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مدیر کل امور بانوان خراسان رضوی:

زوج های دانشجو برنامه ریزی بهتری
برای زندگی مشترک دارند
س��لجوقی با تأکید ب��ر ض��رورت ازدواج بهن��گام حتی در
زم��ان تحصی��ل ،گف��ت :در دوران دانش��جویی جوانان از
ش��ور و نش��اط مضاعفی برخوردارند و ش��خصیت آنان به
سمت تکامل و پختگی در حرکت است لذا بهتر و با انرژی
بیش��تری می توانند ب��رای زندگی مش��ترک برنامه ریزی
کنند .به گ��زارش س��تاد خبری بیس��تمین دوره مراس��م
ازدواج دانشجویی(طرح ملی همسفر تا بهشت) ،فرشته
س��لجوقی ،مدیر کل ام��ور بان��وان و خانواده اس��تانداری
خراس��ان رضوی پی��ش از ظه��ر دی��روز در جش��ن ازدواج
دانش��جویی در محل س��الن صبا ،ضمن تقدی��ر از اجرای
طرح ملی همسفر تابهش��ت ،گفت :میزبانی از گروه های
مختلف دانشجویی در طرح بزرگ همسفر تا بهشت امری
ارزشمند و خطیر است که چنانچه عشق به جوانان و نیت
تقرببهخداوندنباشد،انجامآندشواروچهبساغیرممکن
است    .وی همچنین با اشاره به اهمیت ازدواج در دوران
دانش��جویی افزود :در این مقطع جوانان از ش��ور و نشاط
مضاعفی برخوردارند و ش��خصیت آنان به سمت تکامل و
پختگی در حرکت است ،لذا بهتر و با انرژی بیشتری می
توانند برای زندگی مشترک برنامه ریزی کنند .سلجوقی
با یادآورشدن این نکته که همسران هریک دارای ویژگی
های خاصی هس��تند و بدون یکدیگر کامل نمی ش��وند،
تاکید کرد :زن یا مرد نباید انتظار داش��ته باشد که همسر
او فردی ش��بیه پدر یا مادر یا دیگر نزدیکانش باشد ،چون
هر شخصیتی شاخصه ها و ویژگی های منحصر به خود را
دارد و نمی توان با جدال و سنگربندی رفتار و گفتار همسر
را در راس��تای میل و انتظار خود تغیی��ر داد .وی در همین
ارتباط به موضوع «ت��اب آوری» و تقویت آن در بین زوجین
جوان اشاره و اظهار کرد :همس��رانی که قدرت تاب آوری
ندارن��د ،همچون نخ با کمترین فش��ار از هم گسس��ته می
شوندوهمسرانیکهازاینتوانمندیبرخوردارندمنعطف
و صبورانه عمل می کنند و برای هر بحرانی ،راه حلی می
یابند .مدی��رکل دفتر ام��ور بانوان اس��تانداری خراس��ان
رضویدربارهارتباطهمسرانباخانوادههایخودتصریح
کرد :همس��ران یقین بدانند که والدین همسرش��ان آنان
را همچون فرزند خود دوس��ت دارن��د و چنانچه نصیحتی
به آن��ان می کنند ب��ا نیت خیرخواهانه و از س��ر دلس��وزی
است.وی همچنین ،بر پرهیز از مقایس��ه به عنوان یکی از
فاکتورهای تخریب کنند ه شخصیت همسران تاکید کرد
و گفت :ه��ر یک از ما پس از انتخاب همس��ر بای��د بپذیریم
که گزینش خ��ود را انجام داده ایم و باید پ��ای این انتخاب
بمانیم لذا چنانچه نقص یا کاس��تی در شخصیت همسر
مشاهده می کنیم باید با صبر و منطق با آن برخورد کنیم.
سلجوقیدرادامهبرضرورتهمکاریخانوادههادرتحقق
ازدواج آس��ان جوانان نیز تاکی��د و اظهار ک��رد :جوانان ما
انسان های قانع و منطقی هستند امااغلب نظرات آنان در
زمینه برگزاری ازدواج و تهیه جهیزیه تعیین کننده نیست
بلکه خانواده های آنان هس��تند که ب��ا در نظر گرفتن قید
وبندهای اضافی فرآیند ازدواج را دشوار می سازند.
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عبدالهی -کمیس��یون تلفی��ق الیح��ه بودجه ،96
ب��ا بازگش��ت بودج��ه «زی��ارت» و ردی��ف اعتب��اری
«مشهد »2017موافقت کرد.
«نص��را ...پژمانف��ر» رئی��س کمیس��یون فرهنگ��ی
مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت و گو با خراسان
رضوی در این باره گفت :با رای اعضای کمیسیون
تلفیق مجلس ش��ورای اس�لامی ،ردی��ف اعتباری
مش��هد 2017ک��ه در ج��دول ش��ماره  17الیح��ه
پیش��نهادی دولت برای س��ال  96قرار داشت و در
کمیسیون برنامه و بودجه حذف شده بود ،بار دیگر
در الیحه قرار گرفت.
عضو کمیس��یون تلفیق افزود :همچنی��ن با این که
دولت در الیحه بودجه س��ال آینده بودج��ه ای را به
عنوان بودجه زیارت لحاظ نکرده بود ،کمیس��یون
تلفیق با احیای بودج��ه زیارت و پی��ش بینی ردیف
اعتباری برای این موض��وع موافقت کرد و در تالش
هس��تیم اعتب��ار مناس��بی را در ای��ن ح��وزه در نظر
بگیریم.
رئی��س کمیس��یون فرهنگ��ی مجل��س ادام��ه داد:
در صددیم در تصویب نهایی بودجه ،ردیف اعتباری
«مش��هد »2017را از جدول ش��ماره  17ج��دا و به
صورت مس��تقل در بودجه س��ال  96لحاظ کنیم تا
شرایط پایدارتر وعملیاتی تری داشته باشد.

••پیش بینی نکردن بودجه زیارت از سوی
دولت

در حالی که دولت دو س��ال پیش در جدول شماره
 17الیحه بودجه سال 94کل کشور با عنوان کمک
به اش��خاص حقوقی غیردولتی موض��وع جزء ()3
ردیف 540000جدول شماره (250،)9میلیارد
ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای به طرح زیارت
(موضوع م��اده  12قان��ون برنام��ه پنجم توس��عه)
اختصاص داده بود و در الیحه بودجه سال  95نیز
در جدول ش��ماره  17با عنوان کمک به اش��خاص
حقوق��ی غیردولت��ی27.5 ،میلیارد توم��ان برای
بودجه زیارت تعیین شده بود ،در جدول شماره 17
الیحه بودجه سال 96کل کشور با عنوان «کمک به
اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء ( )3ردیف
 540000جدول شماره ( ،»)9هیچ رقمی برای
بودجه زیارت اختصاص داده نشد و ظاهرا برخالف

فردوسیمیزبانعکسهای
شاهنامهمیشود
سال های گذشته ،امسال ردیفی به عنوان بودجه
زیارت در الیح��ه بودجه وج��ود ندارد ،ام��ا حاال به
گفته رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای
اسالمی ،کمیس��یون تلفیق به لحاظ شدن بودجه
زیارت در الیحه  96رای مثبت داده است.

••حذف ردیف اعتباری «مشهد »2017در
کمیسیون برنامه و بودجه
ام��ا در الیح��ه پیش��نهادی دول��ت ب��رای بودج��ه
 ،96دو ردی��ف اعتباری ب��رای رویداد بی��ن المللی
مش��هد 2017نیز پیش بینی ش��ده بود .همچنین
در ج��دول ش��ماره  9ای��ن الیحه ب��ا عنوان «ب��رآورد
اعتبارات ردی��ف های متفرق��ه در س��ال ،»1396
طی ردیف��ی با عن��وان «اعتب��ارات موض��وع رویداد
مشهد -پایتخت فرهنگی اسالم در  ،»2017مبلغ
 100میلیارد ریال به عنوان اعتب��ارات هزینه ای و
مورد دیگر در جدول ش��ماره  17با عن��وان «کمک
به اش��خاص حقوق��ی غیردولتی موض��وع جزء ()3
ردی��ف  540000ج��دول ش��ماره (246 ،»)9

میلی��ارد و  535میلیون ری��ال به عن��وان اعتبارات
تملک دارایی های سرمایه ای برای «رویداد مشهد
پایتختفرهنگیاسالمدرسال»2017اختصاص
یافته است.
اما کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس اواخر آذر ماه
در بررسی الیحه پیش��نهادی دولت دست به اقدام
عجیب��ی زد و با ح��ذف ج��دول ش��ماره  17الیحه،
ردیف پیش��نهادی  24میلیارد تومانی رویداد بین
المللی مش��هد 2017را هم که در این جدول قرار
داشت حذف کرد.
پژمانفر در آن زمان به خراس��ان رض��وی اعالم کرد
که« :رای کمیسیون برنامه و بودجه به حذف جدول
ش��ماره  17الیح��ه پیش��نهادی بودج��ه ک��ه اعتبار
مش��هد 2017هم در آن در نظر گرفته شده است،
چندان جای نگران��ی ندارد و احتماال ب��ه دلیل این
که نمایندگان اطالع کافی در خصوص این رویداد
نداشته اند ،به حذف آن رای داده اند.
ویافزود:درجریانبررسیالیحهبودجهدرمجلس،
کمیس��یون های مختلف نظرات خ��ود را اعالم می

پوستر دومین جشنواره ملی شبکههای ارتباطی قرآن
کریم روز گذشته با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی و
فراکسیون قرآن ،عترت و نماز مجلس شورای اسالمی ،
در جهاددانشگاهی مشهد ،رونمایی شد.
به گ��زارش ایکنا« ،علیرض��ا حاتمی» ،مع��اون فرهنگی
جهاددانشگاهی خراسان رضوی درباره این جشنواره
گفت :جشنواره ملی شبکههای ارتباطی قرآن کریم در
راس��تای ترویج فضایل اخالقی و قرآنی در ش��بکههای
مجازی و با هدف ترغیب جامعه برای ورود به این حوزه
برای دومین سال متوالی برگزار میشود.

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص (
)ﻧﻮﺑﺖ اول (ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ٢٠٩۶:
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١۴٠٠٣۶۴٠۴١٠:
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و �ﺎ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧ� آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ �ﻪ
در ﺳﺎﻋﺖ  ١١:٠٠ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫١٢٫٢
در آدرس �ﺎﺷﻤﺮ :اﺑﺘﺪا� ﺑﻮﻟﻮار ﺳﻴﺪ
ﻣﺮﺗﻀ� )ع( ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑ� ﺑﻠﻮار  ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﻪ �ﺪ ﭘﺴﺘ�  ٩٦٧١٩٥٣٥٣٩و ﭘﻼ�
 ٢٠٥ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤ�ﻒ ﺗﻠﻔﻦ ٥٥٢٥٠٣٨١
ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ� ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻤﺮاه رﺳﺎﻧﻨﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  -١:اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺎت
ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﻣﺪت دو ﺳﺎل  -٢ﺗﺼﻮ�ﺐ
ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ١٣٩٦
-٣ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ اﺗﺨﺎذ آن در ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﺎﺷﺪ  -٤.اﻧﺘﺨﺎب
روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ  /٩٥٣٣١٨٥٠ش

کنندامادرنهایتکمیسیونتلفیقوپسازآنصحن
علنیدربارهبودجهتصمیمگیریمیکندوبههمین
دلیلفرصتالزمبرایدفاعازبودجهمشهد2017
وج��ود دارد» .ای��ن گفته نماین��ده مردم مش��هد در
مجلس شورای اس�لامی حاال محقق ش��ده است و
کمیسیون تلفیق به بازگشت آن رای داده است.

••مجلس ،مشهد را امیدوار کرد
با تصمیم اعضای کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه،
حاالمشهدبهحمایتمجلسازمطالباتبهحقاین
شهر به عنوان پایتخت معنوی ایران و دومین کالن
شهر مذهبی جهان امیدوار شده است.
اگرچه به نظر می رسد اعتبارات پیش بینی شده در
الیحه بودجه س��ال آینده ،به میزان کاف��ی و در خور
جایگاه مشهد ،آن هم در سالی که به عنوان پایتخت
فرهنگی جهان اسالم در سال  2017معرفی شده
استنباشد،امابیانگرایناستکهنمایندگانمردم
در مجلس به اهمیت مقوله زی��ارت و ضروریات این
حوزه توجه دارند.

شورای عالی حوزه علمیه خراسان همچنین با تبریک ایام ا ...دهه
مبارک فجر و والدت با س��عادت حضرت زین��ب(س) به گرایش روز
افزون ملل مختلف جهان به اس�لام عقالنی تش��یع اشاره و تصریح
کرد :با اتفاقات اخیر و افتضاحاتی که جریان سلفیگری ،داعش و
وهابیت به بار آورده است ،امروز گرایش به اسالم ناب و مکتب تشیع
که ایران اس�لامی پرچمدار آن اس��ت ،روز به روز به عن��وان مکتبی
عقالنی در جهان گسترش مییابد.
در ابتدای این دیدار ،حجت االسالم و المسلمین رضوی نسب ،عضو
ش��ورای نمایندگی طالب و روحانیان خراسان جنوبی گزارشی از
عملکرد این شورا در چند سال اخیر ارائه کرد.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖ اول
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕ� ورزﺷ� ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ� ﭘﺮ�ﺰﻣﺎ ﺧﻮد را

واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ�) ره ( از ﻃﺮ�ﻖ
ﻣﺰا�ﺪه �ﺘﺒ� واﮔﺬار �ﻨﺪ  ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ�

ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮا� �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت ٧

روز �ﺎر� ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ٤٣٣٤١٩٩٩

ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و �ﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ

آدرس ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎن  ١٥ﺧﺮداد

ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧ� ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا� ﺳﻴﻤﺮغ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕ� ورزﺷ� ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻓﺮم ﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام

�ﻨﻨﺪ .آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد �� :ﺸﻨﺒﻪ
٩٥٫١١٫٢٤

ﻓﺮﻫﺎد ﺣﺴﺎﻣﯽ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

معاون استاندار در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان:

باید موانع اجرایی قانون سهم کتابخانه ها از درآمد شهرداری ها را رفع کرد

معاون استاندار با اشاره به قانون اختصاص نیم
درصد از درآمد ش��هرداری ها به کتابخانه های
عمومی گفت :از طریق تعامل با شورا های شهر و
شهرداری ها و برگزاری جلسات مشترک موانع
اجرایی این قانون را باید رفع کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی اس��تانداری« ،س��ید
جواد حسینی» در جلس��ه انجمن کتابخانه های
عمومیاستان،همچنینباتاکیدبرضرورترفع
موانع قانونی ایجاد کتابخانه های مشارکتی در
مساجد ،ایجاد کتابخانه های روستایی در استان
را ضروری دانس��ت و گفت :در راس��تای توس��عه
کتابخان��ه های روس��تایی م��ی ت��وان از ظرفیت
شوراها و دهیاری ها استفاده کرد.
معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی اس��تاندار،
همچنینفرهنگسازی،گفتمانسازیواطالع
رسانی را از مباحث مهم در ترویج کتاب خوانی و
استفادهازکتابخانههادانستوافزود:ازظرفیت

نخس��تین جش��نواره مل��ی
عک��س ش��اهنامه 25
اردیبهش��ت س��ال آین��ده
همزم��ان ب��ا بزرگداش��ت
حکیم فردوسی در آرامگاه
حکیم زبان فارسی برگزار
می شود .به گزارش روابط
عموم��ی پای��گاه می��راث
فرهنگ��ی ت��وس ،آرام��گاه و
تندیس فردوس��ی در ت��وس ،تندیس های فردوس��ی در
سراسر ایران و جهان ،نقالی ،نقاالن و هنرهای نمایشی
در پیون��د با ش��اهنامه ،نقاش��ی و آثار حجم��ی و محیطی
برگرفته از شاهنامه و همچنین نمود شاهنامه در زندگی
اقوام ایرانی در گس��تره ایران بزرگ فرهنگ��ی ،از جمله
موضوعات این جش��نواره اس��ت .در این نمایش��گاه 57
عکس برگزیده به نمایش گذاشته خواهد شد.

جشنواره بین المللی
عکس«خیام» دیدنی شد
نمایشگاهسومینجشنواره
بینالملل��ی عک��س خیام
مش��هد ب��ا موض��وع «مادر
زمی��ن» در ن��گار خان��ه
مجتم��ع فرهنگ��ی هنری
ام��ام رضا(ع) بر پا ش��د .به
گ��زارش رواب��ط عموم��ی
انجمن س��ینمای جوانان
ای��ران ۲۲ ،ه��زار و ۱۹۴
قطع��ه عک��س از هنرمن��دان  ۷۸کش��ور ب��ه دبیرخان��ه
جش��نواره ارس��ال و آث��ار برگزی��ده توس��ط داوران��ی از
کش��ورهای فرانس��ه ،عم��ان و ای��ران ب��رای حض��ور در
نمایشگاه انتخاب شده است.
این نمایشگاه در بخش های موضوعی از جمله شهر من،
محیط زیس��ت ،آیینها و میراث فرهنگی و گردش��گری
برپا شده و تا  ۲۰بهمن ماه هر روز از ساعت  ۱۵تا  ۱۸در
پارک ملت مشهد میزبان عالقه مندان است.

تولیت آستان قدس در دیدار با جمعی از روحانیان و فرهیختگان خراسان جنوبی:

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص (
)ﻧﻮﺑﺖ اول (ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ٢٠٩۶:ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﯽ ١۴٠٠٣۶۴٠۴١٠:
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و �ﺎ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧ� آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده �ﻪ
در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٠٠ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫١٢٫٢
در آدرس �ﺎﺷﻤﺮ :اﺑﺘﺪا� ﺑﻮﻟﻮار ﺳﻴﺪ
ﻣﺮﺗﻀ� )ع( ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑ� ﺑﻠﻮار  ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﺑﻪ �ﺪ ﭘﺴﺘ�  ٩٦٧١٩٥٣٥٣٩و ﭘﻼ�
 ٢٠٥ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤ�ﻒ ﺗﻠﻔﻦ ٥٥٢٥٠٣٨١
ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ� ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻤﺮاه رﺳﺎﻧﻨﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
 -١ﺗﺼﻮ�ﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪ�ﺪ
 -٢ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ اﺗﺨﺎذ آن در ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ  /٩٥٣٣١٨٣٢ش

«جلوههایی از زندگی امام(ره) در
پاریس» در دانشگاه فردوسی

نمایش��گاه «جلوههای��ی از زندگ��ی ام��ام خمین��ی(ره)
در پاری��س» ،بههم��ت دانش��جویان گ��روه زب��ان
فرانس��ه و ب��ا حمای��ت نه��اد نمایندگ��ی مق��ام
معظ��م رهب��ری در دانش��گاه فردوس��ی برپ��ا ش��د.
به گزارش ایکن��ا ،در این نمایش��گاه که ت��ا  18بهمن در
دانش��کده ادبیات دانش��گاه فردوس��ی برپا خواهد بود،
تالش ش��ده اس��ت به نمایش زندگی ام��ام خمینی(ره)
در نوف��ل لوش��اتو بپ��ردازد .در این نمایش��گاه ع�لاوه بر
عکسهای ام��ام (ره) در نوفل لوش��اتو ،بیش از  ۶۰جلد
کتاب از کتابه��ای امام(ره) که به زبان فرانس��ه ترجمه
ش��ده به نمایش گذاش��ته ش��ده اس��ت .همچنین پخش
مستندی مربوط به زمان اقامت امام(ره) در نوفل لوشاتو
به زبان فرانسه از برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

تولی��ت آس��تان ق��دس رض��وی در دی��دار ب��ا جمع��ی از روحانیان و
فرهیختگان استان خراس��ان جنوبی که در تاالر والیت حرم مطهر
رضوی برگزار ش��د ،گفت :آس��تان قدس رضوی برای ه��ر اقدامی
خراس��ان بزرگ را در نظر دارد و تفاوتی میان استان های خراسان
قائل نیستیم .حجت االسالم و المس��لمین «سید ابراهیم رئیسی»
تصریح ک��رد :در ارائه خدم��ات و اقدامات عمرانی میان دو اس��تان
خراسان جنوبی و شمالی با خراسان رضوی تفاوتی قائل نیستیم و
نگاه ما به خراسان بزرگ است ،همچنین پروژههای مسکنسازی
که در مشهد آغاز شده است ،ان ش��اءا ...در آینده در خراسانهای
شمالی و جنوبی نیز انجام خواهد شد .به گزارش آستان نیوز عضو

ﻓﺮﻫﺎد ﺣﺴﺎﻣﯽ  -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

دوشنبه  18بهمن  . 1395شماره 3497
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رونماییازپوستردومینجشنواره
شبکههایارتباطیقرآن

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕ� ورزﺷ� ﺷﻬﺮدار�
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�
از ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷ� ﺳﻴﻤﺮغ واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎ�
ﺧﻴﺎﺑﺎن  ١٥ﺧﺮداد ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا�
ﺳﻴﻤﺮغ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه �ﺘﺒ� واﮔﺬار �ﻨﺪ .
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮا� �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه از ﺗﺎر�ﺦ
درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت  ٧روز �ﺎر� ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻤﺎس  ٤٣٣٤١٩٩٩ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و �ﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ آدرس اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎن
 ١٥ﺧﺮداد  -ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧ� ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا�
ﺳﻴﻤﺮغ  -ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕ� ورزﺷ�
ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ�ﻤﻴﻞ و
ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام �ﻨﻨﺪ .
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه
٩٥٫١١٫٣٠
 /٩٥٣٣١٩٤٧ش

هنری

کمیسیون تلفیق مجلس  ،مشهد را امیدوار کرد

برای ارائه خدمات تفاوتی میان استان های خراسان قائل نیستیم

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖ اول

5

اخبار

تمامی دستگاه های اجرایی استان می توان در
گس��ترش فرهنگ کتاب خوانی اس��تفاده کرد و
صدا و سیما  ،آموزش و پرورش و دانشگاه ها می
توانند به گسترش استفاده از کتابخانه ها کمک
شایانیکنند.
در ابتدای این جلسه مدیران کل کتابخانه های
عمومی و تبلیغات اس�لامی اس��تان گزارشی از
فعالیت های صورت گرفت��ه در حوزه کتاب ارائه
کردند.

«سه خواهر» در تئاتر شهر مشهد
اجراه��ای نمای��ش «س��ه
خواه��ر» در س��الن اصل��ی
مجموعه تئاتر ش��هر مشهد
آغاز شد .به گزارش مشهد
تئات��ر ،ای��ن نمای��ش که هر
روز ساعت  19روی صحنه
می رود ،بر اساس متنی از
«آنتوان چخوف» داس��تان
نویس و نمای��ش نامه نویس
برجسته روس آماده اجرا شده است و کارگردانی و تهیه
کنندگی آن را به ترتیب «حامد ام��ان پور قرایی» و «میثم
رضوان» بر عهده دارند .منیره آالداغی ،تارخ اردشیری،
مهس��ا اکبرپ��ور ،س��عید توکل��ی ،محمدحس��ن توکلی،
امیرحس��ین رحیمی ،س��حر رضوانی ،علیرضا رواندل،
محبوبه س��لطانی ،مهران س��لیمانی پاک ،ساناز شاملو،
حسین شیبانی ،رضا عرفانی ،حسین عماری ،پویا غازی
و نینا گودرزی در این نمایش ایفای نقش می کنند.

 /٩٥٣١٨٨٢١ش

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺰاﯾﺪه

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ� و درﻣﺎﻧ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺤﻞ ﺑﻮﻓﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣ�ﻴﻢ را از ﻃﺮ�ﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘ� ﺑﺼﻮرت اﺟﺎره �� ﺳﺎﻟﻪ
واﮔﺬار �ﻨﺪ  .اﺷﺨﺎص واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗ� داﻧﺸ�ﺪه
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و �ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  http://www.nums.ac.irو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ�
اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ��  http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ
ﻣﺰا�ﺪه را در�ﺎﻓﺖ و ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١١٫٢٦ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ :
 ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق ﻣﺒﻠﻎ  ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� اﺳﺖ . ﺗﻤﺎﻣ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� رﺳﻴﺪه در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١١٫٢٧در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸ�ﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣ� ﺷﻮد .
 -ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه اﺳﺖ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

 /٩٥٣٣١٩٦٦ش

 /٩٥٣٢٩٢٧٦پ

