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در نشست هیأت وزیران به ریاست حسن روحانی ،تصمیم های مختلف برای مقابله با کرونا گرفته شد

تدابیر سخت
برای جان مردم

مسافرت ممنوع  ،مراکز تجمع تعطیل

ادارات و فعالیتهای اقتصادی جز در موارد حساس تا  ۱۵فروردین تعطیل اعالم میشود
سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع خواهد بود  /پارک ها و بوستان ها تعطیل شدند  /اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در کشور

رئیس جمهور ی در جلسه هیأت دولت:

مبارزه با کرونا و تأمین همزمان
نیازمندیهای ضروری مردم از
اقدامات اساسی دولت است
۲و ۵

President.ir

ثداغکرونایی
گزارش«ایران»ازبح 
درشبکههایاجتماعی؛
چراخیلیهادرخانهنمیمانند؟

مقصد :کرونا

۶

کرونا و جنسیت
آموزههایی کاربردی

متأســفانه هنــوز
یادداشت
اطالعات ریــز و دقیق
مبتالیــان بــه کرونــا و
مــرگ و میــر ناشــی از
آن در اختیــار جامعه
قــرار نگرفتــه اســت.
عباس عبدی
روزنامه نگار
داده
اطالعــات
شــده بســیار کلی اســت .بــه همیــن علت
از اطالعــات موجــود نمیتــوان ایدههایــی
قطعی ،راهبردی و کاربــردی ارائه کرد .البته
بــه عللــی اطالعــات کلــی و توصیفــی ارائه
شــده نیز فاقد اعتبار و روایی اســت که از آن
میگذریــم .ولــی دادههــای تقاطعــی میان
متغیرهــا میتواننــد معتبر باشــند از این رو
تحلیــل دو عامــل مهم ســن و جنســیت در
فهــم موضــوع کرونــا اثــرات تعیینکننــده
دارند .در باره ســن بســیار گفته میشــود که
افراد جوانتر مبتال نمیشــوند یا اگر بشوند
مــرگ و میر آنان بســیار کــم اســت .در این
یادداشــت و براســاس اطالعــات موجــود
مقایســهای تحلیلــی در بــاره رابطــه ســن و

سودایجادهراازذهنخارجکنید

سفر ،ایران را
به موج دوم کرونا
می برد

رئیسکلبانکمرکزی:

۸

جنــس در ابتال و مــرگ و میــر تا آنجــا که در
دســترس اســت میان دادههــای موجود از
ایران و ایتالیا ارائه میشود.
1ـ مبتالیان
درصد مبتالیان برحسب سن

سن (سال)
19-0
29-20
39-30
49-40
59-50
69-60
79-70
+80
ميانگين سن
مبتاليان

ايران
5/1
5/4
13
17
21
19
13
5/9
59

بخشی از منابع
مسدود شده ایران
آزاد میشود

ايتاليا
4/1
8/3
1/7
4/12
1/19
7/17
9/19
1/18
2/62

مشــاهده میشــود کــه درصــد مبتالیــان
جوانتــر در ایران بیشــتر اســت ولــی اگر این
نسبتها را برحسب توزیع سنی جمعیت در
دو کشــور در نظر بگیریم ،جدول تقریبی ستون
مقابل حاصل خواهد شد.

رسانههای دنیا
درروزهایکروناییچهنوشتند

۴

بیم و امید البه الی
کلمات سربی

بهمناسبتروزجهانیهنرهاینمایشی

۳

تئاتر؛ به مثابه
پدیده مقدس

قرنطینه عمومی و منافع ملی

سن

ايتاليا

ايران

درصد درصد درصد درصد
جمعيت مبتال جمعيت مبتال

0
14

24

1

14

1

15
64

70

66

64

58

65
به
باال

6

33

22

48

اگــر گروه صفر تا  14ســال را بــه دلیل تعداد
مبتالیــان اندکشــان کنــار بگذاریــم ،متوجــه
میشویم که جمعیت  65سال به باالی ایران
در حالی که فقــط  6درصد جمعیت هســتند،
ولی  33درصد مبتالیان را شامل میشوند .در
حالی که جمعیت  65سال به باالی ایتالیا 22
درصد کل جمعیت اســت و فقــط  48درصد
مبتالیان را شامل میگردد.
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در زبــان فارســی
ضربالمثلــی معروف
یادداشت
داریــم کــه مــی گویــد:
«مــرگ خــوب اســت
امــا بــرای همســایه».
بر مبنــای همیــن مثل
قدیمــی متأســفانه
بهروز بنیادی
عضوکمیسیون
بخــش زیــادی از مــا در
بهداشت و درمان
مواقــع مختلــف بــاور
مجلس
داریــم کــه آن مــرگ
فقــط برای همســایه اســت .کما اینکــه خیلی
از ماهــا بــاور دارد کــه حــوادث خســارت باری
مثــل تصــادف فقــط صحنههایــی در جادهها
هســتند و راهی به زندگی واقعــی ماها ندارند.
در ماجــرای کرونــا نیز موضوع بــرای برخیها
بر همین مدار اســت .هر چند در نوروز امسال
برخالف سالهای قبل شــاهد آمارهایی مبنی
بــر کاهش مســافرت هــای جــادهای از  50تا 70
درصد بودهایــم که حکایت از مشــارکت اکثر
شهروندان در جریان مبارزه با کرونا و همراهی
با دستورات مقامات مسئول و کارشناسان دارد
امــا باز هــم می بینیم کــه درصدی هــم در این

۶

میان موضوع را جدی نگرفتهاند .درصدی که
شــاید در اقلیت باشــند اما رفتار آنها میتواند
بخش اعظم تالشها برای مهار کرونا را بال اثر
کنــد .تالشهایی که حاصل مجاهدت شــبانه
روزی خادمــان و ســربازان بخــش بهداشــت
و درمــان کشــور اســت کــه حتی باعث شــده
تعــداد زیادی از همانها جــان عزیز خود را نیز
در ایــن راه بگذارند.دولــت در روزهــای اخیــر
تصمیماتی ســختگیرانه تر برای فاصله گذاری
اجتماعی و قطع چرخه انتقــال ویروس کرونا
گرفتــه و رئیس جمهــوری نیز در جلســه دیروز
هیــأت دولــت به صراحــت بر ســخت بودن
این تصمیمات برای مردم تأکید کرده اســت.
ســخت بــودن ایــن تصمیمــات و احتمــاالً
ســختگیریهایی که در این مســیر به درســتی
انجــام خواهد شــد نه تنهــا نبایــد و نمیتواند
در چارچــوب تقابــل بین دولــت و حاکمیت
از یک ســو بــا مردم در ســوی دیگر تعبیر شــود
کــه حتی دقیقاًدر محدوده و مــرز منافع ملی و
عمومی کشور است .به عبارتی در این سلسله
تصمیمات ،دولت با ســختگیری برای فاصله
گــذاری اجتماعــی و جــدی کــردن موضــوع

گفتوگوباسارابهمنیار،کاراتهکایالمپیکی

شایدتعویق
المپیک به سود
ورزش ایران باشد
۹

قرنطینــه خــود را در کنار مردم بــه عنوان یک
نهاد نگهبان و محافظ امنیت آنها قرار خواهد
داد و مردم نیز با رعایت توصیههای داده شده
یاریگــر دولت در مبــارزه بــا کرونا و مهــار این
بیماری خواهند بــود .کما اینکه در بســیاری از
کشــورهای غربی و اروپایی نیز همین روش به
عنوانچارچوباصلیرفتاروبرنامهدولتها
بــرای مهــار کرونا در پیش گرفته شــده اســت.
واقعیــت این اســت که عدم توجــه به اصول
فاصلــه گذاری اجتماعــی در میدان مبــارزه با
این بیماری خود زمینه جهــش آمار مبتالیان
و قربانیان و خارج شــدن کنتــرل مهار ویروس
از دســت دولــت و نهادهای ذی ربــط خواهد
شد .اتفاقی که میتواند با توجه به محدودیت
امکانات پزشکی نظیر تختهای بیمارستانی
در کشور به یک فاجعه انســانی منجر شود .در
همینحالتبعاتاقتصادیواجتماعیناشی
از عدم مهار بموقع و ســریع تر این ویروس نیز
قابل توجــه خواهد بــود .تبعاتی کــه دود آنها
مستقیماً به چشــم مردم و کف جامعه خواهد
رفت.
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