فرهنگی
Sat،Jan،12،2019، No.4040

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

افتتاح اولین «موزه زنده زیارت»

انقالبآنقدربزرگاستکهاندیشههایمختلفرادرخودجایدهد

حجتاالسالم والمسلمین رئیسی :برخی افراد به دنبال تطهیر رژیم پهلوی و پوشاندن جنایات آن ها هستند

عکس :میثم دهقانی

•بایددرزمینه نگرانیهایسال،98نقش
پیشگیرانهایفاکنیم

در ادامــه این جلســه ،مدیــر مســئول روزنامه خراســان و
مدیرعامل موسســه فرهنگی هنری خراسان گفت :تکرار
ایندورهمیهایرسانهایکههمهباسالیقمختلفکنار
هم نشســتیم اتفاق خیلی بزرگی اســت که نبایــد برای ما
عادیشود.
محمدســعید احدیان بــا قدردانی از تالش فرمانده ســپاه
امام رضا(ع) برای تشــکیل چنین جلســاتی ،افــزود :نگاه
کالن نگر و دید بازی که فرمانده ســپاه امام رضا(ع) دارد،
این دورهمی را رقــم زده ،در غیــر این صورت بعیــد بود ما
خودمان در برگزاری آن موفق باشیم .این نگاه سردار ذی
قیمتاستواینکهماپذیرفتهایمکهدرکنارهمبنشینیم،
یعنی یکدیگر را قبول داریم و حاضر هســتیم برای اهداف
مشترکی که داریم با هم عملیات انجام بدهیم و این اتفاق
مبارکی اســت .مســئول قرارگاه رســانه ادامه داد:تمرکز
قرارگاهرسانهبردوموضوعاست.ابتدا رویدادچهلسالگی
انقالباسالمیودومنگرانیهاازسوءاستفادههایدشمن
بهخصوصدرسال ۹۸کهممکناستبخواهدبرظرفیت
هایاجتماعیسوارشود،تجمعواعتراضاتیراایجادکند
ومابایدنقشجدیوموثریدرزمینهپیشگیریایفاکنیمو
با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب باید افکار عمومی از
قبلآمادهشود.

•برایاهدافجریانخودکلیکجریانمثبترا
زیرسوالمیبریم

در ادامه مدیر مسئول روزنامه شهرآرا نیز بیان کرد :بسیج
همواره مایه وحدت و همدلی شده و این ذات بسیج است،
امیدوارم این جلسه موجب شود تا همه ما عملیاتی تر کنار
همباشیم.متاسفانههنوزبعضیازمارسانههاگاهیبرای
این که جریان فکری خودمان را محقق کنیم ،ممکن است
کهکلیکجریانمثبتراهمکامالزیرسوالببریم.مجید
خرمی افــزود :مثال همایــش اینســتاگرامیهای انقالبی
برگزار میشود که به نظر من بسیار مثبت است ،یک طیف
سیاسیفقطبرایاینکهاینراخرابکندمیگوید«:تتلو
کجا بود وسط این همایش؟» و به این نمیپردازد که در این
همایش کار مثبتی هم انجام شده اســت .وی ادامه داد :از
طرفیشهرداریکار«لبخندها»راانجاممیدهدومیآیند
در خالف مســیر امیدآفرینــی ،میگویند«:مــردم دارند از
گرسنگی میمیرند» و دقیقا حرف ضد انقالب میزنند! و
این را در همه رســانهها پخش می کنند .در حالی که رهبر
معظم انقالب تاکید دارند که در جامعه امیدآفرینی کنید،
اما این افراد فقط بــرای این که این رســانه را بزنند ،چنین
موضعگیریرامصرانهپیشمیبرند.مدیرمسئولروزنامه
شــهرآرا تصریح کرد :به همه کارها نقدی هم وارد اســت،

درباره طرح لبخندها هم من  12مورد نقد برای شــهردار
نوشــتم که باید اصالح بشــود .متاســفانه ما در عمل همه
چیز را صفر و صد میبینیم .در این نوع موضوعات بســیج
رسانهوپایگاهرسانهبایدبیایدپایکاروکمککندتاانصاف
رعایتبشود.

•ظرفیترسانهایراجریانسازومتحدکنید

معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنــگ و
ارشاد خراســان رضوی نیز در این نشســت گفت :روزنامه
خراســان ،خانه همه خراســانی هاســت و حضور اصحاب
رســانه در این جا و میزبانــی روزنامه خراســان از این جمع
مایه دلگرمی ماست .افشین تحفه گر افزود :جای فعالیت
بسیجرسانهبرایجمعکردناهالیرسانهدراستانبسیار
خالی اســت .این جلســه همان حرکت بســیجی است که
بسیارارزشمنداست.ویادامهداد:رسانهبایدنگاهیهم
بهمسئولیتخودداشتهباشد،امروزبیشازهمیشهوظیفه
ماست که نسل جدید را با بحرانهای روز آشنا کنیم و نفود
رسانه را به او نشان بدهیم و اگر دچار افراطی گری شویم،
وظیفهمانراانجامندادهایم.مدیرخانهمطبوعاتخراسان
رضوینیزدرایننشستبهفعالیتهایبسیجرسانهبرای
دانشجویانوتشکلهایدانشجوییاشارهکردوگفت:این
کار میتواند به ما بگوید که چطور وظایف خــود را در قبال
جوانانجامعهانجامبدهیم.حسینعلیآریانیهمچنین
از بسیج رسانه به دلیل فعالیت های خوبش تقدیر کرد .در
ادامه نشست سید ناصر نعمتی ،دبیر جشنواره ابوذر بیان
کرد:سطحجشنوارهابوذردراستانازهمهاستانهاباالتر
بوده ،هم از لحاظ تعداد آثــار و هم از نظر حضور افراد حرفه
ای.همچنینبلوغجشنوارهبایدباعثشودتارسانههاآثاری
را برای حضور در جشــنواره تولید کنند .محمد شیخانی،
مدیر خبرگزاری تســنیم در خراســان رضوی در پاســخ به
نکاتی که درباره طرح لبخند از ســوی خرمی مطرح شــده
بود،گفت:اولیننکتهدراینبارهایناستکهحلقهمفقوده
میان رســانه ای ها و مردم ،همذات پنداری اســت .پویش
لبخندهابرایخودمنجالببودبهلحاظکلنجاریکهمی
شد از لحاظ ارتباطی و نشانه شناســی با آن رفت اما وقتی
عنصر همذات پنداری در آن نباشد ،خیلی از مردم مشهد
شایدبگویندکهاینلبخندهادرفضایشهری،نوعیدهن
کجیبهوضعیتامروزمردماستوتناسبیباشرایطفعلی
ندارد .رئیس ســازمان بسیج رسانه اســتان در ابتدای این
جلسهگفت:بسیجرسانه،بلوغرسانهایواجتماعیخودرا
درسومینجشنوارهابوذرجشنگرفت.تابهامروزدراستان
ششرسانهتاسیسشدهونزدیکبههزارعضوجذبکرده
ودیدگاهبسیجرسانهدراینموضوعفراجناحیودرزمینه
هم افزایی بوده اســت .عباس محمدیان افــزود :در زمینه
هم افزایی ،خراسان رضوی تنها استانی است که ظرفیت
رســانه ای را برای انقالب با ایجاد همگرایی فعال کرد .در
اینمدت ۱۰کانونبسیجرسانهدرشهرستانهایاستان
راه اندازی شــد .وی ادامه داد :امروز بســیج رسانه نزدیک
به ۹۱درصد وجاهت رســانه ای دارد که از ســوی اقشــار
متخصص قلمداد شــده اســت .گفتنی اســت که مدیران
رسانههایدیگرخراسانرضوینیزدراینجلسهنکاتیرا
در خصوص کاروان رسانه ای انقالب ،نقش بسیج رسانه و
جشنواره ابوذر بیان کردند .در پایان نیز با اهدای تندیس
ولوحتقدیر،ازحامیانجشنوارهرسانهایابوذرتقدیرشد.

ترسول  -همزمان با سالروز میالد حضرت زینب(س)
و ایام چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی ،با
هدف تداوم هویت مذهبی و انقالبی مشــهدالرضا ،با
همت و ابتکار نیروهای هنرمند مومن انقالبی ،دیروز
بخش اول از «اولین موزه زنده زیارت» با عنوان انقالب
اسالمی ،در ســاختمان کارخانه نخریســی سابق ،به
بهرهبرداری رسید.به گزارش خراسان رضوی ،تولیت
آستان قدس رضوی در این مراســم گفت :یکی از امور
ضروری در شهر مشــهد ایجاد زمینه فرهنگی در کنار
زیارتی بودن آن اســت ،اماکن معرفتــی و فرهنگی در
کنار حرم مطهر یکی از بزرگ ترین دستاوردهای شهر
مشهد بوده ،تاریخ تمدن اسالمی باید حفظ شود و این
پروژهمیتواندبهاینموضوعکمککند.حجتاالسالم
والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با بیان این که باید به
زائران و مجــاوران بصیرت داده شــود و با آموختههای
امام رضا(ع) و تاریخ گذشــته آشنا شــوند ،افزود :امروز
بایدازظرفیتهایموجوددرمشهدبهعنوانخدمتبه
زائراناستفادهشود،آستانقدسبهلطفوجودبارگاه
منور رضوی برکت ویژهای داشته و باید زائران عالوه بر
خدماتزیارتیازخدماتفرهنگینیزبرخوردارباشند
و وظیفه آســتان قدس بهره برداری از اماکن آستان به
برترینشکلاست.ویادامهداد:جوانانخالقومبتکر
ایننسلبایدباعرصههایمختلففرهنگیواجتماعی
آشنا شوند تا با اعتماد به آن ها ،جامعه را به دست آن ها
بسپاریم .تولیت آســتان قدس رضوی اظهار کرد :این
موزه زنده یکی از اماکن آســتان قدس بوده که سالیان
پیش به عنوان کارخانه نخریسی فعالیت میکرد؛ اما
پس از تعطیلی و انتقال کارخانه به نیشابور ،این محل
تبدیل به انبارکاالها شــده بــود .وی افزود 10 :ســال
متوالی از این مکان اســتفادهای نمیشــد و هم اکنون
موزه زنده در نزدیک حرم افتتاح شد؛ جوانان جنگ را
ندیدندودردروزهایسختانقالبرانچشیدند،آنها
ازبسیاریازفتنههابیخبربودندواطالعاتکافیازاین
بابتندارند،زائرانبایدضمنزیارت،باانقالباسالمی
نیزآشناشوند.حجتاالسالموالمسلمینرئیسیادامه
داد:برخیافرادبهدنبالتطهیررژیمپهلویوپوشاندن
جنایاتآنهابابعضیفیلمهاوکارهایدیگرهستند؛
امــا نمیتوانند ایــن موضوع را به ســرانجام برســانند،
هنوز جوانــان از جریان گوهرشــاد اطــاع ندارند ،در
حالی که باید از همه مسائل مطلع شوند و تاریخ خود را
بشناسند،بناداشتیمازتاریخانبیاآغازکنیماماتصمیم
گرفتیم انقالب اســامی را ســریع تر انجام بدهیم که
کار ارزشمندی بود .وی تصریح کرد :آشنایی با دوران
پیش از انقالب برکتی است که باید نصیب همه زائران
و شهروندان شــود ،امید اســت این برنامه ادامه داشته
باشد و بهتر از این نیز شود ،همچنین امیدواریم زائران
اززیارتخودوشهرمشهدرضایتکاملداشتهباشند،
برنامه های خوبی در حال اجرا بوده و میتوان هنوز از
فضاهای بیشتری استفاده کرد .وی خاطرنشان کرد:
مرکز فرهنگی بســیار گســتردهای ســاخته میشود و
امیدواریم اســتقبال خوبی از آن به عمل آیــد ،این امور
کوچکترینکارهاییاستکهمیتوانیمبهعنوانخادم
امام رضا(ع) انجام دهیم .حجت االسالم و المسلمین
رئیسیهمچنیندرحاشیهاینمراسمباخانوادهشهدا
گفتوگوکردوبابتمعطلیآنهاپیشازشروعبرنامه
پوزشخواستوبرخیمشکالتآنهاراشنید.

عکس  :آستان نیوز

کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراســان رضوی هم در این
نشســت گفت :رســانه باید کمک کند تا چتر انقالب دیده
شود.جعفرمرواریدافزود:رسانهبایدبهعموممردممراجعه
کندودستاوردهایانقالبرابرایجوانانمطرحکند،البته
نافی نگاه تخصصی رسانه هم نیستم ،اما باید در دل مردم
باشیمتابدونهیچواسطهایقدرتنرمجمهوریاسالمی
دیده شود .وی همچنین در زمینه به سازی رابطه رسانه ها
وجوانان،نامهرهبرمعظمانقالببهجوانانغربیراالگوی
مناسبیدانست.
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با حضور تولیت آستان قدس رضوی در مشهد انجام شد

فرمانده سپاه امام رضا(ع) در نشست هم اندیشی مدیران رسانه های استان :

گروه فرهنگی  -نشســت هم اندیشــی مدیران رسانه های
استانباحضورفرماندهسپاهامامرضا(ع)ومدیرکلفرهنگ
وارشاداسالمیاستانپنجشنبهگذشتهدرمحلموسسه
فرهنگی و هنری خراســان برگزار شــد .در این نشست به
موضوعاتی همچون تبیین و بررسی راهکارهای عملیاتی
درخصوصچهلسالگیانقالبازبستررسانه،راهاندازی
اولینکاروانانقالبباهدفمعرفیدستاوردهایانقالب
ازبستررسانههاورونماییازکتابجشنوارهرسانهایابوذر
پرداختهشد.بهگزارشخراسانرضوی،فرماندهسپاهامام
رضا(ع) نیز در این نشست گفت :در بسیج معتقد به ایجاد
حرکت از پایین به باال هســتیم ،اشــکال عمــده ای که این
روزهابهشدتدرمجموعهبسیجبهدنبالرفعآنهستیم،
تقویتواحیایجسارتوجوششاست .اگررکودوسکون
در پایگاهی وجود دارد ،به خــود افراد برمیگردد ،وظیفه
ما هدایت جوشش است .اگر حرکت رو به جلو پیش نیاید،
اصال هدایت معنا ندارد .سردار یعقوب علی نظری افزود:
دربارهاینجمعهمنظرمنایناستکهخودشماباید این
حرکات را ایجاد کنید و بسیج هم با توجه به چهارچوب ها
نقش خود را انجام می دهــد .در این مــوارد ارتباطات فی
ما بین و عرضی بسیار مهم است .وی درخصوص اختالف
نظرها گفت :اختالف نظر چیز خوبی است  ،نگران سلیقه
هایمتعددنباشید،حکمتالهیدرایننهفتهاست.مهم
اســت که ما ســلیقه ها را ضرورت بدانیم و محکوم نکنیم ،
ضرورتی که موجب جوشــش های مختلف و فعال شــدن
سالیق مختلف میشــود .نباید اختالف سلیقه را محکوم
کنیم ،باید بر اســاس مبانی ،نقطه مشــترک ایجاد کنیم.
فرماندهسپاهامامرضا(ع)افزود:معتقدهستیمکهانقالب
همدرعرضوطولوهمدراستحکاموعمقفکری،آنقدر
بزرگهستکهسالیقو اندیشههایمختلفرادرخودجا
دهد،نبایدانقالبراکوچککنیم،درونانقالبآنقدرفکر
عمیقوریشهداروجودداردکهبااینچیزهایکوچکاصال
نمیلرزد.سردارنظریادامهداد:ماهیتوآرمانهاینظام
مامادینیستکهبخواهیمباارزیابیمادیبگوییمانقالب
ماندگارهستیانیست.پسانقالبنهپایههاونهمبناهایش
مادی است و نه مسائل و نوســانات مادی می تواند انقالب
را از پــای در بیاورد ،اگــر چیزی بخواهد به انقالب آســیب
برساند،ازجنسخودانقالباینکارراانجاممیدهد.وی
یادآور شد :از این بیشتر عملیات روانی و فشار و فضاسازی
را کجا سراغ دارید؟ ولی مردم از نظام دور نمی شوند و این
گونه با نظام مواجه میشوند .تاکید ما این است که ضمن
پرداختن به دستاوردهای مادی انقالب که باید هر رسانه
ایبادیدگاهخودبهآنبپردازد،بهحوزهکارفرهنگیبرای
زائر هم بپردازیم .فرمانده ســپاه امام رضا(ع) در خصوص
رویکردهابهشهرزیارتیمشهدهمگفت:بهشهردارگفتم،
امامرضا(ع) موجبشدهتا گردشگروزائراینجاباشدوباید
اینسیلزائرراباغلظتدورامامرضا(ع) وفرهنگرضوی
بچرخانیم.اینهمهزائرباهمینتفکربهمشهدمیآیند،اگر
اینمبناهادرنظرگرفتهنشود،وحدتشکلنمیگیرد.
سردار نظری افزود :به آقای تقی زاده و کالیی در خصوص
تابلوی عید پارسال که به نماز و نیایش امام علی(ع) اشاره
میکرد ،گفتم که باید همه شــاخصههای امام علی (ع) را
مدنظر قرار بدهید و مردم را تک بعدی بار نیاورید .اگر شما
این کار را انجام نمی دهید بگذارید کســان دیگری بیایند
و شــاخصه های جهاد و مبارزه وشهادت ایشــان را که امام
علی(ع) به دنبال آن بود،هم در شــهر بــه نمایش بگذارند.
شــما این را بزنید اما مانع بخش دوم نشوید ،بگذارید بقیه
به آن بپردازنــد .وی در بخش دیگری از ســخنانش افزود:
امروزدونوعطرزفکرارائهمیشودوآناینکهشماخدمات
ارائهکنیدبهمردمبدونکارفرهنگیدرصورتیکهواقعیت
جامعه ما این طور نیست ،قناعت هم جامعه ساز است واگر
فرد حریص و طماع باشــد ،همه چیــز از بین مــی رود .این
بحث ها جدی اســت .فرمانده ســپاه امام رضــا(ع) اظهار
کرد :متاســفم که گاهی آن قدر ســرگرم کارهــای پیش پا
افتاده می شــویم که کارهای مهمتــر را از یاد مــی بریم .در
حالی که میشــود هر مطلبی را که کار می کنید با نظرات
مخالف همراه کنید تا تضــارب آرا هم اتفــاق بیفتد .مدیر
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در ابتــدای ایــن برنامــه مدیر دفتــر مطالعــات جبهه
فرهنگــی انقالب اســامی گفت :بخــش کوچکی از
موزه زنده زیارت امروز افتتاح شد و تا دهه فجر افتتاح
عملیاتی می شــود و امیدوار هســتیم که تا عید نوروز
افتتاحبخشدیگریراهمشاهدباشیم.وحیدجلیلی
افزود:بهتازگیبافشاربرخیجریاناتدستوردادهشده
تا تابلوهای راهنمای زائر را از دکههایی که در اطراف
حــرم راهنمای زائر بودنــد پایین بکشــند و بهجای آن
تابلوی راهنمای مســافر نصب کننــد .موضوع حذف
عنوان زائر را نمیتوان بحثی سیاســی دانست؛ بلکه
اقدامی برای اعالم جنگ تمدنی و فرهنگی در مشهد
اســت .وی ادامه داد :برخی میگفتند باید از نوک پا
تا فرق سر ،غربی شــویم و حاال امام رضا(ع) هم در حد
بقعه ای در سطح شــهر باشد مخالف نیســتیم؛ درک
نمی کننــد با اعتنا به ســنت و مبانی هویتی اســت که
میشود به سمت توسعه مشهد برویم .مجری «اولین
موزه زنده زیارت» گفت :افرادی که تاکنون یک بار هم
برای زیارت به حرم رضوی نرفتهاند ،امروز تئوریسین
توسعهمشهدهستندودرنشریاتمصاحبهمیکنندکه
درمشهدنبایدزائرداشتهباشیموبایدگردشگرجذب
کنیم .برخی در حال مقابله با ماهیت امام رضایی(ع)
مشهد هستند ،من از نخبگان مشــهد فارغ از هر خط
سیاسی ،میخواهم مقابل این جریان سکوت نکنند.
وی اضافــه کرد :مــوزه زنده زیــارت ،یــک کار ایجابی
است که در کنار نفی عمل معاندین ماهیت هزارساله
مشهد راهاندازی شده اســت ،حتی یک غیر ایرانی یا
غیرمســلمان عاقل و اهل دودوتا چهارتای اقتصادی
هم میداند کــه باید مزیت و تفاوت نســبی مشــهد را
حفظ کرد تا با این ظرفیت بشــود الگوی توســعه شهر
را تقویت کرد .جلیلی با تاکید بر ایــن که ما میتوانیم
بهترین نمایشهای آیینی را در مشهد داشته باشیم،
ادامــه داد :تئاتری که در ســالن تئاتر شــهر مشــهد با
موضوع گوهرشاد ساختهشده بود ،مورد توجه تعداد
زیادی از مخاطبان قرار گرفت و این نشان می دهد که
هنرمتعهدوهنرانقالبیبرایتودههایمردمجذابیت
دارد.ویافزود:هنرمندانمتعهدمشهدیطرحهایی
دارندکهمیتوانندتا 600هکتارفضایفرهنگیاجرا
کنندتابرایهمهجهانمورداستفادهباشد.ویتأکید
کرد :مشــهد این ظرفیت را دارد کــه بزرگترین موزه
تاریخ تمدن جهان را داشته باشــد اما برای رسیدن به
این مقصود نیاز داریم تا از ســیمخاردارهای مدرنیته
عبورکنیم.مدیردفترمطالعاتجبههفرهنگیانقالب

اسالمیبیانکرد:نهایتناسپاسیاستکهمیلیونها
درآمدیراکهزائرانبرایمشهدایجادمیکنند،خرج
مدرنیته کنیم .ظرفیت ایجاد فضای فرهنگی جذاب
در مشــهد وجود دارد ،یک نمونه آن نمایشگاه مشهد
دوستداشــتنی بود که  300هزار نفر به تماشای آن
رفتنــد .این نمایشــگاه خط بطالنی اســت بــر ادعای
افرادی که اظهار میکردند اگــر میخواهیم فضایی
پرنشاط ایجاد کنیم باید فضایی خارج از معرفت امام
رضاییداشتهباشید.ویتصریحکرد:مردممیتوانند
انتخاب کنند که به هویت امام رضایی مشهد مقدس
وفادار باشــند یا ایــن که ایــن هویت هزار ســال حفظ
شــده را تقدیم جریانی نوکیســه ،بیهویت و سیاست
زده کننــد .ســکوت در برابر ایــن جریــان خطرناک و
معاند به هیچ وجه جایز نیست ،ما که ریزه خوار خوان
امام رضا(ع) هستیم ،هرگز بخشــیده نمی شویم اگر
حساســیت الزم را از خــود نشــان ندهیــم .جلیلی در
خصوص موزه زیارت هم گفت :بخشی از فاز اول موزه
با عنوان انقالب اسالمی ،امروز مرور می شود .حدود
۶هکتار مساحت موزه است که در آن شیوه نوینی که
درایرانسابقهنداشته،مدنظراست.بناداریمدرابتدا
از گروه های دانش آموزی در این مکان میزبانی کنیم.
در بخش بعدی این مراســم ،رئیس سازمان فرهنگی
آســتان قدس رضوی گفت :موزه زنده زیــارت یکی از
رویدادهاییاستکهمیتواندبخشیازاوقاتزائرراکه
دربیرونازحرمسپریمیشوددرزمینهمعرفتافزایی
بهکارگیرد.حجتاالسالمحجتگنابادینژادافزود:
یکیازدستاوردهایاخیرآستانقدس،مدلمدیریت
و موضوع بهرهوری از اماکن است .در سه سال گذشته
بیــش از یکمیلیــون مترمربع بــه فضاهــای فیزیکی
آســتان قدس در حوزه فرهنگی اضافهشــده و بیشتر
این مکانها درگذشــته وجود داشــتهاند؛ اما کارکرد
فرهنگینداشتند.ویبااشارهبهاینکهچهارمجموعه
بزرگفقطدرسهسالگذشتهدرزمینهمأموریتهای
فرهنگی برای زائران و مجاوران ســازماندهی شــده
اســت ،ادامه داد :موزه زنــده زیارت ،در مکان ســابق
کارخانه نخریسی آستان قدس که سال ها بود با تغییر
مکاناینکارخانهبهعنوانانبارکاالاستفادهمیشد،
در زمینه مأموریت فرهنگی آســتان قدس راهاندازی
شــد .گنابــادی نــژاد در خصوص مــوزه زنــده زیارت
گفت:اینجامدلجدیدیازموزهراشاهدهستیدکه
مخاطببهصورتزندهوپویامیتواندصحنههارادرک
کند .این موزه در هفت محور انبیا ،اهل بیت(ع) ،امام
رضا(ع) ،آداب زیارت ،مفاخر مشهد و انقالب اسالمی
بامحوریتمشهدوامامرضا(ع)فعالیتخواهدکرد.

