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رئیس اداره زندان قوچان خبرداد:

بازگشت ۱۴زندانی به آغوش
خانواده در قوچان

ایشــان زاده/رئیس اداره زندان قوچــان گفت:
درمرحلــه دیگــری از برنامه نذر هشــتم تعداد۱۴
زندانی نیازمند درقوچان به همت نیکوکاران آزاد
شدند وبه آغوش خانواده های خود بازگشتند    .
رئیــس اداره زنــدان قوچــان اظهــار کــرد :دراین
مرحله از برنامه درابتــدا قراربود  ۸زندانی به نیت
ونــام مبارک امــام هشــتم آزاد شــوند که بــا همت
ومشــارکت خیران ونمازگزاران مســجد عاشــورا
و همکاری مــددکاران این رقم به  ۱۴نفر رســید.
عجمی درمراسم آزادی این زندانیان که درمسجد
عاشورا برگزارشد ،افزود :درچهار مرحله از برنامه
نذرهشــتم تاکنون در قوچــان  ،درمجموع  ۴۵نفر
اززندانیان بدهــکار و نیازمند به همت خیران آزاد
شــده اند که در این مرحله ازمجمــوع ۵۱میلیون
تومان بدهی این  ۱۴نفر بیش از ۱۰میلیون تومان
باسخاوت شاکیان بخشیده شــد و با پرداخت بقیه
مبلغ  ،این عده توانســتند به آغــوش خانواده خود
بازگردند .حجت االســام اکبریان مســئول امور
فرهنگی زندان های استان نیز با اشــاره به برنامه
انسان دوستانه نذر هشتم که ازجوار آستان مقدس
حضرت رضا(ع) استارت آن زده شد از زمان شروع
ایــن برنامــه  ۴۹۵ ،نفــر از زندانیان دراســتان از
این طریــق به همت خیران آزاد شــده انــد که امید
اســت الگو گرفتن از شــیوه وســبک زندگانی امام
هشــتم(ع)  ،چراغ راه و موجب هدایت آنان و همه
مددجویان زندانی باشد.

سفیراتریشدرایران:

گردشگری خراسان رضوی نقطه
آغاز تعامالت ایران و اتریش
سفیر اتریش در ایران گفت :خراسان رضوی اولین
استانی اســت که ســفر کردهام و گردشگری نقطه
آغاز تعامالت و همکاری ایران و اتریش خواهد بود.
به گزارش روابطعمومی اداره کل میراثفرهنگی،
ولف دیتریــش هایــم در حاشــیه بازدیــد از آرامگاه
فردوســی افزود :درباره یک طرح مشترک صحبت
کردیم و اوایل سال آینده مراسمی را برای این طرح
مشترک خواهیم داشت تا ابعاد تاریخی و فرهنگی
را در قالب همکاریهای مشترک شکل دهیم و در
کنارآنحوزههایاقتصادیرانیزپوششدهیمواین
مراسم چند وجهی باشد .سفیر جمهوری اسالمی
پاکســتان در ایــران نیــز در بازدیــد از آرامــگاه
فردوسیگفت:مشهدیکیاززیباترینشهرهای
ایران است که تاکنون چندین نوبت به این شهر
ســفر کردهام و بعد از حرم مطهر امــام رضا (ع)،
آرامگاه فردوســی مهمترین جاذبه گردشگری
شهرمشهد است« .رحیم حیات قریشی» افزود:
فرصتهــای زیــادی بــرای گســترش روابط به
ویژه در حوزه گردشگری بین مشهد و شهرهای
مختلفپاکستانوجوددارد،ازجملهمیتوانبه
روابط شهر الهور و مشهد اشاره کرد.
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رونمایی ازقدیمیترین اسنادوآثارشهید مدرس

مهدیان-همزمانباصدوپنجمینسهشنبههای
علمی فرهنگی آستان قدس رضوی و هشتاد و
چهارمین سالروز شــهادت آیت ا ...سید حسن
مدرس(ره)ازاسنادنفیس،قدیمی وشاخصی
شــامل مکاتبات شــهید مدرس و فرزندانش در
زمان تبعید ١٢٠ ،برگ ســند و نامــه اهدایی به
موزهشهیدمدرسمربوطبهسالهای 1305تا
 1340بامضموناعالمیهها،صورتحسابهای
مالــی ،دعوت نامه های دســت نویــس و تایپی و
نسخههایپزشکیوتمثالشهیدآیتا...مدرس
اثر رنگ و روغن و ســبک رئال که توسط هنرمند
کاشــمری مرتضی هاشــم آبادی عضو موسسه
توســعه هنرهای تجســمی معاصر ایران ترسیم
شــده بــود  ،رونمایی شــد.به گزارش خراســان
رضــوی  ،مدیرعامــل موسســه فرهنگــی و بقاع
متبرکهآستانقدسدرنشستخبریبااصحاب
رسانهگفت :باعنایتتولیتآستانقدسرضوی
وحمایتهایسازمانعلمیفرهنگی،اتفاقات
ورویدادهایمتفاوتی درزیارتگاهشهیدمدرس
در حــال انجام اســت.وی افزود :تأســیس دفتر
پژوهشی،راهاندازیمرکزقرآنکریم،آغازبهکار
سامانههاییبرایارتباطاتوخدماتاجتماعی،
تأســیس کانون آموزشــی برای آموزش مهارت
هایمختلفموردنیازمردمازمهمتریناقدامات
زیرساختیدراینزیارتگاهاست.حجتاالسالم
علی اصغر عطاران طوسی با تأکید بر این که به
دنبالاینهستیمکهاینزیارتگاهرابهزیارتگاهی
درتراززندگیتبدیلکنیمتابتوانددرحوزههای
مختلف نیازهای مردم اعم از مجــاوران و زائران
را تأمین کند ،اظهار کرد :با اســتفاده از ظرفیت
هایشهیدمدرسوارادتیکهمردمبهاینشهید
دارندبایکبرنامهریزیدقیقومدونمیتوانیم
اینمجموعهرابهپایگاهیتبدیلکنیمکهقطب
زندگی مردم باشــد .حجــت االســام عطاران
با اذعــان به این که در موسســه فرهنگــی و بقاع
متبرکه آستان قدس رضوی رسالت و ماموریتی
با عنوان زندگی به سبک بندگی تعریف کردیم،

ابراز کرد :در این مأموریت به دنبال این هستیم
که بقــاع متبرکه را بــه پایگاهی برای گســترش
زندگی ســالم ،پاک و آرام تبدیل کنیــم و در این
زمینه ،بااستفادهازظرفیتبقاعمتبرکهوتمامی
کانون ها و تشــکل هایی که به ما وصل هســتند
بتوانیماینمراکزراپایگاههایمردمی کنیمبرای
اینکهدراینپایگاههانیازهایعلمی،فرهنگی
و اجتماعی حول محور ایــن پایگاه های مردمی
مورد توجــه و عنایت واقع شــود  .وی به تشــریح
ویژه برنامه های بزرگداشت هشتاد و چهارمین
سالگرد شهادت آیت ا ...مدرس(ره) پرداخت و
گفت:برگزاریدورههایآموزشضمنخدمت
کارکنان آســتان قدس رضوی در زمینه معرفی
شــهید مدرس به صورت مجازی ،تهیه و تدوین
سرود جدید حماسی با عنوان «نماینده جاودان
ملت ،مــرد روزگاران» ،اجــرای برنامه «حکایت
صالحین»،برپایینمایشگاهکتابشهیدآیتا...
مدرس(ره)درزیارتگاهباعنوان«مجاهدنستوه»
ازبرنامههایهشتادوچهارمینسالگردشهادت
آیت ا ...مدرس (ره) است.وی رونمایی از پوستر
فراخوان ملی داســتان نویسی با موضوع شهید
آیت ا ...مدرس (ره) در حوزه کودک ونوجوان را
ازدیگربرنامههایسالگرداینعالموارستهاعالم
کرد و افزود :مراســم اصلی بزرگداشت شهادت
آیتا...مدرس(ره)باسخنرانیرئیسمجلسدر

روزپنجشنبه 11آذرماهدرزیارتگاهاینشهیدراه
حقوحقیقتبرگزارمیشود.امامجمعهکاشمر
نیز با تاکید بر این که شهید مدرس به تنهایی به
عنوانالگوییقویمطرحوراهگشاست،گفت:
این مجاهــد فقیه به جــای این که رســاله علمی
بدهدباایستادندرمقابلزیادهخواهیرضاخان
اقدامبهتبیینمسائلروزجامعهمیکردوهمواره
به عنوان مجتهدی بــه روز در تمامــی صحنه ها
حضورداشت.حجتاالسالمطاهریبابیاناین
کهابعادشخصیتیوزندگیاویکالگویمناسب
در تمامی زمینه هاست ،افزود :زهد و تقوایی که
شهید آیت ا...مدرس داشت به او کمک می کرد
کهوابستهبهدنیاومسؤلیتهانباشدونتیجهاین
زندگیالگوییبرایزندگیزاهدانهاست.
•آنچهاسنادبازگومیکنند

بهگزارشروابطعمومیآستانقدس ،دکترالهه
محبوب؛رئیسادارهاسنادسازمانکتابخانهها،
موزهها و مرکز اســناد آســتان قــدس رضوی در
ادامه این مراســم که با رونمایی از اســناد همراه
بود ،ضمن توضیحاتی به معرفی محتوای اسناد
رونماییشدهپرداخت.ویاسنادمرتبطباشهید
مدرسموجوددرمرکزاسنادرادردودستهاسناد
مکتوبواسنادغیرمکتوبقابلتفکیکخواند.
محبوب ،اســناد مکتوب را شــامل فعالیتهای

مــدرس در مجلــس ،اعــام و اختــاف وی بــا
شاهزاده ســلیمان میرزا را محتوای یکی از این
اسناد بیان کرد و درباره آن توضیح داد :سلیمان
میرزا کسی بود که موجبات به سلطنت رسیدن
رضا شــاه را فراهم کرد.وی همچنین دســتخط
مــدرس در تأیید رضاقلیخــان نیرالملک برای
احراز کرسی نمایندگی مردم تهران در مجلس
شورایملیتوسطشهیدمدرسوتلگرافعلمای
کاشاندربارهبرخوردشدیدبامتجاوزانواهانت
کنندگان بــه وی را از دیگر اســناد این مجموعه
معرفی کرد.محبوب بــه موضوع وضعیت مقبره
شهیدبهعنوانبخشدیگریازاسناداشارهکرد
که در قدیمیترین ســند مربوط به تعمیر مقبره
مدرس بعد از جنگ جهانی دوم در سال1331
بهتوسعهآرامگاهشهیدبا نظرفرزندشهیداشاره
داردکهتوسطفرماندارکاشمرمطرحشدهاست.
•اسنادادارهآرامگاهشهیدتوسطآستان
قدسرضوی

وی همچنیــن موضــوع اداره آرامــگاه شــهید
توســط آســتان قدس رضوی را بخــش دیگری از
این اســناد برشــمرد.محبوب تصاویر شهید آیت
ا ...ســید حســن مدرس و 150تصویر مربوط به
مقبره وی از زمان ســاخت و ســاز و تصاویر افتتاح
کتابخانهآرامگاهشهیدرانیزازجملهاسنادمصورو
غیرمکتوب اینشهیدبزرگواربرشمرد.همچنین
درادامه مراســم از  ٢۴عــدد ســکه دوره قاجار و
پهلوی ،مکاتبات شــهید مــدرس و فرزندانش در
زمان تبعیــد ١٢٠،برگ ســند و نامــه اهدایی به
موزه شهید مدرس مربوط به سالهای 1305تا
 1340بامضموناعالمیهها،صورتحسابهای
مالــی ،دعوت نامــه های دســت نویــس و تایپی و
نسخههایپزشکیوتمثالشهیدآیتا...مدرس
اثر رنگ و روغن و سبک رئال در ابعاد 70100
کهتوسطهنرمندکاشمریمرتضیهاشمآبادی
عضو موسســه توســعه هنرهای تجسمی معاصر
ایرانترسیم شدهبود ،رونماییشد.

مدیرکلراهوشهرسازیاستانخبرداد:

ثبت نام 117هزار نفر در طرح
نهضتملیمسکن

مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضویبابیاناینکه
بیش از  117هزار نفر در طرح نهضت ملی مســکن در
استان خراســان رضوی ثبت نام کردند ،افزود :از تمام
دستگاههایاجراییاستانمیخواهیمضمندراختیار
گذاشتن اراضی مازاد خود به پیشــبرد هرچه سریع تر
اینطرحکمککنند.نژادصفویگفت:بااستقبالیکه
از طرح نهضت ملی مســکن در استان خراسان رضوی
شــده اســت ،متقاضیانی که تاکنون موفق بــه ثبت نام
نشــده اند می توانند تا 15آذرماه با مراجعه به ســامانه
 saman.mrud.irبرایثبتنامخوداقدامکنند.

اهدای 23سریجهیزیهبهزوجهای
نیازمنددربخشنصرآباد
مرادی/مســئول گــروه جهــادی و هیئــت حضرت
زینب (س) از اهدای  23ســری جهیزیه به زوج های
نیازمند دربخــش نصرآبــاد خبرداد.مســئول گروه
جهادی و هیئت حضرت زینب (س) با اشــاره به این
که بیش از  400ســری کمــک جهیزیه توســط این
گروه توزیع شده است ،گفت:با همت خواهران گروه
جهادی حضرت زینــب (س ) این اقالم بــرای توزیع
میان نیازمندان آماده شــده اســت.خانم نبوی نژاد
درباره نحوه شناسایی نیازمندان افزود:با همکاری
روحانیون اداره تبلیغات اسالمی و مرکز نیکوکاری
امــام علــی (ع ) در روســتاها نیازمنــدان شناســایی
می شوند و اقالم توزیع میشود.

آغازکشتقراردادیگندمدراستان
مدیر تعاون روستایی اســتان از آغاز حدود ۲۲۰۰
هکتار کشــت قــراردادی گنــدم خبــر داد و گفت:
احتمال دارد این میزان به بیــش از  ۱۰هزار هکتار
نیز افزایــش پیدا کنــد .ناصریمقــدم در گفتوگو
با ایســنا اظهار کرد :با انجام کشتهای قراردادی
تولید تــا  ۲برابــر افزایش پیــدا میکنــد ،یعنی اگر
کشاورزی در حالت عادی  ۴تن در هکتار محصول
داشــته باشــد با انجام کشــت قراردادی این میزان
تبدیــل بــه  ۸تــن در هکتــار میشــود .وی افــزود:
کشــتهای قــراردادی در ســطح  ۵۰۰هکتــار در
شهرســتان نیل آباد ،ســطح ۳۰۰هکتار در تایباد،
ســطح  ۳۰۰هکتار در جوین ،تربتجام ،نیشابور،
سبزوار و دیگر شهرستانها انجام میشود.

