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هر یک از
دو نفـرى که میان
آنها نزاعى واقع و
یکـى از آن دو رضایت
دیگرى را بجـویـد
سبقت گیـرنـده
اهل بهشت
خـواهـد بــود.

آغاز به کارنخستین جشنواره کارآفرینان رضوی در سبزوار
کارگاههای آموزشی نخستین جشنواره کارآفرینان رضوی
با موضوعات کارآفرینی و کسب و کار در فرهنگسرای امام
رضا(ع) سبزوار آغاز شد.
دو کارگاه آموزشی از مجموعه کارگاههای طراحی شده
جشنواره کارآفرینی  ۱۴۰۰با حضور استادان برجسته،

همدردی

دانشجویان ،مشاوران ،فعاالن و فراگیران مهارتهای
شغلی حوزه کسب و کار شهرستان در فرهنگسرای
امام رضــا(ع) سبزوار برگزار شد.این کارگاهها با هدف
آمــوزش خالقیت و مهارتهای شغلی و نیازسنجی
کسب و کار جوانان در حال اجراست.حسین رشید

همدلی خادمان حضرترضا(ع)
باخانوادهپاکبانمشهدی
جمعی از خادمان بارگاه امام رضا(ع) با
خانوادهمرحومعبدالحمیدربانیپاکبانی
که بر اثر سانحه در حین خدمت جان باخت

دیدار کردند .جمعی از خادمان کشیک
دوم دربان حرم مطهر رضوی تصمیم
گرفتندمیهمانخانوادهاوشوندتابااین
حضور ،هم مرهمی بر درد آنها باشند و
هم یادآوری کنند که همه خادمان زائران

از اســتــادان دانشگاه آزاد اسالمی واحــد ســبــزوار در
نخستین کارگاه با معرفی برخی از راهکارهای موضوع
بوم مدل کسب و کــار ،گفت :با استفاده از بوم مدل
کسب و کــار مـیتــوان نسبت به شناخت ارزشهــای
مورد نظر مشتری آگاهتر شد و بهتر نیازهای مشتریان

و مجاوران حضرت در مشهدالرضا(ع)،
حتم ًاموردعنایتایشانقرارخواهند
گرفت.در این دیدار پرچم سبز رنگ حرم
مطهر امام رضا(ع) ،حال و هوای متفاوتی
بهفضایخانهمرحومربانیبخشیدو

توسعه متوازن و عدالتمحور آستان قدس رضوی
این بار با تقویت منطقه ویژه سرخس
قــائــم مــقــام تــولــیــت آســتــان
قــدس رضــوی و رئیس بنیاد
بــهــرهوری موقوفات ،تقویت
مــنــطــقــه ویـ ـ ــژه اق ــت ــص ــادی
سرخس را یکی از برنامههای
این آستان در راستای توسعه
مــتــوازن اقــتــصــادی بــا رویــکــرد عــدالـتمــحــور
عنوان کرد.
به گزارش آستاننیوز ،مالک رحمتی در جلسه
امضای تفاهمنامه سرمایهگذاری و همکاری
میان آستان قدس رضــوی و بخش خصوصی
با هدف توسعه منطقه ویژه اقتصادی سرخس
تصریح کرد :توسعه متوازن و عادالنه اقتصادی
هــمــواره یکی از محورهای مــورد تأکید تولیت
آستان قدس رضوی و جزو سیاستهای ابالغی
آستان بوده و با همین رویکرد این آستان اقدام
بــه ســرمــایـهگــذاری در مناطق آبــاد و بــرخــوردار
نکرده است.
رحمتی اف ــزود :بــر پایه سیاستهای ابالغی
آستان قدس کمک به مناطق کمتر توسعه یافته
جزو اولویتهای اصلی سرمایهگذاری است.
وی ادامه داد :آستان قدس رضوی در این گونه
ســرمــای ـهگــذاریهــا صــرفــا ًبــه دنــبــال انــتــفــاع و
سودآوری خود نیست ،بلکه توسعه مناطق را
مد نظر دارد و مصداق آن هم سرخس است.
رحــمــتــی ادام ـ ــه داد :شــهــرســتــان ســرخــس؛
مــنــطــقـهای مـ ــرزی ،ب ــرخ ــوردار از آب و هــوای
مناسب برای کاشت محصوالت خاص ،دارای
منابع آبی مناسب و دیگر ویژگیهایی است که
آن را از قالب یک منطقه محروم و کمبرخوردار
خ ــارج میکند امــا بــه واســطــه سیاستهای
تمرکزگرایی ،توسعه الزم را نداشته و به همین
سبب نیازمند توجه و حمایت خــاص بــوده
است.

◾

◾نگاه راهبردی به تقویت توان صادراتی کشور
در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

قائم مقام تولیت آستان قــدس رضــوی تأکید
کرد :برای داشتن اقتصادی پایدار باید رویکرد

گزيده

مرحله نخست طرحهای آستان قدس رضوی در منطقه سرخس ،در
فاز اول  650هکتار بوده که تا میزان  3هزار هکتار افزایش خواهد یافت
و این الگو ،به عنوان یکی از بهروزترین طرحهای کشاورزی موقوفاتی
در حال انجام است.

درونزای بروننگر داشته باشیم ،به این معنا که
در کنار بسیج استعدادهای داخلی ،نگاهمان به
بیرون را در حوزه صادرات پررنگ کنیم.
وی افــزود :برای تقویت اقتصاد داخلی ضروری
است نگاه راهبردی درازمدت ما به صادرات باشد
که ایــن رویــکــرد به عنوان یک اصــل در منطقه
ویژه اقتصادی سرخس مورد توجه بوده است.

◾

◾ اشــتــغــا لزایــی ب ــرای منطقه و جلوگیری از
مهاجرت

رحــمــتــی تــصــریــح کـ ــرد :بــا روی ــک ــرد درونزای
بــروننــگــر ،در پـــــروژهای بــه مــســاحــتــی حــدود
 650هکتار وارد مشارکت شدهایم و در صورتی
که به ثمر بنشیند ،درآمدزایی قابل توجهی برای
منطقه خواهد داشت و با رونقبخشی صنایع و
اشتغالزایی در منطقه ،توازن جمعیتی سرخس
را نیز حفظ و از مهاجرتهای بیمورد جلوگیری
خواهد کرد.

◾

◾ ایجاد دومین مزرعه نمونه و دانشپایه پس از
مشهد در سرخس

رحمتی کمتوجهی به فناوریهای روز در اقتصاد
و کشاورزی را یکی از مشکالت در کشور برشمرد
و گفت :ما در آستان قــدس رضــوی هــمــواره بر
ضــرورت ن ــوآوری و بهرهگیری از دانــش روز در
فعالیتهای اقتصادی تأکید داشــتـهایــم و از
همین رو باغهای پسته و گردو که در منطقه ویژه
اقتصادی سرخس اجرایی خواهد شد ،ظرفیت
آن را دارد که به دانشپایهترین مزرعه کشور
تبدیل شود؛ چرا که هوشمند و دانشمحور پیش
خواهد رفت و تمامی حلقههای زنجیره تولید تا
صادرات در این پروژه دیده شده است.

◾

◾باور به بخش خصوصی و جلب مشارکت

رحمتی انعقاد ایــن تفاهمنامه را ســرآغــازی
برای یک حرکت بزرگ برشمرد و افــزود :تحقق
این تفاهمنامه به پیگیری و پای کار بودن همه

را برطرف کرد.در ادامه جواد زارع؛ دبیر کمیته اجرایی
جشنواره کارآفرینی گفت :کــارگــا ههــای آمــوزشــی با
رویکرد افزایش دانش کسب و کار فعاالن صنعتی و
خدماتی طراحی شده و در قالب جشنواره کارآفرینان
رضوی در طول یک هفته برگزار خواهد شد.

سبب بهبود شرایط روحی خانواده او شد.
همچنین خادمان حرم ،به پاس قدردانی
از خدمات این خادم شهر امام مهربانیها،
هدایاوبستههایمتبرکیراتقدیم
خانواده مرحوم ربانی کردند.

دکتر مالک رحمتی مطرح کرد

طیبه عزتی  -عکس رضوی
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دس ــت ان ــدرک ــاران آن نــیــاز دارد و ای ــن مــزرعــه
مـیتــوانــد دومــیــن مــزرعــه نمونه آســتــان قدس
رضوی باشد و الگوی کشت و بهرهوری خود را در
نقاط مختلف تکثیر کند.
رئیس بنیاد بــهــرهوری موقوفات آستان قدس
رضــوی تأکید کــرد :ما معتقدیم باید از بخش
خصوصی کمک بگیریم تا با همافزایی دوسویه،
کــار چند ساله را در کمترین زم ــان ممکن به
سرانجام برساند ،البته در مسیر اجرای چنین
پروژههایی قطعا ًدشواریهایی نیز وجود خواهد
داشت اما میتوان با مشارکت شرکت کشاورزی
رضوی و شرکت کشاورزی آریا ،شروعی تازه برای
کارهای بزرگ در منطقه سرخس رقم زد.

◾

◾توجه کامل به حقوق موقوفات و نیات واقف

رحمتی ادامــه داد :مرحله نخست طرحهای
آستان قدس رضوی در منطقه سرخس ،در فاز
اول  650هکتار بوده که تا میزان  3هزار هکتار
افزایش خواهد یافت و این الگو ،به عنوان یکی
از بهروزترین طرحهای کشاورزی موقوفاتی با
رعایت همه موارد ذکر شده در وقفنامه و مطابق
با نیات واقفان در حال انجام است.

◾

◾ضـ ــرورت تــوســعــه ف ــرودگ ــاه و ایــجــاد مسیر
ترانزیت هوایی

وی در خصوص فرودگاه شهرستان سرخس نیز
اظهار کرد :حدود  ۲۵سال از تأسیس این فرودگاه
مـیگــذرد و  52کیلومتر مسیر ریلی نیز از این
منطقهعبورمیکند،بنابراینهمهزیرساختهای
الزم برای یک فعالیت توسعهمدار وجود دارد ،اما
یکی از نکات محوری بــرای تسریع توسعه این
منطقه ،احیا و بهرهوری فرودگاه سرخس است.
رحمتی افزود :تعریف یک خط ترانزیتی ریلی و
هوایی از چین به ایران و از ایران به آفریقا و سایر
نقاط جهان که دارای توجیه اقتصادی باشد ،به
رشد منطقه و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد و
توسعهحملونقلوبرقراریارتباطاتبامشارکت
گروه هواپیمایی ماهان ،نخستین گام برای اجرای
برنامههای توسعهمحور است.
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در قالب برنامه سهشنبههای فرهنگی

«اسناد و آثار مرتبط با
شهید آیتهللا مدرس»
رونمایی میشود

در آستانه سالگرد شهادت آیتهللا سیدحسن
مدرس و روز مجلس ،در یکصد و پنجمین برنامه
سـهشــنــبـههــای علمی فرهنگی آســتــان قــدس
رضوی «قدیمیترین اسناد و آثار مرتبط با شهید
آیـتهللا مــدرس» موجود در مرکز اسناد آستان
قدس رضوی معرفی و رونمایی میشود.به گزارش
آستاننیوز ،دبیر سهشنبههای علمی و فرهنگی
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی اظهار کرد :قدیمیترین این اسناد
مربوط به طــرح الیحه راه سیستان در مجلس
و اشکاالت مــدرس به آن در ســال  1344هجری
قمری و سند دیگر تصویر درخــواســت مرحوم
آی ـتهللا واعــظ طبسی مبنی بــر واگـــذاری اداره
امــور آرامــگــاه شهید آی ـتهللا مــدرس به آستان
قدس رضوی در سال ۱۳۷۳شمسی است.جواد
فرهمندنژاد خاطرنشان کرد :این برنامه سهشنبه
 9آذرماه ساعت 9:30در زیارتگاه آیتهللا شهید
مدرس(ره) واقع در شهرستان کاشمر با سخنرانی
حجتاالسالم والمسلمین دکتر عطاران طوسی؛
مدیر عامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه،
دکتر الهه محبوب؛ رئیس اداره اسناد سازمان
کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس
رضوی و حجتاالسالم والمسلمین طاهری؛ امام
جمعه کاشمر برگزار میشود.
وی اف ــزود :عالقهمندان میتوانند ایــن مراسم
را هــمــزمــان و بــه ص ــورت زن ــده از طــریــق لینک
 https://webinar.aqr.ir/farhangiو یا
صفحات  @digital.aqr.irو @sco_razavi_ir
در فضای مجازی دنبال کنند.
به همت مرکز قرآن کریم
آستان قدس رضوی

نامنویسی پنجمین دوره
رقابتهای قرآنی
«شوق تالوت» آغاز شد

گزارش خبری

توزیع
 ۴۰جفتکفش
بیننیازمندان
یکروستا
به همت خادمیاران
کانون خدمت رضوی
چهارده معصوم(ع)
روستای سنسن،
 ۴۰جفت کفش بین
نیازمندان توزیع شد.به
گزارش آستاننیوز از
اصفهان ،خادمیاران
نیکوکار کانون خدمت
رضوی روستای سنسن،
در راستای شعار «همه
خادم الرضاییم ،نجات
انسان رسم مسلمانی»
 ۴۰جفت کفش به
ارزش 4میلیون تومان به
نیازمندان روستا اهدا
کردند.این کفشها
در انواع و سایزهای
مختلف مردانه ،زنانه و
بچگانه بین خانوادههای
نیازمند شناسایی
شده این روستا توزیع
شد.گفتنی است ،این
اقدام خداپسندانه در
چهارشنبه امام رضایی و
به نیت امام مهربانیها
انجام شد.

در وبینار «بررسی اندیشه تمدنی شهید آیتهللا مدرس(ره)» مطرح شد

استحکام بنای کهن فرهنگ ایران مدیون اندیشههای تمدنی شهید مدرس(ره)

وبــیــنــار «بــررســی اندیشههای
تـ ــمـ ــدنـ ــی ش ــه ــی ــد آی ـ ـ ـتهللا
مدرس(ره)» با همکاری مؤسسه
بقاع متبرکه و امــاکــن مذهبی
آســتــان قــدس رضــوی پیش از ظهر دی ــروز با
حضور جمعی از پژوهشگران در تــاالر شیخ
طوسی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس رضوی برگزار شد.
به گزارش آستاننیوز ،در این وبینار مدیر گروه
سادات و مفاخر اسالمی بنیاد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس به بیان اندیشه تمدنی
شهید آیتهللا مــدرس(ره) پرداخت و گفت:
ایران در دوره قاجار با توجه به انتقال دانش،
هنر و صنعت غرب دچار چالش تمدنی شد.
فرهنگ غرب ابتدا ارزشها سپس رفتار و به
دنبال آن باورهای مردم را متأثر کرد .در این
زم ــان ،شهید آیــتهللا مـ ــدرس(ره) بــا تولید
اندیشههای تمدنی خود و ترویج شعار «دیانت
ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت
ماست» مانع تخریب بنای کهن فرهنگ ایران
و شیعه شد.

◾

◾تالشهای شهید مدرس
در جهت تقریب مذاهب

غالمرضا جاللی با اشــاره به اینکه آیتهللا
مـ ـ ــدرس(ره) بــه آزادی بــیــان در مــیــان مــردم
اهتمام داشت ،اظهار کرد :شهید مدرس(ره)
میگفت« :حکومت داشتن در یک ده خراب،
بهتر از اســارت در یک مملکت آبــاد است.
بنابراین هر ایرانی باید تا میتواند از دو اصل
اسالمیت و وطنپرستی دفاع کند».

وی با تأکید بر اینکه امام خمینی(ره) ،شهید
مـ ــدرس(ره) را بــه عــنــوان انــســان الگو معرفی
کردند ،ادامه داد :او تالش فراوانی برای تقریب
مذاهب اسالمی کرد و ارتباط با پیروان ادیان
را در برنامه خود قــرار داد .همچنین کوشید
از تخریب آث ــار تــاریــخــی دورههـ ــای گذشته
ایران جلوگیری کند .از همه مهمتر ایشان در
نهادینه شدن فقه و حقوق در ایران تالش کرد و
از حاکمیت نظام استبداد بسیار بیمناک بود.
در این نشست مدیر گروه فقه و اصول بنیاد
پژوهشهای اسالمی نیز با بیان اینکه شهید
مــدرس(ره) یک فقیه و از علمای بزرگ اسالم
ب ــود ،تصریح ک ــرد :بــه گفته علما و فقهای
بــزرگ نجف ،شهید م ــدرس(ره) یکی از پنج
مجتهد تراز اول در مجلس شورای ملی بود که
مسئولیت نظارت بر قوانین مصوبه مجلس
شورای ملی براساس شرع را بر عهده داشت.
حـ ــج ـ ـتاالسـ ــام وال ــم ــس ــل ــم ــی ــن مــهــدی
شریعتیتبار ادامه داد :فقه دایرهای گسترده

دارد و هر کــاری که بتوان در حــوزه سیاست
انجام داد ،ریشه در فقه و فقاهت دارد .شهید
مـ ــدرس(ره) موضعگیری سیاسی داشــت و
به الــزام عمل به عینیت دیانت و سیاست
پایبند بود.
وی با تأکید بر اینکه این عالم ربانی با شجاعت
و شهامت در برابر استبداد رضاخانی قد علم
کرد و ایستاد ،تصریح کرد :شهید مدرس(ره)
اقـ ــدامهـ ــای ســیــاســی بــســیــاری داشـ ــت که
میتوان به حضور در عرصههای حکومت از
نمایندگی مجلس شــورای ملی ،حمایت از
مشروطهخواهان ،عضویت در انجمن والیتی،
مخالفت با اولتیماتوم دولت روس ،تشکیل
کمیته دفاع ملی در جنگ جهانی اول و مبارزه
با استبداد رضاخانی اشــاره کــرد .سیری در
زندگانی این مجتهد سیاسی نشا ن میدهد که
او بسیار اهل تقوا و سادهزیست بود.
در ادامه این مراسم ،دکتر اسماعیل رضایی
برجکی از پژوهشگران گروه سادات و مفاخر

بنیاد پــژوه ـشهــای اســامــی بــه سخنرانی
پرداخت و از شهید مدرس(ره) به عنوان یک
فرد دینی و عالمی عملگرا یاد کرد.
وی افزود :شهید مدرس(ره) از دوران جوانی با
آگاهسازی جامعه در خصوص قرارداد تنباکو
فعالیت سیاسی خود را آغــاز کــرد .سپس با
ورود بــه مجلس ش ــورای ملی بــا اولتیماتوم
ننگین دولـ ــت روس بــه هــمــدســتــی دولــت
انگلیس ،قــرارداد  1907و تقسیم ایــران میان
روس و انگلیس مخالفت ک ــرد و فعالیت
سیاسی خود را تا مبارزه با استبداد رضاخانی
ادامــه داد و در نهایت در این راه به شهادت
رسید.
دکــتــر سیدحسن حسینی ،یــکــی دیــگــر از
پــژوهــشــگــران گ ــروه س ــادات و مفاخر بنیاد
پژوهشهای اسالمی در خصوص تبارنامه
شهید آی ـ ـتهللا مـ ـ ــدرس(ره) گــفــت :بــنــا بر
زنــدگ ـينــامــه خــودنــوشــت شــهــيــد آيــتهللا
سيدحسن مــدرس(ره) كه روزنامه اطالعات
در سال 1306منتشر شده ،او فرزند اسماعيل،
از طايفه ميرعابدين و ســادات طباطبایی و
اصالتا ًزوارهای و متولد قريه سرابه كچو از توابع
اردستان است.
وی ادامـ ــه داد :در بــرخــی از مــنــابــع نسب
شــریــف آیـ ـتهللا مـــدرس را بــا  30واســطــه
و برخی بــا  31و  39واســطــه بــه امــام حسن
مــجــتــبــی(ع) نسبت مـیدهــنــد .در بیشتر
منابع از پــدر ،پــدربــزرگ و اجــداد ایشان به
عنوان شخصیتهای برجسته یاد میکنند
کــه اهــل زه ــد ،تــقــوا ،شــجــاعــت ،شهامت و
سادهزیستی بودند.

به همت مرکز قــرآن کریم آستان قــدس رضــوی،
نامنویسی پنجمین دوره رقابتهای قرآنی «شوق
تالوت» برای تمامی نوجوانان قرآنی سراسر کشور
آغاز شد و تا  ۲۰آذرماه ادامه دارد.
مدیر مرکز قــرآن کریم آســتــان قــدس رضــوی در
گفتوگو با آستاننیوز در خصوص ثبت نام این
دوره از مسابقات گفت :پنجمین دوره رقابتهای
قرآنی شوق تالوت با حمایت و مشارکت نهادهای
مختلفی چون معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ،سازمان اوقــاف و امــور خیریه و
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور
برگزار میشود.
حجتاالسالم والمسلمین سیدمسعود میریان
ادامــه داد :در این طرح نوجوانان قرآنی سراسر
کشور و فراگیران طرح ملی تالوت شبابالرضا(ع)
از سنین  ۱۰الی  ۱۶سال میتوانند شرکت کنند که
تقلیدخوانی از استادان مطرح مصری همچون
مصطفی اسماعیل ،عبدالباسط ،منشاوی و
شــحــات ان ــور از جمله رشــت ـههــای ای ــن دوره از
رقابتهاست.
میریان تصریح کرد :مرحله نیمهنهایی به صورت
متمرکز و مجازی برگزار میشود ،البته تیم داوری
و اجرایی در حرم امام رضــا(ع) مستقر هستند و
با ارتباط زنده با شهرهای مختلف مسابقات را
برگزار میکنند.مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس
رضوی با اشاره به اینکه منتخبان مرحله نهایی این
دوره ازمسابقات به کربالی معلی اعزام خواهند
شد ،افــزود :مرحله نهایی این دوره از مسابقات
اسفند مــاه با حضور منتخبان در جزیره کیش
برگزار میشود.
وی ی ــادآور شــد :نوجوانان قرآنی و عالقهمندان
به حضور در این دوره از مسابقات تا  ۲۰آذر ماه
فرصت دارنــد از طریق پایگاه اطالعرسانی طرح
ملی تــاوت به نشانی www.melitelavat.ir
نامنویسی کنند.

