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با اشاره به برنامه ریزی ها برای میزبانی از زائران اربعین اعالم شد
فرماندهقرارگاهمنطقهایشمالشرق:

نیروهای مسلح ایران قوی ترین
نیرودرمنطقههستند

ی تواند به اتحاد مردم ایران و عراق آسیب برساند
قائم مقام آستان قدس  :هیچ توطئ ه ای نم 

رئیسکمیتهمشارکتمردمیموکبهایاربعین
حســینی گفت  :در گذشــته آمــار زائــران ایرانی
اربعیــن حــدود دو میلیون نفر بــود ،اما امســال با
توجه به لغو روادید پیش بینی میشود این آمار به
سه میلیون نفر برســد .امتیاز ارزشــمند میزبانی
برای عراقیهاســت البته ما حق میزبانی را برای
دوستان عراقی قائل هســتیم .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان« ،حسن پالرک»در گفت وگوی
ویژه خبری با اشــاره بــه برگــزاری همایش تکریم
از موکــب داران ایرانی و عراقی اربعین در مشــهد
مقدستصریحکرد:موکبداریوخدماترسانی
به زائران سنت دیرینهای است که در عراق و ایران
انجاممیشود،طیحداقلپنجسالگذشتهموفق
شدهایمخدماترسانیبهزائراناربعینحسینیرا
درقالبموکبسازماندهیکنیم.
•اسکان 400هزار زائر در منازل مردم عراق

به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران ،رئیــس کمیته
مشــارکت مردمی موکبهای اربعین حسینی با
بیاناینکهدرعراقحدود ۴۰۰هزارنفردرمنازل
مردم اســکان داده میشــوند ،افزود :ما به کمک
دوســتان عراقی رفتیم ،تعداد موکبهای ایرانی
از  ۵۷موکب به  ۲۸۰۰موکب رسیده است سال
گذشــته برای دو میلیــون و ۱۰۰هزار نفــر در روز
پخت داشتیم ،بنابراین بازه زمانی خدمترسانی
ما ۱۵روز اســت .پالرک با اشاره به این که امنیت
مقولهای حاکمیتی اســت تصریح کــرد :پروتکل
مشترکی بین دو کشــور ایران و عراق تعریف شده
است؛ تعداد زیادی از تیمهای تروریستی را قبل از
اربعیندستگیرکردیموتعدادیهمخنثیشدند،
تنهایکحادثهدردوسالگذشتهرخدادکهسبب
بهشهادترسیدنتعدادیاززائرانشد.
•پیوندناگسستنیبینمردمایرانوعراق

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی نیز گفت :

عکس  :آستان نیوز

فرمانــده قــرارگاه منطقه ای شــمال شــرق نیروی
زمینــی ارتــش گفــت  :با توجــه بــه تهدیدهــا ،در
نیروی زمینــی ارتش تغییر ســاختار موثــر صورت
گرفته و بــر همین مبنا هــم اینک نیروهای مســلح
جمهوری اسالمی ایران ،قوی ترین نیرو در منطقه
هستند .به گزارش ایرنا ،امیر سرتیپ دوم ستاد رضا
آذریان صبح دیروز در اختتامیه هفتادمین همایش
ایثارگران نیروی زمینی محوری ارتش در مشــهد
افزود  :هیچ نیروی خارجی توان مقابله با جمهوری
اســامی ایــران را نــدارد زیرا نیروهــای مســلح و
توانمند کشــور مقتدرمــان از آمادگی همیشــگی
بسیار باالیی برخوردار هســتند .وی ادامه داد :در
طول هشت ســال دفاع مقدس همه دنیا در مقابل
انقالب اســامی قرار گرفت امــا در انتهای جنگ
تحمیلی این رزمندگان اسالم بودند که پیروز نهایی
نبرد با دنیای کفر شدند .فرمانده قرارگاه منطقه ای
نیروی زمینی محوری ارتش تصریح کرد :استکبار
جهانی هنوز هم به دنبال آسیب زدن به ایران است
و در ایــن مســیر باطل مراحــل مختلــف را امتحان
کــرده اما همــه راه هــای آن ها به شکســت منتهی
شده است ،شکست های دشمن در برابر جمهوری
اسالمی ایران به خاطر وجود روحیه ریشه دار و قوی
ایثارگری و مقاومت در همه سطوح میهن اسالمی
اســت .مســئول کاروان زیارتی ایثارگــران نیروی
زمینــی محــوری ارتش نیــز دربــاره برگــزاری این
همایش گفت :پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون
 ۲۶هزار خانواده شــهید واالمقام و جانباز سرافراز
ارتش جمهوری اسالمی ایران به سفرهای زیارتی
و سیاحتی عزیمت کردند و  ۲۲هزار خانواده شهید
و جانباز نیز در انتظار این سفرها هستند .سرهنگ
«حمیدرضا آذرنیا» افزود :مطابق برنامه ریزی های
صورت گرفته هر ســال خانواده شــهدا و جانبازان
نیروی زمینــی ارتش در پنج نوبت به مشــهدالرضا
مشــرف میشــوند و در هر نوبــت از این ســفرهای
زیارتی  ۶۰۰نفــر در قالب  ۱۰۰خانواده شــهید و
جانباز به مدت پنج روز در این شهر اقامت دارند.

پیش بینی تشرف  3میلیونی ایرانی ها به زیارت اربعین

ی تواند به اتحاد میان
هیچ دسیسه و توطئ ه ای نم 
مــردم ایــران و عراق آســیب برســاند .بــه گزارش
آستاننیوز«،مصطفیخاکسارقهرودی»بااشارهبه
برگزاریهمایشتکریمازموکبدارانافزود:یکی
لکنندگاناین
ازتاثیراتاینهمایشکهبرایدنبا 
حرکتجهانیبهوضوحاحساسمیشود،وحدت
همه جانبه و پیوند ناگسســتنی بین مردم ایران و
عراق است و هیچ دسیسه و توطئهای به اندازه سر
سوزنی تاثیری بر این اتحاد ندارد  .مردم ما ،هم در
ی کنند و هم در پذیرایی
این راهپیمایی شرکت م 
از زائران اربعین حسینی در صحنه حاضر هستند
و دوشــادوش برادران عراقی در ارائــه خدمات به
زائران اباعبــدا( ...ع) حضور جــدی دارند .وی با
اشاره به دیگر آثار برگزاری این همایش نیز گفت :
پیاماینحمایتپربرکتکهبرایاولینباربهدعوت
آســتان قدس رضوی صورت گرفت ،این است که
نشاندهیمبخشهایمختلفایراناسالمیبرای
ارائه خدمات ،یک جســم واحد و کامال هماهنگ
هســتند و نکتــه دوم ایــن که مــا وظیفــه خودمان
می دانیمدرکناراستفادهازخدماتاینعزیزانو
پذیراییبینظیرآنانازجمعیتیدوتاسهمیلیونی

درراهپیماییاربعینحسینی،ازاینعزیزانتکریم
کنیم ،بعد از برگزاری این همایــش موکب داران
عراقیاحساسکردندکهدراینمسیرتنهانیستند
ومردمایرانقدرشناسزحماتچندینسالهآن ها
درمسیرزیارتاباعبدا...الحسین(ع)هستند.
•خدمترسانیبهزائراناربعیندرنقاطمرزی

قائم مقام تولیت آســتان قــدس رضوی همچنین
دربارهخدمترسانیآستانقدسبهزائراناربعین
اظهارکرد:آستانقدسرضویباهماهنگیدیگر
دســتگاه های خدمت رســان و نهادهای مردمی
برای ارائــه خدمات رفاهــی و فرهنگی بــه زائران
اربعین حســینی آمادگــی کامــل دارد و بــه روال
ســالهای گذشته براســاس احســاس وظیفه در
نقاطمرزیداخلکشورازجملهمرزمهران،محور
ورودیمرزشلمچهوامسالنیزدرایالمخدماتیرا
بهزائراناربعینحسینیارائهمی کند.ویافزود:
خادمانبارگاهرضویاززائرانایناجتماعباشکوه
پذیرایی می کنند و به خصوص هنگام برگشت به
سمتایرانکهماموریتموکبهایعراقیتقریبا
به اتمــام رســیده اســت ،چنــد روزی موکبهای

منتسببهبارگاهملکوتیحضرتعلیبنموسی
الرضا(ع)بهارائهخدمتبهزائرانمی پردازند .وی
بااشارهبهمیزبانیایرانبهعنوانکشورواسطبرای
بعضیاززائرانخارجی،تصریحکرد:آستانقدس
رضوی برای زائران خارجی در محورهای ورودی
بهایراننظیرمرزمیرجاوهودرمسیرورودبهکشور
عراقدرچندنقطهمرزیغربکشورموکبهایی
رادرنظرگرفتهاستکهبااستفادهازظرفیتهای
این مجموعه و کمک های مردمی در آن مناطق به
ارائهخدمتمیپردازد.
•احداثدرمانگاهدرکربالونجفدرایام
اربعین

ویدرادامهتاکیدکرد:آستانقدسدربحثارائه
خدمات درمانی در قالب اعزام پزشکانی که با این
مجموعه همــکاری میکنند با در نظــر گرفتن دو
نقطه در مســیر کربال و نجف درمانگاههای مجهز
احداث میکنــد که به ارائه خدمــات میپردازند،
همچنین در قالــب گروههــای جهــادی درمانی
با ســازمان دهی و حمایت آســتان قــدس رضوی
حدود  20گروه درمانــی به عراق اعــزام خواهند

شــد و خدمات درمانی را که زائران در طول مسیر
به آن احتیاج دارند ارائه خواهند کرد .خاکســار با
قدردانی از خدمات مردم و دولت عراق در اربعین
حسینیگفت:حضورمادرآنجادرحوزهدرمانی
وغیردرمانی،حضورحمایتیوهمکاریباموکب
داران عراقی و دولت عراق است که بار اصلی این
خدمترسانیبهدوشاینعزیزاناستوبهحقتا
امروزبهبهتریننحوانجامشدهاست.
•میخواهندراهپیماییاربعینبایکوتخبری
شود

«سیدحمیدالحسینی»موکبدارعراقینیزگفت:
قبل از ســقوط دیکتاتوری صــدام ،راهپیمایی به
سمتکربالجرمتلقیمیشدبهطوریکهزندانو
شکنجهبرایزائراندرنظرگرفتهشدهبودبنابراین
مراسم اربعین حســینی در فضای خفقان برگزار
میشد اما پس از ســقوط صدام مردم راهپیمایی
خودشــان را آغاز کردند این در حالــی بود که ۳۳
کشور ،عراق را اشــغال کرده بودند و هر استان به
یک کشور داده شــده بود .این موکب دار عراقی با
اشاره به این که باید ارتباط فرهنگی میان موکب
های ایرانی و عراقی برقرار شود ،گفت :از اتحادیه
اروپا دعوت کردیم تا این مراســم را تحت پوشــش
قرار دهند ،آن ها به ما جواب دادند که این مراسم
دینی و مذهبی اســت و نمیتوانند آن را پوشــش
دهند و ما گفتیم که چطور مراسم دیگر را پوشش
می دهند و این به این دلیل اســت که می خواهند
اینراهپیماییبایکوتخبریشود.

خراسان رضوی ،سومین استان پرمتقاضی برای پیاده روی اربعین

خراسان رضوی پس از تهران و خوزستان ،سومین استان پرمتقاضی کشور برای شرکت در مراسم
سوگواری حضرت اباعبدا...الحسین(ع) در قالب پیاده روی عظیم اربعین حسینی امسال است.
به گزارش ایرنا ،معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراســان رضوی در این خصوص گفت:
تاکنون  ۳۸۸هزار متقاضی در کشور برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی در سامانه
سماحسازمانحجوزیارتثبتنامکردهاندکه ازاینتعداد ۳۴،هزارنفرمربوطبهخراسانرضوی
هستندوپیشبینیمیکنیمامسال ۱۰۰هزار متقاضیازخراسانرضویدرسامانهسماحثبتنام
کنندکهتدابیر الزمبرایمیزبانیوپذیراییازاینتعداداندیشیدهشدهاست«.محمدصادقبراتی»
افزود:سهمیهتعیینشدهامسالازسویستاداربعینبرایخراسانرضوی ۹۷ ،هزارو ۸۰۰تغذیه
روزانهو ۹۲هزارو ۶۵۰اسکاناستکهدربرنامهریزیهایهردوبخش،مقدماتمیزبانیوپذیرایی
ازبیشاز  ۱۰۰هزارنفرفراهم شدهاست.

چهرهها وخبرها
سینما

شعر

اکران «بهارستان ،خانه ملت»

شب شعر عاشورایی

مستند «بهارستان ،خانه ملت» در پردیس ســینمایی هویزه اکران
می شود .کارگردان و تهیه کننده این اثر سینمای هنر و تجربه ،بابک
بهداد اســت که در این مســتند نگاهی به تاریخ جغرافیای سیاسی
منطقه بهارســتان از زمان شکل گیری انقالب مشــروطه تا پیروزی
انقالب اسالمی داشته است .عالقه مندان می توانند «بهارستان،
خانه ملت» را در ساعت  19امروز و ساعت  15روز شنبه 30 ،شهریور ماه تماشا کنند.

شــب شــعر عاشــورایی« کل یــوم عاشــورا ،کل ارض کربــا» امروز
با حضــور دکتر امیــر الهامــی و جمعــی از شــاعران مشــهد برگزار
مــی شــود .اهالــی ادب و شــهروندان عالقــه مند بــه شــعر آیینی و
عاشــورایی ،می توانند برای حضور در این برنامه فرهنگی ،ساعت
 17امروز در فرهنگسرای غدیر مشهد حضور یابند .شایان ذکر است
فرهنگسرای غدیر در تقاطع شهید رستمی و شهید شیرودی واقع شده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره
به مشکالت استارت آپ ها:

•درحمایتکردنازاینشرکتهامشکلقانونیداریم

رضا قنبری ،رئیس پارک علم و فناوری خراسان هم با انتقاد از این که
نوع قوانینی که در حمایت از اســتارت آپ ها وجــود دارد ،هنوز منظم
و مشــخص نیســت ،گفت :ما به عنوان پارک علم و فناوری با داشــتن
 340شرکت که  140واحد آن ها استارت آپی اند ،در حمایت کردن
ازاینشرکتهامشکلقانونیداریم.ویتصریحکرد:درصدشکست
استارت آپ های نوپا بســیار باالســت و حمایت ها باید از سوی دولت
صورت گیرد و به مــا اجازه دهد تا کمک ها به این شــرکت ها بالعوض

«بازجویی ها» در بهار
تماشاخانهبهاراینشبهابانمایش«بازجوییها»میزبانعالقهمندان
به هنرهای نمایشی اســت .علی حاتمی نژاد نویسندگی و کارگردانی
این اثر را بر عهده دارد و علیرضا رواندل ،محمد جهان پا ،ندا محمدی،
مسعود میرنیک زاد ،فائزه علی آبادی ،محبوبه راد ،پریا هروی و شهریار
برزگر در آن ایفای نقش می کنند .این نمایش ســاعت 19روی صحنه
میرودوعالقهمندانمیتوانندبرایتماشایآنبهمجتمعتئاترشهردرپارکملتمراجعهکنند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار اعالم کرد:

فعالیت  3شیفته برای احداث باغ موزه

قوانین حمایت از استارت آپ ها
مشخص نیست

نشست بررسی مسائل و مشکالت شــرکت های دانش بنیان نوپا و
استارتآپها در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد .به گزارش روابط
عمومیاتاقبازرگانیخراسانرضوی،قاضیزادههاشمینماینده
مجلسدرایننشستگفت:خألقوانین،قوانینمزاحمیااجرانشدن
قانون را از طریق انجمن شرکت های دانش بنیان به ما انتقال دهید
و ما برای حل و فصل آن ها و بهبود مسائل مرتبط با مجلس در حوزه
استارتآپیتالشمیکنیم.ویتاکیدکرد:هدفمجلسایناست
کهنقاطیراکهسدراهحرکتاستارتآپهاوتوسعهودرآمدزاییآن
هاشدهشناساییکندوتاحدممکندرصددرفعآنهابرآید.
درادامه«محمدعلیچمنیان»عضوهیئترئیسهکمیسیونکسب
و کارهای دانش بنیان اتاق ایران از نحوه ورود ســازمان بازرســی به
موضوع شرکت های دانش بنیان انتقاد و اظهار کرد :نحوه برخورد
اینسازمانباحمایتکنندگانازشرکتهایدانشبنیانمناسب
نیست.ازطرفی،نقشبخشهاینظامیدرسیستمنوآوریاشتباه
اســت و آن ها به جای به خدمت گرفتن شــرکت های دانش بنیان،
بیشتر با شــرکت ها رقابت دارند .وی تصریح کرد :قوانینی که دیگر
کشــورها دارند ،زیر مجموعه هایی دارد که حوزه دانش بنیان را هم
دربرمیگیرد.سالگذشتهبارئیسمجلسدومایروسیهجلسهای
داشتیمومطلعشدیمقوانینیکهدرآنکشوربرایحمایتازشرکت
های دانش بنیان تصویب می شود ،براساس ایجاد تقاضاست و این
درحالیاستکهادبیاتدانشبنیانیدرقوانینماوجودندارد.

تئاتر

 35میلیارد قرارداد جدید برای احداث ساختمان های مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان

باشد و آن ها در مسیر رشد قرار گیرند .قنبری از چندگانگی در دولت
در حوزه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به عنوان یکی دیگر
از مشکالت موجود نام برد و افزود :هم اکنون پارک های علم و فناوری
ذیل وزارت علوم فعالیت می کننــد ،از طرفی معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوریهمدرحوزهفناوریفعالاستوبهتازگیمسئولیت
اجرای قانون استارت آپ ها به وزارت ارتباطات واگذار شده؛ بر همین
اساس شرکت ها در حوزه دانش بنیان باید با چند بخش وارد مذاکره
شوندواینمشکالتیرابرایآنهابهدنبالدارد.پیشنهادماایناست
که یک دستگاه استانی به طور متمرکز به پاســخ گویی این شرکت ها
بپردازد .وی اظهار کرد :اســتارت آپ هایی که در ایران در حال شکل
گیریاند،بانرخارزکنونیبهنیرویکاربسیارمتخصصولیباقیمت
بینالمللیبسیارپاییننیازدارند؛ازطرفی،الزماستراههایکاربین
المللیدرایرانبازشودزیرااینفناوریهرقدرهمدرکشورمانتولید
شود،بهدلیلنبودارتباطبینالمللیکافی،بهمردابتبدیلمیشود.
ماباکشورهاییچونایتالیاوآلمانمذاکرهکردهایمامانیرویکارارزان
قیمتدرایراننمیتواندکاربینالمللیانجامدهدوبهدلیلمشکالت
انتقالپولنمیتوانیمبادیگرکشورهاکارکنیم.قنبریبابیاناینکه
خراسانسومیناستاندانشبنیانکشوراست،تصریحکرد:باوجود
اینرتبه،بودجهپارکخراسانبهنسبتدیگراستانهامطلوبنیست؛
ما مکلف به هزینه کرد 40درصد از بودجه خود برای حمایت مستقیم
ازشرکتهاهستیموبودجهکنونیباتوجهبهفعالیت 340شرکتدر
پارکخراسانکافینیست.سیدمهدیمدنیبجستانیرئیسانجمن
شرکت های دانش بنیان اســتان نیز با بیان این که مشکالت شرکت
های خراســانی را در انجمن دانش بنیان ایران مطرح خواهم کرد ،از
حضور قاضی زاده در مجلس و چمنیان در اتاق ایران به عنوان فرصت
های موجود برای گره گشایی از مشکالت شــرکت های دانش بنیان
خراسانینامبرد.درایننشست،نمایندگانبرخیشرکتهایدانش
بنیانواستارتآپهامشکالتوخواستههایخودرامطرحکردند.

مریــم ترســول  -مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثار و نشــر
ارزش های دفاع مقدس خراســان رضوی گفت80 :
درصد بدهــی پیمانــکار قبلــی تســویه و 35میلیارد
تومان قــرارداد جدیــد اجرایی بــرای باغ مــوزه دفاع
مقــدس بســته شــد .بــه گــزارش خراســان رضوی،
سردار «حسینعلی یوسف علیزاده» در جلسه شورای
هماهنگی حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس
مشــهد که روز گذشــته بــا حضــور فرماندار مشــهد و
نمایندگان دســتگاه های مختلف برگزار شد ،درباره
مراحــل پیشــرفت بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس گفــت:
درخصوص این که چرا تاکنون در اســتان ،موزه دفاع
مقدس نداشــته ایــم ،نقد
اصلی بــه مســئوالن خود
بنیــاد و از طرفــی بــه همه
دســت انــدرکاران ایــن
شــهر وارد اســت  ،چرا که
هــزار مــدل ســاختمان با
ارتفاعات مختلف ساخته شده است اما مرکز فرهنگی
و موزه دفاع مقدس را نساختیم.
•بخش اصلی ساختمان هنوز روی خاک است

وی ادامه داد :مجموعه باغ موزه دفاع مقدس ،حدود
 13و نیم هکتار از زمین پارک کوهسنگی را شامل می
شــود که برابر توافقی از سوی شــورای شهر دوره قبل
و شــهردار وقت ،برای بهره برداری موزه دفاع مقدس
و مجموعه فرهنگی اختصاص یافت .از ســال  95هم
عملیات واگذاری و تصــرف این بخش صورت گرفته و
در ادامه تا چند ماه از سال  ،97اقداماتی درخصوص
ایجاد مرکــز فرهنگی انجــام و حدود هشــت میلیارد
تومان اعتبار هزینه شد که نتیجه آن ،برپا شدن اسکلت
دو ساختمان سه هزار متری مجموعه بود .بخش اصلی

که ســاختمان موزه با هفت هزار متر زیربناست ،هنوز
روی خاک اســت و هیچ بخشــی هــم به بهــره برداری
نرسیده است.
• 35میلیارد تومان قرارداد اجرای جدید بستیم

سردار یوسف علیزاده ادامه داد :حدود چهار میلیارد
تومان بدهی به پیمانکار پروژه وجود داشت و پیمانکار
به همین دلیل پروژه را به مدت یک سال تعطیل و ادامه
کار را به تامین مطالبات موکول کرد .از آذر 97که بنده
در بنیاد مستقر شدم ،عملیات عمرانی با اعتباری 40
میلیارد تومانی شروع شــد .مدیرکل بنیاد حفظ آثار و
نشر ارزش های دفاع مقدس خراســان رضوی ادامه
داد ابتدا پیمانــکار لغو پیمان و از لحاظ زمانی تســویه
شــد ،از لحاظ اعتباری هم تا  80درصد تسویه کردیم
و برای تســویه حدود  20درصد باقــی مانده در تالش
هستیم .همچنین  35میلیارد تومان قرارداد اجرایی
جدید بســتیم ،پروژه اول مــا مرکز اســناد ،کتابخانه و
پژوهشکده دفاع مقدس با سه هزار مترمربع بناست که
باید در بهمن ماه افتتاح شود و پیمانکار را سه شیفته و
بدون تعطیلی پای کار گذاشتیم.
•فعال یک موزه در مرکز هر استان مصوب است

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
درخصــوص ادعایی که برخی شهرســتان هــای دیگر
برایداشتنموزهدفاعمقدسدارند،گفت:درمقررات
اداری و ســازمان حفظ آثــار دفاع مقــدس ،فعال برای
هر اســتان ،یک مــوزه در مرکز اســتان مصوب اســت.
موزه خراســان رضوی ،هفدهمین موزه کشور است و
ســاختمان ســه هزار متری «جلوه مقاومت اسالم» در
کشوربینظیراست.همچنینامیدوارهستیمکهطرح
اولیه محتوایی موزه را تا پایان سال تهیه کنیم.

•فرمانداری خدمات عمومی شهر را به باغ موزه
بیاورد

وی در ادامه درخواســتی از فرماندار مشهد مطرح کرد
و گفت  :طبیعتا با اعتبارات موجود ،پروژه تمام نخواهد
شدوبهپشتیبانیدستگاههایمختلفنیازاست.یکی
ازنیازمندیهایپروژه،انشعاباتاستکهشایدباتکیه
بهمساعدتفرمانداریمشهدبتوانیمآنراایجادکنیمو
خدماتعمومیشهررابهداخلپروژهبیاوریم.
•فقط به نصب بنر و برگزاری چند مراسم
در نمازخانه بسنده نکنیم

«سید محمدرضا هاشمی»
فرماندارمشهدنیزدرادامه
جلســه گفــت :مــوزه دفاع
مقدس مشــهد بایــد برای
زائری کــه به پابوســی امام
هشــتم(ع) می آیــد ،قطب
گردشــگری مذهبی باشــد تا ایــن ایثارگری هــا و جان
فشانی ها را ببینند .وی درباره فعالیت های هفته دفاع
مقدسنیزبرفعالیتدرفضایمجازیعالوهبرفعالیت
های دیگر تاکید کرد .فرماندار ادامه داد  :دفاع مقدس
ما ،برگرفته از قیام عاشورا بود و تشابهات بسیاری با آن
دارد،مامکلفبهحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدس
هستیم و اگر بخواهیم خودمان و فرزندان مان از آسیب
هایاجتماعیوتهاجماتفرهنگیبیمهشویم،بایداین
ارزش ها را پررنگ نگه داریم .هاشمی ادامه داد  :برنامه
هایهفتهدفاعمقدسامسال،حتمابایددرحوزهفضای
مجازی ،فضاسازی خوبی داشته باشــد و نباید فقط به
نصببنر،پارچهآراییوبرپاییچندمراسمدرنمازخانه
و پذیرایی بسنده کنیم .باید به معنای واقعی فضاسازی
انجامشودوبرنامههاباکیفیتباشد.

