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تجلیل از 3شاعر روشندل در مشهد

بــه مناســبت روز عصــای ســفید و بــه همــت بنیاد
فردوســی ،از شــعرا و هنرمندان اهل قلم نابینا در
روز عصای ســفید تجلیل شــد .در این مراسم که با
اجرای «ایمان مرصعی» شــاعر توانمند خراسانی
همراه بود ،دکتر عباس خیرآبادی استاد دانشگاه
طی سخنانی به تبیین اهمیت بینایی دل در دنیای
ادبیات اشــاره کرد و آن را مهم تر از بینایی ظاهری
دانست .وی گفت  :در دنیای ادبیات ،دیدن ظاهری
یا ندیدن چندان تاثیری ندارد چرا که شاعر با دلش
می بیند و آن چــه را دل می بیند چشــم هم قادر به
دیدن نیست چنان که می دانیم «چشم دل باز کن
که جان بینی  /آن چــه نادیدنی اســت آن بینی».
در این مراســم از ســه تــن از شــاعران و هنرمندان
اهل قلم ،دکتر «جواد بلندی» پژوهشــگر و شاعر و
نویسنده« ،موسی عصمتی» شاعر انقالب و «محمد
مصلحی» ترانه ســرا و خواننده سرودهای انقالب
تجلیل و قدردانی شد.

ارسال  181طرح به جشنواره
«نمایشنامهنویسی گام دوم»
دبیــر علمــی نخســتین جشــنواره سراســری
«نمایشنامهنویسی اقتباسی گام دوم» اعالم کرد:
تاکنون 181طرحبهدستمارسیدهکهبرایاولین
قدم ،بسیار مناسب است .به گزارش روابط عمومی
این جشنواره ،سعید تشکری گفت :چهار سرفصل
پیشبینی شــده بــرای جشــنواره شــامل «ادبیات
برگزیده و مطرح کالســیک جهان» مانند جنایت و
مکافات ،بینوایان و « ،...نهضتهای آزادیبخش
جهان»« ،ادبیات شــفاهی ایران» و «ادبیات گرفته
شده از انقالب اسالمی و دفاع مقدس» است و زمان
تحویل نمایشنامه ها نیز به درخواست نویسندگان،
تمدید خواهد شد .تشــکری درخصوص برگزاری
این جشــنواره در مشــهد ،گفت :مشــهد ،همیشه
به عنوان مکانی مقدس و دینی که توانســته اســت
تاثیراتی جدیــد در حوزه فرهنگی کشــور به وجود
آورد و همچنیــن بــه عنوان یــک لوکیشــن جذاب
تئاتری ،مورد بحث بوده و گردهمایی این نیروها در
مشهد برای یک جشــنواره تئاتر ملی ،اتفاق بسیار
خجستهای خواهد بود .دبیر علمی این جشنواره،
بازگرداندن نویسندگان حرفهای متعهد به عنوان
تشخص نویسندگی به بدنه تئاتر را هدف از اقتباس
دانست و گفت :احســاس میکنیم در تئاتر از نبود
محتوا رنــج میبریــم .در طــول  40ســال انقالب
اســامی ،در حقیقت مــا با کتابهــا و محتواهایی
روبه رو بوده ایم که به شــدت مورد اقبال مخاطبان
قرار گرفته ،اما این آشــنایی در صحنــه تئاتر اتفاق
نیفتاده اســت و وظیفه داریم که نویســندگان را به
ادبیات نمایشی در صحنه تئاتر بازگردانیم.
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تاکید استاندار بر ضرورت تامین
همه نیازهای زائران پیاده

رزم حسینی  :خدمت رسانی به زائران اربعین در عراق منظم تر از قبل در حال انجام است
نشست مشترک ســتاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر ،صبح
دیروز در دفتر اســتاندار برگزار و بر ضرورت تامین نیازهای
این حوزه تاکید شــد .بــه گزارش ایرنا ،اســتاندار خراســان
رضــوی در ایــن نشســت گفــت  :اربعیــن حســینی بــه یک
همبســتگی جهانی تبدیل شــده به طوری که زائران از همه
کشورها داوطلبانه به صورت میلیونی در این مراسم حضور
مــی یابنــد .وی اظهار کــرد :بــه دلیل عالقــه مردم بــه ویژه
ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) موظف هستیم به
عنوان کارگزاران نظام ،زمینه رضایت آن ها از زیارت عتبات
عالیات را فراهم کنیم .استاندار گفت :هماهنگی های الزم
برای خدمات رســانی مطلــوب به زائــران اربعین حســینی
انجام شــده اســت و این خدمات امســال به طور منظم تر به
زائران در عراق ارائه می شود.وی همچنین درباره آمادگی
ها بــرای میزبانــی از زائران دهــه پایانی ماه صفر در مشــهد
افزود :دستگاه های امنیتی استان ،تامین امنیت زائران در

داخل استان به ویژه برای ایام پایانی ماه صفر را فراهم کرده
اند تا زائران در شــرایط مطلوب به زیارت بارگاه منور رضوی
مشرف شوند .وی اظهار کرد :در حوزه فرهنگی و مذهبی نیز
باید معرفت شناختی و انگیزه بیشتر برای حضور در مراسم
اربعین از سوی دستگاه های متولی ایجاد شود به ویژه موکب
هایی که در داخل مشــهد مســتقر هســتند باید این موضوع
را مدنظر قــرار دهند .رزم حســینی ،تامین امنیــت ،رعایت
مسائل بهداشتی و سالمت زائران و تسهیل حمل و نقل آنان
طی دهه پایانی ماه صفر را مورد تاکید قرار داد و گفت :دهه
پایانی ماه صفر سال گذشــته حدود  ۵۰۰هزار زائر پیاده به
مشهد مشرف شدند که امسال پیش بینی ها ازافزایش ۲۰
درصدی زائران حکایت دارد .استاندار ادامه داد :باید مسیر
جداگانه ای برای تردد زائران پیاده به مشهد در نظر گرفته و
همه نیازهای آنان اعــم از امنیت ،تغذیه ،خدمات فرهنگی و
اسکان در این مسیر تامین شود.

•ثبت نام  260هزار هم استانی در سامانه سماح

معاون هماهنگــی و مدیریت امور زائران اســتانداری نیز در
این نشست گفت :از سه میلیون و  200هزار نفر که از سراسر
کشور به مراسم اربعین حســینی در عراق رفتند 260 ،هزار
نفر از خراسان رضوی بوده اند« .محمد صادق براتی» افزود:
در اربعین امسال ،استان  ۸۷موکب در عراق راه اندازی کرد
که از این تعداد  ۵۱موکب توســط شــهروندان مشــهد و ۳۶
موکب توســط دیگر شهرســتان های استان برپا شــد .از کل
موکب های خراسان رضوی  ۳۶موکب در کربال ۱۱ ،موکب

برنامه ریزی برای افزایش مشارکت شهروندان
در استقبال از زائران
معــاون گردشــگری و زیــارت ســازمان فرهنگــی اجتماعــی
شــهرداری مشــهد گفت :افزایش مشــارکت اجتماعی و تنوع
بخشی به خدمات ،از اقدامات جدید در حوزه استقبال از زائران
پیاده است .به گزارش معاونت گردشــگری و زیارت شهرداری
مشهد« ،نرگس شالچیان رابع» اظهار کرد :با توجه به مشارکت
گسترده شــهروندان ،خدمات به بهترین شــکل به زائران داده
میشود .ایستگاههای استقبال ،شامل ایستگاههای مشارکتی
و حمایتی اســت و در این ایــام ،پیشبینی ســامان دهی مراکز
اســکان اضطرار زائران نیــز صورت گرفتــه اســت و امیدواریم
بتوانیــم خدمات موثــر و قابــل توجهی را بــه زائران پیــاده ام ام
رضا(ع) ارائه دهیم.رئیــس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 7
شهرداری مشهد نیز گفت :ایستگاه استقبال از زائر منطقه ،7
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پنج هزار مترمربع است که در ورودی شهر جانمایی شده و 20
غرفه برای خدمترســانی به زائــران دارد و خدمات متنوعی از
جملهپذیرایی،واکسصلواتی ،ویلچر،ارائه خدمات سیمکارت،
خیاطی ،ماساژ ،اسکان و خدمات درمانی انجام میدهد« .ناصر
خجسته» افزود  :به دلیل گســترده بودن این ایستگاه ،حمایت
از ایســتگاههای صلواتی طرق ،میدان پرواز و ایســتگاه ســام
را هــم در دســتور کار داریم .رئیــس اداره فرهنگــی اجتماعی
منطقه  7شهرداری مشــهد افزود :تاکنون جمعآوری نذورات
در حسینیهها و مساجد منطقه انجام شده و جمعآوری لیوان و
ظروف مالمین را با توجه به پخت غذا در ایستگاه در دستور کار
داریم ،در این طرح سعی شده است تا میزان استفاده از ظروف
یکبار مصرف را کاهش دهیم.

در نجف ۱۵ ،موکب در مســیر نجف به کربــا ۱۵ ،موکب در
کاظمین ،شش موکب در سامرا ،دو موکب در مرز شلمچه ،یک
موکب در مرز مهران و یک موکب در مرز دوغارون مستقر شده
اند که قرار بر توزیع  ۵۵۴هزار وعده غذایی و تامین اســکان
برای  ۱۲۰هزار نفر را داشتند .براتی ادامه داد ۲۶ :هزار زائر
افغانستانی نیز در قالب  ۸۳کاروان و به صورت انفرادی تا روز
دوشنبه از مرز دوغارون وارد کشور شده اند که موکب مستقر
در این محل دیــروز  ۱۲هــزار و  ۱۰۰وعده غذایــی بین آنان
توزیع کرده است.

میقاتالرضا(ع) آماده میزبانی
از150هزار زائر
رئیــس هیئــت مدیــره مجتمــع فرهنگــی میقــات
الرضــا(ع) برنامــه های ایــن مجتمع بــرای میزبانی
از زائــران پیــاده دهــه آخــر صفر را تشــریح کــرد .به
گزارش روابط عمومــی این مجتمع ،ســید«محمود
تشکری» گفت  :مجتمع فرهنگی میقاتالرضا(ع)
از بیــش از  ۱۵۰هــزار نفــر از زائــران پیــاده رضوی
میزبانی میکنــد.وی افزود :ایــن مجتمع فرهنگی
کــه در کیلومتر  ۲۲جــاده قدیم مشــهد به نیشــابور
واقع شــده در ســال  ۸۴تاســیس شــد و هــم اکنون
امکان استراحت  ۲۵۰۰نفر شبخواب را دارد و در
آن خدمات اســکان ،پذیرایی ،بهداشــتی ،درمانی،
شستوشوی لباس زائر ،مشاوره فرهنگی و مذهبی
و اقامه نمازهای جماعت به زائران ارائه میشود .وی

افزود :بیش از  ۴۰۰خدمه در طول سال در مجتمع
فرهنگــی میقاتالرضا(ع) بــه زائران امــام رضا(ع)
خدمت میکنند که کلیه خدمات بهصورت رایگان و
صلواتی است و برای کاروانها ،خدماتی همچون سه
شب اسکان لحاظ و بهطور متوسط روزانه بهازای هر
زائر  ۵۰هزار تومان هزینه میشود .وی افزود :کلیه
کسانی که تمایل به خدمترســانی دارند میتوانند
درخواست خود را اعالم کنند تا در دو بخش خدمات
عمومی و تخصصی از آنان استفاده شود .وی افزود:
مردم میتوانند کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را
به دفتر میقاتالرضا(ع) واقع در شهیدمطهری ۶۲
تحویل دهند و شماره تلفن  ۰۵۱۳۳۵۷۳۵۰۶هم
پاسخ گوی مردم خواهد بود.

