
   شهداى مدافع حرم مشهدالرضا را 
عطرآگين مى كنند

قدس: پيكر مطهر پنج شهيد مدافع حرم مهدى موحد نيا، 
گل آقا حسينى، مرتضى حسينى، سلمان رحيمى و محمد 
خسروى با حضور آحاد مردم شهيد پرور و واليتمدار مشهد 
الرضا در اين شهر تشييع مى شود. بر پايه اين گزارش مراسم 
تشييع شــهيدان مدافع حرم گل آقا حسينى، سيدمرتضى 
حســينى، سلمان رحيمى و موسى خســروى رأس ساعت 
8/30 صبح پنجشنبه 2 آذر ماه از مقابل مهديه مشهد مقدس 
تا حرم مطهر رضوى برگزار و پس از طواف در بارگاه ملكوتى 
امام رضا(ع) جهت خاكسپارى به بهشت رضا منتقل مى شود.

همچنين پيكر مطهر شهيد مدافع حرم سبزوار مهدى موحد 
نيا پس از مراسم وداع و تشــييع در ديار سربداران در جوار 

همرزمان شهيدش به خاك سپرده مى شود.

  آغاز مستندسازى 
سنگ نگاره هاى تاريخى تربت حيدريه 

قدس: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
تربت حيدريه گفت: پيرو تفاهمنامه منعقده بين دانشــگاه 
تربت حيدريه و اداره كل ميراث فرهنگى، مستندسازى سنگ 
نگاره هاى تاريخى اين شهرســتان با مشاركت گروه باستان 
شناسى دانشگاه آغاز شــد. على محمدى اظهار داشت:  اين 
ســنگ نگاره ها كه تاكنون به صورت پراكنده در چند نقطه 
شهرســتان كشف شده، بيشــتر با نقوش حيوانى و بويژه بز 
كوهى كه نماد بارورى و زايش است از دوران پيش از تاريخ تا 
دوران اسالمى را شامل مى شود. وى افزود: با توجه به اهميت 
تاريخى اين سنگ نگاره ها، پس از مستندسازى مقدمات ثبت 

آن ها در فهرست آثار ملى نيز پيگيرى خواهد شد.

به مناسبت هفته كتاب و كتابخوانى 
در كافه كتاب پستو برگزار شد

  جشن امضاى كتاب «ديوان باغ گل»

قدس: با حضور اهالى قلم و كتاب دوستان به مناسبت هفته 
كتاب، جشن امضاى كتاب ديوان باغ گل، نوشته على تاج نيا 

در كافه كتاب پستو برگزارشد. 
در اين جلسه، ســراينده اشعار در خصوص كتاب خود اظهار 
داشت: ديوان شعر باغ گل دربخش آغازين با يا على نامه شروع 
شــده كه حدود 45 بيت اســت و آخرش با خداى نامه با 70 
بيت تمام شده است، حدود 400 بيت غزليات در  آن موجود 
اســت  و بخشــى از آن بيدار نامه نام دارد و حدود 48 رباعى 
در آن موجود اســت و يك قصيده هم از ديگر بخش هاى اين 

كتاب است.

  حضور 500 عضو در شوراى مشاركت هاى 
زنان مجمع خيرين سالمت خراسان رضوى

قدس: رئيس شــوراى مشــاركت هاى زنان مجمع خيرين 
ســالمت خراســان رضوى گفت: در طول يك سال گذشته، 
تعداد اعضاى مجمع خيرين سالمت زنان از 25 نفر به 500 
نفر رسيده است. آرزو حيدريان در مراسم نخستين سالگرد 
آغاز به كار فعاليت شوراى مشاركت هاى زنان مجمع خيران 
سالمت استان خراسان رضوى در هتل پارسيس مشهد، اظهار 
كرد: فعاليت هاى مجمع خيرين سالمت زنان خراسان رضوى 
در حوزه سالمت، مددكارى و همكارى با سمن هاى سالمت و 

پيشگيرى و آموزش و سالمت است.
وى افزود: زنان خراســان رضوى به عنوان نخستين شوراى 

زنان، فعاليت هاى خود را از سال گذشته آغاز كرده اند.

   اعزام گروه هاى جهادى 
براى ويزيت رايگان محرومان مه والتى

قدس: فرمانده سپاه ناحيه مه والت گفت: سپاه ناحيه مه والت 
بيش از 50 عنوان برنامه به مناســبت هفته بسيج در سطح 
شهرستان در دست اجرا دارد.  سرهنگ محمدحسن مقدم 
اظهار داشــت: هفته بسيج فرصت مغتنمى است تا به نقش 
ارزنده بســيج در جامعه بيشــتر پرداخته شــود. وى ضمن 
گراميداشت هفته بسيج افزود: بسيج شجره طيبه اى است كه 
وابســته به جناح خاص نيست و متعلق به همه آحاد كشور 
اســت. وى يادآور شــد: از جمله برنامه هاى هفته بسيج در 
اولين روز ديدار با امام جمعه شهرستان، همايش طاليه داران 
سازندگى، افتتاح طرح هاى اقتصاد مقاومتى، تجليل از فعاالن 
برتر اقتصادى، برپايى نمايشگاه محصوالت اقتصاد مقاومتى، 
اعزام گروه هاى جهادى به مناطــق محروم و ويزيت رايگان 

بسيج جامعه پزشكى در مناطق محروم است.

گفت و گو با فاطمه شريفى نقاش جوان مشهدى

تجربه؛ بهترين استادم است
��ر

ســرورهاديان  در يكــى از كانال هــاى 
تلگرامى با گروهى آشــنا شدم كه كار نقاشى 
چهره را انجام مى دهند و نقاشى هايى كه گاه 
در زيادى شــباهت با عكس تعجب را بيشتر 

مى كند.
«فاطمه شــريفى» متولد 1371 در مشهد و 
ديپلم نقاشــى است  كه پس از دانش آموخته 
شــدن به صورت جــدى كارش را در زمينه 
نقاشــى شــروع كرده و مى گويد: از كودكى 
نقاشــى من خوب بود. مادرم خانه دار و پدرم 
شغلش آزاد است و تشويق هاى آن ها موجب 
دلگرمى من شــد. وارد هنرســتان شهداى 
فلسطين مشهد در رشــته نقاشى شدم و به 

صورت تخصصى نقاشى چهره را ادامه دادم.

 حمايت و تشويق هايى كه باور شد
اين بانوى هنرمند نقاشــى شهرمان مى گويد: 
بعدهــا پــس از ازدواج هــم حمايت هــا و 
تشويق هاى همسرم موجب شد كه كارم را به 

صورت جدى ادامه دهم.
وى تأكيد مى كند: شــروع كارم با كشــيدن 
تصوير چهره هاى اطرافيانــم بود و بعدها اين 

سفارشات بيشتر شد. 

 كانالى با 17 هزار عضو
اوكــه امروز يــك كانال با بيــش از 17 هزار 
عضــو دارد، توضيح مى دهد: مــن در خانه و 
دركنارهمســر و پسرم كار مى كنم و عالوه بر 
پذيرفتن سفارشات نقاشــى، آموزش نقاشى 

چهره را هم دارم.

 بانوان 15 تا 50 سال عالقه مند
وى ادامه مى دهد: معموالً هنرجويان من بين 
15 تا 50 ســال هســتند كه براى يادگيرى 
نقاشــى مراجعه مى كنند و شاگردان من 50 

بانو هستند.

 هديه اى ماندگار
شريفى همچنين تأكيد مى كند: نقاشى يك 
حس درونى اســت كه اكثرمردم از ديدن آن 
لــذت مى برند و معموالً بــراى هديه دادن به 
دوســتان يا خانــواده در روزهاى خاص مثل 
تولد، ازدواج و... دلشــان مى خواهد يك لحظه 
را جاودان كنند، از اين رو هديه دادن معموالً 
متداول است و خيلى از مردم ترجيح مى دهند 
يك خاطره را براى هميشه ثبت و تصوير آن را 
به صورت يك اثر هنرى مثل نقاشى سال ها در 

روى ديوار بگذارند.
اين بانوى هنرمند درباره ســاعتى كه در روز 
براى كارش اختصاص مى دهد، مى گويد: من 

معموالً ساعت 6 صبح تا 12 
نقاشى مى كشم و سپس به 
امورات خانه مى رسم و دوباره 
دو ساعتى بعد از ظهر كارم 
را ادامــه مى دهم و هفته اى 
دوروز هــم كالس تدريس 
عالقه مندان  براى  نقاشــى 

دارم.

 نقاشى شبيه تفريح و 
آرامش است

او تصريــح مى كنــد: براى 
من نقاشــى كار محســوب 
نمى شود، از اين رو هيچ گاه 

در طول ساعت ها كار كردن احساس خستگى 
نمى كنم و نقاشــى براى من يك حس خوب 

شبيه تفريح و آرامش است. 
اين نقاش چهره دربــاره اقتصاد هنر در حال 
حاضــر مى گويــد: من در دبيرســتان باهمه 
سبك ها آشــنا شــدم.اما پرتره برايم از همه 
سبك ها جذاب تر بود و هست. در حال حاضر 
متأســفانه به دليل شــرايط اقتصادى، مردم 
اولويتشان خريد آثار هنرى نيست و از طرفى 
تصورشــان از آثار هنرى اين است كه بسيار 

گران است.

 شروع اقتصاد هنر از خودمان 
وى خاطر نشان مى ســازد: متأسفانه واقعيت 

اين است كه در حال حاضر 
به ارزش واقعى يك اثر شايد 
مردم به دليل نبود فرهنگ 
سازى و همچنين اولويت هاى 
به  هزينه هاى زندگى حاضر 
پرداخت هزينه نباشــند، اما 
مى توان به هرحال در همين 

وضعيت موجود كار كرد.
هزينه هــاى  اودرخصــوص 
تابلوهايى كه ســفارش داده 
مى شــود، هــم مى گويــد: 
من 10 ســال است كه كار 
مى كنم كه 6 سال اخير اين 
كار را به صورت جدى انجام 
مى دهم و بيش از 200 نقاشى چهره سفارش 
داشــتم و اين در حالى است كه هر ماه تعداد 
سفارش ها متفاوت اســت و اين سفارش ها از 

سراسر شهرهاى ايران است.

  بهترين استاد
او در ادامه با اشــاره بــه اينكه تجربه بهترين 
اســتادش بوده و هست تأكيد مى كند: من با 
پشتكار و عالقه اين كار را ادامه دادم و هرروز 
نســبت به روز قبل احساس مى كنم مى توانم 

بهتر كاركنم.
شريفى همچنين بيان مى دارد: من گاه شاهد 
خريد اجناســى كه ماندگارى و اثر هنرى هم 
نيســتند، توسط مردم هستم و آنان راحت به 

عنوان هديــه يا به عنوان تزئينات در منزل يا 
محيط كارشان پول مى دهند، اما متأسفانه به 

آثار هنرى توجهى نشان نمى دهند.
وى مى افزايــد: برخى ارزش يك اثر هنرى كه 
نشان از ساعت ها تجربه و تمرين و زحمت يك 
هنرمند است را حس نمى كنند و اين در حالى 
است كه به اعتقاد من هنرمندان و مسئوالن 
بايد با كمك هم اين فرهنگ ســازى را انجام 

دهند.
اين نقاش تأكيد مى كند: خيلى اوقات افرادى 
بعد از ديدن نقاشى هاى من در كانال تلگرامى 
متقاضى سفارش هســتند، اما شايد به دليل 

نداشتن تمكن مالى منصرف شده اند.
وى تصريح مى كند: چنانچه كسى واقعاً خواهان 
خريد يك اثر هنرى است، با او كنار مى آيم كه 

هر طورى كه هست دست خالى نماند.

 خوشحالى مردم بهترين حس است
شريفى مى گويد: وقتى كارى را تمام مى كنم 
و براى ســفارش دهنده مى فرستم و او بعد از 
دريافت اثر نقاشــى تماس مى گيرد و تشكر 
مى كند و يا اينكه از لحظه خوشحالى اهداى 
هديه به دوست يا خانواده اش مى گويد، ترغيب 

بيشترى به ادامه كارم پيدا مى كنم.
وى در پايان خاطرنشان مى سازد: هرچند كه 
اقتصاد هنر در شــهرمان رونقى ندارد، اما به 
اعتقاد من باز خودمان هســتيم كه مى توانيم 

شرايطى را براى درآمدزايى مهيا كنيم.

در حوالى امروز2

  برپايى يازدهمين نشست حوزه هاى 
علميه و آموزش و پرورش در مشهد

حسين پورحسين: يازدهمين نشست كميته هاى ستادى 
و اســتانى همكارى هاى حوزه هاى علميه وآموزش وپرورش 
در مشــهد مقدس برگزارشد. عضو شــوراى عالى حوزه هاى 
علميــه به افزايش تعداد دانش آموز و معلم و زيرســاخت ها 
اشــاره و خاطرنشان كرد: اگر دســتاوردها و پيشرفت ها را با 
اســتانداردهاى درست انجام دهيم، در منطقه و جهان داراى 

ويژگى هاى برجسته اى هستيم. 
آيت اهللا اعرافى در ادامه به حضور دانشگاه، آموزش و پرورش و 
نيز حوزه علميه در ميان مردم و جامعه اشاره و ابراز كرد: حوزه 
علميه اى انقالبى و بيدار است كه هويت خود را در خدمت به 

جامعه لمس و حس كند.
وى با بيان اينكه هويــت انقالبى بايد در متن آموزش وجود 
داشته باشــد، افزود: در اين رزم اگر كوتاه بياييم تا آخر بايد 

عقب بنشينيم، ولى اگر بايستيم آنان عقب خواهند نشست.
مدير حوزه هاى علميه كشــور به دو مقوله نظام پژوهشــى 
متناســب با نيازهاى جديد و نظــام آموزش هاى مهارتى و 
كاربردى اشــاره و اظهار كرد: در كنار حوزه متون و منابع كه 
كارهايى بايد انجام شود، گزينش و پذيرش حوزه هاى علميه از 

جمله كارهايى است كه مى بايست مدنظر قرار گيرد.
عضو جامعه مدرسين حوزه افزود: انتظار است كه تحرك بيشترى 
در اين زمينه ها باشد و تعامل ها افزايش يابد و حضور روحانيت در 

آموزش و پرورش يك ضرورت آرمانى و نه صنفى است.

  مادر شهيد مدافع حرم هزينه مراسم 
شهيدش را به زلزله زدگان اختصاص داد

قدس: مادر شهيد مدافع حرم مهدى موحدنيا گفت: بنده به 
نمايندگى از طرف همسر شهيد و پسرشهيدم تصميم گرفتم 

هزينه مراسم را به زلزله زدگان كرمانشاه اختصاص دهيم.
وى تصريح كرد: با اين كار روح شــهيد شادتر و خوشحال تر 
خواهد شد و ما نيز راضى و خشنود هستيم و ان شاءاهللا ائمه 

نيز از ما راضى باشند.
مادر شــهيد مدافع حرم گفت: از همه ارگان ها، دوســتان و 
آشنايان شهيد انتظار داريم هزينه اى كه قصد دارند براى تهيه 
تــاج گل، بنر و ديگر موارد انجام دهند، به هالل احمر بدهند 
تــا هزينه ها پس از جمع آورى بــراى كمك به زلزله زدگان 

كرمانشاه ارسال شود.

امام جمعه نيشابور:
  بايد حضور بسيج در مديريت جامعه را 

پررنگ تر كنيم

نيشابور- خبرنگار قدس: امام جمعه نيشابور گفت: اگر تفكر 
بسيجى از محيط ادارى كشــور فاصله بگيرد، منويات رهبر 
معظــم انقالب و نظام بر زمين خواهد ماند و به همين دليل 
بايد نفوذ و حضور بسيج در مديريت جامعه، ادارات و نهادهاى 

جامعه را پررنگ تر كنيم.
حجت االســالم والمســلمين سيدقاســم يعقوبى در ديدار 
فرماندهى و كاركنان ناحيه مقاومت بسيج شهرستان نيشابور 
اظهــار كرد: امام خمينى(ره) تا زمــان ظهور امام عصر(عج) 
بهترين و شيرين ترين تعريف از بسيج را كه همان شجره طيبه 

است، بيان داشته است.
وى افزود: بســيج يك فرهنگ استوار اســت كه روزبه روز در 
جامعه و ملت ها بيشــتر نفوذ مى كند و شاخه هاى آن هرروز 

طوالنى تر مى شود.
وى خاطرنشان كرد: امروز تفكر بســيجى عالوه بر ايران در 
عراق، ســوريه، يمن، لبنان، فلسطين، افغانستان و حتى در 
پاكستان شاهد شاخه هاى ارزشمند و پر محصول آن هستيم 
كه به معناى حرف امام به عنوان شجره طيبه پى مى بريم كه 

واقعاً به مانند ميوه به دست همگان مى رسد.
يعقوبى ادامه داد: بسيج مستضعفين فراتر از مليت ها، مذاهب 
و افكار هست، هر جا مستضعفين باشند چه مسلمان باشند 
چه نباشند، اين شجره طيبه بايد آنجا ايجاد شود تا بتوانند از 

ثمرات آن استفاده كنند.

مديركل تبليغات اسالمى خراسان رضوى:
  قرآن بايد در جان ما انعكاس پيدا كند

ايسنا: مديركل ســازمان تبليغات اسالمى خراسان رضوى 
گفت: قرآن بايد در جان ما انعكاس پيدا كند و اين امر همان 
ايثار است كه امروزه شاهد آن هستيم كه مردم ما يكپارچه در 

خدمت نيازمندان قرار مى گيرند.
حجت االسالم و المسلمين كاظم لطفيان در مراسم افتتاحيه 
اولين دوره فنى مســابقات ملى ســروش وحى در تاالر شهر 
مشهد اظهار كرد: اين روزها حماسه كمك آفرينى ايثارگران 
ايران عزيز به زلزله زدگان غرب كشور را شاهد هستيم، خداوند 
متعــال در واقع كمك كنندگان به نيازمندان و دســتگيران 
كســانى كه به كمك نياز دارند را با تعبير اولوااللباب خطاب 

مى كند.
وى ادامه داد: اولوااللباب كســانى هستند كه از آنچه كه در 
اختيار دارند، براى مساعدت و كمك به ديگران در خفا و پنهان 

استفاده مى كنند.
لطفيان تصريح كرد: اين امرى باشــكوه اســت كه دختران، 
پسران، جوان و نوجوان در اين گونه مسابقات شركت كردند و 

به يادگيرى قرآن و درس اخالق مى پردازند.
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قدس   معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان رضوى، گفت: پرداخت 
ســهم نيم درصدى كتابخانه ها از درآمد شهردارى در مشهد طى نيمه نخست امسال 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 400 درصد افزايش داشت.
سيد جواد حسينى در مراسم روز كتاب، كتابخوانى و كتابدار افزود: با توجه به پرداخت 
مزبور به منظور اختصاص بخشــى از آن براى ســاختمان كتابخانه مركزى مشــهد و 
تســريع در ساخت آن، هفته آينده نشستى با حضور مسئوالن شهردارى مشهد، نهاد 

كتابخانه هاى عمومى استان و پيمانكار كتابخانه مركزى مشهد برگزار خواهد شد.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان رضوى اظهار كرد: طرح ايجاد 
روســتاى پاك و پاكسازى 100 روستاى اين استان از هفت معضل اجتماعى از جمله 

نخواندن كتاب، در حال اجراست.
حسينى گفت: براى رسيدن به توسعه بايد منابع انسانى را توانمند كرد كه اين مهم جز 

با توسعه فرهنگ كتابخوانى ميسر نمى شود.
وى با بيان اينكه بايد شــهر دوستدار كتاب ايجاد كنيم، افزود: بايد به زنجيره فرهنگ 
كتابخوانى شامل نويسنده، كتاب، چاپ، ناشر، كتابخانه، كتابخوان، كتابدار و خريدار كتاب 

توجه كرد و اين فرهنگ را گسترش داد.
وى در توسعه شاخص هاى كتاب و كتابخوانى اظهار كرد: در خراسان رضوى با جمعيت 
6 ميليون و 400 هزار نفر 400 كتابفروشــى و 205 كتابخانه داريم كه اين تعداد بايد 

افزايش يابد.
حسينى گفت: شاخص هاى كتاب و كتابخوانى در استان و مشهد در حال مثبت شدن 

است كه بايد اين روند سرعت يابد.
وى با اشاره به رشــد 17 درصدى عضويت در كتابخانه هاى عمومى استان و رشد 20 

درصدى مراجعه به كتابخانه هاى استان طى نيمه نخست امسال افزود: تعداد كتاب هاى 
موجود در كتابخانه هاى عمومى نيز در اين مدت 18 درصد افزايش داشته است.

در اين مراسم از كتابداران و فعاالن برتر حوزه كتابخوانى و كتابخانه هاى استان قدردانى 
شد.

هم اكنون 200 كتابخانه عمومى نهادى و مشاركتى در استان 6 ميليون نفرى خراسان 
رضوى فعال است و 2 ميليون و 500 هزار نسخه كتاب در اين كتابخانه ها وجود دارد.

معاون استاندار خراسان رضوى خبر داد

افزايش سهم نيم درصدى كتابخانه ها از درآمد شهردارى مشهد

تئاتر

نمايش «يك + سه» روي صحنه تئاتر
نيشــابور- خبرنگار قــدس  همزمان با 
بزرگداشــت هفته بســيج نمايش «يك + سه» 
به نويســندگى ســروش نيك پيام و كارگرداني 
هنرمند جوان نيشابوري احسان اتابكى در محل 
فرهنگسراى سيمرغ نيشابور به روي صحنه رفت.

مسئول كانون بسيج هنرمندان شهرستان نيشابور 
و فيروزه، اظهار كرد: نمايش «يك + سه» توسط 
سروش نيك پيام به رشته تحريرو توسط احسان 
اتابكى هنرمند جوان تئاتر نيشابور كارگرداني شده 
و در اين نمايش بازيگران صاحب نام نيشــابوري؛ 
محمد رضا آسيايى، جعفر خوش بيان، احمد رضا 
خانى و محمد لطيفى به ايفاى نقش مى پردازند 

وموسيقى را حسين احمديان و كاميار جمال و محمد شادمهرى به عنوان عوامل همكاري 
حضور دارند و سرپرستى آن را محسن مسعودى فر برعهده دارد.

نوكاريزى خاطرنشان كرد: نمايش «يك + سه» نگاهى به دوران باشكوه دفاع مقدس 
دارد كه با دســتمايه طنز ورئال ايثار رزمندگان اســالم را در طول هشت سال جنگ 
تحميلى روايت مى كند. اين نمايش تا 3 آذر 96 از ســاعت 18:30 در فرهنگســراى 
سيمرغ نيشابور ويژه عموم هنرمندان ومردم فرهنگ و هنر دوست نيشابوري به روي 

صحنه مى رود.

 
نمايشگاه

«خزان سرد» در نيشابور
نيشابور- خبرنگار قدس    نمايشگاه عكس 
«خزان ســرد» آثار هنرمند نيشابورى «مرضيه 
عليزاده» در محل نگارخانه آتيه تحت نظارت اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور بر پا شد.
مســئول هنرى اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي 
نيشــابور، اظهار كرد: اين هنرمند 29 اثر خود را 
در ابعاد 30×20 ســانتيمتر در معرض ديد عموم 

قرار داد.
غالمرضا سالمتى خاطرنشان كرد: نمايشگاه عكس 
«خزان ســرد» از زندگى روزمره پدران آسايشگاه 
سالمندان على بن ابيطالب(ع) شهرستان نيشابور 

است.
وى به هدف اين نمايشــگاه اشاره كرد و گفت: اين نمايشگاه با هدف ترويج هنر 
عكاسى در بين جامعه هنري بخصوص جوانان است و سعى در نشان دادن غم ها، 

شادى ها و تنهايى اين پدران در طى زندگى روزمره شان دارد. 
مســئول هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور، تصريح كرد: نمايشگاه عكس 
«خــزان ســرد» از 29 آبان الــى 2آذر 96 هر روز از ســاعت 16 الــى 21 در محل 
نگارخانه آتيه واقع در بلوار اميركبير 1 نيشابور بر پا مي باشد و در معرض ديد عموم 

قرار دارد.

هرچند كه اقتصاد هنر 
در شهرمان رونقى 

ندارد، اما به اعتقاد من 
باز خودمان هستيم كه 
مى توانيم شرايطى را 

براى درآمدزايى مهيا 
كنيم

بــرش


