گزارش هفته
ســاری ،یــزد ،کــرج ،رفســنجان ،شــاهرود ،تبریــز،
ورامیــن ،دامغــان ،تهــران ،بابــل ،بیجــار ،رشــت،
یشــود.
شــیراز و ســمنان م 
یشــوند؛
ایــن موقوفــات بــه دو گــروه تقســیم م 
موقوفاتــی ماننــد موقوفــه مرحومــه انیسالدولــه
کــه بخشــی از حاصــل آن وقــف روشــنایی حــرم
مطهــر اســت و بقیـ ه درآمــد آن صــرف ســایر مخارج
میشــود و امــا موقوفاتــی نیــز هســتند کــه تمامــی
درآمــد آن وقــف روشــنایی حــرم مطهــر اســت کــه
یتــوان بــه موقوفــه مرحــوم ســردار
از جملــه آنهــا م 
محمــد علمخــان ،حکمران بلخ و بدخشــان اشــاره
کــرد.
انجام ریسهبندی با اتمام صفر

نگاهی به چراغاین حرم مطهر رضوی در ایام میالد امئه اطهار«علهیمالسالم»

چراغانیبا 40هزار متر ریسۀرنگی
[رضا حجاز یفر]
یهــا تنهــا بــه دلیــل
نهــای حــرم مطهــر امــام مهربان 
قهــا و صح 
روشــنایی و جلــوه روا 
جاذبــه ریسـهها و آویزهــای کریســتالی لوســترهای ایــن مضجــع شــریف نیســت ،بلکــه مظهــر خدمــات
شهــای بیوقفــه و شــبانهروزی کارشناســان اداره روشــنایی آســتان قــدس رضــوی اســت
و تال 
تــا فضایــی زیبــا و چشــمگیر بــه تناســب شایســتگی ایــن امــام همــام و در خــور زائــران و مجــاوران
علیبنموس ـیالرضا«ع» فراهــم شــود.

روشناییحرمدارندهبیشترینموقوفات
روشــنایی حــرم مطهــر رضــوی ،همیشــه بیشــترین موقوفــات آســتان قــدس رضــوی را داشــته و بخــش زیــادی
از روشــنایی ایــن مضجــع شــریف در گذشــته از طریــق موقوفــات و نــذورات تأمیــن میشــده اســت .موقوفاتــی
که تمامی یا بخشــی از درآمدشــان به روشــنایی و ســوخت حرم مطهر رضوی اختصاص یافته اســت ،شــامل
بیــش از  100واقــف و  ۲۳۵رقبــه وقفــی نظیــر قنــات ،مزرعــه ،زمین ،بــاغ ،آب ،کاروانســرا ،دکان و ...در مشــهد،
نیشــابور ،گنابــاد ،تربتجــام ،تربتحیدریــه ،چنــاران ،قوچــان ،ســبزوار ،کاشــمر ،کرمــان ،قزویــن ،گــرگان،
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ریســهبندی حــرم مطهــر امــام رضــا«ع» در
صحنهــای قــدس ،آزادی ،جمهــوری اســامی،
انقــاب و مســجد گوهرشــاد اجــرا شــده اســت و هــر
ســال متمایــز از ســالهای قبــل بــه اجــرا درمیآیــد.
ایــن چراغانــی منحصربفــرد و خارقالعــاده
در صحنهــا ،بســتها و ایوانهــا بــا حضــور
کارشناســان طراحــی اداره روشــنایی حــرم مطهــر
رضــوی شــکل گرفتــه اســت .طــراح اداره روشــنایی
در اینبــاره میگویــد« :از زمــان شــروع بــه خدمــت
در اداره روشــنایی آســتان قــدس رضــوی ،بــرای
امــور روشــنایی ،ریســهبندی و چراغانــی حــرم
ً
مطهــر فعالیــت میکنــم .قبال یک گــروه  25نفــره از
تهــران بــه مشــهد میآمدنــد تا بــرای اقامــه موقوفه
حســین آهنگــر در دهــه کرامــت ،صحنهــای
حــرم مطهــر را ریســهبندی و چراغانــی کننــد.
ولــی از زمانــی کــه ایــن اداره ،کارشناســان طراحــی
اســتخدام کــرده اســت ،دیگــر کار طراحــی توســط
ً
خودمــان انجــام میشــود .مــا تقریبــا هــر ســال بعــد
از اتمــام مــاه صفر و یک هفته قبــل از  ۱۷ربیعاالول
و فرارســیدن میــاد باســعادت پیامبرا کــرم«ص» و
امــام صــادق«ع» ریس ـهبندی و چراغانــی حــرم را
تمــام میکنیــم».
طراحی و اجرای ریسهبندی در دو فاز
چراغانــی حــرم مطهــر دو فــاز دارد .فــاز اول بــرای
میــاد پیامبرا کــرم«ص» و امــام صــادق«ع» و فــاز
یشــود
دوم بــرای والدت امــام رضــا«ع» انجــام م 
کــه در مرحلــه دوم ریس ـهبندی و چراغانیهــای
یشــود و ایــن
ایــن بــارگاه ملکوتــی تکمیــل م 
چراغانیهــا تــا آخــر مــاه ذیالحجــه ســال بعــد
ادامــه دارد و فقــط در اعیــاد روشــن خواهنــد شــد.
پوریــا ثابــت میافزایــد« :در فــاز اول ،چراغانــی را

