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تجليل از انديشمندان انقالب اسالمى در
جشنواره رضوى

نمايش 26 فيلم در پانزدهمين جشنواره فيلم فجر 
مشهد

براى نخستين بار در خراسان رضوى برگزار مى شود معاون سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد استان در گفت وگو با قدس خبر داد

فارس: رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات 
اسالمى خراسان رضوى از برگزارى جشنواره 
رضوى خبر داد و گفت: امسال براى نخستين  
بار، جشنواره رضوى كه تجليل از انديشمندان 
استان از دوران پس از انقالب تاكنون است، 

توسط دانشگاه ها و استاندارى برگزار...

قدس: معاون هنرى و ســينمايى فرهنگ و 
ارشاد اســالمى خراسان رضوى در گفت وگو 
بــا قدس با اعالم اينكه دبيرخانه پانزدهمين 
جشــنواره همزمان فيلم فجــر در مجموعه 
سينمايى تازه تأسيس اطلس داير خواهد شد 
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گفت و گو با «مريم امام وردى» به انگيزه برگزارى چهارمين نمايشگاهش

هنرمندان خوشنويس در مشهد جايگاه شايسته اى ندارند
��ر ��ھد

�وگ

خديجه زمانيان: اين روزها در مشهد نمايشگاه 
خوشنويسى مريم امام وردى در نگارخانه رضوان 
برگزار مى شــود. نمايشگاه «خوب ترين حادثه» 
چهارمين نمايشگاه انفرادى اين بانوى هنرمند 
اســت. امام وردى تاكنون بيش از 70 نمايشگاه 
گروهى در داخل و خارج كشور برگزار كرده و تا 
به حال برگزيده چندين جشنواره هم بوده است. 
اين بانوى خوشــنويس، نخســتين نمايشگاه 
انفرادى اش را در ســال 91 در نگارخانه رضوان 
و دومين نمايشــگاه را در ســال 94 در تهران 
برگزار كرد. در اين نمايشگاه با استفاده از اشعار 
دكتر شــفيعى كدكنى آثارش را خلق كرد و به 
نمايش گذاشــت. امسال او سال خوبى را پشت 
ســر گذاشته است، چون ســومين و چهارمين 
نمايشگاهش را توانست برگزار كند و در معرض 
ديد عموم قرار دهد. امام وردى با وجود 15 سال 
تجربه خوشنويسى و تدريس هنوز هم مشغول 
آموختن اســت. به بهانه برگزارى «خوب ترين 
حادثه» پاى صحبت اين هنرمند نشستيم و از 
او در خصوص مسير هنر خوشنويسى و شرايط 
هنرمندان اين رشــته در فضاى كنونى مشهد 

پرسيديم. گفت وگوى ما را بخوانيد.

 حضور شما در كالس هاى استاد بختيارى 
نشان مى دهد براى كسب هنر پايانى قايل 
نيســتيد و هنرمند هميشه بايد در حال 

آموختن باشد. 
بله از ســال 92 كه با دكتر بختيارى آشنا شدم 
تا به امروز هر ماه در كالس هاى ايشــان شركت 
مى كنم. چون طبيعت هنر همين است و هنرمند 
هميشــه بايد در حال شاگردى و آموزش باشد. 
هيچ هنرى نقطه پايانى نــدارد بخصوص هنر 
خوشنويسى و خط نســتعليق كه سختى هاى 
خــودش را دارد. من تا جايى كه بتوانم، ســعى 
مى كنم از محضر استادان استفاده كنم تا هنرم 

دچار ركود نشود. 

 يكى از مهم ترين مسائل در فعاليت هاى 
هنرى ذائقه مخاطب اســت. در برگزارى 
نمايشگاه چقدر به ذائقه مخاطب اهميت 

مى دهيد؟ 
من وقتى نمايشگاه برگزار مى كنم فقط به ابعاد 
هنرى آن توجه نمى كنم و دنبال ذائقه مخاطب 
هستم. وقتى مى بينم در نمايشگاه اثرى بيشتر 
توجه مــردم را جلب كرده ســعى مى كنم در 
نمايشــگاه بعدى از آن استفاده بيشترى كنم يا 
تالش مى كنم در نمايشگاه ها از اشعارى استفاده 
كنم كه كمتر شنيده شده اســت و از آنجا كه 
مطالعه شــعرى من بســيار زياد است، مى دانم 
مخاطب چه اشــعارى را مى پسندد و معموالً از 
همان اشعار در نوشــتن آثارم استفاده مى كنم. 
حتى سعى مى كنم رنگ مركب را بر اساس معنا 
و مفهوم شــعر انتخاب كنم. در اين چند سال 
كه نزديك به 300 اثر توليد كرده ام، اشعارى را 
نوشته ام كه يا توسط خوشنويسان نوشته نشده 
است يا خيلى كم نوشته شده يا اگر نوشته شده 
كتابت و چليپا نويســى بوده و به صورت قطعه 

بندى با تركيب هاى خاص نبوده است. 

 فضاى مشهد براى هنرجويان خوشنويس 
مســير  بتوانند  كه  هســت  گونه اى  به 
هنرى شان را به راحتى در شهر خودشان 

ادامه دهند و مجبور به مهاجرت نباشند؟ 
مشهد به لحاظ استادان و آموزش شرايط خوبى 
دارد، به گونه اى كه قطب هنر خوشنويسى است 

و هنرجوها در زمينه آموزش مشــكلى ندارند. 
ضمن اينكه شمار هنرجو ها بخصوص خانم ها در 
اين رشته نسبت به گذشته افزايش چشمگيرى 

داشته است. 

 عالقه مندى مردم و اســتقبال آن ها از 
براى  به گونه اى هست كه  نمايشــگاه ها 

هنرمند ايجاد انگيزه كند؟ 
هنر خوشنويســى فقط خط نوشــتن نيســت 
كه بــه يك قلم و كاغذ و دوات نياز باشــد. هنر 

هزينه هاى  خوشنويســى 
جانبى دارد و يك اثر هنرى 
براى اينكه در نمايشگاه به 
نمايش درآيد بايد تذهيب، 
پاســپارتو و قاب شود كه 
انجام همه اين ها هزينه بر 
است. اما متأسفانه در مشهد 
فضايى براى فروش نيست 
و در نمايشگاه ها اثر زيادى 
البته در  فروخته نمى شود. 
حال حاضــر با ورود فضاى 
مجازى شرايط تغيير كرده 
است چون هنرمند مى تواند 
آثارش  و  نمايشــگاه  براى 

تبليغ كند. 

 پيشنهاد شما براى تغيير وضعيت و باال 
رفتن سواد هنرى مردم مشهد چيست؟

پيشنهاد اول من اين است كه در هر نگارخانه اى 
كه نمايشــگاهى برگزار مى شود خود نگارخانه 
دو يا ســه اثر هنرمند را خريدارى كند و بدين 
صورت اولين حمايت را از هنرمند انجام دهند. در 
مراسم ادارات، استاندارى يا فرماندارى و همين 
طور جشــنواره ها به جاى زرشك و زعفران، آثار 
هنرمندان مشــهد را هديه دهند. ضمن اينكه 
مى دانيم همه كشورهاى همسايه به هنر ايرانى 
عالقه دارند و در مراســم هم از اين افراد دعوت 
مى شود. ضمن اينكه تا زمانى آثار هنرى مقابل 
چشم مردم نباشد، نمى توانند اثر هنرى را از غير 
اثر هنرى تشخيص دهند. اين همه بيلبورد در 
سطح شهر هست كه همه آن ها تبليغاتى است، 
افراد عادى كه من با آن ها در ارتباط هستم وقتى 
به نمايشگاه خوشنويسى مى آيند نمى دانند اول 

خط نوشته شــده بعد تذهيب روى خط انجام 
شــده يا تذهيب بوده بعد خط نوشته شده، اين 
همه بى اطالعى از هنرى كه اين همه پشتوانه 
و قدمت دارد، خوب نيســت. مردم ما اين قدر از 
آثارهنرى دور شده اند كه اطالعاتشان نسبت به 

آن ها كم است. 

 در شهر ما در مناســبت هاى مذهبى 
مختلف بنر نصب و پارچه نويســى انجام 
مى شــود. چرا در اين ايــام از آثار هنرى 
شــهرمان  هنرمندان 
استفاده نمى شود يا چرا 
اين آثار بــراى اداره ها 

خريدارى نمى شود؟
در تلويزيــون چقــدر در 
خوشنويســى  هنر  مورد 
صحبــت مى شــود. همه 
اين بى توجهى ها در حالى 
انجام مى شود كه مى دانيم 
تبليغ تأثير زيادى در تغيير 
ذائقه مردم دارد. چه شمار 
از مــردم مى دانند آدرس 
انجمن خوشنويســان در 
مجتمع امام رضا(ع) است 
تعــداد مى دانند  و چــه 
در پارك ملت مشــهد يك مجتمع فرهنگى 
- هنرى وجود دارد. همين طور ســطح شهر 
پر از ديوار نويســى هايى است كه از نوع خط 
متوجه مى شويم توسط هنرمند حرفه اى انجام 
نمى شــود. من در بزرگراه امــام على (ع) يك 
ديوار نويسى ديدم كه نوشته شده بود: «مشهد 
پايتخت فرهنگى جهان اســالم» اين جمله با 
خط بسيار بدى نوشته شده بود. خيلى افسوس 
خوردم چرا بــا اينكه اين همه خوشــنويس 
در مشــهد هســتند، از ذوق و استعداد آن ها 

استفاده هاى اين چنينى نمى شود.

 البته بخشــى از اين كم كارى ها به نوع 
عملكرد انجمن هم بر مى گردد. 

انجمن مى تواند براى تبليــغ آثار هنرمندان با 
نهادهاى گوناگون مانند شهردارى رايزنى كند. 
هميشــه هنرمندان نبايد منتظر باشــند بقيه 
ســراغ آن ها بيايند. حتماً رايزنى ها انجام شده، 

اما من نمى دانم چرا به نتيجه نرســيده اســت. 
انجمن نمى تواند براى هنرخوشنويسى به صورت 
گســترده تبليغ كند، چون تبليغات هزينه هاى 
سنگينى دارد. مگر انجمن چقدر درآمد دارد كه 
عالوه بر هزينه هاى جارى هزينه هاى تبليغاتى 
هم بپردازد، در حالى كه نهادهاى مختلف بايد 
مبلغ فعاليت هاى هنرى باشند. وقتى خوشنويس 
ببينــد آثارش خريــده نمى شــود و نمى تواند 
از هنرش كســب درآمد كند، بــراى ادامه كار 
بى انگيزه مى شود و به گوشه عزلت خودش پناه 
مى برد. استادان بسيار خوبى در مشهد هستند، 
اما انگيزه برپايى نمايشگاه ندارند، چون نمايشگاه 
زدن هزينه زياد و آورده كمى دارد. نمايشگاهى 
كه مثالً 20 اثر در آن به نمايش در مى آيد دست 
كم 7 ميليون هزينــه دارد.اگر دو اثر از هنرمند 
خريده شود، فقط هزينه ها به هنرمند بر مى گردد 
و ســودى هم ندارد. براى همين، اســتادان در 
مشهد نمايشگاه نمى زنند، چون مثالً از 30 اثر 
فقط چند اثر فروخته مى شــود و بقيه در خانه 
هنرمند سال هاى سال باقى مى ماند و جا اشغال 

مى كند.

 بودجه اى براى خريد آثار هنرى در اختيار 
اداره ها و نهادهاى دولتى قرار گرفته است. 
اين نوع فعاليت ها مى تواند براى هنرمندان 

گره گشا باشد؟
اگر در مسير درستى از اين امكانات استفاده شود 
حتماً تأثيرگذار خواهد بود؛ ولى متأسفانه معموالً 
از هنرمندانى اثر خريده مى شــود كه با اداره يا 
نهادى مرتبط باشــد. اداره ها و نهادها از همين 
بودجه هم به نحو نادرستى استفاده مى كنند و 
چنين نيســت آثارى را طى يك فراخوان يا در 
نمايشگاه خريدارى كند يا از انجمن بخواهند آثار 

برتر را براى خريد معرفى كند. 

 بــا توجه به اين مســائل يك هنرمند 
خوشنويس نمى تواند در مشهد به راحتى 

مسير حرفه اى هنرى اش را دنبال كند؟
خير، بــه خاطر هزينه هايى كه ايــن هنر دارد 
نمى تواند به طور مداوم كار هنرى داشــته باشد 
و هنرمندى هم كه به ســمت شغل ديگر برود 
نمى تواند همه وقتش را براى هنرش بگذارد و در 

اين راه رشد كند. 

در حوالى امروز2

قدس: مشهد شهر بزرگى است. هر روز گوشه و كنار اين شهر 
اتفاق هاى هنرى رخ مى دهد كه اگر اهل ذوق و هنر باشــيد، 
مى توانيد از اين برنامه هاى هنرى استفاده كنيد. ستون امروز 
را بخوانيد و سعى كنيد در يكى از برنامه هايى كه در شهرتان 

برگزار مى شود،شركت كنيد. 

 نشست/نقد و بررسى كتاب «سنگ يحيا»
سنگ يحيا اثرى است كه نامزد 
بخش داستان كوتاه دهمين دوره 
جايزه ادبى جالل شــد. اگر اين 
اثر را خوانده ايد و دوســت داريد 
حرف هاى نويسنده را هم در مورد 
اين كتاب بشــنويد همين امروز 
ســاعت17 به حوزه هنرى برويد 
و در جلســه نقد و بررسى كتاب 
«سنگ يحيا» نوشته خسرو عباســى خودالن كه با حضور 
نويسنده و منتقدان مشهد برگزار مى شود، شركت كنيد. حوزه 

هنرى بين هاشميه 20 و 22 واقع شده است.

 تئاتر /من كدامم
عالقه مندان به تماشــاى تئاتر 
مى تواننــد از 18 بهمن ماه براى 
ديدن نمايش «مــن كدامم» به 
نويســندگى و كارگردانى كمال 

الدين غراب بليت تهيه كنند.
اين نمايش از روز چهارشنبه 18 
بهمن ماه تا4 اســفندماه به جز 
پنجشنبه ها ســاعت 18 در تاالر 
فردوسى به نمايش در مى آيد.تاالر فردوسى در سه راه ادبيات، 
جهاددانشــگاهى واقع شده است. كريم جشنى، جواد محمد 
زاده، مهران مطيع، حســين شــيبانى، امير احسان اميرپور، 
نوشين نوروز زاده و على ساعتى بازيگران اين نمايش هستند. 

 مستند/همزاد عاشقان
اگر به شخصيت و زندگى قيصر امين پور عالقه داريد مى توانيد 
مســتندى كه درباره زندگى او ساخته شده را ببينيد. مستند 
«همزاد عاشــقان» ســاخته تورج كالنترى دربــاره زندگى و 
فعاليت هاى ادبى و فرهنگى مرحوم قيصر امين پور است. اين 
مستند، امروز ساعت17 در ســالن 8 پرديس هويزه با حضور 
محمد كاظم كاظمى و محمد رضا معلمى اكران و نقد مى شود. 
در اين مســتند با چهره هايى همچون حســام الدين سراج، 
مصطفى رحمان دوســت، عليمحمد مودب، يعقوب حيدرى 
و بعضى ديگر از كســانى كه از نزديك با او آشــنا بودند، گفت 
وگو شده اســت.حضور امين پور در جبهه ها، مراكز فرهنگى و 
ادبى، نشــريات و روزنامه هاى گوناگون، تدريس در دانشگاه و 
تأثيرگذارى او بر شعر معاصر پس از انقالب هم در اين مستند به 

تصوير كشيده شده است.

 عكس / از جنس زندگى

نمايشــگاه گروهى عكس پايان دوره با رهبرى و تدريس استاد 
حميدرضا گيالنى فر در ســالن نمايشگاه هاى جهاد دانشگاهى 
مشهد افتتاح شد. 53 اثر از 29 هنرجوى عكاسى در اين نمايشگاه 
بر روى ديوار رفت. آثار عكاسى نمايشگاه آنات در دو بخش (آزاد) 
و (سايه و انعكاس) به نمايش گذاشته شد.گشايش اين نمايشگاه: 
شــنبه 7 بهمن ماه 1396 بوده و ادامه بازديد تا چهارشنبه 11 
بهمن ماه - همه روزه از ســاعت 17 الى 20 به نشانى:مشــهد، 

سه راه ادبيات، فرهنگسراى جهاد دانشگاهى، نگارخانه فردوسى

مستندساز نيشابورى:
 «ابو سه نقطه» روايت اولين شهيد 

ذبيح لشكر فاطميون است

نيشابور - خبرنگار قدس: مستند «ابو سه  نقطه» روايتى 
اســت از اولين شــهيد ذبيح لشــكر فاطميون شهيد رضا 
اسماعيلى كه سال 1392 در جبهه دفاع از حرم سوريه به 

فيض شهادت نائل شد.
كارگردان مستند ساز نيشابورى اظهاركرد: مستند «ابو سه 
نقطه» از مجموعه مستند فرماندهان فاطميون كار مشترك 
گروه رسانه اى فاطميون و شبكه افق به كارگردانى عليرضا 

باغشنى است.
عليرضا باغشنى گفت: مستند «ابو سه  نقطه» روايتى است 
از اولين شهيد ذبيح لشكر فاطميون شهيد رضا اسماعيلى 
كــه ســال 1392 در جبهه دفاع از حرم ســوريه به فيض 

شهادت نائل شد.
باغشــنى يادآورشد: شهيد رضا اسماعيلى كه جوانى 18 
ســاله بود براى چندمين بار به ســوريه اعزام مى شود و 
بااينكه تــازه ازدواج كرده و فرزندى در راه داشــت اين 
عامل نتوانســت او را از رفتن به جبهه دفاع از حرم دور 

نمايد.
وى عنوان كرد: در ســوريه مرســوم است براى هر رزمنده 
يك نام جهادى انتخاب كنند و معموالً اسم جهادى از اسم 
فرزند رزمنده انتخاب مى شــود(مثًال ابوحامد) و چون هنوز 
مشخص نبود كه فرزند رضا كه قرار است ماه هاى آينده به 
دنيا بيايد پســر است يا دختر به همين دليل او را «ابو سه  

نقطه» مى نامند.
عليرضا باغشــنى ادامه داد: رضا اسماعيلى سرانجام پس از 
ماه ها مبارزه در جبهه ســوريه به دست نيرو هاى تكفيرى 
اســير و بشــدت شكنجه شــده و مثل مواليش حســين 

عليه السالم سر از تنش جدا مى شود.
اين مستندســاز نيشــابورى كه خود از فرزنــدان معظم 
شهداست، تصريح كرد: اين فيلم يكى از 10 مستندى بود 
كه توسط رسانه لشكر فاطميون ساخته شده و بنده توفيق 
ســاخت دو مستند از اين 10 مستند را يافته ام كه مستند 
بعدى به نام «پدر، عشق پسر» نيز روزهاى آينده از شبكه 

افق سيما پخش خواهد شد.

 دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
رتبه سوم حوزه فناورى و پژوهش 

كشور را كسب كرد
ســوم  رتبه  محمدى:  پروين 
حــوزه فنــاورى و پژوهش در 
بين دانشگاه هاى علوم پزشكى 
كشور به دانشگاه علوم پزشكى 

مشهد تعلق گرفت.
دكتر محســن تفقدى، معاون 
پژوهش و فناورى اين دانشگاه 
در گفت وگــو با خبــر نگار ما 
گفت: دانشگاه علوم پزشكى مشهد پس از دانشگاه هاى علوم 
پزشكى تهران و شهيد بهشتى موفق به كسب رتبه سوم در 
ارزشيابى عملكرد حوزه فناورى در ميان دانشگاه هاى علوم 

پزشكى كشور شد.
دكتــر تفقــدى در خصــوص ارتقــاى رتبــه و موقعيت 
جهانى اين دانشــگاه نيز توضيح داد:بر اســاس نســخه 
اوليــه رتبه بنــدى وبومتريكس دانشــگاه هاى جهان كه 
توســط پايگاه وبومتريكس در اســپانيا منتشــر گرديد، 
دانشگاه علوم پزشكى مشــهد توانست با يك پله ارتقا به 
جايگاه ســوم در ميان دانشــگاه هاى علوم پزشكى كشور 
صعــود كند و در ايــن رتبه بندى پس از دانشــگاه هاى 
علوم پزشــكى تهران و شهيدبهشــتى در جايگاه ســوم 

قرار گيرد.

 نيشابور در دهه فجرصاحب 
104پروژه جديد مى شود

نيشــابور - خبرنگار قدس: همزمان با دهه فجر 104 
پــروژه عمرانى با اعتبارى افزون بــر 6252 ميليارد ريال 
و واحــد بزرگ صنعتى گندله ســازى فوالد خراســان با 
حضور مســئوالن كشور واســتان به بهره بردارى خواهد 

رسيد.
عبدالناصر عرب پور معاون فنى و عمرانى فرماندارى نيشابور 
در نشســت خبرى اظهاركرد: 104 پروژه عمرانى دولتى و 
خصوصى با اعتبار 6252 ميليارد ريال در سطح شهرستان 

همزمان با دهه فجر به بهره بردارى خواهد رسيد.

 مصرف بيش از يك ميليارد ليتر بنزين 
در خراسان رضوى

ايرنا: مدير شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
خراسان رضوى گفت: از ابتداى امسال تا پايان دى ماه، يك 
ميليارد و 271 ميليون و 822 هزار ليتر بنزين معمولى در 

اين منطقه به مصرف رسيده است.
على اصغر اصغــرى افزود: ميزان مصــرف بنزين معمولى 

نسبت به مدت مشابه قبل هفت درصد افزايش دارد.
وى بــا بيان اينكه مصرف بنزين ســوپر نيز با ســه درصد 
افزايش نســبت به مدت مشــابه قبل، 40 ميليون و 718 
هزار ليتر بوده است افزود: بنزين يورو چهار در اين مدت به 

ميزان 310 ميليون و 536 هزار ليتر مصرف شد.
اصغرى با اشــاره به مصرف سوخت سى ان جى اظهار كرد: 
در 135 جايگاه سوخت سى ان جى منطقه خراسان رضوى 
تا پايان دى ماه 500 ميليون و 195 هزار و 292 مترمكعب 
از اين ســوخت مصرف شده كه نسبت به مدت مشابه قبل 

هشت درصد افزايش دارد.
شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه خراســان 
رضوى، شهرستانهاى مشهد، نيشابور، فريمان، قوچان، تربت 

جام، تايباد، درگز و سرخس را زير پوشش دارد.
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نمايشگاهى كه مثًال 20 
اثر در آن به نمايش 
در مى آيد دست كم 

7 ميليون هزينه دارد.
اگر دو اثر از هنرمند 

خريده شود، فقط 
هزينه ها به هنرمند 

بر مى گردد

بــرش

نيكوكارىنمايشگاه

كتابت سوره فجر توسط خوشنويسان برجسته
قدس: مسئول مجموعه رضوان وابسته به مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى 
از كتابت ســوره فجر توسط جمعى از خوشنويسان برجسته كشور خبر داد.محمد ظريف 
مسئول مجموعه رضوان در گفت وگو با روابط عمومى مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان 
قــدس رضوى ضمن اعالم اين خبــر افزود: همزمان با آغاز ايــام اهللا دهه فجر جمعى از 
خوشنويسان برجسته كشور از دارالكتابه قرآن كريم جمهورى اسالمى ايران همراه با تعدادى 
از خوشنويســان برتر اســتان در محل موزه قرآن كريم حرم مطهر رضوى گرد هم آمده 
وبه كتابت ســوره فجر خواهند پرداخت. وى افزود: اين مراسم با حضور30تن از استادان 
خوشنويسى كشور از روز پنجشنبه 12 بهمن ماه به مدت سه روز، صبح ها از ساعت 8:30 تا 
11:30 در موزه قرآن واقع در صحن امام خمينى (ره) حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد.

تجليل از معلمانى كه مدرسه ساختند
ايرنا: رئيس اداره آموزش و پرورش چناران گفت: 116 معلم نيكوكار كه با اهداى بخشى 
از حقوق خود مدرسه چهار كالســه اى را در يكى از روستاهاى محروم اين شهرستان بنا 

كرده اند، طى مراسمى مورد تجليل قرار گرفتند.
عليرضا كارآمد افزود: اين معلمان از حدود سه سال پيش ماهيانه بخشى از حقوق خود 
را براى ســاخت يك مدرسه چهار كالسه در روســتاى محروم «دلمى» اهدا كرده اند.
وى گفت: اين مدرســه در زمين مدرســه قديمى با هزينه يك ميليارد ريال ســاخته 
شــد. نيمى از اين مبلغ از سوى معلمان و بقيه آن توسط خير مدرسه ساز حاج احمد 
ابوترابى تأمين شــده اســت.او افزود: هم اينك 60 دانش آمــوز مقطع ابتدايى در اين 

مدرسه مشغول تحصيل هستند.

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

حسين پورحسين: معاون هنرى و سينمايى فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى 
در گفت وگو با قدس با اعالم اينكه دبيرخانه پانزدهمين جشنواره همزمان فيلم فجر در 
مجموعه سينمايى تازه تأسيس اطلس داير خواهد شد از اكران 20 فيلم بخش مسابقه 
سينماى ايران و 6 فيلم در بخش كودك و نوجوان تحت عنوان «سيمرغ پروانه اى» خبر 
داد و افزود: تالش مى كنيم بيشترين تعداد فيلم را در ميان ديگر جشنواره هاى فيلم فجر 

كه در ديگر استان ها برگزار مى شود در مشهد به اكران درآوريم.
افشــين تحفه گر با بيان اينكه اولين جشنواره فيلم فجر به طور همزمان در استان هاى 

كشور از جمله مشهد در ســال 64 با نمايش 10 
فيلم برگزار شده است، افزود: با احتساب سال 64 
و توقف جشنواره تا سال 82 هم اكنون پانزدهمين 
دوره جشنواره همزمان فيلم فجر را برگزار مى كنيم.
معاون هنرى و سينمايى فرهنگ و ارشاد اسالمى 
با بيان اينكه تماشاگران و عالقه مندان به سينما با 
اســتقبالى مثال زدنى باعث تداوم حضور همزمان 

جشــنواره فيلم فجر در مشهد شده اند، افزود: سال گذشته، متأسفانه به دليل بعضى از 
ناهماهنگى ها آن طور كه بايد در ابتداى شــروع به كار و برنامه ريزى جشنواره اصحاب 
رسانه حضور كمترى داشتند كه البته در طول جشنواره اين ناهماهنگى ها باعث شد تا 
رسانه ها توجه بيشترى به حضور جشنواره فيلم فجر در مشهد نشان دهند و ما شاهد نقد 
و نظرهاى سازنده اى در اين خصوص بوديم و تنور جشنواره با اين حاشيه هايى كه در اين 

زمينه ايجاد شد، گرم تر از گذشته به چشم مسئوالن كشورى آمد.
وى همچنين يادآور شد: فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى در نظر دارد بيشترين 
توجه را به زيرساخت هاى سينما در مشهد در دستوركار قرار داده و نسبت به تكميل و 
راه اندازى كليه سينماهايى كه آمادگى بازسازى و بازگشايى در مشهد و شهرستان ها را 

دارند، اقدام خواهد كرد.

معاون سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد استان در گفت وگو با قدس خبر داد

نمايش 26 فيلم در پانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد
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 هم اكنون پانزدهمين 
دوره جشنواره همزمان فيلم فجر را برگزار مى كنيم.

معاون هنرى و سينمايى فرهنگ و ارشاد اسالمى 
با بيان اينكه تماشاگران و عالقه مندان به سينما با 
اســتقبالى مثال زدنى باعث تداوم حضور همزمان 

 شاعر شافع نيشابور دعوت حق را 
لبيك گفت

- خبرنگار قدس:  نيشــابور 
قاسم شــرفى معروف به ( شافع 
نيشــابورى) شــاعر پيشكسوت 
و مؤســس انجمن ادبــى عطار 
نيشــابورى دعوت حق را لبيك 
گفت. مســئول فرهنگــى اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى نيشابور 
گفت: قاسم شرفى پس از 83سال 
كار در عرصه آموزش وپرورش و شعر وادب شهرستان نيشابور 
كه در سال 1364 انجمن ادبى عطار نيشابورى را تأسيس كرد 
دارفانى را وداع گفت. رمضانعلى بيات افزود: قاسم شرفى از 18 
سالگى قريحه شعر سرايى داشت وتا 6 ماه قبل شعر مى سرود 
كه آثار فراوانى از جمله كتاب قيصومستان و آثار ديگر وى به 
يادگار مانده است. بيات يادآور شد: قاسم شرفى شامگاه سه 
شنبه 10 بهمن 96 بر اثربيمارى وكهولت سن پس از سال ها 
خدمت در عرصه شعر و ادب نيشابور وخراسان به ديدار حق 
شتافت.وى عنوان كرد: پيكر اين خادم عرصه فرهنگ وادب 
امروز 11بهمن 96 همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه 
زهرا (س) ساعت 9:30 صبح از مقابل منزل آن مرحوم واقع 
در ابتــداى خيابان عدالت 21 پالك 57 تشــييع و درقطعه 

هنرمندان آرامستان بهشت فضل آرام مى گيرد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود 
مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  
عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 
اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305
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 رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراى 

شهر در گفت وگوبا قدس:
 گران فروشى بليت قطار شهرى 

تا پايان هفته حل مى شود 

رضا طلبى: در پى گزارش هاى قدس مبنى بر تضييع حقوق 
شهروندان در ايستگاه هاى قطار شهرى مشهد و دريافت بهاى 
800تومانى از شهروندان، كميســيون حمل و نقل شوراى 
اسالمى اين شهرنيز وارد موضوع شد و رئيس اين كميسيون 

از پيگيرى اين تخلف خبر داد. 
 روز گذشته رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراى 
اسالمى شهر مشــهد در اين باره گفت: در باره تخلف قطار 
شــهرى و دريافت بليت هاى 800تومانى از شهروندان ديروز 
رســماً به شــركت قطار شهرى مشــهد نامه زده و از آن ها 

خواستم به اين تخلف پايان دهند. 
مجتبى بهاروند درادامه به قدس افزود: همچنين از مسئوالن 
اين شركت خواستم در كميســيون حمل و نقل و ترافيك 
شوراى اســالمى شهر مشهد حاضر شوند و بابت اين تخلف 
پاسخ دهند. وى با قدردانى از قدس بابت پيگيرى اين موضوع، 
تصريح كرد: شخصا در ايستگاه هاى قطار شهرى حاضر و از 
نزديك موضوع را پيگيرى خواهم كرد و به شــهروندان قول 

مى دهم تا پايان هفته اين مسئله ديگر تكرار نشود.

سفير اتريش در ديدار با اعضاى شوراى شهر:
 گردشگرى سالمت در مشهد مى تواند 

مكمل گردشگرى مذهبى باشد

  قدس: سفير اتريش در ايران با اعضاى شوراى اسالمى شهر 
مشهد ديدار و بر توسعه روابط تأكيد كرد.

سفير اتريش در اين ديدار گفت: رفاه در اتريش حاصل توجه 
به مقوله گردشگرى است و در مشهد نيز گردشگرى سالمت 

مى تواند مكمل گردشگرى مذهبى باشد.
«اشتفان شولتز» خودروسازى و گردشگرى سالمت را به عنوان 
اهداف پيش رو در ادامه همكارى هاى مشــترك ذكر و بيان 
كرد: اتريش همواره شريك قابل اطمينانى براى ايران بوده و 

سابقه اين ارتباط به 500 سال پيش باز مى گردد.
وى نتيجه سفر خود به مشهد را بسيار خوب ارزيابى و بيان 
كرد: در نشست با اعضاى اتاق بازرگانى خراسان رضوى شرايط 
همكارى مورد بررسى قرار گرفت.رئيس شوراى اسالمى شهر 
مشهد نيز در اين ديدار خواستار همكارى مشترك مشهد و 
اتريش در حوزه مديريت شهرى بويژه حوزه منابع آب، محيط 
زيست و انرژى هاى تجديدپذير شد و گفت: شهردارى مشهد 
در حال ساخت 90 كيلومتر خط قطار شهرى است؛ بنابراين 
شــركت هاى اتريشى مى توانند در زمينه حمل ونقل ريلى و 
اتوبوس هاى هيبريدى در كالنشهرمشهد سرمايه گذارى كنند.
محمدرضا حيدرى افزود: انتقال دانش و تجربه به كارشناسان 
شهردارى در بخش بحران و ايمنى، برگزارى كنفرانس هاى 
علمى و همكارى هــاى فرهنگى و هنرى از ديگر زمينه هاى 

همكارى هستند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر مشهد 
نيزدر اين نشســت گفت: ســال 1383 تفاهمنامه اى بين 
استاندار وقت خراسان رضوى و شهر وين منعقد شد كه مجال 
اجرا نيافت.بتول گندمى افزود: با توجه به آنكه شوراى پنجم 
شهر مشهد در آغاز راه اســت اميد داريم اين تفاهمنامه در 

طول عمر چهار ساله شورا به نتيجه برسد.

 اتمام پروژه گازرسانى 
به 10 روستاى جغتاى در خراسان رضوى

قدس: مديرعامل شركت گاز خراسان رضوى از اتمام عمليات 
گازرسانى به 10 روستاى شهرستان جغتاى در هفته جارى 
خبر داد.ســيد حميد فانى گفت: با اتمــام اين پروژه 3030 
خانوار در روستاهاى خداشاه، ابويسان، راه چمن، سنخواست، 
حجت آباد، محمدآباد، گلشن آباد، كالته گز، اناوى و فراشيان 
از نعمت الهى گاز بهره مند شدند.وى افزود: هزينه اين پروژه 
رقمى افزون بر 148 ميليارد ريال بوده كه از محل اعتبارات 
داخلى شــركت گاز استان تأمين شد.مديرعامل شركت گاز 
خراســان رضوى تصريح كرد: از مجموع 52 روستاى واجد 
شرايط بهره مندى از نعمت الهى گاز در جغتاى، هم اكنون 
36 روستا گازدار و عمليات گازرسانى به 16 روستاى ديگر با 
گستره جمعيتى 2840 خانوار در حال اجراست. با اتمام اين 
پروژه ها ضريب نفوذ گاز در شهرستان جغتاى به 100 درصد 

خواهد رسيد.

قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى در خراسان به قدس خبر داد

 بدهى 580 ميلياردى سازمان هاى 
بيمه گر به دانشگاه علوم پزشكى مشهد

محمدى: رئيس دانشــگاه علوم پزشكى مشهد و قائم مقام 
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى در استان خراسان 
در حاشيه آيين نشســت رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
ســازمان بيمه سالمت ايران و اصحاب حوزه سالمت استان 
در گفت وگو با خبر نگار ماگفت: در حال حاضر سازمان هاى 
بيمه گر 580 ميليارد تومان به اين دانشگاه بدهكار هستند.

دكتر محمد رضا دارابى محبــوب با بيان اينكه پرداخت 
به موقع مطالبات، دانشــگاه را در ارائه خدمات مناسب و 
افزايش رضايت مندى يارى مى كند، افزود: در حال حاضر 
پرداخت مطالبات از بيمه ســالمت بــا تأخير 13 ماهه 
روبه روســت و در بحث پزشكان مطب دار نيز اين تأخير 

11 تا 12 ماهه است.
وى اظهار داشت:در سال هاى 94 و 95 بيش از 60 ميليارد 
تومان و در ســال جارى نيز 30 ميليارد تومان كسورات از 
سوى سازمان هاى بيمه گر اعمال شده است كه اين موضوع 

دانشگاه علوم پزشكى مشهد را با مشكل روبه رو مى كند.
وى يادآور شــد: با توجه به موقعيت خاص مشــهد و وجود 
بارگاه منور حضرت على بن موســى الرضا(ع) بايد خدماتى 
كه در اين دانشگاه (در حوزه هاى مختلف از جمله تجهيزات 
پزشكى، دارويى، درمانى، نظارت هاى بهداشتى و درمانى و 
خدمات بهداشــتى) ارائه مى شود به صورت كامل و مناسب 
باشد و اگر كوچك ترين مشكلى در اين زمينه به وجود آيد به 

طور حتم دانشگاه را با چالش روبه رو خواهد كرد.
دكتر دارابى خاطر نشــان كرد: پرداخت به موقع مطالبات 
عالوه بر افزايش خدمات رسانى به بيماران، موجب رضايت 
مندى و ايجاد انگيــزه كاركنان و در نتيجه بهبود و ارتقاى 
خدمات رسانى مى شود. از اين رو بايد تالش كنيم معوقات 
كاركنان حوزه سالمت اعم از پزشكان، پرستاران، داروخانه ها، 
شــركت هاى دارويى و... .هرچه ســريع تر پرداخت شود، تا 
خدمت رسانى به بيماران مطلوب تر و با انگيزه بيشتر انجام 

گردد.

روى خط حادثه

 دستگيرى شكارچي غيرمجاز در منطقه شكار ممنوع زاوه 
قدس: فرمانده انتظامي زاوه ازدستگيري 
شــكارچي غيرمجاز در منطقه شــكار 

ممنوع اين شهرستان خبر داد. 
ســرهنگ دوم مجتبي حســني گفت: 
مأمــوران پليــس امنيــت عمومــي با 
همكاري يگان حفاظت محيط زيســت 
اين شهرستان در محدوده شكار ممنوع 
يكي از عامالن اصلي شكار غيرمجاز در 

اين منطقه را دستگير كردند.وى افزود: الشه دو قطعه پرنده،36 پرنده زنده و سه قبضه اسلحه 
شكاري،154 فشنگ شــكاري و ادوات شكار و صيد از اين شكارچي غيرمجاز كشف شد.وي 

خاطرنشان كرد: شكارچي 42ساله با تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.

 ساخت روبات هراس انگيز توسط 2 دانش آموز مشهدى
 قدس: رئيس پليس فتا خراسان رضوى گفت: در پى رصد و پايش فضاى سايبري، كارشناسان 
پليس فتا روباتى را در يكى از شبكه هاى اجتماعى شناسايى كردند كه توسط دو دانش آموز 
نوجوان مشهدى به قصد ترساندن همكالسى هايشان ايجاد شده بود.سرهنگ جواد جهانشيرى 
اظهار كرد: اين روبات تحت عنوان يكى از بازى هاى پر سر و صدا در يكى از شبكه هاى اجتماعى 
اقدام به فعاليت نموده و اين موضوع باعث ترس و اضطراب شمارى از والدين و دانش آموزان در 
يكى از مدارس شهر مشهد شده بود.وى افزود: كارشناسان پليس فتا در ادامه روند شناسايى 
عاملين طراحى روبات مذكور موفق به شناسايى دو دانش آموز مشهدى شدند.اين مقام ارشد 
انتظامى ادامه داد: سازندگان روبات مذكور كه دو برادر 15 و 13 ساله بودند در رويارويى با ادله 
فنى، ضمن اذعان به ساخت روبات،  علت انجام اين كار را تفريح و شوخى با دوستان همسن و 

سال خود بيان كرده و از مجرمانه بودن اين اقدام اظهار بى اطالعى  كردند.

 دستگيري عامل انتشار تصاويرخصوصي در فضاي مجازي
قدس: فرمانده انتظامي شهرستان زاوه از 
دستگيري عامل انتشار تصاوير خصوصي 
مرد روستايي در فضاي مجازي خبر داد.

ســرهنگ دوم مجتبى حسني با اعالم 
اين خبر گفت: در پي شكايت مردي 35 
ساله مبني بر مزاحمت سايبرى با موضوع 
انتشار تصاوير شخصي و خانوادگي وي و 
هتك حيثيت در شبكه اجتماعي تلگرام، 
موضوع در دستوركار تيمى از پليس فتا 

قرار گرفت.وي افزود: در بررســى هاى اوليه، شاكى پرونده كه مردي روستايي بود اعالم داشت 
كه به هيچ عنوان در شبكه هاي اجتماعي عضو نيستم و توسط دوستان و آشنايان در خصوص 
انتشــار تصاوير شخصي و خانوادگي ام در شبكه اجتماعي تلگرام مطلع شدم.فرمانده انتظامي 
شهرســتان زاوه تصريح كرد: كارشناســان پليس فتا وارد عمل شدند و متهم 17ساله پرونده 
را شناسايي ودستگير كردند.متهم 17ســاله در بازجويى ها و در رويارويى با ادله و مستندات 

ديجيتالى كشف شده به بزه انتسابى با انگيزه انتقام جويي در پي نزاع قبلي اعتراف كرد.

 كشف 5 كيلو و 500گرم مواد مخدر در مه والت
مه والت- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامي شهرستان مه والت از كشف 5 كيلوو 500گرم 

موادمخدر از نوع ترياك ودستگيري دو نفر متهم در اين رابطه خبر داد. 
سرهنگ ذوالفقاري گفت: دوشنبه گذشته تيمي از پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي 
در حين كنترل خودروهاي عبوري در محور بجستان به مه والت به يك دستگاه خودرو 405 
كه از استان هاي جنوبي به سمت مشهد در حركت بود، مشكوك و در بازرسي از خودرو مقدار 

5 كيلو و500 گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف و در اين خصوص دو متهم دستگير شدند.
وى بيان داشت: متهمان 20و25 ساله پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل 

مقام قضايي شدند.
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 دستگيرى شكارچي غيرمجاز در منطقه شكار ممنوع زاوه 
 فرمانده انتظامي زاوه ازدستگيري 
شــكارچي غيرمجاز در منطقه شــكار 

ســرهنگ دوم مجتبي حســني گفت: 
مأمــوران پليــس امنيــت عمومــي با 
همكاري يگان حفاظت محيط زيســت 
اين شهرستان در محدوده شكار ممنوع 
يكي از عامالن اصلي شكار غيرمجاز در 

 فرمانده انتظامي شهرستان زاوه از 
دستگيري عامل انتشار تصاوير خصوصي 

ســرهنگ دوم مجتبى حسني با اعالم 

ساله مبني بر مزاحمت سايبرى با موضوع 
انتشار تصاوير شخصي و خانوادگي وي و 
هتك حيثيت در شبكه اجتماعي تلگرام، 

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

ت
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معاون دادستان خبر داد

كشف 522 قبضه سالح در مشهد از ابتداى امسال

على محمدزاده  سرپرست دادسراى انقالب 
مشهد گفت: شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدراز رســالت اصلى خــود در اين حوزه دور 

شده است. 
مهدى خدا بخشى در نشست خبرى با اصحاب 
رســانه كه در روزنامه شــهر آرا برگزار شــد، 
افزود: خروجى فعاليت هاى شــوراى هماهنگى 
مبارزه با موادمخدر ملموس نيســت و به جاى 
قدردانى و حمايت از ســربازان و كســانى كه 
در اين حوزه فعاليــت مى كنند، بودجه خود را 
صرف كارهايى مى كند كه هيچ بازخورد عملى 
ندارند يا بازيگرانى را به عنوان ســفيران مبارزه 
با مــواد مخدر انتخاب مى كند كه هيچ اطالعى 
از مشكالت ناشــى از اعتياد ندارند. وى از روش 
متادون درمانى در مراكز ترك اعتياد بشــدت 
انتقاد كرد و ادامــه داد: در اين روش درمانى به 
جاى درمان قطعى، فرد معتاد يك داروى ديگر را 
جايگزين مواد مخدر مى كند، گرچه اين روش ها 
پايه هاى پزشكى دارند، اما آنچه كه در حال اتفاق 
افتادن است، بازگشت معتادان به مصرف دوباره 
مواد مخدر است. معاون دادستان مشهد تصريح 
كــرد: مبارزه با مواد مخدر يــك امر يكجانبه و 
يكسويه نيست و نهادهاى مختلف بايد همكارى 
كنند، ولى متأسفانه بسيارى از دستگاه هاى عضو 

شــوراى هماهنگى همــكارى قابل 
قبولى ندارنــد؛ به طور مثال بارها از 
ســازمان تبليغات اسالمى خواسته 
شده تا يك روحانى را براى استقرار 
يا حضور در مراكز ترك اعتياد معرفى 
كند، اما پاسخى دريافت نشده است.

خدابخشى گفت: همه دستگاه ها خود 
را كنار كشيده اند و پليس را در ميدان مبارزه با 
مواد مخدر تنها گذاشته اند در حالى كه اگر هر 
دستگاهى به وظيفه خود عمل كند، موفقيت هاى 
بيشترى خواهيم داشت. مثال عينى اين موضوع 
نبود زيرساخت هاى ورزشى در مناطقى از مشهد 
است كه از محالت پرخطر محسوب مى شوند، 
ولى شاهد هستيم كه سالن ورزشى، نيمه تمام 
رها شده در همين منطقه به محلى براى مصرف 
مواد تبديل شده است و يا اينكه نهادهاى متولى 
امر بانوان در جامعه در حوزه مقابله با مواد مخدر 

كجا هستند؟

 آمارهاى نگران كننده
سرپرســت دادســراى انقالب مشهد در بخش 
ديگرى از اين نشست به ارائه آمارهايى پرداخت 
كه با نگاهى تحليلى مى تــوان گفت در برخى 

حوزه ها بايد نگرانى بيشترى داشت.

خدابخشى ازپذيرش 811 زن معتاد 
در مركــز ترك اعتياد زنان مشــهد 
در ســال جــارى خبــرداد و گفت: 
يا تحويل  نفر ترخيص  تاكنون781 
خانواده هايشــان شده اند كه در بين 
آنان هشــت زن باردار هــم وجود 
داشتند كه تحويل مراكز بهزيستى 
شده اند. در سال گذشته نيز 10 زن باردار معتاد 
تحويل اين سازمان شدند.به گفته خدابخشى از 
ابتداى ســال جارى 4847 نفر در مراكز ترك 
اعتياد مردان مشــهد پذيرش شده اند كه بمرور 
ترخيص شده اند و هم اكنون 1247 نفر در اين 
مراكز نگهدارى مى شوند.وى افزود:54 درصد اين 
افراد بين 18 تا 35سال سن دارند و به دنبال راه 
اندازى مركز ترك اعتياد ويژه كودكان و نوجوانان 
در مشهد هستيم. همچنين 61 درصد اين افراد 

بيكار بوده اند.

 ورود 21 هزار پرونده 
مربوط به موادمخدر

وى تعــداد كل پرونده هاى وارده به دادســراى 
انقــالب در حوزه مواد مخدر را در ســال جارى 
21هــزار و866 فقره اعالم كرد و ادامه داد:927 
نفر در اين راســتا دســتگير و نزديك به 16تن 

انواع مواد مخدركشــف شــده است. همچنين 
383 محل توزيع مواد مخدر در مشــهد پلمب 
شده است.خدابخشى در بخش اقدام هاى صورت 
گرفته در امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم گفت: 
در ســال جارى 2422 نفر در ارتباط با قاچاق 
كاال و اشياى ممنوعه دستگير شده اند و 37 باند 
متالشى شده اســت و لوازم آرايشى و پوشاك 
همچنان در صدر كاالهاى قاچاق وارده به استان 
و مشهد قرار دارند.وى همچنين از كشف 522 
قبضه ســالح و 16 هزار و823 ليتر مشــروبات 
خارجى و 78 هزار و437 ليتر مشــروبات دست 
ساز و نيز 34هزار و536 قطعه و لوازم دريافت از 
ماهواره خبر داد.وى از تشكيل 45 پرونده قاچاق 
بيش از 100 ميليون تومان در مشهد نيز خبرداد 
و گفت: مجموع ارزش ريالى كاالهاى كشف شده 
بيش از 137 ميليارد تومان اســت كه نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل رشد قابل قبولى داشته 

است.
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  تداوم روند افزايش دماى هوا تا پايان هفته

قدس: بررســى نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره نشان 
دهنده اثــر امواج ناپايدار تراز ميانى جو بوده كه بطور موقت 
افزايش ابرناكى آسمان را به همراه دارد. شايان ذكر است امروز 
بعدازظهر بر شدت وزش باد بخصوص در مناطق بادخيز نوار 
شرقى استان افزوده خواهد شد. از لحاظ دمايى نيز تداوم روند 

افزايش دماى هوا تا روزهاى پايانى هفته پيش بينى مى شود.
هواى امروز مشــهد نيز ،نيمه ابرى تا ابرى مه آلود با احتمال 

بارش برف همراه با وزش باد پيش بينى مى شود.
حداقل و حداكثر دماى امروز مشــهد هم به ترتيب 5- و 6 

درجه سانتيگراد باالى صفر خواهد بود.

��ر
براى نخستين بار در خراسان رضوى برگزار مى شود
  تجليل از انديشمندان انقالب اسالمى 

در جشنواره رضوى

فارس: رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان 
رضوى از برگزارى جشــنواره رضوى خبر داد و گفت: امسال 
براى نخستين  بار، جشنواره رضوى كه تجليل از انديشمندان 
استان از دوران پس از انقالب تاكنون است، توسط دانشگاه ها 

و استاندارى برگزار مى شود.
حجت االســالم والمسلمين سيد محمد ســلطانى ديروز در 
نشســت خبرى اعالم برنامه هاى دهه فجر كه در شــوراى 
هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان رضوى برگزار شد، گفت: 
ستاد دهه فجر استان در سى و نهمين سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى از ماه ها قبل تشكيل و با عنوان 25 كميته براى اقشار 

مختلف جامعه، برنامه پيش بينى شده است.
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان رضوى 
خاطرنشــان كرد: در ايام دهه فجر امسال، هزار و 508 طرح 
با اعتبار 38 هزار و 571 ميليارد ريال در اين اســتان توسط 
مسئوالن استانى و مشاركت 48 دستگاه اجرايى بهره بردارى 
مى شــود. وى خاطرنشــان كرد: برنامه هاى دهه فجر از 12 
بهمن ماه در سراسر استان آغاز و در مشهد از ساعت 9 صبح 
در ميدان شــهدا با حضور خانواده هاى شهدا، مديران استان، 

دانشجويان و اقشار مردم برگزار مى شود.
وى از برگزارى جشــنواره رضوى خبر داد و گفت: امســال 
براى نخستين  بار جشنواره رضوى كه تجليل از انديشمندان 
خراسان رضوى از دوران پس از انقالب تاكنون است، توسط 
دانشــگاه ها و اســتاندارى برگزار و 44 مورد از دستاوردهاى 

انقالب نيز رونمايى مى شود.
وى تصريح كرد: پنجشــنبه 19 بهمن از ساعت 14 در مزار 
شــهدا، 2800 مزار شهيد در سراســر خراسان رضوى، و در 
حرم مطهر و خواجه ربيع توســط خادمان و در كوهسنگى 
توســط بسيجيان و در بهشت رضا توسط شوراى هماهنگى 
اســتان، توسط مسئوالن و خانواده هاى شهدا و يك دستگاه 
بالگرد گلباران مى شود. وى تصريح كرد: راهپيمايى 22 بهمن 
در 100 نقطه استان برگزار مى شود. در مشهد راهپيمايى از 
ساعت 8/30 صبح در ميدان 15 خرداد به سمت حرم مطهر 
آغاز كه نماينده ولى فقيه در ســپاه پاسداران سخنرانى و در 

پايان، قطعنامه قرائت مى شود.

در ديدار با هيئت صنعتى اعزامى استان عنوان شد
 اعالم آمادگى دولت عمان براى 

همكارى صنعتى در 10 منطقه صنعتى

قدس: هيئت صنعتى اعزامى استان متشكل از رؤساى سازمان 
و خانه صنعت، معدن و تجارت، مديرعامل شركت شهرك هاى 
صنعتى و مديران واحدهاى توليدى استان با خانم عليا بنت 
سالم مدير سرمايه گذارى صنعتى اداره جذب سرمايه گذارى 

و توسعه صادرات عمان ديدار و گفت و گو كردند.
در ايــن ديدار مدير ســرمايه گذارى صنعتــى اداره جذب 
ســرمايه گذارى و توســعه صادرات عمــان از اعالم آمادگى 
كامل اين كشور براى توليد مشترك با صنعتگران خراسانى 
خبرداد و گفت: دولت عمان از صنعتگران و تجار ايرانى براى 
سرمايه گذارى و ساخت واحد هاى توليدى و تجارى در عمان 
استقبال مى كند. وى افزود: معافيت مالياتى پنج ساله، تخفيف 
در هزينه برق و سوخت وتسهيالت بانكى با نرخ بسيار پايين، 
معافيت دائم از ماليات بر درآمد اشخاص از جمله تسهيالت 
پيش بينى شده براى سرمايه گذاران ايرانى است. عليا بنت 
ســالم تصريح كرد: آماده گسترش همكارى صنعتى در 10 
منطقه صنعتى و سه منطقه آزاد با همتايان خراسانى هستيم.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى هم در اين 
ديدار با اشاره به اهداف هيئت اعزامى استان گفت: مأموريت اين 
هيئت معرفى محصوالت توليدكنندگان ايرانى به منظور توسعه 
روابط، افزايش حجم صادرات غيرنفتى و ارتقاى سطح مبادالت 

تجارى به عمان در قالب بازديد از مركز تجارت ايرانيان است.
حسن حســينى تصريح كرد: با افتتاح اين مركز چشم انداز 
مناســب تجارى را در روابط تجارى بين دو كشــور شــاهد 
خواهيم بود و توليدكنندگان خراسانى فرصت مناسبى براى 

عرضه كاال و خدمات خود در كشور عمان خواهند داشت.
وى ادامه داد: پروژه راه اندازى مركز تجارت ايرانيان در مسقط 
پس از مطالعات الزم، مذاكرات و ايجاد زيرســاخت ها توسط 
خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان پيگيرى و بزودى طى 

آيينى مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

طرف چند ميليــارد وام گرفته پرداخت نمى كند، بانك هاى 
اعتبارى و پديده پول هاى ما را مى خورند، كسى صدايش در 
نمى آيد آن وقت مى آيند آب خانه بنده خدا را قطع مى كنند و 
به خاطردير پرداخت كردن وام ازدواج آبروى طرف را مى برند.

 915...7055
از شهردارى، بخصوص منطقه2و3تقاضا دارم سرى به كوچه 
پس كوچه هاى شهر، خيابان هاى اصلى وغيراصلى بزند، بيش 
از 500 محله و كوچه بى نام و نشان مى باشد و يا تابلوى آن 
پاك شده و يا ناخوانا مى باشد.       3571...935
در رابطه با آلودگى هواى كالنشــهرها وقتى اين همه وسايل 

نقليه و خانه در يكجا باشد نتيجه همين است كه مى بينيم.
915...5293

شهردارى منطقه2 مشهد20 روز است پل هوايى مقابل عبادى 
96 را برداشته است. چرا ديگر كسى پاسخگو نيست.

937...1082
بنده بارها از اتوبوس هاى شركت واحد استفاده كرده ام وهر بار 
كه به جناب راننده پول داده ام، راننده محترم كارت نكشيده اند، 
بهتر است در اتوبوس ها دوربين مدار بسته كار بگذارند تا هم از 

جيب برى وهم از تخلفات فوق جلوگيرى شود.
921...3558

مهاجر خارجى در مشــهد خيلى زياد شده در تمام شغل ها 
دســت دارند سرهر چهارراه تعدادى بچه، زن و مرد با فروش 
دستمال كاغذى موجب ترافيك مى شوند؛ مشهد از آن اين ها 
شده، بابا به ايرانى رحم كنيد نه به خارجى.      1942...915

ماشين فروختم تا تحويل ماشين نو دو ماه اتوبوس سوار شدم، 
دير مى آمد، شــلوغ بود، پا را لگد مى كردند، كوله پشتى بچه 
محصل ها جاى دو نفر را مى گرفت، كند حركت مى كرد، دير از 
روى صندلى بلند مى شدند، قديمى و كهنه و سرد بود و... اگر 
مسئوالن سه ماه با اين شرايط و درآمد و حقوق هاى كم مردم 
زندگى كنند متوجه عدالت و بى توجهى به حقوق عمومى اين 

مردم شريف و صبور خواهند شد.
915...8719

اينكه اتوبوس هاى شــركت اتوبوســرانى نقــش مؤثرى در 
حمل ونقل شــهرى دارند موجب نمى شــود به آاليندگى و 
فرســودگى ناوگان توجه نشود، بنا بر اظهارات محيط زيست 
همين استانداردى كه آقايان بر طبل آن مى كوبند، قديمى و 
مناسب شرايط فعلى نيست، كما اينكه تاكنون فقط در بخش 
خصوصى 50 دســتگاه هم از سطح شهر جمع شده اند پس 

سهم آن ها در آلودگى باالست.
915...0881

 جوابيه شركت مخابرات خراسان رضوى
در پاسخ به مطلب چاپ شده در آن روزنامه در تاريخ 3 بهمن 
ماه 96 در صفحه 4 ســتون رخ در رخ با عنوان «مســئوالن 
محترم شركت مخابرات استان و مخابرات بلوار شهيد فالحى 
از سال 94 تاكنون پيگير تلفن ثابت...» به استحضار مى رسانيم: 
محدوده ذكر شده، توســط حوزه شبكه مخابرات طراحى و 
تأييد شده است و بعد از اجرا توسط پيمانكار واگذارى تلفن 

فراهم مى شود. 

 معاون آموزش و پرورش خراسان شمالى:
 20ميليارد ريال ازمطالبات سوادآموزى 

پرداخت مى شود
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون ســوادآموزى آموزش و 
پرورش خراســان شمالى گفت: تا پايان بهمن ماه امسال 20 
ميليارد ريال از مطالبات ســوادآموزى اين اســتان پرداخت 

مى شود.
مهدى مــودى با بيان اينكــه اين مطالبات بــراى آموزش 
دهندگان و هزينه هاست، اظهار كرد: كل اعتبار توافقى سواد 
آموزى اين استان در سال جارى 62 ميليارد و 180 ميليون 

ريال بوده است.
وى با بيان اينكه از اين ميزان مجموع كل اعتبار تاكنون 25 
ميليارد ريال معادل 41 درصد اعتبارات جذب شــده است، 
گفت: مابقى اعتبارات ســواد آموزى خراسان شمالى تا پايان 

امسال جذب خواهد شد.
مودى با اشاره به اينكه اين اعتبارات براى اهداف پيش بينى 
شده سازمان است، افزود: از ابتداى سال جارى تاكنون 7206 
نفر در استان خراسان شمالى جذب سوادآموزى شده اند كه 

85 درصد اهداف در سال جارى محقق شده است.

 14 پروژه آبرسانى در خراسان شمالى 
به بهره بردارى مى رسد

بجنورد-خبرنگارقدس: مديرعامل شركت آب و فاضالب 
روستايى خراسان شمالى گفت: همزمان با دهه مبارك فجر 
14 پروژه آبرسانى به روستاهاى هفت شهرستان استان آماده 

بهره بردارى شده است.
 حميد روشــن روان در نشست خبرى به مناسبت دهه فجر 
اظهار كرد: با افتتاح اين پروژه ها 8610 خانوار ســاكن در 28 
روســتا با 27 هزار و 672 نفر جمعيت از مزاياى آن بهره مند 

مى شوند. 
روشن روان گفت: براى اجراى اين پروژه ها 64 ميليارد و 500 

ميليون ريال اعتبار هزينه شده است. 

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.
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گرگاس ها درندگانى كه بالى جان روستاييان شده اند 
گزارش

ركنا: منطقه غــرب خراســان رضوى چند 
ســالى اســت به دليل رهاســازى غيراصولى 
توله ســگ هاى ماده در طبيعت شــاهد رشد 
جمعيت گرگاس ها (حيوانى از تركيب گرگ و 
ســگ و خطرناك تر از سگ و گرگ) بوده؛ اين 
درحالى اســت كه سرماى زمستان و شكار بى 
رويه شكارچيان متخلف سبب افزايش هجوم 

گرگاس ها به مناطق روستايى شده است.
هجوم گرگاس ها تا حدى است كه مشكالت و 
خسارت زيادى را براى روستاييان به وجود آورده 
به طورى كه روســتاييان اين مناطق براى حل 

اين معضل خواستار كمك مسئوالن شده اند.
كارشناس محيط طبيعى اداره محيط زيست 
ســبزوار در اين مورد گفــت: گرگاس حيوانى 
درنده اســت كه نتيجه جفتگيــرى گرگ با 
ســگ ماده است. اين حيوان جسورتر از گرگ 
و باهوش تر از ســگ است و بر خالف گرگ، از 
انسان نمى هراسد و در شرايط عادى دشمنى در 

طبيعت ندارد.
علــى قرايى افزود: در گذشــته، توله هاى ماده 
سگ ها را خفه و زير خاك مى كردند، اما بعدها 
با هدف آزار نرســاندن به آن ها از كشتن توله 
ماده سگ خوددارى شد و آن ها را در طبيعت 

رها مى كردند. اين توله ها پس از هشت ماهگى 
به بلوغ مى رسند و با پيوستن به خانواده گرگ ها 
در هر دوره زاد و ولد 6 ماهه 16 گرگاس يعنى 
بيــش از يك و نيم برابر زاد و ولد گرگ ها توله 
زايى مى كنند.  وى ادامه داد: گرگ ها فقط در 
شــرايط فشار بيش از حد گرسنگى آن هم در 
زمستان به انســان حمله مى كنند، اما امكان 
حمله گرگاس ها به انســان در هر فصلى وجود 
دارد. اين جســارت گرگاس ها موجب كاهش 

ترس گرگ ها از انسان ها نيز شده است.
قرايى به تأثير رفتار نادرســت برخى ساكنان 
روســتاها در افزايش هجوم گرگاس ها اشــاره 
و بيــان كرد: اينكــه صاحبــان مرغدارى ها و 
دامدارى ها الشه مردار را دفن نمى كنند تا اين 
حيوانــات درنده بخورند و ديگر به دام ها حمله 
نكنند، اقدامى اشتباه است. به هر ميزان كشتار 
مرغ و حيوانات دفن نشده در دسترس گرگاس 
باشد، موجب مى شــود كه جمعيتشان زيادتر 
شده و ترسشــان از مناطقى كه انسان در آن 

سكونت دارد، كمتر شود.
وى ادامه داد: هم اينك رهاسازى توله سگ هاى 
مــاده در طبيعت به نوعــى موجب برهم زدن 

اكوسيستم شده است.

 گرگ در لباس ميش
 يكى از دامداران شهرســتان داورزن گفت: با 
توجه به تداوم درازمدت خشكســالى، پرورش 
دام بســيار سخت شده و در اين شرايط هجوم 
درندگان به گله هاى دام بر رنج دامدارى افزوده 

است.
محمد حســينى افزود: مكان مشخصى براى 
دفن زباله هاى روســتا تعيين نشــده و اين در 
حالى اســت كه محل انباشــت زبالــه، مكان 
مناســبى براى تغذيه گرگاس و ديگر حيوانات 
شــده است. گرگاس به معناى واقعى گرگ در 
لباس ميش است زيرا به دليل شباهت ظاهرى 
با ســگ تشخيصش سخت اســت و از طرفى 
ســگ هاى روستا حساســيت خاصى به آن ها 

نشان نمى دهند.
وى ادامــه داد: گرگاس نه تنها براى دام ها بلكه 
براى خانواده هاى روستاييان تهديدى جدى شده 
اســت به طورى كه شب ها جرئت بيرون رفتن 
از منازلمان را نداريم. با آغاز فصل سرما موضوع 
حمله گرگاس به بحران اصلى اين مناطق تبديل 
شــده و حتى شــب ها براى آب گرفتن مزارع 
كشاورزى گروه هاى چند نفرى تشكيل مى شوند 

و كسى تنها براى آبيارى نمى رود. 

 خشكسالى؛ عامل افزايش درندگان 
رئيس شوراى اسالمى شهرستان داورزن گفت: 
كاهش بارندگى و تداوم پديده خشكسالى سبب 
شــده گرگ ها و گرگاس ها براى يافتن غذا به 

آغل گوسفندان در روستاها حمله كنند. 
مصطفى فهيمى افزود: از ابتداى امسال تاكنون 
گرگاس هــا در شهرســتان داورزن 200 رأس 
گوســفند را از بين برده اند. طى يك ماه اخير 
فقط در روستاى صدخرو چهار بار به دامدارى ها 

هجوم آورده و 20 رأس گوسفند را دريده اند.
وى ادامه داد: پــس از مكاتبه با اداره حفاظت 
محيط زيست ســبزوار درباره حمله زياد اين 
حيوانات به روستاها، به مدت چند شب مأموران 
يگان حفاظت محيط زيســت براى دور كردن 

درندگان به روستا مراجعه كردند.

  مديركل بنياد شهيد و امورايثارگران خراسان رضوى:  براى نخستين بار در ايران انجام مى شوديك مسئول خبر داد

پيشرفت استاديوم ورزشي 5 هزار نفري 
سرخس فقط 11 درصد

اكران فيلم هاى جشنواره فيلم فجر 
در نيشابور

سربلندى جمهورى اسالمى ايران 
حاصل ايثارگرى جانبازان است

قدس: مدير فنــي و اجرايي 
شهرســازي  و  راه  كل  اداره 
خراســان رضوي از پيشرفت 
11 درصدي ساخت استاديوم 
ورزشي 5000 نفري 22 بهمن 

سرخس خبرداد.
ابراهيــم صنيعي گفــت: در 

سال 1394عمليات اجرايي ساخت استاديوم 5000 نفرى 
ســرخس آغاز شــده كه با توجه به حجم باالي عمليات 
عمراني اين پروژه و محدوديت اعتبارات، تا كنون 11 درصد 

پيشرفت فيزيكي داشته است.
وي افزود: اين پروژه در ســال جــاري 2506 ميليون ريال 
اعتبار مصوب دارد كــه تاكنون 1000 ميليون ريال به آن 
اختصاص يافته است. وي ادامه داد: همچنين ساخت سالن 
ورزشي شير تپه سرخس نيز تا كنون 30 درصد پيشرفت 

فيزيكي دارد.

نيشابور - خبرنگار قدس: 
در ايام دهه مبــارك فجر در 
از  بيش  نيشــابور  شهرستان 
750برنامــه فرهنگى، هنرى، 
تربيتى  و  بصيرتى  ورزشــى، 
در قالب 20 كميته در سطح 

شهرستان اجرا خواهد شد.
دبيربزرگداشت ستاد دهه فجر شهرستان نيشابور اظهاركرد: 
برنامه هاى دهه فجر96 را با پنج راهبرد بصيرت افزايى، اميد 
آفرينى، دشمن شناسى، وحدت و همبستگى و خودباورى در 
قالــب 20 كميته برنامه ريزى ومديريت خواهيم كرد. حجت 
االسالم عليرضا جوانشــيرى گفت: به اهتمام اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شهرستان نيشابور به عنوان نخستين شهرستان 
كشور اكران فيلم هاى جشنواره فيلم فجر را همزمان با تهران 
از تاريخ 18 تا 22 بهمن 96 در پرديس ســينما شهر فيروزه 

نيشابور خواهيم داشت.

 قدس: مديركل بنياد شهيد و 
امورايثارگران خراسان رضوى 
گفت: فداكارى جانبازان، نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ايران 
را در عرصه جهانى ســربلند 
مى كند و روحيه واليتمدارى را 

در جامعه ترويج مى دهد.
حجت االسالم حسين معصومى روز گذشته با جانباز محمد 
رضا ذوالفقارى و جانبازان روشندل سردار محمود باقرزاده و 
جواد رضايى سيســتانى ديدار كرد و گفت: در آستانه دهه 
فجر هســتيم و بايد يادآورى كنيم كه انقالب اسالمي ما 
محصول و ثمره نهضت ابا عبداهللا(ع) اســت. وى در ديدار 
با جانباز 70درصد سردار محمود باقرزاده، جانبازان را شهيد 
زنده خواند و اظهار كرد: مردان غيور ايرانى عفت و پاكدامنى 
بانوان كشور خويش را از هر مسئله اى مهم تر ديده و دست 

اجنبى و متجاوزگران را با اهداى خون خود كوتاه كردند.

«قدس» از آثار مكمل هاى ورزشى در باشگاه هاى مشهد گزارش مى دهد

تندُرشتى مرگبار!
 هنگامه طاهرى  با اينكه انتظار داريم با سوق 
دادن افراد به سمت ورزش سالمت آن ها تضمين 
شود، اما در عمل مى بينيم وقتى ورزش به سمت 
حرفه اى شــدن پيش مى رود، با عواملى رو به رو 

مى شويم كه ديگر سالمت را تضمين نمى كند. 
باشگاه هاى ورزشــى به عنوان مكان هايى كه در 
راستاى ســالمت افراد تأسيس مى شوند، اگر چه 
اين روزها افزايش يافته اند، اما به همان نســبت 
گزارش هايى مبنى بر ارائه مكمل هاى دست ساز 
و غيرمجــاز نيز افزايش يافته كه با وجود عوارض 
مختلف و گاه غيرقابل برگشت، متأسفانه سودآورى 

بااليى هم دارند.
ساده ترين و البته شايع ترين خطرى كه با مصرف 
مكمل ها گريبان مصرف كننده را مى گيرد، افتادن 
در دام تغذيه نامتعادل و ناســالم است، زيرا طبق 
علم تغذيه، با افزايش پروتئين دريافتى از طريق 
مكمل ها، ميزان مواد مغــذى دريافتى از طريق 
مصرف مواد غذايى، ناكافى و نامتعادل خواهد بود. 

اين البته يك روى سكه است...

 درآمد 99 درصدى از مكمل ها!
«بهروز. م» از جوانان ورزشكار يكى از باشگاه هاى 

ورزشى است. 
او مى گويد: درآمد 99 درصد باشگاه هاى ورزشى از 

فروش مكمل هاست.
وى مى افزايد: مكمل هاى ورزشــى اگر چه زودتر 
فرد را به نتيجه مورد نظر مى رساند، اما آثار مخرب 
بااليى دارد، به طورى كه اگر «دز» مكمل بيشتر از 
مقاومت بدن باشد، فرد «سنكوپ» يا همان ايست 

قلبى مى كند.
او خاطرنشــان مى كند، مدير ســابق سالن شان 
چگونه با تبليغات مكمل ها و پودرهاى مختلف را با 
مارك هاى وسوسه كننده و چندين برابر قيمت به 

مشتريان سالن مى فروخته است.

 در سالن بانوان چه خبر است؟
البته مدير يكى از ســالن هاى ورزشــى بانوان با 
مصرف ژل و مكمل در كنار ورزش بشدت مخالف 

است.
اكرم قاسمى مى گويد: در اغلب قرص هاى الغر 
كننده مخدر شيشــه وجود دارد، در حالى كه 
خانم ها تصور مى كنند با اين قرص الغر شده اند. 
در واقع آن ها الغر نشده اند، بلكه در هفته اول آب 
بدنشان جمع مى شود و پوست به بدن مى چسبد. 
ضمن اينكه آب كردن چربى كه به ليپيد تبديل 
شده باشد كار سختى است و مصرف اين قرص ها 

در واقع روى ليپيد ها اثر نمى كند.
وى اضافــه مى كند: در برنامه غذايى ما به صورت 
طبيعى كربوهيدرات ساده و مركب وجود دارد كه 

عضالت ما را مى سازد.

او كربوهيدرات ساده را موادى 
چون قندهاى طبيعى، عسل، 
مربا و... بيان مى كند و مركب ها 
را ميوه ها، سبزى ها، دانه ها يا 

خرمالو مى شمارد. 
قاســمى عالوه بر اين تصريح 
مى كنــد، ژل ها هم كارســاز 
نيست تا ضربان قلب باال نرود 
نه آب شدن چربى رخ مى دهد 
نه عضالت ورزيده مى شود. باال 
رفتن ضربان هــم 20 دقيقه 
زمان مى برد و سپس بدن وارد 

مرحله چربى سوزى مى شود.

 همه چيز درباره مكمل ها 
از زبان يك متخصص

دكتراى فيزيولوژى ورزشــى از دانشگاه فردوسى 
مشــهد با گرايش بيوشيمى و متابوليسم ورزشى 
و اســتاد دانشــگاه هم در مورد مكمل هاى مورد 
استفاده ورزشكاران توضيحات كاملى ارائه مى كند.
دكتــر كيوان حجــازى مى گويد: متأســفانه در 
باشگاه هاى بدنســازى نظارتى بر چگونگى ارائه 
مكمل ها و داروها نيست و همين سبب مى شود 
عــده اى از بى اطالعــى متقاضيانى كــه مايلند 
در كمتريــن زمان به نتيجه مورد نظر برســند، 

سوءاستفاده كنند.
او با اشاره به داروهاى استروئيدى و غيراستروئيدى 
مى گويد: مكمل هاى غيراستروئيدى همچون پودر 

و قــرص و اســتروئيدى ها نيز 
آمپول هاى  چون  هايى  مكمل 

هورمونى هستند.
خصــوص  در  وى 
مكمل  به  غيراســتروئيدى ها 
هايى مانند كراتين و گلوتامينو 
پروتئين اشــاره كــرده و بيان 
مــى دارد، كراتيــن از دســته 
پروتئين هاســت و به دوشكل 

هيدرات و ماالت وجود دارد.
وى اســتفاده از آن را مؤثر بر 
انرژى عنوان  چرخه هاى توليد 
مى كند كه سبب مى شود فرد 
ديرتر خسته شــده و سيستم 
دفاعى بدن باال برود؛ اما تاكنون 

از آثار سوء آن گزارشى دريافت نشده است.
دكتر حجــازى اما در باره پروتئيــن «وى» نظر 

ديگرى دارد.
او مى گويــد: پروتئيــن «وى» كه مــورد عالقه 
ورزشكاران استقامتى چون بدنسازان، دو و ميدانى 
كاران و رشته هاى رزمى است، به دليل باال رفتن 

اوره خون روى كليه ها تأثير منفى دارد.
وى اذعان مى دارد: ساماندهى فروش محصوالت 
مكمل براى ورزشــكاران، ضــرورت فروش آن ها 
در داروخانه هاســت كه با مهر وزارت بهداشت و 
استاندارد عرضه شود، بنابراين فروش زير زمينى 
آن كه اغلب دست ســاز مى باشد، در باشگاه هاى 

بدنسازى، قابل اعتماد نيست.

 تقلب در محصوالت
حجازى، در اين زمينه بيان مى دارد: در محصوالت 
غير مجاز، درِ قوطى باز و با مواد دست ساز پر شده 
و دوباره پلمب مى شــود و به عنوان مواد اصلى به 

فروش مى رسد.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان مى كند:آمپول ها كه 
فروش آن در باشگاه ها با مشترى هاى زيادى روبه 

رو شده سبب سكته قلبى و خفگى مى شوند.
او حتى در باره قرص هاى اكســى متالون كه 10 
تايى مصرف مى شود عنوان مى كند، اين قرص ها 
عالوه بر تأثير بر هورمون هاى جنسى، ميزان خورد 
و خوراك را تا حدى باال مى برد كه معده فرصتى 
براى هضم و جذب آن پيدا نمى كند، بنابراين فرد 
دچار خفگى مى شــود؛ اما بر افزايش قدرت فرد و 

باال بردن وزن هم تأثير مى گذارد.  
به گفته او، «اكســى متالون» ســبب اسپاســم يا 
گرفتگى عضالت پشــت هم مى شود. اما او تصريح 
مى كند، عوارض برخى هورمون ها برگشــت ناپذير 
اســت مثل كلن بوتــرول كه كلســترول و ترى 
گليسيريد خون را بشدت باال برده و احتمال سكته 
قلبى و گرفتگى عروق را افزايش مى دهد. يا استروژن 

و تستوسترون كه به كبد چرب منجر مى شود.
دكتر حجازى در پايان تأكيد مى كند، مصرف اين 
مكمل ها به هر حال بخشــى از بدن فرد را درگير 
بيمارى مى كند، اما چون عوارض آن اطالع رسانى 
نمى شود و افراد مى خواهند در كمترين زمان به 
سريع ترين و بهترين نتيجه برسند، متأسفانه مورد 

استفاده واقع مى شود.

در باشگاه هاى بدنسازى 
نظارتى بر چگونگى 

ارائه مكمل ها و داروها 
نيست و همين سبب 
مى شود عده اى از 

بى اطالعى متقاضيانى 
كه مايلند در كمترين 
زمان به نتيجه مورد 

نظر برسند، سوءاستفاده 
كنند

بــرش

مدير فنــي و اجرايي 
شهرســازي  و  راه  كل  اداره 
خراســان رضوي از پيشرفت 
 درصدي ساخت استاديوم 
 بهمن 

ابراهيــم صنيعي گفــت: در 

نيشابور - خبرنگار قدس: 
در ايام دهه مبــارك فجر در 
از  بيش  نيشــابور  شهرستان 
برنامــه فرهنگى، هنرى، 
تربيتى  و  بصيرتى  ورزشــى، 
 كميته در سطح 

مديركل بنياد شهيد و 
امورايثارگران خراسان رضوى 
گفت: فداكارى جانبازان، نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ايران 
را در عرصه جهانى ســربلند 
مى كند و روحيه واليتمدارى را 
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