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ما  ،کرونا و این رفتارهای جدید
روزهایی بود که ساده و بیخیال در خیابانها قدم
میزدیم.ازکنارساختمانهایقدیمیردمیشدیم
و بیتوجه به زیباییهایشان به مقصد میرسیدیم.
روزگـــاری کــه دور هــم نــبــود ،ســواربــر ماشین راه
میافتادیمدرجادههاییپرازچالهچوله،بیتوجهبه
کوههاودشتها،درحالیکهتنهافکرمان،بهمقصد
رسیدن بود .شاید تا همین ماه قبل ،خانه برایمان
فقط خوابگاه بود و به محض رسیدن ،بعد از شستن
دست و صورت بیتوجه به در و دیوار ،به رختخواب
میرفتیمتاصبحوشروعیدیگر.روزگاریکههدف
فقطمقصدبود،بیآنکهزندگیکنیم.
اما کرونا آمد و خانهنشین مان کرد .آرام آرام مجبور
شدیمبیشتربهخان ههایمانتوجهکنیم .ایدههایی
برای بهتر شدن خانه به سراغ مان آمد که قبال بی
توجه بودیم .شاید واقعیت آن بود که کمکم مجبور
شدیم زندگی را زندگی کنیم.مثل برادرم که سراغ
اتوی جهیزیه مادر رفت تا آخرین تالشها را برای
حفظ حیاتش کرده باشد و خواهرم که دست به آرد
و نانپز خانواده شد.شاید امروز وقت آن شده که از
جایمان برخیزیم  ،صندلی همیشگی خودمان را
تغییر دهیم و از زاویهای دیگر به خانه و زندگیمان
بنگریم؛ قرنطینه وقت کشف تواناییها و کارهای
جدیدوزمانخلقاست .نترسیمازاینکهخطاکنیم،
بسازیم و در بستهترین مکان و زمان ممکن به کشف
و شهود جدید دست یابیم.چه خوب است که این
خاطراتکرونارابنویسیمتابرایآیندهباقیبمانداز
خلقیکشیرینیوطعمیتازهدرزندگی.ازورقزدن
آلبوم عکسهای عروسی بزرگترهای خانواده تا
حالوهوای امروز گلدانهایی که این روزها مونس
های خوبی هستند.چه خوب است که ازعکاسی با
ک تک کشفیات
تلفن همراه همغافل نباشیم و از ت 
و لحظات خاص عکس بگیریم و در کنار نوشتهها
آلبومخاطراتبسازیمبرایتورقآینده.طرح“فاصله
گذاری” هم آرام آرام از ما آدم دیگری می سازد .این
که رعایتفاصلهها رعایتحالخود ودیگران است
 ،روز به روز بیشتر معنا می یابد .در حال دانستن این
واقعیت هستیم که فاصله هایی که تا همین چهل
روزقبل به آن ملزم نبودیم حاال حریم ما و دیگران
است  ،چه خوب که پس از کابوس کرونا این آموزه
های تازه برای مراعات یکدیگر در رفتارمان باقی
بماند  .یادگاردورانیکهبرایسالمتجامعهفاصله
گذاریشد.فاصلههاییکهبرایضمانتپیوستگی
پایدارجامعهوصحتتکتکافرادآنبهاجرادرآمد.

از میان خبرها

بیشتر انتقال دهندگان کرونا چه
کسانی بوده اند؟
یکمقامارشدسازمانجهانیبهداشتدرکنفرانس
خبریایننهادمیگوید:برپایهمطالعاتموجود،در
بیشتر موارد انتقال ویروس کرونا از طریق افرادی
صورت میگیرد که عالیم بیماری را نشان دادهاند
نه افرادی که هنوز هیچ عالمتی ندارند.به گزارش
یورونیوز ،دکتر ماریا فــان کرخوفه ،مدیر برنامه
همهگیرشناسی ســازمــان جهانی بهداشت ،در
کنفرانسخبری ۱۸فروردیناینسازمان،درپاسخ
به پرسشی گفته «این احتمال وجود دارد که افراد
چندروزپیشازبروزعالیمبیماری،ویروسراانتقال
دهند».با این حال او تاکید کرده همچنان دادهها
و اطالعات موجود حاکیاست بخش مهم و بیشتر
مواردانتقالپسازبروزعالمتیاعالیمکووید۱۹-
صورتگرفت هاست.

وعده جهرمی برای رایگان شدن
اینترنت کالس درس دانشجویان
عملی نشد
وعده وزیر ارتباطات برای رایگان شدن اینترنت
کــاس درس بــرای دانشجویان منجر به صدور
ابالغیه کاهش تعرفه به اپراتورهای ارائهدهنده
خدمات پهنای باند شد که با وجود گذشت بیش
از یک ماه از آغــاز کالسهای غیرحضوری ،هنوز
این ابالغیهها عملیاتی نشدهاند .آذری جهرمی
وزیر ارتباطات اسفندماه گفته بود :ترافیک تمام
کالسهای آموزشی مجازی که مورد تأیید وزارت
آموزش و پرورش و وزارت علوم بوده  ،برای کاربران
رایگانخواهدبود .درپیگیریوضعیتتحققوعده
وزیر ارتباطات ،علی خاکی صدیق معاون آموزشی
وزیر علوم دیروز به فارس گفته است :وزارت علوم
هم لیستی از همه دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی مورد تایید وزارت علوم را که کالس آموزشی
برگزار میکنند  ،تهیه و برای رایگان شدن به وزارت
ارتباطات ارسال کرد .صفوی مسئول آموزش های
الکترونیکی وزارت علوم هم در این باره به خبرنگار
فارس ،گفت IP :دقیق تک تک سرورهای مجازی
دانشگاه ها را جمع آوری و به وزارت ارتباطات ارائه
کردیم اما با گذشت بیش از یک ماه از الکترونیکی
شدن آمــوزش ها در دانشگاهها ،همچنان وعده
وزیر ارتباطات برای اینترنت رایگان دانشجویان و
استادانعملینشدهاست.

وزیــر بهداشت دی ــروز در نشست مجلس گفت:
انشاءا...تاآخراردیبهشتماهبهمهارویروسکرونا
خواهیم رسید .سعید نمکی که دیــروز برای ارائه
گزارش کرونایی به مجلس رفته بود،افزود :امروز،
روز ریشهیابی منشأ بیماری کرونا نیست بلکه روز
مبارزهتمامعیاربااینویروساست .انشاءا...تاآخر
اردیبهشتماهبهمهارویروسکروناخواهیمرسید.
▪یکافتخار

وی مهم ترین افتخار کشور را ســرگــردان نشدن
بیماراندردورانپیکبیماریناشیازویروسکرونا
دانست و گفت :این در حالی است که این ویروس
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی را به زانو

درآورده ،به طوری که بیماران در چمن های بیرون
بیمارستانهاسرگردانهستند،ایندرحالیاست
که میزان تخت بیمارستان های اروپایی در بدترین
حالت 4تا 5برابرایراناست.
نمکیگفت:اکنونکشوردرمرحلهمدیریتبیماری
اســت و نباید دچــار توهم شــده و تصور کــرد که به
مرحله مهار و کنترل رسیدهایم .وی با بیان این
که برای واردات ماسک و لباس پرستاران با توجه
به تحریمهای اعمال شده علیه ایــران با مشکالت
بسیاری روبـ ـهرو بــودیــم ،اف ــزود :ســازمــان جهانی
بهداشت با برقراری ویدئوکنفرانس خواهان ارائه

طرح سه فوریتی تعطیلی کشور برای مقابله با
کرونا از دستورکار مجلس شورای اسالمی خارج
شد .بنابرگزارش خراسان ،این طرح که دیروز
در دستور کار مجلس بود ،پس از استماع دیدگاه
موافقان و مخالفان از برنامه مجلس خارج شد.
در همین بــاره ،مسعود پزشکیان که ریاست
جلسه علنی مجلس را برعهده داشت گفت :با
توجه به این که برای طرح سه فوریتی ،قانون
محل منابع تعیین نکرده ،نباید در دستورکار
مجلس قرار گیرد .اصل حرف طرح مذکور این
بود که کلیه مراکز دولتی ،عمومی و خصوصی به
مدت یک ماه از زمان تصویب این قانون تعطیل
اعالم شود.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران
وزارت نیرو:

حاشیه های نخستین نشست علنی مجلس در سال 99

امکان آلودگی منابع آب به ویروس
کرونا وجود ندارد

آیافرزندرئیسبانکمرکزیقهرمیکند؟

محمد اکبری -نخستین جلسه علنی سال  99مجلس که در
سایه تمهیدات الزم برای مبارزه با کرونا برگزار شد با حاشیه
هاییهمراهبود.
*درهای مجلس برای برگزاری نخستین جلسه بعد از انجام
تستغربالگریاز 270نمایندهواجرایپروتکلهایبهداشتی
مقابله باکرونا در صحن ،گشوده و زنگ آغاز جلسه نواخته شد
اما از همان دقایق ابتدای جلسه با اعالم خبرتاخیر حضور وزیر
بهداشت وسایرنمایندگان دولت صحن با حاشیه مواجه شد
آن گونه که مسعود پزشکیان رئیس جلسه با اشاره به این که در
شرایط فعلی خیابان ها خلوت است در واکنش به آن با لحنی
انتقادی گفت« :گویا دولت موضوع را جدی نگرفته است».
*باآنکهنمایندگانبهگونهایبرکرسیهایشانمستقربودند
که فاصله گذاری رعایت شود اما هنگام رسیدگی به دستورات
جلسه به ویژه در زمان حضوراعضای دولت در صحن تجمع و
رفتوآمدنمایندگاندرمحدودهجایگاههیئترئیسهبهقدری

زیادشدکههیئترئیسهبارهادرباره آنتذکردادوازنمایندگان
خواست اطراف را خلوت کنند تا فاصله گذاری رعایت شود.
*الــیــاس حضرتی رئــیــس کمیسیون اقــتــصــادی در میان
ارائــه گــزارش خود در صحن اعــام کرد که باید زدن ماسک
را به عنوان یک قانون اجــبــاری کــرد زیــرا به گفته او «اکثر

از میان خبرها

حذف طرح  3فوریتی تعطیلی
یک ماهه کشور

تجربه موفقیتآمیز ایــران در مبارزه با کرونا به
سایر کشورها شد.وی با بیان این که در روزهای
آینده شاهد نمایش زیباتری از مقابله با کرونا
خواهیم بود ،تصریح کرد :فاصله بین
مرگومیروتعدادافرادآلوده
کاهشچشمگیرییافته
است به گونهای که از
نظر ابتال در دنیا در
مرتبه هفتم و از نظر
مــرگ و میر ششم
هستیم که این عدد
در روزهــــای آینده
مطلوبترمیشود.

▪متوهمنشویم
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صاحبنظران این موضوع را اعالم کرده اند» اما این پیشنهاد
وی با اعتراض نمایندگان وایجاد همهمه در صحن رو به رو شد.
* مــحــمــدرضــا تــابــش نــمــایــنــده اردکـــــان هــنــگــام بــررســی
طــرح سه فوریتی مجوزبرگزاری «جلسات مجازی مجلس
در مــوارد اضــطــراری» به عنوان یکی از طراحان دلیل تهیه
ایــن طــرح را احتمال مثبت ب ــودن تست کــرونــای بیش از
 50نماینده و بــرگــزار نــشــدن جلسه علنی در روزهـــای
بعد اعــام کــرد .در خــال ایــن اظــهــارات اکبر رنجبرزاده
عضو هیئت رئیسه مجلس اع ــام کــرد کــه در غربالگری
جدید تنها تست کــرونــای  11نماینده مثبت بــوده است.
*عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع هنگام ارائه گزارش
کمیسیون متبوعش در صحن با تاکید بر لزوم توجه به چرخه
تولیدواقتصادکشوردرزمانپساکرونااظهارکرد:وامیکمیلیون
تومانیکهتلویزیونمدامدربار هآنحرفمیزندچهفایدهایدارد
؟اگرهمینپولرابهبچهرئیسبانکمرکزیبدهندقهرمیکند.
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تمام استان ها

محموله پزشکی  ۲میلیون دالری کره جنوبی در راه ایران

فاصله گذاری اجتماعی در مترو امکان پذیر است؟

سفارت جمهوری کره در تهران در
حساب توئیتری خــود نوشت«:با
آرزوی ریشهکن شدن بیماری کرونا
و رسیدن روزهــای بهتر ،جمهوری
کره قصد دارد محموله پزشکی به
ارزش دو میلیون دالر را از طرف
مردم کره به جمهوری اسالمی ایران
ارسال کند.
تا به حال اقالمی به ارزش  ٢٠٠هزار
دالر تحویل داده شدهاند که شامل دستگاه  PCRو پمپ ضدعفونیکننده است».

«حجت» سرپرست معاونت حمل و نقل
و ترافیک شهر تهران گفت :طرح فاصله
گذاری اجتماعی در محیطهای خلوت
قابل اجراست .ضمن این که پیشبینی
میشود تعداد مسافران در هفته آینده
بیشترباشد .حجتافزود:مانمیتوانیم
مانع سوار شدن مسافران به مترو شویم
یا بــرای این موضوع مامور پیشبینی
کنیم .بنابراین بسیار منطقی است که
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای مترو امکان پذیر نیست.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو گفت:
امکان نفوذ ویروس کرونا به منابع آب زیرزمینی
وجود نــدارد« .میثم جعفرزاده» دیــروز به ایرنا
گفت :ویروس کرونا در خارج از بدن موجودات
زنده تنها چند روز دوام می آورد و این درحالی
است که ورود آب سطح به سفرههای زیرزمینی
که آب مورد نیاز از آن ها تامین میشود د هها
سال طول میکشد .وی ادامــه داد :در نتیجه
این موضوع که گفته شده ویروس کرونا آبها را
آلوده میکند ،اشتباه است.

سناریوهای حج  ۹۹به روایت
رئیس سازمان حج و زیارت
رئیس سازمان حج و زیــارت درب ــاره ایــن که اگر
عربستان تصمیم به برگزار نکردن حج بگیرد ،
تکلیف ثبتنامیهای امسال از نظر اولویت اعزام
و سپردههایشان چه میشود ،گفت :در این شرایط
قطعا اولویت اعزام در سال بعد با زائرانی است که
هم اکنون ثبتنام کردهاند.
به گزارش سازمان حج و زیارت ،رشیدیان افزود:
در صورتی که بحران کرونا خاتمه یابد و تصمیم بر
برگزاری حج و اعزام تمام سهمیه توافقی زائران
باشد  ،موضوع را به صــورت علمی و کارشناسی
بررسی می کنیم و ضمن انجام معاینات و ارزیابی
شرایطاستطاعتجسمیافراد ،اعزام زائرانانجام
میشود .وی در پاسخ به این سوال که ممکن است
در صورت تداوم بحران کرونا و آمادگی نداشتن
عربستان برای مهیا ساختن شرایط مناسب حضور
همه حجاج کشورهای اسالمی به محدودسازی
سهمیههااقدامکند،گفت:دراینصورتبرمبنای
برنامهریزیهای انجام شده افــرادی که دارای
ریسک و دچار بیماریهای زمینهای و مشکالت
سنی هستند امسال به ایــن سفر معنوی اعــزام
نمیشوند و اعزامشان به سال بعد موکول میشود.

کاهش پروازهای داخلی تا بیش
از  ۹۰درصد

جهان بهداشتی پس از کرونا

بیموامیدهاازبازگشتجهانپساکرونابهشرایطقبل
گروه اجتماعی -سازمان بهداشت جهانی
در یکی از تــازه ترین پیام هــای خــود نوشته
است :کسانی که به ویروس کرونا مبتال می
شوند ،باید بدانند که پس از رهایی از این
ویروس ،زندگی برای آن ها به شرایط عادی
باز می گردد.
در واقـــــــع زنـــــدگـــــی پـــــس از کـــرونـــا
بـــــدون دغـــدغـــه ادامــــــه خـــواهـــد یــافــت.
امــا یک پرسش مطرح اســت که جهان پس
از کرونا در حوزه بهداشت ،درمان و مسائل
روان شناختی چگونه خواهد بــود؟ آیــا این
شوک بزرگ به جهان ،باز هم تمامی شرایط
را بــه شکل سابق بــاز مــی گــردانــد؟ بــه طور
قطع تاثیر شدیدی که کرونا بر عرصه اقتصاد
جهان گذاشته اســت ،هــر مــوضــوع دیگری
را نیز تحت واکنش جدی خود قــرار خواهد
داد .مجله معتبر فوربس دیروز نوشت :حتی
میلیاردرها هــم در شــرایــط کــرونــا و پــس از
فروپاشی بــازارهــای سهام دچــار دگرگونی
جدی و  51درصد فقیرها ،فقیرتر شده اند.
اما در میان همه موضوعاتی که در پساکرونا
مطرح است ،موضوع بهداشت و درمــان چه
می شود؟
▪ هرگز!

در این زمینه دکتر «آنتونی فائوچی» مدیر
مؤسسه ملی آلــرژی و بیمار یهای عفونی
آمریکا گفته است که حتی بعد از کشف واکسن
و درمانی برای مقابله با «کووید ،»19-جهان
هرگز به «روال عادی» قبل از شیوع این ویروس
بازنخواهد گشت زیرا این ویروس حتی بعد

همچنین هــنــری کیسینجر ،تئوریسین
آمریکایی و وزیر خارجه اسبق ایاالت متحده،
در یــادداشــتــی در نشریه آمــریــکــایــی وال
استریت ژورنال نوشته است« :هنگامی که
اپیدمی کووید  ١٩-به پایان برسد ،نهادهای
بسیاری از کشورهای جهان دچــار چالش
اســاســی شــده ان ــد .واقعیت ایــن اســت که
جهان پس از ویروس کرونا ،هرگز مانند قبل
نخواهد بود».
▪شرایط ویژه کادرهای درمانی

از کشف واکسن و درمان نیز همچنان باقی
خواهد ماند.بنا به گزارش روزنامه انگلیسی
«دیلی میل» ،وی طی یک کنفرانس خبری در
واشنگتن این پاسخ را به سؤال خبرنگارانی
داد که دنبال دانستن این مطلب بودند که آیا
آمریکا میتواند به روال عادی قبل از شیوع
کووید 19-بازگردد یا خیر.فائوچی تصریح
کرد« :اگر «بازگشت به روال عادی» به مفهوم
این باشد که طوری عمل کنیم که هرگز مشکل
کرونا وجود نداشته است ،فکر نمیکنم تا به
وجود آمدن شرایطی که بتوانیم کام ً
ال جمعیت
را [ با یک واکسن] مورد محافظت قرار دهیم،
چنین چیزی اتفاق بیفتد».
▪به تدریج برمی گردیم

این کارشناس بیمار یهای عفونی تصریح
کرد« :ما به تدریج به نقطهای بازمیگردیم

که بتوانیم به عنوان یک جامعه عمل کنیم.
اگر بخواهید به شرایط قبل از شیوع کرونا
بازگردید ،احتما ًال هرگز چنین چیزی رخ
نخواهد داد زیرا حقیقت این است که تهدید
(همچنان) وجود دارد».
▪کرونا به صورت فصلی باز می گردد

فائوچی پیش از این پیشبینی کرده بود که
ویروس جدید کرونا احتما ًال به صورت فصلی
هرسال بازخواهد گشت اما   با توجه به شمار
درمــا نهــای امیدوارکننده و واکسنهای
احتمالی مقابله با کرونا که اکنون در صف
بــررســی ق ــرار گرفته اس ــت ،دربـــاره آینده
امیدهای زیادی وجود دارد.
وی ادامه داد :در سایه پیشرفتهای علمی،
اطمینان دارم کــه «مــا هرگز بــه جایی که
اکنون در آن قرار داریم ،بازنخواهیم گشت».

بــنــابــر گـــزارشـــی ک ــه ســـازمـــان بــهــداشــت
جــهــانــی مــنــتــشــر کــــرده اســــت ،از آن جا
کـــه نــبــض درمــــــان تـــوســـط پـــزشـــکـــان و
پ ــرس ــت ــاران م ــی زنــــد ،آن ه ــا اک ــن ــون در
شــرایــط ویــژه روحــی و روانـــی قــرار دارنــد.
بر اساس این گزارش تاکنون  ۲۳پرستار تنها
در ایتالیا به دلیل ابتال به کووید ۱۹-جان
خود را از دست دادهاند و آمارها حاکی از آن
است که حدود  ۱۰۰نفر از کادر درمانی در
سراسر جهان به دلیل ابتال به این بیماری
جان باختهاند.احتمال طوالنی شدن این
بیماری این بیم را به وجــود آورده است که
ممکن است کادر درمانی از پا درآید .سازمان
بهداشت جهانی اعــام کــرده که جهان با
کمبود شش میلیون پرستار مواجه است.
این شرایط می تواند به ما گوشزد کند که
مــاجــرای کــرونــا همه امکانات کشور رادر
آزمــون قــرار داد؛ از سیستم های درمانی و
اجرایی تا فرهنگ عمومی .حال بسنجیم که
ایران پس از کرونا چگونه خواهد بود؟

در حالی که دو روز گذشته گفته میشد اعتباری
حدود هزار میلیارد تومان برای کنسلی پروازها
در هفتههای گذشته پرداخت شده اســت ،دبیر
انجمن شرکتهای هواپیمایی اعالم کرد :کاهش
پروازهای داخلی در این ایام به بیش از  ۹۰درصد
رسیده است و چهار ایرالین داخلی نیز عملیات
پروازهایشان را متوقف کردند اما همچنان منتظر
پرداخت اعتبارات الزم از سوی ستاد کرونا برای
جبران این خسارتها هستیم .به گزارش ایسنا،
در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و باال رفتن آمار
مبتالیان و جان باختگان  ،محمد اسالمی وزیر راه و
شهرسازی درهمانروزهاینخستاسفند پارسال
اعالم کرد که مردم میتوانند بدون پرداخت جریمه
بلیت های هواپیما یا قطارخریداری شده خود را
کنسلیابهزماندیگریموکولکنند.دراینزمینه
به گفته اسالمی بیش از  ۲۰۰هزار بلیت هواپیما
کنسل و حدود سه هزار میلیارد تومان خسارت
به ایرالینهای داخلی البته تا  ۱۵فروردین ماه و
براساس بــرآورد انجمن شرکتهای هواپیمایی
وارد شده است.
البته دو روز گذشته آمار و ارقام رسمی اعالم شده
نشان میداد که هزار میلیارد تومان برای جبران
خسارت ناشی از کنسل شدن بلیت هواپیما پیش
بینی و پرداخت شده است .این در حالی است که
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی در این باره به ایسنا گفت :هنوز هیچ
اعتباری برای جبران خسارتهای وارد شده به
شرکتهای هواپیمایی داده نشده و این در حالی
استکهکاهشپروازهاهمچنانادامهداردوبیشتر
و بیشتر میشود.

