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مشاور عالی مقام معظم رهبری
در امور نیروهای مسلح:

آیت ا ...علم الهدی در خطبه مجازی
 4مهرماه مطرح کرد:

تحریف تاریخ برای توجیه
مذاکره با آمریکا
معاوندادگستری
خراسانرضویاعالمکرد:

جلوگیریازتعطیلی
 ۶۰واحد تولیدی
در استان در  3ماه
اول امسال
صفحه۳

برگزاری رزمایش
مواسات و کمک
مومنانه در سپاه
(ع)
امام رضا
صفحه۲

خونشهیدحاجقاسمسلیمانی
راه قدس را خواهد گشود

Sat.Sep.26.2020. No.4514

ثفرهنگی
مدیرکلمیرا 
استان:

شنبه  5مهر  8 / 1399صفر 1442
 4صفحه/شماره  / 451۴قیمت 600 :تومان

گاممهمبرایساماندهیحاشیهمشهد

معراج شهدای مشهد
ثبتملیمیشود
صفحه۲

با همکاری آستان قدس ،شهرداری و استانداری عملیات ۱۲پروژه ۲۴۰۰میلیاردی در حاشیه مشهد آغاز شد


در شورای اداری چناران
با اشاره به دستور اختصاص
 250میلیارد برای قطار
مشهد – گلبهار مطرح شد:

صفحه۲

ریلباسفعالبهجای
قطاربرقی
مشهد-گلبهار

معاونشهرسازیومعماری
شهرداریمشهد:

 20درصد از
بافتشهریمشهد
فرسوده است
صفحه۳

بررسیمشکالت
پرترددترینمرزشرقی
کشوردرگزارش میدانی
خراسان رضوی

دلجویی و اهدایتبلت
به دانش آموز
حاشیهشهر
عکس:پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

صفحه۲

رونمایی از سردیس
خبرنگارشهیدصارمی
درمشهد
صفحه۲

روایت خبرنگار خراسان از لحظه ای که شایان کوچولو توسط خانواده ای به فرزندخواندگی پذیرفته می شود

در انتظار پدر و مادر

بهاره موفقی /صدای خنده های شایان  3ساله
در ســاختمان اداری شــیرخوارگاه علــی اصغــر
پیچیــده اســت .با ذوق و شــوق بــه دنبــال کیان
 7ســاله مــی دود و خــودش را در آغــوش بــرادر
جدیدش رها می کند .خانم و آقای رحیمی که او
را به فرزندی پذیرفته اند ،با اشــتیاق به تماشای
لبخندهای کودکانه او نشسته اند .وقتی از خانم
رحیمی درباره احساسش راجع به کیان و شایان
می پرســم ،می گوید «:هردوی ایــن ها بچه های
من هستند و برایم فرقی نمی کنند .کیان فرزند
زیستی من و شایان فرزند غیر زیستی من است».
مشــغول صحبت با خانم رحیمی هستم ،شایان
کف دست هایش را در اســتامپ می زند و دست
های مرکبــی اش را به او نشــان می دهــد .مادر
جوان  31ســاله او را درآغوش می گیرد و با کلی
قربان صدقه رفتن ،دست هایش را می شوید ،اما
شایان که طعم محبت مادری را به تازگی چشیده،
بارها دست های ظریف و کوچکش را مرکبی می
کند تا مادرش دوباره او را از محبتش سیراب کند.
او تشــنه محبت های مادرانه ای اســت که هرگز
ندیده و حاال با تمام وجودش عشق مادرانه را یک
جا طلب می کند .هر بار که خانم رحیمی دســت
هایش را می شوید ،شایان از ته دل بلند می خندد
و نگاه معصومانه اش چنان از خوشحالی برق می
زند که انگار دنیا را به او داده اند .چه چیز با ارزش
تر از آغوش مادرانه ای که قرار اســت برای او پناه
باشد .از خوشحالی آرام و قرار ندارد و با برادرش
از این سو به آن سو می دود.
•می خواستم دوباره مادر شوم

از خانم رحیمی دربــاره انگیــزه اش از این اقدام
خیرخواهانه ســوال می کنم که مــی گوید«:من
قبــل از ازدواجــم عالقــه داشــتم یــک خانــواده
پرجمعیت تشکیل بدهم ،حتی آرزو داشتم اگر
روزی ازدواج کردم ،کودکی را به فرزندی بپذیرم.
بعد از ازدواجم موقع به دنیــا آمدن کیان ،دوران
بارداری بسیار سختی را پشت سر گذاشته بودم

و به همین دلیــل دیگر نمی توانســتم بارداری را
تجربه کنم .از طرفی آرزو داشتم باز هم فرزندی
داشــته باشــم ،برای همین شــایان را به فرزندی
پذیرفتم چــون می خواســتم دوباره مادر شــوم.
حتی قبــل از ایــن کــه او را ببینــم و از بهزیســتی
تحویل بگیــرم ،با نگرانــی از خودم می پرســیدم
خدایــا االن فرزندم کجاســت؟ شــایان فرزندی
است که نه از جســمم بلکه از قلبم به وجود آمده
است .من اگر یک درصد فکر می کردم بتوانم بین
شایان و کیان فرقی بگذارم ،اصال جلو نمی آمدم.
حتی توصیــه من به دیگــران این اســت که صرفا
به خاطر ثــواب و فــداکاری دنبــال فرزندپذیری
نروند .بچه ای که وارد یک خانواده می شود قطعا
ســختی های خاص خــودش را خواهد داشــت.
حتی بعضی از ایــن خانواده ها بعــد از مدتی این
بچه هــا را دوبــاره به بهزیســتی برمــی گردانند،
بدون این که احساسات بچه را در نظر بگیرند ولی
کسی که می خواهد مادر شود و به این نیت اقدام
میکند ،آن بچه را با تمام ســختیها و مشکالت
پذیرا خواهد بود».
•حضور شایان باعث گشایش کارهایم شده
است

وقتــی کــه بــا خانــم رحیمــی حــرف مــی زنــم،
همســرش آن طرف تر بــا کیان و شــایان درحال
بازی اســت .آقای رحیمی چنان سرگرم بازی
بــا شــایان بــود و او را در آغوش مــی گرفت که
انگار پس از سال ها انتظار ،پسرش را دوباره به
آغوش کشیده است .حاال قرار است مهربانی
هایش تکیه گاه محکم شایان در مسیر زندگی
شــود .از او مــی خواهــم از احساســش درباره
شــایان برایم صحبت کند که می گوید «:شاید
باورتان نشــود اما همان اولین بار که شایان را
دیدم ،مهرش به دلم نشســت .ما حق انتخاب
نداشــتیم و باید فرزندی را که خود بهزیستی به
ما معرفی می کــرد ،انتخاب می کردیــم .اولین
بار که شــایان را دیــدم با خودم گفتــم این همان

اصالحیه
در مطلبی که پنج شــنبه ســوم مهرماه بــا عنوان
«اســتقامت ،جســارت و نشــاط از ویژگــی هــای
شــهید هاشــمی نــژاد» در همین صفحــه به نقل
از خبرگزاری مهر منتشــر شــد  ،نام خانوادگی و
سمترئیس شورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی
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استان به اشتباه توسط این خبرگزاری درج شده
بود که صحیح آن «حجت االســام والمســلمین
سید محمد ســلطانی ،رئیس شورای هماهنگی
تبلیغات اســامی اســتان» اســت و بدین وسیله
اصالح می شود.

بچه ای است که ما می خواستیم .االن هم وقتی
می بینــم دو پســرم با هــم رابطه خوبــی دارند و
روحیاتشان مشابه هم اســت ،خیلی خوشحالم
چــون مــی تواننــد در کنار هــم دنیای قشــنگی
داشــته باشــند .شــایان و کیان هیچ فرقی برایم
ندارند و هــر دوی آن ها فرزندانم هســتند .بچه
هایی مانند شــایان که در بهزیســتی نگهداری
می شوند ،تعدادشان زیاد اســت .هر کدام از آن
ها منتظرند که روزی صاحب پدر ومادر شــوند.
قدیمی هــا می گوینــد بچه برکت مــی آورد ،من
خودم ابتــدا زیاد اعتقادی به این جمله نداشــتم
اما هرسه بار که برای دیدن شایان به مرکز رفتم،
در مســیرم یک ســری گشــایش هایی اتفاق می
افتاد که برای خودم باور نکردنــی بود .خانواده
رحیمی می خواســتند زودتر به خانه بروند تا در
جمع چهار نفره شان ،جشن کوچکی برپا کنند و
شایان مهمان همیشگی خانه شان باشد .موقع
خداحافظی از من خواستند در حالی که جلوی
ســاختمان شــیرخوارگاه علی اصغر وابســته به
موسسه خیریه گلستان علی ایســتاده اند ،از آن
ها عکسی به یادگار بگیرم .شایان در آغوش
خانم رحیمــی و در حالی که اســباب بازی
هایش را در دست دارد ،رو به دوربین لبخند
می زند و خاطــره اولین حضــورش در کنار
کانون گرم خانواده ،عکسی شد به یادگار.

خوابسنگین
تریلی ها و
مسئوالن
در مرز
دوغارون !
صفحه۴

رئیسکلدادگستریاستاندربازدیدازآزمونوکالت
مرکز وکال،کارشناسان رسمی ومشاورانخانواده:

احقاق حق باید در وکالت در اولویت
قرار گیرد

رئیس کل دادگستری استان به همراه محمد
کاظم فالح هروی معاون قضایی دادگستری
و علی غفوری رئیــس مرکز وکالی خراســان
رضوی ،از محل برگزاری آزمــون وکال بازدید
کردند.
غالمعلــی صادقــی رئیــس کل دادگســتری
اســتان در این بازدید گفت :در وکالت آن چه
باید در اولویت قرار گیرد ،احقاق حق اســت.
اگر در وکالــت احقاق حق و اجــرای قانون در
درجه اول قــرار گیرد ،ایــن وکالت مــی تواند
بالی باشــد برای عدالــت ،قضــاوت و اجرای
قانــون و امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن آزمون
هــا بتوانیم بــا شکســتن انحصار و با شایســته
ســاالری ،افراد نخبه و افراد فاضل را از
میان این عزیزان گزینش کنیم تا بتوانند
قضات و قوه قضاییه و مردم را در اجرای
حق و قانون یاری کنند.
علــی غفــوری رئیــس مرکــز وکالی

خراســان رضوی نیز
در ایــن بازدیــد ،از
حضــور  5420نفــر
شــرکت کننــده کــه
  3825نفر آ نهــا
خانم و  1595نفر آقا
بودند با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
در دانشــگاه فردوســی و علوم پزشکی مشهد
خبر داد و ضمن تشکر از تمامی عوامل آزمون
گفت :تعــداد افراد شــرکت کننده نســبت به
ســال قبل  24درصد کاهش داشته اما تعداد
مورد نیاز قبول شــدگان همانند سال گذشته
است و افرادی که در این آزمون شرکت کردند،

از شــانس بیشــتری برای پذیــرش برخوردار
هستند.
وی بیان کرد :تالش مرکز وکال این است که در
کمترین زمان ممکن امکان برگزاری مصاحبه
شفاهی پذیرفته شــدگان آزمون کتبی فراهم
شود تا بتوانیم تا پایان ســال  99شاهد شروع
کارآموزی پذیرفته شدگان باشیم.

