
سرعت  خبررسانی ، بیماری های  
امروزی  را  ترسناک کرده  است 

 کمک یک میلیون تومانی
برای 23 میلیون خانوار

جهان پاک تر شد

گفت وگو با منصوره اتحادیه، پژوهشگر تاریخ 
درباره ویژگی های تاریخی همه گیری بیماری ها 

رئیس جمهوری خبر داد:

6 حه
صف

4 حه
صف

2 حه
صف

 سینما در قرنطینه
»خروج« حاتمی کیا در شبکه وی او دی 

 بحث  بر سر چگونگی
عرضه 100 فیلم تولیدشده اخیر باال گرفت 7 حه

صف
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مجید خواهی / ایسنا

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 

یم همتی  کر
 رئیس جمعیت
هالل احمر شد

با موافقت رهبر معظم انقالب برای برداشت یک میلیارد 
یورو از صندوق توسعه ملی، حاال مسئوالن اجرایی کشور 
تبعات  مدیریت  و  کرونا  با  مقابله  برای  مناسبی  بودجه 
اقتصادی همه گیری این بیماری در کشور در اختیار دارند. 
به گزارش ایسنا، حسن روحانی، رئیس جمهوری از موافقت 
مبلغ  برداشت  درخواست  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله 
و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور 
تامین  برای  را  الزم  دستور  روحانی  است.  کرده  قدردانی 

نیازهای ضروری در این عرصه، صادر کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای به محمدباقر 
برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون  نوبخت، 
و بودجه کشور پی نوشت رئیس جمهوری به نامه دفتر 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( را به او ابالغ کرده است. 
روحانی درباره این نامه پی نوشت کرده است که »نیازهای 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع تامین 
و حتی االمکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکت های 
به  الزم  کمک های  همچنین  شود.  اقدام  بنیان  دانش 
ح  صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده انجام و جزئیات طر

ح شود.« در ستاد اقتصادی دولت مطر
همه گیری ویروس کرونا زیان سنگینی از نظر اقتصادی 
به کشورهای درگیر با این بیماری تحمیل کرده است. در 
ایران هم سناریوهای مختلفی بر اساس مدل سازی های 
در  است.  شده  انجام  زیان  این  تخمین  برای  اقتصادی 
دوم  نیمه  در  اصفهان  بازرگانی  اتاق  برآوردها  این  از  یکی 
در  را  ایران  اقتصاد  بر  کرونا  ویروس  اثر  امسال  فروردین 

سه بخش خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه مورد تحلیل 
موجود  آمار  براساس  و  گزارش  این  در  داده است.  قرار 
کنزی  مک  گزارش  جمله  از  جهانی  معتبر  )گزارش های 
اساتید  مانند  خبرگان  نظرات  از  بهره گیری  همچنین  و 
ح پایش زمستان  دانشگاه، فعاالن بخش خصوصی و طر

۹۸( زیان تحمیل شده به اقتصاد کشور برآورد شده است. 
و  میلیون   ۳ خوشبینانه  سناریوی  براساس  زیان  این 
۱۲۴ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال ) ۳۱۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان(، 
و ۲۹۲ هزار و ۷۵ میلیارد  بینانه ۴ میلیون  واقع   سناریوی 
ریال ) ۴۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان( و سناریوی بدبینانه 
۵ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال ) ۵۴۲ هزار و ۸۱۸ 

میلیارد تومان( خواهد بود.
ادامه در صفحه 2

 با حکم رئیس جمهوری

یک میلیارد یورو برای مقابله با کرونا
2قدردانی روحانی از موافقت رهبر معظم انقالب با برداشت از صندوق توسعه ملی حه

صف

نماینده مجلس
غالمرضا حیدری

بحران عالمگیر کرونا یک حصر اجباری به همه تحمیل 
کرده است. در ایران ما، آنچه جای تأسف دارد و مراجع مربوط 
باید به آن رسیدگی کنند، توجه به این مسأله است که چرا 
این موضوع در نطفه خفه نشد. شیوع کرونا زودتر از زمانی که 
به صورت رسمی خبری شد، صورت گرفت و اگر همان موقع 
این همه  می شد،  گرفته  جدی  رفت وآمد  محدودیت های 

هزینه به ملت تحمیل نمی شد. 
ما هم به عنوان نماینده مجلس سعی کردیم که تذکرات 
الزم را بدهیم و به صورت خصوصی و عمومی این مسأله را 
پیگیری کردیم. سعی هم کردیم که این حصر و قرنطینه خانگی 
را رعایت کنیم. یک سری جلسات مجلس هم در ایام قرنطینه 
کردم در جلسات  برگزار شد و من سعی  به صورت مجازی 
حضور فعال داشته باشم. در کنار آن، از این حضر ناخواسته 
استفاده کردم و مطالعات شخصی خود را ادامه دادم. برای من 
عملکرد قدرت ها و رقابت هسته ای، خصوصا در زمان جنگ 
سرد بسیار جالب بود و در این زمینه مطالعه می کردم. در کنار 
مطالعات کاغذی سعی کردم از کتاب های صوتی هم استفاده 
کنم. فایل های صوتی تاریخ شفاهی آقای حسین دهباشی 

هم بود که بسیار برای من جالب بود. این مصاحبه ها درباره 
بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر کشور انجام شده است که 

نکات بسیار مفیدی را به شنونده ارایه می کند. 
باید این مسأله را هم اضافه کنم که ما نیز مانند تمامی 
مردم در این ایام از سنت دید و بازدید نوروزی محروم بودیم. 
در این ایام هم معموال سفری به تفرش داشتیم، چون پدر 
و مادر من در آنجا مدفون هستند که امسال این امر هم به 

دلیل شرایط بحرانی میسر نشد.
و  مناسب  بسیار  دیدم،  مردم  رفتار  از  من  که  چیزی  آن 
خوب بود. مسأله اصلی به برخورد حاکمیت بازمی گشت و 
فکر می کنم که مردم از حاکمیت جلوتر بودند. مطمئنا ما از 
این مرحله عبور خواهیم کرد و مقامات مسئول هم طوری 
اظهارنظر نکنند که باعث بی اعتمادی مردم شود. االن هم 
شتاب زدگی در تصمیم گیری دیده می شود، باید نظر تخصصی 
صادقانه ابراز شود و اگر در اعالن تصمیم ها شتاب زدگی شود، 

باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی می شود.  
به هرحال باید بدانیم که تاکنون هیچ راهی جز پیشگیری 
به  توجه  نکته  مهم ترین  مجموع  در  است.  نداشته  وجود 
بنیاد  چون  بنیادهایی  تمام  و  است  آسیب پذیر  اقشار 
مستضعفان باید وارد میدان شوند. این مسأله هم نباید 
جنبه نمایشی پیدا کند و موازی کاری صورت گیرد و باید همه 
با هماهنگی دولت وارد عرصه شوند تا از این بحران عبور 

کنیم. 

یادداشت

 با حکم رئیس جمهوریمردم جلوتر از حاکمیت

کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر شد

خبر

رئیس جمهوری در حکمی دکتر کریم همتی را برای مدت ۴ سال به عنوان 
»رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران« منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، متن حکم حجت االسالم  
والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر کریم همتی

در اجرای بند )۵( قسمت )ب( ماده )۱۰( قانون اصالح اساسنامه جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۸۲.۰۲.۲۴ مجلس شورای اسالمی، 
با عنایت به معرفی شورای عالی و نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی، 
به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان »رئیس جمعیت هالل احمر 

جمهوری اسالمی ایران« منصوب می شوید.
انتظار دارد با جلب بیش از پیش مشارکت مردم نوع دوست و شریف ایران و 
سازمان های مردم نهاد داخلی و بین المللی و تعامل مثبت و سازنده با سازمان 
صلیب سرخ جهانی و موسسات مرتبط جامعه ملل و کشورها نسبت به ارایه 
بهنگام خدمات انسان دوستانه به نیازمندان و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی 
و به ویژه در شرایط کنونی کشور جهت مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا اقدام 

نمایید.
توفیق شما را در تحقق اهداف آن جمعیت با رعایت اصول قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت 

می نماییم.
حسن روحانی

رئیس جمهوری اسالمی ایران« 
یادی  ثیرات ز    اقدامات گســترده در مواجهه با کرونا تأ
یا گذاشــته است را بر زمین، هوا و در

حه3
صف

، عضــو کمیتــه ملی مبــارزه با کرونا: مینــو محــرز

نــزا نفلوآ آ ونــا از   کر
اســت مرگبارتــر 
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جهان پاک تر شد
]مجتبی پارسا[  »پائوال كولمیجر« از درون خانه اش 
می توانست این را احساس كند كه جهان اطرافش 
درحال آرام تر شدن است. پائوال، زلزله شناس است، 
او یك لرزه نگار مینیاتوری را در خانه، پایین شومینه 
گذاشته است. این لرزه نگار می تواند هرگونه لرزشی 
را نشان دهد؛ از حركت قطارها روی ریل هایی كه از كنار 
خانه پائولو می گذرد تا زمین لرزه هایی كه در فاصله های 
دور اتفاق می افتد. از زمانی كه دولت بریتانیا قانون 
فاصله اجتماعی را در ماه گذشته وضع كرد و به مردم 
گفت خانه هایشان را جز در موارد ضروری ترك نكنند، 
احساس  را  لرزش هایی  چشمگیر  كاهش  پائوال 
ایجاد  انسانی  فعالیت های  واسطه  به  كه  می كند 

می شد.
به گزارش آتالنتیک، با وجود حركت كمتر قطارها، 
اتوبوس ها و مردمی كه روی سنگ فرش های پیاده رو 
ناپدیدشدن  وجود  با  و  می كردند  حركت  عجله  با 
زندگی اجتماعی، ریتم آن هم از بین رفته است. پیش 
از آنكه ویروس كووید19 شهر را تعطیل كند، دستگاه 
را  قطارها  حركت  از  ناشی  لرزه های  پائوال  لرزه نگار 
اما  می داد.  نشان  دقیقه به دقیقه  و  مرتب  به طور 
حاال همه چیز تغییر كرده؛ گاهگاهی لرزش حركت 
حركت می كنند،  نامرتب  صورت  به  كه  قطارهایی 
ثبت می شود. پائوال از طریق اسكایپ به آتالنتیك 
به  كلمه  واقعی  معنای  به  لرزه نگار  »این  می گوید: 
پائوال  آرام تر شده است.«  كه زندگی ما  ما می گوید 
می گوید كه لحظه تعجب از این واقعیت بسیار كوتاه 
است، چراكه این اتفاق ها به علت حوادث طبیعی، 
تغییرات اقلیمی یا اتفاقی بی قاعده نیست، بلكه به 
علت ویروسی فاجعه آفرین است كه هزاران نفر را 
كشته، اقتصاد جهان را فلج كرده، زندگی اجتماعی 
مردم را به برزخی ترسناك تبدیل كرده است و به نظر 

نمی رسد كه به زودی پایان خواهد یافت.
اما این همه ماجرا نیست. این بیماری همه گیر و 
ناخواسته، اثرات دیگری هم در مقیاس بزرگ داشته 
كه شاید كمتر آشكار باشد. كاهش سرعت زندگی، 
فرصت نادری را برای محققان فراهم كرده تا دنیای 
مدرن را تحت شرایطی واقعا عجیب مورد مطالعه قرار 
دهند و تا جایی كه می توانند داده جمع می كنند. در 
چهار حوزه تأثیر این ویروس همه گیر روی زمین، در 

هوا و دریا احساس می شود.

لرزش های كمتر زمین
لرزه شناسان در سراسر جهان به نتایجی مشابه 
با پائوال رسیده اند. »توماس لكوك«، لرزه شناس در 
رصدخانه رویال بلژیك در شهر بروكسل نخستین 
مناطق  كرد.  اشاره  موضوع  این  به  كه  بود  كسی 
لرزه نگاری خارج از شهر ساخته می شوند كه كامال 
باشند،  دور  به  شهر  داخل  لرزه های  و  شهرها  از 
پیش  100 سال  از  بیش  بلژیك  لرزه نگاری  مركز  اما 
ساخته و شهر در اطراف آن گسترده شده است، به 
شهری  لرزش های  می توان  راحت تر  دلیل  همین 
شده  متوجه  این  از  پیش  لكوك  گرفت.  اندازه  را 
بود كه وقتی برف می بارد، لرزش ها به علت كاهش 
فعالیت های انسانی كم می شود و در روز مسابقات 
روز  فردای  می گیرد.  شدت  لرزش ها  اتومبیل رانی 
داده های  لكوك  كرونا،  واسطه  به  شهر  تعطیلی 
لرزه نگار را بررسی كرد. افت فعالیت مردم به وضوح به 
چشم می خورد. لرزه ها شبیه كریسمسی برفی بود: 

بسیار كم. لكوك این موضوع را در اینترنت مطرح 
آمریكا،  در  دیگر  لرزه شناس های  او  از  پس  و  كرد 
بررسی  به  شروع  دیگر  مناطق  و  نیوزلند  فرانسه، 
این موضوع در كشورهای خود كردند. حاال به نظر 
می رسد قرنطینه احساس لرزش های درون زمین را 
راحت تر كرده است. پائوال می گوید: »در حالت عادی 
را در سایر  ما نمی توانستیم لرزه های 5.5 ریشتری 
نقاط دنیا ثبت كنیم، چراكه دنیا خیلی شلوغ بود، اما 
حاال ابزارهای ما بسیار راحت می توانند این لرزه ها را 

ثبت كنند.«

لودگی كمتر هوا آ
رفت وآمد  توقف  و  شهرها  تعطیلی  وجود  با 
و  كامیون ها  شخصی،  خودرو های  اتوبوس ها، 
توقف فعالیت كارخانه ها در بسیاری از شهرها و 
آلودگی هوا به   ، در بعضی موارد در سراسر كشور
شدت كاهش پیدا كرده است؛ از ذرات معلق گرفته 
از  ناشی  دی اكسید  نیتروژن   و  دی اكسیدكربن  تا 
آلودگی هوا  سوختن بنزین در خودروها. كاهش 
در چین و اروپا همزمان با آغاز اقدامات سختگیرانه 
برآوردهای  طبق  است.  مشاهده  قابل  وضوح  به 
بر  عالوه  هوا  آلودگی  جهانی،  بهداشت  سازمان 
مشكالت و بیماری هایی كه ایجاد می كند، ساالنه 
باعث مرگ 4 میلیون و 200 هزار نفر در سراسر جهان 
كرونا  ویروس  واسطه  به  كه  پاك  هوای  می شود. 
ایجاد شده است، می تواند به مثابه فرصتی برای 
تنفس باشد، خصوصا در شهرهای بزرگ و آلوده 
»مارشال  پروفسور  تخمین های  براساس  جهان. 
بوركه« در دانشگاه استنفورد، پاكیزگی هوای ناشی 
از ویروس همه گیر در همین دو ماه جان حدود 
4 هزار كودك و 73 هزار میانسال را در چین نجات 
داده است. »جوزف مایكوت«، مدیر سیاستگذاری 
اقلیمی در مركز نیسكانن در واشنگتن اما می گوید 
این اثرات موقتی است: »پس از كرونا یعنی زمانی 
كه ما به دنبال احیای اقتصاد خود می رویم، شرایط 
طرف  از  گشت.«  بازخواهد  سابق  وضع  به  دوباره 
دیگر او می گوید كاهش دی اكسیدكربن كه سبب 
گرمایش زمین می شود، تأثیر بسزایی روی بحران 

آب وهوایی در بلند مدت ندارد.

صدای شهرها تغییر كرده است
با وجود تعطیلی شهرها و خانه نشینی مردم صدای 
اتوبوس ها  خودرو ها،  صدای  از  اعم  كمتری  بسیار 
پژوهشگر  واكر«،  »اریكا  می شود.  شنیده  قطارها  و 
فضای عمومی در دانشگاه بوستون كه همواره یك 
دسی بل متر )دستگاه سنجش صدا( به همراه خود 
دارد، می گوید: »همه جا بسیار ساكت تر شده است.« 
به طور كلی در روزهای عادی پیش از شیوع كرونا در 
از فضاهای شلوغ شهری  كه یكی  میدان »كنمور« 
است، حدود 90دسی بل در ساعات شلوغ صدا بود. 
روز گذشته، اریكا واكر صداهای این میدان را اندازه 
)به  68دسی بل.  زیر  حالت  شلوغ ترین  در  گرفت: 
عنوان مثال یك قطار زیرزمینی با عبور از كنار شما 
صدایی حدود 95 دسی بل تولید می كند؛ در حالی 
كه صدای گفت وگویی عادی حدود 60 تا 70 دسی بل 

است.(
در بعضی از نقاط شهر كه اریكا آن مناطق را دارای 
آلودگی صوتی می دانست، حدود 30 دسی بل كاهش 

سروصدا اتفاق افتاده است. اریكا واكر می گوید: »به 
طرز غیرقابل باوری تغییر ایجاد شده است.«

اما نكته جالب این است كه توجه انسان ها به 
صداهای اطراف بیشتر شده است. »ربكا فرانك« یك 
آمریكایی ساكن شهر ووهان در چین است. او پس 
از 48 ساعت خانه نشینی و سكوت در فیس بوك 
نوشت: »همیشه فكر می كردم كه در ووهان هیچ 
را  آنها  صدای  هیچ وقت  من  ندارد.  وجود  پرده ای 
نشنیده بودم، اما حاال می شنوم.« گرچه برخی این 
سكوت را نشانه ای ترسناك شبیه آرامش پیش از 
طوفان می بینند، اما برخی دیگر به یاد آرامش دوران 
كودكی شان افتاده اند.« »سیلویا پوگیولی« از ساكنان 
ایتالیا نیز در مورد  از خیابان های شلوغ ُرم در  یكی 
پرنده ها می گوید:   »آنها تمام روز آواز می خوانند و من 
حتی صدای بال زدن شان را می شنوم. شما به راحتی 
از صدای آنها تشخیص می دهید كه بهار آمده است. 

صدایشان خیلی زیاد است.«
از  زندگی بسیاری  اینكه  بر  آلودگی صوتی عالوه 
پرندگان و جانداران را تحت تأثیر قرار می دهد، اثرات 
منفی زیادی روی سالمت انسان دارد. سروصدای زیاد؛ 
افزایش استرس، فشارخون باال، اختالالت خواب و 

مشكالتی نظیر آن دارد.

احتماال اقیانوس ها هم ساكت تر شده اند
موجودات  همه  برای  سروصدا  كاهش  قطعا 
دریایی. »میشله  خوشایند است، حتی موجودات 
دانشگاه  در  دریایی  محیط  متخصص  فورنت«، 
»كورنل« نیویورك است كه روی تأثیر صدا در محیط 
دریایی كار می كند. او می خواهد میكروفن هایی را در 
زیر آب، در سواحل آالسكا و فلوریدا كار بگذارد تا تأثیر 
كاهش صدا روی زندگی وال ها را بررسی كند. كرونا 
نه تنها باعث تعطیلی شهرها و سكوت شده، بلكه 
موجب شده به علت حركت نداشتن كشتی های 
تفریحی و تجاری، دریاها و اقیانوس ها هم ساكت تر 
درحال  »ما  می گوید:  فورنت«  »میشله  شوند. 
تجربه كردن سكوتی بی سابقه هستیم. سكوتی كه 

سال های متمادی آن را تجربه نكرده بودیم.«
تحقیقات نشان داده است كه سروصدای ناشی از 
كشتی های تفریحی و تجاری و رفت وآمد در اقیانوس ها 
باعث افزایش هورمون استرس در موجودات دریایی 
می شود و می تواند تولیدمثل آنها را تحت تأثیر قرار 
دهد. وال ها هم كه قابلیت انطباق باالیی با شرایط 
دارند، با نزدیك شدن كشتی ها دست از آوازخواندن 
از سر  را  آوازشان  با دورشدن كشتی ها  می كشند و 
می گیرند. شرایط این روزها، خانم میشله فورنت را 
به یاد شرایط مشابه پس از حوادث یازده سپتامبر 
می اندازد. تا چند روز پس از یازده سپتامبر حركت 
كشتی ها در آب های آمریكای شمالی متوقف شد. 
محققانی كه آن زمان در سواحل كانادا كار می كردند، 
متوجه شدند كه با كاهش سروصدای دریایی، سطح 

استرس وال ها كاهش پیدا كرده است.
نهنگ های ساحل فلوریدا و آالسكا به زودی به 
سمت  به  شده  تازه متولد   بچه نهنگ های  همراه 
كه  جایی  كرد،  خواهند  حركت  آالسكا  جنوب شرق 
پیش از این یكی از مناطق شلوغ دریایی بود. میشله 
اینبار  آنها  فورنت حاال به این فكر می كند كه ورود 
آرام ترین و ساكت ترین ورود به این منطقه است: 

»طبیعت حاال فرصتی پیدا كرده تا نفس بكشد.« 

با وجود تعطیلی شهرها و 
توقف رفت وآمد اتوبوس ها، 

خودرو های شخصی، 
كامیون ها و توقف فعالیت 

كارخانه ها در بسیاری از 
شهرها و در بعضی موارد در 

لودگی هوا  ، آ سراسر كشور
به شدت كاهش پیدا كرده 
است؛ از ذرات معلق گرفته 

تا دی اكسیدكربن و نیتروژن  
دی اكسید ناشی از سوختن 
بنزین در خودروها. كاهش 

لودگی هوا در چین و اروپا  آ
همزمان با آغاز اقدامات 

سختگیرانه به وضوح قابل 
مشاهده است

تحقیقات نشان داده است 
كه سروصدای ناشی از 

كشتی های تفریحی و تجاری 
و رفت وآمد در اقیانوس ها 

باعث افزایش هورمون 
استرس در موجودات 

دریایی می شود و می تواند 
تولیدمثل آنها را تحت تأثیر 

قرار دهد. وال ها هم كه 
قابلیت انطباق باالیی با 

شرایط دارند، با نزدیك شدن 
كشتی ها دست از 

آوازخواندن می كشند و با 
دورشدن كشتی ها آوازشان 

را از سر می گیرند

سخنگوی دولت:  
فاصله گذاری اجتماعی تعطیلی بردار 

نیست
استراتژی  اینكه  بر  تأكید  با  دولت  سخنگوی 
فاصله گذاری اجتماعی تعطیل بردار نیست، گفت: 
»این تصور كه اولویت ها درحال تغییر است، درست 
نیست، بلكه اساس و اصل همه تالش های دولت 

و ستاد مقابله با كرونا، حفظ سالمت مردم است.«
»علی ربیعی« روز دوشنبه در دومین نشست 
خبری خود در  سال 99 كه به شكل ویدیو كنفرانس 
گفت:  كرونا  و  دولت  نظریه  درباره  شد،  برگزار 
»استراتژی اصلی ما همچنان اصل و اساس بودن 
حفظ سالمت و جان انسان هاست و هیچ جایگزینی 
برای سالمت جامعه و جان مردم وجود ندارد. اگر 
كه  می كنند  استفاده  این چنین  تعابیری  از  برخی 
اولویت ها تغییر می كند، به خطاست و هر تصمیمی 
می گیریم، برای بقای درازمدت و حفظ جان انسان ها 

و سالمت محوربودن تمام تصمیمات است.«
اول  روز  از  »ما  كرد:  اضافه  دولت  سخنگوی 
فاصله گذاری را دنبال كردیم، هنوز این ترمولوژی 
خیلی بیان نمی شد ما در عمل فاصله گذاری را دنبال 
آموزشی،  مراكز  و  دانشگاه ها  و  مدارس  كردیم. 
فرهنگی، ورزشی، مذهبی و حتی ترددها مباحث 
كه  بود  فیزیكی  فاصله گذاری  طرح  دل  در  مهمی 

دنبال كردیم.«
دولت  سخنگوی  »به عنوان  داد:  ادامه  ربیعی 
اعالم می كنم این استراتژی تعطیل بردار نیست؛ 
حفظ سالمت مردم اصل و اساس است، حتی از لفظ 
اولویت استفاده نمی كنم، حفظ سالمت مردم اصل 
و اساس همه تالش های ماست. طرح فاصله گذاری 
فیزیكی  تا كاهش بسیار ملموس كرونا و تمام شدن 
آن ادامه خواهد داشت. اگر در نوروز هم این طرح 
فاصله ها  شكستن  احتمال  كردیم،  تشدید  را 
كرد:  تصریح  دولت  سخنگوی  داشت.«    وجود 
»براساس مطالب شنیده یا خوانده، اعالم می كنم 
هرگونه  و  شد  انجام  تاكنون  كه  تصمیم گیری ای 
كارشناسان  نظر  براساس  جدید،  تصمیم گیری 
به ویژه در حوزه سالمت و بهداشت بوده است. 
كارشناسان  دستگاه  یک  در  طبیعی  به طور 
دیدگاه های متنوع دارند و نظر نهایی ما دیدگاهی 
آن  بود كه توسط وزیر بهداشت بوده و ستاد بر 
تأكید داشتند. برخالف نظر كارشناسان سالمت 

تصمیمی اتخاذ نخواهیم كرد.«  
او ادامه داد: »هر تصمیمی كه جان انسان ها 
ارزیابی  كند، شاخص  را مختل  و سالمت جامعه 
ما خواهد بود و تصمیم اصالحی و رو به جلو اتخاذ 
به  سالمت  اساس بودن  ما  مدل  كرد.  خواهیم 
اضافه حفظ معیشت و زندگی مردم یعنی زیست 

اجتماعی و اقتصادی با رعایت فاصله گذاری است.«
ربیعی درخصوص آزادشدن برخی از دارایی های 
ایران در خارج از كشور با بیان اینكه پیشرفت هایی 
برای آزادسازی پول های مان داشته ایم   از تالش های 
وزیر امورخارجه و رئیس  كل بانک مركزی  قدردانی كرد 
و گفت: »خبرهای خوبی هست كه باید نهایی شود تا 
بخشی از دارایی و اموال خود را آزاد كنیم كه برای 
تأمین دارو و معیشت مردم كارساز خواهد بود.« 
ربیعی همچنین در خصوص درخواست وام ایران از 
صندوق بین المللی پول نیز گفت: »پاسخ صندوق 
بین المللی پول را بانک مركزی دقیق باید اعالم كند. 
هنوز پاسخ منفی و رسمی صندوق بین المللی را 

نشنیده و دریافت نكرده ایم.« 

یک میلیارد یورو برای مقابله با کرونا
ادامه از صفحه یک| این ارقام حاكی از آن است 
وارده  زیان  شده  ارایه  سناریو  سه  براساس  كه 
درصد   13 درصد،   9 میزان  به  كشور  اقتصاد  به 
 98 سال  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   17 و 
، اتاق بازرگانی  خواهد بود. به گزارش تجارت نیوز
براساس  اگر  كه  است  كرده  عنوان  اصفهان 
 15 در  كرونا  ویروس  شیوع  خوشبینانه  نظریه 
اردیبهشت ماه 99 كنترل شود، زیان ناشی از آن تا 
خرداد ماه ادامه خواهد داشت. پیش از این دولت 
100 هزار میلیارد تومان برای جبران پیامدهای ناشی 
از كرونا تصویب كرده بود. به گفته رضا رحمانی 
تومان  میلیارد  هزار   75 است  قرار  صنعت  وزیر 
خ بهره 12 درصد به طور مستقیم  تسهیالت با نر
به واحدهای صنعتی زیان دیده اختصاص یابد. 
فشار اقتصادی به بخش بهداشت و درمان در 
كنار زیان شدید كسب و كارهای كوچک و متوسط 
بودجه ای  نیازمند  دولت  كه  می  دهد  نشان 
ناشی  پیامدهای  مدیریت  برای  اطمینان بخش 
از همه گیری ویروس كرونا است. حاال با موافقت 
رهبری برای برداشت یک میلیارد یورو از اعتبارات 
صندوق توسعه ملی انتظار می رود كه روند كاهش 

عوارض ناشی از همه گیری كرونا سرعت گیرد. 

رئیس جمهوری:   
ع بازگشایی ها پلکانی است شرو

رئیس جمهوری با بیان اینكه مرحله دوم بسته 
گفت:  می شود،  پرداخت  فروردین  آخر  حمایتی 
یک مرتبه  و  است  پلكانی  بازگشایی ها  »شروع 
امكان پذیر نیست.« حجت االسالم حسن روحانی، 
جلسه  در  دیروز  پیش ازظهر  رئیس جمهوری 
اقتصادی دولت گفت: »سه میلیون خانوار محروم 
تحت فشار هستند كه برای آنها در چهار نوبت 
هزارتومان   600 تا  200هزارتومان  از  حمایتی  بسته 
مدنظر قرار دادیم كه مرحله نخست پرداخت شده 
پرداخت  فروردین  پایان  تا  دوم  مرحله  و  است 
خواهد شد، دو ماه بعد هم به همان صورت در 
پرداخت  خرداد  و  اردیبهشت  در  بعد  ماه های 
خواهد شد.«   او ادامه داد: »عالوه بر این رقمی را 
به عنوان وام یک میلیون تا 2 میلیون برای 4 میلیون 
خانواده ای كه جزو اقشار كم درآمد هستند، قرار 
دادیم كه نرخ آن 4 درصد است و به زودی شرایط آن 
اعالم می شود.« روحانی افزود: »امروز در جلسه ما 
راجع به 75 هزار میلیارد تومان وام و تسهیالتی كه 
برای این ایام در نظر گرفتیم، بحث شد. 10رسته 
قرار  شدید  فشار  تحت  ایام  این  در  كه  هستند 
و  شده  متوقف  كسب وكارشان  بعضی  گرفتند، 
برخی هم درآمدشان پایین بوده است.«  او ادامه 
داد: »این رسته های مختلف كارگاه های كوچک و 
متوسط و حتی بنگاه های یک نفره و چند نفره 
نفر  200 هزار  و  3 میلیون  تقریبا  كه  هستند 
اشتغال شان وابسته به این گونه موارد است كه 
است.«  گرفته  قرار  فشار  تحت  افراد  این  زندگی 
روحانی تأكید كرد: »دیروز هم توضیح دادم كه شروع 
بازگشایی ها پلكانی است و بازگشایی یک مرتبه 
باید  »همه  كرد:  تأكید  او  نیست.«  امكان پذیر 
پروتكل های بهداشتی را كه اعالم می شود، انجام 
دهند و در خانه ماندن توصیه می شود. در تهران 
هم كسب وكارها تا پایان فروردین تعطیل خواهد 
بود. به همان اندازه كه شرایط بهداشتی ما مهیاتر 
می شود و وزارت بهداشت و درمان به ما می گوید كه 
شرایط بهتر شده است، به همان نسبت می توانیم 
گشایش بیشتری ایجاد كنیم.« روحانی با تأكید بر 
اینكه در استان ها هم كه از بیست وسوم فروردین 
فعالیت ها شروع می شود، همه اینها باید آن اصول 
را مدنظر قرار دهند، تصریح كرد: »چون شرایط به 
گونه ای نیست كه اعالم كنیم فاصله گذاری كنار 
گذاشته شود، بلكه باید فاصله گذاری ها به صورت 
هوشمند و همان طور كه ابالغ شده است، مورد 
توجه همه قرار بگیرد.« او با اشاره به ابراز نگرانی برخی 
متخصصان اظهار داشت: »اگر اصول بهداشتی 
شرایطی  در  دوباره  است  ممكن  نشود،  رعایت 
سخت قرار بگیریم، با توجه به امكانات و تجهیزات 
بیمارستانی، پزشكان و پرستاران ما نباید نگران 
باشند؛ تا امروز آنها با فداكاری اقدام كرده اند و ما هم 
تأمین امكانات و تجهیرات به اندازه كافی را انجام 
دادیم و از امروز به بعد هم بیشتر تأمین می كنیم و 
می دهیم.«   قرار  درمانی  مراكز  اختیار  در 
باید  افزود: »در عین حال مردم  رئیس جمهوری 
توجه كنند هر كجا گشایشی حاصل می شود به آن 
درمان  و  بهداشت  كه  اصولی  كه  نیست  معنا 
به عنوان فاصله گذاری هوشمند مدنظر قرار داده 
است، به آن اصول توجه نشود.« او تأكید كرد: »همه 
كسب وكارها و كسانی كه فعالیت می كنند اعم از 
تولیدی، توزیعی و خدماتی باید اصولی كه به عنوان 
پروتكل های بهداشتی اعالم شده و با آنها توافق 

می شود، مراعات كنند.«
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عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کووید 19:  
 کشندگی و سرایت کرونا 

بسیار باالتر  از  آنفلوآنزا  است
]شهروند[ عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری 
کووید ۱۹ کشور می گوید بیماری کرونا ثابت کرده  
است که میزان کشندگی و قدرت سرایتش بسیار 

باالتر از گفته های چین است.
»مینو محرز« در واکنش به اظهارات سخنگوی 
ستاد مقابله با کرونا درخصوص آمارها و گزارش های 
چین در رابطه با کرونا که به نوعی شوخی تلخ با جهان 
این باره  در  زیادی  »صحبت های  گفت:  است، 
می شود و در هرصورت از چین انتظار نمی رود که 
آمار و اطالعات دقیقی ارایه بدهد. درحال حاضر هم 
نتایج بسیاری از مقاالت شان را پس می گیرند. آمار و 

مطالعات آنها خیلی درست نبوده است.« 
او ادامه داد: »رفتار ویروس پس از آنکه در همه 
جای دنیا شایع شد، نشان داد مانند آنچه چین 
گزارش می داده، نیست. دو احتمال وجود دارد؛ یا 
ویروس جهش پیدا کرده و قوی تر شده است، یا 
آنها در ارایه اطالعات کم کاری کرده اند.« محرز گفت: 
»از لحاظ علمی آنچه من می دانم این است که آمار و 
گزارش های آنها، خیلی درست نبوده است. البته 
نمی توانیم بگوییم که خسارات ما به دلیل اظهارات 
چین بوده، باالخره نوع بیماری در کل دنیا پیچیده 
است اما بیماری ثابت کرده  که میزان کشندگی و 
چین  گفته های  از  باالتر  بسیار  سرایتش  قدرت 
است.« عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کووید ۱۹ 
ادامه داد: »باید ببینیم چه کسی اطالعات درستی 
می دهد؛ معلوم نیست که مساحت شیوع تنها 
ووهان بوده باشد. ما نمی دانیم که بیماری در چین 
مهار شده است یا خیر؟ با سابقه ای که از مطالعات 
علمی آنها داریم، می دانیم که به آمار هایشان هم 
چین  خوِد  را  آمار  به  هرحال  کرد.  اتکا  نمی شود 
می دهد، کس دیگری نیست که برود در چین و 
مشاهدات را گزارش کند. بیماری وسعت بسیار 

بیشتری از گزارش های چین دارد.«

 آغاز غسل متوفیاِن مبتال به کرونا 
در تهران

]شهروند[  تغسیل متوفیان مبتال به بیماری 
کرونا در تهران با آب و ایجاد وحدت رویه در کشور در 
جهت اجرای حداکثری فتوای مقام  معظم رهبری 
آغاز شد. به گزارش روابط عمومی سازمان بهشت 
زهرا)س(، با توجه به آغاز تغسیل متوفیان مبتال به 
کرونا در شهر تهران با آب، رعایت کلیه تمهیدات 
در   ۱۳۹۹ فروردین   ۱۶ شنبه  روز  از  بهداشتی، 
سالن های تطهیر سازمان بهشت زهرا)س( تهران 
به منظور اجرای حداکثری فتوای مقام معظم رهبری 
و انجام این واجب کفایی، این سازمان اطالعیه ای 
به شرح زیر منتشر کرد: »بنا به جمع بندی و رفع 
ابهامات انجام شده از دستورالعمل های تدفین 
متوفیان مبتال به کرونا، اکنون مانع اساسی برای 
تغسیل متوفیان با رعایت موازین بهداشتی در 
سطح کشور وجود ندارد. فلذا با ایجاد وحدت رویه 
بهشت  سازمان  کشور،  استان های  تمامی  در 
با همکاری  ارزشمند  اقدام  نیز در یک  زهرا)س( 
این  گمنام  پرسنل  کنار  در  ایثارگر  و  عزیز  طالب 
با  و  آب  با  را  متوفیان  این  تغسیل  کار  سازمان 
درنظرگرفتن کلیه موازین و پروتکل های بهداشتی 

آغاز کرد.« 

عضو شورای فنی تخت جمشید خبر داد:  
 افزایش نگرانی ها از حفر

 چاه های عمیق در اطراف نقش رستم
]شهروند[ عضو شورای فنی تخت جمشید 
می گوید، حفر چاه های عمیق و برداشت آب های 
زیرزمینی می تواند تهدیدی واقعی برای آثار چندین 
در  یزدانی  افشین  باشد.  رستم  نقش  هزارساله 
این باره گفت: »زیست محیط منطقه پارسه و تخت 
جمشید درحال تغییر بی بازگشت و مورد تهدید 
»احداث،  داد:  ادامه  یزدانی  افشین  است.« 
آبراه ها،  آب،  چاه های  جابه جایی  کف شکنی، 
جوی های انشعابی به منظور تأمین آب مورد نیاز 
برای کشاورزی و هرگونه تأسیسات برق رسانی و 
و  کسب مجوز  نیازمند  آن  به  موتورخانه مربوط 
نظارت کارشناسان سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری )وزارتخانه فعلی( است.« او با 
این احتمال که ممکن است آنچه اکنون در نزدیکی 
نقش رستم در جریان است به نوعی کف شکنی و 
احیای چاهی باشد که در گذشته وجود داشته، 
گفت: »با توجه به سابقه فرونشستی که در نقش 
آمدن  رستم شاهد هستیم که سبب به وجود 
شکاف های متعدد در این میراث ملی شده است، 
و  چاه  حفر  برای  مجوزی  هیچ گونه  نباید  قاعدتا 

برداشت آب های زیرزمینی صادر شود.« 

اخبار  روزگزارش کوتاه

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به »شهروند«:  
 سفیدبودن وضع بعضی استان ها 

به معنی نبود ویروس نیست
 موارد ابتال به کرونا در سیستان وبلوچستان

 قبل از سفرهای نوروزی خیلی کم بود

سه  وضع  بودن  سفید  اعالم  ]شهروند[ 
سیستان  و  و  هرمزگان   ، بوشهر استان 
بلوچستان موجی از از انتقادها را سبب شد. 
روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
همزمان با اعالم کاهش فاصله گذاری اجتماعی 
از بیست وسوم فروردین از سه استانی نام برده 
شد که از نظر شیوع کرونا در وضع سفید قرار 
تعطیل  مدارس شان  که  استان هایی  دارند؛ 
نیست و فعالیت های اقتصادی دارند. کیانوش 
روز  بهداشت  وزارت  سخنگوی   ، جهانپور
یکشنبه در این باره اعالم کرد که سفید بودن 
وضع استان ها نباید اعالم شود، چراکه می تواند 
پیامدهایی همراه داشته باشد. با این حال او 
تأیید کرد که شرایط در استان بوشهر همان طور 
است.  کرده  عنوان  ستاد  رئیس  که  است 
استان سیستان وبلوچستان هم در گروه این 
سه استان قرار داشت، درحالی که بنابر اعالم 
در  ابتال  موارد  زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این استان درحال افزایش است و حتی گفته 
می شود که بیمارستان ها امکانات کافی ندارند. 
اعالم این موضوع در ستاد ملی مبارزه با کرونا 
اما با اعتراض نماینده های استان های جنوبی 
در مجلس شورای اسالمی همراه شد. احمد 
مرادی، نماینده بندرعباس سفیدبودن وضع 
هرمزگان را رد کرد و گفت که اطالعات نادرست 
داده شده است. حسینعلی شهریاری نماینده 
نماینده  سعیدی  معین الدین  و  زاهدان 
راه  یازدهم  مجلس  به  که   ... و  کنارک  چابهار 
به  نسبت  اعتراض هایی  هم  است  یافته 
در  سفید  وضع  »اعالم  داشتند:  موضوع  این 
خاکستر  زیر  آتش  سیستان وبلوچستان 
فاجعه بار  عواقب  به  نسبت  آنها  است .« 
هم  طرف  آن  از  دادند.  هشدار  تصمیم  این 
تشکل های دانشجویی سیستان وبلوچستان 
این  سفیدبودن  وضع  اعالم  که  کردند  اعالم 
استان سهم بسزایی در انتشار ویروس کرونا 
بیمارستان های  شرایط  به  نسبت  آنها  دارد. 
تجهیزات  و  امکانات  حداقل  نبود  و  استان 

پزشکی هم اعالم نگرانی کردند. 
آنها  وضع  که  استان هایی  درمانی  شرایط 
ویروس  شیوع  میزان  و  شده  اعالم  سفید 
علیرضا  از  »شهروند«  سوال  موضوع  آنها  در 
نشست  در  بهداشت  وزیر  معاون  رئیسی، 
خبری آنالین روز گذشته بود.  رئیسی در پاسخ 
گفت: »ما شاخص هایی برای اعالم وضع یک 
آیا در شرایط عادی  شهر در نظر می گیریم که 
. استانی ممکن است کمتر  قرار دارد یا پرخطر
از 20 مورد ابتال داشته باشد که به عنوان منطقه 
در  است  ممکن  می شود.  شناخته  کم خطر 
این  اما  باشیم،  داشته  50بیمار  تنها  جایی 
پراکنده شده  خوشه ای  صورت  به  بیماران 
مبتال   ۶0 تا   50 است  ممکن  کارگاهی  باشند. 
داشته باشد، اما وضع آنها با جای دیگری که 
بیماری پراکنده است، متفاوت باشد. درست 
است که برخی از استان ها موارد ابتالی کمتری 
سفیدبودن  اما  استان  سه  این  مثل  دارند، 
وضع آنها به معنی این نیست که هیچ بیماری 

ندارند.« 
او در توضیح بیشتر گفت: »در مورد زاهدان 
وجود  درمانی  خوب  امکانات  که  داریم  خبر 
شرایط  بیماران اند.  پاسخگوی  کامال  و  دارد 
نوروزی خیلی  از سفرهای  این استان ها قبل 
بهتر و موارد ابتالیشان کم بود. نکته دیگر این 
است که وقتی ما درباره ابتال صحبت می کنیم، 
منظور بیشتر موارد بستری بیمارستانی است. 
موارد  قطعا  کرونا  غربالگری  مراکز  راه اندازی 

مثبت ما را باال می برد.«
 او در ادامه این نشست خبری در پاسخ به 
گروه های  بیماریابی  درباره  »شهروند« 
 ، کار کودکان  کارتن خواب ها،  مانند  آسیب پذیر 
دستفروشان و ... هم توضیح داد: »ما بیش از 
۱0 میلیون حاشیه نشین  را تحت پوشش داریم و 
مراکز ما در این مناطق فعال هستند. غربالگری 
برای بیماریابی به سه صورت انجام می شود، از 
طریق ثبت اطالعات در سایت، تلفنی و مراجعه 
حضوری. از آنجا که این افراد ممکن است امکان 
ثبت اطالعات در سایت نداشته باشند و تلفن 
در اختیارشان نباشد، می توانند مراجعه حضور 
داشته باشند. مراکز ۱۶ ساعته ما تا ۱2شب باز 
انجام  غربالگری  کمی  بسیار  هزینه  با  و  است 
می دهند. هر چند تعداد این افراد آسیب پذیر در 

مقابل 80 میلیون جمعیت خیلی کم است.«

ح شده است ع کرونا درباره حذف کنکور مطر بالتکلیفی کنکوری ها و احتماالتی که پس از شیو

اضطراب امتحان به توان دو
نظر  این  است؛  زود  هنوز  کنکور  برگزاری  درباره  اظهارنظر  ]شهروند[ 
مبنی بر  مجلس  پیشنهاد  به  که  است  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
برگزارنشدن کنکور سراسری ۹۹ واکنش نشان داد تا کنکوری ها همچنان 
در استرس جلسه کنکور باقی بمانند. دانش آموزانی که در کنار کالس های 
راه  دور و مرور محتوای دروس باید گوش تیز کنند برای خبرهایی که در 

آینده قرار است برای کنکور تعیین تکلیف کنند. 
هم  ایران  دانشگاه های  و  مدارس  جهان،  بر  کرونا  حضور   دوران  در 
دانش آموزان  به  آموزش  برای  آموزش  شبکه های  و  رفتند  تعطیلی  به 
به راه افتادند، اما در این میان  سال آخری ها خبر هایی از حذف کنکور و 
آموزش  تعویق آن شنیدند. میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون 
و تحقیقات مجلس یکی از کسانی است که برگزارنشدن کنکور را راه حل 
بیانیه ای  در  فروردین  هفدهم  او  است.  دانسته  کرونایی  روزهای  این 
اعالم کرد: »می توان امسال کنکور برگزار نکرد و دانش آموزان با مراجعه به 
دانشگاه ها و براساس سوابق تحصیلی پذیرش بگیرند. بحث سالمت 
دانش آموزان به قدری برای ما مهم است که کنکور هم باید تحت الشعاع 
سالمت دانش آموزان قرار بگیرد.« این نماینده مجلس با اعالم این مسأله 
که قوانین تغییر شیوه برگزاری کنکور وجود دارد، ادامه داد: »قانون در این 
زمینه وجود دارد. می توان امسال کنکور برگزارنکرد.«  منصور غالمی، وزیر 
علوم هم در این باره گفته در شرایط عادی هم بخش قابل مالحظه ای از 
از طریق بررسی سوابق تحصیلی صورت می گیرد  رشته های دانشگاهی 
و در سال جاری این امکان فراهم است: »باید تالش شود با اطالع رسانی 
کارشناسی شده تعداد بیشتری از داوطلبان ورود به دانشگاه ، متقاضی 

ورود از طریق سوابق تحصیلی باشند.« 
وقتی در هفته نخست اسفند مدارس تعطیل شدند، کمتر کسی به 
این فکر می کرد کرونا روی کنکور و سرنوشت یک میلیون و 200هزار نفر 
که برای رسیدن به کمتر از ۳0هزار رشته با آینده شغلی رقابت می کنند، 
سایه بیندازد. جوالن بی پروای کرونا در شهرها باعث شد سه سناریو برای 
بازگشایی مدارس در دوره کنترل کرونا روی میز بیاید؛ سناریوهایی که 
پایان فروردین، اردیبهشت و خرداد را برای پایان تعطیالت مدرسه در نظر 
گرفتند. پایان تعطیالت در فروردین تغییری در تقویم آموزشی نداشت و 
با فاصله حداکثری 20  روزه کنکور برگزار می شد. در سناریوی اردیبهشت 
قرار بود یک ماه به  سال تحصیلی اضافه شود. در سناریوی آخر هم قرار 
با برگزاری کالس های جبرانی در روزهای  پایان تیر  تا  بود  سال تحصیلی 
پنجشنبه ادامه پیدا کند و دانش آموزان مرداد یا شهریور در امتحانات 
نهایی شرکت کنند تا کنکوری ها اواسط یا اواخر شهریور امتحان بدهند. 
حاال به نظر می رسد احتمال اجرای سناریوی سوم بیشتر است. دیروز 
علیرضا کمرئی، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش وپرورش در برنامه ای 
تلویزیونی گفت که دو هفته تا 20 روز بعد از پایان امتحانات پایه دوازدهم، 
کنکور برگزار می شود. به گفته او کنکور بعد از پایان امتحانات پایه دوازدهم 
دانش آموزان برگزار می شود و برای کنکور تابعی از بازگشایی مدارس است: 
»حدس می زنیم خردادماه ایام امتحانات باشد و با توجه به شرایط پیش 

آمده به نظر می آید امتحانات تا بخشی از تیرماه ادامه پیدا کند.«
برگزاری  برای  را  مشخصی  تاریخ  »شهروند«  با  گفت وگو  در  حاال  او 
تصمیم گیری هاست  منتظر  می گوید  و  نمی کند  اعالم  نهایی  امتحانات 
او  می شود.  ختم  کجا  به  پیش رو  تحصیلی  سال  سرنوشت   ببیند  تا 
پذیرش  و  سنجش  شورای  وظیفه  را  کنکور  مورد  در  تصمیم گیری 
می داند: »این تصمیم به  عهده سازمان سنجش و شورای سنجش و 
پذیرش است، اما در شرایط فعلی با وجود شرط پایان امتحانات نهایی، 
تکلیف  تاکنون  است.  شده  مسأله  این  درگیر  هم  آموزش وپرورش 
مشخصی در این زمینه وجود ندارد و همگی تابع قاعده کلی هستیم که 
پیش از این هم از آن صحبت شده است، یعنی اتمام امتحانات نهایی و 
برگزاری کنکور با فاصله ای دو هفته ای؛ هرچند قبل از این آموزش وپرورش 
ح کرده بود.« کمر ئی با اشاره به اینکه با وجود تعطیلی  مهلت 20روزه را مطر
محتوای  آموزش  70درصد  حدود  اسفند  نخست  هفته  در  مدارس 
 80 به  این  درصد  دوازدهم  پایه  »در  می گوید:  بود،  شده  انجام  دروس 
هم می رسد، چون سعی بر این است دانش آموزان پیش از تعطیالت 
نوروز محتوای آموزشی را به سرانجام برسانند و مهلت الزم را برای مرور و 
آمادگی برای امتحانات نهایی و کنکور داشته باشند.« معاون متوسطه 
آموزش وپرورش، آموزش های تلویزیون و فضای مجازی را تکمیل کننده 
آموزش ها می داند: »اینکه در امتحانات چه حجمی از کتاب های درسی 
ح سوال موردتوجه قرار بگیرد، تصمیمی است که در آینده گرفته  برای طر
می شود، یعنی بعد از روشن شدن زمان پایان کالس های درس. هرچند 
برای پشتیبانی از دانش آموزان  سال آخری معاونت پرورشی و فرهنگی 
تلفن هایی  شماره  طریق  از  و  داشته  پیش بینی هایی  آموزش وپرورش 

مشاوره هایی به دانش آموزان می دهد.«

؟ راهی برای حذف کنکور
، قصه ای طوالنی  حذف کنکور و نبود موسسات و آموزشگاه های کنکور
است که دانش آموزان بسیاری به آن گوش دادند، اما هیچ گاه طعم آن را 
نچشیدند. محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
که در مرداد ۹8 در بحبوبه  کسانی بود  از  مجلس شورای اسالمی یکی 
بحث های بودن یا نبودن موسسات و آموزشگاه های کنکور واکنش نشان 
داده بود: »مجلس درحال آماده کردن طرحی برای حذف کنکور است، چون 
تا زمانی که بساط کنکور جمع نشود، بساط موسسات و آموزشگاه های 
و  کرونایی  اخبار  داغ  بازار  در  او  حاال  اما  شد.«  نخواهد  جمع  هم  کنکور 
ح می شود، اخبار منتشره در مورد نحوه  سناریوهایی که برای کنکور مطر
می گوید:  »شهروند«  به  و  می داند  افراد  گمانه زنی  را  و...  کنکور  برگزاری 
»مراجع رسمی در این باره هنوز اعالم  نظر نکرده اند. این اخبار گمانه زنی 
وزارت  با  جلسه ای  فروردین،  هجدهم  دوشنبه   ، دیروز ما  است.  افراد 
علوم، آموزش وپرورش و شورای سنجش و پذیرش دانشجو داشتیم. 
تصمیم گیری در مورد زمان و نحوه برگزاری کنکور نیاز به برنامه ریزی دارد و 
تا زمانی که کارها نظم نیابند، نمی توان در این مورد تصمیم گیری کرد. هنوز 
هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.« خسرو ساکی، رئیس مرکز 

سنجش آموزش وپرورش هم بر همین باور است و به »شهروند« می گوید 
که اخیرا هیچ  تصمیم گیری در این باره صورت نگرفته است. او زمان برگزاری 
کنکور را منوط به اعالم تاریخ امتحانات نهایی می داند. »در مورد اعالم تاریخ 
امتحانات نهایی هم وضع شفاف نیست و نمی توان صراحتا اعالم کرد چه 
زمانی مدارس فعالیت شان را شروع خواهند کرد؛ حتی تعیین تاریخ شروع 
کار مدارس هم پیش بینی پذیر نیست. چه کسی می تواند در مورد زمان 
اتمام واگیری کرونا اظهار نظر کند؟ اما با وجود این جلسات متعددی برگزار 
شده ولی نباید از نظر دور داشت که در این شرایط، نمی توان تصمیم قطعی 
گرفت.« ساکی گزینه حذف کنکور را بعید و دور از ذهن می داند اما به اعتقاد 
او احتمال تعویق وجود دارد. »حذف کنکور بعید است اما احتمال تعویق 
دور از ذهن نیست. حرف اول و آخر را ستاد مقابله با کرونا می زند به همین 
منظور بهترین کار دوری از گمانه زنی هاست. با حاکم شدن شرایط فعلی، 
استرس شهروندان به ویژه دانش آموزان باالست و گفتن از فرضیات و 
گمانه ها نتیجه ای جز دامن زدن به  استرس ها ندارد.« ابراهیم خدایی، 
محتمل  را  کنکور  تعویق  هم  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
دانسته است: »در بحث کنکور سراسری زمانی می توانیم تصمیم بگیریم 

که تقویم آموزشی آموزش وپرورش بسته شده باشد.«

استرس مضاعف
دانش آموزان  سر  از  را  کنکور  غول  سایه  رسیده  آن  وقت  نظرم  »به 
بردارند.« عرشیا جزو دانش آموزانی است که این روزها منتظر اعالم روز 
کنکورش است. او می گوید: »از وقتی وارد دوره متوسطه دوم شدم تمام 
نصیحت ها، رویاها، اخبار و توصیه ها و... به کنکور ختم می شود و حاال هم 
که نامعلوم بودنش استرس مضاعف است. آن قدر ناخن هایم را جویده ام 
که تمام انگشتانم زخم شده. فکر می کردم تیرماه کنکور می دهم و برای 
همیشه از آن نجات پیدا می کنم.« دوربودن از محیط مدرسه هم به استرس 
کنکور عرشیا دامن می زند. »محیط مدرسه و بودن با بچه ها و معلم ها به  
نظرم می توانست کمک بیشتری کند. خیلی از دوستانم شرایطی مشابه 
من دارند. کاش کنکور را حذف کنند و مثل بسیاری از کشورها هر کسی 

براساس عالقه اش رشته ای را در دانشگاه بخواند.« 
سپیده هم یکی دیگر از دانش آموزان کنکوری است که از استرس 
مضاعف کنکور موهایش سکه ای ریخته است. »دو سال همه زندگی ام را 
تعطیل کرده ام و حسرت یک سینما رفتن را به دلم گذاشته ام تا مهندسی 
و  کنکور  به  نزدیک شدن  با  حاال  شوم.  قبول  شریف  صنعتی  مکانیک 
نامشخص بودن آن استرس امانم را بریده. فکر می کنم این بالتکلیفی 
استرس  گفته اند  برود.  باد  به  زحماتم  تمام  می ترسم  و  کرده  ناامیدم 
نداشته باش تا موهایت رشد کند. مگر در کشوری که همه آینده ات با 
دانشگاه گره خورده می توان استرس نداشت و از آینده نگران نبود؟« او کال 
قید کنکور را زده است و نمی خواهد به سرنوشت خواهرش دچار شود. 
»کتاب و دفترم را بسته ام و دیگر به کنکور فکر نمی کنم. هر روز یک برنامه 
جدید، یک استرس و دغدغه تازه. اصال نمی شود روی هیچ چیز برنامه ریزی 
داشت. بگویند یک  سال عقب افتاده چه فایده؟« خواهر سپیده برای 
دندانپزشکی رویا بافت و درنهایت به ناچار در رشته ای که دوست نداشت 
درس خواند. »چند درصد بچه ها در رشته دلخواه شان قبول می شوند؟ 
خواهرم این همه استرس تحمل کرد تا در رشته ای که دوست نداشت 
روانشناس  از  شکست  این  دلیل  به  هم  هنوز  و  شد  غ التحصیل  فار
، در کنار درس ها  مشاوره می گیرد. با این وضع نامعلوم بودن زمان کنکور
برای امتحانات نهایی ترکی استانبولی یاد می گیرم تا در یکی از دانشگاه های 
ندارم و می توانم  کنکور  استانبول داروسازی بخوانم. حداقل استرس 
راحت در رشته مورد عالقه ام درس بخوانم و بورسیه شدنم هم راحت تر از 
اینجاست.« سمیرا طاووسی، روانشناس، شیوع کرونا را شوکی جهانی 
می داند و استرس و مضطرب بودن را هم بخشی از زندگی روزمره جوامع 
بشری امروزی. او بر این باور است که در شرایطی زیست می کنیم که هر روز 
سالمت روان مان با حوادث و اخبار مختلف دچار شوک تازه ای می شود. 
این روانشناس استرس و مضطرب بودن کنکوری ها را طبیعی می داند و به 
و  نهایی  امتحانات  استرس  طبیعتا  »کنکوری ها  می گوید:  »شهروند« 
کنکور را داشتند و با وجود شیوع کرونا بیش از قبل مضطرب شده اند. 
نامشخص بودن زمان کنکور چالش جدیدی برای دانش آموزان است و 
آنها تحمیل می کند.« طاووسی شرایط  را به  بی شک استرس مضاعفی 
کنکوری ها را به دوی ماراتنی تشبیه می کند که وسط دو با سنگی روبه رو 
شده اند. »مضطرب بودن طبیعی است اما باید دانش آموزان به این فکر 
کنند که این شرایط برای همه است و مختص آنها نیست. دانش آموزان به 
این فکر کنند که درنهایت کنکور برگزار می شود، بنابراین از این چالش 
بزرگ برای خود فرصت بسازند. این فرصتی است که می توان از آن بهترین 

استفاده را کرد. زاویه دید آدم ها زندگی آنها را می سازد.«  

سمیرا طاووسی، 
روانشناس: کنکوری ها 

طبیعتا استرس امتحانات 
نهایی و کنکور را داشتند و 

ع کرونا بیش از  با وجود شیو
قبل مضطرب شده اند

علیرضا کمرئی، معاون 
آموزش متوسطه وزیر 

آموزش وپرورش:   تصمیم 
به  عهده سازمان سنجش و 

شورای سنجش و پذیرش 
 است، اما در شرایط فعلی

 با وجود شرط پایان 
امتحانات نهایی 

آموزش وپرورش هم درگیر 
این مسأله شده است

خبرگزاری آنا
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بازنــدگان  نفت
]امیر قاسمی[ | سقوط قیمت نفت آن هم در شرایط شیوع کرونا بیشترین 
ضربه را به اقتصاد کشورهای نفتی می زند که در این میان ایران و عربستان و 
به ویژه ایران بدترین وضع را در منطقه خواهند داشت و کشورهایی مانند 
آنها وابستگی کمتری به نفت دارد، قدرت  ترکیه، قطر و امارات که اقتصاد 
اقتصادی بیشتری در خاورمیانه به دست می آورند. این تحلیل کارشناسان 
جهانی انرژی از سقوط قیمت نفت است. آنها در مقابل معتقدند که برگ برنده 
نفت به دست چینی ها می افتد که یکی از بزرگ ترین واردکنندگان نفت در 

جهان هستند. 
به  شدیدی  ضربه  جهان  کشور   200 از  بیش  در  کرونا  ویروس  شیوع 
کاهش تولید و  از صنایع  کرد. بسیاری  کشورهای جهان وارد  اقتصادهای 
فروش را در سه ماهه ابتدایی  سال 2020 میالدی تجربه کردند. در این بین 
شاید دولت های نفتی بزرگ ترین بازنده شرایط فعلی اقتصاد هستند؛ چراکه 
آنها عالوه بر درگیری با کرونا شاهد سقوط کم سابقه قیمت نفت هستند.  
شرایطی که بر اثر شیوع ویروس در اقتصاد جهان ایجاد شده، باعث شده 
است که نهادهای مالی بین المللی پیش بینی کنند که رشد اقتصاد جهانی در  
سال جاری میالدی منفی خواهد بود. کاهش رشد اقتصاد جهانی به این معنی 

است که شدت تقاضای انرژی در  سال 2020 میالدی کاهش خواهد یافت.

انگیزه عربستان از جنگ نفت
درحال حاضر سه کشور عربستان سعودی، روسیه و آمریکا بازیگران اصلی 
جنگ نفتی و عامل سقوط قیمت نفت هستند. هرکدام از کشورهای درگیر 
این جنگ، انگیزه ها و رفتارهای متفاوتی برای حضور در این مقابله دارند. 
حاکمان عربستان سعودی که کشورشان از نظر سیاسی وضع ناپایداری دارد، 
به هیچ وجه تمایل ندارند که اقتصاد کشور به دلیل کاهش تقاضای نفت دچار 
شوک شود. بودجه عربستان به شدت به نفت وابسته است و سعودی ها 
تنها درصورتی که متوسط قیمت نفت در  سال جاری میالدی به ازای هر بشکه 
60دالر باشد، می توانند بودجه متوازنی داشته باشند و درصورتی که قیمت به 
کمتر از بشکه ای 30دالر برسد بودجه این کشور دچار کسری 20 درصدی خواهد 

شد.
کشورهای  که دیگر  کردند  ابتدا تالش  در  کشور  این  بنابراین مقامات 
تولید کننده نفت را قانع کنند تا تولید نفت خود را کاهش دهند. پس از اینکه 
عربستان نتوانست موافقت روسیه را به عنوان رهبر کشورهای نفتی غیرعضو 
اوپک برای کاهش تولید جلب کند، مجبور شد تا تولید خود را به بیش از 
15 میلیون بشکه در روز افزایش دهد تا بتواند از طریق افزایش صادرات، درآمد 

نفتی این کشور را در سطح قبلی حفظ کند.

چرا روسیه کوتاه نمی آید؟
عربستان  با  نفتی  جدال  این  در  نقش آفرینی  برای  روسیه  دالیل 
متفاوت است. گرچه 60 درصد از بودجه فدراسیون روسیه از طریق صادرات 
سوخت های فسیلی تأمین می شود، این کشور حاضر است ضرر چندماهه 

را برای حفظ منافع بلندمدت این کشور تحمل کند. 
نمی کند،  همکاری  عربستان  با  تولید  کاهش  برای  روسیه  اینکه  دلیل 
آن است که دولت روسیه در سال های گذشته تالش داشته تا اجازه ندهد 
استخراج و تولید نفت شیل در آمریکا صرفه اقتصادی داشته باشد. در این 

هزینه های  کاهش  بر  را  خود  تالش  تمام  نیز  آمریکایی  شرکت های  میان 
تولید نفت شیل معطوف کردند تا از این طریق بتوانند در بازار انرژی جهانی 
وارد شوند. در واقع می توان گفت؛ این رویکرد روسیه بیش از اینکه دالیل 
اقتصادی داشته باشد، دالیل سیاسی دارد. در سه دهه گذشته مسأله انرژی 
مهم ترین ابزار روسیه در ارتباط با کشورهای اروپایی بوده و روسیه همواره 
در مذاکرات سیاسی از تهدید قطع صادرات انرژی به کشورهای اتحادیه اروپا 
به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است. درصورتی که آمریکا موفق شود که 
ج خواهد شد و  نفت شیل را استخراج کند، بازار اروپا از دسترس روسیه خار

روسیه این ابزار را از دست خواهد داد. 

یکا از بازار نفت چه می خواهد؟ آمر
از سوی دیگر آمریکا در سال های گذشته تالش کرده تا با فشار سیاسی 
ج کند تا  ایران و ونزوئال را به عنوان دو تولیدکننده عمده نفت از بازار انرژی خار
بتواند قیمت نفت را افزایش دهد. با وجود این، قیمت نفت هنوز به سطح 
مطلوب شرکت های آمریکایی نرسیده است. از این جهت که شرکت های 
استخراج کننده نفت شیل نسبت به شرکت های نفتی فعال درخاورمیانه از 
قدرت اقتصادی بسیار کمتری برخوردار هستند، ادامه وضع فعلی می تواند 
باعث ورشکستگی این شرکت ها شود. به همین دلیل، آمریکا به متحدان 
خود فشار می آورد تا تولید نفت خود را کاهش دهند. در همین رابطه هفته 
گذشته دونالد ترامپ طی تماسی با مقامات سعودی از آنها درخواست کرد 
تا تولید نفت خود را کاهش دهند. مقامات عربستانی نیز برخالف منافع 
اقتصادی این کشور به دلیل تعهدات سیاسی مجبور شدند که به خواسته 
آمریکا تن دهند و تولید نفت این کشور را 4 میلیون بشکه در روز کاهش 

دهند.

برگ بازنده نفت در دست ایران
سقوط قیمت نفت البته بازنده های بزرگی هم دارد. کاهش قیمت نفت 
به  باالیی  وابستگی  که  را  ایران  اقتصاد  مانند  اقتصادهایی  می تواند 
درآمدهای نفتی دارند اختالل جدی مواجه کند. در بودجه  سال 99 کشور 
پیش بینی شده بود ایران از طریق درآمدهای نفتی 78 هزار میلیارد تومان 
درآمد داشته باشد.  بر این اساس، درصورتی بودجه متوازن خواهد بود که 
میانگین قیمت نفت در  سال جاری به ازای هر بشکه 50دالر باشد و ایران 
روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر کند. این درحالی است که کشور 
به دلیل تحریم های آمریکا برای فروش نفت با مشکل مواجه است. با توجه 
به پیش بینی ها تحقق این ارقام تا حدودی دور از واقعیت به نظر می رسد. 
درصورتی که قیمت نفت اوپک در  سال جاری بین 25 تا 30دالر باشد، بودجه 
کشور حداقل 20 درصد کسری خواهد داشت.  البته کسری 20 درصدی بودجه 
درصورتی است که ایران بتواند روزانه بیش از یک میلیون نفت صادر کند. 
براساس اخبار غیررسمی ایران در ماه های پایانی  سال گذشته رقمی کمتر از 
براساس  و  است  کرده  صادر  نفت  کشورها  دیگر  به  بشکه  یک میلیون 
داشت.  خواهد  ادامه  همچنان  در  سال جاری  روند  این  پیش بینی ها، 
درصورتی که میزان صادرات نفت کشور کمتر از 500 هزار بشکه در روز باشد، 
ممکن است رقم کسری بودجه به بیش از 35 درصد افزایش پیدا کند که 

این رقم در سال های اخیر بی سابقه است. 

بورس

اقتصاد جهان

تـابـلوی قـیـمـت

مـــــــرور

درباره  که  تصمیماتی  مجموعه  با  ]ایسنا[ 
به  پرداختی  همسان سازی  و  حقوق  افزایش 
بازنشسته ها گرفته شده است، متوسط افزایش 
و  می رسد  به 30 درصد  سال جاری  در   آنها  حقوق 
و  2 میلیون  از  کمتر  بازنشسته ای  هیچ  حقوق 

800 هزار تومان در ماه نخواهد بود. 
]ایلنا[ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
در الیو اینستاگرامی اعالم کرد که متوسط سرعت 
اینترنت خانگی تهرانی ها به 16 مگابیت درثانیه 
مردم  خانگی  اینترنت  سرعت  ارتقای  و  می رسد 

پایتخت از دیروز شده است. 
]فارس[ پرداخت وام اجاره مسکن در دستور 
کار قرار گرفت. محمود محمودزاده، معاون وزیر 
این  سود  »نرخ  است:  گفته  راه وشهرسازی 
حاضر  درحال  و  بود  خواهد  18 درصد  تسهیالت 
دست  در  وام  این  پرداخت  اجرایی  فرآیندهای 

اجراست.« 
]ایسنا[ ایرانی ها رکورد خرید بازی های موبایلی را 
نشان  بررسی ها  شکستند.  گذشته  9 سال  در 
می دهد 42 میلیون کاربر ایرانی اندروید، در هفته 
و  دانلود  60 میلیون  ثبت  با  فروردین  دوم 
به روزرسانی، رکورد خرید هفتگی بازی را در 9 سال 
یا  دانلود  میزان  کرده اند.  جابه جا  بازار  اخیر 
به میانگین دانلود هفتگی  به روزرسانی نسبت 

 سال 98، 72 درصد افزایش داشته است.

عقب نشینی 4 هزار و 228 واحدی 
شاخص بورس

بهادار  اوراق  بورس  کل  شاخص  ]شهروند[ 
پایان  در  بود،  رشد  به  رو  قبل  روزهای  که  تهران 
واحد   4228 عقب نشینی  با  دوشنبه   معامالت 
روبه رو شد و به رقم 569 هزار و 761 واحد رسید. 
همچنین شاخص کل با معیار هم وزن 688واحد 
رشد کرد و به رقم 205هزار و 48 واحد رسید. دیروز 
شاخص قیمت با معیار وزنی- ارزشی 1104 واحد 
رسید.  واحد  و 853  هزار  رقم 151  به  و  کرد  افت 
شاخص قیمت با معیار هم وزن 458 واحد رشد 
کرد و به رقم 136هزار و 420 واحد رسید. شاخص آزاد 
شناور با کاهش 2420 واحد به رقم 741 هزار و 137 
واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با کاهش 4210 
واحد به رقم 400 هزار و 633 واحد رسید. شاخص 
بازار دوم بورس با کاهش 394 واحد به رقم یک 

میلیون و 218 هزار و 989 واحد رسید.

بورس جهان آشفته کرونا 
]ایسنا[ کرونا همچنان بازارهای جهانی بورس 
را آشفته کرده است. به گزارش بلومبرگ دیروز 
در وال استریت، همه شاخص ها نزولی بودند تا 
جایی که هر سه شاخص مهم بورسی در سطح 
پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
درصد   1.69 با  اوریج«  ایدانستریال  »داوجونز 
ریزش نسبت به روز قبل در سطح 21 هزار و 52.53 
با  اند پی 500«  واحد بسته شد. شاخص »اس 
واحدی   2488.65 سطح  تا  کاهش  1.51 درصد 

پایین رفت.
شاخص ها  آسیا،  بورس های  معامالت  در 
شاخص  که  جایی  تا  داشتند؛  بهتری  عملکرد 
»نیک کی 225« بورس توکیو ژاپن با صعود 4.2 
درصدی تا سطح 18 هزار و 568.68  واحدی باال 

رفت. 
اروپا،  در  بورس  بازارهای  معامالت  در 
شاخص ها تحت تأثیر افزایش شمار مبتالیان به 
و  فرانسه  و  آلمان  اسپانیا،  ایتالیا،  در  کرونا 
مذاکرات برگزیت قرار داشتند تا جایی که شاخص 
کاهش  درصد   1.18 لندن   بورس   »100 »فوتسی 
با  پاریس  بورس   »40 »کک  شاخص  و   داشت 
ریزش 1.57درصدی بسته شد و شاخص »دکس 
 0.47 افت  با  آلمان  در  فرانکفورت  بورس   »30

درصدی به کار خود خاتمه داد. 

عدد روز

بــازار  جــــهــانـــــی

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1635.74

14.74

32.95

18.93

بــازار  طال

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

6516000

6387000

3093000

1793000

982000

658000
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د الر آمریكا

یورو
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15702

17107

20262
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]شهروند[ بسته های حمایتی جدیدی برای ایرانی ها در نظر گرفته شد. 
خانوار  میلیون   23 تمام  رئیس جمهوری  روحانی،  حسن  اعالم  اساس  بر 
وام  تومان  زودی یک میلیون  به  یارانه نقدی دریافت می کنند،  که  ایرانی 
دریافت می کنند. رئیس جمهوری گفته است که اقساط این وام به صورت 

بیست وچهار ماهه است و از حساب یارانه خانوار کسر می شود. 
او همچنین گفته است 4 نوبت یارانه 200 تا 600 هزار تومانی برای 4 میلیون 
نفر از شهروندان دهک های اول و دوم در نظر گرفته شده است که نوبت اول 
این کمک ها پرداخت شده و مرحله دوم تا پایان فروردین و دو ماه بعد هم 
به همان شکل در ماه های بعد در اردیبهشت و خرداد پرداخت خواهد شد.

به جز این، شرکت ملی گاز اعالم کرده است که تعرفه گاز شهروندان را 
در ماه های شیوع کرونا با ارزان ترین تعرفه شناور سال محاسبه می کند. 

پایان  تا  هم  را  آب  و  برق  قبوض  پرداخت  می توانند  همچنین  مشترکان 
کرده  اعالم  هم  مرکزی  بانک  این  جز  به  بیندازند.  تعویق  به  اردیبهشت 
است که وام گیرندگان می توانند اقساط وام های قرض الحسنه را تا پایان 

اردیبهشت به تأخیر بیندازند. 
همچنین بانک مرکزی اعالم کرد، برای حمایت از صاحبان کسب وکارها 
در شرایط کرونا، صاحبان چک های دارای سررسید ابتدای اسفند 98 تا پایان 
اردیبهشت 99 در صورت برگشت مشمول محرومیت قانون صدور چک 

نمی شوند.
عالوه بر این وام های یک میلیون تا 2 میلیونی را برای 4 میلیون خانواده  
خ آن 4درصد است و به  که جزو اقشار کم درآمد هستند، قرار دادیم که نر

زودی شرایط آن اعالم می شود.

رئیس جمهوری خبر داد:

کمک یــک میلیــون تومانی بــرای 23 میلیون خانوار

Getty images
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آگهی ثبتی
شرکت  پارس  سازه  همرهان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   29528 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10380447779
: تعداد  العاده مورخ 1398/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش  نفر   3 به  مدیره  هیات  اعضاء 
ثبت  کل  اداره  گردید.  اصالح  مزبور  شرح  به  اساسنامه  در 
اداره ثبت شرکت ها  اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

و موسسات غیرتجاری مشهد )809541(

آگهی ثبتی
شرکت  پارس  سازه  همرهان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   29528 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
10380447779 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/10/29 مورخ  العاده  فوق  بطور 
های  آگهی  نشر  جهت  شهروند  کثیراالنتشار  روزنامه   : شد 
شرکت انتخاب شد. آقای سید محمد ذبیحی مداح به شماره 
ملی 093225586 و خانم سهیال خان بلوکی به شماره ملی 
ملی  شماره  به  راد  سعادتی  امیر  آقای  و   0067942822
0941419703 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
انتخاب  تاریخ 1399/08/12  تا  مدیره  دوره هیئت  باقیمانده 
ملی  به شماره  یعقوب خانی  آقای سعید شایسته  گردیدند. 
093322682 به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید رحمتی 
البدل  علی  بازرس  عنوان  0946379807به  ملی  شماره  به 
اداره کل ثبت اسناد  انتخاب گردیدند.  برای یک سال مالی 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان  استان  امالک  و 

موسسات غیرتجاری مشهد )809562(

آگهی ثبتی
شرکت  پارس  سازه  همرهان  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   29528 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10380447779
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/10/29 مورخ 
 0932225586 ملی  شماره  به  مداح  ذبیحی  محمد  سید 
سهیال  خانم  و  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به 
نائب  سمت  به   0067942822 ملی  شماره  به  بلوکی  خان 
شماره  به  راد  سعادتی  امیر  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس 
مدت  برای  شرکت  مدیره  هیئت  عضو   0941419703 ملی 
انتخاب   1399/08/12 تاتاریخ  مدیره  هیئت  دوره  باقیمانده 
و  رسمی  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه  گردیدند. 
هیئت  )رئیس  مداح  ذبیحی  محمد  سید  امضاء  با  بانکی 
باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل(  و  مدیره 
اداره  رضوی  خراسان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
)809569( مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت 

کاهش مصرف گوشت قرمز در  سال 98
علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی 
گفت که در  سال گذشته مصرف گوشت قرمز 20 تا 
غ  30 درصد کاهش داشته و درحال حاضر گوشت مر
جایگزین گوشت قرمز شده است. به گزارش پایگاه 
خبری وزارت کشاورزی، او همچنین گفته است که با 
شیوع کرونا و تعطیلی صنوف مصرف کله پاچه و دل 
و جگر هم ریزش قابل توجهی داشته و برنامه هایی 

برای صادرات این اقالم درنظر گرفته ایم.

چرا بین 3 بازیگر بازار طالی سیاه جنگ نفتی در گرفت؟

آمریکا در سال های گذشته 
تالش کرده تا با فشار 

سیاسی ایران و ونزوئال را 
به عنوان دو تولیدکننده 
عمده نفت از بازار انرژی 

ج کند تا بتواند قیمت  خار
نفت را افزایش دهد. با 

وجود این، قیمت نفت 
هنوز به سطح مطلوب 

شرکت های آمریکایی 
نرسیده است. از این 
جهت که شرکت های 

استخراج کننده نفت شیل 
نسبت به شرکت های نفتی 
فعال درخاورمیانه از قدرت 

اقتصادی بسیار کمتری 
برخوردار هستند، ادامه 

وضع فعلی می تواند باعث 
ورشکستگی این شرکت ها 

شود
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ح غربالگری به »شهروند« می گوید    رسول نیازی، امدادگر هالل احمر از حضور در طر

مردم بدانند که خانه امن ترین جاست
گاهند و نهایت همکاری را با ما کردند. البته در موارد اندکی از این کار ممانعت کردند   مردم فهیم و آ

ح غربالگری حضور پیدا کردید؟ شما چه مدت در طر
از  کرونا  از  پیشگیری  برای  غربالگری  طرح  داشتم.  فعالیت  طرح  روزهای  تمام 
و  داشتم  حضور  ابتدا  از  من  شد.  انجام  فروردین  چهاردهم  تا  اسفند  بیست وپنجم 
فقط دو روز به خانه آمدم. یعنی طی 20روز، دو روز رنگ خانه را به چشم دیدم. فعالیت ما 

بیست وچهارساعته بود.
خانواده نگران شما نشدند؟ 

خب، آنها واقعا عادت کرده اند و دیگر کمتر نگرانی پیش می آید. ما در هالل احمر با 
حادثه های مختلفی دست و پنجه نرم کرده ایم و برای مواجهه با بحران ها آماده ایم.

ح سال های پیش تفاوت اساسی داشت. کسی  ح نوروزی امسال با طر  طر
شما را از این کار منصرف نکرد؟

اطرافیان من با خصوصیاتم آشنا هستند. آنها می دانند که ترسی از مواجهه با بحران 
ندارم و در حادثه های مختلفی به عنوان امدادگر حضور فعال داشته ام. آنها صرفا تماس 
می گرفتند و می گفتند از خودت مراقبت کن؛ یعنی دیگر کسی سعی نمی کرد من را منصرف 
کند. این را هم اینجا مطرح کنم که یک اصل وجود دارد: امدادگر باید ابتدا ایمنی خود را رعایت 

کند تا بتواند در ادامه کارهایی را که به او سپرده شده به بهترین شکل ممکن انجام دهد. 
یعنی شما اصال نگران نشدید؛ با خودتان نگفتید قرار است جایی فعالیت 

کنم که امکان ابتال به کرونا در آن بیشتر است؟!
 از وقتی با جمعیت هالل احمر آشنا شده ام با این مسائل روبه رو بوده ام. این مسأله ای 
که می گویید شاید برای فردی که تازه وارِد سیستم شده است صدق کند، اما برای ما 
قدیمی ها این طور نیست. خطر همیشه با ما هست و همه اش را به جان می خریم، چون 

یک هدف مشترک داریم که آن آرامش و آسایش هم وطنان مان است. کادر پزشکی را 
ببینید؛ آنها هم خطر را پذیرفته اند. این افراد با وجود همه خطرها دارند کار می کنند و از جان 
خود مایه می گذارند. کارهای این چنینی عشق می خواهد. اگر عالقه ای در کار نباشد، این 
فعالیت ها پیش نمی رود. کارکردن در چنین زمانی یعنی از جان گذشتن و فداکاری و این 
چیزی است که مردم ما به خوبی یاد گرفته اند و در بزنگاه های مختلف هوای یکدیگر را دارند. 

در کدام محور فعالیت می کردید؟
 در محور تبریز به سمت آذرشهر و همچنین مرند حضور داشتم. به عالوه در ترمینال هم 

فعالیت کردم و عملیات تب سنجی انجام دادم.
به مواجهه مردم با امدادگران برسیم. این مواجهه همدالنه بود؟ با مواردی 

روبه رو شدید که فرد تمایلی به تب سنجی نداشته باشد؟
مردم فهیم و آگاهند و در جریان بودند. آنها با نهایت همکاری برخورد می کردند. البته 

موارد اندکی بود که از این کار ممانعت می کردند.
دلیل شان چه بود؟

خب، شاید آگاهی درستی پیدا نکرده بودند. بعضا با خنده می گفتند که این کارها الزم 
نیست. ما این رفتارها را هم به جان می خریم. ما حتی در امدادرسانی های زمان زلزله کتک 
هم خورده ایم. برای همین از این برخوردها غافلگیر نمی شویم و برایش برنامه داریم. یعنی 

برنامه ای که در آن با حفظ همدلی، هدف اصلی مان که نجات است هم انجام شود.
آنان را چطور قانع می کردید؟

و  خود  سالمتی  برای  کار  این  که  کنیم  قانع شان  می کردیم  سعی  خوش  روی  با 
خانواده شان الزم است و وقت زیادی از آنها نمی گیرد. 

شما دستورالعمل مشخصی برای تب سنجی داشتید؟
بله، قطعا. مثال اینکه با توجه به نوع تب سنج، دستگاه چه فاصله ای باید با فرد داشته 
باشد. این فاصله از  5 تا 15سانت متفاوت است. یا مثال اینکه فرد لباس ایزوله، ماسک و 
دستکش داشته باشد. همه اینها مواردی بود که قبل از حضور میدانی انجام شد و افراد 

توجیه شدند.
در چه شرایطی به فرد مشکوک می شدید؟

دمای طبیعی بدن افراد از 36.6 تا 37.7 است. اگر تب آنها باالتر از 38 بود، آن فرد را مورد 
مشکوک در نظر می گرفتیم. البته صرفا به تب بسنده نمی کردیم و دیگر عالیم او را هم 

بررسی می کردیم تا نتیجه درست تری بگیریم.
بعد چه اتفاقی می افتاد؟

به شرایط بستگی داشت؛ مثال ممکن بود فرد بخاری ماشین را روشن کرده و دمای 
بدنش باال رفته باشد. او را نگه می داشتیم تا کمی بگذرد. دوباره تب سنجی می کردیم تا 
دلیل تب را بفهمیم. اگر پایین نیامده بود مشخصات او را ثبت می کردیم و به اداره بهداشت 
می دادیم. خوشبختانه در این مسیر افراد همراهی مناسبی داشتند و اطالعات خود را در 

اختیار قرار می دادند.
ح چیست؟ ارزیابی شما به صورت کلی از این طر

آن چیزی که مشخص است این است که این طرح با طرح های نوروزی سابق جمعیت 
هالل احمر متفاوت بود. ما 12ساعت سِر پا بودیم و مدام فعالیت می کردیم. خیلی از مردم 
هراس داشتند. وقتی متوجه می شدند که تب شان ایده آل است، استرس شان از بین 
می رفت و شاد می شدند. استرس در این میان آسیب رسان است. وقتی خوشحالی مردم را 

می دیدیم و اینکه نگرانی شان از بین رفته است، برایمان ارزشمند بود.
ح غربالگری داشته است، چه  به عنوان فردی که مشارکت فعاالنه ای در طر

ح می کنید؟ مواردی را برای پیشگیری از کرونا مطر
باید توجه داشت که اولین مورد در خانه ماندن است. این اصل خیلی از فرد مراقبت و 
تا حد زیادی از بیماری جلوگیری می کند. مردم بدانند که خانه برایشان امن ترین جاست. 
خانه ایمنی فرد را مهیا می کند. اصل های دیگر بهداشت فرد، خانواده و محیط است. 
می کند.  ایمن  بیماری  برابر  در  را  فرد  و  می دهد  هم  دست به دست  اینها  همه 
هالل احمری ها بی چشمداشت وارد میدان شدند. از مردم خواهش می کنم همکاری 
الزم را برای قطع زنجیره شیوع بیماری از خود نشان دهند تا کادر درمان و بچه های 

هالل احمر لبخند بزنند. 

ونا
ی کر

ر همه گیر ز سالمندان د ت ا
مراقب

برای تامین نیازهای اولیه جسمی و روحی آنها به آنها کمک کنیم.
در امور روز مره مثل خریدهای ضروری و تهیه وسایل و داروهای مورد نیاز و 
تعمیرات و نظافت و ... به آنها کمک کنیم.
ضد عفونی کردن وسایل و روش  های پیشگیری را 
با صبر و مالیمت به آنها آموزش بدهیم. 
آنها  به  می خورند،  لطمه  اجتماعی  فاصله  از  دیگران  از  بیش  سالمندان 
بگوییم که در کنارشان هستیم و دیدار کمتر برای مراقبت و پیشگیری است. 
اخبار فضای مجازی می تواند باعث اضطراب سالمندان شود. به آنها گوشزد 
کنیم روزی یک بار آن هم از منابع معتبر به اخبار گوش دهند.
از آنها سوال کنیم تا نگرانی  هایشان را متوجه شویم و با امید
 و اطمینان بخشی به رفع نگرانی های آنان کمک کنیم.
تا حد امکان کمتر با دیگران در تماس نزدیک باشند.
 به آنها توصیه کنیم خواب روز را محدود کنند، تا خواب خوب و مناسبی
 در شب داشته باشند.
با آنها بیشتر از قبل تماس تلفنی داشته باشیم، استفاده از تماس های 
تصویری توصیه می شود.

آنها را به ورزش اندک و متناسب با وضعیت جسمی شان در خانه 
تشویق کنیم. بهتر است در حیاط قدم بزنند چرا که بیکاری و بی 

تحرکی باعث بی خوابی افراد در شب می شود.
برایشان کتابهای الکترونیکی، فایل های صوتی و تصویری سرگرم کننده 

و آرامش بخش ارسال کنیم. 
برای یادآوری خاطرات خوب عکس ها و فیلم های خانواده را در طول روز 

برایشان بفرستیم.
یک گروه مجازی متشکل از فرزندان و سایر افراد خانواده تشکیل داده و 

مرتبا با هم در ارتباط باشیم.
مرتب عالئم بالینی شان را چک کنیم .برای موارد غیر ضروری به 

پزشک مراجعه نکنیم، مثال اگر درد مفاصل شان بیشتر شده نیازی به 
مراجعه به پزشک نیست و اگر ممکن باشد، می شود تلفنی با پزشک 

معالج مشورت کنیم.
همه گیری ویروس کرونا تا مدتی ادامه خواهد داشت و نیاز است 

سالمندان را در این مدت حمایت کنیم.

ح سال های پیش متفاوت است، اما خواست که بماند و همه روزهای نوروز را در جاده بگذراند. رسول نیازی  ح نوروزِی امساِل هالل احمر با طر ]امیر  هاتفی نیا[ خبر داشت که طر
وارد   80 از  سال  نیازی  دارد.  بازرگانی  مدیریت  کارشناسی  ارشد  و  الکترونیک  کارشناسی  و  است   66 متولد  سال  او  رفت.  خانه  به  روز  سه  فقط  و  کرد  تب سنجی  جاده ها  در  20روز 
گذرانده و حاال در  را  امداد  او سابقه فعالیت داوطلبانه بسیاری دارد و دوره های تخصصی مختلف  کرد.  زلزله بم به عنوان امدادگر فعالیت  ادامه در  جمعیت هالل احمر شد و در 
، دو روز رنگ خانه را به چشم دیدم. فعالیت ما  آمدم. یعنی طی 20روز ح مشارکت داشتم و فقط دو روز به خانه  ح ملی غربالگری حضور پیدا کرده است. »من از ابتدا در این طر طر

ح غربالگری گفت. بیست و چهارساعته بود.« این امدادگر هالل احمر در ادامه با »شهروند« همراه شد و از خدمت رسانی در طر

اطرافیان من با خصوصیاتم 
آشنا هستند. آنها می دانند 

که من ترسی از مواجهه با 
بحران ندارم و در حادثه های 

مختلف به عنوان امدادگر 
حضور فعال داشته ام. آنها 

صرفا تماس می گرفتند و 
می گفتند از خودت مراقبت 
کن؛ یعنی دیگر کسی سعی 
نمی کرد من را منصرف کند.

خبرگزاری موج

وارد   85 ســال  از    ] هالل احمــر امدادگــر   | ابراهیمــی  ]هــادی   
جمعیــت هالل احمــر شــدم و در زمینه هــای مختلــف امــدادی 
ــه مــرور زمــان وارد شــاخه امــداد شــدم. بعــد  فعالیــت کــردم. ب
گذرانــدم.  را   ... و  کوهســتان  جــاده،  مختلــف  دوره هــای  هــم 
ح غربالگــری  آخریــن طرحــی کــه در آن حضــور پیــدا کــردم، طــر
کــردم و  را شــروع  کار خــود  ح،  ابتــدای طــر از  بــود.  هالل احمــر 
ح  طــر ایــن  دادم.  ادامــه  را  فعالیتــم  فروردیــن  چهاردهــم  تــا 
ح نــوروزی جمعیــت هالل احمــر بــود کــه بــا همــه  درواقــع طــر
تفاوت هــای آن بــا ســال های گذشــته، بــا اشــتیاق بــرای حضــور 
در جاده هــا داوطلــب شــدم. ایــن از عالقــه مــن بــه فعالیت هــای 
امــدادی و نزدیکــی بــه مــردم سرچشــمه می گیــرد. بــرای همیــن 
ح کاِر  بــدون هیــچ تــرس و نگرانــی در تمــام روزهــای اجــرای طــر

دادم. انجــام  را  تب ســنجی 
بیشــتر  بــود.  بی نظیــر  مــردم  همــکاری  نگذریــم،  حــق  از 
اصــل  همین طــور  و  صــف  رعایــت  بــا  خودروهــا  سرنشــینان 
خونســردی تب ســنجی را انجــام و بــه راه خــود ادامــه می دادنــد. 
کنــار  در  کنــم.  تشــکر  مــردم  تعامــل  از  اینجــا  دارم  دوســت 
تب ســنجی، پایــگاه امدادونجــات جــاده ای هــم داشــتیم کــه بــه 
حادثه هــای گزارش شــده هــم رســیدگی می کردیــم. چنــد مــورد 
انتقــال بــه بیمارســتان اتفــاق افتــاد کــه بــرای آن مأموریت هــا 

انجــام وظیفــه کــردم. 
ح غربالگــری بایــد اشــاره کنــم کــه افــراد دارای تــب را  در مــورد طــر
ــا  ــم ت ــاع می دادی ــتان ارج ــه بیمارس ــش ب ــه آرام ــوت ب ــن دع ضم
دقیق تــر بررســی شــوند. مــا اطالعــات ایــن افــراد را در اختیــار 
غربالگــری  ح  طــر ارقــام  و  آمــار  می دادیــم.  قــرار  اورژانــس 
داشــته  توجهــی  قابــل  اثرگــذاری  کــه  داد  نشــان  هالل احمــر 
ح 21 میلیــون و 640 هــزار و 861 نفــر  اســت. در طــول اجــرای طــر
ــد ابعــاد  غربالگــری شــدند. ایــن رقــم مهمــی اســت کــه می توان

ح توسط هالل احمری ها را روشن کند. اجرای طر

از مردم ممنونم

سالمندان آسیب پذیری بیشتری نسبت به ویروس کرونا دارند بنابراین برای 
پیشگیری بهتر است این موارد را برای حفظ سالمت شان در نظر داشته باشیم
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جریان  بخواهید  اگر  اول  پرسش  به عنوان  اتحادیه!  خانم 
چه  کنید،  مقایسه  تاریخی  مشابه  موارد  با  را  کرونا  بیماری  همه گیری 
معناداری  شباهت  آیا  اصال  می شود؛  عیان  تفاوت هایی  و  شباهت ها 

وجود دارد؟
بله، قطعا مشابهت های رفتاری هست. اما باید درنظر گرفت اطالعاتی 
، ویروس، میکروب در  که امروز وجود دارد، در آن زمان نبوده یعنی واگیر
زمان قدیم شناخته شده نبود و شاید علت رفتارهای  مردم آن دوره برای 
همین بوده. به طور مثال مردم در آن زمان متوجه بودند که اگر کسی آبله 
دارد و فرد دیگری به او نزدیک شود و از او پرستاری کند، ممکن است آبله 
بگیرد ولی اینکه چگونه سرایت می کند، خیلی مشخص نبود و کسی هم 
خیلی اطالعات علمی نداشت. در اینکه امراضی همه گیر بوده و می آمده، 
مثال چیزی مثل طاعون شناخته شده است، اما بیماری هایی هم بودند که 
ج به داخل ایران سرایت می کردند،  گاهی شیوع پیدا می کردند یا گاهی از خار
یا حتی خیلی وقت ها بیماری ها با زوار می آمدند. من در کتاب وبای عالمگیر 
به طور مشخص نوشتم که این بیماری با زوار از عراق می آید، آثاری هم وجود 
دارد که بیماری هایی هم از هند وارد شده اند اما بیماری وبا همیشه به طور 
بومی در ایران بوده است. اما رفتار مردم در هنگام شیوع وبا شباهت هایی 
با امروز دارد. آن زمان بعضی از مردم درگیر خرافات می شدند و بعضی هم 
فرار می کردند. البته االن اگر بیماری کرونا و پیامدهایش به نظر ما خیلی 
فجیع می آید، به خاطر این است که ما از آثار آن اطالع داریم، در قدیم کسی 
مطلع نبود شاید تمام اعضای یک ِده می ُمردند اما کسی خبردار نمی شد، یا 
تا خبر آن می رسید، 6ماه گذشته بود. ما االن در آِن واحد خبردار می شویم 
و این مسأله مقداری بیماری را ترسناک تر می کند. یک مورد که خیلی شبیه 
، آنفلوآنزای بعد از جنگ جهانی اول است که خیلی  است به فضای امروز
سریع وارد همه جای دنیا شد و یک پنجم جمعیت دنیا بر اثر آن فوت کرد؛ 
یعنی هرچه که سرعت سفر و رفت وآمد سریع تر می شود، این جور امراض 

هم سریع تر سرایت می کنند.
بیماری  درباره  شایعات  روزها  این  که  همچنان  می آید  نظر  به 
درست می شود یا عده ای به فکر درمان های خودسر می افتند و درگیر 

شایعات می شوند، آن روزها هم چنین مواردی مشاهده می شده. 

بله، خرافات هم در داستان خیلی نقش داشته، آثار آن هم وجود دارد. 
به طور مثال اطالعاتی که در کتاب های پزشکی قدیم نوشته شده است، 
نصف آن خرافات و نصف دیگرش باورهای نادرستی است که نسل اندر 
نسل جمع می شده است. یک روزنامه علمیه در دوره ناصرالدین شاه در 
ایران چاپ می شد که اعتضادالسلطنه، رئیس دارالفنون مسئول چاپ 
آن بود و تقریبا 30 شماره به زبان فرانسه و عربی و فارسی چاپ کرد که 
خیلی روزنامه جالبی بود. در آن روزنامه مقداری راجع به علم اروپا صحبت 
می کند، مثال کشف یک سیاره جدید یا اختراع میکروسکوپ. در مورد وبا 
گفته اند یک حیوان خیلی  هم صحبت می کند. مثال می گوید، فرنگی ها 
ریزی است که این مرض را انتشار می دهد و همیشه در هوا هست. در 
مورد معالجه آن توضیح داده بود؛ این مقداری خرافات و مقداری بی علمی 
است. در دوران شیوع وبا در دارالفنون اطبای فرنگی هم تدریس می کردند 
آمده بودند. وقتی وبا می آمد، با  ج به ایران  و عده ای تحصیلکرده از خار
اما  می فرستادند؛  طبیب  تهران  از  و  می کردند  مخابره  تهران  به  تلگراف 
همان طور که االن هم کلی شایعه است که مثال این را بخورید و این را 

نخورید، آن  موقع این شایعه ها بیشتر بود.
آمده است  از افراد نزدیک به دربار  کتاب شما درخاطرات یکی  در 
آن  تا وبا به او سرایت نکند، این یعنی  کجا برود  که  از اطبا می پرسد  که 

دوره خیلی ها قرنطینه را جدی نمی گرفتند. 
 بله دقیقا، آن زمان هم قرنطینه بود، اما قرنطینه دو موقعیت دارد؛ 
یکی اینکه مریض را از آدم های سالم جدا کنید و دیگری آدم های سالم را 
هم از رفت وآمد منع کنید، در موقعیت دوم قرنطینه می توانیم بگوییم که 
درست اجرا نمی شد. مثال مردم پول می دادند و از مرز می گذشتند. به طور 
مثال گزارشی است که شخصی با چندین نفر می آید و به شهر کنگاور که 
می رسند، با زور وارد شهر می شوند و اینگونه وبا وارد شهر کنگاور می شود. 
االن هم دولت خیلی اصرار دارد که مردم در خانه بمانند و خود را قرنطینه 
کنند اما باز هم مردم توجه نمی کنند، این توجه نکردن ریشه دار است، یک 
ناباوری یا عصیانی است که در میان ما ایرانیان وجود دارد و باعث می شود 

دولت را جدی نگیریم و خودمان را از دیگران جدا ببینیم.
خیلی  مردم  اینکه  و  بیماری ها  ع  شیو علت  شما  نظر  به 

تاریخی  تجربه های  در  یعنی  بود،  چه  بمانند،  خانه  در  نمی توانستند 
برای  مردم  اساسا  یا  است  بوده  ح  مطر دولت  اقتدار  فقدان  مسأله 

دولت مشروعیت قایل نبودند؟
اوال که دولت قدرت این را نداشت که مردم را وادار کند در خانه بمانند، 
بعد هم اصال این اعتقاد و باور وجود نداشت که در خانه ماندن می تواند 
کمک حال باشد، برای همین در خاطرات نمونه هایی موجود است که 
وقتی وبا آمد، مردم فرار کردند، مثال به دهات می رفتند و فکر می کردند 
به  یا مثال مردم  را می بردند.  این بیماری  با خود  اما  ایمن هستند،  آنجا 
شست وشوی میت اصرار داشتند و متوجه نبودند با انجام دادن این 
کار ممکن است بیماری سرایت کند. به همه اینهایی که گفتم مقداری 
خرافات و ترس مردم را هم اضافه کنید. از طرف دیگر بهداشت آن طور 
که امروز رعایت می شود، نبوده است، آب روان در جوب، حوض و آب انبار 
بوده است و آن آب راکد و کثیف ممکن بود هزاران مرض با خود داشته 
در  حشرات  نداشتند،  آب  و  بودند  باز  سر  توالت ها  تمام  مثال  یا  باشد، 
توالت ها فراوان بودند و آب حمام ها نیز آلوده و بهداشت ضعیف بود. در 
بهداشت ما حتی امروز هم به درجه عالی نرسیده ایم، اما با آب لوله کشی و 

تعلیمی که داده می شود، وضع خیلی تفاوت کرده است. 
را  تاریخ  سیر  باشند  توانسته  که  بوده اند  هم  بیماری هایی 
عوض کنند؛ مثال همین وبا چه تأثیری در سبک زندگی مردم ایجاد کرد؟ 
وبا مرضی بومی بود، یعنی گاهی در نقطه ای شیوع پیدا می کرد و پخش 
می شد و یواش یواش هم خوب می شد. این بیماری ها پیک دارند، گاهی 
به یک حداکثری می رسند و عده ای مصونیت پیدا می کنند و تعدادی هم 
فوت می کنند و بعد از شدت آن کم می شود. در گذشته این بیماری ها و 
نحوه عملکردشان  چون یادداشت نمی شد، شناخته شده نبود، ولی 
می توانست سیر تاریخ را عوض کند، زیرا ممکن بود یک نژاد را از بین ببرد. 
به طور مثال وقتی اروپایی ها به تسخیر قاره آمریکا رفتند، مثال در مکزیک 
در آمریکای جنوبی خیلی از مرض ها بومی نبود و اروپایی ها با خود بردند 
نظر  از  چون  بومی  مردم  بنابراین  کرد.  عجیبی  کشتار  آنجا  مرض  این  و 
سالح هم ضعیف تر بودند، از بین رفتند و نتوانستند طاقت بیاورند. مثال 
بومی های مکزیک و درواقع سرخپوستان از بین رفتند و تک وتوک باقی 
ماندند که امروزه عده آنها بیشتر شده است، ولی دیگر آن جمعیت خود 
را به دست نیاوردند، یعنی یک تمدن از بین رفت. این را در آمریکا می شود 
دنبال کرد، چون کشیش ها با سالح مذهب و اسب به بومی ها حمله 
می کردند، این مرض را هم با خود می بردند و بومی های سرخپوست آمریکا 

را از بین بردند. 
غ از مرگ ومیرها می خواهم بدانم آیا به طور مشخص در تاریخ  فار
ع بیماری و کنترل آن  آمده است که مثال رفتارهای یک گروه بعد از شیو

تغییر کرده باشد؟
ببینید نمی توان دقیق گفت، چون اسناد و مدارک دقیقی وجود ندارد، 
اینکه مثال آیا مردم مذهبی تر شده اند یا نه، من نمی توانم شخصا به این 
سوال جواب دهم، اما قطعا شیوع بیماری ها در ایمان مردم مقداری تأثیر 
، اطالع رسانی که مثل االن نبود و مردم هم به  می گذاشت. از طرف دیگر
این صورت که خبر بخوانند  و خبردار شوند، باسواد نبودند که مثال بدانند 
همزمان در ایران، اندونزی، مکزیک، لندن و.. یک بیماری همه گیر وجود 
دارد. بنابراین آن اطالع رسانی از آن واقعه آن طور پخش نشده بود. من 
چیز زیادی در این مورد نمی دانم، شاید در خاطرات بعضی ها نوشته شده 
باشد، من دقت نکردم، چون ما تا االن با چنین مسأله ای روبه رو نشده 
بودیم که االن بخواهیم بدانیم گذشتگان چه کرده بودند و االن متوجه 

مهم بودن قضیه شده ایم.
ع و حمایت  امروز ما یک همبستگی یا حتی روحیه کمک به هم نو
ع رفتارمان  اجتماعی را در میان مردم مشاهده می کنیم، احتماال این نو
فرمانفرما  به  شخصی  شما،  کتاب  همان  در  برآمده،  اجدادمان  از  هم 
نوشته که مثال یک غالمش تمام اطرافیان خود را از دست داده است و 

باید برای او کاری کرد. 
از  مستندی  بگویم  االن  که  نبوده ام  این  دنبال  به  حال  به  تا  من 
. اما در تاریخ ما این نکته  همبستگی یا کمک اجتماعی وجود دارد یا خیر
وجود دارد که مردم به کسانی که فرودست هستند، در زمان این بیماری ها 
رسیدگی و کمک می کنند. این همیاری همیشه در دین، سنت و اعتقادات 
ما بوده است. در خاطرات افراد هم آمده است بعضی ها دارو و بعضی ها 
آذوقه نذر می کنند و... نذرکردن چیز قشنگی است و در سنت ما هست، 
زندگی  چون  االن  است.  بوده  همیشه  دیگری  به  کمک  و  همدلی  این 
شده  کمرنگ  شاید  هستند  دست تنگ  مردم  و  است  شده  سخت تر 

باشد، اما این اعتقاد هنوز هم وجود دارد. 
درباره اثر همه گیری بیماری ها بر رفتار مردم سخن گفتید، بخشی 
است.  بوده  حاکمان  حکومت داری  شیوه  متوجه  هم  پیامدها  این  از 

این همه گیری چه اثری بر روش و منش حاکمان گذاشته بود؟ 
انگلیس ها  از  قشقایی ها  آمد،  فارس  در  آنفلوآنزا  وقتی 
کشتارکرد.  خیلی  آنفلوآنزا  قشقایی ها  بین  در  چون  شکست خوردند، 
چیز جدیدی که شنیده ام این است که وقتی جنگ بین آمریکای شمالی و 
جنوبی تمام شد، پتوی سربازهایی را که از آبله مرده بودند، به سرخپوستان 
فروختند و بین آنها پخش کردند و تمامی آنها هم از آبله مردند. چه بسا از 
قصد هم نبوده است، چون آنها در آن زمان از بیماری واگیر اصال شناختی 

نداشتند.
خانم اتحادیه! به نظر شما کرونا چه تفاوت هایی می تواند در سیر 

تاریخ ایجاد کند؟
به کرات می شنویم همین است، مثال ما  روزها  این  که  اتفاقا سوالی 
و  بنشینیم  هم  نزدیک  خیلی  می زنیم،  حرف  هم  با  وقتی  داریم  عادت 
روبوسی کنیم یا به هم دست بدهیم و.. مطمئنا این بیماری مدت ها در 
روابط ما تأثیرگذار خواهد بود. شاید قوانین مقداری تغییر کند. نکته ای هم 
که دوست دارم به آن اشاره کنم این است که وقتی در گذشته واکسن 
عقیده  آن  به  و  نمی زدند  را  آن  مدت ها  تا  خیلی ها  شد،  کشف  آنفلوآنزا 
نداشتند، آن خرافات هنوز هم وجود دارد یا این عقیده ها که این واکسن را 
فالن مملکت پیدا کرده است، پس ما نمی زنیم و... شاید نمونه هایی از 
این رفتارها  پس از کرونا مشاهده شود، اما فکر می کنم در تاریخ اصوال 
نباید پیش بینی کرد. کرونا یک بیماری همه گیر در دنیاست و ما غیر از 
آنفلوآنزا سابقه تاریخی نداریم که مرضی در مدت کوتاهی تمام دنیا را فرا 
بگیرد. جوان که بودم وقتی می خواستم به اروپا سفر کنم، کارت زرد داشتم 
که این کارت نشان می داد ما واکسن آبله زدیم و سالمت هستیم. شاید 
قوانینی بعد ها برای کرونا گذاشته شود که مثال باید واکسن آن را برای ورود 

به فالن کشور بزنید. 

گفت وگو با منصوره اتحادیه، پژوهشگر تاریخ درباره ویژگی های تاریخی همه گیری بیماری ها 

 سرعت  خبررسانی
 بیماری های  امروزی  را  ترسناک کرده  است 

 در عصر ناصری، مردم گمان می کردند وبا از یک حشره در هوا منتشر می شود

ع  رفتار مردم در هنگام شیو
وبا شباهت هایی با امروز 

دارد. آن زمان بعضی از مردم 
درگیر خرافات می شدند و 
بعضی هم فرار می کردند. 

البته االن اگر بیماری کرونا 
و پیامدهایش به نظر ما 

خیلی فجیع می آید، به خاطر 
ثار آن  این است که ما از آ

اطالع داریم، در قدیم کسی 
مطلع نبود شاید تمام 

اعضای یک ِده می ُمردند اما 
کسی خبردار نمی شد

]سوگل دانائی[  »تصدقت شوم، چنان قحط سالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردند، عشق. عرصه قیامت در این دوماهه در طهران برپا بود، از وحشت ناخوشی وبا، چنان 
ولوله و غوغا بود که اغلب مردم، از وانفسا گذشته، خود را فراموش بلکه از شدت دهشت و وحشت، دست از خود شسته بی هوش بودند.« این یکی از اسناد نوشته شده برای 
میرزا فرمانفرما حاکم کرمانشاه در سال های 13۲۲ است. نوشته ای که نگارنده آن مشخص نیست اما سعی دارد تا اندکی از وضع شهر طهران را پس از شیوع وبا توصیف کند. وبا، 
طاعون، آبله و آنفلوآنزای اسپانیایی جزو بیماری های مسری دوران قاجار و پهلوی بودند که شیوع آنها در ایران قدیم، مصائب زیادی برای مردم و حکومت پدید آورد. به گواه اسناد 
، اصفهان  شروع شد و به مرکز ایران  آباده، شیراز آن در 1۲۲۵ قمری از بوشهر به کازرون،  «، تنها وبا در ایران هفت بار ظهور کرد، اولین اپیدمی  منتشرشده در کتاب »وبای عالمگیر
 از مکه توسط حجاج و زوار هندی به عراق رفت و بعد به ایران رسید. در  سال 1300 قمری اما شدت شیوع وبا بیش 

ً
سرایت کرد و درنهایت به کرانه خزر رسید. در  سال 1۲۸۶، وبا مجددا

خ داد که گفته می شود در تهران آن  از اپیدمی های قبل بود و کشته های فراوان داشت. اما در همین آمدوشدهای بیماری، سرانجام هفتمین اپیدمی آن در سال های 13۲1 و 13۲۲ ر
غ از کشته  ها، احتماال تغییراتی در رفتار و کردار آدمیان هم ایجاد می کرده. شیوع بیماری ها در هر  زمان حدود 30 هزار نفر کشته برجای گذاشت. شیوع بیماری ها اما در هر دوره فار
دوره، بازار خرافات را داغ می کرد، عصیان مردم را در پی داشت و گاهی هم سبب خیر و نذر و نیاز مردم می شد. این روزها که سروکله کرونا در جهان پیدا شده است، بسیاری به این 
نتیجه رسیدند که احتماال شباهت هایی میان این بیماری  و دیگر بیماری ها مسری در تاریخ وجود دارد. برای صحت این ادعاها و بررسی اثر آنچه بیماری های همه گیر در تاریخ به جا 
خ و استاد تاریخ دانشگاه تهران به گفت وگو نشستیم. او در خالل این گفت وگو از کتاب وبای عالمگیر که به تازگی منتشر کرده است، مصادیقی  آورد  گذاشته، با منصوره اتحادیه، مور

و یادآور شد که رفتارهای امروز ما در مقابله با کرونا، با رفتارهای پیشینیان مان شباهت هایی دارد. 

خبرگزاری مهر



7 1940 ســال هشــتم | شــماره     1399 وردیــن  19 فر   | فرهنگسه شــنبه  
w w w . s h a h r v a n d d a i l y . i r

 بیش از ۱۶۰۰ سند سازمان ملل درباره جنگ ایران و عراق در مجموعه ای ۱۰ جلدی که اکنون 
دسترسی به آن رایگان است، جمع آوری شده است. این مجموعه شامل اسنادی است با 
عنوان سند مجمع عمومی یا سند شورای امنیت سازمان ملل  متحد از تاریخ  نهم 
اردیبهشت ۱۳۵۹ تا بیست وهفتم آذر ۱۳۶۹ درباره جنگ ایران و عراق، زمینه سازی آن و 

وقایعی که پس از آتش بس رخ داده است.

 رضا بابایی، نویسنده و پژوهشگر دینی، در ۵۵سالگی درگذشت.  او متولد ۱۳۴۳، مدرس 
حوزه و دانشگاه، پژوهشگر و مسئول انجمن قلم حوزه بود. ازجمله آثار او می توان به 
»مولوی و قرآن«، »درآمدی بر دین شناسی حافظ«، »بهتر بنویسیم«، »خارج از نوبت«، »آیین 
قلم«، »نیایش نامه«، »اعجاز بیانی قرآن«، »پیش شرط های پژوهش در علوم دینی«، »دین و 

دینداری« و »محمد برگزیده خدا« اشاره کرد.

 »دورهمی« مهران مدیری از این هفته طبق روال همیشگی یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و 
جمعه ساعت ٢٣ روی آنتن شبکه نسیم می رود. شبکه نسیم با وجود تمام محدودیت ها 
در ایام قرنطینه برنامه »دورهمی« را به تهیه کنندگی مصطفی احمدی و کارگردانی و اجرای 

مهران مدیری روی آنتن برد.

، سینما و تلویزیون: »روزهایی که  ، بازیگر پیشکسوت و صاحب نام تئاتر  اکبر زنجانپور
پشت سر گذاشتیم و در حال تجربه کردنش هستیم با تمام سختی ها و دلهره هایی که با 
خود دارد، تجربه مفیدی نیز در زمینه آموزش و محک مسئولیت اجتماعی هر یک از ما با خود 
به همراه دارد. شهروندان جامعه در کنار زندگی شخصی و خانوادگی خود برای رشد و تعالی 
کشور و سرزمینی که در آن زیست می کنند همواره هدفی مشترک داشته و دارند و آن هدف 

تعالی، توسعه و البته با تجربه این روزها، سالمت روحی و روانی جامعه است.«

 سیف اهلل صمدیان، رئیس پیشین هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران: »وقتی مدیومی 
به نام عکاسی به دست بشر افتاد، یکی از رکن های اصلی تاریخ نویسی جهان شد، چون 
چشم آن چیزی را که می دید قبول می کرد؛ البته در بسیاری از عرصه ها متأسفانه همچنان 
روی کانال شنیداری تأکید داریم، درحالی  که عکس یک زبان جهانی است و یک نفر فقط با 
یک عکس از طریق فضای مجازی می تواند بدون حتی بیان یک کلمه، مجموعه ای از 

اطالعات را به دیگران منتقل کند.«

 لیلی رشیدی، بازیگری که سال ها در حوزه کودک و نوجوان فعالیت کرده است: »وضعیت 
کودکان امروز همچون وضع کودکان دهه ۶۰ است که مسائلی مانند جنگ و فشارهای 
اقتصادی تأثیر اجتناب ناپذیری بر آنان گذاشت. شرایط فعلی شامل خود مسأله کرونا، 
پیامدهای اقتصادی، خدای نکرده از دست دادن عزیزان و ... قطعا بر زندگی کودکان امروز 
تأثیر غیرقابل انکاری می گذارد و باید برای همه اینها راهکارهایی پیدا کنیم، چراکه به  هرحال 
پدران و مادران این نسل راه هایی برای سرگرم کردن فرزندان خود پیدا می کنند ولی چگونه 

باید با دیگر فجایع روز روبه رو شوند. این مسأله مهم ماست.«

 مجموعه دو جلدی »موسیقیدان کوچولو؛ آموزش بداهه نوازی و آهنگسازی« شامل پنج 
دفتر به نویسندگی یوال بوا و الگا گنالوا با ترجمه مسعود ابراهیمی توسط انتشارات »گیسا« 
منتشر شد. در دفتر اول جادوی فواصل و بداهه نوازی های ریتمیک، در دفتر دوم ُمد، 
ستیناتو، بداهه نوازی 

ُ
ُتنالیته و ملودی، در دفتر سوم  هارمونی و آُکمپانیمان، در دفتر چهارم ا

در ژانرهای مختلف و در دفتر پنجم سکانس طالیی و ترانه آموزش داده می شود. 

 سومین دوره از  جشنواره موسیقی »کوچه« قرار بود اسفندماه  سال گذشته برگزار شود که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزارکنندگان طی انتشار یادداشتی آن را به تعویق انداختند. 
حاال محسن شریفیان، آهنگساز و نوازنده نی انبان و از برگزارکنندگان این جشنواره می گوید 
که امکان برگزاری آنالین این جشنواره مانند سایر جشنواره ها وجود ندارد، چون این رویداد 
مردمی باعث می شود که هنرمندان و عالقه مندان دور یکدیگر جمع شوند. جشنواره 
»کوچه« را محسن شریفیان، احسان عبدی پور و برخی دیگر از هنرمندان استان، هر ساله 

در کافه  »حاج رئیس« بوشهر برگزار می کنند.

 هیأت مدیره انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران با صدور اطالعیه ای از تصویب طرحی 
حمایتی در حوزه پرداخت حق عضویت اعضای خود خبر داد. در این اطالعیه به مصوبه ای 
اشاره شده که طبق آن تخفیف کامل یک فصل یا سه ماه از حق عضویت ساالنه اعضا در  

سال ۱۳۹۹ برای اعضا محاسبه خواهد شد.  

گروه موسیقی ُکردی »ژوانا« به سرپرستی و خوانندگی سعداهلل نصیری شب یکشنبه 
هفدهم فروردین  ماه در قالب برنامه »نوروزخانه« در سالن همایش  های برج میالد به اجرای 

کنسرت آنالین پرداختند. 

لی فِیرو بازیگر فیلم »آرواره ها« 
ساخته استیون اسپیلبرگ بر 

اثر ابتال به کرونا در نودویک 
سالگی جان باخت. او که در 

فیلم »آرواره ها« در نقش خانم 
کینتر بازی کرده بود مدتی بود 

در خانه سالمندان اوهایو 
زندگی می کرد. لی فِیرو در فیلم 

»آرواره ها« محصول ۱۹۷۵ در 
نقش مادر آلکس کینتر 

دومین قربانی کوسه 
نقش آفرینی کرده بود. پسر او 

در ساحل با حمله کوسه روبه رو 
شده و مادرش در یک صحنه 
به یادماندنی از فیلم به سراغ 

رئیس پلیس رفته و به او سیلی 
زده بود. او در نقش همین 

شخصیت در فیلم »آرواره ها: 
انتقام« در  سال ۱۹۸۷ نیز ظاهر 

شده بود. در زمانی که او در 
فیلم اسپیلبرگ بازی کرد، 

مدرس درام و نمایشنامه در 
کارگاه های تئاتر آیلند بود و 

صدها بازیگر عالقه مند را 
آموزش می داد. او بیش از 

۲۵ سال نیز کارگردان هنری بود 
و این کار را تا هشتاد و چند 

سالگی اش ادامه داد و در  سال 
۲۰۱۷ به اوهایو رفت تا به 

خانواده اش نزدیک تر باشد.

براساس مطالعه ای که نشریه 
تجاری پولستار منتشر کرده 
است، در بدترین سناریو در 
صورتی که شرایط قرنطینه تا 

پایان  سال از بین نرود، صنعت 
کنسرت ممکن است با 

خسارت تقریبا ۹ میلیارد دالری 
روبه رو شود. این رقم شامل 
کسب وکارهای مرتبط با این 

صنعت همچون حمل ونقل، 
تولید، بازاریابی، رستوران ها، 

امنیت، اسپانسرینگ و غیره 
نمی شود. به گزارش خبرگزاری 
صبا به نقل از ورایتی، پولستار 

بنا بر چارت سه  ماهه اول خود 
برای این صنعت در  سال جاری 
میالدی درآمد ۱۲٫۲ میلیارد دالر را 

پیش بینی کرده بود که این 
میزان به دلیل افزایش 

۴٫۵ درصدی قیمت بلیت 
نسبت به  سال گذشته افزایش 
۱۰٫۹ درصدی نسبت به  سال ۲۰۱۹ 

که ۹٫۴ میلیارد دالر درآمد بود، 
داشته است. طبق این مطالعه، 
تخمین اینکه چه مقدار سرمایه 

ممکن است از دست برود 
بستگی به زمانی دارد که 

کسب  وکار دوباره احیا شود. اما 
اگر بقیه  سال مانند این روزها 

همه مکان ها بسته باشد این 
صنعت با خسارت ۸٫۹ میلیارد 

دالری مواجه می شود.

 بازیگر »آرواره ها«
 قربانی دیگر کرونا

ضرر ۹ میلیارد دالری 
 صنعت کنسرت

 بر اثر قرنطینه 

پیشنهادهای علیرضا داودنژاد خیلی زود با خبر نمایش فیلم »خروج« ساخته ابراهیم 
حاتمی کیا وارد مرحله اجرا شد. 

روز گذشته خبرگزاری ها اعالم کردند که با ادامه شرایط قرنطینه، ابراهیم حاتمی کیا در 
راستای عمل به »مسئولیت اجتماعی« فیلم جدیدش »خروج« را که تنها دو ماه از اکران 
اولیه اش در جشنواره فیلم فجر گذشته است، به صورت آنالین اکران می کند. بنا بر این 
تصمیم که با موافقت وزارت ارشاد و مراجع قانونی نمایش در کشور اتخاذ شده، جدیدترین 
اثر ابراهیم حاتمی کیا از اوایل هفته آینده در سامانه های نمایش آنالین قرار خواهد گرفت 
و مخاطبان می توانند با خرید قانونی با خانواده به تماشای این فیلم سینمایی در فیلیمو و 

نماوا بنشینند. 
در خبر منتشرشده از سوی روابط عمومی فیلم همچنین آمده بود که این برای اولین بار 
 است که یک فیلم سینمایی ابتدا پخش آنالین مجازی و سپس اکران در سینماها را 

خواهد داشت.

انتشار خبر نمایش آنالین فیلم »خروج« همان گونه که انتظار می رفت، بحث های زیادی 
را بین دست اندرکاران و کارشناسان سینما ایجاد کرد. عده ای چنین تصمیمی را به خصوص 
در شرایط کرونایی اخیر، بهترین راه برای نگه داشتن مردم در خانه، کاستن از بار سنگین 
اقتصادی تلنبار شده بر دوش سینما و گامی بلند برای همراه شدن با روند جهانی نمایش 
فیلم عنوان کردند. اما مخالفان بر این باور هستند که زیرساخت های ما برای این نوع 
نمایش مهیا نیست؛ و بدتر از همه نبود قانون کپی رایت است که باعث خواهد شد فیلم در 

همان روز اول سر از سایت های دانلود غیرمجاز و شبکه های ماهواره ای درآورد. 
شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صداوسیما اکران فیلم »خروج« را در شبکه نمایش 
خانگی »اتفاق مهمی« می داند: »این اولین تولید بزرگ و دارای پروانه نمایش است که پس از 
نمایش در جشنواره فجر مستقیم به اینترنت می آید. درواقع سازمان اوج با این کار روندی را 
ادامه می دهد که نتفلیکس سال ها قبل شروع کرده و باعث شده مناسبات پخش و اکران 

در آمریکا تغییرات شگفت انگیزی داشته باشد.
اما شماری از مخالفان از این جنبه به ماجرا نگاه می کنند که در نبود کپی رایت و فضایی 
امن برای بازگشت سرمایه، شاید سازمانی مانند اوج از پس ریسک های متعدد عرضه 
فیلم در فضای اینترنت برآید، ولی بی تردید تهیه کنندگان خصوصی زیر بار این نوع عرضه 
فیلم نخواهند رفت؛ به خصوص که صحبت های رئیس انجمن سینماداران، این تصمیم 
را روندی غیرقابل برگشت جلوه می دهد و می گوید که تهیه کنندگان باید بین اکران سینما 
و نمایش در وی او دی یکی را انتخاب کنند.  امید معلم، سردبیر دنیای تصویر در واکنش به 
این صحبت ها می گوید: »اینجاست که باید دولت کمک کند و فیلم های بخش خصوصی 
و سرمایه گذاران شخصی را حداقل به قیمت تولیدشان از تهیه کنندگان بخرد، وگرنه بخش 
خصوصی ورشکست خواهد شد!« اما محمدرضا لطفی، کارگردان سینما عقیده دارد که این 
روند اگرچه دشوار و پرخطر است، ولی درنهایت سینمای ایران چاره ای جز اتخاذ این راه ندارد: 
»با تمام احترامی که به نظر دوستان مخالف می گذارم، اما باید بگویم که دیر یا زود این روند 
عادی خواهد شد و بسیاري از فیلم هاي بخش خصوصي به وی او دی روي خواهند آورد، چه 

بخواهیم و چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم.«
علی سرتیپی، تهیه کننده و مدیر چند پردیس سینمایی نیز با اکران مجازی فیلم ها 
از  موافق است: »البته به شرطی که ظرفیت وی اودی ها افزایش یابد. با ظرفیت کمتر 
یک میلیون کاربری پلتفرم های معروف االن نمی شود این پروژه را پیش برد. اما در صورت 
فراهم شدن بستر این کار به نفع سینمای ایران به لحاظ تولید و چرخش سرمایه و نیز به 

سود عوامل سینما خواهد بود.«
سرتیپی درباره تأثیر این طرح بر سرنوشت سالن های سینما نیز با اشاره به اینکه »این 
مسأله چند سالی است در دنیا هم مورد بحث بوده« می گوید: »فعال که با شیوع کرونا کار 

سالن ها کال صفر است. اما در کل در آمریکا می بینیم که با وجود فعال شدن شبکه های 
مختلف مثل نتفلیکس، سالن های سینمایی نیز کار می کنند و مخاطب خود را دارند.«

همان طور که »خروج« در نمایش جشنواره ای خود جنجالی و بحث انگیز شد، انتشارش 
در فضای مجازی نیز حواشی بسیاری داشت. این حواشی را ابتدا سعید خانی، تهیه کننده 
فیلم توقیفی »ارادتمند، بهاره، تینا...« کلید زد که در اولین دقایق انتشار خبر نوشت: »قدیما 
فارابی فیلم می ساخت، می گذاشت تو انباری، االن باز خوبه بعضی ها فیلم می سازن، 
گروه فرهنگ خبرگزاری  کنایه های دبیر  از پول بیت المال!«  امان  تو وی او دی،  میذارن 
سازمان تبلیغات اما تندتر است: »فیلم بساز در حد دورهمی های سریال های نوروزی، در 
گفت وگوها کسی را آدم حساب نکن، به مخالف های فیلمت برچسب بزن، داد و بیداد راه 
بینداز، نظرسنجی ها را متهم کن به تقلب، آخر سر هم قهرمان بازی دربیار و فیلمی را که با پول 
مردم ساخته شده و مطمئنی که فروش نخواهد کرد، بفرست در پخش آنالین و بعد هم 
جو راه بینداز که به احترام مردم اولین فیلمی بودیم که مجازی شدیم. چطور این گونه شدی 

ابراهیم؟«

اما حاشیه دیگر مبنی بر این است که »خروج« اولین فیلم پخش شده در سامانه های 
وی او دی نیست و تعداد فیلم های اکران نشده ای که از ابتدای فروردین در شبکه وی او دی 
پخش شده اند، حدود ۵۰ فیلم را شامل می شود و »اولین« نامیدن فیلم حاتمی کیا تبلیغات 
رسانه های نزدیک به این فیلمساز است. سعید رجبی فروتن، کارشناس نمایش خانگی 
و یکی از مدیران ارشاد در این زمینه می گوید: »برخالف اینکه تبلیغ می شود، »خروج« اولین 
فیلمی نیست که از نوبت اکران بیرون زده و می خواهد از راهی دیگر با مخاطب ارتباط پیدا 
کند.« به گفته این کارشناس در مورد فیلم هایی که مستقیم در فضای اینترنت عرضه 
شده اند، می توان به آثاری چون »فرزندخوانده« ساخته وحید نیکخواه آزاد، »قفل ساز« به 
کارگردانی غالمرضا رمضانی، فیلم اپیزودیک »گنجشکک اشی مشی« ساخته نیکخواه 
آزاد، رمضانی و مسعود کرامتی و »عقاب  صحرا« ساخته مهرداد خوشبخت اشاره کرد. با این 
توضیح که اینها همه تولیدات فارابی است که بیشتر برای جشنواره کودک ساخته شده 
بودند و »عقاب صحرا« نیز هشت سال بود در اکران ناکام مانده بود.سعید رجبی فروتن در 
ادامه با اشاره به اینکه »از حق نباید گذشت که »خروج« قابل قیاس با فیلم هایی نیست که 
پیش از آن پخش شده اند« به نقاط تفاوت نوع نمایش این فیلم اشاره دارد. ازجمله اینکه 
»خروج بعد از پخش در وی او دی امکان اکران تضمین شده  را خواهد داشت« و می تواند 

»حقوقش را به باالترین  قیمت پیشنهادی از سوی خریداران  نمایش  خانگی واگذار کند«.
رجبی فروتن به این نکته هم اشاره می کند: »به گفته دست اندرکاران پخش اینترنتی 
»خروج«، عرضه اینترنتی این فیلم از پروتکل رایج در نمایش  خانگی تبعیت نمی کند و در زمره 

آرشیو دایمی پلتفرم ها قرار نخواهد گرفت.«

به هر حال، این گام اول است. فراموش نکرده ایم که پیشتر در آمریکا نیز فیلم ها تنها یک 
ماه پس از اکران در سالن های سینما می توانستند روی دی وی پی یا در پلتفرم های وی او دی 
عرضه شوند،  اما نتفلیکس این روند را بر هم زد و با وجود مخالفت فیلمسازانی مانند 
اسپیلبرگ و ریدلی اسکات، با همراهی بزرگانی  مانند برادران کوئن، آلفونسو کوارن و مارتین 
اسکورسیزی فیلم ها را برای میلیون ها مخاطب عرضه کرد و حتی خود به تولید فیلم هایی 
(، »ایرلندی«، »داستان ازدواج« )دو فیلم مطرح اسکار  مانند »روما« )برنده چهار جایزه اسکار

( و... دست زد. اخیر

حاال بسیاری امیدوارند اکران »خروج« آغاز روندی جدید در سینمای ایران شود؛ روندی که 
می تواند منابع جدید سرمایه و عرضه را در اختیار سینمای ایران قرار دهد.

بحث  بر سر چگونگی عرضه 100 فیلم تولیدشده اخیر باال گرفت

]پوالد امین[ »تنها راه نجات سینمای ایران از ورشکستگی و نیز نگه داشتن مردم در خانه، اکران 100 فیلم سینمای ایران در شبکه های وی او دی است.« این جمله را علیرضا داودنژاد 
گفته است؛ کارگردانی که خودش فیلم »مصائب شیرین ۲« را در نوبت اکران دارد. او چند روز پیش گفت: »روال سینمای ایران بدین گونه است که فیلمسازان یک سال فیلم تولید 
می کنند و آن فیلم ها  سال بعد اکران می شود. اما کرونا باعث شده 100 فیلم تولیدشده در  سال گذشته، بخورند به دِر بسته سالن ها و فیلم ها و سرمایه ها زمین بماند.« داودنژاد 
برای این معضل که در میان مدت می تواند به ورشکستگی یا حداقل آسیب های زیادی برای بخش عظیمی از سینمای ایران بینجامد، راه حلی دارد: »می گویند سریال پایتخت در 
روزهای اخیر بیش از 10 میلیون تماشاگر داشته. خب، حاال که این سریال تمام شده، چه چیزی مردم را در خانه نگه خواهد داشت؟ برای کمک به این امر و همچنین سینمای ایران، 
چند روز پیش مجمع فیلمسازان ایران یا همان کارگردان- تهیه کننده ها در بیانیه ای این روزها را فرصتی طالیی دانست تا با راه اندازی وی او دی ملی با اینترنت کم هزینه سریع بیاییم 
و این 100 فیلم را وارد شبکه نمایش خانگی کنیم. 100 فیلم پربازیگر با کارگردانان شناخته شده که بیشترشان همین چند ماه پیش در جشنواره هم بوده اند. این اتفاق هم می تواند 

در خلوت کردن خیابان ها موثر باشد و هم گامی برای تحقق سینمای ملی است که سرمایه و سفارش از مردم می گیرد.«

 دیالوگ

روی خط موسیقی 

روی خط خبر

 سینما در قرنطینه
»خروج« حاتمی کیا در شبکه وی او دی 

 فیلم سینمایی »سلفی با دموکراسی« ساخته علی عطشانی در بخش مسابقه جشنواره 
فیلم »منطقه ای جنوب شرق ایاالت متحده آمریکا« از میان آثار بیش از ٢٨ کشور، نامزد 

دریافت جایزه بهترین فیلم بین المللی شد. 

 فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز: رد خون« قرار بود هفته سوم فروردین به صورت هم زمان 
در سامانه های وی او دی، لوح فشرده در فروشگاه های فرهنگی، سوپرمارکت ها و دانلود 
قانونی توزیع شود اما با اعالم تهیه کننده، توزیع این فیلم در شبکه نمایش خانگی تا اواخر 

هفته آینده به تعویق افتاد.

 جشنواره فیلم ترایبکا که پس از حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک شکل گرفت، امسال 
مجبور شد به دلیل شیوع بیماری کرونا، برنامه خود را به تعویق بیندازد و حاال گفته می شود 
که بخشی از برنامه های امسال این جشنواره به صورت آنالین برگزار خواهد شد. بر این 
اساس، برخی از فیلم های مستقل که قرار بود در بخش رقابتی به نمایش درآیند، به صورت 
آنالین در دسترس قرار می گیرند تا روزنامه نگاران و اعضای صنعت سینما بتوانند آنها را 

تماشا کنند. 

 هم زمان با شیوع کرونا و با هدف تحقق شعار »در خانه بمانیم«، فرهنگسرای گلستان 
جشنواره فیلم کوتاه با موضوع »بازی های خانگی و بومی شهرهای ایران« و مسابقه عکاسی 
»با هم در کنار هم عکاسی کنیم« برگزار می کند.  شهروندان می توانند با ارایه فیلم کوتاه از 
بازی های خالقانه، خانگی و بومی شهر خود با زمان حداکثر ۳ تا ۵ دقیقه در جشنواره شرکت 

و آثار خود را تا سی ویکم فروردین به شماه واتس آپ ۹۰۲۵۸۰۰۳۸۸ ارسال کنند.

روی خط سینما 



صفحه روزانه طنز و کارتون 
 شماره هزار و سی و دوم
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فاصله طبقاتی یا فاصله اجتماعی؟ 
مسأله این است!

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

بودن  پرخطر  علت  به  هم  هنوز  اگر   )1
من  بمانید  خانگی  قرنطینه   در  باید  شغل تان 
برایتان یک شغل خوب سراغ دارم. یک شغل 
فقط  و  بوده  دکتر  خانم  یک  مال  که  کم خطر 
این  می گویم؟  چه  بابا  و....  ای  مطب  می رفته 
داریم؟  هم  پرخطرتر  پزشکی  شغل  از  روزها 
فقط  دکتری  خانم  یک  که  زمان ها  آن  گذشت 
خریداران  بین  خودرویش  و  مطبش  می رفت 
ماشین طالب زیاد داشت. این روزها اگر یکی 
نباید  دیگر  بفروشد  را  خودرویش  بخواهد 
بگوید ماشین مال یک خانم دکتراست. بلکه 
آقا با شغل پرخطر  باید ادعا کند خودروی یک 
از خانه  و  که همه اش در قرنطینه بوده  است 
تمام  چطور  کرونا  می بینید  نخورده.  تکان 

مفاهیم زندگی مان را زیر و رو کرد؟
بهانه  به  روزنامه ها  چاپ نشدن   )2
را  کرونا این حس  از اشاعه ویروس  جلوگیری 
به آدم می دهد که با غرور سرش را به عنوان یک 
روزنامه نگار باال بگیرد و بگوید بفرما هنوز هم 
شغل من پرخطر محسوب می شود. راستش 
در این سال های اخیر با ضعیف شدن تحریریه  
خرید  از  مردم  استقبال نکردن  و  روزنامه ها 
بی خاصیت شدن  و  بی اثر  و  چاپی  نسخه های 
چه  می کردیم  فکر  داشتیم  کم کم  نشریات 
شغل بی خاصیتی داریم که بودن و نبودن مان 
تعطیلی  این  البته  نمی کند.  فرقی  کسی  برای 
ما  برای  کسی  که  نمی کند  ثابت  روزنامه ها 
روزنامه نگاران تره خرد می کند اما حداقل این 
حسن را دارد که ما جلوی اهالی خانه سرمان را 
باال بگیریم و بگوییم اگر شغل مهمی نداشتیم 
بنده  البته  بمانیم.  خانه  نمی خواستند  ما  از 
این قپی را در خانه آمدم اما جواب شنیدم مرد 
حسابی اگر شغل مهمی بود که می گفتند بروید 
. بودن و نبودن تان اصال برای جامعه فرق  سر کار
تعطیل  نشریات  فهمید  کسی  اصال  داشت؟ 
شدند؟ این هم یک نگاه است. روزنامه نگار باید 

به منتقدان هم احترام بگذارد.
تحقیر  می کنید  زندگی  کجا  هر  لطفا   )3
شعار  این  کنید.  متوقف  فورا  را  روزنامه نگاران 
از  یکی  که  کسانی  تمام  خانه  در  باید  حداقل 
مشغول  روزنامه ای  در  خانواده شان  اعضای 
به کار است، رعایت شود. همین دیروز یکی از 
اعضای خانواده  از من پرسید » واقعا روزنامه تان  
تا رفع مشکل کرونا منتشر نمی شه؟« و وقتی 
جواب دادم »بله«، ایشان ادامه داد »چه حیف! 
چی  تو  را  میوه ها  من  حاال  بود.  خوبی  روزنامه  

بپیچم بگذارم یخچال؟«
به عنوان  روزها  این  که  مواردی  از  یکی   )4
کادر  و  می شنویم  زیاد  کرونا  با  مقابله  راهکار 
رعایت  لزوم  دارند،  تأکید  آن  روی  هم  درمانی 
و  مبتالیان  آمار  اینکه  است.  اجتماعی  فاصله  
به  نسبت  ایران  در  کرونا  از  ناشی  فوتی  موارد 
دیگر نقاط جهان کمتر است هم  از همین ایجاد 
فاصله  طبقاتی... اوخ ببخشید فاصله  اجتماعی 
ناشی می شود. البته اشتباه لپی من پر بیراه هم 
نبود. در ایران فاصله طبقاتی چنان آدم ها را از 
دو  متر  دو  جای  به  کرونا  اگر  که  کرده  دور  هم 
کیلومتر هم قدرت نفوذ داشت، باز از این طبقه 

به آن طبقه نمی رسید. 

ایمیل شهرونگ:  shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

سنگ مفت،حرف مفت!
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کاسبان کرونا

دانش آموز  و  دانشجو  اگر 
شرایط  این  در  حتما  هستید، 
به  مجبور  را  شما  قرنطینه 
اصال  کرده اند.  کالس  در  شرکت 
نمی دانیم  مسئوالن چه مشکلی با شما دارند که نمی گذارند آب خوش 
از گلوی دانشجوی جماعت پایین برود و دائم در خانه لش کند. الزم 
است اگر تجربه حضور در کالس مجازی را نداشتید، این چند نکته را 

رعایت کنید:  
سعی کنید قبل از شروع کالس حتما به خانواده اطالع دهید که 
درحال گفت وگو با معلم هستید. ممکن است پدر یا مادرتان فکرکند 
با دوستان تان مشغول صحبت  هستید و بگوید: »اونو ول کن بیا 
ناهارت رو بخور« یا شروع کند به تخریب همیشگی شخصیت تان: »باز 
به جای اینکه اون زباله دونیت رو تمیز کنی و بری حمام، تمرگیدی با اون 
یارو چت می کنی؟« یا هی از جلوی دوربین رد شود و خیره به مانیتور 

نگاه کند تا ببیند چه غلطی دارید می کنید. 
حواس تان باشد قبل از اینکه ویدیو کال را باز کنید، لباس مناسب 
پوشیده باشید. اگر مقنعه و مانتو یا پیرهن را با زیرشلواری و شلوارک 
مامان دوز ست کرده اید، در طول کالس از جایتان تکان نخورید. بعد 
از پایان ویدیو هم اتاق چت را ببندید تا استاد، شما را دست در دماغ 
یا درحال خاراندن پاچه نبیند. عالوه بر آن ممکن است بعدا سرویس 

ارایه دهنده خدمات آنالین، عکس شما را در توییتر پخش کند.  
چون در دوران قرنطینه آرایشگاه ها تعطیل بودند، الزم نیست قبل 
از کالس آرایش کنید. ترکیب کرم پودر با سیبیل و خط چشم با ابروی 
آن طرف  فرد  است  ممکن  که  می سازد  وحشتناکی  تصویر  پاچه بزی 
دوربین سنگ کوب کند. در ضمن با این سرعت اینترنت اگر مونیکا 
بلوچی هم باشید، تصویرتان شبیه سحرتبر مخابره می شود. همچنین 

در دوران قرنطینه فقط به شستن دست ها اکتفا نکنید. یک آبی هم به 
صورت بزنید تا سفیدک های دور لب تان نشان ندهد که همین االن 

بیدار شده اید.
در مورد برگزاری کالس های آنالین مقاومت نکنید. باالخره باید 
هزینه های زیادی که برای این ترم پرداخت کرده اید، یک جوری هدر 
شود. خودتان را هم بُکشید، ترم را کنسل نمی کنند و پولش را به 
لذت  آن  از  و  شوید  بی خیال  است  بهتر  پس  برنمی گردانند.  شما 
معلم  آنالین  کالس  در  که  کنید  خوش  را  دل تان  می توانید  ببرید. 
ولی  بدهید،  کنفرانس  به  جایش  شما  تا  بخوابد  نمی تواند  دیگر 
شما می توانید بخوابید.  بدی کالس آنالین این است که آن جوری 
برای  ولی  کنید.  خودشیرینی  نمی توانید  فیزیکی  و  شاید  و  باید  که 
آدم این کاره محدودیت معنا ندارد. برای خودشیرینی، در قسمت 
جالب.  »چه  بگویید:  گاهی  بپرسید.  درس  با  مرتبط  سواالت  چت، 
ممنون که این مطلب رو به ما یاد دادید.« برای طنازی های استاد 
استیکر خنده بگذارید. وقتی پاسخ سوال تان را داد، برایش استیکر 
گل و قلب بفرستید. اصرار کنید که صدای شما را باز کند تا بتوانید 
سوال تان را شفاهی بپرسید و بین حرف هایش هی بگویید بله. در 
یادتان  کنید.  به خاطر همه زحماتش تشکر  او  از  کالس هم  پایان 
نرود بپرسید استاد کوییز نمی گیرید؟ امتحانات با این وضع چطور 

برگزار می شود؟
بعضی استادان و معلم ها اصرار به حضور و غیاب در ساعت هشت 
آزار این عزیزان می توانید همزمان با کالس،  صبح دارند. برای جبران 
سریال ببینید یا اینستا و توییترتان را چک کنید. البته آن موقع صبح 
را  صدا  باشد  حواس تان  فقط  نمی کند.  توییت  زنده ای  موجود  هیچ 
کامل قطع نکنید، چون ممکن است معلم برای مچ گیری وسط درس از 

شما سوال بپرسد. 

نالین حضــور پیدا کنید چگونه در کالس آ

تقاطع غیرهم سطح

طنزنویس
طیبه رسول زاده

 آرزو درزیفلکه اول

نالین راهنمای برگزاری جلســات آ
متنی که دوست عزیزم طیبه رسول زاده در مورد کالس های دانشجویی آنالین 
نوشته را در همین صفحه مطالعه کنید. ولی من می خواهم توصیه های دیگری 
داشته باشم برای دوستان کارمندی که دورکار شده اند و باید در جلسات آنالین 
شرکت کنند. این تجربه های ارزشمند به راحتی به دست نیامده و کلی آبرو برایشان 

ریخته شده و کلی شخصیت به پایشان خرد شده. پس قدر بدانید و استفاده کنید.
1. اگر 10 صبح جلسه دارید، ساعت را روی 9 و59دقیقه کوک نکنید! کمی زودتر 
بیدار شوید تا سرحال باشید، یک آبی به سروصورت تان بزنید، صدای تان باز شود و 

فرصت کنید که یک چای بخورید. 9 و50دقیقه خوب است مثال. 

2. تالش کنید جلسه فقط به صورت صوتی برگزار شود و تصویر در کار نباشد. 
این جوری هم چشم تان توی چشمان پف آلود یکدیگر نمی افتد، هم مجبور نیستید 
چند دقیقه زودتر بیدار شوید برای یافتن لوکیشن و پوشیدن لباس مناسب. اصال 

کارمندی که سر صبح رئیسش را توی اتاق خواب ببیند، دیگر از او حساب می برد؟ 
3. اگر تالش های تان نتیجه نداد و جلسات تصویری برگزار شد، مجبورید کمی به 
سر و وضع تان برسید. درست است که همکاران تان احتماال فقط سر و گردن شما را 
می بینند، اما به شانه زدن موها بسنده نکنید؛ ریسکش باالست. به جاهای دیگر هم 
کمی بها بدهید. خدا را چه دیدید، شاید خودکارتان افتاد زیر میز. باور کنید پیراهن مردانه با 

شلوارک، یا مقنعه با گرم کن ورزشی، ترکیب خوبی برای ارایه به همکاران تان نیست.
را  اگر می خواهید وسط جلسه چای بخورید، خمیازه بکشید، صورت تان   .4
بخارانید یا هرکار دیگری که فکر می کنید صدا ندارد، میکروفن تان را ببندید؛ چراکه 

شما فکر می کنید این کارها صدا ندارد؛ اما همکاران تان صدای جنبش تک تک 
سلول های تان را هم خواهند شنید و کامال در جریان جزئیات کارتان قرار می گیرند.

5. اگر نمایشگر خود را با بقیه  اعضای تیم به اشتراک گذاشتید، پیام رسان ها را 
ببندید. حواس تان به صفحاتی که قبال باز کرده اید، هم باشد. لوگوی شان از آن باال 
معلوم است و احتماال همه آنها را می شناسند. تاریخچه سرچ ها را هم پاک کنید. 
شاید مجبور شدید وسط جلسه و در انظار عمومی، چیزی سرچ کنید و آن موقع 

افسوس دیگر فایده ای ندارد.
6. و در پایان جلسه، چندبار چک کنید که دوربین و میکروفن را بسته باشید، بعد از 
جایتان بلند شوید و به کارهای روتین بپردازید، حتی بهتر است کال از برنامه خارج شوید. 
اصال توصیه می کنیم محض اطمینان کامپیوتر را یک بار خاموش و روشن کنید. باور 

کنید ارزشش را دارد. یک نفر رعایت نکرد و االن حال روحی اش اصال خوب نیست. 

یک نماینده: اینجــا خانه  ملته، 
که! نه نماینده ها 

: در رو هم می بندیم و به کارهامون فکر می کنیم!  یک نماینده دیگر
ح تصویب کنم برمی گردم خونه! : من زیاد مزاحم نمی شم، یه طر  یک نماینده دیگر

ح خوبی، دیگه خستم کرده بود!  همسر یک نماینده: وای چه طر
ح های خودتون کمتره!  کرونا: بابا نترسید، خطر من از طر

 یک شهروند: ولی بمونید خونه بهتره، فقط زحمت کادر درمان رو زیاد می کنید!
: قبل از تصویب هر طرحی، حتما دست های خود را بشویید!  یک شهروند دیگر

#ما_که_راضی_نیستیم #ترستون_ریخت_دیگه #شهرونگ

ج  یک نماینده: هیچ کدام از نماینده ها یک ماه از مجلس خار
نشده و به خانه  نروند

 یک مسئول: اتکا به آمار و داده های اطالعاتی چین
در مورد کرونا اشتباه بود

مسئول چینی: ماسک می گیرم، 
اطالعات درست می دم!

 چینی ها: اطالعات مون هم مثل جنس هامون، درجه یک، دو و سه داره!
 یک چینی: ما خودمون هم باور نمی کردیم، شما چطور باور کردید؟!

 مردم چین: ما هم اینجا یه کانال پرفسور سمیعی داریم که از اون استفاده می کنیم!
 کرونا: من خودم زیاد بد نیستم، دوروبری هام خیلی َبَدن!

: منم همین عادت چینی ها رو الگو قرار دادم!  یک مسئول دیگر
: فدای سرتون، جنس درجه چهار جدید چی دارید؟!  یک مدیر

#چین_جان_خالی_نبند #ولی_خودمون_راستش_رو_بگیم #شهرونگ


