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وحدت شیعه و اهل سنت
راه مقابله با دشمنان

در همایش مدیران و مدرسان مدارس علوم دینی
اهل سنت استان های خراسان بر ضرورت تقویت
وحدت و یکدلی برای مقابله با دشمنان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما ،مولوی «شرف
الدیــن جامــی االحمــدی» مدیــر مدرســه علمیه
احمدیه و امام جمعه اهل ســنت تربت جام در این
همایش گفت :وظیفه ما دشمن شناسی ،شناخت
وحدت ،همدلی و ارائه آن به جامعه است .مولوی
«عبدا ...موحدی» ،مدرس مدرســه علمیه احناف
خواف نیز اظهــار کرد :راه مقابله با این دشــمنان،
دوستی با اهل بیت و وحدت و یکدلی است.

دیدار شهردار با خانواده 5شهید

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل
سنت کشور نیز گفت :حمایت ،هدایت و صیانت از
آرمان ها و دســتاوردهای انقالب از وظایف اصلی
مدیران و مدرسان حوزه های علمیه است .حجت
االســام والمســلمین «کاظم لطفیان» افزود :در
بیانیه گام دوم انقالب باید به دنبال مقاومت طلبی،
دشمن شناســی و تبیین دســتاوردها در شاخص
های جهاد علمی باشیم و این جزو وظایف مدرسان
و علمــای دینی اســت .وی گفــت :امــروز کیفیت
آموزش در جهاد علمی با اولویت تربیت اســامی،
بســیار مهم اســت و باید رســتاخیز علمی در حوزه
علمیه تحقق یابد .برای فتح قلــه های دانش ،باید
مدارس و حوزه های علمیه را در تمام حوزه ها آماده
کنیم .حجت االســام «اکبر فرجام» ،رئیس دفتر
نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان هم
در این همایش گفت :از وظایف مهم عالمان دینی،
جهل زدایی از بدنه جامعه و تقویت فکری و اندیشه
ای نخبگان است .شــایان ذکر است که بیش از دو
هزار طلبه اهل ســنت در  40مدرســه علوم دینی
در استان های خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی
تحصیل می کنند.

خبر
اقتصادی

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه:

ساالنه  1050روستا به روستاهای
خالی از سکنه اضافه می شود
مســئول قرارگاه پیشرفت
و آبادانی ســپاه کل کشور
گفــت :توصیه اندیشــکده
رنــد آمریــکا بــه اوبامــا
درباره ایــران تخلیه جدی
روستاهای ایران بوده و هم
اکنــون تعــداد  127هزار
روســتا به  ۶۲هزار رســیده است و ســالی 1050
روستا به روســتاهای تخلیه شــده اضافه میشود.
به گزارش فارس ،ســردار «عظیــم ابراهیمپور» در
گردهمایــی فعاالن جهــادی خراســان رضوی که
به همت جبهه فکــری فرهنگی انقالب خراســان
رضوی برگزار شد ،تصریح کرد :چند دستورالعمل
در زمان رؤسای جمهوری پیشــین آمریکا از طرف
اندیشــکده رند ارائه شده تا کشــورهای دنیا به دو
گروه تولیدگــر و مصرفگر تقســیم شــوند و ایران
باید جزو گروه کشــورهای مصرفگر باشــد ،تمام
تالش شان را کردند تا روستاها تخلیه شود .وی با
تاکید بر ضرورت توجه به روستاها افزود :شرط اول
آبادانی ،علم و شرط دوم غنیســازی روستاست،
اساس آبادانی منطقه ســامان دهی نظام مشاغل
است و در این زمینه تکلیف ما سنگین و جنگ مان
جدی است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراســان
رضوی هــم بــا تأکیــد بــر توجــه کمیتــه امــداد به
توانمندسازی ،اشتغال ،مسکن ،مسائل فرهنگی
و معیشــتی گفت :امروز در خراسان رضوی حدود
 400میلیــارد تومــان اعتبار قرضالحســنه برای
اشتغال وجود دارد و اولویت ما نیز کسانی هستند
که توانایــی کار و ایجاد اشــتغال را دارنــد و افتخار
ما هم این اســت که آنها خــود الگوی پیشــرفت،
اشــتغال و اقتصاد مقاومتــی باشــند« .حبیب ا...
آسوده» همچنین با اشاره به مردمی کردن کمیته
امداد و خدمترســانی به مردم ،اظهــار کرد :باید
کمیته های امداد کوچکی در محله ،روستا و شهر
ایجاد شــود و اگر چه سیســتمهای اداری ســخت
است اما اگر کسی دغدغه نظام ،انقالب و والیت را
دارد باید اقدام کند.
•نیازمند الگوی جدیدی از کار جهادی هستیم

مســئول دفتــر مطالعات راهبــردی جبهــه فکری
انقالب اســامی نیز اظهار کرد :ما نیازمند الگوی
جدیدی از کار جهادی هستیم و جریان جدید چند
تفاوت جدی با کارهای سابق دارد ،نخست این که
بسیاری از گروههای جهادی ما اندیشهورز بهشمار
نمیآینــد بلکــه عملیاتــی هســتند« .محمدهانی
ایرانمنــش» ادامــه داد :گــروه جهادی پیشــرفت
باید قدرت بســیج مردم را داشــته باشــد و آنها را
با انگیزه ،تقویــت آگاهی ،عزت و اعتمــاد به نفس
واقعی به میــدان آورد .در این گردهمایی تعدادی
از گروههای جهادی موفق از اســتانهای مختلف
کشور ،تجربیات و الگوهای خود را ارائه دادند.

بدرقهقافلهخادمان اربـعـیـن

 1500نفرازخادمان رضوی،پزشکان،پاکبانانو رانندگانشهرداریمشهد راهیعراقشدند

آییــن بدرقــه  1500نفــر از خادمــان اربعیــن
حسینی،عصرپنجشنبهباحضورحجتاالسالم
والمســلمین «مــروی» تولیــت آســتان قدس،
«مصطفیخاکسار قهرودی» قائممقامتولیت،
«محمدرضا کالیی شهردار مشهد» ،جمعی از
مسئوالناستانی،خادمانوزائرانبارگاهمنور
رضــوی در صحن انقالب اســامی حرم مطهر
امامرضا(ع)برگزارشد.بهگزارشآستاننیوز،
در این مراســم خادمان آســتان قدس رضوی،
پزشــکان بیمارســتان ســیار رضوی در کربال،
پاکبانانورانندگانسازماناتوبوسرانیبابدرقه
تولیتآستانقدسرضویعازمعتباتعالیات
شدند.براساساینگزارشخادمانوبسیجیان
آستان قدس رضوی با چهار موکب در سه شهر
کربال،کاظمینوسامرابهزائرانپیادهحسینی
خدمترســانی میکنند ،همچنین پزشــکان
و پرستاران بیمارستان ســیار رضوی در عمود

 ۳۲۰جاده نجف به کربال مستقر خواهند بود و
خدمات رایگان پزشکی به زائران پیاده اربعین
ارائهخواهندکرد،پاکبانانشهرداریمشهدنیز
وظیفهنظافتشهرنجفورانندگاناتوبوسرانی
وظیفهحملونقلزائرانرابرعهدهدارند.
•همدلیوانسجامملتهایایرانوعراق

در این مراسم ،قائم مقام تولیت آستان قدس
راهپیمایـــــی اربعین
را نمـــــاد بیـــــداری،
بصیرت و اتحاد جهان
اســـــام برای تحقق
آرمانهـــــای نهضت
امـــــام حســـــین(ع)
دانســـــت و گفـــــت:
خدمـــــت بـــــه زوار
اباعبدا...الحسین(ع)کهامسالبرایسومین

بار از سوی آستان قدس شـــــکل میگیرد،
بدون شـــــک توفیق بزرگی است که باید قدر
آن را دانســـــت .مصطفی خاکسار قهرودی
با بیان این که تالشهای ذلیالنه دشـــــمن
برای تفرقه افکنی میان مســـــلمانان نشان
دهنده افزایش بصیرت جوامع اسالمی و به
خطر افتادن منافع استکبار در منطقه است،
گفت :حضور موکبداران اربعین حسینی در
مشهد مقدس و ایران
اســـــامی و حضور
آنـــــان در حســـــینیه
امام خمینـــــی(ره)
برای استماع بیانات
حکیمانه رهبر معظم
انقالب اســـــامی،
حرکـــــت بســـــیار
ارزشمندی بود که نشان از اتحاد ،همدلی و

مدیرکلادارهاموراتباعومهاجرینخارجیاستاناعالمکرد:

اعزام کاروان تدارکات اوقاف
بهکربالیمعلی
کاروان تدارکات خادمان اربعین اداره کل اوقاف
در قالب  ۹تریلــی و کامیون ،عــازم کربالی معلی
شد .مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در مراسم
اعزام این کاروان گفت :امسال برای هفتمین سال
پیاپی موکب امام رضا (ع) در کربال با همت واقفان
و خیران بر پا شده است .به گزارش روابط عمومی
اداره کل اوقــاف و امــور خیریه خراســان رضوی،
حجت االسالم و المسلمین «محمد احمدزاده» با
بیان این که در هر شب حدود دو هزار برادر و خواهر
در موکب امام رضا (ع) اســکان مــی یابند ،افزود:
روزانه حدود  ۱۰هزار نفر پذیرایی صبحانه ،ناهار
و شام در این موکب انجام می شود .حجت االسالم
والمســلمین احمد زاده بــا بیان این کــه خدمات
پزشــکی و درمانی در این موکب انجام می شــود،
اظهار کرد :نانوایی ســیار با پخت روزانه  ۲۰هزار
قرص نان عالوه بر موکب امام رضا (ع) برای موکب
های دیگر نیز خدمات ارائه می کند.

خدمات استان برای اتباع و زائران خارجی
راهپیماییاربعین

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خراسان رضوی خدمات ارائه شده به اتباع
خارجی و زائران عبوری از ایران برای سفر به عراق و حضور در راهپیمایی
اربعین را تشــریح کرد .به گزارش مهر« ،محمد تقی هاشــمی» در نشست
خبری گــزارش اقدامات اربعین حســینی ،گفت :ســال گذشــته ،بیش از
۳۳هزار و  ۲۰۰زائر ورودی برای اربعین حســینی داشتیم که حدود ۱۲
هزار و  ۹۱۶نفر ،زائر مقیم بودند و امسال نیز پیشبینی میشود که شاهد
رشــد  ۳۰تا  ۴۰درصــدی جمعیت زائــران ورودی و حتی مقیم در کشــور
باشیم .وی افزود  :مهلت ثبتنام زائران مقیم تا  ۲۰مهرادامه دارد و تا کنون
بیش از  ۱۰هزار و  ۵۰۰نفر ثبتنام شدهاند .هاشمی اضافه کرد :مصوباتی
با هدف تسهیالت بیشتر به زائران خارجی عالقهمند که به صورت ترانزیت
از ایران عبور میکنند ،صــورت گرفته ،از جمله صــدور روادید دو بار ورود
که به تمام اتباع داده می شــود .همچنین اتباعی که گذرنامه الکترونیکی
دارند ،نگران هزینههــا بودند که امیدواریــم بتوانیم با هماهنگی کشــور
عراق ،ویزای رایــگان در اختیار آنها قرار دهیم.وی افــزود  :توصیه ما این
اســت که همه اتباع ،از مرز شــلمچه برای خروج از کشور اســتفاده کنند.
وی افزود :هزینه گرفتن روادید برای زائران ورودی ۵۰،دالر و هزینه امور
دفتری  ۱۶هزار تومان است.

انسجام ملتهای ایران و عراق دارد.
• 2برابرشدنخدماترسانیشهرداری
مشهددرجابهجاییزائران

شهردار مشــهد نیز در جمع خادمان اعزامی
به عــراق اظهار کــرد  :اتوبوس هــای اعزامی
اربعین امســال دو برابر سال گذشته ،زائر در
نجف جابه جا خواهند کرد ،در نتیجه خدمات
رسانی دو برابر بیشتر از ســال گذشته انجام
خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشهد «محمدرضا کالیی» افزود :امسال هم
به لطف خدا و دعای حضرت رضا(ع) خدمت
به زائران اربعین را در نجف در دستور کار قرار
داده ایم و پاکبانان کاروان خدام الحسین(ع)
بــه رفــت و روب و نظافــت معابر نجــف اقدام
خواهند کرد.

متقاضیان خراسانی اربعین،
تاکنون حدود ۱۵۰هزار نفر
تا پایان هفته گذشته ۱۴۷ ،هزار و  ۱۳۱متقاضی
از خراســان رضــوی برای شــرکت در پیــاده روی
اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.
به گــزارش ایرنا ،معــاون هماهنگی امــور زائران
استانداری ،روز گذشته با بیان این مطلب گفت :تا
صبح دیروز (جمعه) یــک میلیــون و  ۸۶۳هزار و
 ۳۶۹نفر در کشــور برای شــرکت در پیــاده روی
اربعین حســینی در ســامانه سماح ســازمان حج
و زیارت ثبــت نام کرده انــد که از ایــن میزان ثبت
نام ،یک میلیــون و  ۷۴۲هــزار و  ۴۹۹نفر قطعی
شده است.
«محمدصادق براتی» افزود :تا کنون برپایی ۸۷
موکب در کشورعراق توسط استان برای پذیرایی
از زائــران حســینی قطعی شــده اســت و ظرفیت
 ۱۱۹هــزار و  ۲۵۰نفــری اســکان و  ۵۵۴هــزار
تغذیه برای زائران خراســان رضوی در این ســفر
زیارتی را دارد.

درهمایشیباحضورکارشناسانوفعاالنفرهنگیادیانالهیومذاهباسالمیمطرحشد

اربعین ،نماد محبت ادیان الهی به امام حسین

(ع)

در همایش «اربعین نماد محبــت ادیان الهی و
مذاهب اسالمی به امام حســین(ع)» بر نقش
برپایــی این حماســه بــه عنــوان نمــاد وحدت
مســلمانان و همچنیــن تاثیــر آن در مبــارزه با
استکبار جهانی تاکید شــد .به گزارش آستان
نیوز ،در این همایش که در تاالر شیخ طبرسی
بنیادپژوهشهایاسالمیآستانقدسبرگزار
شد ،جمعی از مسئوالن ،کارشناسان و فعاالن
فرهنگیادیانالهیومذاهباسالمیبهتبیین
اهمیتوجایگاهاربعینحسینیپرداختند.
•امام حسین(ع) مافوق اهل سنت و شیعه

ماموســتا ســید مصطفی خاتمی امــام جمعه
اشنویه در این همایش گفت  :امام حسین(ع)
مافوق اهل سنت و شیعه و متعلق به همه بشر
است و یزید که دشــمنان با توطئه قصد دارند
او را به اهل سنت نسبت دهند ،حتی به اسالم
هم تعلق ندارد .وی تصریح کرد :اگر استکبار
میخواهد با تمجید و تعریف و تهدید با جنگی
در خلیج فارس ما را تهدید کند ،مســلمانان با
حضور میلیونی در کنار ضریح امام حسین(ع)
تهدیدیبرایهمهاستکبارخواهندبود.
•تجمیعیازفرهنگانسانیواسالمی

حجــت االســام والمســلمین «ســیدمحمود
مرویانحسینی»مدیرعاملبنیادپژوهشهای
اســامی آســتان قــدس نیــز اربعیــن را یــک

فرهنگ کامل انســانی و اســامی دانست که
در کنار ابراز محبت به امام حسین(ع) ،پرچم
عدالتخواهی ،ظلمســتیزی و مظلوم یاوری
را بلند کرده اســت .وی گفت  :اربعین عاری از
هرگونه تعارض مذهبی ،قومی و نژادی است
که همه عاشقان به واسطه یک عشق مشترک
به ســوی حرم حرکت میکننــد و این حرکت
نمادبارزتمدندرجهانکنونیاستوباوجود
این که هویت آن یک حرکت شیعی است ،این
اجتماعتنهااختصاصبهشیعیانندارد.
•پیامظلمستیزی

همایونسامهیحرئیسانجمنکلیمیانتهران
نیز گفت  :پیام نهضت امام حسین(ع) عدالت
خواهی و ظلم ســتیزی اســت که شــیعیان در
پیاده روی اربعین ،پیام آزادی امام حسین(ع)
را به جهانیان اعالم میکنند .وی ادامه داد :از

نظر یهودیان فقط یهودیان نیستند که بهشت
می روند ،بلکه هر کسی که انسانیت را رعایت
کند،ظلمنکندوهمسایهخودرادوستداشته
باشد ،بهشتی است و داشتن صرف تهذیبات
مذهبی ســبب نمیشود که انســان به بهشت
وارد شــود .بر اســاس آموزهای دینی ما جای
کســی که دســتور میدهد مردم در فلسطین
به شهادت برســند و افرادی که فتوا میدهند
همکیشانخودرادرسوریهوافغانستانبکشند
دربهشتنیست.
•درافکار،اعمالوگفتاراهلسنتایران
حببهامامحسین(ع)واهلبیت(ع)
مشهوداست

آخوند عبدالحــی میرزاعلی امــام جمعه اهل
سنت شهرســتان آققالی استان گلستان نیز
گفت:پیادهرویاربعینحسینییکیازبزرگ

ترین رویدادهای اعتقادی و فرهنگی جهان و
نمادوحدت،والیتمداریواقتدارجهاناسالم
اســت .وی با اشــاره به این که امام حسین(ع)
باعــث اتحاد و همبســتگی امت اســام شــد،
افزود :اتحاد امت اسالمی مدیون رشادت و از
جانگذشتگیامامحسین(ع)وشهداییاست
که ادامه دهنده راه ایشــان بودند .امام جمعه
اهل سنت آققال افزود :در این برهه از زمان که
کشورهای اسالمی چون یمن ،افغانستان و...
درگیر جنگ هســتند ،وحدت امت اســامی
بیش از هــر چیــز ضــرورت دارد ،کشــورهای
اسالمی دارای وجه اشتراکات زیادی هستند
و باید سعی کنند برای این که دشمن نتواند به
اسالمضربهبزندباهممتحدباشند.
•استقرار 200روحانی در 90موکب

در ایــن همایش حجتاالســام والمســلمین
«حســین احمــری» مســئول نمایندگــی بعثه
مقام معظم رهبری در اســتان نیز گزارشــی از
برنامه ریــزی ها بــرای برپایی حماســه اربعین
حســینی ارائه و اظهار کرد  :در ایــن ایام 200
روحانی از استان خراســان رضوی برای پاسخ
گویی به مســائل شــرعی و دینی زائران و اقامه
نمازهای جماعت اعزام میشــوند کــه در 90
موکب مستقر خواهند شد .رونمایی از نرمافزار
«همســفر اربعین» نیز از برنامه های جنبی این
همایشبود.

عکس  :آستان نیوز

•وظایف حوزه های علمیه در گام دوم انقالب

شهردار مشــهد با بزرگ بانوی ایثار و صبر ،حاجیه
خانم «کارگــر عزیزی» کــه فرزند ،همســر ،خواهر
و مادر پنج شــهید اســت دیدار و گفت وگــو کرد .به
گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری« ،محمد
علــی» و «علــی غفــاری دوســت»« ،حســن علی»،
«مهــدی» و «محمــد کارگر عزیــزی» شــهدای این
خانواده هســتند که با حضــور «محمدرضا کالیی»
یاد و خاطره آن ها گرامی داشته شد .در این دیدارها
«حســین حســامی» فرمانده حوزه مقاومت بسیج
شهید اعلمی شهرداری و شورای شهر و همچنین
«زری جــراح» مدیرکل منابع انســانی شــهرداری
مشهد نیز حضور داشتند.

مدیرکلحفظآثار ونشرارزشهایدفاع
مقدسخراسانرضوی:

جانبازان ،مصداق اتصال به دریای
رحمتالهیهستند

مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس
خراسان رضوی گفت :جانبازان مصداق بارز اتصال
به دریــای رحمت ،حکمــت و قدرت الهی هســتند
و حضور آن هــا در جامعه برای مردم حجت اســت.
به گزارش دفاعپرس ،سردار ســرتیپ دوم پاسدار
«حسینعلی یوســفعلیزاده» ،پنج شنبه گذشته در
دیدار بــا جانبازان قطع نخاعی مرکز توان بخشــی
امام خمینی (ره) مشــهد اظهار کرد :زندگی شــما
جانبازان به واسطه مجروحیت و سختی های ناشی
از آن و زندگی دینی و انقالبی که در مســیر شــهدا
دارید ،یک زندگی ممتاز توام با سربلندی است.

مدیرکلارشاداستانمطرحکرد

نقش فرهنگ خراسان برای توسعه
فرهنگی کشورهای عضو اکو

اجالس بین المللی و مدل شــبیه ســازی سازمان
همــکاری اقتصــادی اکــو در مشــهد با برگــزاری
مراســم اختتامیه پایــان یافت .بــه گــزارش پایگاه
اطالع رسانی شهرداری مشهد ،در این مراسم دکتر
«جعفر مروارید» مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان با تاکید بر جایگاه فرهنگ در تعامالت بین
المللی اظهار کرد  :فضای فرهنگی مشــهد اعم از
میــراث فرهنگی و جاذبه های مذهبی مشــهد این
ایده را پدید آورده است که ما برای توسعه فرهنگی
کشــورهای عضو اکــو نیازمنــد گفت و گــوی میان
فرهنگی هســتیم .آن چیزی که در فضای اســتان
خراسان و مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان
اســام می تواند نقــش بنیــادی و تاثیرگــذاری بر
توسعه فرهنگی کشورهای عضو اکو داشته باشد،
به اشــتراک گذاشــتن ســرمایه و صنایــع فرهنگی
خراســان اســت« .مهدی ذاکرنیا» دبیر علمی این
اجالس نیز با اشــاره به اهمیت برگزاری آن اظهار
کرد  :برگزاری این چنین اجــاس هایی می تواند
در تصمیم گیری ها اثرگذار باشد و ما این اثرگذاری
را مدیون همکاران ،اســتادان و نخبگان و شــرکت
کننــدگان هســتیم .وی با بیــان این کــه برخی از
کشورهایمنطقهدرگذشتهاینتصورراداشتندکه
پیشرفت ایران به ضررشان اســت ،افزود  :این نگاه
خطاست ،بنابراین تالش ما معطوف به اصالح این
نگاه و رویکرد اســت ،به همین منظور این اجالس
را برگزار کردیم و نوع نگاه و رویکــرد ما به تحوالت
منطقه آن است که با پیشــرفت منطقه ،قطعا ایران
نیز پیشرفت خواهد کرد.
•مدیریت شهری به دنبال ارتقای جایگاه
بینالمللی مشهد است

مدیر کل حوزه شــهردار هم گفت :مشهد به دلیل
مضجع نورانــی حضرت رضا (ع) همــواره از جاذبه
و جایــگاه رفیعی بــرای اجالس هــای مختلف بین
المللــی برخوردار اســت ،عالوه بر این زیرســاخت
هــای کافی در حوزه گردشــگری در مشــهد الرضا
(ع) وجــود دارد و تالش مــا معطوف به توســعه این
زیرساخت هاســت« .مهدی حاتمی» تصریح کرد:
مدیریت شهری از سال های گذشته در تالش است
جایگاه این کالن شهر را در حوزه های مختلف بین
المللی ارتقــا دهد که نتیجــه آن نیز برگــزاری این
چنین اجــاس هایی اســت .حاتمی خاطرنشــان
کرد :امید می رود در تــداوم این مســیر بتوانیم در
مشــهد الرضا (ع) میزبان اجالس  2020باشیم.
«حسین کشیری» مشــاور شهردار مشــهد در امور
بین الملــل و دبیر اجرایــی اجالس بیــن المللی و
مدل شبیه سازی سازمان همکاری اقتصادی اکو
نیز گفت  :این اجــاس می تواند نقطــه عطفی در
بهبود روابط کشــورهای عضــو اکو باشــد و تا پایان
ســال  1398اجالس ها و برنامه های دیگری را با
هدف تقویت استارت آپ ها ،حوزه گردشگری و ...
برگزار خواهیم کرد.

