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اخبار کوتاه

کدام کاندیدا میتواند قوه مجریهای قدرتمندتر و کاراتر تشکیل دهد

جهانگیری :خطر گسترش شیوع کرونا
بسیار جدی است

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه خطر گسترش شیوع کرونا بسیار
جدی اســت ،اظهار کرد:تنهــا درک همگانی از خطر ،مدیریــت جامع بحران و
مشارکت نهادها و دستگاهها ،شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی و مجازی و
همه شهروندان میتواند زنجیره فزاینده ابتال و مرگ و میر انسانی را متوقف کند.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حساب
کاربری خود در توئیتر نوشــت« :اجرای طرح جامع مدیریت هوشــمند محدویت
ها برای مقابله باکرونا از شــنبه آغاز شــد .خطر گســترش شــیوع کرونا بسیار
جدی اســت.تنها درک همگانی از خطر ،مدیریت جامع بحران و مشارکت نهادها
و دســتگاهها ،شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی و مجازی و همه شهروندان
میتوانــد زنجیره فزاینده ابتال و مرگ و میر انســانی را متوقف کند .دولت هم از
تمام ظرفیت مالی خود برای کمک به شهروندان نیازمند و کسب و کارهای آسیب
پذیر استفاده خواهد کرد».

ابالغ مصوبه تعیین پوشش بیمهای انسولینهای قلمی

با امضای معاون اول رئیس جمهور ،مصوبه تعیین شــرایط پوشــش بیمه ای
انسولین های قلمی و تعرفه خدمات آزمایشگاهی تشخیص کووید ۱۹-ابالغ شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت ،هیات وزیران در جلسه مورخ
 ۲۵آبان  ۱۳۹۹و در راســتای تصمیم هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی بیمه
سالمت کشور ،پیشــنهاد سازمان برنامه و بودجه کشــور مبنی بر تعیین شرایط
پوشش بیمه ای انسولین های قلمی و تعرفه خدمات آزمایشگاهی تشخیص کووید
 ۱۹را به تصویب رساند.
به موجب مصوبه فوق ،انســولین های قلمی لیســپرو (میکس و سریع االثر) و
گلولیزین با فرانشیز  ۱۰درصد تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد و قیمت تحت
پوشش بیمه پایه براساس قیمت مصوب سازمان غذا و دارو تعیین می شود.
همچنین تعهد بیمه پایه به مدت دو ســال از زمان ابالغ به شرط عدم افزایش
قیمت دارو به مدت دو ســال و براساس فرآیندهای تعیین سطح تعهدات خواهد
بود.
دولت همچنین تعرفه تســت گلوبال تشــخیص آزمایشــگاهی کووید ۱۹-را
براساس استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به ترتیب
برای جزء حرفه ای به ارزش نســبی  ۱۵,۴و برای جزء فنی به ارزش نسبی ۷۱,۰
تعیین کرد.
قیمت کیت تولید داخل نیز به عنوان بخشی از جزء فنی ،براساس اعالم رسمی
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی بطور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت
خواهد بود.

تدابیر ضدکرونایی مجلس در دو هفته آینده

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از تدابیر جدید مجلس و تغییر
نحوه برگزاری جلسات علنی برای مقابله با کرونا در دو هفته آتی خبر داد.
محمدحســین فرهنگی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :جلسات علنی روزهای
یکشنبه و چهارشنبه به صورت ترکیبی تشکیل می شود ،همه نمایندگان در محل
مجلس حضور خواهند داشــت و با فاصله گذاری ســه متری ،نیمی از نمایندگان
در محل صحن علنی حضور مییابند و نصف دیگر در ســالنهای دیگر به صورت
آنالین حضور خواهند داشت.
وی افزود :جلسات از ساعت  ۷و  ۴۵دقیقه تا ساعت  ۱۱و نیم تشکیل میشود
و بعد از آن تعطیل میشود .کمیسیونها نیز در همین ساعات در روزهای دوشنبه
و سه شنبه در محلهای تعیین شده به صورت حضوری و با حضور دو سوم اعضاء،
جلسات خود را برگزار میکنند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس یادآور شد :همچنین برای کلیه جلسات تنفس
پیش بینی شده و در این فاصله ضدعفونیهای محیطی انجام میشود.
فرهنگی با بیان اینکه نماز جماعت و پذیرایی ظهر نیز انجام نمیشــود ،گفت:
همچنین پذیرش هر گونه مهمان و مراجعه کننده ،جز کسانی که بطور محدود به
خاطر موضوعات دســتور دعوت میشوند ،ممنوع خواهد بود .همچنین حضور در
حوزههای انتخابیه نیز انجام نمیشود.

ی وزارت بهداشت
انتخابات  ۱۴۰۰با هماهنگ 
برگزار میشود

وزیر کشــور از هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت بهداشــت برای برگزاری
انتخابات  ۱۴۰۰در شــرایط کرونــا خبر داد و گفت :نظر شــورای نگهبان را هم
خواهیم گرفت ،سپس گزارش نهایی را به مجلس میفرستیم.
به گزارش ایســنا ،عبدالرضارحمانی فضلی در پاســخ به این سوال که وزارت
کشــور چه تمهیداتی برای برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ســال  ۱۴۰۰با
توجه به تداوم شــرایط بحرانی کرونا در نظر گرفته است؟ گفت :با وزارت بهداشت
هماهنگیهایی را انجام داده ایم و تجربیات کشــورهای دیگر که در این شــرایط،
انتخابات برگزار کرده اند را نیز مطالعه کرده و استفاده می کنیم.
وزیر کشــور در ادامه تصریح کرد :وزارت کشــور هنگامــی که به جمع بندی
مناســب برسد موضوع را با شــورای نگهبان مطرح میکند و نظر شورای نگهبان
را هم خواهیم گرفت ،ســپس به مجلس شــورای اســامی نیز گزارش نهایی را
میفرستیم.

صدور کیفرخواست
برای راننده لودر سرکش در گرگان

دادســتان مرکز استان گلســتان از صدور کیفرخواست برای پرونده لودر سوار
جنجالی گرگان در دادسرای این شهر خبر داد.
ســیدرضا سیدحسینی گفت :شهریور امسال جوان  ۱۹ساله سوار بر لودر ،پس
از صدمه زدن به چند خودرو ،وارد محوطه دانشگاه علوم پزشکی گلستان شد و به
خودروهای پارک شــده در محوطه و بخش هایی از ساختمان اداری این دانشگاه،
خسارت زد.
وی افزود :آن حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما چندین خودرو آسیب
دید و  ۵نفر هم مصدوم شدند.
دادستان گرگان با بیان اینکه این متهم در جلسات بازپرسی اختالف با پدرش
و انتقــام از او را علت اقدام خود اعالم کرد و گفت :پرونده این جوان پردردســر،
در دادســرای مرکز استان رســیدگی و پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست آن
صادر شد.
دادستان سیدحسینی بیان کرد :با صدور کیفرخواست ،پرونده برای صدور رای
به دادگاه کیفری دو گرگان فرستاده شد.

برای قوی تر شدن ،باید تحقیق در حوزه امواج
و رادار را ارتقا دهیم

جانشــین وزیر دفــاع ما باید بــرای قوی تر شــدن ،تحقیــق و تمرکز را در
پژوهشهــای صنعتی در حوزه امواج و رادار ارتقا دهیم زیرا رادار و ســامانه های
مراقبتی در خدمت امنیت و توسعه کشور است.
به گزارش ایســنا به نقل از وزارت دفاع ،ســردار سرتیپ پاسدار قاسم تقیزاده
جانشــین وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در هفتمین کنفرانس رادار و
ســامانه های مراقبتی که در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد ،اظهار داشت:
حوزه رادار و سنســورهای تشعشعی از قرن گذشته و در جنگ جهانی دوم مطرح
بوده و در این قرن نیز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه پدیده های نوین و غیر سنســوری امروز مکملی برای رادارها
محســوب میشوند ،گفت :در نســخه برداری تمامی تجهیزات کشف ،شناسایی و
درگیری همواره پدیده سنســورهای تشعشــعی ماندگار و از مهمترین موضوعات
عصر ما محسوب می شود.
تقیزاده با اشــاره به پیشینه بهره گیری از سامانههای راداری در حوزه نظامی
و غیر نظامی گفت :ســامانههای راداری در جنگ جهانــی دوم نیز مهم و تعیین
کننده بودند و امروز نیز در حوزه غیرنظامی و در مسائلی چون هواشناسی ،کنترل
ترافیک هوایی و مبادی کشاورزی کاربرد دارند.
وی با اشــاره به تجربه جنگ هشت ســاله با رژیم بعثی و همچنین منازعات
منطقــه ای گفت :این منازعــات برای ما درسها و تجربه هایــی در پی دارد که
مهمترین آن تقویت بنیه دفاعی در سطوح مختلف پدافندی است؛ لذا ما باید برای
قوی تر شــدن ،تحقیق و تمرکز را در پژوهشهای صنعتی در حوزه امواج و رادار
ارتقا دهیم زیرا رادار و سامانه های مراقبتی در خدمت امنیت و توسعه کشور است.
جانشــین وزیر دفاع با بیان اینکه جهت پیشــرفت در حــوزه پدافندی که از
اولویت های نیروهای مسلح و کشور است جامعه علمی باید به چند راهبرد توجه
داشــته باشد ،افزود :ایجاد توازن میان رادارهای کشف کننده و رادارهای عملیاتی
یکی از این راهبردها اســت و ما در حوزه رادارهای پیشــرفته و پیچیده کارهای
بسیار خوبی را تاکنون انجام دادیم.
وی افزود :امروز در دنیا و در حوزه رادارهای آرایه فازی پسیو و اکتیو کارهای
بزرگی انجام شــده است و خوشبختانه جمهوری اسالمی نیز در این رابطه به انواع
و اقسام باندهای مورد نیاز دست یافته است و این بیانگر مدیریت شایسته و ممتاز
در این رابطه است که ســبب شده به سامانه های مراقبتی مطلوبی جهت پدافند
هوایی دقیق و قدرتمند دست یابیم.

گروه سیاســی -هدیه گلمحمدی :چند هفتهای
است که «رئیس جمهور نظامی» تبدیل به موضوعی شده
که در فضای سیاسی کشــور و رسانهها  ،بسیار درباره آن
سخن گفته میشود .طرفداراناین گزینه معتقدند شرایط
کشــور به گونهای شــده که تنها یک گزینه نظامیمقتدر
میتواند مشــکالت متعدد مدیریتی کشــور را حل کند و
تهدیــدات خارجــی را رفع کند؛ امــا منتقداناین دیدگاه
میگویند که هیچ دلیلی بــر توانایی مدیریتی یک گزینه
نظامیوجود ندارد ،ضمناینکه در صحنه روابط بین الملل
همواره گفتگــو و راهکارهای دیپلماتیک بــر راهکارهای
نظامیاولویــت دارد و دیدگاهی که اصــرار بر طرح رئیس
جمهور نظامیدارد ،گویی چشم بر راهکارهای دیپلماتیک
بسته و فقط رویارویی در صحنه بین الملل را میبیند.
با همهاین اختالفات ،باید گفت که کاندیداتوری نظامیان
یا افراد با ســابقه نظامیاصال موضوع جدیدی نیســت و از
اولین دوره انتخابات ریاســت جمهوری،این افراد به عنوان
کاندیدا در انتخابات حضور داشــتند .اولین دوره انتخابات
ریاســت جمهوریایران در  ۵بهمن  ۱۳۵۸و یک سال پس
از پیروزی انقالب در حالی برگزار شــد که «احمد مدنی»
اولین فرمانده نیروی دریایی به عنوان کاندیدا در آن حضور
داشت و بعد از «ابوالحسن بنی صدر» رای دوم را آورد.
پــس از آن ،شــاید به علت جنگ تحمیلــی تمام توان
نظامیان معطوف به دفاع مقدس بود و تا سال  1380گزینه
نظامیبرای ریاســت جمهوری کاندیدا نشد اما دراین سال
 ،علی شــمخانی در حالی که وزیر دفاع دولت سید محمد
خاتمیبود ،در انتخابات ثبت نام کرد و تائید صالحیت شد؛
اگرچه مشــخص بود که در کارزار انتخاباتی و در رقابت با

رئیس جمهوری؛ حزبی یا نظامی؟

خاتمیرای چندانی نخواهد آورد .چهار سال بعد و با اتمام
دوره ریاست جمهوری خاتمی ،در میان کاندیداهای تائید
صالحیت شــده ،دو کاندیدا با ســابقه نظامیوجود داشت:
علی الریجانی که ســابقه عضویت در ســپاه پاســداران را
دشــات اما در آن زمان ریاست ســازمان صدا و سیما را به
عهده داشــت و محمدباقر قالیباف فرمانده نیروی انتظامی.
قالبیاف در آن انتخابات نفر چهارم شد و الریجانی نتوانست
جایگاهی باالتر از ششم را کسب کند.
چهار ســال بعد محســن رضایی میرقائد که عموما به
عنــوان فرمانده ســپاه پاســداران در دوران دفاع مقدس

شــناخته میشــود جزو کاندیداها بــود .وی و محمدباقر
قالیبــاف در انتخابــات  1392و  1396نیز جزو کاندیداها
بودند .سعید جلیلی هم با سابقه عضویت در سپاه پاسداران
یکی از کاندیداهای انتخابات سال  1392بود .عالوه براین
افــراد در بعضــی از دورههای انتخابات ،افرادی با ســابقه
نظامیکاندیدا شــده بودند که در نهایــت تائید صالحیت
نشدند.
بااین وصف ،میتــوان تائید کرد کــه در هیچ دورهای
مانعی برای کاندیداتوری نظامیوجود نداشــته و همچنین
کاندیداتوریاین افراد موضوع تازهای نیســت؛ اگرچه هیچ

گاهاین افراد نتوانستند رای اکثریت مردم را به دست آورند.
بااین حال میتوان گفت که ســابقه نظامییک کاندیدا نه
میتواند مانعی برای کاندیداتوری باشد و نه تضمینی برای
توان مدیریتی اوست .آنچه بیش از سابقه نظامیباید مورد
توجه قرار بگیرداین اســت که یــک کاندیدا چه امکانات و
تواناییهای بالقوه و بالفعلی برای به دست گرفتناین پست
دارد ،تیم کاری وی یا کابینهای که میتواند تشــکیل دهد
شــامل چه کسانی است ،چه پشــتوانه سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگیای دارد و ....البته واضح اســت که تشخیصاین
موضوعــات بــرای عامه مــردم چندان ممکن نیســت و
معموال در کشــورهای دموکراتیک؛ ابن احزاب هستند که
تشخیصاین مسائل را به عهده دارند و کاندیداهای خود را
به مردم معرفــی میکنند .وجود احزاب فراگیر و قدرتمند
در کشور،این حسن را دارد که دیگر نیازی بهاین بحثهای
نه جندان عمیق نیست؛ شــاید حزبی بر مبنای تشخیص
اکثریــت اعضای خویش ،فردی با پیشــینه نظامیرا برای
ریاست جمهور ی مناسب تشخیص داد و شاید نه؛ اما آنچه
مسلم است ،این است که با وجود احزاب قدرتمند و فراگیر
دیگر ظهور یکباره فردی با تواناییهای مجهول وجود ندارد
وایــن گوه افراد حتی با حضور در انتخابات شانســی برای
انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور نخواهند داشت.
بهایــن ترتیب میتوان به فعاالن سیاســی توصیه کرد
که به جای مخالفــت یا موافقت با موضوع «رئیس جمهرو
نظامی» ،جامعه سیاســی کشــور را متوجه اهمیت و لزوم
توجه بــه «رئیس جمهــرو حزبی» کننــد؛ گرینهای که
کارآمدی آن میتواند بســیار بیشتر از یک رئیس جمهور
نظامیباشد.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعالم کرد

رئیس جمهور با اشــاره بهاینکه در نظر داریم با اقدامات
حمایتی مردم را در شــرایط فعلی کمک کنیم ،اعالم کرد:
امروز مصوب شد که برای نزدیک به  ۳۰میلیون نفر تا پایان
سال در هر ماه ۱۰۰ ،هزار تومان بالعوض بدهیم و هم برای
 ۱۰میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گیریم که
بازپرداخت  ۳۰ماهه دارد.
به گزارشایسنا ،حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا با بیاناینکه امروز آغاز طرح جامعی است که باید در
شهرهای قرمز ،زرد و نارنجی اجرایی و عملیاتی شود ،اظهار
کرد :ما دوره بسیار سختی در کرونا داشتیم که اسفند پارسال
و فروردین امسال بود اما از اردیبهشت که شرایط بهتر شد تا
االن ،مواجه با موج دوم کرونا و بعد موج سوم کرونا شدیم و
تصمیم به تعطیلی هوشمند شهرها گرفتیم.
وی افزود :هدف اصلی ازاین کاراین است که شیوع ویروس
را کنترل کنیم و افرادی که مبتال میشوند را زودتر شناسایی
کنیم و آنانی که باید قرنطینه شــوند هم دراین مسیر قرار
گیرند.
رئیس جمهور با بیاناینکه ما باید همه پروتکلها را رعایت
کنیم تا فشار اقتصادی بر کسبوکارهایی که از امروز ممنوع
میشوند ،زودتر برطرف شود ،اظهار کرد :اگر دراین دو هفته
هم خدای نکرده به نتیجه مطلوب نرســیم .ممکن است باز
هماین تعطیلی ادامه یابد .پس عــاوه بر رعایت پروتکلها
برای ســامتی خود و خانواده و کاهش فشار بر کادر درمان،

کمک بالعوض دولت به  ۳۰میلیون نفر

باید برای رفع تعطیلی مشاغل هم به رعایت پروتکلها توجه
کنیم.
روحانــی با انتقاد از افزایــش دورهمیهای خانوادگی در
ماههای اخیر ،گفت :قب ً
ال مطرح بود که اگر کسی مبتال باشد
و در جمع خانوادگی که معموالً با استفاده نکردن از ماسک
هم همراه میشود ،عطسه یا سرفه کند ،میتواند پنجاه نفر
را مبتال کند .به خصوص که ممکن است در خانهها سیستم
تهویه مناســبی هم وجود نداشته باشد .حتی گفته میشود
حرف زدن فردی که مبتالست نیز میتواند منجر به انتقال
ویروس شود.
وی با تاکید براینکه همه دســتگاههای انتظامیباید در

رعایــت پروتکلهای بهداشــتی در دو هفته اخیر همکاری
الزم را داشــته باشند ،اظهار کرد :همه دستگاههای دولتی و
غیردولتی باید در امر انجاماین کار همکاری کنند و فقط به
نیروهای انتظامییا دولتی سپرده نشود .همه نیروهای بسیج
و معتمدان محلی نیز باید برای هدایت افراد مبتال به مراکز
تستگیری کمک کنند و نیز نیازهای روزمره کسانی که در
خانه بستری هستند را با کمک خود برطرف سازند.
روحانی یادآور شد :اطالعرسانی به موقع و شفاف و روشن
تصمیمات ستاد ملی کرونا و قرارگاه و خود وزارت بهداشت
باید به ســرعت در اختیار مردم قرار گیرد تا بدانند شــرایط
چگونه است .همچنین باید مردم را اقناع کنیم که هیچ راهی

جز رعایت توصیه و پروتکل وجود ندارد.
رئیس جمهور با بیاناینکه به سمت انجام تست  ۱۰۰هزار
نفری در روز میرویم ،تاکید کرد :باید تجمع و تردد را کاهش
دهیم؛ در بعضی مناطق ناچار به تعطیلی شــدیم تا شــدت
تجمع و تردد کمتر شود .همچنین امروز صحبت شد و قرار
است قرارگاه بررسی کند که تمام افرادی که بیرون میآیند
حتما کارت شناســایی همراهشان باشد تا کسانی که مبتال
هستند از ورود به اماکن عمومیباز داشته شوند.
وی با بیاناینکه صداوسیما باید برای ساعات فراغت مردم
و در خانه ماندنشــان برنامههای مفرحی داشته باشد ،گفت:
همچنین باید فرزندان ما که در خانهها هستند امر آموزش را
از طریق صداوسیما دنبال کنند و با معلمان خود در ارتباط
باشند.
روحانی با اشاره بهاینکه در نظر داریم با اقدامات حمایتی
مردم را در شــرایط فعلی کمک کنیــم ،تصریح کرد :امروز
مصوب شد که برای نزدیک به  ۳۰میلیون نفر تا پایان سال
در هــر مــاه ۱۰۰ ،هزار تومان بالعوض بدهیــم و هم برای
 ۱۰میلیون خانوار وام یک میلیــون تومانی در نظر گیریم.
همچنین برخی موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد.
رئیس جمهور در پایان گفت :اگر مردم رعایت کنند و با
مدارا نســبت بهاین ویروس عمل کنند حتی به یک ساعت
تعطیل نیز نیاز نداریم .امیدوارم که در دو هفته پیشرو نتایج
مثبتی به دست آید و شرایط بهتر شود.

واکنش نمایندگان مجلس به حادثه تخریب خانه زنی در بندرعباس

به دنبال انتشــار خبر خودسوزی زنی در بندرعباس به
دلیل تخریب منزلش توسط ماموران شهرداری ،نمایندگان
مجلس شــورای اســامیبا وعده پیگیریایــن موضوع بر
لزوم محاکمــه متخلفان و خاطیاناین حادثه و دلجویی از
خانواده آسیب دیده تاکید داشتند.
به گزارشایســنا ،چنــد روز گذشــته فیلمیدر فضای
مجازی منتشر شد که ماموران شهرداری بندرعباس منزل
زنــی را تخریب کــرده واین بانوی  ۳۵ســاله در واکنش،
اقدام به خودســوزی میکند .در حــال حاضر بنا بر گفته
فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومیدانشگاه علوم پزشکی
هرمزگاناین زن بندرعباســی با  ۱۷درصد ســوختگی از
ناحیه دست و قفسه سینه ،در بخش سوختگی بیمارستان
شهید محمدی بندرعباس بستری است.
بعــد از وقوعاین حادثــه ،مجتبی قهرمانی دادســتان
عمومــیو انقــاب شهرســتان بندرعبــاس از برخورد با
مسببانش ســخن گفت و توضیح داد :پرونده قضایی برای
متخلفین تشکیل و چگونگی رویداد در دست بررسی است
همچنین به ســازمانهای حمایتی هم دستور قضایی داده
شده که بهاین خانواده کمک فوری شود.
رضا مختاری بازرس کل استان هرمزگان نیز با تاکید بر
برخورد بدون اغمــاض و قانونی با عوامل و مقصران اظهار
کرد:این پرونده به صورت ویژه در دســت بررســی است و
تا حصول نتیجه به طور جدی و مســتمر پیگیری خواهد
شد .تصرف اراضی ملی به صورت غیرقانونی مجاز نیست و
امری غیرقانونی محسوب میشود اما بایداین گونه مسائل
به شــیوه صحیح و به دور از حادث شدناین گونه اتفاقات
انجام شود.
در توضیح علت تخریب خانه زن بندرعباسی ،اسماعیل
موحدی نژاد معاون خدمات شــهری شهرداری بندرعباس
گفــت :منزلاین خانم در زمینهای تصرفی ملی ســاخته
شده بود و ساخت و ســاز آن غیر قانونی بود .پیش ازاین،
چندین مرتبه بهاین خانــواده برای ترک محل تذکر داده
شده بود زیرا در منطقه غیرمجاز و نا امن در بستر رودخانه
یک عضو حزب مردم ســاالری گفت۴۰ :
هزار کشــته کرونا یک فاجعه است .در هشت
ســال جنگایــران و عراقاین میزان کشــته
نداشتیم .داریوش قنبری در گفتوگو باایسنا،
اظهــار کرد :قطعــا محدودیتهایی که دولت
برای کنترل شیوع کرونا قرار است اعمال کند
شــرایطی راایجاد میکند که به همکاری همه
مردم نیاز دارد .دراین راســتا کشــور بهایفای
تکالیف شهروندی توسط تک به تک مردم نیاز
دارد .بحث کرونا موضوع شخصی نیست ،یک
امر اجتماعی است.
وی ادامه داد :هم به لحاظ حفظ جان خود
دریادار خانزادی از پیشرفت مراحل ساخت
ناو اطالعاتی شــیراز خبر داد و گفت:این شناور
که از ویژگیهای خاصی برخودار است تا سال
آینده به ناوگان نداجا ملحق خواهد شد.
به گــزارش ارتــش ،امیر دریادار حســین
خانزادی فرمانده نیــروی دریایی ارتش درباره
ساخت شناور اطالعاتی شیراز اظهار داشت:این
شناور جدید دارای ویژگیهای خاصی است که

اقدام به ساخت اتاقک کرده بودند.
اوایــن را هم گفت که ازاین خانــم با حضور گروهی از
طرف شــهرداری بندرعباس دلجویی شده و طبق دستور
شــهردار عالوه بر پرداخــت تمام هزینههــای درمان با
هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی زمینی بهاین خانواده
اهدا شود.
نمایندگان اســتان هرمزگان در مجلس نیز با انتشــار
پیامی ،تخریب خانه زن بندرعباســی را غیرانسانی و وهن
جامعه اسالمیتوصیف کرده که وجدان جمعی را به شدت
آزرده کرده اســت.این نمایندگان وعده پیگیری جدیاین
حادثــه را داده و ضمــن محکومیت شــدید آن خواهان
محاکمه متخلفان و خاطیان و دلجویی از خانواده آســیب
دیده شدند .همچنین پیشنهاد کردند که موادی به قانون
شهرداریها اضافه شــود تا اختیار اقدامات قهری رأسا از
شهرداریها سلب شده و یااین نهاد جهت انجاماین مهم،
ملزم به تربیت و آموزش جدی مأموران خود شود.
سمیه رفیعی رئیس فراکســیون محیط زیست نیز در
صفحه توییتر خود از ســفر به بندرعبــاس برای پیگیری
روند ممنوعیت صید ترال و درماناین زن مظلوم سرپرست
خانوار سخن گفت واین را هم اضافه کرد که اصالح قوانین
موجود در مجلس و نیز توضیح از وزیر کشور درباره چرایی
تکرار مسائلی ازاین دست در دستور کار خواهد بود.
جمعه شب گذشــته رئیس و اعضای فراکسیون محیط
زیســت مجلس با حضور در بیمارستان شهید محمدی از
مصدوم حادثه تخریب منزل مســکونی توســط شهرداری
بندرعباس عیادت کردند .آنها در جریان روند رســیدگی
به وضعیت و مراحل درمان او قرار گرفته و قول همکاری و
مساعدت برای رفع مشکالتش را دادند.
همچنیــن جمعی از مقامــات اســتانی همچون علی
صالحی رئیس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان نیز با
عیادت ازاین بانوی بندرعباســی از او به دلیل اتفاقات رخ
داده دلجویی کرده و دســتورات الزم را جهت رفع هرچه
سریعتر مشکالتش صادر کرد.

با وقوعاین حادثه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای
اســامینیز در صفحات شــخصی خود در توییتر واکنش
نشان دادند.
فاطمه قاســم پور نماینده تهران و رئیس فراکســیون
زنان مجلس نوشــت « :در اتفاقــات دردناکی مانند آنچه
در بندرعباس رخ داد ،مســئولین بــدون توجه به کرامت
انســانی صاحبان خانه و تبعات ناگوار انسانیاین برخورد،
عمل کردند .در مواجهه با تبعات توســعه نامتوازن شهری،
بایســتی کرامت افراد به طور کامل تامین شود وزیر کشور
نسبت بهاین امر مسئول است و باید پاسخگو باشد».
الهام آزاد نماینده نایین و عضو فراکسیون زنان مجلس
گفت« :با بیتدبیری ســرپناه کسی را خراب کردند که جز
خداوند یاوری نداشــت .صحنه اســتعانت مادر و فرزند از
خداوند و فریاد خدای آن کودک دل هر انســانی را به درد
میآورد. عالج بعد از واقعه خود درد است و تکرار دو حادثه
مشابه در یک سال جای تامل دارد ،به پیگیریاین حادثه و
علل آن خواهیم پرداخت».
فاطمــه محمــد بیگی نماینــده قزویــن و عضو دیگر
فراکسیون زنان در واکنش بهاین اتفاق در صفحه شخصی
خود نوشت« :سرپناه زن سرپرست خانواری که به سختی
زندگــی میکند را خــراب کردید در حالیکــه به دادش
نرسیدید و جایی برایش فراهم نکردید؟! به صورت ویژهاین
اقدام غیرانســانی را در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار از سوی مجلس پیگیری خواهم کرد».
علیرضا زاکانــی نماینده قم و رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس نیز گفت« :اتفاق تلخ بندرعباس رفتاری سرشــار
از تبعیض و نمونهای از پلشــتیها و میراث شوم مدیریت
عناصر قدرت و ثروت در کشــور است .مجلس انقالبی در
تالش برای خشکاندن ریشه فقر ،فساد و تبعیضهاست».
احمــد مــرادی نماینــده هرمــزگان تصریــح کرد:
ی در حاشــیه شــهر بندرعباس متعلق به
«تخریب اطاقک 
خانمیسرپرســت خانوار توســط مامورین شــهرداری و
ضجههای التماس گونه دختر بچه معصوم ،دل هر انسان با

وجدانی را به درد میآورد.کجای شرافتو انسانیت است
که دراین شــرایط بد اقتصادی خانه را بر سر مردم بی پناه
ویران کنیم».
علــی اصغر عنابســتانی نماینده ســبزوار با طرح چند
پرســشاین گونه واکنش نشان داد « :جلوگیری از ساخت
و ســاز خارج از ضابطه انجام وظیفه اســت اما آیا تأمین
حداقل ســرپناه برای یک خانواده محروم وظیفه نیست؟!
چرا نمیتوانیم بفهمیم که میشــود ابتدا برایاین خانواده
فکری کرد و ســپس بنــای غیرمجاز را تخریــب نمود؟!
همین کاری که حاال بعد ازاین فاجعه و جریحه دار شــدن
احساسات مردم خواهیم کرد».
جلیــل رحیمیجهان آبــادی نماینده تایبــاد و عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت« :
فکر میکنم فریاد خدا! از ســویاین کودک بی پناه ،برای
ویرانی شهرداری بندرعباس و وزارت مسکن و شهرسازی
و استانداری هرمزگان و همه ما که مسئولیتی داریم ،کافی
باشد! چقدر مسئوالن اجرایی ما دراین سرزمین قانون را بد
میفهمند! چقدر بد اجرا میکنند! چقدر قانون و مسوالن
با مردم فاصله دارند!»
فراموش نکنیم چند ماه پیش یعنی اوایل خرداد امسال
حادثه مشــابهی در کرمانشاه رخ داد و آسیه پناهی پیرزن
آلونک نشــین بــه دلیل تخریب خانــه اش فوت کرد .آن
زمان نیروهای اجراییات شهرداری کرمانشاه قصد تخریب
خانهاین پیرزن کرمانشــاهی را داشــتند که او مقابل لودر
آنهاایســتاد تا مانع تخریب شــود اما پــس از درگیری با
مامورین اجراییات ،حین انتقال به اردوگاه چشــمه سفید
کرمانشاه جان باخت.
 ۶ماه گذشته نیز برخی از مسئولین کشوری و استانی
بهاین نوع برخورد مامورین شهرداری واکنش نشان دادند
اما ظاهرا آن قدر بازدارنده نبوده که مجددا حادثه غم انگیز
دیگری در بندرعباس رخ داد؛ انتظار میرود با اصالح رویه
و یا حتی بازنگری در قوانین دیگر شاهد تکراراین اتفاقات
تلخ نباشیم.

داریوش قنبری:

اگر قرنطینه را رعایت نکنیم فاجعه عمیقتری انتظارمان را میکشد
و هم به لحاظایفای نقش شــهروندی و هم به
لحاظ تکالیف دینی باید به دســتورات دولت
و ســتاد مبارزه با کرونا توجه کنیم .آنچه که
به عنوان تکالیف شــهروندی مشــخص شده،
همان وظیفهای است که در هر جامعهای باید
توسط شهروندانش عمل شود .چرا که هر فرد
ضمناینکه در جامعه حقوقی دارد وظایفی هم
دارد.اینکه در چنین شــرایطی به خاطر سهل

انــگاری ،فردی موجب ســلب آزادی دیگران
شود ضد حقوق اجتماعی است.
قنبــری گفت :مســئله جدی اســت۴۰.
هزار کشــته یک فاجعه است .در هشت سال
جنگایران و عراقاین میزان کشــته نداشتیم.
روزانــه به طــور متوســط  ۵۰۰نفر کشــته
میشــوند.این موضــوع باعث میشــود همه
احســاس تکلیف کنیم .همه بایــد به دولت

برای اجــرای پروتکلهای بهداشــتی کمک
و دیدگاههای کارشناســان علمــیرا در مورد
مسائل فردی و اجتماعی رعایت کنند.
این فعال سیاســی اصالح طلب گفت :اگر
فرهنــگ مردم طوری باشــد کــه معیارهای
علمیومذهبی را باهــم در نظر بگیرند ما هم
مثل کره جنوبی براین بحران فائق شویم .کره
جنوبی به یک الگو تبدیل شــد؛ مردمش کنار

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

ناو اطالعاتی «شیراز» تا سال آینده به ناوگان نداجا ملحق میشود
کار ساخت سازه آن به اتمام رسیده و هماکنون
در حال تجهیز ســامانههای آن هستیم و برای
ســال آینده پیشبینی کردهایم تااین شــناور
جدید را به ناوگان نیروی دریایی ملحق کنیم.

فرمانده نداجا همچنین در خصوص مقدمات
ساخت شــناورهای تریماران گفت :ساختاین
شــناور که بیش از ســه هزار تن وزن دارد و از
قابلیتهــای تهاجمیخوبی برخوردار اســت

در دســتور کار نیــروی دریایی قــرار گرفته و
طراحیهای مفهومیو جزئی آن نیز انجام شده
است و انشاءاهلل برنامه ساخت آن به طور جدی
در سالهای آینده آغاز میشود.

چیــن بودند اما در یک همکاری مناســباین
بحران را پشــت سر گذاشــتند و کرونا را به
خوبی مهــار کردند .آنچه که باعث شــداین
اتفاق بیافتد ویژگی هویتی کرهایهاســت که
به فرهنگ اجتماعی و تکلیف شهروندی خود
توجه ویژهای داشــتند .ما نیز باید بهاین امور
توجه ویژهای داشــته باشــیم .وی در پایان
گفت :اگــر رعایت نکنیم فاجعــه عمیق تری
در انتظارمان اســت .همه مــردم باید دراین
تعطیلی که دولت اعالم کرده مشــارکت کنند
بر خودشان سخت بگیرند تا ازاین بحران عبور
کنیم.
دریــادار خانزادی با اشــاره بــه توانمندی
کارکنان با تجربه و جوان نیروی دریایی عنوان
کرد :امروز نیروی دریایی به سطحی از توانمندی
رسیده که قادر است بسیاری از نیازهای خود را
در داخل و توســط متخصصان جوان و کاردان
تأمین کند واین روحیه خوداتکایی و اعتماد به
تسری
نفس در تمامیبخشهای نیروی دریایی ّ
یافته است.

