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معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خبر داد :

اعزام  ۶۰هزار زائر به مراسم اربعین

رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت فضای
مجازی در رشد و تعالی کشور

رئیسجمهور استفاده از ظرفیت فضای مجازی را در رشد و تعالی کشور ضروری
دانست و گفت :میتوان با استفاده مناسب از ظرفیتهای فضای مجازی از آسیبهای
اجتماعی پیشگیری کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی،
رئیسجمهور عصر دیروز (سهشنبه) در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت
سیزدهم ،لزوم استفاده از ظرفیت فناوریهای دیجیتال و فضای مجازی در رشد و تعالی
کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد :با سیاستگذاری صحیح و برنامهریزی دقیق
میتوان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیتهای فضای مجازی را فراهم و
حتی از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کرد.
وی با اشاره به تأثیر فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی مردم گفت :الزمه استفاده
مناسب از ظرفیت فضای مجازی ،شناخت و آشنایی کامل با الزامات آن است و اگر به فضای
مجازی دقیق و درست نگاه کنیم تحولی اساسی در کشور رخ خواهد داد.
رئیسجمهور با بیان اینکه اقدامات انجام شده هنوز با الزامات ابالغی و اهداف تشکیل
شورای عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد ،تأکید کرد :تالش خواهد شد با استفاده از
دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران فعال در این حوزه ،بتوانیم این فناوری را به درستی و
در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور به کار بگیریم و باید در این مسیر مردم را اقناع کرد.
رئیسی ،حوزه دیجیتال و فضای مجازی را دارای ظرفیت باالیی برای تحول اقتصادی
دانست و خاطرنشان کرد :با خودباوری جوانان کشور میتوان قدرت سایبری ایران را
افزایش داد و از این فضای امن به نفع مردم استفاده کرد .وی همچنین در این جلسه بر
اجرای مصوبات و فعالسازی شورای معین و کمیسیونهای زیرمجموعه شوراهای عالی
تأکید کرد .در جلسه شورای عالی فضای مجازی ،موضوع توسعه آموزش و پرورش مجازی
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که سامانه شاد ذیل وزارت آموزش و پرورش مسئول
ارائه آموزش عمومی رایگان باشد و در زمینه فعالیت آموزشی ارزش افزوده بخش دولتی و
غیردولتی تنظیم مقررات کرده و مجوز صادر کند.
در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سنواتی ردیف
مشخصی به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته و برای
معلمان و دانشآموزان کمتر برخوردار ،کمک مالی و تسهیالت ارزان قیمت بانکی جهت
تأمین تجهیزات در نظر بگیرد.
رئیسجمهور در این زمینه وزارتخانههای آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری
اطالعات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی
جدید ،چارچوب آموزش در فضای مجازی را نهایی و به شورای عالی ارائه کنند.

وزیر کشور :خیلی از استانها
از پیک کرونا رد شده اند

وزیر کشور گفت :خیلی از استانها پیک کرونا را رد کردند و در حال نزول
هستند ولی یکی دو استان مشکل داشتند که تذکر داده شد تا در آن استانها هم
ابتال کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس ،احمد وحیدی وزیر کشور عصر
دیروز(سه شنبه) در حاشیه جلسه قرارگاه ملی مبارزه با کرونا که در محل وزارت
کشور برگزار شد ،در جمع خبرنگاران اظهار داشت :جلسه قرارگاه مقابله با کرونا را با
همه اعضا داشتیم و درمورد اجرای دستورالعمل های بهداشتی بحث شد که بعضا با
نسبت های مورد رضایت اجرا نمی شود که باید تالش کرد بهتر اجرا شود که قرارگاه
کرونا موظف به پیگیری آن شد.
وی افزود :خیلی از استانها پیک کرونا را رد کردند و در حال نزول هستند ولی
یکی دو استان مشکل داشتند که تذکر داده شد تا در آن استانها هم ابتال کاهش
یابد .وزیر کشور ادامه داد :با هماهنگی وزارت بهداشت و بسیج مقرر شد تزریق واکسن
دو برابر شود .وحیدی درخصوص معوقات کادر درمان خاطر نشان کرد :سازمان برنامه
بودجه و تامین اجتماعی تقبل کرد تا کارانه و مطالبات کادر درمان پرداخت شود و
برنامه پرداخت معوقات کادر درمانی طراحی شد.

پروژه های آینده دار یا چاله کالهبرداران؛

نقاب از چهره عوامل کالهبردار
 AitradesوAi buddy
کنار رفت

در خبرها بود که در راستای ماده  21قانون جرایم رایانهای مصوب  1388و
ماده  215قانون مجازات اسالمی و ماده  148قانون آیین دادرسی کیفری ،فعالیت
مجرمانهی وبسایتهای  www.ai.trade.comو www.exchange.
 aitrades.comو  www.aitrades.comو کوین  ATCبرای پلیس محرز
شده است .ساده ترین راه برای کالهبرداری ،ایجاد و بازاریابی پروژههای جعلی و
فروش این ارز دیجیتال به افراد ناآگاه از طریق وبسایتهای اعالمیست و از آنجا که
وسیله مجرمانه برای کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در حد گسترده
است ،لذا مردم باید از سرمایه گذاری و فعالیت در این وبسایت ها خودداری کنند.
بررسی پروژه  Aitradesنشان می دهد که صرفا یک پروژه اسکم بود .پروژه
 AITradesرا اغلب افراد متخصص یک طرح پانزی دانسته اند .طرح های پانزی
هر بار با اشکال مختلف برای جلب مخاطبان خاص ،ظهور می کنند که هدف همان
کالهبرداری های ارز دیجیتال است .با پیگیری های انجام شده در بیش از یکسال
گذشته عوامل انتظامی و قضایی کشور و پوشش خبری گسترده نقاب افراد اصلی این
گروه کالهبرداری بینالمللی کنار رفت و تحت تعقیب مراجع قضایی کشور و پلیس
اینترپل در کشور های مختلف قرار گرفتند و با توجه به دستگیری لیدرهای اصلی در
چند استان این گروه کالهبردار به سرکردهای یک مادر و پسر تهرانی اقدام به پوست
اندازی کرده اند .دراین روش که از اصلی ترین شناسههای شرکتهای هرمی است ،
در موقع خطر اقدام به عوض کردن اسم و تغییر شکل می دهند .اما اینبار هم با
هوشیاری عوامل قضایی و انتظامی با شکست مواجه شده اند.
آنها که در ابتدا با اسم ای آی تریدز و ای آی بادی شروع به کار کرده بودند پس
از شکست و به دام افتادن لیدرهای اصلی شان توسط سیستم قضایی کشور ،با یک
پلن جدید به نام  www.betvest.comبت وست به فعالیت خود ادامه دادند وبعد
از اینکه این پلن جدید هم زیر تیغ عوامل قضایی و انتظامی قرار گرفت  ،بار دیگر اقدام
به ایجاد یک سایت به نام  www.bvard.comکردن که با ادغام کردن سایت
قمار و شرطبندی و هرمی و با استفاده از سخنرانان انگیزشی در داخل کشور دوباره
اقدام به آغاز فعالیت نمودند که باز هم از چشم تیزبین عوامل قضایی به دور نماند.
با تشکر از تمامی زحمات کشان قضایی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (ع)
که با تالش فراوان جهت امنیت کشور عزیزمان ایران از جان گذشتگی میکنند و
از مردم عزیز کشورمان تقاضا داریم که با هوشیاری در دام این کالهبرداران گرفتار
نشوند و در صورت برخورد با اینچنین مواردی هر چه سریعتر به عوامل انتظامی و
امنیتی و قضایی گزارش کنند تا ریشه آنها به حول و قوه الهی خشک شود

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه اعزام  ۶۰هزار زائر
به مراسم اربعین قطعی شده است گفت :زائران میتوانند از مرز مهران به صورت
زمینی بازگردند.
حسین ذوالفقاری درباره آخرین تصمیمات برای سفر به عراق گفت :تیمی
به عراق اعزام کردیم که آخرین توافقات به امضای دو طرف رسید .معاون امنیتی
و انتظامی وزارت کشور با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده گفت :سهمیه
زوار ایرانی  ۶۰هزار نفر اعالم شد و شرط اعزام دریافت  ۲دز واکسن قطعی
است .وی درباره لزوم دارا بودن تست  pcrاظهار کرد :مقرر شد در زمان ورود
به فرودگاه زائران تست  pcrمنفی به همراه داشته باشند و شرط سوار شدن
به هواپیما دارا بودن این تست است البته الزم به ذکر است که هزینه این تست

برای زائران رایگان است .ذوالفقاری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم برای
ما مسئله حمل مواد غذایی و بهداشتی موکب داران بود که عراق ممنوع کرده
بود بیان کرد :در مذاکرات موفق شدیم یک سهمیه بگیریم که نیازمندی موکب
داران را تأمین کنیم به این ترتیب رانندگان کامیونها باید تست کرونا منفی
داشته باشند و حتماً واکسن زده باشند و مشخصات خودرو حمل تجهیزات نیز
باید اعالم شود الزم به ذکر است که مشخصات خودروها باید  ۷۲یاعت قبل
از عبور ثبت شده باشد .وی عنوان کرد :ثبت نام در سامانه سماح ادامه دارد و
سهمیه بندی برای استانها انجام شده است؛ افراد حتماً باید گواهی واکسن را
داشته باشند .ذوالفقاری بیان کرد :ویزا برای مدت یک ماه اعتبار دارد و به عنوان
اربعین صادر خواهد شد .وی تصریح کرد :برای اعزام زوار به عراق به صورت

زمینی توافقی صورت نگرفته و همه مرزهای زمینی بسته است اما اگر زائران
تمایل داشتند در زمان برگشت میتوانند از مرز زمینی مهران بازگردند و ما
شرایط را برای حل بهبود رفت و آمدشان محیا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه از مسیر ایران عبور زوار خارجی ممنوع است گفت :عیور
زائران کشورهای همسایه از مرز ایران ممنوع است و این توافقات با نخستوزیر
عراق به امضا رسیده و به نظرمیرسد تغییری نخواهد داشت.
با اشاره به محدودیت تردد شبانه نیز گفت :منع تردد شبانه کماکان ادامه
دارد ،اما کسانی که شبانه برای دریافت واکسن به مراکز شبانه روزی مراجعه
کنند طبق هماهنگی با وزارت بهداشت و در اختیار گذاشتن اطالعات این افراد
به راهنمایی رانندگی جریمه آنها لغو خواهد شد.
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اژهای در نشست با فعاالن اقتصادی:

پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد در اولویت است

رئیس قوه قضائیه گفت :قانون برای مرتکبان جرم و
تخلف مجازاتهای سنگین تعیین کرده که الزم است برای
صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تالش ما این است که
جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجت االسالم
والمسلمین محسنی اژهای ظهر دیروز سهشنبه ( ۲۳شهریور
ماه) در نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران و جمعی از فعاالن اقتصادی گفت :مالکیت
خصوصی قطعاً از نظر شرع ،قانون اساسی و مسئوالن عالی
نظام کام ً
ال محترم است ،اما در تحصیل مال باید همه روابط
شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح
و قانونی بدست امده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد
متفاوت خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در همه کارها باید
قانون مبنا قرار گیرد ،متذکر شد :هر جا خالء قانون وجود
داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکاالت قانون نیز
باید برطرف گردد ،اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به
آن ناپسند است.
محسنی اژهای تصریح کرد :همه ما تالش میکنیم تا
کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و
در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزهها برقرار باشد.
وی همچنین تأکید کرد :همه ما باید اعمال خود را
محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد
برطرف نمائیم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم.
رئیس قوه قضائیه خطاب به فعالین بخش خصوصی
گفت :اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش
خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضائی ناراضی هستند
و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند ،باید علل آن بررسی و
برطرف شود.
محسنی اژهای افزود :بسیاری از کسانی که در پیروزی
انقالب اسالمی نقش داشتند و برای تحقق ارزشهای
اسالمی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس
نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند ،فعاالن
بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد.
وی تصریح کرد :اگر امروز نگاه بخشی از مردم به
بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعاالن اقتصادی
نادرست است و یا گلهمندی وجود دارد ،باید در جهت
اصالح و تغییر این نگرش تالش کنید.
رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیا ،اولیا و نظام

جمهوری اسالمی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت :امروز
قطعاً با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن
این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید
به آن اهتمام داشته باشیم.
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در
اقتصاد کشورمان ،در کنار اقتصاد دولتی ،گفت :باور من این
است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید.
رئیس دستگاه قضا افزود :اقتصاد تعاونی نیز در
چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در
حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکالت عرصه اقتصادی
نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.
اژهای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی
تأکید کرد :دستگاه قضائی در جنگ اقتصادی با دشمن،
افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت
قرار میدهد و آنها را تنها نمیگذارد.
وی از مسئوالن اتاق بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی
خواست که در رفع آسیبهای حوزه فعالیتی خود پیشگام
باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را
در این کار کمک خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا
پیشگیری از جرم و تخلف است ،تأکید کرد :هرجا تخلف یا
جرمی صورت گرفت ،باید به بهترین نحو و کم هزینهترین
روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.
وی خاطر نشان کرد :قانون برای مرتکبان جرم و
تخلف مجازاتهای سنگین تعیین کرده که الزم است برای
صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تالش ما این است که
جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
محسنی اژهای با بیان اینکه دستگاه قضا در دوره
تحول و تعالی به دنبال کاهش پروندههای قضائی است،
یکی از مهمترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه

داوریها و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای میانجیگری
و صلح و سازش عنوان کرد.
وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در
حل دعاوی و اختالفات از طریق صلح و سازش وجود دارد،
در حکم قاضی نیست.
محسنی اژه ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته
مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخصهای
کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت
که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به
مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزههای مختلف
اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرایم گوناگون
محکومیت قضائی دارند اشاره کرد و گفت :در حال حاضر
ساز و کار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از
محکومان اقتصادی وجود ندارد.
محسنی اژهای افزود :انتظار از بخش خصوصی این
است که دولت و دستگاه قضائی را در ایجاد این ساز و کار
یاری دهند تا این اموال به گونهای مدیریت شود که هم
چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این
اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذینفع تأمین
شود.
رئیس قوه قضائیه خود فعالین بخش خصوصی را
متخصصترین افراد برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی
سالم و مقابله با مشکالت این حوزه معرفی کرد.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه هدف از
برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به دنبال آن است
که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود ،بر احصای
کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه
حل تک تک مشکالت و اجرای گام به گام این راهکارها
تأکید کرد.
در این نشست علی غالمی معاون اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که به نمایندگی از
دستگاه قضا در جلسات شورای گفتگو و کمیته کسب و
کار شرکت میکند ،با استقبال از پیشنهاد اعضای اتاق
ایران برای استفاده از نظرات مشورتی اعضای اتاق برای
تصمیمگیریهای اقتصادی و بازرگانی در قوای سهگانه
اعالم کرد که حضور اعضای اتاق در نشستهای کارگروه
مشترک قوا برای آسیبشناسی قوانین اقتصادی که در حال
برگزاری است پیگیری خواهد کرد.

فرمانده کل ارتش :ارتش باتمام قدرت برای مقابله با کرونا پای کار است
فرمانده کل ارتش در دیدار با وزیر
بهداشت گفت :ارتش امروز هم با تمام
قدرت برای مقابله با کرونا ،پای کار
است.
به گزارش روابط عمومی ارتش،
امیرسرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،در دیدار فرماندهان ارتش
جمهوری اسالمی ایران با وزیر بهداشت
و معاونان این وزارتخانه ،گفت :ارتش از
روز اول ورود کرونا به کشور ،با تمام توان
در خدمت وزارت بهداشت بوده ،امروز
هم با تمام قدرت برای مقابله با کرونا،
پای کار است و سیاست ما این است که

ببینیم وزارت بهداشت و دانشگاههای
علوم پزشکی چه میخواهند تا آن کار
را انجام دهیم.
وی افزود :وضعیت بیماری کرونا در
حال حاضر رو به بهبود است و امیدواریم
با سرعتی که واکسیناسیون در کشور
گرفته است ،به زودی شاهد کاهش
بیماری و کنترل آن در کشور باشیم.
فرمانده کل ارتش اضافه کرد:
ارتش ،سازمانی منظم است و از بهمن
 ،۱۳۹۸قرارگاه زیستی را تشکیل داده
و تا کنون اقدامات ارزشمندی در این
قرارگاه و درکنار وزارت بهداشت انجام
داده است و آنچه این وزارتخانه نیاز

داشته پای کار آورده است.
فرمانده کل ارتش خاطرنشان
کرد :ارتش از روزهای اول در قرنطینه
و کنترل ورودی و خروجی شهرها،
ضدعفونی معابر ،در اختیار قرار دادن
بیمارستانهای ارتش ،کمک به تامین
نیروی انسانی ،احداث بیمارستانهای
صحرایی و تامین نیازمندی های
دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت
کمک کرده است.
سرلشکر موسوی گفت :از زمانی
هم که واکسیناسیون عمومی علیه کرونا
در کشور آغاز شده ،بخش های مختلف
به کمک آمده اند و مراکز متعددی االن

به صورت شبانه روزی این کار را انجام
می دهند و به زودی نیز در تهران یک
مرکز واکسیناسیون در پادگان  06ارتش
آغاز به کار می کند.
وی افزود :ارتش برای بیماران حاد
تنفسی در شهرها از جمله خاش ،زابل،
زاهدان ،اصفهان ،کرمانشاه ،قم و رشت
بیمارستانهایی با سازه های مستحکم
ایجاد کرده است و هر کجای دیگر
که وزارت بهداشت نیاز داشته باشد
آمادگی داریم در مدت یک هفته ،این
بیمارستانها را راه اندازی کنیم .ارتش
مثل گذشته با تمام قدرت برای کمک
به وزارت بهداشت و مردم آماده است.

صفحه 7

خبر

هیچ راهی جز
بازگشایی مدارس نداریم

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
ایران گفت :اگر قرار است بودجه اضافه تری
هزینه کنیم باید این کار بشود تا مدارس باز
شود چون فردا باید هزینه بیشتری برای بهبود
شرایط روانی بچه ها بدهیم.
چند روز دیگر به آغاز سال جدید
تحصیلی مانده است .واکسیناسیون سرعت
گرفته و معلمان نیز یکی از اولویتهای اصلی
واکسیناسیون از مردادماه بودند .حاال دیگر
کمتر کسی است که نداند یک سال و نیم
آموزش آنالین و بسته بودن درب مدارس چه
آسیبهایی را برای کودکان و نوجوانان در
پی داشته است .هر چند در این ایام ماههایی
بوده که شرایط کرونا آنقدر سخت گرفته که
تجمع دانش آموزان در عموم مدارس کشور که
رعایت حداقلی پروتکلها در آنها نه عملی است
و نه جدی گرفته میشود ،دور از شرط کنترل
کرونا بود اما شاید یکی از بزرگترین سوالها از
سیستم آموزشی و تربیتی کشور بعد این ماههای
کرونایی این باشد که آیا همان قدر که تالش
شد به واسطه شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی و
آموزشهای مجازی مدرسه به مدرسه تا حدی
عقب افتادن از آموزش جبران شود ،تالشی برای
جبران خسارتهای روحی و روانی که دوری
از مدرسه در این ایام بر سر کودکان ،نوجوانان
آورده ،شده است؟ آیا به همان اندازه به صورت
جدی برای راه حل عملی باز کردن مدارس در
یک سال و نیم گذشته تالش شد؟
واقعیت این است که آنچه نمود بیرونی
دارد عقب ماندن شدید بخش پرورشی آموزش
و پرورش و خصوصاً بخش مراقبت از آسیبهای
اجتماعی این بخش از واقعیتهای آسیبهای
دانش آموزی است .کمتر شاهد هشدارهای
جدی این بسته بودن مدارس و پیگیری
آسیبها یا تعلیم خانوادهها و فعال کردن جدی
مشاوران برای مقابله با این پدیده بودیم و امروز
شاهد رشد چشم گیر آسیبهای روحی روانی
در میان قشر کودکان و نوجوانان هستیم .این
در حالی است که در ستاد ملی مقابله با کرونا
نیز متخصصان صاحب صالحیت در حوزه
سالمت روان حضور و رأی جدی در تصمیم
گیری ها ندارند.
وی درباره اینکه اگر در ستاد ملی مقابله با
کرونا بودید چه راهکاری را پیشنهاد میدادید،
گفت :اگر در ستاد ملی مقابله با کرونا بودم
میگفتم که از ابتدای  ۱۴۰۰باید بیشترین
فشار گذاشته میشد تا واکسیناسیون این
قشر خیلی زودتر در اولویت باشد تا مدارس
و دانشگاهها در اولویت بازگشایی باشند .هیچ
راهی جز بازگشایی مدارس و دانشگاهها نداریم.
حتی علم آموزی در فضای آنالین هم با تردید
رو به روست چه برسد به بحثهای تربیتی .اگر
قرار است بودجه اضافهتری هزینه کنیم باید
این کار را بکنیم تا مدارس باز شود چون فردا
باید هزینه بیشتری برای درست کردن شرایط
روحی و روانی این کودکان و نوجوانان بدهیم.

