
کودکان اینده
 رضا امیری مهر- این روزها با توجه به انتشــار اخبار 
مبتالیان به ویروس کرونا و نگرانی های ایجاد شده در بین خانواده ها 
از طریق فضای مجازی، والدین مضطرب هستند که آیا کودکان 
آن ها در معرض خطر ابتال به این ویروس هستند و این استرس و 
نگرانی، کودکان را نسبت به کرونا حساس می کند. باید به کودکان 
دور از هر گونه اســترس و اضطراب، رعایت بهداشت فردی و دور 
ماندن از مبتالیان به ویروس کرونا را آمــوزش داد و امور زندگی 

جاری آن ها را مختل نکرد.
این روزها تمام نهادهای رسمی و غیررسمی در تمام کشورها به 
شهروندان توصیه می کنند که برای در امان ماندن از خطر ابتال به 
کرونا در خانه ها بمانند؛ اما اگر در این اوضاع و احوال خانه مکانی 
امن نبود چه؟ این پرسشی است که بســیاری از فعاالن حقوق و 
کودکان مطرح کرده اند و درباره افزایش خشونت های خانگی در 

دوران قرنطینه و تعطیلی مدارس و کودکستان ها هشدار داده اند.
برای بسیاری از کودکان مدرسه مکانی برای آموختن و معاشرت 
است. اما کم نیستند کودکانی که به مدرسه به عنوان مکانی برای 
پناه بردن از ناامنی های خانه می نگرنــد؛ کودکانی که همواره در 

معرض خطر کودک آزاری قرار دارند.
صدها میلیون کودک در سراســر جهان در دوران شیوع کرونا 
در معرض انواع کودک آزاری ها از جمله بدرفتاری ، بهره کشــی، 

محرومیت اجتماعی و جدایی از مراقبانشان قرار دارند.
سازمان های حمایت از حقوق کودکان هشدار داده اند که بسته 
شدن مدارس و اجبار به ماندن در چهار دیواری خانه، باعث شده 
است که کودکان و وضعیت جســمی و روحی آنها از نگاه ناظران 
پنهان بماند و همین مساله احتمال کودک آزاری را افزایش می دهد 
تا جایی که ممکن است وخامت اوضاع تا مرز تهدید زندگی کودکان 

پیش برود.
این وضعیت بطور مثال زندگی را بــرای کودکانی که والدینی 
معتاد دارند، دشــوارتر کرده است و هیچکس رنج و مصیبت آنها 
در پشت دیوارهای خانه ها را نمی بیند.عالوه بر تعطیلی مدارس، 
محدودیت های حرکتی کودکان و اجبار آنها به ماندن در خانه برای 
مدتی طوالنی، در فعالیت های روزمرۀ آنها اختالالتی جدی بوجود 
آورده است. حضور آنها در خانه  فشار جدیدی را بر مراقبانشان از 
جمله والدین وارد کرده است؛ یعنی افرادی که احتماال همزمان 
مجبورند از داخــل خانه به دورکاری خــود ادامه دهند و ممکن 
اســت تحمل و فرصت کافی برای درک وضعیت کنونی کودکان 

را نداشته باشند.
برای حل این مشکل برخی از گروه های مدافع حقوق کودکان 
سعی کرده اند پشتیبانی های آنالین خود بویژه از مسیر شبکه های 
اجتماعی را افزایش دهند تا کودکان و دیگر اعضای خانواده ها را از 

کمک هایی که همچنان در دسترس آنهاست، مطلع کنند.
دیگر دغدغۀ ســازمان های مدافع کودکان این است که چگونه 
می توان کودکان را بطور مســتقیم از اطالعاتی که برایشان مفید 
است، آگاه کرد؟در حال حاضر کودکان عمدتا چنین اطالعاتی را 
از طریق بزرگساالن دریافت می کنند اما اگر کودکان آسیب پذیر 
اطالعات نادرست را دریافت کنند چه می شود؟ بویژه که دیگر کانال 

ارتباطی مدارس نیز وجود ندارد.
دولت ها همچنین باید برنامه هایی را برای آگاه سازی کودکان و 
نوجوانان و معرفی انواع شیوه های در دسترس برای پشتیبانی از 
آنها به اجرا بگذارند، توجه ویژه ای به مراکز مراقبت از خانواده ها و 
کودکان داشته باشند و به این مراکز برای عملی کردن برنامه های 

حمایتی خود در دوران شیوع کرونا کمک کنند.
دولت ها باید با کمک به خانواده هایی که فرصت  درآمدزایی خود 
را به دلیل شیوه کرونا از دست داده اند، کمک مالی و غیرمالی کنند 
تا به این ترتیب از جو استرس و تشنج در داخل خانه ها بکاهند و 
باید تدابیری را اتخاذ کنند تا از جدایی کودکان از خانواده هایشان در 
روزهای کرونایی جلوگیری شود و از کودکانی که به دلیل بستری 
شدن در بیمارســتان ها، درگذشت والدین یا سرپرست خود تنها 

مانده اند، حمایت کنند.

نه به خشونت خانگی
  رضا تقی آبــادی- نگرانی ها درباره در خطر 
بودن زنان و کــودکان در خانواده های آســیب پذیر رو به 
افزایش است. فعاالن حقوق کودکان و زنان و البته مسئوالن 
سازمان بهزیستی از بیشترشدن تماس ها با صداهای مشاور 
و اورژانس اجتماعی درباره کودک و همسرآزاری در خانه ها 
خبر می دهند و می گویند میزان تماس ها توسط خانواده ها از 

اول اسفند تا به حال، افزایش معنادار داشته است.
سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را اعمال هر گونه 
رفتار یا گفتار آزاردهنده از ســوی مردان یا زنان که سبب 
آسیب های فیزیکی، جنسی، ذهنی یا رنج زنان شود، تعریف 
می کند و بر اســاس آن اســتفاده از کلمات توهین آمیز و 
تحقیرکننده، استفاده از عبارات تهدیدآمیز، فریادکشیدن، 
رفتار هــای کنترل کننده، کتک زدن، اعمــال زور از جمله 

رفتار های خشونت آمیز هستند.
اگر امروز تنش های روانی وجود دارد، بخشــی از مسائل 
مربوط می شــود به اینکه وضعیت اقتصــادی مطلوبی در 
جامعه نداریم. اینکه مردم باید در خانه بنشینند، بخشی از 
آنها تحت تاثیر فشارهای اقتصادی قرار می گیرند و بنابراین 
چنین عواملی در پدیداری آزار و اذیت های خانوادگی تاثیر 
می گذارد. از طــرف دیگر با توجه بــه افزایش نگرانی ها و 
اضطراب ها در جامعه که هیچکس هم منکرش نیســت، 
شرایط اجتماعی حاکم هم ممکن است نقش داشته باشد. 
در قرنطینه خانگی، اعضــای خانواده ها کنار هم در خانه ها 
هستند، میزان ارتباطات و تماس ها بین آنها بیشتر می شود؛ 
یعنی افزایش گفتگوها و تنش ها. در همه اختالف هایی که 
بین زوجین وجود دارد، رگه هایی از آزار و خشونت را می شود 

دید. لزوما همه آنها جسمی نیست؛ مسامحه، تخریب عاطفی 
و انواع آزارها بین زوجین، والد و بچه و حتی سالمندان وجود 
دارد. سالمندآزاری در حال حاضر یکی از موضوعات مهم و 

قابل توجه درمیان آزارهاست.
 خشــونت فیزیکی، خشــونتی اســت که زنان را بدون 
در نظرگرفتــن میزان تحصیالت شــان، نــژاد و وضعیت 
خانوادگی شان تهدید می کند. خشونت فیزیکی به شکل های 
مختلفی همچــون آزار و اذیت جســمانی، ضرب و جرح، 
کشیدن مو، سوزاندن، گرفتن و بستن، زندانی کردن، اخراج 
از خانه، کتک کاری مفصل، محروم کردن از غذا، سیلی، لگد 
و مشت زدن، کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در، به هم 

زدن سفره و میز غذا و شکستن اشیای منزل نمود می یابد.
 خشونت روانی و کالمی؛ خشونتی است که هم در خانه و 
هم بیرون از آن می تواند وجود داشته باشد؛ خشونتی که با 
دشنام و به کار بردن کلمات رکیک، بهانه گیری های پی درپی، 
داد و فریاد و بداخالقی، بی احترامی، رفتار آمرانه و تحکم آمیز 
و دستوردادن های پی درپی، تهدید به آزار یا کشتن، تحقیر 
زن، قهر و صحبت نکردن و ممنوعیت مالقات با دوســتان 

اعمال می شود.
خشــونت اقتصادی؛ ندادن خرجی، سوءاســتفاده مالی 
از زن و صدمه زدن به وســایل مورد عالقه او از جمله موارد 
خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده می شوند؛ به طوری 
که در مواردی زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود 

را هم ندارند.
خشونت خانگی مسأله ای نیست که تنها آن را در جوامع 
در حال توسعه دید؛ چون آمار ها و اخبار از وجود این پدیده 

در جوامع توسعه یافته روایت می کنند؛ به همین منظور هر 
جامعه ای به فراخور شدت این مسأله به دنبال راهکار هایی 
اســت تا آمارهایش را در این عرصه به حداقل برساند؛ اگر 

چه درنهایت نخستین گام وجود قانون های حمایتی است.
ارتقای مهارت های اجتماعی شــاید به نوبه خود بتواند 
در کاهش خشــونت های خانگی نقش مهمــی بازی کند. 
درواقع آموختن تکنیک های ارتباطی به خصوص در زندگی 
مشترک می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ مهارت هایی همچون 
ارتقای آستانه تحمل و کنترل خشم، دگرخواهی و کاهش 

تعلقات فردی.
مطالعات گواه این مسأله هســتند که زنان تحصیلکرده 
کمتر در معرض خشونت های فیزیکی قرار می گیرند؛ شاید 
به این دلیل که زنان تحصیلکرده از مهارت بیشــتری برای 

تشخیص و خاتمه به روابط همراه با خشونت برخوردارند.
سوءمصرف مواد مخدر و الکل در مردان هم از عواملی است 
که ارتکاب به خشونت خانگی علیه زنان را افزایش می دهد. 
تأثیر منفی الکل و مواد مخدر بر ادراک و قضاوت افراد همراه 
با مجموعه عوامل اجتماعی و روانی مرتبط ســبب افزایش 

احتمال بروز خشونت می شود.
شاهد خشونت بودن در کودکی هم یکی دیگر از عواملی 
اســت که خشــونت خانگی را در آینده برای فرد تسهیل 
می کند. مشاهده یا مواجهه با خشونت در کودکی سبب ایجاد 
چرخه میان نسلی می شود و کودکان شاهد خشونت خانگی، 
آن را به عنوان یک روش پذیرفته شده برای حل تعارض های 
خانوادگی می آموزند و قربانیان خشونت هم در معرض خطر 

مضاعفی برای تجربه خشونت در بزرگسالی هستند.
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تشدید خشونت در قرنطینه
 محدودیت  تردد، خانه نشینی و استرس ناشی از شیوع کرونا، نظم زندگی و عادات 
بسیاری خانواده ها را به هم زده است. درگیری  در خانه  ها به خصوص در شهرهای بزرگ باال 
گرفته اند. بیش از همه بچه ها در معرض آسیب هستند. در پی گسترش شیوع ویروس کرونا 
در سراسر جهان، مردم اغلب کشورها مجبور شده اند در قرنطینه به سر ببرند. بر اساس تازه 
ترین گزارش های نهاد های دفاع از حقوق زنان و کودکان، قرنطینه، وحشت کرونا و ترس از 
پیامدهای اقتصادی گسترش این ویروس، خشونت خانگی را اخیراً تشدید کرده است. پیش 
از گسترش جهانی این ویروس و قرنطینه، قربانیان خشونت خانگی می توانستند با استفاده از 
غیاب فرد خشونت گر، با پلیس و نهاد های کمک به قربانیان تماس بگیرند و درخواست کمک 
کنند. حال که قربانیان و افراد آزاردهنده شبانه روز در زیر یک سقف به سر می برند، تماس با 
پلیس و درخواست کمک بیش از پیش دشوار شده است. در همین حال، دولت ها و نهادهای 
دفاع از حقوق زنان و کودکان در اغلب کشورهای جهان، اقدامات پیشگیرانه ای را برای مبارزه با 
بحران خشونت خانگی در دستور کار خود قرار داده اند. با این که برخی از نهاد های مدافع حقوق 
زنان و کودکان سعی کرده اند با افزایش پشتیبانی آنالین خود از طریق شبکه های اجتماعی 
به قربانیان خشونت خانوادگی کمک کنند اما با این حال یونیسف )صندوق کودکان سازمان 

ملل متحد( اعالم کرده که صد ها میلیون زن و کودک در معرض این خشونت قرار دارند.
در ایران هم به گفته یک مقام بهزیستی، میزان تماس های مربوط به اختالفات خانوادگی 
در دوران قرنطینه سه برابر شده اســت. بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی 
بهزیستی اعالم کرده که شرایط خاص کرونا باعث شده روزی ۴هزار تماس با صدای مشاور 

بهزیستی برقرار شود.
وحیدنیا اشــاره کرده که کودکان واکنش های اضطرابی خود را در قالب »بیش رفتاری و 
رفتارهای تکانشی« بروز می دهند: »ممکن است خانواده ها  آستانه تاب آوری و تحمل کمی 
در قبال رفتارهای فرزندان داشته باشند و درگیری ایجاد شود.« او افزوده که اختالف بر سر 
تربیت فرزندان یا رعایت نکات بهداشتی از جمله موارد درگیری نزد خانواده ها در ایام قرنطینه 

خانگی است.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:
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با نظارت دولت به زودی در ایران شروع می شود؛
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چگونهبافرزندانمانازمخاطراتصحبتکنیم؟
هشت روش برای چگونگی گفتگوی کرونایی با کودکان

  اخباری که این روزها دربارۀ شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان می شنویم، بیشتر ناراحت کننده هستند تا امیدبخش. 
بنابراین طبیعی است چنین اخباری که ما را ناراحت می کند، باعث اضطراب و نگرانی کودکانمان نیز بشود.برای کودکان همیشه درک 
آنچه در اینترنت و تلویزیون می بینند یا از دیگران می شنوند، آسان نیست و به همین دلیل آنها بشدت غمگین می شوند.شما می توانید 
با یک گفتگوی باز و اطمینان بخش، به آنها برای درک بهتر وضعیت کنونی کمک کنید و حتی باعث تقویت روحیه فرزندانتان شوید.
در ادامه هشت روش برای چگونگی گفتگو با کودکان، آگاه کردن آنها از وضعیت بغرنج کنونی، آموزش آنها برای محافظت از خود 

و درنهایت کمک به آنها برای کاستن از ترس ها و نگرانی هایشان پیشنهاد می شود:
۱- سواالتی صریح از کودکان بپرسید و به پاسخ هایشان گوش کنید: از فرزندانتان بخواهید هرچه دربارۀ ویروس 
کرونا شنیده اند را برایتان بازگو کنند و احساسات و ترس و نگرانی هایشان در این باره را خیلی راحت با شما در میان بگذارند. ببینید 
که درباره این ویروس چقدر آگاهی دارند و اجازه دهید که به راحتی در این باره حرف بزنند. هرگز سعی نکنید که نگرانی های کودکان 
را کوچک و ناچیز بشمارید و ترسشان را نادیده نگیرید. به آنها نشان دهید که احساساتشان را درک می کنید؛ به آنها بگویید که ترس 
و نگرانی هایشان در این شرایط طبیعی است. به کودکانتان نشان دهید که با دقت به حرفهایشان گوش می دهید و به آنها اطمینان 

دهید که همیشه و در هر زمانی می توانند درباره این نگرانی ها با شما یا معلم هایشان صحبت کنند.
2- صادق باشــید؛ متناســب با ســن کودکانتان برایشــان وضعیت کنونی را توضیح دهیــد: کودکان 
حق دارند که بداننــد در حال حاضر در جهان چــه می گذرد و بزرگترها نیز بایــد بدانند که چگونه در چنیــن وضعیتی از آنها 
در مقابــل اضطراب ها و پریشــانی ها محافظت کنند. برای گفتگو با کودکان، از کلماتی اســتفاده کنید که مناســب سنشــان 
باشــد. مواظب واکنش های آنها باشــید و نســبت به سطح اضطراب هایشــان حســاس باشــید.برای کودکانتان درباره اخبار 
و اطالعــات غلطی کــه این روزها کم نیســت، توضیح دهیــد و به آنهــا بگویید که بهتر اســت به متخصصــان اعتماد کنند.
۳- برایشان توضیح دهید که چگونه می توانند از خودشان و دوستانشان مراقبت کنند: یکی از بهترین روش ها 
برای محافظت از کودکان در مقابل ویروس کرونا و دیگر بیماری ها، تشویق آنها به شستن مداوم دست هایشان است. الزم نیست 
برای این کار آنها را بترسانید. حتی می توانید شستن دست ها را به شکل بازی و شیوه ای سرگرم کننده درآورید. مثال هنگام شستن 

دست ها آواز بخوانید یا برقصید.
۴- به کودکان احساس امنیت بدهید: در این روزها گاه تصاویری که از شبکه های تلویزیونی و اینترنتی پخش می شود، بسیار 
شوکه کننده هستند. کودکان نیز ممکن است این تصاویر را ببینند اما مشکل اینجاست که آنها خیلی نمی توانند بین تصاویری که 
نمایش داده می شود و واقعیتی که در اطرافشان در حال روی دادن است، تمایزی قایل شوند و ممکن است فکر کنند که با خطری 

قریب الوقوع روبرو هستند.
۵- مراقب کودکانتان و رفتارهای تبعیض آمیز باشید: ایپدمی کرونا باعث شده است که برخی رفتارهای تبعیض آمیز 
نیز بیش از گذشته شایع شود. مراقب باشــید که کودکانتان نه قربانی این رفتارها نشوند و نه خودشان چنین رفتارهایی را انجام 
دهند. برای آنها توضیح دهید که شیوع کرونا هیچ ربطی به ظاهر مردم و اینکه اهل کجا هستند یا به چه زبانی صحبت می کنند، 
ندارد. همچنین از آنها بخواهید که اگر مثال در مدرسه مورد توهین و تبعیض و آزار قرار گرفتند، حتما موضوع را با یک بزرگتر قابل 

اطمینان درمیان بگذارند.
۶- بــرای کودکانتــان مثال های مثبــت و انرژی بخش بزنید: بســیار مهم اســت کــودکان بدانند کــه مردم به 
یکدیگر کمک می کنند و نســبت به هم ســخاوتمند هســتند. با فرزندان خود درباره تالش های تیم های پزشــکی، دانشمندان 
و جوانان در این شــرایط بحرانــی صحبت کنید؛ تالشــی که برای مهــار کرونا و محافظــت از جامعه انجام می شود.دانســتن 
اینکه افــراد مفید و مهربانی وجــود دارند که بــرای مبارزه با این بیمــاری در تالشــند، می تواند به آنها احســاس امنیت دهد.
۷- مراقب خودتان باشید: بهترین کمک به فرزندانتان این است که از خودتان بیش از همیشه مراقبت کنید تا بتوانید اوضاع را 
بهتر مدیریت کنید.عالوه بر این کودکان متوجه واکنش های شما به اخبار و اطالعات هستند بنابراین آرامش و رفتار حساب شدۀ شما 
در مقابل اخبار و حوادث، به آنها آرامش و اطمینان می دهد. اگر احساس می کنید که اضطراب و نگرانی زیادی دارید، برای خودتان 
زمان بگذارید و از دیگر اعضای خانواده، دوستان و افراد قابل اعتماد برای بهتر شدن وضعیت تان کمک بخواهید. کارهایی انجام دهید 

که به آرامش و بهبودی شما کمک کند.
۸- در پایان گفتگوهای خود با کودکان، مراقب نتیجه گیری های آنها باشید: مهم است که در پایان گفتگوهایتان با 
کودکان، دیگر هیچ کودکی احساس ناراحتی و نگرانی نکند. سعی کنید در جریان گفتگوها به کمک زبان بدن همچنین با آرامشی که 
در صدایتان دارید و به کار بردن جمالت زیبا، از اضطراب کودکان بکاهید.به آنها بار دیگر بگویید که می توانند هر زمانی که خواستند 
درباره موضوعات دشــوار با شما صحبت کنند. به کودکان بگویید که آنها برایتان بسیار مهم هستند، همیشه آمادۀ گوش دادن به 

حرفهایشان هستید و آنها می توانند هر زمان که احساس نگرانی کردند به شما پناه بیاورند.

ورودبهدوراندیجیتالیاقتصادجهان؛
هلی کاپیتال مانی

 ویروس کرونا که گفته می شــود نخســتین بار دســامبر ســال ۲۰۱۹ در بازار 
ماهی فروشان استان ووهان چین جان یک زن را گرفت، به سرعت در سراسر جهان گسترش 
پیدا کرده، به طوری که اکنون به درجه عالم گیری )همه گیری جهانی- پاندمی( رسیده و 
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت می گویند هر فردی در هر نقطه ای از کره زمین با خطر 
ابتال به این ویروس و کووید-۱۹ )بیماری ناشی از این ویروس( مواجه است. آن چه به خطر 
ویروس کرونا اهمیت ویژه بخشیده، ابعاد و تأثیرات آن است که از بیماری و تلفات انسانی فراتر 
رفته و حیات اقتصادی بشریت را تهدید می کند. البته در طول تاریخ اتفاقات مشابه رخ داده، 
اما پیشرفت علم پزشکی بعالوه افزایش کمی و کیفی ابزار ثبت و ضبط وقایع و به هم پیوستگی 
همه جانبه  کشورهای جهان باعث شده تا مردم و دولت ها در برابر این ویروس بیش از پیش 
غافلگیر شوند. برای همین واکنش فوری کشورها فراخواندن اتباع خود، لغو پروازها و بستن 
مرزهای جغرافیایی با کانون های بیماری -ابتدا چین و سپس ایتالیا و ایران- بود. واکنشی که 
خشم چینی ها را برانگیخت و کشورهای دیگر را به نژادپرستی و آمریکا را به توطئه و جنگ 
بیولوژیک متهم کرد، رهبر ایران نیز انگشــت اشاره را به سمت دولت های آمریکا و اسرائیل 
نشــانه گرفت و معترضان ایتالیایی تصاویر آتش زدن پرچم اتحادیه اروپا را در شبکه های 

اجتماعی منتشر کردند.
از سویی توصیه سازمان جهانی بهداشت به قرنطینه، به عنوان تنها راه مهار بحران تا امروز، 
باعث شد که بسیاری از دولت ها ناچار شوند خسارات مادی شهروندان را تقبل کنند و بدین 
ترتیب این درد مشترک به شکلی از برابری دامن زد، از سوی دیگر لزوم فاصله گذاری میان 

کشورها مسیر رو به رشد جهانی شدن را به خطر انداخت.
نکته مهم دیگر این که کرونا نشان داد امروز راه حل بحران ها نیز جهانی شده است، االن 
بسیاری از کشورها با همکاری به دنبال کشف واکسن کووید ۱۹ هستند و در زمینه ارسال 
ماسک و دارو و تجهیزات پزشکی به کمک هم شتافته اند و دریافته اند که در کنار هم می توانند 

موفق تر عمل کنند.
در حال حاضر صنایعی که خودکارند همچنان به کار خود ادامه می دهند و آن ها که قابلیت 
خودکار شــدن دارند -مثل تولیدی های ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده- نیز به 
سرعت تغییر کرده اند. چند سال پیش از این در کشور سوئیس طرحی به رفراندوم گذاشته 
شد که طی آن قرار بود دولت به هر شهروند -اعم از شاغل یا بیکار- ماهیانه مبلغ ۲۵۰۰ یورو 

بپردازد تا قدرت خرید ایجاد شود و البته این طرح رأی نیاورد.

ُرباتیزاسیون از دهه ها پیش شروع شده و اکنون بیشتر کارخانجات بزرگ نیمی از نیروی 
انســانی خود را با ُربات ها جایگزین کرده اند، رباتیزاســیون عواقبی دارد. ربات که خریدار و 
مصرف کننده نیست، برای همین باید به نیروی انسانی بیکار شده پول تزریق شود و به قول 
توماس فریدمن وارد دوره هلی کاپیتال مانی )Helicopter money( می شویم که یعنی دولت ها 
باید با هلی کوپتر درب خانه مردم پول بریزند، انجام این کار امکان پذیر است، اما پول را بی اعتبار 
کرده و قدرت خرید آن را کاهش می دهد، همچنین در بلندمدت رابطه میان تولید اسمی یعنی 

اقتصاد پولی با تولید واقعی یعنی عرضه ی کاال و خدمات را دچار اختالل خواهد کرد.
دیر یا زود خطر ویروس کرونا دفع خواهد شد، اما ویروس کشنده ی دیگری خواهد آمد و یا 
همین ویروس با یک موتاسیون جهش یافته و غیرقابل مهار می شود. بنابراین بشر باید در برابر 
حمله ی ویروس ها آمادگی دفاعی کسب کند. به همین دلیل بسیار مهم و استراتژیک است 
که بعد از این بخشی از بودجه هنگفت کشورها -که تا امروز بیشتر برای قدرت بازدارندگی 
و یا پیشــبرد دیپلماسی صرف شده- در اختیار بخش بهداشــت و درمان کشورها و به ویژه 
متخصصان علوم بیولوژیک قرار بگیرد تا بتوانند در ســاخت و تولید واکسن با ویروس های 

مهلک مسابقه بدهند.

خبر

خبر

یادداشتسرمقاله داستان عکس
بانظارتدولتبهزودیدرایرانشروعمیشود؛

اردیبهشت »کم  ریسک« ها
  حسن روحانی در نشست هیئت دولت اعالم کرد که فعالیت های اقتصادی در استان  ها ۲۳ فرودین و در 
استان تهران روز ۳۰ فروردین آغاز می  شود. روحانی طرح اختالف بین سران سه قوه و وزارتخانه   ها را »شایعه رسانه 

 های خارج« خواند.
رئیس جمهور در جلسه هیت دولت گفت کسب و کارهای کمریسک می  توانند از روز ۲۳ فروردین در استان  های 

ایران فعالیت   خود را آغاز کنند ولی کسب و کارهای »پرریسک« مثل مراکز ورزشی تا اطالع ثانوی ممنوع است.
به گفته رئیس جمهور ایران در استان تهران اما کار و فعالیت یک هفته دیرتر یعنی روز شنبه ۳۰ فروردین آغاز 
می  شود.رئیس جمهور علت متفاوت بودن زمان آغاز فعالیت واحدهای اقتصادی در استان  ها و پایتخت را اعالم نکرد.

روحانی همچنین گفت که تعطیلی مدارس، دانشگاه  ها و اماکن زیارتی تا ۳۰ فروردین ادامه خواهد یافت. او در عین 
حال تردد خودروهای غیربومی را هم در سطح شهرها ممنوع اعالم کرد.

رئیس جمهور  در ادامه صحبت  های خود تاکید کرد که رفتن فرد مبتال به کرونا به درون جامعه و سر کار ممنوع 
است و جرم محسوب می شود و فرد بیمار باید خود را در خانه ، نقاهتگاه یا بیمارستان قرنطینه کند.

روحانی در ادامه صحبت   های خود وجود اختالف بین سران سه قوه و وزارتخانه  ها را »شایعه رسانه   های خارجی« 
دانست. او اختالف بین وزارتخانه بهداشت و صمت )وزارت صنعت، معدن و تجارت( را هم تکذیب کرد و گفت هیچ 
اختالفنظری بین دستگاه  های دولتی وجود ندارد و همه با هم کار می  کنند. او تاکید کرد که رهبری هم حمایت می 

 کند و »کل نظام یکپارچه است”.

وعده، تاکتیک مشترک مدیران 
پرسپولیس 

۵ هیجان انگیز

 »کرونا« با اقتصاد سینمای 
ایران چه کرد؟

۸ گردون


