اخبار

فرهنگ و هنر

هنری

Sat.Nov.23.2019. No.4278

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

آیت ا ...علم الهدی در دیدار فرمانده و معاونان سپاه امام رضا(ع):

نقش بسیج در خنثی كردن فتنه دشمنان
بیش از گذشته نمایان شد

اعالم برگزیدگان بیستونهمین جشنواره
تئاتر استانی رضوان

«آدیداس» و «ژنتیک»
راهی فجر شدند

را در جنــگ میدیدنــد اما فکــر نمیکردند
در هر اتفاق و حادثهای بســیج وســط میدان
اســت ،به لطف خــدا همــه اینها خیــرات و
برکاتتشکیلبسیجاست.نمایندهولیفقیه
در خراســان رضوی خاطرنشان کرد :بسیج
باید طوری شود که تمام خدمات آن ،با قدرت
خود مردم باشد ،دشمن به این فکر کرده اگر
بتواند عوامل نفوذی را در دولــت وارد کند،
میتواند دست و پای ســپاه را ببندد و سپاه و
بســیج را تضعیف کند اما اگر همــه کاری که
بسیج میکند ،از دل خود بسیج تأمین شود،
هیچ قدرتی نمیتواند آنــان را تضعیف کند.
وی به اهمیت ارتباط بسیج با بدنه بازار اشاره
کرد و افزود :اگر بسیج به سمت بودجههای
ســازمانی برود ،دشــمن ســریع آن را هدف
میگیرد تا ضربه بزند.

عکس  :آستان نیوز

همزمان با هفته بســیج ،فرمانده و معاونان
ســپاه امام رضا (ع) ،با آیــت ا ...علم الهدی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی دیدار
و گفت وگو کردند.
بـ�ه گـ�زارش  ،alamolhoda.comآیت ا...
علم الهدی در این دیدار با بیان اینکه وجود
شما و دوستان تان برای ما این ویژگی را دارد
که میتوان راحت و مطمئن به شما مراجعه
کرد،اظهارکرد:درآذرکهامامبزرگوارفرمان
تشکیل بسیج را دادند ،خود آمریکاییها هم
ماتشان برده بود که بســیج وارد جبهه شد و
به این شــکل دارد پیــش میرود؛ دشــمن از
شکلگیری بسیج شگفتزده شد که این چه
فکری بود امام خمینی داشت .وی ادامه داد:
پیغمبر آمد جلوی چشم امام و فرمان تشکیل
بسیج را دادند؛ عدهای از ابتدا کاربرد بسیج

تولیــت آســتان قدس رضــوی گفت :بســیج
همواره در صف اول پاسداری از انقالب قرار
داشته اســت و نقش آن در خنثی كردن فتنه
دشــمنان در حــوادث اخیــر كشــور ،بیش از
گذشته نمایان شــد .به گزارش آستان نیوز،
حجت االسالم والمســلمین مروی در دیدار
فرماندهان و مسئوالن اقشــار مختلف سپاه
امــام رضــا(ع) ،ضمــن گرامی داشــت هفته
بسیج ،با اشاره به اغتشاش های اخیر گفت:
مشهد از قضایای اخیر ،بسیار خوب عبور كرد
كه پــس از لطــف و عنایت حضــرت رضا(ع)،
در نتیجــه وحــدت و اتحــاد مــردم انقالبی و
همیشه در صحنه مشهد است و این پایبندی
بهانقالب،تكلیفمسئوالنراراجعبهخدمت
خالصانه به مردم ،سخت می كند.وی افزود:
در ایــن انقالب مقــدس ،هر روز بــرای ما روز

گزارش سردار نظری از فعالیت ها و خدمات سپاه
عکس  :ایسنا

بیســتونهمین جشــنواره تئاتــر اســتانی رضوان
با تقدیــر از برگزیــدگان به کار خــود پایــان داد و بر
اســاس اعالم هیئت داوران ،دو نمایش «آدیداس»
و «ژنتیــک» بــه عنــوان آثــار منتخــب بــه دبیرخانه
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شــدند .به
گزارش ایســنا ،اختتامیه این جشــنواره ،در بخش
کارگردانی نمایــش نســخه پشــتیبان و ژنتیک به
ترتیب جوایز سوم و دوم را دریافت کردند .همچنین
دیپلم افتخــار و تندیس بهتریــن کارگردانی به پویا
قاضی برای نمایش آدیداس رسید .در بخش متن
نیز احسان روحی ،امین رضایی ،مهدی ضیاچمنی
و علی ایزدپنــاه برای نمایشهای حادثه در نوســا،
مکبث ،آدیداس و نسخه پشــتیبان و ژنتیک جوایز
را بدون اولویت کســب کردند .همچنین در بخش
بازیگری مرد؛ حســین حق پرســت و مهرداد فالح
به طور مشــترک برای نســخه پشــتیبان و ژنتیک،
وحید عباســی برای مکبث و محمــد جهانپا برای
آدیداس به ترتیب مقام سوم تا اول را دریافت کردند.
در بخــش بازیگــری زن هم میتــرا بابایــی و محدثه
عبداللهی برای اجرای نســخه پشــتیبان و پرونده
عجیب مرگ آقایان مقام سوم و مبینا خوشدل و دریا
ناجی برای اجراهای سرخپوش مقام دوم را کسب
کردند .شایان ذکر است در این بخش هیئت داوران
فردی را شایســته دریافت جایزه نفر اول تشخیص
نداد .همچنین در بخش طراحی پوســتر و بروشور
سروش حیدری ،در بخش طراحی لباس ،مرضیه
ناجی برای اجرای حادثه در نوسا ،در بخش طراحی
صحنه مسعود صفری و مجید بخششیان برای آثار
ناهملت و سرخپوش و در بخش موسیقی نیز سه اثر
به نامهای ناهملت ،آوات و دور سه فرمون جوایز اول
تا سوم را از آن خود کردند.

ســردار ســرتیپ یعقوبعلی نظری ،فرمانده
سپاه امام رضا (ع) در دیدار با نماینده ولی
فقیه در خراســان رضــوی و تولیت آســتان
قدس بــه بیان گزارشــی از عملکرد بســیج
استان پرداخت.
بــه گــزارش  alamolhoda.comوی در
دیدار با آیت ا ...علم الهدی گفت :بسیج در
حوزههای مختلف مشــغول فعالیت اســت
که یکــی از حوزههای فعال ما ،ســازندگی و

بخشینگری ،بالی سازمان
استثناییکشور
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی
کشورگفت:بخشینگریبالیسازمانما
شدهاست ،باید بر بخشینگری غلبه کنیم
تا فرهنگ ســازمانی ارتقا یابد .به گزارش
ایسنا،سیدجوادحسینیدراولیناجالس
رؤسای ادارات آموزشوپرورش استثنایی
کشور اظهار کرد :راهبردهایی که باید در
نظام آموزشوپرورش داشتهباشــیم ،همه
درسندتحولبنیادینبیانشدهواینسند
دوجوهرهاصلیعدالتوکیفیترادارد.

درگذشت همسر سردار شهید
ابوالفضلرفیعی
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عکس alamolhoda.com :

مدیرکل کانون پــرورش فکری کــودک و نوجوان
خراســان رضوی از راهیابی پنج قصهگو به مرحله
نهایــی بیســت و دومیــن جشــنواره بینالمللــی
قصهگویی خبر داد .ابراهیم زرهســاز درگفتوگو
بــا ایســنا ،در خصــوص اختتامیه بیســت و دومین
جشــنواره بیــن المللی قصــه گویی منطقــه چهار
کشــور که در تاالر شــهر مشهد برگزار شــد ،اظهار
کــرد :در بیســت و دومیــن جشــنواره بینالمللی
قصهگویی منطقه چهار کشور 30 ،قصهگو از شش
استان طی دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند .در
پایان ،پنج قصهگو به مرحله نهایی این جشنواره که
شــب یلدا در تهران برگزار میشود راه یافتند .وی
ادامه داد :اســامی برگزیدگان به شرح ذیل است؛
قصهگوی قصــه «مهره مار» ،نر گــس فضلی اول از
خراســان رضوی ،قصهگوی قصه «ســوپ هویج»،
مریــم دینــدار از کرمــان ،قصهگوی قصــه «آرزوی
بزرگ» ،فاطمــه غفاری سروســتانی از هرمزگان،
قصهگوی قصــه «ابر کوچولــو» ،الهام اســکندری
از هرمــزگان و قصهگوی قصه «حاکــم نادان و دزد
بدجنس» ،زهرا دهستانی از یزد.

5

گوناگون

تولیت آستان قدس :

تمامخدمات بسیج
با قدرت مردم باشد

راهیابی  5قصهگو به مرحله نهایی
جشنواره قصهگویی

اخبار

خدمترســانی اســت که با عنوان قــرارگاه
اقتصاد مقاومتی یا جهاد اقتصادی فعالیت
میکند.ویافزود:درقالببسیجسازندگی،
قریببههزارصندوققرضالحسنهمردمی
در استان راهاندازی شد که بسیج تنها نقش
تســهیلکنندگی ایفــا کــرده و خــود مردم
سرمایهجمعکردند،مردمدرقالبپرداخت
قرضالحسنه به اعضا کار را دنبال میکنند
که ایجاد اشتغال نیز به دنبال داشته است.

سردارنظریبابیاناینکهساختخانههای
ســیلزده و زلزلهزده در چند ســال گذشته
و ایجــاد کارگاههــای اقتصــاد مقاومتــی با
همکاریکمیتهامداد،ازدیگراقداماتبسیج
به شمار میرود ،خاطرنشــان کرد :در حوزه
اشتغال،بااستفادهازتوزیعدامدرروستاها،
اشتغالروستاییایجادشدهاستودرحوزه
مهــارت افزایــی ،کارگاههایی در روســتاها
برگزار میشــود تا تولیدهای آنــان به لحاظ

بسیجاستواینهفتهبهعنوانیكنمادبرای
گرامی داشــت این تشــكل مقــدس مردمی
اســت .حجت االســام والمســلمین مروی
افزود :اگر بسیج نبود ،معلوم نبود سرنوشت
جنگ چــه میشــد و در این  30ســال پس از
رحلت امام خمینی(ره) اگر بسیج نبود آیا از
انقالب چیزی باقــی میمانــد؟ در تمام این
ســالها رهبــری از آن چه امــام خمینی(ره)
در بســیج بنیان گذاشــتند ،حفــظ و صیانت
كردند و به شایستگی آن را گسترش دادند.
تولیتآستانقدسبابیاناینكهرهبرمعظم
انقالب بــا همــان صداقــت ،قــوت و اعتماد
به نفــس امــام راحــل ،كشــور را هدایت می
كنند ،گفت :آن آقایی كه میگفت ایرانیها
چهلمین ســالگرد انقالبشــان را نخواهند
دید ،الحمدهلل حاال از خودش اثری نیست.
کیفی و کمی افزایش یابــد .وی اضافه کرد:
باتوجهبهمنویاترهبرمعظمانقالبدرباره
توجه به فعالیتهای دانشبنیان ،ســازمان
علمی پژوهشــی بســیج نیز به فعالیتهای
دانشبنیــان ورود کردنــد و حمایتهایــی
انجام میشود .فرمانده ســپاه امام رضا (ع)
افزود:درقالبجهادفرهنگی،طرحپاسدار
معلمآغازشدهکهباتوافقباآموزشوپرورش،
پاســداران با لباس ســر کالس درس حاضر
میشــوند کــه مــورد اســتقبال مــدارس و
خانوادههانیزقرارگرفت.

همســر ســردار شــهید ابوالفضل رفیعی ،جانشــین
لشــکر  5نصــر دعــوت حــق را لبیــک گفت .مراســم
یادبــود آن مرحومــه صبــح امــروز از ســاعت 8:30تا
 10:30و همچنین از ســاعت 18:30تا 20:30در
مسجدالعلی در خیابان آیت ا ...بجهت برگزار خواهد
شد و خانوادههای شــهدا و ایثارگران مشهد با حضور
در این مراســم ،یاد آن مرحومه و همســر شــهیدش را
گرامیخواهندداشت.سردارشهید«ابوالفضلرفیعی
ســیج» در 11فروردین 1334در روســتای ســیج از
توابع شهرســتان کالت به دنیا آمد .در  12اسفندماه
 1362در حالــی کــه جانشــینی فرماندهی لشــکر
 5نصر را بر عهده داشــت در عملیات خیبــر در جزیره
مجنون به شهادت رســید و در
شمار شهدای مفقوداالثر جای
گرفت .پیکر مطهر این پاسدار
شــهید در  19اردیبهشــت
1390در دانشــگاه فردوسی
به عنوان شهید گمنام به خاک
سپردهشدکههویتپیکرمطهر
او پس از گذشت 34سال از شهادتش و گذشت شش
سالازتدفینشتوسطآزمایش DNAشناساییشد.

دستورصریحاستانداربهمدیراناستانی:

بدون تعصب سازمانی ساختمانهای
مازاد خود را واگذار کنند

استاندار خراسان رضوی گفت :تعصب سازمانی را
باید در حوزه واگذاری ساختمانهای مازاد به دیگر
ادارات نادیــده گرفــت .به گــزارش روابــط عمومی
استانداری«،علیرضارزمحسینی»درجلسهشورای
برنامه ریــزی و توســعه خراســان رضوی خطــاب به
مدیرانحاضردرجلسهاظهارکرد«:تعصبسازمانی»
را باید در حــوزه واگذاری ســاختمانهای مــازاد به
دیگر ادارات نادیــده گرفت و ســاختمانهای مازاد
سازمانها براســاس نیاز و مصلحت به دیگر ادارات
واگذار شود .وی در ادامه سخنان خود با بیان این که
اثر پروژههای پژوهشــی در کارنامه استان باید دیده
شود،افزود:دستگاههایاجراییوسازمانمدیریت
و برنامهریزی اســتان نیاز اســت تا در حــوزه اجرای
پروژههای پژوهشی مفید و دارای کاربرد در استان،
از پیمانکاران و مشــاوران پروژهها تعهــد بگیرند که
به نوعی اجرای پروژه تضمین و جغرافیای خراسان
رضــوی در آنها لحــاظ شــود .در این جلســه «رضا
جمشــیدی »رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی
خراسانرضوینیزباارائهآماریاظهارکرد:مجموع
اعتبارات جاری و عمرانی استان در هشت ماه اخیر
امسالدوهزارو 460میلیاردتوماناستکه41.8
درصد آن معادل یک هزار و 29میلیارد تومان تا این
لحظهتخصیصیافتهاست.

