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حضورفعاالنقرآنی
درفضایمجازی،ضعیفاست

رئیسسازماندارالقرآن باتصریحبراینکهبایدفعالیتدرفضایمجازیبرایجامعهقرآنیفرهنگسازیشود،افزود:مافعاالنقرآنیدراینعرصهضعیفهستیم
وتنهافعالیتماندرفضایمجازی،بارگذاریتالوتاست.مهدیقره شیخلودرگفت وگوباایکنا،بااشارهبهاینکهعملکردماندرفضایمجازی،ضعیفاست،
اظهارکرد:بااینکهتولیداتخوبیدرحوزهقرآنداریموبخشیازهمینآثاررامی تواندرفضایمجازیانتشارداد،امامتأسفانههنوزبااینفضابیگانههستیم.

مدیرگروهفرهنگ نامههایقرآنیدرگفتوگوباخراسانخبرداد

پرسمان

مفاخر دینی

آغازتدوینفرهنگنامه«سبکزندگیقرآنی

»

کیفر مردانی که زن و فرزند
از آنها بهراسند ،چیست؟
ح��ض��رت آی�����ت ا ...العظمی
جوادیآملیبهپرسشیدرباره
كیفر بداخالقی با خانواده
پاسخ گفته است .به گزارش
«شفقنا» ،متن پرسش مطرح
شده و پاسخ این مرجع تقلید
به این شرح است:

كیفر تباه ك��ردن و
بداخالقی با خانواده از منظر
حضرات معصومین(ع) چیست؟

رسول خدا(صلوات ا ...علیه) فرمود :از رحمت خدا دور
است ،از رحمت خدا دور است كسی كه خانواده خود را تباه
كند؛ همچنین آن حضرت از اینكه كسی خودش سیر باشد
و خانواده اش را گرسنه نگه دارد ،نهی كرد و فرمود :برای
هالكت یك مرد همین بس كه خانواده خود را تباه كند.
هنگامی كه پیامبر(صلوات ا ...علیه) و مردم [از خاكسپاری
سعد بن معاذ] بازگشتند ،پرسیدند :ای رسول خدا! با سعد
كاری كردی كه با هیچ كس دیگر نكرده ای؛ جنازه اش را
بدون ردا و كفش مشایعت كردی؟ فرمود :فرشتگان بدون
تأسیجستم.
كفشوردادرتشییعاوحاضرشدندومنبهآنان ّ
گفتند :یك بار سمت راست تابوت و بار دیگر سمت چپ آن را
گرفتی! فرمود :دستم در دست جبرئیل بود و هر جا را كه او
می گرفتمی گرفتم.گفتند:بهغُ سلاوفرماندادیوخودت
برجنازه اشنمازگزاردیوخودتبهخاكشسپردی؛آن گاه
فرمودیهماناعذابقبریبرسعداصابتكرد؟فرمود:آری،
رفتاراو[سعد]باخانواده اشتندبود.درمذمتسختگیریبر
خانوادهازرسولخدا(صلواتا...علیه)روایتشدهاستكه
فرمود:بدترینمردمِ ،
مردسختگیربرخانوادهاست.شخصی
پرسید:ایرسولخدا!مرادازسختگیریبرخانوادهچیست؟
فرمود:مردهرگاهواردخانهشدهمسرشبترسدوفرزندش
بهراسدوبگریزدوهرگاهازخانهبیرونرفت،همسرشبخندد.

اشاره:تدوینفرهنگنامهسبکزندگی(هنوزنامدانشنامهیافرهنگنامهبرایآن
قطعینشدهاست)براساسآموزههایقرآنوعترتآغازشدهاستوان شاءا...طی
سهسالآیندهتکمیلخواهدشد.اینمطلبراحجتاالسالمعیسیعیسیزاده،
مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن به خراسان گفت
وازارسال طرح تفصیلی فرهنگ نامه سبک زندگی قرآنی به شورای عالی انقالب
فرهنگی خبرداد.خوشبختانه اززمانی که رهبرمعظم انقالب اسالمی درخراسان
شمالی موضوع سبک زندگی اسالمی را مطرح کردند ،نهادهای علمی فرهنگی
تالش هایی را دراین راستا آغازکردند .ارایه طرح سبک زندگی قرآنی ازسوی
دفترتبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،ازجمله این تالش هاست که سال گذشته
کارهای اولیه آن شروع شد ودرست 12مردادماه  93حجت االسالم والمسلمین

محمد علی ندائی

info@khorasannews.com

در مصاحبه ای که م��رداد ماه سال گذشته با
حجتاالسالموالمسلمینحاجآقایوسفیمقدمداشتم
،ایشان خبرتدوین دانشنامه (یا فرهنگ نامه) سبک
زندگی اسالمی برمبنای قرآن وروایات را اعالم کردند
ودرباره آن توضیحاتی دادند ،سوال اول این است که این
دانشنامه که نزدیک به یک سال ازمراحل اولیه آن می
گذرد ،هم اکنون به کجا رسیده و چقدر پیشرفت داشته
است؟

پسازتصویبنهاییطرحتفصیلیونمونهکارانجامشده،
هماکنونتدوینآنآغازشدهاست.
ب��ا توجه ب��ه تصویب ط��رح و ورود ب��ه مرحله
اجرا،اگرممکن است سرفصل های کلی طرح دانشنامه
سبکزندگیقرآنیرابیانفرمایید.

کلیهمطالبدانشنامهدرچهارمحوراصلیارائهخواهدشد:
فردی،خانوادگی،اجتماعیومحیطزیست.

معرفی کتاب

ک��ت��اب «مشروطه شناسی»
ج���زو مجموعه کتاب های
«و أنتم األع َلون» است که به
َ
موضوع تاریخ ،تفکر و تمدن
م��ی پ��ردازد .نگارنده ،هدف
از گ���ردآوری ای��ن مجموعه را
ش��ن��اخ��ت "ه��وی��ت ت��اری��خ��ی"
ع��ن��وان ک��رده و کتاب شامل
مجموعه مقاالت ،مصاحبه ها
و گفتارهای گ��ردآوری شده طی دو دهه درب��اره نهضت
بیداری اسالمی در ایران است .البته نقطه ثقل مباحث
این کتاب ،عصر مشروطه و تحوالت عمیق رویکرد اندیشه
دینی در اداره جامعه و همزمانی آن با ورود غرب گرایان
به عرصه اداره جامعه است« .مشروطه شناسی» از نهضت
تحریم تنباکو شروع می شود و سپس از چیستی مشروطه
می گوید؛ در فصل سوم به اندیشه سیاسی مشروطیت
ایران می پردازد و با فصل«به سوی تمدن اسالمی» به پایان
می رسد .نحوه ارائه مطالب و تنظیم آن به نحوی است که به
رئوس کلی ،قواعد اساسی و مطالب کلیدی اشاره شده و
مطالب هر چند تخصصی است ،ولی برای عموم مخاطبان
و به ویژه جوانان ،دانشجویان و طالب قابل استفاده است.
آنان می توانند با این کتاب بدون گم کردن «خط تاریخ»،
تا حدودی نسبت ها و ارزش ه��ا و جریان ها را بفهمند و
آگاهی اجمالی نسبت به ساحت بیداری اسالمی در این
کشور حاصل کنند .از دیگر ویژگی های این کتاب ،رویکرد
جریان تاریخی تا زمان حاضر است و توجه دادن به سیر
تمدن ساز حوادث تاریخی.

ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم و اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاف
ﺗﻼﺷﻬﺎ� ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﭘﻴﮕﻴﺮ� ﻫﺎ�
ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺷﻤﺎ در

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮار ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاف

�ﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧ� در روان ﺳﺎز� ﺗﺮاﻓﻴ� ﺷﻬﺮ�
و روﻧﻖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از د�ﮕﺮ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ� آن ﺗﻌﺪ�ﻞ ﻗﻴﻤﺖ اراﺿ� در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﺧﻮاف ﮔﺮد�ﺪه ﺳﺘﻮدﻧ� و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎ�ﺶ
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم داﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ
از ا�ﻦ ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﺴﺘﮕ� ﻧﺎﭘﺬ�ﺮ آﺑﺎدﮔﺮان
ﺣﻴﻄﻪ ﺧﻮدﻣﺎن �ﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ
ا�ﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺮد�ﺪه ﺗﺸ�ﺮ و ﻗﺪرداﻧ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﺧﻮاف

 /٩٤٢٢٦٠٧٠م

قرهیراتسلیتگفتند

یوسفی مقدم ،مسئول مرکز فرهنگ ومعارف قرآن کریم درگفت وگوبا خراسان
ازتدوین فرهنگ نامه سبک زندگی اسالمی برای اولین بار خبرداد .وی درباره
اهمیتاینطرحگفت«:موضوعسبکزندگیازمسایلبنیادینیاستکهبهباورها،
هنجارها،نمادهاوکلیهبایدهاونبایدهایجامعهارتباطمییابد.اینمسایلوارزش
هابایدمستندبهمنابعاسالمیباشد؛بهاینمعناکهماباید،همدرحوزهزیرساخت
هایسبکزندگیاسالمی،نگاهیکام ً
الدینیداشتهباشیموهمدرحوزهروبناهای
سبکزندگیکه شاملهنجارهاورفتارهاست،ایننگاهدینیازقرآنوسنتتامین
شود.ازاینرو،دربحثسبکزندگیبراینباوریمکهمنابعومتوندینیبایدسبک
زندگیرابرایماترسیمکنند».برایپیگیریرونداجرایاینطرحباحجتاالسالم
عیسیزاده،مسئولتدویناینفرهنگنامهگفتوگوکردیم.

ب��رای اث��رگ��ذاری دانشنامه ونیل به مقصود
درعرصه اجتماعی ،باید نیازها و سؤال های عینی دست
اندرکاران مهندسی فرهنگی جامعه وبرنامه نویسان
کالن کشور احصا و در دانشنامه به آن پاسخ داده شود،
سؤال این است که آیا برای تدوین این دانشنامه ،سؤال ها
و نیازها احصا شده است یا این که اساس ًا وظیفه و کارکرد
دانشنامه پاسخگویی مستقیم به سؤال های مطرح در
عرصهاجرانیست؟

هدف از تدوین این طرح  ،ارائ��ه اطالعات سبک زندگی
موجوددرآموزههایقرآنواهلبیت(ع)درچهارمحورذکر
شدهمیباشد.البتهمسلم ًاایناطالعاتبرایچگونهزندگی
کردن انسان ها در تمام زمان ها از سوی شارع مقدس نازل
شدهاست.
باتوجه به این که در سیاست های کلی برنامه
ششمتوسعهکهاخیر ًاازسویرهبرمعظمانقالباسالمی
ابالغشد،به«ارائهوترویجسبکزندگیاسالمی–ایرانی»
تصریحشدهاست،آیادانشنامهسبکزندگیقرآنیرامی
تواناقدامیعملیدرراستایاینسیاستکلی،تلقیکرد

ودرتعامل با مراکزی چون شورای عالی انقالب فرهنگی،
خواستارتوجهوحمایتازآنشد؟

طرح تفصیلی برای شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال
شدهاستوامیدآنکهموردحمایتقرارگیرد.
به عنوان مسئول تدوین دانشنامه چه انتظاری
ازنهادهای مسئول درامرترویج سبک زندگی اسالمی
ایرانی دارید وآیا هم اندیشی این مراکزبا مراکز علمی
پژوهشی نمی تواند دردس��ت یابی به سبک زندگی
اسالمیایرانیموثرباشد؟

یکی از اهداف این طرح ،تهیه محتوا برای مراکز یاد شده
میباشد.

ازآن جا که تدوین چنین دانشنامه ای مستلزم
احاطه به تاریخ ،قرآن وحدیث ،جامعه شناسی ومطالعات
میان رشته ای است  ،آیا درتهیه این دانشنامه از نیروهای
متخصصسایررشتههاهمبهرهخواهیدبرد؟

براساس مصوبه شورای عالی پژوهشگاه علوم وفرهنگ
اسالمی،بهمنظوراستفادهازمتخصصانگوناگونمقررشده
است ؛ ازپژوهشکده های تاریخ وسیره ،اخالق وتربیت،

دیدگاه روز

بازشناسی ریشه های تاریخی مشروطیت
در «مشروطه شناسی»

رهبرانقالب،درگذشتحجت االسالموالمسلمین

فقه وحقوق ونیزپژوهشگاه حوزه ودانشگاه ،معاونت تبلیغ
دفترتبلیغات ،مرکز فرهنگ ومعارف قرآن ،مرکزمطالعات
اجتماعی دفتر ومیز تخصصی سبک زندگی دفترتبلیغات
درکمیته علمی فرهنگ نامه عضویت داشته باشند تا
درتدوینآنازنظرمتخصصانرشتههایمختلفبهرهببریم.

آیا درباره تعریف مرکز از سبک زندگی اسالمی
وتفاوت آن با سبک زندگی غربی ،مطالعه و بررسی
انجام شده است ؟به بیان دیگر،تدوین دانشنامه نقشه
راه می خواهد واین نقشه به نوبه خود مبتنی برمبادی
وکلیاتیاستکهمشخصکنندهتعریفوچارچوبنظری
پدیدآورندگان دانشنامه است؛ آیا دراین باره هم توضیح
داده شده است ؟

درابتدایدانشنامهمبانیسبکزندگیاسالمیموردبحث
قرارمی گیرد.
پیش بینی شما اززمان اتمام این طرح چیست
وچندجلدخواهدشد؟

بهیاریخداوند،درصورتحمایتدردوجلدتدوینودرسه
سالتکمیلخواهدشد.

گزارش

دکترساروخانی:

صالحی امیری :

مشتریانکتابزیادشود،نویسندگانکتابسازینمی کنند

مخازن کتابخانه ملی ،ارزشمندتر از بانک مرکزی است

باقر س��اروخ��ان��ی ،استاد پیشکسوت جامعه شناسی
می گوید :وقتی تعداد کتابخوانان و مشتریان کتاب زیاد
شود،خطتولیدکتابهمبسطوارتقامی یابدومی توانیم
شاهد حضور نویسندگانی باشیم که با ذوق و عالقه کتاب
می نویسند و کتابسازی نمی کنند.
باقر ساروخانی ،استاد پیشکسوت جامعه شناسی در
گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) با اش��اره به
کاهش عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی و تاثیر آن بر
گسترش پدیده کتابسازی عنوان کرد :اعتقادم بر این
است که باید جامعه فرهیخته ای داشته باشیم که بتوانند
مشتریان کتاب باشند .به عبارت دیگر ،هم کتاب بخوانند
و هم کتاب های خوب را از بد تمیز بدهند و آنها را در
کتابخانه شان حفظ کنند.
وی ادامه داد :ما این نقص را در جامعه داریم و متاسفانه
روز به روز این نقص بیشتر می شود .جهان دیجیتال و
فضاهای تازه با کتاب رقابت و فضای کتاب را محدود
می کنند.
ساروخانی اف���زود :ای��ن موضوع موجب می شود من
نویسنده که می خواهم کتاب تولید کنم ،چون مشتری
کمی دارم ،نتوانم از کار تولید کتاب ارتزاق کنم بنابراین
مجبور می شوم به کارهای دیگری روی بیاورم و مقدار
کمی از وقتم را برای نوشتن کتاب بگذارم یا اینکه گاهی
نوشتن کتاب را رها کنم .بنابراین کتاب تولید شده هم
کیفیت خوبی نخواهد داشت .به گفته استاد پیشکسوت
جامعه شناسی ،وقتی فرد نمی تواند از طریق تولید
کتاب ،ارتزاق کند ،این امر موجب بروز تبعاتی در امر تولید

اکرم محمدی -ریل توسعه ،از فرهنگ آغاز می شود.
سیدرضا صالحی ام��ی��ری ،رئیس س��ازم��ان اسناد و
کتابخانه ملی  ،در نشستی ب��ا بیان ای��ن مطلب ،
گفت:دولت ها نقش مهمی در تداوم حیات فرهنگی
جامعه دارند.یکی از مواردی که بیش از هرچیز به آن
نیاز داری��م ،توجه به فضای اخالقی است و در مرتبه
بعدی ،توجه به کتاب و کتابخوانی است.
وی با بیان این نکته که مخازن کتابخانه ملی مهم تر
از بانک مرکزی است ،گفت:در حال حاضر بیش از
2میلیونو700هزارجلدکتابدرکتابخانهملیوجود
دارد که در این میان38 ،هزار جلد کتاب نفیس و نسخ
خطی35 ،هزار جلد کتاب چاپ سنگی500،هزار
نشریه مربوط به 170سال گذشته ،یک میلیون نسخه
غیر خطی و 200هزار پایان نامه در اختیار داریم که
این موارد بخشی از میراث فرهنگی جامعه ما را تشکیل
می دهد.
وی در ادام��ه ،به هشت برنامه استراتژیک کتابخانه
ملی اش���اره ک��رد وگفت :اگ��ر نتوانیم کتابخانه را
در چ��ش��م ان��داز توسعه  1404مجهز کنیم ،دچ��ار
شکاف خواهیم ش��د .یکی از برنامه های اساسی
ما ق��رار گرفتن دیجیتال سازی در صدر کارهاست
.راه ان����دازی ان��دی��ش��گ��اه ملی،توسعه رواب���ط بین
ال���م���ل���ل،آم���وزش و ت��وس��ع��ه ،ت��ش��ک��ی��ل ن��ه��اد ت���ازه
تاسیس"مکتب"،توریسم فرهنگی ،مجمع نهادهای
مراکز اسنادی"مهتاب"وانجام پژوهش های بنیادی
از جمله برنامه هایی است که در دست اجرا داریم و هر
یک با اهداف خاص خود در حال پیگیری است.دکتر
صالحی امیری در ادامه ،با تاکید برانجام پژوهش های
بنیادی گفت:یکی از مواردی که به عنوان امور بنیادی
در دست انجام داریم  ،مجموعه آثار تاریخ شفاهی است
که تاکنون ،تاریخ شفاهی رژیم پهلوی را در4جلد ضبط
و منتشر کرده ای��م.وی در باره استفاده از ساختمان
قدیمی کتابخانه ملی ایران گفت  :این ساختمان جزئی
از نماد هویتی است و اصرار ما بر این است که این مکان
به موزه کتاب و کتابت تبدیل شود ودر حال مذاکره

ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

کتاب می شود.
وی تاکید کرد :چرا باید تنها کتاب فردوسی یا حافظ باقی
بماند؟ باید به جایی برسیم که اندیشه ها و کارهای نو به
نسل های بعدی منتقل شود .ساروخانی با بیان اینکه
امیدوارم به همت دولت و رسانه های جمعی مشتریان
کتاب بیشتر شوند و تعداد کسانی که با کتاب انس و الفت
دارند افزایش یابد ،گفت :در نتیجه این اتفاق ،خط تولید
کتاب هم بسط و ارتقا می یابد و ما می توانیم شاهد حضور
نویسندگانی باشیم که تمام وقت با ذوق و عالقه کتاب
تولید می کنند؛ کتاب های اصیلی که در تاریخ بشر به
یادگار می ماند.
باقر ساروخانی بیش از  160کتاب ،مقاله و تحقیق
ب��ه زب��ان ه��ای فرانسه ،انگلیسی و ف��ارس��ی در ح��وزه
جامعه شناسی دارد .وی همچنین ح��دود  30کتاب
پژوهشی ،در بیش از  10ح��وزه علمی و پژوهشی در
کارنامه خود ثبت کرده است.

ﻫﻤﮑﺎر ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ

ر�ﺎﺳﺖ �ﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮ�
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� ﻫﺎ� ﺳﺎ�ﭙﺎ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎى ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٤٢٢٢٨٨٤ف

ﺟﺮاح ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر
ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣ� ﻓﺮزﻧﺪم �ﻪ ﺑﺎدﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎ�
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
ﺿﻤﻨﺎ از ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ� ﻫﻤ�ﺎران ارﺟﻤﻨﺪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺪاد� ﺷﻬﻴﺪ�ﻤﻴﺎب
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺮ�ﺎر ﺧﺎﻧﻢ رﻓﻴﻌ� ﺗﺸ�ﺮ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪى

 /٩٤٢٢٣٩٣٨ق

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻐﺬ�ﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨ� آﺳﻴﺎ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ� ،ﮔﺮد�ﺪ.

ﭘﺴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
را�ﻪازﺳﻮ�ﺑﺮادرﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن ﺟﻨﺎبآﻗﺎىﺳﻴﺪﺳﻌﻴﺪﺳﺮاﺑﯽﻣﺪﯾﺮﮐﻞﻣﺤﺘﺮمﺗﻔﻮ�ﺾﺷﺪهﺑﻪﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ�ﺗﺒﺮ��

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٤٢٢٥٩٠٠آ

اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

رﯾﺎﺳﺖ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺗﺒﺮ��ﻋﺮضﻧﻤﻮدهﺳﻼﻣﺘ�وﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺷﻤﺎراازدرﮔﺎها�ﺰدﻣﺘﻌﺎلﻣﺴﺌﻠﺖﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎرت ﻻﺳﺘﻴﮏ

 /٩٤٢٢٦٣٦٤آ

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ �ﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت داﻧﺸﮕﺎه

پیک اندیشه
صالحی ،رئیس بیست ونهمین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
ط��ی ح��ک��م��ی،س��ی��د عباس
صالحی را به سمت ریاست
بیست و نهمین نمایشگاه بین
المللی کتاب تهران منصوب
کرد.
ب��ه گ���زارش ایسنا ،در متن
حکم علی جنتی خطاب به صالحی آمده است :به منظور
برگزاری هر چه با شکوه تر بیست و نهمین نمایشگاه بین
المللی کتاب تهران در سال  ۱۳۹۵و ض��رورت برنامه
ریزی دقیق و اجرای مصوبات شورای سیاست گذاری با
توجه به تعهد،تجربه و سوابق فرهنگی و جایگاه مدیریتی
جنابعالی،به موجب این حکم به «ریاست بیست و نهمین
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران» منصوب می شوید.
امید می رود با استعانت از درگاه ایزد منان و با بهره گیری از
ظرفیت های درون و برون سازمانی در برگزاری این رویداد
بزرگ فرهنگی ،موفق و موید باشید.

دبیر شورای سیاست گذاری
هفته کتاب منصوب شد
با حکم سیدعباس صالحی،
معاون امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی،
ب��رزی��ن ض��رغ��ام��ی ب��ه سمت
«دبیرشورایسیاست گذاری
بیست و سومین دوره هفته
ک��ت��اب ج��م��ه��وری اس�لام��ی
ای��ران» منصوب شد .به گ��زارش ایسنا ،در متن این پیام
آمده است:
«نظر به ضرورت انسجام بخشی به سیاست های کالن
فرهنگی در راستای تعمیق و گسترش فرهنگ کتاب و
کتابخوانی و با توجه به بهره مندی جنابعالی از تخصص
و تجارب ارزشمند فرهنگی به موجب این ابالغ به سمت
«دبیر شورای سیاست گذاری بیست و سومین دوره هفته
کتاب جمهوری اسالمی ایران» منصوب می شوید .انتظار
می رود ضمن هماهنگی و تعامل الزم با دبیرخانه اجرایی
و با استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در انجام
وظایف محوله موید و موفق باشید.
سیدعباس صالحی ،معاون وزیر و رئیس ستاد برگزاری
بیست و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی
ایران»

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺎ�ﺮ�ﻢ �ﻪ ﻗﺪ�ﻤ� ﺗﺮ�ﻦ ﺑﺎﻧ� �ﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪ�ﺮاﻧ�
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻋﺎﻟ� اداره ﻣ� ﺷﻮد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻀﻮر ا�ﻦ ﻋﺰ�ﺰان ﺷ�ﻮﻓﺎ�� ﻣﺴﺘﻤﺮ در واﺣﺪﻫﺎ�
ز�ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ارﺗﻘﺎء درﺟﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻨﺎﺑﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ا�ﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و �ﺴﺐ درﺟﻪ را ﺑﻪ �ﻠﻴﻪ �ﺎر�ﻨﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ و روﺳﺎ� ﻓﻌﻠ� و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪ �ﻪ ﺑﺎ
ﺗﻼﺷ� زاﺋﺪ اﻟﻮﺻﻒ اﻧﺠﺎم ا�ﻦ ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﭘﻮرﺧﻠﻴﻠﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎزﻧﻴﻦ )ﭘﺎﻟﻮﻣﺎ(

 /٩٤٢٢٦٠٨٦آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ� ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا� داﻧﺸﺠﻮ�� ﺧﻮد را از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.

١
٢

 /٩٤٢٢٥٨٩٥آ

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

آن مرحوم عمری را با طهارات و تقوا و خدمت به دین و علم
گذرانیده و سال های طوالنی در نجف و قم در کنار امام
راحل عظیم الشأن ،حضوری وفادارانه و صمیمی داشتند
و یاد نیک ایشان همواره در خاطر اینجانب باقی است .از
خداوند متعال رحمت و مغفرت و ع ّلو درجه برای آن مرحوم
مسئلت می نمایم.
سید علی خامنه ای
 /23مرداد1394 /

 /٩٤٢٢٦١٧٨م

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
از ﺳﻮ� آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺑﻬﺮوز� را از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮا�ﺘﺎن آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

▪ ▪ حضوریوفادارانهوصمیمیدرکنارامامراحلعظیمالشأن

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟ� را
آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و زاﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺖاﻟﻬﺪى ﻣﺸﻬﺪ
ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﭘﻮﺳﺖ و ﻟﻴﺰر زﯾﺒﺎآﻓﺮﯾﻦ

ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻤ�ﺎر� و ﻣﻮدت ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ را در ﺳﺎ�ﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺣﻀﺮت وﻟﻴﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

ﺿﻤﻦ ﺗﺸ�ﺮ از دوره ﺗﺼﺪ� ﮔﺮ� در ﭘﺴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ� اﺳﺘﺎن ،ارﺗﻘﺎء ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

برای تخلیه ساختمان  ۳۰تیر از سوی وزارت علوم
هستیم و بر اساس هماهنگی هایی که با این وزارتخانه
انجام شده است ،امیدواریم در آینده ای نزدیک ،این
ساختمان به موزه کتاب و کتابت تبدیل شود.
در ادامه ،فریبرز خسروی ،معاون پژوهش ،برنامه ریزی
و فناوری کتابخانه ملی گفت :سازمان ظرف سه ماه
گذشته  19عنوان کتاب و سه عنوان نشریه علمی،
تخصصی منتشر کرده است؛ در این مدت به تدوین
دانشنامه فرهنگ معاصر ،کتابداری و اسناد و دانشنامه
استان ها نیز مشغول ب��وده ایم.البته برنامه تدوین
دانشنامه استان ها را هم در دستور کار خودداریم و
امیدواریم به تعداد هر استان ،دانشنامه ای تدوین
شود .در حوزه اصطالح نامه نیز دو اثر در مرحله ویرایش
قرار دارد که مرتبط با اصطالح نامه پزشکی و فرهنگ
معاصر است که فرهنگ معاصر تاکنون به سه زبان
منتشر شده و قر ار است دو زبان روسی و تاجیکی نیز
به آن اضافه شود.در این میان ،غالمرضاامرخانی با
اشاره به چاپ منابع نفیس گفت:چاپ منابع نفیس
از دیگر برنامه هایی است که در دست اجراست و در
این زمینه نسخه ای بسیار نفیس از صحیفه سجادیه به
خط کفعمی را که متعلق به  500سال گذشته است،
چاپ کرده ایم.این نسخه از نسخه هایی است که عالمه
مجلسی و برخی بزرگان به دنبال آن بودند اما آن را
نیافتند،ماایننسخهرادریککتابخانهشخصییافتیم
که با مقدمه عالمانه یکی از بزرگان چاپ شده است.

حضرت آیت ا ...خامنه ای،
رهبر معظم انقالب اسالمی
در پیامی درگ��ذش��ت عالم
پ��ارس��ا و پرهیزگار مرحوم
حجت االس�لام والمسلمین
آق��ای ح��اج شیخ عبدالعلی
قرهی ،را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار مرحوم حجت االسالم
والمسلمین آق���ای ح��اج شیخ عبدالعلی ق��ره��ی را به
ارادتمندان و بازماندگان ایشان به ویژه فرزند فاضل و
محمد
بزرگوار ایشان جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ ّ
حسن قرهی تسلیت عرض می کنم.
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٤
٥
٦

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر�ﺎل )�� ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل( ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ� ﻣﺸﻬﺪ
زﻣﺎن ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد و ﺑﺎزد�ﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻤﺎن :از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫٠٥٫١٩ﻟﻐﺎ�ﺖ ﺳﺎﻋﺖ
 ١٤:٠٠روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٤٫٠٥٫٢٨
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد :روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ، ٩٤٫٠٥٫٢٩ﺳﺎﻋﺖ ١٤

ﻣﺤﻞ ﺧﺮ�ﺪ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد :ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻴﺪان آزاد� ،ﭘﺮد�ﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ�
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺟﻨﺐ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺮد�ﺲ  ،١اداره ﺗﻐﺬ�ﻪ ،اﺗﺎق را�ﺎﻧﻪ ،ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ��:
 ٣٨٨٠٦٩٠٣و ٣٨٨٠٦٩٠٩

ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ا�ﺠﺎد ﺣﻖ ﺑﺮا� ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪه ،ا�ﺠﺎد ﺗ�ﻠﻴﻒ
و �ﺎ ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮا� داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤ� ﻧﻤﺎ�ﺪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ،ﻫﺮ �� از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را ﻗﺒﻮل �ﺎ رد ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﺳﻨﺎد ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻨﺪرج ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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