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.
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راز طوالنی شدن غیبت
در کالم امام صادق(ع)
بنابر روایتی نقل شده از امام صادق(ع) یکی از دالیل غیبت و
دور شدن از ظهور یاران اند که اگر ویژگی های الزم را میداشتند،
غیبت طوالنی نمی شد.
در روایات به داللیل متعددی برای غیبت امام عصر(عج) و طوالنی
شدن مدت آن اشاره شده است که در صورت توجه و تالش برای رفع
آنها میتوان به نزدیک شدن به ظهور امیدوار شد.
یکی از یاران امام صادق(ع) بر آن حضرت(ع) وارد شد و عرض
کرد :فدایت شوم به خدا سوگند من تو را دوست میدارم و هر کس
تو را دوست دارد ،دوست میدارم ،ای آقای من چقدر شیعیان شما
فراوان هستند.
آن حضرت(ع) فرمودند« :آنان را بشمار».
عرض کردم :بسیارند .آن حضرت(ع) فرمودند« :میتوانی آنها را
بشماری؟»
عرض کرد :آنها از شمارش بیرون هستند.
حضرت(ع) فرمودند« :ولی اگر آن شمارهای که توصیف شدهاند ،سیصد
و اندی تکمیل گردد ،آنچه را میخواهند انجام خواهد شد.

* چند نفر مثل این مرد هست؟
در روایتی دیگر نیز آمده :شخصی از خراسان به خدمت امام صادق(ع)
رسید و به امام(ع) عرض کرد :چرا شما قیام نمیکنید؟ شما یاران زیادی
دارید!؟
امام(ع) فرمودند :یاران زیاد؟
آنگاه یکی از اصحاب امام(ع) وارد شد به نام هارون مکی ،پس از سالم،
امام(ع) به او فرمودند« :برو داخل تنور و هارون مکی داخل تنور رفت
در حالی که تنور روشن بود؛ امام(ع) با آن شخص خراسانی مشغول
صحبت شدند ،بعد فرمودند« :ببینیم داخل تنور چه خبر است؟» رفتند
و دیدند هارون مکی داخل تنور نشسته و نسوخته...
امام(ع) فرمودند« :در شهر شما چند نفر مثل این مرد هست؟»
عرض کرد :هیچ.
* برگرفته از «زبور نور»

درآمد کالن از مراسم اربعین کذب محض است
رئیس ستاد اربعین کشور گفت:
ستاد اربعین ستاد رسمی کشور
بوده و در بین نهادها و سازمان
های دولتی هیچ بخشی نبوده که
از برنامه اربعین درآمدی کسب
کند و علی رغم شایعاتی که
منتشر شده مبنی بر درآمد کالن
این ستاد از برنامه اربعین ،این
صحبت کذب محض است.
سردار حسین ذوالفقاری روز 15
آبان در دیدار آیتالله سید هاشم
حسینی بوشهری که در جامعه
مدرسین حوزه علمیه برگزار شد،
اظهار داشت :ستاد اربعین ستاد
نظام بوده و نهادها و تولیت ها در
این ستاد ایفای نقش میکنند و در
سطح استان ها و در عراق نیز این
ستاد ایفای نقش میکند.
او افزود :بدنه ستاد مرکزی اربعین
یک بدنه مردمی بوده و کسانی
که در حوزه اربعین فعالیت
میکنند در این ستاد سازماندهی
میشوند.
معاون امنیتی وزیر کشور گفت:
درباره اینکه چه تعداد زائر با چه
کیفیتی به زیارت اربعین مشرف
میشوند هیچ اطالعاتی در
اختیار ما نبوده و نسبت به سفر
حج مجهوالت بسیاری از زایران
وجود دارد.
رئیس ستاد اربعین کشور
تاکید کرد :نسبت به گذشته
زیرساخت های اربعین بهبود
پیدا کرده و تا سال آینده بخشی
از جاده ایالم چهاربانده شده و
بسیاری از اصالح ها در جاده
ها اعمال میشود.
ذوالفقاری ابراز کرد :حمل و
نقل عراق نیز به صورت دقیق
سازماندهی شده نیست و برخی
از تخلفات از ناحیه رانندگان
عراقی صورت گرفت که گزارش
آن به پلیس عراق داده شد.
او با اشاره به برخی سوء استفاده
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ذوالفقاری ،رئیس ستاد اربعین کشور:

به ياد حجت منتظر

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

که قصد اجرای عملیات داشتند
دستگیر شدند و مشکل خاصی
در این زمینه ایجاد نشد.
رئیسستاداربعینکشور خاطرنشان
کرد :اجازه عبور خودرو از مرز
یکی از مشکالت سال جاری بوده
و عالوه بر آن یک طوفان در مهران
رخ داد که با رسیدگی هایی که
انجام شد ،مشکلی از این ناحیه
بوجود نیامد.
ذوالفقاری اظهار داشت :در داخل
خاک عراق از نظر تامین سوخت
برای ماشین ها کمبودهایی وجود
داشت که با نامه نگاری های انجام
شده این مشکل مرتفع شد.

ها در اربعین ابراز کرد :در عراق
عده ای تمام زندگی خود را وقف
زوار کرده و برخی دیگر نیز با سوء
استفاده از این موقعیت ،قیمت
اجاره بهای زمین های خود را باال
میبرند.
معاون امنیتی وزیر کشور ادامه
داد :اتفاقاتی که در بصره رخ
داد ،کاهش ارزش ریال ایران و
بحث های مطرح شده در داخل
کشور مسائل سال جاری اربعین
بوده و دشمن سعی کرد با افزایش
اختالفات ،ملت ایران و عراق
را در مقابل هم قرار دهند که
اقدامات الزم برای مقابله با این
دسیسه ها انجام شد.
رئیس ستاد اربعین کشور خدمات
پزشکی به زائران را موردتوجه
قرار داد و عنوان کرد :در حوزه
بهداشت و درمان سازماندهی ها
نسبت به سال گذشته بیشتر بوده

و بیش از  ۱۴۰پایگاه درمانی به
زائران خدمت رسانی کردند.
ذوالفقاری تصریح کرد :ابتدا
درخواست اعمال ارز رسمی
صادر شد و پس از موافقت نشدن
با آن ارز ثانویه در دستور کار قرار
گرفت و کمتر از  ۲۳۵هزار تومان
هزینه روادید بود تا مردم بتوانند به
راحتی نسبت به آن اقدام کنند.
او دیگر خدمات به زائران را یادآور
شده و مطرح کرد :روزانه بیش
از پنج میلیون وعده غذایی در
مرزها و عراق تعبیه شد و بیش از
دو میلیون نفر اسکان برای زائران
وجود داشت.
معاون امنیتی وزیر کشور گفت:
در داخل کشور تهدیدات جدی
وجود داشت و همزمان با بحث
خدمات به زائران ،دغدغه
امنیتی به عنوان یکی از دغدغه
های جدی مطرح بود و عناصری

به میزبانی حرم بانوی کرامت انجام میشود

برگزاری آیین شکرگزاری اقامه عزای
ماههای محرم و صفر در قم
آیینشکرگزاری اقامه عزای ماههای محرم و صفر به میزبانی آیتالله سید
محمد سعیدی تولیت آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) در حرم مطهر
برگزار میشود.
آیین شکرگزاری اقامه عزای در ماههای محرم و صفر به میزبانی آیتالله سید
محمد سعیدی تولیت آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) یکشنبه هفته آینده
 20آبانماه در شبستان نجمه خاتون(س) برگزار میشود.

او افزود :ستاد اربعین ستاد رسمی
کشور بوده و در بین نهادها و
سازمان های دولتی هیچ بخشی
نبوده که از برنامه اربعین درآمدی
کسب کند و علی رغم شایعاتی که
منتشر شده مبنی بر درآمد کالن
این ستاد از برنامه اربعین ،این
صحبت کذب محض است.
معاون امنیتی وزیر کشور
بیان کرد :از خدماتی که در
سالهای آتی باید ارائه گردد،
ایجاد زیرساخت در عراق،
تسهیل صدور روادید بوده و در
این زمینه ،لغو روادید یک گام
بزرگ در جهت افزایش ارتباط
ملت ایران و عراق بوده و باید
دائمی شود و اگر این اتفاق رخ
دهد ،مردم میتوانند با استفاده
از خطوط راه آهن به راحتی به
عتبات مراجعه کنند.
او با بیان اینکه  ۸۰درصد پیش
بینی های اربعین محقق شد،
عنوان کرد :در زمینه تامین امنیت،
امنیت جاده به تنهایی کافی نبوده
و الزم است که چتر امنیتی در
پهنای بیشتری بوجود بیاید و
طرف عراقی نیز مالحظاتی در
این خصوص دارد.

بر اساس این گزارش ،جمعی از مسئوالن و فعاالن هیئات مذهبی ،مدیران
مواکب و مسئوالن استانی در این آیین شکرگزاری حضور خواهند داشت.
این مراسم بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت آیتالله سید
محمد سعیدی امامجمعه قم آغاز و با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین
صفر فالحی رئیس ستاد آیینهای فاطمی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه
سالمالله علیها و مدیحهسرایی عباس حیدرزاده ادامه خواهد یافت.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالمالله
علیها ،همچنین ،آیتالله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس کریمه
اهلبیت(س) و امامجمعه قم سخنران اصلی آیین شکرگزاری اقامه عزای در
ماههای محرم و صفر خواهد بود.

استاندار ایالم از زائران و خادمان اربعین حسینی قدر دانی کرد
رئیس ستاد اربعین استان ایالم با
انتشار پیامی از تالش های خادمان
زائران اربعین حسینی و مجموع
افرادی که در زمینه برگزاری و
میزبانی با شکوه کنگره عظیم
اربعین حسینی(ع)در استان ایالم
قدر دانی کرد.
متن پیام قدردانی قاسم سلیمانی
دشتکی استاندار ایالم که روز جمعه
منتشر شدبه این شرح است؛
بیشک امام حسین (ع) ،با حماسهی
سترگ و فناناپذیر عاشورا ،برای
همیشه تاریخ شیو ه زندگی با حریت
و آزادگی را به عالمیان آموخت؛
و اکنون بعد از گذشت قرنها از
شهادت آن امام عزیز اربعین یکبار
دیگر جهان را به حرکت درآورد و
دورهم جمع کرد.
اینک که در پرتو عنایات و
الطاف بیکران الهی ،ارشادات و
رهنمودهای داهیانه مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) و اهتمام و
همدلی مسئولین و دستاندرکاران،
بهویژه همکاری و محوریت مردم،
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی
(ع) با حضور میلیونی و شورانگیز
شیفتگان و دلدادگان آن امام همام در
اوج عزت ،عظمت ،کرامت و امنیت
برگزار شد؛ خداوند قادر متعال را
شاکر و سپاسگزاریم.
اینجانب ضمن آرزوی قبولی
خدمات و تالشهای همه خادمین
بهویژه ملت شریف ایران اسالمی
در مسیر پر از عشق و دلدادگی،
ایمان و ارجگذاری از اهتمام در
رعایت نظم و عبور قانونمند؛ مراتب
تقدیر و امتنان از همکاریهای
مؤثر و کارآمد کلیه متصدیان؛ از

وزرای محترم کشور ،اطالعات،
راه و شهرسازی ،نیرو ،فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،بهداشت و درمان،
فرماندهی محترم نیروی انتظامی
کشور و استان ،فرماندهی محترم
سپاه پاسداران کشور و استان،
فرماندهی محترم ارتش و مجموعه
عوامل آن در استان ،روسای
محترم جمعیت هاللاحمر کشور،
صداوسیمای کشور و استان ،حج و
زیارت کشور و استان ،ستاد مرکزی
اربعین کشور و استان ،نمایندگان
محترم استان در مجلس شورای
اسالمی ،معاون محترم امنیتی و
انتظامی وزارت کشور ،معاونت
محترم امور عمرانی وزارت کشور،
نماینده محترم ولیفقیه و امامان
جمعه ایالم و شهرستانهای استان،
کلیه نیروهای نظامی ،انتظامی
و امنیتی ،کلیه عوامل خدماتی،
موکب داران ،عوامل راهداری و

حملونقل ،فرمانداران ،بخشداران،
شهرداریها و کلیه عوامل استانی
و بخصوص زوار و خادمین زوار؛
مردم عزیز و والیتمدار استان
ایالم ،اصحاب رسانه و قلم و
فضای مجازی و بهطورکلی همه
دوستداران سیما و سیرهی نورانی
اهلبیت علیهمالسالم که توفیق
خدمتگذاری به زائران حضرت
اباعبدالله (ع) در برگزاری مراسم
اربعین  1397هجری شمسی را
داشتهاند ،اعالم کرده و تندرستی و
توفیقات روزافزون همه را از درگاه
حضرت احدیت مسئلت می دارم.
و اعتماد عمومی زائران عتبات
عالیات عراق که با وجود همه تقسیم
بندی ها همچنان ایالم و مهران را به
عنوان قدمگاه  ،مسیر و مرز خروجی
زیارتی برمی گزیندمباهات میزبانی
زائران باورمند شیعی را به استان ایالم
اعطا کرده است.

مرز مهران در  96کیلومتری
منتهی الیه غربی استان ایالم
همجوار با نقطه مرزی زرباطیه
عراق به عنوان کانون اصلی
مراودات تجاری  ،زیارتی و
گردشگری ایران و عراق با 290
کیلومتر فاصله تا نجف اشرف ،
 268کیلومتر تا کربالی معلی
و  283کیلومتر تا کاظمین
نزدیکترین خروجی مرزی کشور
به عتبات عالیات عراق است.
متاسب سازی شرایط  ،امکانات
ضروری و لوازم رفاهی میزبانی
مناسب از تعداد چهار برابر جمعیت
کل استان مستلزم جهد جهادی همه
دست اندر کاران و افراد مرتبط ایالم
است که افزایش هرساله زائران نشان
از تحقق ان دارد.
 65درصد تردد مرزی زائران اربعین
امسال از طریق مرزمهران انجام شد.

