ا ز میان خبر ها
گوناگون

برگزاری مراسم چهلم شهید
دارایی درزادگاهش روستای بزد
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مراسم روز ملی خیام در نیشابور برگزار شد

گلبارانآرامگاهخیامنیشابوری
حاشیه های مراسم ؛شعری بدون قافیه !

حقدادی  /مراســم چهلم شــهید دارایی که در حرم
رضوی به دســت افــراد تکفیری به شــهادت رســیدبا
حضورفرماندهاسبقسپاهامامرضا(ع)،امامانجمعهو
جماعات،فرماندار،مسئوالناجرایی،نظامی،انتظامی
 ،فرهنگیــان  ،خانواده شــهدا و ایثارگران ،قشــرهای
مختلفمردمشیعهواهلسنتدرزادگاهشهیددارایی
روستایبزدتربتجامبرگزارشد.دراینمحفلمعنوی،
فرماندهاسبقسپاهامامرضا(ع)باتجلیلازمقامشامخ
شــهیدان انقالب اســامی و جهادگران شهید حریم
رضوی حجت االسالم محمدصادق دارایی و اصالنی
گفت :شهادتحججاسالمداراییواصالنیدرفرایند
برنامه ریزی جریان اســتکبار جهانی بــود که درحریم
رضوی به دســت افراد تکفیری به شــهادت رســیدند.
سرداراحمدی با گرامی داشــت یادو خاطره شهیدان
دارایی  ،اصالنی و ســرداردل ها حاج قاسم سلیمانی
افزود:آمریکاومزدورانشدرعرصهمقاومتنتوانستند
کاری از پیــش ببرنــد و تمامفتنه های آنان خنثی شــد
و ســردار ســلیمانی را در زمانی که با دســت خالی و به
عنوانمهماندولتعراقبودناجوانمردانه بهشهادت
رساندند.وی با اشــاره به ضرورت جهاد تبیین تصریح
کرد:امروزتبیینیککارجهادی،واجبعینی،فوری،
ضروری و تکلیف اســت و به کمک مردم تبیین را حول
محورشهداادامه میدهیم.احمدیخاطرنشانکرد:
به اعتراف سردمداران استکبار جهانی آمریکا درحال
تنزلقدرتدرمنطقهوجهاناست.

وقف 12ساعتآبکشاورزیبرای
امورعامالمنفعه
علی نــوری /عضــو شــورای اســامی روســتای
ماراندیز و شورای بخش انابد گفت :مرحومه فاطمه
ساالری مقدم اهل روستای ماراندیز  12ساعت آب
کشاورزی را وقف امور عام المنفعه روستا کرد که
ارزش آن بیش از 800میلیون تومان است.مجتبی
ساالرپور افزود :چون مرحومه فرزندی نداشته پسر
برادرش را به عنوان مسئول این وقف قرار داده که
درآمد آن را در روستا هزینه کند.شایان ذکر است
پدر این مرحومه ،حــاج تاج محمد ســاالری مقدم
نیز از خیران این روستا بوده و در زمان حیات خود
دو شبانه روز آب کشــاورزی را وقف برپایی مراسم
عــزاداری ســید الشــهدا(ع) کــرده و در ســاخت
مدرســه  22بهمن روســتا نیز کمک شایان ذکری
کرده است.

تشدیدنظارتها
برتعرفههایپزشکی
جانشــین معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد از تشدید نظارت ها بر تعرفه های موسسات
پزشکی و مطب ها طی امسال خبر داد .به گزارش
روابــط عمومی علوم پزشــکی مشــهد ،دکتر ایوب
توکلیــان در باره نظــارت معاونت درمــان بر تعرفه
های پزشــکی از جمله وجود دســتگاه های کارت
خــوان در مطب هــا اظهار کــرد :نظارت بر حســن
اجرای مقررات از جمله وجود دستگاه کارت خوان
در مطب ها و موسســات پزشــکی یکــی از اولویت
های معاونت درمان اســت که به صورت مســتمر و
جدی انجام می شــود .وی تصریح کرد :بر اســاس
اطالعات دریافتی ،همه موسسات پزشکی مجهز
به دستگاه کارت خوان هستند و در خصوص مطب
ها ،به نــدرت دیده می شــود که برخی یا دســتگاه
کارت خوان ندارند یا این دســتگاه به نام شخصی
غیر از پزشک است که تخلف محسوب می شود.
بهارهموفقی/بهرغممصوبه 8بندیشورایبرنامهریزیوتوسعه
استان برای صدور مجوز پایان کار واحدهای صنعتی مستقر در
محور غرب مشهد ،تاکنون حتی یک پایان کار توسط شهرداری
صادر نشده است.به گزارش خراسان رضوی ،در جلسه شورای
گفتوگویبخشخصوصیودولتکهروزچهارشنبهبهریاست
استاندار خراسان رضوی برگزار شد ،بهشتی ،معاون دادستان
در ایــن باره گفت :شــهرداری بــرای این کــه آن ها را در ســامانه
بارگذاریکند،چهاریاپنجابهامجزئیدارد.شهرداریمیگوید
برای این که این ها را پاســخ گویی کنم به چه مصوبه ای اســتناد
کنم؟ لبافی نژاد ،دبیر شــورای گفت و گو در این بــاره بیان کرد:
محور غرب یک منطقه تاثیر گذار در اقتصاد مشهد است که قرار
بود در عرصه و اعیان به آن ها پایان کار داده شــود .هشت توافق
دردبیرخانهشورایگفتوگومطرحودرآنهشتبند،پیشنهاد
شد دستگاه های مربوط کار را دنبال کنند و دبیرخانه کارگروه
زیربنایی در جلســه اعالم کرد نیاز به مصوبه کمیســیون ماده5
ندارد.درهرصورتدرچارچوبمسیریکهطیکردهبود،شورا
مصوبکرد درنتیجهایناعالم،سازمانصمتصاحبانصنایع
رافراخوانیکندوتعدادیبهشهرداریمعرفیشدند.درنهایت
موضوعرامجددبررسیکردیمکهچقدرازکاراجراییشدهاست.
ویافزود:درهرشکلشورایشهروبخشخصوصیهمتاکیدبر
ایندارندکهبهاتفاقآرادرهمهارکانحاکمیتیاستاناینتوافق

شجاعیمهر/همزمانبا ۲۸اردیبهشت،روز
ملیحکیمعمرخیامنیشابوریمراسممختلفی
در شهرستان نیشــابور برگزار شد و در آیینی با
حضور پرشــور مردم فرهنگ دوست نیشابور،
آرامگاهاینحکیمفرزانهگلبارانشد.
بهگزارش خراسانرضوی،برگزاریمسابقات
ریاضــی و رباعــی خوانــی در ســطح مــدارس
نیشابور ،همایش های علمیو فرهنگی ،زنگ
خیام در مدارس و برخی برنامه های فرهنگی
و هنری در سطح نیشــابور از دیگر برنامه های
روز ملی خیام بود که البته پایین بودن کیفیت
برگزاری آن ها با واکنش های منفی در فضای
مجازیهمراهبود.

•نشستخبریدیرهنگامفرماندار
نیشابوروانتقادشدیدرسانهها

جلســه دیرهنــگام نشســت خبــری فرماندار
نیشابورباانتقادشدیدخبرنگارانورسانههای
گروهیراجعبهنحوهبرگزاریامسالروزهای
ملی عطار و خیام که یکــی از نمادهای هویتی
و برندهای ملی و بین المللی نیشابور هستند
همراهبود.
•لغوپشتسرهمبرنامههایموسیقیدر
نیشابور

•مفاخرماسرمایههایمعنویکشور
هستند

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان
رضــوی درهمایــش روز خیــام در دانشــگاه
نیشــابور گفت :مفاخر ما سرمایه های معنوی
کشورمان هســتند و امروز ما در نبرد فرهنگی
برای نگهداشــت مفاخرمــان هســتیم و نباید
بگذاریممفاخرمامانندموالناونظامیبهخاطر
این که آرامگاهشان در خارج از ایران قرار دارد
مصادره شوند.حســین زاده افــزود :برگزاری
این همایشهــا در معرفی و تبیین شــخصیت
علمی،فرهنگیوهنریمفاخرمانبسیارموثر
است و کمتر کشــوری در دنیا دارای اینتعداد
مفاخر اســت ولی ما نتوانســتهایم مفاخرمان
را از الیههای علمی دانشــگاه به سطح جامعه
بیاوریــم.وی گفــت :از روی تقویــم ،تولد خیام
 ۴۴۰هجری قمــری ذکر شــده و تقریبا ۲۵۰
سال پیش از آن شاهد ورود حضرت رضا(ع) به
نیشابور هستیم که بر اساس روایات در هنگام
ورود حضــرت بــه نیشــابور جمعیت زیــادی از
فرهیختگان حدیث مشهور سلسلةالذهب را
کتابت می کنند،آن چه که مسلم است زیست
بومنیشابورطیقرونبایددرستتبیینشود.
وی اظهار کرد :در تاریخ آمده موالنا در نیشابور
باعطاردیدارمیکندوسیرعرفانیاوتحتتاثیر
عطار بــوده اما تاریخ جغرافیــای آرامگاه موالنا
را درترکیه نشــان میدهد و امــروز در ترکیه با
نگاه گردشگری و تجاری آرامگاه موالنا تبدیل
به محل فعالیتهای گردشگری شده و تالش
میکننداورابهعنوانشاعرترکمعرفیکنند
ومتاسفانههمیناتفاق دربارهنظامیکهحکیم
بزرگایرانیاستدرحالرخدادناست.
وی خاطر نشــان کــرد :زیســت بــوم زندگی و
گ در بالد
زمانه خیــام اوج دوران علم و فرهنــ 
اســامی اســت و یکی از نقاط اوج آن نیشابور
بودهوایندورههمزمانباقرونوسطیدراروپا
و اوج سرکوب علم در اروپا بوده است.مدیر کل
فرهنگوارشاداسالمیخراسانرضویگفت:
آن چه امروز غرب تالش میکند از چهره خیام
نشاندهدچهرهعلمیوفلسفیاونیستبلکه
تنهانگاهیظاهریبهشعرخیاماست.
وی افــزود  :مالقــات موالنا با عطــار و مالقات
یسیناباخیا ممیتواندیکگرهداستانی
ابوعل 
زیبا باشــد اما ما هنوز نتوانســتهایم در ادبیات
داستانیاثریشایستهبرایخیا موعطارخلق
کنیموازاینطریقاینمفاخررابهنسلجدیدو
جهانیانمعرفیکنیم.
•حدود ۱۶۰۰رباعی از خیام داریم

استادادبیاتوپژوهشگرنیشابوریدر همایش

علمی فرهنگی هنری شناخت خیام در سالن
همایشهایجهاددانشگاهینیشابورگفت:
تاصدسالبعدازوفاتخیامفقط ۵رباعیازاو
ذکرشدهبودوتا 400سالبعدازخیامرباعیات
او اضافه می شــود و تا قرن نهم به  ۵۵۰رباعی
می رســد و هم اکنون حــدود ۱۶۰۰رباعی از
خیــام داریم.دکتر مهدی نوروز با اشــاره به راه
های شناســایی رباعیات خیام از رباعیاتی که
ســروده او نیســت ،افزود :برای تمیز دادن این
مورد چنــد راه وجــود دارد ،نخســت آن که در
کتاب های قدیمی ذکر شده باشد ،همچنین
رباعیهایاولیهخیامچهارمصراعآنهمقافیه
بودهاست،ازطرفیرباعیهایاصیلنبایددر
آثاردیگرانآمدهباشدوهمچنینرباعیاتباید
مضامین خیامی داشته باشــد.وی بیان کرد:
عالمه جعفری در کتابش فقط از لفظ خیامی
استفاده می کند و با ذکر ۱۱منبع در تمام این
ها واژه امام ،حجت الحق ،ابوالفتح عمر خیام
نیشــابوری به کار می برد و از واژه امــام برای او
استفاده کرده است .عالمه جعفری می گوید
:شــاید آثاری باشد در فلســفه که از بین رفته یا
خیام مجالس درســی داشــته که کســی خبر
نداردبرایهمینبهاواماممیگفتند.ویادامه
داد :اولین کسی که به رباعیات خیام به شکل
علمی نگاه کرد یک شاعر روس به نام والنتین
ژوکوفکســی در قرن نهم بود و پــس از آن آرتور
کریستیانســن مطالعاتی بر آن ها داشت و این
باعث می شود در ایران هم این اتفاق رخ دهد،
ازسال ۱۳۰۰خیامپژوهشیدرایرانبابمی
شودوباآثارهدایتآغازمیشودوخیامراازنگاه
اروپایی ها نگاه می کند .بــرای همین عده ای
معتقدند بنیــان گذار خیــام پژوهــی در ایران
صادقهدایتاست.استادمحمدعلیفروغی
و استاد قاسم غنی و برخی دیگر پژوهش هایی
برآثاروشخصیتخیامانجامدادند.
•ریاضیاتخیام،شاهکاردنیایقدیمبود

عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشــگاه آزاد
اســامی واحد نیشــابور نیز گفــت :خیام یک
ریاضی دان ،منجم ،فیلسوف و رباعیسرا بود
کهبیمحاباسوالمیکردوبابیانپرسشهایی
هوشمندانه در دانستههایی که مورد یقین آن
دورانبودتشکیکمیکردوبااینشیوهدرعالم
وجودبهجستوجووتفکرمیپرداخت.
اینبحروجودآمدهبیرونزنهفت
نگوهرتحقیقنسفت
کسنیستکهای 
هرکسسخنیازسرسوداگفتند

زانرویکههستکسنمیداندگفت
دکتر ظهیــر مظلومینــژاد اظهار کــرد :یکی از
وجوه خیام ،احاط ه کاملش بر جبر و هندســه در
ریاضی بود.در خراســان آن زمــان در حوزه علم
ریاضیکتابهاییونانیانبهعربیترجمهشده
بــود و از آن میان کتاب اصول هندســه اقلیدس
به ویژه اصل توازی آن  ،توجه خیام را جلب کرد.
حکیم خراسان ابتدا سعی بر اثبات اصل توازی
اقلیدس داشت که باعث به وجود آمدن هندسه
های نااقلیدســی شــد.به اذعــان ریاضیدانان
اروپایی حل معادله درجه ســه با حــذف توان دو
توسط خیام در ۹۵۰ســال قبل شاهکار دنیای
قدیماستوهنوزه مبرایحلمعادلهدرجهسه
فرمول مشــخصی وجود نــدارد و از همان روش
خیام استفاده میکنیم .حکیم نیشابور با ادامه
همین روش موفق به حل معادله درجه چهار نیز
شد.ویافزود:بسطدوجملهایخیامیکیدیگر
ازشاهکارهایخیاماستکهبسیاریدرانتساب
آنبهخیامشکدارندوپروفسورفضلا...رضادر
کتاب نگاهی به آثار و احوال خیا م نیشابور ثابت
میکند متعلق به خیام اســت.وی گفت  :خیام
در مقال ه شــرح ما اشــکل من مصــادرات کتاب
اقلیدس به اصــل پنجم اقلیدس یــا همان اصل
توازی پرداخت و آن را نپذیرفت و ما امروز به طور
دقیقنمیدانیمچهدرذهناومیگذشتکهاین
اصلراقبولنکردوفقطمیتوانیمحدسبزنیم.
•دستگاههایموسیقیایرانیازمحاسبات
خیامبهرهبردهاند

اســتاد احمد بیــان آهنگ ســاز ،تئوریســین و
مدرس موســیقی نیز در گفت و گو با خراسان
رضویگفت:موسیقیازدیربازنزدبشر ازنظر
علمیوهممعنویجایگاهخاصیداشتهاست.
ویبیانکرد:درجایگاهمعرفتموالنامیگوید
مانندشهادتاستوچهچیزیدرعلمموسیقی
وجود دارد که مولوی به آن شهادت می دهد و
این همه پیرو پیدا کرده اســت.وی اظهار کرد:
اغلب فالســفه باید درباره بخشی از موسیقی
رسالهمینوشتندکهخیامهمازقاعدهمستثنا
نبوده و شــرحی بر کتــاب موســیقی اقلیدس
نوشتهاستکهبرخیازدستگاههایموسیقی
ایرانی از آن استفاده کردند .مانند ماهور و سه
گاه و همایون که بر اســاس محاسبات ریاضی
هســتند.این مــدرس موســیقی ادامــه داد:
مقاالتیکهخیامدرحوزهموسیقینوشتهاست
اگر چه مربوط به موسیقی می شود اما در زمره
مسائلریاضیطبقهبندیمیشود.

صنایعغربمشهدهمچناندرچنبرهبوروکراسیاداری

یک خروار مصوبه دریغ از یک پایان کار
 8بندی اجرا شود و به تصویب کارگروه زیربنایی برسد بنابراین
برای این که رفع ابهام شــود ،این هشــت بند در توافقات بعدی و
صلح نامه هایشان اتفاق بیفتد .ما پیگیری کردیم و شهرداری به
مااعالمکردکارگروهزیربنایییاکمیسیونماده 5مکتوبپاسخ
ماراندادهکهآیانیازبهمصوبهکمیسیونماده 5داردیاخیر.مانامه
اینوشتیمبرایراهوشهرسازیوآنهابهمااعالمکردندماپاسخ
را به شــهرداری داده ایم.لبافی نژاد افزود :خانم بزرگمهر امروز
تلفنیاعالمکردندنیازیبهکمیسیونماده 5ندارندومامکتوب
هماعالمکردیم.نکتهدومایناستکههشتبندیکهتوافقشده
اگردرصلحنامههاوپایانکارشانبیاید،مشکلبهطورکلیحل
میشود.شهرداریبهمسکوتماندنشاعتراضدارد.
بهشــتی ،معاون دادســتان دراین باره گفت :راجع به موضوع
محور غرب مصوباتی کلی تصویب شــد .فقط اختالفی ایجاد
شــده که جواب شــفاهی خانم بزرگمهر این بود مــا اختالفی
نداریم و همان مصوبــه کفایت می کند .شــهرداری برای این
که آن ها را در سامانه بارگذاری کند ،چهار یا پنج ابهام جزئی

دارد .شــهرداری می گوید برای این که این ها را پاســخ گویی
کنم ،به چــه مصوبه ای اســتناد کنم؟ چون آقایان نتوانســتند
پاسخ را از راه و شهرســازی بگیرند .وی افزود :لذا امروز صبح
مکاتبه ای با مدیر کل راه و شهرسازی انجام شد که راجع به هر
پنج ابهامی که به صورت جزئی وجــود دارد ،این اختالفات را
پاسخ بدهند که شهرداری در ســامانه به چه شکل بارگذاری
کند .صبح مکاتبه امضا شــد که پاسخ را فکر می کنم درنهایت
تا هفته آینده راه و شهرســازی بدهد و بعد شهرداری بر همین
اســاس به ما پاســخگویی کند و امیدوارم مشــکل حل شــود.
اســتاندار در اعتراض به تاخیر روند اجرایی این موضوع بیان
کرد :برگشت دوباره این مسئله به شورا اصال موضوعیت ندارد
و دبیرخانه اشکالش این است که این جا اصال نباید این موضوع
را دوباره به شــورا بیاورد چرا که مصوب شــده و تمام .مســائل
اجرایی باید حل شود که چرا به شورای گفت و گو آوردید؟ این
را سریع باید تمام و حلش کنید .االن دو سه ماه از این موضوع
گذشته است.یعقوب علی نظری ،استاندارخراسان رضوی در

در حالی کــه از مدت هــا قبل رئیس شــورای
شهر نیشــابور از اجرای حجت اشرف زاده در
روز ملی خیام در نیشــابور خبــر داده بود این
برنامــه در مراســم روز ملی خیــام جایگاهی
نداشت .فرماندار نیشابور در اظهاراتی اعالم
کرد وی چنین برنامه ای را به مردم قول نداده
که هم اکنون پاسخگوی آن باشــد .ابوطالب
جوان در بخش دیگری از صحبت هایش نبود
زیرساخت های کافی و برنامه ریزی مشخص
برای پاسخگویی به تعدادمراجعه کنندگان با
توجه به محبوبیت حجت اشرف زاده را دلیل
برگزارنکردنآندانست.البتهلغوبرنامههای
موسیقیبهدلیلاستقبالزیادمردمباتوجهبه
محبوبیت حجت اشرف زاده در شهر خودش
بههمینجاختمنشدودراقدامیدیگراجرای
موســیقی علی قمصری در روز ملی خیام نیز
لغو شــد .این نوازنده مطرح کشورمان پیشتر
در صفحه اینستاگرام خود از اجرای موسیقی
در روز ملی خیام در نیشابور خبر داده و پس از
آن در متنی دیگر از لغو این اجرا درســت چند
ســاعت قبل از شــروع مراســم خبر داد .علی
قمصری در گفــت وگو بــا خبرنگار خراســان
رضوی با بیان این که وضعیت روحی مناسبی
برای مصاحبه ندارد ،افزود :رئیس اداره ارشاد
نیشابور در جریان این برنامه بود و لغو آن باعث
تعجب من شد.موج انتقاد ها به نحوه برگزاری
روزهای ملی نیشابور به همین جا ختم نشد.
همچنان کــه شــعرا و هنرمنــدان نیشــابور و
خراسان راجع به ســین برنامه روز ملی عطار
اعتراض داشتند با اعالم برنامه های روز ملی
خیام در آرامــگاه این حکیم فرزانه که بیشــتر
آن سخنرانی مســئوالن بود موجی از واکنش
ها در فضای مجازی به آن آغاز شد .در همین
زمینه علیرضا بدیع شاعر مطرح خراسانی که
اهلنیشابوراستدرمتنیدرصفحهشخصی
خودنوشت:جایتمامآنشاعرانونوازندگان
و هنرمندان را مدیران سیاسی و مجلسی آدم
ها گرفته اند!
ویباانتشارسینبرنامههایروزخیامنوشت:
دقت داشــته باشــید ســخنرانان این مجلس،
محقــق و خیــام پــژوه نیســتند! بلکــه مدیران
سیاســی هســتند و در باره عملکرد یک ســاله
خود ،برای حضار داد سخن می دهند در آیین
نکوداشتخیامنیشابوری!
•وزیرفرهنگوارشادنهبهمراسمآمدنه
پیامفرستاد!

درحالــی که از مــدت ها قبل به گفتــه نماینده
نیشابور وزیر ارشاد درلیست مهمانان مراسم
روز ملی خیــام بود اســماعیلی نه تنهــا به این
مراســم نیامد بلکه برخالف رویه معمول سال
های گذشــته «تا زمان تنظیم خبر ساعت 18
روزگذشته»پیامینیزنفرستاد.

این جلسه درباره موضوع نان بیان کرد :اولین نکته این است که
بههیچعنوانمشکلگندموآرددرکشوربهویژهخراسانرضوی
نداریم .بدیهی اســت اگر اختالالتی به وجود میآید ،اشــکال از
مدیریت و موارد خاص دیگر است .از این رو مردم نگران نباشند
ما به هیچ عنوان مشکلی در تامین آرد و نان و فعالیت نانوایی ها
نداریم .نکته بعد این که احیانا کم کاری ،اهمال و سوءاســتفاده
عده ای باید از بین برود تا این گرفتاری های اندک را هم نداشته
باشــیم  .وی افزود :در خصوص موضوع دانش بنیانی که اشاره
شد در جلســات مختلف دنبال این موضوع هستیم که این شعار
سال به نحو مطلوب در استان محقق شود .آن چه مهم است این
که هم از ظاهرسازی و سوءاستفاده و عملکرد بسته پرهیز کنیم
واجازهبدهیمدانشبنیانهاحمایتشوند.دراینجلسهدستور
کار شیوه بازرســی شــرکت های انرژی و موازی کاری که در این
حوزه وجــود دارد ،لغو معافیت ورودی ماشــین آالت خط تولید،
تفویضاختیاراتمورددرخواستسازمانجهادکشاورزیاستان
بهمنظورحلوفصلموانعومشکالتبخشاقتصادی،معافیت
مالیاتی خیریه انجمن حمایت از بیماران سرطانی و درخواست
اتاقتعاوناستاندرخصوصموضوعتسریکاهشنرخمالیاتی
اشــخاص حقوقی و اصناف آســیب دیده از کرونا به تعاونی های
تولیدیومصرفبررسیشدکهطیآناستانداراعالمکردباتعلق
این 5درصدبهتعاونیهامخالفتیندارد.

فرماندهسپاهبردسکنخبرداد:

برگزاری رزمایش اقتدار عاشورایی
در بردسکن
علی نوری /فرمانده سپاه بردســکن گفت :با هدف
آمادگی دفاعی بســیجیان درمقابله با هرگونه تهدید
دشمنان،رزمایش ونمایشاقتدارعاشوراییسپاهیان
حضرت محمد رســول ا(...ص) در بردسکن به مدت
دوروز برگزار می شــود .ســرهنگ علیرضــا جنیدی
افزود :این رزمایــش در روزهای پنج شــنبه و جمعه با
شــرکت ســه گردان بیت المقدس و گردان عملیاتی
کوثر در منطقــه عمومی اردوگاه شــهید بهــاری این
شهرســتان برگزار می شــود .وی بــا بیان ایــن که هر
کجا به حضور بسیج نیاز باشد بی درنگ آماده است،
اظهارکرد:همه ما سرباز والیت هستیم و برای دفاع از
ارزشهای انقالب اســامی تا پای جان ،ایستادهایم.
فرمانده ســپاه بردســکن افــزود :نیروهای بســیجی
ضمنفراگیریآموزشهایالزم،توانرزمیودفاعی
خودشانرادراینعملیاتبهنمایشخواهندگذاشت
و در ایــن رزمایش تمرین امــداد و نجــات ،مردمیاری،
پدافند غیرعامــل ،کار عملی ،انفجــار و تیراندازی در
مقابله با دشمن فرضی و تصرف مناطق مد نظر پیش
بینیشدهاست.

کمک۳میلیاردینیکوکارسبزواری
برایساختپایگاهامدادجادهای
کالته /رئیس جمعیت هالل احمر ســبزوار گفت:
نیکوکار ســبزواری ۳۰میلیارد ریال برای ســاخت
یک پایــگاه امداد و نجــات جادهای در مســیر جاده
سبزوار -نیشــابور کمک کرد .به گزارش خراسان
رضوی ،محمد علــی جبــاری افزود :بــا کمک این
خیر نیکوکار عملیات احــداث پایگاه امداد و نجات
ّ
جاده ای در مسیر سبزوار -نیشابور از سال گذشته
آغاز شده که در مراحل پایانی قرار دارد .وی اظهار
کرد :جــاده ســبزوار  -نیشــابور با وجود ســنگینی
ترافیک محروم از پایگاه های امداد و نجات جاده ای
خیر نیکوکار یک پایگاه امداد در
بود که با کمک این ّ
مساحت  ۲۲۰مترمربع احداث شده است.

مدیرعاملستاددیهاستان:

تعداد زندانیان زن جرایم غیرعمد
کمتر از 20نفر است

ترســول /در روزهای اخیر رئیس ستاد دیه کشور
اعالم کرد که آمــار زندانیــان زن که بــه دلیل چک
برگشــتی به زندان افتــاده اند ،بیــش از  60درصد
کاهش یافته است ،مدیرعامل ســتاد دیه خراسان
رضوی نیز درباره شــرایط زندانیان زن در استان به
«خراسان رضوی» گفت :اکنون شــمار زنانی که به
دلیل جرایم غیرعمد در زندانهای خراسان رضوی
به ســر میبرنــد ،از  20نفر هم کمتر اســت و تالش
ما این است که در ســریعترین زمان ممکن با کمک
خیران زمینه آزادســازی این بانوان را فراهم کنیم
ّ
خیران ،در این زمینه مشکلی
که با توجه به استقبال ّ
نداریــم .جواد غفاریان طوســی در خصوص شــمار
زندانیان جرایم غیرعمد در اســتان افــزود :اکنون
 550زندانی جرایــم غیرعمد در اســتان داریم که
 531نفر از این تعداد مرد هستند و تعداد زندانیان
جرایمغیرعمدزندانمرکزیمشهد 354نفراست.
خوشــبختانه با مشــارکت خوب مردم هماستانی و
نیز گذشت شاکیان پروندهها ،تعداد زندانیان آزاد
شده هر ســال رو به افزایش اســت .وی افزود :اما با
توجه به مشــکالت اقتصــادی که در جامعــه وجود
دارد ،متاســفانه تعداد بدهکاران مالی که به زندان
افتادهانــد کاهش نیافته اســت .وی تصریح کرد :با
توجهبهاینکهمبالغبدهیزندانیانکام ً
الانعکاسی
از تورم و مشکالت اقتصادی در جامعه است ،میزان
مبالغبدهیهاساالنهروبهافزایشاستو هماکنون
تالش کردیم مشموالن جرایم غیرعمد باالی دو ماه
حبس با مبلغ بدهکاری زیر  50میلیــون تومان در
زندانهای استان نداشته باشیم.

مراکز منتخب کرونا
همچنان فعال خواهد بود

مدیر توســعه شــبکه و ارتقای سالمت دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد گفت :مراکز منتخب کرونا همچنان
فعال هســتند و این مراکز با توجه به کاهش آمارهای
کرونایی تعطیل نشــدهاند .به گزارش روابط عمومی
علوم پزشــکی مشــهد ،دکتر درخشــان ،اظهار کرد:
مراجعات روزانــه به مراکز منتخب کرونا با آبی شــدن
وضعیت اکثر شهرهای استان و کشور از جمله مشهد
به عــدد  150تا  250نفــر در هر روز رســیده اســت و
خوشــبختانه مــوارد مثبــت کوویــد هم کاهــش قابل
توجهی داشــته اســت .وی تصریح کرد :درست است
که فوتیهای کرونایی کشور تک رقمی و در استان به
صفر رسیده و در کنار آن آمارهای ابتالها و بستریها
نیزکاهشقابلتوجهیداشته،امااینمواردبهمعنای
پایان بحران کرونا نیست و نباید تصور کنیم که به این
بحراناتمامیافتهاست.ویبابیاناینکهدراینروزها
بهعلتجمعآوریگلهاوگیاهانبایدبیشترازماسک
یآلرژیومشکالتتنفسی
استفادهشودتاشاهدبیمار 
درکشاورزاننباشیم،اظهارکرد:بهکشاورزانیکهدر
اینروزهامشغولجمعآوریمحصوالتشانهستند
توصیه میکنیم که در زمان انجام کار حتم ًا از ماسک
استفادهکنندتادچارمشکالتتنفسی نشوند.

