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این کار را انجام میدهند.
نماینــده ولیفقیــه در خراســان رضــوی افــزود:
در دهه کرامت امســال بــه همت امور مســاجد و
هیئــات مذهبــی ،اطعامهایی در مســاجد انجام
شــود؛ یکی از مظاهر کرامت ،اطعام است که باید
برنامههایاطعامچیدهشودواینقصهرادرجهت
مردمی کردن آن پیش ببرند .وی یادآور شــد :در
برنامهریــزی و اجرای برنامهها بایــد رویکردهای
دینی واقعی دیــده و عــاوه بــر آن ،برنامهها باید
با نگاه ملی چیده شــود تــا در خارج از اســتان نیز
بازخورد مناسبی داشته باشد.

رونمایی از «دانشنامه بزرگ قرآن»
در هندوستان

کتاب«المعجمفیفقهلغةالقرآنوسربالغته»
تولیدبنیادپژوهشهایآستانقدساست

توصیه ها به  3محور اصلی در برگزاری جشن های دهه کرامت
بیست و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد
یکصدو بیســت و پنجمین جلسه شورای فرهنگ
عمومی اســتان بــا حضور نماینــده ولــی فقیه در
استان و رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان
رضوی ،جعفر مروارید مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اســامی خراســان رضــوی و جمعــی از اعضای
حقوقی این شــورا در محل دفتــر نمایندگی ولی
فقیه برگزار شد.

قاب

•برنامههای دهه کرامت با نگاه ملی چیده
شود

کــرد :پیشــرفت برنامههــای دهه کرامــت طبق
برنامهریزیهای انجامشده باید کنترل و نظارت
شــود .وی با بیان اینکه ســه مجموعــه محوریت
برگزاری این برنامهها در استان را به عهده دارند،
تصریح کرد :آســتان قــدس رضوی محــور قضیه
اســت ،محور دوم بنیاد امام رضا (ع) و محور سوم
شهرداری است که در حاشیه کارهای دیگرشان

بــه گــزارش  ،Alamolhoda.comآیــتا...
علمالهدی روز گذشته در بیست و پنجمین جلسه
شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی ،پس از
استماع گزارشها و دستور کار جلسه ،به اهمیت
توجه بــه برنامههای دهــه کرامت اشــاره و اظهار

قضاوت نهایی درباره مرگ تختی را برعهده تماشاگر گذاشتیم
کارگردانمستند«شهسوار»درمشهدازجزئیاتساختاینمستندگفت

نشســت نقد و بررســی مســتند «شهســوار» بــا حضور
کارگردان این مستند ،عصر شنبه در پردیس سینمایی
هویــزه برگزار شــد .به گزارش هنــر و تجربه ،علی شــاه
محمدی ،کارگردان «شهســوار» در این نشست با بیان
اینکهایناثردرطبقهبندیفیلمهایمستند-نمایشی
قرار میگیرد ،گفت:این مســتند در طول هشــت سال
ساختهشدوتصویربرداریبخشزیادیازگفتوگوهای
آنبادوستانوکشتیگیرانهمدورهتختی،ششسال
به طول انجامید .شــاهمحمدی درباره تفــاوت این اثر با
دیگر فیلمهای ساخته شده درباره تختی گفت :تفاوت
این مســتند که روایتی از زندگی جهــان پهلوان تختی

طرح گرافیکی ســرنگونی پهپاد جاسوســی
آمریکایــی توســط ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی،تهیهشدهدردفترهنرهایتجسمی
ودبیرخانههنرحماسیحوزههنریاستان

اســت ،با دیگر فیلمهایی با همین موضوع در این است
کهیکپژوهشپنجسالهازفیلمنام هاینمستند،حمایت
میکند .هم اکنون برخی از دوســتان تختی که در این
فیلم صحبت کردند ،در قید حیات نیستند .وی افزود:
زمانی که در خارج از کشور تحصیل میکردم به واسطه
درسخواندنمبهمنابعآرشیویازالمپیکهای۱۹۵۲
هلسینکی ۱۹۵۶ ،ملبورن و ۱۹۶۴توکیو دسترسی
داشــتم کــه در هیچجــا دیــده نشــده و من در مســتند
«شهسوار»ازآنهااستفادهکردم.کارگردان«شهسوار»
درخصوصنحوهخاتمهزندگیجهانپهلوانتختینیز
اظهارکرد:سوالاصلیاینمستندبراینمحوراستکه

عکس  :روابط عمومی ارشاد استان

کتاب فاخر«المعجم فی فقه لغة القرآن و ســر بالغته»
درهمایشبینالمللیونمایشگاهقرآنشهرحیدرآباد
هند رونمایی شــد .به گزارش آستان نیوز ،مدیرعامل
بنیــاد پژوهشهای اســامی آســتان قــدس رضوی
در مراســم رونمایــی این کتــاب گفت :رهبــر انقالب
اســامی ،در تقریظی این کتاب را «دانشــنامه بزرگ
قــرآن» خواندهاند .کتــاب المعجــم ،گام عملی برای
تقریببینمذاهباسالمیاستوتوجهخاصیبهنقل
نظریات علمای جهان اسالم اعم از شیعه و اهل سنت
داشتهوآرایهمهبدونجهتگیریخاصدراینکتاب
نقل شده است .حجت االســام والمسلمین مرویان
حســینی افزود :آیتا ...محمد واعظ زاده خراسانی،
مدیراینکالنطرحعلمی-پژوهشیبودندو 37جلد
از این اثر در 34ســال فعالیت گروه قــرآن بنیاد تولید
شدهومتوسطصفحاتهرجلد 900صفحهاست.

•همه همکاری کنند مراسم عزاداری امام
صادق (ع) باشکوه برگزار شود

آیتا ...علمالهدی به برگزاری اجتماع عزاداری
صادقیون نیز اشاره کرد و گفت :همه مجموعهها
همکاری کنند که مســئله عزاداری شهادت امام
صادق (ع) باشکوه خوبی برگزار شود .امام جمعه
مشهد به واقعه گوهرشاد و مسئله عفاف و حجاب
نیز اشــاره کرد و افزود :مســئله عفــاف و حجاب،
مســئله محوری فرهنگی ماســت 21 ،تیر ماه که
مربوط به مشهد است ،ســالروز شهادت شهدای
مســجد گوهرشــاد اســت ،اصل قضیه شــهدای
گوهرشــاد به مشــهد مربوط اســت و عزیــزان در
همکاری بــا ســتاد امربهمعــروف و نهــی از منکر
جدیت کنند تا اقدام مؤثری انجام شود.

تختی خودکشی کرد یا کشته شد؟ همچنین هدف ما
این بود که تمام ابعاد زندگی تختی از جمله تصمیماتی
راکهبهگفتهکشتیگیرانپیشکسوتودوستانتختی
اشتباهبودبههمراهزندگیورزشیوسیاسیاو بهتصویر
بکشیمودراینمستندهمدالیلیبرایقتلتختیمطرح
میشــود و هم دالیلــی برای خودکشــی او امــا قضاوت
نهایی بر عهده خود تماشاگر اســت .وی بودجه ساخت
این مســتند را  ۲۰۰میلیون تومان اعالم کــرد و گفت:
مهمتریــن چالش برای ســاخت شهســوار دو نکته بود،
یکی این که بازیگری انتخاب کنم که کشتی را آموزش
ببیند یا کشتیگیری که از نظر استیل به تختی نزدیک
باشد و بتواند در برخی بخشهای مستند ،نقش تختی
را بازی کند؟ و در نهایت به «مجیــد خدایی» برای بازی
در این نقش رسیدیم .وی درباره حضور پرویز پرستویی

•اجرای برنامه های دهه کرامت توسط
١٢کمیته تخصصی

همچنیــن به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیرکل ارشاد استان
نیــز در این جلســه گفــت12 :کمیتــه تخصصی
برنامه هــای دهه کرامت را اجــرا می کنند .دکتر
جعفر مروارید اظهار کرد :پس از بررسی و آسیب
شناســی نقاط قــوت و ضعــف برنامه های ســال
 ٩٧مصــوب شــد تعــداد کمیته هــای ویــژه دهه
کرامت به ١٢کمیته افزایش یابد .وی الگو سازی
سبک زندگی ایرانی -اســامی با تاکید بر سیره
اجتماعی حضرت رضا (ع) را یکی از راهبردهای
برنامه های دهه کرامت اعالم کرد و افزود :توجه
به شــعار ســال در فعالیت هــای اجرایــی و تاکید
براستمرارجایگاهمشهدبهعنوانپایتختمعنوی
و فرهنگــی از دیگــر راهبردهای امســال اســت.
مروارید بر مردمی بودن برنامه های دهه کرامت
تاکید کرد و گفت :باید به ذوق و خواست قشرهای
مختلفجامعهبهویژهجوانانوالگوسازیمناسب
در برنامه ها آمیخته با نشــاط اجتماعی و شــادی
مومنانه در دهه کرامت توجه کرد.
در بخشــی از ایــن نشســت نیــز ،حجت االســام
والمســلمین مقیســه امام جمعه و رئیس شورای
فرهنگ عمومی شهرســتان ســبزوار گزارشی از
عملکردشورایفرهنگعمومیدراینشهرستان
ارائه کرد.

به عنوان راوی این مستند ،گفت :دوست داشتم از
حضور پرویز پرستویی برای روایت داستان زندگی
تختی بیشتر بهره ببرم ،زیرا او هنرمند پیشکسوتی
اســت که صدای گرم و خوبی برای تماشــاگر دارد.
عالوهبراینپرستویی ،تختیرادربخشیاززندگی
خود،دورادوردیدهاستومیشناسد.شاهمحمدی
ادامه داد :برای این که این مستند بتواند عالو ه بر
جذبتماشاگر،ابعادمختلفزندگیتختی
را بهمردمنشاندهد،تصمیمگرفتیم
بخشــی از این اثر با بیــان خاطرات
از زبــان دوســتان و کشــتیگیران
همدوره تختی باشــد و بخشــی از
طریقبازسازیزندگیاوبهصورت
نمایشیروایتشود.

گوناگون
سینما

تئاتر

نگارخانه

«کارت پرواز» صادر می شود

«نفت» فریمان در مشهد

نمایشگاه گروهی هنرجویان البرز

ســینمایی «کارت پــرواز» ،امروز در ســینما هویــزه اکران می
شــود .این اثر ســینمای هنر و تجربه با موضوعی اجتماعی به
کارگردانی مهدی رحمانی در سال  96ساخته شده و داستان
زندگی ندا را تعریف می کند که تصمیم گرفته برای حل بحران
مالیاش ،بــا بلعیدن مواد مخــدر به ترانزیــت آن روی بیاورد.
عالقه منــدان می توانند در ســاعت  21امروز و پنج شــنبه6 ،
تیرماه این فیلم سینمایی را تماشا کنند.

خبر
جامعه

بررسیمشکالتترافیکیبولوارهایشهیدطرحچیوکشاورز

شهردار و رئیس شورای شهر مشهد از  ۳محور منطقه  2مشهد بازدید کردند
شهردار به همراه رئیس
شورای شــهر مشــهد و
اعضــای کمیته نظارتی
منطقــه  2بــه منظــور
بررسی معضل ترافیک
بولوارهــای کشــاورز،
شــهید طرحچی و نوید
از این محــدوده بازدید
کرد .به گــزارش پایگاه
عرسانی شهرداری
اطال 
مشــهد ،محمدرضا کالیی در حاشــیه بازدید از
بولوارهــای کشــاورز ،شــهید طرحچــی ،نوید و
محله اسماعیلآباد گفت :مردم به کمیته نظارتی
شــورای شــهر در مناطــق مراجعه و مشــکالت
را مطــرح میکننــد کــه وظیفه مــا بررســی این
مشکالت است .وی افزود :بخشی از مشکالت
مطرح شده در کمیته نظارتی منطقه  2مربوط به

نمایش «نفت» این روزها در مشهد به روی صحنه رفته است و
عالقه مندان می توانند تا روز جمعه  7تیرماه هر شــب ساعت
 ، 20:30این نمایش را در تماشاخانه بهار مجموعه فرهنگی
امام رضــا (ع) واقــع در پارک ملت به تماشــا بنشــینند .امین
رضایی اردانی ،نویسنده و گروه هنرمندان فریمانی «اشک و
لبخند» ،کارگردانی نفت را بر عهــده دارند و برای اجرای این
نمایش مهمان مشهدی ها شده اند.

رئیسکمیسیوناقتصادیشورایشهرمشهد:

واقعیت موجود در بافت پیرامونی حرم را باید به رسمیت شناخت

رئیس کمیســیون اقتصادی و سرمایه گذاری
شورای شهر مشهد گفت :به بازنگری در طرح
نوسازی و به سازی بافت پیرامونی حرم مطهر
رضوی معتقدیم ولی در عین حال باید واقعیت
های موجود را به رسمیت بشناسیم و براساس
آن تصمیــم گیری کنیــم .بــه گــزارش پایگاه
اطالع رسانی شورا ،احمد نوروزی اظهار کرد:
مدیریت شهری مشــهد اعم از شــورای شهر و
شهرداری ،طرح طاش را طرحی بدون نقص و
کامل نمی دانست ولی در عین حال  ،در سال

 1378با توجه به نظر جمعی و تصویب طرح،
تصمیم به اجرای آن گرفته شــد چرا که قانون
بد ،بهتر از بی قانونی است .وی با بیان این که
سرمایه گذاران براســاس اعتماد به مصوبات
کمیســیون ماده  5ازجمله طرح طــاش20 ،
ســال ســرمایه و وقت خــود را براســاس طرح
مصوب طاش در این محدوده صرف کرده اند،
افزود :این مــوارد امروز واقعیــت های موجود
منطقه ثامن هســتند و در برنامه ریزی ها باید
مدنظر قرار گیرند.

اسناد عدلیه دوره قاجار در مرکز اسناد آستان قدس
ترافیک بولوار شهید طرحچی و کشاورز است که
رفع آن در دست بررسی و انجام است؛ همچنین
سازمان حمل و نقل و ترافیک طرح کامل تری را
برای رفع این مشکل آماده خواهد کرد.
کالیی یادآور شد :منطقه ســپاد یکی از مناطق
مهمی اســت که نیاز بــه زیرســاختهایی برای
توسعه دارد.

پیامك2000999 :
تلفن051 37009111 :
نمابر05137009129 :

همزمان بــا هفته قــوه قضاییه و شــهادت دکتر
بهشــتی و  72تــن از یــاران امام خمینــی(ره)،
مجموعه اســناد عدلیه موجود در مرکز اســناد
آســتان قدس رضــوی رونمایــی می شــود .به
گــزارش گنجینــه رضــوی ،ایــن رونمایــی در

چهاردهمین سهشــنبه فرهنگی این ســازمان
صورت می گیــرد و این اســناد متعلق بــه دوره
قاجاروازاسنادمیرزامحمدخانحسینیصدر،
ملقب به امجدالســلطان ،معاون وزیر عدلیه در
سالهای  1325تا  1329قمری است.

نمایشــگاه گروهی هنرجویــان هنرســتان دخترانــه البرز در
نگارخانه ارغوان برپا می شود .این نمایشگاه آثار  16هنرجوی
این دبیرســتان را با راهنمایی الهه عابدینی و زهرا سرپوشان
با موضوعات تصویرسازی ،مبانی رنگ و ســیاه قلم به نمایش
گذاشته و عالقه مندان می توانند از فردا تا پنج شنبه 7 ،تیرماه
در ساعات  9تا  17از آن بازدید کنند .گفتنی است ،نگارخانه
ارغوان بین سجاد  2و  4واقع شده است.

اعزام 114حافظ کل قرآن به کربالی معلی
رئیس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقاف و امور
خیریه خراســان رضوی از اعزام  114برگزیده
مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات
حفــظ ،قرائــت و ترتیــل قــرآن کریــم مشــهد به
کربالی معلی خبر داد و گفــت :همزمان با دهه
کرامت از حافظان قرآن کریــم ،تجلیل خواهیم
کرد .به گزارش روابــط عمومی اداره کل اوقاف

استان ،جعفر حسینی افزود 37 :نفر از حافظان
قرآن که موفق به حفظ  15جزء شده اند به سفر
زیارتی قم اعزام می شوند و از بین  85حافظ 5
جزء قرآن کریم ،افرادی که ساکن مشهد هستند
به بقاع متبرکه خراســان رضوی و افرادی که در
شهرهای دیگر ســاکن هســتند ،به زیارت حرم
مطهر رضوی مشرف می شوند.

