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آغازهمایشبزرگداشتوتجلیلاز بزرگانموسیقیمقامیتربتجام
عذرخواهیمدیرکلبهخاطر
«شاهکار پروژه های ناتمام»

اکبری :بابت زمان 20ساله عملیات عمرانی
کتابخانه مرکزی مشهد عذرخواهی می کنم

پروژهکتابخانهمرکزیمشهدیاهمان«شاهکارپروژههای
ناتمام»درمشهد،مهمترینموضوعیبودکهانتظارمیرفت
درجلسهروزگذشتهانجمنکتابخانههایعمومیاستان
کهبهریاستمعاوناستانداردراستانداریبرگزارشد،بهآن
اشارهایشودوالاقلصحبتیازآنبهمیانبیاید.اماخبری
ازآننشدوچارهاینبودجزاینکه،خبرنگارماازمسئوالن
امرپیگیرآنباشد.
مدیرکل کتابخانه های
عمومیاستاندرحاشیهاین
جلسه بابت دو دهه تأخیر و
تداومعملیاتعمرانیدراین
پروژه از مردم عذرخواهی
کرد و گفت :بابت این مسئله
هم شرمنده ام و هم از همه
مردم استان ،مشهد و به ویژه
همسایگان این ساختمان که کودکانشان به مدت  20سال
هر روز این پروژه را دیدند ،رشد کردند و به سن بلوغ رسیدند،
عذرخواهی می کنم .به گزارش خراسان رضوی« ،حسین
اکبری»درجمعخبرنگارانودرپاسخبهپرسشخبرنگارما،
اظهار کرد :آن قدر به مردم وعده داده ایم که همیشه بدقول
شدهایمواینبدقولیدردورههایگذشتهنیزروالبودهاست.

•اختصاص بودجه استانی و پیگیری دریافت
بودجه از وزارت ارشاد

وی ادامه داد :ساختمان کتابخانه  85درصد پیشرفت
فیزیکیداردودرحالپیگیریبرایجذباعتباراتدیگری
برای این پروژه هستیم .به تازگی نیز در استان سه میلیارد
تومان اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان مشهد برای
این پروژه به تصویب رسیده است ،ضمن این که از طریق
استانداری نیز مکاتباتی با وزیر ارشاد برای اختصاص
اعتبارات ملی به این پروژه انجام گرفته است .وی درباره
میزان اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل عملیات عمرانی این
پروژهگفت:آنچهدربررسیهایکارشناسیدستگاههای
مربوطتأییدشده،نیاز 13تا 14میلیاردتومانیبرایتکمیل
عملیات عمرانی است ،ضمن این که به تناسب ،به مبالغ
کالنینیزبرایتجهیزساختماننیازاست.ازمحلاعتبارات
ملیمنابعیبرایاینکتابخانهدرنظرگرفتهشدهوبخشیاز
بودجهموردنیازهمازطریقاعتباراتنیمدرصدیشهرداری
بهپروژهتخصیصیافتهاست.مدیرکلکتابخانههایعمومی
استان با بیان این که تمام ایرادهای موجود در این پروژه
توسطمجریپروژهوباتأییدشورایفنیاستانبرطرفشده
است،تصریحکرد:اینپروژههماکنونجزوپروژههایبسیار
خوب و مستحکم در بخش فنی استان است .وی بیان کرد:
مردم مشهد سال هاست که منتظر بهره برداری از این پروژه
هستند،ضمناینکهمشهدحداقلباید 100بابکتابخانه
عمومی استاندارد و  20ساختمان مشابه کتابخانه مرکزی
شهرداشتهباشدتابتواندخدماتعمومیمناسبیدربخش
کتابخوانیارائهکند.

•شناسایی  28قرائت خانه غیرمجاز در مشهد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در ادامه با اشاره
به وجود  116کتابخانه عمومی در استان ،بیان کرد:
 40درصد از این کتابخانه ها با وجود گذشت  30تا 50
سال از ساخت ،به شرایط فرسودگی رسیده و نیازمند
مرمت ،تقویت و بازسازی است .به گزارش ایرنا ،مدیرکل
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در نشست انجمن
کتابخانه های عمومی استان نیز از شناسایی  28قرائت
خانه غیرمجاز به عنوان کتابخانه های کنکوری غیرمجاز
در کالن شهر مشهد خبر داد و گفت :این کتابخانه ها در
مشهد فعالیت گسترده ای دارند و هزینه های بیش از200
هزار تومانی برای در اختیار گذاشتن فضای مطالعه با
عنوان کتابخانه از شهروندان دریافت می کنند .وی ادامه
داد :برای جلوگیری از فعالیت قرائت خانه های غیرمجاز،
نشست هایی با محوریت اداره کل کتابخانه های عمومی
و حضور مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
آموزش و پرورش و دستگاه نظارتی برگزار شد و سامان
دهی این مراکز در دستور کار قرار گرفت« .سیدجواد
حسینی» معاون اجتماعی ،سیاسی و امنیتی استاندار
خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت :سوء استفاده
تجاری و ترویج روابط نامتعارف از تبعات فعالیت مراکز
غیرمجاز مطالعه در شهر است؛ بنابراین باید برای ممانعت
از فعالیت های غیرمجاز فرهنگی بر کتابخانه ها و مراکز
فرهنگی مجاز نظارت وجود داشته باشد .وی افزود :برای
جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز مطالعه باید گروهی
متشکل از کارشناسان زبده نهاد کتابخانه های عمومی،
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش و
نیروی انتظامی راه اندازی شود.

موسیقی مقامی خراسان ،بخشی از همایش خنیاگران جام
است و فرصتی که دوباره از آن ها یادی کنیم .زیباتر آن که در
این همایش کم مانند ،از  18استاد و پیش کسوت این عرصه
نیز تجلیل خواهد شد .استادان حاج مرادعلی ساالراحمدی،
غالم رسول فرهادی نیا ،محمد رحم دلخواه ،غالم حیدر
قدسی ،کریم کریمی ،محمدفاروق کیانی ،محمد دلپذیر،
حسینعلی غمخوار ،محمد زینتی ،حسینعلی پروانه ،غالم محمد
احسانی ،رحمت ا ...خدام ،غالمحسین غفاری ،عبدالعزیز احمدی،
غالم رسول صوفی ،عبدالرئوف برنا ،اسفندیار تخمکار ،عبدا...
امینی هنرمندانی هستند که بخشی از همایش خنیاگران جام به
تجلیل از آن ها اختصاص یافته است.

عبدالهی -چه زیبا زمانی است برای هنردوستان خطه
خراسان که به نظاره می نشینند بزرگداشت و تجلیل از
هنرمندان موسیقی مقامی را .بزرگداشت استادانی که اگرچه
امروز جسم شان در میان ما حضور ندارد ،اما یادشان چنان
جاودانه شده است که تا سال های سال زنده خواهد بود .آن
زمان که نغمه «نورمحمد درپور» به گوش می رسد ،نوایی نوایی
«غالمعلی پورعطایی» را می شنوی ،پنجه «ذوالفقار عسکریان»
پنجه در روحت می افکند ،مقام دل شیدا با زخمه های «عبدا...
سروراحمدی» را می شنوی یا نفس غالمعلی نی نواز در سرنای
جانت می دمد ،حضور آن هنرمندان زنده یاد را احساس می کنی و به
جاودانه بودن هنرشان یقین می آوری .تجلیل از این پنج استاد فقید

زنده یاد استاد
ذوالفقارعسکریان

زنده یاد استاد
نورمحمددرپور

زندهیاد استـاد
غالمعلیپورعطایی

از او می توان به عنوان تنها فرد
مسلط به موسیقی شمال و جنوب
خراسان نام برد .وی پس از
گذراندن دوران جوانی در كاشمر،
حدود 10سال در روستای محمود
آباد تربت جام ساكن شد و در این
زمان با استاد غالمعلی پورعطایی و
حسین جوهریان بیشترین معاشرت را
داشت .با وجود تسلط كامل استاد به
مقام های مختلف موسیقی خراسان
بزرگ وكردی و تركمن ،وی خود را
وام دار موسیقی جنوب خراسان می
دانست و بیشترین عالقه اش نیز به
مقام های جنوب خراسان وبه ویژه
چهاربیتی های این دیار بود .او بارها
در جشنواره های مختلف به عنوان
نوازنده برتر برگزیده شد .همچنین
به صورت انفرادی دو باردر ایتالیا و
دركشورهای فرانسه ،سوئیس ،بلژیك
و هلند به اجرای برنامه پرداخت .با
توجه به تفاوت پرده بندی دوتار جنوب
خراسان و شمال خراسان؛ استاد که
مقام های هر دو منطقه را می نواخت
به دوتار  8پرده جنوب خراسان 9پرده
دیگر اضافه کرد تا دیگر نیازی به تغییر
پرده های متوالی نباشد .یكی دیگر از
ویژگی های بارز آن هنرمند ،بداهه
نوازی وتفاوت اجرای مقام ها در زمان
های متفاوت بود .این استاد بزرگ
موسیقی مقامی در سال 1393
بدرود حیات گفت
ودر بــهــــــــشت
جو ا د ا ال ئمه
(ع) مشهد به
خاک سپرده
شد.

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نور
محمد درپور همکاری گسترده ای با
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا
وسیما داشت .جایگاه او به اندازه ای واال
و گران قدر بود که در سال ١٣٧١پوستر
تبلیغاتی جشنواره بین المللی فجر به
عکس استاد درپور در کلیه تاالرها وسالن
های اجرا در شهر تهران مزین ودر سال
 ١٣٧٧نیز جزو چهره برتر موسیقی
کشور معرفی شد .درسال  1381با
همراهی استاد محمدرضا درویشی در
جشنواره موسیقی برلین در کشور آلمان
حضور یافت و ذکرهای طریقه نقشبندیه
را اجرا کرد .پس از آن در سال 1383
با دعوت از وی در کنگره شاه نعمت ا...
ولی در دانشگاه الیدن هلند حضور یافت
و با اجرای زیبایش حاضران را تحت
تأثیر قرار داد .درسال1387در مراسم
بزرگداشت موالنا در لس آنجلس آمریکا
باشرح زندگی موالنا (از کودکی تا دیدار
با عطار و مالقات باشمس) و خواندن
اشعاری از موالنا ،این مرد روستایی
خراسانی بدون داشتن سواد25 ،هزار
تماشاچی را به حیرت وا داشت و مراسم
را تحت الشعاع قرار داد .در سال ١٣٨٩
نیز درجشنواره فلک خوانی تاجیکستان
شرکت و فرهنگ و موسیقی اصیل تربت
جام را به مردم تاجیکستان معرفی کرد.
استادحاج نورمحمد درپور فریادگرنغمه
های عرفانی در اسفند 1393درگذشت
و در آرامستان روستای محل
زندگی اش «یادگارپایین جام» به
خاک سپرده شد.

شهرت این هنرمند به چنان درجاتی
رسیده بود که برخی پژوهشگران
هنرهای آیینی از تهران برای ثبت و
ضبط آثار وی به منطقه جـــام آمدند .با
این همه وی برای رسیدن به اوج هنر
نوازندگی و خوانندگی ،همواره راه
کمال را دنبال می کرد و برای این منظور
خدمت استاد یوسف خان تیموری و
عبدالحمید ایوب خان منصور باتوری
رفت و کسب فیض کرد .همچنین برای
آموزش دوتار نزد استادان ذوالفقار
عسکریان شاگردی کرد و مدت
چهار سال مدام در زمینه دوتار از وی
بهره برد .در اوایل جوانی و در سال
۱۳۴۴به سبب شهرت نوازندگی و
خوانندگی به تهران دعوت شد و در
تاالر رودکی ،مجامع هنری و سفارت
خانه های اروپایی و رادیو و تلویزیون
همـــراه با گروه های هنرهای آیینی
سنتی هنرنمایی کرد .او آلبوم های
گوناگونی از خود به جای گذاشت.
بعدها شهرت استاد پور عطایی به آن
جا رسید که ضمن سفر به سراسر ایران
و اجرای برنامه ،از ایشان برای اجرای
برنامه در کشورهای گوناگون دعوت
به عمل می آمد .از جمله سفر های
خارجی استاد ،اجرای برنامه نوروز
در تاجیکستان بود و با حضور رئیس
جمهور ایران ،ازفعالیت های هنری
استاد تقدیر شد .استادپورعطایی در
مهرماه 1393دارفانی را وداع گفت
ودر قطعه هنرمندان تربت جام به خاک
سپرده شد.

()1311-1393

()1310-1393

زنده یاد استاد
غالمعلینینواز
()1322-1389

وی بعد از استاد فقید «برات دلپـذیر»
اسطوره سرنا نوازی ایران ،یگانه و
بی نظیر می نواخت .در جشنواره
های خارجی بسیاری در کشورهای
اروپایی از جمله هلـند ،فرانسه،
بلژیک ،دانمارک ،سوئیس و...
هنرنمایی کرد .در همین جشنواره
ها بود که اهالی هنر به او لقب های
«لویی آرمسترانگ ایران» و «الماس
سیاه» دادند .از جمله آثار استاد نی
نواز در واحدموسیقی مرکز خراسان
می توان به قطعه «از کویر تا کوهپایه
های خراسان» اشاره کرد که در آن به
اجرای مقام های سرنا پرداخته است.
هنرنمایی زنده یاد غالمعلی نینواز
به دلیل حجم نفس باال و قدرت و
تکنیک نوازندگی حیر تانگیز بود و
عالقه مندان به هنر در نقاط مختلف
جهان را به تحسین وا میداشت.
او به بهترین شکل موسیقی بومی
منطقه خود و برخی موسیقی های
دیگر ایران زمین را با ساز سرنا می
نواخت تا جایی که برای نمونه،
نواختن قطعه شاد «رعنا» از موسیقی
گیالن با حفظ همه ریزه کاری هایش
باعث می شد ،شنونده برای لحظاتی
او را یک گیلکی تمام عیار بداند.
غالمعلی نینواز ،نوازنده نام دار
سرنا که بسیاری او را جانشین برحق
شاه میرزا مرادی میدانستند ،در 57
سالگی بر اثر تصادف در جاده باخرز -
تربت جام درگذشت.

جشنواره تئاتر خراسان رضوی از امروز در مشهدآغاز می شود

جشنوارهتئاتراستاندرایستگاه27

نسیمسهیلی-بیستوهفتمینجشنوارهتئاتراستانبا
رقابت 24نمایشازامروزدرمشهدآغازبهکارمیکند.
بهگزارشخراسانرضوی،بیستوهفتمینجشنواره
تئاتراستانامروزباحضور 24نمایشازسراسراستان،
در مشهد ،کار خود را آغاز می کند .همچنین مراسم
اختتامیه این جشنواره ۲۸شهریور ماه درسالن اصلی
مجموعهتئاترشهرمشهدبرگزارمیشود.

•بلوغ هنر تئاتر در استان

معاونامورهنریوسینماییادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمی خراسان رضوی دیروز ،در نشست خبری
بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان ،گفت :طی

ششماهگذشتهبرایبرگزاریاینجشنوارهاقدامات
خوبی انجام شده است و امسال نگاه ما به انجمن
های تخصصی و بخش غیر دولتی برای انجام امور
هنری ،نقشی حمایتی و نظارتی بوده است« .افشین
تحفه گر» با بیان این که امسال شاهد بلوغ این هنر به
ویژه در شهرستان ها هستیم ،افزود :با سامان دهی
تئاتر استان ،در ثبت گروه های نمایشی رشدی100
درصدیداشتیم،سالگذشته 23گروهتئاترداشتیم
که 13گروهدرمشهدو 10گروهنیزسهمشهرستانها
بود اما طی پروسه ای زمان بر امسال بیش از 50گروه
تئاترثبتشدهدراستانداریم.رئیسشورایسیاست
گذاری بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان با بیان

()1326-1393

زنده یاد استاد
عبدا ...سرور احمدی
()1328-1391

نخستین فنون دوتارنوازی را نزد مادر
خود فرا گرفت و سپس از محضر بسیاری
از استادان دوتارنوازی بهره جست .وی
همچنین سالها نزد استاد نظرمحمد
سلیمانی به کسب تجربه پرداخت.
کسب عنوان تک نواز برتر در سه دوره
پیدرپی جشنواره موسیقی فجر ،اجرا در
جشنواره موسیقی آوینیون فرانسه ،اجرا
در شهر دوسلدورف آلمان و نیز اجرا در
برابر پاپ ژان پل دوم از جمله فعالیتهای
او در عرصه موسیقی مقامی بود .وی از
معدود نوازندگانی بود که تمرکزش را
بر نوازندگی ساز دوتار قرار داد و به تمام
فنون دست راست از قبیل اقسام زخمه و
پیچ و نیز اقسام فنون دست چپ از قبیل
اقسام پرده لخشانک و پرده دزدک ،تبحر
داشت .زنده یاد سرور احمدی چند مقام
جدید نیز ساخت که از آن میان میتوان
به سودای گل ،فراق و وداع اشاره کرد .او
به برخی از مقامهای گذشته نیز اوجهای
جدیدی افزود که برای مثال میتوان
مقام دل شیدا ،سرحدی ،مرحبا و معراج
نامه را نام برد .او عالوه بر نواختن ساز،
در ساخت دوتار هم چیره دست بود و از
جمله سازندگان شناخته شده ساز دو تار
خراسانبهشمارمیرفت .یک
مـــاه قبــــل از درگـــــذشت
ســـــروراحمدی پزشکان
متوجه دو تومور بدخیم در
سرش شدند .وی به دلیل ضعف بدنی و
پیشرفت سریع بیماری ،روز دوشنبه 29
خرداد،1391دارفانیراوداعگفت.

این که امسال برای نخستین بار شش سالن تئاتر را
براینمایشدرجشنوارهاستاندرنظرگرفتهایم،ادامه
داد:امسال 90نمایشبهدبیرخانهرسیدکه 60اثراز
مشهد و  30اثر از شهرستانها بود و در نهایت  60اثر
بازبینیشدکه 40اثرازمشهدو 20اثرازشهرستانها
بودهاست.ویاضافهکرد:درحوزهنمایشنامهنویسی
بیش از  300درصد افزایش داشتهایم و از  18اثر در
سال گذشته به 63متن در سال 96رسیدهایم که این
مطلبمویدحرکتتئاتراستاندرمسیرنقشهراهترسیم
شدهبرایتئاترخراسانرضویاست.

•رشد تئاتر شهرستان ها طی 5سال گذشته

دبیربیستوهفتمینجشنوارهتئاتراستانیخراسان
رضوی نیز در این نشست گفت :تالش کرده ایم تا حد
امکان به شهرستان ها در زمینه تئاتر کمک کنیم زیرا
مشهد دیگر راه خود را پیدا کرده است« .سید جواد
اشکذری» افزود :تعداد نمایش های شهرستان ها در

ساختسریالآقاخانیدرمشهدکلیدخورد

«روزهایخوش» اهالیطنزدرمشهد

تصـــویربــرداری ســـــریال
«روزهای خوش» کار جدید
«سعید آقاخانی» با حضور
اهالیطنزسینماوتلویزیون
درمشهدآغازشد.بهگزارش
فارس،حمیدلوالیی،مرجانه
گلچین،حسینمحباهری،
نصـــرالــه رادش ،افــســانــه
ناصری ،علی هدایتی و  ...از بازیگران اصلی این سریال
هستند.فیلمنامهاینسریال10قسمتیکهطنزیاجتماعی
است ،توسط گروه نویسندگانی که سرپرستی آن به عهده
آقاخانیاست،نوشتهشدهاست.دربارهاینفیلمکهمضمونی
طنز دارد آمده است :پسری ساکن شهر تهران است ،بعد از
مدتیپدرشازشهرستانبرایدیدناومیآیدکهباحقایقی
متضاداززندگیاشمواجهمیشود.

سالن اصلی و تماشاخانه بهار تئاتر شهر :بوستان ملت ،مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع) /تماشاخانه اشراق :حوزه هنری ،حد فاصل هاشمیه  20و 22
پردیس مستقل تئاتر :نبش وکیل آباد  /48تماشاخانه خورشید :بین معلم  28و چهارراه دانش آموز

مرحلهبازبینی،ازلحاظتعدادشهروتعدداثرامسالدر
مقایسهباپنجسالگذشتهرشددوبرابریداشتهاست.

•امیدوار به همکاری شورای شهر

وی با اشاره به حضور نسل جوان در تئاتر استان ،خاطر
نشان کرد :تئاتر مشهد پوست اندازی داشته و نسل
جدیدوجوانتوانستهاستجوایزیرادرجشنوارههای
معتبرکسبکندو ایننشانمیدهدکهنمیتواناین
نسل را نادیده گرفت .دبیر بیست و هفتمین جشنواره
تئاتر استانی خراسان رضوی از رونمایی دو کتاب با نام
های«درامبهعالوهچهار»و«کتابجشنواره»درمراسم
اختتامیه این جشنواره خبر داد و اعالم کرد :امیدواریم
امسال در ورودی بولوار معلم را با نام تئاتر شهر نام
گذاری کنیم و فعال منتظر جواب شورای شهر هستیم
و امیدواریم این اتفاق بیفتد تا در اختتامیه جشنواره در
ورودیبهتئاترشهر،بههمینناممزینشود.درخورذکر
است ،دراینمراسمازپوستراینجشنوارهرونماییشد.

با هنرمندان
رامین معقولی

تولیتآستانقدسرضوی:

سینمای ایران سالمترین و
پاکترین سینمای جهان است
به مناسبت روز ملی سینما ،جمعی از هنرمندان حوزه
پویانماییکشورباتولیتآستانقدسرضویدیداروگفتو
گوکردند.بهگزارشآستاننیوز،حجتاالسالموالمسلمین
«سید ابراهیم رئیسی» در این دیدار گفت :باید از تمام دست
ساختههایبشروفناوریهاینویندرجهتتوسعهفرهنگ
دینی و رساندن حقیقت پیام انقالب اسالمی به گوش
جهانیان بهر ه ببریم .وی با تبریک روز ملی سینما به تمامی
فرهیختگان و فعاالن متعهد این عرصه خاطرنشان کرد:
باید از هنر متعهد و هنرمند انقالبی حمایت کرد و برای رفع
نگرانیهای آنان در عرصههای مختلف تولید ،توزیع و غیره
تالش کرد .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره
به استفاد ه از ابزار هنر در انتقال پیامها و ارزشهای دینی،
تصریح کرد :آستان قدس رضوی برای ایفای رسالتهای
عظیم فرهنگی و تبلیغی خود نیازمند دهها منبر است که
یکی از آن منبرهای اثرگذار عرصه هنر پویانمایی است .وی
حكیفی
تاهتما مهرچ هبیشتردرزمینهارتقایسط 
برضرور 
ی تأكید و بیان کرد :ما
ی فاخر و متعهد نمایش 
ی هنرها 
و كم 
معتقدیمسینمایایرانبهرغمهمهایرادهاوانتقاداتیکهبر
آنوارداست،سالمترینوپاکترینسینمایجهاناستواگر
ایرادیوجوددارد،بایدبرایرفعآنهاتالشکنیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به لزوم
توجه به استعدادهای ارزشمند هنری موجود در كشور،
تصریحکرد:بههیچعنوانبامظاهرتمدندرکشورمشکلی
نداریم،بلکهبایدازتمامدستساختههایبشروفناوریهای
نوین در جهت توسعه فرهنگ دینی و رساندن حقیقت پیام
انقالب اسالمی به گوش جهانیان بهر ه ببریم؛ قطعا جوانان
نخبه ،هنرمند ،خالق و با استعداد ایرانی میتوانند در این
عرصه نیز بدرخشند .وی فعاالن جامعه پویانمایی کشور را
عموما افرادی متعهد و خوش استعداد خواند و تصریح کرد:
بدون تردید این مجموعه سرمایهای عظیم برای كشور است
تآفریندرجامعهباشد.
کهمیتوانداثرگذاروهدای 

•تشکیلکارگروهتخصصیپویانمایی

حجت االسالم و المسلمین رئیسی تولید پویانماییها با
مضامین اسالمی و تربیتی را در پرورش صحیح و تعمیق
سبکزندگیاسالمیدرنسلنوبسیارمؤثربرشمردواظهار
کرد :کارگروه تخصصی پویانمایی در آستان قدس رضوی
با استفاده از تجربیات و عضویت جمعی از متخصصان و
فعاالن پویانمایی و هنرهای دیجیتال تشکیل شود تا ضمن
حمایتازاینهنر،بستریمناسببرایفعالیتهدفمنددر
زمینهخلقآثارپویانماییمرتبطبارسالتهایآستانقدس
رضوی باشد .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره
به چهارمین بند از منشور هفت گانه مقام معظم رهبری که
در آن استفاده از ظرفیتهای فرهنگی عظیم آستان قدس
رضوی در فضای عمومی کشور و جهان اسالم مورد تأکید
است،افزود:یکیازابزارهاییکهمیتواندبهاستفادهبهتراز
ظرفیتهایمعارفغنیرضویواهلبیتعصمتوطهارت
علیهمالسالممنجرشود،صنعتپویانماییاستکهمیتواند
درنسلنوجهاناسالماثرگذارباشد.

•نبایدبرایجذبمخاطب،نگاهسکوالررابههنر
وارد کرد

تولیت آستان قدس رضوی ،هنرهای تصویری و نمایشی را
درعمقبخشیبهباورهایدینینسلنوجوانوجوانکشور
بسیار تأثیرگذار دانست و تصریح کرد :دولت باید در حوزه
آموزش نسل نو به صورت فعال وارد شود ،اما اگر نقصی در
جایی بود با توصیه مسئولیت برداشته نمیشود ،بلکه باید
برای جبران آن تالش کرد .حجت االسالم و المسلمین
رئیسی با بیان این که نباید به هر قیمتی به دنبال جذب
مخاطب بود ،اظهار کرد :نباید برای جذب مخاطب ،نگاه
سکوالررابههنرواردکرد،مزیتهنراسالمیدرحقگراییو
انطباقآنبافطرتانسانهاست.

دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه
پیام نور مشهد افتتاح شد
نادینلویی-معاونآموزشوتحصیالتتکمیلیدانشگاهپیام
نورکشوربابیاناینکهطبقمصوبهمجلسشورایاسالمی
مراکزدانشگاههایپیامنورسراسرکشورمکلفبهایجادقطب
بینالملل هستند افزود :دانشــگاه پیام نور خراسان رضوی
اولیندانشگاهدرایجادقطببینالمللرشتهحقوقدرکشور
است.بهگزارشخراسانرضوی؛«ابوالفضلفراهانی»دیروز
درآیینافتتاحساختماندانشکدهحقوقوالهیاتدانشگاه
پیام نور مشــهد با بیان این که هــم اکنون فضــای رقابتی در
دانشگاههایسراسرکشوربرایپذیرشدانشجووجوددارد
اظهار کرد :در این فضای رقابتی و کاهش دانشجو دانشگاه
پیام نور باید با رویکردی متفاوت اداره شــود تا مورد انتخاب
دانشــجویان برای تحصیل قرار بگیــرد .وی تصریح کرد :در
دانشگاه پیام نور دانشجویان فرصت دارند به مدت 10سال
دانش آموخته شوند و این مسئله شاید مطلوبنباشد ولی با
اینحالایندانشگاهحاضربهفروختنمدرکنیستتازمانی
کهخوددانشجوبهمرحلهعلمیبرسدودانشآموختهشود.
ویبهبزرگنماییمشکالتایندانشگاهاشارهکردوافزود:با
همه بیمهریهایی که به این دانشگاه میشود خوشبختانه
دانشگاهپیامنورتوانستهطی 10سالگذشتهرتبهیازدهمرا
دربیندانشگاههایسراسرکشوردرحوزهعلمیوپژوهشی
بهخوداختصاصدهد.معاونآموزشیوتحصیالتتکمیلی
دانشــگاه پیام نور کشــور ادامه داد 30:ســال از تاسیس این
دانشگاهمیگذردوباتماممشکالتیکهداردبدونوابستگی
بهاعتباراتدولتیبهتوانمندیعلمیقابلقبولیرسیدهاست
و زیرساختهای آن ،برای حرکتی نو در نظام آموزشی کشور
آمادهشدهاست.فراهانیتصریحکرد:آییننامهفعالیتهای
علمیوپژوهشیکهبهتازگیبهایندانشگاهابالغشدهاست
یکی از مترقیترین آییننامهها در بین دانشــگاههای کشور
اســت که محتوای علمی و آموزشــی برای آینده فراهم کرده
است .در ادامه مراســم «محمد علی داور یار» رئیس دانشگاه
پیام نور استان گفت :تمام زیر ســاختهای الزم برایتبدیل
ایندانشگاهبهقطببینالمللفراهمشدهاست.ویافتتاح
دانشکدهالهیاتوحقوقدرنزدیکیندامتگاهمرکزیمشهد
را فرصتی به منظور ادای زکات علمی برای اســتادان عنوان
کرد و افزود :روزانه هزاران نفر از روبهروی این دانشکده عبور
میکنند که در این زمینه با راهاندازی مشــاورههای حقوقی
میتوانیم بسیاری از نیازهای حقوقی افراد را برطرف کنیم.
وی تصریح کرد :دانشــکده حقوق و الهیات دانشگاه پیام نور
مشهد با حدود چهار هزار متر زیربنابه بهرهبرداری رسید و از
اول مهر دانشجو پذیرش میکند ،همچنین هم اکنون بیش
از 500دانشجویخارجیازکشورهاییازجملهافغانستان
وعراقدرهمهرشتههادرایندانشگاهتحصیلمیکنند.

