
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در تحریریه قدس عنوان کرد

وقف؛ بستری برای اتصال انسان به عالم پس از مرگ
خبر

سرورهادیان: وقــف ظرفیت فوق العاده ای 
برای هر جامعه ای محسوب می شود.

رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی در بازدید از روزنامه قدس با اعالم 
این مطلب گفت: ما مســلمان هستیم و به 
دنیای پس از مرگ اعتقاد داریم و می دانیم 
که وقف آثار و برکات زیادی ازگذشــته های 
دور برای جوامع بشــری داشــته وهمچنان 
برای نســل امروز وآیندگان نیــز به همراه 

خواهد داشت. 
حجت االســالم والمســلمین پژمان فر افزود: 
حتی کســانی که مرگ را پایــان همه چیز 
می داننــد یا پیــرو ادیان دیگر هســتند نیز 
می خواهند پس از مرگ نامشان ماندگار بماند 
و در واقع آن ها هم به نوعی به وقف معتقدند.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه هرحــال وقف 
می تواند، بستری را برای انسان با دنیا و عالم 

پس از مرگ فراهم کند. 
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی بــه اداره شــدن برخی امــور از 
درآمدهای وقفی خود در کشورهای پیشرفته 
اشاره کرد و گفت: در این گونه کشورها گاه 

بیــش از چند هزار نفر تحت 
پوشش را با درآمدهایی از راه 

وقف اداره می کنند.
وی تأکیــد کــرد: حتی در 
برخی کشورها، دانشگاه هایی 
اداره  کلیساها  حمایت  تحت 
می شــوند و می توان وقف را 
موضوعی پذیرفته شــده در 
همه دنیا دانست که مردم به 
این موضوع احترام می گذارند 
و ایــن کار را با میل و رغبت 

انجام می دهند.
فر  پژمــان  حجت االســالم 

تأکید کرد: امروزبا توجه به پذیرفته شــدن 
موضــوع وقف ما نیازمند برنامه ریزی جدی 
در جهت آن هستیم که سرمایه افراد واقف 

را بــا راهنمایی صحیح 
قرار  بهتری  بســتر  در 

دهیم.
وی اذعان داشت: زمانی 
اولویت های  و  مســایل 
وقــف در جامعــه مــا 
راه  حمام،  پل،  ساختن 
و مسایل این گونه بود، 
اولویت های  امــروز  اما 
دیگــری وجود دارد که 
وقف می تواند، وسیله ای 

برای درآمد باشد.
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی درپاســخ به پرســش خبرنگار ما 
درباره ضــرورت وقف فرهنگــی در جامعه 

کنونــی نیز تصریح کرد: وقف فرهنگی یکی 
از موارد وقف است که در فضای کنونی یک 
ضرورت محسوب می شود و در راه گسترش 
مباحث فرهنگی – هنری می توان واقفان را 
ازمطلــوب بودن و تأثیرگذاری این نوع وقف 

آگاه کرد.
نماینده مردم مشــهد و کالت در خانه ملت 
در ادامه این گفت و گو، اظهار داشــت: وقف 
علمیه، مســاجد، حسینیه ها  در حوزه های 
و مدارس و... بســیار مؤثر است و همچنین 
قلم  اهل  و  اندیشــمندان  حضورهنرمندان، 
می تواند دراین گونه وقف بســیار تأثیرگذار 

باشد.
اکنــون  تأکیــد کــرد: خوشــبختانه  وی 
مجموعه هــای گوناگونی وجــود دارد که با 

راهنمایی های درســت به واقفان، آن ها را با 
حوزه هــای مختلف وقف که مــورد نیاز هم 

هست، آشنا می کنند.
حجت االســالم پژمــان فــر از وقــف برای 
نابینایان خبرداد و تأکیــد کرد: برای مثال 
وقــف درخصوص نابینایان یکــی از همین 
گونه وقف ها می تواند باشد که توسعه و تهیه 
کتاب هایــی با خط بریل نیز می تواند به این 

روشندالن کمک کند.
وی در پایان با تأکید بر این ســنت حسنه 
یادآور شد : وقف همیشه به معنای بخشیدن 
و واگــذار کردن زمین، پول و خانه نیســت 
و باید هر فــردی به این نتیجه برســد که 
از داشــته های خود هرچند اندک، می تواند 

دروقفی بزرگ سهیم باشد.
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اخـــبار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در گفت و گو  با قدس:

وضعیت فروش کتاب خوب نیست

مهدیه قمری: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
رضوی از فروش بیش از 30 عنوان کتاب در کتابفروشی های 
این استان در قالب اجرای طرح »پاییزه فروش کتاب« خبر داد 
و گفت: این میزان فــروش پس از تهران و با وجود جمعیت 

خراسان رضوی نسبت به پایتخت، بسیار قابل توجه است.
سید سعید سرابی در گفت و گو با خبرنگار ما با ابراز خرسندی 
از حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
خرید کتاب در جامعه در قالب اجرای دو طرح ایرانه و تابستانه 
فروش کتاب در سطح کشور بیان کرد: در طرح فروش پاییزه 
کتاب، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی تــالش می کند از 
کتابفروشی ها بیشتر حمایت کند، زیرا در حال حاضر شرایط 

فروش کتاب در جامعه خوب نیست.
او در خصوص عوامل احتمالــی فروش باالی کتاب در طرح 
پاییزه در خراســان رضوی اظهار داشت: اضافه شدن شماری 
کتابفروشی خوب و جابه جایی تاریخ نمایشگاه ناشران کتاب 
ایران در مشهد از مهر ماه را می توان عوامل احتمالی افزایش 

فروش کتاب در خراسان رضوی عنوان کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی اجرای طرح 
مذکور را عامل معرفی بیشتر کتاب ها به مردم و افزودن جان 
تازه ای به کتابفروشی ها در راستای افزایش رونق فروش کتاب 
دانســت و یادآور شــد: تهران در این طرح 40 عنوان کتاب 
فروخته است و خراسان رضوی رتبه دوم پرفروش ترین استان 

کشور در اجرای طرح مذکور را به خود اختصاص داده است.
سرابی تأکید کرد: کتابفروشــی ها در سامانه مربوط به طرح 
مذکور ثبت نام کردند که خراسان رضوی نیز با ثبت نام 61 

کتابفروشی از قاعده مستثنا نبوده است.
او گفت: در طرح فروش پاییزه کتاب، 10 عنوان کتاب نیز به 
عنوان کتاب های پرفروش در سامانه این طرح مشخص شده، 

اما هنوز این امر به تفکیک استان ها اعالم نشده است.

معاون استاندار خراسان رضوي: 
کاری مقدس تر

 از کمک به تعلیم و تربیت نیست

طرقبه-خبرنگارقدس: سومین صحن علنی پارلمان اولیای 
مدارس خراسان رضوی با حضور معاون سیاسی- اجتماعی و 
امنیتی استاندار و سرپرست دفتر انجمن اولیای وزارت آموزش 

و پرورش در طرقبه برگزار شد.
 در این جلســه معاون سیاسی- اجتماعی و امنیتی استاندار 
با اشــاره به این واقعیت که هیچ جامعه ای از سطح مدارس و 
معلمان خود باالتر نمی رود، افزود: ما فرزندان را از نظام خانواده 
تحویل می گیریم و با ایجاد رشــد و تغییرات در روح و جسم 
و قلب و اســتعداد، آنان را به جامعه تحویل می دهیم و برای 
برآورده شدن این هدف باید مثلث خانواده، مدرسه و جامعه 

شکل گیرد.
حسینی با مقایسه مدارس و خانواده افزود: مدرسه رسمیت 
بیشتر و دارای تشکیالت و ساختار بیشتر و ارتباطات افقی و 
عمودی شکل می دهد که انجمن اولیا نقش کلیدی پیوند این 

ارتباطات است.
معاون استاندار ریشه مخرج مشترک ناکامی دانش آموزان در 
تحصیل و تربیــت را در نظریه کمبود منابع، کمبود مهارت 
و کمبود انگیزه دانســت و تأکید کرد: هیچ نهادی اولی تر از 
پارلمان و انجمن اولیا و مربیان برای رفع این کمبودها نیست.

فرماندار: 
کویر بشرویه مهم ترین ظرفیت 

گردشگری منطقه است

بشرویهـ  خبرنگار قـــدس: فرماندار بشرویه در نشست 
کارگروه فرهنگی شهرستان گفت: برای رشد و بالندگی اقتصاد 
این منطقه باید از همــه ظرفیت هایی که می تواند بهره وری 

اقتصادی داشته باشد، استفاده کرد.
علیرضــا زمان زاده افــزود: یکی از مهم تریــن ظرفیت های 
گردشگری این شهرستان عرصه های بیابانی و کویرهای بکر و 

منحصر به فرد این منطقه در خراسان جنوبی است.
وی اضافه کرد: کمک به توسعه صنعت توریسم و گردشگری 
و ایجاد اشتغال پیرامون این بخش تأثیر زیادی در شکوفایی 

اقتصاد منطقه خواهد داشت.
زمان زاده یادآور شد: بشــرویه دارای ظرفیت های زیادی در 
زمینه صنایع دستی، بناهای تاریخی و طبیعت بکر و منحصر 
به فرد اســت و بی گمان ســرمایه گذاری در این زمینه ها و 
جذب گردشگران داخلی و خارجی موجب پویایی اقتصاد این 

شهرستان و ایجاد اشتغال می شود.
فرماندار بشرویه تأکید کرد: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در 
برگزاری تورهای گردشگری و کویرنوردی باید مورد توجه قرار 

گیرد، بافت و ساختار فرهنگی مردم بشرویه است.
زمــان زاده ادامه داد: مردم بشــرویه دارای فرهنگی اصیل و 
عمیق هستند و برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه های 
گردشگری نباید به خدشه دار شدن فضای فرهنگی حاکم بر 
این منطقه منجر شود. همایش کویرنوردی بشرویه از 25 تا 

27 آذرماه جاری برگزار می شود.

امام جمعه تربت جام:
دانشگاه ها باید به تشکل های انقالبی

 بها دهند

تربت جام-خبرنگارقــدس: امام جمعه تربــت جام با 
گرامیداشــت 16 آذر روز دانشــجو به خبرنگار ما گفت: کار 
فرهنگی در دانشــگاه ها باید موجب افزایش بصیرت، دانش 
و انقالبی شــدن جوانان شود که جنبش دانشجویی همواره 
نماد استکبار ستیزی بوده است و باید در کنار مطالبه گری از 

مسؤوالن، تحصیل و تهذیب فراموش نشود.
حجت االســالم والمســلمین طاهری خطاب به مسؤوالن 
دانشــگاه ها عنوان داشت: مســؤوالن دانشگاه باید به عناصر 
و تشــکل های انقالبی بها دهند و نباید آن ها را به تندروی و 

افراطی گری متهم کنند.

راه اندازی بخش نیشابور شناسی 
در کتابخانه شریعتی

نیشابور- خبرنگارقدس: مسؤول کتابخانه عمومی دکتر 
علی شــریعتی نیشــابور از ایجاد بخش نیشــابور شناسی و 
خراسان شناسی با اســتفاده از آثار و کتاب های نویسندگان 

بومی خبر داد.
مجید قدمیاری گفت: بخش نیشابور شناسی و استان شناسی 
با اســتفاده از آثار و کتاب های نویسندگان بومی در کتابخانه 

شریعتی راه اندازی شد.
قدمیاری افزود: در نظر گرفتن بخشی از کتابخانه برای ترویج 
فرهنگ مطالعه و معرفی استان و شهرستان محل زندگی یکی 

از ضرورت های کتابخانه های عمومی است.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به پیشینه تاریخی نیشابور و 
ضرورت نگهداری و معرفی آثار نویســندگان بومی، در حالی 
که کتابخانه شریعتی بشدت با کمبود فضا روبه روست، ولی با 
توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، بخش نیشابور شناسی و 

استان شناسی در این کتابخانه راه اندازی شد.
مسؤول کتابخانه عمومی دکتر علی شریعتی نیشابور تصریح 
کرد: مردم فرهنگ دوســت نیشــابور می توانند برای کمک 
به توســعه این بخش، کتاب های خود را در رابطه با استان، 
شهرســتان، مناطق دیدنی، تاریخی، آثار فرهنگی و تالیفات 

مؤلفان بومی به کتابخانه شریعتی اهدا نمایند.

مجموعه تاریخي مزار موالنا تایبادی 
پاکسازي شد

قدس: مجموعه تاریخي مزار موالنا زین الدین ابوبکر تایبادي به 
شماره 309 و در سال 1316 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت 

رسیده و شاخص ترین مجموعه تاریخي شهرستان است.
مدیر میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري تایباد اظهار 
داشت: با توجه به انباشــت خاک و خاشاک و ... در پیرامون 
این مجموعه که در فصل پاییز براثر وزش بادهای موســمی 
بر شدت آن افزوده بود، توسط شهرداري تایباد با نظارت این 
اداره فضای داخلی و خارجی مجموعه پاکسازي و تسطیح شد.

عبدالرحیم تاج محمدي افزود: از آنجا که این مجموعه تاریخي 
ارزشــمند روزانه پذیراي بازدید کنندگان زیادی است، تهیه 
امکانات و زیرســاخت ها در محل از جمله اقدام های اولیه اي 
است که باید جهت خدمت رســاني به زائران و مسافران در 

اولویت قرار گیرد.  
تاج محمدي با قدردانی از اقدام های صورت گرفته در مجموعه 
خواســتار رسیدگي و توجه بیشــتر به این بناي ارزشمند و 
تاریخي شــد و اظهار داشت: میراث فرهنگي، صنایع دستي 
و گردشگري شهرستان آماده همکاری با نهادها و خیرین در 

این زمینه است. 

قدس: اخراج 70کارگر فضای سبز بوستان ملت مشهد
نیش و نوش: چون شهرداری با خودش گفته فعالً که درختا 

تو خواب زمستونی هستن، الکی پول کارگر فضای سبز نده!

قدس: تولید شرکت ایران خودرو خراسان از مرز یک میلیون 
دستگاه گذشت.

نیش و نوش: همه دنیا کمیت رو فدای کیفیت میکنن، اینجا 
برعکسه؛ افتخارشون فقط کمیته!

قدس: ایجاد 6گرمخانه در مشهد برای کارتن خواب ها
نیش و نوش: البتــه اولش مجانیه، ولی بعــدش پول گاز 

گرمخانه رو از یارانه کارتن خواب ها  کم می کنن!

قدس: صرفه جویی مردم خراسان رضوی در مصرف گاز
نیش و نوش: اگه با زبون خوش صرفه جویی نکنن با افزایش 

گازبها مجبور به صرفه جویی میشن!

قدس: مدارس فرسوده زبرخان بهسازی می شود
نیش و نوش: ولی االن نه؛ وقتی که چندتاشــون رو ســر 

دانش آموزا آوار بشن و چندتا کشته بدن!

قدس: خطرناک ترین جاده خراسان رضوی همچنان قربانی 
می گیرد

نیش و نوش: و مسؤوالن خراسان رضوی هم همچنان تقصیر 
رو میندازن گردن بی احتیاطی رانندگان!

نیش و نوش
سعید ترشیزی

حتی در برخی کشورها
دانشگاه هایی تحت 

حمایت کلیساها اداره 
می شوند و می توان وقف 

را موضوعی پذیرفته 
شده در همه دنیا دانست

بــرش

نیشابور- خبرنگارقدس: حمیدرضا هاللی، عکاس برجسته 
نیشابوری نامزد دوجایزه از بزرگ ترین جشنواره بین المللی 

عکس ایران شد.
سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ وارشاداسالمی 
نیشابور گفت: سومین جشنواره بین المللی عکس خیام با هدف 
ارتقای سطح عکاسی و گفت وگوی بصری میان عکاسان ایران 
و جهان و نیز به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، توسط 
نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ عکس فوکوس - وابسته 
به مؤسسه فرهنگی هنری »خانه هنر خیام« - برگزار می شود.

مسعود سلیمانی سپهر گفت:در سومین دوره این جشنواره در 
مجموع 22هزار و 194 عکس از هزار و 958 شرکت کننده از 

78 کشور جهان دریافت شده است.
وی خاطرنشــان کرد:در میان آثار ارســال شده به جشنواره، 
حمید رضا هاللی مدرس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر 
نیشابور، عکاس نامزد دریافت دو جایزه شد که در دومین دوره 

این جشنواره نیز دو جایزه دیگر دریافت کرده بود.
ســلیمانی سپهریادآورشــد: همچنین آثار برتر جشنواره در 
ایتالیا، اســپانیا، چین، عمان، یونــان، هنگ کنگ، آرژانتین، 

روسیه، عربستان، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، مقدونیه، 32 
شهر ایران و چندین شهر آفریقای جنوبی به نمایش گذاشته 

خواهد شد.

خــــــــــــــــــــــبر

حسین پورحسین: نمایش »تومار« به نویسندگی شاپور ترکمنی سرابی و راضیه 
ایرانی با طرحی برگرفته از واقعه گوهرشــاد و کشف حجاب رضاخانی، با حضور 
جمعی از هنرمندان پیشکســوت تئاتر مشــهد در حالی مراسم افتتاحیه اش را 

برگزار کرد، که متولیان هنر و تئاتر مشهد در این مراسم حضور نداشتند.
اما حضور محمد الهی، علیرضا سوزنچی، علی آزادنیا، شهاب ملت خواه و بسیاری 

از قدیمی ها و جدیدترهای تئاتر کافی بود که پای دیدن آن بنشینیم.
شــاپور ترکمنی ســرابی درباره این نمایــش گفت: این قصــه برگرفته از واقعه 

گوهرشاد است.
وی افزود: این کار یک تئاتر در شکل اجرایی به شیوه فاصله گذاری در یک صحنه 
طراحی و به اجرا درمی آید و طراحی آن با بهره گیری از یک سکو و چند پلکان، 

فضاهای چندگانه نمایش را تشکیل می دهد.
ترکمنی سرابی با قدردانی از هنرمندانی که نقش آفرین نمایش »تومار« بوده اند، 
اظهار داشــت: از کوزه که از صنایع دســتی یزد اســت، به عنوان تعویض دکور 
 صحنه هایــی که با ریتــم هارمونی آرویــن رضایی به طور زنده اجرا می شــود 

استفاده شد.
راضیه ایرانی نویســنده، کارگردان و بازیگر تئاتر اما حرف های زیادی برای گفتن 
داشت. او بیان کرد: دغدغه ام به عنوان زن ایرانی، فرهنگ و سنت دیرینه ایرانیان 

اســت که آماج بیگانگان قرار گرفته و تا زنــده ام از دیانت، حیا و حرمت زن ایرانی 
صیانت خواهم کرد.

ایرانی گالیه هایی را هم مطرح کرد، از اینکه در مراسم افتتاحیه نمایش مسؤوالنی 
که باید باشند و دعوت شده اند، ولی حضور نیافتند.

این کارگردان و نویســنده و بازیگر تئاتر که جایگاهش در تئاتر مشهد را نمی شود 
نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: نمی دانم چه بر سر تئاتر آمده که وقتی کاری ارزشی 

را بر صحنه می بریم، متولیان هنر از آن حمایت نمی کنند، آن ها در این اندیشــه اند 
که تئاتر باید ساز و آواز داشته باشد تا تماشاگر به تئاتر بیاید. این را ثابت کرده ایم 
که تماشاگر تئاتر می تواند از جنس دیگری باشد که تئاتر را می شناسد و نمونه اش 

استقبالی است که در کارهای اجرا شده توسط گروه تئاتر کوچه دیده ایم.
هر چند مدیران شهری و هیأت نظارت بر نمایش با ما همراه بوده اند، اما نباید این 
را از یاد ببریم آن ها که پســتی را در تئاتر برای خود دســت و پا کرده اند تنها برای 

گروه خاص خود تبلیغ کرده و مایه می گذارند.

در مراسم افتتاح نمایش »تومار« عنوان شد

نمیدانمچرامتولیانازتئاترارزشیحمایتنمیکنند

خبر

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی:
موازی کاری انگیزه نیروهای کارآمد در روستاها را کاهش داده است

بیرجند-خبرنگار قدس: رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: ورود اقشار 
مختلف به این عرصه بدون پشــتوانه و مطالعه و موازی کاری سبب کم کردن انرژی وانگیزه 

نیروهای کارآمد در روستاها شده است.
 محمد زهرایی درگفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: هم اکنون محرومیت زدایی به یک برند 
تبدیل شده است. وی با بیان اینکه اکنون محرومیت زدایی در روستاها به یک رقابت کاذب و 
حبابی تبدیل شده است، گفت: این روند بدون پشتوانه و مطالعه سبب موازی کاری در روند 

اجرایی فعالیت های محرومیت زدایی شده است.

خبر

راهیابی دانش آموز نیشابوري به تیم ملي والیبال
نیشابور- خبرنگارقدس: هلیا صدیقي، دانش آموز نیشابوري موفق شد به تیم 

ملي والیبال دختران کشور در رده سني نوجوانان راه پیدا کند.
مدیــر روابط عمومي آموزش و پرورش نیشــابور در این خصــوص گفت: هلیا 
صدیقي از دبیرســتان غیر دولتي رویش نیشابور، موفق شد با درخشش خود در 

مسابقات انتخابي تیم ملي، به این مهم دست پیدا کند.
موســی الرضا دستجردی گفت: این دانش آموز با پشتکار و تمرینات مستمر زیر 
نظر مربیان خود در شهرستان موفق شد پله هاي ترقي را طی کرده و اکنون در 

اردوي تیم ملي زیر نظر مربي صربستاني قرار دارد.

برگزاری یادواره چهار شهید عملیات فتح المبین در خرو   خرو-خبرنگارقدس: یادواره 4 شهید عملیات فتح المبین توسط تیپ 21 امام رضا)ع( و همکاری آموزش و 
پرورش بخش زبرخان برگزار شد . رئیس آموزش و پرورش بخش زبرخان گفت:  برگزاری این یادواره ها آشنا شدن دانش آموزان با رشادت ها و ایثار شهداست.  سید مجتبی تاراش 

افزود: شجاعت، صداقت، عدالت، خواندن نماز، احترام به پدر و مادر و... از شاخصه های مهم شهدا بود.
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