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آیت ا ...علم الهدی در نشست شورای عالی
سیاستگذاری تاکید کرد

ضرورت هماهنگی نهادها برای
برگزاری کنگره  18هزار شهید
استان خراسان رضوی

نخســتین نشست شــورای عالی سیاســتگذاری
کنگره  ۱۸هزار شــهید خراســان رضوی در ســال
 ۱۴۰۰بــا حضــور اســتاندار خراســان رضــوی،
قائم مقــام تولیــت آســتان قــدس ،فرمانده ســپاه
امام رضــا(ع) و فرمانده قــرارگاه منطقه ای ارتش،
فرمانده نیروی انتظامی اســتان و جمعــی دیگر از
مســئوالن در دفتر نماینده ولی فقیه در خراســان
رضوی برگزار شد.
•اهمیت فعال شدن دبیرخانه کنگره شهدا

به گزارش ایرنا ،آیت ا ...علم الهدی در این نشست
گفت :برگزاری کنگره  ۱۸هزار شهید استان یکی
از ضرورت ها در مســیر تکریم مقام شامخ شهدای
دفاع مقدس است .امام جمعه مشهد با برشمردن
برخی اشکاالت در برپایی نخستین کنگره شهدای
خراسانرضوی،براهمیتهماهنگیبیشترنهادها
برای برگزاری هرچه با شــکوهتر کنگــره  ۱۴۰۰و
فعال شــدن دبیرخانه کنگره شهدا تأکید کرد .وی
افزود :با توجــه به این که خراســان رضــوی دارای
حوزه علمیه است و در دوران دفاع مقدس شهدای
زیادی تقدیــم انقــاب و نظــام مقــدس جمهوری
اسالمی ایران کرده باید در طلیعه برگزاری کنگره
 ۱۸هزار شهید استان ،کنگره شهدای روحانی نیز
برگزار شود.
•نقش تأثیرگذار استان در دفاع مقدس

اســتاندار خراســان رضــوی نیــز در این نشســت
برگزاری کنگره  ۱۸هزار شــهید استان را اقدامی
ارزشمند توصیف و بیان کرد :بر اساس اعتقادات
دینــی و ملــی موظــف هســتیم یــاد کســانی را که
مخلصانه ،بیمنــت و ادعا در ایام پیــش از پیروزی
انقــاب اســامی ،دوران انقــاب ،دفــاع مقدس
و در عرصــه جبهههای دفــاع از حرم جــان خود را
فدا کردهانــد گرامی و پــاس داریــم« .علیرضا رزم
حسینی» افزود :با توجه به نقش تأثیرگذار خراسان
رضوی در دفــاع مقــدس و حضور رزمنــدگان این
اســتان در نخســتین روزهــای جنــگ تحمیلی در
جبهههــای جنــوب و غرب کشــور ،بایــد این نقش
احصا و به نســلهای امــروز و آینده ارائه شــود.در
این نشست ،اعضای شورای عالی سیاستگذاری
کنگــره  ۱۸هزار شــهید اســتان بــا هــدف تقویت
ساختار این شــورا و برگزاری هرچه با شکوهتر آن،
تبادل نظر کردند.
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مشهدالرضا(ع)،ملجأ جاماندگان اربعین
در اربعین حسینی ،حرم مطهر رضوی میزبان خیل عزادارانی
بود که امســال از قافله عزاداران اربعین جا مانده بودند و خود
را به قطعه ای دیگر از بهشت در مشــهد مقدس رساندند و دل
هایشــان را روانه کربال کردند .بــه گزارش خراســان رضوی،
همایــش پیــاده روی جامانــدگان اربعین حســینی ،صبح روز
گذشــته با حضور زائران و مجاوران در مشــهد مقــدس برگزار
شد و عزاداران حسینی در قالب دسته ها و هیئت های مساجد
در مسیر بوســتان ملت تا حرم مطهر رضوی ،با مرثیه سرایی و
نوحه خوانی به ســوگواری پرداختند .همچنیــن برخی دیگر
از مســیرهای منتهی به حرم امام رضا(ع) نیز بــرای این پیاده
روی در نظر گرفته شده بود .در برخی دیگر از شهرستان های
استان نیز همایش پیاده روی جاماندگان از اربعین برگزار شد
و عزاداران مسیرهای تعیین شــده تا اماکن متبرکه و زیارتگاه
های این شــهرها را پیاده طــی کردند.روز گذشــته همچنین

مراســم عزاداری اربعین در صحن هــا و رواق های حرم مطهر
رضوی برگزار شد .به گزارش آستان نیوز ،آیت ا ...سید احمد
علم الهدی در ویژه برنامه عزاداری در رواق امام خمینی(ره)،
اظهار کرد :سیدالشهدا(ع) برای بصیرت افزایی بشریت قیام
کردند ،ایشان در روز عاشورا آخرین قطرات خون خود را در راه

خدا بذل کرد ،این مسیر امام حسین(ع) ،همان مسیر بصیرت
افزایی است .آیت ا ...علم الهدی افزود :اگر انسان چون شمر،
بتپرست سیاســی و طرفدار جریان سیاسی باطل شد ،برای
رســیدن به جایگاه و مدیریتهــای مملکت و حکومت دســت
به هــر جنایتی میزنــد ،حتی اگر شــده ،اهل بیت رســول ا...
(ص) را به شهادت برساند ،این کار را انجام میدهد .نماینده
ولی فقیه در خراســان رضوی افزود :انســانی هم کــه غرق در
بصیرت الهی شود ،یقینا چون سیدالشهدا(ع) تا آخرین قطره
خون برای خداوند و دین الهی ،مایه خواهد گذاشــت و آخرت
را به بهای قلیل دنیــا نخواهد فروخت .وی خاطرنشــان کرد:
اگر بخواهیم ببینیم چقــدر پای انقالب هســتیم و تا کجا علیه
مستکبران ایستادهایم ،باید به وجدان خود رجوع کنیم و خود
را محک بزنیم که آیا چون سیدالشــهدا(ع) حاضریم تا آخرین
قطره خون بایستیم.

بازدید تولیت آستان قدس ،استاندار و شهردار مشهد
از روند خدمت رسانی به زائران اربعین
در ایام اربعین امسال ،بیش از  260هزار هم
اســتانی با ثبت نام در ســامانه ســماح ،راهی
عراق شــدند تا در حماسه باشــکوه عزاداران
حسینی حضور یابند .عالوه بر زائران ،جمعی
از مســئوالن از جملــه تولیــت آســتان قدس،
استاندار خراسان رضوی و شهردار مشهد نیز
در ایام اربعین حسینی در نقاط مرزی و کشور
عراق حضور یافتند تا از روند خدمت رسانی به
زائران بازدید داشته باشند .دیدارهای جانبی
با مســئوالن عراقی در شــهرهای مختلف نیز
بخشی از برنامه های سفر مسئوالن بود.
•دیدار تولیت آستان قدس با تولیتهای
آستانهای مقدس

تولیت آســتان قدس ،پنج شنبه گذشته ،طی
دیدارهایی جداگانه با تولیتهای آستانهای
مقدس امام حســین (ع)و حضرت اباالفضل
العباس (ع) دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش
آســتان نیوز ،حجــت االســام والمســلمین
مروی در این دیدارهــا گفت :از مهماننوازی
و پذیرایــی ملت عــراق از زائران امام حســین
(ع) ،صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم .وی
در ادامه بر ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل
عمومی از مرزهای عراق تا شهرهای مقدس
نجف و کربال ،و به ویژه احــداث خطوط ریلی
تاکید کرد.همچنین وی در بازدید از موکبها
و آشــپزخانه مرکــزی آســتان قــدس رضوی
در مرز مهران ،دســتور خدمترســانی ستاد

خبر
زائران پیاده

آغاز رسمی فعالیت  15هزار
خادم زائران پیاده رضوی
روز گذشته همزمان با اربعین حســینی 15 ،هزار
خادم زائــران پیــاده امام رضــا(ع) لبــاس خدمت
پوشــیدند تا در هجدهمین ســال متوالــی ،به طور
رسمی این خدمت رسانی را آغاز کنند .به گزارش
روابط عمومی جمعیت خدمت گزاران زائران پیاده،
این مراســم روز گذشــته با حضور آیت ا ...سیدان،
جمعــی از مدیــران اســتانی و پیرغالمــان خدمت
رســانی به زائران پیاده امام رضا(ع) برگزار شد و تا
پایان ماه صفر و بازگشــت این زائران به شهر خود،
ادامه خواهد داشت .ســال گذشته  430هزار زائر
پیاده در دهــه پایانی مــاه صفر و ایام شــهادت امام
رضا(ع) ،به مشهد مقدس مشرف شدند و بر اساس
پیش بینی ها ،امســال تعداد این زائــران به حدود
 500هزار نفر خواهد رسید.
•اسکان زائران ،مهم ترین زمینه برای
مشارکت مردم

دفتر مرکزی جمعیت خدمت گــزاران زائران پیاده
در خیابان بهار مشــهد (ســاختمان اتکا) و با شماره
تلفن  10( 051- 38558010خط ) آماده جذب
مشارکت های مردمی برای میزبانی از زائران پیاده
اســت .بر اســاس آن چه اعالم شــده اســت ،اسکان
زائران در مدارس و مســاجد مشــهد مهــم ترین نیاز
روزهای پایانــی ماه صفر اســت که شــهروندان می
توانند از طریق شوراهای اجتماعی محالت یا دفتر
جمعیت خدمت گزاران زائران پیاده ،آمادگی خود را
برای مشارکت در این میزبانی اعالم کنند .همچنین
هماهنگی برای توزیع نذورات مردمی در مسیرهای
منتهی به مشهد و جذب دیگر مشارکت های مد نظر
نیز از طریق این جمعیت امکان پذیر است.
•هر زائر پیاده با  2000تومان بیمه می شود

اربعین این آستان تا یک هفته پس از اربعین و
تا زمان بازگشت کامل زائران را داد.
•دیدار استاندار با استاندار نجف

استاندار نیز پنج شنبه گذشته ،طی نشستی
صمیمانه با «لؤی الیاســری» ،استاندار نجف
در شهر نجف اشرف دیدار و گفت و گو کرد .به
گزارش روابط عمومی استانداری« ،علیرضا
رزم حسینی» در این دیدار از دولت عراق برای
برگــزاری هرچه بهتر مراســم اربعین و تامین
امنیت زائــران ایرانی تشــکر کرد .اســتاندار
نجف نیز در این دیدار صمیمانــه از همکاری
های ایران و استاندار خراســان رضوی برای
برگزاری باشکوه مراســم اربعین حسینی در
کشورعراق،قدردانیکرد.گفتنیاستکه در
این دیدار محمدرضا کالیی ،شــهردار مشهد
و محمد صــادق براتــی ،معــاون هماهنگی و

مدیریت امور زائران استاندار خراسان رضوی
علیرضــا رزم حســینی را همراهــی کردنــد.
همچنیــن رزم حســینی در جمــع پاکبانــان
مشهدی در نجف اشرف حضور یافت و به آن ها
گفت :شما صادقانه برای رضای خدا خدمت
میکنید و این کار ارزشمندی است.
•گزارش شهردار مشهد از خدمت رسانی
خادمان اربعین

همچنیــن به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
شــهرداری« ،کالیــی» نیــز در جریــان ارتباط
مســتقیم شــبکه اســتانی خراســان رضــوی
بــا شــهر نجــف اشــرف ،در خصــوص خدمت
گــزاری خالصانه به زائــران امام حســین(ع)
در اربعیــن حســینی ،گفــت :اتوبوســرانان و
پاکبانان مشهدی به صورت سه شیفت در حال
خدمت رسانی هستند و  600پارکبان320 ،

اتوبوسران و عوامل فنی و اجرایی از شهرداری
مشهد در نجف اشرف حضور دارند .وی افزود:
روزانه حدود 200تن زباله از شهر نجف اشرف
توسط پاکبانان مشهدی جمع آوری و نظافت
دو سوم این شهر ،معادل یک میلیون مترمربع،
انجام می شود و شهر هفت مرتبه ،طی شبانه
روز پاک سازی می شود.

در همیــن بــاره ســخنگوی جمعیت خدمــت گزار
زائران پیــاده امامرضــا(ع) از پیش بینــی خدمات
بیمه ای برای زائران پیاده خبر داد و گفت  :تاکنون
 50هزار نفر از زائران پیاده توسط مدیران کاروان
ها ،بیمه شــدند و با توجه به ارزان بودن بیمه نامه،
پیش بینی می شــود که کلیه زائران ،خــود را بیمه
کنند «.حسین رضائی »،هزینه بیمه شدن برای هر
زائر را دو هزار تومان اعالم کرد و افزود :در ســامانه
   bimezaer.comامــکان صــدور بیمه نامه پیش
بینی شــده و عالوه بر زائرا ن ،مدیــران کاروان ها،
مدیران ایســتگاه ها ،مدیران محل اســکان و کلیه
خدمه نیز می توانند بیمه شوند.

