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برگزاری سوگواره یاس نبوی در ۸۵بقعه متبرکه خراسان رضوی
مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه خراسان رضــوی گفت :به
مناسبت فــرا رسیدن ایــام شهادت حضرت زه ــرا(س)،
سوگوارهیاسنبویدر۸۵بقعهمتبرکهخراسانرضویبرگزار
میشود .به گــزارش روابــط عمومی اداره کل اوقــاف و امور
خیریه خراسان رضوی ،حجتاالسالم والمسلمین محمد
احمدزاده با بیان اینکه همه ساله همزمان با ایام شهادت

خبر
روز

بهرهمندی
96درصدی
روستاییان
خراسان جنوبی
از گاز

سیدمحمودهاشمی،
مدیرعامل شرکت
گاز خراسان جنوبی
گفت۱۰۰:درصد
جمعیتشهریو
۹۶درصد جمعیت
روستایی استان
زیر پوشش گاز
طبیعی قرار دارند
و بیش از ۱۵هزار و
۱۱۲مشترک گاز در
خراسان جنوبی از
ابتدای امسال تاکنون
جذب شدهاند.
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سال سی و پنجم
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روز مقاومت
◾

◾ ۳۲۲پ ــی ــک ــر شــهــیــد
گمنام در استان

وی اظــهــار کـــرد :پنجشنبه
گذشته پیکر مطهر ۱۴شهید
گــمــنــام و دو شــهــیــد بــانــام
تفحص شــده از دوران دفاع
مقدس و مقاومت وارد استان شده است.
در سالهای گذشته خراسان رضوی در ۱۰۵نقطه
میزبان پیکر مطهر  ۳۰۸شهید گمنام بوده است
که در حال حاضر این رقم با افزایش شهدای
فعلی به  ۳۲۲پیکر در سراسر استان و  ۱۱۳میزبان
و مکان یادمان خواهد رسید.
وی با اشــاره به ایــن نکته که برخی از شهدای
تــفــح ـصشــده ش ــه ــدای سـ ــال  ۶۱هــســتــنــد،
تصریح کــرد :ایــن شهدا اگرچه ۳۹ســال پیش
به درجه رفیع شهادت رسیدهاند اما امروز عطر
وجودشان در سراسر استان پیچیده و شرایط
مغتنمی را به وجود خواهد آورد.
سـ ـ ــردار ی ــوس ــف ــع ــلــیزاده خــاطــرنــشــان ک ــرد:
برنامههایی که بهواسطه تشییع شهدا برگزار
خواهد شد ،حداقل در  ۵۰۰نقطه است که از
فیض حضور شهدا بهرهمند خواهیم شــد و
این در حالی است که در شهرستانها ،شهدا
در مــرکــز شهر و روســتــاهــای ب ــزرگ ب ــرای وداع
مشایعت خواهند شد.
وی تصریح کــرد :اگــرچــه والــدیــن و وابستگان
آ نهــا به دلیل گمنامی مشخص نیستند اما
آنهــا عزیز همه ملتاند و همگی حس تعلق
به آنها دارند و پیکرشان را زیارت خواهند کرد.
پیکرهای پاکشان در محورهای مشخص شده
(هــر مــحــور شــامــل چند شهر اس ــت) تشییع
خــواهــد شــد و سپس ب ــرای تــشــرف بــه محضر
حضرت علیبنموسیالرضا(ع) به مشهد باز

حضرت زه ــرا(س) ویژهبرنامههایی از محل موقوفات و
بقاع متبرکه اجرا میشود ،گفت :در روز شهادت حضرت
زهــرا(س) در بقاع متبرکه ۲۷شهرستان شاهد اقامه عزا
خواهیم بود ،در کنار این مراسم عزاداری ،برنامههای جانبی
ازجملهبرپاییایستگاهصلواتی،نمایشگاهبصیرتی،توزیع
بستههای مواد غذایی با عنوان تبرکات فاطمی و اطعام

سرور هادیان همزمان با روز جهانی
مقاومت و دومین سالگرد سپهبد شهید قاسم
سلیمانی ،تکریم ،تشییع و تدفین ۱۶شهید از
شهدای دفاع مقدس و مقاومت برگزار میشود.
مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع

عــزاداران از محل موقوفات منطبق را شاهد خواهیم بود.
راهاندازی ۳۵کاروان عزاداری نیز ازجمله برنامههایی است
که در ایام فاطمیه برگزار میشود.
وی بــا بیان اینکه در روز شـهــادت حضرت فاطمه(س)
عزاداران پیاده به سمت بقاع متبرکه حرکت خواهند کرد،
گفت۶۷ :هیئت مذهبی در بقاع متبرکه استان اقامه عزا

مقدس خراسان رضوی روز گذشته در جمع
اصحاب رسانه ،ضمن تشریح برنامهها و مراسم
گرامیداشت روز جهانی مقاومت (دومین سالگرد
سپهبد شهید قاسم سلیمانی) و تکریم ،تشییع و
تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس و

مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی خبر داد

اجتماع فاطمیون مشهد
میزبان شهدای مقاومت

مقاومت گفت :طی هفته جاری بیش از یک هزار
برنامه در نقاط مختلف استان برگزار خواهد
شد و بیش از هزار فعالیت اجرایی نیز در دستور
کار است.
سرتیپ دوم پاسدار حسینعلی یوسفعلیزاده

با سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)
پیکر مطهر ۱۴شهید گمنام و دو شهید بانام در
استان تشییع و در پادگان شهید برونسی سپاه
پــاســداران ،استانداری خراسان رضــوی ،میدان
شهدا ،صنایع دفاعی حضرت یونس(ع) وابسته
بــه وزارت دفــاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،
بوستان پــارک ملت و همچنین شهرستانهای
نیشابور ،طرقبه شاندیز و گناباد به خاک سپرده
میشوند که هشت شهید در پنج نقطه مشهد
و در اماکن پیشبینیشده تدفین خواهند شد.
سرتیپ دوم پاسدار حسینعلی یوسفعلیزاده
تأکید کرد :مزار شهدای گمنام محل انسجام،
نقطه مرکزی برای دلدادگان مشتاق و میعادگاه
عــاشــقــان اس ــت .بــا هماهنگی بنیاد شهید،
۱۶دیمـ ــاه در یــک ه ــزار و  ۴۰۰نقطه ،مراسم
عطرافشانی و بیعت با شهدا را در سراسر استان
خواهیم داشت و از آحاد مردم میخواهیم برای
تجدید پیمان با شهدا ،در این مراسم حضور
داشته باشند.

◾
گزيده

نام شهید سلیمانی امروز عملکرد بینالمللی پیدا کرده است و نظام سلطه
میداند که با حذف فیزیکی سردار سلیمانی نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه
شهید سلیمانی تکثیر شده و عملکردها نیز چندبرابر شده است.

خواهند گشت کــه مــراســم ویــژه وداع بــا پیکر
شهیدان با محوریت آستان قــدس رضــوی در
مشهد برگزار خواهد شد.

◾

◾شهدا میهمان اجتماع عزاداران فاطمی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

خــراســان رضــوی در ادامــه بیان کــرد :صبح روز
۱۶دیماه اجتماع عزاداران فاطمی مشهد میزبان
پیکر شهدا خواهند بــود و تا حرممطهر پیکر
شهدا را تشییع خواهند کرد.
ایــن مسئول در بخش دیگری از سخنانش به
تشییع شهدای گمنام اشاره کرد و گفت :همزمان

◾روز جهانی مقاومت
وی همچنین دربـــاره روز جهانی مقاومت که
همزمانبادومینسالروزشهادتسردارسلیمانی
اســت ،اظــهــار کــرد :نــام شهید سلیمانی امــروز
عملکرد بینالمللی پیدا کرده است و نظام سلطه
میداند که با حذف فیزیکی سردار سلیمانی نه
تنهابهنتیجهنرسیدهبلکهشهیدسلیمانیتکثیر
شده و عملکردها نیز چندبرابر شده است.
وی تأکید کرد :برنامههای زیادی از پیش برای
روز جهانی مقاومت برنامهریزی شــده که با
حضور شــهــدای گمنام ایــن برنامهها بیشتر
شده است تا یاد و نام همه شهدای عزیزمان را
بیشتر گرامی بداریم.
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خواهند کرد .در راستای اجرای نیت موقوفه مهر فاطمی هم
برنامههایی شامل برپایی ۲هزار مجلس روضه در منازل و
هیئتهای مذهبی ،توزیع ۱۰هزار پرچم در میان واقفان و
خادمان موقوفه۱۰۰ ،برنامه پردهخوانی والیت در مساجد
و هیئتهای مذهبی ،اطعام عـ ــزاداران ،تولید محتوای
دیجیتال و ...اجرا میشود.
افزود :برنامههای روزجهانی مقاومت همزمان با
ایام دهه بصیرت از نهم دیماه آغاز شده است و در
۱۳دیماه در همه استان برنامههای عرض ارادت
به سید شهدای مقاومت شهید سردار سلیمانی
اجرا خواهد شد.

خبر

امام جمعه اهل سنت درمیان عنوان کرد

سنگتمام شهید سلیمانی
برای امنیت جهان اسالم

امـ ــام جمعه اه ــل ســنــت درم ــی ــان بــا اش ـ ــاره به
ســنـگتــمــام گــذاشــتــن شهید سلیمانی بــرای
امنیت جهان اسالم گفت :نگاه سردار تقریبی و
وحدتآفرین بود.
مولوی احمد عبدالهی در گفتوگو با مهر اظهار
کــرد :ســردار شهید سلیمانی عمر خــود را در راه
امنیت جــوامــع اســامــی و مقابله بــا زورگــویــان
بینالمللیگذاشت.
امام جمعه اهل سنت درمیان بیانکرد :هرکجا
نهضت مقاومتی شکل گرفت چه در افغانستان،
عراق،لبنانو…شهیدسلیمانیدرراستایحمایت
از جوانان جبهه مقاومت قدم برمیداشت و در
نهایت در همین مسیر به شهادت رسید.
مولوی عبدالهی با بیان اینکه به اعتقاد من شهید
سلیمانی در راستای دفاع از ملتهای مسلمان و
امنیت آنان سنگتمام گذاشت ،ادامهداد :نگاه
ایشان فراتر از مرزهای ایــران بــود و امنیت همه
مسلمانان و کشورهای اسالمی بــرای او اهمیت
داش ــت .ایــشــان بــر ایــن نکته اصـ ـرار داش ــت که
مسلمانان با وحدت و همدلی باید در برابر قلدران
جهانی و بینالمللی از خود مقاومت نشان دهند
وتسلیمنشوند.
امــام جمعه اهل سنت درمیان در زمینه چرایی
تصمیم آمریکاییها مبنی بر به شهادت رساندن
سردار سلیمانی گفت :بیشک کسانی که موجب
بیداری و آگاهی ملتها و مــردم میشوند و آنان
را نسبت به آیندهشان امیدوار میکنند ،منافع
استکبار و آمریکا را در خطر قرار میدهند.

