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برگزاری رزمایش گردان های
الی بیت المقدس
در بردسکن و تربت حیدریه

شمارشمعکوسساختنخستینمعراجشهدایکشوردرگناباد
کلثومیان/ســخنگوی وزارت خارجــه در ســفر به
تایبــاد وبازدیــد از مرز دوغــارون گفــت  :از مجاری
حقوقــی پیگیــر حقابــه ایــران از رودخانــه هریرود
(رودخانهمــرزیبــاافغانســتاندرخراســانرضوی)
هســتیم .ســخنگوی وزارت خارجــه دیــروز از مرز
دوغارون وروند خروج مهاجران خارجی از آن بازدید
کرد .ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت :ظرفیت
مرز دوغارون یکی از محورهای توسعه روابط ایران
و افغانستان است.
سعید خطیبزاده گفت :آمارها خود گویا هستند
که مرز دوغارون هم از لحاظ تجاری و هم مسافری
یکی از محورهــای توســعه روابط و مــراودات بین
ایران و افغانستان است.
وی افــزود :زیرســاختهای خوبــی در دوغــارون
وجود دارند که روند ترانزیت ،صادرات و واردات را
تسهیل کرده و امید است در آن سوی مرز هم چنین
امکاناتی فراهم شود.
بــه گفتــه ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ،هدف
از بازدیــد از معبــر بین المللــی دوغارون آشــنایی
میدانی با این مرز اســت ،زیــرا بخشهای مختلف
مــرز دوغــارون نشــاندهنده حســن همســایگی
جمهوری اسالمی ایران با افغانستان است.
خطیب زاده در ســفر به گــذرگاه مــرزی دوغارون
از محــل زمیــن ســاخت اردوگاه اتبــاع خارجــی،
پارکینگ شهید فخریزاده ،نقطه صفر مرزی ایران
و افغانستان ،پاسگاه مرزی دوغارون ،منطقه ویژه
اقتصادی دوغارون و نمایندگی اداره کل امور اتباع
و مهاجرین خارجی در تایباد بازدید کرد.
وی در پاســخ بــه درخواســت فرمانــدار تایبــاد
درخصوص حقابه ایران از رودخانه هریرود گفت :
از مجاری حقوقــی پیگیر حقابه ایــران از رودخانه
هریرود هستیم.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی کشــور اظهــار
کــرد :در خصــوص تامیــن حقابــه ایــران از
رودخانــه مــرزی هیرمند از ســوی افغانســتان در
سیستانوبلوچســتان ،کمیســاران عالــی آب دو
کشور مراوداتی با هم داشته اند.
خطیب زاده گفت :از مجاری حقوقی این موضوع را
پیگیری میکنیم تا حقابه رودخانه مرزی هیرمند
که ایران مســتحق آن اســت ،از ســوی افغانستان
تامین شود.

صدورمجوزپذیرشرشتهپزشکی
ازمهرماهدرتربتحیدریه
شــعبانی /نماینده مردم تربت حیدریه ،زاوه و مه
والت گفت :دانشــجویان رشته پزشــکی از مهر در
تربت حیدریه پذیرفته می شوند.
به گزارش خراسان رضوی ،محسن زنگنه ،نماینده
مردم تربت حیدریه ،زاوه و مه والت از صدور مجوز
رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
خبر داد.
وی افزود :پــس از یک ســال و نیم پیگیــری مداوم
و انجــام بیــش از  ۸هــزار مترمربــع کار عمرانــی،
مجوز جذب دانشــجو در رشــته پزشــکی دانشگاه
علوم پزشــکی تربت حیدریه صادر شد و از این پس
دانشــجویان متقاضی رشته پزشــکی میتوانند از
مهرمــاه تربت حیدریــه را به عنــوان محل تحصیل
انتخاب کننــد و این اقــدام بزرگ باعث پیشــرفت
شهرستان خواهد شد.

اهدایعضوبانویمرگمغزی
بهچندبیمار
شجاعی مهر /سرپرست معاونت درمان دانشکده
علوم پزشکی نیشــابور از انجام عمل پیوند اعضای
بانوی  ۳۱ســاله نیشــابوری که دچارمرگ مغزی
شــده و از بخش جراحی زنان بیمارستان حکیم به
مشهد اعزام شده بود ،خبر داد.
دکتر هــادی حســین زاده افــزود :زنده یــاد مریم
بهمدی که بر اثر فشارخون باال دچار سکته مغزی
و متعاقب آن مرگ مغزی شــده بود ،پس از کســب
رضایت خانــواده به بیمارســتان منتصریه مشــهد
منتقل شــد و تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار
گرفت.وی افزود :کبد و قرنیه های مرحوم پیوند و
همچنین قسمتی از پوست وی به بخش سوختگی
بیمارستان امام رضا(ع) تحویل شد.
سرپرســت معاونــت درمان ضمــن ابــراز همدلی،
از خانواده بزرگــوار این بانو برای اهــدای اعضای
عزیزشان به بیماران نیازمند قدردانی کرد و یادآور
شــد :متقاضیان دریافــت کارت اهــدای عضو می
توانند با مراجعه بــه ســایت  ehdacenter.irفرم
ثبت نام اهدای عضو را تکمیل و کارت خود را چاپ
و خانواده شان را مطلع کنند.

صفری  /رئیس هیئت امنــای پردیس معراج
شــهدای کشــور گفت :برای ارائه نقش معراج
شهدادردوراندفاعمقدس 150سوژهاحصا
شــده که بــرای جامعه جذاب اســت و بــا توجه
به برخورداری شهرســتان گنابــاد از موقعیت
شایســته در دفاع مقدس و حوزه گردشــگری
مقرر شد پردیس معراج شهدای کشور در این
شهرســتان احداث شــود.به گزارش خراسان
رضوی ،شهیدان دوســتدار از بنیان گذاران و
فعاالنمعراجشهدادرکشوربودهاندوبهدلیل
حضور این شهیدان و خانواده بزرگوار آن ها در
معراجشهدادرزمانجنگتحمیلیبسیاریاز
گنابادی ها در این نقطــه خدمت می کرده اند
کهبهپاسداشتاینشهداقرارشده،نخستین
معراجشهدایکشوردرگنابادساختهشود.
رئیس ســابق شورای اســامی شــهر گناباد
اظهار کــرد :زمین مــورد نیــاز بــرای احداث
اولین معراج شــهدای کشــور توســط شورای
اسالمی و شــهرداری وقت به متراژ سه هکتار
تامین شــده است.سیدحســین پورهاشــمی
افزود :براساس پیگیری هایی که در آن زمان
صورت گرفت ،قرار است 3هزار مترمربع فضا
ساخته شود که شامل ســالن های فرهنگی و
موضوعات مختلــف با هدف حفظ و نشــر آثار
دفاع مقدس است.
دبیــر هیئت امنــا و عضو هیئت مدیــره پردیس
معراج شــهدای کشــور گفت :موضوع ساخت
نخســتین معراج شــهدای کشــور در سال93
آغازشدوهمچناندرحالپیگیریبودهونقشه
های آن تهیه شــده است.سیدمحمد دوستدار
افزود :در برنامــه ریزیهای صــورت گرفته در
اینمجموعهسالنهاییپیشبینیشدهکهدر
حوزهپدافندغیرعاملنیزکاراییداردوازسویی

بحثهای فرهنگــی و حفظ آثــار دفاع مقدس
اولویتآناست.ویگفت:هفتهآیندهمسئوالن
متولی به گناباد می آیند و در صورت مهیا بودن
شــرایط ،عملیات عمرانــی این طــرح آغاز می
شود .مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش
های دفاع مقدس نیز گفت :بــا توجه به این که
روستای ریاب از توابع شهرستان گناباد زادگاه
برادران شــهید سیدحسن دوســتدار مسئول
معراج شــهدای قــرارگاه کربال و سیدحســین
دوســتدار مســئول تعاون قرارگاه ســوم قدس
بــود 90 ،درصــد ترکیــب نیــروی انســانی
معراج ها با محوریــت این شــهدای واالمقام از
شهرســتان گناباد تأمین می شــد که ســرمایه
معنوی بی نظیری بــود .در طــول دوران دفاع
مقدسستادهایمعراجبرحسبنیازدراهواز،
کرمانشاه،ارومیهوبرخیدیگرازنقاطکشورراه
اندازیشد.سردارناصرسعیدیافزود:باتوجه
بهنقشتعیینکنندهشهرستانگناباددرمعراج
شهداووجوداتفاقاتویژهایکهدررونداجرای
مأموریت در حوزه معراج شــهدا در دوران دفاع

مقدس رخ داد ،نیاز است تا مجاهدت خادمان
شهدادرقالبهایمختلفبهجامعهارائهشود.
رئیس هیئــت امنــای پردیس معراج شــهدا ی
کشــور گفت :برای ارائه نقش معراج شــهدا در
دوران دفاع مقدس  150سوژه احصا شده که
برایجامعهجذاباستوباتوجهبهبرخورداری
شهرســتان گناباد از موقعیت شایسته در دفاع
مقدس و حوزه گردشــگری مقرر شــد پردیس
معراجشهدایکشوردراینشهرستاناحداث
شود .ســعیدی تصریح کرد :در پردیس معراج
شــهدای کشــور به معراج شــهدا ،نقش گناباد
در دفاع مقدس ،شــهدای گناباد و جاذبه های
گردشگری این شهرســتان پرداخته می شود،
بنابراین اقدامات حوزه تعاون که معراج شــهدا
بخشــی از آن اســت و در این پردیس در معرض
دیدهمگانقرارمیگیرد،میتوانددرراستای
تداوم جهــاد تبیین باشــد.معاون هماهنگی و
مدیریتامورزائران استانداریخراسانرضوی
گفت :بــرای تأمیــن اعتبار بــه منظــور احداث
پردیسمعراجشهدایکشورعالوهبراعتبارات

معاونوزیردادگستریدرمشهدخواستارشد

وحدت رویه دادگاهها در پروندههای کودکان

معاون وزیر دادگســتری خواســتار وحدت رویــه دادگاهها در
پروندههای مرتبط با کودکان شــد .به گزارش روابط عمومی
بهزیستی خراسان رضوی ،معاون وزیر دادگستری در مراسم
اختتامیه همایــش تخصصی علمــی کاربــردی معاونین امور
اجتماعــی بهزیســتی اســتانهای کشــور در مشــهد بر حفظ
حقوق کودکان و رعایت مفاد کنوانسیونهای مرتبط با حقوق
کودک تأکید کرد .علی اصغر احمــدی پیگیری موارد مربوط

کمکیکمیلیاردی
یک خ ّیر برای رواق
کودک حرم
خیــران نیک اندیــش ،با هدف
یکی از ّ
توســعه فعالیتهای رواق کودک حرم
مطهر رضوی ،مبلغ یک میلیارد تومان
کمک کرد.
به گزارش آستان نیوز ،با گذشت دو ماه
از افتتاح رواق تخصصی کودک در حرم
مطهر رضــوی و اســتقبال قابــل توجه
خیران
زائران و مجاوران ،حاال یکی از ّ
نیک اندیش برای توســعه فعالیتها و
برنامههــای آن اعالم آمادگــی کرده و
یک میلیارد تومان به این کار اختصاص
داده است.
حجت االســام و المســلمین حسین
شــریعتینژاد معاون تبلیغات اسالمی
آســتان قدس رضــوی گفت :ایــن فرد
نیکوکار که تمایل داشت نامی از او ذکر
نشــود ،در بازدیدی که از رواق کودک
حرم مطهر امام رضا(ع) داشــت ،مبلغ
یک میلیارد تومان برای توسعه فعالیت
فرهنگــی ایــن رواق اهدا کــرد و طبق
خیــر ،تمــام مبلغ در
درخواســت ایــن ّ
زمینه خدمت رسانی به کودکان هزینه
خواهد شد.

به کــودک آزاری را در هر شــرایطی با اهمیت خوانــد و گفت:
حفظ حقوق کودکان در هر شــرایطی بســیار مهم است و باید
با آن برخورد کــرد تا جایی کــه در برخی از کشــورهای جهان
مصونیت سیاســی یــا دیپلماتیک در پیگیــری قانونی گزارش
های مربوط به کودک آزاری لغو می شــود .وی با اذعان به این
که برخی قضــات و مقامات قضایــی از مفاد کنوانســیونهای
حقوق کودک اطالعات کامل و جامعی ندارند ،خواستار اتخاذ

استانیوشهرستان،بایدازظرفیتهایمردمی
اســتفاده شود.حجتاالسالم حجت گنابادی
نژاد افزود :امید است با نظر استاندار خراسان
رضویومدیرکلحفظآثاردفاعمقدساستان
بتوانازمحلاعتباراتاستانیوملی،اعتباری
را برای آغــاز عملیات اجرایی احــداث پردیس
معراج شهدا کشــور اختصاص دهیم.مدیرکل
حفظ ونشــر آثار دفاع مقدس خراسان رضوی
نیزگفت:احداثپردیسمعراجشهدایکشور
یکمطالبهعمومیویککاربینبخشیاست؛
بر همین اساس باید با استفاده از همه ظرفیت
هابرایاحداثاینپردیساهتمامشود.سردار
یوســف علیزاده افزود :برای تهیه منابع ،پیگیر
تأمیناعتبارازمحلمنابعاستانیخواهیمبود
اما نماینده شهرســتان گناباد نیــز باید از محل
اعتبــارات شهرســتان بــه این مهــم اختصاص
دهد.وی با تأکید بر این که احداث پروژه هایی
همچــون پردیــس معــراج شــهدای کشــور بــا
مشــارکت همه جانبه محقق می شــود ،گفت:
برای تسریعدرعملیاتاجراییاحداثپردیس
معراج شهدای کشــور باید هیئت امنا و هیئت
مدیرهپردیستشکیلشود،ادارهکلحفظآثار
دفاع مقدس استان نیز راهکارهای تقویت کار
را ارائه خواهد داد .نصیری فرماندار گناباد هم
گفت:بایددرکنارکارهایفرهنگیدرمدارس،
مساجدوپایگاهها،افرادیرامشخصکنیمتابه
شبهات ایجاد شده برای نســل جوان در حوزه
ارزش های دفاع مقدس پاسخ دهند.فرماندار
گناباد تصریح کرد :پیگیر احداث اولین معراج
شهدای کشور در گناباد هستیم و در این راستا
جلساتیرانیزبرگزارواعالمکردهایمکهتمامی
امکانات شهرســتان برای احداث ایــن معراج
شهداآمادههمکاریوخدمتاست.

وحدت رویه در دادگاهها در خصوص موضوعات و پروندههای
مرتبط با کودکان شــد و افزود :کارگاههای آموزشی متعددی
در دانشگاه علوم قضایی و در دیگر مراکز برای قضات گذاشته
شده تا همه جوانب حقوق کودکان و دغدغههای بهزیستی در
این خصوص برای آن ها تشریح و وظایف قضات و دادگاهها در
این زمینه بهتر انجام شود .معاون وزیر دادگستری از دادستانی
مشــهد و بهزیســتی به خاطر طرح ابداعی خراسان رضوی در
زمینه ســامان دهی و توانمندســازی کــودکان کار و خیابان و
خانوادههایشان تقدیر کرد.

علینوری-شعبانی/رزمایشگردانهایالیبیت
المقدسدرشهرستانهایبردسکنوتربتحیدریه
برگزار شــد.فرمانده سپاه بردســکن گفت :رزمایش
گردانهایالیبیتالمقدسوگردانکوثرشهرستان
بردسکن با نام سردار شهید ســیدمحمد حجازی در
منطقه عمومی اردوگاه شهید بهاری بردسکن پس از
سهروزبهپایانرسید.سرهنگعلیرضاجنیدیدرآغاز
کار این رزمایش که با حضور رئیس و اعضای شــورای
تامین و تعدادی از مدیران دســتگاه هــای اجرایی در
منطقه عمومی اردوگاه شهید بهاری کبودان برگزار
شد ،گفت :رزمایش سردار شهید سیدمحمدحسین
حجازیبارمزیاعلیبنابیطالب(ع)وباهدفآمادگی
دفاعیبسیجیانباهرگونهتهدیددشمناناجراشد.
وی افزود :بسیجیان شــرکت کننده قبل از برگزاری
رزمایــش ،در تمریــن امــداد و نجــات و آمــوزش های
مردمیاری و پدافند غیرعامل شــرکت و بــا حضور در
منطقهعملیاتیاینرزمایشدراردوگاهشهیدبهاری
کارعملیانفجاروتیراندازیدرمقابلهبادشمنفرضی
وتصرفمناطقمدنظرپیشبینیشدهرااجراکردند.
ویادامهداد:خواهرانبسیجیشرکتکنندهدراین
رزمایش نیز در قالب گردان کوثر روز گذشته مباحث
امنیتیرابرگزارکردند.
•رزمایشاقتدارالیبیتالمقدسبسیجدرتربت
حیدریهبرگزارشد

ســرهنگ ناصری موحد ،فرمانده سپاه ناحیه تربت
حیدریهگفت:باهدفجذب،سازماندهی،آموزش
و ارتقای سطح کیفی و آمادگی همه جانبه نیروهای
بســیجی ،رزمایش اقتــدار الی بیــت المقدس،۱۲
گردانهایبیتالمقدسوکوثربسیجگرامیداشت
شهیدسیدمحمدحجازیدریکیازمناطقعمومی
این شهرستان برگزار شــد.وی افزود :تمام رزمایش
ها و مانورهای بســیج با هدف رصد تحرکات منطقه
ای و فرا منطقه ای دشــمنان نظام اجرا می شود تا با
شناختازبرنامههاوتاکتیکهایدشمنبرایمقابله
باآنهمیشهآمادهباشیم.سرهنگناصریافزود:این
رزمایش با محوریت دفاعی و امدادی بود و گردان ها
به صورت تفکیکی هر کدام با انجام وظایف جداگانه
در عملیات های کمیــن و همچنین امــداد و نجات،
آموزشوتمرینهایالزمراسپریکردندودربرنامه
هایجدیدبه روزرسانیشدند.

