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تفاهم نامه همکاری ایران خودروی خراسان و دانشگاه فردوسی امضا شد

پیوند صنعت و دانشگاه برای بومی سازی خودروسازی

با هدف ایجاد ارتباط منظم و سازمانیافته برای بهرهگیری
از توانمندیهای علمی ،پژوهشــی و فناوری دانشــگاهی،
صبح دیــروز تفاهمنامه همکاری بین دانشــگاه فردوســی
مشــهد و شــرکت ایرانخــودروی خراســان امضــا و دفتــر
همکاری این شرکت در این دانشگاه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه فردوســی مشــهد ،این
تفاهمنامه با هدف توســعه همکاریهای علمی ،پژوهشی
و فناوری بین دانشــگاه فردوسی و شــرکت ایرانخودروی
خراسان برای بهرهمندی طرفین از امکانات و توان فکری،
تجربی ،پژوهشــی ،آزمایشــگاهی ،کارگاهــی و ارتباطات
بینالمللی امضا شــد و هدف اصلی آن تولید ،بومیسازی
و انتقــال فناوریهای مرتبــط با نیاز صنعت خودروســازی
است.

اعالم ویژه برنامه های هفته
وحدت در خراسان رضوی

•امید به بالندگی صنعت خودرو

دکتر «محمد کافی» رئیس دانشگاه فردوسی مشهد امضای
ایــن تفاهمنامه همکاری را بــرای افزایــش توانمندیهای
دانشــگاه و صنعــت ارزشــمند دانســت و گفــت :افتخــار
میکنــم که فرزندان معنوی دانشــگاه فردوســی مشــهد و
دانشــگاههای بزرگ ایران در جایجای ایران و خراســان
موفقیتهای کمی و کیفی بسیاری را در صنعت رقمزدهاند
و موفقیتهای شرکت ایرانخودروی خراسان هم با توجه
به عمر کوتاه آن بسیار چشمگیر بوده که اینها همگی ثمره
کار و تالش و پشتکار این عزیزان در صنعت است.
رئیس دانشــگاه فردوســی ســه هدف اصلی این دانشــگاه
را «حرکــت در مرزهــای دانــش و افزایــش رتبــه و جایــگاه
دانشــگاه در عرصههای ملــی و بینالمللی»« ،بینالمللی
سازی دانشــگاه» و «مســئولیتپذیری اجتماعی» برشمرد
و اظهــار کــرد :بســیار خوشــحال و خرســندم که شــرکت
ایرانخودروی خراســان این دانشــگاه را بهعنوان همکار و
پشتیبان خود انتخاب کرده اســت و امیدواریم که دانشگاه
فردوسی بتواند مشــکالت موجود در صنعت را حلوفصل

مریم ترسول  -میالد با سعادت پیامبر گرامی اسالم ،حضرت
محمد مصطفــی(ص) و والدت امام جعفر صــادق(ع) ،بهانه
چراغانی دل های عاشق شده و هفته وحدت ،بار دیگر از راه
رسیده تا جشــنهای آن ،پیوند وحدت اهل سنت و تشیع را
جلوه گر سازد .این روزها ،مشــهد مقدس و شهرستانهای
خراسان رضوی ،یکپارچه میزبان جشــن ها و مجالس سرور
وحدت آفرین هستند.

•برنامه های حرم مطهر رضوی

هفته وحدت در بارگاه منور امام هشتم(ع) با ویژه برنامه های
متنوعی ،میزبان عاشــقان است .مراســم قرائت صلوات بر
حضرت رسول(ص) ،شعرخوانی سید هاشم وفایی ،علیرضا
خاکســاری ،غالمرضا غالمپور ،احمد فغانــی و محمدجواد
غفــورزاده شــفق ،مدیحه ســرایی و ســخنرانی ،همــه روزه
تا پنج شــنبه 23 ،آبــان مــاه ،از ســاعت  9:30تــا اذان ظهر
برگزار خواهد شــد .همچنین ســخنرانی حجج اسالم ناصر
رفیعی ،محمدباقر حیدری کاشــانی و محمد جمالی ،سرود
و همخوانــی و مجالس مدیحه ســرایی محمدرضــا طاهری،
حسین طاهری ،میثم مطیعی و مهدی سروری ،هر شب بعد
از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی(ره) ،از دیگر برنامه
های حرم مطهر رضوی به این مناســبت است .جشن میالد
حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) نیز با شعرخوانی
ســید روح ا ...مویــد و مدیحــه ســرایی ســعید حدادیــان،
امیر عــارف و جعفــر مالئکــه ،روز جمعه 24 ،آبان از ســاعت
 9تــا  10:30در صحــن آزادی و تاالر والیت برگــزار خواهد
شــد.همچنین طرح های«ریحانه» ،ویژه خواهــران با عنوان

«سلسله جلسات در سایه ســار رحمت» ،همه روزه تا جمعه،
 24آبان در ســاعت  9:45و در رواق های حضرت زهرا(س)،
دارالحکمه و حضرت معصومه(س) تدارک دیده شده است
و ویژه برنامه «رحمة للعالمین» نیز در ساعت  9:45روزهای
پنج شــنبه و جمعه در رواق حضرت زهــرا(س) و دارالحکمة
برگزار می شود.

•جشن های وحدت در شهرستان های تلفیقی

شهرســتان های تلفیقی خراســان رضوی نیز در ایــن ایام،
جشــن ها و ویژه برنامه های متنوعی را مهیا کــرده اند که از
جمله آن ها جشــن ویژه هفتــه وحدت در شهرســتان تربت
جام است که ســاعت  17:30فردا در سالن ورزشی وحدت
این شهرستان ،برگزار می شود.همچنین بیش از ۸۰برنامه
محــوری فرهنگی ،ورزشــی وعمرانی درتربت جــام تدارک
دیده شــده که جشــن صبــح امــروز در مجموعه مزار شــیخ
االسالم احمد جامی ،جشن های بزرگداشت در شب میالد
پیامبر اکرم(ص) در مسجدفخرالمدارس ،برگزاری مسابقات
ورزشــی ،فرهنگی و کتاب خوانی ،دوچرخه سواری از محل

آرامگاه "شهدای گمنام" بوستان معلم تا مجموعه مزارشیخ
االسالم احمد جامی و پیاده روی خانوادگی در ساعت 8:30
جمعه ۲۴ ،آبان از مقابل مصالی الغدیرتا مزارشیخ االسالم
احمد جامی ،از دیگر برنامه هاست .در شهرستان تایباد نیز
عالوه بر برنامه هــای فرهنگی تدارک دیده شــده ،قرارگاه
پیشرفت و آبادانی ناحیه مقاومت بسیج ســپاه تایباد ،برای
ارائه خدمات پزشکی ،چشم پزشکی و دندان پزشکی ،از آغاز
هفته وحدت ،در دهستان کرات مستقر می شود .در دیگر
شهرستان های تلفیقی خراسان رضوی نیز ویژه برنامه هایی
از شب گذشته همزمان با شب والدت نبی مکرم اسالم(ص)
(به روایت اهل سنت) آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.

•تخفیف بلیت قطار برای «محمد»ها و «صادق»ها

از دیگر برنامه های این ایام ،تخفیف شرکت رجا به مسافران
با نــام های «محمــد»« ،صــادق» و «محمد صادق» اســت .این
هموطنان میتوانند در هفته وحدت ،بلیت تخفیفدار ۳۰
درصدی دریافت کنند .تسهیالت پیش بینی شده ،برای بازه
حرکت و فروش  ۱۹تا  ۲۴آبان است.

کند.
وی همــکاری بــا شــرکت ایرا نخــودرو را وظیفــه همــه
دانشــگاهیان دانشــگاه فردوســی مشهد دانســت و اظهار
امیدواری کرد که عقــد تفاهمنامه همکاری بین دانشــگاه
فردوســی مشــهد و شــرکت ایرانخودرو موجبات رشــد و
بالندگی صنعــت را فراهــم آورد و این همکاری تا ســالها
ادامه پیدا کند.

•همکاری صنایع و دانشگاه ،راه حل عبور از
مشکالت

مهنــدس «بیــژن زاهــدی فــرد» مدیرعامــل شــرکت
ایرانخــودروی خراســان نیــز همــکاری صنایع بــا جوامع
دانشگاهی را رمز موفقیت و راهحل اساسی برای برونرفت
از بســیاری مشــکالت دانســت و گفــت :صنایــع متعــدد و
بهخصــوص صنعــت خودروســازی نیازمند آن هســتند که
برای حل مســائل و مشــکالت خود از جوامع دانشــگاهی
کمک بگیرند و چهبهتر است که مسائل و مشکالت در داخل
کشور و به دست توانمند دانشمندان ایرانی حلوفصل شود
و در مقابل دانشگاهیان نیز با حضور در صنعت میتوانند به
کسب تجارب ارزشمند خود بیفزایند و باعث پیشرفت خود
و جامعه شوند.
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« ایکسونامی» در مشهد رونمایی می شود

مستند داســتانی «ایکســونامی» فردا به طور همزمان در مشهد ،تهران و
اصفهان رونمایی می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،در این مســتند اجتماعی یک پورن استار
آمریکایی تجربه رســیدن به آزادیهای جنســی در ایاالت متحده را برای
مردم ایران روایت میکند.
این مستند ۹۰دقیقهای به صورت مشترک در ایران و آمریکا ساخته شده
و تولید آن  2.5سال زمان برده است« .ایکسونامی» که دارای آرشیوهای
دیده نشده از تاریخ سده اخیر آمریکاست ،توسط موسسه فرهنگی هنری
«آوش» تهیه شده است« .محسن آقایی» پژوهش ،نویسندگی و کارگردانی
این اثر را بر عهده داشته و «محمدرضا بورونی» تهیه کننده آن است .این
مستند ساعت  18فردا  20آبان در پردیس سینمایی هویزه مشهد اکران
خواهد شد.

چهرهها وخبرها
جشنواره

سینما

تمدید مهلت جشنواره عکس رضوی

« زغال» در هویزه

فیلم سینمایی«زغال» ،ساعت 15امروز در پردیس سینمایی هویزه
اکران می شود.
اسماعیل منصف ،کارگردان این اثر ،چالش های زندگی «غیرت» را
در یکی از روستاهای مرزی آذربایجان به تصویر می کشد.
عالقه منــدان عالوه بر امــروز ،مــی توانند در ســاعت  21روزهای
سه شنبه ،یک شنبه و پنج شــنبه 26، 21 ،و  30آبان ،ساعت 19
جمعــه 24 ،آبــان و ســاعت  15چهارشــنبه 29 ،آبان به تماشــای
«زغال» بنشینند.

مهلت ارســال آثار به نهمین جشــنواره ملی عکس رضــوی تا 25
آبان تمدید شــد و عالقه منــدان میتوانند آثار خــود را با محوریت
اشــاعه فرهنگ رضوی از طریق هنر عکاســی ،در راســتای حفظ
و صیانــت از تاریخ معنــوی و معمــاری اماکن مذهبی و گســترش
فعالیت هــای فرهنگی هنری مرتبط با ســیره ائمــه معصومین به
ویژه امام رضا(ع) ،از طریق سایت رسمی انجمن عکاسان خراسان
رضوی بــه آدرس  khorasanphotographers.comارســال
کنند.
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فرهنگی

میراث فرهنگی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
خراسان رضوی:

خانواده های شاهد و ایثارگر
نیازمندهمکاریبیشتردستگاه
قضاییهستند

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی در
دیدار با رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی ،گفت:
خانواده های شــاهد و ایثارگر ،نیازمند همکاری بیشــتر
دستگاه قضایی هستند.
به گزارش ایثار ،حجتاالسالم «حسین معصومی» افزود:
خراسان رضوی بیش از 17هزار شهید 49 ،هزار جانباز
و ســه هزار آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری اســامی
ایران کرده اســت .وی افزود  :جامعه هدف بنیاد اســتان
 365هزار نفر است و این خانواده های شهدا و ایثارگران
نیازمند همکاری بیشــتر دســتگاه قضایی هســتند .وی
تصریحکرد:بیشازسهمیلیوننفردرایراناسالمیتحت
پوششبنیادشهیدوامورایثارگرانهستندوقوانینجامع
خدماترسانی به ایثارگران با هدف خدمت به ایثارگران
تصویب شده است.
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انتقاد معاون مدیر کل از کمبود اعتبارات تخصیص یافته در حوزه میراث فرهنگی استان

فقط 2میلیارد برای برنامه پنجم
معاون میراث فرهنگی خراســان رضوی بــا انتقاد از
کمبــود اعتبــارات تخصیص یافتــه در حــوزه میراث
فرهنگی اســتان گفــت :در برنامــه پنجم کــه خودم
یکی از افراد مشــارکت کننــده در نوشــتن اعتبارات
پیشنهادیبودم،درحوزهمیراثفرهنگیحدود22
میلیارد تومان اعتبار درخواست کردیم که در نهایت
به رقمی نزدیک به دو میلیارد تومان برای حدود پنج
ســال بســنده کردند .به گزارش روابط عمومی اداره
کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی،
«مرجــان اکبــری» تصریح کــرد :این درحالی اســت
که رقم درخواســتی ما هم یک حداقل بوده است ،نه
حداکثر.ویافزود:ازطرفیبهدلیلمحدودبودنرقم
تخصیصی ،هم اکنون بسیاری از دانش آموختگان را
دراستانازدانشگاهسبزواردررشتهمرمتودرمقاطع
کاردانی،کارشناسیوارشدودانشگاهنیشابور،تربت
حیدریه و گناباد در رشــته باستانشناســی داریم که
به علت محدود بودن رقم اعتبارات ،کاری برایشــان
موجودنیست.اکبریادامهداد:اگراینفضابازشود،
هم اشــتغال برای افراد تحصیلکرده فراهم خواهد

شــد ،هم به آثارمان رســیدگی می کنیم و پروژههای
جاذبهگردشگری،شکلوشمایبهتریمییابد.

•احیایقطرهچکانیآثارتاریخیموجب
اضافهشدنهزینههامیشود

معــاون میــراث فرهنگی اســتان با اشــاره بــه روند
طوالنــی مرمت و احیــای دو بنای «کاخ خورشــید»
کالت و «مسجد جامع» رشتخوار از حدود  25سال

پیش ،اظهار کرد« :احیای کاخ خورشید به صورت
قطرهچکانی صورت گرفته و روند قطرهچکانی ،دو
ضرر در پی دارد؛ یکی این که از ابتدا ،کار در هیبتی
که بایــد ظهــور یافتــه و خــود را معرفی کنــد ،دیده
نمیشــود به طور مثال اگر اکنون به کاخ خورشید
بروید ،خأل زیادی میبینید ،مثال نورپردازی صورت
نگرفتــه و موارد دیگــر .وی افــزود :ایــن موضوع به
این دلیل اســت که کار از اول دیده نشده و ما حتی
باور نداشــتیم که این پــروژه تا به اینجا هم برســد.
مشــکل دوم روند قطــره چکانــی نیز این اســت که
مردم را خســته و هزینهها را اضافه می کند و همه،
ناکارآمدی را حس میکنند .این در صورتی اســت
که اقدامات انجام شده کارآمد بوده است».

•یکدهموسعتمشهد،بافتتاریخیاست
اکبری همچنین در خصوص بافت تاریخی مشــهد،
بیانکرد:بافتتاریخیمشهد،حدوددوهزارو667
هکتاربودهومعادلیکدهموسعتشهرمشهد،بافت
تاریخیابالغشدهاست.

هنری

موفقیتهنرمندمشهدی
در مسابقه کارتون یونان

«حســین نقیــب» کارتونیســت مشــهدی در هفتمیــن
جشــنواره بینالمللــی  YMITTOS 2019یونــان ،رتبه
ســوم را کســب کرد .به گــزارش حــوزه هنری خراســان
رضوی ،این هنرمند فعال در حوزه هنری انقالب اسالمی
خراســان رضــوی در هفتمیــن جشــنواره بینالمللــی
 YMITTOS 2019با موضوع «برابری جنسیتی» شرکت
کرد و موفق به کسب رتبه سوم این مسابقات شد.

پیامك2000999 :
تلفن051 37009111 :
نمابر05137009129 :

کتاب و کتاب خوانی

یک روایت معتبر
به همت انتشارات به نشر کتاب «یک روایت معتبر درباره شریف امامی
و دولت آشتی ملی» ،نوشته زهرا شکیب مهر ،روانه بازار شد .این کتاب
در 66صفحه ،روایتگر نحوه شــکل گیری دولت آشــتی ملی و حوادث
پس از آن است .حوادث مرتبط با شــریف امامی و ماجرای کودتای۲۸
مرداد ،نخســتین دوره ســناتوری وی ،اشــتباهات دولت آشــتی ملی،
ماجرایجمعهسیاه،ایرانبعداز ۱۷شهریور،ماجرایرهبریدرتبعید
وکشتار ۱۳آبانبهعنوانتیرخالصدولتآشتیملیدرایناثرمطرح
شدهاست.

