
 نقشه زن شیاد
 برای فروش ملک ۴میلیاردی مردم!

دقت نظر یک امالکی به داد صاحب مال رسید

زن شــیادی که برای فروش ملــک میلیاردی 
مردم نقشــه کشــیده بود، راهی زندان شد.زن 
مشــهدی مدتی بود که فهمیده بود یک قطعه 
زمین باارزش در منطقه ای از شهر رها شده، او 
که خبردار شده بود مالک زمین چندصد متری 
در شهر اصفهان ساکن است و هر چند ماه یک 

بار به مشهد می آید ...
.......صفحه 3 

 هنوز گنجینه های بسیاری
 از جنگ بیان نشده است

گفت وگوی قدس با نویسنده و شاعر دفاع مقدس

مقاومت و پایداری ســال های ســال است که در 
ادبیات پایداری ما جایگاه خاصی دارد و بخشی از 
تاریخ کشورمان است و به کمک ادبیات و هنرهای 
مختلف می توان آن را به نســل آینده انتقال داد. 
ابوالقاســم علیزاده آقویی، متخلص شــعری )آل 
یاسر(، متولد 1336 در تربت حیدریه، کارشناس 

نظامی و سرهنگ بازنشسته ....
.......صفحه 4 

سفر اربعین را برای دانشجویان تسهیل کنید
در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد

استعداد پروری 
چالش مدارس سمپاد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

کاروان تدارکاتی 
اربعین حسینی 
راهی کربال شد

 کاروان تدارکاتی اربعین حسینی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان رضوی راهی کربالی معال شد.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در مراسم حرکت 
کاروان تدارکاتی اربعین حســینی شامل نانوایی سیار، 
10 تریلی، کامیون و... بیان کرد: امسال برای هفتمین 
سال پیاپی موکب امام رضا)ع( در کربال با همت واقفان 
و خیران برپا شــده است.حجت االســالم والمسلمین 
محمد احمدزاده با بیان اینکه در هر شب حدود 2هزار 
نفر در موکب امام رضا)ع( اسکان پیدا می کنند، افزود: 
روزانه حدود 10هزار نفر پذیرایی صبحانه، ناهار و شام 
در این موکب انجام می شود.وی با بیان اینکه خدمات 
پزشــکی و درمانی در این موکب انجام می شود، اظهار 
کرد: نانوایی ســیار با پخت روزانــه 20هزار قرص نان 
عــالوه بر موکب امام رضا)ع( بــرای موکب های دیگر 
نیز خدمــات ارائه می کند.وی افزود: 40 مبلغ روحانی 
خواهر و برادر در این موکب و مواکب دیگر اســتان در 
کربال خدمت فرهنگی بــه زائران اربعین ارائه خواهند 
داد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان 

کرد: در این موکب عالوه ...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به مسئوالن دانشگاه ها توصیه کرد

.......صفحه 2 

پلیس هوشمند، امین مردم
هفته بزرگداشــت نیروی انتظامی امســال با شعار »پلیس هوشمند، 
امیــن مردم« از یازدهم مهرماه آغاز و با برنامه های متنوعی همزمان با 
سراسر کشور در خراسان رضوی برگزار می شود. پلیس خراسان رضوی 
بــه عنوان خادم نظم و امنیت در حریم مقدس حرم مطهر امام رئوف، 
حضرت رضا)ع( و همچنین در سراسر استان مسئولیتی خطیر و تکلیفی 

سنگین بر عهده دارد که با توجه به ...

چند سالی است که با رشد جایگاه علمی و تخصصی دانش آموزان 
کشــور در عرصه المپیادهای جهانی؛ خانواده ها بیش از گذشته 
نسبت به تحصیل فرزندانشان در مدارس تیزهوشان رقابت نشان 
می دهند. حال آنکه گرچه ایجاد مراکز ویژه برای استعدادیابی و 
تربیت گروه های نخبگانی امری ضروری است، اما گاهی موارد به 
دلیل مسائلی همانند دغدغه پرداخت شهریه ها یا عدم توازن در 
ایجاد چنین فضاهایی، کارایی این فرصت ارزشمند مورد تردید 
قرار گرفته و حتی این باور مشهود است که چنین سیاست هایی 
می توانــد به آفتی برای استعدادســوزی و گســترش نابرابری 

آموزشی بدل شود...

س.......صفحه 3 
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 معاون آموزش  و پرورش استان 
در گفت وگو با قدس:

مشکل کمبود معلم در مدارس خراسان 
رضوی این هفته برطرف خواهد شد

رضا طلبی: معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش  و پرورش استان خراسان رضوی گفت: با 
به کارگیری نیروهای نهضت سوادآموزی، مشکل کمبود 

معلم این هفته در مدارس استان برطرف خواهد شد.
رضا صابری توالیی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
از طریق مجوز به کارگیری نیروهای ســوادآموزی که به 
تازگی مشغول کار شده اند، مشکل کمبود معلم در مدارس 
اســتان در حال برطرف شدن است و این نیروها در حال 

توزیع بین مدارسی هستند که کمبود معلم دارند.
وی افــزود: در مرحله نخســت یک هــزار و 600 نفر از 
نیروهای نهضت سوادآموزی به کار گرفته شدند و با توجه 
به تداوم مشکل کمبود معلم، در مرحله دوم نیز در حال 
بررسی مدارک و تخصص 600 نفر دیگر هستیم تا افرادی 
که منطبق با نیاز مدارس هستند را شناسایی و به کارگیری 
کنیم که انتظار می رود با حضور این نیروها در مدارس، این 
هفته مشــکل معلم در مدارس استان به ویژه در حاشیه 

شهر مشهد تا حدود زیادی برطرف شود.
صابری توالیی با بیان اینکه کالس ۵0نفری در حاشــیه 
شهر مشهد وجود ندارد، اظهار کرد: ۹۸درصد دانش آموزان 
استان که شرایط نام نویســی را داشته اند در کالس های 
درس حاضر شــده اند و افرادی که باقی مانده اند به دلیل 
مراجعه نکردن خودشان بوده و از طرف آموزش و پرورش 

مشکلی برای نام نویسی آن ها وجود نداشته است.
معــاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان خراسان رضوی ادامه داد: در حاشیه شهر مشهد و 
همچنین در کل استان خراسان رضوی در حوزه متوسطه 
کالس درس کانکســی نداریم و تعداد دانش آموزان نیز 
حداکثر در هر کالس 40نفر اســت و اگر کالسی دارای 
۵0 دانش آموز باشد باید به دو کالس تقسیم شود و با این 

تعداد ادامه فعالیت ندهد. 

فرمانده نیروی انتظامی بشرویه خبر داد
 تأثیر همکاری مردم 
در افزایش کشفیات 

بشرویه ـ خبرنگارقـدس: فرمانده نیروی انتظامی 
بشرویه گفت: همکاری مردم با نیروی انتظامی موجب 
موفقیت این نیرو در کشــفیات بوده و امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل از موفقیت خوبی برخوردار 
بوده است.سرهنگ مریمی در مراسم نشست خبری به 
مناسبت هفته نیروی انتظامی افزود: در حوزه انتقادات 
و پیشــنهادات، تقدیر و راهنمایی و ارشاد هم افزایش 

را در تماس های برقرار شده با سامانه 1۹۷ داشته ایم.
وی در ادامه از تجدید میثــاق خادمان نظم و امنیت 
شهرستان بشرویه درهفته نیروی انتظامی با شهیدان 

هشت سال دفاع مقدس خبر داد. 
وی افزود: اجــرای برنامه های شــاخصی با همکاری 

مسئوالن و معتمدان در هفته ناجا خواهیم داشت.

 خراسان رضوی چهارراه تجاری
 اعضای اکو با کشورهای اوراسیا

سعید کوشافر: ایران به زودی وارد تجارت آزاد با 
کشــورهای عضو اوراسیا می شود و تبادل بیش از 
۸00 قلم کاال با پنج کشور شمالی شروع خواهد شد. این در 
حالی اســت که ارتبــاط ایران با کشــورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اکو نیز وارد مرحله تازه ای شده و تالش می شود تا 
مراودات اقتصادی با این کشورها توسعه یابد. نیم نگاهی به 
موقعیت جغرافیایی کشورهای اوراسیا از یک سو و از سوی 
دیگر کشورهای عضو اکو نشان می دهد که خراسان رضوی 
می تواند قطب تجارت این 13کشور و محل تالقی اعضای دو 
اتحادیه اقتصادی آسیایی و اروپایی با ایران باشد. همچنین 
مســیرهای ترانزیتی که از خراســان رضوی عبور می کند 
می تواند به شــریان حیاتی مبادالت اقتصادی این کشورها 
تبدیل شود.بازرگانان و بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی از 
دیرباز با بسیاری از کشورهای عضو دو اتحادیه تجاری اکو و 
اوراســیا ارتباط تجاری داشــته و هم اکنون هم دارند. تجار 
افغانستان و پاکستان و بازرگانان آسیای میانه همواره به مشهد 
رفت و آمد داشــته و دارند. هر چند که سال های اخیر ورود 
غیرحرفه ای ها به حوزه صادرات، برخی مشــکالت بانکی و 
پاره ای از ســوءتفاهم های میان دوطرف موجب شده تا این 
تجارت کمرنگ تر شود، اما به نظر می رسد که نماینده عالی 
دولت در خراســان رضوی قصد دارد در حد توان موانع را از 
پیش روی مردان اقتصادی برداشته و نقش محوری خراسان 
رضوی در تبادالت تجاری را احیا کند.در همین راستا چند 
روز پیش اســتاندار خراســان رضوی سفری به قرقیزستان 
داشــت و در برگشت گفت: راه اندازی خط پروازی مستقیم 
»مشهد- بیشکک« مشــکالت تجار ایرانی و قرقیزستانی را 
برطرف و توســعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور را 
تسهیل می کند.استاندار خراسان رضوی ادامه داد: امیدواریم 
موانع موجود در حوزه حمل  و نقل بین دو کشــور با تعامل 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی 
برطرف شود. همچنین علی رسولیان، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: عضویت ایران در 
اوراسیا موجب می شود که تعرفه ترجیحی ۵02 قلم کاالی 
صادراتی از ایران بین 20 تا 100 درصد کاهش یابد که هم 
اینک فهرست این کاالها مشخص شده است و پس از کاهش 
تعرفه، تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا به صورت آزاد 
درخواهد آمد.رسولیان افزود: کاالهایی که مشمول کاهش 
تعرفه می شوند از تولیدات خراسان رضوی به شمار می روند 
که از جمله آن ها محصوالت کشاورزی، مواد غذایی، خشکبار، 
مصالح ساختمانی، انواع شیرینی، ماشین آالت، ادوات صنعتی 
و منسوجات است که می تواند در آن کشورها زمینه خوبی 
برای رقابت پیدا کند. از آنجا که خراســان رضوی در مسیر 
تجارت با کشــورهای آسیای میانه قرار گرفته است کاهش 
تعرفه اقالم کاالهای صادراتی از ایران، حجم تجارت خارجی 

این استان را به نحو قابل توجهی افزایش خواهد داد.
وی گفت: ایران نیز در برابر عضویت در اتحادیه اوراسیا تعرفه 
360 قلم کاالهای وارداتی از آن کشورها را کاهش خواهد داد 
و این در حالی است که خراسان رضوی در این حوزه نیز سهم 
قابل توجهی دارد به طوری که اقالمی مانند پنبه، حبوبات و 
نهاده های دامی مشــمول کاهش تعرفه مزبور جزو کاالهای 

وارداتی به استان به شمار می روند.

خبرخبر

احمد فیاض: یازدهمین محفل فکری فعاالن فرهنگی 
مشــهدالرضا)ع( با عنوان جریان انقالبی و انتخابات 

مجلس در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، یــک فعال فرهنگی با مطرح 
کردن »شاخص گرایی در لیست منتخبین« به فضای 
انتخابات طی ادوار گذشته اشاره کرد و گفت: می توان 
ادعا کرد که شاخص گرایی پس از یک دوره کشمکش و 
تقابل بین احزاب و جریانات سیاسی اصلی از یک طرف 
و با تشکل ها و گروه های مردمی و انقالبی از یک طرف، 
در انتخابات دوره چهارم شورای شهر در مشهد مطرح 
شد.مجید عســگری خاطرنشان کرد: امروزه مشاهده 
می شــود که در هر محفل سیاســی کــه می خواهد 
فهرســت  ارائه نماید؛ در کنار بحث های جدی مانند 
انتخاب صالح مقبول و اصلح و یا مسئله وحدت؛ بحث 
شــاخص گرایی نیز آورده می شود. انتخاب کاندیداها 
براساس شاخص؛ یک رشــد و پیشروی برای جریان 
انقالب است که توانسته جریانات سیاسی را ملزم کند 
که باید کاندیداهایشان را با یکسری شاخص ها معرفی 
نمایند در حالی که طی 10 سال پیش از آن این فضا 
وجود نداشت.وی با تأکید بر ضرورت محافظت از این 
فضای مثبت اظهار کرد: رجوع جدی و کارشناسانه به 
سیره انتخاباتی امام راحل و رهبری انقالب می تواند در 
حوزه حفاظت از این دســتاورد مهم مفید واقع شود. 
همچنین آسیب شناسی کسانی که قبالً انتخاب شده 

در تبعیت از سیره امام و رهبری نیز اهمیت می یابد.

 شاخص گرایی نباید دچار آفت شود
عسگری در ادامه با ذکر این نکته که شاخص گرایی نباید 
دچار آفت شود، افزود: حضور فعال و گسترده جریانات 
سیاسی در مقوله شاخص گرایی، پاشنه آشیل و یک 
خطر بزرگ است؛ چرا که می تواند کارایی آن را از دست 
داده و فقط در حرف مطرح شود و کسی عمل نکند.

 فرهنگ، سیاست و اقتصاد، منابع قدرت نرم
مدرس و پژوهشگر حوزه قدرت افــزایی نــرم و رسانه 
نیز در این نشست با تأکید بر نقش مردم و تشکل های 

مردمی؛ ذات انتخابات را رفتاری بر محور نرم دانست 
و اظهار کرد: ســه منبع اصلی قدرت شامل فرهنگ، 
سیاست و اقتصاد، منابع قدرت نرم را محقق می نمایند 
و با یک سلســله از فرایندهای اجرایی این سه منبع 

منتشر و مورد بهره مندی واقع می شوند.
مرتضی آجیل چی در بیان این فرایندها خاطرنشــان 
کــرد: آرمان ها و شــعارها همان مبانی هســتند که 
موجب خلق گفتمان می شوند. عده ای نیز به صورت 
یک سلسله عناصر فعال و پیشران این شعارها را فریاد 
می زنند. برای تحقق این نیز محل و فضایی مورد نیاز 
اســت که اجازه می دهد این افراد و اشخاص براساس 
آن گفتمان ها محل طرح و بیان و ظهور داشته باشند 

و آنجا جایی نیست جز تشکل و تشکیالت. به عبارتی 
تشکیالت همســو با آرمان ها و اهداف مهم ترین ابزار 
برای ایجــاد قدرت نرم و انتقال قدرت و یا جابه جایی 

مبانی قدرت در جامعه هستند.
وی درباره اهمیت تشــکل و تشــکیالت و قدرت آن 
تصریح کرد: ذات تشــکل به دلیــل مردمی بودنش 
توانایی مدیریت و اداره دارد. همچنین مفاهیمی مانند 
رساندن، تبلیغ و روشــنگری و... را می تواند بر عهده 
داشته باشد و این عملیات روشنگری می تواند منجر 

به ارتقای سطح و مقام جامعه شود.
این فعال رسانه ای افزود: در عین حال تشکل انقالبی 
مجموعه ای جمع شده از جوانان مؤمن انقالبی است. 
جوانان مؤمن انقالبی مخاطبان اصلی تحقق موضوعی 
به نام گام دوم انقالب اســالمی هستند. یعنی اگر در 
کشور می خواهد اتفاق مهمی رقم بخورد یا گام رشد 
عملیاتی شــود و یا به واسطه مطالبه گری، ساز و کار 
سیستم حاکم بر کشور تغییر یابد و یا تغییر بنیادی 
صورت پذیرد؛ وظیفه همین تشــکل اســت؛ چرا که 
گام دوم این درخواســت را داشــته و مخاطب اصلی 
گام دوم و اصلی ترین عنصر تحقق گام دوم نیز همین 
جوانان هســتند.آجیل چی گفت: همچنین تشکل ها 
محوری ترین نقطه توجه رهبری انقالب هســتند که 
منجر به نقش آفرینی در معادالت سیاسی، فرهنگی و 

اقتصادی و... می شوند. 

در محفل فکری فعاالن فرهنگی مشهد مطرح شد

جوانان مؤمن انقالبی، مخاطبان اصلی تحقق گام دوم انقالب 

ایلنا: مدیرعامل شــرکت معدنکاران آســیا پی جو 
بینالود گفت: کارخانه فراوری طالی )ســه بندون( 
بیجــورد بردســکن ظرف یــک ماه آینــده مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
محسن خورســند افزود: کارخانه طالی بیجورد با 
ذخیره ۹00 هزار تن سنگ معدن با عیار 1/۷ گرم بر 
تن در حال تکمیل کارخانه فراوری طالی خود با نام 

کارخانه فراوری طالی بیجورد است.
وی بیان کرد: این کارخانه با سرمایه گذاری بیش از 
120 میلیــارد تومان، ظرفیت تولید 220 کیلوگرم 

شمش طالی 24 عیار را در سال خواهد داشت.
وی عنــوان کرد:کارخانه مذکــور هم اکنون دارای 

پیشــرفت فیزیکی ۹۸ درصد است و تنها زیر پروژه 
باقیمانــده جهت ورود به فاز راه انــدازی، زیر پروژه 
خط انتقال برق به کارخانه اســت که با دستور ویژه 
استاندار و نیز کمک فرماندار شهرستان، در حال حل 
مشکالت موجود بوده و امید است تا یک ماه آینده 

به بهره برداری برسد.
خورســند گفت: هم اکنون در فاز ساخت و نصب، 
بیــش از 200 نفــر از جوانــان منطقه بردســکن 
مشغول به کار هستند و بعد از راه اندازی و در زمان 
بهره برداری، 1۵0 نفر از نیروهای متخصص بومی به 
صورت مســتقیم و بیش از 200 نفر به صورت غیر 

مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

مهر: مدیــرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خراســان 
رضوی گفت: در ســال گذشته، بیش از 33هزار و 200 
نفر زائر ورودی برای اربعین به خراسان رضوی داشته ایم 
که امسال شــاهد رشد 30 تا 40درصدی خواهیم بود. 
محمدتقی هاشــمی در نخستین نشست خبری خود 
در خصوص شــرایط نام نویسی اتباع برای سفر اربعین 
افزود: داشتن کارت آمایش و هویت معتبر، گذرنامه های 
غیرالکترونیک دارای اقامت معتبر و دفترچه اقامت های 
معتبر، از شرایطی اســت که برای سفر اربعین الزم و 
ضروری است. ثبت نام زائران مقیم، تا 20 مهر ادامه دارد 
و تاکنون بیش از 10هزار و ۵00 نفر نام نویسی شده اند. 
وی  اضافه کرد: مصوباتی با هدف تســهیالت بیشتر به 

زائران خارجی عالقه مند که به صورت ترانزیت از ایران 
عبور می کنند، صورت گرفته است که می توان از جمله 

آن ها به صدور روادید دو بار ورود اشاره کرد.
هاشــمی با بیان اینکه توصیه ما این اســت که همه 
اتباع از مرز شــلمچه برای خروج از کشــور استفاده 
کنند، گفــت: اگر برخی از اتباع بــه طور اضطراری 
در ســایر مرزها حضــور پیدا کردنــد تدابیری برای 
ارائه خدمت به آنان اندیشــیده شده است. هاشمی 
در خصــوص آمار زائران ورودی، بیــان کرد: در کل 
100هزار زائر ورودی به خراسان رضوی آمده و از این 
طریق عازم کربال هستند که از این آمار ۵0هزار نفر از 

آن ها را پاکستانی ها تشکیل می دهند. 

بهره برداری از کارخانه فراوری طالی بردسکن تا ماه آینده

در چارچوب طرح مثلث توسعه اقتصادی انجام شد

راه اندازی مرکز تولید پوشاک بانوان روستایی در مشهد

پیش بینی رشد ۴۰درصدی ورود زائران به مرزهای شرقی 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

شنبه 13 مهر 1398 

   6 صفر 1441 
5 اکتبر 2019 

 سال سی و دوم  
 شماره 9079  
ویژه نامه 3463 

یادداشت
سرتیپ محمد کاظم تقوی
 فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی

ایرنا: مرکز توانمندسازی اشتغال بانوان در رسته تولید 
پوشاک در روستای »شهرآباد« واقع در حوالی شهرستان 

مشهد افتتاح شد.
مدیرعامل شــرکت تعاونی دهیاری های شــرق بخش 
مرکزی شهرستان مشهد گفت: این مرکز با سرمایه گذاری 
3هزار و 400 میلیون ریال در فضایی به مساحت حدود 
200 مترمربع ساخته شده و برای حدود 1۷ بانوی ساکن 

در روستای شهرآباد اشتغال زایی ایجاد کرده است.
عباس بادیانــی افزود: در این مرکز با ظرفیت تولید یک 
هزار دست لباس، زنجیره کامل تولید و بازاریابی و فروش 

پیش بینی شده اســت به طوری که نخ، تبدیل به الیاف 
شده و الیاف به پوشاک تبدیل می شود.

وی اضافه کرد: این مرکز در چارچوب طرح مثلث توسعه 
اقتصادی استاندار خراســان رضوی و در پی تفاهم نامه 
همکاری با اســتانداری خراســان رضــوی و صندوق 
کارآفرینی امید کشــور راه اندازی شد.مدیرعامل شرکت 

تعاونی دهیاری های شــرق بخش مرکزی شهرســتان 
مشــهد گفت: در قالب این تفاهم نامه برای اشتغال زایی 
و شناســایی ظرفیت بانــوان کارآفرین در روســتاهای 
بخش مرکزی شهرســتان مشهد که بزرگ ترین بخش 
روستایی کشور محسوب می شود اقدام شده است.بادیانی 
افزود: ۵0 میلیارد ریال از محل صندوق توســعه ملی با 

عاملیت صندوق کارآفرینی امید کشور برای ساخت مراکز 
توانمندسازی اشتغال بانوان در روستاهای بخش مرکزی 
مشــهد در قالب مثلث توســعه اقتصادی و با مشارکت 
مردمی اختصاص یافته است.وی ادامه داد: بدین منظور 
12 مرکز توانمندســازی اشــتغال بانوان در رسته های 
مختلف در روســتاهای بخش مرکزی مشهد پیش بینی 
شده است که نخستین مرکز توانمندسازی اشتغال بانوان 
در رســته پوشاک در روستای شهرآباد افتتاح و دو مرکز 
در رسته های قالیبافی نیز در هفته دولت راه اندازی شد و 
در ۹ روستای دیگر نیز این مراکز به تدریج دایر می شود.



محبوبه علیپور چند سالی است که با رشد 
جایــگاه علمی و تخصصی دانش آموزان کشــور 
در عرصه المپیادهای جهانــی؛ خانواده ها بیش 
از گذشــته نســبت به تحصیل فرزندانشان در 
مدارس تیزهوشــان رقابت نشان می دهند. حال 
آنکه گرچه ایجاد مراکز ویژه برای اســتعدادیابی 
و تربیت گروه های نخبگانی امری ضروری است، 
اما گاهی موارد به دلیل مســائلی همانند دغدغه 
پرداخت شهریه ها یا عدم توازن در ایجاد چنین 
فضاهایی، کارایی این فرصت ارزشمند مورد تردید 
قرار گرفته و حتی این باور مشهود است که چنین 
سیاست هایی می تواند به آفتی برای استعدادسوزی 

و گسترش نابرابری آموزشی بدل شود.

  مقابله با استعدادسوزی
دکتر سیدمحســن اصغری نــکاح، عضو هیئت 
علمی دانشگاه فردوسی مشــهد در همین باره 
می گوید: به منظور تربیت و پرورش دانش آموزان 
مستعد، هر جامعه ای سیاست و برنامه ریزی دارد 
و از این رو ما نیز نمی توانیم ضرورت این قضیه را 
منکر شویم. البته نحوه کار و اینکه تنها بر تمرکز 
بر مدارس تیزهوشان تأکید کنیم مقوله ای قابل 
تأمل است؛ چراکه این مدارس تنها بخشی از روند 
تربیت و پرورش دانش آموزان یادشده محسوب 

می شوند.
این روان شــناس در ادامه می افزایــد: باید نگاه 
جامعی به پرورش دانش آموزان شود که براساس 
آن توجهی یکسان و فراگیر به تمام دانش آموزان 
کشور شــده تا فرصت های مشــابهی در حوزه 
آموزش داشــته باشــند. این در حالی است که 
مدارس اســتعداد درخشــان از یک ســو برای 
دانش آموزان این مجموعه برچســب هایی ایجاد 
می کند و از طرف دیگــر در برخی موارد امکان 
تحصیل برای دانش آموزانی که خانواده های آن ها 
تمکن اقتصادی بیشتری دارند؛ بیش از دیگران 
فراهم اســت. بنابراین به دنبال شرایط اقتصادی 
جامعه چنانچه این رویه ادامه یابد دانش آموزان 
مســتعدی که توان مالی کافی ندارند از چرخه 
آموزش در چنین مدارسی حذف می شوند. این 
در حالی اســت که در آموزه های دینی و تربیتی 
ما از ویژه خواری و کســب مزایای خاص به افراد 

پرهیز شده است.
اصغری نکاح همچنیــن اظهار می کند: در حال 
حاضــر برنامه برخی از مدارس ســمپاد تنها بر 
تمرکز به کنکور خالصه شده و متکی بر آزمون 
محوری اســت. به این ترتیب استعداد به معنای 
واقعی آن کــه آمیزه ای از خالقیت، غنای دانش 
 و مهارت ورزی محسوب می شود، تحت تأثیر این 
برنامه ها و آزمون ها قرار گرفته است. این در حالی 
است که چندی پیش متولیان نظام آموزشی بر 
حذف آزمون ها در مدارس توجه داشتند که در 
عمل با اجرای آزمــون هوش، همین رویه ادامه 
یافت. درحالی که براســاس نظریه های آموزشی 

و تربیتی؛ هوش مقوله ای چندجانبه و چندگانه 
اســت که با برخی آزمون ها به طور دقیق قابل 
شناسایی نیســت. به این ترتیب اغلب شاهدیم 
ایده های ارزشمند در مقام اجرا دچار کاستی هایی 
اســت که این قضیه را در تقابل با اهداف اصلی 
برنامه قرار می دهد. بنابراین گرچه انتظار می رفت 
مدارس سمپاد به عنوان پشتوانه دیگر بخش های 
نظام آموزشــی ظاهر شــده و به تدریج گستره 
چنین برنامه هایی به مدارس عادی سراسر کشور 

راه یابد اما در عمل با چالش هایی مواجه شد.

  طرح »شهاب« گره گشاست
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به 
می کند:  خاطرنشــان  راهکارهایی 
اصالح ایــن رویه توجــه و اجرای 
اصولی طرح »شهاب« در تمام مدارس 
کشور است. به این ترتیب با بررسی 
همه جانبه، نقاط قوت طرح یادشده 
شناســایی شــده و نقاط ضعفش 
نیز اصالح می شــود. بــه هر روی 
طرح شهاب از ایده های ارزشمند و 
اثرگذاری است که می تواند در این 
زمینه کارایی داشته باشد. همچنین 
می تــوان با ایجاد پژوهشســراهای 

دانش آموزی بستر شناسایی دانش آموزان مستعد 
را فراهم کرد که زیرساخت های آن نیز وجود دارد. 
نکته دیگر اینکه از آنجا که مضیقه های اقتصادی 
نظام آموزشی کشور را نمی توان انکار کرد، جا دارد 
برای تســهیل و گسترش تحصیل دانش آموزان 
مستعد، سایر نهادها و دستگاه ها نظیر دانشگاه ها 
با ایجاد بورســیه تحصیلی به کیفیت بخشــی 

برنامه های آموزشی مدارس کمک کنند. 

  حرکت بر مدار قانون
رئیس اداره مدارس اســتعدادهای درخشــان و 
دانش پژوهان جوان استان خراسان رضوی نیز در 
پاسخ به تردیدها و تصورات می گوید: مبلغی که 
از دانش آموزان استعداد درخشان گرفته می شود 

مطابق قانون است چنانکه براساس مصوبه شورای 
عالــی آموزش و پــرورش، حق الثبــت مدارس 
اســتعداد های درخشان نیمی از شهریه مدارس 
غیرانتفاعی در هر منطقه و شهرستان محدوده 
این مدارس است. همچنین همان گونه که شیوه 
اخذ آن قانونی است، روش هزینه کرد آن نیز به 

طور قانونی مشخص شده است. 
مؤمنی ادامه می دهد: براســاس شــاخصه های 
تعریف شــده از سوی شــورای عالی آموزش و 
پرورش، دبیرانی که در مدارس اســتعدادهای 
درخشان تدریس می کنند مبلغی از حق الثبت به 
افزوده  فعالیتشان  ساعات 
می شــود کــه در برخی 
موارد حــدود 35درصد به 
فوق العاده شــغل آن ها به 
این طریق اضافه می شود؛ 
چراکــه دبیری کــه قرار 
به دانش آموزانی که  است 
بهره هوشــی باالیی دارند 
آموزش دهد باید آمادگی 
باالتــر و طــرح درســی 
باشد  داشــته  دشوارتری 
که همین امر، سختی کار 
ایــن معلمــان را افزون تر 
می سازد. وی خاطرنشان می کند: بنا بر مصوبه 
925 شــورای عالی آموزش و پرورش در زمینه 
پــرورش جامعه نخبــگان؛ برای آمــوزش این 
دانش آموزان نیازمند منابع متعددی بوده و معلم 
تنها منبع آموزشی محسوب نمی شود. از همین 
رو به غنی ســازی فضای آموزشی این محصالن 
نیاز اســت. بنابراین ماهیت فضاهای پژوهشی 
و آزمایشگاهی در مدارس مزبور متفاوت است؛ 
چراکه در این گونه فضاها، آموزش دروس بدون 
آزمایشگاه ممنوع است. نکته دیگر بنا بر قانون 
دانش آموزان یادشده بین 6 تا 10 ساعت دروس 
اضافی و تکمیلی دارند که بخشی از این هزینه ها 
نیز از طریق حق الثبت تأمین می شود. در حالی 
که حق الثبت مدارس سمپاد نسبت به بسیاری از 

مراکز آموزشی موجود چندان چشمگیر نیست 
و در واقع ما در اتاقکی شیشــه ای فعالیت داریم 
و تمام نهادها امــکان نظارت دارند. توجه کنید 
در سال جاری تنها هزینه ورق A4 حدود پنج 
شــش برابر شــده، در صورتی که حق الثبت ما 
نسبت به سال گذشــته حدود 15 تا 20درصد 
اضافه شده اســت. این در حالیست که با تمام 
ایــن تنگناها، میزان موفقیت مدارس ســمپاد 
استان خراسان چشمگیر است؛ گرچه در کشور 
68درصد برگزیــدگان المپیادها را دانش آموزان 
مدارس استعدادهای درخشان تشکیل می دهند 
اما در استان خراسان رضوی این میزان به باالی 
90درصد می رسد. به هر حال نسبت به تمرکز بر 
تحصیل دانش آموزان برخوردار به دلیل شرایط 
اقتصادی مطلوب در این مدارس عقیده ای ندارم؛ 
چرا که در آزمون های ورودی مالکی برای تمکن 
مالی محصالن وجود ندارد. از همین رو میانگین 
خانواده های این دانش آموزان به طبقه متوسط 
جامعه مربوط می شود. بنابراین خانواده های مزبور 
توقع امکانات مطلوب تحصیلی را داشــته و بر 
مشارکت در این مقوله خود را متعهد می دانند 
زیرا این امر را نوعی ســرمایه گذاری برای آینده 

فرزندانشان می دانند.

 اجرای طرح سمپاد فراگیر
و هنرستان مهارتی

مؤمنی درباره برنامه های آینده این مجموعه نیز 
اظهــار می کند: در حال حاضر در 42 مدرســه 
سمپاد در استان خراسان رضوی افزون بر 10هزار 
دانش آموز به تحصیل مشــغولند. همچنین در 
ســال جاری سعی کردیم با تغییر سیاست ها بر 
رشــد کیفیت این مدارس متمرکز شویم. از این 
رو در تمام مدارس خود رشــته انسانی را توسعه 
دادیم؛ چرا که رشــته هایی راهبردی محسوب 
می شوند. همچنین برای نخستین بار در استان، 
دو هنرســتان مهارتی سمپاد را در مهر ماه سال 

جاری افتتاح خواهیم کرد. 
وی در ادامــه تأکیــد می کند: براســاس قانون 
1/5درصد دانش آمــوزان یک منطقه می توانند 
جزو اســتعدادهای درخشــان محسوب شوند. 
بــه این ترتیب اگر این میزان به 90نفر برســد، 
مطابق قانون کف استانداردهای تشکیل مدارس 
سمپاد شناخته می شــود. بنابراین چون امکان 
تشکیل این مدارس در تمام نواحی وجود ندارد 
در مناطق قطب؛ مدارسی راه اندازی می شود که 
به دیگر نواحــی نیز خدمات می دهد. همچنین 
از مهر ماه ســال جاری طرح »سمپاد فراگیر« یا 
»ســمپاد پراکنده« را اجــرا خواهیم کرد. به این 
ترتیب مدارس یادشده خدماتی را تنها در قالب 
مدارس خــود ارائه نمی کنند، بلکه درِ این گونه 
مدارس به روی دانش آموزان مستعد سایر مناطق 
و  شهرستان هایی که فاقد امکانات چنین مدارسی 

هستند، گشوده خواهد شد.

   پیشرفت ها و چالش های آتش نشانی
در دومین کالنشهر کشور

از نخستین روزهایی که خبرنگار حوادث شدم، یعنی حدود 
30 سال پیش، با آتش نشانی مشهد از نزدیک ارتباط داشته ام 
به خصوص در آن ســال های اولیه که این سازمان هم مثل 
بیشتر اداره های شهر به شیوه ای سنتی اداره می شد و مدیرش 
مردی خوش خلق و پرتالش به نام حاج آقای عمیدی بود، با 
ریز و درشــت اتفاقات، مشکالت و امکانات این سازمان آشنا 
بوده ام. در آن زمان مشهد با کمتر از 1.5 میلیون نفر جمعیت، 
چهار یا پنج ایستگاه آتش نشانی بیشتر نداشت و تجهیزات 
و امکانات آن هم بســیار ابتدایــی و قدیمی بود و اگر حس 
نوعدوستی، ازخودگذشتگی و روحیه جهادی مدیر و کارکنان 
آتش نشانی نبود، امکانات آن روزها اصاًل با جمعیت و وسعت 
مشهد و جایگاه ویژه اش به لحاظ میزبانی مستمر از میلیون ها 
زائر امام رضا)ع( جوابگو نبود. آموزش شــهروندان هم تقریباً 
در حــد صفر بود و معدود کالس های آموزش اطفای حریق 
در محوطه ساختمان مرکزی سازمان در میدان شهدا برگزار 
می شد که آن هم به دلیل کمبود نیرو خیلی استمرار نداشت.

در اوایل دهه 80 اما گویا توجه دولتمردان و مدیران شهری 
به ضرورت توسعه و تجهیز آتش نشانی به عنوان اصلی ترین 
عامل افزایش ضریب ایمنی شــهر جلب شد. در همین ایام 
بود که عالوه بر ورود نخســتین خــودرو و تجهیزات مدرن 
آتش نشــانی و امدادرسانی به مشهد، شــاهد ارتقای سطح 
علمی و حرفه ای آتش نشانان این شهر و کسب رتبه های برتر 
ملــی و جهانی بودیم و این پیشــرفت از آن زمان تاکنون با 
شیب قابل قبولی استمرار داشته است؛ به طوری که در شهر 
مشهد تا پیش از پیروزی انقالب تنها سه ایستگاه آتش نشانی 
ساخته شــده بود؛ یعنی در طول 45 سال، به طور میانگین 
هر 15 ســال یک ایســتگاه؛ ولی این روند با شروع حرکت 
رو به رشــد دهه 80 به بعد، ابتدا به میانگین هر چهار سال 
یک ایستگاه و ســپس به رقم هر سال 2.5 ایستگاه افزایش 
یافت؛ می گویند تجهیزات و امکانات آتش نشانی مشهد نیز با 
کشورهای اروپایی برابری می کند. امروزه حدود 50 ایستگاه 
آتش نشــانی در نقاط مختلف این شهر فعال و قرار است این 
تعداد در ســال آینده به 55 ایســتگاه هم برسد. به موازات 
آن در این سال ها ضمن نوسازی ناوگان خودروهای امدادی، 
تجهیزات پیشرفته ای همچون نردبان های بلند برای اطفای 
حریق و امدادرسانی در برج ها و ساختمان های مرتفع نیز به 

کار گرفته شده است.
بی تردید رشد آتش نشــانی مشهد حتی نسبت به 10 سال 
پیش شــتاب چشمگیری داشته و اصاًل قابل مقایسه با دهه 
70 و 80 نیست و این بیشتر از آنکه مرهون توجه دولتمردان 
و مرکزنشینان باشد، مدیون و حاصل تالش مدیران جوان و 
پرتالش این ســازمان و حمایت های همه جانبه شهرداران و 

اعضای شورای شهر در ادوار مختلف بوده است.
با وجود این، این توسعه و پیشرفت هرگز شانه به شانه افزایش 
جمعیت و گسترش شهر نبوده است؛ امروزه عالوه بر جمعیت 
حــدود 3.5میلیون نفــری و حضور ده ها میلیونــی زائران، 
ســاخت و ســازهای نامتوازن، تراکم نامتناسب جمعیت و 
ساختمان های بلند و برج های مرتفع با خیابان های کم عرض، 
واحدهاي مسکوني فرسوده بسیاری که به انبار مواد شیمیایي 
و آتش زا همچون پوشاك، عطر، چسب، کاغذ و پارچه تغییر 
کاربری یافته اند و ده ها مشــکل دیگر، تأمین ایمنی دومین 
کالنشهر کشور را با چالش های جدی مواجه ساخته و به ویژه 

هسته مرکزي مشهد را به مناطقی ناامن تبدیل کرده است.
در عیــن حال هنــوز در بحث پیشــگیری از حوادث در 
مناطق و اماکن ناایمن شــهر خألهای قانونی وجود دارد 
و آتش نشــانی نمی تواند به عنوان ضابط قضایی وارد شده 
و ســاختمان های ناایمن را ملزم بــه رعایت ایمنی کند؛ 
بسیاری از این ســاختمان ها عالوه بر نداشتن تأسیسات 
و تجهیــزات اطفاي حریق، امکانــات و فضای کافی برای 
خروج اضطراري و پله فرار نداشــته و از مصالح غیرمقاوم 

نیز در ساخت بنا استفاده کرده اند.
هرچند در یکی دو دهه اخیر سطح علمی آتش نشانان بسیار 
باال رفته اما آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی شــهروندان از 
جمله مواردی است که با وجود برنامه ریزی و هزینه کردهای 
فراوان ســازمان آتش نشــانی تاکنون اما آنچنــان که باید 
و شــاید دنبال نشده اســت و جا دارد با تمرکز بیشتری در 
این زمینه عمل شــود تا با کمک های داوطلبانه و مشارکت 
آگاهانه شــهروندان در مواقع بروز حوادث، برخی از کمبود و 

کاستی های موجود جبران شود.

  کریمی سرپرست پدیده شاندیز شد
به  کریمی  علی  قدس: 
عنوان سرپرســت گروه 
پدیــده  شــرکت های 

انتخاب شد.
علــی کریمــی یکی از 
مدیران باســابقه استان 
خراسان رضوی است که 
در کارنامه فعالیت هایش، 

می توان به فرمانداری مشهد، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی 
استانداری خراســان بزرگ، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی 
استانداری سیستان و بلوچســتان، قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی، عضویت در هیئت امنای آستان قدس رضوی و 

مدیر عاملی بنیاد فرهنگی و اجتماعی مهر اشاره کرد.
وی همچنین مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت 
توسعه عمران ســپهر هشتم اســت. کریمی از سوی ستاد 
تدبیر استانداری خراســان رضوی به عنوان سرپرست گروه 

شرکت های پدیده انتخاب و کار خود را آغاز می کند.

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی
به مسئوالن دانشگاه ها توصیه کرد

  سفر اربعین را برای دانشجویان
تسهیل کنید 

ایرنا: امام جمعه مشــهد 
دانشگاه ها  رؤسای  گفت: 
بــرای  را  تســهیالتی 
در  دانشــجویان  شرکت 
اربعین  پیاده روی  مراسم 
در نظــر بگیرند. آیت اهلل 
سیـداحمـد علـم الهدی 
در دیدار رؤسای دانشــگاه های خراسان رضوی که در دانشکده 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد برگزار شد، افزود: این 
تســهیالت باید همانند زمان دفاع مقدس باشد که دانشجویان 
در زمان تحصیل می توانستند در جبهه ها هم حضور پیدا کنند 
و ســپس با جبران غیبت خود و با تالش و کوشــش در زمان 

امتحانات، نمرات علمی الزم را به دست می آوردند.
وی ادامه داد: دفاع مقدس برای ما نقطه عطف باورمندی به خدا 
بود که در یک تجربه مادی به لحاظ کمبود اسلحه و تجهیزات، 

این باورمندی به یقین رسید.
نماینده ولی فقیه در اســتان خراســان رضوی گفت: اکنون در 
شرایطی هستیم که دشــمنان از ما بسیار می ترسند و حتی از 
حزب اهلل لبنان که از حواشی اقتدار ایران اسالمی است نیز هراس 

دارند.
آیت اهلل علم الهدی افزود: دشمنی دشمنان با ما جدی است زیرا 
سلطه گذشته آن ها قطع شده است و اکنون نیز حیات خود را به 
خاطر مقاومت مردم ایران در خطر می بینند به همین دلیل از هر 

امکانی برای اعمال فشار به ملت ایران استفاده می کنند.
وی ادامه داد: نقطه اوج دفاع مقدس در مدیریت امکانات و منابع 
بود و اکنون مدیران نیز باید از این تجربه مقاومتی استفاده کنند 
در عین حال متأسفانه شاهد هستیم که با وجود بعضی امکانات 

به دلیل سوءمدیریت، حقوق مردم به درستی رعایت نمی شود.
مسئول شورای اســتانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های خراســان رضوی هم در این مراسم گفت: بهترین 
شرایط برای علم آموزی، محیط همراه با آرامش روحی و فکری 
اســت و هر چیزی که اضطراب ایجاد کند شرایط علم آموزی را 

تحت تأثیر خود قرار می دهد. 
حجت االسالم احمد ترابی افزود: کار مذهبی در دانشگاه ها باید 
متناســب با دانش و علم باشد و نباید به گونه ای رفتار شود که 
منجر به آزار و دلزدگی دیگران شــود و رؤسای دانشگاه ها باید 
مراقبت کنند تا کارهای فرهنگی به گونه ای انجام شود که نتیجه 
منفی نداشــته باشــد. وی ادامه داد: باید از ابزار هنر برای ایجاد 

نشاط، با رعایت مسائل اعتقادی و فرهنگی استفاده کرد.

  کاروان تدارکاتی اربعین حسینی 
راهی کربال شد

قدس: کاروان تدارکاتی 
اداره  حســینی  اربعین 
کل اوقاف و امور خیریه 
خراســان رضوی راهی 

کربالی معال شد.
مدیرکل اوقــاف و امور 
رضوی  خراسان  خیریه 
حرکــت  مراســم  در 
کاروان تدارکاتی اربعین حســینی شامل نانوایی سیار، 10 
تریلی، کامیون و... بیان کرد: امســال برای هفتمین ســال 
پیاپی موکب امام رضا)ع( در کربال با همت واقفان و خیران 

برپا شده است.
حجت االسالم والمسلمین محمد احمدزاده با بیان اینکه در 
هر شب حدود 2هزار نفر در موکب امام رضا)ع( اسکان پیدا 
می کنند، افزود: روزانه حدود 10هزار نفر پذیرایی صبحانه، 

ناهار و شام در این موکب انجام می شود.
وی با بیان اینکه خدمات پزشــکی و درمانی در این موکب 
انجام می شــود، اظهار کرد: نانوایی ســیار بــا پخت روزانه 
20هزار قــرص نان عالوه بــر موکب امام رضــا)ع( برای 

موکب های دیگر نیز خدمات ارائه می کند.
وی افزود: 40 مبلغ روحانــی خواهر و برادر در این موکب 
و مواکب دیگر اســتان در کربال خدمت فرهنگی به زائران 

اربعین ارائه خواهند داد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: در 
این موکب عالوه بر برپایی نماز جماعت، مراســم عزاداری 
با ســخنرانی سخنرانان شاخص و حلقه های معرفت توسط 
روحانیون که وظیفــه ارتقای بصیرت دینی را دارند برگزار 

خواهد شد.

براي پنجمین سال متوالي 
 jموکب حضرت ابوالفضل  

شهرستان مه والت راهی کربال شد
رســائی فر: خادمــان 
موکــب  بزرگ تریــن 
خراسان  شهرستان هاي 
رضــوي از مه والت عازم 
کربــالي معال شــدند. 
موکب  ایــن  خادمــان 
همزمان با سالروز شهادت 
حضرت رقیه)س( دختر 
سه ساله اباعبداهلل الحسین)ع( با بدرقه باشکوه مردم و برخی 
از مســئوالن از جمله امام جمعه شهرستان، فرماندهان سپاه 
و نیروی انتظامی، رئیس اداره تبلیغات شهرســتان و بخشدار 
مرکزی از فیض آباد مرکز شهرستان مه والت عازم کربالي معال 

شدند.
در مراسم بدرقه این کاروان حجت االسالم والمسلمین حسین 
اسالمی، امام جمعه شهرستان مه والت در سخنانی ضمن اشاره 
به اهمیت برپایی راهپیمایی اربعین و پیامی که مســلمانان و 
شــیعیان جهان با حضورشــان در این اجتماع برای استکبار 
جهانی می فرستند، گفت: خدمتی که شما و همه آن هایی که 
به زئران امام حســین)ع( در این پیاده روی ارائه می دهید بدون 
تردید ادامه دهنده راهی اســت که جهادگران حسینی قدم در 

آن گذاشته اند.
مســئول موکب حضرت ابوالفضل العباس)ع( مه والت نیز در 
خصوص ساماندهی این موکب، گفت: براي پنجمین سال متوالي 
و در مدت زمان 20روز موکب شهرستان مه والت با توزیع روزانه 
40هزار پرس غذا در ســه وعده در شهر کربالي معال پذیرای 

زائران پیاده امام حسین)ع( در این اجتماع عظیم خواهد بود.
محمدرضا فیض افزود: اقالم مصرفي برای تهیه غذای زائران به 
مقصد شهر کربال بارگیري شده که این کمک ها توسط خیران 
و اهالي شهرستان اهدا شده است. ضمن اینکه 90خدمه نیز به 

همراه این کاروان به کربال اعزام شدند.

ایرنا  مراســم آغاز ســال تحصیلی مدارس علوم دینی اهل  سنت خراسان همزمان با 
»همایش شاخصه های جهاد علمی در گام دوم انقالب« در مشهد برگزار شد. 

دبیر شورای کشوری برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در این مراسم گفت: بیانیه 
گام دوم انقالب مبتنی بر معنویت گرایی است و بار سنگین آن بر عهده حوزه های علمیه 

است.
حجت االسالم کاظم لطفیان بیانیه گام دوم انقالب را فرامذهبی توصیف و بیان کرد: رسالت 
حوزه های علمیه در این مسیر هدایت و صیانت از آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی 

و تبیین آن هاست.
وی افزود: در طول 40 ســال اخیر اسالم گرایی در دنیا گسترش یافته که یک نمونه آن 
افزایش جمعیت مسلمانان اسپانیا به 2میلیون و 500 هزار نفر است. همه این ها به واسطه 
انقالب اسالمی بوده و در این میان حوزه های علمیه موتور پیشرو جامعه به سمت معنویت 

و اخالق هستند.
دبیر شورای کشوری برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تحجر و سکوالریسم را بالی 
جان جامعه توصیف و بیان کرد: حوزه های علمیه باید جامعه را از این بالیا دور کرده و به 

سمت شاخص های مدنظر رسول اهلل)ص( سوق دهند.
وی افزود: امروز دشــمنان با ساخت مســاجد همجنس گرایان و امامت زنان سربرهنه با 
نمازگزاران مختلط، با اسالم راستین مقابله می کنند. در چنین شرایطی با طرح هجمه ها و 

شبهات مختلف نسبت به اسالم، مسئولیت سنگینی بر دوش حوزه های علمیه قرار دارد.
امام جمعه اهل ســنت تربت جام نیز در مراسم آغاز ســال تحصیلی مدارس علوم دینی 

اهل سنت خراسان، رفتار و عملکرد علمای دین را عاملی بسیار مؤثر در جذب جوانان به 
امور دینی توصیف و بیان کرد: با تزکیه نفس باید بیش از پیش نسبت به این موضوع توجه 
کنیم. اگر معرفت، تقوا و بردباری داشته باشیم سخت ترین دل ها هم جذب دین می شوند.

مولوی شرف الدین جامی االحمدی افزود: باید دشمن شناس باشیم و با دشمن با سختی و 
با دوستان با مهربانی رفتار کنیم.

در مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس علوم دینی اهل سنت استان عنوان شد

بار سنگین اجرای بیانیه گام دوم بر عهده حوزه های علمیه است

گرچه انتظار می رفت 
مدارس سمپاد به عنوان 
پشتوانه دیگر بخش های 

نظام آموزشی ظاهر شده 
و به تدریج گستره چنین 

برنامه هایی به مدارس 
عادی سراسر کشور 

راه یابد اما در عمل با 
چالش هایی مواجه شد
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توسط بانوان بسیجی زبرخان محقق شد

پخت ۱5هزار نان برای زائران اربعین 

درود- خبرنگارقدس: بانوان بســیجی روستای حصار 
زبرخان برای چهارمین ســال متوالی 15هزار قرص نان 
محلی در تنورهای ســنتی منازل خــود پختند و راهی 

کربالی معال کردند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج 
نیشابور گفت: آرد این نان ها توسط خیران تهیه و در اختیار 

بانوان این روستا قرار گرفت.
حجت االســالم حســین رحیمی افزود: اهالی این روستا 
این نان ها را در تنور با هیزم و به روش ســنتی پختند و 
راهی مسیر پیاده روی اربعین حسینی کردند تا در موکب 
سلسله الذهب در عمود 1097 نزدیک به شهر مقدس کربال 

در اختیار زائران قرار گیرد.

همزمان با آغاز هفته ناجا صورت گرفت 

غبارروبي مزار شهدا در بهشت رضا 

قدس: مزار شــهدای مدفون در بهشــت رضا با گالب 
عطرافشانی و غبارروبی شد. 

در نخســتین روز هفته ناجا، کارکنان فرماندهي مرزباني 
خراســان رضوي با حضور در مراسم غبارروبي مزار شهدا 

با آرمان هاي شهیدان میثاق بستند. 
این مراسم با حضور سردار »تقوی« فرمانده انتظامی استان 
و ســردار »جان نثار« فرمانده مرزبانی اســتان و جمعی از 
کارکنان ناجا در مزار شــهدای بهشــت رضا شهر مشهد 

مقدس صورت گرفت. 
در این مراسم سردار جان نثار گفت: شهدا مظهر صالبت و 
اقتدار این مرز و بوم هستند و مدال افتخار آن ها در تاریخ 

ایران اسالمی تا همیشه خواهد درخشید. 

 از پنجشنبه گذشته

پرواز مشهد - قندهار برقرار شد

ایرنا: خط پروازی مشــهد- قندهار توســط شــرکت 
هواپیمایی آتا از روز پنجشنبه 11 مهرماه برقرار شد. 

مدیرکل فرودگاه های خراســان رضوی گفت: با توجه به 
ظرفیت ها و اشتراکات فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور 
ایران و افغانســتان و وجود تقاضا برای پرواز در مســیر 

مشهد- قندهار، این پرواز فعال شد.
محمدباقر قاسم زاده افزود: این پرواز روزهای پنجشنبه هر 
هفته توسط شرکت هواپیمایی آتا از فرودگاه بین المللی 

مشهد انجام می شود.
مدیــرکل فرودگاه های خراســان رضوی اظهــار کرد: 
هواپیمای این پرواز از نوع بویینگ ام.دی 82 با ظرفیت 

162 مسافر است.

در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد

استعدادپروری، چالش مدارس سمپاد



روی خط حادهث

  پلیس هوشمند، امین مردم
هفته بزرگداشت نیروی انتظامی امسال با شعار »پلیس هوشمند، 
امین مــردم« از یازدهم مهرماه آغاز و بــا برنامه های متنوعی 
همزمان با سراسر کشور در خراسان رضوی برگزار می شود. پلیس 
خراســان رضوی به عنوان خادم نظم و امنیت در حریم مقدس 
حرم مطهر امام رئوف، حضرت رضا)ع( و همچنین در سراســر 
اســتان مسئولیتی خطیر و تکلیفی سنگین بر عهده دارد که با 
توجه به حضور میلیونی زائران و شرایط و موقعیت خاصی که در 
این منطقه از شرایط زیرساخت های شهری و حاشیه کالنشهر 
مشهد گرفته تا همسایگی با دو کشور افغانستان و ترکمنستان، از 

حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.
خوشبختانه آنچه امروز در شهر مقدس مشهد و استان خراسان 
رضوی شاهد هستیم نظم و امنیت مطلوب و شایسته ای است 
که به پشتوانه همکاری های آگاهانه شهروندان فهیم و قانونمدار 
به عنوان سرمایه های ذی قیمت اجتماعی و همچنین روزآمدی 

پلیس پاسخگو حاصل شده است.
پلیس در سال های اخیر گام های زیربنایی برای خدمت صادقانه، 
حضور مؤثر و کارآمد و اجرای نظم و انضباط اجتماعی برداشته 
و رویکردهــای جامعه محوری در کنــار روزآمدی و بهره وری از 
فناوری های پیشرفته و آموزش های همگانی برای تسهیم دانش 
و ایفاق نقش شهروندی در تولید امنیت توانسته اعتماد دو سویه 

پلیس و مردم را به حداعالی خود محقق سازد.
امنیت به پشــتوانه این مشــارکت های همگانی و تعامالت 
اجتماعی برقرار شــده و این اصل از رویکردهای اجتماعی 

محسوب می شود.
امنیت متکی بر سخت افزار و دولت محوری بسیارشکننده بوده 
و بــه محض کاهش اثرگذاری این عوامــل، بنیاد امنیت درهم 
می ریزد، این در حالی است که امنیت پایدار با روش های مدرن 
نرم افزاری و مشارکتی برقرار و تأمین می شود. در ایجاد این امنیت 
ابزارهای ســخت در حدضرورت مورد استفاده قرار می گیرند و 
اینجاست که می گوییم امنیت یک تولید جمعی و حاصل تعامل 
و مشــارکت آحاد جامعه و سرمایه های اجتماعی بوده که قرین 
همبستگی و انسجام اجتماعی برای تسهیل کنش ها در مسیر 

تحقق اهداف مشخص است.
نیروی انتظامی که به فرمایش رهبر معظم انقالب اســالمی 
ویترین نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران است در 
سال های اخیر با حضوری هوشــمندانه و مقتدرانه توانسته 
اســت مأموریت ها و تکالیف خود را عزتمندانه به پیش ببرد 
و اهتمــام جدی دارد تا »مجاهد واقعی فی ســبیل اهلل« در 
راه خدمت به مردم و نظام اســالمی باشــد. آنچه به نقشه 
راهبردی پلیس در پیشــبرد مأموریت ها و تعریف و تبیین 
جایــگاه و منزلت اجتماعی وجهه و اعتبار می بخشــد این 
اســت که پلیس در تراز جمهوری اســالمی داشته باشیم و 
این حساســیت که خواســته و انتظار فرماندهی معظم کل 
قواست، نقش و ضرورت حضور پلیس در جامعه را از اهمیت 
بیشتری برخوردار می سازد. پلیس خراسان رضوی با اهتمام 
جدی بــرای انجام وظایف خــود افتخار دارد به پشــتوانه 
همکاری آگاهانه و مسئوالنه رسانه های جمعی به پیش برود 
و در ایــن عرصه هماهنگی، همگامی و همکاری شایســته 
مجموعه ارزشی، متعهد، اجتماعی و حرفه ای روزنامه قدس 
در رسالت خطیر اطالع رسانی، آگاه سازی و نهادینه ساختن 
فرهنــگ احترام به قانون و حقوق اجتماعی بســیار مؤثر و 
نتیجه بخش بوده اســت. بر خــود الزم می دانم از تالش و 
اهتمــام جدی مدیران و خبرنگاران عزیز در ســرویس های 
خبری، گزارشی و به خصوص سرویس اجتماعی و حوادث و 
دقت نظر دست اندرکاران صفحه حرف مردم روزنامه قدس 

تشکر ویژه داشته باشم.
امید است بتوانیم با توسعه این همکاری های هدفمند و اعتماد 
به مردم و به خصوص جوانان برومند کشــورمان و اســتفاده از 
ظرفیت های تعاملی و مشــارکتی به نحو شایسته و بایسته در 
جهاد مقدس ایفای نقش و تکلیف به وظایف خود عمل کنیم و 
خادم حریم مقدس نور و معرفت و سرباز والیت و پاسدار حریم 

نظم و امنیت در این خطه از کشور عزیزمان باشیم.

 ساختمانی هشت طبقه 
در مشهد آتش گرفت

قدس: آتش سوزی نمای 
ساختمان برج تجاری - 
اداری آراکــس در بولوار 
با تالش  دانشجو مشهد 

آتش نشانان مهار شد.
معاونــت  سرپرســت 
ســازمان  عملیــات 
آتش نشانی مشهد در خصوص این حادثه گفت:پنجشنبه گذشته 
نمای این ساختمان هشت طبقه دچار حریق شده بود و آتش به 

سرعت در حال گسترش بود.
آتشپاد دوم سبحانی اظهار کرد: آتش سوزی به بخش هایی از این 
ساختمان نیز سرایت کرده بود که با تالش بیش از ۳۰ آتش نشان 

و با استفاده از دو دستگاه خودرو عملیاتی نردبان مهار شد.
وی افزود: این آتش سوزی تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن 

در دست بررسی است.

 دستگیری بزرگ ترین واردکننده 
موادمخدر صنعتی فاروج 

بجنورد - خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی خراسان شمالی 
از دستگیری بزرگ ترین واردکننده موادمخدر صنعتی فاروج در 

شهرستان قوچان و کشف سه کیلوگرم کراک خبر داد. 
سردار»علیرضا مظاهری« با اعالم جزئیات این خبر گفت: فردی 
که مدت زیادی اقدام به وارد کردن موادمخدر صنعتی کراک و 
فروش آن در شهرســتان فاروج می کرد و تحت تعقیب پلیس 
نیز بود در عملیات مشترک پلیس مبارزه با موادمخدر استان و 

شهرستان قوچان دستگیر شد. 
وی افزود: این فرد با استفاده از خودروهای عبوری اقدام به حمل 
موادمخدر صنعتی و فروش آن در شهرستان فاروج می کرد که 
در نهایت توسط پلیس مبارزه با موادمخدر استان مورد شناسایی 

و تحت تعقیب و مراقبت قرار می گیرد. 
سردار مظاهری با اشاره به اینکه مأموران در یک عملیات مشترک 
و غافلگیرانه این فرد را در شهرستان قوچان و بعد از پیاده شدن 
از یک دستگاه خودرو عبوری دستگیر می کنند، یادآور شد: در 
بازرسی از این فرد مقدار سه کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع 
کراک کشف و ضبط و یک دستگاه خودرو پژو پارس نیز توقیف 
و راهی پارکینگ می شود. همچنین فرمانده انتظامی شهرستان 
فاروج از دســتگیری دو قاچاقچی حرفه ای که اقدام به فروش 

هروئین فشرده در این شهرستان می کردند، خبر داد. 
ســرهنگ »یداهلل نوروزی« در این خصوص گفت: در پی اعالم 
خبری مبنی بر اینکه افرادی با اســتفاده از یک دستگاه خودرو 
قصد انتقال مقداری موادمخدر صنعتی از شهرستان مشهد به 
شهرســتان بجنورد را دارند که بالفاصله موضوع در دستور کار 

مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت. 
وی با اشاره به اینکه در نهایت مأموران با انجام یکسری اقدامات 
پلیسی موفق شــدند این خودرو را مورد شناسایی قرار دهند، 
افزود: مأموران موفق شدند در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی 
خودرو مورد نظر را در میدان مرکزی شهرستان فاروج متوقف 
و در بازرســی از این خودرو مقــدار ۲۹۴ گرم موادمخدر از نوع 

هروئین فشرده کشف و ضبط شد. 
وی ادامه داد: در این رابطه دو نفر متهم دستگیر که بعد از تشکیل 

پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 جمع آوری 17 نفر معتاد متجاهر 
در صالح آباد

صاحبی: فرمانده نیروی 
شهرســتان  انتظامــی 
صالح آبــاد در راســتای 
امنیت  طــرح  اجــرای 
اجتماعی گفت: 17 معتاد 
متجاهر در سه عملیات 
جداگانه در این شهرستان 
جمع آوری شدند.  ســرهنگ جواد ابراهیمی افزود:  در روزهای 
گذشته اعتراض و انتقاداتی از سوی شهروندان صالح آبادی درباره 
حضور معتادان متجاهر در برخی اماکن، معابر و منازل گزارش 
شد که این مسئله موجب ایجاد نوعی احساس ناامنی شده بود 
که اطالعات دریافتی در این زمینه پس از بررســی های الزم در 

اختیار مأموران این فرماندهی قرار گرفت. 
وی با بیــان اینکه پس از شناســایی محدوده هــای معتادان 
متجاهر قرار شــد تیم های عملیاتی برای پاکسازی محل اقدام 
کنند، خاطرنشــان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی در 
عملیات های هماهنگ، مأموران ما برای پاکسازی محل اقداماتی 
را انجام دادند که طی آن جمعی از معتادان متجاهر شهرستان 
بازداشت و برای درمان به کمپ )مرکز بازپروری( خلق آباد مشهد 

منتقل شدند. 

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 خط60چرا حذف شد؟
با سالم، لطفاً به سازمان اتوبوسرانی بگویید 
دلیل حذف خط6۰ که دارای مسافر زیادی 

بود، چیست؟
922...5436

 حکومت فامیلی در آموزش و پرورش طرقبه 
آموزش و پرورش طرقبه چند سالی است که مدیریت آن دستخوش تغییرعجوالنه می شود و 
هر مدیری که سکان را در دست گرفت پس ازچند صباحی  قربانی حکومت فامیلی و قومی 
می شود و به  فرد دیگری سپرده می شود. این حکومت فامیلی متأسفانه به مدیران و معاونان 
مدارس طرقبه به خصوص جاغرق ســرایت کرده و در واقع دست مدیریت آموزش و پرورش 

طرقبه و شاندیز به خاطراین موضوع به کلی بسته است و مدیریت متزلزلی را داراست.
915...4905

 پاسخ شهرداری منطقه 11 به یک پیام
در پاسخ به درخواست شهروند محترم مورخ ۹8/6/۲۴ در خصوص تعریض خیابان شهید قانع، 
به استحضار می رساند محور شرقی بولوار شهید قانع )قسمت مقابل زندان مرکزی مشهد( در 
تملک زندان است و تحویل شهرداری نشده است، بنابراین مطابق با قانون تعیین وضعیت امالک 
واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1۳67 و ماده 1۰1 قانون شهرداری ها معبر 
مورد اشاره باید در اختیار شهرداری قرار می گرفت که تاکنون میسر نشده، بنابراین الزم است 
اداره زندان ها در این خصوص همکاری الزم را داشته باشد تا شهرداری بتواند مسیر را بهسازی 

کرده و بازگشایی نماید.

 سوءاستفاده  از شارژ کردن الکترونیکی
طرح شــارژ کردن الکترونیکی باعث سوءاستفاده برخی ها شده است. هفته ای سه چهار 
نفــر جلوی مــرا می گیرند که برایشــان کارت بزنم و پولش را نیــز پرداخت نمی کنند. 
 بــرای افــرادی کــه نمی توانند کارت های خــود را بــه روش الکترونیکی شــارژ کنند 

فکری بکنید.
0915...3693

عقیــل رحمانی زن شــیادی که برای 
فروش ملک میلیاردی مردم نقشــه کشیده 

بود، راهی زندان شد.
زن مشــهدی مدتی بود کــه فهمیده بود 
یــک قطعه زمیــن بــاارزش در منطقه ای 
از شــهر رهــا شــده، او که خبردار شــده 
بود مالــک زمین چندصد متری در شــهر 
اصفهان ســاکن اســت و هر چند ماه یک 
بار به مشهد می آید، نقشه ای شیادانه برای 
 باالکشــیدن زمین و فروش آن را در ذهن 

طراحی کرد.
برای همین دســت به کار شــد تا هر طور 
شــده مشــخصات دقیقــی از مالک زمین 

بدست آورد.
ســرانجام پــس از چندین هفتــه به آنچه 
می خواســت رســید، اما هنــوز 1۰ درصد 
اقــدام مجرمانه اش هم پیــش نرفته بود. او 
اجرای فاز دوم نقشــه را روی کاغذ پیاده و 
با شــیوه ای خاص و کاماًل حرفه ای وکالت 
فروش زمین را جعل و به نام خودش صادر 

کرد.

 زمین در مشهد، 
ردگم کنی در نیشابور 

اکنون همه چیــز حاضر و آماده بود اما زن 
شیاد از ترس لو رفتن ماجرا و گرفتار شدن، 
وکالــت جعلی را به نیشــابور برد و در یک 

مراحل  دیگــر  دفترخانــه 
انجام  را  فروش ملک مردم 

داد.
پس از آن به چندین بنگاه 
در مشهد و نیشابور مراجعه 
و مشخصات زمین را اعالم 
و از آن هــا خواســت برای 
میلیارد  ملک مذکور که ۴ 
تومــان قیمــت می خورد، 

مشتری پیدا کنند .
چنــد روزی هیــچ خبری 

نشــد تــا اینکه یکــی از 
خوبی  مشتری  بنگاه داران 
برای زمیــن پیدا کرد و از 
مدارک  خواست  فروشنده 
ملــک را هرچه ســریع تر 
به بنگاه بیاورد. زن شــیاد 
که از شــادی دستانش را 
روی هم می کشــاند طولی 
نکشــید کــه وکالت نامه و 
دیگــر مــدارک را تحویل 

بنگاه داد.

 همه چیز پای قولنامه لو رفت
فروشــنده و خریدار پای میز معامله حاضر 
شــدند و بنگاه دار هم شــروع به نوشــتن 
قولنامــه فروش کرد امــا در یک لحظه به 
ماجرا مشــکوک شد. سر فروشــنده را به 
بهانه ای گرم و موضــوع را به پلیس اطالع 
می دهد، بــا حضور مأموران پلیس در محل 
و اخذ اســتعالمات مورد نیــاز همه چیز لو  
مــی رود و زن شــیاد که ۴ میلیــارد را در 
دستانش احساس می کرد حاال دیگر سردی 

دستبند تعبیر رؤیایش شده بود.
در ادامه ماجرا زن شیاد به شعبه ۲۰۳دادسرای 
مشهد منتقل و همه چیز را اعتراف می کند. از 
ســوی دیگر مالک زمین از اصفهان به مشهد 

آمد و او هم از فرد مجرم شکایت می کند.
همچنین پس از اتمــام مراحل قضایی در 
مرحله بازپرســی، زن شــیاد راهی زندان 
شــد تا دیگر روند ماجرا نیز طی شــود. از 
ســویی تحقیقات برای کشف دیگر اقدامات 

احتمالی و مجرمانه او همچنان ادامه دارد.

دقت نظر یک امالکی به داد صاحب مال رسید

نقشه زن شیاد برای فروش ملک ۴میلیاردی مردم!

فروشنده و خریدار پای 
میز معامله حاضر شدند 
و بنگاه دار هم شروع به 

نوشتن قولنامه فروش 
کرد اما در یک لحظه به 

ماجرا مشکوک شد

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی افزایش دما 

در خراسان رضوی از فردا
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با استقرار 
جریانات پایدار روی استان انتظار می رود در چهار روز آینده 
پدیده غالب در اســتان وزش باد باشد که در بخش هایی از 
استان وزش باد گاهی شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی 
می شود. ضمن اینکه طی امروز دمای هوا در اکثر نقاط استان 
به طور نســبی کاهش و در  روزهای یکشنبه و دوشنبه در 

غالب نقاط استان دما به شکل محسوسی افزایش می یابد . 
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شماره 9079  ویژه نامه 3463 
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فضای مجازی: 

بجنورد- خبرنگار قدس اســتاندار خراســان شمالی 
در دیدار با اهالی گلســتان شهر بر حل مشکالت آنان در 
یک برنامه زمان بندی شــده با تعییــن ضرب االجل برای 
مســئوالن تأکید کرد و گفت: حل بخش دیگر مشکالت  
نیز منوط به زمان بندی بیشتری است اما تمامی دستورات 
اعالم شده در این جلسه که خطاب به دستگاه های اجرایی 

متولی است، الزم االجراست.
محمدعلی شــجاعی کــه در این دیــدار مردمی توضیحات 
مســئوالن را هم می شــنید، اظهار کرد: در این دیدار اهالی 
گلستان شهر به طور پراکنده درخواست هایی عنوان کردند که 
این درخواست ها به حق بوده و چه بسا کوتاهی های بسیاری 

انجام شده است.
وی افزود: با توجه به اینکــه واحدهای زیادی به بهره برداری 

رســیده اما خدمات و ســرانه ها در این منطقه رعایت نشده، 
بنابراین تمام مشکالت بخش آموزشی، شهرداری، مسکن و 

شهرسازی احصا شد.
شجاعی خاطرنشــان کرد: برای تمامی مصوبات زمان بندی 
اعالم شده که امیدواریم بخش عمده این مشکالت حل شود و 
حتی ممکن است به دلیل انجام ندادن برخی تعهدات، سیستم 

قضایی هم ورود پیدا کند.
گفتنی اســت، در این جلسه سه ساعته مقرر شد تا زمین 
کتابخانــه تا امروز شــنبه تحویل اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی شــود، درمانگاه شــبانه روزی تا اول آبان ماه به 
بهره برداری برســد، مشــکالت نبود فضای ســبز،ناوگان 
حمل و نقل، فضای ورزشــی، انشعاب آب و فاضالب، نبود 
آسانســور و جمع آوری زباله ها توسط شهرداری و در یک 

بازه زمانی مشخص به سرانجام برسد و آموزش و پرورش 
بایــد بحث کمبود فضای آموزشــی و نیازهای آموزشــی 
را اعالم کند تا مســکن و شهرســازی و سازمان نوسازی 

مدارس این موارد را مورد پیگیری قرار دهند.

در دیدار با اهالی منطقه صورت گرفت

ضرب االجل استاندار برای حل مشکالت »گلستان  شهر«  بجنورد

     صفحه 3 خراسان

آ﹎﹩ د︻﹢ت
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︀︮︊ــ︀ن ︨ــ︀م ︫ــ︣﹋️ 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︖︀رت ﹇︀ره ︔︊️ ︫︡ه 
 ﹤︨︀﹠ ︣﹋︐︀ی ︑︣ان و︫  ︋︪ــ﹞︀ره ١۶١۶٩٢ ︔︊️︫ 
در  ︑ــ︀  ﹝﹫﹍ــ︣دد  د︻ــ﹢ت   ١٠١٠٢٠۴٣٢۴٠ ﹝﹙ــ﹩ 
︨ــ︀︻️ ︊︮١٠ روز ٩٨/٧/٢۴ در ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ 
وا﹇︹ در ︠﹫︀︋ــ︀ن ا﹡﹆﹑ب –︠﹫︀︋ــ︀ن ︋︀ر- ﹝︖︐﹞︹ 
اداری ︋︀ر- ︵︊﹆﹥ دوم- ︎﹑ک ١۴ ︋﹥ ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ 
١۵۶١۶٣۶٣۵٣ ︗ــ️ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 

︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥:︑︺﹫﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه و 
﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏ و ﹅ ا﹝︱ــ︀ء و ︋︀زر︨ــ︀ن و روز﹡︀﹝﹥ 

﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۸
۶۲
۴

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 
ا︗︀ره ﹝﹫︡ان ﹝﹫﹢ه و ︑︣ه ︋︀ر 

﹩︀︐︽︗ ︣داری︫
﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥  ــ︣داری ︗︽︐︀ی︋   ︫ 
در  ︗︽︐ــ︀ی   ︫︣ــ ا︨ــ﹑﹝﹩  ︫ــ﹢رای 
﹡︷ــ︣ دارد ﹝﹫ــ︡ان ﹝﹫ــ﹢ه و ︑ــ︣ه ︋ــ︀ر 
︫ــ︣داری( ︫ــ︀﹝﹏ ٢٨ ︾︣﹁ــ﹥ ) را ︋﹥ 
﹢رت  ــ﹥︮   ︋︳ــ︣ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن وا︗ــ︫︡ 
﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹫﹢ه  ︀﹜﹥ ( ﹝︪︣وط︋  ا︗︀ره دو︨ 
︫︨︣ــ︐︀ن در ︑﹞︀﹝﹩ ﹁︭﹢ل ) وا﹎︢ار 
﹡﹞︀︡ . ﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ 
 ﹤ر ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ و ارا﹢︷﹠﹞
 ١٣٩٨/٧/١٣ ︀د ﹇﹫﹞️ از ︑︀ر﹠︪﹫︎
﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩   ︋١٣٩٨/٧/٢٢ ️︀︽﹛
︫︣داری ︗︽︐︀ی ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫﹞︀ره 
  ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٠۵١۴۵۶٢١٩٧٠ ︑﹞ــ︀س

︫︣داری ︗︽︐︀ی  /ع
۹۸
۰۸
۷۲
۷

︋﹥ ︑︺︡ادی را﹡﹠︡ه 
﹜︡﹠﹞︀ز﹫﹡ ﹩︨︣︍﹝﹋

٠٩١٧٣١-٠٩٣٨٠٠٧٠٢٧٧۵٣۴٠۵  

/ع
۹۸
۰۸
۳۰
۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان 
︫︣داری ﹝︪︡ ﹝﹢ر︠﹥ ۶/٩٨/٨ 

︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ 
اول ﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ١٣  ︋︺︡ از ︸︣ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٨/۶ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ 
 ﹤ ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥︋  ﹢د را︋  ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر︻︱﹢ی در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹅ رای︠  ر︨ــ︀﹡﹠︡.  در︮ 
︻︱﹢ د﹍︣ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ︲﹞﹠︀ ﹨︣ ︻︱﹢ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ و﹋︀﹜️ ︡ا﹋︓︣ ︨﹥ ︻︱﹢ د﹍︣ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︣ای ا﹟ ا﹝︣ ﹐زم 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︀ی ٩٨/٨/۴و٩٨/٨/۵  ︋﹥ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣اا︨️ و﹋﹫﹏ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝﹢﹋﹏ در ︑︀ر
︀︫ــ﹠︡ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗ــ️ در︀﹁️ ﹁︣م ︔︊ــ️ ﹡︀م ︑︀  ︀زرس ﹝﹩︋  ــ﹥ ذ﹋ــ︣ ا︨ــ️ ا﹁ــ︣ادی ﹋ــ﹥ ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹋︀﹡︡ــ︡ا︋   ﹐زم︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︥اد ︋﹫﹟ ٨ و ١٠﹡ ﹩﹝︫︀﹨ ︡﹫︫ ︡ا ︠﹫︀︋︀ن︫ ︡ان﹫﹞ :٩٨/٨/۵ ︋﹥ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ آدرس︀ر︑
 هيئت مديره شركت تعاونى مصرف كارگران شهردارى مشهد

 د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ی ︧︀ب ︨﹢د و ز︀ن ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ٩٧ ︎︦ 
از ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨﹫﹟ 

٢-︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ٩٨     ٣-ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟ 
︡︡︗ دروی﹢︠ ︡︣︠ ۴ -﹁︣وش دو د︨︐﹍︀ه ︠﹢دروی ︑︺︀و﹡﹩ ︎﹫﹊︀ن و ﹡﹫︧︀ن ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹁︨︣﹢د﹎﹩ و

۵- ﹁︣وش و ﹝︺︀و︲﹥ ز﹝﹫﹟ ︑︺︀و﹡﹩ ﹋﹢ ﹤﹢ض ﹜﹆﹞︀ن ︋︀ ا﹝﹑ک ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︀ ︑︖︀ری 
۶-︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ﹆﹢ق و ﹝︤ا︀ی ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨﹫﹟

/ع
۹۸
۰۸
۷۱
۶

آ﹎﹩ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی
 ﹏﹠﹞ ﹟﹊︣م ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ︐﹞ ا︻︱︀ی
︋︡ا︫ــ️ ﹝﹫︳ ︠︣ا︨︀ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︨︐︺﹀︀ی 
آ﹇ــ︀ی ﹇︡رت ا﹜﹥  را︨ــ️ ︋﹢د ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︨ــ︀︻️ ١١ ﹝ــ﹢رخ ٢٢ /٧/ ٩٨ در آ﹝﹢ز︫ــ﹍︀ه 
︋﹙ــ﹢ار   ︪︡ــ﹞ در  وا﹇ــ︹  ︮ــ︡را  ︋︡ا︫ــ️ 
 ︌ ️﹝︨ ا︨ــ︐﹆﹑ل، ا︨ــ︐﹆﹑ل ٢ ︑﹆︀︵︹ اول

︎﹑ک ۴٢ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ︀ب︐﹡د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ا 

﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۸
۷۱
۵

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹡﹢︋️ دوم
 ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ﹝︐︭︣﹁﹩ ﹋︀︸﹛ ︑﹊﹙﹢ در ﹡︷︣ دارد ۴ ︫︊︀﹡﹥ روز آب و 
︀︠︣ز  ︨︣︐︀ن︋  ارا︲﹩ از ﹝︡ار ١۶ ﹝︤ر︻﹥ و ﹇﹠︀ت ︧﹫﹟ آ︋︀د︫ 

﹥ ا︗︀ره  ︀ل︋  ﹥ ﹝︡ت ٣︨  ︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه︋   ︋﹅︣︵ (︎﹑ک ۴۶ ا︮﹙﹩) را از
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ︑︀ر ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه: ١٣٩٨/٧/٢٩ 

︑﹙﹀﹟ را﹨﹠﹞︀: ۵۴۵٣٠١٠٠-٠۵١ (اداره او﹇︀ف ︫︨︣︐︀ن ︑︀︊︀د) /ع
۹۸
۰۸
۷۴
۹

︨︀ز﹝︀ن ﹝ ️︣︡﹞﹏ و ﹡﹆﹏
 ︫︣داری ﹎﹠︀︋︀د(﹡﹢︋️ دوم)

︣داری   ︫﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫در ﹡︷︣ دارد︋︣ا︋︣ ا
﹨︀ و ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︋﹠︡ ٨ ﹝︭﹢︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٠١ ﹝﹢رخ 
١۶/۶/٩٨ ︫﹢رای ا︨ــ﹑﹝﹩ ︫︣﹎﹠︀︋︀د ﹡︧︊️ ︋﹥ 
وا﹎︢اری ﹋﹙﹫﹥ ︠︡﹝︀ت ︀︎︀﹡﹥ ﹝︧ــ︀﹁︣︋︣ی ا︻﹛ از 
︑︀︨﹫︧ــ︀ت و ا︗︀ره ︾︣﹁﹥ ﹨ــ︀ و ۵در︮︡ ︻﹢ارض 
︡﹝︀︑﹩ ﹝﹫︡ان ﹝﹫﹢ه و  ︋﹙﹫︳ ﹨︀ی ﹝︧︀﹁︣ی و ا﹝﹢ر︠ 
 ︳︣ا ﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︫︡  ︀ر ﹎﹠︀︋︀د را︋  ︑︣ه︋ 
وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡. از ﹝︐﹀︀︲﹫ــ︀ن ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ 
 ️︣︡﹞ ا︨ــ﹠︀د ︋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ️﹁︀در ️︗ ︣دد﹎
﹞﹏ و ﹡﹆﹏ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ︾﹀︀ری ︵︊﹆﹥ ﹁﹢﹇︀﹡﹩ 
 ﹟︣︠ا ︀﹠﹝︲.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︎︀︨ــ︀ژ ︫ــ
﹝﹙️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه ١٠ روز ︎ــ︦ از درج 

ا﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۸
۴۱
۵

یادداشت
سرتیپ محمد کاظم تقوی
 فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی



   موفقیت هنرمند مشهدی 
در نمایشگاه طراحی پوستر مادرید

قدس: علی معصوم بیگی 
مشــهدی  گرافیســت 
به عنوان منتخب نمایشگاه 
طراحی پوستر مادرید در 
کشور اســپانیا با موضوع 
معرفی  پایدار«  »شهرهای 
شــد.  500 اثــر در این 

جشنواره شرکت داشتند که ۹۹ اثر از میان آن ها به مرحله فینال 
راه یافت و در نهایت علی معصوم بیگی از ایران به عنوان یکی از 

برگزیدگان این جشنواره انتخاب شد. 

   نمایش فیلم های فنالندی در مشهد 
مورد استقبال قرار گرفت

ایرنا: مدیر روابط عمومی 
هویزه  سینمایی  پردیس 
در مشــهد گفت: هزار و 
۱00 نفر فیلم های تولیدی 
کشــور فنالنــد را که در 
طول برگزاری »هفته فیلم 
فنالنــد« در این پردیس 

سینمایی به نمایش درآمد، تماشا کردند که در نتیجه می توان 
گفت این برنامه مورد استقبال سینمادوستان مشهدی قرار گرفته 
است. مجتبی فرزانه افزود: »هفته فیلم فنالند« به همت مؤسسه 
»هنر و تجربه سینمای ایرانیان« و با همکاری سفارت فنالند و بنیاد 

فیلم آن کشور در ایران برگزار شد.
وی ادامه داد: ۹ فیلم بلند فنالندی به نمایش در آمده در پردیس 
سینمایی هویزه مشهد عبارت بودند از »شادترین روز زندگی اولی 
ماکی، شمشیرباز، بال کوچک، شرق سوئد، وقفه، من یک قاتل 
حرفه ای اســتخدام کردم، مرد بدون گذشته، زندگی کولی وار، 
هاور« و هفت فیلم کوتاه فنالندی هم عبارتند از فیلم های »ببر، 
آسکان، آسایش فوق العاده، ماهی کوچولو، سقف، فانتزی و مرگ 
یک حشــره«. فرزانه افزود: این فیلم ها از روز ششم مهرماه در دو 
نوبت به صورت رایگان در یکی از ســالن های پردیس سینمایی 
هویزه به نمایش درآمد. وی با اشــاره به برنامه های جنبی هفته 
فیلم فنالند در مشهد اضافه کرد: کارگاه تخصصی هفته فیلم های 
فنالند با موضوع »تولید فیلم مشــترک« با حضور بهنام بهزادی، 
ریتا آلتو و یانا پوسکاال از فعاالن سینمایی ایران و فنالند در محل 
پردیس سینمایی هویزه تشکیل شد که این کارگاه حدود ۲00 

نفر مخاطب داشت.

ورزش خراسان

علمی

گفت وگوی قدس با نویسنده و شاعر دفاع مقدس

هنوز گنجینه های بسیاری از جنگ بیان نشده است
سرور هادیان  مقاومت و پایداری سال های 
ســال اســت که در ادبیات پایداری ما جایگاه 
خاصی دارد و بخشی از تاریخ کشورمان است 
و به کمک ادبیات و هنرهای مختلف می توان 

آن را به نسل آینده انتقال داد. 
ابوالقاسم علیزاده آقویی، 
متخلــص شــعری )آل 
در  متولد ۱336  یاسر(، 
تربت حیدریه، کارشناس 
ســرهنگ  و  نظامــی 
بازنشسته که در لشــکر 5 نصر حضور جدی 
داشــته اســت. او رزمنــده ای اســت کــه 
درعملیات های والفجر3و8 در سال های 6۲ و 
64 و عملیــات کربالی۱، 4 و 5 در ســال 65 
حضور داشته است. گفت وگو با او که به عنوان 
راوی، نویسنده و شاعر در عرصه دفاع مقدس 

سا ل ها گام برداشته را باهم می خوانیم.

   از انشا تا »دختری بر صلیب«
او درباره ورودش به فضای ادبیات می گوید: سال 
ششم دبستان در امتحانات نهایی از امتحان انشا 
۱۱گرفتم. به یاد دارم در روزنامه اطالعات ۲۹ 
اردیبهشت سال5۹ مطلبی با عنوان »دختری 
بــر صلیب« چاپ شــده بود کــه خواندن آن 
مــرا منقلب کرد. بنا به توصیه دوســتم دکتر 
محمدحسن زمانی که آن زمان معاون پیشین 
امور بین الملل حوزه علمیه قم بود، یادداشتی با 
عنوان »رسالت دختری برصلیب« نوشتم که او 
مرا بسیار تشویق کرد، از فردای آن روز در قالب 
یادداشت مداوم نوشتم و همان تشویق سبب 

عالقه مندی من به نوشتن شد. 
این نویسنده عرصه دفاع مقدس درباره ادامه 
نوشتن در سال های همزمان با کار، می افزاید: 
سال 7۲ در نیشابور مســابقه ای به مناسبت 
حدیث سلسله الذهب برای امام رضا)ع( برگزار 
شد و من فضایی را توصیف کردم که امام رئوف 
در آنجا این حدیث را می فرمایند که یک دوره 
6 جلدی فرهنگ عمید به من جایزه داده شد. 
در ســال 8۲ که شهدای گمنام کوهسنگی را 
آوردند، مسابقات مقاله نویسی برگزار شد که در 
آنجا نیز با ارائه مقاله ای با نام »خدا را نشانه ای 
است« توانستم رتبه نخست کشوری را بدست 
آورم. در همــان مدت که در کنگره بودم یک 
دوره آموزش ادبیات داستانی برای نویسندگان 
مشــهدی با حضور اســتادان برگــزار کردم، 
همچنین پیگیر امور مربوط به نویســندگی و 
کارهای فرهنگی بودم و گاهی هم دلنوشته و 

یادداشت روزانه ای داشتم.

  بازنشستگی و آغاز جدی نویسندگی 
این رزمنده دفاع مقدس خاطرنشان می کند: 
در ســال 85 بازنشسته شدم و در حوزه ثبت 
و ضبط تاریخ شفاهی رزمندگان و فرماندهان 
دفاع مقدس وارد شــدم و بیــش از ۱00هزار 
دقیقه مصاحبه تاکنون انجام داده ام تا شــاید 

جبران روزهایی باشد که در 
صحنه های حماسه و جنگ 

حضور مستقیم نداشته ام.

  چاپ نخستین کتاب
ابوالقاســم علیــزاده درباره 
بیان  کتابــش  نخســتین 
می دارد: اولین کتابم که به 
چاپ رسید »بی خواب تر از 
دریا« نام داشت که به روایت 
مجید  »شــهید  خاطــرات 

ابطحی« فرمانده گردان والعادیات از لشکر ۲۱ 
امام رضا)ع( که اهل فریمان بود، پرداختم و بعد 
از آن زندگی نامه و خاطرات شهید »علی اصغر 
ســبزیکار« با عنوان »داماد اروند« را به رشته 

تحریر درآوردم.

  راهیان نور و »فانوس نگاه«
وی که ســال ها به عنوان یکی از راویان دفاع 
مقــدس در راهیــان نور حضــور دارد، اظهار 
می دارد: از سال 8۲ در راهیان نور حاضر بودم 
و نوشــته هایی را درباره راهیان نور داشتم که 
آن ها در قالب مجموعه ای به نام »فانوس نگاه« 
به چاپ رسید. پس از آن کتاب بررسی تحلیلی 
درباره دستنوشته های »شهید سیدکریم خوش 

قلب طوسی« با نام »رد پای ستاره« را نوشتم.

  خاطرات نخستین زن اسیر ایرانی 
بعد از آن با خانم خدیجه میرشکار که نخستین 
زن اسیر ایرانی بود در جمع راویان آشنا شدم 
که خاطره ای از اســارتش تعریف کرد و همان 
موجب شد مصاحبه هایی را انجام دهم و کتاب 
»تا نیمه راه« را نوشتم. همسر او سردار شهید 
حبیب شــریفی، فرمانده سپاه دشت آزادگان 

بود.
وی راجــع بــه آثــار در دســت چاپش نیز 
می گوید: درحال حاضر درباره خاطرات »شهید 
محمدعلی قنبری« کتاب »با پرستوها می آید« 

را در حال نگارش دارم و یک 
مجموعه شعرنو به نام »قبله 
ســرخ« نیز در دســت چاپ 

است.

  نقش شعر 
در ادبیات پایداری 

علیزاده با اشاره به این نکته 
که خوشــبختانه شعر دفاع 
را  خودش  رســالت  مقدس 
انجام داده است، خاطرنشان 
می کند: به اعتقاد من شعر از متن خیلی بهتر 
نقشــش را در دفاع مقدس ایفا کرده است و 
درباره چرایی و چگونگی جنگ شعر بسیار زیبا 
آن را توصیف کرده و شــاعران خوبی در این 

زمینه داریم.
وی تأکید می کند: به نظرمن باید نویسنده ها 
ارتباطشــان را با منابع انســانی که در جنگ 
حضور داشــتند، نزدیک تر کننــد و متولیان 
امور فرهنگی کشــور نیز با برگزاری جلسات 
و عصر خاطره رزمنده ها از آن ها دعوت کنند 
تا خاطراتشــان را بیان کنند و نویسنده ها هم 
حضور داشــته باشند. هر چقدر نویسنده ها با 
این خاطرات انس بگیرند، راحت تر می توانند 
بنویسند و برای انتقال گنجینه های بسیاری که 

هنوز بیان نشده است، تالش کنند.

  نسل جدید و کارخوب
این نویسنده درباره ارتباط نسل جدید با آثار 
دفــاع مقدس نیز بیان می کند: اگر کار خوبی 
باشــد به طور قطع کتاب مخاطب خودش را 
پیدا می کند و آثار خوبی مثل »دا« و »خاک های 
نرم کوشک« که حتی توسط رهبرمعظم انقالب 
قدردانی شده است، نشان  از قلم پخته نویسنده 

دارد و مردم هم از آن استقبال می کنند.
 او در ادامــه تأکیــد می کند: بــه اعتقاد من 
جلسات نقد و بررسی را باید پیش از چاپ یک 
اثر برگزارکرد تا بتوان از نظرات منتقد قبل از 

چاپ بهره برد و آن را بازنویسی کرد.

  نیاز به نگاه زنانه 
در ادبیات دفاع مقدس

وی در پاســخ به این پرســش کــه حضور 
نویسندگان زن در عرصه ادبیات پایداری چقدر 
نیاز اســت، می گوید: حضور زنــان در عرصه 
نویســندگی دفاع مقدس یک ضرورت است. 
مردان بُعد حماسی جنگ را پررنگ تر می توانند 
بنویسند، اما دفاع مقدس به نگاه زنانه هم نیاز 
دارد، زیــرا زن در بعدهای عاطفی، تربیتی و 
خانواده بسیار بهتر از مردان می تواند آن را بیان 
کند و این درحالیست که یک رزمنده یا شهید 
پیش از آنکه شهید یا رزمنده باشد، یک انسان 
و شهروند است و زندگی معمولی اش را انجام 
می داده و روابطی که با مادر، همســر، خواهر 
یا دخترش داشــته به مراتب توسط نگاه زنانه 
یک نویسنده زن بهتر می تواند توصیف شود؛ 
بنابراین حضور زنان در عرصه ادبیات مقاومت 
بسیار خوب است، همچنین جامعه را نیمی از 
زنان تشــکیل می دهند پس نیاز به نگاه آن ها 

داریم تا فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهند.

  ارتباط با سوژه و خواسته نسل نو
ایــن رزمنده دفاع مقدس درباره آنکه نســل 
جدید با چه ســوژه هایی و با چه نوع روایتی 
ارتباط بهتری برقرار می کند، تصریح می کند: به 
نظر من نوع سوژه مهم نیست، نوع پرداختن آن 
مهم است. یک نویسنده باید با ادبیات کودک و 
نوجوان و نسل نو آشنا باشد. در جبهه ها سوژه 
فراوان بود و اگر کسی بخواهد بنویسد اول باید 

با آن ارتباط نزدیکی برقرار کند.
وی با ذکر خاطره ای از دوســت شــهیدش، 
می گوید: دوستی داشتم به نام شهید »حسین 
رستم پور« که شــعری را برای او سروده ام. او 
خیلی خوش ســیما و خوش صحبت بود و در 
عملیات خیبر شــهید و مفقود شد و پیکرش 
هم برنگشت. پیش از آنکه به منطقه اعزام شود 
با دخترخاله اش زهرا حیدری ازدواج کرد و سه 
ماه بیشتر از دوران عقد آن ها نگذشته بود که 
حسین شهید و مفقود شد، رفتار او آنقدر خوب 
بود که همسرش ۲7 سال بعد از او ازدواج نکرد 
و با وجود اینکه مادر شــهید خودش پزشکی 
را برای خواســتگاری او معرفــی کرده بود، او 
ازدواج نکرد و در نهایت در ســال ۹0 به مکه 
رفت و قبل از مشرف شــدنش گفته بود که 
من از این سفر باز نخواهم گشت او در هنگام 
طواف به ملکوت اعال پیوست و حتی پیش از 
رفتنش ولیمه اش را داده بود. این شعر را برای 
او سرودم: بر لبش گل /بر رخش گل /در دلش 
صد دسته گل /می رود در باغ گل / گوید به گل 
/با رمز گل /آمدم با زخم گل /چون گفته ام آری 
به گل /با غنای نینوا رقصیده ام /چون رقص گل 
/ای خدا، ای آفرینش از تو گل /هیچ نیست او 

آیا نیست بذر گل.

فرهنگ و هنر
 کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال بسیج 

شهرداری در مسابقات  کشوری 
فوتســال  تیم  قدس: 
بسیج شهرداری مشهد 
در مسابقه فینال مقابل 
تیم فوتســال کارگران 
نتیجه  با  تهران  استان 
4 بــر ۲ حریف خود را 
قهرمان  و  داد  شکست 

مسابقات  فوتسال کارگران کشور شد.
فرمانــده حــوزه مقاومت بســیج ادارات شــهید اعلمی 
شــهرداری و شورای اسالمی شهر مشــهد مقدس گفت: 
این تیم به عنوان نماینده اســتان در مســابقات فوتسال 
کارگران کشور مقتدرانه حضور پیدا کرد و در بازی فینال 
مقابل تیم فوتسال کارگران تهران با نتیجه 4 بر ۲ حریف 
خود را شکســت داد و قهرمان مسابقات فوتسال کارگران 
کشور شد تا به عنوان نماینده کشور در مسابقات فوتسال 

کارگران آتن )کشور یونان( حضور پیدا کند.
حسامی ادامه داد: تیم بسیج شهرداری مشهد به نمایندگی 
از خراسان رضوی مقام نخست مسابقات فوتسال کشوری 

را بدست آورد.

 پایان المپیاد ورزشي 
کارکنان بانک ملي در مشهد

یک  از  پــس  قدس: 
هفته مسابقات فشرده، 
ششــمین  و  بیســت 
ورزشــي  المپیــاد 
کارکنــان بانــک ملي 
به  در مشــهد  ایــران 

ایستگاه پایاني رسید.
این المپیاد از روز چهارم تا دهم مهرماه در هشــت رشته 
ورزشــي فوتســال، والیبال، تنیس روي میز، بدمینتون، 
شــطرنج، دوومیداني، تیراندازي و شــنا بــا حضور یک 
هزار و ۲00 ورزشکار در شــهر مشهد برگزار شد. در این 
مســابقات ۲۹ تیم در فوتســال، ۲0 تیم در والیبال، ۲5 
تیم در شــطرنج، ۲6 تیم در تنیس روی میز، 6۱ تیم در 
تیرانــدازی، ۲6 تیم در شــنا و در دوومیدانی ۲۲ تیم در 
این مســابقات شــرکت کردند و در مجموع هزار و ۲6۱ 

مسابقه برگزار شد.
در والیبال گلســتان قهرمان شد و خراسان رضوی دوم و 
اصفهان سوم شدند. در تنیس روی میز تیمی تهران اول، 
مازندران دوم و آذربایجان شرقی سوم شدند و در فوتسال 

خوزستان اول و خراسان رضوی نایب قهرمان شد.

 مشهد میزبان بزرگ ترین رویداد 
علمی در حوزه هیپنوتیزم آسیا

قــدس: بزرگ تریــن 
حوزه  در  علمی  رویداد 
با  آســیا  هیپنوتیــزم 
حضور حدود یک هزار 
تا   ۲3 شــرکت کننده، 
۲6 مهر مــاه جاری به 
علوم  دانشگاه  میزبانی 

پزشکی مشهد برگزار می شود.
دکتــر مهدی فتحی، دبیر ششــمین کنگــره  بین المللی 
هیپنوتیــزم و نخســتین کنگره آســیایی هیپنوتیزم در 
ایــن باره اظهار کرد: ۱40 میهمان خارجی از ۲4 کشــور 
همچون ســوئیس، آلمان، فرانســه، ایتالیــا، چین، ژاپن، 
اندونزی، پاکســتان، عراق، ارمنستان، گرجستان، بلژیک، 
لهستان، آمریکای جنوبی، مکزیک و اروگوئه برای شرکت 
در ششــمین کنگره بین المللی هیپنوتیزم به مشهد سفر 

می کنند. 
ایــن افراد شــامل متخصصان برجســته روان شناســی، 
روانپزشکی، بیهوشی، پزشکی عمومی، طب زنان و زایمان، 
دندانپزشــکان، مامایی و دیگر گروه های پزشکی هستند 
کــه دانش هیپنوتیزم در حیطه فعالیت تخصصی آن ها به 

کار می رود.
فتحــی خاطرنشــان کــرد: حضــور رئیــس و اعضای 
هیئــت مدیــره انجمــن جهانــی هیپنوتیــزم در این 
 کنگــره نشــان از جایــگاه معتبــر هیپنوتیــزم ایــران 

در سطح بین الملل دارد.

آموزشسینما

 افشین هاشمی 
با »صدای آهسته« در مشهد 

فیلم ســینمایی »صدای آهســته« امروز در 
پردیس سینمایی هویزه مشــهد روی پرده 
می رود و پس از نمایش فیلم، افشین هاشمی، کارگردان 

با مخاطبان به گفت وگو می نشیند. 
پردیس هویزه مشهد ســاعت ۱7 میزبان تماشاگران 
خواهد بود و پس از آن جلسه  گفت وگوی تماشاگران با 
کارگردان برگزار می شود. »صدای آهسته« دومین فیلم 
افشین هاشمی با نوشــته ای از محمد رضایی راد است 
که نگاهی فلسفی به تغییر جنسیت دارد و تاکنون در 

نمایش های بین المللی خود جوایز بهترین فیلم تجربی در ششمین جشنواره فیلم گرین 
پوینت، بهترین فیلم آوانگارد، بهترین بازیگر مکمل زن و مرد در جشنواره جهانی فیلم های 

مستقل و... را دریافت کرده است.

 مادران تنها 
در مشهد آموزش می بینند

ایرنا: مادران تنها در مشــهد از کالس های آموزشــی با 
هدف کاهش آسیب های اجتماعی به طور رایگان بهره مند 
می شوند. مدیرعامل انجمن حامیان بانوان شریف خراسان 
رضوی گفت: طرح »آموزش مادران تنها« برای نخستین بار 
در مشهد توسط این انجمن  و در قالب 30 ساعت آموزشی 

با همکاری شهرداری مشهد در حال برگزاری است.
هاجر شــریفی افزود: مادران تنها شــامل زنان سرپرست 
خانوار متشکل از بانوان مطلقه، بانوانی که همسرشان فوت 
کرده و یا در زندان به سر می برند، هستند. وی اضافه کرد: 

بررســی ها نشان می دهد حدود ۹0 درصد از مادران تنها در مشهد، زنان مطلقه هستند. وی 
گفت: مادران تنهای شرکت کننده در این دوره های آموزشی از کمیته امداد، سازمان زندان ها و 

اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر نهادها در شهر مشهد معرفی می شوند.

بیش از 100هزار 
دقیقه مصاحبه انجام 

داده ام تا شاید 
جبران روزهایی 

باشد که در 
صحنه های حماسه 

حضور نداشته ام

بــرش
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سالمت
به مناسبت هفته قلب عنوان شد

   ارتباط بیماری های قلبی و سکته های 
مغزی با بی خوابی

محمــدی:  پرویــن 
و  پرهیاهــو  دنیــای  در 
امــروز اختالل  دیجیتال 
خواب به معنی کم خوابی 
یــا بی خوابی یــا خواب 
از  یکــی  بی کیفیــت 
مشــکالت جــدی و پر 

عارضه ســنین مختلف به خصوص دوران سالمندی است که با 
عوارض مختلف ازجمله فشارخون، بیماری های قلبی عروقی و 

سکته های مغزی همراه است. 
دکتر محســن فروغی پور، متخصص و مدیرگروه مغز و اعصاب 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما به توضیح 
بیشــتر در این خصوص پرداخته و می گویــد: خواب پدیده ای 
طبیعی و ضروری برای ســالمت انسان است، زیرا هنگام خواب 
قسمت های مختلف بدن به بازسازی پرداخته و آن را برای فعالیت 
مجدد آماده می سازد. از این رو افرادی که خواب کافی و با کیفیت 
ندارند، نمی توانند به مدت زیاد با این وضعیت از ســالمت الزم 
برخوردار باشند. به طوری که تحقیقات نشان می دهد کم خوابی 
یا بدخوابی بزرگ ترین آسیب را به سالمت قلب و عروق مغز وارد 
می کند. این استاد دانشگاه معتقد است: کسانی که از مشکالت 
خواب رنج می برند بهتر است بدانند کم خوابی و خواب بی کیفیت 
احتمال باال رفتن فشــار خون را افزایش می دهد که خود عامل 

اصلی بروز بیماری های قلبی و سکته مغزی است. 

  بی خوابی و تشدید فشارخون 
وی به نتایج تحقیقات محققان اشاره و اظهار کرد: نتایج تحقیقات 
جدید در دانشگاه آریزونا نشان می دهد خواب بد شبانه می تواند 
موجب افزایش فشارخون در شب و روز بعد از آن شود. این مطالعه 
توضیحی است بر این پرسش که چرا مشکالت خواب خطر حمله 
قلبی، سکته مغزی و حتی مرگ ناشی از بیماری های قلب و عروق 
را افزایش می دهند. دکتر فروغی پور افزود: براساس مطالعات قبلی، 
کم خوابی و خواب بی کیفیت از عوامل بروز سکته مغزی، حمله 
قلبی و بیماری های قلبی عروقی است. البته با اینکه این ارتباط 

تأیید شده، ولی علت آن تا امروز ناشناخته مانده است. 

  بیماری های قلبی عروقی مهم ترین عامل مرگ و میر 
وی یادآور شد: محققان دانشگاه آریزونا به منظور بررسی خواب 
 بی کیفیــت و ارتباط آن با بیماری های قلبــی، 300 زن و مرد
۲۱ تا 70 ساله را مورد بررسی دقیق قرار دادند که این افراد سابقه 
هیچ گونه بیماری قلبی نداشتند.  در این بررسی فشارخون آن ها به 
طور مداوم بررسی شد و نتایج نشان داد کم خوابی منجر به افزایش 
فشارخون می شود و فشارخون مهم ترین عامل بروز بیماری های 

قلبی و سکته مغزی است.

  فشارخون چیست؟ 
به تعریف این متخصص مغز و اعصاب فشــارخون نیرویی است 
که توسط جریان خون به دیواره رگ ها وارد می شود تا خون در 
سراســر رگ ها و بدن جریان یابد. اگر این نیرو افزایش پیدا کند 
و در طول زمان ثابت باقی بماند، بدن با مشکالت زیادی روبه رو 
می شود که یکی از مهم ترین مشکالت فشارخون بروز بیماری های 
قلبی است و بیماری های قلبی نیز مهم ترین عامل مرگ و میر در 

سراسر جهان به شمار می آید. 
وی بر این باوراست: ۱۱ شب تا 7 صبح بهترین زمان خواب است. 
وی تصریح کرد: مصرف غذای سبک سه ساعت پیش از خواب، 
دمای مناسب و عدم اســتفاده از تجهیزات الکترونیکی در اتاق 

خواب نقش مهمی در خواب با کیفیت دارد.

7647zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

۱. خودروي متوســط حمل بــار- گاوباز 
اســپانیایي ۲.  درخــت نــارون- قصــور 
3. بیمــاري ســرطان خــون- پدربزرگ- 
دباغــي  مایــع  موهومــي-   زائوترســان 
4. میوه تلفني- خاورشناس و اسالم شناس 
انگلیســی ، شــارح و مترجم آثار عرفانی 
فارســی و اسالمی به زبان انگلیسی- دلیل 
5. گاهي آرزو نقش آن مي شــود- شــهر 
و پایتخت پیشــین پاکســتان- رستوران 
فرنگي 6. شهر بي دفاع- دربست کارخانه- 
ناپاکي- جنس به ظاهر قوي- حرارت بدن 
بیمار 7. پایتخــت جمهوري»چک«- مایه 
عیب و عار 8.دچار و مبتال- فروبردن تمام 
بدن در آب ۹. نحــوه قرارگرفتن اجزا یک 
 مجموعه کنــار هم- یار دیرین گلدســته 
۱0. پســوند نســبیت- چه کس؟- بخشي 
از ســاختمان پــا- حــرف و ضمیــري 
بخــت  شــم۱۱.  انگلیســي-  زبــان  در 
کمیــاب  ثابــت-  و  اســتوار  اقبــال-   و 
۱۲. چندیــن دولــت- بزرگ ترین آبشــار 
 جهــان- جــواب معــروف عروس خانــم 

۱3. عددمــاه- ســاز مثنــوي- رود عظیم 
 و تاریخي مصــر- بیماري تــورم مفاصل

۱4. حمل و نقل- برادر شیرازي ۱5. مطلبي 
را به خاطرکســي آوردن- نام دیگر ورزش 

»روئینگ«

۱. برابر فارســي »کوپن«- زودتر از کســي 
اقدام به کاري کردن ۲. نیمه گرم- کندذهن 
3. آنچه غیرذات خداوندیست- برگرداندن 
نوک میخ براي محکم ترکردن اتصال- برج 
داستاني فرانسه- اسم ترکي 4. روز درگویش 
بچه دمشق- از وسایل ورزش ژیمناستیک- 
خبردادن 5. پاک کردن کشت از علف هاي 
هرز- از روش هاي حفاظت خطوط لوله در 
برابرخوردگي- وزارت خانه قدرتي 6. آخرین 
رمق- طالیه دار اعداد- قدم- نت استمرار- 
مساوي 7. واخواست سفته- داستان آن را 
استاد شهید مطهري نوشته 8. هزارهزارتا- 
میوه گرمسیري با خاصیت تقویت کنندگي 
کبد ۹. بیرون کردن چیزي از حکم عمومي- 
بسیارکشــنده ۱0. آسیب و صدمه- صوت 

شــگفتي- حیوان معــروف بیابان- خشــکي- ویتامین 
 an انعقادخون ۱۱. عملگری در ریاضی است که به صورت
نوشته می شود- خواهر و برادر غیراصلي- سقف فروریخته 
۱۲. چوب شکسته بندي- نوعي ساز بادي برنجي- پژواک 
۱3. بیمــاري- راز و رمز- جوانمــرد- بروزدادن ۱4. فرقه 
مذهبي حاکم بر عربستان- طالي قالبي ۱5. نوعي انگور 

مرغوب- مکان مورد توجه سیاح

  افقی

  عمودی

عشقستان
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