سرپرست وزارت کار درباره حقوق بازنشستگان چه گفت؟

تصمیم نهایی برای افزایش حقوق بازنشستگان

سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد :وزرای
عضو هیات امنای تامین اجتماعی نســبت به بازنگری و پذیرش
اصالح مستمری سایر سطوح بازنشستگان موافقت کردند.
محمدهادی زاهدیوفا درباره حقوق بازنشســتگان اظهار داشت:
با تاکید رییسجمهور اختیارات هیات دولت به وزرای عضو هیات
امنای تامین اجتماعی تفویض شد و بر اساس چارچوب اختیارات

و منابع ســازمان تامین اجتماعی وزرای عضو هیات امنای تامین
اجتماعی نســبت به بازنگری و پذیرش اصالح مســتمری سایر
سطوح بازنشستگان موافقت کردند.
وی گفت :در این خصوص نشستهایی با نمایندگان بازنشستگان
برگزار شده که این اصالحیه بر مستمری آنان در کوتاه ترین زمان
اعمال شود.

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد :تصمیم
نهایی شده و اجرایی شدن آن نیازمند جلسات کارشناسی است که
کلیات آن هفته آینده به اطالع مردم عزیز خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز اعالم کرد :اعمال افزایش
و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در
شهریور ماه انجام میشود.
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وزیر علوم اعالم :تصمیمی برای تفکیک جنسیتی نداریم

️ فاطمه زارعی

رشــد  ۴۰درصــدی اشــتغال دانشبنیــان ،نحــوه برگزاری
کالسهای درس در ســال تحصیلی آینده ،حذف نشدن کنکور،
تکمیل پروژههای ناتمام ،چالش دانشگاهها با غذای دانشجویی،
از موضوعاتی بود که امروز یکشنبه در نشست خبری محمدعلی
زلفیگل ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با رسانهها مطرح شد.
محمدعلی زلفیگل پاســخگوی سوالهای رسانه ها در خصوص
مسائل مختلف آموزش عالی ،پژوهشی و کنکور بود .وزیر علوم درباره
آموزش حضوری که این روزها تبدیل به یکی از ســوالهای مهم
رسانهها و دانشجویان شــده است ،اینطور اعالم کرد که وزارتخانه
تالش بــر آموزش حضوری از مهرماه دارد امــا برخی از دورس از
آموزش های مجازی و ترکیبی نیز استفاده می کنند.
کنکوری که دیگر حذف نمیشود
کنکور حذف نشد و نمیشــود؛ موضوعی که برخی مسووالن در
سالهای گذشته مژده آن را به کنکوریها دادند اما در گذر سالها
این وعده هیچگاه محقق نشــد چرا که امــکان حذف آن به خاطر
رشتههای پرطرفدار وجود ندارد.زلفیگل هم بر حذف نشدن کنکور
صحه گذاشــت و تاکید کرد که کنکور حذف شدنی نیست چرا که
چندین هزار داوطلب با معدل  ۲۰داریم و چه معیاری به جز کنکور
قرار اســت توانایی این داوطلبان را برای ورود به دانشگاه بسنجند؟
بنابراین برای  ۱۵درصد رشتهها ،کنکور باقی میماند.
حمایت از مدالآوران
خبر دیگر وزیر علوم به مدالآوران و نفرات برتر کنکور سراسری
اختصاص داشــت .وی در این باره تاکید کرد که دانشآموز ما،
مدال طالیــی ریاضی مــیآورد اما در یک رشــته دیگر ادامه

کمبود خوابگاه در سال تحصیلی جدید

تحصیل میدهد؛ اگر در همان رشــته تحصیل کند ،چه بسا در
آینده جزو اثربخشترین دانشمندان در بخش بین الملل باشد.
وی همچنین در میان رســانهها گفت که بر اساس تفاهمنامه
میــان بنیاد ملی نخبــگان و معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهــوری ۱۰۰ ،نفــر اول علوم تجربی ،علــوم ریاضی و علوم
انســانی و  ۵۰نفر هنر و زبان خارجی و مدال آوران از تسهیالت
ویژه ای استفاده میکنند.

نظام انگیزشی برای اعضای هیأت علمی
«در تالش هستیم نظام انگیزشی جدید ایجاد کنیم که اعضای
هیأت علمی و دانشــجویان بر اساس میزان اثربخشی و تالشی
که میکنند ،دیده شــوند ».وزیر علوم با اعالم این خبر پایههای
تشــویقی برای اعضای هیأت علمی هم اشــاره کرد :آییننامه
پایههای تشــویقی در هیأت امنای دانشگاهها مصوب و  ۶۰پایه
تشویقی برای استادان پیشبینی کردیم.

رشد  ۴۰درصدی اشتغال دانش بنیان
یکی از تاکیدات وزارت علوم در زمینه ایجاد شــرایط اشــتغال،
رشد پارک های علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان بود که
زلفیگل از ایجاد  ۲۵هزار شغل دانشبنیان در پارک های علمی
و فناوری یاد کرد .وی این امر را نشــاندهنده رشد  ۴۰درصدی
اشتغال دانشبنیان دانست.
سرانجام بورسیه های سال ۹۲
یکی از ســواالت خبرنگاران که ســال هاســت وزرای علوم
پاسخگوی رســانه ها هستند ،سرانجام بورســیه های جنجالی
سال  ۹۲اســت .زلفی گل درباره به کارگیری این بورسیه ها در
دانشــگاه ها اینطور اعالم کرد که به دانشگاه ها برای استفاده از
این بورســیه ها امتیازهایی داده می شود اما این بورسیه ها جزو
ظرفیت آنها محسوب نخواهد شد.
نگهداشت نخبگان در داخل کشور
خروج نخبگان از کشــور هرچند سالهاســت راهکار منطقی و
عملی برای آن در نظر گرفته نشــده ،در یکــی از نگرانی های
وزارت علوم را به خود اختصاص داده اســت .وزیر علوم باور دارد
بســتر ژنتیکی برای جامعه نخبگی بســیار مهم است .وقتی ژن
های نخبگی از کشــور خارج شــوند ،ذخیره هوشمندی جامعه
کاهش می یابد.
وی در این باره از تصویب طرح نگهداشــت نخبگان در شورای
عالــی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری خبــر داد .وزارت علوم
همچنین برای جذب اعضای هیات علمی نخبه ،ســهمیه خاص
نخبگان دارد و به همین منظور  ۲۰درصد از سهمیه دانشگاه ها
به نخبگان اختصاص می یابد.

تصمیمی برای تفکیک جنسیتی نداریم
وزیر علوم در بخش دیگری از این نشست خبری درباره تفکیک
جنســیتی در دانشگاه ها با یادآوری اینکه تعدادی از دانشگاه ها
مثل الزهرا(ع) تک جنســتی هستند،اشــاره کرد که دانشگاه ها
کام ً
ال مســتقل هســتند و می توانند با توجه به ظرفیت و رشته
خاصی که دارند ،پذیرش تک جنســتی هم داشــته باشــند اما
تاکنون چنین تصمیمی در وزارت علوم اتخاذ نشده است.
کمبود خوابگاه در سال تحصیلی جدید
یکی از خبرنگاران در این نشست خبری از وزیر علوم درباره کمبود
خوابگاه ها برای سال تحصیلی جدید سوالی پرسید .سوالی که نمونه
آن در دفترچه انتخاب رشته کنکور  ۱۴۰۱هم به چشم می خورد و
برخی دانشــگاه ها مقابل رشته خود از اختصاص ندادن خوابگاه به
دانشجویان خبر داده اند .خبری که کار انتخاب رشته آنها را در این
روزها سخت می کند .وزیر علوم درباره این دغدغه دانشجویان هم
خاطرنشان کرد که به خاطر کرونا ،آموزش غیرحضوری دانشگاه ها
شــکل گرفت و برخی خوابگاه های خودگردان در این مدت تغییر
کاربری دادند .بنابراین تعدادی زیادی از دانشجویان از فروردین بدون
خوابگاه ماندند.به گفته زلفی گل ،وزارت علوم در حد توان سعی در
بازسازی و بازگردانی این خوابگاه ها به دانشجویان دارد.
سالی  ۱۵هزار دانشآموخته دکتری داریم
با توجه به رشــد روزافزون دانش آموختگان دکتری در دانشگاه
ها ،وزیر علوم این نکته را گوشــزد کرد که درصد قابل قبولی از
دانش آموختگان دکتری باید به عنوان پژوهشــگر پسادکتری به
کار گرفته شــوند که از صندوق علوم ،تحقیقات و فناوری برای
حمایت از این طرح مجوز گرفتیم.

اخبار کوتاه
با مشارکت خیرین انجام شد؛

گزارش «امتیاز» از آغاز ثبتنام قطعی سفر اربعین؛

افتتاحنخستینمدرسهاوتیسم
در منطقه ۱۴

شــهردار منطقه  ۱۴از افتتاح نخســتین مدرســه آموزشی
اوتیســم با حضور مدیرکل و معاون وزیر آموزش و پرورش
شــهرتهران ،معاون ،مدیر ســازمان دانش آموزان استثنایی
کشور ،مدیر آموزش و پرورش منطقه  ۱۴و جمعی از خیرین
مدرسه ساز در دارالمومنین تهران خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ مدرســه اوتیســم راد ،با هدف ایجاد
فضای تخصصی برای آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم
به همت نیکوکاران مهربان و خیرین مدرسه ساز در خیابان
عزیزی ناحیه  ۱منطقه  ۱۴افتتاح شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در این مراســم با بیان اینکه
بهره برداری از مراکز آموزشــی از مهمترین برنامه ها برای
آموزش و پرورش استثنایی کشــور است ،گفت :این مهم با
همت خیرین در بســیاری از نقاط از جمله منطقه  ۱۴محقق
شد.
وی بــا بیان اینکه خیران بیشــترین خدمت را به آموزش و
پرورش داشته اند و برای نیازمندان و مکان هایی که جامعه
هدف آنهاست با اشــتیاق ورود پیدا می کنند ،افزود :ساخت
و راه اندازی مدرســه ویژه طیف اوتیسم یکی از نمونههای
کوچک این قدم های خیر است.
مدیر کل ســازمان دانش آموزان استثنایی کشور نیز ضمن
خرســندی از افتتاح مدرسه ویژه افراد اوتیسم در منطقه ،۱۴
اظهارداشــت :دانش آموزان این طیف نیازمندیهای ویژه و
خاصی از نظر آموزشــی دارند و اســتعدادهای شان در قالب
ایجاد چنین مدارسی رشد کرده و شکوفا می شود.
محمد امین ســاالری پور شهردار منطقه  ۱۴در حاشیه این
مراســم با بیان اینکه راه اندازی مدرسه خاص طیف اوتیسم
برای گســترش کیفیت آموزش بــه دانش آموزان این طیف
یک ضرورت اســت ،گفت :بدون تردید کودکان و نوجوانان
دارای استعدادهایی قابل توجه هستند که میتوانند با عشق،
عالقه ،مهربانی و حمایت والدین و مسئولین به موفقیتهای
چشمگیری در آینده دست یابند.
شــهردار منطقه  ۱۴با تأکید بر اینکه پیشرفت و توسعه هر
کشوری مســتلزم داشتن دانش آموزانی با اســتعداد و ارائه
صحیح و با کیفیت خدمات آموزش و پرورش در آن کشــور
است ،از تمام مســئوالن ،خیرین و مربیان و معلمانی که در
سراسر کشور برای دانش آموزان طیف اوتیسم به هر شکلی
زحمت میکشند  ،قدردانی کرد.

پاسخگوییمدیرانتأمیناجتماعیبه
مردم از طریق سامانه تلفنی ۱۴۲۰

بر اســاس اعالم ســازمان تأمین اجتماعــی ،مدیران
حوز ههــای مختلف تأمین اجتماعــی در هفته جاری از
طریق ســامانه تلفنی  ۱۴۲۰پاســخگوی سواالت بیمه
شدگان خواهند بود.
ســازمان تأمیــن اجتماعی اعــام کرد؛ بیمهشــدگان،
بازنشســتگان ،کارفرمایــان و کارکنــان ســازمان
تأمیناجتماعی و همچنین ســایر اقشار مردم میتوانند در
این هفته ،سواالت ،پیشــنهادها و انتقادهای احتمالی خود
در حوزههای بیمهای ،درمانــی ،برنامهریزی و مالی و نیز
خدمــات الکترونیک و غیرحضــوری تأمیناجتماعی را از
طریــق تماس با شــماره تلفن  ،۱۴۲۰بهطور مســتقیم با
مدیران حوزههای مذکور مطرح کنند.
برنامه زمانبندی اعالمشده از سوی مرکز ارتباطات و نظارت
مردمی سازمان تأمیناجتماعی ،در مورد زمان حضور مدیران
این سازمان در مرکز تماس  ۱۴۲۰به شرح زیر است:
 -۱مدیران حوزه برنامهریزی ،مالی و پشتیبانی :روز یکشنبه
 ۲۳مرداد ماه از ساعت  ۱۰:۰۰تا ۱۱:۰۰
 -۲مدیران حوزه فناوری اطالعات ،آمار و محاســبات :روز
دوشنبه  ۲۴مرداد ماه از ساعت  ۱۴:۰۰تا ۱۵:۰۰
 -۳مدیــران حوزه درمان :روز سهشــنبه  ۲۵مــرداد ماه از
ساعت  ۰۹:۰۰تا ۱۱:۰۰
 -۴مدیران حوزه بیمهای :روز چهارشــنبه  ۲۶مرداد ماه از
ساعت  ۰۹:۰۰تا ۱۱:۰۰

زائران حسینی چه باید بکنند؟

️ شکوه هادویان

اربعین  ۱۴۰۱مصادف اســت با روز شــنبه ۲۶
شــهریور .با این حال مرز خسروی بهمنظور تردد
زائران از  ۲۳مرداد ماه بــاز خواهد بود .پیشبینی
شــده امســال پنج میلیون نفر در مراســم اربعین
 ۱۴۰۱شــرکت کنند .بخشی از این افراد ،شیعیان
کشورهای همســایه شرقی مثل پاکستانی هستند
کــه برای رســیدن به مراســم اربعیــن از خاک
کشورمان میگذرند .بهمنظور تسهیل سفر اربعین
حدود هــزار میلیــارد تومان از اعتبــارات وزارت
راهوشهرسازی هزینه خواهد شد.
ثبتنام قطعــی متقاضیان زیــارت اربعین آغاز
شد و عاشــقان حسینی با مراجعه به سامانه سماح
میتوانند برای ســفر اربعین اعالم آمادگی کنند.
ثبتنام پیادهروی اربعین  ،۱۴۰۱از طریق ســامانه
سماح در آدرس  samah.haj.irانجام میشود.
متقاضیان میتوانند با ورود به ســامانه درخواست
خــود را ثبــت کنند .ثبتنام در ســامانه ســماح
هزینــهای ندارد .متقاضیان حضــور در راهپیمایی
اربعین ،برای ثبتنام به گذرنامه با حداقل ششماه
اعتبار از تاریخ اعــزام نیاز دارند .تزریق حداقل دو
دوز واکسن کرونا از دیگر شرایط ثبتنام در سامانه
سماح و حضور در راهپیمایی اربعین است .مسافران
اربعین  ۱۴۰۱امســال میتوانند مانند ســالهای
گذشــته ســفر خود را با هواپیما ،قطار ،اتوبوس،
تاکسی ،سایر وسایل نقلیه یا خودرو شخصی انجام
دهند .نامنویســی در سامانه سماح بهصورت پیش
ثبتنام انجام شــده است .متقاضیان برای ثبتنام
قطعی باید یکبار دیگر به ســامانه ســماح مراجعه
و تاریخ خروج خود از مرز را مشــخص کنند .حتی
امکان انتخاب نوع وســیله نقلیهای که با آن برای
مراجعت تا مرز از آن اســتفاده میکنید وجود دارد
تا پیشبینیهای الزم در حد رزرو پارکینگ انجام
شــود .تاریخ بازگشــت از عراق را هم میتوان در
سامانه سماح مشخص کرد تا زائران بدون مشکل
در روز تعیینشــده به مرز مورد نظر مراجعه کنند.
در کنار این اقدامات ،پیشبینیهایی درباره هزینه
مسافرت و تخصیص ارز مسافری به زائران اربعین
انجام گرفته است.
بیشتر متقاضیان زیارت اربعین ،مرز مهران
را به عنوان مرز خروجی انتخاب کردهاند
پیش ثبتنام اربعین از  ۱۰تیرماه آغاز شد و بیش از
یک میلیون و  ۳۵۰هزار نفر برای تشرف به عراق در
ایام اربعین در ســامانه سماح اقدام کردند .در سامانه
سماح مرزهای خروجی به منظور سفر زائران به عراق
تعیین شده است تا افراد پس از انتخاب مرز خروجی،
روند ثبتنــام را تکمیل کند که بر اســاس آخرین
گزارشها بیشتر متقاضیان زیارت اربعین مرز زمینی
را برگزیدنــد که مرز مهران بــا  ۶۲درصد متقاضی،
امسال بیشترین تردد زائر را خواهد داشت.
بر همین اســاس ،مسؤوالن ستاد مرکزی اربعین
در حال برنامهریزی هســتند تا بیشترین امکانات
را در مرز مهران مستقر سازند تا زائران برای سفر
اربعین در مرزها با مشکلی مواجه نشوند.
مرز خسروی به روی زائران عتبات
دیروز بازشد
لبته احمد وحیدی ،وزیر کشــور نیز با اشــاره به
اینکه از طرف عراقی خواستهایم به میزان خروجی
از دروازههای کشــور ،ورودی در نظر گفته شود تا
زائران در مرزها معطل نباشــند ،گفته است :طرف
عراقی وعــده داده ورودیها را افزایش دهد که با
تحقق این امر زائران در مرزها معطل نخواهند شد.
در نخســتین گام مرز خســروی برای سفر زائران

بازگشایی خواهد شد.
با این وجود ،امســال عالوه بــر مرزهای مهران،
شــلمچه و چذابه ،مرز خســروی نیز بــه منظور
تــردد زائــران اربعین تعیین شــده و از امروز این
مرز آماده تشــرف زائران اربعین حســینی است؛
تاجایی که بــه گفته امید کوثــری ،مدیر اجرایی
ســتاد مرکزی اربعیــن از ســاعت  ۱۰دیروز ۲۳
مردادماه مرز خســروی به صورت رسمی به روی
زائران سیدالشــهدا علیهالســام بازگشایی خواهد
شــد و به این ترتیب مرز خســروی نیز برای سفر
اربعین بازگشایی میشود .البته مرزهای باشماق و
تمرچین نیز قرار اســت امســال برای تردد زائران
حسینی باز شود.
مرز خســروی در ســالهای گذشــته به دلیل
ناآرامیها در عراق بســته شد و حتی سال  ۹۸در
حالی که قرار بود این مرز به صورت  ۲۴ساعته باز
باشد ،در ســاعاتی محدود بازگشایی شد و زائران
پس از  ۶ســال تعطیلی این مرز ،توانستند از مرز
خسروی در استان کرمانشاه عبور کنند .اما امسال
این مرز با  ۵۸گیت بــرای پذیرش زائران عتبات
آماده شــده اســت و طرف عراقی نیز  ۴۸گیت در
این مرز مستقر کرده است.
همه زائران اربعین باید بیمه شوند
یکی از شرطهای سفر اربعین ،ثبتنام در سامانه
سماح است که اکنون با آغاز ثبتنام قطعی زائران
در این سامانه ،افراد باید نسبت به تکمیل اطالعات
خود اقدام کنند؛ به طوری که به گفته مســؤوالن
ســازمان حج و زیارت به عنوان کمیته اعزام ستاد
اربعین ،همــه زائران اربعین باید بیمه باشــند .بر
همین اســاس ،افرادی که پیشثبتنــام زیارت
اربعین را در ســامانه ســماح انجام دادهاند ،با آغاز
ثبتنام قطعی ،باید با مراجعه به این سامانه هزینه
بیمه را نیز بپردازند.
هزینه بیمه زائران اربعین  ۱۴۰۱اعالم
شد
سیدمجید میراحمدی ،رئیس ستاد مرکزی اربعین
حســینی با بیان اینکه هزینه بیمــه زائران اربعین
 ۱۴۰۱با توجه بــه پیشبینی افزایش تعداد زائران
نسبت به سال گذشته کاهش یافته است ،میگوید:
با مذاکرات صورت گرفته هزینه بیمه زائران اربعین
 ۱۸هزار تومان تعیین شــد که همه زائران قبل از
اعزام باید این مبلــغ را بپردازند تا در صورت بروز
مشکالت احتمالی ،متحمل هزینه اضافه نشوند.
در ســالهای گذشــته با وجود توصیههای ستاد
اربعین برای ثبتنام در ســامانه ســماح و داشتن
ن موارد توجه نداشته
بیمه ،بســیاری از زائران به ای 
و دچار مشــکالتی شــدند .بر همین اساس ،ستاد
اربعین هم با وجود اینکه سفر به عراق بدون روادید
انجام میشود ،ثبتنام در سامانه سماح و پرداخت
بیمه را الزامی کرده تا همه زائران با پرداخت مبلغ
محدودی بیمه شــوند .وزیر کشور نیز به امنیت و
سالمت زائران اربعین اشاره کرده و گفته است که
زائران باید بیمه باشند تا در صورت بروز مشکالت
احتمالی ،حمایتهای الزم صورت گیرد.
کاهش بیش از  ۶۰درصدی هزینه بیمه
زائران اربعین نسبت به سال گذشته
در سال گذشته هزینه بیمه زائران اربعین  ۵۰هزار
تومان بود کــه این افزایش به دلیل محدودیت در
تعداد زائران صورت گرفــت ،اما با توجه به اینکه
پیشبینی میشــود امســال پنج میلیون ایرانی در
ایام اربعین به عراق ســفر کنند ،مبلغ بیمه زائران
کاهش یافته است.
به گفته حجتاالسالم صحبتاهلل رحمانی ،معاون
عتبات ســازمان حج و زیــارت تاکنون حدود یک

میلیون و  ۴۰۰هزار نفر برای ســفر اربعین در سال
جاری پیش ثبتنــام کردهاند .همچنین با تصمیم
ستاد مرکزی اربعین حسینی قرار است روند ثبتنام
از متقاضیان اربعین تا روزهای منتهی به اربعین که
 ۲۶شهریورماه است ،ادامه داشته باشند.
زائران اربعین امســال نیازی بــه انجام آزمایش
 PCRندارند و داشتن کارت واکسیناسیون کافی
اســت .البته زائران اربعین باید ُدز یادآور واکســن
کرونا را نیز قبل از اعزام تزریق کنند؛ به طوری که
اگر از آخرین ُدز واکسن آنها  ۶ماه و بیشتر گذشته
باشــد ،باید حتما یک ُدز واکســن بزنند .امسال با
لغو ویــزا بین ایران و عراق ،دیگر زائران نیازی به
اخذ ویزا ندارند و فقط داشتن گذرنامه معتبر کافی
است .همچنین قرار است گذرنامه زائرانی که یک
ماه تا تاریخ انقضای آنها مانده است نیز معتبر شود
که هنوز این امر از سوی ستاد اربعین اعالم نشده
است و پیگیریها در این رابطه ادامه دارد.
رایزنی نهادهای متولی برای تسهیل
سفر اربعین دانشجویی
با مشارکت بسیج دانشجویی ،ستاد عمره و عتبات
دانشــگاهیان و دیگر دســتگاههای متولی حوزه
اربعین هماهنگیهای خروج از کشور دانشجویان
در حال انجام است.
حجت االســام فاطمی پور ،معــاون فرهنگی
و سیاســی نهــاد نمایندگی مقــام معظم رهبری
درباره برنامه های این نهــاد در حمایت از اربعین
دانشجویی اظهار داشت :تمام تالشمان را میکنیم
تا بتوانیم بحث خروج از کشور دانشجویان را فراهم
کنیم زیرا دانشجویان پسر برای خروج از کشور نیاز
به وثیقه گذاری دارند و به دنبال ایجاد زیرســاخت
مناسب در این زمینه هستیم.
وی افزود :به دانشــگاهها توصیه کردیم برای هر
تعداد متقاضی برای ســفر اربعیــن تدارک بییند و
حداقل تا مرز وسیله ای را برای دانشجویان پیش
بینی کنند تا هزینه دانشجویان کاهش یابد.
فاطمــی پور تصریح کرد :دنبال این هســتیم که
حداقل در عراق ســه موکب برای دانشــگاهیان
ایجــاد کنیم.امیدواریم ایــن موکبها را در نجف،
کربــا و در بین مســیر برپــا کنیــم و پذیرای
دانشگاهیان باشیم.
وی تصریح کرد :با مشــارکت بسیج دانشجویی،
ســتاد عمــره و عتبــات دانشــگاهیان و دیگــر
دســتگاههای متولی حوزه اربعین هماهنگیهای
خروج از کشور دانشجویان در حال انجام است.
فاطمی پور افزود :معاونــت فرهنگی و اجتماعی
وزارت علــوم نیز نامه مهمــی را با هدف کاهش
هزینهها به دانشــگاهها ابالغ کرده مبنی بر اینکه
رفت و آمد زائرین دانشجو از محل تحصیل تا مرز
با استفاده از سرویسهای دانشگاهی تسهیل شود.
امسال ارز اربعین چقدر و با چه قیمتی
داده میشود؟
پس از تقریبا دو ســال وقفه برای حضور زائران
ایرانــی در پیــادهروی اربعین به دلیــل کرونا ،در

شرایطی که امسال تاکنون بیش از یک میلیون نفر
برای حضور در پیاده روی اربعین ثبتنام کردهاند،
رئیس کل بانک مرکزی از آمادهســازی شــرایط
برای تخصیص ارز اربعین خبر داده که احتماال این
تامین ارز از محل بازار متشکل ارزی باشد.
هرســاله همزمان با شروع ایام محرم و پیادهروی
اربعیــن ،تامین ارز زائرین عتبــات عالیات مطرح
میشــود که نوع این ارز و اینکــه از چه محلی و
با چه نرخی تامین شود ،از موضوعات مهم در این
زمینه است.
گســترش ویروس کرونا تقریبا دو ســال ،سفرها
از جمله ســفر اربعین را تعطیل کــرد اما اکنون با
بهبود شرایط و از ســرگیری سفرها از جمله سفر
پیادهروی اربعین ،تاکنون بیش از یک میلیون نفر
برای اربعین پیشثبتنــام کردهاند ،اما پیشبینی
برای حضور  ۵میلیون ایرانی انجام شده است.
در ایــن زمینه ،رئیــس کل بانــک مرکزی در
تازهترین اظهارات خود اعالم کرده که قرار اســت
برای زوار اربعین ،شــرایط اســتفاده از دینار عراق
فراهم شود.
البته آن طور که صالحآبادی گفته ،در حال حاضر
پس از معامله روبل روســیه در بازار متشــکل ارز،
روی معامله دینار عراق در این بازار کار میشود تا
زیرساختهای آن فراهم شود که امسال هموطنان
بتوانند از ارز دینار استفاده کنند.
طبق اعالم وی ،زیرســاختهای این کار در حال
تهیه است و به موقع اطالعرسانی میشود.
بنابرایــن ،از آنجا که تامین بخشــی از نیازهای
خدماتی ارز از جمله ارز مسافرتی در بازار متشکل
ارز صورت میگیرد ،احتماال تامین ارز اربعین نیز از
محل بازار متشــکل ارزی به نرخ این بازار صورت
خواهد گرفت .البته رئیس کل بانک مرکزی بر این
تاکید کرده که این موضوع هنوز در حال بررســی
است.
گفتنی است که تا زمان نگارش این گزارش ،نرخ
دالر و یورو در بازار متشــکل ارز معادل  ۲۷هزار و
 ۸۵۸تومان و  ۲۸هزار و  ۷۹۶تومان است.
در این بین ،بررسی وضعیت تخصیص ارز اربعین
در سالهای قبل نشان میدهد که در سال ۱۳۹۸
زوار اربعیــن میتوانســتند حداکثــر  ۱۰۰یورو یا
معادل آن به ســایر ارزها به نرخ بازار ثانویه ،ارز از
صرافیهای مجاز و بانکهای منتخب ملی ،ملت،
تجارت ،ســپه ،صادرات و پارسیان بخرند .البته در
آن ســال زائران درصورت نیاز میتوانستند قبل از
عزیمت به عراق و در شــهر خودشــان نسبت به
خرید ارز اقدام کنند.
در ســال  ۱۳۹۷نیز زائران میتوانستند از طریق
بانک ملی ایران مبلــغ  ۱۰۰هزار دینار عراق را با
نرخ هر دینار  ۹۶ریــال و با پرداخت معادل ریالی
آن خریداری کنند و اســکناس دینــار را در نقاط
مشخص شده شــهرهای نجف ،کربال ،کاظمین و
همچنین ســه نقطه مرزی مقابل مرزهای مهران،
چزابه و شــلمچه (در داخل کشــور عراق) تحویل

بگیرند .البته دریافت ارز اربعین در خارج از ایران در
آن ســال مشکالتی را برای زائران ایجاد کرد و به
ایجاد ازدحام در مناطق مرزی ایران و عراق برای
دریافت ارز زائران اربعین منجر شــد که دلیل آن
عدم همکاری بانک مرکزی عراق نسبت به صدور
مجوز برای دایر کردن باجههای بیشــتر در عراق
جهت پرداخت ارز به زائران اعالم شد.
شــرایط دریافت ارز زائران اربعین در سال ۱۳۹۶
نیز اینگونه بود که زائرانــی که از راههای هوایی
و زمینی در گردهمایی اربعین حســینی شــرکت
میکردند ،میتوانســتند حداکثر  ۲۰۰دالر آمریکا
با گذرنامه معتبر جمهوری اســامی ایران و بلیت
مســافرت از طریق بانکهای ملی ایران ،ملت و
سامان ،ارز مسافرتی با نرخ مبادلهای تهیه کنند.
با این تفاســیر و با مطرح شدن دوباره تامین ارز
اربعین ،از جمله نکاتی که باید به آن توجه شــود،
نــرخ این ارز و محل تامین آن اســت ،زیرا به هر
صــورت بانک مرکزی مکلف بــه تامین ارز مورد
نیاز اســت و حتی اگر قیمت ارائه شــده همسطح
بازار باشد ،باید از کانال رسمی انجام شود .در عین
حال که تجربه نشــان داده در ارائه ارز به ویژه ارز
مســافری هرگونه اختالف قیمت بــا بازار موجب
ایجاد رانت و داللی شده است.
سفر با هواپیما یا ...
پیش فروش بلیتهای اربعین از  ۱۶تا  ۳۱شهریور
 ۱۴۰۱انجام میشود .امســال قرار است به دلیل
همزمانی اربعین با ســفرهای تابستانی از  ۱۴هزار
اتوبوس تحت اختیار راهداری ،هشت هزار اتوبوس
برای سفرهای اربعین در نظر گرفته شود و کمبود
احتمالی اتوبــوس را با کمک گرفتن از ارگانها و
نیروهای مسلح جبران میکنند .در صورت نیاز قرار
است از سایر مسیرهای ریلی قطار به مسیر تهران
اهواز شــلمچه ارسال شــود .پیشبینی شده سهم
حملونقل ریلی حدود  ۳۰۰هزار نفر و سهم بخش
حملونقل هوایی  ۶۰هزار نفر باشد .چهار میلیون
و  ۶۵۰هــزار نفر هم از طریق جــاده و با کمک
اتوبوس یا ماشــینهای شــخصی جابجا خواهند
شــد .بههمین منظور تالشهایی برای تخصیص
پارکینگ صــورت گرفته و پایانههای شــلمچه،
چزابه ،مهران ،خســروی باشماق و تمرچین برای
تردد زائران باز هستند.
قیمت بلیت رفت و برگشــت هواپیما برای زائران
ســفر اربعین در ســال  ۱۴۰۱حدود شش میلیون
تومان اعالم شده اســت .همچنین مسافرانی که
بــا قطار خود را به مرز میرســانند باید  ۲۵۰هزار
تومان پرداخــت کنند .با این حال هیچکدام از این
عددهای نهایی نیستند .مثال ایرالینها نارضایتی
خــود را اعالم کرده انــد و میگویند در حالی که
فرودگاه نجف بابت هر مســافر  ۲.۵تا سه میلیون
تومان هزینــه خدمات فرودگاهی دریافت میکند،
رقم شش میلیون تومان تعیین شده درست نیست.
شــرکتهای هواپیمایی میگویند هزینه خدمات
فرودگاهی در نجف بــرای هواپیمای  ،737حدود
هشــت هزار دالر و برای ایربــاس  A300حدود
 ۱۳دالر اســت .در حالــی که این نرخ در ســایر
فرودگاههای دنیا نصف رقم فرودگاه نجف اســت.
از طرف دیگر هزینه هر لیتر ســوخت هواپیما در
فرودگاه نجف یک دالر و  ۷۰سنت است .بنابراین
پروازهایــی که از تهران به نجــف میروند کمتر
در مقصد ســوختگیری میکنند ،امــا پروازهای
مشهد-نجف ناچار به ســوختگیری در فرودگاه
مقصد هستند .ایرالینها بههمین دلیل درخواست
کردهاند وزارت خارجه با طرف عراقی برای کاهش
هزینه خدمات فرودگاهی مذاکره کند.

