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ورود 1/7میلیون زائر به مشهد تا روز گذشته

ویژهبرنامههایآستانقدسدرایامسوگواریآخرصفر

سخنگوی ســتاد خدمات سفر خراســان رضوی
گفت :از اربعین حســینی تاکنون یــک میلیون و
 ۷۳۸هزار و  ۵۷۷زائر و مســافر برای شرکت در
مراســم دهه پایانی ماه صفر به مشــهد الرضا (ع)
وارد شده اند.
بــه گــزارش پایگاه اطــاع رســانی اســتانداری،
«مهدی فروزان» افــزود :از این تعداد یک میلیون
و  283هزار و  747نفر با وسایل نقلیه شخصی و
 244هزار و  212نفر با ناوگان عمومی جاده ای
به مشهد سفر کرده اند.
به گفته وی  129 ،هزار و  888نفر با ناوگان ریلی
و 80هزار و 730نفر نیز تا کنون از طریق فرودگاه
شهید هاشمی نژاد وارد شهر شده اند .وی افزود

 68 :هزار زائر پیاده در قالب کاروان های متعدد
در طول جاده هــای منتهی به مشــهد الرضا (ع)
در حرکت هســتند .وی گفــت  :ایــن جمعیت در
قالب  470کاروان طی دیروز در طول پنج مسیر
منتهی به مشهد حرکت کرده اند و شب گذشته را
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در ایستگاه
های بین راهی اســتقرار یافتنــد .از این جمعیت
حدود 38هزار نفر در قالب 217کاروان در محور
شــمال یعنی محور قوچان -چناران – مشهد در
تردد هســتند .وی با بیان این که این جمعیت در
طول محورهــا به شــدت در حال افزایش اســت،
اظهار کرد :تاکنون نیز  10هزار نفر از این زائران
پیاده وارد مشهد شده اند.

پیاده روی دانشجویان و خانواده شهدا
ویژه برنامه های آستان قدس رضوی در ایام سوگواری رحلت حضرت
محمد (ص) ،شــهادت امام حســن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) اعالم
شد .به گزارش خراسان رضوی« ،حجت گنابادی نژاد» رئیس سازمان
فرهنگی آســتان قدس رضوی روز گذشــته در نشستی خبری ویژه
برنامه های شــهادت امام رضا(ع) را تشــریح کرد .همچنین حجت
االسالم و المسلمین «سیدجالل حسینی» معاون تبلیغات اسالمی
آستان قدس رضوی در گفت و گو با آستان نیوز جزئیات بیشتری از
این نشست را اعالم کرد.

•امشب و فردا ،ویژه برنامه شب رحلت پیامبر اکرم(ص)
و امام حسن(ع)

ویــژه برنامه شــب رحلت رســول ا( ...ص) و شــهادت امام حســن
مجتبی(ع) ،ســه شــنبه  15آبانماه پــس از نمــاز مغرب و عشــا با
حضور زائران عــزادار در رواق امام خمینی(ره) برگزار میشــود.
حجج االســام والمســلمین ماندگاری و رفیعی ســخنرانان ویژه
برنامه شب رحلت رسول ا( ...ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
در حرم مطهر حضرت رضا(ع) هستند .مرثیهسرایی و سینهزنی
توســط میثــم مطیعی ،مهــدی رســولی ،اصغــر زنجانی ،ولــیا...
کالمیزنجانــی ،بهلــول حبیبــی و غالمرضــا عینیفــرد از دیگر
برنامههای شــب رحلــت رســول ا( ...ص) و شــهادت امام حســن
مجتبی(ع) در حرم مطهر رضوی است .ویژه برنامههای عزاداری
و ذکر مصیبت در ســالروز رحلت رســول ا( ...ص) و شــهادت امام
حســن(ع) و امام رضا(ع) از اذان صبــح تا بعد از نمــاز ظهر و عصر
با حضور عزادارانی که برای عرض تســلیت به حــرم مطهر رضوی
ت امین
مشرف میشــوند ،تدارک دیده شــده اســت .قرائت زیار 
ا ...و زیــارت رســول ا( ...ع) از بعید ،ســخنرانی ابوالفضــل بهرام
پور و مرثیهسرایی و ســینهزنی از دیگر برنامههای سالروز رحلت
پیامبر اکــرم(ص) و شــهادت امام حســن مجتبی(ع) بعــد از اذان
صبح تا ساعت  6است .بخش دوم برنامههای عزاداری  28صفر از
ساعت  9:30صبح و با مرثیهسرایی علی مالکی نژاد ،امیرعارف،
ســعید قانع و جواد غفاریــان آغاز میشــود و تا ســاعت  15ادامه
خواهد داشــت .ویــژه برنامههــای عــزاداری در  28و  29صفر به
صورت شــبانهروزی تدارک دیده شده اســت .در ویژه برنامه 28
صفر ،آیت ا ...سیداحمد علم الهدی و حجتاالسالم والمسلمین
ســیدمهدی میرباقری ســخنرانی خواهند کرد .چهارشــنبه 16
آبانماه نیز پس از نماز مغرب و عشا ،رواق امام خمینی(ره) میزبان
عزاداران رضوی اســت و در این برنامه حجج االسالم والمسلمین
مهدیمانــدگاری و رفیعی ســخنرانی خواهند کرد .ســیدمجید
بنیفاطمه و مهدی رســولی مداحانی هستند که در این مراسم به
مرثیهسرایی و ذکر مصیبت میپردازند.

•مراسم خطبه خوانی شب شهادت

«صالی عزا» عنوان برنامه خطبهخوانی شب شهادت امام هشتم(ع)
اســت که با مشــارکت معاونت ســازمان هماهنگی حــرم ،معاونت
اماکن و امور زائران و معاونت تبلیغات آســتان قــدس رضوی طبق
سنوات گذشته در حرم رضوی برگزار میشــود .در شب شهادت

امام رضا(ع) آیین ســنتی خطبه خوانی نیز بعد از نماز مغرب و عشا
با حضور تولیت آستان قدس رضوی ،خادمان ،مدیران و مسئوالن
آستان قدس رضوی و عموم زائران برگزار خواهد شد.

•حضور تولیتهای بقاع متبرکه جهان اسالم در مراسم
خطبه خوانی شب شهادت

همچنین تولیتهای بقاع متبرکه جهان اســام در مراســم خطبه
خوانی شب شــهادت امام علی بن موســی الرضا(ع) در حرم مطهر
رضوی حضور پیدا میکنند .در این ویژه برنامه معنوی ،تولیتهای
اعتاب مقدســه کشــور عراق همچون تولیت عتبه عباسیه ،تولیت
حرم امام حســن عســکری(ع) و تولیت حرمین کاظمین(ع) همراه
بــا مدیــران و معاونــان خــود حضــور خواهنــد داشــت .همچنیــن
تولیتهای بقاع متبرکه ایران همچون تولیت آستان مقدس حضرت
معصومه(س) ،تولیت آســتان احمد بن موســی الکاظم(ع) ،تولیت
آستان عبدالعظیم حســنی(ع) ،تولیت مســجد مقدس جمکران،
رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه و نماینده ولی فقیه و سرپرست
حجاج ایران در مراســم خطبه خوانی شــب شــهادت امام رضا(ع)
شرکت میکنند.

•اجتماع رضویون

همچنین فردا و پس فردا «اجتماع رضویــون» با حضور جمع عظیم
زائران و مجاوران در روز رحلت پیامبر اکرم(ص) و روز شهادت امام
رضا(ع) در حرم رضوی برگزار میشود .برگزاری اجتماع عزاداران
نبوی و رضوی در روزهای  28و  29صفر پــس از نماز ظهر و عصر در
صحن جامع رضوی از دیگــر برنامههای حرم مطهر رضوی اســت و
میثم مطیعی ،مهدی رسولی و جعفر مالئکه مداحان اجتماع بزرگ
عزاداران نبوی و رضوی حرم مطهر هســتند .برگــزاریبرنامههای
ویژه زائران پیــاده اردو و آذری زبان ازجمله بخشهای «خیمه امت»
اســت .ویژهبرنامــه «زنان فاطمــی ســوگواران رضوی» نیــز از دیگر
بخشهای «خیمه امت» اســت که در رواق حضرت زهرا(س) برگزار
میشود و تولیدات محتوایی در 72عنوان و 11زبان را ارائه میکند.

•عزاداری با حضور هیئت های مذهبی جهان اسالم

مراســم ویژه عزاداری هیئتهای مذهبی از سراسر جهان اسالم
به سبک بومی از مجموعه برنامههایی است که دراین ایام در حرم
رضوی برگزار میشود .تکریم زائران ،بهعنوان یکی از راهبردهای
مهم آستان قدس رضوی با مشارکت معاون هماهنگی سازمان حرم
و معاونت اماکن و امور زائران آستان قدس رضوی در قالب استقبال
ویژه از زائران و سیاهپوشی بیش از شش هزار مترمربع از صحنها و
رواقهای حرم رضوی در دهه آخر صفر انجام میشود 600 .حلقه
معرفت در طول دهه آخر صفر در حرم مطهر رضوی برگزار میشود
که  100حلقه معرفت ویژه بانوان اســت .همچنین برنامه «شباب
رضا(ع)» بهعنوان یک برنامه ملی توســط موسسه جوانان آستان
قدس رضوی برگزار میشود.

•برنامههای روز شهادت امام رضا(ع)

مراسم روز شهادت امام رضا(ع) ،روز چهارشنبه بعد از نماز صبح با

قرائت زیارت امین ا ...و سخنرانی ابوالفضل بهرامپور همراه خواهد
بود .بخش دوم ویژه برنامههای عزاداری روز شــهادت امام رضا(ع)
نیز با مدیحه سرایی علی مالکینژاد ،سعید قانع ،مهدی رسولی و
مهدی نیکبخت آغاز میشود.

•خدمت رسانی به زائران

ایستگاههای اســکان و اســتقبال از زائران پیاده در  9محور ورود
به مشــهد مقدس و حــرم رضوی پیشبینیشــده اســت .قرارگاه
فرهنگی زائران پیــاده با محوریت آســتان قدس رضوی در ســال
گذشته تشکیلشد و امسال نیز با شش کمیته مبلغان و مداحان،
مراسم و تبلیغات ،اطالعرســانی و مستندسازی ،هماهنگی امور
خواهران ،نظــارت و ارزیابی و کمیته زائران خاص خدمترســانی
می کند .قرارگاه فرهنگــی زائران پیاده برنامهریزی کرده اســت
حداقل یک ســال با زائران پیاده امامرضا(ع) تعامل داشته باشد.
دو هزار و  500مبلغ خدمات فرهنگی را در محورهای این قرارگاه
پشتیبانی میکنند .ستاد مناسبتهای ویژه آستان قدس رضوی
برنامهریزی کرده است که حملونقل و اسکان زائران پاکستانی امام
رضا(ع) با پشتیبانی سپاه امام رضا(ع) و اطعام توسط معاونت امداد
مستضعفان آستان قدس ،برنامهریزی برای خدمات در حرم رضوی
توسط معاون هماهنگی سازمان حرم ،بهداشت و سالمت توسط
بنیاد سالمت معاونت علمی آســتان قدس و خدمات و برنامههای
فرهنگی توسط ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی ،معاونت
ارتباطــات و رســانه و نمایندگی آســتان قــدس رضوی در اســتان
خراسان رضوی انجام شود.

•تامین پارکینگ برای زائران

فهرستی از زمینهای بدون استفاده و مدارس اطراف حرم رضوی
برای تأمین پارکینگ زائران تهیهشــده اســت که سازمان عمران
حریم حرم رضــوی با نهادهــای مرتبــط در این خصــوص در حال
هماهنگی است .به همت معاونت اماکن متبرکه و امور زائران برای
تسهیل تردد زائران در مسیرهای مســدود منتهی به حرم 100
دستگاه مینیبوس و زائربر(خودروی برقی) پیشبینیشده است.
همچنین یکمیلیون محصوالت فرهنگی که  500قلم آن شــامل
کتاب ،مجله و زیارتنامه میشود ،برای زائران پیاده امام رضا(ع)
آماده سازی شده اســت .در این ایام دو هزار و  500بسته متبرک
نیز به هیئتهای مذهبی که به حرم رضوی مشرف میشوند اهدا
خواهد شد .برنامه «سر ســفره خدا» توسط موسسه آفرینشهای
آســتان قدس رضوی در ایام دهه آخر صفر برای مخاطبان کودک
تولید و پخش خواهد شد .همچنین پوشش برنامهها در شبکههای
سیما و پخش کلیپهای فرهنگ میزبانی در صداوسیمای استان
خراسان رضوی در ایام پایانی صفر صورت می گیرد .پویانمایی «در
مسیر باران» نیز بهعنوان اولین پویانمایی سینمایی که با حمایت
آستان قدس رضوی تولیدشده اســت ،در ایام دهه پایانی صفر در
سینماهای کشور اکران میشود .امید است با تولید پویانماییهای
جــذاب و پرمخاطب بــرای تربیت معنــوی نوجوانــان ارادتمند به
اهلبیت(ع) گام موثری برداشته شود.

در آستانه ســالروز شــهادت امام رضا(ع) کاروان
زائران پیــاده دانشــجو و خانواده های شــهدا نیز
به مشــهد مقــدس مشــرف مــی شــوند .کاروان
خانــواده هــای شــهداو ایثارگران کشــور بــا نام
«محبیــن الرضــا(ع)» صبح فــردا از ملــک آباد به
سمت مشهدالرضا(ع) حرکت خواهد کرد و این

بیستمین سال برگزاری این مراسم خواهد بود.
همچنیــن کاروان بزرگ پیاده روی دانشــجویان
دانشــگاه هــای آزاد سراســر کشــور از  15تا 17
آبــان برگزار می شــود .آغــاز حرکــت کاروان روز
چهارشنبه ( ۱۶آبان) از محل شهرستان ملكآباد
به سمت مشهد به طول  ۲۴کیلومتر است.

«عرض ارادت» نویسندگان مشهدی
به ساحت مقدس امام خوبی ها
مدیرعامل بهنشر از برگزاری نشست متن خوانی
نویسندگان مشهدی برای امام خوبی ها با عنوان
ویژه برنامه «عرض ارادت» در قالب سلسله نشست
های تبلیغی-ترویجی«در پناه کلمات» خبر داد.
به گزارش به نشر« ،حسین سعیدی» افزود :ویژه
برنامه «عرض ارادت» سه شــنبه پانزدهم آبان از
ساعت  17:30تا  19در فروشگاه مرکزی کتاب
و محصوالت فرهنگی آستان قدس رضوی واقع
در خیابان امام خمینــی(ره) ،رو به روی باغ ملی
برپا مــی شــود .در این نشســت نویســندگان نام
آشنا و برجسته ای همچون منصور انوری ،محمد
حســین جعفریــان ،حمیدرضا ســهیلی ،ســعید

تشکری ،ســید احمد میرزاده ،علیرضا مهرداد،
علی براتــی کجوان ،رضــا وحید ،جــواد نعیمی،
مهدی ســیم ریز ،محمــد ملتجی ،زهرا شــعفی،
کوروش تشــکری ،مریــم رمضانی ،بتــول پادام،
محمود ثابــت نیا ،ام البنین ماهر و طیبه ســیدی
حضــور خواهنــد داشــت و شــرکت در ایــن ویژه
برنامه برای عموم مخاطبان آزاد است .سعیدی
همچنین با اشــاره بــه تولیدات این انتشــارات با
موضوع امام رضا(ع) افــزود :تاکنون  99عنوان
کتاب بــا موضوع امــام رضــا(ع) و ســیره رضوی
برای گروه سنی بزرگ سال توسط بهنشر به چاپ
رسیده است.

برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی
مدیر کل صدا وســیمای خراســان رضــوی ویژه
برنامــه های ایــن ایــام را اعــام کرد و گفــت :در
ایــن ایــام برنامــه «مرثیــه آفتاب»بــه مــدت 75
دقیقه روی آنتن می رود که گفــت وگو با زائران،
حضــور کارشناســان دینــی و مذهبــی ،پخــش
مراســم عزاداری حرم مطهــر رضوی،گزارش از
صحن های حرم مطهر و انعکاس خدمات آستان
قدس رضوی بــه زائران از جملــه بخش های این
برنامه اســت« .محســن نصرپور» افزود :در واحد
صدای استان نیز برنامه «آسمان بارانی است» به
مدت  120دقیقه به سمع شــنوندگان می رسد
و از بخش هــای آن می توان به پخــش گزارش از
شهرســتان های مســیر راه زائران و موکب های
بین راهی استقبال از آن ها اشاره کرد .همچنین
برنامه «صحن سوم» به مدت  180دقیقه از رادیو
زیارت پخش خواهد شــد .در حوزه بــرون مرزی
نیز برنامه «غریب خراسان» به مدت  15دقیقه از
رادیو تاجیکی پخش می شود.

•دومین مسابقه عکس ،نماهنگ و فیلم
کوتاه

در ایــن ایــام همچنین صداوســیمای خراســان
رضــوی دومیــن مســابقه عکــس ،فیلــم کوتــاه و
نماهنــگ را با همــکاری بنیــاد بین المللــی امام
رضــا(ع) و اداره کل اوقــاف و امور خیریــه برگزار
یکند.
م 
در فراخــوان این مســابقه ،موضوعاتــی همچون
زائــران پیــاده ،ایســتگاههای خدمت رســانی به
زائران و زیارت به عنوان محورهای مســابقه ذکر
شده است .این مســابقه در بخش های عکاسی،
فیلم کوتاه و نماهنگ برگزار می شود و هر عکاس
می تواند  10عکس به دبیرخانه مسابقه «همپا تا
حرم» ارسال کند.
عالقــه منــدان تــا  18آبــان مــاه  1397برای
شرکت در این مسابقه فرصت دارند و می توانند
آثار خــود را بــه نشــانی @hampataharam
ارسال کنند.
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