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

تلفن 77642873 :نمابر77642897 :

8

چاپ :ریحان 65607917-18
• شماره •3561چهارشنبه  18مهر•1397

عترت

به ياد حجت منتظر

برنامه های پایان هفته جمکران
برای منتظران

مسجد مقدس جمکران با برنامه هایی همچون قرائت دعای توسل و
کمیل و زمزمه دعای عهد حضرت صاحب الزمان(عج) روزهای پایانی
هفته پذیرای منتظران می شود.
خبرگزاری شبستان :مسجد مقدس جمکران در روزهای پایانی هفته
جاری همچون هفته های گذشته با برنامه های متنوع میزبان زائران و
دلدادگان امام مهدی(عج) می شود.
بنابر این گزارش ،برنامه های این هفته جمکران از دیشب 17 ،مهرماه
با جلسه آموزش عمومی قرآن از ساعت  19آغاز شده و با سخنرانی
حجتاالسالم موسویان از ساعت  ۲۰:۱۵پذیرای محبان امام
عصر(عج) شد.قرائت دعای پرفیض توسل از ساعت  21با نوای «سید
محسن بنی فاطمی» پایان بخش برنامه های امشب جمکران است.
همچنین ،میعادگاه منتظران پنجشنبه 19 ،مهرماه از ساعت  ۱۹و با جلسه
آموزش عمومی قرآن برنامه های خود را آغاز کرده و در ادامه از ساعت
 ۲۰:۱۵با سخنرانی حجتاالسالم صدوقی و سپس قرائت دعای کمیل
با نوای حاج حسین فروغی از ساعت  ۲۱پذیرای دلدادگان حضرت
حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه می شود.
عالوه بر این ،برنامه های روز جمعه 20 ،مهرماه مسجد مقدس جمکران
(روز منسوب به حضرت صاحب الزمان(عج)) از ساعت  ۵:۱۵با قرائت
دعای عهد آغاز شده و سپس با سخنرانی حجتاالسالم موسوی مطلق
در ساعت  ۵:۳۰ادامه می یابد.
قرائت دعای پرفیض ندبه توسط حاج محمد ایرانی از ساعت شش صبح
و قرائت زیارت شریف آل یس در ساعت  17از دیگر برنامه های میعادگاه
منتظران در روز جمعه 20 ،مهرماه است.
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* لزوم نامنویسی زائران اربعین
در سامانه سماح
بر همین اساس ،تمامی متقاضیان
سفر به عتبات در ایام اربعین
حسینی باید در سامانه سماح
نامنویسی کرده و هزینه نهایی ویزا
را به ریال پرداخت کنند که امسال
دیگر نیازی به پرداخت هزینه
ویزا به دالر نیست بلکه زائران این
هزینه را به ریال پرداخت کرده و بر
اساس توافق ستاد مرکزی با بانک
مرکزی ،این هزینه طی حوالهای
پس از اربعین با ارز توافقی به
جز دالر به حساب سفارت عراق
واریز میشود.
همچنین  ۲۴دفتر ثابت و موقت در
نقاط مختلف کشور آماده دریافت
گذرنامه متقاضیان و صدور ویزای
اربعین برای آنها هستند.

eitaa.com/etedalhamrah
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میزبانومهمان،آمادهخلقبزرگترینحماسهجهان
دراربعینحسینی
با نزدیک شدن به اربعین حسینی،
همه امکانات به منظور برپایی
باشکوه حماسه پیادهروی اربعین و
رفاه بیشتر زائران آماده شده است.
به گزارش فارس ،یکی از ملزومات
سفر پیادهروی اربعین حسینی اخذ
ویزای عراق است که با توجه به
کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر،
قیمت نهایی ویزای اربعین به همراه
پوشش خدمات درمانی و بیمهای
هماکنون  ۳۷۱هزار و  ۸۸۰تومان
پیشبینی شده است.

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

برای قراردادن ماشینهای زائرانی که
با وسیله نقلیه شخصی به این مرز
سفر میکنند ،تدارک دیده است
و همچنین موکبهایی نیز قرار
است در این مرز فعالیت کنند .این
اقدامات در تمامی مرزها پیشبینی
شده تا زائران به راحتی به این سفر
معنوی مشرف شوند.

* زائران نباید برای اخذ ویزای
اربعین بیش از  372هزار
تومان بپردازند

این امر در حالی است که سال
گذشته صدور ویزای اربیعن
تنها در  ۱۶دفتر انجام میشد،
اما امسال با توجه به لزوم ایجاد
سهولت برای زائران ،ویزای
اربعین در  ۲۴نقطه صادر خواهد
شد که به گفته حمید محمدی
رئیس سازمان حج و زیارت به
عنوان متولی نامنویسی متقاضیان
اربعین هیچکدام از دفاتر خدمات
زیارتی حق ندارند مبلغی بیش از
 ۳۷۲هزار تومان از زائران اربعین
اخذ کنند.سفر زائران اربعین
حسینی هر ساله به صورت
زمینی ،هوایی و دریایی صورت
میگیرد که بیشتر زائران با توجه به
اینکه بدون کاروان و دسته جمعی
و گروهی به این سفر معنوی
مشرف میشوند ،ترجیح میدهند
که به صورت زمینی به پیادهروی

اربعین مشرف شوند.

* آمادگی مرزها برای پذیرایی
از زائران حسینی

به همین دلیل در سالهای اخیر
زیرساختهایی در مرزهای
خسروی ،مهران ،شلمچه و جذابه
به منظور تردد و ایجاد رفاه بیشتر
برای زائران اربعین فراهم شده است
که البته سال گذشته با وجود آمادگی
ایران برای بازگشایی مرز خسروی،
طرف عراقی مرز خسروی را به
دالیل امنیتی باز نکرد و برخی از
زائران مجبور شدند ساعتها پشت
مرزها معطل بوده و برخی دیگر
نیز به سمت مرز مهران حرکت
کردند که این اقدام موجب ازدحام
جمعیت در مرز مهران شد.
امسال نیز طبق توافقی که ستاد
اربعین با مسؤوالن عراقی داشته
است ،مرز خسروی در صورت
موافقت عراق بازگشایی میشود.
البته ایران آمادگی الزم برای
بازگشایی این مرز را دارد و پارکینگی

وزارت ارشاد  ۱۰موکب
در مسیر راهپیمائی اربعین برپا میکند
مشاور وزیر ارشاد گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ایام اربعین
حسینی و در راستای تقویت وحدت میان جوانان ایرانی و عراقی اقدام به
برپایی  ۱۰موکب در مسیر این راهپیمایی عظیم در کشور عراق کرده است.
به گزارش فارس ،محمدمهدی احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،با اشاره به جایگاه ویژه اربعین در میان
شیعیان گفت :پیادهروی اربعین یکی از بزنگاههای تاریخی است که طی
سالهای اخیر عظمت و وحدت شیعه را به رخ جهانیان کشیده است.

* استقرار نیروهای امنیتی
در مرزها
عالوه بر اینها ،نیروهای امنیتی و
انتظامی برای تأمین امنیت زائران اربعین
حسینی در مرزهای ایران و عراق مستقر
میشوند و تا پایان این حماسه عظیم در
مرزها حضور خواهند داشت.
همچنین امسال بر اساس توافق ستاد
اربعین ،مرز سومار به عنوان مرز کمکی
پیشبینی شده است تا در صورت ازدحام
جمعیت در مرزها ،بازگشایی شده و تردد
زائران به راحتی صورت گیرد.
اما آنچه مهمتر از هر چیزی است ،اخذ
ویزای اربعین و داشتن اعتبار گذرنامه
به مدت  ۶ماه است که زائران باید قبل
از سفر به این امر توجه داشته باشند تا
در مرزها دچار مشکل نشوند ،چرا که
طبق تدابیر مسئوالن مرزی کشور ،قبل
از ورود به نقطه صفر مرزی ،مدارک زائران
مورد بازبینی قرار میگیرد و در صورت
نداشتن ویزا یا گذرنامه معتبر ،از سفر افراد
جلوگیریمیشود.
ادامه مطلب در etedaldaily.ir

وی به اخالص ،میهماننوازی و روی گشاده مردم عراق در پذیرایی از زائران
و پیشی گرفتن از یکدیگر برای میزبانی از شرکتکنندگان در این راهپیمایی
عظیم اشاره و عنوان کرد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ایام اربعین
حسینی و در راستای تقویت وحدت میان جوانان ایرانی و عراقی اقدام به
برپایی  ۱۰موکب در مسیر این راهپیمایی عظیم در کشور عراق کرده است.
احمدی از برپایی موکبهایی در راستای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی
درشهرهایمقدسمشهدوقمومناطقمرزیعراقبامشارکتاینوزارتخانهخبر
داد و گفت :اطالع رسانهای و انعکاس حضور میلیونی شیفتگان امام حسین (ع)
نیز باید به فراخور ابعاد عظیم آن در سطح گستردهای دیده شود.
وی ادامه داد :سایت موکب فرهنگ رسانهای «فجر تی وی» ویژه اربعین
حسینی نیز در همین راستا با بهرهمندی از تخصص فعاالن رسانهای ،خبری
وفرهنگیبرایثبتوانعکاسگستردهحضورمیلیونیشیفتگانامامحسین(ع)
در سمنان راهاندازی شده است.
مشاور وزیر ارشاد ابراز داشت :پخش گزارشهای مستقیم تصویری و
خبری ،مستند از راهپیمایی اربعین حسینی ،تیزر ،موشن گرافیک و انعکاس
اخبار این واقعه عظیم در این سایت بارگذاری میشود.

