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جلسه شورای برنامه ریزی کنگره  18هزار شهید خراسان رضوی برگزار شد

اجتماع مردمی بیعت
با امام زمان(عج) در حرم رضوی

م ربیعاالول سالروز آغاز امامت و والیت امام
همزمان با نه 
زمان(عج) اجتماع بزرگ مردمی بیعت با امام زمان(عج)
در بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) برگزار شد.

تولیت آستان قدس با تاکید بر ضرورت

بهرهمندی همه بانوان از باغ اردوگاه خاتون:

حتی بانوان بدحجاب باید احساس
کنند جامعه دینی پذیرای آنهاست

تولیت آستان قدس گفت :در باغ اردوگاه خاتون ،شرایط
باید به گونهای باشد که حتی بانوان بدحجاب ،احساس
کنند کــه جامعه دینــی پذیرای آن هاســت .بــه گزارش
آستان نیوز ،حجت االسالم و المسلمین مروی در دیدار
بانوان برگزیده اولین ســوگواره فرهنگی خاتون رضوی
افزود :باغ اردوگاه خاتون ،باید به پاتوقی برای تمام اقشار
بانوان جامعه تبدیل شود و باید با استفاده از ظرفیتهای
این بــاغ بــه دنبال کســانی برویم که دچار آســیب شــده
اند و بســتری بــرای ایجــاد ارتبــاط آن ها بــا محیطهای
مذهبی و فرهنگ دینــی ایجاد کنیم .حجت االســام و
المســلمین مروی ادامه داد :یکی از وظایف مهم بانوان
فرهیخته و فعال فرهنگی روشنگری جامعه زنان ،راجع
به این حقایق است ،کالم و قلم شما بانوان ،تأثیرگذاری
بیشتری دارد؛ با کار فرهنگی و هنری ،زنان جامعه را به
پاکدامنی و عفت دعوت کنید.

تشییع پیکر حجت االسالم
«عزیزی» در حرم رضوی

تجلیل از برگزیدگان استان
در مسابقات قرآن کریم

همزمان بــا آغاز امامت حضــرت ولی عصر(عــج) ،از ۱۸
افتخــار آفرین ملــی و بین المللی قــرآن کریم در آســتان
مقدس امامزاده غیــاث الدین محمد(ع) مشــهد تقدیر و
از نرم افزار جامع قرآنی موقوفه حافظان ،رونمایی شــد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل اوقــاف و امور خیریه
خراســان رضــوی ،در ایــن مراســم بــا حضور مســئوالن
اســتانی ،از «رضا گلشاهی» در رشــته حفظ کل« ،سعید
قره داشــی» در حفــظ  ۲۰جزء« ،ســیدحمیدرضا جاوید
شفیعی» و «علی ســبزه» در حفظ  ۱۰جزء« ،امید توکلی
کیا» در رشته حدیث« ،علیرضا بیژنی» و «مختار دهقان»
در رشته قرائت تحقیق« ،زینب آذرخشی» در رشته حفظ
موضوعی« ،مریم نصیری» در رشته حفظ  ۱۰جزء« ،بنت
الهدی شــایق» در رشــته دعاخوانی« ،فرزانــه کاللی» و
«معصومــه صهبایی اســتاد» در رشــته ترتیــل و «مرضیه
میرزایی پور» در رشــته قرائت تحقیق ،به عنــوان افتخار
آفرین های مســابقات کشــوری و از «هادی اسفیدانی»،
«مهــدی نقی پــور»« ،امیــر لعــل اول» در رشــته تحقیق و
«محمد خاکپور» در رشــته حفــظ کل ،به عنــوان افتخار
آفرین هــای مســابقات بین المللــی ،تقدیر شــد .حجت
االسالم والمســلمین محمد احمدزاده مدیر کل اوقاف و
امور خیریه خراسان رضوی در این مراسم گفت :با زحمات
استادان قرآنی روز به روز شاهد درخشش نخبگان قرآنی
اســتان ،در عرصه ملــی و بیــن المللی هســتیم و در چند
سال اخیر هر سال نمایندگان استان خراسان رضوی در
مسابقات کشــوری رتبه برتر مدالآوری به لحاظ تعداد و
رشته های مختلف داشته اند.

تاکید استاندار بر برگزاری فاخر و ماندگار
کنگره شهدای استان
در دفــاع مقدس به جــا گذاشــته ،بنابراین
ضرورت دارد که کنگره ای ،فاخر ،ماندگار،
مفید و در شأن خراسان رضوی برگزار شود.
وی با اشــاره بــه برگزاری کنگــره  18هزار
شهید استان در مهرماه  ،1400افزود :در
صورتی که برنامه ریزی ها بــرای برگزاری
این کنگره جامع باشــد ،آثار خوبی در مقام
عمل به جا خواهد گذاشت .ما از همکاری
مجموعه های گوناگون برای نقش آفرینی
در برگزاری این کنگره استقبال می کنیم.

اولین کنگره  18هزار شهید استان ،مهرماه
ســال  1400برگــزار خواهــد شــد و از هم
اکنون برنامه ریزی ها برای هرچه باشکوهتر
برگزار شــدن این کنگره آغاز شــده اســت.
استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای
برنامــه ریــزی و هماهنگــی کنگــره اظهار
کرد :کنگره  ۱۸هزار شــهید استان باید به
یک الگو در کشور تبدیل شــود و همگان از
دستاوردهای این رویداد فرهنگی استفاده
کنند.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی
استانداری« ،علیرضا رزمحسینی» افزود:
برگــزاری کنگره های شــهدا اقدام بســیار
ارزشمندی اســت و خوشــبختانه متولیان
دلســوز بــه این موضــوع توجــه مــی کنند.
خراســان رضــوی ،نقــش بســیار پررنگــی

•باید چتر انقالب را برای حفظ یاد و
خاطره شهیدان باز کنیم

استاندار خاطرنشان کرد :باید چتر انقالب
را بــرای حفظ یــاد و خاطــره شــهیدان باز
کنیــم ،ممکن اســت تعــدادی از شــهدای
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اهدای زیورآالت مادر شهید
به آستان قدس

اقلیــت های مذهبــی در خراســان رضوی
وجود داشــته باشــند که نیاز اســت در این
کنگــره چنیــن شــهدای عزیــزی معرفی و
تکریم شوند.
اســتاندار افــزود :باید جدول زمــان بندی
حول محور برگــزاری این کنگــره در مدت
زمان دو ســال باقی مانده به برگزاری آن،
همراه با شرح برنامه ها آماده شود.
رزمحســینی با اشــاره به این کــه فرمانده
سپاه امام رضا (ع) به عنوان جانشین رئیس
شورای برنامه ریزی کنگره  18هزار شهید
استان ،مســئولیت اداره جلســات شورا را
در مواقع ضروری بر عهده خواهد داشــت،
افزود :برگزاری شایسته این کنگره بزرگ
می تواند یک الگو در کشور باشد تا همگان
از دستاوردهای آن استفاده کنند.

مادرشهیدانرضازاده،زیورآالتشخصینفیسخودرابهآستان
قدس رضوی اهدا کرد .به گزارش آســتان نیوز ،مادر شــهیدان
«سید حمیدرضا» و «ســید علیرضا رضازاده» ،زیورآالت نفیس
خود به ارزش حــدود دو میلیارد ریال را طی مراســمی با حضور
تولیت آستان قدس و خانواده آن شهیدان به حرم مطهر رضوی
اهدا کــرد .حجت االســام والمســلمین مروی در این مراســم،
خطاببهمادرشهیدانرضازاده،گفت:شمابهترینهدایا،یعنی
فرزندان برومند و رشیدتان را در راه خدا اهدا کرده اید.

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و رئیس سازمان صداوسیما صورت گرفت

افتتاح 205پروژه صدا و سیمایخراسان رضوی
شبکه «خراسان رضوی» اولین شبکه استانی کشور با کیفیت HDشد

مریم ترســول –  205پــروژه فنی صدا و ســیمای
خراســان رضــوی بــا بیــش از 75میلیــارد تومان
اعتبار ،افتتاح شــد .این پروژه ها که مهم ترین آن،
افتتاح شبکه خراسان رضوی به عنوان اولین شبکه
اســتانی  HDاســت با حضور آیت ا ...علم الهدی،
رئیس ســازمان صداوســیما ،اســتاندار خراســان
رضوی ،شهردار مشهد و جمعی دیگر از مسئوالن
ملی و استانی به بهره برداری رسید.

•تقدیر آیت ا ...علم الهدی از اقدامات
صداوسیما در ایام اربعین

به گزارش خراسان رضوی ،در این مراسم همزمان
با ارتباط تصویری با مراکز اســتانی صداوسیما در
بجنورد و بیرجنــد برای افتتاح طرح توســعه رادیو
زیارت در این استان ها آیت ا ...علم الهدی ،اظهار
کرد :بنــده برای عرض ارادت خدمــت آقای دکتر
علی عسکری به این جا آمدم و عرض تشکر ویژه به
ایشان دارم به دلیل اقدام قابل تقدیری که در ایام
اربعین انجام دادند و از مدتی مانده به اربعین ،در
طالیه پخش اخبار ،اخبــار اربعین و کربال را پخش
کردند .آیت ا« ...ســید احمد علم الهــدی» افزود:
حرکت عظیم اربعین امســال و این اقبال مردم در
جریان زیارت سیدالشــهدا(ع) ،یــک بخش عمده
اش مربوط به همراهی مستمر صدا و سیما بود که
باعث تشویق مردم در این اقدام بزرگ شد که چشم
دشمنان ما را کور کرد.
امام جمعه مشــهد ،همزمان با افتتاح رادیو زیارت
در استان های خراسان شــمالی و جنوبی ،گفت:
وجود رادیو زیارت در هر دو استان خراسان شمالی
و جنوبی ،جزو لوازم و ضروریات خاصی بود که باید
انجام می گرفت و ماهم تشکر می کنیم .

•خراسان رضوی ،مانند یک کشور کامل
اقدام می کند

رئیس رســانه ملی نیــز در این مراســم اظهار کرد:
خراســان رضوی ،یکی از اســتان های ارزشــمند

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

و پیشــرفته وطن اســامی ماســت که از نظر تمام
جنبههــا ،دارای مزیــت هــا و برجســتگی هــای
فوقالعادهای است و مانند یک کشور کامل ،اقدام
می کند« .عبدالعلی علی عســکری» همچنین در
خصوص جایگاه صدا و ســیمای خراســان رضوی
گفت :بــه طور ویــژه ،ایــن مرکــز دارای اســتعداد
فوقالعــاده ای اســت و ما واقعــا تالش مــی کنیم
کــه ســرمایه گــذاری بیشــتری
انجــام دهیم .علی عســکری به
تولیــد برنامــه هایــی در صــداو
سیمای خراســان رضوی برای
شــبکههای ملی ،اشــاره کرد و
ادامه داد :این برنامه ها در آینده
پخش خواهند شــد و امیدواریم
که در تمامی بخش های مختلف
ماننــد مســتندها ،گفــت و گــو
محورها و فیلم و ســریال ،اثرات
اســتانی و ملی داشــته باشــد .این مرکــز ،حقیقتا
قابلیت این را دارد که در سطح ملی هم کار کند .در
این مراسم «رضا علیدادی» معاون توسعه و فناوری
صدا و سیما نیزبا ارائه گزارشی از وضعیت استان،
بــرای توســعه امکانــات صداوســیما در خراســان
رضوی اعالم آمادگی کرد.
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•اعتبارات صدا و سیمای استان را دو برابر
کردیم

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت:
به رغم ایــن که اعتبــارات اســتانی مــا  23درصد
نسبت به سال گذشــته ،افزایش داشت ،اعتبارات
صدا و سیمای استان را نزدیک به دو برابر افزایش
دادیم و بایــد ایــن کار را می کردیم و اگــر امکانات
بیشتری هم داشتیم ،قطعا این
کار را می کردیم« .علیرضا رزم
حســینی» خاطرنشــان کــرد:
در حــوزه اجتماعــی بــه دلیــل
دامنه نفوذ شبکه های مجازی
و بیــش از  200شــبکه ای کــه
علیــه مــا و کشــورهای منطقه،
خبرپراکنی منفی مــی کنند تا
اعتماد مردم بــه نظام و انقالب
را کاهش بدهنــد ،نیازمندیم تا
با وجود صدا و سیما و همه اصحاب رسانه ،با هدف
افزایش اعتماد عمومی به نظام و سرمایه اجتماعی
تالش کنیم.
حجت االســام و المســلمین «نصــرا ...پژمانفر»،
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس نیز در
این مراسم ،خطاب به رئیس رســانه ملی گفت :با
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فرهنگی هنری

تندیسچهرههایفرهنگی
و هنری مشهد ساخته می شود

نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی مشهد با اعالم اسامی
هنرمندان برگزیده ،به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد
تا در یک رویداد مهم هنری ،تندیس تعدادی از چهره های
فرهنگی و هنری این شهر ســاخته و در شهر نصب شود .به
گزارش روابط عمومــی خانه هنرمندان مشــهد ،فراخوان
این سمپوزیوم ۲۸مهرماه گذشته منتشــر و پس از بررسی
رزومه های ارســالی ۲۰،هنرمند در ســطح ملی و استانی
برای شرکت در سمپوزیوم مفاخر و شهدای مشهد انتخاب
شــدند.ابراهیم پاپی راد ،محمد حســین خیرآبادی ،زهرا
موسویاصل،علیرضاقدمیاری،هادیعارفیمنش،فردین
اسفندیاری،یاسرحسینی،هاشمشفیعی،عطاصحرایی،
مهدیوثوق،نادیاجوادیومرتضیدستجردی 12هنرمند
استانخراسانرضویوهادیضیاءالدینی،ربینحیدری،
علیچراغی،علیلوایی،نادرقشقایی،جعفرنجیبی،ملک
دادیار گروسیان و قدرت ا ...معماریان هشت هنرمند دیگر
استانهاهستندکهدراینرویدادحضورخواهندداشت.

دی ماه ،اختتاميه جشنواره
نمایشنامهنویسی گام دوم

عکس  :شبستان

پیکر حجــت االســام والمســلمین «رضا علــی عزیزی»
سرپرست سابق معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس
رضــوی ،روز گذشــته در بــارگاه ملکوتــی ثامنالحجــج
امام علی بن موســی الرضا(ع) تشــییع شــد.به گزارش
خبرگزاری «حوزه» ،مراســم تشــییع پیکر ایــن روحانی
وارســته پیــش از ظهر دیــروز با حضــور حجتاالســام
والمسلمین ســید ابراهیم رئیســی ،رئیس قوه قضاییه،
مصطفی خاکســار قهــرودی ،قائــم مقام تولیت آســتان
قدس ،جمعی از مســئوالن این آســتان مقدس ،جامعه
روحانیــون ،امــت حــزبا ...و خانــواده آن مرحــوم از
مجتمع فرهنگی مهدیه واقع در خیابان امام رضا(ع) به
سمت حرم مطهر رضوی برگزار شــد .پیکر این روحانی
انقالبی بعد از اقامه نماز برای خاک سپاری به آرامستان
خواجهربیع مشهد منتقل شد.
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توجه به شــناختی که خودتان از خراســان رضوی
و ظرفیت نیروی انســانی و نــرم افــزاری باالی آن
دارید ،ایــن انتظــار وجــود دارد که مردم کشــور و
جهان اســام بتوانند به راحتی با پایتخت معنوی
جهــان اســام ،ارتبــاط برقــرار کنــد و ایــن مرکز
بتواند با رویکرد گفتمان انقالب اسالمی و دینی،
برنامههایی را تولید کند .وی تاکید کرد :ما همیشه
و در همــه حوزه هــا ،تمرکــز در تهران را بــه عنوان
یک آسیب ،داشتیم و باید بخشــی از این تمرکز به
جاهایی کــه امتحان خــود را پس داده انــد ،برون
ســپاری شــود و خراســان ،امتحان خود را در این
حوزه پس داده است.

•اجرای طرح ها در  20شهرستان

در ابتدای این مراســم نیز مدیر کل صدا و سیمای
خراســان رضــوی بــا قدردانــی از حمایــت هــای
ارزنــده رئیــس و معاونــت فنــاوری رســانه ملــی و
مســاعدت های ویــژه اســتاندار خراســان رضوی
در رونــد انجــام  205پروژه فنــی اســتان ،گفت:
طرحهای توســعهای در طول دو سال گذشته و در
 20شهرستان و شهر مشهد با اعتباری حدود 75
میلیارد تومــان انجام شــده که از جملــه آن ها این
اســت که امروز ما نخستین مرکز اســتانی هستیم
که مراحل تولیــد تا پخش و انتشــار برنامــه ها را با
پخــش زمینــی  HDداریــم و  55درصــد جمعیت
استان از این پروژه بهره مند خواهند شد« .محسن
نصرپور» همچنین تجهیز استان به فرستندههای
رادیویی  FMو پرقدرت  10کیلو واتی و راه اندازی
فرســتندههای رادیو زیــارت در تهــران ،بیرجند و
بجنورد را از اهم پروژه هایی که مورد بهره برداری
قرار گرفتند ،برشمرد.
بر اساس اعالم صداوسیمای مرکز استان ،ساخت
و بازســازی  100ایســتگاه دیجیتال شــبکه های
تلویزیونی و رادیویی در روستاهای استان و افتتاح
دو دفتر خبــری در تربت حیدریه و گنابــاد از دیگر
طرح های افتتاح شده در این مراسم بود.

رئیسشورایسیاستگذاریجشنوارهنمایشنامهنویسی
اقتباسی گام دوم از برگزاری آیین اختتاميه این جشنواره
در دی ماه امســال خبر داد .به گزارش ایسنا« ،محمدعلی
چمیگو»درگفتوگوباروابطعمومینخستینجشنواره
نمایشنامهنویســی گام دوم ،گفــت :در جلســه شــورای
سیاستگذاری جشنواره ،بنا شد تا آیین اختتامیه در دی
ماه و همزمان با ســالروز والدت حضرت زینب(س) برگزار
شود .وی افزود :این مراســم با حضور جمعی از استادان و
هنرمندانتئاتردرمشهدمقدسبرگزارخواهدشد.

همایشهفتهتصویرگریمشهد
افتتاح می شود
هفته تصویرگری مشــهد ،امروز به همت مؤسســه آموزش
عالی فــردوس در مشــهد مقــدس افتتــاح می شــود .این
همایش ،با حضور استادان برجسته تصویرســازی ایران،
کیانوشغریبپور،کمالطباطباییومرجانثابتی،آغازبه
کارمیکندوتا 23آبانماهادامهخواهدداشت.همچنین
همزمان با برپایی هفته تصویرگری مشــهد نمایشگاه آثار
هنرمندان تصویرگر در محل نگارخانه فردوس به نمایش
عموم گذاشته خواهد شــد .برنامه های هفته تصویرگری
مشهد،شاملسخنرانیهایعلمی،کارگاههایتخصصی
و نمایشــگاه آثــار تصویرســازی اســتادان  ،دانشــجویان و
هنرمندانتصویرگراست.

پایان کارنمایشگاه کتاب مشهد
بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب مشهد که از
 8آبان ماه دایر شــده بود ،روز چهارشــنبه به کار خود پایان
داد .در مدت برگزاری این نمایشگاه عالوه بر مردم مشهد،
جمعی از مسئوالن ملی و اســتانی نیز از روند برگزاری آن
بازدید کردند .به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی اســتان ،آیت ا« ...سیداحمد علم الهدی»
امام جمعه مشــهد در بازدید از بیســت و یکمین نمایشگاه
بین المللی کتاب مشهد ،ضمن اعالم رضایت از برگزاری
نمایشگاهکتابمشهدگفت:تماممسئوالنهمکاریالزم
راداشتهباشندتانمایشگاهکتابموردسوءاستفادهبعضی
جریان های انحرافــی قرار نگیــرد .نماینده ولــی فقیه در
خراسانرضویدرگفتوگوباخبرنگارانافزود:اززحمات
مدیر کل فرهنگ وارشاد اســامی خراسان رضوی تشکر
میکنیمکهبامدیریتداهیانه،ایننمایشگاهراراهاندازی
کردند️.آیتا...علمالهدیتصریحکرد:درایننمایشگاهآثار
و برکات مفیدی مشاهده می شود .ستاد خبری نمایشگاه
کتاب مشــهد با انتشــار این خبر نوشــت  :نمایشگاه کتاب
مشهد،تاکنونمیزبانآیتا...علمالهدینمایندهولیفقیه
دراستاننبودهاستونکتهجالبتوجهاینبازدید،حضور
بدونتشریفاتآیتا...علمالهدیدرنمایشگاهاست.

