آیا این بار کرهایها پول ایران را میدهند؟
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تهران ضمن اجرای قانون مجلس با آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم توافق کرد

هنردیپلماسی
مقتدرانه

نگاه

کنایهی سنگین زنگنه به برخی مدعیان ریاست جمهوری

حکایتفحاشی
به وزارت نفت
و کاندیداهای قصاب!
صفحه 5

عبدالرضافرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد در واکنش به
بیانیه مشترک ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و برخی انتقادها در مجلس:
حاکمیت در جمهوری اســامی ایران هم مصوبه مجلس را در نظر گرفت و هم
اینکه اجازه نداد دشمنان که خواهان ایجاد تنش بینالمللی و تحریک تیم آمریکایی
هستند سوءاستفاده کنند .لذا در مجموع یک مهلت کوتاه سه ماهه حداقل در
بازرســی و نظارت داده شد و اصل هم این است که ایران فعالیتهای هستهای
را ســه ماه ضبط میکند و اگر در این سه ماه آمریکا به تعهدات خود برگشت و
تحریمها را برداشت روند قبل و نوشته شده در برجام انجام خواهد شد .اگر نه،
بعد از سه ماه تکلیف روشن میشود .بنابراین من تصور میکنم توافقی که با آقای
گروسی صورت گرفت توافق خوبی بود
کمکها به مردم زلزله زده کند است

دستان یخزده سیسخت را بفشاریم
یادداشت1 -

آزمایشگاه آنالین
آزمایشگاهنیست

چرا برخی از مسئوالن کرونای جهش یافته را جدی نمیگیرند؟
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3

تکراراشتباهاتگذشته!

یادداشت2-

لزوم
قرنطینه اهواز
بابک قرائی مقدم

فرید کرمی

پزشک

نائب رئیس انجمن آسیبشناسی ایران

این روزها تبلیغاتی مبنی بر فعالیت «آزمایشگاه آنالین» در فضای مجازی
مشاهده میشــود .آنچه تحت عنوان «آزمایشــگاه آنالین» تبلیغ میشود
در حقیقت آزمایشگاه نیســت بلکه یک دفتر برای داللی نمونههای مردم
اســت! این مراکز فاقد مجوز آزمایشــگاه میباشند و تحت نظر هیچ ارگان
رســمی فعالیت نمینمایند .روال کار به این ترتیب اســت که مردم با این
دفاتر تماس میگیرند و نســخه خود را ارسال میکنند ،ابتدا برای خواندن
نسخه مبلغی از مراجعین دریافت میکنند و سپس مبلغ آزمایشات را طلب
کرده و در صورت پرداخت پول پیک این به اصطالح «آزمایشــگاه آنالین»
بــه درب منزل رفتــه و در محل از بیمار نمونه میگیــرد .از آنجائیکه این
دفاتر فاقد تجهیزات و سیســتمهای آزمایشگاهی هستند نمونهها به یک یا
چند آزمایشــگاه طرف قرارداد ارسال میگردد و پس از آماده شدن جواب
آزمایشــات پیک آن را به منزل میرساند .برای بسیاری ازافراد جای سوال
است که با توجه به همهگیری کرونا و توصیه مسئوالن بهداشتی به ماندن
در خانه ،آیا «آزمایشگاه آنالین» به این هدف کمک نمیکند که باید گفت
همانطور که گفته شد آزمایشگاهی در کار نیست بلکه یک دفتر هماهنگی
است ثانیا سیستم ارائه خدمات آزمایشگاهی در کشور ما به گونهای طراحی
شــده که در همه شــهرها به تعداد کافی آزمایشگاه بالینی وجود دارد و به
جرات میتوان ادعا کرد که در همه شــهرها مردم دسترسی فیزیکی راحت
به آزمایشگاه دارند.
ادامه در صفحه 6

ادامه از همین صفحه

چرا مدیریت بحران را بلد نیستیم

از سوی دیگر در مواقع بحران ،داشتن تجهیزات الزم حرف اول را میزند که
آن را هم نداریم .در حال حاضر مردم سی سخت بعد از زلزله شرایط سختی
را میگذرانند به خصوص آنکه با سرمای وحشتناکی هم روبهرو هستند اما
هنوز کانکسی در اختیارشان قرار داده نشده است فقط برخی از مسئولین به
منطقه میروند وبه آنها وعده و وعیدهای بیعملی میدهند و باز میگردند.
به طوری کلی مشکل اینجاست که برخی مسئوالن صدای مردم را نمیشنوند
و فقط توجیهگری میکنند.

درباره گســترش شــیوع ویروس کرونای انگلیســی و لزوم قرنطینه اهواز
باید بگویم من کامال با قرنطینه خوزســتان در حال حاضر موافق هســتم.
علت این موافقت هم آن اســت که این قرنطینه با قرنطینه سال قبل کامال
متفاوت اســت .االن دولت و مردم از شــرایط کرونا درک درستی دارند و
امکان قرنطینه کردن را دارند اما در ســال قبل این امکان وجود نداشت .با
برنامهریزیهایی که در این یک ســال انجام شده است از قبیل منع ورود و
خروج خودروها و همچنین منع تردد در داخل خود شهرها ،انجام قرنطینه
کامال میسر است و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور هم این درخواست
را داشــته است اما فعال اســتانداری خوزســتان با این کار مخالفت کرده
اســت .اما لزوم قرنطینه این شهر کامال احساس میشود تا جلو شیوع این
بیماری در کشــور گرفته شــود .درباره خوزستان که االن شهرهای زیادی
از آن در وضعیت قرمز قرار دارند و مســئولین دانشگاه علوم پزشکی اعالم
کردهاند که تعداد نســبتا زیادی از بیمــاران جدید درگیر ویروس کرونای
انگلیسی هستند ،باید در استان خوزستان قرنطینه اعمال شود به خصوص
در این عید و تعطیالت آن .االن اقدام مثبتی که در این اســتان انجام شده
اســت بستن مرز این استان با کشــور عراق است ولی در رابطه با قرنطینه
این استان هم باید تدابیری اخذ شود تا این ویروس انگلیسی به کل کشور
منتقل نشــود .امکان دارد با توجه به خستگی مردم دیگر مانند سال قبل
رعایت پروتکلهای بهداشــتی به درستی انجام نشود و کنترل این بیماری
در کشور غیرممکن شود.

جهانگیری:

خبر

هرقدر مردم را نسبت به مسئولین بیاعتماد کنیم
به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کردهایم

جلسه شورای عالی سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی به ریاست اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد.به گزارش ایسنا ،جهانگیری
در این جلسه با بیان اینکه اوایل انقالب اسالمی اختالف نظرهای جدی درباره
خصوصی سازی وجود داشت ،گفت :ابالغ سیاست های اصل  ۴۴قانون اساسی
با وجود آنکه عدهای آن را تغییر در قانون اساســی تفسیر می کردند ،اما مقام
معظم رهبری با ابالغ این سیاست ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور
را داشــتند .وی با بیان اینکه مهمترین پیام سیاست های کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد ،اظهار
داشت :متاســفانه عده ای که تازه به مسئولیت رسیده اند تصور می کنند که
بخش خصوصی در حال غارت دارایی های کشــور است و باید به دنبال بگیر
و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم .جهانگیری با اشاره به اینکه
یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی ،مردمی کردن اقتصاد است ،گفت:
حتی بخش هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را
مالک عمل قرار دهند و این یعنی حتــی در کارهایی مانند کارهای نظارتی،
هرجا که می توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم .معاون اول رییس جمهور
تاکید کرد :اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولین کشور یکی
از مهمترین ســرمایه های هر حکومت اســت .هرچقدر که مردم را نسبت به
تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین کشور بی اعتماد کنیم ،در حقیقت به
سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده ایم .عملکرد ما باید به نحوی باشد که
تصمیمات مسئولین کشور برای مردم اطمینان بخش باشد .وی افزود :البته در
این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی
حق ندارد از موقعیت خود سوء استفاده و فساد کند .هر کس مرتکب فساد شود
در هر جایگاهی که باشد باید با او برخورد شود.

چرا مدیریت بحران را
بلدنیستیم
امیرمحمودحریرچی
جامعهشناس

کشــور ما از لحاظ بالیای طبیعی بحرانهای
زیادی را پشت سر گذاشته است اما نکتهای
که وجود دارد این است که اساس ًا ما در این
شرایط مدیریت بحران را بلد نیستیم به همین
خاطر هم هست که در شرایط زلزله و یا سیل
دچار مشکل میشویم که قاعدت ًا با اعتراض
مردمی همراه میشود که در این شرایط قرار
دارند .تجربه نشان داده است که مشکل زمانی
که به آسیب یا بحران تبدیل میشود آن وقت
است که مسئوالن فکری به حال آن میکنند.
این در حالی است که بارها عنوان شده است
که ایران روی گسل زلزله قرار دارد و از نظر
آب و هوایی نیز در شرایطی قرار دارد که ممکن
است هر بارش تبدیل به سیل شود .اما مقابله با
این بحرانها نیاز به یک آینده نگری دارد که
متاسفانه مسئوالن درکی از این موضوع ندارند
جالب اینجاست که هزینه میدهند برای آنکه
ساختمانهای مختلفی در مناطق باالی شهر
ساخته شود اما حاضر نیستند که این هزینه را
در نوسازی بافتهای فرسوده شهر کنند که به
هنگام زلزله خسارتهای زیادی به بار نیاید.
مشکل اینجاست که مسئوالن اساس ًا آینده را
نمیبینند به همین خاطر هم است که به هنگام
بحرانهای طبیعی چون سیل و زلزله از آمادگی
الزم برخوردار نیســتند در صورتی که باید
کانونهایی در جامعه شکل بگیرد برای آموزش
مردم تا در مراحل اولیه حادثه ،حداقل بتوانند
امدادرسانیهای الزم را انجام دهند.
ادامه در همین صفحه

