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معلم جانباز ،به یاران شهیدش
پیوست
«هــادی کاظم نــژاد» معلم وجانبــاز70درصــد دفاع
مقدس پس از  32سال تحمل درد و رنج به مقام رفیع
شهادتنائلآمد.بهگزارشایثار،پیکرمطهراینشهید
واالمقامساعت 9صبحامروزازمقابلحسینیهپیروان
دیننبویبهسمتبارگاهملکوتیامامرضا(ع)تشییع
میشود.جانبازشهیدکاظمنژاددرتاریخ 20فروردین
 66در عمليــات كربالی 8در محور شــلمچه به دلیل
استنشاقگازخردلبهشدتمجروحشد.

موفقیت صدا و سیمای استان
در جشنواره تولیدات مراکز استان ها
دربیستودومینجشنوارهتولیداتمراکزاستانها،
خراســان رضوی موفق به کســب عناوین برتر شد.به
گزارشروابطعمومیصداوسیما،درایندورهدرحوزه
سیما«،محمدمشیانی»لوحتقدیربهترینکارگردانی
را برای برنامه «نســیم آبادی» دریافت کرد .همچنین
لوح تقدیر به «علیرضا اسکندری» برای بهترین برنامه
نمایشیطنزرسیدو«محمدرضاخیابانی»نیزبامستند
«لبشکری»جایزهبهترینمستندرادریافتکرد.فیلم
سینمایی«مدیترانه»بهتهیهکنندگیرشیدحاجتمند
نیز بهترین فیلم بلند تلویزیونی در بخش دفاع شد .در
حوزه صدا «پریسا منفرد» گزارشگر برتر رادیویی شد.
در حوزه خبر نیز ،جایزه برتر به «اعظم فریدون مقدم»
رســید .همچنین «نعمت اعظمــی» رتبه برتــر «تولید
پژوهشمحور»و«مهتدیناظمی»دیپلمافتخارورتبه
برتر تولید پژوهش منجر به تولید در بخش مســتند را
کسبکردند«.محمودزندهدل»معاونفضایمجازی
صدا و سیمای خراسان رضوی رتبه برتر «حوزه توزیع
رصــد» را به دســت آورد .در بخش موســیقی و ســرود
هم صدا و سیمای اســتان در بخش اصلی حائز دیپلم
افتخار بهترین میکس و مسترینگ برای قطعه «هفت
اقلیمعشق»کاریاز«محمدحمیدشاهمیرزایی»شد.
همچنیندیپلمافتخاربهترینشعربرایقطعه«مدافع
حرم»دربخشموضوعیبهجوادگنجعلیرسید.
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اعضای تیم روباتیک دانش آموزی آرمان صبح دیروز با اســتقبال
جمعــی از مســئوالن وارد مشــهد شــدند .بــه گــزارش خراســان
رضوی ،مســابقات جهانــی فیــراکاپ  2019در کــره جنوبی با
درخششنمایندگانایرانهمراهبودواعضایتیمروباتیکآرمان
نیز چهار مدال ارزشمند این دوره را کسب کردند .مقام اول لیگ
روبات های پرنــده ،مقــام اول لیگ عملیات غیر ممکن-ســخت
افزار ،مقام اول چالش فنی روبات های پرنــده ومقام چهارم لیگ

دیدار تولیت آستان قدس
با 2خانواد ه شهید منا

جنگجوی سبک رتبه هایی اســت که دانش آموزان مشهدی تیم
آرمانباحمایتدبیرستانهایفرزانگان،5شهریارتوسواندیشه
ایرانیان کســب کردند .در لیگ عملیات غیر ممکن بخش سخت
افزار،دانشآموزانمشهدیباالترازتیمهایکشورهایچین،کره
جنوبی و برزیل قرار گرفتند و به مقام اول دست یافتند .همچنین
درلیگروباتهایپرنده،تیمآرمانباکسبرتبهنخست،باالتراز
کشورهایکرهجنوبیوآمریکاقرارگرفتودربخشرقابتفنیاین

پاسخ آستان قدس به انتقاد آموزش و پرورش
سرپرستمعاونتمحرومیتزداییآستانقدسبهانتقادمعاون
ش و پرورش اســتان درباره مشــکالت میزبانــی از دانش
آمــوز 
آموزان زیــارت اولی پاســخ داد .چند روز قبل بــود که «علیرضا
مالکاشــرفی» معاون فرهنگــی و پرورشــی اداره کل آموزش
و پرورش خراســان رضوی گفته بود « :بســیار دردآور اســت که
دانشآموزی از استان خراسان تا کنون حرم امام رضا را زیارت
نکرده باشــد ،درواقع چنیــن وضعیتی بدین معناســت که این
دانشآموزانبااستانخودبهگونهایمأنوسنیستند،بنابراین
از برنامههایی که باید نهادینه شــود ،طرح زیارتاولیهاست.
پرسش این جاست چه کســی باید دانشآموز زیارت اولی را به
مشهد بیاورد؟ این کار یا وظیفه آموزشو پرورش است یا آستان
قــدس رضوی یا نهادهــای دیگری چــون کمیته امداد و ســتاد
اقامه نماز .طی امســال در برگزاری مراسم زیارتاولیها هیچ
نهادی کمک تأثیرگــذاری بــه آموزشوپرورش نکــرد .وظیفه
ی به مشــهد و
آموزشوپــرورش آوردن دانشآمــوزان زیارتاول 
اسکانآنهاست،بنابراینمانبایددغدغهغذایآنهاراداشته
باشــیم .دانشآموزان ،مهمان حرم امامرضا هســتند و طبیعتا
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بازگشتتیمروباتیکدانشآموزی
«آرمان»ازمسابقاتجهانیکرهجنوبی

قهرمانان
مشهدی
روباتیک

اخبار

آســتان قــدس وظیفــه دارد در این حــوزه همچون ســالهای
گذشته به ما کمک کند .در سالهای گذشته صبحانه ،ناهار و
شامدانشآموزانتوسطحرمامامرضاتأمینمیشد.متأسفانه
امسالنتوانستیمازآستانقدسوعدهغذاییبرایدانشآموزان
زیارتاولی دریافت کنیم ،درحالی که یکــی از تأثیرگذارترین
برنامههابحثزیارتاولیهاست».
•واکنشسرپرستمعاونتمحرومیتزدایی

در واکنش به این اظهارات« ،حامد صادقی» سرپرست معاونت
محرومیــت زدایی آســتان قــدس در گفت وگــو با آســتان نیوز
توضیحاتی ارائــه و اظهار کــرد « :معاونت فرهنگی و پرورشــی
آمــوزش و پــرورش بر اســاس تکالیفــی که بــر عهــده دارد با در
اختیار داشــتن منابــع ،اردوگاههــا و زیرســاختهای مختلف
موظف به برگــزاری اردوهــای دانش آموزی اســت و عــاوه بر
آموزش و پرورش ،سازمان های دیگر مانند بسیج دانش آموزی،
اتحادیــه انجمن اســامی دانش آموزی ،هیئتهــای مختلف،
کانونهای مســاجد و ...نیــز فعال هســتند که با تعامــل دفاتر

لیگنیزمقاماولجهانراکسبکرد.اینتیمایرانیدرلیگروبات
هایجنگجویهوشمندسبکوزننیزپسازکرهجنوبی،چینو
برزیل مقام چهارم را به دست آورد .مریم حسینی ،طهوراصفری،
سارامقدس،صبافرزام،امیرمحمدحسینی،پارسابنیهاشمی،
علی نیرومند ،امین خوشــگفتار ،کیــاوش بافتی و متین شــبانی
اعضای این تیم پر افتخار را تشکیل می دهند ،همچنین مهندس
امیرباقریانمربیوحسیننیرومندسرپرستاینتیمهستند.
اســتانی آســتان قدس رضوی خدمات گســترد های بــه دانش
آموزان محروم سراسر کشور ارائه میشود .کما این که 1300
نفر از عشایر خراسان رضوی با معرفی آموزش و پرورش از سفره
با برکت حضــرت رضا(ع) متنعم شــدهاند .از اظهــارات معاون
محترم فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش متعجبم که چنین
مطالبههاییراازآستانقدسرضویمطرحمیکنندومشخص
نیســت اســاس این مطالبات کــدام توافــق نامه و وعده اســت.
خدمات آستان قدس رضوی در امسال به دانش آموزان محروم
نهتنهانسبتبهسالگذشتهکاهشنداشتهبلکهافزایشکیفی
داردودانشآموزانعالوهبربهرهمندیازسفرهبابرکتحضرت
رضا(ع) تحت پوشــش برنامههای متنوع فرهنگی این آســتان
مقدس قــرار میگیرند» .صادقی همچنین با ارائه گزارشــی از
اجرای طرح زیارت اولی ها گفت  :از ابتدای امسال به  45هزار
زائر زیارت اولی و محروم از سراسر کشور خدمت رسانی کردیم
که از این تعداد پنج هزار نفر دانش آموز بودند که این عدد تا پایان
تابستانبه 12هزاردانشآموزمیرسد.همچنینبرایحمایت
ازدانشآموزانمحرومدرابتدایسالتحصیلیجدید 24،هزار
بسته لوازم تحریر و وسایل ضروری مدرسه تقدیم دانش آموزان
یشود.
عزیز مناطق محروم م 

تولیت آســتان قدس با حضور در منازل شهیدان
منا ،حجت االســام «ســید حســین حســینی» و
«محســن حاجی حســنی کارگر» ،با خانواده این
شــهدا دیدار و گفتوگــو کرد .به گزارش آســتان
نیوز ،حجتاالسالم والمســلمین «احمد مروی»
در ایــن دیدارها فاجعــه منا را حادثــهای غمانگیز
دانســت که گذشــت زمــان باعــث فراموشــی آن
نخواهد شــد .وی گفت :این شــهدا در پاک ترین
و مقدستریــن حــاالت یعنــی در لبــاس احــرام و
در حــال عبادت شــهید شــدند که به این واســطه
انشــاءا ...از رحمــت الهــی برخــوردار خواهند
بود .گفتنی اســت ،حجت االســام ســید حسین
حسینی امام جمعه سابق شــاندیز و امام جماعت
حرم مطهر رضوی و محسن حاجیحسنی کارگر
نفر اول مســابقات جهانی کشــور مالزی در رشته
تالوت و قــاری قرآن حرم مطهر رضــوی بودند که
در ســال  ۱۳۹۴در فاجعــه منا به فیض شــهادت
نائل آمدند.

نسخههایخطیغدیرخم
رونماییشد
در بیســت و دومیــن برنامــۀ «سهشــنبههای
فرهنگی» آســتان قــدس و همزمان با عید ســعید
غدیرخم ،از نســخههای خطی نفیــس با موضوع
غدیرخــم کــه در گنجینــۀ رضــوی نگهــدای مــی
شــود ،رونمایی شــد .به گزارش گنجینۀ رضوی،
بیش از  30نســخۀ نفیس با موضــوع غدیرخم در
مخزن کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس
رضوی نگهداری میشــود که یکی از نسخهها به
تأیید مؤلف رسیده و منحصربهفرد است .گفتنی
اســت که این آثار خطی به مدت یــک هفته پس از
رونمایی ،در موزۀ قرآن و نفایس موزۀ آستان قدس
رضوی در قالب نمایشگاه در معرض نمایش عموم
قرار دارد.

