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تولیتآستانقدسرضوی:

دوران درخشانی را در خلق
آثار هنری حرم رضوی رقم می زنیم

تولیت آستان قدس رضوی با اشــاره به توجه ویژه امام
خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب به مقوله هنر ،گفت:
آثار هنری خلق شده در حرم رضوی در دوره جمهوری
اســامی که رهبران آن اهتمامی ویژه بــه هنر دارند،
باید نسبت به گذشته از بالندگی و شکوفایی بیشتری
برخوردار باشد و کوشش ما رقم زدن دورانی درخشان
در آفرینش آثار هنــری حرم رضوی اســت .به گزارش
آستان نیوز ،حجتاالسالموالمسلمین مروی در دیدار
رئیس،مدیرانواستادانبرجستهدانشگاههنر؛ضمن
اشارهبهاهمیتوجایگاهشاهکارهایهنریخلقشده
در حرم امام رضــا (ع) در دورههای گوناگون تاریخی،
اظهار کرد :بسیاری از هنرمندان جهان معترفاند که
هنر و معماری به کار رفته در حــرم مطهر امام رضا(ع)
از دیگر اعتاب مقدســه متمایز و منحصربهفرد اســت،
این جایگاه هنری نتیجه کوشش هنرمندان دورههای
مختلف تاریخی اســت و امروز نیز با توجه به نگاه ویژه
امام راحــل(ره) و رهبری معظم به مقولــه هنر ،تالش
داریم دورانی درخشان را در خلق آثار هنری حرم مطهر
رضوی رقم بزنیم .وی با تأکید بر این که هنرهای حرم
مطهر امام رضا(ع) آمیخته با معنویت بوده و تنها جنبه
تزیینی نداشته و در کنار زیبایی ،انتقالدهنده مفاهیم
معرفتی و معنوی نیز هســت ،اظهار کرد :در این حرم
ملکوتی هیچکس حق ندارد خودرأی باشد؛ این بارگاه
نورانی متعلق به همه مردم است و همه حق نظر دارند؛
آستان قدس نیز تالش دارد از ظرفیتهای مردمی در
بخشهای گوناگون بــرای اداره شایســته این فضای
قدســی اســتفاده کند .در عرصه هنر نیــز هنرمندان
کشــور باید این بــارگاه مقــدس را از خود بداننــد و در
آفرینش هنرهای فاخر آن سهیم باشند.

هفته ای خنک پس از روزهای
آتشینمشهد

بازار تخلفات
بنگاههای
امالک غیرمجاز
مشهدهمچنان
داغ است

رئیــس مرکــز پیــش بینــی هواشناســی خراســان
رضــوی از کاهش بیــن  4تــا  8درجــهای دمــا از فردا
دوشنبه  ۱۳تیرماه خبر داد و گفت :این هوای خنک تا
اوایل هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود .یحیی
قائنــی پور در گفــت و گو با «خراســان رضــوی» اظهار
کرد :هوای نسبت ًا خنک تا اوایل هفته آینده در استان
خراسان رضوی به ویژه شهر مشــهد ماندگار است ،با
توجه به تحلیل نقشه و بررسی های انجام شده ،پدیده
غالب جوی در اســتان وزش باد همراه بــا گرد و خاک
اســت و بر ســرعت و شــدت آن افزوده خواهد شــد ،به
گونه ای که در نیمه شرقی و غرب استان وزش باد توام
با کاهش کیفیت هوا ،میدان دید و احتمال آســیب به
سازه های موقت خواهد بود.
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تناقض در پرداخت
هزینه سفر17
آتشنشان مشهدی
بههلند
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صفحه۲

وزیر ارشاد در مراسم سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور:

پیگیر ثبت روز ملی ورود امام رضا (ع) به نیشابور در تقویم ملی هستیم

شــجاعی مهر /وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در مراســم بزرگداشت دهم تیر ،ســالروز ورود
امام رضا (ع) به نیشــابور گفت :پیگیر ثبت روز
ملی ورود امام رضا(ع) به نیشابور در تقویم ملی
هستیم.به گزارش خراسان رضوی ،همزمان با
دهم تیرماه سالروز ورود تاریخی امام رضا(ع) به
نیشابوروایرادحدیثارزشمندسلسلةالذهب،
آیین بزرگداشتی با حضور وزیر ارشاد ،برخی از
نمایندگان مجلس ،استاندار خراسان رضوی و
سایرمسئوالناستانیوشهرستانیدرنیشابور
برگزار شــد.محمد مهــدی اســماعیلی در این
مراســم اظهار کرد :روزی که خالفت عباســی
به زعــم خودش بــرای ایــن که درخشــش نور
امامت را در مدینه بگیــرد ،امام رئــوف را وادار
چ گاه به ذهن عمال خالفت
به هجرت کرد هیــ 
خطــور نمیکرد که ایــنهجرت تاریخســاز که
پــس از هجرت پیامبــر از مکه بــه مدینه دومین
هجرت تاریخســاز جهان اســا م اســت منشــأ
حــرکات بزرگ و شــکل گیــری تمــدن رضوی
شود.اسماعیلی گفت :آن چه که در قرون سوم
تا پنجم به نام درخشش تمدن اسالمی شناخته
میشود نقطه عطف آن ،این هجرت تاریخساز
است و مسیر حرکت طوری در نظر گرفته شده

بود که به گمان خودشان محبان اهل بیت (ع)
کمتر موفــق به زیارت امــام رئوف شــوند اما در
ن خطه علمپرور نیشابور که یادگاری از دوره
ای 
شکوه خراسان بزرگ اســت در ازدحام کاتبان
و دانشــمندان و نویســندگان ،امام رضا(ع) به
ن حدیثی از ائمه اطهار و اجدادش به
اصرار آنا 
نقل از خداوند متعال نقل می کنــد و توحید را
با امامت پیوند میزند و ســپس شرط توحید را
امامت قرار می دهد و امــام رئوف کلیدیترین
جمله تاریخــی را در مســیر هجرتــش از مدینه
به مرو بیان میکنــد که تا امروز بر تــارک علم و
فقاهت و امامت میدرخشــد و مردم نیشــابور
در این مقطع تاریخی به واســطه حضور علما و
مشاهیروکتابحدیثاینافتخارراداشتندکه
میزبان بیان و نگارش این حدیث الهی باشند.
ویخاطرنشانکرد:نیشابوردرهمهطولتاریخ
باعلمایبزرگشوکتابخانههایتاریخیاشبه
عنوان شهر علم شناخته می شود و همه مفاخر
و مشاهیر آن با خیام و عطارش گواه از وجود یک
ســرزمین متعالی در مهد علم و دانش در ایران
زمیــن اســت.وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
تصریح کرد :افتخار نیشــابور اســت که کتابت
حدیث گهربار «سلســلة الذهب» در این شــهر

انجام شده است و نیشابور از این جهت مایه فخر
تمام خراسان و ایران زمین اســت؛ امیدوارم با
اســتفاده از این ظرفیت و پیگیری مناسب ،روز
ملی ورود امام رضا (ع) به نیشابور در تقویم ملی
ثبت شود.اســماعیلی افزود :بزرگداشــت این
اتفاق تاریخی متأسفانه آن طور که باید ،انجام
نشــده اســت و امیدواریــم بتوانیم با پتانســیل
و ظرفیت شهرســتان نیشــابور بــا برنامهریزی
مناسب حدیث «سلسلة الذهب» امام رضا (ع)
را بــه تمام مردم جهــان معرفــی و تبیین کنیم.
اســماعیلی اظهار کــرد :اهتمام مــا در وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی آن اســت تا رویداد
بــزرگ مذهبــی و جریانســاز حدیث سلســلة
الذهب نیشابور با محوریت شهر نیشابور را که
همیشــه مهد علم و دانــش ایران و جهــان بوده
است هر چه بهتر و باشکوهتر برگزار کنیم.
•پیام رئیس مجلس به مناسبت سالروز
ورود امام رضا(ع) به نیشابور

در ادامه این مراســم ،هاجــر چنارانی ،نماینده
مردم نیشــابور ،فیــروزه و زبرخان پیــام رئیس
مجلس شورای اسالمی به این مراسم را قرائت
کرد که در بخشــی از این پیام آمده بــود «:ورود

گزارشخبرنگارخراسانازاردویجهادییکماههدربخشبایگخراسانرضوی

روایت ازخودگذشتگی در طرح اردوهای جهادی بایگ

بخشی/عرقازسرورویشانجاریاست،صورت
شان سرخ و آفتاب سوخته شــده اما خستگی در
جانشان راه ندارد و همه توان شان را گذاشته اند
تادرمدتیکهبهروستاآمدهاند،خدمتیشایسته
بهاهالیآنکنندوحسرتیبرایشانباقینماند.
اینروزهاکهگرمترینروزهایسالراتجربهمی
کنیم و شاید بســیاری از ما حتی در خنکای کولر
همکالفهازگرماییم،هستندکسانیکهدلازدیار
خود کنده و با هدف خدمت به همنوع به مناطق
محرومآمدهاند.جهادگرانیکهباارادهایآهنین
وتنهاباهدفقربالهی پابهمیدانگذاشتهاندتا
شایدبتواننددراردوهایجهادیگللبخند رابر
لبان خانواده ای محروم شکوفا کنند.به گزارش
خراســان رضوی ،مردم بخش بایــگ در گرمای
سوزانخردادوتیرمیزبانجهادگرانیهستندکه
از صدها کیلومتر آن طرف تراز دانشــگاه دولتی
امام حسین علیه السالم تهران آمده اند تا روحیه
ایثاروازخودگذشتگیرااینجاتفسیرکنند.برای
تهیه گزارشــی از این اردوی جهادی ما هم عازم

روستاهایهدفدربخشبایگشدیمتاازنزدیک
بافعالیتهایاینگروهآشناشویم.
•خدمت به محرومان بهترین حس زندگی
است

راهی روســتای محروم فدیهه شــدیم ودر جمع
دانشجویانیقرارگرفتیمکهدرحالساختخانه
برایپیرزنیروستاییبودندکهسرپناهمناسبی
نداشــت .با یکی از جهادگــران کــه از زیر کاله
آفتابگیرنیزآفتابتابستانصورتشراسوزانده
هم سخن شــدیم ،همچنان که خاک ها را جا به
جامیکند،میگوید:ازکرجآمدهاموخدمتدر
مناطق محروم را بهترین حس زندگی می دانم.
یکی دیگر از دانشجویان دانشــگاه امام حسین
(ع)کهازاهوازآمده،آجرهارامیچیندتاسرویس
بهداشتیعمومیبرایروستابسازندومیگوید:
این اولین تجربه همراهی من با اردوی جهادی
است،واقعافکرنمیکردممناطقمحرومیبهاین
شکل در کشور ما وجود داشــته باشد .ای کاش

مسئوالن ما این مناطق را بیشــتر ببینند و برای
کاهش محرومیت این مردم نجیب تالش کنند.
مجتبیقربانیفرماندهپایگاهآیتا...مقدسیان
شــهربایگ نیز که چندروزی باجوانان بسیجی
پایگاه خود در طــرح اردوهای جهادی شــرکت
کرده است ،در گفت وگوی ما با دانشجویان اردو
سهیم می شــود و می گوید :این اردوها فرصتی
برای خودشناســی وخودســازی اســت .لمس
محرومیت ها وتالش برای رفــع این محرومیت
آن هم برای نســل جوانی که شــاید کمتر چنین
شرایطی را تجربه کرده باشد ،می تواند به ترویج
فرهنگ ایثار واز خودگذشتگی در جامعه کمک
کند.علی اکبر شــیر افکن هم که یکی از اهالی
روستای فدیهه اســت ،ضمن قدردانی از تالش
های بی دریغ این گروه جهادی جوان می گوید:
درچندروزیکهشاهدفعالیتنیروهایبسیجی
در روستا بودیم ،نور امید در دل اهالی روستا و به
ویژهافرادمسنکهتوانرسیدگیبهکارهایشان
را نداشتند روشن شد.دهیار روستای حصار نیز

حضرت ثامنالحجج به خاک ایــران اگر چه به
اجبارخلیفهغاصبوبراساسسیاستریاکارانه
او برای مهار امام صورت گرفت اما با تدبیر امام
رضا(ع) و سیاست حکیمانه ایشان منشأ برکت
برای ایران و به قدرت دین و تشــیع تبدیل شد.
رفتار و گفتار ایشــان در مســیر به ویژه ماجرای
ورود ایشان به نیشابور که در آن روزگار مهد علم
بودیکیازجلوههایاینسیاستورزیحکیمانه
استودرحدیثقدسیجاودانهسلسلةالذهب
تکیه انســان و جامعه دینمدار به قــدرت الهی
و اعتقــاد و التــزام به والیت اســت کــه میتواند
تضمینکنندهسعادتماباشد.آیینبزرگداشت
اینحرکت و نقطه اوج آن توقف در نیشابور و آن
ماجرایپرشوریکفرصتبرایرفعغفلتاست
تا به مبانی خــود رجوع و مســیرمان را تصحیح
ن نیازمندیــم و در
کنیم چیزی که همیشــه به آ 
مواقعحساسوتاریخسازمانندامروزنیازمندتر
ازهمیشه».همچنینیعقوبعلینظری،استاندار
خراسان رضوی در این مراسم گفت :ورود امام
رضا(ع) به نیشــابور همان گونه کــه برای مردم
نیشابور منشــأ خیر و برکت در طول تاریخ بوده
و همچنان هســت ،برای مردم استان و سراسر
کشورنیزخیروبرکتداشتهاست.
درباره فعالیت جمعی از دانشــجویان دانشــگاه
امامحسین(ع)دراینروستابیانمیکند:واقعا
جای تقدیر دارد از کســانی کــه در این بحبوحه
مشکالتازوقتوزندگیخودشانگذشتهوآمده
اند به همنوع خود خدمــت کنند .علی عظیمی
می افزاید :با فعالیت گروه جهادی در حصار کار
مرمتیکبابمنزلمسکونیوساختیکحمام
وســرویس بهداشــتی انجام شد.مســئول گروه
جهادی بخش بایگ نیزدر گفت وگویی کوتاه به
اهدافاینبرنامهدربخشبایگاشارهمیکندو
میگوید:باتوجهبهانتخاببخشبایگبهعنوان
یکی از مناطق کم برخوردار بــرای اجرای طرح
اردوهای جهادی ،شناســایی روستاهای هدف
در دســتور کار قرار گرفت و روســتاهای حصار،
رودمعجن ،رزگ ،فدیهه ،بسک وبخش هایی از
شهربایگبرایانجامفعالیتجهادگرانانتخاب
شد.سرگردصادقیادامهمیدهد:تعداد 50نفر
ازبسیجیانبخشبایگدرمدتدوهفتهوتعداد
 50نفر ازدانشجویان دانشگاه امام صادق علیه
السالم تهران نیز به مدت  10روز در روستاهای
هدفوعرصههایمختلفتعیینشدهبهخانواده
هاینیازمندخدمتکردند.سرهنگ خسروی،

رئیساتحادیهامالکمشهد:
 95درصدتخلفاتبنگاههای
امالکازسویواحدهای
صنفیغیرمجازانجاممیشود

صفحه3

جان باختن مادر و کودک
 3ساله در سانحه رانندگی
سبزوار
کالته /فرماندهانتظامیسبزوارگفت:بامداد
روزگذشتهبرخوردیکخودرویسواری405
با سمند در این شهر دو کشــته و چهار مصدوم
به جا گذاشــت .به گــزارش خراســان رضوی
ســرهنگ حســین بیات مختاری افــزود :این
حادثه در بولوار سربداران شهر سبزوار رخ داد
کهدرپیاعالممرکزفوریتهایپلیسی110
 ،بالفاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای
امدادیبهمحلحادثهاعزامشد.
ویبیانکرد:دراینحادثهدونفرازسرنشینان
خــودروی پــژو  405که خانمــی  38ســاله و
کودکی  3ساله بودند به علت شدت جراحات
جان باختند و چهار مصدوم دیگر توســط تیم
فوریت های پزشــکی به بیمارســتان امدادی
شهیدبهشتیسبزوارانتقالیافتند.سرهنگ
بیات مختاری علت این حادثه را بی احتیاطی
از جانب راننده خودروی پژو 405و ناتوانی در
کنترلوسیلهنقلیهباتخطیازسرعتمطمئنه
اعالم کرد و گفت :شهروندان با رعایت قوانین
و مقررات راهنمایی و رانندگی ،از بروز چنین
حوادثتلخیپیشگیریکنند.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ظفر بایگ نیزمی
گوید :در یــک ماه فعالیت گــروه جهادی بخش
بایگکارهایمختلفیدرعرصه های عمرانی،
فرهنگی وآموزشــی انجام شد .ســاخت منزل
مسکونی ،حمام ،سرویس بهداشتی ویژه چند
خانوادهنیازمندورنگآمیزیمساجدوبرگزاری
کالسهایفرهنگیومذهبیازجملهاقدامات
انجامشدهدرایناردوییکماههبود.جاهدی،
مسئولروابطعمومیگروهمعدنیزرمهرنیزدر
گفتوگوباخبرنگارماضمنتقدیرازاینحرکت
خیرخواهانه می گوید :گــروه معدنی زرمهر در
راستای انجام مســئولیت اجتماعی وفعالیت
خیرخواهانــه بــا مشــارکت در طــرح اردوهای
بســیج در بخش بایگ به عنوان پشتیبان مالی
با اختصــاص مبلغ یک میلیاردریال به ســاخت
یک بــاب منــزل مســکونی  ،ســاخت یــک باب
ســرویس بهداشــتی وحمــام ومرمت یــک باب
منزلمسکونیدرروستایفدیههاقدامکرد .در
ادامهاینمسیرنیزشناساییچنداقدامعمرانی
در روســتاهای دیگر بخش بایگ در دستور کار
قرار گرفته اســت که ان شــاءا ...بــا هماهنگی
انجامشدهدرچندروزآیندهاجراییخواهدشد.

