
شيوع جهاني ويروسي مرگبار را پيش از اين در 
فيلم هاي هاليوودي ديده بوديم اما شايد كسي 
تصور نمي كرد شيوه مواجهه دنياي غرب با اين 
ويروس شبيه برخي ديگر از فيلم هاي هاليوودي 
باشد، فيلم هايي چون دزدان دريايي كارائيب يا 
حمله زامبي ها! اما انگار غرب وحشي با همه گيري 
يك ويروس بي هيچ واهمه و نقابي چهره واقعي 
خود را آشكار كرده است. اخبار رسمي رسانه ها 
از دزدي ماس�ك و تجهيزات پزشكي در دنياي 
غ�رب حكايت دارد. كش�ور چك ماس�ك هاي 
اهدايي چين به ايتاليا را ضبط ك�رد  و دالل هاي 
امريكايي ماسك هاي خريداري شده فرانسه و 
آلمان را در ميانه مسير به سمت كشور خودشان 
كشيدند! فرانس�ه هم از اين قافله عقب نمانده 
و ماس�ك هاي ايتاليا و اسپانيا را به رغم وضعيت 
اضطراري اين كشورها مصادره كرده است. در اين 
ميان اما دالل هاي امريكايي در فرودگاه شانگهاي 
چين مستقرند و با پيشنهاداتي چند برابر قيمت 
راه محموله هاي ماس�ك و اقالم بهداش�تي را به 
فرودگاه ه�اي امريكا كج مي كنند. رس�انه هاي 
اروپايي همچون رويترز از مدل امريكايي تدارك 
ماسك و كاالهاي پزشكي بهداشتي با »تاكتيك 
غرب وحشي« ياد مي كنند. در ايران اما با همراهي 
و همدلي مردم و همه اقش�ار و گروه ها، بيماري 
مديريت شده پيش مي رود. روز گذشته هم سامانه 
تشخيص پنوموني كوويد ۱۹ با استفاده از الگوريتم 
هوش مصنوعي براي اولين بار در كشور در معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري رونمايي شد. 
طبق آخرين آمار جهاني تا روز گذشته يك ميليون 
و ۹۹ هزار و ۵۷۲ نفر در جهان به بيماري كرونا مبتال 
شده اند كه از اين تعداد ۵۹ هزار و ۱۹۳ مبتال جان 
خود را از دست داده اند. كش��ور امريكا كه از لحاظ 
تعداد مبتاليان در رده نخست كشورهاي جهان قرار 
دارد، با افزايش ۳۲ هزار و ۱۵۳ مبتال در ۲4 ساعت 
گذش��ته به مجموع ۲۷۷ هزار و 64۷ مبتال رسيده 
است، در اين كشور تعداد ۷ هزار و 40۲ مبتال جان 
خود را از دست داده اند.  بعد از امريكا، كشور ايتاليا در 
رده دوم جهان قرار دارد، اين كشور با افزايش 4 هزار 
و ۵8۵ مبتال در ۲4 ساعت گذشته به مجموع ۱۱۹ 
هزار و 8۲۷ مبتال رسيده اس��ت، تاكنون ۱4 هزار و 
68۱نفر در اين كشور بر اثر ابتال به كرونا جان خود را 
از دست داده اند.  كشور اسپانيا كه به عنوان سومين 
كشور جهان از لحاظ تعداد مبتاليان رتبه بندي شده 
اس��ت، با افزايش ۷ هزار و ۱۳4 مبتال نسبت به روز 
گذش��ته به مجموع ۱۱۹ هزار و ۱۹۹ مبتال رسيده 
اس��ت، تعداد قربانيان كرونا در اين كشور ۱۱ هزار 
و ۱۹8 مبتالست.  كشورهاي آلمان، چين و فرانسه 
نيز به ترتيب با ۹۱ ه��زار و ۱۵۹، 8۱ هزار و 6۳۹ و 
64هزار و ۳۳8 مبتال در رده هاي چهارم تا شش��م 
جاي گرفته اند. گس��ترش جهاني ويروس كرونا اما 
تنها نگراني اين روزهاي مردم در دنياي غرب نيست، 
آنها بابت واكنش متحدانشان در ربودن ماسك و ساير 

تجهيزات پزشكي هم بايد نگران باشند!

   نگراني تازه كشورهاي غربي 
 ماسك دزدي در ميان كشورهاي غربي حاال كم كم به 
يك راهكار براي تأمين كاال و تجهيزات پزشكي تبديل 
شده اما مدل رفتاري امريكا در اين ميان كشورهاي 
اروپايي را هم به واكنش واداش��ته است. خبرگزاري 
رويترز در گزارشي نوشته اس��ت: متحدان امريكا از 
اروپا گرفته تا امريكاي جنوبي از توس��ل واشنگتن 
به تاكتيك هاي »غرب وحشي« براي جلوگيري از 
دستيابي آنها به محموله هاي پزشكي ضروري براي 
مبارزه با ويروس كرونا گاليه مندند. »آندرياس گايزل« 
وزير امور داخلي ايالت برلين آلمان اقدام دولت امريكا 
در دزديدن ماسك هاي سفارش داده شده براي پليس 
آلمان را »دزدي دريايي مدرن« خواند و تصريح كرد: 
»حتي در زمان وقوع يك بحران جهاني نيز نبايد از 
چنين روش هاي وحشيانه اي اس��تفاده كرد.« وي 
از دولت ف��درال آلمان تقاضا كرد كه از واش��نگتن 
بخواهد به قوانين تجاري بين المللي پايبند باش��د.  
در فرانسه و آلمان مقام هاي ارشد مي گويند اياالت 
متحده در مواردي حتي بعد از اتم��ام قرارداد براي 
خريد ماسك هاي پزشكي ميان خريداران اروپايي و 
اصلي ترين شركت چيني توليدكننده اين محصول، 
با پيش��نهاد قيمت بس��يار باالتر از بهاي بازار باعث 

فسخ قراردادها شده است. وزير بهداشت برزيل هم 
تجربه اي مشابه گزارش داده است.  يك مقام ارشد 
در حزب آنگال مركل، صدراعظم آلمان در گفت وگو با 
خبرگزاري رويترز مي گويد: »پول اصالً ارزشي ندارد. 
آنها به هر قيمتي مي خرند چ��ون نياز مبرم دارند.« 
شركت چندمليتيM ۳، مستقر در امريكا روز جمعه 
اعالم كرد كاخ سفيد به اين شركت دستور داده صدور 
محموله هاي دستگاه هاي تنفس مصنوعي به كانادا و 
كشورهاي امريكاي التين را متوقف كند. نخست وزير 
كانادا گفته جلوگيري از ارسال تجهيزات پزشكي از 
طريق مرزها »اشتباهي« است كه ممكن است نتايج 

معكوس داشته باشد. 
   مديريت كرونا با همراهي مردم و بسيجيان

در ايران طبق آخرين آمار اعالم شده از سوي وزارت 
بهداشت، تاكنون ۵۵ هزار و۷4۳ نفر به طور قطعي 
به ويروس كرونا مبتال شده اند و با فوت ۱۵8 نفر در 
۲4 ساعت گذشته، جان باختگان كرونا در كشور به 
۳هزارو 4۵۲ نفر رسيده است. ۱۹هزار و ۷۳6 نفر از 
بيماران هم بهبود يافته و ترخيص شده اند. كيانوش 
جهانپور رئيس مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت بهداشت با بيان اينكه در حال حاضر در مرحله 
مديريت بيماري هستيم از همراهي مردم و تمامي 

نهادها و سازمان ها تشكر كرد. 
سعيد نمكي وزير بهداشت هم در نامه اي به سردار 
سليماني از كمك هاي سازمان بسيج مستضعفين و 
زحمات جهادي بسيجيان در اجراي طرح بسيج ملي 

مبارزه با ويروس كرونا تقدير و تشكر كرد. 
نمكي در اين نامه با اشاره به توصيه حكيمانه رهبر 
معظم انقالب اسالمي در خصوص عدم كاهش شدت 
فعاليت ها در مبارزه با ويروس كرونا، اظهار داش��ت: 
»گرچه تا مه��ار كامل بيماري ناش��ي از كوويد۱۹ 
همگان بايد راه نسبتاً دشواري بپيماييم، ولي آنچه 
تا امروز حاصل شده جز با همدلي، وفاق و همراهي 
عزيزاني همچون حضرت عالي و همكاران گرانقدرتان 
به  دست نمي آمد. ضمن تقدير از همراهي بي دريغتان 
اميدوارم تا آخر اين راه پرفراز و نش��يب در كنارمان 

بمانيد.«
   ايران براي كرونا نيازمند واردات نيست

روز گذشته از سامانه هوشمند تشخيص پنوموني 
كوويد ۱۹ رونمايي شد. سورنا ستاري معاون علمي 
و فناوري رياست جمهوري در مراسم رونمايي از اين 
دستاورد شركت هاي دانش بنيان كشورمان گفت: 
»جمهوري اسالمي ايران براي مقابله با ويروس كرونا 
نيازمند واردات تجهيزات نيست و تمامي نياز كشور 

در داخل تأمين مي شود.«
به گفته وي در حال حاضر دو شركت دانش بنيان كه 
در حوزه كيت تشخيص كرونا توانسته اند تأييديه هاي 
الزم را دريافت كنند تا پايان فروردين ماه ۲۵0 هزار 
كيت را تحويل مي دهند. عليرضا زالي فرمانده ستاد 
مديريت كرونا در استان تهران هم در مراسم رونمايي 
سامانه تشخيص پنوموني كوويد ۱۹ از توانايي اين 

سامانه براي ارائه خدمات به تمام جهان خبر داد. 
   اجراي فاصله گذاري هوشمند با 2هدف 

اما برنامه بعدي كش��ور براي مقابله با ويروس كرونا 
چيست؟ روز گذشته حجت االسالم حسن روحاني 
رئيس جمهور در جلسه  س��تاد ملي مقابله با كرونا، 
از ادامه ط��رح فاصله گذاري اجتماع��ي با تبديل به 

»فاصله گذاري هوشمند« خبر داد. 
به گفته روحاني پروتكل هاي بهداشتي بايد به گونه اي 
طراحي شود كه همه مردم اعم از ارباب رجوع، كارمند، 
كارگر و كاسب بدانند و مطمئن باشند در محيط كار و 
بيرون از خانه با رعايت اين پروتكل ها مي توانند درصد 
بااليي اطمينان خاطر داشته باشند كه از سالمتي 
برخوردار خواهند بود. ايرج حريرچي معاون كل وزارت 
بهداشت هم خاطر نشان كرد: »كنترل اقتصادي و 
اجتماعي بيماري و كاهش بيماري  زايي و ابتال و مرگ 
و مير، دو هدف ما هستند كه با يكديگر در تناقضند، 
فاصله  گذاري اجتماعي بايد تا حد امكان اجرا شود اما 
مالحظات اقتصادي نيز بايد لحاظ شود، كشور ما هم 
با ويروس كرونا مي جنگد و هم با تحريم هاي ظالمانه، 
بنابراين بايد فاصله گذاري اجتماعي هوشمند را اجرا 
كني��م.« وي در جمله اي ديگر مالحظ��ات اجراي 
اين طرح را بيان كرد و گفت: »اگر بخواهيم س��طح 
ارتباطات اجتماعي را به دي و بهمن س��ال گذشته 

برسانيم حتماً با پيك مجدد مواجه خواهيم شد.«
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تصميم عجيب دولت براي واگذاري دانشگاه فرهنگيان به دانشگاه پيام نور انتقادهاي فراواني به دنبال داشته است

پيامنوردانشگاهفرهنگيانراميبلعد!

 سامانه ایرانی تشخیص پنوموني کوید19 
درخدمت جهان

واگ�ذاري آموزش ه�اي عموم�ي و تخصص�ي 
دانش�گاه فرهنگي�ان ب�ه دانش�گاه پي�ام نور 
موجب نگراني دانش�جومعلمان ش�ده اس�ت. 
طي تصميم�ي كه با چ�راغ س�بز مع�اون اول 
رئيس جمه�ور و كميس�يون علم�ي، فن�اوري 
رياست جمهوري اتخاذ ش�ده، آموزش عمومي 
دانش�جومعلمان به دانش�گاه پيام ن�ور واگذار 
ش�ده اس�ت. با اين وجود به نظر مي رسد دولت 
گام اساس�ي را براي حذف دانشگاه فرهنگيان 
از نظام آموزش عالي كش�ور برداش�ته اس�ت. 
در آخرين روزهاي اسفند نامه اي جنجالي در برخي 
خبرگزاري ها منتشر و البته در هياهوي كرونا گم شد؛ 
نامه اي كه نش��ان مي دهد پرجمعيت ترين دانشگاه 
دولتي كشور يعني دانش��گاه فرهنگيان )با بيش از 
۵۷هزار دانشجو( قرباني دانشگاه پيام نور خواهد شد. 

  چراغ سبز معاون اول
 رئيس دانش��گاه پيام نور در نامه اي  ب��ه دبيرخانه 
كميسيون علمي، فناوري رياست جمهوري تصريح 
كرده كه با نظر معاون اول محت��رم رئيس جمهور 
جلس��ات متعددي با حض��ور نماين��دگان وزارت 

علوم، سازمان برنامه، س��ازمان اداري و استخدامي 
تشكيل شد و در اين جلسات نظر غالب آن بود كه 
دانشجومعلمان به دانش��گاه پيام نور معرفي شوند! 
در اين نامه تأكيد ش��ده كه دانشجومعلمان حدود 
۱00 واحد درسي در 6/۵ سال تحصيل را در دانشگاه 
پيام نور تحصيل كرده و دروس تخصصي و پايه را فرا 
مي گيرند، سپس ساير دروس تربيتي يا سال چهارم 
تحصيل خود را در دانشگاه فرهنگيان ادامه تحصيل 
داده و از دانشگاه مزبور دانش آموخته خواهند شد و 
به نوعي دانشگاه پيام نور در قالب خريد خدمت به 

دانشگاه فرهنگيان خدمت رساني خواهد كرد. 
در انتهاي اين نامه موارد زير تأكيد شده است:

- نه تنها دولت براي امكانات رفاهي همچون خوابگاه 
و رستوران هزينه اي نخواهد كرد بلكه دانشجويان 
شخصاً هزينه هاي تحصيل خود را خواهند پرداخت. 
- دانشجويان از سال چهارم به استخدام دولت خواهند 
درآمد و الزم نيست در سه سال اول تحصيل استخدام 

دولت در آيند و حقوق و مزايا دريافت كنند. 
  امضاي وزير هم هست!

به دنبال انتشار نامه رئيس دانشگاه پيام نور در فضاي 

مجازي و شبكه هاي اجتماعي دانشجومعلمان و ديگر 
منتقدان اين طرح انتقادات فراواني را مطرح كردند. 
قائم پناه دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي 
دانشگاه فرهنگيان در حساب توئيتري خود نوشت: 
تالش براي حذف دانشگاه فرهنگيان دستور كار جدي 
دولت؟! بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان هم طي 
نامه اي به وزير آموزش و پرورش، بر اساس تضاد اين 
طرح با اسناد باالدستي به خصوص سند تحول بنيادين 
و منويات مقام معظم رهبري ضمن مخالفت جدي 
خواس��تار ورود آموزش و پرورش به اين ماجرا شده 
است.  بسيج دانشجويي با انتشار اين نامه و خطاب به 
وزير با بيان اينكه متأسفانه دستور شما در پاي آن نامه 
و ابالغ به رئيس دانشگاه فرهنگيان مشاهده مي شود، 
آورده اس��ت: »آقاي حاجي ميرزايي به عنوان نايب 
رئيس هيئت امناي دانشگاه فرهنگيان و عضو هيئت 
دولت، ب��ا پيگيري در هيئت محت��رم دولت، انتقال 
زيرساخت هاي دانشگاه پيام نور به دانشگاه فرهنگيان 
را كه قبال نمونه آن مانند واگذاري آموزشكده هاي فني 
از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم مس��بوق 
به سابقه بوده است، دنبال نماييد.« سجاد صديقي 

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه فرهنگيان در انتقاد 
به اين ماجرا در توئيترش نوشت:

۱- دولت همچنان اعتقادي به تربيت معلم ندارد
۲- مي خواهن��د ورشكس��تگي پي��ام ن��ور را ب��ا 

دانشجومعلمان جبران كند. 
۳- مجموعه رياست دانش��گاه بايد مواضع شان را 

درباره آن به صراحت اعالم كنند. 
  اعتراض فعاالن فرهنگي و دانشجويي

همچنين محمد زادمهر دبي��ر كل اتحاديه جامعه 
اسالمي دانش��جويان نوش��ت: »به جاي واگذاري 
امكانات بالاس��تفاده دانش��گاه پيام نور به دانشگاه 
فرهنگيان براي گس��ترش تربي��ت معلم حضرات 
پيشنهاد خريد خدمات داده اند. متوجهيد قرار است 
چه كاري انجام دهيد؟ مي دانيد تربيت معلم يعني 
چه؟ تازه دانشگاه از تفكرات اينها آزاد شده، مجدد از 

طريق ديگر مي خواهند ضربه بزنند.«
سعيد باغ كار از فعاالن دانشجويي هم در صفحه اش 
نوشت: »ديديد گاهي زبان آدم از جهالت برخي افراد 
بند مي آيد؟ دقيقاً حالت م��ن بعد از ديدن اين نامه 

همين بود.«

بيژن سوراني

  مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني هاي ش��هري كش��ور گفت: ليست 
400هزار نفر از رانندگان تاكسي براي دريافت تسهيالت يك تا ۲ميليون 

توماني امروز به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال شد. 
  مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: نانوايي هايي كه امكان 
رعايت مسائل بهداشتي مرتبط با كرونا را ندارند يا به عمد اين مسائل را 
رعايت نمي كنند واحد آنها پلمب و سهميه آردشان قطع مي شود و به 

سهميه نان صنعتي اختصاص مي يابد. 
  معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان س��ازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري با بيان اينكه اميدواريم طرح جايگزين طرح تنفس جنگل ها 
در نيمه اول امس��ال در بخش هايي از جنگل ه��اي هيركاني اجرايي 
شود، گفت: هدف اين طرح برداشت چوب از جنگل نيست اما بايد نظر 

كارشناسان را هم در اين زمينه بدانيم . 
  معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده از تداوم اجراي طرح 
»گفت وگوي ملي خانواده« تا پايان دول��ت دوازدهم خبر داد و گفت: 
معاونت زنان قصد دارد در ادامه اجراي طرح، گروه هاي مرجع توانمند 
مانند انجمن اوليا و مربيان، وزارت آموزش و پرورش، تشكل هاي حوزه 

خانواده و مشاوران خانواده را نيز وارد اين طرح كند. 
  اكبر نعمتي كارشناس مديريت حيات وحش با اشاره به تلف شدن 
بيش از 40 هزار پرنده مهاجر در ميانكاله گفت: امكان دارد اين حادثه 

شوك به پرندگان وارد كرده باشد. 
  مديركل كميته امداد اس��تان تهران از كم��ك ۵۲ ميليارد و ۷۱۳ 
ميليون توماني مردم به مراكز نيكوكاري خب��ر داد و گفت: مبلغ ذكر 

شده درسال ۹8 براي امور نيازمندان دريافت شد. 
  ش��وراي مركزي مس��لمانان آلمان در فراخواني از همه پزشكان و 
پرستاران بازنشس��ته و همچنين دانشجويان پزش��كي و پيراپزشكي 
مسلمان خواس��ته اس��ت تا در بحران كرونا به بيمارستان هاي آلمان 

كمك كنند. 
  مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان تهران گف��ت: باتوجه به 
اينكه در شرايط فعلي حتي برخي پس��ماندهاي خانگي هم مي تواند 
حامل ويروس كرونا باشد، خواستار اعمال اش��د مجازات قانوني براي 

تخليه كنندگان پسماندها در مكان هاي غيرمجاز هستيم. 

 پایتخت معمولی 
در روزهای اوج کرونا!

ترافيك روز گذش�ته پايتخت، غيرمنتظره و غافلگيركننده بود، 
محاسبات قبلي را هم به هم زد. در فضاي مجازي عكس هاي ازدحام 
ماشين و انسان دست به دست چرخيد؛ عميقاً نگران كننده بود! كرونا 
روي اين موج ترافيك و ازدحام، موج سواري كرد و اگر بنا باشد همين 
روند ادامه پيدا كند، بايد منتظر خيز دوم و بسيار سنگين تر كوويد۱۹ 
باشيم كه نتايجش احتماالً اواخر فروردين ماه و اوايل ارديبهشت ماه 
در بهشت زهرا)س( قابل رؤيت خواهد بود. عالج واقعه قبل از وقوع 
بايد كرد. وضعيت روز گذش�ته پايتخت به همه مردم و مسئوالن، 
گوش�زد كرد كه تدبير نو و جدي اي بايد كرد. از طرف ديگر، برخي 
كج س�ليقگي ها هم باعث ش�ده نگراني ها افزايش پيدا كند، مثاًل 
همين موضوع كه بدون بررسي تقاضاي مسافرت هاي درون شهري، 
قطارهاي مترو ديرت�ر حركت مي كند كه نتيجه اش ش�ده ازدحام 
مردم منتظر مترو در ايس�تگاه ها و دس�ت آخر هم متروي شلوغ!

درست است كه كار و بار مردم در اين تعطيالت كرونايي با مشكالتي 
مواجه شده اس��ت، اما همه اذعان دارند س��المت عمومي و شخصي 
مهم ترين موضوع اس��ت. ديروز اما از اين اولويت مورد اذعان همه در 

سطح پايتخت خبري نبود. 
در همين خصوص معاون وزير بهداش��ت اعالم كرد:»ميزان ترافيك 
تهران ما را نگران كرده است و اين افراد مي توانند ويروس را به منزل يا 

محل كار انتقال دهند.« 
بي توجهي به تصميمات ستاد مبارزه با كرونا در اليه هاي اجتماعي مي تواند 
عواقب و هزينه هاي بسياري را بر مردم و كش��ور تحميل و عماًل اقدامات 
صورت گرفته را خنثي كند. ادامه اين روند مي تواند حتي نتايج به دست آمده 
 در خصوص فاصله گذاري اجتماعي را هم تغيير دهد تا انتقال و شيوع ويروس 
ماندگار تر ش��ود.  ايستادن براي سوار ش��دن به مترو و اتوبوس از يكسو و 
از سوي ديگر ازدحام مسافران در اين وس��ايل نقليه در سايه بي توجهي 
مسئوالن به شرايط ويژه و انديشيدن تدابيري از پيش براي بهبود حمل 
و نقل عمومي، ممكن است نهضت شكس��ت كرونا را در عمل با شكست 

مواجه كند. 
مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران هم از افزايش تعداد مسافران خبر 
داد و گفت: ساعات كاري ادارات و شركت ها كه آغاز شد تعداد مسافران 
اتوبوس متأسفانه زياد بود و ما با توجه به اين مسئله سر فاصله حركت 
اتوبوس ها را كاهش داديم و اتوبوس هاي بيشتري به برخي مسيرهاي 
پرمسافر اعزام كرديم. وي افزود: حمل و نقل عمومي تقاضامحور است 
و بر اساس آن تعداد اتوبوس يا سرفاصله حركت ها تنظيم مي شود و اين 
موضوع فراكرونايي محسوب مي ش��ود. مديرعامل شركت اتوبوسراني 
تهران ادامه داد: از زمان بروز كرونا در تهران حدود 60 تا ۷0 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن مسافران اتوبوس كاهش يافته بود كه البته 
صبح گذشته ش��رايطي متفاوت وجود داش��ت و پيك مسافر داشتيم. 
ترافيك يك           باره پايتخت مسئوالن خط مقدم مقابله با ويروس كرونا را 
غافلگير كرد و اعتراض           شان را به همراه داشت. ايرج حريرچي معاون وزير 
بهداشت گفته اس��ت: »هرگونه وجود ويروس در حد متوسط به دليل 

كليدي بودن استان تهران مي تواند باعث انتشار ويروس شود.«
وي گفت: س��طح ترافيك تهران ما را نگران كرده است. فاصله گذاري 
اجتماعي بايد به حداكثر ممكن برسد و اگر ما بخواهيم سطح ارتباط 
اجتماعي را به سطح دي و بهمن سال گذشته برسانيم با پيك مجدد 
بيماري مواجه خواهيم بود. كمتر ش��دن تردد متروها و اتوبوس           هاي 
شهري اگر چه به منظور كنترل كرونا صورت گرفته است، اما در شرايط 
فعلي عماًل به نقض غرض تبديل ش��ده اس��ت و بايد براي آن تدبيري 
انديش��يد. ديرتر آمدن مترو و اتوبوس باعث مي           شود ازدحام مسافران 

بيشتر شود كه خودش عاملي براي بسط كروناست. 

زهرا چيذري
  گزارش یک

-----------------------------------------------------

  علي مهدوي با انتشار اين عكس نوشت:  دشت خشكيد و زمين 
سوخت و باران نگرفت / زندگي بعد تو بر هيچ كس آسان نگرفت... 

-----------------------------------------------------
  عبداهلل گنج�ي توئيت زد: فاصله گ��ذاري اجتماعي، ماندن در 
منزل، قطع زنجيره انساني كرونا، دوركاري و... خوبند اما كسي كه اگر 
امروز كار نكند فردا گرسنه اس��ت را چه بايد كرد؟ دولت براي كمك 
به چنين افرادي فاقد اطالعات اس��ت، چون به جز بهزيستي، كميته 
امداد، كارخانه ها و ادارات دولتي، اطالعات متقن��ي از افراد و درآمد 

مشاغل خرد ندارد. 
-----------------------------------------------------

  جعفر بلوري توئيت زد: متروي شلوع تهران مي گويد اگر مسئوالن 
در اين فضاي كرونايي، فكري به حال معيشت كاسب جماعت نكنند، 
كركره مغازه ه��ا، يكي پس از ديگري باال خواه��د رفت... زندگي خرج 
دارد. وقتي شكم گرسنه است، چك ها پاس نشده و... استفاده از زور هم 

جوابگو نخواهد بود، اين خط اين هم نشان!
-----------------------------------------------------
  علي رنجبر توئيت زد: طرح فاصله گذاري اجتماعي بيشتر شبيه 
يك شوخي بي مزه است، ديروز تهران از روز هاي عادي هم شلوغ تر بود. 
دولت با استراتژي ای كه در پيش گرفته به مردمي كه در خانه ماندند و 

قرنطينه را رعايت كردند هم توهين كرد... 
-----------------------------------------------------

  مرتضي سيمياري اين اسكرين شات را منتشر كرد و نوشت: 
اينترسپت مي گويد، پيشنهاد شده به هر زنداني ساعتي شش دالر و 
ماسك بدهند تا در نيويورك قبر بكنند. چهره واقعي امريكايي ها همين 
برده داري است اما عده اي فارسي زبان دستان وحشي ترين دولت تاريخ 
را از جنايت و قتل مي شويند، آن هم براي چند دالر بيشتر.  بيچاره اين 
برده هاي خيانتكار بعد از اينكه به تعداد كافي قبر كندند، امريكايي ها 

خودشان را در يكي از اين قبرها دفن مي كنند. 
-----------------------------------------------------
  عليرضا گرايي توئيت زد:  قربانيان كرون��ا تو امريكا از 6هزار نفر 
گذش��ت و دچار بحران كمبود تجهيزات شدن. يه كش��ور اگه تو اين 
شرايط قرار بگيره تمام هم و غمش ميشه تالش براي خروج از بحران 
ولي سردمداران امريكا تو اين اوضاع دنبال ماجراجويي تو خاورميانه 

هستن. به اين رفتار امريكا شك نمي كنيد؟!
-----------------------------------------------------

  سيدعلي موس�وي با انتشار اين عكس نوش�ت: اينجا حرم 
شاهچراغ شيراز است كه با ش��يوع كرونا تعطيل شد و حاال به همت 

قرارگاه بهداشت و سالمت تبديل به خط توليد ماسك شده!
-----------------------------------------------------

  علي رنجبر با انتشار اين عكس نوشت: اين روز هايي كه فيلم 
۱۹۱۷ رو مي بينيد و بعضاً دلتون به حال س��رباز انگليسي مي سوزه و 
انگليس��ي ها رو قهرمان اين جنگ مي پنداريد بد نيست به اين نكته 
هم اشاره كنيم كه در همين س��ال ۱۹۱۷ انگلستان باعث قحطي در 
ايران شد كه حداقل ۹ميليون نفر يعني حدود نيمي از جمعيت ايران 

جان باختند... 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 
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