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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تأسيس آموزشگاه هاى زبان انگليسى امام رضا(ع) در مناطق محروم     آستان: مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى از تأسيس چهار آموزشگاه زبان انگليسى امام رضا(ع) در مناطق محروم شهر مشهد 
خبر داد.محمدتقى فخريان، در حاشيه برپايى نوزدهمين نمايشگاه كتاب جهان اسالم كه با حضور ساير مؤسسات آستان قدس رضوى در نمايشگاه بين المللى مشهد داير شده است، اظهار كرد: به منظور پيشبرد 

مهارت زبان خارجه دانش آموزان بويژه در مناطق غير برخوردار و محروم، تأسيس چهار آموزشگاه زبان انگليسى با مجوز اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان به صورت مستقل و تخصصى انجام گرفته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در پيام قدردانى توليت آستان قدس رضوى به مردم بهبهان:
پياده روى در قدمگاه امامان معصوم

 به يك سنت حسنه فراگير تبديل مى شود 
آستان: حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضــوى، در پيامى به مردم 
شريف شهرستان بهبهان، از حضور 
گسترده و خالصانه آنان در همايش 
عظيم رضوى آن شهرستان تجليل 

و قدردانى كرد.
در ايــن پيام آمده اســت: هجرت 

تاريخ ساز حضرت رضا(عليه الســالم) به ايران اسالمى مبدأ تمدن، دگرگونى و 
تحوالت بســيارى شده است، نه تنها در جهان اســالم آن روز، بلكه در هميشه 
تاريخ. آن حضرت با قدوم مبارك خود، ايران را به مركز تشــيع و آشيانه دائمى 
اهل بيت(عليهم السالم) تبديل كرده اند. نكته قابل تأمل مسير هجرت آن حضرت، 
جاده نورانى «واليت» است كه نه به عنوان يك جاده تاريخى- باستانى، بلكه امروزه 
با همت شــيعيان مخلص ايشان به جاده اى به سمت واليت آن حضرت تبديل 
شــده اســت و مناطقى كه روزى قدمگاه آن امام همام شده اند، همواره به خود 
مى بالند، از خرمشهر و آبادان و ابركوه و نيشابور گرفته تا ديار واليتمدار بهبهان. 
اين پيام مى افزايد: طبق نقل منابع تاريخى مأمون دستور داده بود كه حضرت رضا 
(عليه السالم) را از مسيرهاى داراى جمعيت كمتر شيعى عبور دهند، ولى همينك 
شاهد آن هستيم كه اين جاده، نه تنها جاده غربت اهل بيت (عليهم السالم) نيست، 
بلكه به جاده واليت و محل حضور دائمى مشتاقان اهل بيت (عليهم السالم) در 

طول قرن هاى پس از هجرت آن حضرت تبديل شده است.
ايــن پيام تأكيد مى كند: امروزه همه مى دانيم كه زيارت، يكى از شــاخصه هاى 
مهم شيعه شناسى شده است و امورى مانند پياده روى در قدمگاه امامان معصوم 
(عليهم السالم) به عنوان تعظيم شعائر دينى در حال تبديل شدن به يك سنت 
حسنه فراگير مى باشد، چه مسير نجف به كربال كه نويدبخش تحول عظيم جهان 
بشــريت است و چه مسير پياده روى مشهد مقدس كه همه ساله رو به افزايش 
اســت. در اين ميان گزارش پياده روى مردم مؤمن و انقالبى بهبهان به جلودارى 
علماء و روحانيت منطقه موجب افزايش اميد به يك تحول فرهنگى در سايه سار 
مهر رضوى در آن ديار شده اســت كه در اينجا الزم اســت به عنوان خادم امام 
مهربانى ها از كنار مضجع شريف آن حضرت، مراتب تقدير و تشكر خويش را به 

واليتمداران آن سامان ابراز نمايم.
در پايان اين پيام آمده است: اميدوارم اين سرمايه گرانقدر و خالص محبان اهل 
بيت (عليهم الســالم) به مانورى عظيم و مردمى با خون شــهداى عزيز انقالب 
اســالمى بويژه در خطه خوزستان در راستاى ترويج و تعميق فرهنگ امامت و 
واليت تبديل شود و اقدام مبارك شما عزيزان و خادمان فرهنگ واليت در اجراى 
فرامين رهبر بصيرت آفرين امت اسالمى ذخيره اى صالح نزد پروردگار قرار گيرد و 

زمينه ساز ظهور دولت يار گردد، ان شاءاهللا.

مرتضى بختيارى:
كميته مطالبات در آستان قدس رضوى تشكيل مى شود

مليكا درودى: قائــم مقام توليت 
آستان قدس رضوى در بازديدى از 
سازمان عمران و توسعه رضوى، بر 
ضرورت اعتمادســازى آحاد مردم، 

تأكيد كرد.
به گــزارش خبرنگار قدس، ســيد 
مرتضــى بختيــارى در بازديــد از 
ســازمان عمران و توســعه آستان 

قدس رضوى، افزود: انتساب اين سازمان به آستان قدس رضوى، مسئوليت افراد 
را دوچندان مى كند. از اين رو انتظار مى رود كه سيره حضرت رضا(ع) در مجموع 

فعاليت هاى اين سازمان تبلور يابد.

  فعاليت هاى كيفى مضاعف شود
وى خاطرنشــان كرد:  وابســتگى ما به آســتان مقدس حضرت رضا(ع)، انتظار 
فعاليت هاى كيفى را هم مضاعف مى كند. افرادى كه در مجموعه آســتان قدس 
رضوى خدمت مى كنند، نگاهشــان در مرحله اول، وصل به بارگاه حضرت بوده 

است. 
بختيارى با اشاره به رضايت عمومى از فعاليت هاى سازمان عمران و توسعه رضوى 
بيان كرد: جاى افتخار دارد كه عموم مردم، از فعاليت هاى اين ســازمان رضايت 
خاطر دارند. استحكام بناها و بنيان قوى پروژه هاى اجرا شده توسط اين سازمان 

توانسته در جلب رضايت مردمى نقش مؤثرى ايفا كند.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى تأكيد كرد: سازمان عمران و توسعه رضوى 
توانسته در اشتغال زايى گام هاى مؤثرى را بردارد. از اين رو، همواره سعى بر آن 
داشته ايم تا حقوق كارگران، پيمانكاران و مردم در اين مجموعه حفظ شود. رعايت 
حقــوق مردم در ابعاد مختلف مانند حق موقوفه و ديگر حقوق مبتنى بر فقه و 
قانون، از ديگر الزامات اين ســازمان و در سطحى كالن، آستان قدس رضوى به 

شمار مى رود.

  تشكيل كميته مطالبات
وى از تشكيل كميته مطالبات در آستان قدس رضوى خبر داد و افزود: با توجه به 
ضرورت پرداخت مطالبات، كميته رسيدگى به مطالبات در آستان قدس رضوى 

تشكيل شده و پرداخت برخى از آن ها نيز از هم اكنون آغاز شده است.
بختيارى، كاهش هزينه هاى سازمانى را از ديگر مأموريت هاى سازمان عمران و 
توسعه آستان قدس رضوى دانست و گفت: تمامي سازمانها و شركت هاي تابعه 
آستان قدس بايد در تحقق بودجه ساليانه خويش دقت الزم را به عمل آورند و در 
اين زمينه، كامالً پاسخگو باشند. برنامه و بودجه سال 97 نيز بايد به گونه اى تدوين 

گردد كه كاهش هزينه هاى سازمانى را به دنبال داشته باشد. 
وى، فرهنگ ســازى در حوزه وقف را حائز اهميت دانست و اظهار كرد:  عملكرد 
صحيح ســازمان هاى تابعه آستان قدس رضوى مى تواند در فرهنگ سازى وقف 
مؤثر واقع شود. ضمن آنكه برخى از وقفيات، شرايط ويژه ترى نسبت به بقيه دارند 

و تنها به بخش خاصى از خدمات آستان قدس رضوى اشاره مى كنند.

 110 مجتمع بين راهى
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى خاطرنشــان كرد: در راستاى صيانت از 
موقوفات، تصميم گيرى در خصوص موقوفات مطلقه، بر عهده توليت معزز آستان 
قدس رضوى اســت. با كمى درنگ مى توان دريافت كه چارچوب هاى عالمانه اى 

براى هزينه كردن درآمد موقوفات تعريف شده تا به نيت واقفان عمل شود.
بختيارى، پيرامون كيفيت خدمات مجتمع هاى خدماتى رفاهى بين راهى آستان 
قــدس رضوى تأكيد كرد:  اين مجتمع ها را بنا به تعابير مردمى مى توان يكى از 
فعاليت هاى ماندگار سازمان عمران و توسعه رضوى دانست. جانمايى، طراحى، 
ساخت و نگهدارى اين مجتمع ها، به الگويى براى سازه هاى مشابه خود تبديل 
شده اســت.در ادامه اين بازديد، مدير عامل سازمان عمران و توسعه رضوى نيز 
اظهار كرد:  طبق برنامه ريزى هاى انجام شــده و تأكيدات توليت آســتان قدس 
رضوى مصوب شــده تا 110 مجتمع خدماتى رفاهى بين راهى امام رضا(ع) در 
نقاط مختلف كشــور ساخته شود كه از اين تعداد، 20 مجتمع ساخته شده و 3 

مجتمع در حال ساخت است.
محســن اسماعيلى با اشــاره به مجتمع هاى در حال ساخت نيز عنوان كرد:  در 
حال حاضر، 3 مجتمع در حال ســاخت داريم كه نخستين آن ها در راور كرمان 
بوده كه 95 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد. دوميــن مجتمع بين راهى نيز در 
گلوگاه مازندران با 70 درصد پيشرفت فيزيكى و سومين مجتمع هم در ميرجاوه 
سيســتان و بلوچستان با 20 درصد پيشرفت فيزيكى در حال ساخت مى باشد. 
اين مجتمع بين راهى بخشى از خدمات خود را به زائرانى اختصاص خواهد داد 
كه از مرز پاكستان وارد ايران مى شوند.اسماعيلى، پيرامون رويكردهاى سازمان 
عمران و توسعه رضوى در بازارهاى تحت اختيار نيز گفت:  ايمن سازى، توجه به 
فعاليت هاى فرهنگى با تأكيد بر اقامه نماز جماعت و رونق بازارهايى كه در اختيار 
داريم، از ديگر مأموريت هاى اين سازمان به شمار مى روند. هم اكنون هفت بازار 
از بازارهاي تابعه ســازمان، اقامه نماز را به طور جدى در دستور كار قرار داده اند. 
همچنين زمينى به مســاحت بالغ بر 300متر مربع در نيمه بازار امام رضا (ع) 
مشهد خريداري شده تا نمازخانه و سرويس هاى بهداشتى در آن ساخته شود و 

اقامه نماز اصناف شكل منسجمى به خود بگيرد.

خـــبر

 آستان  همزمان با هفدهم ربيع االول، 
سالروز والدت با سر سعادت رسول اهللا(ص) 
و امام صادق(ع) مراسم جشنى تحت عنوان 
«وحدت، رمز مقاومت و پيروزي» در رواق 
امام خمينى(ره) حرم مطهر رضوى برگزار 

شد.
در اين مراســم كه آيــت اهللا علم الهدى 
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى و 
امام جمعه مشهد مقدس، حجت االسالم 
والمسلمين رئيســى توليت آستان قدس 
رضوى، مســئوالن نهادهاى كشــورى و 
لشكرى و بسيارى از زائران و مجاوران اهل 
تسنن و شــيعيان بارگاه منور رضوى نيز 
حضور داشتند، شاعران و ذاكران اهل بيت 
عصمت و طهــارت(ع) در وصف 
رســول امت حضرت محمد 
مصطفى(ص) و رئيس مكتب 
جعفرى، حضرت امام جعفر 
صادق(ع) و شكرانه مقاومت 
و پيروزى در برابر داعش به 
مديحه سرايى و شعرخوانى 

پرداختند.
اين مراســم ساعت 9 صبح 
ديروز با تــالوت آيات كالم 
اهللا مجيــد آغاز شــد و در 
ادامه ذاكران اهل بيت سعيد 
طاهرى  مرتضى  و  حداديان 
به مديحه سرايى و مولودى 

خوانى پرداختند.
همخوانى سرود توسط گروه 

وليعصر(عج) و قرائت اشعار آيينى در وصف 
رســول مهربانى و امام صادق(ع) توســط 
على زمانيان و مولوى محمود پرويزى نيا 
و دكلمه خوانى توسط دختر جانباز مدافع 
حــرم اهل بيت(ع) از ديگر برنامه هاى اين 
مراســم بود.در ادامه اين مراســم باشكوه 
با حضور توليت آســتان قدس رضوى از 
قرآن خوشنويسى شــده توسط هنرمند 
خوشنويس اهل پاكستان «قمر سلطان» كه 
به حرم رضوى اهدا شد، رونمايى گرديد و از 
تعدادى از خانواده هاى معزز شهداى جهان 

اسالم شــهيدان «محمودمكى» و «محمود 
عبداهللا» از كشور بحرين، «عباس الشريف» 
و «حسين الشريف» از ســوريه و «ابراهيم 
حميد محمد حميدالدين» از يمن، «رضوان 
محمد ارحمــه» از لبنان، «ســيد محمد 
حســين رضوى» از پاكســتان، «ابوحامد 
توسلى» از افغانستان، «عبدالخضراءپارسا» 
از عراق، «شــهيد زكزاكــى» از نيجريه و 
«حجت االسالم محمود تقى پور و محرابى» 

از ايران تجليل به عمل آمد.
در جشــن بزرگ «وحــدت، رمز مقاومت 

و پيروزي» حجت االســالم والمســلمين 
حائرى زاده درباره «وحدت، رمز مقاومت و 

پيروزي» به ايراد سخنرانى پرداخت.
در اين مراســم همچنين خادمان بارگاه 
منور رضوى با شــيرينى و شربت از زائران 

و مجاوران، پذيرايى كردند.
الزم به ذكر است، مراسم بزرگداشت هفته 
وحدت و ميالد رســول اكــرم(ص) و امام 
جعفر صادق(ع) ديشــب نيز پس از اقامه 
نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق بزرگ 

امام خمينى(ره) برگزار شد.

از برخى خانواده هاى معزز شهداى جهان اسالم در حرم مطهر رضوى تجليل شد

 ســالم حركت خوب آســتان قدس در برگزارى جشن بزرگ «وحدت، رمز مقاومت و پيروزي»  
راه اندازى كالس هــاى مهدالرضا(ع) بايد در 
مقاطع بعدى هم ادامه داشــته باشد تا اين 

حركت خوب به نتيجه بهترى ختم شود.
09150009448

قدس: مدارس امام رضــا(ع) در چارچوب 
بنياد فرهنگى رضوى، دانشگاه بين المللى امام 
رضا(ع) و نيز دانشگاه علوم اسالمى رضوى با 
همين نگاه، سال هاست كه مشغول فعاليت 

هستند.. 

 اگر در داخل صحن هاى حرم مطهرخاك 
تيمم براى زائرانى كه نمى توانند وضو بگيرند 

بگذارند، خوب است.
09350002386

 باسالم؛ چرا براى منازل اطراف حرم كارى 
نمى كنيد، كسانى كه آنجا زندگى مى كنند از 

ويرانى هاى اطراف خيلى اذيت هستند.
09150009860

 ســالم، لطفاً براى حركت ماشــين هاى 
زائر بــر و حتى خودروهاى مجاز به تردد در 
صحن هاى متبرك حرم، مســير خاصى را 

خط كشى كنند.
09150005537

 ســالم، همان طوركه آستان قدس براى 
زائران عرب صحــن غدير را اختصاص داده، 
لطفاً مذاكره كنند تا در عتبات هم براى زائران 

ايرانى شرايط اين چنينى فراهم شود.
09150009448

 لطفــاً در مورد تكريم زائــران در مبادى 
ورودى حــرم مطهر امام رضــا(ع) بويژه در 

قسمت بانوان بيشتر تذكر داده شود.
09330000500

 آستان قدس با همكارى شهردارى، نيروى 
انتظامى و وزارت مسكن و شهرسازى و... بايد 
در اطــراف حرم مطهر و چهار خيابان اصلى 
منتهى به آن يك زير گذر يا روگذر مرتبط 
بــه يكديگر براى رفت و آمــد و تردد زائران 
بسازد تا اين ميهمانان امام رضا(ع) در مشهد 
در هواى گرم تابستان و هواى سرد زمستان 
مجبور نباشــند كه حتماً از زيرگذر يا داخل 
حرم مطهر براى رفتن به ســاير خيابان هاى 

اطراف حرم استفاده كنند.
09020007739

 چرا حتماً بايد خدمه افتخارى حرم مطهر 
امام رضا(ع) (كفشــدار، خادم، دربان و...) به 
سن 75 سالگى برسند تا براى آنان شخصى 
را به عنوان نايب معرفى كنند؟! بســيارى از 
خدمه حرم آقا امام هشــتم(ع) هستند كه 
كمتر از 75 ســال ســن دارند، اما به علت 
كهولت ســن يا مريضى يا ضعــف بدنى و... 
نمى توانند در كشيك هاى حرم مطهر خدمت 

كنند، لطفاً آستان قدس فكرى بكند.
09150003669

 پيشنهاد مى شود موقع اقامه نماز جماعت 
در حرم مطهــر امام هشــتم(ع)، بعضى از 
درهاى حرم مطهر كه داراى آينه مى باشد و 
زائران تصويــر خود را در آن مى بينند موقع 
نماز با يك پارچه تيره و كدر شــود تا از نظر 
شرعى مشكلى براى نماز زائران پيش نيايد؛ 
مانند ورودى كفشــدارى 7 به رواق دارالذكر 

كه درهاى چوبى داراى آينه است.
09380002882

 اى كاش مى شــد تا آخر ســخنرانى ها و 
مداحى هــاى رواق امام خمينى(ره) در حرم 
مطهر نشســت و از اين برنامه ها اســتفاده 
كرد، اما افســوس وضعيت صداى نامناسب 
و بلندگوهاى نامرغــوب، نمى گذارد مطالب 
شــفاف و واضح به گــوش زائران برســد. 
ان شاءاهللا مسئوالن بخش صدا و صوت حرم 

مطهر رسيدگى كنند.
09380007217

 لطفاً تاريخ هجرى قمرى و مناسبت هاى 
دينــى و مذهبى را در ســاعت هاى ديوارى 
الكترونيكى و ديجيتال در حرم مطهر آقا امام 
رضا(ع) درج كنيد تا زائران از مناسبت هاى 

روز باخبر شوند. 
09150004026

 از نظر دســتورات شــرعى و دينى، كف 
دســت در هنگام ســجده نماز بايد به طور 
ثابت و ساكن بر روى زمين قرار گيرد، اما اين 
مسئله در اقامه نماز جماعت حرم مطهر در 
داخل رواق هايى كه ورودى آن ها داراى سطح 
شيب دار(رمپ) مى باشد، به طور كامل رعايت 
نمى شود، مســئوالن اين موضوع را در حرم 

مطهر امام هشتم(ع) پيگيرى كنند.
09150002738

 لطفاً به بيماران سرطانى(ســرطان خون، 
استخوان، سرطان معده و...) نيز جهت تبرك 
و اســتفاده از غذاى ميهمانســراى آقا امام 
رضا(ع) سهميه اى تعلق بگيرد. اين مريضان 

واقعاً چشم انتظار اين موضوع هستند.
09130007160

صداى مردم

با حضور توليت 
آستان قدس 
رضوى از قرآن 
خوشنويسى شده 
توسط هنرمند 
خوشنويس 
اهل پاكستان 
«قمرسلطان» كه 
به حرم رضوى 
اهدا شد، رونمايى 
گرديد

بــــــــرش

 حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضــوى، در پيامى به مردم 
شريف شهرستان بهبهان، از حضور 
گسترده و خالصانه آنان در همايش 
عظيم رضوى آن شهرستان تجليل 

در ايــن پيام آمده اســت: هجرت 
تاريخ ساز حضرت رضا(عليه الســالم) به ايران اسالمى مبدأ تمدن، دگرگونى و 

 قائــم مقام توليت 
آستان قدس رضوى در بازديدى از 
سازمان عمران و توسعه رضوى، بر 
ضرورت اعتمادســازى آحاد مردم، 

به گــزارش خبرنگار قدس، ســيد 
مرتضــى بختيــارى در بازديــد از 
ســازمان عمران و توســعه آستان 
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3/5 ميليون برگ سند مكتوب ديجيتال شده در اينجا نگهدارى مى شود

از صفويه تا روزگار معاصر در مخزن اسناد آستان قدس رضوى

گزارش

 قدس/ محمدحســين مروج كاشانى   هم اكنون بيش 
از 3/5 ميليون برگ ســند مكتوب ديجيتال شده(تهيه نسخه 
پشتيبان) در بخش مخزن اسناد مديريت امور اسناد و مطبوعات 

آستان قدس رضوى وجود دارد.
كارشــناس مسئول اين بخش در گفت وگو با خبرنگار قدس با 
اعــالم اين مطلب افزود: در اين بخش، انواع اســناد مكتوب و 
غيرمكتوب ثبت و نگهدارى شده و عالوه بر نگهدارى اسناد به 
شيوه هاى علمى، فهرست نويسى اين اسناد و ورود اطالعات در 
پايگاه رايانه اى اسناد(با استفاده از نرم افزار) همچنين پاسخگويى 
به مراجعه كنندگان در مورد اسناد مكتوب و غير مكتوب انجام 

مى شود. 
«مهدى حسامى» اظهار داشت: هويت بخشى به اسناد بر اساس 
شماره اموالى و صفحه شمارى اسناد مكتوب نيزدر اين بخش 
انجام مى شــود، به گونه اى كه هم اكنون حدود172هزارسند 
مكتوب(با شماره اموالى مجزا) در دفتر مربوط به اسناد مكتوب 

اين بخش به ثبت رسيده است.

مجموعه اسناد كهن ادارى آستان قدس رضوى  
اين مقام مسئول در ارتباط با مجموعه اسنادى موجود در آستان 
قدس رضوى گفت: 290 هزار برگ ســند كهن ادارى آستان 
قدس رضوى موجود دراين بخش، يكى ازگرانبهاترين اســناد 
ادارى ايران اســت، زيرا كه نظام تشكيالت سازمانى اين نهاد 
مقدس نمادى از نظام ادارى ايران در دوره هاى تاريخى صفويه، 

افشاريه و قاجاريه بوده است.
وى اضافه كرد: به علت از بين رفتن اسناد سلسله هاى حكومتى 
و نبود سيستم مشــخص براى نگهدارى آن، اسناد اشاره شده 
باال به عنوان تنها اسناد باقيمانده از دوره صفويه در اين زمينه 

به شمار مى آيد.
حســامى در زمينه اســناد دوره صفويه موجود در اين بخش 
خاطرنشــان كرد: بيــش از 70 هزار برگ ســند در اين مورد 
تخمين زده مى شود كه با ارزشترين و بيشترين اسناد باقيمانده 
از دوره صفويه در كشــور بوده و اطالعات مهمى در زمينه هاى 
مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى،نظامى و فرهنگى در آن ها 

وجود دارد.

مجموعه اسناد دوره معاصر
كارشناس مســئول اين بخش در ارتباط با اسنادى كه از دوره 
معاصر در بخش مخزن اسناد وجود دارد، بيان داشت: مجموعه 
اسناد كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى، اسناد بايگانى هاى 
راكد، اسناد مكاتبات آستان قدس رضوى بعد از انقالب اسالمى، 
اسناد اهدايى از بعضى افراد و... ازجمله مجموعه اسناد مربوط به 

دوره معاصر در اين بخش است.
وى ادامــه داد: در مــورد اســناد كتابخانــه مركزى آســتان 
قــدس رضوى حــدود 30 هزار برگ ســند مربــوط به امور 
كاركنان(پرسنل) كتابخانه، نحوه خريد كتاب، جمع آورى نسخ 
خطى، هزينه هاى صحافى و مرمت كتابخانه، صورت جلسات و 

آييــن نامه ها از دوره پهلوى اول تا حال حاضر، همچنين نحوه 
عضوگيرى و ميزان مراجعان، فعاليت و گزارش هاى كار ماهيانه، 
مكاتبات با نايب التوليه هاى وقت و هزينه هاى مربوط به كتابخانه 
و... وجود دارد كه مى توان به آن ها اشــاره كرد.حسامى درمورد 
مجموعه اسناد بايگانى هاى راكد موجود در اين بخش تصريح 
كرد: با تغيير رژيم قاجار به پهلوى، حفظ و نگهدارى از اســناد 
از روش ســنتى خارج و به شــيوه بايگانى هاى مدرن در آمد و 
بخش بايگانى آستان قدس رضوى نيز به صورت رسمى از سال 
1304شمســى تأسيس شد و بايگانى اسناد هم از آن تاريخ به 

بعد، سبك و سياق ادارى مدرنى به خود گرفت. 

 40 هزار قطعه عكس، 15 هزار حلقه فيلم و كاست
وى در مورد اســناد غيرمكتوب نيز گفت: در مخزن اسناد اين 
بخش انواع اسناد غيرمكتوب شامل: عكسهاى تاريخى رجال، 
اماكن و وقايع تاريخى، نوارهاى كاست، كاست ريلى، ويديويى، 

لوح هاى فشرده، نگاتيوها، اساليدها و... نگهدارى مى شود.
او اضافه كرد: تاكنون حدود  40 هزار قطعه عكس در اين مورد 
شناســايى كه از اين تعداد،حدود17 هزار عكس، نمايه سازى 
شده است.حسامى با اشــاره به اينكه ثبت، شناسايى و عنوان 
گذارى عكس هاى ديجيتــال و آنالوگ، تبديل، بازشــنوايى، 
عنوان گذارى و ثبت نوارهاى كاســت ويديويى و صوتى و... از 
ديگراقدامات صورت گرفته در واحد اسناد غيرمكتوب اين بخش 
است، تصريح كرد: در حال حاضر  حدود 15هزار حلقه فيلم و 
كاست به عنوان منابع ديدارى و شنيدارى در اين بخش وجود 
دارد كه در زمينه هايى همچون: تاريخ آســتان قدس رضوى، 
تاريخ مشهد، تاريخ انقالب اسالمى، شرح حال بزرگان معاصر، 
سخنرانى هاى مذهبى و سياسى، تاريخ هشت سال دفاع مقدس، 
تاريخ شهرستانهاى استان خراســان بزرگ و... مى تواند مورد 

استفاده محققان و كارشناسان مربوط، قرارگيرد.

 100 هزار قطعه عكس  تاريخى
وى در ارتباط با عكس هاى تاريخى نيز يادآور شد: عالوه بر اسناد 
مكتوب در حال حاضر بالغ بر 100هزار قطعه(كاغذى) آنالوگ  
و فايل ديجيتالى از انواع اسناد تصويرى با موضوعات مختلف در 

اين بخش وجود دارد.
حســامى اذعان داشــت: عكس هاى مربوط به حرم مطهرامام 
رضا(ع)، اماكن متبركه رضوى، تشريفات و غبارروبى حرم مطهر 
امام رضا(ع)، دوران انقالب اســالمى، تصاويرامام خمينى(ره)، 
علما و روحانيون، اماكن و محالت قديم شهر مشهد، دوران دفاع 
مقدس، تهران قديم، كتابخانه قديم وجديد آستان قدس رضوى، 
كتابخانه وزيرى يــزد و... ازجمله عكس هاى تاريخى گردآورى 

شده دراين بخش(از دوره قاجاريه تاكنون) به شمار مى آيد.

 فعاليت هاى اين بخش به روايت آمار و ارقام
كارشناس مسئول اين بخش در مورد اهم فعاليت هاى صورت 

گرفته دريك دهه اخير به آمار و ارقام ذيل اشاره كرد:
اسناد مكتوب ديجيتال شده: بيش از 3/5ميليون برگ

خريدارى اسناد مكتوب: 70هزار برگ
عكس هاى خريدارى شده: 5000 قطعه و فايل ديجيتالى

اسناد مكتوب اهدايى: 100 هزار برگ و فايل ديجيتالى
اسناد مكتوب مرمتى: 40هزار برگ

تعداد ســند مكتوب ثبت شده: 172هزار سند(با شماره اموالى 
مجزا)

تعداد عكس ثبت شده: بيش از43 هزار قطعه عكس
تعدادكل عكس ها: بالغ بر 100 هزار قطعه و فايل ديجيتال

توليد اسناد تصويرى از بافت قديم شهر مشهد: 15 هزار فايل 
ديجيتالى و نگاتيو

انتقال  و تهيه نسخه پشتيبان از 6000 نقشه  مربوط به اماكن 
متبركه رضوى

اعزام 150 مربى كودك و نوجوان به روستاهاى زلزله زده كرمانشاه
گزارش خبرى

آســتان: همزمان بــا والدت با ســعادت حضــرت محمد 
مصطفى(ص) و هفته وحــدت 150 مربى كودك و نوجوان به 

روستاهاى مناطق زلزله زده كرمانشاه اعزام شدند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى مؤسسه جوانان آستان قدس 
رضــوى، اين اقدام در قالب طرح «براى بچه هاى كرمانشــاه» از 
ابتداى هفته وحدت از ســوى مؤسســه جوانان آستان قدس 

رضوى برنامه ريزى شده بود.
در ايــن طرح كه با هدف تقويت روحيه كــودكان و نوجوانان 
آســيب ديده از حادثه اخير در غرب كشور و همچنين افزايش 
دوســتى و مودت بين برادران اهل تسنن و تشيع اين مناطق 

برنامه ريزى شده است، مؤسســه جوانان آستان قدس رضوى 
با فراخوان و پشــتيبانى از تشــكل  هاى مردمى حوزه كودك 
و نوجوان كشــور، 150 نفر از مربيــان اين حوزه در قالب چند 
گروه به روستاها و شهرستان هاى استان كرمانشاه اعزام شده تا 
با اجراى برنامه  هاى شاد و مفرح در اين ايام، التيام بخش درد  و 

رنج  كودكان و نوجوانان اين مناطق باشند.
در اين طرح، مربيان متخصص حوزه كودك كه از تشــكل  ها و 
گروه هاى مردمى مرتبط با مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى 
هســتند به 50 گروه تقســيم و با هداياى مختلف فرهنگى و 
جوايز مناسب رده سنى كودك و نوجوان به روستاهاى اطراف 

قصر شــيرين، ســرپل ذهاب، ازگله،ثالث و ... اعزام شده و در 
قالب جنگ  هاى شادمانه كه شامل بازى جمعى، قصه گويى و 

مسابقات بود به اجراى برنامه پرداختند.


