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عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

سند 2030تنها به نیازهای جنسی
توجه کرده است

•در اسالم هیچ چیز علیه زن و حقوق او نیست

والیت مقولهای دو طرفه است و امکان ندارد مرد نسبت
به زن والیت داشــته باشــد ولی زن نســبت به مرد والیت
نداشــته باشــد .وی تصریح کرد :روابط والیی برحســب
شرایط محیطی و مختصات شخصی تغییر میکند ،نظام
والیی بر تکمیل کنندگی و رفع خألهای فردی تکیه دارد،
از این رو در خانواده و رابطه والیی زن و مرد نسبت به هم و
رابطه والیی والدین نسبت به فرزندان اثر تکمیلی دارد.
وی با تأکید بر این مطلب که در اســام هیچ چیز علیه زن
و حقوق او نیســت ،بیان کرد :قرآن کریم به جای آن که به
مرد و زن نگاه جنسیتی داشته باشد ،نگاه زوجیتی دارد
و این زوجیت نه تنها برای انســان بلکه برای همه اســت.
«و مِ ن ُک ِّل َش ْی ٍء َخ َلقْ نَا َز ْو َج ْی ِن»،
وی با استناد به آیه شریفه َ
خاص انسان و تنها مربوط
اظهار کرد :در این آیات زوجیت
ِ
به روابط زناشویی نیست ،بلکه به عنوان مکمل همدیگر
بودن مطرح اســت .علم الهدی رابطه پدر و پســر ،مادر و
پســر و رابطه خواهر با خواهر را از جمله روابطی برشمرد
که مبتنی بر زوجیت است.

عکس ها :میثم دهقانی

رئیس کمیســیون تعلیم و تربیت شــورای عالــی انقالب
فرهنگی گفت :عمده نیازهای انسان بر اساس نیازهای
جنسیتی است .اما در سند  2030تنها نیازهای جنسی
افراد مــورد توجه قرار گرفته اســت .به گــزارش خبرنگار
آستان نیوز ،دکتر «جمیله سادات علمالهدی» در سلسله
نشستهای فرهنگی-اجتماعی بانوان رهروی انقالب
«برهان» که به همت مرکز امور بانوان و خانواده
اسالمی ُ
آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شــد ،تصریح کرد:
خداونــد زن و مــرد را با نگاه جنســیتی و زوجیــت آفریده
اســت اما بدان معنا نیســت که مانند غرب تمام نیازهای
جنسیتی را در نیازهای جنســی فروکاهیم .علم الهدی
همچنین در این نشســت به تبیین معنای اصیل و واقعی
والیت پرداخت و گفت :متأسفانه بسیاری از افراد والیت
رابهمعنایاعمالقدرتبهنفعشخصبرداشتمیکنند،
در حالیکه تعبیر و معنای اصلی والیت مسئولیتپذیری
و اعمال قــدرت به نفــع دین و تحقق آن اســت .دانشــیار
دانشگاه شهید بهشــتی تصریح کرد :همانطور که امام
عصر(عج) در نقش ولی خدا ،به خاطر تعهد و مسئولیتی
که به خدا دارند ،مســئولیت راهبری و هدایت همه افراد
را برعهده دارند ،ولی فقیه هم باید جامعه را به سمتی که
اســام محقق میشــود رهبری و هدایت کند .همچنین
همســران مســئولیت هدایت یکدیگر را بر عهده دارند و
والدین نیز مســئولیت هدایت یکدیگر را بر عهده دارند و
حتی فرزندان نیز مســئولیت دارند کــه در برابر خطاها و
جرایم والدین خود نقش منع کننده داشته باشند.

اجتماع عزاداران حسینی در شهرک شهید رجایی مشهد برگزار شد

لبیک یا حسین

(ع)

خبر

میرزاده

اجتماع بزرگ عزاداران حســینی با شــعار
«لبیــک یــا حســین» ظهــر روز گذشــته در
شهرک شــهید رجایی مشــهد برگزار شد.
به گزارش خراســان رضوی ،این مراسم به
همت اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان
برپا شد و همزمان بقاع متبرکه و امامزادگان
در دیگر شهرســتانهای خراســان رضوی
نیز میزبان اجتماع عزاداران حسینی بود.
در اجتماع عزاداران مشهد ،آیت ا« ...سید
احمد خاتمی» عضو هیئت رئیســه مجلس
خبــرگان رهبری با اشــاره بــه این کــه واژه
«لبیک» یک پاســخ معمولی نیست ،گفت:
«لبیک یا حسین(ع)» مردم خطاب به سید
الشــهدا (ع) به معنای این اســت کــه تا ابد
همراه شما هستیم و یک لحظه از شما جدا
نخواهیم شد».
آیت ا ...خاتمــی افزود« :لبیک یا حســین»

ثبت نام مدیران کاروانهای
زائــران پیــاده امــام رضا(ع)
از اول محــرم آغــاز شــده و تا
بیســتم این ماه ادامه خواهد
داشت .ســخنگوی جمعیت
خدمتگزاران زائران پیاده با
اعالم این خبر گفت :مدیران
کاروانهایی که قصد سفر به
مشهد مقدس در دهه پایانی
ماه صفر را دارند میتوانند با مراجعه به سایتzaerin8.ir
برای ثبت نام و تکمیل و ویرایش اطالعــات خود در مدت
زمان تعیین شده اقدام کنند« .حسین رضایی» افزود :الزم
است مدیران کاروانها معرفی نامه خود را از فرمانداری،
بخشــداری ،دهیاری یا دفاتر ســازمان تبلیغات اسالمی
شهرستانهای محل اقامت خود دریافت و آن را در سایت
اعالم شــده بارگذاری کنند .رضایی گفت :برای کاروان
اولیها ظرفیت  150نفری لحاظ شده است .وی با تاکید
بر این که بهتر است کاروانهای زائران پیاده استانهای
غربی ،مرکزی و جنوبی مســیر جاده نیشــابور به مشــهد
را بــرای تشــرف انتخاب کننــد ،افــزود :امکان اســتفاده
کاروانهای زیارتی از قطار نیز فراهم شده است .به گفته
رضایی همچنین برای اسکان رایگان 110هزار زائر پیاده
که در سامانه اعالمی ثبت نام کرده باشند ،پیش بینیهای
الزم انجام شده است.

باابالغحکمقضاییپروندهبرجسلمان

رئیس سابق ارشاد مشهد تبرئه شد

گفتن مــردم به معنای لبیــک گفتن به امام
حسین (ع) در گذشته نیست ،بلکه مربوط
به گذشــته ،امــروز و فرداهای ماســت و بی
تردید ،امــام حســین (ع) نیز امام همیشــه
ماست .عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان
رهبری افزود« :لبیک یا حســین» به معنای
ایــن اســت کــه امــروز هــم اردوگاه امــام
حســین (ع) و هــم اردوگاه یزید برپاســت و
این جمعیــت آمدهاند اعــام کننــد که ما،
در اردوگاه ســید الشــهدا (ع) قــرار داریم.
وی تأکیــد کرد :بــدون تردید ،امــروز نظام
مقدس جمهوری اســامی ایــران اردوگاه
امام حســین (ع) اســت که با افتخار ،پرچم
ساالر شهیدان را به اهتزاز در آورده و به آن
میبالد .بــه صراحت میگوییــم که افتخار
میکنیم امروز این نظام ،پایتخت ساالر
شــهیدان اســت و هــزاران مجلــس
باشــکوه مانند این مجلــس که برای
سید الشــهدا (ع) برپا شده ،بیانگر
ایــن نکته اســت .آیــت ا ...خاتمی
افــزود :نظــام جمهوری اســامی،

افتخار میکند که پرچم ســید الشهدا (ع)
را به اهتــزاز در آورده و با افتخــار نیز فریاد
«هیهات منا الذله» ســر داده است .وی
تأکید کرد :این ،فقط شعار نیست بلکه
به آن عمل کرده ایم ،هشت سال دفاع
مقدس جانانه و تقدیم شهیدان مدافع
حرم ،حرکــت عملی در ادامه راه ســید
الشــهدا (ع) بوده اســت .آیت ا ...خاتمی
گفت :خطــاب «لبیک یا حســین» به ســید
الشهدا (ع) به معنای این است که ما نهضت
حســینی را فراتر از زمان و مکان میدانیم.
این نهضت فراگیر اســت و ان شــاء ا ...این
پرچم تا ظهــور ولی عصــر (عــج) در اهتزاز
اســت و آن حضرت نیز پرچم را به اوج خود

میرســاند .وی افــزود« :لبیک یا حســین»
به معنای این است که دشمنان بدانند این
امت ،پرچم جمهوری اســامی را که پرچم
امــام حســین (ع) اســت برافراشــته نگه
داشــتهاند و از آن جدا نخواهند شــد».
وی تأکید کرد :دشــمنان سید الشهدا
(ع) بــه دنبــال آن هســتند که ایــن نظام
را براندازنــد .اما به یــاری خــدا ،این پرچم
در اهتــزاز اســت و آنها هــم ایــن آرزو را به
گور خواهند برد .امام جمعــه موقت تهران
تصریح کرد :گاهی دشــمنان سید الشهدا
(ع) این جمله سست و بی پایه را میگویند
که نظام در سراشــیبی ســقوط قرار گرفته
است اما خودشان در حال سقوط هستند،
این نظام ،بینی آنها را بــه خاک میمالد.
آیت ا ...خاتمی با اشاره به این که برای جدا
کردن مردم از سید الشــهدا (ع) مشکالت
اقتصــادی را بــه مــردم تحمیــل میکنند،
خاطرنشــان کرد :مردم پای این سختیها
خواهند ایستاد و از این نظام ،یعنی از«حق»
دفاع میکنند.

حکــم قضائــی پرونــده بــرج
سلمانمشهدابالغوبراساس
آن «محمــد کاظــم دبیــری»
رئیــس ســابق اداره ارشــاد
مشهد تبرئه شــد .به گزارش
تسنیم «محمدکاظم دبیری»
رئیس ســابق اداره ارشــاد مشــهد که این خبر را اعالم کرد
گفت:دراینحکم،ابالغشدهکهبندهتکالیفقانونیخودرا
بهصورتکاملانجامدادهاموهیچقصوریاتقصیریازناحیه
بنده رخ نداده است .شایان ذکر است این پرونده مربوط به
موضوعاتهام«اخاللدرنظموآسایشعمومیوفراهمکردن
موجباتفسادوفحشاازطریقاعطایمجوزبرگزاریمراسم
در برج ســلمان» بود که در حکم صادر شــده بــرای آن آمده
است«:باتوجهبهمحتویاتپروندهودفاعیاتمتهمان،آقای
کاظمدبیریتکالیفقانونیخودرابهطورکاملانجامداده
وهیچگونهقصوریاتقصیریازناحیهویرخندادهاست.در
موردسایرمتهماننیزگرچهبعضیازآنهاتخلفاتیداشته
که موجب بروز حادثه موضوع پرونده شــده لیکن اقدامات
آنان نیز با انگیزه کسب در آمد بیشتر بوده نه اشاعه فحشا و
اخالل در نظم عمومی ،لذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و به
استناداصل 37قانوناساسیوماده 4قانونآییندادرسی
کیفری،حکمبرائتآنانراصادرمینماید».

گوناگون
هنری

سینما

انتشار فراخوان «روشنای شهر»

مدیریــت امــور هنری شــهرداری مشــهد همزمــان بــا فرارســیدن ایام
گرامیداشت حماسه حسینی و در آستانه هفته دفاع مقدس ،به منظور
پاسداشت ستارههای روشن آســمان میهن ،شهدای گران قدر انقالب
اســامی ،فراخوان دیوارنگاری ویژه شــهدا «روشنای شــهر» را منتشر
کرد.ترسیمسیماورشادتهایشهدایانقالباسالمی،شهدایدفاع
مقدس و شــهدای مدافع حرم به عنوان موضوعات این فراخوان اعالم و
جزئیاتبیشتررویسایتمدیریتامورهنریشهرداریمشهد بهنشانی
 art.mashhad.irمنتشرشدهاست.

کتاب و کتاب خوانی

رونمایی از  2کتاب

مستند «رزم آرا»

فیلم مســتند «رزم آرا ،یک دوســیه مســکوت» ســاعت  19امــروز در
پردیس هویزه مشهد اکران میشود.
این مستند روایتی تازه از زندگی و ترور رزم آرا نخست وزیر شاه است
که تنها هشت ماه دوام آورد و ترور شد.
این فیلــم مســتند دومیــن کار مشــترک احســان عمادى بــه عنوان
کارگردان و حسام اسالمى به عنوان تهیه کننده در گون ه مستندهاى
تاریخى -آرشیوى است که در گروه هنر و تجربه اکران میشود.

مراسمرونماییازکتاب«بکتاشولینیشابوری»ومجموعه«شعرنرگس»به
اهتمامانجمنکتابپروازسیمرغدرسالنهمایشهایجهاددانشگاهی
نیشــابور برگزار شــد .به گزارش روابط عمومی اداره کل ارشــاد اســتان،
مجموعه «شعر نرگس» نوشــته  نرگس سادات اکرامی شــاعر ،نویسنده،
نقاش،کارگردانودانشجویدکترایزبانوادبیاتفارسیاستکهتوسط
انتشــارات فصل پنجم تهران چاپ شده اســت .همچنین کتاب «بکتاش
ولینیشابوری»نوشته سیدحسیناکرامینویسنده،پژوهشگرومدرس
دانشگاهراانتشاراتتوحیدمنشنیشابورمنتشرکردهاست.

وعده افتتاح باغ موزه ،اینبار خرداد98

استاندار در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس مطرح کرد:

گروه فرهنگی – «فاز اول باغ موزه دفاع مقدس طبق برنامه زمان
بندی باید قبل از دهه فجر به انجام برسد» ،این دستور استاندار
خراســان رضوی بود که خرداد ماه امســال اعالم شــد و همه را
امیدوار کرد که پس از ســالها انتظار ،باالخره طلســم باغ موزه
دفاعمقدساستانشکستهمیشود.امابراساساعالممدیرکل
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ،با توجه به
مشکالت اقتصادی موجود ،افتتاح این موزه به سوم خرداد سال
آینده موکول شده است.

میــرزاده -در آســتانه فــرا رســیدن هفتــه
دفاع مقدس ،ســتاد اســتانی گرامیداشــت
این هفتــه به ریاســت اســتاندار و بــا حضور
فرماندهــان نظامــی و انتظامــی تشــکیل
جلســه داد .اســتاندار خراســان رضــوی در
ایــن جلســه فرهنــگ ایثــار و شــهادت را
بزرگترین درس مکتب عاشــورا دانســت و
گفت :شــهدا مظاهــر خدابــاوری بودند که
با اعتقاد عمیــق خود به ارزشهــای دینی و
الهی پــا به عرصه میــدان جهاد گذاشــتند و
عشــق خود به این مســیر متعالــی و دفاع از
میهن و مردم را در عمل به اثبات رســاندند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری،
«علیرضا رشیدیان» با تاکید بر این که تمامی
برنامههای گرامیداشــت دفــاع مقدس باید
به شناخت بیشتر شــهدا منجر شود ،گفت:
در شــرایطی که دشــمن بــا تحریــم و تهاجم
اقتصادی بــر مردم فشــار وارد کرده اســت،
تأســی به منش و روش شــهیدان بــه عنوان
نمادهــای «مــا میتوانیم» میتوانــد در حل
مشــکالت جامعه و برون رفت از این شرایط
تاثیر گــذار باشــد .اســتاندار تصریــح کرد:
زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شــهدا منتی
بر شهیدان نیســت بلکه منت کشــی از آنان
اســت چرا کــه مــا نیازمنــد فرهنگ ایثــار و
شهادت برای فائق آمدن بر مشکالت امروز
هســتیم .رشــیدیان گفــت :نهادینــه کردن
این فرهنگ در جامعه ضامــن حفظ و تداوم
حرکت پیش رونده انقالب اســت که باید به
دور از موضوعات جناحی ،حزبی و سیاسی
آن هــم در آســتانه  40ســالگی نظــام به آن
پرداخته شــود .وی با بیــان این کــه توجه به
معــارف دوران دفــاع مقــدس و پرداختن به
موضوع فرهنــگ ایثار و شــهادت منحصر به
هفته و زمــان خاصی نیســت ،خاطر نشــان
کرد :هفته دفاع مقــدس نماد ظهــور و بروز
و مجالی بــرای ارائه اقدامــات و برنامههای
انجام شــده در طول سال اســت .رشیدیان

طرح باغموزه دفاع مقدس
استان
عکس :میثم دهقانی

•باید همت و نگاه ویژه داشت

سردار نجاتی درباره ضرورت تکمیل و بهره برداری از این پروژه
نیز میگویــد :در این حوزه باید یــک نگاه و همت ویژه داشــت،
چند روز قبل این گالیــه را در جمعی مطرح کــردم و گفتم ما در
خراســان رضوی ،موزه میــراث فرهنگی بــرای اشــیا داریم اما
برای 17هزار شهیدی که تقدیم انقالب و میهن مان شده ،موزه
نداریم .اســتانهای دیگر باغ موزههای خود را افتتاح کردهاند
و ما هم انتظار داریم کار در مشــهد زودتر تکمیل بشــود ،انتظار
خانوادههای شــهدا و ایثارگــران نیــز از ما همین اســت .وی با
اشــاره به این که در ســال  10 ،96اســتان به صــورت همزمان
باغموزههــای دفــاع مقدس خــود را افتتــاح کردنــد میگوید:
عقب افتادگی اســتان ما در این حوزه به همه مســئوالن و حتی
مسئوالن پیشین استان مربوط میشــود ،کرمانیها  20سال
قبــل و تهرانیها پنج ســال قبــل باغموزههــای خــود را افتتاح
کردنــد ،اما در اســتان مــا همت و تخصیــص اعتبــار الزم وجود
نداشــته و همه کســانی کــه از گذشــته تا بــه امروز مســئولیت
داشتهاند ،در این زمینه مسئول هستند.

•امیدوار به پیگیریهای استاندار ،شهردار و
شورای شهر

وی با ابــراز امیدواری درباره پیگیریهای اســتاندار خراســان
رضوی ،شهردار و شورای شهر مشهد ،میافزاید :همکاریهای

خوبی در دوره گذشــته مدیریت شــهری انجام و زمین باغ موزه
اختصاص داده شد ،ان شــاءا ...در این دوره هم اتفاقات خوبی
میافتد ،اعضای شورا و شهردار محترم فعلی مشهد دستورات
خوبی دادهاند که اگر اجرایی شــود ،کار ســرعت میگیرد .اگر
اســتاندار محترم هم بتوانند از مسئوالن کشــوری که به مشهد
ی اســت؛ این کار
ســفر میکنند ،مصوباتی بگیرند ،بســیار عال 
شــدنی اســت و نمونه هم دارد ،به عنــوان مثال در ســفر معاون
رئیس جمهور بــه اصفهــان  15میلیــارد تومان بــرای باغموزه
اصفهان در نظر گرفتند که  10میلیارد آن ،امسال واگذار شد،
امیدواریم این اتفاقات برای خراســان رضوی هــم بیفتد تا کار
سرعت بگیرد.

•ظرفیت عظیم فرهنگی برای  30میلیون زائر

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان
رضوی با تاکیــد بر ظرفیتهای مــوزه دفاع مقدس در شــهری
مانند مشــهد ،میگوید :حدود  30میلیون زائری که ساالنه به
مشهد ســفر میکنند ،میتوانند از گنجینه عظیم دفاع مقدس
کشور و خراســان رضوی بهره ببرند؛ خراســان بزرگ 23هزار
شهید داشتهاست ،بنابراین ما باید بتوانیم جانفشانی مادران،
پدران ،همســران و فرزندان شهدا را که ســختیهای بسیاری
برای حفظ عزت و استقالل این کشور کشیدند ،ارج بگذاریم و
سبک زندگی این شهدا را به نسل جدید معرفی کنیم.

عکس  :استانداری

سردار نجاتی:
مسئوالن اصفهان
امسال
10میلیارد تومان
اعتبار ملی گرفتند

•گرانیها و نوسانات اقتصادی
ســردار «علیاکبر نجاتــی» در گفت وگــو با خبرنگار مــا درباره
آخریــن وضعیت پیشــرفت ایــن پــروژه میگویــد :گرانیهای
اخیر و نوسانات اقتصادی موجب کندی در روند تکمیل پروژه
باغموزه شده است ،قرار بود باغ موزه تا بهمن ماه افتتاح شود،
اما به علت گرانیهایی که در بازار پیش آمد ،پیمانکاری که قرار
بود وارد کار شــود انصــراف داد .وی میافزایــد :از طرف دیگر
پیمانکار نظراتی داشــت که با ردههای ذی ربــط تعیینکننده
قیمتها ،به تفاهم قطعی نرسید و افتتاح پروژه با تاخیر مواجه
خواهد شد همچنین با توجه به پیگیریها و جلساتی که برگزار
شد قرار است ســوم خرداد  98و همزمان با سالروز آزادسازی
خرمشهر ،باغموزه استان افتتاح شود.سردار نجاتی میافزاید:
در هفتههای اخیر به دنبال مشکالت اقتصادی موجود ،برخی
فروشــندگان جنس نمیفروختند و کارخانــه فوالد هم فروش
را تعطیل کــرده بــود ،کارخانههای حــوزه صنعت ســاختمان
هم به علت نوســانات بــازار ،حاضر به فروش اجنــاس نبودند و
میخواســتند تا زمانی که در بازار ثبات ایجاد شــود از سرمایه
خود محافظت کنند .مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفــاع مقدس خراســان رضوی در پاســخ بــه این ســوال که «با
توجه به این مشکالت پیشرفت کار در ســال  97چقدر بوده؟»
بیان میکند :از ابتدای امســال تا کنون توانســتیم ســقف اول
ســاختمان اصلی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقــدس را بزنیم
و امیدواریم ادامه پروژه نیز بر اســاس زمان بندی دنبال شود و
بتوانیم در خرداد سال  98شاهد افتتاح باغ موزه دفاع مقدس
استان باشیم .وی میافزاید :اکنون پیمانکار تکمیلی باغموزه
دفاع مقدس مشهد مشخص شــده و قیمتهای پیشنهادی را
اعالم کرده است .بررسیهای الزم نیز انجام شده البته درباره
مبلغ پیشــنهادی پیمانکار با مبلغ مدنظر استانداری اختالف
نظری وجود داردکه ان شاءا ...رفع خواهد شد.

ضرورت تأسی به شهیدان به عنوان نمادهای «ما میتوانیم»

فرهنــگ ایثــار و شــهادت را مبنــای قــدرت
جمهوری اسالمی و تفکر انقالب دانست که
باید در تمامی بخشها و گروههای جامعه،
نهادینه و ســاری و جــاری باشــد .وی تاکید
کــرد :در هفته دفــاع مقدس بایــد نهادهای
نظامــی ،فرهنگــی ،اهالی فرهنــگ و هنر و
ســازمانهای مردم نهاد وارد عمل شــوند و
برای برجسته سازی یاد و نام شهدا و نهادینه
کردن فرهنگ ایثار و شــهادت تالش کنند.
استاندار افزود :برپایی نمایشگاههای هفته
دفاع مقدس در حوزه و دانشــگاه ،برگزاری
تئاترهای خیابانی و فیلمهای ســینمایی با
موضوعدفاعمقدس،برپایینمایشگاهکتاب
دفاع مقدس ،شبهای شعر ،خاطره گویی
با محتــوای مناســب و پرداختن بــه موضوع
پژوهش بــا محوریــت انتقال فرهنــگ دفاع
مقدس در این هفته ضروری است .رشیدیان
گفت :خراسان رضوی نقش مهمی در دوران
دفاع مقدس داشته که باید پیگیریهای الزم
انجام شود تا مستندات و مدارک یا بازگویی
خاطرات مربوط به افرادی که در این حماسه
آفرینیها تاثیرگذار بودند ،جمع آوری و برای
آیندگان به منظور بهره گیری از تجربه هشت
ســاله مذکور ثبت شــود .وی افــزود :دروس
مرتبط با موضوع دفاع مقدس در دانشگاهها

یا مدارس باید متناســب بــا مخاطبان آنها
طراحی شــود و موضوعات زیــادی در حوزه
دفاع مقدس وجود دارد که میتوان از آنها
کتاب تولید کرد.

•خراسان رضوی میزبان  9شهید
گمنام دفاع مقدس
بر اســاس خبر اعالم شــده در این جلسه در
آستانه تاســوعا و عاشورای حســینی و هفته
دفــاع مقــدس ،خراســان رضــوی میزبــان
پیکرهای مطهر  9شهید گمنام دفاع مقدس
خواهد بود .بــه گزارش «خراســان رضوی»
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزشهــای دفاع
مقدس اســتان با اعالم این خبر گفت :پیکر
مطهر این شــهدا ،دوشنبه  26شــهریورماه
وارد مشهد خواهد شــد .سردار سرتیپ دوم
پاســدار «اکبر نجاتــی» افزود :روز دوشــنبه
پیکر مطهر این شــهدا در مشــهد از مسجد و
حســینیه بناها به ســمت حرم مطهر رضوی
تشییع خواهد شــد .پادگان ارتش در تربت
حیدریه ،خیابان «معلم» شــهر رباط ســنگ
و همچنین پــادگان پدافند هوایی مشــهد و
حسینیه امام خمینی (ره) واقع در چهارراه
نخریســی به عنوان محل خاک سپاری پیکر
این شهدا تعیین شده است.

