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افزایش لحظه به لحظه زوار کربال
با نزدیک ش��دن به اربعین حس��ینی تنوع و تعدد زوار 
حرم امام حسین )ع( بیش از پیش افزایش یافته است.
به گ��زارش خبرنگار اعزامی سیاس��ت روز، این روزها 
کمتر جایی اس��ت که ش��اهد اطراق زوار امام حسین 
)ع( نباش��د و در عین حال به نوعی مدیریت شهری را 

نیز دچار مشکل کرده است.
اس��تقرار موکبهای پذیرای��ی در خیابانهای اصلی نیز 
تردد خودروها را دچار اختالل کرده است، با این وجود 
عاشقان اباعبداهلل الحسین )ع( نسبت به این مشکالت 
بی توجه هستند وس��عی دارند توجه خود را به پیاده 

روی اربعین و عشق به امام حسین متمرکز کنند.
کربال نه تنها بعنوان ش��هر زیارتی امام حس��ین )ع( و 
حضرت ابوالفض��ل )ع( بلکه بعنوان محور زیارتی عراق 
برای تردد زوار به سایر شهرها نیز این روزها پر ترافیک 
تر اس��ت. از نکات قابل توجه در این ترددها همدلی و 
اجماع عش��اق اهل بیت و امام حسین )ع( است که هر 

کسی را از شهر و دیاری دور هم جمع کرده است.
ب��ا این وجود به ج��رات می توان گفت بیش��تر زوار را 
ایرانی��ان تش��کیل می دهن��د این در حالی اس��ت که 
بس��یاری از زوار پشت مرزها و راههای ورودی به کشور 
عراق همچن��ان منتظر مج��وز ورود هس��تند. حضور 
خان��واده ها همراه با کودکان خردس��ال نیز قابل توجه 
است گرمای هوا یکی از مشکالت زوار بخصوص زواری 

است که با فرزندان خود راهی عراق شده اند.
توصیه میش��ود خانواده هایی که با کودکان خود عازم 
کربال هس��تند بخصوص با توجه به ش��رایط مرزهای 
زمینی، هوایی به عراق س��فر کرده یا سفرش��ان را به 

ایام بعد از اربعین موکول کنند. 

سناریوی اختالف افکنی میان ایران و عراق 
در راهپیمایی اربعین

ی��ک منبع آگاه از توطئه عب��ری – عربی با همکاری 
باقی مانده ح��زب بعث در عراق برای برهم زدن اتحاد 

دو ملت ایران و عراق خبر داد.
ی��ک منبع آگاه گفت: بر اس��اس اخبار بدس��ت آمده 
مطلع ش��دیم که س��رویس های جاسوس��ی دش��من 
ب��ا کمک عناص��ر حزب بعث در عراق ب��رای ضربه به 
راه پیمایی باش��کوه اربعین به دنبال سناریوس��ازی و 
حاشیه س��ازی هس��تند و در همین رابطه طراحی را 
برای اخت��الف افکنی میان ملت ه��ای ایران عراق در 
دست اقدام دارند. بر اساس این طرح قرار بر این شده 
تا مقادیری سالح و مهمات به صورت مخفیانه به یکی 
از محل های اس��تقرار زائرین ایران��ی در عراق منتقل 
ش��ده و به دنب��ال آن به نیروهای امنیت��ی عراقی در 

رابطه با وجود چنین محموله ای اطالع رسانی گردد.
با اجرای این طرح و کش��ف محموله س��الح توس��ط 
نیروهای امنیتی عراق، فضاس��ازی رسانه ای گسترده 
با هدف القای حضور ایرانیان برای سرکوب اعتراضات 
عراق آغاز می گردد. همچنین بنا بود تا همزمان با این 
پروژه، بین برخی موکب داران و زائرین عراقی و ایرانی 
درگیری ایجاد گردد تا پروژه اختالف افکنی میان دو 
ملت ایران و عراق و ضربه به پیام راهپیمایی اربعین به 

شکل گسترده تری اجرایی شود.  فارس

اخبار

نه طنز
یک��ی بود که به جرم اختالس دس��تگیر ش��د و یکی 
هم نب��ود که درب��اره اختالس ایش��ان در روزنامه ها 
نوش��ت. آن یکی که ب��ود خیلی اندوهگی��ن به خانه 
رفت و روزنامه را نشان عیالش داد. عیالش با ناراحتی 
روزنامه را برای باباجان خواند و باباجان که از قضا آدم 
کله گنده ای بود عصبانی ش��د و تلفن زد به کلفت تر 
از خودش و کلفت تر هم زنگ زد به کلفت ترین چنار 
آن حوالی و آن یکی را که نبود دس��تگیر کردند و به 
زن��دان انداختند و بعد یکی ب��ود که به جرم اختالس 

دستگیر شده بود، آزاد شد.
یکی بود که در هر انتخاباتی شرکت می کرد رای نمی 
آورد در عوض وقتی انتخابات تمام می شد چهارسال 
مصاحب��ه می کرد و درباره خودش حرف می زد. یکی 
هم نبود ک��ه در هیچ انتخاباتی ش��رکت نمی کرد اما 
عی��ن چهار س��ال را حرف می زد و م��خ ملت را توی 
فرغون می گذاش��ت. یکی از این دو نفر مصاحبه کرد 
و گفت: انتخاب مثل س��ابق نیست و تازگی ها خیلی 
س��خت ش��ده اس��ت. آن یکی خندید و نفر سوم هم 
قهقهه زد ودرباره این دونفر طنز نوشت.یک روز آمدند 
و کت بس��ته گرفتند و بردند تا دیگر آب به آس��یاب 

دشمن نریزد و شرکت در انتخابات را مسخره نکند.
یکی بود که اسمش"رجب" بود. هر کسی را که اذیت 
می کرد می گفت قصد آزارت را ندارم اما گاهی آنقدر 
این آزار نداش��تن رجب ادام��ه پیدا می کرد که طرف 
جان خود را از دست می داد. یکی هم نبود که اسمش 
رجب نبود. یک گوش��ه غمگین و خسته می نشست و 
ب��ه رجب نگاه می کرد. باالخره آنقدر زل زد که رجب 
عصبانی ش��د و او را هم کش��ت. فردا روزنامه ها همه 
چیز را از بیخ و بن تکذیب کردند و رجب س��ال های 

سال بدون عذاب وجدان زندگی کرد.

ننجون

مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون بررسی می شود
عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان گفت: عده ای بحث بار مالی طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی را مطرح می کنند و می گویند مغایر اصل 75 قانون اساس��ی اس��ت که 

این موارد در جلسه شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
سیامک ره پیک در پاسخ به این سوال که آیا طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر 
قانون اس��ت یا نه، اظهار داش��ت: به هر حال عده ای بحث بار مالی آن را مطرح 

می کنند و می گویند مغایر اصل 75 است.
وی با بیان اینکه عده ای اس��تدالل هایی برای طرح تشکیل وزارت بازرگانی دارند، ادامه 

داد: حال دولت ممکن است عنوان کند که بار مالی آن را قبول خواهد کرد.
عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان در ادامه یادآور ش��د: همه موارد مذکور در جلسه بعدی 
ش��ورای نگهبان در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی مطرح و ارزیابی خواهد 

شد.  فارس

فناوری نانو عقبه راهبردی صنعت دفاعی است
امیرحاتمی گفت: علم نانو می تواند صنایع دفاعی ما را در حوزه های  الکترونیک، 

هوائی، دریایی و فضایی رشد داده و با تحول اساسی مواجه کند.
امی��ر س��رتیپ حاتمی با حضور در دوازدهمین جش��نواره فن��اوری نانو در محل 
نمایشگاه بین المللی تهران از توانمندی های ملی کشور در حوزه فناوری نانو بازدید 

کرد. وزیر دفاع اظهار داشت: فناوری نانو عقبه راهبردی صنعت دفاعی است.
وی در همین زمینه با اشاره به فعالیت شرکت دانش بنیان و صنعتی در کشور اظهار 
داش��ت: تولید بیش از صدها محصول، رش��د صعودی بازار محصوالت در سال های اخیر 
و ص��ادرات محصوالت نانو به بیش از دهها کش��ور دنیا از مهمترین دس��تاوردهای ایران 
اسالمی در زمینه نانو به شمار می رود. امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه فناوری نانو دارای 
دامنه استفاده وسیع در صنایع دفاعی - نظامی است،  افزود: فناوری نانو تأثیر عمده ای در 

پیشرفت هر چه بیشتر سامانه های دفاعی دارد.  روابط عمومی وزارت دفاع

تفکیک وزارت صمت آسیب جدی به تنظیم بازار وارد می کند
رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی گفت: تفکیک وزات صنعت،معدن،تجارت 
موجب رخوت و بی تفاوتی در وزارتخانه شده و ادامه چنین روندی بازار داخلی 

و به ویژه صادرات کشور را با آسیب جدی مواجه می کند.
 امیر خجسته نماینده مردم همدان افزود؛ هم اکنون خبرها حکایت از این دارد 
که در وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان های استانی پس از مصوبه اخیر 
مجلس پیرامون تفکیک دو وزارتخانه، یک رخوت و بی تفاوتی ایجاد ش��ده و ممکن 
است چنین روندی بازار داخلی و به ویژه صادرات کشور را با آسیب جدی مواجه کند.

خجس��ته با انتقاد از چنین تصمیماتی که باعث تحمیل هزینه های جدید به کش��ور و 
مردم می ش��ود، گفت: اجرای این مصوبه و ش��کل گیری ساختار جدید یک شبه اتفاق 
نم��ی افتد و در صورت ب��ی توجهی این موضوع می تواند به مردم لطمه وارد کند. چون 

مدیران و کارمندان احساس بالتکلیفی می کنند.  مهر

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت: راهزنی دریایی و شرارت 
در آبراه ه��ای بین المللی که با هدف ناامن س��ازی رفت و آمد 

شناورهای تجاری انجام می شود بدون پاسخ نخواهد ماند.
دریابان علی ش��مخانی با اشاره به حمله موشکی بامداد جمعه 
به نفت کش ایرانی در دریای س��رخ گفت: کمیته ویژه بررسی 
موض��وع حمله به ش��ناور س��ابیتی ک��ه در نزدیکی س��واحل 
عربستان سعودی در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفت 
تش��کیل ش��ده و گزارش آن ب��ه زودی برای اخ��ذ تصمیم به 

مراجع مسئول ارائه می شود.
دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی تاکید کرد: با بررس��ی تصاویر 
ویدیویی موجود و شواهد اطالعاتی جمع آوری شده، سرنخ های 
اصلی این ماجراجویی خطرناک بدس��ت آمده است.شمخانی به 
اقدامات تخریبی دیگری که طی ماه های گذش��ته بر علیه نفت 
کشهای ایرانی »هپینس و هلم« در دریای سرخ صورت پذیرفته 
اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ناامن سازی آبراه های بین المللی، 
مخاطرات نگران کننده ای را برای اقتصاد جهانی بدنبال خواهد 
داش��ت و مس��ئولیت عواقب ان متوجه برنامه ریزان، مجریان و 
پشتیبانی کنندگان از اینگونه اقدامات تحریک آمیز خواهد بود.

ایران با پرهیز از شتابزدگی در حال بررسی ماجرای 
حادثه نفتکش است

علی ربیعی نیز تاکید کرد: ایران با پرهیز از شتابزدگی به دقت 

در حال بررسی ماجرای حادثه نفتکش است.
سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری 
در مطلبی با عنوان »ماجراجویی علیه نفتکش ایرانی« نوشت: 

در دوران��ی که منطقه ما بیش از ه��ر زمان دیگری به آرامش 
و صلح برای ترمیم زخم برادرکش��ی های طوالنی احتیاج دارد، 
هس��تند اف��راد، گروه ها و دولت هایی که بقای آنها وابس��ته به 

تجاوز به دیگران، منتفع ش��دن از جنگ است که کوچکترین 
روزنه های آش��تی و صلح را برنمی تابند و از چنگ زدن به هر 

فرصتی برای تشدید ویرانی دریغ نمی ورزند.
وی بیان داش��ت: آخرین این اقدامات ش��رارت ب��ار، حمله به 
نفتکش ایرانی در دریای س��رخ بود که به نظر می رسد عواملی 
مشکوک در پس آن، یکبار دیگر همت خود را برای یک تنش 

دیگر به کار گرفته اند. 
دس��تیار ارتباط��ات اجتماعی رئی��س جمه��وری تاکید کرد: 
با آگاهی از این مس��أله، جمهوری اس��المی ای��ران با پرهیز از 
شتابزدگی، به دقت در حال بررسی ماجرا و کشف واقعیت های 
آن است. بدون تردید، پاسخ متناسب برای طراحان این حمله 
بزدالنه اتخاذ خواهد ش��د اما تا روش��ن ش��دن همه ابعاد این 

توطئه، منتظر خواهیم ماند. 
س��خنگوی دولت خاطر نش��ان کرد: س��ؤال اینجاست که آیا 
آنهایی که بدون هیچ م��درک معتبری ایران را عجوالنه متهم 
به اخالل در کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و دست داشتن در 
حمله به تأسیسات آرامکو کردند، امروز حاضرند که یکبار دیگر 
از اصول آزادی کش��تیرانی در آب ه��ای بین المللی  دفاع کنند 
و اینگونه حمالت به کش��تی ایران��ی را محکوم کنند؟ نفتکش 
ایرانی »س��ابیتی« که صبح روز )جمعه( در دریای سرخ در ۶۰ 
مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار شد، همچنان با 

سرعتی کم در حال عبور از منطقه به سوی ایران است.

رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی در نشس��ت 
س��ران قوا مطرح ک��رده که س��از و کاری برای 
کد و رمزگذاری بیندیش��ند تا نمایندگان برای 

اطالعاتشان مصونیت داشته باشند.
اسداهلل عباسی س��خنگوی هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی با فارس،  درباره آخرین وضعیت 
رس��یدگی به اموال و دارایی های مس��ئوالن به 
وی��ژه نمایندگان مجلس، اظهار داش��ت: رئیس 
ق��وه قضائیه اعالم کرده که مس��ئوالن از جمله 
نماین��دگان مجلس بر اس��اس اصل 143 قانون 
اساس��ی ام��وال و دارایی ه��ای خود، همس��ر و 

فرزندانشان را اعالم کنند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
اضاف��ه کرد: قوه قضائیه  س��امانه ای را طراحی و 
تنظیم کرده اس��ت تا بر این اساس مسئوالن در 
این سامانه اموال و دارایی های خود را به صورت 

شفاف اعالم کنند.
وی در ادام��ه در خصوص س��از و کارهای الزم 
برای شفاف سازی اموال و دارایی های نمایندگان 
مجلس،  خاطرنشان کرد: در خصوص نمایندگان 
ما اعالم آمادگی کردیم که اموال و دارایی هایمان 
را اع��الم خواهیم کرد اما ت��ا کنون اینگونه بوده 
اس��ت که به صورت کتابچ��ه و مکتوب اموال و 
دارایی ها اعالم می شد، ولی اکنون اعالم شده در 

سامانه و به صورت نرم افزاری اعالم شود.
عباس��ی افزود: با توجه به نگرانی هایی که برخی 
کارشناس��ان و نماین��دگان در خصوص س��امانه 

داش��تند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی اس��ت 
و در فض��ای مج��ازی احتم��ال هک یا س��رقت 
اطالع��ات و یا اختالل در آن وجود دارد، لذا برای 
این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام 
از مس��ئوالن ُکدی را در نظر بگیرند تا بر اساس 
این کد نماین��دگان اطالعات خود را تعیین و به 
روزرس��انی کنند.به عنوان مثال کد 12 به همراه 
پسوورد آن متعلق به فالن نماینده یا مسئول است 
و آن مس��ئول می داند و بر اساس آن رمزگذاری 
می کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه 

این کد و رمز را خواهند داشت.
س��خنگوی هی��أت رئیس��ه مجلس و ش��ورای 
اس��المی در ادامه یادآور ش��د: با توجه به اینکه 
ما از س��وی مجلس برای شفاف س��ازی اموال و 
دارایی نمایندگان اعالم آمادگی کرده بودیم اما 
گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری 
بیندیش��ند ت��ا نماین��دگان برای اطالعاتش��ان 

مصونیت داشته باشند.
وی اع��الم کرد: در جلس��ه س��ران ق��وا، رئیس 
مجلس ب��ا توجه به صحبت های��ی که در هیأت 
رئیسه داشته ایم و نظرات نمایندگان این نظر را 
مطرح کرد و نهایتاً  با موافقت رئیس قوه قضائیه 

مواجه شد.
عباسی بیان کرد: احتماال برای اعالم دارایی های 

مس��ئوالن زمان بندی می کنند، مثال می گویند 
طی یک هفته هر مس��ئول به صورت فردی در 
سامانه مربوطه اطالعات اموال و دارایی های خود 

را ثبت کند.
در اجرای قانون رس��یدگی ب��ه دارایی مقامات، 
مس��ئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران، 
مصوب 9 آبان ماه 94 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به 
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و ارتقاء سالمت 
اداری، آیی��ن نام��ه اجرایی قانون رس��یدگی به 
دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری 
اس��المی ایران"، در تاریخ 1۰ دی ماه 94 برای 

اجرا ابالغ شد.

از اجرای قانون رسیدگی به اموال 
مسئوالن ابراز شعف می کنم

در همی��ن زمینه عضو فراکس��یون امید مجلس 
گف��ت: از اج��رای قانون رس��یدگی ب��ه اموال و 

دارایی مسئوالن ابراز شادی و شعف می کنم.
مصطفی کواکبیان در خصوص قانون رس��یدگی 
به اموال و دارایی مس��ئوالن اظهار داشت: بنده 
صد درصد آمادگی دارم که به عنوان خادم مردم 
در س��نگر خانه ملت هر چه از ام��وال و دارایی 
خ��ود، فرزندانم و همس��رم و اف��رادی که طبق 

قانون باید اعالم کنم، اعالم می کنم.
عضو فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اسالمی 
اظهار داش��ت: 4۰ سال است که این موضوع در 
قانون اساسی آمده و متاسفانه اجرا نشده است.

کواکبی��ان بر همین اس��اس اضافه ک��رد: البته 
در قانون هس��ت که باید به رئی��س قوه قضائیه 
اموال و دارایی مس��ئوالن اعالم شود. اما برخی 
دوستان می گویند س��امانه ای که اعالم شده آیا 
حفاظت الزم می ش��ود و بح��ث محرمانه بودن 
اطالعات مطرح اس��ت یا نه، ام��ا بنده می گویم 
اگر هم محرمانه نباش��د حاضرم این کار را انجام 
دهم؛ چراک��ه به هر حال به عنوان یک اس��تاد 
دانش��گاه خدا را شاکرم که هیچ رانتی را تاکنون 

نداشته ام.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی 
ادام��ه داد: به هر حال صاحب روزنامه هس��تم و 
صاحب یک موسس��ه غیردولتی هستم و حزب 
دارم، اما هیچ کدام از اینها را در دوره نمایندگی 
به دس��ت نیاورده ام و قب��ل از دوره نمایندگی ام 

بوده است.

محرمانه بودن اطالعات مالی مسئوالن 
خالف قانون است

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: باید حقوق 

و دس��تمزد همه مدیران مسئوالن و نمایندگان 
به صورت شفاف در س��امانه ثبت حقوق و مزایا 
ق��رار گیرد تا امکان دسترس��ی ب��رای نهادهای 

نظارتی فراهم باشد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با 
مهر، درباره استقرار سامانه ثبت حقوق و مزایای 
نمایندگان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
طبق ماده 29 قانون برنامه شش��م توسعه دولت 
مکلف بود در اولین سال اجرای برنامه، نسبت به 
راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند 
و ت��ا کلیه پرداخت ها به مقامات و مس��ئوالن و 
مدیران همه دس��تگاه های اجرایی و نمایندگان 

مجلس در این سامانه ثبت شود.
وی تصریح ک��رد: طبق م��اده 29 قانون برنامه 
شش��م باید امکان دسترسی به نهادهای نظارتی 
و عم��وم مردم به س��امانه ثبت حق��وق و مزایا 

فراهم باشد.
عضو هیئت رئیس��ه مجلس تصریح کرد:بنابراین 
ام��کان ثبت ام��وال و دارایی ه��ای نمایندگان 
،مقامات و مدیران بر اساس ُکد رمز وجود ندارد 
و باید حقوق و دس��تمزد همه مدیران مسئوالن 
و نمایندگان به صورت ش��فاف در س��امانه ثبت 
حقوق و مزایا قرار گیرد تا امکان دسترسی برای 
نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم باش��د.وی 
تاکید کرد: مسئوالن باید در این زمینه باید به ُمّر 
قانون عمل کنند نباید اطالعات مالی مسئوالن 

محرمانه بوده و با کد و رمز مشخص شود.

شعار مراسم یوم اهلل ۱۳ آبان 98
 استکبارستیزی و مقاومت اسالمی 

سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا
قائم  مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور با تاکید بر ضرورت حضور 
همه قش��ر های جامعه در راهپیمایی یوم اهلل 13 آبان گفت: استکبارستیزی و 
مقاومت اس��المی، سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا، به عنوان شعار ملی مراسم 

13 آبان سال جاری انتخاب  شده است.
نصرت اهلل لطفی در جلس��ه س��تاد بزرگداش��ت روز ملی مبارزه با اس��تکبار 
جهانی اظهار داشت: برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم در این مقطع 
حس��اس، آنچه موردنیاز نظام اسالمی است تنها با یک جلسه و یا سخنرانی 
محقق نخواهد ش��د ازاین رو بصیرت افزایی و روش��نگری نیرو های ارزشی و 

انقالبی را طلب می کند.
وی بیان ک��رد: از امروز تا روز 13 آبان تمام س��خنرانی ها، همایش ها، مقاله 
و فعالیت های رس��انه ای بای��د حول محور ضرورت استکبارس��تیزی و آثار و 

برکت های جبهه مقاومت باشد.
وی بابی��ان اینکه در 13 آبان اتفاق های مهی از جمله تبعید حضرت امام )ره(، 
ش��هادت دانش آموزان و تسخیر النه جاسوسی ش��یطان بزرگ رخ  داده است، 
گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، 
13 آبان هر سال روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جهان 
خوار نام گذاری ش��ده است. لطفی اذعان داشت: به علت ضعف عملکرد ما فقط 
یک وجه از این مناس��بت که مربوط به دانش آموزان اس��ت، پررنگ و برجسته 
است. وی ادامه داد: این فرهنگ سازی صورت گرفته که وقتی می گوییم 13 آبان 

یعنی روز دانش آموز و قشر های دیگر جامعه سهمی ندارند.
لطف��ی تصریح کرد: ما به دانش آموزان به عنوان آینده س��ازان کش��ور افتخار 
می کنی��م و به طور حتم باید با نهایت احترام گرامی داش��ته ش��وند، اما 13 
آبان متعلق به همه مردم است. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته که دشمن 
ش��روع تروریسم اقتصادی و فش��ار حداکثری را در روز 13 آبان قرارداد، در 
مقایس��ه با س��ال های قبل از آن، باش��کوه ترین مراسم ضد اس��تکباری را با 

مشارکت همه قشر ها در اقصی نقاط کشور شاهد بودیم. میزان

عبدالرض��ا رحمانی فضلی گفت: م��ن از همه زائرین 
خواهش می کنم اقامتش��ان در عراق را بسیار کوتاه 
کنند. اگر همین نسبت ادامه پیدا کند ما در دو و سه 
روز آخر شاید با بیش از دو میلیون جمعیت که آنجا 
هستند مواجه باش��یم و آنها می خواهند برگردنند و 

قطعاً در زمان برگشتن دچار مشکل خواهند شد.
عبدالرضا رحمانی فضل��ی با حضور در مرکز فناوری 
و مانیتورینگ س��تاد مرکزی اربعین حسینی گفت: 
همین طور که در تصاویر و اخبار آمده است به لطف 
خداوند علیرغم تعداد زی��اد زائر باالترین حد رکورد 
زائر که داش��تیم س��ال 9۶ برمی گردد که حدود 2 
میلی��ون و 5۰۰ هزار نفر بودن��د االن حدود بیش از 
سه میلیون و 15۰ هزار تومان فقط در سامانه سماح 

ثبت نام کردند.
وی با اش��اره به اینکه برخی از هموطنان بدون ثبت 
نام در سامانه س��ماح به کشور عراق می روند اظهار 
داش��ت: پیش بینی ما از اول این بود که حداقل سه 
میلی��ون نفر به ع��راق خواهند رفت ام��ا االن تعداد 
افرادی که از اول ماه محرم تشریف بردند دو میلیون 
و 5۰۰ هزار نفر و از ماه صفر دو میلیون و 1۰۰ هزار 
نفر بوده است. وزیر کشور تصریح کرد:  پیش بینی ما 
این است که قطعاً 3 میلیون نفر را خواهیم گذراند، با 
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و کمیته ای 
که تشکیل ش��ده یک س��ال تمام روی این موضوع 
کار ش��ده است؛ تالش شده است که امکانات را برای 

زائران عزیز فراهم کنید.
رحمان��ی فضلی در مورد اقدام��ات صورت گرفته در 

حوزه حمل و نقل برای ایام اربعین، خاطرنشان کرد: 
پیش بینی ما هشت هزار مورد اتوبوس بوده و تعداد 
4ال��ی 5 هزار کامیون در صورت ل��زوم افزایش پیدا 
خواهد ک��رد این موضوع هم در این طرف مرز و هم 

در آن طرف مرز است.
وی بیان داش��ت: ما نمی توانیم تعداد زیادی وسیله 
به آن طرف مرز بفرس��تیم دلیلش هم روشن است؛ 
مس��یر مهران_کوت _ نجف و مسیر بصره _ نجف، 
جاده باریک اس��ت و مش��کالت زی��ادی دارد. تعداد 
زائرین هم از ایرانی و عراقی بسیار زیاد است بنابراین 
راهی را که باید سه ساعت و نیم الی 4 ساعت و نیم 

طی کنند به 1۰ ساعت می رسد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: این موضوع منجر می شود 
که سرعت کامیون ها و اتوبوس ها کاهش یابد و امکان 
خالی و پر کردن مس��افرین کم ش��ود؛ هرچه ماشین 
بفرس��تیم ترافیک جاده را افزایش می دهیم بنابراین 
خود زائران عزیز و کس��انی که در مرز هس��تند باید 
مدیریت کنند و بنا به ظرفیت جاده ها به آن س��مت 
بروند. به همین دلیل بعضی وقت ها مشاهده می کنند 

1 الی 2 ساعت مرزها بسته می شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه هیچ گونه مش��کلی در مورد 
تامین اتوبوس، مینی ب��وس و کامیون نداریم، گفت: 
بیش از 25۰۰ موکب را داخل عراق داریم. امکانات، 
ت��دارکات و خدم��ات در حوزه ه��ای مختلف فراهم 

است، هیچگونه مشکلی نداریم.
وزیر کشور اظهار داشت: در خصوص آب نیز با توجه 
به گرمای هوا مشکالتی بوده و سریعاً رفع شده و در 

این خصوص هم مش��کلی نداریم. من از همه زائرین  
خواهش می کنم اقامتش��ان در عراق را بس��یار کوتاه 
کنند. حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ایرانی االن 
داخ��ل عراق هس��تند. اگر همین نس��بت ادامه پیدا 
کن��د ما در دو و س��ه روز آخر ش��اید ب��ا بیش از دو 
میلیون جمعیت که آنجا هستند مواجه باشیم و آنها 
می خواهند برگردنند و قطعاً در زمان برگشتن دچار 

مشکل خواهند شد.
وی با تاکی��د بر اینکه عراقی ها بع��د از ظهر اربعین 
تمام موکب هایش��ان را جمع می کنن��د، گفت: البته 
پیش بین��ی کرده که موکب ه��ای ایرانی یکی دو روز 
بعد از اربعین نیز س��رویس دهی کنند اما نمی توانند 

به تنهایی این جمعیت را کمک کنند.
وی بیان داش��ت: ت��ا االن همراهی م��ردم و زائرین 
خوب بوده اس��ت. س��تاد مرکزی اربعین 24 ساعته 
باز اس��ت و تمام مسیرها کنترل می شود و لحظه به 
لحظه ترافیک و اتوبوس ها در ایران و عراق رصد می 
ش��ود امیدوارم که انش��ااهلل با همکاری و کمک همه 

مشکالت حل شود.
رحمانی فضلی گفت: در اس��تان های خوزستان، ایالم 
و کرمانش��اه ، استانداران و تمام مسئولین دستگاه های 
اجرایی مرتبط، در حال خدمات رسانی هستند. عین این 
س��تاد را در عراق داریم و مسئولیت ستاد با سفارتخانه 
ما است.  وزیر کشور با تشکر از مردم و مسئولین عراقی 
اظهار داش��ت: سه بار با وزیر کش��ور عراق در یک ماه 
مالقات داشتم همه همکاری مبنی بر این بود که سفر 
پر خیر و برکتی برای زائرین داشته باشیم حیف است 
ک��ه این مطلب را بیان نکنم ک��ه ما بیش از 4 میلیون 
نفر را ظرف کمتر از یک ماه بین دو کش��ور باید جابجا 
کنیم.یعنی از اقصی نقاط کشور ایران بلکه از کشورهای 

همسایه مثل پاکستان و افغانستان.  مهر

شرارتدرآبراههایبینالمللیبدونپاسخنمیماند
دریابان شمخانی:

پیشنهاد الریجانی به سران قوا برای محرمانه ماندن اطالعات مالی مسئوالن

وزیر کشور:
زائران مدت زمان حضور در عراق را کاهش دهند


