صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا صابری خورزوقی

• با توجه به استفاده فراوان از آیات قرآن و اسماء مقدسه ،رعایت احکام شرعی یادآوری می شود.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان شهید نامجو ،کوچه شهدا ،پالک ،58واحد 4

• نقل مطالب این روزنامه ،حتی بدون ذکر منبع ،برای عموم عالقه مندان آزاد است.

تلفن 77642873 :نمابر77642897 :

8

پایگاه اینترنتیetedaldaily.ir :

چاپ :ریحان 65607917-18
• شماره•3565سهشنبه    24مهر•1397

عترت

همزمان با سالروز شهادت امام هشتم(ع) برگزار ميشود؛

بزرگترین پیادهروی عزاداران بهبهانی
رضوی جنوب کشور با عنوان
«تا قدمگاه خورشید»
همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) ،طبق رسمی هر ساله ،بزرگترین
پیادهروی رضوی جنوب کشور در شهرستان بهبهان با عنوان «تا قدمگاه
خورشید» برگزار میشود.
مردم شهرهای بهبهان و منصوریه و دیگر مناطق اطراف ،در سالروز
شهادت حضرت رضا(ع) طی اقدامی هماهنگ و منسجم ،مطابق با
سنتی دیرینه ،مسیر بیش از  14کیلومتری تا مسجد و قدمگاه متبرک
آن حضرت را در این شهرستان با پای پیاده طی میکنند و به
سوگواری میپردازند.

مراسم پیادهروی بزرگ بهبهانیها ،رأس ساعت  9صبح روز شهادت از
مساجد و اما مزادگان این شهرستان شروع میشود و مردم ضمن عزاداری
سالروز شهادت امام هشتم شیعیان ،به سمت مسجد تاریخی حضرت
رضا(ع) حرکت میکنند .سپس نماز ظهر و عصر را در طول مسیر به
صورت دستهجمعی اقامه خواهند کرد و توسط موکبهای مردمی که
به صورت خودجوش در طول مسیر برپا شده است از آنها پذیرایی به
عمل میآید.
مقرر است با هماهنگی متولیان فرهنگی کشور ،از این حرکت راهبردی
به منظور الگوگیری سایر شهرهای مسیر «جاده والیت» و دارای قدمگاه،
بهره الزم برده شده و این سنت حسنه به یک پویش کشوری از شلمچه تا
مشهدالرضا(ع) تبدیل شود تا مردم در سالروز شهادت امام هشتم(ع)
ضمن حضور در قد مگا ههای متبرک آن حضرت ،به احیای شعائر
رضوی بپردازند.
الزم به ذکر است؛ آیین پیادهروی مردم شهرستان بهبهان تا قدمگاه امام
رضا(ع) با بیش از دو قرن سابقه ،در مسافتی به طول  14کیلومتر ،هر ساله
و با حضور هزاران نفر از مردم این شهرستان در سالروز شهادت جانگداز
هشتمین امام شیعیان ،حضرت رضا(ع) برگزار میشود.
گفتنی است حضرت رضا(ع) در جریان هجرت تاریخساز خود از

اوقات شرعی:
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وی با اشاره به افزایش شمار زائران
اربعین در شهر نجف اشرف

اعزام  ٣۴٠نفر به عراق در قالب
نخستین تیم درمانی هالل احمر
در اربعین
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر از اعزام نخستین تیم درمانی
این جمعیت به عراق در قالب سه پرواز از صبح و ظهر وشامگاه دیروز خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی جمعیت هالل احمر ،دکتر سید علی مرعشی
با اشاره به اینکه از امروز تیم های درمانی هالل احمر تا دو روز آینده به عراق
اعزام می شوند ،گفت :بر این اساس  ۳۴۰نفر در قالب کادر درمانی هالل
احمر تا ساعت  ١٠امشب به عراق اعزام میشوند و  ۱۷۰نفر فردا و مابقی
اعضای تیم پس فردا  ۲۵مهرماه به عراق اعزام می شوند.
وی اظهار کرد :بر این اساس در تیم درمانی هالل احمر ،پزشک عمومی
و متخصص شامل متخصصان قلب ،داخلی ،جراحی ،ارتوپدی ،مغز و
اعصاب ،زنان ،اطفال ،روانپزشکی ،طب اورژانس و همچنین پرستار آقا و
خانم ،امدادگر ،نجاتگر ،تکنسین های اورژانس و دارویی،انفورماتیک و…
به هموطنان و زائران در اربعین خدمت رسانی می کنند.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر با اشاره به اینکه محموله
دارویی هالل احمر به نجف رسیده و در حال تخلیه است ،گفت ۲۰۰ :تن
دارو و لوازم مصرفی پزشکی در مراکز درمانی هالل احمر تجهیز خواهد شد
و همچنین روند ترخیص آمبوالنس ها و اتوبوس آمبوالنس ها در مرز در حال
انجام بوده و فردا وارد عراق میشود.
وی با اشاره به اینکه  ۹تا  ١١آبان تیم درمانی اعزامی اربعین به کشور
بازمیگردند ،افزود :ارائه خدمات درمانی تا پس از اربعین ادامه دارد و در
روز اربعین  ۶٠تن دیگر در قالب تیم درمانی جدید جایگزین تیم مراکز هالل
ً
احمر در نجف و کربال خواهند شد؛ چرا که معموال عده از زائران تا پایان ماه
صفر در عراق می مانند.

گفت :با تمهیدات اندیشیده شده و
همت خادمان موکبهای ایرانی و

همکاری برادران عراقی ،مشکلی در
پذیرائی از زائران نداریم.
رئیس کمیته اسکان و تغذیه نجف
اشرف تصریح کرد :پیشبینی
میشود با روند کنونی ورود زائران
به شهر نجف اشرف ،ظرفیت
اسکان و تغذیه ایجاد شده با همت
برادران عراقی و موکبهای ایرانی
پاسخگوی نیازها باشد.
فداکار خاطرنشان کرد :میزبانان
اصلی مراسم اربعین حسینی مردم
عزیز و دولت عراق هستند ،لذا الزم
است که هموطنان عزیز با رعایت
آداب مهمانی به این زیارت مقدس
مشرف شوند.

حرم امام علی(ع) پذیرائی
از زائران اربعین را آغاز کرد

شهیدخبر :خادمان حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السالم پذیرائی از زائران
اربعین را آغاز کرده و در استان بصره به استقبال این زائران رفتند.
خادمان میهمانسرای حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السالم پذیرائی از زائران
اربعین را آغاز کرده و در استان بصره به استقبال این زائران رفتند.
سید عیسی خرسان از مسئوالن آستان مقدس علوی گفت :در راستای اجرای
تصمیمات کمیته عالی زیارت اربعین ،نیروهای حرم مطهر امام علی (ع)
خدمت به زائران اربعین را از استان بصره آغاز کردند.
وی افزود :آستان مقدس علوی از اولین مراکزی است که پذیرائی از زائران
اربعین را آغاز کرده است و ما عالوه بر استان بصره آماده پذیرایی از زائران
اربعین در نجف اشرف هستیم.

برپائی بیش از  ۵۰۰موکب در پایانههای مرزی شلمچه و چزابه

کشورهای حجاز ،کویت ،عراق ،ایران عبور و وارد شهر مرو ترکمنستان
شدهاند که به همین مناسبت مردم شهرهای آبادان ،بهبهان ،اقلید ،ابرکوه،
نیشابور ،مرو و  ...هرساله در مناسبتهای مختلف رضوی ضمن اجتماع
در قدمگاه امام هشتم شیعیان یاد و نام ایشان را گرامی میدارند.
اخیرا به ابتکار جمعی از فعاالن فرهنگی شهرستان بهبهان مجموعه

دیدگاههای مراجع معظم تقلید ،علما و نخبگان از  5کشور ایران،
افغانستان ،عراق ،بحرین و لبنان پیرامون صحت مسیر آن حضرت و
همچنین شرافت حضور مردم در قدمگاههای ایشان گردآوری و در

شبکههای اجتماعی به آدرس «@ »gadamerezaمنتشر شده است.

رئیس کمیته مشارکتهای مردمی،
اسکان و تغذیه استان خوزستان با
اشاره به برپایی بیش از  ۵۰۰موکب
در پایانههای مرزی شلمچه و چزابه،
گفت ۳۱۰ :موکب در پایانه شلمچه
و  ۲۱۶موکب در پایانه چزابه میزبان
زائران اربعین حسینی است.
به گزارش فارس ،استان خوزستان با
توجه به داشتن دو مرز اصلی برای
تردد زائران اربعین به عنوان یکی از
استانهای مهم برای زائران حسینی
است ،به طوری که زائران استانهای
جنوب و جنوب شرقی کشورمان
برای سفر اربعین حسینی از مرزهای
چزابه و شلمچه واقع در این استان
وارد خاک عراق میشوند.
بر همین اساس موکبهای بسیاری
در نقاط مختلف استان خوزستان

برای میزبانی از زائران حسینی برپا
شده است و بسیاری دیگر از این
مواکب در شهرهای مختلف عراق
به زائران خدمترسانی میکنند.
حجتاالسالم سیدمحمود موسوی
رئیس کمیته مشارکتهای مردمی،
اسکان و تغذیه استان خوزستان
با اشاره به آمادگی موکبها برای
پزیرایی از زائران حسینی ،اظهار
داشت:استانخوزستان۸۰۰موکب
شناسنامهدار دارد که  ۳۱۰موکب در
پایانه شلمچه ۲۱۶ ،موکب در پایانه
چزابه و  ۵۸موکب در کشور عراق و
بقیه در بین راه مستقر شدهاند.
وی با بیان اینکه  ۵۰۰موکب نیز
در استان خوزستان در دست اقدام
است ،افزود :موکبهای اربعین
در استان خوزستان از مرزهای

اندیمشک ،شهرکرد(ایذه) ،بهبهان
و هندیجان آغاز شده و تا پایانه
شلمچه و چزابه ادامه دارند و
اقدام به اسکان و پذیرایی از زائران
حسینی میکنند.
رئیس کمیته مشارکتهای مردمی،
اسکان و تغزیه استان خوزستان
با اشاره به اینکه اسکان زائر با
هماهنگیهای صورت گرفته با
اوقاف و سایر ارگانها در حسینیهها،
مساجد و اردوگاه سپاه صورت
میگیرد ،گفت :ما در پایانههای
مرزی شلمچه و چزابه عالوه بر
دادن وعدههای صبحانه و میانوعده
عصرانه ،دو وعده غذای گرم یعنی
شام و نهار نیز تدارک دیدهایم.
وی با بیان اینکه موکبهای ما توسط
مردم برپا شدند ،گفت :با توجه به

اینکه زائران کشورهای پاکستان و
افغانستان از مرز شلمچه وارد عراق
میشوند ،موکبهای خارجی نیز
در استان برپا شده است که در بین
سایر موکبها استقرار یافتهاند.
حجتاالسالم موسوی با اشاره
به برپایی  ۱۵موکب مختص
اتباع خارجی ،خاطرنشان کرد:
امیدواریم که امسال مراسم
پیادهروی اربعین حسینی به خوبی
برگزار شود و بتوانیم رضایت زائران
در استان خوزستان و پایانههای
مرزی را جلب کنیم.
امسال بیش از یک هزار موکب
ایرانی در عراق نیز برپا میشود که
خدماترسانی این موکبها به
زائران از  ۲۸مهرماه آغاز شده و تا
 ۱۱آبانماه ادامه دارد.

ویزای اربعین  ۲۳۴هزار تومان است؛ زائران پول اضافه ندهند
آقایی مدیر کل عتبات سازمان حج
و زیارت گفت :هزینه ویزای اربعین
در دفاتر سازمان حج و زیارت،
 ۲۳۴هزار تومان است و زائران فقط
باید در سامانه سماح ثبت نام کنند.
به نقل از نامه نیوز ،مرتضی آقایی
مدیر کل عتبات سازمان حج و
زیارت در خصوص آخرین آمار
ثبت نام زائران در سامانه سماح
اظهار کرد :تا این لحظه  620هزار
نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده
اند و بالغ بر  2500دفتر در سراسر
کشور تا چهار روز قبل از اربعین به
صورت تمام وقت در خدمت زائران
خواهند بود.
وی درخصوص اینکه در بعضی از

eitaa.com/etedalhamrah
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صحن حضرت زهرا (س)
امروز به روی زائران اربعین باز میشود
در آستانه ایام اربعین حسینی ،بخش
زیارتی صحن و شبستان حضرت
زهرا(س) حرم علوی از امروز 24
مهرماه بر روی زائران اربعین باز
شده و آماده میزبانی زائران است.
به گزارش فارس ،علیرضا فداکار
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
نجف اشرف با بیان اینکه تعدادی
از زائران هم اکنون خود را به شهر
نجف به عنوان مبدأ پیادهروی
اربعین رساندهاند ،اظهار داشت:
با بازگشایی صحن مطهر حضرت
زهرا (س) از امروز (ششم صفر
 )۱۴۴۰پذیرای زائران حرم موالی
متقیان خواهیم بود.

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

دفاتر از زائران  600هزار تومان برای
صدور ویزا دریافت می کنند ،افزود:

هر دفتری که تحت پوشش سازمان
حج و زیارت باشد ،صرفا حق

دریافت مبلغ درج شده در سامانه
سماح یعنی  ۲۳۴هزار و ۸۷۵
تومان را دارد و خواهش ما از زائران
این است که تنها از طریق سامانه
سماح برای راهپیمایی اربعین ثبت
نام اقدام کنند.
مدیرکل عتبات سازمان حج و
زیارت عنوان کرد :دریافت هرگونه
مبلغ بیشتر درخصوص قیمت
ویزای اربعین تخلف و غیرقانونی
محسوب میشود.
افراد می توانند در صورت مشاهده
چنین تخلفاتی در سایت
سامانه سماح در قسمت
رسیدگی به شکایات این موضوع
را گزارش دهند.

دبیر کارگروه قرآنی اربعین خبر داد:

پیشبینی اجرای  ۳۰۰برنامه قرآنی
در مراسم پیادهروی اربعین
اعتدال :نشست خبری اعالم برنامههای کاروان قرآنی اعزامی به مراسم
اربعین حسینی با حضور حسن محمدی مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن
و عترت و مسئول کارگروه قرآنی اربعین دیروز  23مهرماه برگزار شد.
مسئول کارگروه قرآنی ستاد فرهنگی اربعین از برگزاری  ۳۰۰محفل انس با
قرآن باحضور اعضای کاروان قرآنی ،در مسیر نجف به کربال در ایام اربعین
حسینی خبر داد.
در این نشست محمدی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ قرآن کریم در ایام
اربعین ،گفت :اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت سالهای گذشته با توجه به
ظرفیت عظیم اربعین برای ترویج فرهنگ قرآن اقدام به اعزام کاروان نور به
مراسمپیادهرویاربعینکردودراینراستاسال،۹۳پنجقاریبهعراقاعزامشدند
اما این کاروان طی چند سال اخیر مورد استقبال فعاالن قرآنی قرار گرفت و
امسال شاهد بودیم که  ۲۵۰نفر برای حضور در کاروان نامنویسی کردند.
محمدی ادامه داد :پس از گزینشهای مختلف که با کمک کمیته اعزام انجام
ً
شد نهایتا  ۳۰نفر برای اعزام به مراسم اربعین انتخاب شدند که از میان آنها
نام چهرههایی چون احمد ابوالقاسمی ،جعفر فردی ،سیدکریم موسوی،
سیدمصطفی حسینی و بسیاری چهرههای دیگر به چشم میخورد .وی
مسیر نجف به کربال را محور اصلی برنامههای کاروان نور دانست و گفت:
امسال برنامههای ما در شهرهای نجف ،کربال و مسیر پیادهروی خواهد بود
اما برنامههای اصلی پیشبینی شده در موکبهای مسیر حرکت زائران از
نجف به کربال است.
محمدی از برگزاری  ۳۰۰محفل در ایام اربعین خبر داد و گفت :برنامههایی
که در این راستا پیشبینی کردهایم برگزاری بیش از  ۳۰۰محفل انس با قرآن
است که برای این ایام هماهنگ شده است .البته با توجه به ظرفیت عظیم
موکبها و حضور زائران در مسیر پیشبینی ما این است که تعداد محافل
بسیار بیشتر از این رقم شود ،اتفاقی که سال گذشته هم رخ داد و با وجود
اینکه  ۳۰۰محفل برنامهریزی شده بود حدود هزار محفل در ایام اربعین برپا
شد .همچنین هماهنگیهایی انجام دادهایم که محافلی هم با حضور قاریان
ایرانی و عراقی در راستای وحدت دو ملت برگزار شود.
مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت از حضور تیم شبکه قرآن برای
پوشش برنامههای کاروان قرآنی در مسیر نجف به کربال خبر داد و گفت:
این تیم در عمود  ۱۰۸۰و در موکب حضرت معصومه (س) مستقر هستند
و برنامههای کاروان قرآنی را پوشش میدهند همچنین طرح  ۱۴۵۲هم در
قالب حفظ جزء ۳۰در مسیر اجرا و جوایزی هم به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
مسئول کارگروه قرآنی اربعین از توزیع  ۵هزار جلد قرآن در بین موکبهای
مسیر نجف به کربال خبر داد و گفت :امسال طی هماهنگی با مرکز طبع و
نشر قرآن کریم و سازمان اوقاف و امور خیریه قرار است  ۵هزار مصحف
شریف به موکبهایی که به قرآن و رحل نیازمندند اهدا شود .همچنین ارائه
مشاورههای قرآنی ،پاسخ به شبهات ،تصحیح قرائت نماز و قرآن و اجرای
برنامه برای کودکان از دیگر فعالیتهای کاروان خواهد بود.
ً
وی اعزام کاروان قرآنی را کامال مردمی دانست و گفت :طبق تأکیدات مقام
معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامههای اربعین این کاروان هم از سوی
هیچ نهاد و سازمانی حمایت نمیشود و اتحادیه تشکلهای مردمی قرآن و
ً
عترت مستقال کاروان قرآنی را اعزام خواهد کرد .ما در این اعزام هیچ کمک
مالی از هیچ نهادی دریافت نکردهایم و برای ادامه کار کسری بودجه هم
داریم ،البته شورایی که در این زمینه تشکیل شده است با حضور بسیج ،بعثه
مقام معظم رهبری و شورای عالی قرآن است اما این شورا برای همفکری و
مشورت تشکیل شده و قرار نیست کمک مالی در این زمینه صورت بگیرد.
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اسامی قاریان قرآن و گروههای تواشیح اعزامی به مراسم اربعین حسینی سال
 97اعالم شد.
پیش از این فراخوان ثبت نام قاریان و گروههای تواشیح در کاروان نور اعزامی
به عتبات در ایام اربعین حسینی(ع) از سوی اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت
کشور منتشر شده بود .شرایط قاریان و گروههای تواشیح متقاضی نیز بدین
شرح بود؛
 -۱سن باالی  ۱۸سال
 -۲قاری ممتاز کشوری یا حداقل قاری ممتاز در سطح استان
 -۳تأیید سطح فنی قاری توسط یک نفر از اساتید برجسته کشور
 -۴دارا بودن روحیه همکاری و تحمل شرایط سختی که ناشی از کمبود
امکانات در این سفر میباشد.
 -۵عدم عضویت در کاروان نور در سالهای گذشته
 -۶حضور تمام وقت در ایام اعزام کاروان نور ( ۸الی  ۲۲صفر )۱۴۴۰
 -۷داشتن پاسپورت به حداقل  ۶ماه اعتبار
* اسامی کاروان قرآنیان اربعین حسینی
حسن محمدی ،تهران ،مسئول کارگروه .سیدمحمد موجانی ،تهران ،دبیر
کارگروه حبیبالله پوراحمدی ،تهران ،قاری .سیدکریم موسوی ،خوزستان،
قاری سیدمصطفی حسینی ،قزوین ،قاری .سیدجاسم موسوی ،خوزستان،
قاری وحید خزایی ،تهران ،قاری .محسن رشیدی ،خراسان رضوی ،قاری
مهدیعلمخواه،قم،قاری.مهدیتاجور،مازندران،قاری.یوسفقنبری،زنجان،
یراد،تهران،قاری
قاری.علیشکفته،خراسانشمالی،قاریمسعودموحد 
و گروههای تواشیح
الوارثین ،البرز.ثقلین ،یزد.مشکات ،خوزستان
*اعزام شخصی قاریان
احمد ابوالقاسمی .حمیدرضا احمدیوفا.سعید رحمانی.جعفر فردی
آقچای.محسن زهدیعلیپور.سیدمحسن مدنی.
گروههای تواشیح طارق آذربایجان شرقی الغدیر قم
محمدی با دعوت از خیران برای کمک به اعزام هر چه بهتر کاروان قرآنی به
اربعین ،گفت :قاریان و گروههای تواشیح بدون هیچ چشمداشتی به این سفر
میآیند اما ایاب و ذهاب و حضور آنها در کشور عراق هزینههایی دارد که
امیدواریم با کمک خیران این هزینهها را تأمین کنیم همچنین در این راستا
حسابی با نام خیران قرآنی کشور به شماره  ۱۴۱۱۴نزد بانک تجارت ایجاد
شده تا خیران عزیز بتوانند کمکهای خودشان را به کاروان نور اهدا کنند.
مدیرعامل اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت در پایان از برگزاری همایش
تجلیل از کاروان قرآنی سال گذشته تا پایان هفته جاری خبر داد.

