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برنامه دستگاههایاجراییبرایخدمترسانی
دردههپایانیصفراعالمشد

آمادگیبرایمیزبانیبزرگ

مریمترسول-شنبه 27،مهرماه،مصادفبااربعینحسینی،
مشــهدالرضا (ع) نیز یکپارچه کربــا می شــود و زائران و
مجــاوران در حریم ملک پاســبان رضوی ،چله نشــین غم
حســین (ع) می شــوند .مشــهد ،ایــن روزهــای منتهی به
اربعین حســینی و دهه آخر صفر ،رنگ و بوی میزبانی هم
دارد ،گوشه و کنار شــهرمان به همت نهادها و هیئت های
مردمی ،آماده میزبانی از زائران پیاده دهه آخر ماه صفر می
شود تا سنگ تمامی در پذیرایی از عاشقان علی بن موسی
الرضا(ع) در سالروز شهادت این امام همام بگذارید.
•تدارک 150ویژه برنامه در حرم رضوی

بهگزارش«خراسانرضوی»،معاونتبلیغاتاسالمیآستان
قدسرضوی،روزگذشتهدرنشستخبریاعالمبرنامههای
اربعین حســینی و ایام دهه آخر صفر گفت :اجتماع عظیم
عزاداران اربعین حســینی ،ظهر روز شــنبه27،مهرماه در
صحنجامعرضوی،همراهبامرثیهسراییآقایاناحمدی،
مشکینیوکردیبرگزارمیشودوویژهبرنامههایتبلیغاتی
عمومی«شکوهایثار»نیزدرقالب 150سخنرانی،باحضور
 40سخنران و 40مداح مطرح کشور ،از اربعین حسینی تا
ایام شــهادت امام رضا(ع) ،در رواق امام خمینی(ره) ،رواق

دارالحجهوایوانمقصورهمسجدگوهرشاد،پسازنمازصبح
تا پایان شب ،برگزار می شــود .حجت االسالم والمسلمین
حســین شــریعتی نژاد افزود :در دهه آخر صفر پیش بینی
تشرفحدودهشتمیلیونزائرراداریمکهحدود700هزار
نفرازاینتعداد،زائرپیادههستند.ویدربارهویژهبرنامههای
پایانیماهصفرنیزگفت:مراسمخطبهخوانیشبشهادت
امامرضا(ع)ساعت 18دوشنبه 6آبانماهدرصحنانقالب
اسالمیباحضورتولیتآستانقدسرضویومدیحهسرایی
حاج احمد واعظی ،مراسم شام غریبان حضرت بعد از نماز
مغرب و عشا از محل سازمان مرکزی آستان قدس با حضور
خادمان حرم مطهــر ،تولیت آســتان قدس رضــوی و خیل
عاشقان امام رضا(ع) به سمت حرم مطهر برگزار می شود و
مراسم شــام غریبان دیگری نیز در رواق امام خمینی(ره) با
سخنرانیحجتاالسالموالمسلمینپناهیانومرثیهسرایی
حاج میثم مطیعــی ،محمدرضا طاهری و حســین طاهری
برنامه ریزی شــده اســت .وی ادامــه داد :ویژه برنامه شــب
ارتحال پیامبر گرامی اسالم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)
در رواق امــام خمینــی(ره) با ســخنرانی حجت االســام و
المســلمین دکتر رفیعی و مداحی آقایان ســروری ،مهدی
رســولی ،مالئکه و قانع همراه خواهد بود و در روز ارتحال و

شهر در عزای اربعین حسین (ع)

شهادتنیزسخنرانیآیتا...علمالهدی،آیتا...کازرونی
وحجتاالسالموالمسلمیندهشتبرگزارمیشود.
معــاون تبلیغات اســامی آســتان قــدس یادآور شــد :در
روز شــهادت امام رضا (ع) ،ســخنرانی آیات علم الهدی و
کازرونی و حجج اســام حسینی خراســانی و دهشت را
در برنامه داریم و در مراسم شــب شهادت امام رضا (ع) از
سخنرانی حجت االســام و المسلمین دکتر رفیعی بهره
مند می شــویم .وی همچنین از برگزاری شب شعر«رسم
دعبل» ،اجتماع عظیم عــزاداران و هیئــت های مذهبی
جهان اســام در روز  28صفر ،اجتماع عظیــم عزاداران
رضوی و زائران پیاده در روز شــهادت امام رضا(ع) ،ویژه
برنامه اجتماع بزرگ آذری زبانان کشورهای آذربایجان و
ترکیه در صبح شهادت امام هشتم (ع) و اجتماع برادران
اهل ســنت در صبح شــهادت امام رضا(ع) در رواق شیخ
طوسی به عنوان دیگر برنامه های این ایام خبرداد.
•مالکتصمیمگیریمانظرسنجیهایمردمیاست

حجــت االســام والمســلمین شــریعتی نــژاد در ادامه این
نشستگفت:آستانمقدسحضرترضا(ع)،اصالجناحی
نیست.چیزیکهمحورتصمیمگیری قرارمیگیرد،درواقع
نیاز و خواسته زائر است .زائری که به حرم حضرت رضا (ع)
مشرف می شود ،توقع دارد از برنامه ای خوب و قابل قبول و
در سطح تراز انقالب اسالمی بهره ببرد .وی افزود :ما نمی
گوییم برنامه های ما به لحاظ کیفی ،فراز و نشیب نداشته اما
مالک تصمیم گیری را نظرسنجی هایی قرار می دهیم که
به طور ثابت ،دایم و در ایام مختلف انجام می شود .برخی از
اسامی که نام بردم ،جزو باالترین آمار درخواست زائران در
نظرسنجی هاست ضمن این که مداحان دیگری که شما به
نام آن ها اشاره کردید هم در حرم ،اجرای برنامه دارند و دهه
آخر صفر هم در خدمتشان هســتیم و از حدود  40مداح در
برنامه های اصلی و تعداد بیشتری مداح در دیگر برنامه های
جنبی حرم استفاده می کنیم.
•اقداماتشهرداریمشهدبرایاربعینودههپایانیصفر

همچنینبهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد در
جلسه هماهنگی ستاد دهه آخر صفر در حوزه حمل و نقل
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و ترافیک از تامین  100دستگاه اتوبوس به منظور خدمت
رســانی به زائران در دهه آخر ماه صفر خبر داد .خلیل ا...
کاظمی تصریــح کرد :از  100دســتگاه تامین شــده80 ،
دســتگاه در پایانه امام رضا(ع) و  20دســتگاه اتوبوس در
پایانه معراج به ارائه خدمت خواهند پرداخت ،همچنین در
دهه آخر صفر 100دستگاه ون درون شهری برای خدمات
رســانی و انتقال زائران داخل شــهر مشــهد تعبیه خواهد
شد.معاون شهرداری مشــهد افزود :در چهار روز انتهایی
ماه صفر با محدودیت های ترافیکی مواجه خواهیم بود که
محل و مدت آن اطالع رسانی خواهد شد .کاظمی یادآور
شد :مدیریت استقرار خودروهای آتش نشانی ،اورژانس و
پلیس نیز انجام می شود و محل هایی برای استقرار آن ها
در چهار مسیر منتهی به حرم رضوی در نظر گرفته خواهد
شد.سازمان اتوبوسرانی مشهد نیز  320دستگاه اتوبوس
را در روز اربعین حسینی در خطوط منتهی و عبوری از حرم
مطهر پیش بینی کرده که تا نزدیک ترین نقطه محدودیت
تردد تعیین شده توســط پلیس راهور خدمات رسانی می
کنند .شهروندان در این روز برای اطالع از آخرین وضعیت
محدودیت های ترافیکــی تردد ناوگان اتوبوســرانی ،می
توانند عدد  8000را به سامانه پیام کوتاه 30008888
ارســال کنند.همچنین آن طور کــه معاون گردشــگری و
زیــارت ســازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد
اعالم کرده است ،ثبت نام پویش شهروند مهماننواز حریم
رضوی برای خدمترســانی به زائــران پیاده دهــه پایانی
صفر آغاز شد .نرگس شالچیان در این زمینه گفت :همانند
سال گذشــته شــش درگاه ثبت نام داریم که این درگاهها
شــامل روبات تلگرامی مشهدی شو ،ســایت مشهدی شو
(،)mashhadisho.irتلفنخدماتگردشگریوزیارتبه
شماره،0513135ارسالعدد 8بهشماره1000181
به صــورت غیــر حضــوری و مراجعــه حضوری بــه معاونت
فرهنگی مناطق ســیزدهگانه شــهرداری مشــهد و مراکز
راهنمای زائر و اطالعات ســفر ســطح شــهر است.نعمتی
شهردار منطقه ثامن مشهد نیز از آمادگی برای پذیرایی از
زائران پیاده رضوی و همچنین برگزاری عزاداری اربعین
حسینی خبر داد و گفت :حدود  5200جای پارک شامل
پارکینگهایموقتروبازوپارکینگهایعمومیطبقاتی
در ایام پایانی ماه صفر در اختیار شــهروندان و زائران قرار
خواهدگرفتوباتوجهبهاحتمالوقوعبارندگیدرروزهای
آینده ،مجموعه ورزشــی وحــدت واقع در بولــوار وحدت،
برای تامین اسکان اضطراری زائران در صورت نیاز ،آماده
سازی شده است.امسال نیز همچون گذشته  ،پیاده روی
جاماندگان اربعین با حضور پرشــور شــهروندان ساعت 9
صبح روز شنبه  27مهرماه از بوستان ملت آغاز می شود و
به سمت حرم مطهر رضوی ادامه خواهد داشت.
•ویژهبرنامههایصداوسیمایخراسانرضوی

به گزارش روابط عمومی صداوســیمای خراســان رضوی،
بیش از15هزار دقیقه برنامه در این ســازمان برای اربعین
حسینیودههآخرصفرتدارکدیدهشدهاستکهازجملهآن
میتوانبهبرنامههایسیمایخراسانرضویشامل«مرثیه
آفتاب»« ،صبح خراســانی»« ،شب شــرقی»« ،نور الهدی» و
مراسم خطبه خوانی شب شهادت امام رضا(ع) اشاره کرد
ورادیوخراسانرضویهمبا«صدایزائر»«،حسینیهدل»و
«گامیبهسوینور»بهپیشوازاربعینودههآخرصفرمیرود.
رادیوهایبرونمرزیاستاننیزبابرنامه«درمسیرعشق»در
رادیودریوویژهبرنامه«حماسهحسینی»دررادیوتاجیکی
بهاستقبالایامعزایآخرصفرمیروند.

تولیتآستانقدسرضویمطرحکرد:

برنامه ریزی برای خدمت رسانی
شایسته در دهه پایانی صفر

تولیت آســتان قدس رضوی به برنامههای این آســتان بــرای ایام دهه
پایانی صفر اشــاره کرد و گفت :با عنایت حضرت رضــا(ع) در ایام دهه
پایانی ماه صفر در حد امکانات و بضاعت آستان قدس رضوی به لحاظ
فرهنگی و تســهیالت ،در خدمت زائران خواهیم بود تا چند روزی که
درمشهدهستند،ازفیوضاتمعنویزیارتبهمیزانمطلوبیبهرهمند
شوند.بهگزارشآستاننیوز،حجتاالسالموالمسلمیناحمدمروی
دربرنامهزندهتلویزیونی«مخاطبخاص»شبکهسومسیماکهبهصورت
شخودرا
مستقیمازکربالیمعلیپخشمیشد،اظهارکرد:تمامتال 
برایتأمینامکاناتموردنیاززائراندردههپایانیصفربهکارخواهیم
گرفتامادرعینحالپیشاپیشاززائرانبهدلیلکمبودهاعذرخواهی
میکنیم.
ویهمچنینباتسلیتایاماربعینحسینیگفت:درایاماربعینحسینی
افرادازمذاهب،فرقههاوسنینمختلفبهزیارتاباعبدا...الحسین(ع)
مشرف میشوند و این مسئله نشان میدهد اربعین یک پدیده تمدنی
است .وی افزود :شور ،عشق ،محبت ،عالقه و احساسات پاک دینی و
مذهبیکهدرمسیرپیادهرویاربعینحسینیازنجفاشرفتاکربالی
معلی وجود دارد ،به هیچ عنوان قابل وصف نیســت .وی تصریح کرد:
افرادبسیاریازفرقهها،اصناف،سنینومذاهبگوناگوندرراهپیمایی
اربعین حضور دارند و حقیقتا رنگین کمانی از سطوح مختلف سنی و
موقعیتهایاجتماعیراتشکیلدادهاند.تولیتآستانقدسرضوی
باطرحاینسؤالکهچهچیزیمیتوانداینگونهانسانهاراحولمحور
نام مبارک اباعبدا ...متمرکز کند ،اظهار کرد :بعد از هزار و اندی سال
روزبهروزقلبهابیشترمتوجهامامحسین(ع)میشود؛درطولتاریخ،
انسانهایبسیاریدرمسیرزیارتاباعبدا(...ع)جانخودراازدست
دادهاندوامروزماتوفیقتشرفبهحرممطهرآنحضرتراپیدامیکنیم.
وی گفت :با این کــه حداقل امکانات هم برای زائــران بارگاه منور امام
حســین(ع) وجود ندارد ،اما هر ســال در ایام اربعین میلیونها زائر به
کربالی معلی مشرف میشوند .کســی که خود را پیاده به حرم مطهر
اباعبدا(...ع) میرساند ،به فکر این نیست که کجا غذا بخورد و در چه
محلیاستراحتکند.حجتاالسالموالمسلمینمرویبابیاناینکه
اربعینیکتمدنجدیدبهوجودآوردهاست،افزود:حقیقتااربعینیک
پدیدهتمدنیبهشمارمیرود؛دراینروزهاحتیاهلسنتومسیحیها
همبرایخدمترسانیبهزائراناباعبدا...الحسین(ع)درمسیرنجف
بهکربالموکببرپامیکنند.اهلسنتبهمحبتبهاهلبیتعصمتو
طهارتاعتقاددارندوبرپاییموکبتوسطآنهاچندانعجیبنیست،
امامسیحیهاکهدینمتفاوتیدارندچرابایددراینمسیرقدمبگذارند؟
وی ادامــه داد :از امام رضــا(ع) روایت داریم که میفرماینــد اگر مردم
محاسن کالم ما را درک کنند ،از آن پیروی خواهند کرد؛ ما ترجمه این
سخنرادراربعینحسینیوشوروشوقیکهدرمسیرراهپیماییبرای
تشرفبهکربالیمعلیوجوددارد،شاهدهستیم.حتیکسانیکهبه
اسالماعتقادندارند،وقتیکهبهامامحسین(ع)معرفتپیدامیکنند،
عاشقاهلبیت(ع)میشوند.
تولیت آســتان قدس رضوی بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت عرصه هنر و
رسانهبرایمعرفیاهلبیتعصمتوطهارتتأکیدکردوگفت:اگرآن
طورکهبایدوشایدمعارفامامحسین(ع)رابهمردمجهانبشناسانیم،
یقینبدانیدکهافرادبسیاریازاقصینقاطجهانبهزیارتآنحضرت
خواهند آمد .وی با اشــاره به این که دین اســام فقط دین احساسات
و شعار نیست ،تاکید کرد :شــعار در جای خود الزم است ،اما همه این
مراس م و برنامههای فرهنگی برای آن است که انسان تربیت شود و راه
ســعادت را پیدا کند؛ انســان در صورتی که به امام معرفت پیدا کند ،با
زیارتبهکمالخواهدرسید.

