
عباسی: 
نمایندگان نسبت به وظایف خود

 بی تفاوت نیستند

ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس با اشاره به عدم 
برگزاری جلسات علنی و نقش نمایندگان در زمان 
شــیوع کرونا ، گفت: نمایندگان نســبت به شیوع 
ویــروس و وظایف خود در قبــال مردم بی تفاوت 

نیستند
اســداهلل عباسی ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
با اشــاره به مطرح شــدن مباحثی مبنی بر عدم 
برگزاری جلسات مجلس و عدم فعالیت نمایندگان 
در زمان شــیوع ویــروس کرونا، گفــت: اوال آقای 
الریجانی بــه عنوان رئیس نهــاد قانون گذاری در 
جلسات ســران سه قوه حضور داشــته و از طرف 
مجلس و به نمایندگی از وکالی ملت در تصمیمات 
مختلــف از جمله مربوط به مقابله با ویروس کرونا، 

شرکت می کند.
وی در همین راستا افزود: از طرف دیگر نمایندگان 
در مجامع استانی با استانداران در ارتباط بوده و در 
جریان آخرین وضعیــت حوزه های انتخابیه از نظر 
شیوع ویروس هســتند و همچنین رئیس و برخی 
از اعضای کمیســیون بهداشت نیز به نمایندگی از 
پارلمان در جلســات ســتاد مقابله با کرونا شرکت 

کرده و در جریان اقدامات ستاد هستند.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس اضافه کرد: در 
حال حاضر هم فقط جلســات علنی مجلس برگزار 
نمی شــود، اما  نماینــدگان و نهــاد قانون گذاری 
اقدامــات و وظایف خود را تعطیل نکرده اســت و 
دیوان محاســبات و همچنیــن کارکنان مجلس و 
مرکز پژوهش ها فعالیت های خود را انجام می دهند.

عباسی یادآور شد: آخرین جلسه علنی مجلس در 
روز 5 اسفند برگزار شد.

 در همان زمان دکتر نمکی رئیس ســتاد مدیریت 
مقابله با ویروس کرونا، پس از اینکه تست کرونای 
برخی از نمایندگان مثبت شــده بــود، در نامه ای  
به رئیس مجلس خواســت که با توجه به شــرایط 
موجود جلســات علنی مجلس برگزار نشــود. وی 
ادامه داد: پس از تصمیم گیری درباره عدم برگزاری 
جلســات علنی پارلمان نمایندگان فقط توانستند 
جلسات هیئت رئیسه و کمیسیون تلفیق بودجه را 
برگزار کنند. همچنین یک جلسه نیز با کمیسیون 
بهداشــت و برخی از وزرا درباره بررســی میزان و 

ضعیت شیوع این ویروس، برگزار کردیم.
نماینده مردم رودســر در مجلس خاطرنشان کرد: 
همچنین پس از درخواست ستاد مقابله با کرونا به 
منظور عدم برگزاری جلســات علنی، هیئت رئیسه 
تصمیم گرفــت که به منظور بررســی موضوعات 
جاری و تبادل نظر نمایندگان جلســات مجلس به 
صورت مجازی برگزار شود که تاکنون 3  جلسه به 

این ترتیب برگزار شده است.
وی بــا تاکید بر اینکــه  وکالی ملت نســبت به 
موضوع شیوع ویروس و وظایف خود در قبال مردم 
بی تفاوت نیستند، گفت:در حال  حاضر نیز در تمام 
حوزه های انتخابیه با استانداران و با مسئوالن دیگر 
در ارتباط هســتند و گزارشــات الزم را به هیئت 

رئیسه ارسال می کنند.
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلــس، تصریح کرد: 
مجلس و نمایندگان وظیفه قانون گذاری و نظارت 

بر اجرای قوانین را دارند.
 بنابرایــن تصمیمات اجرایــی در موضوع مقابله با 
کرونا بر عهده دولت و ســتاد مقابله با این ویروس 
است و مجلس در رابطه با تصمیمات درباره مقابله 
با کرونا اتخاذ می شــود اختیار قانونی ندارند و همه 

این اقدامات در حیطه وظایف دولت است.
 تسنیم

گزارش

از زمان شــیوع کرونا تاکنون انتقادات بسیاری به عملکرد 
دولت و مســئوالن کشــور در زمینه مدیریت و جلوگیری 
از انتشــار این بیماری در  کشور مطرح شد و بسیاری در 
ارزیابی نقاط قوت و ضعف دولت به این نتیجه رسیدند که 
با توجه به تحریمها و مشکالت اقتصادی ناشی از آن دولت 
توانســت این بحران را تا حدودی از ســر بگذراند اما این 

مدیریت با نقایصی هم همراه بود. 
این درحالی است که برخی از مردم و کارشناسان معتقدند 
که عملکرد دولت  از ابتدای شــروع این بیماری،  نادرست 
بــوده و دولت با  اتخاذ سیاســت انکار، پاک کردن صورت 
مســاله و ارائــه اطالعات قطره چکانی بــه مردم مدیریت  

ضعیف و بدون برنامه ای  داشته  است.  
این گروه می گویند، بسیاری از کشورها به محض شنیدن 
خبر شــیوع کرونا در چین، تمام تدابیر الزم را برای حفظ 
جان مردم کشورشــان انجام دادند، اما مســئولین کشور 
مــا،  علیرغم داشــتن ارتباطات زیاد با چیــن، هیچ اقدام 
پیشگیرانه ای انجام نداد. همچنین بعد از شیوع این بیماری 
و ابتالی مردم بــه آن ، عملکرد دولــت در ارائه آمارها و 
تناقض گویی های مسئوالن مختلف در این زمینه موجبات 

انتقاد بیشتر مردم را فراهم ساخت. 
در شــرایط کنونــی نیز مردم مــی گویند کــه، با وجود 
فشارهای حداکثری آمریکا و تاثیرات ضد انسانی تحریم ها، 
اگرچه در مقایسه با برخی از کشورها عملکرد مسئولین و 
دولت حداکثری بوده و این اقدامات موجب دلگرمی مردم 
نسبت به نظام می شــود، اما تصمیمات دولت آنچنان که 
انتظــار می رفت، کامل نبود، موضوعــی که نیاز به برنامه 

ریزی و پیش بینی داشت. 

انتقادات از عملکرد دولت 
اصلی ترین انتقادی که به دولت دراین مسئله وارد می شود 
جدی نگرفتن موضوع مقابله با کرونا اســت. بسیاری می 
گفتند که روحانی تمام نقــش خود را در مدیریت بحران 
کرونا محدود به حضور در جلسه شنبه های ستاد مقابله با 
کرونا کرده و با تفویض اختیارات خود به وزیر بهداشــت، 
عمــال از نقش آفرینی در مدیریت بحــران خودداری کرده 

است. 
تقلیــل این نقش به وزارت بهداشــت که وزیر آن بیش از 
همه وزارتخانه هــا درگیر کارهای اجرایی در حوزه درمان، 
پیشــگیری، هماهنگی بیمارســتان ها، ارســال تجهیزات 
پزشکی، تامین نیروی انسانی پزشکی مورد نیاز و... است، 

عمال سبب اخالل در مدیریت این بحران می شود. 
تعطیلی مراکز غیر ضروری، برخی از ادارات دولتی و بانکها 
و جلوگیری از مســافرت های نوروزی  خیلی دیر و بعد از 
گسترش بیماری از ســوی دولت انجام شد. از سوی دیگر 
تعطیلی نیمه بســیاری از ادارات نیز کاری از پیش نبرد و 
ســازو کار فضای تبادالت الکترونیکی بین ادارات نیز برای 

دورکاری بسیاری از کارمندان فراهم نبود.
دراین میان غیبت سازمان  پدافند غیرعامل نیز برای مردم 
بســیار عجیب بود، ســازمانی که به نظر می رسید باید در 

خط مقدم مبارزه با چنین بحرانی باشد.
ناهماهنگی در میان مســئوالن از دیگــر انتقادات مطرح 
اســت. تعلل در اعالم ورود کرونا موضوعی بود که  حسن 
قاضی زاده هاشــمی، وزیر سابق بهداشت به آن اشاره کرد 

و گفت: »من از اوایل دی ماه امســال، نگرانی ام را به سمع 
مســئولین ارشد کشور رساندم«. این یعنی دو ماه پیش از 
اعالم رسمی، هشدار الزم به مسئولین ایران داده شده بود.  
این تعلل، توســط احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس 

نیز تایید شد.
عالوه بر این تاخیر، کوچک شــماری این بیماری از سوی 
دولت یکی از مواردی بود که مورد انتقاد مردم قرار گرفت. 
رئیس جمهور ایران یک هفته بعــد از اعالم ورود کرونا به 
کشــور گفت که »از روز شــنبه )یعنــی 4 روز بعد( همه 
روال هــا با صورت عادی خواهد بــود، اما هنوز روال عادی 

به کشور برنگشته است. 
عدم هماهنگی و تمرکز در مدیریت بحران، اقدامات جزیره 
ای و ســردر گمی دســتگاه ها از دیگــر انتقاداتی بود که 
به دولت وارد می شــد. در حالی کــه نمایندگان مجلس 
تاکید کردند مدیریت ســتاد مقابله با بحــران کرونا باید 
برعهده روحانی باشــد، اما ریاست جمهوری این مسئولیت 
را نپذیرفــت و در نهایت مقام معظم رهبری برای مدیریت 
این مسئله، قرارگاهی به فرماندهی سرلشکر محمد باقری 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را تشکیل دادند.
باقری نیز بالفاصله اعالم کرد که »خلوت سازی )قرنطینه( 
شهرها در 24 ســاعت آینده آغاز می شود« اما روحانی در 
واکنش به این تصمیم اظهار داشت »چیزی به نام قرنطینه 

نه امروز و نه در ایام عید نداریم.« 
چنین انتقاداتی موجب شد تا با ورود کرونا اعتماد عمومی 
در بیــن افراد جامعه  کاهش یافته و  کار به جایی برســد   
که رسانه های گمنام برای مردم مرجعیت بیشتری نسبت 

به مسئولین و رسانه های داخلی داشته باشند.
دولت از یک سو مردم را به خانه ماندن تشویق می کرد اما 

بانک ها و ادارات را فعال نگه می داشت. 

انتقاد از عملکرد برخی از رسانه ها 
عملکرد رســانه ها نیز از دیگر مواردی اســت که در این 
زمینه ارزیابی آن ضروری اســت. نگاهی به عملکرد صدا و 
سیما در طی این زمان نشان می داد از آنجا که این رسانه 
بــه دالیلی، محبوبیت و مطلوبیت خود را برای بخشــی از 
جامعه از دســت داده، مردم جایگزین های متعددی چون 
شــبکه های اجتماعی، داغ شدن بازار شــایعات و استفاده 
از رســانه های خارجی را جایگزین این رسانه کرده بودند 
و همیــن امر نیز موجب ســو اســتفاده  معاندین شــد و 

ساماندهی را در درون جامعه، با مشکل مواجه کرد . 
در اپیدمی ویروس کرونا شاهد آن بودیم ، به دلیل  تبعات 
تصمیم گیری مدیران این رســانه بخــش قابل توجهی از 
توصیه ها و راهکارهای مســئولین که از طریق این رسانه 
اعالم می شــد، مورد توجه مردم قرار نگرفت و  بازخوردی 
عکس داد. به طوری که در پســت ها و کامنت های فضای 
مجازی شاهد بودیم افراد با افتخار عبور از نیروهای پلیس 

و محافظت کننده را جزو افتخارات خود ثبت می کردند.
مردم از بخش خبری داخلی انتظار داشتند که درباره آینده 
این بیمــاری، وضعیت اقتصادی در این دوره، بســته های 
مشوق اقتصادی و  آنچه بر آنان رفته است  بیشتر بدانند. 

مردم انتظار داشتند که زمانی که دولت آنها را برای ماندن 
در خانه تشــویق می کند،  صدا و ســیما نیز برنامه های  
متنوع تری ارائه دهد، موضوعی که مورد توجه قرار نگرفت. 
جالب آنجاســت که دولت از ســایر رســانه ها هم  کمک 
نگرفت بلکه در مقابل انتشــار انتقادات، آنها را شماتت می 
کــرد.  ر ئیس جمهور در مورد اطالع رســانی کرونایی به 

خبرنگاران تاکید کرد که کرونا را به یک مســاله دوقطبی 
تبدیل نکنند. در درســت بودن این نکته تردیدی نبود اما 
آنچه روحانی و همکارانش در دولت نادیده گرفتند، وجود 
زمینه ها و بســترهایی بود که فرصت نگاه سیاسی به کرونا 

را مهیا می کرد.

کاسبی سیاسی 
با این وجود نیاز به همدلی در میان مردم و مسئولین یکی 
از مهمترین مســائل مطرح است اما دیده شد که بسیاری 
از این شرایط برای تسویه حسابهای سیاسی خود با دولت 
استفاده کردند و حافظه تاریخی افکار عمومی کشورمان پُر 
از رخدادهایی اســت که گاهی بجای ریشه یابی و بررسی 
علل بوجود آمدن آنها به دســتاویزی برای حمله و تسویه 

حساب های سیاسی تبدیل شده است. 
اما اینکه برخی بخواهند با استفاده از شرایط کشور عملکرد 
دســتگاه های درگیر مقابله با کرونا که پیشانی آن دولت و 
به ویژه وزارت بهداشت است تضعیف و تخریب کنند امری 

نادرست و غیراخالقی در شرایط کنونی است.
اگــر عملکرد دولت در مبارزه با کرونا دچار ضعف اســت، 
می بایست نقد صحیح، منصفانه و عادالنه ارائه شود و همه 
در ایــن مبارزه به دولت کمک کنند. در چنین شــرایطی 
همه ملزم هســتند تا حد توان خود برای رفع این معضل 

کمک کنند. 
مســئوالن و دســت اندرکاران امور باید بیش از گذشــته 
مســائل اخالقی را رعایت کنند و اگر مشکلی وجود دارد 
برای جبــران آن برنامه بدهند. انتقاد بــا راهکار عملی و 
منطقی وظیفه رسانه ها و منتقدین است، اما انتقاد کاسب 
کارانه نه تنها هیچ کمکی به رفع مشــکالت نمی کند بلکه 

سبب افزایش تنش ها و ریشه دار شدن آنها می شود . 
بهتر اســت آن عده هــم  که بنای کمک را هــم ندارند، 
حداقل تسویه حساب سیاسی خود را به زمان مناسب تری 
موکول کنند. جای شــک نیست، عملکرد بسیاری از افراد 
و دستگاه ها ممکن اســت دارای ایراد باشد اما انتقاد باید 
در زمان درســت انجام شود و منافع ملی مورد تهدید قرار 

نگیرد . 

تقویت حافظه 
شــاید فراتــر از همه معایــب و مخاطراتی که گســترش 
ویروس کرونا به دنبال داشت، یک نکته مهم برای مردم و 

مسئولین یادآور شد.
کرونا نشــان داد که بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، مسئول 
و غیر مسئول و ... نمی شناسد و به قولی شاید این ویروس 
آمــده تا حافظه های ما را تقویت کند و کاری کند تا ما به 

یاد آوریم و حواسمان باشد که چه می کنیم. 
دیگــر امروزه همــه  فهمیده اند که اگر ایــن ویروس در 
کشورشان به این شکل منتشر شده، بخشی از آن  تقصیر 
برخی مســئولین اســت اما موضوع دیگر عملکرد مردم و 
جامعه در این باره محسوب می شود و این مثالی است که 
برای دیگر امور نیز تســری  می یابــد. این بیماری فراگیر 
در کل جهان نشــان داد که مسائل به سادگی حل و فصل 
نمی شــود و این نیازمند پیشــرفت در همه سطوح جامعه 
اســت. در نهایت کرونا ویروس به زودی مهار خواهد شد و 
این تازه ابتدای ماجراست. پیامد های اقتصادی، اجتماعی، 
روانشناختی، فرهنگی و سیاسی این مساله کم نخواهد بود 
و دولت باید خود را برای آینده ایران در برابر این مخاطرات 
آماده کند. باید امیدوار بود که مسئوالن نیز به اندازه مردم 
و رســانه ها خود را موظف به درک موقعیت دانسته و همه 
انتقادها را به حساب بی انصافی و غرض ورزی نگذاشته و به 

گوش جان بشنوند.

mafi.katayoon@gmail.com
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نماینده مردم شیراز:
می توانستیم شیوع بیماری را پیش از 

این ها مهار کنیم
یک نماینده مجلس گفت: فاصله گذاری اجتماعی برای قطع زنجیره شیوع کرونا 

باید از روزهای ابتدایی این بیماری صورت می گرفت.
بهرام پارســایی افــزود: تصمیم گیــری درباره قطــع زنجیره شــیوع کرونا به 
رئیس جمهور بازمی گردد. وی یادآور شــد: قبل از آنکه مراجع رسمی اعالم کنند 
که بیماری کرونا وارد کشــور شده است، یک پزشک بعداز آن که تست برادرش 
مثبت شــد، اعالم کرد این بیماری در کشور وجود دارد. بعدها هم گفته شد در 

شهر قم به صورت قطعی کرونا ویروس شیوع پیدا کرده است.
وی ادامه داد: از همان ابتدای شیوع بیماری آن هم با توجه به اینکه بازار شایعات 
بســیار داغ بود،  برای کنترل ورودی ها و خروجی های کشــور باید اقدام می شد 
و قرنطینه صورت می گرفت. این عضو فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: هنگام شــیوع بیماری در شهر قم می توانستند قرنطینه را اعالم کنند    . 
در همان روزها به وزارت کشــور پیشنهاد شد انتخابات را کاًل به عقب بیندازد و 
اصرار شد اگر این کار را انجام نمی دهند حداقل انتخابات قم به تعویق بیفتد که 
هیچ کــدام از این کارها صورت نگرفت. وی ادامــه داد: روز بعد از انتخابات وزیر 
کشــور در یک جلسه مطرح کرد که از ما خواســتند انتخابات را به خاطر کرونا 

عقب بیندازیم و یا حداقل در قم به تعویق بیفتد که  ما به عنوان مجری انتخابات 
مقاومت کردیم و از این صحبت ها تمکین نکردیم و پیشنهادات را نپذیرفتیم!

این نماینده مجلس شــورای اســالمی ادامــه داد: بعدهم بحــث قرنطینه قم و 
شــهرهای شــمالی و تهران مطرح شــد که انجام نشــد و  اگر می شد قطعاً ما 

می توانستیم شیوع بیماری را پیش از این ها مهار کنیم.
وی بیان کرد: من نمی دانم مشــاوران هیئت دولت چه کسانی هستند، اعتقادم 
بر این است که بهترین مشــاوران در حال حاضر جامعه پزشکی و کادر درمانی 
هســتند که در صف اول این مبارزه هســتند و می دانند راه چیست و اعتقاد ما 
بر این اســت مشــاوری قوی و بهتر از این ها نیست.  وی با بیان اینکه با گذشت 
زمان بســیار و گســترش ویروس کرونا در تمام نقاط کشور تازه تصمیم گرفته 
شــده محدودیت هایی آن هم به صورت ناقص صورت گیرد، گفت: متاســفانه به 
دلیل فقدان تصمیم درســت در زمان مناســب، امروز شــاهد هستیم که برخی 
اتفاقات می افتد. به طور مثال مردم برخی از شــهرها خودشان مجبور شدند که 
کار قرنطینه را انجام دهند، مثاًل به پالک خودروهایی که از شهرشــان نیســت 
اجازه ورود نمی دهند. نماینده مردم شیراز در ادامه با بیان اینکه بیشترین هزینه 
را امروز در مبارزه با کرونا ویروس کادر درمان و پزشــکی می پردازد، گفت: آمار 
پزشــکان و پرستارانی که جان خودشان را از دست داده اند باالست. چین قبل از 
شناسایی ویروس و ناشــناخته بودن آن تعدادی دکتر و پرستار از دست داد اما 
بعد از شناســایی ویروس شاهد بودیم که پرســتارها و دکترها جان خودشان را 
از دســت ندادند، چرا؟ چون امکانات برایشان مهیا شد، اما متاسفانه در کشور ما 

بعد از شناســایی ویروس هم شاهد بودیم تعدادی از کادر درمان جان خودشان 
را از دســت دادند.  وی ادامه داد: به هر حــال کادر درمانی هم تا حدی توانایی 
دارد؛ شــاید بتوانیم هتل ها و مراکزی را بــه نقاهتگاه برای بیماران تبدیل کنیم 
اما ممکن اســت کادر درمانی با عدم کنترل ویروس و سنگینی باری و خستگی 

مواجه شوند، قطعاً آن زمان وعیت خطرناک خواهد شد.
پارســایی درباره شــیوع موج دوم بیماری کرونا در کشور و تصمیم گیری درباره 
کنترل آن بیان  کرد: تصمیم گیران اجرایی در کشــور باید به نوعی سرچشمه ی 
ویروس را با قرنطینه می بستند چرا که آن زمان ویروس تازه وارد کشور شده بود 
و هنوز فرصت داشــتیم با قرنطینه کاری انجام دهیم، اما امروز من هم به عنوان 

نماینده مردم نمی دانم چه پیشنهادی بدهم و بگویم چه  کاری صورت گیرد.
وی با تاکید بر این  که متاســفانه تصمیم گیران ما در مواقعی که می شد درست 
تصمیم نگرفتند، گفت: تصمیم ســازان باید به طور جدی از مســافرت ممانعت 
می کردند. نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: هفته 
گذشــته من از تهران با خودروی شــخصی به سمت شــیراز حرکت کردم، در 
مســیر ورودی هر شهر یک تیم حضور داشت و تب ســنجی می کرد و به نوعی 
غربالگــری انجام می گرفــت که باید بگویم اگر آمار غربالگــری که امروز وزارت 
بهداشت می دهد بر مبنای این کار است که درست نیست؛ چرا که همه می دانند 
که هنگامی که فرد مبتال وضعیتش حاد شــود و تبــش باال برود در این صورت 
نمی تواند رانندگی کند چه برســد به این که سفر برود، بنابراین گذاشتن چنین 

چیزی در ورودی هر شهر فقط هزینه کردن است. ایلنا 

گزارش

دولت باید شرایط قرنطینه را قبل از سال جدید آغاز می کرد 
منتخب مردم تهران در مجلس در ارزیابی مدیریت بحران کرونا توســط 
دولت، گفت : دولت باید شــرایط قرنطینه را قبل از آغاز ســال جدید و 
پیش از شروع سفرهای نوروزی ایجاد می کرد، ولی متاسفانه با تاخیری 
در ممنوعیت ســفرها و با افزایش تردد در شهرها با انتشار ویروس کرونا 
مواجه شــدیم که این شرایط را سخت تر کرد. زهره الهیان افزود : شیوع 

ویروس کرونا شــرایطی را در کشور ایجاد کرد که ضرورت تشکیل ستادی 
برای کنترل این ویروس ایجاد شــد، چرا که در چنین شــرایطی نحوه عملکرد 

باید به گونه ای باشــد که مدیریت بحران به طور جدی و موثر مانع شــیوع هر چه 
بیشتر ویروس کرونا شود، از این جهت عملکردی که وزارت بهداشت تاکنون داشته 
مثبت و قابل قبول است. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل جدی در مراکز 

درمانی وجود ندارد.  تسنیم

با اقتصاد دولتی نمی توان در تولید جهش ایجاد کرد
نماینده مردم پلدختر در مجلس گفت: جهش در تولید با مشــارکت بخش 
خصوصی و میدان دادن به این بخش امکانپذیر اســت و با اقتصاد دولتی و 
خصولتی نمی توان در این بخش جهشی ایجاد کرد. سیدحمیدرضا کاظمی 
با اشــاره به نامگذاری سال 99 به نام »جهش تولید« از سوی رهبر معظم 

انقالب، گفت: جهش تولید نیازمند مشارکت دادن بخش خصوصی در عرصه 
تولید اســت و باید حمایت های الزم توسط دولت از این بخش صورت گیرد. وی 

افــزود: با اقتصاد دولتی نمی توان در تولید جهش ایجاد کرد چرا که در این وضعیت 
رقابتی و انگیزه ای برای تولید وجود ندارد و تنها هدف اداره کردن مجموعه اســت. 
کاظمی خاطرنشــان کرد: باید با خصوصی سازی واقعی ســرمایه مردم را به بخش 
تولید آورد. وی افزود: در حوزه مالیاتی هم از تولیدکنندگان واقعی نباید مالیات های 

سنگین اخذ کرد که مالیات به مانعی بر سر راه تولید تبدیل شود.  فارس

هشدار وزیر بهداشت درباره بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار
وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس جمهور درباره دستورالعمل ابالغی وزارت 

صمت برای بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار هشدار داد.
سعید نمکی نوشــت : قویا اعالم میکنیم هرگونه تصمیم آتش به اختیار 
توســط هر دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد تایید 

نباشد، شعله هایش به سرعت دامن نظام سالمت و اقتصاد کشور را خواهد 
گرفت. وی افزود : کوچک ترین حرکت نسنجیده، آسیب های غیرقابل جبرانی 

در پی خواهد داشــت. وزیر بهداشت اظهار داشت : اخیرا جهت گام دوم فاصله گذاری 
منطقی تحت عنوان "فاصله گذاری هوشمند " با همکاری نماینده دستگاهها، اصناف 
و جوامع هدف و با کمک صمیمانه وزارت کشــور در تمام ایام تعطیلی مشغول تدوین 
دستورالعمل های بازنگری شده بر حسب نوع و محل انجام فعالیت ها هستیم که با توجه 
به شرایط اپیدمیولوژیک استانها طبقه بندی و اعالم کنیم.  باشگاه خبرنگاران جوان 

ویروس کرونا و عملکرد مسئوالن در مقابله با آن 

تدبیر به جای 
کاسبی سیاسی


