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هر سه قوه مشمول
محدودیتهایکروناییمیشوند
ن که مصوبه ستاد ملی کرونا حکم قانون
وزیر کشور با تأ کید بر ای 
را دارد ،گفت :هر سه قوه مشمول محدودیتهای کرونایی
میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانهملت ،عبدالرضارحمانی
فضلی در حاشیه نشست سهشنبه  ۲۷آبان ماه کمیسیون امور
داخلی کشور و شوراها در جمع خبرنگاران در توضیح جزئیات
طرح ایجاد محدودیتهای مهار کرونا اظهار داشت :اقدامی
که از شنبه یکم آذرماه اجرا خواهد شد ،یک برنامه با  ۶جزء
است و همه اجزای این برنامه باید باهم اجرا شود .هرکدام از
اجزاء ا گر اجرا نشود یا بد اجرا شود ،به هدف موردنظر دست
ی کنیم.
پیدا نم 
وزیر کشورافزود:ازجملهایناقداماتشناساییبیماران کرونایی
است و تست بیماران که باید تا  ۱۰۰هزار مورد در روز افزایش داده
شود،ردیابی،قرنطینهومحدودیتسازینیزبایدصورت گیرد.
همچنین اطالعرسانی ،آموزش ،تبلیغات مناسب و کمکهای
حمایتی الزم است.
ن کهاجرایمحدودیتهایی کهمصوبه
وییادآورشد:باتوجهبهای 
ستاد ملی کروناست ،حکم قانون را دارد و همه دستگاههای
اجرایی باید دستورالعملهای اجرای خود را تدوین کنند .طی
دوهفته گذشتهدروزارت کشورروزانهجلساتمتعددیداشتیم
و بین استانداران ،رؤسای شبکههای بهداشت ،فرمانداران و
بخشداران هماهنگی وسیعی انجا م گرفته است.
ن که مردم رکن اصلی در این برنامه
رحمانی فضلی با تأ کید بر ای 
هستند،اظهار کرد:وزارتبهداشترکناجراییوعملیاتیمهمی
ن کهقدردان
استوهمهدرخدمتوزارتبهداشتهستیم کماای 
کادر درمان و وزارت بهداشت هم هستیم و کمک خواهیم کرد.
رکن سوم این برنامه رسانهها و در رأس آنها صداوسیماست که
باید در اقناعسازی ،اجماع سازی ،هماهنگی و همدلی تالشی
بیش از قبل انجام دهد.
وزیر کشور گفت:آمادگیالزمرابرایاجرایمحدودیتهایجدید
راداریم و از شنبه این کار صورت میپذیرد .طرحی که در این
مقطع اجرا میشود بر اساس طبقهبندی شهرهاست ،شهرها
به سه سطح زرد (شهرهایی که  ۴نفر در  ۱۰۰هزار نفر فوتی داشته
باشند)،شهرهاینارنجی(شهرهایی که۶نفردر۱۰۰هزارنفرفوتی
داشتهباشند)وشهرهایقرمز(شهرهایی که۱۰نفردر ۱۰۰هزار نفر
فوتیداشتهباشند)تقسیمشدندوبرایمشاغلوفعالیتهای
بازرگانی ،تجاری و خدماتی شرایطی خاص قائل شدیم و برای
امور اداری نیز یک سلسله احکام و برای امور آموزشی و فرهنگی
نیز سلسله احکام مجزایی تبیین شده است.
وی معتقد است :با رعایت حدا کثری مردم میتوانیم این بلیه
که خسارتهای جبرانناپذیری زده و مهمتر از همه جان مردم
را به خطر انداخته است و روزانه شاهد فوت بیش از  ۴۰۰نفر
به دلیل بیماری هستیم را کنترل کنیم ،البته این بلیه جهانی
است و امیدواریم با این اقدامات ،بیماری را در زمانبندی
مناسبی مهار کنیم.
رحمانی فضلی افزود :دو هفته محدودیت سازی اجرا میشود و
سپسشاخصهاباعملکردسنجیدهخواهدشدوممکناست
برخی موارد تمدید و برخی لغو شود لذا بستگی به تحقق اهداف
دارد.شایدطیدوهفتهدرآمارخروجیقراربگیریمزیرااتفاقاتی که
رخمیدهداز یکماهتا۴۰روز قبلفرد،مریضوبستریمیشود
و در دو هفته شاهد نتیجه ناشی از این اقدامات نخواهیم بود
اما ظرف سه  ،چهار هفته ،اولین طلیعههای فدا کاری عمومی
مردم مشخص میشود.
ن کهاجرایاینمحدودیتهاشامل
وزیر کشوردرادامهباتأ کیدبرای 
م گیری کرده و
همه دستگاهها میشود ،گفت :ستاد ملی تصمی 
حکمقانونرادارد،هرمنطقهوشهریوضعیتشمشخصشده
و در هر شهری با توجه به شرایطی که دارد ،مشخصشده که چه
تعداد افراد میتوانند در یک مکان حضور پیدا کنند لذا نهتنها
شاملمجلسشورایاسالمیبلکهشاملدولتو کمیسیونهای
دولت هم میشود.
حرفحساب

در پیکاربا کرونا دوصد گفته
ن نیمکردار نیست !
چو 
مسعود موالنا
یکم  -بخشی از مردمی که به آنها می گوییم در خانه بمانند،
اساسا ترس از مرگ بر اثر کرونا برای آنها مفهومی ندارد .مرگ در اثر
حضور در خیابان یا دق مرگ شدن از خجالت بی پولی نزد خانواده،
برای آنها تفاوت خود را از دست داده است.
دوم  -در خانه ماندن ،حفظ فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک سه
راهکار اساسی مقابله با کروناست که همراهی گسترده مردم را می
طلبد ،به شرطی که دولت نیز وظایف حا کمیتی خود را در کمکهای
گسترده به اقشار آسیب پذیر اعمال قرنطینه ها و تست گیری گسترده
به درستی ،کامل و پایدار ،انجام دهد.
سوم  -ا گر حمایتهای مالی و بهداشتی دولت ،شفاف ،واضح و عمال
در اختیار مردم قرار نگیرد ،اعمال محدودیتها به تنهایی کارایی
ندارد و مورد استقبال قرار نمی گیرد و بدون تردید چرخه موج چهارم
کرونا ،کشور را در می نوردد!
چهارم  -امروز و در این شرایط بسیار سخت ،همبستگی ملی برای
مقابله با کرونا و پایبندی به آرمانهای انسانی ،عالوه بر توصیه های
بهداشتی ،یعنی حمایت مالی مؤثر از مردمی که زیر بار گرانی های
افسار گسیخته و مشکالت ناشی از کرونا محتاج معیشت روزمره
خود هستند.
پنجم  -سازمان های مردم نهاد و نهاد های مدنی ،هم چون
گذشته ،پیشگامانپشتیبانی و همراهی با هموطنان خود خواهند
بود ،از آن روی که  :پایبندی به اخالق انسانی نه از جنس موعظه
که از تبار عمل است !
دیدگاه

نبرد سخت تهران با دو
اهریمنکرونا و آلودگیهوا
حسن محمدزاده
باوضعیت جوی فصل پاییز،
خطراینجاست کهپاییزخشکتریدر
پیش رو داریم و تحریم های ظالمانه
نیز راه نفس شهر را تنگ کرده است در
 6ماهه دوم سال  ۹۹شهر تهران باید
همزمان با دو اهریمن کرونا و آلودگی
هوا ،نبردی سخت را به سرانجام
برساند .آلودگی هوا بر اساس گزارش
بانک جهانی به عنوان کشنده ترین نوع آلودگی شناخته می شودو
نقش مؤثر وبه سزایی در مرگ و میر انسانها در سراسرجهان دارد.
توجه مسئوالنه به این وضعیت در تهران کرونایی امروز حائز اهمیت
فراوان است .وزارت بهداشت هشدار داده که آلودگی هوا برمیزان
مبتالیان به بیماری کووید ۱۹تأثیر مستقیم داشته و بر تعداد فوت
شدگان این بیماری به میزان  ۶تا ۱۵درصد اثرگذار بوده است ذرات
معلق وضعیت کرونا را خطرنا ک تر می کند چرا که انتقال ویروس
از طریق ذرات معلق امکانپذیر استوهوای آلوده تهران وبیماری
کووید  ۱۹دست به دست هم داده وریه تهرانی ها را هدف گرفته اند
درشرایط فعلی ،آلودگی هوا درتهران یک معضل حتمی برای سالمتی
و کیفیتزندگیشهروندانومعیشتآنهاست.وضعی کههمگانبه
ویژه مسئوالن برآن علم دارندامامتأسفانه یا به آن باورندارندیاجان
مردم برایشان در اولویت نیست .این که درایت دولتودستگاههای
حا کمیتی درکم کردن تقاضا برای سفر ضروری است،اینک چند ماه
ازشیوع ویروس کرونا درکشور گذشته اما تا چند اندازه درکنترل و
مدیریت شهر موفق بوده ایم!

محدودیتبهجایتعطیلی
پیشتر مقرر شد از  ۲۰آبان به مدت یک ماه (تا  ۲۰آذر) از ساعت  ۱۸محدودیت اعمال شود و همه مرا کز شغلی
بهجز مرا کز ضروری تعطیل شوند .مینو محرز ،یکی از اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در وا کنش
به این مسئله گفته است« :تعطیلی شبانه اصال به درد نمیخورد ،االن بهقدری وضع بد است که باید حداقل
یکی،دوهفتهتهرانرا کاملتعطیل کنند».بهرغمانتقادصاحبنظران،ستادملیمقابلهبا کرونادر طرحیجایگزین
محدودیتهایدیگریوضع کرده کهقرار استاز اولآذرماهاجراشود.البتهاینمحدودیتهاتفاوتچندانیباآنچه
پیشتروضعشده،ندارد.مدتیقبل،رئیسجمهور در مخالفتباتعطیلیبرایمهار کرونا گفتهبود«:راحتترین کار
این است که همهچیز بسته شود اما بعدش هم مردم از گرسنگی و فقر و بیکاری به خیابان خواهند آمد ».روز جمعه
نظامالدین موسوی ،از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از موافقت مجمع نمایندگان تهران ،شورای شهر تهران،
استاندار تهران ،شهردار تهران ،رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی تهران بهمنظور تعطیلی ۲هفتهای تهران برای
قطع زنجیره سرایت و کاهش تلفات انسانی ویروس کرونا خبر داده و گفته ،بیشتر بگویم یا متوجه شدید بهرغم این
اجماع ،کجای کار عالمت توقف نصب شده است؟

تعطیلی کامل با هدف خریدن زمان

نهچندانتعطیل!
آخرین محدودیتهای ستاد ملی مقابله با کرونا واکاوی شد؛

حمید سوری:
دو هفته تعطیلی
نمیتواند در کنترل
بیماری به ما کمک
شایان توجهی
کند .فراموش نکنیم
که جامعه ازنظر
روانی و اجتماعی
تحمل اینهمه
فشار را ندارد ما
چقدر میتوانیم
مردم را در خانه
نگه داریم؟ وقتی
صحبت از هزینه
ی کنیم ،منظورمان
م 
فقط هزینههای
اقتصادی نیست
هزینههای
اجتماعی و روانی
هم دارد ،حتی
تبعات امنیتی
و سیاسی هم
میتواند داشته
باشد .بنابراین
باید توجه کنیم که
میزان اثربخشی
مداخالت ما چقدر
است و هزینه
اثربخشی آن به چه
میزان است؟

مهدی اسفندیار :ما
راهی جز ریشهکن
کردن کرونا نداریم،
ا گرچه اقتصاد
اهمیت دارد اما
پای جان آدمها و
آینده کشور در میان
است .به خاطر
غیرقابل پیشبینی
بودن این ویروس و
نقش آن در جامعه و
حیات سیاسی
شرط عقل و
حکمرانی صحیح
آن است که هر
کاری میتوانیم
انجام دهیم تا
کووید  19از بین
برود ،در اینجا باید
اقتصاد ،قربانی
کرونا شود

گروه اجتماعی
دولت بهمنظور عدم تسلیمپذیری در برابر غول سرکش کرونا« ،طرح جامع اعمال محدودیتهای پویا» را ارائه کرده و حاال این محدودیتها
با عنوان« تعطیلی فرا گیر» در رسانهها بازتاب یافته است .حال آنکه ا گر نیک بنگریم ،تعطیلیای در کار نیست .فقط رئیس دولت در جلسه
هیئتوزیران این عبارت را به کار برده که «با توجه به گسترش بیماری ،افزایش ابتال و مرگومیر و فشار سنگین به بخش بهداشت و درمان ،دولت
ناچار است مطابق نظر کارشناسان ،سیاستها و محدودیتهای جدیدی مقرر کند و با «تعطیلی فرا گیر» مانع پیشروی این ویروس مخرب شود!»
برخی معتقدند ،دولت بهمنظور کاستن از فشار افکارعمومی و درخواستهای صاحبنظرانی که مدافع تعطیلی بودهاند ،عامدا این عبارت را بر
زبان آورده تا بتواند کمی فضای ملتهب را آرام کرده و از میزان هجمهها و نقدهای تندوتیز بکاهد .این تعطیلی برای خیلیها ،حکم برگ برنده را دارد
منظور از خیلیها ،کارشناسان و متخصصان نظام سالمت است که تحقیقات گستردهای دراینباره انجام دادهاند .بالطبع ما اهالی رسانه هم تصور
ی کنیم ،این تعطیلی میتواند حکم نوشدارو را داشته باشد و خانهنشینی اجباری مردم ،سبب میشود ،تب کرونا فروکش کند و آمارها از تبوتاب
م 
صعود بیفتد و در سراشیبی نزول قرار گیرد.

جبهه موافقان و مخالفان تعطیلی
آنان که نسبت به تعطیلی یا عدم تعطیلی بیطرف هستند ،سیاستگذاری در شرایط فعلی را دشوار میدانند .از یکسو ،طغیان کرونا و عواقب عدم تعطیلی و از
سوی دیگر ،عواقب اقتصادی ناشی از تعطیلیها شرایط را برای اعالم نظر و برنامهریزی ،سخت و فرسایشی کرده است .بهزعم ما ،تصمیمات و محدودیتهای
بزرگ و کوچکی که تا کنون اعمالشده ،حاصلی نداشته ،ما  10ماه است ،دندان بر جگر زخمخورده گذاشتهایم و به خیالمان ،یک روز کرونا ،ما را ترک خواهد کرد
ن که در اپیدمیهای فرا گیر ،نمیتوان سال ،روز و ساعتی را بهمنظور
ی کنیم ،همین دیدگاه را دارند و ای 
تا کنون این اتفاق رخ نداده ،با کارشناسان هم که صحبت م 
خاتمه اپیدمی پیشبینی کرد .فقط باید ششدانگ حواسمان در پی کنترل و مهار ویروس باشد و شاید الزمه این کنترل ،نسخه تعطیلی کامل باشد اما موافقان
ی کنند .جبهه اول را موافقان تعطیلی تشکیل میدهند و توپ
و مخالفان دو جبهه را تشکیل میدهند ،آنان ماههاست بر سر دیدگاه خود باهم بحث و تبادلنظر م 
ی کردند و نکردند و طر حهای ناقص و دیرهنگام ،مقصرند .جبهه
تقصیرها را به زمین دولت میاندازند ،چون باور دارند ،مسئوالن بهواسطه کارهایی که باید م 
ی گویند ،تعطیلی دو تا سههفتهای
دوم که مخالفان سرسخت تعطیالت کامل را شکل میدهند ،مردم و کارشناسان را در اعالم نظرهای ناپخته ،شماتت کرده و م 
ی کند ،این تعطیلی شاید روی کاغذ ،سهل و ساده به نظر برسد اما زیست بسیاری از افراد در تنگنای معیشتی ،دشوار
ضررهای مادی فراوانی به کشور تحمیل م 
خواهد بود،اما جبهه اول یعنی موافقان ،حرفشان این است که هرچه این بیماری به درازا بکشد ،ضررهای بیشتری متحمل خواهیم شد و جبهه دوم ،یعنی
مخالفان ،ضربه سنگین و نا گهانی ناشی از تعطیلیها بر پیکره اقتصاد را غیرقابلجبران میدانند.

خسارت یک روز تعطیلی1/5 ،میلیارد دالر
آن روزها که هنوز کرونایی در کار نبود تا زیر کاسه کوزه کسب و کارها بزند و روال عادی زندگی را مخدوش کند ،این بحث مطرح بود که
«تولید ناخالص داخلی ساالنه کشور 500میلیارد دالر است و با تعطیلی یک روز کشور به درآمد ناخالص 1/5 ،میلیارد دالر آسیب میرسد».
این را محمدرضا باهنر ،نمایند اسبق مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با فارس مطرح کرده است و میتوان این برآورد را داشت که
هزینههای ناشی از تعطیلی کسبوکارها و ممنوعیت بعضی از حرفهها و مشاغل و یا هزینههای ناشی از سر کار نرفتن و عدم درآمد کسانی
که گذران زندگی آنها به حقوق و دستمزد روزمرهشان برمی گردد ،بسیار هزینههای گزافی در بردارد ،از آنسو ،کارشناسان ،هزینه درمان
کرونا در کشور رابین  ۴۰۰هزارتا حدود  ۲۵۰میلیون تومان تخمین میزنند .این هزینه با توجه به شرایط بیمار و نیاز او به ICUیا خدمات
ویژه تعیین میشود.
صاحبنظران یادآوری می کنند که بار مالی ناشی از بیماری شامل ،بار مالی ناشی از بیکار شدن و عدم فعالیت نا گزیر کسانی است که
دچار بیماری میشوند و نمیتوانند بر سر کار خود حاضر شوند .بنابراین ،آثار مستقیم بیماری شامل هزینههای دارو ،درمان و هزینههای
پیشگیری است .البته هزینههای پیشگیری ،مؤثرتر از هزینههای درمان بوده یعنی اثربخشتر است« .محمدرضا واعظ مهدوی ،رئیس
انجمن اقتصاد سالمتی» با استناد به مطالعات جهانی اثبات می کند ،هزینههایی که در کشورهای مختلف برای درمان بیماری کرونا
انجام میشود به توان مالی آن کشورها بستگی دارد .سرانه هزینه در کشورهای توسعهیافته بهطور میانگین  ۱۰۰دالر ،در کشورهای در
حال توسعه و با سطح درآمدی متوسط  ۱۰دالر و در کشورهای فقیر حدود یک دالر ،برآورد شده .بهعبارتدیگر ،بین کشورهای ثروتمند و
کشورهای فقیر ،حدود  ۱۰۰برابر تفاوت عملکرد هزینهها وجود دارد .این هزینهها ،شامل هزینههای مراقبت ،هزینههای پیشگیری مثل
استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی ،هزینههای دارویی و هزینههای درمان بیمارستانی از قبیل ونتیالتور (دستگاه تنفس مصنوعی) و
ا کسیژن و هزینههای دیگر است.

سعید نمکی :تعطیلی بهتر از این است که کاسبی آلوده شود
بههرروی ،آنان که موافق تعطیلی کاملهستند ،سالمت را مهمتر از مباحث اقتصادی میدانند ،در تحلیل دیدگاههای آنان میخوانیم که اقدامات
ماههای گذشته؛ نتیجه مطلوب را به همراه نداشته است ،گواه این ادعا ،آمار رسمی و مرگومیر ناشی از کرونا در هفتههای اخیر است که بهطور
پیوسته باال رفته و در روزهای اخیر رکورد شکسته است .دیروز  ۴۸۲نفر دیگر پس از ابتال به کرونا جان خود را از دست دادهاند و مجموع جانباختگان
این بیماری به  ۴۲هزار و  ۴۶۱نفر رسیده است .همچنین  ۱۳هزار و  ۳۵۲مورد جدید کووید  ۱۹طی  ۲۴ساعت گذشته شناساییشده و  ۳هزار و  ۷۹نفر
ی کند که هیچ آفتی برای اقتصاد یک کشور از تعطیلی و طوالنی شدن دوره اپیدمی بیماری بدتر
از آنها بستری شدهاند .وزیر بهداشت هم تأیید م 
نیست و «تعطیلی بهتر از این است که کاسبی آلوده شود و یکماه گرفتار بیماری شود و خدایی نکرده بر اثر بیماری جان خود را از دست دهد».
سعید نمکی گفته ،پس از جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم تصویب پیشنهاد تعطیلی چندهفتهای کشور ،نامهای به مقام معظم
رهبری و حسن روحانی ،رئیسجمهوری نوشته که پسازآن رهبری« ،خواستار جلسه حضوری شده و در آنجا تصمیم گرفته شده که «مصادیق
تعیین محدودیتها بر عهده وزارت بهداشت است».
نمکی از قول مقام معظم رهبری نقل کرده است« :بین مقوله سالمت ،اقتصاد و حتی امنیت ،مقوله سالمت مردم اولویت دارد و ا گر دیدیم باید یکی
را انتخاب کنیم ،سالمت اولیترین است».

اختالف وزیر بهداشت و رئیسجمهور درباره تعطیلی
گزارشهای تأییدنشدهای از سوی برخی رسانهها منتشر شده که از اختالفنظر حسن روحانی و دکتر سعید نمکی ،وزیر بهداشت ،در جلسه
روز شنبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر میدهد .پس از تعطیل نشدن دوهفتهای تهران و برخی شهرهای بزرگ که ازنظر ابتال به ویروس در وضعیت
قرمز قرار دارند ،خبرهایی درباره استعفای سعید نمکی ،منتشر شد ،اما مقامهای دولت این گزارشها را تکذیب کردند .وزیر بهداشت هم عنوان
کرد« :گرچه ممکن است جاهایی بر مواضعم بایستم و برای موضوعی چانه بزنم ،اما تا جان در بدن دارم و تا جایی که جانآفرین به من این توفیق
را خواهد داد ،اهل ترک کردن صحنهای به ضرر مردم نیستم».
در پی انتشار این خبر که وزارت بهداشت موافق تعطیلی بوده ،اما حسن روحانی ،رئیسجمهوری با این طرح مخالفت کرده است ،علیرضا رئیسی
سخنگوی ستاد ملی کرونا گفته ،مخالفت روحانی با تعطیلی تهران «کذب محض» است و او نهتنها با این طرح مخالفت نکرده بلکه با حمایت از آن
تأ کید کرده روز شنبه در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شود.
پیشازاین اعالم شده بود که ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه  ۲۴آبان درباره تعطیلی تهران و شهرهای بزرگ تصمیم خواهد گرفت اما این ستاد
طرحی را مبنی بر ایجاد محدودیتها در  ۱۰۰شهر براساس وضعیت آنان اعالم کرد و روز گذشته ،سعید نمکی ،محدودیتهایی که از ابتدای آذر قرار
است برقرار شود را «یکی از حیاتیترین تاریخها برای مدیریت کرونا» خواند .به اذعان این مقام مسئول ،ا گر مردم کوتاه بیایند بازی را میبازیم و
به مرگهای  ۴رقمی میرسیم .وزیر بهداشت ایران این را هم گفته است که ۵۱درصد از عوامل ایجادکننده بیماری دورهمیهاست ،نمیشود ما
شهرها را تعطیل کنیم و در این شبهای طوالنی زمستان  ۶۰نفر در یک خانه جمع شوند.

این موضوع ابعاد گستردهای دارد و هرکس از دریچه نگاه خود به مسئله تعطیلی یا عدم تعطیلی مینگرد« ،حمید سوری» در
قامتاپیدمیولوژیست،موافقتعطیلی کاملاستامااینتعطیلیرادارایالزاماتیمیداند.اودر گفتوگوبا«رسالت»دیدگاه
ی کند« :ا گر قرار باشد از همین فردا کشور تعطیل شود ،باید زیرساختهای الزم فراهم شده باشد
خود را اینگونه تشریح م 
نمیتوان بیگدار به آب زد و بدون برنامهریزی اقدام کرد .در غیر این صورت هزینهای هنگفت برای مداخلهای که نتیجهاش
معلوم نیست ،صرف خواهد شد و شاید نتیجه معکوسی بگیریم .بحث ال ک داون یا تعطیلی کامل به معنای خریدن زمان
است تا مداخلهای مؤثر داشته باشیم .اهداف این تعطیلی بهطور دقیق از سوی پیشنهادکنندگان آن تعریفنشده ،آیا قرار
است با این اقدام به کادر درمان استراحت بدهیم؟ ا گر چنین باشد میتوان با مداخالت ارزانتری این کار را انجام داد .ضرورتی
ندارد که حدود هشتاد و چندمیلیون جمعیت را تحت تدابیر شدید قرار داد و تعطیلی کامل اعمال کرد ،یکمیلیون نفر ،تعداد
جمعیتی است که در انتشار بیماری نقش دارند ،اینها کسانی هستند که یا مبتال هستند و عالمت دارند و یا دارای تماسهای
نزدیکهستند و یا جزو گروههای پرخطرند ازجمله سالمندان و کسانی که دارای بیماریهای زمینهای هستند« ».سوری»
در ادامه از طرحی میگوید که تفاهمنامه آن میان وزارت بهداشت و بسیج به امضا رسیده و قرار بر اجرای آن بوده است که در
صورت اجرا نیازی به تعطیلی کامل نیست .از طرفی این موضوع ،در شرایط خاص و زمان خاص معنا دارد .ا گر در چین و کره
جنوبی این اتفاق افتاد ،به این دلیل بود که مناطق غیرآلوده فراوانی وجود داشت ،بنابراین برای مصون نگهداشتن افراد
غیرآلوده ،این اقدام را انجام دادهاند .ا کنون کشور ما ،نقطه سفیدی ندارد که بخواهیم با تعطیلی کامل این نقاط را سفید نگه
داریم .شاید ا گر اهداف و راهکارهای این تعطیلی برای ما مشخص بود ،راحتتر امکان تصمیمگیری وجود داشت و اینکه در
ی گیرند ،افرادی که روزانه درآمد کسب میکنند
وضعیت ال ک داون و تعطیلی کامل ،عدهای از افراد در شرایط خاصی قرار م 
و کارمند دولت نیستند که ماهیانه حقوق داشته باشند .تأمین مخارج اینها برای دولت کار سادهای نیست .مگر اینکه
بخواهیم با این تعطیلی کامل ،زمان بخریم اما ا گر ندانیم بعدازاین تعطیلی قرار است چگونه اقدام کنیم ،فایدهای ندارد و
ممکن است بعد از پایان تعطیالت ،آن تأثیری که انتظارش را داشتیم ،هرگز برای ما حاصل نشود و این به معنای تحمیل یک
مداخله پرهزینه به جامعه است .تعطیلی کامل میتواند برای جمعیتهای پرخطری باشد که عامل اصلی انتشار هستند
وخامت اوضاع قابلانکار نیست ،ولی آنان که از سیاست تعطیلی کامل دفاع میکنند و بر پیادهسازی آن اصرار دارند ،باید
بدانند که پایش و نظارت و اهداف این طرح بسیار حائز اهمیت است ،وگرنه بعد از دو هفته ،همهچیز از نو شروع میشود.
مقابله با کرونا یک مجموعه است که این مجموعه باید درکنارهم دیده شود».

تعطیلی کامل بسیار پرهزینه است /مدافعان
«الک داون» استداللشان چیست؟
ایناپیدمیولوژیستدر ادامهبااشارهبهمحدودیتهایاعمالشدهومیزاناثرگذاریآن،توضیحمیدهد:
«تعیینساعتفعالیتبرایمشاغل،اقدامدرستینبود.مابایداز زمان،حدا کثراستفادهراببریم.وقتیزمان
ی کنیم،ترا کمجمعیتافزایشمییابدووقتیفشردگیزمانحاصلمیشود،عمالشانس گسترش
رافشردهم 
ن که درحال حاضر شاهد این مسئله هستیم .در اپیدمیهای پیشرونده
اپیدمی بیشتر میشود ،کما ای 
که تاریخ انقضای آن معلوم نیست ،باید برنامهریزیها به شکلی باشد که در تداوم هم موفقیتآمیز باشد.
از طرفی ما چند ماه یا چند هفته و چندسال میتوانیم کشور را تعطیل کنیم؟ این اقدام بهصورت مکرر
امکانپذیر نیست ،چون بسیار پرهزینه است ،این مسئله به ما برای اقدامات میانمدت و درازمدت فرصت
میدهد اما چنین سیاستها و مداخالتی ا گر بهدرستی پیش نرود ،نتیجه درستی نخواهیم گرفت ،دو هفته
تعطیلی نمیتواند به ما در کنترل بیماری کمک شایان توجهی کند .فراموش نکنیم که جامعه ازنظر روانی و
اجتماعی تحمل اینهمه فشار را ندارد ،ما چقدر میتوانیم مردمرادر خانهنگهداریم؟وقتی صحبت از هزینه
ی کنیم منظورمان فقط هزینههای اقتصادی نیست ،هزینههای اجتماعی و روانی هم دارد ،حتی تبعات
م 
امنیتی و سیاسی هم میتواند داشته باشد .بنابراین باید توجه کنیم که میزان اثربخشی مداخالت ما چقدر
است و هزینه اثربخشی آن به چه میزان است؟ با اصل تعطیلی موافقم ،اما این مسئله یکسری ملزوماتی
نیاز دارد .سرعت انتشار و قابلیت انتشار ویروس کرونا بسیار باالست ،طبیعتا هر سیاستی که اعمال میشود
باید بسیار هوشمندانه و در قالب یک بسته پیشگیری و درمان و مراقبت از گروههای خاص باشد ،درمجموع
سه اصل «مراقبت»« ،نظارت» و «حمایت» باید در بحث اپیدمی مدنظر باشد .آیا آنان که بر تعطیلی کامل
تأ کید دارند ،بستههای حمایتی را در نظر گرفتهاند؟ چه نظارتی بر حسن اجرای آن خواهد بود؟ در این دوره
ی گیرد؟ برای بعد از تعطیلی چه باید کرد؟
چه مراقبتهایی انجام م 
ی کنند،استداللشانچیست
مانبایدجوزدهشویم،رؤسایدانشگاههاو کسانی کهاز تعطیلی کاملدفاعم 
و برپایه کدام مطالعات به این نتیجه رسیدهاند؟ این سیاست باید مبتنی بر دیدگاه متخصصین و شواهد
علمی بومی و تجارب موفق جهانی باشد».

پای جان آدمها در میان است/
اقتصاد باید قربانی کووید شود
«مهدیاسفندیار»ازپژوهشگرانحوزهسالمتاست کهبرخالف«حمیدسوری»درهرشرایطیبرموضوعتعطیلیتأ کید
ی کند«:مابادشمنیمشترکروبهروهستیم کهتا کتیکشرانمیدانیمامامیدانیم
دارد.اودر گفتوگوبا«رسالت»عنوانم 
ی کند ،راهی جز ریش ه کن کردنش نداریم .نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم
که روزانه افراد بسیاری را مبتال و قربانی م 
تا این دشمن در مقابل تکتک افراد جامعه قد علم کند و از طرفی این دشمن ،مرتب در حال تغییر چهره است ،احتمال
دارد فرد به ویروس مبتال شود و بار دیگر ابتالیی در کار نباشد و ممکن است فردی مبتال شده و برای بار چندم هم به این
ویروس مبتال شود و حتی جانش را از دست بدهد .این ویروس مدل آنفلوآنزا نیست که دست از سرمان بردارد .بنابراین
این دشمن آنقدر خطرنا ک است که نمیتوانیم ابعاد اقتصادی را موردتوجه قرار دهیم .این ویروس برای امنیت ملی و
آینده کشور بسیار خطرنا ک است ،شاید این دشمن بعدها بر روی بحث زادوولد و تغییر ژنتیک ما متمرکز شود .ما راهی
ن که ا گرچه اقتصاد اهمیت دارد اما پای جان آدمها و آینده کشور در میان
جز ریش ه کن کردن آن نداریم و اعتقاد دارم به ای 
است .به خاطر غیرقابل پیشبینی بودن کووید  19و نقش آن در جامعه و حیات سیاسی ،شرط عقل و حکمرانی صحیح
آن است که هر کاری میتوانیم انجام دهیم تا کووید  19از بین برود ،در اینجا باید اقتصاد ،قربانی کرونا شود».
ی گوید«:یک
اینپژوهشگرحوزهسالمت،باتأ کیدبراینکههزینههای کروناباتوجهبهحجماقتصادماسنگینبوده،م 
میلیاردیورومعادل25هزارمیلیاردتومانازصندوقتوسعهملیاختصاصیافتهامامقاماترسمیوزارتبهداشتعنوان
کردند که دولت بعد از دادن این مبلغ و یا در حین انتقال ،ردیفهای سالیانه بودجه ما را از طرح تحول سالمت و ارزش
ی گرفت کم کرده ،این وزارتخانه هم بودجه کووید را برای
افزوده و یا بودجههای جاری که باید به وزارت بهداشت تعلق م 
ادارهخوداختصاصدادهودرواقعبرایاداره کوویداختصاصنیافتهاست.استداللمسئوالننظامسالمتایناست که
ی کهاینبودجه
ا گرماادارهنشویموبیمارستانهایماساختهنشودوتجهیزاتنرسد ،کرونابرماغلبهخواهد کرد،درحال 
بایدبرایماسکوپیشگیریوتقویتشبکههایبهداشتیصرفمیشد.معتقدماثربخشیهزینههادر وزارتبهداشت
ی گذاشتم نه بخش
افتضاح بوده  ،ا گر جای مسئولین این وزارتخانه بودم ،کل این بودجه را در اختیار بخش بهداشت م 
درمان ،اما متأسفانه نزدیک به  80درصد این اعتبارات برای بخش درمان صرف شده است .ا گر قرار بود یک میلیارد یورو
هزینه کنیم ،باید میدیدیم کشورهای دیگر چه کردهاند ،به همان نسبتی که آنها بین اقتصاد و بیمه بیکاری و تبعات
ی کردیم .کووید
کووید هزینه کردهاند و به همان نسبتی که آنها بین اقتصاد و درمان هزینه کردهاند ،باید همین کار را م 
بحران فعلی ماست و نباید شاهد انحراف از مأموریتها باشیم و باید در اینجا متمرکز باشیم .هزینههای ما با اثربخشی
بسیار پایین بوده است ،چون بهشدت درگیر کارهای نمایشی و رسانهای و دچار تضاد در گفتار و تناقض در رفتار بودیم
و سیاستهای فعلی هم مؤثر واقع نخواهند شد .در این سیستم فکری ،هزینه کرد پول هم ما را بهجایی نمیرساند
حداقلبرایتعطیلی کالنشهرهافکری کنندتاوخامتاوضاعازاینبدترنشود».بهاذعاناسفندیار«،گفتهمیشودبرای
یک بیمار کووید  ،19مبلغ  800هزار تومان هزینه میشود که این حرف بسیار بیهوده است .بیمارستان نیروهای مسلح
ی کنند ،این عددها را وزارت بهداشت میگوید تا
چ گاه چنین رقمی را اعالم نم 
هم بیمار کرونایی پذیرش می کند اما هی 
اعتبار کسب کند .در چنین شرایطی معلوم است که تعطیلی پشت گوش انداخته میشود».

