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تاکیدبرحفظوحدت

عضوکمیتهنجاتتوسبااشارهبهبازدیداز
معادنمجاورآرامگاهفردوسیخبرداد

پیگیری ابطال پروانه 2معدن
حریم توس

دو هفته پس از ورود شورای حفظ حقوق بیت المال
آستان به ماجرای فعالیت غیرمجاز معادن در حریم
تاریخی توس و تشکیل کمیته «نجات توس» ،این کمیته
روز گذشته در شهرداری منطقه 12مشهدتشکیل جلسه
داد و پس از آن اعضای این کمیته از وضعیت این منطقه
تاریخی بازدید کردند .شهردار منطقه  12مشهد درباره
موضوعات مطرح شده در جلسه کمیته نجات توس به
خبرنگار ما از ارسال پرونده یکی از معادن فعال در منطقه
توس به وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای ابطال پروانه
فعالیت (سلب صالحیت) خبر داد.

• متوقف کردن فعالیت  2معدن ظرف یک
هفته

«سعید اکبریان» شهردار منطقه  12مشهد در گفت وگو
با خراسان رضوی اظهار کرد :جلسه کمیته نجات توس با
حضور نمایندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اداره
کل میراث فرهنگی ،نیروی انتظامی ،منابع طبیعی،
حفاظت محیط زیست ،انجمن صنفی معادن و پلیس
ساختمان و اجرائیات شهرداری تشکیل و برای توقف
فعالیت معادن توس تبادل نظر شد .وی با بیان این که
پس از این جلسه اکیپ شناسایی کمیته نجات توس از
این منطقه بازدید کرد ،افزود :افراد حاضر در جلسه به
محل اعزام شدند و فعالیت های معادن شناسایی شده
بررسی شد .اکبریان تصریح کرد :بر اساس اظهارات
نماینده سازمان صنعت و معدن استان ،تا کنون در حل
مشکل فعالیت معادن در منطقه توس پیشرفت های
خوبی حاصل شده است و از پنج معدن دارای مجوز،
پروانه فعالیت سه معدن ابطال شده و این معادن دیگر
هیچ گونه فعالیتی ندارند و فقط دو معدن همچنان فعال
باقی مانده اند .وی گفت :اقدامات الزم برای صدور
گواهی عدم صالحیت یکی از دو معدن فعال طی شده
است و پرونده دیگر معادن دارای مجوز نیز به تهران
(وزارت صنعت ،معدن و تجارت) ارسال شده تا گواهی
عدم صالحیت فعالیت آن صادر شود .شهردار منطقه
 12مشهد تاکید کرد :با توجه به این اقدامات ،طی یک
هفته آینده اکیپ اجرایی کمیته نجات توس عملیات
توقف فعالیت معادن را اجرایی خواهد کرد و امیدواریم
نیاز به اکیپ اجرایی با حضور نماینده دادستان نباشد.

•هجمه دشمن به اندیشه های
دینی در قالب هنر

وی با بیان این که امروز قالب ها و روش
های قدیمی برای ارائه دین و اندیشه
های ناب اسالمی در جامعه نتیجه نمی
دهد ،تصریح کرد :دشمنان اسالم هم
اکنون در قالب هنر مثل موریانه به جان
اندیشه های دینی مردم حمله کرده
اند و حوزه های علمیه باید در مقابل
این همه هجمه با برنامه ریزی جدید
به شبهات جامعه و جوانان پاسخ گو

باشند .حجت االسالم والمسلمین
فرجام تکیه بر مشترکات دینی را عامل
وحدت میان علمای سنت و شیعه اعالم
کرد.

همایش روز جانباز با حضور جمعی از جانبازان خراسانی
و خانواده های آن ها در مشهد برگزار شد .به گزارش
آستان نیوز ،قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در
این همایش که در سالن شهید بهشتی برگزار شد اظهار
کرد :ایجاد واحد رسیدگی به امور ایثارگران ،پیگیری
درمان جانبازان عزیز در بیمارستان فوق تخصصی
رضوی ،برگزاری نخستین یادواره شهدای آستان قدس
رضوی و تسهیل حضور جانبازان ضایعه نخاعی در روضه
منوره امام رضا(ع) از اقداماتی است که در طول یک
سال گذشته با تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی
صورت گرفت.

•فعالیت بیش از  40مدرسه
اهل تسنن در خراسان

حجت االسالم فرجام برگزاری کارگاه
های دانش افزایی و راه اندازی مدرسه
تخصصی اهل سنت را از برنامه های
تحصیلی جدید حوزه های علمیه اهل
سنتخراساندانستوگفت:مطالعات
ایجاد این امکانات ،انجام شده و قرار
است در شهرستان های تربت جام و
تایباد این امکانات ایجاد شود .وی
افزود :بیش از  40مدرسه اهل سنت
در خراسان فعالیت می کنند که بیشتر
مدارس در استان خراسان شمالی
مستقراست؛همچنینبیشترمحصالن
اهل تسنن در استان های خراسان
رضوی و جنوبی تحصیل می کنند.

•علمای شیعه و اهل سنت در
زمینه وحدت تالش کنند

«موالنا عبدا ...موحدی» از استادان
حوزه علمیه احناف خواف نیز به بیان
ویژگی های پیامبر اکرم(ص) پرداخت
و گفت :پیامبر اکرم (ص) معلم بزرگی
بود که با صبر و شکیبایی با مردم رفتار
می کرد و همین ویژگی ها بود که باعث
شد همه افراد جامعه از برکات ویژگی
های آن حضرت بهره مند شوند .وی
افزود :اگر چه در دنیای اسالم اختالف
وجود دارد اما نباید این اختالف طوری
باشد که دشمنان از آن سوء استفاده
کنند؛ همچنین علمای شیعه و سنی

آزمون ورودی طالب
مدارس علمیهنوابو
عباسقلیخان

سرپرستمعاونتعلمیآستانقدسرضوی:

عکس  :وحید بیات

محمد حسام مسلمی /دیروز همزمان
با روز معلم و بزرگداشت مقام استاد
شهید مرتضی مطهری مراسم تجلیل از
مدیران و مدرسان مدارس علمیه اهل
تسنن خراسان در مشهد برگزار شد و
سخنرانان تکیه بر مشترکات دینی را
عامل وحدت بیان کردند .به گزارش
خراسان رضوی ،در این مراسم حجت
االسالم والمسلمین«اکبر فرجام»
رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در
امور اهل سنت خراسان به ویژگی های
شهید مطهری اشاره کرد و گفت :شهید
مطهری عالمی متفکر و با درایت بود
و با درک صحیح و عمیق از دین مبین
اسالم توانست اندیشه های دینی را
در میان آحاد جامعه تبیین کند .وی
جامع بودن را یکی دیگر از ویژگی های
شهید مطهری دانست و افزود :در اوایل
انقالب تفکر غالب در دانشگاه ها تفکر
مارکسیستی بود و او توانست اسالم
ناب را جایگزین تفکر مارکسیستی
کند؛ ضمن این که این شهید بزرگوار از
جریان منافقین قبل از انقالب شناخت
کافی داشت.

به احترام جانباز

باید در زمینه وحدت تالش کنند و با
اعتدال زمینه های وحدت را فراهم
آورند و مطمئن باشید اگر تفرقه ای
بین علمای شیعه و سنی باشد به نفع
دشمن است .وی نقش امام خمینی
(ره) بنیان گذار انقالب اسالمی ایران
در وحدت بین شیعه و اهل سنت را
بی نظیر دانست و گفت :امام (ره)
همواره اهل سنت را مورد تفقد قرار
می دادند و می فرمودند که شیعه و
سنی با هم برادرند .موالنا موحدی
ادامه داد :رهبر معظم انقالب اسالمی
نیز همواره تالش می کنند که وحدت
میان مسلمانان حفظ شود و امنیتی

آزمون ورودی طالب در مدرس علمیه نواب
و عباسقلی خان برگزار می شود .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی حوزه علمیه خراسان،آزمون ورودی
مدرسه علمیه عالی نواب در رشتههای تخصصی
سطح  2و  3پیوسته ،جمعه همین هفته برگزار
میشود .حجتاالسالم والمسلمین محمد
اسفندیاری در این باره گفت :متقاضیان این آزمون

که هم اکنون در ایران وجود دارد به
برکت رهنمود های ایشان است که
ملت ایران را به امت واحده تبدیل کرده
اند .مولوی «عاشوری» از علمای اهل
سنت خراسان جنوبی نیز با اشاره به
این که کتاب قرآن به عنوان یک مکتب
سعادت بخش برای بشر است ،گفت:
قرآن در همه زمینه ها برای سعادت
بشر برنامه دارد و اگر علم انسان همراه
با دیانت باشد او را از گمراهی باز می
دارد .وی افزود :استاد شهید مرتضی
مطهری معلم اخالق بود و همواره به
یادگیری علم همراه با دیانت تاکید
می کرد .همچنین مولوی «سرفراز»

در چهاررشته تخصصی ادبیات عرب ،فقه و اصول،
تبلیغ و کالم اسالمی با کسب حداقل  50درصد
از امتیاز کلی به مصاحبه علمی دعوت میشوند.

•احیای علوم عقلی در مدرسه علمیه

همچنین آزمون کتبی پذیرش طالب در مدرسه
علمیه تخصصی عباسقلی خان صبح فردا برگزار

از علمای اهل سنت خراسان شمالی
تقوای الهی را زمینه سعادت بشر خواند
و گفت :یادگیری علم باید همراه با
تقوای الهی باشد چرا که تقواست که
انسان را از لغزش ها نگه می دارد .دکتر
«یوسفی راد» معاونت آموزش و پژوهش
شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی
اهل سنت هم در این مراسم گفت:
بنا داریم در این معاونت نظام درسی
حوزه ها ساماندهی شود تا زمینه برای
پژوهش و تحقیقات بهتر فراهم شود.
در پایان مراسم نیز از جمعی از مدیران
و مدرسان حوزه های علمیه اهل سنت
استان های خراسان تقدیر شد.

خواهد شد .این مدرسه علمیه که با هدف تحقق
تاکیدات رهبر انقالب مبنی بر احیای علوم عقلی
در حوزه های علمیه تاسیس شده است ،در رشته
فلسفه و کالم اسالمی (سطح  2و  3پیوسته حوزه)
پذیرش طلبه خواهد داشت 120 .طلبه سطح دو
و سه برای شرکت در آزمون کتبی این مدرسه که
صبح فردا برگزار می شود ثبت نام کرده اند.

نگاه تازه در مرجعیت علمی باید از
دانشگاه علوم اسالمی رضوی آغاز شود

سرپرست معاونت علمی آستان قدس رضوی گفت :نگاه
تازه در مرجعیت علمی باید از دانشگاه علوم اسالمی
رضوی آغاز شود .به گزارش آستان نیوز ،طهرانچی
در آیین تقدیر از ممتازان دوره تحصیلی دانشگاه علوم
اسالمی با برشمردن اهداف تشکیل این معاونت در
آستان قدس رضوی بر قدم گذاشتن دانشگاه علوم
اسالمی رضوی در رسیدن به مرجعیت علمی مشهد
مقدس تأکید کرد.
وی با اشاره به این که باید علم را پشتوانه آستان قدس
رضوی قرار دهیم ،تصریح کرد :تالش ما در معاونت
علمی و فناوری آستان قدس رضوی کمک به تحول در
مجموعههای علمی است و باید علم را پشتوانه آستان
قدس رضوی قرار دهیم.در این مراسم از  59نفر از
ممتازان دوره تحصیلی ،فرهنگی و پژوهشی دانشگاه
در مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد تقدیر
و تشکر به عمل آمد.
طهرانچی با توجه به زیرساخت های ایجاد شده در
دانشگاه رضوی تأکید کرد :دانشگاه علوم اسالمی
رضوی یکی از مراکز فرهنگی است که باید در جهان
تشیع و بلکه جهان اسالم بدرخشد .عضو هیئت امنای
دانشگاه علوم اسالمی رضوی با تاکید بر این نکته که
نگاه تحولی باید از این دانشگاه آغاز شود ،ادامه داد:
برای نهادهای علمی ما زیبنده نیست که موضوعی
مانند زیارت بیش از همه در دانشگاه های خارجی و
غیرمسلمان مورد بررسی علمی قرار گیرد.

گوناگون
کتابوکتابخوانی

قرآن

تئاتر

«عطرتقلبی»هنرمندمشهدی
خواندنیشد

«قصههای زندگانی 14معصوم(ع)»
منتشرشد

در آستانه سیامین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،مجموعه 14
جلدی «قصههای زندگانی  14معصوم(ع)» توسط انتشارات بهنشر
منتشر و روانه بازار نشر شد« .جواد نعیمی» ،نویسنده این کتاب ،در
هر جلد از این مجموعه  14جلدی به قصههای زندگی یکی از 14
معصوم(ع) میپردازد.کتاب «قصههای زندگانی  14معصوم(ع)»
در قطع جیبی چاپ و هر جلد از آن با عنوان یکی از ائمه معصومان(ع)
منتشر شده است.

تمدیدمهلتثبتنامدرنمایشگاه
قرآنمشهد

ثبتنام دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن و عترت مشهد مقدس
تا پانزدهم اردیبهشت ماه تمدید شد .معاون قرآن و عترت اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با اعالم این خبر گفت :متقاضیان
برای ثبتنام در دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن و عترت
مشهد میتوانند به پایگاه اطالع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی به نشانی www.khrz.farhang.gov.ir
مراجعه کنند .دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن و عترت
مشهد مقدس نیمه اول ماه مبارک رمضان برگزار میشود.

نمایشنامه «عطر تقلبی» نوشته شادی غفوریان از هنرمندان تئاتر
مشهد منتشر شد .به گزارش مشهدتئاتر ،نمایشنامه «عطر تقلبی»
نوشت ه شادی غفوریان از نمایشنامه نویسان و کارگردانان تئاتر مشهد
توسط انتشارات «مانا کتاب» منتشر شد .این نمایشنامه در سال ۹۴
توسط نویسنده آن کارگردانی شد و در تماشاخانه بهار روی صحنه
رفت .عطر تقلبی همچنین در جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی
موفق به کسب عنوان سوم نمایشنامه نویسی شده بود.

همزمانباایامبزرگداشتمقاممعلمازخانوادهدکترعلیشریعتیتجلیلشد

تجلیل از استادان و معلمان یگان های ارتش در منطقه شمال شرق

پاسداشت اندیشه شریعتی

•یک استاد متفاوت

برادرزاده دکتر شریعتی نیز در این مراسم گفت:
علی شریعتی به عنوان یک اندیشمند و ایدئولوژیک
مطرح است ولی من می خواهم از وی تصویری به
عنوان یک معلم ارائه دهم« .سعید شریعتی» با اشاره

•سنت شکنی در روال معمول دانشگاه

وی با اشاره به رابطه دوستانه بین دکتر شریعتی با
شاگردانش اظهار کرد :ایشان به مشکالت شخصی
شاگردانشان بی اعتنا نبودند و در زمینه اهمیت و
توجه به تدریس نیز کالس های بعد از ظهر استاد تا
ساعات انتهایی شب ادامه می یافت وگاهی به دلیل
محدودیت زمانی به بیرون از دانشگاه منتقل می شد.
«سعید شریعتی» افزود :دکتر شریعتی در برگزاری
امتحان نیز شیوه متفاوتی داشت و هیچ گاه در جلسه
حضور نمی یافت و می گفت که امتحان خوب حفظی
نیست ،به همین دلیل سبک امتحانش متفاوت بود،
همچنین او هیچ گاه حضورو غیاب نمی کرد .در آن

عکس  :میثم دهقانی

همزمان با ایام گرامیداشت مقام معلم ،از خانواده
دکتر علی شریعتی در مشهد تجلیل شد .به گزارش
خراسان رضوی ،خواهر دکتر شریعتی در این مراسم
که عصر دوشنبه در تاالر فردوسی جهاد دانشگاهی
مشهد برگزار شد ،گفت :هنگامی که به این دانشگاه
می آیم خاطراتم زنده می شود و یادآوری آن برایم
سخت است از طرفی هنگامی که می بینم افکار
برادرم هنوز پس از سال ها بین قشر جوان زنده است
خوشحال می شوم.
«افسانه شریعتی» اظهار کرد :انسانی که با خلوص
نیت کار می کند ،یاد و مهرش همیشه در دل ها
جاودان می ماند.

به نحوه تدریس متفاوت دکتر شریعتی به عنوان
استاد ،در دانشگاه بیان کرد :دانشگاه با یک استاد
متفاوت روبه رو بود که در روش تدریس ،دیدگاه،
برخورد با قواعد و نظام اداری و همچنین نوع ارتباط
با شاگردان متفاوت عمل می کرد.

دوره،سنتشکنیدرروالمعمولدانشگاهحساسیت
سیستمحکومتیرابرانگیختوواکنشهاییرادرپی
داشت ،اما علی شریعتی در پی ایجاد نظام فرهنگی
بود که در آن فضای اندیشه ،نقد و خالقیت فکری برای
دانشجویان فراهم شود.در این مراسم از خانواده دکتر
علیشریعتیتجلیلشد .همچنیندرحاشیهبرگزاری

قاب
عکاسی

«کالت نادری» در قاب
عکاسان
جمعی از اعضای کانون عکس خراسان رضوی
تصاویری از آئینهای سنتی،صنایع دستی و ابنیه
تاریخی این شهرستان و روستاهای الیین ،رباط
و بابا رمضان ثبت کردند.

اینمراسمچندینتابلوینقاشیازاستادعلیشریعتی
که دانشجویان گرافیک جهاد دانشگاهی مشهد آن را
طراحیکردهبودند،درمحوطهبهنمایشدرآمدکهیکی
ازآنهابهافسانهشریعتیتقدیمشد.تجلیلازاستادان
جهاددانشگاهیمشهدبهمناسبتروزمعلمنیزبخش
دیگریازاینمراسمبود.

ارشد عقیدتی سیاسی ارتش در منطقه شمال شرق
در مراسم تجلیل از استادان و معلمان یگان های
ارتش در منطقه شمال شرق گفت :در مکتب و شریعت
اسالم،علم دارای فضیلت است اما منزلت نیست،بلکه
اگر همراه با عمل باشد منزلت و ارزش دارد .به گزارش
روابط عمومی ارتش در منطقه شمال شرق« ،حجت
االسالم والمسلمین عباس مقدسیان» صبح دیروز
در مراسم تجلیل از  31استاد و معلم برتر یگان های
ارتش در منطقه شمال شرق گفت :کسی که برای خدا
یاد بگیرد و به آن عمل کند در ملکوت آسمان و زمین
از او به عظمت یاد می شود .وی گفت:علم اگر باعث

انحراف مردم بشود گرامی نیست .علمی خوب است
که مردم را به سمت کرامت و فضیلت سوق دهد و در
مسیر ارشاد و راهنمایی مردم قرار گیرد .وی افزود :اگر
علم وسیله بازاریابی و جذب افراد در بحث مطامع دنیا
باشد هیچ گونه ارزشی ندارد و به همین دلیل است که
قلم علما از خون شهید در پیشگاه خدا ارزش بیشتری
دارد .در این مراسم از  31استاد و معلم برتر یگان
های ارتش از مرکز آموزش  04بیرجند،پایگاه پنجم
رزمی هوانیروز،تیپ38زرهی تربت جام ،گروه444
مهندسی رزمی،تیپ 377شهید حبرانی و فرماندهی
آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق تقدیر به عمل آمد.

« دکلره» یک مستند اجتماعی است
کارگردان تئاتر «دکلره» گفت :دکلره تئاتری در ژانر
مستند اجتماعی است و درباره خانواد های است
که پدر ،دختر و همسر همراه با مقتول ،فضای اتفاق
افتاده را در قالب بازجویی بازگو میکنند .به گزارش
ایسنا ،سیدحسام محمدی در نشست خبری این
نمایش که در پردیس تئاتر مستقل برگزار شد ،اظهار
کرد :این اثر هنری مستندی اجتماعی با موضوع
پروند ههای جنایی است و تماشای این نمایش به
بانوان باردار و بیماران قلبی و دارای فشارخون توصیه
نمیشود .این اثر در گذشته و در سالهای  ۹۱و ۹۳

در تهران و مشهد کار شده و اکنون برای سومین بار
در کشور و دومین بار در مشهد اجرا میشود .این
کارگردان تئاتر تصریح کرد :در زمان اجرای اثر شاهد
اشکهایمخاطبان بود هایم و شاید انتهای کار را
طوری طراحی کنیم تا مشکلی برای تماشاچیان این
اثر هنری بهلحاظ روحی و جسمی پیش نیاید .وی
تاکید کرد :یکی از شخصیتهای اصلی ما مشکل
روان پریشی دارد و کارهایش بر این گروه از مخاطبان
تاثیر منفی میگذارد ،ضمن این که تئاتر ما در دقایق
آخر بار عاطفی زیادی دارد و تماشاگر منقلب میشود.

