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برنامه های انجمن زبان و ادبیات 
 فارسی پیام نور فریمان

 تشریح شد

دبیر انجمن زبــان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام 

نور فریمان گفت:در هفته گرامیداشت مقام معلم و 

همزمان با چهلمین سالگرد شهادت عالمه بزرگوار 

مطهری،دانشگاه پیام نور مرکز فریمان از مقام شامخ 

اساتید و مدرسین این مرکز تجلیل می کند.علی 

کهنسال گفت: بازدید از منزل و موزه شهید مطهری، 

اعزام اساتید به گردهمایی استانی و شرکت در کارگاه 

آموزشی و فرهنگی ، دعوت از شاعران، نویسندگان، 

دبیران انجمن های علمی و کانون های فرهنگی پیام 

نور فریمان مقطع کارشناسی ارشد پیام نور جهت 

شرکت در برنامه ویژه سالگرد شهادت استاد مطهری 

از جمله برنامه های این مرکز  در هفته معلم است.

کهنسال که عضو شورای اسالمی شهر فریمان است، 

گفت: تقدیم شاخه گل به تمامی اساتید و بازدید از 

مجموعه گردشگری سد فریمان با حضور مدرسین و 

اساتید گروه ادبیات، حقوق، روان شناسی و الهیات 

پیام نور از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در این 

ایام است.

امام جمعه شهرستان فریمان گفت: 

در طول تاریخ بشر، برخی افراد از بقا 

و حفظ شخصیت طوالنی برخوردار 

می شوند که شهید مطهری از جمله 

ایــن افـــراد اســت کــه هــر چــه از روز 

و  شهادتش می گذرد بر ماندگاری 

زنده ترشدن افکار و اندیشه هایش در 

میان قشرهای مختلف جامعه افزوده 

می شود.حجت االسالم محمدحسین 

ایزدی یزدان آباد با اشاره به چهلمین 

ــادت شهید مطهری  ــه ســالــگــرد ش

گفت:امسال ستاد مردمی سالگرد 

شهید مطهری در فریمان برنامه های 

فاخر و ارزشمندی از جمله جشنواره 

استانی تئاتر اندیشه مطهر و همایش 

ساالنه گرامیداشت روز معلم را  با 

حضور رئیس رسانه ملی برنامه ریزی 

ــالم ایــزدی  کــرده اســت. حجت االس

ــزود: به مناسبت تقارن چهلمین  اف

سالگرد شهادت استاد با یکصدمین 

ســال تولد ایشان در هر فصل سال 

یک برنامه ویژه به همت ستاد دائمی 

بزرگداشت شهید مطهری در فریمان 

برگزار خواهد شد و اختتامیه آن در 

13 بهمن ماه سالروز والدت استاد 

شهید مرتضی مطهری خواهد بود. 

وی با بیان این که آثار شهید مطهری 

باعث آشنا شدن بسیاری از افراد به 

دین اسالم می شود، ادامه داد: شهید 

مطهری الگوی زیبایی برای همگان 

ــن شخصیت  ــذا تجلیل از ای ــت ل اس

شخصیت  از  تجلیل  فقط  بـــزرگ، 

بلکه  نیست  ایشان  معنوی  و  علمی 

تجلیل از راه و شیوه زندگی این عالمه 

است.ایزدی با تأکید بر این که هدف 

از  برگزاری همایش سالگرد شهید 

مطهری بیان زوایای شخصیتی شهید 

گفت:رمز  ــت،  اس مطهری  مرتضی 

موفقیت شهید مطهری را می توان در 

دو عامل جستجو کرد، اولین عاملی 

که امام خمینی)ره( نیز به آن اذعان 

داشتند، تعبد و توجه شهید نسبت به 

عبادت و بندگی خداوند بود که این 

عامل می تواند رمز موفقیت همگان 

موفقیت  عامل  دومــیــن  و  باشد  نیز 

شهید مطهری زمان شناسی وی می 

باشد چرا که  شهید مرتضی مطهری 

ــان شناسان خــوب عصر خود  از زم

بودند، به طوری که حدود ۶۰ اثر در 

11۴ جلد کتاب از ایشان جــاودان 

مانده است.

امام جمعه فریمان عنوان کرد:

رمز موفقیت شهید مطهری تعبد و زمان شناسی بود
فرماندار فریمان:

شهید مطهری متعلق به تاریخ 
انقالب و جهان اسالم است

فــرمــانــدار شهرستان 

استاد  گفت:  فریمان 

شـــهـــیـــد مـــطـــهـــری 

برجسته  شخصیت 

ای است که متعلق به 

تاریخ انقالب و جهان 

اســالم است لذا از آن 

ــاه عالمه  جــا کــه زادگـ

شهرستان   مــطــهــری 

فریمان است تاثیر زیــادی در شکل گیری شخصیت 

مردم به ویژه جوانان این منطقه داشته است. مهندس 

عباسعلی صفایی گفت: حضور جوانان فریمانی در 

عرصه های دفاع از انقالب ، حضور در جبهه ها ، دفاع 

از حرم و مقابله با تکفیری ها و نیز در عرصه های تولید 

و آبادانی شهر را متأثر از افکار شهید مطهری برشمرد 

و گفت:شخصیت برجسته و انقالبی شهید مطهری 

در جلوگیری از ورود جوانان به مسیر های انحرافی و 

تفکرات التقاطی منافقین به ویژه در دوران انقالب در 

سطح حوزه و دانشگاه بسیار موثر بود. مهندس صفایی 

گفت: آثار فاخر و ارزشمندی که از ایشان به جای مانده 

است امروز نیز راهگشا و هدایتگر نسل جوان جامعه 

است. فرماندار شهرستان فریمان بااشاره به این که 

فریمان متعلق به شهید مطهری است، گفت: حرکت 

در مسیر توسعه همه جانبه ای که در سطح شهرستان 

داریم مدیون زحمات و تالش های استاد شهید مرتضی 

مطهری فریمانی است.

رئیس اداره هنرهای نمایشی استان 

خراسان رضوی در گفت وگو با اصغری 

خبرنگار فریمان اظهار کــرد: ویژگی 

شاخص جشنواره تئاتر "اندیشه مطهر" 

وجه دینی و اخالقی آن اســت. محمد 

رضاباباخانی افزود: برگزاری جشنواره 

تئاتر اندیشه مطهر موجب رشد فضایل 

اخالقی در جامعه خواهد شد و نشان 

مــی دهــد هــنــرمــنــدان مــی تــوانــنــد در 

باشند.  پیشتاز  دینی  فرهنگ  ترویج 

باباخانی با بیان این که با تامل بیشتر در 

آثار شهید مطهری می توانیم به غنای 

ادبیات نمایشی کمک کنیم گفت: این 

جشنواره باید با همراهی سایر اقشار 

جامعه از جمله اندیشمندان و طالب 

حوزه علمیه برگزار شود تا شخصیت و 

اندیشه شهید مطهری بیشتر از گذشته 

معرفی شود. وی گفت: بهره گیری از 

خرد جمعی نویسندگان و نخبگان به 

رشد این جشنواره کمک شایانی می کند 

ضمن این که مطالبه عمومی هنرمندان 

در حوزه تئاتر دینی، همراهی مسئولین 

را می طلبد و این مهم در جشنواره تئاتر 

اندیشه مطهر لحاظ شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

فریمان در گفت و گو با اصغری خبرنگار 

فریمان گفت: برگزاری جشنواره اندیشه 

مطهر مخاطبین را به مطالعه آثار شهید 

مطهری ترغیب می کند و تاثیر بسزایی 

فریمان  شهرستان  هنری  فضای  در 

خــواهــد داشـــت و مــوجــب آشــنــا شدن 

هنرمندان با مفاهیم اصیل اسالم ناب 

محمدی)ص( و انتقال مفاهیم ارزشی 

به مــردم می شود.عباس عباس زاده 

گفت: مردمی کردن و واگذاری برخی 

از امــور جشنواره به جوانان، تبلیغ در 

مــدارس و دانشگاه ها و ... موجب می 

شود مردم تمایل بیشتری برای حضور 

و تداوم جشنواره ها  داشته باشند.وی 

در پــایــان از پیگیری هــای دکتر سید 

احسان قاضی زاده هاشمی نماینده 

مدیرکل   ، مجلس  در  فریمان  مـــردم 

فرهیخته فرهنگ و ارشاد اسالمی دکتر 

مــرواریــد، امــام جمعه معزز شهرستان 

حجت االسالم ایزدی و فرماندار پرتالش 

تمامی  و  صفایی  مهندس  شهرستان 

کسانی که این نهاد را در برگزاری این 

جشنواره یاری کردند تقدیر و تشکر کرد.

رئیس شورای اسالمی شهر سفیدسنگ 

از نماینده پرتالش فریمان در مجلس 

جناب آقای دكتر قاضی زاده و فرماندار 

ــه خاطر  فــریــمــان مــهــنــدس صــفــایــی ب

از  مـــردم شهر  ــای مختلف  حمایت ه

سفیدسنگ به خصوص در جلسه مدیر 

كل اتباع و مهاجرین خارجی و توجه و 

اختصاص بودجه برای احداث بند شهر 

مهندس  همکاری  بــا  کــه  سفیدسنگ 

صحرایی مدیركل آبخیزداری استان و 

حیدری منش رئیس اداره منابع طبیعی 

تشکر  و  تقدیر  گرفت  ــورت  ص فریمان 

کــرد. عبدالوهاب زابلی نــژاد گفت: با 

توجه به راه انــدازی منطقه گردشگری 

ــاه شهید  شاهان گرماب و وجود اردوگ

مطهری جاده سفیدسنگ با تردد زیاد و  

عرض بسیار کم احتیاج به تعریض دارد. 

ــژاد که عضو شــورای اسالمی  زابلی ن

استان است  با بیان این که شانه سازی و 

زیرسازی جاده از هر طرف به عرض ۶ متر 

توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر 

سفیدسنگ انجام شده است از مسئوالن 

شهرستان خواست نسبت به اختصاص 

قیر مساعدت و همکاری کنند.

جشنواره تئاتر اندیشه مطهر موجب رشد فضایل اخالقی در جامعه خواهد شد

جشنواره اندیشه مطهر مخاطبین را به مطالعه آثار ترغیب می کند

رئیس شورای اسالمی شهر سفیدسنگ:جاده سفیدسنگ احتیاج  به تعریض دارد


