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اپیدمیولوژی دانش��گاه علوم پزشکی تهران 
تصری��ح کرد: مهار بیماری با فاصله گذاری 
فیزیکی بهتر دس��ت یافتنی اس��ت؛ به این 
معنی ک��ه تمام مردم فاصله خود را رعایت 

کرده و در مجامع عمومی حاضر نشوند.
یونس��یان افزود: در نتیجه، هوش��مند کردن فاصله اجتماعی 
منجر به س��هولت در مهار بیماری به لحاظ فنی نخواهد شد، 
اما نمی توان مملکت را فلج کرد.  وی ادامه داد: برخی کشورها 
این اس��تراتژی را با اس��امی یا شیوه اجرای متفاوت در دست 
بررس��ی دارند ولی آنچه مهم اس��ت، تبعات از سرگیری زود 
هن��گام فاصله گذاری فیزیکی و تبدی��ل آن به الگوی جدید 
اس��ت.  این استاد دانشگاه یادآور ش��د: بر اساس توصیه های 
س��ازمان جهانی بهداش��ت، ما هنوز اقدامات ض��روری برای 
کنترل اپیدمی را به درس��تی و به طور کام��ل انجام نداده و 

ملزومات آن را فراهم نکرده ایم.
 سونامی اقتصاد 

با این حال نباید فراموش کرد که وقتی ویروس کرونا قدرت های 
اقتصادی و نظامی بزرگی چون آمریکا، انگلیس و بس��یاری از 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا را به زان��و درآورده، نمی توان 
انتظار داشت کشورمان که با مشکالت و تحریمهای اقتصادی 
فلج کننده است بتواند از این سونامی اقتصادی به راحتی عبور 
کند. در حال حاضر بسیاری از مردم برای کسب معیشت خود 
به دلیل این بیماری با مش��کل مواجه شده اند. در این میان 
دولت با وجود تالش��های فراوان، به دلیل مشکالت اقتصادی 
توان امداد رس��انی به همه اقش��ار کشور و تعطیلی اقتصاد را 
ندارد. دولت معتقد اس��ت باید ع��الوه بر چرخیدن چرخ های 
مبارزه با این ویروس، چرخ اقتصاد و کسب  و کارهای کشور و 

مردم هم بچرخد. که البته استدالل منطقی است.
در این میان نگاهی به ش��رایط اقتصادی کش��ور نیز نش��ان 

می دهد که چندان این دیدگاه دور از حقیقت نیس��ت. دولت 
از یک س��و نمی تواند  برای خیل عظیم کسانی که در سراسر 
کش��ور ش��غل و منبع تامین درآمد خود را از دس��ت داده اند 
تامین کند و از س��وی دیگر باید به بدهی های سررسید شده 
فع��االن اقتصادی و کارآفرینان به بانک ها فکری کند. چرا که 
بانک ها هم باید امکان پاس��خگویی به سپرده گذاران شان را 
داشته باشند. اگر فعاالن اقتصادی و کارآفرین از چرخه اقتصاد 
کشور کنار بکشند، دولت چگونه می تواند با بحران حاصل از 
تعدیل نیروی گس��ترده بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ 
برآید؟ بنابراین تنها به لشکر چند میلیونی بیکاران کشور که 

هیچ منبعی برای تامین درآمد ندارند، افزوده می شود. 
 کمی مردمی با کرونا مبارزه کنید 

مردم از دولت نیز انتظار بیشتری دارند. تردیدی نیست که هم 
اکنون این دغدغه جان و نان مردم را نگران کرده، اما بسیاری 
از مردم بر این باورند که اگردولت در ابتدای شیوع این بیماری 
با مصلحت اندیشی های سیاسی و اجتماعی برای مقابله با این 
بیماری تعلل نمی کرد، اکنون شاهد رشد فراگیر آن در کشور 
نبودی��م. با این حال آب رفته به جوی ب��از نمی گردد و حاال 
مردم نیازمند چاره جویی و تصمیم گیری درست هستند. در 
این رابطه یکی از مهمت��ر رویکردها اولویت بندی در مخارج 
کشور است. دولت بایستی بسیاری از برنامه های غیر ضروری 
خود را تعطیل کند و ریخت و پاش ها در ادارات و سازمانهای 
وابسته به خود را به حداقل برساند. همچنین دولت می تواند 
با جلب مس��اعدت دیگر ارکان نظ��ام از بودجه آنها برای امور 
مرتب��ط با مبارزه با ویروس کرونا یعنی تامین همه امکانات و 
تجهیزات پزشکی همچون ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی 
 کننده و الکل برای تمامی خانوارهای ایرانی به صورت رایگان 
استفاده کند، تا مردم برای استفاده از این مواد اهم فی االهم 

نکنند. 

ضد عفونی  کردن منظم و غیر نمایش��ی ش��بکه حمل  و نقل 
عموم��ی، معابر اصلی و فرعی ش��هرها، اماکن عمومی محل 
مراجعه مردم، ساختمان های دولتی نیز از زمره کارهای دولت 
ب��رای همراهی با مردم اس��ت. مردم م��ی گویند دولت نباید 
برای حضور کارمندان و ش��اغلینی که حض��ور آنها در محل 
کار ضروری نیس��ت و می تواند به ش��کل غیر حضوری ادامه 
یابد، اصرار ورزد. از س��وی دیگر کاهش ساعات کاری، تعیین 
ساعات مختلف حضور برای ادارات، شیفت بندی مناسب  و... 
می تواند از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش حضور و 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی باشد. 
انتظار این است که دولتمردان کمی خود را جای مردم کوچه 
و بازار بگذارند ، از ماش��ین های دولت��ی بیرون آمده و مانند 
اقشار کم درآمد جامعه از حمل و نقل عمومی  استفاده کنند 

و مانند آنها زندگی کنند. 
مردم می گویند در جلسات ستاد مبارزه با کرونا، نزدیک ترین 
فرد به رئیس جمهور در فاصله دو متری ایشان نشسته است 
که البته کار درستی است، اما این درستی باید برای همه مردم 
برقرار باش��د. آیا رئیس جمهور وضعیت اتوبوس های شهری، 
مت��رو و قطارهای حومه ای را در س��اعتهای آغاز و پایان کار 
دیده اس��ت ؟ آیا دیده اس��ت که کارمندان و کارگران چگونه 
ماسک بر دهان و با ترس و اضطراب و در ازدحام جمعیت، به 
محل کار می روند و بر می گردند؟ مردم می پرسند چرا برخی 
از کارمن��دان و کارگ��ران  اداراتی که به دلیل مراجعه نکردن 
مردم، ساعت های کاری خود را می گذرانند،  باید از ترس از 

دست دادن شغل در محل کار حاضر باشند؟
اگر مسئوالن کمی مردمی زندگی کنند در این صورت شاید 
بتوانن��د راه حل های بهتری را نیز برای مردم در نظر بگیرند 
و از تجربیات کشورهای موفق در مهار ویروس کرونا و رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی استفاده کنند.

 نقش بیگانه ها 
در این میان اینکه رس��انه های بیگانه و به اصطالح دلسوزان 
خارج نش��ین، برای مردم ایران دلس��وزی و آنها را ترغیب به 
مخالفت با این طرح می کنند نیز جای س��وال دارد. چرا این 
رسانه ها به جای این گونه دلسوزی ها که اقتصاد کشور را به 
شرایط بدتر رهمنون می کند، به دولت امریکا و حامیان غربی 
اش��ان اصرار نمی کنند که تحریمها را علیه ایران لغو کنند تا 
دولت بتواند اقدامات بهتری را برای مردم انجام دهد؟  مسلماً 
اینکه کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی به منظور مصون 
مان��دن از خطر ابتال به ویروس کرونا دس��ت از کار و فعالیت 

بکشند در کشورمان قابل اجرا نیست. 
این توصیه در صورتی قابلیت اجرایی پیدا می کند که اوال زمان 
خروج قطعی از بحران کرونا برای مسوالن مشخص باشد، ثانیا 
مراکزی به منظور تامین و توزیع کاالهای اساسی و بهداشتی 

مورد نیاز مردم از س��وی دولت در تمامی ش��هرهای بزرگ و 
کوچک و مناطق روستایی کشور برای توزیع منظم این قبیل 
کاالها در محل س��کونت مردم ایجاد شود که حتی افراد فاقد 
کمترین درآمد و نقدینگی نیازی به شکستن قرنطینه خانگی 

نداشته باشند. 
ایجاد چنین مراکزی آن هم از س��وی دولتی که به واس��طه 
حامیان همین رس��انه ها از درآمدهای نفتی محروم ش��ده و 
مجبور است با داشتن کسر بودجه سنگین، فشار تحریم های 
خارجی و انواع و اقس��ام مش��کالت س��اختاری خرج و دخل 

کشور را تنظیم کند، ممکن نیست . 
بنابرای��ن برای آن که بعد از پایان بحران کرونا کش��ور دچار 
بحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی، سیاسی آن نشود، فعاًل 
راه��ی جز انتخاب همزمان دو دیدگاه حفاظت از جان و  نان 

مردم نیست.
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فعالیت 1۷۰۰ گروه جهادی تهرانی برای مقابله با کرونا
فرمانده سپاه حضرت محمد رس��ول اهلل)ص( تهران بزرگ گفت: در تهران 
از ظرفی��ت بیش از یک ه��زار و ۷۰۰ گروه جهادی ب��رای مقابله با کرونا 
بهره می بریم. س��ردار محمدرضا یزدی با اش��اره به فعالیت های گسترده 
بسیجیان تهرانی برای مقابله با کرونا افزود: این گروه های جهادی به صورت 

ش��بانه روزی و طبق یک برنامه مدون اقدام به گندزدایی و ضدعفونی معابر 
سطح شهرهای استان تهران و اماکن عمومی می کنند و عالوه بر آن در تولید 

ماسک و لوازم بهداشتی و توزیع آنها میان مردم و به خصوص نیازمندان نیز فعال هستند.  
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ ادامه داد: همچنین ظرفیت ۱۹۸ 
حوزه بسیج خواهران و برادران استان تهران برای مقابله با ویروس کرونا بکارگیری شده 
است. یزدی گفت: توزیع بسته های معیشتی میان خانواده های کم بضاعت و  نیازمند نیز از 

جمله اقدامات بسیجیان تهرانی در طول یک ماه و نیم گذشته بود.  میزان

سامانه یکپارچه شرکت های دولتی رونمایی شد
س��امانه یکپارچه ش��رکت های دولتی دیروز با حضور معاون اول رئیس  
جمهور رونمایی ش��د. جهانگیری با اشاره به اهمیت شفافیت و انضباط 
مالی در شرکت های دولتی، رونمایی از این سامانه را با اهمیت ارزیابی 
کرد و گفت: هر اقدامی که منجر به بهبود عملکرد این شرکت ها باشد 

ارزشمند است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سنوات گذشته 
همواره زیان دهی این شرکت ها مطرح بوده است خواستار تدوین فرایندی 

مناس��ب برای دسترس��ی صاحب نظران بر اطالعات این س��امانه شد و اظهار داشت: 
قطعاً نظ��ارت افکار عمومی می تواند تأثیر بس��زایی در بازدهی ش��رکت های دولتی 
داش��ته باشد. این سامانه در سال ۱۳۹۸ و بر اس��اس سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ایجاد و در آن اطالعات س��ه بخش پایه، برگزاری مجامع و حسابرس��ی و مالی جمع 

آوری شده است.  میزان 

مجلس عملکرد خوبی در مواجهه با کرونا نداشت
منتخ��ب مردم ته��ران در مجلس یازدهم گف��ت: عملکرد مجلس در 
مواجه��ه با بیماری کرونا خوب نبود و نبای��د وظایف این نهاد تعطیل 

می شد. 
عبدالحس��ین روح االمینی نجف آبادی رئیس اس��بق انستیتو پاستور 

ایران و منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: تیم پاس��خ سریع 
بیماری ها که از س��ال ها قبل در انس��تیتو پاس��تور راه اندازی شده بود، از 

همان ابتدای ورود ویروس به ووهان چین پیگیر اتفاقات این ش��هر بود و روز ششم 
اس��فند ماه سال گذشته )سال ۹۸( مجموعه کاملی از نظرات اپیدمی لوژیست ها و 
کارشناس��ان مطرح کشور را جمع بندی کرده و به اطالع بسیاری از بزرگان کشور 
و مس��ئوالن مرتبط رساندیم که در آن حساس��یت الزم را در سازماندهی، جدیت، 

مراقبت و اهتمام به موضوع شیوع کرونا را گوشزد کردیم. مهر

–


