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توافق ایران و ترکمنستان
برای مدیریت برداشت آب
شرب از سد دوستی

حســین بردبــار /مدیر عامل شــرکت
آبفای مشهد از توافق میان کشورهای
ایــران و ترکمنســتان بــرای مدیریت و
محدودیت برداشت آب از سد دوستی
برای استفاده شرب خبر داد و با اشاره
به استفاده نشدن آب این سد در زمینه
هــای کشــاورزی گفــت :ایــن توافق با
پیگیری شــخص وزیر و معاونان وزارت
نیــرو در بهمــن ســال گذشــته صورت
گرفت که در خــرداد ماه امســال مدت
زمان آن به پایان می رسد.
بهگزارشخراسان،حسیناسماعیلیان
در حاشــیه بازدید خبرنــگاران از طرح
های آبفا بــرای تامین آب شــرب کالن
شــهر مشــهد افــزود :همــکاران در آب
منطقه ای پیگیر هستند تا پس از خرداد
ماه توافق جدیدی با کشور ترکمنستان
داشته باشند زیرا مدت توافق فعلی رو
به اتمام است.
وی در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص
رعایت ایــن توافق نامه توســط کشــور
ترکمنستان گفت :آن چیزی که درباره
آن توافق صورت گرفته کامال از سوی دو
کشور رعایت می شود.

دادگاه رســیدگی به پرونده شــهدای حرم مطهر
رضوی در مشــهد برگزار شــد و متهم ضمن قبول
اتهام اعالم کــرد افــرادی را که هــدف حمله قرار
داده ،بی گناه بودند.به گــزارش میزان ،فروردین
مــاه امســال بود کــه ســه طلبــه حاضــر در صحن
پیامبــر اعظــم (ص) حرم مطهــر رضوی از ســوی
فردی بــا ضربات چاقــو هدف حمله قــرار گرفتند
که با تــاش عوامــل انتظامــات و یــگان حفاظت
حرم مطهــر ،ضارب بالفاصله بازداشــت شــد .در
همان روز حجتاالسالموالمســلمین اصالنی با
وجود تالشهای کادر درمان به شــهادت رســید
و حجج اســام پاکدامن و دارایی در بیمارســتان
بســتری شــدند که چند روز پــس از حادثه حجت
االسالموالمســلمین دارایــی نیز به دلیل شــدت
ضربات وارد شــده از ســوی ضــارب ،به شــهادت
رســید.در پی وقوع این حادثه ناگوار ،به ســرعت
پرونده قضایی دراین خصوص تشــکیل شد و پس
از انجــام تحقیقــات همه جانبــه و طی تشــریفات
قانونی ،قــرار نهایی و کیفرخواســت فــرد ضارب
توسط دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان
صادر شــد.برهمین اساس ،جلسه رســیدگی به
این پرونــده ،صبح روز گذشــته به ریاســت قاضی
ســیدهادی منصوری در دادگاه انقالب اسالمی
مشهد ،باحضور وکالی شاکیان و متهم و خانواده
شــهدای حادثه به صورت علنــی برگزار شــد .در
ابتدای این جلسه ،رئیس دادگاه انقالب اسالمی
مشهد از نماینده دادستان عمومی و انقالب مرکز
خراسان رضوی خواست تا به قرائت کیفرخواست
صادرشدهبپردازد.نمایندهدادستانضمنقرائت
مفاد کیفرخواســت ،گفت :این فرد بــه محاربه از
طریق کشــیدن سالح (تجرید ســاح) روی مردم
به قصد ازهــاق نفس و ایجــاد رعب و وحشــت که
موجبــات ناامنــی در محیــط حرم مطهــر رضوی
را فراهم کــرده بود ،متهم اســت.وی نحــوه ورود
غیر قانونی متهم به کشور را تشــریح کرد و افزود:
متهم دارای تفکرات تکفیری بوده است.نماینده
دادستان در ادامه با تشریح نحوه آماده شدن متهم
برایارتکابجرمونحوهورودبهحرممطهررضوی

افزایش استقبال مردم از واکسنهای ایرانی
مسئول سامانه پاسخگویی به سؤاالت کرونایی
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با بیان این که
استقبال مردم از واکســن های ایرانی افزایش
یافته اســت ،افزود :مراکز واکسیناسیون کرونا
از ساعت  7:30تا  19:30در روزهای کاری و
تعطیل آماده پذیرش و واکسیناسیون گروههای
سنی هدف هســتند .به گزارش روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد ،دکتر اباصلتی
اظهار کــرد :تعــداد تماسهای روزانــه مردم با
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سامانه  191پاسخگویی به ســؤاالت کرونایی
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد به حدود 300
مــورد در روز رســیده اســت .وی تصریــح کرد:
بیشــترین ســؤاالت پرتکرار در زمــان برقراری
ارتباط با کارشناسان سامانه  191در خصوص
واکسیناسیون زائران حج تمتع سال ،1401
دوزهای ســوم و چهارم و نوع واکســن مصرفی
در گروههای خاص همچــون کودکان ،مادران
باردار ،سالمندان و حجاج بوده است.

بهبیانشیوهارتکابجرمتوسطمتهمپرداخت.در
ادامهجلسهدادگاه،ویدئوییازنحوهورودوارتکاب
جرم توسط متهم به نمایش گذاشته شد که موجب
تاثر شــدید حاضران و خانواده شهدای این حادثه
شد.نماینده دادستان با اشاره به اعترافات متهم
گفت :متهم در مراحل مختلــف به صراحت اعالم
کردهکهارتکابجرمراقبولدارد.ویافزود:متهم
عبداللطیفمرادیمشهوربهعبداللطیفالسلفی
فرزند محمــد طاهر ،تبعه افغانســتان و به شــدت
تحتتاثیرافکارتکفیریقرارداشتهاست.نماینده
دادستان ادامه داد :متهم با سوء نیت و قصد قبلی
برای ارتکاب جرم به ســه روحانــی در حرم مطهر
رضویبایکقبضهچاقوحملهمیکندکهمتعاقب
ایناقداموحشیانهیکنفرازروحانیانمجروحشد
و دو تن دیگر به شهادت رسیدند.
سپسرئیسدادگاهازحجتاالسال موالمسلمین
پاکدامــن روحانــی مجــروح حادثــه حــرم مطهر
رضــوی خواســت تــا ضمــن قــرار گرفتــن در
جایگاه شــاکیان به بیــان مطالب خــود بپردازد.
حجتاالسال موالمســلمین پاکدامــن ضمــن
بیان مطالب خــود از دادگاه خواســت تا متهم در
چارچوب موازین شرعی و قانونی مجازات شود.
در ادامــه رئیــس دادگاه از خانواده شــهدای این
حادثه خواســت تا در جایگاه قرار گیرند و به بیان
مطالــب خــود بپردازند.فرزنــد شــهید اصالنی
گفــت :مــا لحظــهای از پیمــودن راه پدرانمــان
دســت برنخواهیم داشــت و تــا آخریــن لحظه بر
حقانیــت مکتــبمــان پافشــاری خواهیــم کرد.
همسر شهید دارایی نیز با قرارگرفتن در جایگاه
خطاب به متهم گفت :همسر من را به چه جرمی
به شهادت رســاندی و فرزندان خردسال مان را
یتیم کردی؟همچنین همســر شــهید اصالنی با
قرار گرفتن در جایگاه ،گفت :همســر من آرزوی
شهادت داشت و به آرزویش رســید و ما هم آماده
شهادت هستیم.سپس دختر شــهید اصالنی با
قرار گرفتن در جایــگاه گفت :تمام هــم و غم این
شهیدان عزیز خدمت به محرومان و مردم حاشیه
شــهر بود.پس از این مرحله ،قاضــی منصوری از
وی تصریح کــرد :برخی مراکز واکسیناســیون
کرونــا ماننــد نمایشــگاه بینالمللــی و مهــر
کوهسنگی تعطیل شــده و از مردم میخواهیم
بــرای انجــام واکسیناســیون به مراکــز دولتی
و خصوصی که اســامی آن در ســایت دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد موجــود اســت ،مراجعه
کننــد .دکتــر اباصلتی بیــان کــرد :متقاضیان
واکســنهای ایرانــی همچــون اســپایکوژن،
برکت ،فخرا ،نورا ،پاســتوکووک (ســوبرانا ،)1
پاســتوکووک پــاس (ســوبرانا  )2و کووپارس
(رازی) افزایش یافته است.

وکالی حاضر در جلسه خواســت تا مطالب خود
را بگویند.رئیس دادگاه همچنین از شهود عینی
روز حادثه خواســت تا در جایگاه قــرار گیرند و به
تشــریح مشــاهدات خود بپردازند.در ادامه چند
تن از شــهود عینی حادثه در جایگاه قرار گرفتند
و ضمن تشریح مشــاهدات خود از وقایع ،فضای
رعب آمیز بــه وجود آمــده در پی اقدام وحشــیانه
متهم در حرم مطهر رضوی را ترسیم کردند.پس
از پایان اظهارات شــهود ،رئیــس دادگاه از متهم
خواســت تا در جایگاه قــرار گیرد و از خــود دفاع
کند.متهم با بیــان این که اتهامات خــود را قبول
دارم ،افزود :در فضای مجــازی فعالیت و بعضی
از شــبکهها را دنبال میکردم و در حرم با کارد به
روحانیون حمله کردم.قاضی ســپس خطاب به
متهم ،گفت :چرا پــس از حمله بــه روحانیون باز
هم با چاقــو در برابر دیدگان مــردم قدرتنمایی
میکردی؟متهم در پاســخ گفت :با این حرکات
قصد داشتم از نزدیک شدن مردم به محل حادثه
جلوگیری کنم.
وی سپس ادامه داد :اقدامم خالف اسالم ،سیره
صحابه و اشــتباه بود و افــرادی را که هدف حمله
قــرار دادم بــی گنــاه بودنــد .قبــول دارم اقدامم
تروریســتی بــوده اســت.متهم افــزود :در دوران
زندگی در ایران مــردم با من خیلی خــوب رفتار
میکردند.پس از دفاعیات متهم ،رئیس دادگاه از

وکیل وی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و مطالب
خود را بیــان کند.وکیل متهم خطــاب به دادگاه
گفت :حضــور من در ایــن جایگاه بــه معنی دفاع
از عمــل موکلم نیســت بلکه در جایــگاه حرفهای
از فرصت ایجاد شــده توســط دادگاه در راستای
اجرای عدالــت اســتفاده میکنــم .از دادگاه به
خاطر رعایت اصــول حرفــهای و مفــاد قانونی با
هدف جاری شــدن عدالت تشکر میکنم.وکیل
متهم افزود :مــوکل من اتهام خــود را قبول دارد
اما نادم است.پس از آن رئیس دادگاه از نماینده
دادســتان خواســت تا مطالب خود را قبل از اخذ
آخریــن دفــاع متهــم بیــان کند.ســپس نماینده
دادستان گفت :متهم با اقدام خود در یک محیط
امن ،باعث ایجاد ناامنی و ترس و وحشــت مردم
شده است و تقاضای اشد مجازات را برای نامبرده
دارم.قاضی منصوری مجدد از متهم خواســت تا
به آخرین دفاع از خود بپردازد.متهم  ،ضمن اقرار
مجدد به اقدام خود گفت  :در یکی از کشورهای
همسایهاستادانیداشتموتحتتاثیرتعلیماتآن
ها قرار داشتم.وی افزود :اتهام خود را قبول دارم.
این کار را انجام دادم .اعمال من خالف اســام و
ســیره صحابه بوده اســت .اقرار می کنم اشــتباه
کردم.پس از پایان دفاعیات متهم ،رئیس دادگاه
ضمن اعالم ختم جلســه دادگاه ،بیان کرد :رای
دادگاه در زمان مقرر اعالم خواهد شد.
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