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معاونشهردار:

تعدادی از مساجد آماده
پذیرش افراد کارتنخواب است
معاونشهردارورئیسسازمانفرهنگیواجتماعی
شهرداری مشهد از آمادگی تعدادی از مساجد برای
پذیرش افــراد کارتن خواب خبر داد و گفت :با ســرد
شدنوشدتگرفتنبرودتهوا،موضوعساماندهی
ورساندنافرادبیخانمانبهگرمخانههایشهرداری
یامراکزتجهیزشدهبرایاقامتموقتآنانبهاهتمام
بیشــتری نیاز دارد و همراهی تمامی دســتگاههای
متولی را میطلبد .مدیریت شهری در این زمینه در
مناطقی که نزدیک بــه پاتوقهای این افراد اســت،
پنج گرمخانه را تجهیز و آماده خدمترســانی به این
افراد کرده اســت .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی
شهرداری مشهد ،حسین باغگلی افزود :همچنین
بنا به درخواست شهردار مشهد مبنی بر اولویت قرار
دادن اســکان موقت افــراد بیخانمان ،تعــدادی از
مساجد برای پذیرش کارتنخوابها اعالم آمادگی
کردند .وی گفت :مســجد امــام ســجاد(ع) واقع در
بولوار مفتح ،مفتح ۳۰و مسجد فقیه سبزواری واقع
درسیمتریطالبازاولینمساجدیهستندکهدر
خودرابهرویشهروندانبیسرپناهدرشبهایسرد
سالبازکردهوآمادهخدمترسانیشدهاند.

 65کیلومتردرساعت
سرعتتندبادمشهد
هواشناسی استان بیشــترین ســرعت وزش تندباد
روز گذشته در مشهد را  65کیلومتر در ساعت اعالم
کرد.کارشناسمرکزپیشبینیادارهکلهواشناسی
خراســان رضوی گفــت :کمینه دمای هــوای جمعه
شب در همه مناطق شهری و روستایی استان به زیر
صفر و شرایط یخزدگی رســید .آهنگرزاده در گفت
و گو با ایرنــا افزود :پیشبینی وضعیت جوی اســتان
ظــرف روزهــای آینده جــو پایدار همــراه بــا افزایش
غلظت آالیندهها و افزایش دمای هواست .وی افزود:
بر این اســاس بیشــینه دمای هوا در مناطق مختلف
خراسان رضوی از ســوم بهمن رو به افزایش خواهد
رفت .آهنگرزاده ادامه داد :هوای سرد شبانه با وجود
این تغییرات جوی ،تا پایان هفته جاری در خراســان
رضوی ماندگار اســت .کارشــناس مرکز پیشبینی
ادارهکل هواشناسی خراســان رضوی کمینه دمای
هوای جمعه شــب مشــهد را نیز پنج درجــه زیر صفر
اعالم و بیان کرد :کمینه دمای هوای این شهر گرچه
تا پایان هفته جاری دو تا ســه درجه افزایش مییابد
اما در طول این مدت به باالی صفر نخواهد رسید.
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ویژه برنامه های ایام والدت
حضرت زهرا(س) در حرم رضوی اعالم شد

جشنمیالد
گلیاسپیامبرآمده

امروز سالروز والدت با سعادت حضرت
فاطمه زهرا(س) ،هفته گرامی داشت
مقــام زن و روز مادر اســت و همزمان با
شــب و روز والدت بــا ســعادت حضرت
زهــرا(س) ،برگزاری ویــژه برنامههای
جشن و شادمانی در حرم مطهر رضوی
پیش بینی شــده و زائــران و مجــاوران
حضــرت رضــا(ع) ،در خجســته میالد
بانــوی دو عالــم ،مهمــان بــارگاه منور
رضویمیشوند.بهمناسبتفرارسیدن
والدت باســعادت حضــرت فاطمــه
زهــرا(س) ،بــارگاه ملکوتــی حضرت
رضــا(ع) بــه همــت معاونــت خدمات
زائران حــرم مطهر رضــوی آذینبندی
شــده و آماده میزبانی از شیفتگان ائمه
اطهار(ع)است.بهگزارشآستاننیوز،
خادمان با نصــب کتیبهها و پرچمهای
رنگیوگلآراییدربارگاهملکوتیامام
هشتم(ع) ،رنگ و بوی عید و شادمانی
را به زائران و مجاوران در گوشــه و کنار
این حریم آســمانی بخشــید ه انــد .در
این زمینه دو کتیبه مناســبتی بزرگ با
مضمــون «یا فاطمــه بنت رســول ا/...
انا اعطینــاک الکوثــر» و «یا ام الحســن
و الحســین» روی ایوانهــای طــای
دو صحــن آزادی و انقــاب اســامی
نصب شده اســت .پارچههای عمودی
ســبزرنگ مزین به عبــارت «اســعدا...
ایامکم» نیز دور تا دور صحنها به چشم
میخــورد .صحــن پیامبــر اعظم(ص)
نیز بــا نصب پرچمهــای رنگی آراســته

شــده و بــه اســتقبال میــاد خجســته
حضرتصدیقهکبری(س)رفتهاست.
گلآرایی حرم مطهــر رضوی نیز به این
مناسبت انجام شده اســت .همچنین
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس
رضــوی ،اجــرای جشــن هــای گرامی
داشــت ایام والدت دخــت گرامی نبی
اکرم(ص) را بــر عهــده دارد و با تدارک
برنامههای متنوع ،میزبان زائران امام
هشــتم(ع) خواهد بود.در ســوم بهمن
مصادفباسالروزمیالدحضرتفاطمه
زهــرا(س) برنامه هــای مختلفی پیش
بینیشدهاستکهازساعت 9:30روز
یک شــنبه آغازخواهد شــد و تا ساعت
 11:10ادامه خواهد داشــت .قرائت
دســته جمعی صلــوات خاصه حضرت
رضا(ع) و زیــارت امینا ...بــه نیابت از
مادران آســمانی توســط امیــر عارف،
مداح و ذاکر اهل بیــت(ع) ،همخوانی
گروه سرود گلدستههای حرم ،معرفی
کتــاب ،شــعرخوانی و دکلمهخوانــی،
سخنرانی حجتاالســام سیدمهدی
واعظ موسوی ،تجلیل و تقدیر از بانوان
موفــق انقالبــی و اجــرای مســابقات
فرهنگی ،از جملــه برنامههای روز یک
شنبه اســت .در ویژه برنامه شام میالد
حضرتفاطمه(س)نیزکهازساعت18
آغازخواهدشد،سیدرضایعقوبیآل،در
وصفحضرتزهرا(س)بهشعرخوانی
میپردازدوحجتاالسالموالمسلمین
ناصررفیعیسخنرانیخواهدکرد.
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 15بهمن؛آغازجشنوارهفیلمفجرمشهد
ادارهکلارشاداستان:اسامی 22فیلموسینماهایمیزبان
جشنوارهامسالبهزودیاعالممیشود

محمــد بهبــودی نیــا /رئیــس اداره امــور
سینمایی و ســمعی بصری اداره کل فرهنگ و
ارشاداسالمیخراسانرضویگفت:جشنواره
فیلــم فجر مشــهد امســال از  15تــا  22بهمن
بــا اکــران  22فیلم برگزار می شــود کــه تعداد
سینماهایی که فیلم های جشنواره امسال در
آن اکران می شود نیز طی روزهای آینده اعالم
خواهد شد .به گزارش «خراسان رضوی» ،سید
حجت طباطبایی به «خراســان رضوی» گفت:
دغدغه فعلی ما در این جشــنواره این است که
شاید برخی از تهیه کنندگان به استان ها فیلم
ندهند زیــرا امکان دارد برخــی تهیه کنندگان
تمایلی نداشــته باشــند قبل از اکران عمومی،
فیلم در سطح وســیع تری اکران شود که البته
این موارد حدس و گمان های ماست.
•توجه جدی به رعایت پروتکل های
بهداشتی در جشنواره امسال

وی بــا اشــاره بــه لــزوم رعایــت پروتــکل های
بهداشــتی در طــول برگــزاری این جشــنواره
گفت :باتوجه به شــیوع ســویه جدیــد کرونا با
عنــوان امیکرون ،امســال نیز فــروش بلیت به
صــورت الکترونیــک و از طریق ســایت انجام
می شــود ،برای تعیین ظرفیت سینماها نیز با
توجه به شیوع امیکرون منتظر بخشنامه های
ابالغی از تهران هستیم.
•نقد و بررسی آثار و برگزاری جشنواره
سیمرغ خراسان

طباطبایی در ادامــه به برگــزاری برنامه های
جانبــی در کنــار جشــنواره فیلم فجر مشــهد
اشاره کرد و گفت :در کنار جشنواره فجر برنامه
های جانبی از قبیل برگزاری نمایشگاه کتاب
و برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری و برگزاری
جلسات تخصصی نقد و بررســی فیلم در نظر
گرفته شده اســت ،همچنین چهارمین جشن
ســیمرغ ســینمای خراســان نیــز در ایــن ایام
برگزار می شــود .رئیس اداره امور ســینمایی
و ســمعی بصــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
خراسان رضوی تصریح کرد :جشنواره سیمرغ
خراســان با هدف حمایــت از فیلم ســازان راه

اندازی شــده اســت و هنرمندان حوزه فیلم و
مستند می توانند آثاری را که از سال گذشته تا
امســال در قالب فیلم کوتاه و بلند ویدئویی در
سه گونه داستانی ،مســتند و پویانمایی تولید
کرده اند بــه دبیرخانه جشــنواره ســیمرغ در
انجمن سینمای جوانان خراسان رضوی واقع
در پــارک ملت تحویــل دهند .پــس از دریافت
آثار ،هیئت انتخاب ،تعدادی از فیلم ها را برای
اکران ،انتخاب می کند و با داوری مردمی چند
فیلم به عنوان منتخب اعالم و جوایزی در این
بخش به فیلم سازان اهدا می شود.
شایان ذکر اســت ،در چهلمین جشنواره فیلم
فجر ،فیلــم هــای  ،2888بــدون قــرار قبلی،
برف آخر ،بی رویا ،بی مادر ،بیرو ،خائن کشی،
درب ،دسته دختران ،شادروان ،شب طالیی،
شهرک ،صورت فلکی ،ضد ،علفزار ،الیه های
دروغ ،ماهان ،مرد بازنده ،مالقات خصوصی،
موقعیت مهدی (باکری) ،نگهبان شــب و نمور
 22فیلمبخشمسابقههستند.
•واگذاری امور اجرایی جشنواره فجر به
موسسات خصوصی

همچنین خبرگزاری فارس روز گذشته خبری
مبنیبرواگذاریبرگزارینوزدهمینجشنواره
فیلــم فجر مشــهد به بخــش خصوصی منتشــر
کرد که جزئیات آن را از ســید حجت طباطبایی
جویا شــدیم .وی گفت :امور مدیریتی و نظارتی
جشنواره فجر با اداره کل ارشــاد استان است و
منظور از این واگذاری ،واگذاری امور مربوط به
موارد اجرایی است .هر ســال موسسات بخش
خصوصی واجد شرایط ،امور اجرایی جشنواره
را که شامل امور دبیرخانه ،تبلیغات ،تدارکات،
نقلیهو...است ،انجاممیدهند.

پیکرخبرنگارپیشکسوت «خراسان»
در بهشت رضا(ع) آرام گرفت
پیکــر محمدحســین ملکــی ،معلــم و خبرنــگار
پیش کسوت روزنامه خراسان که شامگاه پنجشنبه
 30دیدر ۹۰سالگیدرگذشت،شنبهدومبهمندر
قطعههنرمندانوخبرنگارانبهشترضا(ع)مشهد
بهخاکسپردهشد.افشینتحفهگر،معاونفرهنگی
ومطبوعاتادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستان
درگفتوگوباایسنااظهارکرد:محمدحسینملکی
از اســتادان پیــش کســوت مطبوعات و رســانههای
خراسان رضوی بود که سالها سابقه خبرنگاری در
روزنامههای اســتان از جمله روزنامههای خراســان
و قدس را در کارنامه داشــت .وی با اشــاره به این که
پیشکسوتانحوزههایمختلففرهنگیگوهرهای
گرانبهاییهستندکهازدستدادنشانضایعهای
جبرانناپذیر خواهد بود ،افزود :این هفته همچنین
نجمهمولوی،فعالحوزهادبیات،نویسندهوپژوهشگر
و عضو شــورای سیاســت گذاری ادبیات داســتانی
استانرابهعلتبیماریازدستدادیم.برایتمامی
پیشکسوتاناستانطولعمروسالمتیآرزومندم.
محمد حسینزاده ،مدیر کل ارشــاد نیز طی پیامی
درگذشتمعلموخبرنگارپیشکسوتمرحوممحمد
حسینملکیراتسلیتگفت.
روزنامهخراساننیزدرگذشتاینپیشکسوترسانه
رابهخانوادهویواهالیمطبوعاتتسلیتمیگوید.

تامینجهیزیه ۲۰۰زوج
وآزادی ۲۵زندانیبههمتواقفان
دبیر ســتاد هماهنگی امــور خیریه اوقاف اســتان
گفــت :در قالــب طــرح میــاد تــا میــاد ،از محل
اجرای نیت موقوفه حــاج مالمحمد (فرامرز خان)
و مســاعدت خیران ،بخشــی از جهیزیه  200زوج
جوان نیازمند تامین شــد و  25زندانی جرایم غیر
عمد از زندان آزاد شدند .به گزارش روابط عمومی
اداره کل اوقاف ،حجت االســام جمــال ایزدی با
بیان این که طرح «میالد تا میــاد» با هدف تامین
جهیزیــه و آزادی زندانیان جرایم غیــر عمد برگزار
شد ،افزود :این طرح از والدت حضرت زینب(س)
آغاز و تا والدت حضرت زهــرا(س) ادامه دارد .وی
ادامــه داد :در این طــرح بخشــی از جهیزیه 200
زوج جوان نیازمند تامین شــد که این اقالم شامل
یخچال ،اجاق گاز ،فرش و ظروف آشپزخانه است.
ایزدی افزود :افراد واجد شــرایط توسط مساجد،
مؤسسات خیریه و بقاع متبرکه شناسایی و به ستاد
هماهنگی امور خیریــه اوقاف اســتان معرفی می
شــوند .وی تصریح کرد :با همکاری ستاد مردمی
رســیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
استان و موقوفه حاج مالمحمد 25 ،زندانی جرایم
غیرعمد از زندان های استان آزاد شدند.

