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مادر شهیدان رجب پور
از دیار امام هشتم آسماني شد

موافقت معاونت استاندار با ایجاد
دبیرخانه دایمی زائران پیاده
بیش از 180نفر از مدیران و مســئوالن ایستگاه های
صلواتــی خدمت رســان زائــران پیــاده امام رضــا (ع)
در شــش محور ورودی به مشــهد در تــاالر اجتماعات
اســتانداری گرد هم آمدند تا با بررســی نقاط ضعف و
ایجاد هماهنگی ،کار خود را برای تجهیز ایســتگاه ها
در مسیر شــروع کنند« .حســین رضایی» سخنگوی
جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امامرضــا(ع) در این
بارهگفت:دراینجلسهمعاونمحترمهماهنگیامور
زائراناستانداریباپیشنهادمدیرانشرکتکنندهدر
همایش مبنی بر ایجاد دبیرخانــه دایمی زائران پیاده
در اداره کل امــور رفاهــی معاونت زیارت اســتانداری
موافقتکرد.

خانه هنرمندان مشــهد درباره انتقاد مطرح شــده
به برگزاری مراســم تقدیر از برگزیدگان دوســاالنه
مجسمه ســازی مشــهد در تهران توضیحاتی ارائه
کرد .بــه گزارش خراســان رضــوی ،پس از انتشــار
خبر حضور جمعی از مدیران فرهنگی شــهرداری
مشــهد در تهران و تقدیر صورت گرفتــه از تعدادی
از هنرمنــدان برگزیده دوســاالنه مجســمه ســازی
مشــهد ،انتقادهایی در فضای مجازی درخصوص
ایناقداممنتشرشد.روابطعمومیخانههنرمندان
در پاســخ به این انتقاد اعالم کرد :مراســم تقدیر از
برگزیدگان سومین دوساالنه مجسمههای شهری
مشــهد در تاریخ  ۱۶مرداد  ۹۸با حضور سرپرست
ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد،
رئیس انجمن مجســمه ســازان و دبیر دوســاالنه و
مدیر عامل خانه هنرمندان و جمعــی از هنرمندان
مشهدی برگزار شــده اســت که بازتاب خبری این
مراسم نیز همان زمان در رســانهها منتشر شد .در
روزهای اخیر ،مدیران فرهنگی شــهرداری مشهد
که به دعوت انجمن مجسمه سازان کشور در تهران
حضور داشتند به پاس قدردانی از دیگر برگزیدگان
ایندوساالنه،درحاشیهآنجلسه،تقدیرنامههارابه
برگزیدگان اهدا کردند».

گالیه کارگردان مشهدی از صادر
نشدن مجوز ساخت «هنگامه»
حسن آخوندپور کارگردان مشهدی از صادر نشدن
مجوز ساخت فیلم «هنگامه» گالیه کرد .آخوندپور
با انتشــار پســتی در صفحه شــخصی خود نوشت:
«سازمان سینمایی به دنبال این است که من از این
فیلم نامه دست بکشم و به سراغ چرندیاتی که این
روزها در سینمای ایران روی پرده است بروم ،کامال
اشتباه می کنند ،هر کســی حق دارد فیلم بسازد،
من هــم راه قانونی را بــرای این حق خــود انتخاب
کــرده ام .اگر قرار اســت شــورای پروانه ســاخت،
خــاف قانون رفتــار کند من هــم می توانــم بدون
مجوز و خالف مقررات فیلم را بسازم .دوستانی که
به شدت ادعای شفافیت دارند ،شــفاف بفرمایند
مشــکل فیلــم نامــه هنگامه چیســت؟» ســید امیر
سیدزاده تهیه کننده فیلم هنگامه نیز با بیان این که
فیلم نامه این کار بدون هیچ دلیلی رد شده ،افزوده
اســت :موضــوع فیلــم «هنگامــه» چالــش برانگیز
نیســت و درباره اعتیاد و تاثیرات افراد معتاد روی
خانواده خود و جامعه اســت.این فیلــم خیلی تلخ
و ســیاه نمایی نیســت ما می خواهیم یک درصد از
مشــکالتی را که فیلم های مشــابه با ایــن موضوع
به تصویر کشــیده اند در فیلم «هنگامه» به صورت
دراماتیک به تصویر بکشیم.

اعزام  ۶۰۰نیروی
خدمت رسان
شهرداری مشهد
به نجف اشرف
 600نیروی خدمت رسان عصر دیروز به نجف اشرف اعزام
شــدند تا در ایام اربعین به زائران امام حســین(ع) خدمت
کننــد .مدیــرکل هماهنگی و نظــارت بر خدمات شــهری
شــهرداری مشــهد در این باره گفــت  :ایــن کاروان 600

نفری خدمات شهری ،شامل پاکبانان ،نیروهای خدمات
موتوری و نیروهای ستادی و پشتیبانی برای خدمت رسانی
بــه زائــران امیرالمومنیــن (ع) و امام حســین(ع)در نجف
اشرف هستند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری

مشهد« ،علیرضا صحراگرد» افزود  :پس از رسیدن کاروان
به مرز ،زیارت دوره را خواهیم داشــت که شامل زیارت در
شهر کاظمین و سامراست و بعد از آن زیارت کربالی معلی
را در دستور کار خواهیم داشت ،این کاروان پس از زیارت

دوره به شهر نجف اعزام می شوند تا پس از زیارت به خدمت
رســانی بپردازند .این کاروان پس از ایام اربعین حســینی
برای خدمت رســانی به زوار علی بن موســی الرضا (ع) در
دهه آخر صفر به شهر مشهد باز می گردند.

عبدالهــی – گاهــی می نشــینیم و حســرت می
خوریم ،حســرت روزهــای کودکــی ،روزهایی
کــه دغدغه هایمان انــدک بود و ذهــن هایمان
مشتاق یادگیری .شــور و حال روزگار کودکی
تکرار ناشــدنی اســت و هرچه از آن بیشــتر دور
می شویم ،بیشتر افسوس آن را می خوریم .آرزو
می کنیم که ای کاش بار دیگر فرصت کودکی
داشــتیم اما صد حیف که این یک آرزوی محال
است و نسل های قبل هم بارها این حسرت را به
زبان آورده اند ،مانند این سروده زنده یاد «رحیم
معینــی کرمانشــاهی» کــه بــا صــدای علیرضا
افتخاری ،همچون همان حسرت در ذهن مان
ماندگار شده است :
شور و حال کودکی برنگردد دریغا  /قیل و قال
کودکی برنگردد دریغا
به چشـم من همه رنگی فریبـــا بود  /دل دور از
حسد من شکیبا بود
نه مرا سوز سینه بود  /نه دلم جای کینه بود
روز و شب دعای من  /بوده با خدای من
کز کرم کند حاجتــم روا  /آن چه مانــده از عمر
من به جا
گیرد و پس دهد به من دمی  /مســتی کودکانه
مرا
•شور و حال کودکانه را دریابیم

این حســرت ها را مــرور کردیــم تا بدانیــم باید
دوران کودکی فرزندانمان را درک کنیم و برای
این که آن ها بهترین خاطرات و روزهای زندگی
شان را زیباتر و ماندگارتر ســپری کنند ،بیشتر
تالش کنیــم .توجه به ابعاد مختلــف تربیتی در
کنار آموزش در مدارس ،مقوله مهمی است که
گاه از نــگاه خانواده ها دور مــی ماند ،در حالی
که بســترهای مناســبی برای آن وجــود دارد،
همچون کانون هــای پرورش فکــری کودکان
و نوجوانــان که در شــهرهای مختلف اســتان و
حتی برخی روســتاها فعال اســت .همزمان با
هفته کودک ،در کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانــان اســتان حضــور یافتیم و عــاوه بر
تماشــای شــور و حال دانش آموزان در کارگاه
های نقاشی و نمایش ،با «ابراهیم زره ساز» مدیر
کل کانون در استان و «فرهاد آقابیگی» معاون
فرهنگی کانون ،درباره فعالیت هایی که در این
هفته اجرایی کرده اند ،گفت وگو کردیم.
•«پیک امید» در روستاها

به گفته مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان

جشنواره اســتانی آن برگزار می شــود .در این
جشــنواره  1444اثــر قصه گویی ثبت شــد که
رکورد باالیی در کشور اســت و فاصله آن با آثار
دیگر استان ها بسیار زیاد اســت ،چرا که مردم
خراســان رضــوی در ایــن خصوص مشــارکت
بینظیری دارند .اســتفاده از ظرفیــت راویان
دفــاع مقدس بــرای قصــه گویی و مشــارکت با
شهرداری در طرح قصه با موضوع «شهر من» با
همکاری شهرداری مشهد از جمله بخش های
جالب آن بوده است.
•ایجاد مرکز کانون در گلشهر برای کودکان
شهدای مدافع حرم

عکس از میثم دهقانی

پاسخ خانه هنرمندان مشهد درباره
تقدیر از برخی هنرمندان در تهران

چهارشنبه  1۷مهر  . ۱۳۹۸شماره 424۶

عکس ها  :شهرداری مشهد

مادر شهیدان رجب پور دعوت حق را لبیک گفت و به
فرزندان شهیدش پیوســت.به گزارش ایثار  ،حاجیه
خانمفضهحسنزادهمادرگرامیشهیدان«محمد»و
«غالمرضارجبپور» شامگاهدوشنبهپانزدهممهرپس
ازسالهاتحملدردورنجدوریازفرزندانشهیدش،
در 81سالگیبهدیارحقشتافت.مراسمتشییعمادر
شهیدانرجبپورصبحدیروزباحضورمدیرکلوتنی
چند از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان
رضوی در حرم مطهر رضوی برگزار و پیکر این الگوی
صبر و اســتقامت در قطعه صالحین بهشــت رضا(ع)
آرامگرفت.گفتنیاستشهید«محمدرجبپور»17
اردیبهشت 42درمشهدمقدسدیدهبهجهانگشود
و 23تیر 65در منطقه عملیاتی اشنویه به مقام رفیع
شهادت نایل آمد .شــهید «غالمرضا رجب پور» نیز در
ســال  44در مشــهد مقدس متولد شــد و  22مرداد
 61درمنطقهعملیاتیسوماربراثراصابتخمپارهبه
شهادترسید.
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کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،فرصتی ناب که باید بیشتر به آن توجه کرد

شوروحالکودکی،برنگردد دریغا

و نوجوانان استان ،یکی از برنامه های ویژه ای
که در این هفته اجرایی شــده است راه اندازی
کاروان شادی «پیک امید» بوده که با همکاری
بهزیستی ،دانشــگاه علوم پزشکی و شهرداری
مشهد در روستاهای مناطق رضویه ،احمدآباد
و کال زرکش برپا شده است .برنامه ای که عالوه
بر کودکان ،خانواده هــای آن ها را نیز مخاطب
قرار داده و دربــاره تبعات برخــی موضوعات از
جمله کودک همسری و کودکان کار نیز آموزش
هــای الزم را بــه خانواده هــا ارائه کرده اســت.
واحدهای سیار کانون پیش از این در روستاها
حضور می یافت ،اما امسال در هفته کودک این
کار در راســتای برنامه های کنوانسیون حقوق
کودک به شکل متفاوتی رقم خورد .سه منطقه
را انتخاب و دربــاره تبعات ناهنجــاری هایی از
جمله کودک همســری و کودکان کار ،تغذیه و

سالمت آموزش هایی ارائه کردیم .خوشبختانه
استقبال خوبی از این برنامه شده و خانواده ها
تمایل دارند این برنامه ها ادامه یابد .شهرداری
مشــهد هم در این خصــوص همــکاری کرد .به
گفتــه زره ســاز ،ایــن برنامه مــی توانــد یکی از
اضالع طرح «نجات حاشــیه شــهر» باشد که از
سوی استاندار اجرایی شده اســت .نکته قابل
توجه این که برخی پزشــکان ،دندان پزشــکان
و روان پزشــکان مشــهد برای همکاری با طرح
«پیک امید» اعالم آمادگی کرده اند و حاضرند
به صوت رایگان در این طرح مشارکت کنند.
•دیدار با کودکان بیمار

امســال برنامه هــای متنــوع دیگــری همچون
حضور مربیان و مســئوالن کانون های پرورش
فکــری در بخــش کــودکان بیمارســتان هــای

شهرستان ها در هفته کودک اجرا شده است.
در مشهد نیز بیمارستان اکبر که ویژه کودکان
اســت برای این کار پیش بینی شــد تا کودکان
بســتری در بیمارســتان حــال و هــوای هفتــه
کودک را حــس کننــد .توافق بــرای همکاری
بیشتر کانون پرورش فکری استان با بیمارستان
اکبر بــرای ارائه خدمــات فرهنگی و اســتفاده
از پرســتاران به عنــوان نمایندگان ایــن کانون
در بیمارستان نیز از دســتاوردهای این برنامه
بوده است.
• 1444اثر در جشنواره قصه گویی

امســال جشــنواره قصــه گویــی هــم در همــه
شهرستان های اســتان برپا شــد که با توجه به
همزمانی بــا ایام محــرم و صفر ،حــال و هوایی
متناســب با این ایام داشــت و امــروز و فردا هم

نهمین جشنواره عکس رضوی در مشهد
معــاون اداره کل فرهنــگ و ارشــاد جزئیــات برگــزاری نهمین
جشنواره عکس رضوی در مشهد را تشریح کرد.
معاون هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
خراسان رضوی در این باره گفت :از جمله شرایط این جشنواره
نبود محدودیت در تولید عکس ،رویکرد مستند گرایانه و متکی
بودن آن به ذهن خالق عکاس اســت .به گزارش روابط عمومی
اداره کل ارشــاد اســتان« ،محمدرضا محمدی» افزود :شــورای
سیاســت گذاری جشــنواره متشــکل از مدیر کل و معاون هنری
ارشــاد ،مدیر عامــل بنیاد امــام رضــا (ع) ،رئیس هیئــت مدیره
انجمن عکاســان و به فراخور نیاز از شــهرداری و آستان قدس و
کارشناسان مرتبط اســت و فراخوان آن به زودی منتشر خواهد
شد.

محمدی به موضوعات این جشنواره نیز اشاره کرد و گفت :اشاعه
فرهنگ رضوی ،عکاسی اجتماعی شامل آداب زیارت ،نماز ،دعا
و نیایش ،ایثار و شهادت ،عکاســی از اماکن متبرکه شامل حریم
حرم امام رضا (ع) ،امام زادگان ،عتبات ،مســاجد ،حسینیه ها،
آیین های دینی و مذهبی و عکاسی معماری در دو حوزه معماری
و هنــر اســامی از جمله موضوعات جشــنواره اســت که در ســه
بخش عکاســی موبایلی ،حرفه ای و اردو برگزار خواهد شد.وی
افزود  :آخرین زمان ارسال آثار ،ســاعت  24روز  18آبان است و
اختتامیه جشــنواره 14 ،آذر ماه ،همزمان با والدت امام هادی
(ع) خواهد بود.
عالقــه منــدان مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر به
سایت  khorasanphotographers. Comمراجعه کنند.

معاونفرهنگوارشاداسالمیخراسانرضویاعالمکرد:

 8تا  15آبان ،برپایی بیست ویکمین نمایشگاه کتاب مشهد

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
خراسان رضوی گفت :نمایشگاه بینالمللی کتاب از ۸تا  ۱۵آبان،
همانند سالهای گذشته در نمایشــگاه بینالمللی مشهد برگزار
خواهد شد.
به گزارش مهر« ،افشــین تحفهگــر» در خصوص موضــوع کتابها

و محصوالت نمایشــگاه بینالمللی کتاب ،افزود :بیشــتر کتابها
مربوط به کتابهای کمک آموزشــی ،کودک و نوجوان ،ادبیات و
دفاع مقدس و دینی اســت .پیشبینی میشــود که بــا کمبود فضا
مواجه شویم ،بنابراین در پروفایل ناشران اعالم شده که اولویت با
کسانی است که زودتر ثبت نام کردهاند.

افتتاح برنامه های امسال هفته کودک با برپایی
همایش کودکان و خانواده های شهدای مدافع
حرم هم اتفاقی ماندگار بود .به گفته زره ســاز،
اســتقبال از این برنامه ها ســبب شده مقدمات
ایجــاد مرکــز کانون پــرورش فکــری در منطقه
گلشهر در دستور کار قرار بگیرد و طی روزهای
آینده این مرکز افتتاح خواهد شد.
• 500هزار مخاطب در مراکز کانون استان

به گفته آقابیگی ،معاون فرهنگی کانون پرورش
فکری استان ،مراکز کانون در خراسان رضوی
شامل سه مرکز دایمی ،پستی و سیار است که
بیشــتر با محور فعالیــت کتابخانه ها ســنجیده
می شود .در استان  34کتابخانه ثابت ،هشت
کتابخانه ســیار و هشت مرکز پســتی داریم که
 30هزار عضــو دایمــی و  500هزار اســتفاده
کننــده دارنــد .تعامــل مکاتبــه ای با کــودکان
هم یکــی دیگــر از راه هــای ارتباطی اســت که
بیشــتر برای ارائه خدمات به کــودکان مناطق
محروم استفاده می شــود .کودکانی که دارای
استعدادهای نابی هستند و پس از شناسایی هر
یک از آن ها تحت نظر یک مربی قرار می گیرند و
این ارتباط سال ها حفظ می شود.
مرکز تخصصی تئاتر در مشهد هم حوزه فعالیت
های کانون را گســترده تر کرده است ،نمایش
«ضحاک مــاردوش» اولیــن کار حرفــه ای این
مرکز بود که پــس از اجراهای موفق در مشــهد
حاال برای حضور در جشنواره بین المللی آماده
می شود.
برنامه ریزی برای تولید تئاترهای دانش آموزی
و ساخت فیلم داستانی با موضوع کودک هم از
دیگر برنامه های کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان استان است.

از میان خبرها
گوناگون

ی رگباری از فردا
احتمال آغاز بارش ها 
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی
از روند کاهش دمای هوای این استان تا پایان هفته
جاری و احتمال بارشهای رگباری در روز پنج شنبه
خبــر داد .یحیی قائنی پــور در گفتوگو بــا فارس،
اظهار کــرد :بر اســاس تحلیل نقشــهها و الگوهای

هواشناسی تا پایان هفته جاری آسمان استان صاف
تا قســمتی ابری و در برخی نقاط همراه با افزایش
ســرعت وزش باد پیش بینــی میشــود .وی یادآور
شد :برای روز پنج شنبه بارشهای خفیف رگباری
و پراکنده در شمال غرب استان پیش بینی میشود.

برپایی نمایشگاه کتاب طالب فریمان
اصغــری /نمایشــگاه کتــاب طــاب و روحانیــون
شهرســتان فریمان در قالب طرح تجهیز کتابخانه
های حوزه های علمیه اســتان خراسان رضوی و با
هدف تکمیل و تأمین نیازهای اجتماعی  ،اخالقی
و سیاســی طالب شهرســتان فریمان در حســینیه
حوزه شهیدمطهری(ره) فریمان برپا شد .به گزارش

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

خراســان رضوی ،در ایــن نمایشــگاه 120عنوان
کتاب تخصصــی در بخش یــک و دو حــوزه و کتاب
های اخالقی و مذهبــی و بخشــی از تألیفات مقام
معظم رهبری ارائه شــده اســت .این نمایشــگاه به
مدت  10روز برای استفاده عموم و به ویژه طالب و
روحانیون برپا ست.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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