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 رئیس سازمان ملی پرورش 
استعدادهای درخشان: 

طراحان سوال به دلیل 
قطع کامل ارتباط با بیرون، 

 نداشتن تلفن همراه و 
ندیدن خانواده هایشان 

در شرایط روحی سختی اند 
و حتی نمی توانند از 

 مشاوره های معمول هم 
استفاده کنند

: رئیسسازمانمدیریتبحرانکشور
 برای زلزله باالی ۷ ریشتری 

مشکل قبر داریم
گسلمشافعالشدهاست

مقابله  برای  تهران  »آمادگی  ]شهروند[    
سازمان  رئیس  است .«  درصد    ۱۸.۸ زلزله  با 
کشور در  جلسه ستاد محلی  مدیریت بحران 
چنین  تهران  شهر  بحران  به  پاسخ  فرماندهی 
گفته  بار  چندمین  برای  و  کرده  اعالم  را  آماری 
  »دعا کنید در تهران زلزله نیاید« چون »اگر زلزله 
باالی ۷ ریشتری در تهران بیاید، شرایط سخت 
و دشواری را  در پی خواهیم داشت«. البته بنا 
زهرا)س(  بهشت  سازمان  مسئوالن  اعالم  بر 
اما  است  شده  قبر  پیش بینی  ۲۵ هزار  حدود 

کافی نیست.
روز گذشته اسماعیل نجار در جلسه ستاد 
فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری،  محلی 
عملیات پاسخ به بحران شهر  تهران گفت:   »بعد 
با  مفصلی  جلسه   فیروزکوه،  و  دماوند  زلزله  از 
حضور کارشناسان موسسه ژئوفیزیک تشکیل 
 دادیم تا رفتار مردم در ارتباط این زلزله و گسل ها 
را بررسی کنیم. همچنین پس از پایان هر زلزله و 
، گزارشی از موسسه ژئوفیزیک تهیه  زلزله  اخیر
مسئوالن  گزارش  این  پایان  در  که  می شود 
که  می کنند  موسسه  یادآوری  این  در  مربوطه 
زلزله خبر نمی کند و همواره باید آماده باشیم .  « 
 ، به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران  کشور
براساس این گزارش آمادگی تهران برای مقابله 
با زلزله با وجود همه اقدامات ۱۸.۸ درصد است:  
ح می شود در صورتی که زلزله  »این  سوال مطر
و  امدادی  نیروهای  آیا  بیفتد،  اتفاق  تهران  در 
خیابان های  و  از  مسیرها  می توانند  اورژانسی 
شهر تهران به محل های حادثه برسند یا خیر که 
کار بسیار سخت و پیچیده ای است .    همچنین 
معین  استان   ، کشور استان های  از  تعدادی 
اساس  همین  بر  و  هستند  زلزله  در  تهران 
باید جلسات  فعال تری برای هماهنگی با این 
استان ها برگزار شود .« او حرفش را این بار هم 
تکرار کرد: »همیشه  گفته ام دعا کنید در تهران 
 این حرف بنده مورد تمسخر 

ً
زلزله نیاید و بعضا

قرار گرفته و حتی یکی از رسانه ها،  آرم روی لباس 
بنده را تغییر داده و دو دست به نشانه دعا بر 
باز هم  بنده  اما  کرده  بنده طراحی  لباس  روی 
 عرض می کنم که باید دعا کنیم که در تهران زلزله 

نیاید !«
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور رفتار 
مردم در برابر زلزله مالرد را با وجود همه اقدامات 
گفت  آموزش ها، خیلی  مناسب ندانست و  و 
همچنان  شدند،  غافلگیر  تهرانی ها  اینکه  با 
تردد در آن مقطع در شهر تهران بسیار  سخت 
آمادگی الزم را در  و دشوار بود لذا همواره باید 
این مواقع داشته باشیم: »چنانچه زلزله باالی 
و  سخت  شرایط  بیاید  تهران  ۷ریشتری  در 
دشواری را در پی خواهیم داشت و بنابر اعالم 
تعداد  بهشت  زهرا)س(  مسئوالن  سازمان 
قبور حدود ۲۵ هزار قبر پیش بینی شده است 
اما کافی نیست .  « براساس توضیح نجار مسأله 
 پدهای بالگرد در تهران مصوب و مشخص شده 
و جاهایی که امکان فرود بالگردها وجود دارد 
نیروهای  ظرفیت های  از  است  و  شده  تعیین 
نظامی نیز استفاده خواهد شد .   باند دوشان تپه 
مسئوالن  نیروی  از  و  است  موارد  این  از  یکی 
هوایی خواسته شده که این باند را حفظ کنند. 
همچنین باند قلعه مرغی و فرودگاه مهرآباد هم 
برای  شرایط بحران و انتقال مجروحان به این 
محدوده ها و سایر استان ها پیش بینی شده 

است.
به گزارش ایسنا، رضا کرمی محمدی، رئیس 
شهر  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان 
 تهران هم در این جلسه حضور یافت و با اشاره 
کشور  وزیر  حکم  با  تهران  شهردار  اینکه  به 
فرمانده میدان حادثه  در زمان بحران محلی در 
شهر تهران شده است، گفت: »در طول بیش از 
یک ماه اخیر گسل مشا فعال شده  است. البته 
این گسل فعالیت داشت اما فعالیت آن بیشتر 
شده و نیاز است که ما بدانیم وضع لرزه خیزی  آن 
چقدر است. در همین راستا نیز کارهای مختلفی 
در مورد زلزله انجام شده که یکی از آنها سامانه 
هشدار  سریع زلزله است .   این سامانه فقط در 
را  اعتباراتی  امسال  ما  بود،  فعال  مشا  گسل 
گرفتیم و اقداماتی انجام  دادیم که در جریان آن 
اطراف  و  نقاط  دیگر  در  آینده  ماه  دو  یکی  طی 
تهران سیستم هشدار سریع زلزله  فعال خواهد 
شد. این سیستم بیشتر به درد شرکت هایی 
چون مترو، شرکت گاز و ... می خورد که بالفاصله 
ثانیه  بتوانند چند  به  آنها هشدار دهد و مثال 

زودتر جریان گاز را قطع کنند .  «  

شورای نگهبان قانون »تعیین سن 
فرسودگی خودروها« را ابطال کرد  

 ]شهروند[ دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای 
خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید 
آیین نامه ماده ۸  قانون هوای پاک که درباره سن 
براساس  بود،  نقلیه  وسایل  انواع  فرسودگی 
استعالم دیوان عدالت اداری از  شورای نگهبان، 
ابطال شده است . بهزاد اشجعی با اشاره به ابطال 
آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک به ایسنا  گفت:  
به  موظف  را  دولت  پاک،  هوای  قانون   ۸ »ماده 
تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده 
بود؛ از این رو  ما براساس قانون، در آیین نامه ماده ۸ 
قانون هوای پاک سن فرسودگی وسایل نقلیه را 
تعیین کرده بودیم.  حدود یک سال است که فردی 
آیین نامه  این  درباره  اداری  عدالت  دیوان  به 
شکایت کرده است. این فرد یک  خودروی تویوتای 
لندکروز بیست ساله دارد که براساس قانون باید 
اسقاط شود، اما با شکایت به دیوان عدالت  اداری 
توانسته آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال 
کند .  «  او ادامه داد: »دیوان عدالت اداری در این 
زمینه از شورای نگهبان استعالم گرفته و چون 
براساس نظر فقها،  تعیین سن فرسودگی برای 
آن  ابطال  به  رأی  است،  ع  شر خالف  خودروها 
داده اند. نظر فقهای شورای نگهبان از  نظر حقوقی 
عامه  حقوق  گرفتن  نظر  در  با  و  است  درست 
نمی توانیم حق مالکیت را سلب کنیم اما یک طرف 
به وسیله خودروی  آلوده کردن هوا   دیگر ماجرا 
بیست ساله در جایگاه حقوق عامه است. زمانی که 
موضوع حقوق  عامه مطرح می شود باید مسأله را 
درحال  مثال  برای  کنیم.  بررسی  کالن  به صورت 
حاضر آلودگی هوا ساالنه  سبب مرگ ۳۰ هزار نفر در 
خسارت های  دالر  ۲.۶ میلیارد  و  می شود  کشور 
اقتصادی وارد می کند که اینها نیز  جزو حقوق مردم 
است و در کل اسقاط خودرو های فرسوده می تواند 

برای حفظ حقوق عامه باشد .  « 

صید ترال 28 الک پشت را کشت
حفاظت  دریایی  اداره  رئیس  ]شهروند[ 
الشه  مورد  مشاهده ۲۸  از  هرمزگان  محیط زیست 
الک پشت در سواحل  شهرستان جاسک خبر داد. 
افشین عسکری با اعالم این خبر گفت: »از تعداد کل 
به  مربوط  آن  ۲۵  مورد  شده،  شمارش  الشه های 
سواحل شرقي اسکله آبکوهي تا دهانه خور میداني و 
۳ الشه باقي مانده مربوطه به ساحل  ونك است .  « او 
ادامه داد: »با توجه به جثه بزرگ غالب الشه ها و اینکه 
این گونه الك پشتان قادر به شنا در  اعماق دریا و دور از 
بیشتر  که  مي شود  داده  احتمال  هستند،  ساحل 
تلفات، نتیجه صید غیراصولي با تورهاي  بزرگ )عمدتا 
حضور  به  توجه  بدون  و  پرساین(  و  میان آبي  ترال 

زیستمندان و الك پشت ها بوده است .« 

نهم  دکتری  کنکور  بود  قرار  فکری[  ]فروغ 
اسفند سال گذشته برگزار شود. طراحان سوال به 
روال همیشه به  قرنطینه  رفتند اما مثل سال های 
پیش، از آن بیرون نیامدند؛ شیوع کرونا روز به روز 
در ایران بیشتر و  زمان برگزاری آزمون لغو شد و 
طراحان سوال که هویت و محل نگهداری شان 
محرمانه است، در  قرنطینه اجباری ماندند. حاال 
آنها حدود پنج ماه است که به خانه نرفته اند. این 
موضوع فقط درباره  طراحان سوال کنکور دکتری 
نشان  »شهروند«  به  رسیده  اطالعات  نیست؛ 
آزمون  سواالت  کسانی  که  برای  وضع  می دهد 
استعدادهای درخشان مدارس را طراحی کرده اند 
هم همین طور است. آنها به جای دو  هفته، بیش 
از یک و ماه نیم است که در قرنطینه اند و همین 
هم به گفته فاطمه مهاجرانی، رئیس سازمان  ملی 
این  برای  را  کار  درخشان،  استعدادهای  پرورش 
افراد سخت کرده است. او به »شهروند« می گوید 
 تعداد این افراد ازجمله موارد محرمانه است اما 
انتخاب  آموزش وپرورش  را  محل نگهداری شان 
 می کند و حاال این تأخیر در برگزاری آزمون ها از نظر 
را بسیار تحت تأثیر  قرار  افراد  روانی می تواند این 
دهد. پیش از این قرار بود آزمون بیست وهفتم 
بار دیگر  برگزاری یک  البته زمان  برگزار شود،  تیر 
هم  تغییر کرده بود و همین هم دلیلی شد برای 
در قرنطینه ماندن بیشتر طراحان سوال. پس از 
آن هم موج  دوم و افزایش افسارگسیخته میزان 
تا  شد  عاملی  کرونا  از  ناشی  ابتالی  و  مرگ ومیر 
مرداد  در  تاریخی  به  گفته  مهاجرانی  به  رایزنی ها 
ماه برسد. آن طور که او می گوید درحال حاضر قرار 
است آزمون ورودی  استعدادهای درخشان برای 
پایه هفتم در تاریخ نهم مرداد و برای پایه دهم در 
تاریخ دهم مرداد برگزار شود  و این درحالی است 
ابتال  زنجیره  و  موج  کاهش  برای  امیدواری ها  که 
همچنان باقی است و مشخص نیست  وضعیت 
»ما  رفت:  خواهد  پیش  چطور  آینده  روزهای  در 
همکاران بسیار نجیب و انسانی داریم. آنها در  این 
مدت که مجبور شدند بیش از اندازه در قرنطینه 
باشند گالیه ای نداشتند و فشاری هم بر ما وارد 
 نکردند چرا که شرایط فعلی را درک می کنند اما ماجرا 
این است که ادامه این وضع می تواند بر روحیه 
 آنها اثر مخربی بگذارد و برای همین هم امیدواریم 
این وضع هرچه زودتر تمام شده و آزمون ها  برگزار 
شود.« او می گوید این افراد به دلیل قطع کامل 
سایر  و  همراه  تلفن  نداشتن  بیرون،  با  ارتباط 
در  و...  خانواده هایشان  ندیدن  ارتباطی،   وسایل 
شرایط روحی سختی قرار دارند و حتی  نمی توانند از 
مشاوره های معمول هم استفاده کنند: »ما تنها 
از  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  امیدواریم 
 سویی بهبود اوضاع کشور این آزمون هم برگزار 
که  کروناست  این ستاد ملی  اما درنهایت  شود 
باید نتیجه  را به ما ابالغ کند.« مهاجرانی می گوید در 

زمانی که وضع ابتال و مرگ و میرها کمی رو به بهبود 
 گذاشته بود آنها موفق شدند آزمون های المپیاد 
را برگزار کنند و همین هم اتفاق خوبی بود اما حاال 
برای  برگزاری دوره های تابستانه پذیرفته شدگان 
المپیاد با چالش روبه رو هستند. در این دوره ها 
که بین ۶ تا  ۱۰هفته و هرساله برگزار می شد، حدود 
۴۰۰ پذیرفته شده در مکانی گرد هم می آمدند و 
حاال شرایط  کرونایی عاملی شده که به کالس های 
مجازی و ایجاد زیرساخت برای برگزاری  کالس های 
مجازی فکر  کنند: »این دوره ها اهمیت بسیاری 
برای ما دارد. از طرفی نمی توانیم زمان این دوره ها 
کار  کیفیت  را هم خیلی  کاهش دهیم چراکه در 
اثر می گذارد. درنتیجه کمیته علمی ما دراین باره 
وضع  مهاجرانی  گفته  به  تصمیم گیری  می کند.« 
شیوع این بیماری عاملی شده که آزمون های علمی 
این دوره ها حذف  شود و این اتفاق نه تنها در ایران 
بلکه در سایر کشورهای دنیا هم رخ داده است. 
آزمون استعدادهای  درخشان امسال حدود  در 
۳۳۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که ۶۰ درصد والدین 
هم احتماال به علت نگرانی  از کرونا و حضور در جمع 
آزمون را دریافت کرده اند و بر این  کارت ورود به 

اساس ۲۱۰ هزار نفر با  یکدیگر رقابت می کنند.  

طراحان سوال سالمند
در بهاری که گذشت با فراز و نشیب شیوع کرونا 
بارها صحبت از لغو و به تعویق افتادن آزمون ها 
 مطرح شد و البته صحبت از ادامه دار بودن قرنطینه 
طراحان سوال که حاال بیش از چهار ماه شده است. 
 چهار ماهی که نمی توانند در آن با هیچ کس ارتباط 
برقرار کنند، وسایل ارتباطی ندارند و البته تعداد و 
 مکان نگهداری شان هم محرمانه است. ابراهیم 
آموزش کشور  خدایی، رئیس سازمان سنجش 
در  افراد  این  وضع  درباره  که  درتنها  اظهارنظری 

روزهای گذشته کرده، گفته با توجه به اعالم تعویق 
زمان  آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد قرنطینه 
آزمون ها باز نشده است. درواقع اصال قرنطینه باز 
نشد که  بخواهد دوباره بسته شود و هیچ اعزام 
سوال  طراح  که  »افرادی  نگرفت:  صورت  سوالی 
بودند سالمند و  قبل از ورود به قرنطینه آزمون ها 
تست  داده اند و مشکلی وجود ندارد، این افراد با 
توجه به تعویق زمان  برگزاری آ زمون ها باید مدت  

بیشتری در قرنطینه بمانند.«  
دو روز قبل اطالعیه سازمان سنجش درباره 
زمان برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد 
اعالم  شد و درنهایت روز پنجشنبه نهم مرداد زمان 
برگزاری آزمون دکترای نیمه متمرکز و شانزدهم و 
هفدهم مرداد هم  زمان برگزاری آزمون کارشناسی 
ارشد اعالم شد و گفتند تاریخ کنکور سراسری هم 
هنوز  که  تاریخ هایی  نخواهد  داشت.  تغییری 
می تواند  دیگر  بار  کرونا  آیا  نیست  مشخص 
جابه جایشان کند یا نه و آیا قرنطینه  طراحان سوال 
باالخره در آن تاریخ پایان می گیرد یا خیر. اما پیش از 
این اسداهلل آسرایی، مدیرکل دفتر  آزمون سازی 
نوشتن  روند   ۱۳۸۴ در سال  سنجش  سازمان 
سواالت آزمون های سراسری را این طور شرح  داده 
بود که سواالت در طول سال در سازمان سنجش 
طراحی می شوند تا درنهایت سوال های نهایی به 
برگزاری  از  قبل  و  شود  فرستاده  سواالت   بانک 
کنکور، چند دسته از این سواالت به صورت اتفاقی از 
 بانک سواالت بیرون کشیده می شوند. بنابراین 
طراحان سوال هم نمی دانند که سوال هایشان در 
کنکور چه  سالی مطرح می شود و مثال ۳۰ بسته 
نهایی  گروه  و  می شود  انتخاب  معارف  سوال 
انتخاب سوال ها را از  بین آنها به عهده می گیرند. با 
این حال بازهم هیأت نهایی و البته مسئوالن چاپ 

سواالت تحت نظارت  و قرنطینه اند.  

میز خبر

یادداشت

]شهروند[ رئیس سازمان نظام پزشکی از ابتالی پنج هزار نفر از نیروهای 
کادر درمان به کووید- ۱9  خبر داد و گفت که سهم پرستاران از این تعداد ۲۰ درصد 
است؛ یعنی هزار نفر. این در حالی است که  رئیس سازمان نظام پرستاری، تعداد 
پرستاران مبتال را 9 هزار نفر اعالم کرد که ۴ هزار نفرشان  هنوز بیمارند و از چرخه 
کار خارج شده اند. امیر صدری، مشاور رسانه ای سازمان نظام پزشکی درباره 
اختالف ۸ هزار نفری میان تعداد پرستاران مبتال به کرونا بین این دو سازمان به 
»شهروند«  می گوید به احتمال زیاد سازمان نظام پرستاری در آمارها، تعداد بهیار 
و کمک بهیار و ... را هم  حساب کرده و در آمارها، مبتالیان بیمارستان های دیگر 
را هم در نظر گرفته است. براساس آخرین آمار  سازمان نظام پزشکی، در ۱۴۸ روز 
گذشته از شیوع کووید- ۱9 در ایران، ۱۴۰ نفر از نیروهای کادر  درمان جان شان را از 
دست دادند و از ۵ هزار مبتال به این بیماری، عالوه بر ۲۰ درصدی که  پرستارند، 
۱9 درصد هم پرسنل بیمارستانی، ۱۷ درصد پزشکان عمومی، 9 درصد پزشکان 
داخلی، ۵.۵  درصد پزشکان زنان و ... بودند. رئیس سازمان نظام پزشکی از این 
افراد به عنوان مدافعان سالمت یاد و برای قربانیان کادر درمان از واژه شهید 
استفاده کرد. به گفته محمدرضا ظفرقندی این افراد جزو  کادر درمان بودند و اگر 
نیروهای خدمات و اداری بیمارستان هم در این آمارها حساب شوند، تعداد 
 مبتالیان به ۱۰ هزار نفر هم می رسد. حاال همین نیروها در پنجمین ماه از شیوع 
کرونا در کشور دچار  خستگی و فرسودگی شده اند که براساس اعالم رئیس 
سازمان نظام پزشکی، باید به این موضوع رسیدگی  شود. به گفته او در بخش 
سرطان بیمارستان امام خمینی)ره( چهار نفر از استادان، چهار نفر از دستیاران 
 و شش نفر از پرستاران به کرونا مبتال شده اند که همین موضوع می تواند 

فعالیت های بخش را تحت تأثیر  قرار دهد و حتی منجر به تعطیلی این بخش 
شود. او که در نشست خبری صحبت می کرد، درخواست  کرد که پروتکل ها 
براساس مناطق مختلف و به صورت سیال نوشته شود، چرا که نمی توان با یک 
 دستورالعمل کشور را اداره کرد:  »سه نکته مهم است، یکی اینکه بازگشایی ها تا 
چه اندازه اهمیت  اقتصادی دارد؟ دوم اینکه این بازگشایی ها چقدر موثر است 
و سوم، امکان تعطیلی آن واحد وجود دارد یا  خیر؟ پروتکل ها باید بر همین 
اساس نوشته شود.« او در ادامه از کمبود تخت های آی سی یو خبر داد  حتی در 
بیمارستان  های مرجع:  »در بیمارستان سینا یک بخش عادی را به مانیتورینگ 
و ونتیالتور  مجهز کرده اند تا تبدیل به آی سی یو شود.«  شرایط حاد ناشی از کرونا 
همچنان ادامه دارد. وزارت  بهداشت از وضع چهار استان تهران، خراسان 
رضوی، مازندران و البرز  ابراز نگرانی کرد. با این همه سعید  نمکی، وزیر بهداشت 
روز گذشته در جلسه هیأت دولت اعالم کرد که وضع استان های قرمز، مثل 
 کرمانشاه، کردستان، سیستان وبلوچستان، هرمزگان و خوزستان تا حد زیادی 
کنترل شده است. نمکی این  خبر را هم داد که رئیس جمهوری با تفویض اختیار 
به کمیته های استانی مقابله با کرونا موافقت کرده و  قرار است هر استان برای 
منطقه خود، برای کنترل شیوع تصمیم گیری کند. از آن طرف، رئیس ستاد 
 مقابله با کرونای تهران درخواست تمدید محدودیت های کرونایی در تهران را 
دارد. علیرضا زالی در  جلسه روز گذشته ستاد، اعالم کرد که محدودیت یک 
هفته ای برای تهران کم است و باید در هفته های  آینده هم افزایش پیدا کند. به 
گفته او، تهران شرایط پیچیده ای دارد و باید نسخه ای متفاوت با سایر استان ها 

 برایش نوشت.  

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

قرنطینهمحرمانهواجباری
  طراحان ســوال کنکور دکتری پنج ماه اســت که در قرنطینه اند  

ونا کر کادر درمــان به  اختالف درباره تعــداد مبتالیان 
  رئیس سازمان نظام پرســتاری: تعداد پرســتاران مبتال به کرونا 9 هزار نفر است  

  رئیس سازمان نظام پزشــکی: آمار پرســتاران مبتال به کرونا هزارنفر است

گزارش

علی احمدوند/خبرگزاری آنا

 موج سواری سودجویان
بر اطالعات نادرست کرونا

]ادامه از صفحه اول[ حاال در این شرایط تکلیف ما 
چیست؟ چیزی که برای ما ثابت شده، این است که 
ویروس کرونا هوشمند و سرکش است و تا زمان 
تولید واکسن و در دسترس قرار گرفتن برای همه با 
قیمت ارزان، زمان می برد.  تا آن زمان هیچ تضمینی 
وجود ندارد که چه کسی مبتال می شود و چه کسی 
در  به  کسی جان سالم  و حتی چه  مبتال نمی شود 
می برد. کرونا هر کسی را در هر شرایطی مبتال می کند. 
برنامه ما در مواجهه با کرونا باید به صورت شخصی و 
هم جمعی و سیاستی، بدبینی تفکر و خوشبینی اراده 
باشد. بدبینی تفکر از این بابت که ما با یک ویروس 
موذی، کشنده و بدون درمان مواجهیم که همه ما را در 
هر جنس و اقلیم و نژادی درگیر می کند و احتمال اینکه 
ما را از پا دربیاورد خیلی زیاد است ولی خوش بینیم با 
رعایت پروتکل ها چه در سطح فردی و جمعی، بتوانیم 
از این مرحله عبور کنیم. موضوعی که متخصصان از آن 
حرف می زنند مبتنی بر الگوی زیست پزشکی است؛ 
اینکه باید ماسک بزنیم و ... درست است ولی مادامی 
که به حرف سایر متخصصان علوم انسانی و اجتماعی 
گوش نکنیم، موفق نمی شویم. باید ببینیم آنها به ما 
چه می گویند؛ باید به این متخصصان میدان داده 
شود. اگر می خواهیم آگاهی های کاذب تصحیح شوند 
باید نظام دیده بانی پایش داشته باشیم و متناسب با 
آن عمل کنیم. صرف اینکه به حرف متخصصان در 
وضعیت دشوار کرونا گوش کنیم، درست است اما 
تک وجهی است؛ متخصصان علوم انسانی و اجتماعی 
حرف برای گفتن دارند. باید از آنها پرسیده شود که 
جامعه در وضعیت بحران به چه مسائلی نیاز دارد؛ اگر 
به این موضوع توجه نکنیم فاجعه کرونا به بحران 
اجتماعی کرونا تبدیل می شود و جامعه را در معرض 

نابودی قرار می دهد.


