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مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضوی
با حضــور در منــزل مختــار دهقان ،نفــر دوم مســابقات
بینالمللــی قرآن مالــزی ایــن موفقیت را بــه وی تبریک
گفت .به گزارش روابط عمومی اداره کل ارشــاد« ،ســید
ســعید ســرابی» در این دیدار اظهار کرد :مختار دهقان،
افتخــاری بــرای جامعه قرآنی اســت و کســب رتبــه دوم
مســابقات بینالمللی قرآن مالزی مایــه مباهات برای ما
خراسانیهاست .در ادامه مختار دهقان به بیان خاطرات
خود از حضور در این دوره از مسابقات پرداخت.

آیین استقبال از ماه مبارک رمضان امشب در حرم مطهر رضوی برگزار میشود

گزارش خبری

وتربیت»صورتگرفت

گروه فرهنگی

رونمایی از تازهترین آثار ادبی
مبتنیبرشاهنامه

باغ نشــاط فیروزه به عنوان بزرگترین بــاغ ایرانی با دارا
بودن آثاری از کمال الملک نیازمند توجه مسئوالن برای
حفظ این بنای ارزشمند تاریخی است.
به گــزارش روابــط عمومــی میــراث فرهنگی خراســان
رضوی ،یکی از آثار تاریخی استان ،باغ نشاط واقع در ۲۲
کیلومترینیشابوراستکهطیچندسالگذشتهبهدلیل
مشکالت مالی دچار فرسایش شده و نیازمند توجه جدی
برای احیای مجدد است.
قدمت این باغ به دوره قاجار بازمی گردد و در مساحت ۱۵
هکتار دارای دو عمارت شــمالی و مرکــزی ،دیوار حصار
باغ  ،چهار برج و تعداد زیادی درخت اســت .گفته شــده
اســتاد کمال الملک هنرمنــد و ن ّقاش مشــهور ایرانی در
اواخر عمر خود در این مکان ساکن بوده و آثاری را در این
مجموعه از خود به یادگار گذاشته است.

•  ۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان بودجه نیاز
داریم

مجید ابراهیم نیا رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان
فیــروزه در گفت وگو با  مهــر در این باره اظهــار میکند:
اعتبــارات هزینه شــده تاکنــون در این باغ حــدود ۶۰۰
میلیون تومان بوده که بیشتر برای مطالعات و تهیه طرح
و زیرساخت از جمله راه دسترسی ،آب ،برق ،گاز وتلفن
هزینه شده و میشود.
وی میافزایــد :مســئوالن اســتانی و کشــوری همکاری
خوبی برای بازسازی این باغ داشتهاند و پیگیر تخصیص
اعتباراتبیشترهستنداما متاسفانهتاکنون حمایتهای
مردمی و سرمایه گذار خصوصی نداشتیم.
رئیــس اداره میــراث فرهنگی فیــروزه میافزایــد :برای
مرمت و احیای باغ و ابنیه ،اجرای سیستم آبیاری و فضای
سبز و سیستم روشــنایی به بودجهای حدود دو میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان نیاز داریم.

عکسها:صادق ذباح

احیایآخرینآثارکمالالملک
درباغنشاط
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سالم بر ماهخدا

درهمایشعلمیپژوهشی«فردوسیوتعلیم

همزمان با روز ملی بزرگداشت فردوسی ،همایش علمی
پژوهشی «فردوسی و تعلیم و تربیت» در دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شــد .مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی در
این همایش با اشــاره به نام گذاری روز ملی «بزرگداشت
فردوسی و پاسداشت زبان فارسی» اظهار کرد :فردوسی
حکیم ســخن اســت و پدر زبان پارســی و نگهبــان هویت
ایرانی و اسالمی و از سوی دیگر زبان فارسی زبانی است
پرظرافت و سرشــار که در دامن آن شــخصیتی بی بدیل
همچون فردوســی و اثری ســترگ چون شــاهنامه پدید
آمده اســت و بر ماســت که این نعمت گران بهــا آن را ارج
نهیم و قدر بدانیم .به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
ارشاد« ،سید سعید سرابی» افزود :بدون شک آیینهای
بزرگداشت ،همایشهای علمی و برنامههای فرهنگی و
هنری و ادبی که با همت ســترگ و تالشهای خســتگی
ناپذیــر فرهنــگ دوســتان ،هنرمنــدان و دانشــمندان و
پژوهشــگران برگزار میشــود ،بیــش از هر چیز نشــانگر
عمقعالقهونهایتشیفتگیآنانبهزبانفارسیبهعنوان
میراث دار و نگهبان نستوه آن است .در این مراسم از کتاب
طومار جامع نقالی شــاهنامه ،مجموعه مقاالت همایش
ملی شاهنامه وتعلیم و تربیت با عنوان «زمانی میاسای از
آموختن» ،کتاب راحت االرواح ،روایت عامیانه از داستان
برزو و کتاب «سخنهای بهتر ز یاقوت زرد» رونمایی شد.
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دومین کنگره ملی شهدای دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

طنین نام شهدای مدافع حرم در دانشگاه
وزیر علوم :کنگره شهدا این فرصت را فراهم میکند که در فضای دانشگاهی ،ذکر و نام شهدا باقی بماند

گزارش جلسه
میرزاده

اجالســیه مرکــزی دومیــن کنگــره
ملی شــهدای دانشــجو بــا محوریت
شــهدای دانشــجوی مدافــع حرم،
دوشنبه گذشته در دانشــکده علوم
دانشــگاه فردوســی مشــهد برگزار
شد .به گزارش «خراسان رضوی» در
این کنگره که با حضور خانوادههای
شهدای دانشجوی مدافع حرم ،وزیر
علوم ،مســئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ها ،جمعی
از معاونــان وزارت علــوم و وزارت
بهداشــت و مســئوالن دانشــگاهها
برگزار شــد ،وزیر علــوم ،تحقیقات و
فناوری شــهدا را مصداق آیه شریفه
«عند ربهم یرزقون» دانست که ذهن
ما خاکیــان از درک آن عاجز اســت.
دکتر «منصور غالمی» افزود :کنگره
شــهدا این فرصت را فراهم میکند
که در فضای دانشــگاهی ذکــر و نام
شهداباقیبماندونوروتوانبیشتری
به خانواده دانشگاهیان منتقل کند
تا چراغ راه ما باشند و از غفلتهایی
که در هر شــرایطی ممکن اســت بر
ما حاکم شــود جلوگیری شــود .وی
خاطرنشــان کرد :ما در ایــن کنگره
شــهدای دانشــجو از دانشــجویانی
یــاد میکنیمکه ســنگر دانشــگاه را
رها کردنــد و برای دفــاع از ناموس،
مرز و بوم و اســام جان شــان را نثار
جانــان و بــا خــدا معاملــه کردنــد.
غالمی افزود :شهدای دانشجو الگو
و اســوه ایثار هســتند و نام دانشــجو
همیشــه آینده روشــن و پــر از امید و
نشــاط را با خود به همــراه دارد .وی
تأکید کــرد :در شــرایط کنونی نیاز
بیشــتری به وحدت ،انســجام ملی،
تمسک به آموختههای دین اسالم و
سیره معصومان وپیروی از خط امام
راحــل و مقــام معظم رهبــری داریم

تا این شرایط را پشــت سر بگذاریم و
قطعا وعده الهی و پیروزی حق است.
وزیر علوم گفت :قطعــا همه جوانان
ما به خوبــی از ظرافت و حساســیت
زمانه آگاه هســتند و در ایــن برهه از
زمان نیز شاهد حماسه آفرینی آنان
خواهیم بود.

•دانشجویان تا پای جان بر
سر آرمانها و اهداف خود
هستند
در ایــن مراســم ،رئیــس دانشــگاه
فردوســی مشــهد نیز ضمن تشکر و
قدردانی از زحمات و فداکاریهای
شهدا و خانوادههای آنان ،شهیدان
دانشــجو را مایــه افتخار دانشــگاه و
دانشــگاهیان قلمداد کــرد و گفت:
ایــن شــهیدان از پشــت میزهــای
خود به پشــت خاکریزها رفتند تا به
جهان نشــان دهند دانشجویان که
اصیلترینجزءدانشگاههامحسوب
میشوند تا پای جان بر سر آرمانها و
اهداف خود هستند و همواره موجب
افتخــار برای کشــور خــود خواهند
بود .دکتــر «محمد کافی» با اشــاره
به ایــن که در ایــن دانشــگاه بیش از
 35درصد کارکنان و بیش از 130
عضو هیئت علمی و 2100دانشجو
از ایثارگران و خانواده آنان هستند،

برگــزاری این کنگــره در دانشــگاه
فردوسی مشــهد را مایه افتخار این
دانشگاه دانســت و افزود :برگزاری
این کنگره تا سالها رایحه دل انگیز
شهدا را در دانشــگاهها طنینانداز
خواهد کرد و الزم اســت با شهیدان
تجدید عهــد و فضا و شــرایط الزم را
در دانشــگاهها ایجاد کنیم و شــاهد
آن باشــیم که روز به روز دانشجویان
و جوانــان ایــن کشــور مایــه افتخار
و ســربلندی میهــن خواهنــد بــود و
فضــای معطــر و دلنشــینی را در
دانشگاه ایجاد خواهند کرد.
رئیس نهــاد نمایندگــی مقام معظم
رهبــری در دانشــگاهها نیــز در این
مراسم با تشکر از دســتاندرکاران
برگزاری کنگره شهدای دانشجو به
ویژه دانشجویان ،بسیج دانشجویی
و وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری،
اظهار کرد :فرهنگ تشیع و فرهنگ
علوی با یاد شــهدا و ترویج یاد شهدا
تا امروز خــود را بــه این جا رســانده
اســت .حجتاالســام «محمــد
محمدیان» افزود :ملت ما چهلمین
ســال انقالبــش را در حالی جشــن
خواهد گرفت که چهل ســال ،پنجه
در پنجــه قدرتهــای دنیاانداخــت
و همچنــان مقــاوم ایســتاده و به راه
خودش ادامه میدهــد و نتیجه این

مقاومت آن شــد که آمریکا به عنوان
ابرقــدرت دنیا بــا متحــدان اروپایی
و منطقــهایاش گفتنــد ،حاکمیت
سوریه باید در اختیار تکفیریها قرار
گیرد اما شکست خوردند و اینگونه
بود که ابرقــدرت دنیا نتوانســت در
مقابــل حســینیان بایســتد .دکتــر
«محمدجــواد نیــک روش» رئیــس
سازمان بسیج دانشجویی کشور نیز
از دیگر ســخنرانان این مراسم بود.
همچنین« ،سید حمیدرضا برقعی»
از شاعران آیینی و «مجید اخشابی»
از خواننــدگان کشــور ،قطعاتــی را
اجرا کردند.
در ادامه این مراسم از خانوادههای
شــهیدان «صــادق عدالــت» از
آذربایجان شــرقی« ،ســعید شبان»
از آذربایجــان غربــی« ،هاشــم
دهقانــی نیــا» از اردبیــل« ،مرتضی
زارع» از اصفهــان« ،محمــد اینانلو»
از البرز« ،رســول خلیلی» از تهران،
«مصطفــی صــدرزاده» از تهــران،
«محمــد جاودانــی» از خراســان
رضــوی« ،حســن قاســمی دانــا» از
خراســان رضوی« ،فیــروز حمیدی
زاده» از خراســان شــمالی« ،صالح
ابــو نشــطان» از یمــن« ،ســید عمار
موســوی» از خوزســتان« ،محمــد
حســین حمزه» از ســمنان« ،حمید
قاســم پور» از فــارس« ،عبدالصالح
زارع» از قــم« ،علــی عظیمــی»
از کرمــان« ،محســن زورقــی» از
گــرگان« ،مهــدی کوچــک زاده» از
گیــان« ،محمــد حســن قاســمی»
از چهارمحــال و بختیــاری« ،علــی
جمشــیدی» از مازندران« ،حســین
مشــتاقی» از مازنــدران و «احمــد
عبداللطیف جار» از یمن تقدیر شد.
اجرای نمایش آیینی درباره شهادت
شــهید قاســمی دانــا و رونمایــی از
تعدادی از کتابهای منتشر شده با
موضوع شهدای مدافع حرم ،از دیگر
برنامههای این مراسم بود.

در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،آیین استقبال
از این ماه امشب در حرم مطهر رضوی برگزار میشود .به
گزارش آســتان نیوز ،این مراسم شامگاه چهارشنبه 26
ت (امشب) با سخنرانی تولیت آستان قدس در
اردیبهش 
رواق امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد .قرائت ادعیه و
زیارت امینا ...و مدیحهسرایی مداحان اهلبیت(ع) از
دیگر برنامههای این مراسم معنوی به شمار میرود .این
برنامه پس از اقامه نماز مغرب و عشا آغاز میشود و در آن
میثم مطیعی به مدیحه سرایی خواهد پرداخت.

•محافل قرآنی حرم مطهر در ماه قرآن

برپایی محافل قرآنی ماه مبــارک رمضان در حرم مطهر
رضوی نیز از جمله برنامههای این ایام اســت .بر اساس
اعالم اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی ،در این ماه
پر خیر و برکت  14محفل قرآنی در حرم مطهر رضوی و
چندمسجدوابستهدرشهربرگزارمیشود.محفلقرآنی
در صحن انقالب اســامی بعــد از نماز صبــح و در رواق
بزرگ امام خمینی(ره) از ساعت  11تا  14محفل اصلی
قرآنی حرم مطهــر رضوی در ماه مبارک رمضان اســت.
همچنیندراینماهبابرکتجلساتترتیلقرآنکریمهر
روز از ساعت  9تا  10صبح در رواق دارالرحمه 9:30 ،تا
 10:30رواق کوثر 17 ،صحن هدایت 18 ،تا  19ایوان
مقصوره مسجد گوهرشاد و رواق غدیر و از ساعت  19در
صحن رضوان حرم مطهر علی بن موسی الرضا(ع) دایر
است .محفل انس و ترتیل خوانی قرآنکریم ویژه بانوان
همــه روزه از ســاعت  11تــا  12:30با حضــور قاریان و
مرتالن برتر خواهر در رواق حضرت زهرا(س) حرم مطهر
رضوی برگزار خواهد شد .محفل قرآنی «مهمانی خدا»
نیز ویژه زائران و روزهداران نوجوان همه روزه از ســاعت
 17تا  18:30در دارالقــرآن الکریم حرم مطهر رضوی
برگــزار میشــود .همچنین بعــد از اقامه نمــاز جماعت
ظهر و عصر در مسجد کتابخانه مرکزی ،مسجدالرضای
احمد آباد و حسینیه امام رضا(ع) و از ساعت  18در بقعه
خواجه ربیع برپا خواهد شد.

•اعزام  3300مبلغ

مدیــر کل تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی هــم از

اعزام سه هزار و  300مبلغ به روســتاهای استان در ماه
مبارک رمضان خبر داد .به گزارش مهر ،حجت االسالم
والمسلمین کاظم لطفیان روز گذشته در نشست خبری
تشریح برنامههای این اداره کل در ایام ماه مبارک رمضان
اظهار کرد :برنامههای تبلیغی فرهنگی ما در طول سال
ادامه دارد ،در ماه مبارک رمضان نیز فعالیتهای تبلیغی
و قرآنی سازمان تبلیغات با شدت بیشتری انجام خواهد
شد .وی افزود :در طول ســال به طور پیوسته هزار مبلغ
در استان مشــغول فعالیت هســتند که دو هزار نفر دیگر
به آنها اضافه میشــوند و حدود  ۳۰۰نفــر نیز در قالب
گروههای جهادی به مناطق محروم خارج از استان اعزام
خواهند شد .حجت االسالم والمسلمین کاظم لطفیان
تصریح کرد :ماموریت ویژه شبکه تبلیغ و ترویج اعتقادات
و تحکیم باورهای دینی اســت و ماموریت ویژهای نیز در
حوزه مســائل اجتماعی داریم و آن مقابله با آســیبهای
اجتماعــی از جمله طــاق و اعتیاد اســت کــه مبلغان ما
ســعی در پاک ســازی جامعــه از ایــن آســیبها خواهند
داشت .وی افزود :برنامهای نیز برای جزء خوانی قرآن در
خیابانها داریم که این مراسم را در فضاهای باز و پارکها
برگزارخواهیم کرد.

