ا ز میان خبر ها
گوناگون

رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهد

شهدای سالمت
به 34تن رسیدند

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفــت :در
دوران شــیوع ویروس کرونــا ۳۴ ،تــن از کل کادر
درمــان و پرســنل شــاغل در بخــش هــای مختلف
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راه تامین سالمت
مردم شهید شدهاند.
دکتر محمد علی کیانی روز پنج شــنبه در حاشیه
مراسم نخستین ســالگرد بزرگداشــت شهید راه
سالمت اســتاد فقید دکتر محمد اســماعیلی که
در بیمارستان دکتر شیخ در مشهد برگزار شد در
گفت و گو با ایرنا افزود :از این  ۳۴شهید سالمت،
تعداد  ۱۷نفر احراز شــهادت شــده انــد و فرایند
احراز شــهادت برای سایر شــهدا در حال بررسی
است.
وی با بیان این که طوالنی شدن این روند برای این
افراد گاه به دلیل وجود نواقصی در پرونده هایشان
اســت ،ادامــه داد :روند احراز شــهادت شــهیدان
ســامت به ایــن گونــه اســت کــه ابتدا یک ســری
پروندههــای دانشــگاهی تشــکیل و بــه وزارتخانه
ارســال میشــود و وزارتخانه دوباره آن ها را مورد
بررسی قرار میدهد و سپس به بنیاد شهید ارسال
و آن جا تایید میشود.
•تغییر نام مجتمع سپید

کیانی افــزود :همچنیــن در نظر داریــم به منظور
بزرگداشــت شــهدای ســامت در موزهای که در
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در حال طراحی
اســت بخشــی به عنوان یادبود این شهدای گران
قدر در نظــر گرفتــه شــود در ضمن نــام «مجتمع
سپید» هم به نام «مجتمع شهدای سالمت» تغییر
خواهد کرد.

مدیرکلانتقالخونخراسانرضوی

ویروس کرونا از راه خون
منتقلنمیشود

مدیرکل انتقال خون خراســان رضوی گفت :باور
غلط انتقــال کرونا از طریــق اهدای خــون یکی از
علل کاهش ذخایر خونی در استان است  ،حال آن
که این ویروس از راه خون قابلیت انتقال ندارد.
دکتر حمیدرضا اسالمی روز گذشته در گفت وگو
با ایرنا افــزود :بیمــاری کووید  ۱۹یا همــان کرونا
از طریق اهدای خــون به افراد منتقل نمیشــود و
متاســفانه یک تصور غلط در بین عــدهای از مردم
به وجود آمده اســت که ایــن ویــروس از این طریق
قابلیت انتشار دارد.
وی بیان کرد :از ســوی دیگر ذخایر خونی با توجه
به کاهــش میزان مراجعــه مردمی بــه پایگاههای
اهدای خون در ایام ســرد ســال ،ناپایدار اســت،
بنابراین برای امکان ثبات ذخایر اســتان و تداوم
پاســخگویی به نیاز روزافــزون مراکــز درمانی ،از
واجدان شرایط با هر گروه خونی دعوت میشود
در روزهــای آینــده بــه پایگاههــای اهــدای خون
استان مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد :هر سال با سرد شدن هوا و در
 ۲ســال اخیر با وجود بحران کرونا ،میزان مراجعه
مردمی به منظور اهدای خــون در این ایام کاهش
یافته است که باید با مشــارکت همیشگی مردمی
در زمان نیاز این مهم جبران شود.
دکتر اسالمی از کلیه واجدان شرایط اهدای خون
برای پاســخ گویــی به نیــاز همه گروه هــای خونی
تأکید کرد.

محفلعشقدررضوان
نمایشگاه «محفل عشق» ،با نمایش آثار جمعی از
هنرجویان استاد مریم سادات موسوی در نگارخانه
رضوان گشایش یافت .در این نمایشگاه  107اثر
از  42هنرجوی فوق ممتاز و فوق ممتاز کامل روی
دیوار خواهد رفت.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ساعت  17روز شنبه
 25دی در نگارخانه رضوان برگزار خواهد شد.
شــایان ذکــر اســت در ادامــه نیــز همــه روزه تــا
پنج شنبه  30دی از ســاعت  9تا  12و  17تا 20
عالقه منــدان می تواننــد برای بازدید ایــن آثار به
نگارخانه رضوان واقع در کوهسنگی  17مراجعه
کنند.
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برگزارییادواره 680شهیدغربمشهدالرضا
محمد حســام مسلمی /شامگاه
پنجشــنبه مجتمع آیههای مشــهد
میزبان خانوادههای  680شــهید
انقالب ،دفــاع مقدس و شــهدای
مدافع حــرم بود ،همه آمــده بودند
تا دلهایشان را با تشــییع دو تن از
شهدای گمنام جال دهند ،شهدایی
که پس از ســالها غربت به آغوش
وطن برگشــته بودند ،شهدایی که
لباس شــهیدان شوشــتری  ،کاوه،
خرازی و همه شهدا را بر تن داشتند
حاال در میان پــدران و مادران خود
هســتند ،چــه صحنههــای زیبایی
بود پدران و مــادران شــهدایی که
هر کدام با در دست داشتن عکس
فرزندان شهیدشــان میگفتند که
از شهید شدن بچههایشان افتخار
میکننــد ،جوانــان و نوجوانــان
دهه هشــتادی و نودی آمده بودند
تــا بگوینــد اگرچه ما هشــت ســال
دفاع مقدس را از نزدیک مشاهده
نکردیم امــا هر زمان پــای انقالب،
نظام و اسالم باشــد حاضریم جان
خود را فدا کنیم.
بــه گــزارش خراســان رضــوی،
ســردار ســرتیپ پاســدار «علــی
فــدوی» جانشــین فرمانــده کل
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی
که ســخنران این مراســم بود یاد و
خاطره همه شهدا را گرامی داشت
و اظهار کرد :ما دلدادگان انقالب
اسالمی بر این باور و مصمم هستیم
تا آخــر ،پــایکار انقالب اســامی
باقی بمانیم ،حتی اگــر در این راه
الزم باشد جان میدهیم.
وی افزود :در روزهایی که خبیثان
عالــم بــرای حــرم اهلبیــت (ع)
مشــکالتی به وجــود آورده بودند،
یکی از دغدغههای مسئوالن سپاه
این بود کــه خیل عظیم ســپاهیان
و بســیجیان میگفتنــد چــرا مــا را

برای دفــاع از حرم نمیفرســتید؟
جوانانی که زمــان انقالب و جنگ
را از نزدیک ندیــده بودند اما وقتی
قــرار شــد از آرمانهــای اســام و
انقالب پاســداری کننــد ،همانند
شــهدای انقــاب و دفــاع مقدس،
حتی هزاران کیلومتــر دور از خانه
خود با دشمنان جنگیدند.
•تقدیم بیش از  ۲۰۰هزار
شهید ،نشان از پایبندی ملت
ایران به انقالب اسالمی است

وی گفت :تقدیم بیش از  ۲۰۰هزار
شــهید از اول انقــاب اســامی تا
االن نشان از پایبندی ملت ایران به
ادای تکلیف الهی خود تا پای جان
دارد  200هزار نفــر از بهترینها،
جان خود را تقدیــم انقالب کردند
و بایــد از این قاعــده مراقبت کرد و
قدر آن را دانســت ،البته این ادای
تکلیــف موکــول بــه دوره انقالب و
جنــگ تحمیلــی نیســت ،اکنــون
نیــز ایــن ادای تکلیف وجــود دارد

و عزیمــت پیکر شــهدا از ســوریه به
کشــورمان نشــان میدهــد هنــوز
هــم خانوادههــا و جوانــان پایکار
هستند.
وی در ادامــه به موضــوع جنگ در
یمن اشــاره کرد و گفت :اگر راهی
بود که جوانان و دلدادگان انقالب
اســامی به یمــن برونــد ،خیلی از
آنها میرفتند ،هر چند دلدادگان
انقــاب اســامی در یمــن تقریبــ ًا
نیــازی به کســی ندارنــد و همانند
جوانان انقالبــی ما عمــل کردند،
برحســب ظاهر دو کشور ارتجاعی
عربســتان و امــارات در ایــن نبــرد
حضور دارند ،اما اطالع صد درصد
میدانــی داریــم کــه آمریــکا ،رژیم
صهیونیستی ،برخی از کشورهای
اروپایی ،کشــورهای مرتجع عرب
و حتی برخی کشورهای آفریقایی
در نبــرد علیــه یمن حضــور دارند،
دســت به دامــن همه شــدهاند تا از
شکســت خود در یمــن جلوگیری
کنند ،همیــن االن در شــهر مارب

رئیسادارهکمربندسبزجنوبی:

کاشت ۵۰۰اصله نهال همزمان با فرا رسیدن هفته هوای پاک

رئیس اداره کمربند سبز جنوبی شهرداری
مشــهد از کاشــت بیش از  ۵۰۰اصلــه انواع
نهال مثمر و غیرمثمر همزمان با فرا رسیدن
هفتــه هــوای پــاک در ورودی کمربند ســبز
جنوبی واقــع در انتهای بولوار الدن مشــهد
خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی معاونت خدمات
شــهری شــهرداری مشــهد ،ســید مرتضــی
مرجانی بجســتانی با اعالم ایــن خبر اظهار
کــرد :در ایــن پویش که بــا حضــور جمعی از
کوهنوردان ،طبیعت دوســتان و سمن های

مردمــی برگــزار شــد ،بیــش از  ۵۰۰اصلــه
انواع درخت مثمر و غیرمثمر بومی و مطابق
با شــرایط اقلیمــی در کالن شــهر مشــهد و
ارتفاعات جنوبی کاشته شد.
مرجانی افزود :هدف از برگزاری این مراسم
که با عنوان «هر درخــت یک زندگی» برگزار
شد ،آگاه سازی شهروندان نسبت به اهمیت
توســعه درختکاری در محیط های شهری و
نقش آن در کنترل و کاهش آلودگی هوا بود.
وی بیان کــرد :پروژههــای کمربند ســبز در
رینــگ پیرامونــی کالن شــهرها معمــو ًال بــا

یمــن درگیری شــدیدی در جریان
اســت ،این کشــورها حتی از روی
اســتیصال و درماندگی ،به زنان و
کودکان حمله کردنــد و آنها را به
شهادت رساندند.
ســردار فــدوی تأکید کــرد :خیلی
احمقانــه بود کســی بگوید بســاط
انقالبیــون یمــن را طی ســه روز تا
یــک هفتــه جمــع میکننــد ،االن
نزدیــک  ۷ســال اســت کــه نبــرد
در یمــن ادامــه دارد و نتوانســتند
بــر جبهه حق پیــروز شــوند چرا که
وعده خداوند برای غلبه به شیطان
و پیروزی بر آنها حق است.
•اگر خود را وقف حل مشکالت
مردم کردیم هیچ بنبستی
وجود ندارد

همچنیــن محمدباقــر قالیبــاف
رئیس مجلس شورای اسالمی که
به دلیل کســالت نتوانســته در این
مراســم حضور پیدا کند با ارســال
پیامی که توسط سید محمدجواد

هدف ایجاد بادشکن و فیلتر طبیعی بهمنظور
مقابله بــا پدیده گرد و غبار ،شــنهای روان،
بادهای موسمی و ایجاد اکوسیستم طبیعی
پیشبینــی میشــود و یکــی از مهــم تریــن
تأثیرات این پروژهها توســعه فضاهای ســبز
شهری و تولید اکسیژن است.
مرجانــی خاطرنشــان کــرد :عالوه بــر این،
گیاهان با فرایند تعریقی که انجام میدهند
دمای محیط را تعدیل میکنند به طوریکه
پوشــشهای گیاهــی قادرنــد در گرمتریــن
روزهای تابستان دمای محیط پیرامون خود
را تا چهــار درجه ســانتیگراد کاهش دهند
و در عیــن حــال  ۵۰درصــد بر رطوبــت هوا
اضافه کنند.

(ع)

شوشــتری ،رئیــس حوزه ریاســت
مجلــس شــورای اســامی قرائت
شــد در بخشــی از این پیــام گفت:
اگــر خــود را وقــف حل مشــکالت
مردم کنیــم و از ســیمخاردارهای
نفس عبــور کنیم ،هیچ بنبســتی
در مســیر خدمــت باقــی نخواهــد
مانــد ،شــهید ازآنرو کــه خــود را
فنــای فی ا ...کــرده باقــی خواهد
ماند و ما باید خود را وقف آن چیزی
کنیــم که ماندنــی اســت و جان در
معــرض فنــای خــود را ،بــه قافلــه
شــهدا برســانیم .قالیباف در ایــن
پیام افزوده است :با عذرخواهی از
نبودم در این مراسم ،قدردان همه
دســتاندرکاران یادواره شهدای
غرب مشهد هستم.
مشــاور و رئیــس حــوزه ریاســت
مجلس شــورای اســامی پــس از
قرائــت پیــام محمدباقــر قالیباف،
علــت غیبــت وی را نــه ابتــا بــه
کرونــا کــه آنفلوآنــزا بیان کــرد که
با نظر پزشــکان مبنی بــر ضرورت
اســتراحت وی ،برخی از برنامهها
از جملــه حضور رئیــس مجلس در
آیین یادواره شــهدای غرب مشهد
لغو شد.
در پایــان مراســم نیــز از کتــاب
«آبــروی محلــه » کــه طی  5ســال
گذشــته توســط فعاالن فرهنگی و
بسیجیان مســجد  14معصوم (ع)
نوشتهشــده و همچنیــن از تمثال
ســردار ســلیمانی که روی کاشــی
بهصــورت هنرمندانــه هک شــده
بــود رونمایی شــد ،ضمــن این که
اســتقبال از ایــن یــادواره به حدی
بــود کــه ســالن انقــاب اســامی
بــا ظرفیــت هــزار و  ۶۰۰صندلی
در ابتــدای مراســم تکمیــل شــد و
برگزارکننــدگان از ســالنی که در
نزدیکی آن بود استفاده کردند.
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فرماندهقرارگاهعمار تشریحکرد:

ارز ۴۲۰۰تومانی مواد مخدری بر
بدنه اقتصاد کشور

بهبــودی نیا /فرمانــده قــرارگاه عمار گفــت :ارز
 ۴۲۰۰تومانی مواد مخــدری بود که دولت قبل به
اقتصاد کشــور تزریق کرد و باید این مــواد مخدر را
از بدنه اقتصــاد آرامآرام دور کنیم تا اقتصاد کشــور
را بهصورت کامــل از این بیماری خــاص کنیم .به
گزارش خراسان رضوی هشتمین جلسه از سلسله
جلســات بصیرتی همراه با گرامی داشــت شــهید
مدافعحرممحمودتقیپورباحضورفرماندهقرارگاه
عمار در مسجد امیرالمؤمنین در مشهد برگزار شد
.حجتاالســام مهدی طائب در این مراسم ضمن
تسلیت شهادت حضرت زهرا (س ) و شهادت حاج
قاسمسلیمانیگفت:تنهاییامیرالمؤمنینبهدلیل
نبود دشمنشناسی ،نبود امام شناسی و دنیاطلبی
مردم آن زمان بود بهطوریکه حتی بعد از گذشــت
 25سالازحکومتایشاننیزتعدادیازافرادسعی
در پنهان کردن مقام علمی آن حضرت داشتند .در
آن ســالها امــام زمان ،حضــرت علــی (ع) به خطر
افتاده بــود و حضرت زهــرا (س) بــه پا خاســت و از
حضرتعلی(ع)دفاعکردوحصارتنهاییامامزمان
خودشرادرهمشکست.ویافزود:موضوعتنهایی
امامزمانتنهامختصزمانحضرتعلی(ع)نیست
و تا زمان ما ادامــه دارد ،امام خمینــی (ره) به مردم
اعالم کرد بیایید کاری کنیم که امام زمان (ع)ظهور
کند و برای ظهــور امام زمان (ع) بایــد کمر نماینده
شیطان را که آمریکاست ،بشکنیم .حجتاالسالم
طائب خاطر نشــان کرد :پس از انقالب ،دشــمنان
که از اعالم نظر امــام خمینی (ره) احســاس خطر
کردند برای جلوگیری از تحقق این آرمان وارد عمل
شــدند و آمریکاییها تالشهایی را در دســتور کار
قرار دادند تا ما راه دشمنشناسی و امام شناسی را
گم کنیم و به دنیاطلبی رو آوریم .انتقاد ما به خاتمی
رئیسجمهور چند دوره قبــل این بود که وی اعالم
میکرد باید دیوار بیاعتمادی به آمریکا فروبریزد
رئیسجمهــور قبــل هــم میگفــت بــدون کدخدا
نمیتوان زندگی کرد.روحانــی نیز تالشهایی را
در دستور کار قرارداد که مردم ،راه امام شناسی را
گم کند و نماینده و مقام معظم رهبری را که نماینده
امام زمان (عج) اســت ،نشناســیم  .روزی که امام
را گم کنیم دچار آســیبهای فراوانی میشــویم.
فرمانده قرارگاه عمار همچنین ضمن تشریح مقام
ســردار ســلیمانی گفت :سردار ســلیمانی هر سه
وجه امام شناسی ،دشمنشناســی و بیرغبتی به
دنیا را با هم داشت و به همین دلیل توانست سرباز
امام زمانش باشد و همین موضوع رمز جهانیشدن
سردار ســلیمانی بود اگر جامعه ما این سه خصلت
را داشــته باشــد بهراحتی زمینه ظهور امــام زمان
(عج) فراهم میشود.در پایان این مراسم فرمانده
قرارگاه عمار به ســواالت حاضــران در زمینه تأثیر
حذف ارز  4200تومانی بر اقتصاد کشــور گفت:
ارز  ۴۲۰۰تومانــی مــواد مخدری بود کــه دولت
قبل به اقتصاد تزریق کرد و باید این مواد مخدر را از
بدنه اقتصاد آرامآرام دور کنیم تا اقتصاد کشــور را
بهصورت کامل از این بیماری خالص کنیم .

