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بزرگ ترين مركز عرضه توليدات خراسان رضوى 
درعمان راه اندازى مى شود

كمك به مدارس محروم خراسان رضوى 
با طرح «روشنا»  

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت: مشاور امور جوانان مديركل آموزش و پرورش استان:

قدس: رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى گفت: بزرگ ترين مركز عرضه 
و توليدات استان با هدف گسترش صادرات 
در مجتمعى به وســعت 5000 مترمربع در 
كشــور عمان راه اندازى مى شود.  حسينى با 

اشاره به روابط خوب اقتصادى ايران و ...

قدس:  مشاور امور جوانان مديركل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى گفت: با اجراى طرح 
«روشــنا» به كمك مدارس محروم مى رويم. 
مهران فر در تشــريح اين طرح اظهار داشت: 
معاونت پرورشى و فرهنگى با مشاركت گروه 

مشاوران جوان اداره كل آموزش و...
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دريافت آبونمان ثابت از مشتركان گاز لغو شد
مديركل بنياد مسكن استان درتحريريه 

قدس اعالم كرد

پايان ساخت و
بازسازى مسكن زلزله زدگان 

خراسان رضوى

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

در جلسه شوراى شهر 
مشهد تصويب شد

افزايش 
بهاى نقدى 
استفاده از 

اتوبوس
قدس   در نهمين جلسه علنى شوراى شهرمشهد 
كه روز گذشــته برگزار شــد، بنا شد براى تشويق 
همشهريان به استفاده از «مشهدكارت» بهاى نقدى 
اســتفاده از خطوط اتوبوسرانى دو برابر شود. طبق 
اين مصوبــه، هزينه پرداخــت خدمات خطوط 
اتوبوســرانى به صورت نقــدى، 10 هزار ريال 
براى خطوط درون شهرى و 15 هزار ريال براى 
خطوط حومه تعيين شد. عالوه بر اين حيدرى 
رئيس شــوراى شــهر مشــهد اعالم كرد: براى 
مناسب سازى حمل ونقل و تسهيل عبور و مرور 
معلــوالن در روزهاى آينده نشســت تخصصى 

براى بررسى مشكالت آن ها برگزار ...

 با صدور ابالغ بخشنامه ديوان عدالت ادارى

.......صفحه 2 

روز گذشته اتفاق افتاد

اعتراض كارگران 
كارخانه كاشى طوس 

قوچان به حقوق 
معوقه 2 ساله

قدس: مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان رضوى از پايان 
ساخت و بازسازى مســكن زلزله زدگان فروردين ماه در اين استان 

خبرداد.  سيد رضا موسوى نيا با حضور در تحريريه قدس در ...

قدس: روز گذشــته جمعى ازكارگران كارخانه كاشى طوس 
قوچان به نشــانه اعتراض در خصوص پرداخت نشدن حقوق 
و بيمه در مقابل اين كارخانه تجمع كردند. على حسين براتى 
.......صفحه 4 
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مديركل بنياد مسكن استان در تحريريه  قدس 
اعالم كرد

 پايان ساخت و بازسازى مسكن زلزله 
زدگان خراسان رضوى

هاشم رســايى فر: مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى 
خراسان رضوى از پايان ساخت و بازسازى مسكن زلزله زدگان 

فروردين ماه در اين استان خبرداد. 
سيد رضا موسوى نيا با حضور در تحريريه قدس در گفت و گو 
با خبرنگار ما ضمن اشــاره به اين مطلب كه از 1735 نفرى 
كه تشــكيل پرونده داده بودند 1730 واحد از مسكن آن ها 
در مرحله اســكلت و سقف و ديوار است گفت:1547 واحد از 
اين تعداد هم به مرحله پايان كار رســيده اند و قابل سكونت 
مى باشند كه با روند پيش رو اميدواريم خيلى زود مابقى چند 

واحد ديگر هم مراحل پايان كارشان سپرى شود.
وى همچنين اظهار داشــت: به احتمال فــراوان طى هفته 
آينده و با حضور مقامات كشور پايان زمان ساخت و بازسازى 
واحدهاى مسكونى زلزله زده خراسان رضوى اعالم خواهد شد. 

 وقف جديد مشاركتى در بجنورد 
به ثبت رسيد

بجنورد/ خبرنگار قدس: وقف جديد مشاركتى توسط سه 
واقف خيرانديش با نيت فرهنگى در بجنورد ثبت شد. 

رئيس اداره اوقاف بجنورد گفت: واقفين خير انديش ســيد 
نصراهللا، سيد امان اهللا و سيد على اركانى فرد يك قطعه زمين 
به مساحت 312 متر مربع در بجنورد را جهت ساخت مسجد، 
حسينيه وبا كاربرى تجارى جهت هزينه در امورات فرهنگى 

وقف كردند.
حجت االسالم آسوده افزود:ارزش ريالى اين وقف جديد 312 

ميليون تومان برآورد مى شود.
 

 مرگ 213 بيمار مبتال به ايدز 
در خراسان رضوى

پروين محمدى: متخصص بيمارى هاى عفونى گفت:تغيير 
الگوى HIV ايدز از اعتياد تزريقى به تماس جنســى زنگ 
خطرى براى همه خانواده ها، جامعه و بخصوص جوانان است 
زيرا هــم اكنون 37 درصد موارد جديــد مربوط به معتادان 

تزريقى و 42 درصد در ارتباط با تماس جنسى است.
دكتر بجدى به مناســبت هفته مبارزه با بيمارى ايدز افزود: 
سازمان بهداشت جهانى WHO تاسال 2016 شمار مبتاليان 
را 36 ميليــون و 700 هزار نفر گزارش كــرده كه از ابتداى 

پيدايش اين بيمارى تا كنون همين تعداد نيز فوت شده اند.
مدير پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى هاى معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشكى مشــهد نيز با بيان اينكه ايدز يكى از 
بيمارى هاى عفونى كامالً قابل كنترل است، گفت: در برنامه 
چهارم راهبردى HIV طرح ســيب كشورى (SIB) مطرح 
شده تا تمام سازمان ها و نهادها براى مقابله با ايدز برنامه ريزى 
كنند و اســتاندارى منطقه نيز موظف به پيگيرى اجراى آن 

است.
دكتر صادقى افزود: بنابراين بــراى مبارزه با ايدز تنها وزارت 
بهداشت مسئول نيست بلكه تمام دستگاه ها مانند آموزش و 
پرورش، بهزيســتى، زندان ها و... بايد با برنامه ريزى آموزش 
كاركنان زير پوشــش خودرا در اولويــت قراردهند و گزارش 

عملكرد خود را به كميته اعالم نمايند.
 دكتر حسين پور كارشناس مسئول بيمارى هاى آميزشى،ايدز 
و هپاتيت دانشــگاه علوم پزشكى مشــهد در پاسخ به سؤال 
خبرنگار ما شمار مبتاليان شناسايى شده در خراسان را 663 
نفر اعالم كرد وافزود: تخمين زده مى شود 3500 نفر در استان 
مبتال به ايدز داشته باشيم كه تاكنون 663 نفر شناسايى واز 
اين تعداد 213 نفر فوت شــده 184 نفر مهاجرت داشــته و 
حدود 266 نفر واجد دريافت خدمات هستند كه ازاين تعداد 
19 درصــد خانم و 81 درصد آقا از مشــاوره و درمان رايگان 
اســتفاده مى كنند.وى با بيان اينكه 130 مركز در استان در 
زمينه مشــاوره، تست و درمان مبتاليان فعال شده سه مركز 
اصلى مشــاوره ودرمان ايدز در مشــهد را نام برده و از مردم 
خواست تا براى انجام مشاوره و تست رايگان به مركز مشاوره 
نبش چهارراه راهنمايى، مركز نويد تندرســتى پنجراه پايين 

خيابان و مركز امام هادى مراجعه كنند.
گفتنى اســت در اين هفته برنامه هاى متنوعى ازجمله انجام 

رپيد تست براى متقاضيان به طور رايگان انجام خواهد شد.

با صدور ابالغ بخشنامه ديوان عدالت ادارى
 دريافت آبونمان ثابت از مشتركان گاز 

لغو شد

مهر: بعد از كــش و قوس هاى فــراوان در خصوص حذف 
دريافت آبونمان ثابت ماهانه براى مشــتركان گاز طبيعى از 
سوى ستاد هدفمندى يارانه ها، سرانجام ديوان عدالت ادارى 

در بخشنامه اى، دريافت آبونمان را غيرقانونى اعالم كرد.
بنا به اعالم ديوان عدالت ادارى، ســازمان هدفمندى يارانه ها 
بدون صراحت قانونى اقدام به صدور ابالغيه اى به ادارات گاز 
اســتانى كرده است كه بر اســاس آن، ستونى به نام آبونمان 

ثابت، از مشتركان گاز طبيعى دريافت مى شود.
بر اســاس اعالم ديوان عدالت ادارى، بنا بــر اصول 22، 40، 
52 و 53 قانون اساســى، هر گونه كسورات از اشخاص بايد با 

صراحت قانونى باشد. 
گفتنى است طى ماه هاى اخير و با پيگيرى هايى كه از سوى 
روزنامه قدس مبنى بر زمان اجرايى شــدن رأى ديوان انجام 
شد هر بار مسئوالن شــركت گاز اعالم داشتند كه هنوزاين 
بخشــنامه به ما اين ابالغ نشده است كه با اين تفاسير ديگر 
بهانــه اى براى اعمال مجدد آبونمــان در ماه هاى آينده باقى 

نمى ماند.
در همين حال مدير عامل شــركت گاز خراســان رضوى در 
واكنش به اين خبر در گفتگو با خبرنگار ما روز گذشته اعالم 
كرد: هنوز بخشنامه اى در اين خصوص به اين شركت ارسال 

نشده است .
              

مشاور امور جوانان مديركل آموزش و پرورش :
 كمك به مدارس محروم خراسان 

رضوى با طرح «روشنا»  

حسين پورحسين: مشاور امــور جوانان مديركل آموزش و 
پرورش خراسان رضوى گفت: با اجراى طرح «روشنا» به كمك 

مدارس محروم مى رويم.
مهران فر در تشريح اين طرح اظهار داشت: معاونت پرورشى 
و فرهنگى با مشاركت گروه مشاوران جوان اداره كل آموزش 
و پرورش خراســان رضوى تصميم به اجراى طرح «روشنا» با 
پويش مردمى «من هم چراغى براى دانايى مى افروزم» كرده 
است تا بتوانيم قدم هايى در جهت افزايش كتب جديد، به روز 

و متنوع مدارس مناطق محروم برداريم.
وى تصريح كرد: بدين منظور از همشــهريان انتظار داريم به 
مناسبت آغاز نمايشگاه بين المللى كتاب مشهد از 9 الى 15 
آذرماه، همزمان با حضور خود با اهداى حداقل يك كتاب به 
مدارس مناطق روستايى و محروم استان، ما را در اين امر خير 

و نيك يارى كنند. 

امام جمعه فريمان در جمع دانشجويان:
علم به انسان شتاب مى دهد

 اما جهت را دين مشخص مى كند
فريمان/ خبرنگار قدس: امام جمعه فريمان در مراسمى كه 
به عنوان روز دانشــجو و به همت بسيج دانشجويى در محل 
دانشگاه پيام نور فريمان برگزار شد، رمز موفقيت دانشجو را 

آگاهى، منطق و تدين بيان كرد.
 حجت االسالم والمســلمين ايزدى با اشاره به اينكه علم به 
انسان شــتاب مى دهد، ولى جهت را دين مشخص مى كند، 
افزود: اگر علم توحيد همراه با تهذيب نباشد، چندان فايده اى 

ندارد.
وى در ادامه با اشــاره اى به آمارها با بيــان اينكه 96 درصد 
آن هايى كه در زندان ها هســتند بى سواد نيستند، بلكه بى 
نماز هستند، گفت: ذكر و ياد خدا موجب آرامش و موفقيت 

انسان مى شود.

آغاز مسابقات قرآنى دادگسترى هاى 
منطقه 5 كشور در طبس 

طبس/ خبرنگار قدس: مســئول فرهنگى دادگسترى كل 
خراســان جنوبى، از آغاز مســابقات قرآنى دادگسترى هاى 

منطقه 5 كشور در طبس خبر داد.
حجت االسالم يداهللا وحدانى نيا گفت: در اين دوره از رقابت ها 
تعداد 316 قارى از افراد برتر اعم از خواهر وبرادر  از كاركنان 

دادگسترى هاى منطقه به رقابت خواهند پرداخت.
وى تصريح كرد: در اين دوره از مسابقات برگزيدگان خواهر و 
برادر از استان هاى خراسان جنوبى، خراسان رضوى، سيستان 
و بلوچستان، هرمزگان، كرمان و يزد حضور دارند و به مدت 
سه شبانه روز در محل آســتان مبارك حضرت حسين ابن 

موسى الكاظم(ع) در رشته هاى مختلف رقابت مى كنند.
برپايه همين گزارش، رئيس كل دادگسترى خراسان جنوبى 
در مراسم افتتاحيه مسابقات، اظهار داشت: نهضت قرآن چند 
سالى است در قوه قضائيه شتاب بيشترى به خود گرفته و نياز 
است همه دستگاه ها به اين موضوع ورود كرده و در امر ترويج 

قرآن در اين گونه از مسابقات تالش كنند.
 صيفى گفت: اگر بخواهيم از تمام مشكالت رهايى پيدا كنيم 
و به سالمتى از ناهنجارى ها و آسيب هاى اجتماعى عبور كنيم، 

بايد به دستورات قرآن و عترت جامه عمل بپوشانيم.
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خبر

برپايى نشست تخصصى 
«مباحث نپرداخته» در نگارخانه رضوان 

 قدس همزمــان با اختتاميه 
نمايشگاه خوشنويسى رستاخيز 
تخصصــى  نشســت  عشــق، 
«مباحث نپرداخته» در نگارخانه 
رضــوان برگــزار خواهد شــد. 
گفت:  رضوان  نگارخانه  مسئول 
در شب والدت حضرت ختمى 
مرتبت محمــد مصطفى (ص) 
و همزمان با اختتاميه نمايشگاه 

خوشنويسى رستاخيز عشق، نشست تخصصى «مباحث نپرداخته» با حضور استاد احمد 
قائم مقامى در نگارخانه رضوان برگزار خواهد شد.محمد ظريف افزود: همچنين در اين 
نشست رضا فردوسى از هنرمندان گرافيست و خوشنويسان مطرح استان به نقد و بررسى 
آثار نمايشگاه خواهد پرداخت. اين نشست روز سه شنبه 14 آذر از ساعت 17 الى 19 در 

نگارخانه رضوان واقع در كوهسنگى 17 برگزار خواهد شد.

خبر

عكاس نيشابورى برگزيده پنجمين 
جشنواره ملى «مدرسه عشق» شد

خبرنگارقدس نيشابور/ 
مرتضى امين الرعايايى عكاس 
برگزيده  نيشــابورى  جــوان 
توليدات  جشــنواره  پنجمين 
فرهنگــى پايگاه هاى مقاومت 
بسيج سراســر كشور «مدرسه 

عشق» شد.
مســئول هنرى اداره فرهنگ 
نيشــابور  اســالمى  وارشــاد 

اظهاركرد: پنجمين جشــنواره توليدات فرهنگى پايگاه هاى مقاومت بسيج به همت 
«مركز تخصصى هنرهاى بســيج» برگزار شــد كه بيش از 72 هــزار اثر از توليدات 
فرهنگى و هنرى پايگاه هاى مقاومت بســيج سراســر كشور در رشته هاى «هنرهاى 
تجسمى»، «هنرهاى تصويرى و نمايشى»، «موسيقى و سرود»، «كتاب و شعر» و «ايده 

فعاليت هاى پايگاهى» به دبير خانه ارسال شد.

برگزارى نخستين دوره آموزش 
ابريشم بافى در تربت حيدريه

قدس   رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري تربت 
حيدريه گفت: نخســتين دوره آموزش ابريشــم كشــى در بخش بايگ تربت 

حيدريه آغاز شد.
علي محمدي، اظهارداشــت:  با توجه به اينكــه بخش بايگ تربت حيدريه 75 
درصد ابريشــم كشور را توليد مى كند، اما متأســفانه مراحل بعد از توليد نخ 
در اين منطقه صــورت نمى گرفت كه با هماهنگى صــورت گرفته با آموزش 
ابريشــم بافى براى هنرمندان منطقه، توليدات صنايع دستى ابريشمى نيز در 

اين منطقه احيا خواهد شد.
وى افزود: با توجه به كمبود پيله در 6 ماهه دوم ســال و بيكار شــدن برخى 
هنرمندان ابريشــم كــش در اين مدت، از اين طريق هنرمنــدان مى توانند با 
يادگيرى ابريشــم بافى به فعاليت خود ادامه دهند و با تهيه بســته ســوغات 
از بافته هــاى خود، ضمن تكميل زنجيره توليد تا مصرف، درآمد بيشــتر عايد 

هنرمندان اين منطقه شود.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

قدس: جوالن سرماى سيبرى در خراسان رضوى
نيش و نوش: پس بايد منتظر جوالن شركت گاز و قبض هاى 

نجومى در خراسان رضوى هم باشيم!
قدس: انجام عمل پيوند عصب در بيمارستان طالقانى مشهد

نيش و نوش: اين عمل واسه بيشتر مردم و مسئوالن مشهد 
كه اعصاب درست و حسابى ندارن، الزمه!

قدس: پرداخت 12هزار ميليارد تومان تســهيالت توســط 
بانك هاى خراسان رضوى

نيش و نوش: البته اين تســهيالت فقط بين 12 نفر كه نياز 
بيشترى داشتن تقسيم شده!

قدس: داليل توزيع نشــدن شير در مدارس خراسان رضوى 
اعالم شد

نيش و نوش: چون شــير حاوى مقادير زيادى روغن پالم و 
وايتكِس و براى سالمتى دانش آموزان مضره!

قدس: كيفيت مسكن مهر استان چگونه است
نيش و نوش: وقتى زلزله بياد كيفيتش نمايان ميشه!

قدس: 6000 مورد اخطاريه و جمع آورى تابلو در مشهد
نيش و نوش: هرچى تابلو از كســبه مشــهد جمع مى كنن 
ميريزن تو كوره و از اون طرف تابلوى پارك «اليت» درميارن و 

هرجاى مشهد كه دستشون ميرسه نصب ميكن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

گفت وگوى قدس با «اميرشاهرخ فريوسفى» به بهانه برپايى نمايشگاه «آموده» در مشهد

نمايشگاه خطى كه شاعرى براى آن شعر سرود 
ســرور هاديان   اين روزها «اميرشاهرخ 
فريوسفى» هنرمند تهرانى براى نخستين بار 
نمايشــگاهى را با عنوان «آموده» در مشهد 

برگزار كرده است.
 او در ســه رشته خوشنويســى، مذهب و 
طراحى گرافيك سال هاست مشغول به كارا 
ســت، متولد ســال 1344 تهران و معادل 
كارشناســى ارشد از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى وعضو انجمن خوشنويسان ايران با 

درجه ممتازاست.

 به نقش آموده درياى سخن را ساحل دل 
وى گفــت و گو را با زمزمه اين شــعر آغاز 
مى كند: بــه نقش آموده درياي ســخن را 
ســاحل دل /به لطف حق، هنر از قاف معنا 

گشته نازل
ايــن هنرمند دربــاره برگزارى نمايشــگاه 
آموده در مشهد مى افزايد: در اين نمايشگاه 
مي توان به يك رويداد نوين اشــاره كرد، در 
واقع براى نخستين بار سرودن شعر پس از 
اتمام كار خوشــنويس انجام شده است و بر 
خالف معمول، اين بار شاعر بر اساس نقش 
و طرح و موضوع خوشــنويس، شعرسروده 
است.شــايد بتوانــم بگويم ايــن رويداد از 
ويژگي هاي نمايشــگاه به شــمار مي آيد. 
اميرشــاهرخ فريوسفى نمايشــگاه آموده را 
مجموعه اى ازآثارخوشنويســي كالســيك، 
تايپوگرافي و خط نقاشــي اعالم مى كند و 
خاطر نشان مى ســازد: اين اشعار اثر خانم 
ســمانه ســنگچولي اســت و در نمايشگاه 
حدود 30 اثــر تابلو خط و يك اثر حجمي، 
به نمايش گذاشــته شده است.وى در ادامه 
تصريح مى كند: عمده اين آثار در ابعاد 200 
در 510 ســانتى متراست و يك كارحجمى 
«بســم اهللا الرحمن الرحيــم» كه در ابتداى 
نمايشگاه قرار دارد.وى فعاليت هاى اجرايى 
متعــددى را به عهده دارد كــه مى توان به 
مــواردى چون؛ معاون هنرســتان هنرهاى 
تجسمى پسران (كمال الملك)، نايب رئيس 
انجمن نگارگران ايرانى، عضو هيئت داوران 
نمايشــگاه نگارگرى ايرانــى در موزه امام 
داورى جشــنواره هاى  دوره  على(ع) ســه 
مختلف آموزشگاه ها و دانشگاه هاى هنرهاى 
تجسمى اشاره كرد.وى با اشاره به حضورش 
در نمايشــگاه هاى مختلفى چون نمايشگاه 
ميراث  ايرانى، سازمان  نگارگرى  آثارانجمن 
فرهنگــى به مناســبت بزرگداشــت موالنا 
و ديگــر جوامــع هنرى بيان مــى دارد: در 
فرهنگســتان هنر به مناســبت بزرگداشت 
كمال الديــن بهزاد، انجمن نگارگرى ايرانى 
در اروميه،خانــه هنرمنــدان ايــران، آرت 
اكسپو موزه هنرهاى معاصر (تاالر وحدت)، 
دوساالنه نگارگرى دوره، خوشنويسى جهان 
اسالم، موزه قرآن، گالرى ساربان (انفرادى)، 
ورك شــاپ و نمايشــگاه در موزه هنرهاى 

ملى،گالرى آس و...حضور داشته ام.

 جذابيت خاص مشهد 
 وى كــه علت برگزارى اين نمايشــگاه در 
مشــهد را ويژگــى خاص شــهرمان اعالم 

از  مى كند،مى گويــد: يكى 
داليل كه موجب شــد به 
مشــهد گرايش پيدا كنم، 
فضــاى حاكم در مشــهد 
اســت. وى مى افزايــد: به 
داراى  مشــهد  من  اعتقاد 
كه  است  شــهرى  مبلمان 
به ســاير شهرهاى  نسبت 
ايــران متفــاوت اســت و 
هميــن ويژگى آن ســبب 
شــده اســت كه مشــهد 
هميشــه براى مــن داراى 

يك جذابيت خاصى باشد.

 فعاليت هاى هنرى استاد 
استاد فريوسفى كه داراى فعاليت هاى هنرى 
چون سابقه 14 ســال تدريس خوشنويسى 
در هنرستان هنرهاى زيباى پسران وسابقه 
20 ســال تدريس در آموزشــگاه هاى آزاد 
دارد، درباره ساير فعاليت هاى خويش، اظهار 
مى دارد: خوشنويسى سه جلد كتاب با عنوان 
تيمورثانى، ديوان شــيخ امير، طلوع سپيده 
و خوشنويســى بســيارى از تيتــراژ فيلم و 
سريال هاى تلويزيون...و طراحى بيش از 500 
اثر با نام «بسم اهللا» و طراحى و ساخت نقش 
برجسته هاى مختلف در ابعاد هاى بيش از 20 
متر مربع و...به سفارش شركت هاى مختلف 

را در رزومه كارى خود دارم.

 لنگى چرخه اقتصاد هنر
وى درخصــوص نبــود چرخــه اقتصادى 
مناسب براى هنرمندان شهرستان ها توضيح 
مى دهــد: لنگى چرخ هنردر پايتخت هم به 
چشــم مى خورد و مختص مشــهد يا ساير 
شهرســتان ها نيســت، اما اين مشــكل در 
شهرستان ها خودش را بيشتر نشان مى دهد.

اين مدرس هنر، همچنين با اشــاره به اين 

نكته كــه كارهاى حجمى 
در مشــهد بســيار زيبا و 
توضيح  اســت،  تأمل  قابل 
در  حجمى  آثــار  مى دهد: 
زيبايى  به شــهر  مشــهد، 
خاصى بخشــيده اســت و 
به اعتقاد مــن ارتقاى هنر 
نشاط  و  زيباســازى  سبب 
بيشــتربه  وانگيزه  مــردم 

هنرمندان مى شود.

 نوآورى كه براى مخاطب 
جذاب است 

وى كــه تجربه ارائــه آثار 
در نمايشــگاه هاى خارجى 
دارد، مى گويــد: آثــارم تلفيقــى از ســه 
هنر، خوشنويســى، گرافيــك وتذهيب به 
ســبك جديداســت و تاكنون در جمهورى 
تركيه،  تونس، كويــت،  باكــو،  آذربايجان، 
رومانى،  هند،  بالروس،  مســكو،  استانبول، 
ابوظبــى، دوحه، بوســنى و هــرزه گوين، 
اســلواكى، دبى، آفريقاى جنوبى، ايتاليا و...
به صورت گروهى و انفرادى حضورداشته ام.

وى مى افزايــد: بازخورد مخاطــب در برابر 
آثــارم برايم قابــل توجه بــود و حتى در 
نمايشگاه هاى خارجى هم اگرچه مخاطبان 
به زبان فارســى تسلط نداشــتند، اما براى 
آن ها اشــعار كالســيك به كار رفته در آثار 
جذاب بود واشعاررا دنبال مى كردند و معنى 

آن را مى خواستند بدانند.

 آثارى ماندگار
وى تأكيد مى كند: بــه اعتقاد من هنرمند 
قرارنيســت براى امروز كار كند، يا كارهاى 
ديروز را تكــرار كند هنرمند بايد آثارش به 
گونه اى باشــد كه كارهايش براى آيندگان 

هم جذاب باشد.

وى خاطرنشــان مى كند: كافى است نگاهى 
به آثارى چون حافظ،ســعدى و... داشــته 
باشــيم كه بعد از گذشــت سال ها هنوزهم 

مورد توجه است.

 اشعارى در فريم آثار
اين هنرمند پيشكسوت كشــورمان درباره 
10 اثرى كه بعد از خلق آن، اشــعار شاعر 
مشهدى به آن اضافه شد، نيز بيان مى كند: 
معموالً موضوعات آثار من براســاس حال و 
احــوال خودم و اتفاقات ناشــى از زمان رخ 
مى دهد و براى مثال اگرموضوع من برروى 
آتش باشد، بالطبع اين موضوع به شكل هاى 

مختلف در آثار من ديده مى شود.
وى خاطرنشــان مى كند: اين بار 10 اثر از 
30 اثرى كه در نمايشــگاه «آموده» برگزار 
شده است، خانم سنگچولى (شاعر مشهدى) 
بعد از ديدن اين آثار اشعارى را در رابطه با 
موضوع ســرودن كه بعد از اين مرحله براى 
اضافه كردن اين اشــعار تصميم گرفتم كه 
اين اشــعار را به صورت يــك فريم دور كار 

كنم.

 همكارى شاعر شهرمان
شــايان ذكراســت، «سمانه ســنگچولي»، 
كارشناس زبان و ادبيات فارسي،متولد سال 
1359 مشهد و سراينده اشعار كالسيك در 
قالب غزل و مثنوي است.اوســراينده كتاب 
هايــي با عنــوان مثنوي ســايه ها و آفتاب 
مثنوي است و مدرس دانشگاه الزهرا مشهد 

است.

  «آموده» در هتل كوثر ناب
نمايشگاه آثار شعر و خط نقاشى 15آذرماه 
96 همزمــان با ميالد رســول اكرم (ص)، 
ساعت 16درمشهد، هتل كوثرناب افتتاح و 

تا 22 آذرماه براى عالقه مندان داير است.

به اعتقاد من هنرمند 
قرارنيست براى امروز 

كار كند، يا كارهاى 
ديروز را تكرار كند 
هنرمند بايد آثارش 

به گونه اى باشدكه 
كارهايش براى آيندگان 

هم جذاب باشد.

بــرش
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��ر در جلسه شوراى شهر مشهد تصويب شد

افزايش بهاى نقدى استفاده از اتوبوس
هنگامه طاهرى  در نهمين جلســه علنى 
شوراى شهرمشهد كه روز گذشته برگزار شد، 
بنا شد براى تشويق همشهريان به استفاده از 
«مشــهدكارت» بهاى نقدى استفاده از خطوط 

اتوبوسرانى دو برابر شود.
طبق اين مصوبــه، هزينه پرداخت خدمات 
خطوط اتوبوســرانى به صــورت نقدى، 10 
هزار ريال براى خطوط درون شــهرى و 15 

هزار ريال براى خطوط حومه تعيين شد.
عالوه بر اين حيدرى رئيس شــوراى شهر 
مشــهد اعالم كــرد: براى مناسب ســازى 
حمل ونقل و تســهيل عبور و مرور معلوالن 
در روزهــاى آينده نشســت تخصصى براى 
بررســى مشــكالت آن ها برگزار مى شود تا 

خدمات بهترى به اين قشر ارائه شود.
شهردار مشهد در اين نشست از رونمايى طرح 
جامع اين شهر خبر داد و گفت: اين طرح در 

هفته آينده رونمايى و براى اجرا به دستگاه ها 
و سازمان هاى مربوط ابالغ مى شود. 

شهردار مشــهد ادامه داد: همچنين اولين 
گام به سمت شهر هوشمند در اين كالنشهر 

برداشــته شــد و در هفته جارى كيف پول 
الكترونيك عملياتى مى شود.

تقى زاده خامسى افزود: با فعال شدن كيف 
پول الكترونيك تمام پرداخت هاى مربوط به 
شهردارى نظير بهاى خدمات ناوگان حمل 
و نقــل عمومى از طريــق تلفن هاى همراه 

امكان پذير مى شود. 
وى گفت: همزمان با رونمايى از اين كيف پول، 
500 هزار شهروند مشهدى در مرحله نخست 
زير پوشــش طرح قرار مى گيرند، اما آمادگى 
الزم براى زير پوشــش بردن همه شهروندان 
وجود دارد.  در اين جلســه از خداداد عزيزى، 

قهرمان ارزنده ملى تجليل شد.
در اين نشســت كه بــا حضــور مديركل 
بهزيســتى خراســان رضوى برگزار شد از 
«فرشــته تنهايى» توان ياب برجسته مشهد 

نيز به مناسبت روز معلوالن قدردانى شد.

آب و �وا
 استمرار افزايش دما در خراسان رضوى

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: با تضعيف 
جريانات ســرد شمالى بر روى اســتان انتظار مى رود تا روز 
پنجشنبه دماى هوا در غالب نقاط با شيب ماليمى افزايش و 
در ساعات عصر و شب امروز و فردا احتماال بارش هاى خفيف 
و پراكنده اى در نواحى كوهستانى واقع در نيمه شمالى استان 

انجام شود.
كمينه و بيشينه دماى هواى مشهد نيز براى امروز سه شنبه به 

ترتيب 4- و 9 د رجه سلسيوس پيش بينى مى شود.

��ر
روز گذشته اتفاق افتاد

 اعتراض كارگران كارخانه كاشى طوس 
قوچان به حقوق معوقه 2 ساله

هادى زهرايى: روز گذشــته جمعى ازكارگــران كارخانه 
كاشى طوس قوچان به نشانه اعتراض در خصوص پرداخت 
نشــدن حقوق و بيمه در مقابل اين كارخانه تجمع كردند. 
على حســين براتى مقدم رئيس شــوراى كارگرى كارخانه 
كاشى طوس در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص علت 
تجمع گفت: 190 نفر اين كارگران در مجموع، 2 سال است 
كه حقوق خود را دريافت نكرده اند و از تير ماه ســال جارى 
بيمه آن ها پرداخت نشده است كه اين موضوع سبب گاليه 
كارگران شده است. وى ادامه داد: مديران اين كارخانه طى 
ماه هاى اخير در جلساتى كه با مسئوالن داشته اند وعده هايى 
داده كه تا كنون هيچ كدام محقق نشــده اند و طى سه روز 
گذشته موضوعات كارگرى را به گوش مسئوالن شهرستان 
رســانده ايم. براتى مقدم در خصوص توليدات اين كارخانه 
نيز گفت: محصوالت ايــن كارخانه در خط توليد به فروش 
مى رسد؛ اما خبرى از پرداخت حقوق ها نيست و به دليل نبود 
مواد اوليه و پرداخت نشــدن حقوق و بيمه آن ها خط توليد 
سه روز است كه متوقف شده است و كارگران تنها به حضور 
در كارخانه اكتفا مى كنند. روزنامه قدس پيگير مشكالت اين 

كارخانه خواهد بود.

روز گذشته در فضايى صميمى انجام شد
 خدا قوتى پسران معلول «مركز توانبخشى 

آسايش» مشهد به خبرنگاران قدس

هاشم رسائى فر: با وجود اينكه يكشنبه گذشته مصادف بود 
با روز جهانى معلوالن و خيلى ها از جمله مســئوالن حداقل به 
واســطه نامگذارى اين روز يادى از اين قشــر جامعه كردند، اما 
ديروز تعدادى از معلوالن مركز توانبخشى حرفه آموزى پسران 
باالى 14 سال آسايش مشهد به همراه مسئوالن اين مركز ما را 

غافلگير كردند و ميهمان تحريريه قدس شدند.
مهدى، امين و على به همراه خواهران قدوسى كه مديريت اين 
مركز را برعهده دارند چند دقيقه اى در فضاى رسانه اى مؤسسه 
فرهنگى قدس گشتى زدند و با اهداى شاخه هاى گل و محبتى 

تحسين برانگيز از زحمات همكاران رسانه اى ما قدردانى كردند.
مهدى كه بزرگ تر از على و امين است همين اربعين گذشته با 
پدر و مادرش به زيارت امام حسين(ع) مشرف شده است با همان 
لحن صميمانه اش برايمان از زيارتش تعريف كرد و از آرزويى كه 
هميشــه براى مدير مجموعه دارد، گفت. على هم كه 11 سال 
است در مركز آسايش صبح را به شب مى رساند، گفت كه شغل 
پزشكى را دوست دارم و پلو مرغ غذاى مورد عالقه اش است. امين 
هم عاشــق امام رضا(ع) است و هر زمان كه فرصتى پيش بيايد 
دوست دارد به حرم برود. او اين قول را هم به ما داد اين بار كه به 
حرم مشرف شد براى ما هم دعا كند. غذاى دوست داشتنى امين 

هم مثل على پلو مرغ است.
قدوســى، مدير مركز توانبخشى حرفه آموزى پسران باالى 14 
سال آسايش نيز با اشاره به نگهدارى 32 پسر معلول ذهنى در 
اين مركز گفت: با وجود اينكه صنايع دستى خوب و قابل توجهى 
در مركز ما توسط مدد جويان ساخته مى شود، اما ما اجازه نداريم 
اين كارهاى زيبا را براى فروش در معرض ديد عموم قرار دهيم! 
او همچنين به موضوع نداشــتن حامى مالى مستقيم در بحث 
كمك به اين مركز اشاره كرد و اظهار داشت: به جز يارانه اى كه از 
سوى بهزيستى به مركز ما داده مى شود و آن هم 380 هزار تومان 
در ماه اســت از هيچ جاى ديگرى به ما كمك نمى شود و مابقى 
هزينه ها شخصى و با همكارى اقوام و دوستان خيرى كه داريم 
پرداخت مى شود. قدوسى خدمت به معلوالن ذهنى مركز آسايش 
را براى خودش وظيفه مى داند و انگيزه اش براى اين كار را عشق 
به قشرى از جامعه كه كمتر به آن ها توجه مى شود اعالم مى كند.
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رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت:
بزرگ ترين مركز عرضه توليدات خراسان رضوى

درعمان راه اندازى مى شود
فاطمه معتمدى رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى گفت: بزرگ ترين مركز عرضه و توليدات 
استان با هدف گسترش صادرات در مجتمعى به وسعت 

5000 مترمربع در كشور عمان راه اندازى مى شود. 
حسينى با اشاره به روابط خوب اقتصادى ايران و عمان 
اضافه كرد: خراســان رضوى نياز بــه بازارهاى جديد 
صادراتــى دارد از ايــن رو قطر،عراق،عمان و روســيه 
كشــورهاى هدف، خانه صنعت، معدن و تجارت براى 

توسعه تجارت است.
وى با بيان اينكه درشرايط ركود حاكم براقتصاد كشور صادرات صنعتى تنها راه برون رفت 
از وضعيت موجود است، گفت:عمان مى تواند كشور و بويژه خراسان رضوى را به يك بازار 

مصرف 500 ميليون نفره متصل كند.
وى گفت:طى 10 ســال گذشته ظرفيت توليد در كشور دوبرابر شده است، اما متأسفانه 
قدرت خريد مردم نصف شــده است؛ بنابراين تنها راه نجات توليد،جلوگيرى از تعطيلى 
كارخانجات ورسيدن به ظرفيت اسمى واحد هاى صنعتى،تقويت قدرت خريد مردم در 
داخل وتمركز برمقوله صادرات اســت. وى با اشاره به اســتقبال دولت عمان از فعاالن 
اقتصادى ايران بويژه خراسان رضوى تصريح كرد: پيشينه روابط سياسى مثبت و پايدار، 
عالقه مندى مردم عمان به ايرانيان وتوليدات ايرانى پشتوانه خوبى براى اين موفقيت است.

مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان عنوان كرد
پيشرفت 95 درصدى مسكن مهر 

در خراسان رضوى 
هادى زهرايى مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه 
و شهرسازى خراســان رضوى از پيشرفت 95 درصدى 

پروژه هاى مسكن مهر استان خبر داد.
رضا نــوروزى در گفت وگو با قدس گفت: از ابتداى آغاز 
پروژه مسكن مهر در اســتان خراسان رضوى، ساخت 
120 هزار و 118 واحد  مســكن آغاز شــد كه تاكنون 
91 هزار و 621 واحد به بهره بردارى و تحويل متقاضيان 
شده اســت. وى افزود: در 6 ماهه نخست امسال  728 
واحد مســكن مهر در شــهرهاى باالى 25 هزار خانوار 

استان افتتاح شده و 1091 واحد جهت افتتاح در 6 ماه دوم در دست ساخت است.
وى در خصــوص آخرين وضعيت پروژه هاى فعال و معــارض دار، گفت: 20 هزار و 616 واحد 
مسكن مهر در استان داريم كه از اين ميزان 14 هزار و 789 واحد فعال بوده كه پيشرفت فيزيكى 
آن ها باالست و 5827 واحد مسكن مهر عارضه دار ساخت زير 30 درصد پيشرفت فيزيكى در 

استان وجود دارد كه در مجموع پيشرفت فيزيكى مسكن مهر استان 95 درصد است. 
نــوروزى در خصوص فعاليت هاى روبنايى مســكن مهر اســتان، گفت: در ســال جارى 
تفاهمنامه اى با اداره كل نوســازى مدارس به منظور اجراى دو باب مدرسه در سايت هاى 
مسكن مهر نيشابور به مبلغ 5 ميليارد ريال و تربت حيدريه به مبلغ 4 ميليارد ريال منعقد 

شده است.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى گفت: بزرگ ترين مركز عرضه و توليدات 
استان با هدف گسترش صادرات در مجتمعى به وسعت 

حسينى با اشاره به روابط خوب اقتصادى ايران و عمان 
اضافه كرد: خراســان رضوى نياز بــه بازارهاى جديد 
صادراتــى دارد از ايــن رو قطر،عراق،عمان و روســيه 
كشــورهاى هدف، خانه صنعت، معدن و تجارت براى 

مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه 
 درصدى 

رضا نــوروزى در گفت وگو با قدس گفت: از ابتداى آغاز 
پروژه مسكن مهر در اســتان خراسان رضوى، ساخت 
 واحد  مســكن آغاز شــد كه تاكنون 
 واحد به بهره بردارى و تحويل متقاضيان 
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