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آسمان بغض کرد ،چشمها بارید

گــروه فرهنگی /همزمــان بــا روز شــهادت امام
جعفر صــادق (ع) ،اجتمــاع بــزرگ صادقیون در
میدان شــهدای مشهد برگزار شــد ،اجتماعی که
میزبان مراسم باشکوه تشــییع شهید تازه تفحص
شده نیز بود.
به گــزارش «خراســان رضوی» ،هــوای بغضآلود
مشــهد در روز شــهادت امــام جعفر صــادق (ع) و
اشــکهای عاشــقان اهلبیت عصمت و طهارت،
بهار را شبیه پاییز کرد .ساعاتی قبل از نماز جمعه
دمام
در میان بوی اسپند و گالب ،صدای نواختن ّ
و مرثیهخوانی  ،اشــک زبان مشترک مردم مشهد
شد .بیرقهای عزا میدان شهدا را پوشاند و نسیم
ال به الی ســربندهای قرمز دوید .این مراســم یک
مهمان ویژه نیز داشت ،یادگاری از عملیات خیبر؛
پیکر شــهید «محمد اســماعیل عرب زوزنی» روی
دســتان عزاداران مشــهدی تا حرم مطهر رضوی
تشــییع شــد .مراســم وداع و تشــییع شــهید تازه
تفحص شده دفاع مقدس «محمد اسماعیل عرب
زوزنی» با حضور باشکوه آحاد مردم و مسئوالن در
میان اجتماع صادقیون از عرصه میدان شــهدا به
سمت حرم مطهر رضوی برگزار شد.
مراســم وداع با پیکر این شــهید دفــاع مقدس در
شــب شــهادت امام جعفر صــادق (ع) همزمان با
نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی (ره) بارگاه
ملکوتی امــام رضــا(ع) برگزار شــده بود .شــهید
«محمد اسماعیل عرب زوزنی» فرزند محمد رضا
در  17شهریور  1346در روستای زوزن از توابع
شهرستان خواف چشم به جهان گشود و در چهارم
اســفند  1362در عملیــات خیبــر به مقــام رفیع
شهادت نایل آمد.

یادوارهشهدایانتظامیاستان
برگزارشد
یادواره  ۵۵۶شــهید پلیــس خراســان رضوی ،با
حضور نماینده ولی فقیه در اســتان و فرمانده کل
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در مشهد برگزار
شد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،نماینده ولی
فقیــهدر اســتان در ایــن مراســم ،پلیــس را محور
اقتدار نظام دانســت و گفــت :شــهدای انتظامی
مظلومانه به شهادت رسیدند.
آیت ا ...علم الهدی اظهارکرد :نظام ،اقتدار خود
را مرهــون خــون شــهدا بــوده و این جان فشــانی
ها مرهون یــک بصیرت فکری و باورمندی اســت
که از تعالیم اهــل بیت (ع) سرچشــمه می گیرد و
دل انســان ها را تحت تاثیر قرار می دهد .ســردار
اشــتری فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی
ایران نیز در این مراسم افزود :زنده نگه داشتن نام
شهدا و گرامی داشت آنان همانند شهادت بوده و
یاد شهدا برای ما درس مقاومت است.
فرمانــده فراجا همچنین در حاشــیه این مراســم
گفت :با مجرمان و کسانی که به حقوق شهروندان
تعدی کنند ،مقتدرانه و قانونی برخورد میکنیم.
وی خاطرنشان کرد :برخورد با مجرمان و مخالن
نظم و امنیت اولویت اصلی فراجاست.

بازهمتصادفدرجادهحادثهخیزاستان

یک کشته در تصادف محور
سبزوار  -جوین

فرهنگی

برگزاری یادواره شهدای روحانی
در شهرهای سبزوار و خرو

امامجمعهقدمگاهدرخطبههاینمازجمعهخواستارشد:

برخورد باخاطیاناصولمهندسیدرساختمانسازی
نجم الشریعه /امام جمعه قدمگاه در خطبه
هــای نمازجمعه ،خواســتار نظــارت دقیق و
برخورد شدید با افرادی شد که در ساختمان
ســازی اصــول نظــام مهندســی را رعایــت
نمیکنند و افزود :برخی اقدام به ساخت بنا
میکنند اما متاسفانه در مصالح به کار رفته در
ساختمان ها اصول را رعایت نمی کنند و این
موضوع عاملی میشود که در بالیای طبیعی
اتفاق های ناگوار بیفتد و آنــان در حوادث به
وجود آمده سهیم شوند.
به گزارش خراســان رضوی ،حجت االسالم
محمــد رضــا بابایی صبــر کــردن در بــا ها،
همســایه دشــمن نشــدن ،چراغ ســبز نشان
نــدادن و گدایــی نکردن پیــش دشــمن را از
ویژگی های مومنان و شــیعیان در سیره امام
صادق (ع) بیــان کــرد و افزود :در شــرایطی
که دولت اصالح امور اقتصادی کشور را آغاز
کــرده ،احتکار کــردن کاال و اقالم مــورد نیاز
مردم و فروختن آن در فرصت مناســب و یک
شبه ســرمایه دار شــدن خالف ســیره رئیس
مکتب جعفری است و اگر در شهادت آن امام
همام ســیاه می پوشــیم و به ســر و ســینه می
زنیــم و ادعای پیــروی از ایشــان را داریم باید
مطابق سیره و روش آن حضرت حرکت کنیم،
احتکار کردن کاال در شهرهای مختلف کشور
و در شهرهای شهرســتان زبرخان پسندیده
نیست و افرادی که به این کار اقدام کرده اند
در زمره عالقه مندان و عاشقان اهل بیت(ع)
قرار نمی گیرند و از دستگاه های مربوط می
خواهیم با آن ها به صورت جدی برخورد کنند
تا شاهد این گونه کارها نباشیم.
خطیــب جمعــه قدمــگاه ،خواســتار نظارت
دقیــق و برخورد شــدید با افرادی شــد که در
ســاختمان ســازی اصول نظام مهندســی را
رعایــت نمیکننــد و افــزود :برخی اقــدام به
ساخت بنا میکنند اما متاســفانه در مصالح
به کار رفته در ســاختمان ها اصول را رعایت
نمی کننــد و ایــن موضــوع عاملی میشــود
که در بالیــای طبیعی اتفاق هــای ناگوار می
افتد و آنان در حــوادث به وجود آمده ســهیم
می شوند.
وی مبارزه بــا دخانیات و محــدود کردن یک
روز در سال را ناکافی دانست و با بیان این که
زیبنده نیست در ایران اسالمی فرد معتادی
وجود داشــته باشــد ،اظهــار کرد :بایــد تمام
سال به عنوان مبارزه با دخانیات اعالم شود
تا این بالی خانمان سوز از ایران رخت بربندد
و والدین هم در این موضوع مراقبت کنند.
وی از حضور قشــرهای مختلف در برگزاری
باشکوه ســرود «ســام فرمانده» در شهرها و
روســتاهای شهرســتان زبرخان تقدیر کرد و
افــزود :امیدواریم بــا دعایی کــه از قلب پاک
خردســاالن شــرکت کننــده دراین مراســم
برمیآید ،شاهد نزدیکی زمان ظهور حضرت
ولی عصر(عج) باشیم.

حجت االسالم بابایی از والدین خواست برای
نــام نویســی فرزندان نخبــه خــود در فرصت
کوتاهی که برای ثبت نام در حوزه های علمیه
خراســان فراهم آمده ،اقدام کنند و در پایان
خطبه های نمــاز ،ضمــن تقدیــر از دو بانوی
ورزشکار این شهر به نام های «ریحانه و یگانه
نعمتیان» که در مســابقات کاراته کشور رتبه
اول را کسب کرده اند ،از مسئوالن خواستار
حمایت از ورزشکاران شد.
پوریوسف/حجتاالســام اســامی ،امام
جمعــه فیضآباد بــا گرامــی داشــت والدت
حضرت فاطمه معصومه و روز دختر ،با اشاره
به جوسازی های رســانه ای دشــمنان برای
ضایع شــدن حقوق بانوان گفــت :بانوان در
جامعــه ایــران جایگاه ویــژه ای دارند و رشــد
چشمگیر آن ها در جایگاههای مختلف موید
این ادعاست.
کالته /حجت االســام مقیســه امام جمعه
ســبزوار بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح تحول
اقتصادی و عادالنه ســازی یارانهها در کشور
بایــد انجام می شــد ،گفــت :مــردم و اصناف
دولــت را در اجــرای این طــرح یــاری کنند.
وی افــزود :تصمیــم دولت بــرای اصالحات
اقتصادی ،اقدامی شجاعانه بود که باید ابعاد
مختلف این طرح برای مردم تشریح شود.
نجم الشریعه /حجت االسالم سجادی زاده
امام جمعه دررود با اشاره به نیاز  ۱۱میلیون
تن گندم در طول سال و تامین حدود نصف آن
در داخل کشور گفت :باید مسئوالن ترتیبی
اتخاذ کنند که مردم به کاشــت گندم تشویق
شــوند .با حذف ارز ترجیحی جلــوی قاچاق
گندم و آرد به کشورهای همسایه گرفته شد
که جای تقدیر دارد.
صفری /حجت االسالم صادقی امام جمعه
گناباد گفت :دو دســته از شــرایط فعلی سوء
اســتفاده مــی کننــد ،دســته اول دشــمنان

نظام اســامی هســتند که با برجسته کردن
مشــکالت تالش مــی کننــد جامعــه را دچار
اغتشاش و آشوب کنند که بحمد ا ...با آگاهی
و هوشمندی ملت ایران ناکام ماندند و دسته
دوم مفسدین اقتصادی هستند که با احتکار
و گران فروشــی و باال بردن نامتعارف قیمت
ها به مــردم ضربه می زننــد البته ما کســبه و
بازاریان با ایمان و با انصاف هــم داریم که در
همین شــرایط حــال و حــرام را رعایت می
کنند.
مرشــدلو  /حجت االســام برزو امام جمعه
شــهر خرو بــه دیــدار مقــام معظم رهبــری با
نمایندگان مجلس اشــاره کــرد و گفت :این
مجلس ،مجلسی انقالبی است و خوب است
که تــا پایان هــم همین طــور انقالبــی بماند.
همچنین نمایندگان باید از زندگی اشــرافی
دوری کنند و اسیر تجمالت نشوند و همچنین
گوشــی شــنوا برای مطالبــات مردم داشــته
باشــند و به قول هایی که به مردم می دهند،
عمل کنند.
اصغری /حجت االسالم معلمی امام جمعه
فریمان با اشــاره به بیانات اخیــر مقام معظم
رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس گفت:
ســاده زیســتی و گرفتــار تجمــات نشــدن،
مســئولیت پذیــری و تصویــب قانــون مطابق
شرع ،پرهیز از پاسکاری مسئولیت و وظایف
قانونی ،مردمی بودن و تبیین مسائل مختلف
جامعه بــرای مردم ،مســائل اصلــی را فدای
مســائل فرعی نکردن ،بســتن بودجه ساالنه
کشور بدون کسری و جلوگیری از ایجاد تورم
در اقتصاد ،اجتناب جدی از تبعیض و فساد،
تعامل صمیمانه با سایر قوا و پایبندی به قانون
اساســی ،هفت شــاخصه ای اســت کــه مقام
معظم رهبری در تبیین ویژگی های نماینده
انقالبی به آن اشاره داشتند.

مــرادی /حجــت االســام مظاهری ،امــام
جمعــه نصرآباد به دیــدار نمایندگان مجلس
با مقــام معظم رهبــری اشــاره کــرد و گفت:
انقالبــی ماندن یــک اصل مهــم اســت که با
توجه به شاخصهای مطرح شده توسط مقام
معظم رهبری قابل تحقق است.
خان چوپانی  /حجت االسالم امجدی زاده
امام جمعــه رضویه گفت :امــام جعفر صادق
(ع) چهــار کار و اقدام محوری ،اساســی و اثر
گذار در زمان خودشان انجام دادند که اولین
و مهم ترین آن تفسیر کردن تمام آیات و کالم
خداســت ،دومیــن کار احیای ســنت واقعی
پیامبر اکــرم(ص) بود ،ســومین کار معرفی و
احیای ماجــرای امامت و تبییــن آن در میان
مــردم و چهارمیــن کار مهــم این امــام همام
احیای ماجرای عاشــورا و کربالی اباعبدا...
الحسین (ع) برای روشنگری مردم زمان بود
که به دلیل این تالش ها  ،سختی ها و مشقت
ها ،امام صــادق (ع) رئیس مذهب شــیعه نام
گرفتند.
علــی نــوری /حجــت االســام علــی اصغر
امینی امــام جمعــه بردســکن گفــت :در
ســفر هیئت دولت به خراســان رضوی ،وزیر
بهداشت به عنوان نماینده تام االختیار رئیس
جمهور به این شهرستان سفر کرد و در جلسه
ای که در محل فرمانداری برگزار شد ،یکی از
مطالبات شهرستان تامین دو قطعه دستگاه
رادیولوژی بود که وی قــول داد یک ماهه دو
قطعه این دستگاه را تامین کند یا یک دستگاه
جدید دیگر به بیمارستان ولی عصر اختصاص
دهد که متاســفانه حدود دو ماه از سفر آقای
وزیــر می گــذرد و دســتگاه رادیولــوژی تنها
بیمارستان بردســکن هنوز راه اندازی نشده
اســت و مردم مجبــور هســتند به شــهرهای
همجوار مراجعه کنند.
بهره مند /حجت االســام ســاجدیان امام
جمعه صالــح آباد گفت :انســان مومــن باید
به مســائل دینی و سیاســی آگاه باشد و نمی
شــود انســان فقــط از مســائل دینــی آگاهی
داشته باشــد بلکه باید در مسائل سیاسی نیز
سیاســتمدار باشــد تا دیگران نتوانند او را به
لحاظ سیاسی فریب دهند.
حسین نوری  /حجت االسالم ناهیدی امام
جمعه خلیل آباد با اشاره به مباحث اقتصادی
دولت گفت :مردم صبور باشند وبرنامه های
دولت را یاری کنند.
ملکی /حجتاالســام مرتضی تیجانی امام
جمعــه خوشــاب در خطبههــای نمــاز جمعه
ســلطانآباد بــا انتقــاد از برخــی شــوراها و
دهیاران گفت :وظیفه خودتان را بشناســید
و به آن عمل کنید.
وی با اشــاره بــه ایــن که برخــی از شــوراها و
دهیاران به وظایفشــان آگاه نیستند ،افزود:
بعد از دوســال زنگ می زنند به فرمانداری و
بخشداری و سوال می کنند.

آغاز رزمایش مردمیاری ،امدادونجات الی بیت المقدس در فریمان

کالته /مســئول روابــط عمومــی اورژانس پیش
بیمارســتانی و مدیریــت حوادث دانشــگاه علوم
پزشکی سبزوار ،از یک کشته و یک مصدوم بر اثر
تصادف مرگبــار در جــاده ســبزوار  -جوین خبر
داد.
مســلم فائق نیــا در گفتوگو با خراســا نرضوی
با اشــاره به حادثــه مرگبــار در جاده ســبزوار -
جویــن ،اظهــار کــرد :روز پنــج شــنبه  ۵خرداد
 ۱۴۰۱تصــادف پــژو  ۲۰۷با ســواری جک در
کیلومتــر  ۴۰محور ســبزوار به جویــن یک فوتی
به جا گذاشت.
وی افــزود :همچنیــن یــک نفــر دیگر مصــدوم و
توســط نیروهــای اورژانــس پایــگاه عطاملک به
بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی سبزوار
منتقل شد .مسئول روابط عمومی اورژانس پیش
بیمارســتانی و مدیریــت حوادث دانشــگاه علوم
پزشــکی ســبزوار بیان کرد :دالیل وقــوع حادثه
از ســوی کارشناســان مربوط در دســت بررسی
است .گفتنیاســت جاده ســبزوار -جوین جزو
جاده های حادثه خیز در خراســان رضوی است
که نیاز به دوبانده شــدن دارد و چنــدی پیش نیز
در حادثهای تلــخ ،معلم ســبزواری بر اثر شــدت
جراحــت زیــاد در پــی تصــادف جــان خــود را از
دست داد.

خبر

اصغــری /بــا حضــور بســیجیان سلحشــور ،رزمایــش
مردمیــاری ،امدادونجــات و دفاعــی الی بیــت المقدس
۱۲در فریمــان آغاز شــد .به گــزارش خراســان رضوی،
فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج فریمان گفــت :رزمایش
گردانهای الی بیت المقدس و گردان کوثر به اســتعداد

چهار گردان همزمان با سالروز شهادت امام جعفرصادق
(ع) بــه مــدت دو روز در شــهرهای فریمــان ،فرهادگــرد
و منطقــه عمومــی اردوگاه قــدس درمحــل ســد فریمان
آغاز شــد .ســرهنگ مرتضی نظــری با اشــاره بــه این که
این رزمایش با نام ســردار شهید ســید محمد حجازی به

منظور تمرین امدادونجات و مردمیاری با هدف آمادگی
دفاعی و امنیتی برگزار می شود ،افزود :بسیجیان در این
رزمایش به اجرای برنامه های مردمیاری ،امدادونجات،
دفاعی و امنیتی و دفــاع از کوی وبرزن به صورت میدانی
می پردازند.

در گفت و گو با مسئوالن شهرستان مطرح شد:

جاری شدن سیالب در خوشاب خسارتی نداشت
ملکی/بارش باران و جاری شدن سیالب های فصلی و آبیاری
باغ ها و مــزارع شهرســتان خوشــاب باعث خوشــحالی مردم
شهرســتان شــد .در همین باره بخشــدار نوده انقالب گفت:
خسارت خاصی تاکنون گزارش نشده ولی برخی راه های بین
مزارع به علت بارش زیاد باران در انتهای کال خراب و در برخی
مزارع گندم و جو آب زیادی جاری شده است.
به گزارش خراسان رضوی ،سید محمد انصاری نیک ،رئیس
شورای اســامی بخش نوده انقالب به خراسان رضوی گفت:
بارش تگرگ در ارتفاعات روستاهای بخش نوده انقالب باعث
جاری شدن سیالب فصلی در مسیر کال و رودخانه های فصلی
روستاهای شیرخان ،آشخانه و نودهان شد.
وی با اشاره به این که خسارت جانی و مالی به دام ها نداشتیم،
افزود :سود بارندگی و برکت نزوالت آسمانی خیلی زیاد بوده و
باعث خوشحالی مردم منطقه شده است.
انصاری افزود :در فیلم منتشر شده در فضای مجازی که نشان
می دهد برخی در وسط ســیالب در چاهک گیر افتاده اند ،در

واقع این افراد بین دو کال و مســیر رودخانه توقف کرده اند که
بعد از توقف سیالب در حالی که امدادرسانان در منطقه حاضر
شده بودند ،بعد از باران از کال عبور کردند.
در همین باره سجادی پارسا بخشدار نوده انقالب به خراسان

رضویگفت:خسارتخاصیتاکنونگزارشنشدهولیبرخی
راه های بیــن مزارع به علت بــارش زیاد بــاران در انتهای کال
خراب و در برخی مزارع گندم و جو آب زیادی جاری شده است.
سجادی پارسا با اشــاره به جاری شدن ســیالب در مسیر کال
های آشخانه ،داشخانه ،نودهان و شیرخان اضافه کرد :با توجه
به بازدید از منطقه و گزارش مردمی هفت خانه روستایی کنار
کال دچار آب گرفتگی شده است که کارشناسان بنیاد مسکن
در ساعات اداری بازدید خودشان را انجام خواهند داد.
همچنین نورمحمدی بخشدار مرکزی شهرستان خوشاب در
گفت و گو با خراســان رضوی با اشــاره به جاری شدن سیالب
در مســیر کال های علیک ،ســیدآباد و کیخســرو اظهــار کرد:
تاکنون خسارتی نداشتیم.
خلیلیبخشدارمشکاننیزبااشارهبهنزوالتجویخیلیخوب
در منطقه گفت :باتوجه به پیگیری انجام شده تاکنون گزارشی
از سیالب و خسارت به روســتاهای بخش مشکان از دهیاران
دریافت نشده ولی بارش خوبی در روستاها داشته ایم.

مرشــدلو  ،کالتــه /یــادواره  31شــهید روحانی
شهرستان سبزوار و پنج شهید روحانی شهرستان
زبرخان در دوشهرستان برگزار شد.
یــادواره  ۳۱شــهید روحانــی شهرســتان ســبزوار
همزمان با شــب شــهادت امام جعفر صادق (ع) با
حضور امام جمعــه و جمعی از مســئوالن محلی در
حوزه علمیه اهل بیــت(ع) این شهرســتان برگزار
شد.حجت االســام حسین کوثری ،اســتاد حوزه
در یادواره شــهدای ســبزوار گفت :امروز جهاد در
عرصههــای مختلفــی از جمله اقتصــادی ،علمی،
اجتماعی و معیشتی جریان دارد و روحانیان باید در
این عرصهها حضوری فعال داشته باشند.
وی با اشاره به ســالروز واقعه آزادســازی خرمشهر
افزود :امروز خرمشــهرهای دیگری وجود دارد که
باید فتح شود و برای این امر در حوزههای علمیه باید
روحیه جهادگری بیش از پیش ارتقا یابد.
وی ادامه داد :حیات و زندگی روحانیت باید در پرتو
جهادجریانداشتهباشدوروحانیانوطلبههابایدبا
روحیه جهادی در برابر شبهات و شهواتی که توسط
دشمن تبلیغ میشود ،حضور موثر داشته باشند.
امام جمعه ســابق شــیروان تصریح کرد :برگزاری
نشســتهای مناظره و رفع اشــکال باید رونق پیدا
کند و به هجمهها و شبهاتی که وارد میشود ،پاسخ
داده شــود.وی افزود :فضای مجازی خســارتبار
نیســت بلکه فضــای ذهنی جامعــه را بایــد اصالح
کرد که در صورت تحقــق آن روحیه دینــی و ایمان
به مردم تزریق میشــود.کوثری خاطر نشان کرد:
در تنگناهــای اقتصــادی باید بــا احتــکار ،تقلب و
دیگر تخلفات برخورد کــرد تا در جهــاد این عرصه
پیروزی حاصل شود.در این یادواره ،خانوادههای
شهید سید «محمود عربشــاهی» و شهید «محمود
اصغرنیا» به نمایندگی از تمام خانوادههای شهدای
روحانی تجلیل شــدند.اجرای ســرود ،سخنرانی،
مرثیهســرایی و مداحی از دیگر بخشهای یادواره
شهدای سبزوار بود.
•یادواره  5روحانی شهید در زبرخان

یادواره پنج شــهید روحانی شهرســتان زبرخــان در
مدرسه علمیه صاحب الزمان (عج) شهر خرو برگزار
شد.آیتا...مصباحعاملی،مدیرحوزهعلمیهخراسان
رضویدرایــنیادوارهگفــت:شــهدایروحانیتدر
واقعپیشــگامانشهادتدرمسیررســالتپیامبران
الهیهســتندودیانتآنهابــهعنوانپیــامالهیوبا
اهدافخدامحوری ،عدالتگســتری،ستمستیزی
ووالیتمــداریبــهجامعــهبشــریتعرضــهشــدهکه
همــهآنهایــکزندگــیالهیراشــکلمــیدهند.
وی افزود :کســانی هســتند که با محوریــت خداوند
مخالفاندودرمجموعاززروزوراســتفادهمیکنند
تابهمنافعخودشــانبرســند حالاینکهروحانیون
شهیدبرایحوزههایعلمیهمانندیکتابلویارزنده
هستندکهبرپیشانیحوزههایعلمیهمیدرخشند.
ازدیگــربرنامههایاینیادوارهاجرایســرودســام
فرمانده توسط ۳۱۳نفر از دانش آموزان شهرستان
زبرخانوسخنرانیسرداراحمدیفرماندهاسبق سپاه
امامرضا(ع)بود.

