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پیکر پــاک جانبــاز  70درصــد موســی الرضا بهــاری از
یادگاران هشــت ســال دفاع مقدس که بــه درجه رفیع
شهادت نایل آمد ،صبح دیروز با حضور مردم شهید پرور
مشــهد در حرم مطهر رضوی تشییع و در بهشت رضا(ع)
خاک سپاری شد.
به گزارش آستان نیوز ،مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز
 70درصــد موســی الرضا بهــاری صبح دیروز بــا حضور
جمعی از فرماندهان نیروهای مســلح ،مســئوالن بنیاد
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ،خدام حرم مطهر
رضوی و مردم شهید پرور مشهد از مقابل حسینیه پیروان
دین نبوی تا حرم مطهر رضوی برگزار شد.
شــهید موســی الرضا بهاری كه از تیپ  5هوابرد شــیراز
عازم جبهههای هشــت سال دفاع مقدس شــده بود ،در
نفت شــهر از ناحیه صورت مجروح شــد و پس از ســالها
تحمل رنج ناشی از مجروحیت دعوت حق را لبیک گفت
و به همرزمان شــهیدش پیوســت .پیکر پاک این شــهید
افتخار آفرین بعد از اقامه نماز در صحن آزادی حرم مطهر
و طــواف دور ضریح منــور امــام مهربانیها بــرای خاک
سپاری به گلزار شهدای بهشت رضا(ع) منتقل شد و در
کنار دیگر شهدای دفاع مقدس آرام گرفت.

خبر
فرهنگی

هماندیشی برای تدویننقشه راه حوزه علمیه خراسان
گروه فرهنگی  -اجالسیه کمیسیونهای تخصصی
شــورای عالی حوزه علمیه خراســان پنج شــنبه16
اســفند با حضور مســئوالن و اســتادان حوزه علمیه
کشوروحوزهخراساندرتاالرقدسحرممطهررضوی
برگزار می شــود .به گزارش خراسان رضوی ،حجت
االسالم فتح اللهی مســئول دبیرخانه شورای عالی
حوزهعلمیهخراساندرنشستخبریاجالسیهحوزه
علمیهخراسانگفت:ایناجالسیه 16اسفند 97در
تاالر قدس آســتان قدس رضوی برگزار خواهد شد و
بررسی آینده حوزه های علمیه ،دست یابی به نقشه
راه حوزه علمیه خراســان و ارائه گزارش کمیســیون
های تخصصــی از جمله اهداف برگزاری آن اســت.
ویدربارهحضورسخنرانانروزاجالسیهگفت:طبق
برنامه ریزی انجام شــده ،در این اجالســیه حضرات
آیات و حجج اسالم ،ســید هاشم حسینی بوشهری،
سید احمد علم الهدی ،علیرضا اعرافی و محمدباقر
فرزانهحضورخواهندداشت،ضمنآنکهحاجآقای
رئیسیهمبرایحضوردرایناجالسیهقولدادهاند
اماباشرایطیکهفعالداریممیبینیماحتماالایشان
حضورنداشتهباشند.مسئولدبیرخانهشورایعالی
حوزهعلمیهخراسانبابیاناینکهموضوعاجالسیه
ازمباحثتخصصیتأثیرگذاراست،اظهارکرد:قبلاز
برگزاریاجالسیهنیزدرروزدوماسفندپیشنشستی
به منظور تبیین برنامه های کالن حوزه علمیه کشور
با حضــور و محوریت فرهیختگان حــوزه های علمیه
خراســان ،قم ،تهران و اصفهان در مجتمع فرهنگی

آفتابوالیتبرگزارخواهدشد.ویهدفازبرگزاری
این پیش نشست را رســیدن به فهم صحیح و درست
از برنامه ها و فهرست های اساســی برای حوزه های
علمیه بیان و ابراز کرد :راهبردهایی از جمله تحلیل
مســائل و احراز منطــق کالن در حوزه هــا و افزایش
ارتباطحوزههایعلمیهبااسنادباالدستیدردستور
کاراینپیشنشستخواهدبود.حجتاالسالمفتح
اللهیافزود:شرکتکنندگان،بهگفتمانموضوعاتی
چون منطق اولویت ،مدیریت و ســاختار ســازمانی،
مسائلاقتصادیوبهخصوصوقف،آموزشوپژوهش
و همچنین تبلیغ بــا محوریت فضای مجــازی ،آینده
دینداریوسبکزندگیخواهندپرداختتادرموارد
مذکوربهاشتراکیبرسندوپسازآن،اهدافمشترک

در ســطح ملی و حتی بین المللی بــا محوریت حوزه
های علمیه کشورهایی چون افغانستان ،پاکستان،
هند،عراق،لبنان،بحرین ودیگرکشورهایاسالمی
پیگیری شود.وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران درباره میزان هزینه های اجالســیه سال
گذشته،یادآورشد:سالقبلحدود 40تا 50میلیون
تومانازمحلردیفبودجههایموقوفاتوهمچنین
بودجههایدولتیدربخشاداریبرایایناجالسیه
هزینهشد.

•کارگروههایتخصصیکمیسیونهایحوزه

فتح اللهی همچنین در بخشــی از صحبت های خود
با اشــاره به انتصاب دبیر و اعضای شورای عالی حوزه
علمیه خراسان توســط رهبر معظم انقالب در اسفند

ســال  ،94گفت :پس از انتصاب اعضــای جدید ،این
شورا تا کنون 88جلســه و 233مصوبه داشته است.
وی درباره تشکیل کمیسیون های تخصصی در حوزه
علمیه خراسان نیز گفت :شورای عالی با هدف ایجاد
بازوهــای مشــورتی خود ،تا کنون شــش کمیســیون
«آموزش»« ،پژوهش»«،فرهنگواخالق»«،اجتماعیو
سیاسی»«،تبلیغ»ونیزکمیسیون«خدماتومعیشت»
را ایجاد کرده اســت تا زمینه های تصمیم گیری شورا
را بــرای ایجاد کارهــای عملیاتی فراهم ســازد .وی با
بیان این که جلســات کمیســیون ها هــر دو هفته یک
بار برگــزار می شــود ،اظهار کرد :در کمیســیون های
مختلف شــورای عالی حوزه علمیه خراسان کارگروه
هایتخصصیدرموضوعاتورشتههاییمثلآموزش،
جامعــه و نظام اســامی و حمایــت از پژوهشــگران به
منظور دنبال کردن بهتر موضوعات ایجاد شده است.
در ادامه نشســت ،حجت االســام «مهــدی کرامتی»
مدیر دفتر طرح و برنامه دبیرخانه شورای عالی حوزه
علمیه خراسان نیز درباره وجه تمایز اجالسیه امسال
گفت :توجه به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،بیانیه
رهبرمعظمانقالباسالمیبهمناسبتچهلسالگی
انقالب و اسناد ملی باالدســتی مدنظر ما در برگزاری
ایناجالسیهخواهدبودتابراساسآنرویکردتمدنی
اتخاذ شــود .وی افزود :در رویکرد تمدنی از یک سو به
دنبال نگاه آینده پژوهانه و توســعه آن و از ســوی دیگر
مشارکت با نخبگان و هم افزایی حوزه های علمیه در
داخلوخارجازکشورهستیم.

اخبار
خانه منسوب به فردوسی در روستای پاژ مرمت می شود
حجت االسالم والمسلمین پناهیان:

رژیم صهیونیستی مدت هاست
تالش می کند وارد فضای آموزش
و پرورش ایران شود

حجتاالســام «علیرضا پناهیان» با انتقاد از مشــکالت
موجود در فضــای آموزش و پرورش کشــور گفــت :رژیم
صهیونیســتی مدتهاســت برای پیشــبرد مقاصد خود
تالش میکند وارد فضای آموزشوپرورش ایران شود.
به گــزارش روابط عمومــی ســتاد ازدواج دانشــجویی،
پناهیان کــه در مشــهد و در جمــع کاروان هــای ازدواج
دانشــجویی ســخن می گفت ،افــزود :فضــای آموزش و
پرورش محیطی مناســب برای پیشــبرد مقاصد دشمن
است و دشمن بانفوذ در آن میتواند به اهداف خود دست
یابد و این فضا را از ریشه به انحراف بکشاند.

•کتاب های درسی دختران و پسران باید با
یکدیگر تفاوت داشته باشد

پناهیان ،نظــام آمــوزش و پرورش کشــور را ورشکســته
دانست و بیان کرد :نظام آموزشو پرورشی که بین ذهن
مرد و زن تفاوتی قائل نمیشــود ،باید خود را ورشکسته
اعالم کند.
مفاهیم آموزشــی باید برای دختران و پســران با یکدیگر
متفاوت باشد و کتاب های درسی آنها با هم فرق کند که
متأسفانه این موضوع مهم همیشه مورد غفلت واقعشده
است .وی همچنین ب ه ضرورت ساخت فیلمهای پرمحتوا
با مضمــون فرهنگســازی امربهمعروف و نهــی از منکر
اشاره و تصریح کرد :تمام فیلمسازان و کارگردانها باید
در ابتدا یک روان شناس ماهر باشــند تا قادر باشند یک
مسئله دینی را به زیبایی برای مخاطب به نمایش بگذارند
اما متأســفانه شــاهد بیمحتواترین فیلمهــای ایرانی به
خصوص در این دوسال اخیر بودهایم.
پناهیان همچنیــن خطاب بــه زوج های جــوان ،رعایت
اصولی را که زن و مرد باید در زندگی زناشویی موردتوجه
قرار دهند ،ضروری دانست و بیان کرد :زن از مرد ،محبت
و توجــه میخواهــد ،ولــی مــرد از زن انتظــار دارد مورد
اطاعت صمیمانه قرار بگیرد ،در ایــن صورت ،مردی که
فرمانده حقوقی است و زنی که فرمانده عاطفی ،در کنار
همدیگر به تعادل میرسند ،مادر به فرزندان باید بگوید:
از پدر خود اطاعت کنید ،حواسش باشد که غرور مرد در
خانواده نشکند ،در مقابل نیز پدر باید به بچهها بگوید :به
مادر محبت کنید تا مبادا دل مادر بشکند ،در این صورت
است که فرزندان به متعادلترین وضعیت و اوج خالقیت
و شکوفایی میرسند.

مدیر پایــگاه میراث فرهنگی تــوس گفت :عملیات
اجراییطرحجامعمرمتوبهسازیخانهمنسوببه
حكیم ابوالقاسم فردوسی به زودی آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،
«احســان زهره ونــدی» با اعــام این خبر افــزود :با
توجه بــه تكریــم نظــرات بازدیدكننــدگان محترم
مجموعه فرهنگی و تاریخی آرامگاه فردوسی مبنی
بر احیا و بازسازی خانه منسوب به حكیم ابوالقاسم
فردوسی طرح جامع مرمت و به سازی این خانه در
زادگاهش روســتای پاژ در دســتور كار قرارگرفت.
وی ادامه داد :این پروژه توسط مشاور طراحی شده

میراث فرهنگی

و در جلسه شــورای فنی اداره كل میراث فرهنگی
خراسان رضوی به تصویب رسید و به زودی عملیات
اجرایی آن آغاز خواهد شــد« .ابوالقاسم فردوسی»
در ســال  329قمری در «پــاژ» به دنیا آمــد ،محلی
که در نزدیکی تقاطع جــاده كارده به كالت نادری
و 15كیلومتری شــمال مشــهد قرار دارد .در میانه
روستای پاژ بقایای قلعه ای قدیمی و در 700متری
شمال غرب آن تپه باستانی به چشــم می خورد كه
به آثار و بقایای پــاژ قدیم معروف بــوده و موید تداوم
مدنیت این منطقه درسده های اولیه بعد از اسالم تا
قرن نهم و دهم هجری است.

استاندار تاکیدکرد:

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای احیای میراث فرهنگی

اســتاندار خراســان رضوی بر ضرورت اســتفاده از
ظرفیت های بخش خصوصــی برای احیای میراث
فرهنگی تاکید کرد .به گزارش روابط عمومی اداره
کل میراث فرهنگی ،علیرضا رزم حسینی در جلسه
با مدیــرکل و معاونان و مشــاوران میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری اســتان ،سیاست های
خود در این سه حوزه را تشریح کرد و گفت :به میراث
فرهنگی و گردشگری عالقه دارم و می دانم که یکی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

از بخش هایی که بــا ارزان ترین منابــع خلق ثروت
و تولید شــغل می کند میراث فرهنگی اســت .وی
ادامه داد :باید برای بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی
و همچنین بهره برداری و خودگردان شدن آن ها از
طریق بخش خصوصی اقدام کنیم .وی با بیان این
که من هــم مدافع میراث فرهنگی هســتم ،تصریح
کرد :با توجه به کمبود منابع دولتی باید با واگذاری
به بخش خصوصی و نظارت دقیق میراث فرهنگی

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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سومین اجالسیه کمیسیون های تخصصی شورای عالی حوزه علمیه خراسان برگزار می شود

تشییع پیکر پاک جانباز شهید
«بهاری» در حرم رضوی

اخبار

را احیا کنیم البته نباید بیش از حد نیز تعصب داشته
باشیم بلکه منطقی و کارشناسی و با مطالعه دقیق
فرایندهاراطیکنیم.رزمحسینیهمچنینبرثبت
جهانی میراث فرهنگی خراسان تاکید کرد و گفت:
باید حداقل چنــد مورد ثبت جهانی را در خراســان
رضوی داشته باشیم .استاندار درباره حوزه صنایع
دســتی نیــز اظهارکرد :صنایع دســتی ناشــناخته
اســت و این بخش بــا کوچک ترین ســرمایه گذاری
می تواند اشــتغال ایجاد کند .وی به برخی ظرفیت
های گردشــگری و بوم گردی اشــاره کــرد و گفت:
مناطق نمونه گردشــگری را باید فعال و محورهای

گردشگریراتعریفکنیم.استاندارخراسانرضوی
افزود :اقتصــاد مقاومتی را به مــرور از طریق بخش
ها اجرایی خواهیم کرد .رزم حســینی یادآورشــد:
اولویت اول امروز جامعه ایرانی اشتغال است و باید
برمبنایشرایطاقتصادیواجتماعیتصمیمگیری
کرد .در این جلسه «ابوالفضل مکرمی فر» مدیر کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
از وضعیت این ســه حوزه در اســتان گزارشی کوتاه
ارائــه کــرد .در پایان تندیــس کبوتر حرم بــه عنوان
نماد میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
خراسان رضوی به استاندار اهدا شد.

نشان ،آخرین خبر و دانشگاه
فردوسی در زمره برترین های
جشنواره وب و موبایل

«نشان»برتریننرمافزارموبایلیسال۹۷

نرمافزارموبایلی«نشان»بهعنوانبهتریننرمافزارموبایلی
ایران در بخــش حمــل و نقل شــهری و همچنیــن برترین
اپلیکیشنسال97معرفیشد.
ایننرمافزارمسیریابکهبههمتفعاالنآیتیدرخراسان
رضوی طراحی و ارائه شده است ،در یازدهمین جشنواره
وبوموبایلایرانحضوریموفقداشتوتوانستدررقابت
باانبوهیازنرمافزارهایموبایلیحوزهحملونقلشهری،
عنوان برتر را کسب کند« .نشان» در طول یک سال سپری
شده از زمان ارائه ،در زمینه جلب اعتماد کاربران نیز موفق
بودهوباداشتنبیشازیکمیلیونکاربر،واردباشگاههای
نرمافزارهایموبایلمیلیونیشدهاست.
شایانذکراستدرایندورهازجشنوارهوبوموبایلایران،
اپلیکیشــن «آخرین خبر» نیز موفقیت چند دوره گذشــته
خودراتکرارکردوبهعنوانبهتریننرمافزارموبایلیکشور
در حوزه خبر معرفی شــد ،همچنین وب ســایت دانشــگاه
فردوسی مشــهد به عنوان یکی دیگر از نمایندگان استان
خراسان رضوی در این رویداد ملی ،عنوان برتر بخش وب
سایتدانشگاههاوموسساتآموزشیراکسبکرد.

دو تفاهم نامه برای ترویج
کتاب خوانی
باهدفتوسعهکتابخانههایعمومیوروستاییثابتوسیار
وترویجفرهنگمطالعهوکتابخوانی،تفاهمنامهادارهکل
کتابخانه های عمومی اســتان با اداره کل امور روستایی و
شوراهایاسالمیاستانداریوهمچنینکانونناشنوایان
خراسانرضویبهامضارسید.
مدیرکلکتابخانههایعمومیخراسانرضویدراینباره
گفت :برای توســعه و ترویج فرهنگ کتــاب و کتاب خوانی
گام اول؛ امضای تفاهم نامه اســت و سپس با برنامه ریزی و
برگزاری برنامه های مشــترک تالش می کنیم این تفاهم
نامههاصوریوبالاستفادهنباشد.بهگزارشروابطعمومی
اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی ،حجت
االســام «علی اکبر ســبزیان» افزود :هم اکنون 18پروژه
نیمه تمام کتابخانه ای در روستاهای استان وجود دارد که
امیدواریم با همکاری دفتر امور روستایی استانداری برای
اتمامساختاینمراکزفرهنگیتالشکنیمونیزدرجهت
ایجاد و بهره مندی از خدمات کتابخانه های عمومی سیار
بکوشیم« .محمد علی همدمی نژاد» مدیرکل امور شهری
و روستایی اســتانداری خراســان رضوی نیز گفت :ایجاد
کتابخانههایسیارنیزدرروستاهااقدامیتاثیرگذاراست
که با وجود یک کتابخانه چندین روستا از خدمات آن بهره
مند می شوند .سبزیان همچنین در جلسه امضای تفاهم
نامهتوسعهفرهنگکتابوکتابخوانیدرجامعهناشنوایان
اســتان ،اظهار کرد :تدویــن برنامه های فرهنگــی و ترویج
کتاب خوانی مناسب برای ناشنوایان استان ،ایجاد بخش
ناشنوایاندرکتابخانهمرکزی،برنامهریزیواجرایبرنامه
های آموزشــی با هدف توانمند سازی ناشــنوایان استان و
تهیه بانک اطالعاتی ناشنوایان از جمله اهداف این تفاهم
نامهاست«.معصومهترابیمقدم»مسئولکانونناشنوایان
استان نیز با ابراز خرسندی از امضای تفاهم نامه همکاری
با اداره کل کتابخانه ها ،امضای این تفاهم نامه را گامی در
جهت توســعه کتاب خوانی در جامعه بــه خصوص جامعه
ناشنوایاناستاندانست.

