
ساعتى در خانه شهيد مهدوي الحسيني از شهداى انقالب 

سيد محمد حسين، لحظه اى به خودش فكر نكرد
��ر

ســرور هاديان   اينجا خانه مادر شهيد 
است.خانه اى قديمى در محله پروين اعتصامى 
مشهد. وارد كه مى شــوم مادرى به استقبالم 
مى آيــد كه پــراز محبت و مهربانى اســت. 
كنارش كه مى نشــينم درمى يابم كه «شهيد 
سيد محمد حســين مهدوي الحسيني» در 
20 مــرداد 1336در خانواده آيت اهللا ســيد 
على مهدوى الحسينى در قاين متولد شد. در 
7 ســالگى پدرش به رحمت ايزدى پيوست و 
تحصيالتش را در زادگاهــش گذراند و چون 
از دانش آموزان ممتــاز دوران تحصيل بود در 
دبيرستان علم در رشته رياضى پذيرفته شد و 
پس از اخذ ديپلم و شركت در كنكور در رشته 

مهندسى ارتباطات دانشگاه تهران قبول شد.
وى پس از اوج گيــرى قيام مردم و تعطيلى 
دانشــگاه به قاين آمد. مــردم را به مبارزه با 
رژيم تشــويق مى كرد كــه در22 آذر 57 به 
هنگام تظاهرات عليه رژيم شاهنشــاهى در 
مقابل مســجد جامع به شهادت رسيد و در 

گلزار شهدا آرميد.

 خانواده اى روحانى 
حاجيه خانم رقيه سادات جوادزاده مى گويد: 
پدرم روحانى بود. من با پدر شــهيد نســبت 
فاميلى داشتم. همسرم روحانى و مجتهد بود 

و در كنار او زندگى خوبى داشتم.
اين مادر شهيد مى افزايد: سال 52 بود كه آن 
زمان 24 ساله بودم و حاج آقا به دليل بيمارى 

سرطان هنگامى كه در قم بود درگذشت.

 حاصل زندگى 
وى درادامــه توضيح مى دهد: 5 فرزند حاصل 
زندگــى مشــترك من و آيت اهللا ســيد على 

مهدوى الحسينى بود.

 شفا از امام مهربانى ها 
حاالبعد از گذشت 40 سال از شهادت پسرش، 
كه هنوز هــم درگيرغم فراق اوســت، برايم 
تعريف مى كند: سيد محمد حسين 10 روزه 
بود كه بيمارى سختى گرفت و مشهد بوديم 
و از امام رضا(ع) شــفايش را خواســتم وامام 
مهربانى ها شــفايش را داد و از آن زمان به او 

سيد محمدرضا مى گفتيم.

 مهربانى پسر و دعاى مادر
وى درباره خصوصيات پسرش اظهارمى دارد: او 
بسيار مهربان و دلسوز بود و اهل مال دنيا نبود.
سيدرضا 7 ساله بود كه حاج آقا به رحمت خدا 
رفت و من با خياطى و گلدوزى بچه ها را بزرگ 
كردم. پدر و مــادرم هم وقتى كودك بودم به 
رحمت خدا رفتند، اما مى دانستم دعاى حاج 

آقا با ماست.

رضا هميشــه مى گفت، بزرگ شوم جبران 
محبت هايــت را مى كنــم و در تمام همين 
مدت كوتاه بودنش براى مــن پناه بود. در 
تهران كه دانشــگاه قبول شــد، همزمان با 
درس خوانــدن در يــك مدرســه تدريس 
مى كــرد و حقوقش را بــراى كمك به من، 

برايم مى فرستاد.

 مثل كبوترى رها 
او درباره روز شــهادت پسرش هم مى گويد: 
شب قبل عكس امام را با عده اى از جوانان بر 
در و ديوار شهرمى چسباندند.روز بعد من در 
حياط لباس مى شستم. سيد رضا كناربخارى 
كتاب مى خواند و يكبــاره صداى اهللا اكبر و 
ال اله اال اهللا از كوچه شــنيده مى شــد. مثل 

كبوترى از جايش پريد و به بيرون رفت. 
حاال بغضى به سنگينى 4 دهه فراق و نديدن 
مادرى از فرزندش مى بارد و مى گويد: چيزى 
نگذشت كه صداى همســايه ها را شنيدم كه 
مى گويند، مهدوى دانشجو، تير خورده است.

آخر در شهرمان مهدوى ديگر هم داشتيم، اما 
رضا به مهدوى دانشجو معروف بود.

چــادرم را به ســرم انداختــم، فرصت روبند 
نداشــتم. به خيابان دويدم، سوار يك ماشين 

شدم و به بيمارستان رفتم.
اول گفتند پايش تير خورده است. بيمارستان 

كه رسيدم پسرم شهيد شده بود. 

 سال 57 و شعار نويسى و پخش اعالميه
حاال برادر شــهيد هم مى گويد: سال 57 من 

سال سوم دبيرستان بودم و رضا ترم آخر رشته 
مهندســى. او جزو دانشجويانى بود كه با رژيم 
ستمشــاهى مخالفت مى كرد و به ياد دارم از 
تهران به قاين آمده بود و تعدادى اعالميه به من 
داد تا بين دانش آموزان مدرسه پخش كنم، اما 
موضوع به شهربانى رسيد و مرا گرفتند تا آخر 
شب با گرفتن تعهد و پا در ميانى بزرگان شهر 

و به علت نداشتن سوءپيشينه مرا آزاد كردند. 
وى ادامه مى دهــد: آذر 57 بود، مردم توى 
خيابــان ريختنــد و شــعار مى دادند و من 
مشــغول شعار نويســى بودم و برادرم گفت 
ســيد محمد چكار مى كنــى؟ مراقب باش. 
مأمورها هجوم آوردند و مردم متفرق شدند. 
من برادرم را در ميان انبوه جمعيت گم كردم 
و 20 دقيقه تيراندازى طول كشيد و عده اى 
مجروح و 4 نفر هم شــهيد شــدند و گفتند 

سيد رضا تيرخورده است و من باور نكردم. 

 اصابت گلوله و شهادت 
برادر شهيد بيان مى دارد: به خاطر دارم از مردم 
خواسته شــد، همه براى كمك به مجروحان 
بيايند و خون بدهند. به سمت بيمارستان كه 
رفتم دايــى ام را در حال گريه ديدم. فهميدم 
گلوله به گلوى برادرم اصابت كرده و همان جا 

شهيد شده است.

 مأمورانى كه شناسايى نشدند
وى با اشاره به آن روز ها تأكيد مى كند: تشييع 
جنازه مفصلى براى 4 شــهيد اين حادثه در 
قاين برگزارشــد. مأموران شــهربانى قراربود، 
توبيخ شوند، اما همه گفتند تيرهايمان شليك 
هوايى بوده است و چون آن ها با ماسك بودند. 

مأموران ضارب، شناسايى نشدند. 

 حمايت بعد از شهادت
وى دربــاره خصوصيــات اخالقى بــرادرش 
خاطرنشان مى سازد: سيد رضا بسيار مهربان بود 
و مادرم را بسيار دوست داشت. مادرم 24 ساله 
بود كه پدرم به رحمت خدارفت و فرزندانش به 
ترتيب 7، 3 و2 ساله بودند و برادر كوچك مان 
فقط 6 ماه داشــت. بعد شهادت برادرم زندگى 
براى مادرم در قاين ســخت بود و مدام گريه 

مى كرد و براى همين به مشهد آمديم. 
حاال مادر آلبوم خاطــرات قديمش را به من 
مى دهد عكس پسر شــهيدش در دانشگاه و 
لحظه وداع را به من نشان مى دهد و مى گويد: 
رضا پســر خوبى بود و هيــچ گاه لحظه اى به 

خودش فكر نكرد.

در حوالى امروز2

  جشن تولد فرزندان شهداى فاطميون 
در مشهد مقدس 

تسنيم: جشــن تولد فرزندان شهداى فاطميون متولدان 
ماه هاى آبان و آذر به همت بسيج شهداى فاطميون برگزار 

شد. 
چندى اســت كه رسم برگزارى جشن تولد مشترك براى 
فرزندان شهداى مدافع حرم از سوى گروه هاى فرهنگى و 
مردمى در شــهرهاى مختلف از جمله تهران، قم و مشهد 
شــكل گرفته و هر از چند گاهــى تصاويرى از لبخند اين 

كودكان در چنين مراسم مفرحى منتشر مى شود.
جشــن تولد فرزنــدان شــهداى مدافع حــرم فاطميون 
متولدان آبــان و آذر ماه، جمعه 23 آذرماه برگزار شــد. 
مراسم جشن تولد فرزندان شــهداى فاطميون، به همت 
پايگاه بســيج شهداى فاطميون و هيئت رزمندگان مدافع 
حرم فاطميون، به صورت ماهانه در مشهد مقدس برگزار 

مى شود.
بچه هــاى شــهداى مدافع حــرم از لشــكر فاطميون در 
فرهنگســراى انقالب واقع در شــهر مشــهد، تولد خود 
را جشــن گرفته و در كنار يكديگــر عكس هاى يادگارى 
گرفتند. پيــش از اين نيز فرزندان شــهداى مدافع حرم 
متولد هر ماه در يك جشــن مشــترك، ياد شهداى خود 

را زنده مى كردند.

  ثبت نام 2000 نفر در طرح تربيت 
حافظان قرآن در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس اداره امور قرآنى اداره 
كل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالى، از ثبت نام 2000 
نفــر در طرح تربيت حافظان قرآن كريم از ابتداى ســال 

جارى در استان خبر داد. 
حجت االســالم محمــد صالحى نيــا گفت: بــا توجه به 
فرمايشات رهبر معظم انقالب مبنى بر تربيت 10 ميليون 
حافظ قرآن كريم طرح تربيت حافظان قرآن از ســال 91 
در دستور كار همه نهادهاى فرهنگى قرار گرفته و امسال 
به عنوان هفتمين سال، اين طرح در سطح كشور و استان 

اجرايى مى شود.
رئيــس اداره امــور قرآنى اداره كل اوقــاف و امور خيريه 
خراسان شــمالى ادامه داد: سهميه امسال خراسان شمالى 
در طرح تربيت حافظان قرآن كريم 5200 نفر پيش بينى 

شده است.
وى افزود: ثبت نام از متقاضيان شــركت در مرحله هفتم 
طرح ملى تربيت حافظان قرآن كريم سازمان اوقاف و امور 
خيريه در خراسان شمالى از نيمه فروردين ماه امسال آغاز 

شده و تاكنون 2000 نفر در اين طرح ثبت نام كردند.
صالحى نيا گفت: آزمون طرح تربيت حافظان قرآن امسال 
نيز همانند سال گذشته در قالب دو بخش شفاهى و كتبى 
و رشته هاى حفظ ترتيبى «حفظ كل، حفظ 20، 10، 15، 
5، 2 و نيــم جزء، جزء 30، يــك و 30، يك، دو و 30» و 
حفظ موضوعى برگزار خواهد شد. رئيس اداره امور قرآنى 
اداره كل اوقاف خراسان شمالى گفت: آزمون پايانى حفظ 
موضوعى و ترتيبى 9 اسفند ماه امسال همزمان با سراسر 

كشور برگزار مى شود.

گزارشى از حضور همايون شجريان 
در اين مؤسسه خيريه 

  ديدن مؤسساتى چون «همدم» 
بايد براى ما تلنگر باشد

عباسعلى سپاهى يونســى: صبح يكــى از آخرين روزهاى 
آذرماه اســت و مؤسسه خيريه توانبخشى دختران بى سرپرست 
و كم توان ذهنى همدم در مشهد منتظر ورود همايون شجريان 
هنرمند سرشناس كشورمان. همايون شجريان كه از راه مى رسد، 
دقايقى در اتاق مديريت مؤسسه از زبان دكتر زهرا حجت مدير 
مؤسسه از وضعيت بچه ها مى شنود، از اين كه آن ها 400 دختر 
بى سرپرست و يا بدسرپرست هستند، از اين كه خيرين چه نقشى 
در اعتالى مؤسسه داشــته اند و.... بعد از معرفى مركز، نوبت به 
بازديد از بخش هاى مؤسسه مى شود، سراى مهر، كارگاه گليم بافى، 
كارگاه قلم زنى و... از جمله بخش هايى است كه همايون شجريان 
از آن هــا بازديد مى كند و ضمن آشــنايى با بخش هاى مختلف 
مؤسسه بچه ها را هم از لطف و محبت خود بى نصيب نمى گذارد. 
او البته در كارگاه قلم زنى چند دقيقه اى همراه با يكى از بچه ها 
براى كامل شدن اثر او كه روى مس اجرا مى شود، چكش مى زند. 
بخش پايانى برنامه در آمفى تئاتر همدم برگزار مى شود جايى كه 
تكتم دختر نابيناى همدم يكى از كارهاى همايون را اجرا مى كند 
و او نيز به همخوانى با اين دختر نابينا مى پردازد. همايون شجريان 
در خــالل بازديد از همدم درباره حــس و حال خوب در همدم 
مى گويد: انسان در همدم آدم هايى را مى بيند كه به همنوعان خود 
كمك مى كنند و آن ها را زير بال و پر خود مى گيرند و از اين بابت 
خوشحال مى شود. وى اضافه مى كند: از طرفى انسان با ديدن اين 
دختران متأثر مى شود كه چرا بايد انسان هايى به دنيا بيايند كه از 

سالمت جسمى و يا ذهنى برخوردار نيستند؟
وى در پايان يادآور مى شــود: با توجه به شــرايط جسمى كه 
بچه ها دارند، انسان متوجه مى شود كه مربيان آن ها با چه صبر 
و حوصله اى كارهاى هنرى، ورزشى و صنايع دستى را به آن ها 

آموزش داده اند و اين از ارزش بااليى برخوردار است.

سرپرست استاندارى خراسان رضوى:
  شهداى اهل سنت پرچمداران وحدت 

و برادرى هستند
قدس: سرپرســت استاندارى خراسان رضوى گفت: شهداى 
اهل ســنت نماد و پرچمدار وحدت و برادرى هســتند كه با 
اهداى خون خود نهال اسالم و نظام اسالمى را آبيارى كردند 

و قوت بخشيدند.
قربان ميرزايى در بدو ورود به شهرستان تازه تأسيس صالح آباد 
ضمن اداى احترام به شهداى اين شهرستان در طول انقالب و 
دفاع مقدس به منزل شهيد اهل سنت احمد پاكيده رفت و با 

خانواده اين شهيد گرانقدر ديدار كرد.
وى در اين ديدار افزود: دشمن همواره از ناحيه امت اسالمى 
و نظام جمهورى اســالمى احســاس خطر كــرده و به بيان 
مقام معظم رهبرى ايجــاد افتراق و اختالف را به عنوان يكى 
از ابزارها براى زمينگير كردن مسلمانان و ملت مسلمان ايران 
محور توطئه هاى خود قرار داده و با توسل به حيله هاى مختلف 
تالش كرده و مى كند بين شيعه و سنى اختالف افكنى نمايد.
وى اظهار كرد: اما در طى 40 ســال گذشــته اهل سنت و 
شيعه در نظام جمهورى اســالمى ثابت كرده اند كه همواره 
پشت به پشــت هم در يك مســير در دفاع از ميهن، نظام و 
ارزش هاى اسالمى خود در برابر دشمن ايستاده و مى ايستند 
آنگونه كه در جريان انقالب اســالمى و دفاع مقدس تا امروز 

همدل و همزبان بوده اند.

مديركل امور مجلس وزارت ارشاد در نيشابور:
  با زبان هنر بايد مسائل و مشكالت 

كشور را مطرح كنيم

نيشابور- خبرنگارقدس: با زبان هنر بايد مسائل و مشكالت 
كشــور را مطرح كنيم ويكى از مشكالت فرهنگى در كشور 
جزيره اى عمل كردن و عدم گفتمان سازى در اين حوزه است 
و در حال حاضر بالغ بر 60 دســتگاه داراى بودجه فرهنگى 

است و وحدت مديريت فرهنگى بايد شكل بگيرد.
مديركل امورمجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در نشست 
با انجمن اسالمى دانشگاه آزاد اسالمى نيشابور با بيان مطلب 
باال اظهار كرد: دعوت پيامبراعظم (ص) به اسالم يك انقالب 

فرهنگى بود كه با صلح و آرامش انجام گرفت.
حجت االسالم سيد على حسينى گفت: در قواعد اجتماعى 
نظم عمومى پذيرفته شــده اســت و در جامعه اسالمى كه 
اكثريت حجاب را رعايت مى كنند بايد اين عرف رعايت شود 
و حجاب براى زن و مرد در دين مبين اسالم وجود دارد و هر 

كس دين را پذيرفته ضروريات آن را نيز بايد بپذيرد.
وى بيان كرد: فرهنگ  ما بايد به ســمت فرهنگ  يكرنگى و 
همدلى پيش برود. بايد آنچه كه در دايره نظام به تأييد رسيده 

و داراى مجوز است، اجرا شود.
مديــركل امورمجلــس وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
تصريح كرد: فرهنگ مهم ترين بخش از مسائل كشور است كه 
اهتمام و توجه الزم به آن نشده است و بودجه كل عرصه هاى 
فرهنگى كشــور1،27 درصد از بودجه كل كشور است كه از 
اين ميزان ســه دهم درصد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 

اختصاص پيدا مى كند.

توسط كتابخانه مالعبداهللا بشروى 
  كسب مقام چهارم كشور در بخش 

خانوادگى جشنواره رضوى 

بشــرويه - خبرنگار قدس: همزمان با اجراى هشتمين 
جشــنواره ملى كتابخوانــى رضوى در ســال 97 كتابخانه 
مالعبداهللا بشروى شهرستان بشرويه با شركت 153 خانواده 

توانست مقام چهارم كشور را به خود اختصاص دهد. 
همزمان با اجراى هشتمين جشنواره ملى كتابخوانى رضوى 
در سال 97 كتابخانه مالعبداهللا بشروى شهرستان بشرويه با 
شركت 153 خانواده توانســت مقام چهارم كشور را به خود 
اختصاص دهد. «مريم كيانى» رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى 
شهرستان بشرويه با اعالم اين خبر خاطر نشان كرد: هشتمين 
جشنواره ملى كتابخوانى رضوى همزمان با ايام دهه كرامت در 
سه گروه سنى كودك، جوان، بزرگسال و با معرفى 7 عنوان 
كتاب برگزار شــد. وى افزود: اين مسابقه از كتاب هاى سيره 
و زندگى امام رضــا(ع) و حضرت معصومه(س) در دو بخش 
خانوادگى و فردى و به دو صورت آنالين و مكتوب برگزار شد.
رئيس كتابخانه هاى عمومى بشــرويه با اشاره به مقام كسب 
شده در اين جشنواره تصريح كرد: كتابخانه مالعبداهللا بشروى 
شهرستان بشــرويه توانســت مقام چهارم كشور در بخش 
خانوادگى و مقام اول اســتان در مشاركت اين جشنواره را به 

خود اختصاص دهد.

 سرپرست اداره آموزش و پرورش 
استثنايى استان منصوب شد 

قدس: با حكم مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى، 
«ســكينه رحيمى» به عنوان سرپرست جديد اداره آموزش و 
پرورش استثنايى استان منصوب و جايگزين مهين توكلى شد. 
رحيمى پيش از اين به عنوان رئيس اداره سوادآموزى ناحيه5 
مشهد مشغول به خدمت بوده و داراى مدرك كارشناسى ارشد 

آموزش زبان فارسى است.
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ايســنا: يكى از مددجويان مركز ترك اعتياد خواف 
به داليل نامشــخصى 20 آذرماه فــوت كرد. فرمانده 
نيــروى انتظامى مرگ وى را مشــكوك اعالم كرد و 

گفت: موضوع در حال بررسى است.
ســرهنگ عليرضا حســينعلى زاده، فرمانــده نيروى 
انتظامــى خواف در ايــن زمينه گفت: جســد براى 
بررسى هاى دقيق در پزشكى قانونى است و در همين 
زمينه تا تعيين وضعيت پرونده، 4 نفر بازداشت موقت 

شده اند.
رئيس اداره بهزيستى خواف نيز گفت: پس از دريافت 
خبر فوت مددجو در مركز ترك اعتياد، براى بررسى 
موضوع عازم آن مركز شــديم، اما قبل از رسيدن ما، 
مركز پلمب شده بود و نتوانستيم اطالعات مستندى 

به دست آوريم.
ليال مقيمى درباره نحوه نظارت بهزيســتى بر چنين 
مراكزى گفت: بهزيســتى در چارچوب پروتكل هاى 
ســازمان بهزيستى كشــور بر اين مراكز نظارت دارد 
و بازديدهاى ماهيانه توســط كارشناس شهرستان و 
بازديدهاى دوره اى توســط اداره كل، بخشى از فرايند 

نظارت بر اقدامات مراكز است.
وى اظهار كرد: با توجه به اينكه اين كمپ، تنها كمپ 
فعال در شهرستان است بازديدها و سركشى ها بيشتر 
از پروتكل انجــام و تمام اقدامات مركز به دقت رصد 

مى شد.
مقيمــى گفت: تاكنون از ســوى بهزيســتى خواف 
اخطارهايى به صورت مكتوب به مدير مركز داده شده 

و در اين اخطارها نيز بر رفع كاستى ها تأكيد مى شده 
است.

وى عنــوان كرد: از بازرســى و حراســت اداره كل 
بهزيســتى خراسان براى بررســى و پيگيرى موضوع 
بــه خواف آمده اند و ديدارهايى بــا مقامات قضايى و 
انتظامى انجام شده است. فرد متوفى حدود 40 سال 
سن داشت و داراى چهار فرزند بود و از زمان پذيرش 
وى در مركز ترك اعتياد دو تا سه روز بيشتر نگذشته 

بود.
رئيــس اداره بهزيســتى خــواف ظرفيــت پذيرش 
ايــن مركز در خــواف را 30 نفر اعالم كــرد و افزود: 
در روز فــوت فــرد مزبــور، 24 نفــر مددجو حضور 

داشته اند.

در پى مرگ مشكوك يك مددجو

تنها مركز ترك اعتياد خواف پلمب شد

فرمانده ناجا در آيين اختتاميه مسابقات قرآن كريم ناجا عنوان كرد

آسيب هاى اجتماعى و انواع جرايم در پناه انس با قرآن كاهش مى يابد

خبر

اختتاميــه  آييــن  فيــاض:  احمــد 
بيست وسومين دوره مســابقات سراسري 
قرآن كريم كاركنــان و خانواده  هاي ناجا 
با معرفى برگزيدگانش در مشــهد مقدس 

برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار مــا، فرمانده نيروى 
انتظامــى جمهورى اســالمى ايــران در 
اين مراســم كــه در تاالر قدس آســتان 
قدس رضوى برگزار شــد؛ اظهار كرد: بايد 
به قرآن پناه ببريم و توسل به قرآن داشته 
باشــيم چرا كه رمز موفقيت ما پيروي از 

قرآن است.
ســردار حسين اشــتري خاطرنشان كرد: 
بر اســاس آمارهــاي موجــود در تجزيه 
و تحليــل مراكــز تحقيقاتي و پژوهشــي 
نيــروي انتظامي در زمينه بررســي ابعاد 
مختلف جرم شناسي و آسيب شناسي هاي 
اجتماعي، خانواده هايــي كه انس با قرآن 
داشته اند خطاهايشان كمتر و موفقيت هاي 

آنان بيشتر بوده است.
گســترده  اقدامــات  از  تشــكر  بــا  وي 
نيروي انتظامــي در زمينه موضوعات قرآني 
گفت: اين كه بيش از 70 هزار حافظ از يك 
جزء تا كل قرآن را در ناجا داريم نشــان از 

عزم جدي و اهتمام و تالش بي وقفه سازمان 
عقيدتي سياســي و تعهد كاركنان پليس و 
خانواده هاي انقالبي آن هاست و بايد حركت 

در اين مسير را به سرعت ادامه بدهيم.
وى افزود: امروز نيروى انتظامى در اقصى 
نقاط كشــور حضور دارد و مأموريت هاى 
متنوعى انجام مى دهد كه به همين واسطه 
آســيب پذيرى به علت پراكندگى و تنوع 
مأموريت ها زياد است؛ اگر مى خواهيم در 
مأموريت هاى خود موفق باشــيم و آسيب 
ايمانى، مســلمانى،  روحيه  بايــد  نبينيم 

انقالبى و جهادى خود را افزايش بدهيم.
رئيــس ســازمان عقيدتي سياســي ناجا 
اختتاميه مســابقات سراســرى  آيين  در 
قرآن كريم ناجــا نيز گفت: پليس، نگهبان 
واقعي قرآن و پاسدار جامعه قرآني است و 
بايد تمســك به قرآن كريم به عنوان ثقل 
اكبر و تمســك به اهل بيت(ع) به عنوان 
ثقل كبير را هر چه بيشتر از پيش سرلوحه 
نيت هاي خالصانــه و كار و مأموريت هاي 

خود قرار دهد.
حجت االسالم و المســلمين سيد عليرضا 

ادياني افزود: برگزاري مســابقات سراسري 
قرآني كاركنان و خانواده هاي انقالبي و واليي 
آن ها در كنار بارگاه ملكوتي ثامن الحجج آقا 
علي بن موسي الرضا(ع) توفيق بزرگي است 
تا متعهد باشيم و به خاطر بسپاريم كه بايد 
قدر حضور در اين مكان مقدس و مسابقات 
معنوي و بزرگ را بيشــتر بدانيم و اهتمام 
جدي در توســعه روحيه قرآنــي و ايماني 

كاركنان ناجا داشته باشيم.
گفتنى اســت در ابتداي آييــن اختتاميه 
بيست و سومين مسابقات سراسري قرآن 
كريم كاركنان ناجا، سردار شعباني، معاون 
تبليغات و روابط عمومي سازمان عقيدتي 
سياسي نيروي انتظامي كشور گزارشي از 
اقدامــات و فعاليت هاي گســترده در اين 
دوره از مســابقات ارائه كــرد و گفت: 12 
هزار نفر در مســابقات اســتاني در هشت 
منطقه كشــوري حضور داشتند كه 800 

نفر در رشته هاي گوناگون شركت كردند.
در مسابقات سراسري كاركنان انتظامي و 
خانواده هاي آن ها، 700 نفر حائز شــرايط 
حضور شدند و 525 نفر نيز اعالم آمادگي 
كردند كــه 460 نفر با حضور 36 داور در 

رشته هاي مختلف به رقابت پرداختند.


