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ادامه از صفحه یک|  وزیــر اطالعات ادامه داد: 
»طبیعی است که برقراری امنیت در چنین کشوری 
با چنیــن ویژگی هایی خصوصیات خــاص خود را 
می طلبد و خوشــبختانه دســتگاه های اطالعاتی 
عراق با مــا همکاری خوبــی دارند و ما نیــز با آنها 
همکاری خوبی داریم. « علوی درباره شــرایط عراق 
هم توضیح هایی داد: »الحمــدهلل آنها تا االن موفق 
شده اند که این مراســم بزرگ و باشکوه را با امنیت 
پشت سر بگذارند و تا این لحظه هیچ اتفاق امنیتی 
نیفتاده است. این موضوعی ارزشمند است و باید از 
مسئوالن امنیتی و اطالعاتی عراق در این خصوص 
قدردانی کرد. « او گفت: »این ســعادت را داشتم از 
نجف تا کربال همراه با زائران این مسیر را پیاده طی 
کنم. آرامــش خوبی بر زوار حاکم بــود و می دیدیم 
که چگونه مردم عاشــق اباعبداهلل  الحســین)ع( به 
زوار خدمات ارایــه می دادند و انســان با دیدن این 
صحنه ها تحت تأثیر قرار می گرفت.« وزیر اطالعات 
ادامه داد: »امام حسین)ع( با خدای خودش معامله 
کرد و دنیای خود را بــه خدا داد و خداوند در معامله 
با امام حسین)ع(، دنیا را به ایشان داد و ما می بینیم 
که تمــام دنیا در برابر عظمت این امام بزرگوار ســر 
تعظیم فرود می آورند. صحنه های تاثیرگذاری که در 
این راهپیمایی می بینیم همه آموزنده است و بیانگر 

عشق مردم به این امام بزرگوار است. «
زائران کربالیی که سفرشــان را زودتر آغاز کرده 
بودند، حضور وزیر ارتباطات را هم در میان جمعیت 
راهپیمایان دیده بودند. محمد جواد آذری جهرمی، 
همراه با خانواده اش در این مراسم شرکت کرده بود. 
آذری جهرمی جوان ترین وزیر کابینه روحانی است. 
او تصویر خود و فرزندش را در صفحه اینســتاگرام 
منتشــر کرد و در متنی نوشــت: »بــرای برقراری 
ســرویس وای فای در مســیر نجف به کربال تالش 
زیادی صــورت گرفت و متاســفانه هیأت اتصاالت 
عراق با وجــود تعهدات وزارت ارتباطــات عراق در 
این موضــوع مجــوز الزم را صادر نکــرد و با وجود 
پیگیری های وزیر کشور و بنده و سفیر ایران در عراق 
تجهیزات وای فای توسط مراکز امنیتی عراق توقیف 
شــد. این موضوع در روزهای گذشته اطالع رسانی 
شــد. برخی مراکز خبری امروز از خلف وعده وزارت 
ارتباطات در تأمین وای فای مســیر نجف به کربال 
اطالع رســانی کردند که به نظر می رسد اطالعی از 
اطالع رسانی های صورت گرفته در کنفرانس خبری 
درنمایشــگاه مطبوعات، بخش های مختلف خبری 
سیما و نیز مصاحبه مفصل با رادیو اربعین نداشتند. 
« او ادامــه داد: »وزارت ارتباطــات و اپراتورهــای 
ایرانی حداکثر تالش خود در خدمت رســانی به زوار 
اباعبداهلل علیه السالم را از ماه های قبل در دستورکار 
داشته اند و تســهیالت گوناگونی را فراهم دیده اند. 
همزمان اعتقاد داریم رعایت مقررات و قوانین کشور 
میزبان بر ما الزم اســت. بــرای زوار این گردهمایی 
بزرگ آرزوی زیارتی مقبول و ســفری پربرکت در 

کمال صحت و سالمتی دارم. «
 شیطنت هایی علیه همکاری شهرداری 

تهران با عراق وجود دارد
محسن  هاشمی، رئیس شــورای شهر تهران هم 
از دیگر شخصیت های حاضر در مراسم اربعین بود. 
او حضور شــهرداری تهران و خدمات رسانی در این 
مراسم را وظیفه سیاسی و شــرعی دانست: »پیاده 
روی اربعین تبدیــل به حادثه و رخــدادی جهانی 
شــد و شــیعیان جهان با حضور در این مراســم و 
نمایش خوبی ها و احســان ها در برابر خشونتی که 
در جهان می شــود صلح را نشــان می دهند. سفر 
ما بــا این که زیارتی بــود در مســیر همکاری های 
مردمی و خدمات رســانی ها را دیدیم. در کوفه ۱۰۰ 
نیروی شــهرداری حضور دارند و بدون چشمداشت 
فعالیــت می کننــد و در نجف هــم ۶۰۰ نفر بحث 
نظافــت را برعهده دارنــد.« او ادامــه داد: »بیش از 
دو میلیون زائر از ایــران می آیند و در این مراســم 
عظیم بخشــی از جابه جایی نیروها و خدمت رسانی 
را شــهرداری انجام می دهد که باید گفت مسئوالن 
خوب عمل کرده بودند. «  هاشــمی در ادامه با اشاره 
به برخی حواشــی پیش آمده درباره همکاری ها با 
مسئوالن عراقی گفت: »شیطنت هایی علیه این نوع 
همکاری ها هست و قطعا عده ای دنبال دامن زدن به 
آن هســتند. لذا نباید کاری کنیم که آنها فکر کنند 
بدون ما نمی تواننــد کار کنند. واقعیت این اســت 
که ما بخش کوچکــی از کار را برعهده داریم و تمام 
حضور ما با هدف خدمت رســانی اســت. «  هاشمی 
ادامه داد: »تهران قطعا می تواند کمک مناســبی به 
برادران شــیعه عراقی کند. روابط ما دوسویه است و 
باید تجارب را دوسویه ببینیم. ما دنبال این هستیم 

که تعامالت بیشتر شود. « 
استقرار 700 اتوبوس برای جابه جایی زائران

شــهردار تهــران در این مراســم حاضر نشــد و 

ســمیع اهلل حســینی مکارم، معاون مالی شــهردار 
تهران در راهپیمایی اربعین شــرکت کرد و درباره 
جزییات همکاری شــهرداری تهران، توضیح هایی 
داد. او گفت: »در کوت عراق ۶۰۰ دســتگاه اتوبوس 
مســتقر کردیم و ۷۰ نیروی خدماتــی، چهار چادر 
بزرگ اقامتی، ۱۰ مخــزن ۱۱۰ و ۱۰ مخزن ۱۲۰ 
لیتری و همچنین امکانات رفاهی و درمانی داشتیم. 
۱۸ هزار متر مربع را تسطیح و برای استراحت زائران 
و پارکینگ آمــاده کردیم. در مرز مهــران نیز ۴۰۰ 
نیروی اجرایی داشــتیم و در آن جا هم شش منبع 
آب ۱۰هزار لیتری را برای اســتفاده زائران مستقر 
کردیم. ۶۵ سرویس بهداشــتی و ۲۵ حمام هم در 
این مرز ایجاد شــد. در شلمچه ۵۰هکتار پارکینگ، 
۲۰۰ سرویس بهداشتی و ۱۰ چادر با ظرفیت ۲۵۰ 
نفر را به همراه ۲۰۰نیروی داوطلب مستقر کردیم و 
همین تعداد نیرو هم در مرز چزابه مستقر شدند. در 

مرز خسروی با ۳۰۰۰ پارکینگ 
و ۲۰۰ چادر بهداشــتی میزبان 
زائران اربعین بودیــم. « او ادامه 
داد: »در مجمــوع ۷۰۰ اتوبوس 
بــرای جابه جایی ها، ۱۳۰ پایگاه 
آتش نشانی، ۱۰۰ پزشک و چهار 
مجموعه درمانی در مرزها مستقر 
شدند. « معاون شــهردار تهران 
درباره خدمات رسانی در سه شهر 
کوفه، نجف و کربــال هم گفت: 
»در نجف و کربال هم ما بخشــی 
از وظایــف نظافــت را برعهده 
گرفتیم و با هماهنگی با شهردار 

و استاندار کربال، ۳۰۰نفر را در نجف و ۵۰۰ نفر را در 
کربال مستقر کردیم. « در مراسم روز اربعین، شهردار 

سابق تهران همراه با نوه هایش هم دیده شدند. 
به یک مدیریت مبتنی بر نیازسنجی در هر 

محدوده نیاز داریم
محمد ساالری، رئیس کمیســیون شهرسازی 
و معماری شــورای شــهر تهــران یکــي دیگر از 
کســاني بود که براي بازدید از روند خدمت رساني 
شهرداري تهران در مراسم اربعین حسیني حاضر 
شده بود. محمد ساالري در حاشــیه این بازدید از 
فرآیند خدمت رســاني و جمع آوري زباله حرف زد: 
»در طول مســیر پیاده روی اربعین امســال شاهد 
فرآیند خدمت رســانی جمع آوری زباله و پذیرایی 
مناســب بودیم، البته بعضی بخش هــا هم نیاز به 
بهبــود دارد. البتــه نقاطی که شــهرداری تهران 
مســئولیت جمع آوری زباله و خدمت رســانی به 
زائران را برعهده داشته با دیگر نقاط متفاوت است. 

هر چند که حجم جمعیت و ســیل حضور مردم از 
سراســر عراق و ایران اســالمی به حدی زیاد است 
که خدمات شــهرداری تهران در این فرآیند بخش 
کوچکی از مجموعه خدمت رســانی دیگر نهادها، 
سازمان ها و وزارتخانه های ایران و عراق و همچنین 
خیران و نیروهای داوطلب را تشکیل می دهد. « او 
همچنین به سایر فعالیت های شهرداری تهران در 
حوزه درمانی، زیباسازی و فرهنگی اشاره کرد: »ما 
از موکب سازمان بســیج شهرداری تهران در عمود 
۷۰۸ بازدید کردیم و شاهد بودیم که مجموعه بسیار 
خوبی از سوی سازمان بسیج شهرداری چیدمان و 
جانمایی شده است. در کنار آن تجهیزات و وسایل 
زیادی از تهران برای ارایــه خدمات درمانی در نظر 
گرفته شــده اســت. گزارش های ارایه شده نشان 
می دهد طیف قابل توجهــی از زائران اباعبداهلل)ع( 
تحت پوشــش خدمات درمانی شرکت شهر سالم 
شهرداری تهران شامل ویزیت 
توســط پزشــکان، ارایه دارو و 
خدمات سرپایی قرار گرفتند. « 
عضو کمیته نظارت و ارزشیابی 
فعالیت های شــهرداری تهران 
در اربعین حسینی درباره نحوه 
حضور مدیریت شهری پایتخت 
در اجتماع سال های آتی عتبات 
عالیات هم توضیــح داد: »برای 
تصمیم گیری در این زمینه نیاز 
بــه آسیب شناســی جدی تری 
وجــود دارد، به همیــن منظور 
در کمیته نظارت و ارزشــیابی 
سازوکار چابکی را طراحی کردیم، به نحوی که در 
تمام مرزهای ایران و عراق شــامل چزابه، مهران و 
شلمچه ناظرانی را به صورت ثابت در دو شیفت قرار 
دادیم که به صورت مستمر گزارش های خود را ارایه 
می دهند. همچنین در شهرهای کربال، نجف، کوت 
و در طول مســیر پیاده روی نیز ناظرانی را تعیین 
کرده ایم که به موجب هماهنگی های صورت گرفته 
گزارش های خود را ارایه دهنــد. « او گفت که باید 
تمام این نظرات را به همراه مشاهدات و تیم همراه 
رئیس شورای شهر، در کنار گزارش های شهرداری 
تهران جمع بندی کنیم و به تصمیم قطعی برسیم 
اما براساس مشــاهدات موجود، به نظر می رسد که 
نوع خدمت رسانی شــهرداری تهران باید تغییرات 
اساســی پیدا کند: »با وجود سیل جمعیت عزادار، 
برخی برنامه ریزی های موازی و جزیره ای از سوی 
بخش هــای مختلف وجود دارد که این امر نشــان 
می دهد به یــک مدیریت هماهنــگ و یکپارچه و 

مبتنی بر نیازســنجی در هر محدوده، شهر و مرز 
و مســیر ها نیاز داریم. « ساالري همچنین به تنوع 
نحــوه خدمت رســانی در محدوده هــای مختلف 
مرزی و شهرهای عراق اشاره کرد: »در طول مسیر 
پیاده روی شــاهد بودیم که فرایند خدمت رسانی 
جمــع آوری زباله و پذیرایی مناســب اســت و در 
بعضی بخش ها نیز نیاز به بهبــود دارد. این کنگره 
بزرگ مردمی به عنوان یــک ظرفیت تأثیرگذار در 
دنیای کنونی اتفاق افتاده و ایجاد چنین جنبشی، 
همه کشــورهای جهانی را مبهوت کرده است. ما 
نیز هم                   راستای این جنبش باید بتوانیم  سال به سال 
خدمت رســانی خــود را در تراز این ســیل عظیم 

عاشقان ارتقا ببخشیم. «
راهپیمایی باشکوه اربعین تمام شد و زائران کربال، 
از روز پنجشنبه به سمت مرزهای شلمچه، چزابه و 
مهران راهی شــدند؛ زائرانی که هزاران متر را پیاده 

تا کربال طی کــرده بودند و حاال 
به ســمت شهرهایشــان راهی 
شدند. براســاس آنچه جانشین 
فرمانده نیــروی انتظامی اعالم 
کرد تا پنجشنبه شب، ۵۶ درصد 
از زائــران یعنــی نزدیــک به 
یک میلیون و ۲۵۰ هــزار نفر از 
مرز شــلمچه، چزابه و مهران به 
کشور بازگشــته اند. تعدادی اما 
در غم از دست دادن عزیزانشان، 

داغدار شدند. 
فوت ۳۱ زائر اربعین

آن طور که ســخنگوی ستاد 
اربعین حســینی اعالم کرده، تا روز پنجشــنبه، 
در مجموع ۳۱ زائر ایرانی فوت کرده اند. شــهریار 
حیــدری دراین باره گفته اســت: »چــه در داخل 
کشــور و چه در عراق ۳۱ فوتی داشــتیم که همه 
این افراد فقط به خاطر تصادف فوت نشده اند، بلکه 
علت های دیگری هم داشته است. « به گفته او: »از 
لحاظ اسکان و تغذیه زائران پیش بینی های خوبی 
صورت گرفته اســت. تســهیل در ورود زائران نیز 
انجام شده اســت. همچنین در انتقال و جابه جایی 
و اسکان مشــکلی نیســت. از نظر ترافیکی از مرز 
مهران به سمت ایالم ترافیک نیمه سنگین و روانی 
وجود دارد و گره ترافیکی نیست. در مرزهای چزابه 
و شــلمچه هم ترافیک روان است و خدمات رسانی 
به خوبی انجام می شــود. « حیدری با بیان این که 
تا چند روز بعد از اربعین خدمات رســانی به زائرین 
وجــود دارد، گفــت: »مواکــب و اتوبوس ها برای 
حمل ونقل زائران تا چند روز بعد از اربعین کماکمان 

مستقر است. « ســخنگوی ســتاد اربعین درباره 
امنیت جاده ای و کاهــش تصادفات ترافیکی ادامه 
داد: »مســأله جلوگیری از تصادفات، حضور پلیس 
و راهداری از همان جلســات دو ماه پیش ســتاد 
اربعین همواره مورد تأکید بوده  است، همه عوامل 
و دســت اندرکاران پلیس راه  در مســیرها مستقر 
شــدند و هر آنچه در توان پلیس است از این جهت 
استفاده شده و نارســایی و قصوری وجود ندارد. « 
او گفت: »۳ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۳۰۹ روادید برای 
عراق صادر شده که ۲ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۹۲ نفر 
تا ظهر روز پنجشنبه از کشــور خارج شدند. عالوه 
بر این ۵۷ هزار و ۳۶۸ اتباع خارجی داشــتیم که از 
مسیر ایران عبور کردند که به این حجم اضافه شده 
اســت که در مجموع ۲میلیون و ۳۸۷ هزار و ۷۴۵ 
نفر اعم از ایرانی و اتبــاع غیرایرانی تا ظهر اربعین 
یعنی پنجشنبه از مرز خارج شدند. بنابراین با توجه 
به این حجم گسترده تصادفات و حوادث ترافیکی 
طبیعی اســت. « حیدری ادامه داد: »بعضی نقاط 
جاده ای کشــش این حجم از ترافیــک را ندارد اما 
نسبت به زمان عادی این مسیرها میزان تصادفات 
کمتر شــده است. از ســه روز گذشــته هم برای 
پیشگیری از تصادفات از طرف رئیس ستاد اربعین 
حسینی تأکیدات بیشتری شــده است. همچنین 
مســئوالن برای حضــور شــبانه روزی در جاده ها 
دعوت شــدند تا هیچ وقفه ای در جاده های منتهی 
به شهرســتان های مرزی تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری 
کشور عراق وجود نداشته باشــد. همه این نیروها 
در این مســافت حضور دایم دارند و خوشبختانه با 
توجه به این مســائل وضع امنیت رفت وآمد بهتر 
شده است.« سخنگوی ستاد اربعین درباره زائرینی 
که بدون روادید و گذرنامه بــه مرزها آمده بودند، 
گفت: »بیشترین مراجعه کنندگان بدون روادید یا 
گذرنامه به مرز مهــران مراجعه کرده بودند؛ حدود 
۱۰۰ هزار نفر به ما گزارش شــده کــه برای خروج 
غیرمجاز درخواســت یا تجمع کــرده بودند که با 
دخالت پلیس خوشبختانه مانع از تردد و خروج این 
زائران شــدند چرا که مدارک الزم اعم از روادید و 
گذرنامه نداشتند. بدیهی است که خروج این افراد 
غیرقانونی بوده و کار پلیس بسیار دقیق و درست و 
در چارچوب کمیته انتظامی و امنیتی انجام شد.« 
او ادامه داد: »حــدود ۳۵ نفر زائر بــدون روادید و 
گذرنامه قصد خروج از مرزهای غیررسمی داشتند 
که توسط مرزبانان عراقی دستگیر و تحویل مقامات 
مرزبانی کشور شــدند که آنها نیز تحویل مقامات 
قضائی شده اند. بنابراین تردد غیرقانونی و غیرمجاز 
در داخل کشور عراق و هم جمهوری اسالمی ایران 
مجازات تعریف شده دارد و با افراد متخلف طبق آن 

برخورد می شود.« 
  بار ترافیکی

 در مسیر برگشت زائران اربعین
در این میان پلیس راهــور نیروی انتظامی هم از 
ترافیک پرحجــم و روان در ۹ محور مواصالتی در 
سراسر کشــور خبر داده و اعالم کرده است که در 
مسیر برگشت زائران اربعین حسینی در محورهای 
مهران به صالح آباد و صالح آباد به 
ایالم، محورهای چزابه به اهواز 
و شــلمچه به خرمشهر و محور 
حمیل بــه اســالم آباد ترافیک 
پرحجــم و روان وجــود دارد. 
این طور که پایگاه خبری پلیس 
راهور نیــروی انتظامی گزارش 
داده، دیــروز براســاس آخرین 
گزارش هــای دریافتی، عالوه بر 
محورهای مسیر برگشت زائران 
حســینی، محورهای شــمالی 
کشور ازجمله مســیر شمال به 
جنــوب کندوان، طــول محور 
شــمال به جنوب محور هراز، محدوده های پارک 
جنگلی آمل، نارنجستان و چالو در شمال به جنوب 
محور هراز نیز ترافیک، پرحجم و روان گزارش شد. 

همچنین براســاس اعالم پلیس راهور، محدوده 
جاجرود در شــرق اســتان تهران، محــدوده پل 
حصــارک تا پل فردیــس در باند جنوبــی آزادراه 
کرج – قزوین و محدوده پــل فردیس تا پل کالک 
در باند جنوبی آزادراه تهــران – کرج هم ترافیک 
پر حجم و روان اعالم شــد. عالوه بــر این گزارش 
شد که در بیشــتر محورهای استان گیالن و محور 
کناره در اســتان مازندران بــارش پراکنده باران 
وجود دارد. براســاس این گزارش، محور اولنگ – 
شاهرود در استان های گلســتان و سمنان، محور 
دیزین – شمشــک و محور سیرجان به حاجی آباد 
در استان هرمزگان مسدود است. همچنین محور 
کرج – چالوس حد فاصل میدان امیر کبیر تا تونل 
کندوان از کیلومتر صفر تا ۷۵ در استان البرز از ۱۵ 

مهر ۱۳۹۶ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ از ساعت ۰۸:۰۰ تا 
۱۷:۰۰ روزهای شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه 
و چهارشــنبه از ســاعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ایام 
تعطیالت رســمی و روز بعد از تعطیالت چند روزه 
رسمی به علت انجام عملیات راهسازی همزمان با 

عبور ترافیک اجرا می شود. 
محور قدیم قزوین – رشــت حد فاصل کیلومتر 
صفر تا ۷۲ در استان قزوین نیز از ۱۵ مهر ۱۳۹۶ تا 
۱۵ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ روزهای 
شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه و چهارشنبه از 
ســاعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ایام تعطیالت رسمی و 
روز بعد از تعطیالت چند روزه رسمی به علت انجام 
عملیات راهســازی همزمان با عبور ترافیک اجرا 

می شود. 
آزادراه قزوین – کرج حد فاصل کیلومتر ۳۷ تا ۳۸ 
در استان قزوین از مورخ ۱۶ مهر۱۳۹۶ تا ۱۹ آبان 
۱۳۹۶ از ســاعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ روزهای شنبه, 
یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 
۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ایام تعطیالت رسمی و روز بعد 
از تعطیالت چند روزه رسمی به علت انجام عملیات 

راهسازی همزمان با عبور ترافیک اجرا می شود. 
محور قدیم تهران - قم حــد فاصل کیلومتر ۱۵ 
تا ۴۸ درغرب اســتان تهران ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تا ۲۰ 
اسفند ۱۳۹۶ از ســاعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ روزهای 
شنبه, یکشــنبه, دوشــنبه و چهارشــنبه و روز 
سه شنبه از ســاعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ هر هفته به 
جزء ایام تعطیالت رســمی و همچنین روز قبل و 
بعد از تعطیالت چند روزه بــه علت انجام عملیات 
راهســازی همزمان با عبور ترافیک و تنها در یک 

خط عبور اجرا می شود. 
محور هراز تونل امامزاده هاشــم در اســتان های 
تهران شــرق و مازندران از تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۶ 
تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶ همه روزه به صورت ۲۴ ســاعته 
مسدود می شــود و در زمان انســداد تردد از محور 
قدیم هراز محــدوده گردنه امامزاده هاشــم انجام 
خواهد شد.  محور کرج - چالوس به علت عملیات 
جاده ای )ایمن ســازی تونل ۵ و بهسازی سیستم 
روشــنایی تونل کندوان( از مورخ ۲۳ مهر ۱۳۹۶ تا 
۲۳ آذر ۱۳۹۶ روزهای شــنبه, یکشنبه, دوشنبه 
و چهارشــنبه و روز سه شنبه از ســاعت ۰۸:۰۰ تا 
۱۴:۰۰ هر هفتــه به جز ایام تعطیالت رســمی و 
همچنین روز قبل و بعــد از تعطیالت چند روزه در 
حوزه استان البرز از ســاعت ۲۳:۰۰ تا ۰۵:۰۰ و در 
حوزه استان مازندران از ســاعت ۲۱:۳۰ تا ۰۵:۰۰ 
بامداد روز بعد مســدود اســت و در زمان انسداد 
تردد از دیگر محورهای شمالی )فیروزکوه و هراز( 
انجام می شود.  براســاس اعالم پلیس راهور، سایر 
محورهای مواصالتی کشور از جوی آرام و ترافیکی 

روان برخوردار است. 
 توزیع روزانه ۱۱0 هزار پرس غذا 

میان زائران اربعین
همراه با موج بازگشــت زائران، نذورات مردمی 
یکی از خدماتی اســت که در اســتان های مرزی 
به زائــران ارایه می شــود. به طوری کــه از زمان 
تــردد زائــران اربعین حســینی در مــرز مهران 
خدمات دهی به ایــن افراد از طریــق موکب های 
کمیته مشــارکت های مردمی ستاد اربعین استان 
ایالم بصورت شــبانه روزی درحال انجام است. مرز 
بین المللی مهران به عنوان قدمــگاه زائران عتبات 
عالیات از ابتدای ماه صفر تــا دیروز میزبان بیش از 

۵۰ درصد زائران اربعین بود. 
رئیس ایــن کمیته دیــروز خبر داد کــه روزانه 
۱۱۰ هزار پرس غذای گرم از سوی این کمیته برای 
زائران اربعین حســینی در مناطق مختلف استان 
پخت و از طریق موکب ها بین آنها توزیع می شــود. 
سید محمد علوی فر به ایرنا گفت که این تعداد غذا 
توسط اعضاي این کمیته از طریق ۲۰۰ موکب فعال 
در سراسر اســتان پخت و در اختیار زائران اربعین 
حسینی قرار می گیرد. به گفته او تمامی مواد اولیه 
برای پخت این غذاها از طریق مشــارکت و نذورات 
مردمی تأمین شده که عمده آنها نذورات مردمی از 

خارج استان ایالم است. 
علوی فر بــا بیان این که برای تأمیــن این تعداد 
پرس غــذا روزانه پنج تــن مــواد غذایی مصرف 
می شــود، ادامه داد: »با توجه به آغاز موج بازگشت 
زائران اربعین حسینی به کشور از مرز مهران مردم 
می توانند نذورات خود را برای خدمات دهی هرچه 

بیشتر به زائران به این کمیته تحویل دهند.«
رئیــس کمیته مشــارکت های مردمی ســتاد 
اربعین حســینی ایالم همچنین گفت که فعالیت 
موکب های کمیته مشــارکت های مردمی ســتاد 
اربعین حسینی تا زمان بازگشت کامل زائران ادامه 
داشته و پذیرایی از عاشــقان اباعبداهلل)ع( بصورت 

شبانه روزی انجام خواهد شد.  

گزارش »شهروند« از حضور شخصیت های سیاسی و اجتماعی در مراسم اربعین حسینی

 چهره های اربعین
  معاون اول رئیس جمهوری، وزرای اطالعات، ارتباطات

و ورزش و جوانان، رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در مراسم اربعین شرکت کردند
  جهانگیری، از زائران اربعین حسینی در مراکز درمانی عیادت کرد

ادامه از صفحه اول| قائم مقام وزیر بهداشت و درمان 
با بیان این که تاکنون واقعه بهداشتی اپیدمیک و حادثه 
دست ساز انســانی نداشــته ایم، افزود: باید آمادگی خود 
را نیز در این زمینه هــا افزایش دهیم و دو رویکرد مردمی 
و داوطلبانه و مشــارکت دولت و خیریــن را برای جلب 
مشــارکت های مردمی و بهبود ارایه خدمات در اربعین، 
مدنظر قرار دهیم که  این مهم ذیل بودجه های مصوب و 
معمولی وزارت بهداشت و هالل احمر قابل گشایش نیست 

و باید اعتبار مستقلی برای آن درنظر گرفت.
تمرین برای مواقعی که زیرساخت های ارتباطی 

بر اثر حوادث از بین خواهد رفت
اربعین امسال همچنین شاهد برقراری لینک پشتیبان 
ارتباط رادیویی در بستر ماهواره ای در قرارگاه های مرزی 
هالل احمر برای نخستین بار بودیم. همزمان با برگزاری 
آیین پیاده روی اربعین و با توجه به حساســیت پایداری 
ارتباطات رادیویی در زمان حوادث و ســوانح با همکاری 
ســازمان فضایی ایران برای نخستین بار لینک پشتیبان 
ارتبــاط رادیویی در بســتر ماهــواره ای در قرارگاه های 
مرزی برقرار شد. شاهین فتحی معاون عملیات سازمان 
امدادونجــات جمعیت هالل احمــر با بیــان این که با 
پیگیری اداره ارتباطات رادیویی معاونت عملیات سازمان 
امدادونجات جمعیت هالل احمر، خودروهای فرماندهی 
در قرارگاه های مرزی اربعین مســتقر شــده و نسبت به 

پوشــش رادیویی اقدامات الزم را پیش بینی کرده است، 
گفت: امسال برای نخستین بار لینک پشتیبان در بستر 
ماهواره ای فراهم شــده تا تمرینی باشد برای مواقعی که 
زیرساخت های ارتباطی بر اثر حوادث از بین خواهد رفت تا 
از این طریق بتوان نسبت به مدیریت و فرماندهی حوادث 

اقدام کرد.
 او اضافه کرد: ایستگاه های ارایه خدمات ارتباط ماهواره ای 
در مرزهــای مهران و شــلمچه و پایگاه مرکزی ســازمان 
امدادونجات هالل احمر واقع شــده و وظیفــه ارایه خدمات 
بیسیم، ویدیو کنفرانس، مخابرات تلفن و فرماندهی از راه دور 
را برعهده دارد و صورت ارتقای شبکه ایجادشده در این پروژه، 
امکان برقراری ارتباط ماهواره ای ۱۰ دســتگاه خودروهای 
فرماندهی جمعیــت هالل احمر که به پایانه هــای ارتباط 
ماهواره ای مجهز باشند، از طریق ماهواره »ایرانست ۲۱« در 
سراسر کشــور خصوصا درمواقع بحرانی یا در مناطقی که از 
زیرســاخت های ارتباطی مناسبی بهره مند نیستند، فراهم 

خواهد شد.
 درخواست مدیر بیمارستان الفرات عراق

 برای افزایش حجم خدمات هالل در اربعین آینده 
در راستای تعامل خوبی که میان کادردرمانی ایران و عراق 
به وجود آمد، مدیر بیمارســتان الفرات کوفه نیز با حضور در 
درمانگاه والیت)نبا( هالل احمر ایــران در نجف ضمن ابراز 
رضایت و قدردانــی از خدمات هالل احمر ایــران در عراق 
خواســتار افزایش حجم خدمات و بخش های درمانگاهی 

مرکز پزشکی حج و زیارت در این بیمارستان شد. دکتر طارق 
محمد، مدیر بیمارســتان فرات عراق به همراه دکتر حسن، 
دکتر قاسم  هادی از مســئوالن این بیمارستان همزمان با 
اربعین عراق ضمن حضور در بیمارستان والیت نجف گفت: 
آمادگی همکاری بیشتر و تخصیص بخش های بیشتری برای 
همکاری مشترک با هالل احمر ایران را داریم. وی با تقدیر از 
تالش پرســنل درمانگاه فرات مرکز پزشــکی حج و زیارت 
ایران در ایام اربعین افزود: با توجه به این که زبان بســیاری از 
زائران ایرانی، افغان و پاکستانی اســت و این ارتباط را قدری 
سخت می کند، لذا حضور کادردرمانی و پرستاری ایرانی باعث 
تسهیل در ارتباط و خدمات بهتر است. در این دیدار همچنین 
طاهر درودی، مشاور اجرایی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت 
هالل احمر نیز اظهار کرد: با توجه به باالبودن میزان مراجعات 
زائــران و ازدحام در ایــام اربعین حســینی)ع(، درصورت 
فراهم بودن شرایط و امکانات بهینه در بیمارستان فرات امکان 
ارایه خدمات با تیم کامل تر برای  ســال آینده وجود دارد. در 
ایام اربعین امسال درمانگاه فرات هالل احمر با حضور پزشک 
عمومی و متخصصان زنان و داخلی و اطفال و نیز جراح و کادر 
پرستاری و دارویی در این بیمارســتان مستقر بود که الزم 
است اتاق عمل جراحی ویژه ای نیز برای اربعین  سال آینده 

در اختیار کادردرمانی ایران قرار دهند. وی آخرین آمارهای 
درمانگاه فرات را شامل انجام حدود ۸ هزار مورد ویزیت، ۳ هزار 
تزریق، ۱۷۵ مورد پانسمان، ۹۵ مورد گرفتن نوارقلب، ۴۰۰ 
مورد سرم تراپی، ۷۰ مورد ســونداژ و ۲۰ مورد اعزام در طول 

۱۰روزه عملیات اربعین امسال اعالم کرد.
 محل مناسبی برای درمانگاه های هالل 
در کاظمین و سامراء درنظر گرفته شود

ســفیر ایران در عراق نیز با اشــاره به بازدید خود از محل 
درمانگاه های هالل احمر در شهر کاظمین و سامراء، عنوان 
کرد: باید محل های مناســبی برای درمانگاه های هالل در 
نظر گرفته شــود و من وظیفه خودم می دانم این موضوع را 
پیگیری کنم. ایرج مسجدی با بیان این که شمار زائران ایرانی 
و زائران برخی دیگر از کشورها در سامراء، امامزاده سیدمحمد 
و کاظمین بســیار قابل توجه بود، گفت: وجود موکب های 
مختلف از استان های مختلف ایران در عراق و استقبال عتبه 
مقدسه، شــرایط و امکانات خوبی را فراهم کرده بود و حتی 
این حجم جمعیت برای مسئوالن شهر ســامراء و امامزاده 
سیدمحمد جالب و غافلگیر کننده بود. کار خوبی که امسال 
برای نخستین بار در سامراء انجام شد، این بود که ورودی مردم 
را از داخل شهر سامراء گذاشته بودند، درحالی  که قبال زائران از 

یک کریدور امنیتی عبور می کردند، البته هنوز مسیر طوالنی و 
همراه با پیاده روی است، اما به نظر من هم موکب ها، هم خدام 
عتبات و... در ســامراء خیلی زحمت کشیده بودند و مشکل 
جدی در ســامراء ندیدم. فقط تعداد خودرو ها برای انتقال 
زوار از محل پارکینگ ها تا حرم کم بود. مســجدی با اشاره 
به بازدیدهای خود از مراکزدرمانی هالل احمر در شــهرهای 
سامراء، کاظمین و سیدمحمد، گفت: داوطلبان هالل احمر 
ازجمله پزشکان، پرســتاران و دیگر عزیزان زحمات زیادی 
کشیده اند و با همان امکاناتی که داشتند، خدمات مناسبی 
ارایه کردند که جای تشکر دارد. وی در پاسخ به این سوال که 
امسال درمانگاه های هالل در کانتینرها مستقر بودند و این 
مسأله مشکالت زیادی را برای کادردرمان و پزشکان ایجاد 
کرد، آیا طرحی برای تهیه زمین و ساخت درمانگاه بین نجف 
تا کربال در دست اجراست و آیا برای شهر کاظمین و سامراء 
نیز چنین طرحی را دارید؟ گفت: در ســامراء و سیدمحمد 
جای خوبی را در اختیار هالل احمر قرار داده بودند و با توجه 
به این که هوا معتدل بود، مشــکلی پیش نیامد؛ اما در شهر 
کاظمین باید مکان مناسبی را برای استقرار درمانگاه ها مقرر 
کنند. این مســأله را پیگیری می کنم و حتما وظیفه خودم 

می دانم به تحقق آن کمک کنم.
تحت تأثیر خدمات شبانه روزی هالل قرار گرفتیم

اما در آخرین شب ارایه خدمات درمانی به زائران و همزمان 
با اربعین حسینی نشست مشــترک و پایانی کادردرمانی 
جمعیت هالل احمر با مسئوالن موکب جمعیه النور الخیریه 

برگزار شــد . در این نشست شــیخ طالب، مسئول موکب 
جمعیه النور الخیریه با تجلیل از خدمات ارزنده کادردرمانی 
درمانگاه عمود ۱۰۹۲ به زائران در اربعین حســینی اظهار 
کرد: عشق امام حسین)ع( شــیعیان را از اقصی نقاط جهان 
در این مســیر مقدس جمع کرده اســت. وی بــا تقدیر از 
خدمات ارزنده جمعیت هالل احمر، ضمن ابراز امیدواری به 
تداوم ارایه خدمات در سایر ایام سال، تصریح کرد: نیروهای 
جمعیت هالل احمر افراد متخصص و خوشــرو هستند و در 
طول این ایام، خدمات شایسته ای را برای حفظ سالمت زوار 
امام حسین)ع( ارایه کردند. شــیخ مازن زرقانی از مبلغان و 
مروجان دفتر حضرت آیت اهلل سیستانی در موکب جمعیه 
النور الخیریه هم در ســخنانی گفت: ما امســال تحت تأثیر 
خدمات شــبانه روزی نیروهای هالل احمر به زوار در اربعین 
امام حسین)ع( قرار گرفتیم، خدمت شما به زوار کم نظیر بود 
و این تالش از یاد ما و زائران نخواهد نرفت و امید داریم دوباره 
شما را در این جا زیارت کنیم. ما همه از کشورها و شهرها و بالد 
مختلف آمده ایم و در ایــن راه اجتماع کرده ایم و محبت امام 
حسین)ع( ما را این جا جمع کرده و این وجه اشتراک ماست و 
تالش همه خدمت به زوار امام حسین)ع( است. در پایان این 
نشست، دکتر سیدعلی جزایری، مسئول درمانگاه هالل احمر 
گفت: از همکاری بسیار صمیمانه هیأت امنای موکب قدردانی 
می کنیم که زمینه خدمت به زوار حضرت سیدالشهداء)ع( را 
برای ما فراهم کردند. امیدواریم خداوند این اقدامات هرچند 

ناچیز و اندک ما را در حق زائران بپذیرد.

»شهروند« از خدمت رسانی هالل ایران در اربعین حسینی)ع( گزارش می دهد

داوطلبان؛ پرچمداران میدان عشق

معاون مالی شهردار تهران :
 در مجموع 700 اتوبوس برای 

جابه جایی ها، ۱۳0 پایگاه آتش 
نشانی، ۱00 پزشک و چهار 
مجموعه درمانی در مرزها 

مستقر شدند . 
در مرز خسروی با ۳000 

پارکینگ و ۲00 چادر بهداشتی 
میزبان زائران اربعین بودیم

 سخنگوی 
ستاد اربعین حسینی : 

تار وز پنجشنبه چه در داخل 
کشور و چه در عراق ۳۱ فوتی 

داشتیم که همه این افراد 
فقط به خاطر تصادف فوت 
نشده اند، بلکه علت های 
دیگری هم داشته است 
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