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کشدار شدن پرداخت وام  200میلیون تومانی مسکن روستایی

یک روز خودمــــان را جـــــای
روستاییها بگذاریم
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عضویت کامل ایران در شانگهای یک معامله برد-برد است
سپهرغرب ،گروه سیاسی :آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر ،نوشت:
«عضویت کامل ایران در پیمان شانگهای بزرگترین رویداد سیاسی اقتصادی کشور در عرصه جهانی و یک معامله به معنای واقعی برد  -برد است .این پیمان میتواند زمینه تبدیل جمهوری اسالمی ایران از قدرت منطقهای به قدرت جهانی را فراهم کند».
گفتنی است؛ با حضور رئیس جمهور در بیست و یکمین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای ،کشورمان که تا سال گذشته به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور داشت ،به عضویت کامل این سازمان درآمد.
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در سازمان ملل ،صدای ملت ایران خواهم بود

تحلیل
نقش ایران ،روسیه و چین
در مقابله با پروژه ناامنی
جدید در منطقه
سپهرغرب ،گروه سیاسی :یک
کارشناس مسائل حوزه قفقاز با تاکید
بر این که به نظر میرسد پروژه ایجاد
نا امنی جدید ایران ،روسیه و چین را
هدف قرار داده است ،گفت :اعضای
دماوندی
شانگهای باید به صورت عملی و جدی
فعال شوند و همکاریهایشان را از
حالت گفتوگوهای دیپلماتیک تبدیل به همکاریهای
جدی و عملیاتی کنند.
ســید محمدرضــا دماونــدی در ارزیابــی خــود از
تحــوالت اخیــر منطقــه قفقــاز و پــروژه ایجــاد ناامنی
جدیــد در منطقــه بــا تنــش میــان تاجیکســتان و
قرقیزســتان اظهار کرد :اگر نقشــه جهــان را ببینید این
یک خط مســتقیم است ،اتفاقاتی که بین آذربایجان و
ارمنســتان به وجــود آمده و ادامه این تحوالت در آن
ســوی دیگر در آســیای مرکزی ،حکایــت از این دارد که
اگــر ایران ،روســیه و چین را نقطــه مقابل غرب در نظر
بگیریم این بحران و تنش این ســه کشور را هدف قرار
داده و ایــران ،روســیه و چیــن از این نــا امنیها لطمه
می بینند.
وی تصریــح کرد :بــه تعبیر دیگــر داالن تورانی ناتو
بــه این شــکل توســعه مییابــد ،از غرب خــزر و قفقاز
جنوبــی تــا شــرق آســیا و مناطق آســیای مرکــزی را به
صورت شرقی-غربی شامل میشود.
بنابراین با متشــنج شدن اوضاع ،این منطقه تحت
تاثیــر قــرار میگیــرد ،از یک طــرف چین نظــرش به این
ســو معطوف شده و مســاله تایوان کمرنگ میشود
اما برای روســیه جبهه جدید در نواحــی جنوبی ایجاد
میشــود عالوه بر این که در مساله اوکراین نیز درگیر
اســت ،همچنین برای ایران نیز واضح اســت اختالفات
ارمنســتان و آذربایجــان کامــال مــا را تحــت تاثیــر قــرار
می دهد.

این کارشــناس مســائل حوزه قفقاز همچنین بیان
کــرد :آنچه جمهوری ارمنســتان و اســتان ســیونیک را
تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ،آذریها بــا عنــوان کریدور
زنگــزور از آن نــام میبرنــد ،در حــال حاضــر نیــز بــرای
جمهــوری زنگــزور کنســولگری و تشــکیالتی را در ترکیه
افتتاح کردند.
اما میدانیــم همه اینها برای هــدف گرفتن ایران
طراحی شده است.
در واقع تحوالت اخیر ایران ،روســیه و چین را کامال
درگیر میکند.
دماوندی دربــاره این که در شــرایط فعلی ایران ،
روســیه و چیــن باید چه رویکــرد و مواضعی را اتخاذ
کننــد ،گفــت :بهتریــن موضــع گیــری ایــن اســت کــه
از طریــق ســازمان شــانگهای بــه صــورت عملــی و
جــدی فعال شــوند و همــکاری هایشــان را از حالت
گفت وگوهــای دیپلماتیــک تبدیــل بــه همکاری هــای
جــدی و عملیاتــی کننــد زیــرا همــه این کشــورها در
ایــن ســازمان هســتند و می تواننــد تصمیــم جــدی
بگیر ند .
دماونــدی ادامه داد :به طــور خاص آنچه در مورد
ایران مطرح میشــود این اســت؛ بخشــی که به قفقاز
جنوبی بــر میگردد کامال متوجه مرزهای ایران اســت
در حالــی کــه رهبــری در دیــداری کــه در زمــان ســفر
اردوغــان بــه تهــران انجام شــد تاکید کردنــد که عدم
تغییــر مرزهــا جــزو خطــوط قرمــز جمهــوری اســالمی
ایران اســت ،در این شــرایط باید تصمیم جدی و کامال
واضحی گرفته شود.
ایــن کارشــناس مســائل حــوزه قفقاز خاطرنشــان
کــرد :باید هم بــه آذربایجان و هــم ترکیــه تفهیم کنیم
موضوع فعلی مانند قره باغ نیســت که ایران ســکوت
کنــد اینجــا کامــال متوجــه منافــع جمهــوری اســالمی
ایــران بــوده و منافــع مــا در خطــر اســت ،بایــد پیغام
صریــح دهیم ،تاکنــون هم خویشــتنداری بیش از حد
کرده ایم.
دماوندی یادآور شــد :سال گذشــته نیز در مورد
عــراق تاکیــد کردیــم کــه  30کیلومتــر حاشــیه امــن
بــرای مرزهــای خودمان در نظــر می گیریم اگر کســی
نزدیــک شــود برخــورد می کنیــم و تعارفــی هــم بــا
کسی نداریم.
اکنــون هــم اســرائیل کامــال بــه مرزهــای مــا از
طریق آذربایجان نزدیک شــده اســت و در آن سوی
ارس کار می کنــد و پهپادهــای شناســایی اســرائیل
اقداماتــی را انجــام می دهنــد و این موضــوع کامال
تهدیــد جــدی اســت و اگــر برخــورد نشــود و همان
طــور کــه در ســال های گذشــته کوتــاه آمدیــم امــا
متقابــال رفتــار دیگــری دیدیــم اگــر اکنــون پاســخ
درخــور ندهیــم طبیعتــا پیغــام ضعــف را منتقــل
می کنــد بایــد حتما پاســخ داده شــده تــا اقدامات
شــان متوقف شود.

سپهرغرب ،گروه سیاسی :رئیس جمهور گفت :نماینده و صدای ملت ایران در سازمان ملل خواهم بود.
سید ابراهیم رئیسی صبح روز دوشنبه پیش از ترک تهران جهت حضور در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی
ســازمان ملل اظهار کرد :ملت ایران ایســتادگی و مقاومت داشــته و حضور من در این ســفر به عنوان صدا و
نماینده این ملت خواهد بود.
وی افزود :اگر با تحریم و تهدید ،ملت ایران متوقف میشــد ،حضور ما در ســازمان ملل عزتمندانه نخواهد
بود ،اما حضور من در این سفر عزتمندانه و با افتخار است.
رئیس جمهور ادامه داد :به دلیل قدرتی که ملت ایجاد کرده است ،حضور من با افتخار و عزتمندانه است.
قدرت مســئوالن ناشــی از قدرت مردم اســت و این قدرت مردم به ما جسارت و جرات میدهد تا حرف ملت را
بدون لکنت زبان بیان کرده و از حق ملت دفاع کنیم.
رئیســی با اشــاره به اینکه ســفر به نیویورک با دعوت رئیس ســازمان ملل انجام میگیرد ،گفت :این ســفر
فرصتــی بــرای بیــان دیدگاههــا و تبییــن مواضع جمهوری اســالمی ایــران اســت .همچنین فرصتی بــرای بیان
ظلمهایی است که به ملت ایران و مردم تحت ستم دنیا شده است.
این ســفر محل تبیین ظلمها و بیعدالتی هاســت .در واقع این ســفر میتواند یکی از جلوههای جهاد تبیین
باشد.
وی افزود :در حاشــیه این ســفر دیدارهای دو جانبه با مسئوالن عالی کشورهای مختلف انجام میشود .تا
فرصت باشــد دیدار با کشــورهایی که تقاضا داشته اند انجام میشــود .هیچ برنامه ای برای مذاکره یا مالقات
با آمریکاییها نداریم.
رئیســی با بیان اینکه در این ســفر مواضع جمهوری اســالمی ایران بیان میشــود ،تصریح کرد :اگر فرصت
باشــد دیداری با ایرانیان مقیم آمریکا و برخی چهرهها خواهم داشــت .اصل حضور در این اجالس در راســتای
سیاست خارجی ایران یعنی عزت ،حکمت و مصلحت خواهد بود.

صهیونیستها مرجع تقلید آژانس شدهاند
سپهرغرب ،گروه سیاسی:
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:
اتهامات علیه ایران را اسرائیل
مطرح کرد اما االن برای آژانس
بیناللملی انرژی اتمی ،اسرائیل
اسالمی
مرجع تقلید شده است!
محمد اســالمی ضمن اشاره
به دستاوردهای اخیر صنعت هستهای کشورمان
گفت :در حوزه ســالمت و پالسما درمانی اخیرًا بر
روی ســه بیمار در تهران روند درمانی انجام شــد
که نتیجهی مثبتی داشت.
وی افــزود :بــه دنبــال این هســتیم ،جوی که
علیه صنعت هســتهای کشــورمان بــه راه افتاده
اســت تا مســیر ما را مســدود کنند ،با استفاده از
دستاوردهای گوناگون و متنوع از بین ببریم.
رئیس ســازمان انــرژی اتمــی تصریح کــرد :در
حــوزه شــرکتهای دانش بنیــان نیز در ســازمان
انــرژی اتمی مرکزی را برای تعامل پژوهشــگران و
سرمایهگذاران فراهم کردیم.
اســالمی گفــت :روایتگری که صهیونیســتها
و غربیهــا از برنامــه هســتهای ایــران میکنند و
اتهاماتی که علیه صنعت هســتهای ما دارند از 20
سال پیش ادامه دارد.
وی افزود :از  20سال پیش جریانی علیه صنعت
هستهای کشورمان توسط منافقین و به رهبری
صهیونیستها در مسیر سازمانهای بینالمللی
مانند شــورای امنیــت و آژانــس بینالمللی انرژی
اتمــی قــرار گرفت کــه در نهایــت منجر بــه اعمال
تحریمهای سنگین علیه ایران شد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی کشورمان تصریح
کــرد 20 :ســال مذاکــرات کــه توســط مســئولین
مختلــف انجام شــد و در نهایت بــه توافق برجام
رســید که یــک توافق با دو ســتون اســت .در یک
ســتون ما برای شــفافیت و اعتمادسازی سرعت
خــود را کاهــش دادیــم و آنهــا نظــارت خــود را
بیشتر کردند و در ستون دیگر قرار بر رفع اتهامات

و تحریمها علیه ایران بود.
وی افــزود :غــرب تعهــدات خــود را اجــرا نکرد
و از برجــام خــارج شــد ،حاال که قصد برگشــت به
برجام را دارند میگویند این مســائل جدید و غیر
از برجام اســت! این مسائل از ســال  2003وجود
دارد و االن در سال  2022اتفاق جدیدی رخ نداده
است.
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :اتهامات
علیــه ایران را اســرائیل مطــرح کرد امــا االن برای
آژانــس بیناللملــی انــرژی اتمی ،اســرائیل مرجع
تقلید شده است!
وی در ادامــه گفــت :چطــور میشــود که یک
ســازمان بینالمللــی زیــر نظــر ســازمان ملــل از
منافقیــن که دســتانش به خــون هــزاران ایرانی
آغشته است ،پیروی کند.
رئیس ســازمان انــرژی اتمــی تصریح کــرد :در
مذاکراتی که در دولت قبل انجام شده بود ،گفته
بودنــد کــه اطالعاتــی در دســت ما اســت و برای
بازدید از چهار مکان به ما دسترسی بدهید که ما
این پرونده را ببندیم .برای این اتهامات هم ســند
معتبر نداشتند.
وی در ادامــه افــزود :آمدنــد ،بازدیــد کردند و
رفتنــد و هیچ اثری جز آلودگی پیدا نکردند که این
آلودگی نیز ممکن است در همه جا باشد.
اســالمی با اشــاره به توافق ســال گذشــته با
رافائل گروســی مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی گفت :با گروســی تفاهم کردیــم و آن بیانیه
منتشــر شــد و گفتیــم شــما ســواالتتان را بــه ما
بدهیــد و مــا جــواب ســواالت را بــه شــرط اینکه
پرونده را ببندید ،میدهیم.
وی گفــت :آژانــس گفــت مــا پرونــده دوتــا از
مکانهای ادعایی را میبندیم و در مورد  2مکان
بعدی روشنگری بیشتر کنید .بعدًا از آن دو مکان
پروندهی یکی را بســتند که البتــه مجددًا پرونده
همان مکان را باز کردند!
اســالمی افــزود :برای مثال یکــی از این اماکن

 20سال مذاکرات که توسط
مسئولین مختلف انجام شد
و در نهایت به توافق برجام
رسید که یک توافق با دو
ستون است .در یک ستون ما
برای شفافیت و اعتمادسازی
سرعت خود را کاهش دادیم
و آنها نظارت خود را بیشتر
کردند و در ستون دیگر قرار بر
رفع اتهامات و تحریمها علیه
ایران بود.
غرب تعهدات خود را اجرا
نکرد و از برجام خارج شد،
حاال که قصد ...

یک معدن متروکه اســت که بیش از  30ســال بال
استفاده است.
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :در جمهوری
اســالمی ایران یک مورو فعالیت هستهای وجود
ندارد که به آژانس اعالم نشــده باشد یا آژانس از
آن بی اطالع باشــد .کلیه فعالیتها تحت نظارت
آژانس اســت .معاون رئیس جمهــور گفت :امروز
در حــدود  2درصــد از ظرفیــت هســتهای دنیــا
مربــوط بــه ایران اســت ،امــا حــدود  25درصد از
بازرسیها از ایران انجام میشود!
وی افــزود :آژانــس و مدیــرکل بایــد از جایگاه
حقوقی آژانس صیانت کنند.
اسالمی تصریح کرد :پیغامها و پیامهای که از
طرف آژانس آمده اســت نشان میدهد که قصد
بســتن ایــن پرونــده را دارنــد .امیدواریــم صادق
باشــند و بیــش از ایــن وقت خود را تلــف نکنند و

فکــر نکنند کــه با این عامل فشــار بتوانند فشــار
حداکثری خود را اعمال کنند.
وی افــزود :موضــوع حائــز اهمیت این اســت
که اراده سیاســی باید برای بســتن وجود داشته
باشــد ،اراده سیاسی االن برای فشــار است ،باید
اراده سیاسی خود را خرج بستن پرونده کند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی در تشــریح برنامه
پیشــنهادی ایــران در مجمــع عمومــی آژانــس
بینالمللی انرژی اتمی نیز گفت :پیشنهاد قطعی
و مشــخص ما طــرح موضوع خاورمیانــه عاری از
ســالحهای هســتهای در مجمع عمومــی آژانس
بینالمللی است.
وی افــزود :در نشســت اخیــر شــورای حــکام،
خیلی از کشورها برای صدور قطعنامه علیه ایران
همــکاری نکردند و این پیام خوبی داشــت .صرفًا
یک بیانیه چهار بندی منتشر شد که در بند چهارم

آن مواضع اروپاییها آمده بود.
رئیس ســازمان انــرژی اتمــی در ادامــه گفت:
صهیونیستها دنبال این هستند که با تغییراتی
در ام پــی تی بتواننــد جای پای خود را باز کنند که
هنوز با سایر اعضا به اجماع نرسیدهاند.
اسالمی در خصوص نیت اروپاییها از توافق با
کشورمان گفت :عالئم و نشانهها که در یک سال
گذشته وجود داشت و هنوز هم ادامه دارد ،اراده
اروپاییها بر این است که توافق صورت بگیرد .اما
نیت اصلی آنها نابود کردن صنعت هستهای ایران
اســت و به نوعی با توافق هســتهای میخواهند
زمان بخرند که ما را تضعیف کنند.
وی افزود :اروپاییها با داشتن چرخه سوخت
مــا مخالف هســتند .زیــرا چرخه ســوخت قدرت
است و اروپاییها از قبل از انقالب نیز موافق این
موضوع نبودند.

تاریخ گواه است که ارتش در  8سال دفاع مقدس سربلند بیرون آمده است
سپهرغرب ،گروه سیاسی:
فرمانده کل ارتش گفت :تاریخ
گواه است که پیشینیان ما با
تمام توان و با توکل به خدا
سرلشکر موسوی بار سنگین مسئولیت خطیر
پاسداری از استقالل و تمامیت
ارضی را برعهده گرفتند و در 8
سال دفاع مقدس از آن سربلند بیرون آمدند.
سرلشــکر ســید عبدالرحیــم موســوی اظهــار
کــرد :درود میفرســتیم به شــهدای دفاع مقدس
و گرامــی میداریــم آن روزهــای را کــه بــرای آزادی
خواهــان و حــق طلبــان دنیا کــه الگو و سرمشــق
آفریــن اســت .وی با اشــاره بــه حضور افســرانی از
فراجــا در ایــن دوره آموزشــی گفــت :امســال هــم
توفیــق حضور جمعی از فراجــا را در میان
داریــم؛
ا فســر ا ن ارتــش

فراجــا یکــی از بخشهای خدوم پرکار و ســودمند و
مفید برای ملت عزیز اســت .کارکنان فراجــا در واقع
مدافعــان امنیت و نظــم اجتماعی هســتند که در
جای جای این مملکت مشغول به خدمت به مردم
هســتند و ما قدردان این عزیزان هستیم .فرمانده
کلارتشجمهوریاسالمیایرانبااشارهبهخدمات
و تالشهای ســخت و شبانه روزی نیروهای کشوری
و لشــکری در ایام اربعین گفت :امســال حرکت بزرگ
شــبانه روزی را که دهها برابر سالهای گذشته در آن
خدمترسانیشدرادرعرصهاربعینحسینیشاهد
بودیمکهجایقدردانیوتشکر دارد.
موســوی تصریــح کــرد :ارتــش جمهــوری
اســالمی ایــران در قانــون اساســی ،ماموریــت
پاســداری از اســتقالل و تمامیــت ارضــی نظــام
جمهوری اسالمی را بر عهده دارد و شما افسران
چنیــن ارتشــی
و فرماندهــان آینــده،
هســتید و
آماده اید این

ماموریت بســیار مهم و حیاتی را به بهترین نحو
ممکن به انجام برسانید.
وی ادامــه داد :تاریــخ گــواه اســت کــه
پیشــینیان ما با تمام تــوان و با توکل به خدا بار
سنگین مســئولیت خطیر پاســداری از استقالل
و تمامیــت ارضی را برعهده گرفتند و در  8ســال
دفاع مقدس از آن سربلند بیرون آمدند.
فرمانــده کل ارتــش جمهوری اســالمی ایران
بیــان داشــت :امــروز نظــام مقــدس جمهــوری
اســالمی ایران به برکــت خون شــهدا و ایثارگران
دوران دفــاع مقــدس ،هــر روز بالنــده تــر و قوی
تــر و مقتــدر تر به پیش میرود و پرچم اســتقالل
ایــن کشــور را در جهان برافراشــته کرده اســت و
تاکنون اجازه کوچکترین اقدام را علیه اســتقالل
ایــن کشــور بــه دشــمن نداده اســت .موســوی
تصریح کرد :با وجود تمامی تهدیدات و اقدامات
خصمانه و جنگ تحمیلی هشت ساله و تهدیدات
آن از ســوی دشــمنان
پــس از

انقالب اســالمی حتی یک وجــب از خاک پاک این
کشــور به دشــمنان واگذار نشــد و همانطور که
تمامیت ارضی این کشــور تاکنون حفظ شــده از
این به بعد هم حفظ خواهد شد .حفظ استقالل
و تمامیت ارضی ایران اسالمی یعنی اینکه ارتش
ماموریــت خــود را با کمک ملت و ســایر نیروهای
مســلح به بهترین نحو انجام داده و ارتش امروز
سربلند است.
وی عنــوان کــرد :گذشــتگان شــما در زمیــن
و هــوا و دریــا جنگیدنــد و پایمــردی کردنــد تــا
ایــن پرچــم برافراشــته بماند و ملت بــزرگ ایران
ســرافراز و سربلند مســیر تعالی و افتخار خود را
طی کنند.
بیــش از  48هزار نفر از مردان ارتش جمهوری
اســالمی ایــران لبــاس شــهادت را پوشــیدند و
دههــا هزار نفر نیــز به افتخار جانبازی رســیدند و
مابقــی نیز از جوانان و پیشکســوتان شــاغالن و

بازنشســتگان بر سر پیمان خود با نظام مقدس
جمهوری اســالمی ایران ایستاده اند .و منتظرند
تا با دســتور فرماندهی معظم کل قوا با پای سر
انجــام وظیفه کننــد .فرمانــده کل ارتــش گفت:
ارتش در همین لحظه و در تمام ســاعات شبانه
روز در هــوا ،زمیــن و آســمانهای ایــران عزیــز تا
عمــق دریاهــا از مرزهــای زمینی ،شــرق و غرب و
جنوب و شمال کشور تا مدار  20درجه در آبهای
آزاد مشغول پاسداری از این کشور هستند.
موســوی خطاب به افســران حاضر در میدان
گفــت :شــما لبــاس پاســداری تمامیــت ارضی و
استقالل جمهوری اسالمی ایران را بر تن کرده اید
و پوشــیدن لباس سربازی ارتش اسالم مبارکتان
باد ایمان و فداکاری و شجاعت و ازخودگذشتگی
پیش نیاز پا گذاشــتن در این عرصه نورانی است
که شما برگزیدگان جوانان این مرز و بوم با غیرت
و همیت در این عرصه پر افتخار پا گذاشتید.

سیاسی

آمادگی مجلس برای بررسی همزمان لوایح برنامه هفتم و بودجه 1402
ســپهرغرب ،گروه سیاســی :حســینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به ابالغ سیاســتهای کلی برنامه هفتم توســعه گفت :با توجه به ابالغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توســعه ،دولت باید هر چه زودتر الیحه برنامه هفتم را جهت بررسی و تصویب به مجلس ارائه
کند تا کار به بهترین نحو انجام شود.
وی ادامه داد :در صورتی که دولت بتواند تا پایان مهرماه الیحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند ،مجلس نیز آمادگی دارد همزمان الیحه بودجه  1402و الیحه برنامه هفتم را در دو کمیســیون تلفیق به صورت جداگانه مورد بررســی قرار دهد.
این عضو هیئت رییســه مجلس شــورای اســالمی توضیح داد :با توجه به اینکه چارچوبهای برنامه هفتم مشــخص اســت ،دولت میتواند همزمان با تدوین برنامه ،الیحه بودجه سال آینده را هم تنظیم کند تا مجلس همزمان به بررسی دو الیحه بپردازد البته
که بعد از ارائه الیحه برنامه هفتم ،مجلس حداقل  5تا  6ماه زمان برای رسیدگی نیاز دارد.
sepehrgharb.news@gmail.com
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سفر نانسی پلوسی به ارمنســــتان
هشداری برای ایروان و باکو
سپهرغرب ،گروه سیاسی :سفیر پیشین ایران در آذربایجان گفت :سفر نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا به ایراوان،
هشداری برای ایروان و باکوست که ممکن است این روند تنش میان آنها را پیچیده کند.
محســن پاکآیین با اشــاره به تحوالت مرزی میان آذربایجان و ارمنســتان اظهار کرد :درگیری و تنش میان ارمنستان و آذربایجان است و آن
هم مربوط به ابهاماتی اســت که در ارتباط با توافق مســکو وجود دارد .درگیریها به گونهای نیســت که مرز ایران با این کشــورها بسته شود.
محسن پاکآیین جنگ در مناطق دیگری است که االن هم در آن مناطق با توجه به تحوالت روزهای اخیر آتش بس اعالم شده است.
وی درباره نگاه ایران به این تحوالت گفت :ایران اعالم کرده خط قرمزش بحث تغییر مرزهای جغرافیایی است اما در حال حاضر درگیری بین
ارمنستان و آذربایجان است و جای نگرانی نیست.
این دیپلمات کشورمان تصریح کرد :بعید است درگیری میان آذربایجان و ارمنستان فراگیر شود .در درگیریهای این چند روز دو کشور تلفات زیاد داشتند
و کامال به ضرر دو کشور بود از این رو هر دو پذیرفتند که مذاکره کنند.
وی با بیان اینکه معتقدم آذریها درگیری و تنش را شــروع کردند تا امتیاز بیشــتری در حوزه سیاســی بگیرند و ارمنســتان در مقابل این خواسته آذربایجان
مقاومت کرد افزود :اما به نظر دو کشور به این نتیجه رسیدهاند که مساله را مسالمت آمیز حل کنند.
پاکآیین درباره ســفر نانســی پلوســی به ارمنســتان با تاکید بر اینکه این ســفر نشــاندهنده دخالت آمریکا اســت گفت :متاســفانه این فضا داده شده تا
کشــورهای مختلــف در ایــن بحــث دخالت کنند؛ فرانســه از ارمنســتان حمایت کرده و ترکیــه از آذربایجان که معتقــدم این حمایتها باعث میشــود موضوع
مناقشــه ارمنســتان و آذربایجان پیچیده شــود از این رو بهتر است هر دو کشور بر اساس قوانین و مقررات بینالمللی برخورد کنند .دخالت کشورهای خارجی
در تنش ایجاد شده به صالح صلح و امنیت در منطقه نیست.
وی ســفر نانســی پلوســی به ارمنســتان را در واکنش به حمایت ترکیه از آذربایجان دانست و گفت :متاســفانه مواضع ترکیه تحریکآمیز است به ویژه اینکه
اعالم کرد حتی الزم باشــد به لحاظ نظامی مقابل ارمنســتان میایســتد ،موجب شد تا پلوسی به ارمنستان بیاید .معتقدم دخالت خارجیها به نفع دو کشور
نیست .این دو کشور باید بیشتر مراقب باشند.
این دیپلمات کشــورمان خاطرنشــان کرد که ســفر نانسی پلوسی به ارمنستان و حمایت از این کشــور و در مقابل حمایت ترکیه از آذربایجان یک هشدار به
ایروان و باکو است چرا که ممکن است این تعامالت تنش را پیچیده سازد و دامنه آن را به کشورهای اطراف گسترش دهد در آن صورت شرایط دیگر آنگونه
که االن تصور میشود نخواهد بود.

ابعاد درگذشت مهسا امینی روشن شود
این شیوه برخوردبا مسئله حجاب به جایی نمیرسد

سپهرغرب ،گروه سیاسی :نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی گفت :قطعا با این نوع حرکتها و این شیوه برخورد با
مسئله حجاب نه تنها به هدف خود نمی رسیم بلکه از مسیر اصلی نیز دور میشویم.
بهزاد رحیمی با تاکید بر ضرورت پیگیری ابعاد فوت مهسا امینی ،بیان کرد :همه ما از فوت خانم مهسا امینی که همشهری ما و خواهر تمام
مردم ایران بوده اســت ناراحت هســتیم .ما از طریق ظرفیتهای قانونی خواســتار روشن شــدن ابعاد این موضوع هستیم .باید نوع برخوردی
که با مسئله بدحجابی شده و ارشادی که صورت گرفته روشن شود.
بهزاد رحیمی
وی اظهار کرد :قطعا با این نوع حرکتها و این شیوه برخورد با مسئله نه تنها به هدف خود نمیرسیم بلکه از هدف اصلی نیز دور میشویم.
ما خواســتار پیگیری جدی این موضوع هســتیم و ابعاد آن باید روشــن شود .اگر در این موضوع تخلفی هم صورت گرفته است حتما باید افراد
خاطی شناسایی و برخورد الزم نیز صورت گیرد.
نماینده مردم ســقز و بانه در مجلس شــورای اســالمی ،تصریح کرد :اگر در همان ساعات اولیه اطالعات دقیق در اختیار جامعه قرار میگرفت این موضوع
مورد سوءاستفاده رسانههای معاند قرار نمیگرفت و حق طلبی و مطالبه ای که برای روشن شدن ابعاد این حادثه داریم به حاشیه کشیده نمی شد .مطالبه
ما حق خواهی و روشن شدن ابعاد موضوع است تا جلوی تکرار چنین اتفاقهایی گرفته شود.
مهســا امینی دختر  22ســالهای بود که سهشنبه هفته گذشته ( 22شهریور) از سوی نیروهای گشت امنیت اخالقی (ارشاد) بازداشت شد .او در همان روز
دستگیری در بازداشتگاه وزرای تهران سکته کرد و در حالت کما در بیمارستان کسری بستری شد
پلیس تهران روز پنجشنبه ( 24شهریور) ،سکته قلبی مهسا امینی پس از دستگیری توسط یکی از گشتهای پلیس را تائید کرد و توضیح داد« :خانمی برای
توجیه و آموزش به یکی از بخشهای پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد».
مهسا امینی بعدازظهر جمعه ( 25شهریور) درگذشت که واکنش گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ جمعه شب در اطالعیهای اعالم کرد« :بر اساس نتایج بهدستآمده و بازبینی دوربینهای مداربسته نامبرده روز سهشنبه
مورخ  22شــهریورماه جاری به همراه تعدادی از افراد به دلیل پوشــش نامناســب توســط ماموران پلیس امنیت اخالقی تهران بزرگ و به منظور اخذ تعهد و
توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شدند که وی در جمع سایر مراجعهکنندگان در سالن اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش شده و بالفاصله با همکاری
پلیس و اورژانس به نزدیکترین بیمارستان جهت مداوا منتقل شده که متاسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع نشد .الزم به ذکر است تصاویر ضبطشده
دوربینهای مداربسته از لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط اورژانس به رویت خانواده وی رسیده است .توضیح اینکه بر اساس رسیدگی دقیق
بهعملآمده از زمان انتقال وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور هیچگونه برخورد فیزیکی با ایشان انجام نشده است».
همچنین رئیس جمهور به وزیر کشــور برای بررســی حادثه تلخ پیش آمده برای "مهســا امینی" دســتور پی گیری و بررسی صادر کرد .رییس مجلس شورای
اســالمی نیز به کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشــور ماموریت داد تا همه ابعاد حادثه رخ داده برای «مهسا امینی» را با قید فوریت و دقت بررسی کرده و
گزارش آن را به مجلس ارائه کند.
پیکر مهســا امینی روز شــنبه ( 26شــهریور) در ســقز به خاک سپرده شد .در آیین تشــییع پیکر و خاکســپاری او ،عالوه بر خانواده و بستگان مرحومه ،جمع
زیادی از مردم و تعدادی از مسئوالن شهرستان سقز نیز حضور داشتند.

فرصتی برای تقویت همگرایی اوراسیا
سپهرغرب ،گروه سیاسی:
همزمان با رسمیت یافتن
عضویت جمهوری اسالمی ایران
در سازمان همکاری شانگهای،
امیرعبداللهیان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه ایران با انتشار مقالهای در
یکی از رسانههای مطرح چین،
تاکید کرد از این سازمان قدرتمند منطقهای
(  )SCOمیتوان به عنوان یکی از موفقترین
مثالهای همکاری منطقهای یاد کرد.
در بیســت و دومین اجالس ســران کشــورهای
عضو ســازمان همکاری شــانگهای که روزهای 24
و  25شــهریورماه جــاری به میزبانی شــهر تاریخی
ســمرقند ازبکســتان برگزار شــد ،عضویت رســمی
جمهوری اسالمی ایران در این سازمان اعالم شد.
«حســین امیرعبداللهیــان» وزیــر امــور خارجه
جمهــوری اســالمی ایــران بــه مناســبت عضویــت
رســمی ایران در ســازمان همــکاری شــانگهای ،با
انتشــار مقالــه ای در پایگاه اینترنتی شــبکه ملی «
سیجیتی آن » ()CGTNچین چین نوشت:
در دنیای امروز که غرب و شــرق مفهوم ســنتی
خود را از دست دادهاند و به طریقی این مضامین
بــا منطقهگرایــی و یــا حتــی قارهگرایــی جایگزیــن
شــده اســت ،تســلط برتریجویی و یکجانبهگرایی
رو بــه زوال مــیرود و حرکــت جامعــه جهانــی بــه
ســوی جهانی چندقطبی و توزیع دوباره قدرت به
لطف کشــورهای مستقلی اســت که به روندهایی
اجتنابناپذیر بدل میشوند.
در چنین شــرایطی ،حفظ صلــح و تقویت ثبات
در قاره آســیا دیگر تنها یک انتخاب نیست بلکه به
یک التزام تبدیل شــده اســت .در واقع از ســازمان
همــکاری شــانگهای (  )SCOمیتــوان بــه عنــوان
یکــی از موفقترین مثالهــای همکاری منطقهای
یاد کرد.این ســازمان توســط گروهی از کشورهای
همفکــر کــه به دنبــال حفظ نظــم و هویتی جدید
بــرای آســیا بــدون دخالــت قدرتهــای منطقهای
دیگر هستند شکل گرفته است.
بدیــن ترتیــب ســازمان همــکاری شــانگهای
بــه عنــوان بزرگتریــن ســازمان منطقــهای جهــان
نقشــی برجســته در پوشــش دادن به بیش از 40
درصــد جمعیــت دنیــا و تولیــد حــدود  25درصــد
تولیــد ناخالص داخلی جهانی ایفــا میکند .ارزش
کلــی تراکنــش اقتصــادی میــان کشــورهای عضو
ایــن ســازمان حــدود  20تریلیون دالر اســت که در
مقایســه بــا زمــان تاســیس آن  13برابــر افزایش
یافته است.
برپایــه ایــن مقاله از آنجا که جمهوری اســالمی
ایران از گفتو گو ،مذاکره و دیپلماســی اســتقبال

درمیان همکاری استراتژیک قطبهای باارزش میان ایران و سازمان همکاری شانگهای میتوان به مزیتهای ارتباط جغرافیایی ایران که در مجاورت
دو بستر بزرگ آبی یعنی دریای خزر و خلیج فارس است اشاره کرد که به اعضای این سازمان امکان میدهد تا از این طریق خاک جمهوری اسالمی
ایــران بــه زنجیــره تامیــن جهانــی و نقل و انتقال کاال و انرژی و ســوخت به دیگر بخشهای دنیــا بپیوندند .از دیدگاه کانون نقــل و انتقال و کریدورهای
حمــل و نقــل و اتصــال پروژههای زیرســاختهای منطقهای ایران میتواند نقشــی مهم و حیاتی در تقویت کریدور شــمال به جنوب و اتصال آســیای
میانــه و روســیه بــه هنــد را بازی کنــد .ایران در یکی از مهمتریــن و موثرترین بخش و کریدورهای پــروژه " کمربند و جاده " به نام کریدور چین-آســیای
میانه و کریدور اقتصادی آسیا-غرب که پلی از شرق به غرب اورآسیاست...

و رویکردهای یکجانبه گرایانه را در ارتباط و تعامل
با سایر کشورها نفی میکند و با توجه به سازگاری
بــا اصــول اساســی قانونــی بینالمللــی از جملــه
احتــرام متقابل به حق حاکمیــت و تمامیت ارضی
کشورها ،تهران به عنوان هدف مهمی از سیاست
خارجــی بــرای پیوســتن بــه ســازمان همــکاری
شــانگهای در اولویت قرار داده شــد و این مهم در
نخستین ســال ریاســت جمهوری « آیت اهلل سید
ابراهیم رئیســی » تحقق یافت و ایران به عضویت
این سازمان درآمد.
بــا درنظر گرفتن این موضوع ،پذیرش عضویت
ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای در ســفر
رئیــس جمهــوری ایــران بــه « دوشــنبه » پایتخت
تاجیکســتان از ســوی رهبران شــورای دولتهای
ســازمان در ســپتامبر  2021پیــروزی دیپلماتیکــی

بــود کــه پیگیری ما بــرای رویکرد سیاســت خارجی
" متــوازن ،هوشــمندانه ،فغــال و پویــا " و تفکــر "
آســیای چندجانبه گرا " را به اثبات میرســاند .این
موفقیت همچنین نقطه عطفی برای در توســعه
همکاری ما با کشــورهای عضو ســازمان همکاری
شــانگهای در تمامی ابعــاد بینالمللی ،منطقهای
و دوجانبه است.
اکنــون بــرای کشــورهای عضــو ایــن ســازمان
زمــان آن رســیده تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت بزرگ
و فرصتهــای همــکاری چندجانبــه آینــدهای
امیدبخــش بــرای منطقــه بســازند .چنیــن
فرصتهایــی میتوانــد بــه تقویــت و اســتحکام
ســازمان و اعضایش در برابر چالشهای فرهنگی،
تجــاری ،اقتصــادی ،امنیتــی و سیاســی بیانجامد.
تســهیل ســرمایهگذاری و گســترش همــکاری

اقتصــادی و تجــارت مشــترک منجــر به توســعه و
امنیت پایدار در منطقه میشــود که بدون تامین
پیش نیازهای امنیتی امکان پذیر نیست .بنابراین
بــرای تحقــق ایــن هــدف ،تهدیدهــا و چالشهای
امنیتــی در منطقــه از جملــه شــرایط بحرانــی
افغانســتان باید به سرعت مورد توجه کشورهای
همسایه و اعضای سازمان قرار بگیرد.
ظرفیتهــای قابل توجه و چشــمگیر اقتصادی
و مزیتهای رقابتی در هرکدام و همه کشــورهای
عضــو ایــن ســازمان توجــه جامعــه جهانــی را به
خــود معطــوف و فرصتهــای قابل توجهــی برای
شراکت استراتژیک و تعامل گسترده میان اعضای
سازمان فراهم کرده است.
درمیــان همــکاری اســتراتژیک قطبهــای
باارزش میان ایران و ســازمان همکاری شــانگهای

میتــوان به مزیتهــای ارتبــاط جغرافیایــی ایران
کــه در مجــاورت دو بســتر بــزرگ آبی یعنــی دریای
خزر و خلیج فارس اســت اشــاره کرد که به اعضای
ایــن ســازمان امــکان میدهــد تــا از ایــن طریــق
خــاک جمهــوری اســالمی ایران بــه زنجیــره تامین
جهانــی و نقــل و انتقــال کاال و انــرژی و ســوخت
بــه دیگــر بخشهــای دنیــا بپیوندنــد .از دیــدگاه
کانــون نقل و انتقــال و کریدورهای حمل و نقل و
اتصال پروژههای زیرســاختهای منطقهای ایران
میتوانــد نقشــی مهم و حیاتــی در تقویت کریدور
شــمال به جنوب و اتصال آســیای میانه و روسیه
بــه هنــد را بازی کند .ایــران در یکــی از مهمترین و
موثرتریــن بخــش و کریدورهــای پــروژه " کمربنــد
و جــاده " بــه نــام کریــدور چین-آســیای میانــه و
کریــدور اقتصــادی آســیا-غرب که پلی از شــرق به
غرب اورآسیاست واقع شده است .طی سالهای
گذشــته این مســیر توســط راهآهن و جاده فعال
شده است.
جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان عضوی
مســئول در منطقــه و جامعــه جهانــی از
ظرفیتهــا و تواناییهــای متعــدد در راســتای
همــکاری منطقــهای از جملــه ثبــات و امنیــت
پایــدار ،منابــع غنــی انــرژی و جاذبههــای یگانــه
گردشــگری،مزیت انســجام جغرافیایــی و
همبســتگی ملــی ،پیوندهای فرهنگــی و تاریخی

بســیار بــا کشــورهای عضــو ایــن ســازمان و
کشــورهای ناظــر به انــدازه ارزشهــای فرهنگی
غنــی کــه میتوانــد از رشــد افراطگرایــی در این
منطقــه جلوگیری کند ،بهره میبرد.
درمیان  10شــریک صادراتــی ایران ،چین ،هند،
پاکســتان بــه ترتیــب در ردههــای اول ،پنجــم و
هشــتم قرار دارنــد .چین و هنــد در ردههای اول
و پنجــم در میــان  5شــریک وارداتــی اول ایــران
قرار دارند .در ســال  2021تجــارت ایران با اعضای
ســازمان همــکاری شــانگهای از  37میلیارد دالر
گذشــت که حــدود  30درصد کل تجــارت خارجی
ایــران محســوب میشــود .در زمــان مشــابه
صــادرات و واردات ایــران بــا کشــورهای عضــو
ســازمان به ترتیب  20.5و  16.5میلیارد دالر بوده
است.
تقویــت و تحکیــم همکاری با کشــورهای عضو
ســازمان همــکاری شــانگهای یکــی از ارکان مهــم
سیاســت خارجی رئیس جمهوری ایــران به ویژه با
درنظــر گرفتن تقویت کریدورهــای نقل و انتقال و
حمــل و نقــل این منطقه اســت .ایــران در کریدور
شمال-جنوب مسیرها و جادههای امنف با ثبات
و قابــل اطمینانــی را فراهــم میکنــد و همزمان از
زیرســاختهای قابــل توجــه در بندرهــای جنوبی
بــه ویژه بنــدر چابهار بهــره میبرد .این مســائل از
جمله سیاستهای استراتژیک ایران برای توسعه
و همــکاری منطقهای و گســترش مبادالت تجاری
پویا با کشورهای همسایه است.
عضویــت کامــل ایــران در ســازمان همــکاری
شــانگهای در راســتای توجــه بــه اصــول گنجانده
شــده در قانون اساســی انقالب اســالمی ایران و
نشــانگر اســتقالل کشــور بــا درنظر گرفتــن منافع
ملی و امنیتی با چشــم انداز عزت،خرد و مصلحت
اســت .با توجه به این مسئله سال گذشته وزارت
امورخارجه جمهوری اســالمی ایران تمام ظرفیت
هایــش بــرای هماهنگــی بــا دیگــر ســازمانهای
مرتبــط داخلــی و هئیت دبیران ســازمان همکاری
شــانگهای به کار بــرد تا روند ثبت کامــل و قانونی
عضویت کامــل در کوتاهترین زمان ممکن تحقق
یابد» .
در پایــان این مقاله آمده اســت ســفر آیت اهلل
ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهوری اســالمی
ایران به ازبکســتان برای شرکت در اجالس رهبران
کشورهای سازمان همکاری شانگهای فرصتهای
بسیار مهمی در جهت پیشرفت دیپلماسی اورآسیا
و جمهوری اســالمی ایران به ارمغان خواهد آورد.
بــه عــالوه در ایــن ســفر تاریخــی بــه ســمرقند 19
ســند همکاری مهم نیز در زادگاه رودکی پدر شــعر
فارسی به امضا رسید.
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ایران و جهان
مقتدی صدر باالخره با دیدار با
هیئت سهجانبه موافقت کرد!

سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :رهبر
جریان صدر عراق پس از چندین بار
مخالفت ،باالخره دیدار با هیئت سه
جانبه متشکل از رئیس ائتالف الفتح،
حزب دموکرات کردستان و رئیس
صدر
اقلیم کردستان را پذیرفت.
ایــن هیئــت ســه نفــره پــس از آن
تشــکیل شــد که ائتالف اهل سنت الســیاده (حاکمیت)
به رهبری خمیس الخنجر و الحلبوسی و حزب دموکرات
کردســتان عــراق به رهبــری مســعود بارزانی بــه عنوان
متحــدان مقتــدی صدر با برگــزاری نشســتی در اربیل بر
اهمیــت برگــزاری انتخابــات زودهنــگام پس از تشــکیل
دولتــی بــا اختیــارات کامــل تأکیــد و بر ســر لــزوم تداوم
فعالیت پارلمــان تا زمان برگــزاری انتخابات توافق کرده
بودند.
بیانیه همپیمانان صدر استقبال چارچوب هماهنگی
شــیعیان عــراق را بــه همراه داشــت و پــس از آن اعالم
شــد که هیئتی متشــکل از نیچروان بارزانی ،الحلبوسی
و هــادی العامــری برای دیدار با مقتــدی صدر و متقاعد
کــردن وی بــه مشــارکت در روند تشــکیل دولــت جدید
عراق راهی نجف خواهند شد.
وفــا محمــد کریــم از رهبــران حــزب دموکــرات
کردســتان گفــت ،مقتــدی صــدر ،رهبــر جریــان صــدر
عــراق موافقــت کــرده اســت کــه بــا هــادی العامری،
رئیــس ائتــالف الفتــح ،محمــد الحلبوســی ،رئیــس
پارلمــان عــراق و نیچــروان بارزانــی ،رئیــس اقلیــم
کردستان دیدار کند.
وی گفــت ،زمــان دقیق این دیــدار تعیین نشــده اما
همیــن که صدر پذیرفتــه با این هیئت ســه جانبه دیدار
کند گامی مثبت و مقدمه ای برای توافق بر سر تشکیل
دولت جدید و مدت زمان آن است.
ایــن عضو حزب دموکرات گفــت ،نگرانی از این بابت
بــود که صــدر این هیئت را به حضــور نپذیرد اما همین
کــه بــا انجــام ایــن دیــدار موافقــت کــرده ،خبــر خوبی
اســت بــه ویژه که صــدر میداند این هیئت ســه جانبه
چــه چیــزی در چنتــه دارد و دقیقا به همیــن دلیل این
موافقــت صدر ،مقدمــه ای برای تشــکیل دولت جدید
خواهد شد.
وی افزود ،جلســه انتخاب رئیــس جمهوری و تکلیف
نخســت وزیــر هم احتماال پــس از توافق صــدر با هیئت
مذکور تشکیل میشود.
پیــش از این حــزب دموکرات اعالم کــرده بود که یک
هیئت ارشــد از رهبران گروههای سیاســی برای دیدار با
مقتدی صدر و ایجاد تفاهم مشترک طی روزهای آتی به
نجف میروند.
از جملــه ایــن رهبــران محمــد الحلبوســی ،رئیــس
پارلمــان عــراق ،نیچــروان بارزانــی ،رئیــس اقلیــم
کردســتان عراق و هادی العامری ،رئیس ائتالف الفتح
هستند .

نصراهلل مهمترین تهدید برای
نهاد نظامی اسرائیل است
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :یک
فرمانده نظامی صهیونیستی گفت
که دبیرکل حزباهلل لبنان مهمترین
تهدید برای نهاد نظامی اسراییل به
شمار میرود.
تلآویو
بــه نوشــته روزنامــه رایالیــوم،
"اســرائیل زیــف" ،فرمانــده نیروهــای
ذخیــره ارتــش رژیم صهیونیســتی گفت :ســید حســن
نصــراهلل ،دبیــرکل حــزباهلل لبنــان پــس از فروپاشــی
ارتشهــای منظــم در مجــاورت مــا ،اکنــون مهمترین
تهدیــد بــرای نهــاد نظامی اســرائیل اســت .بــه همین
دلیــل زیــر نظــر داشــتن شــخصیت و نحــوه رفتار وی
همیشــه در دستور کار افسران بلند پایه ارتش و خود
من قرار داشته است.
زیــف همچنیــن افــزود :پیــش از هــر چیــز دیگــری
بایــد نصــراهلل را جــدی گرفــت؛ بــه طــور کلــی او بــه
گفته هایــش پایبنــد اســت؛ کســی متوجه نمی شــود
کــه هدفش چیســت امــا به طور کلی حــرف و عملش
یکی است.
سید حســن نصراهلل شــنبه در ســخنرانی در مراسم
راهپیمایــی اربعیــن در بعلبک لبنــان درخصوص پرونده
تعییــن مرزهای دریایی لبنان و رژیم صهیونیســتی گفت:
لبنــان برای مقابلــه با بحرانهای اقتصادی و معیشــتی
خــود بــا فرصتــی طالیــی مواجه اســت کــه شــاید تکرار
نشود.
ما نمیتوانیم پیش از دستیابی لبنان به مطالبات بر
حــق خود ،اجازه اســتخراج نفــت و گاز از میدان کاریش
را بدهیم.
سید حســن نصراهلل گفت :به ما فرصت واقعی برای
مذاکرات با هدف استخراج گاز از سوی لبنان بدهید .ما
به دنبال مشکل و دردسر نبودهایم.
ما بخشــی از مذاکرات ترســیم مرزها نیستیم و همه
چشممان به "کاریش" و موشکهایمان است.
وی افــزود :مــن فکــر میکنــم کــه اســرائیلیها،
آمریکاییهــا و دیگــران اطالعــات کافی در مــورد جدیت
مقاومــت و اینکــه "در ایــن مســئله بــا آنهــا شــوخی
نمیکند" دارند.
اگــر رویارویــی بــه ما تحمیل شــود ،بــرای آن آمادگی
داریم.
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سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا درباره تغییر پروتکلهای
بهداشتی ،مصوبات پیگیری
آسیبهای کرونا ،ممنوعیت
شیراوژن
واردات واکسنهای خارجی،
تغییر فعالیت یا تعطیلی این
ستاد و همچنین پیشبینی از آینده کرونا در ایران
توضیحاتیراارائهداد.
«تعــداد مبتالیان و قربانیان کرونــا در جهان رو
به کاهش اســت و حاال ســازمان بهداشت جهانی
( ،)WHOچشمانداز مثبتی را از احتمال نزدیکی به
پایانپاندمیکووید 19-ترسیمکردهاست.بهگفته
تــدروس ادهانوم گبرســیوس ،مدیر کل ســازمان
جهانی بهداشت ،آمار قربانیان کرونا به پایینترین
سطح حتی نسبت به زمان شیوع ابتدایی بیماری
رســیده اســت .در ایران هم موج هفتم رو به پایان
اســت و شــهرهای قرمز (پرخطر) چند روزی اســت
که روی عدد صفر ماندهاند .بر اساس اعالم وزارت
بهداشــت تعــداد شــهرهای آبی (کمخطــر) هم رو
بــه افزایش اســت .حاال به گفته عباس شــیراوژن،
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا« ،این ستاد
دربــاره تمامی احتمــاالت ازجمله پایــان پاندمی یا
حتی بروز ســویه و زیرســویههای جدیــد در پاییز و
زمســتان پیــش رو آمادگیهــای الزم را پیشبینــی
کرده است».
ایــن در حالی اســت که  WHOهــم تأکید کرده
دربــاره پایان پاندمی هنوز به هدف نرســیدهایم و
این پاندمی اکنون شــبیه دوی مارتــن در بدترین
موقــع بــرای پایــاندادن به دویــدن اســت .آنها از
کشــورها خواســتهاند همچنان به تســت کرونا و
واکسیناســیون شــهروندان خــود ادامــه دهند و
تالش کنند دســت کــم 70درصد از جمعیتشــان
واکسینهشوند.البتهبهگفتهسخنگویستادملی
مقابله با کرونا «سیاستهای واکسیناسیون علیه
کوویــد 19-در دولت ســیزدهم هیچ زمانی اجباری
نبــوده ،امــا اســتقبال گســتردهای از ســوی مردم
صورت گرفته و از این پس هم سیاست اقناعسازی
ادامه خواهد داشت».
شیراوژن به سواالتی درباره تغییراتی که طی یک
سالاخیر در اینستاددربارهپروتکلهایبهداشتی
ایجــاد شــده و همچنیــن مصوبــات ســتاد ملــی
برای پیگیری آســیبهای کرونا ،ممنوعیت واردات
واکســنهای خارجــی ،مطالعات منتشرنشــده از
اثربخشــی واکســنها ،پیشبینی از آینده کرونا در
ایران و تغییر فعالیت یا تعطیلی این ستاد در آینده
پاســخ داده اســت .به گفته او برخی مصوبات این
ستاد درباره آسیبهای پساکرونا در حال اجراست
و برخی دیگر هم در دســتور کار قرار دارد« :قرارگاه
عملیاتی مقابله با کرونا در وزارت کشــور تشــکیل
شــده و این مصوبات را از جهت اجرا کنترل میکند
کهبهخوبیاجراییشوند».

واکسیناسیوندر ابتداوباوارداتمیلیونی
استقبال گستردهای داشت .به نظر میرسد که
ترس از بیماری ،هجوم مردم برای واکسیناسیون
را رقم زد اما در ادامه اقدام شاخصی برای ترغیب
مردمبراینوبتهاییادآور صورتنگرفت.
چنین چیزی را تأیید نمیکنم .ســتاد ملی کرونا
تالشهای مختلفی را برای واکسیناسیون فعال و
حتی تشویق مردم به تزریق واکسن انجام داد .تنها
نکته ،اجبارینبودن واکسن بود .افزایش گروههای
سنی ،کاهش ســن واکسیناسیون و صدور مجوز
برای تزریق واکســن به کودکان طی یکســال اخیر
رخ داد .اطالعرســانیهای گســتردهای هــم بــرای
واکسیناسیوندانشآموزانودانشجویانصورت
گرفــت اما به دالیل و مالحظاتی که وجود داشــت
حــق انتخاب بــرای مــردم در نظر گرفته شــد که با
میل و انتخاب خودشان واکسن تزریق کنند .البته
محدودیتهاییدر ارائهبرخیخدماتاجتماعیبه
واکسننزدهها لحاظ شد؛ از جمله سفرها ،امکان
حضور در ورزشگاهها ،کنسرت ،سینما و ...در برخی
موارد هم تزریق واکسن الزامی بود؛ از جمله حضور
در خوابگاهها ،اما جمع زیادی از مردم واکسن زدند
و هیچ اجباری هم در کار نبود.

یکی از نکاتی که درباره ستاد ملی کرونا در
دولتسیزدهممطرحاست،ادامهسازوکار مشابه
با پروتکلهای اولیه با وجود تغییر در روند پاندمی
است .چرا در این باره بهروزرسانی مشخصی ایجاد
نشدهاست؟
دقیقاایناتفاقافتادهوستادهمگامباتغییرات
ویروسوروندپاندمیبهروزرسانیخودشراانجام
داده اســت .جلســات ســتاد در دولت سیزدهم در
حالی برگزار شد که واکسیناسیون گسترده صورت
گرفت و بر این اســاس ،تعطیالت به معنای اینکه
جامعه و اقتصاد ،بازار و فضای کسبوکار همچنان
متوقف بماننــد ،دیگر مورد موافقــت نبود .تمام
تالشهــا بر این بــود که همراه با واکسیناســیون

به جز واکسیناسیون ،رعایت
شیوهنامههای بهداشتی هم که همچنان به
عنوان یکی از مهمترین پروتکلهای مقابله
با کرونا مطرح میشود ،اکنون به کمترین
میزان رعایت خود رسیده است .در این باره نیاز
نبود که پروتکلها بهروزرسانی شوند و مردم
شیوهنامههایجدیدیدر اختیار داشتهباشند؟
توصیــه اکیــد همیشــه رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی بوده و هســت اما مردم از یک زمانی به
بعد احســاس کردنــد که کوویــد 19-دیگر بیماری
نگرانکنندهای نیست .همواره این هشدارها داده
میشــود که پاندمی هنوز به پایان خود نرســیده
و احتمــال تغییر در ویــروس وجــود دارد اما به هر
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رعایت تهویه مناســب اســت که این توصیه دقیقا
برای دستگاههای متولی ،الزامآور است.
نکته دیگــر هم اینکــه بر اســاس پیشبینیها
حتی با بروز ســویههای جدید ،اگر واکسیناسیون
مناسبی داشته باشیم ،هر قدر که جلوتر میرویم از
دامنهتعدادبیمارانکمتر میشودوشدتبیماری
هــم کاهــش مییابــد .این مســئله بهویــژه درباره
افرادیکهدارایبیماریهایزمینهایهستندوطی
روزهای آینده قرار اســت به مدرســه یا دانشگاهها
بروند ،ضرورت دارد و باید سیستم ایمنی بدن آنها
با تزریق واکســن تقویت شــود .درباره ســالمندان
بهویژه آنهایی که بیماریهای زمینــهای دارند ،هم
همین مســئله مطــرح اســت و باید واکســنهای
یادآور را تزریق کنند.

در یکقدمی پایان پاندمی

گســترده و رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،جامعه
به فعالیت روزمره خود برگردد .دایرشدن مدارس
و دانشگاهها هم با وجود تداوم پاندمی بر همین
اســاس صورت گرفت .امروز کســبوکارها در دوره
نرمال خــود قرار گرفتهاند و همــه این تالشها در
اینجهتبودهکههمزندگیاجتماعیفعالباشد
و هم بیماری کنترل شــود .از این جهت ســتاد ملی
کروناعملکردبسیار موفقیداشتهاست.

صورت زمان زیادی گذشــته و بعد از دوسالو نیم
مردم دچار خســتگی شــدهاند .در موجهای اخیر،
شدت بیماری به دلیل واکسیناسیون کاهش پیدا
کرده و مردم هم ابتالی سبکتری دارند؛ به همین
دلیل در استفاده از ماسک آسانگیری از سوی آنها
رخ داده اســت .البته نهتنها در ایران که در بسیاری
از نقاط دنیا هم این مســئله وجود دارد و در برخی
کشورها شرط و الزام استفاده از ماسک حذف شده
اســت .البته تغییــر در پروتکلها یکــی از مصوبات
ســتاد بــوده؛ ازجملــه اینکــه در مناطــق زرد و آبی
استفاده از ماسک در فضاهای باز ضرورت ندارد.
واکسیناسیون همچنان اهمیت خود را
حفظ کرده و سازمان بهداشت جهانی هم نسبت
به افزایش آن تأکید دارد .برای قطع زنجیره انتقال
وهشدار متخصصاننسبتبهموججدیدبیماری
در فصول سرد سال آیا تزریق واکسن جدیتر
دنبالخواهدشد؟
مردم نتیجه واکسیناسیون را در کنترل بیماری
و کاهش تعداد فوتیها مشــاهده کردهاند .البته
میزان مراجعــات کاهش پیدا کرده اما همین حاال
هــم روزانــه  20تــا  40هزار نفــر برای تزریق واکســن
مراجعه میکنند .دلیل این کاهش مراجعات هم
تصــور آنها نســبت بــه فروکشکردن تــب بیماری
است .آنها دیگر کرونا را بیماری خطرناک و مرگباری
نمیداننــد .در این میان هم برخی تالش میکنند
درباره واکســنها شــبهه ایجــاد و اذهان عمومی
را دچــار تشــویش کنند اما بخش قابــل توجهی از
مــردم جامعــه به کارآمدی واکســنها بــاور دارند.
در عرصــه عملی هم مردم بهخوبی آگاه هســتند
که وضعیت بیماری پیش و پس از واکسیناسیون
چطور بوده اســت .اکنــون با وجود برقــراری تمام
فعالیتهــای اجتماعی و اقتصــادی ،دو موج اخیر
بیماری ،آسیبزاییموجهایاولتاپنجمرانداشته
اســت .ایــن مســئله و موفقیــت در ایــران ،حتی با
ســایر کشــورهای دنیــا هم قابل مقایســه اســت.
واکسیناســیون متراکم و گســترده طی یکســال
گذشــته افتخار بزرگی را برای کشــور ما رقم زد و به
دلیل احترامی که ســتاد ملی برای جمعیت مقاوم
در برابر واکســن داشــت ،اجباری هم در نظر گرفته
نشــد .البتــه تعداد کســانی کــه تمایلی بــه تزریق
واکسن ندارند ،بســیار کم است و بررسیها نشان
میدهــد کــه در کارکنان دولتی کمتر از ســهدرصد
واکســن نزدهاند و در مشــاغل دیگــر هم این عدد
بسیار ناچیز است.

کشدار شدن پرداخت وام  200میلیون تومانی مسکن روستایی

یک روز خودمان را جای روستاییها بگذاریم
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :کشدار شدن پرداخت وام  200میلیون تومانی مسکن روستایی هم
به از دست رفتن فصل گرما منجر شد ،هم رکود ساخت و ساز را در پی داشت ،هم هزینهها را باال برد و
هم مردم را کالفه کرد .حاال هم شنیده میشود شرط و شروط بعضی از بانکها غوز باالغوز شده است.
شــاید باورش ســخت باشد اما بعد از  10ماه از تصویب افزایش تسهیالت ساخت مسکن روستایی از 100
به  200میلیون تومان ،هنوز کسانی که به بانک برای دریافت این وام مراجعه میکنند با جملهی «بخشنامه
وام مسکن
به دست ما نرسیده است» مواجه میشوند.
حکایــت وام  200میلیــون تومانــی مســکن
روســتایی به داســتان هزار و یک شب تبدیل شد .هر هفته گفتند
هفتــهی دیگــر ،هفتــهی بعــد گفتند مــاه دیگــر ،ماه بعــد گفتند
هفتــهی دیگر .دســت آخر هم اعالم کردند یارانــه این وام  40هزار
میلیارد تومان میشــود و پرداخــت آن پایه پولی را باال میبرد .به
قول نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن ،وام را ندادید پایه پولی هم باال
رفــت .باالخره  15شــهریور  1401بانک مرکزی اعالم کرد که ضوابط
پرداخت وام مســکن روســتایی را بــه بانکها فرســتاده و  9بانک
شــامل صادرات ،ملت ،مســکن ،تجارت ،ملی ،سپه ،رفاه کارگران،
کشاورزی و پست بانک مکلف به پرداخت این وام هستند.
معاون بنیاد مســکن هم در این خصوص گفت که «بانکهای عامل باید به واحدهای اســتانی خود ســهمیهها را اعالم
کنند که این فرآیند احتماال یکی دو روز طول میکشد» .از آن یکی دو روز هم  10روز گذشته اما سیستم بانکی ککش نگزیده
است!
روز گذشــته محمــد مخبــرـ معاون اول رییسجمهور بر تســریع پرداخت وام مســکن روســتایی تاکید کرد .اما بر اســاس
ضوابط پرداخت تسهیالت مسکن روستایی ،پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی تامین
میشود اما اعالم نشده این صندوق خالی است یا پر.
البتــه پرداخت وام شــروع نشــده از گوشــه و کنار ،ســنگاندازی برخی بانکها به گوش میرســد .بنا بــه گفته عبدالجالل
ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ،یکی از شروط اخذ وام ،ارائه سند مسکونی است ،در حالی که عموم واحدهای
روستایی فاقد سند رسمی هستنند .اما حتی اگر وام هم بیاید دیگر نمیتوان فصل گرما را برگرداند ،تورم مصالح ساختمانی
در  10ماه گذشته را دور زد یا مشکالت اقتصادی برخی روستاییان را جبران کرد.
درباره تورمزا بودن  40هزار میلیارد تومان یارانه وام  200میلیون تومانی مســکن روســتایی نظر دادن شــاید کار چندان
ســختی نباشــد .اما شــاید هیچکس به اندازهی آن فرد روســتایی که به امید دریافت این وام با چک و قرض ،خانهی خود را
ساخته و حاال موعد چکاش فرا رسیده تاوان آن امیدوار شدن را پس نداده است.

ورود واکسنهای خارجی به کشور ممنوع
شدهاست.اینمسئلهنمیتواندمنجر بهکاهش
میلمردمشدهباشد؟
درصد عمدهای از واکســنهای تزریق شــده در
کشــور خارجی است .در ابتدا اســپوتنیک و پس از
آن هم دهها میلیون واکســن ســینوفارم و ســایر
واکســنهای خارجی وارد شــد .البتــه از یک زمانی
به بعــد دیگر نیازی به واکســنهای خارجی وجود
نداشــت؛ چراکه پلتفرمهــای متنوع واکســنهای
ایرانی تولید شد و در مطالعات بالینی هم کارآمدی
آنها به اثبات رســید .این واکسنها ایمنیزایی الزم
را دارنــد و در کنار واکســنهای وارداتــی با عوارض
بســیار کم و اثربخشی قابل رقابت ،ایمنی خوبی را
برای مردم ایجاد کردنــد .در موجهای اخیر افرادی
که واکسنهای ایرانی تزریق کرده بودند ،اگر مبتال
میشدند ،شــدت ابتال در آنها بسیار سبک گزارش
میشد .در این باره توصیه جدی به مردم این است
که با گذشت شش ماه از تزریق واکسن قبلی ،برای
تزریق دوز یادآور اقدام کنند.
سازمان بهداشت جهانی اخیرا از احتمال
نزدیکبودن پایان پاندمی کرونا و فروکشکردن
بیماری خبر داده .برآورد ستاد ملی از آینده کرونا در
ایران هم به همین صورت است؟
پیشبینی قطعی درباره کووید 19-وجود ندارد
و مواردی که به عنوان پیشبینی مطرح میشود،
احتماالتاست.از سویدیگر بهعنوانیکاحتمال
عقالنــی این نکته هم وجــود دارد که احتمال بروز
سویه یا زیرسویههای جدید در آینده وجود داشته
و به کشــور ما هم وارد شود .ســتاد درباره تمامی
احتماالت آمادگیهــای الزم را پیشبینی کرده ،اما
یکی از مهمترین آمادگیها بحث واکسیناســیون
اســت کــه بهتریــن راه افزایــش ســطح ایمنــی در
جامعه خواهد بود .واکسیناسیون اجباری نیست
امــا درخواســت ایــن اســت کــه مــردم آن را جدی
بگیرند .برای گروه سنی زیر 18سال تزریق دونوبت
واکســن تأکید شــده و پیش از آغاز سال تحصیلی
تزریــق این واکســنها میتواند منجر بــه افزایش
ســطح ایمنی در بدن کودکان شــود .هنوز درصد
قابــل توجهــی از جمعیت پنج تا 12ســال واکســن
نزدهاند .البته ما در آستانه پاییز و فصول سرد سال
قــرار داریم و یکی از مواردی که در این زمان مطرح
اســت کاهش رعایت تهویه مناسب اســت .در این
باره با وجود برقراری مدارس و دانشگاهها توصیه
جــدی ســتاد بــه وزارتخانههای مربوطــه تامین و

حاالباتداومروندنزولیبیماری،یکهشدار
جدی هم از سوی متخصصان مطرح میشود؛
آسیبهای جسمی و روحی-روانی کووید 19-که
در برخی مبتالیان به بیماری دیده شده است .آیا
ستاد در این باره مصوباتی دارد؟
در برخــی جلســات مختلــف ســتاد ،بحــث
آســیبهای روحی-روانی و عوارض طوالنیمدت
بیماری کرونا مورد توجه و بررسی قرار گرفته است
و به مصوباتی هم در این زمینه رسیدهایم .در این
باره به نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشــت،
وزارت ارشــاد و صداوســیما هــم دســتورالعمل یا
توصیههایــی شــده کــه برنامههایــی بــرای بهبود
وضعیت روحی و نشاط مردم داشته باشند .برخی
از ســهلگیریها و تالشــی که باعث شده مردم به
زندگی عادی خود برگردند با هدف کاهش همین
عوارضروحیوروانیقرنطینههاومحدودیتهای
کرونایــی بــوده اســت .برپایــی آیینهــای مذهبی،
امــکان اســتفاده از ســالنهای ورزشــی و مراکــز
فرهنگــی و ...هم درخواســت ســتاد بــرای کاهش
چنینآسیبهاییبودهاست.
آیا آماری دارید که نشان دهد چند درصد از
مردمدرگیر این آسیبهاشدهاند؟
گزارشهایی از ســوی دستگاهها در ستاد ملی
مطرح میشــود که حاوی درصدهایی هم هست
اما اینکه ستاد به طور دقیق اعالم کند ،چه میزان
جمعیتکشور دچار آسیبهایروحی-روانیکرونا
شــدهاند ،مطرح نیســت و تأیید هم نمیشود .در
این باره گزارشهای ارائهشــده بررسی و مصوباتی
صادر میشود.
این مصوبات از چه زمانی اجرایی خواهد

شد؟
بســیاری از ایــن مصوبات اجرایی شــده اســت.
ســهلگیری و تالش برای بازگشت مردم به زندگی
عادی و حضور در اماکن مختلف فرهنگی و ورزشی
از جملــه همیــن موارد اســت که مجوزهــای آن بر
اساس رنگبندی مناطق مختلف صادر میشود.
ایــن مصوبات در حد توان از ســوی دســتگاههای
مختلفدر حالاجراست.قرارگاهعملیاتیمقابلهبا
کرونا در وزارت کشور تشکیل شده و این موارد را از
جهت اجرا کنترل میکند که بهخوبی اجرایی شود.
تغییر فعالیت ستاد ملی مقابله با کرونا به
ستاد ملی مقابله با تهدیدات زیستی هم مطرح
است .آیا فعالیتهای ستاد درباره کرونا متوقف
خواهدشد؟
تا همین حاال فعالیتهای ستاد ملی مقابله با
کرونــا صرفا به پاندمی کووید 19-و همین بیماری
اختصاص دارد و موضوع دیگری در دستور کار این
ستاد قرار ندارد.

جزئیات پروتکلهای ویژه بازگشایی مدارس
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ،جزئیات ابالغ
پروتکلهای بهداشتی ویژه بازگشایی مدارس را تشریح کرد.
محســن فرهــادی گفــت :با توجه به اینکه امســال شــاهد حضــور حداکثــری دانشآمــوزان در مدارس
خواهیم بود ،رعایت کامل پروتکلها از نکات حائز اهمیت در بازگشایی مدارس است.
وی با عنوان این مطلب که پروتکلهای بهداشــتی ویژه بازگشــایی مدارس همانند دوران کرونا خواهد
فرهادی
بــود ،افــزود :بــه دانشآموزان و اولیا مــدارس توصیه میکنیم رعایــت پروتکلهای بهداشــتی در مدارس،
خیلی بیشــتر از قبل باشــد .فرهادی ادامه داد :مدیران مدارس میبایست نسبت به گندزدایی نیمکتها،
دستگیرههای سرویسهای بهداشتی و… که محل برخورد دست است ،با استفاده از محلولهای ضد عفونی اقدام کنند.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت افزود :تا زمانی که هوا سرد نشده است ،پنجرهها و درهای کالسهای
درس باز باشند تا تهویه هوا به خوبی انجام شود.
وی تاکید کرد :با سرد شدن هوا ،دانشآموزان و معلمان از ماسک استفاده کنند .ضمن اینکه ،اگر هر دانشآموز یا معلمی
که عالئم بیماری داشت ،آن را به حساب سرماخوردگی نگذارد و حتمًا در منزل بماند و با مراجعه به پزشک ،وضعیت خود را از
اینکه مبتال به کووید یا سایر بیماریهای ویروسی است ،مشخص کند.
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت افزود :در فرصت باقی مانده تا زمان بازگشــایی مدارس ،والدین
نسبت به تکمیل واکسیناسیون دانشآموزان اقدام کنند .به ویژه دانشآموزان باالی  12سال که اگر  6ماه از آخرین نوبت
تزریق واکسن آنها گذشته است ،دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند.
فرهادی به موضوع ســرویس مدارس اشــاره کرد و گفت :رعایت پروتکلهای بهداشتی در سرویس مدارس الزامی است
و سرویسهای رسمی به سامانه "ایران من" متصل هستند و کنترل میشوند.
وی به فعالیت پایگاههای تغذیه در مدارس اشاره کرد و افزود :با توجه به اینکه قرار است بوفههای مدارس دایر باشند،
الزم پروتکلهای بهداشتی در هنگام عرضه مواد غذایی و خوراکی به دانشآموزان رعایت شود.
فرهادیباتاکیدبر عرضهموادغذاییوخوراکیبستهبندیکهپروانه
وزارت بهداشت دارند ،تصریح کرد :از ابتدای مهر ماه ،بازرسان بهداشت
محیط ،نظارت خود بر فعالیت بوفه مدارس را در اولویت قرار خواهند
داد .وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا همانند گذشته احتمال
تعطیلی مدارســی که تعدادی از دانشآموزان آن مبتال به کرونا شــده
باشــند ،وجود دارد یا خیر ،گفت :با توجه به پوشــش واکسیناســیون
دانشآمــوزان و اینکــه بیمــاری کرونا نیز رو بــه افول مــیرود و از موارد
بستری و فوتیها کاسته شده است ،فعًال همان غربالگری و استراحت
دانشآموز در منزل کفایت میکند .بنابراین ،پیش بینی میشود هیچ
مدرسهای به خاطر ابتالی دانشآموزان به کرونا ،تعطیل نشود.

