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فرهنگی

فرهنگی

افتتاح پژوهشکده زیارت و گردشگری
در دانشگاه فردوسی

همایشملیرسانهوگردشگری
درمشهدبرگزارمیشود
دومیــن ســمینار تخصصــی و همایــش ملــی «رســانه
و گردشــگری» سهشــنبه دهــم اســفند در مــوزه بــزرگ
خراسان برگزار میشود .به گزارش تسنیم ،این سمینار
تخصصی و همایش ملی رسانه و گردشگری با همکاری
رســانهها ،دانشــگاهها و دیگــر مجموعههــای اســتان
برگزار خواهد شــد .معاون گردشــگری ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری کشــور ،استاندار
خراســان رضــوی ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی،
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،شــهردار مشــهد و اعضای
شورای اســامی شــهر از جمله حاضران در این همایش
خواهند بود .بر اساس اعالم معاون فرهنگی و مطبوعاتی
اســتان ،پــس از تهــران بــا  4158رســانه و اصفهــان با
 340رسانه ،خراســان رضوی با  320رسانه مکتوب و
مجازی در جایگاه سوم کشور قرار دارد .به گفته «یوسف
امینــی» در خراســان رضوی  5روزنامه 35 ،نمایندگی
روزنامه 15 ،نمایندگی خبرگــزاری و  79پایگاه خبری
فعالیت دارند که در حوزه جذب گردشــگر نقشــی ویژه و
کلیدی ایفا کردهاند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

حضرت زهرا(س) برنامههای عزاداری
متعــددی در اماکن حــرم مطهر رضوی
برگزارمیشود.

•سوگواره«نگینشکسته»

همزمان بــا این ایــام ،ســوگواره «نگین
شکسته»نیزدرمشهدبرپاشدهاست.این
ســوگواره با محوریت بررسی شخصیت
واالی حضرت زهرا(س) گوشههایی از
زندگیایشانراروایتمیکند.سوگواره
«نگین شکســته» که از  20بهمن ماه در
رضاشــهر ،ابتدای شهرک طالقانی برپا
شــده تا فــردا میزبــان بازدیدکنندگان
خواهدبود.ساعتبازدیدازاینسوگواره
 16تا 22اعالمشدهاست.
عکس :وحید بیات

میرزاده -پژوهشــکده زیارت و گردشگری مشهد ،صبح
دیــروز با حضور اســتاندار ،رئیس شــورای شــهر و رئیس
دانشــگاه فردوســی در دانشــکده ادبیات و علوم انسانی
این دانشگاه افتتاح شد .به گزارش "خراسان رضوی" در
مراسم افتتاح این پژوهشکده ،رئیس دانشگاه فردوسی
با اشــاره به ایــن که جای این پژوهشــکده ســال هاســت
در دانشــگاه فردوســی خالی اســت ،گفت :با مساعدت
استاندار و حوزه معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران
استانداری ،شاهد افتتاح این پژوهشکده هستیم .دکتر
محمد کافی افزود :از جمله مزیتهای این پژوهشــکده،
این اســت که پیش از افتتاح ،مصوبه شــورای گســترش
آموزش عالــی را گرفتــه و گروههای پژوهشــی آن دارای
مجوز هستند ،مزیت دیگر این پژوهشکده ،این است که با
مشارکت استانداری و دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس
شده و مشارکت این دو نهاد ،موجب سامان دهی آن شده
است .رئیس پژوهشــکده زیارت و گردشــگری دانشگاه
فردوسی مشهد نیز با ارائه گزارشــی از رشد گردشگری
در جهان گفــت :ما در حــوزه گردشــگری ،ظرفیتهای
فراوانی داریم که امیدواریم بتوانیم از آنها به نحو مطلوب
استفاده کنیم .دکتر «محمدرحیم رهنما» افزود :شورای
گســترش آمــوزش عالــی در تاریــخ  20مهرماه امســال
موافقت اصولی خود را برای تأســیس این پژوهشــکده با
چهار گروه پژوهشــی اعالم کــرد و امیدواریم با همراهی
نهادهای اجرایی اســتان بتوانیم گامهای مثبتی در این
مســیر برداریم .استاندار خراســان رضوی نیز در حاشیه
این مراســم با ابراز خرســندی از افتتاح این پژوهشــکده
در دانشــگاه فردوســی گفت :موضــوع زیــارت ،در حوزه
زیرســاختها و امکانات مــورد نیاز و همچنیــن در حوزه
مســائل فرهنگی ،یکــی از ضرورتهایی اســت کــه باید
در اســتان و به ویژه شــهر مشــهد ،مورد توجه قرار گیرد.
«علیرضا رشــیدیان» افــزود :با توجــه به توســعه موضوع
زیارت ،نیاز داشتیم مرکزی ایجاد شود تا بتواند به صورت
پویا موضوع زیارت را مورد مطالعه قــرار دهد و از ظرفیت
علم و دانش در این حوزه اســتفاده و برای افق بلندمدت
در این زمینه ،مسائلی را پیش بینی کنیم.
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اجتماع عظیم عزاداران فاطمی در حرم رضوی برگزار می شود

 67شهید بر دوش
عزاداران فاطمی

فردا؛ تشــییع پیکر  54شهید مدافع حرم و  13شــهید گمنام دفاع مقدس در مشهد

خبر
ایثار و شهادت

آغوش میگشاییم برای میزبانی از شهیدانی که
گمنام و جاویداالثر آمده اند ،همچون مادرشــان
حضرتزهرا(س)کهبانویدوعالماستوامشب
و فردا زمین و آســمان در غم شــهادت ایشــان به
سوگ مینشیند .صبح فردا ،همزمان با سالروز
شهادتحضرتفاطمه(س)مردممشهدمیزبان
پیکر مطهر 13شــهید گمنام دفاع مقدس و روح
 51شــهید جاویداالثر مدافع حرم خواهند بود.
همچنینپیکرمطهر 3شهیدمدافعحرمنیزفردا
تشییعمیشود.
بهگزارشایثار،اینمراسمازساعت8:30صبح
سه شنبه یکم اسفند ماه از میدان شهدا تا بارگاه
ملکوتــی امام رضــا (ع) بــا حضــور آحاد مــردم و
مسئوالن برگزار میشــود .بر اساس اعالم بنیاد
شهیدوامورایثارگراناستان،شهادتتعدادیاز
مدافعانحرمکهجاویداالثربودهاندقطعیواحراز
شده اســت و به دلیل نبود پیکرهای مطهرشان،

مراسم تشییع آنها به صورت نمادین و همزمان
باتشییعپیکرمطهرشهدایگمنامدفاعمقدس
برگزار میشود .قبر این شهدا در بهشت رضا(ع)
مشهدمقدسمشخصشدهوروندپیگیریکشف
وشناساییپیکرهایمطهراینعزیزانادامهدارد
و در صورت شناســایی در قبور مشــخص شده به
خاکسپردهمیشوند.

•اجتماععزادارانفاطمیدرصحنانقالب

فــردا همچنیــن اجتمــاع عــزاداران فاطمی در
حرم مطهر رضوی برگزار میشــود .بــه گزارش
آســتان نیــوز ،در این اجتمــاع عظیم که ســاعت
 9:45فردا برگزار میشــود ،همچون سالهای
گذشــته جمع زیــادی از عاشــقان اهلبیت(ع)
در صحــن انقالب اســامی گــرد هــم میآیند و
به عــزاداری میپردازنــد.در پایان این مراســم،
آیتا...سیداحمدعلمالهدینمایندهولیفقیهدر
خراسانرضویدرجمععزاداراناجتماععظیم
فاطمیونسخنرانیمیکند.احمدواعظی،جعفر
مالئکهوامیرعارفنیزدرایناجتماعبهعزاداریو
مرثیهسراییمیپردازند.امشبودرشبشهادت
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•روضهنمایش«بانویبینشان»

اجرای روضه نمایش «بانوی بی نشان»
در تــاالر قدس حرم مطهر رضــوی نیز از
جمله برنامههای هنری این ایام اســت.
ایننمایشکهباحضورهنرمندانیازسه

دوشنبه  30بهمن  .1396شماره 3792

نســل تئاتر مشــهد روی صحنه میرود،
با رونمایی از پرده خوانی روایت زندگی
حضرت زهــرا(س) همــراه خواهد بود.
«بانویبینشان»کهازشبگذشتهروی
صحنهرفتهاست،امشبوفردانیزبعداز
نمازمغربوعشادرتاالرقدسکتابخانه
مرکزیحرممطهررضویمیزبانزائران
و مجــاوران خواهــد بــود .همچنیــن در
آستانه سالروز شــهادت بانوی دو عالم،
نمایشگاهآثارخوشنویسیاستادمهدی
بلوریان کاشــی بــا عنوان «کلــک ازلی»
در نگارخانه رضوان گشــایش یافت .در
این نمایشگاه آثاری با محوریت مفاهیم
قرآنــی ،فاطمــی و موضوعــات ادبــی و
عرفانیبهخطنستعلیقوباالهامازسبک
استاد سید حسین میرخانی به نمایش
گذاشتهشدهاستوتاسوماسفندهرروز
ازساعت 9تا 13و 16تا 19درنگارخانه
رضوان واقع در خیابان کوهسنگی 17
میزبانعالقهمنداناست.

پــیــوســت

اسامی 51شهید مهاجر و 3شهید ایرانی مدافع حرم

بهگزارشایثاروبراساساعالمحجتاالسالمحسینمعصومیمدیرکلبنیادشهیدخراسانرضوی،
از 54شــهید مدافع حرم ،پیکر مطهر سه شــهید مهاجر مدافع حرم غالمعلی خاوری ،حسین علیزاده
(فرزند علی) و محمد امینی (فرزند زمان) فردا در مشهد تشییع میشود .اسامی 51شهید جاویداالثر
که شهادت این عزیزان قطعی و احراز شده ،به شرح زیر است -:محمد آرش احمد (فرزند علی) -،عزت
ا ...بربری(فرزند نصرا - ،)...غالم بهمنی (فرزند محمد) - ،حسن جعفری (فرزند ابراهیم) -،اسحاق
حسنی(فرزندجمعه)-،حسینحسینی(فرزندسیدعلی)-،اسماعیلحسینی(فرزندحسن)-،سید
هادیحسینی(فرزندسیدسیخداد)-،سیدمرتضیحسینی(فرزندغالمحسین)-،سیدحسنحسینی
(فرزندحسین)-،سیدنصرا...حسینی(فرزندظاهر)-،سیدهاشمحسینی(فرزندسیدعباس)-،سید
حسنحسینی(فرزندسیدحیدر)-،سیدنادرحسینی(فرزندسیدناصر)-،سیدعزیزحسینی(فرزند
سیدعلی)-،سیدحیاتا(...فرزندسیدیحیی)-،مهدیحسینی(فرزندمحمدحسین)-،سیدمرتضی
حسینی(فرزند سید ابراهیم) - ،خداداد حسینی (فرزند حســین رضا) - ،سید حسن حسینی (فرزند
سید محمد) - ،سید محمد حسینی ( فرزند سید اکبر) - ،حاج حسین حســینی (فرزند سید میرزا)- ،
سیدقاسمعلیزاده(فرزندسیدحسن)-،سیدسلطانموسوی(فرزندطاهر)-،صادقحکیمی(فرزند
عظیم)-،محمدعلیحیدری(فرزندغالمحسین)-،محمدامانحیدری(فرزندمحمدحبیب)-،علی
اصغرانصاری(فرزندعبدا-،)...محمدحسیندولتی(فرزندحسنعلی)-،محمدصدیقرضایی(فرزند
کریم) -،سید حمید ســجادی (فرزند محمد حسین) -،سید حسین ســجادی (فرزند سید عباس)- ،
مصطفیسرابی(فرزندعبدالخالق)-،خیرا...شهبازی(فرزندمحمدعیسی)-،قاسمشهسواری(فرزند
محمد حسین) - ،سید مهدی عالمی (فرزند احمد علیشاه) -،سید حسن سمنانی (فرزند سید محمد
حسین) -،سید هادی علوی(فرزند سید حسین) -،علیجان علیزاده ( فرزند قنبر) - ،مجتبی علیزاده
(فرزند رجبعلی) - ،مجتبی قنبری (فرزنــد ظاهر) - ،ابراهیم محمدی (فرزنــد غالمرضا) - ،مصطفی
محمدی ( فرزند محمد تقی) - ،حسین نظری (فرزند محمد) - ،علیرضا نعیمی (فرزند غالمحسین)،
 حسین نوری (فرزند محمد امیر) - ،مجتبی رخشــانی (فرزند مجید)- ،مجتبی واعظی (فرزند علیحسن) - ،محمد وطنی (فرزند برات) - ،ســید ابراهیم عالمی– ،غالمرضا محمد (فرزند غالم سخی).
اینشهیدانمفقوداالثرهستندوپیکرهایشاندرصورتتفحصوشناساییبهایرانمنتقلمیشود.از
 54شهیدمدافعحرم ،سهشهیدجاویداالثربهنامهایسیدقاسمعلیزاده(فرزندسیدحسن)،مجتبی
رخشانی (فرزند مجید ) و محمد وطنی (فرزند برات) ایرانی هستند که برای دفاع از حرم حضرت زینب
(س)درکناربرادرانمهاجرمدافعحرمبهشهادترسیدند.

تشییعپیکرمطهر3شهیدگمنام
در تربت جام

حقدادی  -در آستانه فرارســیدن سالروز شهادت حضرت
فاطمه زهرا(س) مراسم تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام
با حضور مسئوالن وقشرهای مختلف شیعه و اهل سنت از
مقابل هیئت رزمندگان اســام در تربت جام برگزار شــد.
شایان ذکر است یک شــهید گمنام نزدیک مسجد علی بن
ابیطالب (ع) تربت حیدریه و دو شــهید دیگر پس از تشییع
درنیلشــهر درحســینیه فاطمه مرضیه تدفین شدند .امام
جمعه تربت جام بــه خبرنگار ما گفت :شــهدا برای اهداف
مقدســی که از جانشــان بهتر اســت خــون خــود را تقدیم
کردند و اهداف بسیار متعالی وبزرگی است که باید حفظ
و حراست شود.
حجت االسلام طاهـری افزود :تشـییع پی در پی شـهدا در
شهرهای کشـور ،پیامش این اسـت که آرمانهای انقالب،
اسلام و تبعیـت از والیـت را فرامـوش نکنیـم و هرکجـا بـه
شـهدا و راه آنـان تکیـه کردیـم سـربلند ،پیـروز و عزتمنـد
شـدیم .وی ادامه داد :هر کجا از مسیر شـهدا غفلت کردیم
باعث عقب افتادگی و آسـیب شد که الزم اسـت این روحیه
انقالبـی بـا حضـور پرشـور مـردم در صحنههـا احیـا شـود.
امام جمعـه اهل سـنت تربت جـام نیز بـه خبرنگارمـا گفت:
شـهدا کسـانی هسـتند کـه نـزد خـدا روزی میخورنـد و
مـردم گمـان نکنند کـه آنهـا مردهاند بـه طوری کـه حضور
شـهدای گمنـام در تربـت جـام بـا عطرآگیـن شـدن فضـای
عمومـی ایـن شـهر همراه شـد.
مولوی جامی االحمدی افزود :شهرستان تربت جام بیش
از  600شهید شیعه و اهل سنت تقدیم نظام اسالمی کرده
و همه شهدا برایمان عزیزند و الزم است مدیران اجرایی در
قبال فداکاری شــهدا برای خدمت رســانی از آنها پیروی
کنند و از هیچ تالشی دریغ نکنند.

•مراسمبزرگداشتاولینروزتدفینشهدای
گمنامدرتایبادبرگزارشد
کلثومیان  -مراســم بزرگداشــت اولین روز پــس ازتدفین
شــش شــهید گمنام درشهرســتان تایباد باحضور امامان
جمعه تشــیع واهل ســنت ،فرمانــدار ،بخشــداران ،مردم
ومســئوالن ادارات ونهادهای دولتی ،روسای دانشگاهها
ی شهرستان ،کارکنان دانشــگاه آزاد اسالمی و استادان
ودانشجویان دانشگاه آزاد اســامی در مسجد جامع امام
صادق (ع )تایباد برگزارشد.

