چــــــهخبر؟
در سهروز پایانیماهصفرمحققشد

بهرهمندی  26هزار بیمار
از خدمات رایگان پزشکی
دارالشفای امام رضا«ع»
مدیــر عامــل مؤسســه درمانــی آســتان قــدس
رضــوی بــا تأ کیــد بــر اینکــه بــرای تکریــم
زائــران ،خدمات پرســتاری و ویزیت پزشــکان
دارالشــفای امــام رضــا«ع» در ســه روز پایانــی
مــاه صفــر بــه بیمــاران بــه صــورت رایــگان ارائه
شــد ،گفــت 13 :هــزار و  400بیمــار از پنجــم تــا
هفتــم آبــان 1398توســط پزشــکان عمومی و
متخصــص در ایــن مرکــز درمانــی در جــوار حرم
مطهــر رضــوی معاینــه رایــگان شــدند.
دکتــر ناصــر ســرگلزایی افــزود :در کنــار پزشــکان
عمومــی ،جمعــی از پزشــکان متخصــص
خادمیــار ســامت رضــوی در رشــتههایی
ماننــد قلــب ،اطفــال ،ارتوپــدی ،داخلــی و...
بویــژه متخصصانــی از شــهرهای مختلــف
کشــور در ارائــه خدمــات ویزیــت رایــگان ســه
روز پایانــی صفــر بــا ایــن مؤسســه همــکاری
داشــتند .وی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن در ایــن
مــدت بــه  13هــزار بیمــار بــه صــورت رایــگان
خدمات پاراکلینیکی مانند کنترل قند خون،
کنترل فشــار خــون ،تزریقــات ،ســرمتراپی و...
در دارالشــفا ارائــه شــد.
ســرگلزایی گفــت :مؤسســه درمانــی آســتان
قــدس رضــوی بــه  8ایســتگاه اســتقبال از
زائــر در مشــهد و مســیرهای منتهــی بــه ایــن
شــهر مقــدس نیــرو و تجهیــزات پزشــکی و دارو
ارســال کــرد و میزبــان زائــران بیمــار از راههــای
دور و نزدیــک بــود.
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تجلیل تولیت آستان قدس رضوی
از آرین غالمی ،فاطمه عبادی و حسین حقیقی
ی خــود بــا آریــن غالمــی،
حجتاالســام والمســلمین احمــد مــروی در حاشــیه دیدارهــای مردمــ 
شــطرنجباز نوجــوان تیــم ملــی ،فاطمــه عبــادی برگزیــده مســابقه عصــر جدیــد و حســین حقیقــی از
خوانندگانانقالبیدیدار کرد.
وی در ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر از اقــدام انقالبــی آریــن غالمــی کــه در مســابقات بینالمللــی کشــور ســوئد از
رویارویــی بــا حریفــی از رژیــمصهیونیســتی امتنــاع کــرده بــود گفــت :اینکه شــما از یک نشــان و قهرمانــی ،برای
رســیدن بــه هدفــی بزرگتــر میگذریــد و بــر ســر دفــاع از ارزشهــا و آرمانهــای انقالبــی و اســامی ایســتادگی
میکنیــد ،بســیار اقــدام ارزشــمندی اســت.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه اقدام شــما ،عملی انســانی ،اخالقی و ارزشــمند در مســیر ایســتادگی
بــر ارزشهــا و اعــام حمایــت از ملــت مظلــوم فلســطین بــود ،ابــراز کــرد :مــا همــه در معــرض امتحانــات الهــی
هســتیم ،آن عرصــه بــرای شــما امتحانــی الهــی بــر ســر انتخــاب پیــروزی در یــک رقابــت بینالمللــی شــطرنج یا
ایســتادگی بــر آرمانهــا و ارزشهــای انقالبــی و اســامی بــود.
مــروی همچنیــن خطــاب بــه فاطمــه عبــادی بــا تأ کیــد بــر اینکــه اســتفاده از هنــر فاخــر در انتقــال ارزشهــای
دینــی و اســامی موجــب افزایــش تأثیرگــذاری آن اســت ،ابــراز کــرد :رهبــر انقــاب تعبیــری دربــاره هنــر دارنــد کــه
یخواهیــد کاری مانــدگار شــود بایــد در قالــب هنــر قــرار بگیــرد.
میفرماینــد :اگــر م 
یتــوان آن را در جامعــه و برای نســل جوان
وی بــا بیــان اینکــه هنــر نقاشــی شــما با شــن ،هنری زیباســت کــه م 
ترویــج داد ،ابــراز کــرد :اینکــه ایــن هنــر و اســتعداد خدادادیتــان را در مســیر صحیــح و بیــان ارزشهــا قــرار
دادیــد ،شایســته قدردانــی اســت ،هنــر کار بــا شــن شــما اگرچــه در ظاهــر مانــدگار نیســت ،امــا پیامــش در
ذهــن بیننــده ماندگار اســت.
حجتاالســام والمســلمین مــروی تصریــح کــرد :گاهــی یــک اثــر هنــری میتوانــد کار چندیــن ســخنرانی
و مطالعــه کتــاب را بــر ذهــن مخاطــب داشــته باشــد ،بنابرایــن در کنــار تــاش بــرای پیشــرفت هنــر خــود،
دربــاره ارتقــای هرچــه بیشــتر مفاهیــم و پیامهــای آن نیــز بکوشــید.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی همچنیــن در گفتوگــو بــا حســین حقیقــی از خواننــدگان فعــال آثــار انقالبــی
کشــورمان اظهــار کــرد :اینکــه شــما از اســتعداد خــدادادی خــود بــرای ســوق جامعــه بــه ســوی کمــال ،بهتــر
شــدن ،گســترش خوبیهــا و ارزشهــا اســتفاده میکنیــد ،یــک توفیــق اســت؛ در حالــی کــه انتخــاب دیگــری
نیــز داشــتید .وی گفــت :بایــد در همــه رفتارهــا و اعمــال خــود رضایــت خداونــد را در نظــر بگیریــم کــه او چــه
میپســندد و او چــه میخواهــد.

