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کمپینهای انتخاباتی بایدن
لغو شد

جــو بایــدن ،نامــزد دموکراتهــا در انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا
اعــام کــرد ،بهدلیــل گســترش همهگیــری ویــروس کرونــا در سراســر ایــاالت
متحــده تمــام تجمعــات انتخاباتــی خــود را لغــو میکنــد .ایــن درحالــی
اســت کــه ترامــپ تاکنــون چندیــن تجمــع انتخاباتــی بــدون رعایــت
فاصلهگــذاری اجتماعــی و پروتکلهــای بهداشــتی برگــزار کــرده اســت.
بایــدن همچنیــن نســبت بــه ایــن موضــوع کــه روســیه بــه طالبــان پــول داده
تــا نیروهــای نظامــی امریــکا در خــاک افغانســتان را بکشــد واکنــش نشــان
داد و گفــت :اینکــه ترامــپ از انجــام اقدامــات تالفیجویانــه بازمانــده
اســت نشــانگر شکســت او
در حفاظــت از جــان
نظامیــان امریکایــی و
ایســتادن مقابــل روســیه
اســت.

آخرین آمار کرونا در جهان

آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در سراســر جهــان تا ســاعت  16امــروز بــه  10میلیون
و  609هــزار و  665نفــر رســید .آمــار قربانیــان نیــز  514هــزار و  448نفــر بــود .امریــکا
همچنــان در صــدر آمــار مبتالیــان و قربانیــان اســت .براســاس آمــار منتشــر شــده ،تــا
ظهــر امــروز  2میلیــون و  727هــزار و  996نفــر در ایــن کشــور بــه کوویــد 19مبتــا شــده
و  130هــزار و  123نفــر نیــز جــان خــود را بــر اثــر ایــن بیمــاری از دســت دادهانــد .پـس
از امریــکا ،برزیــل بــا یــک میلیــون و  408هــزار و  485نفــر مبتــا و  59هــزار و 656
قربانــی در مقــام دوم مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا قــرار دارد .روســیه نیــز بــا  654هــزار
و  405مبتــا و  9هــزار و  536قربانــی در جایــگاه ســوم جــدول مبتالیــان بــه کرونــا در
جهــان نشســته اســت .در رتبــه چهــارم هــم هنــد  586هــزار و  956مبتــا و  17هــزار و
 417قربانــی کوویــد  19دارد .شــمار مبتالیــان انگلیــس هــم امــروز به  312هــزار و 654
نفــر رســید .ایــن کشــور  43هــزار و  730نفــر هــم قربانــی کرونایــی دارد.
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آتشســوزی کلینیــک و مرکــز تصویربــرداری
ســینا اطهــر در شــمال تهــران همــه را
ناراحــت کــرد .از لحظههــای اول اخبــار و
تصاویــر آتشســوزی و امدادرســانی در
شــبکههای اجتماعــی منتشــر میشــد امــا
امــروز و چندیــن ســاعت پــس از حادثــه
بحــث ایمــن نبــودن ســاختمانها در شــبکه
هــای اجتماعــی مطــرح شــده و بســیاری از
ن میپردازنــد .بخصــوص اینکــه
کاربــران بــه آ 
محســن هاشــمی رئیــس شــورای شــهر در
بازدیــد از محــل حادثــه گفــت« :در ســاختمان
ســینا اطهــر یــک انبــار غیراصولــی در ورودی
ســاختمان بــرای کپســولهای اکســیژن
درســت شــده بــود و بــا توجــه بــه گرانــی
کپســولها مقــداری بیــش از انــدازه انبــار شــده
و سیســتم بــرق ایــن انبــار هــم غیراســتاندارد
بــوده اســت ».رفتــار مــردم در مواجهــه بــا
چنیــن حوادثــی هــم موضــوع دیگــری اســت
کــه کاربــران بــه آن میپردازنــد:
« ۱۹نفــر!  ۱۹تــا از مــا رفتــه بودنــد یــک
ســونوی ســاده بگیــرن و برگــردن».
«ایمنســازی همیشــه آخریــن حــرف
را میزنــد!»
«آخــرش معلــوم میشــه یــه چکینــگ
ســاده هفتگــی یا حتــی ماهانه تــوی بازدیدها
از تأسیســات برقــی و مکانیکــی انجام نشــده،
یــا یــه آســیب جزئــی تــوی سیســتم بــوده و بــا
چســب رفــع و رجوعــش کــردن و بههمیــن
راحتــی  ۱۹نفــر جانشــون رو از دســت دادن.
ایمنــی در خیلــی از جاهــا تــوی ایــران یــه
موضــوع لوکســه».
«چند ســال از حادثهپالســکو گذشــت،
نــه ســیمهای فرســوده ترمیــم شــد ،نــه
نظــارت بــر ســاختمانهای فرســوده بیشــتر
شــد ،نــه مــردم یــاد گرفتــن کــه زمــان وقــوع
حادثــه تجمــع نکنــن!»
«واقعیــت اینــه کــه اســتانداردهای
ایمنــی حرفــهای تــو مراکــز اداری ،تجــاری،
آموزشــی و ...رعایــت نمیشــه و اعتقــاد عملــی
بــه انجــام ایــن الزامات نیســت و فقط بــه زور و
بهصــورت فرمالیتــه انجــام میشــه .میلیاردهــا

تومــان هزینــه غیــر ضــروری میشــه ولــی موقــع
هزینهکــرد بــرای ایمنــی همهجــوره از زیــرش
فــرار میکننــد».
«یکــی از دوســتامون کــه خانــهاش
کنــار کلینیــکســینا اطهــر بــوده کل خانــه و
زندگیــش ســوخته».
«االن یــه ویدئــو از اتفــاقســینا اطهــر
دیــدم کــه مــردم بیفکــر ســر خیابــون
وایســادن و دارن مثــل همیشــه تماشــا
میکنــن کــه انفجــار بعــدی اتفــاق میفتــه و
سراســیمه میپــرن وســط خیابــون جلــوی
ماشــینها! وایســادی اونجــا چــی کار؟
کارشناســی؟ متخصــص امــدادی؟»
«برخــی فرقهــای مراکــز جراحــی
محــدود بــا بیمارســتانها :مراکــز جراحــی
محــدود اعتباربخشــی نمیشــوند ،نظــارت
مناســب نمیشــوند ،بــه زیرســاختهای
ایمنــی بیمــار در ایــن مراکــز توجــه زیــادی
نمیشــود ،بــه جــای اکسیژنســاز از کپســول
اکســیژن اســتفاده میکننــد و»...
«مــردم کــی میخــوان بفهمــن در محــل
حادثــه نبایــد تجمــع کنــن؟! چــه حادثــه علــت
طبیعی داشــته باشــه ،چه تروریســتی بوده باشــه
احتمــال وقــوع حادثــه بزرگتــر وجــود داره!»
«کادر درمــان تــو ایــن چنــد مــاه کــم
اســترس و خســتگی و بیمــاری و درد و مــرگ
تجربــه کــرده بــود ،ایــن مــرگ وحشــتناک
هــم بهــش اضافــه شــد« ،».بــه مــا بگیــد
چنــد تــا دیگــه کشــته الزم داریــد کــه بــه ایــن
بــاور برســید ســاختمانها و فضاهایــی در
تهــران هســت کــه از ایمنــی کافــی برخــوردار
نیســتند؟!  ۲۳تــا پالســکو!  ۱۹تــا ســینا اطهــر و
ســاالنه کلــی ســاختمان و خونــه!»
«جالبــه! بعــد از حادثــه انفجــار
تجریــش همــه کارشــناس شــدن».
«کاش حداقــل بــا ایــن فاجعــه
بیمارســتانهای دیگــه و همــه مراکــز
دولتــی و غیردولتــی بــه خودشــون بیــان
و یــه کارشــناس آتشنشــانی بیــارن و
همــه تجهیزاتشــون رو چــک کنــن تــا دیگــه
فاجعــهای اینچنیــن تکــرار نشــه».

