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معاون امداد مستضعفان آستان قدس:

 59هزار نیازمند روستاهای مرزی،
مهمان ضیافت اکرام رضوی شدند
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معاون امداد مستضعفان آســتان قدس رضوی از برپایی
ســفرههای ضیافت اکرام رضوی در روســتاهای محروم
مرزی استانهای خراســان رضوی ،خراســان جنوبی و
سیســتان و بلوچســتان خبر داد و گفت :در مــاه رمضان
امســال 15 ،هزار نیازمند مناطق مرزی استان خراسان
رضــوی از ضیافــت اکــرام رضــوی بهرهمنــد شــدند .به
گزارش آســتان نیوز ،مصطفی خاکســار قهرودی افزود:
همچنین با همــکاری کمیته امــداد امام خمینــی(ره) و
قرارگاه ثامن االئمه(ع) 44هزار نیازمند در مناطق مرزی
استانهای خراســان جنوبی و سیســتان و بلوچستان از
سفره افطاری اکرام رضوی متنعم شدند .خاکسار با اشاره
به این که در این طرح مجموعا  59هزار روزه دار محروم و
نیازمند روستاهای مرزی کشور بر سرسفره افطار رضوی
نشستند ،بیان کرد :همچنین در کنار برپایی سفرههای
افطار رضوی در مناطق محروم مــرزی ،ویژه برنامههای
فرهنگی و تبلیغی شامل سخنرانی و محافل انس با قرآن
تدارک دیده شده است.

•اقامه نماز در حرم مطهر رضوی

به گزارش آستان نیوز ،برنامه اقامه نماز عید
سعید فطر راس ساعت  6:15با تالوت آیات
قرآن کریم ،بیان احکام شــرعی روز عید فطر
و چگونگــی پرداخت زکات فطــره آغاز و پس
از آن نماز این عید فرخنده در ساعت  7صبح
به امامــت آیت ا ...ســید احمد علــم الهدی؛
امام جمعه مشــهد اقامه میشــود .با توجه به
حضور گسترده نمازگزاران در این روز ،تمام
صحنهای حرم مطهر رضوی مفروش خواهد
شد .همچنین در صورتی که روز جمعه مقارن
با عید سعید فطر باشــد ،با توجه به اقامه نماز
عید ،نماز جمعه برگزار نمیشود.

•اقامه نماز در مصالی تاریخی
مشهد ،پس از  50سال

نخبگان و جوانان سرمایههای
استانهستند

نشست هماندیشــی نخبگان و اســتعدادهای برتر استان
با استاندار ،عصر سه شنبه گذشــته در بنیاد پژوهشهای
اســامی آســتان قــدس رضــوی برگزار شــد .بــه گزارش
«خراسان رضوی» این نشست با حضور جمعی از معاونان
و مدیران اســتانداری ،تعدادی از رؤســای دانشــگاههای
مشــهد ،ورودیهــای جدیــد بنیــاد نخبگان که مشــمول
جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان شدهاند و همچنین تعدادی
از نخبــگان حــوزوی اســتان برگــزار شــد .در ایــن محفل
علمی دکتر سید علی موسوی شــایق (عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد) ،دکتر عادل سپهر (استادیار
دانشکده منابع طبیعی دانشــگاه فردوسی مشهد) ،دکتر
علی باغدار دلگشــا (مشــاور اســتاندار در امــور جوانان)،
حجــت االســام والمســلمین علــی اکبــر نوائــی (معاون
فرهنگی اجتماعی حوزه علمیه خراسان) مهندس علیرضا
ناصری حسینی (مدیرعامل شــرکت دانش بنیان کاوش
صنعت) و دکتر محســن شــاه رضایــی (مدیــر کل تکریم و
الگو ســازی بنیاد ملــی نخبگان کشــور) مطالبــی را بیان
کردنــد .موانع بــه کارگیری نخبــگان و لزوم توجــه به آن،
حذف بوروکراســیهای اداری که کار را با دشواریهایی
مواجه میکند ،ایجــاد زمینههای جــذب و حفظ نخبگان
در کشور ،استفاده از نیروهای نخبه در استفاده از منابعی
که دارای ارزش افزوده هستند ،بهره گیری از نخبگان در
ارتقای تفکر سیستمی و برنامه ریزی ها ،حمایت از حضور
نخبــگان در ســازمانهای مــردم نهــاد ،کمک بــه ارتقای
فرهنگاندیشــه و پژوهــش با بــه کارگیــری ســاز و کاری
نظام مند ،کمک به دانشــگاهها برای انجــام فعالیتهای
پژوهشی ،تشویق صاحبان ثروت برای سرمایه گذاری در
حوزههای پژوهشی ،شــکل گیری کارگروههای علمی در
استان ،توجه به ظرفیتهای قانون حمایت از شرکتهای
دانش بنیــان در حوزههــای بیمه ای ،گمرکــی و مالیاتی،
توجه به موضوع ریزگردها و محیط زیست و تالش مسئوالن
با هدف رفع این مشکل از جمله پیشــنهادهایی بود که در
این دیدار توسط نخبگان استان مطرح شد.

•نیازمند تعامل حوزههای مختلف هستیم

استاندار خراسان رضوی در این دیدار با اشاره به تشکیل
شبکه دانشــگاهی برای اســتفاده بیشــتر از ظرفیتهای
علمی استان گفت :برای داشتن جامعه رو به رشد و علمی،
ضمن استفاده از ظرفیت علمی ونخبگانی ،نیازمند شکل
گیــری تعامل بیــن حوزههای قانونــی ،اجرایــی و قضایی
حاکمیت و بخشهای خصوصی و مدنی هســتیم تا با یک
تعامل قــوی و نظام مند ،ظرفیت توســعه و پیشــرفت برای
جامعه ایجاد کنند« .علیرضا رشیدیان» با اشاره به تأکید بر
کوچک سازی ســاختارهای دولتی و کاهش استخدامها
افزود :اعتقاد داریم دانش آموختگان دانشــگاهها به جای
حضــور در ادارات دولتی ،باید ظرفیت ایجاد هســتههای
دانش بنیان برای تولید و اشتغال را ایجاد کنند .استاندار
تأکیــد کــرد :نخبــگان و جوانــان بــرای اســتان مســئله
نیستند بلکه سرمایههای استان هســتند و باید بتوانیم از
ظرفیتهای نخبگان در کنار انرژی جوانان بهره بگیریم.

•گیاهان دارویی از مزیتهای استان

استاندار با اشاره به تالش دولت برای به کارگیری بیشتر از
ظرفیتهای موجود ،به اختصاص حدود  12هزار میلیارد
تومان از ســوی دولت بــه طرحهای توســعهای و اشــتغال
زایی روســتایی و مناطق محروم اشــاره کــرد و گفت :این
امر فرصتی ارزشمند برای شکل گیری خوشههای تولید
و زنجیرههــای ارزش افزوده بــا توجه به ظرفیــت تولید در
مناطق محروم و روستایی است .رشیدیان در ادامه سخنان
خود با اشــاره به مزیتهای بهره گیری از گیاهان دارویی
گفت :این حوزه ،یکی از مزیتهای استان در کشور و حتی
در دنیاســت که از آن استفاده چندانی نشــده و باید مورد
توجه قرار بگیرد .وی همچنین گفت :در حوزه روســتایی
و مناطــق محــروم ،ظرفیتهای بالقــوهای بــرای تکمیل
زنجیرههای تولید وجود دارد که باید از آن استفاده کرد.

•تشکیل شبکه دانشگاهی باعث جذب نخبگان
در دانشگاهها شد

در ابتــدای این دیــدار نیز رئیس بنیــاد نخبگان اســتان با
اشاره به گزارش عملکرد این بنیاد در سال گذشته گفت:
طی برگزاری  581جلســه و انجــام بازدیدهای متعدد در
سال گذشته ،تالش کردیم توانمندیهای استان را احصا
کنیم .دکتر «سید سعیدرضا احمدی زاده» افزود :تشکیل
شــبکه دانشــگاهی که ســال گذشــته و با ابتکار استاندار
خراســان رضوی انجام شــد ،باعث جذب تعــداد زیادی از
نخبگان استان در دانشگاهها شــد .وی خاطرنشان کرد:
هم اکنون  15شــرکت از مــا تقاضا کردهاند تــا نخبگان ما
را جذب کنند .شــایان ذکر اســت در پایان این دیدار نیز از
تعدادی از نخبگان استان ،تجلیل شد.

اقامه نماز عید سعیدفطر
 7صبح در حرم مطهر رضوی
گزارش خبری
عبدالهی

زیباترین جمله در وصف این روزها ،چیزی
جز این نیست که بگوییم« :صد شکر که این
آمد و صد حیف که آن رفت .» .. .بار دیگر ماه
مهمانی خدا بــه پایان رســید و مومنانی که
شــبها و روزهای ماه مبارک رمضــان را با
عبادت و تمرین بندگی پشت سر گذاشتند،
حاال خود را برای استقبال از عید سعید فطر
آماده میکنند.

با فرا رسیدن این عید فرخنده ،دوباره شکوه
بندگــی در صفهای نمــاز عید فطــر جلوه
ــم َا ْه َ
ــل الْکِ ْب ِری َّا ِء
گر میشــود و زمزمه « َال ّل ُه َّ
َوا ْل َع َظ َمــةِ » در آســمان و زمیــن میپیچــد.
همزمــان بــا روز عید ســعید فطــر ،زائران و
مجاوران رضوی پس از یک ماه روزه داری،
در نماز باشکوه عید حضور مییابند و توفیق
یک ماه بندگی را شــکر میگویند .به گفته
معــاون تبلیغــات اســامی آســتان قــدس
رضوی ،در روز عید ســعید فطر برنامههای
جشن عید نیز در صحنها و اماکن متبرکه
حرم مطهــر رضوی ،همراه با تــاوت قرآن،

فرهنگی
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اجرای سرود و تواشیح ،سخنرانی و مدیحه
سرایی برگزار خواهد شــد .حجت االسالم
و المســلمین «سید جالل حســینی» گفت:
همچنیــن بــه منظــور معطرســازی صحن و
سرای بارگاه رضوی ،هنگام اقامه نماز عید
فطر به صورت ویژه گالب پاشی و عودسوزی
انجام میشود.

استاندار در نشست هماندیشی با نخبگان
و استعدادهای برتر:

5

خبر

امســال پس از ســال هــا ،مصــای تاریخی
مشــهد نیز میزبان نمازگزاران خواهد بود.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگی استان ،رئیس شورای شهر مشهد
با اشــاره به برنامه ریزی برای برگزاری نماز
عیــد فطــردر مصــای مشــهد اظهــار کرد:
اقدامات ارزشــمندی در میــراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان شکل
گرفتــه و پــای مــردم بــه بناهــای تاریخی از
جمله مجموعه تاریخــی فرهنگی مصلی باز
شده است« .محمدرضا حیدری» ادامه داد:
با قدمتی که این بنا دارد و با توجه به این که
بیش از  50ســال در ایــن مجموعه نمازعید
فطر برگزار نشده ،شایســته است که عالقه
مندان بــه میــراث فرهنگــی در ایــن برنامه
حضور پیدا کنند.

•برپایی نمازعید در پایانه
مسافربری امام رضا(ع)

به منظور رفاه حال زائران امام هشــتم(ع) و
مسافران نیز ،نماز عید ســعید فطر در صبح
روز عید همزمــان با حرم مطهــر در محوطه
پایانــه امــام رضــا(ع) ،فضاهــای عمومــی و
مساجد پایانه اقامه خواهد شد .به این منظور
ســه هزار فضای پارک تدارک دیده شــده و
عالقهمنــدان به شــرکت در مراســم معنوی
حرم مطهر میتوانند با پارک خودروی خود
در پایانــه ،از اتوبوسهــای بی.آر.تــی برای
تشرف به حرم مطهر استفاده کنند.

•سرویسدهی به نمازگزاران با 170
دستگاه اتوبوس

با فــرا رســیدن عیــد ســعید فطر ،بســیاری

از شــهروندان مشــهدی و زائــران حضــرت
رضــا(ع) برای شــرکت در مراســم نماز عید
فطــر ،به حــرم مطهــر میرونــد و بــه همین
دلیل ،ارائه خدمات سامانههای حمل و نقل
شهری نیز افزایش مییابد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشــهد ،پنج پایانه
موقت اطــراف حرم مطهر با  170دســتگاه
اتوبــوس کمکــی بــه منظــور ارائــه خدمت
بــه زائران و مجــاوران پــس از اتمام مراســم
پرشــکوه نماز عیــد در نظر گرفته شــدهاند.
حرم مطهر ،خیابان آیتا ...شــیرازی با70
دســتگاه اتوبــوس ،میــدان بیتالمقــدس
مســیر بی آرتی بــا  30دســتگاه ،حدفاصل
بابالجواد تا چهارراه خسروی  20دستگاه،
خیابــان نــواب بــه ســمت میــدان عدالت با
15دســتگاه و خروجــی روگذر طبرســی با
 35دســتگاه اتوبــوس محل دپــوی  5پایانه
موقتی هســتند که در روز عید فطر به مردم
ارائه خدمت میکنند.

تقدیر از برگزیدگان مسابقات قرآن
حاشیهشهرمشهد
اختتامیه مســابقات قرآن حاشیه شــهر مشهد در مسجد
موســی ابن جعفر(ع) برگزار شــد .به گــزارش ایکنا این
مســابقات با معرفی نفرات برتر در رشــته قرائــت در رده
ســنی نوجوانان و بزرگ ســاالن بــه کار خود پایــان داد.
ت ویکمین دوره مسابقات قرآن حاشیه
دبیر اجرایی بیس 
شهر مشهد درباره این مسابقات گفت :در سه گروه سنی
 ۱۲۰متسابق در رشته قرائت تحقیق در بیست ویکمین
دوره مســابقات قرآن حاشیه شهر مشــهد شرکت کردند
و قاریــان بینالمللی و ممتــاز داوری این مســابقات را بر
عهده داشتند.

•افزایش یک ساعته سرویسدهی
خط یک قطارشهری

همچنیــن ســرویسدهی خــط یــک
قطارشــهری در روز عیــد ســعید فطــر یــک
ساعت افزایش مییابد .سرویسدهی خط
یک در دیگــر روزها از ســاعت  7صبــح آغاز
میشود که در روز عید سعید فطر از ساعت 6
صبح لغایت  22صورت میپذیرد .سرفاصله
زمانی اعــزام قطار بــه ایســتگاه در روزهای
تعطیل  7تا  10دقیقه اســت کــه در صورت
نیــاز و افزایــش تقاضای ســفر ،بــه  5دقیقه
کاهش خواهد یافت.

خبر مرتبط

میزان زکات و
فطریه در استان
میــزان فطریه بــرای کســانی که
غــذای غالب آنــان نان اســت ،به
ازای هر نفر  6هــزار تومان معین
شده است و در صورتی که غذای
غالب فــردی برنج باشــد ،فطریه
بر اســاس مبلــغ  3کیلوگرم برنج
مصرفــی او تعییــن میشــود .بــر
اساس اعالم رئیس دفتر نماینده
ولی فقیه در استان ،میزان کفاره
غیرعمد برای افرادی که به دلیل
عــذر شــرعی نتوانســتهاند روزه
بگیرنــد ،بــه ازای هــر روز  2هزار
تومان است و میزان کفاره عمدی
نیز روزانه  120هزار تومان است.

اعتکاف 700جوان مشهدی
در مسجدگوهرشاد

دومین اعتکاف جوانان مشهدی با نام «راه وصل» با حضور
 700نفــر از منتخبان در مســجد گوهرشــاد حرم مطهر
رضوی برگزار شــد .اعتکاف نوجوانان موسســه جوانان
رضوی ،تنها اعتکافی است که برنامههای آن مخصوص
نوجوانــان طراحی و اجرا شــده اســت .حــدود دو هزار و
 300جوان از طریق سایت موسسه جوانان آستان قدس
رضوی در این طرح ثبت نام و پس از قرعه کشی  700نفر
از این عزیزان در اعتکاف شرکت کردند.

اکرانمردمی«ناخواسته»امشبدرپردیس
گلشنمشهدبرگزارمیشود

ستارهاسکندریدرجمعهماستانیها

اکران مردمــی فیلم ســینمایی «ناخواســته» امشــب در
پردیس ســینمایی گلشــن مشــهد برگزار خواهد شد .بر
اساس جدول سینما تیکت ،این فیلم در ساعات 19:50
و 21:50با حضور «الله اسکندری» اکران مردمی خواهد
شد و این بازیگر خراسانی در کنار مردم مشهد به تماشای
تازهترین کار ســینمایی خود خواهد نشست .ناخواسته
به کارگردانی «برزو نیک نژاد» محصول سال  92است و
در خالصه داستان آن آمده است« :هر از گاهی اتفاقاتی
میافتــد ،خــوب ،بد کــه اگــر جــاده زندگیمــان را تغییر
ندهد ،پیچ و تابش گریزناپذیر اســت .ما خواســته ،کاری
میکنیم برای دوری از ناخواستههای سرزده ،ولی گهگاه
سرنوشتمان رقم میخورد ،با همینناخواستهها» .شایان
ذکر است پردیس سینمایی گلشن مشهد در بولوار هفت
تیر ،نبش هفت تیر  8واقع شده است.

