
هر سال ش�ش ماه بر اميد به زندگي مردم ايران 
افزوده شده و در طول ۴۰ س�ال گذشته اميد به 
زندگي از ۵۶ س�ال به ۷۶ سال ارتقا يافته است؛  
در كنار افزايش اميد به زندگي شاخص هاي ديگر 
سالمت نيز در كشورمان بهبود يافته، به گونه اي 
كه رئيس جمهور در ش�صت و ششمين اجالس 
وزراي بهداشت منطقه مديترانه شرقي سازمان 
جهاني بهداشت، عزيمت 3/۵ ميليون ايراني به 
عراق براي حضور در مراس�م راهپيمايي اربعين 
حسيني را به معناي نشاط روحي و جسمي ملت 
ايران دانست و تأكيد كرد:»بسياري از اين افراد 
با پاي پياده عازم عراق شده اند؛ آنها زماني كه با 
پاي پياده به سمت كربال مي روند به ترامپ اعالم 
مي كنند كه زانوي تو شكسته ش�ده و پاهاي ما 
قدرتمندانه به سمت عشق در حال حركت است.«

روزگذش��ته ش��صت و شش��مين اجالس وزراي 
بهداش��ت منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني 
بهداش��ت در حالي در تهران برگزار شد كه پيش 
از اين سعيد نمكي وزير بهداش��ت از فشار امريكا 
براي عدم برگزاري هرگونه  اجالس و گردهمايي 
منطقه اي و بين المللي  در اي��ران خبر داده بود. به 
گفته وي برگزاري اين اجالس در تهران و استقبال 
گرم وزراي كشورهاي مديترانه شرقي و مديركل 
سازمان جهاني بهداشت از اين اجالس، براي ايران 

يك دستاورد بزرگ محسوب مي شود. 
اما شايد دستاورد اصلي اين اجالس را بتوان در ارائه 
آمار و ارقام پيشرفت هاي پزشكي و بهداشتي كشور 
دانست و اينكه چنين اجالس هايي فرصتي است تا 
درباره تحريم هاي ظالمانه اي س��خن بگوييم كه با 
وجود منع قانوني براي تحريم دارو و خدمات پزشكي 

در سايه سكوت مجامع جهاني از س��وي امريكا بر 
كشورمان اعمال مي شود. 

 ننگ تحريم موادغذايي و دارو 
دروغ تحريم نبودن دارو روز به روز بيش��تر آشكار 
مي شود. آنطور كه غالمحسين مهرعليان، مديركل 
اداره دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو خبر 
مي دهد، دولت كره  جنوبي هم صادرات دارو و مواد 
جانبي را به ايران منع كرده اس��ت، اما روزگذشته 
وقتي وزير بهداشت پشت تريبون شصت و ششمين 
اجالس وزراي بهداش��ت منطقه مديترانه ش��رقي 
س��ازمان جهاني بهداش��ت قرار گرفت، از دبيركل 
سازمان بهداشت جهاني خواست از مظلوميت كشور 
ايران كه در اوج جنگ ظالمانه اقتصادي، مي كوشد 
بدون عقب گ��رد در حوزه س��المت و ارتقا خدمات 
بهداشتي دفاع كند و نگذارد س��المت مردم ايران 
لگدمال عهدشكني و خودكامگي امريكا شود. نمكي 
تصريح كرد:» ما متعهد به ارائه خدمات بهداش��تي 
به همه افراد اعم از شيعه، سني، كليمي، مسيحي، 
زرتشتي و حتي زندانيان محكوم به اعدام هستيم و از 
سازمان بهداشت جهاني مي خواهيم نگذاريد سالمت 
هيچ كس��ي توس��ط جنگ اف��روزان و فرقه گرايان 

دستخوش آسيب، تهديد و بي عدالتي شود.«
حجت االسالم حسن روحاني رئيس جمهور هم در 
اين اجالس با اش��اره به خروج امري��كا از برجام هم 
تصريح كرد:»خارج ش��دن از يك توافق براي يك 
كشور ننگ اس��ت، اما اين ننگ زماني كه آن توافق 
به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد رسيده 
باشد، بيشتر خواهد بود؛ چراكه با خروج از آن مقررات 
بين المللي نيز زيرپا گذاشته مي شود و اين ننگ زماني 
بيشتر مي شود كه مواد غذايي و دارويي نيز جزو اقالم 

تحريمي باشند.«
به گفته وي بي ترديد دولت امريكا مرتكب جنايتي 
ضدبشري شده و اقدام آنها يك تروريسم اقتصادي 
است. روحاني در عين حال با تأكيد برتالش مضاعف 
متخصصان، شركت هاي دانش بنيان، داروسازان و 
كارآفرينان گفت:»امروز به سمت خودكفايي كامل 
در توليد دارو در حركت هستيم و مي توانيم بيش از 

۹۵درصد داروي خود را در داخل توليد كنيم.«
  در بيان مزاياي طرح تحولي كه ديگر نيست !
بخش اعظم سخنان رئيس جمهور در اين اجالس 
بيش��تر حول محور خدمات دولت ه��اي يازدهم و 
دوازدهم درباره موضوع س��المت و محيط زيس��ت 
مي چرخيد. به گونه اي كه با تأكي��د بر اينكه تمام 
تالش و افتخار دول��ت يازدهم و دوازدهم از س��ال 
۲۰۱۳ تاكنون و در طول شش سال اين بوده است 
كه به عنوان دولت س��المت و محيط زيست باشد، 
گفت:»اقدام��ات دول��ت يازده��م و دوازدهم براي 
ارتقاي سالمت و بهبود محيط زيست قابل مقايسه 

با ادوار گذشته نيست.
رئيس جمهور بدون كوچك ترين اشاره اي به نقش 
نزوالت جوي امس��ال در احياي درياچ��ه اروميه، 
نجات ۱۴ميليون ايران��ي از توفان نمك را به عنوان 
يكي از اقدامات دولت تدبير و اميد برشمرد. روحاني 
با اش��اره به تالش دولت براي هواي پاك و سالمت 
مردم تأكيد كرد:»امروز در تمامي شهرهاي بزرگ 
ايران از بنزين و گازوئيل يورو ۵ استفاده مي شود كه 
جلوگيري از آلودگي هوا به معناي تضمين سالمت 

مردم ايران است.«
رئيس جمهور همچنين به رغم تغيير جهت جدي 
دولت دوازدهم از طرح تحول سالمت و حتي تغيير 

وزير بهداشتي كه با طرح تحول شناخته مي شد و 
 همچنان از طرح تحول سالمت براي نمايش خدمات 
اجتماعي دولت به��ره مي گرف��ت، افزود:» هزينه 
بيماران و پول پرداختي بيمار در بيمارس��تان ها در 
ش��هرها حداكثر ۱۰درصد و در روس��تاها ۵درصد 
شد كه اين كار در تاريخ ايران، قبل و بعد از انقالب 

بي نظير بوده است.«
  در ايران سوء تغذيه نداريم 

رئيس جمهور ضمن ارائه گ��زارش عملكرد دولت 
يازدهم و دوازدهم در حوزه س��المت گريزي هم به 
گذشته زد و با اشاره به فداكاري پزشكان و پرستاران 
در دوران دفاع مقدس تصريح كرد:»در همه حوادث 
طبيعي ايران همانند توفان، سيل و زلزله، پزشكان، 
پرستاران و مخلصان كادر درماني جزو اولين نفراتي 
بودند كه براي نجات مردم شتافتند؛ در زلزله هاي 
رودبار، منجيل، بم و كرمانشاه، پزشكان و پرستاران 
حاضر بودند؛ در جريان زلزله كرمانشاه طي ۴۸ساعت 
پس از وقوع زلزل��ه ۳۰۰عمل جراحي انجام ش��د 
و جراحي را ديدم ك��ه به دلي��ل بي خوابي، قدرت 

ايستادن نداشت و اين افتخار ملت ايران است.«
وي با تأكيد بر اينكه بهداش��ت از تغذيه سالم آغاز 
مي ش��ود،  افزود:»قبل از انقالب به طور متوس��ط 
مردم ايران، با جمعيت ۳۰ ميليوني مقدار ۲ هزار و 
۱۰۰كالري مصرف مي كردند، اما امروز با ۸۳ ميليون 
جمعيت مقدار مصرف ب��ه ۲ ه��زار و ۵۰۰ كالري 
رسيده و ۴۰۰ كالري افزايش به معناي اين است كه 

در ايران سوء تغذيه وجود ندارد.«
روحاني با اشاره به اينكه در طول ۴۰ سال گذشته 
اميد به زندگي از ۵۶ سال به ۷۶ سال ارتقا يافته است، 
 تصريح كرد:»اين يعني به طور متوسط هر سال شش 

ماه بر اميد به زندگي مردم افزوده شده است.«
رئيس جمهور با بيان اينكه هر روز از طلوع تا غروب 
آفتاب ۱۰روستاي جديد به شبكه گازرساني متصل 
مي ش��ود و هر هفته س��ي و چند روز روستا به آب 
آشاميدن سالم دسترسي پيدا مي كنند،  اين اقدامات 
دولت را نش��انه توجه به س��المت و محيط زيست 

دانست. 
روحاني مباحث اقتصادي و موضوع اشتغال و بهبود 
وضعيت اقتصاد كشور را هم چاشني صحبت هاي 
بهداشتي اش كرد و افزود:»گرچه در بخش اقتصاد 
فش��ارهايي به مردم و دولت ما وارد ش��د، اما بعد از 
۱۸ماه فش��ار مداوم امروز ش��اهد كاهش رشد نرخ 
تورم و رشد مثبت اقتصاد هستيم. در شش ماهه اول 
سال بازار سرمايه در بورس ۷۱درصد و در فرابورس 

۷۲درصد رشد داشته است.«
 تبريك ريشه كني بيماري سرخك و حصبه 

در ايران
احمد المنظري، مديركل دفتر منطقه اي مديترانه 
ش��رقي س��ازمان جهاني بهداش��ت هم در مراسم 
شصت و ششمين اجالس وزراي بهداشت با تبريك 
ريشه كني بيماري هاي س��رخك و حصبه در ايران 

 تأكيد كرد:»ما بايد از اين كشور الگو بگيريم.«
مديركل دفتر منطقه اي مديترانه شرقي همچنين 
افزود:»همه ما بايد براي تحقق منطقه تالش كنيم 
و همه شهروندان بدون تبعيض و محدوديت مالي 

خدمات بهداشتي را دريافت كنند.«
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قول وزير براي تبديل وضعيت معلمان حق التدريس و اجراي طرح رتبه بندي

پايان دغدغه هاي فرهنگيان

روحاني:  سالي 6 ماه بر اميد به زندگي مردم ايران
 افزوده شده است

عزيمت 3/۵ ميليون ايراني براي حضور در راهپيمايي اربعين حسيني به معناي نشاط روحي و جسمي ملت ايران است

وزي�ر آم�وزش  و 

عليرضا سزاوار
 پرورش، ساماندهي   گزارش  2

و تبدي�ل وضعيت 
نيرو ه�اي حق التدري�س را از اولويت ه�اي اين 
وزارتخانه دانس�ت و قول اج�راي آن را تا پايان 
برنام�ه شش�م داد. وزي�ر آم�وزش و پ�رورش 
روزگذش�ته خبر خوش ديگري هم داش�ت كه 
پرداخت هاي رتبه بندي معلمان و صدور احكام 
مربوطه اش از اول مهر امسال محاسبه مي شود. 
كم توجهي به درخواس��ت ها و انتق��اد معلمان در 
س��ال هاي اخير كه البته وضع تحريم ها ش��ديد و 
مشكالت اقتصادي كش��ور مقصر اصلي آن بودند، 
موجب شد تا افزايش بودجه ساالنه وزارت آموزش 
و پرورش هم كفاف حل برخي مش��كالت را ندهد؛ 
مش��كالتي ك��ه در زمينه ه��اي متف��اوت موجب 
اعتراض قش��ر فرهنگي جامعه مي ش��د و در رأس 
آن هم مش��كالت معلمان حق التدريس��ي بود كه 
هرچند پرداخت حق الزحمه امتحانات، مشكالت 
خريد خدمات آموزشي در سال هاي قبل در مناطق 
محروم و گاليه فرهنگيان بازنشس��ته هم از ديگر 

ابعاد آن بود. 
 2 اولويت مهم آموزش و پرورش

روزگذش��ته محس��ن حاجي ميرزايي در حاش��يه 
آيين افتتاح هزار و ۹۸۲ پروژه آموزشي پرورشي و 
ورزشي كشور و در بازديد از هنرستان زينبيه دماوند 
در نشس��تي با معلمان از تبديل وضعيت نيرو هاي 
حق التدريس و وضعي��ت پرداخت هاي رتبه بندي 
معلمان خبر داد.  حاجي ميرزايي با تبريك آغاز سال 
تحصيلي جديد و خسته نباشيد به مديران و معلمان 
جهت برگزاري مراسم باشكوه آغاز سال تحصيلي در 
پاسخ به درخواست يكي از همكاران حق التدريس 
شاغل در اين هنرس��تان اظهار كرد: از اولويت هاي 

آموزش و پ��رورش، س��اماندهي و تبديل وضعيت 
نيروهاي حق التدريس است و مطابق قانون اين كار 

را تا پايان برنامه ششم انجام خواهيم داد. 
  احكام رتبه بندي از مهر

وي در پاسخ به پرسش يكي ديگر از معلمان در مورد 
اجرايي شدن رتبه بندي گفت: آيين نامه رتبه بندي 
در دولت است و پس از تصويب در دولت اجرا خواهد 
شد، اما هر زمان كه دولت اين آيين نامه را تصويب 
كند، پرداخت ه��اي رتبه بندي و ص��دور احكام از 
اول مهر ۹۸خواهد بود. ضم��ن اينكه وزير آموزش 
و پرورش فاصله قابل توجه بين س��تاد و مدرسه را 
باعث ايجاد برخي مشكالت قابل حل نشده دانست 
و اظهاركرد: يكي از داليل كم شدن اين فاصله آمدن 
مديران ادارات مناطق آموزش و پرورش به واحدهاي 
آموزش��ي و ارتباط با معلمان و مدي��ران به عنوان 

اصلي ترين عناصر نظام تعليم و تربيت است.

  انتقادهايي كه نتيجه داد
در ح��ال حاضر حداق��ل ۳۲هزار معل��م به صورت 
حق التدريسي در آموزش و پرورش فعاليت مي كنند، 
ولي هنوز وضعيت شغلي ش��ان تثبيت نشده است. 
دستمزد آنها به شكل حق التدريس بر مبناي ساعات 
كار پرداخت مي شود و حتى از حداقل مزد كارگران 
بس��يار كمتر است  كه همين دس��تمزد اندك هم 

نامرتب پرداخت مي شود. 
م��رداد امس��ال جم��ع گس��ترده اي از معلم��ان 
حق التدريس از اس��تان هاي مختلف كش��ور براي 
دومين بار در براب��ر وزارت آموزش و پرورش تجمع 
كردند و پيش از آن بارها نيز معلمان حق التدريسي 
در برابر مجلس شوراي اس��المي تجمع و خواهان 

رسيدگي به وضعيتشان شده بودند. 
  پايان 1۴ سال بالتكليفي

از موضوعات مهمي كه سال هاست معلمان از تأخير 

اجراي آن گاليه دارند، طرح رتبه بندي است كه قرار 
بود معلمان با در نظرگرفتن معيارهايي در چهار گروه 
طبقه بندي و دستمزد آنها هم بر همين اساس تعيين 
شوند.  اين طرح در سال ۹۲ از سوي دولت به مجلس 
ارسال شد و پس از بررسي به دليل برخي اشكاالت 
توسط مجلس به دولت بازگردانده شد و نمايندگان 
مشخص شدن منابع مالي براي اجراي آن را خواستار 
شدند.  مرحله اول طرح رتبه  بندي معلمان در نيمه 
ابتدايي س��ال ۹۴ با بار مالي ه��زار و ۳۰۰ ميليارد 
تومان اجرا شد و طي آن حقوق فرهنگيان ميانگين 
تا ۴۰۰هزار تومان افزايش يافت، ام��ا از آن پس به 
دليل كمب��ود بودجه اين طرح نتوانس��ت گام هاي 

بعدي را بردارد. 
  افزايش بودجه براي رتبه بندي

با وجود اين براي اعتباربخشي بيشتر و قانوني بودن 
اجرا و تأمين اعتبار اين طرح، در قانون برنامه ششم 
توسعه )۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰(، دولت مكلف شده طرح 
رتبه بندي را در مرحله نهاي��ي در قالب يك اليحه 

تهيه كرده و به مجلس ارائه دهد. 
سرانجام پس از تالش هاي بس��يار وزارت آموزش 
و پرورش، ط��رح رتبه بن��دي معلمان ك��ه مدتي 
مس��كوت مانده بود، اواخر آبان س��ال گذش��ته در 
نشست تخصصي كميسيون امور اجتماعي و دولت 

الكترونيك دفتر هيئت دولت به تصويب رسيد. 
از آن زمان به بعد فرهنگيان امي��دوار بودند اجراي 
اين طرح به سال ۹۸ برسد، اما محقق نشد تا اينكه 
روزگذشته وزير آموزش و پرورش شروع آن را از مهر 

امسال اعالم كرد. 
سال ۹۷ سهم اين وزارتخانه از بودجه عمومي كشور 
۱۱/۳درصد بود كه اين رقم براي امسال با احتساب 
۲ هزار ميليارد تومان ب��راي رتبه بندي معلمان به 

۱۳/۹درصد رسيده است. 

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. 
-----------------------------------------------------
 عبداهلل گنجي در صفحه توئيتر خود نوش�ت:  جمله»حاضرم 
براي ملتم قرباني شوم«روحاني را نمي فهمم. اين مدعاي همه ايرانيان 
است. چند صد هزار نيروي مسلح نيز چنين تعهدي دارند. در شرايط 
جنگي هم مس��ئوالن آخرين قربانيان هستند؟ كدام مشكل با قرباني 
شدن شما حل مي شود؟ از بي تصميمي و شرطي سازي عبور كنيد همه 

فدايي شما خواهند شد، ملت ما قدرشناسند.
-----------------------------------------------------

 مرتضي تقي زاده با هشتگ اربعين بدون دالر اين عكس را در 
صفحه شخصي خودش به اشتراك گذاشت. 

-----------------------------------------------------

 حجت اهلل عبدالملكي هم در صفحه خود نوش�ت: امسال هم 
اربعين بدون دالر. طي سه سال گذشته با پويش »اربعين بدون دالر« 
نفس دالر در زيارت اربعين بريده شد.  ادامه مي دهيم تا جهاني شدن 

نفي دالر و حذف كامل آن از مبادالت جهان اسالم و بلكه كل دنيا. 
-----------------------------------------------------

 پريچهر هم با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:   پيرمرد پرسيد: 
شاي ليمو؟  گفتم: نه! چاي عراقي.  لبخندي روي صورتش پهن شد و 

آرام همه صورتش رو گرفت... 
-----------------------------------------------------

 خانم ياس توئيت كرد: همسايمون كه هميشه ساز مخالف با نظام 
ميزنه، ميگه: زم با خودشونه وگرنه امكان نداشت بتونن بگيرنش. ميگم: 
سپاه پهپاد امريكايي ميزنه، تو سوريه و عراق داعش رو به زانو درآورد، 
دستگيري زم كه چيزي نيست. با خنده ميگه: دختر تو آدم نميشي. تو 

دلم گفتم: ولي آدمت مي كنم. 
-----------------------------------------------------

 اس�ماعيل آذري نژاد با انتش�ار اين عك�س در صفحه خود 
نوشت:  كنار جاده زير س��ايه درخت بلوط در روس��تاي گراب توقف 
كردم كه ناهار بخورم به يكي از دخترها گفتم بره دوستاش را خبر كند 

و آمدند قصه خواندند.
-----------------------------------------------------

 س�راج ميردامادي با هش�تگ در مس�ير اربعين نوشت: بنوا 
كانابوس روزنامه نگار و استاد الهيات دانشگاه لوان بلژيك بر اين باور است 
كه فرياد مظلوميت مسيح و حسين عليهما السالم فرياد همه ملل تحت 
ستم دنياست كه در داالن تاريخ هرگز به فراموشي سپرده نشده است. 
-----------------------------------------------------

 زينب بانو هم اين عكس را به اش�تراك گذاشت و نوشت: اينا 
همه صحنه سازيه. همه ۱۶۰مسافر رفت به مشهد و۱۷۱مسافر برگشت 
هم پالستيكي بودن و همونطور كه مي بينيد هواپيما هم پالستيكي  است. 
اصالً زن ايراني به خاطر داشتن حجاب نمي تواند كاري انجام دهد و اساساً 

نمي گذارند هم كار كند...   )به زودي از زبان مصي جون و نوچه ها(
-----------------------------------------------------

 سيد محمود رضوي توئيت كرد: ضمن تقدير و سپاس از اطالعات 
سپاه بابت عمليات موفق دستگيري روح اهلل زم، پيشنهاد مي كنم به سرعت 
جزئيات اطالعات مربوط به اين پرونده و شبكه نفوذ داخلي آمر و مرتبط 
با وي در هر سطحي كه هستند، با جزئيات منتشر شود شايد يكي سرش 

درد مي كرد و رفت ماجراي آمدنيوز را ساخت، ما كه توبه كرديم!

 سرپرس��ت اداره كل روابط عمومي صندوق بازنشس��تگي كشوري 
خبر داد: پرداخت وام ازدواج ۲۰ ميليون توماني براي هزار و ۵۰۰ نفر 
از فرزندان بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري آبان ماه اجرايي 

خواهد شد. 
 مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق س��تاد احياي درياچه اروميه ضمن 
اشاره به افزايش يك متري تراز اكولوژيك درياچه اروميه نسبت به سال 

قبل گفت: بايد به فكر صرفه جويي آب در بخش كشاورزي باشيم. 
 رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: براساس قانون جامع، مستمري 

معلوالن بايد معادل حداقل حقوق باشد. 
  ش��هردار تهران از افتتاح دو زيرگذر »اس��تاد معين« و »گيشا« به 

ترتيب در ۲۲ بهمن و اسفند سال جاري خبر داد. 
  وزير بهداش��ت گف��ت: تحريم هاي ظالمان��ه امري��كا و ممانعت از 
دسترسي مردم ايران به دارو، تجهيزات پزشكي و موادغذايي تهديدي 

براي سالمت ايرانيان و جنايت عليه بشريت است. 
  عضو شوراي ش��هر تهران در خصوص عدم مشخص شدن چرايي 
واگذاري زمين و كمك هاي نقدي از سوي مديريت شهرداري اسبق به 

يك مؤسسه خيريه، تذكر داد. 
  وزير آموزش و پرورش ب��ا بيان اينكه ۳۰درصد از م��دارس نياز به 
بازسازي دارد، گفت: ۲۳۰هزار دانش آموز در فضاي ايمن و نو به تحصيل 

خود ادامه مي دهند. 
  عضو شوراي شهر تهران با اشاره به كاهش بودجه فرهنگي و اجتماعي 
شهر تهران براي سال آينده گفت: اين اقدام، ضد فرهنگي ترين تصميم 

كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران است. 
  معاون حقوقي وزارت بهداشت از توقف تغيير رشته فرزندان اعضاي 
هيئت علمي در دانشگاه آزاد اسالمي از دامپزشكي به ديگر رشته هاي 

پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي خبر داد. 
  فرماندار ته��ران گفت: تاكنون ۸۰۰ نفر از ك��ودكان كار و خياباني 

جمع آوري شدند كه بيش از ۷۵ درصد آنها اتباع خارجي هستند. 
 مديركل تعزيرات حكومتي اس��تان تهران از توافقات انجام شده با 
پنج ش��ركت خودرويي خبر داد و گفت: ۱۷ هزار پرونده خودرويي در 

تعزيرات تشكيل شده است. 
 رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور درباره مصوبه 
اخير مجلس مبني بر حذف تنوع مدارس گفت: اين مسئله براي آينده 
كشور تبعات بلند مدتي دارد يعني ۱۵ يا ۲۰ سال ديگر آثار آن را لمس 

خواهيم كرد.  

پياده روي »جاماندگان« 
در روز اربعين حسيني برگزار مي شود

پياده روي »جاماندگان« اربعين حسيني روز شنبه ۲۷مهرماه مصادف 
با روز اربعين از ميدان امام حسين)ع( تا حرم حضرت عبدالعظيم)ع( 
برگزار مي شود.  اين مراس��م كه با قرائت زيارت اربعين، روضه خواني و 
مداحي آغاز مي شود، پس از پذيرايي از شركت كننده ها پياده روي به 
سمت شهرري، حرم حضرت عبدالعظيم)ع( برگزار مي شود.  در راستاي 
ارائه خدمات بهتر به شركت كنندگان در پياده روي جاماندگان اربعين 
برنامه ريزي و تمهيداتي در نظر گرفته شده است و در طول مسير حدود 
۱۰۰موكب براي ارائه خدمات به شركت كنندگان تدارك ديده شده كه 
تاكنون راه اندازي ۷۷موكب قطعي است و مجوز گرفته اند. پذيرايي در 
اين مراسم مردمي است و همچنين زيرساخت ها را شهروندان مناطق 
آماده مي كنند و به طور كلي تأكيد بر اين است كه حركت جاماندگان 

مردمي باشد. 
---------------------------------------------------

اعزام ٢٨٢ مصدوم به پايانه هاى مرزى
رئيس كميته بهداشت و درمان اربعين از انتقال ۲۸۲ مصدوم از خاك 
عراق به ايران خبر داد.  كوليوند رئيس كميته بهداشت و درمان اربعين 
در مورد جزئيات آخرين وضعيت مصدومان اعزامى از كش��ور عراق به 
پايانه  هاى مرزى گفت: تاكنون ۲۸۲ مصدوم از زائران ايرانى با اقدامات 
درمانى مناس��ب از عراق به ايران انتقال داده شده است. رئيس كميته 
بهداشت و درمان اربعين تصريح كرد: نيروهاي اورژانس در پايانه مرزي 
مهران به ۱۵۶مصدوم و بيمار كه از عراق به ايران منتقل ش��ده بودند، 
امدادرس��اني كردند كه از اين تع��داد ۲۳ نفر در مراك��ز درمانى ايالم 
بسترى، ۱۰۶ نفر به ش��هر هاى مبدأ انتقال و ۲۷نفر درمان و مرخص 
شدند.  كوليوند گفت: از مرز ش��لمچه نيز ۱۱۸ مصدوم به خاك ايران 
انتقال داده ش��دند كه از اين تعداد ۱۵ نفر در مراكز درمانى خوزستان 
بسترى، ۳۵ نفر با اقدامات درمانى مناسب به شهرهاى مبدأ انتقال و ۶۸ 
نفر نيز درمان و مرخص شدند.  وي افزود: از مرز چذابه هم هفت مصدوم 

به خاك ايران انتقال داده شد كه پس از درمان مرخص شدند. 
كوليوند در پايان افزود: در مرز خسروي نيز يك نفر به خاك ايران انتقال 

داده شد كه هم اكنون در بيمارستان بسترى است. 
 ---------------------------------------------------

مسير تردد زائران در امنيت كامل
رئيس پليس پيشگيري ناجا گفت: تا بازگش��ت آخرين زائر به كشور، 
خدمات دهي اين پليس ادامه دارد.  س��ردار محمد ش��رفي با اشاره به 
تمهيدات اين پليس براي برگزاري راهپيمايي اربعين حسيني اظهار 
كرد: همزمان ب��ا آغاز اين مراس��م معنوي و عظي��م، نيروهاي پليس 
پيش��گيري دو مأموريت راهبردي، كنترل جمعي��ت از مبدأ تا مقصد 
)پايانه ها( و تأمي��ن امنيت زوار در محوره��اي مواصالتي و منتهي به 
مرزهاي چهارگانه مهران، ش��لمچه، چذابه و خسروي و مسير تردد را 

دنبال و اجرايي مي كنند.  
وي افزود: ۸ هزار و ۸۰۰ نيرو از مجموعه پليس پيشگيري براي مأموريت 
اربعين در آماده باش كامل و مستقر در مرزهاي چهارگانه و مسير تردد 
زوار هستند. عالوه بر اين ۶۰۰ نيرو از يگان امداد در كنار نيروهايي از 
مراكز آموزش��ي و دانشگاهي پليس پيش��گيري ناجا به عنوان نيروي 
كمكي به استان هاي هدف )خوزستان، ايالم و كرمانشاه( اعزام شدند.  
رئيس پليس پيشگيري ناجا با اشاره به ايجاد و راه اندازي ۱۷۵ توقف و 
استراحتگاه در طول مسير براي زوار افزود: اين اماكن موقت، ظرفيت 
پذيرش ۴۰۰ هزار زائر را دارد و در واقع با فراهم كردن زيرساخت هاي 
الزم در اين توقفگاه ها، شرايط به گونه اي پيش بيني شده كه در شرايط 
اضطرار يا ازدحام جمعيت در زمان رفت و بازگشت، امكان پذيرش زوار 

را داشته باشند تا تردد زوار به خوبي مديريت و كنترل شود.  
رئيس پليس پيشگيري ناجا در پاسخ به اين سؤال كه آيا در مسير تردد 
زوار يا پايانه هاي مرزي، ناامني گزارش شده است، پاسخ داد: خير. هيچ 
گزارشي مبني بر ناامني نداشته ايم و تردد زوار در نهايت امنيت صورت 
مي گيرد.  وي در بخش ديگري از سخنان خود در توصيه به زوار اربعين 
خاطر نشان كرد: زائران در طول سفر )رفت و بازگشت( مراقب مدارك 
هويتي خود باشند و از پذيرش بسته هاي امانتي از افراد ناشناس جدأ 

خودداري كنند. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک


