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با حضور مدیران رسانه های استان انجام شد

هماندیشی برای تبیین بیانیه «گام دوم انقالب»

آغاز زندگی  ۲۶۰زوج جوان
در حرم مطهر رضوی

 ۲۶۰زوج جــوان از شــهرهای مختلــف کشــور زندگــی
مشــترک خود را در حــرم مطهر رضــوی آغــاز کردند .به
گزارش مهر ،جشــن ازدواج این گــروه از زوجهای جوان
که از شــهرهای اصفهان و یزد و در قالب اردوی فرهنگی
زیارتی به حرم مطهر رضوی مشرف شــده بودند در رواق
کوثر بارگاه مطهر امام رضا(ع) برگزار شد .حجت االسالم
و المسلمین مشــیری در این مراســم به تبیین زندگی به
سبک قرآن واهل بیت(ع) پرداخت و اظهار کرد :مسلمان
باید در تمام شئون زندگی از جمله ازدواج ،تربیت فرزند و
همسرداری به اهل بیت(ع) و کتاب خدا مراجعه کند .وی
تاکید کرد :زندگی اهلبیــت(ع) را در متن زندگی خود
قرار دهید نه در حاشیه و از زندگی سراسر نشاط و آرامش
امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا(س) درس بگیرید.

رئیسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبری
دردانشگاههامطرحکرد

کاهش آمار ازدواج با غربی شدن
جوامع

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
گفــت :آمــار ازدواج چــه در جامعه مــا و چــه در جوامعی
که به ســمت غربی شــدن پیــش میرونــد رو بــه کاهش
اســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی ســتاد ازدواج
دانشجویی ،حجتاالسالموالمســلمین دکتر مصطفی
رســتمی در بیســت و دومیــن دوره ازدواج دانشــجویی
«همسفرتابهشــت» که در رواق حضرت زهــرا(س) حرم
مطهر رضــوی برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :الگو و ســبک
زندگی در جوامــع ،تعیین کننده امر مهم ازدواج اســت،
متأسفانه در جوامعی که سبک زندگی غربی در آن رواج
پیدا میکنــد ،جوانان میل به تشــکیل زندگی مشــترک
ندارند ،زیــرا زاویه نــگاه آن ها بــه زندگی مشــترک فقط
روی بار مســئولیتها و ســختیهای آن متمرکز شــده و
تبلیغات غربــی ،شــیرینی و لذتهــای ازدواج را در نظر
جوانان کم رنگ کرده اســت .وی تصریح کرد :نکته قابل
تأمل این است که در جوامع غربی که  70درصد زندگی
مشترک بدون ازدواج در آن گزارش شده ،تبعات جبران
ناپذیری از جمله تعهد نداشتن مرد به زندگی دو نفره و گاه
همراه با چند فرزند وجود دارد و بیشــترین آسیب در این
گونه ازدواجها به زنان تحمیل میشــود که باید هوشــیار
بود جامعه ما که یک جامعه اســامی اســت دچار چنین
معضالتی نشود.

حــوزه مفاهیــم ،پیشــرفتها ،نیازهــا و راهکارهای
انقالباسالمینیازبهنهضتترجمهرسانهایداریم
و اگر ایــن ترجمه صــورت نگیرد صرفا در یک ســری
کلیاتوتکرارهاباقیمیمانیم.بهگفتهویاستخراج
سوژههاییکهمصداقنیازهاوهمچنینراهکارهای
انقالباسالمیاستیکیازکارهایظریفیاستکه
بایدسردبیرانرسانههایمختلفرویآنکارکنند.

درجلسهقرارگاهرسانهایاستانکه باحضورمدیران
رسانهایخراسانرضوی وباهدفهماندیشیدرباره
راهکارهای تحقــق بیانیــه «گام دوم انقالب»برگزار
شــد ،حاضران ،رســانهها را بــه مثابه موتــور محرکه
مطالبهگری این بیانیه دانســتند و بر ضرورت تبیین
جزئیاتبیانیهبرایاهالیرسانهتاکیدکردند.

•تجدیدقوا برایبرداشتنگامدوم

به گزارش فارس ،مدیرکل صداوســیمای خراســان
رضویدرایننشستتاکیدکرد:اگربهتصویرکشیدن
موفقیتهای مدیران جوان در کنار بیان کاســتیها
و نقــد منصفانه در دســتورکار رســانهها قــرار گیرد،
مهمترینراهبردبیانیهگامدومانقالبکهامیدآفرینی
است ،به تحقق نزدیکتر میشود« .محسن نصرپور»
یادآورشد:امیدآفرینیباتکراراینواژهاتفاقنخواهد
افتاد،بلکهترسیمراههایرسیدنبهزندگیمطلوباز
طریقنمایشمصداقهایآنمیتواندیکگامعملی
برای امیدآفرینی باشد ،اگر تولیدی در این مسیر هم
انجام میشــود نباید صرفا تولیدات گفتوگومحور
یا مصاحبهای مدنظر قرار گیرد ،بلکه فیلم ،مســتند
و بــه طورکلی بیان غیرمســتقیم آثار بهتــری خواهد
داشــت .از نگاه نصرپور یک نکته کلیدی در گام دوم
باید برای مخاطبان رسانهها تبیین شود و آن این که
دستاوردهایموجودباوجودموانعبسیاریبهدست
آمده که از سوی دشــمنان در مسیر انقالب اسالمی
ایجادشدهاست.

•اهمیتتبیینگامدوم

«محمد ســعید احدیان» مســئول قرار گاه رسانه ای
استان نیزدر این نشســت یک تاکید ویژه داشت و آن
هماینکهبایدمحورهایگامدومانقالببرایاهالی
رســانه بهصــورت دقیق تبیین شــود .مدیرمســئول
روزنامه خراسان نکات خود در اینباره را با این جمله
که «تا خبرنگاران و دبیران رســانهها به ظرافتهای
بیانیــه اشــراف نداشتهباشــند خروجــی باکیفیتی
در حوزه تولیــدات نداریم»ادامــه داد و افزود :تبیین
گام دوم برای اهالی رســانه جزو پیش نیازهای ورود
رسانههابهزمینراهکارهایتحققآناست،درزمینه
ارائه راهکارها اساسا باید به پیشنیازها توجه کنیم.
مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری خراسان مقصود
خــود از توجه به پیــش نیازها را با یک مثــال اینگونه
توضیح داد :زمانی که از پژوهش بهعنوان یک محور

•بلوغتحلیلهایمردمیدرآغازگامدوم

در گام دوم انقــاب صحبــت میکنیم باید بــه لوازم
آن فکر کنیم ،مطالبهگری رسانهها در زمینه بودجه
پژوهش و گرههــای ناکارآمــدی پژوهشها مصداق
توجه به پیشنیازهاست و این میتواند الگویی برای
رسیدنبهراهکارهایدقیقترباشد.بهگفتهاحدیان
تشکیلیکهیئتاندیشهورزبرایتدوینراهبردهای
رســانهای ،استخراج شــبکه مســائل ناظر به بیانیه و
ســپس دســتیابی به ســند اقدام ،گامهایی است که
اگر به دقت برداشته شود میتواند خروجی مناسبی
درخصوصراهکارهایتحققبیانیهگامدومانقالب
داشتهباشد.

•همآواییبرایپیگیریمطالباتمردم

رئیسسازمانبسیجرسانهخراسانرضوینیزگفت:
برای تحقق ماموریت رسانه در مسیر گام دوم انقالب
باید یــک همآوایــی در میان رســانهها شــکل گیرد.
«عباس محمدیان» هدف این همآوایی را رســیدگی
به مشــکالت مــردم دانســت و گفت :اساســیترین
ماموریت رسانهها پیگیری مشــکالت مردمی است
و ایــن همآوایــی اگر در این مســیر شــکل پیــدا کند،
میتوان امیدوار بود در آغاز گام دوم انقالب اتفاقات
مبارکی در حوزه رســانهای برای مردم بیفتد .وی به
تحرکات رسانهای دشــمن در گام دوم انقالب اشاره
کرد و اشراف بر اقدامات آنان را یکی از پیشنیازهای
طراحی راهبردهای رســانهای برشــمرد .قائم مقام
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی خراسان رضوی
دیگرمهمانایننشستبودکهبهپیشنیازهایتحقق
بیانیه گام دوم انقالب اشاره کرد« .یوسف امینی» از
فراخوانی سخن گفت که ازسوی این اداره کل برای

مجموعههای فرهنگی خراســان رضوی ارسال و در
آن خواسته شــده تا برنامهها و ایدههای خود را برای
تحقق بیانیه گام دوم ارائه کننــد .وی افزود :عالوه بر
موجنخستتوجهبهاینبیانیهاگردریکنگاهمستمر
نقــش هریــک از رســانهها و نهادهــای فرهنگــی در
تحقق آن مشخص و به محورهای آن توجه شود نتایج
خوبی بهدست خواهد آمد ،اینگونه بهجای هیجان
یک بارهای کــه در اغلب اوقــات در برخورد با مباحث
گفتمانی از این دســت وجود دارد به یک دســتورکار
مستمرخواهیمرسید.

•بیانیه،صحیفهدومانقالباست

مدیرعامل موسسه فرهنگی شــهرآرا نیز نکات خود
را دربــاره راهکارهای تحقق بیانیــه گام دوم انقالب
این طور بیان کرد :ایــن بیانیه به مثابــه صحیفه دوم
انقالب است و باید اذعان کرد که پس ازصحیفه امام
ایننقشهراه،مسیرپرکششیرابرایعالقهمندانبه
انقالباسالمیترسیمکردهاست«.مجیدخرمی»با
هشدار درباره برخورد تشریفاتی با این بیانیه گفت:
خوانــش چندباره ایــن متن دقیــق ،انســان را به این
نتیجه میرســاند که در بند بند آن نکاتی وجود دارد
که برخوردهای تشــریفاتی نمیتواند آن را به برنامه
عملیاتی تبدیل ســازد ،باید در این زمینــه دقت نظر
الزم از ســوی افــراد دغدغهمند به انقالب اســامی
وجودداشتهباشد.

•نهضتترجمهرسانهایدرگامدومانقالب

مدیر خبرگزاری فارس خراســان رضوی نیز با اشاره
بهنهضتترجمهرسانهایبهعنوانیکیازضروریات
عملیاتیساختنبیانیهگامدوم،تاکیدکرد:درچهار

مدیرخانــه مطبوعات خراســان رضــوی امــا از زاویه
دیگریبهتشریحدیدگاهخودپرداخت«.حسینعلی
آریانی» با روایت مشــاهدات خــود از روز 22بهمن و
راهپیمایی مردم مشــهد اظهار کــرد :فجر چهلمین
سال انقالب تفاوت عمیقی با ســایر سالها داشت و
آن هم این بــود که مردم باوجود مشــکالتی که دارند
پرشورتر از گذشته در راهپیمایی شرکت کردند .وی
این اتفاق را نشانه بلوغ فکری و مرزبندی آنها میان
مشــکالت مربوط بــه عملکردهای نادرســت و اصل
انقالباسالمیدانست.

•همافزایی،یکضرورترسانهای

مدیر خبرگزاری ایسنا و ایکنا در خراسان رضوی نیز
به مصداقهای بیانیــه گام دوم پرداخــت و گفت :در
بیانیه توجه به پژوهش جایــگاه جــدی دارد و در این
حوزه تولیدات رسانهای بســیار خوبی در حال انجام
است،چهاشکالیداردرسانههادراینزمینهبهبازنشر
مطالب خوب یکدیگــر بپردازنــد؟ «ابراهیم مروتی»
رســانهها را از پرداختن به کلیات و تکرار کلیدواژهها
بدون ورود بــه مصادیق پرهیــز داد و همافزایی برای
دیده شدن تولیدات باکیفیت را یکی از ضرورتهای
رسانهایدراینمسیردانست.

•تضاربآرا؛مهمترینکارکردرسانهها

ســردبیر «آخریــن خبــر» نیــز بــه یکــی از مهمتریــن
کارکردهایرسانههااشارهکردوفراهمساختنبستر
تضارب آرا درباره بیانیه را مهمترین اتفاقی برشــمرد
که باید در ابتدای طــرح محورهای بیانیه مورد توجه
اهالی رســانه باشد« .مجتبی ســلیمی» خاطرنشان
کرد:ماموریترسانههاحضوردرعرصهاجرانیست،
بلکه برای تبیین می توانند گامهای موثری بردارند،
اینتبیینبایدازدیدگاههایمتفاوتانجامشودواگر
بسترتضاربآرابرایگروههایمختلففکریفراهم
شودنتایجخوبیدرادامهحاصلخواهدشد.

خبر
هنری

مستند «باغبان باغ نو»
در مشهد اکران می شود

مســتند «باغبــان
بــاغ نــو» بــا موضوع
زندگــی و خاطرات
روحانــی مجاهــد
«حــاج شــیخ علــی
اکبــر باغنــوی» در
پردیــس ســینمایی
هویزه مشهد اکران
می شود.
بــه گــزارش واحــد
خبر روابــط عمومی
حوزه هنری انقالب
اســامی خراســان رضــوی ،حجتاالســام علیاکبــر
باغنوی متولد  1312محله فعلی باغنوی نیشابور است.
این روحانی با توزیع نشریه «مکتب اسالم» در دهه  40به
دنبال تعمیق اندیشه دینی در مردم بود و پس از آشنایی با
امام راحل به پخش اعالمیهها و نوارهای ایشان پرداخت.
وی پیش از پیروزی انقالب به استخدام آموزش و پرورش
درآمــد و بــا راهانــدازی جلســه قــرآن ثامناالئمــه(ع) و
تاســیس انجمن اســامی نوجوانــان وحدت بــه تربیت
مذهبی انقالبــی نوجوانان همت گماشــت که محصول
آن کادرسازی برای انقالب اسالمی بود.
برخی از خروجیهای انجمن در ایام انقالب اســامی و
دفاع مقدس ردای شــهادت بر تن کردنــد که میتوان به
شهیدان صافحیان ،عبدالمجید و عبدالحمید غرویان و
سیداحمد عابدی اشــاره کرد و افرادی دیگر نیز در بدنه
مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهی و آموزش و پرورش و ادارات
و نهادها مشغول خدمت هستند.
مســتند «باغبان بــاغ نــو» بــه نویســندگی و کارگردانی
علیرضــا اخالقی به بیان شــرحی از زندگــی و خاطرات
«حاج شــیخ علی اکبر باغنوی» میپردازد .این مســتند
ساعت  17امروز یک شنبه  5اسفند ماه در سینما هویزه
مشهد اکران میشود.

خبر
دانشگاه

دانشجوی دانشگاه فردوسی
برگزیده جشنواره ملی ایثار

«سحر تدین» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته
گیاهپزشــکی دانشکده کشــاورزی دانشــگاه فردوسی
مشهد ،از سوی ســازمان امور دانشجویان وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری بهعنوان دانشجوی برگزیده سومین
جشــنواره آموزشــی تحصیلی جایزه ملی ایثــار انتخاب
شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دانشــگاه فردوســی،
مراســم تقدیر از دانشــجویان برگزیده جایزه ملی ایثار
سهشــنبه  7اســفند با حضور مسئوالن کشــور در سالن
همایشهای دانشگاه آزاد تهران برگزار میشود.

گوناگون
نگارخانه

سینما

نگار خانه

«بهار همدلی» در همدم

مستند «باشگاهحیوانات»

حجم و نقاشی «بیست در بیست»

نمایشگاه خوشنویسی «بهار همدلی» عصر دیروز در نگارخانه همدم
مشهد گشایش یافت .بهار همدلی ،نهمین نمایشگاه انفرادی «جواد
لنگری» مدرس و عضو انجمن خوشنویســان مشــهد اســت که تا نهم
اسفند ماه همه روزه از ساعت  16:30تا  19:30میزبان عالقهمندان
به هنر خوشنویسی است .در این نمایشگاه آثار خوشنویسی شکسته
نســتعلیق در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قرار داده شــده اســت.
نگارخانه همدم در موسسه توان بخشی همدم به نشانی بولوار خیام
شمالی ،عبدالمطلب  ٥٨واقع شده است.

اکران فیلم های گروه هنروتجربه با معرفی آثــار جدید ادامه دارد و فیلم
سینمایی «باشگاه حیوانات» از جمله این آثار است .این فیلم مستند که
ســاعت 17دوشنبه در پردیس ســینمایی هویزه مشــهد اکران خواهد
شد ،محصول سال 1396و به کارگردانی هادی آفریده است که در آن
روند نگهداری انواع حیوانات در بخشی از جامعه شهری ایران بررسی
شدهاست .به گفته کارگردان ،در این فیلم با به تصویر کشیدن بخشی
ازشرایطزندگیحیواناتدرایرانتالششدهتوجهوحساسیتجامعه
برایهمزیستیمسالمتآمیزباحیواناتبرانگیختهشود.

به احترام استادان «محمد یگانه» و «حسین عزیزی»  2پیش کسوت موسیقی مقامی شمال خراسان

عبدالهی – آن قدر صمیمی و بی ریا روی صحنه حاضر
می شوند که ناخودآگاه خود را جزئی از آن ها می بینی
و ساز دلت با دوتارهایشان ،هم کوک می شود .استاد
«محمد یگانه» نه تنها بر دوتار شــمال خراســان پنجه
عشــق می زند که دل هــای حاضران را هم به عشــق
مبتال می ســازد و کاری می کند کارســتان ،که شاید
بزرگ تریــن ارکســترهای جهانی هم چنیــن قدرتی
نداشته باشند .در کنار ساز و آواز دلنشین استاد یگانه،
نغمه های استاد «حسین عزیزی» است که تو را راهی
دیار ُکردهای کرمانج
شــمال خراســان
می کنــد و دلت
را در آسمان آن
خطــه هنرپــرور
بــه پــرواز در می
آورد.
استاد محمدیگانه،
فرزند خلف زنده

 2گوهر موسیقی
یاد «حاج حسین یگانه» بخشی نامدار قوچانی و استاد
«حسین عزیزی» خواننده محبوب کرمانج ،در دو شب
پایانی هفته گذشــته ،خاطراتی را برای دوســتداران
موســیقی مقامی خراســان رقــم زدند که ســال های
سال در قاب ذهن و دلشــان ماندگار خواهد بود .این
دو پیش کسوت موسیقی مقامی ،جمعی از هنرمندان
را هم کنــار خویش نشــاندند تا ثابت کنند موســیقی
مقامی خراســان هنوز عاشــقانی دارد کــه راه «حاج
حسین» ها و «حاج قربان» ها را دنبال می
کنند و به خود می بالند که میراث دار
چنین هنری هستند .میثم افشین
دف نواز برجسته دیار خراسان نیز
همنشــین ایــن جمع هنری شــده
بود تا در کنار علی رضا ملکی ،جابر
دلربایی ،حسن قدرتی ،اصغر آریانا
و همنوازان گروه اســتاد یگانه،
شــب موســیقی مقامــی
شــمال خراســان را

درکنارسازوآواز
دلنشیناستاد
«محمدیگانه»،
نغمههای
استاد«حسین
عزیزی»است
کهتوراراهی
دیار ُکردهای
کرمانجشمال
خراسان
میکند

کامل کننــد .هنرنمایی گروه اســتاد یگانــه در جمع
عالقه مندان به موســیقی مقامی در مشــهد ،با آواها
و نغمــه هایــی از جملــه «گجکــه چاربرچــی»« ،خان
کلمیشــی»« ،آواز دشــتی ایرانــی»« ،درنــا» و «هنگه
ُس ُمرغان» همراه بود و ملحق شدن «محسن میرزاده»
هنرمند نامــدار ُکرمانج ،زیبایی ایــن خاطره را کامل
کــرد .هنرمندی کــه پس از تمــاس تلفنی اســتادش
محمد یگانه و درخواست از او برای حضور در دومین
شــب اجــرا ،از تهــران خــود را به مشــهد رســاند و در
کمال تواضع دست بوس پیش کسوتان موسیقی
مقامی شمال خراسان شد .میرزاده به خواست
حاضران ،دقایقی هم روی سن حاضر شد و قطعه
بــا آواز و دوتار شــمال خراســان
ای را
اجرا کرد .دو شــب پایانی هفته
گذشــته ،تنها به خاطر شنیدن
نوای موســیقی مقامی خراسان
دلنشــین نبود ،چرا کــه در کنار این
طنین زیبا ،اخالق ،مهربانی ،دوستی
و دیگــر صفــات خــوب انســانی
جلوه گــر بــود :احترام بــه پیش
کســوت ،یکدل بودن هنرمند
و هنردوســت ،اشــک شــوق
میراث داران هنر خراسان،
ســادگی و صمیمیت ،زنده
کردن نام فردوســی حکیم
بــا شــاهنامه خوانی اســتاد
یگانه و . ...
اما مهم تــر از همه این زیبایــی ها ،بی
شــک ماندگارتریــن خاطــره ،حضــور
مشــترک اســتادان «محمــد یگانه» و
«حســین عزیزی» ،روی صحنــه بود،
حضــور دو گنجینه موســیقی مقامی
شــمال خراســان که هر یک گوهری
گــران بها بــرای فرهنــگ و هنــر ایران
هســتند و هیچ گاه جایگزینی نخواهند
داشت. ...

دومین نمایشــگاه گروهــی حجم و نقاشــی های کوچک «بیســت در
بیست» در نگارخانه عسل گشایش یافت .آیین افتتاحیه این نمایشگاه
عصر دیروز برگزار شــد و زمان بازدید از آثار تا چهارشنبه  8اسفند هر
روز از ساعت  17تا  20اعالم شده است.
نمایشــگاه «بیســت در بیســت» حاصل تالش  48تــن از هنرمندان
است و «فریده شــجاعی» و «المیرا هاشــم زاده» گالری گردانی آن را
بر عهده دارند .نگارخانه عسل مشــهد در خیابان فلسطین  12واقع
شده است.

افتتاح «خیابان» در نگارخانه شهر
نمایشــگاه گروهــی عکــس «خیابــان» در نگارخانــه
شــهر افتتاح شــد .بر اســاس اعالم روابط عمومی این
نمایشــگاه ،دومین نمایشــگاه عکس «خیابان» شامل
عکس های برگزیده فتوواک  ۲۰۱۸کانون گسترش
عکاسی خراســان اســت که با همکاری اســتانداری،
شــهرداری مشــهد و موسســه آبرنــگ ،در نگارخانــه
تاالر شه ِر شهرداری مشــهد واقع در میدان شهدا برپا
شــده اســت .آثار این نمایشــگاه حاصل تــاش ۱۰۷
هنرمند عــکاس خراســان رضوی اســت کــه در قالب
 ۱۱۰تابلو به نمایش در می آید« .نوشین وفادار» مدیر

این پروژه فرهنگی هنری اســت و برپایی کارگاه های
تخصصی آموزشی و برگزاری اردوی عکاسی یک روزه
به روســتای خرو نیشــابور ،از جمله برنامه های جنبی
این نمایشــگاه اســت .نمایشــگاه «خیابان» تا هشــتم
اســفند همه روزه از ســاعت  ۱۷تا  ۲۰پذیرای بازدید
کنندگان محترم است.

