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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی اعالم کرد

مشهدمقدسمیزبان 2شهید
مدافع حرم می شود

 45هزار زائر پیاده امام رضا(ع) در
مسیرمشهدمقدس

ســخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیــاده امام رضا(ع)
گفت:تعدادکاروانهایزائرپیادهامامرضا(ع)کهدرمسیر
مشهدمقدسهستند،با ۹۲۶کاروانبهظرفیت ۴۵هزار
زائررسیدهاست«.حسینرضایی»درگفتوگوباخبرنگار
تســنیم در مشــهد مقدس اظهار کرد :تعــداد کاروانهای
زائر پیاده امام رضا(ع) که در مسیر مشهد مقدس هستند،
بــه  926کاروان رســید و ظرفیت زائــران پیاده در مســیر
نیز به  45هزار زائر رســیده اســت.وی بیان کرد :با کمک
آبفای روستایی خراســان رضوی در زمینه تامین آب مورد
نیاز زائران پیاده هماهنگیهای مناســبی انجام شد ،سه
نانوایــی ثابت نیز در نیشــابور و چناران و تربــت حیدریه در
حالاحداثاستکهاز 24آبانبهزائرانپیادهامامرضا(ع)
خدمتمیکنند.ویافزود:کاروانهایزائرانپیادهایکه
تاکنون مجوز تردد نگرفتهاند از ملک آباد به ســمت مشهد
اجازه تــردد نخواهند داشــت و بایــد هرچه ســریعتر برای
دریافت مجوز خود از پلیس و سازمان تبلیغات اسالمی که
در محل مســتقر هســتند اقدام کنند.سخنگوی جمعیت
خدمتگزار زائــران پیاده امــام رضا(ع) افــزود :خیرانی که
مایلبهارائهکمکهایغیرنقدیهستندمیتوانندباتلفن
 09151152454 -38597070معاونتپشتیبانی
جمعیت خدمتگزار یا با تلفــن  09151023552مدیر
تدارکاتجمعیتتماسحاصلکنند.

عســکری  -با فرا رســیدن دهه پایانی مــاه صفر،
ایام حــزن وفات پیامبــر اکرم(ص) و شــهادت امام
رضا(ع) بیش از  50ویــژه برنامه محوری و 1500
برنامه در حرم مطهر رضوی توسط آستان قدس در
حرم و شهر مشهد برگزار خواهد شد ،برنامه هایی
از قبیل میزبانی از زائران پیاده بارگاه منور رضوی،
«اجتماع عظیم رضویون»« ،قرار زیارت» و  ...تا حال
و هوای پایتخت معنــوی ایران در این ایــام بیش از
پیش معنوی شود.
بــه گــزارش خراســان رضــوی« ،ســیدمرتضی
بختیاری» قائم مقام تولیت آستان قدس در نشست
خبری تشــریح اقدامات آســتان قدس در دهه آخر
ماه صفر ،ضمن تســلیت به بازمانــدگان زلزله یک
شنبه شب کرمانشاه ،افزود :مهم ترین برنامه های
آستان قدس درهر سال با محوریت ایام نوروز ،دهه
کرامت و دهه آخر ماه صفر است و امسال نیز آستان
قدس آماده پذیرایی از  3.5میلیون زائر دهه پایانی
ماه صفر است.
وی ادامــه داد:یکــی از راهبردهای آســتان قدس
برای توسعه و ترویج شعائر مذهبی ،ایجاد قرارگاه
فرهنگی «معین الضعفا» با همــکاری حوزه علمیه
خراســان ،ســازمان تبلیغــات اســامی ،معاونــت
فرهنگی سپاه و دفتر تبلیغات اسالمی است.
بختیاری اظهار کرد :در آستان قدس ستاد دایمی
مناسبت ها به دســتور تولیت آستان قدس تشکیل
شــده و مســئولیت آن نیز با ســازمان فرهنگی این
نهاد اســت ،ضمن ایــن کــه رویکرد اصلی آســتان
قدس برای ورود به راهبردها ،داشتن صبغه مردمی
و عهده دار بودن مسئولیت ها توسط مردم است.
وی مسئولیت اصلی آستان قدس را خدمت رسانی
به زائران بیان کرد و گفت :از این نظر شاهد اجرای
برنامه های فراگیر در دهه پایانی ماه صفر در مشهد،
استان ها و در عرصه بین الملل هستیم ،ضمن این
که در این برنامه ها با توجه به کثرت مخاطبان ،تنوع
برنامه ها نیز وجود دارد.

•میزبانی از زائران  21استان در دهه آخر
ماه صفر

وی شعار امســال آســتان قدس در دهه پایانی ماه
صفر را «عالم آل محمد؛ امام خــردورزی و محبت»
اعالم کرد و افزود :در ایام دهه آخر ماه صفر میزبان
زائــران پیــاده از  21اســتان کشــور خواهیــم بود
و خیران نیز برای پذیرایــی از  100هزار زائر پیاده
این ایام اعالم آمادگی کرده اند.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد:
امســال هزار هیئت بیشــتر از ســال گذشــته برای
حضور در مشهد اعالم آمادگی کرده اند و قرار است
به هر هیئت پرچم بارگاه منور رضوی و نمک تبرک
اهدا شود ،ضمن این که هر هیئت یک وعده مهمان
غذای حضرت خواهد بود.

وی از برگــزاری مراســم کتــاب خوانــی در بخــش
بین الملل ،ملی و کــودک و نوجوان به عنوان دیگر
برنامه های حرم رضوی در این ایام یاد کرد و گفت:
همایش خدام الجــواد(ع)  26صفر با حضور ده ها
هزار نفری دانش آموزان در صحن جامع رضوی یا
یکی از رواق های حرم برگزار خواهد شد.

•اهدای حکم خادم افتخاری فرهنگی
برای اولین بار

عکسaqr.ir :

مراسمتشییعشهیدانمدافعحرمحجتاالسالممحمود
تقی پور و سید احمد حسینی در مشــهد الرضا برگزار می
شود .به گزارش ایثار ،مراسم تشییع شهیدان مدافع حرم
حجت االســام «محمود تقی پور» و «سید احمد حسینی»
که در نبرد حق علیه باطل و در دفــاع از حرم حضرت زینب
(س) در مناطق عملیاتی سوریه به مقام رفیع شهادت نایل
آمدند ،در مشــهد مقدس برگزار می شود.مراســم وداع با
شهیدانمدافعحرمسیداحمدحسینیچهارشنبه24آبان
در مسجد حضرت زهرا (س) واقع در خیابان شهید آوینی
 57و شهید حجت االســام محمود تقی پور همین روز در
مســجد جواداالئمه (ع) واقع در خیابان امامت 22برگزار
می شــود.پیکر مطهر شــهیدان مدافع حرم راس ســاعت
9صبحپنجشنبه25آبانماهازمقابلمدرسهعلمیهعالی
نواب واقع در خیابان آیت ا ...شیرازی تا حرم مطهر توسط
زائرانومجاورانتشییعوپسازاقامهنمازوطوافدربارگاه
ملکوتی امام رضا (ع) در بهشت الرضا به خاک سپرده می
شود.همچنین مراســم وداع با شــهید مدافع حرم حجت
االسالممحمودتقیپورامروزسهشنبه23آباندرقمبرگزار
میشود.گفتنیاستشهیدانمدافعحرمحجتاالسالم
محمود تقــی پور و ســید احمــد حســینی در30فروردین
 1361و15شهریور 1371چشم به جهان گشودند و در
18آبانو28مهر 1396بهمقامرفیعشهادتنایلآمدند.

آمادگی برای میزبانی از  3.5میلیون زائر در دهه پایانی ماه صفر

وی بــا اشــاره به سیاســت هــای راهبردی آســتان
قدس در توســعه وقــف ،اظهار کرد :توســعه وقف و
نذورات می تواند آستان قدس را در توسعه اهداف
خود و رســاندن این نهاد به مرجعیت جهان اسالم
یاری کند.
بختیاری در خصوص میزان حضور و تشرف زائران
در ســال گذشــته نیز گفت :در ســال گذشــته 28
میلیون و  400هزار زائر به مشــهد سفر کردند و با
متوسط  10تشرف در طول مدت میانگین سه روز
ماندگاری در مشهد ،شــاهد  284میلیون تشرف
زائران به حرم بودیم.

•برگزاری«اجتماع عظیم رضویون» در
صحن جامع رضوی

حجــت االســام «حجــت گنابــادی نــژاد» رئیس
ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی نیز در این
نشست با اشاره به تدارکات آستان قدس برای دهه
پایانی مــاه صفر گفت :برخــی از برنامه هــای ویژه
این ایام شامل «اجتماع عظیم رضویون» در صحن
جامع رضوی ،تشــکیل «خیمه امت» توســط اقوام
و مذاهبی که متقاضی اجــرای برنامه عزاداری در
حرم هستند« ،رسم دعبل» با حضور شاعران آیینی
و مذهبی« ،قرار زیارت» ویژه مشهدی ها و اجتماع
«خدام الجواد(ع)» ویژه دانش آموزان است.
وی افزود :قرار است بیش از 50ویژه برنامه محوری
و  1500برنامه در حرم مطهر رضوی توسط آستان
قدس برگزار شود.
وی افــزود :آیین خطبه خوانی در سراســر کشــور،
قرائت ســوره محمــد(ص) در شــب رحلــت پیامبر
اسالم(ص) بعد از نماز مغرب و عشا در تمام مساجد
تشیع و اهل سنت کشور برخی دیگر از برنامه های
مهم این ایام است.

گنابــادی نــژاد همچنین از طــرح «علم نصــرت» با
عنوان نصب پرچــم امام رضــا(ع) بر ســردر منازل
خدام بارگاه رضوی ،به عنوان یکــی دیگر از برنامه
های این ایام یاد کرد و گفت :اجرای طرح «خدمت
و خالقیت» که فراخــوان ایده هــای نخبگان برای
خدمت به بارگاه منور رضوی است ،از دیگر برنامه
های این ایام است.

•برگزاری سه اجتماع عظیم در دهه آخر
ماه صفر

حجــت االســام «ســیدجالل حســینی» معــاون
تبلیغات و ارتباطات اســامی آستان قدس رضوی
نیز گفــت :تعمیق و توســعه دین با محوریت ســیره
رضوی و نیز توســعه وقف و نذر به عنــوان مهم ترین
راهبرد محتوایی برنامه های حرم است.
وی ادامــه داد :در دهــه پایانــی مــاه صفر آیــت ا...
هاشــمی شــاهرودی به اقامه نماز مغرب و عشا در
رواق امام خمینــی(ره) می پــردازد ،ضمن این که
روزانــه  20جلســه ســخنرانی و مداحی بــا حضور
خطیبان و ذاکــران مطــرح کشــوری در رواق امام
خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
وی افزود :امســال ســه اجتماع بــزرگ در این ایام
برگزار خواهد شــد که در اولین اجتماع روز شــنبه
شاهد حضور چهار هزار هیئت مذهبی بعد از نماز
ظهر و عصر با مداحی ذاکران اهل بیت(ع) در حرم
خواهیم بود.
حســینی اظهار کــرد :در دومیــن اجتماع کــه روز
یک شــنبه برگــزار خواهد شــد بعــد از نمــاز ظهر و
عصر شــاهد حضــور گســترده زائــران و مجــاوران
در حــرم خواهیم بود و در ســومین همایش شــاهد
گردهمایی گســترده زائران پاکســتانی که از سفر
اربعین بازگشته اند در صحن غدیر خواهیم بود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اســامی آستان قدس
رضوی افزود :در ایــن ایام برای اولیــن بار از حجج
اسالم «پناهیان» و «ماندگاری» و ذاکران اهل بیت
(ع)«حدادیــان» و «مطیعی» با اعطــای حکم خادم
افتخاری فرهنگی تقدیر به عمل خواهد آمد.
وی از تشــکیل  600حلقه معرفت برای برادران و
 100حلقــه معرفت برای خواهــران در این ایام در
حرم رضوی خبر داد و گفت :برگزاری شــب شــعر
با حضور زائران  10کشور دنیا و برگزاری همایش
«زنان فاطمی ،سوگواران رضوی» نیز از دیگر برنامه
هایی است که در این ایام برگزار می شود.

•آغاز به کار قرارگاه رسانه ای معین الضعفا

«محمدامیــن توکلــی زاده» مدیــر روابــط عمومی
آستان قدس نیز در این مراســم با اعالم آغاز به کار
قرارگاه رسانه ای «معین الضعفا» گفت :این اقدام
در جهــت اطــاع رســانی بهتــر و تســهیل در ارائه
خدمات به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در
دهه پایانی ماه صفر صورت می گیرد.
وی افزود:در این قرارگاه نمایندگانی از مطبوعات،
خبرگزاری ها ،صدا و سیما و اتحادیه رادیو تلویزیون
ها حضور دارند و فعالیت این افراد با رویکرد خادمی
بارگاه منور رضوی انجام خواهد شد.
وی تصریــح کــرد :در راســتای گســترش اطــاع
رســانی ،قرار اســت شــبکه ملی زیارت به زودی به
جمع شبکه های ملی کشور افزوده شود.
مدیرروابطعمومیآستانقدسهمچنینازبرپایی
موکب رسانه ای معین الضعفا در ُملک آباد ،اعتکاف
خادمان رســانه ای با حضور جمعی از متخصصان
رسانه ای و اردوی جهادی اهالی رسانه در حاشیه
شهر به عنوان دیگر برنامه های این ایام یاد کرد.

•بهره برداری از فاز یک «زائرسرای
رضوی» تا پایان سال

«خلیل اکبری» معاون فنی و عمرانی آستان قدس
نیز گفت :تا پایان امسال فاز یک زائرسرای رضوی
در خیابان چمــن به بهره بــرداری خواهد رســید،
ضمن این که چند بلوک از فاز دو زائرشــهر رضوی
نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
در این مراسم تابلوی خطاطی شده صلوات خاصه
امام حسن عسکری(ع) در وصف امام رضا(ع) نیز
رونمایی شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان
رضوی اعالم کرد

کلنگ زنی 26پروژه عمرانی
همزمان با هفته وقف

همزمان بــا هفتــه وقف ،مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه
خراســان رضوی ،دیــروز در نشســت خبری ،به تشــریح
برنامههای این سازمان پرداخت.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،حجــت االســام و
المسلمین محمد احمدزاده با ذکر این که از  25آبان
تا  4آذر هفته وقف نام گذاری شده است ،اظهارکرد :به
این مناسبت اداره کل اوقاف برنامه های شاخصی را در
نظر گرفته و شعار امسال «همه واقف باشیم »نام گذاری
شده است.

•اعالم برنامه های شاخص

این مقام مســئول گفت :برگــزاری  52نشســت علمی و
صنفی در شهرستان ها با حضور روحانیان  ،دانشگاهیان
و اصناف مختلف ،برپایی 56ایستگاه « همه واقف باشیم»
در اســتان ،اکــران طرح هــای کمپیــن وقف بــه صورت
کشــوری ،حضــور در برنامــه های صــدا و ســیما ،برپایی
نمایشــگاه معرفــی عملکرد در  11شهرســتان اســتان،
نصب پوستر های نمایشگاهی در بقاع متبرکه و تبلیغات
محیطی و فضا سازی شهری با رویکرد معرفی آثار وقف،
از جمله برنامه های شاخص این ســازمان در هفته وقف
است.
وی از برگزاری همایش «یاوران وقــف» با هدف تجلیل از
اصحاب وقف و بقاع متبرکه در اســتان خبر داد و تصریح
کرد :همزمان با برگزاری این همایش اســتانی در  2آذر
ماه تمام شهرستان های استان نیز این همایش را برگزار
خواهند کرد.
حجــت االســام و المســلمین احمــدزاده ادامــه داد:
هماهنگی با ائمــه جمعه بــرای پرداختن بــه موضوعات
وقــف در خطبه هــای نمــاز جمعــه ،افتتــاح و کلنگ زنی
 26پروژه عمرانی ،دیدار با علما و اســتادان سطح عالی
حوزه ،دیدار با تعدادی از واقفان ،برگزاری مراسم رحلت
پیامبر اکرم(ص) و شــهادت امام حســن مجتبــی(ع) در
 89بقعه متبرکه ،اجتماع لبیک یا رسول ا ...در  32بقعه
متبرکه ،برگزاری مراســم شــهادت امام رضا(ع) در 75
بقعه متبرکه ،برگزاری  16خیمه معرفت در بقاع متبرکه
شــاخص اســتان و ...از دیگر برنامه های این سازمان در
هفته وقف است.

•برنامه ویژه برای زائران پیاده

وی اظهار کرد :بــه دلیل میزبانی از زائــران امام رضا(ع)
در مشهد ،اداره کل اوقاف برنامه های خاصی را برای آن
ها در نظر گرفته است؛ 41پایگاه آماده خدمت رسانی به
زائران پیاده و توزیع نان  ،نقشه راهنمای پایگاه ها و توزیع
 600بطری آب از جمله این خدمات است .همچنین در
مجموع  43ایستگاه صلواتی برای استقبال و پذیرایی و
خدمات رسانی به این زائران تشکیل میشود.

