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در دیدار تولیت آستان قدس رضوی با جمعی از علمای قم تاکید شد:

تسهیلزیارت،رسیدگیبهمحرومانوترویجسبک زندگیاسالمی
تولیتآستانقدسرضویدرسفریکروزهبهشهر
توگو
قم با جمعی از علمای این شــهر دیدار و گف 
کرد .به گزارش آســتان نیــوز ،حجت االســام و
المســلمین احمد مــروی ،تولیت آســتان قدس
رضویدرسفریکروزهبهشهرقم،ضمنتشرفو
زیارتحرمکریمهاهلبیت(س)باحضراتآیات
علوی گرگانی ،مصباح یزدی و خرازی دیدار کرد
و در خصوص برنامه های پیش روی آستان قدس
رضویبهارائهگزارشپرداخت.
•تسهیل زیارت باید متناسب با تعداد
زائران باشد

حضرتآیتا...علویگرگانیازمراجعتقلید،
در این دیدار با تبریک انتصاب حجت االسالم
والمسلمینمرویبهعنوانتولیتآستانقدس
رضوی گفت :خدمــت به امام رضــا(ع) توفیق
بزرگی اســت که نصیب شما شــده است و باید
از مقام معظم رهبری بابت این انتصاب تشــکر
کرد .وی بــا تاکید بر رســیدگی هرچه بیشــتر
و ارائه خدمــات بهتر به زائــران امــام رضا(ع)،
افزود :درگذشته خدمات خوبی برای تسهیل

شود .آیت ا ...مصباح در پاسخ به دعوت تولیت
آســتان قدس رضوی برای بهره مندی بیشــتر
این آستان ملکوتی به ویژه زائران و مجاوران از
ایشــان ،ضمن قبول دعوت ،افزود :در صورت
مناســب بودن شــرایط جســمانی ،درخدمت
آستانقدسرضویخواهمبود.
•حضور زائران و فرصتی برای ترویج
سبک زندگی اسالمی

زیارت زائــران و مجاوران ارائه شــده اســت اما
باتوجه به میزان گسترده مشتاقان زیارت امام
رضــا(ع) ،این خدمات باید متناســب بــا تعداد
زائران مشهد باشــد .این مرجع تقلید با اشاره
به اهمیت موقوفات آســتان قدس بیــان کرد:
موقوفاتبایددرجایخودمصرفشودوماباید
دراینزمینهامانتدارباشیموموقوفاتراحفظ،
نگهداری و احیا کنیم.سعی کنید درباره اصل
نیــات واقفان
موقوفات به بهترین وجه ممکن ّ
رعایت و امور شــرعی و مذهبی در این زمینه به
طورکاملمراعاتشود.

مدیرکلارشاداستانخبرداد:

سینماهایمشهدمیزبانکودکان
کار و آسیب دیده

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان رضوی
گفت :زمینه حضور کودکان آســیبدیده اجتماعی و
کودکان کار از این پس در سالنهای سینمایی فراهم
میشود .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،جعفر
مرواریدباحضوردریکیازسینماهایمشهددرجمع
تعدادی از کــودکان کار گفت:از ایــن پس با همکاری
بهزیستی و با هدف افزایش نشــاط اجتماعی ،زمینه
حضورکودکانآسیبدیدهاجتماعیوکودکانکاررا
درسالنهایسینماییفراهممیکنیم.ویهمچنین
با اشاره به وضعیت سالنهای سینما در استان گفت:
در عید غدیر مجموعه ســینمایی وصال نیز در مشهد
افتتاح میشود .شــایان ذکر اســت ،روز گذشته فیلم
سینمایی آهوی پیشونی ســفید برای کودکان کار در
سینماسیمرغمشهداکرانشد.

•توجه به محرومان و مستضعفان

آیتا...محمدتقیمصباحیزدینیزدردیداربا
تولیتآستانقدسرضویگفت:مگرچندنفر
از میان علما به این توفیق رســیده اند که شــما
رسیده اید .بنده اگر به هیچ چیز در دنیا غبطه
نخورم به این مقام شــما غبطه میخــورم .وی
اظهار کــرد :زائران حضرت رضا(ع) شایســته
بهترینخدماتهستندوبایداقداماتمناسبی
بــرای تســهیل زائــران بــه ویــژه رســیدگی به
محرومان و مستضعفان که از سفارشات رهبر
معظم انقــاب به جنابعالی بوده اســت ،انجام

آیت ا ...ســید محســن خرازی نیز در دیــدار با
تولیتآستانقدسباتأکیدبراستفادهازفرصت
حضورمیلیونیزائرانومجاوراندرحرممطهر
رضوی ،ابراز کرد :حضور زائران در حرم مطهر
فرصت مناســبی بــرای ترویج ســبک زندگی
اســامی و تبیین ارزش های دینی است .وی
همچنینپیشنهادداددرفرصتحضورزائران،
با اختصاص مکانی به آشنایی هرچه بیشتر آن
ها با علمای اسالم و زندگی ،سیره و اسوه های
اخالق کــه در پاســداری از فرهنــگ ،امنیت،
اســتقالل و ارزش های دینــی و انقالبی نقش
داشتهاند،پرداختهشود.

فرهنگی

امام جمعه کابل در مراســم بزرگداشــت آیــت ا...
محققکابلیدرحرممطهررضوی:

آیت ا ...محقق کابلی نقطه عطفی
برای افغانستان بود

امامجمعــه کابــل
بابیان این که آیت ا...
محقق کابلــی از میان
مــردم ستمکشــیده
افغانســتان برخاست
و پرچــم مکتــب
امــام صــادق(ع) را
برافراشــت ،افــزود:
این مرد بزرگ نقطه عطفی برای کشــور افغانســتان
و گذشــته آن بود .به گزارش فارس ،حجتاالســام
عبدالقــادر عالمــی در مراســم بزرگداشــت مرحوم
آیتا ...قربانعلــی محقق کابلی که دوشنبهشــب در
رواق کوثر حرم مطهر رضوی برگزار شد  ،گفت :از این
که آیتا ...خامنهای امکان تدفین نخســتین مرجع
افغانســتان را در قــم فراهم کردنــد و ارســال پیامی
گوهربار مراتب همدردی ایشــان را نوید داد ،تشکر
میکنیم .وی اظهار کــرد :علم و دانش یــک ارزش و
فضیلتمس ّلماست،هم همسلمانانبهفراگیریعلوم
تحصیــل علم مرز نمیشناســد و بر
دعوتشــدهاند و
ِ
همگانواجباست،چراکهمرزجغرافیایی،جنسیت
و سن ندارد .وی تأکید کرد :طلب کردن دانش بر همه
مسلمانان واجب است و آن چه در منابع شیعه و اهل
سنت آمده است گواه این مطلب است که کسب علم و
دانش مرزهای سنی ندارد ،چراکه پیامبر میفرمایند
از گهواره تاگور باید به دنبال کسب علم بود.

آستانقدسرضویدرپاسخبهحاشیهها:

به منظور حفظ و نگهداری از هویت تاریخی شهر صورت گرفت:

نصب پالک بر سردر
خانه های تاریخی مشهد

 7قرآن بازوبند در موزه قرآن
آستان قدس رونمایی شد
هفت جلــد از نفیس تریــن و کوچک ترین قــرآن های
بازوبند،درموزهقرآنآستانقدسرونماییشد.مهدی
قیصرینیکمعاونموزهسازمانکتابخانهها،موزههاو
مرکزاسنادآستانقدسدراینخصوصبهایرناگفت:
هم اینک  ۶۸قرآن و جزوه قرآنی با قطع بازوبندی در
گنجینهنسخخطیآستانقدسوجوددارد.
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به منظور حفظ و نگهداری از هویت تاریخی
شــهر ،خانه های تاریخی مشــهد پالک دار
می شــوند کــه در اولیــن اقدام پــاک خانه
تاریخی اکبــرزاده نصب و رونمایی شــد .به
گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری
مشــهد ،معــاون شــهردار و رئیس ســازمان
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد در
مراســم رونمایی از این پالک گفت :شــاید
برای حفظ و نگهــداری از بناهــای تاریخی
شهر مشهد قدری دیر شده باشد ،اما همین
اقدام نیز موثر است؛ اقدامی که برای ثبت،
شناســایی ،حفــظ و نگهــداری از اســاس
هویتــی شــهر در حال انجــام اســت و حس
تعلق ما به گذشــته روشــن شــهر را افزایش

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

می دهد .مهــدی زارعی با اشــاره به این که
خانه های تاریخی به کمک سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری در
مشهد شناســایی شــدند ،اظهار کرد :برای
ثبت تاریخــی این خانه ها اقدام می شــود تا
این بناهای ارزشمند در اختیار سودجویان
و کسانی که مطامع مادی دارند ،قرار نگیرد
و به راحتــی تخریب و به برج هــای چند 10
طبقه ای که از دل کوچه های تنگ ،ســر به
فلک می کشند و کارایی آن صرفا سودآوری
و ایجاد درآمد اســت ،تبدیل نشــود .معاون
فرهنگی و اجتماعی شهردار مشهد با اشاره
به وجود بناهــای با ارزش در شــهر ،تصریح
کرد :اگر به گذشــته برگردیم ،می بینیم در
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مشــهد بناها و حتی بافت های واجد ارزش
وجود داشته که یک شــبه تخریب شده اند.
نمونه آن نیــز مهدیه عابــد زاده اســت که به
همین شیوه آن را از دست دادیم .اگر آن جا
ایستادگی وجود نداشــت ،بسیاری از خانه
های تاریخی دیگر که اتصال هویتی با حرم
مطهر دارند نیــز امروز تخریب می شــدند و
دیگروجودنداشتند.
وی با ابراز تاسف از این که مالکان خانه های
تاریخی،تمایلچندانیبراینگهداریآنها
ندارند،گفت:گرچهمشکالتیهستاماباید
سازمان های مربوط به مالکان کمک کنند.
در این زمینه شــهرداری مشــهد نیــز آماده
است با نهادهای متولی امر ،دست به دست

عکس  :پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

معاون علمی آســتان قــدس رضوی گفت :آســتان
قدس رضــوی در عرصــه علمی-پژوهشــی ،بدون
هیچمحدودیتیباآستانمقدسحضرتزینب(س)
همکاری میکند .بــه گزارش آســتان نیوز ،محمد
مهدینژاد نوری ،در نشست علمی «بررسی روابط
علمی میان آستانهای مقدس زینبی و رضوی» که
با حضور هانی مرتضی ،تولیت حرم مطهر حضرت
زینب(س) و حجت االسالم ســید محمود مرویان،
مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس
رضوی در این بنیاد برگزار شــد ،گفت :مســلمانان
باید طبق ســفارش دین مبین اسالم در عرصههای
مختلــف نظیر علم ،اقتصــاد ،سیاســت و فرهنگ با
یکدیگر یکپارچه و متحد شــوند و همگرایی داشته
باشند تا با دشمنان مقابله کنند .وی با اشاره به این
کهمعاونتعلمیآستانقدسرضوی،متولیبخش
همکاریهایعلمیاینآستانبادیگردستگاههای
سراسرکشوروجهاناست،افزود:قطعاآستانهای
مقدس رضوی و زینبی میتواننــد همکاری علمی
خوبی با یکدیگر داشته باشند.
تولیت آســتان مقدس حضرت زینــب(س) نیز در این
نشستباتأکیدبراینکههدفازحضوردرحرممطهر
رضوی عالوه بر زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) ،ایجاد
شرایط همکاری علمی عمیق با آستان قدس رضوی
اســت ،گفت :متأســفانه آســتان حضرت زینب(س)،
محدودیتهایی برای فعالیتهای علمی-پژوهشی
در حوزه علوم اســامی دارد ،چرا که در کشور سوریه
تبلیغات وسیعی علیه مذهب شیعه و شیعیان صورت
میگیرد.هانیمرتضیافزود:قطعابرگزاریکنگرهها،
نشســتها و همایشهــای علمــی در کشــور ســوریه
میتوانــد دیدگاههای اشــتباه درباره مکتب تشــیع و
شیعیانرااصالحکند،بایددراینزمینهفرهنگسازی
شــود تا بتوانیم هجمههای دشــمنان علیه شیعیان را
خنثی کنیم .تولیــت حرم مطهر حضــرت زینب(س)
همچنین از بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس
رضوی نیــز بازدید کــرد .وی همچنین روز گذشــته از
بیمارستانرضویبازدیدوبامدیرعاملاینبیمارستان
ورئیسبنیادسالمترضوی،دیداروگفتوگوکرد.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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اخبار

دهد و فضایــی ایجاد کند تــا صاحبان خانه
های تاریخی ،تمایل به نگهداری از بناهای
ارزشمند شهر داشته باشند و کاربری آن را
تغییر ندهنــد .زارعی ادامــه داد :همچنین
بایدتالششودبناهاییکهدرمعرضتخریب
و تغییر کاربری هستند ،به این شرایط دچار
نشوند و پویایی و نشاط خود را حفظ کنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی مشــهد نیز در
این مراســم گفت :عملکرد سازمان میراث
فرهنگی در نگهــداری خانه هــای تاریخی
مناسب نبوده و در سال هایی که خانه های
تاریخی ثبت ملی شــده -و حتی طی ســال
های اخیر -تنها فشــار و پیگیری رســانه ها
را حافــظ میــراث تاریخی و فرهنگی شــهر
می دانم .حســن زمانــی افزود :تنها فشــار
افکار عمومــی توانســته از تشــدید تخریب
این آثار ارزشــمند بکاهد ،وگرنه متاســفانه
برنامه ریزی مشــخصی در این زمینه وجود
نــدارد .البتــه شــهرداری همــت خوبی در
حفظ و نگهــداری از آثار تاریخی شــهر دارد
که نمونه آن در محدوده شــهر توس اســت.
نرگس شالچیان معاون گردشگری و زیارت
ســازمان اجتماعــی و فرهنگی شــهرداری
مشــهد نیز گفت :پالک کوبی مشــابه برای
 23پالک در شــهر طراحی شــده و به مرور
نصب خواهد شد و چنان چه کاربری هایی
بــرای خانــه هــای تاریخــی تعریــف شــود،
می تــوان از آن به عنــوان پهنه هــای خالق
گردشگری یاد کرد.

قرآن اهدایی به رئیسجمهور
نسخهاصلینیست

مدیرعامل موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس
رضوی گفت :قرآن اهدایی به رئیس جمهور از سوی
تولیت آســتان قدس رضوی ،نســخه بازآفرینی شده
یکی از نفایس موجــود و قابــل بازدید در مــوزه قرآن
حرم مطهر است .مهدی سیمریز در گفتوگو با ایکنا
افزود :نسخه اصلی این قرآن با نسخه بازآفرینی شده
اختالفات ابعادی دارد و هیچ گاه اصل نفایس موجود
در مــوزه قابل اهدا به فــرد خاصی نیســت .وی ادامه
داد :یکــی از وظایف موسســه آفرینشهــای هنری،
نشــر نفایس موجود در کتابخانه و موزههای آســتان
قدس است و هدف از این کار در دسترس قرارگرفتن
آثــار بــه صــورت غیرمســتقیم بــرای پژوهشــگران و
کلکســیونداران ،جلوگیــری از ترویــج نســخههای
ندرجامعهاستوبهعنوانسوغاتبه
تقلبیوفروشآ 
زائران و بازدیدکنندگان ارائه می شود .وی افزود :این
بازآفرینی و مشابهسازی روندی است که در بسیاری
از موزههای بزرگ دنیــا به عنوان هدیه مــوزه در نظر
گرفته میشود.

