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باحضورتولیت آستان قدس رضویدرمراسمگرامیداشت مقام خبرنگار و شهدای رسانه صورتگرفت

آغازطرح«خادم یار رسانهای

تجلیل از برگزیدگان مسابقات
قرآنی اوقاف استان

سیوپنجمین دوره مسابقات قرآن ،عترت و نماز
دانشآموزان دختر کشور در بخش آوایی ،غروب آدینه
در جوار حرم مطهر رضوی آغاز شد .به گزارش ایکنا،
مراسم افتتاحیه سیوپنجمین دوره مسابقات قرآن کریم
دانشآموزان دختر سراسر کشور در بخش آوایی عصر
جمعه با حضور مدیرکل قرآن ،عترت و نماز وزارت آموزش
و پرورش و مهدی فیض ،معاون پرورشی و فرهنگی
وزارت آموزش و پرورش در جوار حرم مطهر رضوی
برگزار شد .درخور ذکر است  ۷۵۰دانشآموز دختر
در رشتههای قرائت تحقیق و ترتیل ،حفظ پنج جزء،
 ۲۰ ،۱۰و حفظ کل قرآن کریم در بخش آوایی سیو
پنجمین دوره مسابقات قرآن دانشآموزان دختر سراسر
کشور شرکت کرده اند و این رقابتها تا  ۲۳مردادماه
در اردوگاه مازندران و بنیاد فرهنگی مصلینژاد مشهد
برگزار میشود.

مهدی عسکری

روز گذشته همزمان با تجلیل از خانواده شهیدان
«خزایی» و «جهانی» دو شهید مدافع حرم خانواده
رسانه،طرحخادمیاررسانهایباحضورتولیتآستان
قدس رضوی رونمایی و در اولین گام ،این نشان
به چهار پیش کسوت این عرصه اعطا شد تا پس از
خادمانتخصصیبهداشتوآموزش،اصحابرسانه
سومین گروه تخصصی باشند که در جمع خادمان
تخصصیدرآستانحضرترضا(ع)قرارمیگیرند.به
گزارشخراسانرضوی،حجتاالسالموالمسلمین
«سیدابراهیمرئیسی»دراینمراسمباگرامیداشت
یاد شهدای رسانه از جمله شهید صارمی و به ویژه
شهیدان مدافع حرم؛ شهید محسن خزایی خبرنگار
صدا و سیما و شهید جواد جهانی شهید مدافع حرم
روزنامه خراسان ،گفت :شهدای عرصه قلم و رسانه
برای ثبت وقایع و رویدادهای دفاع مقدس و دفاع از
حریم حرم ،از بسیاری از رزمنده ها هم جلوتر رفتند و
برایروایتگریوثبتدرتاریخانجاموظیفهکردند.وی
با بیان این که خبرنگاران و رسانه ها پیشتازان عرصه
علم آموزی ،اطالع رسانی و امیدبخشی به جامعه
هستند،افزود:تجلیلامروزنمادونمودیاستبرای
توجهویژهبهاینقشرپرتالشوجهادگردرعرصهعلم
و آگاهی؛ ضمن این که بدون تردید در نظام اسالمی
توجه به ابزار اطالع رسانی و توجه به کسانی که در
عرصهآگاهیبخشی،امیدآفرینیواطالعرسانیدر
جامعهایفاینقشمیکنند،امریمهماست.تولیت
آستان قدس رضوی با اشاره به عرصه امروز خبر
رسانی در جهان گفت :امروز آن چه در عرصه جهانی
می بینیم ،این است که جریان خودخواه و خودبین
استکباریبهدنبالکسبقدرت،ثروتوچپاولثروت
ملتهایدنیاستوهمهاینتضییعحقوقهابهدلیل
نادیدهگرفتنحقملتهادرتعیینسرنوشتاست.

•شایعهپراکنیوباطلجلوهدادنحق؛
ابزارهایدستاستکبار

وی ادامه داد :این ضایع کردن حق با روش هایی
همچونفریب،شایعهپراکنیوباطلجلوهدادنحق
و حق جلوه دادن باطل در هم آمیخته و حقوق بشر و
اقساماینواژههادراختیارامپراتوریخبریدنیاست
و مستکبران با استفاده از آن هولناک ترین جنایات
خود را می پوشانند .حجت االسالم والمسلمین
رئیسی افزود :آن چه استکبار برای جوامع بشری
دارد چیزی جز جنگ ،خون ریزی ،وابستگی ،فقر و
جهلنیستامابرایاینکهندانستنرابهدنیایامروز
القاکنند،ازروشهایدیگریاستفادهمیکنندوبه

تجلیل از فرزندان شهیدان مدافع حرم « خزايی» و «جهانی»

آغاز مسابقات قرآن دانشآموزان
دختر کشور

گزارش جلسه

عبارتی برای گرفتن نشاط از جوامع بشری ،نوعی
نشاطدروغینبهآنهامیدهندوبرایتخریبآگاهی
بخشی ،از آگاهی پوششی و برای گسترش روحیه
یأس،ازامیدهایکاذباستفادهمیکنند.درمقابل
رسانه های مستقل و آگاهی بخش و آن ها که دنبال
نشاطجامعههستند،هموارهدرپیبیانحقایقبرای
مردماند.ویبااشارهبهضرورتپرهیزرسانههاازقرار
گرفتندردستهبندیهایسیاسی،ادامهداد:رسانه
ها نیز می توانند صبغه سیاسی داشته باشند ،اما این
سیاسی بودن با حضور در دسته بندی های سیاسی
فراهم نمی شود بلکه با شناخت نیاز جامعه و مردم،
شناخت دشمن و هدایت جامعه در دشمن ستیزی
فراهم می شود .تولیت آستان قدس رضوی با اشاره
به ضرورت شناخت اصحاب رسانه از جریانات نفوذ
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دشمنان،
تصریح کرد :خبرنگاران و رسانه های جریان ساز
داخلینبایدازتحلیلهاوتحوالتخارجیمتأثرشوند
و نباید در مقابل جریان قدرت و ثروت داخلی دچار رو
دربایستی شوند و جا خالی کنند .وی گفت« :فهم
شجاعانه» کلید واژه ای بود که رهبر معظم انقالب
در زمان فتنه سال  88از آن سخن به میان آوردند؛
براساس آن خیاالت و موهومات شخصی نباید باعث
عدمدرکدرستازواقعیتشود.

•هشداروموضعگیریبهموقع؛ویژگی
رسانهانقالبی

وی ادامه داد :امروز از شاخص های رسانه انقالبی،
شناخت نفوذ دشمن ،به موقع عمل کردن و زمان
شناس بودن ،هشدار دادن و موضع گیری کردن به
موقع است .وی با اشاره به ایجاد جریانات تکفیری و
داعش ،از آن ها به عنوان ساختگان دست اسرائیل
و استکبار جهانی یاد کرد و گفت :ایستادگی مقابل
داعشبهمعنایامنیتوصیانتازامتاسالمیاست

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی خبرداد:

شناساییساختمانهای بلندمرتبه پرخطر پیرامونحرم مطهر رضوی
معاون استاندار گفت :کمیته شناسایی و بررسی ساختمانهای بلندمرتبه و عمومی
پرخطر ،پیرامون حرم مطهر رضوی تشکیل شده است .به گزارش پایگاه خبری راه
وشهرسازی خراسان رضوی ،محمد مقدوری افزود :این کمیته استحکامات الزم و سایر
اقداماتی را که در زمینه امنیت وکارایی قابل اتکا موردنیاز است بررسی خواهد کرد .وی
اضافهکرد:تصمیمگرفتهشدهدرخصوصساختمانهایپرخطربررسیجامعوکاملی
توسط دستگاههای مربوط همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان ،اداره کل راه و
شهرسازیوهمچنینشهرداریصورتبگیرد.ویبااشارهبهاینکهجلسهایبهصورت
مشترک با سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل راه و شهرسازی استان درباره
شناساییساختمانهایپرخطرپیرامونحرممطهررضویبرگزارشدهاست،اظهارکرد:
شناساییساختمانهایپرخطرمشمولآندستهازساختمانهاییاستکهازنظرقانون
نظاممهندسی ساختمان جزو ساختمانهای گروه دال (باالی  ۵هزار متر و  ۱۱طبقه)

محسوب میشوند و بیشتر شامل ساختمانهای عمومی مهمی است که مورد استفاده
شهروندانقرارمیگیردکهبخشعمدهایازآنهابلندمرتبههاییراکهپیرامونحرممطهر
رضویساختهشدهاندیادرحالساختهستندشاملمیشود.مقدوریتصریحکرد:این
کمیتهبرایاجرایاصولفنیساختماناستحکاماتالزموسایراقداماتیراکهدرزمینه
امنیتوکاراییقابلاتکاموردنیازاستبررسیخواهدکرد.ویهمچنینبایادآوریاین
مطلبکهشورایعالیشهرسازیومعماریایراندردولتیازدهمتالشهایقابلتوجهی
برایتوقفساختوسازهایبلندپیرامونحرممطهررضویانجامداد،گفت:درمقطعی،
متاسفانهازآنجاکهتخلفاتصدورپروانههایساختمانیطرحپیرامونیحرممطهررضوی
زیاد شده بود و به عبارتی خارج از ضوابط و مقررات صدور پروانهها صورت می گرفت،
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در دولت یازدهم جلوی این اقدامات را گرفت و
اعالمکردکهاینگونهساختوسازهاپیرامونحرممطهررضویممنوعاست.

و هم اکنون نیز به فضل خداوند ،آن ها وضعیت عقب
گردواضمحاللدارند.

•رعایتانصافدررسانه،نقدپذیربودن
مسئوالن

حجت االسالم والمسلمین رئیسی از رسانه ها به
عنوان نقطه اطمینان جامعه یاد و بیان کرد :رعایت
انصاف یک اصل مهم در کار آن هاست و عالوه بر
داشتن روحیه نقد منصفانه در رسانه ها ،مسئوالن
نیز باید روحیه نقدپذیری داشته باشند؛ زیرا جامعه
بدوننقدبایدمنتظرفسادباشدودراینراهاگرتنهابه
تمجیدپرداختهشودوازبازگوکردنعیوبخودداری
شود ،به رشد نواقص کمک کرده ایم .وی تصریح
کرد :خبرنگاران نه به خاطر وابستگی سیاسی و
جناحیدستازامربهمعروفبردارندونهبهخاطراین
وابستگی «آگراندیسمان» کرده و مسئله ای کوچک
را بزرگ کنند .تولیت آستان قدس رضوی از شایعه
سازی و معکوس کردن حق و باطل به عنوان جریانی
یاد کرد که باعث سست شدن جامعه می شود و ادامه
داد :رسانه ها هم خودشان باید دارای فهم درست از
وقایع باشند و هم از آن چه باعث صیانت جامعه می
شودوبهمردمنشاطوآگاهیمیبخشد،آگاهباشند.

•جایگاهشهیدانرسانهحفظشود

حجت االسالم والمسلمین رئیسی با بیان این که آن
چه رهبری از رسانه های انقالبی انتظار دارند ،عمل
و اندیشه انقالبی است ،تصریح کرد :شما با تجلیل
از شهدا ،یاد آن ها را گرامی داشته و اقدامی نمادین
انجام داده اید اما ارزشمندتر آن است که جایگاه این
شهیدانحفظشود.ویباگرامیداشتشهیدمدافع
حرم «محسن حججی» افزود :از آن شهید امروز به
عنوان قهرمانی ملی یاد می شود؛ این شهیدان به ما
درس چگونه زیستن و مقابله با کفر و ظلم را یاد می

عکس ها  :صادق ذباح

نجم الشریعه  /چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم اداره
اوقاف و امور خیریه استان ،با تجلیل از برگزیدگان به
کار خود پایان داد .به گزارش خراسان ،در این مراسم
که با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد،
عالوه بر تقدیر از برگزیدگان ،از خانواده های پنج شهید
مدافع حرم تجلیل شد .به گزارش خراسان ،حجت
االسالم محسن قرائتی در این مراسم که در حسینیه امام
خمینی(ره) مشهد مقدس برگزار شد ،به اهمیت مدیریت
وقت و استفاده بهینه از فرصت زندگی اشاره و اظهار
کرد :زمانی شما سرمایه ای دارید که ارزش آن کم شده
است و دراین حالت شما فقط ضرر کرده اید اما موقعی
که شما مثال یک قالب یخ برای فروش دارید که در مقابل
چشمتان آب می شود وکسی از شما نمی خرد ،دچار
خسران شده اید و قرآن کریم هم در آیات متعدد اشاره می
کند که مواظب باشید خسران نکنید نه ضرر .شایان ذکر
است ،اجرای گروه تواشیح نحل الهدی از مشهد و تالوت
حامد علیزاده نفر اول رشته قرائت تحقیق کشور ،از دیگر
برنامه های مراسم اختتامیه چهلمین دوره مسابقات
قرآن کریم اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بود.

»

پایان مناقشه 32ساله با نصب
تابلوی «پردیس دانشگاه»

دهند .وی گفت :بی تردید همه کسانی که در این
عرصه قلم می زنند ،خادمان عرصه قلم هستند و
می توانند در کسوت خادمی برای رضای حق و امام
رضا(ع)قلمبزنند.
«عصارنیا» مدیر خادم یاران آستان قدس رضوی نیز
درباره طرح خادم یاران آستان قدس گفت :با تدبیر
تولیت آستان قدس رضوی ،خدمت به بارگاه منور
رضوی دیگر محدود به چهار دیواری حرم نخواهد
بود و هر کس در هر جا می تواند لباس خدمت
این بارگاه را به تن کند .وی افزود :در دو عرصه
خدمت به محرومان و توسعه و ترویج سیره رضوی
متقاضیان می توانند به عضویت خادم یاران بارگاه
رضوی در آیند و بسته به نوع خدمت خود ،هر یک،
دو یا سه ماه یک بار نیز در حرم رضوی لباس خادمی
به تن کنند .وی ادامه داد :بعد از پزشکان و معلمان،
اصحاب رسانه سومین گروه خادمان تخصصی
بارگاه رضوی خواهند شد« .ایمان شمسایی»
مدیرمسئول روزنامه قدس نیز در این مراسم از
دستاوردها و اقدامات این روزنامه در دوره جدید
گزارشی ارائه کرد.

•درحاشیه

*روز گذشته با حضور تولیت آستان قدس رضوی
کتابخانهومرکزتخصصیرسانهدرموسسهفرهنگی
قدسافتتاحشد.
*«علی» پسر شهید جهانی و «زینب» دختر شهید
خزاییبرایتجلیلازمقامشامخپدرانشانرویسن
حاضروتقدیرشدند.
*پنجنفرازمدیرانوخبرنگارانروزنامهقدسدرسال
های گذشته ،از جمله دکتر حسین انتظامی معاون
مطبوعاتی وزیر ارشاد و سیدجالل فیاضی رئیس
هیئت مدیره خانه مطبوعات استان ،به عنوان اولین
خادمیارانرسانهمدالخادمیاریدریافتکردند.

با نصب تابلوی مشترک پردیس دانشگاه فردوسی و
علوم پزشکی مشهد ،مناقشهای  32ساله میان این
دو دانشگاه پایان یافت .به گزارش ایسنا ،مسائل و
تعارضات مربوط به تفکیک دو دانشگاه فردوسی و علوم
پزشکی مشهد تا سال گذشته وجود داشت اما طی یک
سال گذشته دکتر کافی و دکتر مهرابی روسای این دو
دانشگاه ،اقداماتی را برای حل آن آغاز کردند و ثمره این
پیگیری ها با طراحی تابلوی مشترک نمود عینی پیدا
کرد .بر اساس این گزارش ،شورای مشترک پردیس
دانشگاه نیز به زودی تشکیل خواهد شد که تعمیق
و گسترش همکار یها ،استفاده از زیرساختهای
مشترک ،پیشگیری از صرف هزینههای موازی و اتالف
منابع ملی و محلی از جمله اهداف تشکیل آن است.

مدیرکلاوقافوامورخیریهخبرداد

 50درصد وقف های امسال کشور
در خراسان رضوی ثبت شده است

از ابتدای امسال تاکنون ۲۰۰وقف جدید در کل کشور به
ثبت رسیده است که 100وقف مربوط به خراسان رضوی
بوده است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل اوقاف
و امور خیریه استان ،حجتاالسالم «محمد احمدزاده»
مدیر کل این اداره با اعالم خبر ثبت  ۱۰۰وقف جدید در
استانازابتدایامسال،تصریحکرد:سالگذشتهسههزار
وقف مصحف ثبت و قرآنها با نام واقفان به جلسات قرآن
کم بضاعت اهدا شد .احمدزاده همچنین با اشاره به این
کههمهمردمباوقفوآثاروبرکاتآنسروکاردارند،افزود:
در مشهد بوستانهای بزرگ مثل ملت و وکیلآباد موقوفه
هستند که درختان این بوستان ها باعث تمیز شدن هوای
شهرمیشود.

رادینمیزبان«صلیبسرب»
نمایشگاه نقاشی صلیب
سرب در نگارخانه
رادین برپا می شود .این
نمایشگاه که در آن آثار
سهیال دیزگلی به نمایش
گذاشته می شود ،از 27
مرداد تا اول شهریور ماه از
ساعت  17تا  21پذیرای
عالقه مندان خواهد بود.
نمایشگاه صلیب سرب شامل  10اثر نقاشی روی فیبر
است که موضوع آن جنگ و ناگواری های آن در جهان
امروز است .نگارخانه رادین ،در بولوار سجاد ،حامد
جنوبی  12واقع شده است.

