
گفت و گو با «طاهره واحديان موحد» هنرمند مشهدى

 نقاشى هايم متأثر از فرهنگ رضوى است 
یاددا�ت

ســرورهاديان  «طاهره واحديان موحد» 
متولد 1338 و داراى مدرك ممتاز كالس هاى 
تخصصى هنراســت. او كه بيش از ســه دهه 
بــه صورت جدى و حرفه اى نقاشــى اولويت 
كارى اش بوده و هست حضور در 6 نمايشگاه 
انفرادى و 40 نمايشگاه گروهى را در كارنامه 

هنرى خود دارد.
وى مى گويد: از محضر اســتادانى چون استاد 

اسپهبدى، جاجويى، مسلميان و... بهره بردم.

 خلق آثارى متأثر از فرهنگ رضوى
اين هنرمند شهرمان مى افزايد: هنر براى من 
عشق و معنويت زندگى است و با سختى هاى 

آن كنار آمده ام.
وى كه بارها در جوامــع مختلف ملى و بين 
المللى هنرى حضور داشــته و درخشــيده 
است، ادامه مى دهد: منشأ اين انگيزه، درونى 
است و به اعتقاد من هنرمندى كه در مشهد 
زندگــى مى كند همه آثارش غير مســتقيم 
متأثر از فرهنگ رضوى و حضور ملكوتى امام 

مهربانى هاست.
اين هنرمند نقاش تصريح مى كند: بياد دارم 
از كودكى رنگ آبى كاشــى هاى حوض حرم 
امام رضا(ع) برايم هميشــه جالب بود تاجايى 
كه هنوز هم بارها از اين رنگ و حس در آثارم 

استفاده كرده ام. 
واحديان درباره حال و هــواى آثارمعنوى كه 
تاكنون كار كرده است نيز تصريح مى كند: به 
خاطر دارم ارشــاد به 20 هنرمند نقاش براى 
جشنواره حضرت محمد(ص) سفارش داد كه 
يكى از آن ها، من بودم و اثرى با همين مضمون 
انجام دادم و در مجتمع امام رضا(ع) نصب شده 
اســت.وى مى افزايد: براى من اين اثر و كار در 
اين خصوص اتفــاق خاصى بود به گونه اى كه 
احســاس كردم در آن زمان من زندگى را در 

فضايى معنوى و خاص تجربه كردم.

  بهره از نور و آيينه
 اين هنرمند هنرهاى تجســمى در خصوص 
مجموعــه جديــدش نيز مى گويــد: در اين 
مجموعــه از آيينه كارى حرم كــه در دوران 
كودكــى، مرا بســيار شــگفت زده مى كرد، 
استفاده كرده ام. يك برداشت ياتفسيرشخصى 

خــودم ازمعنويت اســت كه نــور و آيينه و 
شكست تصوير موضوعاتى هستند كه من از 

آن بهره برده ام.
وى مى افزايد: اميدوارم در كارهاى جديدم چه 

در قالب پســت مدرن و چه 
هنر مفهومــى بتوانم ارتباط 
خوبى بين سنت و مدرنيته 
برقــرار كنــم و از ويژگــى 
ســنت هاى كهن تا به امروز 
و نيز در تكنيك و محتوا به 
بهترين شكل استفاده و آن را 

به مخاطبم ارائه دهم.

 هيچ چيز جايگزين هنر 
نمى شود

مشــهدى  هنرمنــد  ايــن 
مى افزايد: نياز انســان به هنــر همواره بوده و 
خواهد بود. اين يك نياز درونى اســت، گرچه 
در دوره هاى متفاوت اجتماعى و حتى سياسى 
گاه كمرنگ تر شده، ولى همواره تداوم خويش 
را حفــظ كرده تــا جايى كه بيــن لطافت، 

گستردگى، شفافى و درك عظمت هستى در 
برابر سنگينى و فشار بار مادى هستى، تعادل 
ايجاد كرده و هيچ چيزى را نمى توان جايگزين 

آن كرد. 

  رشد سنتى هنر
 در شهرستان ها

نقاشــى  مــدرس  ايــن   
مشــكالت  درخصــوص 
هنر نقاشــى در شهرمان و 
مقايســه با پايتخت تصريح 
تهران  در  هنــر  مى كنــد: 
مســيرى كامًال متفاوت از 
شهرستان ها را طى مى كند 
به  بيشتر  درشهرستان ها  و 

شكل سنتى رشد دارد.
وى مى افزايــد: به اعتقاد من بيشــتر بودجه 
وامكانات به بخش هايى واگذارمى شود كه در 
مســير سنت ها قرار دارد اما براى اين موضوع 
در مشــهد خيلى كم و شــايد در حد صفر

 باشد. 

  برپايى نمايشگاه با هزينه هنرمند!
اين هنرمند مشهدى خاطرنشان مى كند: براى 
اشاعه هنر نقاشى در خطه هنر خيزخراسان به 
فرهنگ سازى نياز دارد و اين در حالى است 
كه متأسفانه در مشــهد حتى براى برگزارى 
نمايشــگاه، هزينه هاى اجاره يــك گالرى از 
خود هنرمند دريافت مى شود و هنوز فرهنگ 
خريدارى آثار نقاش در شــهرمان باب نشده 

است. 

 ضرورت بازبينى در مديريت
 هنر خراسان

وى اظهار مى دارد: به نظرمن زمان يك بازبينى 
و جنبش اساسى در مديريت هنر خراسان فرا 
رسيده است و ضرورى است با تحولى اساسى 
انديشه ها و احساســات ناب و پاك، همسو و 

هدفمند تر شود.
 وى تصريح مى كند: گاهــى در بازار رقابتى 
ناسالم، رقابتى ايجاد مى شود كه ممكن است 
زشتى هايى به رخ كشيده شده و اين رفتارها 

در شأن هنر نيست.

اخـــبار2

  تمركز جامعه استان بر تسهيلگرى
در توليد و ايجاد اشتغال

*على رسوليان / مديركل دفتر هماهنگى امور 
اقتصادى و بين الملل استاندارى خراسان رضوى

بخــش دولتــى، خصوصى و 
قضايى استان بايد هدف خود 
را بر ايجاد اشتغال كه مد نظر 
رهبر معظم انقالب اســالمى 
و از جملــه الزام هــاى تحقق 
اقتصاد مقاومتى است، متمركز 
كنند و بايد تسهيلگرى در امر 
توليد و ايجاد اشتغال را هدف 
اوليه خود قرار داده و به عنوان 

يك وظيفه الزم و ضرورى در قســمت هاى مختلف سازمان 
هايشــان اين مهم را نهادينه كنند. امسال منابع خوبى براى 
ايجاد اشتغال در اســتان پيش بينى شده است و انتظارمى 
رود طبق برنامه هاى ارائه شده 160هزار شغل در استان ايجاد 
شــود. ليكن از تمام دستگاه ها و ســازمان هاى استان انتظار 
مى رود كه برنامه هاى عملياتى خود را به منظور ميزان اشتغال 
جديد، چگونگى ايجاد و الزام هاى مــورد نياز آن ها در طول 
سال جارى اعالم و بيان كنند، زيرا به منظور ايجاد اين ميزان 
شغل نياز به بكارگيرى تمام ظرفيت هاى استان ويك برنامه 
منسجم عملياتى مى باشد، تا همچون سال گذشته كه براى 
اولين باردر استان  100 هزار شغل جديد ايجاد شد و نسبت 
به ميانگين كشورى از عملكرد مناسبى برخوردار بوديم، امسال 
نيز در اين زمينه استان بتواند موفق شود و عطش بيكارى را 

فروكش نمايد.   
از طرفى از محل اعتبارات توسعه شاخص هاى اقتصادى، 133 
ميليارد و 500 ميليون تومان در نظر گرفته شــده است كه 
50درصد آن براى كمك هاى فنى و اعتبارى و يارانه ســود 
تسهيالت بانكى تخصيص پيدا خواهد كرد و 50 درصد ديگر 
آن نيز براى زير بناسازى پروژه هاى توليد استان درنظر گرفته 
خواهد شــد كه در حال حاضر كارگروه اشــتغال و كارگروه 
اقتصادى اســتان در حال جمع بندى هســتند تا پروژه ها را 
تصويب كنند و به محض تخصيص، فعاليت هاى عملياتى را 
شــروع نمايند. همچنين صندوق كارآفرينى اميد استان نيز 
تسهيالتى را براى اشتغال استان به متقاضيان ارائه خواهد كرد 
ودر سفر وزير كار به استان قول مساعد داده شد كه اعتبارات 
صندوق كارآفرينى اميد استان دو برابرشود كه زمينه مناسبى 
را براى رونق اشــتغال در استان ايجاد خواهد كرد. از طرفى 
محور ايجاد اشــتغال بخش خصوصى است و بخش دولتى 
مأموريت دارد زير ســاخت هاى الزم را براى آن ها فراهم كند 
تا زمينه سرمايه گذارى بخش خصوصى فراهم شود. تا اواسط 
ســال 97 در حدود 317 پروژه مهم افتتاح و به بهره بردارى 
خواهد رســيد كه در حدود 17 هــزار و 297 ميليارد تومان 
به منظور اتمام آن ها صرف شــده است كه در حدود 21هزار 
نفر اشتغال مستقيم ايجاد مى كند. در حوزه اقتصاد مقاومتى 
نيز پروژه هايى كه سال قبل برنامه ريزى شده بود بررسى هاى 
مجددى درباره آن ها صورت گرفت و متناسب با ايجاد اشتغال 
اولويت بندى شدند. پروژه هاى سال گذشته به جز زير بخش ها 
افزون بر 380 مورد بودند، ولى امسال به خاطر اينكه كنترل 
و نظارت بيشــترى بر آن ها وجود داشته باشد تعداد پروژه ها 
كاهــش داده شــد و در حدود 200 پروژه شــاخص اقتصاد 
مقاومتى وجود دارد كه اشتغال مناسبى را براى استان محقق 
خواهند كرد. در بخش فناورى اطالعات نيز 320ميليارد تومان 
تصويب شــده كه بخشى از پروژه هاى آن نيز آغاز شده است 
و براى نوســازى صنايع نيز اعتباراتى در حدود 480 ميليارد 
تومان در نظر گرفته شــده است. از طرفى آمار اشتغال ثابت 
اســتان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته  120هزار 
و 641 نفر افزايش داشته است؛ به طورى كه آمار اشتغال در 
بهار96، 2 ميليون و 55 هزار و737نفر شــاغل بوده است، اما 
در بهار سال گذشته يك ميليون و935 هزار و 97 نفر شاغل 
در استان وجود داشته اند اين وضعيت نشان دهنده روند مثبت 
حوزه اشتغال استان است كه نتيجه همكارى و مشاركت همه 
دستگاه ها و بخش هاى دولتى و خصوصى بوده است و اميدوار 
هستيم اين همراهى و همدلى براى توليد و اشتغال در سال 

جارى نيز گسترده تر شود.

 در آيين قصه خوانى رضوى عنوان شد
  سپيد خوانى يكى از راه هاى ايجاد 

خالقيت در كودكان است
جليل فخرايى: رييس اداره ارشاد شهرستان مشهد در افتتاح 
آييــن قصه خوانى رضوى ضمن تاكيد بــر ايجاد خالقيت در 
كودكان توسط مربيان بوسيله سپيد خوانى و روايت داستانهايى 
كه كودكان خود در نقش آفرينى آن ها فعال باشــند گفت: ما 
بايد در پرورش نسلى آينده نگر و دور انديش كه بتوانند آينده 
خويش را از طريق پرورش خالقيت و دور انديشى بسازند سهيم 
باشيم. محمد كاظم دبيرى همچنين به نقش مربيان در ايجاد 
اينگونه داســتانها كه كودكان از حالت منفعل ذهنى به نقشى 

فعال در ايجاد جريانها پيدا كنند را مهم دانست.

  راهيابى يك خراسانى 
به مركز پژوهش هاى هسته اى اروپا

كوهســرخ- خبرنگار قدس: دبير كوهســرخى، «مجيد 
فارســى» به مركز پژوهش هاى هسته اى اروپا (CERN) راه 

يافت.
اين معلم فيزيك اهل كوهسرخ، براى شركت در پيشرفته ترين 

و معتبرترين آزمايشگاه فيزيك جهان پذيرفته شد. 
ســرن(CERN) بزرگ ترين مجموعه آزمايشــگاهى دنيا در 
زمينه فيزيك ذرات بنيادى و فيزيك هســته اى است كه در 
حاشيه شهر ژنو سوئيس ( در مرز مشترك فرانسه و سوئيس) 
واقع شــده است. اين مركز كه در ســال 1954 شكل گرفته 
است، نقش بسيار مؤثرى در توسعه علم فيزيك داشته است و 
عظيم ترين پروژه هاى علمى آموزشى جهان در آن اجرا مى شود.

  راهيابى 800 دانش آموز خراسانى
به مسابقات كشورى

قدس: مدير آموزش و پرورش ناحيه 7 مشــهد گفت: 800 
دانش آموز برگزيده سى و پنجمين جشنواره فرهنگى و هنرى 

به مسابقات كشورى راه يافتند.
محمدرضا كمالى گفت: ســهم اســتان خراســان رضوى از 
مســابقات فرهنگى هنرى22 مقام كشورى بود كه ناحيه 7 

مشهد چهار عنوان برتر را به خود اختصاص داد.

خبر

روز گذشته انجام شد 
اعزام نيروهاى يگان ويژه به اردوى جهادى حاشيه شهر

ويژه  يــگان  نيروهاى  فارس:  
نيروى انتظامى خراسان رضوى 
به اردوى جهادى حاشــيه شهر 

مشهد اعزام شدند.
 صبح روز گذشــته يك گروه از 
يگان ويژه براى محروميت زدايى 
از مناطق حاشيه اى با نام متبرك 
يا امام رضا(ع) به روستاى تيمور 
آباد اعزام و اقدامات جهادى را در 

دستور كار قرار دادند.
يگان  مسئول عقيدتى سياسى 
ويژه نيروى انتظامى خراســان 
رضوى در مراســم اعــزام گروه 
جهادى گفت: برآوردن نيازهاى مردم توفيقى است كه نصيب ما شده است و امروز در اين 

لباس و از اين طريق براى تقرب به خداوند استفاده مى كنيم.
حجت االسالم احمد معمورى با تاكيد بر حفظ و تقويت روحيه جهادى در ميان نيروهاى 
يگان ويژه، اين اقدام را در راســتاى حفظ امنيت و افزايش اميد مردم در مناطق محروم 

ارزيابى كرد و آن را عامل مهمى براى تقويت روحيه مناطق محروم دانست.
در ادامه، معاون عمليات يگان ويژه نيروى انتظامى خراسان رضوى نيز اظهار داشت: دليل 

حضور يگان ويژه در اين برنامه، افزايش اميد در ميان مردم مناطق محروم است.
على اكبر سلطانيان ادامه داد: ما مفتخريم كه بتوانيم در راستاى خيرخواهى و كمك به 

هموطنان در خراسان رضوى، كار خيرخواهانه انجام دهيم.
وى اضافــه كرد: حضور در اين فضا، ياد و خاطره دفاع مقدس را براى ما زنده مى كند و 

امروز با همان فلسفه جهادسازندگى، اردوهاى جهادى آغاز شد.

خبر

نرگس محمدى در جشن «شهر كرامت» : 
امام رضا  متعلق به همه ايرانيان است 

قدس: نرگس محمدى بازيگر 
ســينما و تلويزيون در جشن 
«شهر كرامت» گفت:  سعادت 
نصيب من شده تا در اين ايام 
مبارك كه مشهد حال و هواى 
خاصى دارد، در بين مردم اين 

شهر باشم. 
اين بازيگر ســينما و تلويزيون 
گفت: امــام رضا (ع) متعلق به 

همه ايرانيان است. 
 محمــدى در جشــن ويــژه 
دهــه كرامت كه در بوســتان 
كوهسنگى مشهد برگزار شد، اظهار كرد: امام رضا (ع) متعلق به همه ايرانيان است و 

در دل همه مردم جايگاه ويژه اى دارد.
وى افزود: اما با توجه به اينكه خواســتگارى از من در حرم مطهر اين امام انجام شد 
و بــه هيچ وجه فكر آن را هم نمى كردم، امام رضا (ع) در دل من از جايگاه بســيار 

ويژه اى برخوردار است.
در ادامه على اوجى نيز تصريح كرد: سعادت نصيب من شده تا در اين ايام مبارك كه 

مشهد حال و هواى خاصى دارد، در بين مردم اين شهر باشم.
هنرمند مطرح كشور تصريح كرد: در بهمن ماه سال گذشته به همراه خانم محمدى 
15 شب در مشهد در خدمت مردم اين شهر برنامه داشتيم و در بارگاه منور رضوى 
از همســرم خواستگارى كردم و براى همين اين شــهر و امام رضا(ع) براى من نيز 

جايگاه ويژه اى دارد.

سه شنبه 10 مرداد 1396
 8 ذى القعد  ه 1438 1 آگوست 2017  
سال سى ام  
شماره 8461  ويژه نامه 2852 

 براى اشاعه هنر 
نقاشى در خطه 
هنر خيزخراسان

 به فرهنگ سازى 
نياز دارد

بــرش

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

  برپايى همايش كويرنوردى در مه والت

رسائى فر: به همت باشــگاه كوهنــوردى و طبيعت گردى 
نصيرى مشــهد جمعى از عالقه منــدان به طبيعت در قالب 
همايشى دو روزه از منطقه كويرى شهرستان مه والت ديدن 

كردند.
سرپرست باشگاه و مسئول برگزارى اين همايش در خصوص 
اين حركت فرهنگى و ورزشــى به خبرنگار ما گفت: منطقه 
كويرى مــه والت، اقليم منحصر به فــردى دارد و بين مرز 
آب و خاك حاصل خيز و منطقه خشــك كوير بزرگ ايران 
قرار گرفته است و اين موضوع باعث شده تا جلوه خاصى به 

جاذبه هاى طبيعى اين منطقه دهد.
على نصيرى افزود: به دليل شرايطى اينچنينى و جاذبه هاى 
گردشگرى روستاى مياندهى كه آخرين روستاى شهرستان 
مه والت به شمار مى رود، اين نقطه از استان خراسان رضوى 
همواره مورد توجه گردشگران، ورزشكاران و عالقه مندان به 

طبيعت بكر كوير بوده است. 
وى بيــان كرد: در همايش دو روزه كويرنوردى شهرســتان 
عالقه مندان ضمن اقامت در كوير و بهره مندى از جاذبه هاى 
آن، از رباط شاه عباسى و حوض انبار قديمى مياندهى و كال 

شور از معدن طبيعى برداشت نمك بازديد كردند.
گفتنى است پايان بخش برنامه همايش، كوه پيمايى در منطقه 
چاه مزار و زيارت بقعه امامزاده يحيى بن موسى الكاظم(ع) در 

ارتفاعات اين منطقه بود.

در مطلب گفت و گو با اســتاد محمدحسين مأموريان كه روز 
گذشته در همين صفحه منتشر شد،  در قسمتى از مصاحبه 
به اثر «نواى مهر» اشاره شده است كه طراحى، ايده و نقاشى 
اثر متعلق به خانم زهرا ايزانلو است كه آقاى مأموريان آن را در 

ابعاد بزرگ اجرا كرده اند.

ورزش ��اسان

�و��ح

  كاروان در شعاع خورشيد به كاشمر رسيد 
كوهسرخ- خبرنگار قدس: به مناسبت دهه كرامت و ميالد 
حضرت رضا (ع) كاروان درشــعاع خورشــيد پس از نيشابور، 
ســبزوار وارد شهرستان كاشمر شــد كه مورد استقبال اقشار 

مختلف مردم و مسئوالن قرار گرفت.
مســئول كاروان درشــعاع خورشــيد،گفت: اين كاروان براى 
پنجمين ســال متوالى همزمان با آغــاز دهه كرامت به نقاط 
مختلف شهرستان هاى استان اعزام شدند تا افرادى كه امكان 
زيارت امام رضا (ع) را در اين ايام مبارك و معنوى ندارند، از اين 

فضيلت بهره مند شوند.
جواد آزاد افزود: اين كاروان به مدت دو روز در كاشمر برنامه هاى 
متنوعــى اجرا مى كنند و با پرچــم متبرك گنبد حرم مطهر 

رضوى حس معنوى مشهد الرضا را به مردم منتقل مى كنند.
وى افــزود: براى بانوان در آرامگاه شــهيد مدرس كاشــمر و 
روستاى زنده جان، ويژه كودكان و نوجوانان و بعد از نماز مغرب 
و عشا در بين مردم روستاى فرح آباد برنامه اجرا خواهند كرد.

 شركت 250 هزار مخاطب در مراسم هاى 
ملى و مذهبى خراسان شمالى 

بجنورد- خبرنگارقدس: رئيس شوراى هماهنگى تبليغات 
اسالمى خراسان شمالى گفت: از12 مرداد سال گذشته تا كنون 
250 هزار مخاطب واقعى و بدون تكرار در مراســم هاى ملى و 

مذهبى استان شركت كردند.
حجت االســالم محمد على ســاالرى اظهار كرد: با احتساب 
مخاطبــان تكرارى بيش از 900 هزار نفر در برنامه هاى ملى و 

مذهبى اين استان حضور داشته اند.
وى تعداد مراسم هاى اســتان را 812 مراسم عنوان كرد و 
افزود: اين مراسم ها در قالب بيش از 20 هزار برنامه اجرايى 

شده است.

  آغاز مرحله دوم مرمت و احياى
حمام تاريخى قلندرآباد فريمان

فريمان- خبرنگار قدس: رئيــس اداره ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى فريمان از آغاز مرحله دوم و 
تكميلــى مرمت و احيــاى بناى تاريخى حمــام قلندرآباد 

شهرستان خبر داد.
دكتر حسن گياهى افزود:اين اثر تاريخى با شماره 11514در 
فهرست آثار ملى به ثبت رسيده و بهره بردارى از اين پروژه در 

هفته گردشگرى(5 مهرماه) انجام مى شود. 
وى بيان داشــت: در مرحله دو اقداماتى چون مرمت گلخند، 
سنگ فرش كف، نورپردازى و روشنايى، تكميل زيرساخت ها، 
رطوب زدايى، ايجاد پلكان، مرمت حوض آب سربينه و...انجام 

مى شود.
 گياهى افــزود: بهره بــردارى از اين اثر تاريخــى با كاربرى 
فرهنگى- هنرى و خانه صنايع دستى خواهد بود و از شهروندان 
قلندرآبادى درخواست مى كنيم در صورت تمايل اشيا و اقالم 
قديمــى و تاريخى خود را به اداره ميراث فرهنگى فريمان و يا 

شهردارى قلندرآباد تحويل دهند.

��ر

خبر

روايت زندگى فرمانده چزابه در مستند 
«از فردوس تا فردوس» 

تابناك: زندگى شهيد مهدى صبورى در مستند «از فردوس تا 
فردوس» به تصوير كشيده مى شود. 

موسى حاجى نژاد، نويسنده و كارگردان مستند «از فردوس 
تــا فردوس»، با بيان اينكه اين مســتند در مرحله تدوين و 
صداگذارى است، گفت: اين مستند به زندگى شهيد مهدى 
صبــورى، فرمانده چزابه مى پردازد و در ســه قســمت 30 
دقيقه اى در حال توليد اســت. وى با بيان اينكه از سال 92 
ساخت اين مستند شروع شده، اظهار داشت: در اين مستند 
سعى كرده ام، معنويت و حضور قرآن را در زندگى اين شهيد 

به تصوير بكشم.

نمايش فيلم «فرزانه» 
در سيماى خراسان رضوى

قدس: همزمان بــا والدت امام رضا(ع) فيلــم تلويزيونى 
«فرزانه» محصول صدا و ســيماى خراســان رضوى نمايش 

داده مى شود.
اين فيلم به تهيه كنندگى مهدى محمدى روز پنجشنبه 12 
مرداد ساعت 18:00 و بازپخش آن جمعه 13 مرداد ساعت 

11/00 از شبكه اميد سيما بر روى آنتن مى رود.
موضوع فيلــم تلويزيونى «فرزانه» آمادگى و تدارك نوجوانى 
به نام فرزانه براى برگزارى جشــن تكليف خود است و اين 
فيلم با رويكرد فرهنگ حجاب و نماز از نمونه توليدات مركز 

خراسان رضوى است.

ضرورت بهره گيرى از پتانسيل هاى 
فرهنگى و هنرى

نيشابور- خبرنگارقدس: نماينده مردم نيشابور و فيروزه در 
مجلس گفت: بايد از پتانسيل هاى فرهنگى و هنرى براى ارتقاى 

فرهنگ و هنر هر منطقه اى در جهت اشتغال زايى بهره برد.
هاجر چنارانى كه در مراسم افتتاحيه مسابقات فرهنگى و هنرى 
دختران سراسر كشور در اردوگاه شهيد رجايى نيشابور سخن 
مى گفــت، افزود: با ارتقاى فرهنگ و هنر هر منطقه مى توانيم 

در راه توسعه صنعت گردشگرى كشور قدم بزرگى را برداريم.
معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش نيز در اين مراسم 
گفت: جشنواره ها فرصت مناسبى براى تبادل نظر و هم افزايى 

و ارائه جلوه هاى زيبا و متنوع هنر و فرهنگ ايران زمين است.
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