
زنجیره تولید و توزیع اقالم بهداشتی دچار اشکال است
عضو کمیسللیون بهداشللت و درمان مجلس شورای اسللامی گفت:در حال 
حاضر زنجیره تولید و توزیع ماسللک و مواد ضدعفونی کننده دچار اشللکال 
است. وزارت صمت باید نظارت و تاش بیشتری داشته باشد تا نظام تولید 

و توزیع بهتر از این انجام شود.
ابوالفضل سروش با بیان اینکه باید شیوع ویروس کرونا را جدی تر گرفت،گفت: 

ما باید پیش از ورود این ویروس به کشور تمهیداتی را اتخاذ می کردیم، اما متاسفانه 
این کار را نکردیم.

وی با بیان اینکه مردم باید زنجیره ویروس کرونا در کشور را بشکنند، افزود: مردم 
بایللد به طور جدی از انتقال این ویروس جلوگیللری کنند. مهمترین اقدام  در این 
راسللتا این اسللت که مردم در خانه بمانند و به خاطر کار های غیر ضروری از خانه 

خارج نشوند و همچنین بهداشت را رعایت کنند. میزان

پیگیری نیازهای استانی برای مقابله با کرونا در سطح ملی
رئیللس مجلللس در تماس های تلفنللی جداگانه با اسللتانداران قم، گیان و 
مازنللدران، بر پیگیری برخللی اقدامات و نیازها در سللطح ملی، ادامه جلب 
کمک از همه بخش ها و استفاده از ظرفیت خیرین برای کمک به مبتایان 

و تجهیز بیمارستان ها و نقاهتگاه ها تاکید کرد.
علی الریجانی در این تماس ها، استمرار جلب کمک  از بخش های مختلف و 

مدیریت بهینه آن را ضروری دانسللت و افزود: استفاده از ظرفیت خیرین در استان 
قم برای تجهیز مراکز درمانی و نقاهتگاه ها تجربه ای مفید  بوده است که بکارگیری 
آن در سایر استان ها نیز می تواند موثر باشد. آقایان بهرام سرمست، ارسان زارع و 
احمد حسین زادگان استانداران قم، گیان و مازندران نیز دراین گفت و گوها گزارش 
آخرین وضعیت شللیوع ویروس کرونا و مبتایان به این بیماری در استان های خود 

و اقدامات پیشگیرانه را به رئیس مجلس ارائه کردند. خانه ملت

ماندن در خانه بهترین راه مبارزه با کرونا 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با تاکید 
بر اینکه »ماندن در خانه بهترین راه برای جلوگیری از ابتا به کرونا است« گفت: 
واکسللن بیماری کرونا ماندن در خانه است. شهروز برزگر با بیان اینکه »کرونا 
ویروسی بسیار هوشمند است« اظهار داشت: این ویروس با انتقال به فرد دیگر 

حالت جهشی پیدا کرده و ساختار آن هم با سایر ویروس ها متفاوت است. امروز 
زنگ خطر زده شده یعنی باید تردد به شهرها بخصوص از شهرهای آلوده کنترل شود 
و قرنطینه صورت گیرد نه اینکه مردم به شهرهای دیگر سفر کرده و ویروس را منتقل 
کنند. نماینده سلللماس در مجلس گفت: در شللهرهایی مثل سلماس با ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت و وجود تنها یک بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شیوع کرونا باعث فاجعه انسانی 
می شود لذا برای پیشگیری، از مردم می خواهیم با رعایت مسائل بهداشتی در خانه مانده 

تا عامل انتقال ویروس به فرد دیگری نشده و خودشان هم مبتا نشوند. ایسنا 

با 180 میلیارد اعتبار محقق شد
480 شغل بنیاد برکت در استان قزوین

بنیاد برکت سللتاد اجرایی فرمللان امام در ادامه 
اقدامللات محرومیت زدایی خللود از طریق ایجاد 
اشللتغال، 4۸۰ فرصت شغلی را در استان قزوین 

ایجاد کرده است.
معاون توسعه  کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت 
با اعام این خبر و با اشللاره به گسللترش دامنه 
فعالیت های ایللن بنیاد به اسللتان قزوین افزود: 
برای سال ۹۸ بیش از ۱۰ استان را به استان های 
هدف خود در زمینه  اشللتغال زایی افزوده  بودیم 

که قزوین یکی از این استان هاست.  
رضا راضی زاده از اجرای ۲۰۰ طرح اشتغال زایی 
اجتماع محور سللحاب )سللرمایه گذاری حمایتی 
اشللتغال برکللت( در اسللتان قزوین خبللر داد و 
گفللت: با اجرای ایللن تعداد طرح اشللتغال زایی 
اجتماع محور، تا پایان سللال بیش از 4۸۰ شغل 
در مناطق محروم و کمتر توسللعه یافته اسللتان 
به بهره برداری رسللیده اسللت. وی اعتبار درنظر 
گرفته شللده برای ایجاد این تعداد شغل را ۱۸۰ 
میلیللارد ریال ذکر کرد و اظهار داشللت: مناطق 
محروم و روستایی بخش الموت شرقی و غربی و 
شهرستان های طارم و آبیک به عنوان نقاط هدف 
اشللتغال زایی بنیاد برکت در اولین سال فعالیت 
در استان قزوین هدف گذاری شده  بودند.  معاون 
توسللعه  کارآفرینللی اجتماع محور بنیللاد برکت 
خاطرنشللان کرد: پس از شناسایی نقاط قوت و 
پتانسللیل های مناطق هللدف و انتخاب مجری و 
تسهیل گران و هماهنگی های الزم با دستگاه های 
اجرایی، فرآیند اهلیت سللنجی فنی متقاضیان و 
اشتغال زایی توسط تسهیل گران بنیاد برکت آغاز 
شد. راضی زاده ادامه داد: ۲۰۰ طرح اشتغال زایی 
پیش بینی شده در اسللتان قزوین در رسته های 
شللغلی ای همچون پرورش دام سبک و سنگین، 
زنبورداری، صنایع دسللتی، فللرآوری محصوالت 
کشللاورزی و پرورش طیور راه اندازی شده است. 
گفتنللی اسللت، سللتاد اجرایی فرمللان حضرت 
امام)ره( در راسللتای محرومیت زدایی، توسللعه، 
پیشرفت، توانمندسللازی اقتصادی و اجتماعی و 
توزیع عادالنه  امکانات و فرصت ها، نهضت ایجاد 
اشللتغال را از طریق بنیاد برکت در روسللتاها و 
مناطق محروم کشللور راه اندازی کرده و امسللال 
موفق به ایجاد ۱۲۰ هزار شللغل اجتماع محور در 

این مناطق شده است.

خ����ب����ر

بیش از سلله ماه از انتشللار اولین خبر ابتای 
شللهروندان چینی به ویروس کرونا می گذرد 
و بعد از آن هر روز شللاهد انتشار اخبار متعدد 
از شللیوع این ویروس در شهرهای کشورمان و 

سایر کشورهای دنیا بودیم.
بعد از این خبر بود که سیسللتم بهداشللت و درمان کشللور 
وارد میان شللد و در میان توصیه های اکید پزشکان به مردم 
مهمترین نکته ای که بر آن تاکید شللد، ماندن در منزل بود 
تا کمترین میزان تماس میان آنها ایجاد و ویروس منتشللر 
نشود. اما به نظر می رسد که بسیاری از مردم اهمیت ماجرا 
را درک نکللرده و درسللت در زمانی کلله دولت برای کاهش 
شللیوع بیماری مدارس را تعطیل اعام کرد ، راهی بسیاری 
از شللهرها شللدند که این امر موجب شللد تا میزان ابتا در 

شهرهای مختلف افزایش یابد. 
از سللوی دیگر ستاد کرونای کشللور بارها در اطاعیه های 
مختلف اعام کرد که اگر ابتای فردی به کرونا اثبات شللده 
باشللد، مراکز درمانی در بخش ایزوله وی را از سایر بیماران 
جدا می کنند و با رسیدگی های خاص، احتمال درگیر شدن 
دیگللران با ویروس کرونا را کاهللش می دهند. اما اگر فردی 
احساس شرایط مشکوک دارد بایستی با رعایت برخی نکات 
خود را در خانه قرنطینه و تا تثبیت وضعیت، احتمال شیوع 
بیشتر ویروس را پایین بیاورد. با این حال برخی از مردم  از 
ترس این بیماری راهی مراکز درمانی شدند به طوری که این 
مراکز شاهد حضور کسانی شده بود که نگران سرفه هایشان 

بودند.
در ایللن میان فرمانللده عملیات مدیریت بیمللاری کرونا در 
کانشهر تهران گفت: زمان پایان کرونا به مردم بستگی دارد 
و تنها راه آن شکسللتن چرخه بیولوژیک ویروس با افزایش 
بهداشت همگانی است. علیرضا زالی گفت : به دالیل علمی 
مسافرت در این شرایط مصلحت نیست، هدف از ماندن افراد 
در خانه کاهش سللرایت پذیری در جامعه اسللت، اگر کسی 
سللفر برود مشکل جدی در این مورد ایجاد می کند. در این 
میان این سئوال مطرح شللد که از همان ابتدای شیوع این 
بیمللاری در چین پیش بینی های الزم شللد و هنگامی که 
اولیللن مبتایان به این بیماری در قم دیده شللد این شللهر 
قرنطینه می شللد آیا کار به اینجا می رسید؟ از سوی دیگر 
حللال کلله کار از کار گذشللته آیا کنترل ترددهللا می تواند 

راهکاری برای مقابله با این مهمان ناخوانده باشد ؟
قرنطینه چرا اعمال نشد.

در این میان اگرچه یکی از عوامل گسللترش ویروس کرونا، 
حضللور مردم در بیرون از منزل، اماکن عمومی و... اسللت ، 
مردم می پرسند چرا قرنطینه کردن ورودی های شهرستان 
و محدودیللت شللدید ترافیکی در داخل و بیرون شللهرها و 

پذیرش نکردن هرگونه مسافر در دستور کار قرار نگرفت ؟
در ابتللدای امر وزارت بهداشللت روش قرنطینه را غیرعلمی 
و قدیمللی نامیده بود اما همزمان در چیللن و ایتالیا چنین 
سیاستی در پیش گرفته شللد. این موضوع از همان ابتدای 
کار، سللوال مردم بود که چرا با وجود آنکه همه کشللورها از 
سللفر به چین خودداری می کردند و اجللازه ورود اتباع این 
کشللور به کشورشللان را نمی دادند، برخی از شللرکت های 
هواپیمایی کشللورمان رفت و آمد خود را به این کشور ادامه 
دادند ؟ از سوی دیگر بسیاری در این زمینه می پرسند چرا 
در ابتدای مشاهده بیماری در شهر قم این شهر که در زمره 
شهرهای توریستی- مذهبی است قرنطینه نشد تا از سرایت 

بیماری به دیگر شهرها جلوگیری شود ؟
هنگامللی که قرنطینه ابتدا درباره اسللتان هایللی مانند قم 
و گیللان مطرح بللود، با واکنللش منفی مسللئوالن وزارت 
بهداشللت مواجه شللد. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت 
درباره قرنطینه شللهرها گفتلله بود: قرنطینه بللرای قبل از 
جنگ جهانی اول اسللت برای طاعللون و وبا. چینی ها هم از 
قرنطینه ای که انجام دادند راضی نیستند. سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به چیزی به عنوان 
قرنطینه شهرها اعتقاد نداریم و این روش را علمی نمی دانیم. 
اما حشللمت اهلل فاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاسللت خارجی مجلس در این بللاره گفت: در حالی که 
شهرهای مختلف کشورمان می بینیم که تنها خواسته مردم  
این است که قرنطینه شوند و در ایتالیا نیز خود مردم هستند 
که خواسللتار قرنطینه بودند اما در مورد قم خیلی موضوع را 

احساسی کردند. 
از سللوی دیگر احمد امیرآبادی فراهانللی نماینده مردم قم 
در مجلس درخصللوص تعطیلی حرم حضرت معصومه)س( 
و مخالفت مراجع تقلید گفت: هیچیک از مراجع عظام تقلید 
مخالفتی با تعطیلی حرم نداشللتند، زیرا موضوع جان مردم 
است. از سوی دیگر فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کانشهر تهران درباره علت قرنطینه نکردن تهران گفت: 
قرنطینه سللازی سللطوح مختلفی دارد، طبللق تجربه چین 
بهترین مدلی که در سللطوح قرنطینه سازی پیشنهاد شده 
ماندن افراد در منزل و به حداقل رسللاندن ترددهای شهری 
اسللت. وی با اشاره به اینکه بخشی از قرنطینه سازی مربوط 
بلله محدودیت های اجتماعی اسللت، اظهار داشللت: تقلیل 
سللاعت کاری به جهت آن است که شرایط کاری در ادارات 
از نظر میزان تماس و ثبوت در استقرار فیزیکی کاهش یابد 
و برگزاری جلسات در بعد از ظهر و به خصوص فریضه نماز 

جماعت و تناول غذا در مجموعه ادارات انجام نشود.
 تجربیات کشورهای دیگر

دراین میان می توان به عملکرد دیگر کشورها در این زمینه 

اشللاره کرد که برای جلوگیری ازشیوع این بیماری اقدامات 
سللختگیرانه ای را انجللام داده انللد.  به عنللوان مثال وزارت 
بهداشللت مسکو دستورالعملی را منتشللر کرد که بر اساس 
آن افرادی که مشمول قرنطینه کرونایی می شوند درصورت 
خودداری از بسللر بردن در قرنطینه، پرونده کیفری در مورد 
آنها تشللکیل و قضات می توانند آنان را محکوم به پنج سال 

زندان کنند.
از سللوی دیگر کنترل بر افللراد در قرنطینه ها که در اتاقک 
های ویژه بسر می برند ازجمله با استفاده از سیستم دوربین 
مداربسللته صللورت می گیللرد. همچنین در دسللتورالعمل 
سللازمان بهداشت روسیه گفته شللده که اگر بیمار کرونایی 
در بیمارستان بستری شده است، بستگان وی نمی توانند از 
او بازدید کنند. دولت ایتالیا نیز برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا بخش های زیادی از کشللور را قرنطینلله کرد. مطابق 
ایللن تصمیم هرگونه تردد از مبللدأ یا به مقصد مناطقی که 
در قرنطینه قرار گرفته اند، جللز در موارد اضطراری ممنوع 
اسللت. قرنطینه ووهان و چند شللهر دیگر در اسللتان هوبی 
چین نیز موجب شللد که نرخ موارد ابتا به کرونا به شللدت 
کاهش یابد. به طوری که سللازمان بهداشللت جهانی از این 
اقدام چینی ها تقدیر و آن را گامی مناسب جهت جلوگیری 
از گسللترش ویروس ارزیابی کرد. قرنطینه کشللتی دیاموند 
پرنسس در یکی از بندرگاه های ژاپن، مجازت 6 ماه زندان یا 
اعمال جریمه های سنگین برای سرپیچی از پروسه قرنطینه 
خانگی در سللنگاپورو اختصاص یک جزیزه بللرای بیماران 
مبتا به کرونا در اندونزی از نمونه تجربیات دیگر کشللورها 

است که برای مقابله با کرونا به کار بردند. 
 نظر مخالفان 

دراین میان عده ای عقیده داشتند که اجرای قرنطینه موجب 
اختال اقتصادی، تعطیلی کسللب و کار مردم، تلف شللدن 
منابع مالی بدون آورده مناسب، از بین رفتن گردشگری و ... 
می شود و در عین حال تبعات سیاسی، امنیتی و روانی برای 

جامعه به همراه دارد.
از نظر آنها، موضوع کرونا آنقدرها هم که گفته می شد جدی 

نیست که چنین با تدابیر ویژه ای همراه شود.
احمد همتی نماینده مردم سللمنان درباره قرنطینه شللدن 
به عنللوان راهکاری برای کنترل ایللن بیماری گفت: اکنون 
این بیماری کرونا در اغلب اسللتان ها و شللهرها شایع شده 
و قرنطینه نمی تواند چندان فایده داشللته باشد. معموال در 
شللروع بیماری منبعی که وجود دارد باید قرنطینه شللود تا 

بتوانند مهار کنند ولی االن این کار دیگر مناسب نیست.
 هترین راهکار 

حاال که کار به شللرایط فعلی در کشللور رسیده کارشناسان 
بهداشتی تاکید دارند قرنطینه خود خواسته در منزل بهترین 

راهکار قطع زنجیره انسانی انتقال ویروس کرونا است و نقش 
مؤثری در پیشگیری از شیوع این بیماری ایفا می کند.

اگر مردم نتوانند چنین مسللئله ای را متوجه شوند؛ نه تنها 
کنترل بیماری سخت می شود بلکه امکان شیوع و گسترش 

آن نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.
هاشم رفیعی تبارعضو هیئت علمی گروه فیزیک و مهندسی 
پزشللکی دانشگاه علوم پزشللکی شهید بهشللتی با هشدار 
به مسللئوالن کشللور گفت: با حرکت های سللاده و روبنایی 
نمی توان بحران گسترش "کرونا ویروس" را مرتفع کرد، بلکه 
باید بللا اقدامات زیربنایی و اصولی حرکللت کنیم. امروز در 
شرایطی قرار داریم که شهر های بزرگ را باید قرنطینه کنیم، 
در غیراین صورت شیوع این بیماری سونامی وار پیش می رود. 

تعارفات را باید کنار بگذاریم. 
از سللوی دیگر علی محمد شاعری رییس مجمع نمایندگان 
مجلس مازندران  در این باره گفته؛ دولت باید به استانداری ها 
اختیار تام دهد تا هر استان متناسب با شرایط بحرانی خود 
تصمیمللات الزم را اتخاذ کند اما متاسللفانه در حال حاضر 
اسللتانداری ها اختیار تام ندارند. دولت به درست بودن انجام 
قرنطینه اعتقاد و بللاور دارد اما توان اجرای آن را ندارد. وی 
تصریللح کرد: »اگر دولللت الکترونیک به صورت صد در صد 
اجرایی می شد و اداره ها و دستگاه ها در زمان شیوع ویروس 
کرونا تعطیل می شدند و کارکنان دولت از منزل می توانستند 
دورکاری انجام دهند، هم کشور فلج نمی شد و هم به نیازها 

و امور مردم رسیدگی می شد.« 
متاسفانه تا کنون ضوابط قرنطینه نیز مانند بسیاری از موارد 
در کشللورمان به شللوخی گرفته شده اسللت . اینکه دولت 
بخواهللد قرنطینه اجباری ایجاد کنللد و اجازه ندهد افراد از 
خانه خارج شللوند مشللکاتی برای مردم  به همراه دارد که 
کمترین آن، تهیه مایحتاج یا انجام کارهای بسللیار ضروری 
است. دولت و مقامات بهداشللتی تاکید کردند که قرنطینه 
خودخواسته توسط مردم به اجرا درآید و بر این اساس فرض 
بر این بود که افراد از سللطح درک بهداشللتی و مشللکات 
موجود آگاه بوده و اجازه نخواهند داد تا با انتشار گسترده تر 
ویروس، مشکات جامعه و همنوعان آنها بیشتر شود. اما به 
نظر می رسللد که بعضی ها عادت کرده اند تا قوای قهریه در 
پشللت مسئله ای وجود نداشته باشد تن به اجرای اهداف آن 
نمی دهند. درحال حاضر تصمیم گیری در مورد تعطیلی و یا 
ایجاد هرگونه محدودیت به خاطر کرونا با ستاد ملی مبارزه 
با کرونا است، اما بسیاری بر این باورند که با وجود پیامدهای 
قرنطینلله از جمله بیکاری کارگران، بللی حوصلگی مردم و 
تاثیرات روانی، مشللکات در تهیه مواد غذایی و بهداشتی و 
... چاره ای نیست که قرنطینه با تمام باگ ها و نقص هایش 

اجرا شود.
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راه حلی آزموده برای تعیین مسیر مبارزه با کرونا : 

دوراهی بودن یا نبودن قرنطینه


