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با مصوبه شورا ،شهرداری مکلف به تاسیس خانه
ادبیات مشهد تا پایان سال شد

گفت وگو با کمک داور مشهدی
حاضر در جام ملت های آسیا

دراماراتازقهرمانیایران
صحبتمیشود
مدیرکلتأمیناجتماعی
استانخبرداد:

افزایش 2هزار و660
نفریتعدادمقرری
بگیرانبیمهبیکاری
صفحه5

چراهمچنانبافروشپارچههای
قاچاقدریکشنب هبازار،
برخوردنمیشود؟

خانه«فرخ»
خانهادبیاتمیشود
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باحضورخیرانوبا اعتبار
10میلیاردیانجامشد

سه شنبه  2 /بهمن  15 / 1397جمادی االول ١٤40
8صفحه/شماره  / 4049قیمت 300 :تومان

بهرهبرداریاز10مدرسه
خیرساز در سبزوار

چهره های علمی ،فرهنگی و هنری از تجربه سفر به مشهد و زیارت امام رضا(ع) میگویند

مشهدبا زیارتگرهخوردهاست

صفحه7

باحضوررئیسشورایشهر
مشهدانجامشد

صفحه3

رونمایی از ۲محصول
دانشبنیاندرمشهد

گره کور جمعآوری
پارچههایقاچاق

صفحه4

هیئتوزیرانتصویبکرد :

صفحه2

کمک24میلیاردریالی
بهشهرستانهای
سیلزدهخراسانرضوی

رئیسکمیسیونخدمات
شهریشورایشهراعالمکرد

نیاز 2هزارمیلیاردی
برایتکمیلخطوط
آبوفاضالبمشهد

صفحه4

کاهش ۶۸هزارفقرهایو5/2
درصدیچکهایبرگشتی
استاندرمقایسه آذر۹۷و:۹۶

صفحه5

در بازدید از پروژه مطرح شد:

تاکیدشهردار
برتسریعدرروند
ساماندهیمیدانکوکا
شهردارمشهددربازدیدازمیدانکوکابرسرعت
گرفتن عملیات اجرایی ســامان دهی آن تاکید
کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشهد ،محمدرضا کالیی روز گذشته با حضور
در میــدان کوکا ،واقــع در بولوار کوثر مشــهد از
روند عملیــات اجرایی پروژه این میــدان بازدید
کرد .شهردار مشــهد در این بازدید که با حضور
صفحه4
فرهادیان،شهردارمنطقه... 9

اخبار

نقد و بررسی کتاب «فدک در تاریخ»

فرهنگی

سلســله نشســت های تبلیغی-ترویجی«در پنــاه کلمات»
در مشهد به مناســبت دهه فاطمیه به بررسی کتاب «فدک
در تاریخ» اثر شــهید آیت ا ...ســیدمحمد باقر در فروشــگاه
کتاب و محصوالت فرهنگی بهنشر (انتشارات آستان قدس
رضوی) برگزار شد .به گزارش روابط عمومی به نشر ،فدک
در تاریخ» اثری است از شهید آیت ا ...سید محمدباقر صدر
که بر اساس فیش های ســخنرانی های خود در کاظمین،
در  13ســالگی این ســخنرانی ها را به کتــاب تبدیل کرده
اســت .فدک در تاریخ در سلســله نشســت هــای تبلیغی-
ترویجی«در پناه کلمات» به نشــر ،مورد نقد و بررســی قرار
گرفت .حجــت االســام «امید موذنــی» معاون پژوهشــی
پژوهشگاه تخصصی شــهید صدر در نشست نقد و بررسی
کتاب«فــدک در تاریــخ» ،اعالم کــرد :این کتاب بــا نگاهی
اسالمی و فرامذهبی به واقعه تاریخی فدک پرداخته و قرار
است ســطح عمیق تر و ریشــه ای تری در خصوص نوع نگاه
به دین و نقش آن داشته باشد.در ادامه این نشست «محمد
حســین رجبی دوانی» مورخ و پژوهشــگر تاریخ اســام نیز
درباره این کتاب گفت :این اثر بیان کننده فدک در قضاوت
تاریخ است و بحث بســیار جامع ،ارزشــمند و عالمانه ای را
مطرح کرده که فکرنمی کنم نمونه دیگری داشته باشد .این
مورخ و پژوهشگر تاریخ اسالم گفت :شهید آیت ا ...صدر در
کتاب «فدک در تاریخ»بســیار دقیق و بدون هیچ گونه حب
و بغضی و بر مبنای اصول علمی و پژوهشــی اســتناداتی را
مطرح کرده که بــرای هر کس با هر دیــن و مذهبی عالمانه
است و فکر نمی کنم کسی نقد قابل توجهی برای رد مبانی
کتاب داشته باشد چرا که اگر کسی رد بر این کتاب بنویسد،
رد بر عقل و فکر و فهم زده است .وی با اشاره به دیگر ویژگی
های این اثر اظهار کرد :کتاب از منظر عاطفی و شــناختی
با حفظ مقــام عصمت حضرت زهــرا(س) به وجــه عاطفی

«باغ خونی» به جشنواره
تئاتر فجر راه یافت
نمایش«باغخونی»بهکارگردانیامیربشیریبه
همراه18اثرنمایشیدیگربهبخشچهلسالگی
انقالباسالمیایرانجشنوارهبینالمللیتئاتر
فجر راه یافت .ایــن آثار نمایشــی در بخش های
صحنه ای ،خیابانی و دیگر گونه های اجرایی به
جشنواره معرفی شدند که «باغ خونی» در بخش
صحنــه ای ایــن جشــنواره حضــور دارد .ســی و
هفتمینجشنوارهتئاترفجربهدبیرینادربرهانی
مرنداز 22بهمنتا 4اسفندماهبرگزارمیشود.

لبآهنگسرودهایانقالبی
جشنوارهلبآهنگسرودهایانقالبیهمزمان
با چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی
برگزار می شــود .به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزیانقالباسالمی،جشنواره«لبآهنگ»
با موضوع ســرودهای انقالبی از سوی موسسه
آفرینشهایهنریآستانقدسرضویبرگزار
می شــود  .به گــزارش روابط عمومی موسســه
آفرینــش هــای هنــری آســتان قــدس رضوی،
جشــنواره لب آهنگ (دابســمش) ســرودهای
انقالبی دردوبخشبرگزارمیشود.

نگاهیبهرشدسوادآموزی
دراستاندر 4دههاخیر

عکس :شهرداری

چکهایخراسانیها
کمتر برگشتخورد
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اعزام حافظان کل قرآن خراسان رضوی به کربالی معلی
حافظان کل قرآن کریم استان که در آزمون اسفند ماه
طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم ،حائز نمره قبولی
شوند ،بدون قرعه کشی به سفر زیارتی عتبات عالیات
اعزام میشــوند .به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان ،مدیر کل اوقاف و امور خیریه
خراســان رضوی با بیان این خبر ،اضافه کرد :عالوه بر
این برای تمام حافظان  ۱۵جزء و  ۵جزء قرآن که نمره
قبولیراکسبکنند،سفرزیارتیقمومشهدباامکانات
اســکان در نظر گرفته شــده اســت .حجتاالســام و
واقعه توجه کرده اســت و هنگامی که بخش نخســت کتاب
را مطالعــه می کنیــد باور نمی کنیــد این کتــاب این چنین
روانکاوانه باشــد ولی با یک اثر علمی رو به رو هســتید و در
این بخش نخست شور و تحلیل عاطفی به زیبایی ارائه شده
است.رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسالمی دفتر
تبلیغات اســامی قم نیز در این نشست با اشاره به ماجرای
فدک اظهار کــرد :به یمن تفکــر جامع نگری کــه تقریبا در
تمام آثار شــهید آیت ا...صدر مشــهود اســت ،ایــن اثر فوق
العاده نیز با یک نگاه نظام مند و چندوجهی به قضیه فدک
نگریســته و به گونه ای حیرت آور تقریبــا واجد تمام دیدگاه
هایی اســت که در خالل چند قرن درباره ایــن رویداد ابراز
شده اســت .حجت االســام و المســلمین «مجتبی الهی
خراســانی» افزود :کتــاب «فــدک در تاریخ» با یــک نوع بی
طرفی برآمده از سبک علمی شهید صدر تدوین شده است.
وی بیان کــرد :یافته هــای خــرد و نظرات خــاص در کتاب
«فدک در تاریــخ» در یک هندســه که همان اقــدام صدیقه
کبری(س) است ،آورده می شود و ابعاد یک انقالب و رفتار
مواجهه با یک انقالب را توضیح می دهد.

المسلمینمحمداحمدزادهافزود:باتوجهبهمنابعیکه
در اختیار داشتیم ،با تامین اعتبار طی امسال و با هدف
ایجاد انگیزه و ارائه بستههای تشویقی ،سعی کردیم تا
قرآن آمــوزان و مربیان قرآنی با انگیزه بیشــتری در راه
قرآن قدم بردارنــد .وی با بیان این که قبال بســتههای
تشــویقی ،ویژه قرآن آموزان اوقاف و امــور خیریه بود،
اظهار کرد :هم اکنون این بسته های حمایتی را برای
تمامقرآنآموزانموسساتقرآنیوجلساتقرآنیبقاع
متبرکه در استان گسترش داده ایم.

افزایش
 40درصدی
باسوادی
پسازانقالب
صفحه8

