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اخبار
زائران پیاده

چهارشنبه اول آبان  . ۱۳۹۸شماره 4257

با برگزاریهمایش «شوق خدمت» ،خدمت رسانی شهروندان به زائران دهه آخرصفر آغاز شد

شهروندان مهمان نواز

تشرف کاروان عزاداری آسایشگاه فیاض بخش
به حرم مطهر رضوی

در پناه ضامن

در آســتانه فرارســیدن رحلــت پیامبــر مهربانــی
حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت امام حسن
مجتبی(ع) و حضــرت علی بن موســی الرضا (ع)
هیئت عزاداری حضرت امام هادی (ع) آسایشگاه
معلولین شهید فیاض بخش متشکل از  400تن از
مددجویان ،خیران ،یاوران ،کارکنان و مســئوالن
بهزیســتی خراســان رضوی  ،برای عرض تسلیت،
زیــارت و برپایی عــزاداری بــه حرم مطهــر رضوی
مشــرف شــدند .این عزاداران همچون سال های
گذشته ،مســیر چهارراه شــهدا تا صحن انقالب را
پیاده طی کردند و پس از به جا آوردن آداب زیارت
مقابل پنجره فوالد به نوحه خوانی و مرثیه ســرایی
پرداختند .آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش
مشــهد بــا  550مددجــو بــزرگ ترین مرکــز توان
بخشــی و نگهداری معلولین جســمی حرکتی در
کشور است.

بانوی تایلندی تازه مسلمان شده:

دین اسالم زنان را بسیار محترم
و دارای عزت میداند

«مالیــا سودانســاوو» بانــوی جــوان تایلنــدی بــا
حضــور در دفتــر مدیریت امــور زائران غیــر ایرانی
آســتان قدس رضوی و بــا ادای شــهادتین به دین
مبیــن اســام مشــرف شــد .بــه گــزارش آســتان
نیوز ،ایــن بانو دربــاره تصمیــم خود برای تشــرف
به دین اســام گفــت :در مدتی که با اســام آشــنا
شــدم چیزی جــز محبــت و مهــرورزی در این دین
ندیــدم و از صمیــم قلــب و بــا مطالعــه و تحقیق آن
را پذیرفتــم و از ایــن انتخــاب بســیار خوشــحال
هســتم .وی تأکید کــرد :بیــن آن چه در رســانهها
درباره اســام مطرح میشــود ،با واقعیــت فاصله
بســیاری وجــود دارد؛ زمانی کــه به ایــران آمدم و
رفتار مســلمانان را مشــاهده کردم حقیقت برای
من آشکار شد .سودانســاوو بیان کرد :دین اسالم
زنان را بسیار محترم و دارای عزت میداند و حجاب
عاملی برای رسیدن آنها به آرامش ،رشد و تعالی
در محیط اجتماع اســت .وی افــزود :خانواده ام با
این انتخاب من مشکلی ندارند زیرا آنان میدانند
که بهترین تصمیــم را گرفتهام و دینی را برای خود
برگزیــدهام که ســعادت مــن را بــه دنبــال خواهد
داشــت .این بانــوی تایلنــدی اضافــه کــرد :برای
نخستین بار است که به ایران و حرم رضوی مشرف
میشوم و احساسی که در لحظه تشرف داشتم غیر
قابل وصف و بسیار هیجان انگیز است .وی با بیان
این که در لحظه ادای شهادتین معنویتی در وجود
خودم احساس کردم که تا پیش از این تجربه نکرده
بودم اظهــار کرد :در این لحظــه مقدس از حضرت
رضا(ع) خواســتم کــه صلــح و امنیــت را در جهان
حاکم کند و هیچگونه جنگی در دنیا اتفاق نیفتد.

جزئیاتبخشنقاشیدیواری
جشنوارههنرهایشهریمشهد
دبیــر بخش نقاشــی دیــواری ســومین جشــنواره
هنرهــای شــهری مشــهد جزئیــات این بخــش از
جشــنواره را تشــریح کــرد .بــه گــزارش دبیرخانه
سومین جشنواره هنرهای شــهری مشهد« ،الدن
اورنگی» گفت :رویکردهای فراخوان دیوارنگاری
«مشــهد الرضا(ع) شــهر زیارت و معنویــت»« ،من
مشــهد را دوســت دارم» و «شــهر بهــار ،مشــهد
گلســتان می شــود» اســت .وی افــزود :فراخوان
دیوارنــگاری در بخــش دیوارهای ســطح یک و دو
در چهــار محور بزرگــراه شــهید بابانظــر ،بزرگراه
شهیدمیرزایی ،بزرگراه شهید چراغچی و بزرگراه
آیت ا ...رفســنجانی صورت می گیرد .بخش ویژه
این فراخــوان نیز شــامل گرافیتی و نقاشــی روی
زمین و تک دیوارهای مرتفع اســت .آخرین مهلت
ارســال آثار و رزومه  16آبــان اســت و داوری آثار
 20تا  25آبان خواهد بــود .هنرمندان می توانند
برای دریافت جزئیــات و متن فراخوان به نشــانی
 khanebahar.irمراجعه کنند.

صدورپروانهفعالیتبرایدهمین
مجموعهآثارتاریخیاستان
دهمین مجموعه آثــار تاریخی فرهنگی خراســان
رضوی با عنــوان مجموعه «آثــار تاریخی فرهنگی
و معاصــر» ،از ســوی اداره کل مــوزه هــای وزارت
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
کشور،پروانه رســمی فعالیت دریافت کرد .معاون
میراث فرهنگی استان با اعالم این خبر گفت  :این
مجموعه آثار تاریخــی فرهنگی و معاصر ،متعلق به
حسن فاضلی از مشــهد است که دهمین مجموعه
آثار تاریخی استان را به نام خود ثبت کرد.

ترســول  -همایــش «شــوق خدمــت» ،روز
گذشــته با حضور خادمان افتخــاری ثبت نام
کننده در سامانه «مشهدی شو» در تاالر شهر
مشــهد برگزار شــد و ایــن خادمــان در حوزه
هــای مختلــف از جملــه پاکبانــی ،راهنمای
زائر و خدمــت در ایســتگاه های اســتقبال از
زائران به صورت رســمی این خدمت رسانی
را آغاز کردند .بــه گزارش خراســان رضوی،
در این همایش که با حضور جمعی از اعضای
شورای شــهر مشــهد برگزار شــد ،سرپرست
ســازمان اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری
گفت :شهرداری و شــورای شهر مشهد ،همه
امکانــات خــود را بســیج کردنــد تا زائــران با
حداکثر امکانات و حداقــل گرفتاری ،زیارت
کنند و وضعیت تسهیلشده باشد.
•برای آرامش زائران تالش کنیم

«محمدمحســن مصحفــی» افــزود :امــروز،
وضعیت شــهر برای خدمــت به زائران بســیار
بهتر از گذشته است .هتلها ،مهمانپذیرها،
مسافرخانهها و خدمات فیزیکی و مادی میسر
است .ایستگاههای صلواتی و استقبال از زائر،
وضعیــت خوبــی دارد .امــا آن چه مهم اســت،
این است که ما میتوانیم به مرحله جدیدی از
استقبال از زائر قدم بگذاریم و آرامش و امنیت
روانی را برای آنها فراهم کنیم.وی همچنین
استقبال مردم عراق از زائران حسینی در ایام

اربعین را یک الگو برشمرد و گفت :این الگو می
تواند مســیر حرکت ما را روشن کند و خدمتی
ارائه دهیم که نسبت به گذشته ،کیفیت بیشتر
و درونمایه ای قویتر داشته باشد.
•ضرورت حساسیت به سودجویی ها

وی همچنین خاطر نشان کرد :در کنار بخش
عمده شهروندان و مجاوران امام رضا(ع) که
از صمیم قلــب به زائــران خدمــت میکنند،
ممکــن اســت در مــواردی ســودجوییهای
برخی افــراد ،ایــن میزبانی و فرهنــگ مردم
مشــهد را دچار خدشــه کند که این اقدامات
خارج از قاعده ،چهره شهر مشهد و تالش همه

تقدیر از اثر هنرمند مشهدی در کارگاه «شرف میزبانی»
اثر «ملیحه کفشــی» از هنرمندان گرافیســت حوزه
هنری خراسان رضوی در کارگاه تولید پوستر «شرف
میزبانی» شایســته تقدیر شــناخته شــد .به گزارش
روابط عمومی حوزه ،کارگاه تولید پوســتر «شــرف
میزبانی» به همت جامعه ایمانی مشعر و با همکاری
حوزه هنری سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار
شــد .این کارگاه زیر نظر محمدصابر شیخ رضایی و
مجتبی مجلسی از اســتادان مطرح گرافیک کشور
با موضوع اهمیــت میزبانی از زوار اربعین حســینی
که از شبه قاره عازم کربالی معلی هستند،برپاشد.

شهروندان برای ارائه بهترین کیفیت خدمت
بــه زائــران را مخــدوش میکنــد .مصحفــی
افزود :همــان اندازه کــه تــاش میکنیم به
زائران خدمت ارائه دهیم ،باید راجع به رفتار
اطرافیان هم حساسیت داشــته باشیم و اگر
کســی از زائر غیر ایرانی سوء اســتفاده مالی
میکند ،ما به عنوان خادم ،باید مراقب باشیم
و از امر بــه معــروف ،غفلت نکنیم تــا فرهنگ
میزبانی ،سال به سال ،ارتقا یابد و به وضعیتی
برسد که برای ما قابل دفاع باشد.
•توفیق مضاعف خدمت

در ادامــه ایــن همایــش ،رئیــس کمیســیون

زائران پیاده در مسیر
مشهدالرضا(ع)
فرهنگــی و اجتماعی شــورای شــهر مشــهد
گفت :همه زائران ،زائر امام رضا(ع) هستند
و زائر با زائر برای ما فرقی ندارد ،اما زائری که
طی طریق کرده ،رنج مســیر را بر خود هموار
میکنــد و در ایــام شــهادت امام هشــتم(ع)
خود را به مشــهد میرســاند ،در طول مسیر،
پردازشی روی روح او اتفاق افتاده و خلوصی
در او شکل میگیرد و در این زائر ویژگیهایی
میســازد که خدمت به وی برای ما خادمان،
توفیق مضاعفــی اســت« .احســان اصولی»
افزود :این اتفاق ســالی یک بار رخ میدهد و
مانند اقیانوســی از معنویت و برکت است که
هر کس به قدر و توان خود تــاش میکند از
این ســیل معنویت و شوق در شــهر ،برداشت
کنــد .شــما خادمــان جزو افــرادی هســتید
که امــام رضا(ع) به شــما توجه ویــژهای دارد
و فرصــت خاصــی مهیــا کــرده تــا در ســیل
معنویــت قــرار گیریــد و برداشــت مطلــوب و
مطبوع کنید .ســخنران بعدی ایــن همایش
دکتــر «احمــد حلــت» روان شــناس تربیتی
بود که نکاتی را برای آمادگــی بهتر خادمان
افتخاری در خدمت رســانی به زائران مطرح
کرد.شــایان ذکر است شــهروندان مشهدی
مــی تواننــد بــرای مشــارکت در میزبانــی از
زائران دهه پایانی ماه صفر ،از طریق ســایت
 mashhadisho.irیــا با ارســال عــدد  8به
سامانه پیامکی  1000181اقدام کنند.

راهیابی نمایش « 2ساعت در روز» به جشنواره بچههای مسجد
نمایش «دو ســاعت در روز» به کارگردانی
اکــرم عباســی از حــوزه هنــری خراســان
رضــوی بــه مرحلــه پایانــی رقابــت هــای
چهاردهمیــن جشــنواره سراســری تئاتر
مردمی بچههای مســجد راه یافت .هیئت
بازبینی چهاردهمین جشنواره سراسری
تئاتر مردمی بچههای مســجد متشــکل از
ســید حســین فداییحسین ،ســید قاسم
قوامی و سینا دلشــادی در جلسه انتخاب
و بازبینــی آثــار متقاضــی این جشــنواره،

 ۱۵نمایــش را برای رقابــت در این رویداد
نمایشــی حوزه هنری ،انتخاب کردند که
نمایــش «دو ســاعت در روز» از تولیــدات
حوزه هنری خراســان رضوی یکــی از این
آثار برگزیده است .چهاردهمین جشنواره
سراســری تئاتر مردمی بچههای مســجد
به همــت حوزه هنــری انقالب اســامی و
با همکاری ســتاد هماهنگــی کانونهای
فرهنگی هنری مســاجد کشور اواخر آبان
ماه امسال در شهر قزوین برگزار میشود.

پوستر بیست و یکمین نمایشگاه کتاب مشهد رونمایی شد

نمایشگاهکتاب مشهد 8،تا 15آبان

در آستانه برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه
بین المللی کتاب مشهد مقدس ،صبح دیروز
ازپوسترایننمایشگاهرونماییشد.بهگزارش
روابــط عمومــی اداره کل ارشــاد ،بیســت و
یکمیننمایشگاهبینالمللیکتابمشهد 8تا
 15آبان ماه در نمایشگاه بین المللی مشهد از
ساعت  15تا  21پذیرای عالقه مندان است.
جلســه شــورای سیاســت گذاری نمایشــگاه
کتاب مشــهد صبح دیــروز با حضور «حســن
جعفری» معاون اســتاندار برگزار و از پوســتر
این نمایشگاه رونمایی شد.
•ارائه بیش از 220هزار عنوان کتاب

در ایــن جلســه مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی خراســان رضــوی از حضــور۷۵۷

ناشــر داخلی ۲۰ ،ناشــر بیــن المللــی و ۸۸
نمایندگی از ناشــران بین الملل در بیســت و
یکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب مشــهد

خبر داد« .جعفر مروارید» گفت :این نمایشگاه
در بازه زمانی  8تا  15آبان ماه ،از ساعت  15تا
 21و در نمایشگاه بین المللی مشهد میزبان

عالقــه منــدان خواهد بــود و امســال بیش از
 ۲۰۰هزار عنــوان کتاب داخلــی و  ۲۰هزار
عنوان کتاب خارجی ارائه می شود .مروارید
با بیان این که شعار نمایشگاه امسال« ،کتاب،
پیشــران مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی»
است ،افزود :با توجه به برنامه جامع استاندار
فرهیخته خراســان رضوی که توجه به  رونق
تولید و توسعه اقتصادی است و با عنوان مثلث
توسعه اقتصادی ،فرهنگی درحال اجراست
و این که کتاب بهترین پیشران و انگیزه بخش
برای رونق تولید اســت ،این شــعار را انتخاب
کردیــم .وی همچنیــن از برگــزاری مراســم
انتخاب کتاب سال خراسان رضوی خبر داد
و گفت :ازکتاب های برگزیده در افتتاحیه این
نمایشگاه تقدیر می شود.

خیل عظیم زائران پیاده از اســتان های مختلف در
مسیر تشرف به مشهد مقدس هستند تا در روزهای
پایانی ماه صفر و ایام شهادت امام رضا(ع) زائر حرم
ایشان باشند .ســال گذشــته  430هزار زائر پیاده
به مشهد مقدس آمدند و بر اساس پیش بینی های
صورت گرفته ،امسال تعداد زائران پیاده به حدود
 500هزار نفر خواهد رســید .سخنگوی جمعیت
خدمتگزار زائران پیاده امام رضا(ع) روز گذشته با
اشاره به بازدید از مسیرهای شــمالی مشهد ،از در
مســیر بودن زائران پیاده پنج اســتان شمالی خبر
داد« .حســین رضایــی» اظهار کــرد :زائــران پیاده
استانهای گلستان ،مازندران  ،سمنان  ،خراسان
شمالی و جنوبی در مسیر تشرف به مشهد هستند.
ســخنگوی جمعیت خدمتگــزار زائران پیــاده امام
رضــا(ع) گفــت 66 :ایســتگاه صلواتــی از جنگل
گلســتان تا فاروج آمــاده پذیرایــی از زائــران پیاده
مشهد دردهه پایانی صفر است.
درقالبپویشمردمی#همه_خادم_الرضاییم

 ۸۰هزار زائر امام رضا(ع)
اطعام می شوند

همزمان با دهــه پایانی مــاه صفر طــرح اطعام ۸۰
هزار نفر از زائران آقا علی بن موســی الرضا(ع) در
مشــهد مقدس اجــرا می شــود .به گــزارش روابط
عمومــی ســتاد خدمت رســانی بــه زائران آســتان
قــدس ،درآســتانه ایــام شــهادت علی بن موســی
الرضا(ع) و دهه پایانی صفر مشهدالرضا یکپارچه
آماده میزبانی از زائران ثامن الحجج(ع) می شود.
ســتاد خدمت رســانی به زائران آســتان قدس نیز
کوشــیده اســت با برگزاری طرح هــا و پویش های
مردمی زمینه حضــور حداکثری شــهروندان را در
این ایام فراهم ســازد .یکی از پویــش های مردمی
دراین ایام پویش «اطعام  ۸۰هزار زائر» اســت که با
همکاری تشــکل ها و ظرفیتهــای مردمی برگزار
خواهد شــد .از این تعداد وعــده غذایــی  ۵۰هزار
وعده توســط پویش مردمی و بقیه توســط آســتان
قدس تدارک دیده میشود .در این پویش  ۱۰هزار
خادم افتخاری از ستاد جهاد خدمت به همراه۵۰۰
خادم از طریق معاونت اماکن متبرکه آستان قدس
برای توزیع غــذا خدمت رســانی میکنند .گفتنی
است ،عالقهمندان به خدمترسانی به زائران دهه
پایانی صفر میتوانند با ارســال عدد  ۸به ســامانه
 ۱۰۰۰۸۸۸۰۸۰ضمن ثبت نام در ستاد سامان
دهی خدمت به زائران به جمع خادمیاران افتخاری
امام هشتم(ع) بپیوندند.

فعالیت  ۱۲۸پایگاه هالل احمر
در دهه پایانی صفر
 ۱۲۸پایــگاه امــداد و نجات ســیار و ثابت جمعیت
هالل احمر خراسان رضوی به زائران پیاده رضوی
در دهه آخر صفر خدمات می دهنــد .معاون امداد
و نجات جمعیت هالل احمر اســتان روز سهشــنبه
به خبرنگار ایرنا گفت :این تعداد پایگاه شــامل ۲۵
پایگاه ثابت و  ۱۰۳پایگاه سیار ،در طول مسیرهای
منتهی به مشــهد به زائران پیاده خدمات دهی می
کنند« .اسماعیل بهمن آبادی» افزود :این خدمات
در اجرای طرح همسفران خورشید برای ششمین
ســال متوالی در اســتان طی دهــه پایانــی صفر به
زائران و مســافران در جاده های منتهی به مشــهد
ارائه می شــود .وی با بیان این که از سازمان امداد
ونجات کشور درخواست  ۳۰دســتگاه آمبوالنس
و یک فروند بالگــرد برای افزایش نــاوگان امدادی
به منظــور اجرای بهتــر این طرح داشــته ایم اظهار
کــرد :تاکنون بــا ارســال  ۲۵دســتگاه آمبوالنس
موافقت شــده است .وی گفت :ســال گذشته هزار
و  460نجاتگر و امدادگر داوطلب در اجرای طرح
همســفران خورشــید خدمــات رســانی کردند که
امسال تعداد آن ها ۱۰درصد افزایش مییابد.
• ۳۰۰امدادگر در خدمت زائران پیاده

دبیر طــرح همســفران خورشــید جمعیــت هالل
احمر مشــهد در گفت وگــو با ایرنــا اظهار کــرد :با
هدف خدمات رســانی به زائران پیاده امسال برای
ششمین ســال متوالی طرح همســفران خورشید
در استان با محوریت مشــهد اجرا میشود و ۳۰۰
امدادگــر و نجاتگر داوطلــب به زائران پیــاده پایان
صفر در شهرستان مشــهد خدمات ارائه می کنند.
«مجیــد زارع» افزود :در ایــن زمینه هفت پایگاه در
جادههــای منتهی به مشــهد فعال شــده اند که در
جاده چناران به مشهد دو پایگاه ،در جاده سرخس
و در بخش رضویــه به مشــهد یک پایــگاه ،در جاده
فریمــان و تپه ســام یــک پایــگاه و در جــاده قدیم
نیشابور در رباط خاکستری ،میقات الرضا (ع) و سه
راهی باغچه نیز سه پایگاه خدمت رسانی میکنند.

