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شناساییمخدرهادرکمتراز10ثانیه

شدن آن ،برای حدود 40نفر به صورت مستقیم
و غیر مستقیم ،شغل ایجاد می شود .ما برای این
محصول ،نیازی به سرمایه گذار نداریم و فقط با
اعالم درخواست خرید از سوی نیروی انتظامی،
کار را انجام خواهیم داد.

گفت و گو
مریم ترسول

•قابلیت استفاده در پایانه های مرزی و
فرودگاه ها

دکتر «ســید محمد تقدیســی حیدریان» ،مدیر
عامل جوان این شرکت دانش بنیان می گوید:
ما بیش از پنج مورد ثبــت اختراع داریم که یکی
از آن هــا ،کیت شناســایی مــواد مخدر اســت.
این کیت ها ،ســرعت شناســایی باالیــی دارند
و به همین دلیــل در پایانــه های مــرزی و گیت
های فرودگاه ها ،کاربرد و ارزش خود را نشــان
می دهند .کیت های ما ،هر نــوع پودر مخدر از
کوکائین ،مورفیــن ،تریاک و هروئیــن گرفته تا
حتی شیشــه را در کمتر از  10ثانیه کشــف می
کنند.

 14اثر در بیست و نهمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی روی صحنه می روند
بیست و نهمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی
صبح دیروز به طور رســمی افتتاح شــد و آغازگر
این رویداد هنــری حضور جمعــی از هنرمندان
و پیش کســوتان تئاتر خراســان در منزل شهید
مدافع حرم« ،حســین محرابی» بود .به گزارش
خراســان رضوی ،در بیســت و نهمین جشنواره
تئاتر خراســان رضوی ،طی دیروز ،امروز و فردا
 14نمایــش از مشــهد و شهرســتان هــا در پنج
سالن نمایش مشهد (اشراق ،بهار ،سالن اصلی،
خورشــید ،هنرســتان هنرهــای زیبا) بــا هم به
رقابــت خواهند پرداخــت و روز پنج شــنبه30 ،
آبان نیز اختتامیه این دوره از جشــنواره با تقدیر
از برگزیدگان و انتخاب دو اثر برای رقابت های
تهران ،پایان می یابد.
به گــزارش خراســان رضوی ،مراســم افتتاحیه
این جشــنواره ،روز گذشــته با حضــور مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در منزل شهید
مدافع حرم حســین محرابی برگزار شــد .دکتر
«جعفر مروارید» در این نشســت گفــت :با توجه
به تاکیداتی کــه رهبر انقالب بر ســبک زندگی
ایرانی اسالمی دارند و با توجه به بیانیه گام دوم
انقالب اســامی ،نمایــش نامه یکــی از بهترین
رسانه ها برای نشــان دادن زیبایی های معارف
اهــل بیــت (ع) ،مفاهیــم اجتماعــی و انقالبی،
ایجاد خودآگاهی اجتماعی و سیاسی است که
جوانان ما نیازمند آن هستند .وی افزود :نمایش
نامــه ،در فضای مشــهد ،با روحیــات فرهنگی و
اقلیمی که وجود دارد ،می تواند بسیاری از نقش
ها و وظایفــی که نهادهــای مختلــف از قدیم در
زمینه های مختلف بر عهده داشــتند ،به صورت
عمومی و مردمی بیان کند .مروارید در خصوص
جایــگاه واالی شــهید محرابــی نیز گفــت :این
شــهید برای دفاع از مرزهای عقیدتی ،هویتی و
جغرافیایی کشور به شهادت رسید و امیدواریم
جامعه فرهنگی و هنری استان ،بتواند دین خود
را در حفظ دین و معارف معرفتی به این شــهید،
ادا کند.

•دیگر طرح ها و برنامه های محققان

عکس ها :میثم دهقانی

اعضای شــرکت دانش بنیان «ریز زیست تراشه
فنــاوران» که یکــی از پنج گــروه برتر جهــان در
حوزه طراحی شناســاگرهای زیســتی هستند،
شناساگر ایرانی مواد مخدر ساخته اند که قادر
است در کمتر از  10ثانیه و با دقت باالتر از نمونه
های خارجی ،هر نوع ماده مخدری را تشخیص
دهد .به گزارش خراســان رضوی ،این شــرکت
دانش بنیان که در دانشــگاه فردوســی مشــهد
مســتقر اســت ،به همت تعــدادی از اســتادان و
دانش آموختگان دانشکده داروسازی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد از سال ،88با چاپ مقاالتی
در معتبرتریــن مجــات علمــی دنیــا شــروع به
فعالیــت کــرد و بــر اســاس آمارســنجی پایــگاه
اطالعاتی اسکوپوس ،جزو پنج گروه برتر دنیا در
زمینه شناساگرهای زیستی مبتنی بر آپتامرها
معرفی شده است .آپتامرها ،در واقع می توانند
به صورت اختصاصــی به اهدافی مانند ســلول
های ســرطانی ،مــواد مخدر یــا ســموم غذایی
متصل شــوند و عملکردهایی مانند دارورسانی
یا شناســایی ســموم و مخدرها داشــته باشــند.
شرکتریززیستتراشهفناوراننیزفعالیتهای
گســترده ای در همین زمینه داشــته و در حوزه
شناسایی موادمخدر و ســموم غذایی به مرحله
کاربردی رسیده است.

افتتاح «رضوان»29از منزل شهید محرابی

و شرایط نگهداری ویژه ای هم ندارد و قیمت آن
بسیار مناسب است.
•کیت های آمریکایی ،رقیب سرسخت
نمونه برتر ایرانی

به گفته او ،در این زمینــه نیروی انتظامی در حال
اســتفاده از نمونه آمریکایی این کیت هاســت و با
وجود معرفی نمونه ایرانی به مســئوالن مربوط،
هنوز تصمیمی بــرای اســتفاده از نمونــه ایرانی
گرفته نشده است .تقدیسی حیدریان می گوید:
ماتمامبرتریهاینمونهایرانیونواقصتشخیص
نمونه آمریکایی را برای دوستان نیروی انتظامی
تشــریح کردیم و نامه نگاری های بسیاری انجام
دادیم،اماتاامروزنتیجهایندیدیم.بهماگفتهاند
کیتیکهفعالدرنیرویانتظامیدرحالاستفاده
است ،یک نمونه آمریکایی است .وی می افزاید :
به همین دلیل برای بررسی این نمونه آمریکایی،
به سختی توانســتیم آن را تهیه و با کیت خودمان
مقایسهکنیمکهدراینبررسیمتوجهشدیمکیت
ایرانی ما به مراتب دقت باالتر ،کاربری راحت تر و

هزینهکمتریدارد.تقدیسی حیدریان می گوید:
دوســتان به صورت غیر مستقیم به ما می گویند
«اگر محصول شما به میدان بیاید ،باید واردات
این کیت های آمریکایی قطع بشود .در حالی که
سازمان جهانی بهداشت ،کیت های آمریکایی
را به طور رایــگان به ما می دهــد» در صورتی که
ظاهــرا ماجــرا به این شــکل اســت که ســازمان
جهانی بهداشــت بــه دلیل فعالیت کشــورهای
فروشــنده مواد مخــدر در مرزهای ایــران ،باید
ســاالنه مبلغی کمک مالی به ما بکنــد و به جای
بخشی از این مبلغ ،کیت های آمریکایی را به ما
می دهد .متاسفانه با این شیوه در واقع به جای
جوانان ایرانــی ،برای جوان آمریکایی اشــتغال
ایجاد می شود.
•توان تولید یک میلیون کیت در سال را
داریم

وی مــی افزایــد :ما بــه راحتــی تــوان تولید یک
میلیون کیت در ســال را داریم کــه از میزان نیاز
ساالنه کشور هم بیشتر است و در صورت اجرایی

•یک محصول کامال ایرانی

دانشــیار گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده
داروســازی خاطر نشــان مــی کند :تولیــد این
کیت ،از صفر تا صــد در داخل ایــران انجام می
شــود و معادل مبنایــی آن در خارج از کشــور به
صورت تجــاری وجــود نــدارد .نکتــه کاربردی
دیگر این اســت که کار بــا این کیت شناســایی
مواد مخدر ،بســیار ساده اســت و یک سرباز هم
می تواند به راحتی از عهده آن برآید ،تجهیزات

دکتر نورمحمد دانش ،رئیس هیئــت مدیره این
شــرکت نیز می گوید :یکی دیگــر از موضوعاتی
که به ســراغ آن رفتیم ،ســاخت کیت شناســایی
آلودگی و ســموم در مواد غذایی به شکل ساده و
قابل مصرف برای مردم بــود .عضو هیئت علمی
دانشــکده داروســازی اضافه می کند :به عنوان
مثال ،کیت شناســایی فلزات ســنگین ،ســموم
قارچــی و کشــاورزی و آنتی بیوتیک هــای باقی
مانده در مرغ ،گوشت و ماهی مصرفی ،طراحی
شده است ،اما متاســفانه هنوز نتوانســته ایم آن
ها را در بازار عرضه کنیم .تالش ما بر این بوده که
این کیت ها در سبد مصرفی خانوار قرار بگیرد تا
مردم بتوانند مواد غذایــی مصرفی خود را از نظر
ســامت ،کنترل و ســپس مصرف کننــد و مواد
ناسالم را به مرور از سبد غذایی خود حذف کنند.
وی بیان مــی کند :این که صرفا مــا به عنوان یک
شرکت دانش بنیان ،وسیله ای را به مردم بدهیم
که به آن ها بگویــد در برخی مواد غذایی آلودگی
وجود دارد ،کارساز نیست و اصالح این موضوع،
نیــاز به یــک عــزم ملــی دارد ،باید همه ســازمان
ها و مســئوالن ،پای کار بیایند تــا الگوها اصالح
شــود .وی همچنین درباره رونــد تحقیقاتی این
شــرکت در درمان سلول های ســرطانی توضیح
می دهــد :مــا در این خصــوص به ســراغ خیران
سالمت رفتیم تا در پیشرفت پژوهشی این حوزه
که می تواند در آینده موجب نجات هزاران بیمار
سرطانیشود،کمککنند.دکتر«خلیلآبنوس»
از اعضای شــرکت دانش بنیان ریز زیست تراشه
فناورانوعضویکدرصددانشمندانبرترجهان،
با اشــاره به جایگاه کار پژوهشی و کاهش بودجه
هــای مربوط بــه آن در شــرایط اقتصــادی فعلی
کشــور می گوید :گروه ما ،پس از  10سال تالش
پژوهشــی ،توانســت کار را بــه جایی برســاند که
برای مردم مفید باشد ،اما وقتی بودجه پژوهشی
یک دانشگاه کم می شود ،بســیاری از طرح ها و
ایده ها انجام نمی شود ،به مرحله کاربردی نمی
رسد و ما مدام از شــرایط جهانی عقب می افتیم.
وی می افزایــد :جایگاه فعلی خراســان رضوی و
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در جهان و ایران،
ثمره تالش هــا و حمایت هایی بــوده که از طریق
ریاست محترم دانشگاه ،معاونان و فعاالن عرصه
پژوهش از گذشــته تا کنون ،انجام شده است اما
نگاه مســئوالن ملی بــه کار پژوهشــی و اهمیت
اقتصاد دانش بنیان باید تغییر کند.

•سوژه های ناتمام گنجینه مقاومت و ایثار

«محمد حسین زاده» معاون فرهنگی
سپاه امام رضا(ع) نیز در این نشست
اظهار کرد :حــوزه مقاومــت و ایثار،
ماننــد گنجی اســت که ســوژه ها و
داســتان هــای عجیب ،جــذاب و
ناتمامی دارد و وظیفه ماست که
به دنبــال این ســوژه هــا برویم.
حســین زاده افــزود :وظیفــه
مــا مدیــران و اعتقــادات خود
هنرمنــدان ایــن اســت که به

عکس ها :دهقانی

نمایشگاه آبرنگ با موضوع آثار تاریخی و فرهنگی خراسان بزرگ در مشهد برپا شده است

جست و جوی هویت گم شده در «میراث نیاکان»
ترسول -نمایشگاه «میراث نیاکان» ،این شب ها مشعل دار هویت و فرهنگ
خراســانی به پهنای تاجیکستان ،افغانســتان ،ترکمنســتان ،ازبکستان و
خراسان ایران است .نمایشگاهی که اگر سری به آن بزنید ،بخشی از هویت
گم شده خود را پیدا خواهید کرد ،هویتی فاخر و درخشان که در میان هرج و
مرج دنیای مدرن و مشکالت اقتصادی و روزمرگی ها ،شاید گم شده و خاک
خورده اســت .به گزارش خراســان رضوی« ،الهه عامــری» هنرمند خوش
ذوقی است که در این نمایشگاه انفرادی 19 ،اثر نقاشی آبرنگ از بناهای
تاریخیخراسانبزرگرادرنگارخانهرادینمشهدبهنمایشگذاشتهاست.
آثار تکیه زده بر دیوار نمایشگاه میراث نیاکان ،هر یک رنگ و لعابی از گنبد و
مناره های فیروزه فام مساجد و بناهایی مانند مسجد گوهرشاد و حرم مطهر
رضویوبناهاییدرافغانستان،تاجیکستان،ازبکستانوترکمنستاندارند
که در کنار الجورد آسمان و خنکای درختان در نقاشی ها ،لحظات خوشی
را برای بازدیدکنندگان رقم می زنند .عامری به خبرنگار ما می گوید :این
سومین نمایشگاه انفرادی من است ،در نمایشــگاه های پیشین در دو سه
روز ابتدایی ،حتی تا یک ســوم آثار هم به فروش می رســید و این مهر تایید
مردم و هنردوستان بر تالش های من بود که باعث خوشحالی ام می شود،

در افتتاحیه این نمایشگاه نیز با استقبال بسیار
خوبی روبه رو شدم .وی همچنین درباره انگیزه
خود از برپایی این نمایشگاه ،ادامه می دهد :در
نمایشــگاه میراث نیاکان ،بیشــتر از هر چیزی
می خواستم به همه یادآوری کنم که ریشه های
ما در کجا بوده و فکر می کنم فرهنگ ما در این
نقاشی ها نمایان اســت ،این موضوع دغدغه من بود که احساس می کردم
همه ما با فرهنگ مان بیگانه شده ایم .عامری از کم مهری برخی مسئوالن
به هنرمندان هم گالیه می کند و می گوید :با توجه به موضوع مهم فرهنگی
و تاریخی این نمایشگاه ،بســیاری از مســئوالن را برای بازدید از نمایشگاه
دعوت کــرده بــودم اما آن هــا نیامدنــد ،در حالی کــه حضورشــان در کنار
هنرمندان باعث دلگرمی آن هاست و سبب می شود احساس تنهایی نکنند
و برای ادامه راه ،انرژی بیشتری داشــته باشند.شایان ذکر است نگارخانه
رادین مشــهد در بولوار سجاد ،حامد جنوبی  12واقع شــده است و امروز و
فردا نیز از ساعت  17تا  21میزبان عالقه مندان به تماشای آثار نمایشگاه
«میراث نیاکان» خواهد بود.

ســراغ این ســوژه ها بروند .رفتن به خانه شهدا
و نشســتن پای حرف هــای همســران ،مادران
و دختران شــهدا ،این ســوژه ها و گوهرهــا را به
دســت هنرمندان می دهــد و می تواننــد آثاری
خلق کنند که هم مورد اقبال مخاطب باشد و هم
راه شــهدا را که مبتنی بر عقیده ،غیرت و اعتقاد
بــوده اســت ،ادامــه داده باشــند .وی همچنین
تصریح کرد :هر هنرمندی در هــر عرصه ای که
هســت ،به خصوص هنرمندان عرصه هنرهای
نمایشی با نشست و برخاست با خانواده شهدا،
می توانند این خط را بگیرند و این مسیر را تبلیغ
کنند .همچنیــن «بی بی مرضیه بلدیه» همســر
شهید محرابی با خوانش وصیت نامه این شهید
گران قــدر به عالقــه و ارادت وی بــه والیت فقیه
اشاره کرد و گفت :همســرم با دیدن فیلم دیدار
حضرت آقا با جانبازان ویلچری و قطع نخاع ،می
گفت «ارزش دارد که یک عمر روی تخت بخوابی
اما نایب امام زمان(عج) برایت دعای خیر کند»،
او اعتقاد داشــت که ایــن مرزهــای جغرافیایی
معنایی ندارند و دفاع از مظلوم تا آخرین خانه ای
که صدای ا ...اکبر از آن شنیده شود ،ادامه دارد.
•زمان اجراها و نحوه تهیه بلیت

«محمدرضا محمدی» دبیر جشنواره تئاتر استان
نیز با اعالم این که  88اثر به دبیرخانه جشنواره
رســید که از این میان  37اثر از شهرســتان ها و
 51اثر از مشــهد بود ،گفت :پس از بازبینی این
آثار به  14اثر رسیدیم و در نهایت دو اثر به عنوان
آثار راه یافته به جشــنواره کشوری ،به دبیرخانه
ملی معرفی می شود .وی همچنین محل اجرای
نمایش ها را پنج ســالن تماشــاخانه خورشــید،
تماشاخانه اشراق ،تماشــاخانه بهار ،هنرستان
هنرهای زیبا و سالن اصلی تئاتر شهر اعالم کرد.
براساساعالمدبیرخانهجشنوارهرضوان،نمایش
های ایــن دوره از روز گذشــته روی صحنــه رفته و
امروز و فردا نیز بــرای عالقه منــدان اجرا خواهد
شد .بر این اساس ،اجراهای عمومی تماشاخانه
خورشــید (بین چهارراه دانش آمــوز و معلم)28
ساعت 12تعیینشدهاست.همچنیناجراهای
عمومــی در تماشــاخانه اشــراق (بین هاشــمیه
20و )22و تماشــاخانه بهــار
(پارک ملت ،تئاتر شهر) ساعت
 17خواهد بــود .اجرای نمایش
های دیگر در ســالن هــای اعالم
شــده ،ویــژه داوران خواهــد بــود.
عالقهمندانبهتماشایاینآثارمی
تواننددرساعاتاعالمشدهبامراجعه
بهسالنها،بلیتنمایشهاراازگیشه
تهیهکنند.

