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البس
ماالتشتهربه
و الیزری
بک
نه لباس ُشهرت بپوش
و نه لباسى كه تو را
بى مقدار جلوه دهد .

خبر
امروز

حضور بنیاد پژوهشهای اسالمی در نمایشگاه کتاب قطر

بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی با همکاری
معاونت بینالملل سازمان علمی فرهنگی ایــن آستان
مقدس در سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب
دوحه(قطر) حضور یافت.
سیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب دوحه(قطر)

کتابخانه

ســه روز پیش بــا حـضــور خــانــه کـتــاب و ادب ـیــات ای ــران،
نخستوزیر ،وزیر کشور و وزیر فرهنگ قطر و همچنین
سایر مقامات سیاسی از جمله سفیران خارجی و برخی
چهرههای فرهنگی در مرکز همایشها و نمایشگاههای
دوح ــه بــا شـعــار «ال ـعِ ـل ـمُ ن ــور» گشایش یــافــت .در این

اطلسهایبینظیر
در کتابخانه آستان قدس رضوی

به ارائه گزارههای تاریخی پیش از اسالم
تاعصرحاضربارویکردجغرافیایی
میپردازد.
فاطمهفخری،کارشناسکتابخانه
تخصصیجغرافیایکتابخانهآستان

اطلس «تاریخ اسالم» اهدایی حسین
مونسیکیازبیبدیلتریناطلسهادر
کتابخانه آستان قدس رضوی است که

 13جمادیالثانی 1443

 16ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9723

نمایشگاه ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
نیز با حضور در غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران ضمن
معرفی 40عنوان از آثار تقریبی خود ،بهصورت مستقیم با
سایر ناشران حاضر در نمایشگاه در حال گفتوگو و تبادل
نظر است .این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۲۹هزار

قدسرضویبابیاناینمطلببهمعرفی
منابع ونمونههایمنحصربهفرداین
کتابخانهپرداختواطلس«شیعه»را
نیزبهعنوانیکیدیگرازنفیسترین
اطلسهایکتابخانهآستانقدسرضوی
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مترمربع میزبان  ۴۳۰ناشر داخلی و خارجی از  ۳۷کشور
جهان است .حضور  ۳۱۹ناشر عربی و  ۴۵ناشر خارجی و
نیز  ۹۰نماینده ناشر ،نشان از رشد قابل توجه نسبت به
دورههای گذشته این نمایشگاه دارد که بر رونق فعالیتهای
فرهنگی و اقتصاد نشر افزوده است.

معرفیکردوگفت:اطلسشیعهازجمله
آثار ارزشمند این کتابخانه است که برای
نخستینبار در سال ۱۳۸۷با هدف سیر
پیدایشتشیعباتأکیدبرارائهنقشههای
تاریخیبهچاپرسید.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه آستان قدس رضوی عنوان کرد

آستان حسین بن موسی  jفرصتی برای شکوفایی ظرفیتهای دینی طبس
مــدیــرعــامــل مؤسسه
ف ــره ــن ــگ ــی و ب ــق ــاع
متبرکه آستان قدس
رض ـ ـ ـ ــوی در جــمــع
ف ـ ــع ـ ــاالن فــرهــنــگــی
ش ــه ــرس ــت ــان طــبــس
گفت :آستان حضرت حسین بن موسی
الکاظم(ع) بستر مناسبی برای شکوفایی
ظرفیتهای فرهنگی ،معنوی ،اقتصادی
و گــردشــگــری مذهبی ایــن شهرستان
اســت و فــعــاالن فرهنگی میتوانند با
محوریت ایــن آســتــان مــبــارک ،شهر را
در عرصههای مختلف در سطح ملی و
بینالمللی مطرح کنند.
به گــزارش آستان نیوز ،حجت االســام و
المسلمین علی اصغر عـطــاران طوسی،
مدیرعاملمؤسسهفرهنگیوبقاعمتبرکه
آستان قدس رضوی در یک سفر دو روزه به
شهرستان طبس به اتفاق هیئت همراه و
مهدی قاسم زاده؛ مدیر آستان حضرت
حسین بــن مــوســی الــک ــاظ ــم(ع) دی ــدار
و جلسات صمیمی متعددی با فعاالن
فرهنگی و اجتماعی ،نهادها و سازمانهای
مختلف این شهرستان داشت.
دیدار با اعضای گروه جهادی میقاتالرضا
واب ـس ـتــه ب ــه آسـ ـت ــان ح ـضــرت حسین
ب ــن م ــوس ــی ال ـ ـکـ ــاظـ ــم(ع) در راسـ ـت ــای
خدمت رسانی به مناطق محروم یکی از
برنامههای مدیر عامل مؤسسه فرهنگی

اگر در سطح خانواده به خوبی مدیریت
شــود ،تکثیر میشود و عکس آن ،فساد
و تبهکاری اگر به زودی مدیریت نشود،
توسعه مییابد .پس رشــد یک خانواده
یا فساد یک خانواده ،میتواند به قیمت
استمرار این حرکت در میان همه مردم،
تمام شود.حجت االسالم عطاران طوسی
ابراز کرد :ستاد صبر با استمداد از حضرت
حسین بــن مــوســی ال ـکــاظــم(ع) و ضمن
استفاده از ایــن فضای معنوی میتواند
بسیاریازمعضالتومشکالتخانوادهها
را برطرف کند.

گزيده

شــکوفایی ظرفیتهای فرهنگی ،معنوی ،اقتصادی و گردشگری مذهبی با محوریت آستان مبارک
میتواند طبس را در سطح ملی و بینالمللی مطرح نماید.

و بقاع متبرکه آستان قدس رضوی بود.
حجت االس ــام ع ـطــاران طوسی در این
نشست ضمن قــدردانــی از تــاشهــای
خستگی ناپذیر اعـضــای گ ــروه جهادی
میقات ال ــرض ــا(ع) ع ـنــوان ک ــرد :مفهوم
واقـعــی بندگی خــداونــد متعال خدمت
بــه خلق اســت کــه اعـضــای گــروه جهادی
میقاتالرضا این موضوع را به منصه ظهور
رساندهاند.
وی افــزود :کیفیت و کمیت خدمات گروه
جهادی میقاتالرضا در سطح مطلوبی
است ،اما نیاز به ارتقا دارد.

◾

◾ضرورت تبدیل بقاع متبرکه به قطب
فرهنگی

برگزاری جلسه هماندیشی ستاد صبر و
شــورای مشورتی آستان حضرت حسین
بن موسی الکاظم(ع) با حضور جمعی از
مسئوالن فرهنگی و اجرایی شهرستان
و اعضای ستاد صبر در آستان حضرت
حسین بن موسی الکاظم(ع) دیگر برنامه
ایــن سفر دو روزه بــود کــه در ایــن برنامه
حـجــت االسـ ــام و المسلمین ع ـطــاران
یتــوانــد به
طــوســی عـنــوان ک ــرد :طبس مـ 
عنوان یک شهر الگو و آرمانشهر ایمانی در

سطح کشور معرفی شود.
مــدیــر عــامــل مــؤسـســه فرهنگی و بقاع
متبرکه آسـتــان قــدس رض ــوی افـ ــزود :در
امتدادمکتبشهیدحاجقاسمسلیمانی،
با اجــرای طرح جدید «تولدی دوبــاره» به
دنبال این هستیم که با استفاده از تمام
ظرفیتهای مردمی و دولتی شهرستان به
حل مشکالت خانوادههای آسیب دیده
اجتماعی بهصورت ریشهای بپردازیم.
وی ادامه داد :در آموزههای دینی به ما یاد
دادنــد اگر یک خانواده را احیا کنید گویا
تمام مردم جهان را احیا کردید! چرا که رشد

◾

◾شــکــوفــایــی ظــرفــی ـتهــای طــبــس با
محوریت آستان مبارک

مدیرعاملمؤسسهفرهنگیوبقاعمتبرکه
آستان قدس رضوی در دیدار با مهندس
نصیری شهردار و رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر طبس عنوان کرد :این شهر
باید بر محور آستان حضرت حسین بن
موسی الکاظم(ع) توسعه یابد .مردم طبس
و بلکه استان خراسان جنوبی هر چه دارند
از برکات این آستان مبارک است.
وی افزود :شکوفایی ظرفیتهای فرهنگی،
معنوی ،اقتصادی و گردشگری مذهبی با
محوریت آستان مبارک میتواند طبس
را در سطح ملی و بینالمللی مطرح نماید.
بازدید مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع
متبرکه آستان قدس رضوی از مرکز اصالح

و تربیت(زندان)  ،اداره تبلیغات اسالمی
و کمیته امــداد حضرت امــام خمینی(ره)
طبس از دیگر برنامههای سفر وی به طبس
بود.در این برنامهها حجت االسالم عطاران
طوسی عنوان کرد :آستان حضرت حسین
بن موسی الکاظم(ع) آمادگی کامل برای
حــل مـعـضــات و مـشـکــات فرهنگی و
اجتماعی خانوادهها در شهرستان طبس
را دارد.
مدیرعاملمؤسسهفرهنگیوبقاعمتبرکه
آستان قدس رضوی افزود :آستان مبارک
فرصت بسیار مناسبی برای کاهش جرایم
اجتماعیاستکهاینمهمنیازمندتعامل
و همکاری بیشتر نهادها و ارگانهاست.

◾

◾آستان مبارک به سمت قطب فرهنگی
در حرکت است

مــدیــرعــا مــل مــؤ سـســه فرهنگی و بقاع
متبرکه آستان قــدس رضــوی در دیــدار با
امــام جمعه طبس که به منظور افزایش
تعامالت فیمابین و قدردانی از خدمات
ایشانبهآستانحضرتحسینبنموسی
الکاظم(ع) برگزار شد ،گفت :آستان مبارک
برادر گرامی امام رضا(ع) به سمت تبدیل
به قطب فرهنگی در حرکت است .بنابراین
انتظار می رود فعاالن فرهنگی و اجتماعی
بــا تعامل بــا آسـتــان حضرت حسین بن
مــوســی ال ـکــاظــم(ع) زمینه تحقق قطب
فرهنگی را فراهم کنند.

