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میزان مشارکت استان در برپایی راهپیمایی بزرگ اربعین تشریح شد

76موکب و2هزارخادمبرایخدمتبه زائراناربعین
استاندار :دشمن تالش می کند با ایجاد حرکات اختالف انگیز ،این راهپیمایی را کم رنگ کند

فراخوانبیستوهفتمین
اجالس سراسری نماز

•موضوعات فراخوان و نحوه شرکت
عالقه مندان

فراخوان بیســت و هفتمین اجالس سراســری نماز با
عنوان «شــیوهها و مهارتهای دعوت به نماز» ،شامل
موضوعاتی از جمله شیوههای انس کودکان با نماز در
مهدهای کودک ،مهارتهای دعوت به نماز در مدارس
و دانشــگاهها ،راه هــای دعــوت بــه نمــاز در خانواده،
روشهای دعوت همساالن به نماز و راههای دعوت به
نماز در فضای مجازی است.
به گفته معاون قرآن و عترت اداره کل ارشــاد اســتان،
عالقهمنــدان میتوانند آثار خــود را در قالــب «ایدهها
و تجربیــات موفق»« ،آثــار ادبی و هنری شــامل کتاب،
مقالــه ،شــعر ،رمــان ،قصــه و خاطــره»« ،فیلــم نامه»،
«نمایش نامه»« ،فیلم کوتاه»« ،مســتند»« ،پویانمایی»،
«موشــن گرافــی»« ،طــرح هــای گرافیکــی (پوســتر،
اینفوگرافی و تابلــو مقاله) و «محصــوالت نرمافزاری و
سختافزاری کمک آموزشی شامل بازی و سرگرمی و
فرهنگی و آموزشی ارائه دهند .جزئیات بیشتر درباره
این اجالس و نحوه ارسال آثار در پایگاه اطالع رسانی
 namaz.irارائه شده است.
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گروه فرهنگی

هفتمین جلسه ســتاد اســتانی اربعین ظهر دیروز
برگزار شــد و جزئیات خدماتی که استان خراسان
رضوی امســال بــه زائران اربعیــن ارائه مــی دهد،
تشــریح شــد .بر اســاس گزارش ارائه شــده در این
جلسه ،امسال خراســان رضوی مسئولیت برپایی
 76موکب را عهده دار شــده که  58موکب توسط
اســتان و  18موکب به همت آســتان قدس رضوی
برپا خواهــد شــد .همچنیــن در مدت برپایــی این
اجتماع عظیم ،دو هــزار خادم از خراســان رضوی
شامل ،پاکبانان ،پزشکان ،پرستاران ،امدادگران،
رانندگان و غیره خدمت رسان زائران خواهند بود.
به گــزارش خراســان رضوی ،اســتاندار خراســان
رضــوی در این جلســه ،اربعیــن را شــاخصی برای
تفکر شیعی برشمرد و بیان کرد :راهپیمایی اربعین
از بزرگ ترین صحنههای همایش انســانی اســت
و با اهداف و ارزشهــای الهی ،مــردم را به دور هم
جمــع میکنــد« .علیرضــا رشــیدیان» با اشــاره به
اقدامــات بدخواهــان برای بــه اختالف کشــاندن
این راهپیمایی حســینی گفت :عربستان سعودی
با تمام ســرمایهگذاریهای خود ساالنه حدود ۱۲
میلیــون زائــر دارد ،امــا در اربعین شــاهد اجتماع
 ۲۵میلیونی زائر ،ظرف  ۱۰روز هســتیم و دشمن
تالش میکند تا با ایجــاد حرکات اختالف برانگیز
ایــن راهپیمایــی را کــم رنگ کنــد اما زهــی خیال
باطــل .وی به نقش خراســان رضــوی در برگزاری
ایــن اجتماع بــزرگ اشــاره کــرد و گفت :تــا کنون
۲۳هــزار نفر از خراســان رضــوی بــرای حضور در
این راهپیمایــی ثبتنــام کردهاند ،اما بســیاری از
هم استانی ها نیز ثبتنام را به روزهای آخر موکول
میکنند .وی با اشاره به ضرورت دقت زائران برای
ثبت نــام هــا افــزود :متقاضیان ســفر اربعیــن باید
از مراجعه بــه دفاتر ناآشــنا پرهیــز و از طریق دفاتر
حج و زیارت بــرای ثبت نام اقــدام کنند ،همچنین
برای این کار نیــازی به پرداخت دالر نیســت و می
توانند مبلغ را به تومان پرداخت کنند .رشیدیان با
اشاره به اینکه امسال خراسان رضوی حدود ۸۰
ایستگاه صلواتی و موکب برای اربعین دارد ،گفت:
عراقیها به موضوع میزبانی خود افتخار میکنند

عکس:آرشیو

با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان
رضوی و دبیر ســتاد اقامه نماز استان ،پوستر فراخوان
بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز رونمایی شد.
«جعفر مروارید» مدیرکل ارشــاد در این مراســم گفت:
بســیار مفتخریــم که با همــکاری ســتاد اقامــه نماز در
این اقدام فرهنگی شــریک هســتیم .به گزارش روابط
عمومــی اداره کل ارشــاد ،مروارید با تاکید بــر این که
باید در ترویج فعالیت های دینی از ابزارهای نوین بهره
جست ،افزود :در دنیای کنونی که ابزار تبلیغات تغییر
یافته ،دنیای مجازی می تواند بســیار تاثیرگذار باشــد
بنابراین می تــوان با نگاه زیباشناســانه و عمل به وعده
ها مــردم را به فعالیت هــای دینی دعــوت کرد .حجت
االسالم «سبحانی نیا» مدیر ســتاد اقامه نماز خراسان
رضوی نیز با اشاره به همکاری های اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی در برنامه های فرهنگی و دینی گفت:
این طرح یکی دیگر از برنامه های مشــترک است که با
این اداره کل برگزار می کنیم.

گزارش جلسه

و از طرفی این موقعیــت را اختصاصــی میدانند،
بنابراین باید از نصــب بنرها و تصاویری که احتماال
ایجاد حساسیت و اختالف می کنند ،پرهیز کرد تا
اصل همبستگی حفظ شود .وی حملو نقل ریلی
را برای مسافت طوالنی خراسان رضوی تا مرزهای
غربی کشور ،مناسبترین راه حمل و نقل برشمرد و
گفت:مایلهستیمدراینمدتتعدادقطارهایاین
مسیر افزایش یابد زیرا ایمنترین راه انتقال زائران
قطار است .استاندار خراســان رضوی همچنین با
اشــاره به  300کامیونی که کمک های مردمی را
از استان به عراق منتقل می کنند  ،گفت :باید برای
صدور روادیــد و دیگر مباحث مربوط بــه رانندگان
نهایت همکاری صورت گیرد.

•اعزام 110اتوبوس و  600پاکبان

در ادامه جلســه ،سرپرســت معاونــت هماهنگی و
مدیریت امور زائران اســتانداری با اشاره به اینکه
سهمیه خراسان رضوی برای خدمت رسانی ،پیش
بینی  ۶۵هزار نفر اســکان و تغذیه است ،گفت :با
وجود این تا کنون اســکان و تغذیه  86هــزار نفر از
سوی ســتاد خراسان رضوی مهیا شــده است .وی
افزود :عالوه بر موکب های آســتان قدس رضوی،
 58موکــب شــامل ۲۴ ،موکــب در مســیر کربال،
 ۱۱موکــب در نجف ،پنج موکب در مســیر نجف به
کربال ۱۷ ،موکب در کاظمیــن و یک موکب در مرز

مهران مســتقر خواهند شــد کــه در ایــن موکب ها
ارائه  ۵۸۲هــزار و  ۲۰۰وعده غذایــی پیش بینی
شده است .حسینی با اشاره به اعزام دو هزار خادم
زائــران اربعین از اســتان ،افــزود :همچنین ۱۱۰
اتوبوس شهرداری از شمیری به نجف سامان دهی
میشــود ۶۰۰ ،پاکبان شهرداری و  ۱۵۰پزشک،
پرســتار و امدادگر از سوی دانشــگاه علوم پزشکی
در نظر گرفته شــده انــد .همچنیــن  ۵۰۰مبلغ از
سوی رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین خراسان
رضوی همراه کاروانها اعزام می شــوند .عالوه بر
آن روزانه پخت ۲۰هزار نان را داریم و ۳۰۰کامیون
با بار خدماتی از مرز مهران راهی عتبات می شوند.

•ارائه گزارش کمیته های ستاد اربعین

درادامهنشستستاداربعین،مسئوالنکمیتههای
دهگانه بــه ارائــه گــزارش کار و بیان مشــکالت در
حوزههای فعالیت خود پرداختند« .پارســا» رئیس
کمیته مشــارکت مردمی ،اسکان و تغذیه خراسان
رضوی گفت :برای شــهر نجف پیشبینی اســکان
 ۳۰هزار نفــر از زائــران را داریــم ،همچنین ۱۱۵
کامیــون بــرای خدمترســانی اعزام میشــود اما
حداقل بــه دوبرابر این تعداد نیاز اســت .مســئول
بعثه مقام معظم رهبری در خراســان رضوی نیز با
اعالم اینکه  891روحانی از استان به عراق اعزام
میشوند ،گفت :از سوی سپاه و بسیج درخواست

 600روحانی برای همراهی داشته ایم ،همچنین
جامعهالمصطفی العالمیه نیز هزار روحانی را برای
راهپیمایی اربعین اعزام میکنــد« .عجمی» مدیر
کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری نیز
گزارشی از اقدامات این حوزه ارائه کرد .قائممقام
ستاد دایمی اربعین شهرداری مشــهد نیز از اعزام
یک هزار نفر در کاروانهای خدام الحسین خبر داد
و گفت :بیش از  ۱۲۵دســتگاه ماشینآالت محور
خدمات شهری و حمل و نقل از۲۶مهر تا ۱۰آبان با
عنوان«خدامالرضا لزوار الحسین» اعزام میشوند.
«حســامی» افزود :پاکبانان روزانــه  ۱۸کیلومتر را
پاک سازی و  ۳۵۰تن زباله را جمعآوری میکنند،
با وسایل نقلیه شهری نیز ۱۸هزار نفر روزانه جا به
جا میشوند.

•برپایی  18موکب توسط آستان قدس

نماینده آســتان قدس در ســتاد اربعین نیز با اشاره
به امکانات فراهم شــده توسط این آســتان ،گفت:
آستان قدس رضوی  18موکب برای زائران اربعین
خواهد داشت که از آن جمله برپایی موکب با قابلیت
ارائه ۳۰هــزار وعده گرم بــه همراه اســکان در مرز
میرجاوهودوموکبباظرفیت ۵۰تا۱۰۰هزاروعده
غذایی در شــلمچه اســت .همچنیــن تمرکز اصلی
خدمات آســتان قــدس در مــرز مهران بــا  ۹موکب
است که آشپزخانه صنعتی مهران ظرفیت طبخ غذا
برای یک میلیون نفر طی بازه زمانی 10روز را دارد.
همچنین در مرز مهران اسکان هزار نفر و در سامرا
جیره خشک برای ۲۰۰هزار نفر آماده شده است.
وی تصریح کرد :امســال بنــا داریم بــه  ۵۰۰نفر از
مردم عراق که منازل خود را برای میزبانی از زائران
ما مهیا می کنند و همچنین  ۷۲موکب موثر عراقی
هدایایی اهــدا کنیم .مدیــر حج و زیارت خراســان
رضوی نیز گزارشــی از آمار ثبت نام ها ارائه و اظهار
کرد :تا کنون ۲۳هزار و  ۳۷۲نفر از استان در قالب
۱۱هزار و ۶۹۰گروه ثبتنام کردهاند« .جواد شاد»
بااشارهبهضرورتبرخوردباسوءاستفادهکنندگان
از زائران اربعین نیز تصریح کرد :در خراسان رضوی
شاهد معضل صدور روادید جعلی هستیم و دستگاه
قضایــی باید با کســانی که ایــن روادیدهــا را صادر
میکنند ،برخورد کند .وی افزود :تا امروز  ۱۴هزار
و ۳۰۰گذرنامهبهدستمارسیدهوروزانهمیتوانیم
شش هزار روادید صادر کنیم.

اخبار
گوناگون

سرپرست معاونت زیارت استانداری:

شهیدانبرونسیوحججیبه
نمادهایایثارومقاومتتبدیل
شده اند

سرپرســت معاونــت هماهنگــی و مدیریــت امــور زائران
استانداری خراسان رضوی با مادر شهید حججی و همسر
و خانواده شهید برونسی دیدار کرد .به گزارش اداره کل
روابط عمومی استانداری« ،ســید جواد حسینی» ضمن
ابراز خرســندی از این دیدارهــا که به صــورت جداگانه
برگزار شدند ،از شهید برونســی به عنوان نماد شهیدان
کارگر یاد کرد که اخالق ،رفتار ،صداقت و شــجاعت اش
برای رزمندگان اســام مثــال زدنی بود .وی با اشــاره به
فرمایش رهبر انقالب در خصوص شهید محسن حججی
که در نزد ملت ایران عزیز شــد ،افزود :این شهید بزرگوار
نماد شــهیدان ســربریده دفاع از حــرم اســت .خدابنده
مدیرکل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی نیــز در این
دیدار ،اخالق  ،شــجاعت و والیت پذیری را سه مشخصه
شهیدانبرشمردکهدرایندوشهیدعزیزهمدراوجتجلی
قرار داشته اســت .در این دیدار مادر شهید حججی از دو
خصوصیت یعنی «اهمیت زیاد به نماز اول وقت» و «احترام
فراوان به پدر و مادر» به عنوان ویژگی های خاص وی یاد
کرد .همسر شهید برونسی نیز مهربانی ،دقت و احتیاط
در بیت المال را از جمله ویژگی های این شهید بیان کرد.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانخبرداد:

 14میلیاردتسهیالت
برای اشتغال زایی روستایی استان
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
استان بر ضرورت جذب اعتبارات گردشگری تاکید کرد
و گفت :امســال  14میلیارد تومان تســهیالت روستایی
داریم کــه باید مدیــران برای جــذب آن ها تــاش کنند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی
استان« ،ابوالفضل مکرمی فر» روز گذشته در گردهمایی
مدیران شهرســتان های این اداره کل تصریح کرد :باید
مدیر شهرســتان پا به پای مردم روســتایی حتی به بانک
برود تا زمانی که تسهیالت دریافت و اشتغال ایجاد شود.
وی افزود :اولویت هر شهرستان در شرایط کنونی ،حوزه
گردشگری است و باید برای توسعه آن تمام تالش خود و
مشارکت دیگر دستگاه ها ،نهادها و مردم را به کار گیریم.
مکرمی فر تاکید کرد :مدیران شهرستان ها ،همکاری با
دیگر بخش ها برای توسعه گردشگری و ایجاد بوم گردی
ها را در اولویت قــرار دهند وهمت و تالش خــود را به کار
گیرند تا منجر به شروع کســب و کار شود .وی برضرورت
فعال شــدن مناطق نمونه گردشــگری نیز تاکیــد کرد و
گفت :باید بــرای جذب ســرمایه گذار ،رایزنی و ســرمایه
گذاران را جذب کنید .مدیر کل میراث فرهنگی استان
به این نکته نیز اشــاره کرد که ادامه فعالیت های امسال
باید براساس برنامه باشــد .اعتبارات هر شهرستانی که
جذب نشود به شهرستان دیگر اختصاص خواهد یافت.

