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آموزش حضوری مدارس تا فراهم شدن
شرایط بهداشتی مقرر به تعویق خواهد افتاد
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رابرت مالی:

سرنوشت برجام یک عالمت
سوال بزرگ است

اقامه نماز ظهر عاشورا در حرم مطهر
حضرت احمد ابن موسی(ع) در شیراز

وال استریت ژورنال نوشت
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خارجی مجلس مطرح کرد:

ن سریع همه
ضرورت واکسیناسیو 
شهروندانایرانی با واکسن معتبر
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واکنش دستیار ظریف به تصاویر
سقوط مردم افغانستان از هواپیما
بر روی تیشرتهای آمریکایی

تشدید نظارت بر
محدودیتهای پروازی
در فرودگاه شیراز
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رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس :

مجوز جذب  ۵۷هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت صادر شد
رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس
شـورای اسلامی گفت :در سـال جـاری مجـوز
جـذب  ۵۷هـزار نفـر نیـروی انسـانی بـرای وزارت
بهداشـت و درمـان و آموزش پزشـکی صادر شـده
است.
بـه گـزارش ایرنـا ،حسـینعلی شـهریاری روز
جمعـه در حاشـیه بازدیـد از بیمارسـتان آلجلیـل
شهرسـتان آققال واقع در شـمال اسـتان گلستان
اظهارداشـت :نیروهای جذب شـده سـال گذشته

از ایـن گـزارش یـادآور شـد :در این گـزارش تاکید
شـده بـود تـا مسـئوالن مربوطـه کشـوری و همـه
اسـتانها نظـارت بیشـتری بـر اجـرای تجمعـات
و محدودیتهـا داشـته باشـند و مدیریـت خـود را
بهینـه نمایند.
شـهریاری اضافه کـرد :از آنجایی که تنها راه قطع
زنجیـره کرونـا واکسیناسـیون حداقـل  ۷۰درصـد
جمعیت واجد شـرایط کشـور اسـت ،دولت را ملزم
کردیـم تا شـرایط واردات  ۱۲۰میلیون ُدز واکسـن

بـه تعـداد  ۵۷هـزار نفـر بیشـتر نیروهـای شـرکتی
و قـراردادی وزارت تابعـه بودنـد و تاثیـر در جامعـه
و حـل مشـکل بیـکاری دانش آموختگان نداشـته
است.
وی با اشـاره به گزارشـی که  ۲هفته قبل از سـوی
ایـن کمیسـیون بـه رییـس مجلـس و از سـوی
ایشـان به رییس جمهوری ارائه شـد ،خاطرنشـان
کـرد :در ایـن گـزارش تاکیـد شـده بـه منظـور رفع
خسـتگی روحی و جسـمی کادر درمان بـه ویژه در
شـرایط خـاص و حـاد کرونایـی ،با تصویـب بودجه
مناسـب مطالبـات کادر درمـان پرداخـت شـود تـا
آنـان بتواننـد بـا روحیـه و انگیـزه بیشـتری در ایـن
شـرایط بـه کار خـود ادامـه دهند.
وی یـادآور شـد :رییـس مجلـس شـورای
اسلامی این کمیسـیون را مجـاب کـرد تـا در
مـدت  ۴۸سـاعت گزارشـی از وضعیـت بهداشـت
و درمـان کشـور به ویـژه در بخش کرونـا به رییس
جمهـوری ارائـه دهـد که ایـن گـزارش در کمتر از
مـدت زمان تهیه شـده بـا  ۲۰ماده تهیـه و تحویل
رییـس مجلـس شـد تـا از سـوی رییـس مجلس و
سلسـله مراتـب تقدیـم رییـس جمهـوری شـود.
رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس
شـورای اسلامی در ادامه با اشـاره به بخشهایی

به کشـور را فراهـم نماید.
وی تصریـح کـرد :همچنیـن در ایـن گـزارش از
کمیتـه علمی کرونـا خواسـته شـده در خصـوص
درمـان و داروهایـی کـه در ایـن زمینـه تجویـز
میشـود ،اظهـار نظـر نماید ،زیـرا بنا به گزارشـات
رسـیده بسـیاری از این داروها تاثیـری در درمان و
بهبـودی افـراد مبتلا بـه کرونـا ندارنـد.
وی ادامـه داد :تـا  ۲هفتـه قبـل  ۷۲۰میلیون دالر
بـرای واردات آمپـول رمیدسـیویر بـه کشـور هزینه
شـد کـه نتایـج علمی نشـان داده اسـت ایـن دارو
تاثیـری بـر ایـن ویروس نـدارد.
رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس
شـورای اسلامی با تاکیـد بـر اسـتفاده از طـب
سـنتی بـرای درمـان کرونـا را از دیگـر مـواد ارائـه
شـده ایـن گـزارش ذکـر و اضافـه کـرد :البتـه از
طـب سـنتی باید به عنـوان کمک درمان اسـتفاده
شـود و همچنیـن تاکیـد شـده تـا از سیسـتمهای
آی تـی و تلفنهـای هوشـمند جهـت رصـد افـراد
مبتلا بـه ایـن ویـروس اسـتفاده شـود.
شـهریاری تصریـح کـرد :عمـده مشـکل اصلـی
در مـورد کرونـا رعایـت نکـردن پروتکلهـای
بهداشـتی ابالغـی از جملـه زدن ماسـک و فاصله
گـذاری اجتماعـی اسـت کـه سـبب شـده هـر روز

شـاید افزایـش آمارهـای مبتالیـان و فوتیهـا
باشـیم.
وی تصریـح کـرد :حتـی در سـفر امـروز مـا هـم با
توجـه بـه محدودیتهـای بیمارسـتانی و وجـود
افـراد مختلـف فاصلـه گـذاری اجتماعـی رعایـت
نشـده اسـت.
وی بیـان کرد :متاسـفانه برخی از مـردم به عادی
انـگاری و سـاده انگاری توجه بیشـتری نسـبت به
رعایـت شـیوه نامه هـا دارنـد و یـا زدن واکسـن را
مانـع ابتلای مجـدد میداننـد ،در صورتـی کـه
براسـاس گزارشـات رسـیده داخلـی و خارجـی
افـرادی کـه حتـی ُ ۲دز را زده بـاز هـم بـا شـدت
کمتـری درگیـر ایـن ویـروس و بیمـاری شـدهاند.
حسـینعلی شـهریاری رییس کمیسـیون بهداشـت
و درمـان مجلـس شـورای اسلامی و قاسـم جان
بابایـی معـاون درمـان وزیـر بهداشـت ،درمـان و
آمـوزش پزشـکی و هیـأت همـراه که صبـح دیروز
جمعـه وارد گلسـتان شـدند در ابتـدای سـفر یـک
روزه خود از بیمارسـتان حضرت رسـول اکرم(ص)
شهرسـتان  ۱۳۰هـزار نفـری کاللـه در شـرق این
اسـتان دیـدن کردند.
سـفر رییس و برخی اعضای کمیسـیون بهداشـت
مجلـس با درخواسـت مجمـع نمایندگان گلسـتان
از هیـأت رییسـه ایـن نهـاد قانونگـذار و بـه منظور
بازدیـد از مراکـز بهداشـتی و درمانـی و بررسـی
مشـکالت دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان به این
خطـه شـمالی انجام شـد.
رییـس کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس و
هیـأت همـراه در ایـن سـفر در هـر حـوزه انتخابیه
بـه نمایندگـی از یـک بیمارسـتان دیـدن کـرد و در
جمـع بنـدی نهایی مشـکالت تمـام بیمارسـتانها
و مراکـز بهداشـتی و درمانـی اسـتان بـه ویـژه
مـواردی کـه بـه طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـا
بیمـاری کرونـا مرتبـط هسـت لحـاظ میشـود.
اعضـای کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس
و مسـووالن ملـی و اسـتانی پـس از بازدیـد از
بیمارسـتان کالله ،از بیمارسـتان شهدای  ۱۲دی
گنبـدکاووس و حضـرت معصومـه (س) آزادشـهر
راهـی شهرسـتان علـی آبادکتـول شـدند و از آنجـا
بـه آق قلا آمدنـد.
ایـن گـروه پـس از آق قلا راهـی شهرسـتان
بندرترکمـن و بازدیـد از بیمارسـتان ایـن شـهر
خواهنـد شـد و سـپس بـا حضـور در بیمارسـتان
صیـاد شـیرازی گـرگان از بیمـاران و وضعیـت
ایـن بیمارسـتان بازدیـد خواهنـد کـرد و گـزارش
جمـع بنـدی سـفر نیـز پـس از آن ارائـه خواهـد
شد.

ادامه گفتوگوها برای ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان
بـا گذشـت  6روز از تصـرف طالبـان بـر پایتخـت
افغانسـتان ،همچنـان گفتوگوهـا بـرای ایجـاد یـک
حکومـت فراگیـر در ایـن کشـور در حال انجام اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار سـایت افغانسـتان خبرگـزاری
فـارس ،یـک مذاکـره کننـده ارشـد طالبـان از ادامـه
گفتوگوهـا بـرای ایجـاد یـک حکومـت فراگیـر در
افغانسـتان خبـر داد.
سـهیل شـاهین گفت کـه در چارچـوب حکومت آینده
تمامی افغانهـا حضـور خواهند داشـت.
بـه گفتـه او رایزنیهـای طالبـان بـا سیاسـتمداران
دیگـر و نیـز رهبـری طالبـان دربـاره ایـن کـه چـه
کسـانی عضویـت حکومـت جدیـد را داشـته باشـند
ادامـه دارنـد.
یـک مقـام بلنـد ارشـد نیـز گفـت کـه رهبـری آنهـا
بـه مذاکـره بـا سیاسـتمداران دیگـر افغـان سـخت
میکوشـند تـا در نخسـتین گام روی ایجـاد یـک
حکومـت فراگیـر توافـق بـه دسـت آیـد.
سـهیل شـاهین ،عضو هیأت مذاکره کننـده طالبان،
گفـت« :مذاکـرات کـه همچنـان ادامـه دارنـد ،همـه
افغانهـا را در نظـر میگیرنـد .همـه افغانهـا در نظر
گرفتـه میشـوند ،امـا سـپس برخـی از شـخصیتها
را انتخـاب میکننـد کـه مناسـب بـرای حضـور در
حکومـت آینـده اسـت .بنابرایـن ایـن چارچـوب کلـی
اسـت .بنابرایـن هنگامی کـه آنـان انتخـاب شـدند،
اعلام خواهـد شـد».
سـهیل شـاهین افـزود کـه حـاال زمـان برگـزاری
انتخابـات بـرای گزینـش حکومت جدید نیسـت بلکه
در نتیجـه گفتوگوهـا ایـن حکومـت شـکل خواهـد
گرفـت.
شـاهین گفـت« :در حـال حاضـر  ،ایـن خالء اسـت،
خلاء قـدرت اسـت .هیـچ وقـت بـرای هیچگونـه
انتخابـات حـاال وجـود نـدارد .هیـچ قانـون اساسـی
وجـود نـدارد .یـک قانـون اساسـی جدیـد تدویـن و
سـپس تصویـب میشـود .بنابرایـن  ،ایـن بـه معنـی
کار زیـاد اسـت .ایـن کار امـا در حـال حاضـر ،نیـاز به

یـک حکومـت فراگیـر دارد .بنابراین ،البتـه ،از طریق
گفتوگـو بـا ایـن شـخصیتها و سیاسـتمداران و
رهبـری عالـی رتبـه مـا و بیـن خودمـان ،ایـن افـراد
انتخـاب خواهنـد شـد».
ایـن در حالـی اسـت کـه در روزهـای گذشـته «حامـد
کـرزی»« ،عبداللـه عبداللـه»« ،فضلهـادی
مسـلمیار» و «گلبدیـن حکمتیـار» میزبـان اعضـای
ارشـد طالبـان بودهانـد.

دیـدار کردند.
عبداللـه در توئیتـی در ایـن بـاره نوشـت :مـا در ایـن
نشسـت بـار دیگر موضـع رسـمی خود را تکـرار کردیم
کـه از افغانسـتان مسـتقل و متحـد مبتنـی بـر عدالت
و انصـاف حمایـت میکنیـم چراکـه تاریـخ نشـان
میدهـد در نبـود عدالـت اجتماعـی ،اثبـات امنیـت و
تقویـت وحـدت ملـی غیرممکـن اسـت.
حقانـی نیـز در ایـن نشسـت اطمینـان داد کـه بـرای

روز چهارشـنبه «انـس حقانـی» ،عضـو هیـأت
مذاکرهکننـده طالبـان بـا شـماری از رهبران سیاسـی
افغانسـتان از جملـه «عبداللـه عبداللـه» ،رییـس
شـورای عالی مصالحـه ملی« ،حامد کـرزی» ،رییس
جمهـور پیشـین و «فضلهـادی مسـلمیار» رئیـس
مجلـس سـنا دیـدار و گفتوگـو کـرد.
ایـن سـفر در حالی صـورت گرفت که روز گذشـته مال
بـرادر معـاون سیاسـی گـروه طالبـان از دوحـه عـازم
افغانسـتان شد.
گـروه طالبان،گفتـه بودند که از راه جنـگ نه بلکه راه
مسـالمت آمیـز مسـولیت تامیـن امنیت شـهر کابل را
عهده دار میشـوند.
همچنیـن روز گذشـته نیـز «خلیـل الرحمـان حقانی»
و هیئـت همـراه طالبـان در کابـل بـا عبداللـه عبدالله

تامیـن امنیـت مناسـب شـهروندان کابـل سـخت
تلاش خواهنـد کـرد ،و از رهبـران سیاسـی و بزرگان
کشـور بـرای تأمیـن امنیـت مـردم کمـک و حمایـت
می خواهنـد.
 6روز از تصـرف طالبـان پایتخـت افغانسـتان در کابل
میگـذرد امـا هنـوز هیچ پیشـرفتی در پر کـردن خالء
سیاسـی کنونیـدر این کشـور دیده نمیشـود.
افغانسـتان در حـال حاضـر فاقـد هـر نـوع دولـت و
رئیـس دولـت اسـت و طالبـان نتوانسـتهاند در ایـن
زمینـه پیشـرفت کننـد.
تنهـا حرکـت در جهـت شـکلگیری حکومـت توسـط
طالبـان ،مالقـات اعضـای اصلـی آنهـا و دیـدار ملا
بـرادر ،رئیـس دفتـر سیاسـی طالبـان در دوحـه -از
والیـت قندهـار بـوده اسـت.

آمادگی پوتین و ماکرون برای همکاری درخصوص افغانستان

آمادگی پوتین و ماکرون برای همکاری درخصوص افغانستان
والدیمیـر پوتیـن و امانوئـل ماکـرون ،روسـای جمهور
روسـیه و فرانسـه در گفتگـوی تلفنـی وضعیـت
افغانسـتان را مـورد بحـث قـرار دادنـد و بـر اهمیـت
تأمیـن امنیـت مـردم ایـن کشـور تاکیـد کردنـد.
به گزارش ایسـنا ،به نقل از روسـیا الیوم ،در بیانیهای
کـه پـس از ایـن تمـاس منتشـر شـد ،کاخ کرملیـن
اعلام کـرد کـه پوتیـن و ماکـرون آخرین تحـوالت در
افغانسـتان را بـا توجه به قدرت گرفتـن طالبان در این

کشـور مـورد بحـث قـرار دادند.در ایـن بیانیـه آمده که
"هـر دو طـرف بر اهمیـت تأمیـن امنیـت غیرنظامیان
افغـان و رسـیدگی فـوری بـه مسـائل بشردوسـتانه
تاکیـد کردند".بر اسـاس ایـن بیانیه ،پوتیـن و ماکرون
آمادگـی خـود را بـرای مشـارکت در برقـراری صلـح و
ثبـات در افغانسـتان از طریـق تالشهـای مشـترک
از جملـه در چارچـوب شـورای امنیـت سـازمان ملل و
"جـی  "20اعلام کردند.

در ایـن تمـاس  ،روسـای جمهـور دو کشـور موضـوع
توافـق هسـتهای ایـران را مـورد بحـث قـرار دادنـد و
حمایـت خـود را از ادامـه مذاکـرات بـرای احیـای
برجـام اعلام کردنـد.
رئیـس جمهـور روسـیه بـه همتـای فرانسـوی خـود
در مـورد وضعیـت منطقـه قـره بـاغ نیـز اطلاع داد
و خاطرنشـان کـرد کـه وضعیـت بـه طـور کلـی پایـدار
اسـت.

