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روایت ایرانیان از موج جدید قرنطینه در کشورهای مختلف جهان

کره خاکی در قرنطینه

تعطیلیها و محدویتهای کرونایی از امروز آغاز شد

2

عالوه بر محدودیتها مشخص شده در طرح ،برگزاری هرگونه نمایشگاه (عمومی ،تخصصی و بینالمللی)
در همه وضعیتها (زرد ،نارنجی و قرمز) تا عادی شدن شرایط ممنوع است.

3

ادامهفعالیتبقاعمتبرکهواماکنمقدسزیارتیبرابردستورالعملهایابالغیقبلیوزارتبهداشتخواهدبود.
همه دستگاههای دولتی ،اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تولیدی مکلف به اجرای
دستورالعملهای ابالغی در چارچوب مدیریت بیماری هستند.

4
5

استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرتردد در همه شهرها در همه وضعیتها الزامی است و متخلفان
برابر مصوبات ستاد ملی جریمه خواهند شد.

6

زمان خاتمه محدودیتها در شهرهای زرد ،نارنجی و قرمز منوط به تغییر وضعیتها بوده لذا تصور
۲هفتهای بودن طرح تلقی درستی نیست.

کرونا جان  ۴۷۹نفر دیگر را گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
بــا فوت  ۴۷۹بیمــار دیگر از مبتالیان قطعی به کرونا در ۲۴
ساعت گذشته ،شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید۱۹
در کشور به  ۴۳هزار و  ۸۹۶نفر رسید .به گزارش ایرنا ،سیما
ســادات الری دربــاره آخرین آمار مبتالیــان و جانباختگان
کرونا در ایران افزود :از ظهر پنجشنبه تا ظهر روز جمعه 30
آبان  ۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۱۳ ،هزار
و  ۲۶۰بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد که از
این تعداد سه هزار و  ۴۴نفر بستری و پنج هزار و  ۷۵۶نفر
نیز در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبتهای ویژه
قرار دارند .ســخنگوی وزارت بهداشــت افــزود :بنابراین در

برش

گروه اجتماعی  /سرانجام پس از هفتهها بحث
وبررسیکارشناسیپیرامونمحورهایمختلف
طرح جامع مدیریت هوشــمند محدودیتها،
روز موعــود بــرای بســیج همگانــی شکســتن
زنجیــره انتقال ویروس کرونا به ســر رســید و از
امروز دومیــن تعطیلی فراگیر برای مشــاغل و
اصنــاف درجــه 3 ،2و  4و ممنوعیــت تردد بین
شــهری در تهران و  134شــهر و  25مرکز استان
کــه بهدلیل بســتری روزانــه بــاالی  6 ،10و  4نفر
بــه ترتیــب در وضعیــت قرمــز ،نارنجــی و زرد
شــیوع کووید 19هســتند ،به مدت دو هفته اجرا
میشــود و با اعــام فرمانده عملیات مقابله با
کرونا در صورت بررســی نتایج کارشناســی ،این
مدت قابل تمدید خواهد بود .بنابراین از امروز
اول آذرمــاه 160شــهر دارای وضعیــت قرمز در
عمل تعطیلی گســتردهای را تجربه میکنند و
در 208شهر نارنجی و 80شهر زرد نیز متناسب
با روند بیماری هر شــهر وضعیت ســهگانه نوع
محدودیتهــای مرتبــط اعمال میشــود .اگر
مردم این دســتورالعملها را ســفت و ســخت
نگیرند مشــمول جریمــه ،پلمــب و انفصال از
خدمت و ...میشــوند .از طرفی در راستای عزم
جدیدولتبرقطعزنجیرهانتقالویروسکرونا
آنطورکه جلیــل کوهپایهزاده رئیس دانشــگاه
علوم پزشکی ایران خبر داده است از امروز طرح
شهید سردار قاسم سلیمانی نیز برای مقابله با
کرونا در سراسر کشور اجرا میشود .در این طرح
ردیابی بیمــاران ،غربالگری ،تســت رایگان پی
ســی آر و قرنطینهســازی مناســب در هتلهــا و
میهمانســراها انجام میشود .ب ه هرحال طرح
جامعمدیریتهوشمندمحدودیتهادرحالی
اجرا میشــود که دیروزهم  ۱۳هزار و  ۲۶۰بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و
 479نفردیگــر از مبتالیان به کرونا فوت کردند.
مســئوالن وزارت بهداشــت معتقدنــد ســابقه
علت هــر ابتالی کوویــد 19را بایــد در رفتارهای
 14تا  28روز پیشتر یک مبتال جســت وجو کرد
و با وجود آنکه اغلب مبتالیان بد حال منجربه
فوتی حدود یک تا دو هفته در آیسییو بستری
میشوند باید فرض را بر این گذاشت که اغلب
فوتیهــای امروز رفتارهــای پر خطــر در دو ماه

گذشته داشتهاند .مینو محرز عضو ستاد علمی
مقابله بــا کرونا بــه «ایران» میگویــد« :صعود
روزانه آمار فوت را باید نشــانه شدت رفتارهای
بیمحابا و پر خطر شهروندان در دو ماه گذشته
دانست .ماههایی که شاهد ترافیکهای سنگین
جادههــا ،برگــزاری میهمانیهای پــر ازدحام و
مراســم ترحیــم و شــلوغی بــازار و مراکز خرید
و رســتورانها بودیــم ».این هشــدارهای پیاپی
مسئوالن در حالی است که در شبهای گذشته
و بــا وجــود آنکــه اعضای ســتاد ملــی مقابله با
کرونــا شــبانه روز در حال تدویــن محدودیتها
و چگونگــی اجــرای آنهــا هســتند تصاویــر و
گزارشهایــی کــه از طریــق صداوســیما پخش
میشــود نشــان میدهد برخی این توصیهها را
نادیده گرفتهاند و راهی ســفر شــدهاند البته بنا
به گفته رؤسای بیمارستانها نیز دورهمیهای
خانوادگیکماکانرتبهاولعلتابتالبهویروس
کرونا هســتند .اینکه این آمار چه زمانی شــیب
نزولی پیدا میکنــد و رقمهای فوتی حداقل به
عــدد و ارقام اردیبهشــت ماه نزدیک میشــود
باید دید مــردم در این دو هفته تعطیلی تا چه
انــدازه دولت و ســتاد ملــی را همراهی خواهند
کرد چرا که بنا به اعالم فرمانده عملیات مقابله
بــا کرونــا در پایتخت یــک درصد افزایش ســفر
بــا دو درصــد افزایش تعداد مبتالیــان به کرونا
برابــر اســت .از طرفی از امروز جادههای کشــور
برای ورود و خروج خودروها به شــهرهای قرمز
بســته است و مقرر شــده محدودیتهای تردد
بین شــهری در تمام مراکز استانها و شهرهای
قرمز با اعمال جریمههای یک میلیون تومانی
اجرا شود و در تهران هم منع تردد از ساعت 21
تا  4صبح اعمال میشــود اما جامعهشناسان،
مسئوالن ســامت و مدیران شهری به «ایران»
میگوینــد؛ اپیدمی کوویــد 19تبدیل بــه بحران
ملی شــده اســت و برای قطع زنجیره انتشــار و
انتقال ویروس کرونا تنهــا راه همراهی مردم با
این مصوبات سختگیرانه است.
 ëëکمــک به دولــت در مهــار کرونــا در تعطیلی
دو هفتهای
دکتر سید حسین سراجزاده جامعهشناس
با اشــاره به نقش پررنگ مردم در این دو هفته

تعطیلی فراگیر در کشــور بــه «ایران» میگوید:
کشــور مــا از حیــث ابتال و مــرگ و میر ناشــی از
کرونــا در شــرایط بحرانــی قــرار دارد و تلفــات
بیمــاری افزایــش پیــدا کــرده باید بــا اقدامات
عاجل زنجیره انتقال قطع شــود اگرچه ممکن
اســت دوهفته تعطلیی کافی نباشد اما شروع
خوبی است.
او میافزایــد :مــردم بایــد بــه ایــن موضوع
بهعنوان یک مســأله و بحران ملی نگاه کنند و
یک نوع هماهنگی بین همه اجزای حاکمیتی،
دولت و مردم بهوجــود بیاید تا بتوانیم بحران
ملــی شــیوع کرونا را مهــار کنیم .تلفــات باالی
روزانــه  400نفر مســأله جدی اســت و تک تک
مــردم و همــه نهادهــا و ارگانهــای حکومــت
مسئولیت جدی و ملی دارند اگر کوتاهی کنیم
و بــه جای در خانه مانــدن راهی میهمانیها و
ســفرهای پنهانی شویم باید بدانیم ما مسئول
جــان افــرادی هســتیم کــه از دســت میروند.
مــردم باید در این دو هفته مو به مو دســتورات
ستاد را اجرا کنند و با همه توان در این دو هفته
کنار دولت بایستند.
ëëلزومتغییرسبکزندگیاجتماعی
غالمرضــا جمشــیدیها ،جامعهشــناس
دربــاره لــزوم در خانــه مانــدن مــردم در ایــن
روزهای کرونایی به «ایــران» میگوید :ماهها از
شــیوع ویروس کرونا میگذرد ،پر کردن اوقات
فراغت کار ســختی اســت ،اما به نظر من یکی
از راههایــی کــه میتوانــد مــردم را در خانه نگه
دارد ،برنامههای خوب تلویزیونی است .برخی
مشــاغل مانند معلمان و اســتادان و دستهای
از کارمنــدان کــه دور کار هســتند ،در خانه وقت
خود را پر میکنند و مشــکلی با در خانه ماندن
ندارند ،سایر مردم نیاز است که اوقات فراغت
خود را به شکلی پر کنند ،در این خصوص خود
خانوادهها هم باید برنامهریزی داشــته باشند،
یعنــی بهصورت روزانه برنامــهای معین برای
خــود در جهت پر کردن اوقاتشــان در محیط
خانه داشــته باشند .بخشــی از این کار بر عهده
صداوسیماســت که باید سعی کند برنامههای
خــود را جذابتــر کنــد .برنامه مبارزه بــا کرونا،
برنامــهای جهانــی اســت ،از اینرو میتــوان از

۱

طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها بر پایه جغرافیایی شهرها تدوین و اجرا خواهد شد.

تجــارب جهانــی هــم اســتفاده کــرد .در
روزهــای اخیر دیدیم که بــاز هم عدهای
از مردم مسافرت میروند ،این درحالی
اســت که عدهای دیگــر در آپارتمانهای
کوچــک خــود ســعی میکننــد محیــط
خانــه را تحمــل کننــد تــا از شــیوع
بیمــاری جلوگیــری کننــد .به گفتــه این
جامعهشناس ،باید تحقیقات اجتماعی
بیشــتر و از تجربیات شخصی مردم هم
اســتفاده شــود ،یک تغییر سبک زندگی
اجتماعــی الزم اســت و در کنــار نظرات
جامعهشناسان باید از نظرات مردم هم
بهرهمند شد.
ëëضرورتسختگیریهایحداکثری
محســن هاشــمی ،رئیــس شــورای

مجمــوع  ۸۲۸هــزار و  ۳۷۷بیمار مبتال به کرونا نیز تاکنون
در کشــور شناسایی شده اســت که از این تعداد  ۵۸۹هزار و
 ۲۵نفر هم بهبود یافتهاند.
الری گفت :اســتانهای تهــران ،اصفهان ،قــم ،آذربایجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر،
زنجــان ،ایــام ،خراســان رضــوی ،مازنــدران ،چهارمحال
و بختیــاری ،البــرز ،آذربایجــان غربــی ،مرکــزی ،کرمــان،
خراســان شــمالی ،همــدان ،یــزد و کردســتان در وضعیت
قرمز و اســتانهای هرمزگان ،فارس ،گلســتان و سیستان و
بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

شــهر تهــران با تأکیــد بر اینکــه باید در
اجرای محدودیتها ،ســختگیریهای
حداکثــری انجــام بگیــرد ،بــه «ایران»
میگویــد« :اگر فرض را بر این بگذاریم
کــه شــهروندانی که طــی این چنــد روز
قبل از اجــرای محدودیتهــای جدید
به ســمت شــمال کشور ســفر کردهاند،
درصورتــی کــه همــه رســتورانها،
تفرجگاههــا ،اماکــن دیدنــی و مراکــز
خرید و ســاحلی بسته باشــد ،این افراد
هماننــد دیگــر شــهرها بــه اجبــار باید
در ویــا بماننــد و بیــرون نرونــد ،خب
در ایــن صــورت مــا بــا مشــکل جــدی
مواجه نمیشــویم .چرا که بــا توجه به
ســرد شــدن هوا ،عمــده افــرادی که به

ســمت شمال رفتهاند ،ویالی شخصی
دارنــد و امکان چــادر زدن وجود ندارد
و از طرفــی مراکــز اقامتــی و هتلهــا
نیز بســته اســت ،امــا اگــر برعکس این
اتفــاق رخ دهــد ،یعنــی رســتورانها و
مراکز تفریحی باز باشــند ،با این حجم
ترددهــا مــا دچــار مشــکالت اساســی
خواهیــم شــد ،فرقی نمیکنــد در مبدأ
و مقصــد هــر دو بایــد محدودیتهای
جــدی وضع شــود و اینطور نباشــد که
با اجرای محدودیتها از امروز ،بازهم
مــردم بیتوجــه به بســته بــودن مراکز
متعــدد بــه خیابانهــا بیاینــد ،راه حل
همان قرنطینه کامــل و تعطیلی همه
فعالیتهاست.

محمد فاضلی  /عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

حکومــت و دولــت وظایــف بســیاری  -از فراهــم
کــردن امکانــات بهداشــتی و درمانی تــا تأمین مالی
و سیاســتگذاری اقتصــادی درســت بــرای افزایش
تــابآوری مــردم در برابــر پیامدهــای اقتصــادی
کرونــا  -برای حفاظــت شــهروندان در برابر بیماری
کرونــا و مدیریــت آن برعهــده دارنــد .دولــت بایــد
ارائــه اطالعات شــفاف ،اجماعســازی برای پیشــبرد
سیاستها و وضع محدودیتهای حسابشده را هم
به درســتی انجام دهد .اینها که درســت انجام نشده
باشند ،اعتماد عمومی و همراهی مردم با حکومت
و دولــت برای تبعیت از محدودیتهای وضعشــده
بــرای مدیریت بیمــاری کرونا کاهــش مییابد .انکار
نمیتــوان کرد که همه ملزوماتی که قدرت سیاســی
بایــد فراهم میکرده تــا اعتماد و همراهــی مردم با
محدودیتهــای وضعشــده بــرای مدیریــت شــدت
بیمــاری کرونا در ســطح مطلوبی باشــد ،به درجاتی
مهیا نشــده یا ناقص انجام شده است .سؤال اما این
اســت که آیا نقصــان در عملکرد حکمرانــان ،بهانه
مناسبی برای دست کشیدن از مسئولیت شهروندی
است؟ آیا میتوان به بهانه بقیه مشکالت و ایرادات
بر سیاســت و اقدامــات دولت در زمینه مهــار کرونا،
دســت از رعایت محدودیتهای کرونا کشید و راهی
سفر شد؟ آیا میتوان با رعایت نکردن محدودیتها
جــان دیگران ،کادر درمان و کســانی را که بهواســطه
پیامدهــای اقتصــادی کرونــا بشــدت تحــت فشــار
معیشــتی هســتند ،بیش از ایــن به خطــر انداخت؟
شهروند مســئول در ایران امروز الزم نیست خودش
را گول بزند یا نقصانهــای کارکرد حکومت و دولت
را نادیــده بگیــرد یــا فکر کند بــا پذیرفتن مســئولیت
شهروندی ،به الپوشانی آن نقصانها کمک میکند.
او میتوانــد به این بیندیشــد کــه در بقیه عرصههای
زندگــی ،در مواجهــه بــا نقصانهایــی کــه حکمرانی
پدیــد آورده ،دســت از مســئولیتهایش نمیکشــد.
نقصــان نظــام آموزشــی و ناکامــی حکمرانــان در
زمینهســازی بــرای ایجاد اشــتغال ســبب نمیشــود
شــهروند مســئول نســبت بــه سرنوشــت فرزندانش
بیتوجه باشــد .همراهی برای رعایت محدودیتها
و کمک به مدیریت شــدت بیماری کرونا هم همین
اســت .ما هیچ مستمسک اخالقی نداریم تا از تعهد
انســانی برای انجام آن دســته کارهایــی بگریزیم که
قادر به انجامشــان هســتیم .نقد بر عملکرد گذشته
و امــروز قــدرت سیاســی ،معیــار اخالقــی و انســانی
درســتی برای به خطر انداختن جــان خود و دیگران
نیست.

یادداشت

دو هفته حیاتی برای مهار کرونا

اطالعیه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا:

منتقد باش اما مسئولیتپذیر

