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2 نمجنا ۀرابرد

درباره انجمن 

انجمـن دوسـتی ایـران و روسـیه، با مجوز رسـمی فعالیـت از وزارت کشـور به عنوان سـازمان مردم نهـاد از اوایل سـال 1399 فعالیت 
خـود را در راسـتای توسـعه روابـط دوسـتانه جمهـوری اسـامی ایـران و فدراسـیون روسـیه و شـناخت مشـترکات فرهنگـی، تاریخـی، 

علمـی، فنـی، ادبـی، هنـری، اجتماعـی و زمینه سـازی بـرای فعالیت هـای مشـترک اجتماعـی و فرهنگـی آغاز نموده اسـت.
تحکیـم و گسـترش روابـط دوسـتانه و بـرادری بیـن مـردم دو کشـور، فراهم نمودن بسـتر مناسـب بـرای پیشـبرد اهداف مشـترک و 
انجـام فعالیت هایـی در حوزه هـای علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی در چارچـوب دیپلماسـی عمومـی از جملـه اهـداف اصلـی انجمـن 

دوسـتی ایـران و روسـیه می باشـد کـه   بـرای تحقـق ایـن اهـداف 3 کمیته اجرائی تشـکیل شـده اسـت.
تشـکیل و آغـاز بـه کار انجمـن دوسـتی ایـران و روسـیه، فرصت مناسـبی بـرای ایجـاد زمینه دوسـتی و الفـت بین  دو ملت همسـایه 
بـزرگ و ثروتمنـد اسـت. عالقـه منـدی به ایجاد روابط دوسـتانه جدید ، تـداوم و تحکیم روابـط متعارف و مطلوب قبلـی میان ایران 

و روسـیه از چشـم اندازهای صلـح طلبانـه و دوسـتانه این انجمن می باشـد.

اهداف انجمن 
تحکیم و گسترش روابط دوستانه و برادری بین مردم دو کشور	 
زمینه سازی برای پیشبرد اهداف مشترک دو ملت در حوزه های: 	 

فرهنگی . 1
علمی . 2

اجتماعی. 3
زمینه سازی برای فعالیت های فرهنگی در چارچوب دیپلماسی عمومی 	 

کمیته های اجرایی انجمن دوستی ایران و روسیه
کمیته فرهنگی-اجتماعی 	 
کمیته علمی- فنی 	 
کمیته ارتباطات-دیپلماسی عمومی	 
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سخن مدیر مسئول
علیرغم آنچه انتظار می رفت 2020 حوادث و اتفاقات ناخوشایندی را برای تمام مردم دنیا به ارمغان 
آورد. بشر هرگز تصور نمی کرد که در قرن 21 با ظهور یک بیماری ویروسی متحمل زیان های عظیم 
انسانی، اقتصادی و دیگر حوزه های زندگی خود شود. روسیه نیز همچون سایر کشورها با مشکالت 
سال 2020 دست و پنجه نرم کرده و همچنان مشغول مبارزه است. برنامه های بلندمدت راهبردی 
و محاسبات برای تحقق هر یک از اهداف ملی متأثر از این شرایط ناگوار، به تعویق افتاده و یا برای 
مدتی مسکوت می مانند. اما آنچه که مسلم است و تمامی تحلیل گران دنیا اذعان دارند، این است 
که روسیه در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته اقتصادی دنیا موفق تر عمل کرده است. آمار 
و  منابع  صحیح  مدیریت  با  پاندمی  دوم  دور  در  روسیه  که  هستند  آن  از  حاکی  موجود  داده های  و 
تمهیدات پیشگیرانه در جهت جبران افت نمودار اقتصادی برآمده و بنا بر گفته های کارشناسان، تا 

پایان سال جاری به رقم مورد انتظار و پیش بینی شده از قبل نزدیک خواهد شد. 
شاید بتوان گفت که مهمترین حادثه نیمه دوم سال 2020 در رابطه با روسیه، باالگرفتن تنش ها 
اگرچه  بود،  آذربایجان  و  ارمنستان  جمهوری  دو  با  برخورد  در  روسیه  عملکرد  و  قره باغ  منطقه  در 
کشورهای  با  اختالف نظرها  امریکا،  متحده  ایاالت  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  حول  حواشی 
حال  این  با  نیستند،  اهمیت  کم  نیز  کشورها  برخی  سوی  از  او  حمایت  و  ناوالنی  موضوع  اروپای، 
معطوف  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  متأثر  بخش های  به  را  تمرکز  عمده  حاضر  نامه  ویژه  در 

کرده ایم. 
تالش  رو  پیش  گزارش  در  بود.  مختلفی  امید های  و  ترس ها  از  پر  سالی   2020 سال  کلی  طور  به 
امیدواریم  گیرند.  قرار  بررسی  مورد   2020 سال  در  روسیه  زندگی  مختلف  بخش های  تا  است  شده 
این سلسله مطالب برای محققین، کارشناسان و دست اند.کاران امور مختلف بین ایران و روسیه 
راهگشا باشند. از همکاران خود که در این تهیه و نشر این گزارش تالش کردند نیز کمال تشکر را دارم. 
به امید طرح ریزی و دست یابی به یک روند مدیریت شده و برمبنای واقعیات و توان مندی های روز 

دو کشور در تمامی عرصه.



 بخش اول
اقتصاد روسیه

Russian
Economy
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اقتصاد روسیه در سال 2020
طبق اطالعات ارائه شده از سوی آژانس فدرال آمار و داده های فدراسیون روسیه در شش ماه اول سال 2020، میزان 
تولید ناخالص داخلی این کشور به نسبت همین دوره در سال 2019، در حدود 3،6% افت داشته و در نیمه دوم 

سال نیز روند رو به پایین را تا 8،5% به نسبت سال گذشته حفظ کرده است.  
جمعی از تحلیل گران در پایان ماه آگوست 2020 پیش بینی کردند که تولید ناخالص داخلی تا پایان سال جاری 

4% افت خواهد کرد. 
در نمودار شماره )1( میزان تغییرات تولید ناخالص داخلی روسیه از طی یک دوره ده ساله )2020-2010( مشاهده 

می کنید. 

نمودار شماره )1(، تولید ناخالص داخلی روسیه

https://fa.tradingeconomics.com/russia/gdp :منبع 
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سخنان آنتون سیلوآنوف وزیر اقتصاد فدراسیون روسیه در ماه های اخیر حاکی از این است که بیکاری در روسیه تنها %6،3 
افزایش یافته است، اگرچه در بسیاری از کشورها شاهد افزایش چندبرابری هستیم. روسیه با اتخاذ تدابیری خاص توانسته 
است طی چند ماه وضعیت بیکاری، درآمد مردم، صنایع و نیازهای مصرفی مردم را مدیریت کرده و به شرایط قبل از پاندمی 
کاهش   %4،1 حدود  در   2020 سال  در  روسیه  داخلی  ناخالص  تولید  پول،  بین المللی  صندوق  اخیر  گزارش های  برگرداند. 

داشته است، اگرچه کارشناسان انتظار داشتند که این رقم 6،6% باشد1. 
در جدول شماره )1( شاخص های اقتصادی روسیه را طی سال 2020 و در مقایسه با سال 2019 مشاهده می کنید: 

جدول شماره )1(: شاخص های اقتصادی روسیه.

https://fa.tradingeconomics.com/russia/gdp :منبع

طبق گزارش های منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2020 نزدیک به 4،4% افت داشته 
است، اگرچه اواسط تابستان سال جاری، پیش بینی کارشناسان 4،9% بود. در همین گزارش پیش بینی می شود که رشد تولید 
ناخالص داخلی در سال 2021 حدود 5،2% باشد. این در حالی است که تا قبل از بروز مشکالت در سال 2020، کارشناسان رقم 
5،4% را برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 اعالم کرده بودند. در حقیقت، پس از اعالم قرنطینه در ماه آوریل که 

اوج شیوع بیماری در کشورهای مختلف جهان بود، اقتصاد جهانی به شدت سقوط کرد. 
کشور  اقتصاد  سقوط  خصوص  در  گرفته  صورت  پیش بینی های  روسیه  اقتصادی  توسعه  وزارت  سپتامبر  ماه  اواسط 
از آن، اعالم کردند که تخمین های قبلی مبنی بر افت 5% اقتصاد محقق نخواهد شد و  را بازنگری کرد. پس  در سال 2020 
رابطه  همین  در  می بریم.  باال   %3،3 و  کرده  جبران  را  آن   2021 سال  در  که  رفت  نخواهد  فراتر   %3،9 از  کشور  اقتصادی  افت 
که  کرد  اعالم  اکتبر  ماه  در  روسیه  محاسبات  دیوان  رئیس  کودرین  الکسی  حتی  و  درگرفت  کارشناسان  میان  بحث هایی 

1.  https://www.rbc.ru/economics/13/10/2020/5f85a2ec9a794787f6a618f9
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و  نگرفته اند  نظر  در  را  ویروس  شیوع  دوم  موج  تحلیل گران 
پیش بینی  افت   %5 همان  انتظار  در  می توان  آن  احتساب  با 
-2023 سال های  در  کشور  اقتصاد  رشد  نرخ  البته  و  بود  شده 

منتشر  گزارش های  طبق  رفت.  نخواهد  فراتر   %2،5 از   2022
شده از سوی وزارت توسعه اقتصادی روسیه، اقتصاد کشور در 
سه ماهه دوم سال 2020، عماًل تمام بخش های اقتصاد کشور 
رشد   %3،1 کشاورزی  بخش  حال،  این  با  شده اند.  کوچک تر 
حمل  فروشی،  خرده  خام،  مواد  تولید  بخش  است.  داشته 
با  مرتبط  بخش های  همچنین  و  مسافر(،  )جابجایی  نقل  و 
خدمات به شهروندان بیشترین نرخ افت را تجربه کرده اند. در 
مقابل، صنایع تولیدی، ساخت و ساز، عمده فروشی و حمل و 
تهویه  و  بخار  گاز،  برق،  از  اعم  انرژی  حوزه  همچنین  و  بار  نقل 

هستیم.  افت  نرخ  کمترین  شاهد  هوا 
اعالم  گزارشی  در  نیز  روسیه  اطالعات  و  آمار  فدرال  آژانس 
کرد که طی ماه های آوریل تا ژوئن 2020، بخش صنایع تولیدی 
مسافر  حمل   ،%16،6 حدود  در  خرده فروشی  بخش   ،%8،5
 %48،9 عمومی  مصرف  موادغذایی  حوزه  و   %79 حدود  در 

است.   داشته  کاهش 
در حقیقت، اقتصاد روسیه  سه ماهه دوم سال 2020 بیش از 
هر زمان دیگر از پاندمی ویروس کرونا صدمه دید. اواخر ماه 
خود  خانه های  در  افراد  قرنطینه کردن  جهت  تدابیری  مارس 
خدمات  بخش  شرکت های  از  بسیاری  آن،  تبع  به  و  شد  اتخاذ 
تدریج  به  ژوئن  ماه  در  شدند.  تعطیل  مغازه ها  همچنین  و 

شدند.  برداشته  شده  وضع  محدودیت های 
اواسط ماه جوالی، بانک مرکزی اعالم کرد که تولید ناخالص 
-10 میزان  به   2020 سال  ژوئن  تا  آوریل  ماه های  طی  داخلی 

9،5% کاهش داشته است. بانک مرکزی در ماه آوریل تخمین 
ژوئن،  ماه  پایان  تا  یعنی  دوم  ماهه  سه  پایان  تا  که  بود  زده 

داشت.   خواهد  کاهش   %8 میزان  به  کشور  اقتصاد 
بسیار  می شود،  مشاهده  روسیه  اقتصاد  در  امروز  آنچه 
از پیش بینی های صورت گرفته توسط تحلیل گران بانک  بهتر 

است.   توسعه  وزارت  و  مرکزی 
به  روسیه  ملی  رتبه بندی  آژانس  رئیس  گریشُونین  سرگی 
سه  در  روسیه  اقتصاد  سقوط  که  است  کرده  اشاره  مسأله  این 
ماهه دوم سال 2020 تنها با بحران سال های 2009-2008 قابل 
برخی  اتخاذ  با  توانست  دولت  وجود  این  با  است.  مقایسه 
تدابیر به عنوان مثال پایین آوردن دستمزد و حفظ تداوم کار 

اقتصاد  شدید  افت  از  مانع  اقتصاد،  شاخه های  از  بسیاری  در 
شود1.  کشور 

رکود  شرایط  کلی  طور  به  میالدی   2020 سال  دوم  نیمه  در 
بود.   2009  –  2008 سالهای  بحران  مشابه  روسیه  در  اقتصادی 
توسعه  وزارت  که  بود  چیزی  آن  از  کمتر  کاهش  این  که  البته 
اقتصادی این کشور اعالم کرده بود. این مسئله را رئیس آژانس 
است.  کرده  اعالم  گریشونین  سرگئی  روسیه  ملی  بندی  رتبه 
در  وضعیت  مه،  ماه  از  محدودیت ها  پلکانی  برداشتن  از  پس 
کشور بهتر شد. این مسأله در وهله اول در شاخص های بازار 
رفع  برای  غذایی  مواد  تولید  چرخه  زیرا  شد،  نمایان  مصرفی 

بود.  نشده  قطع  کشور  در  مردم  اولیه  نیازهای 
دیگر  و  روسیه  در  کرونا  دوم  موج  ریسک های  احتساب  با 
تولید  که  رسید  جمع بندی  این  به  می توان  دنیا،  کشورهای 
ناخالص داخلی روسیه تا پایان سال جاری میالدی تا 8 درصد 
کاهش خواهد داشت، زیرا کاهش قیمت انرژی و فعالیت های 
بخش های  در  محدودکننده  تدابیر  اتخاذ  نتیجه  در  تجاری 
بر  منفی  تأثیر  خام(  مواد  تولیدات  از  غیر  )به  اقتصاد  اصلی 

داشته اند.  کشور  اقتصاد 
در  پول،  بین المللی  صندوق  پیش بینی های  طبق  بر 
شرایط کنونی، روسیه می تواند از آلمان پیشی بگیرد )در زمان 
فدرال  جمهوری  ملی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ  گزارش  انتشار 
آلمان 4 الی 5 درصد بوده است(. با این شرایط در سال جاری 
خواهد  دالر  تریلیون   4،17 روسیه  خرید  قدرت  میزان  میالدی 

است2.  شده  برآورد  دالر  تریلیون   4،16 آلمان  برای  که  بود 
مهندسی  و  سهام  »بازارهای  گروه  استاد  ِخستانوف  سرگی 
آکادمی  به  وابسته  بانکداری  و  فاینانس  دانشکنده  در  پولی« 
جمهوری  ریاست  نظر  زیر  روسیه  عمومی  اداره  و  ملی  اقتصاد 
از  »یکی  می کند:  تحلیل  این گونه  را  شرایط  روسیه  فدراسیون 
دالیل حفظ برتری روسیه نسبت به کشورهای غربی در دوران 
پاندمی این است که بخش »خدمات« در کشورهای دیگر در 
نتیجه شیوع ویروس، به شدت آسیب دیده است. در بسیاری 
از کشورهای قدرتمند جهان از نظر اقتصادی، بخش خدمات 
سهم بسیار باالتری به نسبت بخش »خدمات« در روسیه دارد. 
صدمات  روسیه،  نسبت  به  کشورها  این  اقتصاد  نتیجه،  در 

است«.  شده  متحمل  را  بیشتری 

1.  https://www.bbc.com/russian/news-53741291
2.  https://www.bbc.com/russian/news-53741291
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تحلیل های کارشناسان آکادمی علوم روسیه
از وضعیت اقتصادی کشور 
تا پایان سال 2020 میالدی

و  پالس  اوپک  طرح  موفقت  عدم  کنیم،  مقایسه   2014 سال  اقتصادی  بحران  با  را  فعلی  شرایط  اگر 
شرایط قرنطینه که بر جامعه سایه افکنده است تهدید خاصی محسوب نمی شوند. در این زمینه 
روسیه از دو جنبه شانس آورد. اول اینکه این کشور پنج سال زمان داشت تا برای مقابله با شرایط 
بحرانی آماده شود. ) 12،2 تریلیون روبل در حال حاضر بر طبق آخرین آمار رسمی در صندوق ذخیره 
ارزی این کشور وجود دارد.( از سوی دیگر عدم وابستگی روسیه به شبکه های پیوسته در پروسه های 
تولید در بین اقتصاد های بزرگ جهانی در شرایط پاندمی آسیب کمتری دیده است. به گفته نخست 
وزیر روسیه در حال حاضر این کشور نه با یک بحران بلکه تنها با رکود اقتصادی روبرو است. به طور 
در  است  افزایش  حال  در  درصد   1،5 تا   1 از  رشدی  نرخ  با  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع  شرایط  کلی 

حالی که این رقم برای روسیه 1 درصد است. 
بر طبق یافته های مرکز مطالعات اقتصادی آکادمی علوم روسیه این کشور به تمام اهداف تعیین 
برنامه های  شامل  مسأله  این  کرد.  خواهد  پیدا  دست  جاری  سال  در  خود  بودجه  برنامه  در  شده 
از  دولت  تا  است  الزم  بین  این  در  می شود.  نیز  ارزی  ذخیره  صندوق  و  مختلف  مالی  سیستم های 
شهروندان در شرایط پاندمی حمایت های مالی به عمل آورد. تخصیص بسته های متنوع کمک به 
خانوار نیز بخش هایی از این طرح به شمار می رود که در تحقیقات کارشناسان اقتصادی نیز به آن 
داشته  اطمینان  می توانند  بزرگ  شرکت های  و  دولت  کارمندان  اگر  دیگر  سوی  از  است.  شده  اشاره 
باشند که حقوق خود را دریافت نمایند، دست اند.کاران تجارت های خرد و متوسط نیازمند تزریق 
منابع مالی برای این اقدامات می باشند. حتی تدابیری که برای تغییر در برنامه های دریافت مالیات 
این  شهروندان  روزمره  هزینه های  در  زیادی  تفاوت  نمی توانند  مدت  کوتاه  در  شده اند  پیش بینی 
کشور ایجاد نمایند. به طور کلی مشکل حمایت های مستقیم مالی به مسائل تکنیکی و اجرایی این 
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مورد  تکامل  به  هنوز  موجود  بسترهای  که  می گردد  باز  طرح 
نکرده اند.  دست پیدا  نظر 

که  می شود  نمایان  بیشتر  زمانی  بیشتر  مسأله  این 
غذایی  مواد  و  دارو  اولیه،  نیازهای  خرید  برای  شهروندان 
اقدام می کنند. تفاوت شرایط کنونی در مقایسه با بحران های 
به  مربوط  مسائل  امروز  که  است  این  در  پیشینی  اقتصادی 

نمی آید.  پیش  مختلف  وام های  و  خارجی  ارزهای 
که  کرد  اعالم  جاری  سال  نوامبر   20 روز  بلومبرگ  سایت 
اقتصاد روسیه در شرایط پاندمی بهتر از سایر بازارهای توسعه 
داِنتس  سوفیا  کرده است.1  حفظ  را  خود  وضعیت  دنیا  یافته 
کشورهای  در  سرمایه«  »رنسانس  نشریه  اقتصادی  تحلیل گر 
روسیه و آسیای مرکزی نیز به این مسأله اشاره کرده است که 
مناسبی  رویکردهای  مرکزی(  آسیای  و  )روسیه  کشورها  این  در 

1.  https://www.rbc.ru/
economics/08/09/2020/5f570b589a7947a7d20d6a74

نرخ  پایین،  تورم  آنها،  مهمترین   که  کرده اند  اتخاذ  پاندمی  به 
پایین بیکاری، ثبات در بخش بانکی و ذخایر پولی قابل توجه 
است. به گفته وی، چنانچه اتفاق خارق العاده ای تا پایان سال 
همچنان  روسیه  اقتصاد  خصوص  در  پیش بینی ها  ندهد،  رخ 

بود.  خواهند  مثبت 
این اقتصاد دان توجه را به این مسأله جلب می کند که »به 
این   ،2014 سال  در  روسیه  علیه  شده  وضع  تحریم های  لطف 
کشور وابستگی خود را به جذب سرمایه  از خارج تا حد زیادی 
کشورها،  سایر  در  که  است  حالی  در  این  است.  داده  کاهش 
تجارت خرد و حوزه »خدمات« به دلیل کاهش سرمایه گذاری 
شده اند.  متحمل  را  توجهی  قابل  صدمات  پاندمی  شرایط  در 
همین موضوع نقطه قوت روسیه در مقابل سایر اقتصادهای 

است2.  جهانی  برتر 

2. https://www.rbc.ru/
economics/08/09/2020/5f570b589a7947a7d20d6a74
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برنامه ریزی ها برای آینده  
به  دسترسی  امکان  کنونی  شرایط  در  بحران،  وقوع  علت  به  که  داشته اند  اذعان  مساله  این  به  روسیه  دولتمردان 
جهت گیری های  و  اهداف  رو  این  از  ندارد.  وجود  کشور  اقتصادی  توسعه  راستای  در  شده  تدوین  پیش  از  برنامه های 
جدیدی را تبیین کرده اند. اجرای طرح هایی که با چشم انداز 2024 تدوین شده بودند برای یک دوره شش ساله )2030( 
تمدید و تغییرات و اصالحیه هایی نیز در آنها اعمال شده است. به طور کلی طرح ها با توجه به شرایط موجود تغییر 
ماهیت داده اند و هدف اولیه روسیه برای قرار گرفتن در یکی از پنج اقتصاد اول جهان تغییر کرده است. هم افزایی در 
زمینه استراتژی های موجود برای توسعه داخلی به بخش های زیر تخصیص یافته است: دیجیتالی کردن، بهداشت و 
آموزش. به علت کاهش شدید درآمد های شهروندان روسیه، هیات حاکمه این کشور مجبور شد که بدهی های دولتی 

را بیشتر کرده و ابعاد و هزینه های درنظرگرفته شده برای پروژه های ملی را کاهش دهد. 
چند هفته پس از اعمال تغییرات در قانون اساسی این کشور که به والدیمیر پوتین امکان انتخاب مجدد به عنوان 
رئیس جمهوری روسیه را می داد، وی فرمانی را تحت عنوان اهداف ملی در زمینه توسعه روسیه امضا کرد. همان طور 
که پیشتر اشاره کردیم، اجرای طرح های ملی بلند مدت ) تا سال 2024( تا سال 2030 تمدید شدند. تغییر در زمان بندی 
در  شد.  نخواهد  محقق  روسیه  برای  روبلی  تریلیون   26 درآمد  خصوص  در  اولیه  برآوردهای  که  است  معنا  این  به 
حال حاضر پروژه های ملی شامل 13 طرح اصلی هستند: بهداشت، محیط زیست، علوم، جمعیت، محل سکونت و 
سیستم های شهری، اقتصاد دیجیتال، ایجاد اشتغال و حمایت از مشاغل، تجارت خرد و متوسط، همکاری های بین 
المللی و صادرات، شبکه جاده ای ایمن و با کیفیت، فرهنگ، آموزش و طرح همه جانبه نوسازی و ارتقاء زیرساخت های 
شاهراه های ارتباطی.  طرح این نکته اهمیت دارد که طرح های ملی تنها ابزار موجود برای دست یابی به اهداف بزرگ 
و جهانی نیستند. برای نمونه، پروژه های زیرساختی کالن را در اولویت قرار دادند؛ بر همین اساس، احداث جاده ها 
و  مسکو  بین  سریع الیسر  قطارهای  ریلی  مسیر  پروژه  و  کردند  تکمیل  را  قازان   – مسکو  اتوبان  برده،  پیش  را  راه ها  و 

رسید.  بهره برداری  به  سنت پترزبورگ 
تغییر در برنامه زمان بندی طرح های ملی امری اجتناب ناپذیر بود. برای نمونه در زمینه »اقتصاد دیجیتالی« که 
امید زیادی به آن بسته شده بود، در مراحل اولیه از برنامه خارج شد. در چهارماه اول سال 2020 میالدی از مجموع 231 
پروژه در حال اجرا، تنها شش پروژه به طور کامل به بهره برداری رسیدند و 150 پروژه دیگر از جدول زمان بندی عقب 
مانده اند. 66 پروژه نیز غیر قابل اجرا تشخیص داده شدند. به دلیل بروز شرایط بحرانی و شیوع ویروس کرونا، به 
ناچار پروژه های بزرگ نیز به تعویق افتادند. با این وجود، اقتصاد روسیه اگرچه شرایط دشواری را پشت سر گذاشته، اما 

متزلزل نشده است. پروژه های بزرگ جهانی در اولویت دوم قرار می گیرند، ولی به تدریج اجرایی خواهند شد1.

1. https://lenta.ru/articles
/2020/08/02/gorizont/
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تأثیر کرونا بر شرایط اجتماعی روسیه
حوزه اجتماعی روسیه در شرایط شیوع کرونا ، فشارهای فزاینده ای را تجربه می کند. این امر مستلزم 
تجزیه و تحلیل عمیق رویدادهای جامعه و جستجوی پاسخ به چالش های نوظهور است. مهمترین 
پیامدهای همه گیری در سه حوزه اجتماعی مراقبت های پزشکی، آموزش و آسیب پذیری اجتماعی 

رخ داده است.

 سیستم مراقبت های بهداشتی
هزینه های  نظر  از  روسیه  می کند.  تحمل  را  بار  بیشترین  کرونا  شیوع  زمان  در  بهداشت  حوزه 
مراقبت های بهداشتی به طور قابل توجهی در مقایسه با کشورهای پیشین اتحادیه اروپا و اعضای 
و   7،9 مقابل  در  داخلی  ناخالص  تولید  از   %3،2 ترتیب  )به  شرقی  اروپای  در  اروپا  اتحادیه  جدید 
5%( پایین تر است. مسلمًا پس از پایان کرونا، تجزیه و تحلیل مشکالت بهداشتی فعلی و توسعه 
اقدامات استراتژیک با هدف حمایت از سیستم بهداشت ملی، موسسات پزشکی و کارکنان پزشکی 
ضروری است. طی گسترش کرونا، در حومه مسکو، 6 مرکز تخصصی بیماری های عفونی در کمترین 
زمان ممکن ساخته شد و بطور کلی وزارت دفاع روسیه 16 مرکز پزشکی تخصصی در مناطق مختلف 
حمایت  پزشکی  کارمندان  از  که  گرفته  نظر  در  تدابیری  روسیه  دولت  حاضر،  حال  در  است.  ساخته 

آورد. عمل  به  مناسبی  اجتماعی 

اقدامات پشتیبانی از پرسنل پزشکی در روسیه در شیوع کرونا
فرسایش  از  جلوگیری  هدف  با  روانپزشکان  یا  روانشناسان  با  دور  راه  از  مشاوره  امکان  روسیه 
شغلی، مدیریت استرس و سایر انواع حمایت روانی در زمان شیوع کرونا را برای عموم مردم فراهم 
مراقبت  کرونا  ویروس  عفونت  به  مبتال  بیماران  از  که  پزشکی  کارکنان  به  روسیه  دولت  است.  کرده 
حکمی  طی  روسیه  جمهور  رئیس  می کند.  اعطا  فدرال  بودجه  از  تشویقی  پرداخت های  می کنند، 
که  کارکنانی  از  دسته  آن  خانواده  اعضای  و  کرونا  به  مبتال  پزشکی  کارکنان  به  موردی  پرداخت های 
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گزینه  دو  است.  گرفته  نظر  در  کرده اند.  فوت  کرونا  علت  به 
بیمارستان های  در  که  پزشکی  کارکنان  برای  رایگان  اسکان 
بیماران مبتال به کرونا کار می کنند وجود دارد: ساختمان های 
شهرداران  و  شدند  تبدیل  خوابگاه  به  بیمارستان ها  برخی 
که  هتل هایی  در  بیمارستان  پرسنل  اسکان  هزینه  همچنین 
آنها وعده های غذایی رایگان و سایر امکانات دریافت می کنند 
را می پردازند. بعالوه، برخی از سازمان ها و مکان های پذیرایی 
پزشکان  غذای  تهیه  داوطلبانه  فراخوان های  به  شهر  عمومی 
شاغل پیوسته اند. برخی بیمارستان های روسیه، حمل و نقل 
گروه های  گرفته اند.  نظر  در  پزشکان  برای  تاکسی  با  رایگان 
مراقب ویژه ای در پیش دبستانی ها، کودکان کارکنان پزشکی 
را نگه داری می کنند. دانش آموزان مدارسی که والدین آنها به 
بیماران مبتال به ویروس کرونا کمک می کنند، فرصت استفاده 
روانشناسی  انجمن  یافته اند.  را  آموزشی  بسترهای  خدمات  از 
با  که  پزشکی  پرسنل  و  پزشکان  برای  را  رهنمودهایی  روسیه 

است.  کرده  آماده  دارند،  کار  و  سر  مبتال  بیماران 

پشتیبانی از جمعیت آسیب پذیر جامعه
اقشار  بر  نامتناسبی  تأثیر  اقتصادی  بحران های  مانند  کرونا 
ضعیف  افراد  به  توجه  عدم  صورت  در  که  دارد  مردم  مختلف 
می تواند نابرابری را تشدید کند. کرونا باعث جلب توجه جهان 
از افراد شد که شرایط زندگی نامطلوبی را تجربه  به آن دسته 
پرجمعیت  خانواده های  معلول،  افراد  مسن،  افراد  می کنند. 

شیوع  شرایط  در  که  هستند  مردمی  از  دسته  آن  شامل  غیره  و 
جهت  عمومی  بسیج  روسیه  در  دارند.  کمک  به  نیاز  اپیدمی 
از  پس  که  است  بدیهی  شد.  تشکیل  ضعیف  افراد  از  حمایت 
در  مدنی  جامعه  پایه های  باید  که  داوطلبانی  درصد  کرونا، 
می یابد.  افزایش  توجهی  قابل  طور  به  کنند  تقویت  را  کشور 
به  نسبت  مردم  نگرش  بر  شهروندان،  این  از  مراقبت  اهمیت 
افرادی که به ویژه نیاز به توجه بیشتری دارند تأثیرگذار بوده 
است. ظهور اشکال مختلف خدمات و پشتیبانی، هم از طرف 
دولت و هم از طرف شهروندان، منجر به تقویت عناصر جامعه 

می شوند.  ظاهر  کرونا  مشابه  شرایط  در  که  می شود،  مدنی 

مسئولیت پذیری روس ها در رعایت فاصله اجتماعی
زمینه  در  همکاری  و  »خودکنترلی  مطالعه  نتایج  اساس  بر 
تحقیقات  مرکز  توسط  که  کرونا«  ویروس  شیوع  با  مقابله 
اقتصاد  عالی  دانشکده  غیرانتفاعی  بخش  و  مدنی  جامعه 
اجتماعی  فاصله گذاری  افزایش  با  است،  شده  انجام  روسیه 
سهم افرادی که احساس مسئولیت می کنند کاهش می یابد: 
90%  پاسخ دهندگان تنها نسبت به رویدادهای خانواده خود 
احساس مسئولیت می کنند، 60% در محل کار، 77% در خانه 
و محله، 70% در شهر و روستا، 64% در برابر کشور و 55 درصد 

می کنند.  مسئولیت  احساس  جهان  در  وضعیت  به  نسبت 
جنسیت پاسخ دهنده به عنوان عاملی که درک مسئولیت آنها 
قرار  بررسی  مورد  مطالعات  در  می کند  متمایز  مردم  بقیه  از  را 
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گرفت. مردان به جز در سطح خانواده و محیط شغلی، تقریبًا 
در مابقی فاصله گذاری ها " احساس مسئولیت" نمی  کنند. 

تأثیرات مثبـت کرونا بر فعالیت سـازمان های غیرانتفاعی 
در روسیه

ویروس کرونا تمام جنبه های جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار 
حوزه های  از  بیشتر  کرونا  شیوع  در  خیریه  حوزه  است.  داده 
اقتصادی،  رکود  و  کرونا  جدید  ویروس  دید.  آسیب  دیگر 
رسانده  بقاء  مرز  به  را  روسیه  در  خیریه  موسسات  از  بسیاری 
است. شرکت ها و مدیران به دلیل تعلیق فعالیت ها و کاهش 
درآمد حمایت مالی خود از سازمان های مربوط را قطع کردند. 
دشوار  را  اجتماعی  خدمات  فعالیت  اجتماعی،  محدودیت 

می کند.

همبستگی
طور  به  غیرانتفاعی  سازمان های  کرونا  ویروس  شیوع  طی 
ویژه ای به همکاری پرداخته اند. در گذشته، هماهنگی مسائل 
موضوعات  هماهنگی  اکنون  اما  می کشید،  طول  مدتها 
از  تأییدیه ها  همه  می شوند،  فصل  و  حل  بالفاصله  مشترک 
انجام  دیگر  بسترهای  از  استفاده  با  یا  زوم  برنامه  با  و  دور  راه 
صرف  کوتاهی  بسیار  زمان  مدت  آن  نتیجه  در  که  می شود، 
مراحل اداری می شود. البته این فناوری باید پس از کرونا نیز 

باقی بماند، زیرا پتانسیل عظیمی برای توسعه فراهم می کند. 
با کرونا تشکیل شده است. حل  اتحادیه برای مبارزه  چندین 
یک مشکل مشترک منجر به این شد که این بنیادها در مناطق 
مختلف بسیار فعالتر از قبل با یکدیگر جهت هماهنگ کردن 
بنیادهای  انجمن  ایجاد  از  پس  می کنند.  برقرار  ارتباط  کارها 
مدت  در  است  ثالث  سازمان  چندین  شامل  که  کنیم«  »چکار 
زمان کوتاهی نزدیک به 200 میلیون روبل کمک مردمی جمع 
با کرونا،  آوری شد. ساختارهای تجاری کاماًل فعاالنه در مبارزه 
پول، تجهیزات، غذا، دارو یا خدمات به موسسات خیریه یا به 
طور مستقیم به موسسات پزشکی اهدا می کنند. از نمونه های 
سازمان های  و  تجاری  ساختارهای  مشترک  فعالیت های  بارز 
در  رستورانهای  از  بیمارستانها  برای  غذا  تهیه  غیرانتفاعی 
هتلهای  در  پزشکی  پرسنل  رایگان  اسکان  ورشکستگی،  شرف 
رایگان  تاکسی  مسکو(،  در  فقط  مورد  هزار   2/5 )حدود  خالی 
مشترک  همکاری  و  یاندکس  کمک  پروژه  کامیون،  حتی  و 
کمکی  بسته های  انواع  ارسال  امکان  که  روسیه  پست  با  آن ها 
می توان  می کند،  فراهم  را  روسیه  سراسر  بیمارستان های  به 
نام برد.  محاسبه دقیق مبلغ کل این کمک دشوار است، زیرا 
بخش قابل توجهی از آن به صورت غیر علنی ارائه شده است. 
بین  شده  برقرار  روابط  اما  می یابد  کاهش  تدریج  به  کرونا 
سازمان های تجاری و خیریه همچنان برقرار است. مالحظات 
طور  به  و  است  بی سابقه  رویداد  یک  روسیه  در  کرونا  اخالقی 
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جدی بر تمام سازمان های غیرانتفاعی تأثیر می گذارد. این امر 
تعدیالتی را در زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد می کند 
سازمان های  برای  زا  استرس  شرایط  از  رهایی  چالش  یک  به  و 
سازمان  کالهبرداران  با  مبارزه  می شود.  تبدیل  انتفاعی  غیر 
یافته تر شده است. کمپین همه با هم علیه کالهبرداری، که در 
چارچوب پروژه همه با هم برای کمک منطقی توسط نشست 
خیریه همه با هم با حمایت صندوق کمک های مالی ریاست 
جمهوری تشکیل شده که از الویرا نبیولینا، رئیس بانک مرکزی 
کالهبرداران  با  مبارزه  برای  روسیه(  )بانک  روسیه  فدراسیون 

است.  کرده  کمک  درخواست  اینترنتی  جرایم  و  خیریه  امور 
سازمان های  بیشتر  توسعه  برای  انگیزه ای  به  کرونا  بحران 
بخش های  تعامل  که  بطوری  است؛  شده  تبدیل  انتفاعی  غیر 
است.  شده  تشدید  شدت  به  بودجه  از  خارج  و  بگیر  بودجه 
ثبات  کاهش  باعث  کننده  محدود  اقدامات  و  بحران  این 
نفعان  ذی  نیازهای  افزایش  انتفاعی،  غیر  سازمان های  مالی 
تقاضای  افزایش  اساس  این  بر  و  غیرانتفاعی  سازمان های 
خدمات، افزایش اعتبار و افزایش توجه به مشکالت اجتماعی  
می شوند،  فصل  و  حل  انتفاعی  غیر  سازمان های  توسط  که 
توسط  دیجیتال  فناوری های  از  استفاده  سریع  توسعه 
بهینه سازی  مشترک،  همکاری های  انتفاعی،  غیر  سازمان های 
جنبه های  و  فعالیت  زمینه های  در  تغییر  داخلی،  فرایندهای 

اخالقی شده است. پیش بینی می شود این تغییرات مثبت در 
یابد. ادامه  نیز  کرونا  از  بعد  غیرانتفاعی  سازمان های  بین 

مشارکت اجتماعی، حمایت جامعه
برگزاری  و  آماده سازی  آموزشی،  و  فرهنگی  محتوای  بر  عالوه 
فعالیت های  روانشناسان،  با  مشاوره  مثل  متفرقه  کالس های 
بدنی  تمرینات  سایر  و  ژیمناستیک  یوگا،  مثل  انفرادی  ورزشی 
کارمندان  حمایتی  اقدامات  صدا،  پرورش  اندام،  تناسب  برای 
مهارتها  افزایش  و  کتابخانه ها  و  باشگاه ها  تئاترها،  موزه ها، 
قرار  مردم  استقبال  مورد  بسیار  فرهنگی  موسسات  توسط 
نزدیکتری  ارتباط  فرهنگی  موسسات  با  محلی  جوامع  گرفت. 
فرهنگی  موسسات  اجتماعی  ابتکارات  از  کردند.  برقرار 
همچنین می توان به حمایت اجتماعی از جوامع محلی اشاره 
مشاغل  از  حمایت  فهرست  ایجاد  قبیل  از  حمایت هایی  کرد. 
موزه  مشارکت  با  غیرانتفاعی  بخش  و  محلی  خرد  و  متوسط 
درست  چیز  »همه  و  »گاراژ«  موزه  برنامه  یکاترینبورگ،  تاریخ 
مهاجران،  پناهندگان،  معلول،  افراد  مختص  می شود« 
درام  بزرگ  تئاتر  پروژه  مردمی،  بسیج  اعضای  و  پزشکان 
جمع  کنید«،  کمک  پزشکان  »به  عنوان  با  »توفتونوفسکی« 
آوری پول برای بیمارستان های ویژه و خواندن یادداشت های 

غیره. و  پزشکان  شخصی 
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حوزه آموزش
سیستم آموزشی روسیه در زمان شیوع کرونا سعی بر حفظ کارآیی خود داشته و از راه دور پشتیبانی 
آموزشی ارائه می دهد. کرونا به پیشرفت سریع فناوری های دیجیتال در روند آموزش کمک کرده 
بازنخواهد  اولیه  حالت  به  کرونا  از  پس  عالی  آموزش  شرایط  که  معتقدند  متخصصان  است. 
جایگزین  خالی  دیجیتال  دانشگاه های  دانشجو،  حضور  بدون  که  هست  احتمال  این  گشت. 
دانشگاه های حضوری شوند. تجربه آموزش از راه دور نشان داد که آن دسته از موسسات آموزشی 
که قباًل به طور جدی درگیر توسعه محیط آموزشی الکترونیکی و آموزش از راه دور بودند، از نظر 
آموزش  و  علوم  وزارت  برآوردهای  طبق  داشته اند.  قرار  شرایط  بهترین  در  آموزشی  روند  کیفیت 
عالی فدراسیون روسیه، 80 درصد دانشگاه های این کشور با موفقیت به آموزش از راه دور روی 
آورده اند، 27 درصد آنها با شکست دوره ای  روبرو شده اند و 13 درصد از موسسات آموزش عالی 
نافی،  تحلیلی  مرکز  گفته های  طبق  ندارند.  را  آموزش  سازی  دیجیتالی  یا  کافی  زیرساخت های 
از   %26 و  شده اند  مواجه  کار  فشار  افزایش  با  دانشگاه  اساتید  و  مدارس  معلمان   %70 از  بیش 
سازماندهی ضعیف اینترنت و افت کیفیت روند آموزشی شکایت داشته اند. کادر آموزشی مجبور 
بوده است به سرعت مهارت های جدیدی را برای رفع بسیاری از مشکالت کسب کند. با این حال، 
و  منظم  باید  الکترونیکی  محیط  یک  در  کار  برای  اساتید  و  معلمان  آمادگی  ایجاد  کرونا،  از  پس 
متمرکز باشد. اما صرف نظر از کرونا، توسعه آموزش آنالین یکی از اصلی ترین روندهای جهانی 
اینکه  به  توجه  با  می باشد.  نیز  تهدیدهایی  شامل  آن  روی  پیش  فرصت های  بر  عالوه  که  است 
آموزش الکترونیکی رو به توسعه است، رقابت آموزشی روسیه در محیط دیجیتال که هیچ حد و 

مرزی ندارد، مورد تجزیه و تحلیل و پیشرفت مداوم قرار می گیرد.
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تسریع الکترونیکی شدن و کاهش محدودیت ها
کرونا به محرک فرایندهای الکترونیکی شدن جامعه و معرفی 
سریع  شدن  دیجیتالی  است.  شده  تبدیل  جدید  فناوری های 
حوزه  کارمندان  و  کارفرمایان  بین  تعامل  دور  راه  از  فعالیت  و 

روابط اجتماعی را به میزان قابل توجهی تغییر می دهد.
مسائل  کار،  قانون  تنظیم  استخدام،  روند  شدن  دیجیتالی 
استاندارد  کار،  شرایط  کار،  نیروی  تحریک  و  انگیزه  به  مربوط 
از استخدام  سازی فرآیندهای کار، روش های مدیریت پرسنل، 

می شود. اعمال  پرسنل  امنیت  تا 
آژانس های  مطالعات  طبق  که  واقعیت  این  علی رغم 
استخدام روسیه در 2018-2019 تقریبًا 31% از کارمندان از راه دور 

کار می کردند، این حوزه هنوز تدابیر قانونی مشخصی ندارد. 
بنابراین، الزم است مقررات مربوط به حمایت از کارکنان دورکار 

شود.  وارد  کار  قانون  در  فصلی،  کارگران  جمله  از 
تأمین  به  کمک  با  کرونا  شیوع  عصر  در  اینترنتی  تجارت 
طریق  از  نفر  میلیون  صدها  که  کاالها  سایر  و  منزل  اقالم  غذا، 
نشان  را  خود  اهمیت  و  تأثیر  می کنند،  معیشت  گذران  آنها 
حذف  کامل  بطور  حضوری  فعالیت های  مطمئنًا  است.  داده 
نخواهد شد، اما شیوه زندگی و تقاضای مردم از بسیاری جهات 

کرد. خواهد  تغییر 
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دورکاری؛ استانداردی نوین
فناوری  توسعه  کاتالیزور  یک  به  حاضر  اپیدمی  اوضاع  که  می کنند  پیش بینی  کارشناسان  از  بسیاری 

است. شده  تبدیل  دورکاری  زمینه  در  اطالعات 
به گزارش شرکت گارتنر، 74% از شرکت های روسی که کارمندان خود را به کار از راه دور منتقل کرده اند، 
قصد دارند پس از پایان کرونا نیز برخی از کارمندان خود را دورکار کنند. 27% از شرکت های مورد نظر قصد 
دارند 5% از کارکنان خود را برای همیشه دورکار کنند، 25% از شرکت ها - 10% از کارمندان را دورکار می کنند 
از کارمندان  از کارکنان را دورکار خواهند کرد. 4% از شرکت ها قصد دارند نیمی  و 17% از شرکت ها، %20 
 ، ایپسوس  شرکت  داده های  طبق  دارد.  معایبی  و  مزایا  خانه  در  کار  بفرستند.  خانه  به  کار  برای  را  خود 
تنها 22% از روس ها از شرایط کار از راه دور راضی هستند. هر یک نفر از سه نفر پاسخ دهندگان، ) 34 % ( 
هنگام کار در خانه مشکل تمرکز دارند و به کاهش بازده ای فعالیت هایشان اشاره می کنند. حدود %33 
از پاسخ دهندگان از صفحه کوچک رایانه شخصی و کمبود امکانات و نقص فنی در خانه ناراضی هستند. 
31% مردم روسیه کار در کنار فرزندان خود در خانواده را دشوار می دانند، این امر خصوصًا برای زنانی که 
مجبور به ادغام نقش کارمندی و نقش دختری، مادری و همسری درخانواده هستند، بسیار دشوار است. 
30% پاسخ دهندگان فاقد هرگونه ارتباطی با همکاران هستند. 28% گفتند که هنگام کار در خانه دچار 
اضافه وزن شده اند. با این حال، حدود 80% از روس ها عدم مراجعه به ادارات را به عنوان مزایای دورکاری 
را جنبه مثبت کار در خانه  از پاسخ دهندگان صرفه جویی در هزینه حمل و نقل و غذا  می دانند. %84 
می دانند. 59% دورکاری را انعطاف پذیر دانستند، 55%  صرف وقت بیشتر برای خواب و 43% از وقت 

آزاد برای انجام کارهای خانه، به عنوان مزایای دورکاری یاد کردند.
در یک نظرسنجی اجتماعی 113 پاسخ دهنده شرکت کردند که 69% آنها زن و 31% مرد هستند. بنابر 
شخصی  و  کاری  وقت  بین  مرز  تعیین  مشکالت  با  دهندگان  پاسخ  از  بسیاری  کرونا،  دورکاری  در  نتایج، 
به  نیز   %48 و  نکرده اند  پیدا  شخصی  کارهای  صرف  برای  زمانی  دهندگان  پاسخ  از   %25 بوده اند.  روبرو 

شده اند. مواجه  وقت  کمبود  با  مداوم  طور 
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به  می ترسند  که  کردند  اعالم  دهندگان  پاسخ  سوم  یک 
خوبی از پس وظایف حرفه ای خود برنیایند. 28% حتی زمانی 
مداوم  کمبود  احساس  هم  باز  می خوابند،  کافی  به اندازه  که 
انرژی دارند، برای 23% انجام کارهای جدید فوق العاده دشوار 
مفید  را  خود  کار  شرایط  دراین  که  دادند  پاسخ   %39 بوده، 

نمی دانند.
بود  صورت  این  به  دورکاری  مدیریتی  و  ارتباطی  مشکالت 
 %28 می کنند،  تنهایی  احساس  که  داشتند  اظهار   %33 که 
 %21 ندارند،  را  خود  سازمان  مدیریت  از  حمایت  احساس 

مستقیم  سرپرست  طرف  از  حمایتی  هیچ  که  داشتند  اظهار 
آنها صورت نگرفته است. 30% پاسخ دادند که اهمیت و ارزش 

است. شده  نامحسوس  کارشان 
فقدان یک روز کاری منظم ، تشریفات اداری ، محو مرزهای 
مدیریت  عدم  همچنین  و  شخصی  زمان  و  کار  بین  زمانی 
می کند.  تسریع  را  کارمندان  شغلی  فرسودگی  روند  هماهنگ، 
استرس  که  کردند  اعتراف  دهندگان  پاسخ  از   %40 تقریبًا 

دارند. مداوم  روانی  و  جسمی 
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تسلط بر فناوری اطالعات، دیجیتالی شدن
چارچوب  در  مربیان  و  مناطق  نمایندگان  از  زیادی  تعداد  با  تعامل  جدید  اشکال  جستجوی  و  آنالین  کار 
برنامه  این  در  ای«  جاده  حوادث  قربانیان  به  کمک  »صندوق  کارکنان  دارد.  ادامه  رویایی"  "اسکی  برنامه 
در مورد توسعه اشکال جدید ارتباطات، استفاده از راه حل های فن آوری و مدرن گزارش می دهند. تیم این 
صندوق در ماه های اخیر حداکثر توجه را به این امر معطوف داشته اند. در طول دورکاری، به لطف کمک 
مدیریت  برنامه  ما«  »بچه های  خیریه  بنیاد  کنند.  راه اندازی  جدیدی  سایت  وب  توانستند  آنها  داوطلبان، 
با اهداكنندگان  اتوماسیون كار  را  ایجاد كرد و آن  را برای نیازهای سازمان های غیردولتی  ارتباط با مشتری 
»ابتکارات  منابع  پشتیبانی  یافت.  افزایش  نیز  محصول  این  تقاضای  کرونا  گسترش  با  و  کرد  نامگذاری 
دیجیتالی« با هدف استفاده از روش های نوین پردازش داده ها در حوزه اجتماعی افزایش یافته است. به 
دلیل دیجیتالی شدن عموم جامعه، کالهبرداران سر از فضای مجازی پیدا کرده اند.به همین دلیل در شیوع 
کرونا و اعمال اقدامات محدودکننده، تقاضا برای امنیت سایبری و اجرای آن در فعالیت های سازمان های 

افزایش یافته است. انتفاعی  غیر 

تسریع نوسازی فناوری صنعت مد و سهم در حال رشد اشکال دیجیتالی
تعداد اشکال دیجیتال فروش کانال هوشمند در صنعت مد افزایش می یابد، در حالی که آن ها از قابلیت های 
جدیدی برخوردار خواهند بود )به عنوان مثال، امکان گفتگوی ویدیویی بین برندها و مشتریان(. تقاضای 
خرید آنالین محصوالت مد پس از کرونا کاهش می یابد، اما همچنان ادامه خواهد داشت. طبق تحقیقات 
یاندکس، 45% از روس ها که از پلتفرم های آنالین برای خرید لباس و کفش استفاده می کنند، تصمیم دارند 
پس از پایان کرونا نیز به همین شیوه خرید کنند. 15% از پاسخ دهندگان گه قبل از کرونا نیز به دو صورت 

آنالین و آفالین خرید می کردند، برنامه های مشابهی دارند. 
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روش های نوین ارتباط با مصرف کنندگان محبوبیت بیشتری 
پیدا کرده اند:

نمایشگاه های دیجیتال؛ پلتفرم هایی از قبیل »joor« که 	 
 3D امکان سایزبندی مجازی لباس را با استفاده از فناوری

فراهم می کنند.
عنوان 	  به  رسا ن ها.  پیام  و  اجتماعی  ارتباطی  بسترهای 

مثال ، شرکت های فعال در روسیه از WeChat Groups  و  
WeChat Workبرای جلب مشتری و فروش محصوالت 

از این طریق منبع درآمد ایجاد می کنند. 
که 	  مجازی،  مد  هفته های  اولین  مد.  مجازی  نمایش 

بسترهای  طریق  از  را  خود  مجموعه های  برندها  آن  در 
نمایش  به  خود  آپارتمان های  و  استودیو  استریمینگ 

می گذارند، در ماه مارس در شانگهای و مسکو برگزار شد. 
است.  امکان پذیر  مد  نمایش  فرمت  در  کلی  نظر  تجدید 
درباره  گفتگو  و  بحث  حال  در  روسیه  مد  حرفه ای  جوامع 
المپیک«  بازی های  »مدل  به  اصطالح  به  شدن  تبدیل 
در  بار  یک  سال  هر  مد  رویدادهای  که  بطوری  هستند، 
مد  هفته  )اکنون  شوند  برگزار  منتخب  مکان های  از  یکی 
حداقل سالی دو بار در چندین مکان برگزار می شود(. به 
جای  زودی  به  مجازی  بسترهای  روس،  کارشناسان  گفته 
فروشگاه های آفالین و نمایش های مد را نمی گیرند، زیرا 
احساسات، نمایش ها، حضور ستاره ها و وبالگ نویسان 
مهم  مد  صنعت  برای  محصول  لمس  امکان  و  معروف 

است.



 بخش چهارم
کرونا و فرهنگ

corona &
Culture
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تأثیر پذیری فرهنگ روسیه از کرونا
فعالیت  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  روسیه  فرهنگ  توجهی  قابل  طور  به  کرونا  همه گیر  بیماری 
موجب  خاص،  شرایط  این  است.  درآمده  تعلیق  حالت  به  کنسرت  سالن های  سینماها،  تئاترها، 
شکوفایی فناوری های آنالین در زمینه فرهنگ شده است؛ هنرمندان تمرینات آنالین برگزار می کنند 
و نوازندگان برنامه هایشان را در مقابل یک سالن خالی با پخش زنده در برابر هزاران بیننده نامرئی، 
به نمایش درمی آورند. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه اجباری مردم انگیزه ای برای توسعه ارتباطات 
به  را  تابعه  نهادهای  از  بسیاری  فعالیت  روسیه  فرهنگ  وزارت  است.  شده  فرهنگ  حوزه  در  آنالین 

صورت آنالین درآورده تا اجرای پروژه ملی فرهنگ به تعویق نیفتد.
پورتال »کولتورا.رف« که مدت هاست به پایگاه آنالین همه مؤسسات فرهنگی تبدیل شده است، 
تقریبا هر هفته رکورد جدیدی از حضور مخاطبین خود به ثبت می رساند. به عنوان مثال این پورتال 

در تاریخ 9 مه بیش از 380 هزار بازدید داشته است که این بزرگ ترین رقم در کل تاریخ آن است.
همچنین در »روز تئاتر روسیه« حدود 40 نمایش آنالین برگزار شد که بیش از 2 میلیون بازدید 
پورتال  در  که  موزه ها«  »شب  روسی  برنامه  آن،  بر  عالوه  رساند.  ثبت  به  اجتماعی  شبکه های  در 
میلیون   2 از  بیش  کرد،  برگزار  آنالین  نمایش   49 دیگر  اجتماعی  شبکه های  در  و  کولتورا.رف  آنالین 
بازدیدکننده داشته است. برنامه »شب کتابخانه« که امسال به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد 

داشت. بازدیدکننده  میلیون   3،2 از  بیش  روز،  اولین  در  فقط  بود،  شده  برگزار  پیروزی 
در  فرهنگی  ملی  پروژه  اصلی  شاخصه  دو  از  یکی  آنالین  فرهنگی  برنامه های  مخاطبین  افزایش 
روسیه است. با اینکه پیش بینی وزارت فرهنگ روسیه در کل سال 2020 برای مخاطبین این پروژه های 
آنالین 32 میلیون نفر بوده، در حال حاضر فقط تا پایان سه ماهه اول 2020 تعداد بازدیدکنندگان 

20،5 میلیون نفر بوده است. 
کرونا تمام صنعت فرهنگ را در روسیه به فضای مجازی عادت داده است. تئاتر موزیکال مسکو، 
اجراهای خود را در بستر »Okko« در فضای مجازی قرار داد که در عرض دو روز یک و نیم میلیون 
بطور  تئاتر  بازدیدکنندگان  ساالنه  حجم  زیرا  است  واقعی   رقم  این  است!  داشته  کننده  بازدید 
حضوری حدود 300-350 هزار نفر است. اما در این ماه ها، این رقم به یک میلیون رسید. در موزه ها 
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موزه  ترتیاکوف،  گالری  است.  منوال  همین  به  وضعیت  نیز 
پوشکین و مابقی مراکز فرهنگی چنین ازدحام مجازی را تجربه 
بازدید  میلیون   6 ساالنه  این  از  پیش  ارمیتاژ  موزه  کرده اند. 
کننده حضوری داشت که فقط طی  دو ماه اخیر 14 میلیون نفر 

کنند.  بازدید  آن  از  مجازی  فضای  در  توانستند 
را  آنالین  مخاطبین  رشد  بیشترین  روسیه  در  سینماها 
در  »نافی«،  روسی  تحلیلی  پایگاه  گزارش  طبق  داشتند. 
دوران شیوع کرونا 40 درصد از روس ها بیشترین زمان خود را 
11 کانال سرگرمی تلویزیونی  و  صرف تماشای فیلم، سریال ها 
کرده اند. برای اولین بار، برنامه های سینمای آنالین بیشترین 
در  فیلم  سرچ  داشته اند.  استور  اپ  فروشگاه های  در  را  سرچ 
برنامه های روسیه با ارتقا 150 پله ای در 10 جایگاه برتر دنیا قرار 
 20 در  صعود  پله   250 با   )Premier( »پریمیر«  برنامه  گرفت، 
جایگاه  از   ،)Okko( »اوککو«  برنامه  گرفت،  قرار  برتر  جایگاه 

یافت. ارتقاء   31 به   124
که  آنالین  خدمات  دهندگان  ارائه  موثر  بازاریابی  سیاست 
داده اند  قرار  مشتریان  اختیار  در  را  عضویت  مطلوب  شرایط 
سرگرمی های  به  مردم  تمایل  افزایش  و  سریع  رشد  به  منجر 
رایگان  عضویت  شرایط  که  است  بدیهی  است.  شده  آنالین 
تقاضای  مدت  کوتاه  در  دلیل  همین  به  بود،  نخواهد  دائمی 
خدمات سرگرمی آنالین کاهش خواهد یافت. وضعیت دشوار 
آینده  در  دارند،  قرار  آن  در  روسیه  ساکنان  از  بسیاری  که  مالی 
برنامه های  در  رایگان  غیر  عضویت  امکان  آن ها  به  نزدیک 
پاسخ  از   %25 فقط  روس ها،  میان  در  نمی دهد؛  را  فرهنگی 

آنالین  سینماهای  در  عضویت  ادامه  به  تمایل  دهندگان 
از آنها به حضور آنالین در كنسرت ها یا  دارند، نزدیک به %14 

می دهند. ادامه  موزه ها   تورهای  در  آنالین  نمایش های 
کرونا حتی شمار کاربران حساب های غیررایگان را در روسیه 
علی رغم  بنابراین،  است.  داده  افزایش  درصد   2 کلی  طور  به 
باید  قرنطینه،  پایان  از  پس  بالفاصله  محصوالت  شدن  پولی 
کاربران  بین  ویژه  به  تقاضا،  افزایش  انتظار  مدت  طوالنی  در 

زیر 40 سال را داشت.

بازگشت به رژیم آفالین سریع نخواهد بود
خودکار  بازگشت  موجب  کرونا  دوران  محدودیت های  رفع 
جامعه به عادت های قدیمی نمی شود. به عنوان مثال، فقط 
طرفداران جدی سینما پس از رفع محدودیت ها آماده حضور 
سوم  یک  از  بیش  و  بود  خواهند  سینما  سالن  در  مستقیم 
رفت.  نخواهند  سینما  به  طوالنی  مدت  گذشته،  تماشاگران 
نیز  مجازی  فضای  فعالیت های  سایر  در  مشابهی  روندهای 
مشاهده خواهد شد. این امر به دلیل نگرانی افراد از بهداشت 

است. عمومی  مکان های  در  محیط 
علی رغم رکود موجود، کرونا باعث بوجود آمدن فرهنگ و 
تسریع  را  فناوری  نوظهور  روندهای  است،  شده  خالق  صنایع 
به  است.  گشوده  توسعه  برای  را  جدیدی  شاخه های  و  کرده 
پیش بینی  که  برنامه هایی  از  بسیاری  روس،  کارشناسان  گفته 
در  کرونا،  ظهور  با  بیانجامید،  طول  به  سال  پنج  در  می شد 

رسید.  پایان  به  ماه  چند  عرض 
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دیجیتالی سازی فرهنگ
و انقالب دیجیتالی

کرونا به کاتالیزور انتقال فرهنگ و صنایع خالق به فضای دیجیتال تبدیل شده است. به گفته کارشناسان 
روس، پیش نیازهای دیجیتال سازی اواًل توانایی کار با محتوای جدید و ثانیا ایجاد ارتباط با مخاطب جدید 
بازیگران  از  بسیاری  اما  شد  خواهند  تولید  جدید  دیجیتالی  محصوالت  آن  اساس  بر  که  است  دیجیتالی 
صنعت تابحال به کشف آن ها نپرداخته اند. به نظر کارشناسان روس، کرونا عالوه بر انعطاف پذیری مردم، 

توانایی موزه ها و مرکز فرهنگی را در ایفای نقش یک رسانه به چالش کشیده است.
است  گفته  روسیه  اورال  شهر  نوین  هنرهای  صنعتی  دوساالنه  نمایشگاه  مسئول  پرودنیکووا«  »آلیسا 
که دیجیتالیزه سازی یک موضوع بسیار مهم است وقتی هیچ نهاد فرهنگی ساخت محصوالت دیجیتالی را 
تاکنون مد نظر نداشته است و ناگهان فقط فضای مجازی برای ادامه حیات آن باقی مانده است، طبیعی 

ست که یک دفعه حجم زیادی از محتوای آنالین تولید شود.
 به عقیده »آنا تراپکووا« مسئول موزه مسکو، کرونا ثابت کرد که نمی توان فضای آنالین را نادیده گرفت. 
بسیاری از کسب وکارها آنالین می شوند و رژیم کاری آفالین باید با نحوه کسب و کار آنالین رقابت کند. مردم 
دیگر سر دوراهی قرار می گیرند که این محتوا را بصورت آنالین یا آفالین خریداری کنند. رقابت شدیدی بین 

محتوای آفالین و آنالین بوجود خواهد آمد.

بازاندیشی نقش فرهنگ در روسیه
کرونا آن جنبه از فرهنگ را که نقشی حیاتی در زندگی بشر ایفا می کند، به جامعه روسیه یادآوری کرده است. 
از  از آرامش و تعادل روانی روی آوردند. بسیاری  مردم روسیه در حصر خانگی، به فرهنگ به عنوان منبعی 
محصوالت فرهنگی مانند مجموعه های تلویزیونی، در دوران قرنطینه کرونا برای بخش عمده ای از مردم 

روسیه نقش جایگاه کاالهای اساسی را ایفا کرده اند.
مهم  جدید  نقش  چندین  تفریحی،  و  سرگرمی  خدمات  ارائه  بر  عالوه  فرهنگی  سازمان های  آینده،  در 

می کنند: بازی  روسیه  مردم  زندگی  در  را  دیگری 
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1. تولیدکنندگان خدمات و محتوای آموزشی.
 در دوره کرونا، بسیاری از موسسات فرهنگی، به ویژه موزه ها، 
فعالیت های آموزشی خود را در دسترس کل اعضای خانواده 

قرار داده اند.

2. ظهور مراكز اجتماعی كه از توسعه ارتباطات اجتماعی 
حمایت می كنند.

طبق نظرسنجی  از مردم روسیه، تقریبًا برای نیمی از مصاحبه 
شوندگان، سازمان های فرهنگی و هنری در دوران کرونا عالوه 
بر ایجاد فرصتی برای سرگرمی و استراحت، به آن ها این امکان 
اجتماعی  زندگی  و  باشند  ارتباط  در  بیرون  جهان  با  تا  داد  را 

خود را در قالب مجازی حفظ کنند.

3. ظهور خدمات پشتیبانی روانشناختی. 
بحران کرونا نقش فرهنگ را در توسعه بهزیستی روانشناختی 
جامعه روسیه افزایش داده است. به گفته کارشناسان روس، 
سالمت  از  حمایت  برای  جدیدی  طرح  فرهنگی  سازمان های 
روان )هنر درمانی( ایجاد کرد ه اند. به عنوان مثال، موزه مسکو 
خانه  در  »امروز  عنوان  تحت  روانشناختی  آنالین  گفتگو  طرح 
هستیم« را راه اندازی کرده است، که مردم در آن در مورد شرایط 
)به  می کنند  بحث  بحرانی  شرایط  در  شان  زندگی  آور  استرس 
مختلف  شهرهای  در  زندگی  از  خود  تجربیات  از  مثال  عنوان 

می کنند(. تعریف  خانگی  حصر  شرایط  در  روسیه 

توسعه همکاری
مشارکت  یعنی  خالق  و  فرهنگی  صنایع  همکاری  کرونا  بحران 
سایر  شرکت های  و  فرهنگی  خدمات  دهندگان  ارائه  بین 
صنایع را تشدید کرده است. به عنوان مثال، »سایوزمولتفیلم« 
کاربردی  عناصری  روسیه،  انیمیشن  ساخت  استودیوی 
سازماندهی  و  پزشکی  آموزشی،  حوزه های  در  انیمیشنی 
پس انداز  بانک  »اسبربانک«  نظارت  تحت  هوشمند  فضای 
تثبیت  به  منجر  مدت،  دراز  در  امر  این  می کند.  تهیه  روسیه 
حوزه انیمیشن، ظهور انجمن های حرفه ای جدید، رشد تنوع 
روسیه  در  فرهنگی  بیان  از  جدیدی  اشکال  ظهور  و  فرهنگی 

شد. خواهد 
خالق  و  فرهنگی  صنایع  که  معتقدند  روس  کارشناسان 
یکدیگر  برای  را  خود  فنی  حل های  راه  تجریبات  فعاالنه  بطور 
از  استفاده  مثال،  عنوان  به  گذاشت.  خواهند  اشتراک  به 
پردازنده های صنعت بازی به طور قابل توجهی سرعت تولید 

داد. خواهد  افزایش  را  فیلم ها  کیفیت  بهبود  و 

دمکراتیزه شدن تولید محتوا و بازیگران جدید روسیه
مصرف  و  کننده  تولید  بین  واسطه   ها  شمار  آینده  در 
همایشات  و  رویدادها  لغو  با  می یابد.  کاهش  محتوا  کننده 
ارتباط  از سازندگان، خواه بازیگر و یا مجری  گسترده، بسیاری 
از  طریق  این  از  و  کرده اند  برقرار  بیننده  با  مستقیم تری 

بازدیدکنندگان درآمد مستقیم کسب کرده اند.
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افزایـش رقابـت در بـازار کار روسـیه: ظهـور تقاضـا بـرای 
جدیـد  مشـاغل 

کسب  رقابت  چشمگیر  افزایش  کرونا  فوری  پیامدهای  از  یکی 
که  باورند  این  بر  روس،  کارشناسان  بود:  فرهنگی  کارهای  و 
کرونا با حذف کارکنان سطح پایین و حتی متوسط، باعث شد 
به  برسند.  خود  تخصص  مهارت  از  سطح  باالترین  به  افراد  تا 
از  بسیاری  اینترنت،  به  کارها  و  کسب  اجباری  وابستگی  دلیل 
موسسات فرهنگی روسیه برای اولین بار به عنوان »رسانه های 
از  بسیاری  با  شدند  مجبور  و  کرده اند  نقش  ایفای  جدید« 
این  در  بپردازند.  رقابت  به  دیجیتال  محتوای  تولیدکنندگان 
با  محتوا  تولید  به  قادر  که  متخصصانی  برای  تقاضا  راستا، 
قالب های  در  آن  طراحی  و  دیجیتال  فناوری های  از  استفاده 
قابل فهم و مورد تقاضای مخاطبان هستند، افزایش خواهد 

یافت.

ایجاد روابط جدید با مخاطب 
حضور فیزیکی بیننده به طور سنتی نقش زیادی در هنرهای 
قالب  به  کنسرت ها  و  اجراها  انتقال  است.  داشته  نمایشی 
اشکال  در  تا  می کند  ملزم  را  کنندگان  تهیه  و  مجریان  آنالین، 
برای  کنند.  نظر  تجدید  مخاطب  با  تعامل  پویایی  و  خود  آثار 
»زوم«  آنالین  پلتفرم  از  سرعت  به  که  بینندگانی  توجه  حفظ 
برای  را  فرصت  این  روس  كارگردانان  می شوند،  خسته  اجراها 
اظهارنظر  صحنه  روی  اتفاقات  درباره  تا  می كنند  فراهم  آن ها 

عنوان  به  باشند.  داشته  مشاركت  اجرا  در  مستقیمًا  یا  و  كنند 
دیگر«  »صحنه  تبلیغاتی  پوستر   ،2020 سال  آگوست  در  مثال، 
در  تعاملی  مختلف  قالب های  روسیه،  الكساندرینسكی  تئاتر 
اجراها را پیشنهاد کرد که از بین آن ها می توان به نمایش هایی 
کرد.  اشاره  دارند  را  بازیگران  با  گفتگو  امکان  مخاطبان  كه 
اجتماعی  تعاملی  تئاتر  از  می توان  اجراها  موارد  دیگر  از 
آنالین  خواندن  آنالین،  مشاوره  قالب  در  نمایش  مستند، 
همچنین  و  بصری  و  شنیداری  آرت  پرفورمنس  نمایشنامه ها، 

برد.  نام  اینستاگرامی  زنده  اجرای 

ظهور انواع جدید بسترهای مجازی
افزایش  به  اجراها  و  کنسرت ها  حضوری  میزبانی  از  ناتوانی 
کنسرت  سالن های  است.  بخشیده  سرعت  مجازی  کانال های 
اجراهای  بتوانند  که  می دهد  بازیگران  به  را  امکان  این  مجازی 
خود را به صورت زنده پخش کنند و نمایش های خود را ضبط 
و در سایت بارگذاری کنند. مشارکت باال در بستر آنالین طیف 
گسترده ای از بازیگران حتی آماتور را امیدوار کرده و فرصت های 

جدیدی را برای توسعه صنعت ایجاد می کند.

دورکاری فعالیت سازمان های فرهنگی
سعی  فرهنگی  سازمان های   ، کرونا  ویروس  انتشار  از  پس 
کرده اند با حفظ شغل کارمندان خود آنها را مجبور به کار پاره 

کنند. وقت 
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در  روسیه،  در  کارمندان  از  درصد   15،7 کلی،  طور  به 
و  روسا  می کنند.  کار  وقت  نیمه  بطور  فرهنگی  سازمان های 
دهنده  تشکیل  نهادهای  در  فرهنگی  سازمان های  کارمندان 
فدراسیون روسیه واکنش متفاوتی نسبت به این شرایط نشان 
نیز  کارکنان  دستمزد  کاهش  باعث  وقت،  نیمه  کار  دادند. 
می شود. بیشتر کارمندانی که در سازمان های فرهنگی فعالیت 
می کنند به کار نیمه وقت روی آوردند. بنابراین، نمی توان این 
ویژه  به  )و  بازیگران  که  قرنطینه،  طی  که  کرد  انکار  را  واقعیت 
با  ندارند،  تمرین  امکان  نوازندگان(   ، کر  مجریان   ، بالرین ها 
ارائه  خدمات  کیفیت  مطمئنًا  این  و  روبرو  شوند  مهارتی  افت 
سال  در  داد.  خواهد  قرار  تأثیر  تحت  را  فرهنگ  حوزه  در  شده 
 3،808،500( روبل  میلیارد   3،8 از  بیش  روسیه  دولت   ،  2020
روبل( به حمایت از موسسات فرهنگی فدرال اختصاص داد. 
داشت  اظهار  لیوبیمووا  اولگا  روسیه  فدراسیون  فرهنگ  وزیر 
که حقوق و دستمزد کارکنان فرهنگی باید در هر سازمانی در 

شود. حفظ   2019 سال  سطح 
فرهنگی  موسسات  از  مالی  حمایت  بر  عالوه  روسیه  دولت 
از آوریل 2020 قانونی مبنی بر »اقدامات حمایتی از موسسات 
وزارت  اساس  این  بر  کرد.  تصویب  کرونا«  شیوع  در  فرهنگی 
موسسات  که  هزینه هایی  کلیه  که  کرد  اعالم  روسیه  فرهنگ 
جبران  کرده اند،  خود  کارکنان  صرف  خود  بودجه  از  فرهنگی 
فرهنگی  سازمان های  روسای  از  بسیاری  اینکه  با  شد.  خواهد 
قبل  همانند  کارکنانشان  دستمزد  که  کردند  اعالم  روسیه، 
سرمایه  که  مؤسساتی  کارمندان  حقوق  حال  این  با  است، 

است. یافته  کاهش  شدند،  دورکار  و  دارند  اندکی  خصوصی 
پاسخ دهندگان یک نظرسنجی در رابطه با دورکاری خود، 
کردند.  ذکر  نیز  را  دیگری  مشکالت  مالی،  مشکالت  بر  عالوه 
رایانه و سایر امکانات  از کمبود تجهیزات،  از کارشناسان  نیمی 
دفتری )به عنوان مثال، وب کم، دستگاه ضبط(، نبود یا کیفیت 
کم  تجربه  و  کاری  جو  وجود  عدم  همچنین  و  اینترنت  پایین 
فعالیت  فنی  مشکالت  عنوان  به  دورکاری  هنگام  به  کارمندان 

بردند.  نام  کارکنان  آنالین 
از عدم امکان اجرای فعالیت های  از پاسخ دهندگان  برخی 
دستورالعملی  هیچ  زیرا  کردند  نگرانی  ابراز  شهرداری  دولتی 
مبنی بر اجرای آنالین خدمات و کارها توسط دولت برای آن ها 
در نظر گرفته نشده است. عالوه بر آن، مشکالت دیگر دورکاری 

کارکنان فرهنگی شامل موارد زیر می شود: 
پیچیدگی کار آنالین برای افراد مسن.	 
 فشارهای روانی وارده به کارمندان هم از سوی سازمان ها 	 

)ترس از پخش زنده فیلم( و هم از طرف مصرف کنندگان 
خدمات

چه 	  هر  دستیابی  جهت  مجریان  بین  رقابت  افزایش 
کننده  بازدید  توجه  و  وقت  به  بیشتر 

مناطق 	  در  مردم  كه  كردند  اعالم  كتابخانه ها  مدیران 
ندارند را  الکترونیکی  های  كتاب  مطالعه  امکان  روستایی 

و 	  مجری ها  و  تئاترها  هنرمندان  موثر  تمرین  عدم 
نوازندگان کنسرت ها
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پیامدهای اقتصادی 
و اجتماعی کرونا بر فرهنگ روسیه

ارزیابی تأثیر کرونا بر تأمین مالی بخش فرهنگی و وضعیت اقتصادی موسسات فرهنگی
طبیعی  حوادث  برابر  در  مناطق  و  مردم  از  حفاظت   « روسیه  اساسی  قانون  با  مطابق  کرونا،  شیوع  از  پس 
بخش  جمله  از  روسیه  نهادهای  همه  در  محدودیت هایی   ،2020 سال  اول  ماهه  سه  در  صنعتی«،  فجایع  و 

شد. اعمال  فرهنگ 
تجزیه و تحلیل گزارشات مربوط به اجرای بودجه تلفیقی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه از 
لحاظ هزینه های فرهنگی نشان داد که با توجه به نتایج چهار ماه سال 2020، هزینه های مربوط به فرهنگ 
نسبت به مدت مشابه در سال 2019 در 12 نهاد روسیه و هزینه تأمین یارانه بودجه، موسسات مستقل و سایر 
سازمان های غیر انتفاعی فرهنگی در 16 نهاد روسیه کاهش یافته است. بطور کلی هزینه های فرهنگی 38 
نهاد تشکیل دهنده روسیه کاهش یافته و نسبت به کل روسیه 3،3 درصد بود. الزم به ذکر است که در بیشتر 
هزینه های  کل  در  فرهنگ  هزینه های  سهم   ،2019 آوریل  به  نسبت   2020 آوریل  در   )85 از   70( روسیه  مناطق 
بودجه تلفیقی نهاد تشکیل دهنده مربوطه فدراسیون روسیه کاهش یافته است. سهم هزینه های فرهنگ 
در کل هزینه ها به صورت تجمعی تا آوریل 2020 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0،3 واحد درصد 
کاهش یافته است. در عین حال، کاهش این هزینه ها در حوزه فرهنگ در آوریل 2020 ناشی از پیامدهای 
رژیم   2020 سال  مه  ماه  در  که  آنجا  از  است.  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  جهت  شده  انجام  اقدامات 
قرنطینه ادامه داشته و سازمان های فرهنگی نمی توانستند به روال معمول خود فعالیت کنند، پیش بینی 

می شود که پویایی منفی تأمین مالی حوزه فرهنگی ادامه یابد.
با افزایش رفاه کشور به طور کلی، رفاه شهروندان رشد می کند و برعکس، با تشدید بحران اقتصادی، 
درآمد  نتیجه،  در  می یابد.  کاهش  فرهنگی  رویدادهای  و  تفریحات  سازماندهی  برای  خانوارها  هزینه های 
سازمان های فرهنگی و درآمد خارج از بودجه موسسات فرهنگی ایالتی و شهری نیز کاهش خواهد یافت.

راه برون رفت از این وضعیت عمدتًا با اتخاذ تدابیری جهت حمایت و اطمینان از توسعه پایدار بیشتر 
حوزه فرهنگی است. فهرست بخش های اقتصاد فرهنگی روسیه که بیشتر تحت تأثیر کرونا قرار گرفته اند 
شامل سازمان ها و کارآفرینان فردی در زمینه فرهنگ است که فعالیت اصلی آنها عبارتند از: فعالیت های 
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فیلم،  نمایش  تفریح،  و  سرگرمی  و  هنری  فعالیت های  خالق؛ 
موزه ها، باغ وحش ها، تولید محصوالت صنایع دستی هنرهای 

محلی و فعالیت های مربوط به برگزاری نمایشگاه ها.

اشکال جدید کاری سازمان ها در زمان قرنطینه 
آنالین  شکل  به  فرهنگی  سازمان های  فعالیت  شدن  تبدیل 
که  نبود  فرصتی  جهت  همین  به  افتاد  اتفاق  سریع  خیلی 
و  فنی  تجهیزات  کمبود  روانشناختی،  موانع  رفع  برای  بتوان 
مهارت های عملی کارکنان اقدام کرد. عالوه بر تشدید زحمت 
روابط  مخاطبان،  با  تعامل  و  فرهنگی"  "محصوالت  تحویل 
نهادهای  اجتماعی  مشارکت  فرهنگی،  بخشهای  حرفه ای 
مخاطبان  است.  شده  بیشتر  نیز  جوامع  زندگی  در  فرهنگی 
سازمان های فرهنگی نه تنها در روسیه، بلکه در سراسر جهان 

یافته اند. گسترش  و  رشد  برابر  چندین 

زمـان  در  فرهنگـی  نهادهـای  اسـتراتژی های  و  تکنیک هـا 
شـیوع کرونـا

فرهنگی،  سازمان های  موجود  فعالیت های  شدن  آنالین 
و  سخنرانی ها  نمایشگاه ها،  فعلی،  پروژه های  ماهبت  تغییر 
مواجه  جدیدی  مدیران  با  مخاطبین  می طلبد.  را  کنسرت ها 
می کنند،  برگزار  مجازی  گردشگری  تورهای  که  می شوند 
می دهند،  پاسخ  دور  راه  از  مردم  سواالت  به  که  متصدیانی 
را  آنها  بحال  تا  که  صداگذارانی  و  لباس  طراحان  گریمورها، 
تعاملی  پروژه های  به  بیشتر  توجه  و  حفظ  بودند.  ندیده 
راهکارهای  و  پروژه ها  کودکان،  کالس های  )کارگاه،  آموزشی 
است. یافته  رونق  نوجوانان  و  کودکان  برای  ویژه  به  هنری(، 

تشکیل جامعه حرفه ای
طی قرنطینه، پروژه های روسی »شب کتابخانه« و »شب موزه 
»اینترموزی«  ساالنه  المللی  بین  جشنواره  همچنین  و  ها« 
و  حرفه ای  مخاطبان  برای  که  موزه«  »راهنمای  همایش  و 
شد.  برگزار  بود،  دسترسی  قابل  فرهنگی  سازمان های  سنتی 
حمایت  برای  آنالین  جلسات  و  سمینار  موازی،  ارتباطات 
ارائه  فرهنگی  بخشهای  در  ظهور  نو  تجارب  تبادل  و  متقابل 
شده توسط سازمان های فرهنگی با حمایت موسسات خیریه 
از جمله »مکالمه با فاصله 6000 کیلومتر« برای کارکنان موزه 
شرق دور و سن پترزبورگ، برنامه »سازگاری: تجربه تجربه ها«، 

آوری های  فن  و  موزه ها  فعالیت های  )اتوماسیون  کنفرانس  
می کنند«  بحث  و  می دهند  مشاوره  مدیران   « اطالعاتی(، 
)کتابخانه دولتی روسیه برای جوانان( و بسیاری دیگر از انواع 

است.  شده  اندازه  راه  جدید،  حرفه ای  فعالیت های 

در  بـا  فرهنگـی  موسسـات  توسـعه  انـداز  چشـم  ارزیابـی 
نظـر گرفتـن تجربـه بـه دسـت آمـده در کرونـا

اپیدمیولوژیک،  اضطراری  شرایط  در  روسیه  فرهنگی  صنعت 
داد.  پس  را  مشابه  شرایط  در  آمادگی  جهت  را  خود  امتحان 
اخیر  سال های  فعالیت های  مثبت  اثربخشی  که  است  گفتنی 
روسیه در جهت تقویت پایه های مادی فنی و الکترونیکی شدن 
فرهنگ در این کشور به اثبات رسید. چرا که بیشتر موسسات 
تعداد  بگیرند.  پیش  را  آنالین  کاری  رژیم  توانستند  فرهنگی 
رف«،  »استوریا.  »کولتورا.رف«،  درگاه های  بازدیدکنندگان 
کتابخانه الکترونیکی ملی، وب سایت فهرست دولتی صندوق 
موزه، بستر راهنماهای چندرسانه ای با فناوری واقعیت افزوده 
آرتفکت، از ابتدای سال 2020 تا پایان ماه مه بیش از 42 میلیون 

بوده اند. نفر 
چارچوب  در  فقط  فرهنگی  رویدادهای  آنالین  پخش های 
 Stay Home with »پروژه » با فصل های روسیه خانه بمان
Russian Seasons که از 23 مارس سال جاری آغاز شد، طی 
ساخت  است.  داشته  بازدیدکنننده  میلیون   20 حدود  ماه  دو 
کتابخانه های مجازی مجهز به اینترنت پرسرعت، دسترسی به 
منابع الکترونیکی، کتابها و اسناد دیجیتالی، در چارچوب پروژه 

ملی »فرهنگ« به خوانندگان کمک شایانی کرد.
از  روسیه  صنعت  در  موجود  مشکالت  دیگر  طرف  از  کرونا 
ضعیف  فنی  تجهیزات  اینترنت،  پایین  کیفیت  یا  نبود  جمله 
مهارت  عدم  مالی،  مشکالت  فرهنگی،  موسسات  از  بسیاری 
نظر  در  با  کرد.  نمایان  را  موارد  سایر  و  کارمندان  در  دورکاری 
و  بیشتر  توسعه  برای  ملموس  انگیزه ای  تجارب،  این  گرفتن 
پایه های  لحاظ  از  عمدتًا  روسیه،  در  فرهنگ  صنعت  شدیدتر 
مادی و فنی موسسات فرهنگی و تحول در الکترونیکی سازی 

است. آمده  بدست  صنعت  این 
که  است  داده  نشان  شده  انجام  کیفی  تحقیقات  نتایج 
نسبت  فرهنگی  موسسات  روسای  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
خوش  خود  سازمان های  توسعه  و  فعالیت ها  انداز  چشم  به 
کرونا،  طی  در  آمده  دست  به  تجربه  اساس  بر  هستند.  بین 
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این  از  تر  گسترده  استفاده  با  دارند  قصد  فرهنگی  موسسات 
موسسات  کنند.  معرفی  را  دورکاری  جدید  اشکال  روش ها، 
افزایش  را  اجتماعی  شبکه های  در  خود  رویدادهای  نمایش 
اینترنتی  منابع  مشارکت  با  جدید  تلفیقی  پروژه های  و  داده 

می کنند. ظهور 
بهبود  با  که  است  گونه ای  به  فرهنگی  صنعت  خاصیت 
به  تدریج  به  فرهنگی  موسسات  اپیدمیولوژیک،  اوضاع 
فرهنگی  فعالیت های  همه  می گردند.  باز  خود  قبلی  حالت 
ارائه شوند.  راه دور  از  نمی توانند به طور کامل یا حتی جزئی 
گزینه  یک  تنها  کنسرت،  و  تئاتر  فعالیت های  در  دورکاری 
می تواند باشد زیرا تعامل بین تماشاگران و هنرمندان در این 
دو زمینه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. عالوه بر این 
به  فرهنگی  خدمات  متقاضیان  همه  که  داشت  نظر  در  باید 

ندارند. دسترسی  مجازی  فضای 
شرایط  در  شده  اعمال  بهداشتی  محدودیت های  البته 
موسسات  فعالیت های  برای  ویژه ای  الزامات  کرونا،  شیوع 

فرهنگی ایجاد کرده که برای مدت طوالنی ادامه خواهد یافت.
به  نیاز  کرونا  شیوع  شرایط  در  روسیه  فرهنگی  نهادهای 
حمایت مالی دارند. پایه های مادی و فنی بسیاری از موسسات 
فرهنگی روسیه باید به منظور توسعه گزینه های ارائه خدمات 
این،  بر  عالوه  شود.  مدرنیزه  اظطراری،  شرایط  در  جایگزین 
شهروندان  اپیدمیولوژیکی  ایمنی  تأمین  برای  موسسات  این 
توسعه  و  کننده  مصرف  بر  نظارت  سازمان  الزامات  با  مطابق 
موسسات  بازگشت  روند  دارند.  تکمیلی  بودجه  به  نیاز  فردی 
فرهنگی به رژیم معمول کاری از لحاظ سازمانی، فنی و مالی و 
نهادهای  از  بسیاری  بود.  خواهد  پیچیده  بسیار  روانشناختی 
اشکال  بر  تسلط  جهت  الزم  مهارت های  باید  روسیه  فرهنگی 
این  حاد  بشدت  و  فعلی  مسئله  کنند.  کسب  را  کار  جدید 
موسسات، آموزش مجدد یا جذب پرسنل دور کار است. همه 
اینها نیاز به افزایش توجه، حمایت سازمانی و روش شناختی 
مقامات دولت روسیه و اتخاذ به موقع اقدامات مناسب دارد.



 بخش پنجم
سینما

Cinema
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سینما: تنوع اشکال
سینماهای آنالین و آفالین روسیه تحت تأثیر کرونا

ماه  پایان  در  است؛  یافته  افزایش  شدت  به  روسیه  در  کرونا  دوران  در  آنالین  سینماهای  مخاطبین 
آوریل، رشد مخاطبان در روسیه به طور متوسط از   50 تا 100 درصد در مقایسه با بهار سال گذشته 
استدیو های  و  بازیگران  جدید  انواع  ظهور  ت  موازا به  آنالین  بسترهای  تعداد  است.  بوده  بیشتر 

است. رشد  حال  در  همچنان  فیلم سازی 
اگر در ابتدای شیوع کرونا از اکران فیلم در سینما تا زمان اجرای بر روی سکوی دیجیتال 16-14 هفته 
هفته   3-1 به  پنجره  این  روسیه،  در  سینماها  بازگشایی  از  اطمینان  عدم  دلیل  به  اکنون  بود،  وقفه 
کاهش یافته است. طی شیوع بیماری کرونا، اکران برخی از فیلم هایی که به روش سنتی برنامه ریزی 
خود  به  نسبت  پلتفرم ها  این  بزودی،  و  ارسال  شدند  پلتفرم  استریمینگ  به  بالفاصله  بود،  شده 
همیشه  برای  است  ممکن  سینماها   %30 تا    20 نتیجه،  در  بود.  خواهد  بی ریسک تری  گزینه  سینما 

شوند. بسته 

اشکال جدید سینماها
کرونا سینماها را تخصصی تر و هوشمندتر می کند. سینماها، با جمع آوری اطالعات درباره مخاطبان 
انتخاب  هنری  و  تجاری  ژانر  بین  از  فیلم هایی   هوشمندی  با  درخواست هایشان،  تحلیل  و  تجزیه  و 
می کنند(.  هدایت  جذاب  و  دیدنی  فیلم های  نمایش  روی  را  خود  تمرکز  مثال،  عنوان  )به  می کنند 

ژانرهایی که تماشای آن ها روی صفحه بزرگ ضروری نیست از سینماها حذف می شوند.
شبکه ای از سینماهای خودکار ایجاد خواهد شد که در آن صدای فیلم از طریق رادیو در ماشین ها 

پخش می شود.
روسیه،  در  کرد،  تماشا  خانه  از  خروج  بدون  بالکن  از  را  فیلم ها  بتوان  که  سیار  روباز  سینماهای 

آمد. خواهد  بوجود 



 بخش ششم
موزه ها
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موزه ها: اومنی چنل 
و دانش بازدیدکنندگان

طبق  است.  شده  روبرو  متقاضیان  چشمگیر  استقبال  با  محتوا  شدن  دیجیتالی  در  فعالیت 
نظرسنجی مرکز مطالعات نظرات جامعه روسیه، در میان روس هایی که به اینترنت دسترسی دارند 
)83 درصد از کل روس ها(، هر یک نفر از پنج نفر از یک موزه مجازی )19 درصد( بازدید کرده است. 
بیش از 50% از آن ها برای اولین بار تنها در قرنطینه این کار را انجام دادند. مشهورترین موزه روسیه 
پخش   43 و  برنامه   60 موزه  این  مارس،   17 تاریخ  از  است.  بوده  ارمیتاژ  مجازی،  بازدیدهای  برای 
میلیون   5 است.  داشته  مخاطب  میلیون   15 تقریبًا  ماه  یك  عرض  در  فقط  كه  داشته  اینستاگرام 
بازدید هم از بخش »بازدید مجازی« وب سایت موزه ارمیتاژ ثبت شده اند. این ارقام چندین برابر 
بیشتر از میزان حضور واقعی ساالنه ارمیتاژ و همچنین نمایش کلیه منابع رسمی اینترنتی این موزه 

از اول ژانویه تا 16 مارس 2020 است.
مطالعات  طبق  نبودند.  آماده  آنالین  فضای  به  سریع  انتقال  برای  موزه ها  همه  حال،  این  با 
مایکروسافت و TAdviser تنها 20% موزه های شهر مسکو، استان مسکو، سن پترزبورگ و منطقه 
لنینگراد استراتژی دیجیتالی سازی را اجرا می کنند و فقط یک سوم موزه های روسیه به فناوری های 
روس،  کارشناسان  گفته  به  دارند.  دسترسی  مجازی  تورهای  ایجاد  و  مجموعه ها  دیجیتالی سازی 
ابزار کارآمد برای غلبه بر موانع دیجیتالی سازی، راهکارهای مقیاس پذیر آی تی است به عنوان مثال 
راه حل هایی مانند ای پی آی ها، که در دسترس عمومی هستند و از طریق آن می توان نمایشگاه های 

تعاملی را با حداقل هزینه ایجاد کرد.
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چند کاناله و متنوع سازی اشکال کار با مخاطب
دانستن  اشیا،  دیدن  بر  عالوه  موزه  از  بازدید  از  مردم  هدف 
عواطف،  می خواهند  آن ها  هست.  نیز  موزه ها  اشیا  تاریخ 
خودش  کس  هر  و  آورند.  بدست  جدید  دانش  و  احساسات 
وظیفه  کند.  استفاده  ارتباطی  کانال  کدام  از  می گیرد  تصمیم 
در  از  کردن  حاصل  اطمینان  و  جالب  محتوای  تهیه  موزه 

است. ابزار  طریق  از  محتوا  بودن  دسترس 
به  شروع  روسیه  جمله  از  جهان  موزه های  کرونا،  شرایط  در 

کردند.  مخاطبان  با  ارتباط  مختلف  انواع  فعاالنه  آزمایش 
روسیه 	  موزه های  نظرسنجی  نمایندگان  از  نیمی  از  بیش 

شروع به تبلیغ فعاالنه محتوای خود از طریق شبکه های 
اجتماعی کردند. بسیاری از موزه ها برای اولین بار حساب 
اجتماعی  شبکه های  در  را  مجموعه هایشان  اختصاصی 

کرده اند.  راه اندازی 

به 	  کرونا  از  قبل  شده  برنامه ریزی  آفالین  رویدادهای 
پخش زنده تبدیل شده اند. در آینده، باید انتظار داشت 
که عالقه مندی کاربران به ارتباط مستقیم با متخصصان 

یابد. افزایش  موزه  راهنمای  از  پرسش  امکان  مثال 

استفاده هر چه بیشتر از فناوری  ها در آینده به دلیل تغییر در 
تقاضای  و  آنالین  محتوای  از  استفاده  )افزایش  متقاضی  رفتار 
شکل تعاملی با اشیا فرهنگی( و تغییر شکل خود فرایند هنری 
اجتناب ناپذیر است. متخصصان روس، کاستی فناوری ها را در 
مراحل  در  نیز  و  خالق  صنایع  و  فرهنگ  از  خاصی  بخش های 
یادآور  مصرف  و  توزیع  تولید،  افزوده:  ارزش  ایجاد  مختلف 

می شوند.



 بخش هفتم
کرونا در روسیه

Corona Virus 
In Russia
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کرونا در روسیه
دولت چین، 31 دسامبر 2019 به سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع  نوعی بیمار ناشناخته در شهر 
ووهان مرکز این کشور اطالع دادند. اولین موارد ویروس در بازار محلی غذاهای دریایی، جایی که تجارت 
عفونت  رسید.  ثبت  به  داشت،  وجود  خفاش  و  مار  مارموت،  مانند  حیواناتی  همچنین  و  ماهی  فعال 
 ،2020 سال  ژانویه  اول  نیمه  در  این  از  پیش  یافت.  گسترش  جهان  سراسر  در  سریع  بسیار  کرونا  ویروس 
معلوم شد که کرونا فراتر از چین سرایت کرده و موارد مبتال در سایر کشورهای جهان ثبت شده است. 11 
مارس 2020، رئیس سازمان بهداشت جهانی، تیدروس آدانوم گبریزوس گفت که ویروس کرونا، بیماری 
همه گیریست، این بدان معناست که کرونا یک اپیدمی غیرمعمول قوی است که با گسترش هر چه بیشتر 
می تواند در سراسر کشورهای همسایه چین و در بسیاری از کشورهای جهان سرایت کند. بیماری همه گیر 
کرونا  تقریبًا در همه کشورهای جهان گسترش یافت. ویروس کرونا در تاریخ 31 ژانویه وارد روسیه شد. به 

این شکل که دو مورد ابتال در شهرهای »چیتا« و »تیومن« به ثبت رسید. 
در ماه ژانویه 2020، مقامات روسی اقدامات مقابله با شیوع کرونا را آغاز کردند که تا کنون ادامه یافته 

است. برجسته ترین اقدامات دولت روسیه در مبارزه با کرونا به شرح زیر است:

1. ایجاد ستاد عملیاتی و شورا
»میخائیل میشوستین«، نخست وزیر روسیه 27 ژانویه 2020، نشستی جهت پیشگیری و کنترل شیوع کرونا 
برگزار کرد که در آن دستور داد ستاد عملیاتی جهت جلوگیری از گسترش کرونا در روسیه تشکیل شود. 
نقل،  و  حمل  وزارت  سران  بود.  گولیکووا  تاتیانا  روسیه  وزیر  نخست  معاون  عهده  به  ستاد  این  ریاست 
وزارت بهداشت، سازمان نظارت بر مصرف، وزارت شرایط اضطراری، وزارت امور داخلی و وزارت صنعت 
و تجارت مشمول این ستاد شدند. عالوه بر این، میشوستین دستور داد که گزارشی منظم ماهانه درباره 

نتایج نظارت بر وضعیت گسترش کرونا برای ارائه به رئیس جمهور این کشور تهیه شود.
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2. محدودیت پروازها و گذرگاه های مرزی فدراسیون روسیه
روسیه،  به  کرونا  ویروس  از  جلوگیری  منظور  به  ژانویه،   30
دولت این کشور تصمیم گرفت موقتًا عبور و مرور از ایست های 
بازرسی بخشهای خاصی از مرزهایش با چین را محدود کند که 
و  جنوبی  کره  با  کشور  این  مرزهای  در  سپس  محدودیت  این 

شد. اعمال  کشورها  دیگر  و  ایران 

3. قرنطینه
سرگئی سوبیانین شهردار مسکو، 5 مارس 2020، فرمان »اعالم 
رژیم آماده باش« را امضا کرد. طبق این مصوبه، شهروندانی 
فرانسه،  ایران،  ایتالیا،  جنوبی،  کره  چین،  کشورهای  از  که 
شیوع  نامساعد  وضعیت  با  کشورها  سایر  و  اسپانیا  آلمان، 
موظف  روسیه  به  خود  بازگشت  تاریخ  از  بازمی گردند،  کرونا، 
قانون  این  بعد،  کمی  هستند.  خانگی  حصر  روز   41 رعایت  به 
کشورهای  انگلیس،  آمریکا،  از  که  شهروندانی  خصوص  در 
که  اروپایی  کشورهای  تمام  و  بالروس  اوکراین،  اروپا،  اتحادیه 
عضو اتحادیه اروپا نیستند و افرادی که با آنها زندگی می کنند، 

شد. اعمال 

4. آموزش از راه دور برای دانش آموزان و دانشجویان 
كه  داد  دستور  مارس،   14 از  روسیه  پرورش  و  آموزش  وزارت 
دانش آموزان جهت پیشگیری از ویروس كرونا در خانه و از راه 
دور به تحصیل بپردازند. مدارس، مهد کودک ها و موسسات 
آموزش حرفه ای متوسطه از 30 مارس به آموزش از راه دور روی 

آوردند.

5. دورکاری کارمندان 
وزارت کار و حفاظت اجتماعی روسیه از 16 مارس، طی مصوبه ای 
و  بودجه ای  سازمان های  همچنین  و  شهرداری ها  مقامات،  به 
شرکت های دولتی و خصوصی دستور داد که، کارمندان خود 
دورکاری  امکان  که  کسانی  برای  و  کنند  کار  دور  حداالمکان  را 
ارائه  تجمع  از  جلوگیری  جهت  انعطاف پذیر  برنامه ای  ندارند، 

دهند.

6. تعطیلـی موقـت بازدیـد از تئاترها، موزه ها، سـیرک ها 
و سایر موسسـات فرهنگی

تابعه،  موسسات  مارس،   17 تاریخ  از  روسیه  فرهنگ  وزارت 

انجام  نمایشگاهی  فعالیت های  که  سازمان هایی  و  موزه ها 
سایر  سیرک ها،  فیالرمونیک،  انجمن های  تئاترها،  می دهند، 
که  سازمان هایی  همچنین  و  نمایشی  هنرهای  سازمان های 

کرد. تعطیل  می کنند،  اجرا  عمومی  نمایش 

7. تعطیلی موقت موسسات مذهبی 
را  جماعت  نماز  برگزاری  مارس،   18 از  روسیه  روحانیت  اداره 
روسای  به  درآورد.  تعلیق  حالت  به  مسکو  استان  مساجد  در 
دفتر   55 روسای  همچنین  و  مذهبی  زیرمجموعه های 
داد  دستور  روسیه  سراسر  در  مذهبی  سازمان های  نمایندگی 
رویدادهای  همه  و  کنند  نظر  تجدید  خود  کاری  برنامه  در  که 

بیندازند. تعویق  به  یا  لغو  را  عمومی 

8. تعطیلی کسب و کارها
مورد  در  مارس   25 روسیه  جمهور  رئیس  پوتین،  والدیمیر 
رئیس  کرد.  سخنرانی  کشور  این  در  کرونا  ویروس  وضعیت 

کرد. اعالم  آوریل   5 تا  مارس   28 از  را  بیکاری  هفته  جمهور 
برای  شد،  امضا  جمهور  رئیس  توسط  که  مربوطه،  فرمان 
مثل  می کردند،  کار  باید  مداوم  طور  به  که  سازمان هایی 
سازمان های پزشکی و داروسازی، سازمان هایی که به مردم غذا 
و کاالهای اساسی می رسانند، سازمان هایی که مدیریت شرایط 

نشد. اعمال  دارند،  برعهده  را  اضطراری 

9. رژیم هشدار و حصر خانگی
میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه 30 مارس از مقامات 
در  محدودکننده  اقدامات  کرد  درخواست  روسیه  مناطق 
مسکو و استان مسکو را تشدید و امکان اجرای حکومت نظامی 

کنند. بررسی  را 
 30 از  که  کرد  اعالم  مسکو،  شهردار  سوبیانین،  سرگئی 
باید  که  می آید،  در  نظامی  حکومت  حالت  به  شهر  این  مارس 
شهروندان  قانون،  این  مطابق  شود.  رعایت  کشور  سراسر  در 
روسیه خانه خود را تنها برای رفتن به نزدیکترین داروخانه یا 

کنند. ترک  می توانند  فروشگاه 
بزرگساالن  و  سال   65 باالی  خصوص  به  سنی  هر  در  افراد 
قرنطینه  رژیم  رعایت  به  موظف  مزمن،  بیماری های  به  مبتال 

شدند. 
شهروندان روسی که از کشورهایی با وضعیت اپیدمیولوژیکی 
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بمانند.  هفته ای  دو  قرنطینه  در  باید  گردند  بازمی  نامطلوب 
بیماران مبتال  به کرونای خفیف هم باید در خانه بمانند.

10. وضعیت ماسک اجباری
در برخی مناطق روسیه، همراه با رژیم قرنطینه اجباری، »رژیم 
عمومی  مکان های  در  حضور  شد؛  اجرا  نیز  اجباری«  ماسک 

شد. امکان پذیر  دستکش  و  ماسک  با  فقط 

11.  وضعیت عبور و مرور
حمل و نقل مسافرین بین شهرها به حالت تعلیق درآمده و 
حمل بار محدود شده است. کارمندان شرکت هایی که به محل 
کار خود می روند، باید گواهی فرم تأیید شده از کارفرما داشته 
باشند، و اجازه خروج از خانه را با یک سیستم پیام کوتاه ویژه 
می توانند دریافت کنند. وزارت کشور روسیه در ورودی شهرها 
مآمورینی را برای نظارت بر رفت و آمد شهروندان مستقر کرد.

سیستم مجوز عبور و مرور در مسکو از 15 آوریل ایجاد شد. 
نقل  و  حمل  وسیله  نوع  هر  تردد  برای  دیجیتال  مجوز  اخذ 
شخصی یا عمومی در این شهر اجباری شد. پیاده روی بدون 

است. بالمانع  مرور  و  عبور  مجوز  صدور 

12. بسیج نظام سالمت
 وزارت بهداشت روسیه 16 مارس فرمانی را به نهادهای روسیه 
منظور  به  پزشکی  سازمان های  فعالیت  »مدیریت  بر  مبنی 

کرونا«  ویروس  شیوع  کاهش  و  جلوگیری  اقدامات  اجرای 
ارسال کرد. طبق این حکم، مراکز مشاوره از راه دور و سیستم 
از ویروس کرونا  تشخیص و درمان بیماری و یا عوارض ناشی 
جهت  تلفنی  مراکز  از  دیگر  تعدادی  آن،  بر  عالوه  شد.  ایجاد 

شد. راه اندازی  پزشکی  کارکنان  تصمیم گیری  از  حمایت 
متخصصان مرکز تحقیقات پزشکی ملی فتیزیوپولمونولوژی 
برگزاری  به  ملزم  روسیه  بهداشت  وزارت  عفونی  بیماری های  و 
سمینارهای از راه دور و مشاوره های شبانه روزی برای کارکنان 

پزشکی در مناطق مختلف این کشور شدند.
شناختی  روش  و  سازمانی  حمایت  جهت  میدانی  تیم های 
مرکز  شد.  تشکیل  روسیه  سراسر  در  کرونا  شیوع  از  جلوگیری 
پزشکی  بهداشتی  خطرات  مدیریت  و  استراتژیک  برنامه ریزی 

است. دار  عهده  را  تیم  این  بر  عملیاتی  نظارت  روسیه، 
تعداد تخت های تخصصی مجهز برای درمان بیماران مبتال 
به کرونا همچنان در حال افزایش است. بیش از 110 هزار پزشک 
روسی و بیش از 236 هزار پیراپزشک از بیماران مبتال به عفونت 

ویروس کرونا مراقبت می کنند.
و  بیمارستان ها  در  که  پزشکی  پرسنل  میلیون   1,3 از  بیش 
مبتال  بیماران  درمان  برای  می کنند  کار  سرپایی  کلینیک های 
هزار   360 از  بیش  دیده اند.  آموزش  کرونا  ویروس  عفونت  به 
بیماران  از  مستقیم  طور  به  سرپایی  مراکز  در  پزشکی  پرسنل 
کرونایی مراقبت می کنند. در مجموع تقریبًا 80 میلیارد روبل 
تهیه  تجهیز،  تهیه  جهت  روسیه  سراسر  به  مالی  کمک  برای 
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شبکه بستری، تأمین دستگاه اکسیژن و غیره اختصاص داده 
است. شده 

افزایش  حال  در  روسیه  در  الزم  پزشکی  تجهیزات  تولید 
مصنوعی  تهویه  دستگاه های  تولید  حجم  مه  ماه  در  است. 
بیش از 2,5 هزار قطعه بوده است. به طور کلی تولید تقریبًا 
دارد.  قرار  روسیه  دولت  کار  دستور  در  تهویه  دستگاه  هزار   7
در  اگر  است.  یافته  افزایش  کرونا  ویروس  آزمایشگاه های 
ابتدای مارس2 هزار و پانصد هزار آزمایش بر روی این ویروس 
آزمایش  هزار   170 حدود  روزانه  مه  ماه  از  می شد،  انجام  روز  در 
است.  جهان  در  ارقام  باالترین  از  یکی  آمار  این  می شود.  انجام 

است. رسیده  روز  در  آزمایش  هزار   300 به  رقم  این  اکنون 
میخائیل میشوستین 18 آوریل، فرمانی را برای واردات بدون 
ویروس  با  مبارزه  برای  کشور  به  پزشکی  محصوالت  عوارض 
کرونا،  با  مبارزه  جهت  نیاز  مورد  کاالهای  کرد.  امضا  کرونا 
مشروط بر انتقال رایگان به موسسات پزشکی را می توان بدون 
دولت  آوریل،   25 کرد.  روسیه  وارد  گمرکی  عوارض  پرداخت 
روسیه لیست اولیه ای از سازمان های پزشکی را منتشر کرد که 
می پردازند.  کرونایی  بیماران  درمان  به  تخصصی  به صورت 
دولت روسیه به وزارت صنعت و تجارت این کشور دستور داده 
است تا از تأمین بی وقفه تجهیزات پزشکی، تجهیزات بهداشت 
و  دولتی  سازمان های  به  داروها  و  مصرفی  مواد  شخصی، 
جمهور  رئیس  آوریل،   8 از  کند.  حاصل  اطمینان  خصوصی 

به  مبتال  بیماران  با  که  پزشکانی  رابرای  پرداختی  مبلغ  روسیه 
است. گرفته  نظر  در  دارند،  سروکار  کرونا  ویروس 

آینده کرونا در روسیه
اکثر کارشناسان روس معتقدند که اپیدمی کرونا در سال 2021 
اقدامات  رعایت  به  آن  روند  و  یافت  نخواهد  پایان  روسیه  در 
از  پس  تنها  و  دارد  بستگی  شهروندان  سوی  از  کننده  محدود 

می یابد. کاهش  گسترده  واکسیناسیون 
به عقیده کارشناسان تعداد موارد مبتال به کرونا در روز در 
تدریج  به  سپس  و  می شود  نزدیک  نفر  هزار   25 به   2021 سال 
داشت.  خواهد  کاهشی  روند  مبتالیان  شمار   2021 دسامبر  تا 
شمار  و  بود  خواهد  نفر  میلیون   6 تقریبا  مبتالیان  کل  تعداد 

شد. خواهد  بیشتر  نفر  هزار   52 از  میرها  و  مرگ 
روسیه  اجتماعی  توسعه  و  کننده  مصرف  بر  نظارت  وزارت 
اعالم کرد که در بهار سال جدید میالدی، این کشور با موج سوم 
ویروس کرونا مواجه می شود؛ به گزارش این وزارتخانه احتماال 
شیوع کرونا در روسیه مجددًا در فوریه-مارس 2021 شدت گیرد. 
و  میلیون   2 حدود  روسیه،  در  کنون  تا  که  است  ذکر  به  الزم 
یک  که  است  رسیده  ثبت  به  کرونا  به  مبتال  مورد  نفر  هزار   500
میلیون و 660 هزار نفر از آن ها درمان شدند و 37 هزار و 538 

داده اند. دست  از  را  خود  جان  نفر 
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تحوالت پزشکی روسیه در نتیجه شیوع کرونا
را  دنیا  پیشرفته  کشورهای  بیشتر  درمانی  بهداشتی  کادر  نقص های  برخی  کرونا  همه گیر  بیماری 
نمایان کرده است. این جنگ جهانی مقیاس بی سابقه ای به خود گرفته است. تمام بشریت با یک 
دشمن »کرونا« روبروست و بیمارستان ها به اولین میدان های نبرد و کارکنان پزشکی به سربازان 
اعمال  جهت  بودجه ای   RVC روسی  گذاری  سرمایه  شرکت  راستا،  این  در  شدند.  تبدیل  نبرد  این 
ویروس  شیوع  از  جلوگیری  و  مردم  به  درمانی  خدمات  ارائه  زمینه  در  آوری  فن  و  ابتکاری  اصالحات 

است. گرفته  نظر  در  روسیه  در  کرونا 
توسعه  نهاد  یک   )Russian Venture Company( روسیه  خطرپذیر  سرمایه گذاری  شرکت 
بخش سرمایه گذاری خطرپذیر است که در سال 2006 توسط دولت روسیه ایجاد شد و اکنون یکی 
این  اصلی  ماموریت  است.  ملی  نوآوری  سیستم  توسعه  در  کشور  این  کلیدی  و  مهم  ساختارهای  از 
نهاد ترویج سرمایه گذاری خطرپذیر در روسیه و رشد قابل توجه منابع مالی صندوق های سرمایه 

است. خطرپذیر 

پروژه های این شرکت جهت ایجاد تحول در حوزه پزشکی روسیه در شرایط شیوع ویروس کرونا به 
می باشد:  زیر  شرح 

خدمات و راه حل های تشخیص بیماری  یا نظارت بر سالمت
)DRD ( Diagnostic Reagents Devices . 1

با گرفتن یک قطره خون از انگشت، می توان از وجود آنتی بادی های پادتن ام و پادتن جی ویروس 
کرونا در 10 دقیقه مطلع شد. این آزمایش را می توان در هر جایی بدون ابزار خاص انجام داد.

قسمت کلیدی این آزمایش یک واکنش گر ردیاب است که در آن نانوذرات طال 30 تا 40 نانومتری 
وجود دارد که با آنتی ژن های نوترکیب خاص ویروس کرونا مرتبط است. به زبان ساده تر، این ردیاب 
آهنربایی است که آنتی بادی های خاصی را در نمونه خون بیمار جذب می کند. اگر آنتی بادی وجود 

داشته باشد، آزمایش دو خط نشان می دهد، اگر نباشد، یک خط.
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1. ریزآرایه های بافتی
روی  که  هستند  مختلف  بافت   های  از  مجموعه ای  ریزآرایه ها 
یک الیه مخصوص گردآوری می شوند. پیش از این، برای دیدن 
 60 حداقل  انجام  به  بافت،  نمونه   60 با  دارو  تعامل  چگونگی 
را  بافت ها  از  مجموعه  این  می توان  اکنون  بود.  نیاز  آزمایش 
دقیق  نتایج  آزمایش  یک  انجام  با  و  داد  قرار  ریزآرایه  یک  روی 
بدست آورد. تولید واکسن های جدید به طور میانگین   بیش 
از چندین سال طول می کشد در حالی که یک دارو را می توان 

کرد . کشف  سال   10 عرض  در  حداکثر 
داروهای  آزمایش  تسریع  برای  فرصتی  بافتی  ریزآرایه های 
محققان  که  می کند  فراهم  آزمایش  سیستم های  و  ضدکرونا 

می کنند. کار  آن ها  روی  بر  حاضر  حال  در  روسی 

2. سیستم تست ایمنی در برابر کرونا
آزمایشی که در دست تهیه است، ویروس را شناسایی نمی کند 
بلکه آنتی بادی ها و ایمنی در برابر آن را کشف می کند. با کمک 
آن، شناسایی افرادی که قباًل بیمار بوده اند، همچنین افرادی 
که معالجه شده اند و یا کسانی که با وجود داشتن کرونا بدون 
نشانه هستند، امکان پذیر خواهد بود. این طرح به شناسایی 
آن  به  نسبت  و  نشده  بدنشان  وارد  ویروس  هنوز  که  افرادی 

ایمنی ندارند کمک خواهد کرد.
برای  پالسمید  یک  سینا،  مونت  بیمارستان  این،  از  پیش 

دانشمندان  اختیار  در  رایگان  صورت  به  علمی  تحقیقات 
که  جایی  داد،  قرار  انگلگاردتا  مولکولی  بیولوژی  دانشکده 
رمزگذاری  پروتئین  توانستند  روسیه،  در  بار  اولین  برای  آن ها، 
شده این پالسمید را بدست آورند و تأیید کنند که آنتی بادی ها 

دارند. تعامل  پروتئین  این  با 

)healbe( 3. هیل بی
سیستم راهکار نظارت از راه دور و مداوم بر پارامترهای سالمت 
اساس  بر  که  اوت(  )بی  ابتال  خطر  خودکار  شناسایی  و  انسان 
دستبند »هیل بی« به کمک دانشگاه پزشکی دولتی پرم به نام 

دکتر واگنر، طراحی شده است. 
انسان  سازگاری  واکنش های  تشخیص  قابلیت  بی اوت 
هنگام پیشرفت هر نوع بیماری عفونی، از جمله ویروس کرونا، 
بیماری های  سایر  عالئم  تشخیص  همچنین  و  قبل  روز   3-1 از 
مهم اجتماعی، از جمله بیماری های قلبی عروقی، بیماری های 

دارد.  را  غیره  و  )دیابت(  متابولیک 

 SaaS( 4. دفتریادداشـت الکترونیکی بیمار نسـل جدید
)platform MATRIX Cloud

)بستر  ای دی سی  کلود  ماتریکس  پلتفرم  ساز  یک  از  طرح  این 
پردازش داده های بیمار در طی یک آزمایش بالینی( و نشانگر 
بیمار،  )فرم  سالمت  الکترونیکی  پرونده  دیجیتال  زیستی 
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پرسشنامه، مقیاس ها( برای مطالعه بالینی دارو تشکیل شده 
است.

از این بستر می توان برای جمع آوری اطالعات از راه دور در مورد 
وضعیت بیماران مبتال به کرونا استفاده کرد. بیماران برنامه را 
وضعیت  پرسشنامه های  و  می کنند  بارگیری  خود  تلفن  روی 
را  اطالعات  می تواند  بستر  این  می کنند.  پر  را  خود  جسمانی 
پردازش کرده و گزارش ها را در قالب امن ارائه دهد. ماتریکس 
با  مطابق  را  اطالعات  که  است  روسیه  در  فرم  پلت  تنها  کلود 
در  شرکتی  تنها  و  می کند  پردازش  بین المللی  استانداردهای 
بازار روسیه است که پرونده الکترونیکی سالمت ارائه می دهد.

5. تشخیص زودهنگام کرونا با شدت تبادل گاز در ریه ها
می دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  ریه ها  اول  درجه  در  کرونا  ویروس 
امر منجر به کاهش شدت تبادل گاز در ریه فرد بیمار  این  که 
می شود. از آنجا که مرحله اولیه عفونت، نفوذ ویروس کرونا در 
سلول های هدف است و هدف اصلی و سریعًا قابل دستیابی 
شدت  کاهش  صورت  این  در  ریه هاست،  آلوئولی  سلول های 
تبادل گاز ممکن است نشان دهنده سرایت عفونت در مراحل 

اولیه سرایت بیماری باشد.
استفاده  قابل  و  ارزان  نوری  گازی  سنسورهای  از  استفاده 
امکان  بازدم  هوای  در  کربن  اکسید  دی  غلظت  تعیین  برای 
ساخت سریع و تولید انبوه دستگاه های ساده را فراهم می کند 
وجود  عدم  صورت  در  حتی  را  ریه ها  در  گاز  تبادل  میزان  که 
عنوان  به  می توانند  که  می کند،  تعیین  بیماری  خارجی  عالئم 
یک سیگنال برای آزمایش ژنتیکی COVID -19 برای بیمار باشد.

از  استفاده  با  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  سهولت  و  سادگی 
چنین دستگاهی امکان گزینش اولیه در مقیاس انبوه مردم را 
فراهم می کند، حائز اهمیت است که تجهیزات چنین تکنیکی 
نیاز به جایگزین و هزینه باال ندارند. این دستگاه با استفاده از 
فناوری های علم مدرن بسیار کم حجم و سیار تولید می شود، 
همراه،  تلفن  یک  به  اتصال  با  می تواند  سنسور  این،  بر  عالوه 
مقیاس  در  دستگاه  با  آزمایش  انجام  هنگام  شود.  راه اندازی 
کرد.  تعویض  یا  عفونی  ضد  را  گیر  دهان  است  الزم  فقط  باال، 
در آینده، سنسور توسعه یافته می تواند در سایر سیستم های 
داشته  کاربرد  کربن  اکسید  دی  غلظت  تعیین  جهت  امنیتی 

باشد. 

بیماری هـای  و  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتـال  بیمـاران  درمـان 
جانبـی یـا کرونیـک در بیمارسـتان یـا خانـه

التهاب  شکل  شدیدترین  پیشرفت  موجب  کرونا  ویروس   .1
ریه ها یعنی ذات الریه حاد بینابینی می شود. آزمایشات شرکت 
اثربخشی  است،  دولتی  ثبت  حال  در  اکنون  که   ،PM&HM((

می دهد. افزایش  را  آن  درمان 
دستگاه های  راه اندازی  حال  در   )PM&HM( شرکت  اکنون 
از  گسترده ای  طیف  پیچیده  درمان های  برای  استنشاقی 
است.  کرونا  از  ناشی  الریه  ذات  جمله  از  سخت،  بیماری های 
گرفتن  نظر  در  بدون  موجود  تنفسی  دستگاه های  همه 
مجاری  به  را  آئروسل  هوایی   راه  بودن  باز  و  تنفسی  عملکرد 
تنفسی منتقل می کنند، بنابراین 25-65% یا بیشتر از دوز دارو، 
در  یا  فوقانی  هوایی  مجاری  در  التهاب،  کانون  به  ورود  بدون 
 PM&HM(( کننده های  استنشاق  می کند.  رسوب  تراشه  لوله 
را  درمانی  چنین  اثربخشی  که  هستند  آئروسل  تولید  به  قادر 

می دهد. افزایش  برابر  ده 

2. مخلوط های گاز هلیم و اکسیژن
)inertGas medical( مخلوط   شرکت »اینرت گاز مدیکال« 
برای  را  پزشکی  تجهیزات  و  هلیوکس  نام  به  هلیوم  و  اکسیژن 
بهره برداری از آن را تولید کرده است که می تواند برای افزایش 
اثربخشی درمان استاندارد عوارض ابتال به کرونا مورد استفاده 

قرار گیرد.
از هلیوکـس بـرای کاهـش فشـار عضـالت تنفسـی بـه دلیل 
تراکـم کـم و گـران روی هلیـوم اسـتفاده می شـود. ایـن خـواص 
هلیـوم در حـال حاضـر در توانبخشـی بیمـاران آسـیب دیـده از 
قفسـه سـینه، نورولـژی بیـن دنـده ای، بیمـاری انسـداد ریـوی 
کرونیـک، آسـم برونش و سـایر ناتوانی هـا اثر مثبـت دارد چون 
کاهـش فشـار روی مرکز تنفسـی تأثیـر مثبتی در رونـد درمان یا 
توانبخشـی در ایـن بیماری هـا دارد. عـالوه بـر ایـن، هلیوکـس 
رسـانایی داروهـای استنشـاقی را بهبود می بخشـد. هنگامی که 
هلیـوم گرم می شـود، ظرفیـت گرمایی بـاالی آن اجـازه می دهد 
تـا گرمـای مخلـوط گازی را برای مـدت طوالنی تری حفـظ کند و 
آن را بـه درخـت برونـش ریوی برسـاند، که باعث بهبـود جریان 
خـون محلـی و افزایـش درمـان اسـتاندارد بیماری هـای ریـوی 

می شـود. 



جوسۀمواماۀ تال ۀت زمخۀم طخب۴9

3. مولدهای الکتروشیمیایی مخلوط هایپراکسیک
می شود،  بیمار  در  تنفسی  نارسایی  ایجاد  باعث  کرونا  پاتوژنز 
که استفاده از اکسیژن درمانی دائمی را برای حفظ عملکردهای 
الکتروشیمیایی  ژنراتورهای  می کند.  ضروری  بدن  حیاتی 
تا  می دهد  را  این  امکان  بیمار  هر  به  هایپراکسیک  مخلوط 
را به صورت جداگانه انجام دهند تا نیازی به  اکسیژن درمانی 
حمل بالن اکسیژن نباشد، عالوه بر آن، بسیار کم حجم و سیار 
هستند و می توانند با باتری های قابل شارژ کار کنند و فقط به 

دارند. نیاز  باتری  شارژ 

                 )COVID REHAB( 4. پلتفرم ابری کووید رهاب
پلتفرم ابری COVID REHAB برای برگزاری کالس های آنالین 
بیماری  به  ابتال  از  پس  عوارض  با  درگیر  بیماران  برای  گروهی 

است. کرونا 
این پلتفرم توسط گروه شرکت »تل پات« با »مرکز تحقیقات 
بهداشت  وزارت  شناسی«  کبالت  و  توانبخشی  پزشکی  ملی 

است. شده  ایجاد  روسیه 
فعالیت  و  نفس  تنگی  سرفه،  عالئم  غالبًا  کرونایی  بیماران 
مشکالت  عضالنی،  آتروفی  یا  هیپو  با  و  دارند  کمی  بدنی 
عوارض  سایر  و  گوارش  دستگاه  اختالالت  روانی،  و  عملکردی 
متخصصان  توسط  که  آنالین  کالس های  می شوند.  روبرو 
می شود،  برگزار   COVID REHAB سیستم  در  فرد  به  منحصر 
و  می کند  کمک  قرنطینه  طی  نقاهت  دوره  اثر  افزایش  به 
همچنین امکان انجام توانبخشی را برای بیمارانی که در مناطق 
توانبخشی  انجام  برای  فرصتی  یا  و  می کنند  زندگی  دورافتاده 

می کند. فراهم  ندارند،  وقت  تمام 

خدمات و راه حل های مراکز و کادر درمانی 
)Lanit-Integration( 1. یکپارچه سازی النیت

»عینک های  بر  مبتنی  فناوری  پروژه  این  اساس  و  پایه 
ارگونومیک است که مجهز به دوربین فیلمبرداری  هوشمند« 
و صفحه نمایش کم حجم است. آن ها با سایر ابزارهای محیط 
پزشکی  پرسنل  یک  می کنند.  برقرار  ارتباط  مشترک،  اطالعاتی 
از  را  آنالین  تصویر  و  صدا  می تواند  عینک  این  از  استفاده  با 
طریق باکس عفونی با بیمار خیلی واضح برقرار کند. پزشکان 
از این طریق به نوبه خود می توانند از او بخواهند، مدارک الزم، 

کنند. ارسال  برایشان  را  غیره  و  عکس  پزشکی،  سابقه 
بیمار،  با  پزشکی  پرسنل  مستقیم  تماس  کاهش  بدنبال 
آن،  بر  عالوه  می یابد،  کاهش  پزشکان  در  کرونا  به  ابتال  خطر 
لباس  پوشیدن  صرف  زمان  مدت  کاهش  به  منجر  عمر  این 
به  بیشتر  توجه  و  درمان  پرسنل  توسط  ایمنی  تجهیزات  و 
انجام  مشاوره  دور  راه  از  می توانند  پزشکان  می شود.  بیمار 
پزشکان  و  دهند  آموزش  بیشتری  سرعت  با  را  کارکنان  دهند، 

آورند. گردهم  مشاوره  برای  را  متخصص 
در حال حاضر، )Lanit-Integration( در 6 مرکز مبارزه با 
ویروس کرونا در مسکو در حال پیاده سازی است که اعمال این 

روش بزودی در مقیاس کشوری انجام خواهد شد.

کرونا«  »آنتی  و  کوخ«  »آنتی  ابری  سرویس های   .2
»AntiKorona« و »AntiKoh«

تصاویر  خودکار  پردازش  امکان  کوخ«  »آنتی  ابری  سرویس 
پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی را با بهبود مستمر پارامترهای 
می کند.  فراهم  ماشین  مداوم  یادگیری  طریق  از  تشخیصی 
مزایای این سرویس،  پزشکی از راه دور و وجود یک مرکز ابری 
سرویس،  آزمایش  مراحل  اولین  در  است.  اطالعات  پردازش 
سطح دقت تشخیصی 93%  بدست آمد )بهترین شدت دقت 

مشابه(. سیستم های  میان  در  روسیه  در 
ویروس  با  مقابله  برای  گسترده ای  توانایی های  پروژه  این 
مشاهده  امکان  ریه ها،  اسکن  تی  سی  تصاویر  دارد؛  کرونا 
روش  این  اما  می کند.  ایجاد  را  بیماری  سیر  خاص  ویژگی های 
فقط  که  اسکن  تی  سی  دستگاه  گران  تجهیزات  دارد؛  معایبی 
در مراکز بزرگ پزشکی وجود دارد، تعداد متخصصان سی تی 
است.  گران  بسیار  نیز  تی  سی  معاینه  خود  و  هستند  محدود 
روی  بر  سیستم  این  اثربخشی  درباره  مطالعه ای  پروژه،  تیم 
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تصاویر اشعه ایکس که از کلینیک های آمریکا و درمان بیماران 
مبتال به ویروس کرونا دریافت کرده اند، انجام داده است. پس 
از ارتقا اطالعات ماشین، نتایج دلگرم کننده ای در مورد قابلیت 
تشخیص ویروس کرونا بر اساس تصاویر فلوروگرافی بدست 
را  بیماری  تشخیص  امکان  اساسی  طور  به  موضوع  این  آمد. 
را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد  افزایش و هزینه آن 
چرا که تقریبا تمام مراکز پزشکی در روسیه مجهز به فلوروگراف 

هستند. دیجیتال 
عالوه برآن، این سیستم پس از ارتقا قادر خواهد بود آسیب 
شناسی های خاصی را در ریه های افراد مبتال به کرونا و کسانی 

که بهبود یافته اند، شناسایی کند.

Botkin.AI .3
تولیدکننده   ،)intellogic( »اینتلوجیک«  روسی  شرکت 
پلتفرم پیشرو برای تجزیه و تحلیل و پردازش تصاویر پزشکی 
برای  را  عملکردی   ،Botkin.AI مصنوعی  هوش  از  استفاده  با 
شناسایی ذات الریه به سیستم عامل خود افزوده است. این 
شرکت در شرایط اپیدمیولوژیک دشوار که نیاز به اقدام سریع 
دارد، تصمیم گرفت دسترسی رایگان به عملکرد جدید سیستم 
و  تشخیص  درگیر  پزشکی  سازمان های  کلیه  برای  را  عامل 

کند. فراهم  کرونا  ویروس  به  مبتال  بیماران  درمان 
قابلیت های  از  استفاده  آزمایشی  پروژه های  اولین  از  یکی 

یامالو-ننتس  خودگردان  ناحیه  در  روزها  این  پلتفرم  جدید 
کنترل  برای  محصول  این  از  می توان  آینده،  در  می شود.  آغاز 
پویایی دوره ذات الریه، مخصوصا در بیماران مبتال به ویروس 
در  مشابه  پروژه های  نزدیک،  آینده  در  کرد.  استفاده  کرونا 

می شود. آغاز  دیگر  مناطق 

شـبکه  منابـع  مدیریـت  بـرای  هوشـمند  فناوری هـای   .4
اضطـراری شـرایط  در  کلینیک هـا 

یکی از مشکالتی که جهان در مقابله با کرونا با آن مواجه شد، 
شمار  ناگهانی  برای پذیرش  پزشکی  مراکز  محدود  آمادگی 
عقالنی  استفاده  شرایطی،  چنین  در  است.  بیماران  از  بسیاری 
از منابع موجود با در نظر گرفتن بار فعلی و پیش بینی شده 
کار  یک  بیمار  ناهمگن  جریان  مورد  در  که  است،  مهم  بسیار 

است. پیچیده ای  نسبتا 
و  عملیاتی(  )سطح  جریان  گرفتن  نظر  در  با  پروژه  این 
فناوری های  بیمار،  استراتژیک(  )سطح  شده  پیش بینی  میزان 
بیمارستان ها  منابع  از  صحیح  استفاده  برنامه ریزی  پشتیبانی 
را توسعه می دهد. فن آوری های جدید در قالب کتابخانه های 
در  استفاده  قابل  اینترنتی  سرویس های  و  نرم افزاری 
سیستم های اطالعات پزشکی و همچنین برنامه های مستقل 

می شوند. اجرا  منابع،  مدیریت 
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5. سیستم منبع تغذیه پشتیبان براساس عناصر سوختی
کارایی  باید  که  وضعیتی  و  کرونا  شیوع  شرایط  در  پروژه،  این 
دستگاه های تنفس مصنوعی حتی در شرایط قطع برق مرکزی 
بشمار  بیمارستان  برای  پایدار  تغذیه  منبع  یک  شود،  حفظ 

می آید.
مزایایی  دارای  سوختی  عناصر  بر  مبتنی  پیشنهادی  راهکار 
نسبت به تمام سیستم های منبع تغذیه پشتیبان مدرن است. 
پشتیبان  تغذیه  منبع  سیستم های  با  مقایسه  در  پروژه  این 
ساخت  امکان  سازی،  ذخیره  باتری های  بر  مبتنی  مدرن 
عمر  طول  برابر   4-3 با  پشتیبان  تغذیه  منبع  سیستم های 
بیشتر را فراهم می کند. سیستم های پشتیبان عناصر سوختی 
و  می کنند  کار  صدا  و  بی سر  ژنراتورها،  دیزل  با  مقایسه  در 
هیچگونه انتشار گاز سمی ندارند که برای بیماران ریوی بسیار 
مضر است و در عین حال از امنیت  بیشتری برخوردارند. نصب  
این سیستم های منبع تغذیه پشتیبان گران تر از سیستم های 
به  آن ها  نگهداری  اما  نیست  کالسیک  پشتیبان  تغذیه  منبع 

است. تر  ارزان  توجهی  قابل  میزان 

TopicNet 6. پردازش اطالعات چند مدلی
با کمک این فناوری، می توان برای بیماران فرم دیجیتالی ایجاد 
از پایگاه اطالعات به آن ها دسترسی  و با جستجوی هوشمند 

پیدا کرد. 
بلد  و  بیماری  اطالعات  جامع  پردازش  امکان  پروژه  این 
آن،  بر  عالوه  می کند.  فراهم  را  بیماری  درون  خاص  الگوهای 
به کمک این فناوری شناسایی عالئم عمومی و خاص بیماری، 
شرایط  تحت  احتمالی  عوارض  و  بیماری  روند  پیش بینی 

حداقل  به  جهت  خاص  شرایط  در  الزم  اقدامات  مختلف، 
می کند. امکان پذیر  را  خطرات  رساندن 

7. سامانه پشتیبانی از تصمیم یار بالینی
این پروژه با هدف ایجاد یک سیستم پیشرفته برای حمایت 
اطالعات  خودکار  پردازش  خدمات  ارائه  بالینی،  یار  تصمیم  از 
معاینات  هنگام  به  ویژه  به  پرتوی،  و  عملکردی  تحقیقاتی 
پزشکی طیف گسترده و پیشگیرانه تعداد زیادی از مردم برای 

است.  زمینه ای  و  اجتماعی  مهم  بیماری های  شناسایی 
منابع  پیشرفت  توجهی  قابل  طور  به  شده  ایجاد  سیستم 
درمانی موسسات پزشکی هنگام مواجه با مشکالت شناسایی 
این  از  و  می کند  بهینه  را  خطرناک  شناسی های  آسیب  عالئم 
طریق در افزایش دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی، ضمن 
داشت. خواهد  توجهی  قابل  سهم  آن ها،  تهیه  هزینه  کاهش 

MesSenger 8. پیام رسان پزشکی
MesSenger یک بستر ابری است که بر اساس آن سازمان های 
خود  بیماران  به  هزینه  دریافت  با  را  جدیدی  خدمات  پزشکی 
ارائه می دهند، این خدمات شامل مشاوره از راه دور )نظارت، 
است.  دور  راه  از  وی  معالج  پزشک  توسط  بیمار  از  پشتیبانی( 
این سرویس در هر سه سیستم عامل ویندوز، اند.وید و آی او 

اس قابل استفاده است.
خود  معالج  پزشک  برای  مشاوره،  به  نیاز  صورت  در  بیمار 
)به  می دهد  پاسخ  امکان،  صورت  در  پزشک  می گذارد،  پیغام 

ساعت(.   24 عرض  در  مثال  عنوان 



 بخش نهم
مصاحبه

Interview
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خدمات درمانی در روسیه از مرحله تشخیص تا 
به صورت  را  کرونا  به  مبتال  بیماران  کامل  درمان 

کامال رایگان پوشش می دهد.
وزارت  دپارتمـان  عضـو  و  کولوپروکتولـوژی  متخصـص  جـراح  ِیلِیـف  لیـم 

َ
ا بـا  گفت وگـو 

روسـیه بهداشـت 
روسیه نیز همچون سایر کشورهای دنیا از شیوع بیماری عفونی کوید-19 در امان نبوده است. بیش 
از شش ماه است که روسیه مرزهای خود را با تمام کشورهای دنیا بسته و جز در چند مورد محدود، 
کوید-19  ویروس  به  کشور  این  مبتالیان  شمار  جود  این  با  نشد.  خود  مرزهای  گشایش  به  حاضر 
آمار نه چندان  از بسیاری کشورها متمایز می کند،  را  اما آنچه که روسیه  قابل توجه بوده و هست. 
باالی مرگ و میر در اثر ابتالء به ویروس کرونا، ارائه خدمات رایگان از تشخیص تا درمان به افراد 
تحت پوشش خدمات درمانی و اتخاذ تدابیری برای عدم توقف جریان زندگی و کسب کار در شرایط 
وجود این بیماری است. قطعا تدابیری که روسیه اتخاذ کرده، سبب شده که امروز مردم در روسیه 
آزادانه به زندگی و کسب و کار خود ادامه دهند و تا حد ممکن از ویروس در امان بمانند. بر همین 
با  مستقیم  ارتباط  در  که  روسیه  بهداشت  وزارت  دپارتمان  اعضای  از  یکی  با  گرفتیم  تصمیم  اساس 
این بیماری قرار دارد، گفت وگویی انجام بدهیم و به نوعی از تجربیات مفید روسیه بهره  بگیریم. در 

ادامه این گفت وگو را می خوانید: 

لطفـا کمـی دربـاره حوزه فعالیـت خـود و تمهیدات صـورت گرفته برای پیشـگیری از انتشـار 
ویـروس کرونا در فدراسـیون روسـیه توضیـح بدهید.

ما  اول  وهله  در  هستم،  کار  به  مشغول  روسیه  فدراسیون  بهداشت  وزارت  دپارتمان  حوزه  در  من 
این  بیشتر  شیوع  از  مانع  تا  ببندیم  کار  به  ممکن  حد  تا  را  پیشگیرانه  اقدامات  که  می کنیم  تالش 

گفت وگو 
لیم ِیلِیف 

َ
ا

جراح متخصص کولوپروکتولوژی
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بیماری بشویم. این اقدامات شامل محدودیت تردد در شهر، 
محدودیت حضور در محل کار و تا جای ممکن انجام وظایف 
و  تجارت  بخش  در  تنها  نه  اقدامات  این  می شوند.  دور  راه  از 
آموزش که حتی در بخش پزشکی نیز به اجرا درآمده است و از 
بیمارستان ها  به  غیرضروری  دالیل  به  که  شده  خواسته  مردم 
سیستم  که  باال  سنین  پزشکان  و  نکنند  مراجعه  کلینیک ها  و 
انجام  را  خود  وظایف  دور  راه  از  دارند،  ضعیف تری  ایمنی 
می دهند. زمانی که این بیماری شروع به انتشار در روسیه کرد، 
با انجام اقدامات سریع در شهر مسکو، توانستیم جلوی مرگ و 

را تا حد زیادی بگیریم.  میر 
موضـوع مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه بـا شـیوع بیمـاری کرونـا، 
نمی گیرنـد،  قـرار  اهمیـت  دوم  درجـه  در  بیماری هـا  سـایر 
مغـزی،  و  قلبـی  مشـکالت  سـرطان،  همچـون  بیماری هایـی 
کلیـوی و خونـی موضوعاتـی هسـتند کـه بایـد در مرکـز توجـه 
باشـند. نبایـد شـرایط بحرانـی ایـن بیمـاران را فرامـوش کنیـم. 
در روسـیه بـه جـرأت می توانـم بگویـم کـه بخش هـای مربـوط 
بـا  غیـره  و  کلیـوی  درمانـی،  شـیمی  سـرطانی،  بیمـاران  بـه 
کاهـش بودجه و مشـکالت ناشـی از شـیوع بیماری کرونـا روبرو 
نشـدند. مـا وقتی بـا همکارانمـان در کشـورهای غربی صحبت 
کرونـا،  ویـروس  شـیوع  بـا  کـه  می شـویم  متوجـه  می کنیـم، 
نیازمنـد  و  حـاد  مشـکالت  بـا  غیرکرونایـی  بیمـاران  از  بسـیاری 
کمک هـای پزشـکی، ماه هـا در انتظـار نوبـت و درمـان بوده اند، 

در صورتیکـه ایـن مشـکل در روسـیه بـروز نکـرد. 

آیا با همکارانتان در سایر کشورها تبادل تجربه و اطالعات 
می کنید؟ 

می کند  بروز  افراد  در  مختلف  صورت های  به  کوید  بله. 
اتحادیه ها،  مختلف،  منابع  دارد.  مختلفی  نشانه های  و 
در  را  تجربیاتشان  که  دارند  وجود  انجمن هایی  و  سازمان ها 
انجمن  یک  مثال  عنوان  به  می دهند.  قرار  سایرین  اختیار 
تحقیقاتشان  آخرین  بر  تکیه  با  که  هست  امریکا  در  پزشکان 
آن  درمان  راه های  و  بیماری  این  ویژگی های  خصوص  در 
توصیه هایی را منتشر می کند. عالوه بر این در روسیه هر شهر 
پایگاه اطالعات پزشکی دارد که اگر یک بیمار مبتال به کرونا به 
و  می شود  وارد  یکپارچه  سیستم  در  کند،  مراجعه  بیمارستانی 
بیمارستان ها  و  کلینیک ها  بین  نیز  داخل  در  اطالعات  تبادل 

انجام می شود.

روسـیه چـه اقداماتـی بـرای مبـارزه بـا رکـود اقتصـادی در 
ایـن شـرایط و افـت رفـاه مـردم انجـام می دهـد؟

درمانی  خدمات  از  که  افرادی  مسکو  در  ویژه  به  و  روسیه  در 
ابتالء  تست  رایگان  صورت  به  می توانند  می کنند،  استفاده 
پیامک  طریق  از  درمانگاه،  به  مراجعه  بدون  و  داده  کرونا  به 
چنانچه  آن  از  پس  کنند،  دریافت  را  آزمایش  جواب  تلفنی 
تا  رایگان  صورت  به  شخص  باشد،  مثبت  آزمایش  جواب 
افرادی  البته  می شود.  بستری  بیمارستان  در  کامل  بهبودی 
بستری می شوند که به بیماری کرونا با درجه وخامت باال مبتال 
و  شده  قرنطینه  خانه  در  فرد  اینصورت،  غیر  در  باشند،  شده 
از خدمات پزشکی رایگان در منزل برخوردار می شود. چنانچه 
شخص فاقد بیمه خدمات درمانی باشد، قطعا بایستی بهای 
تست کرونا و هزینه های درمان را بپردازد. قانونی تحت عنوان 
خدمات درمانی اجباری وجود دارد و طبق آن افرادی که تحت 
پوشش بیمه درمانی قرار ندارند و حتی افراد خارجی که فاقد 
و  اولیه  کمک های  به  نیاز  صورت  در  باشند  روسیه  شهروندی 
کمک های  و  آمبوالنس  رایگان  خدمات  از  می توانند  اورژانسی 

شوند.  برخوردار  پزشکی  اولیه 

از  بسـیاری  اسـت،  داغ  بسـیار  امـروز  واکسـن  موضـوع 
کشـورها از جملـه چین، امریکا، روسـیه و گاه ایران مدعی 
موضـوع  ایـن  چه انـدازه  تـا  می شـوند.  واکسـن  سـاخت 

واقعیـت دارد و در چـه مرحلـه ای اسـت؟
آن  انجام  عدم  یا  واکسیناسیون  انجام  خصوص  در  همیشه 
بحث و اختالف نظر وجود دارد. چون عده ای به واکسن باور 
دارند و عده ای دیگر ندارند. می توان به تاریخ علم پزشکی در 
گذشته اشاره کرد و زمانی که مردم حاضر نبودند برای درمان 
تدریج  به  اما  بزنند.  واکسن  خطرناک  عفونی  بیماری های 
اعتماد مردم جلب شد. در ابتدا زمانی که بیماری کرونا شایع 
باور  نیز  پزشکان  از  بسیاری  حتی  که  عادی  مردم  تنها  نه  شد، 
نمی کردند که این بیماری عفونی واقعیت داشته باشد و آن را 
انکار می کردند، ولی کم کم متوجه شدند که واقعیت دارد. در 
خصوص واکسن باید گفت که حتما باید افراد خود را واکسینه 
کنند تا خود را نسبت به انتقال بیماری ایمن سازند. همانطور 
همچون  بیماری هایی  به  نسبت  شدن  ایمن  برای  پزشکان  که 
پزشکان  از  بسیاری  برای  هم  امروز  می زنند،  واکسن  هپاتیت 
انجام این واکسیناسیون الزم است. اما در مرحله کنونی، هیچ 
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این  در  داوطلبانه  افراد  و  نیست  واکسن  انجام  برای  اجباری 
فرایند حاضر می شوند. در حال حاضر پزشکان بیمارستان ها، 
دولتی  ادارات  کارکنان  مهدکودک ها،  و  مدارس  معلمین 
داوطلبانه واکسن می زنند. به همین خاطر هنوز آمار درستی 

داد. قطعی  نظر  آن  درباره  نمی توان  و  نیست  دسترس  در 

چه برنامه هایی برای کنترل قرنطینه خانگی شهروندانی 
که به ویروس کرونا مبتال می شوند وجود دارد؟ 

برخی  در  که  است  کرده  اتخاذ  تمهیداتی  مسکو  دولت 
در  می شوند.  اجرا  هم  تاتارستان  همچون  دیگر  جمهوری های 
واقع، زمانی که جواب تست کرونای یک شخص مثبت می شود، 
پس از معاینه توسط پزشک، شخص را ملزم به ماندن در خانه 
می کنند. افرادی که با شخص بیمار زندگی می کنند نیز موظف 
هستند در خانه بمانند و هرگونه تماس با افراد دیگر و خروج 
از  ساعاتی  در  قرنطینه،  کنترل  برای  می شود.  ممنوع  خانه  از 
آن  طی  که  می کند  دریافت  پیامی  بیمار  شخص  روز،  شبانه 
از  سلفی  عکس  یک  لحظه  همان  در  می شود  خواسته  وی  از 
خود گرفته و ارسال کند. چنانچه بیش از پنج دقیقه از ارسال 
عکس بگذرد، اینطور تصور می شود که شخص مایل به ارسال 
عکس نیست و جریمه ای برای او در نظر گرفته می شود. عالوه 
بر این، شماره ماشین شخص بیمار در سیستم ثبت می شود 
ثبت  را  بیمار  شخص  ماشین  خیابان  دوربین های  چنانچه  و 
اقدامات  قبیل  این  با  می شود.  ثبت  او  نام  به  جریمه ای  کنند، 
دولت سعی دارد حلقه ارتباطی افراد بیمار را تنگ تر کرده و تا 

شود.  ویروس  انتشار  از  مانع  ممکن  حد 
دولت قصد ندارد برای بار دوم شهر را تعطیل کند، زیرا این 
اقدام به تجارت و کسب و کار مردم صدمات جدی وارد کرده 
پیامدهای  و  می دهند  دست  از  را  خود  روحیه  کم کم  افراد  و 
مراکز  تمام  در  امروز  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  بدتری  روانی 
عمومی  نظارت  سازمان  طرف  از  مجموعه ها  صاحبان  تجاری 

موظف هستند که مانع از ورود افراد بدون ماسک و دستکش 
بشوند و چنانچه شخص ماسک و دستکش به همراه نداشته 
فرد  هر  ورود  زیرا  می دهند.  قرار  افراد  اختیار  در  رایگان  باشد، 
بدون ماسک و دستکش به جریمه های سنگین برای صاحبان 
صندوق  به  پول  پرداخت  هنگام  در  می انجامد.  مجموعه ها 
فست  غذاهای  خرید  حتی  و  غذایی  مواد  فروشگاه  مغازه، 
فود، شخص باید به طور کامل دهان و بینی خود را با ماسک 
به  را  نظر  مورد  کاالی  دار  صندوق  غیراینصورت  در  بپوشاند، 

نمی فروشد.  مشتری 

بـه نظـر شـما، بـا وقوع ایـن شـرایط جدیـد و تا حـدی دور 
از انتظـار، آیـا برنامه هـای آتـی در حـوزه پزشـکی تغییراتی 

کرده انـد؟
آتی  برنامه های  در  تغییراتی  اعمال  حال  در  ما  امروز  بله، 
هستیم. در واقع شاهد هستیم که به اجبار آموزش و تعلیم و 
تربیت از راه دور انجام می گیرد. حتی در نهایت تعجب می بینیم 
به  پزشکی  همچون  رشته هایی  در  دانشگاهی  کالس های  که 
صورت آنالین صورت می گیرند که شاید حتی تصور آن مشکل 
باشد. اما واقعیت این است که دنیا به سمت مدیریت و عمل 
یافته  توسعه  کشورهای  برخی  در  می رود.  پیش  دور  راه  از 
برخی  پزشکان  ندرت(  )به  روسیه  در  حتی  و  پزشکی  حوزه  در 
عمل های جراحی را به وسیله کامپیوتر و بدون دخالت دست 
مراجعه  جای  به  بیمار  که  است  قرار  آینده  در  می دهند.  انجام 
مخصوص  برنامه های  و  اینترنت  طریق  از  پزشک،  مطب  به 
را پشت سر بگذارد، حتی  با پزشک مالقات کند و دوره درمان 
در مواردی برای انجام عمل جراحی، پزشک و بیمار همدیگر را 
مالقات نخواهند کرد، بلکه پزشک یک دستگاه به محل زندگی 
انجام  را  راه دور به کمک دستگاه عمل  از  و  بیمار منتقل کرده 
آتی  برنامه های  در  تغییراتی  باید  ناگزیر  بنابراین،  می دهد. 

آورد.  بوجود 
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