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مدیر کل بنیاد حفظ آثار ضمن اشاره به توافق با شهرداری خبر داد :
تولیتآستانقدسمطرحکرد:

استفاده از نظر کارکنان بخش های
خدماتی درباره تاثیر تصمیمات و
برنامهها

دردومینجلسهشورایسیاستگذاری
چهارمینجشنوارهرسانهایابوذرمطرحشد

جشنواره ابوذر ،الگوی همدلی
رسانه ها

دومیــن جلســه شــورای سیاســتگذاری چهارمین
جشــنواره رســانهای ابوذر خراســان رضوی با تأکید
بر نقش مثبــت ایــن جشــنواره در ایجاد انگیــزه بین
اهالی رســانه اســتان برگزار شــد .به گــزارش روابط
عمومــی ایــن جشــنواره« ،محســن نصرپــور» رئیس
شورای سیاستگذاری جشنواره ابوذر در این جلسه
ضمن بیان برخی نکات آســیب شناســانه ،بر تقویت
ســاختار اجرایی و کارآمدی آن برای دورههای آینده
تأکیــد کــرد« .جعفــر مرواریــد» ،مدیــرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان نیز جشنواره رسانهای ابوذر را
تجربهای منحصربهفرد توصیف و اظهار کرد :همیشه
به مشــهد ،نگاه نقادانــهای وجود دارد کــه میگویند
نمیتوانند با هم کار کنند اما حضور دوستان در کنار
هم و رسانههای متنوع با افکار متنوع ،نمونه همدلی
برایدیگرنقاطکشوراست«.حسینعلیآریانی»مدیر
خانه مطبوعات خراســان رضوی نیز گفت :جشنواره
ابوذربرایمطبوعاتاستاندستاوردیبودکهباایجاد
فضای باز رقابتی ،اصحاب رسانه توانستند تولیدات
خود را با دست باز و به شکل تخصصی ارائه دهند .در
ادامهجلسه،رئیسسازمانبسیجرسانهاستانبابیان
اینکه جشــنواره ابوذر وارد چهارمین سال برگزاری
خود در اســتان میشــود ،اظهار کرد :برگــزاری این
جشنواره در سالهای گذشته تجربه خوبی را رقمزده
که نوید موفقیت در چهارمین دوره آن را نیز میدهد.
«عباس محمدیان» به همدلی ایجاد شده بین سالیق
فکری و جناحی مختلف در این جشنواره اشاره و بیان
کرد :همدلی که در اســتان ایجاد شــده در هیچ جای
کشور دیده نمیشود ،امسال شاهد بروز و ظهور میوه
درخت همدلی در جشــنواره هســتیم؛ میزان کار در
سطح ملی دیده شده و انتظار میرود در دوره چهارم
برگزاری جشــنواره ،ایــن مهم محقق شــود .وی ثبت
جشنوارهرسانهابوذردرتقویماجراییادارهکلارشاد
استان را یکی از اهداف امسال برشمرد و افزود :نگاه
ما این است که جشنواره در تقویم ارشاد ماندگار شود
و به نماد و الگوی همدلی رسانه های استان ،به دیگر
استانهانیزمنتقلکنیم .محمدیانهمچنینبهابعاد
مختلف موضوعی و محتوایی جشــنواره اشاره و بیان
کرد :انتخاب عناوین و موضوعات باید با رویکردهای
جشــنواره همخــوان باشــد .در این جلســه «افشــین
تحفه»معاونفرهنگیادارهکلارشاد« ،محمدسعید
احدیان» مدیــر مســئول روزنامــه خراســان« ،ایمان
شمسایی»مدیرمسئولروزنامهقدس«،مجیدخرمی»
مدیرعاملمؤسسهفرهنگشهرآرا« ،وحدتعماد»از
فعاالن رسانه ای و «ســید ناصر نعمتی» دبیر دو دوره
گذشته جشنواره نیز به آسیبشناسی دورههای قبل
و همچنین بیان نکاتی برای بهتر برگزار شــدن دوره
چهارمپرداختند.

استاندار :کاری به گرایش های سیاسی نداشته باشید و از امثال سردار قالیباف و سردار قاآنی کمک بخواهید
مریم ترســول -مدیــر کل بنیاد حفظ آثار و نشــر
ارزش های دفاع مقدس ،از توافق با شهرداری
مشــهد برای کمک  40میلیاردی بــه باغ موزه
دفاعمقدسخبردادوگفت:باتزریقایناعتبار،
عملیات عمرانی برای تکمیل ســه ســاختمان
فعلی باغ موزه در کوهسنگی مشهد در خرداد
دنبال خواهد شد .به گزارش خراسان رضوی،
ازحدودیکسالقبلعملیاتعمرانیباغموزه
استان به دلیل نبود مشکالت اقتصادی و نبود
اعتبار ،متوقف شد و پیمانکار پروژه نیز به دلیل
پرداخت نشــدن مطالبات چند میلیــاردی ،از
ادامه کار دست کشــید .این موضوع در جلسه
شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های
دفاع مقــدس هم مطــرح شــد و «علیرضــا رزم
حسینی» استاندار خراســان رضوی با توجه به
مشــکالت اعتباری موجود ،پیشنهاد بازنگری
در پروژه ،کوچک ســازی و فازبندی اجرای آن
را مطرح کرد اما حاال بر اســاس اعالم مدیر کل
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس،
شــهرداری مشــهد پای کار آمده و بــرای تامین
 40میلیارد تومان اعتبار اعــام آمادگی کرده
است،حمایتیکهمیتواندبهتکمیلشدنسه
ساختمان اصلی باغ موزه دفاع مقدس استان
منجر شــود و به افتتاح آن در آینــده ای نزدیک
بینجامد.
•تشکرمدیرکلبنیادحفظآثارازشهرداری
وشورایشهرمشهد

سردار«حسینعلییوسفعلیزاده»روزگذشتهدر
جلسهشورایهماهنگیحفظآثارونشرارزش
های دفاع مقدس اســتان که در دفتر استاندار
برگزار شد ،خطاب به اســتاندار گفت  :با توجه
به دســتوری که برای بازنگری و کوچک سازی
در طرح داده بودید ،موضوع بررســی اســت اما
نکته این است که ما در معرض عمل انجام شده
قرار گرفته ایم و سفت کارســه پروژه حدود40
درصدپیشرفتداشتهکهاگربخواهیمدرطرح
تجدیدنظرکنیم،بایداینسهساختمانتخریب
شود .وی افزود  :به همین دلیل این ساختمان
ها را به عنوان نقــاط اجباری انتخــاب کردیم و
با هماهنگی هایی که با شــهرداری داشته ایم،
برای این سه ســاختمان تا ســقف  40میلیارد

عکس:میثم دهقانی

تولیت آســتان قدس رضوی گفت :زائــران مهمانان
حضرت رضا(ع) هســتند و ما هم خادمان این درگاه
نورانی هستیم؛ هر کس با هر جایگاه و مقامی به این
آستان مقدس مشرف میشود ،مهمان امام رضا(ع)
است و باید با احترام ،عزت و تکریم با آنها رفتار کنیم.
به گزارش آســتان نیوز ،حجت االســام والمسلمین
«احمد مروی» در دیدار کارکنان بخشهای خدماتی
حرم مطهر رضوی گفت :شما بیشتر از دیگر بخشها
بازائراندرارتباطهستیدوازتأثیرتصمیماتوبرنامه
ریزیها بر حال زائران آگاهی دارید ،به همین دلیل
بــرای تصمیم گیــری بهتــر و دقیقتر از نظرات شــما
اســتفاده میکنیم .وی خاطرنشــان کــرد :کارگران
در شــرایط اقتصادی امروز کشور بیشــترین فشار را
احســاس میکنند و ما هم تالش میکنیم با توجه به
توان و امکانــات موجود ،با صرفه جویــی و جلوگیری
از هزینههای اضافی برای ارائه خدمات بهتر به آنها
گام برداریم .تولیت آســتان قدس رضــوی خطاب به
کارکنــان بخشهــای خدماتــی حرم مطهــر رضوی
گفت:نمیتوانیمتماممشکالتراحلکنیم اماتالش
میکنیم در حد مقــدورات رنج شــما را رنج خودمان
بدانیــم و بــرای کاســتن آنهــا گام برداریــم .حجت
االسالم والمســلمین مروی افزود :این که امروز یک
کارگر زحمتکش نمیتواند ضروریات را برای زندگی
خود فراهم کند ،بســیار رنج آور است .اشک و لبخند
خانواد ههای شما را از خودمان میدانیم و واقع ًا از این
که طبقه کارگر و حقوق بگیر در رنج است ،ما هم رنج
میبریم و با آن چه در توان داریم برای رفع مشــکالت
شــما تالش میکنیم .تولیت آســتان قــدس رضوی
گفت :کارتــان را پاکیزه و کامل انجــام دهید؛ این جا
خانه امام رضا(ع) است و باید به گونهای نظافت کنید
که انگار در منزل خودتان هســتید و زائران حضرت،
مهمانان خودتان هستند.

 ۴۰میلیارد در راه باغ موزه دفاع مقدس

تومانتوافقکردیم.سرداریوسفعلیزادهادامه
داد :با ایــن توافق ،کار به مرحله عقــد قرارداد و
موافقت نامه با پیمانکار رســیده و فکر می کنم
در نهایــت در خــرداد بتوانیم عملیــات اجرایی
تکمیلپروژهراشروعکنیموبااینتامینمنابع،
این سه ســاختمان یعنی مرکز فرهنگی جبهه
مقاومت،مرکزاسناددفاعمقدسوخودموزهرا
بهانجامبرسانیماماباتوجهبهقیمتهادرسال
 98امیدواریــم در ادامه راه نیــز همکاری های
الزم صورت بگیرد .وی ادامــه داد :از همکاری
هاومساعدتشهردارمشهددرخصوصتوافق
نامه 40میلیاردیتشکرمیکنیم.شورایشهر
و شهرداری همکاری کردند و این  40میلیارد
تومان مورد توافق قرار گرفــت ،امیدواریم قفل
عمرانی پروژه باغ مــوزه با این اعتبار باز شــود و
استمرارپیداکند.
•اختیارتاماستانداربهرئیسسازمان
مدیریتوبرنامهریزی

استاندارخراسانرضوینیزدربارهاینپروژه،از
یکسوبهاهمیتتوجهبهفرهنگدفاعمقدس
و از ســوی دیگر به محدودیت های منابع مالی
اشــاره کرد و گفت :بنده اختیارات تام خودم را
به آقای جمشــیدی ،رئیس ســازمان مدیریت
و برنامه ریزی اســتانداری تفویض مــی کنم تا
هر مقــدار که مــی تواند منابــع در اختیــار این
فرهنگ غنی و متعالی دفاع مقدس قرار بدهد
و آن را ترویج کند .برای ســاخت باغ موزه دفاع
مقدس نیز با نظارت دفتر فنی اســتانداری ،به
آقایجمشیدیاختیارتاممیدهموشماآقای
یوسفعلیزادهدمدفترایشانپتوبیندازوبخواب

و پول یا هرقدر اعتبار که می خواهی بگیری ،از
ایشانبگیرواینکارراانجامبده.رزمحسینیبا
تاکیدبراینکهبایدازظرفیتهایمردمیبرای
ساختپروژهباغموزهدفاعمقدسبهرهگرفت،
گفت:آقایجمشیدیدرنهایتمیتواند 2تا3
درصدهزینههایپروژهراکمککند.بهتراست
ظرفیت های مردمــی را در این پــروژه پای کار
بیاورید .ما برای باغ مــوزه دفاع مقدس کرمان
هم از ابتدا بنــا را بر مردمی بودن کار گذاشــته
بودیم .یک موسسه غیر دولتی بود که به همت
خودسردارسلیمانیراهافتاد.

وی افــزود :روز اولــی که مــی خواســتیم موزه
کرمانراراهبیندازیم،بنااینبودکهکارمردمی
باشــد ،در ادامه بنیاد وارد عمل شــد و از کمک
های دولتی اســتفاده کــرد .حاال شــما بروید و
ببینید که نهال های موزه دفاع مقدس کرمان
چه درختانی شده است .وی تصریح کرد :شما
اهلاستانخراسانهستیدکهنامهایبزرگی
در دفاع مقدس داشــته است ،شــما سرداران
قالیبافوقاآنیوشهیدانیهمچونشوشتری
و خادم الشریعه را داشته اید .حاال هم از همین
افراد کمک بخواهید ،ســردار قالیباف و قاآنی
را بخوانیــد ،من هــم حاضرم در خدمت شــان
باشــم .رزم حســینی افــزود  :اقــدام راهبردی

محفل انس با قرآن اتباع افغانستانی در شهرک شهید رجایی
محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی افغانســتان و ایران
توســط مجمع هماهنگی هیئــات مذهبی افغانســتانی های مقیم
مشــهد در مســجد جامع حضرت قائم(عج) شهرک شــهید رجایی
برگزار شــد .به گــزارش روابط عمومــی این مجمــع ،در این محفل
قرآنی«حامد علیزاده» نفر اول مسابقات بین المللی مالزی« ،کریم
محســنی» نفر دوم مســابقات بیــن المللی طــاب جهان اســام،
«ســلیمان جعفری» دارنده مقــام های اول تا ســوم مســابقات بین
المللــی« ،قلنــدر زاده» قاری بیــن المللــی و رئیس جامعــه قاریان
افغانستان«،محسنشجاعی»رتبهدوممسابقاتبینالمللیالکوثر
نوجوانان و «جواد جعفرنژاد» از قاریان برجسته کشورمان به تالوت
آیات کالم ا ...مجید پرداختند.

اخبار
گوناگون

نمایشگاه خوشنویسی «ربنا» در حرم رضوی

نمایشگاه آثار خوشنویســی هنرمندان خادمیار سیستان و بلوچستان
با عنوان «ربنا» در نگارخانه رضوان موزه
مرکزی آســتان قدس رضوی گشــایش
یافــت .به گــزارش آســتان نیــوز ،در این
نمایشگاه 31،اثر منتخب از 12هنرمند
بــا محوریت آیــات قرآنی مزین بــه ربنا به
نمایش گذاشته شده و عالقه مندان می
توانند تا روز پنجشنبه ،دوم خرداد ماه از
ساعت  9تا  17از این آثار بازدید کنند.

«سفر به ماقبل تاریخ» در زیرگذر پارک ملت

معاون ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشــهد از راهاندازی
اولین موزه «ســفر به دنیای ماقبل تاریخ» خبر داد .بــه گزارش پایگاه
اطالع رسانی شــهرداری مشهد ،نرگس شــالچیان افزود :این موزه،
گنجینــهای ارزشــمند از فســیلها و آثار موجــودات زنــده را با هدف
آشنایی عموم مردم با سرگذشت نخستین موجودات از بدو آفرینش تا
امروز ،به نمایش گذاشته است .شــالچیان گفت :در راستای حمایت
از ظرفیتهای مجموعــهداران ،برای راهاندازی ایــن موزه مکانی در
زیرگذر پارک ملت به بخش خصوصی تخصیص داده شد که به زودی
برای بازدید عموم شهروندان آماده می شود.

کنید و کاری به گرایش های سیاســی نداشته
باشید.همهکسانیراکهامروزوفادارجمهوری
اسالمیهستندودردفاعمقدسنقشآفرینی
کرده انــد ،پــای کار بیاوریــد و ایــن فرهنگ را
گســترش بدهید و آن را برای نسل آینده حفظ
کنید .استاندار در بخشــی از این جلسه نیز به
حماسه آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت
 :به یاد دارم شهید حسن باقری ،انرژی دوباره
ای برای مقاومت ونبرد در آزادسازی خرمشهر
به رزمنده ها و فرماندهان داد و امثال شهیدان
باقــری ،احمــد کاظمــی و احمد متوســلیان؛
فردوســی ها ،خیام ها و عطارهای ما هستند و
بلکه بزرگ تــر .البته من نمی خواهم مقایســه
کنم اما این شهیدان در جای خودشان از عزت
اینسرزمیندفاعکردندونبایدموردغفلتقرار
بگیرند.رزمحسینیتاکیدکرد:قطعااینوظیفه
بر عهده ماست که این شخصیت ها را به عنوان
الگوبهجوانانمعرفیکنیم،بهویژهامروزهنیاز
داریمباتوجهبهحملههاییکهدرفضایمجازی
برایتخریبگذشتهماوافکاروعقایدمانوجود
دارد،دراینزمینههافعالباشیم.
•ترویجفرهنگدفاعمقدس،بدونافراط
وتفریط

رزمحسینیادامهداد:مهمایناستکهازدرس
های دفاع مقدس و فتح خرمشــهر بــرای امروز
اســتفاده کنیم .این که ما ســالگرد بگیریم و از
شهدایادکنیمخیلیخوباستامابایددیدچه
درسهاییازآنهامیتوانبرایامروزگرفتو
نقش اصحاب قلم و تریبون داران در این عرصه
بسیار مهم است که باید به درستی و نه با افراط
و تفریط از آن اســتفاده کرد .وی افزود :یکی از
درس های این عملیات ،شــفافیت و صداقت با
مردمبودکهامروزکمرنگشدهاست.آنروزها
اگر در عملیات هایی ناکام می شــدیم ،این را از
مردم پنهان نمی کردیم و وحشــتی نبــود که با
گفتن این خبرها نظام تضعیف می شود .امروز
هم ما به شــفافیت و رفتار با صداقت با مردم در
همهحوزههانیازداریم.دراینجلسهنمایندگان
دستگاه ها و نهادهای مختلف ویژه برنامه های
خود را برای گرامی داشــت ســالروز آزادسازی
خرمشهراعالمکردند.

اخبار
فرهنگی

مدیرامورفرهنگیآستانقدسخبرداد:

احداث مسکن برای خوزستانی ها
با صرفه جویی در مراسم افطار حرم
برای کمک به ســیل زدگان اســتان خوزستان ،بعد
از ماه مبارک رمضان عملیات اجرایی ساخت 500
مســکن با اعتبار حاصل از صرفــه جویــی در برنامه
های مســتحب حرم مطهر امام رضا(ع) آغاز خواهد
شــد .به گزارش روابــط عمومی مجمــع هماهنگی
هیئات مذهبی افغانســتانی های مقیم مشهد ،این
خبر را مدیر ارتباطات حوزوی و امور فرهنگی آستان
قدس اعالم کرد و گفت :امسال به دلیل حادثه سیل
گلستان ،خوزستان و لرســتان از محل صرفه جویی
در برنامه های آســتان قدس ،یک خدمــت بزرگ به
نامامامرضا(ع)رادرمناطقسیلزدهشروعکردیم.
حجتاالسالم«عباسفرازینیا»کهدرمحفلقرآنی
افغانستانیهایمقیممشهدسخنمیگفت،تصریح
کرد :در ماه مبارک رمضان هر ســال ،هر شب حدود
 10هزار نفر در صحن هدایت حرم افطار می کردند
اماامسالبهدلیلحادثهسیلاستانهایگلستان،
لرستانوخوزستانتصمیمبهتغییردربرنامههرساله
گرفتهشدوبناداریمبعدازماهمبارکرمضانازمحل
صرفهجوییدربرنامههایمستحبدرحرم،خدمت
بزرگــی به نام امــام رضــا(ع) را در مناطق ســیل زده
شروعکنیم.ویادامهداد:نظراینبودکهپهنکردن
سفره افطار امام رضا(ع) کار مستحبی است که اگر
باشد بهتر اســت اما اگر هم نباشد اتفاقی نمی افتد،
بنابرایــن از محل صرفه جویی قریب بــه 10میلیارد
تومان ذخیره می شــود که بعد از ماه مبارک رمضان
انشاءا...دراستانخوزستان 500منزلمسکونی
ســاخته خواهد شــد .مدیر ارتباطات حوزوی و امور
فرهنگی آستان قدس ادامه داد :همچنین در دیگر
برنامههایآستانقدس،کارهایفرهنگی،عمرانی
وخدمتبهزائردنبالمیشود.ازهرجاییکهبتوانیم
کمکنیموبرایاشتغال،مسکنولوازماصلیزندگی
مردم آســیب دیده کمک کنیم و بــرادران ایمانی ما
که دچار حوادثی مانند سیل و زلزله شدند و اموال و
سرمایهشانراازدستدادند،انشاءا...ازلطفومهر
آستانامامرضا(ع)بهرهمندشوند.فرازینیادرادامه
گزارشی هم از ســفره های افطاری آستان قدس در
حاشیهشهرمشهدوهمچنینمیزبانیاززائرانامام
رضا(ع)درمهمانسرایحضرتارائهکرد.

بازدید فرمانده سپاه امام رضا(ع)
از نمایشگاه قرآن مشهد

سردار«یعقوبعلینظری»فرماندهسپاهامامرضا(ع)
در ششــمین شــب برپایی چهاردهمین نمایشــگاه
بیــن المللی قــرآن کریــم مشــهد از این نمایشــگاه
بازدیــد کرد .به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
ارشاد ،سردار نظری در حاشیه این بازدید گفت :ماه
رمضان ،ماه قرآن است و باید از این فرصت استفاده
کرد .اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان
رضوینیزنمایشگاهیباتوجهبهموضوعاتمختلف
قرآنیبرگزارکردهاست.ویافزود:تنوعبخشهای
نمایشــگاه قرآن از جمله بخش بیــن الملل و بخش
کودک باعث شده که نمایشگاه برای اقشار مختلف
جذابیت داشته باشد .گفتنی است ،امشب آخرین
شــب برپایی نمایشــگاه قرآن مشهد اســت و عالقه
مندان می توانند برای بازدید از آن از ســاعت  18تا
 23به نمایشگاه بین المللی مراجعه کنند.

