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علمی فرهنگی

فرهنگی

رئیسستاداربعینشهرداریمشهد:

رئیس ســتاد اربعین و زیارت شــهرداری مشــهد با
اشاره به حضور تعداد زیادی از شهروندان مشهدی
و هموطــن در راهپیمایی بزرگ اربعیــن گفت :در
اربعیــن امســال نیز بــا قــدرت و کیفیت بــه زائران
حســینی در نجف خدماترســانی خواهیــم کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری مشهد،
«رضا خواجه نائینی» روز گذشــته در اولین جلســه
کمیتــه خدمــات شــهری ســتاد اربعین خراســان
رضوی کــه با حضور معــاون خدمات شــهری ،قائم
مقام ستاد اربعین شهرداری مشــهد و اعضای این
ستاد در سالن شهدای شهرداری برگزار شد،افزود:
خوشبختانه در سالهای گذشــته خدماترسانی
به زائران اربعین در عراق از سوی شهرداری مشهد
چشــمگیر بــوده و جایــگاه خوبی نســبت بــه دیگر
شــهرها و اســتانهای خدماترســان داشــته کــه
امیدواریم امسال نیز با هماهنگی بین بخشی این
خدماترسانی به نحو احسن انجام شود .وی اظهار
کرد :شــهرداری اربعین امســال نیز با هزار نیروی
پاکبان ،اتوبوســران و تجهیزات مورد نیاز در حوزه
رفت و روب شــهر نجــف و انتقال زائران بــا قدرت و
کیفیت حضور پیدا خواهد کرد.
•انتصاب شهردار مشهد به عنوان رئیس
کمیته خدمات شهری ستاد اربعین استان

حســین حســامی قائم مقام ســتاد اربعین و زیارت
شــهرداری مشــهد نیــز گفت:امســال از ســوی
اســتاندار ،شهردارمشــهد به عنوان رئیس کمیته
خدمات شــهری ســتاد اربعیــن اســتان منصوب و
هماهنگی دستگاه های مرتبط با این حوزه برعهده
شهرداری گذاشته شده اســت .همچنین از سوی
شهردار مشــهد آقای رضا خواجه نائینی که اکنون
ریاست ســتاد اربعین و زیارت شــهرداری مشهد را
به عهده دارد به عنوان دبیر کمیته خدمات شهری
ستاد اربعین اســتان انتخاب شده اند تا هماهنگی
های الزم برای خدمات رسانی بهتر در ایام اربعین
به زائران انجام شود.
مهدی یعقوبی معاون خدمات شــهری شــهرداری
مشــهد نیز گفت  :مکاتبات و هماهنگــی های الزم
برای اعزام پاکبانــان و تجهیــزات و ملزومات مورد
نیاز انجام شده است و ۵۵۰پاکبان اعزامی به نجف
شناســایی شــده اند و برنامه ریزی های الزم برای
اعزام کاروان خدمات شهری شــهرداری مشهد به
نجف در حال انجام است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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با قدرت و کیفیت به زائران اربعین
خدمت رسانی خواهیم کرد

گفت و گو با  3دانش آموز مدال آور مشهدی
در المپیادهای جهانی زیست شناسی ،شیمی و نجوم

نخبههای جهانی مشهد

المپیاد ،تازه شروع کار است

چهارشنبه  23مرداد  . ۱۳۹۸شماره 4201

مریم ترسول  -هشتم اردیبهشت  98بود که خبر راهیابی سه دانش آموز مشهدی به مسابقات جهانی المپیاد در
رشته های زیست شناسی ،شیمی و نجوم منتشر و مقرر شد« ،علی یزدی زاده خرازی»« ،امیررضا باقری دلویی» و
«دانیال جالئیان سامانی» سه دانش آموز دبیرستان تیزهوشان شهید هاشمی نژاد یک مشهد هم در کنار جمعی از
تیزهوشان کشور ،آماده المپیاد جهانی شوند .حضوری که در نهایت به کسب سه مدال نقره جهانی برای مشهدی
ها منجر شد .امیررضا باقری دلویی مدال نقره شیمی ،علی یزدی زاده مدال نقره زیست شناسی و دانیال جالئیان
مدال نقره نجوم را کســب کردند تا هم برای ایران عزیز و هم برای مشــهد افتخارآفرینی کنند .آن چه می خوانید،
ماحصل گفت وگوی ما با این سه دانش آموز نخبه شهرمان است.

 2سال تالشم نتیجه داد

«علییزدیزادهخرازی»،مدالنقرهالمپیادجهانیزیستشناسی
* فعالیتم برای المپیاد را از پایه دهم شروع کردم ،در
تابستان سال  ،96مدال نقره کشوری را گرفتم و در
سال  97نیز جزو هشت نفری بودم که مدال طالی
المپیاد کشوری را کسب کردند.
* ما هشت نفر برای حضور در المپیاد جهانی رقابت
کردیــم و در نهایت چهار نفرمــان نماینــده ایران در
المپیاد شیمی جهان شدیم و دوره های آموزشی را
در تهران گذراندیم و خوشبختانه به نتایج خوبی در
المپیاد جهانی دست یافتیم.
* المپیاد برای من پایان کار نبود بلکه تازه کار خودم
را شــروع کرده ام و انگیزه بســیاری برای حضور در
دانشــگاه ،کمک به تعلیم دانش آمــوزان المپیادی
دوره هــای بعد جهانــی و کمــک به حل مشــکالت
کشورمان دارم.
* در المپیاد تنها  60درصد شــرکت کننده
ها مدال مــی گیرند که از بیــن آن ها 30
درصد مدال برنز 20 ،درصد مدال نقره
و  10درصــد موفق به کســب مدال طال
مــی شــوند ،طبیعتــا من هــم خیلی
دوست داشتم که جزو آن 10
درصد طالیی باشــم ،اما
نشد.
* مــن و همــه بچه های
المپیاد ،واقعا در قبال
کشورمان و تالش ها و
هزینه هایی که برای
آموزش مان شده بود،
احســاس مســئولیت
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«امیررضاباقریدلویی»،مدالنقرهالمپیادجهانیشیمی

می کردیم و امیدواریم که برای کشورمان افتخاری
آفریده باشیم.
•مدال خیلی مهم نیست ،دانش آموز مهم است

* به نظر من مــدال المپیاد خیلی مهم نیســت بلکه
چیزی که مهم است ،دانش آموز است .دانش آموزی
که باید برگردد و تا آن جایی که از دستش بر می آید،
ایران را بسازد.
* به عنوان مثال یکــی از کارهایی که از دســت ما بر
می آید ،این اســت که ما در مدت یک ســال که برای
المپیاد آمــاده می شــویم ،نواقص سیســتم المپیاد
کشــور خودمان را می بینیم و با آن دست و پنجه نرم
می کنیم و فکــر می کنم که می توانیــم برای اصالح
آن کمک کنیم.
* سیستم المپیاد از لحاظ مدیریت منابع مالی
خیلــی مشــکل دارد ،مثــا اســتادانی که از
نقاط مختلف کشــور بــرای آمــوزش دانش
آموزان المپیادی به تهران می آیند ،هزینه
رفت و آمدشان تامین نمی شود و حتی حق
التدریس درســتی هم نمی گیرنــد .این
استادانخیلیاززحماتراازروی
عشق به بچه های المپیادی
یا از ســر رفاقت با مسئوالن
المپیــاد بــه عهــده مــی
گیرنــد .به همیــن دلیل
اســت که کمتر استادی
حاضر به تدریــس برای
المپیادیهامیشود.

*سالدهمبودمکهباالمپیادشیمیآشنا
شدم ،همان سال هم به طور آزمایشی در
آنشرکتکردمومدالطالیکشوریرا
بهدستآوردم.امسالهمکهسالیازدهم
بودم،راهیالمپیادجهانیشدموبا320
نفرازبهترینهایشیمیجهانکهاز80
کشورجهانبهفرانسهآمدهبودند،رقابت
کردمکهشکرخدابهمدالنقرهرسیدم.
* کل ســفر ما  9روز بــه طــول انجامید و
مسابقات طی دو روز ،در دو بخش عملی
و تئــوری برگــزار شــد .بخش تئــوری در
المپیادشیمی 60درصدنمراتوبخش

عملی 40درصدرادربرمیگیرد.
* حــس خیلی خوبی اســت که دو ســال
تالشــم نتیجه داد و توانســتم خانواده ام
را که در این مدت زحمات بسیاری برایم
کشیدهبودند،خوشحالکنم.
* درباره شرایط آموزشی میتوانم بگویم
که حمایت خوبی در مدرســه از ما شــد و
واقعا بستر را برای ما مهیا کردند .در کنار
این که همه امکانات و استادان خوب در
تهران هستند ،اما مدرســه ما هم در این
زمینــه خیلی تــاش کــرد و نتایج خیلی
خوبیهمگرفت.

پیشرفت فیزیک ایران ،هدف دانش آموز المپیادی
«دانیالجاللیان»،مدالبرنزالمپیادجهانینجوم
* پیدا کردن اســتادان خوب و امکانات
مناســب بــرای بچه هــای شهرســتانی
خیلیسختاستاماباپشتکارخودمان
می توانیم از عهده این چالش برآییم و با
تالش ،شانس موفقیت را از آن خودمان
کنیم.
* فعــا تصمیم نــدارم برای آینــده دور
برنامــه ریزی کنــم اما در آینــده نزدیک
مشتاقم که رشته فیزیک را در دانشگاه
صنعتی شریف بخوانم .می دانم که این
رشته ،از رشته هایی است که کنکوری

ها با رتبه های باالتر هم می توانند در آن
شرکت کنند اما برای من این مهم است
که کشــورمان در رشــته فیزیک ،نیاز به
پیشــرفت علمی دارد ،بــه همین دلیل
این رشته را انتخاب کرده ام.
* در ایــن دوره از مســابقات ،چنــد
ســوال متفــاوت بــا دوره هــای قبلــی
المپیــاد داشــتیم کــه بــه نظــرم کمی
غیراســتاندارد می آمد و باعث شد که
بچه های ایران ،کمی ضعیف تر در این
دوره عمل کنند.

پیشنهاد
تئاتر

سینما

کتابوکتابخوانی

رو در رو با «پدران»

«صدای آهسته» در مشهد

از انقالب اسالمی تا تمدن اسالمی

نمایش «پدران» این شــب ها روی صحنه ســالن اصلی تئاتر شــهر
مشــهد اســت .این نمایش بــه نویســندگی و کارگردانــی «مهدی
فرشیدی سپهر» ســاخته شــده و ماجرای هشــت دختر نوجوان را
ِ
باریــک عادت ها و عــرف اجتماعی با
به تصویر می کشــد که بر لبه
پدرهای خود روبه رو می شوند .عالقه مندان می توانند ساعت  ،20:30این نمایش را در سالن
اصلی تئاتر شهر مشهد ،واقع در پارک ملت تماشا کنند.

خبر
فرهنگی

 ۱۱۰عنوان برنامه بنیاد غدیر
در خراسان رضوی
دبیر بنیاد بینالمللی غدیر خراسان رضوی گفت:
همهســاله بهمناســبت دهه امامــت۱۱۰ ،عنوان
برنامــ ه باشــکوه از عید ســعید قربان تا عید ســعید
غدیرخــم و در قالب بیــش از  ۱۱۰هــزار برنامه در
استان برگزار میشــود و امســال هم این برنامهها
پرشــورتر و باکیفیتتــر از ســالهای قبــل اجــرا
میشود.
•اجتماع عظیم  ۱۲۰هزار نفری وارثان غدیر

ســینمایی «صدای آهسته» ،ســاعت  21امشــب در پردیس هویزه
اکران می شود .این اثر ســینمای هنر و تجربه به کارگردانی و تهیه
کنندگی افشــین هاشــمی ســاخته شــده ،با صدای رویا تیموریان
روایت مــی شــود و اشــکان خطیبــی نیــز حضــو ِر افتخــاری در آن
دارد .خالصه داســتان این فیلم  ،این گونه روایت شده است :در خانه ای بســیار دور از این جا
دل خانهای نزدیک برآمده بود ،شاید همسای ه بغلیمان.
«صدای آهسته»ای تصویر شد که از ِ

به همت موسسه جوانان آســتان قدس کتاب «از انقالب اسالمی تا
تمدن اســامی» رهیافتی به بیانیه گام دوم انقالب اســامی چاپ
و منتشــر شــد .موضوعات اصلی این کتاب ریشــهها ،دستاوردها و
آسیبهای انقالب اسالمی ،چیستی تمدن اسالمی ،چیستی علم
دینی و علوم انسانی اسالمی و ضرورت تحول در آن ،معرفی و بررسی تمدن غرب و مقایسه آن با
تمدن اسالمی و وظایف جوان مومن انقالبی در راستای تمدنسازی است.

درهمایش سومینسالانتخابمشهد،شهرجهانیگوهرسنگهامطرحشد

اخبار

مهر ،98آغاز فعالیت هنرستان هنرهای ایرانی -اسالمی در استان

دبیرمشهد ،شهرجهانی گوهرسنگ ها گفت:
اولین هنرســتان کاردانش هنرهای ایرانی-
اســامی با هــم افزایــی اداره کل آمــوزش و
پرورش اســتان احداث شــده کــه از مهرماه،
فعالیت خود را آغاز می کند و ما در آینده وارد
آموزش عالی نیز خواهیم شد.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگی خراسان رضوی« ،ملیحه سلطانی»
در همایش سومین سال انتخاب مشهد ،شهر
جهانی گوهرســنگ ها افزود :بعد از انتخاب
مشهد به عنوان شهر جهانی گوهر سنگ ها،

ســه موزه گوهرســنگ در مشــهد راه اندازی
شده که اولی در موزه بزرگ خراسان ،دومی
درپردیس آرامگاه فردوسی و سومی در پارک
موزه علوم زمین مشهد قرار دارد ،در حالی که
قبل از این رویداد ،هیچ موزه ای در این زمینه
در مشهد نداشتیم.
•تدوین استاندارد فیروزه و عقیق

دبیرمشــهد ،شــهرجهانی گوهرســنگ هــا
همچنین به تدوین استاندارد فیروزه و عقیق
و روش های آزمون آن ها ،طی شــدن مراحل

اولیــه ایجــاد مرکــز ملی گوهــر ســنگ ها در
مشــهد ،ایجــاد آکادمــی تخصصــی طراحی
با همکاری شــرکت شــهرک هــای صنعتی و
کمیسیون تخصصی سازندگان طال و جواهر،
ایجاد آزمایشگاه تخصصی گوهر شناسی در
مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی
مشــهد ،ایجاد انجمن تخصصی طــا و نقره،
جواهر و ســنگ هــای قیمتی مشــهد و نصب
المان های شهری با محوریت گوهرسنگ ها،
بعد از انتخاب مشــهد به عنوان شــهر جهانی
گوهر ســنگ ها ،اشــاره کرد« .محمد مطیع»

هنری

معاون صنایع دستی این اداره کل نیز در این
همایش گفــت :آموزش و اصــاح فرایندها از
مهم ترین مباحثی اســت که شــورای جهانی
برآن تاکیــد دارد« .جــواد پیش بیــن» رئیس
کانــون هماهنگــی دانــش ،صنعــت و بــازار
جواهرات و ســنگ های قیمتی ایــران نیز در
این همایش گفت :مشــهد ،تهران ،اصفهان،
یزد و تبریــز به ترتیــب تامین کننــدگان طال ،
نقره و ســنگ هــای قیمتــی کشورهســتند و
 28.4درصد طالی کشور در خراسان رضوی
مصرف می شود.

قاب

به گزارش شبســتان ،حجتاالسالم «رضا علی
عزیزی» در جلسه ستاد بزرگداشت دهه امامت و
والیت بیان کرد :تجدید میثاق با والیت ،اجتماع
عظیم  ۱۲۰هزار نفــری وارثان غدیــر ،همایش
تجلیل و تکریم از ســادات جلیلالقدر ،همایش
غدیر از دیدگاه اهل ســنت ،همایش استقبال از
غدیرپژوهان ،همایش «استقبال از غدیر» جوانان
هالل احمر ،هیئات مذهبی ،اصناف و موسسات
قرآنی را داریم.

رئیــس اداره ارشــاد مشــهد دربــاره فــروش بلیت
 75هــزار تومانــی ســالن  VIPپردیس ســینمایی
اطلس گفت  :در ســایت ســینماتیکت قیمت بلیت
ســینما از قیمت خدمات  VIPتفکیک شده است و
وظیفه نظارتی خــود را در این حوزه انجــام دادیم.
«محمدجواد استادی» در گفت وگو با تسنیم افزود :
زمانی که این پردیس با قیمت  50هزار تومان بلیت
VIPخود را به فروش میرساند تذکر الزم داده شد
و پس از این تذکر ،ســینما در ســایت ســینماتیکت
اقدام بــه تفکیک کرد و براســاس آن اعالم شــد که
بلیتسینماباقیمتمشخصوخدماتنیزباقیمت
مشخص ارائه میشود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

•برگزاری مسابقات فرهنگی ،هنری

وی افزود :برگــزاری مســابقات فرهنگــی ،ادبی،
هنری و ورزشی از دیگر برنامههای این ایام فرخنده
است که از جمله آنها میتوان به برگزاری مسابقه
واژه ،مسابقه برداشت برتر ،مســابقه قرائت خطبه
غدیر و مســابقه رنگآمیزی واقعه غدیر اشاره کرد.
همچنین احیای روزه ،اجرای برنامههای رسانهای،
برپایی حلقــه معرفت غدیــری و توزیع کتاب خطبه
غدیر و افطاری در روز غدیر از دیگر برنامههای بنیاد
غدیر خراسان رضوی است.

توضیحات ارشاد درباره بلیتVIP
پردیس اطلس

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

کتابت
«یوم السرور»

همزمان با دهه امامت و والیت ،نمایشــگاه خوشنویسی «یوم السرور» عصر
دیروزدرنگارخانهشهرمشهدافتتاحشد.ایننمایشگاهتادوشنبه 28مرداد
ماه ،ســاعات  10تا  13و  17تا  ،19به صورت رایــگان میزبان عموم عالقه
مندانبههنرخوشنویسیخواهدبود.هنردوستانمشهدیمیتوانندبرای

بازدید از نمایشگاه «یوم السرور» به نگارخانه شــهر ،واقع در میدان شهدا و
ساختمان تاالر شهر ،مراجعه کنند .در این نمایشگاه خوشنویسی  59اثر
از 28هنرمند خوشنویس اکران شده است و همزمان کارگاه خوشنویسی و
کتابت متون درخواستی از سوی بازدیدکنندگان برگزار می شود.
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