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مدیرعامل ســازمان عمران و توســعه حریم حرم حضرت
رضا(ع) از انجام عملیات ســاختمانی برای احداث رواق
زیرسطحی بســت شــیخ بهایی خبر داد .مهندس محمد
توگو با خبرنگار آســتان
کاظم مــازم الحســینی در گف 
نیوز ،ضمن اشــاره به فعالیتهای این ســازمان با هدف
توســعه فضاهای زیارتی سرپوشــیده از جملــه رواقها و
شبســتانها در حرم مطهر ،از احداث رواق زیرســطحی
بســت شــیخ بهایی خبر داد و اظهار کرد :توســعه فضای
زیرســطحی بست شــیخ بهایی و ســامان دهی فضاهای
مجــاور آن از ابتــدای ســال  97آغــاز شــده و پیشبینی
میشود پس از تکمیل این طرح ،حدود  10هزار مترمربع
بــه فضاهــای زیارتی مســقف حرم مطهــر افزوده شــود.
وی با اشــاره به تشــرف ســاالنه حدود  30میلیون زائر به
بارگاه منور امام رضا(ع) گفت :قطعا گســترش فضاهای
زیارتی مســقف زمینه بهرهمندی از بــارگاه ملکوتی امام
هشــتم(ع) شــیعیان و نیز زیارت پرفیض معنوی را برای
زائران و مجــاوران بــارگاه رضــوی در تمام فصول ســال
بیش از پیش فراهم میکند ،در کنــار این موضوع ،بحث
تحکیم و مقاومســازی ابنیــه موجــود نیز در دســتور کار
اســت .مالزم الحســینی تصریح کرد :فعالیتهای خرد
و کالن به ســازی فضاها همانند دسترســی بــه رواقها،
ســاخت فضاهــای پشــتیبانی و نظارتــی ،برنامهریزی و
بازسازی زیرساختهای تأسیســاتی و توسعه و نوسازی
آنها و روشنایی و نورآرایی حرم مطهر نیز جزو برنامههای
اجرایی و مطالعاتی این سازمان است.
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اعالم برنامه های ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در مشهدالرضا(ع)

درسوگامابیها

در ایــام شــهادت بانــوی دو
عالــم ،پرچم عــزای حضرت
زهــرا(س) مهمــان خیابان
های مشــهد شــده است.
مشــهدالرضا ،یکپارچــه
به سوگ نشســته و بیرق
هــای اندوهــی کــه در هر
کوی و برزن آسمان شهر
را در برگرفته ،فضا را برای
عــزاداری عاشــقان مهیا کرده اســت.
هیئات مذهبی در اقصی نقاط شــهر ،مراســم
سوگواری حضرت صدیقه طاهره(س) را برگزار می کنند
و میزبــان زائران و مجاوران هســتند .این روزهــا در حرم مطهر
رضوی نیز ،پرچم ســیاه عزای فاطمی برافراشته شده و مضجع
شریف امام هشــتم ،میزبانی از هیئت های عزاداری را برعهده
دارد .در این گــزارش به اعــام برنامه های ســوگواری در حرم
رضوی و برخی از مساجد و حسینیه های مشهد می پردازیم  .

اهدایقرآندستنویس
هنرمنداهلالیگودرزبهکتابخانه
آستانقدس

•اعالم برنامه های حرم رضوی

یکــی از هنرمندان خوشــنویس شهرســتان الیگــودرز،
پس از کتابت ســه نســخه قرآن کریــم ،یکی از نســخهها
را به کتابخانــۀ مرکزی آســتان قدس رضوی اهــدا کرد.
بــه گــزارش روابــطعمومــی و امــور بینالملل ســازمان
ن قدسرضوی،
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اســناد آستا 
علی ســوزنچی سرپرســت مرکز نســخ خطــی کتابخانۀ
مرکزی آســتانقــدسرضوی ،بــا اعالم ایــن خبر گفت:
«بهــرام قربانی» شــهروند  58ســالۀ ســاکن شهرســتان
الیگــودرز کــه از پیشکســوتان هنــر خوشنویســی ایــن
شهرستان است ،از سال  1384خورشیدی ،تصمیم به
کتابت قــرآن میگیرد و ســه جلــد کالما ...مجید را طی
چند ســال کتابــت میکنــد .در ادامه ،این خوشــنویس
معاصر توضیح داد :کتابت هریک از ســه جلد قرآن ،پنج
سال به طول انجامید و قصد کردم یکی از سه نسخه را به
نیت پیشکش به آستان حضرت رضا(ع) و کتابخانۀ آستان
قدس رضوی اهدا کنم .قربانی افزود :احساس کردم به
دلیل بهرهمندی از خط خوش ،باید قرآن کتابت کنم و از
زمان آغاز کتابت ،تأثیرات معنوی آن را پیوسته به وضوح
احســاس کردهام و بســیاری از مشــکالتم به فضل الهی
حل شده است.

هیئات مذهبی در اقصی نقاط
شهر ،مراسم سوگواری حضرت
صدیقه طاهره(س) را برگزار
می کنند و میزبان زائران و
مجاوران هستند

به گزارش آســتان نیوز ،معاون تبلیغات اســامی آســتان قدس
رضوی با اعــام برنامه های حرم رضــوی در این ایــام ،گفت :به
مناسبت ایام فاطمیه ،برنامههای متعددی در حرم مطهر رضوی
تدارک دیده شــده و روزانــه برنامههای مدیحه ســرایی ،روضه
خوانی ،قرائت ادعیه و سخنرانی تبلیغی و مذهبی برای عموم
زائران و مجاوران در اماکن متبرکه حرم برگزار خواهد شد.
حجتاالسالم والمسلمین سید جالل حسینی ،رواقهای امام
خمینــی(ره) ،حضرت معصومه(س) ،دارالحجــه ،رواق حضرت
زهــرا(س) و شبســتانهای مســجد جامــع گوهرشــاد را محل
برگزاری ویژه برنامههای ســخنرانی حرم مطهر در ایام فاطمیه
دانست و گفت :آیت ا ...سید احمد علم الهدی و کاظم صدیقی و
حججاسالم والمسلمین مقری ،محمد رجایی خراسانی ،رفیعی،
جعفر اســامیفر و سیدقاسم یعقوبی ســخنرانانی هستند که
با موضوعات تحلیل ســیره تربیتی حضرت زهــرا(س) ،انقالب
فاطمی والیت فاطمی ،والیتمداری در سیره فاطمه زهرا(س)،
امام زمان(عــج) در کالم حضــرت زهرا(س) و ســیره اجتماعی
حضرت زهرا(س) بــه ایراد ســخنرانی میپردازنــد .وی اضافه
کرد :ویژه برنامههای دهه فاطمیه به روایت 75روز تا پایان هفته

در حرم مطهر امام رضا(ع) ادامه دارد و در ساعت  9:30امروز،
ویژه برنامه سالروز شهادت حضرت زهرا(س) با سخنرانی آیت
ا« ...ســیداحمد علم الهدی» در رواق امام خمینــی(ره) برگزار
میشود .ویژه برنامههای ســخنرانی برای زائران غیرایرانی به
زبانهای «عربــی» و «اردو» نیز بــا موضوع تبییــن ابعاد مختلف
شــخصیت حضرت زهــرا(س) از ســوی مدیریــت امــور زائران
غیرایرانــی آســتان قــدس تــدارک دیــده شــده اســت.حجت
االسالم و المسلمین حســینی اعالم کرد :در این ایام در اماکن
متبرکه رضوی ،ذاکران و مداحان خاندان عصمت و طهارت(ع)
از جمله مهدی ســروری ،حمید اکبری ،صادق خالقپور ،جواد
مشــکیباف ،حمید اکبری ،علــی خوشــچهره و جعفرمالئکه،
مرثیه سرایی می کنند.

•مراسم سوگواری در شهر

از جمله مراســم ســوگواری حضرت زهــرا(س) در دیگر اماکن
مشــهد مقدس ،مراسم شب و شام شــهادت حضرت زهرا(س)
به همراه یادبود مرحوم آیت ا ...هاشمی شاهرودی است که در
ساعت  19:30امروز با ســخنرانی آیت ا ...علم الهدی و حجت
االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی برگزار می شود .این
مراسم در حسینیه آیت ا ...هاشمی شاهرودی ،واقع در خیابان
امام رضا(ع) ،امــام رضای  ،19میزبان عزاداران فاطمی اســت.
ساعت  14:30امروز نیز ،جمعی از شوراهای امر به معروف و نهی
از منکر هیئات مذهبی از محل مجتمع فرهنگی بیت الزهرا(س)
برای عرض تســلیت به ســاحت مقدس امام رضــا(ع) راهی می
شــوند .این هیئات از مســیر انتهای بازار رضا(ع) ،خیابان های
دانش شــرقی و امــام رضــا(ع) و از ورودی بــاب الجــواد به حرم
مطهر مشرف می شوند .همچنین مراسم شام شهادت صدیقه
طاهــره(س) بــه روایــت  75روز ،از ســوی هیئــت مذهبی یاس
نبی(س) مسجد امیرالمومنین امام علی (ع) ،امروز پس از اقامه
نماز مغرب و عشــا برگزار می شــود و حجت االسالم محمودی
سخنران و کربالیی علیرضا رامندی و مهدی کاظمی ،مداحان
این مراسم هستند .شایان ذکر است که مسجد امیرالمومنین
امام علی(ع) در میدان هنرستان ،پیروزی  45واقع شده است.
محفل خدام الحسین(ع) نیز ساعت  14امروز از جنب حسینیه
محبان االئمه واقع در خیابان شــیخ صدوق ،شیخ صدوق  ،2در
قالب دسته عزاداری شــهادت حضرت زهرا(س) به حرکت در
می آید.

خبر
فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی:

پاتوق فرهنگی بهترین مکان برای
گفت و گوی سنت و مدرنیته است

مروارید با اشــاره به این که یکی از اجزای هویت در مشهد
پاتــوق هــای فرهنگــی اســت ،گفــت :پاتــوق فرهنگی با
توجه به موقعیــت جغرافیایی بهترین مکان بــرای گفت و
گوی ســنت و مدرنیته اســت .به گــزارش روابــط عمومی
اداره کل ارشــاد« ،جعفر مروارید» در مراســم افتتاح کافه
فرهنگ(پاتوق خاص هنرمنــدان) با بیان ایــن که افتتاح
کافه فرهنگ بستری برای دیالوگ اصحاب فرهنگ و هنر
درمشهدخواهدبود،افزود:مشهدراازمنظرهایسیاسی،
اجتماعی،فرهنگی،اقتصادیوهویتیمیتواننگاهکرد،
نگاه هویتی به مشهد یعنی حفظ تمامی عناصری که یک
هارمونی و سازش را برای یک شــهر به منزله موجود زنده
فراهم می کند،شــهری که در حــال تپیدن اســت و چون
زنده اســت ،نیازمند تمامی عناصر و اجزاســت .مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوی با اشــاره به این که این
شهر هیچ شهری را حذف نمی کند و گذشته اش چراغ راه
آینده است ،افزود :توسعه مشهد بر مبنای بستر و خوانش
گذشته است ،توسعه تمدنی مشــهد به خاطر حضور امام
رضا(ع) و برکات معنوی و فضای فرهنگــی اطراف آن رخ
داده است .وی با تاکید بر این که مشهد در هم تنیده است
وازدلفضایعمومیآنبستریبهفضایمقدسپیدامی
کنیم که در فضای عمومی و مقدس انفکاک ناپذیر است،
اظهار کرد:تقســیم بندی هایی که صورت گرفته ،مشهد
را به بخش هــای مرکزی ،پیرامــون حرم ،مذهبــی ،زائر و
توریست تکه تکه کرده که همه این ها مخل نگاه یکپارچه
بهمشهداست.مرواریدافزود:مشهدهویتبخشبهجوان
هاوتغییرذائقهآنهاتوجهمیکندواینتغییرذائقهدریک
بسترتاریخیبهمیراثگذشتهواجدادمادرخراسانبزرگ
برمیگرددکهپاسخگوییبهاینمطالباتدرگروبازگشت
به گذشته و بازخوانی آن برای مطالبات جدید است و این
بههمپیوستگیتاریخیهویتتاریخیمشهدراشکلمی
دهد .مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی با تاکید بر
اینکهمشهددرتوسعهاقتصادیوتحوالتاجتماعیخود
وهمچنینتحوالتیکهتاثیراتبینالمللیبرفضایجهان
می گذارد ،نیازمند بازگشت به گذشته است ،افزود:یکی
از اجزای هویت در مشــهد پاتوق فرهنگی است به طوری
که بسیاری از نظریه ها و رمان های مشــهور در گروه های
مباحثهایشکلگرفتهاندوآنچیزیکهجوانمادرجامعه
کنونیمشهدنیازمنداستبازسازیهمینهویتدرقالب
کافه فرهنگ اســت .وی با اشــاره به این که کافه فرهنگ
هماننگاهرابراییکنقدروبهآیندهوایدهونظریهپردازی
جمعــی دارد و با کمــک خرد جمعــی می توانیــم مفاهیم
فرهنگی را محقق سازیم ،گفت:دیالوگ میان فرهنگی،
ادیانی و مذهبی باعث پیشــرفت انقالب اسالمی خواهد
شــد ،انقالب اســامی یک انقالب گفت و گو بــود و مدل
توسعهانقالبسرشتانقالبرانشانمیدهد.مرواریدبا
تاکید بر این که امیدواریم این قالب جدید فرهنگی بتواند
مفاهیم انقالب را متناسب با نیاز جامعه هماهنگ سازد،
افزود :این پاتوق فرهنگــی با توجه به موقعیت جغرافیایی
بهترینمکانبرایگفتوگویسنتومدرنیتهاست.

سوژه ها و خبرها
داستان نویسی

نگارخانه

تئاتر

«راویان شهر» در مشهد

«کپ چر» در نگارخانه روند

این جا ،یک جا برای همه

مسابقه ملی داستان کوتاه معضالت شــهری با عنوان «راویان شهر»
برگزار می شود.
این جشــنواره ویژه دانشــجویان کارشناســی بــه موضوعاتــی مانند
فقر ،حاشــیه نشــینی ،روابــط اجتماعــی ،بیــکاری و کجــروی های
اجتماعی می پردازد و عالقــه مندان می توانند داســتان های 500
تــا  1000کلمــه ای تالیف خــود را تــا روز  10بهمــن ماه به نشــانی
 ravianshahr@um.ac.irارســال کننــد .نتایج مســابقه راویان
شهر ،یکم اسفند ماه اعالم می شود.

نمایشــگاه گروهی فریم های برگزیــده فراخوان «کــپ چر»2019
( )Capture2019در نگارخانه هنری «روند» مشهد برگزار شد .این
نمایشگاه تا  3بهمن ماه  ،آثار هنرمندانی از جمله سارا ادنانی ،سجاد
آریا کیان ،علیرضا آســیابان ،اکرم پیله چیان ،حمید پوررضا ،حسنی
تجردی ،مهدی حسینی ،محمدرضا حسینی ،محمدرضا حیدرپور،
ســهیال ســعیدی و هلیا رضوانی را به نمایش می گذارد .شــایان ذکر
اســت نگارخانه روند در بولوار خیام ،بولوار ارشــاد ،خیابان وحدت،
خیابان هجرت ،بین هجرت  6و  8واقع شده است.

احتمال اختصاص فقط  2سینما و  14فیلم برای جشنواره فیلم فجر مشهد

اخبار

عقبگرددرجشنوارهشانزدهم

گوناگون

مدیر گردشگری سالمت علوم پزشکی
مشهد اعالم کرد:

با این که پیش فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر در تهران از امروز آغاز
می شود و برخی استان ها نیز تعداد فیلم ها و ســالن های اکران کننده
را مشــخص کرده اند ،اما تکلیف شانزدهمین دوره جشــنواره فیلم فجر
مشهد هنوز روشــن نشــده ،هرچند به گفته دبیر این جشنواره ،در هفته
جاری این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش خراســان رضــوی ،داســتان بالتکلیفی جشــنواره فیلم فجر
مشهد امســال هم تکرار شــد و عالقه مندان به ســینما هنوز نمی دانند
امســال با چه شــرایطی مواجــه خواهنــد بود .نامشــخص بــودن تعداد
ســینماها ،تعداد فیلم هــا ،نحوه تهیه بلیــت و جدول اکــران همه و همه
دست به دست هم داده اســت تا عالقه مندان به ســینما مثل سال های
قبل در بالتکلیفی باشند.
اگرچه گفته می شــود این تعویق در اتخاذ و اعــام تصمیم ،برای رایزنی
های بیشتر با دبیرخانه جشنواره در تهران و مسئوالن سازمان سینمایی
و وزارت ارشاد است تا بتوان شــرایط بهتری را برای جشنواره فیلم فجر
مشهد مهیا کرد و تعداد فیلم ها و سینماهای میزبان را افزایش داد.
دبیرخانه مرکزی جشــنواره ،دو ســالن ســینمایی و حداکثر  14فیلم را
برای برگزاری جشنواره در اســتان ها لحاظ کرده اســت ،موضوعی که
برای مشهد با توجه به ظرفیت ها و سابقه ای که در این عرصه دارد ،قابل

پذیرش ساالنه بیش از ۱۵۰هزار
گردشگر سالمت در مراکز درمانی
مشهد

مدیر گردشگری سالمت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :ســاالنه افزون بر  ۱۵۰هزار گردشــگر سالمت در
کلینیک ها و مراکز درمانی مشــهد پذیــرش و درمان می
شــوند .به گزارش وب دا ،دکتر اسماعیل خیامی تصریح
کرد :این گردشــگران از خدمات مراکز درمانی سرپایی
نظیر درمانگاه های تخصصی چشــم ،درمــان ناباروری،
زیبایی ،پوست ،ژنتیک و مراکز جراحی محدود و نیز مراکز
تشخیصی مانند رادیولوژی ،آزمایشگاه و فیزیولوژی بهره
می گیرند .وی افزود :شمار گردشگران سالمت امسال
در مشهد نسبت به سال گذشــته  ۳۰درصد بیشتر شده
اســت .وی افزود :هم اکنون عالوه بر  ۱۲بیمارستان در
مشهدکهمجوزنهاییگردشگریسالمترادریافتکرده
اند ،تعداد دیگری در مراحل ارزیابی و چند مرکز جراحی
محدود نیــز در مرحله ارزیابی بــرای دریافت مجوز ایجاد
دپارتمان بیماران بین الملل( )IPDهستند.

معاونادارهکلآموزشوپرورش

خراسانرضوی:

 ۴۰هزار دانش آموز از استان
در کنکور ۹۸شرکت می کنند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی
از آمادگــی  ۴۰هزار دانش آموز پایه دوازدهم این اســتان
برای شــرکت در کنکور سراســری ســال  ۹۸خبر داد .به
گزارش مهر ،رضا صابری توالیی اظهارکرد  :از این تعداد
حــدود  ۲۲هزار نفــر دختــر و بیــش از  ۱۸هزار نفر پســر
هستند،بیشترینآمار شرکتکنندگاندرکنکور،متعلق
بهادارهآموزشوپرورشناحیه ۴مشهداستوکمترینآن
به آموزش و پرورش منطقه کدکن اختصاص دارد.

نمایش «این جا ،یک جا برای همه» در تماشــاخانه خورشــید مشــهد
اجرا می شود.
این نمایش کاری از گروه تئاتر بارش اســت کــه از  3تا  23بهمن ماه،
هر شــب ســاعت  19میزبان عالقه مندان به تئاتر مشهد خواهد بود.
کارگردان این نمایــش جالل بلوکی ،نویســنده آن غزالــه یراقی و از
جمله بازیگــران آن آرمــان صفری ،محمدجــواد شــاهچراغی و دریا
سادات سجادی هستند .شایان ذکر است تماشاخانه خورشید ،بین
معلم  28و چهار راه دانش آموز واقع شده است.
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قبول نیســت و گالیه های متعددی را به همراه داشــته است .مسئوالن
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان نیز به این مهم باور دارند و در
تالش هستند عدالت سینمایی را برای مشهد فراهم کنند تا عالقه مندان
به هنر هفتم در این کالن شهر ،شــرایط بهتری را در جشنواره فیلم فجر
امسال تجربه کنند.
«محمدرضا محمدی» در گفت و گو با رسانه ها در این باره اظهار کرد :دو
ســینمای اطلس و هویزه به عنوان سینماهای اصلی برگزاری جشنواره
انتخاب شــده اســت اما تالش می کنیم سینما ســیمرغ در منطقه غرب
مشهد را هم به سینماهای میزبان جشنواره اضافه کنیم.
وی با اشــاره به احتمال شــروع جشــنواره از  11بهمن افــزود :پیگیری
ها برای اکران  22فیلم جشنواره در مشــهد ادامه دارد و امیدواریم این
هفته ،برنامه کامل شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد مشخص شود.
با این اوصاف و با وجــود فرصت اندک باقی مانده تا زمان آغاز جشــنواره
فیلم فجــر و تجربــه شــانزدهمین دوره آن در مشــهد ،هنــوز وضعیت آن
مشخص نیســت اما بر اســاس آن چه از خبرهای فعلی روشن است ،این
احتمال وجــود دارد که تعداد فیلم ها و ســینماهای این دوره جشــنواره
کمتر از دوره قبل باشــد .این یعنی عقبگرد جشنواره فیلم فجر مشهد در
شانزدهمین دوره.

خبر
هنری

درخشش هنرمندان حوزه هنری
استان در جشنواره تجسمی فجر

آثار جمعی از هنرمندان حوزه هنری اســتان در رشــتههای
عکاســی ،مجســمه ،کارتــون و کاریکاتور و هنرهــای جدید
برای حضور در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
پذیرفتهشد.بهگزارشواحدخبرروابطعمومیحوزههنری
انقــاب اســامی خراســان رضوی ،یازدهمین جشــنواره
هنرهای تجســمی فجر در 10رشــته هنــری از پنجم بهمن
تا پانزدهم اســفند برگزار میشــود .دبیرخانه این جشنواره
پس از دریافت آثار هنرمندان و انجام مراحل داوری ،اسامی
نهاییراهیافتگانبهبخشنمایشگاهییازدهمینجشنواره
هنرهای تجســمی فجر را اعالم کرد که در این بین آثاری از
هنرمندان حــوزه هنری انقالب اســامی خراســان رضوی
در چهار رشته پذیرفته شــده اســت .محمود بازدار در رشته
(عکاســی) ،علیرضا پاکدل (کارتــون و کاریکاتور) ،علیرضا
بنــدی (مجســمه) و ســعید ملتجــی (هنرهــای جدیــد) از
هنرمندان حوزه هنری خراســان رضوی هســتند که موفق
شدندبهبخشنمایشگاهی(مسابقه)اینرویدادراهیابند.

