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معاون اماکن متبرکه و امور زائران
 آستان قدس رضوی:

آموزشموجبافزایشکاراییميشود
پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی: 
معاون اماکن متبرکه وامور زائران آستان قدس 
رضوی گفت: آموزش موجب افزایش کارایی و 
بهره وری در سازمان مي شود و استمرار آموزش 
و دانش محوری، موفقی��ت در تحقق اهداف 

فردی و سازمانی را در پی خواهد داشت.
س��ید خلیل منبتی در گردهمایی تخصصی 
ادواری رابطان آموزش��ی س��ازمان مرکزی و 
مؤسسات آستان قدس رضوی بر به کارگیری 

روش های صحیح آموزشی تأکید کرد. 
وی به عنوان یکی از اعضای این ش��ورا گفت: 
متولیان امر آموزش در سازمان با به کارگیری 
روش ه��ای جدید در امر آموزش در ش��رکت 
کنندگان دوره های آموزش��ی انگی��زه ایجاد 
کنند و برای این امر از استادانی که قدرت بیان 
دارند و در آموزش حرفه ای هستند، استفاده 
کنند و بح��ث آموزش در تمام��ی ردیف های 

کاری مد نظر قرار گیرد.
منبتی ضمن تأکید بر آموزش مس��ایل دینی 
و فرهنگی ب��رای رفع ضعف ه��ای موجود در 
این زمین��ه گفت: در 
امر آموزش باید توجه 
داشته باشیم تعلیم و 
تعلم در کنار هم مورد 

توجه باشد.
وی با اش��اره به انبوه 
جمعی��ت کاری در 
آستان قدس رضوی 
اظهار داشت:  خانواده بزرگ رضوی می تواند بر 
بخش زیادی از جامعه انسانی کشور تأثیرگذار 
باشد، بنابراین باید به امر آموزش خانواده های 
رضوی در ام��ور فرهنگی نی��ز توجهی خاص 

داشت.  
ارتقای سطح آموزش

معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی آستان 
قدس رضوی دیگر عضو این شورا در این جلسه 
ضمن اش��اره به خدمات مؤثر معاونت اماکن 
متبرکه و امور زائران گفت: برنامه ریزی جامع 
برای ارایه خدمات شایس��ته، ضروری است و 
می توان ب��ا ارتقای س��طح آن زمینه افزایش 

کیفیت این خدمات را فراهم کرد. 
علیرضا اسماعیل زاده تأکید کرد: برای اجرای 
بهتر آموزش باید شرایطی در سازمان فراهم 

شود، تا کیفیت خدمات آموزشی ارتقا یابد.
وی اظهار داش��ت: دوره ه��ای ضمن خدمت، 
کارکنان را در حل مش��کالت کاری و دریافت 
تصمیمات تواناتر س��اخته اس��ت. همچنین 
دوره های آموزشی ضمن خدمت موجب شد 
کارکنان نیاز به کنترل کمتری داشته باشند 
و موجب افزایش عالقه کارکنان در انجام کار 
شده و بر شیوه برنامه ریزی و کیفیت کار آن ها 

نیز تأثیر داشته است. 

خادماناربعینحسینیموکب
امامرضا)ع(رهسپارعتباتشدند

قدس: خادمان حوزه حج و زیارت و نهادهای 
استانی خراس��ان رضوی برای خدمت رسانی 
در اربعین حس��ینی در موکب ام��ام رضا)ع(، 
دیروز با بدرقه پر شور ارادتمندان به اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( از مشهد مقدس رهسپار 

عتبات عالیات در عراق شدند.
بر پایه این خبر در اربعین مس��ؤولیت اجرایی 
و جمع آوری و ارسال اقالم غذایی، بهداشتی 
و رفاهی ونیز آماده سازی موکب امام رضا)ع( 
واقع در سه راهی کوت عراق -80 کیلومتری 
مهران-  به ح��ج و زیارت این اس��تان واگذار 

شده است.

نیش و نوش
سعید ترشیزی
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ق�دس: درج گ��زارش 
»س��ریال بی پایان کمک 
به مدرسه؛ این بار تا تهدید 
ب��ه اخ��راج« بازتاب های 

گسترده ای از سوی اولیا به همراه داشت.
به گ��زارش خبرن��گار ما، در ای��ن گزارش 
که ش��عارهای دس��ت اندرکاران آموزش 
و پ��رورش از وزارتخانه گرفته ت��ا اداره کل 
آموزش و پرورش م��ورد تلنگ��ر اولیا قرار 
گرفته بود، باز هم مشخص نشد که سرانجام 
کدام اجبار در گرفتن وجوه کمک به مدرسه 

غیر قانونی است؟
مگر ن��ه اینکه تحصیل در م��دارس دولتی 
رایگان است، پس الزام، اجبار و حاال تهدید 
به اخ��راج دانش آم��وزان ب��ه دلیل کمک 

نکردن اولیا به مدرسه قانونی است؟
در بازتاب این گزارش، سیلی از پیامک های 
مردمی به سامانه ارتباطات مردمی روزنامه 
قدس سرازیر شده که حاکی از روندی غیر 
قابل قبول در دوگانگی برخورد مسؤوالن و 
مدیران مدارس با بحث »کمک به مدرسه« 

است.
در بخشی از این پیامک ها آمده است:

7560--- 915 - سالم، ممنون از گزارش 
خوبتان. مدرس��ه فرزندان من هم اجبار به 
پرداخت کم��ک نقدی از 30 ه��زار تومان 
به باال دارند. این در حالی اس��ت که امسال 
اوضاع مالی ب��ا وجود بی��کاری چند ماهه 
کارگران خراب است. چرا کسی به فکر قشر 

کارگرجامعه نیست! 
 6245---915 - متأس��فانه رویه شده که 
آموزش و پرورش همیش��ه ب��ه بهانه های 
مختلف مثل آب و ب��رق و گاز و... از اولیای 

دانش آموزان تقاضای کمک کند. 
9652---915 - من نیز درگذش��ته مدیر 
آموزشگاه بوده ام، از این  گزارش شما  ابراز 
نگرانی ک��رده ام. با دو ت��ا مدیر هم صحبت 
کرده ام وعلت را پرس��یده ام، آن ها س��رانه 
دانش آموزان برای اداره مدرسه و پرداخت 
آب و برق و گاز...  را از طرف س��ازمان صفر 

عنوان می کنن��د، لطفاً وقت��ی هیچ کمک 
از خیری��ن بخص��وص در منطق��ه محروم 
نیس��ت، راهکار بدهید، شکایت از مدیر که 

هنر نیست. 
5147---939 - باس��الم، بسیارتش��کر 
می کنم که درباره موضوع کمک اجباری به 
مدرسه گزارش تهیه کردید، واقعاً شرم آور 
است که از وزیر گرفته تا مدیر مدرسه پشت 
تریبون ها اعالم می کنند، پ��ول گرفتن از 
دانش آم��وزان مدارس دولت��ی غیرقانونی 

است، اما همیشه ش��اهد این پدیده زشت 
در مدارس هس��تیم. لطفاً بیشتر پیگیری 

کنید.  
3002---935 - باسالم و خسته نباشید 
به گزارش��گر روزنامه قدس، فرزند من در 
مدرس��ه دولتی درس می خواند. پارس��ال 
به بهانه رنگ آمیزی مدرس��ه از اولیا کمک 

گرفتند، اما امس��ال قبوض آب، برق و گاز 
بهانه اجبار اولیا در کمک 100 هزار تومانی 
به مدرسه شده، در حالی که تاکنون وسایل 

گرمایشی مدرسه دایر نشده است.
البته امسال تفاوت دیگری هم اتفاق افتاده 
و آن اینکه تهدید هم به اجبار اضافه ش��ده 
اس��ت، به طوری که اعالم شده، اگر کمک 

نکنید از امتحان و کارنامه خبری نیست.
لطفاً ص��دای م��ا را به گوش مس��ؤوالن 
برس��انید که اگر وضع مالی ما هم خوب 

بود، در دبس��تان دولتی ثب��ت نام نمی 
کردیم ک��ه وضعیت بهداش��تی آن صفر 
است و مجبور باش��یم به خاطر شپش و 
موهای دخترم را بتراش��یم. آیا اولیا باید 
جلوی خانواده شان شرمنده شوند. تو را به 

خدا کاری بکنید.
2394---935 - با سالم و خسته نباشید 
من به دلیل شرایط روحی پسرم مجبورم او 
را در منطقه دیگری جدا از محل سکونتمان 
ثبت نام کنم که امس��ال 200 هزار تومان 
وجه نقد در زمان ثبت نام از من مطالبه شده 
است. چون بنیه مالی برای تأمین این مبلغ 
را نداشتم. مجبور شدم او را جایی ثبت نام 
کنم که صالح نبود. به واحد بازرسی آموزش 
و پرورش هم زنگ زدم، اما مستقیماً به من 

گفتند اگر نداری مشکل خود شماست! 
3597---915 - سالم دستتان درد نکند 
که از مطالبات مدرسه نوشتید. لطفاً سری 
هم به دبیرس��تان ... بزنید، امس��ال از اولیا 
مبل��غ 400 هزار توم��ان در قالب کمک به 
مدرس��ه پول گرفته اند این در حالی است 
که من با ش��غل کارگری هش��ت ماه است 

که بیکارم. 
7128---939 – خواه��ش می کنم این 
موض��وع را هم  پیگی��ری کنید. مدرس��ه 
پسرانه ... به بهانه آزمون سنجش و برگه های 
امتحانی و هزینه ه��ای آب برق گاز و تلفن 
مدرسه دانش آموزان را مجبور به پرداخت 
نفری40 هزار تومان کرده است. حتی آنان 
را تهدید کرده درصورت نی��اوردن، دانش 
آموزان را به مدرسه راه نخواهد داد آیا این 
نوعی باج گیری نیس��ت؟ لطفاً مس��ؤوالن 

پاسخ دهند.

ق�دس: وزی��ر فرهن��گ 
و ارش��اد اس��المی گفت: 
الزمه برگزاری با ش��کوه 
و مناس��ب فعالیت ه��ای 
رویداد »مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان اسالمی« در س��ال 2017 میالدی 
در ش��هر مقدس مش��هد، توجه ب��ر صبغه 
فرهنگی-هنری و دینی در تولید برنامه ها 

در طول این یک سال است.
علی جنت��ی روز گذش��ته در نشس��تی با 
اعضای شورای عالی سیاستگذاری پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم با تأکید بر این مطلب 
گفت: تالش ه��اي شایس��ته اي در حوزه 
معرفي مش��هد به عنوان پایتخت فرهنگ 
اسالمي در س��ال  2017 داشته اید که این 

نشانگر توجه وی ژه مسؤوالن استان است .
وي ادامه داد: در طول سال 2017 در تولید 
و اجرای برنامه های موسیقی سنتی، محلی 
و مقامی کش��ورمان و معرف��ی آن، تولید و 
اجرای نمایش��نامه های فاخر کش��ورمان 
در مش��هد مقدس، اکران فیلم های فاخر، 
برگزاری نمایش��گاهی از آثار نگارگری و ... 

باید اهتمام بورزیم.
جنتی در ادامه برهویت بصري شهر از جمله 
زیبا س��ازی و پاکسازی ش��هری در اجرای 
رویداد مش��هد پایتخ��ت فرهنگی جهان 

اسالم در سال 2017 تأکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: در 
برگزاری این رویداد باید تمامی وزارتخانه ها 
و س��ازمان های فعال در ح��وزه فرهنگی و 
هنری را  در جهت هر چه با ش��کوه برگزار 
شدن آن بس��یج کنیم تا ش��اهد برگزاري 

شایسته این رویداد باشیم.
وی اف�����زود: در یک س����الی که مش��هد 
به عن��وان پایتخ��ت فرهنگی جهان اس��الم 
معرفي مي ش��ود، می ت��وان تمامی آیین ها، 
سنت ها، آداب و رسوم، آثار فرهنگی و تاریخی 
کش��ورمان را در قالب های مختلف از جمله 

فیلم و ... به نمایش گذاش��ت تا از این طریق 
ایران را بیشتر به جهان معرفی کنیم.

وي تأکید کرد : ضروري اس��ت اعتبارهای 
م��ورد نیاز از س��وی دس��ت اندرکاران در 
برنامه اي منس��جم ارایه ش��ود ت��ا هرچه 

سریع تر در بودجه 95-96 لحاظ شود .
در ادام��ه این جلس��ه علیرضا رش��یدیان، 
استاندار خراسان رضوي اظهار کرد : نگاه ما 
به رویداد نامگذاري مشهد به عنوان پایتخت 

فرهنگ اس��الم ، فرصتي ب��راي جمهوري 
اسالمي ایران در احیا و تعامل با کشور هاي 
اس��المي و معرفي چهره اسالمي کشور به 

جهانیان است .
وي تصریح ک��رد : ضروري اس��ت تمامي 
وزارتخانه ها  نسبت به این رویداد مهم ،نگاه 
وی  ژه اي داشته باشند و در این راستا پروژه ها 

و برنامه هاي خود را جهت گیري کنند . 
 وي با تأکید برآنکه ضروري اس��ت در این 

رویداد مشارکت استان ها را داشته باشیم، 
گفت : اگر قرار باشد ما نسبت به آماده سازي 
مراکز فرهنگي و تاریخي گام برداریم، الزم 
است ظرفیت دیگر استان ها راشناسایي و با 
محوریت سازمان میراث فرهنگي، صنایع 

دستي و گردشگري کشور گام برداریم .
در ادامه این نشس��ت مدی��رکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي خراسان رضوي ضمن ارایه 
گزارشي از اقدام های دبیرخانه گفت: طرح 

موضوع پایتخ��ت فرهنگي جهان اس��الم 
مشهد 2017 در یکصدمین جلسه شوراي 
فرهنگ عمومي مطرح ش��د و دراین راستا 

ستاد اجرایي تشکیل شد .
س��رابي با اش��اره ب��ه برگ��زاري همایش 
فن��اوري اطالعات و رس��انه هاي دیجیتال 
در افق 2017 گفت : با حضور فعاالن عرصه 

دیجیتال این همایش برگزار شد .
وي تش��کیل کارگروه ویژه علمي ومشورتي 

ب��ا حض����ور نخب��گان و کارشناس��ان براي 
ایده پ��ردازي و تصمیم س��ازي در خصوص 
پایتخت فرهنگ اسالم مشهد 2017را ازدیگر 
اقدام ه��ای دبیرخانه خواند و اف��زود: طراحي 
پرسش��نامه پایتخت فرهنگي جهان اس��الم 
مش��هد 2017ب��راي دریافت نقط��ه نظرها 
وایده ه��اي نخبگان و کارشناس��ان و س��ابقه 
پژوهي ش��هرهاي پایتخت فرهنگي اسالمي، 

از دیگر اقدام ها بوده است .
وي با اشاره به تدوین طرح هویت بصري در 
مدیریت بصري شهري با موضوع پایتخت 
فرهنگ اسالمي گفت : توس��ط استادان و 
کارشناسان تبلیغات و گرافیک، طرح هویت 
بصري جهت ارایه به شوراي استاني و ملي 

براي تصویب آماده شده است .
وي ادامه داد : تهیه روز شمار و مکان نماي 
پایتخت فرهنگ اس��المي مش��هد 2017 
براس��اس اطالع��ات روزهاي مل��ي ایران 
و کش��ورهاي عضو آیسس��کو و همچنین 
اتفاقات و برنامه هاي ش��اخص فرهنگي و 
هنري و ورزشي کشورهاي عضو آیسسکو 

بویژه ایران اسالمي از دیگر اقدام هاست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان 
رضوي تصریح ک��رد : برگ��زاري کارگروه 
فعالیت ه��اي عمراني و طراحي س��ایت و 
پایگاه اطالع رس��اني از برنامه ه��ا، و اخبار، 
رویداد ها، فعالیت ه��ا و معرفي ظرفیت ها و 
توانمندي هاي فرهنگي از دیگر اقدام هایی 
است که این دبیرخانه آن را پیگیري و اجرا 

کرده است .
در ادامه این نشست س��ید صولت مرتضوي، 
شهردار مشهد با تأکید برآنکه رویداد مشهد 
2017 یک حرکت بین المللي اس��ت، افزود: 
معرفي رویداد مشهد پایتخت فرهنگ اسالمي 
به عنوان موضوع بین المللي مطرح ش��ده، اما 
متأسفانه تاکنون این اتفاق در کشور به صورت 
گفتمان ملي مطرح نش��ده، بنابراین ضروري 

است در این راستا بیشتر تالش شود.

وزیر ارشاد در نشست شورای عالی سیاستگذاری پایتخت فرهنگ اسالمی :

اعتبارات»مشهد2017«دربودجه95گنجاندهشود

در یک س��الی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اس�الم معرفي مي شود، می توان 
تمامی آیین ها، سنت ها، آداب و رسوم، آثار فرهنگی و تاریخی کشورمان را در قالب های مختلف 

از جمله فیلم و ... به نمایش گذاشت تا از این طریق ایران را بیشتر به جهان معرفی کنیم

بــــرش

جانباز70درصدقطعنخاعبههمرزمانشهیدشپیوست
قدس : جانباز 70 درصد مشهدی صبح دیروز دعوت 

حق را لبیک گفت وبه همرزمان شهیدش پیوست.
سید علی یوسفی جانباز 70 درصد قطع نخاع پس از 
سال ها تحمل درد در سن 56 سالگی به شهادت رسید و 

پیکر پاک این شهید دوم آذر ماه از مقابل مهدیه مشهد 
به سمت حرم مطهر رضوی تشییع می شود.

شهید یوس��فی در پنجم فروردین ماه س��ال 61 و در 
عملیات فتح المبین دچار ضایعه نخاع گردنی شد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی:
فاصلهگرفتنجامعهازکتابخوانی

نقصفرهنگیکشوراست
پای�گاه اطالع رس�انی آس�تان ق�دس رضوی: 
مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی گفت: نقصانی که در 
کشور مشاهده می شود، فاصله گرفتن جامعه از بحث 

کتاب خوانی است.
محمدتقی فخری��ان افزود: این 
نقص��ان که مش��کالت  فراوانی 
را برای جامعه  جوان کش��ور به 
بار خواهد آورد، باید با ش��رایط 
خ��اص و تکنیک ه��ای مقابله 
ب��ا تهاجم ه��ای فرهنگ��ی ب��ا 
هوشمندی و ذکاوت تمام حل 

شود و زمینه و انگیزش را برای حضور دانش آموزان در 
عرصه های مطالعاتی و تحقیقاتی فراهم آوریم.

وی بیان کرد: خوشبختانه مجموعه  انتشاراتی به نشر 
بخوبی توانس��ته فضای گروه های س��نی مختلف را با 
توجه به ادبیات دینی، اسالمی و ایرانی کشور شناسایی 
کند که به همین دلیل، مورد اس��تقبال مجموعه های 

آموزشی مانند بنیاد فرهنگی رضوی قرار دارد.

»بهنشر«10نمایشگاهفروشکتاب
درمدارسواداراتمشهدبرگزارکرد

 قدس: انتش��ارات آس��تان قدس رضوی )به نش��ر( 
همزمان با هفته کت��اب و کتاب خوانی 9 نمایش��گاه 
کتاب را در مدارس، ادارات و مراکز فرهنگی، آموزشی و 
تربیتی سطح شهر مشهد ویژه گروه های سنی کودک 

و نوجوان و بزرگسال در حال برگزاری دارد.
حضور و برگزاری فضاهای نمایش��گاهی در راستای ارایه و 
معرفی کتاب و محصوالت فرهنگی، در کنار تسهیل انتخاب 
و خرید کاالی فرهنگی، ترویج و ارتقای فرهنگ کتاب خوانی 
در راس��تای اعتالی فرهنگی کش��ور را نیز به همراه دارد. 
محصوالت ارایه شده در این نمایشگاه ها نیز با شرایط ویژه 
شامل تخفیف 50 درصدی برای بیش از 200عنوان کتاب 
منتخب انتشارات آستان قدس رضوی، تخفیف 20 درصدی 
برای دیگر کتاب های »به نشر« و سایر مؤسسه های فرهنگی 
آستان قدس رضوی و همچنین تخفیف 10 درصدی برای 

سایر ناشران کشوری به مخاطبان عرضه می شود.

رضا حسینی؛ نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر:
»حقایقشیفتشب،وقایعشیفتروز«

مخاطبرابهتعقلوامیدارد
سرور هادیان: نهادهای مسؤول باید هنرمندان تئاتر 
را حمایت کنند، زیرا ظرفیت ها به اندازه جامعه تئاتری 
نیست. کارگردان نمایش »حقایق شیفت شب، وقایع 
شیفت روز« با اعالم این مطلب گفت: گویا این روزها در 
مشهد قرار است از خیابانی با ظرفیت عبور 50 خودرو، 

500 خودرو بگذرد! 
س��یدرضا حس��ینی افزود: این تنش ها ب��ه دلیل همین 
نبود ظرفیت زیرساخت های مناسب اس��ت که گاه بین 
هنرمندان رخ می دهد، متأسفانه طی این سال ها به رغم 
افزایش جمعیت، ورود نیروهای مس��تعد و تحصیلکرده 
تئاتری، چند سالن نمایشی به شهرمان اضافه شده است.

سرپرس��ت اداره هنرهای نمایش خراسان رضوی گفت: 
تئاتر خراس��ان رضوی و مش��هد را جدای از تئاتر کشور 
نمی توانیم بررس��ی کنیم. در پایتخت هم تئاتر به دلیل 
مش��کالت اقتصادی دچار مشکل اس��ت، همانند سایر 
عرصه های فرهنگ��ی و هنری که این فض��ای اقتصادی 

تأثیرگذار است.
وی خاطرنشان ساخت: در گذشته هنرمند دغدغه ای 
به نام گیشه نداش��ت، اما طی دو س��ال اخیر به دلیل 
همین مش��کالت اقتصادی دیگر عقد ق��رارداد برای 
اجرای تئاتر و بودجه ای وجود ن��دارد و هنرمند همه 

همتش را باید برای فروش تئاترش داشته باشد.
حس��ینی درباره س��بک کارگردانی و اجرای نمایش 
»حقایق شیفت شب، وقایع ش��یفت روز« به خبرنگار 
ما گفت: این نمایش حاصل یک کار آموزشی در کانون 
فرهنگی مساجد بود که پس از تمرین تصمیم به اجرای 

عمومی گرفته شد.
وی تصریح کرد: این نمایش از اول آذرماه به مدت دو 

هفته در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا می شود.
ای��ن کارگردان اش��اره کرد: ای��ن نمای��ش بازتابی از 

ناهنجاری های اجتماعی است.

سیل پیامک های مردمی در بازتاب گزارش قدس

اجبار اولیا و اخراج دانش آموزان برای کمک به مدرسه شرم آور است

قدس: عزل شهردار شاندیز در پرونده پدیده 
نیش و نوش: االن با عزل کردن شهردار شاندیز 

مشکالت سهامدارای پدیده حل میشه؟!
قدس:نرخ سرویس مدارس مشهد اعالم شد

نی�ش و نوش: و ت��ن اولیای دان��ش آموزای 
مشهدی رو به لرزه انداخت!

قدس: ام��کان آس��فالت تم��ام خیابان های 
بجنورد با 400میلیارد ریال اعتبار.

نیش و نوش: البته تردد از خیابون های خاکی 
خیلی راحت تر از جور کردن این اعتباره!

قدس: ناخشنودی معلمان از طرح 6-3-3.
نیش و نوش: معلم ها از چی خش��نودن که 

بخوان از این طرح خشنود باشن!
قدس:مهاجرت از روس��تاهای قاینات نگران 

کننده است.
نیش و نوش: کاش کمب��ود امکانات تو اون 
روستاها هم واسه مسؤوالن نگران کننده بود!

قدس: تایباد- مشهد- بوشهر؛ شاهراه قاچاق 
پرنده در کشور

نیش و نوش: میش��ه به ج��ای آن از همین 
شاهراه، پرنده دکوری چینی وارد کشور کرد!

قدس:ساخت هتل هفت ستاره در مشهد از 
مصادیق نفوذ تلقی می شود.

نیش و نوش: ولی اگه اون هتل رو شهرداری 
بسازه، از مصادیق خدمت صادقانه میشه!
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مسعود حیدری: برای نخس��تین بار مسابقه اسب 
دوانی در رش��ته »کورس« و »یورقه« توسط هیأت 

سوارکاری شهرستان قوچان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، این مس��ابقه در محل پیست 
اسب دوانی »ش��هید میرزا خطایی« وابسته به تیپ 
277 قوچ��ان با حضور جمعی از مس��ؤوالن ش��هر 

برگزار شد.
رئیس هیأت سوارکاری قوچان در این باره گفت: به 
همت مسؤوالن شهرستان و همکاری  فرمانده تیپ 
مس��تقل پیاده 277 قوچان زمین مربوط به پیست 
در اختیار هیأت س��وارکاری قوچان قرار گرفت وما 
توانس��تیم پس از آماده س��ازی و طراح��ی در حد 
استاندارد های الزم، س��ه دوره مسابقه را در یک روز 

برگزار کنیم.
احمد صب��وری تصریح کرد: رش��ته ک��ورس برای 
بیشتر مردم شناخته شده اس��ت و ما با هدف توجه 

بیش��تر به رش��ته های بومی و محلی در اسب دوانی 
س��عی در ترویج و همگانی کردن این ورزش مفرح 
داریم. بنابراین مسابقه در رش��ته »یورقه« در اسب 
دوانی را نیز برگزار و به نفرات برتر در هر دو رش��ته 

هدایایی اهدا شد.
در حاشیه این مسابقات، رجایی نیا، معاون سیاسی 
اجتماعی فرمانداری قوچان در پاس��خ به پرس��ش 
خبرنگار ما گفت: اس��تقبال مردم از این مس��ابقات 
خوب و چشمگیر بود و با توجه به اهمیت این رشته 
ورزشی، باید اعتبارات ویژه ای برای هرچه بهتر برگزار 

شدن این مسابقات پیش بینی شود.
همچنین محم��دی، رئی��س اداره ورزش و جوانان 
شهرستان قوچان به خبرنگار ما گفت: این مسابقات 
مختص خراسان رضوی بوده و شرکت کنندگانی از 
شهرهای مشهد، قوچان، شیروان و کالت نادری در 

آن حضور داشتند.  
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