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96شعار مصوب اربعین 
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شکرگذاری کردنعمت راهپیمایی اربعین را باید 
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برنامه های اجرایی
ستاد اربعین شهرداری تهران

1396
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بددی   مراسم عظیم اربعین حسینی به عنوان رویدادی بی نظیری در عصر حاضر نسخه ای بی
نه در مقام نظریه بلکه در صحنه عم  بده منصده ی وردور و بدروز     را اسالمیاز سبک زندگی 
.رسانیده است

ه بنا به مصوبه شورای محترم اسالمی شدرر تردران و ابال ید   بر همین اساس شررداری ترران 
سوولیت وزارت کشور در خصوص مسوولیت زائران حسینی نسبت به تشکی  ستاد اربعین وم

کمیتده ایدن   8کمیته خدمات شرری در ستاد مرکزی اربعین  و نیز عضویت شرردار ترران در 
ا ستاد در راستای برره مندی از این رویداد فرهنگی و معنوی در فضای عمومی شرر تردران بد  

سدبت  با تدبیر شرردار محترم ترران  نهدف کمک رسانی و خدمات رسانی به زائرین حسینی 
.نموده استاقدام 1396در سال اربعین به تشکی  ستاد 

د شایسته این ستاد به اذعان دست اندرکاران کشوری مراسم اربعین حسینی با تدبیر و عملکر
شتر و تعیین کننده در سال های قب   و در سال جاری نیز به حول و قوه الری با قوت هرچه بی

در این مسیر گام خواهد برداشت
ور در چرارچوب سیاست ها و ووایف واگذارشده از ستاد مرکزی اربعین مستقر در وزارت کشد 

ز ایدن  تا به صورت توامدان ا خواهد نمود بیست کمیته تالش در دو بخش اجرایی و فرهنگی  با 
رت ورفیت عظیم فرهنگی تعمیق مولفه های زیست مومنانه در میان شرروندان و زائران حضد 

.برره ببرد(  علیه السالم)ابا عبد اهلل الحسین 
فرجده  که در این مسیر نورانی از دعای خیر حضرت بقیه اهلل االعظم عج  اهلل تعدالی امید آن 

.الشریف برره مند باشیم

مقدمه

5
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عضویت شهرداری متولی عنوان کمیته ردیف 

*بعثه مقام معظم رهبری کمیته فرهنگی آموزش 1
*سازمان صدا و سیما کمیته اطالع رسانی و مستند سازی 2
*جمعیت هالل احمر کمیته امداد و نجات 3
*وزارت راه و شررسازی کمیته حم  و نق  و سوخت 4
*سازمان حج و زیارت کمیته اعزام 5
*وزارت برداشت کمیته برداشت و درمان 6
*ستاد بازسازی عتبات و عالیات ه  کمیته مشارکت مردمی، اسکان و تغذی7
*وزارت کشور کمیته زیر ساخت 8
وزارت اطالعات کمیته اطالعات 9
وزارت امور خارجه کمیته سیاسی و کنسولی 10
نیروی انتظامی کمیته امنتی انتظامی 11
شررداری ترران کمیته خدمات شرری 12
وزارت کشور کمیته نظارت و ارزیابی 13

ستاد مرکزی اربعین کشور 

قیممستمسئولیتواصلیعنصرعنوانبهکمیته(8)درتهرانشهرداریکشور،اربعینمرکزیستادیکمیته13میاناز
.داردعهدهبرکشوروزارتمحوریتباراشهریخدماتیکمیته
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برای جرانیان  و جرانی سازی فرهنگ عاشورا( ع)، اربعین و نرضت امام حسین(ع)معرفی و ترویج فرهنگ و معارف اه  بیت •

العالی در تعالی نرضت عاشورا و فرهنگ اربعینمدوله رهبریو مقام معظم ( ره)رهنمودها و آرمان های حضرت امام تحقق •

اسالمیمعنوی و اجتماعی جامعه اسالمی با تقویت ایمان ، تعمیق معرفت دینی ، افزایش بصیرت و ارتقای التزام عملی به ارزشرایتعالی •

اتحاد اسالمی و همگرایی مذهبیتقویت •

نگه داشتن فرهنگ ایثار، جراد ، شرادت ، انتظار و گفتمان مقاومت اسالمیزنده •

سازی جرت انجام صحیح زیارت مطابق آموزه های اسالمی و انجام سفر قانونمند و اخالق مدارفرهنگ •

ردمیافزایی و ارتقای فعالیت های فرهنگی ، تبلیغی ،آموزشی و پژوهشی با ایجاد هماهنگی میان نرادها و موسسات دولتی ، عمومی و مهم •

اهداف

6
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:  فرهنگ اربعین ترویج -1
تقویت انسجام و یکپارچگی پیروان مکتب تشیع •

تقویت همگرایی ادیان الری با تاکید بر آموزه های نرضت عاشورا•

(حج–ن عربی، اربعی-سنی ،ایرانی-پرهیز از گسست شیعی)تقویت تقریب بین مذاهب اسالمی •

ایر مل   ترویج و بسط تاثیرات مثبت معنوی گردهمایی اربعین با استفاده حداکثری از فرصت از زائران س•

محوریت مسائ  اساسی جران اسالم •

رعایت حداکثری آداب زیارت اربعین•

اصول و سیاست ها
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:و امنیت نظم -2
شناخت سناریوهای تردیدآمیز با هدف پیشگیری و مقابله با آنرا  •

حاکمیت قانون به منظور تامین نظم و امنیت•

تقویت همکاری های انتظامی و امنیتی دو کشور •

تامین بسترها و شرایط تحقق نظم و امنیت و مقررات مرزی•

سیاست ها

8
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عراقسنت ها و ارزش های دولت و ملت رعایت -3
رعایت جایگاه و منزلت مرجعیت عراق•

وجایگاه میزبانی دولت رعایت •

عراق  عراق و مردم کشور قوانین و مقررات رعایت •

اخالق اسالمی و احترام به حقوق مردم عراقرعایت •

سیاست ها

9
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محوریمردم -4
مراسممشارکت مادی ، معنوی و خدمات داوطلبانه مردم و نرادهای اجتماعی در کلیه مراح  توسعه •

سازماندهی هیئت های مذهبی ، تشک  های مردم نراد و افراد داوطلب در جرت خدمات دهی•

نمودن زمینه های قانونی فعالیت مردم با هدف رونق بخشی استان های مرزیفراهم •

سیاست ها

6
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گریتسری  -5
و تسریع در ارایه خدمات مناسب به زائرینتسری  •

ایجاد زیربناها و زیرساخت های ماندگار و ثابت در استان های هدف•

اعزام زائرین به صورت گروهی و کاروانیمدیریت •

کاهش و مدیریت هزینه های  یر ضرور  •

سیاست ها

11
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رئیس ستاد اربعین شررداری ترران

معاونت فرهنگی اجراییمعاونت  

دبیرخانه
بسیج
حراست
بازرسی

کمیته خدمات 
شرری

کمیته هماهنگی 
کالنشررها

ی کمیته منابع انسان
و اعزام

کمیته برداشت و 
درمان

کمیته هماهنگی  
اجرائی کشور عراق

کمیته هماهنگی 
مرزها

کمیته حم  و نق 

کمیته ایمنی

کمیته هماهنگی و 
پشتیبانی بانک شرر

کمیته اسکان

کمیته روابط  
عمومی 

تبلیغاتکمیته 
محیطی عراق

کمیته روحانیون و 
اعزام مبلغ

کمیته زیبا سازی

کمیته ی هماهنگی موکب ها
و فعالیت های مردمی 

کمیته محصوالت 
فرهنگی و تبلیغی

کمیته اربعین ترران

کمیته راهنمای  
زائرین

امور نمایشگا ه ها کمیته ایثارگران
13
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معاونتفرهنگی



معاونت فرهنگی

کمیته روابط عمومی 

محیطی تبلیغاتکمیته 
عراق

کمیته روحانیون و اعزام مبلغ

کمیته زیبا سازی

کمیته ی هماهنگی موکب ها
و فعالیت های مردمی 

کمیته محصوالت فرهنگی و 
تبلیغی

کمیته اربعین ترران

کمیته راهنمای زائرین

امور نمایشگا ه ها کمیته ایثارگران
19

19
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برنامه های اجرایی

پایانه های چرارگانه مرزی(الف 

قرارگاه های داخ  کشور عراق( ب
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یکمیته فرهنگی پایانه های چرارگانه مرز
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پایانه مرزی منطقه معین منطقه محور ردیف 

شلمچه 8 6 1

مهران 12 5 2

چزابه 10 4 3

خسروی 14 7 4
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شرح مختصرعنوان برنامهردیف

1
حسینیه شردای 
مدافع حرم

هیمرزیبرپاییحسینیهوزینبیهباعنوانشهدایمدافعحرمدرپایان
بهمنظوراجرایمراسمواقامهینماز

رادیو اربعین2
همنظوورباپخشمستقیممطالبرادیوب(آفالین)برقراریرادیواربعین
اطالعرسانیبهزائران

3
هویت بخشی به 
سیمای بصری

انههایفضاسازیمحیطیوتبلیغیدرشهرها،مسیرهایمنتهیبهپای
مرزیوپایانههایمرزیبوابهورهگیوریازتیواویرشوهدایانقوالب
اسالمی،دفاعمقدسومدافعحرمواحادیو وبیانواتاموامراحو و

رهبرمعظمانقالباسالمی

راهنمای زائر4
سیستمصوتیسویاردرمسویرهایمنتهویبوهپایانوههوایمورزیو

راهنماییزائرینجهترفاهحالزائران

(:مهران، شلمچه، چزابه، خسروی)پایانه های مرزی چهار گانه 

18
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شرح مختصرعنوان برنامهردیف

خدمات زائر5
بهات،برپاییغرفههایفرهنگیشام پاسخگوییبوهمسوائ وشو
واتی،تفألبهشهداء،عکسیادگاری،شارژتلفنهمراه،خیاطیصول

واکسصلواتیوایستگاهصلواتی

نجوای شیدایی6
برگوزاریمراسووممو هبیدعووایکمیو ودعووایندبوه،سووخنرانی

م هبی،سوگواریدرپایانههایمرزی

رسم حسینی7
مبرپایینمایشگاهعکسازجلوههوایزیبوایپیوادهرویدرموسو

اربعیندرپایانههایمرزیباتأکیدبرجلوههایهنری
ازهقرآنبدرقهواستقبالزائرینبابرکتقرآنکریموبرپاییدرودروازه ی قرآن8

(:، خسرویچذابهمهران، شلمچه، )پایانه های مرزی چهار گانه 

19
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برنامه های اجرایی

قرارگاه های داخ  کشور عراق( ب
(شررهای کاومین ، سامرا،کوت)
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منطقه معین منطقه محور شرر ردیف 

19 21 شهرکاظمین 1

18 22 شهرسامرا 2

3 2 شهرکوت 3



27

کمیته زیباسازی
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ی تمثال شردای مدافع حرم و الحشدالشعبی جرت نصب در طول مسیر پیاده روچاپ •

شده در مسیر نجف به کربالنصب سازه های آسب دیده نوسازی •

متری ویژه مسیر پیاده روی و شررهای نجف اشرف و 50سازه ی پرچم 7و نصب انتقال •

کربالی معلی

شده سال قب  در سه رنگهای نصب پرچم سازه تامین •

کمیته زیباسازی

21
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راقتبلیغات محیطی عکمیته 

(سازمانبسیجشهرداری)

(معاونتحم ونق ترافیک)
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مسئول اجراییشرح ووایفردیف

1

طولدرنیبجهتالحشدالشعبیوحرممدافعشهدایتمثالچاپ•
رویپیادهمسیر

الکرببهنجفمسیردرشدهنییبدیدهآسبهایسازهنوسازی•
ورویپیادهمسیرویژهمتری50پرچمسازهی7نیبوانتقال•

معلیکربالیواشرفنجفشهرهای

سازمانبسیج
شهرداریباهمکاری
معاونتحم ونق 
سازمانزیباسازی

2
2800تعدادبهمسیرعمودهایکلیهیدررنگقرمزهایپرچمنیب•

96اربعینشعارباپرچم
سازمانبسیج

شهرداریباهمکاری
معاونتحم ونق و

3
سازه7تعدادبهبزرگهایپرچمهایسازهتکمی •

سازمانزیباسازی

23
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مسئول اجراییشرح ووایفردیف

4

وحرممدافعجدیدشهدایتیاویرنیبوطراحی
ویرپیادهمسیرعمودهایکلیهیدرالحشدالشعبی

تابلو2800تعدادبه
سازمانبسیجشهرداریباهمکاری

معاونتحم ونق و

5

،سبز،مشکیقرمزرنگسهبزرگهایپرچمتامین
راهپیماییمسیردربزرگسازه14برای

معاونتاموراجتماعیوفرهنگی

6

تبلیغیهایسازهدرفرهنگیفاخرطرح400اکران
مسیرطولدر

سازمانبسیجشهرداریباهمکاری
معاونتحم ونق و
معاونتخدماتشهری

24
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هاکمیته ی هماهنگی موکب 

و فعالیت های مردمی

(  اداره ک  فرهنگی)

با مشارکت  

(ع)قرارگاه امام رضا)
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بازسازی مدارس منتخب در شررهای کربال و نجف•

به ساماندهی موکب ها و فعالیت های مردمیکمک •

26
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اطالع رسانیکمیته روابط عمومی و 

(مرکز ارتباطات شررداری ترران)



35

دسازیمستن،ایرسانهپوششمنظوربهخبریستادتشکی •

ران،تهشهردرحسینیاربعینمراسمویژههایبرنامهتولیدو

عراقداخ وگانهچهارمرزیهایپایانه

28
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یکمیته  محصوالت فرهنگی و تبلیغ

(اداره کل فرهنگی)
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تیراژ/همکارمجریمحصولردیف
عدد1000سازمانفرهنگیهنری96تولید بیرق نفیس با شعار اربعین1

-معاونتاموراجتماعیوفرهنگیعدد فلش مموری2000تامین و تریه2

چاپ نقشه راهنمایی زائر3
هزارنسخه500/000معاونتاموراجتماعیوفرهنگی

موسسههمشهری

96با شعار اربعینتولید سربند4
هزارعدد500/000معاونتاموراجتماعیوفرهنگی

عدد1000معاونتاموراجتماعیوفرهنگیطراحی و تولید جعبه  طرح تکریم5

6
ه بسته لوازم التحریر جرن هدیه بتریه

کودکان عراقی
هزارعدد50/000معاونتاموراجتماعیوفرهنگی

(برگتک)تریه و تامین جزء خوانی قرآن 7
مرکزفعالیتهایدینیهزارعدد500/000

30
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کمیته  امور نمایشگاه ها

(اداره کل فرهنگی)



39

کارشناسینظرنقطهاوراروارجاعیهایدرخواستبررسیودریافت•

مرزیهایپایانهدرمفرومیوموضوعیهاینمایشگاهاجرای•

هایپایانهدرمفرومیوفرهنگیهاینمایشگاهنظارتومدیریتوهماهنگی•

عراقکشورداخ ومرزیچرارگانه

هینمایشگاهایبرنامهویژهانجامجرتداخ فرهنگیفعاالنوهاگروهباهماهنگی•

33
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رانکمیته  ایثارگ



41

وقراراستمح درتبلیغیهایفعالیتانجاموفرهنگیمدیریت•
تررانشررداریعوام اسکان

34
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اربعین تهران



43

ناربعین تررا

ررشدرحسینیاربعینمراسمبرگزاری

ازشرروندانویژه یراهپیماییوترران

حضرتحرمتا(ع)حسیناماممیدان

(ع)حسنیعبدالعظیم

سازمان فرهنگی هنری

36
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معاونتاجرایی



45

کمیته خدمات 
شرری

کمیته هماهنگی 
کالنشررها

ی کمیته منابع انسان
و اعزام

کمیته برداشت و 
درمان

کمیته هماهنگی  
اجرائی کشور عراق

کمیته هماهنگی 
مرزها

کمیته حم  و نق 

کمیته ایمنی

کمیته هماهنگی و 
پشتیبانی بانک شرر

کمیته اسکان

13

اجراییمعاونت  
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کمیته نظافت و پاکیزگی

(سازمان پسماند)



47

از خاک و نخاله و جمع آوری کلیه نخاله های رفیوژ وسط و هر دو طرف ( ره)پاکسازی شارع امام خمینی •

کمربندی و محله هولی از خاک و نخاله و زباله های دپو شده پاکسازی 

و رفیوژ جاده نجف تا کربال از خاک و نخاله و زباله های انباشته شده و تسطیح بعضی نقاط در دو طرفپاکسازی •

.وسط

ازی و و ملزومات و انجام پاکساعزام کارگران داوطلب  به شررهای نجف اشرف و کربالی معلی با کلیه تجریزات•

روز15نظافت به مدت  

منتری  به حرم حضرت امام خیابان در نجف اشرف و ( ع)نظافت و پاکسازی اطراف حرم حضرت امیرالمومنین •

های کیسه زباله و خودروزباله، مخزن : شام  در کربالی معلی با امکاناتی ( ع)و حرم حضرت عباس (ع)حسین 

مکانیزه

یکمیته نظافت و پاکیزگ
(سازمان پسماند)
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48

کمیته برداشت و درمان

(شرکتشهرسالم)



49

بدا حضدور  مرران و خسروی برپایی پایگاه های برداشت و درمان در پایانه های مرزی چزابه، شلمچه و •

کادر پزشکی مجرب شام  پزشک، پرستار و پشتیبانی به همراه تخت بستری موقت

معلی و مسیر پیاده روی بده همدراه   اشرف،کربالی نجف درشررهای پایگاه برداشت و درمان 4برپایی •

امکدان  )آمبدوالنس ، تخت بستری موقت و اعزام پرستار،پشتیبانیکادر پزشکی مجرب شام  پزشک، 

(سنجی برپایی پایگاه برداشت و درمان در شررهای کاومین،سامرا و کوت

عراقدارویی و پزشکی به کشور تجریزات و اختصاص انتقال •

کمیته برداشت و درمان 
(شرکت شرر سالم)
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50

کمیته حم  و نق 
(شرکتاتوبوسرانی)



51

ت اختصاص ناوگان اتوبوسرانی جرت تسری  در رفت و آمد زائران و خددما •

رسانی در مرز زرباطیه 

اختصاص تریلر در مسیر کوت و شوملی•

برپایی ایستگاه پذیرایی جرت عوام اجرایی و زائرین محترم•

کمیته حم  و نق 
(شرکتاتوبوسرانی)
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52

کمیته اسکان
(س)زهراسازمانبهشت



53

کمیته اسکان
(س)سازمانبهشتزهرا

نقطه در شرر کربالی معلی و یک نقطه در شرر نجف اشرف5جانمایی و آماده سازی •

به منظور ورفیت سازی جرت اسکان زائران 

ساخت و آماده سازی چادرهای بزرگ و گروهی به منظور برره مندی زائران•

موکتوبالشت،تریه پتو •

جانمایی و آماده سازی مح  اسکان در نجف اشرف و اختصاص چادر•

پیش بینی آمبوالنس جرت انتقال متوفیان احتمالی •
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54

ایمنیکمیته 
سازمانآتشنشانی



55

پیش بینی تریه ی دستورالعم  جامع ایمنی برای مواکب و ایستگاه های خدمات در•

مرزهای چرارگانه گانه و مسیر پیاده روی

انجام گشت روزانه آتش نشانی در شررهای کربال و نجف و نقاط مرزی•

انجام گشت های شبانه در شررهای کربال و نجف و نقاط مرزی•

کنترل و اطفاء آتش سوزی های احتمالی  در شررهای کربال و نجف و نقاط مرزی•

یر آموزش موارد و نکات ایمنی به منظور پیشگیری از بروز حوادث به مواکب در طول مس•

ب تریه تجریزات الزم از جمله خاموش کننده و انتقال به کشور عراق   و اهدای آن به مواک•

حسینی 
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56

کمیته پشتیبانی
(ک پشتیبانیاداره)



57

مقر حسینیه ی 2استقرار و برپایی آشپزخانه ی مرکزی در کشور عراق در •

(ع)صاحه المردی و پارک متنزه الحسین 

انجام هماهنگی های الزم به منظور اخذ مجوزهای الزم در فرآیند های  •

اجرایی از جمله وسای  نقلیه و حم  و نق 

انتامین نیازمندی های ضروری در راستای تسری  ارائه ی خدمات به زائر•
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58

عزامکمیته منابع انسانی و ا

(پسماندسازمان )



59

بده شدرر نجدف    داوطلبدین  هماهنگی و انجام امور اجرایی مربوط به اعزام •

مرحله2نفره در 300اشرف در گروه های 

شررداری به شدرر  کارگران  هماهنگی و انجام امور اجرایی مربوط به اعزام •

کربالی معلی  

ه اعزام کلیه عوام  مرتبط با ستاد اربعدین شدررداری تردران بد    هماهنگی •

معلیشررهای نجف اشرف و کربالی 
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60

بانک شرر



61

های خودپرداز درشررکربالگاه پیش بینی استقراردست •

سیار بانک شرر در مرزهای   ATMاستقرار خودروی های •

و خسرویشلمچه ، ، مرران چذابهشررهای 
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62

پایانه های های مرزی چرارگانه 

(14، 12، 10، 7،8، 6، 5، 4)مناطق 



63

پایانه مرزی منطقه معین منطقه محور ردیف 

چ ابه 10 4 1

مهران 12 5 2

شلمچه 8 6 3

خسروی 14 7 4



64

شررداری  

10و4منطقه
(چذابهپایانه )



65

تسطیح و آماده سازی پارکینگ بزرگ در پایانه مرزی چذابه •

ودرمانگاه  ایستگاه آتش نشانی زائران، اسکان آماده سازی فضای مناسب جرت •

پیش بینی راه اندازی سرویس های برداشتی و سرویس های روشویی در پایانه چذابه•

بازسازی اساسی سرویس های برداشتی در مسیر اهواز و کشور عراق•

آماده سازی گیت ورودی و خروجی در پایانه ی مرزی به منظور رفاه حال زائران•

10و4شررداری منطقه

(مرز چذابه)
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66

نفری به همراه تجریزات مورد نیاز از قبی  پتو، بالشت و موکت2500پیش بینی تامین اسکان •

باله تامین تجریزات مورد نیاز امور خدمات شرری از قبی  مخزن، روشنایی، کیسه ز•

و نیروی انسانی رفت و روب و نظافت کام  شرر بستان تا پایانه مرزی عراق 

برپایی پایگاه برداشت و درمان و درمانگاه با مشارکت شرکت شرر سالم •

برپایی ایستگاه آتش نشانی در پایانه مرزی با مشارکت سازمان آتش نشانی•

برپایی زینبیه شردای مدافع حرم و برگزاری برنامه های فرهنگی•

10و4شررداری منطقه

(مرز چذابه)
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67

شررداری  

12و5منطقه
(مررانپایانه )



68

زن از قبی  مخماشین آالت، تجریزات  و ادوات مورد نیاز پیش بینی ارسال انواع  •

دهاستقرار آن ها در مکان های پیش بینی شو ، خودروهای مکانیزه حم  زباله زباله

انجام عملیات برسازی و توسعه و راه اندازی پارکینگ •

، استقرار و احداث  و بازسازی و مرمت سرویس های برداشتی جانمایی•

زائرینو نیروهای مردمی جرت ارائه خدمات به اعزام پرسن  •

12و5منطقه شررداری 

(  مرز مرران)
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69

رفت و روب، شستشوی ) خدماتی برا انجام امور پاکسازی  نظافت اعزام نیروهای •

شرر مرران، پایانه مرزی و مسیرهای تردد زائرین( زبالهجمع آوری و جداول 

فضای اسکان کارگری و ایستگاه های صلواتی پیش بینی برپایی •

برنامه شردای مدافع حرم به همراه نمازخانه  و برگزاریپیش بینی برپایی حسینیه •

رریشهای فرهنگی و توزیع محصوالت فرهنگی ونصب دودستگاه بزرگ تلویزیون 

12و5منطقه شررداری 

(  مرز مرران)
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70

شررداری  

8و6منطقه
(شلمچهپایانه )



71

م مدورد  بزرگ به همراه تامین اقالچادرهای اختصاص زائرین با اسکان پیش بینی تامین •

ی بده  نیاز از جمله پتو و برسازی سرویس های برداشتی و رفع نواقص سیسدتم آبرسدان  

چشمه ها ،حمام و وضوخانه

یزه مکدان تامین دسدتگاه هدای    الزم برای خدمات شرری از قبی  پیش بینی تجریزات •

،مخزن زباله، روشنایی و کیسه زباله به همراه تامین نیروی انسانی مورد نیاز 

شلمچهاز میدان مقاومت تا مرز کیلومتر 10پرچم  ایستاده تبلیغاتی اربعین  به طول نصب •

نیرسانصب سیستم یکپارچه صوتی از سایت شلمچه تا نقطه صفر مرزی جرت اطالع •

8و6شررداری منطقه
(مرز شلمچه)
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72

سازی گیت های ورود و خروج زائران در پایانه ی مرزی شلمچهآماده •

برپایی پایگاه برداشت و درمان و درمانگداه در پایانده ی مدرزی بدا مشدارکت     •

شرکت شرر سالم و اعزام تیم پزشکی 

شرید همدانی برای پذیرایی زائرینپیش بینی برپایی موکب •

مرزینه ی پایادر برپایی ایستگاه آتش نشانی با مشارکت سازمان آتش نشانی •

8و6شررداری منطقه
(مرز شلمچه)
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73

شررداری  

14و7منطقه
(خسرویپایانه )



74

خسرویسازی گیت های ورود و خروج زائران در پایانه ی مرزی آماده •

برپایی پایگاه برداشت و درمان و درمانگداه در پایانده ی مدرزی بدا مشدارکت     •

شرکت شرر سالم و اعزام تیم پزشکی 

پذیرایی زائرینپیش بینی برپایی موکب شرید محسن حججی و برای •

مرزینه ی پایادر برپایی ایستگاه آتش نشانی با مشارکت سازمان آتش نشانی •

8و6شررداری منطقه
(مرز خسروی)
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75

قرارگاه های داخ  کشور عراق

(18، 22، 8، 20، 21، 3، 2)مناطق 



76

منطقه معین منطقه محور قرارگاه ردیف 

19 21 شهرکاظمین 1

18 22 شهرسامراء 2

3 2 شهرکوت 3



77

شررداری  

19و21منطقه
(شرر کاومین)



78

ه مخازن زباله، خودروهای مکانیزه حم  زبال) ارسال ماشین آالت، تجریزات  و ادوات مورد نیاز •

. . .  ( و 

چادر هفت نفرهعدد 50و تریلی داربست و اسپیس جرت اسکان 6پیش بینی ارسال •

ی  رفت و روب، شستشوی جداول و المان ها، الیروبی آنرار و جمع آور) و پاکیزه سازی نظافت •

زباله های 

شرر کاومین و مسیرهای تردد زائرین( خشکو تر •

عتبات فرهنگی از  جمله نمایشگاه عکسموکب اربعین و ارائه برنامه های پیش بینی برپایی •

عالیات، پاسخ گویی به شبرات و فضاسازی محیطی

هر روزدر بینی و تامین اسکان زائرین پیش •

به شرر کاومینمرحله 4خدمات شرری در نیروهای اعزام •

20و21منطقهشررداری 

(شرر کاومین)
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79

شررداری  

18و22منطقه
(شرر سامراء)



80

پیش بینی اعزام و ارسال ادوات و وسای  مورد نیاز •

پیش بینی برپایی ایستگاه پذیرایی از زائرین در اطراف حرم مطرر •

سامراءجرت خدمت رسانی به زائرین در شرر پیش بینی ارسال سرویس های برداشتی پرتاب  •

سامرامرحله به شرر 2در نیروی های خدماتی اعزام •

تامین اسکان زائرین با هماهنگی عتبه عسگریه در مح  های جانمایی شده•

هایو استقرار آن ها در مکان ( زبالهمخازن ) نیاز تجریزات مورد ارسال •

و پاکیزه سازی شرر سامرا و مسیرهای تردد زائریننظافت •

فرهنگی و مذهبیبرنامه های ارائه •

18و22منطقهشررداری 

(شرر سامراء)
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81

شررداری  

3و2منطقه
(شرر کوت)



82

مخازن زباله، خودروهای مکانیزه  ) ارسال ماشین آالت، تجریزات  و ادوات مورد نیاز •

و استقرار آن ها در مکان های پیش بینی شده. . .  ( حم  زباله و 

شرر کوت و مسیرهای تردد زائرین( زبالهآوری جمع )نظافت و پاکیزه سازی •

برداشتی در جانمایی های انجام شده  های پیش بینی تمریدات الزم جرت سرویس •

دهدر مسیر تردد زائرین بر اساس جانمایی انجام شپیش بینی تمریدات الزم جرت حمام •

زائرین  رفت و برگشت در برپایی موکب پذیرایی •

پاکسازیخدماتی جرت نظافت و اعزام نیروی های •

3و2منطقهشررداری 

(شرر کوت)
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و من اهلل التوفیق


