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خبر
آیتا ...سیداحمد علمالهدی:

ترویجوتبلیغوقفبهفراموشی
سپردهشدهاست

گروه خبر -اما مجمعه مشهد گفت :ترویج
و تبلیغ وقــف به فراموشی سپرده شــده و
مــورد کمتوجهی نسل امــروز قــرار گرفته
است.
بهگزارش ایرنا ،آیتا ...علمالهدی در دیدار
با مدیران اداره اوقاف و امور خیریه افزود:
اگر ترویج جامع و کامل بــرای وقف انجام
میشد ،افراد بهدنبال تأسیس یک مؤسسه یا
شخصیت حقوقی خیریه و آثار تمدنی آلوده
غرب نمیرفتند.
وی بــیــان کـــرد :تشکلها ،مــؤســســات و
شخصیتهای حقوقی ،ماندگاری و آثار
و برکات وقف را ندارند؛ زیرا قائم به افــراد و
نگرشهای آنها هستند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه
داد :وقــف فقط ادارهکـــردن مــال موقوفه
نیست ،بلکه تشخیص جوهره نیت وقف
و شناخت واقعیتی که واقف درمــورد وقف
اصرار داشته اهمیت دارد و جوهره نیت واقف
هم از مقدمهنویسی وقف قابلاستنباط
است.
از  25تا  28آبانماه

محورقدیممشهد-باغچه
یکطرفهمیشود
گروه خبر -کارشناس مرکز مدیریت راههای
اســتــان از ی ـکطــرف ـهشــدن مــحــور قدیم
مشهد -باغچه از  25تا  28آبــا نمــاه خبر
داد.
ب ـهگــزارش روابــط عمومی اداره کل راه و
شهرسازی خراسان رضوی ،هادی معتمدی
بیان کرد :بهمنظور امنیت بیشتر زائران پیاده
در مسیر نیشابور به مشهد ،محور باغچه به
مشهد طی چهار روز از ساعت  5تا  17مسدود
میشود.
وی افــزود :همچنین محور مشهد -باغچه
از روز یکشنبه از ساعت  12تا  24برای
بازگشت وسایل حملونقل از مشهد به باغچه
یکطرفه میشود.
کارشناس مرکز مدیریت را ههــای استان
گفت :در محور قوچان ،بارش پراکنده باران
و لغزندگی در این محور گزارش شده است و
در شب گذشته نیز در تعدادی از محورهای
استان ازجمله جغتای ،درگــز و چناران
بارندگی گزارش شده است.
معاون استاندار خراسان رضوی خبر داد

تمهیداتامنیتیوانتظامی
برایحضور۴میلیونزائر

گروه خبر -مــعــاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی اســتــانــداری خــراســان رضــوی
گفت :نــزدیــک بــه 4میلیون زائــر در ایــام
شهادت امــامرضــا(ع) وارد مشهد خواهند
شد و تمام تمهیدات امنیتی و انتظامی
برای حضور 4میلیون زائر رضوی اندیشیده
شده است.
بهگزارش اداره کل روابط عمومی استانداری
خــراســان رضــوی ،سیدجواد حسینی با
بیان اینکه تاکنون 60هزار منزل در مشهد
برای اسکان زائران اعالمآمادگی کردهاند،
بیان کرد :زائران پیاده از  6معبر وارد مشهد
میشوند و تاکنون  267ایستگاه بینراهی
بــرای پذیرایی از این زوار راهانـــدازی شده
است.
وی از اجتماع 50هزارنفری دانشآموزان
مشهدی در روز شهادت امامرضا(ع) خبر داد
و عنوان کرد 400 :مدرسه برای اسکان زائران
آماده شده است که در  39مدرسه ،توسط
دانشآموزان و دبیران همان مدارس به زائران
خدمات داده میشود.
مــعــاون ســیــاســی ،امنیتی و اجتماعی
اســتــانــداری خــراســان رضـــوی افـــزود:
تــا روز گذشته نیز حـــدود 20هــــزار زائــر
از کــشــور افــغــانــســتــان وارد کــشــور
شدهاند.

قائممقام تولیت آستان قدس رضوی آخرین اقدامات برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر را تشریح کرد

آمادگیمشهدیهابرایمیزبانی زائران پیاده

الهام مهدیزاده -مهمان داریم ،مهمانانی که به گفته
مسئوالن آستان قدس رضوی از  21استان کشور
رهسپار مشهد هستند .برآوردهای مسئوالن آستان
قدس نیز از این قرار است که تعداد زائران پیاده امسال
از مرز 300هزار نفر عبور میکند.
همچنین درالبهالی برنامههایی که آستان قدس برای
روزهای پایانی ماه صفر و ایام شهادت امامرضا(ع) در
نظر گرفته ،قراری اینگونه گذاشته شده که پابهپای
زائــران پیاده امامرضا(ع) و با برنامه فرهنگی «قرار
زیارت» ،مشهدیها همراه با زائران به آستانبوسی
حریم رضوی بروند.
اینهاگزیدهایازبرنامههاواقداماتدرنظرگرفتهشده
برای آمادگی تمامقد مشهد در استقبال از زائران بود که
روز گذشته و ازسوی سیدمرتضی بختیاری ،قائممقام
تولیت آستان قدس رضوی ارائه شد.
قائممقام تولیت آستان قدس رضــوی روز گذشته
در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :امسال تعداد
زائــران پیادهای که مهمان مشهدیها در روزهــای
پایانی ماه صفر خواهند بود درمقایسه با سال گذشته
رشد درخورتوجهی خواهد داشــت؛ زیرا سال قبل
درمجموع 280هزار نفر زائر پیاده به مشهد آمدند.

 ۱۰۰۰هیئت بیش از سال قبل به مشهد میآیند

قائممقام تولیت آســتــان قــد س رضــوی در ادامــه
برنامهریزیهای صورتگرفته برای روزهای پایانی ماه
صفر را اینگونه ارائه داد :امسال برآورد میشود تعداد
 1000هیئت بیشتر از سال قبل در ایام پایانی ماه صفر
در مشهدالرضا حضور داشته باشند.
بهگفته بختیاری ،امسال محوریت میزبانی بر حوزه
فرهنگ میزبانی و مردمیکردن این فرهنگ در میان
مشهدیهاست که برهمیناساس ،تا روز گذشته و با
اعالم آمادگیهایی که ازسوی خیران صورت گرفته،
زمینه پذیرایی 100هزار زائر پیاده در مشهد (3وعده
غذا در زمان اقامت در مشهد) و نیز اسکان آنان در این
شهر فراهم شده است .جدا از آن ،به تمام هیئتهای
مذهبی پرچم یادبودی ازســوی خدام رضوی اهدا
میشود و یک وعده نیز مهمان مهمانسرای آستان
قدس رضوی خواهند بود.
در ادامه جلسه ،قائممقام تولیت آستان قدس رضوی

آماری از نذورات مردم در روزهای پایانی ماه صفر سال
گذشته ارائه داد و گفت :سال گذشته و ازسوی مردم
و خیران300 ،هزار بسته غذایی نذر مردم توزیع شد
و دراینباره با توجه به آنکه امسال تعداد زائران پیاده
بیشتر است ،پذیرایی مردمی نیز بیشتر خواهد بود.
آ نگونه که بختیاری ،دیــروز به رسانههای جمعی
استان گفت ،سال گذشته مشهدیها در میزبانی از
زائران پیاده سنگتمام گذاشتند؛ تاجاییکه 60هزار
نفر از مشهدیها در منازل شخصی خود میزبان زائران
امامرضا(ع) بودند .امسال نیز بهصورت ویژه به این
موضوع توجه شده است.
قائممقام تولیت آستان قدس رضــوی به همکاری
شهرداری مشهد برای دراختیار قراردادن سالنهای
ورزشی و نیز همکاری آموزشوپرورش استان بهمنظور
استفاده از  180مدرسه برای اسکان زائــران پیاده
اشاره کرد و حتی در تکمیل توضیحات خود بیان کرد:
با صحبتهایی که با آموز شوپرورش استان شده،
به این موضوع تأکید شد که اگر شرایط جوی مساعد
نبود ،امکان استفاده زائران از این مدارس در روز شنبه
نیز فراهم شود.

از قرار زیارت تا «خیمه امت»

حجتاالسالم حجت گناباد ینژاد ،رئیس سازمان
فرهنگی آستان قــدس رضــوی نیز در ایــن جلسه

بهصورت تیتروار به  50برنامه فرهنگی که آستان قدس
رضوی برای روزهای پایانی ماه صفر در نظر گرفته،
اشاره کرد.
از برنامههای مهمی که رئیس سازمان فرهنگی آستان
قدس رضوی به آن اشــاره کرد ،میتوان به اجتماع
عظیم رضویون در روز شهادت امامرضا(ع) در صحن
جامع رضــوی ،خیمه امــت بــرای عـــزاداران اقــوام،
مذاهب و ملیتهای دیگر اشاره داشت.
حجتاالسالم گناباد ینژاد طرح فرهنگی «خیمه
امت» را در فهرست برنامههایی که برای نخستینبار
قرار است در روزهای پایانی ماه صفر برگزار شود ،اعالم
کرد .به گفته رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس
رضوی قرار است با برگزاری این خیمه و حضور اقوام و
مذاهب گوناگون شرایط برای تجمع و دلبستگی اقوام
و مذاهب فراهمشود.

نشان «علم نصرت» بر سرد ِر منازل خدام

اماقرارزیارتیکیدیگرازبرنامههایفرهنگیاستکه
برای روزهای پایانی ماه صفر در نظر گرفته شده و رئیس
سازمان فرهنگی آستان قدسرضوی در توضیحاتی
برای این برنامه گفت :در برنامه فرهنگی قرار زیارت
خانوادههای مشهدی از چهار مسیر منتهی به حرم
مطهر رضوی در روز رحلت نبی مکرم اسالم(ص) عازم
حرم مطهر امامرضا(ع) میشوند.

برگزاری مراسم دعبل خزاعی ،خدا مالجواد و نیز
مراسم شب شهادت امامرضا(ع) ،از دیگربرنامههایی
بود که رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی به
آن اشاره کرد .جدا از آن ،امسال و با ابتکار و مشارکت
معاونت اماکن متبرکه و امور زائران مقرر شده نشان
سردر منازل خدام حرم مطهر رضوی
«علم نصرت» بر
ِ
نصب شود.
حجتاالسالم گنابادینژاد در ادامه تأکید کرد :این
سردر
نشان در سالهای آتی و با استقبال مشهدیها بر ِ
تمام منازل و مغازههای تجاری مشهد نصب میشود تا
بهعنوان یک نشان آیینی مراسم شهادت امامرضا(ع)،
تعریف شود.
توجه و نظارت ویژه به امنیت غذاهای نذری بهمنظور
مقابله با بیوتروریسم ،از دیگرمحورهای سؤاالت
خبرنگاران بود که سیدرضا اصغری ،مدیرکل حراست
آستان قدس رضوی این اطمینا نخاطر را داد که
تمامی موکبها و هیئتهای پذیرایی زائــران پیاده
ازپیش شناختهشده و دارای مجوز و شناسنامه هستند
و عالوهبرآن ،به مکانهای پخت غذای زائران پیاده در
این روزها کامال نظارت میشود.
اصغریهمچنیناشارهایبهاقداماتانجامشدهبرای
حوزه بیوتروریسم داشت :برای این مهم کمیته امنیتی
با حمایت جامعه اطالعاتی استان مانند استانداری،
اطالعات و سپاه پاسداران ،تمام نظارتها را برعهده
گرفتهاند.
ضــرورت توجه به آب شرب زائــران مشهدالرضا نیز
یکی از موضوعات تأکیدی مدیرکل حراست آستان
قدس رضوی بود که به گفته او در این حوزه آب شرب
حرم مطهر از دو مخزن انتهای خیابان سیدی تأمین
میشود و تحت نظارت تصویری قرار گرفته است؛
همچنین آب حوضچههای حرم در این ایام تخلیه
میگردد تا برای زائران آلودگی نداشته باشد.
حجتاالسال موالمسلمین سیدجالل حسینی،
معاون تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس
رضوی ،نیز در این جلسه به آمادگی 4هزار مبلغ دینی
برای استقبال از 4هزار هیئت300 ،هزار زائر پیاده و
3/5میلیون مسافر مشهدالرضا در روزهــای پایانی
صفر با بیش از  1500برنامه فرهنگی و تبلیغی اشاره
کرد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تأکید کرد

گسترشروابطدانشگاهفردوسیباکشورهایعربیشمالآفریقا

گروه خبر -رئیس دانشگاه
فــــردوســــی مــشــهــد در
سومین مجمع بینالمللی
علمیدانشگاهی ایــران
و جهان عــرب در تونس،
بــر گسترش روابـــط این
دانشگاه با دانشگاههای کشورهای عربی بهویژه
شمال آفریقا ،تأکید کرد.
بهگزارش شهرآرا به نقل از ایسنا ،دکتر محمد کافی

با هدف مذاکره با رؤسای دانشگاههای کشورهای
عربی و ارائه سخنرانی در سومین مجمع بینالمللی
علمیدانشگاهی ایــران و جهان عرب در کشور
تونس شرکت کرد.
وی دانشگاه فردوسی مشهد را بهعنوان فعالترین
دانشگاه در توسعه روابط علمیدانشگاهی با جهان
عرب ،فرصتها و تهدیدهای این روابط برشمرد.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه نخستین
سخنران علمی همایش ،مقاله خود را با عنوان

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی خبر داد

اراضیوقفیدرصیانتکامل
علیرضاظهیری-مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان
رضــوی گفت :از سال گذشته که یگان حفاظت از
اراضی وقفی برای اولینبار در کشور در استان خراسان
رضــوی راهانـــدازی شــد ،تاکنون هیچگونه تصرف
اراضــی وقفی از سوی سودجویان صــورت نگرفته
است.
بهگزارش شهرآرا ،حجتاالسالم محمد احمدزاده در
نشست خبری تشریح برنامههای دهه وقف با اشاره به
پیشگیریهای صورتگرفته در رابطه با تصرف اراضی
وقفی ،بیان کرد :البته موضوعات مربوط به تصرفات
صورتگرفته اراضی موقوفه مربوط به سنوات گذشته
روند حقوقی خود را پیگیری میکند.
وی در ادامه به تشریح برنامههای دهه وقف پرداخت
و با بیان اینکه دهه وقف از 25آبان تا 4آذرماه است و
درهمینراستا ششمین همایش وقف و رسانه  4آذر در
مشهد با هدف تجلیل از اصحاب رسانه برگزار میشود،
افزود :فراخوان همایش با موضوعات عکس ،خبر،
گرافیک مفهومی و فیلم داده شده و متقاضیان شرکت
در این همایش تا 25آبانماه برای ارائه آثار خود فرصت
دارند.
مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه خــراســان رضــوی با
بیان اینکه برگزاری  52نشست علمی صنفی در
شهرستا نهای اســتــان پیشبینی شــده ،ادامــه
داد56 :ایستگاه «همه واقف باشیم» برپا خواهد
شد که بــرای دومین سال متوالی از طرح و نمایی
یکسان استفاده خواهد شد و روحانیون آ گــاه به
مسائل وقــف بــرای انجام مشاوره در آنجا مستقر
میشوند.
وی با اشاره به برگزاری همایش یاوران وقف در  2آذر
و با هدف تجلیل از اصحاب وقف و بقاع متبرکه که
در یکسال گذشته توانستند خدمتی ارائــه کنند،
گفت :هیئتامنای بقاع ،مساجد و اماکن مذهبی،

خدام ،روحانیان ،خیران ،متولیان ،سرمایهگذاران،
پژوهشگران ،اصحاب رسانه و مدیران موقوفات از
تجلیلشوندگان هستند.

28هزار وقف در استان

حجتاالسالم احمدزاده با تأکید بر اینکه مجموع
برنامههای دهه وقف کمک خواهد کرد که عموم
مردم با فرهنگ اصیل و سنت حسنه وقف بیشتر آشنا
شوند ،اظهار کرد :از ابتدای سال تاکنون  165موقوفه
جدید به ثبت رسیده است؛ همچنین در سال گذشته
 325وقف به ثبت رسیده و فقط در دهه وقف سال
گذشته  28مورد وقف به ارزش 16میلیارد ریال ایجاد
شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تعداد
کل موقوفات استان را 28هـــزارو 218مورد عنوان
کرد و گفت :چاپ و توزیع 2هزار پوستر وقف ،برپایی
نمایشگاه معرفی عملکرد در  11شهرستان ،توزیع
سلسلهپوسترهای نمایشگاهی در بقاع متبرکه،
افتتاح و کلنگزنی  26پروژه عمرانی با اعتبار بیش از
2میلیارد تومان با زیربنای 18هزارو 29متر ،بخشی از
برنامههای دهه وقف خواهد بود.
وی با اشــاره به برنامههای دهــه پایانی مــاه صفر،
افزود :مراسم رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت
امام حسن(ع) در  89بقعه استان انجام خواهد شد
و اجتماع لبیک یــارســولا(...ص) نیز در  32بقعه
متبرکه برگزار میشود؛ همچنین ویژهبرنامه شهادت
امامرضا(ع) در  75بقعه متبرکه استان برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی عنوان
کرد :طرح «قد مهای آسمانی تا امام مهربانی» در
 43بقعه متبرکهای که در حاشیه پیاد هروی زائران
اما مرضا(ع) هستند ،در  2حوزه رفاهی و فرهنگی
خدمترسانی میکنند.

روابــط علمیفرهنگی خــراســان و جهان عرب،
از نظامیههای نیشابور و بغداد تا دانشگا ههای
فردوسی مشهد و دانشگاههای جهان عرب در این
مجمع ارائه داد.
کافی در این سخنرانی با شناسایی ضعفوقوتهای
جامع زیتون ،بیتالحکمه ،جامع االزهر و نظامیهها،
آن را مبنایی برای روابط دانشگاههای ایران و جهان
عرب در زمان حاضر معرفی کرد.
رئیس دانشگاه فــردوســی مشهد کــه بهعنوان

هیئترئیسه در نشست عمومی مجمع همچنین
در نشست اختتامیه بــا حــضــور مــعــاون وزیــر
آموزش عالی کشور تونس حضور داشت ،در این
نشست ضمن مهمبرشمردن گسترش روابــط
دانشگاههای ایران و جهان عرب ،این نوع از روابط
را پایدارترین و مؤثرترین نوع از روابط میان ملتها
دانست و آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای
ارائــه تجربیات موفق خــود دراینزمینه را بیان
کرد.

خبر
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد

رشد85درصدی شاخص
باسوادیدرسالهای91تا95

گروه خبر -معاون وزیــر و رئیس سازمان
نهضت سوادآموزی کشور از رشد 85دصدی
نرخ باسوادی طی سالهای  91تا  95خبر
داد.
بهگزارش شهرآرا ،علی باقرزاده در شورای
معاونان آمــوزشوپــرورش خراسان رضوی
افزود:طبقآمارهاحدود250تا270میلیون
بیسواد در گــروه سنی کودکان یعنی زیر
 17سال در دنیا زندگی میکنند که به دالیل
مختلف از چرخه آمــوز شوپــرورش خارج
میشوند که مهمترین این دالیل ،اقتصادی
است که 53درصد افراد بههمیندلیل از این
چرخه خارج میشوند؛ اما عوامل دیگری
همچون مسائل فردی و اجتماعی و مباحث
مربوط به مدرسه نیز در این موضوع دخیل
است.
وی سوادآموزی را کسب مهارت برای بهبود
زنــدگــی توصیف کــرد و افـــزود :فــردی که
بیسواد است ،هم آسیبپذیر است و هم
آسیبرسان و درواقع نه مهارت و سواد کسب
درآمد و سرمایهگذاری ،نه سواد اجتماعی و نه
سواد بهداشتی دارد و اصول خودمراقبتی را
نمیداند .رئیس سازمان نهضت سوادآموزی
همچنین از رشد 85/2درصـــدی شاخص
سوادآموزی طی سا لهای  91تا  95خبر
داد و بیان کرد :درحالی به این رشد دست
یافتهایم که طی سالهای  86تا 0/2 ،90
درصد رشد سوادآموزی داشتهایم و شاخص
بیسوادی در  13استان طی سالهای 86
تا  90افزایش پیدا کرده است که البته اکنون
نیز طبق سرشماری ســال8 ،95میلیون و
800هــزار بیسواد مطلق و 11میلیون نفر
کمسواد در کشور داریم.

کسبرتبهاولخراسانرضوی
دررفعتصرفاراضیملی
گروه خبر -خراسان رضوی با بیش از ۱۱۰
هکتار رفــع تصرف و خلعید اراضــی ملی
رتبه اول در این حوزه را در کشور کسب کرد.
بهگزارش شهرآرا به نقل از روابطعمومی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی،
با راهانــدازی یگان حفاظت از اراضــی ملی
و دولتی در سازمان ملی زمین و مسکن از
سال ۹۴تاکنون توجه به اراضی ملی و دولتی
بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفت.
بر اساس اعالم یگان حفاظت سازمان ملی
زمین و مسکن ،آمار رفع تعرض و همچنین
اجرای احکام قطعی استان خراسان رضوی
در مهرماه امــســال ،خلعید و قلعوقمع
۱میلیون و ۱۰۰هــزار مترمربع اراضــی در
دهکده شاندیز به ارزش ۲۲میلیارد تومان
و رفــع تصرف  ۳۰۰۰مترمربع اراضــی به
ارزش ۹۰۰میلیون تومان در طرقبه بوده
است.

لزومآمادگیمراکزحساس
برایاستفادهازسوختدوم
گروه خبر -مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان
رضوی با اشاره به آغاز فصول سرد سال بر لزوم
آمادگی مراکز حساس استان برای جایگزینی
سوخت دوم بهجای گاز طبیعی تأکید کرد.
بهگزارش شهرآرا ،سیدابوالفضل احمدی
با بیان اینکه گــاز طبیعی با جا یگیری
65درصدی در سبد سوخت کشور بهعنوان
انرژی اصلی جامعه قلمداد میشود ،گفت:
هماکنون نزدیک به 100درصــد جمعیت
شــهــری و 76درصـــد جمعیت روستایی
خراسان رضوی گازدار هستند و این مهم از
دو منظر فرصت و تهدید قابلبررسی است.
وی مصو نسازی زیرساختهای استان
بهجهت اطمینان از تهدیدات احتمالی را
امری ضروری عنوان کرد و افزود :بهکارگیری
تدابیر الزم در حوزه انرژی منجر به استفاده
ایمن جامعه از این انرژی میشود.
مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی
با اشــاره به آغــاز فصول ســرد ســال بر لزوم
آمادگی مراکز حساس استان برای پیشبینی
جایگزینی سوخت دوم به جای گاز طبیعی
تأ کید کــرد و گفت :با توجه به وابستگی
شدید جامعه به این نعمت الهی ،باید به فکر
جایگزینکردن سیستمهای انرژ یهای
موازی نیز باشیم.

