جوابیه

فرهنگ و هنر

جوابیه اداره کل کتابخانه ها
به گزارش «افتتاح ناقص پس از
 23سال» و پاسخ خراسان

•پاسخ خراسان

آن چــه در گزارش خراســان ذکر شــده  ،محصــول حضور
میدانی سه خبرنگار خراسان طی یک هفته پس از افتتاح
رسمیکتابخانهاستونقایصوکاستیهایزیرساختیو
ایمنیدراینپروژهکامالمشهوداست.ضمنآنکهروزپس
ازانتشارگزارشنیزباردیگرمخزنکتابخانهبهعنوانمحلی
که مردم در آن حضور می یابند ،مورد بازدید قرار گرفت که
متاسفانهتاآنروزنیزهمچنانازکپسولهایگازبرایگرم
کردن فضا استفاده می شــد .مهم تر از آن این که ،شورای
فنی استانداری به عنوان عالی ترین مرجع استانی در این
حوزه،صادرنشدنتاییدیههایفنیاینپروژهمهمراتایید
کرده و برنبود بهره برداری از پــروژه تا زمان تکمیل ،تاکید
می کند .مطالبه اصلــی روزنامه «خراســان رضوی» که در
گزارشنیزمطرحشدهبود،ضرورتتکمیلهمهزیرساخت
هایکتابخانهمرکزیمشهدقبلازبهرهبرداریومیزبانی
ازمردماست.حتیاگرقراربهبهرهبرداریبخشبهبخشو
مرحلهایکتابخانهعمومیباشدنیزنمیتوانپذیرفتاین
بخشهابدونابتداییترینزیرساختهاازجملهسیستم
گرمایشی،سرویسهایبهداشتیودیگرنیازهادراختیار
مردم قرار بگیرد .ســخن پایانی این که ،روزنامه «خراسان
رضوی» خود را موظف می داند همان طور که طی دو دهه
گذشتهبرایبهسرانجامرسیدناینپروژهتمامقدایستاده
است ،حاال نیز تکمیل آن طبق استانداردهای الزم و تایید
شورایفنیاستانداریرادردستورکارداشتهباشد.
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با حضور استاندار و روسای دانشگاه ها انجام شد

تقدیراز  17برگزیده جشنواره علمی رضوی
دراختتامیهدومینجشنوارهعلمیرضویاز چهار
چهره فناور ،ســه پژوهشــگر ،هفت عضــو هیئت
علمی و سه شــرکت فناور تقدیر شــد .به گزارش
ایرنا در این مراســم «محســن دانش مســگران»،
«مریم مقدم متین» و «انوشــیروان رشــیدیان فر»
از دانشــگاه فردوســی و «محمود رضا جعفری» از
دانشگاهعلومپزشکیبهعنوانفناوربرتر«،محبت
محبی» از دانشگاه فردوسی« ،علی سعیدیان» از
دانشگاهفرهنگیانو«علیمرادی»ازعلومپزشکی
مشهد نیز به عنوان سه پژوهشگر منتخب استان
تقدیر شــدند .همچنین«ابوالقاســم داوودنیا» از
دانشگاهآزادمشهد«،حمیدرضاپوریانفر»ازجهاد
دانشگاهی«،جوادحمیدزاده»ازدانشگاهصنعتی
سجاد«،نورا...فیض»ازدانشگاهپیامنور«،افسانه
غنی زاده» از دانشــگاه امام رضا (ع)« ،امیرحسن
امیــری» از دانشــگاه حکیــم ســبزواری و «ســتار
مالکی» از دانشگاه صنعتی قوچان ،برترین های
اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان شدند.
همچنین شــرکت «امید پترو خــاوران» به عنوان
واحد فناور غیر علوم پزشکی ،شرکت «پویش دارو
سینا» به عنوان مرکز فناور علوم پزشکی و شرکت

«کاوشصنعت»بهعنوانشرکتفناوربرتراستان
تقدیر شــدند .در این مراســم اســتاندار خراسان
رضوی با اشــاره به پیشــینه غنی علمی دانشگاه
های کشور و اســتان ،فرد محوری را آفت و چالش
دانشگاه ها دانســت و با تاکید بر مفهوم دانشگاه
جامعه محور و مردم محور گفت :آیا دانشــگاهی
ماننددانشگاهفردوسییادیگرمراکزآموزشعالی
بااینهمهرتبهعلمیودارابودناستادانبرجسته
وبنام،برایمشکالتمردمدرحوزههایگوناگون
چارهاندیشیمیکنند؟بهگزارشروابطعمومی
استانداری« ،علیرضا رزم حسینی» تصریح کرد:
از دانشگاه ها می خواهیم به رسالت خود در حل
عالمانــه چالش های اســتان کمک کننــد .دکتر
«محمد کافی» رئیس شبکه جامع دانشگاه های
استان نیز در این مراســم گفت :هماهنگی و هم
افزایی میان دانشگاه های اســتان ،توسعه تولید
دانش و کار آفرینی ،جلوگیری از کارهای موازی
و صرفه جویــی هزینه هــا و برپایی کارگــروه های
تخصصی بــرای همکاری های علمــی ،فناوری و
فرهنگیمیاناعضاازاهدافتشکیلشبکهجامع
دانشگاه های استان بوده است.

عکس  :ایکنا

اداره کل کتابخانه های عمومی استان در واکنش به انتشار
گزارشی از وضعیت کتابخانه مرکزی مشهد با تیتر «افتتاح
ناقص پــس از 23ســال انتظــار» ،توضیحاتی ارائــه کرد که
مشروح آن به این شــرح اســت :همان گونه که در خبر نیز به
صراحت گفته شــده اســت ،پروژه کتابخانه مرکزی مشهد
مقدس که سال ها درگیر و دار مسائل و مشکالت گوناگون
گرفتارشدهبود،درامسالباورودنهادکتابخانههایعمومی
کشــور به طرح به عنوان تامین کننده هزینه نه بهــره بردار و
تالشبرایآغازفعالیتآنموجیازشادیونشاطدرجامعه
فرهنگی اســتان و کشــور ایجاد کرد و با تالش شبانه روزی
در موعد مقرر به بهره برداری رســید و در چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب ،فضایی باشــکوه و زیبا بــرای حضور عالقه
مندانبهکتابوکتابخوانیفراهمشدهاستوهمانگونه
کهتاافتتاحپروژههمدلیوهمراهیومشارکتزمینهسازاین
اتفاقمبارکومیمونشد،درادامهنیزبرایارائهخدماتدر
این کتابخانه همراهی و دلسوزی و همگامی نیاز است .هم
اکنونسیستمگرمایشکتابخانهراهاندازیشدهوموتورخانه
ها شروع به کار کرده و با توجه به آغاز کار موتورخانه ،مراحل
تستهواسازهادرحالانجاماست.باعنایتبهاینکهدرمتن
خبرمبالغیبهعنوانحقعضویتذکرشدهاست،بهاطالع
میرسانداینمبالغبهدورازواقعیتبودهوهنوزبرایبخش
هایویژهکتابخانهتصمیمگیریمنجربهدریافتهزینهنشده
و فرایند ثبت نام تا به امروز بــرای بخش مخزن عمومی بوده
است .با توجه به گذشــت تنها یک هفته از افتتاح کتابخانه،
ساعاتحضورمراجعاندرکتابخانه،کوتاهدرنظرگرفتهشده
استتاباتوجهمیزانگستردهاستقبالازکتابخانهوعضویت
بیش از شش هزار نفر در کتابخانه ،امور مربوط به ثبت نام و
ورود اطالعات اعضا در سامانه اینترنتی انجام شود .برخی
از تصاویر پیوست خبر ،مربوط به سالن آمفی تئاتر کتابخانه
استکههنوزبهبهرهبردارینرسیدهاستوبرخیدیگرنیز
مربوطبهانجامامورترمیمیدرساختماناستکهدرنتیجه
جابهجاییلوازموتجهیزاتکتابخانهبودهاست.شایانذکر
اســت آسانســورها هم اکنون در کتابخانه راه اندازی شده و
کپســول های اطفای حریق برای جلوگیــری از نوع حادثه
احتمالیتعبیهشدهاست.اینادارهکلدغدغههایمطرح
شدهازسویشورایفنیاستانداریرابهجددنبالکردهکه
بخشهایعمدهایازآننیزمرتفعشدهاست.
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تدوینشیوهنامهمیزبانیفرهنگی
از زائران محروم و زیارت اولی

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی با اعالم خبر تدوین
شــیوهنامه میزبانی فرهنگی زائران محروم و زیــارت اولی ،گفت:
از این پس هیچ کاروان زیارت اولی بدون روحانی به مشــهد اعزام
نخواهد شد .به گزارش آستان نیوز« ،مصطفی خاکسار قهرودی»
اظهارکرد:ازاردیبهشت 95تاکنون،حدودیکمیلیونزائرزیارت
اولی به همت آستان قدس به مشهد مقدس مشرف شدهاند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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در همایش تجلیل از واقفان مطرح شد

 4هزار وقف در استان طی 40سال عمر انقالب

همایشاستانیتجلیلازواقفاندههچهارمانقالب
باحضوردوهزارواقفدرمشهدمقدسبرگزارشد.
مدیرکلاوقافوامورخیریهخراسانرضویدراین
همایش گفت :در تمام دوران پهلــوی اول و دوم در
خراســان رضوی ،تنها 212وقف جدید ثبت شده
بود،درحالیکه در ۴۰سالبعدازپیروزیانقالب
اســامی ،بیش از ۴هزار وقف جدید در خراســان
رضوی ثبت شده اســت .به گزارش روابط عمومی
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه ،حجت االســام و
المسلمین «محمد احمدزاده» افزود :از این چهار
هزاروقفجدید 22۰۰،وقفمربوطبهدههچهارم
انقالب است و با ایجاد شدن دفاتر مشاوره وقف در
استانها،امیداستکهوقفهایجدیدیکهمورد
نیاز جامعه است ،صورت گیرد .آیت ا« ...سعیدی»
تولیت آســتان مقدســه حضرت معصومه(س) نیز
ن می کنند اموال
در این مراسم گفت :عده ای گما 
شــان برای آن ها خواهد ماند اما عــده ای دیگر که
نگاه ژرف و عمیقی دارند ،در زمان حیات شــان در
عرصه وقف قدم می گذارند ،در واقع واقفان به یک
معناخیرخودرامیخواهند؛آنچهکهفانیشدنی
اســت با وقف باقی و عمر آن ،طوالنی و مستمر می
شود .حجت االسالم «احمد شرفخانی» مدیر کل

علوم پزشکی مشهد ،دومین دانشگاه
ایران بر اساس رده بندی موسسه جهانی

موسســه اطالعات علمــی آمریکایــی «»Clarivate Analytics
برترین دانشگاههای علوم پزشــکی ایران را اعالم کرد و دانشگاه
علوم پزشکی مشهد در رتبه دوم دانشگاه های کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،طبق این رده بندی در حوزه پزشکی،
دانشگاه های علوم پزشکی تهران ،مشهد ،شهید بهشتی ،ایران،
اصفهان ،تبریز و شیراز ،در رده های اول تا هفتم قرار دارند.

تحقیق و حسابرســی ســازمان اوقاف نیــز گفت:
اموال خود را به گونه ای وقف کنیم که بخشی از آن
صرف در آمد زایی برای بهرهبرداری در آینده شود
چراکه این اطمینان وجود نــدارد که نوادگان ما به
وصایایماعملکنند.ویافزود:اگراوقافراامین
خود نمیدانید ،خود فرد متولی شود و بعد از خود
نیز به افراد اهل و واجد شــرایط امانتداری بدهد
تا خیر اخــروی را بــرای خــود و فرزندان بــه همراه
داشتهباشد.

•تشکیل ۵۰انجمنیاورانوقف

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور
خیریه اســتان نیز هدف از برگزاری این همایش را
تجلیل از واقفان و ترویج فرهنگ وقف اعالم کرد و
گفت ۲۵:هزارو ۸۷موردوقفدرخراسانرضوی
ثبت شــده که چهار هــزار و ۵۷مــورد آن از ابتدای
انقالباسالمیتاکنونبودهاست.حجتاالسالم
والمسلمین «جمال ایزدی» افزود :در دهه چهارم
انقــاب  2270مورد وقــف ثبت شــده و 1877
مورد وقــف مربوط به ســه دهــه اول انقــاب بوده
است .ویهمچنینتشکیل۵۰انجمنیاورانوقف
در موضوع هایمختلف را از جملــه اقدامات اداره
کلاوقافخراسانرضویبرشمرد.

فراخوان طراحی نماد 70سالگی
دانشگاه فردوسی

دانشــگاه فردوسی مشــهد به مناســبت هفتادمین ســال تاسیس
خود ،مســابقه طراحی نشــان و نماد ( )LOGOویژه این دانشگاه
را برگزار می کند .دانشــگاهیان عالقه مند می تواننــد آثار خود را
تا  ۱۰اســفندماه به دفتر ریاست دانشــگاه تحویل دهند .از سه اثر
برگزیده این فراخوان ،تقدیر خواهد شد و بهترین اثر به عنوان نماد
هفتادمین سال تاسیس دانشگاه فردوسی ،ارائه می شود.

گزارش جلسه
ترسول

نخبگان حوزه علمیه خراسان
تجلیل می شوند

همایش تجلیــل از  43نخبه حوزه علمیه خراســان پنج
شــنبه دوم اســفند در مدرســه علمیه عالی نواب برگزار
می شود.
به گــزارش خراســان رضــوی ،مســئول دفتر نخبگان و
اســتعدادهای برتر حوزه علمیه خراســان بــا اعالم این
خبر گفت :از بین 27هزار محصل حوزوی در استان های
خراسان ۳۲۰ ،استعداد برتر را شناسایی کرده ایم که از
برترین های آن ها تجلیل خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین علیاکبر «نوایی» با بیان این
که همایش تجلیــل از برترین ها و ممتازیــن حوزه علمیه
خراســان جزئی از برایندهای تحول در این حوزه است،
گفت :پس از حکم مقام معظم رهبری بر انتصاب شورای
عالی و مدیر حوزه علمیه خراســان در سال  ،94حرکت
های تحولی اساســی در این حــوزه علمیه شــکل گرفته
اســت که شناســایی اســتعدادهای برتر حــوزوی نیز در
همین زمینه انجام می شود.

خبر
فرهنگی

 ۲معارفه در آستان قدس رضوی
مدیرعامــل موسســه فرهنگی قــدس و رئیس ســازمان
کتابخانــه های آســتان قدس رضــوی معارفه شــدند .به
گزارش آستان نیوز« ،سید رضا فاطمی» قائم مقام تولیت
آستان قدس در مراسم معارفه «رضا خوراکیان» به عنوان
مدیرعامل موسســه فرهنگی قدس گفت :آستان قدس
رضوی از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار کشــور اســت
که اعتبار و امکانات الزم برای پیشبرد این اهداف کالن
و متعالی را در اختیــار دارد ،بنابراین موسســه فرهنگی
قدس به عنوان ســازمان اطالع رســانی مجموعه وظیفه
ای بسیار سنگین و حیاتی بر دوش دارد.
همچنین حجت االسالم و المســلمین «حجت گنابادی
نژاد» رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی در
مراسم معارفه حجت االسالم «ســیدجالل حسینی» به
عنوان رئیس ســازمان کتابخانه ها ،گفت :توســعۀ کمی
و کیفی کتابخانههای آســتان قدس رضوی در مشــهد و
شهرســتانها ،پیوســته مورد تأکید تولیت فقید و تولیت
فعلی این آستان بوده است و مدیران مختلفی که تاکنون
عهدهدار ریاست این سازمان شدهاند ،بر این مهم اهتمام
ویژه داشتهاند .به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستانقدس
رضوی حجتاالســام حســینی نیز با اشــاره بــه برنامه
های خــود گفت :توجه بیشــتر به ســرمایههای عمومی،
ارتباطگیری بیشتر با مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی
و امکان استفادۀ آسان پژوهشگران از منابع ارزشمند این
سازمان ،بخشی از برنامههای پیش روست .شایان ذکر
است در این جلسه ،بذرافشان رئیس سابق این سازمان
به عنــوان مشــاور فرهنگی تولیت آســتان قــدس و عضو
هیئت مدیرۀ سازمان فرهنگی این آستان منصوب شد.

