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در مراسمی با حضور علی گنج کریمی، رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل  احمر، از عوامل اجرایی مرحله کشوری هفتمین 
المپیاد آماده که مرداد ماه  سال جاری با مدیریت و به میزبانی جمعیت هالل  احمر استان مازندران در اردوگاه شهید باهنر تهران 
برگزار شد، تقدیر شد. بر اســاس این گزارش در این مراسم رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر در سخنانی با تأکید بر این 
نکته که توانمندی هالل  احمر مازندران در امور مختلف متأثر از دانش باالی مجموعه مدیریت و کارکنان آن اســت، گفت: »عزم 
جدی ما این است که همه استان ها به چنین قابلیت و هم افزایی دست یابند.« او برنامه ریزی و سیاست گذاری درست و هم افزایی 
و همدلی مبتنی بر صداقت و تعهد ســازمانی را رمز موفقیت جمعیت هالل  احمر استان مازندران توصیف و از همه عوامل اجرایی 

مرحله کشوری هفتمین المپیاد آماده با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.

با حضور رئیس سازمان جوانان جمعیت 
هالل  احمر در مازندران 

از عوامل اجرایی مرحله 
کشوری هفتمین المپیاد 
آماده تجلیل شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 
ممکن است خیلی بترسند 
و فشار زیادی به آنها وارد 

شده باشد.

راضیهزرگــری|روزهای پرتب وتاب زائــران اربعین 
حســینی برای رســیدن به کربالی معلی تمام شــده و 
اغلب زائران امام حســین)ع( نیز به میهن بازگشته اند. با 
پشت سرگذاشتن اربعین موج بازگشت زائران که از هفته 
پیش آغاز شده بود، با مدیریت دستگاه های دست اندرکار 
ستاد اربعین با آرامش به روزهای انتهایی نزدیک می شود. 
با این حال تا اتمام عملیات اربعین جمعیت هالل احمر در 
کنار زائران حضور دارد تا به ســالمت به شــهر و دیار خود 
برسند. مرز خسروی که چند سالی بسته بود، امسال برای 
حضور هرچه باشکوه تر راهپیمایان اربعین حسینی، در نیمه 
شهریور ماه بازگشایی شد تا میزبان هزاران زائر اربعین باشد. 
مرزی که در استان کرمانشاه و شهرستان قصر شیرین واقع 
شده، این روزها به صورت 24 ساعته فعالیت می کند تا روند 
بازگشت زائران در امنیت و آرامش هرچه بیشتر فراهم باشد. 
در این میان جمعیت هالل احمر کرمانشاه در خدمت رسانی 
به زائران اربعین در هفته گذشته برای خروج از کشور و این 
روزها برای ورود به کشور، چیزی کم نگذاشته، به طوری که 
تا روز گذشته بیش از 70 هزار نفر از زائران حضرت اباعبدهلل 
حســین)ع( از خدمات رایگان جمعیت هالل احمر استان 

کرمانشاه در ایام اربعین بهره مند شدند.
حجم بسیار زیاد زائران حسینی و چندبرابرشدن جمعیت 
ایرانی هایی که به قصد زیارت امام حسین)ع( در ایام اربعین 
راهی عراق شــده اند، در 10 روز گذشته پایانه های مرزی 
کشــور را با ازدحام بســیار زیاد جمعیت مواجه کرد. مرز 
خسروی برای پذیرش کسانی که قصد خروج از کشور به 
سمت عتبات عالیات را داشتند، تا ساعت چهار بعدازظهر باز 
بود؛ یعنی زائرانی که از شــهرها و استان های دور و نزدیک 
خودشان را به نقطه صفر مرزی استان کرمانشاه می رساندند، 
اگر بعد از این ساعت به گذرگاه خسروی می رسیدند، باید تا 
صبح فردا صبر می کردند که پایانه مرزی باز شود و وارد خاک 
عراق شــوند. جمعیت هالل احمر برای مدیریت مسافران 
اربعین حسینی، امکانات اردوگاه اسکان اضطراری را برای 
مسافرانی که مجبور می شدند شب را پشت مرز خسروی 
منتظر بمانند، فراهم کرد.  مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمانشــاه در گفت وگو با »شهروند« از بهره مندی 

این تعداد از زائران حســینی از خدمات رایگان جمعیت 
هالل احمر خبر می دهد و می گوید: »از ابتدای طرح اربعین 
تاکنون به 50935 نفر از زائران در استان اسکان داده شده 
و تعداد ۵۰۰ نفر از زائران عزیز که در شــهر منذریه عراق 
به علت مشــکالت حمل ونقل مجبور به اسکان اضطراری 
در این شهر شده بودند، توســط این جمعیت اسکان داده 
شده اند. همچنین ۲۱پایگاه امدادونجات هالل احمر استان 
کرمانشــاه در ایام اربعین به ۵۸۶ مورد حادثه امدادرسانی 
کردند که نســبت به  سال گذشــته کاهش داشته است. 
فرزین معتمدی با اشاره به بهره مندی بیش از ۱۸۵۴۰ نفر از 
خدمات انجام فشار خون و تست قند خون توضیح می دهد: 
»طی ایام اربعین ۹۸ خدماتی اعم از راهنمایی زائران، کمک 
به افراد ناتوان و توزیع بسته های فرهنگی نیز توسط اعضای 

جوانان هالل احمر به زائران ارایه شده است.«
دو اردوگاه کامــل اســکان اضطــراری بــا همــه 
امکانــات رفاهی بــرای زائــران در مرز خســروی و 
شهرستان قصرشــیرین در طول این روزها برپا بود، تا 
هالل احمری های کرمانشــاه وظیفه خــود را در قبال 
زائران اربعین حســینی به زیبایی به تصویر بکشــند. 
معتمدی توضیح می دهد: »امدادگران و اعضای جوانان 
هالل احمر کرمانشــاه هر خدمتی که می توانســتند 
به مســافران اربعین ارایه می دادنــد؛ از تامین اقالمی 
مثل پتــو و ارایه بروشــورهای مراکــز هالل احمر در 
نجف و کربال و مســیر پیاده روی تا گرفتن فشار خون 
و تســت قند خون آنها. ما یک پایگاه امدادونجات هم 
در مرز خســروی داریم که  بالگرد جمعیت هالل احمر 
اســتان به صورت آماده باش در نقطه صفر مرزی آماده 
خدمات رسانی به زائران بوده است.« به گفته معتمدی 
یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و دو دستگاه آمبوالنس 
به همراه ۱۲  پرســنل، نجاتگر و پرستار داوطلب جهت 

خدمات رسانی به زائران به کشور عراق اعزام شده اند.
معتمدی درباره حال وهوای اردوگاه اسکان زائران در مرز 
خسروی با اشاره به این که مردم قدردان خدمات هالل احمر 
و تسهیالت فراهم شده بودند، می گوید: »برنامه ای که در 
این روزها داشــتیم و برای خودمان خاطره شد، برگزاری 

مراسم زیارت عاشورا در شب جمعه برای زائران کربال بود. 
در اردوگاه اسکان اضطراری مرز خسروی  که حدود 5 هزار 
نفر را در خود جای داده بود، پنجشنبه شب گذشته بچه های 
هالل احمر به صــورت خودجوش بیــن چادرها موکت 
انداخته، میکروفن و بلندگو آوردند و برنامه زیارت عاشورا 

را برای زائران ترتیب دادند که بسیار مورد استقبال آنها قرار 
گرفت.« 

 اردوگاه موقت اســکان اضطراری هالل احمر کرمانشاه 
در مرز خسروی تا آخرین روز طرح عملیات اربعین یعنی 
تا 30 مهر برقرار است.  این روزها مرز خسروی تقریبا خلوت 

شده؛ چادرهای اســکان اضطراری برقرار است، ولی تعداد 
زائران حاضر در این اردوگاه ها کمتر شده، با این حال به گفته 
مدیرعامل هالل احمرکرمانشــاه، مسافرانی که در مسیر 
بازگشت به کشور دچار مشکل شوند، می توانند از امکانات 

اسکان اضطراری استفاده کنند.

 گزارشی از اقدامات هالل احمر کرمانشاه
در اسکان اضطراری و خدمت رسانی به زائران اربعین 

 بهره مندی 70 هزار زائر اربعین حسینی از خدمات هالل احمر کرمانشاه

 زیارت عاشورا
در نقطه صفر مرزی

رضابابایی-امدادگرهاللاحمر|اســکان
اضطراریزمانیانجاممیشــودکهبحرانیا
رویدادیپیشمیآیدوشاهدتجمعاتمردم
ونیازآنهابهتوقفواستراحتشانهستیم.
اسکاناضطراریازساختمانهایسرپوشیده
شــروعمیشــودونهایتابهاردوگاههایی
میرسدکهباچادرساختهیاتجهیزمیشود.
براســاساینکهپایانهمرزیخســرویاز
ساعت7صبحتا4بعدازظهرپذیرایزائران
بود،بسیاریازمردمبودندکهبعدازاینبازه
زمانیبهمرزمیرسیدندونیازبهاسکانموقت
داشــتند.اردوگاهیکهدرمرزخسرویبرپا
شــدهبود،پتووموکتداشتتاآنهابتوانند

استراحتکنند؛بهعالوهباموکبهایفعال
دراستانهمهماهنگیهایالزمانجامشده
بودتــابتوانیماززائرانحاضــردراردوگاه
پذیراییکنیم.مردماستقبالبسیارخوبیاز
توسطهاللاحمر فراهمشده اینتسهیالت
میکردندوخوشبختانهازخدمترسانیهاچه
دراردوگاهوچــهدرپایگاههایامدادونجات
مستقردراستانکامالراضیبودند.اوجکار
اینروزهادرهاللاحمرکرمانشاهواردوگاه
اســکانزائرانبهپنجشنبهوجمعهگذشته
برمیگردد؛حجمزائرانبهقدریبودکههمه
چادرهاتکمیلشدهبودومابهسرعتدرحال
برپاییچادرهایبیشتریبودیمتامسافران

بتواننداســتراحتکننــد.وقتیمیدیدیم
ممکناســتظرفیتبازهمکافینباشدبین
چادرهاراهمموکتکردهبودیمومسافرانرا
بهسمتآنهاهدایتمیکردیم.تمامتالشمن
ودیگرهمکارانمدرهاللاحمرکرمانشاهاین
بودکهرضایتکاملزائرانومسافرانفراهم
شودوخوشــبختانهبرخوردوتشکرکردن
آنهانشــانمیدادکهدرانجاموظیفهخود
موفقبودهایم.وظیفهماایناســتکهبههر
نحویکهمیتوانیمودرتوانماناســتدر
اردوگاهاســکاناضطرارییادرپایگاههای
امدادونجاتبهمردمعزیزمانارایهخدمت

کنیم.

اردوگاهی برای تجدید قوای زوار حسینی

مرزخسروینزدیکترینپایانهمرزیایرانبه
بغداد،کربال،کاظمینوسامرااست.اینگذرگاه
ازپایانههایرسمیوبینالمللیغربیایراناست
کهدرشهرستانقصرشیرینواقعشدهوارتباط
زمینیایرانوبخشعربیعراقتوسطاینمرز
برقراراست.شهرســتانقصرشیرینباداشتن
1۸6کیلومترمرزمشترکباعراقدارایدومرز
رسمیپرویزخانوخسرویاستکهمرزرسمی
پرویزخانبااقلیمکردستانعراقومرزخسروی
باحوزهعربیکشورعراقهممرزاست.اینمرزتا
بغداد،پایتختکشورعراق،1۹0،نجف3۸0،کربال
300،کاظمین۲03وتاسامرا3۲6کیلومترفاصله
دارد.نخســتینگروهازآزادگانجنگایرانو
عراق۲6مردادسال6۹حدودیکسالپساز
پایانجنگازطریقمرزخسرویواردایرانشد
کهبههمینمناسبتهرسالمراسمنمادینیدر

ایننقطهصفرمرزیبرگزارمیشود.
مرزخســرویعالوهبرمراوداتاقتصادی،
سالیانســالروزانهگذرگاهکاروانهاییاست
کهراهیسرزمینعاشقاناهلبیتوشهرهای
کربالونجفهستند.آمارمیگویدروزانهبیش
از۲00دستگاهکامیونحاملکاالهایصادراتی
ازمرزرسمیوبینالمللیخسرویبهعراقصادر
میشدودستکمروزانه35کاروانزوارایرانی
کهقصدسفرزمینیبهکربالونجفراداشتند،از
طریقاینمرزبهکشورعراقواردمیشدند؛البته
اینآماروارقاممربوطبهروزهایعادیمیشود.
دههآخرماهصفر،روزهاییاستکهکشورعراق
میزباندههامیلیونعاشقامامحسین)ع(برای
حضوردرمراســمپیادهرویاربعینتاکربالی
معلیاست،تاارادتخودبهاهلبیت)ع(رابهاین
شکلبهتصویربکشند.پیادهرویاربعینحسینی

هرســالمیلیونهاایرانیراراهیکشورعراق
میکندکهباتوجهبهحــذفویزابرایایرانیان
شرکتکنندهدراینمراسمازسویدولتعراق،
اینرقمامسالبهبیشاز3میلیوننفررسید،به
همیندلیلمرزخسرویکهچندسالیبهدلیل
مسائلامنیتیبستهبود،بااعالممسئوالناز16
شهریورماهباردیگرگشودهشدوپذیرایزائران
اربعینبودتامدیریتاینحجمازمسافربرای
خروجوورودایمنازسهگذرگاهمرزیمهران،

چزابهوخسرویصورتبگیرد.
دراینایام،145هزارنفرازمرزخسرویبرای
شرکتدرمراسماربعینحســینیبهعتبات
عالیاتمشــرفشــدندوموضوعیکهستاد
اربعیندرروزهایمنتهیبــهاربعینرویآن
تاکیدداشــت،بحثزمانبازگشتزواراربعین
ومدیریتسفربود؛روزانهبیشاز25هزارنفراز

طریقمرزخسرویواردکشورشدهاند.بهگفته
فرماندهنیرویانتظامیقصرشیرینترددزواردر
مرزخسروینسبتبهروزهایگذشتهدوبرابر
شدهاست.عنایتفالحیمیگوید:»پیشبینی

میشودتاپایاناربعین200هزارنفرازطریقمرز
خسرویبهکشورواردشوند؛ورودبهداخلکشور
بهصورت24ساعتهاستوخدماترسانیهای

الزمبهزائراناربعینانجاممیشود.«

درباره گذرگاهی قدیمی و پر رویداد

مرز خسروی امسال پذیرای بیش از 145 هزار زائر اربعین بود


