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️تولیتآستانقدسرضوی:

تقویتمعنویتمیانانسانها
بدون مقابله با ظلم محقق نمی شود

تولیت آســتان قدس رضوی گفت :تقویــت معنویت میان
انسان ها بدون مقابله با ظلم و مستکبران عملیاتی نخواهد
شد .به گزارش مهر ،حجت االســام سید ابراهیم رئیسی
دیروز در دیدار با کاردینالهای فرانسوی در حرم رضوی
افزود :امام رضــا(ع) بنیانگــذار گفت و گــوی بین ادیان
بودند و در زمان حضورشان در این منطقه علمای تراز اول
ادیان ،مذاهب و نحله های فکری به حضور ایشان شرفیاب
شده و ایشان با آن ها درباره مهم ترین مسائل اعتقادی به
گفت و گو می پرداختند و به همین علت به عالم آل محمد
علیهم السالم مشهور شدند .وی اظهار کرد :ما و شما نقاط
مشترک زیادی داریم ،ماموریت حضرت مسیح(ع) و امام
رضا(ع) در جلــب توجه بنــدگان به خداوند ،یکی اســت و
جهان تشــنه معنویت و نیازمند ارتباط با خداست .جهل و
تعصب موجب تعطیل شدن تفکر و تعقل و حجابی در برابر
کشــش فطری انســان ها به ســمت خداوند متعال است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت :انســان های خودخواه
برای جلب منافع خود به دنبال گســترش جهــل در میان
انســان ها هســتند؛ بنابرایــن اشــتراک دیدگاه ما و شــما
در خصوص لــزوم تقویت معنویــت ،بدون مقابلــه با ظلم و
مستکبران عملیاتی نخواهد شد ودر این زمینه همه وظیفه
داریم در مقابل الحاد ،ظلم به جوامع بشــری و مستکبران
بایســتیم .وی گفت:حضرت عیسی مســیح(ع) به عنوان
یکــی از پیامبــران الهی بــا تمــام وجــود محــو در خداوند
متعال بود .شــایان ذکر است در حاشــیه این دیدار تفاهم
نامه همکاری بین معاونت علمی آســتان قــدس رضوی و
کاردینال های فرانسه به امضا رسید.

اختتامیهنمایشگاهدوساالنه
تذهیب های قرآنی و نقوش اسالمی
مراســم اختتامیه نمایشگاه دوســاالنه تذهیبهای قرآنی و
نقوش اســامی کاربردی ،ســاعت  17:30امروز در سالن
اجتماعاتموسسهفرهنگی«قدر»برگزاروازبرگزیدگاناین
نمایشگاهتجلیلمیشود.
ایننمایشگاهکهروزگذشتهدرنگارخانهرضوانمشهدافتتاح
شــده بود ،پس از اختتامیه نیز تا 4بهمن ماه  97به کار خود
ادامهمیدهدوعالقهمندانمیتوانندهمهروزهدر ساعات
 9تــا 13و 16تــا 19در نگارخانــه رضوان واقــع در خیابان
کوهسنگی،17ازاینآثاردیدنکنند.

عوامل «سرو زیرآب» توسط مجمع
هنرمندان خراسان تقدیر شدند
عواملفیلمسینمایی«سروزیرآب»ازسویمجمعهنرمندان
خراسانموردتقدیرقرارگرفتند.
بهگزارشتسنیم،اینمراسم تقدیر با حضور رئیس سازمان
بسیج رســانه کشــور ،معاونت فرهنگی بســیج نهاد ریاست
جمهوری ،رئیس سازمان بســیج هنرمندان ،عوامل این اثر
سینمایی و خانواده شهید مدافع حرم سردار «علی یزدانی»
برگزارشد.
«مهدی یمینی» ،مدیرعامل مجمع هنرمندان خراســانی
در این مراســم گفت :مجمع هنرمندان خراسانی در نظر
دارد هر ماه فیلمهای ســینمایی را پخــش و از عوامل این
آثار تقدیر کند تا برای حمایت از این هنر ارزشــمند ،گامی
بزرگ برداشته شود« .محمد علی باشه آهنگر» ،کارگردان
"ســرو زیر آب" نیز بیان کرد :ســاخت این فیلم شــش سال
زمان برد و تالش کردیم شــرایط ناگفته جنگ را به تصویر
بکشیم« .ستاره اسکندری» نیز با اظهار خرسندی از تجربه
نقش آفرینــی در این اثر فاخر خاطرنشــان کرد :ســرو زیر
آب ،صبوری زنان در دوران جنگ را به خوبی نشــان داده
است .در این مراسم از کارگردان و تهیه کننده این فیلم و
ستاره اسکندری تقدیر شــد .همچنین در حاشیه مراسم،
تصاویری از مستند شهید مدافع حرم سردار «علی یزدانی»
پخش شد و از خانواده این شهید تجلیل به عمل آمد .همسر
این شهید مدافع حرم نیز ،نکاتی را در خصوص لزوم ادامه
دادن راه شهدا بیان کرد.

لغو کنسرت «زند وکیلی» در مشهد
سایت "ایران کنسرت" با ارسال پیامک به مخاطبان خود،
از لغو کنســرت علی زندوکیلی در مشــهد خبر داد .عمده
بلیتهای ایــن برنامه که قــرار بود امــروز ( ۲۳دی) در دو
ســئانس و در برج ســپید مشــهد برگزار شــود ،بــه صورت
اینترنتی پیشفروش شده بود .سایت "ایران کنسرت" روز
گذشته با ارســال پیامک برای افرادی که بلیت این برنامه
را تهیه کرده بودند اعالم کرد " :اجرای علی زندوکیلی لغو
شد ،مبالغ عودت داده میشود".
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گزارشی ازسومین دوره طرح ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در مشهد

آرزویخوشبختی،تضرعیخاشعانهدربارگاه رضوی
گروه فرهنگی -هر چیزی بهاری دارد و بهار زندگی
ازدواج است .برخی به وقت و برخی بی وقت زندگی
شانبهاریمیشود.اماعدهایدرزماندانشجویی
بهارتحصیلیشانرابهبهارزندگیپیوندمیدهندتا
ازفرصتجوانیوباهمبودنبهترینبهرهراببرند.
دانشــجویان جوان ،این روزها به بهانه ازدواج شــان
مهمان آقا امام رضا(ع) شــده انــد .از راه هــای دور و
نزدیک،برخیبرایاولینبارمهماناماممهربانیها
هستندوبرخیپسازازدواجاولینسفربهشتیشان
را با همدل و همراز زندگی شان آغاز کرده اند .در هر
صورتظاهربشاشوخلوصنگاهشاندربارگاهمنور
حضرترضا(ع)حاکیازخرسندیآناناست.مهری
محمدی عروس زنجانی در سومین دوره «همسفر تا
بهشت»حضوردارد،اوکهمردادامسالطیمراسمی
ساده به خانه بخت رفته اســت از پیوندش با علیرضا
ابراز خوشــحالی می کند و معتقد است هر دختری
آرزوداردکهرختعروسیبهتنکندوبهقولقدیمی
هابااسبسفیدراهیخانهبختشود؛امامشکالت
اقتصــادی این روزهــا ،بیــکاری و برای دانشــجوها
تحصیلهمزمانباازدواجشایدمانعبرگزاریمراسم
باشکوهی باشــد ،ولی به نظر من انتخاب همسری
شایستهوبالیاقتواحساسآرامشدرکناراوجبران
همهکسریهایمادیدرازدواجاست.
اگرچه علیرضا هم خواســته اش را تحقــق آرزوهای
بزرگ همســرش بیان مــی کند ،با ایــن حال معتقد
است چه بسا مراسم باشکوهی برگزار شود و زیبایی
های ظاهری باشــکوهی در معرض دیــد همگان به
نمایشدرآیدولیبصیرتنازیبایعروسودامادهای
اینچنینیسببشودازدواجپایدارینداشتهباشند.
ما امروز به لطف پیوســتن به طرح همسفر تا بهشت
مهمان ثامــن الحجج (ع) شــده ایــم و از ایشــان می
خواهیمتاخوشبختیمانراازخداوندمنانبخواهد
و امیدواریم چرا که حضرت رضا (ع) نزد خداوند آبرو
دارند و به واسطه وصل به این منبع فیض امید بسته
ایم .دانیال داماد جنوبی طرح «همســفر تا بهشت»
استکهقدوقوارهاشجوانترازدیگردامادهانشان
میدهد؛اومیگوید:دوستداشتمسریعترازدواج
کنمتانیمیدیگرازدینمراهمکاملکردهباشم.دل
به خدا سپردم و همواره به این اصل اعتقاد داشته ام

که باید در این مســیر دل به دریا زد و از میان هزاران
انتخاب یکی را برگزید و از سختی معیشت ،هراسی
بــه دل راه نداد چــرا که خداونــد روزی همــه را مقرر
کردهاست.

•ازدواج ،آرامش ذهن متالطم

زینب خانم نوعــروس آقا دانیــال هــم از ازدواج اش
در این سن بسیار خرسند اســت و می گوید :انگار با
ازدواج ذهن متالطم آدمی از بالتکلیفی بیرون می
آید و می توان راحــت تر برای ادامــه زندگی تصمیم
گیری کرد .من از انتخاب خود بســیار راضی هستم
و امیدوارم ســایه رافت حضرت رضــا (ع) همواره بر
سرمانمستدامباشد.
درمیانزوجهایجواندانشجوبرخیبافرزندشان
بهحرممشرفشدهاند.سعیدیکیازهمانزوجهای
جوان و البته پدر ساراست که انگار ماه عسل دو نفره
شانباتاخیردوساله،سهنفرهشدهاست.دلبزرگی
دارند.سعیدمیگوید:اگرزندگیراخودمانسخت
نگیریمسختنیستومیگذرد.مشکالتمعیشتی
همیشه ممکن است باشد که باید به خدا توکل کرد.
قبل از این کــه ازدواج کنم بزرگی مــی گفت به خدا
توکلکن.اگرکسیبهتوبگویدهرماهمبلغیرابهتو
می پردازم و تو می توانی ازدواج کنی قبول می کنی
ولی گاهی از خــدا فراموش مان می شــود همان که
گفته است تو ازدواج کن و از تامین معیشتت هراس

مشاور امور برنامه ریزی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

ارائه تسهیالت به متقاضیان ایجاد فضاهای فرهنگی در شهرها

مشــاور امــور برنامــه ریــزی وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی گفت :با ارائه تســهیالت از طریق صندوق
اعتباری هنر از متقاضیان ایجاد فضاهای فرهنگی
و هنــری در شــهرها حمایت می شــود .بــه گزارش
مهر ،علی اصغر سیدآبادی دیروز در نشست برنامه
ریــزی و هماهنگی اجرای گــذر فرهنــگ و هنر که
در اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان
رضوی برگزار شــد افزود :بــرای افزایش فضاهای
فرهنگی و هنری و افزایش دسترسی مردم به آثار و
رویدادهای فرهنگی و هنری ،طرح تبدیل فضاهای
موجود شــهری به فضاهای فرهنگــی و هنری اجرا
میشــود .وی اظهــار کــرد :بر اســاس این طــرح از
کســانی که بخواهند بــا تبدیــل فضاهــای موجود
شــهری چه فضاهای میراثی ،چه فضاهای اوقافی
و چه فضاهای دیگری کــه این قابلیــت را دارند ،به
فضاهای فرهنگی و هنری ،کسب و کار فرهنگی و
هنری راهاندازی کنند ،با ارائه تســهیالت از طریق
صندوق اعتباری هنر حمایت می شود .شایان ذکر
اســت که این طرح در شــهرهای یزد وکاشان اجرا
شده اســت و اســتان اصفهان نیز در مراحل پایانی
اینطرحاست.مشاوروزیرفرهنگوارشاداسالمی
در امور برنامهریزی گفت:کتابفروشــی ،گالری،
ســالنهای کوچک نمایش فیلم ،تماشاخانههای

خصوصی ،پالتوهای تئاتر ،کارگاه ،فروشگاههای
لــوازم هنــری ،آموزشــگاههای هنــری ،کارگاه و
فروشــگاه طراحی مــد و لبــاس ایرانــی ،موزههای
خصوصی مربوط به فرهنگ و هنر ،کافه موزههای
فرهنگی و هنــری ،فعالیتهای نوپــای فرهنگی و
هنری از جمله کسب و کارهای مورد حمایت است.
ویتصریحکرد:گذرهایفرهنگوهنرکارمشترک
بین شهرداریها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
استوشهرداریهابااختصاصمکانمناسببهاین
کاروآمادهسازیآندرایناقداممشارکتمیکنند.
وزارتفرهنگوارشاداسالمینیزازطریقصندوق
اعتباریهنربااعطایتسهیالت،ازبخشخصوصی
برای راهاندازی کســب و کارهای فرهنگی و هنری
حمایت میکند .ســید آبادی تاکید کرد:شیوهنامه
و همچنین فرمهای درخواســت تسهیالت منتشر
شده است و شهرداریها و ادارات فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرهای متقاضی میتوانند با شناسایی،
مطالعه و انتخاب فضاهای مناسب درخواستهای
خود را بــه معاونت توســعه مدیریت و منابــع وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه دهند تا پس از بازدید
از فضاهای انتخاب شده و تأیید آن ،امکان پرداخت
تسهیالت به کســانی که بخواهند در آنجا کسب و
کار فرهنگی و هنری راهاندازی کنند ،فراهمشود.

نداشته باش و چه بد اســت که به کمک مخلوق باور
داشتهباشیمولیازخداغافلشویم.مریمهمسرآقا
سعید هم از زندگی ساده و با قناعتش می گوید .او با
ســعید هم عقیده است و شــاید راز خوشبختی شان

همینباشد؛تفاهمبرساختارزندگیساده.
علی آقا داماد دیگری است که از غرب کشور مهمان
حضرت رضا (ع) شده است .با او و همسرش فاطمه
خانمدرمهمانسرایحضرتهمصحبتمیشوم.
تا حاال چندین بار به پابوسی امام مشرف شده اند اما
هر دو معتقدند این سفرشــان حس و حال متفاوتی
دارد .آن هــا از ازدواج شــان و موانعــی کــه پیــش رو
داشــتند می گویند ،از مخالفت بسیاری از نزدیکان
بهخاطرنداشتنشغلوتحصیلهمزمانشان.علی
خوشحالاستازانتخابیکهداشتهاستوازآرامشی
کهحاالنصیبششدهاستوفاطمهخانممعتقداست
بر خالف نظر اطرافیان بعد از ازدواج معدلش بیشتر
هم شده اســت چون هدفمندتر از گذشته درس می
خواندوبابرنامهریزیبهسراغامتحاناتپایانترممی
رود.زوجهایجواندوبهدوکناریکدیگرمینشینند
ولیهریکدرخلوتخودباتضرعزمزمهخوشبختی
سر می دهند تا شاید سوغاتی شــان از مشهد الرضا
(ع) بهشتی زیستن در این دنیا و همسفر شدن تا آن
دنیاباشد.

خبر مرتبط
رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کشور خبر داد:

ثبت نام 14هزار زوج در بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی
رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کشور گفت14 :
هزار زوج دانشــجو در طرح «همســفرتا بهشــت»
ثبت نام خــود را قطعــی کردند و منتظــر اعزام به
مشهد هســتند .به گزارش روابط عمومی ستاد
ازدواج دانشجویی ،حجت االسالم و المسلمین
محمدمهدیصالحیدرحاشیهویژهبرنامهفرصت
عاشقیازمجموعهبرنامههایفرهنگیآموزشی
پنجمینکاروانطرحازدواجدانشجوییهمسفرتا
بهشتکهدرحرممطهررضویبرگزارشدافزود:
امسالهمهمچونسالهایگذشتهروندثبتنام
دانشجویانآغازشدهوتاپایاندیماهادامهدارد.
ویبااشارهبهحضوربیشازهزارزوجدرپنجدوره

برگزار شده از طرح همسفرتا بهشت،تاکیدکرد:
بنا به اعالم رســمی ســامانه ازدواج دانشــجویی
مهلت ثبت نام برای شــرکت در بیســت و دومین
دوره ازدواج دانشجویی «همسفرتا بهشت» پایان
دیماهاعالمشدهاستودرپایانمهلتثبتنامبا
توجهبهتعدادثبتنامکنندگانبرایتمدیدیاعدم
تمدید آن تصمیم گیری خواهد شــد .وی گفت:
مایه مباهات اســت که نتیجه بررسی های آماری
و میدانیحاکیازایناستکهآموزشهایارائه
شدهدرایندورهباعثکاهشقابلتوجهتنشها
وآسیبهایخانوادگیبینزوجهاشدهاست.

درآستانه 40سالگیانقالباسالمی،پویشمطالعاتیدرمنزلشهیدعطاییافتتاحشد

پدران شهدای مدافع حرم آغازگر«در هوای انقالب»

عناوین «خلوت مدیر»« ،آدم های غلط» و«تیغ وتاج»در
آستانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی در
اینمراسممعرفیشدکهعالقهمندانبرایشرکتدر
اینبخشمیتوانندباخریدومطالعهیکیازسهعنوان
کتاب ذکر شــده که با تخفیف همراه اســت و پاسخ به
سواالتدرقرعهکشیاینبخششرکتکنند.

همزمانبامیالدحضرتزینب(س)وبهمنظورگرامی
داشت یاد و خاطره شــهدای مدافع حرم ،مراسم آغاز
به کار رســمی پویش سراســری مطالعاتی «در هوای
انقالب»ورونماییازپوستراینپویشملیباهمکاری
بهنشر(انتشاراتآستانقدسرضوی)وگروهجهادی
مردمــی والفجــر در منزل پــدری شــهید مدافع حرم
مرتضیعطایی،فرماندهلشکرعمارتیپفاطمیوندر
مشهد برگزار شد .به گزارش بهنشر ،حسین سعیدی
مدیرعامل بهنشر در این مراســم با بیان این که سه اثر
بخش نخســت پویش مطالعاتی« در هوای انقالب» به
وقایع انقالب و اعمال خالف رژیم گذشته می پردازد
که به صــورت رمان درآمده اســت ،خاطرنشــان کرد:
عالقه مندان می توانند این کتاب ها را با تخفیف 45
درصدیازفروشگاههایبهنشرتهیهکنند .سهعنوان
کتاببخشنخستپویشمطالعاتی«درهوایانقالب»
برگرفتهازآثاریباموضوعرمانهایانقالبیبهنشربا

از میان خبرها
فرهنگی

پاسخ مدیر گردشگری
و امور زائران شهرداری مشهد
به اظهارات وحید جلیلی

مدیر گردشگری و امور زائران شــهرداری مشهد درباره
تغییر نام مراکز راهنمای زائر گفت :طبق مصوبه پارسال
هیئت وزیران باید در مبادی ورودی شــهرها مراکزی با
عنوان مرکز اطالعات سفر راه اندازی می شد.
بــه گــزارش ایرنا ،نرگــس شــالچیان افــزود :از اســفند
ماه پارســال 'مراکز راهنمــای زائر' در مشــهد به 'مراکز
تخصصی اطالعات سفر' تغییر نام پیدا کرد بنابراین اگر
آقای جلیلی دغدغه داشــتند ،از ســال گذشته که ما این
تغییرات را داشــتیم می توانســتند طــرح موضوع کنند.
مشهد شهری بین المللی است و باید در فضای عمومی
آن از مفاهیمی اســتفاده شــود که ادبیات یکســان را در
اذهان زائران ،مسافران و گردشگران تداعی کند و برای
همه پذیرفته شده باشد.
وی اظهار کرد :از کلماتی باید استفاده کرد که مقبولیت
علمی داشــته باشــند .در شــهرهای مذهبی تمام دنیا و
ایران نظیر شــیراز نیز از همین نام ها استفاده می شود.
شــهرداری مشــهد نه اســم گردشــگر را روی این مراکز
گذاشته ،نه اسم مسافر و نه زائر بلکه این مراکز با عنوان
'مرکز تخصصی اطالعات ســفر' نام گذاری شــده اند.
مدیر گردشــگری و امور زائران شــهرداری مشهد گفت:
فارغ از مباحث سیاســی و با هدف انجام کار تخصصی و
علمی تاکنون در خصوص فعالیت این مراکز موفق عمل
کرده ایم .نباید به حواشی بپردازیم ،حیف است در مشهد
با این همه ظرفیت خود را درگیر حواشی کنیم و از زائران
و گردشگرانی که به مشــهد می آیند بهره الزم را نبریم و
رضایتمندی را برای آن ها ایجاد نکنیم .وی افزود :برای
همه بدیهی و پذیرفته است که نخســتین هدف و مقصد
هر کسی که به مشهد سفر می کند زیارت بارگاه نورانی
امام رضا(ع) اســت بنابراین پســندیده نیســت این گونه
حواشی ایجاد شود.
شایان ذکر است ،وحید جلیلی جمعه گذشته در مراسم
افتتاح بخش انقالب اســامی مــوزه زنده زیــارت گفته
بود :بهتازگی با فشار برخی جریان ها دستور دادهشده
تابلوهای دکههایی را که در اطراف حرم امام رضا(ع) به
عنوان راهنمای زائر فعال بودند پایین بکشــند و بهجای
آن تابلوی راهنمای مسافر نصب کنند.
وی افــزوده بــود :موضوع حذف عنــوان زائر از عاشــقان
زیارت امام رضا(ع) را نمیتوان بحثی سیاسی دانست؛
بلکــه اقدامی بــرای اعالم جنــگ تمدنــی و فرهنگی در
مشهد مقدس است.

پیکرشهید «علیرضا فریضه»
در حرم رضوی تشییع می شود
مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز شهید «علیرضا فریضه
خلیل آبادی» ،ســاعت  9:30امروز از حســینیه پیروان
نبوی تا حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران
خراســان رضوی ،این شــهید گران قدر از جانبازان 70
درصد دفــاع مقدس بــود؛ پیکر پــاک این شــهید ،صبح
امروز با حضور اقشار مختلف مردم مشهد ،خانواده معظم
شــهدا و ایثارگران و جمعی از مســئوالن استانی تشییع
میشود.
شایان ذکر است حســینیه پیروان نبوی در خیابان نواب
صفوی ،نبش نواب  6واقع شده است.

