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 ۵۴زندانی متواری به زندان بازگشتهاند

دادســتان عمومی و انقالب سنندج مرکز کردستان گفت:
تاکنون  ۵۴زندانی به زندان بازگشــتهاند که  ۳۴نفر آنان
دستگیر و  ۲۰نفر نیز خود را به ندامتگاه معرفی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،محمد جباری گفت:
تاکنون  ۵۴زندانی به زندان بازگشــتهاند که  ۳۴نفر آنان
دســتگیر و  ۲۰نفر نیز خود را به ندامتگاه معرفی کردهاند.
در میان زندانیان دستگیر شده محکوم به قصاص هم وجود

دارد .وی افزود :زندانیان حین تجمعی که زمان
توزیع غذا صورت گرفته بود از ســهلانگاری و
غفلت مامورین اســتفاده کرده و اقدام به فرار
کردنــد .وی ادامه داد :مجموعــه پلیس ،اداره
اطالعات و اطالعات ســپاه در دستگیری این
زندانیان فراری با دادگستری همکاری دارند.
بر اســاس این گزارش ،عصر جمعه هشــتم فروردین۷۴ ،

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

زندانــی از زندان ســقز پس از ضرب و شــتم
نگهبانان متواری شدند.
پیشتر نیز روابط عمومی زندان شهرستان سقز
با صدور اطالعیهای اعــام کرد اکثر زندانیانی
که از زندان سقز متواری شده بودند به صورت
خود معرف و یا با تالش نیروهای امنیتی و انتظامی استان
دستگیر و به زندان بازگشتند.

کرونا؛ مغلوب دموکراسی کره جنوبی یا دیکتاتوری چین؟

اکه این روزهــا در هند میبینیم ،مــردم برای تامین
مایحتاج شــان صف میبیندند که این خود باعث بروز
آلودگی است.اصال بسیاری از مردم هند خانه ندارند که
بخواهند در خانه بمانند.

> تفاوت با اروپا و آمریکا

نیز به نظــر میاید که دولت کره جنوبی با همراهی مردمش و
به دور از اقدامات دیکتاتور مآب موفق شده است که هم مردم
کره جنوبی و هم جهانیان را به پایان خوش تر روزهای کرونایی
امیدوار کند .اکنون پرســش این است که سایر کشورها میان
روش چین یا کره جنوبی باید کدام را انتخاب کنند؟
> فرق چین و کره جنوبی

فریدون مجلســی دیپلمات ســابق با بیان اینکه بدیهی است
جوامع مختلف دنیا ،شرایطشــان بــا همدیگر تفاوت میکند
به آفتاب یزد گفت :آنچه که در چین شــاهد بودیم بیتردید
ناشی از روحیه کمونیستی این کشور بوده است ،کشوری که با
قرنطینهای واقعی ،امروز از پیروزی در برابر کرونا سخن میگوید.
شــاید نتوان به آمار و ارقام ارائه شده چین اطمینان داشت اما
به هر حال چه بخواهیم چه نه ،این کشور برای کنترل شرایط
موجود کشور تصمیمات سختگیرانهای گرفت و در هرصورت
به نظر میاید وضعیت امروز آن به مراتب از دو ماه یا ســه ماه
گذشته بهتر اســت .هرچند عدهای این روزها از وجود هزاران
پیکر به جا مانده در چین هم ســخن میگویند که به صورت
پنهانی خاکسترشــان به افراد و خانوادهها داده میشود .اما در
مورد کره جنوبی که کشــوری به مراتب آزادتر از چین است و
همه به سیستم دولتمردان آن ایمان دارند چیرگی این کشور ال
اقل تا به امروز بر کرونا را نمیتوان ندیدگرفت .از بعد اقتصادی
هم چین و کره جنوبی با یکدیگرتفاوتهایی ویژه دارند اگرچه
چین این روزها خود را تبدیل به قدرت اول اقتصادی دنیا کرده
اســت اما باید این نکته را هم توجه کنیم که تفاوت مردم در
چین و جایگاههای اقتصادی و اختالف طبقاتی شان به مراتب
بیشتر از کره جنوبی است .ما در چین شاهد یک قرنطینه کامل
بودیم که مردم از پنجرههای خانه هم را میدیدند و نیازهای
روزانه آنها توسط دولت به دست آنها میرسید .اما اینکه یک
سوم مردم چین از شرایط اقتصادی خیلی خوبی برخوردارند و
دوسوم دیگر در مراحل پایین سطح زندگی هستند به این نکته
اشــاره دارد که در چین اگر قرنطینه و بازداشت و ...در کارنبود
هرگز با توصیههای دولــت ،قرار نبود مردم به توصیهها توجه
کنند .وضعیتی که ما مسلما در کره جنوبی نمیبینیم چرا که
عامه مردم از شرایط خوب اقتصادی برخوردارند.
مجلسی گفت :در مورد سنجش رفتاری دولت کره جنوبی باید
موارد زیاددیگری را در نظر بگیریم ،یکی از آنها امکانات کره
جنوبی و مردم آن هســتند اینکــه تمامی بودجه کره جنوبی
دردرون این کشــور خرج میشود .این کشور ذخیره انباشته
مطلوبــی دارد ،وارد ماجرا جوییهای بین المللی نمیشــود.
همه اینها این امکان برای کشــورکره را به وجود میاورد که
وقتــی به مردم بگوید برای مهار کرونا به ســر کار نیایید این
اتفاق میافتد و بــه جایش دولت خســارات آن را بپردازد ،و
به کســانی که میگوید بر سرکار بیایید از آنها حمایت کند.
بنابراین نوع زندگی مردم کره جنوبی آغشته به فقر نیست که
انباشتگیهای مردمی که ایجاد سرایت این بیماری را میکند
مثال در صفهای طوالنی برای دریافت غذا ایجاد شود .اتفاقی

مجلسی درپاسخ به این ســوال که اگر تمام مشکالت
اقتصادی است چرا کشورهای ثروتمند اروپایی و آمریکا
نیز در کنترل این بیماری درماندهاند میگوید :در مورد
این کشــورها نیز فاکتورهای دیگری راهم باید در نظر
بگیریــد .به عنوان مثال آمریکا و اروپا متشــکل از قوم
هفتادو دوملت هستند ،حضور مهاجرین بسیاری دراین
کشور بخشی از شرایط امروز رابرای این کشورهاآفریده
است ،توریست پذیر بودن بسیاری ازاین کشورها را نیز باید در
نظر بگیرید.وضعیت آمریکا وضعیتی است ک مردم کار میکنند
تا زندگی میکنند و اما درعین حال دســت به دهان هستند.
آمریکاییها ثروتمند و در رفاه نسبی هستند اما بسیاری هزینه
رفتن به بیمارستان را ندارند مشکالت جهان سومی در آمریکا
دیده میشــود که مثال در کانادا و کره جنوبی دیده نمیشود.
نکتــه دیگر آنکه عنصر «غافل گیــری» را نباید ندید گرفت،
ایتالیا و آمریکا در مواجهه با این بیماری دچار غافلگیری شدند.
چه بســا درایران بسیاری سه ماه پیش با این بیماری دست به
گریبان بودند اما نه دکترها از آن اطالع داشتند و نه خود مردم.
مجلسی گفت :بنابراین اقدامات به موقع کره جنوبی نیز یکی
از مواردی بوده است که به داد کره جنوبی رسید ،کره جنوبی
درروزهای نخســت ،اگرچه دچار وضعیت بــدی بود اما از آن
بابت غافلگیر نشد و پیش بینی بسیاری موارد را کرد .در همان
موقع کره جنوبی به سراغ چند شــرکت بزرگ داروسازی در
داخل مرزهای خودش رفت و برای تولید کیتهای تشخیص
کرونــا ویروس برای آنها مجوز صادر کرد و در عرض چندروز
کیتها ســاخته شد و در تمام کشور شبکهای از البراتورهای
تست کرونا ایجاد شد .اینطور نبود که مانند ایران هر کس که
احوال بسیار بدی دارد مورد آزمایش کرونا قرار بگیرد و بعد هم
آماری برهمین مبنا در باره مبتالیان این بیماری اعالم شــود،
کره جنوبی ظرفیت سنجش تســت کرونا چندین برابر حتی
کشورهای پیشرفته را در خود ایجاد کرد.
مجلســی درادامه گفت :کره جنوبی از سویی تکنولوژی را نیز
بــه خوبی دراین راســتا به خدمت گرفــت ،در برخی فیلمها
شــاهد بودیم که در خیابانها و اتوبانها ایستگاههای تست
کرونا تاسیس شد و در این ایستگاهها از رانندهها و سرنشینان
تســت کرونا گرفته شد و در حین تست هم حتی به رانندگان
اجازه داده نشد تا از اتومبیل هایشان پیاده شوند .این متفاوت با
تب سنجهایی است که ما درایران به عنوان راه تشخیص افراد
مشکوک و غیر مشکوک در نظر گرفته ایم .وجود اپلکیشنهایی
که مثال مشخص میکرد افراد مشکوک به کرونا یا دارای کرونا
در نزدیک شــما هســتند یا نه نیز کمک بزرگی به قطع این
زنجیره بود.
وی افــزود :ویژگی دیگر کرهایها را بایــد قانون پذیری آنها
دانست آنها نه تنها منتظر دستورات قهری دولت نبودند بلکه
ضمن رعایت قوانین خود با دولت همکاری و همراهی کردند.
بعضا وظیفه ســاخت بسیاری از اقالم و لوازم بهداشتی را خود
مردم کره جنوبی برعهده گرفتند.
وی میافزاید :از دیرباز کشورهایی مانند ژاپن و هم کره حنوبی
و کره شــمالی رعایت نظافت را نیز در نظر داشــتهاند بیآنکه
کرونایی درمیان باشد.
مجلســی میگوید :امکانات و ثروت هم به کمک کره جنوبی
آمده است .مثال در آلمان هم شاهد هستیم که کمترین تلفات
ایــن بیماری علی رغم شــیوع بــاالی آن را از آن خود کرده
است مطمئنا این نیزریشــه در همان امکانات آلمانیها مانند
کرهایها دارد.

روحانی:

حســن روحانی رئیس جمهورروزگذشته
در جلسه ســتاد مبارزه با کرونا گفت :از
روز اول هم گفتم ،کرونا مســألهای است
که ترساش از خودش بدتر است.خودش
هم البته بیماری بدی اســت ،ولی ترس و
اضطراب میتواند مشکالت بیشتری برای
ما ایجاد کنــد .وی گفت :مخصوصاً به ماه
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت
دسترسی تهرانیها به تســت فوری کرونا،
گفت :شناســایی به موقع بیماران بهترین
عامل جلوگیری از انتشــار ویروس اســت.
به گزارش فارس ،محســن هاشمی رئیس
شورای شــهر تهران در جلسه شورای شهر
درباره بیماری کرونا اظهار داشــت :بیماری
جهانی کرونا نخستین بحرانی است که فراتر
از جنگ جهانی و خشکسالی همه کشورها را
درگیر کرده البته تعداد محدودی از کشورها
به دالیل حاکمیتی شیوع آن را در کشورشان
تکذیب میکنند .وی افزود :برخی کشورها

اماکن مقدسه فعال تا آخر فروردین تعطیل هستند
رمضان نزدیک میشویم برای ماه رمضان
هم ســاعت کار اداری 7 ،تا 2بهتر اســت.
چون قبل ماه رمضان ناهــار نداریم ،نماز
جماعت االن نداریم ،بنابراین کار پیوسته
تا  ۲بعــد از ظهر ادامه خواهد داشــت و
ساعت  ۲بعد از ظهر مردم به خانههایشان
میروند .قاعدتاً در ماه رمضان اگر شرایط

ما همین باشــد ،بــاز هم نمــاز جماعت
نخواهیم داشــت .بنابراین ســاعت اداری
از  ۲۳فروردین  ۷صبــح تا  ۲بعد از ظهر
خواهد بود .وی افزود :البته راجع به اماکن
مقدسه گفتم و تأکید کردم که این اماکن
مقدســه فع ً
ال تا آخر فروردین مثل سابق
تعطیل میماند و اینکه برای ۳۰فروردین

محسنهاشمی:

تهرانیها نیاز به تست فوری کرونا دارند
به ویــژه آمریکا با پافشــاری از طریق یک
سیاست یک جانبه عمل کرده و شهرداری و
شورای شهر تهران طی نامهای به شهرداران
پایتختهای جهان از پارلمانهای شهری و
محلی درخواســت داشته که همکاریهای
الزم و تعامــات در جهت مبــارزه با کرونا
انجام گیرد که امیدواریم پاســخ مثبت در
این زمینه دریافت شود .رئیس شورای شهر

تهران ادامه داد :نقش مدیریت شــهری در
ســتاد ملی و متمرکز مقابله با کرونا بسیار
حائز اهمیت است و نباید از توان کارشناسی
و تخصصــی در این زمینه غافل شــد .لذا
انتظار میرود ســتاد کرونا قبل از تصمیم
گیری در مورد فعالیتهای شــهری مانند
حمل و نقل با مدیریت شهری گفتوگوی
الزم را انجــام دهد و اقناع صــورت گیرد.

کشته و زخمی شدن  ۸۰نظامی ائتالف عربی در عملیات مارب

جنبش انصاراهلل یمن از کشته و زخمی شدن بیش از  ۸۰تن از نیروهای ائتالف
متجاوز عربی در جریان پیشروی در استان مأرب خبر داد .به گزارش ایسنا،
خبرگزاری الصحافه یمن به نقل از انصاراهلل اعالم کرد ،طی درگیریها در استان
مأرب در شمال شرق یمن بیش از  ۸۰نیروی ائتالف عربی از جمله دو فرمانده آنها
کشته و زخمی شدند.
بین الملل

تفاوتهای عملکردی دوکشور که امروزاز مهاریک ویروس میگویند

آفتاب یزد -گروه سیاســی :در حالیکه شــنیدن
اخبار بد درمورد شــیوع کرونا در میان ســایر کشورها
روزبــه روز ادامه دارد اما دراین میــان اخباری هم از
موفقیت برخی کشورهای درمهار این بیماری به گوش
میرسد ،موفقیتی که اگر صحت داشته باشد برای سایر
کشورهانیز امید بخش و دلگرمکننده است به این معنا
که میتوان شــاید جلوی این بیماری را گرفت .چین
یکی از آن هاست .کشوری که به شکل معجزه آسایی
این روزها آمار انگشت شماری از مبتالیان خود منتشر
میکند حتی در برخی روزها هیچ فوتی نداشته است،
کشوری که مرکز و منشا شیوع این بیماری بوده اکنون
چکونه تبدیل به امن ترین کشــورها در مورد مهار این
بیماری شده است ؟ بعضی این اتفاق را به خاطر قوانین
سفت و سخت و دیکتاتور مآب چینی میدانند و آن را راهگشا،
برخی آن را ناشــی از مدیریت درست و صحیح دانسته و البته
خیلیها نیز آمار ارائه شده چین را در مهار بیماری دروغ دانسته
و خبر از پنهانکاری آنها دراین زمینه دادهاند.
اما در حالی تشــکیک در آمار ارائه شده چین ورد زبان برخی
شده ،از سویی دیگر همه چشمها به کره جنوبی است ،کشوری
که هم دموکرات مآب اســت و هم قرنطینه چینی را اجرایی
نکرده ولی موفق شــده این روزها بر ویروس کرونا و شیوع آن
غلبه کند.
برخالف چین ،جهان اظهارات مقامهای کره جنوبی و صداقت
آنها را باور دارند و از همین روست که در شگفت از مهار این
بیماری در این کشور هستند و از خود سوال میکنند چه طور
سئول توانست اما اروپا و آمریکا نه.
خیلیها سرنوشــت بسیار شــومی را برای کره جنوبی که به
عنوان دومین کشوری که بعد از چین گرفتار این بیماری شده
بود ،متصور بودند .آمار این بیماری در ابتدا بســیار باال و البته
نگرانکننده مینمود ،اما یــک ماه بعد به نظر میامد که این
بیماری توسط کرهایها کنترل شــده است .گفته میشد در
روزهای میانه اســفند کره جنوبی شرایطی را فراهم آورده که
بتواند  ۴۰برابر ژاپن و  ۱۲۰برابر آمریکا تست روزانه کرونا انجام
دهد و برای اینکه بتوانند نتایج این تستها را بررسی کنند در
سطح کشور  ۹۶عدد البراتوار ایجاد کردند.
روزبه روز برمیزان این امکانات افزوده میشد .در حالیکه برخی
میزان دقیق بودن کیتهای چینی را به ویژه آنهایی که بعدها
به اســپانیا داده شد را  30درصد اعالم میکردند ،میزان دقیق
بودن تست کرونا در کره جنوبی نزدیک به صددرصد اعالم شد
تســت کرونایی که در چند دقیقه انجام میگرفت .دولت کره
جنوبی به صورت ویژهای برای بیماران پرونده تشکیل میداد
و به جای آنکه فرد بیمار و یا مشــکوک بــه بیماری خود به
بیمارستان مراجعه کند ،اورژانس برای معاینه به خانه میآمدو
با توجه به اینکه شــنیده ایم که  40درصد بیماران کرونا در
بیمارســتانها این بیماری را میگیرند این اقدام ،اقدام بسیار
موثر برای جلوگیری از ورود کسانی که بیماری کرونا ندارند به
بیمارستان و قطع زنجیره ابتال شد.
از سویی دولت کره جنوبی برخالف بسیاری از کشورها به جای
پنهان کاری و یا دیراعالم کردن این بیماری ،با اعالم وضعیت
جنگــی ،بودجههای میلیارد دالری فوری را برای مقابله با این
بیمــاری تامین کرد ،و به جای انکه تقاضای وام بدهد و یابرای
تامین بودجه دست به نامه نوشتن بزند ،باالترین مقام این کشور
از راس بودجه مبارزه با کرونا را بدون معطلی تامین کرد.
از ســویی اگر چه افزایش تعداد تســت درکره جنوبی باعث
اعالم افزایش آمار مبتالیان شد و در ابتدا نگرانیهای شدیدی
دراینباره ایجاد کرد اما بسیاری معتقدند که خود این موضوع
باعث کنترل شرایط شد و مردم را با جدیت موضوع آشنا کرد،
حال آنکه برخی کشــورها برای نمایــش دروغین کنترل این
بیماری و اعالم آماری بســیار پایین تر از واقعیت باعث ایجاد
امنیت کذب شــده و به ابعاد این بیماری دامن میزنند .اکنون
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به بعد چه خواهد شــد ،تصمیمی اســت
کــه در جلســات آینده اتخــاذ میکنیم
و۲۴فروردین جلســه بعدی ما خواهد بود
امــا اگر تــا  ۲۴فروردین جلســهای الزم
اســت ،میتوانیم باز جلسه بگذاریم و قب ً
ال
به دوســتان عزیز و برادران برای جلســه
اطالع میدهیم.
هاشمی ضرورت امکان دسترسی شهروندان
به تســت آسان و در دسترس کرونا اشاره و
بیان داشت:متاســفانه این امکان به ویژه در
تهران برای شهروندان فراهم نشده و از پیروز
حناچی شــهردار پایتخت درخواست داریم
این شرایط را فراهم کنند چرا که تشخیص
به موقع و شناســایی مــوارد مبتال بهترین
عامل جلوگیری از ویروس کرونا اســت .وی
گفت :به دلیل این بیماری تغییرات گسترده
در منابع مالی شهرداری ایجاد میشود که
شورای شــهر به این موضوع توجه داشته و
باید برنامهریزیهای الزم صورت گیرد.

شماره5702

درخواست مشاوران سندرز
برای کنار گذاشتن
کارزارانتخاباتیاش

برخی از مشــاوران عالیرتبــه و هواداران
ســناتور ایالت ورمانت ،از او خواستهاند تا
از رقابتهای انتخابات  ۲۰۲۰کنارهگیری
کند .به گزارش ایلنا ،برخی از مشــاوران
عالیرتبه و هــواداران «برنی ســندرز»،
سناتور ایالت ورمانت ،از او خواستهاند تا از
رقابتهایانتخابات۲۰۲۰کنارهگیریکند.
این خبر را منابع آگاه به روزنامه واشنگتن
پست گزارش دادند .بنا به گفته این منابع،
«فائز شاکر» مدیر کارزار انتخاباتی سندرز
و «پرامیال جایاپــال» ،نماینده دموکرات،
از سندرز خواســتهاند تا کارزار انتخاباتی
خود را کنار بگذارد .از ســوی دیگر« ،نینا
ترنر» ،معاون کارزار سندرز از این سناتور
 ۷۸ساله خواستهاند تا همچنان به مبارزه
برای ریاستجمهوری ادامه بدهد .این در
حالی اســت که بهرغم پیروزی سندرز در
شــماری از ایالتها ،پیروز اصلی انتخابات
درونحزبــی دموکراتهــا تاکنون «جو
بایدن» ،معاون رئیسجمهوری پیشــین
آمریکا بوده است.

کشمکشآمریکاوترکیه
بر سر «اس »۴۰۰-ادامه دارد

نماینــده آمریــکا در ناتو ،ارائــه هر نوع
کمک بــه ترکیه در موضــوع ادلب را به
دست کشــیدن این کشور از سامانههای
پدافندی روســی منوط کرد .به گزارش
فارس ،با گذشــت حدود  ۹ماه از تحویل
اولین سامانه پدافند موشکی «اس»۴۰۰-
توسط روســیه به ترکیه ،آمریکا اما هنوز
از فشار خود بر آنکارا برای عدم راهاندازی
این ســامانه دست برنداشــته است .به
نوشته خبرگزاری اسپوتنیک« ،کِی ب ِیلی
هوچیســون» نماینده آمریکا در سازمان
پیمان آتالنتیک شــمالی (ناتو) میگوید
اگر ترکیه عملیاتی کردن سامانه پدافندی
اس ۴۰۰-را کنار بگذارد ،واشــنگتن نیز
احتماالً در موضوع ادلــب به کمک این
کشور بیاید .این مقام آمریکایی با تالش
برای برگردانــدن رأی ترکیه از روسها،
اظهار داشــت« :امیدواریــم ترکیهایها،
که قربانی ســتیزهجویی روسیه-سوریه
هستند ،آن سامانه پدافندی را که در آنکارا
قرار دارد کنار بگذارند و به ما آزادی عمل
بدهند تا به آنهــا کمک کنیم به صورت
کامل از مردم سوریه محافظت کنند».

دستگیریرهبرداعشافغانستان

اداره امنیــت ملی افغانســتان با انتشــار
اطالعیــهای اعــام کرد اســلم فاروقی،
رهبر شاخه خراســان داعش را همراه با
 ۱۹عضو این گروه در جنوب افغانســتان
دستگیر کرده است .به گزارش عصر ایران،
در اطالعیــه امنیت ملی آمده اســت که
«عبداهلل اورکزی مشــهور به اسلم فاروقی
رهبر گروه داعش شاخه خراسان با  ۱۹تن
از همــکاران نزدیکش از جمله قاری زاهد
و سیف اهلل مشهور به ابوطلحه پاکستانی
طی یک عملیات هدفمند و پیچیده توسط
نیروهای عملیات ویژه امنیت ملی دستگیر
شدند ».گروه موســوم به شاخه خراسان
داعش مسئولیت خونینترین حمالت اخیر
در کابل را برعهده گرفته است .در حمله
هفته گذشــته در کابل که داعش شاخه
خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت،
یک بمبگذار انتحاری وارد عبادتگاه اقلیت
سیکها در کابل شد و دستکم  ۲۶نفر را
کشت و  ۸نفر دیگر زخمی شدند.

ترور فرمانده ارشد حزب الله

«علــی محمد یونــس» در جنوب لبنان
ترور شد و به شــهادت رسید .به گزارش
خبرگزاری صداو ســیما بنا بر اعالم منابع
خبری «علی محمد یونس» از رزمندگان و
فرماندهان حزب اهلل در روستای زوطر ترور
و به یاران شهیدش پیوست .برخی منابع
از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به وی
خبر میدهند .هنوز از چگونگی شهادت این
فرمانده جبهه مقاومت اطالعات زیادی در
دست نیست ،اما بنا بر گفتههای غیر رسمی
وی مسئولیت تعقیب مزدوران و نفوذیها را
برعهده داشته است .یونس از اهالی شهرک
جبشیت بود که در دستگاه امنیتی حزباهلل
فعالیت میکرد .دستگاههای مسئول حزب
اهلل تحقیقات الزم را برای آگاهی از جزئیات
این حادثه آغاز کردهاند.

میرزایینیکو:

نگاه

باید تا پایان فروردین
همهجاتعطیلشود

نماینده مجلس دهم معتقد است که ستاد
مقابله با کرونا میبایست تا پایان فروردین
ماه کشور را تعطیل اعالم کرده و همچنین
مدیریت کنترل بیماری را به دست مردم
و معتمدان شهرها بسپارند .قاسم میرزایی
نیکو نماینده مردم دماوند در مجلس دهم
در گفتوگو با ایلنا ،ارزیابی خود از طرح
فاصلهگذاری اجتماعی را اینگونه مطرح
کرد :علیرغم اینکه طــرح فاصلهگذاری
دیر انجام شد اما باز هم کار بسیار خوبی
اســت که تا حدودی باعث جلوگیری از
شیوع بیماری میشود؛ اما برای مدیریت
این موضــوع نمیتوان بــرای کارمندان
و کارگــران و دیگر مســائل فکری نکرد
و مســاله آنها را به حالــت نصفه و نیمه
گذاشت .نمیشــود  ۲۰درصد آنها رفت
وآمد داشته باشــند و بگویند کارمندان
میتوانند در محل سکونتشان رفتوآمد
کنند این موضوعی خودســاخته است و
بخشهــای آن اصال با یکدیگر همخوانی
ندارد .وی تصریح کرد :ستاد مقابله با کرونا
باید یک تصمیم قاطع میگرفت و اینکه
چرا نمیتواند یک تصمیم قاطع بگیرد و
یک ماه به طور کلی تعطیلی اعالم کند،
سوالی مهم و اساسی در ذهن همه است.
عضو فراکسیون امید با بیان اینکه موضوع
دیگر افرادی هســتند که معاش وتامین
نیازشان از طریق رفت و آمد میگذرد که
باید تمهیداتی برای آنها داشته باشیم و به
آنها رســیدگی کنیم ،گفت :چون به آنها
نگفتهایم که نیاز و حقوق آنها را پرداخت
میکنیــم و چون میگوییم کاری انجام
خواهد شد ،حقوقها را پرداخت خواهیم
کرد و وعــده آینده میدهیم باعث ایجاد
آشفتگی شــده است که بخشــی از آن
حاصل نبود اعتبار الزم در خزانه ،بخشی
دیگر مدیریــت چندگانــه و همچنین
دخالتهــای مختلف در همــه زمینهها
است .بنابراین شروع طرح خوب است اما
فقط اگر یک پارچه باشد ،نتیجه میدهد.
میرزایی نیکو درباره استفاده حاکمیت از
توان سلبرتیها در مقابله با کرونا ،گفت:
خود هنرمندان این کار را شــروع کردند
اما چون قبال با آنها با قهر ،تقســیمبندی
و خودی و ناخودی برخود شــده است،
اگر این حاالت کنار گذاشــته شود و به
صورت ملی نگاه شــود شــاید بتوان از
آنها بهرهبرداری بهتــری در این موضوع
کرد .عضو کمیســیون امور داخلی کشور
و شــوراها درباره شــیوه مردم محوری
برخورد کشــورهایی مثــل کرهجنوبی
در مقابلــه با کرونا ،با اشــاره بــا انجام
فاصلهگذاری اجتماعی در حوزه انتخابیه
دماوند وفیروزکوه از نیمه اسفندماه گفت:
تالش داشتیم که همه اصناف حتی سوپر
مارکتها را به کمترین میزان ساعات کار
باز بودن برسانیم ،بنابراین اگر مدیریت این
موضوع را به دست خود مردم بدهند بهتر
انجام خواهد شد.
ذوالقدر:

برای بازگشت به شرایط عادی
عجلهنشود

نماینده مردم تهــران در مجلس با بیان
اینکه «برای بازگشــت کشور به شرایط
عادی تابع نظرات کارشناسی و مصوبات
ستاد ملی مبارزه با کرونا باشیم» ،تاکید
کرد :نباید برای بازگشت کشور به شرایط
عادی عجله کرد .ســیده فاطمه ذوالقدر
در گفتوگو با ایســنا درباره لزوم توجه
به اعالم نظر رئیس ســازمان بهداشــت
جهانی مبنی بر پرهیز از عجله کشــورها
در خروج از شــرایط قرنطینه و بازگشت
به شرایط عادی و توجه به مصوبات ستاد
ملی مبارزه با کرونا بیان کرد :همانگونه که
تاکید شده نباید برای بازگشت به شرایط
عادی عجله کرد و باید به مصوبات ستاد
ملی مبارزه با کرونا در این خصوص توجه
الزم را داشته باشــیم .وی افزود :درواقع
برای بازگشــت به شرایط عادی باید آمار
کلی و وضعیت تمامی استانها ،وضعیت
مسافران نوروزی که در حال بازگشت به
شهرهای خود هستند ،ظرفیت و وضعیت
بیمارستانها و نظرات کارشناسان پزشکی
و درمانی با دقت بسیار زیاد مورد بررسی
قــرار گیرد و بعد از آن تصمیم الزم را در
این خصوص اتخاذ کنیم تا خدای نکرده
شاهد افزایش شیوع نباشیم.

