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همچنیــن روز جمعه ،شــب شــعر «فجر فاطمــی» با
همکاری اداره کل اوقاف اســتان و با حضور شاعران
برجستهاستانیوکشوریدرمشهدبرگزارشد.قاسم
صرافان ،محمد جواد غفورزاده(شــفق) ،ســید روح
ا ...موید و افسانه سادات حسینی از جمله شاعرانی
بودند که در این مراسم ،شعرخوانی کردند.

•اجرای طرح کرامت فاطمی و طبخ 135
دیگ شله

عکس:میثم دهقانی

•هزینه کرد  1087میلیارد در حاشیه مشهد

خوش نیت در ادامه با اشــاره به این که تنها در چهار سال
اخیر هزار و  87میلیارد تومان در حاشــیه شــهر مشــهد
هزینه شــده اســت ،افزود :بهره بــرداری از  85پــروژه به
ارزش  125میلیارد تومــان و کلنگ زنــی  223پروژه با
اعتبار  600میلیارد تومان در حاشیه شهر طی دهه فجر
امســال نیز از برنامه های خدمت رســانی بــه این منطقه
بوده است .وی تصریح کرد :خوشبختانه در برنامه ششم
توســعه پیش بینی شده اســت که دســتگاه های اجرایی
مکلف هستند 30درصد اعتبارات خودشان را در حاشیه
شهر هزینه کنند که در کارگروه ستاد بازآفرینی این را از
دستگاه ها پیگیری می کنیم.

•افتتاح کتابخانه مشهد حاصل مطالبه گری
رسانه ها

وی با بیــان ایــن که رســانه ها بــه عنــوان یکــی از ارکان
دموکراسی حائز اهمیت هستند ،افزود :رسانه ها نقش
مطالبه گری دارنــد و می توانند خواســته هــای مردم را
مطرح کنند ،به عنوان نمونه افتتاح کتابخانه ملی مشهد
پس از  ۲۳ســال حاصل مطالبــه گری و پیگیری رســانه
ها بود که طی امســال محقق شــد .در ادامه این نشست
عباس محمدیان رئیس بسیج رســانه خراسان رضوی با
بیان این که دشــمن تاب و تحمل پیشــرفت های ایران را
ندارد ،اظهار کرد :پیروزی نظام اســامی در عرصه های
مختلف برای دشمنان نظام غیر قابل تحمل است و سبب

شــده دشــمنی خودشــان را با ملت در پیــش گیرند .وی
تصریح کرد :دشمنان می خواستند نگذارند مردم ایران
 40ســالگی انقالب را جشــن بگیرند اما به کوری چشم
دشمنان 40 ،سالگی که هیچ بلکه  200سالگی انقالب
را جشن خواهیم گرفت.

•افزایش تخت های بیمارستانی

در ادامه این نشســت دکتر «محمدرضــا دارابی» رئیس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به دستاوردهای انقالب
در حوزه درمان اشــاره کرد و گفت :در حوزه درمان قبل
از انقالب  3100تخت بیمارســتانی در استان داشتیم
اما بعد از انقالب به  10هزارو  900تخت بیمارســتانی
افزایش یافته و حدود  1600تخت بیمارستانی در دولت
تدبیر و امید ساخته شده است.

•تکمیل ناوگان اورژانس مشهد با اختصاص
 15آمبوالنس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشــهد ادامه داد :در شرایط
اقتصادی فعلی ،مشهد به لحاظ دارو بی نیاز است و تا آخر
خرداد ســال آینده همــه داروهای مــورد نیاز مــردم وجود
دارد،همچنینچندهفتهپیش 15آمبوالنستوسطوزارت
بهداشت در اختیار دانشگاه علوم پزشــکی قرار گرفت و با
این وضعیت مشهد تقریبا به لحاظ ناوگان اورژانس کامل
شده است .وی همچنین درباره تکمیل بیمارستان 320
تختخوابیهاشمینژادمشهددرحاشیهمشهدگفت:این
بیمارستان  70درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر اعتبار
آن تامین می شد ،برنامه ریزی کرده بودیم تا آخر امسال به
بهرهبرداریبرسد،امااعتباراتیکهدرسفررئیسجمهوربه
مشهدتصویبشدبهدستمانرسیدوپروژهباتاخیرافتتاح
میشود.دارابیدرایننشستتوضیحاتینیزدرخصوص
روند مذاکرات و پیگیری های احداث بیمارســتان حاشیه
شهر مشهد و همچنین اختالف نظرها درباره این موضوع
ارائه کرد که در روزهای آینده منتشر خواهد شد .در ادامه
نشست«جوانمرد»مدیرجهادکشاورزیشهرستانمشهد،
نماینده شــرکت آب و فاضالب مشــهد ،مدیــر اداره تعاون
و رفاه اجتماعی شهرستان مشــهد  ،رئیس اداره فرهنگ
وارشــاد اســامی مشــهد ،مشــاور رئیس اداره بهزیستی
مشــهد ،نماینده آمــوزش و پــرورش ،رئیــس اداره حمل و
نقل و راهداری و مدیر آبفای مشهد نیز گزارش کوتاهی از
دستاوردهایحوزهکاریخودارائهکردند.

کارنامه فجر شانزدهم از زبان مدیر کل

گروه فرهنگی  -ســوگوار شــهادت مــادر ،گرد هم
آمده بودند تا شــاید همنشــین شــدن با محبان اهل
بیت(ع) ،کمی آرامشــان کند و مرهمــی بر دل های
غمزده شــان باشــد .روضــه خــوان ،از مصیبت های
حضرت زهــرا(س) می خواند و قطره های اشــک در
گوشه چشمان عزاداران فاطمی می نشست .صبح
دیروز عرصه میدان شهدا میعادگاه اجتماع عزاداران
فاطمی بود و حضور عاشقانه شــان جلوه ای دیگر از
دلدادگی مردم این دیار به اهل بیت(ع) را به نمایش
گذاشــت .عزاداران در این اجتماع که با حضور آیت
ا ...علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان و جمعی
دیگر از مســئوالن برگزار شد ،مســیر میدان شهدا تا
حرم مطهر را پیاده طی کردند و برای عرض تسلیت به
بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) مشرف شدند.

•فرهنگ فاطمی باید در جامعه اسالمی
حاکم شود

آیت ا ...علــم الهدی در جمــع عــزاداران فاطمی در
حرم مطهــر رضــوی گفت :موضــوع عــزاداری برای
حضــرت زهــرا(س) صرف ًا یک مراســم عــزاداری در
روز شهادت ایشان نیست و امروز بعد از  40سال که
از انقالب اســامی کــه در حقیقت انقــاب فاطمی
است ،میگذرد باید فرهنگ فاطمی و سیره حضرت
زهرا(س) بــر جامعه اســامی ایران حاکم شــود .به
گزارش آســتان نیــوز ،آیــت ا ...علــم الهــدی افزود:
تصویر مظلومیــت حضرت زهــرا(س) را در اشــعار و
مرثیهســراییها شــنیدید و اشــک ماتــم ریختید اما
مسئلهمهمایناستکهدرمدتاینسهماهبرحضرت
فاطمــه(س) چه گذشــته اســت .وی با بیــان این که
شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با شــهادت دیگر
شهدا و اهل بیت(ع) متفاوت اســت ،افزود :در واقعه
کربال شهادت امام حســین(ع) و یاران ایشان در یک
نصف روز اتفاق افتاد اما شهادت حضرت زهرا(س) از
روز دوم رحلت پیامبر اکرم(ص) که بر در خانه ایشان
هجومبردند،شروعشدوتاامروزسهماهدورهشهادت
آن حضــرت به طــول انجامیــد و نخســتین و بهترین
روضهخــوان و مقتلخــوان ایشــان ،وجــود مقــدس

نبی مکرم اســام(ص) بود .در ادامــه اجتماع عظیم
عزاداران فاطمی ،آیت ا ...علم الهدی مقتل شهادت
حضرت فاطمه(س) را قرائت کرد و مهدی سلحشور
مداح و ذاکر اهلبیت عصمت و طهارت(ع) در سوگ
این مصیبت ،مرثیه سرایی کرد .به گزارش خراسان
رضوی ،نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی جمعه
شب نیز در مراســمی که در مجموعه فرهنگی خاتم
االنبیا(ص) بازار جنت مشــهد و با حضــور جمعی از
فعاالن جامعه انجمن های اسالمی اصناف خراسان
برگزارشدگفت:تقارندههفجرباایامفاطمیهدوپیام
دارد ،اول این که انقالب مقدس اســامی ما ،تداوم
انقــاب صدیقه اطهر(س) اســت و ماهیــت فاطمی
دارد .آیــت ا ...علــم الهدی افــزود :دومیــن پیام این
تقارن ،این است که کمال این انقالب آن جایی است
که این حاکمیت الهی که به وســیله انقالب به وجود
آمد ،در گوشــه ای از دنیا تثبیت شــد و  40سال عمر
کرد و در برابر همه چالش ها و مخالفت ها مقاومت و
با آن ها مبارزه کرد ،کمال این در  40سالگی که عدد
کمال اســت به این اســت که نتیجه انقــاب فاطمی
که حاکمیت ا ...اســت ،جهانی بشــود و روز آخر این
انقــاب و ایــن پیــروزی ،روز جهانــی شــدن انقالب
زهرا(س) است.
آیت ا ...سیداحمد خاتمی نیز روز گذشته در مراسم
شهادت حضرت فاطمه(س) در حوزه علمیه آیت ا...
خویی مشهد ،گفت :ما عاشــق والیتیم و همان گونه
که برای والیت علی(ع) جان می دهیم فدای والیت
امر نیز می شــویم و با همان مالکی کــه فاطمه(س)
از علــی(ع) حمایت کــرد ،ما هــم با همان مــاک از
کیان نظام اسالمی دفاع خواهیم کرد .عضو مجلس
خبرگان رهبری با اشاره به تداوم عداوت دشمنان با
اسالم گفت :در شــرایط امروز نیز دشمنان ما همان
کینه را به اهل بیت دارند و به بهانه های واهی حقوق
بشر و ســاح هســته ای در برابر ما ایســتاده اند .وی
افزود :آمریکایــی ها بــه صراحت می گوینــد که می
خواهند نظام اســامی ایران را براندازند و وزیر امور
خارجه آن ها ،همانند گدای دوره گرد در منطقه می

چرخد و با کشــورهای همســایه ما دربــاره براندازی
ایران صحبت می کند.

•پیروزی انقالب اسالمی در امتداد قیام
فاطمی است

حجتاالســام و المســلمین «محمدجــواد حــاج
علیاکبری» ،امام جمعه موقت تهران نیز روز جمعه
در ویژه برنامه شــب شــهادت حضــرت فاطمه(س)
در حرم مطهر رضوی ،بــا تبیین ابعاد مختلف خطبه
فدکیــه گفــت :فدک اســم رمز شــیعه برای مســئله
والیت الهی اســت و در منطق توحیدی ،همه زمین
فــدک الزهــرا(س) اســت و بایــد در محیــط والیت
الهی قــرار گیــرد و پرچم والیــت ا ...و حــزب ا ...در
همه زمین به اهتزاز درآید .وی تصریح کرد :حضور
جریانهای اســتکباری و حکومت طاغوت در دنیا،
حاکی از آن اســت کــه غصب فدک همچنــان ادامه
دارد .امام جمعه موقت تهران گفت :پیروزی انقالب
اســامی ایــران در امتــداد حرکــت و قیــام فاطمی
اســت و ایــران اســامی نخســتین قطعــه از فــدک
فاطمه الزهرا(س) بــود که با انقالب اســامی آزاد
شــد تا زمینهای بــرای اســتقرار همه جانبه اســام
نــاب محمــدی و حکومت قــرآن در سرتاســر جهان
شود .وی افزود :اکنون در چهلمین سال برافراشته
شــدن این پرچم عظیم ،شاهد هســتیم که میتوان
امتداد حرکــت قیام فاطمی و نهضــت آزادی بخش
اســامی را در تمــام نقــاط جهــان رهگیــری کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :جریــان اســتکبار جهانــی
که دشــمن اصلــی حضــرت زهــرا (س) اســت ،در
طول ایــن چهار دهــه همــواره نظام نوپــای انقالب
اسالمی ایران را تحت فشــار قرار داده است تا مانع
گســترش اندیشــهها و آرمانهــای آن شــود؛ زیــرا
آنها بهتر میدانند که انقالب اســامی ایران ،تنها
آزادســازی یک ملت نیســت بلکــه آغاز آزادســازی
تمام دولتهــا و ملتها و پایان عمر طاغوت اســت.

•همایش مادران و دختران فاطمی

•سوگواره فاطمی در باغ اردوگاه خاتون

در این ایام ویــژه برنامه «ســوگواره فاطمــی» نیز با

با حضور تولیت آستان قدس ،فرمانده سپاه امام رضا(ع) و شهردار مشهد صورت گرفت

تفریحی و فرهنگی به وســعت یک میلیون متر مربع
ایجاد شده تا زمینه آرامش خاطر زائران و بهره مندی
بیشتر آنان از فضای زیارتی در مشهد فراهم شود.

افتتاح فاز نخست طرح توسعه اردوگاه امام رضا

(ع)

•اردوگاه امام رضا(ع) محیطی فرهنگی و
با نشاط برای جوانان است

مروارید حضور گسترده رســانه ها را از دیگر ویژگی های
جشنواره شانزدهم دانست و بیان کرد :رسانه ها به صورت
گسترده در پنج ســینما و نیز ســینمای اصغرزاده حضور
داشتند در کنار مردم فیلم ها را می دیدند و گزارش های
خوبی از نظرات مردمی و فیلم های اکران شــده منتشــر
می کردند ،رســانه ها کمک کردند که این رویداد به یک
رویــداد عمومی تبدیل شــود .مدیر کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی خراسان رضوی تعداد اکران ها را در هفت شب
 140اکــران اعالم کــرد و گفــت 42 :هــزار مخاطب در
پنج سینما به تماشــای فیلم ها نشســتند و شاهد حضور
مشتاقانه مردم بودیم .همچنین  1750نفر در سینمای
اصغــرزاده ،پنج فیلم از فیلم های بخش ســیمرغ و پروانه
ها را تماشا کردند .در این حضور مشتاقانه ،گاهی مردم
برای خرید بلیت انتظار کشیدند ،همچنین برخی از فیلم
ها ،به دلیل مشکالت فنی یا دیر رسیدن رمز پخش فیلم
(کی -دی -ام) از تهران ،با تاخیر پخش شد که باید از صبر
و حوصله مردم سپاس گزاری کرد.

•چرا جشنواره مشهد افتتاحیه و اختتامیه
نداشت؟

مرواریــد در خصــوص برگــزاری مراســم اختتامیــه این
جشنواره نیزگفت :در چهلمین سالگرد انقالب باشکوه
اسالمی ،مردم بیشتر مشتاق دیالوگ هستند تا مونولوگ
و باید از جلساتی که سخنران ثابت دارد و رسمی است ،به
سمت مدل های متنوع تر و مردمی تر ،حرکت کنیم .نگاه
من نیز این است که بیشتر در بین مردم و با مردم و درحال
گفت وگو با مردم باشــیم .این نگاه باعث شــد که تصمیم
بگیریم اگر قرار است هزینه ای صرف افتتاحیه یا اختتامیه
جشنواره شود ،صرف حضور حداکثری مردم شود؛ چرا
هزینه ای تشریفاتی را بر فضای فرهنگی تحمیل کنیم؟
صرف ایــن هزینه هــا برای حضــور بانشــاط و حداکثری
مردم و نیز توزیع عادالنه سینماها و مشارکت حداکثری
سینماها امسال در جشنواره فیلم فجر ،باعث کارآمدی و
بالطبع رضایت بیشتر مردم هنردوست مشهد می شود.

•اولین بازدید فرهنگی هنری استاندار

اســتاندار خراســان رضوی پنج شنبه گذشــته در آخرین
شب برگزاری شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد در
پردیس هویزه حضور یافت و با ایــن حضور ،اولین بازدید
رســمی «علیرضا رزم حســینی» از فضاهــای فرهنگی و
هنری رقم خورد.

عکس ها:آستان نیوز

•کمک رسانه ها برای تبدیل جشنواره به یک
رویداد عمومی

•رویکرد «ایران ،تنها تهران نیست» در مشهد
تثبیت شد

وی افزود :با حضور دکتر صالحــی وزیر محترم فرهنگ و
ارشاد اسالمی در جشنواره شانزدهم فیلم فجر مشهد که
حضوری مردمی و بدون تشریفات متداول بود و همچنین
حضور دکتر انتظامی رئیس محترم ســازمان ســینمایی
کشور ،مطالبات جامعه سینمایی و ظرفیت های مشهد،
نشــان داده شــد و این رویکرد که «ایران ،تهران نیست»،
در جشنواره فیلم فجر  97مشــهد ،برای اولین بار تثبیت
و نهادینه شد.
همزمان با دهه مبارک فجر ،فاز نخست طرح توسعه
اردوگاهفرهنگیتربیتیامامرضا(ع)باحضورتولیت
آستان قدس ،فرمانده ســپاه امام رضا(ع) و شهردار
مشهد افتتاح شد .همچنین در این مراسم که صبح
پنج شــنبه برگزار شــد ،چند پروژه فرهنگی از جمله
مجموعه ورزشی مهدی آباد در حاشیه شهر مشهد،
عملیات توسعه فضای ورزشی شهید رجایی ،مدرسه
 12کالسه امام رضا(ع) در سرخس ،کتابخانه گناباد
و کارگاه آموزشی چهل چراغ در استانهای بوشهر
و اهــواز به صــورت ویدئــو کنفرانس افتتاح شــد .به
گزارش آستان نیوز ،با افتتاح فاز نخست طرح توسعه
اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا(ع) که شامل راه
انــدازی چهــار ســاختمان  800مترمربعی اســت،
امکان اسکان و پذیرایی از  400نفر به صورت شبانه
روزی در این اردوگاه فراهم شده است .همچنین با
افتتاح این فاز از اردوگاه ،دو سالن  200تختخوابی
به همراه فضای سلف سرویس و حسینیه تکمیل شد
و به بهرهبرداری رسید .اردوگاه فرهنگی تربیتی امام
رضا(ع) یا همان «باغ بیلدر» با  ۱۸۰هکتار مساحت
در منطقه ییالقی طرقبه مشــهد واقع شده است که
سالها از آن اســتفاده محدود میشــد اما با دستور
حجت االسالم والمســلمین «سید ابراهیم رئیسی»

تولیت آستان قدس رضوی این باغ به عنوان اردوگاه
فرهنگی -تربیتی بــرای جوانان اختصــاص یافته و
از اســفندماه ســال  95تاکنون پذیرای بیش از 50
هزار جوان و نوجوان از سراســر کشور شده است .با
بهره برداری از این مجموعه ،موسسه جوانان آستان
قدس رضــوی به همــراه فضــای اردوگاهی مجتمع
دانشجویی امام رضا(ع) و دیگر فضاهای اختصاص
یافتــه ،ظرفیت پذیــرش روزانه حدود هــزار نفر را به
صورت شبانه روزی خواهد داشت.

•رونمایی از  40کتاب جدید به نشر با
موضوع انقالب اسالمی

در این مراســم همچنیــن از  40عنوان کتــاب جدید
انتشــارات آســتان قــدس رضــوی (بهنشــر) شــامل
مجموعــه  22جلــدی مســتندنگاری «یــک روایــت
معتبــر» ،رمــان هــای «بیــداری»« ،رویــای آق تاریم»،
«دشتیاغیها»«،آدمهایغلط»«،خلوتمدیر»«،تیغ
وتاج»«،رانت،فرهنگسیاسیتبعیواقتدارگراییدر
ایــران(»)1332-1356و «آژان برازنــده» در بخش
کتاب های بخشعمومیو بزرگسال و مجموعه12
جلدی «در هوای انقالب» ،کتاب «بنیان گذار انقالب
اسالمیایران:امامخمینی(ره)»،مجموعهشعر«عطر
خنده امام» ،مجموعه  12جلدی «شاه فراری شده»،

مجموعه شعر«روح ســبز ما ،بهار ما ،سالم» ،مجموعه
شــعر«خبر ناگهان پخش شــد» ،مجموعه شــعر «تاج
شــاه و کاله» و مجموعه چهار جلدی «قصــه های امام
خمینی(ره) و بچه ها» در بخش کودک و نوجوان و در
قالب«کتابهایپروانه»رونماییشد.

•ایجاد یک میلیون مترمربع فضای
تفریحی و فرهنگی طی  3سال اخیر

تولیت آستان قدس رضوی در آیین افتتاح فاز  2بهره
برداری از پروژه های فرهنگی آستان قدس گفت :در
چهلمینسالگردپیروزیانقالباسالمیکهمزینبه
فجر فاطمی است 40 ،پروژه آستان قدس رضوی در
پنج حوزه فرهنگی ،کشــاورزی ،بهداشت و درمان،
ت زدایی و اشتغال در نقاط مختلف خراسان
محرومی 
رضوی به بهره برداری رسید .به گزارش ایرنا ،حجت
االسالم و المسلمین ســید ابراهیم رئیسی در آیین
افتتاح فاز نخســت طــرح توســعه اردوگاه فرهنگی
تربیتی امام رضــا(ع) و بهره بــرداری از پــروژه های
فرهنگی آستان قدس تصریح کرد :اجرای این پروژه
ها با حفظ فضــای طبیعی انجام گرفتــه و در اجرای
آن ها حتی یــک درخت هم قطع نشــده اســت ،زیرا
معتقدیم که با قطع هر درخت آســیب بسیاری وارد
ی شود .وی اظهار کرد :طی سه سال اخیر فضاهای
م 

طــرح کرامــت فاطمی نیــز در ایــن ایام برگزار شــد
وهیئت های مذهبی با همکاری شــهرداری مشهد
در عرصــه میدان شــهدا بــا برپایی خیمــه فاطمی،
 135دیگ شــله را بــرای اطعام محرومان حاشــیه
شهر مشهد طبخ کردند .حجت االسالم والمسلمین
«سیدابراهیم رئیسی» تولیت آستان قدس« ،علیرضا
رزم حسینی» اســتاندار ،جمعی از علما و روحانیون
از جمله آیت ا ...اشرفی شاهرودی و آیت ا ...محمد
هــادی عبدخدایــی ،حجت االســام و المســلمین
معادی ،مســئول نهاد سیاســت گذاری نماز جمعه
استان ،حجت االســام و المســلمین «احمدزاده»
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی« ،جعفر
مروارید» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضــوی« ،جــواد کریمی قدوســی» و «امیرحســین
قاضی زاده هاشــمی» نمایندگان مجلس« ،مهدی
نیا»« ،اصولی»« ،شهریاری» و حسینی پویا از اعضای
شورای شهر و جمعی دیگر از مسئوالن ،جمعه شب از
روند اجرای این طرح بازدید کردند .شهردار مشهد
دربــاره اجرای این طرح گفت :امســال با پیشــنهاد
هیئت های مذهبی مقرر شــد کــه در عرصه میدان
شــهدا ،با تجمیع نذورات مردمی و خیــران ،ضمن
برگزاری مراســم عزاداری 135 ،دیگ شله پخت و
در مناطق کمتر برخوردار حاشیه شهر مشهد توزیع
شــود .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشهد« ،محمدرضا کالئی» افزود :دیگ های شله به
همت هیئت های مذهبی در عرصه میدان شهدا برپا
شد ومدیریت شهری قطعه زمینی را که برای اجرای
یکی از پروژه های شهری تملک و فعال بدون استفاده
بود آماده سازی کرد و در اختیار هیئت های مذهبی
قرار داد .کالئی با بیان این که بخش زیادی از هزینه
ها توسط خیران تامین شده است ،ادامه داد :هزینه
هــای مدیریت شــهری در حــوزه بسترســازی برای
اجــرای طــرح کرامــت فاطمی ،بــه صورت شــفاف
منتشر خواهد شد.
ســاعت  9صبــح امــروز نیــز همایــش «مــادران و
دختران فاطمــی» ،در رواق حضرت زهرا(س) حرم
مطهربرگزار می شود .به گزارش آستان نیوز ،در این
مراسم عالوه بر جمعخوانی قرآن ،نمایش «من میترا
نیســتم» ،روایتی از زندگــی دختر نوجــوان انقالبی
که در ابتدای دهه  60به دســت منافقان به شهادت
رســید ،اجرا میشــود .تقدیر از برگزیدگان مسابقه
داستان نویسی و خوشنویسی «انقالب اسالمی ،ما
میتوانیم» از دیگر برنامههای این همایش اعالم شد.

 7شب 34 ،فیلم 140 ،اکران و  42هزار مخاطب

شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد ،جمعه شب به کار
خود پایان داد ،جشنواره ای که به گفته مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان با  140اکران و  42هزار مخاطب،
استقبال خوبی را به همراه داشته است .به گزارش روابط
عمومی اداره کل ارشــاد« ،جعفر مروارید» با بیان این که
در شانزدهمین جشــنواره فیلم فجر مشهد شاهد حضور
و اســتقبال حداکثری مــردم بودیم ،افــزود :در ابتدا این
احتمال توسط برخی داده می شد که چون سینماها از دو
سینما در سال گذشته به پنج سینما افزایش یافته ،ممکن
اســت در برخی ســینماهای تازه تاسیس شــاهد حضور
حداکثرینباشیمامادرعملاستقبالازحدانتظاربیشتر
بود و در سینماهای تازه تاسیس نیز ،شاهد حضور پرشور
مردم ،حتی در ساعات پایانی بودیم.

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

•برپایی محفل شب شعر فاطمی

ارتفاعــات جنوبی مشــهد بازدید کرد .به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی شهرداری مشهد ،رزم حسینی روز گذشته
در بازدیــدی ســرزده که بــه همــراه محمدرضــا کالئی،
شهردار مشــهد انجام شــد با حضور در منطقه اسماعیل
آبــاد از نزدیــک از اقدامات انجام شــده یا در حــال انجام
شهرداری در این منطقه مطلع شــد .استاندار همچنین
از پروژهای عمرانی شــهرداری مشــهد از جمله خط  2و
 3قطار شهری و کمربند ســبز و ارتفاعات جنوبی مشهد
بازدید و از نزدیک از روند فعالیت های انجام شده از سوی
شــهرداری مشــهد در این پروژه ها آگاه شــد .شایان ذکر
است تا عصر روز گذشته خبر تکمیلی درباره جزئیات این
بازدید منتشر نشد.

پیگیری اختصاص 30درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی
بهحاشیهشهر
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حضور دختران نوجوان و بانــوان فعال فرهنگی در
بــاغ اردوگاه خاتون مشــهد برگزار شــد .برگزاری
مســابقه کتاب خوانی «مادر» و برگزاری «سوگواره
کوثــر» باحضور اعضــای خیریــه فــروغ مهدویت از
جملــه برنامــه هــای ســوگواره فاطمی در ایــن باغ
اردوگاه بود.

سرپرست فرمانداری مشهد در نشست خبری کاروان رسانه انقالب مطرح کرد

محمد حسام مسلمی /کاروان رسانه انقالب که در دهه
فجر امسال با هدف ارائه دستاوردهای  40ساله انقالب
و همچنین بررسی مشــکالت مردم استان به شهرستان
های مختلف اعزام شــده بــود ،در آخرین ایســتگاه خود
صبح پنج شــنبه میزبان جمعی از مدیران دســتگاه های
اجراییشهرستانمشهدبود.بهگزارشخراسانرضوی،
«حیدرخوش نیت» سرپرســت فرمانداری مشهد در این
نشست رســانه ای ،بر لزوم تشــریح دســتاوردهای نظام
تاکید کرد و گفت :در ســال  1350شهر مشهد تنها 90
هزار زائر و مســافر داشــت اما این شــهر هم اینک ساالنه
پذیرای  32میلیون زائر است و خوشبختانه با تمهیدات
پیش بینی شــده ،با وجود چنین افزایش چشمگیری در
شــمار مســافران و زائران ،هیچ مشــکلی در حوزه بازار،
امنیت و خدمات پیش نمی آید.
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اجتماع باشکوه عزاداران فاطمی در مشهدالرضا

اخبار

در بازدیدی سرزده ،استاندار خراسان رضوی از تعدادی
از پــروژه هــای در حــال اجرای شــهر مشــهد و همچنین
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فرمانده ســپاه امام رضا(ع) نیز در حاشیه این مراسم
گفت:اردوگاهفرهنگیتربیتیامامرضا(ع)محیطی
فرهنگی،هدفمندوبانشاطبرایجواناناست.سردار
«یعقوبعلــی نظری» افــزود :نیــاز جامعه امــروز ما این
است که زمینهای فراهم شــود تا اقشار مختلف مردم
به ویــژه جوانان در محیطهایی فرهنگــی ،هدفمند و
بانشاط حضور یابند و کارهای فرهنگی خود را در این
فضاهای مناســب انجام دهند که بحمــدا ...با اضافه
شدنظرفیتاردوگاهفرهنگیتربیتیامامرضا(ع)به
ظرفیتاردوگاهیمشهدشاهدآنخواهیمبود.ویبا
بیاناینمطلبکهآستانقدسرضویعالوهبرداشتن
ظرفیت معنوی ،ظرفیت مادی گستردهای نیز دارد،
تصریح کرد :آســتان قدس رضوی در این چند سال با
تالش فراوان فرصتهای مناســبی را بــرای جوانان
فراهم کرده اســت و امیــد داریم به احســن وجه مورد
بهرهبرداریقرارگیرند.

•آستان قدس زمینه خدمت رسانی به
اقشار مختلف را فراهم کرده است

شــهردار مشــهد نیز در حاشــیه ایــن مراســم گفت:
اردوگاه فرهنگــی تربیتی امام رضــا(ع) میتواند به
پایگاهی برای رشــد شــخصیت جوانــان و نوجوانان
تبدیل شــود« .محمدرضا کالئی» ادامه داد :آستان
قدس رضــوی در این چند ســال بــا تمرکز بــر انجام
خدمات غیرانتفاعی و عام المنفعه که عموما به نیت
واقفاننیزنزدیکتراست،زمینهجدیرابرایخدمت
رســانی به اقشــار مختلف جامعــه به ویــژه محرومان
فراهم کرده اســت .کالئی با اشاره به سخنان تولیت
آستان قدس مبنی بر افزایش یک میلیون مترمربعی
فضــای فرهنگی شــهری ،تصریــح کرد :بــه نظر من
وظیفهاصلیآستانقدسرضویتخصیصفضاهای
فرهنگیاستوایناقداماتجزوزیرساختهایالزم
برای برنامهریزی صحیح فرهنگی به شــمار میرود،
ضمن این که تولیت محتــرم با این برنامــه ریزیها و
پروژههایی از این قبیل به سمت اهداف اصلی و نیات
اصلی واقفان پیش میروند.

