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ترده کاربران ایرانی توصیه وزیر علوم درباره عاشق شدن انتقاد 
ال داشت یت بیکار و اقتصاد را به دن به و

کن یر از هزینه م  یک خانواده دو نفره به 
دود یک میلیون و 00 هزار تومان هزینه دارد

ارت ساختاری ارت سازمانی ن ن

سیاست اداره امور کشور باید مبتنی بر محرک ها 
و انگیزه های ساختاری و انتخابی و نه سازمانی باشد. 
نظارت های سازمانی بســیار پرهزینه و ناکارآمد و 
حتی منشأ فساد هستند. برای فهم تفاوت این دو 
نوع سیاســت می توان از مقررات گمرکی مثال زد. 
هنگامی که واردات یــک کاالی خاص برای نمونه 
تلفن همراه با تعرفه باال همراه باشــد، همیشه این 
انگیزه برای افــراد وجود دارد کــه آن را به صورت 
قاچاق وارد کشور کنند، در نتیجه ارتکاب یک رفتار 
خال قانون، مقرون به صرفه می شود. جلوگیری از 
قاچاق در چنین شرایطی، نیازمند پلیس و دادگاه 
و نظارت هــای مرزی و... اســت که بســیار گران 
اســت، ولی مهمتر از این، ریشــه دواندن فساد در 
این نیروهاست که عامالن قاچاق برای کسب سود 
بیشتر بخشی از آن را رشــوه می دهند. درنهایت 
تعرفه کاالها هرچه بیشتر شود، انگیزه برای قاچاق 
بیشتر می شود. مصر آب و برق نیز مثال مناسبی 
هســتند که توصیه های عمومی یــا نظارت های 
سازمانی برای مصر کمتر آنها تا وقتی که اصال 
قیمت نشود، کم اثر خواهد بود، ولی حذ سیاست 
تعرفه ای و نیز بکارگیری قیمت مناسب برای آب و 
برق، نظارت رسمی و سازمانی را حذ می کند و به 
صورت ســاختاری به فرد حق انتخاب می دهد. در 
چنین شرایطی قاچاق مقرون به صرفه نخواهد بود. 
مصر بیش از اندازه آب و برق نیز هزینه بر خواهد 

بود.
اگر همین نــگاه را در مورد تصادفــات جاده ای 
ییراتی  نیز بــه کار بریم، به طــور قطع شــاهد ت
اساسی در حمل ونقل کشــور و امنیت آن خواهیم 
بود. یکشنبه شــب 14 آبان یک دستگاه اتوبوس 
در مســیر تهران گنبد و در گردنــه گدوک دچار 
حادثه شد و ضمن تصاد با چند خودروی دیگر، 
خودش نیز واژگون و حداقل 15نفر کشته و 24نفر 
نیز بشــدت مصدوم شــده اند. در پی این حادثه، 
جلسه ای با حضور وزیر راه وشهرسازی دربار وقوع 
این حادثه برگزار شــد و پلیس راه گزارش خود را 
درباره نقص فنی سیستم ترمز خودرو، علت اولیه 
یس پلیس راه  نین ر بروز حادثه عنوان کرد. هم
استان مازندران گفت: براساس نتیجه بررسی های 
تیم کارشناسی و ازجمله کارشناس شرکت ولوو، 
اتوبــوس حادثه دیــده در زمان وقوع ســانحه در 
سیستم ترمز دارای نقص فنی بوده است. بنابراین 
راننــده اتوبوس به علت داشــتن آگاهــی از این 
مشکل و حرکت دادن خودروی دارای نقص فنی، 
مالک اتوبوس به علت استفاده از لوازم غیراصلی و 
نامرغوب در تعمیر سیستم ترمز و مرکز معاینه فنی 
نیز به علــت نظارت ناکافــی و صادرکردن گواهی 
ســالمت برای اتوبوس دارای نقــص فنی همگی 
به  صورت مســاوی مقصران این سانحه رانندگی 
تشخیص داده شدند. پیشتر در این روزنامه به طور 
مکرر توضیح داده ایم که این نوع نظارت ها مشکل 

را حل نمی کند. باید برای اطمینان از ایمنی خودرو، 
اطمینــان از رانندگــی خوب و ایمــن و... نظارت 
ساختاری ایجاد کرد. اساس این نظارت ساختاری 
در هزینه و فایده شرکت های مسافربری است. اگر 
هزینه و فایده رفتار ناایمن و ایمن برای آنان تعریف 
شود، به طور قطع ایمنی را جزو عناصر و مولفه های 

اصلی حرفه خود درمی آورند.
برای این کار پیشنهاد می شــود که حمل ونقل 
جــاده ای فقط از طریق شــرکت های ثبت شــده 
مسافربری انجام شــود، چون شرکت های معتبر 
ه که برای جامعه مهم است  هواپیمایی در واقع آن
نه راننده و نه نوع و مارک اتوبوس است، بلکه شرکت 
مسافربری است. شرکت های مذکور را می توان از 
ل ایمنی کرد.  چند جهت درگیر هزینه و منافع مسا
در درجه اول امتیاز ایمنی دادن به آنها مهم اســت. 
براساس شاخص های معین که مهمترین آنها میزان 
تصادفات و مر ومیر اســت و نسبت این شاخص 
به کل جابه جایی اتوبوس های یک شرکت، ضریب 
ایمنی به دست خواهد آمد. مثال چند کشته به ازای 
هر یک میلیون کیلومتــر- نفر جابه جایی به عنوان 
شاخص ایمنی تعریف شــود. قیمت حمل ونقل با 
اتوبوس هر شرکت تابعی از این شاخص باشد. برای 
نمونه شرکت ها را به سه رده ایمنی تقسیم کنند و 

قیمت بلیت آنها نیز در سه سطح تعریف شود.
از ســوی دیگر، وضع بیمه ای خودروها نیز باید 
مرتبط با شرکت صاحب آن شود. به عبارت دیگر، 
هر شــرکتی که به لحا شــاخص ایمنی وضع 
بدتری دارد، بیمه های ســنگین تری را نیز بپردازد 
و برعکس. در این صورت شــرکت های حمل ونقل 
مســافر و بار همه جوانب را در خرید نوع اتوبوس، 
در رعایت نداشتن نقص فنی، در انتخاب رانندگان 
مجرب و ســالم، در نظارت بر ســرعت و مقررات 
رفت وآمــد و... رعایت می کنند و دیگــر نیازی به 
نظارت بیرونی از طر پلیس یا اداره راه یا... نیست. 
شرکت حمل ونقل باید متوجه منافع کالن ایمنی 
حمل و  نقل و هزینه زیــاد ناامن بودن حمل ونقل 
شــرکت خودش باشد. اگر یک شــرکت در چند 
مورد بی احتیاطی کرد و مرتکب تصاد شــد، از 
یک سو درآمد آن از بلیت فروشــی و حتی مسافر 
آ ن کم می شود و از سوی دیگر، هزینه های سنگین 
بیمه ای شامل او خواهد شد و به احتمال زیاد از بازار 

حمل ونقل کنار خواهد رفت.
ه که گفته شد، فقط معطو به یک پیشنهاد  آن
درباره حمل ونقل مســافر یا بار نیســت، بلکه یک 
سوگیری در مدیریت و سیاســت گذاری است. تا 
به جای تأکید بر نظارت های رسمی و سازمانی، از 
نظارت های ساختاری اســتفاده شود. این کار را در 
همه حوزه ها می توان سرمشق سیاست گذاری قرار 
داد. یکی از تفاوت های مهم میان جوامع پیشرفته 
با جوامعی مثل ما، تفاوت در همین سرمشق های 

سیاست گذاری است.
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ین هره ها ارب  
ا ا العا ارت یس جمهور وزرا ا اون اول ر   م

ین شرکت کردند ا شورا شهر تهران در مراسم ارب داد از اع یس و ت و ورزش و جوانان ر
ینی در مراکز درمانی عیاد کرد ین  ران ارب یر از زا   جهان

ینی ین  ور شخصیت ها سیاسی و اجتماعی در مراسم ارب زارش »شهروند« از 

عاشقان بى پول
میرا اکرمی شهروند| »دنبــال زن و شوهر پولدار  ا
باشــید«، »هزینه هایتان را دانگی کنید«، »عشــق به 
شر پول« و ... اینها توییت هایی است که بالفاصله بعد 
از توصیه منصور غالمی، وزیر علوم در توییتر به راه افتاد. 
غالمی به دانشجوها گفته بود با دقت عاشق شوند و خیلی 
الکی عاشق نشــوند. این موضوع اما با واکنش گسترده 
کاربران ایرانی توییتر همراه بــود. البته برخال انتظار، 
کاربران مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد را مخاطب قرار 
دادند و با هشــتگ هایی که به راه انداختند اعالم کردند 
ل  که عمده دلیل رویگردانی آنها از عشــق و ازدواج مسا
اقتصادی و بیکاری اســت.  به جز این، براســاس طر 
آمارگیری از رفتار فرهنگی خانوار ایرانی هم که توسط 
مرکز آمار ایران انجام شــده، مهمتریــن معضل ازدواج 
جوانان از دیدگاه افراد 18ساله و بیشتر شهری، بیکاری با 
ل دایم با 54.4درصد، مشکل تهیه  74درصد، نداشتن ش

مسکن با 54.1 درصد و وضع نامناسب مالی سرپرست 
با 33.5 درصد بوده  اســت. البته نگاهی به سایر آمارهای 
اقتصادی نشان می دهد ادعای جوانان ایرانی چندان بیراه 
نیست و حاال براساس آخرین داده های مرکز آمار ایران، 
28 درصد رسیده  نر بیکاری جوانان در فصل بهار به 8
اســت. این موضوع درحالی ر می دهد که نر بیکاری 
دانش آموختگان دانشگاهی رکوردشــکنی کرده و در 
شرایطی که شمار افراد دارای تحصیالت دانشگاهی در 
سال های پس از انقالب 14 برابر شده است، گزارش های 
رسمی نشان می دهد که میزان مشارکت اقتصادی افراد 
68 در  ســال 65 به 48 درصد در  سال  تحصیلکرده از 9
نان ادامه دارد  90 کاهش داشته است و این روند هم
به طوری که درحال حاضر بحران تحصیلکرده های بیکار 
و بیکاری به عنوان یکی از ابرچالش های دولت مطر شده 

و حتی...
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گمشدگان

عشق را با دقت از پستوی 
خانه برون باید کرد!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

وزیر علوم در یکی از ابتدایی ترین 

اظهاراتش پس از انتصاب به عنوان وزیر 

فرمودند؛ »با دقت عاشق شوید« 

یک دانشجوی ساکن خوابگاه: گرسنگی 
نکشیدی که عاشقی یادت بره. 

مرد مجرد 50ســاله: نتیجه سال ها دقت 
منم من!

یک ســینماگر: گویا االن وقتشه »نوبت 

عاشقی« مرا بعد از سال ها اکران کنید. 

احمد شــاملو: پس تئوری »عشق را در 

پســتوی خانه نهان باید کرد« چی شد؟ ور 
افتاد؟ 

یک دانشــجو: جناب وزیر اجازه؟ ما سر 

کالس اســتاد نداریم. اگر از موضوع عشق 

فارغ شــدید، برای ما هم یک استاد مناسب 
پیدا کنید. لطفا. 

یک دختر دانشــجو: ما حق ورود به این 

موضوع را داریــم یا این هم مثــل ورود به 

ورزشگاه ها فقط مختص آقایان است؟ 

کمیته فرهنگی دانشــگاه: دستورالعمل 

»مدیریت کالن عشق« برای دانشجویان در 

هشتصد و بیست و ســه ماده تبیین و صادر 
شد. 

1- هــر دانشــجو بایــد قبــل از اقدام 

بــه عاشــقی بــا ثبت نــام در ســامانه 
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مشخصات خود را وارد و کد رهگیری دریافت 
نماید. 

2- دانشجو موظف است پس از ثبت نام، کد 

رهگیری خود را به نهادهای ذیربط تحویل 

و فرم استعالم تکمیل شده ممهور به مجوز 

تأیید را از الف. حراســت دانشگاه ب. واحد 

فرهنگی پ. انجمن اسالمی دانشگاه، پیوست 
مدارک نماید. 

3- هر دانشجو مجاز اســت فقط یک بار 

عاشق شود. در صورت رد درخواست، پذیرش 

بعدی بعد از سه سال ثبت خواهد شد. 

4- دانشجو مکلف است قبل از عاشقی با 

واحد مالی تسویه حســاب نماید یا از میزان 

بدهی های خود مطلع شــود. درخواســت 

عاشقی دانشجویانی که بدهی باال دارند، رد 
خواهد شد. 

خــوب  ژن  دارای  دانشــجویان   -5

می توانند بــا تحویــل ضمانتنامه پدری 

نسبت به قسط بندی بدهی و ثبت عاشقی 
اقدام نمایند. 

6- جواز عاشقی برای دانشجویانی که عضو 

کتابخانه بوده و کتاب های داستان و شعر به 

امانت گرفته اند، صادر نمی شود. اینها قبل از 

مجوز دانشگاه خودســرانه نسبت به کسب 
احساسات اقدام کرده اند. 

7- دانشجویی که مجوز دقت عاشقی اش 

صادر می شود، می بایست معرفی نامه خود را 

به سلف دانشگاه تحویل تا از صبح روز بعد تنها 

از رژیم غذایی مخصوص عشاق )که در تهیه 

آن از مواد کاهش دهنده امیال استفاده شده 
است( استفاده نمایند. 

8-هر دانشجوی عاشق حداکثر می تواند نام 

سه نفر را به عنوان گزینه های عشقی در سامانه 

درج نماید. بدیهی است درصورتی که پیش از 

ثبت اسامی نفرات مورد نظر دانشجو نام آنها 

توسط همکالسی دیگری ثبت شده باشد، 

دانشجو می بایست نفر جایگزینی را معرفی 
نماید یا از حق خود بگذرد. 

9- دانشــجو می بایســت بــرای هر نفر 

معرفی شده مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 

دانشــگاه واریز نماید. ایــن روش خیلی از 

مدعیان عاشقی را از همان میدان اول به در 
خواهد کرد. 

10- هر دانشــجو پس از ثبت نام باید در 

کلیپی بــه کاندیداهایی کــه معرفی کرده، 

بگوید: از این به بعد همه هزینه هات با منه. این 

موضوع باعث خواهد شد دانشگاه از پشتیبانی 

مالی گزینه ها اطمینان کسب کند. 

دانشگاه تضمین می نماید جهت گواهی 

کیفیت در دقت ورزی بــه موضوع انتخاب 

عشق، از تجربیات گرانقدر بهترین متخصصان 

کنترل کیفیــت در تولید خــودروی پراید 
استفاده نماید.  

  یک شهروند : پدرم اومد  پرتقال بخره استرس من کم بشه قیمتش را پرسید سکته کرد!      توصیه پلیس فتا : پیدا کنید پرتفال فروش را

#همه_هزینه_ها_واسه_تو    #پرتقال_خامه  #جنس_خوب # ژن_خوب #شهرونگ

محققان اعالم کردند: خوردن یک پرتقال می توانداسترس را تا بیش از 70 درصد کاهش دهد 

 درخواست وزارت کشور
 برای توزیع عادالنه سهام پرتقال

|  احمدرضا کاظمی|

تماشاخانه

|    نازنين جمشيد                ی  |   کارتونیست |
nana.jamshidi@gmail.com

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

 روزنامه کیهان دو روز توقیف شد 

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره سیصد و بیست و نه

پ � را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ
shahrvang@gmail.com :ایميل صفحه شهرونگ

كوچه اول

| داود نجفی| یکی از دوستام، وقتی به مشــکل برمی خورد، با نامزدکردن مشکلش 

را حل می کند. مثــال وقتی دندانــش درد می کند، در عــرض یک روز 

نامزد دندانپزشــک پیدا می کند و کل دندان هایش را سرویس می کند 

و بعــد از آن کات می کند. بــا همین ترفند، بینی، چشــم، موها و کلیه  

اعضایش را سروســامان داده. پیش خودم گفتم، من که چالق نیســتم، 

یک نامزد دکتر پیدا می کنم و از شر این بینی لعنتی راحت می شوم. اولین تابلوی دکتر 

زیبایی مونثی که دیدم رفتم تو مطب. دکتر تنها پشــت میزش نشســته بود، به دکتر 

گفتم: »عاشقتم، دکتر زیبایی خودمی، اگه میشــه از داغونی نجاتم بده« دکتر پرسید: 

»معده ت که پر نیســت؟« گفتم: »نه، کال دو روزه از بس فکر کردم، چطوری عشــقمو 

ابراز کنم، غذا نخوردم« گفت: »خوبه، این بیزاکودیل را بخور و برو دستشــویی، بعد بیا 

رو تخــت بخواب« خالصه این که خانــم دکتر فامیلش زیبایی بــود و متخصص کبد و 

سیســتم گوارش بود، شیلنگ کلونوسکوپی را درنیاورده، شــیلنگ آندوسکوپی را هل 
داد تو حلقم.

ِ�  پيچ
| احمدرضا کاظمی| 

شریعتمداری:
زیادی خوشحال نباشین!
 به جاش دوشنبه
  تعداد صفحات رو
:D سه برابر میکنیم 

مهرداد بذرپاش:
عجب زمونه ای شده!

روزنامه آدمو به خاطر 
یه پیش بینی ساده 
توقیف می کنن! (:

زیادی خوشحال نباشین!
بهجاش دوشنبه
 تعداد صفحات رو

 سه برابر میکنیم 

مهرداد بذرپاش:
ای شده!

روزنامه آدمو به خاطر 
یه پیش بینی ساده 
توقیف می کنن! (:

اد ا

ا  فرسایش خا در ایران تقری
 برابر متوس جهانی است

مر خا 

   صفحه 

یر هر سانتیمتر خا در شمال     شک 
ق مرکز و  بین 00 تا 00 سال و در منا
ول می کشد جنوبی ایران تا 00 سال 

ورز

درباره رشته ورزشی ایرانی که 
ن و ال م مورد استق

یرد ورزش کشور قرار نمی 

رت او اس
ل ار استق در انت

   صفحه 

ی اش صفر 

زارشی از بازدید
لس  یون جوانان م یس فراک ر

از سازمان جوانان

جوان را با زبان 
جوانی بفهمیم

   صفحه 

لس: هنوز  یون جوانان م یس فراک    ر
نیازها ن جدید را نشناخته ایم
یس سازمان جوانان: از جوانان    ر

یریم یر ها مشور می  در تصمیم 

شهروند| اربعین امسال بیشــتر از هــر زمان دیگری 
حضور فعال هالل احمر به چشــم همه آمد. درمانگاه ها 
ــران خدمات مختلفی را ارایه می دادند و  با تمام توان به زا
مســئوالن و داوطلبان این جمعیت در لحظه لحظه این 
مراسم پرشکوه هرساله حضور داشتند. این مراسم به اتمام 
ران درحال برگشــت به ایران هستند و  رسیده است و زا
خدمات جمعیت هالل احمــر اما هنوز هــم ادامه دارد. 
براساس آخرین آمار اعالم شــده به بیش از 58 هزار تن از 
هموطنان در مرزهای منتهی به کشور عراق امدادرسانی 
یس سازمان امدادونجات در رابطه با جزییات  شده است. ر
ارایه خدمــات امدادی از اول تا 18 آبان ماه  ســال جاری با 
اشاره به امدادرســانی به 57هزار و 944 تن از هموطنان 
در مناطق مرزی گفت: از ابتدای آبان ماه تا روز هجدهم به 
20 هزار و 343 تن از هموطنان خدمات درمان سرپایی ارایه 
نین به 57 هزار و 944 تن از هموطنان در سراســر  و هم
کشور خدمات امدادی ارایه شده است. سلیمی درباره ارایه 
ران مراســم اربعین حسینی افزود:  خدمات درمانی به زا
20 هزار و 343 تن از هموطنان از خدمات درمان سرپایی 
برخوردار شدند به عالوه 190 تن از مصدومان در سوانح و 
حواد نیز از سوی عوامل امدادی هالل احمر برای انجام 
نین  ادامه روند درمانی به مراکزدرمانی منتقل شدند. هم
14 هزار و 504 تن از هموطنــان با مراجعه به پایگاه های 
هالل احمر از خدمات پزشکی تست قندخون و فشارخون 
بهره مند شدند به عالوه خدمات اسکان اضطراری هم به 
22 هزار و 907 تن از هموطنان ارایه شد. وی درباره گزارش 
پوشش امدادی حواد ترافیکی مربو به ایام اربعین از 10 
تا 18 آبان ماه در سراســر کشور تأکید کرد: طی این مدت 
34 مورد ماموریت امدادی صورت گرفته است و در مجموع 
175 تن در حواد و ســوانح آسیب دیده اند که 54نفر از 

آنها توسط نیروهای هالل احمر به مراکزدرمانی منتقل و 5 
تن نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

ادامه خدمت رسانی به زوار در شهرها عرا تا فردا
ارایه خدمات هالل احمر به زوار تا پس از اربعین ادامه دارد 
یس مرکز پزشکی ح و زیارت  دکتر سیدعلی مرعشی ر
هالل احمر با بیان این مطلب گفت: به مرور و با کاهش شمار 
ران، تعداد درمانگاه ها نیز کاهش خواهد یافت و تیم های  زا
درمانی به مرور به کشور بازمی گردند. از ظهر روز اربعین در 
عراق درمانگاه های بین راهی هالل احمر جمع آوری شد و 
درمانگاه های موقت ســامرا و کاظمین و درمانگاه موقت 
هالل احمر در هتل مالک، یکشــنبه جمع آوری شد. وی 
نین بخش درمانی هالل احمر در بیمارستان  ادامه داد: هم
الحسین)ع( و السفیر نیز روز یکشــنبه به کار خود پایان 
خواهد داد و چادر درمانی هالل احمر در جمهوری و چادر 
عتبه در باب قبله امام حســین )ع(، امروز جمع می شود. 
دکتر مرعشــی با اشــاره به این که درمانگاه های دایمی 
هالل احمر در عراق به قوت فعــال خواهند ماند، گفت: با 
ران در عراق مقرر شده  توجه به پیش بینی ماندن برخی از زا
است تا در درمانگاه هتل نجم با تعداد پزشک بیشتری ارایه 
خدمت شود و لذا گروه درمانی جدید از یکشنبه به عراق 
می آیند و تیم دوهفته ای تا پایان ماه صفر خدمات الزم را به 
ران مبنی بر این که  ران ارایه می دهند. وی با توصیه به زا زا
برای خروج از کربال عجله ای نداشــته باشند، تأکید کرد: 
ران در 15روز اخیر وارد کربال شده اند  شــمار زیادی از زا
و اگر این تعداد یک باره قصد خروج داشته باشند قطعا با 
مشکالت بسیاری مواجه خواهند شد لذا توصیه اکید این 
است که زوار با حف آرامش و به مرور به کشور بازگردند. به 
یس مرکز پزشکی ح و زیارت جمعیت هالل احمر  گفته ر
تعداد مراجعات به درمانگاه هــای 31گانه هالل احمر در 

کشور عراق به طور متوســط 45 تا 60 هزار نفر در روز بوده 
است. دکتر مرعشی درباره همکاری بیمارستان های عراق 
برای بستری بیماران بدحال ایرانی افزود: همکاری مناسبی 
در این زمینه وجود داشت و بیماران پس از ویزیت از سوی 
کادردرمانی هالل احمر، به بخش های داخل بیمارستان 
ارجاع داده می شدند و ادامه درمان آنها از سوی همکاران 
کادردرمانی بیمارستان پیگیری و انجام می شد. وی با تأکید 
بر این که خوشــبختانه هی کمبود دارویی وجود ندارد، 
اظهار کرد: اربعین گذشته بیماری هایی چون عفونت های 
تنفسی و سرماخورگی به علت سردی هوا بسیار شایع بود و 
امسال به علت مساعدبودن هوا، شاهد کاهش این بیماری ها 
هستیم و لذا مراجعات ما در بیماری های گوارشی افزایش 
یافته اســت، اما در مجموع با توجه به تعداد زواری که به 
کربال آمده اند، حجم مراجعات به علت بیماری کمتر بوده 

است.
؛  ین ح ران در بیمارستان ا ارایه خدما به زا

ام بزر هالل
اما از نکات جالب توجه اربعین امسال خدمات جمعیت 
هالل احمر در بیمارســتان الحســین)ع( بود. دکتر ایرج 
م مقام وزیر بهداشــت و درمان درحاشــیه  حریرچی، قا
بازدید از خدمات بخش درمانی هالل احمر در بیمارستان 
الحســین)ع( و درمانگاه هتل مالک در کربال گفت: اقدام 
ــران در یک بخش  هالل احمــر در ارایه خدمــات به زا
بیمارســتان الحســین)ع( گام بزر رو به جلویی است. 
هم اکنون هالل احمر روزانه 55 هزار ویزیت را با یک هزار و 
500 پزشک انجام می دهد و این اوج خدمات هالل احمر 
اســت و این که اورژانس یک بیمارستان را در اختیار دارد، 

گامی رو به جلو است.
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زارش می دهد ینی  ین  »شهروند« از خدمت رسانی هالل ایران در ارب

مداران میدان عشق بان پر داوط
مر به زوار ادامه دارد یت هالل ا   ارایه خدما جم

ی و با »شهروند« از نقش پدرش  فت و  ایی در  ا ر ن  بی
در کودتا 
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هروند| اســحاق جهانگیــری، معــاون اول  ش
یس جمهوری، در مسیر نجف اشر به کربالی معال،  ر
ران اربعین حسینی که در مراکز درمانی بستری  از زا
بودند عیادت و عکس این دیدار را در اینســتاگرامش 
منتشر شد. مراسم باشــکوه اربعین، امسال هم مانند 
هر ســال دیگر، حضور شــخصیت های اجتماعی و 
سیاسی را به خود دید. افرادی مانند محمود علوی، وزیر 
اطالعات، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، ســلطانی فر، 
یس شورای  وزیر ورزش و جوانان، محسن هاشمی، ر
شــهر تهران همراه با تعدادی از اعضای شورای شهر 
تهران، محمد مهدی احمدی، مشــاور وزیر ارشــاد و 
تعدادی دیگر از شخصیت ها. محمد علی نجفی، شهردار 
تهران هم قصد شــرکت در این مراسم را داشت، اما به 
دلیل مشکل فیزیکی که به طور ناگهانی برایش پیش 
آمد از ســفر جاماند و به خدام الحسین)ع( شهرداری 
تهران پیــام داد. او از حضور، خدمــات و تالش آنها در 
ران اباعبدا  اربعین امسال تشــکر کرد: »خادمی زا
الحسین)ع(، لیاقت و سعادت می خواهد. امسال هم این 
افتخار نصیب شهرداری تهران و صدها نفر از کارکنان 
خدوم شهرداری شد که خادم عزیزانی باشند که پای 
در سفر عشق گذاشته اند. دست تک تک عزیزانی که 

امسال خدام الحسین)ع( شهرداری تهران بودند را به 
گرمی می فشارم، خدمت آنان را ارج می نهم و خداقوت 

به همه این عزیزان می گویم. خوش به سعادت تان. «
تصاویر حضور شــخصیت های سیاسی و اجتماعی 
از همان ابتدای حضورشــان در خیل عظیم جمعیت، 
در فضاهای مجازی رسانه ای شد. گروهی خودشان به 
تنهایی آمده بودند و گروهی دست همسر و فرزند را هم 
گرفته و با خود در این سفر معنوی، همراه کردند. اسحاق 
یس جمهوری، پنجشــنبه،  جهانگیری، معاون اول ر
هجدهم آبان ماه با هواپیمایی به مقصد نجف، خود را 
ران رساند. حضوری که با استقبال استاندار نجف  به زا
یس نمایندگی ایران در عراق، همراه شد. او مسیر  و ر
نجف به کربال را پیــاده رفت و به خیل عظیم جمعیت 
راهپیمایان بزر اربعین پیوست. زیارت حرم مطهر 
ران بســتری  حضرت علی)ع( در کنــار عیادت از زا
شــده در مراکز درمانی، از دیگر برنامه های معاون اول 
یس جمهوری در این سفر یک روزه است. در این سفر،  ر
علی ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان او را همراهی 

می کرد. 
زار شد ال در امنیت کام بر ین ام مراسم ارب

روز پنجشــنبه، محمود علوی، وزیر اطالعات هم 

خودش را به راهپیمایان رساند. او هم بخشی از مسیر 
ران به سمت کربال رهسپار شد. او در مصاحبه ای  را با زا
که داشت، اعالم کرد که مراسم امسال در امنیت کامل 
برگزار شد. او درباره وضع امنیتی این مراسم باشکوه 
گفت: »وضع عراق متفــاوت از ایران اســت چراکه 
در ایران حدود 40 ســال اســت که نظام جمهوری 
اســالمی ایران مستقر شــده و نهادهای اطالعاتی و 
ول به کار هستند و  امنیتی به خوبی و با اشــرا مش
طبیعی است که هرگونه حرکت مشکوکی را بتوانند 
شناسایی کنند و زیر ضرب ببرند، اما وضع در کشور 
عراق تفاوت زیادی با ایران دارد. « او که با رادیو اربعین 
ســخن می گفت، به نقش و تالش داعش برای ایجاد 
ناامنی هم اشاره کرد: »تا چندی پیش داعش بخش 
زیادی از عــراق را در تصر خود داشــت و طبیعی 
اســت که اکنون با توجه به شکست هایی که خورده 
نیروهای آن در شهرها پراکنده می شوند و به عملیات 
تروریستی روی می آورند و تالش می کنند که با یک 
سلسله بمب گذاری ها و اقدامات تروریستی به نوعی 
موجودیت خود را استمرار ببخشند و با اینگونه اقدامات 

وحشیانه اعالم موجودیت کنند. « 
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