از میان خبرها
گوناگون

رئیس ستاد دیه استان اعالم کرد

گلریزان  3میلیاردی خیران
استان برای آزادی زندانیان

محمد حسام مسلمی /آدمهای مختلفی در جشن حضور
دارنــد از مســئوالن گرفته تا بــازاری هــا و کارمنــدان...
همه و همه با یک هدف در جشــن گلریزان در ماه مبارک
رمضان حضور یافته اند و می خواهند گرهی از مشکالت
نیازمندان مالی دربند باز کننــد .نیازمندانی که به دلیل
جرایم غیر عمد و بدهی پشــت میله های زندان به سر می
برنــد و در انتظار دســتان ســخاوتمند خیران نیکــوکار و
مهربان هســتند.به گزارش «خراسان رضوی» ،سه شنبه
شــب ،تاالر نور مشــهد میزبان برگزاری جشــن گلریزان
آزادی زندانیان بود« .قدیرزاده طوسی» رئیس ستاد دیه
استان در این مراسم با بیان این که در سال گذشته زمینه
آزادی بیش از  10هــزار و  40نفر از زندانیــان جرایم غیر
عمد از طرف مردم ،خیران و دستگاه های مختلف فراهم
شــد ،اظهار کرد :از ابتدای امسال نیز بیش از  218نفر از
زندانیان جرایم غیر عمد بــا کمک خیران و مردم نیکوکار
از زندان آزاد شــده اند .وی همچنین در حاشیه برگزاری
این مراسم به «خراسان رضوی» گفت :در جشن گلریزان
که برگزار شــد کمک خیران در قالب کمک های نقدی،
تعهد و تسهیالت اشتغال زایی بوده است که در این زمینه
بیش از دو میلیاردو  50میلیون تومان در جشن گلریزان
مشــهد و یک میلیــارد در شهرســتان های اســتان جمع
آوری شــد .همچنین بــه گفته رئیس ســتاد دیه اســتان،
استاندار خراســان رضوی و شهردار هر کدام  50میلیون
تومان به جشــن گلریــزان کمک کردند.حجت االســام
والمسلمینعلیمظفریرئیسکلدادگستریاستاننیز
دراینمراسمبابیاناینکهبیشترزندانیانجرایمغیرعمد
استان،معسرواقعی(نیازمندواقعی)هستند،اظهارکرد:
درمتوندینیبرایحلمشکلیکنیازمندتاکیدفراوانی
شده است و اجر اخروی و دنیوی فراوانی برای فرد دارد.
وی افزود :عده ای که امروز بــرای آزادی زندانیان در این
جا آمده اند ارزش کمک کردن را به خوبی درک کرده اند و
تالش ستاد دیه استان در میان ستاد دیه استان های دیگر
واقعا عالــی بود.همچنین مهربان ،معــاون اداری و مالی
ستاد دیه کشور نیز در این مراســم گفت :افرادی هستند
که به دلیل مشکالت مالی در زندان به سر می برند و ستاد
دیه کشور همواره برای آزادی آن ها تالش کرده است که
در این زمینه از زمان تاسیس این ستاد بیش از  113هزار
نفر از زندان آزاد شده اند.

 250کودک معلول «نورالرضا(ع)»
نیازمند دستان سخاوتمند
ماه مهمانی خدا در حال به پایان رسیدن است .بعد از این
روزهای باشــکوه بندگی به اســتقبال عیــد فرخنده فطر
خواهیمرفتتاجشنتقریببهدرگاهمعبودراکاملکنیم.
شادمانه این عید نیز پرداخت عیدی ،فطریه و جشن است
و قدرشناسی از دعوت عاشقانه معشــوق بر سر سفره این
ماه .در این میان  250کودک دختر و پســر معلول ذهنی
موسســه خیریه کودکان معلــول نیازمند ســازمان مردم
نهاد نورالرضا(ع) چشــم امید به بذل محبــت روزه داران
دارنــد .کودکانی که بــرای ادامه حیات همــواره نیازمند
تأمیــن اقالم دارویــی و هزینه هــای ســنگین فیزیوتراپی
هستند .چه نیکوست به این دستان معصوم و پرنیاز پاسخ
اجابت بدهیم و بخشــی از بار ســنگین تأمین هزینه های
این موسسه را از دوش متولیان آن کم کنیم .برای این مهم
هموطنان می توانند کمک های خود را به شماره حساب
 4870083489نــزد بانــک ملت یــا به شــماره کارت
 6104337985376779به نام خیریه نورالرضا (ع)
واریز کنند.

با حکم شهردار مشهد

مدیرعامل جدید سازمان
اتوبوسرانی مشهد منصوب شد

با حکم شهردار مشــهد مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی
مشــهد منصوب شــد .به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
شهرداری مشهد ،با حکم تقیزاده خامسی ،سید مهدی
حسینیپویابهعنوانمدیرعاملجدیداتوبوسرانیمشهد
منصوب شد .علی اصغر نیشابوری مدیرعامل پیشین این
سازمان نیز به عنوان مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشهد منصوب شد.
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رکوردداراناهداکنندهخونازضرورتاینعملخداپسندانهمیگویند

گزارش

هزارامیداستوهرهزارتویی

رفیع طلب

 24خــرداد مــاه مصــادف بــا 14ژوئــن روز جهانی
اهدای خون نام گذاری شــده است .اهمیت اهدای
خون بر کســی پوشــیده نیســت و چه بســیار انسان
هایی که در انتظار خون حیات بخش ،چشــم انتظار
اهداکنندگانــی هســتند که به این ســنت حســنه و
فرهنگ پسندیده که تاثیر عام المنفعه آن چشمگیر
اســت ،ایمان و باور دارند و نتیجه اش را در سالمتی
خود و بهبودی حال یک یا چند بیمــار و حتی نجات
از مرگ ،بارها مشــاهده کرده اند .امســال این روز با
ماه مبارک رمضان مقارن شــد و چه ارزنده است که
همینمصادفشدنرابهفالنیکبگیریموباعزمی
جدیوحضوریپرشور،درصفاهداکنندگانخون
حضوربههمرسانیم.درهرمقولههستندکسانیکه
پیش قدم می شــوند و رتبــه اول را به خود اختصاص
می دهند .اهداکنندگان مســتمر خون نیــز دارای
رده بندی و کارت طالیی ،نقره ای و برنزی هســتند
که کارت طالیی به کسی که بیشترین اهدای خون
راداشتهباشد،تعلقمیگیرد.بهمناسبتاینروزبه
سراغدونفرازاهداکنندگانخوندرمشهدرفتیمکه
بیشتریناهدایخونرادرپروندهخودثبتکردهاند
ودارایکارتطالییاهدایخونهستند.

•اهدایخونموهبتیازطرفخداونداست

ســید مهدی ســیدی خباز از جمله افرادی است که
بیشــترین میــزان اهدای خــون در اســتان را بــه نام
خودش ثبت کرده اســت و به اذعان خــودش و بانک
خون خراسان رضوی ،حتی نفر دوم بیشترین اهدا
کنندهخوندرکشورمحسوبمیشود.خبازتاامروز
حدود ۱۱۷بار موفق به اهدای خون شــده است .او
در این باره می گوید :مهندس عمران هستم و از سن
 ۱۷سالگیشروعبهاهدایخونکردهام،اکنونکه
 ۶۱ساله هســتم نیز این کار پسندیده را ترک نکرده
ام و تــا زمانی که بتوانم بــه آن ادامه خواهــم داد .وی
می افزاید :مــن در نوبت های مقرر و مشــخص برای
اهدایخونمراجعهکردهاموهرسهماهیکبارخون
اهدامیکنم.
خباز اهدای خون را موهبتــی از طرف خدا می داند
و یادآور می شود :چه بهتر که از این نعمت خداوندی

به بهتریــن شــکل اســتفاده کنیــم و آن را در اختیار
بندگانشقراردهیم،اسماینکاررامیتوانانصاف
و کمک به هم نوع دانســت ،من که نمی دانم خونی
که اهدا می کنم به چه کسی می رسد اما خداراشکر
میکنمکهتااینسنبرایهمنوعانممفیدبودهام.
از او دربــاره تاثیر اهــدای خون بر ســامتی اش می
پرســیم که پاســخ می دهد :تاثیر اهدای خــون را در
سالمتی ام احساس می کنم و به وضوح آن را تجربه
کرده ام ،در این ســن ،بدنی کامال ســالم دارم .البته
کوهنوردی را هم دوســت دارم و آن هم در سالمتی
ام بی تاثیر نبوده اســت.وی تاکید مــی کند :خیلی
دوستدارمجوانترهادرطولزندگیشانحداقل
یک بار این حس خوب یاری به بیمارانی که نیازمند
خون هستند تجربه کنند و برای یک بار هم که شده
خون اهــدا کنند و نگــران به خطر افتادن ســامتی
شان نباشــند .چرا که در زمان مراجعه برای اهدای
خون ،ابتدا سالمت بدن آن ها و این که با خون دادن
مشکلی برایشان پیش نیاید سنجیده می شود و اگر
بدنشان فاکتورهای الزم را داشــته باشد می توانند
خون اهدا کنند.خباز در خصــوص تاثیر معنوی این
کار نیز می گوید :بدن یک هدیــه از طرف خداوند به
ماانسانهاستواگرآنراسالمتنگاهداریموبههم
نوع مان کمک کنیم کار ارزشمندی انجام داده و در
اینصورتفردمفیدیبرایجامعهبودهایم.

•اهدای خون از سال ۵۹تا امروز
خدیجــه باغبان از دیگــر اهداکنندگان خون اســت
کــه او نیــز کارت طالیــی دارد و در زمــره بیشــترین

اهداکنندگان خون در اســتان اســت .وی از خاطره
اولین بــاری که خــون داده و همــان نیز بــی تاثیر در
اســتمرار ایــن حرکــت ارزشــمند نبــوده اســت ،به
«خراســان رضوی» مــی گوید :از ســال  ۵۹شــروع
به اهــدای خون کــردم ،خوب بــه یــاد دارم آن موقع
برای رزمنــدگان در جلوی حرم پایــگاه های اهدای
خون مستقر شده بود ،یک روز به یکی از آن پایگاه ها
مراجعهکردموخوندادموایناهدایخون،تاامروز
ادامهدارد.

وی ادامه می دهد :من ۵۰ســاله هســتم و بیشتر از
 ۱۰۰بــار خــون داده ام و کارت طالیــی دارم .از آن
زمان هر ســه ماه یک بار خون اهدا کرده ام و تا امروز
درسالمتکاملهستم،شایدباورشبرایتانسخت
باشداماتاامروزبهدکترمراجعهنکردهامکهتاثیرش
راهمیناهدایخونمیدانم.
باغبان می افزاید :البته ایــن را هم بگویم دعای خیر
افرادی کــه اهدای خون من بــرای آن ها مفید بوده،
باعث شده تاکنون بیماری خاصی نداشته باشم و به
این قضیه ایمان دارم ،از طرف دیگر من تاثیر معنوی
اینکاررادرزندگیامدیدهام؛داشتنخانوادهخوب
وزندگیکههیچوقتبهبنبستنخوردهوهمیشهدر
آسایش و آرامش هستم ،از ثمرات این کمک هرچند
کوچکاست.
وی توصیه ای هــم به افــرادی که خون اهــدا نکرده
اند می کند و می گوید :زمانی که برای اهدای خون
مراجعه می کنید تســت های الزم انجام می شــود و
اگر مشکلی داشته باشــید ،از شما خون گرفته نمی
شــود ،همین طور که اعضای خانواده مــان برایمان
باارزشهستند،دیگرانهمبایدبرایمانمهمباشند
و تا جایی که می توانیم بــا کوچک ترین قدمی ،به آن
هایاریرسانیم.

خبر مرتبط

برگزاری جشن روز جهانی اهداکنندگان خون

 24خرداد با شعار «من هســتم  ...مرا هزار امید اســت  ...و هر هزار تویی» به عنوان روز جهانی
اهدای خون گرامی داشته می شود .امسال این روز با آخرین شب های ماه پرفیض رمضان مقارن
شده و زمینه بیشتری را فراهم می کند تا بتوانیم همزمان با آگاهی رسانی بیشتر به مردم عزیز
درباره نیاز مداوم به خون و فراورده های خونی و اهمیت اهدای خون داوطلبانه و مستمر ،یادآور
این نکته مهم شویم که اهدای خون یکی از بارزترین معروف ها در جامعه اسالمی و به خصوص
در این ماه سراسر خیر و برکت است .به گزارش روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی ،بر
همین اساس روز پنج شنبه مراسمی با مشارکت شهرداری منطقه  8در بوستان کوهسنگی از
ساعت  21برگزار خواهد شد .این مراســم ،تقدیر از همه افرادی است که به هر طریق در تامین
انواع فراورده های خونی به عنوان اهداکننده خون ،مروج اهدای خون و تامین کننده امکانات
و منابع ،فعالیت داشته اند .این وظیفه همه اقشــار جامعه است چرا که آنان با این اقدام خویش
نقش ارزنده ای در حفظ و ارتقای سالمت همه افراد ایفا می کنند.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار:

برخی سختگیری ها در خصوص
حضور زنان ،گرایش های
فمنیستی افراطی را ایجاد می کند

رفیعطلب-معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداری
خراسانرضویگفت:اگربرخیسختگیریهایبیمورد
را در خصوص حضور زنان ادامه بدهیم دچار گرایش های
فمنیستیافراطیدرجامعهمیشویم .بهگزارش«خراسان
رضــوی» ،محمد رحیم نوروزیــان روز گذشــته در کارگروه
مشورتی امور زنان و خانواده که در استانداری برگزار شد،
اظهار کرد :برای حضور زنان در اداره کشــور دچار چالش
هایی هســتیم اما مگر در دیگــر حوزه ها مانند موســیقی و
شــطرنج چالش نداریم؟ ما منکر نیســتیم و ممکن اســت
اختالف نظر وجود داشته باشد اما باید چالش ها حل شود
زیرااگراینچالشهاراحلنکنیمبابحرانمواجهمیشویم.
ویافزود:انتقالپستهایمدیریتیبهزنانبایدبراساس
روندبرنامهتوسعهدنبالشود،فکرمیکنیددرحوزهپست
های مدیریتی آقایان مشکل نداریم؟ فقط این طور نیست
که در حوزه بانوان مشکل داشته باشــیم.معاون استاندار
تصریح کرد :در کشــورمان خانم ها به تناســب ظرفیت ها
حضوروبروزندارندوبههمیندلیلدربرنامهششمتوسعه
افزایش ۳۰درصدی پست های مدیریتی بانوان در استان
قانونشدهاست.دراینجلسههمچنینمدیرکلدفترامور
زنانوخانوادهاستانداریخراسانرضویگفت:سه مفعلی
زناندرپستهایمدیریتیخراسانرضوی ۹،درصداست
که پیش بینی می شود امسال با رشد  ۶درصدی در حوزه
انتصاب بانوان مدیر مواجه شویم .فرشته سلجوقی یادآور
شد ۵۶۰:مدیر خانم در پست های مدیریتی حضور دارند
که از این تعداد ۴۳۶زن در پســت های مدیریتی پایه۴۷،
نفردرپستهایمیانیو ۷۷نفرنیزدرپستهایمدیریتی
عملیاتیارائهخدمتمیکنند.
درحاشیه

در بخشــی از این جلسه حجت االســام مهدی ابراهیمی
رئیس دادگاه خانواده مشهد گفت :گاهی مناصب به زنان
ارتباطی ندارد و در این بین نیاز به بررســی اســت که دچار
افراطنشوید.دراتاقاندیشهورزانباشرایطامروزتصمیم
بگیریدو بعدازآناصال ۵۰درصدپستهایمیانیوپایانی
ودرکلهمهرادراختیارخانمهاقراردهید.اینصحبتها
از سوی بانوان حاضر در جلســه مورد واکنش قرار گرفت و
باعث نارضایتی آن ها شد وبحثی دو طرفه شکل گرفت که
درنهایتنوروزیانگفت:نبایدبحثهاجنبهتقابلپیداکند.
مانحوهگفتوگوکردنرادرکشوربلدنیستیمواینیکیاز
مشکالتماست.

 ۲۵۰۰خانوادهدارایدوعضومعلول
درنوبتدریافتمسکن
ایســنا -معاون بهزیســتی اســتان گفت ۲۵۰۰:خانواده
دارای دو عضو معلول شــهری و روستایی در نوبت دریافت
مسکنهستند.

