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فرهنگ و هنر

دهه کرامت

حمایت آستان قدس از جشنواره
«شهر کرامت» در 600نقطه مشهد
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عکسها :میثم دهقانی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از حمایت این نهاد
معنوی از جشنواره «شهر کرامت» و فعالیتهای فرهنگی
و تبلیغی مردمــی در  600نقطه شــهر مشــهد خبر داد.
به گزارش آســتان نیوز ،ســید مرتضی بختیــاری افزود:
تاکنون جشنواره «شهر کرامت» ،از فعالیتهای فرهنگی
و تبلیغی مردم در  600نقطه شــهر مشهد حمایت کرده
اســت ،ضمن این که اقالم ارائه شــده در این جشنواره به
طورکاملتولیداتداخلیهستند،بنابرایناینجشنواره
مصداقی برای حمایت از کاالی ایرانی است.

تولیدوپخش 20برنامهمناسبتیدر
آستانهوالدت امام رضا(ع)
مدیرکل صدا و ســیمای خراســان رضوی ازآغــاز تولید و
پخش بیش از 20برنامه به مناسبت والدت با سعادت امام
رضا(ع) خبر داد .به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای
استان« ،محسن نصرپور» گفت :این برنامهها در سه بخش
صدا ،سیما و برون مرزی تولید و پخش میشود.
صدای مرکز خراسان رضوی با برنامههایی همچون زیر
سایه خورشید ،شــباهنگام و ســرای زندگی به استقبال
والدت امام رضا (ع) میرود .از رادیو تاجیک نیز برنامهای
با عنوان امــام رئوف در ایــام والدت آن امــام همام پخش
میشــود و برنامههــای کافه صبــح ،در خانــه ،روی موج
جوانــی و ترنــم بــاران هــم از رادیــو دری پخــش خواهد
شــد .نصرپور افزود :ســیمای خراســان رضــوی نیز ویژه
برنامههایــی از جملــه تــا آســمان ،خورشــید مهربانــی،
نورالهدی ،برنامه میزبان و پخش زنده نماز جماعت و قرآن
را در دست تولید و پخش دارد.

طنین «آوای رضوان» در ایران
به مناســبت دهه کرامــت رضوی گروههای ســرود واحد
آوای رضوان زیر نظر مؤسسه آفرینشهای هنری آستان
قدس رضوی به اجرای آثاری با موضــوع امام رضا(ع) در
سراسر کشــور میپردازند .به گزارش آســتان نیوز10 ،
گروه ســرود بــا حضــور نوجوانان مشــهدی در ایــام دهه
کرامت در معابــر پرتردد شــهر مانند اطــراف حرم مطهر
رضوی ،مناطق حاشیه شهر مشهد مانند بوستان بسیج و
بوستان نصرت ،ورودیهای شهر مشهد مانند فرودگاه،
راهآهن و پایانــه مســافربری و برخی بازارهــا ،به اجرای
ســرود میپردازند .همچنین ویژه برنامهای ســه زبانه به
زبانهای فارســی ،عربی و ترکی توســط گروه ســرودی
 150نفره از اســتانهای مختلف کشور ،از یکم تا چهارم
مرداد  ،1397در شهر مشهد برگزار میشود.

اخبار
فرهنگی

معاون شهردار مشهد با اشاره به واکنش
دادستان اعالم کرد:

تعویق تغییرات در فرهنگ سرای
حجابتا تفاهم با نهادهای ذیربط

به دنبال واکنش دادستان مشهد درباره تعطیلی فرهنگ
سرای حجاب ،معاون شــهردار از تعویق اعمال تغییرات
مد نظر در این فرهنگ سرا خبر داد .دوشنبه گذشته بود
که «غالمعلی صادقی» دادستان عمومی و انقالب مشهد
گفته بود« :برابــر گزارشهای مردمی به دادســرا مطلع
شدیم که شهرداری برای تعطیلی فرهنگ سرای حجاب
در شهر مشهد اقدام کرده اســت ،انتظار مردم از شورای
شــهر و شــهرداری مشــهد اجرای قانون و توســعه چنین
فرهنگ سراهایی در نقاط مختلف شــهر است نه این که
تنها فرهنگ ســرای حجاب به بهانههای مختلف تعطیل
شود» .پس از این اظهار نظر دادستان« ،هادی بختیاری»
معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعی
شهرداری مشهد در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :آن چه تا
کنوندرفرهنگسرایحجاباتفاقافتادهتغییرمدیریت
بوده است و بنا به کارشناسی انجام شده ،انجام تغییراتی
برای اصــاح وضعیت موجود و ارتقــای فعالیتهای این
فرهنگ سرا در دستور کار بود ،اما متاسفانه از سوی برخی
این گونه برداشت شده که شهرداری قصد تعطیل کردن
این فرهنگ ســرا را دارد .بختیاری افزود :با توجه به نظر
دادستان ،تا زمان رسیدن به تفاهم و توافق نهادهای ذی
ربط ،این اقدامات به تعویق خواهد افتاد.

ارائهگزارشوضعیتکتابخانه
مرکزیمشهدبهوزیرارشاد
نخســتین جلســه هیئت امنــای کتابخانههــای عمومی
کشور در دوره جدید به ریاست دکتر سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی برگزار شد و در این جلسه
وضعیت کتابخانه مرکزی مشهد که قرار است با گذشت
 20سال از زمان آغاز پروژه به بهره برداری برسد ،گزارش
شد .این کتابخانه که به گفته اســتاندار خراسان رضوی
و مدیــر کل کتابخانههای عمومی اســتان ،بخشــی از آن
در هفته دولت افتتاح میشــود ،تا دهه فجر به طور کامل
به بهــره بــرداری خواهد رســید ،وعــدهای کــه دبیر کل
کتابخانههای عمومی کشــور هم در ارائه گزارش به وزیر
ارشــاد بر آن تاکید کرد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
وزارت ارشــاد« ،علیرضا مختارپور» در این جلســه گفت:
پس از گذشت بیش از  ۲۰سال ،کتابخانه مرکزی مشهد
در دهه فجــر امســال افتتاح خواهد شــد و خوشــبختانه
تاکنون بــا پیگیریهــای انجام شــده ،کارهــای عمرانی
این کتابخانه مرکزی در شــش طبقه و  ۱۱هــزار و ۶۰۰
متر مربع زیربنا به پایان رســیده اســت .مختارپور افزود:
کتابخانه مرکزی مشــهد با دارا بودن ظرفیت  ۲۰۰هزار
جلد کتاب در بخشهای مختلف ،فضای بسیار مناسبی
را (ســالنهای مطالعه و دیگر امکانــات از جمله خدمات
اینترنتــی) برای اعضــای خــود پیشبینی کرده اســت.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز در این جلسه با تقدیر
از فعالیتهای انجام شده در حوزه کتاب و کتاب خوانی
گفت :متأســفانه شــهرداریها به عنــوان تأمیــن کننده
نیمی از بودجه نهاد کتابخانههــای عمومی ،در پرداخت
ســهم خود با اختالالتی روبهرو هســتند که امیدواریم با
همکاریهــای الزم بتوانیــم در کنار برطرف کــردن این
اختالل ،بــه توفیقاتی در ایجاد منابــع جدید برای تأمین
نیازهای این نهاد دست یابیم.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

سومیندوره«جایزهجهانیگوهرشاد»بامعرفیبرگزیدگان بهکارخودپایانداد

نشانگوهرشاد برای
 8بانوی جهان اسالم
گزارش جلسه
محمدامین شرکت اول

اختتامیــه ســومین دوره «جایــزه جهانــی
گوهرشاد» روز گذشته در حرم مطهر رضوی
برگزار شــد .به گــزارش خراســان رضوی،
در ایــن مراســم از هشــت بانوی نیکــوکار و
فرهیخته ادیــان توحیدی شــامل چهار بانو
از ایران اســامی و چهار بانو از کشــورهای
انگلســتان ،تانزانیا ،تایلند و نیجریه تجلیل
به عمل آمد.
تولیت آســتان قدس رضوی در این مراسم با
بیان این که امروز شخصیت و هویت زنان در
غرب هدف ترور قرار گرفته است ،افزود :این
هویت ،هویتی فرهیخته و نیکوکار اســت که
میتواند الگو باشــد ،اما امروزه مورد ستم از
جانبمستکبرانقرارگرفتهاستوحقنقش
آفرینی او در جامعه را از وی میگیرند ،حقی
که اســام برای زنان شــناخته اســت .امروز
جامعه مغــرب زمین مدعی حقوق زن اســت
و با این ادعا بزرگترین ســتم را بــه این افراد
میکند و ایــن وظیفه فرهیختگان اســت که
در عالم درباره این موضوع روشنگری کنند.
حجت االسالم و المســلمین «سید ابراهیم
رئیسی» با اشاره به اصل نیکوکاری ،افزود:
افراد بســیاری مدعی این کار هســتند ،اما

نماینده مشهد تاکید کرد

مقابله با رشد غیراصولی
شهر ،نیازمند برنامه ریزی

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اســامی ،ضمن تاکید بر برنامه ریزی و اجرای
طرح های راهبردی مصــوب به منظور مقابله با
رشد غیر اصولی شــهر ،گفت :برای جلوگیری
از تخلفات ســاختمانی و رعایــت نکردن اصول
شهرسازی در ساخت و ســازها ،باید طرح های
انگیزشــی در نظــر گرفتــه شــود تا شــهروندان
تمایل بیشتری برای رعایت قوانین ساختمانی
داشته باشند.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــهرداری منطقه
 4مشــهد ،رضــا شــیران خراســانی در جلســه
هم اندیشــی با شــهردار این منطقــه ،اقدامات
شهرداری مشــهد در ســال های اخیر را مثبت
ارزیابــی کــرد و افــزود :به ســازی پیــاده روها،
احداث پارکینگ هــای عمومی ،توجــه ویژه به
فضــای ســبز شــهری و  ...از اقدامــات مثبت و
ارزنده ای اســت که باید ادامه یابد.وی تصریح
کرد :برای احــداث مراکز درمانــی در محدوده
های کم برخوردار شهر مشهد ،با دانشگاه علوم
پزشکی مذاکره شده و عالوه بر صدور مجوز این
مراکــز در کمتر از یک مــاه ،وام هایــی با درصد
پایین به آن ها تعلق خواهد گرفت.

شاخص ما برای این عمل این است که عمل
ناشــی از انگیزه نیکوی فرد باشد .خیلیها
در عالم به کمک میپردازند ،ولی این کمک
از روی منفعت طلبی یا برای جلب توجه یابه
منظور جــذب منافع بیشــتر اســت .حجت
االســام رئیســی ادامــه داد :هیــچ تحــول
اجتماعی بدون حضور زنان رقم نمیخورد،
چرا که آنــان در تمامــی ابعــاد جامعه نقش
آفرین هســتند و با جرئت میگویم که کمتر
وقف و نذری است که یا واقف یا انگیزه اصلی
آن زنان نباشند.
وی با تاکید بر نقش آفرینی زنان در جامعه،
افــزود :این نقــش آفرینی روز به روز بیشــتر
میشــود .وی جایزه جهانی گوهرشاد را به
منظور درخشش و جلوه بیشتر نیکوکاری در
بین بانوان دانست و افزود :سال به سال این
حرکت گستردهتر خواهد شد و برگزیدگان
این جشــنواره الگوهایی برای تمامی زنان
جامعــه خواهند بــود .دبیر کمیتــه اجرایی
جایزه جهانی گوهرشــاد نیز در این مراسم،
گزارشــی از روند برگــزاری آن ارائه و اظهار
کــرد« .علی ســروری مجد» همچنیــن یاد و
خاطره حجت االسالم محمد جعفر توکلی،
امــام جمعــه هــرات و عضــو هیئت رئیســه
همایش علمــی فرهنگی بانو گوهرشــاد را
که در کشور افغانستان توسط تکفیریها به
شهادت رسید ،گرامی داشت.
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«کبری سیل سه پور»
ایران

«نجمهکربالیی»
ایران

«ام فروه نقوی»
انگلستان

«جومای کاروفی»
نیجریه

برگزیده در محورهای «ایثار و
شهادت -امور خیریه»

برگزیدهدرمحورهای«مدیریتو
کارآفرینی-امورعمرانی-امورخیریه»

برگزیدهدرمحورهای«امورآموزشی،
پژوهشی-امورخیریه-امورفرهنگی»

برگزیده در محورهای «مقاومت و
بیداری اسالمی -امور فرهنگی»

وی همسرشــهیداندرزگو اســت
کــه ســابقه چندیــن مــاه حضــور در
زندانهای ساواک و همکاری نزدیک
با شهیداندرزگو در مبارزات انقالبی
علیه رژیم پهلوی را دارد .فعالیتهای
گسترده خیریه در استان چهارمحال
و بختیــاری در دهههــای  60و 70
شامل مدرسه سازی ،لوله کشی آب،
تهیه لــوازم اولیــه زندگی ،پوشــاک و
خوراک و سرپرستی چندین یتیم نیز
از فعالیتهای خیرخواهانه اوست.

در دوران دفاع مقدس به فعالیتهای
امدادی پرداخت و از دیگر فعالیتهای
خیرخواهانــه و امــدادی او میتوان به
حضور در زلزله بم اشاره کرد .این بانو
عضو فعال امدادگری در کمیته امداد
امام خمینــی(ره) و جهاد ســازندگی،
مترجم بیمارستانهای آلمان در دوره
درمــان رزمنــدگان شــیمیایی ،عضــو
فعال در اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشــجویان اروپاو موسس تیم ورزش
بانوان مسلمان کشورهای مختلف در
آلمان بوده است.

اصالتی پاکستانی دارد ،مدیر موسسه
لبیک یا زهرا(س) در لندن ،مدرس و
سخنران برجسته در خصوص مسائل
اســامی بــه ویــژه شناســاندن اهــل
بیــت(ع) و حضرت زهــرا(س) ،عضو
اتحادیــه زنان مســلمان اروپــا و عضو
مجمع عمومــی مجمــع جهانی اهل
بیت(ع) است .او همچنین از تعدادی
از خانوادههــای ایتــام و نیازمنــد در
ایران حمایت میکند.

وی کــه در درگیریهای کشــور خود به
درجه جانبازی نایل گشــته ،مــادر پنج
شــهیدی اســت کــه در جریان کشــتار
پیروان شیخ زکزاکی در زاریا به شهادت
رســیدند .او دانشآموختــه رشــته
کتابداریواطالعرسانی،کارگردانو
نویسندهفیلماستوبهزبانهایمختلف
باهدفترویجآموزههایواقعیاسالمبه
سخنرانیمیپردازد.ویعالوهبرتالیف
چندیــن و چند جلد کتاب ،سرپرســتی
شش خانواده شهید و تامین هزینههای
زندگیوهمچنینتحصیلفرزنداناین
شهدارانیزمتقبلشدهاست.

«افسانه سعید تهرانی»
ایران

«لیال لندی اصفهانی»
ایران

«ماماکیکه»
تانزانیا

«دارا کات تی آ»
تایلند

برگزیده در محورهای «امور عمرانی-
امور خیریه»

برگزیده در محورهای «امور آموزشی-
مدیریت و کارآفرینی»

برگزیده در محورهای «امور خیریه-
امور عمرانی -امور پزشکی»

برگزیده در محورهای «امور خیریه-
امور فرهنگی»

از ســال 1379تــا کنــون 51مدرســه
را با هزینه شــخصی خود ســاخته و هم
اکنــون در یکــی از روســتاهای محروم
گرمهخراسانشمالی،احداثیکپروژه
دو کالســه را نیز برعهده گرفته اســت.
از دیگــر فعالیتهــای خیرخواهانه این
بانو میتوان به تامین جهیزیه ،امکانات
پزشکیوبیمارستانی،مسکنودادنوام
قرضالحسنهبهنیازمنداناشارهکرد.

از جملــه فعالیتهــای او میتــوان
بــه طراحی بانــک اطالعات و شــبکه
سازی بانوان نخبه اصفهان ،مدیریت
مرکز تخصصی بانــوان آفتاب ،مبتکر
برنامه «یک دریا عشق» برای بیماران
اوتیسم و مادرانشان ،طراحی برنامه
«نیــم نگاهی به مــن» بــرای فرزندان
طــاق و برقــراری ارتبــاط عاطفی با
خانوادههایشان اشاره کرد.

او مســئول بخش زنان سازمان ویپاز،
فعالفرهنگیاجتماعی،ایجادکننده
داراالیتــام ،حامــی تعــداد زیــادی از
ایتام و مسلمانان منطقه و عضو مجمع
عمومی مجمع جهانــی اهل بیت(ع)
است.

بنیــادی را بــا هــدف کمک و دفــاع از
محرومــان ،یتیمــان و خانوادههــای
بیسرپرســت ایجــاد کرده اســت .از
جمله مســئولیتهای وی میتوان به
ریاست بنیاد بانوان مسلمان تایلند،
مشاور بازرسی عملکرد پلیس و نایب
رئیس شورای فرهنگی منطقه تانک
النگ اشاره کرد.

