
[���� ��ا�� ��ه، ������ د��� ������ی و در��ن ا����د
����دان  ���ر  از  ا��م ��ه  آ��ر��ی   [������� ��ز��ن 
������ در ��� ��� ���ان، آ��ر��ی ����� ا��. ���� 
 ������  �� ��ا��ی  را  ����د  ��ار   ١٢  ��١١ ��ود  ا��  ��ه 
������� �����، آزاد ��ده ا��. ���� ���� ا�� ا�� �� 
ا���ن ������ دا��� ا�� ���اد ����د در ������� ���ان 
در   ��  ���  ��� ����دان   �� آ��ر  و  ���ده   ���� ��� و�� 
���ان ٦ �� ٧ ��ار ��� ا�� �� از ا�� ���اد ���� ۵۲۰ ��� در 
آزادی ��د�� ��  ا�� ��ت ����� ��ه ا�� و ���� ��� 
۳۵۰�����ن را از ��� ا��ان ��رد ��در ��ده ا��. ا�� 
در ���� ا�� �� ���اد ����ر ���دی از آ��� ����اده دا���� 
آ����. �� ا�� ����� ��  �� ���س ������ و �� د���ل ��ن 
 ������ ����دان  از  آ��ر  ارا��  و   ����� در   �����  �����

از  در���  و  د���  ��د  و��   ��� ��ا��   ،������ د��ر 
���اد��ن ��ا��� ا�� و �� ��ز��ن �� �� ���� �� ����� 
��ص ��دش آ��� را د��� ���ی �� ���. ��� در ��ا��  ���� 
خ داده ا���� ���د ��� ����زه �� ��و�� ا��م ��ده  ا����� �� �
ا�� د��� ��� آ�ری ����دان ��رت ����د، �� �� �� آن 
��� ��د��، ا�� ا�� �� ����ی ���� ��ا����ن ����، ��� 
��� آ�ری ا���م ��� ��د. از ��ی د��� از ��ل ۹۵ �� ������ 
��� ����� ����� �� �����ن، ����ری از د����ه �� 
��ای ر����� �� و���� ����دان و���� �������� دار��، 
ا�� ���� از آ��� �� و���� ��ن ��� ��� ����، ��ای ����� 
 ��  ����� ��ل ��ی  در  ���ان   ��� ��رای  و  ���داری 

وا���� ���� �� و���� ا�� ا��اد دا����؟
ادا�� در ����  ٣

���ا�� از ���ر ����ده ����دان
در ���� ����ی در �وز��ی ��و����

غ ��ش �� ��ی ���

����� ���ی  د������م
��ا�� را ���ا�� ��د

ر��� ��ز��ن ���م �����
در ��� و�� �� «���و��» 

��و�� ��ا�� را  �� ������  ��د

��� و�� �� ��دق ������، ����� ���س
د���ره �������ی �������ل ��و��  ۶ ��

��

�� ۵۰۰��ار ���� ���ا���  ���
��� ����ران ��ص و ������

������ ����� ��ل ا��� ��� داد:  ۵ ��
��

۳ ��
��

��ددا��

���وت ������� ��دی  �� ������� ا���������د ��� ������ �� ��و�� و ����� ����دان ������

��ددا��

ا���  ������ه   ،�������  ���]
 -  ����  ����� ر���  و   ����
] �������� ����ری ��و��  ����� ���ر
�� از ��� آ��ز ��، در ��� �� �� زد�� 
در ��ا�� ���ن ����ش ���� و در 
ا�� ���ن ���ر �� �� د��ر ا�� ������ 
����� ��. ����� ا�� ����ری ����� 
 ������ آ����ن   �������� از   ����
ر���� ���دن  ا��   ،���� ����ه  و 
���ت ��رد ��ا�� ����� ���� ���ن 
و ����� ��ی ���ا��� ��ا�� دا�� 
���ر �� ��ا�� آن را �� ���ا�� �����ه 
د��ا�����  ��ن   �� و   ���  �����
د���   ����� ��� ��ا����  و   ����
 ���� ���ه ��ی ����� در ������� 
���ت  ر����   �� ��دم   ���  ،����
���ا��� در ����ل ا�� ����ری و ���ع 

آن �������ار ����. 
 �� ����ری  ا��  ��ود  ا���ای  در 
���ر، ���� از ��ا���ن را �� �� ��رت 
����ش  از  و  ��اوا  ��د��،  د�ره ای 
����ران ���� ا����ب ��دم. از ��ی 
د���، �� د��� ا���� �����ن ر��� 
 �� ���ر   �����  -  ����  �����
���� �� ��ش دو���ن و ����را�� 
��� ��د�� ��و��� ���� ��ای ����� 
در  ����ران ��ن  و  د��ا������ن 
��ا�� ���ر ���� ���� و ������ �� 
���� �� ����� ���� �� در ا�� ��� 

 ����� ��� ��ا�����  دا��،  و��د 
 ����� را  ���ر  د��ا������  ��ا�� 
��ت  ا��   ��  �� د���ی  ��ر   .����
����ل آن ��دم ����ری �� دو���ن 
��ای ���� و���� ��رد ���ز ��در در���� 
����ر���ن �� ��د. ��� ��د�� �� ���� 
�� ����ر ا�� ���� و ��ن ���� و 
�� ��ا�� در���� ��ا�� ���ر ار��ل 

 .����
ا�� �وا�� ������ از د�ران ������� 
 ��� ��ل ��ی   �� ا��  ��د.  ���ه 
��ز��د��، در �����ت ����ز �� ���اه 
���ان  از  ���ج  �����ی   �� ����اده 
�� ر���� و ا�� ا���ن دا�� �� ���ج 
از ���ر �� ��� �� ��د��. �� د��� 
���ع ��و��، ا���ل در ���ان ��د��. ا�� 
���ی �� �� ��� ��، در ا�� ا��م ������� 
���� ��د، ا����د ����� ��د؛ ا����دی 
و��د   ���� ��دم  و  �����ن   ���  ��
دا��� ���� و ��� ا��� ر���ر��ی 
 ������� ر���ر��ی  از   ����� ��دم 
�����ن در ���ر ا��.   ������ 
ا���ق ���� �� �� �����ن ����� �خ 
��ه  ��دم  �� ا����دی   ���� داده 
ا�� و ���� ر���ر وا���� �� ��د. 
������ ����� ���ان ����� ای ��د �� 
���� ���� وا��� ��ی ��در�� ��دم 

�� و ����� از آن ����.
ادا�� در ���� ٢

 ������ ���� ��د��  ] ��ون  ��ز���� ���ر [���س ���ی، 
�� ���� ��� ��دم  آ����ن ��ا��� ���  ��و��  �� ���ان 
را �� ا�� ����ری ��� ��� و �� �� ����� �� ���� در 
��دم   .���� دا���  ���ان  ا��   ����� ���ع  از  ������ی 
��دی �� ر���� ��ا�� و ����� ��ی ا��م ��ه، ا�� ��� 
 ���� ��د  �����ی   ��  ��� ������ن  ��ر�����ن  و  ا���  را 
و   �����  .���� �� و����  ا���م  ر���  ����� ��ی   ��
����� ���� �� ��ه �� ��رت ����� و ��ه در ���� ���� 
و ��� و�� ���ن �� ��د �� ��� از ��ارد ������ آن ������ 
��� از ا���ی ���ت ���� در ����ر���ن ���� دا���ری 
ا�� �� د���ره ا��ات �� دا�و ا���م ��ه ا�� و �����ن 

����ط در �زارت ���ا�� �� اد����ی ����ر ���� ������ 
ا���ر�����ی  و  ر���  ����� ��ی   ��� د���ره  داده ا��. 

��ر�����ن ���� �� ��� ���� ���� دا��.
����� ��ی   ��� ���رت   �����  ���� ��� و   ������ ١ـ 
ر��� ا��. ��� ����ی ��� ��ا�� ���� ��د �� ����� ���� 
�� ��� و ��� و �� ���ز از ��� ا��، ��� ������ ����� �� ��� 
���ز��� ��� �����، ���ا ������ ��دن آ��� ���� از ���� �� ��� 
��� درآ��ن ا�� �� ���� �� ��د. در ����� �� �� و �� دو��� 
�� �� در��ِ� ����� ��ی ��د ا�����ن �����ی دارد، از ��� 

ا�����ل �� ���، �����ا�� ��� را ���� ���� دا���. 
ادا�� در ���� ٢

��ددا��

��� ����� ��؛ �����؟ 
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���ب ��� ا���م و ا�������  ���ی
ا�ـــــــ� � و ا�ـــــــ� ا�ــــــ�ــــ� را�ـــــ�ـــــ�ن

������ه ����م و�� ���� در ����� ��ل ا���

در���� ��ادر ار������ن، ��ج  ���� ���ی (ر����) را �� ��� و 
���ــ�اده ���ــ�م ��ــ��� ���ــ�، ��ای �������ــ� و ��ز���ــ���ن ��� 

و ا�ــ� ��ــ��� �� ����.
�وز���� ���و��
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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

تست کرونا رمز موفقیت در مبارزه با ویروس
]مجتبی پارسا[ از زمانی كه ویروس كووید-۱۹ شیوع پیدا كرد، كشورهای 
جهان هركدام به روش های مختلفی شروع كردند به انجام آزمایش و  تشخیص 
این بیماری.  بعضی از كشورها خیلی زود به درك اهمیت توسعه تست ها و 
كیت های آزمایشی رسیدند. همین  موضوع باعث شد تا در بعضی از كشورها، 
این بیماری خیلی زود تشخیص داده شد و در بعضی از كشورها، نه. خبرگزاری 
 گاردین نگاهی انداخته به بعضی از این كشورها و چگونگی موفقیت آنها در 

كنترل شیوع ویروس و جلو انداختن نقطه پیك و  اوج بیماری. 
چین

با توجه به اینكه چین، تجربه ویروس سارس را در آغاز قرن داشت و از سوی 
دیگر، ویروس كووید-۱۹ از این كشور آغاز شد،  احتماال خیلی جای تعجب نداشته 
باشد كه این كشور در زمینه آزمایش و تشخیص بیماری كرونا از بقیه كشورها 
جلو بیفتد. تا  پایان ماه مارس )دوازدهم فروردین( این كشور موفق شده بود تا 
از 32۰ هزار نفر به خوبی تست بگیرد. نخستین آزمایش ها در  مركز پیشگیری و 
كنترل بیماری در خاك چین صورت گرفت و نتایج آن نیز در تاریخ بیست وچهارم 
ژانویه )چهارم بهمن ۹۸( بر روی  وبسایت سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت؛ 
یعنی پیش از آنكه شهر ووهان به حالت قرنطینه دربیاید. یك تیم هنگ كنگی 
نیز كه در تشخیص بیماری سارس كمك كرده بود، در مواجهه با ویروس 
كووید-۱۹ تالش می كرد تا  آزمایش های خود را انجام دهد. »لئو پون«، رئیس 
این تیم هنگ كنگی می گوید: »از آنجا كه ما همه این تجربیات را از قبل  داشتیم، 
می دانستیم كه داشتن آزمایش های تشخیصی تا چه اندازه مهم است. به همین 
دلیل  تمام تالش خود را كردیم  كه تشخیص بیماری را به كمترین زمان ممكن 
برسانیم.« از آنجایی كه چین، بزرگ ترین تولیدكننده محصوالت شیمیایی در 
 جهان است، این كشور موفق شد تولید كیت های تشخیص بیماری را سرعت 

ببخشد. 
آلمان

همه گیری بیماری و اینكه این ویروس به یك مسأله جهانی تبدیل شده بود، تا 
حدودی به آمادگی آلمان در مقابل این  بیماری كمك كرد. در حالی كه اكثر كشورهای 
جهان برای پیاده سازی طرح های آمادگی شان در مقابل ویروس كووید-۱۹  بسیار 
ُكند و آهسته عمل می كردند، در اوایل ماه ژانویه یك متخصص به نام »اولفرت 
النت« در برلین، شباهت این ویروس  جدید به سارس را تشخیص داد و متوجه 
نیاز به داشتن كیت های آزمایشی شد. از آنجایی كه هنوز هیچ دنباله ژنی برای 
 ویروس كووید-۱۹ شناخته نشده بود، النت و همكارانش در شركت شان، 
نخستین كیت آزمایشی را براساس ویروس سارس و سایر  كرونا ویروس های 
شناخته شده طراحی كردند. این پروتكل را هفدهم ژانویه )بیست وهفتم دی ۹۸( 
سازمان بهداشت جهانی، پیش  از آزمایش های چین منتشر كرد. در این زمان، 
دولت بریتانیا هم این تست را تأیید كرد. تا پایان ماه فوریه )دهم اسفند(، النت و 
 همكارانش حدود ۴میلیون كیت آزمایشی تولید كرده بودند و درحال ساخت ۱.۵ 
میلیون كیت در طی یك هفته  بودند. آلمان با تولید انبوه این تست موثر، به لحاظ 

سیاسی متعهد شد تا روزانه از ۱2 هزار نفر تست بگیرد. 
کره جنوبی

وقتی صحبت از انجام آزمایش می شود، كره جنوبی در میان سرسخت ترین 
كشورهاست. برخالف آنچه در مراحل اولیه  شیوع بیماری در بریتانیا صورت 
گرفت – یعنی جایی كه بوریس جانسون گفت، ویروس كرونا احتماال كمی دیگر 
شیوع پیدا  می كند- مقامات بهداشتی كره جنوبی خیلی سریع درس هایی از 
ووهان آموختند؛ ازجمله اینكه ویروس جدید، به شدت قابل  انتقال است و خیلی 
سریع می تواند در یك منطقه وسیع، گسترده شود. كره جنوبی در نخستین اقدام 
خود، شناسایی و ایزوله  كردن افراد بیمار را در اولویت قرار داد و شرایط خود را تا 
جایی بهبود بخشید كه بتواند روزانه حدود ۱۵ هزار تست را انجام  دهد. این كشور 

تاكنون بیش از 3۰۰ هزار تست را به صورت كامال رایگان انجام داده است. 
ایسلند

این كشور نسبتا كوچك و ثروتمند، در موضوع انجام آزمایش ها، مزیت هایی 
داشت و موفق شد كه بیش از هر كشور دیگری در  جهان، از شهروندانش تست 
بگیرد. دولت این كشور حتی از كسانی كه هیچ عالیمی نداشتند هم تست 
گرفت. »تورولفر  گواسون« رئیس دپارتمان اپیدمیولوژیك ایسلند، در مصاحبه با 
خبرگزاری »بازفید« گفته است: »مردم ایسلند با كمك شركت  تحقیقاتی پزشكی 
»دی كد ژنتیكز« ایسلند، در موقعیت منحصربه فردی قرار گرفتند.« او همچنین 
گفته است:  »تالش ها برای  انجام این آزمایش ها از مردم به منظور اطالع یافتن از 
شرایط واقعی ویروس در جامعه صورت گرفت و ما در حالی این  آزمایش ها را از 
همه افراد می گیریم كه بسیاری از كشورهای دنیا درحال تست گرفتن از افراد دارای 

عالیم بیماری هستند.« 
ایتالیا

بعد از آلمان، ایتالیا بیشترین تست تشخیصی را انجام داده است:   حدود 
 ) Vò ( »2۰۰ هزار تست. این آزمایش ها شامل تست 3 هزار  نفر از ساكنان شهر »وو
در نزدیكی ونیز بود. آنها برای انجام یك پروژه آزمایشی، از همه ساكنان این شهر 
تست  گرفتند تا بفهمند آیا انجام آزمایش از همه افراد جامعه می تواند به ُكند 
كردن شیوع بیماری كمك كند یا نه. ایتالیا نشان داد كه انجام آزمایش های 
گسترده دست كم به لحاظ سیاسی می تواند به همان اندازه چالش برانگیز باشد 
كه انجام  ندادن تست های كافی. »جوزپه كونته« نخست وزیر ایتالیا، از جمله 
»انجام  گردن  سیاست  به  را  كشور  در  زیاد  مبتالیان  تعداد  كه  بود  كسانی 
آزمایش های گسترده از افراد بدون عالمت« انداخت. كونته با ظاهر شدن در 
تلویزیون گفت: »ما جزو نخستین  كشورهایی بودیم كه سختگیرانه ترین و 
دقیق ترین كنترل ها را در پیش گرفتیم.« با این حال او در ادامه سخنانش گفت 
كه   »شرایط ایتالیا بدتر شد و افراد بیشتری بیمار شدند، به این دلیل كه ما 
آزمایش های ]بی خودی[ زیادی انجام دادیم.« با این  حال اما، حاال مشخص شده 
كه انجام این آزمایش ها، هشدار دقیقی درباره اتفاقات آینده داده و شرایط 

پیش رو را به درستی  پیش بینی كرده بود. 

در حالی که اكثر کشورهای 
جهان برای پیاده سازی 

ح های آمادگی شان در  طر
مقابل ویروس کووید-19 

 بسیار ُکند و آهسته عمل 
می کردند، در اوایل ماه 

ژانویه یك متخصص به نام 
»اولفرت النت« در برلین، 

شباهت این ویروس  جدید 
به سارس را تشخیص داد 

و متوجه نیاز به داشتن 
کیت های آزمایشی شد. از 

آنجایی که هنوز هیچ دنباله 
ژنی برای  ویروس کووید-19 
شناخته نشده بود، النت و 

همكارانش در شرکت شان، 
نخستین کیت آزمایشی را 

براساس ویروس سارس 
و سایر  کرونا ویروس های 

شناخته شده طراحی کردند.

 تفاوت مسئولیت فردی
 با مسئولیت اجتماعی

]ادامه از صفحه اول[ اما از سوی دیگر، بخشی از 
مردم همیشه به دالیل واهی نافرمانی می كنند و فكر 
می كنند اگر دستورات را انجام ندهند شرایط شان بهتر 
می شود و تنها به منفعت فردی توجه دارند. باید توجه 
بهداشتی  مسئوالن  توصیه های  انجام  كه  شود 
مسأله ای فردی نیست، بلكه مسأله ای اجتماعی 
است و با رعایت نكردن یک فرد به یک جامعه آسیب 
وارد خواهد شد؛ هرچند در این ایام بسیار كم با چنین 
افرادی مواجه شدیم.به نظر من، باید در بحران ها 
اعتماد بین مردم و دولت را تقویت كنیم و در این میان 
باید به جزئی ترین مسائل هم توجه كنیم؛ برای مثال 
كردم در جلسه وزیر بهداشت و رئیس  مشاهده 
مجلس، جناب الریجانی از ماسک استفاده نكردند و 
این نكته می تواند تأثیر منفی در مردم داشته باشد. 
وقتی مردم مشاهده كنند كه مسئوالنی كه توصیه 
می كنند، خود این مسائل را جدی نمی گیرند، نوعی 

بی اعتمادی به وجود می آید.

تحریم سد راه مبارزه موثر با کرونا
آمریكا علیه  ]شهروند[ موضوع تحریم های 
ایران و تأثیرش بر كیفیت و توان مبارزه ایران 
با شیوع ویروس كرونا از همان  ابتدای شیوع 
و  ایران  ح شد. مقامات  ایران مطر در  ویروس 
شخص وزیر خارجه بارها اعالم كردند تحریم های 
نتواند  كشور  شده  موجب  ایران  علیه   آمریكا 
اقالم و تجهیزات مورد نیاز را برای مبارزه با شیوع 

ویروس كرونا تهیه كند.  
از آنجایی كه شیوع ویروس كرونا موضوعی 
توان  ندارد  حق  كشوری  هیچ  و  است  جهانی 
بیماری  شیوع  مبارزه  با  در  را  دیگر  كشوری 
همه گیر با محدودیت مواجه كند مقامات ایران 
به طور رسمی از سازمان ملل متحد خواستند 
با اعمال فشار  بر آمریكا این كشور را وادار كند 

تحریم های ظالمانه علیه كشور را بردارد.  
رئیس  ترامپ،  دونالد  گذشته  روز  اما 
رسانه ای  گفت وگویی  در  آمریكا   جمهوری 
درخواستی  هیچ  تاكنون  ایران  كه  شد  مدعی 
 برای كاهش تحریم ها به منظور ورود كاالهای 
پزشكی به این كشور نداشته است. این درحالی 
است كه بعد از خروج  آمریكا از برجام در سال 2۰۱۸ 
و بازگشت تحریم ها، مقامات این كشور همواره 
كه تحریم ها شامل غذا، تجهیزات  كردند  ادعا 
دارو  مانند  بشردوستانه  كاالهای  و   پزشكی 

نمی شود. 
افتاد،  اتفاق  عمل  در  آنچه  دیگر  سوی  از 
از  ترس  و  شدید  محدودیت های  اعمال 
آمریكا  سوی  از  حقوقی  یا  مالی  مجازات های 
هرگونه  انجام  از  را  خارجی  شركت های  بود  كه 
تراكنش بانكی منصرف می كرد. با شروع شیوع 
كرونا در ایران، پایان دادن  به تروریسم اقتصادی 
و كاهش تحریم ها به منظور ارسال اقالم پزشكی 
ایرانی،  مقامات  طرف  از  بارها  و  بارها  ایران  به 
و  نمایندگان  برخی  حتی  و  بین المللی   جامعه 
جو  است.  شده  ح  مطر آمریكایی  سناتورهای 
بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین و  نامزد 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  دموكرات  حزب 
با دعوت  بیانیه ای  گذشته، در  روز  آمریكا،   2۰2۰
با  مقابله  برای  به  همكاری  كشورها  تمامی 
ویروس كرونا گفت كه آمریكا می تواند همزمان 
با اولویت قرار دادن سالمت و بهداشت مردم 
آمریكا  به كشورهای آسیب دیده مانند ایران نیز 

كمک كنند.  
به گزارش ایرنا، بایدن همچنین افزود كه با 
، آمریكا  وجود اختالفات عمیق میان دو كشور
از  دسترسی  و  كند  ایران حمایت  از مردم  باید 
نیاز جلوگیری  كمک های پزشكی مورد  آنها به 
نكند. این سناتور پیشین آمریكا در ادامه گفت 
تجهیزات  ارسال  آمریكا  امكان  تحریم های  كه 
باید  ترامپ  دولت  و  كرده  محدود  را  پزشكی 
اقداماتی برای رسیدگی به این مشكل ازجمله 
و  داروسازی  شركت های  برای  صدور  مجوز  
اختصاصی  كانال  ایجاد  و  پزشكی  تجهیزات 
جو  دهد.  انجام  بین المللی  بانک های  برای 
كه  كرد  اعالم  بیانیه  این  در  همچنین   بایدن 
دولت ترامپ برای دستیابی به اهداف سیاسی 
خود درباره ایران از طریق  محدود كردن ارسال 
كمک های بشردوستانه باعث افزایش تهدید 
برنی    ، دیگر سوی  از  شد.  خواهد  ویروس  این 
رقابت  نامزدهای  دیگر  از  سناتور  و   ، سندرز
ریاست جمهوری حزب دموكرات نیز در حساب 
گذاشتن  كنار  توییتر خواستار  كاربری خود در 
تحریم های  لغو  و  كشور  دو  میان   اختالف ها 
همراه  به  همچنین  سندرز  بود.  شده  آمریكا 
بیش از 3۰نفر از نمایندگان عضو  كنگره آمریكا 
در نامه ای خواستار لغو تحریم هایی شدند كه 
مقابله ایران با ویروس كرونا را با مشكل روبه رو 
مایک  به  خطاب  كه  نامه  در  این  است.  كرده 
پمپئو، وزیر امور خارجه و استیون منوچین،  وزیر 
ج  خزانه داری آمریكا نوشته شده، آمده كه  جور
بوش نیز در زمان زلزله بم با كاهش تحریم ها 
به ایران كمک كرده است. فشارهای مقامات 
آمریكایی و جامعه جهانی  در نهایت باعث شد 
از  تا مایک پمپئو در گفت وگویی با خبرنگاران 
آسان  و  ترامپ  دولت  مواضع  تغییر  احتمال 
كردن  تحریم ها علیه ایران و دیگر كشورها خبر 

دهد، اما جزئیاتی درباره این تصمیم اعالم نكرد.  
انگلیس،  اروپایی  كشور  سه  حال  این  با 
آلمان و فرانسه روز سه شنبه هفته گذشته،  از 
از  ایران  با  مالی  مبادله  نخستین  شدن  انجام 
وزارت  دادند.  خبر  اینستكس  سازوكار   طریق 
با انتشار بیانیه ای در توییتر  آلمان نیز  خارجه 
درباره موفقیت این معامله تجاری  برای ارسال 
تجهیزات پزشكی به ایران ابراز امیدواری كرد كه 
ایران و كشورهای اروپایی بتوانند به همكاری 

بیشتر و  توسعه این سازوكار ادامه دهند.  

رئیس جمهوری در تماس های تلفنی با هفت عضو كابینه و رئیس  كل بانک 
مركزی، دستوراتی درباره موضوعات مختلف به ویژه مدیریت بیماری كرونا و 

ارزیابی دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی صادر كرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی روز جمعه در تماس با سعید نمكی و عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كشور دستور داد به سرعت از روند 
اجرا و میزان تأثیر و موفقیت طرح فاصله گذاری اجتماعی، ارزیابی های دقیقی تهیه 
كنند تا در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری كرونا برای هرگونه تصمیم گیری درباره 
روند مدیریت و پیشبرد مبارزه با كرونا مورد بهره برداری قرار گیرد. جلسه آتی ستاد 

ملی مبارزه با بیماری كرونا قرار است روز یكشنبه برگزار شود.
 رئیس جمهوری در گفت وگو با محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش 
و دكتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز برای انجام بررسی های 
دقیق درباره طراحی و تدوین پروتكل های بهداشتی در دوره بازگشایی مجدد 
مدارس، دانشگاه ها، مراكز علمی و آموزشی و  خوابگاه ها و نحوه  اجرای این 
پروتكل ها دستوراتی صادر كرد.  روحانی همچنین به جمشید انصاری، معاون 
داد  دستور  كشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری 

دستورالعملی برای طراحی، تدوین و اجرای پروتكل های بهداشتی در محیط های 
سازمان ها و ادارات دستگاه های دولتی آماده كند. رئیس جمهوری در تماس با 
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز درباره تأمین انرژی، فعالیت موثر در تولیدات پتروشیمی، 
فضای جهانی نفت و مسائل پیرامون این موضوع دستوراتی صادر كرد. روحانی به 
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
نیز دستور داد درباره اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت به  كشور 
رسته های مختلف شغلی و گروه های واجد شرایط تعریف شده از طرف ستاد 
شود.  گذاشته  اجرا  مرحله  به  و  طراحی  روندی  سریعا  دولت،  اقتصادی 
رئیس جمهوری همچنین در گفت وگوی تلفنی با عبدالناصر همتی، رئیس  كل 
بانک مركزی در جریان برنامه های بانک مركزی برای اعطای اعتبار ۷۵هزار میلیارد 
تومانی برای كسب وكارهای آسیب دیده از شیوع كرونا و شیوه اجرای آن قرار 
گرفت. رئیس جمهوری بر ضرورت حمایت هرچه سریع تر از واحدهای تولیدی و 
خدماتی آسیب دیده تأكید و از خدمات بانک مركزی و نظام بانكی خصوصا كاركنان 
شعب بانک ها در این روزهای سخت قدردانی كرد. در این گفت وگوی تلفنی 
همتی، رئیس جمهوری را  در جریان برنامه های بانک مركزی برای تأمین ارز سامانه 

نیما و مدیریت بازار ارز در روزهای آتی قرار داد .

رئیس جمهوری در تماس با 7 عضو کابینه و رئیس  کل بانک مرکزی اعالم کرد

نا و کر ز  یده ا ســیب د آ ی  ها ر کا کسب و  کمک به  ر   دســتو

دفـتـر مركـزی: تهــــران ،  فلكه د       وم صاد       قیه، ابتد       ای  
بزرگراه جناح،  كـوچه شهیـد        طاهـریان،   شـماره 2۴

   ۱ ۴۸ ۱ كد       پــستی:  ۶3۵3۵3
۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۱ ۰ فــــــــــكـــــــــس: ۰

تـــــــــلــــــفــــــن : ۴۴۹۵۶۱۰۱-۸  
چـــــاپ: هــــــم مـــــــیــــهــــن فـــــارس
 ۴ ۶۸۹ ۶3 3۰  تـــــــــلـــــــــــفـــــــــــــن:

شـــبـكه توزیع فروش : شـركـت نشر گسـتر امـروز 
 ۵۴۰ ۸ ۱ ۰ ۰ تــلـــفـــــن: ۰

 ۴ ۴ ۹ ۵ ۶2۰ ۰ گـــهــــی هـــا: 2- تــــلــــفـــن ســــازمـــان آ
  ۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۱ ۰۷ فـــكـــــــــــس:

۵ ۰ ۰ ۰2 ۶2 ۶ ۶2 ســـامـــانه پیــــامـــكی:

سایت شهروند:
  www.shahrvanddaily.ir

 : صـــاحــب  امـــتـــیـــاز
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

      مدیر مسئول: رامـــیـــز قـــلــی نـــــژاد
سردبیر: نرگس جودكی

w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شركت تعاونی مطبوعات كشور

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

اینستاگرام شهروند:
i n s t a g r a m . c o m / S h a h r v a n d D a i l y

چطور برخی از کشورها از بقیه جلو افتادند
gettyimages

نقد سیاست ها؛ چگونه؟
مالحظات  باید  منتقد  2ـ  اول[  صفحه  از  ]ادامه 
اخالقی جامعه را بنماید و براساس مسئولیت مدنی 
و قانونی حرف بزند. فرقی نمی كند كه این فرد در چه 
جایگاهی است.  اگر یك دارو برای درمان یا تخفیف 
كرونا خوب است، به طور طبیعی باید سیر قانونی و 
مراحل رسمی آن طی شود. اینكه یك پزشك معتقد 
است این دارو خوب است، مجوز اعالم رسمی آن 
نیست. خوب بودن یك دارو در پزشكی معنای علمی 
دارد، باید به تعداد مناسب آزمون شود و گزارش های 
بالینی آن در هیأت علمی آن بیمارستان تهیه و تعریف 
شود و در نهایت در فرآیندی علمی تأیید شود. پیش 
از طی این مراحل هیچ فردی حق ندارد كه در این باره 
اظهارنظر عمومی كند، در غیر این صورت سنگ روی 
سنگ بند نخواهد شد و ذهنیت جامعه مخدوش 
درمان  و  دارو  مسأله  می شوند.  نگران  نیز  مردم  و 
حساس  بسیار  و  دارند  را  خود  خاص  ظرافت های 
هستند و پزشكان عزیز بیش از دیگران باید این 

مالحظات را رعایت كنند.
تردیدی  است.  مهم تر  شاید  سوم  نكته  3ـ 
نیست كه فاصله گذاری اجتماعی یا حتی قرنطینه 
كامل بهترین شیوه برای قطع زنجیره انتقال این 
اجرا  مقام  در  سیاستگذار  ولی  است،  ویروس 
نمی تواند به راحتی از این گزاره نتیجه عملی بگیرد، 
دارد  گوناگونی  سطوح  اجتماعی  فاصله گذاری  زیرا 
و در مدت زمان كم یا زیاد قابل اجراست. به راحتی 
شدیدترین  دولت  كه  كنیم  توصیه  می توانیم 
فاصله گذاری یا همان قرنطینه را به مدت طوالنی تا 
رسیدن به نقطه صفر یا نزدیك به آن اجرا كند، ولی 
باید توجه كنیم هر كدام از این سطوح با زمان بندی 
را  خود  خاص  اقتصادی  و  اجتماعی  عوارض  آنها 
سیاستگذار  كرونا  ماجرای  پایان  از  پس  كه  دارد 
مسئولیت  كسی  آیا  باشد.  آنها  پاسخگوی  باید 
این عوارض را از االن می پذیرد؟ درواقع منظور این 
با پذیرش  باید همراه  است كه نقد هر سیاستی 
تبعات بعدی آن باشد. هر سیاستی دارای منافع و 
هزینه هایی است. اگر از منافع آن سخن می گوییم، 

هزینه هایش را نباید فراموش كنیم.
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 نگرانیازحضورگستردهمعتادان
روزهایکرونایی محلههرندیدر در

غ شوش شب های شلو
تهران،  در  متجاهر  معتاد  19 هزار  از  ]شهروند[ 
12 هزار نفر از مراکز ماده 16 بیرون آمده اند. پنجشنبه 
خیابان های  از  فیلم هایی  منتشرشدن  با  و  شب 
جنوب تهران به ویژه شوش و هرندی که در آن تجمع 
گسترده معتادان دیده می شد، حاال اطالعات تازه ای 
می رسد.  راه  از  خیابان ها  در  معتادان  رهاشدن  از 
با  مبارزه  پلیس  رئیس  حسنوند،  عبدالوهاب 
موادمخدر دیروز گفت تهران 19 هزار معتاد متجاهر 
دارد که اکنون 7هزار نفر در مراکز نگهداری می شوند، 
بقیه رها شده اند و عمده آنها در سطح شهر حضور 
هرندی،  شوش،  فرحزاد،  مانند  مناطقی  در   دارند؛ 
دروازه غار، خالزیر و گردنه تنباکویی. او گفت با شیوع 
ویروس کرونا، مراکز بازپروری این تشخیص را دادند 
که به دلیل احتمال ابتالی افراد نگهداری شده در آنها 

به بیماری کرونا باید آنها آزاد شوند.
نخستین واکنش به این ماجرا را مالک حسینی، 
مشارکت های  و  خدمات  رفاه،  سازمان  سرپرست 
انتشار  با  او  داشت.  تهران  شهرداری  اجتماعی 
»میدان  نوشت:  معتادان  ازدحام  از  تصاویری 
شوش، بامداد چهاردهم فروردین 1۳99؛ این افراد 
حتی  و  نیستند  کارتن خواب  شهرند،  همین  مردم 
بی سرپناه، معتادانی که محصول همین جامعه اند، 
اما توان خودمراقبتی ندارند، زحمات چند ساله نیروی 
انتظامی با تعطیلی مراکز نگهداری معتادان نقش بر 
آب شد، بیش از پیش نگران همکارانم در مواجهه 
با این افراد هستم.«  از ابتدای شیوع کرونا در کشور و 
روند رو به افزایش آن مصوبه ای برای پذیرش نکردن 
این معتادان تدوین شد و ستاد مبارزه با موادمخدر 
پذیرش معتادان در مراکز ماده 16 را متوقف کرد. از 
سوی دیگر مراکز ماده 1۵ )خودمعرفان( که زیر نظر 
پذیرش  هم  می کنند  فعالیت  بهزیستی  سازمان 
جدید را متوقف و افراد مددجو را تعدیل کردند که 
مجموع این اتفاقات در کنار آزادسازی ۸۰ هزار زندانی 
برای مقابله با کرونا باعث حضور گسترده این افراد در 
شهر شد. سیزدهم اسفند ماه بود که فرید براتی سده، 
سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  دفتر  مدیرکل 
بهزیستی کشور به ایرنا گفت که مراکز ترک اعتیاد زیر 
نظر این سازمان تا حد امکان پذیرش جدید ندارند، 
مگر آنکه مورد خاص و ویژه ای باشد. تعریف خاص و 
ویژه عنوان نشد و پس از آن هم آماری از تعداد افرادی 
کردند و پذیرش نشدند،  این مراکز مراجعه  به  که 

نیامد.
حضور  گستردگی  و  هرندی  و  شوش  ماجرای 
معتادان و بی خانمان ها عاملی شده است تا سعید 
شاهمیر، معاون اجتماعی منطقه 12 شهرداری تهران 
هم نسبت به آن ابراز نگرانی کند و به »شهروند« بگوید 
که الزم است فرمانداری تهران هرچه زودتر فکری به 
حال این وضع کند: »یک دسته از مراکز نگهداری از 
معتادان زیر نظر شهرداری است که آنها نه تنها تعطیل 
نشده اند، بلکه با توان بیشتری مشغول به کارند. 
دسته دیگر زیر نظر پلیس مبارزه با موادمخدر است 
که افراد با حکم قضائی بین 6 تا 9 ماه در آن نگهداری و 
به عنوان مراکز ماده 16 نامیده می شوند. در  این وضع 
مصوبه پذیرش نکردن جدید داده شده و از سویی 
افرادی که دوره 6 و 9 ماهه آنها تمام شده است، آزاد 
شده اند و این افراد حاال در محله حاضرند.« او می گوید 
براساس پروتکل قبلی اگر فردی دوره محکومیتش 
دستگیر  می شد،  ایجاد  مشکلی  دوباره  اما  تمام 
می شد، ولی حاال این وضع تغییر و مشکالتی را ایجاد 
کرده است:   »اگر این افراد به گرمخانه ها مراجعه کنند، 
حتما خدمات دریافت می کنند، اما مشکل آنجاست 
که امکانات کم است، توان پذیرش در این منطقه زیاد 
نیست و ظرفیت ما ۴۰۰ نفر است.« به گفته شاهمیر در 
این مدت سه زن از مراجعه کنندگان مشکوک بودند 
که از بدو ورود وضعیت شان بررسی شد. دو نفر از آنها 
مبتال بودند که به مراکز درمانی ارجاع داده شدند: 
»درحال حاضر برای شرایطی که در محل و شاید سایر 
مناطق با آن مواجهیم، باید فکری کنیم. پیشنهاد 
اصلی این است که فرمانداری مسئولیت را به عهده 
بگیرد و از کمک سایر ارگان ها استفاده کند تا مکانی را 
افراد  این  حضور  برای  پایلوت  صورت  به 
اختصاص دهند. پیشنهاد دیگر این است که مقام 
قضائی حکمی دهد که افراد دیگر از کمپ های ماده 16 
خارج نشوند و حتی اگر دوره محکومیت شان تمام 
شده است هم حضورشان تمدید شود تا بتوانیم این 
وضع را مدیریت کنیم.«  سپیده علیزاده، مدیر مرکز 
جامع کاهش آسیب زنان در شوش هم به »شهروند« 
می گوید که مرکز آنها باز است و مراجعه کننده هم 
بسیار: »ما با سرریز افراد آسیب دیده به این محل 
مواجهیم که اغلب آنها مردان هستند. در این شرایط 
الزم است تا فکری برای این وضع کرد. ممکن است 
بسیاری از آنها بیمار شده باشند که نیاز است این 

وضع مدیریت شود.« 

بهداشتبهموضعوزارتصمت  اعتراضوزیر
نامهایخطاببهرئیسجمهوری در

تش به اختیار  تصمیم های آ
دامن نظام سالمت را می گیرد

به  نامه ای  در  بهداشت  وزیر  ]شهروند[ 
رئیس جمهوری نسبت به نامه وزارت صمت )صنایع، 
مشاغل  تمام  بازگشایی  بر  مبنی  تجارت(  و  معدن 
اعتراض کرد. او در این نامه نوشت که این اقدام با نقش، 
مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت 
امور  در  صمت  وزیر  قائم مقام  فروردین  نهم  دارد. 
تولید  کار  در  وقفه  »عدم  موضوع  با  نامه ای  بازرگانی 
کشور« به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان های کشور ارسال و اعالم کرد: »اصل کار و تولید 
کشور آن هم در سالی که »جهش تولید« نام گذاری شده 
تعطیل پذیر نیست.« او در این نامه تأکید کرد که موضع 
رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد کرونای 
این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در تمام 
واحدهای تولیدی کشور در تمام بخش های صنعتی، 
معدنی و کشاورزی است. او همچنین اعالم کرد که با 
تأمین سالمت کارگران و کارکنان از هرگونه تعطیلی 
ممانعت به عمل آید. اما  سعید نمکی، وزیر بهداشت 
این نامه را مغایر با تصمیمات ستاد مقابله با کرونا 
دانست. وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس جمهوری 
هر  اختیار  به  آتش  تصمیم  شعله های  که  نوشت 
دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد 
تأیید نباشد، دامن نظام سالمت و متعاقب آن اقتصاد 
نوشت:  نامه  این  در  نمکی  گرفت.  خواهد  را  کشور 
کشور در  اولیه و شرایط مناسب تر  التهاب  »کاهش 
مقابل هجوم ویروس کرونا عالوه بر مرحمت الهی، آثار 
مدل مدیریت مبتنی بر کارشناسی، تدبیر و حمایت 
حرکت  و  است  شده  برنامه ریزی  گام های  و  جمعی 
کارشناسی می تواند  با نظر  نسنجیده و غیر منطبق 
آسیب های غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد که 
امکان ایستادن نظام سالمت در مقابل هجمه های آن 
میسر نیست.«  اما وزارت صمت به نامه وزیر بهداشت 
واکنش نشان داد و اعالم کرد: »اگرچه موضع وزارت 
شرایط  در  صنعتی  واحدهای  فعالیت  ادامه  صنعت 
فعلی با رعایت پروتکل های بهداشتی است، اما هر 
واحد صنعتی که نتواند سالمت کارکنان خود را تضمین 
کند، مجبور به ادامه فعالیت نیست. فعالیت مغازه ها و 
فروشگاه ها قطعا باید براساس تصمیمات ستاد ملی 
کرونا باشد.« وزارت بهداشت همچنان بر مواضع خود 
ایستاده است، به طوری که کیانوش جهانپور، رئیس 
مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت دیروز در نشست 
خبری آنالین اعالم کرد که فعالیت تمام مشاغل باید تابع 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا باشد. او گفت: »آغاز به کار 
مشاغلی که جزو موارد استثنا نیست، ممنوع است و اگر 
کارفرمایی اقدام به بازگشایی محل کار کند، متخلف 
است، چرا که مصوبات ستاد مقابله با کرونا عینا مانند 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و با متخلفان 
برخورد مقتضی انجام می شود.« او این را هم اضافه کرد 
بیستم  از  پیش  خصوصی  مشاغل  کار  به  آغاز  که 

فروردین تعیین تکلیف می شود. 

]زهرا جعفرزاده[ درست ۴6 روز پیش بود که ابتالی یک نفر در قم به ویروس 
کرونا خبری شد؛ خبری که دقایقی بعد با مرگ همان یک نفر همراه و ساعتی 
بعد مرگ دومین نفر هم بر اثر ابتال به این ویروس تأیید شد. از سی ام بهمن 
تاکنون، کابوس شیوع کرونا در ووهان چین با همان جزئیات درحال تکرار در 
ایران و بسیاری از کشورهای دنیاست. در این مدت شمار مبتالیان از مرز ۵۰ هزار 
نفر گذشت و تعداد قربانیان به باالی سه هزار نفر رسید. مدیریت شیوع کرونا 
)یا همان کووید 19( در ایران اما و اگر فراوان دارد. با وجود پیش بینی های قبلی 
از شروع سفرهای نوروزی اما از نیمه تعطیالت بود که با تصمیم ستاد مقابله 
با کرونا به فرماندهی رئیس جمهوری تصمیماتی برای اعمال محدودیت های 
جدی مثل فاصله گذاری اجتماعی با تعطیلی مکان های تجمعی و ممنوعیت 
کارشناسان  از  گفته تعدادی  به  که  گرفته شد؛ تصمیم هایی  تردد به شهرها 
سالمت دیر گرفته شد و حاال باید منتظر نتایج آن ماند. چرایی قرنطینه نکردن 
شهرهایی که ابتدا کانون بحران بوده اند، منشأ ورود بیماری به کشور و دلیل 
بی توجهی به ورود مسافران از چین و ماجرای طوالنی شدن تصمیم گیری ها برای 
ایجاد محدودیت تردد و جلوگیری از انجام مسافرت ها موضوعات پربحثی است 
ح می شود و حاال محمدرضا  که این روزها از سوی آنها که نگران شرایط اند، مطر
ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در گفت وگو با »شهروند« درباره 
این اظهارنظرها و تصمیم ها توضیح می دهد؛ او که در تصمیم گیری های ستاد 
مقابله با کرونا مداخله ندارد اما در این مدت نامه های فراوانی درباره عملکردها 
خطاب به وزیر بهداشت و رئیس جمهوری نوشته است. او معتقد است اگر 
محدودیت هایی که از اواسط تعطیالت نوروز اعمال شد، از همان ابتدا یا اواخر 
پایان  تا  و  از بحران نمی رسید  این میزان  به  انجام می شد، شرایط  اسفندماه 

تعطیالت می توانستیم از پیک بیماری عبور کنیم. 
ع کووید 19 در ایران می گذرد، در این  حدود 46روز از اعالم رسمی شیو
آمار مبتالیان و فوتی ها، تصمیم گیری های زیادی هم  کنار باالرفتن  مدت در 
شد. شما چندین بار نامه هایی به وزیربهداشت و رئیس جمهوری نوشتید و 
ایران  کرونا در  کنترل  برای  که  از مدیریتی  ارزیابی شما  کردید.  ح  را مطر نکاتی 

انجام شده، چیست؟
نوپدیدبودنش،  و  آن  ناشناخته  ابعاد  به  توجه  با  بیماری  این  مدیریت 
تصمیم گیری  یک  به  بنابراین  ندارد،  علمی   تعیین شده   پیش  از  پروتکل 
و  منطقی تر  هم  تصمیم گیری ها  زمان  گذشت  با  که  داشت  نیاز  اورژانسی 
سنجیده تر می شود. وزارت بهداشت تنها بخشی از مدیریت ماجرا را به عهده 
دارد و آن بخشی که مربوط به وزارتخانه های دیگر و ابعاد اقتصادی مدیریت این 
بیماری است، دیگر در اختیار وزارت بهداشت نیست؛ همین جا ایراداتی دیده 
می شود مثال تصمیم گیری  برای ایجاد محدودیت تردد در مکان های تجمعی یا 
کنترل ترددهای غیرضروری در داخل شهر و... جزو موضوعاتی نیست که وزارت 
بهداشت بتواند ورود کند. هرچند که من شاهد بودم در روزهای اول شیوع 
بیماری درکشور وزارت بهداشت پیگیر تعطیلی برخی از اماکن زیارتی و تجمعی 
بود اما مقاومت هایی وجود داشت و این اقدام به تأخیر افتاد و درنهایت چند 
روزی است که سفرهای برون شهری آن هم با درخواست مکرر مجامع علمی 
ازجمله سازمان نظام پزشکی با نامه به رئیس جمهوری و تبیین روش  علمی 

فاصله گذاری اجتماعی محدود شده است. 
وزیر  عهده  به  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرماندهی  که  بودیم  شاهد  ابتدا 
بهداشت بود، بعد رئیس جمهوری این سمت را گرفت. نظرتان در این باره چیست؟ 
به نظرم سطح کار باید خیلی زودتر از اینها در حد اختیارات سران قوا به ویژه 
رئیس جمهوری دیده می شد. هر اختیاری که به وزارت بهداشت داده شود، با 

میزان تأثیرگذاری که روسای قوا دارند، متفاوت است.
در  که  مطلبی  در  بهداشت،  سابق  وزیر  که  بود  فروردین  اوایل 
از  کرد  کرونا درکشور تأکید  از نحوه مدیریت  کرد با انتقاد  اینستاگرام منتشر 
اواخر آذر و اوایل دی نگرانی اش را نسبت به ورود این بیماری به کشور اعالم 
کرده اما بی توجهی شده است. از آن طرف هم وقتی نگاه می کنیم، می بینیم 
فوتی  مورد  دو  با  همراه  کشور  به  بیماری  این  ورود  از  رسمی  اعالم  اولین  که 
جدی  کشور  به  بیماری  این  ورود  می رسد،  نظر  به  که  این طور  است.  بوده 
البته ما هیچ گزارش رسمی  آمادگی نداشتند.  گرفته نشده بود و دستگاه ها 
مبنی بر ورود این بیماری در اواخر آذر نداشته ایم، اما اینکه می گویید آمادگی 
وجود نداشت، بله؛ اولین مورد اعالم بیماری فوت برادر یکی از همکاران ما در 
می شد.  کنترل  چین  مبدأ  از  تنها  ورودی  مبانی  که  می داد  نشان  و  بود  قم 
درحالی  که منشأ بیماری ورودی مستقیم از چین نبوده است. آن طور که اعالم 
شد بازرگانی در قم بوده که در همان روزها مکررا به چین رفت وآمد داشته و 
درنهایت از طریق هواپیمایی امارات وارد کشور شده است. یا در رشت انتقال 

از طریق دیگری بود.
شد؟  ابتدا  همان  از  بیماری  کنترل  برای  کوتاهی هایی  چه  شما  نظر  به 
همان موقع می گفتند که چینی ها در ورود این بیماری تأثیر داشته اند اما تنها 
هیچ  و  بود  آنها  تب سنجی  می شد،  انجام  مسافران  برای  فرودگاه  در  که  کاری 
اقدامی برای قرنطینه کردن شان انجام نمی شد یا پروازها به چین همچنان ادامه 
داشت. به نظر می رسد که حساسیت زایی نسبت به این موضوع کمرنگ بوده 

است.
اما  بود،  داده  انجام  حساسیت زایی  موارد  از  بسیاری  در  بهداشت  وزارت 
ظاهرا درکشور تا اتفاقی ملموس نباشد، اقدامی هم برایش انجام نمی شود. از 
نظر علمی سطح کنترل در شهرهای اولیه که کانون بیماری بود، باید در باالترین 
سطح انجام می شد. اگر این اقدامات کنترلی جدی تر انجام می شد، طبیعتا ما در 
شرایط فعلی با این میزان از شیوع بیماری نمی رسیدیم. بخشی از این ویروس 
از طریق چینی ها، بخشی از طریق مهاجران افغانستانی و حتی قاچاقچیان وارد 
شده است. زمانی  که سطح قرنطینه و کنترل ها درکشور کامل نباشد، این اتفاق 
می افتد. در مورد پروازهای چین هم اطالع زیادی ندارم اما احساسم این است 
که اهمیت بحران با تمام ابعادش برای بسیاری از مسئوالن ما ناشناخته و 

کم شناخته بود.
به سوال قبلی برمی گردم، چرا ورود ویروس به ایران و در ادامه میزان 

ع آن در ابتدا جدی گرفته نشد؟ شیو
به نظرم مهم ترین ایراد این است که در ابتدا انتخاب روش مواجهه با این 
صورت  اشتباه  اجتماعی  فاصله گذاری  و  جمعیتی  ایمنی  روش  بین  بیماری 
تصمیم گیری  کشور  مسئوالن  سوی  از  باید  که  است  موضوعی  این  گرفت. 

می شد. ایمنی جمعیتی یک روش اپیدمیولوژیک است. زمانی  که یک بیماری 
جدی نیست، بدون نیاز به متوقف کردن فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، 
به آن اجازه گسترش داده می شود و بعد از اینکه  درصدی از مردم را گرفتار کرد، 
بیماری خود به خود فروکش می کند. اگر واکسن این بیماری وجود داشت، این 
روش خوب بود اما وقتی بیماری جدید است و ابعادش ناشناخته، میزان مرگ و 
میرش باالست و تولید واکسن آن در خوشبینانه ترین حالت تا 6ماه دیگر انجام 
شود، انتخاب این روش اشتباه است و باید از روش فاصله گذاری اجتماعی 
استفاده شود. برای این کار هم باید سران قوا تصمیم گیری کنند. االن بزرگ ترین 
مشکل ما ابتالهای جدید نیست بلکه اداره کردن و درمان بیماران شدید است 
آی سی یو درحال پرشدن است و ما به  آی سی یو دارند. تخت های  که نیاز به 

 . تجهیزات ویژه نیاز داریم که هزینه بر است، مثل دستگاه ونتیالتور
قرنطینه کردن  ماجرای  است،  همراه  جدی  انتقاد  با  که  مسأله ای 
شهرهایی است که در ابتدا به عنوان کانون ویروس در ایران شناخته شدند، 
کامل شهر برای  که قرنطینه  مثل قم و رشت. وزارت بهداشت تأکید می کند 
به  کرد.  استفاده  اقناعی  روش های  از  باید  و  ندارد  اجرا  قابلیت  دوران  این 

اعتقاد شما چرا این اتفاق نیفتاد؟ 
شناسایی  ابتدای  در  اگر  دارد.  بستگی  بیماری  تشخیص  زمان  به  ماجرا 
بیماری شهر قرنطینه شود، قطعا میزان آلودگی کاهش پیدا می کند. اما زمانی که 
ویروس مرزهای یک شهر را در ابعاد وسیع طی کرده باشد، دیگر این روش 
جواب نمی دهد و اینجاست که باید از روش فاصله گذاری اجتماعی استفاده 
کرد. قرنطینه یک شهر یکی از مراحل پنجگانه قرنطینه است. زمانی که بیماری 
در کشور تشخیص داده شد، حداقل 2۰ روز از ابتال گذشته بود، یعنی بیماری که 
در اواخر بهمن جانش را از دست داد، حداقل 2۰ روز قبلش گرفتار شده بود و در 
این مدت هم رفت  وآمدها ادامه داشت، بنابراین قرنطینه به معنای ممنوعیت 
کامل تردد قابل اجرا نبود. هر چند در هیچ جای دنیا هم استفاده از روش اقناع 
و ایمنی جمعیتی علمی نیست و توصیه نمی شود. بنابراین باید در نخستین 
مرحله فاصله گذاری اجتماعی به عنوان مرحله سوم قرنطینه انجام می شد که با 

تأخیر این اتفاق افتاد. 
کرده  اشاره  درمانی  امکانات  کمبود  در  تحریم ها  نقش  به  قبال  شما 

بودید. تحریم ایران بحران این بیماری در کشور را تشدید کرده است؟
قطعا تحریم ها در این زمینه اثرگذار است. ممکن است یک مسئول با در 
نظر گرفتن مسائل سیاسی اعالم کند که تحریم ها به ما آسیب نزده است، اما 
من که پزشک هستم، تأثیر تحریم ها را از نزدیک دیدم و حتی نامه  ای به دبیرکل 
سازمان ملل نوشتم و اعالم کردم که مردم ایران درحال صدمه دیدن از تحریم ها 
مسلحانه،  زمان جنگ های  در  قوانین حقوق بشری حتی  براساس  هستند. 
بخش پزشکی باید از جنگ مصون باشد، نباید بیمارستان ها بمباران شوند. اما 
متاسفانه تحریم های یک جانبه آمریکا و خروج از برجام باعث شد هم آمریکا و 
هم کشورهای اروپایی این تحریم ها را علیه ایران اعمال کنند که منجر به ایجاد 
مشکالتی برای تأمین اقالم دارویی و بهداشتی و تأمین ارز و مبادله ارزی شود. 
مثال به دلیل استفاده زیاد از دستگاه های سی تی اسکن به زودی این دستگاه ها 
آزمایشگاهی  کیت های  شوند.  وارد  جدید  تیوب های  باید  و  می شوند  خراب 
باید وارد شوند، اما آیا امکانش هست؟ با تحریم ها جنایتی بشری برای همه 
مرز  ویروس  است.  وقوع  درحال  ایرانیان  برای  بیشتر  همه  از  و  جهان  مردم 
نمی شناسد، اگر آلودگی در ایران بیشتر باشد، قطعا کشورهای همسایه هم 
درگیر می شوند. همه کسانی که نگران حقوق بشرند، باید کمپین راه اندازی 

کنند، هشدار دهند و رفع تحریم ها را مطالبه کنند. 
این مسأله باعث طوالنی ترشدن روند بیماری در ایران نمی شود؟

بین  این ویروس   . کشورهای دیگر هم در  و  ایران  در  هم  قطعا می شود، 
کشورها تبادل می شود و حرکت پینگ پونگی خواهد داشت. 

به  قم  در  پرستار  و  پزشک   170 به  نزدیک  تاکنون  می شود  اعالم 
کادر  روزها  همان  جان باخته اند.  پرستار  و  پزشک   37 و  شده   مبتال  کویید19 
مردم  بود.  مواجه  بهداشتی  ملزومات  و  ماسک  جدی  مشکل  با  درمان 
این  دلیل  نداشت.  درمان  کادر  اما  داشتند،  اختیار  در  دستکش  و  ماسک 

بی توجهی به سالمت بخش درمان چه بود؟
مسأله ای که وجود دارد این است که بسیاری از آلودگی ها زمانی اتفاق افتاده 
است که ما تشخیصی از بیماری نداشتیم. شما به حجم باالی مراجعه مردم به 
مطب ها و بیمارستان ها به دلیل ابتال به سرماخوردگی، آنفلوآنزا، ذات الریه و ... 
توجه کنید. چقدر از این افراد ممکن بود که مبتال به کرونا باشند. چقدر از افراد 
ممکن بود که بی عالمت باشند و به بیمارستان ها مراجعه کرده اند. هفته های 
اول هر کجا مراجعه می کردیم تا ملزومات بهداشتی تهیه کنیم، به بن بست 
افراد  از  برخی  میان  این  در  است.  شده  بهتر  شرایط  االن  البته  می رسیدیم، 
سودجو هم این وسایل را احتکار کرده بودند. ما اوایل دچار کمبود جدی شده 
بودیم، چون میان تولیدات و تقاضا تطابقی وجود نداشت. مردم از بازار آزاد این 

وسایل را تهیه می کردند، اما یک بیمارستان نمی تواند از بازار آزاد بخرد.  

میز خبر گزارش

ع است  با تحریم ها جنایتی بشری برای همه مردم جهان و از همه بیشتر برای ایرانیان درحال وقو

ع کرونا در ایران و  نگرانی ها می گوید رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با »شهروند« از نحوه مدیریت شیو

تصمیم گیری  دیرهنگام شرایط را بحرانی کرد

مهدی حسنی/شهروند

بزرگ ترین مشکل ما 
ابتالهای جدید نیست، 

بلکه اداره کردن و درمان 
بیماران شدید است که 

نیاز به آی سی یو دارند. 
تخت های آی سی یو درحال 

پرشدن است و ما به 
تجهیزات ویژه نیاز داریم 

که هزینه بر است، مثل 
دستگاه ونتیالتور

قرنطینه شهرها باید پیش 
ع ویروس انجام  از شیو

می شد، در قم و رشت 
قرنطینه بی فایده بود، 

چون ویروس از مرز شهرها 
عبور کرده بود. به جای 

قرنطینه کامل باید روش 
فاصله گذاری اجتماعی به 

سرعت انجام می شد که با 
تأخیر صورت گرفت

ستاد ملی مقابله با کرونا و مسأله 
معتادان متجاهر

]ادامه از صفحه اول[   اکنون ما در شرایط بحرانی 
هستیم و می خواهیم تقصیر را بر گردن کسی بیندازیم، 
افراد  این  جمع آوری نکردن  که  است  حالی  در  این 
تصمیم درستی بوده است. معتادان و کادر خدماتی ما 
را  ایزوله  نوعی شرایط  به  دارند،  مراکز حضور  در  که 
می گذرانند، در نتیجه ورود فرد جدید خطرآفرین است 
و نباید این اتفاق می افتاد. از سوی دیگر ما این افراد را 
بمب کرونا می دانیم که این نگاه هم اشتباه است. 
همکاران ما به صورت تیم های سیار به مناطق حضور 
این افراد سر می زنند و خدمات رسانی می کنند که این 
خدمات شامل تب سنجی و چک کردن عالیم کرونا 
هم هست. همچنین الزم است تاکید کنیم همه این 
سیستم  کل  کرونا  نیستند.  متجاهر  معتاد  افراد 
معیشت را دگرگون کرده است و اگر قبال خرده فروشی 
در پارک محله اش مواد می فروخت، حاال نمی تواند و 
خریدار هم به همین شکل. به این ترتیب همه آنها 
هم به مناطقی مانند منطقه 12 برای خرید وفروش 
سرریز شده اند.  اما اگر بخواهیم چاره ای برای این 
چاره کار  افراد  این  جمع آوری  بیندیشیم،  وضعیت 
نیست و ما با آن مخالفیم. شاید بهترین راه تعیین 
تا  باشد  تجمع شان  محل  نزدیکی  در  مکانی 
دستگاه های گوناگون امکان خدمات رسانی داشته 
باشند و از سویی حضور آنها به این شکل در سطح 
شهر هم دیده نشود. در این صورت ما در بهزیستی 
همراهی خواهیم داشت، خدمات هم ارایه خواهیم 
کرد و امیدواریم ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره 

هرچه زودتر تدبیری بیندیشد.

یادداشت
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]شهروند[ وام های یک و دو میلیون تومانی کرونا شگرد کالهبرداران فضای 
مجازی شده و لینک های متعددی با عنوان ثبت نام برای تسهیالت کرونا 
به وجود آورده است. این درحالی است که احمد میدری، معاون رفاه وزیر کار 
به »شهروند« می گوید که هنوز هیچ ثبت نامی برای وام های کرونا انجام نشده 
و وزارت کار منتظر است تا این طرح در کمیته اقتصاد ستاد مبارزه با کرونا به 
تصویب برسد و پس از آن بانک مرکزی بخش نامه نحوه پرداخت وام را به بانک ها 
ابالغ می کند. به گفته او به احتمال زیاد یکشنبه هفته جاری ستاد مبارزه با کرونا 

پرداخت این وام را تصویب می کند. 

دستورالعمل پرداخت وام کرونا تهیه شد
در  و  پنجشنبه   روز  رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
واکنش به یک ویدیوی فضای مجازی اعالم کرد که دستورالعمل پرداخت 
یک  اعتباری  کارت  به زودی  و  است  شده  تهیه  و  تصویب  کرونا  وام های 
عرضه  کرونا  در  آسیب دیده  شاغل  ۴ میلیون  برای  تومانی  دو میلیون  و 
می شود. این خبر را جهانگیری در واکنش به ویدیویی اعالم کرد که پیرمرد 
دست فروشی از شرایط دشوار امرار معاش در روزهای قرنطینه گفت. البته 
جزئیات  به  اشاره  بدون  این  از  پیش  هم  کار  وزیر  شریعتمداری،  محمد 
سوءاستفاده  اسباب  مسأله  همین  و  بود  گفته  وامی  چنین  پرداخت  از 
کالهبرداران در فضای مجازی شد. این درحالی است که هنوز هیچ سازوکاری 

برای ثبت نام متقاضیان اعالم نشده است.

چه کسانی وام کرونا می گیرند؟
اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، 
فصلی  کارگران  و  دست فروشان  بین شهری،  کرایه های  و  مینی بوس 
قرار  وام  این  هستند.  تومانی  دو میلیون  تا  یک  وام  مشموالن  روزمزد 
است به ۴ میلیون نفر پرداخت شود و شاغالن دارای درآمد ثابت از قبیل 
همچنین  و  بازنشستگی  صندوق های  مستمری بگیران  دولت،  کارکنان 
ح  طر این  مشمول  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  مستمری بگیران 

نیستند.

برای دریافت وام چه باید کرد؟
متقاضیان این وام باید در تاریخی که بعدا اعالم می شود، در پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان ثبت نام کنند و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بعد از تأیید اطالعات 
ثبت نام شده ها، آنها را برای دریافت وام به بانک ها معرفی می کند. بانک هایی که 
این وام ها را پرداخت می کنند، همان بانک هایی هستند که یارانه نقدی و کمک 

حمایت معیشتی را ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریزمی کنند. 

جزئیات بازپرداخت وام 
دو روز پس از اعالم اسامی مشموالن به بانک ها، پرداخت وام انجام می شود 
و براساس این طرح خانواده های یک نفره یک میلیون تومان و خانواده های 
بیشتر از یک نفر 2 میلیون تومان وام دریافت می کنند.  بازپرداخت اقساط این 
وام در 27 ماه است و البته سه ماه پس از دریافت وام دوره تنفس به شمار می آید 
و پس از آن پرداخت اقساط وام در 2۴ ماه و با نرخ سود 12 درصد انجام می شود 
که ۴ درصد آن را وام گیرندگان پرداخت می کنند و 8 درصد سود را سازمان برنامه 

و بودجه پرداخت می کند. 
نکته مهم دیگر درباره این وام نحوه هزینه کرد آن است و اعتبار یا به صورت 
نقد یا برای خرید کاالها ازجمله کاالهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه های 
افراد برای  سراسر کشور پرداخت می شود. همچنین اعالم شده است که 
دریافت این وام نیاز به حضور مستقیم در بانک ها ندارند و بانک عامل می تواند 
با اخذ تعهد الکترونیکی از متقاضی، اقساط را از محل حساب یارانه نقدی و کمک 
حمایت معیشتی کسر کند. به جز این، مشموالن این طرح حتی در صورت 
داشتن چک برگشتی یا اقساط معوق بانکی هم می توانند این وام را دریافت 

کنند. 

ح چگونه است؟ نحوه اجرای طر
بانک مرکزی باید بخش نامه دریافت این وام را به بانک های عامل ابالغ کند و 
بانک ملی ایران  موظف شده است سامانه اعتباری رفاه ایرانیان را راه اندازی و 
راهبری کند. همچنین در این طرح تأکید شده است که دریافت کنندگان وام در 

طول بازپرداخت تسهیالت نمی توانند بانک عامل شان را عوض کنند. 

]مریم شکرانی[ با شیوع کرونا اخبار ضد و نقیضی درباره مسافرت نوروزی 
ایرانی ها منتشر شد و مسافران با انتقادهای تند بسیاری از کاربران فضای 
مجازی مواجه شدند. از آن سو، برخی دیگر از کاربران اعتقاد داشتند سفرهای 
نوروزی مردم به عمد پررنگ شده است تا تقصیر شیوع کرونا به گردن آنها 
بیفتد. حاال گزارش آماری ترددهای نوروزی به رسم هر سال آماده شده است و 
نشان می دهد که مسافران هواپیما، قطار و اتوبوس های بین شهری به طور 
قابل توجهی ریزش داشته و سفر با خودروهای شخصی هم تقریبا به نصف 

سال های گذشته رسیده است. 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در همین زمینه به پایگاه اطالع رسانی 
سفرهای  قید  قطار  مسافران  تمامی  تقریبا  که  است  گفته  وزارتخانه اش 
نوروزی را زدند و امسال سفرهای ریلی 9۴ درصد کاهش داشته است. پس از 
، اتوبوس های بین شهری هم 75 درصد مسافران نوروزی شان را نسبت  قطار
به  سال گذشته از دست دادند و شرکت های هوایی با ریزش 70 درصدی 

مسافران شان در رده سوم ایستادند.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن ایرالین ها هم به ایلنا گفته بود 
که رویگردانی مسافران از سفرهای هوایی همچنان ادامه دارد، به طوری که 
ایرالین ها زیان سنگین 3 هزار میلیارد تومانی متحمل شده اند و سه شرکت 
هواپیمایی هم به طور کامل تمام هواپیماهایشان را به پارکینگ ها منتقل 

کرده اند. 
در این میان، نکته چالش برانگیز قرنطینه نوروزی، سفر با خودروهای 
آن را نشانه گرفت. وزیر راه و  شخصی بود که پیکان تیز انتقادهای مردم 
آمار  ذکر  بدون  شخصی  خودروهای  با  نوروزی  سفرهای  درباره  شهرسازی 

گفته است که این ترددها کاهش چشمگیر داشته است و البته سازمان 
راهداری با آمار و جزئیات بیشتر گفته است که در 12 روز تعطیالت نوروز به طور 

میانگین روزانه ۴7۴ هزار خودرو شخصی در جاده ها تردد داشته است. 
این سازمان گزارش داده است که تردد خودروهای شخصی در جاده ها 
به حدود نصف  سال گذشته رسیده است. بنا بر این گزارش، در تعطیالت 
نوروزی 7 میلیون و 170 هزار وسیله نقلیه سبک و سنگین تردد داشته است. 

آمار پارسال 1۴ میلیون و 130 هزار دستگاه بوده است. 
در پایان اینکه گویا بیشتر مسافران نوروزی که با خودروهای شخصی شان 
آمار  برگشته اند.  شهرهایشان  به  پنجشنبه  روز  بودند  رفته  سفر  به 
منتشرشده سازمان راهداری در روز جمعه، پانزدهم فروردین نشان می دهد 
که روز پنجشنبه ترددهای برون شهری به یکباره 115 درصد نسبت به روزهای 

قبل افزایش داشته است. 

اقشار آسیب پذیر فاقد 
درآمد ثابت از قبیل 

رانندگان تاکسی، اتوبوس، 
مینی بوس و کرایه های 

بین شهری، دست فروشان 
و کارگران فصلی روزمزد 

مشموالن وام یک تا 
دو میلیون تومانی هستند. 

این وام قرار است به 
4 میلیون نفر پرداخت شود

وزیر راه و شهرسازی 
درباره سفرهای نوروزی با 

خودروهای شخصی بدون 
ذکر آمار گفته است که این 

ترددها کاهش چشمگیر 
داشته است و البته سازمان 

راهداری با آمار و جزئیات 
بیشتر گفته است که در 12 

روز تعطیالت نوروز به طور 
میانگین روزانه 474 هزار 

خودرو شخصی در جاده ها 
تردد داشته است

بورس

اقتصاد جهان

بــازار  جــــهــانـــــی
) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1612.16
14.65
29.73
16.87

بــازار  طال
تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

6398000
6257000
3093000
1793000
982000
637200

تـابـلوی قـیـمـت

بــازار  ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان(
تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا
یورو

پوند  انگلیس
د رهم امارات

14896
16903
19988
4392

مـــــــرور

]پایگاه اطالع رسانی دولت[ اوپک برای مبارزه با 
کرونا، نیم میلیارد دالر به ایران کمک کرد. این مبلغ در 
اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است تا در 
ازای آن تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی به ایران 

تحویل دهد. 
]ایسنا[ کارگرانی که فقط سه تا چهارماه سابقه کار 
دارند و با کرونا بیکار شده اند، می توانند درخواست 
بیمه بیکاری دهند. برای درخواست بیمه بیکاری به 
https: //bimebikari.mcls.gov.ir/سامانه

Darkhast.aspx مراجعه کنید. 

]ایلنا[ پایش ثبت نامی های مسکن ملی در مرحله 
دوم آغاز شد. با شیوع ویروس کرونا در اسفندماه 98، 
ثبت نام مرحله دوم به دو روش مراجعه به سامانه 
حاضر  درحال  که  شد  انجام  پیامکی  و  اینترنتی 
ثبت نامی های اینترنتی بررسی و پس از بهبود وضع 

کرونا ثبت نامی های پیامکی پایش می شوند. 
]ایسنا[ شرکت توزیع برق اعالم کرد، مشترکانی که 
اینترنت  طریق  از  را  برق شان  قبض  نیستند  قادر 
دریافت و پرداخت کنند، برای گرفتن کارت شناسایی 
برق با شرکت برق منطقه شان تماس بگیرند. کارت 
برق حاوی کد شناسه قبض است و افراد از طریق 
تلفن ثابت یا عابربانک می توانند با این کد، قبض 

برق شان را پرداخت کنند. 

 بورس در تعطیالت نوروز
سبزپوش شد

نوروزی  تعطیالت  در  بورس  ]شهروند[ 
توانست سبز بماند و روند رو به رشدی از خود 
روز  آخرین  در  سرمایه  بازار  بگذارد.  جای  به 
 کاری در سال 99 که قبل از سیزده به در بود،

 2 هزار و 12 واحد رشد کرد و در ارتفاع 5۴7 هزار
و 661واحد قرار گرفت. بورس در روزهای کاری 
تعطیالت نوروز 37هزار واحد رشد کرده است 
و به نظر می رسد علت رشد شاخص بورس در 
تعطیالت عرضه های اولیه سنگینی است که 
در بازار سرمایه انجام شد. این در حالی است 
که بورس در اسفند ماه ریزش های پی درپی 
شاخص ها را تجربه کرده بود و باید منتظر ماند 
و دید که در روزهای آینده آیا باز هم شاخص 

بازار سرمایه صعودی می ماند؟ 

نگرانی برای کمبود غذا در شرایط کرونا

]تسنیم[ رؤسای سازمان جهانی خواروبار 
و کشاورزی )فائو(، سازمان بهداشت جهانی 
بیانیه ای  صدور  با  جهانی  تجارت  سازمان  و 
مقامات  اگر  که  دادند  هشدار  مشترک 
کشورها نتوانند بحران ویروس کرونا را کنترل 
کنند، احتمال کمبود مواد غذایی در سراسر 

جهان وجود دارد.
از  بسیاری  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به  
حالت  به  را  خود  کسب وکارهای  دولت ها 
ُکند  را  ویروس  انتشار  تا  درآورده اند  تعطیل 
کنند، اما این منجر به کاهش شدید تجارت 
زنجیره های عرضه مواد غذایی  و  بین المللی 
ترس  که  است  حالی  در  این  است.  شده 
عمومی و هجوم مردم برای خرید مایحتاج خود 
زنجیره های  شکنندگی  قرنطینه،  دوران  در 
قفسه های  زیرا  است،  داده  نشان  را  عرضه 
خالی  کشورها  از  بسیاری  در  سوپرمارکت ها 

شده است. 

پرداخت تسهیالت مشاغل آسیب دیده در آستانه نهایی شدن 

اعالم جزئیات دریافت وام کرونا
 معاون وزیر کار در پاسخ به »شهروند«: ثبت نام هنوز آغاز نشده است 

انتشار آمار مسافران نوروز 99 
چند  درصد ایرانی ها سفر نوروزی رفتند؟

نسیم اعتمادی/شهروند

عـــدد خــبــــر

٪18

٪ 50

 درآمد سیستان وبلوچستانی ها
یارانه است

درآمد  یک پنجم  حدود  چیزی 
تأمین  یارانه  با  سیستان وبلوچستانی ها 
تهیه  آمار  پژوهشکده  که  گزارشی  در  می شود. 
کرده است، مردم شهرنشین این استان با سهم 
بیشترین  درآمدشان،  از  یارانه  18 درصدی 
از  پس  دارند.  یارانه  به  را  درآمدی  وابستگی 
و  کرمان  استان های  سیستان وبلوچستان، 

آذربایجان غربی در رده های بعدی قرار دارند. 

متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران 
میانگین قیمت مسکن در تهران به رکورد تازه 
15 میلیون و 568 هزار تومان در هر مترمربع رسید. 
در  راه وشهرسازی،  وزارت  گزارش  براساس 
مترمربع  هر  قیمت  متوسط  بهمن ماه  سال98 
۴05 هزار  و  1۴ میلیون  تهران  در  مسکونی  واحد 
تومان بود که با رشد 8.6 درصدی در اسفند 98 به 

کانال 15 میلیون تومان وارد شد. 

کمتر از جهان مالیات می دهیم 
از  مالیات  سهم  جهانی  متوسط  که  درحالی 
تولید ناخالص ملی 1۴ درصد است، این رقم در 
50 درصد  حدود  و  است  7 درصد  حدود  ایران 
میانگین جهانی است. به گزارش فارس و بنا به 
این  اصلی  دلیل  مالیاتی  امور  سازمان  اعالم 
در  که  است  فراوانی  مالیاتی  فرارهای  موضوع، 
تا  ایران  در  فرار مالیاتی  رقم  خ می دهد.  ر کشور 

۴0 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 

 15/5
میلیون تومان
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سرپرست جمعیت هالل احمر خبر داد: 

توزیع ۵۰۰هزار بســته بهداشــتی 
بین بیماران خاص و سرطانی

در دوره های آموزش آنالین 
با همکاری نظام پزشکی 

تا به حال به 764هزار 
نفر آموزش داده شده و 

گواهی صادر شده است. 
با راه اندازی سایت کرونا 

دات آی آر و سیستم تست 
برای نخستین بار در ایران 

به صورت آنالین تست 
کرونا گرفته شده است و 

تا به حال 10میلیون نفر 
در آن شرکت کرده اند؛ 
ع باعث  همین موضو

آرامش بیشتر و کاهش بار 
بیمارستان ها شده است

پیامی،  صدور  با  هالل احمر  جمعیت  داوطلبان  سازمان  رئیس  ]شهروند[ 
آسمانی شدن مجید فرهاد، مدافع سالمت پزشک داوطلب جمعیت هالل احمر 
 را به خانواده محترم ایشان، کادر درمان و خانواده هالل احمر تسلیت گفت. در 
این پیام آمده است: »خوشا در  عرصه خدمت به مردم و دستگیری و زدودن آالم و 
دردهای مردم، عاشقانه گوی سبقت را از سایرین بربایی و از مقربان الهی  شوی تا 

ثابت کنی خدمت و جهاد در راه خداوند قادر متعال، عرصه و میدان نمی شناسد. 
خبر آسمانی شدن پزشک متعهد و داوطلب از جامعه با افتخار دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان، دکتر مجید فرهاد موجب تأثر و تألم  فراوان اینجانب و جامعه بزرگ 

هالل احمر کشور شد. 
این شهید خدمت، سالیان متمادی را عاشقانه، صبورانه و با حسن خلق در 
راه مداوای بیماران گام نهاد؛ او که دغدغه اش سالمتی  مردم بود و از همان ابتدای 
شیوع این ویروس  در منطقه کاشان و آران وبیدگل، درمان و پیگیری مداوای 
آغاز کرد و سرانجام شهد شیرین شهادت را  را  بیماران مبتال به کرونا  ویروس 

نوشید و عاقبت بخیر و الگوی ما شد.  
این ضایعه بزرگ را ابتدا به خانواده بزرگوار ایشان، جامعه خدوم پزشکی کشور 
و همه داوطلبان عزیز تسلیت عرض کرده و  برای بازماندگان صبر و بردباری و برای 

روح این عزیز علو درجات مسألت دارم.« 

عملیات امدادرسانی و تخلیه آب معابر سطح شهر 
بافق و روستای مبارکه

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بافق از عملیات امدادرسانی و تخلیه آب 
معابر سطح شهر بافق و روستای مبارکه به دنبال  بارش شدید باران و آب گرفتگی 
شهرستان با همکاری و مشارکت تیم های امدادی و امدادگران و نجاتگران این 

شهرستان خبر داد. 
رضا فتاحی بافقی گفت: »به دنبال بارش شدید باران و آب گرفتگی شهرستان 
عملیات  عملیاتی  هالل احمر  چهارتیم  قالب   در  نجاتگران  از  نفر   20 بافق، 

امدادرسانی و تخلیه آب معابر سطح شهر بافق و روستای مبارکه را انجام دادند. «
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان بافق گفت:  »امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر با دو دستگاه امدادی و چهار موتور پمپ و لجن  کش در این عملیات 
حضور داشتند و درحال حاضر نیز نیروهای جمعیت هالل احمر در آماده باش 

کامل هستند. «
او با اشاره به ادامه آماده باش کامل نیروهای امدادی این شهرستان از مردم 

خواست در صورت نیاز با سامانه 112 تماس بگیرند. 

  18 پایگاه هالل احمر 
ح ملی غربالگری کرونا در قم بودند عهده دار طر

به گفته مدیرعامل جمعیت هالل احمر قم 18 پایگاه هالل احمر در مبادی 
ح ملی  غربالگری کرونا در قم بوده اند.  ورودی و خروجی استان، عهده دار اجرای طر
ح ملی غربالگری کرونا از نهم اسفند  محمد گل فشان با ارایه گزارشی از اجرای طر
۹8 تا دوازدهم  فروردین سال ۹۹ گفت: »در این مدت کارکنان، جوانان، امدادگران 
ح ملی  غربالگری کرونا در قم را  ، طر و داوطلبان در 18 پایگاه جمعیت هالل احمر

اجرایی کردند. «
  مدیرعامل جمعیت هالل احمر قم افزود: »در این پایگاه ها، نیروهای جمعیت 
هالل احمر با استفاده از ۵۶ تب سنج به پایش و  غربالگری  سالمت عموم مردم 

پرداختند. «
ح ملی غربالگری   او تصریح کرد: »در مجموع و به طورکلی ۵82 هزار و 483 نفر در طر
ح از 1۵0 هزار و 8۵8 خودرویی که  هالل احمر در قم شرکت داشتند و در  این طر

درحال تردد بود، غربالگری انجام شد. «
  گل فشان ادامه داد: »از افرادی که تحت غربالگری قرار گرفتند ۷۹1 نفر دارای تب 
و مشکوک شناخته و برای ادامه تشخیص  ابتال به بیماری کرونا راهنمایی شدند و 

۵81 هزار و ۶۹2 نفر نیز بدون عالمت به مسیر خود ادامه دادند. «
  او با قدردانی از تالش بی وقفه نیروهای هالل احمر استان قم در اجرای این 
ح 224 نفر از پرسنل و   8۷2 نفر داوطلب معاونت  ح عنوان کرد: »در این طر طر
 3۵3 و  پرسنل   ۶۷ و  درمان  معاونت  داوطلب   31 و  پرسنل   ۵2 و  امدادونجات 
داوطلب معاونت جوانان  و 3۵پرسنل و 2۶0 داوطلب معاونت داوطلبان شرکت 
داشتند و به ارایه خدمت پرداختند. در مجموع نیز 3۷8 نفر روز از  کارکنان و 1۵1۶ 

ح ملی مشارکت کردند.«  داوطلب با خدمت رسانی، در اجرای این طر
او گفت: »در بخش لجستیک و تجهیزات نیز 2۵دستگاه آمبوالنس، کمکدار 

سبک، خودروی سبک و سایر تجهیزات مورد استفاده  قرار گرفت.« 

 توزیع لوازم بهداشتی 
در مناطق حاشیه نشین کرمانشاه

از  مدیرعامل هالل احمر استان 
در  بهداشتی  لوازم  پک های  توزیع 
مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار 
فرزین  دکتر  داد.  خبر  کرمانشاه 
اعضای  همت  »با  گفت:   معتمدی 
هالل احمر  جمعیت  داوطلب 
استان 12هزار عدد ماسک، پک های 
ژل  ضدعفونی  شامل  بهداشتی 
کننده دست و دستکش در مناطق 
شهر  برخوردار  کم  و  حاشیه نشین 

کرمانشاه توزیع شد.«
ارزش  با  فوق  »اقالم     اوگفت: 

ریالی بالغ بر یک میلیارد ریال برای 
استفاده خانواده های مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین  کرمانشاه که دسترسی 

کمتری به شهر دارند تهیه و در اختیار این عزیزان قرار داده شد. «
ح را حمایت از مردم مناطق کم برخوردار عنوان  معتمدی هدف از انجام این طر
کرد و افزود: »با رعایت نکات بهداشتی همه باهم  تالش خواهیم کرد تا ان شاءاهلل 

کرونا را شکست دهیم. «

پیام تسلیت رئیس سازمان داوطلبان در پی شهادت 
پزشک داوطلب جمعیت هالل احمر

  برنامه ریزی هالل احمر 
برای کمک به معیشــت حدود دومیلیون نفر از آســیب دیدگان از کرونا

]شهروند[ جمعیت هالل احمر یکی از نهادهای اصلی خدمت رسان به مردم 
در ماه اخیر و پس از شیوع بیماری کرونا بود. تب سنجی از مسافران در مبادی 
ورودی و خروجی شهرها، توزیع بسته های بهداشتی برای بیماران خاص و اقشار 
محروم، آموزش همگانی و موارد دیگر همگی برنامه هایی بودند که هالل احمر 
پس از شیوع بیماری کرونا در ایران اجرا کرده و همچنان ادامه می دهد. سرپرست 
جمعیت هالل احمر روز گذشته در گفت وگوی زنده خبری با مردم ایران از شبکه 

خبر این اقدامات را تشریح کرد. 
را برای بیماران  جمعیت هالل احمر بناست توزیع ۵00 هزار بسته بهداشتی 
ح های  خاص و سرطانی آغاز کند. دکتر کریم همتی در این گفت وگوی زنده درباره طر
حمایتی جمعیت هالل احمر برای اقشار آسیب پذیر در شیوع بیماری کرونا گفت: 
ح دست یار برای جلب مشارکت های مردمی و توزیع لوازم بهداشتی در میان  »طر
اقشار محروم و آسیب پذیر آغاز شده و تا به حال ۹3 هزار بسته بهداشتی در این 

مناطق توزیع شده است.«
به گفته سرپرست جمعیت هالل احمر این نهاد به ضد عفونی کردن معابر و 
مناطق پرخطر اعم از گرمخانه ها، معابر شهری، اتوبوس ها و زندان ها هم کمک 
کرده و تا به حال بالغ بر 38۷ هزار لیتر مایع ضدعفونی کننده برای این کار استفاده 

شده است.
دکتر همتی با اشاره به نیاز بیمارستان ها به دستگاه های کمک تنفسی گفت: 
»به زودی با کمک مردم و خیرین به خرید تعدادی دستگاه ونتیالتور برای بیماران 
کرونایی و تحویل به بیمارستان ها اقدام خواهیم کرد. فعال حدود ۵2 دستگاه 
خریداری شده است و آمادگی داریم تا صد دستگاه را با هزینه ای بالغ بر 1۶میلیارد 

تومان برای نقاط کمتر برخوردار تهیه و اهدا کنیم.«
سرپرست جمعیت هالل احمر از این گفت که به زودی برای حدود ۵00 هزار 
بسته  هزار   1۶0 شد.  خواهد  توزیع  و  تهیه  بهداشتی  بسته های  بیماران  از  نفر 
 هم اکنون برای بیماران خاص )مثل هموفیلی ها، دیالیزی ها و...( آماده شده که 

در مراکز محل رفت و آمد آنها توزیع می شود و بیماران سرطانی در مرحله بعد قرار 
دارند.

او در ادامه این گفت وگو از تالش این جمعیت با همراهی خیرین و گروه های 
مرجع برای کمک معیشتی به حدود دومیلیون نفر از افراد آسیب دیده از بحران 
کرونا خبر داد و گفت: »افرادی هستند که تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و 
سایر نهادهای حمایتی نیستند و به دلیل بحران کرونا معیشت آنها دچار مشکل 
شده است. هالل احمر با همراهی سایر خیرین و گروه های اجتماعی در تالش 
است تا با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان بسته های معیشتی را برای حدود دو 

میلیون نفر از این افراد تهیه و توزیع کند.« 

 آموزش های کرونایی هالل احمر تا به حال بالغ بر 54میلیون  بار 

در فضای مجازی دیده شده  اند
گفت وگوی  از  دیگری  بخش  در  همچنین  هالل احمر  جمعیت  سرپرست 
اعالم  از  پیش  ماه  یک  که  هالل احمر  وسیله  به  همگانی  آموزش  به  خود 

کرد  اشاره  شده،  شروع  ایران  در  کرونا  به  مبتال  بیمار  نخستین   شناسایی 

و گفت: »اولین محصوالت آموزشی در زمینه کرونا در جمعیت هالل احمر تولید 
شده و این محصوالت تا به حال بالغ بر ۵4میلیون بار در فضای مجازی دیده 

شده اند.« 
او ادامه داد: »در دوره های آموزش آنالین هم با همکاری نظام پزشکی تا به حال 
به ۷۶4هزار نفر آموزش داده شده و گواهی صادر شده است. با راه اندازی سایت 
کرونا دات آی آر و سیستم تست برای نخستین بار در ایران به صورت آنالین تست 
کرونا گرفته شده است و تا به حال 10میلیون نفر در آن شرکت کرده اند؛ همین 

موضوع باعث آرامش بیشتر و کاهش بار بیمارستان ها شده است.

غربالگری بیش از ۲۱ میلیون نفر از مسافران نوروزی
و  کرد  اشاره  نوروزی  مسافران  غربالگری  عملیات  به  همچنین  همتی  دکتر 
گفت: »تب سنجی و غربالگری به صورت فیزیکی هم در 4۷1 پایگاه و با 8۵1 اکیپ 
از بیست وهفتم اسفند آغاز شده و همچنان در برخی از استان ها ادامه دارد. تا 
به حال بالغ بر 21 میلیون و 38۷ هزار نفر در ۷ میلیون و ۶18 هزار خودرو غربالگری 
شده اند و از میان آنها 14 هزار و 288 نفر با عالیم مشکوک به کرونا به تیم های 

بهداشتی و درمانی ارجاع داده شده اند.«
او درباره تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماران کرونا افزود: »سازمان تدارکات 
پزشکی و داروخانه های هالل احمر همچنان در زمینه تأمین و توزیع دارو در حال 
انجام فعالیت های خود هستند. در داروخانه مرکزی روزانه به بیش از هزار نفر 
خدمات ارایه می شود و در شهرهای پرخطر هم داروخانه های هالل احمر بازوی 
کمکی مراکز درمانی هستند و درمجموع روزانه ۵ تا ۶ هزار نفر خدمت دریافت 

می کنند.«
سرپرست جمعیت هالل احمر گفت: »اگر چه کرونا داروی خاصی ندارد اما با 
توجه به تب بازار درباره برخی داروها یک میلیون کپسول تامی فلو و ۶00 هزار داروی 

کلترا از سوی هالل احمر وارد ایران شد.«

تولید روزانه ۱۰ هزار ماسک و گان در شرکت نساجی هالل ایران
ایران  گان در شرکت نساجی هالل  ادامه به تولید ماسک و  دکتر همتی در 
اشاره کرد و گفت: »کارخانه نساجی وارد تولید ماسک شده و روزانه 10 هزار ماسک 
سه الیه و البسه محافظتی )گان( تولید می کند. به زودی یک خط مکانیزه تولید 
ماسک هم در هالل احمر نصب شده و آغاز به کار می کند که توان تولید روزانه بالغ 
بر ۷0 هزار ماسک را دارد. همچنین کارخانجات سها هم روزانه 10 هزار لیتر مایع 

ضدعفونی کننده تولید می کنند.« 
برای  نقاهتگاه ها  راه اندازی  درباره  همچنین  هالل احمر  جمعیت  سرپرست 
تخت   2۶00 راه اندازی  برای  »هالل احمر  گفت:  کرونا  از  بهبودیافته  بیماران 
نقاهتگاهی در شهرهای مختلف پرخطر اعالم آمادگی کرده بود که از این میزان 1۵00 
تخت آماده است؛ اما فعال از حدود 4۵0 تخت آن استفاده می شود و آمادگی الزم 

برای راه اندازی مابقی تخت ها هم در صورت نیاز وجود دارد.«

خبر



گفت وگو با صادق پیوسته، جامعه شناس درباره پیامدهای جهانشمول کرونا 

تا پیش از اینکه کرونا عالمگیر شود، کشورها سعی می کردند با بستن مرزها مانع 
شیوع کرونا شوند اما پس از عالمگیرشدن این مریضی سخن از اتحاد و همکاری جهانی 
به میان آمد. تجربه کرونا چطور می تواند موجب بازنگری در مسأله »جهانی شدن« شود؟ 
نمی توان مشخص کرد که جهان به کدام  سو خواهد رفت اما می دانیم بسیاری از تعاریف 
تغییر کرده و بسیاری بازتعریف می شوند. به نظر می رسد بشر در مواجهه با اتفاقات بعدی 
به داستان کرونا رجوع خواهد کرد. برای نمونه، در مسائل مختلف سواالتی پیش می آید؛ 
مانند نابرابری مثال دسترسی نابرابر به کیت و درمان بیماری یا مسأله محیط زیست از سویی 
کاهش گازهای گلخانه ای و از سوی دیگر باقی مانده  دستکش و ماسک آالینده. بازگشت 
)آیا  به سیستم رفاه، دگرگون شدن محبوبیت کشورها، مباحث تفاوت های فرهنگی 
همه  چیزخواری چیزی محترم است؟( و فاصله  اجتماعی )چه کنیم که فاصله خودخواهانه 
نشود؟(، سرنوشت مشترک انسان )رفع تحریم و ارسال کمک(، عقالنیت بقا و نگاه های 
ایدئولوژیک )کرونا بدتر است یا مرگ گرسنگان، جنگ و غیره؟( و بسیاری موارد دیگر مورد 

توجه قرار خواهد گرفت.
جهانی شدنی که شما اشاره کردید، هم از همین موارد است. تضعیف مرزها تقویت 
می شود یا تقویت آنها؟ قوانین ملی جدی تر گرفته می شوند یا قوانین مشترک جهانی؟ در 
پاسخ باید بگویم هر دو! از یک طرف دولت ها یاد می گیرند که بتوانند در زمان بحران ورود و 
خروج را در مرزهای خود بیشتر کنترل کنند و از طرف دیگر ارتباطات جهانی گسترش می یابد 
تا با تبادل تجارب و آزمایش ها، دارو سریع تر عرضه شود. پس تأثیر بر هر دوطرف است و 
این گونه نیست که یک طرف تقویت شود. باید دید هر دولتی در چه زمینه ای، چه فشاری 

تحمل می کند و چه کمبودی دارد.  
کرونا و پیامدهایش از منظر بسیاری ناشناخته  و درعین  حال پیچیده است. چه 

چیزی در مورد کرونا وجود دارد که شرایط را این چنین متفاوت می کند؟ 
هر رخدادی در تاریخ یکتاست اما یکتابودن برخی تجارب، به علت وجود تفاوت های 
شکار، به شدت به چشم می آید؛ مثال کسانی که در جنگ جهانی دوم بودند و با پیامدهای آن 
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زندگی کردند، خاطرات و تجاربی دارند که نسل های بعدی و قبلی آن را ندیدند. به همین معنا 
ما هم در پاره ای بس دیگرگونه از زمان هستیم. ما برای آیندگان بازخواهیم گفت که زمانی 
ویروسی آمد که دارویی برای آن پیدا نمی شد و همه را مجبور به خانه نشینی کرد. کووید19 
مانند باقی کروناویروس ها همچون سرماخوردگی و آنفلوآنزاهای همه گیر جهانی است که 
پیش از این هم وجود داشته اند. تا قبل از اینکه گفتمان پزشکی نوین به وجود بیاید، طب 
ایرانی، بسیاری از آنها را وبا می نامید و شناختی در مورد یکایک آنها نداشت. وبا بارها به ایران 
و جهان زد و قربانیان بسیار گرفت. با این حال، امروز و درجهان مدرن که همه  ما فکر می کنیم 
همه چیز تحت کنترل علم مدرنی مانند پزشکی و داروسازی است، ویروسی پدید آمده است 
که مثل همان بیماری های وبا نام  داده شده ناشناخته است. درجهانی که حمل ونقل در 
آن سریع است و آلودگی یک کشور به سرعت به حدود 200 کشور رسیده است. در جهانی 
که رسانه ها خبر مرگ در کشورهای دور و نزدیک را چنان تکرار می کنند که می پنداری هر روز 
یکی از بستگان و همسایگان را از دست می دهی. کرونا تجربه بسیار خاصی است که مثل 
آن وجود نداشته. بیماری های جهانگیر قبلی در ابعاد کرونای فعلی، در برهه ای از زمان اتفاق 
افتاده بودند که مفهوم مدرن کنترل، رسانه های جمعی، حمل ونقل و جابه جایی نیروی کار و 
گردشگر و غیره میان کشورها به معنای امروزی وجود نداشت. نظام دولت ملت ها هم نبود. 

شاید تا پیش از کرونا، تصور جهانیان از علم این بود که علم برای همه چیز پاسخ 
دارد. تجربه کرونا در مورد این تصور به ما چه می گوید؟ 

تجربه کرونا نقطه جالبی برای علم است. علم از شگفتی آغاز می شود و تا این شگفتی 
نباشد، تجربه های جدید به وجود نمی آید و در واقع درهای جدیدی به روی علم گشوده 
نمی شود. بنابراین این اتفاق می تواند نقطه مثبتی باشد؛ نه فقط برای علم بلکه برای درک 
ما از علم. علم برای همه چیز جواب ندارد. اتفاقا علم پیشاپیش می گوید که چیزی نمی داند 
و می خواهد جوابی را  برای مسائل پیش رویش پیدا کند. علم همیشه جواب درست را در 

جیب ندارد و حتی گاهی ممکن است زیانبار هم باشد. 
جریان کرونا هم فهم خوبی از علم به مردم داده است. مردم به علم باور دارند اما درعین 
حال مردم این نکته را هم فهمیده اند که علم جواب نهایی را با سرعت به ما نمی دهد. امروز 
سرعت تولید محصوالت فناوری های علمی که همه جهان را گرفته اند و یکی از عوارض شان 
هم عوارض محیط زیستی بوده، کم شده است، برخی گونه های زیستی دوباره نشو و نما پیدا 
کرده اند. علم ما را حفظ می کند یا از بین می برد؟ چه علمی الزم است که جلوی اتفاق های بد را 
بگیرد؟ اگر بخواهم تشبیه کنم، باید بگویم که کرونا مثل شمعی است که در تاریکی روشن 
شده است و ناگهان اتفاقاتی را ممکن کرده است تا نیاز ما به بازاندیشی در مفاهیم قبلی 
آشکار شود. شاید از این به بعد به مسائل با شگفتی بیشتری نگاه و در چیزهایی که به ظاهر 

برای ما عادی شده بودند، تجدیدنظر کنیم. 
ارتباط میان مرکز و حاشیه بود اما  که شاید عادی شده بود،  از چیزهایی  یکی 
ضعیف بودن بهداشت در حاشیه شهرها این روزها توجه بسیاری را جلب کرده است. 

کرونا امکان چه بازنگری هایی  را برای وضع حاشیه ها دارد؟ 
زمانی در تئوری سیاسی می گفتند دولت بزرگ منقرض شده است و پس از این دولت 
باید کوچک و کوچک تر شود. البته این تئوری بیشتر بر پایه اقتصاد بود اما امروز به نظر 
می رسد که تشکیکی در این تئوری ایجاد شده است. نام این پدیده را می توان »ضربه 
سرنوشت مشترک« گذاشت؛ چراکه بسیاری فهمیده اند مرکز بدون پیرامون نمی تواند 
به زندگی ادامه دهد. وقتی حاشیه وجود دارد، در هنگام پاندمی یا حتی اپیدمی های 
گسترده نمی توانیم از حاشیه انتظار رعایت بهداشت را داشته باشیم. نمی توانیم به 
حاشیه بگوییم: رعایت کن! زیرا اساسا حاشیه نشین امکاناتی برای رعایت بهداشت 
ندارد. حاشیه نشین می گوید می خواهم رعایت کنم اما نمی توانم. شاید پس از کرونا 
چرخشی رفاهی پدید آمد. شاید دولت ها به این ضرورت رسیده اند که باید سطحی از 
رفاه را برای همه مردم فراهم کرد تا در شرایط بحران نگرانی از افزایش اپیدمی در حاشیه ها 
وجود نداشته باشد. دولت ها مسائلی مانند جرم را گردن فرد می انداختند، ولی کرونا 
توان ایجاد بازنگری را دارد. مرکز می فهمد که حاشیه می تواند بیماری خودش را به همه 
منتقل کند، پس مجبور است حداقلی از امکانات را برای حاشیه فراهم کند که بتواند به 
زندگی خود ادامه دهد. فعالیت مرکز برای حاشیه با این انگیزه خیرخواهانه نیست که 
برویم و حاشیه نشینان را نجات دهیم بلکه با نیت نجات دادن خود است. معموال همه 
بحران های جهانی که به شکلی عادالنه میان مردم توزیع می شوند، چنین بینش هایی 
را پدید می آورند هرچند که می دانیم مقابله با آنها عادالنه نیست؛ یعنی کسی که امکانات 
بیشتری دارد، راحت تر بحران را کنترل، بهداشت را رعایت و درنهایت بهتر خود را درمان 
می کند اما وقتی ویروس می تواند از افراد فرودست هم منتقل شود، فرادست به این 

   ]امیرحسین احمدی| عرفان حاجی پروانه [ »در هنگامه پاندمی )همه گیری جهانی( نمی توان از حاشیه انتظار رعایت بهداشت را داشت. نمی توانیم به حاشیه نشین 
بگوییم:   رعایت کن! او به ما می گوید: می خواهم رعایت کنم اما امکاناتم کافی نیست. امکاناتی که جامعه از من دریغ کرده  است.« این جمالت صادق پیوسته، جامعه شناس و 
مدرس دانشگاه، است. کسی که اعتقاد دارد همه بحران هایی که در جهان و میان همگان توزیع می شوند، بینش هایی دیگرباره را به سرنوشت مشترک بشری به وجود می آورند. 
تجربه کرونا مسائل مهم و آینده جهان را دوباره به دغدغه ای برای اندیشیدن تبدیل کرده است. دغدغه هایی که این بار پس از تجربه هم سرنوشتی کرونا، محل بحث شده اند. برخی 
برای دوران پساکرونا تغییر نظام اقتصادی و توزیع عادالنه تر و بازسازی سیستم های رفاهی را نوید می دهند و برخی دیگر باور دارند که حتی پس از کرونا آش همین خواهد بود، کاسه 
هم همین. در این میان باید پرسید که به راستی از داالن تو درتوی کرونا چطور می شود دوباره به جهان و مسائل آن نگریست؟ پاسخ به این پرسش  و پرسش هایی دیگر ابعاد 

خ می نماید. گوناگونی دارد. »پیوسته« پاسخ هایی تحلیلی به این پرسش می دهد اما می گوید در تاریخ هیچ تضمینی نیست. معلوم نیست که فردا چگونه ر

کرونا جوامع را  هم سرنوشت  کرد
جریان کرونا هم فهم خوبی 

از علم به مردم داده است. 
مردم به علم باور دارند اما 

درعین حال مردم این نکته 
را هم فهمیده اند که علم 
جواب نهایی را با سرعت 

به ما نمی دهد. امروز 
سرعت تولید محصوالت 

فناوری های علمی که همه 
جهان را گرفته اند و یکی از 

عوارض شان هم عوارض 
محیط زیستی بوده، کم 

شده است، برخی گونه های 
زیستی دوباره نشو و نما 

پیدا کرده اند. علم ما را حفظ 
می کند یا از بین می برد؟ چه 

علمی الزم است که جلوی 
اتفاق های بد را بگیرد؟

فکر می افتد که بهتر است از بخشی از سرمایه خود بگذرد برای اینکه به شکل پایدارتری 
بقای خود را حفظ کند. اخالق اجتماعی زاییده شرایط زندگی ماست؛ شرایط باعث می شود 
که شکل اخالق عوض شود و اعضای مرکزنشین جامعه این »سرنوشت مشترک« را درک 
کنند چون مهم تر از عدالت  و یکی از چیزهایی که عدالت را ضروری می کند، سرنوشت 

مشترک است.
این سرنوشت مشترک در جهان به چه شکل است؟ خیلی از کشورها به شکل 
افراطی  حالت های  در  مداخالتی  چه  کرونا  کردند.  عمل  ناسیونالیستی  افراطی 

ناسیونالیسم یا حتی امپریالیسم ایجاد می کند؟
بگذارید مثالی ملموس بزنم. همه می دانیم که کشور ما در شرایط تحریم همه جانبه 
است. در چنین شرایطی است که زمزمه های تعلیق تحریم ها شنیده می شود. چرا؟ منظور 
غ از تمام نبردهای گفتمانی یا نبردهای ایدئولوژیک سیاسی به ایران کمک  این است که فار
کنیم. سرنوشت مشترک مسأله را از سطح سیاست معمول باالتر می برد؛ زیرا همه افراد 
را به هم وابسته می کند. در بعضی از وضعیت ها مجبوریم از دعواها عقب بکشیم چون 

هم سرنوشتی با آن کسی را که تا پیش از این با او می جنگیدیم یافته ایم. 
کرونا  از  که بعد از چندین  سال دوباره به وضع پیش  چه تضمینی وجود دارد 

بازنگردیم؟
در تاریخ هیچ تضمینی وجود ندارد، در بحث های سیاسی و در سیاست گذاری ها نیز هیچ 
تضمینی وجود ندارد که آینده مانند امروز یا خالف آن باشد. در هر حال کرونا برای کسانی که 
سرنوشت مشترک را فریاد می زدند، بدل به دستاویزی محکم شده است. از خالل این 
مسأله باید بحث دیگری را مطرح کرد. امروز بسیاری از بنگاه های اقتصادی تعطیل شده اند 
و این تعطیلی خالف اقتضائات سرمایه داری مالی در جهان اعم از بازار بورس و غیره است؛ زیرا 
این بازارها نیازمند انباشت سرمایه هستند. بنابراین پس از کرونا بنگاه های اقتصادی چهار 
نعل خواهند تاخت تا نابرابری پیش از کرونا را بازتولید کنند اما این نکته را باید در نظر گرفت که 

کرونا دستاویزی مهم برای گروه های مخالف این سیاست هاست. 
در جهت عکس این اتفاق هم نکته جالبی هست؛ تمام گروه های سلطه گر می خواستند 
همه را به شکل خود در بیاورند و در مقابل این فرهنگ سلطه، مقاومتی شکل گرفته بود 
که می گفت »همه فرهنگ ها با ارزش  هستند« یا »هر فرهنگی ارزش خود را دارد«. کرونا 
هم ضربه ای به هنجاری شدن و یک شکل  شدن و هم ضربه ای به این مقاومت و دفاع از 
تفاوت های فرهنگ ها وارد کرد. امروز بسیاری از ما از خود می پرسیم که آیا واقعا صحیح 
است که چینی ها بازار حیوانات داشته باشند؟ آیا باید آزاد باشند که هر غذایی را بخورند؟ وقتی 
سرنوشت مشترک به وجود می آید، به این نتیجه می رسیم که هر چیزی هم محترم نیست 

بلکه شرم آور است. البته همین مورد ممکن است سبب تحرکات نژادستیزانه شود. 
تجربه کرونا ما را متوجه مسأله کوچک یا بزرگ بودن دولت ها می کند. در شرایط 
فعلی گویی دولت ها بیش از اینکه خود برای مقابله با بحران کاری انجام دهند، از مردم 
متوقعند که چرا قوانین را رعایت نکرده اند. تجربه کرونا تا چه اندازه کوچک بودن دولت ها 

را زیر سوال می برد؟
این مسأله به طرز وحشتناکی در ایتالیا اتفاق افتاد. ایتالیا جزو اولین کشور هایی است که 
روند »پوپولیسم راست« در آن شکل گرفت که سیلویو برلوسکونی )سرمایه دار و دومین 
نخست وزیر ایتالیا از نظر مدت زمان باقی ماندن در ِسَمت( آن را آغاز کرد و با نابودکردن جامعه 
مدنی و سیاست های رفاهی دولت در ایتالیا شرایطی را ساخت که امروز دولت نتواند در موقع 
بحران وارد شود و عنان را در دست بگیرد. برعکس، کشوری مثل آلمان با بازوهای رفاهی 
قوی امکان کنترل را پیدا کرد. این دو کشور را به این علت مثال زدم که میانگین سنی آنها 

شبیه به هم یعنی باالی 45  سال است که خطر مرگ را در شیوع کرونا بیشتر می کند. 
وضعیت ایران را در این باره چگونه ارزیابی می کنید. می دانید که در کشور ما در 
ح بوده و البته منتقدانی هم  سال های اخیر بحث کوچک شدن دولت خیلی جدی مطر

دارد؟
 ابتدا باید بگویم که دولت ایران کوچک نیست. ممکن است که بخش اعظمی از نیروی 
کار را به بخش خصوصی واگذار کرده باشد؛ اما از نظر تصمیم گیری کوچک نیست. از سوی 
دیگر اگر بخواهیم دولت را قوه مجریه تعریف کنیم، تا حدودی کوچک شده است اما در 
بخش هایی دیگر موازی کاری  وجود دارد. بنابراین ما دولت کوچکی نداریم اما همین دولت 
بزرگ هم نمی تواند کاری را از پیش ببرد؛ پس مسأله کارآمدی است. از سویی  دولت بزرگی 
مثل چین در کنترل این بیماری موفق بوده یا دولت رفاهی و کوچکی مثل ایسلند توانسته 
عملکرد بسیار خوبی داشته باشد یا بسیاری از کشورهای دیگر را داریم که اجتماعات مدنی 
آنها -بدون اینکه دولت وارد شود- خیلی خوب عمل می کنند بنابراین موضوع فقط کوچک 
یا بزرگ بودن دولت نیست و کارایی دولت است اما باید گفت که وضع کشورهایی که دولت 
آنها به شکل افراطی وظایفش را کنار گذاشته و ارتباطش را با جامعه قوی نکرده، بحرانی است. 
این دولت ها در شرایط فعلی از یک طرف خرج زیادی می کنند و از سوی دیگر نمی توانند کاری 

انجام دهند.
وقتی سیاست های تجاری سازی زمین ها، باغ ها و شهرها را می بینیم و زمانی که سود 
فروش زمین های شمال از کشاورزی و باغداری بیشتر است و موقعی که همه چیز فروشی 
شده و همه خریدارند، نباید توقع اجرایی شدن سیاست قرنطینه و نشستن مردم در خانه را 
داشته باشیم. ما سهمیه سوخت در نظر گرفتیم و سهمیه به گروهی از مردم یعنی صاحبان 
خودرو تعلق گرفته است که حدود 40 درصد از  جامعه را تشکیل می دهند. بنابراین در عمل 
دولت می گوید برای کسانی که ابزاری دارند و بیش از دیگران سرمایه اندوخته اند، امتیاز 
قائلم. امتیاز را می دهد، پولش را هم می پردازد و بعد می گوید مردم سفر نروید در عمل دولت 
می گوید سفر بروید و در زبان می گوید نروید! نمی توانیم سیاست هایی انضباطی داشته 

باشیم که اهرمی برای آن موجود نباشد.
نظارت دولتی تا کدام سقف باید باشد؟ ما از طرفی دولت های نظارتگر را داریم که 
توانستند کرونا را کنترل کنند اما دولت هایی که کنترلگر نبودند بیشتر به چنگال کرونا 
افتادند. حد این نظارت کجاست و اگر بخواهیم به نظارت دولتی بیندیشیم از این به بعد 

به کدام سو می رویم؟ 
از لحاظ سازوکار مسأله نظارت دولتی در نقطه منحصر به فردی نیستیم. اگر دولت ها به 
دنبال بحران خاصی بودند، نابرابری چیز مهم تر و پردامنه تری از کروناست و محیط  زیست 
خیلی حیاتی تر از مسأله ای مثل کروناست. یخ های قطبی و گرم شدن زمین سال هاست که 
اهمیت دارند؛ چون تأثیر مستقیم بر زندگی هر یک از ما می گذارند. اگر کرونا تعدادی از 
انسان ها را کشته است و حال تعداد بیشتری را وخیم کرده و ممکن است مثال یک میلیون 
نفر را درگیر کند، آلودگی محیط  زیست گریبانگیر کل افراد بشر است. گرسنگی ساالنه و حتی 
ماهانه مردمانی را می کشد؛ بیش از کرونا. پس نقطه آغازگاه تحول وجود داشته است و به نظر 
من تبدیل کردن کرونا به نقطه ای که تحولی قرار است ایجاد کند، بحثی ایدئولوژیک و بیهوده 
است که دولت ها می خواهند با طرح آن اهمیت وجود خود را نشان دهند و به همین خاطر بر 
این طبل می کوبند.به طور کلی یکی از دوگانه های مدرنیته آزادی و کنترل است. لحظات 
بحرانی لحظات خوبی هستند که دوباره این دوگانه مطرح و بازتعریف شود. منظور من از 
مدرنیته زندگی پیش رونده همه ما است وقتی دنبال این می گردیم که بگوییم اکنون و پس 
از این چگونه باید بود؟ خیلی مسائل آشکارتری از کرونا هم وجود داشته اند که از کنارشان 
می گذریم و آنها برای ما عادی شده اند. تفاوت کرونا با باقی مسائل مهم این است که هنوز 
برای ما عادی نشده است. با گریختن از چنگال پزشکی که آشکارکننده  زیر و بم همه  
بیماری هاست، کرونا امری ناشناخته مانده و دوباره برای ما شگفت انگیز شده است و همه  
چیزهایی مثل فلسفه و شناخت جهان و علم دوباره جلوی چشم ما ظاهر شده اند؛ فردای 
پس از کرونا روزی است مثل امروز. چیزی مثل کرونا چندان جهان را دگرگون نمی کند؛ اما 

نقطه  ارجاعی  برای مرور خاطرات و بروز خالقیت ها می سازد.
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« خواننده و ترانه سرای      »واالس رونی« نوازنده معروف آمریکایی و »آدام شلزینگر
بریتانیایی هر دو بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان باختند. »واالس رونی« سابقه 
در  را  ترومپت  برجسته ساز  نوازنده  و  آهنگساز  دیوس«  »مایلس  با  همکاری 
کارنامه دارد و در کنسرت های فراوانی در کنار او نوازندگی کرد. او در  سال ۱۹۹۴ و برای 
»آدام  شد.  گرمی  معتبر  جایزه  کسب  به  موفق  مایلس«  »بزرگداشت  آلبوم 
« خواننده و ترانه سرای آمریکایی هم در طول دوران فعالیت هنری خود  شلزینگر
 ، موفق به کسب یک جایزه گرمی و سه جایزه امی شده بود و نامزدی جوایز اسکار

تونی و گلدن گلوب را نیز در کارنامه داشت. 

لزوم کرونا و  گسترش ویروس  رولینگ، نویسنده هری پاتر به دنبال    جی کی 
ح همخوانی مجموعه داستان های هری پاتر در خانه   در خانه ماندن خانواده ها طر
ح  به نام هری پاتر در خانه با همکاری پنج ناشر آمریکایی اجرا  را راه اندازی کرد. این طر
می شود و عالوه بر کتاب، پازل ها، فیلم ها، آزمون ها و مقاالت مرتبط با داستان های 
ح جی کی رولینگ از طریق  هری پاتر را نیز در بر می گیرد. در طول اجرای این طر

با عالقه مندانش  را می خواند و  از داستان هری پاتر  فضای مجازی بخش هایی 
گفت وگو  می کند.

      عبدالوهاب شهیدی، هنرمند پیشکسوت موسیقی سنتی ایران، با انتشار پیام 
تبریک به مردم ایران به همراه بخشی از اجرای خود، به پویش جمعی از هنرمندان 
با عنوان مشاهنر پیوست. او در این پیام  سال نو را به مردم و هنرمندان تبریک 
گفت و اظهار امیدواری کرد که  سال خوبی در پیش داشته باشند و ناراحتی ناشی از 

ویروس کرونا به  زودی از بین برود.

، سینما و تلویزیون: »زمانی که به  ، بازیگر کهنه کار و نامی تئاتر  محمدعلی کشاورز
ما می گویند در خانه بمانیم، از در خانه ماندن گله می کنیم و زمانی که مدام برای 
تأمین معاش و نیازهای زندگی سِر کار می رویم، از سِر کار رفتن گالیه داریم! و آنکه 
هیچ فرصتی برای استراحت نداریم. حال زمان مناسبی است تا به اصل و ذات مهم 
فرهنگ و هویت ایرانی یعنی همدلی، همراهی، اتحاد و برادری برگردیم. مهم ترین و 
اصلی ترین مسیر برای حمایت از کادر درمان توجه به اصلی ترین توصیه آنها یعنی 

در خانه ماندن برای قطع زنجیره شیوع کروناست.«

 بابک کریمی، بازیگر سینما و تلویزیون: »این ایده  را داشتم که مثال جایی را پیدا 
کنیم تا هرشب اجرای زنده تئاتر )به صورت مجازی( داشته باشیم ولی واقعیت 
این است که ماهیت تئاتر وابسته به حضور تماشاچی است و نمی شود در یک 
اثر  کار  در  خیلی  تماشاگر  حضور  چون  کنیم،  بازی  خودمان  برای  خالی  سالن 
می گذارد، به همین دلیل از این ایده صرف نظر کردم. ماهیت تئاتر نه تنها به حضور 
که تصمیم می گیرد در هر  این تماشاچی است  تماشاچی وابسته است، بلکه 
لحظه کدام بازیگر را و کدام گوشه از صحنه را نگاه کند، درحالی  که وقتی نمایشی را 
فیلمبرداری می کنید و بعد مجبورید آن را تدوین هم بکنید، این کارگردان است که 
 تصمیم می گیرد تماشاگر چه چیزی را نگاه کند و این تبدیل به سینما می شود

».  نه تئاتر

 لی لی گلستان،  مدیر گالری »گلستان«: »میزان استقبال از فراخوان مسابقه 
نقاشی »قرنطینه« برای کودکان زیر ۱۰ سال عجیب و باال بوده و در عرض دو روز 
حدود ۲۲۰ ایمیل به دستم رسیده است. امکان ارسال اثر برای این مسابقه  که 
برای کودکان زیر ۱۰ سال و با موضوع قرنطینه طراحی شده، تا ۲۰ اردیبهشت ماه 
فراهم است. این بچه ها تخیل فوق العاده ای دارند و تاکنون آثار بسیار خوب و 
فکر  و  نداشتم  را  استقبال  این  انتظار  اصال  من  است.  شده  فرستاده  عجیبی 
می کردم خودم می توانم داوری آثار را انجام بدهم، اما با توجه به شرایط پیش آمده، 
آثار  داوری  در  که  کنم  خواهش  خوب  نقاشان  از  نفر  چند  از  دارم   تصمیم 

کمک کنند.«

  کوروش تهامی، بازیگر سینما و تلویزیون: »ما آدم هایی را داریم که مجبورند به 
خاطر تأمین معاش شان از خانه بیرون بروند ولی بسیاری دیگر از افراد، این شرایط 
را ندارند و به دلیل اشتغال بیرون نمی روند. به رغم اینکه این همه تالش کردیم که 
به مردم بگوییم که در خانه بمانیم و سفر نرویم و این خطری که به جان می خرید، 
هم برای خودتان و هم برای اقوام و عزیزانی که در زندگی تان مهم هستند، هزینه 
دارد اما متأسفانه در اخبار شنیدیم که حدود هشت میلیون، تعداد آدم هایی بود 
که در این ایام سفر رفتند و نزدیک سه تا چهار هزار نفر این آدم ها درگیر این بیماری 

بوده اند و امروز چقدر از این آدم ها ناقل این بیماری هستند؟«

 اکران »تاپ گان: ماوریک« که ادامه ای بر فیلم کالسیک تام کروز در  سال ۱۹۸۶ است 
و خیلی ها سال ها منتظر ساخته شدنش بودند، به دلیل شرایط کرونایی تا اواخر 
 سال یعنی ماه دسامبر به تأخیر افتاد. این فیلم که قرار بود تابستان راهی سینماها 
شود، اکنون بیست وسوم دسامبر ۲۰۲۰ یعنی در آخرین روزهای  سال نمایش داده 
خواهد شد. کمپانی پارامونت همچنین نمایش فیلم دوم »یک جای خیلی ساکت« 

را به تعویق انداخته و آن را چهارم سپتامبر ۲۰۲۰ راهی سینماها می کند.

میالدی  اول  سال  دوماه  فروش  کرونا،  ویروس  گسترده  شیوع  دنبال  به   
فیلم های سینمایی در منطقه آسیا- اقیانوسیه کاهش چشمگیر ۸۵ درصدی را 
نسبت به  سال گذشته تجربه کرده است. تعطیلی سالن های سینما، اکراه مردم 
برای رفتن به مکان های عمومی و نصف شدن اکران های جدید از عمده دالیل این 
ج از آمریکای  سراشیبی سقوط است. قاره آسیا، خانه ۵ بازار برتر از ۱۰ بازار بزرگ خار
شمالی است. براساس آمار »انجمن سینمایی آمریکا« سه کشور چین، ژاپن و 
کره جنوبی بزرگ ترین بازارهای بین المللی سینما در  سال ۲۰۱۹ بوده اند. در این 

رده بندی هند مقام ششم و استرالیا رتبه دهم را در اختیار دارد.

   استودیو فیلمسازی »تویی« واقع در شهر توکیو بعد از مثبت اعالم شدن تست 
کرونای یکی از بازیگران شاغل در آن با نام رئو کومیا تا اطالع ثانوی اعالم تعطیلی کرد. 
چند روز پیش تست کرونای رئو کومیا ستاره ۱۷ساله تلویزیون ژاپن که این روزها 
درحال بازی در یک سریال برای استودیو »تویی« بود، مثبت اعالم شد. این سریال 

از روز ۸ مارس روی آنتن رفته و اپیزودهای آن درحال ساخته شدن است.

روی خط سینما 

این روزها به دلیل گسترش 
ویروس کرونا در آمریکا امکان 

هرگونه فیلمبرداری ناممکن 
است، اما نیکول کیدمن برای 
نقش جدیدش قرارداد بسته 

است تا بعد از کرونا جلوی 
دوربین برود. او برای بازی در 
اقتباس تلویزیونی آمازون از 

رمان جدید »چیزهای زیبا« 
نوشته  »جنل براون« با  این 

شبکه قرارداد امضا کرده است. 
کیدمن هم البته طبق قرارداد 

یکی از تهیه کنندگان این سریال 
خواهد بود و در عین حال 

به زودی در سریال دیگری به نام 
 HBO  درماندگی« برای شبکه«

بازی خواهد کرد. پخش این 
سریال به اواخر  سال جاری 

میالدی موکول شده است. »نه 
غریبه  کامل« دیگر پروژه  

کیدمن برای شبکه  هولو است 
که از رمان »لیان موریارتی« 

اقتباس شده است.

 نقش های جدید
  نیکول کیدمن

 در روزهای قرنطینه

گروه تئاتر »پل« در این روزهای 
قرنطینه خانگی و کرونایی از 

طریق اینستاگرام برای کودکان 
نمایش هایی عروسکی 

اجرامی کنند. احسان 
سامانی منش، سرپرست این 

گروه می گوید: »نمایش 
عروسکی ما هر بار یک قصه 

دارد که من و آرش 
صادقیان حقیقی به عنوان دو 

عضو اصلی گروه آن را اجرا و 
روایت می کنیم، اما به فراخور 

قصه، اگر نیاز باشد نوازنده 
کمانچه و عروسک گردان های 

دیگری را اضافه می کنیم. 
معتقدم اگر در این شرایط هر 

کاری که فکر می کنیم می تواند 
حال دیگران را خوب کند، انجام 
بدهیم، این کار باعث می شود 

مفید باشیم و حال خودمان 
هم در ایام تعطیالت ضروری 

فعالیت های هنری، خوب 
باشد. معتقدم وظیفه هر کسی 

در این شرایط، کمک به 
بهترشدن حال هم وطنانش 

است؛ این کمک می تواند اجرای 
نمایشی اینستاگرامی و ساده 

برای کودکان و حتی بزرگ ترهایی 
باشد که االن بیش از یک ماه 

است در خانه نشسته اند.«

 نمایش عروسکی
 در اینستاگرام 

 با اینکه سیروس مقدم از ناتمام ماندن پایتخت گفته و وعده پایانی بهتر را در 
، بعد از محدودیت های کرونایی، داده اما برگ برنده نوروزی تلویزیون  فرصتی دیگر
انتقاداتی بی شمار را حتی در بین چهره ها و خبرگزاری های نزدیک به صداوسیما 
را  رسمی  انتقادات  این  کلید  تعطیالت  میانی  روزهای  در  است.  شده  موجب 
خبرآنالین زد که پیشتر به  عنوان حامی تمام قد سریال و سازندگانش عمل می کرد؛ 
اما در مورد پایتخت ۶ عقیده دارد که »در فصل ششم پایتخت کمبود یک سری 
را تا حدودی رنجیده خاطر می کند؛ عناصری مانند یکنواختی  عناصر تماشاگران 
به  بی احترامی  ترویج  و  شخصیت ها  تکراری شدن  لوکیشن،  تغییرنکردن  قصه، 

بزرگ ترها«.
جشنواره  در  را  تعارض  فیلم  امسال  که  سینما،  کارگردان  لطفی،  محمدرضا 
داشت نیز می گوید »اینکه پایتخت ۶ بهترین سریال تلویزیون در ایام نوروز بوده، 
نشان دهنده عمق فاجعه در تلویزیون است. سریالی که با هر تالشی نمی توان روند 
قصه اش را حتی در دو سطر تعریف کرد  )یعنی داستانی ندارد(. آیا این چیزی به جز 

فاجعه است؟«

 یکی از پررنگ ترین حواشی پایتخت در میانه های تعطیالت و با اعتراض شدید 
با  که  روندی  داد.  خ  ر صداوسیما  سانسور  به  سریال  سازنده  تیم  تمامی  تقریبا 
هم  را  سانسورشده  نسخه  »حتی  نوشت  که  شد  آغاز  تنابنده  محسن  اعتراض 
سانسور می کنن!« و بعد هم احمد مهرانفر با انتشار یک صفحه کامل از سناریو که 
کامال حذف شده بود و آرش عباسی با انتقاد و اعتراض به روند سانسور این ماجرا 
را ادامه دادند. در ادامه سیروس مقدم با اشاره به اینکه »هر سریالی برای اینکه به 
سالمت روی آنتن برود، ممکن است دچار مالحظاتی شود و ما اعتراض مان نه 
ح و تعدیل سریال که به سانسور بی توافق بخش هایی بود که پیشتر روی  به جر
پخش آنها توافق شده بود« سعی کرد فضا را تلطیف کند، اما بسیاری از کارشناسان 
توجیه  به عنوان  را  سانسور  به  پایتختی ها  اعتراض  معمولی  مخاطبان  حتی  و 
، در این مورد عقیده  ضعف های سریال ارزیابی کردند. رضا اورنگ، منتقد و سینماگر
دارد که »مد شده سریال های ضعیف سریع پیراهن سانسور را بر سر چوب کرده 
و آن را چرخانده و به این بهانه خود را تطهیر کنند. اما در مورد کسانی که سال ها با 
تلویزیون کار کرده و روال کار را می دانند، این بهانه پذیرفته نیست؛ در مورد پایتخت 
با ۱۰ سال سابقه تولید هم اصال. به خصوص دیده ایم که در سری های موفق و کم 
انتقاد هیچ گاه اعتراض به سانسور دیده نشده؛ اما حاال در این سری که از »الف« تا 

»ی« آن ایراد دارد، فریاد سانسور سر داده اند.«

انتقاد دیگری که این روزها به کرات شاهد بوده ایم، این است که شخصیت های 
، بی ادب و دروغگو شده اند و  پایتخت ۶ نسبت به قسمت های قبل پرخاشگر
این  درباره  مقدم  سیروس  ندارند.  قبل  سری های  سالم  خانواده  آن  با  نسبتی 
انتقادات می گوید که »سریال ما آینه تمام نمای جامعه است و آنچه در پایتخت 
دیده  مردم  و  مجازی  فضای  در  که  نیست  ناهنجاری هایی  یک هزارم  می بینیم 
می شود. ویژگی پایتخت اما این است که در پایان خانواده بر همه چالش ها و 
لغزش های اقتصادی و اجتماعی و اخالقی و فرهنگی فایق آمده و بر بحران غلبه 
می کند.« این همان باوری است که مجید توکلی، روزنامه نگار و فیلمساز را به دفاع از 
پایتخت وامی دارد. به عقیده توکلی »اینکه شخصیت های پایتخت کمی پرخاشگرتر 
از قبل شده اند و بیشتر دروغ می گویند به این دلیل است که آن کاراکترها هم در کنار 
ما رشد کرده اند و نمی توان توقع داشت که نقی و هما و ارسطو و بهتاش و... همان 

آدم های ۹  سال پیش باشند. آنها ۹ سال در کنار ما بوده اند و حاال دیگر تصویر خود 
خود ما هستند.« 

، منتقد سینما، نیز می گوید که »آدم های پایتخت اتفاقا نماینده ای  سلمان فاخر
راستین برای معرفی کشور ما هستند. نقی و ارسطو نماد اکثریت و عامه مردم 
هستند که دروغ می گویند، ریا می کنند، از دیگران استفاده ابزاری می کنند، کتاب 

نمی خوانند، فکر نمی کنند و دچار رفتارهای هیجانی هستند؛ بقیه نیز همچنین.«
اما  منتقدان،  انجمن  مرکزی  شورای  عضو  و  باسابقه  منتقد  گودرزي،  جعفر 
را  بی اخالقی ها  همه  پایتخت  که  است  این  »مشکل  است:  توجیه  این  مخالف 
ح می کند بدون اینکه بگوید چه کسی مسبب اینهاست و این شخصیت ها   مطر

تحت  تأثیر چه اتفاق یا محیطی به اینجا رسیده اند؛ درواقع مشخص نشده دلیل 
فروپاشی اخالقی این کاراکترها چیست.«

 شمار زیادی از مخاطبان سریال بر این عقیده اند که مهم ترین دلیل ضعف 
پایتخت ۶ نبود خشایار الوند است. این عده می گویند که نویسنده جدید سریال 
نتوانسته جای خالی الوند را پر کند و سر تنابنده هم بیش از کلیت سناریوی سریال 
به پرورش شخصیت نقی گرم بوده است. یکی از افرادی که ضعف های سناریو را 
در افت کلی پایتخت تأثیرگذار می داند، محمدرضا لطفی، کارگردان سینماست که 
می گوید »ضعف پایتخت ضعف فیلمنامه یا داستان نیست بلکه اصال و اساسا این 

سریال داستان ندارد«. 
موافق  موجود  انتقادات  با  اما  پایتخت،  اول  سری  بازیگر   ، حسن پور سمیرا 
نیست. او در صفحه شخصی اش نوشته که »مهم ترین نکته پایتخت این است که 
چه آن را دوست داشته باشیم و چه نه، از آن نمی توان چشم پوشید. و ]وقتی سریال 
پخش نمی شود[ من به  عنوان عضوی از پایتخت دلم برای آن تنگ می شود و دلم 
می خواهد با قصه ها و غصه های این خانواده معمولی که همچون مخاطبان سریال 
قسمت به قسمت بزرگ شده و تغییر کرده اند، به عالمی بروم که یک دنیا زندگی در 

آن جریان دارد.«

کرونایی  شرایط  اینکه  درباره  مقدم  سیروس  گفته های  به رغم  و  حال  این  با 
نگذاشته تا فینال سریال آن گونه که مد نظر سازندگان بوده گرفته شود، ماجراهای 
ارزیابی  و   ۶ پایتخت  پرونده  بستن  برای  که  دارد  این  از  حکایت  پایتخت  پیرامون 
منصفانه آن باید تا پایان محدودیت های کرونایی صبر کرد. چه بسا در فینال اصلی کار 
یک بار دیگر ورق به سود پایتخت برگردد؛ مثل سری پنجم که در آن نیز اتفاق اصلی در 
پایتخت  کرد. حاال دوستداران  راضی  را  افتاد و مخاطبان  پایانی  سه، چهار قسمت 
خ ندهد، باز  امیدوارند این اتفاق یک بار دیگر تکرار شود. اما حتی اگر این اتفاق هم ر
از هم اکنون منتظر سری های بعدی  نمی توان کتمان کرد که هواداران این سریال 
هستند؛ حتی اگر سیروس مقدم گفته باشد تصمیمی برای ادامه سریال گرفته نشده 
)مثل تمام قسمت های قبل(. اما دوستداران پایتخت به این واقعیت دلخوشند که 
بعید است تلویزیون چنین برند باارزشی را )که تخمین زده شده در سری ششم خود، 
گهی روانه بخش بازرگانی تلویزیون می کند( به این  در هر روز بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان آ
راحتی از دست بدهد. موضوعی که انتقاد جبار آذین، منتقد رسانه های نزدیک به 
صداوسیما، را هم موجب شده: »پایتختی ها سال هاست که گاو شیرده خود را جسته 
و هر از چندی از آن میل می کنند. سریالی که اگر چه مدت هاست تازگی و جذابیتش را از 
دست داده، اما ظاهرا به مدد پول اسپانسر و سلیقه نازل مدیران قرار است تا شصت 

فصل دیگر به آقایان شیر دهد«.

برگبرندهنوروزیتلویزیونوفرازونشیبهایش

 ]شهروند[ تبلیغات پردامنه ای که رسانه ها و شبکه های مختلف صداوسیما بر روی سریال پایتخت 6 پیش از موسم تعطیالت نوروزی به انجام می رساندند، حکایت از این داشت که رسانه 
ملی به سریال پایتخت 6 به  عنوان برگ برنده اش در جلب و جذب مخاطب نگاه می کند. تنها سریال ادامه دار تلویزیون که به سری ششم رسیده و در پنج دوره قبل نیز  وظیفه ذاتی اش را به 
انجام رسانده و خود را به عنوان پرتماشاگرترین برنامه )و نه فقط سریال( تلویزیون به تثبیت رسانده بود. به این دلیل هم بود که سازندگان سریال حتی با وجود تمام دستورات بهداشتی و 
پزشکی در روزهای کرونایی نیز تمام تالش شان را کردند تا سریال را به آنتن برسانند؛ تالشی که با وجود ادعای سیروس مقدم مبنی بر اینکه »تمام تمهیدات بهداشتی و پزشکی به کار برده 

شد« انتقادات زیادی را به وجود آورد. 
با تمام تالش های محسوس و نامحسوس گروه اما در مورد پایتخت 6 حداقل تاکنون )که به قسمت های پایانی رسیده ایم( آن اجماع عمومی در مورد »بهترین بودن« سریال ایجاد نشده و 
با اینکه رنجبران، مدیر روابط عمومی سیما، از آمار باالی 90 درصدی محبوبیت این سریال خبر می دهد، اما انتقادات زیادی نیز در مورد پایتخت 6 وجود دارد که به رغم حمایت های چهره هایی 
چون دکتر عماد افروغ، احسان علیخانی، محمدحسین مهدویان و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، سیروس مقدم را به پاسخگویی کشانده که از مردم خواسته »در قضاوت در مورد 
پایتخت عجله نکنند«. البته در نقطه مقابل هواداران سریال نیز بر این باورند که اگر هم پایتخت نتوانسته انتظارات را برآورده کند، این نارضایتی در مقایسه با سری های قبلی خود پایتخت 

است، نه در قیاس با دیگر سریال های نوروزی و ساخته سیروس مقدم همچنان در مقایسه با رقبایش اثری یکه و یگانه جلوه می کند.

 دیالوگ

 آیا پایتخت ۶ توانسته رضایت مخاطبان را به دست آورد؟

منهای سینما



صفحه روزانه طنز و کارتون 
  شماره هزار و بیست و نهم
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انتقاد چه کوفتیه دیگه؟

با همسر نشسته بودیم و شام می خوردیم 
که حرف از کار شد. گفت من فردا باید بروم جایی 
وضع  به  توجه  با  بدهم.  انجام  را  کارم  حتما  و 
موجود گفتم بهتر است در خانه بمانی. گفت تو 
نویسنده ای و این چیزها رو درک نمی کنی. از دید 
همسر من چون نویسنده ام هیچ چیز را درک 
نمی کنم. کمی بحث باال گرفت و آمدم انتقاداتم را 
نسبت به لجاجتش ابراز کنم که ناگهان ریموت 
کنترل کوچکی از جیبش درآورد و رو به من گرفت 
و دکمه ای را فشار داد. حالت چهره ام تغییر کرد. 
دیگر عصبانی نبودم؛ سرخوشانه می خندیدم و 
می گفتم: عاااالیس! دوغشو بدم؟ هلوشو بدم؟ 
لیموشو بدم؟ کمی که گذشت دوباره دکمه ای 
تبلیغات  منزجرکننده  مرد  آن  حالت  از  و  زد 
که  نمی آمد  یادم  اصال  آمدم.  بیرون  عالیس 
داشتیم راجع به چی بحث می کردیم. خیلی عادی 
صرف شام را ادامه دادم. گفتم: »به نظرت غذا یه 
را درآورد و  کنترل  کم بی نمک نشده؟« دوباره 
دکمه را فشار داد. دوباره از خود بیخود شدم. 
رفتم باالی پله ها، از روی نرده خودم ُسر خوردم 
می زدم:  داد  آن حالت سرخوشانه  در  و  پایین 
آبی! هیییی!« به سختی  آ آ »سرزمین موج های 
خودم را روی صندلی نشاندم. گفتم:   »نزن تو رو 
خدا نزن اون دکمه رو! این چیه دیگه؟ چرا من 
اختراع  »این  گفت:  همسر  میشم؟«  اینجوری 
دیدم  منم  کشورمونه.  دانشمندان  جدید 
گفتم:    خریدم.«  دونه  یه  بیاد  کارم  به  ممکنه 
»میشه بیشتر توضیح بدی؟« گفت: »آره عزیزم. 
جای  به  می تونی  اون  با  که  دستگاهیه  این 
گهی بازرگانی ببینی.« با تعجب  شنیدن انتقاد، آ
گفت:  ؟«  بازار تو  اومد  کی  »جل الخالق!  گفتم: 
»یادته قبل عید یه بازیگری رفت تو یه برنامه 
پخش  تبلیغ  کرد  انتقاد  وقتی  بعد  تلویزیونی، 
گفتم:  و  کردم  ذوق  موقع.«  همون  از  کردن؟ 
»خیلی خوبه ها! فکر کن اینجوری دیگه هیچکی 
از هیچی ناراضی نیست و آدم هر کاری خواست 
می تونه انجام بده. تازه بعدش هم آدم پی به 
اشتباهش می بره و میاد توضیح میده.« گفت: 
»آره. بعد فکر کن مثال یه تجمع انتقادی تشکیل 
بشه، یه دونه از این دکمه ها می زنی طرفشون، 
جمعی  هندی  فیلم  مثل  می کنن  شروع  همه 
آواز  انرژی زا  نوشابه  مزایای  درباره  و  می رقصن 
دانشمندان  کاش  » ای  گفتم:  می خونن.« 
برای  بلکه  انتقاد  برای  تنها  نه   کشورمون 
اختراع  دستگاهی  همچین  هم  سوال کردن 
می کردن. اینجوری که هر کی سوال کرد تبدیل به 
فرش!«  تبلیغ  حال  در  بشه  جمشیدی  پژمان 
همسر گفت: »یا مثال هر کی گفت وای عزیزم چه 
چاق شدی بشه مدل بیلبوردهای علی بابا که 
ترکیب سارا خوئینی ها و مهدی سلوکیه!« بعد 
یک لحظه به خودم آمدم و گفتم: »ولی خوب شد 
ما قدرت دستمون نیستا! وگرنه برای هر سوالی 
می خواستیم با سوال کننده وارد چالش بشیم. 
ج  بازم دوستان تلویزیون خیلی سعه صدر به خر
دادن که فقط به تبلیغ پخش کردن، اکتفا کردند.« 
فکر  وای  که  گفت  و  خورد  جا  کمی  همسر 
نمی کردم تو این قدر خشن باشی! بهتر نیست 
را  کنترل  نبود  حواسش  همسر  وقتی  کمی... 
برداشته بودم، به اینجای جمله که رسید دکمه را 
فشار دادم. ناگهان حالت همسر عوض شد و 
گفت: »میخوام ساالد درست کنم / ساالد چیه؟ 
الویه...« بعد بلند شد و رفت تا الویه درست کند. 

من هم به شام ادامه دادم.

ایمیل شهرونگ:  shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

طـــنــزنـویــس
شهاب پاک نگر

خارمغیالن

شما هنوز   زنده اید  لعنتیا؟!
: برای من همه  سال ها شبیه همه، سفت پشت میزم نشستم همیشه!  یک شهروند: البته تا تیتر باال رو بخونیم، چندتا جون ازمون کم شده!                        یک مدیر
 یک مسئول: به خدا کنترل دست ما نیست، هرکس برداشته بزنه بره جلو!                        کرونا: اول سالی باید بگم سی تومن بیشتر می دم، راه خروج رو نشونم بدید!

_نمی رسه_اما_آدم_باش  شهرونگ: اگه جون سالم به  در ببریم، امسال هم براتون همین جا ونگ می زنیم!                      #سال_خوبی_باش #بهارت_که_نیکو_به_نظر

در حاشیه آغاز  سال ۱۳۹۹

تـمـاشــاخــــانه

امروز شنبه است و مثل همه شنبه ها همه  چیز 
طبق روال عادی خودش جریان داره؛ فقط این وسط 
یک کرونا هم هست که پیک خودش را رد کرده و 
سیر نزولی دارد و همزمان احتماال تا پایان امسال و 
سال های دیگر ما را درگیر خودش می کند. البته اینها 
مشکلی نیست، مشکل اصلی ما احتماال از چند وقت دیگر شروع می شود، چون کرونا به 

فرهنگ زبان ما وارد شده و تا مدت های زیادی قرار است این چیزها را بشنویم:  
الف( از این به بعد مدیران ما وقتی می خواهند بگویند یک چیزی خیلی بد شده، می گن 
»کرونای فالن« و فکر می کنن چقدر باهوشند که توانستند با یک واژه سازی هوشمندانه 
تمام اطرافیان شان را مبهوت خودشان سازند. کرونای عاطفی! کرونای سیاسی! کرونای 

توانمندی نیروهای داخلی با بهره گیری از دانش فنی روز دنیا!
ب( »بدتر از کرونا« هم واژه جدیدی است که به زودی قرار است ما را به محاق ببرد، البته 
بیشتر در اینستاگرام. به زودی یک سری کت  شلوار براق پوش که سعی می کنند با صدای 
جذاب به ما بگویند که چقدر هوش مالی باالیی دارند، قرار است دست هایشان را به هم 
بچسبانند و بگویند »بدتر از کرونا اینه که ندونی سرمایه ات داره از بین می ره.« بعد هم 
بگویند »من فالنی ام و قراره بهتون یاد بدم که روزی آن قدر پول دربیارین!« درحالی که این 

آنقدر ها همه اش الکی است، ما خودمون امتحان کردیم، اصال هم آن قدر نیست.
ج( برجام که آمد یک سری آمدند و با گفتن »پسا برجام« کلی همایش برگزار کردند. بعد 
دیدند جواب می دهد، گفتند بیاییم پسا یک چیز دیگر هم بسازیم. دوران »پسا کی روش«، 
»پسا فوق لیسانسه های دو«، »پسا چیپ علیپور« االن هم که بازار حسابی داغ شده است 
و »پسا کرونا« خیلی جواب می دهد و به زودی شاهد مصاحبه های جنجالی با موضوع 
»نقش دوغ آب در اقتصاد پسا کرونایی« یا »کرونا و پساکرونا؛ چالش های فراروی آن با 

رویکرد بهبود وضع کسب وکارهای خرد و کالن« خواهیم بود. 

د( موضوع دیگری که قرار است ما را زخم کند، تبلیغات تلویزیونی است. حاال کاری 
نداریم که امسال چقدر تبلیغات تلویزیونی ما شعرگونه شده بود و تنها دغدغه زن و مرد 
ایرانی این است که روغن بخورند و از اینکه در خانه روغن دارند خیلی خوشحالند. مسأله 
ما این است که از فردا با خروار خروار بیسکویت و آدامس و ماست و کفش و تیرچه بلوک 
و لوله های تمام اتیلن روبه رو می شویم که به خاطر »حفظ جان شما مردم عزیز« ضدکرونا 
شده است. البته که این تیزرسازها خیلی خالق و هنرمند و شیطون بال هستند و یک 

جوری زیر پوستی تبلیغ می کنند که ما اصال نفهمیم چه شده است. 
ه ( مورد آخر هم به شوخی ها برمی گردد. خواهر من! برادر من! تازه زخم »نهار نخردمه!« 
خوب شده است، هنوز تهش یک ذره هم سوزش دارد، جان هرکسی که دوست داری فکر 
نکن »من استند بای حاجی ام« از زبان شما بامزه است. چند بار در سریال پایتخت پخش 
شد، همه خندیدیم و رفت پی  کارش. بی خیال شو! ما قول می دهیم که هرجا رفتیم 
بگوییم فالنی خیلی بامزه و شوخ طبع است و استوری های بامزه می گذارد، فقط شما 

بی خیال شو! 

پشت شمشادا

کووید 19 چه زخم هایی بر ما وارد خواهد کرد؟!

طنزنویس
 شهاب پاک نگر

لمان به دلیل اینکه نگران بود نتواند انتظارات مردم را در مورد کرونا برآورده کند، خودکشی کرد وزیر دارایی یک ایالت در آ

] شهاب نبوی[

کرونا: 
 »آقا نخند بهم، من اینجا مسخره به نظر میام

لمان واسه خودم ابهتی دارم!«  توی آ

یک مسئول: 
»خودکشی دیگه خیلی خشنه، من تا اونجاش هستم 

یم بگیم منم کرونایی شدم!« که فیلم بگیر

کارتونیست
نازنین جمشید                ی

nana.jamshidi@gmail.com
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