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رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور مطرح
کرد :

تنها ۴کارمند در مجموعه ورزش نیشابور
مشغول به کار هستند !

شجاعی مهر /رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور
گفت :به رغم فعال بودن رشته های ورزشی و تعداد
زیاد ورزشکاران در نیشــابور ،تنها چهار کارمند در
مجموعه ورزش نیشــابور مشــغول به کار هســتند
و مجموعه بزرگ  ۴هزار نفری انقالب نیشابور که
بزرگ ترین سالن ورزشی سرپوشیده استان است،
حدود  ۱۵ســال پیــش در نیشــابور افتتاح شــده و
اکنون تنها یک سازه بتنی از آن باقی مانده است.
علی فاضلی در نشســت با خبرنــگاران افزود :طی
سال های اخیر چندین نفر از پرسنل اداره ورزش و
جوانان نیشابور بازنشسته شده اند و نیروی جدیدی
در این اداره به کار گرفته نشــده است.وی با اشاره
به کمبــود اعتبارات و منابع انســانی بــرای حفظ و
نگهداری اماکن ورزشی افزود :متاسفانه مجموعه
های ورزشی به بخش خصوصی واگذار شد تا به رغم
بهره برداری ،از این اماکن نگهداری کنند اما چون
عموما به دنبال منفعت مالی بوده اند این اتفاق رخ
نداده و شاهد فرســودگی اماکن ورزشی هستیم.
وی با اشاره به مجموعه بزرگ  ۴هزار نفری انقالب
نیشابور گفت :این مجموعه ورزشی منحصر به فرد
در کشــور که بزرگ ترین سالن ورزشی سرپوشیده
استان نیز است ،حدود  ۱۵ســال پیش در نیشابور
افتتاح شده و اکنون تنها یک سازه بتنی از آن باقی
مانــده اســت.وی ادامه داد :بــه دلیل نبــود نیروی
انســانی و تامیننشــدن منابع مالی تاسیسات این
ورزشگاه ملی به طور کلی نابود شده و بخشی از آن
نیز طی سال های اخیر به سرقت رفته است که برای
بازسازی آن نیازمند بودجه و نگاه ملی هستیم.

روایت رئیس بیمارستان
خاتم االنبیای خلیل آباد از مقابله
با سقطجنین
حســین نوری /رئیس بیمارســتان خاتم االنبیای
خلیل آباد گفت :بر اســاس آمار رسمی روزانه هزار
سقطجنین و ساالنه بین  ۳۵۰تا  ۵۰۰هزار سقط
در کشــور انجــام میشــود و  2درصد این ســقطها
اجتنابناپذیر و به دلیل مشکالت مادر و جنین3 ،
ط های پزشکی و برای حفظ جان مادر و
درصد سق 
ط های جنایی هستند که بدون
 ۹۵درصد دیگر سق 
هیچ مشکل خاصی و بنا به میل و شــرایط خانواده
اتفاق میافتد.
دکتر جواد یزدانی در مراسم افتتاح مرکز نفس در
این شهرســتان گفت :تمام تالش ما بــر جلوگیری
ی دلیل اســت که در این زمینه سعی
از سقطهای ب 
میکنیم با خدمات مراقبتی مشاورهای و معیشتی،
ط جنیــن منصــرف کنیــم .دکتر
مــادران را از ســق 
یزدانــی افزود :بر اســاس آمــار اعالم شــده میزان
ناباروری در ایران  ۲۰درصد اســت یعنی از هر پنج
زوج ایرانــی ،یــک زوج با مشــکل نابــاروری مواجه
است .وی اظهار کرد :بر اســاس آمار رسمی روزانه
هزار سقطجنین و ســاالنه بین  ۳۵۰تا  ۵۰۰هزار
سقط در کشور انجام میشــود .وی از جلوگیری از
 12سقط جنین طی امسال با مشاوره کارشناسان
خبــرداد و اظهــار کرد:درشهرســتان خلیــل آبــاد
ایجاد ایــن مرکز کمک زیادی بــه افزایش جمعیت
می کند.مسئول بســیج جامعه پزشــکی خراسان
رضــوی در این مراســم با بیــان این کــه مرکز نفس
مخفف عبارت «نجات فرزندان سقط» است ،افزود:
هدف اصلی مرکز نفس جلوگیری از سقط فرزندان
سالم است ،در واقع رویکرد مرکز نیکوکاری نفس
فرهنگسازی ،مشــاوره و حمایت از خانوادههایی
است که تصمیم به سقط جنین ســالم خود دارند.
دکتــر محمد خســروی با بیــان این کــه مرکز نفس
در  ۳۰اردیبهشــت ســال  ۱۴۰۰افتتاح شــد تا از
ســقطجنین ســالم جلوگیــری شــود اظهــار کرد:
شناســایی کســانی که به صــورت غیرمجاز ســقط
جنین را انجام میدهند و تــاش برای انصراف آن
ها از این اقــدام از برنامه های این مرکز اســت .وی
جلوگیری از سقطجنین ســالم به واسطه باورهای
غلط ایجاد شــده در جامعــه را مورد اشــاره قرارداد
واظهار کــرد :هرچند برابر آمــار رســمی روزانه در
ط جنین انجام میشود اما آمار غیر
کشور هزار ســق 
رسمی بسیار بیشتر از این است و سقط جنین یک
مسئله کام ً
ال اجتماعی است و نهادهایی که ماهیت
فرهنگی ،امنیتی و طبی دارند در این زمینه دخیل
هســتند .خســروی افزود :نجات فرزندان سالم از
اهداف مرکز نفس اســت که عدد قابل توجهی هم
هستند ،متأسفانه  ۹۰درصد سقطهایی که انجام
میشود بدون علت بوده و جنین سالم است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Sat،Aug.20، 2022، No.5042

سرنوشت سالن 4هزارنفری
نیشابور که15سال قبل افتتاح شد

۷

شنبه 29مرداد  .  ۱۴۰۱شماره 5042

دشمنالقامیکندمذاکراتبهنتیجهنرسد
اوضاعاقتصادیسختترمیشود
شمس آبادی

امام جمعه جوین در خطبــه های نماز جمعه
شهرســتان جویــن گفت :دشــمن در حــال
القای این مسئله است که اقتصاد و معیشت و
ارزانی کاال و گــردش مالی به مذاکره و کوتاه
آمدن   گــره خورده و ایــران چــاره ای ندارد
و اگر ایــن مذاکرات بــه نتیجه نرســد اوضاع
اقتصاد کشور ســخت تر خواهد شد در حالی
که ایــن غرب اســت کــه بــه تعبیر خودشــان
زمســتان ســرد را در پیش دارنــد و راهی جز
تسلیم در برابر خواسته های ایران ندارند.
امام جمعه جوین در خطبه های نماز جمعه
شهرستان جوین گفت ۲۸ :مرداد سالروز
کودتای خفت بار توســط آمریکایی هاست و
ما باید ضمن علت یابی این کودتای ننگین از
ابعاد مختلف آن در ماجرای روز برجام عبرت
بگیریــم  .خطیب جمعــه جویــن تصریح کرد
 :حدود یک ســال از مذاکرات هســته ای که
برای رفع تحریم ها در حال انجام اســت می
گذرد و باید تهران سه نکته اساسی را در نظر
داشته باشد؛ اوال  :ایران اطمینان یابد که رفع
تحریم ها به نحوی موثر و پایدار اجرا می شود.
ثانیــا  :موضوعات سیاســی و غیر فنــی مانند
پرونده ها و ادعاهــای گزاف و دروغ غرب در
اتهام زدن به ایــران برای اســتفاده غیر صلح
آمیز  ،نباید به عنــوان اهرم فشــار علیه ایران
باقی بماند و ثالثا  :آمریکا و غرب باید تضمین
بدهند به طور رســمی و کتبی چرا که این بار
قول شفاهی کفایت نمی کند.
امام جمعه جویــن تاکید کــرد  :جنگ روانی
دشمن در باره برجام بر دو گزاره دروغ مبتنی
است  :اول این که دشمن در حال القای این
مسئله اســت که اقتصاد و معیشــت و ارزانی
کاال و گردش مالی به مذاکــره و کوتاه آمدن  
گره خورده و ایران چــاره ای ندارد و اگر این
مذاکرات به نتیجه نرسد اوضاع اقتصاد کشور
ســخت تر خواهد شــد در حالی که این غرب
اســت که به تعبیر خودشــان زمســتان ســرد
را در پیش دارنــد و راهی جز تســلیم در برابر
خواسته های ایران ندارند   .

وی دربــاره اقدام جوانــی متولــد آمریکا که
سلمان رشدی را ترور کرد گفت  :چرا برخی
با مغلطه بــه بعضی از وقایع تاریخی اســام و
اســتناد به آن وقایع می خواهند تبلیغ کنند
که در اسالم ترور وجود ندارد !
در حالی که در باره سلمان رشدی این وقایع
اصال مشابهتی نداشــته و ارتباطی به وقایع
مشابه تاریخی نداشته و مطابق فتوای مرجع
تقلید وی مهدورالدم است .
کالته/حجت االسالم غالمرضا مقیسه امام
جمعه ســبزوار گفت :مردمــی بودن،عدالت
محوری و حرکت در مسیر عدالت اجتماعی
شاکله دولت سیزدهم است .وی با اشاره به
ویژگی های دولت در تراز انقالب اســامی،
اظهار کــرد :مومــن بــودن ،جوانی و نشــاط
و کار بلد بــودن در تمامی بدنــه دولت از این
موارد است.
سلیمی /حجت االسالم دهقانی امام جمعه
بجستان گفت :ما در مسئله آب مشکل داریم.
چندیــن بار بــه رئیس آبفــا تذکــر دادم که در
محرم با حجم جمعیت  ،بجستان بی آب نشود
و در بحث بهداشــت و درمان مشــکل داریم.
باید جاده گناباد و بجســتان مورد رسیدگی

یک کشته در واژگونی خودرو در گناباد
صفری/رئیساورژانسپیشبیمارستانیوحوادثدانشگاه
علوم پزشکی گناباد گفت :بر اثر واژگونی خودروی سواری
در کیلومتــر  ۱۰محــور گناباد به بجســتان ،یک نفر کشــته
شــد و چهار نفر مجروح شــدند .محمد حســین اســماعیل
زاده افزود :بــه دنبال وقوع ایــن حادثه دو گــروه عملیاتی از
پایگاه های اورژانــس ۱۱۵به محل اعزام شــدند .وی ادامه
داد :چهار مصــدوم از پنج مصدوم حادثه کــه نیاز به مراقبت
های تکمیلی درمانی داشــتند ،بعد از انجــام اقدامات اولیه
توســط کارشناســان فوریــت های پزشــکی تحــت مراقبت
کامل به بیمارســتان عالمه بهلول گنابادی منتقل شــدند.
اسماعیلزادهتصریحکرد:باکمالتاسفیکیازمصدومان
حادثه بر اثر شــدت جراحت ها فوت کرده است .به دلیل کم
عرضبودنجادهگنابادبهبجستانوارتفاعزیادسطحجاده
آن تا شانه خاکی کنار این محور ،سوانح زیاد رانندگی منجر
به فوت یا مصدومیت در این محور رخ می دهد .اصالح و رفع
نقاط خطر خیز این محور به یکــی از دغدغه های مهم مردم
تبدیلشدهاستوتوجهبیشترمسئوالنذیربطرامیطلبد.

قرار گیرد زیرا هر هفتــه حادثه ای دلخراش
مردم را آزرده می کند.
ایشــان زاده /حجت االســام هراتی مطلق
امــام جمعه قوچــان با اشــاره بــه روز جهانی
مســاجد گفت :مســجد بایــد دارای برنامه ،
محتوا وجاذبه باشد و با برخورداری از هیئت
امنای کارامد  ،دراجرای برنامه های فرهنگی
و معنوی به یک مکان فرهنگی تبدیل و دراین
راستا از افرادتحصیل کرده وجوان استفاده
شودکه بنابه فرموده مقام معظم رهبری  ،بی
تفاوتی به مســائل فرهنگی  ،دینــی ومعارف
الهی  ،یک زنگ خطر برای جامعه است.
علــی نــوری /حجــت االســام علــی اصغر
امینی امام جمعه بردســکن گفت :هر چند
مطالبات شهرستان به یک داستان تکراری
تبدیل شــده اســت ولی تــا تحقــق مطالبات
شهرســتان از بیان آن خســته نمی شــویم تا
مدیران به این مطالبات جامه عمل بپوشانند.
پــروژه کنار گــذر بردســکن  ،بانــد دوم محور
بردســکن به خلیل آبــاد و پروژه ســالن   چند
منظــوره بنیادشــهید در جــوار گلزار شــهدا
از خواســته های مردم بردســکن اســت که
متاســفانه با گذشت  20ســال هنوز مدیران

نتوانسته اند طلسم این پروژه ها را بشکنند.
نجــم الشــریعه /حجت االســام ســجادی
زاده امــام جمعــه دررود بابیان ایــن که حکم
ارتداد سلمان رشدی خبیث توسط یک جوان
آمریکایی اجرا شــد افزود :این حرکت نشان
داد انتقام از جرم وجنایت در هیچ جای جهان
حتی امنیتی ترین کشــورها مثل آمریکا غیر
ممکن نیســت وجوانی که این اقدام انقالبی
را انجــام داد بعــداز اعــام حکم امــام راحل
مبنی بــر مرتد بودن ســلمان رشــدی به دنیا
آمده ونشان ازعمق نفوذ شیعه وحکم مراجع
عظام تقلید در جهان دارد.
خان چوپانی  /حجت االسالم امجدی زاده
امــام جمعه رضویــه گفت :در هفتــه پیش رو
که شــهادت امام ســجاد را داریم ،اتفاقی که
در دوران  ۳۵ســاله امــام ســجاد (ع) رخ داد
قابل جست وجو و بررسی اســت و امام آرام
آرام بــه جــذب نیــرو در بدنــه امت اســامی
پرداختند  ،بــه گونــه ای که برخــی مورخان
تاریخ اسالم نوشــتند با شــیوه های متعدد و
رفاقت و دوستی به ویژه در آن جریان خفقان
و با خریــد غالم برده در آن شــرایط ســخت و
دشوار حدود صد هزار انسان تربیت کردند.
صفری  /حجت االسالم حسن صادقی امام
جمعه گناباد گفت ۲۸:مرداد یادآورکودتای
آمریکایی و ســرنگون کردن دولت ملی دکتر
مصــدق اســت کــه از یک ســو نشــان دهنده
سیاست های شــیطانی آمریکاست که برای
تاراج منابع ایــران از هیچ جنایتــی فروگذار
نکردند و دست به کودتا زدند و از سوی دیگر
درس عبرتی برای ماست.
بهــره مند /حجــت االســام محمــد
ســاجدیان ،امام جمعــه شهرســتان صالح
آبادگفــت :اگــر مســلمانی بخواهــد از زیر
بار ظلم و اســتبداد نجات یابــد تنها راهش
ادامه دادن مکتب حســینی است و دشمن
امروز همــان راهی را می رود که در ســال
 61هجری رفت.
حجت االسالم محمد ساجدیان خاطرنشان
کــرد :مکتــب امــام حســین (ع) ســبب شــد
فرهنگ نــاب اســامی و ظلم ســتیزی زنده
شــود و این مکتب امروز باعث عزت و عظمت
اسالم شده است.

بازداشت ۳۰نفر ازاتباع غیرمجاز
در تربت جام
حقدادی /فرماندهحوزهمقاومتثامناالئمه(ع)تربتجام
گفت :به همت ســربازان گمنام حوزه مقاومت ثامن االئمه(
ع ) محل اختفــای اتباع غیر مجاز افغانســتانی در تربت جام
با رصدهای اطالعاتی شناســایی شــد و 30نفر از این افراد
بازداشــت شــدند.وی افزود :بــا اقدامات اطالعاتــی حوزه
مقاومتبسیجثامناالئمه(ع)پسازهماهنگیهایقضایی
دریکعملیاتضربتی ۳۰نفرازاتباعغیرمجازافغانستانی
در یک منزل مسکونی در شهرســتان تربت جام بازداشت و
تحویلمراجعقضاییشدند.

۳مصدوم در واژگونی پژو۴۰۵
در تربت حیدریه

شعبانی /مســئول روابــط عمومــی اورژانــس ۱۱۵
تربتحیدریــه گفــت :طــی گــزارش مرکــز ارتباطــات و
فرماندهــی عملیــات اورژانــس مبنــی بــر واژگونی یک

سیاسی

استاندار کربال در دیدار با استاندار
خراسان رضوی مطرح کرد:

مشهد و کربال پایه گذار ارتقای
مناسبات 2کشور

امامجمعهجویندرخطبههاینمازجمعه:

نمازجمعه

خبر

دستگاه خودروی ســواری در محور رباط سنگ به تربت
حیدریه مقابل روستای کامه پایین ،کارشناسان اورژانس
پایگاه هــای رباط ســنگ،ثامن االئمــه و هــال احمر به
محل اعزام شــدند.به گزارش خراســان رضــوی ،محمد
رضا نوروزی افزود :پس از بررســی و ایمن سازی صحنه
حادثه توســط کارشناســان اورژانس و هالل احمر ،ســه
مصدوم حادثه تحــت مراقبت های درمانــی برای انجام
اقدامات درمانی پیشرفته به بیمارستان امام حسین(ع)
منتقل شدند،اما یک مصدوم این حادثه راضی به انتقال
به بیمارستان نشد.

استاندار کربال در دیدار با استاندار خراسان رضوی
گفت :مشــهد و کربال پیوند عمیــق و تاریخی با هم
دارند کــه میتواند پایهگذار ارتباطات و مناســبات
بیشتر بین دو کشور ایران و عراق باشد.
به گــزارش روابــط عمومی اســتانداری خراســان
رضوی ،نصیف جاســم الخطابی روز پنج شــنبه در
جلسههماهنگیدربارهظرفیتهایدو شهرمشهد
و کربال و تنظیم پیش نویس تفاهم نامه در این زمینه
افــزود :وظیفه مهم مــا تبادل تجهیــزات و امکانات
برای خدمات رســانی بــه زائــران دو شــهر کربال و
مشهد است و این خدمات باید شایسته آن ها باشد.
اســتاندار کربــا بــا بیــان این کــه خون شــهیدان
ســلیمانی و ابومهدی المهندس دوستی و وحدت
را بین کشــورهای عراق و ایران افزایش داده است
اظهارکرد :گســترش افقهای کاری در حوزههای
خدمات شهری ،صنعت و انرژی و تعامل بخش های
خصوصی دو شهر کربال و مشهد از اهدافی است که
در این تعامالت دنبال می شود.
اســتاندار خراســان رضــوی نیــز با اشــاره به ســفر
اســتاندار کربال به مشهد گفت :این ســفر عالوه بر
دستاوردهای معنوی برکات دیگری را برای هر دو
شهر کربال و مشهد در بردارد.
یعقوبعلــی نظــری افزود :مــا با مــردم عــراق پیوند
اعتقادی و دینی مســتحکمی داریم که این پیوند،
اســتحکام خــود را در بســیاری از میدان ها نشــان
داده است.
وی ادامــه داد :دو کشــور ایــران و عــراق شــهدای
مشترکیدرمبارزهبااستکبارجهانیوآمریکاتقدیم
کرده اند که از آن جمله می توان به شهید سلیمانی
و شهید المهندس اشاره کرد که به برکت خون این
عزیزان پیوند دو کشور مستحکم تر خواهد شد.
اســتاندار خراســان رضوی گفت :ما مــی توانیم با
این وحدت و انســجام ،دســتاوردهای بزرگی را در
حوزه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
رقم بزنیم و همه چیز آماده برای همکاری مشترک
گسترده بین مشهد و کربالست و تمام ظرفیت خود
را در مسیر توسعه هر دو شهر به کار خواهیم برد.
نظریافزود:استانخراسانرضوی،ظرفیتخوبی
در زمینه گردشــگری درمانی و صنعتی دارد و می
توانیم در این زمینه در خدمت برادران عراقی خود
باشــیم همچنین مامی توانیم یک تجــارت مبتنی
بر رابطه قوی را بنیان گذاری کنیم و در این ســفر با
میزبانی از استاندار کربال به دنبال توافق خوبی در
این زمینه هستیم.
وی اضافه کــرد :از افتخــارات ما میزبانی از ســیل
عظیم مسافران عراقی در مشهد است که امیدواریم
با تعامالت بیشتر خدمات رسانی را افزایش دهیم
و مشــکالت احتمالی را در این مســیر حــل و فصل
کنیم.
معاون هماهنگــی و مدیریت امور زائران اســتاندار
خراســان رضوی نیز در این نشســت گفت :مشهد،
میزبان زائــران خارجی از  ۵۰کشــور اســت که در
این میان کشــور عراق زائران مســتمری را به خود
اختصاص داده است.
حجت االسالم حجت گنابادی نژاد افزود :عالوه بر
این دانشگاه های مشهد میزبان دانشجویان زیادی
از کشور عراق است و درباره درمان نیز مشهد یکی
از مقاصد زائران و مسافران عراقی است.

