پروتکلهای بهداشت فردی در دوران پساکرونا تدوین شود
عضو مجمع نمایندگان گیالن با تاکید بر اینکه وزارت بهداش��ت باید در
دوران پساکرونا به مقوله بهداشت بیش از درمان توجه کند ،گفت :ستاد
ملی مبارزه با کرونا باید پروتکلهایی را در زمینه بهداشت فردی تدوین
کرده و این موارد را در دوران پساکرونا عملیاتی کند .جبار کوچکینژاد
تاکید کرد :ش��اهد این بودیم که مسئوالن در دوران شیوع ویروس کرونا
بیشتر به مقوله درمان توجه داشتند که البته این امری اجتناب ناپذیر بود با
این حال ما توقع داریم مسئولین ارشد بهداشت و درمان کشور در دوران پساکرونا
تمرکز خود را بر مقوله بهداش��ت فردی بگذارند .نماینده مجلس گفت :س��تاد ملی
مب��ارزه با کرونا باید پروتکلهایی را در زمینه بهداش��ت ف��ردی تدوین کرده و این
موارد را در دوران پس��ا کرونا عملیاتی کند تا از این طریق افراد ملزم به اجرای این
میزان
ضوابط بهداشتی شوند.
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ورود کمیسیون اصل نود مجلس به تخلفات بودجه 97
نائب رئیس کمیس��یون اص��ل نود مجلس از ورود این کمیس��یون به
تخلفات صورت گرفته در اجرای قانون بودجه س��ال  97طبق گزارش
دیوان محاس��بات خبر داد .ولی داداشی نماینده مردم آستارا با اشاره
به تخلفات صورت گرفته در اجرای قانون بودجه س��ال  97گفت :قوه
قضائیه به طور جد و بدون هیچ مس��امحهای با متخلفین در این زمینه
برخورد کند و جزء به جزء این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد.
وی افزود:کمیس��یون اص��ل نود مجلس به طور جد به پرون��ده مربوط به تخلفات
ص��ورت گرفت��ه در اجرای قانون بودج��ه  97ورود پیدا خواهد ک��رد .نائب رئیس
کمیس��یون اصل نود مجلس اظهار داش��ت :اگرچه فرصت اندکی تا پایان مجلس
دهم باقی مانده اما ما در کمیس��یون اصل نود به وظیفه نظارتی خودمان در قبال
این موضوع عمل میکنیم و موضوع را مورد رسیدگی قرار میدهیم .فارس

کمک معیشتی زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار گیرد
س��خنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مشکالت معیشتی زنان
سرپرس��ت خانوار در بحران کرونایی کش��ور از مراجع ذیربط خواست که
پرداخت کمک معیش��تی این اف��راد در اولویت قرار گیرد .س��یده فاطمه
ذوالقدر ،اظهار کرد :به دنبال مشکالت معیشتی و اقتصادی نامهنگاریهایی
در این باره داشتهایم و این افراد را به سازمان بهزیستی و کمیته امداد معرفی
کردهایم ولی هنوز اقدامی نش��ده که به موضوع مطلوبی منتج ش��ود وی ادامه
داد :اکنون مدتی اس��ت که از آغاز ش��یوع کرونا ویروس میگذرد و با توجه به تعطیلی
بازارچههای فصلی و نمایشگاههای شب عید کار این زنان سرپرست خانوار نیز تعطیل شد
و این عزیزان دیگر نمیتوانند حتی در منزل نیز کار کنند .سخنگوی کمیسیون فرهنگی
با تاکید بر لزوم در اولویت قرار گرفتن پرداخت بس��تههای حمایتی به زنان سرپرس��ت
خانوار اظهار کرد :این افراد شناسایی شده و آمار آنها مشخص است .ایسنا
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گزارش
کرونا باطن ارزشمند فرهنگ اصیل ایرانی را به نمایش گذاشت

نوای ناامیدی دشمن با کوک ساز همدلی

از ابتدای انقالب دش��منان کش��ورمان دائما ب��ه دنبال فتنه
انگیزی و ایجاد اختالف برای دست یابی به اهداف خود بوده
اند و در چند س��ال اخیر این موضوع را به اش��کال گوناگون
پیگیری کردهاند .برای نمونه می توان به تالشهای دشمنان
برای ایجاد نفاق و دو دس��تگی در کش��ور در جریان سقوط
هواپیمای مسافربری اوکراین اشاره کرد که دشمن تالش کرد
در جری��ان ای��ن اتفاق مردم را در برابر مس��ئولین نظام قرار
دهد و همدلی در کشور را به حاشیه براند .همچنین اختالف
انگیزی ها درحالی صورت می گیرد که دشمنان کشورمان با
افزایش تحریمها و فشارهای اقتصادی ،تالش می کنند فشار
حداکثری را به مردم کش��ورمان وارد کرده و آنها را نسبت به
نظام و دولتمردان بی اعتماد س��ازند .این در حالی اس��ت که

برخی از بی مباالت��ی ها و تصمیم گیری های غلط برخی از
مس��ئوالن نیز در این هنگام ،فضا را برای رس��یدن دشمن به
اهدافش مس��اعد می کند .اما با ورود و ش��یوع ویروس کرونا
در کش��ور ،دش��من اهداف خود را از این منظر پی گرفت .با
ای��ن حال به تعبیر رهبر معظم انق�لاب انصافا مردم ظرفیت
وجودی خودشان را در این مسئله  ،به خوبی به رخ جهانیان
کشاندند.
مذهب هراسی
یکی از اقدامات دشمن در این زمینه مذهب هراسی بود.
قم اولین استانی بود که ویروس کرونا وارد این منطقه شد ولی
دش��منان به دنبال تفرقه افکنی افتاده و با مطالبی در تالش
بودند که جایگاه قم را تضعیف کنند و اینگونه وانمود س��ازند

که زیارت آس��تان مقدس حرم حضرت مصومه (س) و عالقه
ش��یعه موجب انتشار این ویروس در کشور شده است .با این
وجود مردم به این درک رسیدند که این پزشکان قمی بودند
که هنرمندانه توانستند این ویروس را تشخیص و زنگ خطر
را در کشور نواختند .از سوی دیگر دشمن تالش کرد تا با راه
اندازی فتنه " لیسیدن حرم" در شهرهای مذهبی کشورمان
از جمله قم و مش��هد ،مبارزه ب��ا کرونا و عقاید مذهبی مردم
کش��ورمان در دو مسیر متفاوت تفسیر کند تا به این ترتیب
بتواند مردم را در برابر یکدیگر قرار دهد .اما حمایت معقوالنه
و درست مراجع و چهره های مذهبی از تعطیلی مراکز مذهبی
مانع از آن ش��د تا این گروه با اختالف افکنی به مقصود خود
دست یابند.
ایران هراسی
از س��وی دیگر در ماجرای شیوع کرونا ،آمریکا یک نوع اقدام
تبلیغ��ی جهتمند را علیه ایران انج��ام داد و تالش کرد تا از
این طریق کش��ورمان را کانون بیماری کرونا در منطقه جلوه
دهد .دش��من با این اقدام تبلیغی جهتمند تالش میکرد تا
در کش��ورهای منطقه از جانب ای��ران ،ایجاد نگرانی کند که
هم مرزهای ایران با همسایگانش مسدود شود وهم به روابط
اقتصادی کشورمان با سایر کشورها آسیب برسانند.
جلوههایی از اتحاد مردم
مردم کش��ورمان پس از انقالب بارها اتحاد خود را به معرض
نمایش گذاشتهاند که بهترین تجلی آن را می توان به مبارزه
جوانمردانه مردم کشورمان در طول جنگ تحمیلی اشاره کرد.
اخیرا ً به دنبال ش��هادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی ،تشییع
باش��کوه و کم نظیر پیکر این شهید عالیقدر انسجام و اتحاد
ملی مردم کشورمان را به نمایش گذاشته شد .از این رو تالش
کردند تا بر این همدلی خدشه وارد کنند که البته بازهم ناکام
ماندند .همچنین نمونه این همدلی را در جریان اغتشاشات
دی ماه به خوبی ش��اهد بودیم و مردم کشورمان نشان دادند

که علیرغم هم فشارها و فضا سازی های فرهنگی و رسانهای
علیه کشورمان توطئه دشمن نتوانست به سرانجام برسد.
مردم کش��ورمان در زمان شیوع کرونا نیز این روحیه را دنبال
کردند .در این میان مجاهدتها ،فداکاریها و روحیه ایثارگرانه
کادر پزشکی و درمانی کشور برای خدمت به مردم آنقدر آشکار
اس��ت که نیاز به یادآوری ندارد .همراه با مدافعان سالمت در
کشورمان دیگر گروهها نیز هریک به نحوی وارد میدان شده
و حت��ی آتش به اختیار وارد عمل ش��دند .این موارد نه تنها
شامل رفع کمبود اقالم و نیازهای بهداشتی همچون ماسک،
بود بلکه بسیاری از مردم به کمک قشرهای آسیبدیدهای که
در اثر کرونا و تعطیلی مشاغل ،معیشت آنها را با خطر افتاده
بود شتافتند .در این میان مالکان بسیاری از مغازه ها و پاساژها
از گرفتن اجاره و سود چشم پوشی کردند.
یکی از این اقدامات موثر عملکرد رس��انههای داخلی در رفع
التهاب و یأس در جامعه پس از شیوع کرونا در کشور بود.
همچنین این رس��انه ها تالش کردند عالوه بر اطالع رسانی
و مرجعیت خبری ،آموزش را نیز همراه مطالب خود داش��ته
باش��ند .در این میان از یک سو شاهد حضور داوطلبانه مردم
برای خدمت رسانی در قالب گروههای جهادی و از سوی دیگر
حضور کم نظیر جوانان برای همراهی در مبارزه با شیوع کرونا
بودیم .بسیاری از جوانان کشور نیمه شب ها برای ضدعفونی
معاب��ر وارد میدان ش��دند و تنها قربتالیاهلل ،ب��دون پول و
چشمداشت ،به مردم خدمترسانی کردند.
عالوه بر همدلی و حضور ملت در اوج س��ختیهای ناش��ی از
کرونا ،اقدامات نیروهای جهادی توانست بسیاری از توطئههای
دشمنان را خنثی کند.
تصور باطل دشمنان
مردم ایران با صبوری با دولت در جنگ با کرونا همراه شدند
و نشان دادند که علیرغم همه تصورات باطل دشمنان مردمی
پای کار و همراه حاکمیت هستند .مشاهده جلوه های زیبا از
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ارزش های اخالقی و انسانی از فداکاری پزشکان و پرستاران
و خیرین به خوبی هویت مردم ایران را نش��ان داد و س��لوک
عملی و اخالق��ی همراه با فه��م و درک عقالنی بدون ایجاد
هرگونه حاش��یه سازی برای حفظ امنیت ،حکایت از فرهنگ
اصیل ایرانی اس�لامی داشت .این درحالی بود که به هنگامه
ش��یوع کرونا ،آس��یب پذیری جهان غرب آشکار شد .قفسه
خالی فروش��گاهها در آمریکا و اروپا ،س��رقت اقالم بهداشتی
از بیمارس��تانهای آمریکا ،انگلیس ،آلمان و فرانس��ه ،نصب
قفلهای رمزدار روی شویندههای بهداشتی در فروشگاههای
آمری��کا پ��س از هج��وم مردم ،احت��کار گس��ترده و افزایش
سرس��امآور قیمت اقالم بهداش��تی ،گسترش گواهی بیماری
جعلی در می��ان کارمندان آمریکایی ب��رای مصون ماندن از
تبعات مرخصی بدون حقوق ،گزارش وقوع چاقوکشی بر سر
دستمال کاغذی در برخی کشورها ،نمونه هایی است که می
توان آنها را با اقدامات نوعدوستانه مردم ایران مقایسه کرد.
مغ��ازهدار منص��ف ب��رای کم��ک ب��ه حفظ س�لامت مردم
ماس��ک10هزار تومانی را به رای��گان توزیع می کرد یا راننده
تاکس��ی محترمی که ماده ضد عفونی صلواتی برای استفاده
مس��افران تهیه می کرد یا مالکی که با وجود ارتزاق از اجاره
خانه خود اجاره اش را در این ش��رایط به مستاجران بخشید،
توانس��ت واقعی��ت های زندگ��ی در جهان س��رمایه داری را
مشخص و آرمان شهر خیالی که در رسانه های غربی برای بر
خی ترسیم شده است نابود کند.
رفتارهای مردم در کش��ورهای غربی نشان داد که پیروی از
رویکردهای س��کوالر و لیبرال و فاصله گرفتن از اندیشههای
اله��ی و با محوری��ت نظام سیاس��ی و س��رمایهداری آمریکا
نمیتواند راهکاری برای مدیریت جهان امروز باشد.
مردم ایران نش��ان داد که پای ارزش های اخالقی و اسالمی
خود ایستاده اند و در بدترین شرایط تحریمی و بحران جهانی،
اهل گذشت و ایثار هستند.
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