیــس، بازپــرس شــعبه دوم دادگاه 
عمومی، نماینده پزشکی قانونی و دیگرعوامل 
 انتظامی این شــهر را به محل مدنظر کشاند.
به گزارش  خراســان رضوی مشاهده صحنه 
مرگ مشــکوک این مرد، می توانست افکار و 
احساســات هر بیننده ای را ساعت ها به خود 

مشــغول کند و بــا این که هویــت این مــرد در 
اولین ساعات مشخص شــد، ولی علت مرگ 
 دلخراش او همچنان در هاله ای از ابهام بود.

قاضی »رضــا فتوحــی راد«،  دســتورات الزم 
را درخصــوص بررســی علــت و چگونگی این 
حادثــه تلــخ صــادر کــرد و کارآگاهــان دایره 
جنایــی پلیس آگاهــی بــه همراه کارشــناس 
خبره تصادفــات پلیس راه کاشــمر تحقیقات 
دقیق خود را آغاز کردند تا شاید به سرنخی در 

زمینه علت مرگ این مرد برســند.عقربه های 
ساعت مچی شکسته مرد که در ساعت ۸:۳۰ 
از حرکــت باز ایســتاده بودند و زمــان مرگ او 
را گواهــی می دادند، از چشــم  کارشناســان 
پلیــس دور نماند.گواهی عقربه های ســاعت 
و نظریــه پزشــکی قانونی، کــه هــردو زمــان 
مرگ مرد را در ســاعت ۲۰:۳۰ شــب  اعالم 
می کرد، بــه تحقیقــات پلیــس جان تــازه ای 
داد و فقــط شیشــه های خردشــده موجود در 
اطراف جسد کافی بود تا فرضیه تصادف مرد 
عابر با یــک دســتگاه کامیونت ایســوزو قوت 

بگیرد.دوربین های سرعت ســنج این مســیر 
هم  حرکت کامیونت ایســوزو را بــا یک چراغ 
روشن که از محل حادثه می گریخت ، به خوبی 
ثبت کــرده بودنــد و دیــری نپایید کــه راننده 
کامیونت در پلیس آگاهی کاشمر،به تصادف 

با عابر پیاده اعتراف کرد.

مرگ در 20:30



مریــم ترســول - امــروز بیســت و ســوم مــاه ذی 

القعده، روز مخصوص زیارتــی حضرت رضا)ع( 
اســت  و چه زیبــا که ایــن روز با چهارشــنبه های 
زیارتی مقارن شده اســت.   به گزارش خراسان 
رضوی، همه ســاله در روز 23 ذی القعده، خیل 
عاشقان امام مهربان مان از گوشــه و کنار ایران 
به مشهدالرضا)ع( مشــرف می شدند و همچون 
پروانــه بر گــرد صحــن و ســرایش می گشــتند، 
اما امســال با شــیوع ویروس کرونا، بســیاری از 
دلدادگان توفیق زیارت از نزدیــک را ندارند و از 

راه دور دل را روانه مشهدالرضا )ع( می کنند.

نایب الزیاره شما بودیم	 
با آرزوی ریشه کن شدن هرچه زودتر این بیماری 
و با نیــت زیارت نیابتی از ســوی همه دلباختگان 
این حریم امن، راهی حرم رضوی می شوم تا حال 
و هوای بارگاه امام هشتم)ع( را برای جاماندگان 
روایت کنم. ساعت 30 :15  است و پیاده روی در 
خیابان طبرسی، با این ظاهر سوت و کورش، هر 
زائری  را دلگیــر می کند. به حرم می رســم، روبه 
روی تابلــوی اذن دخول، 10 نفری ایســتاده اند 
و زیر لب زمزمه می کننــد. اذن دخول را با رعایت 
فاصله اجتماعی می خوانم و ســمت ورودی می 
روم. در محــل بازرســی ورودی، مایع ضدعفونی 
کننده گذاشــته اند تا دســت هایت را ضدعفونی 
کنی. دو خانم بخش انتظامات از خانم دیگری که 
جلوتر از من وارد می شود، می خواهند که ماسک 
بزند تا پروتکل های بهداشتی رعایت شود. فرش 
های آویز در خروجی را کنار مــی زنم و رو به گنبد 

زیبایش سالمی به آقای مهربان مان می دهم.

به نیابت از دلدادگان آقا ذکر می گوید 	 
با یکی از خادمــان راننده ماشــین زائربر درباره 
حال و هوای ایــن روزها همصحبت می شــویم. 
تعریف می کند که ذاکر امام هشــتم)ع( اســت و 
عالوه بر صلوات گرفتن های معمول، در مســیر 
حمل و نقل زائران برایشــان مدیحه ســرایی هم 
می کند. مــی گویــد: »در این روزها مــا خادم ها 
همه نایب الزیاره مردم هستیم و وظیفه بیشتری 
داریم، برای همین فرقی ندارد که ماشین زائربر 
پر باشد یا خالی، در هر حال به عشق آقا و زائرانی 
که آرزو دارند این جا باشند، ذکر می خوانم. چاره 
ای نیست، بهترین کار صبر است تا به لطف خدا 

بیماری را شکست بدهیم«.
در حال گفت وگو هســتیم که چند خانواده سوار 
زائربر می شوند. بزرگ ترها همگی ماسک دارند 
اما کــودکان که از 3 ســاله تــا 10 ســاله میان آن 
هاست، به جز یکی شان، هیچ کدام ماسک ندارند، 
خادم آقا به آن ها تذکر می دهد که حتما ماســک 
بزنند و مــی گوید: »خدای ناکرده اگــر هر کدام از 
ما ناقل ویروس باشــیم و خبر نداشته باشیم، حق 
الناس به گردن مان اســت«. به طرف صحن کوثر 
می روم و این بار با خادم کهن سال بخش نظافت 
همصحبت می شــوم. او مــی گوید : »ســال های 
قبل در چنین روزهایی، ما آن قدر مشغول نظافت 
بودیم که حتی یک دقیقه هم فرصت نداشــتیم با 
کسی صحبت کنیم. اما حاال از ساعت 7 تا به االن 
دارم این صحن را زیر و رو می کنم که شاید کودکی 
لیوان آبش را روی زمین انداخته باشد و آن را جمع 
کنم... . ایرادی ندارد، ناشکر نیستیم، ان شاءا... 

کرونا تمام شود و دوباره صحن ها شلوغ شود«. 

زیارت را کوتاه کنید، آقا قبول خواهند کرد	 
در صحــن هدایت خــادم انتظامات وســایلش را 
جمع می کند و به ســمت خروجی مــی رود. با او 
صحبت می کنم، خیلی زود اشک هایش سرازیر 
می شــود، می گوید: »حدود 16 ســال است که 
به لطف آقا امام رضا)ع(، خادم حرم هستم. این 
روزها آن قدر در هنــگام خدمت گریه کرده ایم تا 
باالخره به لطف امام هشــتم)ع(، خدا به ما صبر 
و تحمل مضاعف داد تا آرام شــویم. سخت ترین 
حال برای من، لحظاتی اســت که مــی خواهیم 
دور ضریــح مطهــر را نظافــت کنیم. چــون دیگر 
نیازی نیســت که انبوه زائران آقا را راضی کنیم 
که کمی اطراف ضریح را خلــوت کنند تا نظافت 
انجام شود. تمام مدت نظافت، همه خادم ها دعا 
می کنیم که هر چه زودتر کرونا تمام شود و مردم 
از دلتنگی نجــات پیدا کنند. از زائــران عزیز هم 
می خواهم تا جایی که می توانند از راه دور زیارت 
کنند، زمانــی هم که می خواهند بــه حرم مطهر 
مشرف شوند، از همان لحظه که از در خانه بیرون 
می آیند، ماسک شــان را بزنند و زیارت شان را تا 
جایی که می شــود، کوتاه کنند. حتما امام رضا 

همین ناقابل را از آن ها قبول خواهد کرد.«

مادرم را به صبر تشویق می کنم	 
کمــی جلوتربا دو جــوان بیســت و چند ســاله از 
بخــش خدمــات فــرش کــه کاله و چفیه بر ســر 
دارند و زیر نور آفتاب فرش ها را جمع می کنند، 
همکالم می شویم. یکی شان می گوید:»بیشتر 
از 4 سال است که خادم هســتم، خلوتی حرم به 
خصوص در روز زیارتــی آقا برای همــه دردناک 

اســت و همه دل شکســته هســتیم اما می دانیم 
که حرم خلوت باشد، خیلی بهتر است. مادر من 
هم خیلی دوست دارد در چنین روزهایی همراه 
من به حرم بیاید، اما من هر روز او را دلداری می 
دهم تا کمی صبورتر باشد و از راه دور زیارت کند، 
این مراعات ها برای همه بهتر اســت تا کرونا هم 

زودتر تمام شود«.

کاری کنیم دلتنگی ها به هدر نرود	 
خادم بخش امانات هم می گویــد: »باید یادمان 
باشــد که برای همه این مراقبت ها هزینه شده و 
اگر ما رعایت نکنیم خدای ناکرده، حق عزیزانی 
که بیکار شدند، ضایع می شود و صبوری مردم و 
دلتنگی شــان برای زیارت امام رضا)ع(، به هدر 
می رود«. خادم دیگــری در بخش کتــب انوار با 
چشمان تر می گوید: »از مردم خواهش می کنم 
که همه نکات بهداشتی را رعایت کنند، کسانی 
هســتند کــه آرزو دارنــد از بیمارســتان مرخص 
شوند و یک بار دیگر در حرم امام رضا)ع( باشند، 

اما نمی توانند«.
جمعیتی کنار پنجره فوالد ایستاده اند، جمعیتی 
بســیار اندک با رعایت فاصلــه اجتماعی. خیلی 
از خانــواده ها با کــودکان خود به حــرم آمده اند 
و از رفتارشــان معلوم اســت ســعی دارند زیارت 
را مختصر کنند. دعای ثابت همــه زائران، تمام 
شــدن روزهای کرونایی در گوشــه و کنار جهان 
و شــفای بیماران است. ســالم می دهم و دعای 
زائران را تکــرار می کنم، به امیــد روزی که حرم 
امام مهربانــی ها در روز زیارتی اش، شــلوغ تر از 

همیشه باشد... .
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۲5 تیر 131۲ | زادروز داود رشیدی15 جوالی1381 | اعدام فجیع کشیشی که از عدالت سخن گفت
جان بال، كشیش انگلیسی عدالت خواه که جز دانش و درستی، چیزی را شاخص تفاوت انسان ها 
نمی دانست، بارها دولت را مسبب نابرابری مردم معرفی کرد. ریچارد دوم، پادشاه وقت انگلستان 

نیز دستور داد وی را در میدان عمومی شهر تکه تکه کنند و بقایای پیکرش را به دار آویزند.

زنده یاد داود رشیدی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، فارغ التحصیل کنسرواترا ژنو در 
رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر، متعلق به نسل تکرارنشدنی سینمای ایران بود. یکی از 

ماندگارترین نقش آفرینی های او، مفتش شش انگشتی در مجموعه»هزاردستان« است. 

یک روایت، یک درس

خاموشی گزینید
امام رضا)ع( به عبدالعظیم حسنی فرمودند:»ای عبدالعظیم! دوستانم را از جانب من سالم برسان و به آنان بگو كه 
شیطان را به خود راه ندهند و ایشــان را به راست گویی و امانت داری ســفارش كن. به آنان توصیه كن كه خاموشی 
االختصاص گزینند و بحث و جدل های بیهوده را رها كنند.« 
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 برتری هیئت کبدی استان 
در کشور

هیئت کبــدی خراســان رضــوی بــه عنوان 
برتریــن هیئــت کبدی کشــور معرفی شــد. 
به گزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی، بنا بر نتیجه ارزیابی 
عملکــرد هیئت هــای کبــدی در ســال 98، 
هیئت کبدی استان توانست با کسب 870 
امتیاز از هزار امتیاز رتبه نخست را از بین 31 
استان کشور کسب کند. میزبانی مسابقات 
قهرمانــی و لیــگ کشــور، میزبانــی اردوی 
تیم ملــی، تعــداد ورزشــکاران دعوت شــده 
بــه اردوی تیــم ملی، ورزشــکاران ســازمان 
یافته و تعــداد داوران فعال در کشــور برخی 
از آیتم هایــی بود کــه در ایــن ارزیابــی مورد 
بررســی قرار گرفت. هیئت کبدی خراسان 
رضوی در سال 97 دومین هیئت برتر کشور 
شده بود، ولی در سال 98 با توجه به عملکرد 
قابــل قبولی که از خــود به نمایش گذاشــت 
توانست رتبه نخست را از آن خود کند. کسب 
مقام سوم تیم ملی سرکل کبدی در جهان با 
حضور چهار ورزشکار و به مربیگری مرتضی 
شــهیدی از خراســان رضــوی از مهم تریــن 

اقدامات این هیئت بوده است.

برترین های  لیگ برتر جوانان استان
رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال جوانــان 
اســتان پس از برگــزاری 55 مســابقه پایان 
یافــت و تیم هــای برتــر معرفــی شــدند.به 
گزارش"خراســان رضوی"،  این مســابقات 
با حضــور 11 تیم دنبــال شــد و در پایان تیم 
"عالی حرفه ای بابک" بــا 26 امتیاز قهرمان 
شد و تیم "ابومسلم ثامن" نیز با 21 امتیاز از 
مجموع 6 برد،  سه تساوی و یک باخت نایب 
قهرمانــی را از آن خــود کرد.همچنیــن  تیم 
"آرامش" هم در جایگاه ســومی قرار گرفت. 
در پایان این مسابقات،  تیم های غذای سبز،  
شهاب و ســپاهان کاشــمر با کمترین امتیاز 
به یک رده پایین تر ســقوط کردنــد.  بهترین 
خط دفاع را تیم های عالی حرفه ای با دو گل 
خورده و ابومسلم ثامن با سه گل خورده از آن 
خود کردند.  همچنین بهترین خط حمله را 
نیز تیم های آرامش با22 گل زده و ابومسلم 

ثامن با 21 گل زده به دست آوردند.
 درخــور ذکــر اســت،  تیــم "عالــی حرفه ای 
بابک" قهرمان لیگ برتر جوانان نیز به عنوان 
نماینده خراسان رضوی به رقابت های لیگ 

منطقه ای کشور معرفی شد. 

 عنایتی، پیشنهاد 
شهرخودرو را رد کرد

رضا عنایتــی پیش کســوت فوتبال اســتان،  
پیشنهاد هدایت تیم لیگ برتری شهرخودرو 
را رد کرد.  به گزارش ایلنا، به دنبال استعفای 
مجتبی سرآســیایی از هدایت شــهرخودرو، 
مدیــران این باشــگاه بــاب مذاکــره را با رضا 
عنایتی آغاز کردنــد، مربی کــه در این مدت 
نتایج خوبی در باشــگاه "هــوادار" لیگ یکی 
کسب کرده است.  فرهاد حمیداوی با تایید 
این خبــر گفت: گزینــه اول ما،  رضــا عنایتی 
بود، می خواستیم یک مربی حرفه ای و دارای 
تجربــه بیشــتری در مربیگری را بــه خدمت 
بگیریــم، مربی که آقــای گل ایران اســت و از 
همه مهم تر این که او یک مربی بومی اســت و 
ما می خواهیم از ظرفیت استان بهتر استفاده 
کنیم. وی افزود: عنایتی پیشنهاد این باشگاه 
را نپذیرفتــه اســت. مــا از عنایتی خواســتیم 
اســتعفا کند و حتی به او گفتیم کــه اگر الزم 
اســت ما با مجموعه "هوادار" برای به خدمت 
گرفتنش صحبت می کنیم تا این انتقال انجام 
شود. البته عنایتی به ما گفت که این کار غیر 
حرفه ای است و به تعهدی که به هوادار دارد 

تا پایان پایبند است.

خراسان به روایت خراسان

جوان اللی به معجزه حضرت 
رضا)ع( به سخن آمد

21 مهرماه 1339 بود 
که جوانی به نام عبدا... 
صدیقــی که هیــچ یک 
از اطبا نتوانســته بودند 
معالجــه اش کننــد، در 
حالی که متوسل به حضرت رضا)ع( شده بود، 
ناگهان زبانش باز شــد و شفا گرفت. عبدا... که 
در قریه دستگردان واقع در سه فرسنگی مشهد 
زندگی می کند، به روزنامه خراسان گفت:»یک 
ســال قبل با بدنی ســالم و نیرومنــد به خدمت 
سربازی اعزام شــدم و مرا برای انجام خدمت به 
تهران فرســتادند. پس از مدتــی، چون اندامی 
ورزیده و نیرومند داشتم، مرا به قسمت دژبانی 
منتقل کردند. در یکی از شب ها خوابیده بودم که 
با صدای پاس بخش خود که مرا به تحویل گرفتن 
کشیک شب تشویق می کرد، سراسیمه از خواب 
بیدار شدم و بر اثر بیدار شدن ناگهانی و ترس از 
این که خدای ناخواســته اســلحه ام را برده اند، 
شوکی شــدید به مغزم وارد شد و بیهوش شدم. 
پس از مدتی که به هوش آمدم، نتوانستم حرف 
بزنم، یعنی زبانم تکان نمی خورد.  به مدت 16 
روز بســتری بودم، اما نتیجه ای حاصل نشد. به 
بهداری شــماره یک ارتش تهران منتقل شدم و 
سه ماه و نیم بستری بودم، اما چون درمان نشدم، 
برگه معافیت به من دادند. این شد که با چشمی 
گریان و قلبی شکسته وارد مشهد مقدس شدم و 
به زیارت مرقد مطهر حضرت رضا)ع( شتافتم و 
از سودای دل در برابر بارگاه ملکوتی امام ثامن 
گریســتم. آن قدر گریه کردم تا به خوابی عمیق 
فرورفتم. در عالم رویا مردی ســبزپوش را دیدم 
که با دســت راســت خود، صورتم را نوازش کرد 
و فرمود:»بلند شــو و نمازت را بخوان!« از خواب 
بیدار شــدم و احســاس کردم کــه زبانم حرکت 
می کند. فوری به صحن کهنه رفتم و وضو گرفتم 
و نمازم را خواندم. از قول من در روزنامه بنویسید 
که بهترین دکتر و طبیب در عالم وجود، حضرت 

رضا)ع( است و بس!

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مراســم روز زیارت مخصــوص امام رضــا)ع( امروز در حــرم مطهر رضوی برگزار می شــود. 
به گزارش آستان نیوز، حجت اســالم و المســلمین »حجت گنابادی نژاد« معاون تبلیغات 
اسالمی آستان قدس گفت: درباره این که چرا روز 23 ذی القعده روز زیارتی امام رضا)ع( 
اســت، اقوال متعددی بیان شــده امــا برخی معتقدنــد امام هشــتم در این روز به شــهادت 
رســیده اند، از این رو 23 ذی القعده روز زیارتی مخصوص ایشــان نامیده شــده است. وی 
با تشــریح برنامه های این روز اظهار کرد : بخش اول این مراســم ســاعت 11 در رواق امام 
خمینی)ره( با سخنرانی آیت ا... ســیداحمد علم الهدی و مدیحه سرایی امیر عارف بدون 
حضور زائران برگزار خواهد شد که صوت و تصویر آن به صورت زنده در صحن ها پخش می 
شود. بخش دوم مراسم روز زیارتی امام هشتم)ع( از ساعت 17:30 در صحن  جامع رضوی 
با قرائت آیاتی از کالم ا... مجید آغاز می شود و پس از آن حجت االسالم والمسلمین محمد 
مروج به ایراد سخنرانی می پردازد. در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین اسالمی 

فر زیارت جامعه کبیره را قرائت خواهد کرد.

ویژه برنامه های روز زیارتی امام رضا)ع( در حرم مطهر 

خبر مرتبط

خاطرات سرخ
خوش تیپ ترین مفقود

یادمه یه روز خیلی گشت دنبال گران ترین لباس 
ها، خیلی گشــتیم تا باالخره براش پیدا کردیم 
و پوشــید. خیلی خوش تیپ شــده بــود، بهش 
می اومد. گفتیم:»این لباس هــا رو چرا انتخاب 
کردی مسعود؟« گفت:»می خوام وقتی مفقود 
شدم و جنازه ام اون ور موند، وقتی مادرم حضرت 
فاطمه زهــرا)س( اومد باالی ســرم، لباس هام 
قشنگ و تمیز باشه.« بعد به شوخی گفت:»می 
خوام با این لباس ها، ثروتمندترین مفقود باشم.« 
مسعود مرادی مفقود شد، با همون لباس ها...   

پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت 
استان همدان

همشهری سالم همشهری سالم همشهری سالم همشهری سالمهمشهری سالم همشهری سالم همشهری سالم

خادمان حرم مطهر رضوی امروز در روز زیارتی مخصوص حضرت رضا)ع( 
نایب الزیاره عاشقان بیشتری خواهند بود

زیارت نیابتی در روز زیارتی  
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