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آستانهای مقدس آماده پذیرایی
از زائران عبوری اربعین میشوند

سرپرستمعاونتزیارتاستانداریاعالمکرد:

اسکان و تغذیه 65هزار زائر اربعین
در 50موکب ستاد خراسان رضوی

سرپرســت معاونــت هماهنگــی و مدیریــت امــور زائران
اســتانداری گفــت :امســال اعــزام بیــش از دو هــزار و
 500خــادم افتخــاری در دســتور کار اســت و نظافــت
شــهرهای نجــف اشــرف ،کربــای معلــی و کاظمیــن و
نیــز پذیرایــی ،در کنار اســکان و تغذیــه  65هــزار زائر به
ســتاد اربعین اســتان واگذار شــده اســت که توسط 50
موکب از طرف این اســتان انجام خواهد شد .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی استانداری« ،ســید جواد حسینی»
در نشســت هماندیشــی بــا رئیــس و دســتاندرکاران
ستاد اربعین شــهرداری مشــهد ،ضمن تقدیر از خدمات
شــهرداری ،بــر ضــرورت تأمیــن بــه موقــع اتوبوسها به
تعداد  150دســتگاه و نیز اعزام  600پاکبان در اربعین
امســال تأکید کــرد و گفــت :شــهرداری مشــهد یکی از
محوریتریــن دســتگاههای خدمــات رســان در جریان
اربعین اســت .حســینی همچنین خواستار اســتفاده از
ظرفیــت مردمی برای ســامان دهــی و خدمات رســانی
و واگــذاری ســولههای  9گانــه نجــف بــه کمیتــه جذب
مشارکتهای مردمی اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان
شد .سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران
اســتانداری ادامه داد :عالوه بر این اقدامات ،انجام امور
بهداشتی و سالمت زائران با اعزام بیش از  100پزشک
و پرســتار و همچنین اعزام  400مبلغ توســط خراســان
رضوی به انجام خواهد رسید.

همزمانباهفتهدفاعمقدسبرگزارشد

شب خاطره «اسرار اسرا»

در نشست خبری پارک علم و فناوری
خراسان مطرح شد

امکان تبدیل تحریم به فرصت
در شرکت های فناور

آیت ا ...علم الهدی در مراسم تحلیف فرماندهان پایگاههای بسیج دانش آموزی مشهد:

امید دشمنبهرهبرداری ازنسل امروزدرمقابلانقالب است
گزارش جلسه
عبدالهی

مراســم تحلیف فرماندهــان پایگاههــای مقاومت
بســیج دانش آموزی مشــهد مقدس ،صبــح دیروز
با حضور آیت ا ...علــم الهدی نماینــده ولی فقیه و
سردار نظری فرمانده ســپاه امام رضا(ع) در مرکز
همایشهــای آســتان قدس رضــوی برگزار شــد و
این دانش آموزان خود را برای فعالیتهای علمی
و فرهنگی در سال تحصیلی جدید آماده کردند.
به گزارش خراسان رضوی،
آیــت ا« ...ســید احمــد علم
الهــدی» در ایــن مراســم به
تبییــن اهمیت نیروســازی
برای انقالب در نســل امروز
پرداخت و خطــاب به دانش
آمــوزان گفت :شــما نســل
چهارم انقالب هستید و ان شاءا ...این افتخار را پیدا
خواهیــد کــرد کــه بتوانیــد جمــال دل آرای امــام
زمان(عج)رازیارتکنید،البتهبخشعمدهپیشنیاز
برای رســیدن به این توفیق مربوط به آمادگیهایی
است که باید در خودتان ایجاد کنید.
امام جمعه مشــهد همزمانــی این مراســم تحلیف با
هفته دفاع مقدس و ماه محرم را دارای پیامی خاص
ارزیابی کرد و با اشاره به تجربههای تاریخی مبارزات
مســلمانان بــا دشــمنان و همچنیــن تجربــه دوران
جنگ تحمیلی ،گفت :امروز هم از نظر جنگی همان
وضعیتپیشآمدهاست،بااینتفاوتکهنوععملیات
از نظامی به فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی تبدیل و
دشمن حتی در دبیرستانهای شما نوجوانان نیز با
ارائه جریانها و افکارهای باطل سیاســی به وسیله
نمایندگانی از جریانهای قدرت یاب و فرصت طلب
سیاسی وارد شده است و دقیقا مشابه همان عملیات
بارش آتش را در مدارس انجام میدهد .وی تصریح
کرد :حاال تابلوی شفافی از الگوهای هم سن و سال
شــما در دوران دفــاع مقدس مقابل چشــمان شــما
دانش آموزان است و باید ببینید آیا حاضرید شما هم
بهاندازه آن مبارزه و فعالیت کنید؟

•امید دشمن نه به اسلحه خودش است ،نه
به نیروی نظامی

امام جمعه مشــهد همچنین بــه توطئههای جدید

دشمن اشاره و تصریح کرد :دشمن تجربه دارد که
وقتی وارد عرصه نظامی شود ،همه ملت در کنار هم
قرار میگیرند و در این شرایط نمیتواند مقابل ملت
ایستادگی کند ،به همین دلیل امروز امید دشمن
نه به اسلحه خودش است و نه به نیروی نظامی اش،
بلکه عرصه نبرد را تغییــر داده و میدان جنگ ما در
محیطهــای فرهنگی و آموزشــی دانــش آموزی و
دانشجویی است.
وی ادامــه داد :در شــرایطی زندگــی میکنیــم که
دشــمن ما تمام چشــم امیدش به نســلی اســت که
امام(ره) ،پیروزی انقالب اســامی و دوران هشت
ســال دفاع مقدس را ندیده و نگاهش این است که
این نسل انگیزه و بینش انقالبی ندارد .امام جمعه
مشهد افزود :دشمن برنامه ریزی میکند که از این
نسلبهرهبرداریکندویکبدنهاجتماعیدرمقابل
انقالب به وجود بیاورد که زیــر پای انقالب را خالی
کند و به دنبال آن نظام از هم بپاشد و سقوط کند.

•باید جلوتر از دشمن حرکت کنید

عضو مجلس خبــرگان رهبری ادامــه داد :طبیعتا
نســل امروز ما امام(ره) را کــه ندیده و ایشــان را به
روایت تصویــر و صدا شــناخته اســت ،دوران دفاع
مقدس و آن عرصههای عظیم ایثارگری و انقالبی
را هم که ندیده اســت ،از ســوی دیگــر دوران نظام
ستمشــاهی را که کشــور در یک لجنزار فســاد بود
و بــا انقــاب متحول شــد هــم درک نکرده اســت،
بنابراین این نســل از وقتی چشــم باز کرد انقالبی
را دیده اســت که یــک نظامی را ســر پا کــرده و این

نظام با چندین نارســایی روبه روســت .در مســائل
سیاســی با یک ندانم کاری بعضی مســئوالن روبه
روســت ،در برنامههــای مختلف اقتصــادی با یک
سری برنامههای غلط و ســوء تدبیرها روبه روست،
در تامین برخی امکانــات نیز با کمبودهایی مواجه
است .این نســل که خود را در چنین شرایطی دید
و میتواند همه اینها را به حســاب نظــام ،رهبری
و انقالب بگــذارد ،از نگاه دشــمن ممکن اســت از
انقالب زده شــود بنابراین تمام چشم امید آنها به
این نسل است.
آیت ا ...علم الهدی با اشــاره به وجود ظرفیتهای
گســترده در نســل امروز برای مقابله بــا این توطئه
دشمن افزود :شما نوجوانان بسیجی باید جلوتر از
دشمن حرکت کنید و نیروهای هماهنگ و هم فکر
با خودتان را از خانوادههای انقالبی به کار بگیرید
تا بدنه اجتماعی مد نظر دشــمن را به نفع کشــور و
پشتیبانی انقالب به وجود آورید.

•تفکر انقالبی یک تفکر عقالنی است

ســردار «یعقوبعلــی نظــری» فرمانــده ســپاه امــام
رضا(ع) دیگر ســخنران این مراسم بود که با تبیین
تفاوتهــای دو تفکــر «انقالبــی» و «غیرانقالبــی»
اظهارکرد :شما دانش آموزان بسیجی مسئولیتی
را پذیرفته اید که ان شــاءا ...به واسطه آن و مبتنی
براندیشــه انقالبــی میتوانیــد بــه ایجــاد جامعــه
اسالمی و انقالبی کمک کنید .سردار نظری افزود:
تفاوت نــگاه انقالبی و غیرانقالبی این اســت که ما
میخواهیمصرفادنیاراداشتهباشیموفقطزندگی

کنیم یــا این که اهــداف بلندتری هم وجــود دارد و
با نــگاه انقالبی دنیایی مبتنی بــر آخرت و معنویت
داشته باشیم .فرمانده ســپاه امام رضا(ع) با اشاره
به اهداف اســتکبار تصریح کرد :آنها میخواهند
ما تحت سیطره و برنامههای آنها زندگی کنیم در
حالی که این سبک زندگی با تفکر انقالبی در تضاد
اســت .ســردار نظری با بیان این که تفکــر انقالبی
یک تفکر عقالنی اســت ،خطاب به دانــش آموزان
افزود :شما میخواهید در مسیر حفظ و انتقال این
تفکر گام بردارید و جغرافیای کار شما در این عرصه
مدرسه شماست.
سردارنظریباذکریکمثال
بــه اهمیــت اراده در انجــام
کارها اشــاره کــرد و گفت:
یــک بســیجی در یکــی از
شهرستانهابهتنهاییبرای
ایجــاد پایگاه بســیج تالش
کرد و با گفت وگوی خانه به
خانه ،توانست طی یک سال  200نیرو برای بسیج
جذبکند،همیننیروهایداوطلبدراجرایطرح
جمع آوری ماهوارهها توانستند به شــیوه اغنایی و
تبیین مضرات شبکههای ماهوارهای برای خانواده
ها 100 ،ماهواره را از منازل جمع آوری کنند .وی
تصریحکرد:استعداد،توانمندی،شورونشاطونگاه
انقالبی در شما دانش آموزان بسیجی وجود دارد و
با توجه به این که خاستگاه اهتزاز پرچمهای انقالب
در مــدارس و میــان دانش آمــوزان اســت ،باید این
پرچمها را باال نگه دارید .فرمانده سپاه امام رضا(ع)
در پایان گفت :امروز در شرایط حساسی قرار داریم
که اگرچه جنگ سخت نیست ،اما جنگ نرم است و
شما دانش آموزان خیلی بهتر از دیگران میتوانید
در این عرصــه اثرگذار و نماینده و ســفیر انقالب در
مدارس و جمع دانش آموزان باشید.
به گزارش صدا و سیما ،رئیس سازمان بسیج دانش
آموزی خراســان رضــوی نیــز در حاشــیه برگزاری
این مراســم گفت :در خراســان رضــوی  83حوزه
مقاومت بســیج دانش آموزی در شــش هزار واحد
مقاومت در مدارس ابتدایی و متوسطه اول ودوم با
رویکرد فرهنگی ،علمی و پرورشــی فعال هستند.
حجت االسالم «جعفری» افزود 1300:دانش آموز
متوسطه دوم ،فرماندهان حوزههای مقاومت بسیج
دانش آموزی مدارس خراسان رضوی هستند.

برپایی نمایشگاه بزرگداشت هفته دفاع مقدس در بوستان وفا

به «تماشای هزاران قمر»

میرزاده -همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس ،نمایشگاه «تماشای هزاران قمر»
با همکاری شهرداری مشهد و یگانهای نیروهای مسلح در مشهد برپا شده است .به
گزارش «خراسان رضوی» در این نمایشگاه که در محل «بوستان وفا» واقع در خیابان
شهید فکوری  82برپا شــده ،جلوههایی از ایثارگریهای رزمندگان در هشت سال
دفاع مقدس به نمایش گذاشــته شده اســت .در این نمایشــگاه بخشهای مختلفی
همچون میدان عملیات نوجوانان ،نمایش ادوات نظامی و غرفههای تیراندازی ،پیش
بینی شده اســت .در بخش دیگری از فضای نمایشگاه نیز نمایش آیینی «حسین(ع)
تنها نمیماند» به اجرا در میآید .شایان ذکر است ،این نمایشگاه تا 7مهر ،همه روزه از
ساعت  16تا  21پذیرای عالقه مندان خواهد بود.

•کاهش کیفیت نسبت به سال های گذشته

باید به ایــن نکته اشــاره کرد که اگرچــه برگزاری نمایشــگاه بزرگداشــت هفته دفاع
مقدس با مشارکت شهرداری مشهد قابل تقدیر است اما مقایسه این نمایشگاه با دوره
های برگزاری آن در بوستان کوهسنگی از کاهش محسوس کمی و کیفی نمایشگاه
حکایت دارد.
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نشســت خبری رئیس و مســئوالن پــارک علــم و فناوری
خراسان برگزار و گزارشــی از اقدامات و برنامه های این
پارک تشریح شد .به گزارش خراسان رضوی ،دکتر «رضا
قنبری» رئیس پارک علم و فناوری خراسان در این نشست
گفت :نزدیــک تریــن راه ارتبــاط علمی ،شــرکت دانش
بنیان و شرکت های فناور هســتند و تمام هدف ما تالش
برای تســهیل این رابطه اســت .وی افزود :جوانان فعال
در شرکت های فناور و پارک های علم و فناوری به نوعی
سربازان اقتصادی کشور در شرایط امروز کشور هستند
و تقاضای مــا از رســانهها معرفی این ســربازان به جامعه
است .مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان نیز با
ارائه گزارشی از فعالیت های این مرکز گفت :هم اکنون
 ۳۰شــرکت حوزه فناوریهای نرم در خراســان رضوی
مشــغول به فعالیت هســتند که هر یک از مراکز ،ســاالنه
 10تا  ۱۵تیم کاری را پذیرش میکنند کــه البته در این
حوزه ریزش هایی هم وجود دارد« .سید ایمان شریعتی»
افزود :داشتن سه مرکز رشــد در شهرستانهای گناباد،
نیشــابور و تربت حیدریه از امتیازات خراسان رضوی در
کشور است چرا که ظرفیتهای این شهرستانها را فعال
کردهاست و هر یک از آن ها مثل یک پارک علم و فناوری
ایفای نقش می کنند .وی ادامه داد :یکی از رسالتهای
مهم مرکز رشد در پارک علم و فناوری ،حل کردن معضل
بزرگی در مشهد با عنوان سوغات فرهنگی و زیارت است.
در شرایطی که شــاهدیم ســجاده و مهری که از مشهد به
عنوان سوغات بردهمیشود تولید چین است ،پارک علم و
فناوری خراسان به این موضوع ورود کرده و به برنامه ریزی
در عرصه سوغاتی فرهنگی مشــهد در کنار بحث توسعه
گردشگری توجه داشتهاست.
شریعتی درباره مشکالت شــرکت های فناور در شرایط
فعلی کشور نیز گفت :بازخورد این شرایط را در عملکرد
شــرکت هایی که همکاری خود را با پارک کــم کردهاند
میبینیم ،ما در تامین بخشی از مواد اولیه دچار مشکل
هستیم و در خصوص تامین ارز هم نیاز به حمایت داریم.
البته تولیدات شــرکتهای ما بیشــتر مبتنی بر دانش و
نیروی انسانی است و از این نظر کمترین فشار تحریم به
این شرکتها تحمیل میشود.
وی به امکان بهره مندی از شــرایط تحریم و تبدیل آن به
فرصت هم اشــاره و اظهار کرد :هم اکنون فرصت رقابت
شــرکت های ما با خارجی ها در تولیــد محصوالتی که تا
کنون وارداتی بود فراهمتر اســت و بسیاری از شرکتها
نیز در دوران همین تحریم شــکل می گیرند .وی درباره
وضعیت تعامل دانشگاه با شــرکت های فناور هم گفت:
ارتباط پارک علــم و فناوری خراســان رضوی بــه ویژه با
دانشگاه فردوسی مشــهد باید قوی باشد .در همین باره
هفته گذشته رئیس و هیئت مدیره دانشگاه فردوسی از
بخش های مختلــف پارک علم و فنــاوری بازدید کردند.
«مظلوم زاده» ،مدیــر امور موسســات و «تفضلی» معاون
ایجاد و توســعه واحدهای فنــاوری پارک علــم و فناوری
خراسان نیز در این نشست به برخی تسهیالت و خدمات
ارائه شده به شرکت های فناور اشاره کردند.
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عکس ها :میثم دهقانی

میرزاده -با وجــود آن که بیش از ســه دهــه از پایان جنگ
تحمیلی میگذرد ،هنــوز هم ناگفتههای بســیاری از این
نبرد نابرابر باقی مانده اســت .گاهی فرصتی میشــود تا
بار دیگر دفتر خاطرات آن روزها ورق بخورد و ناگفتههای
دفاع مقدس جانها را تازه کند و چه فرصتی بهتر از هفته
دفاع مقدس .به گزارش خراســان رضوی ،دوشــنبه شب
جمعــی از آزادگان ســرافراز ،در ســینما آفریقــا گــرد هم
آمدند و با بازگویی خاطرات دوران اسارت در شب خاطره
«اسرار اسرا» ،یاد و خاطره آن ایام را گرامی داشتند .در این
مراسم که به همت حوزه هنری خراسان رضوی و مؤسسه
فرهنگی آزادگان و حوزه هنری استان برگزار شد ،تعدادی
از آزادگان سرافراز به بیان خاطرات خود از دوران اسارت
در زندانهای رژیــم بعث عراق پرداختنــد .در ابتدای این
مراســم ،مدیر مؤسســه فرهنگی پیام آزادگان در اســتان
گفــت :ناگفتههــای بســیاری از دوران اســارت آزادگان
برجــای مانده اســت و شــخصیتهایی در دوران اســارت
داشــتیم که کمتر از اقدامات و تالشهای آنان ســخنی به
میان آمده اســت« .علی اکبر عرفانی» افــزود :بنای کار ما
بر این است که جلسات خاطرات آزادگان را با دسته بندی
موضوعیخاطراتبرگزارکنیم.درادامهاینمراسم«،سید
مصطفی میرشــجاع»« ،عبــاس پارســایی راد» و «محمود
رعیــت نــژاد» از آزادگان ســرافراز دوران دفــاع مقدس به
بیان بخشــی از خاطرات خود در دوران اسارت و بازگویی
گوشههایی از ابتکارات ایثارگران و آزادگان در بهره گیری
از حداقل امکانات برای زندگی در زندانهای رژیم بعثی
عراق پرداختند .اجرای گروه سرود حوزه هنری استان نیز
از دیگر برنامههای این مراسم بود .همچنین در این مراسم،
تمثال سید آزادگان دفاع مقدس ،مرحوم حجت االسالم
والمسلمین «ســید علی اکبر ابوترابی فرد» توسط «احمد
منصوب» هنرمند نقاش مشهدی ترسیم شد .شایان ذکر
است که شرکت کنندگان ،در پایان این مراسم به تماشای
فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» نشستند.

علمی ،فرهنگی
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عکس :بسیج دانش آموزی

مدیر مرکــز امور بینالملل آســتان قــدس رضوی گفت:
آســتانهای مقدس ایران اســامی ،مهیــای پذیرایی از
زائرانی میشــوند که به منظور عزیمت به کشــور عراق و
شــرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی از مرزهای
شــرقی وارد ایــران میشــوند .به گــزارش آســتان نیوز،
حجت االسالم «محمدعلی موحدی» در نهمین نشست
کمیته نماینــدگان شــورای عالی آســتانهای مقدس و
بقاع متبرک ایران اسالمی که در آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد ،با اشاره به عبور خیل
عظیم زائران کشورهای شرقی همســایه ایران به منظور
عزیمت به کربال و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی،
تصریح کرد :در اربعین امسال آستانهای مقدس ایران
اسالمی با مشارکت و همکاری یکدیگر از زائران عبوری
اربعین حسینی از ایران اسالمی پذیرایی خواهند کرد و
هماهنگی این مهم بر عهده آستان قدس رضوی خواهد
بود .دبیر شورای عالی آستانهای مقدس و بقاع متبرکه
همچنیــن به جلســات متعــدد نماینــدگان آســتانهای
متبرکــه کشــورهای اســامی برای بررســی مشــکالت
پیشرو و افزایــشهمکاریهای مشــترک آســتانهای
مقدس اشاره و بیان کرد :نرم افزار ویژهای برای دبیرخانه
اجالسیه آســتانهای مقدس و بقاع توسط آستان قدس
رضوی طراحی شده تا فعالیتهای مشترک در بستر این
نرم افزار ارزیابی شــود .با این نرم افزار هوشــمند درباره
طرحهای مشــترک تبــادل نظــر میشــود و نمایندگان
بســیار آســانتر میتوانند به مســائل مختلف دسترسی
داشته باشند.
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اخبار

معاون فرهنگــی و مطبوعاتی ،معاون هنری و ســینمایی
و قائم مقــام جدیــد اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
خراسان رضوی منصوب شدند .به گزارش پایگاه اطالع
رســانی اداره کل ارشاد اســتان ،روز گذشــته و در جلسه
شورای اداری این اداره کل« ،یوسف امینی» به سمت قائم
مقام« ،محمدرضا محمدی» به عنوان سرپرست معاونت
هنری و ســینمایی و «افشــین تحفه گر» به عنوان معاون
فرهنگیومطبوعاتیاینادارهکلمنصوبشدند«.جعفر
مروارید» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در این
جلسه گفت :هر تغییری موجب نشاط و تحول خواهد شد
و این اداره کل نیز از این تغییرات گریزی ندارد .وی با بیان
این که امیــدوارم با انتصاب های جدید شــاهد تحوالت،
رشــد و ارتقای فرهنگ و هنر باشــیم ،افــزود :از معاونان
محترم درخواست دارم طرح های آغاز شده را ادامه دهند
و جلساتی را با هدف هم افزایی و انتقال تجارب با یکدیگر
داشته باشــند چرا که ما در آینده نزدیک شاهد برگزاری
جشنواره فیلم فجر و نمایشگاه کتاب هستیم که هر دو در
کارنامه ارشاد ،درخشان است.

