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صبح دیروز و با حضور جمعی از خانواده های شهدا ،علما و مسئوالن انجام شد

رونمایی از قرآن 400ساله
درموزه حرم رضوی

قرآن خطــی نفیس با 400ســال قدمت طی مراســمی با
حضور مسئوالن آســتان قدس رضوی و واقف این قرآن در
محل موزه قرآن و نفایس حرم امام رضا (ع) رونمایی شــد.
بهگزارشایرنا،رئیسسازمانکتابخانهها،موزههاومرکز
اسناد آستان قدس رضوی صبح دیروز در مراسم رونمایی
از این اثر نفیــس گفت :این قــرآن مربوط به ســال 1005
هجری قمری اســت و «فرشته بلورچی» شــهروند تهرانی
آن را به آســتان مقدس حضرت رضا (ع) هدیه کرده است.
حجت االسالم «سید جالل حســینی» افزود :این قرآن به
دلیلقدمت،کیفیتخطوتزئیناتاوراق،مصحفینفیس
محسوبمیشودوپسازرونماییدرگنجینهمخطوطات
کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی در کنار دیگر نسخ
خطیقرارخواهدگرفت.

بررسی پیشنویس الیحه
«آییننامه اهدای نشان مشهد»
مدیر امور شــورای اســامی شــهر و شــهرداری مشــهد با
اشــاره به برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته بررسی لوایح
امسال،ازبررسیپیشنویسالیحهدرخصوص«آییننامه
اجرایی اهدای نشــان مشــهد» در این جلســه خبر داد .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری« ،مریم علیزاده»
در ایــن خصوص گفــت :به منظــور اجرای مصوبه شــماره
/5/96/12289شمورخ 96/7/24شورایاسالمی
شهر ،شهرداری مشهد برای ایجاد ساز و کار اعطای نشان
مشهداقدامکردهاستکهآییننامهمربوطازسویاعضای
کمیتهبررسیلوایحموردبحثوبررسیقرارگرفت.

گروسعبدالملکیان
مهمان این هفته «نشر چشمه»
نشســت های «نشــر چشــمه» این هفته با حضور «گروس
عبدالملکیان» شاعر جوان و خوش ذوق کشورمان برگزار
توگو ،با رونمایی
خواهد شد و عالوه بر شعرخوانی و گف 
از کتاب شــعر «ســهگان ه خاورمیانــه» این هنرمنــد همراه
خواهد بود .این نشســت ســاعت  18فردا (پنج شنبه) در
مشــهد برگزار خواهد شــد و حضور همه عالقه مندان در
آن آزاد اســت .نشــر چشــمه مشــهد در بولوار وکیل آباد،
حدفاصل وکیل آباد  18و ( 20بین هفت تیر و هنرستان)
واقع شده است.

غبارروبی مضجع شریف رضوی

صبحدیروزآیینغبارروبیضریحمطهرومضجعشریفحضرتعلیبنموسیالرضا(ع)
باحضورجمعیازعلما،مسئوالن،خادمانوهمچنینخانوادهمعززشهدابرگزارشد.به
گزارش آستان نیوز ،در این مراسم حجت االسالم «سید ابراهیم رئیسی» تولیت آستان
قدس ،آیت ا« ...سید احمد علم الهدی» نماینده ولیفقیه در استان ،آیتا« ...سید حسن
عاملی» نماینده ولی فقیه در استان اردبیل ،آیت ا« ...سید حسن مرتضوی شاهرودی» از
استادان حوزه علمیه« ،علیرضا رزمحسینی» استاندار خراسان رضوی و جمعی از دیگر
مسئوالن کشوری حضور داشتند .مراسم با گشودن در ضریح مطهر آغاز شد و نذورات
مردمی داخل ضریح که نشانه عشق و ارادت شــیعیان جهان به محضر مبارک حضرت
رضا(ع) است خارج و در بستههای مخصوص به خزانه آستان قدس رضوی منتقل شد.
در ادامه حجت االسالم رئیسی ،آیت ا ...علم الهدی ،آیت ا ...عاملی و آیت ا ...مرتضوی
با ورود به داخل ضریح مطهر ،ضمن تعویض پوشش سنگ مضجع منور ،تمامی قسمت
های داخلی ضریح را غبارروبی کردند و با گالب ناب شســت و شــو دادند .غبارروبی از
آیینهای دیرین در حرم مطهر رضوی است ،که معموال چند بار در سال با حضور مراجع
تقلید ،آیات عظام و شخصیتهای کشوری و استانی برگزار میشود.

جشنواره منطقه ای قصه گویی با تقدیر از برگزیدگان پایان یافت

پندهای آقای حکایتی برای قصه گویان

هشــتمین جشــنواره منطقــه ای قصهگویــی نهــاد
کتابخانــه هــای عمومــی اســتان بــا معرفــی نفرات
برگزیده بــه کار خود پایان داد .بــه گزارش روابط
عمومــی اداره کل کتابخانــه ها ،ایــن دوره
از جشــنواره طی دو روز و بــا حضور 40
کتابدار قصه گو از استانهای خراسان
رضوی ،خراســان شــمالی ،خراسان
جنوبی و سیســتان و بلوچســتان در
مشهد برگزار شد و «مهدی رمضانی»
معاون توســعه و ترویج کتاب خوانی و
«هادیآشتیانی»مدیرکلفرهنگینهاد
کتابخانه های عمومی کشــور
از جمله مسئوالن حاضر
در مراسم اختتامیه آن
بودنــد« .بهرام شــاه
محمدلو» یــا همان
«آقــای حکایتــی»
هم دیگر مهمان
ویژه این مراسم
بود .هنرمندی
که نام و چهره
او بــا قصــه و

قصه گویی عجین شده اســت و مردم ایران خاطرات
بســیاری از برنامه های تلویزیونی او دارند .حکایتی
در اختتامیــه جشــنواره قصه گویی ،با اشــاره به
تغییــرات زمانه و شــرایط اجتماعــی ،نفوذ
فناوری هــای روز و ابزارهــای ارتباطی و
ســرگرمی بر لزوم به روز کردن قصه ها و
استفاده از شیوه های کاربردی ،نوین و
اثرگذارتر برای ایجاد جذابیت و اثرگذاری
بهتــر قصه روی کــودکان تاکید کــرد .این
قصهگوی محبوب همچنین به تاثیرگذاری
قصه هــا بــر فرهنــگ جامعه اشــاره کــرد و به
کتابــداران قصــه گــوی کتابخانههای
عمومــی گفــت :مطالعــه و
کتاب خوانی رمز موفقیت
قصهگوست .وی افزود:
کودکان در هر لحظه و
هر جا با شنیدن قصه
ابراز احساسات می
کنند و در واقع قصه
هایــی که بــرای آن
ها تعریف می شود
قصه زندگی است

همه مخاطبان قابل فهم باشد و به راحتی از زبان بدن
خود استفاده کنند.

•هم فن ،هم هنر
به خاطر این که آن چه می گوییــم در زندگی ما اتفاق
افتاده و همه ما تا به حال هزاران هزار قصه گفته ایم.
شــاه محمدلو ادامــه داد :بر اســاس زندگــی روزمره
و تحــوالت و دگرگونــی ها این قصه گوســت کــه باید
انرژی خوب قصه گفتن را داشته باشد .شاه محمدلو
گفت :پایین بودن سرانه کتاب خوانی و آشنایی کافی
نداشتن کودکان و بزرگ ســاالن با کتاب و مطالعه از
مشکالت امروز جامعه اســت و متولیان کتاب خوانی
در جامعه باید راه هایی را پیدا کنند که از طریق قصه
ها کودکان ،نوجوانان و جوانان را با ادبیات ،سنت ها
و آیین ها ،هنر ،تاریخ و حتی علم آشنا کنند.

•قدرت شگرف قصه گویی
همچنیندرادامه«غالمعلیکیومرثی»داورجشنواره
قصه گویی یادآور شد :هنر قصه گویی قدرت شگرفی
دارد و بــه همین دلیل در حافظه ملت هــا به جا مانده
اســت .وی افزود :قصه گو با ابــزار وجودی خود چون
لحن و کالم ،قصــه اش را نقل قول میکند و مخاطب
تحت تاثیر قصه قرار میگیرد.
کیومرثی تاکید کرد :قصه گوها بایــد در تعریف قصه
خود به این نکته توجه داشــته باشند که ساختار قصه
جابه جا نشــود و با توجه به قومیت هــای محلی برای

مدیرکلکتابخانههایعمومیخراسانرضوینیزدر
این مراسم گفت :قصه گویی یک فن و هنر است و این
فن و هنر از مناسب ترین راهکارها برای مانوس کردن
کودکان با کتاب و کتاب خوانی است .حجت االسالم
«علی اکبر سبزیان» ادامه داد :یکی از ثمرات و نتایج
برگزاری این جشنواره ،آموزش کتابدارانی است که
مهارت قصه گویی را آموخته اند و در کتابخانه ها از این
هنر خود استفاده خواهند کرد .معاون توسعه و ترویج

کتاب خوانی نهاد کتابخانه های عمومی نیز با اشاره
به اســتقبال کتابداران کتابخانه های عمومی کشور
از جشــنواره قصه گویی گفــت :این جشــنواره زمینه
بروز و شــکوفایی هنر کتابــداران کشــور درباره قصه
و قصه گویی بــود« .مهدی رمضانــی» ادامه داد :نهاد
کتابخانه های عمومی کشور با برنامه ریزی و بررسی
ایده های مناســب ،تالش کرده اســت از خالقیت ها
و هنر کتابــداران کتابخانــه های عمومی اســتفاده و
زمینه ارتقای میزان مطالعه را فراهم کند .شایان ذکر
است برگزیدگان این جشنواره منطقه ای ،به مرحله
کشوری جشــنواره که اردیبهشــت ماه در یزد برگزار
می شود راه یافتند.

