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اخبار
جنگ زرگری جهانگیری با نگاه به
انتخابات  ۱۳۹۸و  ۱۴۰۰است

سخنگوی فراکس��یون نمایندگان والیی
مجلس نس��بت به اظهارات اخیر معاون
اول رئیسجمه��ور مبنی ب��ر اینکه گفته
حت��ی اراده تغیی��ر منش��ی خ��ود را هم
ن��دارم ،واکنش نش��ان داد.سیدحس��ین
نقویحسینی در گفتگو با مهر ،با اشاره به
اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون
اول رئی��س جمهور که مدعی ش��ده بود
حتی اراده تغییر منشی خود را هم ندارد،
اظهار داشت :اگر اینچنین است میتوانند
الیحهای برای افزایش قدرت معاون اول
رئیسجمه��ور به مجلس ارائه دهند و ما
هم در خدمتشان هستیم!وی با فرافکنانه
خوان��دن این اظه��ارات و کنای��ه به آن
ادامه داد :ما قانونگذار هستیم و آمادگی
کامل داریم که قوانینی را تصویب کنیم
تا اختی��ارات مع��اون اول رئیس جمهور
گسترده شود و دیگر از محدودیتهایش
گله نکند.سخنگوی فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس علت این اظهارات را فرار
رو به جلو و نگاه جهانگیری به انتخابات
آینده دانست و تصریح کرد :قطعا افرادی
چون جهانگیری به انتخاباتهای پیشرو
چون انتخابات س��ال  ۹۸مجلس شورای
اس�لامی و ریاست جمهوری  ۱۴۰۰فکر
گ
میکنن��د و برای پی��روزی در آن ،جن 
زرگ��ری راه میاندازن��د ک��ه بگویند ما
از روحان��ی نیستیم!نقویحس��ینی بیان
ک��رد :دولتمردانی همچ��ون جهانگیری
نمیتوانند از عملکرد بسیار ضعیف دولت
دفاع کنند و مجبورند سرش��ان را پایین
بیاندازند و خود را از روحانی جدا کنند.
تشدیدخیالبافیهایآمریکاناشیاز
شکست در برابر اراده ملت ایران است

س��خنگوی وزارت
خارجه کش��ورمان
نس��بت به اظهارات
اخیر رئیسجمهوری
آمریکا واکنش نشان
داد .به گزارش تس��نیم،بهرام قاس��می
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش
به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا و
مشاور امنیت ملی وی و همچنین بخش
هایی از س��ند راهبرد مقابله با تروریسم
آمریکا که در آن با طرح اتهامات واهی
و بی اساس ،ایران را متهم به حمایت از
تروریسم و بی ثبات کردن منطقه غرب
آسیا کرده است ،ضمن رد این اتهامات،
اظهار داشت :اینگونه اظهارنظرها ،طرح
اتهام��ات واهی و تک��راری و خیالبافی
هایی ک��ه اخی��را در س��خنان مقامات
آمریکای��ی ،بوی��ژه رئیس جمه��ور این
کش��ور و برخ��ی افراد نزدی��ک به وی
تشدید شده است ،ناشی از ناکامی های
پی در پی س��ت که این کش��ور در ماه
ه��ای اخیر در عرصه ه��ای مختلف در
مقاب��ل اراده راس��خ  ،مقاوم��ت و تدبیر
و خ��ردورزی ایران و ایرانیان س��ر افراز
داشته اند .قاسمی افزود :آنچه جهانیان
در اج�لاس اخی��ر مجم��ع عمومی و
نشست ش��ورای امنیت مشاهده کردند
داس��تان تنهایی و انزوای سیاست های
یکجانبه گرایانه آمریکا بود و هر آن چه
را ک��ه در ذهن مردم جه��ان به تصویر
و تصور نشس��ت هیچگون��ه انطباقی با
رجزخوانی ه��ای معمول رئیس جمهور
آمریکا و مش��اور امنیت ملی او نداشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:
از محت��وای اظهارات ترامپ و بولتون و
راهبرد منتش��ر ش��ده با عنوان «راهبرد
آمری��کا برای مقابله با تروریس��م» می
ت��وان ردپای جنگ طلب��ان آنش افروز
و الب��ی برخ��ی رژیم ه��ای منطقه که
نامش��ان برای همیش��ه تاریخ مترادف
ب��ا تروریس��م و افراطی گ��ری بوده و
همچنان نیز مهمترین سرمنشاء فکری،
تسلیحاتی و مالی گروه های تروریستی
نام و نشان دار در منطقه هستند.
آتش سنگین ارتش سوریه ضد
مواضع تروریستها در حومه حماه

مناب��ع س��وری از آتش س��نگین ارتش
سوریه ضد مواضع تروریستها در حماه و
بمباران مواضع داعش از س��وی جنگنده
های س��وری در صحرای الس��ویدا خبر
دادند.به گزارش مهر به نقل از النش��ره،
مناب��ع س��وری از آتش س��نگین ارتش
سوریه ضد مواضع تروریستها در حماه و
بمباران مواضع داعش از س��وی جنگنده
های س��وری در صحرای الس��ویدا خبر
دادند.ارتش س��وریه مواض��ع گروههای
تروریستی را در اطراف شهرهای مورک
و اللطمانه در حومه شمالی حماه به شدت
زی��ر آت��ش گرفت.حمالت س��نگین در
واکنش به تحرکات تروریستها ضد ارتش
س��وریه رخ داد.همچنی��ن نیروی هوایی
سوریه مواضع داعش را در عمق منطقه
الصفا در بادیه السویداء بمباران کرد.

رهبر معظم انقالب تاکید کردند :در مقابل شیوههای
پیچیده تهاجم دشمنان ،پدافند غیرعامل باید کام ً
ال
هوشیار و جدی باش��د و به صورت علمی ،دقیق،
بهروز و همهجانب��ه عمل و با هرگونه نفوذ مقابله
کند.به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آی��ت اهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اس�لامی ظهر دیروز (یکش��نبه) در دیدار
رئیس و مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل کشور،

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل:

پدافند غیرعامل کام ً
ال هوشیار و جدی با هرگونه نفوذ مقابله کند

با اش��اره به اهمیت روزافزون پدافند غیرعامل در
مقابله با تهدیدهای نوشونده دشمنان ،تأکید کردند:
در مقابل شیوههای پیچیده تهاجم دشمنان ،پدافند
غیرعامل نیز باید کام ً
ال هوشیار و جدی باشد و به
صورت علمی ،دقیق ،بهروز و همهجانبه عمل و با

نص ُرنی» دل
گروه سیاسی :گویا با هر اربعین ،ندای «هل مِن ناصر َی ُ
جهان را میلرزاند که جانها اینگونه در عطش نینوا میسوزند؛ این
روزها مرزهای س��هگانه مهران ،چذابه و شلمچه گذرگاه میلیونها
جانشیفته حس��ینی است که گویا بند دلش��ان را به کربال زنجیر
کردهاند و ش��وق تکرار قرار عاشقانه اربعین از سرشان نمیافتد .در
حالی که تنها یک روز به اربعین حسینی باقی مانده مرزهای کشور
شاهد حضور میلیونها عاش��ق ثاراهلل است که برای تکرار ساالنه
قرار عاش��قی خود با ساالر شهیدان پای پیاده مسیرهای منتهی به
کربال را گز میکنند .در کنگره عظیم اربعین که نماد همبس��تگی
مسلمانان جهان است ،همه دستگاههای خدمت رسان ایران برای
س��هولت سفر عاشقانه زائران اربعین حسینی پای در میدان خدمت
نهادهاند؛ مس��ئوالن کشور عراق نیز در تالش��ند تا زائران کربال با
ن روزها مرزهای سهگانه
کمترین سختی خود را به کربال برسانند.ای 
مهران ،چذابه و شلمچه گذرگاه میلیونها جانشیفته حسینی است
که س��ختی راه ،وزش تندباد ،طوفان و سیل و گرد و غبار مانع طی
مسیر آنها نشده است و قدم به قدم به شوق رسیدن به حرم عشق،
سختی سفر را به جان خسته و پای تاولزده خریدهاند.همه بسترها
برای تردد قدوم زائران حسینی مهیاست و در این میان دستگاههای
خدمت رسان در مرزهای سه گانه (مهران ،شلمچه و جذابه) با تمام
قوا برای برپایی راهپیمایی اربعین تالش میکنند.

هرگونه نفوذ مقابله کند.حضرت آیت اهلل خامنهای
توجه مسئوالن در همه بخشها به اهمیت پدافند
غیرعامل را الزم دانس��تند و افزودند :اگر مدیران
کش��ور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند
غیرعامل به طور شایسته توسعه پیدا نکند ،کشور

در معرض تهدیده��ای بعض ًا غیرقابل جبران قرار
خواه��د گرف��ت ،بنابراین مس��ئوالن بخشهای
مختل��ف کش��ور چه بخشه��ای نظام��ی و چه
بخشه��ای غیرنظامی ،باید ب��ا پدافند غیرعامل
همکاری کامل و الزم انجام دهند.

پیاده روی اربعین عظیمترین کنگره انسانی جهان

آزادگان جهان مرزها را شکستند
اقیانوس شیفتگان در آغوش کربال

آغاز موج بازگشت زائران اربعین به کشور


فرمانده یگانهای ویژه ناجا با بیان اینکه در حال حاضر خروج زوار
از مرز مهران رو به کاهش و موج بازگشت زائران به کشور آغاز شد،
اظهار داشت :همان گونه که یگان ویژه الیههای امنیتی را همزمان
با خروج زوار از کش��ور لحاظ کرد ،کنترل های انتظامی و امنیتی
همزمان با آغاز موج بازگش��ت زوار و ت��ا آخرین نفر ادامه خواهد
داشت.سردار حس��ن کرمی افزود :در حال حاضر خروج زوار از مرز
مهران رو به کاهش و ورود زائران به داخل کشور در حال افزایش
است؛ چرا که صبح امروز اولین تجمع ورودی زوار به کشور را در مرز
مهران شاهد بودیم.

ورود  75هزار زائر حسینی از کشورهای مختلف به ایران


رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه بیش از یک میلیون
و  ۸۰۰هزار ایرانی در سامانه سماح نامنویسی کردند ،گفت :امسال
نزدیک  ۵۰هزار نفر اتباع افغانس��تانی مقی��م ایران برای حضور در
حماسه اربعین نامنویسی کردند .همچنین حدود  ۷۵هزار نفر از مرزها
از کشورهای مختلف وارد ایران شدند تا به پیادهروی اربعین مشرف
شوند.حسین ذوالفقاری با اشاره به اهمیت نامنویسی از زائران حسینی
و صدور روادید زائران ،اظهار داش��ت :امسال بر خالف سال گذشته
که  ۱۲دفتر اقدام به صدور روادید میکردند ،این دفاتر به بیش از ۲۰
دفتر افزایش یافت؛ همچنین مراکز پلیس ۱۰+تهران نیز همزمان با
صدور گذرنامه اقدام به صدور ویزا نیز کردند.
حضور  ۲میلیون زائر ایرانی در پیادهروی اربعین


وی با اشاره به اینکه حدود  ۲میلیون زائر از ایران در پیادهروی اربعین
شرکت کردند ،گفت :تاکنون حدود یک میلیون و  ۷۰۰هزار زائر از
ایران وارد خاک عراق شدند که  ۶۱درصد از مرز مهران ۲۲ ،درصد از
مرز شلمچه ۱۳ ،درصد از مرز چذابه و  ۴درصد به صورت هوایی به
راهپیمایی اربعین مشرف شدهاند.رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی
ادامه داد :حدود  ۲۰هزار نفر در انتظار صدور ویزا هستند که  ۴هزار
نفر از آنها اتباع خارجی هستند که روند صدور آنها نهایت تا ۴۸
ساعت پس از تحویل مدارک صادر میشود
افزایش حضور زائران علیرغم تهدیدات و تحریمها


فرمانده سپاه پاسداران نیز در حاشیه بازدید از پایانه مسافربری شلمچه
با بیان اینکه شاهد تردد روان زائران از مرز بینالمللی شلمچه هستیم،
گفت :به رغم تمامی تهدیدات و تحریمها ،حضور مردم برای شرکت
در همایش عظیم اربعین نه تنها کمتر بلکه بیشتر از سالهای گذشته
بود.سرلشکر محمدعلی جعفری افزود :با تدابیری که برای کنترل و
ترددهایی که توسط نیروهای مختلف نظامی ،انتظامی و امنیتی در
مرزها شکل گرفته خوشبختانه مشکل خاصی نیست و مردم هم به
نسبت رضایت دارند و اگر موارد کمی هم در مسیر هست ،طبیعی و
قابل رفع است.وی با بیان اینکه شور و همت مردم برای شرکت در
آئین اربعین و خدمات رسانی به زائران در قالب مواکب هرساله بیش
از سال گذشته است ،تصریح کرد :با توجه به وضعیت هوا و شرایط
جوی و باد و بارانی که چند روز قبل در شلمچه بود و امروز هم هست
ی هستند .امسال
اما مردم با شور و حال فراوان مشغول خدمات رسان 
با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده ،مسیرهای مختلف از جمله
شلمچه برای خودروهای خادمان و زائران تعبیه شده که از شرایط
مناسبی برخوردار است ،با این حال مسئوالن مربوطه در تالشند تا
برای اربعین سال آینده وضعیت موجود را بهبود بخشند.
افزایش امکانات مرز شلمچه در سال آینده


دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در این باره گفت :در تالشیم تا
بتوانیم امکانات بهتری برای زائران مهیا کنیم و در سال آینده خدمات
بسیار بیشتری در مرز شلمچه ارائه خواهد شد.مرتضی بانک در حاشیه
بازدید از مرز بینالمللی شلمچه اظهار داشت :مسیرهای مختلف برای
خودروهای خادمان و زائران تعبیه شده که از شرایط مناسبی برخوردار
اس��ت و بخش��ی از مردم نیز که از طریق مرز مهران عازم عتبات
بودند به سمت مرز شلمچه گسیل شدهاند چرا که امکانات نسبت به
سالهای گذشته بهبود یافته است.دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور
با بیان این موضوع که این مرز را منطقه آزاد اروند مدیریت میکند،
تصریح کرد :در برخی مسائل از جمله تفاوت قیمتها ممکن است
برای زائران مشکل ایجاد شود که خوشبختانه پرداخت ارز دولتی به
مردم میتواند تا حدودی این مشکل را برطرف سازد.
بارش باران هم مانع افزایش تردد زائران اربعین حسینی نشد


مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایالم با اشاره به تردد بیش
از یک میلیون نفر از مرز مهران ،گفت :هماکنون رفت و آمد در همه
راههای استان جریان دارد.نوراهلل دلخواه با بیان اینکه با وجود بارش
شدید باران در دو روز گذشته خوشبختانه در مسیر تردد زائران مشکل
خاصی وجود ندارد ،افزود :از ابتدای ماه صفر تا ساعت  24دیروز1 ،
میلیون و  114هزار و  727نفر از مرز مهران تردد داشتهاند که از این
تعداد  975هزار و  748نفر به عتبات مشرف و  138نفر نیز پس از
زیارت وارد کشور شدهاند.وی تصریح کرد :از ساعت  1بامداد امروز
 5آبان تا ساعت  8صبح 33 ،هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند که
شامل  16هزار خروجی و  17هزار ورودی بوده است.

مرز مهران  ۱۵۰آمبوالنس ۲ ،بیمارس��تان صحرایی و  ۱۰دس��تگاه
اتوبوسآمبوالنس در مرز مهران مس��تقر اس��ت.کریم همتی اظهار
داش��ت :برای تقویت یگانهای خدمات رس��ان در حوزه بهداشتی
درمان��ی در مرز مهران  ۱۵۰آمبوالنس ۲ ،بیمارس��تان صحرایی با
تجهیزات و امکانات بیمارس��تان های ارائه دهنده خدمات جراحی و
مراقبت ویژه و  ۱۰دستگاه اتوبوس آمبوالنس در مرز مهران مستقر
اس��ت .وی افزود :با توجه موج جمعی��ت و افزایش حضور میلیونی
زائران اربعین حسینی در راستای پیشگیری و آینده نگری در بازگشت
زائران ،ناوگان هوایی این دانش��گاه از چهار دستگاه بالگرد به هشت
دستگاه افزایش یافت ۱۱ .بیمارستان شامل  ۹بیمارستان دانشگاه و
 ۲بیمارستان صحرایی دانشگاه و ارتش در این استان در ایام اربعین با
تمام تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز در آماده باش کامل هستند

خدمترسانی آستان قدس رضوی به زائران اربعین در  ۸مرز ایران و  ۵منطقه عراق

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی از خدمترسانی این نهاد به زائران اربعین حسینی در هشت مرز ایران و پنج
منطقه عراق خبر داد.سید خلیل منبتی معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی در حاشیه بازدید از موکب خدمترسانی
آستان قدس رضوی به زائران حسینی در شهر کربال در گفتوگو با خبرنگار اعزامی آستان نیوز ،با بیان اینکه از سال  95و با حضور
ی در این نهاد مورد پیگیری قرار گرفت،
تولیت جدید آستان قدس رضوی موضوع خدمترسانی به زائران اربعین به صورت بسیار جد 
عنوان کرد :در این راستا بنیاد کرامت رضوی تشکیل شد و در زیر مجموعه آن ستاد خدمترسانی به زائران اربعین حسینی آستان قدس
رضوی شکل گرفت و معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس نیز به صورت جدی به موضوع خدمترسانی به زائران اربعین
ورود پیدا کرد.وی در ادامه به مرزهایی که آس�تان قدس رضوی در آنها به زائران خدمات ارائه میدهد ،اش�اره و عنوان کرد :مرزهای
میرجاوه ،تایباد ،آس�تارا ،بیله س�وار و بازرگان با برپایی موکب به زائران ورودی به کشور و مرزهای مهران ،شلمچه و چذابه به زائران
خروجی از ایران خدمات رفاهی و فرهنگی ارائه میدهند.وی در ادامه با بیان اینکه آس�تان قدس رضوی در پنج منطقه عراق به ارائه
خدمات رفاهی و پزشکی به زائران اربعین میپردازد ،تصریح کرد :موکبهای آستان قدس رضوی در سه شهر کربال ،سامرا ،کاظمین و
همچنین نزدیک مرز شلمچه در کشور عراق به ارائه خدمات رفاهی و در مسیر نجف به کربال نیز آستان قدس با برپایی یک بیمارستان
س�یار با تجهیزات کامل به ارائه خدمات رایگان پزش�کی عمومی و تخصصی مش�غول است.منبتی با تأکید بر اینکه تمام ایستگاهها
و موکبهای آس�تان قدس رضوی تا چند روز پس از اربعین برای خدمترس�انی به زوار آماده هس�تند ،عنوان کرد :عموم موکبها و
ایستگاههای خدمترسانی آستان قدس رضوی در ایام اربعین به صورت شبانهروزی به زائران خدمترسانی میکنند.
زائران پاکستان پیاده در مسیر پاکبازی


فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از ورود  47هزار زائر پاکستانی
از پایانه مرزی میرجاوه به کش��ور برای شرکت در راهپیمایی بزرگ
اربعین خبر داد.س��ردار سعید کمیلی اظهار کرد :اربعین ،رمز پویایی
همیش��گی نهضت پرشور حسینی و اعالم پایبندی امت اسالم به
مکتب سرخ عاشوراست که علی رغم تمام سختیها و دشواریهای
راه ،مشتقان و شیفتگان آن امام همام ،این دشواریها را برای شرکت
در همایش عظیم پیاده روی اربعین به جان میخرند
پذیرایی  400خادم سنی و شیعه کردستانی از زائران


رییس س��تاد اربعین استان کردس��تان هم با اشاره به پذیرایی 400
خادم اهل سنت و شیعه از زائران اربعین حسینی در کربالی معلی،
تصریح کرد :تاکنون بیش از  40هزار زائر اربعین حسینی از خدمات
موکبهای کردس��تان بهرهمند شدهاند.حجتاالسالم سیدمحمد
س��ادات با بیان اینکه در کردس��تان محبت اهل بیت(ع) به عنوان
باور مشترک و محور وحدت است ،گفت :مردم استان کردستان این
باور را با حضور قریب  5هزار نفر در پیادهروی اربعین به منصه ظهور
خواهند گذاشت.
پایش هوایی مرزهای سهگانه


فرمانده مرزبانی ناجا نیز بازدیدی به صورت هوایی از مرزهای مهران،
شلمچه و چذابه داشت .این پایشهای هوایی مرزها حاکی از آن بود
که مقررات مرزی از سوی دو کشور ایران و عراق به جد مورد توجه
مرزبانان قرار گرفته و گشتهای مشترک مرزی ایران و عراق به
صورت فعال مشغول خدمتند.سردار قاسم رضایی افزود :امروز ایران
اسالمی میزبان زائران اباعبداهلل الحسین(ع) از کشورهای پاکستان،
افغانستان ،ازبکستان ،جمهوری آذربایجان و  ...است و زائران عزیز
که طی طریق میکنند و وارد خاک مقدس کشورمان میشوند مورد
استقبال و میزبانی ایرانیان هستند.فرمانده ناجا نیز در جمع خبرنگاران
درباره خروج خودروهای شخصی از مرزها نیز با بیان اینکه فقط برای
خودروهای عموم��ی و خودروهایی که از قبل پالک های مربوطه
ب��رای تردد از م��رز دریافت کردهاند ،این امکان وج��ود دارد ،اظهار
داشت :بیش از  30هزار نفر از نیروهای ناجا در مرزها حضور دارند و
امنیت خوبی در کشور ،مرزها و مسیر تردد زوار وجود دارد.
تعامالت مرزبانی با مسئوالن عراقی در راستای خدمات دهی


فرمانده مرزبانی اس��تان خوزس��تان نیز گفت :مرزبان��ی در تعامل با
مسئوالن استانی و همچنین همتایان عراقی ،در راستای خدمات دهی
به زوار تالش میکند.سردار عبداله نظرپور ادامه داد :با توجه به خیل
عظیم مشتاقان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) و همچنین تردد زائران
کشورهای همسایه از مرزهای خوزستان ،مرزبانی با تشکیل قرارگاه
اربعین در یگانهای مرزی و همچنین اس��تفاده از نیروهای کارآمد و
امکانات بروز اقدامات کنترلی خود را در نوار مرزی تشدید کرده است.
لزوم توجه مردم به اطالعیهها و دستورالعملهای نهادها


وزیر کشور نیز در حاشیه بازدید از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه با

اش��اره به اینکه همه امکانات برای برگزاری مراسم اربعین فراهم شده
اس��ت ،گفت :از مردم تقاضا داریم به اطالعیهها و دس��تورالعملهای
نهادهای مرتبط ب��ا اربعین توجه کنند.عبدالرضا رحمانیفضلی با بیان
اینکه تراکم حضور مردم در مرزها باالست ،افزود :باید بتوانیم با همکاری
مردم ،تسهیالت را مناسبتتر و راحتتر در اختیار مردم قرار دهیم.
راهاندازی  157موکب برای اسکان زائران اربعین در ایالم


مس��ئول کمیته اس��کان زائران س��تاد اربعین اس��تان ایالم گفت:
157موکب ،کار اسکان زائران اربعین حسینی در این استان را انجام
میدهند.قاس��م حقیقت در این موکبها عالوه بر اسکان ،پذیرایی
نیز از زائران انجام میش��ود ،اظهار کرد :این موکبها در شهرهای
مهران ،ایالم ،ملکشاهی ،سرابله ،لومار ،بدره ،دره شهر ،ایوان ،دهلران
و آبدانان فعالیت دارند .وی همچنین از تجهیز  39مس��جد در شهر
ایالم در ایام اربعین امسال خبر داد و گفت :این مساجد به امکانات
اولیه تجهیز و کار اسکان زائران در این اماکن مقدس از  25مهرماه
آغاز شده است.
 برپایی  611موکب در شلمچه و چذابه


تشکیل گروه مردم یاری در یگان ویژه


فرمانده یگانه��ای ویژه ناجا عنوان کرد :ماموران یگان های ویژه
ناجا آمادگی کامل برای برقراری امنیت ،استقبال وکمک رسانی به
زوار اربعین حس��ینی(ع ) را دارند؛ در این خصوص تمهیدات الزم
اندیشیده شده است.سردار کرمی گفت :گروههای مردم یاری نیز در
پلیس ویژه تشکیل شده تا بتوان در راهنمایی زائران،حمل چمدانها
و وسایل همراه زوار کمک رسانی الزم را انجام داد.
استقرار  ۳۰۰۰دستگاه اتوبوس در مرز مهران برای بازگشت


مدیر راهداری و حمل و نقل جادهای اس��تان ایالم نیز از اس��تقرار
 ۳۰۰۰دستگاه اتوبوس در مرز مهران برای بازگشت زوار اربعین خبر
داد مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم نیز از استقرار
 ۳۰۰۰دس��تگاه اتوبوس در مرز مهران برای بازگش��ت زوار اربعین
خبر داد و گفت ۴۰۰ :نفر در پایانه مرزی مهران و استان در بخش
راهداری آماده خدمت به زائران اربعین هستند.نوراهلل دلخواه با بیان
اینکه طی اربعین بیش از  ۹۶گیت در پایانه مرزی فعال است و در
کمترین زمان زائران خارج و وارد می ش��وند ،بیان داشت ۳۰ :اکیپ
راهداری آماده برای بازگش��ت زوار هستند همچنین راههای استان
ایالم مشکلی برای تردد ندارند.
 ۲۸صفر آخرین روز خدمت رسانی موکبها در مرزها


رئیس س��تاد عتبات عالیات خوزستان گفت :خدمت رسانی موکب
داران تا روز یکش��نبه ادامه دارد اما از روز دوشنبه کم کم موکبها
جمع میشوند و تنها تعدادی موکب تا ۲۸صفر باقی میمانند.سید
محمود موس��وی درباره تعداد موکبها در دو مرز شلمچه و چذابه
گفت 800 :موکب در دو مرز شلمچه و چذابه درحال خدمت رسانی
به زائران اربعین حسینی بوده و که از این تعداد بیش از 600موکب
بین راهی هستند.قرنهاست جذبه عشق ساالر شهیدان همچون
مغناطیس��ی قوی ،آزادگان جهان را از سراسر جهان به سوی خود
نص ُرنی» دل جهان
میکشد ،گویا با هر اربعین ندای «هل مِن ناصر َی ُ
را میلرزاند که اینگونه عالم مس��ت کربالست .روز موعود اربعین
نزدیک است ،میلیونها نفر دست از شلوغیهای زندگی شستهاند و
به سمت آرام بخشترین مکان دنیا با پای پیاده رهسپارند.
شمار زائران اربعین از  ۲میلیون نفر گذشت


مسئول س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات خوزس��تان با بیان اینکه
صددرصد مواکب ما مردمی هستند و کار اسکان ،تغذیه و هر گونه
مایحتاج زائران را انجام می دهند ،اذعان داشت :تاکنون  800موکب
در س��امانه ثبت نام کردند و شناس��نامه دار شدند و همچنین 500
موکب جهت تش��کیل پرونده در دست اقدام است.حجت االسالم
س��ید محمود موسوی با اشاره به اینکه از این تعداد  310موکب در
شلمچه 301 ،موکب در چذابه 60 ،موکب در عراق و مابقی در مسیر
تردد زائران مستقر هستند ،اظهار کرد :موکب های خوزستانی که در
عراق راه اندازی می ش��وند ،در شهرهای نجف ،کربال ،کاظمین و
سامرا مستقر هستند.وی با بیان اینکه تاکنون  90درصد موکب های
شلمچه در مرز مستقر شدند ،ابراز کرد :از  301موکب تدارک دیده
شده در مرز چذابه 216 ،موکب واگذار شده است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت :شمار زائران اربعین از  ۲میلیون
نفر گذشت.شهریار حیدری با اشاره به بازگشت زائران اربعین حسینی
به کشور اظهار داشت :سه روز بعد از اربعین در کربال و پنج روز در پایانه
های مرزی چزابه ،شلمچه و مهران امکانات رفاهی و موکب ها برای
عزیمت زائران برپاست.وی گفت :متناسب با حضور زائران در کربال،
موکب هایی تا روز چهارشنبه و پنجشنبه در کربال مستقر خواهد بود.
حیدری افزود ۱۲ :هزار دس��تگاه در ناوگان حمل و نقل عمومی برای
تردد زائران از مرزهای چزابه ،شلمچه و مهران پیش بینی شده است.
وی افزود :در حوزه امنیت و انتظامی نیز با توجه به آخرین رصد میدانی
و بررس��ی ها تا این لحظه امنیت خیلی مطل��وب و عالی و بی نظیر
در کش��ور عراق برقرار اس��ت و تا خروج زائران ایرانی چتر امنیتی و
اطالعاتی برای تامین امنیت زائران گسترده و مناسب خواهد بود.

تاکید بر بستن دستبندهای اطالعات بستگان


ایران قدردان میزبانی عراق در ایام اربعین است


فرمانده قرارگاه ابوذر اربعین حس��ینی با اش��اره به تمهیدات امنیتی
پیش بینی شده از س��وی پلیس تصریح کرد :زائران گرامی در هر
نقطه از مسیر راهپیمایی که با موارد مشکوکی مواجه شدند سریعا
موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی  110اطالع و یا به ماموران
نیروی انتظامی که در مس��یرهای اصلی و فرعی استقرار یافتهاند،
اطالع دهند.س��ردار ش��رفی همچنین به زائرانی که افراد سالمند و
خردس��ال به همراه دارند ،توصیه ک��رد :با توجه به ازدحام جمعیت،
بستن دستبندهای اطالعات بستگان به دست سالمندان و کودکان
یا روشهای دیگر شناسایی را در اولویت قرار دهند تا در صورت نیاز
پلیس بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.
استقرار بالگرد ،آمبوالنس و اتوبوسآمبوالنس در مرز مهران


رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم از استقرار  8بالگرد به منظور
ارائ��ه خدمات امدادی و درمانی در مرز مه��ران خبر داد و گفت :در

معاون اول رئيسجمهور گفت :ایران قدردان دولت و ملت عراق بهخاطر
ميزبان��ی خوب از زوار امام حس��ين(ع) در ايام اربعين اس��ت .اس��حاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ،ظهر یکش��نبه در تماس تلفنی با
«عادل عبدالمهدی» نخس��ت وزیر عراق ضمن تبریک انتصاب وی
بعنوان نخس��ت وزیر این کشور ،گفت :خوشبختانه دولت جدید عراق
با کسب رای اعتماد از مجلس این کشور کار خود را آغاز کرده است و
اطمینان دارم با توجه به سوابق و تجربیات شما ،دولت جدید عراق قادر
خواهد بود مسائل جاری و چالش های پیش روی کشور عراق را برطرف
کند .معاون اول رییس جمهور با قدردانی از نخست وزیر ،دولت و ملت
عراق بخاطر میزبانی خوب از زوار امام حسین(ع) در ایام اربعین ،از سفر
خود در روز اربعین به نجف اشرف و شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین
به سمت کربال خبر داد و گفت :مهمترین انگیزه ام از این سفر عالوه بر
زیارت و ادای احترام به ائمه معصومین (ع)،تشکر و قدردانی از میزبانی
خوب دولت و ملت عراق از زائرین است.

برای بازگرداندن لوایح « »FATFخطاب به آیتاهلل هاشمی شاهرودی منتشر شد

نامه ۴۰نماینده مجلس در پی اقدام غیرقانونی علی الریجانی

 ۴۰نماینده مجلس در پی اقدام غیرقانونی علی الریجانی نسبت به
ارسال الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی و الیحه پالرمو به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،در نامهای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به
مجلس شدند .به گزارش فارس ۴۰ ،نماینده مجلس در پی اقدام غیر
قانونی علی الریجانی نسبت به ارسال الیحه اصالح قانون مبارزه
با پولشویی و الیحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در
نامهای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به مجلس شدند.در این نامه
خطاب به ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
آمده اس��ت :به عرض میرساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای

اسالمی در ارسال الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی و الیحه
الحاق دولت جمهوری اس�لامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل
متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (موسوم به پالرمو)
مغایر اصل  112قانون اساس��ی ،ماده  202قانون آییننامه داخلی
مجلس و نیز ماده  25آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت
نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای
اسالمی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان
ملت میکند.بر اساس اصل  ۱۱۲قانون اساسی و ماده  ۲۰۶قانون
آییننامه داخلی مجلس ،پس از آنکه شورای نگهبان اصالحات به

عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این ش��ورا تشخیص
ندهد ،مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی
مجل��س طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه
خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارس��ال میگردد .بنابراین رئیس
مجلس نمیتواند برخالف قانون و به نیابت از کمیس��یون ذیربط
و صحن علنی مجلس ب��ه تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار
نماید.عالوه بر آن ریاس��ت مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع،
به مصوبه مورخ  ۳/۷/۱۳۹۷مجلس استناد کرده است که او ًال این

مصوبه ،در راستای اعمال اصالحات موردنظر شورای نگهبان  -نه
اصرار جهت ارجاع به مجمع تش��خیص  -بوده اس��ت؛ ثانی ًا تاریخ
آن مقدم بر اظهارنظر مورخ  ۱۸/۷/۱۳۹۷شورای نگهبان میباشد
و علیاالصول نمیتواند تأمین کننده تش��ریفات قانونی ارسال به
مجمع به حس��اب آید.بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی
لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خواستار برگرداندن
لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی الزم بوده و از
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پایبندی بیشتر به
قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.

