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گل های محالت در گلخانهها پژمرد

 10ماه خزان در هلند ایران

یلدا را شاد و دور از همی برگزار کنید!

کارشناسان علوم ارتباطات از آمادهسازی جامعه و مدیریت افکار عمومی در مقابله با کرونا میگویند

یادداشت

لزوم اقناع افکار عمومی با گفتمان اجتماعی
مهسا قویقلب
خبرنگار

امیر رجبی  /ایران

پیدا کرده اســت .عادت زیســته ایرانیان که
همبســتگی در عیادتها و ســوگها بوده،
بایــد بــه گونــه دیگــری نگریســته شــود .در
آخرین نظرسنجیها جامعه آماری نشان
داد ۵۱ ،درصــد مــردم نگــران وضعیــت
اقتصــادی و  ۴۹درصد نگــران ابتال به کرونا
بودنــد .این آمارگیری هم در شــمال شــهر
و هــم در جنــوب شــهر یکنواخت بــود ،اما
جنسیت در آن تأثیرگذار شده یعنی مردان
نگرانتر هستند تا زنان .بر اساس تحقیقی
که در شهر تهران انجام شــده  ۴۹.۳درصد
ترخیص شــدهها عالئم و مشــکالت روانی
دارندومتوجهمیشویمبارروانیاجتماعی
و فرهنگی ناشــی از کرونــا در جامعه وجود
دارد .تغییــر مــراودات اجتماعــی از شــکل
جمعی به شــکل مجازی باید بیشتر مورد
توجه قــرار بگیرد و نمیتوانیم بــه پارادایم
قبلی رسانهای متکی باشیم و باید مجازی
شــدن ارتباطات و اســتفاده از ظرفیتهای
مجازی هم با تهدیدهــا و هم با فرصتها
مورد توجه قرار بگیرد .تکیه ما پیشتر از این
فناوریها برای برقــراری ارتباطات مجازی
بوده و بیشتر انتظارمان از بحث نرمافزارها
بــوده و به بخشهــای انســانی روابط کمتر
توجه شده است ،این در حالی است که باید
بــه اقناع مردم در چنیــن روابطی نیز توجه
داشــته باشــیم ،افکار عمومی امروز مواجه
با خطری بنیادی اســت و ادراک عمومی و
مشــترک از خطر ضعیف است .باید کاری
کنیم که مشارکت همگانی افزایش یافته و
میزاننارضایتیهاکاهشپیداکند.برجسته
شــدن عنصــر ارتباطــات ،توجــه بــه الــزام
اجتماعــی ،اســتفاده از ظرفیتهای جدید
ارتباطــی و اینکــه باید از فضــای مجازی به
عنوان یک فرصت استفاده کنیم و در عین
حال هم به مخاطرات جدید توجه داشــته
باشیم و از اتاقهای پژواک بیرون بیاییم ،از
جملهمسائلیهستندکهبایددرگفتمانها
گنجانده شوند ،در نهایت هم برای رهایی از
مشکالتامروز،بایدنهادهایمدنیونظایر
آنبهقانعکردنافکارعمومیکمککنند.
ëëنقشگفتماناجتماعیدرسیاستگذاریها
دکتررضاصابری ،استاد علوم ارتباطات
و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه
طباطبایی ،نیز در ادامه نشست ،با اشاره به
اینکه نزدیک به یک ســال از تجربه شــیوع
ویــروس کرونــا در کشــور میگــذرد ،گفــت:
مســأله جــدی و مهمی بــا این ویــروس به
وجــود آمد و کل دنیا در مواجهه بــا آن قرار
دارد ،چراکه ســامتی بشــر در این موضوع
حائز اهمیت شده ،البته دامنه آن عالوه بر
سالمت جسمانی به حوزههای اقتصادی،
اجتماعــی ،فرهنگی و سیاســی در جامعه
بشــری نیــز کشــیده شــده اســت .ناظــر به
گفتمان بهداشــتی ،اولین انتظــاری که کل

جامعه بشــری درخصوص کرونــا دارد این
استکهمجموعهاقداماتبهداشتیچنان
رشد و پیشرفت داشته باشد که بتواند برای
مردم اطمینان و امنیت روانی و جســمانی
بــه همراه داشــته باشــد .در این یک ســال،
مهمتریــن پیامهایی که ذهنهــا را به خود
جلــب کــرده ،میــزان شــیوع و نــوع داروها
اســت که میتواند عالج مسأله باشد و نوع
نگاه اجتماعی نیز در راهبردهای آن تجلی
پیدا کرده است ،متخصصان متوجه شدند
که متغیری به عنوان راهبرد مطرح شده و
آن مجموعــه رفتارهــای اجتماعی مربوط
بــه مردم به نام فاصلهگذاری اجتماعی به
صورت فیزیکی است .وقتی در حال حاضر
هم نگاه میکنیم ،نوع گفتمان بهداشتی،
استفاده از رفتار اجتماعی مردم است ،پس
خصلتهایی که در این ویروس وجود دارد،
نه تنها موارد بهداشتی را مدنظر دارد ،بلکه
تغییر رفتارهاراهمبه دنبال دارد.
به گفته او ،مجموعه اقداماتی که انجام
شــده از تأکید بر پروتکلها تا قرنطینه افراد
مبتــا و توجــه بــه گروههــای آســیبپذیر
همــه نشــان میدهــد ،اقدامــات وزارت
بهداشــت ،اســتفاده از راهبردهــای ناظر بر
تفکــر اجتماعــی اســت و در عین حــال که
مجموعــه وزارت بهداشــت متولــی اصلی
اســت ،نقــش گفتمــان اجتماعــی در میــز
سیاســتگذاریها هم باید به صورت جدی
وجود داشــته باشــد .امروز ویروس کرونا نه
تنها ســامت جســمانی را هدف قرار داده
بلکه مجموعــهای از روابــط اجتماعی هم
به مخاطره افتاده و نگرانیهای این بخش
مهمترازبخشسالمتاجتماعیاست.
صابــری در ادامــه افــزود :آمــار و ارقــام
نشــان میدهد کــه نگرانیهــای اقتصادی
بیــش از نگرانیهــای ویروس کرونا اســت،
اینجا دیگر نظام بهداشتی پاسخگو نیست
بلکه تصمیمگیــران نظــام اجتماعی باید
به فکر راه حل باشــند .چه بسا در آینده این
ویروس ســامان داده میشود اما مجموعه
آســیبهای اجتماعی باقی میماند ،باید
نظامهای آکادمیک و پژوهشی کمک کنند
وباایجادگفتمانهاییدراینحوزهجدیتر
وارد عمــل شــوند .دیدیم که پس از شــیوع
ویروس نظام ارتباطی به مســألهای تبدیل
شــده که فرصتها و تهدیدهایــی را با خود
به همــراه دارنــد ،همگی این مســائل باید
مورد نظر قرار گیرد تا در کاهش شــیوع این
ویروسبتوانیممؤثرعملکنیم.
ëëاقناعافکارعمومیبامهارتهایزبانی
زهرااجاق،رئیسپژوهشکدهمطالعات
فرهنگــی و ارتباطــات نیــز در این نشســت،
اظهار داشــت :علوم اجتماعی در سلســله
ت علوم مختلــف ،در جایگاه
مراتــب اولوی 
پایینتری بوده است و اساساًبه کاالیی بودن

علم پرداخته شــده ،مباحثی هستند که در
ســالهای اخیر مــورد توجه قــرار گرفتند ،از
گذشته تاکنون الگویی علمی در ایران غالب
بوده و در حال تغییر است .باید دقت کنیم
که چگونه میتوانیم این تغییرات را سامان
دهیــم و همگام با آن پیــش برویم .درهای
دانش باز شده و دانشمندان سعی میکنند
ارتبــاط خــود بــا مــردم را افزایش دهنــد .با
توجهبهاینکهامروزتمرکزرویکووید ۱۹قرار
دارد ،در حوزه سالمت و ارتباطات ،گفتمان
متخصصان و گفتمــان مــردم معمولی را
شــاهد هســتیم و گفتار و نوشــتارهای تولید
شــده در این دو دسته قرار میگیرد .در عین
حال نیازمند این هستیم که کلیه گروههای
اجتماعی با درک متفاوت در جامعه مورد
توجه قرار گیرند .در کووید  ۱۹مردم از منابع
مختلفی برای دســتیابی به دادهها استفاده
کردنــد ،اســتفاده از اینترنــت بعد از شــیوع
بیمــاری در ایران و در ســایر کشــورهای دنیا
افزایش پیدا کــرد اما مــردم از اطالعاتی که
دریافــت میکردنــد آنطور که باید و شــاید
اطاعــت نکردنــد و تغییــر رفتارهــا آنچنان
که الزم بــود دیده نشــد .مدام متخصصان
ســعی میکردنــد بگویند که چگونــه مردم
سبک زندگی خود را تغییر دهند تا بیماری
مهار شود اما قبل از شروع بیماری کرونا نیز
درخصوصبیماریهایدیگرماننددیابت،
فشــار خــون و غیــره هم فضــای مجــازی و
اینترنت نتوانســته آنچنان که الزم بود مؤثر
واقــع شــود .حــدود ۴۰درصــد از جمعیــت
بیمــاران دسترســی به اینترنت داشــتند اما
مخاطبان ،راضی به تغییر رفتارها نشــدند.
در کوویــد  ۱۹هــم دیدیــم کــه اقنــاع افــکار
عمومی عمالً به مهارتهای زبانی مربوط
اســت ،به عنوان مثال کشور پاکستان در این
حــوزه موفــق عمل کــرده زیرا نخســتوزیر
پاکستان ســخنرانیهای بسیار شــفافی را با
مردم داشته و در ابتدای هر سخنرانی گفته
«پاکســتانیهای مــن» یــا «مردم پاکســتان
من»وسپسراجعبهبیماریصحبتکرده
است و خیلی شفاف به مردم خود گفته که
به دلیل مشکالت اقتصادی امکان برقراری
قرنطینه وجود ندارد و مردم با توجه به این
ســخنرانیهای شــفاف متقاعد و مجاب به
رعایت پروتکلها شدند ،زیرا در واقع جلب
نظر مردم با توجه به زبان انجام شد.
ëëتأثیررسانهملیدراقناعافکارعمومی
دکتــر عبــداهلل بیچرانلــو ،اســتاد علوم
ارتباطــات نیــز با اشــاره بــه اینکــه پذیرش
گفتمــان علــوم اجتماعــی در جامعــه
بــا موانعــی روبهروســت ،گفــت :بخــش
سیاســتگذاری بــه صــورت تمــام و کمــال
ارتباطــی با حــوزه علــوم اجتماعی نگرفته
اســت ،به نوعــی اعتمــاد پایین نســبت به
اصحــاب علوم اجتماعــی وجــود دارد و در

مدیر اورژانس بیمارستان سینا

یلــدا در دوران غمبــار حضور همهگیــری کرونا و درســت قبل از
نزدیک شــدن به عید نوروز تنها بهانه شــادی و شاد بودن مردم
ایران اســت .شــبی که بــزرگان تکریــم میشــوند و کوچکترها با
چشــمانی تیز عیارســنج این ارتباطاتاند تا آینــده را به همین
منوال بســازند و حیات ســنتهای زیبایی چون یلدا را تضمین
کنند.
یلدایامسالمیتواندیلدایویژهایباشدبهچنددلیلزیر:
 -1اینکه حالمان آنقدر خوب نیست و احساس میکنیم به یک
منبع سازنده حال ،واقعاًنیاز داریم .این اوج نیاز را سال قبل اصالً
نداشتیم.
 -2خیلیها را باید میداشــتیم که االن نداریم و جایشــان آنقدر
خالیهستکهممکناستگونههاییلداییماراخیسکند!
 -3پاییزهای خشک جایش را به پاییزی پرطراوت و بارانی داده
که برکات الهی را به حد قابل قبول رســانده اســت .یادمان نرود
چندسالپاییزالبرزوزاگرسباباراندائمیپاییزغریبهبودند.
 -4یلدای امسال البته که یک میهمان ناخوانده به نام کرونا دارد
کــه «دورهمــی» را به «دور از همی» مبدل ســاخته و شــاید این
فرصتیباشدکهبدانیمسنتشبیلداچقدرمملوازانرژیبوده
و ما چون ماهی اندر آب قدر آب ندانستهایم.
 -5یلــدای امســال یلــدای  1399اســت .آخرین یلدای قــرن 14
شمسی!خیلیتحریکبرانگیزاستکهازدستشندهیم!نه؟
می بینید که شــب چله امســال چقدر عزیز است .من به عنوان
یک پزشــک هرگز بهخود اجازه نمیدهم این تنها مناسبتی که
بعد از مدتها میتواند کمی زنگار از دلها بســتاند و شــادمان
کند را برایتان محدود و از درک آن محروم تان کنم .اما به عنوان
فرزند شــما ،برادر شــما و شــاید پدر ،احســاس میکنم همه ما
در ماراتــون کرونا کم کــم داریم به روبان پایانی این دو جانســوز
نزدیک میشویم .تپههای زیادی را پشتسر گذاشتهایم و گاهی
ساعتها در جادهای در دل دشت دویدهایم و انگار که تنها یک
تپه بیشتر نمانده تا برسیم به پایان خطی که اوج شادی و نشاط
است.خیلیها بین راه ماندند ،نفس کم آوردند و از مسیر خارج
شــدند که فقط نامشــان در لیست مســابقهدهندگان است .اما
خوشــبختانه اکثریت ما دوام آوردیم و تا اینجــای کار اگر گرفتار
کرونا هم شــده باشــیم اما جان ســالم بــه در بــرده و امیدواریم
بمانیــم و با هم بمانیم .برای اینکه ایــن آخرین یلدای قرن را با

خبــــــر

بــه مناســبت هفتــه پژوهــش ( 22تــا
 28آذرمــاه) ،سلســله نشســتهایی در
دانشگاههای کشــور در حال برگزاری است،
روز گذشــته وبیناری با محور گفتمان علوم
اجتماعی،کروناواقناعافکارعمومیتوسط
دانشــگاه علوم اجتماعی دانشــگاه عالمه
طباطبایی با حضور اســاتید دانشگاه برگزار
شد.
بــه گــزارش «ایــران» ،هــادی خانیکی،
استاد علوم ارتباطات و عضو هیأت علمی
دانشــگاه در این نشســت گفــت :دو ویژگی
ویروس کرونا بر همگان روشن است ،اولین
نوپدید بــودن آن و دیگری عالمگیر شــدن
ایــن ویــروس در مدتی کوتاه در کشــورهای
پیشرفته و ســایر کشورها اســت ،الزم است
کــه مواجههای ســریع ،پرشــتاب و پردامنه
بهخوبــی مــورد توجه قــرار بگیــرد .نه تنها
جامعــه مــا بلکــه کلیــه نهادهــا در مــدت
کوتاهــی با بحران کرونا که زیرســاختهای
فناورانــه و متناســبی را میطلبیــد ،مواجه
شــد؛ اگــر بخواهیــم بــه عقــب برگردیــم،
میبینیم که وقتی جامعه ما با این ویروس
نوظهور روبهرو شــد ،گفتمانهای مسلطی
را مــورد نظــر قــرار داد و فضــای غالب این
بود که بحران کرونا یک مســأله بهداشــتی
و مربوط به ســامت اســت ،در نتیجه خط
مقدم برای مواجهه با آن منظر بهداشــت
و ســامت بــود .انتظــار ایــن بود کــه اطالع
رسانی ،آموزش ،آمارها ،پیشگیری و درمان
در چارچــوب این انگاره پرداخته شــود .این
مسأله هم نقاط قوت و هم نقاط ضعفی را
در پی داشــت .از نقاط قوت آن دیده شــدن
پیامهایسالمتبودوازنقاطمنفیآنهم
گســترش انتقالهای جعلی اخبــار و فیک
نیوزها بود .اینجاست که بیشترین درگیری
ذهنــی از منظــر ســامت به وجــود آمد .به
گفتهایناستاددانشگاه،اگربهافکارعمومی
و چگونگی اقناع آن فکر کنیم ،انتظار داریم
ببینیــم که چگونــه میتوان افــکار عمومی
را درگیــر کرد تا اعتمــاد مردم بــه آمارهای
رســمی و قبول رعایت پروتکلهــا افزایش
پیــدا کنــد .مهمترین تهدیــدی کــه در این
گفتمانوجودداشت،نوعباوربهاینمسأله
بود که کرونا موقتی است و با گرم شدن هوا
وضعیــت بهتر میشــود امــا با ادامــه روند
بیماری متوجه شدیم که این اتفاق نیفتاد
و خیز دوم شــیوع کرونا را در اوایل تابســتان
داشتیموغلبهمشکالت اقتصادیافزایش
پیدا کرد ،مفاهیم دورکاری ،فروشــگاههای
اینترنتــی ،انجــام خدمات بانکــی و تالش
بــرای باال بــردن ســرعت انطبــاق ارگانها
ناظر بر مسائل اقتصادی قرار گرفت و نظام
اجرایــی و حاکمیت دولت را هــم در تردید
در اعمــال دســتورالعملهای بهداشــتی
اعمالقرنطینه،برگزارشدنیانشدنکنکور
و مراســم مذهبی یا باز نشــدن یا باز شــدن
مــدارس قــرار داد .در زمــان پیــک مــرگ و
میــر و ابتال ،گفتمان اجتماعی فرهنگی نیز
پررنگشدوهمینجاستکهازمنظرعلوم
اجتماعــی ،تعلیــق حضــور در حوزههــای
عمومــی و تعلیــق مناســبات و روابــط
اجتماعیاهمیتپیداکردند.
خانیکــی در ادامــه افــزود :آثار ناشــی از
تنهایــی قرنطینــه ،آثــار روانــی و اجتماعی
در جامعــه بــروز و ظهور پیدا کرده و بیشــتر
بــه چشــم میخــورد و دیگــر مســأله فقط
گومیــر و نبــود دارو
و فقــط بــاال بــودن مر 
و کمبــود تختهــا نیســت ،بلکــه در کنــار
این مشــکالت ،معضــات روانی هــم بروز

عیــن حال صدا و ســیما نیز اعتمــاد باالیی
بــه ایــن حــوزه نــدارد و به تعبیــری محفل
کوچکی را شکل داده است ،به همین دلیل
عملکــرد آن در حوزه اقنــاع افکار عمومی
خوب دیده نشــده است .به گفته این استاد
دانشــگاه ،تکنیکهایــی میتواننــد ســبب
اقنــاع افکار عمومی شــوند ،به عنوان مثال
پویانمایی و استفاده از اخباری مانند رجوع
بــه محافل زنده از جمله بیمارســتانها در
این امــر میتوانند مؤثر و کارآمد باشــند ،از
طرفیدیگرسخنگویانکروناازابتدادرقابی
بسته و تکراری صحبت کردهاند؛ این تکرار
صحنههــا ،بازخورد شــایانی نــدارد و مردم
بتدریج بی حــس میشــوند .از آنجایی که
مردم همچنان تلویزیون و رادیو را به عنوان
ابــزار اصلــی ارتباطــات ،انتخــاب میکنند
در ایــن حوزه باید بهتــر عمل کرد تا نتیجه
مطلوبگرفتهشود.
اردشــیر انتظــاری ،جامعهشــناس و
مدیر گروه جامعهشناســی دانشگاه عالمه
طباطبایــی هــم بــا بیــان اینکــه بحــث در
ارتبــاط با گفتمــان علوم اجتماعی اســت،
بیــان کــرد :اساســاً در قضیــه کرونا بشــدت
چنیــن گفتمانهایــی کمرنــگ هســتند.
مسائلی وجود دارد که در اقناع افراد و افکار
عمومی بــه صورتبندی نظری باید وجود
داشــته باشــد ،اما امــروز فاقد آن هســتیم.
صورتبندی درستی از موضوع وجود ندارد
و تکــرار یک موضــوع بعد از مدتی افــراد را
بیحــس میکنــد ،به طور کلی در کشــور ما
گفتمان علوم اجتماعــی جایگاه مطلوبی
نــدارد و اســتراتژیها از صنعــت پزشــکی،
مهندسییاحقوقیهستند.
بــه گفته او ،به بهانه کرونــا و اقناع افکار
عمومــی کــه مقــام معظــم رهبــری هــم
بــه آن اشــاره کردهانــد ،ســازوکارها بایــد به
صورت کارآمد باشــد .بســیاری از اطرافیان
ما در اثر ابتال به کرونا از بین رفتند و ما هنوز
نمیدانیــم چطــور بایــد با موضــوع تغییر
سبک زندگی کنار بیاییم ،این امر با برگزاری
گفتمانهای علوم اجتماعــی در این حوزه
میتواندمؤثرعملکردهودرکاهشابتالبه
ویروسکروناموفقباشد.

دکتر حسین کرمانپور

کرونا جان  ۲۴۷نفر دیگر را گرفت

ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت :با
فــوت ۲۴۷بیمــار دیگــر از مبتالیان قطعی ،شــمار جانباختگان
قطعی این بیماری در کشور به ۵۲هزار و ۱۹۶نفر رسید .بهگزارش
وبدا ،دکتر ســیما ســادات الری بــا اعالم آخرین آمــار مبتالیان و
جانباختــگان کرونا در ایران افزود :از ظهــر 22آذرماه تا ظهر (۲۳
آذر  )۱۳۹۹بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی هفت هزار و
 ۴۵۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و ۸۳۳

شادیهرچهتمامترطیکنیمبایدچندنکتهراتوجهکنیم:
 -1آنهــا کــه تاکنــون مراقبت کــرده ،خودنگهــدار بــوده و به قول
امروزیهــا همــه پروتکلهــا را حفــظ کردهاند بیــش از دیگران
درخطرنــد .نه از نظر مواجهه با ویروس! بلکه از جهت تحریک
شدن به شکستن عهد ماندن و بودن! عهد ماندن در خانه ،عهد
حفظهمهچیز!ایندستهافرادبشدتموردتحریکاطرافیانند
ومنتمنامیکنماینقافلهموفقبازهممعهودوصبوربمانند.
 -2هوا سرد است ،دیگر کمتر میشود پنجرهها را گشود و با خیال
راحت نشســت و تنفس نمود .اما در آســتانه ورود به زمســتان،
اگر به هر دلیل شب چله تحمل نکردید و بهجای یک خانواده،
بزرگی را دوره کردید ،برای آنکه ســایهاش کوتاه نشــود و ســالها
حضورش را همچنان داشته باشید ،بهتر است استثنائاًپنجره را
گشوده ،تهویه و جریان هوا را تضمین ،فاصلهها را رعایت و مبادا
تعارف بهخوردن چیزی کنید که دست به دست شده باشد.
 -3خدا را شــکر در عهدی هســتیم که نعمتی بــه نام اینترنت
هســت و اگر بتــوان به جرأت جایــی را نام برد کــه از این نعمت
بــه نیکی میتوان بهــره برد همانا ارتباط بــا همدیگر بهصورت
تصویری است .خدا را و خدا را اگر میتوانید به این ارتباط بسنده
کنیدتاشادمانیلدارابگذرانیمونوروزرو فیروز درآغوشگیریم.
-۴تاریزقولککرونادرکشورهستمیتوانیمباکمیتغییر،هم
خود را توانمند ســازیم و هم به بستگان ،نزدیکان و بزرگان مان
مهرورزی! پیامک بزنید ،شعر بنویسید و یلدای ۹۹خود را با نگاه
بهفراسویحیاتمتفاوتبرگزارکنید.
 -۵آغوش زندگی و مرگ هر دو به ســوی ما گشــوده اســت .این
ماییم که انتخــاب میکنیم .آنها که تا امــروز مقاومت کردهاند،
یعنی گزینه مقاومت تا زندگی را برگزیدهاند پس قوی باشــید و
بایستیدتاخدایناکردهزندگینیفتد.
 -۶شــب یلدا همــکاران مرا با پیامهای مهرتان گلبــاران کنید و
بدانید آنها دو برابر شــما نیاز به تجدید روحیه دارند .چند روزی
است اوضاع بهتر شده و میتوان رد لبخند را روی لبهای کادر
درماندید.درپایداریاینتبسمنسیمدائمیباشید.
 -۷همه آن هراســانیم که یلدای امســال قتلگاه بــزرگان و اکابر
فامیلشود،بسیاریازآنهاشدیداًبیمناکاندورویشاننمیشود
کــه مانع حضور شــما شــوند و برخــی برعکس به خطــر بزرگ
اشرافی ندارند ومصرند تا شب چله را با هم باشید .زبان بریزید،
قربان و جانشــان شوید و یلدای امســال را «دور از همی» سپری
کنیدتا«دورهمی»سالهایبعدمهیاشود.

نفر بستری شــدند .با این حســاب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به یک میلیون و ۱۰۸هزار و ۲۶۹نفر رسید .سخنگوی وزارت
بهداشتگفت:خوشبختانهتاکنون۸۱۲هزارو۲۷۰نفرازبیماران،
بهبودیافتهیاازبیمارستانهاترخیصشدهاند.همچنین۵۷۲۳
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری
تحــت مراقبت قرار دارنــد و تاکنون  ۶میلیون و  ۷۰۴هــزار و ۲۴۷
آزمایشتشخیصکووید ۱۹درکشورانجامشدهاست.

