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 آمادگى مدارس و حسينيه ها براى 
اسكان زائران پياده

عضو شوراى شهر خبر داد مديركل تبليغات اسالمى خراسان رضوى  در گفت و گو با قدس عنوان كرد

قدس: عضو شوراى شهرمشهد در صفحه 
شــخصى خود اعــالم كرد: بزرگــراه امام 
على(ع) در ســال 1378 ســاخته شد و 
قرار بود، باِرترافيكى وكيل آباد را به دوش 
بكشد و جايگزينى براى دسترسى به غرب 

مشهد باشد، اما سال هاست، امتداد...

قدس: مديركل تبليغات اســالمى خراسان 
رضوى گفت: اين سازمان با همكارى شوراى 
هيئات مذهبى استان ايستگاه هاى خدماتى 
زائران پياده مشــهد الرضا را شناســنامه دار 
مى كند. حجت االســالم والمسلمين كاظم 

لطفيان در گفت و گو با خبرنگار...
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گر عشق حرم باشد سهل است بيابان ها
معاون اداره كل راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى استان در گفت وگو با قدس خبر داد

پلمب 25 دفتر 
خـدمات مسافـرتى 

در مشهد

.......صفحه 3 

پويش 
همدردى 

دانش آموزان 
با زلزله زدگان 

غرب كشور
قدس   در پى وقوع زلزله مهيب در غرب كشور 
جمعى از دانش آموزان دبيرســتان شهيد محمد 
چمنى تربت جام با زلزلــه زدگان ابرازهمدردى 

كردند.
در همين حــال مدير روابط عمومــى اداره كل 
آمــوزش و پرورش خراســان رضــوى از پويش 
همــدردى دانش آموزان اين اســتان خبر داد و 
گفت: ســازمان دانش آموزى خراســان رضوى 
همــراه با ايــن طرح نســبت به جمــع آورى 
كمــك هاى دانش آموزى براى مناطق زلزله زده 

اقدام مى كنند.

همراهى قدس با زائران پياده 

.......صفحه 3 

به دنبال سلسله گزارش هاى قدس محقق 
شد

افزايش 5 ساعته 
بهره بردارى

 پاركينگ مكانيزه امامت

قدس:  معاون حمــل و نقل اداره كل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان خراسان رضوى گفت:شناسايى 10 مسير بحرانى 

بازگشت زائرين پياده و تعيين استان هاى معين كه اين...

قدس:  بدنبال سلسله گزارش هاى قدس در خصوص گاليه 
شهروندان از تعطيلى پاركينگ مكانيزه امامت و خدمات دهى 

در ساعات محدودى از روز، سخنگوى شركت...
.......صفحه 3 



استاندار خراسان رضوى: 
  نبايد هيچ دانش آموزى 

بخاطر مسايل مالى از تحصيل باز بماند

حسين پورحسين: استاندار خراســان رضــوى در جلسه 
شوراى آموزش و پرورش اســتان سرانه فضاى آموزشى هر 
دانش آموز در اين اســتان را 4/5 مترمربع اعالم كرد و گفت: 
ميانگين كشورى همين شاخص 5/2 مترمربع است؛ بنابراين 
مى بايست با همت خيران و دستگاه هاى مسئول در اين حوزه، 

شاهد ارتقاى مكان هاى آموزشى در خراسان رضوى باشيم.
رشيديان پوشش تحصيلى كودكان را واجب، تكليف قانون و 
امرى ملى مذهبى توصيف و بيان كرد: تأمين امكان تحصيل 
براى كودكان از وظايف حاكميت اســت.  وى اظهار داشت: 
طبق بررسى آموزش و پرورش هزينه تحصيل هر دانش آموز 
400 هزار تومان است، بنابراين ننگ بزرگى است كه كودكان 

ما به دليل 400 هزار تومان از تحصيل باز بمانند.
اســتاندار خراســان رضوى خطاب به مســئوالن آموزش و 
پرورش تأكيد كرد: هر دانش آموزى را كه در استان به خاطر 
مسائل مالى از تحصيل بازمانده، اعالم كنيد تا از طريق جذب 
حمايت سازمان هاى امدادى هيچ دانش آموزى به دليل هزينه 
400هزار تومانى از تحصيل بازنماند. معاون سياسى، امنيتى 
و اجتماعى استاندارى خراســان رضوى نيز در اين نشست، 
گفت: هدف اصلى از اجراى طرح، اختصاص بخشى از فضاى 
آموزشى بالاستفاده به واحدهاى تجارى و استفاده از درآمد آن 

براى ارتقاى سطح فضاهاى آموزشى است.
سيد جواد حســينى افزود: هم اكنون سرانه فضاى آموزشى 
براى هر دانش آموز در كالنشــهر مشهد 3/5 مترمربع است. 
در مشــهد و استان مدارســى وجود دارند كه قابليت فضاى 
آموزشى را ندارند و در مقابل زمين هايى با قابليت ايجاد فضاى 
آموزشى مناسب وجود دارد، ولى امكان تأمين هزينه ساخت 
آن ها نيســت. از اين رو با اجرايى شدن اين طرح مى توان با 
درآمدزايى، فضاى آموزشــى مناسب را ايجاد كرد. وى گفت: 
مهارتى و توليدى شدن فضاى تربيتى از سياست هاى وزارت 
آموزش و پرورش در راستاى توسعه متوازن است كه اين طرح 

به تحقق همين مهم نيز كمك مى كند.
معاون اســتاندار خراســان رضوى در خصوص دانش آموزان 
بازمانده از تحصيل هم گفت: در 15 ســال اخير تعداد دانش 
آموزان كشور از 20 ميليون به 13 ميليون كاهش يافته و در 

مقابل فضاهاى آموزشى نيز 1/5 برابر شده است.
كاظمى، مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوى هم اظهار 
داشت: پيش بينى مى كنيم امســال بيش از 10 هزار زائر با 

محوريت دانش آموزى خدمات دريافت كنند.

  اختتاميه شب شعر «خورشيد بر نيزه»
قدس: همايش شعر آيينى خورشيد بر نيزه كه با هدف ترويج 
شعائر دينى و گراميداشت ياد و خاطره شهداى حادثه كربال با 

معرفى برگزيدگان به كار خود پايان داد.
اين همايش كه به همت معاونت پرورشــى اداره كل آموزش 
و پرورش خراســان رضوى و ناحيه 6 اين اداره و به ميزبانى 
دبيرستان نمونه دولتى آريو مصلى نژاد همزمان با آغاز سال 
تحصيلــى 97-96 همزمان با ماه محــرم فراخوان آن در دو 
سطح دانش آموزى فرهنگيان شاغل و بازنشسته منتشر شده 

بود، برگزيدگان خود را تجليل كرد.

در ميزگردى با حضور مديران آستان قدس و استان بررسى شد

تالش براى بهترين خدمات به زائران پياده
��ر

 مصطفى لعل شاطرى  هر ساله 
در دهه پايانى ماهِ صفر، مشهد الرضا 
ميزبان زائرانى است كه بنا بر سنتى ديرينه به 
واسطه عشق و عالقة قلبى به ثامن الحجج(ع)، 
پياده راهى اين قطعه از بهشت شده و از اجر و 

ثوابى سترگ برخوردار مى شوند.
در ميزگــردى با حضور آقايان مهدى فروزان 
(مديــركل هماهنگــى امور رفاهــى زائرين 
خراسان رضوى، دبير ســتاد خدمات سفر)، 
محمــد توكلى فريمانى (مديــر امور خدمه 
آســتان قدس رضوى)، حســين راست نژاد 
(رئيس اداره امداد و تسهيالت زائرين آستان 
قدس)، به مشــكالت در سال گذشته و نيز 
اقدامات در نظر گرفته براى سال جارى مورد 

بررسى قرار گرفت.
مديركل هماهنگى امور رفاهى زائرين خراسان 
رضوى و دبير ســتاد خدمات سفر با اشاره به 
فعاليت اســتاندارى در زمينــه ارائه خدمت 
به زائــران پياده مى گويد: بى شــك با توجه 
به بررســى هاى صورت گرفتــه و آگاهى از 
كمبودهاى سال گذشته، امسال با تدبيرهايى 
كارامد و منســجم در پى خدمت رسانى به 
زائران پياده حضرت رضا(عليه السالم) هستيم.

مهدى فروزان مى افزايد: در اين راستا، سامانه 
«هشت»، ويژة جمعيت خدمتگزار، از اول مهر 
ماه ثبت نام زائران پياده را در سطح خراسان 
رضوى و حتى ســطح كشــور آغــاز كرد و 
كاروان ها ثبت نام در اين سامانه را آغاز كردند. 
وى خاطرنشــان مى كند: از ديگــر اقدامات 
اســتاندارى خراســان رضوى صدور كارت 
شناسايى ويژه است، چنان كه براى هر يك از 
زائران پياده يك كارت شناسايى صادر مى شود 
و تنها يكى از خدمات آن ارائه خدمات رايگان 
درمانى براى آن ها در سرتاسر مراكز درمانى 

مشهد است. 

* سال متفاوت در خدمت رسانى
فروزان مى گويد: امســال براى اســكان در 
مشهد، مدارس يك روز پيش از سالروز رحلت 
حضرت رســول اكرم(ص) آماده پذيرايى از 
زائران اســت و تا بعد از ظهر سالروز شهادت 
حضرت رضــا(ع) در اختيار زائران پياده قرار 
دارد. البته امسال يك روز بين سالروز ارتحال 
پيامبــر(ص) و شــهادت حضــرت رضا(ع) 
فاصله اســت كه در تقويم رسمى كشور اين 
روز تعطيل نيســت، اما بنا به تصميم و رويه 
سال هاى گذشــته، مدارس در اختيار زائران 

پياده قرار خواهد گرفت.
مدير امور خدمه آستان قدس رضوى نيز در 
اين زمينه مى گويد: سال 1395، سال متفاوت 
در خدمت رسانى به زائران پياده بود. با توجه 

به قبول مسئوليت توليت آستان قدس رضوى 
در راستاى مديريت متمركز در خدمات اربعين 
و دهه آخر صفر و نيز حضور مكرر ايشان در 
جمع زائران پيادة حاضر در ايستگاه هاى درون 
شــهرى و برون شــهرى و آگاهى از شرايط 
موجــود، موجب شــد پس از آن جلســات 
تخصصى در خراسان و ساير استان ها صورت 
پذيرد تا در سال جارى فارغ از مشكالت سال 

گذشته بهترين بسترها براى 
خدمت رسانى به زائران پياده 

فراهم شود. 
محمد توكلى فريمانى اظهار 
مــى دارد: در ســال 1395 
براى نخســتين بار آستان 
بحث  در  رضــوى  قــدس 
پذيرايى ورود پيــدا كرد و 
در ايــن بين حــدود 270 
هزار بســته غذا بــه عنوان 
تأميــن غذاهاى خــارج از 
ايســتگاه هاى آستان قدس 
رضوى كه امكان تأمين غذا 
نداشتند را براى آنان فراهم 

آورد. همچنيــن توزيع حدود 90 هزار غذاى 
متبرك به ايســتگاه هاى فاقــد توانايى براى 
تأمين وعده هاى غذايى زائران پياده از سوى 
آستان قدس رضوى در دستور كار قرار گرفت؛ 
به نحوى كه زائران حداقل از يك وعده غذاى 

متبرك حضرت برخوردار شدند. 
وى مى افزايد: از ديگر كارهاى ويژه در ســال 

گذشته مى توان به تشكيل قرارگاه فرهنگى 
به دســتور توليت آســتان قــدس رضوى 
اشاره داشــت كه در آن تمامى ظرفيت هاى 
موجود در مجموعه آســتان قدس رضوى در 
همه ايســتگاه ها مورد اســتفاده قرار گرفت. 
خدمات اين قرارگاه شــامل پاســخگويى به 
سؤاالت شــرعى، برپايى نمازهاى جماعت، 
ســخنرانى، حلقه هاى معرفت و تا حد امكان 
در  محيطى  تبليغات  بحث 
ايستگاه هاى درون شهرى و 
برون شهرى بود تا خألهاى 
موجود در حد امكان برطرف 

شد.

* موقوفه اى براى زائران 
   در راه مانده

مى كند:  خاطرنشان  توكلى 
موضوع ديگرى كه آســتان 
قدس رضوى به آن پرداخت، 
خدمات درمانى بود. تمامى 
ايســتگاه هاى آستان قدس 
رضوى بــه تيم هاى درمانى 
از جمله خدمات اورژانس، خدمات سرپايى، 
معاينات پزشــكى و ماســاژ مجهز هستند. 
با اين حــال همچنان خأل ايــن جريان در 
مسيرهاى ورودى به مشهد احساس مى شود 
و بــر اين اســاس تيمــى از خدمه حضرت 
رضا(عليه السالم) آمادگى خود را اعالم داشتند 
تا در ســال جارى بتوانند مركزى را به عنوان 

خدمــات درمانى زائر در يكى از مســيرها - 
گزينه پيشنهادى نيشابور است- برپا و در آن 

به خدمات درمانى بپردازند.
رئيس اداره امداد و تســهيالت زائرين آستان 
قدس نيز خاطرنشــان مى كنــد: يكى ديگر 
از دغدغه هاى اصلى زائران پياده، مشــكالت 
بازگشت به شهر خود و بهره گيرى از موقوفه 
«ابن السبيل» ويژه مســافران در راه مانده و 

نيازمند است.
حسين راســت نژاد مى افزايد: سال گذشته 
در بعد از ظهر ســالروز شهادت حضرت رضا 
(عليه السالم) شاهد كاروان ها و افرادى بوديم 
كه براى بازگشــت دچار مشــكل شدند و با 
مراجعه به مركز تســهيالت زائران، خواهاِن 
برخوردارى از اين موقوفه هســتند، اما براى 
احراز راســتى در گفتار آنــان نيازمند وقت 
هســتيم و با حجــم افراد مراجعــه كننده، 
رســيدگى به آنان زمان بر اســت و متعاقباً 

نارضايتى گسترده آنان را به همراه دارد.
از اين رو هرچند آستان قدس رضوى تا حد 
توان خــود و با برخــوردارى از موارد مذكور 
در اين وقفنامه مى تواند براى بازگشــت اين 
زائران تسهيالتى را فراهم آورد، اما اين جريان 
نيازمند برنامه ريزى و تعريف سازى و ساز و 

كارى منسجم است.
وى تصريح كرد اين موضوع نيازمند توجهى 
بيــش از پيش اســت تا در دهــه آخر صفر 
امسال، ديگر شــاهد اين جريان براى زائران 

پيادة حضرت رضا(ع) نباشيم.

در حوالى امروز2

مديركل تبليغات اسالمى خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس عنوان كرد

  آمادگى مدارس و حسينيه ها 
براى اسكان زائران پياده 

عليرضا لعل اكبرى: مديركل تبليغات اســالمى خراســان 
رضوى گفت: اين سازمان با همكارى شوراى هيئات مذهبى 
اســتان ايســتگاه هاى خدماتى زائران پياده مشهد الرضا را 

شناسنامه دار مى كند.
حجت االســالم والمســلمين كاظم لطفيان در گفت و گو با 
خبرنگار ما افزود: امســال خدمات جديدى نســبت به سال 
گذشــته به زائران پياده و ايســتگاه هاى خدماتى بين مسير 
صورت گرفته و شناســنامه دار كردن اين ايستگاه ها بخشى 

از اين خدمات است.
وى خاطرنشان كرد: تاكنون 160 ايستگاه خدمات رسانى به 

زائران در 6 محور منتهى به مشهد فعاليت مى كنند.
وى افــزود: امســال زائران پياده امام رضــا (ع) از محورهاى 
مشــهد- نيشابور، مشــهد- تربت حيدريه، مشهد- فريمان، 
مشهد- ســرخس، مشهد- كالت و مشهد- قوچان به زيارت 
مشرف مى شوند. مديركل تبليغات اسالمى خراسان رضوى 
اظهار داشت: بازديدهايى از محورهاى نيشابور و قوچان انجام 

شد و زائران پياده با مشكلى روبه رو نبودند.
وى افزود: از سوى سازمان تبليغات اسالمى استان و شوراى 
هيئات هاى مذهبى بازديدهاى مستمر از محورهاى مواصالتى 
و ايستگاه هاى خدمات رسانى به زائران پياده صورت مى گيرد 

و نيازهاى زائران برطرف مى شود.
حجت االســالم لطفيان به اســكان زائران پياده اشاره كرد و 
گفت: در حال حاضر عالوه بر مدارس حدود 300 حســينيه 
و همچنين بسيارى از شهروندان با ثبت نام در سامانه جهاد 
خدمت شهردارى مشهد براى اســكان زائران اعالم آمادگى 
كرده اند. وى اظهار داشت: چنانچه شهروندان مشهدى قصد 
دارنــد در اين ايــام اماكنى براى اقامت زائــران مهيا كنند، 
مى توانند به سامانه جهاد خدمت شهردارى مشهد مراجعه و 

ثبت نام و آمادگى خود را اعالم كنند.
وى يادآور شد: در حال حاضر 10 منطقه در مشهد آماده ارائه 

خدمات به زائران امام رضا(ع) هستند.

   پويش هنرمندان و جامعه فرهنگى هنرى 
مشهد براى كمك به زلزله زدگان

قدس:  هنرمندان و جامعه فرهنگى هنرى مشهد براى يارى 
به هموطنان عزيز زلزله زده اســتان هاى غرب كشور پويشى 

با عنوان «بخاطر پهلوانان كرد سرزمينمان» به راه انداختند.
اين پويش امروز ســاعت 14 در مجتمع فرهنگى هنرى امام 
رضا(ع) بوســتان ملت از ســوى انجمن هاى هنرى خراسان 
رضوى و فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى برپا مى شود.
در اين فراخوان خواسته شده هنرمندان و شهروندان كمك هاى 
نقدى و غيرنقدى خود را شامل پتو، چادر مسافرتى، كنسرو و 

خرما در اين پويش اهدا كنند.

مديركل نهاد كتابخانه هاى عمومى خراسان رضوى:
   اتفاقات كتابخانه شهيد هاشمى نژاد 

در هفته كتاب زيبنده مشهد نيست
ايسنا: مديركل نهاد كتابخانه هاى عمومى خراسان رضوى، 
گفت: اتفاقات كتابخانه شهيد هاشــمى نژاد در هفته كتاب 

زيبنده مشهد نيست.
حســين اكبرى كه در نشست انجمن كتابخانه هاى خراسان 
رضوى ســخن مى گفت، در ادامه اظهار كــرد: اميدواريم با 
پيگيرى مسئوالن استان زمينه براى رفع مشكالت پيش آمده 
براى كتابخانه شهيد هاشمى نژاد فراهم شود. وى ادامه داد: اين 
كتابخانه بيش از يك هزار عضو دارد و تعداد باالى امانت كتاب 
در آن نشــان از فعال بودن آن اســت و اقدامات انجام گرفته 

در مورد اين كتابخانه دور از شأن استان و شهر مشهد است.
وى گفت: با به پايان رســيدن موعد اجاره مجموعه شــهيد 
هاشمى نژاد كه متعلق به دانشگاه علوم پزشكى مشهد است، 
مأموران اين مجموعه اقدام به ورود به سالن نمايش و كتابخانه 
مجموعه كرده  و قفل درب هاى ورودى آن را براى عدم مراجعه 
مجدد مسئوالن نهاد كتابخانه ها و اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى تعويض كرده اند، اقدامى كه با اعتراض گسترده فعاالن 

فرهنگى و مسئوالن مختلف روبه رو شده است.

در آستانه 28صفر 
  مشهد مقدس ميزبان دو شهيد مدافع 

حرم مى شود

قدس: در آستانه 28صفر مراسم تشييع شهيدان مدافع حرم 
حجت االسالم محمود تقى پور و سيد احمد حسينى كه در 
نبرد حق عليه باطل و در دفاع از حرم حضرت زينب(س) در 
مناطق عملياتى سوريه به مقام رفيع شهادت نائل آمدند، فردا 

در مشهد مقدس برگزار مى شود.
پيكر مطهر شهيدان مدافع حرم رأس ساعت 9 صبح پنجشنبه 
25آبان ماه از مقابل مدرسه علميه عالى نواب واقع در خيابان 
آيت اهللا شيرازى تا حرم مطهر توسط زائران و مجاوران تشييع 
و پس از اقامه نماز و طواف در بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) در 

بهشت رضا به خاك سپرده مى شود.
گفتنى است شهيدان مدافع حرم حجت االسالم محمود تقى 
پور و سيد احمد حسينى در 30فروردين 1361 و 15شهريور 
1371 چشم به جهان گشودند و در 18آبان و 28مهر 1396 

به مقام رفيع شهادت نائل آمدند. 
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قدس: مديران مقصر در آلودگى هواى مشهد بركنار مى شوند
نيش و نوش: اگه اينجورى بشــه كه شاهد سونامى عظيم 

مديريتى در مشهد خواهيم بود!
قدس: شهردارى ها به فكر هوا فروشى نباشند

نيش و نوش: اگه نخوان به اينجور فكرها باشن كه ديگه كار 
تو شهردارى سود و جذابيتى نداره!

قدس: جذب ســرمايه گذار براى راه انــدازى تله كابين در 
بوستان خورشيد مشهد

نيش و نوش: خداكنه سرمايه گذارى كه جذب ميشه از نوع 
خارجى و غيرچينى باشه تا سقوط تله كابين هم به معضالت 

شهرى مشهد اضافه نشه!
قدس: كاهش دغدغه بيماران براى مخارج درمان

نيش و نوش: البته اين دغدغه ها پس از مرگشــون و در اون 
دنيا كاهش پيدا مى كنه!

قدس: فرودگاه بجنورد جابه جا نمى شود
نيش و نوش: هر وقت فرودگاه مشهد جابه جا شد، فرودگاه 

بجنورد هم ميشه!
قدس: شهردارى شــانديز از ماليات بر ارزش افزوده سهمى 

ندارد
نيش و نوش: همين كه سهمش رو از سود حاصل از خواب 

پول سهامداران پديده بهش بدن، براش بسه!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

زاو� ��و�

احمد فياض  معلوالن آسايشگاه شهيد فياض بخش مشهد مقدس (مرحوم عبداهللا 
هنرى) در قالب هيئت عزادارى و سينه زنى به زيارت امام رضا(ع) مشرف شدند.

به گزارش خبرنگار ما حال و هواى دل انگيز پاييزى خيابان شيرازى مشهد مقدس پس 
از نزول رحمت هاى الهى، با عزادارى و سينه زنى هيئت معلوالن و مددجويان آسايشگاه 
فياض بخش اين شــهر آميخته با عطر معنويت سوگوارى و مرثيه خوانى تعداد زيادى 

از معلوالن شد.
 مقصد؛ زيارت امام مهربانى ها حضرت على بن موســى الرضا(ع) و عرض تسليت است 
و بهانه؛ سالروز شهادت رســول اكرم(ص)، امام حسن مجتبى(ع) و معين الضعفا امام 

رضا(ع). 
توانخواهان آسايشگاه به همراه جمعى از كاركنان، مسئوالن و ياوران هميشگى نيكوكار با 
هفت دستگاه اتوبوس ويژه، چهار دستگاه مينى بوس آمبوالنس از چهار راه شهدا با همت 
و همراهى و مساعدت مددكاران صبور بر ويلچرها نشسته و همنوا با مداح فرياد جانم 
رضا، جانم رضا سر داده و با بر سر و سينه زدن سوگواره عاشقى خالصانه اى خلق كردند 

كه شاه بيت آن «آمده ام  اى شاه پناهم بده» بود. و چه لحظه هاى ناب و عاشقانه اى...!
در طول مسير عزادارى و نوحه خوانى، پرچم هاى سبزشان به نشانه پيوند ناگسستنى با 
امامت و واليت چون كبوترهاى حرم به پرواز در مى آمد و سربندهاى يا امام رضاشان، 

حديث شوق پابوسى و زيارتشان بود. 
آنان در آستانه سالروز شهادت امام رضا(ع) پشت ضريح فوالد با دست هاى گره خورده بر 
ضريح از حاجت هاى ناگفته شان گفتند؛ چه آنكه هشتمين امامشان «غوث االمه» است 

و عنايت خاصى به اين ساقه هاى شكسته دارد. 

رأفت امام الرئوف(ع) براى 550 معلول آسايشگاه شهيد فياض بخش ملموس و حسى 
است. اين را مى توان از اشك هاى جارى بر پهنه معصومانه شان دريافت؛ چه آنكه عالم 
آل محمد(ص) اين سوگواران معلول را با عنايت ويژه پناه مى دهد و فريادرسى مى كند. 
ديروز چتر حمايت امام مهربانى ها بر ســر معلوالن عزادارش گســترده شد تا پيام آور 

نوعدوستى و نيكوانديشى براى ساير زائران و مجاوران باشد.

 تشرف هيئت عزادارى معلوالن به زيارت امام رضا

خبر

ميزباني از زائران مشهدالرضا(ع)  
قــدس  روزهــاي پاياني 
ماه صفر اســت و امسال نيز 
جاده هاي منتهي به مشــهد 
مملــو از زائراني اســت كه با 
اتومبيل شخصي،  پياده،  پاي 
اتوبوس، قطار و هواپيما خود 
را به اين قطعه از بهشــت مي 
رسانند تا دو ماه عزاداري شان 
را بــه خدمت امــام رئوف(ع) 

عرضه كنند. ايستگاه صلواتي جواداالئمه(ع) در باب الجواد(ع) حرم مطهر امام هشتم نيز 
مهياي پذيرايي از خيل عظيم زائران شــده و خادمان اين موكب هميشگي در تكاپوي 
آماده سازي اقالم مورد نياز هستند. صادق عقيلي مسئول ايستگاه صلواتي جواداالئمه(ع)  
مى گويد: ايستگاه صلواتي باب الجواد(ع) در شب و روزهاي منتهي به شهادت امام رضا(ع) 
ميزبان زائران عزيز خواهد بود و در وعده هاي صبحانه، ناهار و شام از زائران عزيز پذيرايي 
خواهد شــد. وى تصريح مى كند: اين ايستگاه با كمك خيران و واقفان عزيز و همكاران 
و خادمان آستان قدس رضوي كه به نام دوستان و بچه محل هاي امام رضا(ع) شناخته 
مي شــوند در ايام مختلف ســال پذيراي زائران است. وى خاطرنشان مى كند: بحمداهللا 
براي پنجمين ســال متوالي و به همت خيرين، امكان تشرف و ميزباني از زائران فراهم 
شد. امسال براي نخستين بار هزينه 300 ويزاي عراق و همچنين هزينه رفت و آمد براي 
زائران محروم و مستضعف توسط يكي از خيران تأمين شد كه به لطف امام رضا(ع) همگي 

به سالمت به كربالي معلي مشرف شدند و به مشهد بازگشتند.

 
خبر

مهيا شدن 40 هزار ظرفيت اسكان براى زائران پياده دهه 
آخر صفر 

قدس  مدير گردشــگرى 
و امــور زائــران شــهردارى 
مشــهدمقدس از مهيا شدن 
40 هزار ظرفيت اسكان براى 
زائران پياده دهه آخر صفر در 

اين شهر خبر داد.
على قناويزچــى در همايش 
آغــاز بــه خدمــت خادمان 

افتخارى حريم رضوى كه در محل تاالر شــهر مشهد برگزار شد، با اشاره به نام نويسى 
بيش از 70 هزار نفر در سامانه جهاد خدمت ويژه خدمات رسانى به زائران پياده دهه آخر 

صفر، گزارشى را از روند پذيرايى از ميهمانان ايام شهادت امام رضا(ع) ارائه داد.
وى از نام نويسى بيش از 70 هزار نفر در سامانه جهاد خدمت به زائران پياده دهه پايانى 
صفر در مشــهد خبر داد و گفت: اين ســامانه سال گذشته نيز فعال شد و 70 هزار نفر 

متقاضى كمك و خدمت رسانى به زائران در آن نام نويسى كردند.
قناويزچى با اشاره به فعال سازى اين سامانه با هدف تقويت فرهنگ ميزبانى و استفاده از 
ظرفيت هاى مردمى براى خدمت رســانى به زائران پياده دهه پايانى صفر، يادآور شد: در 
دهه پايانى ماه صفر ســال گذشته، 299 هزار زائر پياده از اقصى نقاط كشور وارد مشهد 

مقدس شدند كه پيش بينى مى شود اين تعداد امسال به 330 هزار نفر برسد.
قناويزچى خاطرنشان كرد: همچنين شمار ايستگاه هاى خدمت به زائران از 11 مورد در 

سال هاى گذشته به 30 مورد رسيده است.

امسال با تدبيرهايى 
كارامد و منسجم در 

پى خدمت رسانى 
به زائران پياده 

  حضرت رضا
هستيم

بــرش

اقدام خود جوش دانش آموزان يك مدرسه در مشهد 
براى كمك به حادثه ديدگان زلزله كرمانشاه
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هــادى زهرايى  معــاون حمــل و نقل 
اداره كل راهــدارى و حمــل و نقــل جاده اى 
اســتان خراســان رضوى از افزايش نظارت ها 
بــر دفاتــر خدمات مســافرتى در ايــام دهه 

آخر صفر خبرداد. 
جواد وحدتى فرد در گفت وگو با قدس گفت: تا 
كنون 25 دفتر خدمات مسافرتى كه تخلفاتى 
داشته اند در اطراف حرم مطهر  پلمب  شده اند.

وى ياد آور شد: با هماهنگى هاى انجام شده با 
هيئت هاى مذهبى، مكان هاى اسكان آن ها به ما 
اعالم مى شود و اين گروه ها نسبت به تهيه بليت 

برگشت خود اقدام مى كنند.
وحدتى فرد در خصوص نظارت بر مسافربرهاى 
شخصى برون شهرى گفت: پليس راه و راهور 
با مسافربرهاى شخصى برخورد مى كنند، اما 
اين برخورد كافى نيســت چرا كه منشــأ اين 
مسافربرهاى شــخصى برون شهرى، موضوع 
اشــتغال اســت و اين افراد تحت هيچ قانون 
مشخصى نسبت به جابه جايى مسافرين اقدام 
نمى كنند و ما از مردم مى خواهيم تا از  وسيله 
نقليه حمل و نقل شناسنامه دار كه رنگ زرد، 
مؤيد شناسنامه اين وسايل حمل و نقل برون 

شهرى است، استفاده كنند.
وى همچنين افزود: شناسايى 10 مسير بحرانى 
بازگشت زائرين پياده و تعيين استان هاى معين 

كه اين اســتان ها خود بحرانى 
هستند و با پيش بينى هاى انجام 
شــده در 30 صفــر و اول ربيع 
االول  كه شــاهد افزايش تقاضا 
هستيم،  قرار است، اتوبوس هاى 
زيادى ازاين  اســتان هاى معين 
در اين ايام به مشــهد بيايند و 

براى شــهرهايى كه در مسير ريلى قرار دارند، 
بايد در روزهاى آخر صفر بازگشت زائرين پياده 
لزوماً  از طريق قطارهاى حومه اى در مسيرهاى 

نيشابور - سبزوار - تربت حيدريه 
و سرخس انجام شود.

وى ادامه داد: بــراى ايام خاص، 
ناوگان حمل و نقل در حال حاضر 
وجود دارد و اگر آسيب شناسى 
انجام دهيــم ، در اين ايام خاص 
عرضه و تقاضا باالســت  كه اين 
موضوع تنها به ايام خاصى محدود مى شــود و 
در ايام ديگر سال اين اتوبوس ها خالى است و 
اين بخِش مردمى در حال حاضر زيان ده شده 

است و سرمايه گذارى هنگفتى توسط مردم در 
بخش حمل و نقل جاده اى صورت گرفته  است 
كه اميدواريم هر چه زودتر اين سرمايه گذارى  
به بخش ريلى نيز برسد و مردم بتوانند در بخش 

حمل و نقل ريلى نيز سرمايه گذارى كنند.
معاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان ادامه داد:  600 جليقه 
در بين ســركاروان هاى زائرين پيــاده  كه در 
جاده هاى استان تردد مى كنند در حال توزيع 
است  و گشت هاى راهدارى نيز در طول راه هاى 
استان، تأمين امنيت زائران را بر عهده دارند و 
مقرر شده است، اتوبوسرانى مشهد و شهرهاى 
اطراف در صورت در راه ماندن زائرين در شب، 
آن ها را به ايستگاه هاى اسكان انتقال دهند  و 
ايستگاه هاى قطار نيز آماده باش باشند و حركت 

قطارهاى حومه اى نيز افزايش پيدا كند.
وى در خصوص مينى بوس ها نيز گفت: ناوگان 
حمل و نقل عمومى بايد با اسناد حمل و نقل 
در جاده ها تردد كنند و مينى بوس ها نيز شامل 
اين بخش مى شوند و اسناد حمل و نقل براى 
وسايل نقليه صادر نمى شود، مگر اينكه معاينه 
فنى آن ها تست شده باشد. اين در حالى است 
كه ســن ناوگان مينى بوسى ما فرسوده است 
كه شايد دليل آن تمايل مردم براى استفاده از 

ناوگان حمل و نقل به روز است.

روی �ط حاد�

��ر
عضو شوراى شهر خبر داد

  ساخت آزادراه مشهد- چناران 
در ادامه بزرگراه امام على (ع)

قدس: عضو شــوراى شهرمشهد  در صفحه شخصى خود 
اعالم كرد: بزرگراه امام على(ع) در ســال 1378 ساخته 
شــد و قرار بود، باِرترافيكى وكيل آباد را به دوش بكشــد 
و جايگزينى براى دسترســى به غرب مشــهد باشد، اما 
سال هاست، امتداد اين پروژه، از ميدان نمايشگاه متوقف 
مانده و شــايد يكى از داليل آن عبــور بزرگراه، از ميان 
پالك176 بوده باشــد؛ پالك پرحاشيه اى كه در اثر قصور 
يا تقصير برخى، بسيار بيشتر از جغرافياى پالك، به افراد، 
سنِدمشاعى مزروعى واگذار شده و خانواده هايى را كه با 
هزاران قرض و قوله و فروش زيورآالت، سرمايه اندك شان 

را بند پالك كرده بودند، آواره خود كرده است.
امير شــهال افزود: چادرنشينِى مال باختگان در چند سال 
گذشــته را همه مردم به ياد دارند، اّما گويا بســيارى از 
مســئوالن به فراموشى سپرده بودند. اّما چند روزى است 
كــه تردد كمپرســى ها و لودرها در اين محــدوده، نويد 

تحولى بزرگ را مى دهد.
وى ياد آور شد: آزادراه مشهد- چناران قراراست به عنوان 
يك طرح ملّى، از ميدان نمايشگاه تا گلبهار و چناران اجرا 
شــود و شهردار مشهد هم دســتور همكارى با اين پروژه 

ملّي را صادر كرده است.
به گفته اين عضو شــوراى شهرمشهد  5/2 كيلومتِر اين 
آزادراه، در محدوده مشــهد واقع اســت و معضل گلوگاه 
مشــهد به ييالقات طرقبه و شانديز، با اجراى اين آزادراه 
حل مى شــود. وى گفت: اين تصميم شهردار مشهد براى 
اجــراي اين طرح مــي تواند به ختم داســتان غم انگيز 
پــالك176 بينجامد؛ بخش هايــى از 230 هكتار اراضى 
غرب مشــهد كه در طــرح جامع به عنوان تنفســگاه و 
تفرجگاه عمومى مشــهدى ها درنظر گرفته شده و ساليان 
گذشته، توسط شــهرداري تملك شده بود. حاال مي توان 
اين اميد را داشــت كه مالكانى كه ســند رســمى دارند، 
بتوانند، اراضي شــان را تهاتر كنند و از سال ها بالتكليفى 

خارج شوند.

  اعالم ساعت كار ويژه خط 1 و 2 
قطار شهرى در 4 روز پايانى صفر 

مهناز خجســته نيا: مدير عامل شــركت قطار شهرى 
مشهد ســاعت كار ويژه خط يك و دو قطار شهرى در 4 

روز منتهى به دهه آخر صفر را اعالم كرد.
طاهــرى در گفت و گو با خبرنگار ما، گفت: شــركت بهره 
بردارى قطار شــهرى مشــهد به جهت رفاه حال زائران و 
عزاداران مشــهدى در اين ايام افزايش ساعت كارى اين 

خطوط را در دستور كار قرار داده است.
به گفته وى با وجود اينكه خط دو قطار شــهرى تاكنون 
در روزهاى تعطيل قادر به ارائه سرويس به مسافران نبوده 
است، اما در اين ايام آماده ارائه سرويس دهى خواهد بود.
وى با بيان اينكه ســاعت ســرويس دهى خط يك و دو 
قطار شــهرى در اين ايام يكســان خواهد بــود، گفت: با 
اين تفاوت كه ســرفاصله رســيدن قطار به ايستگاه ها در 
خط يك هــر پنج دقيقــه و در خط دو هــر 20 دقيقه 

خواهد بود.
مدير عامل شركت بهره بردارى قطار شهرى مشهد گفت: 
ساعت ســرويس دهى ويژه خط يك و دو قطار شهرى از 
پنجشــنبه 25 آبان ماه شروع و تا يك شنبه 28 آبان ماه 

ادامه خواهد داشت.
به گفته وى در روز پنجشــنبه قطار شــهرى از ساعت 6 
صبح تا 23 بعدازظهر و در روز جمعه از ساعت 6 صبح تا 
22 و 30 دقيقه بعدازظهر در خط يك و دو به مســافران 

خدمت ارائه خواهد داد.
وى از ســاعت كارى 6 صبح تا 11 شب در روز شنبه و 6 
صبح تا 10 شــب در روز يكشنبه خبر داد و گفت: اين در 
حالى است كه به دليل بسته بودن مسيرها و نبود وسيله 
نقليه عمومى هر ساله ركورد جابه جايى تعداد مسافر در 

روز شهادت امام رضا(ع) شكسته مى شود. 
مدير عامل شــركت قطار شهرى مشهد افزود: با توجه به 
ازدحام جمعيت متقاضى ســفر با قطار شــهرى، بنابراين 
اجازه ورود تجهيزات عزادارى به ناوگان قطار شهرى داده 
نمى شــود، تا خطرى متوجه ساير مســافران اين ناوگان 

نباشد.

معاون اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان با اشاره به افزايش نظارت ها خبر داد

  كشف 105 كيلوگرم هروئين در عمليات پلمب 25 دفتر خدمات مسافرتى در مشهد 
مشترك پليس 2 استان

قدس: فرمانده انتظامى خراســان رضوى از كشــف 105 
كيلوگرم هروئين از تريلى يخچالدار خبر داد.

سردار قادر كريمى با اعالم اين خبر گفت: تيم هاى اطالعاتى 
پليــس مبارزه با موادمخدر خراســان رضوى بــا اقدام هاى 
اطالعاتــى، خودروى تريلر حامل موادمخدر را در شــهرك 

صنعتى گرمسار ردزنى كردند.
وى افزود: پليس خراسان رضوى با دريافت نيابت قضايى به 
گرمســار اعزام و در عملياتى مشترك با فرماندهى انتظامى 
استان ســمنان در بازرسى از تريلى يخچالدار بيش از 105 

كيلوگرم هروئين كشف كردند.
در اين عمليات يك متهم دستگير و تحقيقات ادامه دارد.

  پرداخت خسارت تأخير 2 پرواز 
شركت هواپيمايى آسمان به مسافران

ايرنا- بازپرس ويژه جرايم 
فرودگاه مشــهد گفت: با 
پيگيرى هاى صورت گرفته، 
خســارت تأخير دو پرواز 
شركت هواپيمايى آسمان 

به مسافران پرداخت شد.
محمدحسن اصولى صفار 
افــزود: پــرواز مشــهد - 
تاجيكستان شركت آسمان كه يازدهم آبان ماه جارى با 12 
ســاعت تأخير انجام شد، نارضايتى و اعتراض مسافران را به 

همراه داشت.
وى اظهار كرد: مقرر شــد، اين شــركت بليت با 50 درصد 
تخفيف به مقصد دوشنبه تاجيكستان يا از دوشنبه به مقصد 

مشهد را به مسافران اين پرواز ارائه دهد.
وى گفت: چنانچه مسافران بليت نخواسته باشند، معادل مبلغ 

تخفيفى به آن ها پرداخت مى شود.
 بازپرس ويژه جرايم فرودگاه مشهد ادامه داد: هفته گذشته 
نيز پرواز شــيراز به مشهد اين شــركت هواپيمايى با تأخير 
روبه رو بود كه با پيگيرى هاى انجام شده، خسارت تأخير به 

مسافران پرداخت شد.

پژواك

به دنبال سلسله گزارش هاى قدس محقق شد

 افزايش 5 ساعته بهره بردارى
 پاركينگ مكانيزه امامت

اكبرى: بدنبال سلســله گزارش هاى قدس در خصوص گاليه شــهروندان از تعطيلى 
پاركينگ مكانيزه امامت و خدمات دهى در ساعات محدودى از روز، سخنگوى شركت 
ترافيك هوشمند اليت از افزايش پنج ساعته بهره بردارى پاركينگ مكانيزه امامت خبر 

داد.
على بازقندى با اعالم اين خبر اظهار كرد: ســاعت خدمت رســانى پاركينگ مكانيزه 
امامت واقع در چهارراه آزاد شــهر(تقاطع بولوار معلم و بولوار امامت) كه در گذشته از 
ساعت 15 الى 23 بوده، 5 ساعت افزايش يافته و هم اكنون ساعت كارى اين پاركينگ 

از ساعت 10 الى 23 مى باشد.
در هميــن حال وى در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم كرد: اين پاركينگ در گذشــته 
در ساعات محدودى براى شهروندان قابل استفاده بود و در حال حاضر با فراهم شدن 

امكانات الزم اين ساعات افزايش يافته است.
بازقندى تصريح كرد: هزينه اين پاركينگ طبق تعرفه پاركينگ هاى غيرحاشيه شهر از 
شهروندان دريافت مى شود و هزينه پاركينگ هاى مكانيزه نسبت به هزينه پاركينگ هاى 

حاشيه اى متفاوت است.
يادآور مى شود روزنامه قدس با چاپ چند گزارش در سيزدهم شهريور و هفتم آبان ماه 
مشكالت شهروندان در پارك خودروهاى خود در اين پاركينگ را منعكس كرده بود كه 

با اين تصميم اميد مى رود مشكل پارك خودروها در اين منطقه تاحدودى رفع شود.
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13- مقابل زوج- آشكارشدن- ساز تيره

14- بسيار بخشنده- مسافر خانه خدا- 
افزارى  نرم  مجموعه  افزارهاى  نرم  از 

مايكروسافت آفيس- مغزسر
15- صائم- رد و بدل شدن توپ بين دو 

بازيكن يك تيم فوتبال 

ايسنا: مديرعامــل جمعيت هالل احمر استان خراسان 
رضوى گفت: چهره هاى شناخته شــده بايد فعاليت هاى 
خيرخواهانه خود را در قالب هالل احمر يا ساير نهادهاى 

مرتبط انجام دهند.
سيد مجتبى احمدى افزود: تاكنون 3000 شعله والر را با 
دو تريلى از مجموعه انبارهايمان به كرمانشاه فرستاده ايم. 
اآلن نيز درحال جمع آورى كمك هاى مردمى از پايگاه هاى 

22 گانه شعب و پايگاه هاى سيار سطح شهر، هستيم. 
وى با بيان اينكه درحال جمع آورى كمك هاى مردمى و 
غيرمردمى هستيم، خاطرنشان كرد: ما اطالع رسانى هاى 
الزم را انجام داده ايم و حســاب هايمان در حال كاركردن 
است. مشكلى از لحاظ ارتباط  گيرى مردم با ما وجود ندارد 
و مردم در شعبه هاى مختلف، اقالم و كمك هاى خود را 

به ما مى رسانند. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان خراسان رضوى 

با اشــاره به اينكه در گام اول، پتوى نو و كنســروجات 
بسته بندى شــده مورد نياز است، افزود: متأسفانه همان 
اتفاق زلزله بم درحال رخ دادن است و حساب هاى اينترنتى 
متعدد بدون مجوز كه تاكنون 50 مورد آن شناسايى شده 
است، فضاى كمك رســانى را از مسير خود خارج كرده 
است. وى اضافه كرد: اگر گروه هاى خودجوش نسبت به 
جمع آورى مبلغى اقدام مى كنند، بايد حتماً اين وجوه را به 
حساب هالل احمر، كميته امداد يا بهزيستى واريز كنند 
و نمى توانند، خودشان شماره حساب مستقلى را راه اندازى 
كنند. براى نمونه، يكى از نهادهاى خّير، نســبت به ارائه 
شــماره  حساب مســتقل اقدام كرده بود كه با تذكر ما 

فعاليتشان را متوقف كردند.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه بايــد در چنيــن مواقعى، 
اطالع رســانى هاى دقيقى صورت گيرد، افزود: خيلى از 
افراد خودشــان به كرمانشاه مى روند و مشكالت امنيتى 

درست مى كنند. به طور مثال فردى يك كاميون كفش 
مناسب براى آسيب ديدگان مى خرد و مى برد و در يك يا 
دو روستا توزيع مى كند، اما بى خبر از اينكه در روستاى 
كنارى حس تبعيض ايجاد مى شود و گاهى حتى منجر به 

خشونت و ورود نيروى انتظامى مى شود.
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان خراسان رضوى 
بيان كــرد: اين  نكات را بســيارى از مــردم نمى دانند 
و مى خواهنــد، رأســاً عمل كنند و عموم مــردم صرفاً 
احساساتشان را لحاظ مى كنند و اين باعث مى شود كه 
مسير امدادرسانى به كلى منحرف شود. احمدى اولويت و 
نياز اصلى را ابتدا وجوه نقدى برشمرد و گفت: چرا كه ما 
حداقل تا 12 ماه بايد آن جا باشيم و هزينه ها و مايحتاج 
مردم را تأمين كنيم. اآلن اقالم مورد  نياز، چادر، پتو و... 
است، بعداً مردم نيازمند لوازم زيستى هستند كه بايد با 

همكارى وزارت كشور اين نيازها برطرف شود.

همت بلند جمعيت هالل احمر خراسان رضوى در كمك به زلزله زدگان غرب كشور



همراهى قدس با زائران پياده 

گر عشق حرم باشد سهل است بيابان ها

هاشم رسائى فر   هر كدام از آنها حداقل 
بيش از 200 كيلومتر را پياده آمده اند تا به 
اين صورت عشق و ارادتشــان را به آقا امام 

هشتم (ع) نشان دهند. 

 عرض ارادت با پاى پياده
شايد جمله طاليى همان جمله جوان معلولى 
باشــد كه از شــهر جنگل و دهستان شعبه 
بيش از250 كيلومتــر را پياده پيموده تا باز 
هم يكســال ديگربا پاى پياده به محضر امام 
مهربانى ها برســد. هركس به نوعى دوست 
داشــتنش را به امام رضا(ع) نشان مى دهد 
ما هم كه چيزى در خور تقديم به حضورش 
نداريم اين گونه با طى كردن راه با پاى پياده 
خودمان را به آستانش مى رسانيم. مصطفى 
احمدى 26 ساله است و از ناحيه پا معلوليت 
دارد. او عصا زنان مســير عشق را پيموده تا 
به قول خودش با عشق به امام رضا(ع) كمر 
مشــكالت را بشــكند و بتواند خودش را به 

مشهد آقا برساند.
شايد در مسير عشق خيلى از زائران پياده را 
ببينــى كه ورم و آبله بر پا دارند اما مصطفى 
هم آبله بر پا دارد و هم بر دســت! دستى كه 
بايد جور كش پاى معلولش باشــد و با تكيه 
بر عصا او را در جاده عشــق همراهى كند. 5 
سال است كه اين جوان اهل جنگل با همين 
شرايط عزم ديدار آقا مى كند و البته نظرش 
اين اســت كه تا زنده اســت با هر شرايطى 
با عشــق گام در مسير دلدادگى امام هشتم 
خواهد گذاشت تا باز هم نامش در زمره زوار 

پياده آقا ثبت شود.
خواسته مصطفى احمدى از امام رضا(ع) بعد 
از اينكه نگاهش به گنبد آقا افتاد ظهور امام 
زمان(عج) و شفاى همه بيماران و ملتمسان 
دعايى اســت كه او را ابتداى راه از شــهر و 

ديدارش بدرقه كردند.

 مديون امام رضا(ع) 
گام نهادن در جاده عشــق ســن و ســال و 
موقعيت نمى شناســد كه اگر اين گونه بود 
چگونه مى شد با وجود مشكالت و ناراحتى 
قلبى بيش از 210 كيلومتر راه را پياده رفت؟ 
محمد قربانى زائر پياده اى از شهر فيض آباد 
مه والت اســت كه همراه با ساير همسفران 
هيئتى اش از هيئت رضوى شهرشان 5 سال 

اســت پياده به زيارت آقا مشرف مى شود. او 
كه كمتر از يكســال قبل دچار مشكل قلبى 
شــده بود زندگى اش را مديون امام رضا(ع) 
مى داند و مى گويد: درست زمانى كه مشكل 
قلبى برايم پيش آمد در خانه تنها بودم فقط 
و فقط از امام هشتم(ع) كمك گرفتم. او بود 
كه به دادم رســيد و باعث شد سالمتى ام را 
دوباره به دست آورم و باز هم بتوانم پياده به 

حضورش برسم.
محمــد قربانى تمام حرفش اين اســت كه 
تــا زمانى كه زنده اســت و توانايى دارد به 
عشــق آقا راهى را كه در پيش گرفته ادامه 
خواهد داد و هيچ چيز در اين راه نمى تواند 

از اراده اش كم كند.

 12 روز پياده روى 
كاروان 56 نفره روســتاى چاهك موســويه 
از توابع شهرســتان قائن در خراسان جنوبى 
560 كيلومتر راه پشت سر گذاشته اند تا در 
جاده واليت به آستان جانان برسند.ذبيح اهللا 
رمضانى يكى از آنهاست. 12 روز راه را پياده 
پيموده تا به محضر آقا مشــرف شود. جالب 
اســت كه مى گويد در حالت عادى اگر به ما 
بگويند 1000 متر را پياده بيا حاضر نيستيم 
قــدم بزنيم اما همه ايــن 560 كيلومتر را با 
عشــق به امام مهربانى ها 7 ســال است كه 
طى مى كنيم و هر ســال مشتاق تر از سال 
قبل كوله بار ســفر مى بنديم.در اين راه واژه 
سختى معنايى ندارد هرچه باشد با عشق به 

امــام رضا(ع) رنگ مى بازد. او نيز خواســته 
اش از آســتان امامش ظهور مهدى فاطمه 
است و شــفاى بيماران بدون اينكه كمترين 
چيــزى براى خودش بخواهد كه البته بر آن 

نيز تأكيد دارد.

 معجزه اى از ارادت به آقا
زوار پيــاده آقــا امــام رضــا(ع) حاجت ها  
گرفتــه انــد و معجزه ها ديــده اند ازعرض 
ارادتشــان به آقا. و اينكه برايشــان مثل روز 
روشــن اســت كه امام مهربانى ها حواسش 
بــه زائرانــش هســت. نكاتى كــه عليرضا 
ســعيدى يكى از اعضاى كاروان روســتاى 

عبدل آباد شهرســتان مه والت به آن اشاره 
مى كند. او جريانى را نقل مى كند كه تأييد 
كننده گفته هايش اســت. ســال گذشته با 
اينكه مكان اسكان براى دوستانمان در مشهد 
فراهم كرده بوديم اما چون ديرتر به مشــهد 
رسيديم به نفرات ديگرى واگذار شده بود. از 
اين بابت خيلى نگرانى داشتيم به حرم آقا كه 
مشرف شديم همانجا سفره دلم را باز كردم 
و رو بــه گنبدش گفتم حاشــا به كرمت آقا 
اگر بخواهى زائــران پياده ات بى جا و مكان 
بمانند. شايد باورتان نشود همين كه از حرم 
بيرون آمدم فردى آمد و به من گفت شــما 
دنبال جا براى اقامت هستيد انگار او از همه 
چيز خبر داشت گفتم بله اما من تنها نيستم. 
گفــت هرچند نفر كه باشــيد مهمان ماييد 
نشــان به اين نشانى كه با توجه و عنايت آقا 

امام رضا(ع) همه چند روزى كه در مشــهد 
بوديــم آن بنده خدا هم به ما اســكان داد و 
هم پذيراييمان كرد. باور كنيد ما بى صاحب 
نيســتيم و او خودش حواســش كامال به ما 
هست. ما به عشق امام رضا(ع) در اين مسير 
حركت مى كنيم بدون هيچ گاليه و منتى با 
اين اميد كه به قول خودش بعد از مردن در 
همان 3 جايى كه دستمان از دنيا كوتاه است 

به فريادمان برسد.

 زنان همپاى مردان
در ميان سيل زوار پياده آقا امام رضا(ع) زنان 
زيادى هســتند كه همپاى مــردان قدم در 
مسير عشق و ارادت به امامشان گذاشته اند. 
در مســير به كاروانى از زنان شــهر آيسك 
در360 كيلومتــرى مشــهد برخورديم. آنها 
اگرچه به مانند مردانشان تمامى راه را پياده 
طى نكرده اند اما به 50 كيلومترى مشهد كه 
رسيده اند از ماشين پياده شدند تا باقى مانده 
راه را هم مسير با سايرين در جاده عشق گام 
بردارند. 3 سال است كه آنها به اين روش زائر 
امام هشــتم (ع) مى شوند. فرج امام زمان و 
شفاى بيماران را از امام رضا(ع) مى خواهند 
و البته آرزويشــان اين است كه عمرى باقى 
باشد برايشــان تا هر سال بتوانند به محضر 

امام مهربانى ها برسند.

 بى منت در مسير جاده عشق
ابتداى شــهر مشهد همراه با كاروانى از شهر 
حكم آباد پدرى كه فرزندش را به بغل داشت 
نظرمان را جلب كرد.گويا خســتگى برايش 
واژه اى بيگانه است. مى گويد كوچك ترين 
خســتگى ندارد و با عشــق و بى منت براى 
رسيدن به پاى بوسى آقا امام رضا(ع) لحظه 
شــمارى مى كند. على اكبرجنت آبادى10 
سال است كه خانوادگى به اين سفر مى آيد 
و امســال با 65نفر از همشهريانش حدود 6 

روز راه پيموده اند تا به مشهد برسند.
همراه با ايــن كاروان عبــاس قائمى منش 
روحانــى جوانى بود كــه او اولين بار زيارت 
امام رضا(ع)  با پاى پياده را تجربه مى كرد. 
او پياده رســيدن به محضر امام هشــتم را 
اتفــاق كوچكى نمى داند و آن را نشــانه اى 
از محبوبيت و اعتقاد قلبى مردم به امامشان 

مى داند.
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  وضعيت جوى خراسان رضوى در 

روزهاى آخر صفر 
مهناز خجسته نيا: پيش بينى شرايط جوى مشهد در ايام 
دهه پايانى ماه صفر حاكى از استقرار سامانه اى پايدار بر روى 

استان خراسان رضوى است.
رئيــس گروه پيــش بينى هواشناســى خراســان رضوى 
در گفت و گــو با خبرنــگار ما ضمن اعــالم اين خبر گفت: 
مشهدالرضا در اين ايام و بويژه در سالروز رحلت جانسوز نبى 
اكرم حضرت محمد(ص)، امام حسن مجتبى(ع) و على بن 

موسى الرضا(ع) از جوى پايدار برخوردار است.
يحيى قائنى پور اظهار داشت: بر اين اساس دماى مشهد نيز در 

اين ايام بين 3 تا 17 درجه سانتيگراد پيش بينى شده است.
وى با بيان اينكه دماى شــبانه اين ايام به كمتر از 3 درجه 
نخواهد رسيد، افزود: دماى روزانه نيز در گرم ترين حالت 17 

درجه باالى صفر خواهد بود.
اين مقام مســئول با اشــاره به راهپيمايى زائران پياده امام 
رضا(ع) در مسيرهاى منتهى به مشهد، نسبت به زير صفر 

رسيدن دماى شبانه مناطق سردسير استان هشدار داد.
قائنى پــور خواســتار تمهيــدات الزم و آمادگــى كامل 
ايستگاه هاى خدمت رســانى بين راهى زائران پياده شد و 
گفت: قطعاً دماى شبانه هوا در مسير شهرستان هاى شمالى 

استان به 3 درجه زير صفر خواهد رسيد.
اين كارشناس هواشناسى، سردترين مسير زائران پياده دهه 
آخر صفر را شهرستان هاى قوچان، كوهسرخ و فريمان اعالم 
كرد و افزود: شرايط جوى روزانه مسير اين شهرستان ها نيز 

تا حدودى سرد اما بدون بارش برف و باران خواهد بود.
وى در عين حال بر رصد پيش بينى نقشه ها و الگوهاى پيش 
بينى هواشناسى براى مديريت كاروان زائران پياده تأكيد كرد 
و اظهار داشت: قطعاً نقشه ها و الگوهاى پيش بينى هواشناسى 
مى تواند، دستخوش تغييرات شود. بنابراين پيشنهاد مى شود، 
طى اين مدت و به صورت روزانه اين نقشه ها و الگوهاى پيش 
بينى، مورد رصد قرار گيرد تا بتــوان مديريت واحدى بويژه 

براى رفاه  حال كاروان هاى زائر پياده اعمال شود.

  باران، هواى سالم را مهمان مشهدى ها كرد
رحمانى: بارش باران 6 ميليمترى دوشــنبه شب گذشته، 
پس از مدت ها در مشــهد هواى پاكيزه را براى چند ساعت 

ميهمان ريه شهروندان اين شهر كرد. 
به گزارش خبرنگار ما گرچه اين باران، ســالمت را پس از 
مدت ها انتظار به هواى مشهد برگرداند، اما با هجوم خودروها 
در خيابان ها ســاعتى نگذشت كه دوباره شاخص آاليندگى 
هوا در اين كالنشهر رو به افزايش رفت. روز گذشته، شاخص 
كيفيت هواى مشهد پس از دو هفته آلودگى مستمر، براى 

ساعاتى در وضعيت سالم قرار گرفت.
مدير اجرايى مركز پايش آالينده هاى زيست محيطى مشهد 
در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اينكه پايدارى در هوا، عدم 
بارش نزوالت آســمانى و پديده وارونگى هوا و ساير عوامل 
موجب افزايش بار آلودگى در هواى اين كالنشهر شده بود، 
افزود: اين در حالى اســت كه مشهد شاهد تنها 6 ميليمتر 

بارندگى بوده است.
رئيس گروه پيش بينى هواشناســى خراسان رضوى هم در 
گفت وگو با خبرنگار ما از بارش پاييزى باران در 9 شهرستان 
استان خبر داد. قائنى پور گفت: در روزهاى اخير 15/3 ميلى 
متر بارندگى در ارتفاعات شهرستان كالت گزارش شده كه 

بيشترين ميزان بارش در استان بوده است.

یاد دا�ت
  آمادگى جامعه بهداشت و درمان 

خراسان رضوى براى خدمت به زائران 
دكتر سيد مرتضى احتشام فر 
مدير سالمت زائران استان 
خراسان رضوى 
از ماه ها قبل برنامه ريزى در حوزه هاى 
مختلــف بهداشــتى و درمانــى براى 

خدمت به زائران در دهه آخر صفر شــروع شده است و خدمات 
ويژه به زائــران و خصوصاً حدود 300 هــزار زائر پياده در نظر 
گرفته شده است. 35 بيمارستان مشهد در بخش هاى خصوصى 
و دولتى فعال هســتند و تمام دستگاه هاى اورژانس و پزشكان 
آن ها در حالت آماده باش قرار دارند و حق تعطيلى ندارند و حتى 
يك بخش پشتيبان نيز بايد براى ارائه خدمات بموقع به زائران 
داشته باشند تا خدمات به صورت مطلوب در اختيار زائران قرار 
بگيرد. امســال براى خدمات بيشتر به زائرانى كه داراى بيمارى 
دياليز هســتند نيز دو بخش ديگر باعنــوان لويزان در محدوده 
وكيل آباد بين خيابان هاشــميه و كوثر و يكى هم دارالشــفاى 
امام به مجموعه هاى ديگر افزوده شده و در مجموع درمشهد 29 
مركز دياليز با 474 تخت آماده ارائه خدمات به زائران هستند.  

هفت مركز بهداشتى درمانى، چهار مركز درمان هارى، 61 مركز 
اورژانس و 97 آمبوالنس، 86 داروخانه شــبانه روزى، 19مركز 
دندان پزشــكى براى خدمت به زائران فراخوان شــده اند. ستاد 
ويژه اى نيز در خيابان خاقانى تشــكيل شده است كه به صورت 
شــبانه روزى فعال و پاسخگوى مسائل بحرانى و غير بحرانى به 
زائران است. سه تيم بازرسى از داروخانه هاى سطح شهر مشهد 
نيز بازرســى مى كنند و خدمات داروخانه ها را مورد نظارت قرار 
مى دهند. اداره كل دامپزشــكى اســتان نيز از طريق گروه هاى 
ثابت و سيار بر ذبح شــرعى و بهداشتى دام ها نظارت مى كند. 
از طرفى  همچون سال هاى گذشته به همه بيمارستان ها اعالم 
شده است كه به زائرين پياده در صورت مراجعه خدمات رايگان 
ارائه كنند. هرگونه كوتاهى و يا دريافت هزينه هاى غيرمتعارف از 
زائران از سوى مراكز بهداشتى و درمانى و ساير حوزه هاى مرتبط 
با دانشگاه علوم پزشكى كه باعث شكايت و گاليه زائران شود نيز 
با برخورد و تنبيهات ســخت و قانونى روبه رو خواهد شد. هدف 
نهايى حوزه بهداشــت و درمان استان همچون ساير حوزه هاى 
استان اين است كه رنج سفر را از زائران زدوده و سعى كند كه در 
طول سفر و اقامت در مشهد مقدس تنها به امر زيارت و عزادارى 
بپردازند و دغدغه ديگرى نداشته باشند. همچنين زائران مى توانند 
از طريق سامانه 190شكايات و انتقادهاى خود را اطالع رسانى 
كنند و بالفاصله رسيدگى به آن ها صورت مى گيرد. از طرفى از 
زائران نيز تقاضا داريم كه در رعايت مســائل بهداشتى و درمانى 
تالش كنند و با توجه به سرماى هوا از امكانات و لباس هاى گرم 
اســتفاده كرده و از ريختن زباله ها در معابر و سطح شهر كه به 
صورت بالقوه باعث ايجاد بيمارى هاى مختلف مى شود، اجتناب 
ورزند و با رعايت حقوق شــهروندى و محيط زيست به ديگران 
نيز احترام بگذارند و توصيه مى شود كه از ليوان هاى يكبار مصرف 
نازك كه سرطان زاهستند، استفاده نكنند و در مراكز اسكان براى 
تجمع افراد، ازوسايل بهداشتى استفاده كنند و خصوصاً مواردى 

همچون ايمنى لوله هاى بخارى را مد نظر قرار دهند.

 با نوشتن، مشكالت كشــاورزان و ارزان بودن محصول 
زعفران، حل نمى شــود بايد دولت مثل سال هاى گذشته، 
خودش محصول را از كشــاورز به قيمت خوب خريدارى 
كند تا كشــاورز خيلــى ضرر نكند، ممنــون ازمحبتتان. 

 915...8226
 نــور چراغ هــاى برق معلم 23 (عــدل) و خيابان هاى 
منتهى به آن خيلى كم اســت طورى كه شــب ها بانوان 
احساس خطر مى كنند. از مسئوالن استدعا داريم، مشكل 

را رفع كنند. 2904...912 
 در ورودى شارســتان از سمت نواب حدود 20 دستگاه 
مسافربر شخصى براى خودشــان خط درست كرده اند و 
براى زائران مزاحمت ايجاد مى كنند. از سازمان تاكسيرانى 

خواهشمنديم، رسيدگى كند. 8617...936 
 چرا بازنشســتگانى كه كارت منزلت دارند، مانند تهران 
نمى توانند از اتوبوسرانى شهرهاى ديگر از جمله مشهد به 

طور رايگان استفاده كنند؟ 9027...921 
  اگر مى توانيد در مشــهد جايى بــراى فروش زعفران 
تهيه كنيد و دســت دالالن را كوتاه كنيد، كشــاورزان از 
شما ممنون مى شوند. مانند گندم و جو كه دولت مى خرد. 
همچنين قيمت زعفران مانند طال در روزنامه ها و سايت ها 

درج شود. 0243...915
  اليــت بايد مختــص خيابان هاى شــلوغ و پرترافيك 
باشد، نه خيابان هاى كم ترددى مانند منطقه قاسم آباد و 

امثالهم؛ لطفاً شوراى شهر رسيدگى كند. 8401...915 

  برپايى موكب قرارگاه منطقه اى 
شمال شرق ارتش در تپه سالم

قدس: به مناســبت ايام شهادت امام رضا(ع) و ايام آخر ماه 
صفر، قرارگاه منطقه اى شــمال شرق نزاجا نسبت به برپايى 

موكب در تپه سالم مشهد اقدام كرده است.
اين موكب به مدت ســه روز از 25 تــا 27 آبان ماه ميزبان 

زائران پياده حرم مطهر رضوى خواهد بود.
در ايــن ســه روز از 5000 زائر پياده با غــذاى گرم،اهداى 
بســته فرهنگى، آزمايش قند خون و فشــار خون و ماساژ 
پذيرايى خواهد شــد و ســاير يگان هاى ارتش و فرماندهى 
پشتيبانى منطقه شمال شرق و تيپ377 و لشكر77پيروز 
ثامن االئمه(ع) نيز با برپايى موكب از زائرين على بن موسى 

الرضا(ع) پذيرايى خواهند كرد.

  مسئوالن براى ميزبانى از زائران 
دهه آخر صفربسيج شدند

هنگامه طاهرى:350دســتگاه اتوبــوس در روزهاى 28 
تــا 30 صفر ورود زائران پياده به مشــهد را از مبدأ تا محل 

استقرارشان پوشش مى دهند.
معاون بهره بردارى سازمان اتوبوسرانى در نشست خبرى دهه 
آخر صفر ضمن اظهار مطلب فوق گفت:سازمان اتوبوسرانى 
در قالب طرح پاييزه از پنجشنبه نيزبا 320 دستگاه اتوبوس 

پوشش خيابانهاى منتهى به حرم را انجام خواهد داد.
علوى مقدم مدير عامل تاكســيرانى نيــز از آمادگى 1000 
دستگاه تاكســى در محدوده حرم خبر داد وگفت: عالوه بر 
آمادگى تاكسى هاى حرم، شبكه بى سيم تاكسيرانى با دو 

هزار خودرو و 14 اكيپ گشت شهرى آماده باش هستند.
مدير روابط عمومى سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد نيز 
گفت: 28 صفر مسير ورودى به ميدان انقالب از ساعت 14 
تا 17 مســدود مى شود و چنانچه خيابان امام خمينى(ره) 
با ترافيك زياد مواجه شود محدوديت مذكور از ميدان امام 

خمينى(ره) انجام خواهد شد.
بخــت آزما  افزود: در صورت قفل شــدن ميدان انقالب، از 
خروجى اضطرارى از ميدان كوشش و ميدان حافظ استفاده 

مى شود.
وى ادامه داد: بــراى ورودى زائران چند مســير از ورودى 
نيشــابورتا ميدان امام خمينى(ره)، جــاده قوچان تا بلوار 
توس و شهيد قرنى به سمت حرم و جاده سرخس تا ميدان 

شهداى گوهرشاد و خيابان نواب پيش بينى شده است.
 سرپرست سازمان پايانه مسافربرى مشهد نيز از آمادگى دو 

هزار و350 اتوبوس خبر داد.
معــاون حمل و نقل جاده اى اســتان هم ضمن اشــاره به 
هماهنگى با ساير استانها از فعال شدن 11 استان در راستاى 

خدمات رسانى به زائران خبر داد.
وحدتى فر عالوه بر اين بيان داشت:  چهار هزار ناوگان حمل 

و نقل جاده اى نيز آماده سرويس دهى به زائران هستند.
او اضافه كرد: شــب 30 صفر نزديك بــه 80 درصد ناوگان 

حمل و نقل استان در مشهد مستقر مى شوند.
وى تاكيد كرد:كاروانها بليت برگشت خود را در مبدا يا شبى 
كه به  مشهد مى رسند تهيه كنند همچنين امسال افزايش 

قيمت بليت نخواهيم داشت.
جانشين راهنمايى و رانندگى از تعطيلى پاركينگ هاى حرم 

از 25 صفر به جز پاركينگ خدام خبر داد.
ســرهنگ امامى از ارايه مينى بوسهاى رايگان آستان قدس 
رضوى براى ارايه خدمات به زائران خبر داد و گفت: از اولين 
ساعات 26 آبان نيز نســبت به انسداد خيابانهاى منتهى با 

حرم اقدام خواهد شد.
وى اظهار كرد: از  12 ظهر روز يكشــنبه آينده مسير جاده 
قديم از مشــهد به ســمت باغچه يك طرفه شــده و براى 

جلوگيرى از ترافيك عوارضى هم تعطيل مى شود.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

دكتر سيد مرتضى احتشام فر 
مدير سالمت زائران استان 

از ماه ها قبل برنامه ريزى در حوزه هاى 
مختلــف بهداشــتى و درمانــى براى 

خدمت به زائران در دهه آخر صفر شــروع شده است و خدمات 

فاطمه معتمدى    اين روزها جاده هاى منتهى به مشــهد الرضا مملو از هزاران زائربا 
صفا و مشتاق اهل بيت(ع) از سراسر ايران است كه با پاى پياده قصد زيارت ثامن الحجج 
حضرت على بن موسى الرضا (ع) را دارند و در تالشند در سالروز شهادت امام مهربانى ها 
خود را به حرم مطهر رضوى برسانند. در مسير حركت زوار پياده آقا امام رضا(ع) هيئت ها 
و ايســتگاه هاى زائر متعددى تالش مى كنند به نحو احسن براى زائرانى كه مورد توجه، 
لطف و عنايت امام هشتم قرار دارند، خدمت رسانى و پذيرايى كنند تا اين عشاق راحت تر 
و با دغدغه كمترى به مراد دل خود كه زيارت امام هشــتم اســت، برسند. مجمع عالى 
خادمين سلسله الذهب يكى از همين هيئت هاى مذهبى است كه چند سالى است در 

مسير خدمتگزارى به زائران پياده امام رضا(ع) وارد كار شده است.

  خدمت هماهنگى و پشتيبانى
رئيس اداره تبليغات اسالمى شهرستان نيشابور در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه 
اين مجمع وابسته به اين نهاد و با مجوز شوراى هيئت هاى مذهبى فعال است، اظهار 

داشــت: فعاليت اين مجمع پشــتيبانى و انجام هماهنگى هاى الزم در مسير حركت 
زائران پياده در جاده واليت است.

حجت االسالم على رضا جوانشيرى با بيان اينكه مباحث مرتبط با كاروان هاى پياده 
دو بخش اســت، اضافه كرد: بخشــى از اين وظايف و كارهــا مانند صدور مجوز هاى 
الزم بــراى حركت كاروان هاى پياده، ارائه پشــتيبانى هاى فكرى، فرهنگى و نظارت 
با مديريت ارگان هاى دولتى مانند ســازمان تبليغات انجام مى شــود و در كنار آن، 
مجمع نيز به عنوان يك نهاد مردمى و برخاسته از متن هيئت هاى مذهبى، مسئوليت 
ســاماندهى، پشتيبانى ميدانى و فيزيكى كاروان هاى پياده دهه آخر صفر را بر عهده 
دارد كه البته همه اين اقدام ها با حمايت و همكارى امام جمعه شهرســتان نيشابور، 
فرماندارى، بخشداران و ائمه جمعه شهرهاى اقمارى مسير تردد كاروان هاى پياده و 

ديگر ارگان هاى ذى ربط دولتى، نظامى و انتظامى صورت مى گيرد.
وى با اشاره به اشراف باالى مجمع در خصوص هماهنگى و پشتيبانى از كاروان هاى 
پياده جاده واليت تصريح كرد:تمام اطالعات مرتبط با كاروان هاى پياده كه از مســير 

ميقات الرضا نيشابور براى سفر و تشرف به مشهد مى گذرند در نرم افزارى موجود است 
و هماهنگى ها و حمايت هاى الزم توسط مجمع براى كاروان هاى پياده انجام مى شود.
جوانشيرى ادامه داد: هدف اين است كه نيشابور به عنوان ميقات الرضا ميزبان خوبى 

براى زائران پياده امام هشتم باشد.

  حركت 200 تا 300 كاروان پياده در جاده واليت
وى با بيان اينكه مســير 217كاروان پياده كشور از استان هايى مانند خراسان رضوى، 
تهران، فارس، سمنان و اصفهان از نيشابور و ميقات الرضا مى گذرد، گفت: ميزبانى خوب 
از اين زائران و رفع دغدغه و مشكالت كاروان هاى پياده از مهم ترين اهداف مجمع عالى 

خادمين سلسله الذهب نيشابور است.
جوانشــيرى افزود: مجمع با ارتباط با روســاى كاروان هاى پياده از كمبود و نيازهاى 
احتمالى در حوزه هايى مانند اسكان،بهداشــت و تغذيه آگاه مى شــود و ســپس با 

هماهنگى و حمايت نسبت به رفع مشكالت آن اقدام مى كند.
مسئول هيئت امناى مجمع عالى خادمين سلسله الذهب نيز هدف از ايجاد اين مجمع 
را كاهش مشكالت و مسائل كاروان هاى پياده اى دانست كه از جاده واليت به مشهد 
مشرف مى شوند تا مردم و زائران حضرت شمس الشموس با دغدغه كمترى به مشهد 

و زيارت امام رضا(ع) برسند.
ابوالفضل مشكيان با بيان اينكه نيشابور با توجه به ارائه حديث سلسلة الذهب توسط 
امام رضا(ع) در اين شهر مى تواند، اصلى ترين شهر ايران در اشاعه پيام امامت و واليت 
باشــد، افزود: قرار است مكانى به عنوان نماد خاســتگاه ارائه اين حديث توسط امام 

مهربانى در نظر گرفته شود.

  نصب 1200 عمود مزين به تصاوير شهدا در جاده واليت 
وى با اشاره به اينكه از حديث سلسلة الذهب مى توان به عنوان واقعه غدير ثانى ياد 
كرد، گفت: غنا بخشى به مفاهيم مذهبى و تجليل و تكريم شهدا از ديگر برنامه ها و 
اهداف مجمع است كه در اين راستا استقرار و نصب 1200 عمود مزين به تصاوير 
شهداى جهان اسالم، مدافعين حرم، شهداى حماسه هشت سال دفاع مقدس در 
مسير جاده واليت در دستور كار قرار دارد كه به تناسب تأمين منابع مالى و جلب 

و جذب كمك خيرين نصب مى شود.
وى با بيان اينكه هم اكنون كار نصب 80 عمود مزين به تصاوير شهدا آغاز شده است، 
خاطرنشان كرد: در سال گذشته 159 منطقه در طول مسير جاده واليت براى اسكان 
زائران پياده شناســايى شد كه بســيارى از اين مناطق مورد استفاده است و همواره 

تجهيزات آنان تكميل مى شود.
وى با يادآورى اين نكته كه در خدمت رســانى به زائران پياده امام رضا(ع) در جاده 
واليت همه نهادهاى دولتى، عمومى و انقالبى فعالند، گفت: مجمع نيز كار هماهنگى 
بين اين مراكز و نهادها را انجام مى دهد و هر جا كمبود يا مشكلى وجود داشته باشد 

با كمك دستگاه هاى ذى ربط نسبت به رفع آن اقدام مى شود.
وى با اشــاره به حضور افراد خيراز استان هايى مانند فارس و قم براى ايجاد ايستگاه 
پذيرايى از زائران در مسير حركت زوار پياده امام هشتم تأكيد كرد: اين ايستگاه ها بايد 

مطابق دستورعمل و در مكانى كه مجمع اعالم نياز مى كند، برپا شود.

در روزهاى پايانى ماه صفر انجام مى شود

خدمت رسانى مجمع عالى خادمين سلسله الذهب نيشابور به زائران پياده
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