
چهارمين جلسه رس�يدگي به پرونده اتهامات 
علي ديواندري مديرعامل اسبق بانک هاي ملت و 
پارسيان  و هشت متهم ديگر روزگذشته با تمركز 
بر اتهامات مهدي فالحتيان در شعبه اول دادگاه 
ويژه مفاس�د اقتصادي به رياست قاضي محمد 
موحد برگزار شد. فالحتيان متهم به بازنگرداندن 
400ميليون درهم امارات تسهيالت كه بدون هيچ 
وثيقه اي گرفته است. متهم به پشتوانه ديواندري 
110ميليون درهم نيز به مديران بانكي رشوه داده 
اس�ت! اما وكيلش با طفره رفتن از ارائه س�ند، 
مدعي بازگرداندن بخشي از اين تسهيالت شد. 
 خريد و فروش كشتي، پرداخت تسهيالت به مهدي 
فالحتيان، واگذاري نفت خام به رحمت اهلل باختري، 
تحصيل مال نامشروع و موضوع سفرهاي محرمانه 
در كنار قاچاق حرفه اي ارز به تركيه از جمله اتهامات 
پرونده علي ديواندري و همدس��تانش است.  علي 
ديواندري، مجيد سعادتي، بهروز مختاري، رحمت اهلل 
باختري، مهدي فالحتيان، اسماعيل احدي، سمانه 
حضرتي آشتياني، وحيد نمازي و حسين ابوالحسني 
متهمان اين پرونده هستند كه متهمان رحمت اهلل 
باختري، سمانه حضرتي آشتياني و مجيد سعادتي 

در ايران نيستند. 
 كيفرخواست بايد به نفع متهم باشد!

در ابتداي جلسه قاضي موحد با بيان اينكه سه تن از 

متهمان همچنان متواري هستند، از احمدي وكيل 
متهم فالحتيان خواست تا در جايگاه حاضر شود و 

دفاعيات خود را بيان كند. 
وكيل متهم فالحتيان گفت: جلسه قبل هم اعالم 
كردم موكل من كارآفرين است و 3هزاركارمند 
دارد، بدهكار محسوب نمي شود و هيچ مبلغي را 
براي پيشبرد پرونده پرداخت نكرده است.  وي با 
انتقاد از كيفرخواست گفت: كيفرخواست درست 
نيست و در صفحه اول كيفرخواست فساد رخ داده 
را پرداخت وجوه اعالم كردند و بر خالف رويه اي 
كه بايد به نفع متهم باشد، وي را به تشكيل شبكه 
فس��اد متهم كردند. تحقيق بايد هم��ه موارد را 
جداگانه بررسي و ميزان خسارت به بيت المال را 

مشخص مي كرد. 
 اقرار متهم به بدهي 350 ميليون درهمي

وكيل متهم تصريح ك��رد: فالحتيان ۴۰۰ميليون 
درهم تسهيالت براي خريد آهن و فوالد در خواست 
كرده كه در بخ��ش اول 15۰ ميليون درهمش در 

مصوبه اي تأييد مي شود. 
قاضي موحد در واكنش به سخنان اين وكيل گفت: 
هم اجمال گويي داريد و هم ابهام گويي، كلي گويي 
نكنيد چراكه اين موارد دفاع محس��وب نمي شود.  
قاضي موحد خطاب به وكيل متهم فالحتيان اظهار 
داش��ت: متهم اقراركرده كه بيش از 35۰ ميليون 

درهم بدهي دارد و ش��ما خالف اس��ناد و مدارك 
صحبت مي كنيد. 

 تسويه 170ميليون درهمي بدون سند
وكيل فالحتيان اظهار داشت: متهم مدعي است كه 
1۷۰ميليون درهم را پرداخت كرده اس��ت، شاكي 
پرونده اعالم مي كند ك��ه ۲۶۴ميليون درهم طلب 
دارد كه اين مبل��غ به ۲۶۰ميلي��ارد تومان تبديل 
مي شود.  قاضي موحد هم در واكنش به اين سخنان 
وكيل گفت: شما فقط كيفرخواست را در نظر نگيريد 

چراكه شكايت بانك هم وجود دارد. 
وكيل فالحتيان افزود: در آن زم��ان امكان واريز به 
حساب شركت وجود نداشت و افراد اقدام به تأسيس 
شركت پوشش��ي مي كردند و موكل من همواره با 
پذيرش ريسك باال درصدد كمك بود. البته گزارش 
حسابرسي وجود دارد و هيچ مغايرتي مطرح نيست. 

 تعهدشكني وكيل
قاضي موحد در ادامه خطاب ب��ه وكيل فالحتيان 
گفت: در جلسه قبلي سؤال كردم كه ۲۲۰ ميليون 
درهم چه شده كه فالحتيان گفت: به اشخاصي چك 
داده ام. قرار بود اسناد را ارائه دهيد، چرا همراه خود 

نياورديد؟چرا هيچ سندي نداديد؟
اين وكيل در پاسخ به قاضي گفت: اسناد در اختيار 
بنده نيست. موكل من فردي ساده و راستگو است. 

قاضي موحد گفت: ما تنها اسناد خواستيم، چرا اسناد 

را نياورديد، قرار بود در اين جلسه اسناد ارائه شوند.  
متهم فالحتيان گفت: پول متعلق به ما نبود، بانك 
بايد بيايد و بگويد آنها اسناد بانكي هستند.  قاضي 
موحد اظهار كرد: يا صحبت من را متوجه نمي شويد 
يا عمداً پاسخ نمي دهيد، خودتان تعهد داديد تا در 
اين جلسه اسناد ارائه شود.   وكيل متهم فالحتيان 
بيان كرد: به بانك رفتيم، اما آنها اسناد را ارائه ندادند.  

قاضي موحد گفت: از دادگاه نامه مي خواستيد. 
 ان شاءاهلل ارائه خواهم داد !

در اين هن��گام قهرماني نماينده دادس��تان به اذن 
قاضي در جايگاه قرار گرفت و خطاب به وكيل متهم 
فالحتيان افزود: ش��ما حرف مي زنيد و حتي براي 
سخنان خود و اسنادي كه مي گوييد يك كپي ارائه 
نمي دهيد و فقط مي گوييد ان ش��اءاهلل ارائه خواهم 
داد.  نماينده دادستان در ادامه در واكنش به سخنان 
وكيل متهم فالحتيان گفت: وكيل متهم اين پرونده 
را با قطعنامه 5۹۸ مقايس��ه كرده و گفته كه قاعده 

اضطرار بوده است. 
وي افزود: اگر بنا به تمثيل تاريخي است بايد بگوييم 

اين پرونده شبيه سوگنامه تركمانچاي است !
قهرماني گفت: موضوع اماني بودن را وكيل در دهان 
متهم مي گذارد. فرض كنيم شركت فالحتيان اماني 
بوده، بي جا كرديد كه پول را در توليد برديد. اين وجوه 
پول هاي ناشي از فروش نفت بوده كه ۸۰ميليون نفر 
در آن سهم دارند. ايش��ان بي خود مي كند كه پول 
بيت المال را در توليد برده  و از چه كسي براي انجام 

اين كار مجوز گرفته است؟!
 12 برابر بدتر از بانک سرمايه

وي با اشاره به صحبت هاي وكيل متهم فالحتيان 
بيان ك��رد: ما در جلس��ه پيش متوجه ش��ديم كه 
11۰ميليون درهم توسط مديران پشت صحنه اخذ 
شده است، اگر ديواندري اين ور و آن ور نمي رفت و 
در پرونده نفوذ نمي كرد، مشكالت پيش نمي آمد. 
متهمان و وكاليشان معتقدند اين پرونده مصداق 
اخالل در نظام اقتصادي نيست، در حالي كه طبق 
مقررات بان��ك مركزي 5۰ ت��ا 1۰۰ميليارد تومان 
اخالل عمده اس��ت كم��ا اينكه در بانك س��رمايه 
1۰۰ميليارد تومان موجب اخالل شد؛ حاال چگونه 
آقايان مدعي هس��تند هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان 

)۴۰۰ ميليون درهم(موجب اخالل نيست. 
نماينده دادستان تصريح كرد: خود آقاي فالحتيان 
بيان ك��رده از وي حتي يك كپي شناس��نامه هم 
دريافت نش��ده اس��ت، چطور آقاي وكيل از وثيقه 
صحبت مي كنند. از ش��ما مي خواهم تا در جلس��ه 
بعدي اسناد حسابرسي شده كه مي گوييد سود به 

بانك آمده را ارائه كنيد. 
در نهايت قاض��ي موحد با اعالم ختم اين جلس��ه 
از دادگاه گفت: در جلس��ه آينده كه متعاقباً اعالم 
مي ش��ود ادامه دفاعيات وكيل آق��اي فالحتيان 

اخذ مي شود. 
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در حالي كه وزير بهداشت وعده داده بود اشكاالت سامانه تي تک تا پايان شهريورماه برطرف مي شود، اما حاال به اذعان خودش
 اين سامانه همچنان اشكاالت متعددي دارد

واردات آمپول تستوسترون به عنوان پودر نارگيل و كاكائو !

 سوگنامه تركمانچاي 
در فساد بانک هاي ملت و پارسيان

نماينده دادستان در دادگاه ديواندري مديرعامل اسبق بانک هاي ملت و پارسيان و ساير متهمان:  اضطرار قطعنامه 598 
در پرونده فساد بانک ملت و پارسيان وجود نداشته است، بلكه اين فساد 1200 ميليارد توماني سوگنامه تركمانچاي است

اگرچه بن�ا بود تا 

زهرا چيذري 
پاي�ان ش�هريور   گزارش  2

اشكاالت سامانه 
تي تک برطرف ش�ود و اي�ن س�امانه امكان 
رديابي فرآورده هاي سالمت را فراهم كند، اما 
انگار تي تک هنوز نتوانسته خود را بازسازي 
كند و همچنان كليد سامانه پشتيباني سازمان 
غذا و دارو در دس�ت آنهايي اس�ت كه نبايد 
باش�د! گواه اي�ن مدعا ه�م اظه�ارات وزير 
بهداشت اس�ت كه مي گويد:»سامانه تي تک 
همچنان نواقصي دارد و ب�ه عنوان مثال يک 
كاربر توانسته آمپول تستوسترون را به عنوان 
پودر نارگيل و پودر كاكائو به كشور وارد كند.«

هر چند افشاگري هاي سعيد نمكي، وزيربهداشت 
از س��ازمان غذا و دارو با افشاگري درباره سامانه 
پشتيباني سازمان غذا و دارو )تي تك( آغاز شد، 
اما بعدترها وزير بهداشت از موضع صددرصدي 
انتقادي اش ب��ه تي تك كوتاه آم��د و درباره اين 
س��امانه گفت:  »س��امانه تي تك امكان رديابي 
فرآورده هاي سالمت را فراهم مي كند.« به گفته 
نمكي، نقصان اين س��امانه برطرف و نقاط قوت 
آن تقويت خواهد شد، اما چرايي اين همه تخلف 
با س��امانه تي تك از نگاه وزي��ر در اختيار بخش 
خصوصي بودن اين سامانه حاكميتي است. وي 
وعده داده بود، »مشكالت سامانه تي تك تا پايان 
شهريور برطرف مي شود و پس از آن قابل استفاده 

و بدون مشكل خواهد بود.«
محس��ن جلواتي، قائم مقام مديرعامل سازمان 
مردم نه��اد ديده ب��ان ش��فافيت ه��م تي تك را 
س��امانه اي معرفي كرد كه امكان دست كاري و 
واردكردن اطالعات دلخ��واه در آن وجود دارد. 
به طوري كه حتي كس��اني كه به آنها ارز تعلق 
نمي گيرد، با واردات دارو هاي ممنوعه موفق به 

دريافت ارز ش��ده اند. بنا بر برخ��ي گزارش ها با 
كمك اين س��امانه حتي براي واردات دارو هاي 
توليد داخل ارز مصرف شده است! اما حاال هنوز 
هم مشكالت تي تك پابرجاس��ت به گونه اي كه 
يك كاربر توانسته در اين س��امانه تحت عنوان 
پودر كاكائو و نارگيل آمپول تستوس��ترون وارد 
كند؛ اين آمپول كه هورمون مردانه است به جز 
كاربردهاي درماني با تجويز پزشك اغلب از سوي 
بدنسازان هم براي عضله سازي استفاده مي شود 
و مصرف بدون مجوز آن عوارض جبران ناپذيري 

را براي آقايان در پي دارد. 
 به پايان آمد ش�هريور اشكاالت تي تک 

همچنان باقي است!
حاال با وجود آنكه به نيمه مهرماه رسيده ايم و طبق 
وعده وزير بايد اشكاالت تي تك برطرف مي شد، 
اما انگار اين اتفاق نيفتاده و هنوز اين س��امانه با 
اش��كاالتي مواجه است. وزير بهداش��ت با انتقاد 

از نوع كاركرد س��امانه تي تك مي گويد: »گرچه 
اين س��امانه زيرس��اخت خوبي براي ش��فافيت 
بود، اما هرگز به س��وي ش��فافيت حركت نكرده 
است.«  وي با تأكيد بر اينكه هنوز اشكاالت سامانه 
تي تك برطرف نشده اس��ت، مي گويد:»حتي در 
حال حاضر كه با شما صحبت مي كنم همچنان 
اين س��امانه داراي نواقصي است. به عنوان مثال 
يك كاربر در س��امانه تي تك توانسته بود آمپول 
تستوس��ترون را به عنوان پودر نارگي��ل و پودر 
كاكائو به كش��ور وارد كند و يا يك خانم دكتر در 
اين سامانه در 1۹ قسمت مسئول فني شناخته 

شده بود، بدون اينكه اين سامانه خطا دهد.«
وي تأكيد مي كند:»در ح��وزه تخلفات دارويي 
احتياج به يك س��امانه به روز با زيرساخت هاي 

سامانه تي تك داريم.«
 راه رفتن روي تردميل !

آخرين اظهارنظرهاي وزارت همچنان حول محور 

شفافيت و اشكاالت موجود در ساختارهاي كشور 
بازمي گردد. نمكي معتقد است، در كشورهايي 
مانند كش��ور ما كارك��ردن با بروكراس��ي هاي 
نفس گير مانند راه رفت��ن روي تردميل مي ماند 
تا بخواهيم به نقطه قابل مالحظه اي برسيم زمان 

زيادي صرف مي شود. 
وي همچن��ان بزرگ تري��ن اولويت خ��ود را در 
ح��وزه دارو ح��ذف »ران��ت« اع��الم  مي كند و 
مي افزايد:»زمان��ي ك��ه من ح��رف از امضاهاي 
طالي��ي در اين س��ازمان زدم، گروه هايي به من 
حمله كردند. من مي دانم حمله هاي صورت گرفته 
از سوي كساني بود كه در حال استفاده از »رانت« 
بودند. بايد بگويم در سازمان غذا و دارو اتفاقات تلخ 
كم پيش نيامده و اين اتفاقات از نظام قيمتگذاري، 
توليد، توزيع و غيره تا ساير موارد پيشرفت داشته 
است؛ چراكه هيچ ضابطه قدرتمند عدالت محوري 

در اين زمينه فعال نبود.«
 تا رانت هست مشكالت هم هست 

از نگاه نمكي ت��ا زماني كه مس��ئله »رانت« در 
حوزه داروسازي كش��ور برطرف نشود، مشكل 
باقي خواهد ماند؛ چراكه هيچ س��رمايه گذاري 
جرئت نمي كند در كش��وري كه ام��كان حفظ 
سرمايه اش وجود ندارد و پرريسك تلقي مي شود، 

سرمايه گذاري كند. 
وزير بهداشت با تأكيد بر حمايت تمام  قد خود 
از محصوالت داخلي مي افزايد:»امروزه با وجود 
ش��ركت هاي دانش بنيان  ديگر روا نيست پول 
تفاوت برن��د در دارو را به داروي��ي اختصاص 
بدهند كه دانش فني متمايزي نسبت به داخل 
در آن ديده نمي ش��ود. صراحتاً اعالم مي كنم 
هيچ كمپاني توليد داروي اروپايي وجود ندارد 
كه مواد اوليه را خودش تولي��د كند. اكثر اين 
كمپاني ها مواد اوليه خود را از كشور چين وارد 

مي كنند.«

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 مصطفي مهران با انتشار عكسي از كشفرود در خراسان 
شمالي در اينس�تاگرامش نوشت: پنج س��ال پيش بودجه اي 
معادل 1۶۰ميليارد تومان براي نجات كشفرود تعيين شد كه پس 
از پنج سال حتي ۰/1 آن هم پرداخت نشده كه هيچ حتي دو سال 
است بودجه اي براي مراقبت از اين رود در نظر گرفته نشده است.  
در برخي نقاط اين رود حتي با دبي 3۰ليتر بر ثانيه فاضالب و پسآب 
وارد اين رود مي ش��ود. كجا اتفاقي از اين هولناك تر براي طبيعت 

مي شناسيد؟
-----------------------------------------------------

 پره�ام ضيايي با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرامش 
نسبت به پسآب هاي يک معدن هشدار داد و نوشت: معدن 
مس س��ونگون بيش از 1۰۰۰هكتار از بكرترين جنگل ها و مراتع 
ارسباران را بلعيده و همچنان پيشرفت مي كند. پسآب هاي معدن 
هم وارد رودخانه ايلقنا شده و به ارس مي ريزد. اين پسآب ها از نوع 
فلزات س��نگين و بس��يار خطرناك با تأثيري ماندگار بر گياهان و 

آبزيان است. 
-----------------------------------------------------

  كاظم توسلي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نسبت به 
يک برنامه فرهنگي در دانشگاهش اعتراض كرد و نوشت: در يكي 
از دانشگاه هاي استان كرمان تحصيل مي كنم. همانطور كه در تصوير 
مي بينيد يه مراسم دعاي جوشن صغير تو نمازخونه دانشگاه برگزار شده، 
اما چه زماني؟ وقتي همه دانشجوها تو كالس درس يا كارگاه ها بودن! 

معاونت فرهنگي ها با معاونت آموزشي ها هماهنگ تر باشن لطفاً.
-----------------------------------------------------

  بهمن فريدنيا با انتشار اين عكس در اينستاگرامش با اشاره 
به يک اقدام خوب دانشجويي نوشت: گزارش كار طرح مهرورزي 
ويژه شروع مدارس: بسته هاي لوازم تحصيلي به ارزش بيش از ۷ميليون 
تومان در طرح مهرورزي گروه جهادي ش��هيد بياضي زاده بس��يج با 
حمايت نهاد رهبري دانشگاه علوم پزشكي شيراز و تمام دانشجوهاي 
دانشكده جمع آوري و بين كودكان خانواده هاي كم بضاعت توزيع شد. 
اقالم بس��ته هاي حمايتي ش��امل كيف، كفش، لوازم التحرير از قبيل 
بيش از 15۰ جلد دفتر مشق و دفتر نقاشي، دفترچه يادداشت، مداد، 
خ��ودكار، مدادرنگ، خط كش، پاك كن و تراش ب��ودن كه نمي دونيد 

چقدر خانواده ها رو خوشحال كرد. 

  ۹محصول دارويي شامل كپسول امينك با كاربرد عاليم خوش خيم 
پروستات، قرص وزيكر 5 و 1۰ ميلي گرم با كاربرد برطرف كننده عاليم 
بيماري هاي تكرر ادرار و بي اختياري ادرار، قرص متفورمين - هگزال 
5۰۰ و هزار ميلي گرم ب��ا كاربرد كنترل قندخ��ون در بيماران ديابت 
تيپ دو، قرص سيتالوپرام - هگزال ۲۰ و ۴۰ميلي گرم با كاربرد درمان 
افس��ردگي، قرص س��رترالين - هگزال 5۰ و 1۰۰ ميلي گرم با كاربرد 
درمان افسردگي، اختالل و وسواس اجباري با حضور وزير بهداشت و 
رئيس سازمان غذا و دارو رونمايي شد. با افتتاح خط توليد اين داروها، 

حدود 11ميليون يورو صرفه جويي ارزي مي شود. 
  در شرايطي كه 1۶ روز از مهر مي گذرد، اما هنوز برخي دانش آموزان كتاب 
ندارند و اين موضوع نگراني هايي را نيز براي خانواده ها به وجود آورده است. 

 رئيس مركز س��نجش آموزش پزش��كي اعالم كرد: تنها داوطلبان 
داراي ش��رايط مندرج در قوانين مصوب ش��وراي عال��ي برنامه ريزي 
مي توانند در تكميل ظرفيت آزمون كارشناس��ي ارشد علوم پزشكي 

سال ۹۸ شركت كنند. 
 رئيس پانزدهمين كنگره بيماري هاي ش��ايع ك��ودكان گفت:براي 
اطفال زير 1۸ماه، ديدن تلويزيون و اس��تفاده از وس��ايل الكترونيكي 

ممنوع است. 
 مديرعامل مترو تهران و حومه از راه اندازي ايستگاه مترو برج ميالد تا 
پايان سال جاري خبر داد و گفت: بدهي همه پيمانكاران مترو تا دو ماه 

آينده به طور كامل پرداخت مي شود. 
 متخصص جراحي لثه گفت: ط��ول عمر مفيد ايمپلنت هاي دنداني 
1۰تا 1۲ سال است ولي بهداش��ت دهان و دندان مي تواند اين زمان را 

افزايش دهد. 
 رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت كس��ب 
گواهينامه حذف سرخك از سازمان بهداشت جهاني را دستاورد بسيار 
مهم و بي نظيري دانست و گفت: حفظ اين دستاورد از كسب گواهينامه 

آن بسيار مهم تر است. 

30شهرداري و 30سازمان حمل و نقل 
در خدمت زائران

مديرعامل اتحاديه اتوبوس��راني هاي ش��هري كش��ور از خدمات رساني 
۲ هزار و 5۰۰ دس��تگاه اتوبوس به زائران كربال در اي��ام اربعين خبرداد. 
محسن مسلم خاني درخصوص خدمات اتوبوسراني به زائران كربال در ايام 
اربعين گفت: اربعين امس��ال جابه جايي زائران با همكاري 3۰ شهرداري 
و 3۰س��ازمان حمل و نقلي انجام مي ش��ود و براي اين مهم ۲ هزار و 5۰۰ 
دستگاه اتوبوس تدارك ديده شده است. وي گفت: از ۲ هزار و 5۰۰ اتوبوس، 
هزارو۲5۰ دستگاه اتوبوس در مرزهاي چهارگانه شلمچه، چذابه، خسروي 
و مهران وظيفه جابه جايي مسافران را از پاركينگ به نقاط صفر مرزي دارند 
و هزار و ۲5۰ دستگاه اتوبوس ديگرهم در خاك عراق مستقر هستند كه 
خدمات  رساني مي كنند. مس��لم خاني ادامه داد: امسال حدود 35 درصد 
نسبت به سال گذشته افزايش ناوگان داريم، زيرا تعداد زائران بنا بر اعالم 
ستاد اربعين افزايش يافته و پيش بيني مي شود امسال حدود ۶ميليون زائر 
جابه جا شوند. اين آمارها سال گذشته در رفت و برگشت ۴ميليون نفر بود. 
مديرعامل اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور همچنين از فعال سازي 
اپليكيشني روي تلفن همراه رانندگان خبر داد كه براساس آن تردد و ميزان 

كاركرد اتوبوس ها مشخص مي شود. 
---------------------------------------------------

خدمت بنياد مستضعفان به يک ميليون زائر
رئيس بنياد مس��تضعفان گفت: موكب هاي بني��اد در مرز هاي مهران، 
خس��روي و ش��لمچه به يك ميليون زائر اربعين خدمات ارائه مي كنند. 
س��يدپرويز فتاح در موكب محبان اميرالمؤمنين )ع( س��ه راهي كارزان 
در جمع خبرنگاران گفت: در موكب هاي س��ه گانه بنياد مستضعفان در 
مرزهاي شلمچه، مهران و قصر شيرين س��ه وعده غذايي صبحانه، ناهار 
و ش��ام و همچنين ميان وعده و آب معدني به زائران ارائه مي ش��ود. وي 
در ادامه افزود: 1۰ميليون بطري آب معدني، ۲/5 ميليون بطري ش��ير 
و چند ميليون بطري آبميوه س��اخت كارخانه هاي بنياد مستضعفان در 
ميان راهپيمايان اربعين توزيع مي شود و براي پذيرايي از يك ميليون زائر 
پيش بيني هاي الزم انجام شده است. فتاح افزود: در موكب قصرشيرين به 
خاطر شرايط خاص و تعطيل شدن تردد زائران از ساعت 1۷عصر، امكانات 
اقامت شبانه و در مرز هاي مهران و شلمچه نيز امكان اقامت كوتاه مدت 
براي زائران فراهم است. وي تأكيد كرد: تمامي كاركنان اين موكب ها به 
صورت داوطلبانه و هماهنگ با ستاد اربعين سه استان ايالم، خوزستان و 
كرمانشاه در خدمت زائران اربعين هستند و فعاليت موكب ها به صورت 

شبانه روزي تا پنج روز بعد از اربعين و اتمام بازگشت زائران ادامه دارد. 
---------------------------------------------------

طرح ترافيكي ويژه اربعين  با  6500  پليس 
رئيس پليس راهنماي��ي و رانندگي ناجا چهار دلي��ل منتهي به وقوع 
تصادفات براي زائران اربعين را اعالم كرد و از اعزام نيروهاي كمكي پليس 
راهور به سه استان مرزي به منظور مديريت ترافيك خبر داد. سيدكمال 
هاديانفر در مراسم بدرقه مأموران پليس راهور ناجا براي پوشش ترافيكي 
مراسم اربعين گفت: مأموران ما به عنوان خادم الحسين در خدمت زائران 
اربعين حسيني هستند. وي با بيان اينكه چندين سال است كه پليس 
راهور ناجا افتخار خدمت به زائران اربعين حسيني را دارد، گفت: سال 
گذش��ته و پس از پايان مراسم اربعين حس��يني، پليس راهور اقدام به 
آسيب شناسي طرح كرده و با حل آس��يب ها طرح ترافيكي اربعين ۹۸ 
را اجرا كرديم. وي با بيان اينكه مرحله اول اين طرح از هشتم مهرماه با 
حضور نيروهاي پليس راهور استان هاي كرمانشاه، ايالم و خوزستان آغاز 
شد، گفت: در اين مرحله تمهيدات ترافيكي در اين استان ها به مرحله 
اجرا درآمد و از روز گذشته نيز با حضور نيروهاي نظارتي و كنترلي اعزام 
شده از س��وي پليس راهور كه بيش از ۴هزار نفر هس��تند مرحله دوم 
اين طرح آغاز شده كه  در مجموع بيش از ۶ هزار و 5۰۰ نفر از مأموران 
پليس راهور در سه استان كرمانشاه،  ايالم و خوزستان مستقر شده، طرح 

ترافيكي ويژه اربعين را اجرا خواهند كرد. 
---------------------------------------------------

افزايش ۲0درصدي ظرفيت پذيرش زائران
س��ردار اش��تري فرمانده ناجا از افزايش ۲۰درصدي ظرفيت پذيرش 
زائران در مرزهاي چهارگانه اربعين حس��يني خبر داد. وي با اش��اره 
به اينكه صدور گذرنامه از اول مح��رم تاكنون ۸۰درصد افزايش يافته 
است، گفت: نيروي انتظامي به منظور تسهيل در ورود و خروج زائران 

گيت هاي كنترل گذرنامه را ۲۰درصد افزايش داده اند. 
---------------------------------------------------

اعزام ۷۲00 نفر از ۱۲ شهرستان محروم
 به پياده روي اربعين

معاون بنياد مس��تضعفان از اعزام ۷ هزار و ۲۰۰ نف��ر از مردم محروم 
1۲شهرستان تحت پوشش طرح آباداني پيشرفت بنياد مستضعفان، 
به پياده روي اربعين خبر داد. موسي برزگري با تأكيد بر ضرورت انجام 
اقدامات فرهنگي بنياد مستضعفان در مناطق محروم كشور افزود: اين 
افراد از شهرستان هاي قلعه گنج، مانه و سملقان، لنده، زهك، سروآباد، 
قصرقند، ملكش��اهي، چالدران، گرمي، س��رپل ذهاب، جزيره الرك و 
بخش احمدي استان هرمزگان به اين سفر معنوي اعزام شده اند. وي 
درباره تسهيالت ارائه شده براي اعزام زائران حسيني )ع( در ايام اربعين 
خاطرنشان كرد: بنياد مستضعفان براي هر نفر از افراد تحت پوشش اين 

طرح، مبلغ 55۰هزار تومان به صورت بالعوض كمك كرده است. 
---------------------------------------------------

برقراري پروازهاي فوق العاده به نجف
 از ۹ فرودگاه

همزمان با فرارسيدن ايام اربعين حس��يني)ع( براي رفاه حال زائران 
عتبات عاليات در ۹ فرودگاه كشور پروازهاي فوق العاده به نجف برقرار 
مي ش��ود. فرودگاه هاي يزد، اصفهان، مش��هد، ايالم، س��اري، تبريز و 
كرمان از فرودگاه هاي تحت مالكيت ش��ركت فرودگاه ها و دو فرودگاه 
امام خميني)ره( و كيش ميزبان پروازهاي نجف هستند. در اين راستا 
براي رفاه حال زائران اربعين اس��تان يزد، شركت هواپيمايي كاسپين 
به برقراري پروازهاي فوق العاده در مسير يزد - نجف اقدام كرده است 
و پروازهاي رف��ت روزه��اي 1۷، 1۸، 1۹، ۲۲ و ۲3 مه��ر و پروازهاي 
برگش��ت در روزه��اي ۲۲، ۲3، ۲۹ و 3۰ مه��ر و 1 و ۲ آبان به صورت 
برنامه اي با ظرفيت 1۶۰ مس��افر انجام مي ش��ود. در فرودگاه اصفهان 
نيز براي برقراري ۸۸پرواز فوق العاده در مس��ير اصفه��ان �� نجف �� 
اصفهان به مناسبت ايام اربعين برنامه ريزي شده كه توسط شركت هاي 
هواپيمايي تابان، قشم اير، كيش اير، العراقيه و ماهان از 1۹مهرماه آغاز 
مي شود و تا يك هفته پس از اربعين ادامه خواهد داشت. فرودگاه مشهد 
نيز پروازهاي مسير نجف را به مناسبت اربعين افزايش داده و از 15مهر 
تا 15 آبان 1۴1 پرواز رفت و برگشت در اين فرودگاه توسط شركت هاي 

هواپيمايي تابان، ماهان، آتا، قشم اير و العراقيه انجام مي شود.

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک
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