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ج های لبنانی و ماداگاسکاری
جشن ازدواج زو 
در حرم رضوی
مراسم ازدواج دو زوج لبنانی و یک زوج
ماداگاســکاری بــه همت مدیریــت امور
زائران غیر ایرانی آســتان قدس رضوی
در حــرم مطهــر رضــوی برگزار شــد .به
گــزارش آســتان نیــوز« ،اثرام موســی»
جوان  30ســاله از کشــور ماداگاســکار
که برای دومین بار توفیق زیارت بارگاه
منور رضوی را یافته ،درباره این مراســم
اظهار کرد :از دوران کودکی با حضرت
بزرگ شدم و عشق ایشان در قلبم نهفته
بود و آرزو داشتم روزی به همراه همسرم
به حرم مشــرف شــوم ،اما هیچ گاه فکر نمیکردم
خطبه عقدم در حــرم این امام همام جاری شــود.
وی ادامه داد :ما با عشــق و ارادت به امام رضا(ع)
و به شــوق زیارت کیلومترها مسافت را طی کردیم
تا چند روزی را در جوار این امام بگذرانیم و زندگی
مشترکمان را از کنار مرقد امام رئوف آغاز کنیم.
موسی که آرزویش طلبه شدن و تبلیغ سیره حضرت
رضا(ع) و ائمه اطهار(ع) اســت ،افزود :ما شــیوه و
روش زندگی ائمه اطهار(ع) را الگوی زندگی خود
قرار دادیم و امروز این ســعادت نصیب مان شــد تا
بهترین خاطــره برایمان رقــم بخــورد و امیدواریم
این اتفاق شیرین برای دیگر جوانها نیز رخ دهد.
حسن محمود از کشور لبنان نیز که برای نخستین

بار بــه بــارگاه منور رضوی مشــرف شــده ،بــا ابراز
خوشحالی و آرزوی خوشبختی برای دیگر جوانها
گفت :بــزرگ ترین هدیــهای که امــروز از حضرت
گرفتیــم این بود کــه پیونــد زندگی مشــترک مان
متبرک به نام ایشان شــد و این برکت ان شاءا ...تا
پایان دوام داشته باشد.وی افزود :امروز از خداوند
خواســتیم تا اوالد صالح به ما عنایــت فرماید و دعا
کردیم عمر با عزت به رهبرمان سید حسن نصرا...
عنایت فرماید و پیروزی مقاومت حزبا ...به زودی
محقق شــود .در پایان این مراسم از سوی مدیریت
امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی هدایای
ویژهای به رسم تبرک و تیمن به این زوجهای جوان
اهدا شد.

تنور
عموشاطر

از یک شنبه های تک چرخ تا پنج شنبه های دست ول
از عکاســان خبری پنهان نیســت ،از شما چه
پنهان که چند هفته ای اســت بــا وجود طرح
«سه شنبه های بدون خودرو»« ،دوشنبه های
با دوچرخــه» توســط برخی اعضــای محترم
شــورای شــهر خیلی جدی دنبال و اخبارش
منتشــر می شــود و ما از این بابــت خیلی هم

خوشــحالیم ،ان شــاءا ...که همه مشــکالت
شهر همین طور جدی و «مصممانه» پیگیری
شــود .همچنین پیشــنهاد می کنیم «شــنبه
های پا به رکاب»« ،یک شنبه های تک چرخ»
« ،چهارشنبه های دو ترکه» و «پنج شنبه های
دست ول» نیز ایجاد شود.
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ُم ُگمماکهجفتمانخیلی
درمِ ،ن ِ
متنی
بهورزشعالقه ِ
دستیکیدیگهازاعضا ِر
توورزشبند ُکنی؟

2

دره؟
خبمدرکیچیزیهم ِ

هدیهامام رضاییدر «عصرجدید

»

آریا عظیمی نژاد بخشی از درآمد حاصل از قطعه «جان خستگان» را به زوج جوان گروه ریکو هدیه کرد

قسمت ســوم مرحله نیمه نهایی
برنامــه عصــر جدید ،یک شــنبه
شــب عالوه بــر لحظــات هیجان
انگیــز رقابت میان گــروه «ریکو»،
«ســعید فتحی روشــن» و «محمد
مصطفــی حصــار» بــا اتفاقــی کم
نظیرهمــراه شــد .اتفاقــی کــه از
ســوی «آریــا عظیمــی نــژاد» رقم
خــورد و او تصمیــم گرفــت برای
تهیه مسکن یکی از اعضای گروه
ریکو ،کمــک مالی با رنــگ و بوی
امام هشتم(ع) را بر عهده بگیرد.
گــروه ریکــو ،یکــی از پــر طرفدارتریــن
گروه های نمایشــی در طول مراحل داوری
عصــر جدیــد بودنــد و در ایــن مرحلــه نیز با
اجرایی تماشــایی توانســتند رای مثبت هر
چهــار داور را در میان تشــویق تماشــاگران
کسب کنند .احسان علیخانی پس از اجرای
شگفت انگیز علی ،فرید و آرمان  ،به تالش و
پشتکار کم نظیر آن ها اشاره کرد و عالوه بر
صحبت درباره مصدومیت شــدید آن ها در
تمرین هــای قبل از اجرا ،بار دیگر داســتان
زندگی تازه داماد این گروه را پیش کشــید.
علیخانی از فریــد که در قســمت قبل گفته
بود چند ماه از ازدواجش می گذرد اما هنوز
نتوانسته خانه ای در حد وسع خودش اجاره
کند ،پرســید که باالخــره توانســته زندگی
مشــترک را زیر یــک ســقف شــروع کند؟ و
فرید در پاســخ گفت :این مشــکل هنوز هم
حل نشده و من برای اجاره خانه در جوادیه
تهران که محله خودمان است ،حدود  80تا
 90میلیون تومان کم دارم.
در همیــن لحظه بود کــه آریا عظیمــی نژاد
در اقدامی زیبا و تاثیرگــذار اعالم کرد :من
این مبلغ را تامین می کنم! این تصمیم او با
تعجب و تشویق همگان همراه و البته سبب
شد عظیمی نژاد درباره چرایی این تصمیم
توضیحاتی ارائه کنــد .او در این باره گفت:
واقعیت این اســت که من برای میــاد امام
رضا(ع) ،کاری ساخته ام که دوست داشتم

با بخشی از پول آن ،اتفاق خوبی را رقم بزنم
و بــه نظرم بهتریــن جا بــرای انجام این
کار،همین جاست .این تصمیم آهنگ
ساز خوب کشورمان عالوه بر تشویق
دو چندان ،حال و هوایی معنوی به این
برنامه بخشید و عالوه بر حضار
در ســالن ،همــه بینندگان
این برنامــه تلویزیونی نیز
از این حس خوب معنوی
لذت بردند.
•قطعه ای که به
تازگی رونمایی شد

در ادامه برنامه ،دقایقی
ازکلیپ«جانخستگان»
بــه نمایــش درآمــد و دل
هــای همــه بیننــدگان را
از میــان هیجان هــای عصر
جدید ،مسافر صحن و سرای
حضرتکرد.اینقطعهدومین
کار امام رضایی عظیمی نژاد با
اســتاد محمدعلی کریمخانی
است .ســاخت قطعه ماندگار
«آمــدم ای شــاه پناهــم بده»،
اولیــن همراهــی عظیمــی
نــژاد و اســتاد کریمخانی بود
کــه ســال هــای ســال اســت
بــا دل و جــان زائــران آقــا

بازی می کنــد و روح شــان را بــه پرواز
در مــی آورد .عظیمــی نــژاد در این
برنامه از سیدبشــیر حســینی دیگر
داور عصر جدید نیز که در روند ارائه
این قطعه موسیقی همکاری داشته
است تشــکر کرد .قطعه جدید
حــال و هوایــی متفــاوت و
دلنشــین دارد و به یکی
از آثار مانــدگار رضوی
تبدیــل خواهــد شــد.
قطعه ای که شعر آن را
در ادامه می خوانید:
بــا دلــی شکســته
آمــده ام  /ای پناه دل
شکستگان
ای غریب مهربان طوس
 /ای غریــب طــوس  /ای
امید جان خستگان
مــن کجــا و تربــت حــرم /
دعوت تو بود آمدم
با نــگاه رافت تــو غــم /از دلم
زدوده می شود
تا گــره رســد بــه دســت تــو /
شرمگین گشوده می شود
ای که آســتان قدس تو /خانه
اجابت دعا
در میان شعله های ره  /آستان
تو بهشت ما

رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان کشور:

نیشابور به عنوان اولین شهرستان ،هنرستان سمپاد را راه اندازی کند
1

شــجاعی مهر /رئیس مرکز ملــی پرورش
استعدادهایدرخشانکشورگفت:مدارس
سمپاد باید در همه زمینه های علمی فعال
باشد و امیدواریم شهرستان نیشابور،اولین
شهرستانی باشد که هنرستان سمپاد را راه
اندازی می کنــد و این طرح مهم ســرانجام
عملیاتی می شود.
دکتــر فاطمــه مهاجرانی در جمــع مدیران
استانی و شهرســتانی آموزش و پرورش در

بیا ایم مدرک ،از ای مدرک
بهترچی ِمخی؟!!

آغاز ثبتنام «هفت روز در بهشت»

2

حاالمواظبباشاینامثلدوچرخههای
شهردارینیستکهراه ِن ِم َرن،ایناخیلیتیز ِم َرن!

1

آمدم
واقعا از ای که امروز با دوچرخه ُ
درم
سرکار،خیلیاحساسرضایت ُ

نیشــابور افزود:در طرح ســمپاد مهارتی با
توجه به نیاز و تشخیص استان و شهرستان،
در مدارس استعدادهای درخشان ،کالس
هنرجویان برگزار می شود یا در هنرستان ها
دانش آموزان سمپادی مشغول به تحصیل
می شــوند و رشــته های منتخب نیز با توجه
به کشــش صنعتی شهرســتان و اســتقبال
استانی ابالغ می شود.

میگمحاالکه
 2احساسرضایت
داری ،اسم شما رو
همتوینظرسنجی
چهرهبهچهره
امروزمینویسم!

ثبتنام ســومین دوره آموزشــی ،معرفتــی و تفریحی «هفــت روز در
بهشــت» برای نوجوانــان آغاز شــد .به گزارش آســتان نیــوز« ،هفت
روز در بهشــت» ،ویــژه نوجوانان نخبه و مســتعد اســت کــه به همت
موسسه جوانان آستان قدس رضوی و با همکاری مرکز ملی پرورش
اســتعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جــوان به مــدت هفت روز
برگزار می شود و اهدافی مانند ارتقای سطح علمی ،دینی و اعتقادی
مخاطبان خود را پیش می برد .در این طرح ،برنامه های آموزشــی و
تفریحی متنوعی دیده شده است.

•استفاده از دانش آموزان پایه هشتم و
برگزاری آزمون نهم به دهم در سمپاد

ویبیانکرد:سالگذشتهسالسختیبرای
خانواده هــا بود و آســیب هایی نیز بــه دنبال
داشــت امــا خــدا را شــاکریم که در مــدارس
استعدادهای درخشــان باز ماند و در تکمیل
ظرفیت از دانش آموزان پایه هشتم استفاده
خواهیم کرد و از امسال آزمون نهم به دهم به
طوریقینبرایدانشآموزانبرگزارمیشود.

قدیمی ترین اسناد زیارت رونمایی می شود
قدیمی ترین اســناد زیارت و زائــر موجــود در گنجینه رضوی،
امــروز همزمان با روز زیارتــی امام رضا(ع) رونمایی می شــود.
عالقه مندان می توانند ساعت  10امروز با حضور در موزه قرآن
و هدایای مقام معظم رهبری حرم مطهر رضوی ،واقع در صحن
کوثر از این اسناد دیدن کنند .این رونمایی که در قالب برگزاری
هجدهمین برنامه سه شــنبه های فرهنگی برگزار می شود ،با
توضیحات مدیر مرکز اســناد و مطبوعات آســتان قدس درباره
اسناد زیارت و زائر همراه است.

کتیبه های تاریخی دوران صفویه مجموعه قدمگاه نیشابور مرمت می شود
شجاعی مهر/رئیساداره میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشــگری نیشابور گفت:
عملیات مرمت کتیبه های تاریخی مجموعه
قدمــگاه بــا تخصیــص اعتبــار الزم از طرف
هیئت امنــای مجموعه قدمــگاه رضوی در
حال انجام است.محمداسماعیل اعتمادی
با بیــان این که مرمت توســط اســتادکاران

مرمت تزیینــات معماری میــراث فرهنگی
انجــام می شــود ،افــزود :ایــن کتیبــه های
باارزش مربوط به دوره صفویه و از زیباترین
تزیینات وابسته به معماری است که بعضی
از آن ها با آب طال ،اندود و تزیین شده است.
ویبیان کرد :بنــای کنونی قدمــگاه که در
فهرســت آثار ملی ثبت شده ،متعلق به سده

یازدهم هجری قمری است که به دستور شاه
عباس صفوی با گنبد فیروزه ای رنگ در دو
طبقه و به شــکل هشت گوشــه ساخته شده
است ،در دوران ناصرالدین شــاه قاجار نیز
رســیدگی هایی به باغ قدمگاه شد و از سال
 1350اینباغارزشمندتحتحفاظتهای
خاص میراث فرهنگی قرار گرفت.

بازدید استادان دانشگاههای
سوریه از دانشگاه فردوسی

 27نفر از اســتادان دانشــگاههای مختلف کشــور
ســوریه از امکانــات و توانمندیهــای دانشــگاه
فردوسی مشهد بازدید کردند .دکتر «محمد کافی»
رئیس دانشــگاه در ایــن دیــدار گفت :هــم اکنون
 1700دانشجوی خارجی از  ۲۰کشور جهان در
کنار بیش از  ۲۵هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه
فردوســی مشــغول تحصیل هســتند و ما آمادگی
داریم تجربیات خود را در حوزههای مختلف برای
ساخت سوریه به اســتادان دانشگاههای آن کشور
منتقل کنیم .به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه
فردوسی ،دکتر «احسان قبول» مدیر همکاریهای
علمــی بینالمللی و امور دانشــجویان غیــر ایرانی
دانشــگاه فردوســی مشــهد نیز اظهار کرد :برنامه
دانشگاه فردوسی برای گسترش تعامالت علمی با
سوریه ،یک هدف اصلی به شمار میرود .دانشگاه
فردوســی به دنبــال این اســت کــه وارد طرحهای
عمرانی و وزارتی سوریه شود و فعالیتهایی در این
زمینه نیز انجام داده است .در این بازدید ،اعضای
هیئت مذکور امکانات دانشگاه فردوسی مشهد را
در سطح تراز اول ارزیابی کردند.
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نویسنده و کارگردان

زمانرافراموشکن
چونغرقخواهیشد
زمانی که نگارش ضد انسان
را شــروع کــردم ،مطمئــن
بودم کــه راه پرچالشــی در
انتظارمخواهدبود.باتوجه
به عالقه وافرم به سینمای
رازآلــود و قصــه هــای
پرتعلیــق و البتــه کمبود
درام هــای ایــن چنینی
در مدیوم تئاتــر ،کامال
مطمئن بودم یک ایده
خوب حتما نتیجه خواهــد داد .به همین
دلیل حدودیک سال برای گسترش ایده و نگارش
و بازنویســی متن وقت صرف کردم .بــا اتمام متن،
بالفاصله با تیمی جوان و ماجراجو ،متفاوت ترین و
پر رمز و رازترین اثرم را پیش بردم .تصمیم داشتم پا
را از قواعد مرسوم تئاتر فراتر بگذارم و لذت تماشای
فیلم را به شکلی متفاوت به تماشاچی هدیه دهم.
بــرای ایــن کار شــیوه اجرایــی و ســاز و کار قصه را
طوری طراحی کردم که تماشــاگر تا انتها غرق در
دنیای ضد انســان باشــد و به هیچچیز دیگری فکر
نکند .خوشــبختانه ایــن روزها با اجــرای نمایش،
بازخوردهای خوبی از عموم مردم گرفتم که مرا به
هدفم رسانده است .برای من که با گروهی مستقل
و دور از روابط مرســوم تئاتری ،بدون پشتوانه های
الزم تبلیغاتی تصمیم به تولید ضد انســان گرفتم،
مهم ترین اصــل ،رضایــت تماشــاگران و درگیری
ذهنی آنان بعد از تماشــای نمایــش ،تصمیم برای
دوباره دیــدن ضد انســان و معرفی کار بــه دیگران
بود .از روز اول به این موضوع باور داشتم که بزرگ
ترین حامیان کار من تماشــاگرانش خواهند بود و
امروز خوشحالم که افراد برای بار سوم یا چهارم به
تماشای ضد انســان می آیند ،هربار نکته جدیدی
کشف می کنند و در گفت وگو با من خواهان تداوم
اجراهــا هســتند .بازخوردهای بــاالی  85درصد
رضایتمندی ،در نظرسنجی مجازی هم گواه مورد
پسند واقع شدن این اثر اســت .نمایش ضد انسان
به تهیه کنندگی امیرحسین شیبانی و بازی سعید
جهان ،یحیی رفوگران ،عباس حسینی ثانی ،رضا
حســینی ،زهرا تقــی پــور ،ماندانا حبیبی و ســحر
داودی هر شب ساعت  19در پردیس تئاتر مستقل
( نبش وکیل آباد  )48میزبان شماست.
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