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صفحه 2

روحانی به بانک مرکزی :متخلفان ارزی را شفاف به مردم معرفی کنید

یادداشت
با نصیحت ،کرونا تمام نمیشود،
ماسک زدن را اجباری کنید

مصطفی داننده

در برخی از کشورها از جمله آلمان ،ترکیه،
اسپانیا و فرانسه استفاده از ماسک اجباری شده
است .در آلمان کسانی که از قانون اجباریشدن
ماسک تبعیت نکنند ۱۵۰ ،یورو جریمه میشوند؛
این جریمه برای فروشندگانی که قانونشکنی
کنند میتواند تا  ۵هزار یورو افزایش یابد.
تها از جمله دولت ایران
اواخر اسفند ،دول 
سعی کردند فعالیت مردم در اجتماع را کم کنند.
برخی قوانین قرنطیه را وضع کردند و عدهای دیگر
به دنبال فاصلهگذاری اجتماعی بودند.
حاال اما با گذشت چندماه تقریبا همه به این
نتیجه رسیدهاند که باید با کرونا زندگی کرد .مردم
مجبور هستند برای کسب درآمد از خانه بیرون
بزنند و نانی به کف آرند و بدر کنار کرونا نخورند.
برای نان بیرون میزنند اما باید مواظب
جان خود باشند .برای حفظ جان باید چه کرد؟
دیگر نمیشود قرنطینه را اجرا کرد .فاصله گذاری
هم که رعایت نمیشود با بهتر بگویم نمیشود
خیلی رعایت کرد .ساعت  7صبح در مترو چگونه
میشود یک متر از دیگری فاصله گرفت در حالی
که خیلیها در آن ساعت باید در مترو باشند تا
 8صبح به سرکار خود برسند .چه باید کرد؟ به
نظر میرسد اجباری کردن ماسک بهترین روش
برای مقابله و مبارزه با کروناست .امروز بسیاری از
کارشناسان بهداشتی در داخل و خارج از ایران به
این نکته تاکید میکنند که استفاده همه از ماسک
میتواند راه نفوذ کرونا را بگیرد .به راحتی میشود
با اجباری کردن استفاده از ماسک در معابر و
مکانهای عمومی ،شهرهای ایران را از حالت قرمز
به زرد و سفید نزدیک کرد .قوانین سفت و سختی
میشود برای آنهایی که ماسک استفاده نمیکنند
وضع کرد .بیش از  30هزار نفر در نظرسنجی
سایت عصر ایران در مورد استفاده از ماسک در
معابر عمومی شرکت کردند و  90درصد از شرکت
کنندگان موافق استفاده از ماسک بودند.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که مردم
مشکلی با استفاده از ماسک ندارند ،همانگونه که
در مترو شاهد از استفاده از ماسک توسط مسافران
هستیم .در برخی از کشورها از جمله آلمان ،ترکیه،
اسپانیا و فرانسه استفاده از ماسک اجباری شده
است .در آلمان کسانی که از قانون اجباریشدن
ماسک تبعیت نکنند ۱۵۰ ،یورو جریمه میشوند؛
این جریمه برای فروشندگانی که قانونشکنی
کنند میتواند تا  ۵هزار یورو افزایش یابد.اینکه
فقط با مردم در مورد افزایش مبتالیان با کرونا
حرف بزنیم ،دردی از کشور دوا نخواهد شد .باید
برای کاهش بیماری از مرحله حرف به مرحله عمل
برسیم و اجباری شدن استفاده از ماسک در کشور
میتواند این گام عملی باشد.
حداقل با زدن ماسک کرونا از بیماران به
افراد سالم منتقل نمیشود یا احتمال انتقال به
پایین ترین حد خود میرسد .بهتر است رییس
جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا هرچه زودتر
بهترین تصمیمها را برای مردم بگیرند و دست از
هشدار دادن بردارند.
کرونا با نصیحت کردن تمام نمیشود.
خوزستان و شهرهای قرمز ایران نمونه بارز رفتار
آسان گیرانه مسؤوالن است.

نباید اجازه دهیم نوسانات قیمت ،معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل کند

یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی
دولت صبح یکشنبه به ریاست رئیس جمهور ،برگزار
شد و مهمترین مسائل و موضوعات اقتصادی کشور
مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطالع رسانی
دولت ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس
جمهور در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط
سخت کشور و محدودیتهای ناشی از تحریمهای ضد
بشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت ،گفت :در
نتیجه این تحریم ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه
بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس
کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها ،واردات را هم
دچار مشکل کرده است.
روحانی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد
در شرایط سخت اعمال تحریمها در دو سال اخیر و
بویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته،
اظهار داشت :تالش دولت همواره بر حفظ آرامش و
ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه بخشهای فعال
اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
رئیس جمهور اعطای تسهیالت و تدوین و طراحی
سیاستهای حمایتی از مشاغل و خانوادههای آسیب
دیده از محدودیتهای ایجاد شده برای مقابله با کرونا،
را موفقیت آمیز دانست و افزود :اجرای این برنامه ها تا

اندازه ای توانسته است در این شرایط سخت به مردم
کمک کند ،اگرچه ممکن است این برنامهها نتواند
تمامی آسیب ها را جبران کند.
روحانی با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد
فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها تاکید کرد:
همه مسئوالن و فعاالن اقتصادی اعم از دولتی و
خصوصی باید با تالش مضاعف و مراقبتهای الزم
در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده

و نباید اجازه داد نوسانات قیمت ،معیشت و زندگی
مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه را
نا امن کند.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در
بازار سرمایه بویژه بازار ارز ،ادامه داد :مطابق سیاست
ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص
سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر
نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده ،باید تعهد ارزی

همه فعاالن بخش صادرات و واردات اعم از دولتی،
عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات
مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور
شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز
دریافت کرده اند بعالوه میزان عمل آنها به تعهداتشان
را در سامانه معرفی کنند تا این اطالعات برای مردم،
رسانه ها و مراجع ذیصالح شفاف و به سهولت قابل
دسترس باشند.
رئیس جمهور ادامه داد :بانک مرکزی می بایست
به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از
صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص
شود و در صورت تخطی ،با معرفی آنها به افکار عمومی
و مراجع ذیصالح ،به تخلف آنها رسیدگی شود.
روحانی تاکید کرد :شرایط اقتصادی کشور به گونه
ای است که به هیچ وجه نمی توان در اجرای قوانین و
اعمال مدیریت فعاالنه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار
دارند که با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در
راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تالش کند.
در این جلسه شیوه و قاعدهمندی آزادسازی سهام
عدالت و ضروت آگاهیبخشی به سهامداران در خصوص
قواعد و مقررات مرتبط با نحوه مالکیت ،واگذاری ،خرید
وفروش و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام
عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر بهداشت :حداقل دو سال باید با کرونا زندگی کنیم

وزیر بهداشت گفت :در هیچ کجای کشور هنوز موج اول کرونا را به طور کامل
تجربه نکردهایم.
دکتر سعید نمکی در اجالس مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی سراسر کشور اظهار داشت :حتی در استانهایی که فکر می کنیم موج اول
کرونا را پشت سر گذاشته ایم ،موج اول را به طور کامل تجربه نکرده ایم .وزیر
بهداشت گفت :از دیدگاه اپیدمیولوژیک وقتی بیش از  ۳۵یا  ۴۰درصد از جمعیت،
تجربه یک بیماری را داشته باشند و بعد بیماری فروکش کرده باشد ،باید فکر کنیم
تعدادی بیمار عالمت دار و تعدادی بدون عالمت با پاتوژن ویروس ،تماس داشته اند.
وی اضافه کرد :در کشور در حال تجربه کردن موج اول کرونا هستیم اما
ممکن است شکل موج اول کرونا با آنچه در استان دیگری تجربه کرده ایم ،متفاوت
باشد .باید باور کنیم و به مردم هم بگوییم که ویروس کرونا تمام نشده ،پیک
بیماری رد نشده و کرونا ،یک ویروس پیچیده تو در توی صد هزار چهره است و
ممکن است یک پروتکل درمانی در یک منطقه جواب دهد و در منطقه دیگری
جواب ندهد .وزیر بهداشت افزود :از روز اول شیوع کرونا در چین به همکاران و
معاونینم گفتم که این ویروس ،با تمام ویروس هایی که دیده اید ،متفاوت است.
بنده به عنوان یک ایمونولوژیست معتقدم که این ویروس ،یک شتر گاو پلنگ
است که می تواند گاز بگیرد و لگد و شاخ بزند .وزیر بهداشت تصریح کرد :امروز
بیشتر از قبل معتقدم که ویروس کرونا ،بسیار پیچیده و هنوز هم ناشناخته است.
هرگز فکر نکنیم که رفتار ویروس با روز قبل و در اقلیم های مختلف ،یکسان
است .رفتار ویروس کرونا در جنوب کرمان با هرمزگان و یا میناب با بندرعباس و
شهرهای دیگر ،کامال متفاوت است .بنابراین ویروس کرونا در اقلیم ،نژاد و آب و
هوای مختلف ،بروز متفاوتی دارد .نمکی در خصوص آمادگی پرسنل برای روزهای
آینده مقابله با کرونا ،گفت :در استانهایی که هنوز گرفتاری عمده ای ندارند و از
گرفتاری قبلی عبور کرده اند ،از معاونین پرستاری و درمان خواسته ام تا مهلتی
دهند که همکاران کادر درمانی بتوانند نفس بکشند و با ارائه تسهیالتی بتوانند به
همراه خانواده هایشان ،با رعایت اصول بهداشتی سفر کنند تا اگر طوفان جدیدی
در راه بود بتوانیم همکاران تازه نفسی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :تا امروز حدود  ۸۷درصد از بیماران کووید  ،۱۹گرفتار

چاقی ،دیابت و بیماری زمینهای بودند .سیاست ما باید این باشد که تختهای
بیمارستانی کمتری درگیر شود و اجازه ندهیم که افراد پرخطر به فازهای بعدی
بیماری بروند .گروه هدف ما از این بعد افراد باالی  ۶۰سال ،بیماران دارای بیماری
زمینهای و افراد چاق و دارای اضافه وزن است .سه روز قبل در استان هرمزگان
دختربچه  ۱۰سالهای بر اثر کرونا فوت کرد که با پدر و مادر خود برای گردش به
قشم سفر کرده بودند و تنها مشکل این فرد ،اضافه وزن بود .وزیر بهداشت افزود:
باید وزن افراد را در افراد بالغ ،کودکان و گروه های مختلف ،کنترل کنیم و این
فرصت را برای کار ویژه دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در تغییر سبک
زندگی ،الگوی تغذیه و کاهش وزن به عنوان یک عامل خطر برای گروههای مختلف
جمعیتی غنیمت بشماریم .باید گروههای پرخطر را دریابیم و خدمات الکترونیک
را برای آنها توسعه دهیم و باید بتوانیم داروهای مورد نیاز آنها را به راحتی و درب
منازل آنها تحویل دهیم و پزشکی از راه دور را برای این گروهها ،فعالتر کنیم.
نمکی تاکید کرد :حتما باید به همپوشانی و همزمانی کرونا و آنفلوآنزا در فصل
پاییز توجه ویژه کنیم .به همین دلیل بیش از  ۱۰برابر سال گذشته به دنبال تامین
واکسن آنفلوآنزا هستیم .البته تقاضا برای این واکسن در دنیا افزایش یافته و تامین
آن راحت نیست ،اما با راهکارهایی که دنبال میکنیم ،گروههای پرخطر از جمله
مادران باردار ،سالمندان و بیماران دارای بیماری زمینهای را واکسینه میکنیم.
وی یادآور شد :نمیتوانیم در شرایط کرونا ،آموزش در دانشگاهها و
دانشکدههای علوم پزشکی را تعطیل کنیم چون نوع آموزشها به گونهای است که
نمیتوانیم همه آنها را به صورت مجازی ارائه کنیم .دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی در توسعه زیرساخت های فضای مجازی حتما تالش کنند ،اما بخش های
حضوری مانند آزمایشگاه ها و آموزش های بالینی را نمی توانیم به صورت مجازی
آموزش دهیم .خوابگاه ها را باید بگونهای مدیریت کنیم که پروتکل های بهداشتی
به طور کامل رعایت شوند.
وزیر بهداشت گفت :از روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تقاضا
دارم که در مورد پذیرش یک ترم میهمانی دانشجویان در دانشگاههای نزدیک به
محل سکونتشان ،همراهی کنند .باید استانداردها را منطبق با ضرورتهای کشور
ببینیم چون شرایط متفاوت است.

نمکی با اشاره به سختی های اقتصادی سال جاری ،گفت :این سختی ها و
محدودیت ها می طلبد که دو سیاست اصلی را مورد توجه قرار دهیم؛ یکی حداکثر
کردن صرفه جویی و دیگری تالش برای افزایش بهره وری و کارآمدی منابع و راه
سومی هم نداریم .درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها کاهش یافت و سعی کردیم
به نحوی جبران کنیم ،اما این به آن معنی نیست که در ماههای آینده دوباره
دچار چنین چالشی نشویم ،اما از روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی
میخواهم که فکر کنند که قرار است حداقل دو سال باید با کرونا زندگی کنیم.
وی اظهار داشت :در زمان وزارت استاد دکتر فاضل ،قانون هیات امنای دانشگاه
های علوم پزشکی ابداع شد چون اعتقاد بر این داشتیم که دانشگاه رشید ،دانشگاه
مستقل است و دانشگاه مطیعی که با تغییر یک وزیر به شدت بهم می ریزد ،اصال
قدرتمند نیست .دانشگاه هایی که استقالل دارند ،نیاز چندانی به منابع دولتی
ندارند .وزیر بهداشت گفت :اگر قرار است هیات امنای یک دانشگاه تصمیمات
خود را با منابع دولتی بگیرد ،باید بتواند خلق ثروت کند .تئودور شولتز یکی از
اقتصاددانان آمریکا است که سال  ۱۹۶۰رییس انجمن اقتصاد آمریکا بوده و می
گوید که به دانشگاه ها به عنوان مرکز هزینه نگاه نکنید بلکه به عنوان مرکز سرمایه
توجه کنید .اگر امروز دانشگاهی مقاطع تحصیالت تکمیلی آن دو برابر شد ،سه تا
پنج سال بعد ،اثرات این افزایش ظرفیت را در درآمد سرانه آن ببینید.

سرمقاله
افسانه پسر سنگلج

تورج عاطف

ژان کلود کریر فیلم نامه نویس و بازیگر
فرانسوی در مقدمه کتاب « من عزتم بچه سنگلج
« با عنوان «عزت انتظامی یک شمایل» می نویسد:
«هیچ دستوری برای ستاره شدن و ستاره
ماندن وجود ندارد .باید دارای یک نگاه ،یک
حضور ،جذابیتی آنی و چهرهای آشنا ،حتی پیش
از نخستین دیدار ،بود».
عزت اهلل انتظامی مسیری طوالنی را از عزت
سنگلج تا آقای بازیگر طی کرده بود و برای تبدیل
به شمایلی که ژان کلود کریر توصیف کرده ،سالها
زحمت کشید .او از سنگلج می آید جائی که گوئی
خاکی از شمایل ها را دارد.
عزت اهلل انتظامی متولد  1303است.
پسری که پدری نظامی و مستبد و مادری به قول
خودش روضه خوان زنانه داشت و این که پسری از
این خانواده بتواند بازیگر بشود شبیه معجزه بود و
البته یزدان را سپاس که چنین معجزه ای رخ داد.
جالب است بدانید یک نمایش روحوضی
باعث شد عزت اهلل انتظامی عاشق شغلی شود که
مردم را خوشحال کند و همواره عاشق آن ماند.
استاد انتظامی یکی از بهترین شاگردان
عبدالحسین نوشین بود .مردی که تئاتر فردوسی
با استانداردهای اروپائی بنا کرد و تئاتر مدرن را به
ایران آورد .البته خودش می گوید با جاروکشی در
تئاتر آن هم به صورت مجانی شروع به کار کرد و
ناگهان شبی در تابستان  1320در تئاتر کشور به
روی صحنه میرود و قصه آغاز میشود.
عزت سینما دیالوگ معروفی در فیلم
روسری آبی دارد:
کاراکتر رسول رحمانی (عزت اهلل انتظامی):
«خوشبختی اون چیزی نیست که هرکس از
بیرون ببینه  .خوشبختی تو دل آدمه .دل که
خوش باشه خوشبختی «
او خوشبخت بود زیرا بر خالف سایرین،
ذرهای بخل و حسادت در وجودش نبود چرا که
طبق آنچه پدر دکتر سپید بخت که ایفاگر نقشش
بر عهده استاد انتظامی در خانه ای روی آب گفت:
«توی این مملکت بخل و حسادت و تنگ نظری
شغل دوم همه مردمه « ،او نخواست که شغل دوم
برگزیند زیرا دیده بود که این بخل وحسادت را
چه کسانی می سازند همان هائی که «گاو» می
خواهند!
گاو؟
درفیلم ناصرالدین اکتور سینما حکایتش را
اینچنی بیان می کند؛ «آخر چرا گاو؟ آخر کجای
ما به گاو میرود؟»
و پاسخ می شنود« :اگر تست بگیریم همه
جایتان...این درس اول بازیگری است»...
در این دیار همه بازیگرمی شوندو شاید
به نوعی چون گاو خدمتگزار ،مطیع ،بی تمنای
پاسخگوئی از ارباب  ،قربانی و در نتیجه بازیگر
شدن هرنقشی جزخویشتن!
و چنین است که عزت سینما به ما هم
یادآوری می کند که چرا در این روزگار به جای
«مش حسن» باید» گاو مش حسن «شد!
به راستی تئاتر و سینما چه بزرگمردی
برای هنر ایران تربیت کرد .مردی که نزدیک
به هفتاد سال برای ما هنرنمائی کرد و افسانه
سنگلج شد.

