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روز  صبح  کشور  دانشجویان  وعترت  قرآن  سراسری  جشنواره  دوره  ویکمین  سی   
چهارشنبه 17 شهریور ماه به مدت سه روز به میزبانی زاهدان در تاالر فردوسی دانشگاه 

سیستان و بلوچستان کار خود را آغاز کرده است.

به گزارش مسئول کمیته تبلیغات روابط عمومی و رسانه سی و یکمین دوره جشنواره 
سراسری قرآن و عترت دانشجویان، در ابتدای شروع این مراسم و پس از تالوت آیاتی 
از کالم اهلل مجید توسط قاری گرانقدر مولوی ساالرزهی دکتر بندانی رییس دانشگاه 
سیستان وبلوچستان پس از عرض خیر مقدم به مهمانان حاضر در سالن اظهار کرد: 
برگزاری جشنواره قرآن نشانگر توفیقی است که خدا نصیب استان سیستان وبلوچستان 
و این دانشگاه کرده و خرسندیم که در این رویداد بزرگ قرآنی میزبان دانشجویان 
کشور هستیم. وی با بیان اینکه جشنواره قرآن وعترت سی و یکمین جشنواره ای 
است که در حال برگزاری است افزود: این جشنواره حس خوبی در دل جوانان که 
سرمایه های این کشور و دانشگاه ها هستند ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: قرآن 
چراغ هدایت است و با بکارگیری تعالیم آسمانی و مفاهیم قرانی به عنوان کتابی که 
سرمشق زندگی است می توان در راه درست قدم برداشت. بندانی نزدیکی به این تعالیم 
را موجب افزایش اخالق ومنش اسالمی،  ودوری جستن از آن را باعث نقصان این 
خلق وخوی دانست وافزود: هرچه دل ها با قرآن انس و الفت بیشتری گیرد به اخالق 

انسانی نزدیک تر خواهیم شد.
 در این مراسم حجت االسالم قلندری مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
نیز طی سخنان کوتاهی از زحمات وتالش های عوامل دست اندر کار برگزاری این 

جشنواره تشکر وقدردانی کرد.

  در ادامه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیستان وبلوچستان گفت: هدف از 
برگزاری این جشنواره ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اعتالی اخالق دینی در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی کشور، ایجاد انس و الفت بیش از پیش دانشجویان با قرآن، 
تقویت و توسعه فضای معنوی، ارج گذاری به فعالیت های قرآنی و شناسایی و معرفی 
استعدادهای برجسته است. دکتر عبدالحمید بحرپیما ادامه داد: جشنواره سراسری قرآن 
و عترت از برنامه های دیرپایی است که در حوزه ترویج آموزه های دینی در وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری مورد اهتمام متصدیان امور فرهنگی بوده و هست که تا 
بحال سی دوره از آن برگزار و افتخار میزبانی سی و یکمین جشنواره قرآن و عترت 
دانشجویان کشور به دانشگاه سیستان وبلوچستان اعطا شده است. معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه سیستان وبلوچستان عنوان کرد: تعداد آثاری که به دست ما رسیده 
در بخش شفاهی شامل 325 اثر، پژوهشی 88 اثر، ادبی81 اثر، هنری143 و در بخش 
فناوری هم 37 اثر می باشد. وی افزود: در بخش کتبی 139 نفر شرکت کننده داریم 
که 57 نفر برادران و 82 نفر خواهران هستند و در بخش شفاهی نیز 169 قاری شامل 
86 خواهر و 83 برادر شرکت می کنند که مجموع برندگان این بخش و برندگانی که 

آثارشان داوری شده است در روز اختتامیه تجلیل می شوند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان نیز طی سخنانی اظهار کرد: دانشگاه ها می توانند 
دانشجویانی را پرورش دهند که به عنوان یک فرد با کمال قرآنی در سطح جامعه 
باشند و معارف قرآنی را در حین تحصیل خود و حتی پس از آن تبلیغ و ترویج کنند.

برگزاری سی و یکمین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان 
کشور به میزبانی دانشگاه سیستان وبلوچستان
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اخبار جشنواره

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در سخنرانی مراسم 
افتتاحیه جشنواره گفت: توجه به زیبایی های ظاهری قرآن نیز ارزشمند است اما 
قرآن کتاب سعادت است و بدون تدبر در آن سعادت حاصل نخواهد شد.نباید 

توجه به ظواهر ما را از محتوا و باطن قرآن کریم غافل سازد.  
دکتر سید ضیاء هاشمی در مراسم افتتاحیه جشنواره قرآن و عترت در دانشگاه 
سیستان وبلوچستان افزود: در این جشنواره سعی و تالش ما برآن است که از 

ظواهر قرآن عبور کرده و بیشتر به سمت تدبر در قرآن حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: در مسابقات و جشنواره های قرآنی آنچه میزان و معیار اعتبارسنجی 
می باشد بخش داوری است که از حساسیت باالیی برخوردار است که بحمدهلل در 

این جشنواره نیز داوران برجسته قرآنی کشور حضور دارند.
زیبایی های ظاهری  به  بیان کرد: توجه  اجتماعی وزیر علوم  معاون فرهنگی و 
قرآن نیز ارزشمند است اما قرآن کتاب سعادت است و بدون تدبر در آن سعادت 
حاصل نخواهد شد.نباید توجه به ظواهر ما را از محتوا و باطن قرآن کریم غافل 

سازد.  
زمینه  در  که  است  پویا  و  فعال  نهادهای  از  یکی  دانشگاهی  جهاد  افزود:  وی 
نیز  این جشنواره  در  و  شده  ظاهر  پرتالش  بسیار  قرآنی  و  فرهنگی  فعالیتهای 

حضور ثمربخش آنان جای تقدیر و تشکر دارد.
دکتر هاشمی اظهار داشت: ما به برکت قرآن به همه رسل و کتب الهی ایمان 
داریم و به همه مسلمانان واقعی حّس اخوت داریم. ما نمی توانیم پیرو قرآن و 
اهل بیت باشیم و دچار افراط و تفریط بشویم چرا که این افراط و تفریط ما را 

از دین خارج می کند. 
وی افزود: علم نباید در خدمت علم باشد بلکه علم باید نافع باشد. هنر و فرهنگ 
هم همین طور است. کار فرهنگی برای رسیدن به یک زندگی بهتر و دستیابی 

به سعادت دنیا و آخرت است.

مراسم  در  خود  سخنرانی  در  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
افتتاحیه گفت: نیاز جوانان به آموزه های دینی و قرآنی بیش از گذشته است و 

جوانان باید در تمام دوران زندگی با فرهنگ قرآنی مانوس شوند.
افتتاحیه سی و یکمین جشنواره قرآن و  آیت اهلل عباسعلی سلیمانی در مراسم 
مأنوس  قرآن  با  که  کسانی  کرد:  بیان  وبلوچستان  سیستان  دانشگاه  در  عترت 
هستند به کمک قرآن حق را از باطل تشخیص می دهند و قران انسان را به 

زندگی کردن با معیارها و ارزش های انسانی و اسالمی دعوت می کند.

آیت اهلل سلیمانی اظهار کرد: جوانی که مسیر زندگی خود را در جهت قران قرار می 
دهد قادر خواهد بود سرمایه ی گرانبهای عمر خود را به خوبی در جهت پیشرفت و 

کمال مدیریت کند.
اگر آموزش قرآن در مدارس  ادامه خاطرنشان کرد:  نماینده ولی فقیه در استان در 
و سپس در دانشگاههای ما با اصول و برنامه ریزی مناسبی انجام شود، انتظار می 
توان داشت که جوان جامعه ی فردا با آرامش، اعتقاد و احساس مسئولیت بیشتری 

خدمت کند.
آیت اهلل سلیمانی با اشاره به نقش دانشگاه ها در تقویت جایگاه قرآن در سطح جامعه 
اظهار کرد: به نظر می رسد دانشگاه ها می توانند در دو عرصه به تقویت جایگاه قرآن 
در سطوح مختلف جامعه بپردازند؛ عرصه اول معارف و مفاهیم قرآنی است و عرصه 

دوم هنرهای قرآنی است.
وی تصریح کرد: دانشگاه ها می توانند دانشجویانی را پرورش داده که بتوانند به عنوان 
یک فرد با کمال قرآنی در سطح جامعه باشند و معارف قرآنی را در حین تحصیل خود 

و حتی پس از آن تبلیغ و ترویج کنند.

قرآن  دیدگاه  از  اتحاد  آثار  گفت:  افتتاحیه  مراسم  در  زاهدان  اهل سنت  جمعه  امام 
امری  عنوان  به  انسان  که  است  بشر  زندگی  عناصر  ترین  و شاخص  ترین  مهم  از 

راهبردی در زندگی خویش خواهان دستیابی به این آثار است.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در مراسم افتتاحیه سی و یکمین جشنواره قرآن و 
عترت در دانشگاه سیستان وبلوچستان بیان کرد: وحدت و انسجام اسالمی در تمامی 

منابع اسالمی به ویژه در قرآن، همواره مورد تأکید بوده است.
فرهنگی  هجمه های  گسترش  به  توجه  با  کرد:  بیان  ادامه  در  عبدالحمید  مولوی 
دشمنان فرهنگ سازی قرآنی به عنوان یک ضرورت مطرح می شود که می تواند جامعه 
را از خطرات و تهاجم دشمنان مصون بدارد که تحقق آن نیازمند همت همگانی است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از آیات قرآن کریم مشتمل بر مضامینی اخالقی بوده و 
مردم را به سوی سیره و خصلت نیکو هدایت می کند.

وی تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه، باید نگاه ویژه ای به نقش مراکز 
فرهنگی داشته باشیم و مردم باید نسبت به این امر اهتمام ویژه ای داشته باشند.
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زمان بندی جشنواره داوران جشنواره

برنامه زمانبندی سی و یکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان

دانشگاه سیستان و بلوچستان –  روز دوم

حرکت سرویس ها از محل اسکان:  ساعت 6:15 الی 7 صبح
  و ساعت 14:30 الی 15

اسامی داوران بخش شفاهی:
استاد حسن ربیعیان )داور صوت(            

استاد علی اکبر ملکشاهی )داور لحن(  
دکتر سعید رحمانی )داور وقف و ابتدا( 
استاد علی اکبر حشمتی )داور تجوید(

استاد محمدمهدی بحرالعلوم )داور حسن حفظ(  
استاد جعفر شکری )کمیته فنی(

دکتر روح اهلل محمدعلی نژاد )مسئول کمیته داوران( 
سرکارخانم الوندی )داور صوت( 

سرکارخانم  جمالی )داور لحن(   
سرکارخانم امیرآبادی فراهانی)داور تجوید(  

سرکارخانم ادیب زاده )داور حسن حفظ(
سرکار خانم عقبائی )داور وقف و ابتدا( 

داور بخش هنری:
استاد شهرام نوشیر

داور بخش ادبی:
 استاد مرتضی کاردر

داوران بخش پژوهشی:
دکتر مرتضی خّرمی
 دکتر رشید جعفرپور

دکتر محمدرضا معینی

داوران بخش عترت:
 دکتر کامران اویسی، استاد افتخاریان

داور بخش فن آوری:
استاد هاشم ورزی
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اولین انیمیشن جهان - موزه زاهدان

افق فرهنگ | فصلنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی | ویژه نامه سی و یکمین جشنواره سراسری قران و عترت 
دانشجویان کشور | شماره 2 - شهریور 95 | دارای مجوز به شماره 1748/94 از دانشگاه سیستان و بلوچستان 
| صاحب امتیاز: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان | مدیر مسئول: دکتر بحرپیما | 
سردبیر: فاطمه حسن تبار | گرافیک و صفحه آرا: روح اله برزنونی|عکاس: فاطمه توکلی | همکاران این شماره: 
سید مصطفی اسالمی طباطبایی، شبنم پودینه، نسیم باستان، نرگس باستان، عاطفه در افشان طباطبای، مینا 

عربی |آدرس: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، معاونت فرهنگی و اجتماعی |

شهرستان زاهدان

موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی شهرستان زاهدان
شهرستان زاهدان با وسعت  31250 کیلومتر مربع  معادل 17 درصد از مساحت  
به شهرستان  از شمال  زاهدان  اختصاص داده است. شهرستان  به خود  را  استان 
هامون و کویر لوت از شرق به کشور پاکستان از غرب به استان کرمان و از جنوب به 
شهرستان خاش محدود می شود. جمعیت شهرستان زاهدان در سال 84 )658795( 
نفر و در سال 90 به )622855( نفر تقلیل یافته است. اکثر مردم این شهر با توجه به 
قومیت های که در اینجا ساکن شده اند از نژاد آریایی هستند و به زبانهای و گویش 
های فارسی ، بلوچی ، سیستانی ، کرمانی ، یزدی و خراسانی سخن می گویند. 
مسافت زاهدان تا تهران 1494 کیلومتر است و از سطح دریا 1385 متر ارتفاع دارد 
. هوای زاهدان گرم و خشک بوده و در روزهای تابستان هوا بسیار گرم و در شب 
ها حرارت به نحو محسوسی کاهش می یابد. بادهای 120 روزه سیستان به طور 
غیر مستقیم در کاهش دمای شهر زاهدان تاثیر دارد. در این شهر به ندرت برف می 
بارد. شهر زاهدان دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی است و در مسیر تردد بین المللی 

پاکستان و هندوستان  خراسان و کرمان قرار دارد. 

پیشینه تاریخی زاهدان
 زاهدان در قدیم دزداب می گفتند . این شهر که کوه ها آن را احاطه کرده اند 
قدمتی نود ساله بیشتر ندارد . سال خوردگان، دزداب را به خوبی می شناسند که 
در برخی نقاط  آب به صورت چشمه بیرون آمده و در قدری آنسو تر در زمین فرو 

رفته و به همین دلیل دزداب خوانده شده است  .
در سال 1302 هجری شمسی کابینه دستور به  آبادانی شهر داده  است و در 
سال 1309 هجری شمسی بنا به پیشنهاد تیمسار جهانبانی نام شهر به زاهدان 
تغییر یافت . هرچند نقشه اولیه شهر زاهدان توسط یک مهندس از شهر کویته 
پاکستان طراحی گردید، ولی معماران ایرانی بافت کلی شهر را بر اساس معماری 
با جمعیتی  امروزه زاهدان   . اجرا کردند  اقلیم منطقه  تاریخی مطابق  شهر های 
بیش از 650000 نفر با دانشگاه های بزرگ دولتی، آزاد، پیام نور، علوم قرانی و 
حوزه های علمیه امام جفر صادق )ع( و حوزه علمیه دارالعلوم مکی به عنوان یک 

شهر دانشگاهی و فرهنگی شناخته می شود.

اقوام و آداب رسوم شهرستان زاهدان
 در میان ساکنان شهر زاهدان کسی را نمی توان یافت که به حق زاهدان 
را وطن خود بداند. زاهدان شهرپرآوازه چند دروازه ایست که به دلیل مهاجرت 
مهمترین  مذهب  و  .دین  است  نیافته  دست  یک  فرهنگی  کنون  تا  پذیری 
عامالتحاد و همدلی مردم زاهدان است. وجود اقوام و ادیان و مذاهب اسالمی 
مختلف در شهرآنرا به الگویی نمادین برای دیگر شهرها در ایران و کشور های 
دیگر تبدیل کرده است. علت توجه دشمنان اسالم وانقالب به استان سیستان 
استفاده و در  تفرقه و سوء  ایجاد  برای  زاهدان  بلوچستان و خصوصًا شهر  و 
گیری های قومی و قبیله ای و مذهبی هم همین نکته اساسی است که همواره 
طمع وکینه دشمنان را تحریک کرده است.از جمله مراسم مذهبی که هر سال 
در زاهدان چشمگیر است عزاداری مردم در ایام محرم و صفر و شهادت دیگر 
خراسانی،  یزدی،  سیستانی،  اقوام  از  اغلب  عزاداران  این  اطهار)ع(است.  ائمه 

کرمانی، ترک و افغان  می باشند .
آداب و رسوم سیستانی ها

استقبال از سال نو در هر منطقه ای سال نو با یک پیش درآمد طبیعی آغاز 
می شود. شیرینی عید در سیستان و سفره عید و اعتقادات مردم در سیستان، 
لباسهای محلی، دهل ساز همراهی کننده سرنا در سیستان است و در مجالس 
عروسی این دو ساز به اجرای آهنگهای چاپ زابلی، چوب بازی شمشیر بازی 
و گاه ترانه های سیستانی می پردازند. در مراسمات مذهبی نیز مردم حضور 
پررنگی دارند، از جمله ماه محرم، شب های قدر و سوگواری های محلی با 

شکوه برگزار می شود.

آداب و رسوم بلوچ
اعیاد مذهبی نظیر عید قربان و فطر با شکوه و با رسم خاصی برگزار می 
شود. مراسم عروسی مهمترین مراسم شادی آور بلوچ است. موسیقی و ادبیات 
بومی و لباسهای محلی آنها از تنوع رنگ زیادی برخوردار است. صنایع دستی 

قوم بلوچ گلیم بافی، سوزندوزی، سکه دوزی و سفالگری می باشد.
منبع: پرتال استان سیستان و بلوچستان


