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بهبهانهدیدارنیروهایمسلحباجانبازانآسایشگاهامامخمینی(ره) مشهد

ساعتیبامردانمرد

خبر
بایکمیلیونو 700هزارنسخهنشریه
فارسیوغیرفارسیاز 80کشور

آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی
بزرگترین آرشیو مطبوعاتی ایران است

نوش��تن از بعض��ی آدمها هم
س��اده اس��ت و هم س��خت و
نوشتن از جانبازان و آنهایی که
برای این آب و خاک جنگیده
اند ،همیشه برایم اینگونه بوده است.
قرار اس��ت به بهانه روز ارتش جمعی ازامیران
و درجه داران نیروهای مس��لح و مسؤوالنی از
منطقه 11شهرداری مشهد به دیدار جانبازان
سرفراز در آسایشگاه جانبازانامام خمینی(ره)
واقع در پارک ملت مشهد بیایند تا با این عزیزان
دیداری دوباره داشته باشند دیدارهایی که در
سالهای اخیر در برخی از آنها بودهام.
پیش از اینکه میهمانان برسند ،وارد آسایشگاه
میش��وم .تختها ردیف ش��ده ان��د و جانبازان
با یکدیگر در ح��ال گفتوگو هس��تند .حال و
هوای آسایش��گاه ،حال و هوای انتظار است ،در
دعوتنامهای که برایم ارس��ال ش��ده است ،قرار
دیدار س��اعت  10اعالم ش��ده،اما تا میهمانان
برسند ساعت از  10/30گذشته است.
آن سالها معنویت بیشتری بود
پیش از رس��یدن میهمانان ،با یکی از جانبازان
کمی حرف میزنم .از هر دری سخن میگوییم،
از دغدغه های��ش برایم میگوی��د ،از اینکه اگر
جنگیده است ،از کس��ی طلبی ندارد؛ چون به
گفته خودش آنهایی که به جنگ رفته اند ،برای
دفاع از وطن رفته اند و با خدا معامله کرده اند.
می گوید :س��الهای دف��اع مقدس و س��الهای
اول انقالب معنویت بیش��تر ب��ود .آن روزها هر
روز مردم به آسایش��گاه میآمدند و آسایشگاه
مثلامروز شلوغ بود،اما اکنون احساس میکنم،
معنویت کم شده است و این خوب نیست.
برای��م از آدمهایی گفت که گاه��ی برای دیدن
جانبازان به آسایش��گاه میآیند و ادامه داد :ما
کاری را که میتوانستیم انجام دادیم ،حاال هم
برای سربلندی وطنمان دعا میکنیم.
از او میپرسم ،از وضعیتت راضی هستی؟ مکثی

میکند و میگوید :مهم نیست من راضی باشم
باید خداوند از ما راضی باشد.
او گله هایی هم دارد ،میگوید :شهدا برای وطن
و ناموس و اسالم به جبهه رفتند،اما االن بعضی
وقته��ا میبینیم ک��ه بعضیها مثل عروس��ک
در خیابان ظاهر میش��وند و یا مس��ؤوالنی را
میبین��ی که از مقام و قدرت خودش��ان س��وء
استفاده میکنند.
ما مستحق دعای شماییم
میهمانها که میآیند با جانبازان دیدار میکنند
و آسایش��گاه پر میش��ود از لبخن��د و حال و
احوال و گل و ش��یرینی تا نوبت برس��د ،بهامیر
هادی پوراسماعیل ،جانش��ین فرمانده قرارگاه
عملیاتی شمال شرق نزاجا که خالصه میگوید:
ما اگرامروز این جا هستیم،آمده ایم که بگوییم ما
مستحق دعای شما هستیم؛ چون شما راهتان
را با س��ربلندی طی کردید و ما هم محتاج این
هستیم که بتوانیم این راه را طی کنیم.
امیر این را هم میگوید که خداوند به شما عزت
داد و از خداوند میخواهیم که س��ایه شما را از
سر ما کم نکند؛ چون اگرامروز ملت ایران عزت
و س��ربلندی دارد ،حاصل تالش و ایثار شما در
سالهای دفاع مقدس بوده است.
اینجا موزه شهدای زنده است
پس از ساعتی آسایشگاه دوباره خالی میشود و
فرصتی میشود تا از مسؤول فرهنگی آسایشگاه
حجت االسالم و المسلمین دوان درباره تعداد
جانبازان آسایشگاه بپرس��م و او پاسخ میدهد:
حدود  140جانب��از نخاعی از مش��هد و دیگر
شهرهای استان با این مرکز در ارتباط هستند و
در زمینه های فیزیوتراپی ،ورزشی ،فرهنگی و...
خدمات دریافت میکنند.
وی در ادامه با اش��اره به این نکت��ه که تا کنون
از این مرکز  56نفر به خیل ش��هدا پیوسته اند،
ادامه میدهد :جانبازان در این آسایشگاه گاهی
یک یا دو ماه و گاهی هم در ماه یکی دو ش��ب

میهمان ما هستند.از دوان درباره نحوه بازدیدها
از آسایشگاه هم میپرسم و پاسخ میشنوم :همه
میتوانند به دیدن جانبازان بیایند بخصوص در
روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت  10تا  12البته
پیش ازآمدن مردم و یا گروههای دانش آموزی و
دانشجویی باید برای هماهنگی در این زمینه با
شماره  09371399101تماس بگیرند.
وی در پایان این نکته را ی��اد آوری میکند که
اینجا موزه ش��هدای زنده اس��ت و برخی افراد
بعضی مراسم خود را به جای برگزاری در خانه
در این مکان مقدس برگزار میکنند.
پارک مخصوص جانبازان
دم در آسایشگاه س��رهنگ جواد متقیان ،مدیر
ایثارگران س��پاهامام رضا(ع)در حال گفتوگو
با چند نفر از جانبازان اس��ت ،موضوع صحبت
او درباره پارک ویژه جانبازان است که خواست
جانبازان است .یکی از جانبازان میگوید :خیلی
از جانبازان به دالیلی توان استفاده از پارکهای
سطح ش��هر را ندارند و ایجاد این فضا میتواند
فرصتی باشد برای آنها و خانواده هایشان.
س��رهنگ متقیان هم در پاس��خ میگوید :این
پیشنهادی است که ما به اس��تانداری داده ایم
وامیدواریم با به نتیجه رسیدن آن ،قدمی در راه
خدمت به جانبازان بر داریم.
او این نکته را هم اضافه میکند که متأس��فانه
هنوز برخی از کاس��تیها در خدمت رسانی به
معلوالن وجود دارد که باید برطرف ش��ود .باید
ارتباط ما با این عزیزان مدام باشد ،نه اینکه در
مناسبتهای خاص به آنها سر بزنیم.
مسؤوالن باید پاسخگو باشند
ساعت به یک بعدازظهر نزدیک میشود و حاال
ساعتی از رفتن میهمانان گذشته است و من و
یکی دیگر از همکاران رس��انهای به درد دلهای
یکی دیگر از جانبازان گوش میدهیم .او که در
حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است،
میگوید :بعضی وقتها کم کاری های مسؤوالن

سبب میشود تا مشکالت فراوانی برای جانبازان
پیش بیاید؛ چون در بسیاری از موارد مسؤوالن
فقط شعار میدهند .
او با ذک��ر مثال میگوی��د :در دانش��گاهی که
تحصیل میکنم ،یک توالت فرنگی وجود ندارد
و با اینکه این مورد را برای ریاس��ت دانش��کده
گفتهام ،هنوز این مشکل رفع نشده است .
او در ادامه گفته هایش میگوید :من دوس��ت
دارم در نماز جماعت ش��رکت کنم،اما از خانه
ما تا مسجدی که در قاس��م آباد و نزدیک خانه
ما وجود دارد ،برای تردد ویلچر مسیر مناسبی
نیست و حتی برای اینکه وارد مسجد هم بشوم،
باید دیگران به م��ن کمک کنن��د .در صورتی
که همه این به ظاهر مش��کالت ،خیلی راحت
برطرف میشود.
او در پایان تأکی��د میکند،ام��ام خمینی(ره)
گفته بود «نگذاريد پيشكسوتان خون و شهادت
در پيچ و خم زندگي روزمره خود به فراموش��ي
سپرده شوند ».اماامروز این اتفاق افتاده است؛
چون اگر بر اثر جانبازی محدودیت ما  20درصد
بوده است ،بی تدبیریها سبب شده است که به
صددرصد برسد و مسؤوالن یادشان باشد باید
فردای قیامت پاسخگو باشند.
صحبتهای این جانباز عزیز که از سر درد است،
تمام میشود و من باید برگردم،اما این پرسش
رهایم نمیکند که در جایی که دیگر کش��ورها
به کهنه س��ربازان خود بیش��ترین خدمات را
میدهند ،آن هم در حالی ک��ه خیلی از آنها در
حمله به دیگر کشورها معلول شدهاند؛ چرا ما در
برابر جانبازانی که برای حف��ظ ناموس و وطن
خود جانش��ان را در طبق اخالص گذاشته اند،
کم کاری میکنیم.
از آسایشگاه بیرون میآیم .در محوطه پارک ملت
آدمها در آرامش قدم میزنند و من فکر میکنم
چه قدر از جانبازان نوشتن ساده و سخت است.

استاندارخراسانشمالی؛

توسعهطرحهایآموزشیوفرهنگیازاولویتهایدولتاست

بجنورد -خبرنگارقدس:
اس��تاندار خراسان شمالی
گفت :نگاه ما اجرایی کردن
و توسعه طرحهای فرهنگی
و آموزشی مجموعه آموزش و پرورش در
بخشهای خاص همچون طرح مجد و حوزه
مواد مخدر برای پیشگیری است.
سید علی اکبر پرویزی در نخستین جلسه
ش��ورای آموزش و پرورش در سال جاری
اظهار داشت :امیدواریم موضوعات آموزش

عالی ،آموزش و پرورش و مسایل فرهنگی
اس��تان در س��فر رئیس جمه��ور لحاظ و
موجب توس��عه آموزش و پرورش استان
شود.
وی آموزش و پرورش را یکی از اولویتهای
دولت معرفی کرد و گفت :سال گذشته در
حوزه آموزش و پ��رورش اقدامهای خوبی
شده و بیشتر پروژههای استان در این حوزه
در منطقه راز و جرگالن ،شمال آشخانه و
بخشی از مناطق محروم شیروان و فاروج

بوده است.
پروی��زی تاکی��د ک��رد :رفت��ار مدی��ران
دس��تگاههای اجرایی و اف��راد عالقهمند
به توس��عه اس��تان باید به گونه ای باشد
که حاص��ل آن خدمت بیش��تر و بهتر به
مردم استان باشد و با اقدامهای مناسب و
مطلوب ،قدردان همراهی و همدلی مردم
با دولت باشیم.
نماینده عالی دولت در خراس��ان شمالی
عنوان ک��رد :برخ��ی از مدارس اس��تان

وضعیت مناسبی ندارند ،ولی مشکالت آن
طور که اخیرا ً مطرح شده ،نیست و تمامی
ت�لاش و اقدامهای ما در س��ال گذش��ته
برطرف کردن این مشکالت بوده است.
س��ید علی اکبر پرویزی ادام��ه داد :طی
توافقهای ص��ورت گرفته ب��ا بنیاد برکت
برای نخس��تین بار در حوزه آبرس��انی و
هچنین احداث مساجد کوچک و مدارس
در مناطق محروم در س��طح استان اعالم
آمادگی شده است.

مدیرعاملکانونهنرمندانخبرداد

س  -ترش

قدس :صدور 7654گواهی مجتمع تجاری و
اداری طی 10سال در مشهد
نیش و نوش :ح��اال ببینین تو این 10س��ال
چندتا مج��وز کتابخونه و فرهنگس��را صادر
شده!
قدس :راه آهن بجنورد -اس��فراین با حضور
رئیس جمهور کلنگ زنی می شود
نیش و نوش :و با حضور رئیس جمهور دولت
بیستم یا سی ام هم به بهره برداری میرسه!
قدس22 :مورد ایراد به انتشار اوراق مشارکت
شهرداری مشهد
نیش و نوش :البته فق��ط ایراداتی که به ضرر
شهرداری بوده گرفته شده!
قدس97/6 :درص��د کاهش حوادث ترافیکی
در گناباد
نیش و نوش :البد با حذف پراید و نیسان وانت
از چرخه ترافیکی این شهر!
قدس :دانش��گاه آزاد اس�لامی سبک حقوق
شهروندی را ارتقا داد
نیش و ن��وش :ولی در عوض ،س��طح حقوق
سرپرست خانوار رو به شدت کاهش داد!
قدس :برگزاری کنس��رت در مشهد منوط به
نظر شورای فرهنگ عمومی است
نیش و نوش :وگرنه یک جای س��الم تو بدن
خواننده و نوازنده ها باقی نمیمونه!
قدس :رفع مش��کل ش��رکت تعاونی مسکن
کارکنان شهرداری بجنورد
نی��ش و نوش :ولی مش��کل تعاونی مس��کن
کارکن��ان ادارات دیگ��ه ،ح��اال حاالها رفع
نمیشه!

یکی از خاطرات دوران جبهه شهید محسن ظریف به
نقل از پدرش این بود که :یک سرباز تازه به جبهه آمده
بود و به او گفته بودند ،برو لب��اس اندازه خودت بگیر و
بپوش .لباس اندازه او پیدا نشد و عصبانی شد و گفت:
شما لباس��های خوب را برای خودتان برمیدارید و ما
لباس نداریم.
محس��ن (فرمانده گردان) با آرامش جلو رفته و لباس
خودش را به سرباز داد و او را قانع کرد.
حسن شریعتی  -همرزم ش��هید میگوید :در جبهه و
در حین عملیات به آسانی نمیتوانستیم او را در جای
ثابتی پیدا کنیم ،فقط میتوان گفت ،در عملیات همه
جا بود و همیشه نگران سالمتی نیروها و توفیق عملیات
بود و مثل یک زنبور عسل به همه گلها سر میزد.
راوی :پدر و همرزم شهید محسن ظریف بروجردیان

خبر
عباسعلی سپاهی یونسی :قدس ویژه خراسان

دهه فعالیت مس��تقل در زمینه فراهم آوری
و خدمات مطبوعات ایران ،موفق ش��ده یکی
از بزرگترین آرش��یوهای مطبوعاتی ایران را
تشکیل دهد.
ابراهیم حافظی خاطر نشان کرد :جذب بیش از
 23هزار عنوان نشریه چاپی شامل بیش از یک
میلیون و  700هزار نسخه و دیجیتال سازی
بیش از  5هزار عنوان نشریه ،گواهی بر تشکیل
بزرگترین آرشیو مطبوعاتی ایران است.
وی با بیان اینکه نش��ریات این آرش��یو شامل
قدیمیترین نشریه تا جدیدترین آن میشود،
گفت « :با فعالیت منظم کارشناسان این آرشیو،
تاکنون بی��ش از  410عن��وان مجله تخصصی
ادبی که در ایران به زبان فارسی منتشر شدهاند،
شناسایی و جذب شده است .این نشریات شامل
قدیمیترین مجل��ه ادبی با عن��وان «بهار» تا
جدیدترین نشریه ادبی که در یکی از شهرهای
ایران چاپ شده است ،میشود».
حافظی در ارتباط با س��یر انتش��ار نش��ریات
تخصصی ادبی در ای��ران ادام��ه داد« :اولین
مجله ادبی ایران را یوسف اعتصامالملک (پدر
پروی��ن اعتصامی) با عنوان «مجل��ه بهار» در
سال  1328ق .چاپ کرد که عمده مطالب آن
ترجمه مقاالت و نوش��تههای ادبی فرانسوی
زبان بود .پس از او ملک الشعرای بهار «مجله
دانشکده» را منتش��ر کرد و از این زمان سیر
انتش��ار نش��ریات تخصصی ادب��ی روز به روز
توسعه یافت .در مشهد نیز سیدحسن مشکان
طبس��ی اولین مجله ادبی خراسان را در سال
 1301شمسی با عنوان «مجله دبستان» چاپ
کرد که سومین مجله تخصصی ادبی در ایران
محسوب میشود».
وی دهه  80را با انتش��ار بیش از  110عنوان
نشریه ادبی یکی از طالییترین دوران انتشار
مجالت ادبی ایران دانس��ت و تصریح کرد :از
نظر دوره زمانی  20عنوان از نشریات موجود
در آرش��یو ،به دوره قاجار 140 ،عنوان مربوط
به دوره پهلوی 30 ،عنوان مربوط به سالهای
 1357تا  1360و سایر عناوین مربوط به سه
دهه گذشته است.

بههمهسرمیزد

عکس :محمدعلی رضایی  -قدس

آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسناد آستان قدس رضوی با جذب بیش
از  23هزار عنوان نشریه چاپی شامل بیش از
یک میلیون و  700هزار نسخه نشریه فارسی و
غیرفارسی از  80کشور دنیا ،بزرگترین آرشیو
مطبوعاتی ایران است.
به گزارش رواب��ط عمومی و ام��ور بینالملل
س��ازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اس��ناد
آستان قدس رضوی ،کارشناس نمایه سازی
و چکیدهنویس��ی ای��ن مرکز گفت« :آرش��یو
مطبوع��ات س��ازمان کتابخانهه��ا ،موزهها و
مرکز اسناد آس��تان قدس رضوی پس از سه

نیشونوش

دریچه

راهاندازیتعاونیمسکنهنرمندانخراسانرضوی درسالجاری

مدیرعامل کانون هنرمندان
خراسان رضوی از راهاندازی
تعاونی مس��کن هنرمندان
خراس��ان رضوی در س��ال

جاری خبر داد.
فرزی��ن جیران��ی در گفتوگو با تس��نیم
اظهارداش��ت :کانون هنرمندان خراس��ان
رضوی هر س��اله در برگزاری جش��ن تئاتر
اردیبهشت ،جشنواره تئاتر استان ،فیلم فجر
و سایر برنامههای فرهنگی و هنری اداره کل
فرهنگ و ارشاد اس�لامی خراسان رضوی
مشارکت دارد.مدیرعامل کانون هنرمندان

خراسان رضوی با اشاره به اینکه مهمترین
هدف این کانون خدمت به جامعه هنرمندان
در قالب ارائه خدمات رفاه��ی ،فرهنگی و
تفریحی است ،افزود :ساماندهی هنرمندان
استان جزو اساسیترین برنامههای کانون
هنرمندان است.
وی به مهمترین برنامههای در دستور کار
کانون هنرمندان خراس��ان رضوی اش��اره
کرد و گف��ت :اساس��یترین فعالیت کانون
هنرمندان خراسان رضوی برای امسال راه
اندازی نرم افزار جامع اطالعات هنرمندان
اس��تان اس��ت که جم��ع آوری اطالعات

هنرمندان در این نرم اف��زار در قالب اعالم
فراخوان و ثب��ت نام هنرمن��دان از ابتدای
اردیبهشت آغاز میشود.
مدیرعام��ل کان��ون هنرمندان خراس��ان
رضوی تصریح کرد :نرم افزار جامع اطالعات
هنرمندان اس��تان در ش��ش ماهه نخست
امسال رونمایی میشود.
وی یک��ی دیگ��ر از برنامههای در دس��ت
پیگیری کانون هنرمندان اس��تان در سال
 94را تش��کیل تعاونی مس��کن هنرمندان
اعالم کرد و گفت :تاکنون جلسات اولیه راه
اندازی تعاونی مسکن هنرمندان خراسان با

مسؤوالن ذیربط برگزار شده است.
جیرانی از تشکیل باشگاه هنرمندان خراسان
رضوی خبر داد و گفت :یک��ی از اهداف راه
اندازی این باش��گاه تعام��ل و ارتباطات و
تبادل اطالعات بیشتر با باشگاه هنرمندان
تهران است.
وی بیان کرد :از دیگر برنامههای در دستور
کار این کانون برگزاری کالسهای آموزشی
با همکاری آموزش و پرورش و وزارت علوم
تحقیقات اس��ت که در قالب این کالسها
آموزشه��ای الزم به نوجوان��ان ،جوانان و
دانشجویان ارائه میشود.

معاونارشادخراسانرضوی:

چهاردهمینجشنوارهعلوموهنرهایقرآنیبهشکلملیبرگزارمیشود
معاون قرآن و عترت ارشاد
خراس��ان رضوی گفت :در
حال رایزنی برای برگزاری
ملی چهاردهمین جشنواره
علوم و هنرهای قرآنی در خراس��ان رضوی
هستیم.
حجتاالس�لام محمد تقی کاظمی نسب
در گفتوگو با تس��نیم اظهار داش��ت :در
مجموع  28برنامه از س��وی معاونت قرآن
و عترت خراس��ان رضوی برای س��ال 94
برنامه ریزی شده است که براساس تقویم
اجرایی برگزار میشود .معاون قرآن و عترت
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان

رضوی بیان کرد :نخس��تین و فراگیرترین
فعالیت ما در سال جاری ،برگزاری دهمین
نمایشگاه قرآن و عترت است که از  7تا 15
ماه مبارک رمضان برگزار میشود و شروع
آن نیز براساس برنامه ریزی انجام شده سوم
تیرماه است.
کاظمی نسب بیان کرد :اختتامیه نمایشگاه
قرآن و عترت نیز امسال مصادف با والدت
امام حسن مجتبی(ع) است؛ فعالیت دیگر
ما برگزاری چهاردهمین جش��نواره علوم و
هنرهای قرآنی اس��ت که تاکنون  13دوره
آن به صورت استانی برگزار شده است و در
حال مکاتبه برای برگزاری ملی آن در دوره

چهاردهم هس��تیم .وی خاطرنش��ان کرد:
برگزاری جشنواره ملی و فرهنگی مباهله نیز
در دستور کار ما قرار گرفته است و تاکنون
هیچ یک از استانهای کشور در این زمینه
فعالیتی نداشته و به نوعی خراسان رضوی
میتواند پیشگام این مهم باشد.
کاظمی نس��ب تاکید کرد :برنام��ه دیگر ما
برگزاری جش��نواره آیات اس��ت که شامل
داستانهای قرآنی است و البته برنامههایی
را نی��ز در ح��وزه عت��رت دنب��ال میکنیم
که مهمترین آن جش��نواره مباهله اس��ت
وی سلس��له نشس��تهای امام شناسی را
دیگر برنام��ه معاونت قرآن و عترت ارش��اد

خراس��ان رضوی معرفی و افزود :همچنین
از فعالیتهای موسس��ات خود نیز حمایت
میکنیم ،برخی از این موسسات برنامههای
ملی دارند و در همین راستا حمایت از آنها در
اولویت ما قرار دارد ،برای مثال طرح تالوت
که از سوی موسسه صراط دنبال میشود و یا
طرح نهضت قرآن آموزی به صورت رایگان
که از سوی موسسه آیات دنبال میشود مورد
حمایت ما قرار میگیرد.
کاظمی نسب خاطرنش��ان کرد :حمایت از
جشنواره عروه الوثقی ،س��یزدهمین دوره
آزمون قرآن و عترت نی��ز بخش دیگری از
برنامههای ما است.

باهمتمؤسسهتوسعهگردشگریسازمانهمیاری
شهرداریهایاستانانجاممیشود
سخنرانی یک اندیشمند اسپانیایی ضدصهیونیسم
در مشهد

قدس :مدیر مؤسس��ه توس��عه گردش��گری سازمان
همیاری شهرداریهای خراس��ان رضوی از برگزاری
جلسهای با سخنرانی «مانوئل گالیانا روس» اندیشمند
اسپانیایی ضدصهیونیستی درخصوص مسایل روز دنیا
در مشهد خبر داد.
علیرضا س��هیلی ب��ا بیان
ای��ن خب��ر گف��ت :طب��ق
هماهنگیه��ای انج��ام
ش��ده ،این س��خنرانی در
حاشیه سفر این نویسنده
اس��پانیایی ب��ه مش��هد از
ساعت  9/30فردا (دوشنبه)
در س��الن همایش��های
مؤسس��ه تحقیقات ،آموزش مش��اوره شهرداریهای
استان انجام میشود.
وی افزود :محورهای س��خنان «مانوئل گالیانا روس»،
موضوعاتی چون هش��ت س��ال دفاع مق��دس ،جنگ
یمن و عربس��تان ،داعش مولود نامش��روع اسراییل و
البیهای صهیونیس��تی درخصوص موضوع هستهای
ایران خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :وی نویسنده چندین کتاب مقاله
سیاسی و اطالع رسانی است که از میان آنها میتوان به
نخستین مجموعه مقاالتش با عنوان «بحران جهانی:
پایان یک عصر»« ،بح��ران جهان��ی « ،»2نظم نوین
جهانی (توطئه پنهان فراماسونری و صهیونیسم برای
ایجاد دیکتاتوری جهانی) » و «قدرت البی اس��راییل
در اسپانیا» با ترجمه رس��ول گودرزی و دیباچه رضا
منتظمی اشاره کرد.
تجلیل از برگزیدگان مسابقه عکس «حماسه حضور»
در تربتجام

تربتج�ام -خبرنگارق�دس :همزمان با س��الروز
میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و مقام مادر
نمایشگاه عکس «حماسه حضور» با حضور عالقهمندان
و برگزیدگان مسابقه عکس «حماسه حضور» در محل
اداره ارشاد اسالمی تربتجام برگزار شد.
نعمتا ...فیاضی ،رئیس اداره ارشاد اسالمی شهرستان
توگو با خبرنگار ما افزود :این نمایشگاه
تربتجام در گف 
با موضوع حماسه حضور مردم تربتجام در راهپیمایی
 22بهمن توسط هنرمندان ارایه شده بود که بیش از
 60اثر به دبیرخانه این اداره ارسال شد که توسط هیأت
داوران  20اثر انتخاب شد.وی گفت :مسابقه «حماسه
حضور» در دو بخش تجربی و حرفهای برگزار شد که در
این مسابقه پنج نفر در بخش تجربی و پنج نفر در بخش
حرفهای هدایایی به رسم یادبود دریافت کردند.
«بیقرار  » 2به مشهد رسید

قدس :رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس�لامی مش��هد
مقدس از تصویربرداری سری دوم س��ریال «بیقرار» به
نویسندگی و کارگردانی فلورا سام و تهیهکنندگی مجید
اوجی همزمان با هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر در
مشهد خبر داد.
یوسف امینی با اعالم این خبر افزود :داستان «بیقرار »۲
به نویسندگی و کارگردانی فلورا سام در ادامه سری قبل
است که ماجرای دو مادر را روایت میکند که همچنان بر
سر سرپرستی دختر بچهش��ان اختالف دارند و در ادامه
ماجراها شکل دیگری به خود میگیرد.
گفتنی است ،الله اسکندری ،محمدرضا شریفی نیا ،سارا
خوئینیها ،دکترمحمد صادقی ،مریم امیرجاللی ،کامران
تفتی ،مریم بوبانی ،پژمان بازغی ،سولماز آقمقانی ،زهرا
سعیدی همراه با هنرمند خردسال فاطمه دقاقی بازیگران
سری دوم این مجموعه هستند .شایان ذکر است ،کار تصویر
برداری این مجموعه در مشهد مقدس از  23فروردین ماه
ل جاری آغاز و به مدت یک ماه ادامه دارد.
سا 
اجرای نمایش« سیبی که نصف نشد» در مشهد

قدس :معاون هنری اداره فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
مشهد مقدس از صدور مجوز اجرا برای نمایش «سیبی
که نصف نشد» در مشهد مقدس خبر داد.
س��ید حجت طباطبایی با اعالم این خب��ر افزود :این
نمایش به نویس��ندگی مجتبی مه��دی و کارگردانی
محمد رضایی از  29فروردین به م��دت یک هفته در
تاالر هنرستان قاسم آباد مشهد به روی صحنه میرود.
این نمایش ویژه گروه سنی کودک و نوجوان است.
گفتنی اس��ت ،از ای��ن گروه نمایش��ی پی��ش از این
نمایش��هایی همچون حس��نک کجایی ،ضامن آهو،
یک دختر و یک سرباز و شازده کوچولو به روی صحنه
رفته است.

