
    کرونا 
در کاشمر روند 
صعودی گرفت  
مجتبی قائمی، 
مدیر مرکز بهداشت 
و درمان کاشمر 
گفت: عادی انگاری 
و واکسن نزدن 
برخی افراد روند 
ابتال به کرونا را در 
کاشمر یک  بار دیگر 
افزایشی کرده است 
و میزان مراجعه به 
بیمارستان و مراکز 
سرپایی نسبت به 
یک هفته گذشته 
روندی افزایشی 
داشته است.

در  حاشيه

تولد 
 چهارقلوها 
در مشهد

یک مادر ۲۹ ساله 
مشهدی در دومین 
زایمان خود در 
بیمارستان سینای این 
شهر چهارقلو به دنیا 
آورد.
مدیر بیمارستان سینای 
مشهد با تأیید این 
خبر به خبرنگار ایرنا 
گفت: این چهارقلوها 
شامل سه پسر و یک 
دختر هستندکه متولد 
شدند.
جواد ظفر امیلی افزود: 
این نوزادان که در هفته 
۳۳ بارداری به دنیا 
آمدند دارای وزن یک 
کیلو و ۳۰۰ تا یک کیلو و 
۸۰۰ گرم هستند.
وی اضافه کرد: هم 
اکنون این نوزادان در 
بخش ان.آی.سی.یو 
بیمارستان تحت 
مراقبت و نگهداری 
هستند و حال عمومی 
مادر و نوزادان مساعد 
است.
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آیین اختتامیه مرحله کشوری چهاردهمین دوره از 
مسابقات قرآنی مدهامتان در مشهد برگزار شد. 

به گــزارش تسنیم، محمد ابدالی تکلو، مدیرکل 
ســتــاد هماهنگی کــانــون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد خراسان رضوی در این مراسم اظهار کرد: 
بیش از 1۲هــزار و 7۲۰ نفر از اعضای کانون های 
فرهنگی مساجد کشور در رشته های مختلف 

قرآنی شرکت کردند.
ابدالی تکلو تصریح کرد: ۸۳ نفر از برگزیدگان که 
به مرحله کشوری راه یافته بودند در مرحله نهایی 

و در رشته های اذان، ترتیل، قرائت و حفظ کل در دو 
بخش خواهران و برادران با هم به رقابت پرداختند. 
در این دوره مسعود موحدی راد از خراسان رضوی 
مقام نخست، علی کبیری از استان مازندران مقام 
دوم و حمید صفدری از خراسان رضوی به مقام سوم 

رشته قرائت دست یافتند.
سیدصادق کاظمی از استان قم، محمدرضا فتوحی 
از آذربایجان غربی و علی انگوتی از آذربایجان شرقی 
در رشته ترتیل به ترتیب به مقام های اول تا سوم 
رسیدند. عماد انوری از کرمان نیز در رشته حفظ کل 

مقام اول و محمدرضا رضایی از مازندران و سیدعلی 
حسینی از قم دوم و سوم شدند. 

حسین طاهری از تهران در رشته اذان موفق به 
کسب عنوان برتر شد. در رشته ترتیل خواهران 
مرضیه پورتیمور از ایــام مقام نخست و زینب 
ضیادوست از خراسان رضوی شایسته تقدیر شد.  
فائزه سادات قریشی نسب از یزد، فرشته صباغیان 
بیدگلی از اصفهان و زهــرا سلطان پور مشیری از 
تهران در رشته حفظ کل مقام های اول تا سوم را به 

خود اختصاص دادند.

گزارش کوتاهگزارش کوتاه

پایان چهاردهمین 
دوره مسابقات قرآنی 
»مدهامتان« در مشهد 

مردان آسمانی 

خبر

هاشم رسائی فر مــراســم 
معارفه استاندار جدید خراسان 
رضوی در تاالر قدس حرم مطهر 
امام رضا)ع( برگزار شد. در این 
مراسم که با حضور وزیر کشور 
برگزار شد آیت هللا علم الهدی 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسامی، مسئوالن ارشد 
نظامی در شمال شرق کشور، مدیران کل استان، 
مسئوالن شهرستان های استان و جمعی از خانواده  

شهدا و ایثارگران حضور داشتند.

آیت هللا علم الهدی: انتخاب استاندار جدید  ◾
مایه آرامش خاطر بود

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه 
مشهد با اشاره به انتصاب سردار نظری به عنوان 
استاندار جدید خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
در این استان عموم جریان های ارزشی روی بومی 
بودن استاندار تأکید داشتند و زمانی که انتصاب 
آقای نظری محقق شد، برای ما آرامش خاطر و امید 

به ارمغان آورد.
آیت هللا سیداحمد علم الهدی با اشاره به استقرار 
دولت جدید اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه 
مسئله مجاهدت های این دولت است که در دو ماه 
اخیر آثار و برکات قابل توجهی برای کشور داشته 
و موجب شده آرامــش و امید مردم افزایش یابد. 
البته دو ماه برای اجرای تمام مسئولیت های الزم 
در مسئله چینش مهره های مدیریتی کشور زمانی 
کافی نیست و بی انصافی است که به این دلیل 
دولت را تخطئه کنیم، چراکه هنوز برخی استانداران 

و مسئوالن اجرایی کشور تعیین نشده اند.
امــام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه شخصیت 
دولـــت در اســتــانــداران آن متبلور اســـت، گفت: 
امیدواریم درخصوص جدی تر شدن فعالیت های 

دولت، هرچه سریع تر استانداران تعیین شوند.
وی با اشـــاره به انتصاب ســـردار نظری به عنوان 
استاندار جدید خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
با روحیه جهادی که از این برادر بزرگوار سراغ دارم، 
مطمئنم وی همان اقدام های ارزشمند و جهادی که 
زمان جنگ تحمیلی انجام داد را ادامه می دهد که 
این موضوع در انتخاب یک استاندار امتیاز ویژه ای 

به حساب می آید.
آیت هللا علم الهدی خطاب به دولــت بیان کرد: 
دولت نسبت به خراسان رضوی باید توجه خاصی 
داشته باشد. برخی خصوصیات این استان ویژگی 
ملی دارد. برای همین الزم است در حل مشکات 
استان به ایــن مــوارد توجه شــود. به عنوان نمونه 
خــراســان رضــوی ساالنه پــذیــرای ۳۰ میلیون زائر 
است. همچنین بخش بزرگی از مرزهای کشور در 
این استان واقع شده و بحران مهاجرت به خراسان 
رضــوی از مسائل عمده ای است که مدیریت آن 

نیازمند نگاه ویژه از سوی دولت خواهد بود.

آیت هللا علم الهدی ابراز امیدواری کرد: موضوعات 
طرح شده از طرف دولــت و استاندار جدید مورد 
توجه قرار گیرد و در انتخاب مدیرکل ها و مسئوالن 

استانی نیز به این موارد دقت شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضــوی با اشــاره به 
اقدام های صورت گرفته توسط استاندار پیشین 
خراسان رضوی عنوان کرد: طی یک سال اخیر از 
آثار و برکات مدیریت آقای معتمدیان در این استان 
بهره های زیادی بردیم. در مدیریت آقای معتمدیان 
آن نکته لطیف این است که وی زمانی مدیریت 
استان را برعهده گرفت که دولت قبل در اواخر عمر 
خود قرار داشت اما روحیه جهادی ایشان موجب 
شد خودش مدیریت مسائل را در اختیار گیرد و 

فعالیت های چشمگیری نیز انجام دهد.

۳ اولویت استاندار جدید  ◾
ــوی در مــراســم  اســتــانــدار جــدیــد خـــراســـان رضــ
معارفه اش به اولویت ها و سیاست های خویش 

برای مدیریت استان اشاره کرد.
یعقوبعلی نظری اظهار کرد: در نگاه ما سه مطلب در 
این استان حائز اهمیت است. نخست اینکه نباید 
اجازه دهیم در هیچ عرصه ای جامعه دچار التهاب 
شود. وقتی دچار التهاب شویم، نمی توانیم خوب 
تصمیم گیری کنیم، بنابراین دقت در دچار نشدن 
به التهاب، یک اقدام پیشگیرانه قوی است. ما نباید 
با موضوعات انفعالی برخورد کنیم. من در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد هم گفتم پیک ششمی نباید 
در کار باشد. ما با کمک دستگاه ها و حضور مردم 

باید مشکات را حل کنیم.

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که سرمایه های 
معطل را در هر بخشی فعال کنیم. اگر کارخانه ای 
در یک شهرک صنعتی نیمه فعال یا تعطیل است، 
سرمایه روی زمین است. ما باید در اولویت نخست 
این سرمایه ها را فعال کنیم. برای مدیریت کشاورزی 
نیاز به پول نداریم و در این حوزه با همین بارندگی 
و سطح زیر کشت، باید هدف ارتقای برداشت را در 
دستور کار قرار دهیم . پس محور دوم فعال سازی 
و بــه حــداکــثــر رســانــدن ظرفیت های مــوجــود در 
استان است. استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: 
موضوع سوم بخش ایجادی مربوط به ظرفیت های 
استان یعنی گسترش و توسعه است که نیاز به 
سرمایه گذاری جدید دارد. در استان ظرفیت های 
این اقــدام نیز فراهم اســت. امیدواریم با عنایات 
خداوند و توجه امام رضا)ع( و همچنین حضور مردم 
در صحنه و حرکت های جهادی آنــان، مشکات 
حل شود. باید توجه داشت استاندار به تنهایی 

نمی تواند کاری کند و دستگاه ها باید فعال شوند. 
نظری خاطرنشان کرد: خداوند را شاکرم که همچنان 
زمینه خدمت به مردم را برای بنده در نظام مقدس 
جمهوری اسامی فراهم کرد. از همه مردم عزیز که 
در این مدت من را مورد عنایت قرار دادند، متشکرم. 
از آیت هللا علم الهدی و آیت هللا مروی که بسیار به 
من لطف داشتند و پشتیبان معنوی این جانب 

بودند نیز سپاسگزارم.
وی ادامه داد: ما قرار نیست کار ویژه ای انجام دهیم 
بلکه می خواهیم جمهوریت و اسامیت نظام را پیاده 
کنیم. اگر ما به حضور مردم در هر عرصه ای اعتقاد 
داشته باشیم، مشکات حل می شود. اعتقاد من 

این است که موانع را باید از پیش پای مردم برداشت؛ 
آنگاه مردم خود می دانند باید چه کنند.

ــدار پیشین  ــان مــحــمــدصــادق مــعــتــمــدیــان، اســت
خراسان رضــوی نیز در این مراسم اظهار کــرد: از 
همه حمایت هایی که در ایــن مــدت از مدیریت 
استان شد، تشکر می کنم. حمایت های آیت هللا 
علم الهدی امام جمعه مشهد، با وجود بحران های 
زیــادی که طی یک سال اخیر در حــوزه امنیتی و 
شیوع ویروس کرونا ایجاد شد، بسیار دلگرم کننده 
بـــود. همچنین آیـــت هللا مـــروی تــولــیــت آســتــان 
رضــوی نیز حمایت های مـــادی و معنوی  قــدس 
زیادی از استان داشتند و در مدیریت مبارزه با کرونا 

کمک های زیادی به مدیریت استان ارائه کردند.
استاندار سابق خراسان رضوی تصریح کرد: تاش 
ما حل مشکات مردم استان بود و بابت کوتاهی ها 
و کاستی ها از مردم این استان عذرخواهی می کنم.

وزیر کشور: دشمن همبستگی و وحدت ملت  ◾
ایران را نشانه گرفته است

همچنین احمد وحیدی، وزیر کشور در سخنانی 
ــان دیگری  گفت: در شرایطی کــه بیش از هــر زم
کشور به وحــدت و انسجام نیاز دارد، با حضور 
رئــیــس جــمــهــوری مــحــبــوب در ســایــه ارشــــادات 
رهبرمعظم انقاب، کشور در وضعیت خوبی به 
سر می برد و امیدواریم به برکت ایام هفته وحدت، 

روزهای خوبی را با هم سپری کنیم.
ــزود: شهید شوشتری، شهید راه وحدت  وی افـ
بود و باید بدانیم دشمن با هدف قرار دادن امثال 
این شهید عزیز، همبستگی و وحدت ما را نشانه 
گرفته است؛ هرچند مردم ما نشان دادند در شرایط 
سخت تر، متحد تر از همیشه در  کنار یکدیگر 
ــاءهللا بتوانیم پــرچــم ایــن نظام  هستند تــا ان شــ
مقدس را به دست صاحب اصلی اش، حضرت 

ولی عصر)عج( برسانیم. 
وزیر کشور خاطرنشان کرد: تحول امری همیشگی 
است؛ اینکه مدیری از استانداری خراسان جنوبی 
و رضوی به استانی دیگر منتقل می شود، نشان از 

تحول گرایی و توانمندی او دارد.
وزیر کشور گفت: موضوعات اقتصادی و بین المللی 
خاصی در خراسان رضــوی وجــود دارد که باید به 
این ظرفیت های ارزشمند توجه کرد، عدالت باید 
در حــوزه تــوازن منطقه ای صــورت بگیرد نه اینکه 

منطقه ای آباد باشد و منطقه ای دیگر آباد نباشد.

خراسان رضوی استانداری ویژه شود  ◾
حجت االسام جــواد نیک بین، رئیس مجمع 
نمایندگان خراسان رضــوی در مجلس شــورای 
اسامی هم گفت: استاندار خــراســان رضــوی، 
استاندار نیمی از مردم ایران است؛ چراکه ساالنه 
از ۳5 میلیون نفر زائر میزبانی می کند، ازاین رو باید 
اختیارات بیشتری به استاندار خراسان رضوی 

داده شود.

مراسم معارفه استاندار جدید برگزار شد

3 اولویت »نظری« برای خراسان رضوی

خبرخبر
ويژهويژه

سرمایه گذاری 40 میلیاردی در شهرک ماهیان خاویاری سبزوار 
 سبزوار: مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: با هدف 
افزایش تولید ماهیان خاویاری، از محل اعتبارات دولتی 
4۰میلیارد ریال در شهرک مجتمع پرورش ماهیان خاویاری 
این شهرستان سرمایه گذاری شده است. علی اصغر امانیان 
افزود: عملیات ساخت شهرک آبزی پروری و پرورش ماهیان 

خاویاری در سبزوار با حمایت های دولت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در مساحت 6 هکتار با استفاده از آب 
رودخانه کال شور، با ظرفیت اسمی تولید ساالنه 6۰ تن 

گوشت و 1.5 تن خاویار آغاز شده است.
وی اضافه کرد: مجتمع پرورش ماهیان خاویاری سبزوار 

در قالب سه سایت در ۳۰ کیلومتری شرق این شهرستان 
در حال ساخت است که تاکنون امور زیربنایی این مجتمع 
در دو بخش شبکه برق رسانی و انتقال آب رودخانه انجام 

شده است.
مدیر جهاد کشاورزی سبزوار با اشاره به وجود 6۳۰منبع 

چاه کشاورزی در شهرستان سبزوار گفت: در حال حاضر 
تنها یک چهارم ایــن چاه ها در زمینه پــرورش ماهیان 
سردابی و گرمابی و خاویاری فعال است که در صورت 
افزایش این مقدار به 5۰ درصد، میزان تولیدات آبزی پروری 

این منطقه به 6 هزار تن در سال افزایش می یابد.

خبر خوب
 

    کشت گیاه »پاپایا«
 برای نخستین بار در خراسان رضوی 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: 
گیاه پاپایا برای نخستین بار در فضای گلخانه ای 

شهرستان جوین خراسان رضوی کشت شد.

علی اکبر قارزی در گفت وگو با ایرنا افزود: در 
شهرستان جوین با برخورداری از آب و هوای 
گرم، آب مناسب و خاک حاصلخیز با زهکشی 

خوب زمینه مساعد برای کشت محصول پاپایا 
وجود دارد.

وی ادامه داد: کشت محصوالت تازه و نوین 
همچون گیاه پاپایا یا همان خربزه درختی در کنار 
رونق اقتصاد شهرستان و منطقه، انگیزه ای باال در 

کشاورزی ایجاد می کند. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین با بیان 

اینکه خربزه درختی یا پاپایا جزو میوه های 
استوایی و با ارزش صادراتی باالست، افزود: این 

گیاه در ۲00 مترمربع و به عنوان کشت الگویی در 
محیط گلخانه ای برای نخستین بار در شهرستان 

جوین کشت شده است.

شهید: محمدطاهر رثایی 
محل تولد: شهرستان مشهد

تاريخ تولد: 1۳4۰/1۰/15
تاريخ شهادت: 1۳6۳/۰۸/۰1

محل شهادت: ميمک
مسئوليت: جانشين محور عمليات

يگان: لشكر 5 نصر
مزار: حرم مطهر امام رضا)ع(

سرور هادیان در کتاب »کــاش ماهم« که 
نــویــســنــده آن تکتم یغمایی اســـت و توسط 
انتشارات زالل اندیشه در ســال ۸4 به چاپ 
ــردار شهید محمدطاهر  رســیــد، از زنــدگــی سـ
)محمدعلی( رثــایــی روایـــت شــده اســت کــه از 
ــود. سختی ها  ــ ــار و زحــمــت ب ــل كـ كــودكــی اهـ
آبدیده اش كرد و وقتی بزرگ شد یكی از آن هایی 
شد كه از فرصت های نــاب زندگی شان خوب 
استفاده می كنند. دوره هــای سخت چریكی را 
گذراند و مربی شد. مربی سخت گیری بود. شور 
و شوق شهادت هیاهویی در دلش به پا كرده 
بود. با آنكه با حضور مربیان در جبهه مخالفت 
می شد امــا در عملیات های متعددی شركت 
كرد. بارها تا پای شهادت رفت تا عاقبت نوبتش 

رسید و شهید شد.
یکی از دوستانش خاطره ای روایت می کند:

در یک روز زمستانی با موتور هندا می رفتم كه 
دیــدم بــرادر رثایی كنار خیابان منتظر ماشین 
ایستاده است. به ایشان گفتم: كجا می روی؟ 
گفت: می خواهم بــروم ساختمان. گفتم: از 
ملک آباد می خواهی بــروی ساختمان چكار؟ 
خــانــه تــان كــه ایـــن طـــرف اســـت، مــقــداری سر 
بــه ســرش گــذاشــتــم، بعد ایــشــان گــفــت: آقــای 
برونسی بــه مــأمــوریــت رفته مــی خــواهــم بــروم 
برف های خانه شان را بیندازم. خوش به حال 
آقــای برونسی، بیا برف های خانه ما را بینداز. 
ایشان را سوار كردم و به طرف ساختمان به راه 
افتادیم. در راه كه می رفتیم به منزل چند نفر 
بسیجی هایی كه خود و پدرانشان جبهه بودند  از 
سر زد و برف های منازل آن ها را نیز انداخت تا به 
منزل شهید برونسی رسیدیم، از همت و اراده 

ایشان واقعاً بدنم به لرزه افتاد.
ــان 1۳6۳ در منطقه میمک به  او در اول آبـ
شهادت رسید و در حرم مطهر امام مهربانی ها 

در خانه ابدیش به آرامش رسید.

برگزاری برنامه های روز ملی بیهقی در سبزوار

گرامیداشت پدر نثر فارسی
به مناسبت اول آبان روز ملی ابوالفضل بیهقی؛ 
پدر نثر فارسی هر ساله مراسم  علمی، مردمی و 
فرهنگی در سبزوار، زادگاه این ادیب و مورخ بزرگ 

برگزار می شود.
امسال به دلیل بیماری کرونا بخش مردمی این 
رویــداد در خیابان ها و بوستان های سطح شهر 

اجرا می شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی گردشگری شــورای 
اسامی شهر سبزوار با قدردانی از همه دوستداران 
این چهره بزرگ فرهنگ و ادب که برای ثبت روز 
ملی بیهقی در تقویم رسمی کشور تاش کردند، 
گفت: اول آبان نگاه اهل فرهنگ و هنر به سبزوار 
زادگاه ابوالفضل بیهقی است. وحید ملوندی نیکو 
با بیان اینکه برنامه های متعددی برای بزرگداشت 
این تاریخ نگار نامی تدارک دیده شده است، گفت: 
بــرای نخستین بار بخش مردمی ایــن رویــداد در 
خیابان ها و بوستان های سطح شهر به مدت پنج 
روز بــرگــزار می شود که بیهقی خوانی و نمایش 
خیابانی »دیــبــای خسروانی« به نویسندگی و 
کارگردانی حسین شمس آبادی از جمله مهم ترین 

آن هاست.
نمایش دیبای خسروانی روایــت ســاده به زبان 
مردمی برای آشنایی با زندگی نامه این مرد بزرگ 
اســت کــه در غالب نمایش خیابانی نگاهی به 
مسائل روز و چهره فرهنگی شهر داشته و سپس 
از زبــان شخصیت بیهقی در جدلی که بین او و 
بوسهل زوزنی صورت می گیرد زندگی ایشان کاماً 

نقل و روایت می شود.

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی :یکی از نکات قابل توجه مسئله مجاهدت های 
این دولت اســت که در دو ماه اخیر آثار و برکات قابل توجهی برای کشور 

داشته و موجب شده آرامش و امید مردم افزایش یابد. 
گزيدهگزيده


