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برنامه های شهرداری مشهد برای میزبانی از زائران دهه آخر صفر تشریح شد

مشهد،مهیای میزبانی

بازگشت کاروان خدام الحسین(ع)
به مشهدالرضا(ع)

پاکبانان شهرداری مشهد آماده خدمت رسانی
به زائران رضوی می شوند

صبــح دیــروز گروهــی از پاکبانان مشــهدی که در
قالــب کاروان خــدام الحســین (ع) بــرای خدمت
رســانی به زائــران امیرالمومنیــن (ع) و اباعبدا...
الحســین (ع) به نجف اشرف اعزام شــده بودند به
مشــهد بازگشــتند و در فرودگاه شــهید هاشــمی
نژاد مورد اســتقبال جمعی از مدیران شــهری قرار
گرفتند .معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد
در مراســم اســتقبال از این پاکبانان ،گفت600 :
نفر از پاکبانان شهرداری مشهد برای نظافت و پاک
سازی نجف اشــرف به این شهر اعزام شــده بودند
که طبــق وظایف تقســیم بندی شــده بیــش از یک
میلیون و  200هزارمتر مربع از معابر نجف اشرف
را در دو نوبت پاک ســازی کردند .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی شهرداری مشهد« ،مهدی یعقوبی»
افزود :امروز (روز گذشته)  157نفر از این خادمان
با هواپیما از کرمانشــاه وارد مشــهد شــدند و دیگر
خادمان نیز فردا (امروز) طی دو نوبت صبح و ظهر
و در قالب سه پرواز وارد مشهد می شوند .وی ادامه
داد :همه نیروها و تجهیزات آماده خدمت رسانی به
زائران امام رضا (ع) دردهه پایانی ماه صفر هستند.

چهارمیندوره«گامهایعاشقی»
در ۴۰مدرسهمشهد
امســال برای چهارمین ســال متوالی طرح گام های
عاشــقی در روزهای آخر مــاه صفر به همــت آموزش
و پرورش اســتان اجــرا خواهد شــد و طــی این طرح
تالش می شــود به زائــران حضرت رضا (ع) اســکان
داده و خدمت رسانی شــود .معاون هماهنگی اداره
کل آموزش و پرورش اســتان با اعالم این خبر گفت:
براســاس ســند تحول بنیادین وظیفه داریــم دانش
آموزانــی تمام ســاحتی تربیــت کنیم؛ ســاحت های
تربیتی اعتقادی ،عبادی و اخالقی و ساحت تربیتی
اجتماعی و سیاسی در این فعالیت معنوی سه روزه در
قالب توجه به امام مهربانی ها (ع) و نیز خدمتگزاری
به زائران این امام بزرگ ،برای دانش آموزان تشــریح
می شود .به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش
و پرورش« ،حســین شــادکام» افزود  :با توجــه به این
که مشهد شهری زائرپذیر اســت و در سال حدود ۳۰
میلیون نفر زائر و مســافر به این شــهر ســفر می کنند
حتما الزم است تا دانش آموزان امروز که شهروندان
آینده هســتند در موضوع فرهنگ میزبانــی از زائران
امام هشــتم (ع) مهارت های مختلف را کســب کنند
و طی این طرح گروه های همســال دانش آموزان در
این فضای اردویی ،زیارتی و تربیتی در کنار آشنایی با
فرهنگ رضوی و توجه و اعتقاد به اهل بیت عصمت و
طهارت (ع) ،مهارت های مختلفی از قبیل مسئولیت
پذیری ،میزبانی ،ایثارگــری و  ...را مــی آموزند .وی
گفت :همه ساله زائران زیادی از سراسر دنیا و کشور
به مشــهد می آیند و توســط آموزش و پرورش اسکان
می یابند .دسته ای از زائران و مسافران ابتدای فصل
بهاروایامتابستاندرمدارسومراکزرفاهی وگروهی
دیگــر از زائران پیــاده در حدود  ۱۴۰مدرســه شــهر
مشهد مستقر می شوند و آموزش و پرورش استان این
مدارسرادراختیارآنهاقرارمیدهدوسایرخدمات
توسط تشــکل مردمی جمعیت خدمتگزاران زائران
پیاده ارائه خواهد شد .در بحث اجرای طرح گام های
عاشقینیزحدود ۴۰آموزشگاهبهاینطرحاختصاص
یافته و عالوه بــر در اختیار گذاشــتن فضای فیزیکی
مدرسه ،ســایر خدمات نیز توســط آموزش و پرورش
استان به زائران پیاده ارائه می شــود و مدیر مدرسه،
سایر همکاران مدرسه ،اولیای دانش آموزان و دانش
آموزان در این موضوع سهیم هستند و در زمینه های
مختلف خدمت رسانی خواهند کرد.

ترســول  -شــهرداری مشــهد بــا آمــاده بــاش
تمامــی امکانــات و خدمــات خــود از جملــه
پاکبانان،خودروهــای مکانیــزه رفت و روب،
مراکز اســکان مشــارکتی و همچنین برنامه
هــای فرهنگــی مذهبی ،بــرای دهــه پایانی
ماه صفر آماده می شــود.به گزارش خراسان
رضــوی ،قائــم مقــام ســتاد مناســبتهای
شهرداری مشــهد در نشســت خبری تشریح
این برنامه ها گفت 5600 :پاکبان ما در این
ایام ،آماده بــاش خواهند بود و  70دســتگاه
خودروی مکانیزه رفت و روب و بیش از 260
دســتگاه خــودروی حمــل زبالــه بــه صورت
شــبانه روزی ،خدمــت رســانی مــی کننــد.
«مهــدی یعقوبــی» افــزود :عــاوه بــر محیط
شــهر 230 ،پاکبــان در هفت محــور ورودی
مشهد در مسیرهای نیشابور ،فریمان ،کالت،
ســرخس ،میامی و دو محور جــاده ای تا 10
کیلومتــر خــارج از محدوده شــهر را پوشــش
میدهند و  200چشــمه سرویس بهداشتی
و  50دوش حمام نیز در ایســتگاه ها و موکب
ها ،جانمایی شده است.
•پیش بینی  13مرکز اسکان برای شرایط
اضطراری

وی در خصــوص ایســتگاه هــای اســتقبال
از زائــران توضیــح داد :شــهرداری بــه همت
سازمان فرهنگی و گردشگری 23 ،ایستگاه
اســتقبال از زائــران را بــه صــورت حمایتی و
مشارکتی به طور عمده آماده کرده و عالوه بر
محل هایی که برای اسکان پیش بینی شده،
شهرداری  13مرکز اسکان با ظرفیت بیش از
پنج هزار نفر را برای شرایط اسکان اضطراری
هم آماده سازی کرده اســت .معاون خدمات
و محیط زیســت شــهری شــهرداری مشــهد
گفت :امسال برای اولین بار ،آموزش مباحث
بهداشــتی و ایمنی را مد نظر داریم .سازمان
آتش نشانی نیز در تمام ایســتگاه های درون
مشــهد ،آماده بــاش خواهد بــود 25 ،خودرو
و موتور هم در حســینیه ها و هیئــت هایی که
ممکن است پوشش دهی ما از سمت ایستگاه
ها ،بــه آن ها کمی محدودیت داشــته باشــد،
مســتقر می شــوند و در شــش محور ورودی،

شش خودروی آتش نشــانی خواهیم داشت.
معاون شــهردار همچنین از خدمت رســانی
شــبانه روزی تلفــن  137و خدمــت رســانی
مراکز راهنمای زائر و اطالعات سفر از ساعت
 7تــا  22خبــر داد و در خصوص ثبــت نام در
طــرح «شــهروند مهمان نــواز حریــم رضوی»
نیز گفــت :شــهروندان مــی تواننــد از طریق
ســامانه  1000181و تلفن  3135و سایت
 mashhadisho.comو همچنین به صورت
حضوری در آن ثبت نام کنند.
•بیش از  250جایگاه برای نصب
اطالعیههای هیئت ها

یعقوبی در خصوص درخواســت هیئت های
مذهبی برای جانمایی تبلیغ مراسم مذهبی
گفت :در شــرایط معمول ،تعــداد این جایگاه
هــا کمتــر از  100تاســت و هم اکنــون بیش
از  250جایــگاه برای نصب ایــن تبلیغات در
سطح شهر نصب شــده که اگر نیاز به افزایش
تعداد باشــد ،قطعا آن را افزایش خواهیم داد
تا هیچ گونه مشکلی در اطالع رسانی هیئت
ها وجود نداشته باشــد .وی همچنین افزود:
امســال ســعی کردیم از ظرفیت هیئت های
مذهبی بیشــتر اســتفاده کنیم و هماهنگی و
همکاری بین ما بیشتر شــده است .به عنوان
مثال در خصوص پرده های مشــکی ،بنا شــد
امسال نه تنها در مسیرهایی که جایگاه هیئت
ها ســت ،بلکه در حاشــیه شــهر هم کار نصب
را انجام بدهند .همچنیــن یکی از معضالت،
بحث جانمایی ایســتگاه های صلواتی بود که
گاهی مشــکالتی را ایجاد می کرد ،که حدود
 600جایــگاه اســتقرار پیشــنهاد شــد وفعال

 500ایستگاه و در مجموعه شهرداری ،تایید
اولیه و به فرمانداری ارسال شده ،اگر تاییدات
بعدی هم انجام شود ،این نقاط به عنوان نقاط
تایید شده شهر در سال های بعد هم خواهند
بود .قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری
مشهد با بیان این که  500هزار جلد کتابچه
با اطالعات کامل برای زائــران در نظر گرفته
شده است ،تصریح کرد :در زمینه آگاه سازی
نیز؛  400استرابورد 100 ،بیلبورد3200 ،
آویــز ســتونی 61 ،المــان شمســه بــا پارچــه
مشــکی 15 ،المان مخروطــی 350 ،پرچم
شهری و نصب  18مورد پرده های عظیم روی
تقاطع ها انجام شده اســت.یعقوبی در ادامه
این نشســت در پاســخ بــه ســوال خبرنگاران
درباره نظارت شهرداری بر استقبال و اسکان
زائران پیاده گفت :ما ســال هــای قبل عمدتا
به این ســمت میرفتیــم که خود شــهرداری
اســکان و اســتقبال را مدیریت می کرد ،ولی
امســال تمــام  23مرکــز اســکان ،مدیریــت
مشــارکتی دارنــد و ما یک ســری پشــتیبانی
هایی انجام می دهیم.معاون خدمات و محیط
زیست شــهری شــهرداری مشــهد همچنین
در پاســخ به ســوالی دربــاره خدمت رســانی
شــهرداری مشــهد در نجــف اشــرف در ایــام
اربعین نیز گفت :گاهی ســواالت به ســمتی
می رود که می خواهند پیــاده روی اربعین را
با این پیاده روی مقایســه کنند کــه قطعا ما به
دنبال رقابــت بین ایــن دو موضوع نیســتیم.
اعتقادمان این بود که بیش از 260هزار نفر از
استان خودمان مشرف شده اند و در واقع رفته
بودیم که به شهروندان خودمان خدمت کنیم.
گاهی سواالت به ســمتی هست که شاید این

طور برداشت شود که ما می خواهیم ماشین
آالت و نیروهایمان را از این جــا خارج کنیم و
خدماتشهربرایمانکماهمیتاست،نهخیر
اصال این جور نیست ،مدیریت شهر به سمتی
هست که شهر مشهد ،خط قرمز ماست و پاک
ســازی و خدمات آن باید هر سال بهبود یابد.
یعقوبی همچنیــن درخصوص گالیــه ای که
درباره توزیع ناعادالنه امکانات در مسیرهای
ورودی مشــهد برای زائران در ســال گذشته
مطرح شــده بود ،گفت :ما تمام تالش خود را
می کنیم که این اتفاق بیفتد و افزایش میزان
خدمات دهی ،متناسب با تعداد زائر باشد.
•معتقدیم کار مردمی باید توسط مردم
انجام شود

در ادامه نیز معاون گردشگری و زیارت سازمان
اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری مشــهد در
خصوصچگونگیتامینبودجهموردنیازبرای
هزینه های استقبال از زائران پیاده دهه پایانی
صفر گفت :نگاه و هدف اصلی این است که کار
مردمی توسط مردم انجام شود و شهرداری در
حد بضاعت خود ،در ایجاد زیرساخت ها کمک
کند .ما ردیف اعتباری با عنوان ســامان دهی
ایستگاه ها ،مراکز و مبادی ورودی شهر داریم
که مقدار زیادی هم نیست و از همین سرفصل،
اعتباری را بنا به حجم متقاضی و بازخوردهایی
کهازمناطقگرفتهایم،تخصیصمیدهیم.اما
به عنوان مثال سال گذشته ،میزان کمک های
مردمی 23،برابر اعتباری بود که حوزه ما برای
سامان دهی گذاشــته بود« .نرگس شالچیان
رابع» درخصــوص خدمات جدید شــهرداری
در ایــن ایام نیــز گفت :امســال مرکز ســیاری
را در میدان شــهدا در اختیار شــرکت محترم
رجا و ســازمان پایانه هــا قرار دادیم تا بخشــی
از ظرفیت فروش بلیت در همیــن مکان ،ارائه
شــود .همچنین راهنمایان زائر ،آموزش های
الزم را دیده اند تا به عنوان بازرســان ســازمان
صمت عمل کنند و مردم بتوانند شکایات خود
را از تخلفات بــه آن ها گــزارش بدهند.در این
نشســت همچنین «علی اصغر نیشــابوری» به
عنوان نماینده ســازمان اتوبوســرانی مشهد،
گزارشی از خدمات این سازمان ارائه کرد.

خبر
زائران پیاده

کمبود ظرفیت اسکان برای
۱۵هزار زائر پیاده در مشهد

مشهدی ها برای میزبانی از زائران پیاده
با جمعیت خدمتگزاران تماس بگیرند

ســخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیــاده امام
رضا (ع) گفت  :برای اســکان  ۱۵هــزار زائر پیاده
در مشهد با کمبود فضا مواجهیم و در همین راستا
افرادی کــه امکانــات الزم بــرای اســکان و تغذیه
زائــران در اختیــار دارند مــی توانند بــا مراجعه به
جمعیــت خدمتگــزار زائران پیــاده امــام رضا (ع)
این امکانــات را اعالم کنند« .حســین رضایی» در
گفت وگو با ایرنا افزود  :حدود  ۳۰۰محل اســکان
با ظرفیت خدمت رســانی به  100هزار زائر پیاده
امام رضا (ع) در مشــهد پیش بینی شــده که از این
تعداد  ۱۸۰محل مدرســه و بقیه آن ها حســینیه و
مکان های خیریه است .وی اظهار کرد :هم اکنون
برای  ۶۵هزار نفر در مسیرهای شش گانه منتهی
به مشــهد مقدس امکان اســتراحت و خواب برای
شب در نظر گرفته شــده که این امکانات برای ۱۰
هزار نفر دیگر نیز فراهم می شــود .رضایی تصریح
کرد :کاروانهای زائران پیاده بدون هماهنگی با
این جمعیت وارد جاده نشــوند زیرا امکان خواب و
استراحت در ایستگاه های صلواتی تا آخر ماه صفر
تکمیل شده است.
•استقرار  ۲۷۶ایستگاه صلواتی در جادههای
منتهی به مشهد

 ۲۷۶ایستگاه صلواتی برای خدمت به زائران پیاده
در مســیرهای شــش گانه منتهی به مشهد مستقر
شــده اســت .وی در گفت وگو بــا ایرنا بــا اعالم این
خبر گفت :ثبت نــام برای اســتقرار ایســتگاههای
صلواتی ادامه دارد و پیش بینی می شود این تعداد
به  ۳۲۰ایســتگاه افزایــش یابد .همچنیــن در این
ایستگاهها خدماتی شامل توزیع غذا ،میان وعده،
خدمات فرهنگی ،درمانی و اسکان ارائه میشود.
وی افزود :گروههای  ۲۲گانه این جمعیت شــامل
 ۱۵هــزار خادم ثابــت و پنج هــزار خــادم متغیر در
ایســتگاههای صلواتی ،مراکز درمانی و محل های
اسکان داخل شهر مســتقر شده اند .رضایی اظهار
کرد :شهروندان برای توزیع نذورات خود به صورت
مستقیم وارد جاده نشــوند و با جمعیت خدمتگزار
زائران پیاده امــام رضا (ع) هماهنگــی کنند تا این
نــذورات تحــت کنتــرل بهداشــتی مامــوران بین
زائران توزیع شود .ســخنگوی جمعیت خدمتگزار
زائران پیــاده امــام رضــا (ع) ادامــه داد ۲۸ :مرکز
درمانی در مشــهد برای خدمت رســانی رایگان به
زائران پیاده در نظر گرفته شــده است .شایان ذکر
اســت ،دفتر مرکزی جمعیت خدمتگزاران زائران
پیاده در خیابان بهار مشــهد (ســاختمان اتکا) و با
شــماره تلفــن  10( 051- 38558010خط )
آماده جذب مشارکت های مردمی برای میزبانی از
زائران پیاده است.

