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 حضور۱۰ درصد دانش آموزان 
در مدارس

محســن حاجــی 
میرزایی، وزیر آموزش و 
پرورش گفت: مطالعات 
بهداشت جهانی نشان 
می دهد تاکنون فعالیت 

مدارس بر سیر کرونا تاثیرگذار نبوده و آمار و ارقام 
کنونی هم این را نشان می دهد ضمن آنکه باید عنوان 
کرد کــه ظرفیت دانش آموزان در مدرســه کامل 
نیست و هم اکنون ۱۰ درصد حضور دانش آموزان 
در مدارس را داریم. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
اینکه حضور یا عدم حضور دانش آموزان در مدارس 
وابسته به رای ســتاد ملی کرونا و تشخیص وزارت 
بهداشت است، افزود: هر زمان تشخیص دهند در 
هر منطقه ای که حضور دانش آموزان برای سالمتی 
زیان بار باشد، فعالیت مدارس غیر حضوری می شود.

    
اینترنت آموزش مجازی برای 

دانشجویان رایگان شد
به گفته محمدجواد 
آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، اینترنــت 
رایــگان بــرای همــه 

دانشجویان کشور هنگام اســتفاده از سامانه های 
آموزش مجازی دانشــگاه ها، از دیروز فعال شــد. 
 مشاهده لیســت ســامانه ها فعلی مشمول طرح 
و همچنین ثبت نام ســامانه های جدید توســط 
دانشگاه ها از طریق سایت وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات میسر است.
    

خاک جنوب؛ کامیونی ۸ دالر
اســماعیل کهــرم 
مشاور سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفته 
است: هر کامیون خاک 
سیستان و بلوچستان 

۸ دالر به کشــورهای حوزه خلیج فارس فروخته 
می شود. کهرم گفت: منطقه ای به نام نوبندیان در 
استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که نزدیک به 
چابهار است. در آنجا ۷ ایستگاه ساخته اند که خاک ها 
را جمع می کند و پس از آن بار کامیون و کشتی کرده 
و به دبی می برند. اعراب خاک صنعتی را که در آن 
آهن و ســرب وجود دارد از استان فارس می برند و 
استفاده می کنند، بخشی از خاک هم که استفاده ای 
ندارد برای ساخت جزایر نخلی دبی در دریا می ریزند 
که ساخت همین جزایر باعث توقف جریان آب در 
خلیج فارس می شود و مشــکالت فراوانی در پی 

خواهد داشت.
    

 شناسایی ۴۷ گلوگاه سیالبی 
در پایتخت

حبیب پوش پارس، 
مدیرعامل خاکریز آب 
شهرداری تهران گفت: 
تهران در بستر سیل قرار 
دارد و از آنجایــی که در 

تهران شاهد اختالف شــیب زیادی هستیم وقوع 
بارندگی های شدید در شمال تهران هر لحظه ممکن 
است موجب ایجاد سیالب در پایین دست شود. او 
با بیان اینکه تاکنون 4۷ گلوگاه ســیالب در تهران 
شناسایی شده است، گفت: شهرداری تهران امسال 
رفع گلوگاه های پرخطر و بحرانی را در دستورکار 
قرار داد که تاکنون ۶۵ درصد این گلوگاه های پرخطر 
رفع خطر شدند که می توان به همان کانالی اشاره 
کرد که ســیالب را وارد مترو کرد یا در ضلع جنوب 
غربی میدان صادقیه پل تقدیری را اصالح کردیم و 
متخصصان و کارگران خاکریز آب بعضا به صورت ۲4 
ساعته مشغول رفع خطر گلوگاه های بحرانی بودند.

    
محموله های جدید واکسن 

آنفلوآنزا 
سخنگوی سازمان 
غــذا و دارو ضمن اعالم 
آخرین وضعیت تامین 
و توزیع واکسن آنفلوآنزا 
در داروخانه ها، گفت: در 

حوزه تبادالت ارزی و بانکی برای واردات واکســن 
آنفلوآنزا مشکالتی وجود داشــت که اکنون حل 
شده و محموله ها به تدریج وارد کشور خواهند شد. 
کیانوش جهانپور افزود: محموله اول توزیع شده است 
و محموله های بعدی واکسن آنفلوآنزا که وارد شود، 
بعد از رفع نیاز کامل گروه های اولویت دار در شبکه 
بهداشتی و مراکز بهداشت شامل کادر بهداشت و 
درمان، مادران باردار و بیماران خاص، ســپس در 
داروخانه ها برای سایر افراد نیازمند و متقاضی توزیع 

خواهد شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

سال گذشــته، همین روزها بود 
که حدود ســه و نیم میلیون ایرانی 
از مرزهای چهارگانه ایران به عراق 
گذر کردند تا روز اربعین را در جوار 
مرقد امام سوم شیعیان سپری کنند. 
از فرودگاه ها گرفته تــا پایانه های 
اتوبوســرانی و ایســتگاه های قطار 
مملو از حضور این افراد بود. در این 
میان حتی بســیاری با پای پیاده یا 
خودروهای  شخصی قدم در راه این 
سفر که در این ایام بسی سهل و البته 
کم هزینه تر از دیگر روزهای ســال 
بود، می گذاشــتند. اما امسال کرونا 
حتی راه را بر این زائران هم بست. به 
طوری که نه تنها دولت عراق اعالم 
کرده که زائران را به کشــورش راه 
نمی دهد، بلکه ایران نیز تاکید کرده 
حتی اگر عراق هم اجازه ورود دهد، 
ایران به دلیل شــرایط کرونا اجازه 
خروج زائران را نخواهــد داد. با این 
حــال خبرهای فراوانــی از مناطق 
مرزی در خصوص تالش برخی افراد 
برای عبور از مرز و حضور در کربال  در 

روز اربعین شنیده می شود.
اربعین متفاوت امسال

آخرین روز این هفتــه مصادف 
با بیســتم صفر، چهلمین روز بعد از 
شهادت امام حســین)ع( در واقعه 
کربال اســت و اغلب زائران، رسم بر 
این دارند تا مســیر ۸۰ کیلومتری 
نجف به کربال را پیاده، در مدت ســه 
روز طی کنند. چند سالی است این 
راهپیمایی که گفته می شود، گاهی 

جمعیت آن حتی به ۱۸ میلیون نفر 
نیز می رسد، از ســوی ایرانیان مورد 
توجه زیادی قــرار گرفته، به طوری 
که سال گذشته نزدیک به سه و نیم 
میلیون ایرانی در آن شرکت کردند و با 
مشارکت مردم و نهاد های حاکمیتی 

اسکان، غذا و امنیت آنها تامین شد.
 امســال اما کرونا معــادالت را 
چنان تغییــر داد که با شــروع ماه 
محرم زمزمه هایی در خصوص لغو 
اربعین شنیده شــد. با این حال این 
موضوع از سوی مقامات ایران اعالم 
نشد تا مسئوالن عراقی خود زودتر 
اعالم کردند که به دلیل شیوع کرونا 
برای اربعین امسال میزبان میهمان 
خارجی نخواهند بود. این در حالی 
اســت که ایران به عنوان بزرگترین 
جمعیت میهمان این کشــور، بیش 
از دیگر کشورهای شیعه همسایه، با 
شیوع گسترده ویروس کرونا دست 
و پنجه نرم می کند. شیوعی که بعد 
از برگزاری آزادانه مراسم عاشورا و 

تاسوعا فراگیرتر شد.
اما هنوز موضع ایران در خصوص 
این موضوع از سوی دولت مشخص 
نشــده بود که در روز آخر شــهریور 
ماه، مقام معظم رهبری نیز به خیل 
عالقه مندان این ســفر توصیه کرد: 
»روز اربعین همه در منازل، دو ســه 
زیارت مهم که وارد است را بخوانند 
و نزد امام حســین)ع( شکوه کنند 
که ما دلمان می خواست بیاییم ولی 
نشد، تا ایشان نظری بکنند. رفتن به 
راهپیمایی اربعین فقط به صالحدید 
مسئوالن ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
است. اگر گفتند نه، که تا االن گفته اند 
نه؛ همه باید تابع و تســلیم باشــند. 
اینکه بلند شــویم برویم لب مرز که 

اظهار ارادت کنیم، نه! از داخل خانه 
ابراز ارادت کنیم«.

پس از این توصیــه بود که دولت 
نیز هفته پیش مشــخصا اعالم کرد 

که مرزهای چهارگانه بسته است.
زائران ایرانی کربال  به راه 

افتاده اند
با این حال خبرهایی در خصوص 
مراجعات متعــدد گروهی از مردم 
برای عبور از مرز بــه قصد رفتن به 
مراســم اربعین در کربــال گزارش 

شده است.
حتی خبرگزاری فرانسه گزارش 
کرده است که ده ها هزار زائر اربعین 
از جمله زائران ایرانی به سوی شهر 

کربال در عراق به راه افتاده اند.
البته ایــن خبر پــس از آن بود 
کــه دولــت عــراق در آخریــن 
تصمیم گیری اش، سهمیه مجاز هر 
کشور را ۱۵۰۰ زائر تعیین کرد که از 
طریق مرزهای هوایی به این کشور 
ســفر می کنند. پیشتر دولت عراق، 
مرزهای این کشور را به روی زائران 
خارجی بســته و تنها شــهروندان 
عراقی و افراد مقیم در این کشور را 
مجاز به حضور در مراســم اربعین 

دانسته بود.
باز شدن مرز عراق شایعه است

اما یکشــنبه ایســنا بــه نقل از 
حجت االسالم صحبت اهلل رحمانی، 
معاون ســازمان حج و زیارت خبر 
روانه شدن زائران به سوی مرزهای 
زمینی را کذب و توطئه دشــمنان 

نظام عنوان کرد.
به گفتــه او هیچ گونه تصمیمی 
برای اعــزام زائران ایرانــی به عراق 
اتخاذ نشــده و مرزهــای زمینی و 

هوایی همچنان بسته است.

همچنین قاسم رضایی، جانشین 
فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد که 
امسال نه مراسم راهپیمایی اربعین 
برگزار خواهد شد و نه می توان در ایام 

اربعین به عراق سفر کرد.
این فرمانده نیــروی انتظامی به 
ایسنا گفت: »صریحا تاکید می کنم 
که مرز بسته اســت و ترددی برای 
زائران انجام نخواهد شد، بنابراین از 
مردم تقاضا می کنم که به شایعات و 
اخبار ضدونقیــض توجه نکرده و به 

مرزها مراجعه نکنند«.
  خبری که اشتباه 
ترجمه عنوان شد

با ایــن وجــود گــروه ترجمه 
خبرگزاری حوزه، چنــد روز پیش 
به نقــل از دبیرخانه هیــأت دولت 
عراق نوشت که بخشنامه جدیدی 
در خصــوص ورود زائــران اربعین 
حســینی صادر و با ورود 4 هزار زائر 

ایرانی موافقت شده است.
براســاس این بخشــنامه؛ بنابه 
توصیه نخست وزیر و رئیس کمیته 
عالی بهداشت و سالمت ملّی عراق، 

قرار شد تا فرودگاه های بین المللی 
بغداد و نجف اشــرف تنهــا به ورود 
زائــران اختصاص یابــد. روادید به 
صورت مستقیم از سوی هیأت های 
دیپلماتیک در خارج از کشور صادر 
شود و اقامت در عراق نیز تا ۱۰ اکتبر 

امکان پذیر باشد.
در بخش دیگری از این بخشنامه 
از موافقــت بــا ورود ۲۵۰ موکب 
حســینی ایرانی به داخــل اراضی 
عراق، به شــرط اینکه شمار زائران 
هر موکــب بیش از ۱۰ نفر نباشــد 
و تنهــا از گذرگاه مــرزی زرباطیه 
)مهران( وارد شــوند، خبــر داده 
شــده اســت. ضمن اینکه ۱۵۰۰ 
زائــر می توانند به صــورت هوایی 
 از فرودگاه هــای فوق الذکــر وارد 

کشور شوند.
همچنیــن در این بخشــنامه 
تاکید شده اســت که زائران باید در 
مراکــز اقامت و گذرنامــه آزمایش 
"PCR" ارائه دهند و مطئمن شوند 
که نتیجه آزمایش منفی است. حتماً 
آزمایش ۷۲ ســاعت قبل از ورود به 

فرودگاه های عراقی انجام گیرد.
پس از نشــر این خبر، ســردار 
ذوالفقــاری رئیس ســتاد مرکزی 
اربعین با حضور در اســتودیو رادیو 
اربعین توضیح داد که علت نشر این 

خبر اشتباه در ترجمه بوده است.
رئیس ســتاد مرکزی اربعین با 
تاکید بــر این که در داخل کشــور 
هم راهپیمایــی اربعیــن نداریم، 
بیان کــرد: »به عنوان جایگزین این 
راهپیمایی مقرر شد، زیارت اربعین 
در روز پنجشــنبه ساعت ۱۰ صبح، 
در سراسر کشــور و البته با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی تعیین 

شده برای ایام صفر، برگزار شود«.
همچنین پــس از انتشــار این 
خبر غالمرضا شــریعتی، استاندار 
خوزســتان با بیــان اینکه وضعیت 
کرونــا در عــراق نگران کننده تر از 
ایران است، گفت: »عراق هم مجوز 
پذیرش زائر بدهد، مــا اجازه تردد 

نمی دهیم«.
ایــن در حالی بود که بر اســاس 
آخریــن گزارش ها ویــروس کرونا 
تاکنون بیش از ۳۷۵ هــزار عراقی 
را مبتال کرده و حــدود ۱۰ هزار نفر 
از شهروندان این کشــور بر اثر ابتال 
به این بیماری جان خود را از دست 

داده اند.
در این میان برخی معتقدند دلیل 
پافشاری ایران بر بسته بودن مرزها 
و عدم استفاده از ظرفیت چهار هزار 
نفری داده شــده از ســوی عراق به 
ایران، نه اشتباه در ترجمه و اشتباه 
بودن این خبر، بلکه وحشت از هجوم 

زائران ایرانی برای اســتفاده از این 
ظرفیت محدود عنوان شــده است. 
آنها معتقدند، ایران ترجیح می دهد 
امسال مسافری به عراق نفرستد تا 
مجبور باشد از میان خیل گسترده 
حاضران در مرز تعداد محدودی را 

انتخاب کند.
مردم فریب نخورند

با ایــن وجود گویا بــازار تقلب و 
کالهبرداری از مشتاقان کربال رونق 
دارد و حتی رئیــس اداره اجتماعی 
پلیس آگاهی ناجــا از کالهبرداری 
از زائران اربعین حسینی خبر داده 

است.
در پی انتشار اخباری در خصوص 
حضور خودروهای حامــل زائران 
در مزرهای عراق، سرهنگ شهاب 
امینی، گفــت: »به دنبال شــیوع 
ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای 
عراق، عده ای افــراد فرصت طلب با 
سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده، 
اقدام به اخذ مبالغی از برخی زائران 
اربعین حسینی کرده و در شرایطی 
که هیچ گونه اقدامی برای اعزام آنان 
به عتبات عالیــات نمی توانند انجام 
دهند، زائران را در مبادی خروجی 

کشور سرگردان می کنند«.
وی با بیــان اینکه طبــق اعالم 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، 
همــه پروازهــای شــرکت های 
هواپیمایــی ایرانــی و هواپیمایی 
»العراقیه« تا اطــالع بعدی از مبدا 
جمهوری اســالمی ایران به عراق 
و بالعکس لغو شــده، گفت: »طبق 
قوانین عــراق، ورود غیرمجاز تحت 
هر شــرایطی به آن کشــور ممنوع 
بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد 

خواهد شد«.
امینی همچنین مشتاقان زیارت 
اربعین حسینی را به پیگیری اخبار 
از رسانه های معتبر )رسانه ملی و...( 
فراخواند و از آنان خواست در مواجهه 
با این گونه مــوارد، مراتب را با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ درمیان 

بگذارند.

در آستانه اربعین،  از مرزهای ایران و عراق خبرهای ضد و نقیضی به گوش می رسد

 مرزهاِی باز/بسته و زائراِن در راه!

خبر

در حالی دیروز سیماسادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشت، آمار جان باختگان کرونا در ۲4 
ساعت گذشته را ۲۳۵ نفر اعالم کرد که این رقم 
باالترین عدد ثبت شــده در مرگ و میر ناشی از 

کرونا از زمان شیوع این ویروس در ایران است. 
در همین حــال دیروز نــادر توکلی، معاون 
درمان ستاد مقابله با کرونا اســتان تهران نیز با 
اشــاره به تعداد قابل توجه فوتی های کرونا در 
تهران، گفت: اگر آخر هفته سفر به شمال کشور 
یا سایر نقاط را شاهد باشیم، احتمال بروز پیک 
جدید بیماری بعید نخواهد بود؛ به همین دلیل 
اعمال محدودیت هایی را مدنظر داریم که ممکن 
است یکی از آنها محدودیت ها در تردد به سمت 

شمال کشور باشد.
این سخنان او پس از اعالم تعطیلی بسیاری 
از مراکز اقتصادی در تهران از سوی ستاد مقابله 
با کرونا در تهران بیان شد. تعطیلی که برخی از 
کارشناسان نسبت به افزایش سفر به شهرهای 

شمالی در آن هشدار دادند.

معاون درمان ســتاد کرونا اســتان تهران 
همچنین با تاکید بر اینکــه وضعیت در تهران 
اصال مساعد نیســت، گفت: بخش عمده ای از 
این محدودیت ها مواردی اســت که از ابتدای 
هفته در تهران اجرایی شد؛ از سوی دیگر تشدید 
نظارت ها بر اصناف و کسبه از دغدغه های جدی 
ما است. الزم است رفتارهای پرخطر کنترل شود. 
یکی از بخش های حائز اهمیت برایمان اجرای 
دورکاری کارکنان اســت که اگر موفق شویم به 

عنوان مصوبه ستاد کرونای استان اعالم شود.
*عالیم شدید در مبتالیان جدید کرونا 

همچنین پیام طبرسی، رییس بخش عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به وضعیت 
بحرانی شیوع کرونا در کشــور، گفت: ویروس 
کرونا وارد مرحله جدیدی شــده، به شکلی که 
در دو هفته اخیر با بیمارانی مواجه شــده ایم که 
با عالئمی مشابه ولی شدیدتر از دوره های قبل 

به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می کنند.
طبرسی به افزایش بار مبتالیان به کرونا طی 

روزهای گذشته در کشور اشــاره کرد و افزود: 
باالترین میزان بستری شدگان کرونایی از اولین 
روز شیوع تا به امروز در بخش های ICU، مربوط 

به روزهای اخیر است.
طبرسی با اشاره به این که خیلی از بیمارانی 
 ICU که نیاز به بستری شــدن در بخش های
دارند، همچنان در بخش های عادی تحت درمان 
هستند، علت این موضوع را افزایش چشمگیر 
بیماران کرونایی نیازمند به مراقبت های ویژه و 

به دنبال آن کمبود تخت عنوان کرد.
او در ادامه با اشــاره به این مطلب که آمارها 
بیانگر این موضوع اســت که درصد فوتی ها بر 
اثر ویروس کرونا در بخش های آی سی یو درصد 
بسیار باالیی است، توضیح داد: درمان بیماران 
مبتال به کرونا در مقایســه با ماه های گذشــته 
سخت تر شده؛ چرا که مبتالیان با عالئم شدیدتر 

بیماری روبرو هستند.
طبرسی همچنان عالمت کلی کرونا را همان 
تب، سرفه و تنگی نفس ذکر کرد وگفت: از بین 

رفتن حس چشــایی، عالئم گوارشــی، قلبی و 
عصبی نیز از دیگر نشانه های ابتال به این بیماری 

است.
*ایران در رتبه دوازدهم ابتال به کرونا در دنیا

این در حالی است که کرونا در دنیا همچنان 
روند صعوددی دارد و بر اساس آخرین آمار شمار 
مبتالیان به کروناویروس در جهان به ۳۵ میلیون 
و 4۰4 هزار و ۶۷۱ نفر رسیده و تاکنون مرگ یک 
میلیون و 4۱ هزار و ۸۶۲ نفر نیز در اثر این بیماری 
تأیید شده است. همچنین بنابر تازه ترین آمارها، 
۲۶ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۶۸۶ نفر از مبتالیان به 

کووید-۱۹ تاکنون بهبود یافته اند.

رونــد افزایش آمــار مبتالیان بــه بیماری 
کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱4 کشور و منطقه 
در جهان شــیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
در ایران نیز تا روز گذشته ۱۳ مهر ماه، مجموع 
بیماران کووید۱۹ به 4۷۱ هزار و ۷۷۲ نفر رسیده 
و ۲۶ هزار و ۹۵۷ تن نیز جان خود را به دلیل این 
بیماری از دست داده اند. همچنین خوشبختانه تا 
کنون ۳۸۹ هزار و ۹۶۶ نفر از بیماران، بهبود یافته 

و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
بر اساس این آمار، ایران در رتبه دوازدهم ابتال 

به کرونا در دنیا قرار می گیرد.

وضعیت تهران مساعد نیست

235نفر؛ رکورد تازه مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور

رسانه های داخلی چند روز 
پیش به نقل از دبیرخانه 

هیأت دولت عراق نوشتند 
که بخشنامه جدیدی در 

خصوص ورود زائران اربعین 
حسینی صادر و با ورود 

۴ هزار زائر ایرانی موافقت 
شده است خبری که خیلی 

زود از سوی ستاد اربعین 
ایران تکذیب و اشکال در 

ترجمه خبر عنوان شد

امسال کرونا معادالت را 
چنان تغییر داد که با شروع 

ماه محرم زمزمه هایی در 
خصوص لغو اربعین شنیده 
شد. با این حال این موضوع 
از سوی مقامات ایران تایید 

نشد تا مسئوالن عراقی 
خود زودتر اعالم کردند که 

به دلیل شیوع کرونا برای 
اربعین، میزبان میهمانان 

خارجی نخواهند بود
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