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گزارش "مردم ساالری آنالین" از مهمترین رویدادهای سالی که گذشت

اسفند؛ آیا کرونا را شکست میدهیم؟ 
مانیا شوبیری

ایران آمد؛  به  نیامده بود که کرونا ویروس جدید  اسفند 
 29 از  نبود.  ما  سال  که  سالی  برای  شوم  بخشی  پایان 
بهمن ۱۳98، به دنبال فوت 2 بیمار با عوارض تنفسی 
این  مرگ  درباره  شایعاتی  قم،  کامکار  بیمارستان  در 
ابتدا این  بیماران به علت کروناویروس شکل گرفت. در 
بهمن   ۳۰ تاریخ  در  بعد  روز  اما  شد،  تکذیب  شایعات 
طریق  از  قم  شهر  در  جدید  کرونای  از  موارد  اولین 
روابط عمومی وزارت بهداشت گزارش شد. رئیس مرکز 
اعالم  بهداشت  وزارت  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی 
را  از موارد مشکوک  اولیه 2 مورد  آزمایش  نتایج  کرد که 
شده است.  گزارش  مثبت  کروناویروس،  به  ابتال  نظر  از 
و  قرنطینه  محل  بعنوان  نیز  قم  کامکار  بیمارستان 
مراجعه بیماران و موارد مشکوک به کرونا مشخص شد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد که در چهار 
قم  در  تنفسی  بیماری های  گسترش  شاهد  گذشته  روز 
بودیم و طی این مدت 2 نفر در یکی از بیمارستان های 
تست  امروز  که  کردند  فوت  تنفسی  بیماری  اثر  بر  قم 
اولیه این دو فرد در مورد بیماری کرونا مثبت اعالم شد. 
خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع آگاه در ۳۰ بهمن نوشت 
ویروس  به  ابتال  به دلیل  حاضر  حال  در  هم  شش نفر  که 
افراد  این  نزدیکان  و  خانواده  که  هستند  بستری  کرونا 
در قرنطینه به سر می برند. در 2 اسفند، با اعالم رسمی 
فوت شدن چهار نفر، رسما کرونا ویروس جدید به ایران 
چنگ و دندان نشان داد. کووید۱9 با سرعتی ترسناک 
در  ایران  در  است.  گسترش  حال  در  جهان  سراسر  در 
اسفندماه مردم نگران بودند و سود جویان از این نگرانی 
ضدعفونی  مواد  و  ماسک  برخی  میکردند.  سواستفاده 

ویژه نوروز    

کننده را احتکار می کردند، برخی اقالم مورد نیاز مردم 
برخی  و  می فروختند  غریب  و  عجیب  قیمت های  با  را 
دیگر شایعه سازی می کردند تا از این آب گل آلود ماهی 
منفعت صید کنند. حاال درست یک ماه و نیم است که 
این ویروس، رسما میهمان ناخوانده کشور ماست. وزارت 
بهداشت مدام از مردم میخواست که در خانه های خود 
بمانند تا این چرخه انتشار کنترل شود، اما با این وجود 
برخی مردم توجهی نمی کردند و سیاستهای یک بام و 
دو هوای دولت موجب شده بود ادارات دولتی و بانک ها 
روزهای  میانه  در  اما  ادامه دهند.  کار خود  به  همچنان 
کرونایی نوروز آمد ما ایرانیان از دیرباز باور داشته ایم که 
غم.  پایان  بر  باشد  سرآغازی  میتواند  رویش  آغاز  و  بهار 
امسال نوروز را تنها تر از هر سال آغاز کردیم به امید اینکه 
کرونا را شکست بدهیم و در سال جدید و با پایان کرونا، 

یکدیگر را تنگتر در آغوش بکشیم...

کاغذ بی خط )1380 ناصر تقوایی(

- نگاه ناصر تقوایی به مقوله ی کانون خانواده و از آن مهم 
تر زندگی زن و شوهری در آغاز دهۀ هشتاد مدرن و آرمانی 
است، دیدگاهی که تا به امروز در سینمای ایران نظیرش را 

ندیده ایم به همین دلیل کاغذ بی خط تاریخ انقضا ندارد.
 در کاغذ بی خط هیچ اتفاق عجیب و غریبی در فیلم 
نخواهد افتاد، اما فیلم قطعا تا آخر شما را به دنبال خود 
خواهد کشاند. یک قصه ساده از یک زن و شوهر طبقه 
هایی  درگیری  دچار  مشترک  زندگی  در  که  متوسط 
هستند. این خرده درگیری های زن و شوهری نه در فیلم 
به وجود می آید و نه با پایان فیلم از بین می رود، اما علیرغم 
همه اینها و بی اتفاق بودن فیلم، نه ضربآهنگ فیلم افت 
می کند و نه جایی از قصه حوصله سر بر می شود. کاغذ 
بی خط با اینکه حدود 2۰ سال پیش ساخته شده، اما 
لحاظ  به  )چه  استاندارد  فیلم  یک  قامت  در  هم  هنوز 
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اولین مبادله مالی ایران با اروپا از طریق اینستکس

چاپ روزنامه ها تا اطالع ثانوی ممنوع شد

ایران از طریق سازوکار اینستکس انجام  با  سه کشور اروپایی اعالم کردند که اولین مبادله مالی 
گرفته است. به گزارش ایسنا، انگلیس، آلمان و فرانسه روز سه شنبه به طور رسمی با تایید انجام 
گرفتن اولین مبادله مالی از طریق سازوکار اینستکس با ایران مدعی شدند که کاالهای دارویی 
جمهوری اسالمی را ارسال کرده اند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان همچنین نسبت به تقویت این 

ساز و کار ابراز امیدواری کرده و خواستار مبادالت مالی بیشتر با ایران شده است.

با توجه به شیوع کرونا در کشور و توصیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر فاصله 
گذاری اجتماعی، موضوع انتشار نشریات کاغذی در دستورکار کمیته اطالع رسانی و مدیریت جو 
روانی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا قرار و مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.  بر اساس مصوبه 
کمیته اطالع رسانی و نظر به اینکه انتشار مطبوعات و نشریات کاغذی مستلزم فعالیت مجموعه 
ای از افراد از خبرنگاران تا صنعت چاپ و توزیع است و این روند بالقوه ممکن است به شیوع بیشتر 
مصوب  اجتماعی،  گذاری  فاصله  ملی  طرح  حداکثری  اجرای  راستای  در  لذا  بینجامد.  بیماری 
ستاد ملی مقابله با کرونا، نسخه کاغذی نشریات  تا پایان این طرح چاپ نخواهد شد و رسانه های 
مکتوب تمام ظرفیت خود را در فضای برخط و شبکه های اجتماعی برای تقویت جریان اطالع 
رسانی و کارکرد آموزشی مقابله با کرونا همانند هفته های اخیر به کار خواهند گرفت. کمیته اطالع 
رسانی ستاد ملی کرونا مجددا با یادآوری تالش های مستمر 2۴ ساعته و مجدانه تمامی رسانه 
های کشور طی هفته های اخیر در امر اطالع رسانی و آموزش مردم در نحوه پیشگیری و مقابله با 
کرونا - ایجاد بستر ارتباطی موثر بین تمامی دستگاه های فعال در ستاد ملی مقابله کرونا با مردم 

برای هم افزایی و همکاری و مشارکت ملی، تقدیر و تشکر بعمل می آورد.

 
انسان های عصر کرونا

عبدالرحمن حسنی فر
بیش از ۳ماه است کل جهان درگیر بحران کرونا شده و در ایران ۴۰ روز است 
شروع و تقریبا کل کشور را در برگرفته است. آمار مبتالیان در سراسر جهان 

۶۶۳هزار نفر و مرگ ۳۱ هزار نفر بوده که از میان مبتالیان، ۳۵ هزار نفر و اموات 2۵۰۰ نفر متعلق 
به ایران است. این مطلب را صرفا جهت ثبت مینویسم که ما انسان های چه دوره ای بودیم.

از روز اولی که خبر کرونا در چین پخش شد یک موج خاصی در ایران ایجاد کرد که به نوعی می توان 
فاصله گذاری اجتماعی از آن  یاد کرد که افراد روبوسی نکنند؛ به هم دست ندهند؛دست هایشان را  
مرتب بشویند و هنگامی بیرون از منزل هستند از ماسک استفاده کنند.تا اینکه خبر کرونا در ۳۰ بهمن 
در ایران یعنی دو روز قبل از انتخابات مجلس پخش شد.در این انتخابات اکثر کاندیداها جدید بودند 
و البته از طیف های متنوع نبودند و بخاطر همین بحث عدم رقابتی بودن آن مطرح بود.به طور کلی 
هم از چند ماه قبل، برداشت این بود که به عللی معطوف به عدم رفع برخی مشکالت و حل نشدن 

برخی مسایل که عمدتا مربوط به "کارآمدی" حکومت بود مشارکت در شهرهای بزرگ پایین باشد.
از زمانی که خبر کرونا پخش شد اولین واکنش این بود که آن، شایعه ای سیاسی است و در 
جهت تحت الشعاع قراردادن انتخابات مجلس است.حال آنکه شایعه نبوده و ظاهرا از چند 
روز قبل هم بوده و برخی نیز خبردار بودند. البته تاثیر آنچنانی در عدم مشارکت در انتخابات 
را داشتند.  خود  مشارکت  کنند،  شرکت  خواستند  می  دلیلی  هر  به  که  نداشت؛آنهایی  هم 
از شیوع  زیاد آن، ایجاد حس "احتیاط"بود؛ به گونه  تاثیر عمومی خبر ویروس قبل  اولین 
ای که تشکل ها،تجمع ها، ادارات، مدارس و دانشگاه ها را تحت تاثیر قرار داد و منجر به 

تعطیلی موقت آنها شد.
دولت،  با شکل دهی یک ستاد، مسئولیت را تمام و کمال به وزارت بهداشت و درمان واگذار 
کرد.این وزارتخانه هم با جدیت کامل به توصیه ها بهداشتی چون "ماندن در خانه"، "شستن 
دست ها"،سفر نرفتن و "درمان بیماران" پرداخت.آمار هر روز مبتالیان و بهبودیافتگان و مردگان 
ویروس نیز توسط این وزارتخانه اعالم می شد . همه تجمعات رسمی،آیینی، مذهبی و غیره در ابتدا 
به طور غیر رسمی و بعد رسمی ممنوع  شد. کمبود ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده 
و بهداشتی مطرح شد و از همان ابتدا خبرهایی مبنی بر احتکار، گران فروشی ماسک و اقالم 
بهداشتی و ضدعفونی کننده به گوش می رسید. پویش های مردمی برای حل برخی مشکالت 
این بحران چون کمک به کم درآمدها و کارگران روزمزد، اجاره نگرفتن و ضدعفونی معابر، تهیه 
اقالم مورد نیاز عمومی و ...شکل گرفت. ارتش و سپاه با احتمال "جنگ بیولوژیک"به این امر 
ورود کردند و به ضدعفونی شهرها،خیابان ها و ساختن درمانگاه های صحرایی پرداختند. دولت 
از ابتدا قضیه را جدی نگرفته بود و ادعا میکرد که یک عده دنبال تعطیل کردن مملکت هستند و 
به زودی )ظرف چند روز( کارها به روال "عادی" بر می گردد که با فشار کادر درمانی  و  گسترش 
اخبار مربوطه کم کم بحران کرونا جدی گرفته شد اما هنوز جدی جدی تلقی نمیشد.چون اقدامی 
در جهت "قرنطینه" و ایجاد برخی محدودیت ها و گسترش مسئولیت های بحران صورت نگرفت.

چند روز است با توجه به انجام برخی مسافرت های نوروزی و کم توجهی برخی به توصیه ها، 
تقاضاها و تمناهای وزرات بهداشت،تصویب شد که همه مسافران به شهرهای محل سکونت خود 
برگردند و اجازه ورود و خروج از شهر و به شهری دیگر داده نمی شود و در صورت رعایت نکردن 
جریمه هایی در بر دارد. ترس روانی ناشی از کمبود اقالم مصرفی مثل دستکش و ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده و رعایت نکردن برخی موارد بهداشتی  از جانب برخی افراد باعث فشارهای روانی 
شده است. اخبار مربوط به شیوع و گسترش جهانی ویروس و ترس از کمبود امکانات درمانی چون 
فقدان داروی مناسب و نبود دستگاه تنفسی )ونتیالتور( و تخت های بیمارستانی وجود دارد. 
خانه نشینی و عدم ارتباط فیزیکی باعث چالش هایی شده است. برخی مشاغل چون تاکسی 
داران، آرایشگران، رستوران ها، کافه ها، دست فروشان به شدت تحت تاثیر این بحران قرار دارند و 

درآمدشان به شدت کم شده است؛ دولت  برخی اقدامات انجام داده است.
بیم از وضعیت و امید به آینده، هر دو با هم در جامعه ایرانی وجود دارد.اما آنچه به نحوی  نمایان است 
تالشی است که برخی افراد و سازمان ها در کم کردن بحران کرونا و تبعات آن دارند؛ هر  چند در نحوه 
مدیریت و سازماندهی حکمرانی، اشکاالتی وجود دارد اما نفس این تالش ها مهم، شایسته و قابل 
مالحظه است. آلودگی اطالعات در فضای خبر رسانی این بحران به شدت وجود دارد و متاسفانه 
بخاطر مبهم بودن ابعاد این بیماری، شفاف نبودن فعالیت های حوزه عمومی دولت، فقدان مرجعیت 
مراکز رسمی اطالع رسانی، تنوع سالیق و وجود سبک های متفاوت فکری،کمبود سواد رسانه ای و 

...هر نوع خبری در فضای عمومی پخش میشود و این باعث شکل گیری مشکالتی میشود.

سرمقاله

هشدار معاون وزیر بهداشت:

 ممکن است دقیقه آخر از کرونا گل بخوریم
سیزده بدر، همه در خانه بمانند تا کرونا را شکست دهیم

به  دیرباز  از  ایران  مردم  روز  آن  در  که  بدر  سیزده  همان  یا  طبیعت  روز  به  شدن  نزدیک  با 
دامان طبیعت می رفتند، هشدارها در مورد افزایش بیماری کرونا در صورت حضور مردم در 
طبیعت افزایش یافته است. به همین دلیل کلیه پارکها و بوستانها و تفرجگاهها در سرراسر 

کشور از امروز تعطیل شده اند و فردا در روز سیزده بدر هم تعطیل هستند. 
هشدارها به مردم درباره لزوم عدم حضور در طبیعت در روز سیزده بدر از این جهت است که 
در خانه نماندن مردم می تواند موجب افزایش شیوع کرونا در کشور شود و این موضوعی است 
که حتی حسن روحانی رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا هم امروز مطرح کرد 
و گفت: از مردم درخواست می کنم فردا در روز ۱۳ بدر در خانه بمانند، البته بوستان ها و پارک ها 
در سراسر کشور تعطیل هستند. اما در عین حال مردم توجه کنند و در منزل بمانند و این سنت و 

آیین را  در زمان دیگر و در روز دیگری که از بحران بیماری کرونا عبور کردیم، انجام دهند.
معاون درمان وزیر بهداشت هم امروز )سه شنبه( در این زمینه هشدار داد و گفت: سه چهار 
روز قبل از عید، از چهارشنبه سوری تا شب عید مردم در خیابان ها و بازارها حضور داشتند و 
به همین علت نوساناتی در میزان مبتالیان داشتیم که به معنای پیک نیست. برخی از مردم 
آورده اند  به وجود  را در استان ها  ایجاد نوساناتی  به سفر رفته اند و خطر  علی رغم تذکرات 

می افتد.  اتفاق  نوساناتی  اما  است  کم  بسیار  سنگین  دوم  موج  بروز  احتمال  بنابراین 
آن  اثرات  نکنند،  مراعات  مردم  طبیعت  روز  در  اگر  کرد:  تاکید  جان بابایی  قاسم  دکتر 
را به صورت یک موج نوسانی در هفته های آتی خواهیم دید. در حال حاضر روند رو به 
کاهش مالیمی داریم اما در همین روند مالیم ممکن است نوسانات و ارتعاشاتی ایجاد 
شود. قطعا بحث بازگشت به کار باید به صورت پلکانی اتفاق بیفتد به ویژه اگر بخواهیم 
حلقه های انتقال شکسته شود، مشاغل باید به صورت پلکانی به کار برگردند البته ممکن 
است شرایط استان به استان وضعیت متفاوت باشد. معاون وزیر بهداشت گفت: آمار 
تجمعی رو به افزایش است اما آمار بروز، آمار کسانی که به بیمارستان ها مراجعه می کنند 
و آمار بستری ها رو به کاهش است اما مردم باید حواس شان را جمع کنند و حلقه های 
انتقال را بشکنند تا این روند کاهش ادامه داشته باشد. این شرایط در تعطیالت نوروز 
رخ داد که باعث شد پیک را مالیم رد کنیم و به سمت نزول مالیم رویم ، اما به این معنا 
نیست که مردم خیال شان راحت شود. ما در مسابقه فوتبالی هستیم که ممکن است در 
دقیقه آخر هم گل بخوریم. روند کاهش به معنی ریشه کنی بیماری نیست. ما در مرحله 

ریشه کنی نیستیم، بلکه در مرحله مهار بیماری از نظر تعداد قرار داریم.

از حد سنگینند. چنانچه  بودن در هوا بیش 
شما  متری   ۱ فاصله  در  کرونا  به  مبتال  فرد 
عطسه  یا  سرفه  طریق  از  باشد،  داشته  قرار 
که  صورتی  در  همچنین  شد.  خواهید  مبتال 
چشم،  با  تماس  نمایید،  لمس  را  سطوحی 
ها  دست  دقیق  شستن  بدون  دهان  یا  بینی 
از  حفاظت  برای  کرد.  خواهد  مبتال  را  شما 
خود، حداقل ۱ متر فاصله با سایرین را رعایت 
کنید و سطوحی که غالبا لمس می گردند را 
ضدعفونی کنید. مرتبا دستهایتان را ببشویید 
و از لمس چشم ها ، دهن و بینی پرهیز کنید.

کووید-۱9 در کشور شناسایی شدند و مجموع 
بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به ۴۴ 
هزار و ۶۰۶ مورد رسید. وی گفت: خوشحالیم 
که تاکنون ۱۴ هزار و ۶۵۶ نفر از بیماران بهبود 
یافته و ترخیص شده اند و این روند ادامه دارد. 
افزود: متاسفانه در طول 2۴ ساعت  جهانپور 
گذشته، ۱۴۱ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱9 
در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع 
نفر  به 2898  کشور  در  بیماری  این  قربانیان 
در  بیماران  از  نفر   ۳۷۰۳ همچنین  رسید. 

وضعیت شدید این بیماری قرار دارند.

بر معلق بودن  انتشار خبرهایی مبنی  در پی 
ویروس در هوا به مدت هشت ساعت، سازمان 
را  این مساله  ای،  بیانیه  در  بهداشت  جهانی 
تکذیب و اعالم کرد به دلیل سنگینی قطرات 
معلق  امکان  آن،  سنگینی  و  عطسه  یا  سرفه 
تنفس  طریق  از  ابتال  و  هوا  در  ویروس  بودن 
هوای عادی امکان پذیر نیست.  در اطالعیه 
سازمان جهانی بهداشت  آمده است: ویروس 
عامل کووید ۱9عمدتا از طریق قطرات ناشی 
از سرفه، عطسه یا صحبت کردن افراد مبتال،  
معلق  برای  قطرات  این  گردد.  می  منتقل 

شنبه  سه  امروز  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
 2۰ تا  دانشگاه ها  و  مدارس  تعطیلی  گفت: 
و فاصله گذاری اجتماعی  ادامه دارد  فروردین 
تا این تاریخ تمدید شده است و قاعدتا تعطیلی 
مدارس، دانشگاه ها و همه اماکنی که شامل 
ادامه دارد  بود،  طرح فاصله گذاری اجتماعی 
و برای بعد از بیستم هم مجددا تصمیم گیری 
دکتر  می شود.  تمدید  آن  همه  یا  بخشی  یا  و 
جهانپور همچنین گفت: از ظهر دیروز تا امروز 
معیارهای  اساس  بر  و   )۱۳99 فروردین   ۱2(
قطعی تشخیصی، ۳۱۱۱ بیمار جدید مبتال به 

سازمان بهداشت جهانی: 

ویروس کرونا در هوا منتقل نمی شود
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا ۲0 فروردین


