
 در حالی که چند روز بیشتر تا زمان حرکت 
بس�یاری از کاروان ه�ای اربعی�ن نمان�ده 
است، ویزای بس�یاری از زوار کماکان آماده 
نیست و در بالتکلیفی کامل به سر می برند. 
این روز   ها زائران اربعین حسینی کربال در حال 
آماده سازی خود برای این سفر معنوی و حماسی 
هستند که اتفاقی غیر قابل پیش بینی اکثر زائران 

اربعین را با شوکی عجیب مواجه کرده است. 
بر اس��اس اعالم س��ازمان حج و زیارت، تمامی 
زائران پی��اده روی اربعین حس��ینی برای اعزام 
به عتبات در ایام اربعین باید در سامانه رسمی 
سماح نام نویسی کنند. این سامانه مرجع رسمی 
دریافت ویزای عراق برای شرکت در راهپیمایی 
عظیم اربعین است اما از چند روز گذشته تمامی 

دفاتر خدمات��ی و زیارتی که با مجوز س��ازمان 
حج و زیارت اق��دام به فراهم ک��ردن مقدمات 
گرفتن ویزای زائران اربعین حسینی کرده اند، 
به مراجعین خود اع��الم کرده اند که دیگر روند 
صدور ویزا طبق آنچه وعده داده ش��ده در ۷۲ 
س��اعت امکان پذیر نیس��ت و آماده شدن ویزا 
حداقل بین شش تا ۱۰ روز کاری زمان می برد. 
در واقع دفاتر رس��می صدور ویزا بع��د از اخذ 
مدارک از مس��افران هیچ تاریخ مش��خصی را 
برای صدور ویزا اعالم نمی کنن��د و حتی برای 
زمان طوالنی نی��ز ضمانتی برای آماده ش��دن 

ویزا نمی دهند!
این در حالی است که هنوز درخواست   ها به اوج 
خود نرسیده و خبری از صف های طوالنی برای 

دریافت ویزا مانند آنچه در سال های قبل شاهد 
بودیم نیست، اما اکثر آژانس های مسافرتی که 
توسط سایت سماح موظف به دریافت مدارک 
هستند زمانی در حدود شش یا هفت روز را برای 
دریافت ویزا به مراجعه کنندگان اعالم می کنند. 
این اتفاق باعث بالتکلیفی، س��ردرگمی و البته 
ناراحتی مسافرین کربال شده است. مسافرانی 
که برخی از آنها برای چهار یا پنج روز آتی بلیت 
س��فر تهیه و هزینه های اتوبوس و محل اقامت 
و...  را نیز پرداخت کرده اند. یکی از ش��هروندان 
که پیگیر کار خود در این دفاتر بود، می گوید که 
روز دو  شنبه ۲۳ مهر پاسپورت و مدارک خود را 
تحویل داده و تا پایان وق��ت دیروز هنوز ویزای 
خود را دریافت نکرده است، وقتی به این موضوع 

اعتراض ک��رده، متصدیان دفتر ب��ه او گفته اند 
حتی برای روز های آتی نی��ز نمی توان تاریخی 
مشخص کرد و شاید تا چند روز دیگر روند صدور 
ویزا طول بکش��د و همین موضوع باعث ش��ده 
برنامه ریزی سفرش تغییر کند و احتماالً دیگر به 
کاروانی که برای اربعین ثبت نام کرده بوده نرسد 
و امسال به خاطر دریافت نکردن به موقع ویزا از 

خیل عاشقان اربعین جا بماند. 
ام��ا بخش جال��ب ماجرا اینجاس��ت ک��ه اکثر 
آژانس   ها و دفاتر کارگزاری که به صدور ویزای 
مصوب اقدام می کنند اگ��ر زائری نیاز به ویزای 
فوری داشته باشد به او پیشنهاد می کنند ویزای 
آزاد بگیرد! در واقع بسیاری از دفاتر روند صدور 
وی��زا را ب��ا دالر آزاد و بنا به ن��رخ روز نیز انجام 
می دهند که با احتساب هزینه ۴۱ دالری ویزای 
عراق، چی��زی حدود ۶۵۰ ه��زار تومان هزینه 
دارد و قابل توجه این است که ویزا را در یک روز 
کاری تحوی��ل می دهن��د! درحقیق��ت، صدور 
ویزای عراق برای مراجعین سایت سماح که با 
نرح مصوب محاسبه می شود بیش از هفت روز 
به طول می انجامد، ولی مراجعینی که نرخ ویزا 
را به صورت آزاد پرداخت کنند یک روزه ویزای 

خود را تحویل می گیرند!
با این اوصاف، پیش بینی می ش��ود با نزدیک تر 
ش��دن به ایام اربعی��ن و تقاضای بیش��تر برای 
دریافت ویزای عراق، این مشکالت تشدید شود 
و صدور ویزای زائران با مشکالت زیادی مواجه 
شود به طوری که هنوز و در حالی که چند روز 
بیشتر تا زمان حرکت بس��یاری از کاروان های 
اربعین نمانده است ویزای بسیاری از زوار آماده 

نیست و در بالتکلیفی کامل به سر می برند. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5496

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

|  1440 صف��ر   10  |  1397 مه��ر   28  ش��نبه 

چربي گیري هاي غیرمجاز همچنان در حاشیه تهران جوالن مي دهد

سخنگوي دستگاه قضا: عناصر گمرك در پرونده هاي قاچاق خودرو تحت تعقيب هستند
مع�اون اول ق�وه قضائی�ه ب�ا اش�اره ب�ه اینک�ه درخصوص 
مس�ئله ورود غیرقانون�ي خودروه�ا پرونده هایي تش�کیل 
ش�ده اس�ت، گف�ت: در ای�ن زمین�ه برخ�ي عناص�ر گمرك 
و همچنی�ن مال�کان ای�ن خودروه�ا تح�ت تعقی�ب ق�رار 
گرفته ان�د و ای�ن پرونده ه�ا در ح�ال رس�یدگي هس�تند. 
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسني اژه اي، معاون اول 
قوه قضائیه در بندرعباس اظهار کرد: بیس��ت و چهارمین جلسه 
کمیته قضایي ویژه شرق کش��ور با حضور رئیس کل دادگستري 
استان هرمزگان و رؤسا و دادس��تان هاي استان هاي شرق کشور، 
اس��تاندار هرم��زگان، نماینده ولي فقی��ه در اس��تان هرمزگان و 
مس��ئوالن نیروهاي امنیتي و نظامي و انتظامي برگزار شد.  وي با 

اشاره به اینکه یکي از وظایف مهم سیستم هاي امنیتي و اطالعاتي، 
دس��تگاه قضایي و دس��تگاه اجرایي مقابله با هر نوع فس��اد و امر 
خالف قانون اس��ت، تصریح کرد: مردم در این رابطه مثل همیشه 
باید همکاري کنند، امروز دشمن مي خواهد که معیشت مردم را 
تحت  فشار قرار دهد و برعکس ما باید کاري کنیم که مردم در رفاه 

بیشتري باشند.  
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه طي صحبت با رئیس دادگستري 
استان قرار شد در خود هرمزگان هم دادگاه هاي ویژه رسیدگي به 
مفسدین اقتصادي تش��کیل ش��ود تا به این موارد به صورت ویژه 
رسیدگي شود، خاطرنش��ان کرد: هم اکنون در استان هاي فارس، 
اصفهان، تهران دادگاه هاي ویژه رس��یدگي به مفاس��د اقتصادي 

مشغول به کار هستند.  
حجت االسالم والمس��لمین محس��ني اژه اي با اش��اره به اینکه در 
خصوص مس��ئله ورود غیرقانوني خودروها پرونده هایي تش��کیل 
شده است، ادامه داد: در این زمینه برخي عناصر گمرک و همچنین 
مالکان این خودروها تحت تعقیب قرار گرفته اند و این پرونده ها در 

حال رسیدگي هستند.  
معاون اول قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم 
به محیط زیست بیان کرد: هنوز پرونده این افراد به دادگاه نرفته، اما 
در شرف رفتن به دادگاه است و نه فقط در این خصوص بلکه نسبت 
به همه پرونده ها تأکید مي کنیم که قضات هرچه سریع تر پرونده ها 

را تکمیل کنند. 

آلودگیضايعاتمرغداريهادرجانحاشيهنشينها

 سنگ اندازی پیش پای زائران اربعین
 با دو نرخی کردن ویزا

گزارش »جوان« از روند طوالنی صدور ویزای عراق

واحدهاي چربي گیري و زهتابي حاشیه تهران، 
روزانه ۷۰۰تن مواد مختلف تولید مي کنند و 
بخش عمده اي از تولیداتش�ان هم به صورت 
پس�ماندهاي آلوده در محیط رها مي ش�ود؛ 
پس�ماندهایي که ب�ه آلودگي هاي اساس�ي 
آب و خ�اك در ای�ن منطق�ه دام�ن زده و 
سالمت مردم را تهدید مي کند. این واحدها 
کارشان این اس�ت که ضایعات مرغداري ها 
و ضایعات گوش�تي کش�تارگاه ها را بازیافت 
کنند؛ محص�ول نهای�ي تولید ش�ده هم در 
صنعت صابون سازي، تولید انواع روانکارهاي 
صنعتي )گری�س( و خوراك طیور اس�تفاده 
مي شود. طي این پروسه، خالف قانون است و 
کسي هم به داد این وضعیت بغرنج نمي رسد. 
جم��ع آوري و پاالی��ش ضایع��ات مرغداري ها 
در کارگاه هاي چربي گیري، س��گ هاي ولگرد 
و حیوانات م��وذي منطقه را ه��م افزایش داده 
است که سبب رعب و وحشت ساکنان محلي و 
انتقال بیماري هاي مشترک بین انسان و حیوان 

مي شود. 
 از بوی نامطبوع تا حشرات موذی

در همی��ن رابطه رئی��س اداره محیط زیس��ت 
شهرستان ري، با بیان اینکه ۵۰واحد غیرمجاز 
چربي س��وزي، چربي گی��ري و زهتاب��ي )روده 
پاک کني( در این شهرستان فعالیت مي کنند، 
گفت: »به دلیل مش��کالت زیست محیطي باید 
ساماندهي شوند. فعالیت این واحدهاي تولیدي 
موجب آلودگي هوا، انتش��ار ب��وي نامطبوع  و 

حشرات موذي در منطقه مي شود.«
زه��ره عبادتي تصری��ح کرد: »ای��ن واحدهاي 
چربي گیري در زمین هاي کشاورزي غیرقانوني 
فعالیت مي کنن��د که باید به ش��هرک صنعتي 

چرم شهر منتقل شوند.«
به گفته ای��ن مقام، »واحده��اي چربي گیري و 
زهتابي باید به صورت اصولي داراي تصفیه خانه 
و فیلتراسیون صنعتي براي جلوگیري از انتشار 

بوي نامطبوع باشند.«
وي با بیان اینکه اکثر واحده��اي چربي گیري 
در بخش ه��اي قلعه ن��و، کهریزک و باقرش��هر 
فعال هس��تند، یادآورش��د: این واحدها باید در 
شهرک هاي صنفي مستقر شوند تا سیستم هاي 
متمرکز تصفیه خانه فاضالب براي جلوگیري از 

آلودگي محیط زیستي احداث کنند.«
عبادتي با اشاره به اینکه پنج تا ۱۰نفر به صورت 
مس��تقیم در این واحدها مش��غول به فعالیت 
هس��تند، افزود: »عم��ده کارگ��ران واحدهاي 
چربي سوزي اتباع کشور افغانستان هستند که 

به صورت غیرقانوني فعالی��ت مي کنند، ضمن 
اینکه به کارگران ایراني فعال نیز خدمات بیمه اي 

ارائه نمي دهند.«
  سابقه طوالني غیرمجازها

این معض��ل تنها مرب��وط به حاال نیس��ت و در 
س��ال 9۴ هم »محسن ش��وکتي« رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرري از پلمب ۲۲واحد 
چربي سوزي و روده پاک کني در بخش کهریزک 

این شهرستان خبر داده بود. 
آن زمان ه��م ی��گان حفاظت محیط زیس��ت 
شهرس��تان ري، ای��ن واحده��ا را ب��ه  دلی��ل 
رعایت نک��ردن ضواب��ط و اس��تانداردهاي 
زیست محیطي، تخریب و آلودگي محیط زیست 
و همچنین توجه نداشتن به اخطاریه هاي ابالغي 

پلمب کرده بود. 

تمامي این واحدهاي غیرمجاز در ابتداي س��ال 
۱۳9۵ با دس��تور قضایي پلمب ش��دند و بعد از 
گذش��ت چندماه توس��ط صاحبان این مشاغل 
دوباره به ص��ورت غیرقانوني ب��ه فعالیت خود 

ادامه دادند. 
با ادامه این وضعیت، س��ازمان محیط زیست از 
عمل غیرقانون��ي این واحدها ب��ه علت فعالیت 
مجدد، ش��کایت و اکن��ون تمام��ي واحدهاي 
غیرمجاز را به دستگاه قضایي معرفي و برخورد 

قانوني با آنها صورت گرفته است. 
هم اکنون نیز عبادتي رئیس اداره محیط زیست 
شهرستان ري خبر داده بود که »درصورت نهایي 
شدن حکم دادگاه با همکاري بخشداري مرکزي، 

این واحدها پلمب یا تخریب مي شوند.«
  ضرورت بازرسي هاي محیط زیستي

روزانه حداقل ۶۰۰تن ضایعات گوش��ت قرمز، 
ضایعات مرغ و چربي کشتارگاهي در تهران تولید 
مي شود که کارگاه هاي چربي گیري درشهرستان 

ري آنها را فرآوري مي کنند. 
ای��ن واحدها بای��د به ص��ورت مجاز اق��دام به 
جمع آوري ضایعات مرغداري ها و کشتارگاه ها 
کرده و هدایت فاضالب آنها ب��ه صورت تصفیه 
شده و خارج از کانال هاي آب و اراضي کشاورزي 

باشد. 
تعدادي از مالکان واحده��اي چربي گیري هم 
با تأس��یس تعاوني »گلحصار« و خرید زمین به 
دنبال راه اندازي کارخانه استاندارد و تصفیه خانه 
هس��تند که ق��رار اس��ت ب��ا مس��اعدت اداره 
محیط زیست به س��رانجام برسد. محیط زیست 
هم بهتر است، بازرسي هاي سرزده اش را جهت 
شناسایي و مقابله با واحدهاي غیر مجاز، افزایش 

دهد. 

در این ستون پیام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهیم کرد؛ بدون 
هیچ گونه توضیح و تفسیر. بازنشر این موارد هم به منزله تأیید 

یا رد محتواي هیچ کدام از آنها نیست. 

رانرر با انتش�ار این عکس توئیت زد: یک ش��مه از ظهور تو دیدم به 
اربعین؛ آه آن زمان که رخ بنمایي چه ها شود!

حس�ین دهباش�ي توئیت ک�رد: بیخ گوش ما دهها میلیون نفر یکي 
از بزرگ ترین تجمعات بش��ري را برگ��زار مي کنند، حت��ي کنجکاو هم 
نمي ش��وي که چرا؟ فقط تصورش را بکن که قرار ب��ود آب، نان و امنیت 
این سیل خروشان جمعیت را به دولت ها بسپارند، ممکن بود؟ اصاًل شما 

مخالف، نمي خواهي بزرگ ترین بخش ازجامعه ات را بشناسي؟

خادم الشهدا با انتشار این عکس توئیت کرد: اربعین9۶. در انتهاي 
وادي السالم این عکس خیلي نظرمو جلب کرد... کار بي نظیر میرباقري... 

 میرزا توئیت کرد: پی��ِر مرادمون مي گفت: داداش ج��ون این زندگي 
آخرش یه روزي تموم میش��ه و آخرش بعد ۱۰۰س��ال باید تو دو متر جا 
یکجانشین بشي. اون وقته که میفهمي چقدر دس��ت خالیه و دستت از 
جبران کوتاه و آه و افسوس پش��ت بندش میاد که  اي کاش! پس به جاي 

افسوس بعد از مرگ، غفلت نکن و اربعین رو دریاب. 

علیرضا پناهیان توئیت کرد: بنده مخالف بیمه نیستم مخالف گرفتن 
حق بیمه از زوار هستم! تردیدي نیست که هرکسي در سفر اربعین آسیبي 
خورد باید حمایت بش��ود، اما بدون گرفتن حق بیمه! اگر زائراني مجروح 
یا مریض شدند، دولت لیاقت داشته باشد و از آنها حمایت کند؛ کما اینکه 

بسیاري از پزشکان ایراني و عراقي، این کار را مي کنند.

حبیب خان توئیت کرد: تو میدون جنگ تک تیراندازها یکي از کاراشون 
زخمي کردن آدم هاست، سوژه شون رو نمي کشن، زخمیش مي کنن چرا؟ 
چون اوني که زخمي میشه دو تا نیرو درگیر برگردوندنش میشن و فرصت 
تیراندازي پیدا نمي کنن، به همین راحتي سه تا نیرو رو از کار مي ندازن! 

این همون کاریه که شایعه با جبهه حزب الهي میکنه...

 ساسان سروش با انتشار این عکس توئیت کرد: مسافر کربال بودن، 
اون روزا این ش��کلي بود اگر رفتیم تو هر قدم یادش��ون کنیم »ش��اید« 
تنها کاري که بهش��تیان به خاطرش به زمینیان غبطه مي خورن، همین 

پیاده روي اربعین و زیارت کربال باشه.

  میثم با انتشار این عکس توئیت کرد: بچه ترها، صبح مي آیند براي 
خادمي در موکب ها و عصرها گل لبخند بر لب، برمي گردند. در مسیر بصره 

به کربال، زندگي و خادمي در هم تنیده است.

 رزنانس با انتش�ار این عکس توئیت کرد: میزبان کربالیي: خاک پایتان را 
سرمه چشمم کنید. میزبان آنتالیایي: ورود ایراني ممنوع، وگرنه لگد مي خورید. 

  سیدهادي حسیني با انتشار این عکس توئیت کرد: یکي مادرش 
را با ماشین مي برد خانه س��المندان که به آرزوهاي خودش برسد، یکي 

مادرش را پاي پیاده بر دوشش مي برد تا به آرزویش برساند؛ اربعین.

بخش جالب ماجرا اینجاست 
که اکث�ر آژانس   ه�ا و دفاتر 
کارگزاری که به صدور ویزای 
مصوب اق�دام می کنند اگر 
زائری نیاز به وی�زای فوری 
داشته باشد به او پیشنهاد 
می کنند ویزای آزاد بگیرد! 

بيژن يانچشمه

حامدطبیعتپور
گزارشیک

  معاون توسعه مدیریت و پش��تیباني وزیر آموزش و پرورش به تشریح 
جزئیات طرح »معلم تمام وقت« پرداخت و گفت: این طرح نهایتاً اوایل آبان 

ماه به استان ها ابالغ مي شود. 
  وزیر آموزش و پ��رورش در دیدار مراج��ع عالیقدر آی��ات عظام مکارم 
شیرازي، نوري همداني و علوي گرگاني از اجراي نهضت ملي حفظ جزو ۳۰ 

قرآن کریم در مدارس سراسر کشور خبر داد. 
  معاون منابع انساني قوه قضائیه گفت: به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت، 
۱۲ قاضي داریم که هر قاضي در دادسرا ۱۷۰پرونده و هر قاضي در محاکم 

ماهانه ۱۳۰پرونده را بررسي مي کند. 
  دبیر علمي کنگره س��االنه انجمن علمي روانپزشکان ایران گفت: بین 
۱۰تا۲۰درصد کودکان مبتال به اوتیسم اگر به درمان جواب بدهند، ممکن 

است که دیگر در طیف این بیماران قرار نگیرند و درمان پذیر باشند. 

قبولی٦هزار دانش آموز تحت حمایت 
کمیته  امداد در کنكور امسال

رئیس کمیته ام�داد امام خمیني )ره( گفت: امس�ال ش�ش هزار 
دانش آموز تح�ت حمایت کمیته ام�داد در کنکور قبول ش�دند. 
سیدپرویز فتاح، با بیان اینکه ساخت مسکن، ایجاد اشتغال و رسیدگي 
به امور فرهنگي مددجویان تحت حمایت از اهمیت ویژه اي برخوردار 
است، گفت: امس��ال ۶هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد در 
کنکور قبول شدند و حمایت این نهاد از دانشجویان تحت حمایت پس 

از ورود به دانشگاه نیز توسط بخش دانشجویي ادامه دارد. 
وي با اش��اره به اینکه کمیته امداد اهتمام ویژه اي به اعزام مددجویان 
تحت حمایت به اردوي زیارتي عتبات عالیات مشهد مقدس و قم دارد، 
افزود: سال گذشته ۱۸۰هزار مددجوي تحت حمایت به مشهد مقدس 
اعزام ش��دند.  رئیس کمیته امداد با بیان اینکه س��ال گذشته ۳۵هزار 
مددجو با حمایت این نهاد در همایش پیاده روي اربعین حسیني شرکت 
کردند، گفت: امسال نیز تسهیالتي براي مددجویاني که به پیاده روي 
اربعین مشرف مي شوند، در نظر گرفته  شده است.  وي در ادامه با اشاره 
به اینکه س��رانه ماهانه دریافتي هر یتیم در کشور از محل کمک هاي 
مردمي و حامیان طرح اکرام ایتام ۲۲۵هزار تومان، افزود: سرانه ماهانه 
دریافتي هر یتیم در استان یزد ۳۲۵هزار تومان، یعني ۱۰۰هزار تومان 
بیشتر از متوسط کشوري و این شاخص در یزد نسبت به آمار کشوري 
در وضعیت مطلوبي قرار دارد.  فتاح با بیان اینکه ۶درصد جمعیت کشور 
تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند، افزود: این میزان مددجوي تحت 

حمایت در استان یزد کمتر از ۴ درصد است. 
وي افزود: س��پاه همکاري مناس��بي براي کمک به س��اخت مسکن 
نیازمندان دارد و سال گذشته ۴ هزار منزل مسکوني براي مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد ساخت و امسال نیز ساخت ۱۰ هزار واحد 

مسکوني مددجویي ارزانقیمت را در دست اقدام دارد. 

علیرضاسزاوار
گزارش2

قضا

ارتباط وطني براي زائران در دسترس نیست !
در آستانه برگزاري پیاده روي اربعین، وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات از 
کاهش تعرفه هاي ارتباطي براي س��هولت در برقراري تماس با زائران خبر 
داد. بر این اس��اس، نرخ مکالمات صادره ایران به ع��راق از دقیقه اي ۳هزار 
تومان به دقیقه اي 9۰۰تومان براي ایام اربعین حسیني کاهش یافته است. 
همچنین محمدجواد آذري جهرمي، با اش��اره به مشکالت افزایش هزینه 
دیتاي سیمکارت هاي ایراني در عراق بیان کرد: با افزایش نرخ ارز، استفاده از 
خدمات رومینگ   به ویژه رومینگ دیتا بسیار گران خواهد بود؛ وي توصیه 
کرده است براي صرفه جویي در هزینه ها، زوار اربعین حتماً از سیمکارت هاي 
عراقي استفاده کنند.   این مسئول با بیان اینکه تماس از ایران به عراق مقرون 
به صرفه تر است، افزود: در ساعات پیک که از س��اعات غروب آغاز و تا یک 
بامداد ادامه مي یابد از تماس هاي غیرضرور بپرهیزید؛ به رغم همه تمهیدات 
اپراتورهاي عراقي در مسیر نجف به کربال در ایام منتهي به اربعین، با شلوغي 
مسیرهاي ارتباطي مواجه خواهیم بود.  در حالي که جهرمي وزیر ارتباطات 
به زائران توصیه مي کند از سیمکارت عراقي براي مکالمات استفاده کنند که 
این انتظار مي رفت در ماه هاي منتهي به این حرکت عظیم، وزیر ارتباطات 
با در نظر گرفتن زیرساخت هاي کشور براي سهولت در ارتباط گیري زائران 
استفاده از سیمکارت و شبکه داخل کشور را توصیه کند.  ارائه خدمات در 
این خصوص به نوعي حرکت در جهت اقتصاد مقاومتي به حساب مي آید 
که ضروري است مسئوالن در ارائه خدمات ایراني بیش از گذشته به توان 
داخلي رجوع کنند.  هرچند سخنان وزیر در ظاهر به نفع زائران است، ولي 
در درازمدت زیرساخت هاي ارتباطي و شرکت هاي داخلي متضرر خواهند 
شد؛ چراکه در کشور عراق این شرکت هاي خارجي هستند و خدمات شبکه 
را ارائه مي دهند.   جا ماندن از برنامه ریزي نقطه ضعفي است که در شرایط 
کنوني کش��ور با هیچ توجیهي قابل پوشش نیس��ت.  باید توجه داشت که 
حرکت اربعین هر سال بیش از گذش��ته پر خروش تر خواهد شد، بنابراین 
الزم است ارائه خدمات از سوي کشور خودمان صورت گیرد تا عواید حاصله 
نیز به کشور بازگردد و زمینه توس��عه را در بخش هاي مختلف فراهم آورد.  
هرچند حرکت اربعین، یک حرکت خودجوش مردمي است که ساماندهي 
آن هم مردمي شکل گرفته،  اما در حوزه زیرساختي و ارتباطي، کشورمان 

باید حرفي براي گفتن داشته باشد. 

   سخنگوي سازمان هواپیمایي کش��وري از اضافه شدن ۱۰۰پرواز 
فوق العاده دیگر به پرواز هاي اربعین خبر داد. 

   علیرضا گرامي مدیر ندامتگاه قزلحصار به مناس��بت فرارس��یدن 
ایام اربعین حس��یني، از زمینه س��ازي مرخصي براي ۳۰۰مددجو در 
این ندامتگاه خبر داد. وي گفت: این مرخصي ها به تش��خیص قاضي 
پرونده از بین بیش از ۵۰۰مددجو که شرایط استفاده از این تسهیالت 

را داشتند، اعطا شده است. 
   سخنگوي س��ازمان ثبت احوال درباره کس��اني که در ایام اربعین 
قصد خروج از کشور و سفر به عتبات عالیات را دارند، گفت: اگر فردي 
هیچ گونه کارت ملي اعم از کارت قدیم یا کارت ملي هوشمند را نداشته 
باشد و در اداره گذرنامه نیز نیاز به شماره ملي وي باشد، مي تواند به اداره 
ثبت احوال مراجعه کند تا براي او گواهي مربوطه صادر شود. سیف اهلل 
ابوترابي همچنین گفته است کس��اني که کارت ملي قدیمي دارند نیز 
مشکلي در این زمینه نخواهند داشت و مي توانند از کارت ملي قدیمي 
خود استفاده کنند. وي همچنین گفت: کساني که شناسنامه آنها مفقود 
شده است و قصد شرکت در مراسم اربعین را دارند، مي توانند با مراجعه 
به ثبت احوال گواهي مش��خصات خود را دریافت ک��رده و براي انجام 

اقدامات الزم به اداره گذرنامه تحویل دهند. 
   سردار حمیدي فرمانده پلیس کش��ور با بیان اینکه امسال شرایط 
کنترلي در مس��یرها و محورهاي منتهي به پایانه هاي مرزي از سوي 
پلیس تشدید شده است، گفت: از ۲۸ مهر جاري تا ۱۴ آبان امسال در 
استان هاي خوزستان، ایالم، کرمانشاه، لرستان، مرکزي و همدان طرح 
ویژه ترافیکي اجرا مي شود و در همین راستا نیز تمامي عملیات عمراني 

در این تاریخ در مسیرها و معابر این استان ها ممنوع است. 
   سرپرست سازمان اورژانس به زائرین اربعین حسیني توصیه کرد: ژل 
ضدعفوني دست همراه داشته باشند، براي نوشیدن آب از آب معدني 
اس��تفاده کنند و براي تأمین غذا حتي االمکان به موکب هاي ایراني و 

مراکز معتبر مراجعه و حتماً بیماري وبا را جدي بگیرند. 

محمدرضا جباري| باشگاه خبرنگاران


