درباره مراقبت از سالمندان مبتال به کرونا

از تراژدی در فرانسه تا بحران در ایتالیا
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هربامداد در سراسر کشور

تصمیم دولت برای پرداخت تسهیالت ارزان
به بنگاهها به شرط حفظ کارگران

اعتراف یک «نشریه ی آمریکایی»
چند ماه پس از ترور ناجوانمردانه «سردار سلیمانی»

مصوبهایناکارآمد
برایبنگاههایاقتصادی

حفظ نفوذ منطقهای ایران
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دوشنبه  18فروردین 1399

تصمیمات مسئوالن برای عادیسازی
فعالیت های اقتصادی و عادی جامعه
نگرانی متخصصان را در پی داشته
است و احتمال موج شدیدتری از
کرونا را هشدار می دهند

راه جدای
سیاسیونازپزشکان؟
2

پرداخت
بیمهبیکاری
بهبیکارشدگان
کرونا
کارگران ساختمانی ،قالیبافان و
رانندگانتاکسیمشمولنیستند
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دموکراسی کره ای یا

جامعهپساکرونایی

علی بیگدلی

کارشناس مسائل بین الملل

اینروزها کــره جنوبی تبدیــل به نماد
مدیریت بحران کرونا در دنیا شده است
کشــوری آزاد که موفق شد با برنامه ای
صحیح  ،حداقل تا بــه امروز برای حل
این مشکل چاره اندیشی کرده و به هدف
خــود درمهار این بیماری دســت یابد .
یکــی از مهمترین دالیــل این موفقیت
را بی تردید باید همبســتگی ذاتی بین
دولت و ملت در کره جنوبی دانســت .
باورهای قوی موجود بین دولت و ملت
باعث چسبندگی و افزایش سطح اطاعت از
دولت درمیان ملت شده است و آن گسل
بین حاکمیت و مردم به هیچ شکلی در کره
جنوبی نمود نداشته است .
ادامه در صفحه5

صفحه3

فریدون مجلسی :یک ویژگی مهم کره ای ها را باید قانونپذیری آنها
دانست آن ها نه تنها منتظر دستورات قهری دولت نبودند بلکه
ضمن رعایت قوانین خود با دولت همکاری و همراهی کردند.

امکانات و ثروت هم البته به کمک کره جنوبی آمده است  .مثال در
آلمان هم شاهد هستیم که کمترین تلفات این بیماری علی رغم

یادداشتها

شیوع باالی آن را از آن خود کرده است مطمئنا این نیزریشه در
همان امکانات آلمانی ها مانند کره ای ها دارد

دولت در دو راهی
اقتصاد و سالمت

صفحه6

سلبریتی های
یهای ایرانی و خارجی در مواجهه با ویروس کرونا
تحلیلی درباره رفتارسلبریت

وقتی تفاوتها آشکار می شوند
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یادداشت1

یادداشت2

دولت در دو راهی
اقتصاد و سالمت

جلسهمزدشورایعالی
کار دورکار شود

مطابق ماده  41قانــون کار در پایان هر
ســال نمایندگان کارگري ،کارفرمایي و
دولت در جلســه شــورایعالي کار نسبت
به افزایــش حداقل دســتمزد کارگران
تصمیم مي گیرند تا بسیاري از شرکتهاي
پیمانکاري و ...قبل از بستن قراردادهاي
کاري نرخ دستمزدها را بدانند و بر اساس
آن تصمیم بگیرند که چقدر دســتمزد و
هزینه باید پرداخت کننــد .یعني براي
تمامي بخشهاي خدماتي ،صنعتي و ...باید
تعیین تکلیف شود که چقدر باید هزینه
دستمزد پرداخت کنند .متاسفانه امسال
چانه زني هاي دستمزدي نمایندگان این
شــورا قبل عید به نتیجه نرسید و به بعد
نوروز  99موکول شــد .متاسفانه به دلیل
شیوع ویروس کرونا نمایندگان شورایعالي
کار در شــهرهاي خــود ماندهاند و نمي
توانند حضوري براي تشــکیل جلسه به
دلیل ممنوعیت مسافرتها به تهران بیایند.
از آنجایي که ویروس کرونا طبقه کارگري
را نیز در بر گرفته اســت ،بیشترین ضربه
به کسب وکارها و طبقه کارگري که بیکار
و یا کارشــان تعطیل شده ،خورده است.
مشکل آن اســت که شورایعالي کار یک
کمیته زیر مجموعه به نام...
ادامه در صفحه 5

چراکرهجنوبی
نمونه است ؟

آفتاب یزد گزارش می دهد

دیکتاتوریچینی؟

تمسخر نبود اما
عذرخواهیمیکنم

هادی ابوی

سرمقاله

آفتاب یزد بررسی کرده است ؛
کدام مدل مهار کرونا بهتر است؟

گالیه از لکنت بهتاش و پوزش افشاری

دبیر انجمن صنفی کارگری
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جالل جاللی زاده

نماینده مجلس ششم

در روزهای اخیر بــا پایان یافتن تعطیالت
ســال نو بــار دیگــر موضــوع قرنطینه یا
فاصلــه گذاری اجتماعی بــه منظور چیره
شــدن بر شــیوع ویروس کرونــا افزایش
یافته اســت .با توجه به تبعــات دو جانبه
ســالمتی و اقتصادی که ایــن ویروس در
جامعــه ایجاد می کنــد تصمیم گیری ها
نیز دشــوار شــده اســت .به طور کلی در
مورد تصمیم گری توجــه به خرد جمعی
و نظر کارشناسان و خبرگان در حوزه های
مختلف یکی از اصول جهان مدرن است و
پیشرفت کشورهای توسعه یافته اگر مورد
بررســی قرار بگیرد ردپای خرد جمعی در
تصمیمگیری ها در بهبود همه بخش ها از
صنعت و پزشکی گرفته تا مسائل سیاسی
و اجتماعی دیده می شــود .از سوی دیگر
بــه همین میزان در میان کشــورهایی که
هنوز به مرحله توســعه یافتگی نرســیدند
ما با پدیده بی توجهی به نظر کارشناســان
از سوی مسئوالن مواجه هستیم .در مورد
اخیــر که مربوط به شــیوع کرونا در ایران
است البته موضوع از حالت عادی پیچیده
تر اســت .از یک ســو با توجه به مشکالت
اقتصادی و معیشــتی که در جامعه وجود
دارد فعالیــت های اقتصــادی ضروری به
نظر می رســد که مســئوالن نیز توجه به

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

این بخش دارند اما از طرف دیگر پزشکان
و متخصصان حوزه بهداشــت و درمان نیز
با بررســی وضعیت بیمــاری و احتماالت
شــیوع آن معتقدند باید فاصله گذاری ها
با شدت قابل قبولی ادامه یابد تا کنترل بر
بیماری محرز شــود .در این زمینه به نظر
می رسد شــاهد نوعی تعارض هستیم که
میان مســئوالن و کارشناسان وجود دارد.
برای برون رفت از این چالش در ابتدای امر
الزم است توجه شــود که تنها دولت نمی
تواند یک تنه امور را پیش ببرد و نیاز است
ســایر ارکان و مســئوالن نیز به همراهی
بخش اجرایی کشــور بشتابند ،هرچند که
دولت متصدی هم بخــش اقتصادی و هم
حوزه درمانی اســت .به هرحال مشکالت
معیشتی وجود دارد که می تواند نارضایتی
مردم را در پی داشــته باشــد اما دولت از
ظرفیت مالی باالیی برخوردار نیســت که
بتوانــد حمایت های الزم را انجام دهد .در
این زمینه ضمن تالش حداکثری باید هم
افزایی شــود که نارضایتی های معیشــتی
در مــردم کاهش یابد و از طــرف دیگر با
تمکین از توصیه های متخصصان بهداشت
و درمان روال کنترل بیماری پیش رود .در
این زمینه می تــوان حتی به الگوی صدر
اســالم نیز اشاره کرد که وقتی خشکسالی
می شــد حکومت وظیفه خود می دانست
کــه زندگی مــردم را سروســامان دهد تا
شرایط به وضع عادی برسد .بنابراین لزوم
توجــه به این موضوع باید در دســتور کار
قرار گیرد.

مجیدابهری

رفتار شناس

بعد از گسترش همه گیر بیماری کرونا مراکز
مختلف اداری و بهداشتی  ،تازه دست به کار
برنامه ریزی و ساماندهی امور اجرایی شدند
این در حالی است که با توجه به اینکه چین
اولین مرکز شیوع این بیماری بود و در آسیا
دور میزد باید تصور ورود آن به کشــور را ،
مسئوالن می کردند و آمادگی های الزم را
برای مقابله با آن به دست می آوردند .گویا
این بار نیز دچار غافلگیری شدیم! اما با این
حال بعد از تشــکیل ستاد مبارزه با کرونا و
تعیین یکی از چهره های علمی و تخصصی
به عنوان فرمانده این ســتاد ،امیدوار بودیم
این سرگشــتگی های اداری و سازمانی در
ایران جمع شود .اما آنچه که مشخص است
این اســت که دو دستگی بر سازماندهی و
برنامه ریزی های اجرایی حاکم شده است
 .جناب رئیس جمهور در یکی از جلســات
گفتــه بودند که شــیب کرونــا روبه نزول
اســت  .بیان این نکات در جایگاه دلداری
و آرامش بخشی مردم بسیار مناسب است
اما از نگاه برنامه ریزی قابل قبول نیست .از
سوی دیگر امیدوار بودیم تمام امور مرتبط
با این بیماری اعم از تعطیلی های اداری و
اجرایی و فاصله گــذاری های اجتماعی به
ستاد مقابله با کرونا واگذار شود اما در عمل
چنیــن چیزی را نمی بینیــم .مثال رئیس
ســتاد مقابله با کرونا که خود از پزشــکان
بســیار ماهر و از اســاتید علمی دانشگاه با
ســوابق اجرایی اســت ،چندین بار عنوان
کردند که تعطیلــی ادارات باید ادامه پیدا
کند اما روز شنبه با پایان تعطیالت نوروزی
شاهد حضور تعداد قابل توجهی از مردم در
سطح شــهر بودیم .به نظرم آشفتگی های
سازمانی از آنجا نشات می گیرد که یا دولت
بودجه ندارد و یــا نمی خواهد به افراد کم
درآمد یا بیکار ،بســته هــای حمایتی ارائه
دهــد  .اگرچه عجله در بازگشــایی ادارات
به خاطر کمک به این اقشــار می باشد اما
به خاطر دو یا ســه میلیون نفر نمی شود
یک ملت را قربانی کرد .با تبسم و خواهش
هم نمی شود بعضی از قوانین و مقررات را
اجرا کرد مخصوصا آن بخش که با سالمت
جامعه ارتباط مستقیم دارد .وقتی با یکی از
اساتید پزشکی دانشگاه کره جنوبی صحبت

زندگیمسالمتآمیز
با کرونا

جعفر بای

مجید ابهری

آشفتگی
اداری
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یادداشت3

آشفتگی
اداری
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می کردم ،متوجه شــدم در سئول مسئله
قرنطینه به طور جــدی انجام می گیرد و
آزمایش های کرونا نه به صورت ســواالت
کتبی بلکه به صورت آزمایشــات پزشکی
از اکثریت جامعه گرفته شــده و کســانی
که مشــکوک به بیماری بودنــد قرنطینه
شــدند .حضور بعضی از کارکنان در بعضی
از ســازمان ها ضرورت اجرایی و اورژانسی
ندارد بنابراین بهتر است این گونه افراد در
قرنطینه بمانند تا این بیماری ریشــه کن
گردد .اعطــای وام های بدون بهره و کوتاه
مدت به کسبه ای که در این مدت متضرر
شدند و ارائه بسته های حمایتی دندان گیر
به خانواده های نیازمند از مسائلی است که
سبب می شــود مردم در خانه ماندن را تا
رفــع کرونا به صورت دقیق اجرا کنند .چرا
که تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاســت
گذاری از یک سو و ضعف مسئولیت پذیری
بخشــی از هم وطنان باعث باال رفتن آمار
کشــته ها و مبتالیان به این ویروس شده
است .تمرکز سیاستگذاری های اجرایی در
امور قرنطینه یا تعطیل یا بازگشایی سازمان
ها ،اگر توسط یک سازمان به طور متمرکز
با حضور نمایندگانی از سازمان های دیگر
برنامه ریزی گردد بسیار کامل و قابل اجرا
خواهد بود .در حال حاضر فرمانده ســتاده
مبارزه با کرونا تــداوم تعطیلی و قرنطینه
را مورد تاکید قرار داده اســت اما در بعضی
از شــهرها این موضوع رعایت نمی شود .
این نکته را فراموش نکنیم که خانه ماندن،
بهترین راه برای انتقال آموزه های مسئولیت
پذیری به افراد جامعه می باشد .به هر حال
آشفتگی ســازمانی به طور محسوس قابل
مالحظه می باشــد کــه در نهایت به زیان
مردم و دولت تمام خواهد شــد .از ســوی
دیگرموضوع تعطیلی مراکز مشــمول ماده
 16ورهــا نمودن معتادان در خیابان ها نیز
نکته ای است که باید مورد توجه مسئوالن
قرار بگیرد .ترافیک ایجاد شده در روز شنبه
 16فروردین ماه بسیار نگران کننده بود اما
سوال اینجاســت که این افراد چه کسانی
هستنند و به کجا می روند؟ پلیس راهنمایی
ورانندگی باید به طور قاطعانه با رانندگان به
ویژه تک سرنشینان برخورد کند .در خاتمه
الزم است که این نکته را یادآوری کنم که
نباید از تولید و گسترش شایعات غافل شد.
بنابرایــن اجازه ندهیم شــایعات به ویژه از
طریق فضای مجازی منتشر شده و روحیه
هم وطنان را تضعیف کند.

محکیبرای
چین و روسیه
دکتر فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

«دوست آن باشد که گیرد دست دوست//
در پریشان حالی و درماندگی» سعدی
در حالی که تحریم های ظالمانه امریکا
بــرای ملت ایران مشــکالت و معضالت
عدیده ای را فراهم نموده اســت،اقتصاد
تک محصولی کشــور،الغر ،آسیب پذیر
ودر مرحله رکود تورمی بسر می برد.
درآمد محــدود ومختصر کشــور که از
طریــق روابط بازرگانی با همســایگان
تامین میشــد نیز براثر بیمــاری کرونا
مختل شده است.
از سوی دیگر بیماری کرونا باعث چالش
ایرانیان در اثر کمبود امکانات پزشــکی
شده و برای تامین دارو و لوازم بهداشتی
و پزشکی نیاز مبرم به ارز می باشد.
این در حالیســت که آمریکا همچنان بر
ادامه تحریم ها پا فشاری می کند.
این در شــرایطی اســت که بسیاری از
شخصیت های جهانی ،نهاد های مردمی
و کشور های جهان خواستار رفع تحریم
های ظالمانــه امریکا علیــه ملت ایران
هستند .
در این شــرایط خاص و ویــژه که افکار
عمومی جهانیان نیز آماده اســت،وزارت
خارجه فعاالنــه عمل نموده و به صورت
جــدی از دو کشــور چیــن و روســیه
درخواســت نماید کــه در خصوص رفع
تحریم هــا از طریــق شــورای امنیت
سازمان ملل متحد رسما اقدام نمایند.
بــا توجه به این که این ویروس از طریق
چیــن وارد ایران شــده و مســئولیت
مضاعفــی را بــرای این کشــور ایجاد
مینماید.
دیگر اینکه به گواه تاریخ دو کشور چین
و روســیه در صــورت اقتضــاء منافع از
طریق شورای امنیت اقدام نمودند.
وتوی قطعنامه ها علیه ونزوئال و سوریه
شاهد این مدعا می باشد.
در این هنگامه ســخت برای ملت ایران
می طلبد چین و روسیه در قالب قطعنامه
ای از شــورای امنیت رسما خواهان رفع
تحریم ها علیه ملت ایران شوند.

