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بازخوانی نقش نیروهای خراسانی در عملیات
بیت المقدس و آزادسازی خونین شهر ایران

از خراسان تا خرمشهر

عملیات آزادســازی خرمشــهر یکی از صدها عملیــات موفق و
درخشان در هشت سال دفاع مقدس است .جبهههای نبرد در
آن دوران سرشار از حماسههایی است که سربازان و رزمندگان
اســام رقم زدند و برای دفاع از کشــور عزیزمان و نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران تحت رهبــری امام خمینــی(ره) و با
پشتیبانیمردمیازهیچتالشوایثاروفداکاریدریغنکردند.
وقتی رژیــم بعث عراق با تشــویق و حمایت دولتهای دشــمن
انقالب که به ســبب انقالب اســامی منافع خود را در کشور از
دست رفته و در منطقه در خطر میدیدند ،به مرزهای ما حمله
کردوقصدداشتحداکثرطییکهفتهبههدفخودکههمان
تصرف کشــور و ازبین بردن نظام جمهوری اســامی ایران بود
برسد ،نمیدانســت که ارتش و ســپاه و نیروهای مردمی که در
ظاهرازامکاناتمادیکمیبرخورداربودند،پرورشیافتهمکتب
امامحسین(ع)هستندوبرایدفاعازکشور ،مقابلهیچقدرتی
کوتاهنخواهندآمدوباتمامتوانخواهندایستاد.
ارتشجمهوریاسالمیایرانازلحظهشروعحملهغافلگیرانه
دشمن ،در حالی که در شمال غرب در ماموریت امنیت بخشی
به آن مناطق بود و تعداد کمــی از یگانها جنــوب غرب بودند،
دســت به کار شــد .همین نیروهای مســتقر در مناطق جنوب
و جنوب غــرب و نیروهــای مردمــی ،مردانه در مقابل دشــمن
ایستادند ،بقیه نیروهای ارتش نیز سریع خود را به مناطق نبرد
رساندند و با متوقف کردن دشمن تالششان را برای آزادسازی
مناطق اشــغالی شــروع کردند که ایثار و فداکاری آنان در کنار
دیگر نیروهای مسلح بر کسی پوشیده نیست .در این مقوله بنا
داریماشارهایداشتهباشیمبهنقشفرزندانملتدرلشکر۷۷
پیروز ثامن (ع) در عملیات آزادسازی خرمشهر .پس از پیروزی
در عملیات ثامن االئمه(ع) که توسط لشکر  ۷۷در مهرماه ۶۰
با طراحی و فرماندهی این لشــکر انجام شــد و نیروهای مسلح
روحیه ویــژهای پیدا کردند ،ســایر عملیات بزرگ بــرای بیرون
ت«طریقالقدس»
راندندشمنجنایتکارشروعشدودرعملیا 
و«فتحالمبین»هملشکر ۷۷نقشویژهایداشت.پسازپیروزی
بزرگفتحالمبین،طراحانآموزشدیدهوتجربهاندوختهارتشو
سپاهبهمنطقهجنوبعزیمتکردندونقشهگورستانمتجاوزان
رادرمنطقهعمومیغصبشدهبهتصویرکشیدند.دراینزمینه
قرارگاه مشترک کربال به منظور پای کار آوردن نیروهای مورد
نیاز در طرح آزادســازی خرمشــهر ،دفاع از مناطق آزاد شده در
عملیاتفتحالمبینراکهباخونبهترینجوانانوطنبهدست
آمده بود ،به لشــکر همیشــه پیروز ۷۷ثامن (ع) ســپرد و ســایر
یگانهاراهیمنطقهجنوبغربیخوزستانشدند.

•توانرزمی

منطقه عملیات بیت المقدس بســیار وســیع و نیروهای ارتش
شاملنیرویزمینیمتشکلازلشکرهای ۱۶و،۷۷ ،۲۱،۹۲
 ۵۸تکاور ۲۳،نیرویمخصوص ۳۷،زرهی ۵۵،هوابردوگروه

رزمی هوانیروز ،دو گروه توپخانه ۲۲و گروه مهندســی رزمی و
دو گردان پل و گروه مخابرات و در مجموع ۱۰۸گردان از انواع
رستههابود.نیروهایسپاهپاسداراندرآغازعملیات۹۷گردان
بودودرطولعملیاتبه ۱۳۴گردانرسید.استعدادهرگردان
ارتشنیزحدود ۷۰۰نفرنیروسازماندهیشدهبود.نیروهای
جهادسازندگیهمحضورفعالیداشتند.

•عملیاتموفقیتآمیزامیرالمومنین(ع)

به علت عمق گسترش منطقه ،مقرر شــد عملیات بیتالمقدس
در چهار مرحلــه به اجــرا درآید .همزمان مقرر شــد لشــکر ۷۷با
ادغــام۷گردان از ســپاه بــا یگانهایــی از تیپ یک و ۲لشــکر در
منطقه عمومی فکــه تحت عنوان طرح پوشــش و فریب ارتفاعات
 ۱۸۲و  ،۱۲۹مســیر چنانه -فکه را که بســیار حســاس بــود ،بر
عهده گیرد .لذا لشــکر  ۷۷از یــک روز بعد از آغــاز عملیات یعنی
یازدهم اردیبهشــت تا شــانزدهم این ماه ،عملیات موفقیت آمیز
امیرالمومنیــن (ع) را اجرا و هدفهــای مربوط را تصــرف کرد و
 ۱۴۰۰نفرازنیروهایدشمنرابهاسارتدرآورد.پسازموفقیت
درمرحلهاولعملیات،درمرحلهدومنیزلشکر۷۷درهمانمنطقه
ماموریتمحولشدهرابسیارخوبانجامدادوهدفهایواگذاری
راباشجاعترزمندگانخودبسیارآسانتصرفونگهداریکرد.

•لشکر ۷۷دربیتالمقدس

عملیــات فتحالمبیــن در غــرب کرخــه و در منطقــه عمومــی
چنانه با پیروزی کامل به پایان رسید و فرماندهان طرح ریزی
عملیات بیتالمقدس را برای آزاد ســازی خرمشــهر شــروع
کردند .قرارگاه مقدم نزاجا ،پدافند مناطق آزاد شده و به طور
کلی دفاع از چنگوله تا ارتفاعات میشــداغ را که حدود ۲۰۰
کیلومتر بــود ،به لشــکر  ۷۷واگذار کرد وتیــپ  ۸۴در کنترل
عملیاتی لشــکر  ۷۷و تیپ ۳لشــکر  ۹۲به عنوان احتیاط در
چنانه مستقر شد .بدیهی اســت چنین اقدامی نشان دهنده
اعتماد و اطمینانی بود که نیروی زمینی به توانمندی لشــکر
 ۷۷ثامن (ع) داشت .در  ۷اردیبهشت ماموریت جدید به این
لشــکر واگذار و دســتور اجرای تک به ارتفاع  ۱۲۹و  ۱۲۸در
محور چنانه فکه ابالغ شــد .لذا با قرار دادن  ۷گردان از سپاه
در اختیار لشکر ۷۷این عملیات انجام و به علت تقارن با والدت
حضرت علی (ع) ،به نام امیرالمومنین(ع) نام گذاری شد .با
تالش و فداکاری و تقدیم بهتریــن فرزندان ملت این عملیات
پس از ۵شبانه روز نبرد سخت با موفقیت به پایان رسید و عالوه
بر تصرف کامل هدف ،بیش از  ۱۴۰۰نفر از نیروهای دشمن
اسیر شدند و تجهیزات زیادی به غنیمت گرفته شد.

•آزادسازی خرمشهر پس از  ۵۷۸روز

درخواست برخورد قضایی با کاروانهای زیارتی بدون مجوز

میرزاده  -مشــاور وزیر و رئیس نمایندگی وزارت
امور خارجه در شمال و شرق کشور ،بر لزوم توجه
مردم به انتخاب کاروانهای زیارتی معتبر برای
ســفرهای زیارتی به کشــور عراق تأکید کرد .به
گزارش «خراســان رضوی»« ،غالمعباس ارباب
خالــص» در نشســت خبری کــه روز گذشــته در
دفتر نمایندگی وزارت خارجه در مشــهد برگزار
شــد ،گفت :با توجه به ســاز و کاری که در کشور
تعریف شــده اســت ،اعزام اتباع ایرانــی در قالب
کاروانهــای زیارتــی از طریــق ســازمان حــج و
زیارت انجام میشود تا عالوه بر آن که تمام ابعاد
زیارتی برای زائــران فراهم شــود ،زیارتی امن و
آرام داشــته باشــند و این امکان نیز وجود داشته
باشــد که در صــورت بــروز مشــکالت احتمالی،
دســتگاهی در زمینه این موضوع پاسخگو باشد
و مشکالت زائران را برطرف کند .وی با اشاره به
این که طی روزهای اخیر گزارشهایی مبنی بر
سرگردانی و مشــکالت برخی زائران عتبات در
کشور عراق رسیده اســت ،گفت :این زائران که
از طریق گروههای بــدون مجوز حــج و زیارت به
کشور عراق اعزام شــده بودند ،در کشور عراق با
مشکالتی مواجه شــدهاند .ارباب خالص افزود:
ســرگردانی زائران در کوچه و خیابــان ،عالوه بر
آن که باعث بــروز مشــکالت متعدد بــرای آنها
میشود ،موجب خدشــه دار شدن حیثیت اتباع
ایرانــی در خــارج از کشــور میشــود .وی تأکید
کرد :دفاع از حقوق کنسولی در چارچوب وظایف
ماست اما باید به دنبال آن نیز باشیم تا زمینههای
بروز مشکالت برای اتباع ایرانی در خارج از کشور
را برطرف کنیــم .وی از مردم خواســت که برای
ســفرهای خود ،از طریق کاروانهای مطمئن و
دارای مجوز سازمان حج و زیارت اقدام کنند .وی
افزود :البته باید برخوردهای متناســب قضایی

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

تا زندهایم ،رزمندهایم
خبر

میرزاده

صبح روز گذشته و در آستانه فرارسیدن سی و
ششمین سالگرد حماسه آزادسازی خرمشهر،
صبحگاه مشــترک یگانهای نمونه نیروهای
مســلح با حضور فرماندهان یگانهای مسلح
مســتقر در اســتان و
بــه میزبانی قــرارگاه
منطقــهای شــمال
شرق نیروی زمینی
ارتش برگزار شــد.
مراســمی کــه بــار
دیگر عزت و اقتدار
نیروهــای مســلح را

باپیشرویکلیهقرارگاههایعملکنندهوباتوکلبهخداوندوایثاروفداکاری
رزمندگاناسالم روزسومخرداد پساز ۵۷۸روزاسارت،
خرمشهررابهآغوشملتایرانبازگرداندند

پــس از هفــت روز ،مجــدد به لشــکر ماموریــت جدیــدی برای
آزادسازی خرمشهر واگذار شد .تیپ  ۳لشکر  ۷۷با پشتیبانی
آتش یــک گــردان توپخانه به طــرف جنــوب حرکت کــرد و در

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور مطرح کرد
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عکس ها :میثم دهقانی

فرمانده لشکر٧٧پیروز ثامن االئمه(ع)

کنترل عملیاتی قرارگاه کربالی  ۳قرار گرفت .لشــکر در ۲۴
اردیبهشت با انجام یک تاکتیک نفوذی منطقه پراکندگی خود
رادر ۱۵کیلومتریخرمشهراشغالکردوباادغامتیپهای۳۵
امام سجاد (ع) و  ۳۳المهدی (عج) ،قرارگاه فجر  ۳را تشکیل
داد .در این مرحله که مرحله ســوم عملیات بود ،تیپ  ۳لشــکر
 ۷۷با پشتیبانی یک گردان توپخانه با تیپ المهدی (عج) و امام
ســجاد (ع) ادغام و تحت عنوان فجر  ۳در حاشــیه شمالی نهر
عرایض مستقر شد و پا به پای سایر نیروهای قرارگاه ،به دشمن
هجوم برد .با شروع عملیات لشــکر پس از پاک سازی منطقه،
تعداد نسبتا زیادی از نیروهای دشمن اســیر شدند .نیروهای
ایران به هدفهای پیش بینی شــده در آخرین مرحله عملیات
رســیدند و آماده یورش آخر برای بیرون راندن دشــمن شدند.
فرماندهان ســریع تجدید ســازمان کردند و به تــک خود ادامه
دادند .در ساعت  ۲۲:۳۰یکم خرداد ماه ،تیپ  ۳لشکر  ۷۷پا
بهپایسایریگانها،تکخودرابرایآزادسازیکاملخرمشهر
شروع کرد و دشمن در منطقه «پل نو» مقابل لشکر قرار گرفت
و مجبور به ترک خاکریزها یکی پس از دیگری شــد .در همین
منطقه،فرماندهرشیدگردان ۱۴۸سرهنگ«عظیمفاضلی»به
شهادت رسید و شهادت وی همزمان با رسیدن تمام رزمندگان
به ساحل شمالی شــط العرب و اجرای موفقیت آمیز ماموریت
واگذار شده بود .درنهایت با پیشــروی کلیه قرارگاههای عمل
کننده و با توکل به خداوند و ایثار و فداکاری رزمندگان اسالم
درساعت10:00روزسومخردادابتداازسمتغربوسپساز
جهات مختلف به خونین شهر هجوم بردند و طی نبردی جانانه
و نفسگیر در ساعت 14:00سوم خرداد  ۶۱پس از ۵۷۸
روز اسارت ،این شهر را به آغوش ملت
ایران باز گرداندند .خرمشهر آزاد شد،
حدود ۲۰هزار نفر از نیروهای دشمن
اســیر شــدند و بیش از  ۱۶هــزار نفر
آنها نیز به هالکت رسیدند.

3

به نمایش گذاشت و گواه آن بود که رزمندگان
ایران اســامی برای حفظ آرمانهای انقالب
اســامی و دفاع از مرزهای ایــن آب و خاک تا
پای جــان ایســتادهاند .به گزارش «خراســان
رضــوی» ،ارشــد نظامــی و فرمانــده قــرارگاه
منطقهای شــمال شــرق نیروی زمینی ارتش
در این مراســم با تبریک فرارســیدن ســالروز
حماسه آزادسازی خرمشهر ،زنده نگه داشتن
یاد و خاطره دوران دفاع مقدس را از افتخارات
نظام جمهوری اسالمی دانست و گفت :امروز
جمع شــده ایم تا ارادت خود را به محضر همه
شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس و به ویژه
رزمنــدگان حاضر در عملیــات بیت المقدس
اعالم کنیم .امیر سرتیپ 2ستاد «رضا آذریان»
افــزود :پــس از آن کــه تــاش دشــمن بــرای
نابودی نظــام اســامی در
سالهای نخســت پیروزی
انقالب نــاکام ماند ،در
نهایــت رژیم بعــث عراق
بــه عملیــات نظامــی علیــه
ایــران اقدام کرد .وی خاطرنشــان
کرد :رزمنــدگان ایران طی عملیات
متعدد ،برای باز پــس گیری مناطق
اشــغالی اقدام کردند و آخرین برگ
برندهای کــه در اختیار صــدام باقی
مانده بود ،شهر خرمشــهر به عنوان
یک نقطه اســتراتژیک از جنبههای
مختلف بود کــه تالش کــرد آن را به
عنــوان یــک امتیــاز سیاســی حفظ
کند .امیر آذریان افــزود :در نهایت،
بنا بر تدابیــر امــام (ره) و طرح ریزی
فرماندهان ارتش و ســپاه ،عملیات
بیــت المقــدس در  10اردیبهشــت
ماه ســال  1361و با رمز «یا علی بن
ابیطالــب» آغاز شــد و مرحله چهارم
ایــن عملیــات در روز  3خردادمــاه
 1361به آزادسازی خرمشهر منجر

شــد .وی تأکید کرد :این پیروزی بــا وحدت و
انســجام نیروهای مســلح جمهوری اسالمی
ایران به دست آمد .فرمانده قرارگاه منطقهای
شــمال شــرق نزاجا در ادامه گفت :امــروز نیز
نیروهای مسلح ما بر توان رزمی و قدرت دفاعی
خود برای مقابله با هر گونه تجاوز علیه کشــور
میافزایند و به هیچ کشوری اجازه نمیدهند
برای ایران تصمیم گیری کند .وی تأکید کرد:
تصمیــم گیرنــده در نظام جمهوری اســامی
ایران ،فرمانده معظم کل قواســت و نیروهای
مسلح نیز در زمین ،هوا و دریا ،مرزبان مرزهای
جمهوری اســامی ایران هستند و اجازه هیچ
تعرضی را به مرزهای کشور نخواهند داد.

•استحکامات دشمن در برابر قدرت
رزمندگان ما دوام نیاورد
در ادامــه این مراســم فرمانده وقــت تیپ 18
جواد االئمه (ع) ســپاه پاســداران در حماسه
آزادســازی خرمشــهر نیز با گرامی داشت یاد
و خاطره  433شــهید عملیات بیت المقدس
گفــت :در عملیــات بــزرگ بیــت المقــدس
کــه  24روز بــه طــول انجامیــد ،با وجــود آن
کــه تجهیــزات چندانــی در برابر رژیــم عراق
نداشتیم ،توانســتیم خرمشــهر را آزاد کنیم.
ســردار «عباس شــاملو» افزود :استحکامات،
خاکریزها و دژهای دشــمن بعثــی در اطراف
خرمشــهر ،آن را بــه صــورت منطقــهای نفوذ
ناپذیر در آورده بود .ولی این اســتحکامات در
برابر قــدرت رزمندگان ما دوام نیــاورد .وی با
اشــاره به برخی ابعاد عملیــات بیت المقدس
افــزود :در ایــن عملیــات 19 ،هــزار نفــر از
سربازان عراقی به اسارت در آمدند و  16هزار
و پانصد نفر از متجاوزان عراقی نیز به هالکت
رسیدند .در پایان این مراسم نیز از تعدادی از
خانوادههای شهدای خراسانی عملیات بیت
المقــدس و فرماندهانــی که در ایــن عملیات
حضور داشتند ،تجلیل شد.

توافق شهرداری ،میراث فرهنگی و نیروی انتظامی در انتظار تصمیم بانک کشاورزی

مذاکره 3+1برای احیای باغ خونی
گزارش خبری
عبدالهی

نیز با افرادی که بدون مجوز به اعزام کاروانهای
زیارتی و ایجاد مشکالت متعدد برای مردم اقدام
میکنند ،صورت بگیــرد و همچنین ،زمینههای
انجام ســفرهای زیارتــی ارزان قیمــت هم مورد
توجه مسئوالن قرار داشته باشد.

•روزانه حدود  300ویزای فرودگاهی
در استان صادر میشود
رئیــس نمایندگی وزارت امور خارجه در شــمال
و شــرق کشــور در ادامه بــا اشــاره به رشــد ورود
گردشــگر خارجی به اســتان گفت :در فرودگاه
شهید هاشــمی نژاد مشــهد روزانه حدود 300
فقره ویزای فرودگاهی صادر میشود .وی افزود:
سال گذشته  83هزار و  287ویزای فرودگاهی
در اســتان صادر شــد که این میزان در مقایسه با
ســال قبل از رشــد  10درصدی برخوردار بوده
است .ارباب خالص خاطرنشــان کرد :ویزاها در
قالبهای جهانگردی ،تجاری و ترانزیتی صادر
شده است و شــامل صدور ویزا برای گردشگران
نقاط مختلف دنیا از شــرق دور تا آســیای میانه و
اروپــا میشــود .وی همچنین بــر همکاریهای
وزارت خارجــه بــا دســتگاههای مختلــف برای
برگزارینمایشگاههایمختلفدرخارجازکشور
بــرای عرضه محصــوالت و معرفــی فناوریهای
موجود در ایران تأکید کرد.

 18سال از بالتکلیفی بنای تاریخی «باغ خونی» مشهد
میگذرد و همچنان مشخص نیست درهای این میراث
ملی به روی همه مردم گشوده خواهد شد یا نه .باغ خونی
یکی از آثار تاریخی مشهد است که  25اسفند  1379به
شماره  ۳۲۴۰در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسید
اما تا سال گذشــته حتی میراث فرهنگی هم اجازه ورود
به آن را نداشــت .حــاال  18ســال از زمان ثبــت ملی این
اثر میگذرد و همچنان وجود مشــکل مالکیــت ،مانع از
امکان اســتفاده عمومی از آن شده اســت .اختالف نظر
سه مجموعه بانک کشــاورزی ،میراث فرهنگی و نیروی
انتظامــی درباره مالکیــت این مــکان ،مانع از بــه نتیجه
رسیدن مذاکرات طی سالهای گذشته شده است.

• 3سال قبل؛ وعدهای که محقق نشد

ســامان دهی این اثر تاریخی بارها پیگیری شده و نمونه
آن ،بازدید رئیس و برخی اعضای شــورای شــهر ســابق
مشــهد از این مجموعــه بــود .بازدیدی که مهرماه ســال
 94صورت گرفت و محســن انتظاری رئیس وقت شــورا
درباره نتیجه آن گفت :باتوجه به درخواستهای مردمی
مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت باغ خونی ،دستگاههای
مختلف و شــهرداری باید به صورت جدی این موضوع را
پیگیری کنند.

•تصمیمشهردارورایزنیباناجاوبانککشاورزی

حاال اما خبرهای منتشر شــده ،از نزدیک شدن به توافق
نهایی بــرای رفع اختالفــات حکایــت دارد .بازدید چند
روز قبــل مدیر کل میــراث فرهنگی ،شــهردار مشــهد و
نماینده بانک کشــاورزی (مالک) از باغ خونی ،با اعالم
این خبر از سوی شــهردار همراه بود که نیروی انتظامی
در صورت تامین جای جدید ،این مکان را تخلیه خواهد

کرد و شــهرداری برای جلب نظــر بانک کشــاورزی نیز
تالش خواهد کرد« .قاسم تقی زاده» پس از بازدید از این
بنای تاریخی ،پستی اینستاگرامی منتشر کرد و نوشت:
«صدسال میشود که کسی پایش به باغ خونی نرسیده،
ولی اغلــب مردم مشــهد وقتــی میخواهند بــه خیابان
عنصری بروند به تاکســی میگویند ،لطفا سر کوچه باغ
خونی .حکایت درازی دارد این باغ روسها یا همان باغ
خونی .از آن جهت به آن باغ خونــی میگویند که روایت
است روسها از این جا حرم مطهر را به توپ بستند و پس
از آن اجســاد را به این جا آوردند و جوی خــون راه افتاده
اســت .به اتفــاق مدیــر محترم میــراث فرهنگــی بازدید
روزانهام را بــه آن اختصاص دادم .باغی کــه در آن نه آب
بود و نه آبادانی ،نه بانگ مسلمانی .حتی همسایهها حق
ورود به آن را ندارند .حدود  ۸هکتار باغ و یک عمارت زیبا
اما فرسوده در  ۵۰۰متری حرم مطهر ،غریب و بی کس.
چند ســال قبل در اختالف بین نیــروی انتظامی و بانک
کشاورزی که صاحب اصلی آن است ۲۰ ،هزار متر مربع

از آن بدون انتقال ســند به نیروی انتظامی واگذار شــده
است .مصمم شدم این جا را بازسازی و برای بازدید مردم
آماده کنم .با فرمانده محترم نیروی انتظامی هم صحبت
کردم ،ایشان آماده است در صورتی که شهرداری جای
دیگــری را در اختیــار قرار دهــد ،آن جــا را تخلیــه کند.
انشاءا ...نظر بانک کشــاورزی را هم جلب خواهم کرد
دعا کنید».

•مالک برای بازسازی همکاری داشته است
مدیرکل میراث فرهنگی نیز پــس از این بازید از آمادگی
ایــن اداره کل بــرای تبدیل بــاغ خونی مشــهد بــه موزه
خبــرداد .بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث
فرهنگی« ،ابوالفضل مکرمی فر» افزود :از سال گذشته
که ســاختمان به مالک آن یعنی بانک کشاورزی تحویل
شد ،برای بازسازی اقداماتی شده است و مدیران بانک
کشــاورزی که اهتمام ویــژهای به حفظ این اثــر تاریخی
دارند ،برای اجازه بازسازی مساعدت کردند .مکرمی فر

گفت:ازمحلاعتباراتسال 96مبلغ ۳۰۰میلیونریال
برای مرمت بنا هزینه شده اســت ،در همین زمینه سال
گذشــته قســمت عمده مرمتهای حفاظتی اضطراری
بنا انجام شده اســت و عملیات مرمت و احیای این بنای
تاریخــی با توجــه به تخصیــص اعتبــارات و مســاعدت و
همکاری مالک ادامه خواهد یافت.

•آمادگی شهردار برای بازپیرایی باغ
وی دربــاره تبدیل این اثــر تاریخی به موزه نیــز گفت :در
صورتی که تفاهم نامه سه جانبهای بین میراث فرهنگی،
شهرداری و بانک کشاورزی به امضا برسد آمادگی داریم
ضمــن حفــظ مالکیت آن بــرای بانــک کشــاورزی ،این
مکان را به موزه تبدیل کنیم.مدیــر کل میراث فرهنگی
یاد آور شد :شــهردار محترم مشــهد ،در این بازدید برای
بازپیرایی محوطــه باغ و تامیــن منابع مالــی این بخش
اعالم آمادگی کرد و مقرر شــد رایزنیهــای الزم با بانک
کشاورزی صورت گیرد.

مهمانی شهر در شبهای رمضان

عکس هاmashhad.ir :

همزمان با برپایی نمایشگاه قرآن و عترت مشهد ،شهرداری مشهد ویژه برنامه «بهار
جان ها» را در عرصه میدان شهدا به اجرا گذاشته است .در «بهار جان ها»که با حضور
عموم زائــران و مجاوران برگزار میشــود ،برنامههایی از جمله تالوت قرآن توســط
قاریان برجســته کشــوری و بینالمللی ،اجرای مناجات خوانی توسط خوانندگان
برجسته کشور مانند آقایان سراج ،اصفهانی ،مختاباد ،معتمدی و فالحتی ،اجرای
ســرودهای دینی و ابتهال ،دعوت از شــخصیتهای فرهنگی هنری ،فراهم کردن
فضای حضور کودکان و نوجوانان و مکانی با موضوع نجوم و رصد آسمان پیش بینی
شــده اســت .این برنامه تا دهم خرداد هر شب از ســاعت  20تا  24در میدان شهدا
برگزار میشــود ،ضمن آن که نمایشــگاه قرآن و عترت مشــهد نیز که در ساختمان
«شمس» میدان شهدا برپا شده ،از ساعت  18میزبان زائران و مجاوران است.

