
جامعه شناس سالمت
علی احمد رفیعی راد 

آغاز تا کنون ما را به  رفتار و پاندمی ویروس کرونا از 
این نتیجه می رساند که تنها قطعیت مرتبط با کووید 19، 
این است که برای انتقال هیچ مرز نژادی و طبقاتی، سنی، 
جنسی و روان تنی و ... نمی شناسد. در این مدت فراگیری 
برخی اطالعات درباره استثنای کرونا رواج پیدا کرد که گذر 
زمان نشان داد اینها اطالعات کاذب و خطرناکی هستند 
که اگر سیاست ها و رفتارهایمان را بر اساس آن اطالعات 
و  خوریم  می  ضربه  می بینیم،  خسارت  کنیم،  تنظیم 
بیمار می شویم و حتی ممکن است جانمان را از دست 
 دهیم. چون مساله عظیم است و پاندمی در تمام جهان 
گسترش پیدا کرده. بنابراین طبیعی است که همه افراد 
درباره این بیماری اظهارنظر کنند که البته اتفاق طبیعی 
است و ایرادی هم ندارد. اما اگر اطالعات یک دیدگاه و 
یک گروه از افراد که دیدگاه غیرجامع و نادرستی هم است، 
نشر پیدا کند و از آن طرف به سیاست تبدیل شود، این 
اتفاق خطرناک است. مثل این باور نادرست که اوایل 
ح می شد و نشات گرفته از تئوری  درباره ویروس کرونا مطر
توطئه بود و تاکید می کرد که این ویروس را فالن کشور 
تولید کرده تا نژاد زرد را آزار دهد و بعدها حتی درباره برخی 
کشورها مثل ایران و ایتالیا هم صحبت شد. مشخص 
است وقتی این باور جا بیفتد افراد و جوامعی که بیرون از 
این دایره باشند بدون آمادگی به مواجهه با کرونا می روند. 
حاال لزوما تئوری توطئه هم نیست. متخصصان در ابتدای 
فصل  در  کرونا،  ویروس  که  می گفتند  ویروس  شیوع 

گرما ضعیف می شود. آن زمان متخصصان از احتماالت 
صحبت می کردند،  اما چون مردم عادی خیلی هایشان 
جامعه  در  پذیرفتند  را  موضوع  این  قطعی  صورت  به 
خودمان دیدیم که چه هجومی به کیش و بندرعباس 
شد و  متاسفانه داده هایی که در مناطق گرم به دست 
، آمار  آمده نشان می دهد که همین مناطق جنوبی کشور
ناگواری از شیوع پیدا کرده است. درباره کودکان هم در 
ابتدا گفته می شد که مبتال نمی شوند یا خودشان ناقالن 
بدون عالمت اند. حاال هم مشابه با گزاره های نادرستی 
که داشتیم این موضوع هم اشتباه از آب درآمد و حاال 
ما تاوان این تفکر اشتباه را می دهیم. اساس این بحث 
که کودکان دچار کرونا نمی شوند، ممکن است ناشی از 
از داده های حوزه علوم پزشکی  برداشت های نادرست 
باشد. اما اینکه این موضوع یا سایر موضوعات مشابه 
و  افراد  و  خانواده  خورد  به  و  می شوند  برجسته  چطور 
جامعه داده می شود این یک برساخت فرهنگی است 
که قدرت در آن نقش اساسی دارد. مرتبط با این موضوع 
سود  موسسات  اینجا  در  قدرت  می کنم  فکر  کودکان، 
محوری هستند که به کودکان خدمات می دهند و بابت 
از خانواده ها پول می گیرند، مثل مدارس  این خدمات 
حاال  و...  است  فراغت  اوقات  کالس های  یا  غیرانتفاعی 
هم که فصل کالس های تابستانی است و موسسه ها 
برای دوره برنامه ریزی کرده اند. اینکه چطور یک برساخت 
می گیرد  را  آن  جای  دیگری  برساخت  و  می شود  تعدیل 
دارد.  بستگی  متعددی  عوامل  به  البته  و  می برد  زمان 
اینکه برساخت های بدیل چقدر قدرت دارند و چقدر در 
جامعه پشتیبانی می شوند، چه کسی نفع می برد و چه 

ح می کند.  کسانی آنها را طر
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حرف وحدیث ها درباره زمان برگزاری آزمون سراسری ورود 
به دانشگاه ها، داوطلبان را سردرگم کرده است

خ بالتکلیفی کنکوری ها در برز

خ نگه می دارد نان، گونه را سر

هانیه خود را سپر مادرش کرد

 نگاهی به اهمیت نان در تاریخ

 روایت تازه از ماجرای مردی که دخترش را
به کما فرستاد و  خودکشی کرد 

 ۲ درصد از سهام شستا 
به بازنشستگان تامین 
اجتماعی واگذار شد
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مطمئنم لغو حکم اعدام را 
خواهیم گرفت

اسکان موقت 20خانوار 
سیل زده در خلخال
 وکیل یکی از متهمان آبان ماه
در گفت وگو با »شهروند«:  

سیل در برخی روستاهای اردبیل
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یادداشت

 انبارهای امدادی هالل احمر
در روزهای آینده شارژ می شود

موج سواری سودجویان بر اطالعات نادرست کرونا 

خبر
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علی احمدوند/ آنا
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پول سهام عدالت کجاست؟
5سهامداران فروختند اما پول هنوز به دست شان نرسیده  حه

صف

 

آمادگی  با  بتوانیم  اینکه  »برای  گفت:  هالل احمر  جمعیت  رئیس  ]شهروند[ 
بیشتری در حوادث حضور داشته باشیم؛ خرید یک تا دو فروند بالگرد به منظور 
نوسازی ناوگان امداد هوایی هالل احمر در دستور کار قرار گرفته است .« کریم همتی 
با اشاره به برنامه ریزی برای بازسازی هشت فروند بالگرد موجود، گفت:   »جمعیت 
هالل احمر 24 فروند بالگرد دارد و پس از ارگان های نظامی کشور،  بزرگ ترین مجموعه 
بالگردی را در اختیار دارد. یکی از کارهایی که در زمینه امدادونجات هوایی در کشور 
انجام می شود به عهده  جمعیت هالل احمر است. براین اساس هشت فروند از 
مجموعه بالگردهای امدادی جمعیت هالل احمر نیاز به اورهال و بازسازی دارد  و 
با توجه به لطف رئیس جمهوری و کمک خوبی که به جمعیت هالل احمر داشت، 
موضوع شارژ انبارهای امدادی، تأمین اقالم  امدادی، تجهیزات امداد فردی و گروهی 
و همچنین خرید تجهیزات بازسازی بالگردها در دستور کار قرار گرفته است .« او ادامه 
داد:»مناقصه مربوط به بازسازی بالگردها انجام شده و امیدواریم در روزهای آینده 
خریدهای الزم را انجام دهیم. خیلی مهم  است که مجموعه بالگردهای هالل احمر 
آمادگی کامل برای انجام عملیات امدادی را داشته باشد .« همتی درباره برنامه ریزی 
برای خرید بالگرد امدادی برای جمعیت هالل احمر، گفت: »خرید یک تا دو فروند 
بالگرد در  دستور کار مجدد قرار گرفته است تا بتوانیم با آمادگی بیشتری در حوادث 
حضور داشته باشیم؛ بالگردهای امدادی جمعیت هالل  احمر خدمات خوبی در 
مناطق کوهستانی و سخت گذر و در حوادث مختلف ارایه می دهد .« رئیس جمعیت 
هالل احمر با اشاره به صدور مجوز خرید 900دستگاه خودروی امدادی برای جمعیت 
هالل احمر، تأکید کرد: »در  چند سالی که حوادث زیادی داشتیم، می توانیم بگوییم 
ذخیره امدادی هالل احمر به کمترین مقدار خود رسیده و  تجهیزات لجستیک 
هم در این زمینه مصون نمانده است و از مجموعه 6 هزار خودرو که در اختیار داریم، 
بخشی از آنها دیگر کارایی  الزم را ندارد .« او افزود: »درخواستی به رئیس جمهوری 
برای خرید خودروها تقدیم کردیم و او مجوز خرید را صادر کرد. 300 مجوز مربوط  به 
خریدآمبوالنس،300 مجوز مربوط به خرید خودروی امدادی کمک دار و 300 مجوز هم 
مربوط به خرید وانت دوکابین است که  در کمیسیون امور زیربنایی دولت با کلیات آن 

موافقت شد و این هفته در دولت هم تصویب خواهد شد .«
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  عباسعلی حقانی نسب:  اگر کارگزاری پول حاصل از فروش سهام را با تأخیر برای فرد واریز کند آن هم در شرایطی که 
اطالعات سهامدار در سامانه بدون اشکال باشد، فرد می تواند از کارگزاری به سازمان بورس شکایت کند

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در 
گفت وگو با »شهروند« از نگهداری یک ماه و نیمه  طراحان 
سوال آزمون سمپاد خبر می دهد

 قرنطینه محرمانه
و اجباری  


