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تشییع شهید برات زاده دردرگز
مقصودی -پیکر پاک و مطهر شهید قربان برات زاده
که در مناطق عملیاتی دفاع مقدس درکرمانشاه براثر
انفجارمین به درجه رفیع شهادت نایل شده بود،
دیروز بردوش مردم درگز تشییع شد .درادامه مراسم،
پیکر این شهید به زادگاهش روستای تاج الدین از توابع
مرکزی انتقال یافت و به خاک سپرده شد .این شهید
گران قدر از کارکنان وزارت دفاع ویکی از نیروهای گروه
تفحص درمناطق عملیاتی غرب کشور(کرمانشاه)بود.

توضیحاتمیراثفرهنگیدرباره

شکستهشدناولینکاشیماندگاراستان

استاد «محمدپرست» در دل ها
ماندگاراست

اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در پی شکسته
شدن کاشی ماندگار سردر منزل استاد «محمدپرست»،
توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
این اداره کل ،دربخشی از این توضیحات آمده است:
این کاشی ماندگار با این که ارزش مادی نداشت و تنها
دارای ارزش فرهنگی بود ،به دلیل ضعف فرهنگی به
دست فرد یا افرادی شکسته شد ،غافل از اینکه کاشی
استاد محمد پرست بر د لهای مردم فرهنگدوست
ایرانزمین به ویژه خراسانیها ،نصب است و کسی قادر
به آسیب رساندن به آن نیست .نه اینکه نصب این کاشی
ماندگار بر سر در منزل استاد در شهر مشهد ،زادگاهش
خواف یا هر مکان دیگری در ایران و حفظ و نگهداری
آن کماهمیت باشد ،اما بیشک کاشی استاد در دلها
آن چنان ماندگار است که بود و نبود آن ،چیزی از این
دلبستگی نمیکاهد .آن هم بزرگمردی که نه تنها در
آسمان فرهنگ و هنر همچون ستار های میدرخشد
بلکه فعالیتهای خیرخواهانه او در «جامعه یاوری
فرهنگی» و احداث صدها مدرسه با همراهی خیران
نیز سندی دیگر برای ماندگاری نام و راه اوست. ...
واژه «وندال» و «وندالیسم فرهنگی» تنها نامی است که
میتوان بر خاطیان این اقدام گذاشت و روزنامه خراسان
به شایستگی در خبر این ماجرا به آن پرداخته است. ...
بپذیریم که شکستن و تخریب این کاشی ماندگار ،بی
احترامی به هنرمندان ماندگار این آب و خاک است،
بیاحترامی به هویت یک ملت.

تنظیم 10راهبرددرخصوص
سمنهایغیردولتی
سهیلی-ده راهبرد استان در خصوص سمن های غیر
دولتی به منظور افزایش مشارکت واقعی و پایدار مردمی
در استان تنظیم شده است« .سید جواد حسینی»
صبح دیروز در همایش تشکل های مردم نهاد و توسعه
مشارکت های اجتماعی در حوزه میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان ها که در مشهد
برگزار شد ،با بیان این خبر خاطر نشان کرد :یکی از
این راهبردها ،توسعه کمی این تشکل هاست .در سال
 92تعداد تشکل های فعال استان  540نهاد بود که
هم اکنون به  940نهاد افزایش یافته است .حسینی
تصریح کرد :توانمند ساختن تشکل های غیر مردمی و
راه اندازی خانه تشکل های غیر دولتی با هدف اجرایی
شدن برنامه ها ،تدوین نظام نامه تعامل دستگاه های
دولتی با سمن ها و نظارت بر آنان از دیگر راهبردهاست.
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رئیسبنیادحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدسکشوردرپاسخبه«خراسانرضوی»اعالمکرد:

1399/3/3؛بهرهبرداریکاملباغموزهخراسان

سردار کارگر :فاز اول باغ موزه دفاع مقدس ،خرداد  97به بهره برداری می رسد
مهدی عسکری -رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
کشور ،زمان بهره برداری قطعی تمام فازهای باغ موزه دفاع مقدس
استان را سوم خرداد سال  99اعالم کرد .به گزارش خراسان رضوی،
سردار «بهمن کارگر» صبح دیروز در نشست خبری که در مرکز
فرهنگی دفاع مقدس استان برگزار شد،در پاسخ به پرسش خبرنگار
ما در خصوص زمان اتمام عملیات عمرانی این باغ موزه گفت :تا پایان
سال  98عملیات عمرانی این پروژه به پایان خواهد رسید و در سوم
خرداد سال  99نیز تمام فازهای این باغ موزه ،بهره برداری خواهد
شد .وی افزود :در عین حال فاز اول این باغ موزه شامل مرکز اسناد و
مدارک تا سوم خرداد سال  97به بهره برداری می رسد و پس از آن نیز
به ترتیب بخش های «بیداری اسالمی»« ،ساختمان مرکزی» و دیگر
بخش ها به بهره برداری خواهد رسید.

•شهردار و شورای شهر جدید مشهد خود را به دفاع
مقدس متعهد می دانند

وی همچنین با اشاره به دیدار صبح روز گذشته خود با شهردار و
رئیس شورای شهر مشهد ،بیان کرد :در این دیدار درباره تکمیل هر
چه سریع تر باغ موزه دفاع مقدس استان ،گفت وگوهایی انجام شد و
خوشبختانه شهردار و رئیس شورای شهر مشهد وعده دادند به تعامل،

باشیم .سردار کارگر همچنین گفت :تا دهه فجر 10 ،باغ موزه شامل
باغ موزه های آذربایجان شرقی و غربی ،اصفهان ،یزد ،سیستان و
بلوچستان ،سمنان ،مازندران ،فارس ،دزفول و منطقه مرصاد به بهره
برداری می رسد .وی همچین با اشاره به وجود هزار و  500یادمان
شهدای گمنام در کشور اظهار کرد :هم اکنون پیکر مطهر هشت هزار
و  100شهید گمنام در کشور خاک سپاری شده است.

•زندگی نامه شهیدان صیاد شیرازی و باقری سینمایی می شود

همکاری و مساعدت خود در ساخت باغ موزه دفاع مقدس استان ادامه
دهند .سردار کارگر با تمجید از همراهی شهردار و رئیس شورای شهر
مشهد در ساخت باغ موزه دفاع مقدس استان اضافه کرد :در این دیدار
شهردار مشهد بر ساخت موزه ای فاخر تأکید کرد ،ضمن این که هم
شهردار و هم رئیس شورا خود را به دفاع مقدس متعهد می دانند .وی
با تأکید بر لزوم مشارکت همه دستگاه های متولی استان برای ساخت
هر چه سریع تر این باغ موزه اظهار کرد :امیدواریم همان گونه که تولیت
آستان قدس رضوی وعده داده است ،شاهد همراهی هر چه بیشتر این
نهاد برای تسریع در به سرانجام رساندن باغ موزه دفاع مقدس استان

وی در ادامه گفت :قرار است زندگی نامه دو شهید بزرگ دوران دفاع
مقدس؛ شهیدان امیر «علی صیاد شیرازی» و سردار «حسن باقری»
نیز به عنوان دو اثر فاخر سینمایی در دستور کار قرار گیرد ،ضمن این
که پس از مذاکره با رئیس سازمان سینمایی کشور ،مقرر شد هر سال
پنج تا  10فیلم برای جشنواره فیلم دفاع مقدس ساخته شود .وی در
خصوص تولید دایرة المعارف دفاع مقدس استانی نیز اظهار کرد :این
دایرة المعارف ها تا پایان سال  99برای همه استان ها آماده می شود.
وی درباره آغاز به کار اردوهای راهیان نور دانش آموزی نیز گفت :این
اردوها از  22مهر ماه آغاز خواهد شد .سردار کارگر افزود :امیدواریم تا
پایان برنامه هفتم توسعه ،بتوانیم هر سال  10میلیون نفر از مشتاقان
را به اردوهای راهیان نور اعزام کنیم.

هدیه ایدیگر برایایرانیان درتولد  88سالگی
افتتاح اولین مرکز طب تسکینی به همت پروفسور «خطیب» در مشهد

نادینلویی -به همت خیر نیک اندیش پروفسور «رضا خطیب»
پزشک ایرانی و رئیس اسبق انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا،
اولین مرکز طب تسکینی و خدمات رسانی به بیماران العالج
ایران (هاسپیس) در مشهد افتتاح شد .به
گزارش خراسان رضوی ،پروفسور خطیب
روز گذشته در مراسم افتتاح این مرکز
در خیابان دالوران  ،63گفت :بنیاد و
کلینیک خیریه خطیب 13،سال است
که در مشهد به خدمت گزاری
به زائران و مجاوران علی
ابن موسی الرضا (ع) می
پردازد ،اما من دوست
داشتم با تاسیس اولین

باهدفکمکبهدانشآموزان
نیازمندبرگزارشد:

«مهرعاطفهها»
در 11هزار مدرسه استان

هاسپیس در ایران ،به هموطنانم خدمتی کرده باشم.وی افزود:
هاسپیس ،با ارائه خدمات به بیماران العالجی که از درد رنج
میبرند ،کمک می کند تا دردشان تسکین یابد و روزهای آخرزندگی
شان را با آرامش سپری کنند .همچنین عالوه بر خود بیمار ،بستگان
او نیز تحت حمایت قرار خواهند گرفت و در صورت نیاز ،کادر مجرب
مرکز ،آماده خدمت رسانی به بیماران در منزل آن هاست.

•تحریم های ناعادالنه آمریکا دلیل تاخیر در کار

وی با بیان این که تاسیس اولین هاسپیس مصادف با تولد این جانب
است ،تصریح کرد :با کمک مسئوالن جمهوری اسالمی ایران
توانستم مجوز احداث این مرکز را در مشهد دریافت کنم ،از
آن جا که در آمریکا اقامت دارم ،به دلیل تحریم های ناعادالنه
آمریکا علیه ایران ،نمی توانستم پول احداث این مرکز را به

خبیری -همزمان با سراسر کشور ،مراسم مهر
عاطفه ها به منظور جمع آوری کمک برای دانش
آموزان نیازمند در  11هزار و 453مدرسه
استان برگزار شد .به گزارش خراسان رضوی،
«مسعودیان راد» مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان صبح دیروز در مراسمی که در
فرهنگ سرای مصلی نژاد ناحیه  6مشهد برگزار

حواشی حذف نام آیت ا...
«هاشمیرفسنجانی»ازمجتمع
فرهنگیدانشگاهآزادمشهد
انتشار تصاویری که در آن نام«آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی» از مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد مشهد
حذف شده است ،با واکنش هایی در فضای مجازی
همراه شد .به گزارش خراسان رضوی ،هجدهم خرداد
امسال بود مراسم رونمایی از تندیس و نام گذاری مجتمع
فرهنگی آیت ا ...هاشمی رفسنجانی با حضور مهندس
محسن هاشمی و جمعی از مسئوالن شهری و دانشگاهی
در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد .حاال چهار ماه پس از
آن روز ،انتشار تصاویری که در آن نام آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی از این مجتمع حذف شده است ،حاشیه هایی
را به همراه داشته از جمله این که شاید تصمیم به تغییر
نام این مجتمع و حذف نام آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
گرفته شده است.

•موضوع در شورای فرهنگی دانشگاه بررسی
خواهد شد

ایران انتقال دهم اما سرانجام با تالش و هزینه های بسیار و کمک
یکی از مجرب ترین وکالی آمریکا ،مجوز ارسال پول به ایران توسط
بنیاد خیریه از دولت آمریکا دریافت شد و خوشبختانه امروز شاهد
به ثمر نشستن این تالش هستیم .در پایان مراسم ،پروفسور رضا
خطیب ،کیک تولد  88سالگی خود را در حالی که اشک شوق در
چشمانش حلقه زده بود ،برش زد و گفت :آرزو دارم با اولین بیماری
که در این مرکز پذیرش می شود ،همراه باشم و به او خدمت کنم.

شد ،گفت :امسال مهر عاطفه ها در دو مرحله
اجرا و درمرحله اول ،چهار میلیارد و200میلیون
تومان توسط مردم استان برای کمک به دانش
آموزان محروم جمع آوری شد« .منصوریان»
معاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش استان
نیز با بیان این که مهر عاطفه ها با مشارکت دانش
آموزان ومربیان در11هزار و  453مدرسه برگزار

شد ،اظهارکرد :امیدواریم با مشارکت خوب دانش
آموزان ،مبالغ خوبی برای کمک به دانش آموزان
محروم در مدارس جمع آوری شود .وی افزود:
اعالم کرده ایم کمک های جمع آوری شده در
مدارس ،ابتدا برای دانش آموزان نیازمند همان
مدرسه استفاده و سپس در صورت امکان ،برای
نزدیک ترین مدرسه ارسال شود.

مدیركل حوزه رياست دانشگاه آزاد اسالمی استان
درباره این موضوع به خبرنگار ما گفت :با مشاهده
افتادن نام حک شده «آیت ا ...هاشمی رفسنجانی»
مقرر شد ابتدا نیروهای خدماتی دانشگاه محل حکاکی
روی دیوار مجتمع را پاکسازی کنند که به نظر می رسد
در همین حین ،با یک شیطنت از کار نیروهای خدماتی
عکاسی و در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
خالقی در پاسخ به این سوال که «آیا صحبت های مطرح
شده درباره حذف نام این مجتمع فرهنگی صحت دارد
یا نام آیت ا ...هاشمی رفسنجانی روی دیوار این مجتمع
مرمت و بازسازی می شود؟» ،گفت :این موضوع در
شورای فرهنگی دانشگاه آزاد مشهد بررسی خواهد
شد .شایان ذکر است پس از بروز این اتفاق هم اکنون
محل این حکاکی با بنری مزین به جمله ای از رهبر
معظم انقالب در توصیف آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
پوشانده شده است.

