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از گوشه و کنار

ازسوی مقامات دو کشور درحال بررسی و رایزنی است

وزیر بهداشت اعالم کرد:

تهدیدات وتمهیدات پیادهروی اربعین امسال

ریحانه جوالیی

با اینکه وزارت بهداشــت بارها
مخالفت خود را بــا برپایی هرگونه
تجمــع اعــام کــرده اســت ،اما
م مذهبی
همچنان در کشــور مراس 
و غیرمذهبــی برپا میشــود .چند
هفته پیش مراسم عاشورا و تاسوعا
با حواشــی زیادی برگزار شــد و از
سوی دیگر با آغاز تعطیالت گروهی
به مسافرت رفتند و حاال با گذشت
چنــد هفته و بــا باال رفتــن تعداد
فوتیهای کرونا و افزایش بستریها
تأثیر عــدم رعایــت پروتکلها را
شاهد هســتیم .چه آنهایی که در
هیئتهای عزاداری بدون ماســک
حضور داشــتند و چه آنهایی که
در شــبکههای مجازی از سفرها و
دیدارهــای خانوادگی و دوســتانه
فیلم و عکس منتشــر کردند به یک
اندازه در شیوع و چرخیدن بیماری
در کشور مقصرند.
این اما پایان ماجرا نیست .قرار بر
این شده است که امسال پیادهروی
اربعین دوباره برگزار شــود اما برای
این کار شــرطهایی گذاشته شده
است .بسیاری از مردم نسبت به این
تصمیم دولت واکنش نشان دادهاند
و معتقدند در چنین شرایطی حتی با
شروط سختگیرانه نباید این تجمع
برگزار شود و عدهای دیگر با این بهانه
که پیــاده روی اربعین در فضای باز
و با رعایت پروتکلهای بهداشــتی
صورت میگیرد و هیچ مانعی ندارد؛

خود را آماده رفتن میکنند.
البته با توجه به اینکــه کمتر از
یک ماه تــا اربعین حســینی باقی
مانــده ،هنوز طرف عراقــی درباره
وضعیت پذیرش زائــران خارجی
اظهارنظــر نکرده اســت .بر همین
اساس ،مسئوالن از زائران خواستند
تا مشخص نشدن وضعیت به سوی
مرزها حرکت نکنند.
پیادهروی اربعین با چند ایرانی
برگزار میشود؟
رئیسجمهور ،برگزاری مراسم
اربعین حسینی را منوط به موافقت
دولت عراق و اعالم شرایط پذیرش
زوار از جانب این کشــور میداند و
میگوید :بدون تردیــد در صورت
موافقت کشور میزبان افراد میتوانند
به زیارت اربعین مشــرّف شــوند.
ابراهیم رئیسی ،البته به این موضوع
اشــاره کرده که افراد حتماً باید دو
دز واکسن زده باشــند تا بتوانند به
پیادهروی اربعین بروند.
اما همانطور که گفته شد اربعین
امســال با محدودیتها و شــرط
و شــروطی برگزار میشــود .امیر
عبداللهیــان ،وزیر امــور خارجه با
اشاره به ســفر اخیر به عراق و دیدار
با الکاظمی ،نخست وزیر این کشور
گفته است :مردم ایران بدانند امکان
اینکه بتوانند مثل ســالهای قبل
به صورت میلیونی ســفر کنند ،به
خاطــر محدودیتهــای کرونایی
وجود ندارد و قرار اســت ترتیبات
خیلی خاصی را اعمال کنیم که هم
مشارکت در اربعین داشته باشیم و
در عین حال تبعات غیرمطلوب در

حوزه کنترل و مهــار کرونا رعایت
شود .عالوه بر این ،حمید احمدی،
رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین
با اشاره به اینکه اشــتیاق عراقیها
برای حضور زائران ایرانــی در ایام
اربعین بیش از ســال گذشته است،
از تالش برای اعزام زائران با رعایت
نکات بهداشتی و ضوابط خاص خبر
داده است.
با این وجــود ،هنوز طرف عراقی
پاسخ روشــنی به درخواست ایران
برای صدور مجوز اعزام زائران ایرانی
در ایــام اربعین صادر نکرده اســت
و همانطور که وزیــر امور خارجه
گفته اســت ،طرف عراقــی تا آخر
هفته جــاری قرار اســت نتیجه را
اعالم کند .البته در روزهای گذشته،
اخباری از پذیرش حداقلی از سوی
عراق مطرح شــده بود و منابع آگاه
از پذیرش پنج یا حتــی  ۵۰۰هزار
نفری زائران کشــورهای خارجی
خبر دادند که هنوز این تعداد نهایی
نشده است .درخواست ایران حداقل
 ۵۰۰هزار زائر اســت که البته طرف
عراقی هنوز با این تعــداد موافقت
نکرده است.
آیا امکانپذیر است همه
زائرین واکسینه شوند؟
با ایــن وجود ،دولــت عراق هم
با توجه بــه اینکه از ابتدای شــیوع
کرونا تاکنون هیچ ویــزای زیارتی
صادر نکرده اســت ،درباره پذیرش
زائر خارجــی در کشــاکش کرونا
مردد اســت و میخواهد ضوابطی
از جملــه تزریــق واکســن را
تعیین کند.

نخست وزیر عراق :مردم
ایران بدانند امکان اینکه
بتوانندمثلسالهایقبلبه
صورتمیلیونیسفرکنند،
بهدلیلمحدودیتهای
کرونایی وجود ندارد و
قراراستترتیباتخیلی
خاصی را در این زمینه
اعمالکنیم

بســیاری معتقدند اینکه تمام
زائرین دو دز واکسن خود را دریافت
کنند کمی ناممکن اســت چرا که
هنوز افراد زیادی حتی دز اول خود
را دریافت نکردهانــد و زمان بندی
حداقل یک ماههای که بین دز اول و
دوم باید رعایت شود برای این افراد
صورت نمیگیرد.
همچنین از مرزها و شــهرهای
مرزی افــراد زیادی بــدون نظارت
میتوانند خــود را به ایــن تجمع
برسانند .البته مسئوالن کشورمان
معتقدند با توجه به وضعیت موجود،
در صورتی که طرف عراقی با پذیرش
زائران ایرانــی موافقت کند ،تزریق
واکسن ،یکی از شروط اعزام زائران
خواهد بود و مسئوالن ایرانی این امر
را پیگیری میکنند .ناگفته نماند در
صورت قطعی شــدن این موضوع،
باید تزریق واکسن کرونا برای اعزام
زائران کشــورمان در ایــام اربعین
به عراق ،به تصویب ســتاد کرونا و
وزارت بهداشــت برســد و از سوی
ستاد اربعین اعالم شود.

واکسیناسیون عمومیگسترده
تا پایان مهرماه

پیاده روی در شهرها و مرزهای
ایران ممنوع!
خبرها از این حکایت میکند که
برخالف سالهای گذشته پیادهروی
اربعیــن از نجف تا کربال اســت .به
گفته صحبتاهلل رحمانی ،مدیرکل
دفتر برنامهریــزی و نظارت بر امور
عتبات عالیات سازمان حج و زیارت
اگر مجوز برای ســفر اربعین صادر
شود مسیر پیادهروی نجف تا کربال
خواهد بــود و اینگونه نیســت که
افراد در کشــور و یا در مرزها اجازه
پیاده روی داشته باشــیم چرا که با
توجه به وضعیت بیماری در کشور
ممکن اســت باعث تشدید بیماری
شده و این تضییع حقالناس است
و ممکن اســت افرادی کــه بیمار
هســتند ،بیماری را از شــهری به
شــهر دیگر منتقل کنند و یا با ورود
به شهری خودشان درگیر بیماری
شوند .او همچنین بیان کرد :توصیه
ما این اســت که مردم صبر کنند؛
اگر مجوز صادر شد و قرار شد مردم
برای مراســم اربعین برونــد قطعاً
دستورالعمل صادر خواهد شد.
رحمانی همچنین به این موضوع
اشاره کرده اســت که جان مردم از
همه چیز مهمتر اســت وقتی حج
واجب را به دلیل بیمــاری تعطیل
میکنند سفر اربعین عمل مستحبی
است و به هرحال جان مردم ارزش
باالتری دارد و باید جان مردم حفظ
شــود ،ما از مــردم میخواهیم که
رعایت کنند.
تمرکز بر مراسم اربعین
در داخل کشور
با توجه بــه شــرایطی که ذکر
شد شــورای هماهنگی شبکههای
هیئتهای مذهبی کشــور برنامهای
جدید برای اربعیــن در نظر گرفته
اســت .براســاس پیشبینیهای
آنها و بــا توجه به اینکــه احتمال
دارد جمعیت بســیار کمی به دلیل
وضع محدودیتهای مورداشــاره
واجد شرایط راهی شــدن به عراق

مدیرکلدفتربرنامهریزی
و نظارت بر امور عتبات
عالیات سازمان حج و
زیارت :افراد در کشور و یا
در مرزها اجازه پیادهروی
ندارند چرا که ممکن است
باعثتشدیدبیماریشده
واینتضییعحقالناس
است و ممکن است افرادی
کهبیمارهستند،بیماری
را از شهری به شهر دیگر
منتقلکنند

باشــند؛ این گروه تصمیم گرفتهاند
برنامههای ویژهای در داخل کشور
ترتیب دهند و ظاهــرا ً تالشهای
زیادی بــرای برگــزاری اربعین در
ایران صورت گرفته است.
همچنیــن ترغیــب شــورای
هماهنگــی شــبکههای هیئتهای
مذهبی برای برگزاری مراســم در
ایران ،برنامهریزی برای برپایی یک
تجمع در هر استان و شهر با رعایت
تمام ضوابط ،برپایــی چند موکب
فرهنگی و خدمات بــا حال وهوای
اربعین در هر اســتان و شــهرهای
بزرگ ،تسریع در تصویب پروتکلها
برای روشن شــدن نحوه برگزاری
مراسم در اربعین حسینی در داخل
کشــور و  ...از دیگر تصمیمات این
هیئت بوده است.
اما نکتهای که در این میان وجود
دارد این است که بعد از تمام شدن
مراسم آیا دوباره شاهد اوج گرفتن
بیماری هســتیم؟ در روزهای اخیر
بسیاری از شــهرها و اســتانها از
وضعیــت قرمز خــارج و نارنجی یا
زرد شــدهاند .پزشــکان از پایین
آمدن تعداد فوتیها و مبتالیان در
برخی از شهرها میگویند؛ کاهشی
امیدبخش که با برگزاری مراســم
اربعین و تجمعها قطعاً دوباره روند
افزایشی به خود خواهد گرفت.

پاسخ عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به سؤال رایج این روزها؛

«مو» خطرناکتر است یا کرونای «المبدا»؟

عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی
ایران بــه بیــان توضیحاتــی در خصوص
ویروسهای جدید و جهــش یافته «مو» و
«المبدا» پرداخت .به گزارش میزان ،حسین
کیوانی در خصوص اثربخشــی واکسنهای
موجود در مقابل ویروسهای جدید و جهش
یافته «مو» و «المبدا» گفــت :در مورد این
ویروسها اوضاع آنگونه که تبلیغ میکنند،
نیست و طبیعی اســت که هر چه قدر جلوتر
میرویم و تغییرات در ویروس افزایش پیدا
میکند ،اثربخشی واکسنهای تزریقشده
کاهش مییابد.

میزان بیماریزایی «مو» و «المبدا»
هنوز مشخص نشده
او ادامــه داد :در خصــوص «مــو» که
ســویه جدیدی اســت و در کلمبیــا دیده
شــده ،مشــاهده اســت که حــدود  ۱۰تا
 ۳۰درصد از افراد واکســینه شــده به این
ویروس مبتال میشوند ،اما این به این معنی
نیســت که واکســنها در مقابل سویههای
جدید ایمنی ندارند ،بلکه واکســنها مؤثر
هســتند ،ولی اثربخشــی آنها ضعیفتر
شــده و آنتیبادی محافظتکننــده آنها
کمتر است.

ایــن متخصص ویروسشناســی ضمن
اشــاره به اینکه میتوان برای ایجاد ایمنی
در مقابل این واریانتها از دز ســوم واکسن
و یا واکســنهایی که از ایــن ویروسهای
جهشیافته ایجادشــده باشــند ،استفاده
کرد ،در پاســخ به این ســؤال که آیا شدت
بیماریزایی در واریانتهای «مو» و «المبدا»
بیش از سویههای قبلی است؟ ،افزود :هنوز
مطالب اثبات شــدهای در خصوص افزایش
شــدت بیماریزایی و مرگومیــر در این
سویهها وجود ندارد.
دلتا رکورددار سرعت انتشار بیماری
عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی
در پاسخ به این سؤال دیگری مبنی بر اینکه
در حــال حاضــر خطرناکتریــن ویروس
جهش یافته کرونا کدام است؟ ،توضیح داد:
سویههای جدید از نظر بیماری زایی شدیدتر
نشدند ،اما سرعت انتشار آنها افزایش پیدا
کرده و تاکنون بیشترین ســرعت انتشار را

صدورسند «آقمشهد» ساری
به نام سازمان جنگلها

ســند منطقــه
آقمشهد ساری به نام
ســازمان جنگلها به
نمایندگیازدولتصادر
شــد .به گزارش ایسنا،
میرصمدموسوی،مدیرکلدفترممیزیوحدنگاری
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور درباره
صدور سند مالکیت جنگلهای آقمشهد ساری به
نام سازمان جنگلها به نمایندگی دولت جمهوری
اسالمی ایران گفت :ســرانجام بارأی دیوان عالی
کشورجنگلآقمشهدساریبهانفالبرگشتوسند
آن به نام سازمان جنگلها صادر شد .با صدور این
سند ۶۵۵۴،هکتارازجنگلهایهیرکانیآقمشهد
که پیشازاین بارأی دیوان عالی کشــور که حکم
موقوفه بودن آن صادرشده بود ســرانجام از وقف
خارجشدودرزمرهاموالعمومیکشورقرارگرفت.
زاکانی:

انتخاب منکامالً قانونیاست

شــهردار جدیــد
تهران با اشاره به اینکه
انتخاب مــن بهعنوان
ال قانونی
شــهردار کام ً
اســت گفت:برخی با
جوسازی و سیاســیکاری میخواستند آرامش
شــهر را به هم بزنند .به گزارش فارس ،علیرضا
زاکانی درباره اظهــارات قانونی نبودن انتخابش
بهعنوان شــهردار اظهار کرد :افــرادی که این
صحبتها را بیان میکنند اطالعاتشــان ناقص
بوده است و نباید با موضوع مردم سیاسی برخورد
شود .من هم میتوانستم پشت تریبون چیزهایی
بگویم که برخی خجالت بکشند .

بازگشاییمدارسدرگروواکسیناسیون
تماممعلمانوپرسنلاست

خبر

دلتا را داشته اســت چرا که سویههای «مو»
و «المبدا» هنوز به طور گسترده شیوع پیدا
نکردهاند.
او افزود :اگر «مو» و «المبدا» به ســویه
غالب در جامعــه تبدیل شــوند و  ۷۰تا ۸۰
درصد از مــواردی که مبتال میشــوند ،از
واریانتها باشند ،در آن صورت باید بررسی
کنیم که این سویهها چه خصوصیاتی را دارند
و برای مثال باید ببینیم که آیا این ویروسها
زودتر فرد را از پای در میآورند؟ یا نه آرامتر
هستند؟ و امکان بررسی این مسائل تا زمانی
این سویهها واریانت غالب در جامعه نشوند و
ویروس در حال چرخش از ســویهها نباشد،
وجود نــدارد و نمیتــوان در این خصوص
اظهار نظر کرد.
واریانتهای جدید
قابل پیشبینی نیستند
این متخصص ویروس شناســی با بیان
اینکه ایــن واریانتها در کشــورهایی که

وزیر بهداشت گفت:
امروز شاهد صحنههای
تلخی از عزادار شــدن
روزانه تعداد زیادی از
مردم ایران بر اثر کرونا
هســتیم اما اولویــت دولت ســیزدهم ،تأمین
سالمت ،مدیریت کرونا و تسریع در واکسیناسیون
عمومی اســت .به گزارش ایســنا ،دکتر بهرام
عیناللهی بیان کرد :حجم باالیی از واکســن در
حال واردات به کشور است که تا پایان ماه آینده،
بخش عمــدهای از واکسیناســیون عمومی در
کشور انجام میشود.

شناسایی شــدهاند ،ســویه غالب محسوب
نمیشــود ،اظهار کرد :اگر ایــن ویروسها
در آن جوامــع غالــب شــوند ،ممکــن
اســت در یــک قومیــت و یــا نــژاد دیگر
رفتــار متفاوتی داشــته باشــند و ازاینرو
هیچچیز در مــورد آنها قابــل پیشبینی
نیست.
او در پاســخ به این ســؤال که با توجه به
اینکه دلتا ایــران را با بحــران مواجه کرد،
آیا تصور میکنید ،ورود ایــن ویروسها به
کشــور بتواند ما را مجددا ً با بحران دیگری
مواجه کنــد؟ ،متذکر شــد :خیــر ،چنین
ال قابل
اتفاقی بعید بــه نظر میرســد و اص ً
پیشبینــی نیســت و بر اســاس مطالعات
ویروسشناســی و اپیدمیولــوژی بعید به
نظر میرسد ما بعد از این با بحرانهای بدی
روبهرو شــویم هرچند مردم همچنان باید
رعایت پروتکلهای جدی بگیرند و آنها را
رعایت کنند.

مدیــرکل دفتــر
متوســطه آمــوزش
نظری وزارت آموزشو
پرورش گفت :تأکید بر
این است که بازگشایی
مدارس حتماً باید توأم با واکسیناســیون همه
معلمان و کارکنان مدرســه باشــد .به گزارش
ایلنا ،عباس ســلطانیان در توضیح بازگشــایی
مدارس گفــت :آموزشهایمان را قطعــاً از اول
مهرماه آغــاز خواهیم کــرد اما اگــر در ابتدای
مهرماه شرایط بهگونهای باشد که امکان حضور
دانش آموزان مهیا نباشــد آموزش را در فضای
مجازی از طریق شــاد و آمــوزش تلویزیونی به
همان روشهایی که ســال گذشــته داشــتیم
آغاز میکنیم.
نمایندهلرستانخواستاربررسیموضوعشد:

مرگ مشکوک سه مادر بارداردر ازنا

در دو سال گذشته
ســه مادر بــاردار در
ازنا مرگ مشــکوکی
را تجربــه کردنــد که
نماینده مردم این شهر
در استان لرستان این موضوع را با ارسال نامهای
به وزیر جدید بهداشــت ارجــاع داد .به گزارش
رکنا ،طی سال گذشته و امســال سه مادر باردار
در شهرســتان ازنا بر اثر عوارض ناشی که علت
آن بررسی خواهد شــد ،فوت نمودهاند .البته در
روزهای اخیر پزشــک معالج این سه مادر باردار
ممنوع الکار شــده اســت .تاکنون فرماندار ازنا،
امامجمعه ازنا ،شورای تأمین ازنا ،سازمان نظام
پزشــکی ،نماینده مردم ازنا و دورود در مجلس
شورای اســامی ،مســئوالن ذیربط و جامعه
شهرستان ازنا خواستار رسیدگی سریع و فوری
به این موضوع شدهاند.

