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اعزام  ۷۵۰روحانی از استان
برایاربعینحسینی

در اربعیــن امســال  ۷۵۰روحانــی از خراســان رضــوی
بــرای فعالیت هــای تبلیغــی و فرهنگــی به عــراق اعزام
می شــوند .بــه گــزارش مهر ،حجتاالســام «احمری»
در نشست مســئوالن کمیته فرهنگی اربعین خراســان
رضــوی اظهــار کــرد :در ســال گذشــته  500روحانــی
بــرای فعالیت هــای تبلیغــی و فرهنگی اعزام شــدند که
بــا برنامهریزیهــای انجــام شــده تعــداد آن ها امســال
بــه  ۷۵۰نفــر افزایــش یافــت .حجتاالســام احمــری
افزود :این تعداد روحانی برای موکب هایی که در عراق
هســتند ،کاروانهایــی که تعداد افــراد بیــش از  ۳۰نفر
دارند و مکانهایی که محل تجمع زائران در عراق اســت
نظیر مسجد کوفه و مسجد ســهله فعالیت خواهند کرد.
همچنین عالوه بر این در هر یک از اتوبوس هایی که اعزام
زائران از مرز ایران تا شــهرهای مقدس عــراق را بر عهده
دارند ،یک روحانی مستقر میشــود .مسئول بعثه مقام
معظم رهبری در اســتان از اعزام روحانی بــرای کاروان
های اتباع خارجی که از ایران اعزام می شوند نیز خبر داد
و گفت :از سوی «جامعة المصطفی العالمیه» و اداره کل
اوقاف و امور خیریه اســتان نیز تعدادی روحانی همراه با
زائران اربعین خواهند بود.

اسفندماه،برگزاریآزمون
سراسریحفظومفاهیمقرآن

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم پنج شنبه 16
اسفند و بخش شفاهی آزمون  ١٨تا  24اسفند ماه سال
 ٩٧برگزار خواهد شــد .معــاون قرآن و عتــرت اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اعالم این خبر
گفت :این آزمون در چهار گروه امتحانی حفظ قرآن کریم
در قالب  20رشــته ،گروه حفظ قرآن کریم در  12رشته،
گروه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در دو رشته ،گروه سیره
و معارف اهل بیت(ع) در ســه رشــته،گروه آموزش های
الکترونیکی در ســه رشــته و آزمون های الکترونیکی در
سه رشــته برگزار خواهد شــد .به گزارش روابط عمومی
اداره کل ارشاد ،حجتاالسالم «کاظمی نسب» تصریح
کرد :آزمون امسال با مشارکت ادارات کل ارشاد ،اوقاف
و امور خیریه ،آموزش و پرورش ،صدا و ســیمای خراسان
رضــوی و دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مســاجد
استان برگزار میشود.

گذاری که افراد را در مســیر پرپیچ و خمش ،مبتال
و گاه زمینگیــر میکنــد .متن نمایــش ،در اواخر
دهه هفتاد نــگارش شــده ،با این حــال معضالت
بیــان شــده هنوز بــا دهــه نــود همپوشــانی دارد؛
طالق دختــر خانواده بــه دلیل فــرارش از زندگی
ناخوشایند در خانه پدری ،معضل مشابه بسیاری
از خانوادههــای امــروزی اســت .هنــوز دختران
بسیاری ،ازدواجی نامناســب را به ماندن در خانه
پدری ترجیــح میدهند و هنوز والدین بســیاری،
آرزوهــای دســتنیافته خــود را بــر فرزندانشــان
تحمیل میکنند .امیر بشیری در سال های اخیر،
آثــاری را با خط ســیری مشــابه اجرا کرده اســت؛
بیان معضالت ناپیدایی که میتواند بحرانآفرین
باشــد .اجرای این اثر رئال ،دغدغهمند است چرا
کــه بســیاری از خانوادههای امــروزی همچنان با
مشــکالتی ازاین قبیل درگیرنــد ،از تابوی طالق
گرفته تا مشــکالت زنان شــاغل در خانــه و تبعات
تغییر الگوی کار در زندگی خانوادگی و. ...

نگاهی به نمایش «خانواده محترم اردکانی»

اگردیوارها نبودند...

تئاتر
شادی غفوریان
نویسنده و کارگردان

در هجمه فشــارهای اجتماعی و اقتصادی امروز،
یک نمایش میتواند با بازنمایی مشکالت زندگی
خانوادگــی ،تجربهای را بــه مخاطــب منتقل کند
که کمترین تاثیر آن بر زندگــی واقعی او ،آگاهی از
مسئل ه ارائه شده است ،حتی اگر راهحلی برای عبور
از آن ارائه نشود .نمایش «خانواده محترم اردکانی»
به نویسندگی «محمدچرمشیر» و کارگردانی «امیر
بشیری» که در این عصرهای پاییزی در تماشاخانه
«بهار» تئاتر شهر واقع در بوستان ملت مشهد اجرا
میشود ،چنین هدفی را دنبال میکند.

•قص ه هزاران خانواد ه محترم
قصه ایــن خانواد ه به ظاهر محتــرم ،همچون قص ه
هزاران خانــواده دیگــر از طبقه متوســط اجتماع
اســت که وجه بیرونیشــان با آن چه در درونشان
میگذرد متفاوت است .در بطن خانواده ،احترامی
در کار نیست و شئونات والد و فرزندی آن گونه که
در ســاختار خانوادههای ســنتی رعایت میشــد،
دیگر به چشــم نمیخــورد .ســردی روابــط ،نبود
درک متقابل ،بیمهری و  ...چهــار عضو خانواده
را گرفتار کرده اســت .حکایت خانواده اردکانی،
همچون سفری اجباری است که اعضایش را طی
مســیری ناخوشــایند در خودرویی همراه کرده و
حال خودرویشان پنچر شده و الستیک زاپاسی هم
در کار نیست و نیاز به ترمیم دارد .این همان گذار
از ســاختارهای ســنتی اجتماع و خانواده اســت.

•نامشخص بودن چرایی رویکرد دوسویه
و بازی های یکدست

کارگردان ،رویکرد دوســویه را برای اجرا استفاده
کرده اســت که منطــق آن در طــول اجــرا چندان
موجه به نظر نمیرسد چراکه دلیل محکمی برای
دوسویگی به مخاطب ارائه نمیکند .نمایشی که
دیالوگ ها و میزانســنهای آن راحــت و بیپیرایه
است و قرار نیســت ضربه مهلکی به تماشاگر وارد
کند ،ممکن اســت به دلیل این دوسویگی ،تمرکز
تماشــاگر را برآن چه رخ میدهد از دســت بدهد.
از ابتدا بازیگران میان تماشــاچیان نشســتهاند و
در طــول اجرا (در زمــان حضور نداشــتن در مرکز
صحنه) دوباره درکنار تماشــاچیان مینشــینند.
شاید این فاصلهگذاری ،به تماشــاگر متذکر شود
که اعضای این خانواده از میان آن ها برخاستهاند،
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فیلــم بــرداری «مدیترانــه» تازهتریــن فیلــم بلند
ســینمایی «هــادی حاجتمنــد» کــه مضمونــی
اجتماعی دارد و در مشــهد و سوریه فیلم برداری
شــده ،به پایــان رســید .به گــزارش فــارس ،این
فیلم را «هــادی حاجتمنــد» هنرمند خراســانی
کارگردانــی کرده و مهــراوه شــریفینیا ،بهرنگ
علــوی ،پوریــا پورســرخ ،قاســم زارع و علیرضــا
اســحاقی از جملــه بازیگران آن هســتند .محمد
الهی ،ســعید توکلی ،علیرضا رواندل ،مصطفی

نصیــری مقــدم ،روح ا ...جاللــی طلــب ،محمد
جانبــاز ،مرجان علــوی ،احمــد ریحانه و حســن
نامجــو نیــز از جمله بازیگران مشــهدی هســتند
که در این فیلم ایفای نقش مــی کنند .همچنین
«صابــر ا ...دادیــان» نویســندگی و «رشــید
حاجتمنــد» تهیهکنندگی ایــن اثر ســینمایی را
برعهده دارند .مدیترانه ،دومین تجربه سینمایی
هادی حاجتمند پس از فیلم سینمایی «اشنوگل»
اســت که برای حضــور در جشــنواره فجــر آماده

مجتبی رستگار مقدم
کارگردان تئاتر

سه شنبه  ۱۷مهر  . 1397شماره ۳۹۶۴

اما باز خطر پرت شدن حواس تماشاگر و در برخی
موارد خود بازیگــر را در پــی دارد .بازیها به طور
کلی یکدست است .چیزی از خط بیرون نمیزند،
بازی «ســجاد انتظاری» جــذاب و بازی «مهشــید
شریفی» دلنشین است .اما نقدی که از دید نگارنده
وارد اســت ،تحلیل شــخصیت پــدر و مادر اســت.
علیرغم بازی خوب «مجید بخششــیان» در نقش
آقای اردکانی ،تحلیل شــخصیت او دقیق صورت
نگرفته است .عصبانیت و اقتدار مردی که پسرش
راه او را پیش نمیگیــرد و دخترش ازدواجی غلط
را بــه مانــدن در زیرســایهاش ترجیــح میدهد ،با
بیتوجهی یــا ُپــرکاری زن خانواده جابه جا شــده
است .شــاید «محبوبه ســلطانی» هم باید مالیمتر
بــازی میکــرد و از عصبانیتــش میکاســت و بــه
شاغل بیتوجه
جای آن ،بر وجه شــاخص مادران
ِ
تاکید میکرد و مجید بخششــیان باید در مواجهه
بــا فرزندانش مالحــت و فریدون ،اقتــدار ظاهری
بیشــتری نشــان میداد چراکه کمتوجهــی مادر
و تحکم پوشــالی پدر موجب شــده که حال ،پســر
خانواده این چنیــن بر ســر لجبازی بــا آینده خود
بیفتد و دختر ،خانه را امن و آرام نیابد.

•نمایش محترمی که باید آن را دید

«خانواده محترم اردکانی» نمایش محترمی است
که باید آن را به تماشــا بنشــینید .چراکــه حکایت
خانوادههای بســیاری اســت که اختالفاتشــان را
پشــت دیوارهای خانه نهان کردهانــد .اختالفاتی
کــه در بســیاری از موارد بــا حرف زدن ،شــنیدن و
دیالوگ برقــرار کردن (همــان طور کــه نمایش به
ما میگویــد) قابل حل اســت .چه کســی میداند
پشت این دیوارها ،دیوار همســایه محترم کناری،
خانــواده محتــرم روبه رویــی ،یــا اینســوی دیوار
خانواد ه محترم من و شــما چه خبر اســت؟ اگر این
دیوارها نبودند. ...

فیلم برداری تازه ترین اثر کارگردان خراسانی در مشهد و سوریه پایان یافت

«مدیترانه» در راه فجر

با هنرمندان

خواهد شد .بر اســاس اعالم روابط عمومی فیلم
مدیترانه ،این فیلم ســینمایی در صداوســیمای
خراسان رضوی با مشــارکت سپاه امام رضا(ع)،
آســتان قدس رضوی و آبفای مشــهد تهیه شــده
اســت .در خالصــه داســتان مدیترانــه بــه تهیــه
کنندگی رشــید حاجتمنــد و کارگردانی هادی
حاجتمند آمده اســت« :یعنی میشــه یــه بارم که
شده از دل یه فاجعه یه نفر زنده بیرون بیاد و آخر
قصه رو تعریف کنه؟.»...

در سایه «مردان بی سایه»
جادوی حضور در یک رویداد تئاتر ،فرصتی است که به
شعور خالق تماشــاگر هدیه می شــود تا واقعیتی نوین
را در دل واقعیت های زندگــی بیافریند ،برای آفرینش
چنین واقعیت برتری تماشــاگر نیازمند حدی از آزادی
عمل است که تاکنون هرگز تجربه نکرده است .در تئاتر
این امکان هست که تماشــاگر انسانی را کشف کند که
از دسترس او بیرون است .اما تماشاگر در قالب بازیگر
فقط انسانی دیگر را کشف نمی کند بلکه به طور جدی
و عمیق به خودش و به زوایای نهانی وجودش می رسد؛
کشــفی که در تئاتر صورت می گیــرد ،در واقع نگاهی
اســت که تماشــاگر به خودش از چشــم انداز چهره ای
دیگر می اندازد .در قالب ســیمایی که در برابر او بازی
می کند و از این طریق به تناقض هــای خود و زمانه اش
پی می برد .برای ما به مثابه پدید آورندگان نمایش ها،
این اعتقاد تزلزل ناپذیر به انسان وجود داشته است اما
نیک مــی دانیم همه اســیر حقیقت زبــان هاییم ،یعنی
اســیر عرصه منــدی آن هــا و آن جــا که شــخصی ترین
انگیزه هایمان نیز بــه ناچار تنها در قالب یک داســتان
فرصت نمود می یابد ،در می یابیم که گویی این داستان
است که برای کســب اســتیال می جنگد و اگر قدرت را
به دست داشــته باشــد به سرتاســر وقایع عام و روزمره
حیات اجتماعی ،تســری می یابد و به امر طبیعی بدل
می شــود .برای مصون داشــتن خود از گزند و آزار این
نظام هــای زبانی آیــا هیچ راهی جز مســتقر شــدن در
یکی از آن ها نیســت؟ یا که باید پرســید من با این همه
مردان بی ســایه  ،اقتباسی از نمایش نامه
چه می کنم؟
ِ
«مردگان بی کفن و دفن» شاهکار ژان پل سارتر ،است
و در واقع با حــذف هر آن چه کــه این نمایــش نامه را به
نهضت مقاومت فرانســه و فضای بعــد از جنگ جهانی
دوم مربوط می کند به وجود آمده است؛ یعنی تنها نشانه
های قابل تغییر نمایش نامه .محتوای این نمایش نامه
که دو نیــروی متضاد درگیر در یک جنگ اســت ،در هر
فرهنــگ و جغرافیایی طی تاریخ وجود داشــته اســت؛
جنگ بین نیروهای آرمان گرا و آزادی خواه و نیروهای
حفظ کننده وضعیت موجود.نمایش نامه این دو نیروی
متضاد را فارغ از بزک ها و زیبایی شناسی های رمانتیک
شان ،در برابر هم قرار می دهد تا آن چه را که هرگز بدان
نیندیشیده بودند ،آرمان  ،عشق و مرگ را زندگی وبازی
«مردان بی سایه» هر شب ساعت  19در
کنند .نمایش
ِ
تماشــاخانه خورشــید حدفاصــل معلــم  28و چهارراه
دانش آموز روی صحنه می رود.

گوناگون
فرهنگی

تئاتر

تعزیهخوانی دهه اول صفر

«ثمن» ،عاشقانه امروز

با فرا رسیدن دهه اول ماه صفر ،مراســم آیینی تعزیه خوانی از هجدهم
مهرماه به مدت  10شب در مشهد برگزار میشود .این مراسم به همت
هیئت «متوسلین به ابوالفضل العباس(ع)» و همکاری موسسه «طالیه
دارانتعزیهخراسان»پایهریزیشدهوامسالبهیادشهید«محمدکاظم
خموشی»ومرحوم«مهدیتقدیمی»ذاکروتعزیهخوانخراسانیبرگزار
میشود.محلبرگزاریاینتعزیهخوانی،مسجدحضرتمحمد(ص)،
واقع در پلیس راه امام هادی(ع) ،آزادی ،93انتهای سعادت 10اعالم
شدهاست.

خبر
ادبیات

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر
مشهد وعده داد:

خانه «فرخ» خانه ادبیات می شود

رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر مشــهد از
قصــد تملــک محــل برگــزاری انجمن شــعر فرخ توســط
شهرداری برای «خانه ادبیات» خبر داد .به گزارش پایگاه
اطالعرســانی ســازمان اجتماعــی فرهنگی شــهرداری
مشــهد« ،احســان اصولــی» در نشســت هــم اندیشــی با
اصحــاب فرهنــگ و ادب ،با اشــاره بــه تکلیفی کــه برای
شهرداری در زمینه راه اندازی خانه ادبیات مشهد معین
شــده ،اظهارکرد :خانه مرحوم فرخ در خیابان چمران به
عنوان اولویــت اول برای ایــن کار در نظر گرفته شــده که
فضای خاطره انگیزی برای بسیاری از شعرا و اهالی شعر
و ادب مشهد و خراسان به حساب می آید .اصولی یکی از
رویکردهای شــورای پنجم را توجه به حوزه ادبیات و هنر
برشمرد و افزود :مشهد ،شهری با سابقه در حوزه ادبیات
و شعر اســت و در کنار مفاخری همچون فردوسی بزرگ،
شــاعران بنامی همچون اخوان را در دل خــود جای داده
استوهمینموضوعباعثمیشودکهنگاهویژهایدراین
حوزه داشته باشیم .وی با اشاره به قدمت سبک خراسانی
درادبیاتایرانزمینمتذکرشد:مشهد،متقاضیدریافت
نشان شهر خالق در حوزه ادبیات بر اساس شاخصه های
یونسکو است و باید برای کسب این عنوان تمام تالش خود
رابکنیم.همچنیندرایننشست«هادیبختیاری»معاون
شــهردار و رئیس ســازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری
مشهد با تقدیر از اصحاب شعر و ادب اظهارکرد :در حوزه
فرهنگی شــهر ،تاکیدمــان بر نهادســازی و تقــدم نهاد بر
رویدادهاست و در این زمینه برنامههای جامعی داریم ،به
معنای دیگر اگر بتوانیم زیرساختهای نهادی را در شهر
تقویت کنیــم ،مردم و نخبــگان میتوانند اتفاقات بســیار
مهمتری را برای شــهر رقم بزنند .بختیاری با بیان این که
خانه ادبیات شهر نیز در همین راستا کارش را آغاز خواهد
کرد ،متذکر شــد :باید بین اهالی شــعر و ادبیات مشــهد
وفاقی ایجاد شــود تا به موضوع رویشهــا و آفرینشهای
جدید ادبی نگاه واالتر و جامعتری شــود .در این نشست،
برخی از شعرا و اهالی فرهنگ و ادب دیدگاههای خود را
در خصوص تشکیل خانه ادبیات مطرح کردند.

سینما

«ماهورا» در مشهد

نمایــش «ثمــن» از روز پنجشــنبه تــا  30مهرماه ،هرشــب ســاعت
 20:30در تــاالر نور مشــهد روی صحنه مــیرود .ایــن نمایش به
نویسندگی و کارگردانی«عباس میرزاده» و تهیهکنندگی موسسه
فرهنگی«هفت آســمان» ،به انتخابهای ما در تنگناهای زندگی
میپردازد و روایتگر ماجرای عشــق و محبت امروز ما در گذر تاریخ
و بهایی اســت که باید برای آن پرداخت .تاالر نور در خیابان آبکوه،
حدفاصل آبکوه  2و  4واقع شده و میزبان شهروندان برای تماشای
این نمایش خواهد بود.

اکران فیلم ســینمایی «ماهورا» در سینماهای مشهد آغاز شده است.
ماهورا را کــه فیلمی اجتماعــی و در ژانــر دفاع مقدس اســت «حمید
زرگرنژاد» کارگردانی کرده و «علیرضا جاللی» تهیهکنندگی آن را بر
عهده داشته است .داریوش ارجمند ،ســاعد سهیلی ،کامران تفتی و
بهاره کیانافشار از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند« .ماهور»
نام زیباترین دختر روستایی مرزی است که لقب عروس هور میگیرد.
ماجرای این اثر سینمایی از آنجا شروع میشود که «امین» معروف به
«سمور» که یک قاچاقچی ایرانی است ،عروس هور را میدزد.

مدیر عامل بنیاد سالمت رضوی خبر داد:

اخبار

آماده سازی 12نقطه حاشیه مشهدبرای احداث دارالشفا

برنامه های بنیاد سالمت رضوی در اربعین حسینی و دهه آخر صفر تشریح شد

ملیحــه رفیع طلــب /مدیــر عامل بنیاد ســامت
رضوی از آماده ســازی  12نقطه در حاشــیه شــهر
مشــهد برای احــداث دارالشــفاهای رضــوی خبر
داد .بــه گزارش خراســان رضــوی ،دکتــر «محمد
شبســتری» روز گذشته در نشســت خبری تشریح
برنامههایبنیادسالمترضویدراربعینحسینی
و دهه پایانی ماه صفر ،گزارشــی از اقدامات انجام
شده این بنیاد ارائه کرد و گفت :در مشهد  12قطعه
زمین حاشیه شهر را که کاربری بهداشتی درمانی
داشتند شناسایی کردیم و در جلسه ای با دانشگاه
علوم پزشکی رایزنی الزم انجام شده است تا در این
مناطق دارالشــفا یا مراکز جامع خدمات ســامت
ایجــاد شــود .وی تصریح کــرد :این دارالشــفاها با
همراهی خیران و با مســئولیت خود آنها ساخته
میشــود و آســتان قدس رضــوی ،تنها نظــارت بر
ساخت و ساز آنها را بر عهده دارد.

•توزیع کارت های «شفاجوی رضوی»
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه  420بیمــار

نیازمند در مشهد دارای
«کارتشفاجوی رضوی»
هســتند گفــت :ایــن
بیمارانازخدماترایگان
درمانــی بنیــاد ســامت
رضوی به صورت منظم و
مداوم استفاده میکنند.
وی افــزود :شناســایی
خیران و محرومــان برای ارائه خدمــات درمانی در
دستور کار بوده و مجمع خیران سالمت رضوی نیز
شکل گرفته اســت تا برای درمان بیماران و ساخت
دارالشفا در مشهد و دیگر نقاط کشور حمایت های
الزم صورت گیرد.

• 23ایستگاه خدمت رسانی به زائران
اربعین و دهه آخر صفر
دکتر «محمود ابراهیمی» مدیر توسعه امور سالمت
بنیاد ســامت آســتان قدس نیــز در این نشســت
گفــت :از تاریــخ  10تــا  20صفــر مصــادف با 28

مهر ماه تــا  17آبــان ماه ،خدمــات درمانــی بنیاد
سالمت آســتان قدس رضوی به زائران پیاده امام
حسین(ع) و امام رضا(ع) ارائه می شود.
وی افــزود :در ایــام ســوگواری شــهادت امــام
هشــتم(ع) 23 ،ایســتگاه از ملــک آبــاد تــا بــاب
الجواد(ع) در ورودی های منتهی به مشهد مستقر
می شوند تا فوریت های پزشکی ،خدمات پرستاری
و دارویی را ارائه دهند .در مرز میرجاوه یک پایگاه
سالمت و در زائر ســرای زاهدان نیز یک دارالشفا
مستقر شده و به زائران خدمت رسانی می کند.
ابراهیمــی ادامــه داد :کانــون هــای ســامت
نمایندگی بنیاد ســامت رضوی در تمام شــهرها
به زائــران خدمات ارائــه می کنند و در شــهرهای
مسیرهای منتهی به مشهد مانند سبزوار و نیشابور
نیز پایگاه های سالمت را دایر کرده ایم.
مدیر توســعه امور ســامت بنیاد ســامت آســتان
قدس یــادآور شــد :در ایام اربعین حســینی ســال
گذشــته بــه بیــش از  ۳۰هــزار زائــر پیــاده امــام
حســین(ع) خدمــات درمانــی رایگان ارائه شــد و

فرهنگی هنری

انجام عمل جراحی موفقیت آمیــز برای  ۱۰نفر از
آن ها ،از جمله ایــن اقدامات بود .وی تصریح کرد:
همچنین امسال با همکاری بهداری شمال شرق
ســپاه پاســداران که درمانگاه اورژانس ،کلینیک
معاینات و پزشــک متخصص و اتاق جراحی دارد،
هشت اتوبوس برای ارائه خدمت به زائران اربعین
در نظر گرفته ایم.
وی با اشاره به این که بیمارستان صحرایی آستان
قدس رضوی از محرم ســال گذشــته در قالب ۱۲
اتوبوس و  ۲۰فوق تخصص و پزشــک متخصص به
زائران پیاده امام حسین(ع) و امام رضا(ع) خدمت
رســانی می کند ،تصریح کــرد :ایام اربعین ســال
گذشته بیمارستان صحرایی آستان قدس رضوی
به مدت شش روز و تا یک روز قبل از اربعین حسینی
در ســتون  ۴۵۶جاده پیاده نجف به کربال مستقر
بود که امسال این زمان را به  ۱۰روز افزایش داده
ایم و زمان حضــور از  ۱۰تا  ۲۰صفــر خواهد بود و
بعد از اتمام بالفاصله برای خدمترسانی به زائران
پیاده امام رضا(ع) به ایران باز میگردند.

میراث فرهنگی و دانشگاه فردوسی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

مشارکت دانشگاهیان برای بازآفرینی بافت تاریخی مشهد
با امضای تفاهمنامه همکاری دانشــگاه فردوســی
مشــهد و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری خراســان رضــوی ،دانشــگاهیان در
احیــای بافــت تاریخــی مشــهد مشــارکت خواهند
کرد .بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگیاستان،اینتفاهمنامهدرراستایهمکاری
و مشارکت در زمینه فعالیتهای علمی ،پژوهشی،
فرهنگیوکارآفرینیبهامضایدکتر«محمدکافی»
رئیس دانشــگاه فردوســی و «ابوالفضل مکرمی فر»
مدیر کل میــراث فرهنگی اســتان رســید و در آن به
مواردی از جملــه بازآفرینی بافت تاریخی مشــهد با
هویت احیای آن توسط دانشکده معماری دانشگاه

فردوســی و همچنین برگزاری نمایشــگاه دایمی و
فصلی صنایعدســتی اشاره شده اســت .به گزارش
پایگاهاطالعرسانیدانشگاهفردوسی،دکترکافیدر
ایننشستگفت:اگرچهبهلحاظسازمانی،دانشگاه
فردوســی و اداره میراث فرهنگی ،دو ســازمان با دو
وزارتخانه جداگانه هســتند اما مــا معتقدیم ماهیت
فرهنگی کار یکسانی است و هرچه تعامل بیشتری
بینماباشدنتیجهکارنیزبهترمیشود.مکرمیفرنیز
بااشارهبههماهنگیایندومجموعهعلمیوفرهنگی
در اجرای تفاهم نامه مذکور اظهار کرد :رویکرد این
تفاهمنامهپژوهشیوکاربردیاستوتالشمیکنیم
پژوهشهای اداره کل از ســوی دانشــگاه فردوسی

مشهد انجام شــود .شــایان ذکر اســت همکاری در
جهتتوسعهگردشگریروستاییوشهریبارویکرد
کارآفرینیوتقویتوراهاندازیخانههایبومگردی،
همکاری و مشاوره علمی -پژوهشــی برای مرمت و
باز زنده سازی بافت های تاریخی شهری و روستایی

استان و مشــارکت در برگزاری کارگاه های علمی و
پژوهشیشناختالیههایتاریخی-فرهنگیحوزه
تمدنیخراسانبزرگ ازجملهشهرهایذکرشدهدر
شاهنامه ،مفاخر ،عرفان و موسیقی مقامی از دیگر
مفاداینتفاهمنامهاست.

« فتو واک» در مشهد برگزار شد

به همت کانون عکس انجمن ســینمای جوان مشهد و با
شرکت بیش از  300عکاس ،رویداد «فتو واک» در مشهد
برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی این رویداد هنری،
فتوواک یک رویداد عکاســی اجتماعی اســت کــه در آن
عکاسان در یک مسیر مشخص راه می روند ،عکاسی می
کنند و با دیگران به تبادل نظر می پردازند.

طرح«نذرکتاب»دردانشگاهعلوم
پزشکیمشهد
کارگروه فعالیت های بشر دوستانه و خیریه کانون هالل
احمر دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد ،طرح نذر کتاب را
برگزار کرد .به گزارش ایسنا ،دبیر کارگروه خیریه کانون
هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعالم این خبر
گفت :این طرح در دانشــکده های پزشــکی ،داروسازی
و پیراپزشــکی برگزار و طی آن کتابهای بدون استفاده
دانشجویان جمع آوری خواهد شد و در بازه زمانی  ۲۱تا
 ۲۳مهربه دیگر دانشجویان فروخته می شود .وی افزود:
با اجرای این طرح دانشجویان عالوه بر تامین کتابهای
مورد نیــاز خود بــا هزینــه کمتــر ،در کار خیر ســهیم می
شــوند و کتابهای غیردرســی نیز به کتابفروشــیها و
کتابخانهها اهدا میشود .به گفته وی ،عواید اجرای این
طرح و جشنواره «هالل لبخند  »۲صرف خدمات درمانی
و خرید پوشاک و بسته های غذایی و بهداشتی نیازمندان
در مناطق محروم از جمله حاشــیه شــهر مشــهد و مراکز
بهزیستی خواهد شد.

