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بولوار شاهنامه میزبان آثار
هنرمندان می شود
هنرمنــدان اســتان خراســان رضوی
طرح های هنری خود را برای اکران در
بولوار شــاهنامه منطقــه تاریخی توس
آماده می کنند.
به گــزارش خراســان رضــوی ،اگرچه
امســال به دلیــل شــیوع کرونــا برنامه
بزرگداشت روز فردوســی برگزار نشد
اما بر اســاس اعــام مســئوالن ،هفته
منتهی بــه  19تیرماه ،ســالروز بازدید
رهبر معظم انقــاب از منطقه تاریخی
توس ،زمانی اســت که بــرای برگزاری
برنامــه هــای بزرگداشــت فردوســی
تعیین شده است.
از جمله این برنامه ها ،برگزاری رویداد
بزرگ هنرهای تجســمی بزرگداشــت
«حکیــم ابوالقاســم فردوســی» اســت
که به همت انجمن هنرهای تجســمی
خراســان رضوی و بــا همــکاری اداره
کل میــراث فرهنگــی ،پایــگاه میراث
فرهنگی توس ،موسســه آموزش عالی
فردوس ،اداره کل ارشــاد و شهرداری
مشهد ،برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن
هنرهــای تجســمی اســتان ،تاریــخ
برگزاری این رویداد  12تا  19تیر ماه
خواهد بود و مکان برگــزاری آن بولوار
شــاهنامه تعییــن شــده اســت .عالقه
مندان می توانند تصویر آثــار خود را تا
 31خرداد به ایــن انجمن ارائه کنند تا
مورد داوری قرار گیرد.
شــایان ذکــر اســت رشــتههای مــورد
پذیرش در این رویداد بزرگ ،نقاشی،
نگارگــری ،تصویرســازی ،کاریکاتور،
گرافیــک ،خوشنویســی ،عکاســی،
مجسمهسازی ،ســفالگری و هنرهای
جدید اســت .اطالعات بیشــتر درباره
نحــوه ارســال آثــار ،در ســایت انجمن
هنرهای تجسمی خراســان رضوی به
نشانی  khrvas.irدرج شده است.
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مداحی آقای عارف برگزار می شود .به گزارش
روابــط عمومــی شــورای هماهنگــی تبلیغــات
اسالمی استان ،در شهرســتان های با وضعیت
ســفید که نماز جمعه در آن ها برگزار می شود،
در تاریخهــای  14و  15خردادمــاه مراســم
بزرگداشــت در مصالی نمــاز جمعه بــا رعایت
کلیه مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار
خواهد شد.
•ویژه برنامه های صداوسیمای استان

ویژه برنامه های ســی و یکمین سالگرد ارتحال
امام (ره) در استان تشریح شد .به گزارش اداره
کل روابط عمومی خراســان رضوی و بر اساس
اعالم ســتاد بزرگداشــت مراســم ارتحــال امام
خمینــی (ره) در خراســان رضوی ،ســخنرانی
رهبر معظم انقالب اسالمی در روز  ۱۴خرداد،
همزمان با پخش در سراسر کشور و رسانههای
فارسی زبان بین المللی ،از طریق صدا و سیمای
مرکز استان و سایتهای مختلف ،بلندگوهای
بقــاع متبرکه و هیئــت های مذهبــی به صورت
زنــده پخــش خواهــد شــد .همچنیــن امســال
برنامههــای ســخنرانی گرامی داشــت ارتحال
امام (ره) و شهدای  ۱۵خرداد در اماکن متبرکه
و صحن های حــرم مطهر ،بدون تجمــع زائران
برگزار می شــود و بیانــات مقام معظــم رهبری
در ســالروز ارتحال امام (ره) نیز به صورت زنده
از نمایشــگرهای صحنهای حرم مطهر رضوی
برای زائــران و مجاوران حضــرت پخش خواهد
شد .آســتان قدس رضوی نیز ویژه برنامههایی
را با حضور ســخنرانان و شخصیتهای علمی و
دینی برجســتهای از کشــورهای ایران ،لبنان و
پاکســتان ،در فضای مجازی به سه زبان عربی،
انگلیســی و اردو برگــزار میکنــد .برگــزاری
نشســتهای علمی بررســی ابعاد شــخصیتی
امــام (ره) بــا دانشــگاههای مالــزی ،تانزانیــا و
اوگانــدا و برگزاری شــب شــعر به زبــان اردو در
پانزدهم خــرداد مــاه از دیگر برنامههای ســتاد
بزرگداشــت ارتحال امــام خمینی (ره) اســت.
همچنین فضاســازی و تبلیغات محیطی توسط
شــهرداری مشــهد انجــام می شــود و پوســتر و
اقالم تبلیغی نیز در سراســر نقاط استان توزیع
خواهد شد .ستادهای شهرستانی بزرگداشت
سالگرد ارتحال امام (ره) نیز با همکاری سازمان

تبلیغات اسالمی و با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشــتی ،در شــهرهایی کــه از لحاظ انتشــار
ویروس در وضعیت ســفید قــرار دارنــد ،برنامه
هایی برگزار خواهد کرد.
•برگزاری مراسم  14و  15خرداد در
مصالی نمازجمعه شهرهای سفید

شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی اســتان
هم بــا صــدور اطالعیــه ای اعــام کــرد  :در پی
محدودیتهای ناشــی از شــیوع ویروس کرونا
و نبــود امــکان برگــزاری مراســم بزرگداشــت
ارتحــال امــام راحــل عظیــم الشــأن ،امســال
فرمایــش هــای ارزشــمند و راهگشــای رهبــر
فرزانــه انقــاب اســامی حضــرت آیــت ا...
خامنهایمدظلهالعالــی در قالــب ویــژه برنامه
ای در روز چهاردهــم خرداد ســاعت  11صبح
بهصورت زنده از شــبکههای مختلف رادیویی و
تلویزیونی داخلــی و بینالمللــی پخش خواهد
شد .همچنین طی هماهنگی با آستان قدس و
صدا وسیمای اســتان ،مراسم  14و  15خرداد
بدون تجمــع زائــران ،بهصورت اســتودیویی از
ســایت  ، TV.razavi.irپخــش از بلندگوهای
حــرم مطهــر رضــوی و پخــش زنــده از صــدا
و ســیمای خراســان رضــوی برگزار میشــود.
مراســم بزرگداشــت ســالگرد ارتحال ملکوتی
حضــرت امــام خمینــی (ره) روز چهارشــنبه از
ســاعت  18تــا  19:30بــا ســخنرانی حجــت
االسالم والمســلمین جناب آقای دکتر رفیعی
و مداحی آقــای آهنگــران برگزار خواهد شــد.
همچنین مراســم بزرگداشت شهدای واالمقام
قیــام  15خــرداد ،روز پنــج شــنبه از ســاعت
 18تــا 19:30بــا ســخنرانی حجت االســام
والمســلمین جنــاب آقــای دکتــر عبدخدایی و

صدا و سیمای خراســان رضوی نیز برنامه های
مختلفی را برای این ایام تدارک دیده اســت .به
گزارش روابط عمومی صدا و ســیمای اســتان،
عــاوه بر پخــش زنــده ســخنرانی مقــام معظم
رهبری از صدا و سیمای اســتانی ،رادیو زیارت
و رادیوهــای بــرون مــرزی ،در بخــش ســیمای
اســتانی ،برنامــه زنــده «صبــح خراســانی» در
روزهــای  14و  15خــرداد پخــش و در آن ،بــا
دعوت از کارشناسان و مهمانان ویژه به موضوع
رحلت امــام (ره) و مبارزات مــردم ایران در 15
خرداد پرداخته می شود .ویژه برنامه شبانگاهی
«شب شرقی» که  ۱۴خرداد روی آنتن می رود،
برنامه دیگری اســت کــه در این زمینــه تدارک
دیده شــده اســت .برنامه هــای مســتند «ایران
شــهر»« ،خط روشــن»« ،طالیه دار» و «یک شهر
یک قیام» که از تولیدات مرکز خراســان رضوی
اســت نیز در ایــن ایــام پخــش خواهد شــد .در
رادیوی خراسان رضوی نیز برنامه های متنوعی
ارائه می شــود که از آن جمله می توان به برنامه
های «در ســوگ آفتاب» و «برفراز تاریخ» اشــاره
کرد .در رادیو زیارت نیز ویــژه برنامه های «عبد
صالح» و «صحن امام» در این زمینه تدارک دیده
شده است و ویژه برنامه های «کافه صبح»« ،زنده
باد زندگی»« ،گزارش ویژه»« ،انعکاس»« ،روی
موج جوانی» و «شاپرک» نیز از طریق رادیو دری،
در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
• 81حسینیه شهدا ،میزبان برنامه های
ارتحال امام(ره)

معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران
خراســان رضــوی نیــز از ویــژه برنامــه هــای
بزرگداشــت این ایام در  81حســینیه شــهدای
اســتان با رعایت پروتــکل های بهداشــتی خبر
داد .بــه گفته «جــواد حامدزاده» ایــن برنامه ها
شامل سخنرانی ،مداحی و روایتگری و اجرای
تبلیغات محیطی و مجازی است.
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