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و  تهران  شهر  سطح  از  گذشته  روز  چند  در  كه  تصاویری 
شده است.  ناظران  تعجب  شده، موجب  پخش  آن  ترافیك 
به ویژه اگر آن را با تصاویر روز سیزده به در مقایسه كنیم، دچار 
طی  فقط  كه  است  داده  خ  ر اتفاقی  چه  كه  می شویم  تعجب 
یكی، دو روز شهر از حیث تراكم خودرو و حضور خیابانی مردم 
از این رو به آن رو شده است؟ اتفاقا در همین روز تصاویری از 
پرجنب وجوش ترین شهر جهان یعنی نیویورك مخابره شد كه 
سوت وكور بود! این رفتار و تفاوت ها را چگونه می توان سنجید 

و آیا راه حلی هم دارند؟ 
در اینجا به دو نكته مربوط به مسئوالن و دو نكته مربوط 
موجود  ایراد  نخستین  می شود.  اشاره  جامعه  و  مردم  به 
 600 كه  بود  آمده  خبرها  در  است.  شفافیت  فقدان  مسأله 
كرده اند.  فوت  نیویورك  در  روز  یك  طی  كرونا  اثر  بر  فقط  نفر 
ترامپ نیز سعی كرد تصویری از وحشتناكی اجساد كرونایی 
به مردم دهد و حتی گریه كرد. علی رغم ساده گیری های اولیه 

اگر  كه  می گوید  راحتی  به  او  اكنون  آمریكا،  رئیس جمهوری 
200 هزار نفر در این ماجرا فوت كنند و بیشتر نشوند، ما موفق 
هستیم! آنان تعداد تست ها را به سرعت باال بردند و طی كمتر 
از دو هفته به حدود دو میلیون تست رساندند و همه و افكار 
عمومی متوجه اوضاع وخیم كرونا در ایالت نیویورك شدند. 
 حاال اگر دولت هم بخواهد آنان به خیابان بیایند مردم با اختیار

خود نمی آیند. 
و  مبتالیان  وضعیت  از  دقیقی  و  روزانه  اطالع  در 
می شد،  داده  كه  هم  پیشتر  نمی شود؛  داده  مرگ ومیر 
تست ها  تعداد  همچنان  شد.  قطع  روشنی  منطق  بدون 
مرگ ومیر  و  ابتال  ابعاد  از  دقیقی  درک  مردم  و  است  پایین 
هیچ كه  می كنند  گمان  چون  ندارند؛  تهران  در  اپیدمی   این 

مشكلی نیست. 
سیاست  اجرای  برای  ناهماهنگی  به  نیز  دوم  نكته 
فاصله گذاری اجتماعی مربوط می شود. فاصله گذاری اجتماعی 
متأثر از دو وجه است؛ وجه اول آن همراهی و همگامی مردم 
نیست.  كافی  آن  اجرای  برای  تنهایی  به  وجه  این  ولی  است 
همان طور كه اكثریت قاطع مردم از دزدی بیزار هستند و دزد را 
محكوم می كنند و خودشان نیز مرتكب آن نمی شوند ولی تمام 
اینها برای جلوگیری از دزدی كافی نیست، فقط شرط الزم است. 
حكومت نیز باید از قدرت پلیس و دادگاه و مجازات استفاده 

كند و دزد را مجازات كند؛ در غیر این صورت دزدی فراگیر خواهد 
شد. 

نكاتی هم به مردم مربوط می شود و البته شامل همه مردم 
نیست، ولی آن قدر هست كه با آمدن خود به بیرون از منزل 
ترافیك ایجاد كنند. برخی از مردم از قدرت تخیل خود استفاده 
نمی كنند. بیماری و مرگ برای آنان در دوردست هاست. هنوز 
باور ندارند كه ویروس كرونا در حد نزدیكی به رگ گردن است؛ 
علت آن نیز همین كوچك بودن و دیده  نشدن با چشم های 
عادی است. هر چیزی را كه نمی بینیم ولی وجودش به لحاظ 
علمی ثابت می شود باید جدی و خطرناك بدانیم ولی بخشی از 

مردم حوصله تخیل و انتزاعی فكركردن را ندارند. 
نكته دیگر ضعیف بودن حس مسئولیت در برابر دیگران 
است. ممكن است ما گمان كنیم كه حق داریم نسبت به كرونا 
بی خیال باشیم زیرا خودمان مریض می شویم؛ مثل كسی كه به 
و  می زند  مواج  دریای  به  دل  و  نیست  بلد  شنا  كافی  اندازه 
ع  درنهایت خودش غرق می شود. در قضیه كرونا زیان به فرد فر
بر زیانی است كه او به دیگران وارد می كند. او باید در برابر انتقال 
ویروس به دیگران مسئولیت پذیر باشد. برخی از ما هنوز یاد 
نگرفته ایم كه چگونه در برابر جامعه و دیگران مسئولیت پذیر 
باشیم. ریشه این بی مسئولیتی را باید در نظام آموزشی كشور 

جست وجو كرد. 

یم حق سرزنش مردم را ندار

کوچک شدن دایره قرنطینه

 اولویت کمک با
کم برخوردارها و   آسیب پذیرها

 انتقاد اعضای شورای شهر تهران
از ستاد مقابله  با کرونا

گزارش از »شهروند« از پیامدهای کاهش 
محدودیت فاصله گذاری اجتماعی از هفته آینده

گزارشی از فعالیت های مستمر و گسترده سازمان 
داوطلبان هالل احمر برای مقابله با ویروس کووید19
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3 حه
صف

5 حه
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 بازی با جان
ین یوزهای اسیر آخر

»کوشکی« بیهوش نشد، »ایران« را بردند 3 حه
صف
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چرا ترافیك؟ 
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یجی  بازگشت تدر
فعالیت ها در کشور

جامعه شناسان  از  تعدادی  هشدار  از  پس  ]شهروند[ 
آسیب پذیر  قشر  به  توجه  لزوم  درباره  مدنی  فعاالن  و 
مركز  حاال  كرونا،  با  مقابله  به  مربوط  برنامه ریزی های  در 
اقدامات  ارزیابی  به  گزارشی  در  مجلس  پژوهش های 
حمایتی دستگاه ها از اقشار ضعیف و آسیب پذیر پرداخته 

است.
انجام  و  ضروری  تصمیم گیری های  در  تأخیر  مركز  این 
غیرضرور  ترددهای  منع  مانند  به موقع  و  الزم  اقدامات 
پیشگیرانه  آموزش های  ارایه  برون شهری،  و  درون شهری 
اسكان  فراهم كردن  آسیب،  معرض  در  اقشار  به  الزم 
موقت برای بی خانمان ها و ... را موجب افزایش شدت اثر 

و ماندگاری این ویروس در اقشار ضعیف جامعه دانست  
خ  ر بیشتری  تبعات  روند،  این  ادامه  صورت  در  نوشت  و 

خواهد داد.
این مركز در این گزارشش اعالم كرده اقدامات نهادها 
در حمایت از اقشار تهیدست و آسیب پذیر پس از شیوع 
كرونا با تاخیری، بوده است: »در شرایط بحران اقشار ضعیف 
بیشتر از هر زمان دیگری به كمک سازمان یافته نیاز دارند، 
چراكه این گروه ها در شرایط بحران درد مضاعفی را نیز تجربه 
می كنند كه دیگر گروه ها نه آن وضع را تجربه كرده اند و نه 
درک درستی از آن دارند. در شرایط بحران باید نهادها وظایف 
و مسئولیت های اجتماعی مضاعفی را در حمایت از اقشار 

ضعیف صورت دهند، در غیر این صورت صرف تخصیص 
برنامه  و  نیست  شفاف  آن  هزینه كرد  محل  كه  اعتباری 
چندان  است،  نشده  تعریف  آن  برای  كارآمدی  عملیاتی 

پاسخگوی مسائل و مشكالت آنها نیست.« 
شیوع  است  ممكن  چند  هر  گزارش،  این  براساس 
ویروس در میان افراد طبقه متوسط و باال كنترل شود، اما 
در صورت كم توجهی به اقشار ضعیف و آسیب پذیر از قبیل 
كودكان كار و خیابان، دستفروش ها، متكدیان، زباله گردها 
و بی خانمان ها، زنجیره انتقال ویروس در كشور نه تنها قطع 
سراسر  در  شیوع  روند  بیشتری  شدت  با  بلكه  نمی شود، 

 افزایش می یابد...
ً
شهرها مجددا

2 حه
رئیس جمهوری تشریح کردصف

خطردرکمیناقشارآسیبپذیر
3هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره توجه به اقشار ضعیف در روزهای کرونایی حه

صف

چهــار احتمــال ممکــن که در انتظار کشورهاســت

ونا کر اقتصــاد جهــان پــس از 

6 و 4 حه
صف

  بیکاری در آمریکا و بریتانیا از دوران رکود بزرگ هم بدتر خواهد شد
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رئیس جمهوری تشریح کرد:    

بازگشت تدریجی فعالیت ها در کشور

ملی  ستاد  جلسه  در  یکشنبه  صبح  رئیس جمهوری،  روحانی،  حسن 
مدیریت و مقابله با کرونا که در مجموعه حافظیه تهران برگزار شد، اظهار 
کرد: »در روندی که پیش  رو داریم برای مسأله مبارزه و مقابله با کرونا هیچ 
اختالف نظری میان دستگاه های دولتی و قوای سه گانه وجود ندارد و همه 
ارکان کشور با هماهنگی در حال انجام امور هستیم و مقام معظم رهبری نیز 

همواره حمایت کردند.«
رئیس جمهوری افزود: »در میان وزارتخانه های دولت اختالفی نیست 
ج  ممکن است چیزی را در جایی پیدا کنند و با شیطنت به رسانه های خار
از کشور منتقل کنند و آنها نیز این مسأله را بزرگ کنند؛ اما هیچ اختالفی در 
این زمینه نداریم. برخالف دعوت بدخواهان و ضد انقالب که مردم را دعوت 
می کند به اینکه بین سالمت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد این 
مردود و ناصواب است؛ چرا که هم فعالیت های اقتصادی و هم پروتکل های 
بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجرا هستند، فعالیت های اداری و اقتصادی 
و تولیدی ما باید در جریان باشد اما پروتکل های وزارت بهداشت باید مورد 

تأکید و توجه قرار بگیرد.«
ح فاصله گذاری هوشمند در جلسه  روحانی با اشاره به بررسی جزئیات طر
ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: »کمیته اجتماعی و امنیتی ستاد 
روزهای خود را ارایه داد؛ خواست این کمیته، وزارت صمت و فعاالن اقتصادی 
ح و درنهایت تصمیماتی  و اصناف در قالب یک جمع بندی در جلسه مطر

اتخاذ شد.«
او با بیان اینکه در تولید از ابتدا با هیچ مانعی مواجه نبودیم و این مراکز 
همچنان با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود را ادامه می دهند، 
اظهار کرد: »امروز پیشنهادهایی درباره فعالیت های اقتصادی و کسب وکارها 
این  بر  گرفت؛  قرار  به تصویب ستاد  که درنهایت پیشنهادها  ح شد  مطر
اساس تصویب شد که در استان های کشور به جز تهران کسب وکارهای 
اما  کنند،  آغاز  را  خود  فعالیت های  فروردین  بیست وسوم  از  کم ریسک 
کسب وکارهای پرریسک ازجمله مراکز ورزشی، استخرها و مراکزی که نیاز به 
حضور جمعیت دارند فعال تا اطالع ثانوی همچنان تعطیل باقی می مانند تا 

بعدا درباره آنها تصمیم گیری شود.«
بنا  کم ریسک  کسب وکارهای  بخش  »در  داد:  ادامه  رئیس جمهوری 
شد تا در استان ها از شنبه، بیست وسوم فروردین، فعالیت ها با مراعات 
بر  باید  حتما  شود؛  آغاز  درمان  و  بهداشت  سوی  از  اعالمی  پروتکل های 
این پروتکل ها نظارت شود و مسئولیت اصلی این نظارت بر عهده وزارت 
بهداشت است. امروز همچنین تصویب شد تا در صورت نیاز نیروی بسیج 

نیز برای نظارت با دقت به وزارت بهداشت کمک کند.«
اینکه نمی خواهیم فعالیت های اقتصادی سالمت  بر  تأکید  با  روحانی 
در  بهداشتی  پروتکل های  »رعایت  گفت:  دهند،  قرار  تأثیر  تحت   را  مردم 
فعالیت های اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد.« او درباره وضع فعالیت 
کسب وکارها در استان تهران نیز خاطرنشان کرد: »در جلسه تصویب شد 
که در استان تهران فعالیت های اقتصادی از روز شنبه سی ام فروردین آغاز 

شود.«
رئیس جمهوری اظهار کرد: »از کمیته تبلیغات خواستیم که در این زمینه 
ح ها و اطالعات مورد نیاز را آماده کند و در رسانه ها توضیح داده شود که  طر
که  شد  تأکید  همچنین  کنند؛  رعایت  را  مسائل  باید  چگونه  فروشندگان 
وظایف و اصول بهداشتی که باید مورد توجه قرار بگیرد برای مردم توضیح 

داده شود.«
معنای  به  کسب وکارها  فعالیت  آغاز  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی 
فراموش کردن اصل در خانه ماندن نیست، گفت: »ترجیح بر این است که 

آنهایی که حضورشان در جامعه ضرورتی ندارد، همچنان در خانه بمانند.«
او گفت: »برای بازگشایی فعالیت های کسب وکارها بر اساس پیشنهاد 
وزارت بهداشت و درمان تصمیم گرفتیم که به صورت پلکانی عمل کنیم. 

یعنی  آینده  هفته  از  شد  مصوب  نیز  دولتی  ادارات  فعالیت  خصوص  در 
دوسوم  که  باشد  صورت  این  به  ادارات  فعالیت  فروردین  بیست وسوم 
از کارمندان در محل کار خود حضور داشته باشند و یک سوم دیگر مجاز 
هستند که در محل کار خود حضور پیدا نکنند؛ در این مصوبه تأکید شد که 
نسبت به افرادی که سن باال دارند و همچنین به بیماری های زمینه ای مبتال 

هستند اولویت ها لحاظ شود.«
رئیس جمهوری تصریح کرد: »هر کارمندی که به کرونا مبتال شود، وظیفه 
دارد که به مدیر خود اعالم کند و در سر کار خود حاضر نشود و اقدامات 
کار به عنوان تخلف و جرم است؛  آمدن او به محل  را انجام دهد.  درمانی 
درمجموع حضور افرادی که مبتال به کرونا هستند در جامعه ممنوع است 
و این افراد باید خود را یا در خانه یا در نقاهتگاه ها و بیمارستان ها قرنطینه 

کنند.«
روحانی در ادامه از وزیر بهداشت خواست که به آزمایشگاه ها ابالغ کند در 
صورتی که آزمایش کرونای فردی مثبت شد موظف هستند تا عالوه بر اعالم 

به فرد بیمار موضوع را به اطالع محل کار او و خانواده فرد بیمار برسانند.
آزمایش  می گوییم  کسی  به  »وقتی  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهوری 
کند. بسیاری  نباید اضطراب و نگرانی شدید پیدا  او مثبت است  کرونای 
مردم با ایزوله و قرنطینه بعد از دو هفته خوب می شوند و این مورد تنها در 
۱۵ تا ۲۰ درصد دیده نمی شود. از ۱۰۰ نفر که مبتال می شوند ۳ یا ۴ نفر خطر مرگ 
دارند و حتی ما باید از رقم ۳ درصد هم که در جامعه هست پایین تر برویم و به 

۲ درصد برسیم.«
او اضافه کرد: »اینکه افراد وقتی مبتال می شوند این موضوع را مخفی 
می کنند الزم نیست؛ بلکه باید اصول بهداشتی را رعایت کنیم و این موضوع را 
هم مثل آنفلوآنزا اعالم کنیم وگرنه پنهان کردن آن نفعی ندارد و مهم نیست، 
البته هر کسی دوست دارد می تواند این کار را بکند، اما اصل مهم رعایت 

بهداشت و جلوگیری از ارتباط با دیگران است.«
روحانی در ادامه اعالم کرد: »ساعت کار اداری قرار شد از بیست وسوم 
فروردین ۷ صبح تا ۱۴ عصر باشد و این با توجه به نزدیک بودن ماه رمضان در 
نظر گرفته شده است که در این زمینه هم اگر تا ماه رمضان چنین وضعیتی 

داشته باشیم نه نماز جماعت خواهیم داشت و نه وقت ناهار در ادارات.«
که  بوده  ضروری  که  کاالهایی  »کلیه  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهوری 
جابه جا شوند چه از گمرک و چه در درون کشور بدون هیچ خللی کار خود را 
انجام دادند و حتی یک درصد هم از  سال پیش کمتر نبوده که ما از همه 
دست اندرکاران حمل ونقل کشور تشکر می کنیم. در ماه هایی که ما مشکل 
کرونا داشتیم از افراد و کارگران بخش حمل ونقل هیچ کسی اخراج نشده و 
تعدیلی هم صورت نگرفته که خبر خوبی است و شامل آن امتیازهایی که ما 

برای کسب وکارها در نظر گرفتیم می شوند.«
روحانی همچنین گفت: »عبور و مرور ماشین ها در استان ها آزاد است؛ اما 
در میان استان ها تا سی ام فروردین ممنوع است که ماشین ها از استانی به 
استان دیگر بروند.« او بیان کرد: »در بخش آموزش به جز آموزش تکمیلی در 
بخش دکتری مخصوصا از سی ام فروردین حضوری خواهد بود اما در بخش 
از راه دور است؛ البته در  آموزش  کارشناسی و مدارس تا سی ام فروردین 
استان هایی که وضع سفید است می توانند کار خود را شروع کنند و مشکلی 

ندارند مثل استان بوشهر که مشکلی در این زمینه ندارد.«
که  بگوید  نمی تواند  درمان  و  بهداشت  »وزارت  گفت:  رئیس جمهوری 
شکل فعالیت این ویروس در ادامه و در زمانی که هوا گرم می شود چگونه 

است چون هنوز عملکرد این ویروس مشخص نیست.«
همچنان  فروردین  سی ام  تا  متبرکه  »اماکن  کرد:  خاطرنشان  روحانی 
تعطیل می مانند و بعد از این تاریخ برای آنها تصمیم گیری می کنیم. جلسه 
بعدی ما بیست وچهارم فروردین است اما اگر اتفاقی بیفتد می توانیم زودتر 

این جلسه را برگزار کنیم.« 

آزمایشگاه ها موظف 
هستند در صورتی که 

آزمایش کرونای فردی 
مثبت شد، موظف هستند 

تا عالوه بر اعالم به فرد بیمار 
ع را به اطالع محل  موضو

کار او و خانواده فرد بیمار 
برسانند

روحانی: »ساعت کار اداری 
قرار شد از بیست وسوم 

فروردین ۷ صبح تا ۱۴ عصر 
باشد و این با توجه به 

نزدیک بودن ماه رمضان 
در نظر گرفته شده است 

که در این زمینه هم اگر تا 
ماه رمضان چنین وضعیتی 

داشته باشیم نه نماز 
جماعت خواهیم داشت و 

نه وقت ناهار در ادارات.«

تش بکشد کرونا می تواند جهان را به آ
[ شکست در برابر کرونا  ]هنری کیسینجر
آتش  به  را  جهان  می تواند  آن  پیامدهای  و 
دچار  سال ها  تا  را  جهانی  اقتصاد  و  بکشد 

مشکل کند.
آمریکا باید فورا برای یافتن راهی برای ترمیم 
اقتصاد اقدام کند. حتی آمریکا هم نمی تواند 
چیره  ویروس  این  بر  ملی  کامال  اقدامی  در 
شود. ویروس کرونا می تواند تخریبی جهانی 
در زمینه اقتصاد را به دنبال داشته باشد که در 
صورت اتخاذنشدن تدابیر مناسب تا چندین 

نسل ادامه یابد.
و  موثر  عملکرد  نیازمند  سفید  کاخ 
دوراندیشانه برای شکست این بیماری است 
اعتماد  بلکه  آمریکایی ها  اعتماد  نه تنها  تا 
 ۱۹ کووید  همه گیری  وقتی  بازیابد.  را  جهان 
به پایان برسد، بسیاری از نهادهای کشورها 
این  اینکه  می شوند.  تصور  شکست خورده 
بحث  محل  خیر  یا  است  منصفانه  قضاوت 
نیست. واقعیت این است که جهان پس از 

کروناویروس هرگز مثل قبل نخواهد بود.
موج  با  مقابله  برای  پزشکی  ملزومات 
بخش های  نیست.  کافی  تازه  مبتالیان 
مراقبت های ویژه در مرز و فراتر از لبریزشدن 
میزان  تشخیص  برای  آزمایش ها  هستند. 
ابتال کافی نبوده و نتوانسته گسترش بیماری 
را مهار کند. تا رسیدن به یک واکسن موفق 
هم ۱۲ تا ۱۸ ماه فاصله وجود دارد. آمریکا برای 
شکست این ویروس باید با دیگر کشورهای 
دیدگاه  با  آن  الزامات  و  کند  همکاری  جهان 
بر همکاری جهانی فراهم  برنامه ای مبتنی  و 

خواهد شد.
باید تکنیک ها و فناوری های تازه ای را برای 
کنترل این بیماری و متناسب سازی واکسن 
به نسبت جمعیت های گسترده ایجاد کنیم. 
شهرها، ایالت ها و مناطق باید پیوسته برای 
از  برابر این بیماری  از مردم خود در  حفاظت 
طریق ذخیره، برنامه ریزی مبتنی بر همکاری 
و تحقیقات در زمینه های علمی آماده شوند. 
مسأله بعدی ترمیم زخم های اقتصاد جهانی 
است. اصول نظام جهانی لیبرال باید حفاظت 
گاه باور دارد که باید امنیت،  شود و یک دولت آ
فراهم  را  عدالت  و  اقتصادی  سالمت  نظم، 

آورد.
موفقیت  که  دورانی  در  همه گیری  این 
و  جابه جایی  و  جهانی  تجارت  به  وابسته 
تحرک مردم است، یک اتفاق نابهنگام ایجاد 
از  باید  جهان  دموکراسی های  است.  کرده 
کنند.  دفاع  خود  روشنگری  عصر  ارزش های 
عقب نشینی جهانی از تعدیل قدرت از طریق 
مشروعیت منجر به تجزیه قرارداد اجتماعی 
شد.  خواهد  بین المللی  و  کشوری  ابعاد  در 
می توان شرایط فعلی را به دلیل ابعاد جهانی 
 ۲۰۰۸ اقتصادی  سال  بحران  از  پیچیده تر  آن 

عنوان کرد. 
منبع: وال استریت ژورنال

چرا تلفات کرونا در آلمان بسیار پایین است؟
به آنها تاکسی کرونامی گویند؛ پزشکانی که لباس 
محافظ بر تن می کنند، در خیابان های خالی  هایدلبرگ 
با ماشین چرخ می زنند تا به بیمارانی که پنج شش روز 
است به ویروس کرونا مبتالشده اند، سر بزنند. از آنها 
آزمایش خون می گیرند و به دنبال عالیمی می گردند 
سراشیبی  مسیر  در  را  مبتال  فرد  است  ممکن  که 
تندی قرار دهد. ممکن است حتی به فردی که عالیم 
خفیفی دارد، تجویز کنند بستری شود؛ بستری شدن 
در این زمان احتمال نجات از این سراشیبی را به طور 
نیویورک  گزارش  به  می دهد.    افزایش  گسترده ای 
بخش  رئیس  کراسلیش،  جورج  هانس  تایمز،  
شهر  دانشگاهی  بیمارستان  ویروس شناسی 
 هایدلبرگ از بیمارستان های تحقیقاتی برجسته در 
آلمان می گوید: »پایان هفته اول نقطه اوج است. اگر 
ریه های شما ضعیف باشد، از همین زمان شرایط 
شما وخیم تر خواهد شد.«  تاکسی کرونا در  هایدلبرگ 
تنها یکی از اقدامات مقابله با کرونا در یک شهر آلمان 
است. اما آلمانی ها سطح دیگری از تعهد و اختصاص 
نشان  را  اپیدمی  این  با  مبارزه  برای  عمومی  منابع 
دادند که یکی از تکه های جالب پازل پاندمی را توجیه 
می کند: چرا میزان مرگ ومیر در آلمان بسیار پایین 
است؟  ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن کووید ۱۹ 
به شدت آلمان را فرا گرفته است. براساس تحقیق 
دانشگاه جان  هاپکینز از ظهر روز گذشته بیش از 
۹۲هزار مورد مبتال در این کشور با تست کرونا ثبت 
شده اند؛ بیش از هر کشور دیگری به غیر از آمریکا،  
ایتالیا و اسپانیا. با ثبت مرگ  هزار و ۲۹۵ نفر میزان 
تلفات در آلمان ۱/۴درصد است. این میزان در ایتالیا 
به  نزدیک  بریتانیا  و  فرانسه  اسپانیا،  در  ۱۲درصد، 
۱۰درصد، در چین ۴درصد و در آمریکا دوونیم درصد 
است، حتی در کره جنوبی که نمونه ای در صاف کردن 
منحنی شناخته می شود، میزان تلفات با۱/۷درصد، 
مدیر  ستریک،  هندریکا  است.  آلمان  از  بیشتر 
شهر  بیمارستان  در  ویروس شناسی  موسسه 
دیگر  جاهای  و  آمریکا  در  همکارانش  می گوید  بن 
دنیا با او تماس می گیرند و می پرسند: »شما چه کار 
اینقدر  تلفات  میزان  چرا  می دهید؟  انجام  متفاوتی 
از تحریف  کم است؟« به گفته متخصصان ترکیبی 
آمار و تفاوت های واقعی در شیوه های مقابله با کرونا 
نسبت به کشورهای دیگر، احتماال پاسخ این سوال 
است.  به گفته پروفسور کراسلیش میانگین سنی 
افراد مبتال در آلمان در مقایسه با کشورهای دیگر 
پایین تر است. بسیاری از بیماران اولیه در پیست های 
اسکی ایتالیا و اتریش به آن مبتال شدند که نسبتا 
جوان و سالم بودند. کراسلیش می گوید: »از اپیدمی 
پایین بودن  دیگر  دلیل  شد.«   شروع  اسکی بازها 
میزان تلفات این است که آلمان بیش از هر کشور 
دیگری از شهروندانش تست گرفته است که به آن 
معنی است که افراد بیشتری را که عالیم کم یا هیچ 
عالیمی ندارند، شناخته می شوند. به همین ترتیب 
آمار مبتالیان باال رفته است، اما تعداد جان باختگان 
نه.  در اواسط ژانویه بیمارستان شاریته در برلین یک 
نمونه تست را تولید و فرمول آن را آنالین منتشر کرد. 
تا ماه فوریه که نخستین مورد مبتال در آلمان ثبت 
شد، تمام آزمایشگاه های این کشور کیت های تست 
بسیاری را تولید کرده بودند. در آلمان هفته ای  ۳۵۰هزار 
نفر تست می شوند؛ بیش از هر کشور اروپایی دیگر. 
پارلمان آلمان نیز ماه گذشته در الیحه ای تست کرونا 
را مجانی کرد.  در اواخر ماه فوریه پروفسور استریک 
برای نخستین بار خبردار شد که تست کرونای بیماری 
است؛  شده  مثبت  بن  شهر  در  بیمارستانش  در 
مردی بیست ودو ساله که هیچ عالیمی نداشت، اما 
به درخواست کارفرمایش -یک مدرسه- بعد از آنکه 
متوجه شد در کارناوالی شرکت کرده که تست یک نفر 
در آن مثبت بوده است. با مثبت شدن نتیجه تست، 
کارمندان  و  بچه ها  تمام  به  و  شد  تعطیل  مدرسه 
دستور داده شد که با خانواده خود به مدت دو هفته 

در قرنطینه بمانند و نزدیک ۲۳۵ نفر آزمایش شدند. 

سیستم درمانی دولتی قدرتمند
قبل از آنکه پاندمی ویروس کرونا به آلمان برسد، 
یک بیمارستان دانشگاهی در شهر گسن ۱۷۳ تخت 
ونتیالتور  یا  مصنوعی  تنفس  دستگاه  به  مجهز 
داشت. این بیمارستان در هفته های اخیر ۴۰تخت 
دیگر اضافه کرد و کادر پزشکی در حالت آماده باش را 
۵۰درصد افزایش داد. بیمارستان های سراسر آلمان 
ظرفیت مراقبت های ویژه خود را افزایش دادند. در 
ژانویه آلمان ۲۸هزار تخت مجهز به ونتیالتور یا ۳۴ 
تخت به ازای ۱۰۰هزار نفر داشت، اما حاال ۴۰هزار تخت 

آماده دارد.

اعتماد به دولت
فراتر از تست گیری و آمادگی سیستم بهداشت 
و درمان آلمان خیلی ها رهبری آنگال مرکل را یکی از 
آلمان  در  تلفات  میزان  ماندن  پایین  دالیل 

می دانند. 
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   فعالیت های اقتصادی در اســتان تهران از ۳۰ فروردین آغاز شود
  عبور و مرور ماشــین ها در اســتان ها آزاد است                     ادارات دولتی با دوســوم کارمندان کار خواهند کرد

  اماکن متبرکــه تا ۳۰ فروردین همچنــان تعطیل می مانند 
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]شهروند[ کسب وکارهای کم خطر از هفته آینده در شهرستان ها و از سی ام 
فروردین در تهران براساس دستورالعمل جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا آغاز 
به کار می کنند. براساس آخرین گزارش وزارت بهداشت تاکنون 58 هزار و 226 
نفر به کرونا مبتال شده و سه هزار و 603 نفر هم جان شان را از دست داده اند. آغاز 
فعالیت اداره های دولتی از روز شنبه در کشور هم در حالی اعالم می شود که 
هم اکنون چهارهزار و 57 بیمار با شرایط وخیم در بیمارستان ها بستری اند که 
تا روزهای آینده احتمال دارد آمارهای فوت را افزایش دهند. کیانوش جهانپور، 
سخنگوی وزارت بهداشت، در پاسخ به »ِشهروند« تأکید می کند که »هیچ 
خبر خوشی در زمینه مهار یا کنترل کرونا در ایران وجود ندارد و قطعا شیوع این 
بیماری در ایران بیش از دو ماه خواهد بود. هر روز هزاران مورد ابتال به فهرست 
اضافه می شود و با اینکه بیماری تا حدودی مدیریت شده اما به این زودی 
وارد فاز مهار و کنترل نمی شود.« به گفته او وضع فعلی مدیریت کرونا بسیار 
شکننده است و کوچک ترین اتفاقی منجر به طوالنی شدن شرایط می شود: 
»اینکه تصور کنیم به روزهای پایانی کرونا نزدیک شده ایم و به زودی شیوع آن 
دو ماهه می شود، اصال این طور نیست. اگر کمی ساده بگیریم می توانیم شاهد 
خیز مجدد بیماری باشیم.« او در توضیح بیشتر می گوید که تصمیم گیری  جدید 
ستاد مقابله با کرونا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی است؛ تعطیلی کامل 
کشور امکان پذیر نیست و اعمال محدودیت های بیشتر باید با توجه به 

مسائل مالی صورت گیرد.
خبرهایی که از شرایط شیوع کرونا در پایتخت منتشر می شود نگران کننده 
است، سخنگوی وزارت بهداشت هم این موضوع را تأیید می کند: »اگر چه 
اما  با کاهش موارد مرگ ومیر و مراجعه به بیمارستان ها مواجه بوده ایم 
این مربوط به زمانی بود که مسافران هنوز بازنگشته بودند و افراد فعالیت 
اقتصادی را شروع نکرده بودند. در مورد تهران هفته دیگر می توان اعالم وضع 
کرد و تهران همچنان در وضع قرمز شیوع قرار دارد.« جهانپور در نشست 
خبری آنالین می گوید که فهرست مشاغل کم خطر به اتحادیه ها داده شده: 
»مشاغل به سه گروه با خطر باال، خطر متوسط و کم خطر تقسیم شده است. 
برخی مشاغل هم ممکن است کم خطر نباشند اما ضروری است. مشاغل 
ضروری در شهرستان ها از بیست وسوم فروردین و در تهران از سی ام فروردین 
در  هم  اپیدمیولوژیست،  سوری،  حمید  می کنند.«  شروع  را  فعالیت شان 
گفت وگو با »شهروند« می گوید که تصمیم گیری  جدید ستاد مقابله با کرونا 

برای کاهش محدودیت ها نگران کننده است: »ستاد کرونا مجموع مسائل 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی را برای کاهش محدودیت در نظر گرفته است. اما 
از نظر اپیدمیولوژی کاهش دایره فاصله گذاری اجتماعی اصال نمی تواند به نفع 

جامعه باشد؛ زیرا هنوز به مرز ایمنی نرسیده ایم.« 
پیام طبرسی، معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری، هم نسبت به از 
میان برداشتن محدودیت ها اعالم نگرانی کرده است. نگرانی او از بازگشت 
پیک شیوع کرونا از دو تا سه هفته آینده است. او به »ایلنا« گفته که طرح 
فاصله گذاری اجتماعی باید تا دو هفته دیگر تمدید شود تا کنترل ویروس به 
مرحله تثبیت برسد:   »این طرح باید از اول اسفند اجرا می شد اما دیر شروع و 
منجر به گسترش زنجیره انتقال شد. اگر مردم رعایت نکنند و قرنطینه برداشته 
شود پیک مجدد بیماری رخ می دهد که باعث می شود با کمبود دارو و تجهیزات 
درمانی مواجه شویم و اگر روال عادی و قرنطینه تمام شود تا دو یا سه هفته آینده 

پیک دوم را شاهد خواهیم بود که همراه با افزایش مرگ ومیر خواهد بود.«

   ]مهتاب جودکی[ پیش از این، دو بار در اسفندماه تالش کرده بودند 
»دلبر« و »کوشکی« را بیهوش کنند. چند ساعت دنبال آنها دویده و حریف 
یوزها نشده بودند. مسئوالن دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط  
زیست که تا پیش از این قرار بود »ایران«، ماده یوزپلنگ جوان پارک پردیسان 
را برای تکثیر در شرایط نیمه اسارت به منطقه حفاظت شده توران ببرند، صبح 
انتقال تنها یوزپلنگ های در  بار دیگر عجوالنه عملیات بیهوشی و  دیروز 
اسارت جهان را آغاز کردند. آنها که در تالش بودند خالف پروتکل های مربوط 
کوشکی و ایران را زنده گیری کنند و به بهانه معاینه های دوره ای با قفس های 
آهنی به سمنان ببرند، این بار هم بدون مجوزهای سازمان های دامپزشکی و 
حفاظت محیط  زیست و حتی بدون حضور دامپزشک یوزها را بیهوش کردند. 
مسئوالن مربوط در سازمان حفاظت محیط  زیست پاسخگو نیستند و این 
نگرانی وجود دارد که فاجعه مرگ گورهای ایرانی برای یوزپلنگ های پردیسان 

تکرار شود.
دیروز وانت نیسانی حامل یک باکس غیراستاندارد فلزی وارد پردیسان 
شد. به کوشکی چهار مرتبه دارت بیهوشی زدند و در قفس انداختند و  دست 
آن طور که اطالعات رسیده از  آخر فقط توانستند »ایران« را بیهوش کنند. 
پردیسان نشان می داد، کوشکی دهنش کف کرده و درحال تقال خودش را به 
میله های فلزی کوبیده است. دامپزشکان و کارشناسانی که سال ها درباره 
یوزپلنگ ها مطالعه کرده اند، می گویند وارد کردن این میزان فشار بر حیوانات 
خطرناک است و درحالی  که معلوم نیست چه دوزی از داروی بیهوشی به آنها 
تزریق شده، احتمال صدمه به »ایران و کوشکی« و مرگ آنها باالست. ایمان 
معماریان، دامپزشک حیات وحش به »شهروند« می گوید: »این کار از ابتدا 
توجیه علمی و کارشناسی نداشت و آنها با جان تنها نمونه های در اسارت 
یوزپلنگ آسیایی در دنیا بازی می کنند. تا قبل از این می گفتند کوشکی عقیم 
است، به درد تکثیر نمی خورد و باید از طبیعت یوز نر دیگری بیاوریم. آنها اصال 
نمی دانند می خواهند چه کنند. ابتدا قرار بود ایران را به توران ببرند، اما بعد 
دیدند که ایران آرام نیست و تصمیم گرفتند کوشکی و دلبر را ببرند و دست 
آخر فقط ایران بیهوش شد.« به گفته او آنها صبح دیروز توانستند به کوشکی 
دارت  بودند-  دوانده  را  او  بیهوش کردن  برای  مرتبه  دو  پیش،  دفعه  -که 
بیهوشی بزنند، چون »آرام تر است و مقاومت نمی کند«. دلبر هم بیهوش 
نشد. این دامپزشک حیات وحش با نگرانی می گوید:   »آنها توانایی این کار 
را ندارند. بلد نیستند و حتی نمی دانند دارو و دوز چیست. فردی که در حال 
انجام این کار است، اصال دامپزشک نیست.« این طور که او توضیح می دهد 
در توران فنسی برای یوزهای پردیسان در نظر گرفته اند، به امید اینکه آنجا 

رهایشان کنند و یوز های وحشی از فنس بگذرند و با آنها جفت گیری کنند. 
از سوی دیگر درحالی  که برای انتقال حیات وحش، مجوزهای سازمان 
حفاظت محیط  زیست و دامپزشکی ضروری است، معماریان می گوید این 
مجوزها برای جابه جایی بین استانی حیات وحش صادر نشده ، بنابراین این 

عملیات غیر قانونی است. »برای انتقال حیات وحش بین استان ها باید هر دو 
اداره کل استانی مجوز بدهند، اما تا صبح دیروز درخواستی برای این انتقال 
داده نشده و دامپزشکی هم مجوزی نداده بود. عالوه بر این آملی، مشاور 
سازمان حفاظت محیط  زیست نامه زده است که »به دلیل شیوع کرونا هیچ 
حیوانی اجازه نقل و انتقال ندارد« اما آنها تمام این موارد را نادیده گرفته اند.« 
کارشناسان دفتر حیات وحش سازمان، ابتدای اسفند 98 کوشکی را دو بار 
حیوان،  دواندن  ساعت  شش  پنج،  از  بعد  اول  بار  بودند.  کرده  بیهوش 
نتوانسته بودند داروی بیهوشی تزریق کنند و بعد از وارد کردن استرس به یوز 
اسیر، رفته بودند. در هفته دوم اسفند مسئول بیهوشی دفتر حیات وحش، 
مسئول معاینه بیمارستان خصوصی تهران و رئیس کلینیک دامپزشکی 
تهران یک مرتبه دیگر تالش کردند و نتوانستند و این بار دارو تمام شد. منابع 
آگاه می گویند آنها برای چند روز حیوانات را گرسنه نگه داشتند تا هر کدام را که 
توانستند بدون هدف مشخص بیهوش کنند. در گزارش دیده بان محیط  
زیست و حیات وحش ایران آمده  است: »اکیپ مذکور حتی به کارگر همراه شان 
نیز یک بلوپایپ داده و گفته بودند هر کدام از یوزها به هر یک از نفرات که 
نزدیک شد دارت بیهوشی را پرتاب کنید.« انتقال حیات وحش کار آسانی 
نیست؛ چه آنکه دو  سال پیش تالش برای انتقال گورها به همین شیوه، 
فاجعه مرگ پنج گور ایرانی را رقم زد. »پیدا نیست چه داروی بیهوشی استفاده 
می کنند که اثر ندارد و نمی دانیم از این بیهوشی جان سالم به در می برند یا نه. 
باکسی هم که ساخته اند فلزی و کامال غیراستاندارد است. روش حمل هم 
مهم است و معلوم نیست در مسیر سمنان چه اتفاقی خواهد افتاد. به توران 
هم برسند چالش ادامه دارد. دلبر سال هاست برای درمان بیماری کلیه اش 
دارو می خورد و احتیاج دارد هر روز چک شود. این درحالی است که در سمنان 
اصال امکان مدیریت بهداشتی یوزها وجود ندارد.« یوزها باید از تمام این 
مراحل بگذرند و زنده بمانند.باقر نظامی، پژوهشگر باتجربه یوز، سه ماه پیش 
از سمت سرپرست پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی استعفا کرده 
است. او درباره ماجرای انتقال کوشکی و ایران به »شهروند« می گوید: »این کار 
قابل پیش بینی بود و برای همین بود که همکاری ام را با پروژه یوز ادامه ندادم. 
انتقال این حیوانات باید انجام می شد، اما در چارچوب خرد علمی و منطق. آخر 
این چه نوع بیهوش کردن است که دارت را به همه بدهند و بگویند نشانه 
بگیرید و هر کدام شد، شد؟ چرا چهار روز حیوان را گرسنه نگه داشته اند؟ 
حیوان در مرحله بیهوشی و به هوش آمدن، استرس زیادی تحمل می کند و 
این رفتار فشار عصبی را بیشتر و تلفشان می کند. اگر زنده بمانند هم چیزی از 
حیوان باقی نمی ماند.« درحالی  که در طبیعت بین 30 تا 40 یوز باقی مانده، او 
ادامه می دهد: »10  سال پیش می گفتیم وقتی یک یوز می میرد، نسبت به 
جمعیت انسان ها در زمین، مثل این است که هفتاد، هشتاد میلیون آدم 
، انگار دو  بمیرند. اما االن جمعیت آن قدر کم شده که با تلف شدن هر یک یوز

برابر  این جمعیت را از دست داده ایم.«

 انتقــاد اعضــای شــورای شــهر تهــران از ســتاد مقابلــه 
با کرونا

حق سرزنش مردم را نداریم
]شهروند[ شورای شهر تهران نخستین جلسه 
 سال 99 خود را دیروز در حالی آغاز کرد که گالیه ها از 
حضورنداشتن نمایندگان شورا در ستاد مقابله با 
کرونای شهر تهران بسیار زیاد بود. زهرا نژادبهرام، عضو 
هیأت رئیسه شورا، از سیاست های یک بام و دو هوای 
ستاد ملی مقابله با کرونا انتقاد کرد و گفت: »چگونه 
می شود در شهری که پایتخت فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی یک کشور و مرکز بزرگ ترین 
تجمع جمعیتی است و بالغ بر هشت ونیم  میلیون 
نفر بر اساس آمارهای  سال 98 و در روز بالغ بر 12 میلیون 
نفر جمعیت دارد، نماینده پارلمان شهری در ستاد 
پیشگیری از کرونا برای جلوگیری از یک بحران جدی 
حضور نداشته باشد. این چطور ستاد تصمیم گیری 
است که نماینده مردم در آن حضور ندارد؟« عالوه بر 
نژادبهرام که منتقد حضور نداشتن اعضای شورای 
شهر در ستاد کرونا بود، الهام فخاری هم از مقصر 
دانستن مردم گله کرد و با بیان اینکه نباید مردم را به 
دلیل تعارضات مدیریتی سرزنش کرد، گفت: »اگر 
تضاد و تعارضی موجود است حق سرزنش مردم را 
نداریم. تکلیف اینکه چه کسانی سر کار بروند یا نه و چه 
جاهایی تعطیل است یا خیر به دلیل مشکلی است که 
در سطوح مدیریتی وجود دارد.« در این میان اما مجید 
فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر، از تعداد 
مبتالیان و کشته شدگان کرونا در شهرداری گفت و 
اعالم کرد که 200 نفر از پرسنل شهرداری مبتال به کرونا 
شده و 10 نفر نیز جان خود را از دست داده اند. او گفت 
به دغدغه های خانواده متوفیان و  باید پاسخ  که 
پیگیری احوال افراد بستری در دستور کار  قرار گیرد و در 
بودجه  سال 99 به ویژه اعتبارات مربوط در بخش 
کمک های بالعوض و یارانه ها اقدامات الزم برای رفع 
دغدغه های خانواده های کارکنان در نظر گرفته شود.

پیروز حناچی، شهردار پایتخت، هم دیگر فرد حاضر در 
نخستین جلسه شورا در  سال جدید بود که به بیان 
اقدامات شهرداری در مقابله با کرونا پرداخت و گفت 
در  و  شده  تجهیز  بحران  مدیریت  سوله   50 که 
آماده باش است و همچنین با تعطیلی مراکز میانی 
تفکیک زباله حجم پسماند به 7200 ُتن رسیده که حجم 
زباله های بیمارستانی نیز در این مدت افزایش یافته 
است:   »ارسال پیامک هشدار برای تردد کمتر در سطح 
شهر نیز یکی دیگر از کارهای انجام شده شهرداری 
است که قابلیت رصد ترافیک را نشان می دهد و به 
راحتی با همین پالک ها می توان جریمه کرد اما فعال در 

سطح هشدار است.«

مدیرعامل شرکت مترو:  
16 فروردین متروی تهران ۲۸۸ هزار 

مسافر داشت
]شهروند[ فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت 
بهره برداری مترو، با اشاره به آمار مسافران مترو در روز 
شنبه گفت: »مترو در روز 16 فروردین 288 هزار مسافر 
داشت و قطارهای خط 5 همچنان به صورت اکسپرس 
فعالیت می کردند، ما انتظار افزایش مسافر را داشتیم 
اما تعداد مسافران مترو بیش از حد انتظارات بود.« به 
گزارش »مهر« قطارهای مترو هر شب و در انتهای هر 
مسیر ضدعفونی می شوند اما با این حال از مسافران 
درخواست می شود که حتما در زمان استفاده از مترو 
مسائل بهداشتی را رعایت کرده، فاصله اجتماعی را 

مدنظر قرار داده و از ماسک استفاده کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خبر داد:  
ح جدید پلیس برای جمع آوری  طر

معتادان متجاهر
 ]شهروند[ رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا از 
جلسه مشترک با وزارت بهداشت و تصمیم به تنظیم 
پروتکلی برای جمع آوری معتادان متجاهر در روزهای 
شیوع کرونا خبر داد. مسعود زاهدیان درباره وضع 
معتادان متجاهر و جمع آوری آنها گفت: »در همین باره 
جلسه ای با مسئوالن وزارت بهداشت داشتیم و بنا 
شد تا پروتکل مخصوصی در این باره تنظیم و بر 
اساس آن در شرایط فعلی مراکز ویژه ای برای نگهداری 
معتادان متجاهر راه اندازی شود.« او در توضیح بیشتر 
در مورد چگونگی فعالیت این مراکز جدید گفت: »در 
حال حاضر با توجه به شیوع کرونا و با توجه به اینکه 
معتادان متجاهر جمع آوری شده عمدتا در نقاط و  
محیط های آلوده تردد داشته اند، بنابراین نمی توان 
این افراد را به  طور مستقیم به مراکز بازپروری انتقال 
داد؛ زیرا در این صورت حتی اگر یک نفر هم ناقل این 
ویروس باشد، احتمال ابتالی افراد دیگر باال می رود.« 
به گزارش »ایسنا« رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
ناجا گفت: »معتادان متجاهر جمع آوری شده پس از 
حضور در این مراکز حدود دو هفته نگهداری شده و در 
بررسی  جسمی شان  عالیم  و  سالمتی  وضع  آنجا 
می شود و در صورتی که هیچ یک از نشانه های ابتال به 
کرونا را نداشته باشند، به مراکز بازپروری منتقل و در 

غیر این صورت درمان شان هم آغاز خواهد شد.« 

اخبار  روزگزارش کوتاه

ســیر های ا ین یوز آخر بازی با جان 

هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره 
توجه به اقشار ضعیف در روزهای کرونایی

خطر در کمین اقشار آسیب پذیر
از  تعدادی  هشدار  از  پس  ]شهروند[ 
جامعه شناسان و فعاالن مدنی درباره لزوم توجه به 
قشر آسیب پذیر در برنامه ریزی های مربوط به مقابله 
با کرونا، حاال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
اقشار  از  دستگاه ها  حمایتی  اقدامات  ارزیابی  به 
ضعیف و آسیب پذیر پرداخته است. این مرکز تأخیر 
در تصمیم گیری های ضروری و انجام اقدامات الزم و 
به موقع مانند منع ترددهای غیرضرور درون شهری 
آموزش های پیشگیرانه الزم  ارایه  و برون شهری، 
به اقشار در معرض آسیب، فراهم کردن اسکان 
موقت برای بی خانمان ها و ... را موجب افزایش 
شدت اثر و ماندگاری این ویروس در اقشار ضعیف 
جامعه دانست  و نوشت در صورت ادامه این روند، 
تبعات بیشتری رخ خواهد داد. این مرکز در گزارش 
خود اعالم کرده اقدامات نهادها در حمایت از اقشار 
تهیدست و آسیب پذیر پس از شیوع کرونا تاخیری، 
منفعالنه و پسینی بوده است: »در شرایط بحران 
اقشار ضعیف بیشتر از هر زمان دیگری به کمک 
سازمان یافته نیاز دارند، چراکه این گروه ها در شرایط 
بحران درد مضاعفی را نیز تجربه می کنند که دیگر 
گروه ها نه آن وضع را تجربه کرده اند و نه درک درستی 
از آن دارند. در شرایط بحران باید نهادها وظایف و 
مسئولیت های اجتماعی مضاعفی را در حمایت 
از اقشار ضعیف صورت دهند، در غیر این صورت 
آن  هزینه کرد  محل  که  اعتباری  تخصیص  صرف 
شفاف نیست و برنامه عملیاتی کارآمدی برای آن 
تعریف نشده است، چندان پاسخگوی مسائل و 

مشکالت آنها نیست.« 
است  ممکن  چند  هر  گزارش،  این  براساس 
متوسط  طبقه  افراد  میان  در  ویروس  شیوع 
به  کم توجهی  صورت  در  اما  شود،  کنترل  باال  و 
اقشار ضعیف و آسیب پذیر از قبیل کودکان کار 
و خیابان، دستفروش ها، متکدیان، زباله گردها و 
بی خانمان ها، زنجیره انتقال ویروس در کشور نه تنها 
قطع نمی شود، بلکه با شدت بیشتری روند شیوع 
 افزایش می یابد. در ادامه 

ً
در سراسر شهرها مجددا

این گزارش آمده است: »نبود نهاد هماهنگ کننده 
و نظارتی در انجام امور مربوط به حمایت از اقشار 
ضعیف و آسیب پذیر باعث پراکندگی، موازی کاری و 
هدفمندنبودن حمایت های اجتماعی شده است. 
رفع این نقیصه در گرو برنامه محوری دستگاه های 
اجرایی و فعال شدن نهادهای مدیریتی و نظارتی 
است. گزارش ها حاکی از آن است باوجود اختصاص 
58 میلیارد ریال به سازمان بهزیستی برای اجرای 
دستورالعمل های پیشگیری و کنترل کووید19، اما 
شاهد توقف پذیرش جدید معتادان خودمعرف در 
مراکز ماده 15 هستیم؛ مددجویانی که در این مراکز 
حضور داشتند، به شکل بسیار قابل مالحظه ای 

تعدیل شده اند.«
آن طور که در این گزارش آمده است، از میان 
دستگاه های حمایتی حوزه آسیب های اجتماعی و 
اقشار محروم و آسیب پذیر در کشور، صرفا سازمان 
خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته  کشور،  بهزیستی 
شهرداری و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و 
سازمان های مردم نهاد طی این روزها اقداماتی را 
نهادهای  خالی  جای  درحالی که  داده اند؛  انجام 
مسئول، هماهنگ کننده و نظارتی از قبیل سازمان 
امور اجتماعی در این فهرست خالی است. در گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس درباره وضع مهاجران 
افغانستانی هم آمده است: »برحسب پیگیری های 
به عمل آمده، مهاجران افغانستانی غیرقانونی )فاقد 
مدارک هویتی( در ایران که به علت ابتال به بیماری 
ویروس کرونا بستری شده اند، مجبور به پرداخت 
هزینه های بیمارستانی اند. از آنجا که این بخش از 
طرفی  از  و  بیمه اند  پوشش  فاقد  جمعیت 
بیشترشان کارگران روزمزدند و در این روزها شغل 
خود را از دست داده اند، توان پرداخت هزینه های 
هزینه های  بردن  باال  ندارند.  را  بیمارستانی 
و  بیماران  از  دسته  این  برای  بیمارستانی 
خانواده هایشان باعث می شود این افراد در صورت 
بیماری به بیمارستان مراجعه نکنند که ممکن 
است حیات آنها به خطر بیفتد و نیز باعث گسترش 
بیشتر بیماری در بین اطرافیان شان شود، ازاین رو 
ضروری است ستاد ملی مبارزه با کرونا بیمارستان ها 
را مکلف کند تمهیدات ویژه ای برای مهاجرانی که 
بگیرند.«  نظر  در  هستند،  بستری  نیازمند 
کارشناسان این مرکز درباره کودکان کار هم در این 
گزارش نوشته اند: »ازجمله مهم ترین اقداماتی که 
طی شیوع ویروس کرونا مورد توجه و نقد فعاالن 
اجتماعی و مدنی قرار گرفت؛ اجرای طرح جمع آوری 
کودکان  مرز  رد  و  خیابان  و  کار  کودکان  ضربتی 
تنهایی  به  اقدام  این  است.  بوده  افغانستانی 
نمی تواند مسأله را حل وفصل کند و نیازمند بسته 

حمایتی ویژه است.« 

»شهروند« از پیامدهای کاهش محدودیت فاصله گذاری اجتماعی از هفته آینده گزارش می دهد

»کوشکی« بیهوش نشد، »ایران« را بردند

  ســخنگوی وزارت بهداشت: تصمیم گیری  جدید ســتاد مقابله با کرونا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی است
یســت: کاهش دایره فاصله گذاری اجتماعی به نفع جامعه نیســت   حمید ســوری، اپیدمیولوژ

  باقر نظامی، سرپرست ســابق پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی: 
انتقال این حیوانات باید انجام می شــد، اما در چارچوب خرد علمی و منطق 

قرنطینه دایره  کوچک شــدن 

یوزهای آزاد 
فراموش شده اند

سرپرست پیشین پروژه یوز 
با گله از بی توجهی به یوزهای 

بیرون از دایره اسارت می گوید: 
»زیرگونه ای که در ایران داریم 

منحصربه فرد است. هر فرد که 
تلف می شود، یک بانک ژن را 

از دست می دهیم. ما نباید به 
این سادگی و عجوالنه برای آنها 

اقدامی بکنیم. انجام این کارهای 
دور از تخصص برای یوزهای 

در اسارت درحالی است که 
یوزپلنگ های آزاد در طبیعت 

هم فراموش شده اند. تا امروز 
بودجه ای که برای دلبر، کوشکی 

و ایران هزینه شده، بیشتر از 
19 سال پروژه یوز بوده است. 

همه درباره این سه یوز در اسارت 
می گویند، اما مگر آنها چقدر 

شانس موفقیت دارند؟ آن هم 
با این امکانات و بودجه و شرایط 

سنی شان.« 
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ابعاد ترســناك اقتصــاد جهانی 
ونا كر از  پس 

   ]مجتبی پارسا[ هنوز بحران كرونا تمام نشده، هشدارها شروع شده 
بانك  از مقامات سابق  راه است. یكی  است. شرایط اقتصادی وخیمی در 
انگلیس هشدار داده كه تا چند ماه دیگر بیكاری، خصوصا در بریتانیا و آمریكا، 
بسیار شدید خواهد شد؛ حتی شدیدتر از شرایط وخیم اقتصادی پیش از 

جنگ جهانی دوم كه از آن به »ركود بزرگ« یاد می كنند.
به گزارش گاردین، پیش بینی های روشنی از شرایط زیانبار شغلی در سراسر 
دنیا ارایه می شود. »دیوید بالنچ فالور« استاد اقتصاد كالج »دارتموث« آمریكا 
خ بهره بانكی در طول بحران مالی  و از اعضای كمیته سیاست پولی تعیین نر

خ خود افزایش خواهد یافت.  سال 2008 می گوید كه بیكاری با سریع ترین نر
این اقتصاددان در یادداشتی كه روزنامه گاردین آن را منتشر كرده، نوشته 
است كه آمار بیكاری بریتانیا به سرعت رشد خواهد كرد و به باالی 6 میلیون 
. براساس تجزیه  نفر خواهد ر سید؛ یعنی حدود 21 درصد از كل نیروهای كار
و تحلیل داده های بازار كار ایاالت متحده آمریكا بیكاری در حوزه اقیانوس 
اطلس می تواند به حدود 53 میلیون نفر یعنی 32 درصد كل نیروهای كار 
اقتصادی  سقوط  چنین  »هیچ گاه  می گوید:  بالنچ فالور«  برسد.»دیوید 
متمركزی را شاهد نبوده ایم. دولت تالش كرده تا واكنش نشان دهد؛ اما 
آن  با  چگونه  بگیرد  تصمیم  تا  است  چقدر  بحران  این  حجم  كه  نمی داند 
مقابله كند. ما فقط ابعادی از این اتفاق را پیش بینی كردیم و این ابعاد واقعا 
ترسناك است.«پروفسور »دیوید بل« اقتصاددان دانشگاه »استرلینگ« و از 
سیاست گذاران سابق خیابان »تریدنیدل« )مركز تجاری در لندن(، می گوید 
كه به نظر می رسد این سقوط در فعالیت های اقتصادی و شغل ها دست كم 
10 برابر سریع تر از ركود اقتصادی  سال 2008 باشد.این اقتصاددان ها می گویند 
كه حمایت دولت بریتانیا از شركت ها برای دادن مرخصی به كارمندان می تواند 
باعث افزایش بیكاری شود. در حالی كه بیكاری می تواند به  سرعت افزایش 
یابد، هنوز كسی نمی داند كه تأثیر این شرایط تا چه زمانی خواهد بود و چقدر 
خ بیكاری كم شود. آمارهای ثبت شده نشان می دهد  طول خواهد كشید كه نر
خ بیكاری در آمریكا به 24.9 درصد  كه در زمان ركود بزرگ در عرض چند  سال نر
اقتصاددان در حالی  این دو  بریتانیا به 15.4 درصد رسید.هشدارهای  و در 
بیان می شود كه فعالیت های تجاری در بریتانیا و منطقه یورو به پایین ترین 

آمریكا در حال افزایش  آمار بیكاری  حد خود در دو دهه گذشته رسیده و 
است.بر اساس آمارهای منتشرشده از شاخص پی.ام.آی كه نشان دهنده 
فعالیت های تجاری است، اقتصاد بخش خصوصی در انگلستان و منطقه 
یورو در ماه مارس شروع به ریزش كرد؛ آن هم با سریع ترین سرعت ممكن از 
اواخر دهه 1990 تاكنون.اقتصاددانان پیش بینی كرده بودند كه حدود 100 هزار 
شغل در ماه مارس در آمریكا از بین خواهد رفت. آمارها نشان می دهد كه در 
ماه مارس اقتصاد آمریكا باعث از بین رفتن 701 هزار شغل شده است. این 
خ بیكاری از 3.5 درصد  خیلی بیشتر از پیش بینی های صورت گرفته است. نر
آمارهای اولیه بیمه بیكاری -كه  در ماه فوریه به 4.4 درصد افزایش یافت. 
پیش از آمارهای رسمی آمده- حاكی از آن است كه تعداد بیكاران در حال 
رسیدن به 10 میلیون نفر و عبور از این عدد است.در حالی كه چشم انداز 
آسیب های اقتصادی خود را نمایان می كند، بورس اوراق بهادار در روز جمعه 
 سقوط شدیدی داشت. شاخص 100 بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز 
)FTSE 100( یا همان »فوتسی100« با كاهش بیش از یك درصدی بر روی عدد 
5هزار و 415 ایستاد و تعطیل شد. این در حالی است كه قیمت سهام در اروپا 
و آمریكا سقوط كرده است.»دونكن براك« مدیر موسسه تداركات و تأمین 
در بریتانیا می گوید: »پیداكردن كلمات برای توصیف میزان صدمه ای كه وارد 
می شود، بسیار سخت است و این شرایط اقتصادی هر روز سخت تر می شود؛ 
خصوصا آنكه همه مناطق و كشورهای جهان اولین اولویت خود را نجات جان 
انسان ها گذاشته اند. احتمال ركود جهانی در حال حاضر مشخص و قطعی 
است؛ گرچه هنوز مدت زمان و شدت آن خود را آشكار نكرده است.«بررسی 
نتایج حاصل از فعالیت كارخانه ها و بخش خدمات در منطقه یورو همچنین 
بزرگ ترین سقوط ماهانه خود را در ماه مارس نشان داد و به این ترتیب در حال 

نمایش روند یك سقوط شدیدتر برای این بلوك اقتصادی در آینده است.
»كالوس ویستسن« اقتصاددان ارشد منطقه یورو در موسسه مشاوره ای 
»پانتئون« می گوید:  »در یك جمله بگویم: ترسناك، مخوف، آزاردهنده و... 
خودتان شرایط را تصور كنید. ما در حال كلنجاررفتن با كلمات هستیم تا این 
ج از محدوده  اعداد و ارقام را توصیف كنیم. اعداد و ارقامی كه در حال حاضر خار

معقول قرار دارد و تفسیر آنها بسیار مشكل است.« 

بورس

اقتصاد جهان

تـابـلوی قـیـمـت

مـــــــرور

با  مقابله  ستاد  تصمیم  براساس  ]ایسنا[ 
كرونا حضور كارمندان از بیست وسوم فروردین 
باید از یک سوم به دوسوم افزایش یابد و بقیه 

دوركار شوند. 
همچنین ساعت كار كاركنان از 7 تا 14 رسیده 
است كه این ساعت  برای ماه رمضان هم اعمال 

می شود. 

خ  نر كاهش  ابالغیه  انتشار  از  بعد  ]تسنیم[ 
سود سپرده های بانكی توسط یكی از بانک های 
برنامه ای  كه  كرد  اعالم  مركزی  بانک   خصوصی، 
بانكی  سپرده های  خ  نر و  شرایط  در  تغییر  برای 

ندارد. 
در نامه منتشرشده در فضای مجازی كاهش 
خ سود بانكی و حتی میزان كاهش این اعداد به  نر

رئیس بانک مركزی منسوب شده بود. 

[ اوراق تسهیالت مسكن در ایام ركود  ]مهر
بازار مسكن و كاهش فعالیت بانک ها در اعطای 
تسهیالت خرید مسكن با كاهش شدید قیمت 

مواجه شده است. 
نمادهای  همه  در  تقریبا  قیمت  متوسط 
نوسان  در  تومان  53 هزار  تا   49 بین  معامالتی 

است. 

ح  آزادی طر ]ایرنا[ هر قطعه سكه تمام بهار 
جدید در معامالت دیروز با رشد 160 هزار تومانی 
372 هزار  و  6 میلیون  به  روز  یک  ظرف  قیمت 

تومان رسید. 
و  طال  قیمت  فرازونشیب  علت  مهم ترین 
، نوسان قیمت  سكه در معامالت روزهای اخیر
اونس در بازارهای جهانی و رشد قیمت دالر در 

داخل بوده است. 

 رشد 6 هزار و 594 واحدی 
شاخص بورس

اوراق  بورس  كل  شاخص  ]شهروند[ 
بهادار تهران در پایان معامالت روز یكشنبه با 
افزایش 6 هزار و 594 واحدی به ركورد جدیدی 
ظرف یک  سال گذشته دست یافت و به رقم 

204 هزار و 388 واحد رسید.  
با  وزنی -ارزشی  معیار  با  قیمت  شاخص 
افزایش یک هزار و 757 واحد به رقم 152 هزار و 
988 واحد و  شاخص قیمت با معیار هم وزن 
 با افزایش 2 هزار و 325 واحد به رقم 135 هزار 
و 980 واحد و شاخص آزاد شناور نیز با افزایش 
11 هزار و 493 واحد به رقم 743 هزار و 663 

واحد رسید. 
 شاخص بازار اول بورس با افزایش 4 هزار 
و  واحد   975 و  هزار   404 رقم  به  واحد   89 و 
شاخص بازار دوم كه معامالت عمده و بلوكی 
در آن انجام می شود، با جهش 16 هزار و 545 
واحد به رقم یک میلیون و 222 هزار و 115 واحد 

رسید.  

کدام کشورها صادرات غذا را متوقف 
کردند؟ 

در  كرونا  ویروس  شیوع  پی  در  ]ایسنا[ 
سراسر جهان كه كشورها را نسبت به تأمین 
كافی مواد غذایی نگران كرده است، شماری از 
برای  را  بزرگ محدودیت هایی  صادركنندگان 

فروش خارجی مواد غذایی وضع كرده اند. 
به  اوراسیا  گروه  رویترز  گزارش  اساس  بر 
گرفته  تصمیم  كرونا  ویروس  شیوع  دلیل 
سیاه،  گندم  آفتابگردان،  صادرات  است 
چاودار و برنج را تا سی ام ژوئن محدود كند و 
روسیه هم فعال صادرات غله را متوقف كرده 

است. 
اوكراین نیز صادرات گندم سیاه را از دستور 
ج كرده و قزاقستان فعال دیگر گندم،  كار خار
، دانه آفتابگردان و سیب زمینی و پیاز  آرد، شكر
هم  هند  و  كامبوج  ویتنام،  كند.  نمی  صادر 
صادرات برنج را قطع كرده اند و مصر دستور به 

توقف صادرات سبزیجات داده است.  

عدد روز

شیوع كرونا برای ایران در شرایط تحریم بغرنج تر از سایر كشورها خواهد بود؛ 
اما دولت می تواند با راهكارهای هوشمندانه از این بحران عبور كند. این جمالتی 
از یک گزارش پایگاه خبری المانتیور است كه پیشنهادهایی برای ایرانی ها مطرح 
كرده است. دولت ایران در حالی با كرونا مواجه شده است كه نه  تنها كاهش 
درآمدهای مالی كوتاه مدت دارد بلكه به سپرده های ارزی خود در بانک های خارجی 
نیز )به دلیل تحریم ها( دسترسی ندارد و نمی تواند امیدوار به تأمین مالی از طریق 
انتشار اوراق قرضه در بازارهای خارجی باشد.  در نتیجه گزینه های دولت برای به 
حركت درآوردن چرخ های اقتصاد محدود است اما هنوز كارهایی وجود دارند كه 

می شود انجام داد.

نبایدها
ایسنا به نقل از المانیتور در ادامه می نویسد:   گزینه های سنتی نظیر برداشت 
از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق قرضه ریالی در بازارهای داخلی و استقراض 
از بانک مركزی همگی به شدت تورم زا هستند و دولت ایران برای كسری بودجه 
نباید سراغ این گزینه ها برود. به عالوه اینكه افزایش مالیات می تواند شركت های 

بیشتری را به سمت ورشكستگی سوق دهد.  

بایدها
دولت ایران می تواند با توجه به شرایط اضطراری ملی دست سودجویان را از 
منابع بودجه ای قطع كند؛ به عنوان مثال نرخ دالر 4200 تومانی اكنون تنها حدود 
یک چهارم نرخ ارز در بازار آزاد است و همین باعث ایجاد فساد و رانت در نظام ارزی 
شده است.سال گذشته بخش كشاورزی رشد اقتصادی مثبت داشته است 
و دولت باید به تأمین نیازهای كشاورزی به ویژه كسب وكارهای كوچک فعال در 

حوزه كشاورزی توجه كند. دولت باید در كنار رشد بخش كشاورزی سرمایه گذاری 
بیشتری در صنایع فرآوری غذایی انجام دهد كه باعث اشتغالزایی بیشتر و ایجاد 
پتانسیل صادراتی جدیدی در بازارهای منطقه خواهد شد.  صنایع دستی نیز یكی 
دیگر از حوزه هایی است كه می تواند به اشتغالزایی كمک كند. پتانسیل بزرگی برای 
تولید صنایع دستی سنتی و مدرن در ایران وجود دارد. دولت همچنین می تواند 
با سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه بیشتر در بخش معدن جلوی خام فروشی را 
بگیرد و ارزش افزوده صادرات مواد معدنی را افزایش دهد. در هر دو بخش معدن 
و صنایع دستی كاهش سختگیری های دولت روی فعالیت بخش خصوصی 
و ارایه وام ها و تسهیالت ارزان قیمت می تواند گره گشا باشد. دولت همچنین 
ارایه تسهیالت بیشتر به  می تواند به جای وام دهی به بنگاه های بزرگ روی 

كسب وكارهای كوچک و متوسط تمركز كند.  

فرصت ها
در روزهایی كه برخی از بخش های سودآور نظیر گردشگری نه تنها در ایران بلكه 
در سراسر جهان در نتیجه شیوع كرونا روزهای خوبی را نمی گذرانند، دولت 
از  یكی  كه  كند  حساب  جدیدی  بخش های  توسعه  روی  می تواند 
منحصر به فردترین دارایی های پنهان ایران در شرایط كنونی ایرانیان خارج از كشور 
برای سرمایه گذاری در ایران هستند. با وجود پیامدهای منفی انكارناپذیر كرونا، در 
نتیجه بحران كنونی، فرصت هایی نیز برای اقتصاد پدید آمده است برای مثال 
مصرف بنزین در ایران تقریبا نصف شده و این به معنای افزایش فرصت صادرات 
این فرآورده است كه می تواند به نوبه خود باعث افزایش درآمدهای ارزی دولت 
شود. عالوه بر آن ظرفیت زیادی در صنایع ایران وجود دارد كه می تواند برای تولید 

تجهیزات پزشكی، ماسک و مواد ضدعفونی كننده استفاده شود.

بــازار  جــــهــانـــــی

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1618.34

14.53

34.83

18.93

بــازار  طال

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

6543000

6372000

3101000

1798000

986000

654300

بــازار  ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان(

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

15803

17206

20231

4507

یتانیا از دوران رکود بزرگ هم بدتر خواهد شــد یكا و بر   بیــكاری در آمر

آمار بیكاری بریتانیا به سرعت 
رشد خواهد كرد و به باالی 6 
میلیون نفر خواهد ر سید؛ 
یعنی حدود 21 درصد از كل 
نیروهای كار

پروفسور »دیوید بل« 
اقتصاددان دانشگاه 
»استرلینگ« می گوید كه 
به نظر می رسد این سقوط 
در فعالیت های اقتصادی 
و شغل ها دست كم 10 برابر 
سریع تر از ركود اقتصادی  سال 
2008 باشد

»كالوس ویستسن« 
اقتصاددان ارشد منطقه 
یورو در موسسه مشاوره ای 
»پانتئون«: »در یك جمله 
بگویم: ترسناك، مخوف، 
آزاردهنده و... خودتان شرایط را 
تصور كنید. ما در حال كلنجار 
رفتن با كلمات هستیم تا 
این اعداد و ارقام را توصیف 
كنیم. اعداد و ارقامی كه در 
ج از محدوده  حال حاضر خار
معقول قرار دارد و تفسیر آنها 
بسیار مشكل است

ونا كر ی اقتصاد ایران در شــرایط  باید و نبایدهــا

AP

افزایش مصرف آب نگران کننده شد
وزیر  معان  خامسی،  تقی زاده  قاسم 
ابراز  آب  مصرف  افزایش  به  نسبت  نیرو 
مصرف  40درصدی  »رشد  گفت:  و  كرد  نگرانی 
وارد  و  گرما  فصل  به  نزدیک شدن  با   آب 
نگران كننده  آب  تأمین  كولرهای  شدن  مدار 

شده است.« 
از  پس  »مردم  گفت:  فارس  به  همچنین  او 
شستن دست ها با مایع دستشویی شیر آب را باز 
آب  شیر  گذاشتن  باز  چراكه   كنند، 

به مدت 20 ثانیه می تواند 6 لیتر آب را  هدر دهد.« 

٪40

کاهش مصرف بنزین 
میانگین توزیع روزانه بنزین در 15 روز نخست 
كه  بود  لیتر  44 میلیون  ماه  سال99،  فروردین 
نسبت به  سال گذشته 50 میلیون لیتر كاهش 

داشت. 
و  پاالیش  شركت  سخنگوی  كاهی،  فاطمه 
پخش فرآورده های نفتی به ایلنا گفت: »در 15 روز 
ابتدایی فروردین  سال گذشته 94 میلیون لیتر 

بنزین توزیع شده است.« 
بنزین  سهمیه  تخصیص  زمان  درباره  او 
نشده  ابالغ  ما  به  چیزی  »هنوز  گفت:  نوروزی 

است.« 

میلیون لیتر
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گزارشی از فعالیت های مستمر و گسترده سازمان داوطلبان برای مقابله با ویروس کووید19

اولویتکمکباکمبرخوردارهاوآسیبپذیرها
  مشارکت 42 هزار نفری داوطلبان هالل احمر برای قطع زنجیره کرونا  

  24 موسسه مردم نهاد به عنوان معین 24 بیمارستان مرجع کشور تعریف شده و با کمک داوطلبان پشتیبانی می شوند

]راضیه زرگری[ از همان روزهای نخست دست به کار شدند؛ وقتی شیوع کووید 19 
در کشور فقط یک احتمال بود و کسی نمی دانست چند ماهی بیشتر طول نمی کشد 
که این ویروس نه تنها چین، ایران یا ایتالیا بلکه همه کشورهای بزرگ و کوچک جهان 
خ داده است و بیشتر  مدرن و پرمدعای ما انسان ها را زمینگیر کند؛ این اتفاق اما امروز ر
انتقال  دومینووار  زنجیره  تا  قرنطینه اند  نوعی  به  اخیر  هفته های  در  جهان  ساکنان 
ویروس را با کمک هم قطع کنند. پیشگامان مبارزه با این بیماری در بیمارستان ها 
که  همان طور  هستند.  خدمت رسانی  مشغول  مختلفی  بخش های  و  نهادها  و 
سفیدپوشان خدمت در خط مقدم مبارزه پرچم دار این نبرد محسوب می شوند. هزاران 
نفر داوطلبان نیز بیرون از بیمارستان ها پشتیبان کادر درمان بودند و هستند تا هرچه 
زودتر شاهد کمرنگ شدن سیاهی این ویروس ناخوانده در بهترین روزهای بهاری ایران 
باشیم. »از همان ابتدای احتمال شیوع بیماری کرونا در کشور و پیش از تشکیل ستاد و 
دستورات مسئوالن، کار ما به عنوان سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر شروع شد؛ 
برنامه ریزی های مقابله با این ویروس را انجام دادیم و تصمیم به قطع زنجیره انتقال و 
ارایه آموزش ها گرفتیم.« محمد نصیری، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
این توضیحات را می دهد.  توزیع چندصد هزار ماسک، فوم بهداشتی و بسته های مواد 
غذایی در مناطق محروم کشور بخش کوچکی از فعالیت های داوطلبانه این سازمان 
است که این روزها با افتخار مشارکت 42 هزار نفری داوطلبان جمعیت هالل احمر در 

سراسر کشور برای کنترل ویروس کرونا را اعالم می کنند.

یالی کمک های غیرنقدی داوطلبان 25 میلیارد تومان ارزش ر
داوطلبان و امدادگران جمعیت هالل احمر در عید نوروز سال های گذشته مشغول 
ح نوروزی بودند، اما پارسال سیل و امسال ویروس  خدمات به مسافران در قالب طر
سازمان  رئیس  کرد؛  دوچندان  را  امدادگران  و  داوطلبان  تالش  کرونا  غیرمنتظره 
داوطلبان جمعیت هالل احمر از همکاری بیش از 42 هزار داوطلب با هالل احمر در حوزه 
مقابله با ویروس کرونا خبر می دهد.  محمد نصیری درباره خدمات سازمان داوطلبان 
هالل احمر در مقابله با ویروس کرونا به »شهروند« می گوید: »از ابتدای شیوع این 

ویروس تا چهاردهم فروردین ماه، 42 هزار و 299 داوطلب با انجام 431 هزار و 626 نفر 
ساعت کار داوطلبی برای قطع زنجیره انتقال ویروس با جمعیت هالل احمر همکاری 
کردند. این مسئول هالل احمری ارزش ریالی کمک های غیرنقدی داوطلبان هالل احمر 
برای مقابله با ویروس کرونا را 25 میلیارد و 600 میلیون تومان اعالم می کند؛ داوطلبان 
هالل احمر تا چهاردهم فروردین ماه در 900 پروژه مختلف مانند ضدعفونی و گندزدایی 
اماکن، تولید ماسک و لباس پزشکی، تأمین و اهدای دستکش، ماسک و بسته های 
بهداشتی و غذایی به نیازمندان مشارکت داشتند؛ فرآیندی که قطعا تا ناپدیدشدن 
ویروس در کشور ادامه دارد و داوطلبان هالل احمر به رسم همیشگی و مانند همه 

بحران های طبیعی تا بازگشت مردم به زندگی عادی در کنارشان خواهند بود.
به گفته رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر تا چهاردهم فروردین ماه 374 هزار و 
587 لیتر مواد ضدعفونی کننده و همچنین 23 هزار و 708 لیتر الکل اهدا شده و توسط 
، 20 هزار و  داوطلبان هالل احمر 6هزارو352 معبر و خیابان به مسافت 78 هزار کیلومتر
597 واحد اتوبوس، تاکسی و سواری، 27 زندان، 37 گرمخانه، 2هزارو309 مسجد، 300 
همراه سرا و 9هزارو847 مورد سایر اماکن در سراسر کشور ضدعفونی و گندزدایی شده 

است.

سراغ حلقه مفقوده در همه بحران ها رفتیم
داوطلبان  سازمان  برنامه ریزی های  و  مشورت ها  کرونا  شیوع  ابتدای  همان  از 
برای مقابله با بحران احتمالی شروع شد؛ وحید سلیمی، معاون جذب و ساماندهی 
سازمان داوطلبان در گفت وگو با »شهروند« از جزییات پروژه های داوطلبان می گوید: 
»چگونگی استفاده از ظرفیت داوطلبان برای ما اولویت داشت؛ حلقه مفقوده در بیشتر 
بحران ها و حوادث طبیعی، جوامع آسیب پذیری اند که از نظر اقتصادی ضعیف هستند. 
حاشیه نشین های شهری به عنوان جامعه هدف داوطلبان انتخاب شد و کارمان را 

شروع کردیم.«
فعالیت ها در کمتر از چند روز هماهنگ شد و کلید خورد، از ظرفیت داوطلبان هم 
به خوبی استفاده شد. در روزهایی که مردم باید در خانه می ماندند تا زنجیره و سرعت 

تا  پوشیدند  رزم  لباس  هالل احمر  داوطلبان  بگیرد،  قرار  تحت تأثیر  ویروس  انتقال 
بسته های بهداشتی را در نقاط کم برخوردار توزیع کنند. سلیمی توضیح می دهد: »به 
خیرین و موسسات مردم نهاد فراخوان دادیم تا کمک های قابل توجهی جمع آوری 
کنیم. در گام های بعدی داوطلبان در کنار نیروهای امدادونجات هالل احمر در مبادی 
ورودی شهرها کار غربالگری و تب سنجی را انجام دادند و به عالوه بسیاری از نیروهای 

داوطلب هم برای گندزدایی و ضدعفونی کردن معابر و خیابان ها اعالم آمادگی کردند.«
به  گذشته  طبیعی  بحران های  در  هالل احمر  داوطلبان  سازمان  که  خوبی  تجربه 
دست آورده است و آن را به عنوان سرمایه ای اجتماعی حفظ و تقویت می کند، همکاری 
با تشکل های مردم نهاد است. سلیمی ادامه می دهد: »در بحث مقابله با ویروس 
کرونا با تشکل های زیادی مذاکره و همکاری مثبت داشتیم و این همکاری ها همچنان 
ادامه دارد؛ مثال در روزهای نیمه اسفند با همکاری 12 تشکل مردم نهاد، محله هرندی 
تهران را به صورت خانه به خانه تحت پوشش قرار دادیم، به طوری که داوطلبان از نحوه 
شستن دست تا استفاده از ماسک و دستکش را به مردم این منطقه که اغلب درگیر 
آسیب های اجتماعی هستند، یاد دادند. این روند در دیگر مناطق هدف مثل دروازه 
، گرمخانه ها و کوره پزخانه ها هم با همکاری موسسات مردم نهاد اجرایی شد. این  غار
فعالیت ها محدود به تهران نمی شود و سایر استان ها هم در حوزه های داوطلبی دست 

به کار شده اند تا همه با هم بتوانیم ویروس کرونا را شکست بدهیم.«

شناسایی بیماران خاص در روزهای کرونایی
اخیرا مقوله دیگری در سازمان داوطلبان تعریف شده است؛ تهیه و توزیع اقالم 
بهداشتی میان بیماران خاص و سرطانی که به گفته سلیمی در گام نخست بیماران 
خاص با هماهنگی وزارت بهداشت تحت پوشش قرار می گیرند. این مسئول سازمان 
داوطلبان توضیح می دهد: »یک جامعه حدود 140 هزار نفری به ما معرفی شده اند که 
درحال حاضر تأمین ماسک و ژل های ضدعفونی کننده برای این جمعیت شروع شده 
و قرار است داوطلبان به در منزل این عزیزان ببرند و توزیع کنند. برخی از بیماران مثل 
دیالیزی و هموفیلی هم با هماهنگی در مراکز درمانی بسته های حمایتی-بهداشتی را 

دریافت خواهند کرد.«
رئیس سازمان داوطلبان به تولید روزانه هزاران ماسک و لباس سرهمی بیمارستان 
»تا  کشور اشاره می کند:  توسط داوطلبان خانه های هالل در 324کارگاه تولیدی در 
چهاردهم فروردین ماه 540 هزار و 673 ماسک، 147 هزار و 354 جفت دستکش و 
3هزارو936 ثوب لباس سرهمی را داوطلبان هالل احمر تهیه و اهدا کردند.« سلیمی 
خ خیاطی داریم و توانستیم  ح می گوید: »در خانه های هالل چر درباره جزییات این طر
با تأمین پارچه، تولید ماسک را برای جوامع کم برخوردار داشته باشیم. فرآیندی که 
مشخصا در تهران تعریف شده به این صورت بود که بعد از تولید، ماسک ها به سازمان 
انرژی هسته ای ارسال می شود و اشعه گاما می خورد تا کامال استرلیزه توزیع شود. در 
بحث تولید لباس سرهمی بیمارستان ها نیز با کمک خیرین بخشی از پارچه ها تأمین 

شد و لباس های تولیدشده براساس فهرست توزیع به بیمارستان ها توزیع می شود.«
و  هالل احمر  داوطلبان  سازمان  حمایتی  پروژه های  و  داوطلبانه  فعالیت های 
توضیح  سلیمی  که  به طوری  است؛  نبوده  تهران  به  محدود  مردم نهاد  موسسات 
می دهد: »در ابتدای راه که شیوع ویروس در استان های قم، گیالن و مازندران خیلی 
بیشتر بود، تمرکز اصلی ما بر استان های درگیر به بیماری بود، رفته رفته که شیوع 

ویروس در دیگر استان ها اتفاق افتاد، خدمات داوطلبانه سازمان گسترش پیدا کرد.« 

ین برای تأمین 52 دستگاه ونتیالتور  هماهنگی با خیر
رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر می گوید: »با همکاری داوطلبان در این مدت 
50 هزار سبد و بسته غذایی و 94 هزار بسته بهداشتی تهیه و میان نیازمندان توزیع 
شد. به عالوه اهدای 1350واحد خون توسط داوطلبان هالل احمر از دیگر برنامه های 
اجراشده با همکاری داوطلبان هالل احمر بود. سازمان داوطلبان برای مقابله با ویروس 
کرونا برنامه های دیگری مثل ارسال یک میلیون و 780 هزار پیامک آموزشی و تهیه و 
گاه سازی داوطلبان و عموم مردم و همچنین دعوت به  توزیع 477 هزار بروشور برای آ
همکاری برای شرکت در پروژه ها و برنامه های جمعیت هالل احمر را به اجرا درآورده که 
تا چهاردهم فروردین ماه، 28 هزار و 633 داوطلب هالل احمر و همچنین یک میلیون و 

207 هزار نفر از مردم از آموزش های این سازمان در حوزه مقابله با کرونا بهره مند شدند.«
روزهای  این  اصلی  تمرکز  درباره  داوطلبان  سازمان  ساماندهی  و  جذب  معاون   
بیشترین  اخیر  روزهای  »در  می دهد:   توضیح  نوروز  تعطیالت  پایان  از  بعد  سازمان 
تمرکز ما بر حمایت از بیماران خاص است که با توزیع اقالم بهداشتی صورت می گیرد. 
همچنین تأمین دستگاه ونتیالتور تحت پویش »دست یار نفس هدیه دهیم« است 
که با حمایت خیرین تأمین این دستگاه مهم و حیاتی برای بیماران کرونایی را پیگیری 
می کنیم. تا این لحظه 52 دستگاه با اعالم آمادگی خیرین تأمین و کارهای هماهنگی و 
ع وقت در اختیار بیمارستان ها قرار خواهد  پیگیری هایش  انجام شده است که در اسر
گرفت. در کنار این فعالیت ها حدود 800 پزشک و پیراپزشک هالل احمری به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در سامانه 4030 فعال و پاسخگوی سواالت پزشکی و درمانی 
مردم در روزهای شیوع ویروس کرونا هستند؛ تا جایی که من اطالع دارم 250 نفر از 
پزشکان داوطلب جمعیت به صورت مستقیم پاسخگوی مردم در قالب این سامانه 

هستند.

اتفاق ویژه ای که در فعالیت های 
داوطلبانه بسیار درخشان است، 

استفاده از تشکل های مردم نهاد و 
کمک داوطلبان به بیمارستان های 
مرجع بیماران کووید 19 بوده است؛ 

درست زمانی که تشکل های غیردولتی 
و سازمان های مردم نهاد برای ایجاد 

پویش های مردمی به منظور مقابله با 
ویروس کرونا به صورت فعال کار خود 
را آغاز کردند. معاون هماهنگی وزارت 

کشور دهم فروردین ماه  از همکاری 
این وزارتخانه با جمعیت هالل احمر 

به منظور معرفی موسسات خیریه 
به عنوان معین هر بیمارستان خبر 

ح بخشی از  داد:  با اجرای این طر
نیازهای بیمارستان های تهران از 

طریق موسسات خیریه معین تأمین 
خواهد شد. این فرآیند براساس 
نیازسنجی صورت گرفته از سوی 

وزارت بهداشت پیگیری می شود تا 
به نیازهای لوازم و تجهیزات بهداشتی 

بیمارستان های پذیرای بیماران 
کرونایی رسیدگی شود. سلیمی، 
معاون جذب سازمان داوطلبان 

به »شهروند« توضیح می دهد: »کار 
خ  ویژه ای که در ایام تعطیالت نوروز ر

داد این است که ما موسسات خیریه 
همکارمان را با صدور مجوز به عنوان 

معین بیمارستان ها تعریف کردیم؛ 
24 موسسه قوی و پای کار را در کنار 24 

بیمارستان در سراسر کشور مستقر 
کردیم و مجوز دادیم تا خودشان 

تأمین مالی مورد نیاز را داشته باشند، 
ما هم کمک شان کردیم تا اقالم مورد 

نیاز بیمارستان ها را تأمین کنند و 
در کنار مراکز درمانی کار پشتیبانی را 

انجام دهند.« 
، بنیاد  انجمن های یاران دانش و مهر
خیریه رشد، بنیاد غیردولتی سپاس 
لحظه حال، بنیاد یاران عشق، بنیاد 

کرامت رضوی، پایان کارتن خوابی 
پارسیان، جمعیت نیکوکاری امام 

رضایی ها، بنیاد کرامت ایرانیان، قرارگاه 
جهادی امام رضا، موسسه خیریه 
، موسسه خیریه  بهنام دهش پور
محمدحسین رضوی و موسسه 

خیریه مهر گیتی تعدادی از این 
تشکل ها هستند که در استان های 

مختلف حضور و فعالیت های 
خیرخواهانه داشتند.

صدور مجوز برای 
موسسات مردم نهاد به جهت 

پشتیبانی از کادر درمان

   ساختن روابط قوی و ارتباطات مثبت با افراد مورد عالقه شما و دوستانتان می تواند هم در 
مواقع شادی و هم در زمان های غم احساس حمایت و پذیرش در شما ایجاد کند 

   با پیوستن داوطلبانه به گروه های مذهبی یا معنوی و اجتماعی روابط محکمی را 
پایه گذاری کنید

مراقب احساسات و نیازهای خود باشید
 در فعالیت هایی که برایتان لذت بخش هستند 
شرکت کنید    
 فعالیت های ورزشی را در برنامه خود بگنجانید
 به اندازه بخوابید و از رژیم غذایی سالم پیروی کنید
از روش های مدیریت استرس و آرام سازی مثل 
تکنیک های آرام سازی و مدیتیشن،  تصویرسازی 
هدایت شده و تنفس عمیق یا عبادت بهره ببرید

    به اینکه چگونه در گذشته بر مشکالت و سختی ها غلبه کرده اید فکر کنید. مهارت ها و 
تکنیک هایی را که برای کمک به شرایط مشابه در گذشته استفاده کردید، در نظر داشته باشید

   تجارب قبلی خود را برای شناسایی الگوهای رفتاری کارآمد و ناکارآمد قبلی که داشتید 
یادداشت کنید و از آن  به عنوان راهنما برای رفتارهای آینده استفاده کنید

     شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید اما می توانید همچنان به آینده امیدوار باشید
     خوشبینی ،پذیرش و انتظار تغییر می تواند تطابق با شرایط را آسان تر کند و دیدگاهی همراه با 

اضطراب کمتر ایجاد کند

     مشکالت خود را نادیده نگیرید. در عوض مسائلی را که نیاز به توجه شما دارند ،  با برنامه ریزی 
و حرکت برای انجام آن ها حل کنید

گاه باشید که شرایط زمانی       اگر چه ممکن است زمانی طول بکشد تا بهبودی پیدا کنید اما آ
می تواند بهتر شود که برآن تمرکز کرده و کار کنید

ارتقا و بهبود تاب  آوری نیازمند گذشت زمان و تمرین 
است. اگر احساس می کنید با تالش های شما 

پیشرفت زیادی در این زمینه صورت نگرفته یا نقطه 
شروعی برای خود ندارید، صحبت با یک متخصص 

سالمت روان را در نظر داشته باشید. با راهنمایی این 
افراد شما می توانید  تاب آوری و سالمت روان خود را 

ارتقا دهید

 چگونه
 تاب آوری را 

 در خود ارتقا 
دهیم

با دیگران ارتباط 
داشته باشید

از خودتان 
مراقبت کنید

از تجارب خود 
ید بیاموز

امیدوار باقی 
بمانید

پویا و فعال باشید

    
    

    
    
    

خبرگزاری تسنیم



چهار احتمال ممکن که در انتظار کشورهاست

]یاسمن طاهریان[ شش ماه، یک  سال یا ده  سال دیگر کجا خواهیم بود؟ سایمون 
مر، محقق اقتصاد زیست محیطی در دانشگاه سوری، می گوید شب ها که دراز می کشم به 
آینده عزیزانم فکر می کنم، به دوستان و خانواده آسیب پذیرم. با اینکه از خیلی های دیگر 
خوش شانس ترم؛ برای روزهایی که مرخصی استعالجی هستم، حقوق خوبی می گیرم و 
می توانم از خانه کار کنم، باز هم نمی دانم برای کارم چه اتفاقی می افتد.  من در انگلستان 
درآمدی  ماه هاست  که  دارند  را  خود  خصوصی  کسب وکار  دوستانم  که  جایی  هستم؛ 
نداشته اند و دوستانی که هم اکنون شغل خود را از دست داده اند. قرارداد کاری ام که ۸۰درصد 
درآمدم را دربرمی گیرد، در ماه دسامبر تمام می شود. ویروس کرونا ضربه شدیدی به اقتصاد 
وارد کرده است. وقتی قراردادم تمام شود و نیاز به کار جدید داشته باشم آیا کسی استخدامم 
می کند؟ احتمال وقوع چندین اتفاق در آینده وجود دارد که همه آنها به عملکرد دولت ها و 
جوامع در مقابله با ویروس کرونا و عواقب اقتصادی آن بستگی دارد. امیدوارم از این بحران 
بتوانیم برای بازسازی، تولید بهتر و انسان دوستانه استفاده کنیم؛اما ممکن است وارد 
دوران بدتری شویم. سایمون مر تحقیقی را براساس اصول اقتصاد مدرن نوشته است:   
زنجیره عرضه جهانی، کارمزد و بهره وری. او می گوید در اقتصاد دینامیک به چالش هایی مانند 
تغییرات اقلیمی دامن زده می شود و سالمت روح و روان و فیزیکی کارمندان در نظر گرفته 
نمی شود. اگر قرار است آینده  آرامی از لحاظ زیست محیطی و اجتماعی داشته باشیم، باید 
اقتصاد را تغییر دهیم. با شیوع ویروس کرونا این موضوع به روشنی آشکار شده است.  از 
لحاظ اقتصادی چهار احتمال امکان پذیر است: افول تمدن، سرمایه داری دولتی قدرتمند، 
سوسیالیسم دولتی رادیکال و تغییر به سمت جامعه ای بزرگ براساس کمک های متقابل. 

گونه های مختلفی از هر کدام از این موارد ممکن است اتفاق بیفتد.

تغییرات کوچک هیچ اثری ندارد
ویروس کرونا مانند تغییرات اقلیمی بخشی از مشکل ساختار اقتصادی است. با اینکه 
هر دو مشکالت »محیط زیستی« یا »طبیعی« به نظر می آیند اما هر دو اجتماع محور هستند. 
درست است که گازهای گلخانه ای گرما را جذب می کند و موجب گرم شدن کره زمین 
می شود اما این تعریف از تغییرات اقلیمی خیلی سطحی است. برای اینکه تغییرات اقلیمی 
را خوب بفهمیم، باید دالیل اجتماعی را درک کنیم که به خاطر آن گازهای گلخانه ای را تولید 
می کنیم. با ویروس کرونا هم همین طور باید برخورد کنیم. کرونا ویروس است اما مدیریت 

اثرات آن نیازمند درک رفتار انسان و پیش زمینه وسیع اقتصادی آن است. 

اقتصاد شکننده
قرنطینه روی اقتصاد جهانی فشار می آورد. ما با رکود جدی روبه رو هستیم. این 
فشارها باعث شده تا رهبران دنیا شرایط قرنطینه را آسان تر بگیرند. دونالد ترامپ 
دستور داد تا اقتصاد آمریکا در عرض سه هفته به حالت عادی برگردد. ژائیر بولسونارو، 
رئیس جمهوری برزیل گفت که زندگی ادامه دارد، باید شغل مان را حفظ کنیم و  به حالت 
عادی برگردیم. بوریس جانسون که به اندازه بقیه خوش بین نبود، گفت انگلیس ۱۲ 
هفته وقت نیاز دارد. حتی اگر جانسون هم درست بگوید، دفعه بعد با ظهور اولین 
نشانه یک بیماری پاندمیک، نظام اقتصادی ما سقوط خواهد کرد.  دالیل اقتصادی این 
سقوط کامال مشخص است. کسب وکارها برای سودآوری به وجود می آیند. اگر نتوانند 
تولید کنند، نمی توانند چیزی بفروشند؛ در نتیجه بدون هیچ سودی توانایی پرداخت 
حقوق شما را ندارند. کسب وکارها برای مدت کوتاهی کارمندانی را که نیاز فوری به آنها 
ندارند نگه می دارند؛ آنها می خواهند وقتی که فعالیت های اقتصادی دوباره پا گرفتند، 
تقاضا را برآورده کنند. اما اگر شرایط خوب نباشد، آنها نمی توانند به کار خود ادامه دهند. 
پس مردم شغل خود را از دست می دهند یا ترس از دست دادن آن را دارند. پس کمتر 
خرید می کنند و این چرخه ادامه پیدا می کند تا وارد رکود اقتصادی شویم. در بحران های 
ج می کند تا مردم  ج می کند و آن قدر خر عادی نسخه پیچیدن راحت است. دولت خر
بتوانند دوباره درآمد داشته باشند و مصرف کنند. اما این کارها در این شرایط کارساز 
نخواهند بود؛ چون این بار نمی خواهیم چرخه اقتصاد راه اندازی شود. تحقیقات نشان 
می دهد اگر شرایط قرنطینه در شهر ووهان چین زود لغو شود چین پیک دوم موارد 
مبتال را در  سال ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد. جیمز مید وی، اقتصاد دان، می نویسد واکنش 
درست در برابر ویروس کووید ۱۹ اقتصاد زمان جنگ نیست که در آن تولید چند برابر 
می شود. بلکه در حال حاضر نیاز به اقتصاد »ضد جنگ« و کاهش تولید داریم پس به 

یک ذهنیت جدید در اقتصاد نیاز است. 

چهار احتمال برای آینده
برای اینکه بتوانیم آینده را تصور کنیم، از تکنیکی در زمینه مطالعات آینده استفاده 
می کنیم. می توانید دو فاکتور مهم برای اداره کردن آینده را بگیرید و تصور کنید اگر دو فاکتور 
دیگر را با یکدیگر ترکیب کنید چه اتفاقی می افتد. فاکتورهایی که در این گزارش در نظر 
گرفته ایم، ارزش معامله ای و تمرکزگرایی هستند. آیا از منابع موجود برای مبادالت و پول 
بیشتر استفاده می کنیم یا برای استفاده بیشتر از زندگی؟ تمرکزگرایی به روش های اداره 
امور برمی گردد؛ چه به وسیله واحدهای کوچک یا یک نیروی فرماندهی بزرگ. ما می توانیم به 
این فکر کنیم که چه اتفاقی می افتد اگر با ترکیب این چهار مورد سعی کنیم با ویروس کرونا 

مقابله کنیم:   

سرمایه داری دولتی
سرمایه داری دولتی واکنش عمده ای است که هم اکنون در سراسر دنیا دیده می شود؛ 
چیزی که در انگلستان، اسپانیا و دانمارک مشاهده می کنیم؛ جوامعی که ارزش معامله ای را 
به عنوان نوری که اقتصاد را هدایت می کند، دنبال می کنند اما می دانند وقتی که بحران بازارها 
را فرا گیرد، دولت باید کمک کند. حاال که نیروی کار به علت بیماری یا ترس از بیماری توانایی 
کارکردن ندارد، دولت بسته های کمکی را سرازیر می کند. انتظار می رود این روش برای 
کوتاه مدت جواب دهد. در نخستین قدم کسب و کارها می توانند به کار خود ادامه دهند؛ 
جایی که نیروی کار مستقیما حمایت می شود مثال در انگلستان کارفرماها بسته های 
کمکی را دریافت می کنند و بین کارمندان پخش می کنند. میزانی که هر کارمندی دریافت 
می کند بستگی به این دارد که آن کارمند در بازار چقدر ارزش مبادله ای ایجاد می کند تا اینکه 
چقدر کارش مفید است. آیا این می تواند سناریو موفقی باشد؟ شاید به شرطی که ویروس 

کووید ۱۹ ثابت کند که در کوتاه مدت قابل کنترل است.

افول تمدن
اصول  به عنوان  مبادله ای  ارزش  روی  همچنان  اگر  سناریوست؛  بدترین  این 
هدایت کننده تکیه کنیم و آنهایی را که بر اثر بیماری یا بیکاری از دایره بیرون مانده اند 
حمایت نکنیم- شرایطی که تاکنون آن را تجربه نکرده ایم- کسب و کارها شکست می خورند 
و کارمندان گرسنگی می کشند چون هیچ مکانیسمی برای حمایت از آنها در برابر واقعیات 
خشن بازار وجود ندارد. در این میان از بیمارستان ها هم حمایت نمی شود و مردم می میرند. 
افول تمدن درنهایت یک موقعیت ناپایدار است که به ویرانی منجر می شود. آیا این 
امکان پذیر است؟ نگرانی اصلی این است که در دوران همه گیری این اتفاق ممکن است 
به  طور اشتباهی یا عمدا رخ دهد. اشتباه بزرگ آنجاست که دولت ها نتوانند در این دوران 

راه حل اصلی را پیدا کنند. 

سوسیالیسم دولتی
نکته اصلی در سوسیالیسم دولتی در مواردی مانند دولتی شدن بیمارستان ها و حقوق 
کارمندان ابزاری برای حمایت از بازارهای رقابت و راهی برای محافظت از زندگی است. در این 
سناریو دولت بخش هایی از اقتصاد را که برای زندگی حیاتی است، حمایت می کند؛ تولید 
مواد غذایی، انرژی و مسکن. درنهایت دولت به تمام شهروندان برای دسترسی به کاالهای 
مختلف ابزاری می دهد؛ چه نیازهای اولیه باشند و چه کاالهای دیگری که برای تولید آنها نیاز 
به نیروی کار کمتری است. شهروندان دیگر کارفرمایان را واسطه ای میان آنها و نیازهای 

اولیه زندگی خود نمی دانند. 

کمک های متقابل
این دومین آینده ای است که در آن روش های محافظت از زندگی را به عنوان اصول 
هدایت کننده اقتصاد می پذیرد. اما در این سناریو دولت نقش تعیین کننده  و اصلی ندارد 

بلکه افراد و گروه های کوچک جوامع خود را حمایت می کنند.
 چیزی که مشخص است تمام این سناریوها ممکن است ما را بترساند اما امید را هم به 
همراه دارد. ویروس کووید ۱۹ کمبودهای بسیاری را در سیستم موجود پررنگ کرده است. برای 
مقابله با آن باید تغییرات بزرگی در زندگی اجتماعی خود ایجاد کنیم. تغییرات اجتماعی می تواند از 
براساس  رفتارهایی  خواستار  که  است  این  ما  وظیفه  مهم ترین  شود.  شروع  جاها  خیلی 

ارزش هایی مانند اهمیت دادن و مراقبت کردن از دیگران، زندگی و دموکراسی باشیم.  
Conversation  :منبع

اقتصاد جهان پس از کرونا

جیمز مید وی، اقتصاد دان، 
می نویسد واکنش درست 

در برابر ویروس کووید ۱۹ 
اقتصاد زمان جنگ نیست 

که در آن تولید چند برابر 
می شود. بلکه درحال حاضر 
نیاز به اقتصاد »ضد جنگ« 

و کاهش تولید داریم

کرونا ویروس است 
اما مدیریت اثرات آن 

نیازمند درک رفتار انسان 
و پیش زمینه وسیع 

اقتصادی آن است
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جهان در 2020 چگونه خواهد بود؟- بخش اول

 پیش بینی بنگاه تضارب افکار استراتفور
از تحوالت آینده در جهان

  تنش میان آمریکا و ایران تشدید نخواهد شد

از  را  خود  پیش بینی  ساله  هر  که  استراتفور  افکار  تضارب  بنگاه 
تحوالت  سال آینده منتشر می کند، امسال بعد از انتشار ویروس کرونا 
در پیش بینی اش از تحوالت  سال ۲۰۲۰ تجدید نظر کرده و هفته گذشته 

پیش بینی جدیدی را از تحوالت سه ماهه دوم  سال۲۰۲۰ ارایه کرده است:  
شرایط اقتصاد جهانی در سه ماهه دوم  سال ۲۰۲۰ میالدی )آوریل، می 
و ژوئن( کوچك می شود و ویروس کووید۱۹ نیز همچنان توجه جهانیان 
را به خود معطوف کرده است. در سه ماهه دوم سال سرعت بسیاری 
نیز  ُکند و بسیاری  آنها  از  کرد؛ سرعت بسیاری  از روندها تغییر خواهد 
متوقف خواهد شد. این در حالی است که دولت ها تالش خواهند کرد 
تا با واقعیت پس از کرونا روبه رو شوند. به عنوان مثال ما شاهد شرایط 
شکننده برای دولت ها در اروپا خواهیم بود و کشورهای خاورمیانه به 
علت نزدیك شدن به یکدیگر به دلیل شرایط پیش آمده به واسطه کرونا 

می توانند کمی بیشتر دوام بیاورند.
جنگ تجاری آمریکا و چین پس از یك دوره کوتاه تأخیر یا متوقف شدن 
دوباره به حالت قبلی خود بازمی گردد، اما این بار اختالفات سیستمی 
به ویژه در توسعه فناوری ناپدید یا فراموش نمی شود. کووید۱۹ همچنان 
سرعت سایر روندهایی را که در پیش بینی ساالنه درباره آنها بحث شده 
است، تسریع می کند. پاندمی ویروس کووید۱۹ به عالوه جنگ بی امان 
عربستان سعودی با روسیه بر سر قیمت نفت موجب می شود چند 
کشور تولیدکننده نفت دچار کشمکش شوند. ما همچنین شاهد آن 
خواهیم بود که چند کشور از بحران کرونا سر بر بیاورند و سعی کنند از 
این بحران سوءاستفاده کنند. به عنوان مثال، باوجود شیوع کووید۱۹ 
کشورهای آسیایی به غیر از چین سعی خواهند کرد تا با سوءاستفاده از 

شرکت ها به دنبال متنوع کردن زنجیره های منابع خود باشند.

یکا فشار برای معامالت تجاری پیش از انتخابات آمر
برای  آمریکا  متحده  ایاالت  فشار   ۲۰۲۰ سال  دوم   ماهه  سه  آغاز  با 
باقی می ماند،  با شرکای تجاری، بی نتیجه  نهایی کردن معامالت بیشتر 
جلسات  همه  کرونا  پاندمی  و  آمده  وجود  به  شرایط  علت  به  چراکه 
اینکه  محض  به  است.  درآمده  تعلیق  حال  به  مذاکرات  و  دیپلماتیك 
شیوع بیماری فروکش کند، آمریکا مذاکرات خود را با بریتانیا، اتحادیه 
اروپا و سایر کشورهای در تالش برای بهبود شرایط اقتصادی شان آغاز 

خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا همچنان می خواهد تا پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر )آبان( قراردادهای تجاری 
بیشتری را منعقد کند  اما اگر مذاکرات قبل از پایان سه ماهه دوم  سال 
از سر گرفته نشود، ممکن است این برنامه دیگر عملی نباشد. به نظر 
می رسد به دلیل آنکه ویروس کووید۱۹ اقتصاد آمریکا و جهان را تحت 
تأثیر قرار داده، آمریکا در آغاز سه ماهه دوم، تعرفه های کاالهای چینی را 
دست کم برای مدتی بردارد و برای رسیدن به اهدافش، رفتار مالیم تری 

نسبت به چین داشته باشد.
اگر چین نتواند برخی از اهداف اولیه افزایش واردات از آمریکا را برآورده 
کند، ایاالت متحده آمریکا به جای آنکه بخواهد با استفاده از تعرفه ها به 
چین ضربه بزند، خواهان کنار گذاشتن اختالفات با چین در نیمه دوم  
ایاالت متحده به  سال ۲۰۲۰ خواهد بود. به عالوه بعید به نظر می رسد 
دنبال افزایش تعرفه خودروهای اروپایی باشد، اما به آن معنا نیست 
آمریکا با اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم  سال ۲۰۲۰ اختالفات تجاری  که 
خود  مردم  از  حفاظت  برای  دنیا  کشورهای  احتماال  داشت.  نخواهد 
محدودیت های بیشتری را برای صادرات لوازم و تجهیزات پزشکی کمیاب 
قرار خواهند داد. عالوه بر این، محدودیت در تجارت که مربوط به تعرفه ها 
نمی شود، مثال ممنوعیت های مسافرتی و بستن مرزها به مراتب بیشتر 
 از تعرفه ها به اقتصاد کشورهای جهان در سه ماهه دوم سال آسیب

خواهد زد.

رقابت برای برتری جویی در فناوری افزایش می یابد
ما در پیش بینی سالیانه خود تصریح کردیم که با وجود معامله ای 
طریق  از  همچنان  آمریکا  چین،  و  آمریکا  متحده  ایاالت  بین  تجاری 
محدودیت های جدید، فشار خود را به شرکت های فناوری چینی افزایش 
خواهد داد. این فرآیند در سه ماهه دوم  سال ادامه خواهد یافت، البته 
کرونا  با وجود  آمریکا حاال  که  این دلیل  به  کمتری؛  با سرعت و شدت 
مشکالت و معضالت بیشتری دارد که رفع آنها را در اولویت قرار دهد. 
به عالوه ما تصریح کردیم که اروپا، چین و ایاالت متحده آمریکا گام های 
بیشتری را برای حمایت از بخش فناوری خود برمی دارند. در طی بحران 
کرونا هر یك از این سه طرف به دنبال ایجاد شبکه ای امن برای بخش های 
استراتژیك خود خواهد بود تا مهم ترین شرکت های تکنولوژیکی خود را از 

بحران ایجادشده نجات دهد.

یکا و ایران تشدید نخواهد شد تنش میان آمر
تنش ها میان ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران در سه 
ماهه دوم  سال ۲۰۲۰ همچنان باال باقی خواهد ماند، اما نزاع میان این دو 

کشور تشدید نخواهد شد.
در سه ماهه نخست  سال ۲۰۲۰ میالدی پتانسیل تشدید درگیری ها 
در  شبه نظامیان  و  ایران  هسته ای  برنامه  موضوع  مورد  در  -خصوصا 
عراق- میان ایران و آمریکا وجود داشت، اما از آنجا که این دو کشور درگیر 
بحران کرونا هستند، هر دو از انجام اقداماتی که باعث افزایش تنش ها و 

درگیری مستقیم شود، خودداری خواهند کرد.
ایران همچنان با برنامه هسته ای خود پیش خواهد رفت و با انقضای 
تحریم های تسلیحاتی ایاالت متحده در اکتبر ۲۰۲۰ آمریکا همچنان کارزار 
کنار  با  احتماال  و  کرد  خواهد  حفظ  ایران  روی  را  خود  حداکثری  فشار 
شورای  در  مسأله  این  ح کردن  مطر دنبال  به  برجام  رویه های  گذاشتن 

امنیت خواهد بود.
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 جیمز کونولی
ورزشکار آمریکایی

روزی،  چنین  در  پیش  124 سال 
میالدی،   ١٨٩٦ آوریل  ششم  برابر 
با  جدید  المپیک  دوره  نخستین 
عنوان رسمی »بازی های المپیاد اول« 
در آتن پایتخت یونان افتتاح شد. در 
این دوره از مسابقات که برگزاری آن تا 
انجامید،  طول  به  آوریل  پانزدهم 
جیمز کونولی، دونده آمریکایی موفق 
در  را  المپیک  طالی  نخستین  شد 
تاریخ المپیک جدید از آِن خود کند. در 
»بازی های المپیاد اول« 241 ورزشکار 
از 14 کشور جهان در ۹ رشته ورزشی با 
پایان  در  و  پرداختند  رقابت  به  هم 
ایاالت متحده با ١١ مدال طال به مقام 

نخست رسید.

یک عکس، یک خاطره

دژاوو 

قرن  نیم   
ً
حدودا یعنی  میالدی،   1885 آوریل  ]شهروند[  

پس از آنکه شیکاگو سیمای یک شهر را به خود گرفت، شرکت 
نخستین  بیلدینگ«  »هوم  ساختمان  افتتاح  با  شیکاگو  بیمه 
آسمان خراش به معنای امروزی آن را به دنیای مدرن تقدیم کرد. 
هوم بیلدینگ با 10 طبقه و 42 متر ارتفاع اگر همچنان وجود داشت 
اکنون در ردیف آپارتمان های معمولی قرار می گرفت، اما همین 
علم  در  پیشرفت  نماد  و  استثنا  خودش  زمان  در  ساختمان 
ساختمان سازی محسوب می شد. در  سال 1930 میالدی ساختمان 
هوم بیلدینگ با تصمیم صاحب جدیدش خراب شد تا بنایی 
جدیدتر و احتماال بلندتر به جای آن ساخته شود، اما در همان زمان 
کیلومترها دورتر یعنی در کالنشهر نیویورک، کلنگ ساخت یکی 
از شاهکارهای صنعت ساختمان سازی و هنر معماری در بخش 
منهتن این شهر بر زمین زده شد. تخریب هتل مشهور والدورف 
آستوریا )در تقاطع خیابان پنجم و خیابان سی و چهارم( در زمستان 
1930 میالدی ساکنان نیویورک را به تعجب واداشت، اما آغاز سریع 
عملیات عمرانی خبر از ساخت بنایی جدید به جای این هتل 
معروف اما قدیمی شهر می داد؛ عملیاتی که 14 ماه به شکل بی وقفه 
ادامه یافت تا یکی از مشهورترین آسمان خراش های تمام ادوار 

تاریخ یعنی »امپایر استیت« سر بر آسمان بساید.  

420روز تولدهیوالیفوالدیدر
برای باال رفتن امپایر استیت 3400 کارگر شبانه روز و الینقطع 
ج عظیم بودند و درنهایت توانستند پس  درحال کار روی این بر
از 420 روز رکورد سرعت در ساخت یک آسمان خراش غول آسا را 
به نام خود ثبت کنند. هزینه ساخت امپایر استیت در  سال 1931 
میالدی بالغ بر 41 میلیون دالر آمریکا بود که از این رقم 17 میلیون 
آن صرف خرید ساختمان یا درواقع زمین هتل والدورف  دالر 
آستوریا شد. امپایر استیت پس از افتتاح رسمی در ماه می 1931، 
با 443 متر ارتفاع )با احتساب آنتن تلویزیونی( لقب بلندترین 
ساختمان جهان را از آِن خود کرد و خیلی زود به یکی از مهم ترین 
همان طور  شد.  تبدیل  نیویورک  شهر  گردشگری  جاذبه های 
ج غول پیکر خیلی زود مورد توجه  که انتظارش می رفت، این بر

صنعت سینما قرار گرفت و در بسیاری از فیلم های دهه 30 و 40 
میالدی که لوکیشن  آنها شهر نیویورک است رد پایی از امپایر 
استیت را می توان مشاهده کرد. اما مهم ترین نقطه تالقی سینما 
و بلندترین آسمان خراش جهان در یکی از تولیدات مشهور آن  
سال ها یعنی فیلم علمی- تخیلی »کینگ کونگ« - محصول 
1933 میالدی   تبلور یافت. صحنه فرار گوریل غول پیکر از دست 
تعقیب کنندگان مسلح و باال رفتن هیوالی زخمی از غول بتنی 
و فلزی یعنی امپایر استیت، حاال دیگر بعد از گذشت سال ها 
عنوان یکی از مشهورترین سکانس های تاریخ سینمای جهان را 

به خود اختصاص داده است.   

استیت سرنوشتشومرقبایامپایر
امپایر استیت چهار دهه توانست لقب بلندترین سازه جهان را 
آوریل 1973 میالدی، به  برای خود حفظ کند، اما این عنوان در 
کلنگ  شد.  تفویض  جهانی«  تجارت  »مرکز  یعنی  او  همشهری 
ساخت این سازه جدید که متشکل از هفت ساختمان در بخش 
شد.  زده  زمین  بر  میالدی  در  سال 1966  بود  نیویورک  منهتن 
بلندترین سازه های مرکز تجارت جهانی یعنی ساختمان های شماره 
یک و دو با 417 متر ارتفاع )530 متر با احتساب آنتن( که از آنها با نام 
برج های دوقلو نیز یاد می شود هر کدام ظرف دو سال تکمیل شدند 
و ساخت دیگر سازه های این مرکز )شماره 3 تا 7( تا آوریل 1973 
میالدی به اتمام رسید. با افتتاح مرکز تجارت جهانی یکی از مجالت 
این  آن  براساس  که  کرد  مطرح  را  فرضیه ای  معماری  معروف 
آسمان خراش ها حتی در صورت برخورد یک بویینگ 707 )با بیشینه 
( صالبت خود را حفظ می کنند و  بار 150 هزار کیلوگرم در زمان پرواز
پابرجا می مانند. گمانه ای که 28 سال بعد از افتتاح رسمی این سازه ها 
یعنی در 11 سپتامبر 2001 میالدی، با برخورد دو فروند بویینگ 767 به 
برج های شماره یک و دو رنگ واقعیت به خود گرفت و با فروریختن 
آنها، در عمل رد شد! با انهدام برج های تجارت جهانی، امپایر استیت 
جایگاه قبلی خود را به عنوان بلندترین سازه ایاالت متحده به دست 
نیاورد، هرچند که اکنون به عنوان بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی 

این کشور شناخته می شود. 

افسانه بنز   و   مرسدس
37435، عددی است که احتماال برای شما هیچ معنی خاصی ندارد، البته تا وقتی که ندانید با این شماره پنج رقمی یکی از مهم ترین 
، راهی دفتر  اختراعات تاریخ بشر به ثبت رسیده است. بیست ونهم ژانویه 1886میالدی وقتی مهندس و طراح موتور آلمانی کارل بنز
خ بنزین سوز خود را تضمین کند، هنوز آنقدرها از نتیجه کارش  ثبت اختراعات شد تا برخورداری از همه حقوق قانونی ماشین سه چر
راضی و مطمئن نبود، اما وجود دو رقیب سرسخت یعنی گوتلیب دایملر و ویلهلم میباخ و پیشرفت های آنها در طراحی موتورهای 
درون سوز چاره ای برای بنز باقی نمی گذاشت جز اینکه هرچه سریع تر اختراع خود را به شکلی قانونی ثبت کند. کارل بنز که دو روز پیش 
یعنی چهارم آوریل، نود و یکمین سالروز درگذشت او بود )چهارم آوریل 1929 در 84 سالگی( با این کار نام خود را به عنوان نخستین 
خ و بنزینی خود که از یک موتور تک  ع موتور بنزین سوز در تاریخ ماندگار کرد. او در سوم جوالی همین  سال با خودرو سه چر مختر
سیلندر چهار زمانه بهره می برد در سطح شهر به حرکت درآمد و اختراعش را در معرض دید عموم قرار داد. بنز که نام محصول خود را 
Benz Patent Motorwagen گذاشته بود بین سال های ١٨٨٦ تا ١٨٩٣ میالدی، ٢٥ دستگاه از این خودرو تولید کرد. اما جدی ترین حرکت 
تبلیغاتی کارل بنز را برای شناساندن هرچه بهتر توانایی های خودرو بنزین سوز به مشتریان باید سفر 104 کیلومتری برتا بنز - همسر 
کارل- از شهر مانهایم به پفوردزهایم به شمار آورد؛ سفری که با 12 ساعت و 57 دقیقه، عنوان نخستین رانندگی طوالنی مدت و سفر 
جاده ای جهان را از آِن خود کرد و باعث شد نگاه مردم به این ارابه ُپرسر و صدا کامال عوض شود. کارل بنز با وجود داشتن رقبای جدی در 
این صنعت جدید به دنبال رقابت تجاری نبود و شاید درست به همین دلیل وقتی در  سال 1926 پیشنهاد ادغام شرکتش یعنی »بنز اند 
سی« )تأسیس در 1883 میالدی( با کمپانی »دایملر موتورن گیزلشافت« )تأسیس در  سال 1890 میالدی، توسط گوتلیب دایملر و 
« از دل آن متولد شود. محصول تولیدی کمپانی جدید با نام  ویلهلم مایباخ( را دریافت کرد، بالفاصله آن را پذیرفت تا کمپانی »دایملر بنز
»مرسدس بنز« وارد بازار خودرو آلمان و سپس اروپا و درنهایت جهان شد تا یکی از مشهورترین برندهای تجاری جهان زاده شود. درباره 
« باید گفت تا قبل از ادغام، کمپانی بنز خودروهای خود را با نام تجاری  استفاده از واژه »مرسدس بنز« برای نامیدن محصوالت »دایملر بنز
»بنز« وارد بازار می کرد و دایملر موتورن گیزلشافت نیز نام دختر امیل جلینک - سرمایه دار اتریشی و حامی مالی این کمپانی-  یعنی 
»مرسدس« را روی محصوالت خود می گذاشت. اما پس از ادغام با موافقت کارل بنز و ویلهلم مایباخ )گوتلیب دایملر در  سال 1900 

« برای نامیدن خودروهای تولیدی کمپانی به کار برده شود.      درگذشت( قرار شد ترکیبی از این دو اسم یعنی »مرسدس بنز
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تاریخنگار

 ١0٣ سال پیش در چنین 
روزی، برابر ششم آوریل ١٩١7 

میالدی، وودرو ویلسون، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده 
در سومین  سال جنگ جهانی 
اول به امپراتوری آلمان اعالن 

جنگ داد. ویلسون دوم آوریل 
اجازه این کار را از مجلس 

نمایندگان آمریکا گرفته بود. 
سنای آمریکا با ٩0 رأی موافق در 

برابر ٦ رأی مخالف پیشنهاد 
ویلسون را تصویب کرد و این 

پیشنهاد با ٣7٣ رأی موافق در 
برابر ٥0 رأی مخالف به تصویب 

کنگره نیز رسید.

  ٢0 سال پیش در چنین 
روزی، برابر ١٨ فروردین ١٣7٩ 

خورشیدی، نعمت اهلل گرجی، 
بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 
ایران، در 74 سالگی درگذشت. 

گرجی در جوانی با گروه های 
نمایشی مختلف همکاری 

داشت، اما اتفاقی که موجب 
شهرتش شد بازی در 

مجموعه های تلویزیونی مثل 
»قصه عشق« و »تلخ و شیرین« 

بود. او طی حیات هنری خود در 
بیش از ١00 فیلم به ایفای نقش 

پرداخت و  پس از پیروزی انقالب 
در مجموعه های تلویزیونی 

چون »هزاردستان« و »این خانه 
دور است« ظاهر شد. ]تست 

گریم هزاردستان[

پایان هویدا
برابر  روزی،  چنین  در  پیش  سال    41
خورشیدی،   ١٣٥٨ فروردین  هجدهم 
دوره  سیاسی  رجال  از  هویدا،  امیرعباس 
ع  پهلوی به حکم صادق خلخالی، حاکم شر
دادگاه انقالب اعدام شد. هویدا 12 سال و 6 
ماه بر مسند نخست وزیری تکیه داشت و 
از این جهت صاحب رکوردی منحصربه فرد 
در تاریخ سیاسی ایران است. او با آغاز به کار 
دولت نظامی ارتشبد ازهاری در اواخر پاییز 
سیاست  اجرای  پی  در  خورشیدی،   ١٣٥7
به  سابق  دولتمردان  و  رجال  بازخواست 
نصیری،  نعمت اهلل  چون  افرادی  همراه 
نیک پی  غالمرضا  و  آزمون  منوچهر 
لحظه  تا  هویدا  شد.  زندانی  و  بازداشت 
و  ماند  حبس  در  اسالمی  انقالب  پیروزی 
در  زندان ها  قفل  شدن  شکسته  از  پس 
بسته  دلیل  به   ،1357 بهمن  بیست ودوم 
تسلیم  را  خود  فرار  راه های  همه  بودن 
اتهامات  از  بخشی  کرد.  انقالبیون 
امیرعباس هویدا در کیفرخواست صادره از 
سوی دادستان دادگاه انقالب: »فساد در 

ارض«، »محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان )عج(«، »قیام علیه امنیت و استقالل مملکت با تشکیل کابینه های دست نشانده 
آمریکا و انگلیس و حمایت از منافع استعمارگران«، »اقدام بر ضد حاکمیت ملی با حفظ سلطه سلطان دست نشانده آمریکا و دخالت 
در انتخابات قانون گذاری و عزل و نصب وزرا و فرمانداران با نظر و خواست سفارتخانه های خارجی«، »واگذار کردن بی قید و شرط منابع 
آمریکا و همدستان  زیرزمینی از نفت و مس و اورانیوم و غیره به بیگانگان«، »گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم 
اروپایی اش بر ایران، از طریق نابودی صنایع داخلی و تضعیف آنها در برابر رقبای خارجی و تبدیل ایران به بازار مصرف کاالهای خارجی«، 
ح و نیز تسلیم این درآمدها به ممالک وابسته به غرب و سپس اخذ وام به  »پرداخت درآمدهای ملی حاصل از نفت به شاه و فر
خ های باال و گزاف و شرایط اسارت بار از آمریکا و سایر دول غرب«، »نابود کردن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگل ها«،  نر
»شرکت مستقیم در فعالیت های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم«، »دسته بندی با توطئه گران بین المللی در پیمان های سنتو 
و ناتو و سرکوبی ملت های ایران، فلسطین و ویتنام، عضو فعال سازمان فراماسونری در ایران در لژ فرعی با توجه به اسناد موجود و 
اقرار شخصی متهم«، »شرکت در خفه کردن و ارعاب مردم حق طلب و استعمارشده ایران با دستگیری آزادیخواهان و کشتار مردم 
ح در قانون اساسی وقت و قوانین موجود ازجمله اعالمیه  ح و شکنجه و آزار آنان و نقض آزادی های اساسی مصر بی دفاع و ضرب و جر
جهانی حقوق بشر و قوانین الهی ازجمله با توقیف روزنامه ها و اعمال سانسور در مطبوعات و کتب«، »موسس و اولین دبیر کل حزب 
استبدادی رستاخیز ملت ایران«، »اشاعه فساد فرهنگی و اخالقی و شرکت در تحکیم پایه های استعمار ازجمله شرکت در برقراری 
مجدد کاپیتوالسیون یعنی ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییان«، »شرکت مستقیم در قاچاق هرویین در دوران اقامت در 
«، »دادن گزارش های خالف واقع و اشاعه اکاذیب با انتشار روزنامه های دست نشانده و گماردن  فرانسه در معیت حسنعلی منصور
سردبیران جیره خوار در رأس نشریات و سانسور اخبار و انتشار اخبار و گزارش های مجعول که تمام این اقدامات در اجرای توطئه  
استعمارگران بیگانه و سلطان دست نشانده به منظور اسارت و استعمار هر چه بیشتر ملت ایران بوده است؛ سلطانی که حسب 

اقرار متهم به وسیله آمریکا روی کار آمده است.«

خیلی دور خیلی نزدیک 

  امپایر استیت، شاهد سوختن برج های تجارت جهانی-200١



: منم شغلم پر خطر نیست اما رفتار خودم پر خطره!  یک مدیر
: کله های من همه دارای محافظ اند، بیام باز کنم؟!  یک کله پز

 کرونا: من همیشه قبل از انتقال
میزان خطر شغل طرفم رو اندازه می گیرم!

گهی: شغل کم خطر زود باز شو، تعویض با خودرو!  آ
: من جزو کدوم دسته حساب می شم؟!  یک بیکار

_کم_خطرها_اونور #شهرونگ _خطرها_اینور #مگه_ایدزه؟ #پر

صفحه روزانه طنز و کارتون 
وسیویکم شمارههزار

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1

سفره  این  نوشت:  تلگرام  گروه  تو  بابا 
صبح  فردا  بچینید؟  نمیخواید  رو  هفت سین 

عیده ها! 
می گردم.  سمنو  دنبال  دارم  نوشت:  مامان 
رو  سمنو  این  کسی  بود.  یخچال  تو  همین جا 

ندیده؟
فرید نوشت: من که از صبح تو وار بودم. اصال 

سمنو کدوم هست؟
من داشتم با گوشی سریال می دیدم. نوشتم: 
همون که شیرینه، رنگش قرمزه. و یک عکس 

سمنو تو گروه آپلود کردم.
فرید نوشت: خخخخ، اینکه عین اکسیر سیاه 

می مونه.
مامان نوشت: سیب ها رو کی برداشته؟ من 

اونا رو ضدعفونی نکرده بودما!
فرزانه نوشت: من برداشتم مامان، یادم رفت 
بهتون بگم. دارم یه سلفی با سیب می گیرم بذارم 
اینستا، حال این نازنین اینارو بگیرم. خودم بهش 

الکل زدم، خیالت راحت.
بابا نوشت: وای ... فهمیدید چی شده؟

ارتش  بود:  نوشته  که  کرد  فوروارد  خبری  و 
سومالی پس از سه روز درگیری موفق به آزادسازی 
شهر  کیلومتری   50 در  بوگوم بوگوم  روستای 
مانگالینا از دست شبه نظامیان مخالف دولت 

شد.
فرزانه نوشت: خب حاال. من فکر کردم اینترنت 

قطع شده این طوری گفتید وای!
فرید نوشت: اینترنت قطع شده؟ اوه! مای گاد. 

من دارم بوس می کنم.
مامان نوشت: چشمم روشن، چشم و دلم 

روشن. کی رو داری بوس می کنی؟
بوست  مامان،  می کنه  بوست  نوشتم:  من 

می کنه.
داداشت  طرف  نمی خواد  تو  نوشت:  مامان 
رو بگیری. جای اینکه با بوس کردن منو خر کنه، 
صفحه یکی از اون دخترها رو که براش فرستادم 
فالو کنه که بعد از کرونا یه دستی براش باال بزنیم. 
آخه مگه من دل ندارم؟ نباید قبل از مردن عروسم 

رو ببینم؟ و یک استیکر گریه گذاشت.
فرزانه نوشت:  ای قربونت برم مامان. چرا گریه 
به  داداشم  می کنه.  هم  عروسی  حاال؟  می کنی 
ضدعفونی،  کامال  خوش تیپی،  و  خوشگلی  این 
تاون هالش هم 11 است. لیدر کالنشون هم که 
هست. دیگه چی می خواد یه دختر؟ تو دبیرستان 
ما همه بچه ها فالوش کردن. می گن قیافش عین 

شهاب نبویه.
همون  نبوی؟  شهاب  نوشت:  مامان 
فوتبالیسته؟ راسته که عکسای عروسیش با اون 

دختر بازیگره اومده بیرون؟
من نوشتم: مامان مگه شما عضو کمپین »در 

زندگی خصوصی دیگران دخالت نکنیم« نیستی؟
دیگران  که  نبوی  شهاب  نوشت:  مامان 

نیست. عین بچه خودمه.
بابا نوشت: وای! فهمیدید چی شده؟

بود:  نوشته  که  کرد  فوروارد  خبری  و 
دوباره  سومالی  دولت  مخالف  شبه نظامیان 
شهر  کیلومتری   50 در  بوگوم بوگوم  روستای 

مانگالینا را از ارتش پس گرفتند.
فرید نوشت: اینا بلد نیستن چطوری بجنگن. 

باید دراگ بفرستن، فقط دراگ.
من گفتم: بابا حداقل اخبار کرونا رو دنبال کن. 

اینا دیگه چیه؟
تکراری  خیلی  دیگه  کرونا  اخبار  نوشت:  بابا 
شده. جای این چیزها پاشو اون کولر رو خاموش 

کن.
من گفتم: کولر کجا بود بابا؟ آخر اسفندیما!

این  میگی.  راست  آخ!  نوشت:  بابا 
حواس  آدم  واسه  سومالی  شبه نظامی های 
نمی ذارن که. آهان خوب شد گفتی آخر اسفنده. 
یادم افتاد چیکارتون داشتم. پاشید بیاید سفره 

هفت سین رو بچینید دیگه. 
من گفتم: عجله نکن بابا. تا هفت صبح چهار 

قسمت دیگه سریال میشه دید.

ایمیل شهرونگ:  shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

طـــنــزنـویــس
حسام حیدری

 مترو: شما درم رو ببند، نمی خواد آمارم رو در بیاری!
 مردم: قرنطینه نبودیم که، رفته بودیم شمال!

: باشه من با اتوبوس می رم که از حجم مسافرین مترو کم بشه!  مسافر
: صاحب کارم می گه وقتی پیش من دووم آوردی  یک مسافر دیگر

کرونا دیگه روت تاثیری نداره!
 کرونا: چرا ما ایرانی ها هیچ چیزی رو جدی نمی گیریم؟!

_زیادی_حجم_متروی_خود_رنج_میبرید #وای_چه_مردم_بدی #شهرونگ #آیا_از

شهر زیبا

آموزش زبان از راه دور

hotpen77@yahoo.com کارتونیستتـمـاشــاخــــانه
محمدرضا میرشاه ولد

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

  سعیده حسنی

سال تحویل مجازی

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ

یه روز خوب میاد
زبان آموزان عزیز توجه کنید گرامر زبان ها لزوما روی هم منطبق نمی شوند، بنابراین 
غر نزنید که چرا در انگلیسی انواع آینده داریم ولی تو فارسی نداریم. درس امروز را با 

بررسی آینده قطعی در زبان انگلیسی شروع می کنیم.
اگر اتفاقی که در آینده قرار است بیفتد را از قبل برایش تصمیم گرفته و برنامه ریزی 
کرده باشیم می توانیم از دو ساختار حال استمراری و be going to استفاده کنیم. 
همان طور که می دانید این مسأله اصال با فرهنگ ما جور درنمی آید چون ما در اینجا 
معتقدیم دو روز زندگی ارزش ندارد که بخواهد با ثبات اقتصادی و برنامه ریزی به گند 
کشیده شود. پس هیجان چه؟ شما نهایتا در حالی که لوبیا قرمزها را از شب قبل 
خیس کرده اید و در حال سرخ کردن سبزی قرمه هستید بتوانید با استفاده از این 

 We’re going to have« یا »We’re having Ghormesabzi for dinner« :ساختار بگویید
Ghormesabzi for dinner«. مادامی که در اینجا هستید پای خودتان را از قرمه سبزی 
فراتر نگذارید. البته خوشبختانه با همه گیری جهانی ویروس کرونا برنامه ریزی های 
سایر نقاط دنیا هم به فنا رفت و همه حال استمراری ها و » be going to«ها تبدیل به 

»حاال ببینیم چی میشه« شد.
عزیزان به یاد داشته باشید برای بیان تصمیم های آنی و در لحظه یا همان 
 »will « تصمیم هایی که عمدتا منشأ آن نه مغز که سایر اعضای بدن است از
استفاده کنید؛ مثال فرض کنید همین طور که در قرنطینه نشسته اید و اکسپلور 
برمی خورید.  چتری  کوتاهی  آموزشی  ویدیوهای  به  می کاوید،  را  اینستاگرام تان 
ناگهان حس می کنید چقدر دل تان چتری می خواهد. در لحظه تصمیم می گیرید و 
می گویید: »I’ll cut my own bangs« گام به گام از روی ویدیو پیش می روید و دیگر 

پشیمانی بی فایده است. البته نکته مثبتش این است که انگیزه تان برای ماندن 
در خانه بیشتر می شود.

ساختار بعدی که در مورد آن صحبت خواهیم کرد آینده در گذشته است. این 
ساختار مورد عالقه  مسئوالن است و داللت بر کارهایی دارد که می خواستیم و نشد یا 
می خواستیم و نگذاشتند؛ مثال فرض کنید اکنون سی ام فروردین است، احتماال ما این 
جمله را از شما خواهیم شنید: »I was going to study « این چه وعده هایی است به 
خودتان می دهید! در ابتدا نباید یک نگاهی به اختیارات و توانایی های  تان می کردید؟! از 
اولش هم معلوم بود در عید درس نخواهید خواند. با وعده های بی خود خودتان را 
تحت فشار نگذارید. از مسئوالنی یاد بگیرید که از ابتدای امر با شعار »نمی خوام« و 
»انجام نمیدم« و »این قرتی بازی ها رو جمع کنید« وارد میدان می شوند. نتیجه کار با 

می خواستم و نشد یکی است با این تفاوت که الکی امیدوار نمی مانید.  

علی درخشی

حالی  در  را   1۳۹۹ سال 
همه چیز  که  می دهیم  ادامه 
تمام  فعال  هواست.  روی 
است  همین  بشر  دلخوشی 
و  بنشیند  اتاقش  گوشه  که 
زرتی چالش برگزار کند. از آنجایی که ما مردمانی هستیم که تا گنِد چیزی 
چالش ها  گنِد  درآوردن  درحال  االن  و  نیستیم  ول کن  درنیاوریم،  را 
هستیم، به بررسی برخی از چالش های ُپرسر و صدای این چند هفته 

مشغول می شویم!
اول: یکی از چالش هایی که خیلی دیدیم، چالش دستمال کاغذی 
بود. برای انجامش هم به یک دستمال توالت، یک شلوارک، یک 
انسان جهت روپایی و یک فیلمبردار برای فیلمبرداری سالم نیاز بود. 
شلوارک را برای این گفتم که من حدود 200 چالش دستمال توالت 
دیدم و بدون استثنا، تمام کسانی که در حال لگد زدن به دستمال 
بودند، شلوارک پایشان بود. این نشان می دهد که بشریت دارد با 
موفقیت از مرحله پیژامه راه راه عبور می کند و وارد مرحله بعد می شود. 
چند نفر هم توی این کلیپ ها به در و دیوار خوردند. مثال برادر خود 
من در همین حین که داشت دستمال را شوت می کرد، محکم زد توی 
ناف پدرم. پدرم این قدر دردش گرفته بود که حتی نای این را نداشت 
ابر بهاری اشک  که کتکش بزند. فقط زل زده بود به برادرم و مثل 
می ریخت. مادربزرگم هم خدا را شکر می کرد بابت اینکه به اندازه کافی 
نوه دارد و با این ضربه ای که پدرم خورد، حسرت نوه دار شدن به دلش 
نمی ماند. البته اگر ریا نباشد من هم خواستم چالش را اجرا کنم که 
متأسفانه تالشم نافرجام بود. دلیلش هم این بود که مادرم وقتی دید 
دارم با دستمال توالت تمرین می کنم، شاکی شد و دنبالم کرد و گفت:   

کارها چیه می کنی؟ چرا نمی میری ما راحت  »گندت بزنند بچه. این 
شیم؟ این کرونا چرا فقط جون آدمای خوب رو می گیره؟« در اینجا بود 
که متوجه شدم آدم اگر دستمال توالت نو و دست نخورده توی خانه 
نداشت، نباید برای انجام چالش از دستمال کاغذی های توی سطل 

آشغاِل توالت استفاده کند.
دوم: یک چالش دیگر چالش رقص پرسنل بیمارستان بود. ما از 
همین جا ضمن عرض خسته نباشید به این عزیزان، خدمت بعضی 
این  در  زیادی  بسیار  استعداد  واقعا  آنها  که  می کنیم  عرض  آنها  از 
زمینه دارند و می توانند به عنوان شغل دوم و سوم روی این استعداد 
حساب کنند. البته بعد از این چالش چون مسئوالن عکس العمل 
خاصی نشان ندادند، کمی نگران شان شدیم. اما بعد دیدیم که دارند 
زیر لب می گویند: »حیف که کرونا دست و بال مون رو بسته...« این 
چالش به قدری فراگیر شده بود که عموی من هم که تجربه یادگیری 
تزریق آمپول به بادمجون را در کالس های تزریقات خانه بهداشت 
روستای مان دارد، رقصید و فیلمش را منتشر کرد. متأسفانه پدرم 
که از پیشکسوتان تزریق پالستیک کشور است هم این کار را کرد. 
پسرعمه ام هم که در کار تزریق مواد مخدر است وقتی دید آن دو نفر 
که در تزریقات اصال در حدش نیستند کلیپ ساخته اند، کلیپی ساخت 
تحت عنوان »رقص سرنگ در ناحیه کشاله ران« و فیلمش را پخش 
کرد. برادرم هم که کنکور تجربی داده اما قبول نشده فقط دست می زد 
شده،  قبول  دامپزشکی  که  هم  همسایه مان  دختر  نمی رقصید.  و 
غ،  دنبال گربه های محل کرده بود و با تطمیع آنها به وسیله گوشت مر

سعی داشت آنها را وادار به حرکات موزون کند.
این دوتا، چالش های اصلی این چند وقت بود. اگر باز هم از این 

کارها بکنید، باز هم جهت تحلیل، آنها را می شکافیم.

در روزهای آینده چه چالش هایی را تجربه خواهیم کرد؟

آزاد راه

طنزنویس

شهاب نبوی

صـــفــحـــه آخـــــر
 دوشـــــــنبه  18 فروردین  1399

سال هشتم |  شماره  1939

یک مسئول: من خطرم 
یاده برمی گردم خونه! ز

کسب و کارهای کم خطر  از ۲۳ فروردین آغاز به کار می کنند

مسافران متروی تهران در چند روز گذشته ۳ برابر شده اند

دست فروش مترو: خوب شد برگشتید 
روغن بنفشه هام داشت فاسد می شد!


