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فرهنگی

دیدار شهردار مشهد با اصحاب
رسانه به مناسبت روز خبرنگار

شنبه  20مرداد  .1397شماره 3918

همزمان با گرامی داشت روز خبرنگار ،شهردار مشهد با
جمعی از اصحاب رسانه دیدار و گفت وگو کرد .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد« ،قاسم تقیزاده»
در این مراســم از تالش خبرنگاران طی  10ماه حضور او
در شــهرداری مشــهد تشــکر کرد و گفت :در این  10ماه
چیزی جز مهربانــی ،قدردانــی ،پشــتیبانی و حمایت از
خبرنگاران ندیدم .شــهردار مشــهد معتقد اســت که اگر
نقدی در رسانهها دیده ،سازنده بوده است.

غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا (ع) با حضور رهبر انقالب

امشب و در شب شهادت
حضرت جواد االئمه(ع)

عزاداران جواداالئمه(ع) به حرم
رضوی مشرف میشوند

برگزاریدورهتربیتمبلغان
بینالمللیمعارفرضوی

همزمان با شــب شــهادت ابن الرضا ،حضرت امام جواد
(ع) ،مراسم تشرف عزاداران جواداالئمه (ع) به حرم مطهر
رضوی برگزار میشــود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
سراج ،مسئول هیئت و کانون فرهنگی جواداالئمه (ع) در
این باره گفت :مطابق سالهای گذشته با تشکیل ستادی
بــا حضــور جمعــی از تشــکلهای فرهنگــی و اجتماعی
مردمی مشــهد مقدس و همــکاری نهادهــای فرهنگی،
برنامه ریزی الزم برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری
شــهادت حضرت جواداالئمه (ع) در شــهر متعلق به پدر
بزرگوار ایشــان صورت گرفته اســت« .مهدی رجب پور»
افــزود :این مراســم روز شــنبه  20مرداد مــاه همزمان با
اقامه نماز جماعت مغرب و عشــا در عرصه میدان شــهدا
آغاز میشود و در ادامه عزاداران در قالب دسته عزا به حرم
مطهر رضوی مشــرف میشوند و در مراســم پایانی که به
همت آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است ،حضور
مییابند .رجب پور ضمن تشــکر از آستان قدس رضوی،
مرکز رسیدگی به امور مساجد و شهرداری مشهد به دلیل
همکاری و همیاری در اجرای این برنامه ،ابراز امیدواری
کرد ،با حضور پرشور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی
این مراسم باشکوه برگزار شود.

افتتاحیه دورهتربیتمبلغانبینالمللیمعارفرضویدر
مشهد برگزار شد .این دوره تربیتی توسط مرکز آموزشی
شــیخ بهایی دفتــر تبلیغات اســامی خراســان رضوی و
با همکاری مرکز امــور بینالمللی آســتان قدس رضوی
برگزار میشــود .به گزارش فارس ،حجتاالسالم «سید
حسن شــبیری» رئیس دانشــگاه علوم اســامی رضوی
در مراســم افتتاحیه ایــن دوره از ایجــاد مرکز تخصصی
زیارت در این دانشــگاه خبــر داد و گفت :اگر قرار اســت
ایــن دانشــگاه مغز متفکر آســتان قــدس رضوی باشــد و
به مرجعیت علمی تبدیل شــود باید به ســمت تخصصی
شدن پیش برود« .ســید جواد جعفری» معاون مرکز امور
بینالملل آســتان قدس رضــوی نیز وظیفه ایــن مرکز را
نشراندیشــه معارف رضوی و زمینهســازی مناسب برای
گسترش ارتباط با نخبگان و تعامل مستمر بااندیشمندان
اسالمی و نهادهای مذهبی دانســت و اظهار کرد :مرکز
امور بینالملل آستان قدس رضوی جریانسازی عرصه
تبلیغ را بهعنــوان یک ضرورت روز دنیــا در کانون توجه و
عنایت و اولویت خود قرار داده است.

همزمان با ماه ذیالقعده و ایام زیارت مخصوص رضوی ،مراسم غبارروبی مضجع شریف
ثامن الحجج حضرت علی بن موســی الرضا (ع) ،صبح پنج شنبه با حضور رهبر انقالب
اسالمی برگزار شــد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت
ا ...العظمی خامنه ای ،در این مراسم معنوی ،مراجع تقلید آیات عظام مکارم شیرازی و
وحیدخراسانی ،آیتا ...مصباح یزدی ،به همراه جمعی از علما ،مسئوالن و خانوادههای
شهدا ،جانبازان و ایثارگران استان خراسان حضور داشتند.

•ویژه برنامه شب شهادت در حرم مطهر

به گزارش آســتان نیــوز ،ویــژه برنامه شــب شــهادت آن
حضــرت نیــز امشــب بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا در
صحن جامــع رضــوی برگــزار میشــود .در این مراســم
حجتاالسال موالمســلمین شیخحســین انصاریــان
آموزههای زندگی در سیره امام جواد(ع) را تبیین میکند
و مداحان اهلبیت(ع) به مرثیهســرایی شهادت نهمین
امام شیعیان میپردازند.

شبهایشاهنامه

عکسهاleader.ir :

دیدار استاندار
با خانواده شهیدان رمارم

با حضور آیت ا ...مکارم شیرازی صورت گرفت

اســتاندار خراســان رضوی ،در منــزل والدین شــهیدان
حســن و علیرضا رمارم حضور یافت و با آنها دیدار کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی اســتانداری ،علیرضا
رشــیدیان در این دیدار گفــت :تداوم راه شــهدا در حفظ
آرمانهای اســام و تالش برای اســتحکام هر چه بیشتر
پایههای نظام اسالمی و تقویت اقتدار آن است .وی با بیان
این که توفیق خدمت به شــهدا همان جهاد است ،افزود:
بهتریــن فرصتی کــه میتواند بــرای یک نفــر در خدمت
فراهم شود ،خدمت به خانواده شهدا ،جانبازان و آزادگان
است .خواهر این دو شهید هم در این دیدار گفت :این که
مســئوالن ،پیشــگام در تکریم جامعه ایثارگران هســتند
جای بســی خوشــنودی اســت آن هم از سوی اســتاندار
خراسان رضوی که خود رزمنده دوران دفاع مقدس است.
«شهنازرمارم»افزود:اصلومحور،نظاممقدسجمهوری
اسالمی است و همه باید در هر جا و هر مسئولیتی به این
نظام خدمت کنیم.
شایان ذکر است شهید حسن رمارم 16 ،مرداد سال 61
در شلمچه و شهید علیرضا رمارم 13 ،اسفند سال  64در
سنندج به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

رونمایی از کتابهای تفسیر قرآن کریم آیت ا ...علم الهدی

افتتاح افالک نمای دانشگاه فردوسی مشهد

در حاشــیه گردهمایــی اســتادان حــوزه علمیــه
خراســان و با حضــور آیــت ا ...مکارم شــیرازی از
«سلســله درسهای تفســیر قرآن کریم» آیتا...
علمالهدی ،که توسط بهنشر منتشر شده رونمایی
شــد .به گزارش روابط عمومی انتشــارات آستان
قدس رضوی .جلوههای هدایتی داستان حضرت
موســی(ع) در ســوره مبارکه قصــص ،جلوههای
هدایتــی داســتان حضــرت یوســف(ع) در قرآن
در قالب دو جلد ،سیاســت در قرآن (تفســیر آیات
سیاســی قرآن کریم) در قالب دو جلد ،جلوههای
هدایتــی در ســوره مبارکه جمعه ،ســبک زندگی
عبادالرحمن در قرآن (تفســیر آیات پایانی سوره
فرقــان) و جلوههــای هدایتــی داســتان ســوره
مبارکه کهــف در قالــب دو جلــد ،عناویــن این 9
جلد است .آیتا ...ســیداحمد علمالهدی در این
مراســم از رونمایی از آثار خــود در محضر آیتا...
مــکارم شــیرازی ابراز خرســندی کــرد و بــا بیان

با حضور دکتــر عبدالرضــا باقری قائممقــام وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری ،افالک نمای دانشگاه
فردوســی مشــهد افتتاح شــد .به گــزارش پایگاه
اطــاع رســانی دانشــگاه فردوســی ،افالکنما
یک ســالن نمایش  360درجه برای نمایش یک
شبیهسازی واقعی از آســمان است .سالن اصلی
افالکنمای دانشگاه فردوسی مشهد با ظرفیت
گنجایــش  70نفر ،یک ســالن مخصــوص پخش
نمایشهای 360درجهاست.سیستمصوتی11
کانالی ،این سالن را به یکی از منحصربهفردترین
ســالنهای کنفرانس ،نمایش و جلسات موجود
تبدیــل کــرده اســت .دکتر محمــد کافــی رئیس
دانشــگاه فردوســی مشــهد در این مراسم گفت:
با ســاخت این افالکنما به دســت جوانان کشور
ثابت شد میتوان در داخل کشــور از این فناوری
بهصورت بومی اســتفاده کرد .آنها ثابت کردند
باوجود مشــکالت فــراوان میتــوان ایــن ایدهها

اخبار
موسیقی مقامی

عیادت از استاد ساالر احمدی

فرماندار شهرستان بینالود (طرقبه شاندیز) از استاد
ساالر احمدی پیش کســوت موســیقی مقامی که در
بیمارستان این شهرستان بســتری شده بود ،عیادت
کرد .استاد ساالر احمدی که به تازگی نشان درجه یک
هنری به او اعطا شد ،از معدود بازماندگان نسل اصیل
خنیاگــران خطه خراســان در تربــت جام اســت که با
تحملسالهارنج،گنجبیبدیلموسیقیمحلیتربت
جام را به نسلهای پس از خود منتقل کرده است .این
پیش کسوت موسیقی از سال گذشته دچار بیماری و
به تازگی در بیمارستان بستری شد.

گروهبیدلبرگزیدهجشنوارهبینالمللیمالزیشد

نوای موسیقی خراسان در جشنواره بینالمللی مالزی
گــروه «بیــدل» پورعطایــی هنرمنــدان خراســان در
چهارمین جشــنواره بینالمللی موسیقی و آیینهای
نمایشــی فولکلــور کواالالمپــور مالــزی برگزیــده
شدند .این جشــنواره که هفته
گذشــته بــا حضــور گروههــای
مختلف موســیقی و نمایشی از
کشــورهای مختلــف در ایالــت
ســانگور مالــزی برگزار شــد،
بــا تقدیــر از برگزیدگان بــه کار
خود پایان داد و گروه موســیقی
مقامــی خراســان «بیــدل» از
ایران در این جشنواره برگزیده
شــد« .علی پورعطایــی» فرزند
زنده یاد «غالمعلی پورعطایی»
چهره ماندگار موسیقی مقامی
خراسان سرپرستی گروه بیدل

با حضور قائممقام وزیر علوم انجام شد

را بر عهده دارد و با همراهی هنرمندان جوانی از خطه
هنرپرور تربت جام ،راه پدر و دیگر هنرمندان موسیقی
مقامی خراسان را دنبال میکند.

این کــه معرفی این تفســیر با نفحات قدســیه این
مرجع بزرگوار صــورت میگیرد،افزود :از لطف و
عنایت ایشــان تشــکر میکنم .وی با اشاره به این
که حضرت آیت ا ...مکارم شیرازی مبدع موضوع
تفسیر قرآن هستند ،افزود :مجموعه تفسیر نمونه
که توسط ایشان در ســالهای بسیار دور نگارش
شده ،بعد از تفسیر المیزان جزو تفاسیر ارزشمند
قرآن کریم است.

را عملی کــرد .دکتــر کشــمیری مدیــر کل دفتر
سیاستگذاری و برنامهریزی امور فناوری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری نیز اظهار کرد :حرکت
دانشگاه فردوسی مشهد در راستای بهرهبرداری
ازظرفیتهایعلمیدانشجویاندرخوددانشگاه
کاری خوب و عالی اســت و بزرگترین چیزی که
امروز میتوان به آن افتخار کرد امید دادن به نسل
جوان در عرصههای علم و فناوری است.

کارگاههــای شــاهنامه
خوانــی و آشــنایی
بیشــتر مــردم بــا ایــن
گنجینــه فرهنگــی و
تاریخــی ایــران ،در
فرهنگسراهای مشهد
برگــزار میشــود.
ســازمان اجتماعــی و
فرهنگــی شــهرداری
مشــهد این کارگاهها را
برگزار میکند و اولین
دوره آن به موضوع «مادر و خانواده در شاهنامه» اختصاص
یافته اســت .بر اســاس اعالم این ســازمان ،این دوره در
فرهنگســراهای غدیر ،شــهر زیبا و ایمن ،رسانه و بهشت
برگــزار میشــود و آخریــن مهلت ثبــت نام بــرای حضور
خانوادهها در آن ،امروز ( 20مرداد) تعیین شده است.

بررسیمستندیدربارهاستاد«بنان»

مستند «برسد به دست
آقای بنان» عصــر امروز
در پردیس هویزه مشهد
نقد و بررســی میشود.
به گزارش سینمای هنر
و تجربه ،این فیلم ساعت
 ۱۷امــروز در ســینما
هویــزه اکــران و پــس از
نشســت نقــد وبررســی
با حضــور زهــره محقق
کارگردان این اثر برگزار
میشود .در این مستند ۸۷دقیقهای ،زندگی غالمحسین
بنان ،اســتاد نامدار آواز ایران ،مورد بررسی قرار میگیرد.
در بخشهایی از این مســتند صحبتهایی از خود اســتاد
بنان ،استاد محمدرضاشجریان و دیگر هنرمندان به تصویر
کشیده شده است.

