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امام خمینی)ره(:
همه نیروها و همه قدرت ها در هر جا هستند محتاج به توجه حضرت رضا)ع( 

هستند.

مقام معظم رهبری)مدظله(:
اساس کار وجود مقدس»حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(« فرهنگی و تبلیغی 

بوده است.

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران:
 اگرچه لطف همه ائمه اطهار)ع( و به ویژه امام عصر)عج( همواره شامل حال 

ملت ایران بوده است اما معتقدم آنکه همیشه لطفش ما را  نجات داده امام هشتم 
بوده و واقعا هر کاری برای زائرین امام انجام دهیم باز هم کم است.

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی:
تردیدی نیست که جشنواره موفقی )جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم(

با این همه دستاوردهای دلنشین و رویدادی با چنین وسعت و عظمت و این
همه مخاطب نیاز به حمایت بیشتر دارد حمایتی که با جان و دل شکل می گیرد.
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به ریاست علی جنتی برگزار شد

 نشست شورای سیاستگذاری 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع(
موضوع امام رضا)ع( به گونه ای است که به خودی خود انگیزه انجام فعالیت های معنوی را 
در درون افراد ایجاد می کند و بنیاد بین اللملی فرهنگی هنری امام رضا)ع( تاکنون اقدامات 
ارزنده ای در این مسیر انجام داده است بنابراین داشتن شبکه ای هم که مختص و ویژه امام 
رضا)ع( باش��د یکی از اقداماتی است که در صورت ایجاد آن می توان با تولید برنامه هایی با 
موضوع امام رضا)ع( و پخش آن در سراسر دنیا همگان را با کرامات این امام معصوم آشنا کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، “علی جنتی” 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی   در نشست شورای سیاستگذاری سیزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( با بیان این پیش��نهاد گفت: با توجه به برگزاری دوازده دوره از این 
جشنواره باید تالش کنیم تا در برگزاری دوره سیزدهم آن نقاط ضعف دوره های قبلی را 

ترمیم و نقاط قوت آن را تقویت کنیم.
وی با اش��اره به راهپیمایی های گسترده مردم در سالروز ش��هادت امام رضا)ع(  به سوی 
مشهد مقدس ادامه داد: به طور کلی راهپیمایی امر پسندیده ای است ولی نباید به گونه ای 
عمل شود که راهپیمایی های ویژه اربعین و حضرت امام حسین)ع( را تحت الشعاع خود 

قرار دهد. 
جنتی گفت: امسال تعداد یک میلیون و 500 هزار نفر از مردم کشورمان به سمت نجف و 
کربال راهپیمایی کردند و این آمار نسبت به سال گذشته حدود سه برابر افزایش داشته است 
بنابراین برای تقویت اینگونه اقدامات معنوی باید زیر ساخت های الزم در مرزهای کشوری 

فراهم شود زیرا اینگونه اتفاقات مانور بزرگی از سوی جامعه تشیع در جهان اسالم است.
وی با اشاره به تش��کیل کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف افزود: شکل گیری 
گروه های تخصصی در این جش��نواره اقدام شایسته ای اس��ت که در حوزه های مختلف 

دست اندرکاران بهتر و مناسب تر می توانند کار خود را پیش ببرند.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: تش��کیل مجمع خادمان رضوی اقدامی است که 

می تواند با تنظیم اساسنامه بر اساس تعهداتی به عضو گیری بپردازد.
وی ادام��ه داد: کار ترجمه آثار و کتاب هایی با موضوع امام رضا)ع( اقدامی اس��ت که باید 
از س��وی مرکز ساماندهی ترجمه س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  با هدف توسعه 

و ترویج فرهنگ رضوی صورت گیرد؛ تا حداکثر کتاب ها در این حوزه را ترجمه کنیم.
جنتی با اشاره به توزیع قرآن در س��طح بین المللی گفت: قرآن باید به زبان های مختلف 
ترجمه ش��ود و در کشورهایی که به عنوان هدیه ارایه می شود فقط به زبان عربی نباشد و 

به زبان خود آنها هم ترجمه شده باشد تا راحت تر بتوانند آن را بخوانند.
وی با اش��اره به قدمگاه حضرت امام رضا)ع( ادامه داد: الزم اس��ت با پیگیری های رایزن 
فرهنگی در ترکمنستان شرایطی فراهم آید تا نمادی به صورت مجتمع فرهنگی در مرو 

ساخته شود زیرا آنجا با توجه به قدمگاه حضرت از اهمیت بسیاری برخوردار است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: نظام پیشنهادات موضوعی است که از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت و الزم اس��ت در قالب طرحی در سایت جش��نواره امام رضا)ع( 
بارگذاری ش��ود تا افراد چه در داخل وزارتخانه و مجموعه ارش��اد استان ها و چه خارج از 
وزارتخانه به صورت عمومی پیشنهادات مفید خود در این مورد را ارایه دهند و حتی برای 

بهترین و مفید ترین پیشنهاد در صورت عملیاتی شدن هدیه ای 
نیز در نظر گرفته شود.

وزیر فرهنگ دولت تدبیر و امید ادامه داد: ارزیابی اثر بخش��ی  و 
تاثیرات کیفی مجموعه اقدامات و فعالیت های جش��نواره امام 
رضا)ع( از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و ای��ن اقدام باید در 
جهت بررسی ارتقای اخالق و ارزش های دینی و افزایش عشق 
و عالقه به فرهنگ رضوی انجام پذیرد. جنتی با تاکید بر توجه به 
روستاها در این حوزه افزود: در زمینه آموزش آیین و آداب زیارت 
در روس��تاها باید تالش کرد و م��ردم را در باب چگونگی زیارت 
مودبانه حضرت امام رضا)ع(  و دیگر معصومین)ع( توجیه کرد.

در ادامه این نشس��ت “علی اصغر کاراندیش” با ارایه گزارشی از 
فعالیت های بخش ها و کارگروه های مختلف سیزدهمین دوره 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( گفت: تنظیم و ارایه برنامه های 
مختلف برای تمامی سنین در طیف های گوناگون، تقویت جنبه 
مردمی جشنواره، استفاده از فضای مجازی برای معرفی سیره 
امام رضا)ع(، استفاده از کانون های فرهنگی مساجد و توجه به 

ترجمه آثار از جمله تاکیدات برای این دوره از برگزاری جشنواره 
امام رضا)ع( است.

وی  پرهیز از س��طحی نگ��ری و آفت تکرار، توج��ه به نوآوری و 
خالقیت، اس��تفاده از محیط و اماکن متبرکه مانند امامزاده ها، 
جلب مش��ارکت مردمی، وحدت ملی  و ... را از دیگر موضوعات 

مورد تاکید در این دوره از برگزاری جشنواره برشمرد.
در ادامه »س��ید جواد جعفری«  مدیر عام��ل  بنیاد بین المللی 
فرهنگی هنری  امام رضا)ع( گفت: جشنواره امام رضا)ع( عالوه 
بر نهاد سازی و جریان سازی در دوره های گذشته خود، در این 
دوره از برگزاری به بومی سازی فعالیت های فرهنگی در خارج 
از کش��ور، توجه و دغدغه مندی نهاد های کش��ور حول محور 

جشنواره امام رضا)ع( و ... توجه کرده است.
در ادامه این نشست   اعضای شورای سیاستگذاری سیزدهمین 
دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( گزارشی از فعالیت ها و 

برنامه های بخش خود ارایه کردند.

جنتی: امسال تعداد یک میلیون و 500 
هزار نفر از مردم کشورمان به سمت 
نجف و کربال راهپیمایی کردند و این 
آمار نسبت به سال گذشته حدود سه 

برابر افزایش داشته است بنابراین برای 
تقویت اینگونه اقدامات معنوی باید زیر 
ساخت های الزم در مرزهای کشوری 
فراهم شود زیرا اینگونه اتفاقات مانور 
بزرگی از سوی جامعه تشیع در جهان 

اسالم است 
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علی اصغر کاراندیش مروس��تی،  معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی،در نشست شورای سیاستگذاری سیزدهمین 
دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(،گفت: 11 راهکار برای ارتقای 
کیفی جش��نواره امام رضا)ع( در شورای مشورتی و آسیب شناسی این 

جشنواره مورد تصویب قرار گرفت.
نشست شورای سیاستگذاری س��یزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع(، با حضور علی جنتی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای 

این شورا در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
علی اصغر کاراندیش مروستی معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی و رییس هیئت مدیره بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( در این نشست،گفت: بالفاصله پس از برگزاری آیین اختتامیه 
جشنواره دوازدهم، شورای مشورتی و آسیب شناسی جشنواره با حضور 
نمایندگان جش��نواره در استان های کش��ور و همچنین چند مدیر کل 
برگزار شد تا آسیب شناسی جدی در این زمینه انجام ونقاط قوت تقویت 

و نقاط ضعف برطرف شود.
وی با بیان اینکه 11 راهکار برای ارتقای کیفی جش��نواره در ش��ورای 
مش��ورتی و آسیب شناس��ی این جش��نواره مورد تصویب قرار گرفت، 
افزود: چون مخاطبین جش��نواره امام رض��ا)ع( از طیف های مختلف و 
در سنین مختلف هس��تند،این 11 راهکار باید در برنامه ریزی ها مورد 

توجه قرار گیرد.
وی در ادامه به این 11 راهکار اشاره کرد و ادامه داد: تقویت بیش از پیش 
جنبه مردمی جشنواره  از نکته هایی است  که ما بر روی آن تاکید جدی 
داریم  بخصوص که یکی از افتخارات ما در این جش��نواره آن اس��ت که 

مردم  در آن شریک و سهیم هستند.
 کاراندیش مروستی افزود: چون شخصیت افراد در دوران کودکی شکل 
می گیرد و ما اگر می خواهیم آموزه های دینی را در افراد نهادینه کنیم  
باید توجه جدی  به قش��ر دانش آموزی داشته باش��یم و برنامه هایی را  
برای مقطع ابتدایی داشته باشیم که در این دوره جشنواره در این راستا 

حرکت خواهیم کرد.
وی همچنین بر اس��تفاده از ظرفیت فضای مجازی در معرفی س��یره و 
ابعاد شخصیتی امام رضا)ع( تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از ابزارهای 
روز مثل فضای مجازی به جد در جش��نواره س��یزدهم م��ورد توجه ما 

خواهد بود.
استفاده بیشتر از ظرفیت کانون های فرهنگی هنری مساجد از دیگر 

برنامه های ما برای این دوره از جشنواره است.
 وی با اشاره به ظرفیت هایی که در  خارج از  کشور برای ترویج فرهنگ 
رضوی وجود دارد، خاطر نش��ان کرد: در ای��ن دوره برای بخش بین 
الملل برنام��ه ریزی بهتر و غنی تر صورت گرفته اس��ت و بخصوص 
موضوع ترجمه آثار به ویژه کتاب هایی با محوریت فرهنگ رضوی،به 

زبانهای دیگر یکی از الویت های ماست.
رییس هیات مدیره بنی��اد بین المللی امام رض��ا)ع( تاکید کرد: در 
شورای مشورتی و آس��یب شناسی جش��نواره همچنین مقرر شد 
هفته های فرهنگ رضوی در استان های مختلف و بصورت چرخشی 

برگزار شود تا از  یکنواختی  و تکرار خارج شود.
کاراندیش مروس��تی در نشست شورای سیاستگذاری سیزدهمین 
دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، در ادامه سخنانش به برگزاری 
کمیته برنامه ریزی جش��نواره امام رضا)ع( در مهرماه 93 در مشهد 
مقدس اش��اره ک��رد و گف��ت: در  در دو روز برگزاری این نشس��ت 
کار گروه ه��ای تخصصی تکمیل و 145 مصوب��ه در بخش عمومی و 

115 مصوبه هم در بخش تخصصی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: نوع آوری و خالقیت، تاکید بر تولید آثار فاخر، استفاده 
از ظرفیت بقاع متبرکه و امامزادگان واجب التعظیم، توزیع برنامه ها 
در طول سال، ترویج فرهنگ رضوی با بهره  گیری از ظرفیت و گستره 
فرهنگ رضوی و معارف علوی)ع(، جلب مشارکت مردمی و تعامل با 
جامعه دانش آموزی، تقویت تقریب مذاهب اسالمی و تحکم انسجام 
اجتماعی و وحدت ملی، پاسخگویی شایسته به مطالبات و انتظارات 
مقام معظم رهبری، پرهیز از س��طحی نگری و آفت تکرار  و تاکید بر 
مشارکت دانشگاه ها در دوره سیزدهم جشنواره از دیگر  موضوعاتی بود 

که در نشست کمیته برنامه ریزی جشنواره بر آن تاکید شد.
وی تصریح کرد: جلسات هیئت مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، 
باحضور اعضا و مدیرعامل بنیاد امام رضا)ع( که عضو آن هس��تند به 
طور منظم برگزار می ش��ود و موضوعات مربوط به جش��نواره بطور 
مفصل مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.آخرین جلسه ما هفته 
قبل با حضور اعضا برگزار شد که به جش��نواره تئاتر رضوی که قرار 
است    در خراسان شمالی برگزار شود اختصاص داشت و تصمیمات 

خوبی هم اتخاذ شد.
وی در پایان سخنانش از حمایت های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و همچنین جشنواره امام رضا)ع(،تقدیر 

و تشکر کرد.

کاراندیش مروستی در نشست شورای سیاستگذاری جشنواره امام رضا)ع( تشریح کرد

  11راهکار برای ارتقای جشنواره
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معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری خبر داد

طرح نهضت رضوی در 
دانشگاه های کشور  اجرا می شود

معاون فرهنگی اجتماع��ی وزارت علوم ،تحقیق��ات و فناوری، از 
اجرای طرح نهضت رضوی در دانشگاه های کشور در جلسه شورای 
سیاستگذاری سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( خبر 
داد و گفت: گام اول این طرح ش��امل برنامه های علمی- پژوهشی، 
فرهنگی و هنری در حوزه فرهنگ و معارف رضوی می باشد که در 

چارچوب جشنواره بین المللی امام رضا)ع( برگزار می شود.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، 
دکتر سیدضیاء هاش��می معاون فرهنگ��ی اجتماعی وزارت علوم 
،تحقیقات و فن��اوری افزود: گام دوم ط��رح نهضت رضوی، ایجاد 
کانون های رضوی در سطح دانشگاههای کشور می باشد که توسط 

تشکل های دانشجویی ایجاد می شود.
 وی افزود:گام س��وم این طرح برگزاری اردوهای زیارتی مش��هد 
مقدس برای دانشجویان با توجه به ظرفیت های موجود  می باشد. 
وی یادآور شد: مجموعه این اقدامات در راستای تقویت برنامه های 
دهه کرامت و به مناسبت ایام میالد باسعادت حضرت معصومه)س( 
و حضرت امام رض��ا)ع( و همزمان با برگزاری س��یزدهمین دوره 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( خواهد بود.
الزم به یاد آوری اس��ت که تاکنون 15 دانشگاه برای مشارکت در 
طرح نهضت رضوی اعالم آمادگی نموده اند که عبارتند از؛ دانشگاه 
رازی کرمانشاه، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه بیرجند، دانشگاه حکیم 
سبزواری، دانشگاه تهران، دانشگاه بین المللی امام  خمینی)ره(، 
دانشگاه هنر تهران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی، دانشگاه 
هنر اصفهان ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشگاه گیالن، دانشگاه 
نیشابور ، دانشگاه صنعتی قم،  دانشگاه اصفهان و دانشکده الهیات 

و معارف اسالمی دانشگاه شیراز.
ضمنا پردیس خواهران دانش��گاه امام صادق)ع( ، دانش��گاه علوم 
پزشکی مشهد مقدس، دانش��گاه پیام نور استان خراسان رضوی، 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد مشهد، دانش��گاه حکیم سبزواری، 
دانشکده علوم قرآنی سبزوار، دانشگاه نیشابور، دانشگاه فردوسی 
مش��هد مقدس و دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد، نیز با عضو یت 
در جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( در راستای ترویج فرهنگ و 

معارف رضوی اقدامات شایان توجه ای را به عمل آورده اند.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی خبر داد 

75 کشور جهان میزبان 
سیزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع(

دکت��ر ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی 
در نشست شورای سیاستگذاری س��یزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع(، گفت: در سال 94 سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 

در کشور های بیشتری برگزار می شود.
ب��ه گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، نشس��ت 
شورای سیاستگذاری سیزدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(، با 
حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی و اعضای این شورا در محل 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
در این نشست ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، با 
اشاره به اینکه دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، در 75 کشور 
جهان برگزار شد،افزود: در سال 94 و در سیزدهمین دوره جشنواره  کشورهای 
بیشتری میزبان سیزدهمین دوره این جشنواره خواهند بود. وی افزود: درحال 
حاضر دو کتاب با محوریت فرهنگ رضوی به زبان فرانسه در دست تالیف است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ادامه داد: انتشارات الهدی وابسته 
به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، س��ه کتاب به زبان های فارسی، عربی 
و انگلیس��ی با عنوان »آنچه گفت«،» آنگونه که زیست« و »آنچه کرد« درباره 

حضرت امام رضا)ع( درحال تدوین دارد که بزودی چاپ و منتشر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در دوره سیزدهم جشنواره بین المللی امام رضا)ع(،بسته های 
فرهنگی رضوی به خارج از کشور ارسال خواهند شد،تصریح کرد: از دوره گذشته 
جشنواره، سازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی برای رایزنی های فرهنگی در 
خارج از کشور، برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، را تصویب و برای 

اجرا ارسال کرده است.
گفتنی است سیزدهمین جش��نواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( از 
یکم تا یازدهم ذی القعده)موس��وم به دهه کرامت( براب��ر با 25 مرداد تا چهارم 
ش��هریور س��ال 1394 در تمام اس��تان های ایران و 220 نقطه از جهان برگزار 
می شود. مراسم اختتامیه این جشنواره در شب میالد فرخنده ثامن الحجج)ع( 
در مش��هد مقدس برگزار خواهد ش��د و طی آن از هش��ت خادم نمونه فرهنگ 
رض��وی در داخل و هش��ت خادم نمون��ه فرهنگ رضوی در بخ��ش بین الملل 
تقدیر به عم��ل می آید. عالقه مندان ب��رای ثبت نام و آگاهی از نحوه ش��رکت 
 در هر یک از برنامه ها می توانند به س��ایت س��ه زبانه »شمس توس« به نشانی

 www.shamstoos.ir مراجع��ه کنن��د. همچنین س��امانه پی��ام کوتاه: 
30007888 و شماره تلفن های : 9-05132283044 به عنوان پل ارتباطی 

میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.
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خلق 52 هزار اثر در دوازدهمین 
دوره جشنواره امام رضا)ع( 
در بخش کودک و نوجوان

علیرضاحاجی��ان زاده، مدیر عامل کان��ون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان کش��ور در نشس��ت 
شورای سیاستگذاری سیزدهمین دوره 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، گفت: 
در دوره دوازدهم این جشنواره، در بخش 

کودک و نوجوان،52 هزار اثر خلق شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع(، نشست شورای 
سیاستگذاری سیزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی امام رض��ا)ع(، با حضور علی 
جنتی،  وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی و 
اعضای این ش��ورا در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برگزار شد.
مدیر عام��ل کانون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان 
کش��ور در این نشست، با بیان اینکه  در جشنواره دوازدهم، 
8  جش��نواره رضوی وی��ژه کودکان و نوجوانان کش��ور و با 
موضوعات »خاطرات زیارت رضوی، نشریه نگاری کاغذی 
و الکترونیک��ی رضوی، قصه گویی رضوی، نقاش��ی رضوی 
، ش��عرخوانی رضوی، تحقیق و پژوه��ش رضوی، نمایش 
عروس��کی رضوی و عکاس��ی رضوی«، برگزار شدکه همه 

استان های کشور در این جشنواره ها مشارکت داشتند.
حاجیان زاده تصریح کرد: در جشنواره سیزدهم 900 مرکز 
فرهنگی و هنری،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کشور که هم در مناطق ش��هری و هم در مناطق روستایی 

مستقر هستند،مشارکت دارند.
وی افزود: درمناطق روستایی عالوه بر مراکز ثابت، در مراکز 
فرهنگی هنری سیار نیز فعالیت های رضوی انجام می شود 
و ما در بس��یاری از روستاهای دوردس��ت، حتی در مناطق 

مرزی نیز حضور داریم.
وی ضمن تقدیر از دبیر جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(، 
یادآور شد: ما درکارگروه کودک و نوجوان  جشنواره به دنبال 
کیفیت بخشیدن به برنامه ها و تاثیرگذاری بیشتر هستیم.

وی ادام��ه داد: کان��ون با اس��تفاده از تجربی��ات برگزاری 
جش��نواره در سالهای گذشته و با آسیب شناسی که در این 
زمینه انجام داده است به دنبال اجرای یک عملیات گسترده 
و فراگیر درسراسر کشور است تا لذت فرهنگ رضوی به قشر 

کودک و نوجوان کشور چشانده شود.
حاجیان زاده با اش��اره به اینکه فراخوان سیزدهمین دوره 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، در بخش کودک و نوجوان 
و در قالب 8 جشنواره اعالم شده است گفت: در فراخوان این 
جش��نواره نیز تنوع موضوع وج��ود دارد و امیدواریم با آمار 
و کیفیت بس��یار خوب این رویداد بزرگ معنوی را در سال 

94 برگزار کنیم.

مع��اون بین المل��ل مجمع جهان��ی اهل بیت)ع( در نشس��ت ش��ورای 
سیاستگذاری سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع(،گفت: 
ترجمه آثار ب��ا محوریت فرهنگ رضوی در دس��تور کار و اولویت مجمع 

جهانی اهل بیت قرار دارد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، نشست 
شورای سیاستگذاری سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، 
با حضور علی جنتی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای این شورا در 

محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین محمد ساالر، معاون بین الملل مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( در این نشست ضمن تقدیر از توجهات وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نسبت به جش��نواره امام رضا)ع(،افزود: در ش��ورای بین الملل 
جش��نواره امام رضا)ع( اهتمام ویژه ای نس��بت به ترجمه آثا با محوریت 

فرهنگ رضوی وجود دارد.
ساالر تصریح کرد: در دو سال گذشته 9 کتاب با محوریت امام رضا)ع( از 

سوی مجمع جهانی اهل بیت)ع( ترجمه شده است.
وی بر حساس��یت ترجمه آثار دینی تاکید کرد و گفت: ترجمه هایی که با 
محوریت فرهنگ رضوی در دو س��ال اخیر انجام شده توسط مترجمانی 
بوده که زبان مادری شان زبانی بوده که ترجمه را انجام داده اند و همچنین 

خود این افراد کامال مسلط به موضوع ترجمه بوده اند.
ساالر از ترجمه 5 اثر در موضوع سیره رضوی در دوره سیزدهم جشنواره 
امام رضا)ع( خبر داد و گفت: انش��اا... این کتابها در یکسال آینده ترجمه 

و منتشر می شود.
مع��اون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت)ع(  به خالها و کمبودهایی که 
در زمینه ترجمه آثار رضوی وجود دارد اش��اره کرد و ادامه داد: به عنوان 
نمونه زبان اس��پانیولی حدود 600 میلیون مخاطب دارد که متاسفانه در 
این زمینه تاکنون کتابی درباره امام رضا)ع( به این زبان ترجمه نشده است.

همچنی��ن زبان پرتغالی حدود 300 میلی��ون مخاطب دارد که برای این 
مخاطبان هم تا به حال کتابی با محوریت فرهنگ رضوی ترجمه و منتشر 
نشده اس��ت.زبان ماالیو هم این وضعیت را دارد به هرحال در این زمینه 

باید با همکاری نهادهای مختلف تالش های جدی تری صورت گیرد.
س��االر افزود: غیرمس��لمان ها هم مهمند در حالی که تاکنون توجه ما به 
مسلمان ها و شیعیان بوده است و برای مخاطبین غیرمسلمان در معرفی 
س��یره عالم آل محمد)ص(کاری انجام نشده یا اگر هم انجام شده  بسیار 

ضعیف است.
وی همچنین بر اهمیت ترجمه مناظرات امام رضا)ع( و سایر ائمه)علیهم 
الس��الم(، در مقطع حساس فعلی تاکید کرد و گفت: اگر این مناظرات در 
قالب فیلم یا کتاب، بابیان س��لیس و روان ترجمه ش��ود م��ی تواند برای 

مخاطبان خارج از کشور  بسیار موثر و مفید باشد.

معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت)ع( خبر داد 

 5 کتاب با محوریت سیره رضوی در 
جشنواره سیزدهم ترجمه می شود
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رییس شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت خبر داد 

برگزاری بیش از 450 هزار مراسم و 1500 جشن محوری 
در دهه کرامت 
تدارک برنامه های ویژه برای دهه کرامت در سال94

حجت االسالم حمیدرضا ارباب سلیمانی رییس شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت، 
در نشس��ت شورای سیاستگذاری س��یزدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(، از 
برگزاری سومین جشنواره سرود رضوی روستایی کشور در روستای کردر رضوی شهرستان 
میناب اس��تان هرمزگان خبر داد و گفت: این جشنواره همزمان با دهه فجر در کردر رضوی 

برگزار می ش��ود.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، نشست شورای سیاستگذاری 
سیزدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(، با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و اعضای این شورا در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
ارباب سلیمانی در این نشس��ت افزود: دو دوره جشنواره سرود رضوی ویژه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد  روستایی کشور با همکاری  بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در روستای کردر رضوی 
در میناب برگزار ش��د و از کل کشور هم گروه های سرود روس��تایی در آن  شرکت کردند که کار 

بسیار   جالب و زیبایی بود که این  برنامه امسال هم ادامه دارد.
دبیر س��تاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کش��ور ادامه داد: تالش بر 
این است که کانون های فرهنگی هنری مساجد روستایی بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد. و ما در این راس��تا حرکت می کنیم. وی در س��خنانش همچنین از آماده 
سازی گروه های سرود و نمایش در سطح کشور برای اجرای برنامه در دهه کرامت 
خبر داد و گفت: این گروهها با همکاری مشترک شورای هماهنگی بزرگداشت 
دهه کرامت، به ویژه در مس��اجد و مدارس آماده می ش��وند تا در آن ایام اجرای 

برنامه داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه در برنامه ریزی برای برنامه های اوقات فراغت تابس��تان94 
موضوع��ات مرتبط با حضرت ام��ام رضا)ع(، حضرت معصوم��ه)س( وحضرت 
ش��اهچراغ)ع( در مدارس و مساجد سراسر کش��ور توجه ویژه شده است، اظهار 

کرد: با عنایت به این موضوع که دهه کرامت همزمان با تعطیالت تابس��تان و اوقات فراغتی است 
که جوانان و نوجوانان ما در تابس��تان از آن برخوردارند،سعی شده است از این فرصت به بهترین 

شکل بهره برداری شود.
وی از برگزاری بیش از 450 هزار مراسم و 1500 جشن محوری در 700 شهر با محوریت مساجد 
و مصلی ها در دهه کرامت س��ال 94 خبر داد و تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت 1500 س��تاد 
محلی بزرگداشت دهه کرامت در راستای جریان سازی و موج آفرینی در سطح محالت از دیگر 

برنامه های ماست.
وی با بیان اینکه اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت، هر ساله دیداری را با مراجع 
عظام تقلید دارند گفت:در  راس��تای تحقق منویات مراجع عظام، ما هر س��ال به محضر مراجع 

تقلید می رسیم و از نظرات و رهنمودهای آن  حضرات بهره مند می شویم.
وی ادامه داد: س��خنان مراجع،علما و بزرگان دستمایه برنامه ریزی های ما برای دوره های آینده 
جشنواره و شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت، است و ما در تالشیم منویات مراجع عظام 
و نمایندگان معزز ولی فقیه در استان ها،تولیت های معظم آستان های مقدس و... را محقق کنیم.

به گفته وی، در راستای تقویت بیش از پیش 
بخش مردم��ی جش��نواره بین المللی امام 
رضا)ع(، شورای هماهنگی بزرگداشت دهه 
کرامت با 18 کارگروه مشغول فعالیت است.

در پای��ان س��خنان ارب��اب س��لیمانی، 
جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر 
اهمیت شناسایی دقیق مسیر ورود امام 
رضا)ع( به ایران تاکید کرد و گفت: باید 
براساس احادیث و تواریخ مستند جاده 
والیت را ترس��یم کرد.باید کار تاریخی 
مس��تندی در این زمینه ص��ورت بگیرد 
تا حاص��ل آن در اختیار 

همگان قرار گیرد.
بر اس��اس این گزارش، از 
اول تا یازدهم ذی القعده 
به عن��وان ده��ه کرامت 
نامگ��ذاری ش��ده اس��ت 
که در این راس��تا شورای 
هماهنگ��ی بزرگداش��ت 
ده��ه کرام��ت زیرنظ��ر 
حج��ت االس��الم ارباب 
س��لیمانی رییس س��تاد 
عالی کانون های فرهنگی هنری مس��اجد 
کش��ور و مش��اور وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی، فعالیت م��ی کند.18کارگروه 
در این ش��ورا مس��ئولیت پش��تیبانی از 
برنامه های دهه کرامت در سراس��ر کشور 

را برعهده دارند.
دبیرخانه ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت 
دهه کرام��ت در دبیرخانه های کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کش��ور قرار دارد.

ریاست این شورا برعهده استاندار هر استان 
و دبیری آن نیز برعهده  مدیران کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان هاست.

ارباب سلیمانی:در  راستای 
تحقق منویات مراجع عظام، 
ما هر سال به محضر مراجع 
تقلید می رسیم و از نظرات 
و رهنمودهای آن  حضرات 

بهره مند می شویم
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معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی خبر داد 

پیش بینی برگزاری 220 برنامه  در بخش بین الملل جشنواره سیزدهم
معاون فرهنگی سازمان فرهنگ وارتباطات اس��المی در نشست شورای سیاستگذاری 
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع(گفت: 220 برنامه برای بخش بین الملل 

جشنواره سیزدهم پیش بینی شده است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، نشس��ت 

شورای سیاستگذاری سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، 
با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای این شورا در 

محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
هاشمی، معاون فرهنگی س��ازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی در 
این نشست، با بیان اینکه در اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره 
بین الملل��ی امام رض��ا)ع( نیز از 8 خ��ادم نمون��ه فرهنگ رضوی 

در بخش بی��ن الملل تقدیر می ش��ود،گفت: خیل��ی از فرهیختگان 
جهان که حتی مسلمان هم نیس��تند درباره امام رضا)ع( فعالیت های 

درخش��انی انجام داده اند و این افراد می توانند در جش��نواره مورد تقدیر 
قرار گیرند.

وی افزود: امسال نیز برنامه های متنوع در بخش بین الملل بخصوص برای ایام میالد امام 
رضا)ع( در نظر گرفته شده است که با همکاری نهادهای مختلف که در بخش بین الملل 

فعالند اجرا می شود.
گفتنی است سیزدهمین جش��نواره بین المللی فرهنگی هنری 
امام رضا)ع( از یکم تا یازدهم ذی القعده)موسوم به دهه کرامت( 
برابر با 25 مرداد تا چهارم ش��هریور سال 1394 در تمام 
اس��تان های ای��ران و 220 نقط��ه از جه��ان برگزار 
می شود. مراس��م اختتامیه این جشنواره در شب 
میاد فرخنده ثامن الحجج)ع( در مشهد مقدس 
برگ��زار خواهد ش��د و طی آن از هش��ت خادم 
برگزیده رضوی در داخل و هشت خادم برگزیده 
رضوی در بخش بین الملل تقدیر به عمل می آید. 
عالقه مندان برای ثبت نام و آگاهی از نحوه شرکت 
در هر یک از برنامه ها می توانند به س��ایت سه زبانه 
 www.shamstoos.ir شمس توس« به نش��انی«
مراجعه کنند. همچنین س��امانه پی��ام کوتاه: 30007888 و 
ش��ماره تلفن های : 9-05132283044 به عنوان پل ارتباطی 

میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی:

 توجه به ظرفیت های فضای مجازی یک ضرورت انکار ناپذیر است
جشنواره امام رضا)ع( فرصتی ارزنده در راستای همبستگی ملی

سید محسن صادقی،  معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی در 
نشست شورای سیاستگذاری س��یزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع(، ضمن قدردانی از وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی، پیشنهاداتی را 

مطرح کرد و توجه به ظرفی��ت فضاهای مجازی را یک ضرورت انکار 
ناپذیر دانست.

ب��ه گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین المللی امام 
رضا)ع(، نشس��ت شورای سیاستگذاری س��یزدهمین دوره 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، با حضور علی جنتی،  وزیر 
فرهنگ و ارشاد اس��المی و اعضای این شورا در محل وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
وی گفت: میلیون ها کاربر اینترنتی در  داخل کشور  فعالند و در 

خارج از کشور هم این فضا مهیاست و می توان از زبان های مختلف 
هم در این فضا بهره برد و محدودیت ها هم اندک است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراس��ان رضوی جشنواره امام رضا)ع( 
را یک فرصت ارزنده برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی دانست و افزود: 

عالوه بر آن این جش��نواره می تواند  وحدت میان شیعیان و اهل 
سنت را تحکیم بخشد. در میان مذاهب دیگر افرادی وجود دارند 
که به امام رضا)ع( ارادت دارند و این ارادت ها در جشنواره می تواند 

مطرح شود.
صادقی به دست اندرکاران جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع(پیش��نهاد کرد؛ نظام پیش��نهادات را برای 
س��یزدهمین دوره جش��نواره در فضای مجازی 
راه ان��دازی کنن��د ت��ا از ظرفیت ه��ای این حوزه 

بهره برداری الزم شود.  
عالقه من��دان ب��رای ثبت ن��ام و آگاه��ی از نح��وه 
ش��رکت در ه��ر ی��ک از برنامه ه��ای جش��نواره 
 می توانند به سایت سه زبانه »ش��مس توس« به نشانی

 www.shamstoos.ir مراجعه کنند. همچنین سامانه پیام 
کوتاه: 30007888 و شماره تلفن های : 9-05132283044 به 
عنوان پل ارتباطی میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.
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در نشست شورای سیاستگذاری 
جشنواره

 بین المللی امام رضا)ع( اعالم شد

تشرف 8 هزار 
دانش آموز برای 

اولین بار به بارگاه 
امام رضا)ع(

مدیرکل فرهنگی و هن��ری وزارت آموزش 
و پرورش در نشس��ت شورای سیاستگذاری 
س��یزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع(، از تش��رف 8 هزار دانش آموز زیارت 
اولی به مش��هد مقدس در دهه کرامت سال 

93 خبر داد.
دکتر مهدی علی اکبرزاده،  مدیرکل فرهنگی 
و هن��ری وزارت آموزش و پ��رورش در این 
نشس��ت، به طرح زیارت اولی ها اش��اره کرد 
و گفت: این طرح که معموال همه س��اله اجرا  
می شود دانش آموزانی را در بر می گیرد که 
تاکنون به مش��هد مشرف نش��ده اند که این 
افراد از استان های مختلف انتخاب و به مشهد 

اعزام می شوند.
وی ب��ا بیان اینکه در دهه کرامت س��ال 93، 
هشت هزار دانش آموز زیارت اولی به مشهد 
مش��رف ش��دند،افزود: خیرین کشور نیز در 
این امر مشارکت دارند. در دهه کرامت سال 
ج��اری این دان��ش آموزان عالوه بر مش��هد 
توانس��تند بارگاه ملکوتی حض��رت فاطمه 

معصومه)س( را نیز زیارت کنند.
علی اکبرزاده همچنین از برگزاری جشنواره 
هش��تمین خورش��ید خبر داد و گفت: این 
جشنواره همه ساله در سطح مدارس کشور 
برگزار می شود امس��ال هم با تغییراتی این 
جش��نواره برگزار خواهد ش��د و ما طی یک 
بخش��نامه سراس��ری اعالم کرده ایم دانش 
آموزان همه مدارس تا پایان اسفندماه مهلت 

دارند در این جشنواره شرکت کنند.
مدیرکل فرهنگ��ی و هنری وزارت آموزش و 
پرورش ادام��ه داد: وزارت آموزش و پرورش 
اعتبار خاصی را برای دانش آموزان و معلمان 
فعال در نظر گرفته اس��ت تا بعنوان تقدیر از 
فعالیت های آنها  برای زیارت به مشهد اعزام 
ش��وند. خیلی از معلمان و دان��ش آموزان ما 
که در طول تابستان در برنامه های فرهنگی 
هنری فعال بودند و امتیازات الزم را کس��ب 

کردند بالفاصله به مشهد اعزام شدند.

معاون   تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی:

ضرورت توجه به ظرفیت های رسانه ای در حوزه بین الملل 
جشنواره امام رضا)ع( 

معاون   تبلیغات و ارتباطات اس��المی آس��تان قدس رضوی  در نشست شورای سیاستگذاری 
جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت های رسانه ای در حوزه 
بین الملل جش��نواره امام رضا)ع(، گفت: می توان ظرفیت ه��ای اتحادیه رادیو تلویزیون های 

کشورهای اسالمی را در جشنواره امام رضا)ع( به خدمت گرفت.
حجت االسالم سیدجالل حسینی،  اظهار کرد:   توجه به اولویت ها، حضور به هنگام و به موقع در 
مسائل جدی جهان اسالم ماموریت اصلی کسانی است که در حوزه فرهنگی فعالیت می کنند.

وی افزود: اگر ما یک آینده پژوهی دقیقی داشته باشیم و اولویت های جهان 
اسالم را برای س��ال های آینده تعیین و متمرکز کنیم و همه ظرفیت ها را 
مدیریت کنیم ، ظرفیت های ترویجی، آموزش��ی و پژوهشی را ، حول یک 
مح��ور و در ارتباط با آن محور در نظر بگیری��م می توانیم خأل ها و نیازهای 
جهان اس��الم را برطرف بکنیم که در این صورت توانسته ایم به ماموریت 

اصلی مان عمل کنیم.
معاون   تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: 
به نظر من جش��نواره پس از دوازه دوره برگزاری نیازمند یک باز مهندسی   

است. 
وی ادام��ه داد: ما به دنبال پایه گذاری و بنی��ان گذاری یک تمدن نوین بر 
مبنا و پایه الگوی ایرانی اس��المی مورد تاکید مقام معظم رهبری هستیم   
اگر بدین ش��کل بخواهیم مدل جش��نواره را طراحی کنیم باید یک برنامه ریزی  باز مهندسی 
در ارتباط با تخصیص ظرفیت ها به این مراحل و ش��ئون داشته باشیم و از یک کار تکراری در 

سال های آینده خودداری کنیم.
حجت االسالم حسینی تصریح کرد: یکی از مهم ترین دغدغه ها و ماموریت های دینی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه  با محوریت حضرت امام رضا)ع( است و این مسئله می تواند از 

لحاظ محتوایی به اسالم ناب و سیره اهل بیت عصمت و طهارت توسعه پیدا کند. 
وی تاکید کرد: با عنایت به رسالت اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می توانیم در ارتباط با 
نشر و گسترش اسالم ناب و سیره اهل بیت عصمت و طهارت با محوریت حضرت امام رضا)ع( 

حرکت خوبی را انجام دهیم.
معاون تبلیغات و ارتباطات اسالمی آس��تان قدس رضوی گفت: در ارتباط با حوزه بین الملل 
باید ظرفیت های رس��انه ای کامل دیده ش��ود و یکی از مهمترین رس��الت ها اتحادیه رادیو و  
تلویزیون های کش��ورهای اسالمی اس��ت که می تواند ش��بکه های ماهواره ای موجود را در 

خدمت بگیرد.

با عنایت به رسالت اصلی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی می توانیم 
در ارتباط با نشر و گسترش اسالم 

ناب و سیره اهل بیت عصمت و 
طهارت با محوریت حضرت امام 

رضا)ع( حرکت خوبی را انجام دهیم
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در نشست شورای سیاستگذاری؛
 پوستر سیزدهمین جشنواره

 امام رضا)ع( توسط وزیر ارشاد 
رونمایی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی ضمن رونمایی از پوستر س��یزدهمین جشنواره 
بین الملل��ی فرهنگی هنری امام رضا)ع(، از ش��ش چهره فعال در عرصه فرهنگ 

رضوی تجلیل کرد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، آیین رونمایی 
از پوستر سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( با حضور 
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی اصغر کاراندیش مروستی،  معاون 
توس��عه مدیریت و منابع وزارت ارشاد و س��یدجواد جعفری دبیر جشنواره امام 

رضا)ع( برگزار شد.
جنتی در این مراس��م، همچنی��ن از تازه های نش��ر بنی��اد بین المللی فرهنگی 
هنری ام��ام رضا)ع( ش��امل »مجموعه تفس��یری امام رضا)جل��د2(، ترجمه و 
شرح چند احتجاج امام رضا)ع(، هش��تمین خورشید، رایحه رضوی2 و مقاالت 
خانواده«،هفتمین شماره فصلنامه فرهنگ رضوی و زیرپورتال های سایت شمس 

توس، رونمایی کرد.
وی طرح پوستر را مطلوب، شفاف و چش��م نواز دانست و مجموعه تفسیری امام 

رضا)ع( را ارزشمند قلمداد کرد.
تجلیل از فعاالن عرصه فرهنگ رضوی از دیگر بخش های این مراس��م بود و طی 
آن از چهره های��ی که زمینه ارتقای روزافزون جش��نواره امام رض��ا)ع( را فراهم 
کردند، تقدیر شد. حجت االسالم عباسعلی ابراهیمی)دبیر جشنواره بین المللی 
نامه ای ب��ه امام رضا)ع((، امین کمالوندی)دبیر کنگره ملی بی بی حکیمه)س((، 
مرتض��ی طاهریان)دبیر اجرایی ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت(، 
حجت االسالم مصطفی فقیه اسفندیاری )عضو هیئت علمی بنیاد امام رضا)ع((، 
محمد پرویزی)کارگردان مراس��م اختتامیه جش��نواره امام رض��ا)ع(( و حمید 

اکبرزاده)آهنگساز هشت سرود رضوی( این افراد را تشکیل می دادند.
گفتنی است سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( از یکم 
تا یازدهم ذی القعده)موس��وم به دهه کرامت( برابر با 25 مرداد تا چهارم شهریور 
سال 1394 در تمام استان های ایران و 220 نقطه از جهان برگزار می شود. مراسم 
اختتامیه این جشنواره در شب میالد فرخنده ثامن الحجج)ع( در مشهد مقدس 
برگزار خواهد شد و طی آن از هشت خادم برگزیده رضوی در داخل و هشت خادم 
برگزیده رضوی در بخ��ش بین الملل تقدیر به عمل می آی��د. عالقه مندان برای 
ثبت نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه ها می توانند به سایت سه زبانه 
»ش��مس توس« به نش��انی www.shamstoos.ir مراجعه کنند. همچنین 
س��امانه پیام کوتاه: 30007888 و ش��ماره تلفن های : 9-05132283044 به 

عنوان پل ارتباطی میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.

 4 برنامه موضوعی ملی
 در جشنواره امام رضا)ع( 

به گستره بین المللی راه یافتند
دبیر شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا)ع( گفت: 4 
برنامه موضوعی ملی در جشنواره امام رضا)ع( به گستره بین المللی  

راه یافتند.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، 
دکتر محمود واعظی، دبیر شورای بین الملل جشنواره امام رضا)ع( 
در این نشست، با بیان اینکه امسال و در جشنواره سیزدهم نشاط 
بیشتری به چش��م می خورد گفت: با تالش شبانه روزی و تمرکز 
بر برنامه ها و آس��یب شناس��ی دوره های گذشته جش��نواره، و به 
ویژه عنایت ریاست  س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دیگر 
دس��ت اندرکاران بخش بین الملل جش��نواره امام رضا)ع(، امید 
می رود جشنواره سیزدهم  در بخش بین الملل متفاوت برگزار شود.

وی افزود: گس��تره مخاطبان بخش بین الملل جش��نواره، غیر از 
ایرانیان مقیم و مسلمانان، عالقمندان به امام رضا)ع( بصورت عام 
هستند.همچنین خادمان برگزیده فرهنگ رضوی در این بخش 

از چهره های برتر جهانی انتخاب خواهند شد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تالش داری��م از ظرفیت ه��ای موجود در 
استان های مختلف کشور در حوزه بین الملل بهره گیریم، افزود: 
در هر اس��تانی که ظرفیت خوبی موجود است جشنواره  بصورت 

بین المللی برگزار شود.
واعظی ادام��ه داد: هم اکنون جش��نواره ش��عر رض��وی به زبان 
عربی)دعبل خزاعی( به میزبانی اس��تان خوزس��تان، جش��نواره 
نامه ای به امام رض��ا)ع( به میزبانی مازندران،جش��نواره انتخاب 
کتاب سال رضوی که توسط آستان قدس رضوی برگزار  می شود، 
و جشنواره شعر رضوی ترکی آذری به میزبانی استان آذربایجان 
غربی؛جش��نواره هایی هس��تندکه در س��طح بین المللی برگزار 

می شوند.
وی با اشاره به اینکه در بخش بین الملل اهتمام جدی برای ترجمه 
کتاب هایی با محتوای فرهنگ رضوی وجود دارد،اظهار داش��ت: 
این عرصه یک نهضت ج��دی می طلبد و مجمع جهانی اهل بیت 

در این زمینه کارهای جدی در دست انجام دارد.
واعظی همچنین از تهیه ویژه نام��ه با محتوای فرهنگ رضوی به 
انگلیس��ی، عربی و اردو خبر داد و گفت: بنیاد اندیشه اسالمی در 
این زمینه با ما همکاری دارد.همچنین فعال س��ازی خبر گزاری 

رضوی به زبان های دیگر در دستور کار ما قرار دارد.
دبیر ش��ورای بین الملل جشنواره امام رضا)ع( پیشنهاداتی را هم 
در نشست شورای سیاستگذاری سیزدهمین دوره جشنواره امام 

رضا)ع( ارایه کرد.
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محمد حسن حافظی پور،معاون فناوری اطالعات 
مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال 
وزارت ارش��اد گفت: زیرپرتال های سایت جشنواره 
امام رضا)ع( در همه اس��تان های کش��ور طراحی و 

راه اندازی شده است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی 
ام��ام رضا)ع(، نشس��ت ش��ورای سیاس��تگذاری 
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، 
با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
و اعضای این ش��ورا در محل وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار شد.
محمد حسن حافظی پور،معاون فناوری اطالعات 
مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی،در این نشست،با 
اش��اره به راه اندازی زیر پرتال های سایت جشنواره 
بین الملل��ی ام��ام رض��ا)ع( در همه اس��تان های 
کش��ور،گفت: برای تمامی اس��تان های  زیرپرتال 
طراحی و راه اندازی ش��د، به ط��وری که هم اکنون 
تمام استان های کش��ور دارای زیرپرتال مخصوص 

خودشان هستند.
وی با اشاره به اینکه پشتیبانی زیر پرتال های سایت 
جش��نواره امام رضا)ع( توسط مرکز توسعه فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد انجام 
می ش��ود، افزود: در این راس��تا با هم��کاری بنیاد 
بین الملل��ی امام رضا)ع( یک دوره آموزش��ی کوتاه 
مدت برای مسئوالن س��ایت های این جشنواره در 
تهران برگزار و آموزش های اولیه به آن ها داده شد.

وی با اش��اره به اینکه برای هر اس��تانی نام کاربری 
و گذرواژه مخصوصی تعریف ش��ده اس��ت گفت: با 
اس��تفاده از این کاربری مسئولین سایت هر استان 
به سهولت می توانند به پرتال خود دسترسی کامل 
داشته باشند و مدیریت مربوط به پورتال خودشان 
را انجام دهند. امکان قراردادن اخبار، عکس ،  آپلود 

فایل ها و... به آن ها داده  شده است.
حافظی پ��ور در پایان س��خنانش از آمادگی کامل 
مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی برای خدمت به 

ساحت فرهنگ رضوی خبر داد.
گفتنی اس��ت جنتی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز در این نشست و در پایان سخنان معاون فناوری 
اطالعات مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال وزارت ارش��اد پیش��نهاد کرد: در فضای 
مجازی بانک دریافت ایده ها طراحی ش��ود تا افراد 
به راحتی بتوانند ایده های خ��ود را از طریق فضای 

مجازی برای جشنواره ارسال نمایند.

معاون فناوری اطالعات مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال: 

زیرپرتال های سایت جشنواره امام رضا)ع( در 
همه استان های کشور طراحی و راه اندازی شد

آدرس سایتاستانردیف
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ilam.shamstoos.irاستان ایالم6

boushehr.shamstoos.irاستان بوشهر7

Tehran.shamstoos.irاستان تهران8

Chb.shamstoos.irاستان چهارمحال و بختیاری9

Khorasanrazavi.shamstoos.irاستان خراسان رضوی10

Khorasanshomali.shamstoos.irاستان خراسان شمالی11

Khorasanjonobi.shamstoos.irاستان خراسان جنوبی12

Khozestan.shamstoos.irاستان خوزستان13

Zanjan.shamstoos.irاستان زنجان14

Semnan.shamstoos.irاستان سمنان15

Sistanbaloochestan.shamstoos.irاستان سیستان و بلوچستان16

Fars.shamstoos.irاستان فارس17

Ghazvin.shamstoos.irاستان قزوین18

Ghom.shamstoos.irاستان قم19

Kermanshah.shamstoos.irاستان کرمانشاه20

Kb.shamstoos.irاستان کهکیلویه و بویراحمد21

Kordestan.shamstoos.irاستان کردستان22

Kerman.shamstoos.irاستان کرمان23

Jonobkerman.shamstoos.irجنوب استان کرمان24

Golestan.shamstoos.irاستان گلستان25

Gilan.shamstoos.irاستان گیالن26

Lorestan.shamstoos.irاستان لرستان27

Mazandaran.shamstoos.irاستان مازندران28

Markazi.shamstoos.irاستان مرکزی29

Hormozgan.shamstoos.irاستان هرمزگان30

Hamedan.shamstoos.irاستان همدان31

Yazd.shamstoos.irاستان یزد32
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رونمایی از آخرین 
دستاوردهای جشنواره 

بین المللی امام رضا)ع( 
در نشست شورای 

سیاستگذاری این جشنواره

آخرین دستاوردهای جشنواره بین المللی 
ام��ام رض��ا)ع( در نشس��ت ش��ورای 
سیاس��ت گذاری این جش��نواره با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد.

ب��ه گ��زارش واحد خب��ر و اطالع رس��انی 
جش��نواره بین المللی ام��ام رضا)ع(،این 
جشنواره که همه ساله در 31 استان کشور 
و 75 کش��ور دنیا برگزار می شود تولیداتی 

دارد که ماحصل آن انتشار می یابد.
امسال نیز آخرین دستاوردهای جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( در نشست شورای 

سیاستگذاری این جشنواره رونمایی شد.
کتاب های»مجموع��ه تفس��یری ام��ام 
رضا)جلد2(، ترجمه و شرح چند احتجاج 
امام رضا)ع(، هش��تمین خورشید، رایحه 
رضوی2 و مقاالت خانواده« آثاری بودند که 
با حضور علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در نشست شورای سیاست گذاری  
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( رونمایی 

شدند.
همچنین هفتمین شماره فصلنامه فرهنگ 
رضوی و زیر پرتال های سایت شمس توس 

در این مراسم رونمایی شد.
 پوس��تر سیزدهمین دوره جش��نواره امام 
رضا)ع( نیز در این مراس��م رونمایی ش��د. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طرح پوستر 
را مطلوب، ش��فاف و چش��م نواز دانست و 
مجموعه تفس��یری امام رض��ا)ع( را اثری 

ارزشمند قلمداد کرد.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در 
ش��ورای سیاس��تگذاری جشنواره 
بین الملل��ی فرهنگ��ی هن��ری امام 
رضا)ع(، از شش چهره فعال در عرصه 

فرهنگ رضوی تجلیل کرد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی 
بنی��اد بین المللی امام رض��ا)ع(، در 
نشس��ت ش��ورای سیاس��تگذاری 
جشنواره بین المللی فرهنگی هنری 
امام رضا)ع(، که با حضور علی جنتی 
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��المی، 
علی اصغ��ر کاراندی��ش مروس��تی، 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
ارش��اد و س��یدجواد جعفری، دبیر 
جشنواره امام رضا)ع( برگزار شد، از 
ش��ش چهره فعال در عرصه فرهنگ 
رضوی توسط وزیر ارشاد تجلیل شد.

اسامی این چهره هاکه زمینه ارتقای 
روزافزون جش��نواره بین المللی امام 
رض��ا)ع( را فراهم کردن��د و در عرصه 
فرهنگ رضوی خدمات ارزنده ای انجام 
دادند بدین شرح است:حجت االسالم 
عباس��علی ابراهیمی)دبیر جشنواره 
بین المللی نام��ه ای به امام رضا)ع(به 
پاس شایس��تگی و لیاقت در ارتقای 
برنامه موضوعی جش��نواره از ملی به  
بین المللی(، امی��ن کمالوندی)دبیر 
کنگره ملی بی ب��ی حکیمه)س(، به 
پاس تالش در برگزاری این کنگره(، 
مرتضی طاهریان)دبیر اجرایی شورای 
هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت،به 
پاس انتظام بخش��یدن به دبیرخانه 
دائمی جشنهای دهه کرامت و استمرار 
جلس��ات وتعامل مناس��ب با اعضادر 
اجرای مصوبات(، حجت االسالم دکتر 
مصطفی فقیه اس��فندیاری )به پاس 
حضور موثر،همه جانبه و دلس��وزانه 
در هیئ��ت علمی بنیاد ام��ام رضا)ع( 
و کمک به ارتقای رشد شاخص های 
جش��نواره(، محم��د پرویزی)ب��ه 
پاس نوآوری در کارگردانی مراس��م 
اختتامیه جش��نواره امام رضا)ع(( و 
حمی��د اکبرزاده)به پ��اس خالقیت 
در آهنگس��ازی و تولید هشت سرود 

رضوی(.

شش فعال فرهنگ رضوی 
توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تقدیر شدند
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نشست شورای مشورتی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( برگزار شد 

جشنواره امام رضا)ع( از عناصر دیپلماسی جمهوری اسالمی است

 تأکید بر استفاده از ابزارهای نوین برای تبلیغ دین
نشست شورای مش�ورتی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( با موضوع آسیب شناسی جش�نواره دوازدهم و بررسی اهداف، 

برنامه ها، رویکردها و سیاست های اجرایی سیزدهمین دوره جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع( برگزار شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(،نشست شورای مشورتی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
با موضوع آسیب شناسی جش�نواره دوازدهم و بررسی اهداف، برنامه ها، رویکردها و سیاست های اجرایی سیزدهمین دوره 
جش�نواره فرهنگی هنری امام رضا)ع( با حضور علی اصغر کاراندیش مروستی معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی 
وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمی، حس�ین  نوش آبادی معاون امور حقوقی مجلس و امور استان های وزارت ارشاد، سیدجواد 

جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و سایر اعضای شورا برگزار شد.

     بررس�ی نق�اط ق�وت و ضعف 
جشنواره دوازدهم در 9 محور

جعفری در ابتدای این جلس��ه ضمن 
قدردان��ی از هم��ه اف��راد،  نهاده��ا و 
دستگاه هایی که به نحوی در برگزاری 
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی 
فرهنگ��ی هنری امام رض��ا)ع( نقش 
داش��تند، به موضوع آسیب شناس��ی 
جشنواره دوازدهم پرداخت و گفت: در 
آغاز هر رویدادی نمی  توان از آن انتظار 
زیاد داشت، بلکه به مرور زمان تکمیل 
می ش��ود و به ح��د نس��بی از تکامل 
می رسد. جش��نواره امام رضا)ع( نیز 
هر سال با توجه به نقطه نظرات سعی 
کرده یک گام به قله هدف نزدیک شود، 

 هرچند که هنوز در دامنه قرار دارد.
دبیر جش��نواره بین المللی فرهنگی 
هنری امام رضا)ع( خاطرنش��ان کرد: 
در کمیته برنامه ری��زی،  تمام نظرات 
مطرح شده توسط اعضای شورا، مطرح 
و ان ش��اءا...  بررسی می ش��ود و روی 
آن ها برنامه ریزی می کنیم. شاید سال 
بعد هم به این اهداف نرس��یم اما آن را 

رها نمی کنیم.
مدیرعام��ل بنی��اد بین الملل��ی امام 
رض��ا)ع( در پای��ان س��خنان خ��ود 
گفت: آسیب شناس��ی و بررسی نقاط 
ق��وت و ضع��ف جش��نواره دوازدهم 
در 9 مح��ور »برنامه  ه��ای مردم��ی 
ده��ه کرامت،  برنامه  ه��ای موضوعی 
اس��تان ها،  برنامه  های خارج کش��ور، 
برنامه های وی��ژه، قدمگاه ه��ا و بقاع 
متبرکه، هفته ه��ای فرهنگ رضوی،  
برنامه های دانش��گاهی، کاروان های 
نمادین استقبال در شلمچه، افتتاحیه 

و اختتامیه« انجام می شود.

       پیشنهاد برگزاری نظرسنجی درباره کیفیت جشنواره
در ادامه  نشست ، کاراندیش مروستی به عنوان رئیس جلسه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر تقویت 
روحیه ایثار و شهادت طلبی در عرصه های مدیریتی تأکید کرد و درباره جشنواره امام رضا)ع( گفت: بحمدا... 
امسال هم از نظر کّمی و هم از نظرکیفی اقدامات خوبی در جشنواره صورت گرفت. مثاًل افزوده شدن بخش 
دانشگاهی یا برگزاری هفته  های فرهنگ رضوی در راستای کیفی کردن جشنواره از جمله این اقدامات است. 
ضمن اینکه در طول سال، فرهنگ و معارف رضوی در کانون توجه قرار گرفت که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی درب��اره دیگر نقاط مثبت جش��نواره گفت: نظم و ترتیب خاصی در جش��نواره به خصوص دبیرخانه آن 
حاکم بود،  همچنین توجه به اس��تان ها و اس��تفاده از ظرفیت های همه کشور از جمله نقاط قوت جشنواره 
امام رضا)ع( اس��ت. معاون وزیر ارشاد با اشاره به بحث آسیب شناسی جشنواره گفت: هر کاری با نقاط قوت 
و ضعف همراه اس��ت،  برای رفع عیوب و تقویت نقاط مثبت الزم اس��ت از دست اندرکاران و ناظران بیرونی 

نظرسنجی شود و این عزیزان بدون تعارفات معمول به بیان نظرات خود بپردازند.
کاراندیش مروستی بر استفاده از ظرفیت های استانی تأکید کرد و اظهار داشت: جشنواره باید از حالت دولتی 

صرف خارج شود و مردم احساس کنند این جشنواره یک جشنواره تمام عیار مردمی است.
وی با اش��اره به طیف وسیع مخاطبان جش��نواره امام رضا)ع( اظهار داش��ت: در بین مخاطبان، کودکان و 
دانش آموزان مقطع ابتدای��ی از اهمیت و توجه باالیی برخوردارند، چون اگ��ر بتوانیم فرهنگ رضوی را در 

آن ها نهادینه کنیم،  این فرهنگ تا آخر عمر با آنان می ماند، کاری که در بزرگسالی بسیار دشوار است.
این مقام مس��ئول استفاده از ابزار روز و بهره مندی جشنواره از نرم افزارهای موبایلی را پیشنهاد کرد و ادامه 
داد: برای گسترش فرهنگ رضوی ، باید از ابزار روز و نرم افزارهای هوشمند در کنار ابزار قدیمی نظیر منابر و 
مساجد بهره ببریم. چون هدف از شکل گیری بنیاد امام رضا)ع(،  آگاه کردن جامعه به فرهنگ رضوی است 
که همان فرهنگ دینی ماس��ت. کاراندیش گسترش فعالیت های جشنواره در بخش بین الملل را خواستار 
شد و افزود: در خارج کشور باید با محتوای غنی تر فعالیت کنیم و گام برداریم. یکی از این گام ها،  بحث ترجمه 
اس��ت. ترجمه هم حتماً نباید در قالب کتاب و مکتوبات باشد،  بلکه می  تواند فیلم،  نرم افزار و ... را در برگیرد. 

چون باید به شکل های مختلف،  منابع و متون دینی را مطرح کنیم تا به ورطه تکرار نیفتیم.
معاون وزیر ارش��اد گفت: »تکرار« می تواند یکی از آسیب های جدی جشنواره امام رضا)ع( باشد. باید تنوع 
در برنامه ها را حفظ کرد و اس��تان ها را به صورت گردشی وارد جشنواره کرد که هم بحث تکرار پیش نیاید،  

هم همه کشور از موهبت های جشنواره بهره مند شوند.
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       جشنواره امام رضا)ع( از عناصر 
دیپلماسی جمهوری اسالمی است

نوش آب��ادی نی��ز در بخ��ش دیگ��ری 
ز  ی��ن نشس��ت ضم��ن تش��کر ا ز ا ا
س��یدجوادجعفری به دلی��ل برگزاری 
موفقیت آمی��ز دوازدهمین جش��نواره 
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( 
گف��ت: همانط��ور که بارها گفته ش��د، 
 جش��نواره امام رضا)ع( یکی از اقدامات 
اساس��ی در حوزه فرهنگ و هنر است و 
یکی از عناصر مهم دیپلماسی جمهوری 

اسالمی ایران تلقی می شود.
وی توصیه کرد: مجموع��ه برنامه های 
جشنواره امام رضا)ع( در راستای تقویت 
و تحکیم مذاهب اس��المی و همگرایی 
مل��ی حرکت کند و چنین تلقی نش��ود 
که این جشنواره در راستای شیعه گری 
اس��ت. بنابراین بای��د مالحظات جدی 
درنظر گرفته شود تا ناخواسته اختالفات 

قومی � مذهبی را تشدید نکند.
مع��اون امور حقوق��ی مجل��س و امور 
اس��تان های وزارت ارشاد افزود: ممکن 
است گاهی آیین های بسیار جزئی محلی 
در کنار برنامه های اصلی جشنواره قرار 
بگیرد و از وزانت آن بکاهد. باید مراقبت 
کرد تا چنین برنامه هایی باعث تخفیف 
جش��نواره نش��ود. ضمن اینکه بخش 
پژوه��ش باید محور اصل��ی برنامه های 

جشنواره باشد.
 : د ن ک��ر نش��ا طر دی خا ب��ا نوش آ
عمق بخش��ی به برنامه  های جش��نواره 
ب��ا دخیل کردن بیش��تر دانش��گاه ها و 
حوزه ه��ای علمی��ه در کن��ار توجه به 
خالقان آث��ار فرهنگی و هن��ری الزم و 

ضروری به نظر می رسد.

      برنامه ها به لحاظ موضوعی نیاز به آسیب شناسی جدی دارد
همایون امیرزاده، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، از رش��د بین 5 تا 25 درصدی آثار در برنامه های فرهنگی جشنواره امام رضا)ع( از 
لحاظ کمی خبر داد و گفت: برنامه ها به لحاظ موضوعی نیاز به آسیب شناسی جدی دارند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه جشنواره های استان های همدان، مازندران و کرمان نزدیک 
به استانداردهای جشنواره است  گفت: پیشنهاد داریم کارگروه تخصصی برای بررسی نقاط 
قوت و ضعف جشنواره های موضوعی تشکیل شود تا بتوانیم موارد را آسیب شناسی کرده و 
مواردی که به عنوان آسیب شناخته می شوند در کارگروه های کمیته برنامه ریزی جشنواره 

مطرح و راهکارهای الزم برای آسیب زدایی انتخاب و پیش بینی شود.

       پرهی�ز از جش�نواره زدگی یک�ی از مباحث مورد توج�ه کارگروه هنری جش�نواره 
امام رضا)ع( است

حسن مهرجردی، مش��اور معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی تصریح کرد: آسیب 
شناسی نیاز به بررسی جامع تری دارد که باید دست آوردهای ناظران نیز مورد استناد قرار گیرد. 

وی پرهیز از جش��نواره زدگی را یکی از مباحث مورد توجه کارگروه هنری دانست و تاکید کرد: هنر 
آنست که از ظرفیت جشنواره بین المللی امام رضا)ع( که یک ظرفیت استثنایی و ممتاز است و با سایر 
جشنواره ها تفاوت دارد، با توجه به تجاربی که بدست می آوریم و برآیندی که شکل می گیرد از عنصر 
نوآوری و خالقیت اس��تفاده کنیم و هرسال جش��نواره را با یک شعار یا با محوریت یک موضوع پیش 
بینی و برنامه ریزی نماییم بگونه ای که خروجی های جشنواره از این موضوع پیروی نماید مانند وقف، 
ضمانت، اعانات و ایتام، سالمندان، بحث گردشگری رضوی، مقوالت فکری و پرهیز از موارد اختالف 

انگیز و یا نگاه به تقریب مذاهب که موجب می شود جشنواره از تکرار خارج شود.
وی ادامه داد: باتوجه به آثار و برکات جشنواره و حدیث “الاله اال ا... حصنی فمن دخل حصنی بشروطها 

و انا من شروطها” می تواند محور و مظهر وحدت جهان اسالم قرار گیرد.

      ضرورت بررسی و آسیب شناسی جریان سازی در حوزه جوانان
خانم باقری، مسئول دبیرخانه جش��نواره های کودک و نوجوان رضوی، با اشاره 
به ارتقای کیفی برنامه های رضوی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گفت: 
راهبردی که در دوازدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( 
مطرح شد “جریان سازی در حوزه جوانان” بررسی و آسیب شناسی صورت گیرد 

که باید بررسی شود جشنواره به این هدف رسیده است.
وی افزود: در جهت بهبود شرایط جشنواره رضوی در این بخش هماهنگی های 
الزم درخصوص بهره برداری عموم به ویژه کودکان و نوجوانان از منابع و مستندات 

جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( باید صورت گیرد.

       اهم پیشنهادات 
در ادامه نشس��ت،  دبیران کارگروه های تخصصی و نمایندگان دستگاه ها 
و نهادها به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند که برخی از آن ها بدین ش��رح 
است: ضرورت بازنگری در محتوای برنامه ها؛  تبدیل برخی جشنواره  های 
س��االنه به دوس��االنه؛ ظرفیت س��نجی و به تبع آن ادغام یا حذف برخی 
برنامه های موضوع��ی؛  تقویت کارگروه   های جش��نواره؛ دعوت از مراجع 
تقلید برای حضور در آیین اختتامیه؛  معرفی بیشتر آثار جشنواره در آیین 
اختتامیه؛ س��فارش به هنرمندان و اهل فن ب��رای تولید آثار فاخر؛ انتقال 
برخی همایش های علمی از دهه کرامت به آذرماه یا اردیبهشت ماه؛ استفاده 

بیشتر و بهینه از حضور مهمانان خارجی در کشورمان.
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نشست کمیته  برنامه ریزی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
با حضور کاراندیش مروستی

معاون توس��عه، مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواستار 
توجه ویژه به دانش آموزان کشور در  جشنواره امام رضا)ع( شد و گفت:12 
میلیون دانش آموز در سن حساسی بسر می برند و با توجه به تاثیر پذیری 
عمیق فکری و عقیدتی توجه به این گروه در جشنواره امام رضا)ع( دارای 

اهمیت ویژه اس��ت. 
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، علی اصغر 
کاراندیش مروس��تی در نشس��ت کمیته برنامه ریزی سیزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رض��ا)ع(، با تاکید بر اینکه دوازدهمین دوره جش��نواره امام 
رضا)ع( با برنامه ریزی و تالش های مس��تمر،رضایتبخش و مناس��ب برگزار 
شد،گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنایت ویژه به جشنواره امام رضا)ع( 

دارند.
وی افزود: در جشنواره دوازدهم در بخش دانشگاهیان، امامزادگان، دیجیتال، 
کودک و نوجوان و... به مراتب موفقیت های بزرگی دیده ش��د و امید اس��ت با 
رفع کمبود ها در جشنواره سیزدهم شاهد اقدامات چشمگیرتر و جدی تر در 

حوزه فرهنگ باشیم.  
کاراندی��ش مروس��تی با اش��اره به ض��رورت آس��یب شناس��ی برنامه های 
جشنواره،اظهار داش��ت: همزمان با بررس��ی نقاط مثبت دوره های گذشته 

جشنواره امام رضا)ع(، باید نقاط ضعف آن نیز مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.
رئیس کمیته برنامه ریزی جش��نواره بین المللی امام رض��ا)ع( با بیان اینکه 
منویات مقام معظم رهبری سرلوحه فعالیت های این جشنواره است، یادآور 
شد: توجه به نیازها و خالهای روز جامعه باید مورد توجه ویژه دست اندرکاران 
جشنواره امام رضا)ع( باشد که بدین منظور افرادی آگاه و فرهیخته و متفکر 
باید نیاز س��نجی کرده و این ایده ها را در اختیار جش��نواره قرار دهند که در 
حال حاض��ر موضوعاتی همچون س��بک زندگی،اقتص��اد مقاومتی،اقتصاد 
فرهنگ،وجدان کاری،صرفه جویی در مصرف آب از جمله نیازهای روز جامعه 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه انقالب ما انقالب فرهنگی بود و فرهنگ زیربنا و 
زیرساخت بخش ها و عرصه های دیگر است،افزود:کار فرهنگی، زمان بر است 
و در چند ماه محقق نمی شود.ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایرانی و اسالمی 

رسالت همه ماست و اگر در این حوزه اقدامات 
تاثیرگذاری انجام ندهیم نمی توانیم از سایر 
حوزه ه��ا انتظار تحول و کار مطلوب داش��ته 
باشیم و ایجاد دغدغه در آدم ها خودش نوعی 

فرهنگ سازی است.
وی با بیان اینکه فعالیت بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( تنها در حوزه فرهنگ رضوی نیست 
و بلک��ه فرهن��گ رضوی بخش��ی از فرهنگ 
اسالمی ماست،گفت: فرهنگ اسالمی و اهل 
بیت بطور کلی مورد توجه این بنیاد اس��ت و 

در راستای تعمیق فرهنگ دینی می کوشد.
رئیس شورای مشورتی جشنواره امام رضا)ع( 

خواستار مس��تند سازی دقیق تجربیات کسب ش��ده در این جشنواره شد و 
افزود: ه��م از بعد مادی و هم معنوی ما به این مس��تند س��ازی نیازمندیم تا 

تجربه های گرانسنگ کسب شده در اختیار دیگران نیز قرار گیرد.
وی با اش��اره به اینکه راه اندازی کاروان رضوی قم تا مش��هد  به شرط برنامه 
ریزی دقیق و درست و استفاده از ظرفیت رس��انه ملی در پوشش این برنامه 
می تواند تاثیر گذار باش��د،افزود: اگر این کاروان با حضور اصحاب فرهنگ و 
هنر  و همراهی مس��ئوالن ارشد شهرهای طول مسیر راه اندازی شود و صدا و 
سیما هم پوشش رسانه ای مناسب داشته باشد،این برنامه مخاطبان فراوانی 

خواهد داشت. 
تشکیل کمیته تبلیغات و اطالع رسانی،توجه به دیدگاههای جامعه شناسی 
در برنامه های جشنواره،حرکت در راستای تقریب مذاهب اسالمی، چرخشی 
بودن برخی برنامه های موضوعی در برخی استان ها و... از دیگر نکاتی بود که 

معاون وزیر ارشاد در این نشست برآنها تاکید کرد.

بیش از 260 مصوبه در 6 کارگروه تخصصی
س��یدجواد جعفری دبیر جش��نواره بین المللی ام��ام رضا)ع( در 
این نشس��ت گفت: بی��ش از 114 مصوب��ه در محورهای عمومی و 
150مصوبه در بخش های تخصصی در این نشست به تصویب رسید.

 وی افزود: تالش  می کنیم دوره سیزدهم جشنواره نسبت به دوره 
دوازدهم از ویژگی های مطلوب تری برخوردار باش��د و جشنواره از 
لحاظ کیفی و کم��ی ارتقا پیدا کند.  مدیر عام��ل بنیاد بین المللی 
فرهنگی هنری امام رضا)ع(تصریح کرد: دبیرخانه جش��نواره امام 
رضا)ع( در بخش دانش��گاهیان در وزارت علوم تأس��یس می شود 
و جه��ت تعامل ب��ا وزارت آموزش و پرورش نی��ز برنامه های جامع 

وکاملی داریم.
س��ید جواد جعفری ادامه داد: ط��ی مذاکراتی که ب��ا معاون وزیر 
علوم داش��تیم دانش��گاه های بیشتری وارد جش��نواره می شوند و 
دبیرخانه جشنواره نیز در وزارت 
علوم تأسیس می شود و مقطع 
تحصیلی دانش��جویی بیشتر 
از قب��ل در جش��نواره فعالیت 
خواهد داش��ت و هدف ما این 
اس��ت که آم��وزش و پرورش 
را  نی��ز به صورت ج��دی وارد 
ای��ن جش��نواره کنی��م. دبیر 
جشنواره امام رضا)ع( با تقدیر 
از تالش همه دست اندرکاران 
برنامه ه��ای موضوع��ی ای��ن 
جش��نواره در استان های کش��ور،گفت: با تالش جمعی و گروهی، 
همه ما در س��احت مقدس فرهنگ رضوی گام بر می داریم و امید 
داریم این تالش ها مورد قبول حضرت رضا)ع( قرار گیرد. یادآوری 
می شود؛ در نشس��ت کمیته برنامه ریزی س��یزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع(، روسای 6 کارگروه تخصصی این جشنواره، 
مصوبات نشست های  عمومی و تخصصی که در دو نوبت صبح و عصر 

برگزار شد را قرائت کردند.
همچنین بیانیه کمیته برنامه ریزی س��یزدهمین دوره جشنواره 
بین الملل��ی امام رض��ا)ع( قرائت ش��د.  رونمایی از آث��ار مکتوب و 
نرم افزاری برنامه های موضوعی و تقدیر از مسئوالن نمایندگی بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع( در استان های کشور از دیگر برنامه های این 

مراسم بود. 
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دبیر جشنواره بین المللی امام رضا)ع(: 

جشنواره سیزدهم ارتقای کمی و کیفی می یابد
سیدجواد جعفری، دبیر جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در  نشست کمیته 
برنامه ریزی سیزدهمین دوره این جشنواره، با بیان اینکه 11 محور عمومی 
و 15 محور اختصاصی در 6 کارگروه کمیته برنامه ریزی س��یزدهمین دوره 
جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( مورد بررس��ی و تبادل نظ��ر قرار گرفت، 
گفت: بیش از 114 مصوبه در محورهای عمومی و 150مصوبه در بخش های 

تخصصی در این نشست به تصویب رسید.
وی افزود: تالش  می کنیم دوره س��یزدهم جشنواره نسبت به دوره دوازدهم 
از ویژگی های مطلوب تری برخوردار باش��د و جشنواره از لحاظ کیفی و کمی 
ارتقا پیدا کن��د.  مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگ��ی و هنری امام رضا)ع( 
همچنین با بیان اینکه در سیره ائمه)ع( از والیت و امامت به عنوان یک نعمت 
یاد شده است، اظهار کرد: بر این اس��اس خداوند از این نعمت سؤال می کند 
و در واقع جواز عبور بندگان به بهش��ت، دوس��تی با امیرالمومنین علی)ع( و 

ائمه)ع( بعد از ایشان است. 
وی با اشاره به س��خنی از امام رضا)ع(، عنوان کرد: در تفسیر البرهان به نقل 
از امام رضا)ع( این گونه آمده اس��ت: پدرم از قول پدران بزرگوارشان حکایت 
می کند که پیامبر)ص( امام عل��ی)ع( را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند یا 
علی انسان زمانی که  می میرد نخستین سؤالی که از آن پرسیده می شود راجع 
به یگانگی پروردگار است همچنین سؤال دوم در خصوص رسالت و نبوت من 

بوده و سؤال سوم از والیت و امامت تو و ائمه)ع( بعد از تو است.
دبیر جشنواره امام رضا)ع(گفت: با تالش جمعی و گروهی، همه ما در ساحت 
مقدس فرهنگ رضوی گام بر می داریم و امید داریم این تالش ها مورد قبول 

حضرت رضا)ع( قرار گیرد.

      ایده های مصوب نشست در جشنواره سیزدهم اجرایی شود
دبیر جشنواره بین المللی امام رضا)ع( ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری 
نشس��ت دو روزه کمیته برنامه ریزی س��یزدهمین دوره این جش��نواره،این 
نشس��ت را مفید و س��ازنده ارزیابی کرد و گفت: به اعتقاد همه کسانی که در 
جلسات این نشست حضور داشتند،گفت و گو ها و بحث های مفید و راهگشایی 

در نشست مطرح شد که امید است مواردی که جنبه اجرایی 
و عملیاتی دارند درجشنواره سیزدهم اجرایی شود .

سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، 
با تاکید بر اینکه خالقیت و نو آوری در جشنواره امام رضا)ع( 
جایگاه ویژه ای دارد افزود: طبق آموزه های دین اس��الم اگر 
انس��انی دو روزش مثل هم باش��د مغبون اس��ت و این اصل 
در جش��نواره بین الملل��ی ام��ام رضا)ع( م��ورد توجه همه 

دست اندرکاران قرار دارد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در راس��تای خالقی��ت و ن��وآوری در 
نشس��ت های دو روزه کمیت��ه برنامه ریزی س��یزدهمین 
دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( ایده های نابی مطرح 
ش��د،تصریح کرد: تا اختتامیه جش��نواره سیزدهم فرصت 
داریم تا ایده هایی که قابلیت اجرایی دارند را عملیاتی کنیم 
تا این دوره از جشنواره نسبت به دوره های پیشین ارتقا یابد.

جعفری براعالم فراخوان جش��نواره س��یزدهم در موع��د مقرر،قرار گرفتن 
فراخوان بر روی س��ایت های مجری��ان برگزاری جش��نواره در زمان تعیین 
شده،تش��کیل نشس��ت های کمیته های سبک زندگی،مراس��م افتتاحیه و 
اختتامیه،هفته ه��ای فرهنگ رض��وی و کمیته نمایش��گاهی،توجه ویژه به 

موضوع قدمگاهها و... تاکید کرد.
 طی نشس�تی دوروزه؛برنامه های سیزدهمین جشنواره بین المللی 

امام رضا)ع( تدوین شد
محورها و راهکارهای اجرایی و محتوایی برنامه های س��یزدهمین جشنواره 
بین الملل��ی فرهنگی – هنری امام رضا)ع( طی نشس��تی دو روزه در کمیته 

برنامه ریزی این جشنواره در مشهد تعیین و تصویب شد.

مدیر عامل بنیاد بین الملل��ی فرهنگی – هنری امام رضا)ع( گفت: اعضای 
کمیته برنامه ریزی شورای مشورتی با آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت 
و ضع��ف 12 دوره برگزاری جش��نواره امام رضا)ع( محوره��ا و برنامه های 

سیزدهمین جشنواره را تعیین کردند.
»س��ید جواد جعف��ری« اف��زود: کمیته برنامه ریزی ش��ورای مش��ورتی 
سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( از شش کارگروه تشکیل می 
شود که کارشناسان ادارات کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استانها و برخی 

نهادهای دست اندرکار، اعضای این کارگروه ها را تشکیل می دهند.
 وی اظهار کرد: در این نشست 11 محور در حوزه فعالیت های عمومی و 15 
محور در حوزه فعالیت های تخصصی جشنواره تعیین شد که اعضای کمیته 

آنها را به نقد گذاشته و راهکارها را استخراج کردند.

 وی گفت: پس از بررس��ی محورهای این جش��نواره 114 مصوبه در حوزه 
فعالیتهای عمومی و 150 مصوبه به عنوان راهکار برای هر چه بهتر برگزار 

شدن برنامه های تخصصی تعیین شد.
 وی ن��وآوری و خالقیت، حمای��ت از تولید آثار فاخر، اس��تفاده از ظرفیت 
معنوی بقاع متبرکه و مقبره امامزادگان واجب التعظیم، 
توزیع برنامه های جشنواره در طول سال، تعمیم فرهنگ 
رض��وی، تعامل با جامعه دانش آم��وزی، تقویت تقریب 
مذاهب اس��المی، پاسخگویی شایسته به مطالبات مقام 
معظم رهبری و پرهیز از سطحی نگری را از رویکردهای 
سیزدهمین جش��نواره امام رضا)ع( برشمرد و گفت: در 
نشس��ت های تخصصی کارگروههای این جشنواره نیز 
موضوعات مربوط به هر جش��نواره م��ورد تبادل نظر و 

تصویب قرار گرفت.
مدیر عام��ل بنی��اد بین المللی فرهنگ��ی – هنری امام 
رضا)ع( با بیان اینکه س��ه دیدگاه در برگزاری جشنواره 
امام رضا)ع( مترتب است، افزود: نگاه اول محوریت صرف 
بنیاد در برگزاری این جش��نواره و دیدگاه دوم مشارکت 

سازمانهای دست اندرکار در برگزاری برنامه هاست.
جعفری افزود: دیدگاه س��وم در این جشنواره جذب مشارکت مردم و افراد 
صاحب نظر در امور فرهنگی اس��ت که باید در کن��ار بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( و س��ازمانهای دس��ت اندرکار به تنوع بخش��ی برنامه ها، نوآوری و 

نیازسنجی جامعه کمک کنند.
وی بیان کرد: الزمه ارتقای کمی و کیفی برنامه های جشنواره امام رضا)ع(، 
همفکری و همراهی تمام دلس��وزان و ش��یفتگان حضرت ام��ام رضا)ع( 
می  باشد. وی درخشش بخش کودک و نوجوان را از نقاط قوت دوازدهمین 
جشنواره امام رضا)ع(عنوان کرد و گفت: امسال دبیرخانه دائمی جشنواره 
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی ش��د که امید اس��ت وزارت 

آموزش و پرورش نیز در این زمینه فعال شود.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( : کمیته برنامه ریزی 
شورای مشورتی سیزدهمین 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
از شش کارگروه تشکیل می شود 
که کارشناسان ادارات کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استانها و برخی 
نهادهای دست اندرکار، اعضای این 

کارگروه ها را تشکیل می دهند 
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با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت 

 تصویب بیانیه کمیته برنامه ریزی 
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

با حضور علی اصغر کاراندیش مروستی، معاون توس�عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،سیدجواد جعفری 
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(و مسئوالن دبیرخانه های نمایندگی بنیاد امام رضا)ع( در سراسر کشور،در نشست 

کمیته برنامه ریزی سیزدهمین جشنواره امام رضا)ع( بیانیه این کمیته تصویب شد.
متن بیانیه کمیته برنامه ریزی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( بشرح ذیل است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
»رحم ا... امرء عمل عمال فاتقنه«

خداوند رحمت نماید کس��ی را که عمل خود را با اس��تواری و اتقان 
الزم به انجام رساند.    

حضرت امام رضا)ع( به نقل از پیامبر اعظم)ص(
 در آس��تانه ش��روع فرایندهای اجرایی س��یزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( و با توجه به اهمیت راهبردی برنامه ریزی 
در اجرای شایسته آن، همزمان با ایام دهه مبارک والیت و امامت 
و عید س��عید غدیر و در ج��وار بارگاه ملکوتی ثام��ن الحجج علی 
بن موس��ی الرضا )ع(، کارگروه های فرهنگی، هنری، سینمایی، 
پژوهشی، مطبوعاتی و رس��انه های دیجیتال و کودک و نوجوان 
کمیته برنامه ریزی با حضور روس��ا، دبی��ران و اعضای محترم در   
مش��هد مقدس تش��کیل و ضمن بررس��ی 11 موضوع عمومی و 
15 موضوع تخصصی مطروحه در ش��ورای مش��ورتی جشنواره و 
هم  اندیشی و کارشناس��ی الزم در خصوص هر یک از محورهای 
مطروحه، مواردی را به تصویب رس��اندند که امید اس��ت با اجرا 
و پیگیری مصوب��ات از طریق کارگروه ه��ای تخصصی ذی ربط، 
تحول کیفی و متعالی جشنواره سیزدهم و مشارکت فعال جامعه 
فرهنگی و هنری کش��ور در جش��نواره  بین المللی امام رضا)ع( 

بیش از پیش تحقق پذیرد.

جش�نواره س�یزدهم با این هدف واال، برنامه های خود را با 
رویکرد ذیل الذکر :
1-    نوآوری و خالقیت

2-    حمایت از تولید آثار فاخر
اس��تفاده از ظرفیت محی��ط معنوی بق��اع متبرک��ه و امامزادگان 

واجب التعظیم
1-    توزیع و بسط برنامه ها در طول سال

2-    تعمیم فرهنگ رضوی با بهره گیری از ظرفیت و گستره گسترده 
فرهنگ رضوی و معارف اهل بیت)ع(

3-    جلب مشارکت مردمی
4-    تعامل با جامعه دانش آموزی

5-    تقویت تقریب مذاهب اس��المی و تحکیم انس��جام اجتماعی و 
وحدت ملی

6-    پاسخگویی شایسته به مطالبات و انتظارات مقام معظم رهبری
7-    پرهیز از سطحی نگری و آفت تکرار

 تهیه و تدوین نموده اس��ت و به تناسب آن مصوبات الزم و اثرگذار از 
سوی 6 کارگروه تخصصی کمیته برنامه ریزی ارائه گردیدکه 140 
مصوبه در بخش عمومی و 115 مصوب��ه در بخش تخصصی نتیجه 

این هم اندیشی می باشد.
از خداون��د متعال توفیق دس��تیابی به اهداف و تحق��ق برنامه های 
سیزدهمین دوره از جشنواره بین المللی امام رضا)ع( را ذیل عنایات 
خاصه امام هشتم)ع( و حضرت ولی عصر)عج( مسئلت می نماییم.

 و ما توفیقنا اال با... العلی العظیم
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آث��ار مکت��وب و ن��رم اف��زاری برنامه های 
موضوعی دوازدهمین دوره جش��نواره 

بین المللی امام رضا)ع( در نشس��ت 
کمیته برنامه ریزی این جشنواره 
که با حضور علی اصغر کاراندیش 
مروستی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی،س��یدجواد جعف��ری 
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام 

رضا)ع( و روس��ای کارگروههای 
6 گانه این جش��نواره،برگزار ش��د، 

رونمایی شدند.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد 

بین الملل��ی امام رض��ا)ع(، کتاب ه��ای »گونش 
ضیافتی« برگزیده اش��عار هفتمین و هش��تمین جش��نواره 
بین المللی ش��عر رضوی به زب��ان ترک��ی و آذری از اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان غربی، »مهربان تر 
از نس��یم«، مجموعه مق��االت برگزیده هش��تمین همایش 

مدیحه سرایی، چاووشی خوانی، ابتهال و تواشیح رضوی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 

در این مراسم رونمایی شد.
همچنی��ن کت��اب »حکمت ه��ای 

رض��وی« برگزی��ده چهارمی��ن 
جشنواره ملی نهضت کتابخوانی 
رض��وی از اداره کل فرهن��گ و 
ارش��اد اس��المی اس��تان البرز 
و »اقلیم هشتم«)س��فرنامه ها 
و خاط��رات برگزیده  جش��نواره 
رض��وی در س��ال های 1391 و 

1392( از اداره کل فرهن��گ و 
ارشاد اسالمی اس��تان ایالم( از دیگر 

کتاب های رونمایی ش��ده در این برنامه 
بود.

بر این اس��اس، کتاب »جدال احس��ن«)بازخوانی 
تحلیلی مناظره های امام رضا)ع((، مجموعه مقاالت دومین 
همایش ملی علمی � پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا)ع( 
از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان شمالی و 
مجموعه مقاالت برگزیده اولین همایش بزرگداشت حضرت 
حس��ین بن موس��ی الکاظم)ع( از اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی استان خراسان ش��مالی نیز از آثار رونمایی شده این 

برنامه محسوب می شود.
»بهشت هشتم«)برگزیده آثار هش��تمین جشنواره ادبیات 
کودک و نوجوان رضوی( از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و »مجموعه مق��االت اولین 
همایش علمی � پژوهشی والیت در فرهنگ رضوی« از اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب استان کرمان از دیگر آثار 

با حضور رئیس هیأت مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع(؛
آثار مکتوب و نرم افزاری برنامه های موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
رونمایی شد

رونمایی شده بودند.
همچنین کتاب مجموعه مقاالت برگزیده دومین همایش 
علمی � پژوهش��ی منزل��ت خانواده و س��بک زندگی در 
فرهنگ رضوی از اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان زنجان، کتاب »کبوتر حرم«)آث��ار برگزیده 
جش��نواره داستان نویس��ی رضوی در س��ه جلد( از 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان سمنان و 
مجموع��ه مقاالت برگزیده هفتمی��ن همایش ملی 
علمی � پژوهشی فضایل رضوی از اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان سیس��تان و بلوچستان در این 

برنامه رونمایی شدند.
مجموعه آث��ار برگزیده دهمین جش��نواره ملی هنرهای 
تجس��می رضوی از اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
فارس، مجموعه مقاالت برگزیده همایش حدیث رضوی،» مسیحای 
طوس«)چهل کرامت برگزیده از امام رض��ا)ع((، »مینوی نگاه تو«)مجموعه 
داستان های کوتاه براساس زندگی  امام رضا)ع((، »اینجا آسمان نزدیک تر است«، 
»ماه هشتم«)زندگینامه کوتاه و مستند امام رضا)ع(( و »در حضور دریا«)گزیده 
اشعار درمدح امام رضا)ع(( از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استام قم و مؤسسه 

دارالحدیث این استان از دیگر آثار رونمایی شده به شمار می روند.
بر این اس��اس، کتاب های »نجوای دل«)جشنواره سراسری نامه ای 
به امام رضا)ع(( از اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
مازندران، »آرمان ش��هر رضوی«)س��یره اخالقی و عملی 
امام علی ابن موسی الرضا)ع(( مجموعه مقاالت برگزیده 
همایش علمی � پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوی 
از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی نیز 

در این برنامه رونمایی شدند.
همچنین کتاب های »آهوانه«)آثار معرفی شده کارگروه 
کودک و نوج��وان یازدهمین جش��نواره بین  المللی 
امام رضا)ع(( از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کشور، »اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی« از اداره کل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان خراس��ان رضوی و 
»آثار برگزیده چهارمین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی 
در مطبوعات« از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن از 

دیگر آثار رونمایی شده محسوب می شود.
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نشست کمیسیون 
دائمی هیأت مدیره

 بنیاد بین المللی
 امام رضا)ع( برگزار شد

نخستین نشس��ت کمیس��یون دائمی هیأت مدیره بنیاد 
بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا)ع( تش��کیل و در آن 

مقرر شد بحث درباره ادامه بررسی شیوه نامه برگزاری 
سلسله نشست های س��بک زندگی با الهام از 

آموزه های رضوی در جلس��ه آتی مورد 
تحلیل اعضای کمیسیون قرار گیرد
به گ��زارش واحد خب��ر و اطالع 

لملل��ی  رس��انی بنی��اد بین ا
امام رض��ا)ع(، در اج��رای 
مصوبه مورخ  23/ 1392/05  
هیأت مدیره بنیاد بین المللی 
فرهنگی هنری امام رضا)ع( و 
به منظور بررسی راهکارهای 

چگونگی رس��یدن ب��ه اهداف 
و وظایف این بنیاد، کمیس��یون 

دائمی هیأت مدیره برگزار شد تا در 
چارچوب اسناد باال دستی و رسالتهای 

بنیاد پیشنهادهای الزم را به هیأت مدیره 
ارائه نماید.

بر اساس این گزارش ،جلس��ات کمیسیون که هر دو هفته 
یکبار تشکیل می شود؛با هدف، توجه به اتقان؛ اثر بخشی و 
ارتقای کیفیت برنامه های بنیادبین المللی امام رضا)ع(، با 

بهره گیری از نظرات کارشناسی برگزار می شود.
مدیرعام��ل بنی��اد بین الملل��ی فرهنگی و هن��ری امام 
رضا)علی��ه الس��الم(،نمایندگان معاونت ها و حوزه های 
ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی،نماینده هیئت 
علمی جش��نواره امام رض��ا)ع( و دو نف��ر صاحب نظر به 
پیشنهاد مدیرعامل بنیاد و تصویب هیئت مدیره،اعضای 
کمیس��یون دائمی هی��أت مدیره بنی��اد بین المللی امام 
رضا)ع( را تش��کیل می دهند. دبیر این جلسات  از سوی 

مدیرعامل بنیاد تعیین می ش��ود.
 تدوین برنامه های راهبردی،ارائه طرحها، پیشنهادها 
و برنامه ه��ای عملیات��ی در چارچوب وظای��ف بنیاد، 
بررس��ی طرحه��ای پیش��نهادی بنیاد،ارائه مش��اوره 
در زمینه ه��ای تخصصی با دع��وت از صاحبنظران در 

خصوص طرحها و برنامه های پیش��نهادی بنیاد،بررس��ی راهکارهای 
ارزیابی؛ نظارت و رصد برنامه های بنیاد متناس��ب با ش��رایط زمانی و 
مکانی برنامه ها به صورت مس��تمر  از جمله وظایف این کمیسیون 

است.
نظرات کمیس��یون دائمی هی��أت مدیره ک��ه زیر نظر 
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( تشکیل می 
شود، نظرات کارشناسی اعضا توسط مدیرعامل 
بنیاد جمع بندی و توس��ط وی در هیأت مدیره 

مطرح خواهد شد.
ش��یوه نامه کمیس��یون دائمی هیأت مدیره 
نی��ز در 8  م��اده و 4 تبصره در جلس��ه مورخ 
1393/02/13 در هی��أت مدی��ره بنی��اد 
بین الملل��ی فرهنگی و هنری ام��ام رضا)ع( 

تصویب شد.
 یادآوری می شود؛در نخستین نشست کمیسیون 
دائمی هی��أت مدیره بنی��اد بین المللی فرهنگی و 
هنری امام رضا)ع( مقرر ش��د جلسات این کمیسیون 
هر 15 روز یکبار در محل دفتر ای��ن بنیاد در تهران برگزار 
شود،دستور جلسات هم قبل جلسه به اعضا ارسال و پیشنهادات و 
نظرات آنها در شیوه نامه اعمال شود.شیوه نامه برگزاری سلسله نشست های 
سبک زندگی با الهام از آموزه های رضوی در دستور کار آینده این کمیسیون 

قرار دارد و مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
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رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی 
هنری امام رضا)ع( در نخس��تین جلس��ه ش��ورای بین الملل جش��نواره سیزدهم 

امام رضا)ع( بر انعقاد تفاهمنامه میان طرفین تأکید کردند.
به گزارش واح��د خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین المللی امام رضا)ع(،نخس��تین 
نشست ش��ورای بین الملل جش��نواره س��یزدهم امام رضا)ع(، با حضور دکتر ابوذر 
ابراهیمی ترکمان رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سیدجواد جعفری 
مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(، و جمعی از اعضای شورای 
بین المللی جش��نواره در ساختمان ش��هید رحیمی س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی برگزار شد.
دکتر ابراهیمی ترکمان در این نشس��ت، چند نکته را برای برگزاری س��یزدهمین 
جش��نواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( نیازمند بررسی دانست و گفت: 
ارتباط با خادمان برگزیده فرهنگ رضوی که طی سالیان اخیر در جشنواره تجلیل 

شده اند، باید از طریق مکاتبه و ... حفظ شود و آن ها را به حال خود رها نکرد.
وی ادامه داد: ما در س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی ظرفیت های خوبی برای 
انتشار نشریات چندزبانه و ویژه نامه های تخصصی داریم که باید از آن استفاده شود.

دکتر ابراهیمی ترکمان نیز در این نشس��ت، چند نکته را برای برگزاری سیزدهمین 
جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( نیازمند 

بررس��ی دانس��ت و گفت: ارتباط با خادمان برگزیده 
فرهنگ رضوی که طی س��الیان اخیر در جش��نواره 
تجلیل شده اند، باید از طریق مکاتبه و ... حفظ شود و 

آن ها را به حال خود رها نکرد.
وی ادام��ه داد: ما در س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 
اس��المی ظرفیت های خوبی برای انتش��ار نشریات 
چندزبانه و ویژه نامه ه��ای تخصصی داریم که باید از 

آن استفاده شود.
ابراهیمی ترکم��ان تأکی��د کرد: بنده در جش��نواره 
پیشین در روند فعالیت های اجرایی نقصانی مشاهده 

نکردم اما در بخش محتوایی باید غنی سازی کنیم. باید 
مهمانان قوی تر و مهمی را برای جشنواره دعوت کنیم 

و همینطور ترجمه چند اثر برای جش��نواره، برپایی 
تور فرهنگی از خارج کشور به ایران و عکاسی از حرم 
رضوی و برپایی کنفرانس یا همایش پیش از جشنواره 

در برخی کشورها از دیگر برنامه هایمان است.
رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با اشاره 
به اهمیت انعقاد تفاهم نامه بین سازمان متبوع خود 
با بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( گفت: 
باید سریع تر تقس��یم وظایف   صورت بگیرد و کارها 
زودتر شروع شود و با رایزن های فرهنگی در خارج از 

کشور مکاتبه کنیم.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: در برخی کشورها 

ظرفیت س��فارش کار به شخصیت ها و دعوت اندیشمندان وجود دارد که می توانیم 
این فعالیت ها را آغاز کنیم.

جعفری، دبیر جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( هم در این نشست ضمن تقدیر از 
نهادهای فعال در جش��نواره های پیشین گفت: پنج پیش��نهاد در بخش بین الملل 
برای جشنواره آتی مطرح و ان شاءا... اجرایی می شود تا جشنواره سیزدهم بالنده تر 

از پیش برگزار شود.
وی پیشنهاد نخست را تعیین هرچه سریع تر کشورهای میزبان به منظور برنامه ریزی 

بهتر و دقیق تر عنوان کرد و افزود: نکته دوم، غنی تر شدن محتوای 
برنامه ها و نکته س��وم، افزایش کیفیت و کمیت اقالم ارس��الی به 
کش��ورهای هدف اس��ت. چهارمین نکته انتخ��اب دقیق و اصلح 
خادمان رضوی خارج از کش��ور است. ضمن اینکه باید ستاد ویژه 
خادمان فرهنگ رضوی را از هم اکنون تشکیل دهیم و مأموریت 
همه مش��خص و به کش��ورهای هدف 

ابالغ شود.
لملل��ی  مدیرعام��ل بنی��اد بین ا
امام رض��ا)ع( درباره ط��رح صدیقه 
حجازی مدیرکل امور زنان و خانواده 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
گفت: ایشان س��ال گذشته درباره 
همای��ش بان��وان م��روج فرهنگ 
رض��وی طرح��ی ارائ��ه دادند که 

امیدواریم امسال عملیاتی شود.
جعفری بر لزوم انعقاد تفاهم نامه بین 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با 
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام 
رضا)ع( تأکید کرد و گفت: امیدوارم 
جشنواره »نامه ای به امام رضا)ع(« 
که سال گذش��ته با حضور بیش از 
یکصد هزار مخاطب داخلی برگزار 
ش��د، در جش��نواره آتی به سمت 
بین المللی ش��دن برود و مخاطبان 

خارجی را نیز دربرگیرد.
محم��ود واعظ��ی، دبی��ر بخ��ش 
بین الملل جش��نواره امام رضا)ع( 
نیز در این نشس��ت، عمق بخش��ی 
و مخاطب مح��وری، تهیه بس��ته های 
جذاب و برپایی هفته فیلم را از طرح های بخش 
بین الملل برای سال آتی عنوان کرد و گفت: در حوزه ترجمه نیز با 
مشارکت بنیاد امام رضا)ع( می توانیم به زبان های عربی،  اردو و ... 

نشریات متنوع منتشر کنیم.
در پایان این مراسم برخی از اعضای شورا به بیان نقطه نظرات خود   
برای ارتقای کیفیت س��یزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی 

هنری امام رضا)ع( پرداختند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در نشست شورای 
بین الملل جشنواره امام رضا)ع( مطرح کرد

پیشنهاد انتشار نشریات چندزبانه 
رضوی و برگزاری تور فرهنگی 

از خارج کشور به ایران
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صالحی پیشنهاد داد 

راه اندازی کتابخانه جشنواره امام رضا)ع( در ادارات
 فرهنگ و ارشاد استان های کشور

مع��اون فرهنگی وزی��ر ارش��اد در کارگ��روه فرهنگی 
س��یزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( گفت: 
برای گسترش بخشی این جشنواره پیشنهاد می کنم که 
در هر یک از ادارات فرهنگ و ارش��اد استان های کشور، 
کتابخانه ای مخصوص جشنواره امام رضا)ع( ایجاد شود.

نشس��ت کارگ��روه فرهنگی س��یزدهمین جش��نواره 
بین المللی امام رضا)ع( با حضور سیدجواد جعفری، 

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و دبیر 
جشنواره و سیدعباس صالحی معاون امور 

فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
رئیس این کارگروه و سایر اعضا برگزار 
ش��د.جعفری در ابتدی این نشست 
گزارشی از فعالیت های فرهنگی بنیاد 
ارائه و بر کیفی س��ازی ای��ن اقدامات 
تأکید ک��رد.در ادام��ه، صالحی ضمن 

تش��کر از برگزارکنندگان این جشنواره 
عنوان کرد: اقداماتی از نوع جش��نواره امام 

رضا)ع( تاثی��رات دنیوی و اخ��روی دارند. این 
جش��نواره قابلیت پژوه��ش و بررس��ی دارد و اقداماتی 
را می توان جه��ت ارتقا و کیفی س��ازی برنامه های این 

جشنواره انجام داد.
وی ادامه داد: تاکید بر کیفیت گرایی به جای کمیت گرایی 
یکی از نکات قابل توجه است. برای تحقق این مساله باید 
داوری ه��ا را جدی تر گرفت. این جش��نواره برنامه های 
بس��یاری را برگزار می کند و داوری ها از اهمیت فراوانی 
برخوردار اس��ت و در این زمینه از پیشنهادات و نظرات 
مدیران معاونت ام��ور فرهنگ��ی در داوری برنامه های 
جش��نواره اس��تفاده کرد. می توان با این ه��م افزایی به 

ارتقای کیفیت مسابقات جشنواره کمک کرد.
مع��اون امور فرهنگ��ی با اش��اره به اهمی��ت نظارت بر 
بخش های مختلف جش��نواره بین الملل��ی امام رضا)ع( 
گفت:  اگر می خواهیم کیفیت گرایی کنیم، باید جایگاه 
ناظران ارتقا پیدا کند. برای این منظور  با ید بر امر نظارت 
تاکید بیشتری داشته باش��یم. صالحی افزود: همچنین 
عالوه ب��ر هیات های علمی هر برنامه، نیازمند تش��کیل 

یک کمیته علمی متمرکز یا اتاق فکر دربخش فعالیت های فرهنگی جش��نواره امام 
رضا)ع( هستیم.

معاون امور فرهنگی تعیین شاخص های داوری را یکی دیگر از اقدامات ضروری 
برای این جش��نواره دانس��ت و گفت: نکت��ه دیگر درباره این جش��نواره احصاء و 
مش��خص کردن شاخص های س��نجش است. برخی از این جش��نواره ها عمومی 
هستند و با انتخاب ش��اخص ها به راحتی کار داوری و قضاوت انجام خواهد شد. 
همچنین تهیه یک ویراس��ت خروجی مناس��ب از فعالیت های انجام شده 
در هر دوره از جش��نواره، از جمله اقداماتی است که باید در دستور 
کار باش��د. صالحی با اش��اره به نقش اطالع رسانی در برگزاری 
جش��نواره امام رضا)ع( گفت: جش��نواره ام��ام رضا)ع( یک 
جش��نواره فرهنگی و ترویجی اس��ت و اطالع رسانی آن از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. برای ای��ن منظور می توان 
از ظرفیت اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

معاونت امور فرهنگی اس��تفاده کرد.
وی افزود: همچنین باید با انجام بررسی و نظرسنجی از میزان 

تاثیرگذاری این جشنواره مطلع شویم.
صالحی ب��ا پیش��نهاد راه ان��دازی کتابخانه تخصصی جش��نواره 
ام��ام رضا)ع( در ادارات فرهنگ و ارش��اد اس��تان ها گف��ت: به منظور 
گسترش بخشی این جشنواره پیشنهاد می کنم که در هر یک از ادارات فرهنگ 
و ارشاد استان های کشور، کتابخانه ای مخصوص جشنواره امام رضا)ع( ایجاد شود و 
افراد با مراجعه به این نمایش��گاه ها از کیفیت آثار منتشر شده آگاهی پیدا کنند. این 

اقدام می تواند در گسترش و تاثیرگذاری جشنواره کمک کند.



21 ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع(| بهار 1394  

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارش�اد اسالمی در کارگروه هنری جشنواره امام 
رضا)ع( گفت: این جشنواره با برخی کاس�تی هایی که ممکن است از طرف ما 

داشته باشد، برکاتی هم دارد و در هنر دینی، نقص ها را جبران کرده است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس�انی بنیاد بین الملل�ی امام رضا)ع(، کارگروه 
هنری سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( با حضور 
علی مرادخانی، رئیس کارگروه هنری و معاون هنری وزیر ارش�اد، سیدجواد 
جعفری، دبیر جشنواره بین المللی امام رضا)ع( و سایر مدیران و اعضا برگزار 

شد. 

کارگروه هنری جشنواره امام رضا)ع( برگزار شد

 جشنواره امام رضا)ع( نقص ها در هنر دینی را جبران کرده است

       بخش هنری از بخش های مولّد جشنواره امام رضا)ع( است
در ابتدای این جلس��ه ابوالفضل بهرام پور از مترجمان و مفس��ران قرآن کریم سخنانی به 

مناسبت ایام فاطمیه و نیز قرابت فرهنگ فاطمی و رضوی بیان کرد.
 وی رتبه باالی حضرت زهرا)س( در عالم وجود را به دلیل والیت پذیری ایش��ان دانست و 
سپس درباره امام رضا)ع( گفت: باید عالم آل محمد)ص( را به عنوان سمبل علم و علم آوری 

در جهان معرفی کنیم.
در ادامه این جلس��ه که به دبیری حس��ن مهرج��ردی برگزار می ش��د،  مدیرعامل بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع( گزارش��ی از دوره گذش��ته جش��نواره ارائه کرد و گفت: در دوره 
گذش��ته مجموعاً 11 هزار و 418 اثر در رشته های هنری،توسط دبیرخانه  های موضوعی 
ما در جش��نواره دریافت ش��د که از این تعداد حدود 10 هزار و 300 اثر مربوط به هنرهای 

تجس��می بود، 228 اثر به آواها و نواها اختصاص داش��ت و مابقی مرتبط با آثار 
نمایش��ی بود. این ارقام از نظر کّمی قابل قبول است اما اگر از نظر کیفی به 

آن ها توجه نکنیم، این طرفیت هدر می رود.
جعفری یکی از بخش های حس��اس و مولّد جشنواره امام رضا)ع( را 
بخش هنری دانس��ت و افزود: اگر به این بخش عنایت و توجه کافی 
صورت گیرد، می  تواند آثار ارزشمندی به یادگار بگذارد و مردم نیز 
در طول سال از آن بهره مند شوند. خروجی کار ما باید هم برای مردم 
قابل قبول باشد و هم در شأن نام مبارک امام علی بن موسی الرضا)ع( 

باشد.

       جش�نواره امام رضا)ع(، نقص ها در هنر دینی را جبران کرده 
است

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز در این جلسه اظهار داشت: جشنواره امام 
رضا)ع( با برخی کاستی هایی که ممکن است از طرف ما داشته باشد، برکاتی هم دارد و در 

هنر دینی، نقص ها را جبران کرده است.
مرادخانی با تأکید بر اینکه حرم امام رضا)ع( از  فرقه های اسالمی زائر دارد، ادامه داد: وقتی 
از نصرت فتحعلی خان بزرگترین قوال فارسی خوان برای حضور در ایران دعوت کردیم، او 
گفت هیچ دستمزدی از ما نمی خواهد فقط یک شرط گذاشت. هنرمندی که بلیت اجرای 
این هنرمند پاکستانی در آمریکا 300 دالر بود، آرزوی زیارت امام رضا)ع( را داشت و گفت 

پول نمی خواهد به شرطی که او را به زیارت امام رضا)ع( ببریم.
رئیس کارگروه هنری سیزدهمین جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا)ع( اظهار داشت: 
امام رضا)ع( تنها امام حاضر در ایران و عامل وحدت فرق اسالمی هستند،  ایشان جزئی از 
فرهنگ ایرانی هس��تند برای همین در جشنواره ای که به نام آن حضرت است باید بیشتر 

فکر و تالش کنیم.
وی اس��تمرار در امور بدون توجه به محتوا را آسیب دانست و ادامه داد: به جای گستردگی 
باید عمق بیش��تری به موضوع بدهیم. البته بعضی موارد را هم مرتباً باید در جامعه تذکر 
دهیم تا ملکه ذهن افراد شود. چون متأسفانه گاهی دچار روزمرگی یا روشنفکری می شویم 

و فراموش می کنیم.
مرادخانی حوزه فعالیت های رضوی را در حیطه کارهای معناگرا بیان کرد و ادامه داد: از این 
منظر باید کارهای هنری متفاوت تر و ماندگارتری خلق شود. همچنین از آنجایی که این 
جش��نواره با مباحث اعتقادی ما مرتبط است، باید هر چه بیشتر از جوانان مراقبت کنیم و 
برای جذب آن ها برنامه داشته باشیم. یکی از عواملی که به جذب بیشتر مخاطبان کمک 

می کند، »وجود نظم« در فعالیت هاست.
»تش��کیل اتاق فکر« یکی دیگر از پیش��نهادهای معاون هنری وزیر 
ارش��اد برای بهبود و ارتقای فعالیت  های جش��نواره امام رضا)ع( بود. 
مرادخانی افزود: اگر خالقیت و نوآوری نداشته باشیم و مردم تکرار را 

مشاهده کنند، رغبتشان به جشنواره کم می شود.
رئیس کارگروه هنری س��یزدهمین جش��نواره فرهنگی هنری امام 
رضا)ع( عنوان کرد: نس��ل نو به کارگاه های هنری عالقه مند اس��ت و 
دوست دارد بزرگان هنر کشور را از نزدیک دیدار کند. باید در جشنواره 
کارگاه های هنری را با حضور اس��اتید مجرب در دستور کار قرار 
دهیم، همچنین برنامه هایی برای تجلیل از این اساتید 
داش��ته باش��یم. چون احترام به بزرگان، مشوق راه 
جوانان خواهد بود. مرادخانی در پایان س��خنان 
خود تأکی��د ک��رد: در کارهایی که ب��ا باورها و 
اعتقادات دینی گره خورده است، باید مراقبت 
بس��یاری داش��ته باش��یم، چون هر اشتباه و 
کمبودی از س��وی ما جبران ناپذیر اس��ت و به 

ضدتبلیغ بدل می شود.

        مجتم�ع نمایش�ی رض�وی ۲۶ اس�فند 
کلنگ زنی می شود

مهدی ش��فیعی،  مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در این جلسه 
گفت: تالش می کنیم در جش��نواره های نمایشی به سمت اجراهای 
عمومی برویم، چون جشنواره های س��ه � چهار روزه صرفاً مخاطبان 

خاص و قشر هنرمند را در بر می گیرد.
وی درباره دهمین دوره جشنواره تئاتر رضوی توضیح داد:  خوشحالم 
چراغ جش��نواره تئاتر رضوی پس از دو س��ال وقفه روشن شده است. 
ان شاءا... 26 اسفندماه جاری کلنگ پالتوی این جشنواره در خراسان 
ش��مالی)بجنورد( به زمین زده می ش��ود. همچنین پنج نمایشنامه 

ارزشمند ادوار پیشین جشنواره مجدداً اجرا می شود.
پیروز ارجمند، مدیرکل دفتر موس��یقی وزارت ارشاد نیز در سخنانی 
درباره جش��نواره امام رضا)ع( اظهار داشت: باید جشنواره را به سمت 
کیفی گرایی واقعی سوق دهیم. فرهنگ رضوی جزئی از میراث معنوی 
است و میراث معنوی را دولتمردان حفظ نمی کنند، بلکه مردم حافظ 
آن هس��تند. بنابراین باید با احتیاط وارد این مقوله ش��ویم، چون اگر 

حساب شده عمل نکنیم ممکن است این میراث دچار خطر شود.
وی افزود:باید برای معرفی آیین مولودی خوانی ایران به کش��ورهای 
جهان تالش کنیم، چون این کار موجب کیفی تر ش��دن جشنواره و 
گسترش آن می شود. ارجمند در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد آثار 
منتخب ادوار پیشین در قالب لوح فشرده به همراه زیرنویس عربی و 
انگلیسی منتشر شود، همچنین از متخصصان موسیقی جهان اسالم 

به صورت کارگاهی در جشنواره استفاده کنیم.
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رئیس سازمان سینمایی: 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( می تواند به فرهنگ و هنر کشور جهت دهد
رییس سازمان سینمایی در کارگروه سینمایی 
جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( گفت: این 
جش��نواره می تواند به فرهنگ و هنر کش��ور 
جهت ده��د. در واقع، جش��نواره امام رضا)ع( 
محمل آشتی جامعه متدینین و هنر به معنای 

خاص آن است.
جلسه کارگروه سینمایی سیزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( ب��ا حضور »حجت ا... 
ایوبی« رییس س��ازمان س��ینمایی، »حبیب 
ایل بیگی« معاون ارزش��یابی و نظارت بر آثار 
س��ینمایی، »علیرضا رضاداد« مش��اور ارشد 
رییس سازمان، »محمد رضا تابش« مدیرعامل 
بنیاد سینمایی فارابی، »آرش امینی« مدیرکل 
بخ��ش بین الملل س��ازمان، »فری��د فرخنده 
کیش« مدیرعامل انجمن س��ینمای جوانان 
ایران در س��الن کوچک س��ازمان سینمایی و 
جمعی از مدیران س��تادی برگزار ش��د. ایوبی 
در ابتدای این مراس��م گفت: جش��نواره امام 
رض��ا)ع( حرکت��ی عمومی و گس��ترده و یک 
کار فرهنگی برجس��ته اس��ت. دلم می خواهد 
این جش��نواره رویدادی موفق و خوب باش��د. 
اینکه همه بخش های وزارت ارشاد درگیر این 
جشنواره هستند اتفاق خوبی است اما فراگیری 
نیز موجب می ش��ود همه معاونت ها با تمرکز و 
همه انرژی وارد این کار نشوند. رییس سازمان 

سینمایی تاکید کرد: اگر واقعا 
ارزیابی از دوازده دوره داشته 
باش��یم بای��د به این پرس��ش 
پاس��خ دهیم اگر ای��ن رویداد 
را در بخش س��ینمایی برگزار 
نکنی��م چه اتفاق��ی می افتد؟ 
آیا مطالب��ه ای وج��ود دارد؟ 
ایوبی تصریح کرد: اگر ما اعالم 
کنیم مثال جشنواره فجر برگزار 
نشود بلوایی برپا خواهد شد و یا 
دیگر جشنواره ها مانند سینما 
حقیقت نیز همین ش��رایط را 
دارن��د. یک راه س��نجش این 
اس��ت که اگر این جش��نواره 
بخش سینمایی نداشته باشد 

چه اتفاق��ی می افتد و آی��ا جامعه 
س��ینمایی در انتظار برپایی این رویداد است؟ 
وی با بیان اینکه من تحلیلی در این باره ندارم 
توضیح داد: دوست نداریم این رویداد فرمایشی 
باشد و همه مدیران در سفری به مشهد تنها در 
یک گردهمایی شرکت کنند. رییس سازمان 
سینمایی اظهار کرد: تولید اثر صرف در زمینه 
امام رضا)ع( دشوار است؛ چنانچه فیلم ها و در 
بخش های مختلف با موض��وع ترویج فرهنگ 
دینی و ش��یعی تولید شود ش��رایط بهتری در 

این رویداد ایجاد خواهد ش��د. ایوبی ادامه داد: تالش ما بر این اس��ت که همه آحاد جامعه جش��نواره 
رضوی را رویداد اصلی و مهم خود ببینند. علما، مدیران، جامعه و متدینین در این رویداد حضور پیدا 
می کنند و جش��نواره امام رضا)ع( محمل آشتی جامعه متدینین و هنر به معنای خاص آن است. وی 
گفت: این جش��نواره می تواند به فرهنگ و هنر کش��ور جهت دهد و هر س��ال آثاری برای این رویداد 
از س��وی هنرمندان خلق شود. رییس سازمان س��ینمایی توضیح داد: حضور داوران با کیفیت به این 
جشنواره کمک می کند و امیدوارم با هماهنگی انجمن سینمای جوان شاهد حضور داوران خوب در 
این رویداد باشیم. ایوبی با بیان اینکه جوایز باید قابل اعتنا باشد توضیح داد: با توجه به هزینه هایی که در 
جشنواره امام رضا)ع( می کنیم جوایز این رویداد باید استاندارد و معقول باشد و روی امکانات استان ها 
و شرکت های خصوصی می توان حساب کرد. وی یادآور شد: پرداخت هزینه ساخت فیلمنامه های اول و 
برگزیده جشنواره می تواند جایزه مناسبی باشد و استانداران نیز با توجه به اهمیت جشنواره رضوی پای 
کار باشند. رییس سازمان سینمایی افزود: اگر فیلم مستند برگزیده ای داشتیم حداقل فیلم یاد شده را 
با هماهنگی امیرحسین علم الهدی می توان در بخش هنر و تجربه به نمایش رساند.

ایوبی در ادامه با شنیدن گزارش های ارائه شده از سوی مسؤالن بخش های مختلف 
اظهار کرد: گزارش های ارائه ش��ده امید بخش بود و اگر بتوانیم در قالب جش��نواره 
رض��وی فیلمهای دین��ی را طراحی کنیم موفق ت��ر خواهیم ب��ود.وی توضیح داد: 
این جش��نواره ها در اس��تان ها، ملی اس��ت از این رو باید به صورت ملی نیز دیده و از 
ظرفیت های موجود در این بخش استفاده ش��ود. رییس سازمان سینمایی تصریح 
کرد: انجمن سینمای جوانان در کنار دس��ت اندرکاران این رویداد فرهنگی هنری 
ضامن برگزاری جشنواره است. ما با تمرکز زدایی موافقیم و شعار ما است اما تمرکز 
زدایی به معنای با هم کار کردن است. در بین بچه های انجمن سینمای جوان حس 
خانه وجود دارد و این دوس��تان پایدارند و به شما کمک می کنند. ایوبی تاکید کرد: 
اختتامیه ها را با توجه به تالشی که در طول سال انجام می شود با شکوه برگزار کنیم و 
این مهم به دیده شدن جشنواره کمک بیشتری خواهد کرد. وی با اشاره به راه اندازی 
بخش سینمای بلند در جش��نواره رضوی اظهار امیدواری کرد این بخش در آینده 
به صورت بین المللی برپا ش��ود.رییس سازمان سینمایی »بابک رضایی« را مسوول 

پیگیری امور و تصمیمات این جلسه کرد.
      تالش برای ارتقای کیفی 

سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(  نیز در این نشست یادآور 
ش��د: سال گذشته که خدمت دکتر ایوبی رسیدیم وی در ما ایجاد انگیزه کرد. ما یازده دوره جشنواره 
رضوی را یک س��و ودوره دوازدهم را هم در یک سو می بینیم و آثار و برکات این اتفاق را دیدیم. وی با 
بیان اینکه این جش��نواره مورد عنایت امام رضا)ع( اس��ت اظهار کرد: حوزه های علمیه و آیات عظام، 
مردم و آحاد مختلف جامعه به واس��طه نام جشنواره، نسبت به آن حساس هستند و کار کم کیفیت را 
در این رویداد نمی پسندند. مدیرعامل بنیاد ملی امام رضا)ع( توضیح داد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز بر کیفیت آث��ار در بخش های مختلف تاکید کرد از اینرو کارگروه هایی ایجاد ش��د تا نظارت همه 
جانبه ای وجود داشته باشد تا کار ها کیفی باشد. جعفری ادامه داد: ما از سازمان سینمایی درخواست 
داریم بخش های زیر مجموعه سازمان همتی داشته باشند تا این رویداد در بخش های مختلف موفق 

 ایوبی: پرداخت هزینه 
ساخت فیلمنامه های 

اول و برگزیده جشنواره 
می تواند جایزه مناسبی 
باشد و استانداران نیز با 

توجه به اهمیت جشنواره 
رضوی پای کار باشند
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باشند. وی همچنین پیش��نهاد کرد که مستندسازی از برگزاری جشنواره 
در بخش های مختلف به انجمن س��ینمای جوان��ان در بخش های مختلف 

واگذار شود. 
      اهمیت انتخاب داوران

 »حبیب ایل بیگی« معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز افزود: 
دوس��تان در استان ها از ظرفیت انجمن اس��تفاده کنند. همچنین انتخاب 
درست داوران در این جشنواره اهمیت زیادی دارد و صرف شاخص بودن، 
اصال در انتخاب آثار صحیح نیس��ت. معاون ارزش��یابی و نظارت س��ازمان 
س��ینمایی توضیح داد: وقتی ما فیلمی را در ای��ن رویداد انتخاب می کنیم 
یعنی اثر یاد شده امام رضایی است. سال گذشته در یکی از استان ها تعجب 
کردم که یک اثر اجتماعی که ارتباطی با مضمون امام رضا)ع( ندارد انتخاب 
شد و امیدوارم امس��ال این اتفاق رخ ندهد. ایل بیگی اظهار امیدواری کرد: 

با کمک فرید فرخنده کیش داوران خوبی برای جشنواره رضوی در 
استان های مختلف انتخاب شوند.  

      جوایز قابل قبول باشد
در ادامه »علیرضا رضاداد« مش��اور ارشد رییس سازمان 
سینمایی و دبیر سی و سومین جشنواره فیلم فجر اظهار 
کرد: جوایز مس��تند و کوتاه جشنواره رضوی قابل قبول 
اس��ت و در حوزه های دیگر نیز به دلیل مزین ش��دن نام 
جشنواره به نام امام رضا)ع(، جوایز باید قابل توجه باشد. 

وی یادآور ش��د: غیر از اس��تانداری، اگر نهادهای مختلفی 
بتوانند متولی اهدای جوایز ش��وند و یا بخش های خصوصی 

قابل قبول در این راه پیش قدم باشد می توان اتفاقات خوبی را رقم 
زد. مشاورارشد رییس سازمان سینمایی توضیح داد: در هر هیات انتخابی 

اگر ترکیب منتخب نمایندگان مدیران کل یا حوزه مربوطه حضور داش��ته 
باش��ند نگرانی ها رفع می شود. اینگونه شرایط بهتر از آن است که بخواهیم 
گلوگاه های مختلفی را برای رفع نگرانی ها ایج��اد کنیم.رضاداد ادامه داد: 
امس��ال با توس��عه موضوعی، هیات انتخاب با محدودیت روبرو نیس��تند و 
می توان فیلمهای مرتبطی را انتخاب کرد. وی یادآور ش��د: انتخاب افرادی 
به عنوان رابط جش��نواره و بخش های مختلف جشنواره رضوی به انتخاب 

فیلم ها   کمک خواهد کرد و اگر این نمایندگان به عنوان مشاور 
حضور داشته باش��ند می توانند به برگزاری جشنواره کمک 
کنند. مشاورارشد رییس سازمان سینمایی  در ادامه با اشاره 
به نقش تلویزیون یادآور شد: فصل مشترک سینما و تلویزیون 
زیاد اس��ت اما ما در ح��وزه فیلمهای کوتاه، مس��تند و آثار 
نمایشی فصل مش��ترک ما بیشتر است. مشاور ارشد رییس 
سازمان سینمایی توضیح داد: می توان آثار دینی در کارهای 
نمایشی برجسته سازی شود و در استان ها نیز ظرفیت های 
بس��یاری در این بخش وجود دارد. ش��اید موثر ترین بخش 
در تلویزیون حوزه تولیدات نمایش��ی اس��ت و صدا و سیما 
می تواند در این بخش متمرکز باشد. نصرت ا... مرادی مدیر 
توسعه مالی و اداری نیز در این نشست اظهار کرد: بنیاد ملی 
امام رضا)ع( خوشبختانه دارای ردیف مالی مشخصی شده 
اما در مجموع با صالحدید رییس سازمان سینمایی بیشتر 
همراهی ها از طریق زیرمجموعه های کمک بگیر س��ازمان 

سینمایی به این رویداد انجام خواهد شد. 
      سرمایه گذاری در تولید فیلم

 فرخنده کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران نیز در این نشست 
یادآور ش��د: برای مشخص ش��دن اهداف جش��نواره نیازمند ایجاد جریان 
سرمایه گذاری هستیم و امیدوارم این سرمایه گذاری ها در راه تولید صرف 
شود. وی یادآور ش��د: انجمن در جمع آوری اطالعات و لینک های مرتبط 
با سایت های خود جش��نواره را همراهی می کند. توزیع مواد تبلیغی نیز از 

طریق دفا تر انجمن انجام می شود.
      انیمیشن و بازی های رایانه ای

 حجت االس��الم »علی اصغر فضیلت« مدیرکل ارشاد استان گلستان دبیر 

جشنواره انیمیشن و بازی های رایانه ای جشنواره رضوی نیز با اشاره 
به تفاوت جش��نواره امس��ال با ادوار گذشته گفت: ش��اهد برگزاری 
کارگاه های آموزش��ی تخصصی با فاصله زمانی مناس��ب، توس��عه 
موضوعی جشنواره از رضوی به رضوی-علوی و نبوی، افزوده شدن 
بخش بازی های رایانه ای واضافه ش��دن بخ��ش فیلمنامه در بخش 
پویانمایی و نمایش انیمیش��ن های برگزیده شش دوره قبل از دیگر 

تفاوت های این رویداد در دوره سیزدهم است. 
      استفاده از ظرفیت انجمن سینمای جوان

   »علی غیاثی« دبیر جشنواره فیلم مستندو کوتاه رضوی و مدیرکل 
ارش��اد استان یزد نیز اظهار کرد: سال گذشته جشنواره یزد به لحاظ 
کیفی رویداد مطلوبی بودو انجمن س��ینمای جوان به برگزاری این 
رویداد کمک کرد و امثال نیز از ظرفیت های انجمن بیش��تر استفاده 
می کنی��م. وی یادآور ش��د: بحث مردمی کردن جش��نواره 
و اس��تفاده از ظرفیت های مردم��ی از موضوعات مورد 
پیگیری ما اس��ت. کارگاه ها و نشست های تخصصی 
را بهتر از گذش��ته برگزار می کنیم و از سینماگران 
اصیل یزدی در برپای��ی کارگاه ها کمک خواهیم 
گرفت. مسوول بخش کوتاه و مستند رضوی ادامه 
داد: ارتقای سطح داوری جشنواره نیز با همراهی 
سازمان س��ینمایی دنبال می ش��ود. تکمیل بانک 
فیلمسازان جش��نواره، افزایش مبلغ جشنواره، راه 
اندازی پرتال جش��نواره از دیگر امور اجرایی جشنواره 
بوده است. غیاثی پیشنهاد داد که مجالت سینمایی تبلیغات 
جش��نواره را در نشریات پرمخاطب س��ینمایی داشته باشند. وی 
اظهار کرد: امیدوارم با هماهنگی س��ازمان س��ینمایی شاهد حضور 
چهره های سر شناسی سینمایی در اختتامیه جشنواره های رضوی 
باشیم. رحمتی مس��وول بخش نماهنگ از استان لرستان نیز یادآور 
شد: ش��ش دوره اس��ت که این رویداد را برگزار می کنیم و جشنواره 
رضوی در اس��تان لرس��تان نهادینه شده اس��ت اما با توجه به وزن و 
جایگاه جشنواره، ارتباط خود را با شرکت کنندگان دوره های مختلف 

جشنواره حفظ کردیم.
      بخش سینمای بلند

 »سعید سرابی« مس��ئول بخش فیلم بلند و مدیرکل 
ارشاد استان خراس��ان رضوی نیز اظهار کرد: موضوع 
و محتوای��ی این بخش، دینی اس��ت و این جش��نواره 
در بخش دین��ی با نگاه کلی به ترویج س��بک زندگی، 
درخش��ش ایمان، اخ��الق و ایجاد فض��ای معنوی و 
فضایل اخالقی برگزار می شود. وی اظهار کرد: طراحی 
جشنواره ای با گستره ملی و در ادامه بین المللی، با نگاه 
رییس سازمان سینمایی ش��کل گرفت. مسوول فیلم 
بلند جش��نواره رضوی توضیح داد: طرح کلی اجرای 
برنامه آماده و ش��ورای سیاس��تگذاری در این بخش 
ایجاد و با حضور رییس سازمان سینمایی جلسات مورد 
نظر برگزار خواهد ش��د. سرابی اظهار امیدواری کرد با 
معرفی یک دبیر ملی برای این بخش، برنامه ریزی های 
تکمیلی انجام شود. وی یادآور ش��د: امیدواریم در دهه 
مبارک کرامت)آخر مرداد، اوایل شهریور 94( اختتامیه این رویداد 

را در نخستین دوره برگزاری در شهر مشهد داشته باشیم. 
      همراهی صداوسیما

مس��عودی نماینده صدا و سیما نیز با اش��اره به همراهی این رسانه با 
جشنواره رضوی در ادوار مختلف یادآور شد: صدا و سیما در بخش تیزر 
و فراخوان و.. همراه جشنواره بوده است و با یک برنامه ریزی مناسب، 
این رسانه در خدمت این رویداد خواهد بود. وی ادامه داد: برنامه های 
شاخص ما در شبکه های سراسری و برون مرزی است و در این حوزه با 

توجه به وسعت موضوع، نیازمند کار کار شناسی هستیم.

 رضاداد:انتخاب افرادی 
به عنوان رابط جشنواره 

و بخش های مختلف 
جشنواره رضوی به انتخاب 
فیلم ها کمک خواهد کرد 

و اگر این نمایندگان به 
عنوان مشاور حضور داشته 
باشند می توانند به برگزاری 

جشنواره کمک کنند
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رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات:

 تصویر صحیحی از امام رضا)ع( ارائه کنیم

        ارائه تصویر صحیح از امام رضا)ع( امری س�هل 
ممتنع است

در ابتدای این نشس��ت دکترجوادی یگانه با برش��مردن 
اهمیت برپایی جشنواره امام رضا)ع( گفت: این جشنواره 
مایه فخر ایرانیان اس��ت و وظیفه ما این اس��ت که تصویر 
صحیحی از امام رضا)ع( ارائه دهیم، این کار سهل ممتنع 
است و حساسیت ها و دش��واری های خاص خود را دارد. 
در این پنج � ش��ش ماه ما چند جلس��ه برگزار کردیم که 
پژوهش��گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نی��ز قبول کرده که 

وظایفی را برعهده بگیرد.
جوادی یگانه با اش��اره به اینکه پژوهش و کتاب سازی کار 

رئیس پژوهش�گاه فرهنگ،  هنر و ارتباطات در کارگروه پژوهش�ی س�یزدهمین جش�نواره بین المللی فرهنگی هنری 
امام رضا)ع( گفت: وظیفه ما این است که تصویر صحیحی از امام رضا)ع( ارائه دهیم، این کار سهل ممتنع است و حساسیت ها 

و دشواری های خاص خود را دارد.
 به گزارش واحد خبر و اطالع رس�انی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، کارگروه پژوهش�ی سیزدهمین جشنواره بین المللی 
امام رض�ا)ع( با حضور محمدرضا جوادی یگانه، رئیس پژوهش�گاه فرهنگ،  هنر و ارتباطات و رئیس کارگروه پژوهش�ی 
جش�نواره، س�یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، س�یدمجتبی رضوی طوسی، معاون پژوهشی 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، علی سروری مجد دبیر کارگروه پژوهشی جشنواره و هشت نفر از مدیران جشنواره 

و ناظران در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
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دشواری نیست، ادامه داد: از 65 هزار عنوان کتابی که ساالنه منتشر می شود، 
بس��یاری از آنها کتابسازی است. باید مراقب باشیم تا به نام فرهنگ رضوی کار 
اش��تباه صورت نگیرد، در این جلسه ها نیز نقد جامعه، مجموعه و ... نیز صورت 

گیرد.
وی یادآور شد: بر اساس آنچه در دستور کار داریم همه نهادها باید طرح و برنامه 
خود را ارائه دهند، مس��ئوالن می توانند برای مقاالت اقدام و دس��تور مقاالت 
را س��فارش دهند اگر بش��ود حمایت انجمن های علمی را بگیریم تا یافته های 
پژوهش در جریان علم حضور یابند وگرنه خیلی همایش ها هستند که در کشور 

فراموش می شوند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ،  هنر و ارتباطات، کسب درجه علمی 
� پژوهش��ی توس��ط فصلنامه فرهنگ رضوی را اتفاق مبارکی 
قلمداد کرد و افزود: با این حال داوری مجالت االن دشوار است 
و جدی ترین موضوع اینکه چاپ مقاله هم باید علمی و پژوهشی 
باش��د، در هر حال این فضا فرصت خوبی اس��ت که یافته های 

جشنواره را به جامعه ارائه کنیم.
جوادی یگانه تأکید کرد: تشکیل اتاق فکر و تهیه گزارش مکتوب 
از پیشنهاد های آن را باید جدی بگیریم. همچنین در استفاده از 
ظرفیت دانشگاه ها، حوزه ها و نهادها می توانیم بخشی هم برای 
مقاالت غیرداوری در نظر بگیریم و یک بخش را به دانشجویان 

اختصاص دهیم.

       انتشار خروجی کارگروه های جشنواره امام رضا)ع( 
به صورت مکتوب

در ادامه نشست سیدجواد جعفری با تشکر از ریاست پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات گفت: جناب آقای جوادی با همه اش��تغاالت علمی و اجرایی قبول 
کردند که در این جلس��ات باش��ند. بنده روزی خدمت وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اس��المی رفته بودم و درباره کارهای جش��نواره توضیح می دادم ایشان 

تأکید کردند که یا کاری نکنیم یا کار فاخر ارائه دهیم.
وی با طرح دو س��ؤال درباره فعالیت های جش��نواره امام رضا)ع( گفت: طبق 

دس��تورالعمل وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی به اعضا، بنیاد هر 
کاری در حوزه جشنواره می خواهد انجام دهد باید در کارگروه ها 
زیر نظ��ر معاونین وزیر پیش ب��رود، ما هم همی��ن کار را انجام 

می دهیم.
دبیر جش��نواره امام رضا)ع( اظهار داشت: حاصل کارگروه های 
جشنواره به صورت کتاب منتشر می ش��ود که میانگین ماهانه 
دو عنوان اثر در این رابطه منتشر می شود که خودش کم سابقه 
است. دو سؤال اینجا مطرح می کنم؛ نخست اینکه باید بیندیشیم 
برای ارتقای برنامه ها چه کنیم و دوم اینکه برای اثربخش��ی چه 

کار انجام دهیم؟

      انتشار 45 اثر پژوهشی در جشنواره امام رضا)ع(
همچنین در ادامه این نشست رضوی طوسی عنوان کرد: بحث 
نظارت در هر حوزه تألیف کتاب و ... مهم است، در این جشنواره 
نگاهمان این است که بنیاد بین المللی امام رضا)ع( از ما نظارت 
بخواهد ما هم انجام می دهیم، پس ما در چینش برنامه دخالتی 
نداریم. یک بحث هم این است که مجری با بازرسی نباید ارتباط 
داشته باشد یعنی ناظر باید کار خود را انجام دهد لذا ما به لحاظ 

نظارتی قوی تر از پیش جلو می رویم.
سروری مجد نیز با بیان اینکه در سال های اخیر 45 اثر پژوهشی 
تولید ش��ده که از این تعداد 35 اثر منتش��ر و برخی چاپ مجدد 
شده اس��ت، گفت: ش��ش اثر و 10 طرح پژوهشی نیز در مرحله 
پژوهش و انتش��ار است. جمعاً هش��ت اداره کل و سازمان و 13 
دانشگاه نیز با همت معاونت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 

همایش ها حضور دارند.
وی با ارائه چند پیشنهاد تذکر داد: باید هر یک از مدیران بتوانند 
برای فعالیت خود درجه علمی �  پژوهشی قائل باشند. همچنین 
س��ال های پیش تجربه ش��ده که چاپ چکیده مق��االت قبل از 
همایش و چاپ مقاالت سفارشی و پایان نامه های 
ارش��اد مورد حمایت ق��رار بگی��رد. همچنین 
پیش��نهادی سال گذش��ته مطرح ش��د که در 
می��ان خود همایش ه��ا نیز برترین ه��ا را مورد 
استفاده قرار دهیم و از مشارکت دانشگاه ها نیز 
استفاده کنیم. برپایی کارگاه های روش تحقیق 
و نمایشگاه کتب در حاشیه همایش ها و انتشار 

مقاالت دراین راستا با اهمیت است.
در ادام��ه این مراس��م اعضای حاض��ر از جمله 
ابوالفض��ل خوش من��ش از وزارت عل��وم، علی 
حجتی از اس��تان قم، س��عید نوریان از استان 
اردبیل، صمد مؤمنی از تهران، زهرا ش��اهی از 
اس��تان زنجان ، علی هاش��می به عنوان ناظر و 
حجت االسالم فقیه اسفندیاری از هیات علمی 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، به بیان پیشنهادات 

و گزارش کار از فعالیت های خود پرداختند.
توجه به نگاه تخصصی،  رعایت التزامات جشنواره امام رضا)ع(، 
ارتباط بیشتر پژوهش با سطح جامعه، مشارکت مادی و معنوی 
اس��تان ها با بنیاد امام رضا)ع(، توجه به وضعیت امامزادگان در 
سطح کشور، طراحی اتاق فکر و توجه به نظارت و تحقق مطالبات 
بنیاد امام رضا)ع( و غفلت نورزیدن از اهداف اولیه، چاپ و انتشار 

مقاالت و ارتقای علمی مهمترین آنهاست.

رضوی طوسی: بحث نظارت در هر 
حوزه تألیف کتاب و ... مهم  است، 

در این جشنواره نگاهمان این است 
که بنیاد بین المللی امام رضا)ع( 
از ما نظارت بخواهد ما هم انجام 

می دهیم، پس ما در چینش برنامه 
دخالتی نداریم. یک بحث هم این 
است که مجری با بازرسی نباید 

ارتباط داشته باشد یعنی ناظر باید 
کار خود را انجام دهد لذا ما به لحاظ 
نظارتی قوی تر از پیش جلو می رویم
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نشست کارگروه رسانه های دیجیتال سیزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( برگزار شد

نشست کارگروه رسانه های دیجیتال سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع(با حضور سید مرتضی موسویان،  رئیس 
مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد، سید جواد جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، 
بابک دربیکی، رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رس�انی وزارت فرهنک و ارش�اد اسالمی ، حجت االسالم والمسلمین علی 
اصغر فضیلت، مدیر کل فرهنگ و ارش�اد اسالمی استان گلستان، حسن کریمی، نایب رییس بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، و 

دیگر ،مسئوالن ، برگزار شد. 

     موسویان:بر عمق محتوایی جشنواره می افزاییم
رییس مرکز توس��عه فناوری اطالعات و رس��انه های دیجیتال با اش��اره به برگزاری 
س��یزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( گفت: ما برآنیم تا ب��ا توفیق از ثامن 
الحجج)ع( با هدف خدمتگزاری برعمق محتوایی این جش��نواره بیفزاییم و آوازه این 
جشنواره را گسترش دهیم، آنچه در جش��نواره دوازدهم گذشت انگیزه الزم را برای 
تعمیق محتوای این جش��نواره بیشتر کرد و سعی برآن است تا محیط سراسر آماده و 
تعاملی هزاره سوم را با علوم و دانش منبعث از آیات و روایات در جشنواره سیزدهم به 

نمایش گذاریم.
سید مرتضی موسویان با اشاره به حجم باالی محصوالت در کارگروه های مختلف این 
جش��نواره اظهار کرد تعداد آثار رسیده به جشنواره برای داوران مشهود و قابل انتظار 
است، ولی برای کسانی که عالقه مند به دیدن این محصوالت هستند فکری نشده است 

و باید به بحث مستندسازی و در اختیار بودن همه محصوالت برای افراد توجه شود.
وی ادامه داد: هدف امسال ارتقای  محتوای محصوالت نسبت به سال گذشته است و در 
این ارتقا نسبت های کیفی و کمی و برنامه ریزی بلند مدت برای جشنواره سیزدهم در 
نظر گرفته شده که خوشبختانه با توجه به فاصله ای که تا زمان برگزاری این جشنواره 

داریم فعالیت های مستمری در این حوزه  در جریان است.

     جعفری: تالش تشکل های مردمی در راه گسترش فرهنگ رضوی
مدیرعام��ل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا)ع( نیز در این نشس��ت گفت: 
پیشرفت این بنیاد در فضای مجازی با حضور نیروهای خوش فکر و با نشاط و همچنین 

خدمت رسانی برجسته در ساحت مقدس فرهنگ رضوی میسر خواهد بود.
سید جواد جعفری اظهار کرد :مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال با داشتن جوانانی 
دلسوز و کارآزموده خواهد توانست با تدابیر ویژه ای که می اندیشد شاهد آن باشیم که 

سال های آینده نهاد ها و تشکل های بیشتری 
وارد این حوزه شوند و فعالیت کنند.

جعفری در ادامه تصریح کرد: خوش��بختانه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ادارات تابعه 
این وزارت در استان ها انگیزه های الزم را برای 
حضور تش��کل های مردمی در حوزه فضای 
مجازی به وجود آورده تا بخش های خصوصی 
در گسترش فرهنگ رضوی بتوانند فعالیت 

بیشتری داشته باشند.

     دربیکی: آس�یب شناسی جشنواره 
پیامک ادبی رضوی

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی اظهار کرد: 
جش��نواره پیامک جش��نواره خودجوش��ی 
بوده اس��ت که در سال گذش��ته اتفاق افتاد 
و داوری ها به متخصصین این حوزه س��پرده 
شد و در آسیب شناسی پنج دوره قبل ،شاهد 
تقلیل 8000 پیامک ب��ه 735 مورد بودیم، 
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در این آس��یب شناس��ی متوجه ش��دیم که بخش عمده ای از این 
پیامک ها تکراری، سرقت ادبی و اقتباس ناصواب بود و مطالب نو و 
بدیع در آن کمتر به چش��م می خورد، اما با بازنگری سعی برآن شد 
تا با بازتولید اخالقی،کیفیت این دوره را باال برده و براساس موضوع 

دسته بندی شوند.
بابک دربیکی با اش��اره ب��ه آمادگی ب��رای این دوره از جش��نواره 
بین الملل��ی امام رضا)ع( ادامه داد: در حوزه مس��تند س��ازی، آثار 
برگزیده چ��اپ و پیامک های مثبت ضبط می ش��ود این پیامک ها 
نشان دهنده نگرش جامعه در حوزه دین و اخالق است که می توان 

در اختیار پژوهشگران و متخصصین این حوزه قرار گیرد.

     فضیلت:خالقیت های جشنواره نسبت به سال قبل
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان هم درباره جشنواره 
پویانمایی و بازی های رایانه ای رضوی بیان داشت: تفاوت جشنواره 
امس��ال ادغام دو بخش پویانمایی و بازی های رایانه ای اس��ت که با 
اضافه ش��دن این بخش برای اولین بار اس��تان گلس��تان نیز اجازه 

فعالیت پیدا کرد.
حجت االسالم علی اصغر فضیلت ادامه داد: براساس 

س��وابق س��ال های گذش��ته در بخ��ش فیلم  و 
فیلمنامه نویس��ی سیر نزولی را داشته ایم که 

باید آسیب شناسی شود و این باور را داریم 
که پویانمایی و بازی های رایانه ای تفاوت 
زیادی با بقیه مقوله ها دارد ولی به عنوان 
یک مخاطب عام نباید نگران کمیت این 
حوزه بود و بای��د برای ارتقای کیفیت آن 
ت��الش کرد که الزم��ه آن کار تخصصی و 

دانش محور است چون این آثار مخاطبان 
خاص خود را دارد و یکی از دالیل سیر نزولی 

تع��داد آثار، س��ابقه کم آن نس��بت به مقوالت 
دیگر است.

وی اضافه کرد: س��عی بر آن داریم کارهایی که در استان 
گلستان انجام شده را در سایر اس��تان های همجوار نیز گسترش 

دهیم که بدین منظور کنفرانس خبری در استان گلستان داشتیم 
و همچنین در جلس��ه ای با حضور فع��االن پویانمایی و بازی های 
رایانه ای از آنها خواسته شد تا به طور خاص به این موضوع بپردازند. 
همچنین بنا بر آن اس��ت ت��ا از ظرفیت رادیو، رس��انه ها و از وزارت 

استفاده شود.
فضیلت با ارائه چند پیش��نهاد ادامه داد: برای اس��تفاده از ظرفیت 
استان ها می توان از وزارت کش��ور کمک گرفت تا در حجم کارها، 
مدیریت الزم به عمل آید و همچنین اعتبارات مربوط به جوایز برای 
خانه های دیجیتال افزایش یابد و استفاده از ظرفیت های فرهنگی 

و هنری مساجد برای خانه های دیجیتال لحاظ شود.

     کریمی:فرصتی برای بهره گرفتن از معارف رضوی
در ادامه نایب رییس بنیاد ملی بازی های رایانه ای گفت: جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( فرصتی برای بهره گرفتن از ساحت مقدس 
امام رضا )ع( اس��ت ،رویداد بازی سازی یکی از وظایف اصلی بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای  است که در سال 90 بخش بازی های رایانه 
ای به آن اضافه شد و امس��ال قطعا باید اتفاقات خوبی در این حوزه 
بیفتد،  امیدواریم بیش از یک میلیون پیامک و س��ی بازی داش��ته 

باشیم.
کریمی اظهار کرد: س��ال گذش��ته بنیاد ملی بازی های رایانه ای به 

دلیل تغییر مدیریتی از جش��نواره امام رضا)ع( مغفول ماند 
اما برای این دوره پیشنهادم این است که کارگروه تخصصی 
در زمینه بازی های رایانه ای با محوریت استان تهران در بنیاد 

ملی بازی های رایانه ای تشکیل شود.
وی اف��زود: بنیاد ملی بازی های رایان��ه ای در بخش بازی ها 
ایده های مناسبی دارد و به دلیل تخصصی بودن این موضوع، 

می تواند برنامه های مؤثری را محقق کند.
قائم مقام بنیاد ملی بازی های رایان��ه ای تصریح کرد: بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای س��ریعا این روند را می تواند از مرکز 
رشد انس��تیتو بنیاد آغاز کند و با انتشار فراخوانی این امر را 

محقق کند.
وی یادآور شد: بنیاد ملی بازی های رایانه ای از جشنواره امام 
رضا)ع( حمایت های ویژه ای خواهد ک��رد و ما در بنیاد این 
آمادگی را اعالم می کنیم که جش��نواره بازی های رایانه ای 

رضوی را با محوریت استان تهران برگزار کنیم.

     واعظیان: رس�انه های دیجیتال در خدمت 
معارف رضوی

 حسین واعظیان، دبیرکارگروه رسانه های 
دیجیتال سیزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( تصریح کرد: 
ای��ن کارگروه ش��امل رش��ته های 
همچ��ون نرم اف��زار، پویانمایی، 
هنره��ای دیجیتال، رس��انه های 
برخ��ط، تلفن ه��ای هوش��مند، 
پیامک و چندین رشته دیگر است.

وی اف��زود: تش��کیل کارگ��روه با 
هدف انسجام و همگرایی بخش های 
مختلف دیجیتال برای ایجاد هم افزایی 

است تا شاهد توسعه سیره رضوی باشیم.
دبیر کارگروه رس��انه های دیجیتال سیزدهمین 
دوره جش��نواره بین الملل��ی ام��ام رض��ا)ع( تصریح کرد: 
این کارگروه کار خ��ود را از مهرماه س��ال 93 آغاز کرد و به 
صورت رس��می از دی ماه کارهای اجرایی را محقق کرد که 

اطالع رسانی از جمله این فعالیت ها به شمار می رود.
وی بیان کرد: با حضور بنیاد ملی بازی های رایانه ای ش��اهد 
غنای بیشتری در بخش بازی ها خواهیم بود. همچنین طبق 
روال سال های گذش��ته حمایت از جشنواره های موضوعی 

مورد تأکید است تا شاهد هم گرایی و هم افزایی باشد.
 در ادامه رییس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: برگزاری بخش استان 
تهران جش��نواره بازی های رایانه ای رض��وی به بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای و بخش شهرس��تانی  این جش��نواره به 
استان گلستان واگذار شود و استان گلستان نیز می تواند در 
بازی های رایانه ای با بنیاد هم��کاری کند و  بنیاد می تواند 
با کمک به اس��تان گلستان بستر مناسب را برای فعالیت در 

حوزه بازی های رایانه ای در جشنواره رضوی فراهم آورد.
در پایان موسویان بیان داشت:  امیدواریم با تالش همکاران 
و عدم موازی کاری در بخش پیامک ها شاهد انجام باشکوه 
جشنواره باش��یم و با صرفه جویی در س��ایر بخش ها سطح 
جوایز ارتقا یابد و امیدواریم با انجام اصالحات، در جشنواره 

چهاردهم افراد به فکر تولید محصوالت جدید باشند. 
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امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت علوم و بنیاد بین المللی امام رضا)ع(

 24 دانشگاه کشور به جشنواره بین المللی امام رضا)ع( پیوستند
تفاهمنامه همکاری می��ان معاونت فرهنگی اجتماع��ی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( امضا و تندیس جشنواره های 

دانشگاهی رضوی رونمایی شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(، 
س��یدجواد جعفری دبیر سیزدهمین جش��نواره امام رضا)ع( در این جلسه ضمن 

قدردان��ی از فعالیت های خالقانه و نوآورانه سیدضیاء هاش��می در 
دانشگاه های کشور گفت: یکی از ابتکارات ایشان، تعمیق بخشیدن 
و اثربخشی فعالیت های دانش��گاهی و جلب مشارکت دانشجویان 

است.
وی درباره بخش دانشگاهیان جشنواره امام رضا)ع( گفت: جشنواره 
یک خأل جدی داشت و آن هم حضور نسبتاً کمرنگ دانشجویان بود. 
البته در دوره های قبل��ی، فعالیت هایی صورت گرفت اما هنوز این 
مطالبه در جامعه وجود داشت که چنین کاری در سطح ملی انجام 
گیرد. به همین منطور امس��ال دانشگاه های بیشتری در جشنواره 

عضویت پیدا می کنند. 
جعفری اظهار امیدواری کرد در ادامه فعالیتهای جشنواره، بتوان از 
توان و ظرفیت موجود در دانشگاه ها برای تعمیق بخشیدن به حوزه 

معارف رضوی در جامعه بهره گرفت.
در ادامه این جلسه، سیدضیاء هاشمی،  معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم از اقدامات بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در گسترش و 

ترویج سیره رضوی به نیکی یاد کرد و گفت: از شهریور ماه امسال مقدمات برگزاری 
جشنواره های مختلف رضوی در 24 دانشگاه کشور فراهم آمد، یعنی در هر دانشگاه   
اقدامات مختلف  مرتبط با فرهنگ رض��وی اعم از هنری، علمی، معرفتی و... انجام 

می گیرد.
وی افزود: س��ه فعالیت عمده در وزارت علوم آغاز شده اس��ت؛ یکی از آن ها برگزاری 
جشنواره امام رضا)ع( در دانشگاه هاس��ت. فعالیت دوم، توسعه کانون های فرهنگی 
دینی رضوی در دانش��گاه ها و توس��عه علمی معرفتی در راستای سیره رضوی است. 
فعالیت س��وم، »طری��ق رضوی« نام دارد که ط��ی آن کاروان ه��ا و اردوهای زیارتی 
دانشجویان از اقصی نقاط کشور به سمت حرم مطهر امام رضا)ع( راه اندازی می شود.

هاشمی افزود: در این جلسه تمرکزمان بر جشنواره های رضوی است و تأکید داریم 
این طرح به دانشگاه های تهران و مشهد خالصه نشود و دانشگاه های سراسر کشور 

درگیر آن شوند.
وی در پایان سخنان خود وعده داد در ماه های آینده جهشی چشمگیر را در فرهنگ 

معرفتی علمی دانشگاه های کشور شاهد باشیم.
در پایان این جلس��ه، تفاهم نام��ه همکاری میان طرفین به امضا رس��ید و تندیس 

جشنواره های دانشگاهی نیز رونمایی شد.

به موجب این تفاهم نامه، دانش��گاههای کشور   جشنواره رضوی 
را برگزار می کنند. بدین صورت که جش��نواره »خانواده و سبک 
زندگ��ی رضوی« در دانش��گاه رازی کرمانش��اه، »جوان، فضای 
مجازی، رویکرد رضوی« در دانشگاه هرمزگان، »شعر و مشاعره 
رضوی« در دانش��گاه بیرجند، »کتابخوانی رضوی« در دانشگاه 
ش��هید مدنی آذربایجان، »نمای��ش رضوی« در 
دانش��گاه ش��هید چمران اهواز، »کرس��ی های 
آزاداندیش��ی و مناظره های رضوی« در دانشگاه 
گیالن، »اهل بی��ت و تولید علم« در دانش��کده 
الهیات و معارف اس��المی دانش��گاه شیراز و »از 
حری��م فاطمی تا حری��م رضوی« در دانش��گاه 

صنعتی قم برگزار می شود.
همچنی��ن دانش��گاه ته��ران و هن��ر مج��ری 
همایش های »نق��ش امام رض��ا)ع( در اعتالی 
فرهن��گ ایرانی« و »ن��گاه رضوی« هس��تند و 
همایش ه��ای »س��فرنامه و ادبی��ات داس��تانی 
رضوی« و »پوس��تر رضوی« در دانش��گاه های 
حکیم س��بزواری و نیش��ابور خراس��ان رضوی 

برگزار می شود.
اج��رای همایش ه��ای »هنرهای تجس��می و 
صنایع دس��تی رض��وی« و »اهل بی��ت و بنیانهای 
فرهنگی عصر حاضر« بر عهده دو دانشگاه هنر و اصفهان است. 
استان قزوین نیز میزبانی دو جش��نواره »همدلی و همگرایی 
پیروان ادیان و مذاهب در آموزه های رضوی« و »نوای رضوی« 

را در دانش��گاه بین المللی امام خمینی)ره( بر عهده دارد.  

سیدجواد جعفری دبیر سیزدهمین 
جشنواره امام رضا)ع( گفت: 

جشنواره یک خأل جدی داشت 
و آن هم حضور نسبتًا کمرنگ 

دانشجویان بود. البته در دوره های 
قبلی، فعالیت هایی صورت گرفت 

اما هنوز این مطالبه در جامعه وجود 
داشت که چنین کاری در سطح ملی 
انجام گیرد. به همین منطور امسال 
دانشگاه های بیشتری در جشنواره 

عضویت پیدا می کنند 
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در آیین  رونمایی از هشتمین شماره فصلنامه فرهنگ رضوی مطرح شد  

فصلنامه فرهنگ رضوی خنثی کننده اقدامات مروجان اسالم هراسی است

معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در مراسم رونمایی از هش��تمین شماره فصلنامه 
فرهنگ رضوی و مجوز علمی پژوهشی این فصلنامه گفت: در شرایط فعلی که دشمنان 
اسالم، به ترویج اسالم هراسی در دنیا می پردازند، فصلنامه فرهنگ رضوی می تواند چهره 

واقعی دین مبین اسالم را به جهانیان نشان دهد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، آیین رونمایی از هشتمین 
ش��ماره فصلنامه فرهنگ رضوی و مجوز علمی و پژوهش��ی این فصلنامه و سالگرد انتشار 
فصلنامه فرهنگ رضوی، با حضور علی اصغر کاراندیش مروس��تی، معاون وزیر فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی و رئیس هیئت مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، سید جواد جعفری، 
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و مدیرمسئول این فصلنامه، جالل درخشه سردبیر 
فصلنامه و اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه،عفت شریعتی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در امور بانوان و نویس��ندگان مقاالت و شخصیت های علمی و فرهنگی و اصحاب 

رسانه،در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
علی اصغر کاراندیش مروس��تی معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و رییس هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، در این مراسم گفت: این بنیاد 
در 200 نقطه از دنی��ا فعالیت می کند و تولیداتی در قالب های مختلف فرهنگی و هنری 
مثل کتاب،فیلم، نشریه و س��ایت دارد که می توان بواسطه آنها اسالم حقیقی را معرفی 
نمود.همچنین در داخل کشور برنامه های متعددی توسط بنیاد بین المللی امام رضا)ع( 

در راستای ترویج فرهنگ رضوی انجام می شود.
وی افزود: ما معتقدیم انقالب ما انقالب فرهنگی است و با توجه به تاکیدات امام راحل)ره( 
و مقام معظم رهبری نسبت به اهمیت فرهنگ، ما باید احکام این حوزه را بشناسیم سپس 

به آن عمل کنیم.
وی ادامه داد: اسالم دین کاملی است و عمل به آن باعث سعادت دنیوی و اخروی انسان 
می شود که در این مسیر باید محققان دینی، پیام های این حوزه را استخراج، شناسایی 
و ارایه کنند. در این راستا از سال 1392 کمیته ای در بنیاد بین المللی فرهنگی – هنری 
امام رضا)ع( تشکیل شد تا اندیشمندان از این طریق پیام ها را تولید و با ابزارهای مختلف 
همچون کتاب،فیلم و...به مخاطبان ارائ��ه کنند که فصلنامه فرهنگ رضوی یکی از این 
ابزارهای انتقال پیام اس��ت.این فصلنامه در دو سال موفق به تولید  و انتشار8 شماره شد 

وبه دلیل مطالب ارزشمند و غنای علمی توانست رتبه علمی و پژوهشی کسب کند.
ضرورت ترجمه فصلنامه فرهنگ رضوی

معاون وزیر ارش��اد با اش��اره به ضرورت ترجمه فصلنامه فرهنگ رضوی، تاکید کرد: در 
شرایط فعلی که دشمنان اس��الم، به ترویج اسالم هراسی  می پردازند، ترجمه فصلنامه 
فرهنگ رضوی می تواند چهره واقعی دین مبین اس��الم را به مردم نشان دهد و اقدامات 

آنان را خنثی کند. دینی که سرچشمه رفعت و مهربانی است.
ریی��س هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع( تصریح کرد: امروز ش��اهد رونمایی از 
هشتمین ش��ماره این فصلنامه هستیم. امیدوارم روزی ش��اهد توزیع فصلنامه فرهنگ 

رضوی در جهان و ترجمه آن به زبان های مختلف باشیم.
در ادامه این مراس��م ،س��یدجواد جعفری مدیرعام��ل بنیاد بین المللی ام��ام رضا)ع( و 
مدیرمس��ئول فصلنامه فرهنگ رضوی، با بی��ان اینکه ایران نعم��ت بزرگی مثل بارگاه 
امام رض��ا)ع( را دارد و اگر بخواهیم وظیفه خود در قبال آن حضرت را انجام دهیم باید به 
رس��الت هایمان در این موضع توجه کنیم، گفت: اگر این پیام را به خوبی دریافت کنیم، 

جامعه ای با نشاط و برگرفته از الهام رضوی و سراسر خیر خواهیم داشت.
جعفری با بیان اینکه مجوز علمی و پژوهشی فصلنامه فرهنگ رضوی 2 سال قبل دریافت 
شده اس��ت، ادامه داد:  بعد از انتشار 7 شماره از این نشریه، مجوز علمی و پژوهشی بودن 
آن نیز از س��وی وزارت علوم صادر شد که شماره هشتم آن همزمان با صدور مجوز علمی 
و پژوهش��ی است، البته چون این نشریه دارای غنای محتوایی است اجازه داده شده تا از 

همان شماره اول عنوان علمی و پژوهشی برای آن لحاظ شود.
مدیرمس��ئول فصلنامه فرهنگ رضوی یادآور شد: انتش��ار شماره هشتم این فصلنامه با 
اخذ مجوز علمی – پژوهش��ی آن مصادف و تصمیم گرفته شد در نمایشگاه کتاب تهران 

که کانون اصلی حوزه فرهنگی کشور است از آن رونمایی شود.
در ادامه مراس��م حجت االس��الم والمس��لمین دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری، رییس 
هیئت علمی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(،در س��خنانی تصری��ح کرد: همه تمدن های 
بشری ریشه در آموزه های وحیانی دارد و در تاریخ هجرت الهیه در ظاهر تاریخ داریم که 
امام رضا)ع( مجبور به س��فر به ایران ش��دند، در حالی که این خواست خدا بوده تا در این 

سرزمین احکام الهی جاری شود.

یاد و نام حضرت ثامن الحجج)ع( و رونمایی از فصلنامه شماره هشت
در ابتدای این نشس��ت نیز، دکتر جالل درخش��ه س��ردبیر فصلنامه فرهنگ 
رضوی،با بیان اینکه در پاییز 93 رای نهایی کمیسیون نشریات کشورکه وظیفه 
تعیین درجات نش��ریات کشور را دارد، رای مثبت به فصلنامه فرهنگ رضوی 
داد و درجه علمی – پژوهش��ی برای آن صادر کرد، گفت: ایده اولیه انتشار این 
فصلنامه در س��ال 92 ش��کل گرفت. همچنین اخذ مجوز این نشریه مهم بود 

زیرا مخاطبان آن افراد فرهیخته اند.
 وی درباره دالیل رونمایی از هشتمین شماره فصلنامه فرهنگ رضوی عنوان 
کرد: رونمایی از این فصلنامه همزمان با اخذ درجه علمی – پژوهش��ی و عدد 

هشت به یاد و نام حضرت ثامن الحجج)ع( صورت گرفت.
یادآوری می شود؛ همزمان با سالگرد انتشار فصلنامه فرهنگ رضوی، هشتمین 
شماره این فصلنامه و مجوز علمی و پژوهشی آن توسط علی اصغر کاراندیش 
مروس��تی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سیدجواد جعفری مدیرعامل 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و دکتر جالل درخشه سردبیر فصلنامه فرهنگ 

رضوی در پایان این جلسه رونمایی شد.
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نشست هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع( 
با موضوع احیای جشنواره تئاتر رضوی برگزار شد

برگزاری جش��نواره تئاتر رضوی با موافقت 
معاونت هنری وزارت ارشاد قطعی شد و این 
جشنواره ملی، سال آتی به میزبانی خراسان 
شمالی برگزار می شود. اجرای 3 اثر نمایشی 
مش��ترک بین ایران و یک کشور مسلمان از 
برنامه های ویژه جشنواره تئاتر رضوي است.

نشست بررسی »جشنواره تئاتر رضوی« از 
مجموعه برنامه های موضوعی سیزدهمین 
جش��نواره فرهنگی هنری ام��ام رضا)ع(،با 
حض��ور علی مرادخانی مع��اون امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی،  علی اصغر 
کاراندی��ش مروس��تی مع��اون توس��عه 
مدیری��ت و منابع وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی،سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع(، س��یدمحمدهادی 
ای��ازی قائم مق��ام وزارت بهداش��ت و عضو 
هیأت مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، 
موس��ی الرضا ثروت��ی و قاس��م جعف��ری 
نمایندگان مردم بجنورد در مجلس شورای 
اس��المی، محمدرحی��م نوروزی��ان معاون 
سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی، 
حس��ین ثابت قدم وحید مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی خراسان ش��مالی و دبیر 
اجرایی جش��نواره تئاتر رض��وی و محمود 
واعظی دبیر بخش بین الملل جشنواره امام 

رضا)ع( در وزارت ارشاد برگزار شد.
ی��ن مراس��م  بت��دای ا در ا

کاراندی��ش مروس��تی ب��ا 
اشاره به مصوبه جشنواره 
تئاتر رضوی که قرار شد 
از س��ال 94 در بجنورد 
اجرایی ش��ود، توضیح 
داد: قرار ب��ر این بود که 

شورای سیاس��تگذاری 
ری  تش��کیل ش��ود و کا

در ش��أن امام رض��ا)ع( صورت 
گیرد، طبیعی اس��ت که برای این کار 

بزرگ نیازمند کمک همه دستگاه ها و مردم 
هس��تیم. وزارت ارش��اد هم به طبع در این 
مسیر وظایفی دارد که همه تالشش را برای 

تأمین اعتبار و اجرای برنامه ها انجام خواهد داد.
در بخش دیگری، جعفری با اش��اره به عالقه مردم خراسان شمالی نسبت به تئاتر گفت: پیش تر 
تقاضاهایی برای برپایی مجدد جش��نواره به گوش ما رسیده بود که البته مشکل هم عدم امکانات 

بود، االن نیازمند دو کار هستیم: نخست کیفی و دوم تأمین هزینه ها در این حوزه.
 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان خراسان شمالی و دبیر اجرایی این جشنواره هم در این 
نشس��ت،نیز با تأکید بر اینکه لوازم و امکانات برای ارتباط با کش��ورهای مجاور در این جشنواره 
فراهم شده است، توضیح داد: لوازم کار، زیرساخت ها و پالتوی تئاتر شهر برای کار مهیا شده است. 
تئاتر رضوی در عین حال که تئاتر دینی است که مطالبه گران آن پاسخگوی افکار عمومی باشند.

وی در ادامه افزود: از جمله برنامه هایی که ما دنبال می کنیم ارسال فراخوان جشنواره، انجام مراسم 
خوانش متن و 12 اثر برای ش��رکت در مسابقه، سفارش 3 اثر فاخر، تولید 3 اثر مشترک خراسان 
شمالی،  جنوبی و مرکزی، 3 اثر نمایشی بین ایران و یک کشور مسلمان با هنرمندان مطرح، چاپ 
نمایش��نامه های برگزیده و کتاب جشنواره، اجراهای هماهنگ در مش��هد، گلستان و خراسان، 
گردهمایی تئاتر دینی و رضوی، برگزاری نمایشگاه عکس تئاتر، آیین نور افشانی در شب افتتاح 

جشنواره و اعالم پیام صلح رضوی در نقطه صفر مرزی ایران است.

      پیشینه جشنواره
ثروتی، نماینده مجلس نیز با اشاره به پیشینه تئاتر رضوی گفت: انتظار ما این 
است که با توجه به نیازی که برای برپایی تئاتر رضوی وجود دارد در تنظیم 
اعتبارات هم درست عمل کنیم و برنامه ها با حضور هنرمندان برگزار شود، 
بنابراین طبق فرموده رهبر معظم انقالب اگر قرار باشد چیزی ماندگار شود 

در قالب هنر باید باشد.
در ادامه قاسم جعفری، نماینده دیگر بجنورد، تئاتر رضوی را یکی از مصادیقی 
به شمار آورد که می تواند در استان خراسان شمالی کار هنری شاخص به شمار 
آید و توضیح داد: برخی شخصیت های فرهنگی تأثیرگذار در استان هم بهتر است 
که در شورای سیاستگذاری حضور داشته باشند، در زمینه اعتبارات هم خوب است که 
دوس��تان نگاه هنرمندانه داشته باشند و صرفه جویی کنند و اینطور نباشد که به نام تئاتر رضوی 

هر کاری را اجازه اجرا دهیم.
همچنین در این مراسم دکتر سید محمد هادی ایازی قائم مقام محترم امور مشارکت های مردمی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیئت مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع( گفت: 
اگر انتظار برگزاری جش��نواره فاخر تئاتر رضوی در خراسان شمالی  را داریم ابتدا باید به تقویت 
زیرساخت های آن توجه کنیم.لذا ضروری است سالن تئاتری با تجهیزات الزم با کمک استانداری 

محترم خراسان شمالی ایجاد شود.
 در ادامه نشس��ت مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  به ارائه دیدگاههای 

خود پرداخت.
در انتهای جلسه نیز اعضای شورای سیاس��تگذاری جشنواره به بررسی مصوبات و رفع اشکاالت 

موجود در آن پرداختند.

دکتر ایازی: اگر 
انتظار برگزاری جشنواره 

فاخر تئاتر رضوی در خراسان 
شمالی  را داریم ابتدا باید به تقویت 

زیرساخت های آن توجه کنیم.
لذا ضروری است سالن تئاتری با 

تجهیزات الزم با کمک استانداری 
محترم خراسان شمالی ایجاد 

شود
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معاون هنری وزیرارشاد:جشنواره تئاتر رضوی یکی از رویدادهای موثر در توسعه فرهنگی کشور است

تئاتر رضوی نیازمند متون نمایشی قوی

عل�ی مرداخانی، مع�اون هنری وزیر فرهنگ و ارش�اد اس�المی 
در نشس�ت شورای سیاس�تگذاری جش�نواره سراس�ری تئاتر 
رضوی،برگزاری این جشنواره را یکی از رویدادهای موثر در توسعه 

فرهنگی کشور دانست.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(؛ 
نشس�ت ش�ورای سیاس�تگذاری جش�نواره سراس�ری تئات�ر 
رضوی با حض�ور علی مرداخان�ی، معاون هنری وزی�ر فرهنگ و 
ارشاد اس�المی،وعلی اکبر پرویزی، اس�تاندار خراسان شمالی، 
حجت االسالم ابوالقاس�م یعقوبی، امام جمعه بجنورد، سید جواد 
جعف�ری، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(،موس�ی الرضا 
ثروتی و قاس�م جعفری، نمایندگان مردم بجنورد،  مانه و سملقان 
در مجلس شورای اسالمی، محمد رحیم نوروزیان، معاون سیاسی 
امنیتی اس�تاندار خراس�ان ش�مالی، حس�ین برومند، مدیرکل 
اجتماعی اس�تاندار خراس�ان رضوی وثابت ق�دم وحید مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان شمالی برگزار شد.  
در این نشس�ت مرادخانی  با اش�اره به برگزاری دهمین جشنواره 
تئاتر رضوی در بجنورد اظهار داش�ت: برگزاری جش�نواره تئاتر 
رضوی یکی از رویدادهای موثر در توس�عه فرهنگی کش�ور است 
و البته این کار س�خت وشیرین باید به درس�تی در کنار سنت ها، 
آیین ها و فرهنگ ما قرار گیرد و به عنوان یک رسانه برای مخاطب 

خروجی مناسب و درس آموز داشته باشد.
وی تصری�ح کرد: اج�رای کار نمایش�ی صرفا یک کار فنی اس�ت 
که در این حوزه به داش�تن متون نمایش�ی با محتوای آموزه های 

امام رضا)ع( نیازمندیم.
مراد خانی افزود: یکی از ماموریت های تئاتر رضوی این اس�ت که 
خروجی خوب و مناسبی برای مخاطب داشته باشد و این مستلزم 

استفاده از منابع غنی برای اجرا ست.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارش�اد اس�المی ب�ر ارتقای کیفیت 
محتوای نمایشنامه ها در این دوره از جشنواره تاکید کرد و گفت: 
حوزه هنر یکی از حوزه هایی اس�ت که می تواند به طور مس�تقیم 
آموزه ها و سیره ائمه را در  جامعه ترویج دهد و در این زمینه تئاتر 
رضوی به ه�ر میزان به آموزه ه�ای امام رضا)ع( نزدیک تر ش�ود 

موفق تر خواهد بود.
وی در بخش دیگر از سخنانش در باره اعتبارات برگزاری جشنواره 
تئاتر رضوی گفت: اعتبارات مورد نیاز برای این امر اختصاص یافته 
و به زودی یک سوم از آن تخصیص می یابد و مابقی نیز با آغاز کار،به 

جشنواره تزریق می شود.
مرادخانی با بیان اینکه ترویج سیره امام رضا)ع( نباید محدود به 
برگزاری جش�نواره ها شود، اظهار داش�ت: فضای ترویج و انتشار 
آموزه های ائمه باید در طول سال در جامعه جاری و درجریان باشد.

      اس�تقبال هنرمن�دان و چهره ه�ای سرش�ناس از جش�نواره تئات�ر 
رضوی 

س��ید جواد جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللي امام رضا)ع(،در نشست شورای 
سیاس��تگذاری دهمین جش��نواره سراس��ری تئاتررض��وی در بجن��ورد اظهار 
داشت:دبیرخانه دائمی و شورای محلی جشنواره تئاتررضوی سبب ارتقای کیفیت 

برنامه های این جشنواره می شود.
وی افزود: باید توجه ویژه ای به ارتقای کیفی این جشنواره شود.

جعف��ری ادامه داد: ارائه گزارش ها و برنامه های مربوط به جش��نواره تئاتر رضوی، 

باعث می شود این جشنواره به رشد و بالندگی بیشتری دست یابد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه انجام کار فرهنگی 
بزرگی همچون رویداد فاخر جش��نواره تئاتر رضوی می تواند موجب 
رونق کسب و کار و کمک به اقتصاد هنر در استان خراسان شمالی شود 
از استاندار این استان خواست برای معرفی بیشتر استان و نیز اقدامات 
انجام ش��ده و در حال انجام ،جشنواره تئاتر رضوی، به جلب مشارکت 

پیش از پیش رسانه ملی عنایت ویژه مبذول دارند.
جعفری با بیان اینکه نگاه ویژه به مسائل فرهنگی بسیار حائز اهمیت 
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اس��ت، گفت: یکی از مواردی که در این باره باید در کانون توجه باش��د، این اس��ت که 
جش��نواره تئاتر رض��وی عرصه ای نامتناهی اس��ت و حوزه تئاتر با رویک��رد دینی نیز 

طرفداران بسیار زیادی در کشور مادارد.
جعفری گفت: مردم خراسان شمالی نیز عنایت ویژه ای به تئاتر رضوی دارند به طوری 
که این میزان رغبت و اس��تقبال از این رویداد فرهنگی و معنوی در کش��ور کم نظیر و 

مثال زدنی است.

       حمایت از اجرای نمایشنامه های جشنواره تئاتر رضوی
مهدی شفیعی در نشست شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی 

در بجنورد اظهار داشت: این نمایش��نامه ها حتی در صورتی که درجشنواره حائز 
رتبه نباشند، برای اجرا مورد حمایت قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: در سال های گذش��ته 20 نمایشنامه فاخر  برگزیده 
شد که هیئت داوران پنج اثر را برگزیده اعالم کردند و این آثار برای 
اجرا به روی صحنه رفت اما در تالش هس��تیم تا س��ایر آثار نیز به 

روی صحنه برود.
وی با اش��اره به تاثیرگذاری برگزاری جش��نواره تئاتر رضوی در 
خراسان ش��مالی در توسعه فرهنگی ونیز اقتصادی استان افزود: 

امید اس��ت این رویداد به گونه ای شایسته مدیریت شود تا شاهد 
توسعه هنری در استان باشیم.

ش��فیعی گفت: جش��نواره تئاتر رضوی در تمام ایران و نیز کش��ورهای 
مسلمان به یک رویداد ارزشمند با هویت ایرانی اسالمی تبدیل شده است.

وی افزود: زحمات دس��ت اندرکاران این جشنواره و به ویژه خراسان شمالی دراین باره 
جای تقدیر دارد. وی گفت: در تالش هستیم تا جشنواره تئاتر رضوی امسال با کیفیت 

بهتر ومحتوای غنی تری برگزار شود.

      برگزاری جشنواره تئاتر رضوی س�بب توسعه فرهنگی خراسان شمالی 
می شود  

حجت االسالم ابوالقاس��م یعقوبی امام جمعه بجنورد در این نشست اظهار داشت: این 
رویداد فرهنگی بزرگ فرصتی مناسب است تا استعداد ها شناخته شده و برجسته شوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی افزود: مواضع امام هشتم شیعیان مصداق 
بارز و آشکار همدلی و همزبانی ملت و دولت است و تبیین این ارزش ها می تواند ارتباط 

دولت و ملت را بیش از پیش کند.
امام جمعه بجنورد اظهار داشت: برگزاری جشنواره سراسری تئاتر رضوی یک امرمقدس 
اس��ت که محتوای مبارک دارد والبته تناس��ب زییایی نیز با خراسان شمالی به عنوان 

باب الرضا دارد.
وی افزود: امام رضا)ع( حق به گردن تمام بش��ریت دارد و امام تمام انسان هاس��ت زیرا 
ایشان در موقعیتی از شرایط سیاس��ی و علمی قرار گرفت که توانست زمینه گسترش 

فرهنگ دینی را فراهم آورد.
یعقوب��ی گفت: این ویژگی ها در زمان س��ایر ائمه معصوم)ع( پی��ش نیامد اما عالم آل 
محمد)ص( هنرمندانه با استفاده از ش��رایط حاکم، توانست ارزش های شیعه را بارور 

ساخته و اسالم ناب را به جهان معرفی کند و والیت را به همه بشناساند.
وی خاطر نشان کرد: امید است این جشنواره بتواند چهره روشن اسالم 

و ش��یعه را به جامعه امروز که گرفتار تحجر و اس��الم هراسی شده، 
معرفی و نمایان کند.

یعقوبی گفت: در این ش��رایط، اس��تفاده از قالب هنر و تئاتر برای 
ترویج ارزش های اس��الم جهاد است و باید این هنر ها با محتوای 

زیبا به مردم و مخاطبان عرضه شود.

      استاندار خراسان شمالی: برگزاری جشنواره تئاتر رضوی 
یکی از دستاوردهای مهم استان و منطقه است

س��ید علی اکبر پرویزی هم در نشس��ت شورای سیاس��تگذاری دهمین 
جشنواره تئاتر رضوی اظهار داشت: در این زمینه باید از تجربه های سایر استان ها به 

ویژه خراسان رضوی استفاده شود.
وی افزود: برای برگزاری بهتر برنامه ها، باید حواشی و برنامه های غیرضروری حذف  و 

مهم تر از همه، زمان بندی مناسب برای آن تعریف شود.
وی تاکید کرد: دست اندرکاران از هم اکنون برنامه ریزی های الزم را انجام دهند و تالش 

کنند تا برنامه ها حتی زودتر از موعد مقرر انجام شود.
استاندار خراسان شمالی برگزاری جشنواره تئاتر رضوی را سبب 
ارتقای فرهنگی استان عنوان کرد و گفت: یکی از دستاوردهای 
مهم برگزاری جش��نواره تئات��ر رضوی، معرفی و شناس��اندن 
اس��تان و نیز اعتقادات مردم این منطقه اس��ت و این جشنواره 
از دس��تاوردهای مهم اس��تان خراسان ش��مالی و بلکه منطقه 

محسوب می شود.

      تئاتر رض�وی نیازمند حمایت های جدی مس�ئوالن 
است/جشنواره قابلیت بین المللی شدن دارد

قاسم جعفری،  نماینده مردم بجنورد راز و جرگالن، 
گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای 
اسالمی در نشس��ت شورای سیاس��ت گذاری 
دهمین جش��نواره سراس��ری تئات��ر رضوی 
در بجنورد اظهار داش��ت: انتظار ما از وزارت 
فرهنگ  و ارشاد اسالمی این است که با توجه 
به شرایط اس��تان، کمک های بیشتری برای 

اجرای جشنواره تئاتررضوی داشته باشد.
وی افزود: در دو س��ال گذشته جش��نواره تئاتر 
رضوی  در استان برگزار نشد اما خوشبختانه امسال 
این امر احیا شده و با پیگیری های انجام شده دردستور کار 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه جش��نواره تئاتر رضوی قابلیت بین المللی 
ش��دن را دارد، گفت: انجام کاره��ای بین المللی نیازمند همت 
جدی است و اگر شرایط الزم دراین زمینه در استان فراهم است 

باید به این بعد توجه شود.
جعفری اظهار کرد: امید اس��ت این رویداد فرهنگی با پشتوانه 
معنوی و محتوای��ی خوب به بهترین نحو اجرایی ش��ود و برای 

مخاطبان نیز خروجی خوب و مثبتی داشته باشد.
وی گفت: تمام تالش بر این اس��ت که معارف رضوی با ش��یوه 
هنرمندانه و در قالب هنر ترویج  و روح دین در تئاتر متجلی شود.

       همای�ش گفتم�ان تئاتر دینی در خراس�ان ش�مالی 
برگزار می شود

حس��ین ثابت قدم وحید،  مدیر کل فرهنگ و ارش��اد خراسان 
شمالی هم با اعالم این خبر افزود: در تالشیم تا همایش گفتمان 
تئاتر دینی را با حضور اس��اتید برجس��ته تئاتر کشور 20 و 21 

خردادماه سال جاری در این استان برگزار کنیم.
وی اظهار کرد: این همایش با ه��دف تبادل نگاه های جدید در 

حوزه تئاتر دینی برگزار خواهد شد.
ثابت قدم وحید خاطر نش��ان کرد: در تالش هس��تیم 
تا خراس��ان ش��مالی به پایگاه تئاتر دینی کشور 

تبدیل شود.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد خراس��ان شمالی 
از تولی��د یک اثر رضوی مش��ترک توس��ط 
هنرمندان تئاتر این اس��تان و تاجیکس��تان 
خبر داد و گفت: این اثر همزمان با جش��نواره 

تئاتر رضوی و در دهه کرامت اجرا می شود.
حسین ثابت قدم وحید اظهار داشت: امیدواریم 
با تالش ها و برنامه ریزی ص��ورت گرفته، دهمین 
دوره از جشنواره سراس��ری تئاتر رضوی با کیفیت هر 

چه بهتر برگزار شود.
ثابت قدم وحید گفت: هنرمندان اس��تان های خراسان شمالی، 
جنوبی و رضوی نیز به صورت مشترک اثر نمایشی تولید کرده اند 
که این اثر در اس��تان های خراسان شمالی، رضوی و گلستان به 

اجرا در می آید. 
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طی احکام جداگانه ای؛ دبیران 32 برنامه جشنواره بین المللی امام رضا)ع( انتخاب شدند
طی احکام جداگانه ای؛از س�وی سیدجواد جعفری دبیر جش�نواره بین المللی 

امام رضا)ع(، دبیران 3۲ برنامه موضوعی این جشنواره انتخاب شدند.
 به گزارش واحد خبر و اطالع رس�انی بنیاد بین الملل�ی امام رضا)ع(،   متن حکم 

سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( بدین شرح است:
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد
با عنایت به مصوبه شماره 34871/8۲47-1385/۲/۲ و شماره 4813/58005- 
1391/3/۲7 هیأت محترم وزیران و در اجرای تفویض اختیار ش�ماره 18998/
ج/11- 91/10/13  و بند 14 از ماده 17 اساسنامه بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری 
امام رضا)ع(و بند ز دستورالعمل شماره 1/154199 – 139۲/11/19 وزیر محترم 

فرهنگ و ارشاد اسالمی با کمال مس�رت اعالم می دارد جنابعالی در جایگاه آن 
مقام محترم به عنوان دبیر جش�نواره... از س�ری برنامه های س�یزدهمین دوره 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( انتخاب شده اید.
بدون تردید ب�ا این توفیق لباس خادمی فرهنگی حضرت امام علی ابن موس�ی 
الرضا)ع( را در س�احت مقدس فرهنگ رضوی بر قامت خود پوش�انده اید ضمن 
تبریک به آن خادم پر افتخار یقینًا با عش�ق و ارادت خالصانه جنابعالی ظرفیت 
اس�تانی و ملی را در اجرای فاخر این برنامه به گونه ای بسیج خواهید کرد که نام 

نیک تان در این جشنواره مصداقی باشد بر این بیت بلند که:
 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

عل��ی اکبر صفی پ��ور، مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد . 1
اسالمی اس��تان آذربایجان ش��رقی و دبیر جشنواره 

عکس رضوی
حجت االس��الم والمس��لمین محمد باق��ر کریمی، . 2

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان آذربایجان 
غربی و دبیر جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان 

ترکی آذری
سید ناصر اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی . 3

استان اردبیل و دبیر همایش مناظرات رضوی
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی، مدیر . 4

کل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان، و دبیر 
جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی

علی محمد نیاکان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی . 5
استان ایالم و دبیر جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی 

رضوی
سید موس��ی حسینی کاش��انی، مدیرکل فرهنگ و . 6

ارشاد اسالمی استان البرز و دبیر جشنواره کتابخوانی 
حکمت های رضوی

حمیده ماحوزی، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی . 7
استان بوشهر و دبیر جشنواره مشاعره رضوی

برزین ضرغامی،  مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی . 8
اس��تان تهران و  دبیر همایش علمی پژوهش��ی امام 

رضا)ع( و پاسخگویی قرآن به پرسش های عصر
حجت االس��الم والمس��لمین س��ید احمد حسینی، . 9

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب استان کرمان و 
دبیر جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی

جواد کارگران دهکردی، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد . 10
اسالمی استان چهارمحال و بختیاری و دبیر جشنواره 

ادبیات کودک و نوجوان رضوی
سید سعید سرابی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی . 11

استان خراسان رضوی و دبیر جشنواره خوشنویسی 
رضوی

حسین ثابت قدم وحید، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی . 12
استان خراسان شمالی و دبیر جشنواره تئاتر رضوی

احمد محبی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان . 13
خراسان جنوبی و دبیر جشنواره نقاشی خط و حروف 

نگاری رضوی
همایون قنواتی، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی . 14

اس��تان خوزستان و دبیر جش��نواره بین المللی شعر 
رضوی به زبان عربی)یادمان دعبل خزاعی(

ناصر مقدم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان . 15
زنجان و دبیر همایش نماز در آموزه های رضوی

محمدرضا س��وقندی، مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد . 16
اس��المی استان س��منان و دبیر جش��نواره داستان 

رضوی)کبوتر حرم(

 حجت االسالم و المسلمین عباس دانشی، مدیرکل . 17
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان 
و دبیر جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای 

گرافیکی
بهزاد مریدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان . 18

فارس و دبیرجشنواره هنرهای تجسمی رضوی
مهدی احمدی، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی . 19

اس��تان قزوین و دبیر جشنواره نمایش��نامه نویسی 
رضوی

حجت االس��الم والمس��لمین عبدالرض��ا ایزدپناه، . 20
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان قم و دبیر 

همایش حدیث رضوی
فرشید فالح، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان . 21

کرمان و دبیرجشنواره شعر رضوی
رضا دهبانی پور، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی . 22

اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د و دبیر جش��نواره 
آیین های نمایشی و پرده خوانی  رضوی

ابراهیم رحیمی زنگنه، مدی��رکل محترم فرهنگ و . 23
ارشاد اسالمی استان کرمانشاه و دبیر همایش سیمای 

امام رضا)ع( در ادبیات تطبیقی)فارسی – عربی(
حجت االسالم والمسلمین رحیم جعفری، مدیرکل . 24

فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان کردس��تان و دبیر 
جشنواره مولودی خوانی رضوی

حجت االس��الم والمس��لمین علی اصغ��ر فضیلت، . 25
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان گلستان و 
دبیر جشنواره پویانمایی و بازی های رایانه ای رضوی

فی��روز فاضلی، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی . 26
اس��تان گیالن و دبیر جش��نواره جلوه های فرهنگ 

رضوی در مطبوعات و خبرگزاری ها
حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا حنان، مدیرکل . 27

فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان لرس��تان و دبیر 
جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی

اح��د جاودانی، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی . 28
اس��تان مازندران و دبیر جشنواره بین المللی نامه ای 

به امام رضا)ع(
حسین ش��اکری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی . 29

اس��تان مرک��زی و دبی��ر همایش علمی پژوهش��ی 
شناخت اخالق و آداب رضوی

علیرضا دروی��ش نژاد،مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد . 30
اسالمی استان هرمزگان و دبیر جشنواره تئاتر کودک 

و نوجوان رضوی
فاضل عبادی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان . 31

همدان و دبیر جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی
علی غیاثی ندوشن، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی . 32

استان یزد ودبیر جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی

اسامی 3۲ دبیر برنامه موضوعی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( بدین شرح است:
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همایش بین المللی بانوان 
مروج فرهنگ رضوی برگزار می شود

مدیرعامل بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( با معاون 
رییس جمهور دیدار و 

گفت و گو کرد

س��ید جواد جعف��ری، مدیرعام��ل بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع(،بادکتر شهیندخت 
موالوردی، مع��اون امور زن��ان و خانواده 
رییس جمهور به گفت و گ��و و تبادل نظر 

پرداخت.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد 
بین المللی امام رض��ا)ع(، دراین دیدار که 
در دفتر معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری انجام شد، درباره روند برگزاری 
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع( به ویژه همایش بین المللی بانوان 
مروج فرهنگ رضوی که به مناسبت سالروز 
میالد با س��عادت کریمه اهل بیت حضرت 
فاطم��ه)س( در دهه کرام��ت برگزار می 
شود، به گفت و گو و تبادل نظر پرداختند.

بر اس��اس این گ��زارش در ای��ن دیدار که 
صدیقه حج��ازی مدی��رکل ام��ور بانوان 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز 
حضور داشت، دبیر جش��نواره بین المللی 
امام رضا)ع(، موالوردی را در جریان آخرین 
اتفاقات و رویدادهای این جشنواره قرار داد 
و از معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور 
برای حض��ور در آیی��ن افتتاحیه همایش 
بین الملل��ی بانوان م��روج فرهنگ رضوی 

دعوت به عمل آورد.
همچنی��ن در این دیدار مع��اون امور زنان 
و خان��واده رییس جمهور ب��رای حمایت 
از برنامه ه��ای بخ��ش بان��وان جش��نواره 
بین المللی امام رضا)ع( قول مساعدت داد.

ی��ادآوری می ش��ود؛همایش بین المللی 
بان��وان م��روج فرهنگ رضوی از س��ری 
برنامه های س��یزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع(، با محوریت اداره 
کل امور بانوان و خانواده سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اس��المی و با همکاری جامعه 
المصطفی العالمیه به همراه س��ه نشست 
مقدماتی در شهرهای قم، مشهد و شیراز 
در دهه کرامت با حضور بانوان برجس��ته 

داخل و خارج از کشور برگزار می ش��ود.

همای��ش بان��وان م��روج فرهنگ رض��وی در عرصه 
بین المللی در س��یزدهمین دوره جشنواره فرهنگی 

هنری امام رضا)ع( برگزار می شود.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع(، نشس��ت هماهنگ��ی برگزاری همایش 
بان��وان مروج فرهن��گ رضوی، با حضور س��یدجواد 
جعف��ری مدیرعامل بنیاد بین الملل��ی امام رضا)ع(، 
محمود واعظی دبیر شورای بین الملل این جشنواره، 
صدیق��ه حج��ازی مدیرکل ام��ور بان��وان و خانواده 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دیگر اعضای 
کارگروه امور بانوان و خانواده جش��نواره بین المللی 
امام رضا)ع(، در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجازی به تشریح 

اهداف و برنامه های همایش بانوان 
مروج فرهنگ رضوی پرداخت و 

گفت: امسال ضمن شناسایی 
بانوان مروج فرهنگ رضوی 
در عرص��ه بین الملل��ی که 
در ح��وزه فرهنگ و معارف 
رض��وی آث��ار پژوهش��ی، 

علمی، ادبی و هنری و .. خلق 
نموده اند، از آنها تقدیر خواهیم 

کرد.
وی افزود: تجلیل از بانوان مروج حوزه 

فرهنگ رضوی، انگیزه تولید بیش از پیش آثار 
با موضوع فرهنگ رضوی در داخل و خارج از کش��ور 

را فراهم می کند.
س��یدجواد جعف��ری، مدیرعامل بنی��اد بین المللی 
ام��ام رضا)ع(، نیز در این نشس��ت گف��ت: از آنجا که 
بانوان انقالبی ایران اس��المی در تمام��ی عرصه ها و 
صحنه های باش��کوه فرهنگی حضور تاثیرگذار و اثر 
بخش داش��ته اند بسیار طبیعی است همتی که برای 
برگزاری همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی به عمل 
خواهند آورد از همان شکوه و اقتدار معنوی برخوردار 

خواهد شد.
وی افزود در عرضه ملی و بین المللی بانوان بس��یاری 
را س��راغ داریم که برای ترویج فرهنگ رضوی همت 

گماشته اند و شناسایی و معرفی آنان وظیفه ای است 
که بر عهده دست اندرکاران جش��نواره امام رضا)ع( 

خواهد بود.
جعفری با بیان اینکه ابتکار عمل اداره کل امور بانوان 
و خانواده س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی در 
تش��کیل کارگروه بانوان و خانواده شورای بین الملل 
جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا)ع(، جای بس��ی 
سپاسگزاری دارد، یادآور شد: طبیعی است که بانوان 
عضو این کارگروه که از دستگاههای مختلف فعال در 
عرصه بین الملل تشکیل ش��ده است بدلیل عشق و 
ارادتی که به س��احت  مقدس حضرت علی بن موسی 
الرض��ا)ع( دارند با مش��ارکت فعال زمین��ه برگزاری 

همایش فاخری را فراهم خواهند ساخت.
وی در پای��ان از دکت��ر ابراهیمی ترکمان 
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس��المی که بدلی��ل حمایت از 
بخ��ش بین الملل جش��نواره 
بین الملل��ی فرهنگی هنری 
امام رضا)ع( تش��کر کرد و از 
حجازی مدیر کل امور بانوان 
و خانواده این سازمان، بدلیل 
اهتمام ج��دی در تولیت این 
کارگروه، قدردانی به عمل آورد.

در این نشس��ت ش��یوه نامه نحوه 
برگزاری همایش بانوان مروج فرهنگ 
رضوی در عرص��ه بین المللی، ب��ه بحث و تبادل 
نظر گذاشته ش��د. دراین شیوه نامه مواردی همچون 
اه��داف، ارکان، اعضاء، کارگروه ه��ای برنامه ریزی، 
اعض��اء س��تاد اجرایی و تش��کیل دبیرخان��ه دائمی 

همایش،مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
یادآوری می شود؛کارگروه امور بانوان و خانواده یکی 
ازکارگروههای یازده گانه ش��ورای ام��ور بین المللی 

جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا)ع( می باشد.
همایش بین الملل��ی بانوان مروج  فرهنگ رضوی  در 
عرصه بین المللی  از س��ری برنامه های سیزدهمین 
دوره جشنواره امام رضا)ع( است که سال 94 برگزار 

می شود.
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معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از حمایت ویژه 
 از تولیدات بانوان مروج فرهنگ رضوی خبر داد 

معاون توسعه مدیریت و منابع  وزارت ارشاد در جلسه هیات مدیره بنیاد امام رضا)ع( گفت: 
در جشنواره بین المللی امام رضا)ع( توجه ویژه به بانوان مروج فرهنگ رضوی خواهد شد.

به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، علی اصغر کاراندیش 
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر از فعالیت های انجام شده در بنیاد  امام رضا)ع( گفت: 

این جشنواره در سه سطح ملی، بین المللی و عمومی و مردمی برنامه ریزی 
شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع   وزارت ارشاد  افزود: یکی از دستاوردهای 
بزرگ جشنواره بین المللی امام رضا)ع( شناسایی پدید آورندگان آثار 
فاخر فرهنگ��ی و هنری در زمین��ه فرهنگ رضوی می باش��د که در 
برنامه های مختلف آثار برگزیده منتخب در هریک از رشته های علمی، 
فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و دیجیتالی شناسایی و مورد 

تقدیر قرار می گیرند.
معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس هیات مدیره بنیاد امام رضا)ع( 
همچنین از افزایش اعتبارات ویژه بانوان در وزارتخانه خبرداد و گفت: 
بانوان، گ��روه مهمی از مروجان فرهنگ رض��وی در خانواده و جامعه 
هستند که با حمایت ویژه وزیر محترم، اعتبار الزم برای حمایت از آثار 

بانوان مروج فرهنگ رضوی فراهم شده است.
صدیقه حجازی مدیرکل بانوان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی در خصوص اهمیت بانوان در ترویج فرهنگ رضوی و اقدامات 
حمایت��ی از آنان توضیحاتی ارای��ه نمود و گف��ت: در ترویج فرهنگ 

رضوی بانوان اقدامات قابل تقدیری انجام داده اند. بانوانی هس��تند که 
واقف و خادم امام رضا هستند همچنین بانوانی که پژوهش، پایان نامه و کتاب درزمینه 
فرهنگ رضوی دارند. شناس��ایی و تقدیر از عملکرد این بان��وان موجب ترویج فرهنگ 

رضوی خواهد شد.
دکت��ر ایازی عضو هیات مدیره بنیاد امام رض��ا)ع(  نیز در خصوص ضرورت حمایت از 
بانوان مروج فرهنگ رضوی تاکید داش��ت و با توجه به نقش کلیدی بانوان در جامعه بر 

ضرورت برگزاری همایش بانوان مروج تاکید کرد . در این جلس��ه 
با نظر مس��اعد اعضای هی��ات مدیره بنیاد امام رض��ا)ع(  برگزاری 
همایش��ی با موض��وع بانوان م��روج در جش��نواره بین المللی امام 

رضا)ع(، تصویب ش��د.
دکتر واعظ��ی، عضو هیات مدیره بنی��اد امام رضا)ع(  
ضمن اشاره به تاکید جدی وزیر محترم به تقویت 
بخ��ش بین المل��ل جش��نواره، برنامه های بخش 
بین المل��ل را ارایه کرد و از حضور مهمانان ویژه در 
این جشنواره خبر داد. وی همچنین پیشنهاداتی 
در زمینه حمایت از برنامه ها، ارسال کتب مذهبی 
به رایزنی ها و پیگیری س��اخت مجتمع فرهنگی 
زیارت��ی در مح��ل اقامت ام��ام رض��ا)ع(  در مرو 

ترکمنستان ارایه نمود.
در این جلس��ه جعف��ری، مدیرعامل بنی��اد امام 
رضا)ع(  نیزضمن تشکر از حمایت های علی اصغر 
کاراندیش رییس هیات مدیره بنیاد ، در خصوص 
فصلنامه علمی پژوهش��ی فرهن��گ رضوی که در 
نمایشگاه بین المللی کتاب با حضور معاون توسعه 
مدیریت و منابع رونمایی ش��د توضیحات اجمالی 

ارایه نمود.
جلس��ه هیات مدیره بنیاد امام رض��ا)ع(  به منظور 
بررس��ی برنامه های بخش بین الملل جشنواره و تدوین دانشنامه، با 
حضور اعضای هیات مدیره بنیاد، مدیرکل بانوان و خانواده سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اس��المی و مدیران پژوهش��گاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی تشکیل شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع  
وزارت ارشاد : یکی از دستاوردهای 

بزرگ جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع( شناسایی پدید آورندگان 

آثار فاخر فرهنگی و هنری در زمینه 
فرهنگ رضوی می باشد که در 

برنامه های مختلف آثار برگزیده 
منتخب در هریک از رشته های 

علمی، فرهنگی، هنری، سینمایی و 
مطبوعاتی و دیجیتالی شناسایی و 

مورد تقدیر قرار می گیرند.
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انتصاب دبیران تخصصی برنامه های 
موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

مروری بر ضوابط مهم 
انتخاب دبیر تخصصی 

 
دبیران برنامه های موضوعی سیزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( در اح��کام جداگانه ای دبیران 

تخصصی این برنامه ها را منصوب کردند.
به گزارش واح��د خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین المللی 
امام رضا)ع(، در اجرای مصوبات نشست کمیته برنامه ریزی 
سیزدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( که با 
حضور علی اصغر کاراندیش مروستی، معاون وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و رئیس هیئت مدیره بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( روزهای 23 و 24 مهر ماه 93 در مشهد برگزار شد 
و به منظور ارتقای کمی و کیفی برنامه های موضوعی شیوه 

نامه انتخاب دبیران تخصصی به تصویب رسید.
در شیوه نامه انتخاب دبیران تخصصی برنامه های موضوعی 
آم��ده اس��ت: دبیرتخصصی فردی اس��ت منص��وب دبیر 
جش��نواره، متعهد، متخصص، صاحبنظر و شناخته شده و 
دارای توان الزم برای انجام برنامه ای که مدیریت و اجرای 

آن را برعهده می گیرد.
الزم به ذکر است؛ وی با معرفی و پیشنهاد مسئول نمایندگی 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در اس��تان، تصویب اتاق فکر 
برنام��ه موضوعی فوق و با حک��م دبیر جش��نواره انتخاب 

می شود.
جوای��ز و لوح های برگزی��دگان برنامه ه��ای موضوعی، به 
پیش��نهاد دبیر تخصصی و با امضای دبیر برنامه موضوعی 

اهداء می شود.
دبیرتخصصی تمامی وظایف خود را با هماهنگی دبیرخانه 
نمایندگ��ی بنیاد بین المللی امام رض��ا)ع( و با نظارت دبیر 

جشنواره به انجام خواهد رساند.
گفتنی است؛ ش��یوه نامه انتخاب دبیرتخصصی در 5 ماده 
و یک تبصره در نشس��ت 13 اسفند کمیسیون دائمی بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع( مورد بررس��ی و تصویب قرار گرفته  
و برای تمامی دبیرخانه های برنامه های موضوعی ارس��ال 

شده است.
هم اکنون دبیران جشنواره های موضوعی سیزدهمین دوره 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( براساس شیوه نامه انتخاب 
دبیرتخصصی در حال انتصاب دبیران تخصصی برنامه های 

موضوعی این جشنواره می باشند.
در ارزیابی برنامه های موضوعی جش��نواره بین المللی امام 
رضا)ع( انتصاب دبیر تخصصی براساس مقررات ذکر شده 

در شیوه نامه، مورد توجه و دقت نظر است.
بنیاد بین المللی امام رض��ا)ع( از دبیرخانه های برنامه های 
موضوعی خواسته است اسامی دبیران تخصصی برنامه های 
موضوعی خ��ود را همراه با رزومه آنها،به این بنیاد ارس��ال 

نمایند.

برتر س�یزدهمین  برنامه  انتخاب 8 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

آغاز به کار کمیته انتخاب برنامه های برتر

مدیرعامل بنیاد بین الملل��ی امام رضا)ع( از انتخاب 8 برنامه موضوعی برتر 
در س��یزدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رض��ا)ع( خبر داد و گفت: 
براس��اس ضوابط ش��یوه نامه انتخاب 8 برنامه برتر، این استان ها انتخاب و 

تجلیل می ش��وند.
به گ��زارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین المللی امام رضا)ع(، س��ید 
جواد جعفری، با اش��اره به اینکه به منظور فراهم شدن زمینه های موفقیت هر 
چه بیش��تر دستگاه ها و نهادهای برگزار کننده جش��نواره امام رضا)ع( کمیته 
برنامه ریزی این جشنواره ش��یوه نامه انتخاب برنامه موضوعی برتر را تنظیم و 
تبیین کرده اند، افزود: شناس��ایی بهترین فعالیت ها و قدردانی از همت واالی 
برگ��زار کنندگان، ایجاد زمینه، پویایی، نوآوری و ش��ادابی فرهنگی در اجرای 
برنامه ها و ضابط مند نمودن انتخاب برتری��ن فعالیت در برنامه های موضوعی 

از جمله اهداف انتخاب است.
وی افزود: کمیته انتخاب اس��تان های برتر که مس��ئولیت بررسی مستندات، 
امتیازده��ی و انتخاب برنامه موضوع��ی برتر را به عه��ده دارد و اعضای آن به 
پیش��نهاد مس��ئول امور اس��تان های بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و تصویب 
مدیرعامل بنیاد انتخاب می ش��وند؛ در بنیاد بین المللی امام رضا)ع( کار خود 

را آغاز کرده اس��ت.
جعفری خاطرنشان کرد: ش��یوه نامه انتخاب برنامه های موضوعی برتر، قبل از 
آغاز روند برگزاری جشنواره سیزدهم به استان ها و سازمان های ذیربط جهت 
آشنایی با شاخصه های ارزیابی ارسال شده اس��ت تا استانها در جریان ضوابط 

این انتخاب قرار بگیرند.
جعفری زمان اعالم نتایج بررس��ی و ارزیابی کمیت��ه انتخاب برنامه های برتر را 
حداکثر دو ماه پس از مراس��م اختتامیه جش��نواره اعالم کرد و افزود: بررسی 
کاربرگ های ارزش��یابی ناظران تخصص��ی و عمومی و فرم های نظرس��نجی 
که از طریق واحدهای ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به ش��کایات اس��تان ها 
تکمیل شده اس��ت، اعالم نتایج داوری هر س��ال حداکثر دو ماه پس از مراسم 
اختتامیه جش��نواره، ارائه گزارش نهایی داوری انتخاب برنامه های موضوعی 
برت��ر به مدیرعامل بنیاد به همراه مدارک کامل و مس��تندات و پیش��نهاد نوع 
و می��زان جوائز و هدایای برگزی��دگان از جمله وظایف کمیت��ه انتخاب برنامه 

موضوعی برتر اس��ت.
وی ادامه داد: کمیت��ه بعد از دریافت گزارش ناظران و فرم های نظرس��نجی و 
بررسی مس��تندات، 8 برنامه را که باالترین نمره را احراز نموده است به عنوان 

برنامه های موضوعی برتر معرفی می کند که س��قف امتیازات 100 می باش��د.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( تصریح کرد: مراسم تقدیر از برنامه های 
موضوعی برتر پس از تایید هیات مدی��ره بنیاد بین المللی امام رضا)ع(،برگزار 

خواهد شد.
یادآوری می شود؛ ش��یوه نامه انتخاب برنامه موضوعی برترسیزدهمین دوره 
جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(، برای تمامی استان های کشور ارسال شده 

اس��ت و این انتخاب بر اس��اس ضوابط و مقررات آن صورت می گیرد.
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سید جواد جعفری ضوابط مهم انتخاب اعضای اتاق فکر 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( را تشریح کرد 

س��یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین الملل��ی امام رضا)ع( 
ضوابط ومقررات نحوه انتخاب اعضای اتاق فکر این جش��نواره 
را تش��ریح کرد وگفت: انتخاب اعضای اتاق فکر باید بر اس��اس 
مقررات و ش��یوه نام��ه انتخاب اعضای این ات��اق که برای همه 

استان های کشور ارسال شده است باشد.
به گ��زارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین المللی امام 
رضا)ع(، وی با بیان اینکه یکی از دس��تاوردهای مهم نشس��ت 
کمیته برنامه ریزی س��یزدهمین دوره جش��نواره بین المللی 
امام رضا)ع( که مهرماه 93 با حضور کاراندیش مروستی، معاون 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مشهد برگزار شد تهیه شیوه نامه 
انتخاب اعضای اتاق فکر این جش��نواره بود، گفت: وزیر محترم 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز بر اس��تفاده و بهره گیری از افراد 
مجرب و صاحب نظر در تشکیل اتاق فکر برنامه های موضوعی  

جشنواره دراستانها تاکید کردند.
دبیر جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(، فراه��م کردن زمینه 
مناس��ب برای تحلیل و بررس��ی عملکردها وارائه راهکارهای 
کالن، به کارگیری خردجمعی در بررسی و طراحی برنامه های 
موضوعی جشنواره، اعتمادس��ازی ومشارکت جویی و فرصت 
یابی و فرصت س��ازی را از جمله اهداف مهم تش��کیل اتاق فکر 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( برشمرد.
وی ب��ر یک نکته مه��م در زمینه  نح��وه انتخاب 
اعضای اتاق فکر تاکید ک��رد و ادامه داد: اعضای 
اتاق فکر می باید از بین مدیران مرتبط با مسائل 
فرهنگی،هنری و تعدادی از اس��اتید دانشگاهی 
و حوزوی باشد که دانش و تجارب مالزم  مرتبط 

با موضوع جشنواره را داشته باشند.

     تعداد اعضا
 مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( با بیان 
اینکه تعداد اعضای اتاق فکر 9 نفر است،به اسامی 
این افراد اش��اره کرد و گفت: مدیر کل فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی اس��تان، رئیس اتاق فکر است  و 
مس��ئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد بین المللی 
فرهنگی و هنری امام رضا)ع( در استان هم دبیر 

این اتاق خواهد بود.
ب��ه گفته جعفری، مدی��رکل کانون پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان هر استان،مس��ئول تشکل و انجمن علمی، فرهنگی، 
هن��ری و س��ینمایی، مطبوعاتی ذیربط متناس��ب ب��ا برنامه 
موضوعی جشنواره در اس��تان،دبیر تخصصی برنامه موضوعی 
جشنواره،مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد 
استان و سه نفر از شخصیت های صاحبنظر حوزوی و دانشگاهی 
و هنری بر حسب موضوع برنامه،به انتخاب مدیر کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان اعضای اتاق فکر را تشکیل می دهند.
وی یادآور ش��د: رئیس اتاق فکر می تواند به حس��ب نیاز و متناسب با محتوای 
مباحث از می��ان مدیران، کارشناس��ان و صاحبنظ��ران حوزه های تخصصی، 

میهمانانی را به جلسه اتاق فکر دعوت کند.

     وظایف
وی درباره وظایف اعض��ای اتاق فکر گفت: فراهم آوردن زمینه مناس��ب برای 
تبادل اطالعات ونظرات میان متفکران، صاحب نظران ومدیران 
ذیربط، نوآوری و خالقیت دربرنامه های موضوعی با آس��یب 
شناسی مس��تمر بمنظور پرهیز از کارهای سطحی، کمک به 
ارتقای کیفی برنامه ها، آثار و مراس��م و تبادل نظر، همفکری 
و تعامل با هیئ��ت علمی بنیاد و در صورت نیاز نشس��ت های 

مشترک، از جمله این وظایف است.
وی مس��ئول دبیرخان��ه ات��اق فک��ر را،هم��ان مس��ئول 
دبیرخان��ه دائم��ی نمایندگ��ی بنی��اد بین الملل��ی امام 
رضا)ع( معرفی کرد و افزود: ای��ن فرد که در ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی استان ها مس��تقر است؛ عهده 
دار امور مربوط به اتاق فکر از قبیل تهیه دس��تور جلسات 
و پیگی��ری مصوبات نیز م��ی باش��د.همچنین هماهنگی 
و برقراری ارتباط تعریف ش��ده اتاق فکر ب��ا هیئت علمی 
بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا)ع( و ارس��ال 
صورتجلس��ات اتاق فکر به این بنیاد ه��م از جمله وظایف 

مسئول دبیرخانه جشنواره است.
بر اساس گفته مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، جلسات اتاق فکر حداقل 
ماهی یک بار برگزار می ش��ود و در صورت لزوم با توجه به توافق اعضاء، س��قف 

تعداد جلسات قابل افزایش است.
یادآوری می شود؛ ش��یوه نامه اتاق فکر سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع(، برای تمامی استان های کشور ارسال شده است و عمل به ضوابط 

و مقررات آن الزامی می باشد.

مدیرعامل بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( : رئیس اتاق 

فکر می تواند به حسب نیاز و 
متناسب با محتوای مباحث 
از میان مدیران، کارشناسان 

و صاحبنظران حوزه های 
تخصصی، میهمانانی را به 
جلسه اتاق فکر دعوت کند
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نشست ناظران تخصصی سیزدهمین جشنواره بین المللی
 امام رضا)ع( برگزار شد

نشست ناظران تخصصی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( با حضور سیدجواد 
جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و ناظران تخصصی س��یزدهمین دوره 

این جشنواره برگزار شد.
به گزارش واحدخبر و اطالع رس��انی بنیادبین المللی امام رضا)ع(، در این نشس��ت دبیر 
سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( با اشاره به عملکرد جشنواره در سال های 
گذشته از نگاه مخاطبان، گفت: سعی شده است هر سال نسبت به سال قبل یک نوآوری 

وجود داشته باشد.
س��ید جواد جعفری افزود: امام رضا)ع( جایگاه امامت را خالفت الهی و جانش��ینی از 
پیامبر اکرم)ص( می دانند. این مقام همان است که به نصب الهی به امیرالمومنین)ع( 

داده شده بود همان طور که پیامبر اکرم)ص( خلیفه و ولی خدا در زمین 
و اولی به تصرف اس��ت ، هر امامی چون امام رضا)ع( چنین جایگاهی 
دارد.حاکمیت امام باعث اس��تواری زمام دین،نظم مس��لمین،صالح 
دنیا و عزت مومنین اس��ت و در زمان حاض��ر و در غیبت امام، این ولی 
فقیه اس��ت که سبب عزت مومنین و جامعه می باشد و کارهایی که در 
س��احت مقدس امام و در چارچوب رهنموده��ای مقام معظم رهبری 
در عرصه فرهنگی و معنوی انجام می ش��ود دارای همین عزت است و 
اگ��ر این موضوع را مدنظر قرار دهیم خواهیم دانس��ت که دارای عزت 
بوده و هرگز مغل��وب تهاجم فرهنگی نخواهیم ب��ود زیرا عزت مانع از 

مغلوب بودن می ش��ود.
وی تصریح کرد: عزتمندی در پرت��وی حاکمیت امام و ولی امر به معنای 

شکست ناپذیری خواهد بود.
جعفری با بی��ان اینک��ه دو رویکرد در م��ورد نظارت بر جش��نواره های 
امام رضا)ع( وجود دارد و آن شکلی و محتوایی است، اظهار کرد: در رویکرد 
محتوایی باید فرایند مش��خصی برایش تعریف شود و این فرایند از ابتدا تا 

انتهای کار دنبال شده تا بتواند اثرگذاری خودش را داشته باشد.
دبیر سیزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(ادامه داد: گاهی مراسم بسیار خوب 
و با کیفیت برگزار می ش��ود اما آثاری که در آن ارائه می شود اثرگذاری الزم را ندارد زیرا 
اثرها به دلیل اینکه متعلق به فالن هنرمند یا پژوهشگر نامی است انتخاب شده در حالی 

که هیچ ربطی به ترویج فرهنگ رضوی ندارد.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، در رابطه با رویکرد ش��کلی نظارت بر جشنواره 

گفت: از ناظران تقاض��ا داریم هنگام برگزاری 
جشنواره نظارت دقیقی داشته باشند تا همان 

مقدار کمی که ضعف داریم نیز حل شود.
نماینده معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نیز در 
این خصوص گفت: تالش کرده ایم برای بهتر 
شدن کارها ناظران را از س��طح کارشناس به 

مدیران فرهنگی ارتقا دهیم.
همایون امی��رزاده اف��زود: در 
س��ال های قبل حجم زیادی از 
نظارت ها ماحصل خالقیت های 
فردی افراد و تجربه هایشان بود 
اما امس��ال تصمیم گرفته ایم با 
خرد جمعی امور را پیش ببریم 

که شیرین تر هم خواهد بود.
این مس��ئول ادام��ه داد: باید از 
ام��روز عهدی ببندی��م که نگاه 
کیف��ی گرایان��ه ک��ه م��د نظر 
مس��ئوالن بنیاد ام��ام رضا)ع( 
اس��ت به خوبی متجلی ش��ود 
و  اینکه جش��نواره ب��ه یک نقد 
درونی روی آورده بسیار مبارک 

است و یک نگاه رو به جلو محسوب می شود.
همچنین در این نشس��ت ناظ��ران تخصصی 
به بی��ان نقطه نظرات خود در ح��وزه مربوطه 
پرداختند و تاکید کردند تالش برای بهتر برگزار 
شدن س��یزدهمین دوره جشنواره بین المللی 

امام رضا)ع( مضاعف خواهد شد.

 سید جواد جعفری: امام رضا)ع( 
جایگاه امامت را خالفت الهی و 
جانشینی از پیامبر اکرم)ص( 

می دانند. این مقام همان است که 
به نصب الهی به امیرالمومنین)ع( 
داده شده بود همان طور که پیامبر 

اکرم)ص( خلیفه و ولی خدا در زمین 
و اولی به تصرف است ، هر امامی 

چون امام رضا)ع( چنین جایگاهی 
دارد
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در گردهمایی کارشناسان ارزیابی عملکرد استانی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع(مطرح شد:

فعالیت های رضوی باید فاخر باشد 
گردهمایی کارشناس�ان ارزیابی عملکرد 
استانی سیزدهمین جشنواره بین المللی 
ام�ام رض�ا )ع( با حض�ور حجت االس�الم 
»حس�ین ملکی« مدیر کل دفتر مدیریت 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�المی، »سید 
ج�واد جعف�ری« مدی�ر عامل بنی�اد بین 
الملل�ی امام رضا )ع( و جمع�ی از ناظران و 
کارشناس�ان ب�ازرس در حوزه س�تادی و 
ادارات کل ارش�اد اس�المی سراسر کشور 

برگزار شد. 
در این گردهمایی که برای اولین بار در جش�نواره 
بین المللی امام رضا )ع( تش�کیل ش�ده اس�ت؛ 
شاخص های ارزیابی عملکرد استان های مختلف 
کشور در حوزه جشنواره امام رضا )ع( مطرح شد.
بنابر این گزارش از جمله این ش�اخص ها می توان 
ب�ه »خالقی�ت و ن�وآوری در اجرای برنام�ه ها«، 
»گستردگی برنامه ها«، »کیفیت آثار تولید شده«، 
»تش�کیل و برگزاری منظم جلس�ات اتاق فکر بر 
اس�اس ش�یوه نامه«، »میزان مش�ارکت و تعامل 
دیگ�ر نهادها، افراد حقیق�ی و حقوقی«، »میزان 
تاثیرگذاری برنامه بر فرهن�گ عمومی جامعه«، 
»حضور داوران ملی و بین المللی« و ... اشاره کرد.

ملکی:تالش برای ارتقای جشنواره
در ای��ن گردهمایی »حجت االس��الم و المس��لمین 
حس��ین ملکی« مدی��ر کل دفتر مدیری��ت ارزیابی 
عملک��رد وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی هدف از 
برگزاری این گردهمایی را توجیه ناظران اس��تان ها 
در جشنواره بین المللی امام رضا )ع( دانست و گفت: 
ناظران حاضر در سیزدهمین جشنواره امام رضا )ع( 
باید با تالش خود به این جشنواره کمک های الزم را 
داشته باشند و به عنوان بازوی قوی مدیران، مشاوران 

امینی برای آنها باشند.
وی افزود: ناظران ارزیابی عملکرد در جش��نواره بین 
المللی فرهنگی- هنری امام رضا )ع( که در این دوره 
برای اولین بار حضور دارند الزم اس��ت با تالش های 
خود در جهت ارتقای س��طح کیفی جشنواره همت 

گمارند.

جعفری:کار برای امام رضا)ع( باید فاخر باشد/کسی حق اشتباه ندارد
در ادامه »سید جواد جعفری« مدیر عامل بنیاد بین المللی جشنواره فرهنگی- هنری امام رضا )ع( گفت: 
با توجه به ظرفیت های موجود ش��اید نتوانیم در زمینه ترویج  آموزه های رضوی به قله اهداف خود دست 
یابیم ولی باید تالش کنیم،حداقل به دامنه برس��یم و هر گونه کاری برای امام رضا )ع( باید فاخر باشد و ما 

حق هیچ گونه اشتباهی در کار فرهنگی به ویژه با موضوع امام رضا )ع( را نداریم.
وی با تاکید بر اینکه شاخص ترین کارها باید با موضوع امام رضا )ع( باشد افزود: کیفیت تولیدات در جشنواره 
بین المللی امام رضا )ع( بر عهده مخاطبان است ولی کیفیت اجرا با برگزار کنندگان جشنواره است بنابراین 

باید تمام تالش خود  را برای ارتقای کیفی این جشنواره به عمل آوریم.
جعفری ادامه داد: امیدوارم با حضور کارشناسان ناظر در این دوره از جشنواره گام بلندی در جهت اهداف 
جش��نواره و ارتقای کیفی و کمی آن برداریم و س��عی کنیم تا این جشنواره از جنبه های تقریبی خود دور 
نشود زیرا امام رضا )ع( فقط متعلق به شیعیان نیستند بلکه حجت خدا متعلق به همه ابناء بشر و مخلوقات 

عالم می باشند.
وی با اش��اره به رهنمودهای وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی مبنی بر تشکیل اتاق فکر در کنار برنامه ها، 
افزود: تش��کیل این اتاق های فکر بسیار اهمیت دارد 
زیرا ما را موظف می کند تا بر اساس شیوه نامه اجرایی 
عمل نموده و با اس��تفاده از همفکری و نقطه نظرات 
صاحب نظران در جهت بهبود کمی و کیفی برنامه ها 

اطمینان بیشتری حاصل شود.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا )ع( وجود دبیر 
تخصصی در جشنواره و انتخاب برنامه موضوعی برتر 

در جشنواره را ضروری دانست.
وی با اش��اره به ش��عار این دوره از برگزاری جشنواره 
امام رضا )ع( مبنی ب��ر خالقیت و نوآوری، گفت: این 

دوره از جش��نواره باید با دوره های قبل، از نظر کیفی تفاوت داشته باشد زیرا اگر اقدامی در حالت ایستایی 
قرار گیرد و ارتقایی نداشته باشد به افول کشیده می شود و جاذبه الزم را برای مخاطب نخواهد داشت.

جعفری افزود: باید به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم بر فرهنگ عمومی جامعه اثر گذار باش��یم و در جهت 
برطرف کردن دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ تالش کنیم.

در بخشی از این گردهمایی »سید حسین س��یدی« معاون دفتر ارزیابی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با تاکید بر اینکه کار ناظرین به عنوان دخالت در امور محسوب نمی شود، گفت: اقدامات و کارهای 
ناظرین در جشنواره امام رضا )ع( در واقع انعکاس مشکالت در جهت شناخت نقاط ضعف و قوت و برطرف 

کردن مشکالت برای دوره های بعدی است.
وی با ارایه توضیحاتی درباره ش��اخص های ارزیابی عملکرد جشنواره از سوی ناظرین تاکید کرد: حضور 
ناظرین در س��یزدهمین دوره برگزاری جشنواره بین المللی فرهنگی- هنری امام رضا )ع( برای اولین بار 
اس��ت بنابراین اقدامات آنها به صورت آزمون و خطاس��ت که امیدوارم همکاران این حوزه بتوانند بهترین 
همکاری خود در این زمینه را با جشنواره داشته باشند. در پایان این گردهمایی ناظرین هر استان حکم خود 
را از سوی مدیر کل دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا )ع( دریافت کردند.
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نشست کمیته اختتامیه سیزدهمین  جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
برگزار شد

نشس��ت کمیت��ه اختتامیه س��یزدهمین دوره 
جش��نواره بین المللی امام رض��ا)ع(، با حضور 
سیدجواد جعفری،  مدیرعامل بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( و اعضای کیمته در محل دفتر این 

بنیاد در تهران برگزار شد.
به گ��زارش واحد خب��ر و اطالع رس��انی بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع(، زهرا سروآزاد،  دبیر این 
کمیته گفت: در این نشس��ت اعضا پیشنهادات 
و دیدگاههای خود درب��اره چگونگی برگزاری 
مراسم آیین اختتامیه بیان کردند و بخش های 

این آئین به تصویب نهایی رسید.
به گفته س��رو آزاد، برای اختتامیه سیزدهمین 
دوره جش��نواره بین الملل��ی ام��ام رض��ا)ع( 
برنامه ه��ای متن��وع و خالقان��ه ای پیش بینی 

شده است.
 سیزدهمین جشنواره بین المللی 
فرهنگ��ی هنری ام��ام رضا)ع( از 
یکم تا یازدهم ذی القعده در دهه 
کرامت برابر با 25 مرداد تا چهارم 
ش��هریور س��ال 1394 در تم��ام 
اس��تان های ایران و 220 نقطه از 

جهان برگزار می ش��ود.
ی��ن  ا حی��ه  فتتا ا س��م  ا مر  
جش��نواره همزم��ان ب��ا میالد 
باس��عادت کریم��ه اه��ل بی��ت 

حضرت معصوم��ه)س( در ش��هر مقدس ق��م برگزار می ش��ود و آیین 
اختتامیه این جش��نواره در ش��ب میالد فرخنده ثام��ن الحجج)ع( در 

مش��هد مقدس برگزار خواهد ش��د.
 عالقه مندان برای ثبت نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه های 
www. این جشنواره می توانند به سایت سه زبانه »شمس توس« به نشانی

shamstoos.ir مراجع��ه کنن��د.
 همچنی��ن س��امانه پی��ام کوت��اه: 30007888 و ش��ماره تلفن ه��ای  
05132283044به عنوان پل ارتباطی میان جشنواره و مخاطبان معرفی 

شده است.

برگزاری سومین نشست کمیته ترجمه جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

سومین نشست کمیته ترجمه جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( با 
حضور سیدجواد جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)علیه 

السالم( برگزار شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین المللی امام رضا)ع(، 
آقایان سید جواد جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری 
امام رضا)علیه السالم( و دبیر جشنواره، دکتر محمود واعظی، مشاور 
ویژه رییس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دبیر شورای بین 
الملل جش��نواره، حجت االسالم و المس��لمین محمد ساالر، معاون  
بین الملل مجمع جهانی اهل بیت)علیهم الس��الم(، حجت االسالم 
و المس��لمین کاظمی، مدیرکل روابط عمومی و بی��ن الملل جامعه 
المصطفی العالمی��ه، دکتر علی دهگاهی، رییس مرکز س��اماندهی 
ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم انسانی، احمد نثاری، مدیرعامل 
بنیاد اندیشه اسالمی،حجت االسالم والمسلمین دکتر مصطفی فقیه 
اسفندیاری،رئیس هیئت علمی بنیاد امام رضا)علیه السالم(، مهدی 
یار فدوی، مسئول امور بین الملل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام 
رضا)علیه السالم( و خانم زهرا سروآزاد، معاون اجرایی بنیاد بین المللی 
فرهنگی هنری امام رضا)علیه السالم( در این نشست حضور داشتند.

در این نشست حجت االسالم والمسلمین فقیه اسفندیاری رییس هیئت 
علمی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، درباره ترجمه کتاب صحیفة رضویه 
گزارش��ی را ارائه نمود. در ادامه اعضای کمیته دیدگاههای خود در این 
زمینه مطرح کردند.در ادامه نشست زهرا سرو آزاد معاون اجرایی بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع( جزئیاتی از  چاپ پنج کتاب ترجمه شده در حوزه 
فرهنگ رضوی برای خارج از کش��ور را بیان نمود.در  این نشس��ت اعضا 

اولویت های ترجمه به زبان های خارجی را به تصویب رساندند.

  در این نشست اعضا پیشنهادات 
و دیدگاههای خود،  درباره 

چگونگی برگزاری مراسم آیین 
اختتامیه بیان کردند و بخش های 
این آئین به تصویب نهایی رسید
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لیست خادمان نمونه فرهنگ رضوی به تصویب نهایی رسید 
در نشس��ت های کمیته خادمان نمونه فرهنگ رضوی خارج از کشور،لیس��ت 
پیش��نهادی به تصویب نهایی اعضا رسید و از این 8 خادم نمونه که از چهره های 
برجسته جهان اسالم هستند، در ش��ب میالد باسعادت امام رضا)ع( در مشهد 

تجلیل خواهد شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، این 8 خادم 
نمونه فرهنگ رضوی از کشورهای مختلف جهانند که یک بانو هم در میان آنها 

حضور دارد.
بنابر ای��ن گزارش اس��امی 8 خادم نمون��ه فرهنگ رضوی خارج از کش��ور در 

فرصت های آتی توسط بنیاد بین المللی  امام رضا)ع( اعالم خواهد شد.
همچنین در این نشست مقرر شد با توجه به مصوبه نشست قبلی مبنی بر دعوت 
از خادمان مجمع جهانی فرهنگ رضوی به تفکیک قاره ها، از خادمان قاره آسیا در 
این مجمع در سال جاری دعوت به عمل آید و لیست نهایی قاره آسیا در نشست 

کمیته انتخاب خادمان نمونه فرهنگ رضوی ارائه شود.
آقایان س��ید ج��واد جعف��ری، مدیرعامل بنی��اد بین الملل��ی فرهنگی هنری 
امام رضا)علیه الس��الم( و دبیر جش��نواره بین المللی امام رضا)علیه الس��الم(، 

دکتر هاش��می، معاون��ت فرهنگ��ی س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اس��المی، دکتر محمود واعظی، مش��اور ویژه 
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و دبیر شورای 
بین الملل جش��نواره، حجت االسالم و المسلمین ساالر، 
معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السالم(، 
حجت االسالم و المسلمین کاظمی، مدیرکل محترم روابط 
عمومی و بین الملل جامعه المصطفی العالمیه، دیوساالر، 
مدیر کل امور فرهنگی اداره کل ایرانیان خارج از کش��ور 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مهرداد آگاهی، مدیر 
کل اداره همکاری های فرهنگی هنری س��ازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی، فاضل،کارش��ناس محترم فرهنگی 
اداره همکاری ه��ای فرهنگی هنری س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اس��المی و خانم ها صدیق��ه حجازی، مدیرکل 
امور بانوان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
و زهرا سروآزاد، معاون  اجرایی بنیاد بین المللی فرهنگی 
هنری ام��ام رضا)علیه الس��الم( اعضای کمیته 
انتخاب خادم��ان نمونه فرهنگ رضوی خارج از 
کشور را تشکیل می دهند که در این نشست نیز 

حضور داشتند.
همچنین بنابر اعالم دبیر کمیته انتخاب خادمان 
نمونه فرهنگ رضوی داخل کش��ور، لیست این 
کمیت��ه نیز به تصویب نهایی رس��ید و اس��امی 
8 خ��ادم  نمون��ه فرهنگ رضوی داخل کش��ور 

نهایی شد.
ی��ادآوری می ش��ود؛هر س��اله در ش��ب میالد 
باس��عادت امام رض��ا)ع( و همزمان با مراس��م 
اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا)ع( از 8 
خادم نمونه فرهن��گ رضوی در داخل و 8 خادم 
نمونه فرهنگ رضوی خارج از کش��ور تجلیل به 

عمل می آید.
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معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی خبر داد

اعالم حمایت از برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

محمد حس��ن واحدی، معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی 
با سید جواد جعفری، مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در محل این بنیاد 

دیدار و گفتگو کرد.

     اعالم حمایت از برنامه های جشنواره امام رضا)ع(
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، در این نشست 
که سید سعید س��رابی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، دکتر 
محمود واعظی، دبیر بخش بین الملل جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(، دکتر 
علی سروری مجد، نماینده پژوهش��گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دکتر مصطفی 
فقیه اس��فندیاری، رئیس هیئت علمی بنیاد بین المللی ام��ام رضا)ع( و اعضای 
این بنیاد نیز حضور داش��تند؛محمد حسن واحدی، معاون هماهنگی امور زائران 
استانداری خراسان رضوی با اعالم آمادگی برای حمایت و پشتیبانی از برنامه های 
جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( گفت: این مجموع��ه دارای تجربه های ارزنده 
ای در حوزه فعالیت های رضوی اس��ت و در عرصه فرهنگ کشور هم تثبیت شده 

و جا افتاده است.
وی با پیشنهاد اینکه هر 15 روز یکبار نشست های مشترک بین بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( و معاونت هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی برگزار شود، 
ابراز کرد: این هماهنگی ها باعث همگرایی در فعالیت های حوزه رضوی می شود.

واحدی با بیان اینکه این معاونت وظیفه هماهنگی و هم جهت کردن فعالیت های 
رضوی را بر عهده دارد، تصریح کرد: ضروری است در حوزه فعالیت های رضوی از 

تئوری پردازی عبور کرده و به عمل برسیم.
وی با اشاره به اینکه 14 کمیته اجرایی در معاونت هماهنگی امور زائران استانداری 
خراس��ان رضوی مش��غول فعالیت هس��تند، افزود: مقوله زیارت پیشران توسعه 
خراس��ان رضوی است و ما در این استان از هر جهت که بخواهیم به رشد و توسعه 

دست یابیم باید زیارت را در اولویت فعالیت های خود قرار دهیم.
     برنامه ریزی برای آماده سازی زائران حریم رضوی

معاون هماهنگی امور زائران اس��تانداری خراس��ان رضوی با اشاره به اینکه برای 
زائران��ی که وارد حریم رضوی می ش��وند باید بس��ته های فرهنگی تهیه ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد:  2 میلیون زائر خارجی و 25 میلیون زائر داخلی که وارد مشهد 
می شوند باید به لحاظ روحی آمادگی ورود به حریم رضوی را پیدا کنند که در این 

راستا طرح های را در دست اجرا داریم.
به گفته وی ش��بکه ملی زیارت با محوریت مشهد که هم اکنون فعالیت خود را در 

مشهد آغاز کرده است به زودی در سطح ملی فعالیت خواهد کرد.

وی همچنین از اختصاص بودجه زیارت در برنامه ششم توسعه به 
س��ه استان خراسان رضوی، قم و فارس خبر داد و گفت: در برنامه 
پنجم این بودجه بین همه اس��تان های کشور توزیع شد اما مقرر 
شده در برنامه بعدی فقط این سه اس��تان از این بودجه بهره مند 

شوند.

     ضرورت احداث گنجینه آثار تولیدی فرهنگ رضوی
در ادام��ه این نشس��ت س��ید جواد جعف��ری، مدیرعام��ل بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع( ب��ا بیان اینکه یک میلیون و 200 هزار اثر 
تولیدی جشنواره امام رضا)ع( جایی برای نگهداری ندارد، گفت: 
راه اندازی گنجینه آثار تولیدی فرهنگ رضوی در مشهد، می تواند 
به ترویج فرهنگ رضوی کمک ش��ایانی نماید و بخش��ی از اوقات 

زائران و مجاوران را به خود اختصاص دهد.

     یک رخداد شناخته شده فرهنگی
سید س��عید سرابی، مدیرکل فرهنگ و  ارش��اد اسالمی خراسان 
رضوی هم در این نشس��ت با اشاره به اینکه جشنواره امام رضا)ع( 
یک رخداد فرهنگی شناخته شده در سطح کشور است، تاکید کرد: 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع( از ظرفیت های بی نظیر و بزرگ و از  
افتخارات فرهنگی نظام جمهوری اسالمی است که در ابعاد کمی 

و کیفی کارهای برجسته و ماهرانه ای انجام داده است.
وی اف��زود: ماموریت فرهنگ��ی معاونت هماهنگی ام��ور زائران 
اس��تانداری خراس��ان رضوی بحث زیارت عارفانه است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.

     جریان سازی جشنواره
زهرا سروآزاد، معاون اجرایی بنیاد بین المللی امام رضا)ع( هم در 
این نشست به تاریخچه 13 ساله جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
اشاره کرد و با بیان اینکه این جشنواره در 13 سال گذشته جریان 
س��ازی فرهنگی در عرصه فرهنگ کشور ایجاد کرده است، گفت: 
اکنون همه استان های کش��ور، 78 کشور جهان و ده ها نقطه در 
دنیا زیر پوش��ش برنامه های جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( 

قرار دارند.
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وی با بیان اینکه دهه کرامت از دس��تاوردهای جش��نواره بین المللی 
امام رضا)ع( اس��ت، افزود: حتی در روس��تاها و نقاط م��رزی نیز این 

جشنواره چتر خود را گسترده است و تاثیرگذاری الزم را دارد.
     حمایت از تش�کل ه�ای بومی مردمی و حض�ور در فضای 

مجازی
در ادامه این نشس��ت دکتر محمود واعظی، دبی��ر بخش بین المللی 
جشنواره بین المللی امام رضا)ع( با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
ام القری جهان اسالم اس��ت و از ما انتظار است به جهان اسالم توجه 
ویژه داشته باشیم، گفت: از سال 87 جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
در بع��د بین المللی فعالی��ت خود را آغاز کرد و اکنون این جش��نواره 
مرزهای داخلی را در نوردیده و در همه قاره های جهان برگزار می شود.

وی با اش��اره ب��ه ظرفیت میهمانان خارجی جش��نواره بی��ن المللی 
امام رضا)ع( تصریح  کرد: هر کدام از این افراد می توانند سفیر فرهنگ 

رضوی و جمهوری اسالمی در منطقه خود باشند.
واعظی افزود: در جش��نواره س��یزدهم حمایت از تش��کل های بومی 
مردمی و حضور در فضای مجازی و س��ایبری دو سیاست ماست که با 
اس��تفاده از فعاالن بومی حوزه فرهنگ رض��وی در نقاط مختلف دنیا 

آن را دنبال می کنیم.
وی با اش��اره به برگزاری اولین همایش بان��وان مروج فرهنگ رضوی 
گفت: این همایش با حضور زنان فرهیخته جهان اس��الم در سه شهر 

قم، مشهد و شیراز برگزار می شود.

     فعالیت های گسترده پژوهشی
همچنی��ن در ادامه این نشس��ت دکتر علی س��روری مج��د، معاون 
پژوهشی بنیاد بین المللی امام رضا)ع( با اشاره به اینکه زیارت ارزان، 
آسان و عارفانه باید مورد توجه باشد، گفت: زیارت با معرفت و عارفانه 

در حوزه فعالیت های بنیاد بین المللی امام رضا)ع( قرار دارد.
وی با بیان اینکه در راس��تای ترویج زی��ارت عارفانه باید فعالیت های 
پژوهش��ی و علم��ی صورت گی��رد، اظهار داش��ت: بخ��ش مهمی از 
فعالیت های جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( پژوهش��ی است که 
ش��امل همایش های پژوهشی در سراسر کشور می شود، عالوه بر آن 
مقاالت برتر این همایش ها در مجموعه کتاب گردآوری می شود که 
تاکنون صد عنوان کتاب از همایش های پژوهشی منتشر شده است، 
همچنین در چهار س��ال گذشته 40 اثر سفارش��ی پژوهشی تولید و 

منتشر شده است.
س��روری مجد ادامه داد: برخی از این کت��اب ها در میان فرهیختگان 
جای خود را باز کرده اس��ت به عنوان مثال کت��اب »احتجاجات امام 
رضا)ع(« به چاپ سوم رسیده و کتاب »مطالعات خانواده« که حاصل 
کار پژوهشی اساتید برجسته این حوزه است مورد توجه بسیاری قرار 

گرفته است.
وی با اشاره به اینکه چاپ و انتشار کتاب صحیفه رضویه در دستور کار 
ما قرار دارد، افزود: این کتاب تاکنون به زبان های مختلفی چاپ شده 
است و ما امیدواریم روزی صحیفه رضویه همانند قرآن در خانه های 

همه ما وجود داشته باشد.
معاون پژوهش��ی بنیاد بی��ن المللی امام رض��ا)ع( همچنین به چاپ 
و انتش��ار فصلنامه فرهنگ رضوی اش��اره کرد و یادآور شد: فصلنامه 
فرهنگ رضوی، تنها فصلنامه با درجه علمی پژوهش��ی درباره یکی از 
ائمه در ایران اس��ت که مورد توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران 

کشور قرار گرفته است.
وی با اش��اره به اینکه گام بعدی پس از تولید آثار پژوهشی توزیع آثار 
است، گفت: متاسفانه ما در این حوزه با محدودیت ها وموانعی رو به رو 
هستیم و امیدواریم معاونت هماهنگی امور زائران استانداری خراسان 

رضوی در این زمینه ما را یاری کند.

سروری مجد با بیان اینکه زائران که وارد مش��هد می شوند باید قبل از ورود 
به این شهر آمادگی روحی الزم را پیدا کنند، تصریح کرد: متاسفانه جای آثار 

فرهنگی رضوی برای زائران حرم رضوی خالی است.
در ادامه حجت االسالم فقیه اسفندیاری، رئیس هیئت علمی بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع(، این بنیاد را شجره طیبه دانست و گفت: 530 نفر از اساتید حوزه 
و دانش��گاه عضو هیئت علمی بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در سراسر کشور 
هس��تند. وی افزود: ما به س��مت عمق دهی به فعالیت های رضوی هستیم و 

تالش می کنیم در این حوزه تولید علم داشته باشیم.
وی ادامه داد: در دوره سیزدهم جشنواره 30 برنامه علمی پژوهشی در کشور 

برگزار می شود.

     امام رضا)ع( وجه اشتراک همه شیعیان
حجت االسالم مجتبی الهی خراس��انی، عضو هیئت علمی بنیاد بین المللی 
امام رض��ا)ع( با بیان اینکه از فعالیت های بنیادین و زیربنایی در حوزه زیارت 
غفلت ش��ده اس��ت، گفت: ما نگرانیم که فعالیت های مرب��وط به زیارت امام 
رضا)ع( به نهادها و افراد خاصی محدود و نگاه ها حکومتی شود، در حالی که 

امام رضا)ع( به همه تعلق دارند و همه ما باید در این مسیر ادای دین کنیم.
وی با اشاره به اینکه حفظ هویت ایرانی ما مدیون هویت شیعی است، افزود: 
از 200 س��ال گذشته و از هنگامی که صفویه مذهب شیعه را در ایران رسمی 
اعالم کرد تالش برای یکپارچه س��ازی هویت ملی به سهولت انجام شده و ما 

حتی واسپاری مرزی هم کمتر داشته ایم.
حجت االس��الم الهی خراس��انی با بیان اینکه امام رضا)ع( در بین ش��یعیان 
اثنی عش��ری جایگاه تعیین کننده دارد، تصریح کرد: همه ش��یعیانی که به 
حضرت رضا)ع( اعتقاد دارند امامیه هستند و از ظرفیت بقیه فرقه های شیعه 

هم باید در این زمینه استفاده شود.
وی با بیان اینکه با توجه به تنوع سالیق سیاسی در کشور و مسائل اجتماعی 
مختلف حضرت رضا)ع( عنصر اشتراک همه سالیق است، گفت: امام رضا)ع( 
م��ورد ارادت و اقبال همه افراد قرار دارد و از این ظرفیت بزرگ همگرایی باید 

استفاده شود.
همچنین در این نشست حجت االسالم محتشمی، معاون فرهنگی دانشگاه 
آزاد اسالمی مش��هد با اش��اره به برگزاری اردوهای رضوی که وزارت علوم، 
وزارت بهداشت و دانش��گاه آزاد اسالمی متولی برگزاری آن هستند، تصریح  
کرد: تابستان امسال 10 هزار دانشجو به میزبانی دانشگاه آزاد مشهد در قالب 

اردوهای رضوی حرم امام رضا)ع( را زیارت می کنند.
در ادامه دکتر مجتبوی، رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی از اجرای 
طرح زیارت اولی ها در این دانشگاه خبر داد و گفت: در اولین مرحله 200 نفر 
از دانش��جویان دختر برای اولین بار حرم رضوی را زیارت کردند که این طرح 

با همکاری وزارت علوم ادامه دارد.
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اعالم آمادگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای پشتیبانی از 
برگزاری جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی 

در نشستی که در نهاد کتابخانه های عمومی کشور به منظور 
هماهنگی جهت حمای��ت تخصصی از برگزاری جش��نواره 
نهضت کتابخوانی رضوی، با حضور اللهیاری معاون توس��عه 
کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور 
برگزار ش��د، وی براي حمایت از این جشنواره اعالم آمادگی 

کرد.
به گ��زارش واحد خب��ر و اطالع رس��انی بنیاد بی��ن المللی 
امام رضا)ع(، در این نشست که سیدجواد جعفری مدیرعامل 
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(،حسینی کاشانی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز، ادیب مسئول 
دبیرخانه نمایندگی بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در استان 
الب��رز، طاهری مع��اون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اس��تان البرز، زنگنه رئیس اداره فرهنگی این اداره، 
مهدیان پور مشاور معاونت توس��عه کتابخانه ها و کتابخوانی 
نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور و زهرا س��رو آزاد معاونت 
اجرایی بنی��اد بین الملل��ی فرهنگی هنری ام��ام رضا علیه 
السالم نیز حضور داشتند؛ حس��ینی کاشانی دبیر جشنواره 
نهض��ت کتابخوانی رضوی گفت: جش��نواره بین المللی امام 
رضا علیه الس��الم الگوی بسیار مناس��ب و ارزشمند یک کار 

فرهنگی است.
وی نحوه انتخاب کتاب حکمت های رضوی برای جش��نواره 
نهضت کتابخوانی رضوی را تشریح نمود و افزود: در این راستا 
از همکاری آس��تان مقدس حضرت معصومه سالم ا... علیها و 
علماء و فضالی ش��هر مقدس قم در انتخ��اب و ترجمه کتاب 

تشکر می کنم.
وی ادامه داد: این کتاب بس��یار مورد اس��تقبال قرار گرفت و 

امسال نیز به عنوان منبع مسابقه به مخاطبان معرفی شد.
وی افزود: با بررسی به عمل آمده مشخص شد بیشتر مخاطبان 
این جش��نواره بومی هس��تند  لذا نیاز اس��ت تا از طریق یک 
دستگاه ملی و مرتبط مانند نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

در سطح ملی اطالع رسانی صورت گیرد.
در ادامه نشس��ت ادیب مس��ئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع( در استان البرز،  در خصوص اقدامات 
اجرایی درخصوص برگزاری جشنواره از تدوین فراخوان، چاپ 
و پوستر و سایر اقدامات اجرایی گزارش مبسوطی ارائه نمود.

هم چنین جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری 
امام رضا)ع( در این نشس��ت ضمن تقدی��ر از دکتر اللهیاری 
به خاطر اهتمام ویژه ای که از گذش��ته تاکنون به جش��نواره 
بین المللی امام رضا علیه الس��الم داشته و دارد با اشاره به این 
که تاکنون هیچ کدام از تکنولوژی های جدید نتوانسته است 
جای کتاب را بگیرد افزود: با توجه به اهمیت کتاب و کتابخوانی 
و تاثیرگذاری آن در زندگی روزمره آحاد جامعه، جش��نواره 
نهض��ت کتابخوانی رضوی و توس��عه آن می تواند در نهادینه 

نمودن فرهنگ رضوی و والیی تاثیر فراوانی داشته باشد.
وی تصریح کرد: از نهاد کتابخانه های عمومی کشور،به ویژه 
معاونت توس��عه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور،درخواس��ت داریم از برگزاری این جشنواره با 
توجه به ظرفیت های موج��ود در نهاد کتابخانه های عمومی 
کش��ور، به ویژه درخص��وص اطالع رس��انی حمایت ویژه ای 

صورت گیرد.
اللهی��اری معاون توس��عه کتابخان��ه ه��ا و کتابخوانی نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور هم در این نشست گفت: درخصوص کتابخانه ها دو نگاه وجود دارد:1.  
اینکه کتابخانه محل دریافت کتاب برای افراد باش��د. 2.کتابخان��ه باید پاتوق کارهای فرهنگی و 

هنری باشد.
وی افزود:ما ش��بکة ارتباطی قوی داریم و تا دل روس��تاهای کش��ور امکان نف��وذ از طریق نهاد 
کتابخانه های عمومی کش��ور وجود دارد و از این طریق می ت��وان توزیع عادالنه تری درخصوص 

بهره مندی آحاد جامعه از کتاب های منتشر شده انجام داد.
وی ضمن اعالم آمادگی کمک تخصصی به برگزاری جش��نواره نهضت کتابخوانی رضوی گفت: 
آمادگی داریم فراخوان این جش��نواره به کلیه کتابخانه های تحت پوش��ش نهاد ارس��ال شود و 
همچنین با استفاده از ظرفیت شبکه اجتماعیBOOKI نیز می توان در برگزاری این جشنواره 

به صورت ملی و در استان ها به صورت استانی از طریق کتابخانه های استان ها  اقدام کرد.
وی تاکید کرد: برای استفاده از این ظرفیت، اداره کل کتابخانه های استان البرز را به عنوان استان 
معین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی و سایر ادارات استانی را نیز حامی برگزاری این جشنواره 

قرار خواهیم داد.
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در سالروز میالد امام موسی کاظم)ع(:

انتشار فراخوان سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 

همزمان با شب میالد فرخنده امام موسی کاظم)ع(،پدر 
بزرگوار ثامن الحجج حضرت علی بن موس��ی الرضا)ع(، 
فراخوان س��یزدهمین جش��نواره بین المللی فرهنگی 
هنری امام رض��ا)ع( با رویکرد ویژه به »س��بک زندگی 
رضوی« در سه بخش استانی، ملی و بین المللی منتشر 
شد. به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی 
امام رض��ا)ع(، »جش��نواره بین المللی ام��ام رضا)ع(« 
عنوان عظیم ترین جش��نواره فرهنگ��ی، هنری و والیی 
کشور است که به مناس��بت میالد فرخنده امام علی بن 
موس��ی الرضا)ع( و خواهر بزرگوارشان کریمه اهل بیت 
حضرت معصومه)س(،از یکم ت��ا یازدهم ذی القعده در 

»دهه کرامت« برگزار می شود.
این جش��نواره که تاکنون دوازده دوره آن تحت اشراف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی برگزار شده، همزمان 
با ش��ب می��الد فرخن��ده امام موس��ی کاظ��م)ع( و در 
سیزدهمین سال برگزاری خود، در بخش های استانی، 

ملی و بین الملل فراخوان منتشر کرد.
دبیرخانه های موضوعی این جشنواره در تمام استان های 
کشور دایر بوده اما گستره برپایی جشنواره در سطح ملی 
است. بدین معنا که هموطنان از هر نقطه کشور می توانند 
در همه جشنواره ها ش��رکت کنند. برای جشنواره های 
سراسری هفت بخش کلی در نظر گرفته شده که عبارتند 
از: فرهنگی، هنری، پژوهش��ی، سینمایی، مطبوعاتی و 

دیجیتالی، کودک و نوجوان و بخش دانشگاهیان.
یک بخش نیز به صورت ویژه معرفی شده که برنامه هایی 
نظیر بزرگداش��ت امامزادگان، بزرگداشت قدمگاه های 
امام رض��ا)ع(، هفته های فرهنگ رضوی و جش��ن های 

مردمی دهه کرامت را شامل می شود.
بخش بین الملل با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی با همکاری مجمع جهانی اهل بیت)ع(، جامعه 

المصطفی العالمیه و مرکز امور بین الملل 
و مدارس خارج از کش��ور وزارت آموزش 
و پرورش برگزار می  ش��ود و 75 کش��ور 
از چهار قاره جهان ش��امل کش��ورهای 
آمریکا، آلمان، اتریش، آرژانتین، اسپانیا، 
اندونزی، ام��ارات، الجزایر، انگلس��تان، 
ایتالیا، بوس��نی، برزیل، ژاپن، روس��یه، 
سوئد، فرانس��ه، هند،  نیجریه و ... میزبان 

آن هستند.
فراخوان هر یک از برنامه های موضوعی 

جش��نواره امام رضا)ع( به زودی از س��وی دستگاه های 
مرتبط منتش��ر می ش��ود. عالقه مندان ب��رای ثبت نام 
و آگاه��ی از نح��وه ش��رکت در ه��ر ی��ک از برنامه ه��ا 
می توانند به وبگاه س��ه زبانه »ش��مس توس« به نشانی

 www.shamstoos.irمراجع��ه کنن��د. همچنین 
س��امانه پی��ام کوت��اه: 30007888 و ش��ماره تلف��ن : 

05112283044 به عنوان پ��ل ارتباطی میان این جش��نواره و مخاطبان معرفی 
شده است. برنامه های موضوعی سیزدهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع( 
در دهه کرامت � از 25 مرداد تا 4 ش��هریور� برگزار می شود و افتتاحیه این جشنواره 
همزمان با سالروز میالد باسعادت حضرت فاطمه معصومه)س( از قم آغاز و اختتامیه 
اصلی این جش��نواره در شب میالد مس��عود حضرت امام رضا)ع( در مشهد مقدس 
است. »سیدجواد جعفری« مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(، 
دبیری این جشنواره را برعهده دارد و رویکرد ویژه این دوره توجه به »سبک زندگی 

رضوی« است.

دبیرخانه های موضوعی این 
جشنواره در تمام استان های 

کشور دایر بوده اما گستره برپایی 
جشنواره در سطح ملی است
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در نشست خبری مطرح شد

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( ساالنه پذیرای 400 هزار اثر است 
 رونمایی از بانک اطالعات هنرمندان رضوی

خالقیت؛ شعار جشنواره سیزدهم

مدیرعام�ل بنی�اد بین المللی امام رض�ا)ع( ضمن تش�ریح برنامه های 
س�یزدهمین دوره برگزاری جش�نواره بین المللی امام رضا)ع( تصریح 

کرد: در این زمینه به دنبال کارهای سفارشی نیستیم.
 به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(،نشست 
خبری س�یزدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا)ع(   سه ش�نبه ۲9 
اردیبهش�ت ماه در محل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا)ع( 

برگزار شد.
س�یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در نشست 
خبری س�یزدهمین جش�نواره بی�ن المللی ام�ام رضا)ع(  ضم�ن ابراز 
امیدواری جهت استمرار و پایداری حرکت ها و اقدامات فرهنگی در کشور 
و تأکید بر نقش رسانه ها در این زمینه به تشریح کلیات سیزدهمین دوره   

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( پرداخت.
جعفری گفت: در این دوره از جش�نواره س�ه نوع برنامه پیش بینی شده 
ک�ه دو بخش آن داخلی و بخ�ش دیگر بین المللی اس�ت. بخش اول این 

برنامه ها منظومه ای از برنامه ها و نشست های تخصصی است که عمده آن 
با همراهی نهادها و سازمان ها انجام می شود و 43.۲ درصد از برنامه های 

داخلی جشنواره را شامل می شود.
وی اف�زود: نوع دوم برنامه ه�ا   هم برنامه های مردمی اس�ت که در قالب 
ش�وراهای س�اماندهی برنامه های دهه کرامت اجرایی می شود و 5۶.8 

درصد برنامه های داخلی جشنواره سیزدهم را در بر می گیرد.
جعفری با اشاره به سهم پررنگ تر برنامه های مردمی این دوره از جشنواره 
تأکید کرد: این امر نشان دهنده رویکرد مردمی جشنواره سیزدهم است 

که برنامه های آن با همراهی مردم و نهادهای مردمی اجرایی می شود.
مدیرعام�ل بنیاد بین الملل�ی امام رضا)ع( در ادامه به س�ومین بخش از 
برنامه  های جشنواره سیزدهم اشاره کرد و گفت: سومین بخش از برنامه ها 
برنامه های ویژه خارج از کش�ور است که با احتس�اب سهم 70 درصدی 
مجموع برنامه ه�ای داخلی، 30/8 درصد از کلیه برنامه های جش�نواره 

سیزدهم را شامل می شود. 

     سهم استان ها از جشنواره سیزدهم
جعفری در بخش دیگری از تش��ریح برنامه های  جش��نواره سیزدهم 
امام رضا)ع( به تقس��یم بندی برنامه های اس��تانی این دوره اشاره کرد 
و گفت: در این دوره 13 اس��تان میزبان برنامه های هنری جش��نواره 
خواهند بود که اس��تان های آذربایجان ش��رقی، اصفهان، قم، فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، قزوین، خراس��ان شمالی، خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی،  سیستان و بلوچس��تان، کردستان و جنوب 

کرمان را شامل می شود.
وی افزود:11 استان هم میزبان برنامه های فرهنگی جشنواره هستند 
که ش��امل اس��تان های ایالم، کرمان، البرز، سمنان، بوشهر، خراسان 
رضوی، چهارمحال و بختیاری، همدان، آذربایجان غربی، خوزستان و 

مازندران می شود.
به گفته جعفری استان های  قم، زنجان،  اردبیل،  
تهران،  مرکزی، کرمانش��اه و خراسان رضوی هم 
هفت اس��تانی هس��تند که در این دوره میزبان 
برنامه های علمی و پژوهشی جشنواره بین المللی 

امام رضا)ع( خواهند بود.
وی ادامه داد: س��ه استان گلستان، یزد و لرستان 
میزبان برنامه های سینمایی و دو استان تهران و 
گیالن هم برنامه های مطبوعاتی و دیجیتالی این 

دوره را میزبانی می کنند.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( با اشاره 
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به برگزاری برنامه های کودک و نوجوان در هر 31 اس��تان کشور گفت: 
اختتامیه برنامه های اس��تانی این بخش هم در پایان در استان تهران به 

صورت متمرکز برگزار خواهد شد.
معرفی 23 دانشگاهی که میزبان برنامه های علمی و پژوهشی این دوره 
از جش��نواره را در اس��تان های مختلف در دس��تور کار خواهند داشت، 
بخش دیگری از اظهارات مدیرعام��ل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( بود 
که براساس آن دانش��گاه های امام صادق)ع(، هنر تهران، شهید مدنی 
آذربایجان شرقی، اصفهان،  بیرجند، ش��هید چمران اهواز، شیراز، امام 
خمینی)ره( قزوین، صدوقی قم، رازی کرمانش��اه، رش��ت، هرمزگان، 
حکیم سبزواری، علوم قرآنی سبزوار، نیشابور، پیام نور خراسان رضوی، 

فردوسی مشهد، فرهنگیان مشهد و علوم پزشکی مشهد 
در این فهرست جای دارند.

جعفری در این زمینه گفت: برنامه های دانش��گاهی این 
دوره از اردیبهشت ماه آغاز شده و تاکنون برخی دانشگاه ها 
برنامه های خود را به پایان رس��انده اند اما اختتامیه اصلی 
این بخ��ش در جواربارگاه امام رضا)ع( در مش��هد برگزار 

خواهد شد.

     قالب های برگزاری جشنواره سیزدهم
مدیرعامل بنی��اد بین الملل��ی امام رض��ا)ع( در ادامه به 
قالب های برگزاری جش��نواره س��یزدهم هم اشاره کرد و 
این قالب ها را اینگونه برشمرد: شعر)عربی،ترکی،فارسی(، 
ادبیات داستانی، هنرهای نمایش��ی، هنرهای تجسمی، 
نواهای آئینی، علمی و پژوهشی، کنگره ها و بزرگداشت ها، 

نشس��ت های تخصصی س��بک زندگی، فیلم، مطبوعات و 
دیجیتال و کودک و نوجوان.

جعفری سپس به تعیین هشت کارگروه محتوایی اشاره کرد و گفت: این 
کارگروه ها در طول برگزاری بر کیفیت محتوایی جشنواره نظارت خواهد 
داشت و در همین راستا 31 ناظر امسال برگزاری جشنواره در استان ها 

مختلف را تحت نظر دارند.

     تقدیر از 1۶ خادم داخلی و خارجی فرهنگ رضوی
وی افزود: دو کمیته مختص انتخاب خادمان نمونه فرهنگ رضوی هم 
امسال فعال بودند که تا کنون هشت خادم نمونه فرهنگ رضوی در داخل 

کشور و هشت خادم نمونه فرهنگ رضوی در خارج از 
کشور برگزیده شده اند که در جشنواره امسال مورد 

تجلیل قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( تصریح کرد: 
ویژگی بارز خادمان نمونه فرهنگ رضوی که امسال 
انتخاب ش��ده و قرار است معرفی شوند تأثیرگذاری 
آن ها ب��ر فرهنگ عمومی بوده اس��ت و از این منظر 

شاهد تجلیل از چهره های ویژه ای خواهیم بود.
جعفری گفت: کمیته ویژه محتوایی آیین اختتامیه 
جشنواره سیزدهم هم از همین امروز تشکیل 
شده و در همین راستان با 31 استان کشور 
تفاهمنامه هم��کاری امض��ا کرده ایم که 
در مجم��وع بتوانیم با بهره گی��ری از تمام 
ظرفیت های موجود در کشور جشنواره ای 

کیفی و فاخر برگزار کنیم.
وی س��پس ب��ه کیفی��ت برون س��پاری 
فعالیت های مرتبط با جشنواره امام رضا)ع( 
اشاره کرد و گفت: در این زمینه 31 موسسه 
در 31 اس��تان کش��ور به عن��وان مجری 
جش��نواره انتخاب ش��ده و فعالیت خود را 

آغاز کرده اند.
جعفری در ادامه یازده مرحله طراحی شده 
برای برگزاری جشنواره سیزدهم را اینگونه 
فهرس��ت کرد؛ آسیب شناسی، مهندسی 
برنامه ه��ا، برنامه ری��زی، سیاس��ت گذاری، 
کارگروه های تخصص��ی، اس��تقرار دبیرخانه های 
موضوعی در اس��تان ها، فراخوان جشنواره، انتخاب 
ناظران جشنواره، پذیرش آثار، داوری آثار و سرانجام 

برگزاری جشنواره در دهه کرامت.
وی سپس گفت: از این یازده مرحله تا به امروز هشت 
مرحله به طور کامل انجام ش��ده و اجرای سه مرحله 

باقی مانده هم در دستور کار قرار دارد.

     تمهی�دات وی�ژه در راس�تای خالقی�ت و 
نوآوری

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در ادامه این 
نشس��ت به ارزش های محتوایی جشنواره سیزدهم 
امام رضا)ع( اشاره کرد و گفت: جهت حفظ محتوای 
جشنواره و با توجه به شعار »نوآوری و خالقیت« که 
برای این دوره در نظر گرفته شده است چهار تمهید 
ویژه در نظر گرفته ایم تا بتوانیم سطح کیفی جشنواره 

را هم ارتقا دهیم.
وی افزود: اولین تمهید در این زمینه تش��کیل اتاق 
فکر در 31 اس��تان کشور بود که نام اعضا این اتاق ها 
فکر در حال حاضر بر روی سایت جشنواره وجود دارد. 
تمهید دوم انتخاب دبیر تخصصی برای بخش های 
مختلف بود. کار سوم نظارت و ارزیابی جشنواره که 
برای آن ش��یوه نامه ای تدوین شده و کمیته اجرایی 
آن از هم اکنون فعالیت خ��ود را آغاز کرده و تمهید 

چهارم هم انتخاب برنامه های موضوعی برتر است.
جعفری در ادامه به تالش برای انتشار دستاوردهای 

 مدیرعامل بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( : ویژگی بارز خادمان 

نمونه فرهنگ رضوی که امسال 
انتخاب شده و قرار است معرفی 

شوند تأثیرگذاری آن ها بر 
فرهنگ عمومی بوده است و 
از این منظر شاهد تجلیل از 

چهره های ویژه ای خواهیم بود 
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جشنواره امام رضا)ع( همزمان با برگزاری سیزدهمین دوره اشاره کرد 
و گفت: س��عی می کنیم انتشار دستاوردها با سرعت انجام شود و در این 
زمینه برای انتشار مناسب و گسترده تر مقاالت علمی اقدام به اخذ مجوز 

فصلنامه علمی و پژوهش��ی  فرهنگ رضوی کردیم که شماره 
هشتم  این فصلنامه به همراه مجوز علمی و پژوهشی آن در 
نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد و پس از این مقاالتی که 
بتوانند از نظر هیأت علمی این نش��ریه رتبه علمی دریافت 

کنند در این فصلنامه منتشر خواهند شد.

     تش�کیل بانک جام�ع اطالعات آث�ار هنرمندان 
رضوی

وی همچنی��ن به برنامه ری��زی برای تش��کیل بانک جامع 
اطالعات آثار هنرمندان حاضر در جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع( اشاره کرد و گفت: ساالنه حدود 400  هزار اثر در قالب 
جشنواره امام رضا)ع( تولید می شود که از یک دلنوشته ساده 
تا یک فیلم سینمایی را شامل می شود. بخش قابل توجهی 
از این آثار به عنوان برگزیده معرفی می شوند اما الزمه ثبت 
این آثار، ایجاد بانک اطالعاتی جامعی است که بخشی از آثار 

به صورت رایگان در آن عرضه خواهد ش��د و بخش دیگر در قالب 
کمک به چرخه اقتصاد هنر طراحی خواهد شد.

جعفری در پاس��خ به سوال خبرنگاری درباره زمان رونمایی از این بانک 
جامع گفت: در حال حاضر شرکتی از پارک علم و فناوری خراسان انتخاب 
شده که در حوزه نرم افزار و فضای مجازی مورد تأیید مرکز توسعه فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد هم هست و کار طراحی به 

این شرکت واگذار شده است.
وی با اش��اره به زمان رونمایی از این بانک جامع ،گفت: قرارداد ما برای 
اجرای این پروژه یکساله اس��ت و امیدواریم که این زمان بندی اجرایی 

شود.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در بخش دیگری از اظهاراتش با 
اشاره به حضور هر 31 استان کشور در برنامه های سیزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( تأکید کرد: بیش از 80 کشور هم در این دوره از 
جشنواره به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و جامعه المصطفی 

العالمیه با جشنواره همراهی خواهند داشت و برنامه های ویژه ای در 
این کشورها اجرا می شود.

     قطعًا اثر سفارشی به نتیجه نخواهد رسید
جعف��ری در ادام��ه در پاس��خ به س��وال خبرنگاری 
مبنی بر س��هم بنیاد امام رضا)ع( در حمایت مالی و 
سرمایه گذاری در تولید آثار حاضر در جشنواره امام 
رضا)ع( توضیح داد: آنچه برای ما مهم است تولید اثر 

در ساحت فرهنگ رضوی است.
وی افزود: اس��اس برگزاری هر جشنواره فرهنگی سه 

دستاورد مشخص اس��ت؛ اول کشف استعدادهای جوان، 
دوم پرورش همین اس��تعدادها و سوم برگزاری رقابت سالم و 

سازنده برای ارتقای کیفی تولیدات .
مدیرعامل بنی��اد بین المللی امام رضا)ع( تأکید کرد: برای رس��یدن به 
این دستاوردها قطعاً سفارش اثر به نتیجه نخواهد رسید و باید به دنبال 
آثار دلی بود. در این زمینه غالباً آثار سفارشی تولیدات موفقی نیستند.

     نگاه ویژه به رویدادهای روز در بخش بین الملل
وی س��پس در پاسخ به سوال دیگری درباره رویکرد محتوایی جشنواره 
ام��ام رضا)ع( ب��ه ویژه در م��ورد موضوع��ات روز مانند جن��گ یمن و 

تصوی��ر مخدوش��ی که از اس��الم به واس��طه فعالیت 
گروه های تروریس��تی مانند داع��ش در منطقه ایجاد 
می شود، تأکید کرد: رویکرد جش��نواره امام رضا)ع( 
هر س��اله بر دو شاخص متکی بوده است؛ اول 
بیانات و فرمایشات رهبر معظم انقالب در 
نامگذاری س��ال و دیگری نگاه به مس��ائل 
روز ب��ه خص��وص در بخ��ش رویدادهای 

بین المللی.
جعفری تأکید ک��رد: قطعاً در این دوره هم 
به وی��ژه در بخش بین الملل نگاهی ویژه به 
مباحث و رویدادهای روز جهان به ویژه در 

جهان اسالم خواهیم داشت.
وی سپس یادآور شد که جشنواره در بخش 
بین الملل س��ه گروه ه��دف دارد و آن ها را 
اینگونه معرفی کرد: ایرانیان خارج از کشور، 
مس��لمانان دیگر کش��ورها و ارادتمندان 

غیرمسلمان امام رضا)ع(.
مدیرعامل بنیاد بین الملل��ی امام رضا)ع( 
در پایان نشست خبری سیزدهمین جشنواره 
بین المللی ام��ام رضا)ع( از همراه��ی دولت و وزارت 
ارشاد با این جشنواره تشکر کرد و گفت: دولت به رغم 
برخی تنگناهای اقتصادی همواره حمایت از جشنواره 
امام رضا)ع( را در دستور کار دارد و شخص وزیر ارشاد 
که ریاست عالی جش��نواره امام رضا)ع( را هم برعهده 
دارد همواره این رویداد را یکی از مظاهر دیپلماس��ی 
فرهنگی معرفی کرده و از هیچ کمکی دریغ نداش��ته 

است.
وی افزود: همه معاونان وزارت ارشاد هم در حال حاضر 
در جشنواره سیزدهم امام رضا)ع( مسئولیت هایی در 
بخش های تخصصی و محتوایی به عهده دارند و از این 
منظر وزارت ارشاد و هیأت دولت همواره از این رویداد 
حمایت و پشتیبانی کرده اند و این جای سپاسگزاری 

دارد.
یادآوری می ش��ود؛ س��یزدهمین جش��نواره 
بین المللی فرهنگ��ی هنری امام رضا)ع( 
از یکم ت��ا یازدهم ذی القع��ده در دهه 
کرامت براب��ر با 25 مرداد ت��ا چهارم 
ش��هریور س��ال 1394 در تم��ام 
استان های ایران و 220 نقطه از جهان 
برگزار می شود. مراسم افتتاحیه این 
جش��نواره همزمان با میالد باسعادت 
کریمه اهل بیت حضرت معصومه)س( 
در شهر مقدس قم برگزار می شود و آیین 
اختتامیه این جشنواره در شب میالد فرخنده 
ثامن الحجج)ع( در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. 
عالقه مندان برای ثبت نام و آگاهی از نحوه ش��رکت 
در هر ی��ک از برنامه های این جش��نواره می توانند 
 به س��ایت س��ه زبانه »ش��مس ت��وس« به نش��انی

 www.shamstoos.ir مراجعه کنند. همچنین 
سامانه پیام کوتاه: 30007888 و شماره تلفن های : 
9-05132283044 به عنوان پ��ل ارتباطی میان 

جشنواره و مخاطبان معرفی شده است. 

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( : دولت به رغم برخی 

تنگناهای اقتصادی همواره حمایت 
از جشنواره امام رضا)ع( را در 
دستور کار دارد و شخص وزیر 

ارشاد که ریاست عالی جشنواره 
امام رضا)ع( را هم برعهده دارد 

همواره این رویداد را یکی از مظاهر 
دیپلماسی فرهنگی معرفی کرده و از 

هیچ کمکی دریغ نداشته است 
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 پس از ارزیابی زیرپورتال های س��ایت شمس توس؛ سایت اس��تان های سمنان، 
آذربایجان غربی، آذربایجان ش��رقی، خراسان ش��مالی، کرمان، همدان، اصفهان 

و خوزستان بعنوان 8سایت برتر جشنواره بین المللی امام رضا)ع( اعالم شدند.
 به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین الملل��ی امام رضا)ع(، پس از اعالم 
سایت های برتر جشنواره امام رضا)ع( سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی 

امام رضا)ع( از مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این 8 استان تقدیر کرد.
بر اس��اس این گزارش در نامه دبیر جشنواره بین المللی امام رضا)ع( آمده است؛به 
حول و قوه الهی با همت جنابعالی و تالش دست اندرکاران آن استان، زیرپورتال های 
سایت شمس توس در کلیه ادارات کل فرهنگ وارشاد  اسالمی راه اندازی گردیده 
اس��ت و این اقدام یکپارچه س��ازی و اطالع رس��انی مجموعه برنامه های س��االنه 
جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( را امکانپذیر کرده است. نظر به بررسی 

انجام شده و اعالم نظر کمیته ارزیابی انتخاب پورتال های برتر سایت شمس توس، 
زیرپورتال استان شما در رتبه بندی جزو 8 زیرپورتال برتر انتخاب شده است.

در ادامه این نامه آمده اس��ت؛ از همت واالی جنابعالی و دس��ت اندرکاران محترم 
درآن اداره کل در انجام خدمت مس��تمر در اطالع رسانی و به روزرسانی اطالعات 

این رخداد عظیم قدردانی می نمایم.
یادآوری می شود؛ اس��تمرار به روزرس��انی اخبار و مطالب زیر پورتال های سایت 
شمس توس، به منظور برآورده کردن نیازهای مخاطبان جشنواره عظیم بین المللی 
امام رض��ا)ع(، همچنان مورد درخواس��ت و تاکید بنی��اد بین المللی امام رضا)ع( 

می باشد.
ضمنا از 8 مسئول زیرپورتال های برتر سایت شمس توس، تجلیل به عمل خواهد 

آمد.

 پس از ارزیابی زیرپورتال ها؛
8 سایت برتر جشنواره امام رضا)ع( اعالم شد
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در ستاد اجرائی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( مطرح شد 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( اقتدار معنوی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی را به نمایش می گذارد
شرایط اکران فیلمهای رضوی فراهم شود

همزمان با سالروز میالد باسعادت امام جواد)ع(، نشست ستاد اجرایی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع( با حضور سیدجواد جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و اعضای این ستاد برگزار شد.

 به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، سیدجوادجعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( در این نشست با اشاره به اینکه جشنواره بین المللی امام رضا)ع( اوج اقتدار معنوی و فرهنگی نظام 
جمهوری اسالمی را به نمایش می گذارد،به آغاز به کارس��تاد اجرایی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع(اش��اره کرد و گفت: مردمان والیت مدار و فرهنگ دوست خطه خراسان با تدبیر و توانمندی خود 

توانسته اند حرکتی شگفت را به وجود بیاورند.
وی خاطر نش��ان کرد: رویدادی که می تواند در س��طح جهان در اوج مظلومیت حق جویان عالم،آنها  را به هم 

متصل کند جشنواره بین المللی امام رضا)ع( است.
وی افزود:این جش��نواره عظیم در جوار حرم رضوی و با همت بلند مردمان این خطه ش��کل گرفته و نیازمند 

مراقبت و نگهداری است.
جعفری با بیان اینکه خوش��بختانه امسال س��تاد اجرایی این جش��نواره زودتر آغاز به کار کرده است تصریح 
کرد: همه این س��از و کار ها به منظور آن است که جشنواره امام رضا)ع( با کیفیت بهتر برگزار شود و برنامه ای 

متفاوت برای آحاد مردم باشد.
وی با اش��اره به اینکه چنین نشست هایی به ما کمک می کند که آسیب های خود را بهتر بشناسیم و کمبوها را 
برطرف کنیم ،خاطر نشان کرد: مهم ترین آسیب برای برگزاری هر جشنواره دوری جستن و عدم بهره گیری 

از نظرات کارشناسان متخصص است.
وی با اش��اره به اینکه تمامی نظرات کارشناس��ان در این جلس��ات مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد،گفت: 
مس��ئوالن برگزاری این جش��نواره با بهره گیری از این نظرات قطعا خواهند توانست ش��رایط بهتری را برای 

جشنواره فراهم نمایند.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( با اش��اره به اینکه خروجی جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( بیانگر 
اقتدار نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران است، تصریح کرد: قطعا برگزاری این جشنواره می تواند تاثیرات 

فرهنگی بسیار مناسبی در خارج از مرزهای کشور داشته باشد.

     فعالیت های پژوهشی و بین المللی جشنواره قابل تحسین است  
علیرضاحیدری نماینده روزنامه خراس��ان نیز در نشست ستاد اجرایی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع( با اشاره به اینکه جش��نواره امام رضا)ع( طی سال های گذشته دارای نقاط ضعف و قوت بسیاری 
بوده است تصریح کرد: مشارکت مراکز علمی با این جشنواره نشان دهنده فعالیت های بسیار مناسب جشنواره 

امام رضا)ع( در حوزه پژوهشی است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه این جش��نواره توانس��ته در عرصه های بین المللی نیز عملکرد بس��یار خوبی داش��ته 
باشد،خاطر نشان کرد: این جش��نواره توانسته است عموم جامعه را به خود جذب کند و به نظر می رسد کمتر 

جشنواره ای در کشور دارای این چنین ویژگی هایی باشد.
حیدری گفت: اما یکی از نقاط ضعف جشنواره امام رضا)ع( در حوزه فعالیت های هنری تولید آثار فاخر ماندگار 

است که در این زمینه بایستی برنامه ریزی گسترده ای صورت گیرد.

     نمایشگاه جامع جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در مشهد دایر شود
 حس��ین مسگرانی،  معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و مشاور فرهنگی ستاد 

اجرایی جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(،نیز  با 
اش��اره به اینکه پس از گذشت 12 سال جشنواره 
امام رضا)ع( در مس��یر تعالی ق��رار گرفته اظهار 
داش��ت: اختتامیه جشنواره بس��یار مهم است و 
برنامه های مراسم اختتامیه این جشنواره هرساله 

بایستی به نسبت سال قبل  متفاوت تر باشد.
وی با اش��اره به اینکه نمایش��گاه جامع��ی از آثار 
تولیدی جش��نواره، در ایام دهه کرامت در مشهد 
دایر ش��ود، خاطر نش��ان کرد: این نمایشگاه باید 
بتواند فعالیت های جشنواره امام رضا)ع( را برای 
مردم به نمای��ش بگذارد تا مردم نی��ز انتقادات و 
پیش��نهادات خود را به صورت مستقیم با برگزار 

کنندگان جشنواره در میان بگذارند.
وی تاکی��د کرد:جش��نواره ام��ام رض��ا)ع( باید 
فعالیت ه��ای هنری خود را گس��ترش دهد و این 

تولیدات در فضای مجازی نیز عرضه شود.

     جش�نواره ام�ام رضا)ع( خاص اس�ت و 
نمونه ای مشابه در کشور ندارد

ناصر نبی زاده معاون هن��ری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی هم در جلسه ستاد 
اجرایی سیزدهمین دوره جش��نواره بین المللی 
امام رضا)ع( اظهار داشت: جشنواره امام رضا)ع( 
یک جشنواره بسیار خاص است و به نظر من نمونه 

ای مشابه در سطح کشور ندارد.
وی با اشاره به اینکه میزان مشارکت مردم در این 
جشنواره بسیار باالست تصریح کرد: یکی از نقاط 
ضعف این جشنواره این اس��ت که  این جشنواره 
نمی تواند حجم کارهای خود را به درس��تی ارائه 

دهد.
معاون هنری ارشاد خراسان رضوی تصریح کرد: 
باید آثار فاخری توسط هنرمندان در این جشنواره 
تولید شود تا بتوانیم آثار این جشنواره را به سراسر 

دنیا معرفی کنیم.
نبی زاده به برگزاری جشنواره های بین المللی در 
سایر کشورها اشاره کرد و افزود: باید نگاه ویژه ای 
ب��ه برخی از رویدادهای فرهنگی منطقه داش��ته 
باشیم تا این جش��نواره تاثیر بسیار گسترده تری 
داشته باشد. همچنین مراسم افتتاحیه جشنواره 
در قم باید به صورت برجس��ته و ش��اخص برگزار 

شود.
 نجمه منوچهری ، مسئول کمیته انتخاب خادمان 
نمونه فرهنگ رضوی نیز در این نشست، تصریح 
کرد: باید برنامه های جشنواره امام رضا)ع( توسط 

صدا و سیما پوشش بهتری داده شود.
وی به اهمیت تولیدات آثار سینمایی و هنری در 
این عرصه اشاره کرد و افزود: باید حضور گسترده 
فیلمسازان کش��ور در این جشنواره شکل بگیرد 

تا ما شاهد آثار فاخری در این جشنواره باشیم.
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منوچهری با اشاره به اینکه تولید فیلمهای معرفتی در سینمای ما رشد مناسبی 
داشته است،خاطر نشان کرد: شایسته است فیلمهای معرفتی رضوی در کشور 

تولید شود.

     شرایط اکران فیلمهای رضوی فراهم شود
عسگری،  نماینده معاونت فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد هم در این نشست 
اظهار داش��ت: یکی از مهم ترین نقاط قوت جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( 

استمرار آن در طول سال های متوالی است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه نباید در برگزاری این جش��نواره دچار کلیش��ه ش��ویم، 
خاطر نشان کرد: باید شرایطی برای حضور فعاالن فرهنگی و هنری فراهم شود 

تا مشارکت این عزیزان با جشنواره افزایش پیدا کند.
عسگری به اهمیت تولیدات قوی رسانه ای اشاره کرد و گفت: زمانی برای اکران 
آثار جشنواره امام رضا)ع( در نظر گرفته شود تا مردم با آثار برتر هنرمندان آشنا 

شوند.
وی خاطر نشان کرد: آثار مکتوب این جشنواره باید چاپ شود تا قبل از برگزاری 

جشنواره کتاب ها بین مردم توزیع شده باشد.
عسگری با اشاره به اهمیت پرداختن به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری 
مطرح می شود اظهار داشت: گرچه به این مهم در جشنواره توجه می شود ولی 

باید بصورت ویژه جشنواره بر آن تمرکز کند.

     فعالیت های رس�انه ای جش�نواره امام رضا)ع(در بخش بین الملل 
افزایش یابد

همچنین حسن کدخدای عرب،  نماینده روزنامه قدس در نشست ستاد اجرایی 
سیزدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( اظهار داشت: در حوزه بین 
الملل باید توجه ویژه ای به خلق آثار هنری فاخر داشته باشیم زیرا در این صورت 

می توانیم فرهنگ خود را به کشورهای دنیا منتقل کنیم.
وی با اشاره به اینکه مش��ارکت مردم در عرصه های بین الملل باید افزایش پیدا 
کند تصریح کرد: عموم مردم در کش��ورهای مختلف عالقه بس��یار زیادی برای 
همکاری در این جشنواره دارند و به نظر می رسد ما باید بتوانیم شرایط مناسبی 

را برای حضور این عزیزان فراهم کنیم.
نماینده روزنامه قدس به اهمیت فعالیت های گسترده رسانه ای در سطح ملی و 
بین المللی اشاره کرد و گفت: باید زمینه ای مناسب برای افزایش مشارکت های 

رسانه های مختلف استان فراهم شود.
 افشارصفوی،  نماینده صدا و سیمای خراسان رضوی هم در این نشست، با اشاره 
به اینکه باید به میهمانان خارجی این جش��نواره توجه ویژه ش��ود، خاطر نشان 
کرد: در مراسم اختتامیه باید توجه ویژه ای به میهمانان بخش بین الملل شود و 

تقدیر ویژه ای را برای این عزیزان در نظر بگیریم.
وی با اشاره به اینکه باید بخش های مختلف دیگری در این جشنواره فعال شود، 
تصریح کرد: بخش��ی از برنامه های شبکه زیارت باید به آثار جشنواره بین المللی 

امام رضا)ع( اختصاص یابد.

     به فعالیت های قرآنی توجه شود
همچنین یوس��ف امینی، رییس اداره ارش��اد مشهد، در جلس��ه ستاد اجرایی 
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( اظهار داشت: این جشنواره 
به یک بلوغ بسیار مناسبی دست یافته و فعالیت های مناسبی در طول این مدت 

انجام شده است.
وی تصری��ح کرد: بای��د توجه ویژه ای ب��ه بخش فعالیت های قرآنی جش��نواره 

امام رضا)ع( شود و در این زمینه تمهیدات مناسبی در نظر گرفته شود.
امینی به اهمیت شکل گیری ارتباط فرهنگی میان برخی از کشورها با ایران در 
قالب جش��نواره اش��اره کرد و افزود: بخش دانش آموزی این جشواره نتوانسته 
رضایت مناسبی را کسب کند و در این زمینه باید شرایطی فراهم شود تا اموزش 

و پرورش فعالیت های خود را در این حوزه افزایش دهد.
الزم به یادآوری اس��ت؛در این نشس��ت همچنین تعداد دیگری از اعضای ستاد 
اجرایی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( به ارائه دیدگاههای 

خود پرداختند.
بر اساس این گزارش، نشست هماهنگی ستاد اجرایی سیزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( به طور منظم تا زمان برگزاری آیین اختتامیه جشنواره 

سیزدهم،هر هفته برگزار خواهد شد تا هماهنگی های الزم صورت گیرد. 

الزم به یادآوری است 38 کمیته عضو ستاد اجرایی سیزدهمین دوره 
جش�نواره بین المللی امام رضا)ع( می باش�ند که اسامی آنها به شرح 

زیر است:
• رئیس ستاد سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع(	
• قائم مقام رئیس ستاد	
• مشاور هنری	
• مشاور فرهنگی	
• مسئول کمیته هنرمندان	
• مسئول کمیته ناظرین	
• مسئول اجرایی مراسم اختتامیه	
• مسئول کمیته محتوایی مراسم اختتامیه	
• مسئول کمیته تشریفات مراسم و پیگیری جشن های دهه کرامت و 	

گلباران روز میالد
• مسئول کمیته امور میهمانان خارج از کشور  و تجلیل از خادمان 	

فرهنگ رضوی خارج از کشور
• مسئول کمیته حمل و نقل هوایی و تشریفات فرودگاه	
• مسئول کمیته  اسکان و پذیرایی میهمانان	
• مسئول کمیته هماهنگی امور رسانه ملی	
• مسئول کمیته تبلیغات، انتشارات، نمایشگاه و اجرای مراسم	
• مسئول کمیته تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی	
• مسئول کمیته مدعوین داخل استان و رابط حراست	
• مسئول کمیته انتظامات سالن اختتامیه	
• مسئول کمیته مهمانان پاویون	
• مسئول کمیته پشتیبانی	
• مسئول کمیته تدارکات و  خدمات	
• مسئول کمیته فنآوری اطالعات	
• مسئول کمیته امور مهمانان خاص	
• مسئول کمیته استقبال و بدرقه	
• مسئول کمیته هماهنگی امور استان ها، برگزیدگان و مدعوین خارج از 	

استان و تدوین کتاب گزارش عملکرد جشنواره
• مسئول کمیته بانوان	
• مسئول کمیته خبر و اطالع رسانی	
• مسئول کمیته تنظیم لیست میهمانان و مسئول دبیرخانه ستاد	
• مسئول کمیته برنامه و بودجه	

همچنین در این کمیته نمایندگان نهادها،ارگان ها،سازمان ها و دستگاههای 
ذیل عضویت دارند:

• نماینده محترم نیروی انتظامی	
• نماینده محترم سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری	
• نماینده محترم صدا و سیمای مرکز خرسان	
• نماینده محترم شرکت توزیع برق	
• نماینده محترم اداره کل فرودگاه های استان	
• نماینده محترم استانداری	
• نماینده محترم فرمانداری	
• نماینده محترم انجمن صنف تبلیغات	
• نماینده محترم آتش نشانی	
• نماینده محترم اورژانس 	
• نماینده محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی	
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     س�یدجواد جعفری:جش�نواره سراس�ری ش�عر رض�وی با 
پشتوانه ای ۲0ساله در مسیر خلق آثار برتر و ماندگار است

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا )ع( در این نشست، گفت: این نشست 
در حضور جمعی از ذخائر ادبیات و ش��عر کشور برگزار می شود و در نوع 

خود منحصر به فرد بوده و جای قدردانی دارد.
س��ید جواد جعفری ابراز کرد: جشنواره سراس��ری شعر رضوی کرمان با 

پشتوانه ای 20ساله در مسیر خلق آثار برتر و ماندگار است.
وی که در جلسه شورای مشورتی و سیاستگذاری جشنواره سراسری 
شعر رضوی که با حضور چهره های سرشناس شعر معاصر ایران برگزار 
شد، س��خن می گفت، تصریح کرد: برگزاری جشنواره شعر رضوی در 
استان کرمان س��رآغازی برای برپایی جریانی گس��ترده و فراگیر در 

تمام کشور شد.
جعفری ادامه داد: جریان سازی جشنواره شعر رضوی یکی از ویژگی های 
آن است، هم اکنون عالوه بر جش��نواره های شعر متعدد عربی، کردی و 
ترکی در بس��یاری از رش��ته های هنری در سراسر کش��ور و ده ها کشور 

خارجی این جشنواره با عظمت خاصی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: جش��نواره ش��عر رضوی در همه ادوار پیشین، هدفمند 

حرکت کرده و این هدفمندی به دلیل ارتباط با فرهنگ رضوی برقرار شده 
است که همیشه خط اصلی و محوری این جشنواره بوده است.

     کتاب آثار برگزیده منتشر می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: آخرین مهلت ارسال 
شعر به بیست و یکمین جشنواره سراسری شعر رضوی کرمان 15 مرداد 

ماه سال 94 است.
فرشید فالح، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه مشورتی و شورای 
سیاس��تگذاری جشنواره سراسری ش��عر رضوی گفت: بیست و یکمین 
جشنواره سراسری ش��عر رضوی در سه بخش رقابتی، امام رضا)ع(، اهل 
بیت )ع( و ش��عر آزاد با تاکید بر محوره��ای اجتماعی، عاطفی و اخالقی 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: در این جش��نواره طبق روال س��ال های قبل از یک ش��اعر 
تاثیر گذار و پیشکسوت تجلیل خواهد شد، ضمن این که در بخش یادبود 
ش��اعران در گذشته، از زنده یاد استاد مش��فق کاشانی و سه شاعر دیگر، 

مراسمی برپا می شود.
فالح همچنین گفت: کتاب اشعار جشنواره نیز چاپ و منتشر خواهد شد.

با حضور ش�اعران بلند آوازه کش�ور نشس�ت ش�ورای مشورتی و 
سیاستگذاری جشنواره سراسری شعر رضوی برگزار شد

جلسه شورای مشورتی و سیاستگذاری جشنواره سراسری شعر رضوی با حضور شاعران مطرح کشوری در تهران برگزار شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، با حضور چهره های سرشناس شعر معاصر ایران، علی موسوی 
گرمارودی، علیرضا قزوه، محمدعلی بهمنی، فاضل نظری، عباس براتی پور و.. جلسه شورای مشورتی و سیاستگذاری جشنواره 

سراسری شعر رضوی برگزار شد.
در این جلس�ه که در دفتر بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رض�ا)ع( و با حضور مدیرعامل این بنیاد و مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اس�تان کرمان برگزار شد، در خصوص نحوه برگزاری جشنواره سراسری شعر رضوی در کرمان ، تنوع بخشی و 
کیفیت افزایی و ارتقای کمی و کیفی و سایر برنامه های مرتبط با چگونگی اجرا و انجام جشنواره بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
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      دیدگاههای شاعران برجسته کشور درباره جشنواره 
سراسری شعر رضوی 

شاعران مطرح شعر آیینی از جمله دکتر علی موسوی گرمارودی 
، به��روز یاس��می، علیرضا قزوه، اس��ماعیل امین��ی، پرویز بیگی 
حبیب آبادی، محمدعلی بهمن��ی، عباس علی براتی پور، مرتضی 
امیری اسفندقه، حس��ین اسرافیلی، مصطفی محدثی خراسانی، 
فاضل نظری، مهدی قزلی و قادر طراوت پور در این جلسه دیدگاه ها 
و نظرات خود را برای ارتقای هرچه بیش تر کیفیت این جشنواره 

عنوان کردند.
دکتر علی موس��وی گرمارودی در سخنانی گفت: ساحت مقدس 
امام رضا )ع( یک اقیانوس اس��ت و ش��اعران می توانند به فراخور 

حال، اطالعات و معرفت خود را از این اقیانوس جرعه ها بردارند.
علیرضا قزوه نیز در س��خنانش با اش��اره به لزوم ایجاد و گسترش 
خالقیت ادبی در جشنواره ها و کنگره های مختلف گفت: خالقیت 

ادبی در جشنواره شعر رضوی باید اصالت پیدا کند.
این شاعر برجسته کشور پیشنهاد برگزاری بین المللی جشنواره را 
داد و افزود: پس از برگزاری بیست و یک دوره جشنواره شعر رضوی 
این رویداد بزرگ ادبی می تواند به صورت بین المللی برگزار شود.

وی ادامه داد: ش��اعران خارج از کش��ور که در مدح حضرت ثامن 
الحجج)ع( شعر گفته اند در جش��نواره شعر رضوی مورد تجلیل 

قرار گیرند.
بیگی حبیب آبادی از لزوم جمع آوری مس��تندات و تکمیل بانک 
اطالعاتی جش��نواره های شعر رضوی س��خن گفت و افزود: الزم 
اس��ت دائره المعارف جشنواره شعر رضوی به شکل مناسبی تهیه 

و تدوین شود. 
وی خواستار چاپ آثار جشنواره شعر رضوی شد.

فاضل نظری نی��ز هم از توجه ب��ه جوانان و نوجوان��ان در چنین 
جشنواره هایی س��خن گفت و افزود: توجه به نوآموزان و شاعران 
جوی��ای ن��ام و نوجوانان مس��تعد می تواند پش��توانه های قوی و 
اثرگذاری برای شعر کش��ور و جشنواره در سال های آینده فراهم 

آورد.
وی گفت: چاپ این کتاب ها و توزیع آن در سطح مناسب و گسترده 
می تواند به عنوان الگویی برای ش��اعران در سراس��ر کشور مورد 

استفاده قرار گیرد.
محدثی خراسانی دیگر شاعر حاضر در نشست شورای مشورتی و 
سیاستگذاری بیست و یکمین شعر رضوی، از تعیین جوایز معنوی 

برای جشنواره سخن گفت.
حس��ین اس��رافیلی یکی دیگر از ش��اعران حاضر در این نشست 
پیشنهاد کرد: هر سال بخشی به یکی از ائمه اطهار)ع( اختصاص 

داده شود.
دیگر شاعران جشنواره نیز در جلسه مذکور نکات و موارد مختلفی 

را مطرح کردند.
یادآوری می شود؛ این نشست مصوباتی نیز داشت که از جمله آن ها 
می توان به این موارد اش��اره کرد، مقرر شد هر ساله در جشنواره 
سراس��ری ش��عر رضوی بخش��ی به یکی از ائمه به ص��ورت ویژه 
اختصاص داده شود و در فراخوان جشنواره نیز این مورد ذکر شود. 
همچنین مقرر ش��د جشنواره به صورت بین المللی برگزار شده و 
آثار شاعران فارسی زبان خارجی نیز در جشنواره حضور یابند. مقرر 
شد بخشی نیز به شاعران غیرمسلمان اختصاص یابد. مقرر شد آثار 
سه شاعر روحانی که در آیین اختتامیه بیست و یکمین جشنواره 
ش��عر رضوی تقدیر می شوند چاپ و منتشر شود. همچنین مقرر 
شد دائره المعارف جشنواره شعر رضوی که شامل اشعار ارسالی به 

دبیرخانه این جشنواره می باشد گردآوری شود. 

نشست کارگروه نظام پیشنهادات
 و اثر بخشی سیزدهمین جشنواره

 بین المللی امام رضا)ع( برگزار شد 

نشست کارگروه نظام پیش��نهادات و اثر بخشی سیزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( با حضور س��ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد 

بین المللی امام رضا)ع( و اعضای کارگروه برگزار شد.
این نشس��ت 11 اسفندماه، با حضور اعضاء مدعو با دو دستورکاربرگزار 

شد.
سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در نشست 
کارگروه نظام پیشنهادات و اثر بخشی سیزدهمین جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع(به ارائه گزارشی از مهم ترین فعالیت های بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( پرداخت و از اعضای ش��رکت کننده در این نشست تشکر 

و قدر دانی نمود.
در ادامه نشس��ت فرشید فالح مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان، س��وقندی مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان سمنان و 
سعید سرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و تعداد 
دیگری از صاحبنظران در خصوص استقرار نظام پیشنهادات جشنواره 
بین المللی امام رضا)علیه السالم( به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.

پس از ارائه نظرات اعضای کارگروه،مصوباتی نیز در نشست به تصویب 
اعضا رسید.

بر اس��اس این گزارش، مقرر شد نشست کمیسیون نظام پیشنهادات و 
ارزیابی سالی دو بار تشکیل شود وحجت االسالم و المسلمین حسینی 

دبیری جلسات نظام پیشنهادات و ارزیابی را بر عهده داشته باشند. 
همچنین مقرر شد دبیرخانه این نشست در بنیاد بین المللی فرهنگی 
و هنری امام رضاعلیه السالم تشکیل و مسئولیت این دبیرخانه بر عهده 

زهرا سروآزاد معاون اجرایی این بنیاد باشد. 
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فضای به ظاهربازسیاسی عصرامام رضا)ع( درپی عواملی به وجود آمد که از جمله آن ها می توان 
به این موارد اشاره کرد :شکست بنی عباس درطرح فشارطاقت فرسا برامام کاظم)ع( وشیعیان 
آن حضرت، به وجود آمدن زمینه قیام و نهضت اجتماعی و نیز معطوف شدن تمایل جامعه به 
اهل بیت)ع(. مجموع این عوامل در کنار توس��عه نهضت ترجمه که ازسوی قدرت های اموی و 

عباسی دنبال می شد، فضای فرهنگی خاصی را هم به وجود آورد.
در چنین فضایی، طرح مباحث فلس��فی و کالمی رایج شد و موضوع ها تنوع بیشتری یافتند. از 
طرفی، چون راهبرد حکومت هم تغییرکرده بود، مناظره های امام رضا)ع( بیش از سایر ائمه)ع( 
در کانون توجه حکومت و جامعه بود. ازاین رو، این مناظره ها درمنابع مختلف روایی نقل شد که 
این امر، نش��ان دهنده گسترش و شهرت این مناظره ها درمیان راویان حدیث است؛ به نحوی 
که این مناظرات درمنابع مختلف حدیثی همچون عیون اخبارالرضا)ع(، احتجاج، بحاراالنوار 

و مناظرات فی العقاید واالحکام نقل شده است.
نکته قابل توجه درباره مناظرات امام رضا)ع( آن اس��ت که این مناظرات گاه به صورت رسمی 
وگاه به صورت غیررس��می اس��ت که درموقعیت های مختلف انجام شده است به همین دلیل 
برخی چون عالمه مجلسی در بحاراالنوار، مناظره های غیررسمی و دیگر گفتارهای استداللی 
حضرت را در بخش مناظ��رات ذکرنکرده اند. رویکرد کتاب حاضر نی��ز توجه به مناظره هایی 
است که به صورت رسمی برگزارشده است؛ زیرا در این مناظرات، مباحث به صورت تام و تمام 

قابل پیگیری و تدقیق است.
دراین کت��اب، مناظرات امام رض��ا)ع( به دوبخش مناظره با دانش��مندان ادی��ان ومناظره با 
دانشمندان مذاهب تقسیم و در هر بخش، چند فصل ازمناظرات درج شده است .این کتاب که 
با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده و مترجم 
آن سید محمد تقی حسینی شاهرودی است،به تازگی ازسوی انتشارات بنیاد در232صفحه 

منتشرشده است.

مجموعه مقاالت مطالعات خانواده در سیره رضوی
مجموعه مقاالت مطالعات خانواده در سیره رضوی عنوان کتابی است که توسط دکتر اکرم جودی نعمتی 
استادیار دانشگاه امام صادق)ع() پردیس خواهران( و به همت انتشارات بنیاد بین المللی فرهنگی هنری 

امام رضا)ع( در یازده فصل و 380 صفحه تدوین شده است.
در مقدمه این کتاب آمده است:با استعانت از حضرت باریتعالی و عنایت خاصه ثامن الحجج حضرت علی 
بن موس��ی الرضا)ع( به منظور اعتالی فرهنگ غنی شیعی به ویژه تعالیم علمی و عملی در سیره رضوی 
قرارداد همکاری بین بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( و حوزه معاونت پژوهش��ی و فناوری 
دانشگاه امام صادق)ع( پردیس خواهران منعقد گردید و بر این اساس حوزه معاونت پژوهشی و فناوری 
اقدام به برپایی و برگزاری برنامه »هم اندیشی خانواده پژوهی در سیره رضوی« با محورهای ذیل نمود:

الف( خانواده پژوهی با تکیه بر روان شناسی و جامعه شناسی خانواده در سیره رضوی
ب( خانواده پژوهشی در آینه آموزه های قرآنی و سیره رضوی

مجموعه مقاالت مطالعات خانواده در سیره رضوی مجموعه ای از مقاالت استادان و محققانی است که 
دغدغه اصلی آن ها، شناس��ایی الگوها و شاخص های رفتاری حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در حوزه 
مسایل خانواده است. این کتاب مشتمل بر یازده مقاله علمی است که در آن به شیوه های متعدد به رویکرد 
اخالقی و عملی امام رضا)ع( در تشکیل خانواده، راهکارهای حفظ و تثبیت این کانون مقدس و در نهایت 
تربیت کودک اختصاص یافته است. همچنین روابط مالی و غیرمالی همسران را بر مبنای روایات رضوی 
بررس��ی می کند و به این نتیجه می رسد که در سیره رضوی، آموزه های اخالقی همسرداری از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت و تمسک به آن می تواند سعادتمندی و آرامش همسران را در کانون خانواده و 

مصونیت خانواده را از آسیب ها تضمین کند.
دانش��گاه امام صادق)ع( پردیس خواهران با توجه به هدف ارزشمند خود و با عنایت به اینکه علم را نور 
حقیقی برگرفته از منبع وحی می داند، اقدام به نش��ر و توس��عه علوم انس��انی و معارف اسالمی کرد و از 
فرصت نیکوی فراهم آمده در راستای همکاری با بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(   استقبال 
نمود و با بهره گیری از نیروی علمی و فکری استادان متخصص و با دعوت از پژوهشگران اقدام به تدوین 

و تالیف »مجموعه مقاالت مطالعات خانواده در سیره رضوی« کرد.

ترجمه و شرح چند احتجاج امام رضا)ع(

نگاهی به 6 کتاب منتشر شده توسط انتشارات بنیاد بین المللی امام رضا)ع(
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جش�نواره بین المللی امام رضا)علیه الس�الم( همه ساله بمناس�بت میالد با سعادت و 
سراسر نور عالم آل محمد)صلی ا... علیه و آله(حضرت امام علی بن موسی الرضا)علیه 
السالم( وکریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)سالم ا... علیها( وبزرگداشت حضرت 
شاهچراغ)علیه السالم( در» دهه کرامت «)از یکم تا یازدهم ذی القعده( به همت مردم 
والیتمدار و مس�ئوالن خدوم در داخل و خارج از کش�ور به شکل با شکوهی برگزار می 

شود.
برنامه های موضوعی:

برنامه های موضوعی تعریف ش��ده در جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( شامل آن دسته 
از برنامه هایی می ش��ود که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه های ملی و استانی 
عضو جشنواره در موضوعات فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی، رسانه های دیجیتال و کودک 
و نوجوان به صورت مسابقه و در یک رقابت سالم و سازنده در این جشنواره به آنها پرداخته می شود 
آن چنانکه در حال حاضر 57 شاخه از جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( به این موضوعات 
اختصاص دارد و هر یک از عرصه های آن زیر نظر کارگروهی تخصصی به مسئولیت معاونین محترم 
فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد و کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان نیز کارگروه کودک و نوجوان جشنواره را تولیت می نماید.
همایش ها :

همایش های علمی و پژوهشی جش��نواره بین المللی امام رضا)علیه الس��الم( که عمدتاً از طریق 
دانش��گاهها، حوزه ها و مراکز علمی- پژوهشی و فرهنگی انجام می ش��ود، زیر نظر اعضای هیئت 
علمی به تولید مقاالت و آثار پژوهش��ی در زمینه فرهنگ و معارف رضوی پرداخته می شود که 19  

شاخه از جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( با این زمینه انجام می گردد.
امور بین الملل :

برنامه ه��ای تعری��ف ش��ده ب��رای خ��ارج از کش��ور در جش��نواره بین الملل��ی ام��ام رضا)علیه 
الس��الم( ب��ا به��ره گی��ری از ظرفیت ه��ای علم��ی- فرهنگ��ی اندیش��مندان و دانش��مندان 
جه��ان و همچنی��ن مش��ارکت ارادتمندان هش��تمین اخت��ر تابناک آس��مان امام��ت و والیت 
در اقص��ی نق��اط جهان ب��ا رویکرد علم��ی، پژوهش��ی، فرهنگی و هن��ری برگزار می ش��ود. که 
 ضمن محوریت س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات اس��المی در این بخش مجم��ع جهانی اهل بیت 

)علیه السالم( و جامعه المصطفی العالمیه نیز نقش جدی ایفا می نماید.
 برنامه های عمومی:

س��اماندهی برنامه های عمومی جش��نواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( با ایجاد فرصت های 
معنوی » دهه کرامت « در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشن های مردمی و خصوصاً 
بزرگداش��ت قدمگاه های حضرت در مس��یر هجرت تاریخی امام رضا)علیه الس��الم( از مدینه به 
مرو و همچنین پاسداش��ت امامزادگان و بقاع و اماکن متبرکه در قالب جش��ن های مردمی »دهه 

کرامت« پیش بینی می ش��ود. که با تشکیل 
شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت به 
مسئولیت ستاد عالی کانون های فرهنگی و 
هنری مس��اجد کش��ور برنامه ریزی الزم به 

عمل می آید.
 انتشارات :

کتاب هشتمین خورشید گوشه ای از عملکرد 
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام 
رض��ا)ع( در عرص��ه مل��ی و بین المللی می 
باش��د که از سوی انتشارات بنیاد بین المللی 
فرهنگی هنری امام رضاعلیه السالم منتشر 
و به محضر دلدادگان ساحت مقدس فرهنگ 
رضوی تقدیم تا ان ش��اءا... مورد اس��تفاده و 
بهره برداری عم��وم قرار گیرد . و اما آنچه که 
در این میان مهم اس��ت تالش و همت همه 
استانها و دستگاه ها و س��ازمانهای عضو این 
جش��نواره عظیم می باشند که زبان تشکر و 
قدرشناسی از آنان قاصر است و به امید روزی 
که خدمات آنان برای نجات ، در محضر قاضی 

الحاجات باشد . 

رایحه رضوی
کتاب رایحه رضوی مشتمل   به گفت و گو با میهمانان خارجی جشنواره بین المللی  امام رضا)ع( 

است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مقدمه این کتاب نوشته است:
امام بزرگوار ؛ هر چند ش��ما را امام غریب نامیده اند اما خوب می دانید ک��ه امروز در هیچ جای جهان غریب 

نیستید و جهانی در تسخیر اراده شماست. 
چقدر زیباست شور و ش��وق و ارادتی که از هزاران کیلومتر دورتر برقرار می شود و عاشق را از خود فارغ و در 

حریم آستان شما قرار می دهد.
عشق یعنی خود نبودن او شدن  /  در ح�ریم ایمنش آه�و شدن

   
 نسیم فرح بخشی که از خاک پاک خراسان و از جوار مضجع نورانی و آستان مقدس علی بن موسی الرضا)ع( 
می وزد طراوت و تازگی به همراه می آورد عالوه بر س��رزمین ایران،  مشام دوستداران اهل بیت)ع( و عاشقان 
آستان حضرتش را در گوشه و کنار جهان آکنده از عطر عاشقی و رایحه رضوی ساخته است تا سرشاراز شوق 
و ارادت ش��وند و با بدایعی از فرهنگ و ادب و هنر، ارادت و اعتقاد خویش را به این آس��تان مقدس به نمایش 
گذارند. نس��یمی که مرزهای جغرافیایی نمی شناسد و عطر و طراوتش جاودانی است. منشا ملکوتی دارد و 
همه ارادتمندان و عاشقان را به سوی کانون نورو هشتمین ستاره آسمان والیت فرامی خواهد.  کتاب حاضر 
دربرگیرنده اظهار ارادت و نظرات تنها تعدادی از نخبگان جهان اسالم است که تحت تأثیر جشنواره فرهنگی 
هنری امام رضا)ع( مراتب اخالص و ارادت خالصانه خویش را به آستان حضرت ثامن الحجج)ع( ابراز داشته  
و از گستره و تنوع جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع( و نحوه برگزاری آن اظهار شگفتی کرده اند. این تنها 
نمونه ای از هزاران عاشق دلباخته است که در بستر این رویداد فرهنگی معنوی بالیده اند و سفیران فرهنگی 
نظام جمهوری اسالمی در اقصی نقاط جهان شده اند. باشد که این نسیم روح  نواز همچنان بوزد و این رودخانه 

خروشان همچنان در پهنه زمین جاری بماند و بذرهای ارادت و عاشقی را بارور کند.
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مجموعه تفسیری امام رضا)ع(
جلد دوم مجموعه تفس��یری امام رضا)ع( به همت انتشارات بنیاد بین المللی فرهنگی 
هنری امام رضا)ع( در س��ال 1393 توسط آقایان دکتر محمود کریمی و دکتر محسن 

دیمه کار در 413 صفحه گردآوری شده است.
این جلد   حاوی احادیث ارزشمند و گرانسنگ امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
در تفسیر سوره های »مریم« تا »ناس« است. افزون بر این، در پایان جلد دوم بخشی به 
نام مستدرک تفسیری آمده که در آن روایات تفسیری به صورت موضوعی دسته بندی 

شده و برخی احادیث که در متن کتاب از قلم افتاده تدارک دیده شده است.
جلد دوم مجموعه تفسیری امام رضا)ع( عالوه بر تفسیر سوره های »مریم« تا »ناس«، 
پیوس��ت هایی با عناوین نمایه آیات، نمایه موضوعی، نمایه اش��خاص، و منابع و مآخذ 

کتاب را شامل می شود.  

درشرایطی که اسالم هراسی وجهه همت استکبارجهانی شده 
اس��ت، تبیین فرهنگ رضوی که همان فرهنگ نبوی وعلوی 
است، درراستای ارایه چهره رحمانیت اسالم ازاوجب واجبات 
است وبی ش��ک مقدمه این تبیین وروشنگری، شناخت جان 
مایه فرهنگ انسان ساز رضوی است ؛فرهنگی که به فرمایش 
حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( اگرمردم محاسن 
وزیبایی های این فرهنگ را بدانند ازآن پیروی می نمایند  واین 

گرانبها ترین  را به قیمت جان خواهانند.
اما مناس��ب است نش��ان دادن این چهره رحمانی با زبان علم 
که زبان گفت وگو وتعامل اس��ت انجام شود.این زبان هم نیاز 
به اب��زاری دارد که ازجمل��ه ابزارهای ارتب��اط وتعامل علمی  

انتشارمجالت علمی تخصصی است .
این شرایط هنگامی فراهم آمد که جشنواره بین المللی فرهنگی 
وهنری امام رضا)علیه الس��الم( یازدهمین سال تولد با برکت 
خود را با تاسیس بنیاد فرهنگی وهنری امام رضا)علیه السالم(

جشن گرفت و درراستای ایفای این رسالت گرانبها  نهال »فصلنامه فرهنگ رضوی«  
دربوستان نوبنیاد  بین المللی امام رضا)علیه السالم( غرس شد وهمچون میوه شجره 
طیبه این بنیاد ازبهارسال 92 همزمان با روی کارآمدن دولت تدبیروامید، کام والیت 

مداران را شیرین کرد وروشنا بخش چشم وجان آنان شد.
این چنین بود که فصلنامه علمی پژوهش��ی فرهنگ رضوی به لطف وعنایت صاحب 
این بنیاد وجشنواره، پابه عرصه وجود گذاشت وبا حمایت وهمراهی همدالنه جامعه 
علمی کشورو ارادتمندان آن حضرت درجای جای میهن اسالمی مان ایران ،دراندک 
زمانی توانست50مقاله علمی –پژوهشی را به جامعه علمی کشوردر8شماره عرضه 

کند. 

 اهداف فصلنامه
 این فصلنامه درپی آن اس��ت  تا ترویج فرهنگ ومعارف رض��وی را درقالب انجام  دو 

وظیفه اساسی دنبال کند:
1-ارتباط گرفتن با طالبان حقیقت وتشنگان معارف ناب اسالمی ورضوی درداخل 

وخارج ازکشور.
2-ارایه تولیدات علمی جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)علیه السالم( 

به جامعه.
فصلنامه فرهنگ رضوی ک��ه اولین وتنها فصلنامه تخصصی درزمینه معارف رضوی 
است طی دوسال فعالیت، مورد استقبال جامعه علمی کشور قرارگرفت وسیل مقاالت 
ازسراسرکشوربه آن سرازیرشد وبحمدا... جای خود را به عنوان رسانه مروج معارف 
رضوی دردانش��گاه ها ومراکزعلم��ی بازکرد. چاپ 50 مقاله علمی- پژوهش��ی طی 
کمترازدوسال کاری، خود به روشنی گواه همراهی صمیمانه وتوام با ارادت اصحاب 

علم وفرهنگ کشوربا این فصلنامه است.
دراین راستا اعطای درجه علمی –پژوهشی ازسوی کمیسیون اعطای مجوز وزارت 
علوم تحقیقات وفناوری به فصلنامه ،گام بلندی ب��ود که ارتباط میان جامعه علمی 
وجشنواره های پژوهشی امام رضا)علیه السالم (را با فصلنامه بیش ازپیش تقویت کرد.

این مجوز ارزش��مند درمدت زمان کمترازیک س��ال به فصلنامه اعطا ش��د. اعطای 
این مجوز آن هم ازاولین ش��ماره، کاری بزرگ وکم نظیربود ؛آن هم درشرایطی که 
بسیاری ازفصلنامه ها برای دریافت این اعتبار علمی -پژوهشی ، سال ها صبروانتظار 

پیشه می کنند .
فصلنامه علمی –پژوهش��ی فرهنگ رضوی که سومین سالگرد  خود را درنمایشگاه 
بین المللی کتاب امسال)1394(جش��ن گرفت ،به مدیرمسئولی سیدجواد جعفری  
سردبیری دکترسیدجالل درخشه ومدیریت اجرایی محمدعلی ندائی منتشرمی شود.

مجموع مقاالت منتشرش��ده فصلنامه درس��ایت بنیاد بین الملل��ی فرهنگی هنری 
امام رضا)علیه الس��الم( بخش فصلنامه به نشانی :shams.toos.ir قابل دسترسی 

می باشد.


