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تشییعپیکرمطهر 5شهیددر
مشهدمقدس

اسکانبیشاز 39هزارزائر
کمبرخورداردر6ماهنخستامسال
به همت روابط عمومی آستان قدس رضوی از ابتدای
امسال تاکنون بیش از  39هزار زائر کم برخوردار
پیرامون حرم مطهر رضوی به صورت رایگان اسکان
یافتند .به گزارش آستان نیوز ،از ابتدای امسال تا
پایان شهریور ماه  39هزار و  768هزار نفر از طرح
اسکان شبانه رایگان آستان قدس رضوی بهره مند
شدند .در این طرح که به همت اداره ارتباطات
مردمی آستان قدس رضوی و با عنوان «مهر درخشان
رضوی» از  29تیرماه سال گذشته آغاز شده است،
تاکنون بیش از  58هزار و  300نفر در اطراف حرم
مطهر رضوی شناسایی و برای اسکان به حسینیه
تهرانیها منتقل شد هاند .در این طرح که نسبت به
سال گذشته با افزایش قابل توجه زائران تحت پوشش
روبه رو بوده است ،خدام افتخاری حرم مطهر رضوی
هر شب تا پاسی از بامداد زائران را در ورود یهای
حرم مطهر رضوی شناسایی و با وسایل نقلیه آ نها را
منتقل می کردند و در دو بخش خواهران و برادران
اسکان میدادند .این زائران همه روزه پس از پذیرایی
و استراحت شبانه و صرف صبحانه مکان اسکان را
ترک میکنند.

اعالم برنامه های دهه اول محرم در مشهد الرضا(ع)
طرح aqart.ir :

در آستانه ماه محرم ،صبح امروز پیکر پاک شهید مدافع
حرم «محمد اسدی» و چهار شهید دفاع مقدس با حضور
مردم شهید پرور مشهد ،خانواده های شهدا و جمعی از
مسئوالن تشییع می شود .به گزارش ایثار ،پیکر مطهر
شهیدان محمد حسین مهاجر قوچانی ،قاسم درگاهی،
حسن سلیمانی و محمد علی قناعتی از شهدای
تازه تفحص و شناسایی شده دفاع مقدس چهار روز
قبل وارد مشهد شد .مراسم تشییع پیکر این چهار شهید
دفاع مقدس و پیکر مطهر شهید مدافع حرم «محمد
اسدی» ساعت  9صبح امروز از مقابل مهدیه مشهد واقع
در خیابان امام رضا(ع) ،تا بارگاه ملکوتی حضرت علی بن
موسی الرضا (ع) برگزار می شود .پس از برگزاری مراسم
تشییع در مشهد الرضا(ع) ،پیکر سه شهید دفاع مقدس
به شهرستان های سبزوار ،کاشمر و چناران منتقل و پیکر
چهارمین شهید دفاع مقدس و شهید اسدی در مشهد به
خاک سپرده می شود .شهید مدافع حرم «محمد اسدی»
فرمانده گردان «غالمان عباس» لشکر فاطمیون بود که
١٨خرداد سال گذشته در منطقۀ خلصه واقعدر جنوب
حلب به درجۀ رفیع شهادت نایل آمد و پیکر مطهرش پس
از  15ماه به وطن بازگشت .گفتنی است از چهار شهید
دفاع مقدس احراز هویت شده سه شهید ،از رزمندگان
سپاه پاسداران بودند و یک شهید نیز از رزمندگان ارتش
جمهوری اسالمی ایران بود.

نسیم سهیلی -اینک محرم آمده و بار
دیگر خیمه های عزای حسین(ع) برپا
شده است .کوی و برزن میزبان محافل
شور و شعور حسینی است و عاشقان
اباعبدا( ...ع) خود را برای درس آموزی
بیشتر از نهضت عاشورا آماده می کنند .از
امشب همزمان با شب اول ماه محرم  ،در
جای جای استان خراسان رضوی آیین
عزاداری برپا می شود و مشهدالرضا(ع)
نیز ملجا و پناهگاه عاشقان خواهد بود.

•اذن عزا

فردا اولین روز محرم است و طبق
آیین ،عصر امروز مراسم اذن عزا در
حرم مطهر رضوی برگزار و بیرق سیاه
بر فراز گنبد حرم مطهر امام رضا(ع)
برافراشته می شود .این مراسم در
صحن انقالب اسالمی ازساعت  16تا
 ،18با آیین تعویض پرچم گنبد منور و
پوش ضریح مطهر و سیاه پوشی اماکن
متبرکه با حضور هیئت مذهبی برگزار
می شود .سخنران این مراسم حجت
االسالم والمسلمین سیدابراهیم
رئیسی تولیت آستان قدس رضوی است
و مداحان اهل بیت(ع) نیز مرثیه خوانی
خواهند کرد.

•مراسم ویژه دهه اول محرم

همچنین از امشب برنامه های دهه اول
محرم در حرم مطهر رضوی آغاز می شود.
رواق امام خمینی(ره) در حرم مطهر
رضوی ،فردا از ساعت  4:30تا  6صبح
میزبان برگزاری مراسم ویژه دهه اول
محرم است .سخنران این مراسم حجت
االسالم و المسلمین"علی سرلک" خواهد
بود و مرثیه سرایی و قرائت زیارت عاشورا
را موحدی نیا و ذوقیان بر عهده دارند.
همچنین ساعت  16همان روز حجت
االسالم و المسلمین" اسالمی فر" به
ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و برگزار
کنندگان مرثیه سرایی و عزاداری ،رضا
عرفانیان و جواد مشکی باف هستند.
مراسم بعد از ظهر و شامگاه پنج شنبه
و جمعه نیز ،از ساعت  18:15تا 22
در همین صحن با ایراد سخنرانی آیت
ا ...سید احمد خاتمی و مرثیه سرایی و
عزاداری احمد واعظی و همچنین قرائت
زیارت عاشورا توسط علی مالئکه برگزار
خواهد شد.

•اجتماع عظیم شیرخوارگان
حسینی

مادران گرد هم می آیند تا دوباره یاد علی
اصغر حسین (ع) را زنده کنند و کودکانی

که در آغوش مادر آرام گرفته اند ،با شالی
سبز بر سر ،مظلومیت طفل حسین (ع) را
دوباره به تصویر کشیدند .عشق حسینی
به شیرخواره ساالر شهیدان ،فردا شوری
دیگر رقم خواهد زد .اجتماع عظیم
شیرخوارگان حسینی فردا31 ،شهریور
ماه ساعت  8:30تا 10در صحن جامع
رضوی با سخنرانی حجت االسالم
و المسلمین کاردان و مرثیه سرایی احمد
واعظی برگزار می شود .همزمان با این
مراسم ،ساعت  8:30صبح همان روز ،در
خیمة االنتظار واقع در خیابان چهار راه
سی و پنج متری ،اجتماع شیرخوارگان
با سخنرانی حجت االسالم حاتمی و
مداحی حاج رضا نظامی و حاج حسن
کاشانی برگزار خواهد شد .همچنین
در دهه اول محرم هیئت عزاداری ویژه
خواهران ،دوشنبه ها ساعت  16تا 18
در پیش دبستانی خیمة االنتظار واقع در
خیابان مطهری شمالی 42شماره 138
برگزار می شود.

•اجرای  150برنامه در ستاد امر
به معروف استان

همچنین ستاد احیای امر به معروف و
نهی از منکر استان نیز همزمان با آغاز
ماه محرم و در هفته احیای امر به معروف

و نهی از منکر ،اجرای  150برنامه را
در دستور کار قرار داده است .از جمله
برنامه های این هفته رونمایی از سه
کتاب «آموزش مقدماتی گروه های تذکر
لسانی»« ،چاپ دوم کتاب چهل چراغ»
و «فقه امر به معروف و نهی از منکر» و
نیز برگزاری مراسم مختلفی همچون
همایش توجیهی هیئت های مذهبی،
ائمه جمعه و مداحان با هدف آسیب
شناسی فرهنگ مداحی و نیز تجلیل از
برترین های امر به معروف و نهی از منکر
است .از دیگر برنامه های این هفته می
توان به بزرگداشت شهید امربه معروف
آیت ا« ...هاشمی نژاد» در حرم مطهر
رضوی ،اجرای همایش یادآوران معروف
ویژه دانش آموزان ،رونمایی از پنج کلیپ
 100ثانیه ای در حوزه امر به معروف
و فرهنگ شهروندی ،ادای احترام و
سرکشی از خانواده های شهدا ،برگزاری
مسابقه بزرگ کتاب خوانی و نیز حضور
دبیران ستاد امر به معروف در نماز جمعه
هفته آینده اشاره کرد.

•اجرای برنامه های مذهبی و
محرمی در محالت مشهد

همچنین به گزارش فرهنگ شهر،
مدیر امور مناطق و اجتماعی معاونت

فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد،
با اشاره به برنامههای محالت در ایام
محرم ،گفت :قرار است شش برنامه
فرهنگی و اجتماعی در ایام محرم در
مناطق شهرداری برگزار شود .جواد
بیوکی با تشریح برنامههای فرهنگی
و اجتماعی شهرداری در ایام محرم
گفت :برنامه "نوگالن حسینی" که همان
همایش شیرخوارگان حسینی است،
در سالن های ورزشی هر منطقه برگزار
میشود و عالوه بر همایش ،برنامههایی
مثل سخنرانی ،خاطره و روایتگری
والدین شهدا ،فضاسازی تصاویر
شهدای نوجوان ،زیارت عاشورا و آیین
سربندگذاری توسط والدین و همسران
شهدا برای کودکان اجرا خواهد شد.

•حضور هیئت های عزاداری در
منازل شهدا

وی از حضور هیئتهای مذهبی در منازل
شهدا در ایام محرم خبر داد و افزود :این
برنامه با عنوان "منازل النور" در دهه
اول محرم اجرا میشود؛ در این برنامه
دستههای عزاداری با هماهنگی هیئت
های مذهبی و مساجد ،هر شب در
مقابل یک منزل شهید محله حضور پیدا
میکنند و مراسم سربندگذاری توسط

والدین شهدا انجام میشود .بیوکی
با اشاره به برنامه "مهر حسینی" گفت:
این برنامه یک مسابقه و فراخوان
عکس موبایلی از آیین های عزاداری
در محالت و مناطق مشهد است که
شرکت کنندگان باید عکس های خودرا
از تبلیغات و فضاسازی در دهه اول محرم
به دبیرخانه شورای اجتماعی محالت
ارسال کنند .بیوکی گفت :در دهه اول
محرم ایستگا ههای صلواتی محالت به
نام شهدا نامگذاری میشود و این برنامه
با عنوان " به یاد شهدا" محرم را با نام و
یاد شهدا آمیخته میکند .وی از طراحی
پوستر خوشنویسی در ایستگا ههای
صلواتی خبر داد و گفت :در دهه اول
محرم ،پوسترهای خوشنویسی و شابلن
نویسی با جمالت موضوعی طراحی
شده است و در مغازه ها  ،مدارس  ،معابرو
ایستگا ههای صلواتی نصب میشود.
این برنامه با عنوان "هیهات من الذله"
در سطح محالت اجرا میشود .بیوکی با
اشاره به حضور رزمندگان دفاع مقدس
در مدارس و مساجد ،گفت :رزمندگان
دفاع مقدس در ایام محرم در برنامه ای
با عنوان "گفتمان حسینی" در مدارس و
مساجد منتخب شهر حضور می یابند و
خاطرههای خود را بیان میکنند.

گوناگون

هنری

شب های شعر
دفاع مقدس و ماه محرم
رئیسبسیجهنرمندانخراسانرضوی،ازبرگزاریویژهبرنامهشبشعر
دفاع مقدس و محرم این سازمان خبر داد .به گزارش تسنیم ،سید جواد
کمالیگفت:همزمانباهفتهدفاعمقدسنشستکتابخوانبامحوریت
دفاع مقدس در مجتمع امام رضا(ع) برگزار میشود .تجلیل از پنج بانوی
نویسنده ،تجلیلازنخستینشهیدمدافعحرماستان،برگزارینمایشگاه
عکسواکرانفیلمهایجشنوارهمقاومتازدیگربرنامهها ست.

توضیحات بنیاد حفظ آثار درباره برنامه های
شهرداری مشهد برای هفته دفاع مقدس
پس از انتشار خبر روز دوشنبه خبرگزاری
مهر با عنوان «شهرداری مشهد گفت پول
نداریم ونمایشگاه هفته دفاع مقدس
رابرپا نکرد»که به نقل از مدیر کل بنیاد
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
انتشار یافته بود ،این خبر روز گذشته در
روزنامه خراسان رضوی نیز بازنشر شد.
به دنبال آن اداره کل بنیاد حفظ آثار و
نشر ارزش های دفاع مقدس استان روز
گذشته با ارسال توضیحاتی برای روزنامه
خراسان ،فهرستی از برنامه های سازمان
فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد در
هفته دفاع مقدس را ارائه کرد .در متن این
توضیحات ارسالی آمده است :احتراما به
استحضار می رساند پیرو نشر مطلبی با
عنوان «شهرداری مشهد اعالم کرد برای
نمایشگاه هفته دفاع مقدس بودجه ندارد»
در صفحه  5خراسان رضوی ،خواهشمند
است ،برابر قانون مطبوعات در همان
صفحه و ستون ،پاسخ سازمان فرهنگی
تفریحی شهرداری درج گردد.
سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری
مشهد در رویکردها و برنامه های خود
همچون گذشته به ارزش های دفاع
مقدس توجه ویژه ای دارد و برنامه های
این سازمان به شرح ذیل اعالم می شود:
1ـ برنامه «همه رزمنده ایم» در بوستان ارم با
موضوع روایت گری و برنامه هایی ویژه هفته
دفاع مقدس برگزار می شود.
2ـ محصوالت و خدمات فرهنگی همچون
کیف سنگر ،چتایی ،فانوس ،پرچم ،سربند،
طرح های گرافیکی نمایشگاهی با مضمون
دفاع مقدس با هدف حمایت از تشکل های
فرهنگی بین آن ها توزیع می شود.
3ـ دور ششم کتاب خوانی «همه با هم
بخوانیم» با محوریت دفاع مقدس و ماه
محرم نیز برگزار می شود.
4ـ  28هزار متر بنر جهت نصب در 62

بیلبورد که همه ظرفیت این سازمان را
شامل می شود ،برای طرح های گرافیکی با
موضوع دفاع مقدس اکران می شود.
5ـ  22قاب عکس و  9المان کتاب ،از
ظرفیت های تبلیغی و ترویجی دیگر سازمان
فرهنگی تفریحی است و همه این ظرفیت در
طول سال با موضوعات دفاع مقدس نصب و
اکران می شود.
همچنین یادآور می شود به دلیل همزمانی
مناسبت ها و درخواست های سازمان های
همکار فرهنگی (آغاز ماه محرم ،بازگشایی
مدارس و  )...نمی توان همه ظرفیت ها را
در اختیار یک نهاد یا سازمان قرار داد و باید
به گونه ای برنامه ریزی کرد تا بتوان همه
درخواست ها را پوشش داد.
شایان ذکر است در ادامه این توضیحات
جدولی از برنامه های مربوط با عناوین
نوگالن حسینی ،منازل النور ،آیین
سربندگذاری ،به یاد شهدا ،گفتمان
حسینی ،قهرمان محله ،یاد یاران ،از مدرسه
تا معراج ،غبارروبی ،نمایشگاه عکس در راه
ایستگاه راه آهن ،یادواره شهدای محالت،
خاطره گویی در جبل النور و شب خاطره
در منزل شهدای مسجد ارسال شده است.

•توضیح خراسان

به استحضار می رساند خبر منتشر شده
در شماره دیروز ،انعکاس دقیق خبر
خبرگزاری مهر بوده که به نقل از سردار
نجاتی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس استان منتشر
شد .در همان خبر نیز اشاره شد که تالش
کردیم با سرپرست سازمان فرهنگی
تفریحی شهرداری مشهد درباره این
موضوع گفت و گو کنیم که این گفت وگو
میسر نشد.
با وجود این توضیحات رئیس شورای شهر
مشهد اخذ و درج شد.

سینما

اثر کارگردان خراسانی
راهی سانفرانسیسکو شد

«ماحی»بهکارگردانیداودخیامهنرمندخراسانیبهدهمینجشنواره
فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو راه یافت .این فیلم پیش از این در
جشنوارههایی از جمله جشنواره فیلم های پارسی استرالیا و لندن
حضور داشته است و حاال در بخش مسابقه جشنواره فیلم های ایرانی
سانفرانسیسکو به نمایش در میآید« .ماحی»  ٢٣سپتامبر مصادف با
اولمهرماهدراینرویدادسینماییبهنمایشدرمیآید.

کتابوکتابخوانی

طرحویژهفروش
کتابهایعاشورایی
مدیرعامل بهنشر از اجرای  ۱۱طرح فروش ویژه فروشگاه مرکزی
این انتشارات در نیمه دوم سال  96خبر داد .به گزارش روابطعمومی
انتشارات به نشر ،حسین سعیدی هدف از اجرای این طرحهای فروش
ویژهراترویجفرهنگکتابوکتابخوانیاعالمکردوگفت:طرحفروش
کتاب های عاشورایی با تخفیف  10درصدی از اول تا دهم مهرماه در
فروشگاهمرکزیاجراخواهدشد.

معاوندادستانبااشارهبهقانعکنندهنبودنبرخیتوضیحاتمدیرکلدرباره۱۰موضوعپرحاشیهمیراثفرهنگیخبرداد:

مهلتدوهفتهایدادستانیبهمیراثفرهنگی

عبدالهی  -مدیر کل میراث فرهنگی خراسان صبح دیروز
در دفتر معاون دادستان مرکز استان حضور یافت تا درباره
 10موضوع پرحاشیه حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
کهمطالباتیازسویمدعیالعمومرابههمراهداشتهاست،
توضیحاتی ارائه کند .به گزارش خراسان رضوی ،روز سه
شنبه بود که خبر احضار مدیر کل میراث فرهنگی خراسان
رضوی به دادستانی در روزنامه خراسان منتشر شد؛ خبری
کهازوروددادستانیبه 10موضوعپرحاشیهسالهایاخیر
درحوزهمیراثفرهنگیوگردشگریاستانحکایتداشت.
تخریبمهدیهعابدزاده،تخریبژئوپارککمرمقبوال،تخریب
دره تمدن ها ،تخریب قصر بلقیس (کوشک سالمه) خواف،
حفاظتازمجموعهتاریخیکالت،بیتوجهیبهشهرتوس،
نظارت بر بند خاکی تاریخی اخلمد ،فروختن کوه و غار
کارده و در نتیجه کمک به تخریب آن ،واگذاری غار مزداوند
به شهرداری و تخریب هایی که در آن حوزه انجام شده و
همچنیننظارتوحفاظتازآسیابهایتاریخیومنحصر
بهفردنشتیفانخواف 10،موضوعیاستکهقاضی«محمد
بخشی محبی» معاون دادستان مرکز استان آن را به عنوان
موضوعاتدردستبررسیوپیگیریازسویدادستانیبیان
کردهبودوصبحدیروزمدیرکلمیراثفرهنگیاستانبرای
ارائهتوضیحدراینبارهدردادستانیحضوریافت.

•ورودبهموضوعاتمختلفحقطبیعی
دادستانیبهعنوانمدعیالعموماست

دکتر«محمدرحیمرهنما»مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایع
دستی و گردشگری استان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما،
درباره جلسه روز گذشته توضیحاتی داد و اظهار کرد :پیرو
دریافت نامه مکتوب معاون محترم دادستان و مطرح شدن
 10موضوع ،خواسته شده بود که بنده برای ارائه پاره ای
از توضیحات در دادستانی حضور یابم .وی تصریح کرد :در
همینرابطهکارشناسانمربوطدرادارهکلمیراثفرهنگی
استان،بخشیازاسنادومدارکرادرزمینهوضعیتموجود
و فعالیت های انجام شده درباره  10موضوع مطرح شده
آماده کردند و در جلسه صبح دیروز ارائه شد .مدیر کل
میراثفرهنگیاستانافزود:بدونتردیدوروددادستانیبه
موضوعاتمختلفازجملهموضوعاتحوزهمیراثفرهنگی،

گردشگری و صنایع دستی حق دادستانی به عنوان مدعی
العموم است و این که نهاد حقوقی مسائل و دغدغه های
مطرح شده توسط افراد مختلف و سازمان های مردم نهاد را
پیگیریمیکند،ارزشمندوقابلتقدیراست.

• وظایفسنگینومشکالتفراوانحوزهمیراث
فرهنگی

دکتررهنماهمچنینبااشارهبهموضوعاتمطرحشدهدرباره
مشکالت موجود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
استان ،اظهار کرد :استان خراسان رضوی و موضوعات
مرتبط با میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در
ایناستانبسیارعظیمومتنوعاست،بهعنواننمونهبیشاز
 1600اثرثبتشدهودوهزارتاسیساتاقامتیوگردشگری
دراستانداریمکهمسئولیتآنباادارهکلمیراثفرهنگیو
گردشگریاست،امادرمقابلامکاناتمحدودوبرخیخألها
وکمبودهاکارمدیریتاینحوزهرابسیاردشوارساختهاست.
دکتر رهنما درباره امکان احضار مدیران سابق و اسبق این
اداره کل برای ارائه توضیحات درباره موضوعات مد نظر
دادستانینیزتصریحکرد:برخیازموضوعاتمطرحشدهدر
جلسه روز گذشته فقط مربوط به حال حاضر نیست و از دهه
 80مطرح بوده که شاید به دوره مدیریت سه مدیر کل قبل
همبرگردد،امابندهمعتقدممیراثفرهنگییکمقولهبههم
پیوستهاست وبایدبرایرفعدغدغههایموجودپاسخگویی
الزمراداشتهباشیم.ویافزود:ممکناستاگرتخلففردی
یک مدیر صورت گرفته باشد ،احضار دیگران هم از سوی
دادستانیمطرحشودامابیشترموضوعاتحقوقیومربوط
بهوظایفکلیمیراثفرهنگیاستوبعیدمیدانمنیازیبه
احضارمدیرانسابقوجودداشتهباشد.

•توضیحاتدربرخیمواردقانعکنندهنبود

قاضی «بخشی محبی» معاون دادستان مرکز استان نیز
دربارهجلسهروزگذشتهبهخبرنگارماگفت:باتوجهبهوظیفه
دادستانی در حوزه پیگیری و حفظ حقوق عامه و نظر به این
که حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان یکی از موضوعات
مهممطرحاست،بررسی 10موضوعحوزهمیراثفرهنگی
و گردشگری استان در دستور کار قرار گرفت .وی تصریح

کرد:روزگذشتهمدیرکلمیراثفرهنگیاستانباحضوردر
دادستانی توضیحاتی را درباره این موضوعات ارائه کردند
کهاینتوضیحاتدربرخیمواردقانعکنندهنبود،بههمین
دلیل درخواست مهلت دو هفته ای برای تکمیل توضیحات
و مستندات کردند و با موافقت دادستانی این مهلت داده
شد.قاضیبخشیمحبیباتقدیرازسازمانهایمردمنهاد،
عالقه مندان به حوزه میراث فرهنگی و همچنین رسانه ها
برایپیگیریموضوعاتاینحوزهافزود:ثبتنشدنبرخی
از آثار میراث فرهنگی در استان یکی از موضوعاتی است که
زمینهسازبروزبرخیمشکالتشدهاستواگرهرچهزودتر
برای ثبت این آثار اقدام نشود ،ممکن است خیلی زود دیر
شودواینآثارارزشمندازدستبرودکهدراینزمینهازاداره
کلمیراثفرهنگیخواستهشدپیگیریهایالزمرادراین
زمینهداشتهباشد.

•پیگیریمجدددادستانیپسازمهلت
دوهفتهای

معاون دادستان تصریح کرد :تقویت یگان های حفاظت
میراثفرهنگیباهماهنگیدادستانیازدیگرموضوعاتی
بودکهبرآنتاکیدومقررشدمکاتباتالزمدراینزمینهانجام
شود.قاضیبخشیمحبیبااشارهبهاینکهپسازمهلتدو
هفتهایدادهشده،موضوعاتمدنظرمجددپیگیریخواهد
شد ،افزود :امیدواریم با اقداماتی که انجام خواهد شد و
پیگیری های مدیر کل محترم میراث فرهنگی استان،
معاونان وی و حمایت استانداری ،بتوانیم زمینه استفاده
حداکثری از ظرفیت های میراث فرهنگی و گردشگری
استانراداشتهباشیم.

خبر
فرهنگی

پیام استاندار خراسان رضوی
در آغاز هفته دفاع مقدس
استاندار خراسان رضوی با صدور اطالعیه ای آغاز هفته
دفاع مقدس را تبریک گفت .به گزارش روابط عمومی
استانداری ،دربخشیازپیامعلیرضارشیدیانآمدهاست:
دفاع مقدس منشور تاریخی و ماندگار ملت ایران در حفظ
واعتالینظاممقدسجمهوریاسالمیاست.هفتهدفاع
مقدس یادآور ایثار و استقامت مردم این سرزمین است که
در دفاع از کیان ،استقالل ،آزادی و تمامیت ارضی نظام
مقدس جمهوری اسالمی جان فشانی نموده و حماسه
هایماندگاریراخلقوثبتکردند.آغازهفتهدفاعمقدس
و ایام سوگواری حضرت اباعبدا ...الحسین علیهالسالم،
فرصتی است ارزشمند برای بیان ریشه های فرهنگ ایثار
و شهادت و جان فشانیها و دالوریهای بهترین جوانان
این سرزمین غیور که عاشقانه و سبکبال از مکتب تعلیم و
تربیت ( مدارس ،دانشگاه ها و حوزه های علمیه) به سوی
مکتب رشادت ،ایثار و شهادت پرکشیدند و با تأسی از
سروروساالرشانحضرتاباعبدا...الحسینعلیهالسالم،
درس آزادی و آزادگی را در مسیر عشق به اسالم ،قرآن،
سنت و میهن خود معنا نمودند.هشت سال دفاع مقدس
همچون نگینی تابناک و مشعلی گرمابخش و نورافشان؛
که تا همیشه زمان بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری
آزادگان جهان می درخشد .امروز هم شهدای مدافع حرم
به عنوان نمادهای درخشان ،ادامه دهندگان راه شهدای
انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس با عمل به تکلیف؛
عزت ،افتخار و اقتدار را نه تنها برای کشور بلکه برای مردم
منطقهبهارمغانآوردند.

