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تولیتآستانقدسدردیداراعضایستادملیدههکرامتمطرحکرد:

دهه کرامت ،الگوی نشاط و شادی مشروع باشد

معاونهنریوسینماییارشاداعالمکرد:

محرم و صفر ،زمان تعمیر اساسی
تئاترشهرمشهد

گزارش جلسه

زمزمههایمجدددربارهتعطیلیسالناصلیتئاترشهر
ولغوشدناجرایبرخینمایشها،سببشدجزئیات
این موضوع را از معاون هنری و سینمایی ارشاد استان
جویاشویم«.محمدرضامحمدی»دراینبارهبهخراسان
رضویگفت:حدودپنجماهقبلبخشیازسقفسالن
اصلیتئاترریزشکردکهبهتازگیایناتفاقتکرارشد.
درهمانزمانقراربودتعمیراتیدرسالناصلیانجام
شود اما این اقدام صورت نگرفته است .وی افزود :هم
اکنون با توجه به اســتفاده ای که در طول چند سال از
این سالن شده و اتفاقاتی مثل باران و برف شدید چند
سال گذشته ،مشکالتی برای سقف مجموعه به وجود
آمده که منجر به ریزش قســمتی از ســقف در روزهای
اخیر شده اســت .به همین دلیل در تالشیم طی چند
روز آینده ،مشکالت را برطرف کنیم و بعد از آن اجرای
مجددنمایشهاراداشتهباشیم.محمدیدربارهمدت
زمان این تعمیرات نیز گفت :برنامه فعلی ما رفع خطر
و ایجاد ایمنی در سالن است که فکر نمی کنم بیشتر از
دو هفته زمان ببرد .برای تعمیرات اساســی هم پیگیر
دریافتاعتبارهستیمتابتوانیمدرایاممحرموصفر(از
نیمهشهریور)،اینتعمیراتراانجامبدهیمولطمهای
همبهاجراهاواردنشود.

فرهنگی

در آستانه فرا رسیدن دهه کرامت ،اعضای
شورای ملی هماهنگی و برنامه ریزی این
دهه در سفر به مشهد در جلسات جداگانه
با مسئوالن استانی و شهری دیدار و گفت
وگو کردند .این جلســات با دیدار اعضای
این شــورا با آیت ا ...علم الهــدی نماینده
ولــی فقیه در اســتان آغاز شــد و دیــدار با
تولیت آســتان قــدس رضوی ،شــهردار و
اعضای شورای شهر و همچنین حضور در
جلسه ستاد به ریاست استاندار خراسان
رضوی از برنامه های دیگر آن ها بود.
•قانون را محترم می شماریم

به گــزارش آســتان نیوز ،حجت االســام
والمسلمین احمد مروی در دیدار اعضای
ســتاد گرامی داشــت دهه کرامــت که در
حرم مطهــر رضــوی برگــزار شــد ،اظهار
کرد :بــا توجه به انتســاب دهــه کرامت به
میالد با سعادت حضرت رضا(ع) ،تصدی
برنامههای این دهه باید با آســتان قدس
باشد ،اما به دلیل واگذاری این مسئولیت
به وزارت فرهنگ و ارشاد ،قانون را محترم
می شماریم و آستان قدس رضوی در حد
توان برای پیشبرد برنامههای دهه کرامت
با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر
دســتگاههای اجرایی همــکاری خواهد
کرد .تولیت آستان قدس رضوی با تأکید
بر ضرورت انتقال شادی و نشاط مشروع
به جامعــه در اعیاد و مناســبتهای دینی
گفــت :در جشــنهای دهه کرامــت باید
این تلقی که جشــن و شــادی حتما باید با
انجام فعل حــرام همراه باشــد ،اصالح و
الگویی از نشاط و شادی مشروع به جامعه

• 600میلیوناعتبارموردنیاز

محمدیافزود:تعمیراتاساسیسالنبیشاز600
میلیون تومــان اعتبار نیاز دارد که فعال با مشــکالت
اقتصادیموجودامکانچنینکاریوجودنداردومابا
توجهبهمیزاناعتباریکهبهدستمانبرسد،تعمیرات
رااولویتبندیمیکنیم.هماکنونتعمیراتسقف
و رفع مشکالت نور سالن ،در اولویت است و تعویض
موکت کف و صندلی ها را در اولویت های بعدی قرار
داده ایم .محمدی درباره صحبت های مطرح شــده
مبنی بر اجرا نشدن نمایش «شهرزاد »1001در دو
شــب پایانی نیز گفت :این نمایش دو نوبت تقاضای
تمدیدداشتکهموافقتکردیم امابهفروشخارجاز
ضابطه بلیت برای  19و  20خرداد ماه اقدام کردند
کهبدونمجوزتمدیدبودوجلویآنراگرفتیم.

منتقل شود .وی گفت :ائمه اطهار(ع) در
احادیثمختلفبهمردمتوصیهفرمودهاند
که در شــادی ما شــادی کنیــد و در عزای
ما عزاداری کنیــد ،بنابراین همــه ما باید
به تحقــق این فرمایــش ائمــه(ع) اهتمام
بورزیم.
•ارائه الگوی شادی مشروع

حجت االســام والمســلمین مروی بیان
کرد :جشــنها و ویژه برنامههایــی که در
دهه کرامت برگزار میشــود ،باید الگوی
شــادی مشــروع و بدون انجام فعل حرام
را بــه نســل جــوان منتقــل کند ،بــا کمی
ابتــکار عمــل و ذوق میتــوان شــرایط را
به گونهای فراهــم کرد کــه در عین ایجاد
شــادی و نشاط ،هیچ شــبهه فعل حرامی
در فعالیتها وجود نداشــته باشد .وی بر
لزوممعرفتافزاییدرمناسبتهایدینی
نیز تأکید و اظهار کــرد :در کنار برگزاری
جشنها و ارائه الگوی شــادی مشروع به
جامعه باید برای تقویــت بنیه دینی مردم
و ترویــج معارف اهــل بیــت(ع) در جامعه
تالش کنیم.
•امروز نیاز داریم که مناسبت های
مذهبی را بزرگ بشماریم

همچنین به گزارش پایگاه اطالع رسانی

5

دولــت ،اســتاندار خراســان رضــوی در
جلسه شــورای هماهنگی و برنامه ریزی
دهــه کرامت اســتان که با حضــور معاون
وزیر ارشاد و جمعی از اعضای ستاد ملی
ایــن مناســبت برگزار شــد ،گفــت :بنابر
تاکیدمراجععظامتقلید،تعظیممناسبت
های مذهبی اقدامی ارزشــمند به شمار
می رود اما شایسته است که از این فرصت
ها برای پیاده سازی اخالق ،رفتار و سیره
رضوی و دیگر ائمه اطهــار(ع) در زندگی
فردی و اجتماعی استفاده کرد« .علیرضا
رزم حسینی» با تاکید بر این که آثار برنامه
های دهه کرامت در حوزه ترویج معارف
اهل بیــت(ع) بــه نســل جــوان ملموس
باشــد ،تصریح کرد  :امروز نیاز داریم که
مناسبت های مذهبی را بزرگ بشماریم
و در عین حــال بــرای معرفــی ارزش ها
و ســیره ائمه معصومین(ع) بــا زبان نرم
و کریمانه تــاش کنیم .رزم حســینی با
طرح این سوال که آیا در گام دوم انقالب
باید کشــور را همانند  40ســال گذشته
اداره کــرد ،افــزود :بایــد جرئت داشــته
باشــیم و کارنامــه گام اول را بــه صورت
شــفاف به مردم ارائه کنیــم؛ اگر جوانان
قانع شوند ،همانند دوران دفاع مقدس
هستی خود را در مسیر پیشرفت و تعالی
قرار خواهند داد.
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شهردارمشهد:

فضای شهری مناسبی در دهه کرامت ایجاد خواهیم کرد

شهردار مشهد نیز در جلسه جداگانه با اعضای ستاد
بزرگداشــت دهه کرامت کشــور گفت :بزرگداشــت
دهه کرامت در شــأن امام رضا (ع) اهمیــت دارد و بر
این اساس فضای شهری مناســبی رادر دهه کرامت
ایجاد خواهیم کرد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
شــهرداری« ،محمدرضا کالیی» افــزود :تمام تالش
خودمان را به کار خواهیم گرفت تا فضای مناســب و
با نشــاطی را برای بزرگداشــت دهه کرامت در شأن
حضرت معصومه (س) و حضرت رضا(ع) ایجاد کنیم.
وی اضافــه کرد :امیدواریم با همکاری ســایر دســت
اندرکاران بزرگداشت دهه کرامت ،اقدامات خوبی با
چاشنی اخالص برای جلب رضایت حضرت رضا (ع)
در شهر مشهد انجام شود.
•توجه بیشتر به ایجاد نشاط عمومی در جامعه

رئیس شورای شهر مشهد هم در این نشست بر ایجاد
نشــاط بیشــتر در شــهر در دهه کرامت تاکیــد کرد.
«محمدرضــا حیدری» در ایــن باره گفت  :بــا توجه به
شرایطفرهنگی،اجتماعیوسیاسیوفضایعمومی
حاکم بر جامعــه و تهدیــدات موجــود در عرصههای
بینالمللی و ســازمان دهــی عناصر برانــداز خارج و
داخل کشــور بــرای ایجاد یــأس و ناامیــدی در میان
مردم ،باید ســعی کنیم با امیدآفرینی بــه تقابل با آن
ها برویم که دهــه کرامت فرصت مناســبی برای این
کار اســت .وی با بیان این کــه ایجاد نشــاط عمومی
در جامعه ،نخســتین بند و هدف قید شده در اهداف
ستاد بزرگداشت دهه کرامت است که باید مورد توجه
قرار گیرد ،افزود :دهه کرامت فرصت مناسبی برای
ایجاد امید ،شادابی و نشــاط در جامعه با بهرهگیری
از آموزههــای فرهنگ رضوی اســت تا به این وســیله
بتوانیم مردم را به فضاهای عمومی بیاوریم .حیدری
ادامه داد :خوشــبختانه مدیریت شــهری مشــهد در
گرامی داشــت دهــه والیت تجربــه خوبی بــا اجرای
برنامههای متنوع در بوســتانهای شــهر ،فضاهای
عمومی و فرهنگ سراها دارد که با استقبال گسترده
شــهروندان و تاثیرگــذاری مثبــت در روحیــه آن هــا

همراه بود .رئیس شــورای شهر مشــهد اضافه کرد:
امسال هم در دهه کرامت باید به بعد مردمی برنامهها
توجه جدی شود تا فضای امید و نشــاط اجتماعی را
چندبرابر کنیم.
•تقدیر معاون وزیر از شهردار و شورای شهر
مشهد

مشاور وزیر ارشاد و مسئول ستاد برگزاری جشنهای
دهه کرامــت هم در این نشســت بــا تقدیــر از مدیریت
شهری و شــورای شهر مشــهد گفت :شــهردار مشهد
جوان ،خالق ،نواندیش و متعهد است که یک سرمایه
بزرگ برای این شهر است و اعتقاد راسخ دارم شهردار
و شــورای شــهر میتوانند الگوی مناســبی در کشــور
در تبلیغات شــهری باشــند .حجت االســام «حبیب
رضا ارزانی» تصریح کرد  :مشــهد با وجود حرم مطهر
حضرت رضا(ع) شهر خورشــید تابان است که در دهه
کرامتبایددرتمامکشوروسایرنقاطجهاندیدهشود.
همچنین «برازش» مدیر عامل بنیــاد بینالمللی امام
رضا(ع)بااشارهبهسابقه 17سالهبرگزاریجشنهای
دهه کرامت گفت :مدیریت شهری مشهد در برگزاری
جشنهاوویژهبرنامههایدههکرامتهمکاریخوبی
با ســتاد و بنیاد امام رضا (ع) داشــته که از ایــن بابت از
شهردار و شورای شهر مشهد تشکر میکنیم.گفتنی
است جشنهای دهه کرامت از  13تیرماه همزمان با
میالد حضرت معصومه (س) آغاز می شود و تا  23تیر
ماهسالروزمیالدحضرترضا(ع)ادامهخواهدداشت.

گوناگون
تئاتر

«عشق جالد» روی صحنه
نمایش «عشق جالد» در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه می رود.
نویسندهوکارگردانایننمایش ،فرشیدتمریاستوحسامحصاری،
علیرضا ضیا چمنی ،میترا بابایی ،امید ســعیدی ،فاطمه بختیاری و
محمدرضادهقانازجملهبازیگرانآنهستندکهدرکنارمهروزراعت
کار ،ابوالفضل صدیقی و حلما سرابی ،بازیگران کودک این نمایش،
ایفاینقشمیکنند.عشقجالداز 26خردادماهمیزبانعالقهمندانخواهدبود.

رونمایی از قالیچه محرابی باغی در موزه فرش آستان قدس
قالیچــه محرابی باغی متعلــق بــه دور ه صفویه که
توســط محمدامین کرمانی در کرمان بافته شده،
ظهر سهشنبه ۲۱،خرداد ماه در موزه فرش آستان
قدسرضویرونماییشد.بهگزارشایکنا،رئیس
موزه فرش آستان قدس رضوی در مراسم رونمایی
از ایــن قالیچه گفــت :ایــن قالیچه یکــی از نفایس
آســتان قدس رضوی اســت که قدمت آن بــه دوره
صفویه برمیگردد و توســط محمــد امین کرمانی
به ابعاد ۱۴۱در ۱۱۲سانتی متر مربع بافته شده
است« .عبدالحسین ملکجعفری» افزود :جنس
تار قالیچه از پنبه و جنس پود آن از پنبه  ،ابریشــم و
پرز ابریشم است و رج شمار و گره آن شامل ۵۴گره

نامتقارن در  ۶,۵سانتیمتر و دارای رنگ طبیعی
(سبز زرد ،آبی تیره ،نارنجی ، ،قهوهای ،سرمهای،
الکی،سفیدوزرد)استکهکاربردسجادهدارد.

سینما

«برداشت آینده» در پردیس سینمایی
فصل دوم پاتوق فیلم کوتاه انجمن ســینمای جوانان ایران ،با عنوان
«برداشتآینده»،امروزدرمشهدبرگزارمیشود.اینبرنامهازساعت
 17تا19درپردیسسینماییویالژتوریستبرگزارخواهدشدوعالقه
مندان می توانند در اولین نشســت این فصل پاتوق ،فیلم های کوتاه
«پروندهآزادی»«،سردرگم»«،اولپاییز»«،چراغخورشید»«،مراسمی
براییکدوست»«،جوجهماشینی»«،هنرپرواز»«،حسکشنده»و«پهلوانخسته»راتماشاکنند.

هم اندیشی برای رونق داستان نویسی خراسان
نشســت شــورای سیاســت گــذاری ادبیــات
داســتانی حــوزه هنــری خراســان رضــوی بــا
حضور جمعــی از نویســندگان سرشــناس و با
هدف همفکری و همافزایــی در زمینه اعتالی
داســتان نویســی در خراســان برگزار شــد .به
گزارش روابــط عمومی حوزه هنــری« ،محمد
خسرویراد» از اعضای این شورا ،نگاه جدیتر
نویسندگان و متولیان عرصه فرهنگ به مقوله
داستان را ضروری دانست و بر گسترش تعامل
و ارتباطات دوســتانه بین نویســندگان ادبیات
داســتانی و آگاهــی از فعالیتها و آثــار یکدیگر
تاکید کرد .ســعید تشــکری نیز درباره اهمیت

بینشکیفیتمحوروافزایشسطحدانشنظری
و اطالعــات علمی در میان مدیــران فرهنگی و
داستاننویسان سخن گفت« .سعید موسوی»
یکــی از داستاننویســان نیــز گفت:نیازمنــد
سرمایهگذاریدرمدارسودانشگاههاواستفاده
از تبلیغات شــهری برای جذب اســتعدادهای
جوان هستیم« .علیرضا مهرداد» نیز با اشاره به
اهمیت توجه به رونق تولید فرهنگی در عرصه
هنر و ادبیات گفت :مــا در ادبیات دفاع مقدس
کارهایی داریــم که بر زمین مانده اســت ،برای
مثال حماســه چهارم خرداد؛ زمانــی که پس از
آزادسازی خرمشهر ،شهید چراغچی به همراه

جشنواره

«مناره» در مساجد مشهد
همزمانباآغازبرنامههایاوقاتفراغت،رویدادهنری«مناره»باهدف
رصدوتقویتظرفیتهایهنرمسجدیبرگزارمیشود.بهگزارشروابط
عمومیحوزههنری،اینجشنوارهدرسهبخشنمایش،شعروداستان
پیشبینیشدهودرهشتمسجدمناطقمختلفمشهد برگزارمیشود.
همچنینپسازشناساییاولیهاستعدادهادر 12جلسهآموزشی،این
جشنوارهدرمرحلهدومبهصورتتخصصیتروبااستفادهازظرفیتمدارسدنبالخواهدشد.

 300نفر از رزمندگان خراسان توانست جلوی
هجــوم دوبــاره بعثیها بــه خرمشــهر را بگیرد
و حماســهای آفریدنــد کــه میتواند داســتانی
جذاب شــود« .منصور انوری» نیز خاطرنشان
کرد :مشــکل اساسی ما این اســت که بسیاری
از هنرجویــان امیدی به آینده داستاننویســی
به عنــوان یــک شــغل ندارنــد .اســتعدادهای
درخشانیداریمکهبهدلیلنبودیکچشمانداز
امیدوارکننــده ،ادامــه ندادند بنابرایــن باید از
این عرصه بهگونهای حمایت کنیم که همچون
سینمابهیکصنعتدرآمدزاتبدیلشود«.میثم
مرادی»رئیسحوزههنریاستانهمبابیاناین
که «ادبیات» مزیت مطلق هنر خراســان است،
اظهارکرد:دراینشورایسیاستگذاریقصد
داریم با حضــور و همکاری جمعی از اســتادان
ادبیات داســتانی ،این اســتان را به یک مرجع
فعال ،پویا و تخصصی در عرصه ادبیات انقالب
تبدیلومکتبداستانخراسانرابهعنوانیک
جریانادبیاثرگذارومولدایجادکنیم  .
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