
  اتوبوسران مشهدی کیف حاوی  
شهید محراب عاشق شهادت بودیک هزار و 800 دالر را به صاحبش بازگرداند

به بهانه گرامیداشت سالروز شهادت سردار انصارالرضا)ع(

اتوبوسران امانتدار خط 22/2، یک کیف جامانده در 
اتوبوسش که حاوی یک هزار و ۸۰۰ دالر بود را به 
صاحبش بازگرداند. در بین سیل خبرهای مختلفی 
که در این  روزهای ســرد می شنویم، گاهی یک 
خبر خوب دلمان را گرم و روزمان را شاد می کند و 
مهربانی در بین همسایگان امام رئوف)ع( هم چیز 

عجیبی نیست. در شهری که ...

»به شــرق و غرب بگویید اگــر خانه ام را به آتش 
بكشند و قلبم را سوراخ  سوراخ کنند، آرزوی اظهار 
ضعف و شكســت اسالم و دینم را به گور خواهند 
برد و اگر پیكرم را زنــده  زنده قطعه  قطعه و پاره  
پــاره کنند و پاره های تنم را بســوزانند، باز فریاد 
خواهم زد: اســالم پیروز است، کفر و منافق نابود 

است«.»امروز تمام کفار ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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نخستین نمایندگی کارخانه تولید سلول در مشهد
معاون دادستان مشهد در جمع مسئوالن  

واحد حقوقی دستگاه های دولتی:

راه اختالس و رشوه را 
با تدبیر سد کنید

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

قدس راهکارهای کاهش انتظار 
شهروندان را بررسی کرد

صف های 
طوالنی مراکز 

معاینه فنی 
می شکند

در نگاه نخســت تصور می شــود که باز هــم عده ای از 
شهروندان به صف شده اند تا خدماتی را دریافت کنند و 
بسیاری از ما بی آنكه به چرایی ایجاد صف های طوالنی 
مقابل مراکز معاینه فنی خودرو فكر کنیم ابتدا متولیان را 
مقصر می دانیم و ناخودآگاه همان جمله معروف را بر زبان 

می آوریم که مردم را عالف کرده اند.
آنچه گفته شد، شــاید صریح ترین بیان درباره وضعیت 
حاکم بر مراکز معاینه فنی خودرو مشهد در روزهای اخیر 
باشد؛ چراکه به گفته بیشتر مراجعه کنندگان به این مراکز 
چندین ســاعت در صف بوده اند تا بتوانند کارت معاینه 

فنی خودرو خود را دریافت کنند...

در نشست خبری سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی عنوان شد

.......همین صفحه 

 دبیر هیئت نظارت بر انتخابات استان 
در گفت وگو با قدس آنالین خبر داد

اعتراض ۳۸۷ داوطلب 
رد صالحیت شده 

خراسان رضوی

 صبح روز گذشته قاضی شریعت یار، معاون دادستان عمومی و انقالب 
مشــهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نشستی که با 
عنوان »بررسی وظایف دستگاه های اجرایی در کاهش ورود پرونده ها 
به دستگاه قضایی« در محل دادستانی مشهد برگزار شد، عنوان کرد: 

برخی از مسئوالن واحد حقوقی دستگاه های ...

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات خراسان رضوی گفت: 3۸۷ نفر از 
داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم در اســتان که صالحیت آن ها 
از ســوی شورای نگهبان تأیید نشده بود از طریق مراجعه به دفتر 

.......صفحه 2 مشهد اعتراض خود را ثبت و برای شورای ...

آیت اهلل علم الهدی:
همه مسئوالن نسبت به حفظ انقالب 

و نظام مسئول هستند
قدس: نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام 
جمعه مشهد در جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر 
استان که در محل دفتر امام جمعه مشهد مقدس برگزار 
شد، با بیان اینكه همه مسئوالن و مردم نسبت به حفظ 
اساس انقالب و نظام مسئول هستند، اظهار کرد: جامعه ما 
متغیر و پویا شده و در این راستا به نحوی شاهد تحوالت 
اجتماعی مختلف هستیم.آیت اهلل علم الهدی افزود: همان 
طور که اقتضائات گام دوم انقالب نسبت به 4۰ سال اول 
تفاوت کرده است مردم هم احساس می کنند که باید برای 
حفظ انقالب به میدان بیایند.وی ادامه داد: در راهپیمایی 
22 بهمن خواهید دید که شــرایط حضور مردم نسبت 
به ســال های قبل چقدر تفاوت خواهد داشت، لذا تحول 
 ســریع مردم را هم باید در برنامه ریزی ها در نظر بگیریم.

آیت اهلل علم الهدی ابراز کرد: تشــكل ها باید در شــورای 
هماهنگی تبلیغات مشارکت داشته باشند به این ترتیب 

که منشأ حرکت ها را این تشكل ها شكل بدهند.

 پرستار مشهدی 
جان ۶ بیمار را نجات داد

قدس: پرستار جوان مشهدی که بر اثر بیماری دچار مرگ 
مغزی شــده بود در آخرین تالش برای نجات جان بیماران 
با اهدای اعضای بدن خــود موجب نجات ۶ بیمار نیازمند 
عضو شــد. در نهصد و هفتاد و یكمین عمل اهدای عضو، 
اعضای بدن شادروان »مصطفی احمر« 2۵ ساله که پیش 
از این در بیمارســتان قائم)عج( مشهد فعالیت داشت به ۶ 
بیمار نیازمند عضو اهدا شد.مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی دانشگاه علوم پزشكی مشهد گفت: بدن این پرستار 
جوان که به علت سكته مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، 
پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده  وی در بیمارستان 
منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر خالقی افزود: کلیه های زنده یاد »احمر« به دو مرد 33 
و 3۱ ساله ساکن تربت حیدریه و بردسكن پیوند زده شد.وی 
ادامه داد: کبد این پرســتار نیز برای پیوند به بیمارســتان 
بوعلی سینای شیراز، قرنیه های وی به بانک چشم دانشگاه 
علوم پزشكی مشهد و قسمتی از پوست بدن او نیز به بخش 

سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد ارسال شد.

خبرخبر

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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  24 جمادی االول 1441
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سال سی و سوم  
 شماره 9165  
ویژه نامه 3549 

كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

* اصالحیه *
اعضاء محترم اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد:

پیرو انتشار فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد در صفحه اول قدس ویژه خراسان روزنامه قدس یکشنبه 
اتحادیه  بازرس  درسمت  عضویت  داوطلبان  اسامی  قسمت  در  بدینوسیله   1398/10/29

مذكور ردیف 6 محمد هاشم هراتی نژاد تربتی صحیح می باشد.
علیرضا ساالری- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده
 شرکت تعاونی مسکن مهر 56 کمیته امداد امام خمینی )ره( )نوبت دوم (

جلس��ات مجامع عمومی فوق العاده )نوبت دوم ( و عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم ( ش��ركت تعاونی مسکن مهر 56 
كمیته امداد امام خمینی در تاریخهای ذیل با دس��تور جلس��ات ذكر ش��ده در محل دفتر شركت تعاونی واقع در بلوار 
پیروزی ما بین پیروزی 42 و 44 پالک 96 طبقه دوم تشکیل  میگردد.از كلیه اعضاء دعوت می شود با همراه داشتن 

كارت شناسایی ملی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات دستور جلسه در این جلسات حضور بهم رسانند.

زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده : روز یکشنبه مورخ : 98/11/13 ساعت 17
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: تمدید مدت فعالیت شركت تعاونی تا پایان سال 98

زمان برگزاری مجمع عمومی عادی:روز یکشنبه مورخ : 98/11/13 ساعت 18 
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی عادی:   1-گزارش هیئت مدیره   2-گزارش بازرس   3-طرح و تصویب صورتهای مالی 
س��الهای 95 ، 96 و 97    4-طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی سال 98    طرح و تصویب اخراج تعداد 85 نفر از تعاونی 
ك��ه به تعه��دات خود عمل ننموده اند و عودت اصل مبلغ پرداختی آنها وفق مقررات اساس��نامه     6-طرح و تصویب         
دس��تور العمل ش��ماره 157102 مدیریت محترم وزارت تعاون در خصوص حقوق و پاداش هیئت مدیره،مدیر عامل و 

بازرسین    7-طرح و تصویب تفویض اختیار به هیئت مدیره در خصوص تغییرات مورد نیاز در نقشه های اجرایی
8-ط��رح و تصوی��ب تفویض اختیار به هیئت مدی��ره جهت عقد قرار داد با ش��ركتهای حسابرس��ی،بانکها،پیمانکاران 

ساختمانی،چه بصورت جزئی و كلی    9-طرح و تصویب در تایید كلیه امور انجام شده در ابنیه ساختمانها
10-طرح و تصویب استفاده از كارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده 46،تبصره1 ، اساسنامه

تذكر:در صورتی كه حضور عضوی در جلس��ات مذكور میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به 
عض��و دیگ��ری یا نماینده تام االختی��ار واگذار نماید.در این صورت ه��ر عضو عالوه بر رای خود ت��ا 3 رای با وكالت و 
غیر عضو تنها یک رای با وكالت می تواند داش��ته باش��د.عضو متقاضی نمایندگی میبایست به همراه نماینده خود در 
تاریخهای :98/11/6 و 98/11/7 در ساعت 10 الی 12 با همراه داشتن كارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به 

مجامع به آدرس شركت تعاونی:بلوار پیروزی،مابین 42 و 44 پالک 96 طبقه دوم مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شركت تعاونی
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قدس: دبیر ســومین کنگره بین المللی ســلول های 
بنیادی و پزشــكی بازســاختی گفت: حدود 2۰ سال 
است که در کشور تصمیم گرفته ایم به حوزه های نوین 
تكنولــوژی ورود پیدا کنیم. این امــر در دنیا مصادف 
شــده با انقالب های تكنولوژیک کــه در یک تصمیم 
ملی، یكی از اولویت های کشــور در اسناد باالدستی، 
ورود به عرصه هایی مانند سلول های بنیادی است.دکتر 
احمدرضا بهرامی در نشســت خبری ســومین کنگره 
بین المللی ســلول های بنیادی و پزشــكی بازساختی 
که در ســازمان مرکزی جهاددانشــگاهی خراســان 
رضوی برگزار شــد، با اشــاره به اینكه »ما در سومین 
کنگــره بین المللی ســلول های بنیــادی می خواهیم 
بیشــتر به مواردی که قابل بهره بــرداری و کاربردی 
اســت، چه در عرصه کلینیک و چــه در دیگر صنایع 
و اقتصاد بپردازیم«، عنــوان کرد: در آینده به نوآوری 
در ســلول های بنیادی فكر می کنیم تا به عرصه های 

نوآورانه بپردازیم. 
وی در خصوص نتایج عملیاتی پس از برگزاری چنین 
کنگره هایی، اظهار کرد: کنگره ها خیلی وظیفه عملیاتی 
ندارند. خروجی ای که برای آن ها تعریف شده  این است 
که افراد با یكدیگر همفكری کنند و از انحراف جریان ها 
پیشگیری شود. کنگره ها و کنفرانس ها محل تبادل نظر 

برای پیشگیری و اصالح فرایندهاست.
بهرامــی در خصــوص دســتاوردهای کنگــره  قبلی 
ســلول های بنیادی، گفــت: این کنگره موجب شــد 
چندین دانشــجو با آزمایشگاه های بســیار پیشرفته 
جهان ارتباط بگیرند و با فناوری های به روز آن ها آشنا 
شوند، همچنین چندین استاد شاخص به عنوان استاد 

وابسته با دانشگاه فردوسی قرارداد بسته اند.دبیر علمی 
سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشكی 
بازســاختی هم گفت: یكی از نقاط شاخص این کنگره 
تمرکز بر اقتصاد ســلول درمانی و گردشگری سالمت 
اســت که برای نخستین بار در ایران به عنوان یكی از 

اهداف کنگره مطرح شده است.
دکتر مریم مقدم متین اظهار کرد: یكی از اهداف اصلی 
ما استفاده از فراورده های سلولی در کنار سلول  درمانی 
است. در مجموع برتری های شاخص این  کنگره که با 
سایر رویدادها متفاوت است، همكاری بین ارگان های 
مختلف، نشســت مشترک با کنگره ژنتیک و همكاری 
تنگاتنگ بین رشــته های علوم پایــه، بالینی و اقتصاد 
اســت. گرایش های مختلف زیست شناســی، علوم پایه 
پزشــكی و متخصصان پزشــكی از جمله مخاطبان ما 
در این کنگره هســتند.دبیر اجرایی ســومین کنگره 
بین المللی ســلول های بنیادی و پزشــكی بازساختی 
نیز در این نشســت اظهار کرد: ســه سال گذشته سه 
ســال پرتالطم در بحث تجاری سازی و صنعتی سازی 

محصوالت مبتنی بر سلول در سطح بین المللی بود.
دکتر حمیدرضا بیدخوری ادامه داد: براســاس اسناد 
باالدستی کشــور، فناوری های سلول های بنیادی جزو 
چند اولویت اول کشور است. فناوری سلول های بنیادی 
هم یكی از مؤلفه های اســتقالل علمی کشــور است و 
هم ضرورت دارد این فناوری برای خدمت رســانی به 
مردم ایران و اســتفاده در گردشگری سالمت، ترجمه 
و تجاری سازی شــود.معاون  پزشكی ســازمان جهاد 
دانشــگاهی خراسان رضوی بیان کرد: در این کنگره و 
برای نخستین بار قصد داریم حوزه سلول های بنیادی و 

درمان های نوین را به گردشگری سالمت پیوند دهیم.
بیدخوری با اشــاره به اینكه اولین کارخانه تولید سلول 
در ایران با عنوان ســل تک فارمد راه اندازی شد، تصریح 
کرد: کارخانه تولید ســلولی که از همكاری رویان و بنیاد 
برکت ایجاد شده سلول با سطح استاندارد برای استفاده 
در بدن انسان تولید می کند. ۶-۵ محصول تجاری سازی 
شده مورد تأیید وزارت بهداشت نیز دارد. ما توانستیم در 
جهاد دانشگاهی مشهد نخستین نمایندگی این کارخانه را 
برای استان بگیریم که این سبب می شود هم استانی های 

ما از خدمات تولید سلول استفاده کنند.
معاون  پزشكی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی 
افزود: مانعی که االن پیش روی ما برای استفاده از این 
نمایندگی وجود دارد، مقررات سخت گیرانه فعلی است. 
ضعف آن هم این است که از یک کارخانه سلول چگونه 

می توان در مراکز درمان سایر استان ها استفاده کرد.
دبیر اجرایی سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی 
و پزشكی بازساختی، ادامه داد: ما در پیوند مغز استخوان 
سلول ها را حفاظت شده از یک قاره به قاره دیگر می بریم، 
اما در چیزی که قرار است در کشور انجام شود و استان های 
دیگر از محصوالت این کارخانه اســتفاده کنند منع در 
مقررات داریم؛ جهاددانشــگاهی خود را ملزم می داند که 
این مقررات را رعایت کند، اما اگر مقررات اصالح شــود، 
این نمایندگی امكان ارائه خدمت خواهد داشت و می توان 
امیدوار بود که ما از خدمات سلولی استاندارد و تأیید شده 

برای هم استانی های خود نیز استفاده کنیم.
سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشكی 
بازساختی در روزهای 2۵ و 2۶ فروردین ۹۹ در مشهد 

مقدس برگزار می شود.

در نشست خبری سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی عنوان شد

نخستین نمایندگی کارخانه تولید سلول در مشهد

زهرایی: رئیس دانشــگاه صنعتی قوچــان از امضای 
تفاهم نامه همكاری میان این دانشگاه و پژوهشگاه صنعت 
نفت خبر داد.علی اصغر بهشتی گفت: در دانشگاه صنعتی 
قوچان در حوزه های مختلف همچون حوزه پژوهشــی 
بســیار خوب کار کرده ایم به طوری که در سال گذشته 
در بین ۱۶ استاد پراســتناد ایران که نامشان در جهان 
مطرح شــد یكی از اســتادان ما حضور داشت.بهشتی 
تصریح کرد: این خبر خوش زمانی پررنگ تر می شــود 
که امسال دو اســتاد از دانشگاه صنعتی قوچان در بین 
محققان پر اســتناد ایران در ســال 2۰۱۹ قرار گرفتند 
در صورتی که امســال ســهم ایران از ۱۶ نفر به ۱2 نفر 
کاهش یافته بود که خود نشان از پیشرفت خوب دانشگاه 
صنعتی قوچان دارد و ذکر این نكته الزم است که از این 
حیث دانشگاه صنعتی قوچان بعد از دانشگاه امیرکبیر با 
سه استاد در جایگاه دوم دانشگاه های ایران قرار گرفت.

جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت هم گفت: 
خلق ظرفیت های جدید و همكاری شبكه ای برای یک 
ســازمان دارای اهمیت است و با توجه به اینكه دانشگاه 

صنعتی قوچان دارای ظرفیت های انســانی، زیرساختی 
و تجهیزاتی است، امیدواریم بتوانیم با همكاری یكدیگر 
از ایــن ظرفیت ها بهره مند شویم.شناســایی، تعریف و 
هدایت پروژه های دانشــجویی تحصیالت تكمیلی مورد 
نیاز صنعت نفت، همكاری در ارائه خدمات آزمایشگاهی 
تخصصی در زمینه های مورد نیاز و همكاری پژوهشگاه 
در تخصیص سهمیه کارآموزی ساالنه به دانشگاه برای 
دانشجویان کارشناسی دانشگاه از دیگر موضوع هایی است 

که در این تفاهم نامه دنبال می شود.

عكاس،   هنرمنــدان  خبرنگارقدس:  نیشــابور- 
فیلم نامه نویس و فیلمساز نیشابوری )حمید رضا هاللی، 
رضا معتمدی، محمد غریبی، مهدی زواری باغبان، سارا 
کمالیان، معصومه حسین آبادی، حسین محروقی، رضا 
شیخ النی، کیارش بكائیان و امیر بیاتی( توانستند جواز 
ورود به شصت و سومین جشنواره منطقه ای »سروناز« 

شیراز را کسب کنند.
مســئول انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی نیشــابور اظهار کرد: جشــنواره منطقه ای 
»ســروناز« در سه بخش مسابقه فیلم کوتاه، فیلم نامه 
و عكس با حضور اســتان های فارس، خراسان رضوی، 
خراســان جنوبی، کرمان، هرمــزگان، اصفهان، قم، 

مرکزی و البرز 3 الی ۶بهمن ۹۸ برگزار می شود .
مسعود ســلیمانی سپهر افزود: اســامی 34 عكس و 
چهار »مجموعه عكس« راه یافته به شصت و سومین 
جشنواره منطقه ای سینمای جوان »سروناز« اعالم شد 

که هنرمندان عكاس نیشابوری نیز حضور دارند.

سلیمانی سپهر یادآور شد: 4۵ فیلم کوتاه داستانی، 2۰ 
فیلم مستند، هشت فیلم پویانمایی و ۹ فیلم تجربی در 
این دوره از جشنواره منطقه ای سینمای جوان به رقابت 
خواهنــد پرداخت، ضمن اینكه ۱3 فیلم نیز به بخش 

رقابتی سینما و ادبیات راه یافته اند.
وی عنوان کرد: امیر بیاتی، هنرمند فیلمساز نیشابوری 
نیز با فیلم »تن های تنها« جواز ورود به بخش مستند 
شصت وسومین جشنواره منطقه ای »سروناز« شیراز را 

بدست آورد. 
 ســلیمانی ســپهر ادامــه داد: همچنیــن فیلم نامه 
»کابین ۱4« اثر حســین محروقی و رضا شیخ النی و 
فیلم نامه »مارس« اثر کیارش بكائیان از نیشابور موفق 

به حضور در این جشنواره شدند.
وی تصریح کرد: هنرمندان عكاس و فیلمساز نیشابور 
توانسته اند تاکنون با درخشش در جشنواره های داخلی 
و بین المللی موجب افتخارآفرینی برای مردم فرهنگ و 

هنردوست این شهرستان شوند.

 انعقاد تفاهم نامه بین 
دانشگاه صنعتی قوچان و پژوهشگاه صنعت نفت

 حضور تمام عیار هنرمندان نیشابوری 
در جشنواره سروناز شیراز



قدس راهکارهای کاهش انتظار شهروندان را بررسی کرد

صف های طوالنی مراکز معاینه فنی می شکند
قدس در نگاه نخســت تصور می شــود که 
باز هم عده ای از شهروندان به صف شده اند تا 
خدماتی را دریافت کنند و بســیاری از ما بی 
آنکه به چرایی ایجاد صف های طوالنی مقابل 
مراکز معاینــه فنی خودرو فکــر کنیم ابتدا 
متولیان را مقصر می دانیم و ناخودآگاه همان 
جملــه معروف را بر زبان می آوریم که مردم را 

عالف کرده اند... .
آنچه گفته شد، شاید صریح ترین بیان درباره 
وضعیت حاکم بر مراکــز معاینه فنی خودرو 
مشهد در روزهای اخیر باشد؛ چراکه به گفته 
بیشتر مراجعه کنندگان به این مراکز چندین 
ساعت در صف بوده اند تا بتوانند کارت معاینه 

فنی خودرو خود را دریافت کنند.

  همیشه دیگران مقصرند
یکی از راننده ها همچنان مدیران و تصمیم سازان 
را مقصر می داند که چرا تعداد مراکز را افزایش 
نمی دهند تا هیچ صفی مقابل این مراکز ایجاد 
نشود، راننده دیگری نگاه کامالً مادی به تمام 
تصمیمات دارد و می گوید فقط می خواهند پول 
بگیرند و نکته جالب این است که خودرو مدل 
پایین او با هر بار گاز دادن اندکی دود می کند 
ولی باز هم امیدوار است بتواند با خواهش و تمنا 

گواهی معاینه فنی بگیرد.
خالصه اینکه در روزهای اخیر صف های مقابل 
مراکز معاینه فنی در مشــهد طوالنی تر از هر 
زمان دیگری شده و علت آن هم اجرای طرح 
ویژه مقابله با آلودگی هوا در این شهر است که 
بر اســاس آن مأموران پلیس راهور به صورت 
میدانی و نیز با استفاده از دوربین های ترافیکی 
سطح شهر و بررسی اطالعات شماره پالک ها 
در ســامانه جامع معاینه فنی ایران )سیمفا( 
اقدام به صدور جریمــه 500هزار ریالی برای 

خودروهای فاقد معاینه فنی می کنند.
اما نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از 
مراجعان این مراکز اشاره ای به ضرورت کاهش 
آلودگی هوا نمی کنند و چه بسا باور ندارند که 
مشــهد نفســش گرفته و هوای آلوده هر روز 
سالمت شهروندان و به ویژه کودکان را بیشتر 

از روز قبل تهدید می کند.
هر چند از ماه ها قبل اجرای این طرح در مشهد 

اعالم شــده بود و هر بــار به دالیلی عملیاتی 
نمی شــد ولی تردیدی در اجــرای آن وجود 
نداشــت که سرانجام اواســط دی ماه بود که 
مدیران شهری و پلیس راهور از اجرای قطعی 

این طرح از 29 دی ماه جاری خبر دادند.
همین اعالم قطعی موجب شد تا در روزهای 
بعد از انتشار این خبر مراجعات به مراکز معاینه 

فنی افزایش یابد تا جایی که 
برخی از مدیران شــهری از 
افزایش 50 تــا 60درصدی 
مراجعان مراکز معاینه فنی 
خبر می دادنــد و در مقابل 
شهروندان متقاضی اخذ این 
گواهی به اشــکال مختلف 
خواهان تمدید زمان اجرای 
این طرح در مشهد بودند تا 
باقیمانده  بتوانند در فرصت 
معاینه فنی خــودرو خود را 

دریافت کنند.

  واقعیت دقیقه 90
اما اگر بخواهیم اندکــی منصفانه به موضوع 
نگاه کنیم متأسفانه یکی از عادات غیرمعمول 
جامعه ما این است که همه کارها را به دقیقه 
90 موکول می کنیم و با شــاید و احتماالت 
توجیهاتی برای خود می آوریم.در این موضوع 
نیز شــاید 10درصد از مراجعان مراکز معاینه 
فنی به هر دلیلی نتوانســته اند برای دریافت 

گواهی معاینه فنی خودرو خود اقدام کنند ولی 
90درصد مراجعان بی تردید با اتکا به شانس و 
اما و اگر عزمی برای اخذ معاینه فنی نداشتند و 
حاال که قرار است 500هزار ریال جریمه شوند 

به تکاپو افتاده اند.

  تمدید مهلت و افزایش ساعت کار مراکز
همان گونه که گفته شد قرار 
بود همزمان با روز هوای پاک 
طرح  اجــرای  ماه(  )29دی 
LEZ در مشهد کلید بخورد 
اما تصمیم گیران این موضوع 
با درخواست های شهروندان 
موافقت کردند و اجرای طرح 
تا یک هفتــه دیگر یعنی تا 
5بهمن ماه بــه تعویق افتاد 
اما مدیران شــهرداری هم با 
تمهیداتی به کمک مراجعان 

مراکز معاینه فنی آمدند.
مجید بخت آزما، سخنگوی معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری مشهد می گوید: با توجه 
به افزایش مراجعات به این مراکز در دو هفته 
گذشــته از چند روز پیش ساعات کار مراکز 

معاینه فنی افزایش یافته است.
وی افزود: بر اســاس ابالغ جدید مراکز معاینه 
فنی از ســاعت 7/30 صبح تا ساعت 20 ارائه 
خدمــات دارند و حتی اگر الزم باشــد باز هم 
امکان افزایش ســاعت کاری این مراکز وجود 

دارد اما بر اساس بررسی های صورت گرفته در 
دو روز گذشته به نسبت روزهای پایانی هفته 
گذشته از حجم مراجعات اندکی کاسته شده و 
پیش بینی می شود به تدریج شاهد کاهش آمار 

مراجعان باشیم.
وی ادامــه داد: در حال حاضــر تمامی مراکز 
معاینه فنی مشهد فعال و با تمام ظرفیت در 
حال خدمات رســانی به شهروندان هستند و 
امیدواریم فشــار ناشی از افزایش مراجعان در 
مــدت چند روز اختاللی در ســامانه ها ایجاد 
نکنــد؛ چراکه تجهیزات این مراکز نیز باید در 
شرایط استانداردی استفاده شوند که بی تردید 
افزایــش یکباره مراجعان شــرایط را از حالت 
استاندارد خارج کرده و تجهیزات تحت شرایط 
سخت قرار دارند با این حال با تالش کارکنان 
ایــن مراکز تاکنون وقفــه ای در ارائه خدمات 

ایجاد نشده است.

  نشانی مراکز معاینه فنی مشهد
مرکز معاینه فنی حافظ 

آدرس: مشــهد مقــدس - مرکــز حافــظ 
)گاراژدارها(- جنب سازمان مپ.

 مرکز معاینه فنی آزادی
آدرس: مشــهد مقدس - بولوار آزادی - بین 

آزادی 113 و 115
 مرکز معاینه فنی بهمن

آدرس: مشهد مقدس- بولوار بهمن- کیلومتر 5 
جاده مشهد- کالت. 

مرکز معاینه فنی رضویه
آدرس: رضویه - کیلومتر 2 جاده میامی

مرکز معاینه فنی مفتح
آدرس: مشهد مقدس - بولوار مفتح)طالب( - 

مقابل مفتح 43.
مرکز معاینه فنی رباط طرق

آدرس: مشــهد مقدس- ابتــدای جاده قدیم 
نیشابور - بعد از شهرک ابوذر.

الزم به ذکر است که مراکز معاینه فنی طرقبه 
شاندیز هم در هفته های اخیر شرایط مشابهی 
داشتند و حتی برخی از رانندگان به شهرهای 
نزدیک مشــهد نیز مراجعه داشــتند تا زمان 
کمتــری در صف های طوالنی مراکز مشــهد 

صرف کنند.

    به بهانه گرامیداشت
 سالروز شهادت سردار انصارالرضا)ع(

شهید محراب عاشق شهادت بود
مقدم: کاهانی   مهدی 

»به شرق و غرب بگویید 
اگر خانــه ام را به آتش 
بکشند و قلبم را سوراخ  
ســوراخ کننــد، آرزوی 
شکست  و  ضعف  اظهار 
اســالم و دینم را به گور 

خواهنــد برد و اگر پیکرم را زنده  زنده قطعه  قطعه و پاره  پاره 
کنند و پاره های تنم را بســوزانند، باز فریاد خواهم زد: اسالم 

پیروز است، کفر و منافق نابود است«.
»امروز تمام کفار و منافقین غرب و شرق علیه اسالم در مکتب 
و شرف و انسانیت برخاسته اند. بدانید، اگر این نهضت خدای 
 ناکرده شکسـت بخورد، همان  طور که امام عزیزمان فرمودند، 
دیگر نمی توان از اسالم سخن گفت. تو ای مادر عزیزم، کفنم 
را بیاور تا بپوشم که خون من بهتر از خون امام حسین)ع( و 

فرزند خردسالش، علی اصغر نیست«.
ایــن جمالت، فرازهایی از وصیت نامه ســردار شــهید حاج 
علی اصغر حسینی محراب است که پس از رشادت های فراوان 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل، ســی ام دی ماه 1365 به 

صف یاران شهیدش پیوست.
او که مرداد ماه 1340 در شــهر مشهد به دنیا آمد؛ سومین 
پسر و ششــمین فرزند از خانواده ای بود که تعداد فرزندانش 

9 نفر بودند. 
علی اصغر محراب همزمان با مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم 
شاه، به همراه دوستانش در مسجد تالش زیادی برای آماده 
کردن دانش آموزان داشت؛ او همدوش دیگر دانش آموزان، در 
تظاهرات شرکت می کرد؛ شب ها اعالمیه ها را همراه برادرانش 

در کوچه ها پخش می کردند و روی دیوارها شعار می نوشتند.
وقتی جنگ تحمیلی شــروع شــد، او در دبیرستان آیت اهلل 
کاشــانی درس می خواند. سال سوم متوســطه بود؛ وقتی از 
دبیرســتان تا خانه پیاده می آمد، به مسجد محل سر می زد؛ 
نیروهای بسیجی مشغول نام نویسی بودند؛ تصمیمش را همان 
روزهای اول گرفته بود؛ یک روز در شبستان نماز خواند، بعد 
به خانه رفت و گفت که می خواهد به جبهه برود. همان روز هم 

ثبت نام کرد و فردای آن روز به کردستان اعزام شد.
در کردستان با شهید کاوه آشــنا شد و او بود که لباس فرم 
سپاه را به محراب پوشاند و به این ترتیب علی اصغر به عضویت 

سپاه پاسداران درآمد.
شــهید کاوه پــس از مدت کوتاهی که شــجاعت و دالوری 
محراب را در عملیات های مختلف و به ویژه بازپس گیری شهر 
بوکان دیده بود، او را به سمت فرمانده عملیات منصوب کرد. 
شهید محراب سپس به فرماندهی عملیات لشکر ویژه شهدا 
انتخاب شــد و آن دو، همراه با هم در عملیات های متعددی 
شرکت کردند. علی اصغر چند بار نیز در این عملیات ها مجروح 
شــد. محراب از افرادی بود کــه قابلیت هایش در جنگ ها و 
سختی ها بارها برای فرماندهان رده باال ثابت  شده بود؛ از جمله 
حضورش در عملیات های پسوه، فتح، لیلة القدر، قادر، محاصره 
پاوه، والفجــر2، 3، 4، خیبر، بدر والفجر8 و 9؛ از این  رو به او 
مسئولیت های مختلفی سپرده می شد؛ گستردگی مسئولیت ها 
و خدمات محراب به حدی بود که بیان تمامی آن ها نیازمند 

فرصتی کافی است و البته از پس همه آن ها به  خوبی برآمد.
او در اســفندماه 1362 با خانم ســکینه پروانه ازدواج کرد. 
همسرش صداقت، صفا و محبتی را که در وجود محراب دیده 
بود، دلیل اصلی موافقت خود برای ازدواج با ایشان عنوان کرده 
است. پس از مراسم خواستگاری، محراب به جبهه رفت و پس 
از پیروزی در یک عملیات، سفری تشویقی به سوریه نصیبش 
شد و از آنجا نیز به مبارزان جنوب لبنان سر زد. فضا و معنویت 
حاکم بر جبهه حزب اهلل لبنان او را شیفته خود ساخته بود اما 
ترجیــح داد به ایران بازگردد و مبــارزه را اینجا ادامه دهد. او 
عالقه بسیاری به همسر و فرزندش داشت؛ با وجود این حاضر 

نبود جنگ و جبهه را رها کند.
با شهادت فرمانده  گردان ویژه  شهدا سمت فرماندهی به شهید 
محمود کاوه سپرده شد و این گردان به کمک سردار منصوری، 
ایافت، شهید قمی و محراب تجهیز و توسعه یافت و به تیپ 
ویژه  شهدا تبدیل شد و در ادامه دارای یگان های مجهزی چون 
یگان دریایی و گردان پدافندی قائم به فرماندهی و سرپرستی 
علی اصغر حســینی محراب شد. گردان پدافندی قائم نیز به 
 تدریج توســعه یافت و نام تیپ را به خود گرفت. ســپس به 
خواست محراب به  عنوان تیپ مستقل انصارالرضا)ع( زیر نظر 

سپاه خراسان )تیپ 3 لشکر 5 نصر( قرار گرفت. 
علی اصغر حســینی محراب در جریان عملیات کربالی5 در 
حالی که به شدت شیمیایی شده و سوزش چشم  ها و سینه 
امانش را بریده بود، پس از خواندن نماز در قرارگاه تاکتیکی، در 
حالی که زیر لب آیه: »اللّهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک« 
را زمزمه می  کرد، به اتفاق یکی از نیروهای اطالعات به طرف 
خط به راه افتاد و در حالی که ســوار بر موتور به پل شــهر 
»دوئیچی عراق« نزدیک می شــدند، مورد اصابت راکت  های 
عراقی قرار گرفته و به شهادت رسیدند. این در حالی بود که 

همسرش دومین فرزند خود را باردار بود.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات استان در 
گفت وگو با قدس آنالین خبر داد

   اعتراض ۳۸۷ داوطلب رد صالحیت 
شده خراسان رضوی

قــدس آنالین - رضا 
طلبــی: دبیــر هیئت 
انتخابات  بــر  نظــارت 
خراســان رضوی گفت: 
از داوطلبان  نفــر   387
انتخابات مجلس یازدهم 
که صالحیت  استان  در 
آن ها از سوی شورای نگهبان تأیید نشده بود از طریق مراجعه 
به دفتر مشــهد اعتراض خود را ثبت و برای شورای نگهبان 

ارسال کردند. 
محمود رزاقی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: با توجه 
به اینکه اعتراض و شکایت به عدم تأیید صالحیت ها در این 
مرحله از انتخابات، اعتراض به بررســی شورای نگهبان است 
و این نهاد باید اعتراض هــا را دریافت کند افراد از دو طریق 

می توانستند این اعتراض خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه دفتر اصلی دریافت شکایات افراد در ورزشگاه 
تختی تهران بوده است، تصریح کرد: تعدادی از داوطلبان رد 
صالحیت شده استان، شــکایت و اعتراض خود را به صورت 
مستقیم در تهران ثبت کرده اند که آماری از آن ها در اختیار 

استان نیست.
دبیر هیئت نظارت بر انتخابات خراسان رضوی افزود: تعدادی 
از نمایندگان فعلی اســتان نیز که صالحیت آن ها از ســوی 
شــورای نگهبان تأیید نشده بود شکایت و اعتراض خود را از 
طریق مراجعه حضوری در تهران ثبت کرده اند از این رو آماری 
از اینکــه چه تعداد از آن ها به نظر شــورای نگهبان اعتراض 

کرده اند مشخص نیست.
رزاقی ادامه داد: اما به جهت ســهولت در دریافت اعتراض و 
شــکایت افراد، در استان خراسان رضوی نیز به نمایندگی از 
شــورای نگهبان شکایت ها دریافت و برای این نهاد به تهران 
ارسال شد که 387نفر از داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم 
در خراسان رضوی که صالحیت آن ها از سوی شورای نگهبان 
تأیید نشده بود از طریق این دفتر اعتراض خود را ثبت و برای 

شورای نگهبان ارسال کردند. 
وی با بیان اینکه اســامی داوطلبان نهایــی برای حضور در 
انتخابات مجلس یازدهم 23بهمن ماه اعالم خواهد شد، افزود: 
نتیجه رســیدگی به این اعتراض ها نیــز 11بهمن ماه اعالم 
می شود و برای این دسته از افراد قطعی خواهد بود. اما افرادی 
که در طول فرایند بررســی صالحیت ها در هیئت اجرایی و 
هیئت نظارت شــورای نگهبان تأیید صالحیت شده باشند 
ممکن است به دلیل برخی تخلفات و تحریک هایی که انجام 
می دهند در تاریخ 11 بهمن ماه که شورای نگهبان فهرست 
کامل افراد تأیید صالحیت شده را اعالم می کند رد صالحیت 
شده باشــند که در این مقطع زمانی این افراد تنها به مدت 
ســه روز از تاریخ 11 بهمن برای شــکایت و اعتراض فرصت 

خواهند داشت.

با مشارکت ۴ میلیارد ریالی
   بانوی نیک اندیش چنارانی به خیرین 

مدرسه ساز پیوست
قدس: خیر نیکوکار خانم 
نیره السادات مظلومیان با 
پرداخت 40درصد هزینه 
ساخت یک باب دبستان 
6 کالسه با زیربنای 500 
مترمربع به جمع خیرین 

مدرسه ساز پیوست.
این پروژه در روستای رادکان چناران اجرا و به نام برادر مرحوم 
این نیکوکار »سیدمحمدعلی مظلومیان« نام گذاری خواهد شد.

این پروژه با نظارت و مشــارکت اداره کل نوســازی مدارس 
استان ساخته خواهد شد.

    برگزاری جشنواره آدم برفی 
در قوچان

زهرایــی: در پــی 
برف  نخستین  بارش 
فرصــت  زمســتانی 
مناسبی برای برگزاری 
یک دورهمی برفی در 
قوچان مهیا شــد که 
بچه هــا و بزرگ ترها 
یکدیگر یک  کنار  در 
روز شاد و خاطره انگیز 
را در روز آخــر هفته 

گذشته رقم بزنند.
شــهردار قوچان در حاشیه برگزاری جشــنواره آدم برفی در 
استادیوم 5هزار نفری شهید شوشتری به خبرنگار قدس گفت: 
این جشنواره با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش کار جمعی 
برگزار شد که در آن بیش از یک هزار شهروند قوچانی شرکت 
داشتند.علی پیشیار افزود: در پایان این جشنواره 40 آدم برفی 
با موضوعات مختلف از قبیل حیوانات، شهدا و اقوام کرد ساخته 
شد و به تمامی شرکت کنندگانی که به صورت خانوادگی در این 
جشنواره شرکت کرده بودند هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

معاون جهاد کشاورزی خبر داد
   برداشت یک هزار و 200 تن فلفل 

قرمز در داورزن
ایرنا: با پایان فصل برداشت، یک هزار و 200 تن فلفل قرمز 
خشک از سطح 400 هکتار کشتزارهای شهرستان داورزن در 

استان خراسان رضوی برداشت شد.
معاون جهاد کشاورزی داورزن با اعالم این خبر گفت: امسال 
بر اثر گرمای شــدید هوا در فصل تابســتان و سرمای فصل 
برداشت، تولید فلفل نسبت به سال گذشته 25درصد کاهش 
یافت که این حوادث طبیعی 800 میلیارد ریال به فلفل کاران 

داورزنی خسارت وارد کرد. 
محمدرضــا داورزنی افزود: محصول فلفــل داورزن عالوه بر 
مصرف داخلی به کشورهای همسایه، هند و آلمان نیز صادر 

می شود.

قدس آنالین - وحید اکرمی  همزمان با هفته هوای پاک، خدمات تنظیم موتور 
رایگان و مشاوره رفع نقص برای خودروهای دودزا در چهار نمایندگی و 17 تعمیرگاه مجاز 
ایران خودرو و ســایپا در سطح شهر انجام می شود. این جمالت را مهدی یعقوبی، معاون 
خدمات شهری شهرداری مشــهد عنوان کرده است. او همچنین گفته است که امسال 
محل های ارائه خدمات رایگان نسبت به سال گذشته بنا به درخواست شهروندان افزایش 
یافته و از 10 محل که در سال گذشته در نظر گرفته شده بود به 21 محل افزایش یافت.

در واقع 21 مرکز خدمات فنی خودرویی در شهر مشهد به صورت داوطلبانه اعالم آمادگی 
کرده اند که موتور خودروهای حاضر در مشــهد را کامالً رایگان تنظیم کنند تا اندکی در 

کاهش آلودگی هوای مشهد سهیم باشند. 
اقداماتی خیرخواهانه و رایگان از این دست قابل تحسین است به شرط آنکه مکانیک های 
داوطلب به معنای تمام کلمه خیرخواه مردم و شهرشــان باشند. اما برخی معتقدند که 
تعدادی از مراکز فنی خودرو به دنبال کسب منافعی هستند و با نصب بنر کامالً رایگان بر 

سردر مغازه، مشتری را به تعمیرگاه کشانده و برای او هزینه می تراشند. 

  تنظیم موتور رایگان، ۷0 هزار تومان آب خورد! 
برای راستی آزمایی موضوع به صورت ناشناس به یکی از مراکز معرفی شده توسط شهرداری 
مشــهد مراجعه کردیم. پس از گذشــت مدت زمانی نوبت به ما رسید و از متصدی مرکز 
خواســتیم مطابق بنر نصب شده در سردر مغازه موتور خودرو را به صورت رایگان تنظیم 
کند.در حدود پنج دقیقه برخی از تست های معمول مانند دیاگ و چهارگاز را روی ماشین 
انجام داد و در پایان درخواست مبلغ 75 هزار تومان کرد. او در جواب این پرسش که مگر 
در طرحی که در حال اجراست موتور خودرو به صورت رایگان تنظیم نمی شود، گفت: فقط 
عملیات دیاگ رایگان است و بابت باقی عملیات باید هزینه پرداخت کنید. حاال شما اگر 
ناراحتید 5 هزار تومان کمتر بدهید و تنها 70 هزار تومان پرداخت کنید.پول را می پردازیم 
و از تعمیرگاه خارج می شویم اما پرسش های زیادی وارد ذهنمان شد. مگر قرار نیست موتور 
خودروها به صورت رایگان تنظیم شوند؟ اگر مقصود از تنظیم رایگان، تنها انجام دیاگ است 
چرا در طرح اجرایی، تنظیم موتور خودرو نام برده شــده است؟ آیا با انجام عملیات دیاگ 
به تنهایی، تنظیم موتور صورت خواهد گرفت؟ آیا تعمیرکار نباید در ابتدا به مشتری اعالم 
کند که تنها دیاگ رایگان اســت و برای دیگر خدمات باید هزینه پرداخت کند؟ برخی از 
مراکز خدمات فنی به فکر کاهش آلودگی شهر هستند یا افزایش درآمدهای روزانه خود؟ 

شکی در این نیست که شهرداری مشهد در هفته هوای پاک می خواهد با ترغیب برخی 

تعمیرکاران به کاهش آلودگی هوای شهر کمک کند، اما آیا نظارتی بر اجرای طرح خدمات 
تنظیم موتور رایگان در تعمیرگاه های مورد اشاره دارد؟ 

  دریافت پول در قالب طرح تخلف است
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد اما در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: 
مراکز خدمات فنی که در طرح تنظیم موتور رایگان به مردم معرفی شده اند، در جلسه ای 
با مدیر محیط زیســت خدمات شهری، اعالم آمادگی کرده اند که در هفته هوای پاک با 
شهرداری مشهد همکاری خواهند کرد. این توافق نه از سر اجبار بلکه داوطلبانه بوده است. 
مهــدی یعقوبی ادامه داد: گروه کنترل گشــت آالینده ها زیر نظر اداره محیط زیســت 
شهرداری مشهد به این گونه موارد و تخلفات احتمالی صورت گرفته، رسیدگی می کند. 

اگر اقدامی خارج از توافق در مراکز یاد شده صورت بگیرد با آن ها برخورد خواهیم کرد. 
وی اظهار کرد: احتمال دارد خدماتی در کنار تنظیم رایگان موتور در مراکز فنی صورت 
بگیرد که خارج از تعهد آن ها باشد و در قبال آن از مشتریان هزینه ای دریافت کنند. اما 
براســاس توافقات صورت گرفته، خدماتی که در قالب طرح تنظیم موتور رایگان صورت 
می گیرد باید کامالً رایگان باشد. یعقوبی ابراز کرد: اگر مراکزی که برای تنظیم موتور به 
صورت رایگان اعالم آمادگی کرده انــد، الزم می بینند که خارج از طرح برای رفع عیوب 
خودروها اقداماتی انجام دهند ابتدا باید مالکان خودرو را در جریان گذاشته و اعالم کنند 
که خدمات خارج از طرح هزینه بر است. سپس در صورت تمایل مشتری کار را ادامه دهند.

قدس بررسی کرد

طرح خدمات تنظیم موتور رایگان چقدر واقعیت دارد؟

 90درصد مراجعان 
بی تردید با اتکا به 

شانس و اما و اگر عزمی 
برای اخذ معاینه فنی 

نداشتند و حاال که قرار 
است 500هزار ریال 

جریمه شوند به تکاپو 
افتاده اند

بــرش
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    رئیس جهاد کشاورزی:
 ۱50 تن محصول »آلوئه ورا« 

روی دست کشاورزان گناباد مانده است

تســنیم: گلخانه  داران گنابادی این روزها با معضلی 
خاص روبه رو هســتند و آن هم این است که 150 تن 

محصول »آلوئه ورا« روی دست آن ها مانده است. 
رئیس جهاد کشــاورزی گناباد در ایــن زمینه اظهار 
کرد: دلیل کندی کار و حل نشــدن مشکالت فروش 
»آلوئه ورا«، سرد شدن هواســت که بهره برداری از این 

محصول در فصل سرد کاهش می یابد.
علیرضا حسین زاده در زمینه ساخت گلخانه های جدید 
در گناباد نیز اظهار کرد: آنچه ما را محدود می کند این 
اســت که گلخانه ها نمی توانند در محدوده شهر قرار 
گیرند و در روســتا نیز برای تأمین آب بــا اداره آب و 

فاضالب روستایی به مشکل می خوریم.

  مدیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
 خسارت بیش از ۱۶ میلیاردی سرما 

به کشاورزان گنابادی 

ایرنا: مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: بارش برف و 
یخبندان ناشــی از آن در یک هفته اخیر 16 میلیارد 
و 661 میلیون ریال خســارت در بخش کشاورزی این 

شهرستان به  بار آورد.
علیرضا حسین  زاده افزود: این وضعیت در سطح 6 هزار 
و 500 هکتار واحدهای کشــت گلخانه ای مستقر در 
روستاهای بخش کاخک شهرستان گناباد خسارت به 

جا گذاشته است.
وی گفــت: آذر ماه گذشــته نیز کاهــش دمای هوا و 
ســرمازدگی  ناشی از آن به یک ســوم از 3هزار هکتار 
کشتزارهای زعفران این شهرستان 100 میلیارد ریال 

خسارت زد.

 با امضای تفاهم نامه ای صورت گرفت
 ترغیب دانش آموزان به استفاده

 از وسایل حمل و نقل عمومی 

قدس: آموزش و پــرورش، حفاظت محیط زیســت 
خراسان رضوی و شــهرداری مشهد با موضوع ترغیب 
دانش آموزان به اســتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 

پایدار تفاهم نامه ای امضا کردند.
این تفاهم نامه همزمان با روز ملی »هوای پاک« و با هدف 
مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی دانش آموزان، کاهش 
تردد و ترافیک سطح شهر، بهبود کیفیت هوا و نیز ایجاد 
همکاری های آموزشی و اجرایی در راستای تغییر رفتارها 
و مدل های حمل و نقل پایدار و سفرهای سالم به امضا 

رسید.
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روی خط حادهث

روی خط خبر
مدیرکلمحیطزیستخراسانرضوی:

 رفع آلودگی هوای مشهد 
نیازمند عزم و اراده همگانی است

تسنیم: مدیرکل محیط 
خراســان رضوی  زیست 
گفت: رفع آلودگی هوای 
مشهد نیازمند عزم و اراده 
همگانی است و صرفاً یک 
زمینه  این  در  دســتگاه 

متولی نیست.
تورج همتی روز گذشــته در مراســم روز هوای پاک که با 
حضور جمعی از مدیران و مسئوالن استان در سالن همایش 
شــهیدحاتمی مشهد برگزار شد، ضمن اشاره به شعار هوای 
پاک در سال جاری با موضوع »اقدام و عمل« و تبیین اولویت 
نقش دانش آموزان در حفظ ســامت هوا و ضرورت آگاهی 
معلمان از چالش های آینده اظهار کرد: ساده سازی و انتقال 
مفاهیم دانش محیط زیســتی به دانش آموزان برای اصاح 

شیوه زندگی مورد تأکید است.
وی افزود: برای آنکه خشت اول را درست بنا کنیم و محیط 
زیســتی پویا برای آینــده فرزندانمان رقــم بزنیم، نیازمند 
حساس ســازی، تغییر در رفتار و الگوها در مراکز آموزشــی 
و مــدارس در قالب آموزش های پایدار و آگاه ســازی اصولی 

راهکارهای حفاظت محیط زیست هستیم.  
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به اینکه نگاه 
صرف اقتصادی به حوزه صنعت، سبب بروز مشکاتی برای 
محیط زیست شده است، گفت: امروز مردم آگاه، توسعه کمی 
صرف را نمی پذیرند و مسیر توسعه را استقرار صنایع دوستدار 
محیط زیست می دانند، چرا که صنایع آالینده و سنتی صرفاً 

هزینه زیست محیطی و اجتماعی دارند. 
همتی ادامــه داد: هر دو بخش خصوصــی و دولتی باید به 
مسئولیت و تعهدات اجتماعی خود در این زمینه عمل کنند.

وی اظهار کرد: رفع آلودگــی هوا اراده پایدار همگانی طلب 
می کند و الزم اســت شــهروندان بدانند با هر بار استفاده از 
خودروهای تک سرنشین و هر سفر غیرضروری درون شهری، 
حق مســلم خویش را در داشــتن هوای پاک از خود سلب 

می کنند.  

کیفیتهوایامسالمشهدبدترازسالگذشته
همچنین مســئول مرکز پایش آالینده های زیست محیطی 
شهرداری مشهد در جمع خبرنگاران گفت: کیفیت هوای این 
شــهر در سال جاری بدتر از سال گذشــته و تعداد روزهای 

دارای هوای ناسالم آن بیشتر از سال گذشته است. 
رضا اسماعیلی افزود: در ۳۰۵ روز گذشته امسال شهروندان 
مشهد ۳۱ روز هوای پاک،۲۲۸  روز هوای سالم، ۴۴ روز هوا 
با شــاخص ناسالم برای گروه های حساس و دو روز نیز هوا با 

شاخص ناسالم برای تمام گروه ها را تجربه کرده اند.
وی ادامه داد: این در حالی است که تعداد روزهای هوای پاک 
در مدت مشــابه سال گذشته ۳۳ روز و تعداد روزهای هوا با 
شاخص ناسالم برای گروه های حساس نیز ۳۸ روز بود که با 
توجه به کاهش روزهای هوای پاک و افزایش روزهای هوای 
ناسالم در ســال جاری، کیفیت هوای امسال مشهد تاکنون 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدتر بوده  است.

  اتوبوسران مشهدی کیف حاوی  
یک هزار و 800 دالر را به صاحبش بازگرداند

فارس: اتوبوسران امانتدار 
خــط ۲۲/۲، یک کیف 
جامانده در اتوبوسش که 
حاوی یک هــزار و ۸۰۰ 
دالر بــود را به صاحبش 

بازگرداند.
در بین ســیل خبرهای 

مختلفی که در این  روزهای سرد می شنویم، گاهی یک خبر 
خوب دلمان را گرم و روزمان را شاد می کند و مهربانی در بین 
همسایگان امام رئوف)ع( هم چیز عجیبی نیست. در شهری 
که همه خادم الرضاییم، حاال اتوبوســرانی امانتدار و مهربان، 

کیف پولی پیدا کرده و به صاحبش بازگردانده است.
جواد زارعی، اتوبوسران ۳۹ ساله یابنده کیف درباره این اتفاق 
می گوید: چند شــب پیش، در آخرین مسیری که از پایانه 
انقاب به ســمت پایانه گردشــگری حرکت می کردم، یک 
ایستگاه مانده به آخر پسری نوجوان آخرین مسافری بود که 
از اتوبوس پیاده شــد و به من اطــاع داد که یک کیف در 

اتوبوس جا مانده است.
این اتوبوســران جوان ادامه داد: کیف حاوی یک هزار و ۸۰۰ 

دالر، تراول چک، دسته چک و یکسری مدارک شخصی بود.
وی افزود: مدارک شخصی نشان دهنده هویت یک پزشک بود. 
کیف را به همکارم در گشت منطقه چهار تحویل دادم و او از 
طریق تماس با بیمارستان محل کار پزشک توانست امانت را 

به دست صاحبش برساند.
زارعی با بیان اینکه پزشــک قدرشناس نیز پس از اطاع 
از موضوع شــماره همراه مــن را پیدا کرد و با من تماس 
گرفت و قدردانی کرد، متذکر شد: او حتی خواست مبلغی 
بــه عنوان مژدگانی یا تشــکر به مــن بدهد و من ضمن 
تشکر قبول نکردم چون معتقدم کاری را انجام داده ام که 

وظیفه ام بوده است.
این اتوبوسران افزود: در این ۱۴ سال که به عنوان اتوبوسران 
در خدمت مردم مشهد هستم، کیف های زیادی پیدا کرده ام 
که تحویل داده ام، اما هیچ کدام این قدر موجودی نداشــت و 

شاید به همین دلیل رسانه ای نشد.

ردزنیقاچاقچیانازجنوبتاشرقکشور
 تریلی با بیش از نیم تن موادمخدر 

متوقف شد
فرمانده  قرمــز:  خط 
خراسان رضوی   انتظامی 
از کشف محموله سنگین 
6۴7 کیلو و 6۰۰ گرمی 
مرفیــن و هروئیــن در 
بازرســی از خودرو تریلر 
و دستگیری دو سوداگر 

مرگ در گناباد خبر داد.
سردار محمدکاظم تقوی در این باره گفت: در اجرای طرح مبارزه 
با قاچاق موادمخدر و در اقدامی اطاعاتی، سرنخ هایی از حمل 
محموله سنگین موادافیونی به وسیله یک دستگاه خودرو تریلر از 

جنوب کشور به مقصد مشهد به دست آمد.
وی افزود: تیم های ویژه پلیس مبــارزه با موادمخدر و مأموران 
ایستگاه شهید ساالري فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد در 
یک عملیات از پیش طراحی شده موفق شدند خودرو تریلر را 

شناسایی و متوقف کنند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از 
خودرو توقیفی، ۵7۵ کیلو و ۱۰۰ گرم مرفین و 7۲ کیلو و ۵۰۰ 
گرم هروئین را کشف و در این رابطه دو متهم را دستگیر کردند.

ســردار تقوی گفت: با دســتگیری دو ســوداگر مــرگ که از 
عامان اصلی قاچاق موادافیونی از استان های جنوبی کشور به 
خراسان رضوی، مشهد و تهران بودند، پرونده این ماجرا هم بسته 

شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در پایان با توجه به نقش 
تعیین کننده شهروندان در موفقیت های پلیس، از آن ها خواست 
هر گونه اخبــار و اطاعاتی در رابطه با فعالیت اعضای باندها و 
فروشندگان موادمخدر را سریعاً به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ 
اطاع رسانی کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن با سوداگران 

مرگ و مخان نظم و امنیت برخورد قاطع کند.

 کالهبردار 5 میلیاردی دستگیر شد
بجنورد- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی خراسان شمالی از 
دســتگیری متهم با ۵ میلیارد ریال کاهبرداری دراین استان 

خبر داد.
سردار علیرضا مظاهری با اعام این خبر گفت: در پی گزارش های 
رسیده مبنی بر کاهبرداری به روش شرکت هاي هرمي، موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار مأمــوران اداره مبارزه با جعل و 

کاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی استان افزود: با تحقیقات فنی و پلیسی 
صورت گرفته مشخص شد فردی با ایجاد ارتباط از طریق دوست 
و آشــنا و تبلیغ در مورد نحوه سوددهي شرکتي با ایجاد چند 
جلســه توجیهی تعدادي از افراد را به این سمت و سو ترغیب 
کرده و قربانیان مبلغ موردنظر را به حساب این  کاهبردار واریز 
می کردند. فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی یادآور شد: با 
گذشــت مدت زمان اندکي سایت معرفي شده بسته و متهم با 
دادن وعده هاي دروغین مبني بر اینکه سایت در حال به روز شدن 
است، زمان را براي خودش مي خرید و در نهایت متواری می شود.

سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات محل 
حضور متهم شناسایي و پس از انجام اقدامات فني و پلیسي و نیز 

با تاش شبانه روزي متهم  دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه متهم 
برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد، خاطرنشان 
کرد: در روند تکمیل این پرونده تاکنون ۱۸ شاکی نیز شناسایی 

شده اند.
سردار علیرضا مظاهری با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات انجام 
شده به سه فقره  کاهبرداری اعتراف کرد، یادآور شد: این فرد 
پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و در نهایت راهی 

زندان شد.

 آتش سوزی در سوپرمارکت 
یک مصدوم بر جای گذاشت

- ر بــــو نیـــشا
 : س قــد ر نگا خبر
ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات  و  آتش نشــانی 
ایمنی شهرداری نیشابور 
از مهار آتش سوزی مغازه 
توســط  ســوپرمارکت 
آتش نشــانان در خیابان شایسته این شهر خبر داد. سیدمهدی 
حســینی اظهار کرد: آتش ســوزی این مغازه به سامانه ۱۲۵ 
آتش نشانی اعام شد که بافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه 

۲ به محل اعزام و آتش را خاموش کردند.
وی گفت: در اثر این آتش ســوزی مقــداری از اجناس در آتش 
سوخت  و فروشنده از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده 

بود که توسط اوژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شد.
وی خاطرنشان کرد :در این مغازه خاموش کننده دستی وجود 
داشــته، اما به علت آشنا نبودن کامل به درستی مورد استفاده 
قرار نگرفته بود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری نیشابور تصریح کرد:شهروندان گرامی حتماً در محل 
کار و زندگی خود خاموش کننده دستی مناسب نصب کنند و 

طرز کار با آن را نیز فرا بگیرند.

بادستگیرییکنفر
 پرونده 44 فقره سرقت 

شبانه بسته شد
خط قرمز: فرمانده انتظامي تربت حیدریه از دستگیري عامل ۴۴ 

فقره سرقت سیم و کابل در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علي اکبر کیاني در تشریح این خبر گفت: در پي وقوع 
چند فقره سرقت سیم و کابل در سطح شهرستان تربت حیدریه 
دستگیري سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار 

مأموران انتظامی قرار گرفت.
فرمانده انتظامي شهرستان تربت حیدریه افزود: مأموران گشت 
کانتري ۱۱ با تحقیقات به عمل آمده و با اشــراف اطاعاتی، 
یک متهم سابقه دار را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام 

قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
این مقام انتظامی بیان کرد: متهم در بازجویي هاي پلیسی ابتدا 
منکر هرگونه جرمي شد، ولي در مواجه با ادله و مستندات پلیس 
به ۴۴ فقره سرقت انواع سیم و کابل در سطح شهرستان که در 

ساعات پایاني شب انجام مي شد، اعتراف کرد.
ســرهنگ کیاني تصریح کرد: مأمــوران انتظامی با هماهنگی 
مقام قضایی در بازرســي از مخفیگاه متهم مقدار زیادي سیم و 

کابل برق سرقتي و قیچي برش سیم کشف کردند.

صبح روز گذشــته قاضی  عقیــل رحمانی
شریعت یار، معاون دادســتان عمومی و انقاب 
مشــهد در امور اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم در نشســتی که با عنوان »بررسی وظایف 
دستگاه های اجرایی در کاهش ورود پرونده ها به 
دستگاه قضایی« در محل دادستانی مشهد برگزار 
شد، عنوان کرد: برخی از مسئوالن واحد حقوقی 
دســتگاه های دولتی اعتقاد دارنــد تا وقتی که 
پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده نیازی 
نیست آن ها برای پیشــگیری از جرایم اقدامی 
بکنند، این اشتباه است، چرا که وقتی جرمی رخ 

دهد دیگر کار از کار گذشته است.

پیشگیریمقدمبرهرچیز
سیدهادی شریعت یار در این جلسه که با حضور 
مســئوالن واحد حقوقی دســتگاه های دولتی 
برگزار شد با اشــاره به اینکه پیشگیری از وقوع 
جرایم مقدم اســت بر پیگیری پس از آن، ادامه 
داد: همان طور که در علم پزشکی به این نتیجه 
رسیده اند که پیشگیری مقدم بر درمان است، در 
رابطه با پیشگیری از جرایم در حوزهای دیگر هم 

همین گونه باید رفتار کرد.
وی تصریح کــرد: موضوع پیشــگیری از وقوع 
جرایم حتی در قانون اساســی هم دیده شده،اما 
در عمل برخی به آن توجه کافی نمی کردند. در 
قانون اساسی آمده است پیشگیری وظیفه همه 
دستگاه هاست و آن ها در این راه باید به دستگاه 

قضایی کمک کنند. 

مسئولواحدحقوقی
مراقبقصورهاباشد

قاضی سیدهادی شریعت یار افزود: وقتی برخی 
پرونده هایــی که متعلق بــه ادارات دولتی بود و 
در دســتگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت 
مشخص شد که در آن ها قصور و کم کاری صورت 
گرفته اســت، پس از دعوت مســئول حقوقی 
پاســخی که آن ها به ماجرا دادند این بود که اگر 
پرونده ای در دادسرا تشکیل شده باشد، موضوع را 
پیگیری می کنند، این آخرین مرحله از کار است 

و همین اقدام قصور محسوب 
می شود.

حتی مواردی داشــته ایم که 
وقتی احــدی از مدیران یک 
اداره تحــت پیگرد قرار گرفت 
پس از مدتــی نماینده واحد 
حقوقی آن اداره به دادسرا آمد، 
این آخر راه اســت. مسئوالن 
مذکور باید دقت داشته باشند 
راحت از کنار برخی موضوعات 
عبور نکنند. شــما در راستای 
پیشــگیری از وقــوع جرایم 

باید حرکت کنیــد و در این زمینه هیچ مدیری 
نمی تواند به شما ایرادی وارد کند. 

معاون دادستان عمومی و انقاب مشهد در امور 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: 
این خوب نیست که مسئول واحد حقوقی یک 
اداره هیچ وقــت به دادســرا مراجعه نمی کند و 
موضوعات حقوقی را فراموش  کند. حتی برخی 
از این مسئوالن طریقه تنظیم یک دادخواست را 
هم نمی دانند. آن ها باید اطاعات حقوقی خود را 
باال ببرند. این مسئوالن باید به روز عمل کنند و از 
رویه های قضایی جدید اطاع کافی داشته باشند.

تخلفکنیدبرخورد
قاطعخواهدشد

این مقام قضایــی بیان کرد: 
نباید این گونه باشد که چند 
ســال پیش جرمــی در یک 
اداره رخ دهد و پس از گذشت 
ســال ها و یا ماه ها مســئول 
حقوقی در دادسرا طرح دعوا 
کند، آن هم وقتی که حقوق 
دولت ضایع شده است. وظیفه 
واحد حقوقی  مســئول  یک 
اســت که پیــش از این ها به 
ماجــرای وقوع جرم پی ببــرد و حتی جلو این 

تخلف را همان ابتدا بگیرد.
اگر یک کارشــناس حقوقی در وقت خودش از 
شکل گرفتن یک تخلف اطاع پیدا کند و با تدبیر 
مانع ادامه آن شود، دیگر نیازی نیست که پرونده 

سال های بعد در دادسرا مطرح شود.
معاون دادســتان مشــهد ادامه داد: اگر هم در 
حین بررسی پرونده ای قضایی مشخص شود که 
نماینده واحد حقوقی یک اداره به واسطه قصور 
و کوتاهی در انجام وظیفه مرتکب تخلف شــده، 
تحت تعقیب قــرار خواهد گرفت. در این زمینه 

مــواردی هم وجود دارد که برخــی از این افراد 
بازداشت شده اند.

در این مسیر دستگاه قضایی اجازه تضییع حقوق 
عامه و ... را به هیچ کــس نمی دهد و با هرکس 
که باشــد برخورد قاطع خواهیم کرد. حتی اگر 
مسئولی کوتاهی کرده باشد او را هم تحت تعقیب 

قرار خواهیم داد.
اگر ما برای حق و در راه حق مبارزه نکنیم، پس 
چه کســی این کار را خواهــد کرد؟ نمایندگان 
واحدهای حقوقی باید بــا برگزاری کاس های 
آموزشــی در مجموعه های خود راه انجام تخلف 

را مسدود کنند.

مسیراعمالنفوذو...راببندید
وی به یکی از دالیل مهم تشــکیل پرونده های 
قضایی اشــاره و در ادامه گفت: درصد باالیی از 
تشکیل پرونده های قضایی از جهل افراد به قانون 
نشأت می گیرد. مسئوالن واحد حقوقی باید واحد 
محل خدمت خود را آسیب شناسی کنند و پی 
ببرند یک کارمند از چه مسیری می تواند دست به 
جرایم احتمالی مانند اخذ رشوه، اختاس، اعمال 

نفوذ و... بزند و همان مسیرها را مسدود کنند.
مســئوالن حقوقی باید مراقب صــدور برخی 
قراردادها باشــند و تمامی جوانب آن را بررسی 
کننــد و اگر برخی هــا بخواهند راهــی را برای 
سوءاستفاده خودشان باز بگذارند، به سرعت مانع 
این اقدام شوند. در پایان این جلسه هم مقرر شد 
مسئوالن واحد حقوقی اداره های مذکور فهرستی 
از پرونده های مورد رســیدگی قــرار گرفته در 
دستگاه قضایی را در بازه زمانی چند سال اخیر 
تهیه و به حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای 

مرکز استان ارائه دهند.

معاون دادستان مشهد در جمع مسئوالن  واحد حقوقی دستگاه های دولتی:

راهاختالسورشوهراباتدبیرسدکنید

اگرمابرایحقودرراه
حقمبارزهنکنیم،پسچه
کسیاینکارراخواهد

کرد؟نمایندگانواحدهای
حقوقیبایدبابرگزاری
کالسهایآموزشیدر

مجموعههایخودراهانجام
تخلفرامسدودکنند

بــرش

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.

آب و هوا
 هوای خراسان رضوی سردتر می شود

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعام کرد: با توجه به 
بررسی نقشه ها و تصاویر ماهواره ای با ادامه فعالیت و گسترش 
سامانه بارشی روی استان تا روز سه شنبه در غالب نقاط استان 
بارش باران و برف، در نواحی سردســیر و کوهستانی بارش 
برف )با احتمال کوالک برف( گاهی افزایش ســرعت وزش 
باد پیش بینی می شود. طی این مدت تشکیل مه، کاهش دید 
و همچنین لغزندگی جاده ها به ویژه در مناطق کوهســتانی 
نیز رخ خواهد داد. انتظار مــی رود روند کاهش دما تا صبح 
چهارشنبه در اکثر نقاط استان ادامه یابد و به طور موقت در 
روز چهارشنبه از شدت ناپایداری ها کاسته شود، اما مجددا از 
عصر چهارشنبه و در روز پنجشنبه، استان تحت تأثیر سامانه 

ناپایدار بارشی دیگری قرار خواهد گرفت.
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محبوبه علی پور: طی دهه های اخیر در پی تحوالتی شاهد رشد 
آسیب های پرشــماری در حیطه اجتماعی بوده ایم. از این رو به 
موازات تغییرات یاد شــده اندیشمندان سعی کردند با تمرکز بر 
توان شهروندان و تقویت مشارکت های مردمی، روند حل وفصل 

چالش ها را تسهیل کنند.
 این درحالی اســت که قرائن حکایت از آن دارد که تشکل های 
مردمی نیز نتوانســتند نقش چندان مؤثــری در کنترل و رفع 

آسیب های اجتماعی داشته باشند.

دالیلانفعالسمنها
دکتر محمدجعفر کروژدهی، مدیرعامل سابق خانه تشکل های 
خراســان رضوی با اشــاره به اینکه امروزه در دنیــا از نمادهای 
توسعه یافتگی جوامع، وجود تشکل های مردم نهاد است، می گوید: 
در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰تشکل مردم نهاد در خراسان رضوی 
فعالیت دارند و در سال های اخیر نیز تعداد سمن های استان رشد 
داشته است. حال آنکه وقتی صحبت از نقش آفرینی تشکل های 
یاد شــده بر روند توسعه می شود، به طور قطع منظور اثرگذاری 
کیفی این سمن ها و تقویت جلب مشارکت های مردمی است. در 
واقع تشکلی که با وجود دریافت مجوز از نهادهای قانونی تنها یکی 
دوعضو دارد و میزان جلب مشارکت های آن صفر است، چگونه 

می تواند در توسعه کشور مؤثر عمل کند؟ 
درحالی که براساس اصول سازمانی تشکل های مردم نهاد بر این 
باور تأکید می شود که اگر به طور نمونه ما موفق شویم که هزار 
تومان را در پی جلب مشارکت هزارنفر جمع کنیم این ارزشمندتراز 
این است که یک نفر از ما به میزان هزار تومان حمایت کند. به این 
ترتیب شاهد رشد کمی تشکل های مردم نهاد در استان هستیم، 

بدون آنکه نقش قابل توجهی در توسعه این منطقه داشته باشند.
وی در پاسخ به اینکه علت رشد کمی تشکیل سمن ها در استان 
خراســان رضوی چه بوده، اظهار می کند: بی تردید از عوامل این 
رویه نگرش ها و کارکردهای سازمان های متولی است که ترجیح 
می دهند نتایج فعالیت های خود را تنها در قالب گزارش عملکردها 
نشان دهند. همچنین برخی تشکل ها به منظور اهداف اقتصادی 
همانند فرارمالیاتی و پولشویی ایجاد می شوند. چنانکه متأسفانه 
این باور در جامعه دیده می شود که تشکل های یادشده به عنوان 
پیمانــکار فعالیت می کنند. به ایــن ترتیب وظیفه مطالبه گری 
سمن ها که جدی ترین کارکرد اجتماعی آن هاست با این نگرش 

تحت تأثیر قرار می گیرد. 

بازرسیهایصوری
این فعال اجتماعی به تشــریح مصادیقــی پرداخته و می افزاید: 
تمامی افراد جامعه به گســترش آســیب های  اجتماعی تأکید 
داشــته و این امر را تأیید می کنند. از همین  رو برنامه ریزی ها و 
سیاســت گذاری هایی برای حل این چالش در کشور انجام شده 
که از این موارد تقویت تشــکل های مردم نهاد و جلب مشارکت 
افزون تر مردم بوده است. درحالی که درعمل این تصمیم سازی 
اثر چندانی در کنترل آســیب ها نداشته است، چرا که شاهدیم 
هر ساله بودجه ای از ســوی دولت برای حمایت از این سمن ها 

اختصاص پیــدا می کند. به ایــن ترتیب نهادهــای متولی 
بودجه های منظور شده را با توجه به سرفصل هایی که تعریف 
کرده اند، در اختیار تشکل های مردم نهاد قرار می دهند. البته 
اینکه همین اعتبارات نه چندان فراوان به چه تشــکل هایی 
اختصاص پیدا کند، خودش جای بحث و گفت وگو است، چرا 
که اغلب نهادهای متولی هیچ اطاعات منســجم و به روزی 
از کیفیت عملکرد تشــکل های مردم نهاد ندارند. در واقع اگر 
بازرســی نیز صورت می گیرد اغلب صوری بوده و به مسائل 
مالی توجه می شود. به هر روی وقتی نهادهای مزبور گزارش 
عملکرد جامعی از ســمن ها ندارند، ناگزیرند با ســاده ترین 
و خوشــبینانه ترین شــیوه، بودجه های مربوط را در اختیار 
تشــکل هایی قرار دهند که در دسترس بوده و می شناسند. 
همچنیــن با نگاهی بدبینانه به این قضیه که مصادیقش هم 
وجود دارد، این اســت که به طور هدفمند بودجه ها از سوی 
نهادی متولی حیف و میل شده و حتی دوباره صرف هزینه ها 
و خدمات آن ها شــود. برای نمونه تشکلی را می شناسم که 
در زمینه کــودکان کار فعالیت می کند و بودجه ای نیز برای 
امور این اطفال اختصاص یافته اســت . به این ترتیب قدری 
از بودجه را به تشــکل یادشــده می دهند، اما در ادامه روند 
می گویند: ما همایش، جشن و برنامه هایی در زمینه کودکان 
کار داریم، بنابراین شــما به عنوان فعال در این حوزه برای 

اجرای این برنامه مشارکت کنید. 
البته تشــکل مزبور نیز بودجه باقی مانــده را صرف کودکان 
کار نخواهــد کرد، زیرا همین مجموعه نیــز نیازمند تدوین 
گــزارش عملکرد هســتند، بنابراین ناگزیر بــه اجرای چند 
برنامه اســت. به این ترتیب از شرکت هایی می خواهد که با 
گرفتن چنــد فیلم وعکس و... مجری این برنامه ها باشــند. 
نکته دیگر اینکه بنابر شــواهد بخــش اعظمی از درآمدهای 
نهادهای متولی محرومیت زدایی و گروه های آســیب دیده و 
همچنین سمن های  فعال در این حوزه ها، صرف امور اجرایی 
و پرداخت حقوق نیروهای خودشان می شود. به هر روی اگر 
امروزه شاهدیم که مشکات اجتماعی کاهش پیدا نمی کند، 

به خاطر همین رویه هاست. 
وی در ادامــه تأکیــد می کنــد: برخی موارد نیــز فعالیت 
تشــکل های یاد شده به صورت هدفمند و به منظور کسب 
منافع بــرای نهادهای متولی، صدور ایــن مجوزها صورت 
می گیرد. به این ترتیــب مجوزهایی را برای نیروهای فعال 

در مجموعه خود صادر می کند. این درحالی اســت که اگر 
فردی خارج از همین مجموعــه به دنبال دریافت مجوزی 

باشد باید چرخه پایان ناپذیر و بی فرجامی را طی کند. 

نتایجوابستگیبهمنابعدولتی  
دکتر کروژدهــی درباره چالش های تشــکل های خیریه ای نیز 
خاطرنشان می کند: در حال حاضر افراد متقاضی ایجاد تشکل های 
خیریه ای با تنگناهایی مواجه خواهند شد که از این موارد می توان 
به کمبود منابع مالی و فقدان استراتژی مشخص برای جذب منابع 
اشاره کرد. چنانکه به چنین تشکل هایی پیوسته تأکید می شود 
که نباید فعالیت اقتصادی داشته باشند که به اعتقاد من چنانچه 
تشکل های خیریه ای نتوانند درآمد کافی برای برنامه هایش کسب 
کنند، چگونه می توانند برنامه هایشان را اجرا کنند. به تعبیر دیگر 
در صورت نبود درآمد و ســرمایه مناسب این گونه سمن ها باید 
همانند پیمانکار در دســتگاه ها و سازمان هایی نظیر شهرداری، 
اســتانداری و بهزیســتی و... برای جلب منابع در حال تعظیم و 
ابراز ارادت باشــند تا چنانچه بودجه ای تعیین شــد آن ها را هم 
به خاطر داشته باشند. مسئله دیگر اینکه تشکل های خیریه ای 
به شیوه سنتی اداره می شــوند و از همین رو در چارت سازمانی 
خود از نیروهای متخصص کمتر استفاده می کنند. مقوله دیگر 
که جای تأمل دارد، توجه به شفاف سازی در چنین تشکل هایی 
است. حال آنکه در اغلب سمن های یادشده شفاف سازی الزم در 
عملکردها و امور مالی وجود ندارد. نکته دیگر اینکه در جامعه ما 
امور تشکل های مردم نهاد به عوامل خارج از ساختار و مجموعه 
خود در زمینه هایی همانند مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 

اجتماعی وابستگی دارند. 
چنانکه شاهدیم امروزه عرصه امور اجتماعی ما به مسائل سیاسی 
وابستگی داشته و با آن ها گره خورده است. به این ترتیب فعاالنی 
که در این حوزه تاش می کنند ناخواسته وارد بازی های سیاسی 
و جناحی می شوند. این درحالی است که مداخات سیاسی برای 
تشکل های یاد شده مرگ محسوب می شود، چرا که عملکردی 
که قرار بوده براســاس امور داوطلبانه شکل بگیرد، متأثر از جو 
سیاسی می شــود. از همین رو با گسترش چنین رویه ای، مردم 
اعتماد چندانی به این  گونه سمن ها نخواهند داشت و رغبتی به 
مشارکت در این مورد نشان نخواهند داد، زیرا درمسائل اجتماعی 
وقتی اعتماد مردم را از دســت دهیم، گویا تمام سرمایه ما نابود 
شده است.  وی همچنین درباره فعالیت های قارچ گونه تشکل های 
غیرمجاز  می گوید: امروزه شــاهدیم حتــی نهادهای دولتی در 
تعامات خود با تشــکل های مردم نهاد از تشکل های غیرمجاز 
استفاده می کنند و این درحالی است که اگر چنین تشکلی فاقد 
مجوز باشد از حداقل الزامات که نظارت ها و بازرسی های مرسوم 
و ســطحی است، برخوردار نیست. به این ترتیب میزان تخلفات 
و حیف ومیل هــای منابع و اعتبارات بیش از تشــکل های ثبت 
شده اتفاق می افتد. ازهمین رو صدماتی که چنین تشکل هایی 
به کارکردها و آثار فعالیت ســمن ها در روند توسعه و گسترش 
مشارکت های مردمی وارد می کند به مراتب بیش از سازمان های 

مردم نهادی است که مجوز دارند. 

مدیرعاملسابقخانهتشکلهایخراسانرضویدرگفتوگوباقدسخواستارشد

شفافسازیعملکردوامورمالیتشکلهایمردمنهاد



ورزش خراسان گفت وگو با استاد »سیدحسن هراتی« هنرمند نقاش مشهدی

در مکتب سقاخانه هنرم را ادامه دادم
سرور هادیان   می گویند، مکتب سقاخانه 
جریانــی بود که در دهه 40 در ایران شــکل 
و  مدرنیزاســیون  بحبوحــه  در  و  گرفــت 
درگیری های سنت گرایان و مدرنیته در حالی 
که مکتــب رایج در عرصــه بین المللی، هنر 
مردمی یا پــاپ آرت در حال عبور و انقضای 
دوره خود بــود، عده ای از هنرمنــدان نوآور 
ایرانی، مکتب جدیدی را بنیان نهادند که تأثیر 
شگرفی بر تحوالت نقاشی امروز ایران و حتی 
نوآوری هایی در عرصه خوشنویســی از خود 

باقی گذاشت.
این مکتب یا جنبش هنری بعدها به  نام مکتب 
سقاخانه شهرت یافت که عناصر مورد عالقه 
هنرمنــدان مکتب ســقاخانه، درها، قفل ها، 
کلیدها، ضریح اماکن متبرکه، ســقاخانه ها، 
نگین هــای انگشــتری، الواح و شــمایل ها و 
چیزهایی از ایــن قبیل بود کــه از دیرباز با 
زندگی مردم جامعه سنتی ایران عجین بودند 
و عالقه و توجه خاصی به آن ها نشان می دادند.

 از دفاع مقدس تا مکتب سقاخانه 
به ســراغ هنرمندی می روم کــه در نوجوانی 
بسیجی بود و سال های دفاع مقدس در جبهه 
فرهنگی حضور داشت و ترسیم بیش از یک 
هزار تمثال شــهدای خراسانی حاصل تالش 

وی در آن دوران بوده است. 
بعــد از اتمام دوران دفاع مقدس به آموزش و 
پرورش رفت و مربی پرورشی شد و رسالتش 
را ایــن گونه ادامه داد. حاال سال هاســت که 
نقاشــی حرفه ای و کار در مکتب سقاخانه را 

پیش گرفته است. 
اســتاد سیدحســن هراتی، متولد 1344 در 
مشــهد و کارشــناس هنرهای تجســمی از 
فرهنگســرای نیــاوران، یکــی از هنرمندان 
شــهرمان اســت که عــالوه بــر تحصیالت 
آکادمیک، از محضر استادان بنامی چون استاد 
صدرالســادات، صدر زمانی و استاد فرشچیان 

بهره برده است. 

 ترسیم هزار تمثال از شهدای خراسانی 
از او دربــاره حضــورش در فضای نقاشــی 
می پرسم، می گوید: از کودکی به هنر نقاشی 
عالقه منــد و در دوران دفاع مقدس 6 ســال 
خدمت سپاه پاسداران و در جبهه کردستان 
حضور داشتم که ترســیم بیش از یک هزار 
تمثال شهید  حاصل فعالیتم در همان دوران 

بود. 
وی درباره سال های دفاع مقدس و حضورش 
در جبهه، بیان می کند: من در بخش تبلیغاتی 
جبهه حضور داشــتم البتــه اگر عملیات بود 

در فعالیت هــای نظامی هم انجام 
وظیفه می کردم در غیر این صورت 
در فضای فرهنگی و تبلیغاتی جبهه 

حضورم پررنگ تر بود. 
پشــت جبهه تمثــال شــهدا و 
نقاشــی می کردم.  را  شخصیت ها 
آن زمان بنر نبود و در خیابان های 

شــهر و میدان ها تصویر شهدا 
را به صورت ســیاه و ســفید 

می کشیدیم.

 15 نقاش در پشت جبهه
درباره ترســیم تمثال شــهدا 
که می پرســم، اظهار می کند: 
این  تبلیغات ســپاه  مأموریت 
بود که وقتی شهیدی را پشت 
جبهــه می آوردند، ابتدا برایش 
پرونده تشکیل می شد. تبلیغات 
ســپاه خودش را موظف کرده 
بــود که یک نقاشــی از چهره 
شــهید را به خانواده اش هدیه 

بدهد و این مرسوم و معمول بود. به یاد دارم 
حدود 15 نقاش در کارگاه کنار هم به کشیدن 
نقاشی مشــغول می شدیم و سعی می کردیم 
همراه شــهید چهره نقاشی شــده اش را هم 
بفرســتیم و اگر تعداد شهدا زیاد بود تا هفتم 
یا نهایت تا چهلــم او تصویر چهره اش را اهدا 
می کردیم. وی می افزاید: مدتی هم در آموزش 
و پرورش به عنوان مربی پرورشی فعالیت های 
فرهنگی و هنری خــودم را ادامه دادم و بعد 
از آن به صورت آزاد و حرفه ای نقاشــی را به 

صورت جدی پیگیری کردم. 
اســتاد هراتی با اشاره به اینکه در حال حاضر 

عالوه بر تدریس نقاشــی به 
خلق آثار هنری نقاشــی نیز 
بیــان می کند:  می پــردازد، 
نــام  اول«  هنــر  »کارگاه 
آموزشــگاه من است و بعد از 
اینکه جنــگ تمام و اجتماع 
آرام شد و مردم فراغ بال پیدا 
مطالعاتم  هم  من  کردند 
را ادامــه دادم و با توجه 
به گرایــش نگارگری که 
آرام سبک  آرام  داشــتم 
خودم که مکتب سقاخانه 
در هنرهای تجسمی ایران 

بود را پیگیری کردم. 
عمر این مکتب هنری به 
بیش از 60 سال می رسد 
و برگرفته از هنر سنتی و 

مدرن جهانی است. 

 فعالیت های هنری 
شخصی محور

این نقاش شــهرمان با اشاره به این نکته که 
در فضای هنرهای تجسمی فعالیت ها به شدت 
شخصی محور است، تصریح می کند: معموالً 
نقاشــی جنبه اقتصادی ندارد و هنرمند اگر 
آثارش مطرح شــود و کم کم جایگاه خودش 
را در شــهر، کشــور و یا عرصه های جهانی 
پیــدا کند می تواند این راه را بهتر پیش ببرد. 
خوشبختانه در دو دهه اخیر با توجه به اینکه 
توانســتم به سبک خودم برســم، در برخی 
جشنواره ها درخشیدم و در مجامع هنری ملی 
و بین المللی در عرصه هنر نقاشی حضور پیدا 
کردم و اکنون من مخاطــب خودم را دارم و 

ســفارش هایی را هم در زمینه نقاشی مکتب 
سقاخانه دارم.

 مخاطب های خاص ملی و بین المللی
وی تأکیــد می کند: البته چون آثار امثال من 
کمی قیمتش باالست در داخل کشور و یا در 
سطح عمومی جامعه سفارش چندانی ندارد 
و از جنبــه اقتصادی نمی توان خیلی روی آن 
حساب کرد. بیشتر برای دلم کار می کنم، اما 

مخاطب مختصر خودم را هم دارم. 
تابلوهای من معموالً گــران درمی آید و باید 
در عرصه های مختلف هنــری و گالری های 
مطــرح ایران یا خــارج از کشــور به عرصه 
نمایش گذاشته شود. او که در جشنواره های 
ملی معتبر همچنین در جوامع بین المللی نیز 
حضور داشته اســت، بیان می کند: در لبنان، 
ترکمنستان، دبی و ... با آثار مختلف هنری ام 
حضور داشته ام و در پی برگزاری یک نمایشگاه 
خصوصی در خارج از کشــور هســتم. استاد 
هراتی در پایان درباره سبک کارش نیز توضیح 
می دهد: این ســبک برگرفته از سنت هاست. 
مثل استفاده از فرش، ظروف سنتی، فرهنگ 
ایرانی و اسالمی که با تکنیک های مدرنی که 
در دنیا مانند کوبیسم، امپرسیونیسم و... مطرح 
است، تلفیق می شود، البته من معموالً با رنگ 

روغن و اکرولیک کار می کنم.

قرآن و عترت

فرهنگ و هنر 
 برگزاری »چلِه نمایش ما« 
با هدف احیای تئاتر مردمی

قدس: نشست جمعی از 
هنرمندان فعال در »چلِه 
نمایش ما« برگزار شــد. 
در این نشســت، معاون 
فرهنگی هنــری حــوزه 
هنری خراسان رضوی با 
بیان اینکه چله نمایش ما 

)مردم انقالب( با هدف احیای تئاتر مردمی برگزار می شــود، 
گفت: در دوره های گذشته اجرای نمایش در مساجد شرایط 
همکاری با مســاجد در زمینه های مختلف را به وجود آورده 
و ایــن از برکات برگزاری چله نمایش ما بوده اســت. مهدی 
ابراهیمی ادامه داد: در همین راســتا امســال طرح مناره در 
برخی از مساجد مشهد برگزار و کارگاه های آموزشی مربوط 
به شعر، داستان و نمایش نیز دایر شد. وی افزود: عالوه بر آن، 
اجرای نمایش در مدارس می تواند رویکرد تربیتی ویژه برای 
دانش آموزان داشته باشد. امروز تأثیر نمایش های خیابانی بر 
کسی پوشیده نیست و چله نمایش ما، با اجرای آثار نمایشی 
هنرمندان در مســاجد، مدارس و معابر سعی کرده است در 

مسیر هدف خود گام بردارد.
در ادامه جواد غفورمنش از هنرمندان فعال تئاتر مشــهد به 
ویژه در زمینه تئاتر مسجدی و خیابانی به عنوان دبیر هنری 
سومین دوره از چله نمایش ما، معرفی شد. غفورمنش ضمن 
بیان اینکه مانند دوره های گذشته اجرا در مساجد و مناطق 
کم برخوردار از اولویت  های سومین دوره از چله نمایش ماست، 
گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی در مساجد و توجه ویژه به 
مساجد فعال از دیگر برنامه ریزی هایی  است که در دبیرخانه 
چله نمایش ما انجام شــده و همزمان با برگزاری این رویداد 

به آن می پردازیم. 
دبیر هنری ســومین دوره فراخوان چله نمایش ما، افزود: در 
این دوره موضوع محوری فراخوان کاالی ایرانی و استفاده از 
آن اســت و با توجه به جنایت اخیر آمریکا و ترور حاج قاسم 
سلیمانی و با هدف تکریم شــخصیت و سال ها مجاهدت و 
فداکاری های ایشان، موضوع ویژه، سردار سپهبد شهید قاسم 

سلیمانی خواهد بود. 
وی از همه گروه های نمایش حرفه ای، مسجدی و دانش آموزی 
برای اجرای آثار نمایشی مطابق با این موضوع محوری، دعوت 
به عمل آورد. سومین دوره فراخوان چله نمایش ما، همزمان 
با دهه فجر از 1۲ تا ۲۲ بهمن ماه در مشــهد مقدس برگزار 

خواهد شد.

 آغاز فروش بلیت مسابقات جهانی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی 

بجنورد- خبرنگارقدس: 
برگزاری  ســتاد  رئیس 
ســومین دوره مسابقات 
ورزش هــای  جهانــی 
زورخانــه ای و کشــتی 
پهلوانــی از آغاز فروش 
بلیت مسابقات در سالن 
ورزشــی شهید علیدخت بجنورد خبر داد و گفت: قیمت هر 
بلیت 5 هزار تومان است. علی بیگ زاده اظهار کرد: افتتاحیه 
این مســابقات امروز با حضور وزیر میراث فرهنگی و رئیس 
کنفدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشور 
برگزار می شــود. وی تصریح کرد: ایران، لهســتان، استونی، 
ترکیه، مجارستان، کره جنوبی، اوکراین، آذربایجان، بنگالدش، 
هندوستان، اندونزی، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، عراق، 
افغانستان، تانزانیا، اوگاندا، زیمباوه و کامرون کشورهای حاضر 
در این مســابقات هستند. مشــاور رئیس فدراسیون جهانی 
ورزش های زورخانه ای هم گفت: در حاشیه برگزاری سومین 
دوره مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
در خراسان شمالی، تورنمنت چندجانبه بین المللی با عنوان 
جام صلح و دوستی نخســتین دوره اش را در بجنورد برگزار 
می کند. امیررضا آیروم اظهار کرد: تیم اترک خراسان شمالی 

به نمایندگی از این استان در این تورنمنت شرکت می کند.
وی با بیان اینکه در دور نخســت برگزاری جهانی این دور از 
مســابقات 11 کشور و در دور دوم 17 کشور حضور داشتند، 
گفت: این درحالی اســت که این دور از مسابقات که در ایران 
به میزبانی بجنورد برگزار می شــود از لحاظ کمی و کیفی در 
سطح باالتری است و اگر سانحه هواپیمایی اتفاق نمی افتاد، 

41 کشور در این دور از مسابقات حضور می یافتند.

 پایان مسابقات شطرنج و کشتی 
دستگاه های اجرایی در مشهد  

قدس: مسابقات  شطرنج 
و کشتی دســتگاه های 
برگزار  مشــهد  اجرایی 
و در نهایــت نفرات برتر 

معرفی شدند. 
کشــتی  مســابقات 
دســتگاه های اجرایــی 
مشهد با حضور 38 کشتی گیر در 10 وزن برگزار شد. در پایان 
این دوره از مسابقات در وزن 57 کیلوگرم عباس کاظمیان به 
مقام قهرمانی رسید. در 61 کیلوگرم قاسم لشگری و صولت 
ترابی به ترتیب اول و دوم شــدند. در 65 کیلوگرم احمد لعل 
صاحبی، مرتضی هاشمی نســب و مجید شعبانی بر سکوی 
اول تا سوم ایستادند.  همچنین در وزن 70 کیلوگرم علیرضا 
شعرباف، محمدرضا صدری و کاظم موسوی به ترتیب اول تا 
سوم شــدند. در وزن 74 کیلوگرم نیز مجتبی توکلی، هادی 
گلمکانی و ایمان کوچک زاده حائز رتبه های اول تا سوم شدند. 
در وزن 79 کیلوگرم محسن شایان، مجید هاشم  پور و محمد 
حاجی پور مقام های اول تا سوم را بدست آوردند. در وزن 86 
کیلوگرم نیز کاظم مختاری بر ســکوی اول ایستاد. در وزن 
9۲ کیلوگرم ابوذر راحت کاهو اول شد. در وزن 97 کیلوگرم 
مهدی یکه مقام اول را کســب کرد. در دسته 1۲5 کیلوگرم 
اســماعیل نجاتیان به مقام نخست دست یافت. در پایان این 
پیکارها تیم آتش نشانی حائز رتبه نخست شد و تیم شهرداری 
مشــهد و دادگستری به ترتیب دوم و ســوم شدند. در پایان 
رقابت های انفرادی شطرنج دستگاه های اجرایی مشهد نیز در 
بخش آقایان حامد رئیســی از علوم پزشکی اول شد و احمد 

چشمه سنگی بر سکوی دوم ایستاد. 

 درخشش بانوان پارا وزنه برداری استان 
در مسابقات کشور  

قدس: مســابقات پارا وزنه برداری بانوان کشور با درخشش 
بانوان خراســانی در تهران به پایان رســید. نخستین دوره 
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان وزنه بردار 
از ۲5 تا ۲8 دی ماه در محل فدراســیون و به میزبانی تهران 
برگزار شــد. این دوره از مســابقات در 10 وزن و در دو رده 
سنی جوانان و بزرگساالن برپا شد. بر این اساس در رده سنی 
جوانان مهال هودانلو در وزن 67 کیلوگرم از خراسان رضوی به 
مقام قهرمانی دست یافت. در رده سنی بزرگساالن نیز در وزن 
55 کیلوگرم مهناز زرگرانی از خراسان رضوی قهرمان شد و 
مریم عالمی نژاد در این وزن به رتبه دوم دست یافت.همچنین 
در وزن 45 کیلوگرم رده سنی بزرگساالن، معصومه جلیلیان 
رتبه سوم را بدست آورد و در وزن 50 کیلوگرم فاطمه ناصر به 

مدال برنز بسنده کرد.

از کودکی به هنر نقاشی 
عالقه مند و در

 دفاع مقدس 6 سال 
در جبهه کردستان 

حضور داشتم که ترسیم 
بیش از یک هزار تمثال 

شهید  حاصل فعالیتم 
در همان دوران بود

بــرش

 »قرآنیوم« مجموعه ای از ترجمه 
قرآن کریم به ۶ زبان

مشهدی،  معلم  ایسنا: 
قرآن کریم را به 6 زبان 
به شــیوه نرم افــزاری و 
بــا رســم الخط ابداعِی 
خــود طراحــی کــرد. 
حمیــد رابعی که پیش 
از ایــن »نرم افزار جامع 

بازآفرینی قرآن های منســوب به ائمه اطهار)ع(« موجود در 
موزه قرآن آســتان قدس رضوی را با خط کوفی منسوب به 
ائمه معصومین)ع( ابداع کرده بود، در جدیدترین اقدام خود 
قرآن کریم را با رســم الخطی ابداعی به شکل نرم افزاری به 6 
زبان انگلیسی، ایتالیایی، نروژی، آلمانی، اسپانیایی و فرانسوی 
با عنوان مجموعه »قرآنیوم« طراحی کرد.  این معلم مشهدی 
گفت: خصوصیت بارز این رسم الخط ابداعی  بودن آن است و 
با توجه به روایاتی که قرآن کریم را بســط »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم« می دانند، در این رســم الخط تمام حروف الفبا در 6 

زبان داخل اسم جالله اهلل طراحی شده است. 
وی تشــریح کرد: در این شــیوه اســم جاللــه را به صورت 
دورگیــری با ترکیب ابداعی، دورگیری و کل حروف بزرگ و 
کوچک الفبا یک به یک در آن جانمایی شــده است. رابعی 
عنوان کرد: اهانت ها و حرکت های برخی افراد در کشورهای 

مختلف به قرآن،  انگیزه شکل گیری این ایده بود.  
از 1۲ ســال پیش این ایده در ذهنم شکل گرفت و معتقدم 
از آنجایی که همه ادیان به خداوند اعتقاد دارند، این شــیوه 
رســم الخط قرآن کریم که کاراکتر اصلی آن نام جالله »اهلل« 
است، می تواند پیروان دیگر ادیان را به تأمل بیشتری وا دارد. 
وی افزود: از دالیل نام گذاری این مجموعه به »قرآنیوم« این 
است که من اعتقاد دارم ترجمه قرآن نباید همنام قرآن باشد، 
چراکه قرآن کالم الهی است و ترجمه نمی تواند دقیقاً همان 
کالم باشد و از این رو، این مهم ترین دلیل نام گذاری متفاوت 

این مجموعه است.  
این معلم مشهدی ادامه داد: دلیل دوم این نام گذاری این است 
که لفظ قرآنیوم و تلفظ التین آن به شــکل ُکرآنیوم به دلیل 
مشابهت با کلمه اورانیوم و فضاسازی های رسانه ای و سیاسی 
در بحث انرژی هســته ای یک کلیدواژه شناخته شده از ایران 
در دنیاست و این شباهت، ذهن ها را به این سو می برد که این 

مجموعه برخاسته از ایران است.  
رابعی عنوان کرد: سومین دلیل برای انتخاب این اسم تلفظ 
مشهدی آن است. در لهجه خراسانی چنین پسوندی عموماً 
برای مالکیت به کار برده می شود، در اینجا هم قرآنیوم با لهجه 

مشهدی به این معناست که من قرآنی هستم.

  با انتخابات دومین دوره مشخص شد 
اعضای هیئت مدیره جدید انجمن 

معلوالن ضایعه نخاعی خراسان رضوی

فیاض: مجمع عمومی اعضای انجمن معلوالن ضایعه 
نخاعی خراسان رضوی به منظور انتخاب اعضای هیئت 

مدیره جدید برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار ما؛ پس از اتمام دوره دوســاله و 
نخســت اعضای هیئت مدیره انجمن معلوالن ضایعه 
نخاعی خراسان رضوی، دومین دوره انتخاب اعضا برگزار 
شد که به ترتیب سید محمدصادق مرمری، خیرالنسا 
خوش نیت، عابدین اسفندیاری، فاطمه سروری و نیره 
عاکف بیشترین آرا را بدست آوردند. در این جلسه؛ ولی 
نجف پور و محمدرضا رهبری به عنوان عضو علی البدل و 

طلیعه طهرانی به عنوان بازرس انتخاب شدند.

   با حضور اهالی فرهنگ و هنر در سبزوار
گشایش نمایشگاه خوشنویسی 

بانوان در نگارستان آفرینش

ایرنا: نمایشگاه خوشنویسی بانوان در نگارستان آفرینش 
سبزوار گشایش یافت. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سبزوار در حاشیه برپایی این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: 
در این نمایشــگاه 46 تابلو خط از 10 استاد در قالب خط 
نستعلیق، شکسته نستعلیق و ثلث به نمایش گذاشته شده 
است. رضا شــجاع مقدم افزود: موضوع این آثار مضامین 
مذهبــی و دینی و دیگر موضوعات آزاد اســت. وی ادامه 
داد: این نمایشگاه با هدف ترویج هنر اصیل خوشنویسی و 
حمایت از بانوان هنرمند سبزوار دایر شده و به مدت چهار 
روز در نگارستان آفرینش این شهر پذیرای عالقه مندان و 

هنردوستان است.

   معاون میراث فرهنگی و گردشگری استان:
 ۱۳۱ هتل در خراسان رضوی 

ساخته می شود

قدس: معاون سرمایه گذاری اداره  کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: ۲68 
پروژه گردشگری در اســتان در دست ساخت، تبدیل، 
توسعه، بهسازی و نوسازی است که 131 پروژه آن هتل 
اســت. دیناری افزود: حجم کل سرمایه گذاری در ۲68 
پروژه در حال ساخت 8.7 هزار میلیارد تومان است. وی 
یادآور شــد: این پروژه ها موجب اشتغال زایی 11 هزار و 
798 نفر می شــود. وی اظهار کرد: 131هتل، 31 هتل 
آپارتمــان، 36 مهمانپذیر، 18 مجتمــع بین راهی، 19 
سفره خانه ســنتی، 3۲ طرح گردشگری و یک اقامتگاه 

بومگردی از پروژه های در حال ساخت استان است.

شماره پیامک: ۳00072۳05  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0۳۸۳۴۳۸0۱ 

فضای مجازی: 
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سال سی و سوم  
شماره 9165  ویژه نامه 3549 

1. ازآثار برجســته »لئوتولســتوي« نویسنده 
روس- واحــد مکالمــات تلفني ۲. چشــمه 
مقدس مکــه- مایه کوبي- ناتني 3. شــهري 
کــه تیرداداول پادشــاه اشــکاني ســاخت- 
 ســاس- مارکــي بــراي خــودکار- پراکنده 
4. از لغت نامه ها- اشــاره به جمعي دور- عمل 
 نیکي کــه از پیــش فرستاده شــود- پهلوان 
5. ســوداي ناله- ابزار صعود- ســبزي غده اي 
6. براي صید مي گســترند- نوعي حلوا- رفتن 
7. خداي حافظ جهــان در دین هندو- لباس 
نــازک- تنــد 8. نگهباني که در ســاختماني 
 اقامــت دارد- نوعــي پارچــه کت وشــلواري

بــا  زاویــه  دو  واالمنــش-  نهنــگ-   .9
راس  به عنــوان  مشــترک   نقطــه اي 
 10. کــره خاکي- عضو صــورت- مقابل فرع 
 11. ســختي و مشقت- اداره جاتي- شهر توت

 1۲. میوه نیکــو- مادر- حاشــیه اي- مرزبان 
 13. دستور- حیله- صدمترمربع- سازي بادي

14. گوش کردن- نام پســرانه وطني- پیمان 
ناقال 15. پدرمرده- پایتخت مغولستان 

1. شــلوغي جمعیــت- قطع یــا وصل کردن 
ریل ها درســر دوراهي ۲. فهرست- پارسنگ 
ترازو- ســعي و تالش 3. شــرم و حیا- روش 
 درماني موقتــي بیماران کلیــوي- فلز چهره 
4. بیهوشي- ناوارد- ستاره- بو 5. آرام گیرنده- 
ایرانــي  ســنتي  موســیقي  در   دســتگاهي 
6. نقاب- مقروض- فاني 7. بي ارزش است در 
تعارفات روزانه- عالمت مفعولي- خودروســاز 
ورشکســته کره اي 8. طالیه دار اعداد- سرباز 
نیروي دریایي- قســمت نرم باالي ســر نوزاد- 
نــگاه خیره 9. خویشــاوندي- محصول آب و 
صابون- از اناجیل اربعه 10. همدم- برداشتن 
و گذاشتن اش ســر کسي جرم است- واضح و 
آشکار 11. اسلحه کمري- سماوي 1۲. ستون 
بدن- ضمیر مفعولي- کمین کردن- نیستي و 
نابودي 13. ضمیري در زبان عربي- الیتناهي- 
شــهري که نادر مقر خود ساخت 14. فطري- 
واحــدي در وزن حدود۲8گرم- پایتخت کهن 
سامورایي ها 15. رشته ای ورزشی شبیه »زو« 

خودمان - عضو مجلس سنا

حل جدول شماره قبل

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

77۳۳جدول

  عمودی  افقی

zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305
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