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نکوداشت استاد «عباس اخوین» در مشهد برگزار شد

تجلیل از چهره ماندگار خوشنویسی

همزمــان بــا روز ملــی خوشنویســی ،مراســم
نکوداشــت اســتاد عباس اخوین چهره ماندگار
خوشنویسی ایران ،با حضور جمعی از استادان
این رشــته هنری در موزه بزرگ خراسان برگزار
شــد .اســتاد عباس اخویــن متولــد  1316در
مشــهد اســت که طی ســال هــای عمــر هنری
خــود ،آثار مانــدگاری را خلــق کرده اســت .این
هنرمند صاحب سبک از استادان ارشد انجمن
خوشنویسان ایران است که شاگردان بسیاری
را پرورش داده و خود نیز در ســطوح بین المللی
افتخارآفریــن بــوده اســت .مدیــر کل ســازمان
میراث فرهنگی اســتان در مراسم تجلیل از این
هنرمند گفت :این نکوداشت برای قدرشناسی
از بزرگان است که به دلیل مشــغله های اداری
از قدرشناســی این افــراد که هویت ما را شــکل
می دهــد ،غافل شــده ایــم .بــه گــزارش روابط
عمومی میــراث فرهنگــی ،ابوالفضــل مکرمی
فــر افــزود :مــا هویــت خودمــان را در بــزرگان و
استادانی همچون اســتاد اخوین پیدا می کنیم
و پاسداشــت این بــزرگان بدان معناســت که به
نسلامروزوهنرمندانجوانیادآورشویمحفظ
حرمت و جایگاه آنان واجب و ضروری است زیرا
هنر امروز خوشنویســی را مدیون این اســتادان
هســتیم« .محمد علی باقرزاده» رئیس انجمن
خوشنویســان مشــهد نیز گفــت :جــای بســی
فخر و مباهات اســت که این خطــه پهناور یعنی

تصویر یکی از آثار خوشنویسی استاد اخوین

خراســان هنرمندانی همچون عباس اخوین را
درخود پــرورش داده تا ما امروز بــه خود ببالیم.
اســتاد «کیخســرو خروش» چهره مانــدگار هنر
خوشنویســی ایران نیز گفت :اســتاد اخوین در
حوزه چلیپانویسی بسیار زیبا می نویسند و این
به دلیل ارادتی اســت که وی به میرعمــاد دارد و
وفادار به ســبک و شیوه اوســت ،ایشان مقداری
سلیقه شخصی خود را وارد سبک میرعماد کرد
و احساس من این است که در دهه 90پیشرفت
زیادی در خط وخوشنویسی داشت .سخنرانی
معاون هنری ارشاد اســتان و قرائت پیام معاون
هنریوزیرارشادنیزبخشدیگریازاینمراسم
بود.همچنینپیامشهردارمشهددرتجلیلازاین

هنرمندقرائتشد.
•هر متن خوشنویسی شده باید پیام
داشته باشد

افتتــاح نمایشــگاهی از 46تابلــوی منتخــب
استاد اخوین به همراه  16تابلواز آثار استادان
خراســان رضــوی بخــش جنبــی این مراســم
بود .اســتاد اخوین نیز در حاشــیه این مراســم
گفت :نمایشگاهی که اکنون به همت انجمن
خوشنویسانمشهدبرگزارشده،مجموعهایاز
آثارمنازسال 50تا 98است .اخویندرپاسخ
به این سوال که چه چیزی ارزش خوشنویسی
دارد؟یادآور شــد :متنی ارزش دارد که عشــق

داشــته باشــد و دارای پیــام باشــد ،بعضــی
از دوســتان عقیــده دارند خوشنویســی حتما
نباید خوانده شــود ،امــا به عقیده مــن هر متن
خوشنویسی شــده باید پیام داشــته باشد .در
پایان این مراســم با اهــدای هدایایی از اســتاد
عباساخوینوچندتنازاستادانخوشنویسی
اســتان ،تقدیر شــد.همچنین نمایشــگاه آثار
خوشنویســی اســتاد عباس اخوین بــه همراه
دیگراســتادان خوشنویســی در مــوزه بــزرگ
خراسانافتتاحشد.ایننمایشگاهتا28مهرماه
همــه روزه از ســاعت  9تــا  17در مــوزه بزرگ
خراســان واقــع در بوســتان کوهســنگی
مشهدپذیرایعالقهمنداناست.

برپایی «نمایشگاه خوشنویسی» بهمناسبت بزرگداشت حافظ در فرهنگ سرای بهشت

تحریر غزلیات حافظ به قلم خوشنویسان مشهدی

«نمایشگاه خوشنویســی» به مناســبت بزرگداشت خواجه
شمسالدینمحمدحافظشیرازیوهفتهملیخوشنویسی
با هدف پاسداشت و شناساندن هنر اصیل خوشنویسی در
قالب نمایش اشــعار حافظ شــیرازی به جامعــه در فرهنگ
سرای بهشت برپا شد.
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فرهنگی

اظهارنظرهادربارهرونداجرایقانون جامعخدمترسانیبهایثارگران

گالیه مدیرکل بنیاد شهید و پاسخ اداره کل راه و شهرسازی

مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران از کنــدی روند
پیگیریواگذاریزمینازسویادارهکلراهوشهرسازی
انتقاد کرد .به گزارش ایثار ،حجت االسالم «معصومی»
گفت :طبق قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران،
تمامی خانــواده های شــهدا و ایثارگــران باید یک قطعه
زمین دریافت کنند که 15سال است اداره کل مسکن و
شهرسازی خراسان رضوی این قانون را اجرا نمی کند.
وی بــا گرامی داشــت یاد و خاطره شــهدا افزود :اســتان
خراسانرضویبیشاز 17هزارشهید 49،هزارجانباز
و ســه هزار آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری اســامی
ایران کــرده اســت و باید پیگیر مشــکالت خانــواده این
عزیزان باشــیم و فقط با شعار مشــکالت حل نمی شود.
مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگراناظهارکرد:شهدابا
جانفشانیوازخودگذشتگیوبرایایجادامنیتحاضر
شدندازخونخودبگذرند،اینکهمسئوالناداراتشعار
می دهند ما مدیون شــهدا و خانواده های آنان هســتیم،
درستنیست،بایددرعملنشاندهندپیگیرمشکالت
ایثارگران هســتند .طبق قانون جامع خدمات رســانی
به ایثارگران،ادارهکلمسکنوشهرسازیاستانبایدبه
ایثارگرانیکقطعهزمینواگذارکندکهبیشاز 15سال
است،متاسفانهاقدامخاصیصورتنگرفتهاستوتعداد
 11هزار و 500نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران به
جز تعداد اندکی در شهرســتان چناران ،پس از گذشت
سهدههازاینحقبرخوردارنشدهاند.ویادامهداد:این
نهایتبیمهریوکملطفیاستکهبهنیازهایایثارگران
که سرپرســت خود را برای امنیت مردم فــدا کردند ،بی
توجهباشیم.
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•پاسخ راهوشهرسازیدرباره رونداجرایقانون
جامعخدمترسانیبهایثارگران

در این بــاره اداره کل راه و شهرســازی اســتان پاســخی
مکتوببهنقلازحمیدفاضلیمعاونامالکوحقوقیاین
اداره کل برای روزنامه خراسان رضوی ارسال کرد که به
اینشرحاست«:ضمناحترامبهتمامیخانوادههایمعزز
شهدا و ایثارگران ،با تاکید بر این نکته که اجرای صحیح
قانون و مقررات وظیفه هر دستگاه و نهادی است ،اعالم
میداردبراساستبصرهیکماده 3قانونجامعخدمت
رســانی به ایثارگران مصوب 86/4/3مجلس شورای
اســامی ،مشــموالن دریافت خدمات باید فاقد مسکن
بودهوهمچنینازامکاناتدولتیدرقالبتامینمسکن
نیز استفاده نکرده باشــند .از طرفی نیز ذکر این نکته
ضروری است که علت تاخیر در اجرای قانون مذکور تا
حدود زیادی تحت تاثیر شرایط ویژه کالن شهر مشهد
مقدس و کمبود شدید زمین های دولتی ،بالمعارض
و فاقد تعهد در این شهر است .قابل ذکر است اجرای
قانون مذکور در دســتور کار جدی این اداره کل قرار
داشــته و قطعا مورد غفلت نبوده اســت چرا که قبل از
تصویب قانون مذکور نیز در راستای قوانین موضوعه،
قطعات و واحدهای زیادی به ایــن عزیزان اختصاص
داده و واگذار شده اســت .لذا بنیاد شهید محترم می
بایست نسبت به پاالیش اعضای محترم واجد شرایط
مطابق با جزء جزء قانون فوق اقدام و فهرســت نهایی
پاالیش شده را جهت بررســی نهایی به این اداره کل
ارسال نماید تا به محض رفع موانع تامین زمین ،اقدام
قانونی صورت پذیرد».

خبر
زائران پیاده

استقرارواحدهای 22گانه جمعیت خدمتگزاران زائران
پیاده در خیابان بهار
با پیگیری های استانداری و مســاعدت ویژه مدیر عامل
سازماناتکا،ساختماناینسازماندرخیابانبهارمشهد
بهمدتیکماهدراختیارستادزائرانپیادهخواهدبود.به
گزارش روابط عمومی جمعیت خدمتگزاران ،به منظور
تسهیلدرخدمترسانیبهزائرانپیاده،مدیرانکاروان
ها و ایســتگاه های صلواتی جــاده ای و همچنین ایجاد
ســهولت در مشــارکت مردم برای خدمت رســانی بهتر
به زائران پیاده ،این دفتر از ســاعت 8تا 22پاســخ گوی

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ســازمان اجتماعــی و
فرهنگی شــهرداری مشــهد ،برگزاری کارگاه همنویسی
همراه با اجرای زنده خط نستعلیق هنرمندان خوشنویس
بــرای عالقــه منــدان بــه هنــر ،از دیگــر برنامههــای ایــن
نمایشگاه بود.
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مراجعه کنندگان خواهد بود .ســخنگوی این جمعیت
اظهار امیــدواری کــرد :دیگر مدیران اســتان که محیط
هایمسقفدراختیاردارند،اینمکانهارابرایاسکان
زائراندراختیاراینستادقراردهند.
اینستاددرخیابانبهار،نرسیدهبهمیدانتقیآبادواقع
شده و مردم می توانند برای مشارکت در خدمت رسانی
بهزائرانپیاده،عالوهبرمراجعهحضوری،باشمارهتلفن
 10( 051- 38558010خط)تماسحاصلکنند.

