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گرامی داشت شهدا
پیمودن راه آن هاست

همایشبزرگداشتشهید
نوابصفویدرمشهدبرگزارشد
همایش بزرگداشــت شــهید نواب صفوی بــا عنوان
ســردار غیرت و بصیرت پنج شنبه گذشــته در مهدیه
مشــهد برگزار شــد .به گزارش ایرنا ،نماینــده مردم
مشــهد و کالت در مجلس نیز در ایــن همایش گفت:
شــهید نواب صفوی روحانی مخلصی بود که با یاران
خود در دوران رژیم پهلوی با دعوت حوزهها به حضور
در عرصه سیاسی کشور ،ایجاد ایده تشیع انقالبی با
هدفتشکیلحکومتاسالمیوتدوینقانوناساسی
کشور بر اساس آموزههای قرآن دست به مبارزه علیه
طاغوت زد و در سالهای دهه بیست اقدام به تشکیل
گروهی به نام فدائیان اســام کرد و ســرانجام پس از
یک دهه مبارزه همراه ســه تــن از یــاران باوفایش در
تیرماه  ۱۳۳۴ب ه اعدام محکوم شــد .حجت االسالم
پژمانفر افزود :گفتمان شــهدایی چون شهید نواب،
شهید بهشتی و شهدای انقالب که پاسداران واقعی
انقــاب و ادامــه دهنده نهضــت امام خمینــی (ره) و
علمداران بصیرت وغیرت دینی بودند باید در جامعه
ادامه و رواج پیدا کند.

بهبودی نیا /پنج شــنبه گذشــته عطر
شهادتهمزمانباتشییعپیکردوشهید
گمنــام در پــارک ملــت مشــهد پیچید،
هرطرف ســر را می چرخانــدی فردی با
هر نــوع تفکری ایســتاده بود امــا در این
میان یک نقطه مشــترک وجود داشت و
آن هم ارادت به قهرمانان همیشه جاوید
بود که از جان گذشتند و امروز برگشتند
تا قصه جوانمردی و ایستادگی و ایثار را
دوبارهزندهکنند.بزرگمردانیکهرفتند
تا امنیــت بــرای زن و مرد این ســرزمین
بماند .بولوار امامت مشهد و نقطه ای که
قرار بود شــهدا بــه آغوش خاک ســپرده
شــوند تا امروز چنین جمعیتــی را کمتر
به چشــم دیده بــود .روز پنج شــنبه داغ
این دو شهید آن چنان تازه بود که اشک
حرفاولرامیزدواینرامیشدازنگاه
مردمی که در این مراسم حضور داشتند
فهمید .همه آمــده بودند،چه کودکانی
کههیچتصویریازروزهایدفاعمقدس
نداشتندوچهسالخوردگانیکهآنروزها
رالحظهبهلحظهدیدهبودندوباهمدرباره
خاطرات روزهای دفاع مقدس صحبت
می کردند ،راویان مهربانــی و غیرت در
تابوت هایی که با پرچم ایران مزین شده

بــود راوی شــجاعت و ایثــار بودند .یکی
از شــهیدان که پیکر مطهــرش به تازگی
تفحص شده ،تیرماه سال  ۶۷در جریان
حمله دشمن در منطقه عملیاتی فاو ،در
 ۲۲سالگی به شهادت رسیده و دیگری
شــهید  ۱۹ســاله ای اســت کــه دی ماه
سال ۶۵درعملیاتکربالی ۵درمنطقه
شــلمچه به جمع شــهدا پیوســته است.
اگرچه مرد پیــش چشــمان فرزندانش
گریه نمی کند امــا روز پنج شــنبه تعداد
زیادی از مردان و زنان شهر مشهد برای
دوشهیدگمنامسنگتمامگذاشتندوبا
دست و دلی باز پیش چشم کودکانشان
گریستند تا کودکانی که روزهای آتش و
خون هشت ســال دفاع مقدس را ندیده
اند بدانند یک قهرمان هرچند سال هم
کهبگذردقهرمانباقیمیماند.
شــایان ذکر اســت ،در این مراســم ابتدا
پیکرمطهر2شهیدگمنامدرمسیربولوار
امامتدرضلعغربیبوستانملتتشییع
شــد و پس از مداحی و ذکر مصیبت اهل
بیت (ع) و تشریفات خاک سپاری ،پیکر
مطهر این دو شهید بزرگوار در محلی در
داخل بوســتان ملت در نزدیــک ورودی
چهارراهآزادشهربهخاکسپردهشدند.

گره حاشیه شهرها با یک طلبه کار بلد ،حل میشود
حاشیهشهرهابایکطلبهکاربلد،حلمیشود؛بنابراین
رســیدگی به امــور حاشــیه شــهرها و امامــان محله مهم
است.اگرمیخواهیمنیروهایمستعدپرورشپیداکنند
باید افزونبر کار تشــکیالتی ،کار را با سلوک طلبگی و با
گعدههایصمیمیدنبالکنیمتاگرههابازشود.

جامعه

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

پیکرمطهر2شهیدگمنامدربوستان
ملتمشهدبهخاکسپردهشد

رئیسسازمانتبلیغاتاسالمی:

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از فعالیت شبکه امامت
در مناطق حاشیهنشــین شــهرها خبــر داد و گفــت :گره
حاشیهشهرهابایکطلبهکاربلد،حلمیشود.بهگزارش
مهر ،حجتاالســام والمســلمین محمد قمی ،با حضور
در نشست کوثر هدایت (س) در مشــهد ،اظهارکرد :گره

اجتماعی-فرهنگی

Sat.Jan.22.2022. No.4888

وزیربهداشتدرمشهدخبرداد:

مبارزهبافسادوامضاهایطالیی
در وزارت بهداشت

عکس :دهقانی

رئیس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران کشــور گفت:
گرامیداشتیادونامشهدا،پیروآنهابودنوپیمودن
راهآناناست.بهگزارشایرنا،امیرحسینقاضیزاده
هاشمی در یادواره سردار شهید علی اصغر حسینی
محراب در مشهد افزود :شهید و شــهادت یک سیر و
ســلوک الی ا ...اســت و فقط یک حادثه نیســت .وی
ادامه داد :اگر نام شــهید را پاس بداریــم هم به وجهه
قهرمانانه شهید ارج نهاده ایم و هم به چرایی شهادت
می پردازیــم .وی گفت :بســیاری از ما پــس از دوران
دفاع مقدس در زندگی مادی غرق شــدیم اما عده ای
منتظر شــهادت ماندند و نمونهای از آنان شخصیتی
مانند شهیدحججی اســت .وی افزود :وقتی خدمت
خانواده شــهدا می رســیم می گویند ما هیچ طلبی از
نظام و انقالب نداریــم و با افتخار فرزندمــان را فدای
انقالب کرده ایم ،آن ها فقــط می گویند کاری نکنید
مردم از این دین دور شوند .قاضی زاده هاشمی ادامه
داد:برخیبهطوراغراقآمیزمیگویندنظام،خدمات
و امتیازات بسیار به خانواده شهدا داده است ،اگر این
مطلب صحیح باشــد باید همه خاندان شــهدا شاغل
و دارای مســکن می بودند و دنبال رفع مشکالتشان
نبودند،اماآمارماچیزدیگرینشانمیدهد.

اخبار

وزیــر بهداشــت دربــاره مبارزه بــا فســاد در این
وزارتخانــه گفت :نظارت و بازرســی با سیســتم
هایپیشرفتهآی.تیواستارتآپهاقابلانجام
است ،پیشگیری و مبارزه با فساد در همه ارکان
به ویژه در موضوع امضاهای طالیی با اســتفاده
از نرم افزار و سخت افزارهای پیشرفته عملیاتی
میشود .به گزارش ایرنا ،عیناللهی در حاشیه
همایش روســای دانشــگاه های علوم پزشــکی
کشور در مشــهد افزود :برای بازرسی و نظارت
از امکانات پیشــرفته ای استفاده خواهیم کرد و
اجازه سوء استفاده و فســاد را به افراد نخواهیم
داد .وزیــر بهداشــت همچنیــن گفــت :اجرای
محدودیــت های هوشــمند برای پیشــگیری از
شیوع امیکرون ضروری است و تزریق دوز سوم
واکسنکروناورعایتپروتکلهایبهداشتینیز
همچنان مورد تاکید است .وی افزود :به خاطر
مسافرتهایزیادایرانیانبهدیگرکشورهاونیز
ورود غیرایرانیها به کشور ما ،ویروس امیکرون
وارد ایران نیز شــده اســت .دکتــر عیناللهی با
بیان این که بیش از  ۲هزار مــورد مثبت ابتال به
ویروسامیکروندرکشورشناساییشدهاست،
ادامــه داد :البتــه تســتها و نمونهگیریهــا به
صورترندومانجامشدهومیزانآلودگیبیشتر
از این است .وی گفت :این اطمینان خاطر را به
مردممیدهیم که هرنوعواکسنیکهنیازباشد

خبر
مرتبط

اعم از داخلی و خارجی تأمین میکنیم ،برخی
شــایعات در فضای مجازی مبنی بر واردنشدن
واکســن خارجی به داخل کشــور مطرح شــده
که این را تأیید نمیکنیم .قاضی زاده هاشــمی
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگرانکشورنیزدرایناجالستصریحکرد:از
همراهیفوقالعادهوزارتبهداشتودانشگاهها
ودانشکدههادربحثتحصیلدانشجویانشاهد
وایثارگرتشکرمیکنیم،امادرکنارآندربرخی
موارد ،شــاهد مشــکالتی برای جانبازان بیمار
هســتیم ،برخی از داروها یا گران بوده یا تحریم
اســت و میخواهیم که با تعامل با سازمان غذا و
دارو این مشــکل برطرف شــود .در این اجالس
همچنین مشــاور وزیر بهداشــت در امور شاهد
و ایثارگــر ،دکتر کریمــی معاون درمــان وزارت
بهداشت ،دکتر کیانی سرپرست علوم پزشکی
مشــهد ،حجتاالســام رســتمی رئیــس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاهها و
جمعی دیگر از مدیران و مســئوالن بهداشــت و
درمانبهایرادسخنپرداختندوازخانوادههای
شهدای مدافع سالمت و مجموعههای فعال در
امر مبارزه با ویروس کرونا نیز تقدیر به عمل آمد.
همچنینروزگذشتهطرحملیعدالتوتعالیدر
تحولسالمتکشورطیمراسمیباحضوروزیر
بهداشتآغازشد.

قدردانی آیتا ...علمالهدی از تزریق گســترده واکسن کرونا

امام جمعه مشــهد با بیان این که کارآمدی و مجاهدتهای دولت ســیزدهم در بحث مبارزه با
ویروسکرونابهویژهتزریقگستردهواکسیناسیونکروناستودنیاست،افزود:دولتسیزدهم
مردمراازیکبحرانبزرگنجاتداد.بهگزارشتسنیم،آیتا...علمالهدیدراجالسروسای
دانشگاههاودانشکدههایعلومپزشکیسراسرکشورکهدرمجتمعشهدایسالمتدانشگاه
علوم پزشکی مشهد برگزار شد ،اظهارکرد :مدیریت مدیران مخلص و انقالبی و فعالیتهای
شبانهروزیآنانچنینموفقیتهاییرارقممیزندوبابتایناقداماتکهمردمراازیکبحران
بزرگنجاتداد ،تقدیروتشکرمیکنم.

استاددانشگاهشانگهایچینمطرحکرد:

لزوم توجه به مسلمانان چین برای جذب گردشگری زیارت درمشهد
استاددانشگاهشانگهایچینگفت:اگرهمراهیمسلمانانایرانو
چینبامحوریتمشهدشروعشودمیتواندتاثیراتزیادیبرزمینه
گردشگری در مشــهد و ایران داشــته باشــد .به گزارش «خراسان
رضوی» ،یوسفی در سلسله نشســتهای راهبردی روایت مشهد
آینده ؛سیاســتگذاری و دیپلماسی شــهر اظهار کرد :نگاه بیشتر

از حد به غرب باعث شده ما کمتر شــرق را بشناسیم .ادریس راموز
پژوهشگر مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز در نشست دیگری از
اینسلسلهنشستهاگفت:مشهداگرمی خواهدتوسعهیابدنباید
مکه،شیرازیاتهرانباشدوبایدمدلتوسعهخودمانراپیداکنیمکه
یکیازراهکارهایآنتعامالتدیپلماتیکباجوامعهمسواست.

دستور معاون استاندار برای
برنامهریزیکاهشآالیندگینیروگاه ها
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار با اشــاره
به ســهم ۱۹درصــدی نیروگاههــا در آلودگی هوای
مشــهد گفت :دســتگاههای اجرایی مانند ادارهکل
حفاظت محیط زیست و شــرکت برق منطقهای باید
برنامهمدونومشخصیبرایکاهشآالیندگیهای
ناشی از فعالیت نیروگاهها داشته باشند .به گزارش
ایرنا،خداییدرنشستکارگروه کاهشآلودگیهوا
اظهارکرد :کاهش آالیندگی نیروگاهی برای مشهد
ضروری اســت و باید به هر روش ممکن از میزان این
آالیندگیکاستهشود.ویباتاکیدبرسهمنیروگاهها
درآلودگیهواولزومتدوینبرنامهمدونیبرایکاهش
آن،گفت:اینبرنامهبایدعالوهبرنیروگاههادرحوزه
هایحملونقل،دوچرخهوموتورسیکلتهایبرقی
نیزتدوینشودچراکهاستاندرزمینهکاهشآلودگی
هواوایجادهوایپاکتوفیقچندانینداشتهاست.

مدیرکلدفترزنانوخانوادهاستانداری
تشریحکرد:

جزئیاتبرنامههایهفته
بزرگداشت مقام زن و روز مادر

مدیرکلدفترامورزنانوخانوادهاستانداریخراسان
رضوی برنامههــای هفته بزرگداشــت مقــام زن و روز
مــادر را اعالم کــرد .به گزارش ایســنا ،ســیده طاهره
طهماســبی در نشســتی خبری با بیان این که یکی از
مهمترین برنامههای پیشبینی شده اهدای ۱۳۰۰
جهیزیهبهنوعروسانتحتپوششکمیتهامداداست،
افزود ۱۱۰:ســری از این جهیزیهها در مشــهد و بقیه
آن در ســطح شهرســتانها در این هفته به نوعروسان
اهدا خواهد شد .عالوه بر این پویشی برای آزادسازی
مادرانزندانیجرایمغیرعمدنیزراهافتادهاست.وی
گفت:اعزامکاروانهاییباموضوعسالمتونیکوکاری
توســط جمعیت هاللاحمر به مناطق کمبرخوردار و
روستاها از دیگر برنامههایی اســت که برای این هفته
در نظر گرفته شده اســت .ارائه خدمات روان شناسی
رایــگان در ۱۲مرکــز ،برگــزاری دورههای آموزشــی
ســبک زندگی اســامی ،تجلیــل از زنــان مــدالآور،
برگزاریجشنوارهمادروکودک،نقدکتابورونمایی
از کتابهــای تــازه انتشــار یافتــه با موضــوع حضرت
زهرا(س)،ازجملهدیگربرنامههایاینهفتهاست.

یکمسئولدرادارهکلارشاد:

عامالن فروش نقش های بازیگری
تحت پیگرد قرار میگیرند

رئیــس اداره ســینمایی و ســمعی و بصــری اداره کل
فرهنگوارشاداسالمیاستانگفت:عامالنحقیقی
یا موسساتیکهاقدامبهفروشنقشهایبازیگریدر
فیلمهایمختلفمیکنندباهماهنگیبافرماندهی
انتظامیتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.طباطبایی
در گفت و گو بــا ایرنا در واکنش به برخــی اظهارات در
فضایمجازیمبنیبرفعالیتیکموسسهسینماییدر
مشهدوفروشنقشهایبازیگریدرفیلمهاوسریال
ها به عالقه مندان افزود :تاکنون گزارشی در این باره
به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
ارسال نشده است اما از گزارش های دقیق و جامع در
اینزمینهاستقبالمیکنیم.

