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نهضت تا ابد ماندگارعاشورا
شهر من در غم تو کرب و بالیی شده است یا حسین (ع)

فریاد «یاحســین» بود که از هر کوی و برزن ،به گوش می رســید تا پاسخی
باشد به «هل من ناصر ینصرنی» موالیمان و تصویری باشد ماندگار مقابل
چشــمان آن ها که هنوز باور ندارند عشق به حسین ،عشــقی است ابدی.
تاسوعا و عاشورای امسال هم همان شــکوه و عظمت همیشگی را داشت،
اقامهنمازظهرتاسوعاوعاشورا

همان شور و حال ،همان زیبایی ،انگار نه انگار که قریب به 1400سال از آن
محرم حسین(ع) مرهم دل است و
واقعه خونین گذشته است . ...به راستی
ِ
گریستن بر غم جدایی از او هم ،چون خونی تازه است که هر بار جان را صفا
می دهد و دل را جال می بخشــد ،آری «اصال حسین(ع) جنس غمش فرق

همزمان با عاشورای
حسینی نیز
هیئت های عزاداری
در مشهد مقدس
برای عرض تسلیت
به پیشگاه امام
رضا(ع) ،به حرم
مطهر ایشان مشرف
شدند .ویژه برنامه
عزاداری روز عاشورا
و همچنین مراسم
مقتل خوانی توسط
مالهدی
تا ...عل 
آی 
از جمله برنامه های
روز عاشورا بود.

می کند .» ...در تاسوعا و عاشــورای حسینی امسال نیز شهرهای مختلف
استان شاهد برپایی محافل پرشور عزاداری بود و دلدادگان اهل بیت(ع)،
بار دیگر ارادت خــود به خاندان اهل بیــت(ع) را به نمایش گذاشــتند .در
مشهد مقدس نیز هیئات مذهبی در کنار برپایی محافل عزاداری در جای

جای شهر ،همچون هر سال برای عرض تســلیت به پیشگاه امام رضا(ع)،
خود را به حرم مطهر ایشان رساندند و جلوه هایی از شور و شعور حسینی را
خلقکردند.همچنینشبگذشتهمراسمشامغریباندرحرمامامرضا(ع)
عکس ها :خراسان ،خبرگزاری ها
برگزار شد .

مشهدعاشورایی

سقای آب و ادب
دوشــنبه همزمان با روز تاســوعای حســینی مشــهد مقدس و به
ویژه حــرم مطهر رضوی غرق عــزا و ماتم بود .در ایــن روز آیتا...
علمالهدی در ویژه برنامه ظهر تاسوعای حرم مطهر رضوی به ایراد
ســخنرانی پرداخت و در ادامه مقتل حضرت عباس(ع) را قرائت
کرد .همچنین در روز تاسوعای حسینی ویژه برنامه «سقای آب و
ادب» در حرم رضوی برگزار شد.

آیینخطبهخوانیشبعاشورا

بازدید تولیت آستان قدس از فعالیت های فرهنگی مهدیه مهرآباد

حضورعلمایاهلسنتدرعزاداریماهمحرم

نمایشگاهعاشورایی«نینوا»در رضوان

همچون هر سال ،آیین ســنتی خطبه خوانی شب عاشورای حســینی در صحن انقالب اســامی حرم مطهر رضوی برگزار شد .آیت ا...
سیداحمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان ،حجت االسالم والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس ،سید عباس صالحی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علیرضا رزم حسینی استاندار و جمعی از خادمان و زائران بارگاه منور رضوی در این مراسم حضور داشتند.

اجتماع عظیم عاشوراییان در «فدیشه» نیشابور
روند ثبت ملی "تعزیه فدیشه" آغاز شد

شــجاعی مهر /روستای فدیشــه امسال نیز
میعادگاه حدود  ۷۰هزار عاشق سید و ساالر
شهیدان از اقصی نقاط کشور بود و مراسم روز
عاشورا با شــکوه وصف ناپذیری در آن برگزار
شــد ،ضمــن آن همزمان با مراســم امســال،
اقدامات برای ثبت ملی این آیین باشکوه نیز
به طور رسمی آغاز شــد .به گزارش خراسان
رضوی از سپیده دم روز عاشورا شبیه خوانان
در ایــن روســتا کــه در  32کیلومتــری غرب

شــهر «عشــق آباد» واقع شــده ،وقایــع حزن
انگیز مربوط به خاندان سیدالشــهدا را برای
عزاداران بــه طــرز هنرمندانه ای بــه نمایش
گذاشــتند .از ســمت دیگر این روستا هیئات
مذهبی دسته دســته وارد روستا شــدند و به
عزاداری پرداختند .در قسمت دیگر روستا نیز
از صبح زود سفره ها برای پذیرایی از عزاداران
پهــن شــده بــود .در تمــام خانــه هــا بــه روی
عزاداران باز بود و در ایستگاه های صلواتی نیز

از حاضران پذیرایی می شد .یکی از مسئوالن
ستاد برگزاری مراسم در گفت وگو با خراسان
رضوی گفت :امسال برای این مراسم حدود
 700میلیون تومــان هزینه شــده و تمام این
مبلغ توسط خیران و از نذورات مردمی تامین
شده است .حجت االسالم «علیرضا بلوکی»
با اشــاره به حضور  ۴۰هیئــت مذهبی از ۴۰
روستا در این عزاداری افزود :عالوه بر نذورات
مردمی از روستاهای مختلف ،از نقاط مختلف

رضایت عزاداران ازخدمترسانی شهرداریمشهد

پاسخ اتوبوسرانی درباره کمبود خدمات در برخی مسیرها
گزارش
مسلمی  -رفیع طلب – ترسول

عاشورای حســینی با شــکوه هر چه تمام تر در
مشهدالرضا(ع)برگزارشدوعاشقانحسینی،
مشــهد را یکپارچه به عزای سیدالشــهدا(ع) و
اصحاب وفادارش آراستند .تمامی مسیرهای
منتهی به حرم مطهر شاهد حضور هیئت های
عزاداریبودوخادمانشهرنیزبرایارائهخدمت
بهعزاداراندرتالشبودند.بهگزارشخراسان
رضوی ،برای اطالع از شــرایط خدمت رسانی
سازماناتوبوسرانیبهعزاداراندرروزعاشورای
حسینی در مســیرهای منتهی به حرم مطهر و
آخرینایستگاههایمجازعبورومرورسرزدیمو
باشهروندانگفتوگوکردیم.برخیگالیههااز
کمبودخدماتاتوبوسرانیدرشبتاسوعا،نبود
اتوبوس های کافی در صبح روز عاشــورا و البته
خدمترسانیمناسببرایبازگشتعزاداران
از حــرم در روز گذشــته ،موضوعاتی بــود که در

مشــاهدات میدانی خبرنگاران مــا و همچنین
صحبت های برخی شهروندان ثبت شد .آقای
موذنیکهبههمراهخانوادهاشدرمیانجمعیت
عزاداران به سمت حرم رضوی می رود ،گفت:
خدمات اتوبوسرانی شهرداری خوب بود اما در
برخی از مسیرها ،مســافران خیلی معطل می
شدند ،مثال در شب تاسوعا به مدت  40دقیقه
منتظر خــط 38/1بودیم و آخر ســر هم بخش
زیادیازمسیرراپیادهرفتیم.
توقف ماشــین های جمع آوری زباله در میدان
 15خرداد ،یکی از مواردی بود که باعث وجود
ترافیک شــده بود .از مامور نظارت بــر اتوبوس
ها که در آن حوالی حضور داشــت ،علت توقف
این ماشین در این مسیر شلوغ را جویا شدیم که
توضیحداد:دلیلشرابایدازشهرداریبپرسید
اینکارباهماهنگیپلیسراهورانجامشدهاما
بنده حدود نیم ساعتی است که این جا هستم و
این ماشــین هم بدون راننده پارک کرده است.
استقرار این ماشین ســرویس دهی اتوبوس ها

را با کندی مواجه کرده است و ما قدرت اجرایی
نداریم کــه به این راننــده بگوییم ایــن جا پارک
نکند .راننده این خودرو نیز گفت  :ما در حالت
آماده باش هستیم و شهرداری به ما گفته است
کهاینجاپارککنیم.
در طول مســیر با تعدادی از عزاداران نیز گفت
وگوکردیم.خانم«نظرزاده»عبورومروروخدمت
رســانی سیســتم حمل و نقــل در این مســیر را
رضایت بخش بیان کرد .خانم الهی  20ســاله
کهاصالتامشهدیاستنیزازشهردارمشهدبه
دلیل خدمت رسانی خوب در این ایام قدردانی
کرد.آقایزارعی 40سالههمبهتمیزیخیابان
هاومعابردراینمسیراشارهکردوگفت:تمیزی
خیابانهاامسالنسبتبهقبلبهترشدهاست
وعالوهبراینکهشهرداریپایکاراست،مردم
نیزبهاینمیزانازفرهنگسازیدستیافتهاند.
نسبتبهاینجمعیتممکناستبرخیبسترها
فراهم نباشــد و ایــن موضوعی اجتنــاب ناپذیر
است،امادرشهرامامرضا(ع)هیچوقتمشکلی

شهرســتان های تلفیقــی اســتان نیز در تاســوعا و عاشــورای
حسینی میزبان محافل عزاداری با حضور عزاداران اهل سنت
و شیعه بودند.

کشور مانند عسلویه ،شــیراز ،زنجان و ...نیز
برای مراسم نذورات فرســتاده شده و عالقه
مندانی از کشــورهای آلمان ،کویــت و چین
نیز این مراســم را از نزدیک تماشا می کنند.
«موســی الرضا غربی» پژوهشــگر حوزه ثبت
میراث ناملمــوس اداره کل میراث فرهنگی
استان هم روز گذشته در گفت وگو با خراسان
رضوی گفت :مراحل ثبت ملی تعزیه فدیشه
همزمان با عاشورای امسال آغاز شده است،
هم اکنــون در مرحلــه پژوهش و جمــع آوری
اطالعات برای ثبت این مراسم آیینی هستیم
و امیدواریم این روند تا عاشــورای سال آینده
به پایان برسد.
پیشنمیآید.اماخانوادهایکهازیزدبهمشهد
آمدهبودندازبستهبودنمسیرمیدان 15خرداد
تا حرم ابراز نارضایتی کردند .مادر این خانواده
گفت :از آن جایی که مســیر میدان  15خرداد
تا حرم تا بعد از اذان ظهر بسته است ،رفت و آمد
برای افراد پیر و ناتوان بسیار سخت است .آقای
نصیریکههمراهخانوادهخودازتهرانبهمشهد
آمدهبوددرخصوصنحوهخدمترسانیدراین
مســیر اظهار کرد :برای رفتن به حرم مشــکلی
برایمان پیش نیامد ،در مجموع شــهر مشهد و
خدمت رســانی اش نمره قبولی را می گیرد و
امسال نسبت به سال گذشته رضایت بیشتری
داشتیم .آقای کریمی که برای اولین بار است
در این ایام به مشهد آمده است نیز از بسته بودن
مسیر میدان بسیج به حرم ابراز نارضایتی کرد
و گفت :چهار روز اســت بــه همراه خانــواده به
مشــهد آمده ایم و امــروز از نظر عبــور و مرور به
حرم به مشــکل برخوردیم .کاش در خصوص
اینکهامروزودراینساعاتمسیر 15خردادتا
حرم بسته است و فقط باید پیاده به حرم برویم،
اطالع رسانی می شد.
•وضعیتمناسبنظافت

شرایط نظافت و پاکیزگی گذرها نیز عملکرد

بســیار مناســب پاکبانان را نشــان می داد که
عالوه بر پاک سازی گذرها ،در کنار هر یک از
مکان های توزیع شــربت و نذورات نیز حضور
داشتند و زباله ها را به سرعت جمع آوری می
کردند.
•مشارکتمردمیدرحملونقلونظافت
شهر

البته مجموع نظرات مردمی و مشــاهدات ما از
خدمات مناسب ســازمان اتوبوسرانی حکایت
داشت،باتوجهبهاینمهمکهدرچنینروزهایی
امکان تردد در مســیرهای اطراف حرم بســیار
دشــوار اســت و حضور پرشــمار افراد پیــاده در
خیابان ها ،تردد اتوبوس ها را دچار مشکل می
کند .در این بین باید به خدمت رسانی صلواتی
برخی خودروهای شــخصی و ون های شهری
هم اشاره کرد که جلوه ای از همدلی و مهربانی
در شهر بود .این زیبایی نه فقط در حمل و نقل،
که در پاک سازی شهر هم دیده شــد و عالوه بر
پاکبانــان زحمتکش ،گــروه هــای خودجوش
مردمی بــرای جمــع آوری زبالــه هــا از خیابان
دســت به دســت هم داده بودند .اعضای جوان
سمن ها به صورت داوطلبانه ،با سربندهای «یا
حســین(ع)» و شــعار «من هم یک پاکبانم» ،در

قالب دســته های منظم ،در گذرهــا زباله ها را
جمعآوریمیکردند.
•پاسخاتوبوسرانی

تنهاگالیهبرخیشهروندان،دردوروزگذشته،
از برخی کاستی ها در خدمات اتوبوسرانی بود
کهدراینبارهبامدیرعاملسازماناتوبوسرانی
شــهرداری مشــهد گفت و گــو کردیم و «ســید
مهدی حســینی پویا» در این بــاره توضیحاتی
ارائهکرد:درایامعزایحسینی 250،اتوبوس
را به شمار اتوبوس هایی که در روزهای عادی
خدمات می دهند اضافه کردیــم و در مجموع
 450اتوبــوس در محورهــای مختلف خدمت
رسانی کردند .همچنین شب ها تالش کردیم
تاهرساعتیکهجمعیتدرخیابانحضوردارد
به خدمت رســانی در مســیرها ادامه بدهیم تا
مردم احساس نکنند که اتوبوسی برای رفت و
آمدشان ندارند .ما اصال کمبود اتوبوس نداریم
و مشکالتی که گاهی شــهروندان به آن اشاره
می کنند ،به دلیل مسدود شدن مسیر خطوط
بی آر تی به دلیل تردد هیئت های عزاداری در
آن است .ما هم از همه هیئت ها تقاضا داشته و
داریم که این مسیرها را برای خدمت رسانی به
افراد سالمند و ناتوان باز بگذارند.

