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طرح انتقال محله پر حاشیه همچنان روی کاغذ

منبع آب از اهواز می رود؟

گفتوگو با متخصصان حوزه پزشکی درباره افزایش ابتالی کودکان به کووید19

«ایران» نماد روزنامه نگاری مسئوالنه
و اخالق مدار و مردمی

نشانه گیری کرونا روی کودکان و نوجوانان!
فریبا خان احمدی
خبرنگار

یادداشت
علی محمدی /ایران

در طــول دو هفتــه اخیــر ،رونــد تعــداد
بستریشــدگان گروههــای ســنی بیــن  5تا 17
ســال در اســتان تهران با یک شــیب مالیم در
حال افزایش اســت و متخصصان در این باره
و بــر لزوم حفاظــت از کــودکان و نوجوانان در
مقابله با کرونا هشدار میدهند.
دکتــر علیرضــا زالــی ،فرمانــده عملیــات
مدیریــت بیمــاری کرونــا در کالنشــهر تهــران
هــم چند روز پیش عنــوان کرده بــود که ما در
تهــران ،بــا یک رونــد رو به رشــد اما با شــیب
نســبتاً مالیــم میزان بســتریها در گروه ســنی
کــودکان و نوجوانــان روبهرو هســتیم و اگر چه
قــدر مطلــق مرگ و میــر در افراد زیر  ۱۰ســال
پایین اســت ،اما حتی در گروه سنی صفر تا ۱۰
سال نیز شاهد افزایش مرگ و میر بودهایم.
در ایــن ارتبــاط دکتــر فریــد ایمــانزاده،
رئیــس بیمارســتان کــودکان مفیــد دربــاره
افزایــش تعــداد مبتالیان به کرونــا در کودکان
و نــوزادان در طــول چنــد هفتــه گذشــته بــه
«ایــران» میگویــد« :تحقیقاتی کــه در ابتدای
شــیوع کرونــا صــورت گرفتــه بــود و عنــوان
میشــد که کودکان و نوزادان به کووید 19مبتال
نمیشــوند ،در حال حاضر دیگــر دقیق قابل
اعتماد و اطمینان نیست و باید گفت کودکان
زیر  5ســال همچون بزرگترها بــه این بیماری
مبتال میشوند.
در حــال حاضــر در ارتبــاط بــا کــودکان و
نوزادانی که به تب ،ســرفه ،اســهال و استفراغ
دچــار میشــوند ،نخســتین کار مــا این اســت
کــه بــرای تســت کووید19معرفــی میشــوند،
چراکــه ایــن عالیم در کــودکان نشــانه ابتال به
کروناســت .مــا در چند روز گذشــته بیش از 20
نوزاد زیر  28روزه که به کرونا مبتال شدهاند در
بیمارستان بستری کردهایم که بسیاری از آنها
هم بیماری زمینهای نداشتهاند».
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکه کــودکان
معمــوالً از طریــق والدیــن یا افراد بزرگســال
بــه کرونــا مبتال میشــوند ،افــزود« :کــودکان
بــاالی دو ســال حتمــاً بایــد ماننــد بزرگترهــا
از ماســک اســتفاده کننــد و بــه تصــور اینکــه
کــودکان سیســتم ایمنــی قویتــری دارنــد یا
اینکــه به کووید 19مبتال نمیشــوند نباید آنها
را بــه اماکن شــلوغ و پرتردد ،بیمارســتانها،
عیــادت از بیمــاران و اماکــن پرخطر ،آن هم
بدون ماسک برد.

بررســیهای مــا نشــان میدهــد کــودکان
معموالً از طریق یکی از اقوام یا آشــنایان خود
به کرونا مبتال میشوند و افزایش  13درصدی
ابتــای کــودکان و نــوزادان نشــان از ایــن ادعا
دارد .نکتــه آخر اینکه حتی کودکان ســالم هم
در مواجهــه با کرونا احتمال ابتــا دارند و این
نیســت که بگوییم فقــط نوزادان و کــودکان با
بیمــاری زمینــهای بــه کرونــا مبتال میشــوند.
پس باید تمهیدات جدی برای حفظ سالمت
کودکان اندیشــیده شــود و باورهــای غلطی که
در ایــن زمینه وجود دارد به کلی به فراموشــی
سپرده شود».
امــا افزایش رده ســنی کــودکان تنها عامل
نگــران کننــده نیســت ،چراکــه رده ســنی زیــر
 40ســال هــم تبدیــل بــه دغدغــه جدیــدی
شــده اســت .ابتدای شــیوع کرونا در کشور این
موضوع بارها اعالم شــد که افراد زیر  60ســال
و حتــی برخــی از جوانها هم نتوانســتهاند در
مقابل این ویروس مقاومت کنند.
دکتر محمد طالبپور ،رئیس بیمارســتان
ســینا دربــاره این موضــوع به مــا میگوید« :از
چند ماه پیش آمارهایمان آنالین شــده است
و هــر ســاعت منحنــی و نمودارهــای آمــاری
مربوط به مبتالیان و بستریشدگان را بررسی
میکنیم .ما روی سن و جنس تمرکز میکنیم
و بــر خالف پیک اول که بســیاری از مبتالیان و
جاباختــگان افراد بــاالی  60ســال و افرادی با
بیماریهــای زمینــهای بودهانــد ،در پیکهای
دوم و ســوم تعداد مبتالیان و جانباختگان در
افراد زیر  60سال نیز افزایش پیدا کرده است.
بایــد بگویــم درصــد مواجهــه و درگیری با
بیماری در جوانها افزایش پیدا کرده اســت و
یکــی از دالیل آن رعایــت نکردن پروتکلهای
بهداشــتی و بیاعتنایــی بــه بــروز نشــانههای
بیمــاری اســت .بــه عنــوان مثــال جــوان 30
ســالهای کــه در همین نزدیکی بیمارســتان ما
کار میکــرد و هیــکل تنومنــدی هم داشــت از
ماســک اســتفاده نمیکــرد و بعــد از اینکه به
کرونــا مبتــا میشــود و چند روزی هم ســرفه
داشــته ،باز هم بــه بیمارســتان مراجعه نمی
کنــد و در نهایــت بــا وخیمتر شــدن حالش به
اورژانس ما مراجعه کرد و بعد از  48ســاعت
فوت شد».
وی در ادامــه افــزود« :اینکــه فکــر کنیــم
بیمــاری فروکــش کــرده ،پــس بــه ســفر یــا
میهمانی و دورهمنشینی برویم کار پرریسکی
اســت و بــاز هــم تأکیــد میکنــم مواجهــه بــا
فــرد بیمــاری که عالیمی نــدارد خطــر ابتال را

فریدون وردینژاد معاون سیاسی دفتر رئیسجمهوری
و بنیانگــذار روزنامه ایران طی پیامی بیســت و ششــمین
ســالگرد انتشــار روزنامــه ایــران را بــه مدیــران و کارکنان
ایــن روزنامــه تبریــک گفــت در متــن پیــام وردینــژاد
آمده اســت :ســالروز تولد و پیدایش روزنامــه ایران را که
امــروزه نمــاد روزنامه نگاری مســئوالنه و اخالق مــدار و مردمی در جامعه
مطبوعاتــی ایــران اســت بــه شــما و همه عزیــزان و زحمتکشــان مؤسســه
فرهنگــی مطبوعاتی موفق ایران تبریک میگویم .خیلی دلم میخواســت
که در این روز زیبا در میان شــما میبودم و در جشــن و شــادی شما شریک
میشدم ،اما توفیق یارمان نبود و باید از راه دور ،درودها و تبریکات خود را
نثار قدوم تک تک یارانتان کنم و از سویدای دل بگویم :خدا قوت!
به پیش بروید!
مردم دوستتان دارند! این مهر ملی ،سرمایه بزرگی است...
مبارکتان باد....

افزایــش میدهــد و توصیه دیگــری هم برای
مــردم داریــم ،در صورتــی کــه با هــر عالیمی
همچون سرفه ،تنگی نفس ،اسهال و استفراغ
روبهرو شدند حتماً به پزشک یا مراکز درمانی
مراجعــه کنند ،چراکــه کنترل ایــن بیماری در
روزهــای نخســت تعیینکننــده اســت و وقتی
سیســتم ایمنــی بــدن بخاطــر دیــر مراجعــه
کــردن آســیب ببیند بــه این راحتی نمیشــود
بــر بیمــاری فائق آمد ،چرا که دیگر نمیشــود
جلوی سد شکسته را گرفت».
دکتر توکلی ،معاون درمان ســتاد مقابله با
کرونای تهران هم ضمن تأیید افزایش تعداد
مبتالیــان در رده ســنی کــودکان و نوجوانان از
بازگشایی مدارس در ابتدای بهمن ماه اظهار
نگرانــی میکند و میگوید« :در موج اول کرونا
نگرانی خاصی در ابتالی کــودکان و نوجوانان
نداشــتیم ،ولی در موجهای دوم و سوم شاهد
افزایــش ابتــای ایــن ردههــای ســنی بودیــم.
تعداد مراجعات و بســتری این ردههای سنی
حاکی از این اســت که کودکان هم در مواجهه
بــا کووید 19به آن مبتال میشــوند و بازگشــایی
مدارس میتواند در افزایش ابتال در این افراد
بسیار تأثیرگذار باشد.
خوشــبختانه مــرگ و میــر در ایــن ســنین

بســیار کم اســت ،ولی در کل روند ابتال و ســن
ابتالی افراد زیر  18سال روند افزایشی به خود
گرفتــه و ایــن ادعا بر اســاس آمــار و اطالعات
اســت .ما بر اساس شــواهد صحبت میکنیم.
در حــال حاضــر تحقیــق دقیقــی روی ژنــوم
کوویــد  19و رفتــار آن بــر روی سیســتم ایمنــی
کــودکان و نوجوانــان صــورت نگرفته اســت و
مســتنداتی قــوی در ایــن ارتباط وجــود ندارد.
البتــه گروههــای بالینــی در حــال تحقیــق و
مطالعه هستند.
در کل باید گفت ژنوم ویروس و بخصوص
ویروسهای آنفلوانزا تغییرپذیر هســتند و در
ویــروس کوویــد  19که ادعــا میشــود دخالت
انســانی در آن مشاهده شــده نیازمند تحقیق
دقیقتری است».
دکتــر شــهناز آرمیــن ،متخصــص
بیماریهای عفونی کودکان هم درباره ابتالی
کودکان به کرونا و تأثیرات آن بر روی این گروه
ســنی چنیــن میگویــد« :وقتــی بیمــاری وارد
کشــور شــد ما اطالعات زیادی از آن نداشــتیم
و بســنده میکردیم به اطالعاتــی که چینیها
منتشر میکردند.
آنهــا عنوان کرده بودند که کــودکان یکی از
گروههایی هســتند که کمتریــن ابتال را به کرونا

داشــتهاند ،ولی با گسترش بیماری بخصوص
از پیــک دوم بــه بعــد آمارهــا تغییــر کــرد و
شــاهد آن بودیــم که کودکان و حتــی نوزادانی
که بیمــاری زمینهای نداشــتند بــه کرونا مبتال
شدند.
بایــد بگویــم کودکانی کــه کرونــا میگیرند
شــاید از نظر شــدت عالیم همانند بزرگساالن
نباشــند ،ولی نــوع آن گاهی متفاوتتر اســت.
در حال حاضر برخی از کودکان مبتال به کرونا
دچار پروســه التهاب و درگیری چند ارگانی در
بدن شان میشــوند که گاهی بسیار خطرناک
است.
متأســفانه در ابتــدای ورود کرونــا به کشــور
تعــدادی از کودکانــی کــه دارای بیمــاری
زمینــهای همچــون بیماریهــای کلیــوی،
ســرطان و ...بودنــد ،به دلیل ابتــا به کووید19
از دنیا رفتند.
مــا در حــال حاضــر همــه عالیمــی را کــه
کــودکان و نــوزادان دارنــد بــه دقــت بررســی
میکنیــم و در صــورت وقوع تب حتمــاً از آنها
تســت میگیریم .در پایان باید بگویم کودکان
در چنیــن شــرایطی بایــد در قرنطینــه خانگی
باشــند و پروتکلهــای بهداشــتی و مراقبتــی
برای آنها از سوی والدین مراعات شود».

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که قبل از  ۲۲بهمن واکسیناسیون کرونا در
کشور طبق اولویتبندی صورت گرفته ،آغاز شود.
بهگزارش ایســنا ،دکتر ســعید نمکی دربــاره اقدامات انجام شــده برای
واردات واکســن کرونــا به کشــور ،گفــت :امیــدوارم قبــل از  ۲۲بهمن و طبق
مصوبــه اولویتبندی شــده ،واکسیناســیون را در گروهها شــروع کنیم .اما تا
زمانی که مطمئنترین و بیخطرترین واکسن را نتوانیم بهکشور وارد کنیم،
این کار را انجام نمیدهیم؛ چانه زنیهای ما بهدلیل این است که مؤثرترین
واکسن را وارد کشور کنیم.
وی افزود :عالوه بر آن ،درباره واکسن کووکس سازمان جهانی بهداشت
نیــز قــرار بر این بوده از فوریه توزیع اش در کشــورهای هدف از جمله کشــور
ما شــروع شود .وی همچنین درباره واکســن کرونا تولید داخل گفت :تست
واکســن ایرانی ما در مجموعه برکت مراحل بعدی را ســپری کرد .واکســن
مجموعه مؤسسه رازی هم اجازه تست بالینی گرفت و هفته آینده از شروع
اولین فاز واکسن ساخت داخل در رازی رونمایی میشود.
وزیر بهداشــت درباره واکســن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا نیز گفت:
ایــن مجموعــه که با انتقال دانش فنی در کوبا و در انســتیتو پاســتور در حال
انجام است ،فاز دوم مطالعه بالینی را در کشور کوبا طی میکند و فاز سوم را
در آینده نزدیک و با انتقال دانش فنی و با نام پاستور در کشور آغاز میکنیم.
امیدواریم مصرف این واکسن تولید مشترک را در اواسط بهار داشته باشیم.
وزیر بهداشــت همچنین درباره ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور
نیــز گفت :بعــد از آن پنج مورد که پیش از این اعالم کــرده بودم ،یک مورد
دیگر که یک هموطن که از انگلیس بازگشته بود و در یکی از بیمارستان های
دولتی تحت نظر بود ،شناســایی شد .اطرافیان وی هم تحت کنترل و رصد
قرار گرفتند .حال همه این موارد خوب اســت و بعد از آن هم گزارش مورد
جدیدی نداریم.
نمکــی ادامه داد :امروز  ۱۰نقطه قرمز در اســتان مازنــدران داریم .هفته
گذشــته به این اســتان ســفر کردم و امروز این مژده را به مردم میدهم که
ایــن  ۱۰نقطــه قرمز اســتان مازندران دارد به ســمت و ســوی رنــگ نارنجی
پیش میرود .عین گرفتاریهایی که در آتشسوزی جنگلهای هیرکانی در
خطه شــمال پیدا میکنیم ،در مورد کرونا هم بهدلیل پیوســتگی جمعیتی
کــه در ایــن خطه وجود دارد ،این موضوع را شــاهد بودیــم .اما این اتفاق در
آنجا با تیزهوشــی دوستانمان نیفتاد و امروز شاهد کاهش بیماری در نقاط
شــمالی هســتیم .در کل کشــور  ۱۰شــهر قرمز ۲۳ ،شــهر نارنجی ۱۶۴ ،شــهر
زرد و  ۲۵۱شــهر آبــی داریم .وزیر بهداشــت در ادامه صحبت هایش درباره
رعایــت پروتکلهــا اظهار کرد :گرچــه هنوز مردم همکاری خوبــی دارند اما
افــت رعایت را در برخی مناطق بهدلیــل عادی انگاری داریم ،هنوز رعایت
پروتکلها در رنج باالتر از  ۹۰درصد در متوســط کشــوری نرسیده است .وی
با گالیه از کســانی که تقاضاهای وزارت بهداشــت برای رعایت پروتکلها را
گوش نکردند ،ادامه داد :عدهای با بیتوجهی ،این دستاورد بزرگ و عظیم
ملی را که یک کشوری با وجود تحریمها به دست آورد ،نادیده گرفتند.

گــروه اجتماعــی  :در ســالروز انتشــار
روزنامــه ایــران ،محمدرضــا نوروزپور،
مدیرعامــل خبرگــزاری جمهــوری
اسالمی با حضور در تحریریه «ایران»
از بخشهای مختلــف روزنامه بازدید
و از نزدیک بیســت و ششمین سالگرد
انتشــار روزنامــه ایران را بــه اهالی این
رسانه تبریک گفت.
وی بــا بیــان اینکــه روزنامــه ایــران
بــه عنــوان روزنامــهای در تــراز ملــی
و اثربخــش در حوزههــای سیاســی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
اســت ،خطــاب بــه اعضــای تحریریه
ایران اظهار داشــت :شــما در شــرایط
ســختی کار مــی کنیــد در دوران کرونا
هستیم به ویژه اینکه آن اوایل شرایط
بســیار ســخت تر از حاال بود تــا جایی
کــه حتــی در فراهم کــردن ماســک و
مواد ضد عفونی مشــکل داشــتیم اما
به شــکر خدا هم اکنــون در این زمینه
هــا خودکفــا شــده ایــم« .ایــران» در
چنین شــرایط ســختی بــا تمــام قوا و
نیروی خــود در عرصه روزنامه نگاری
از هیــچ تالشــی فروگــذار نکــرد .از
همــان ابتدای تأســیس روزنامه ایران
توســط آقــای فریــدون وردی نــژاد تــا
کنــون روزنامه نــگاران برجســته ای
در تحریریــه ایــن روزنامه قلــم زدند.
بــا اینکــه اســم روزنامــه دولــت روی
شماست همواره مشکالت متعددی
را پشــت ســر گذاشــته اید تــا «ایران»
همیشــه پربار و قدرتمنــد بتواند روی
پاهای خود بایســتد  .مــا می دانیم که
به لحاظ اقتصادی و معیشت روزهای
سختی را می گذرانید.
وی افــزود :قدر با هــم بودن را بدانید
هیچ کــس نمی داند حتــی یک هفته
دیگــر چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد .این
دور هــم بــودن ها در محیــط تحریریه
بســیار ارزشــمند اســت البتــه نبایــد از

ویژه سالگرد

روزنامه ایران مرجع معتبری در حوزه اطالعرسانی و تبیینگری است

خبــر

وزیر بهداشت اعالم کرد
آغاز واکسیناسیون کرونا در کشور
قبل از  ۲۲بهمن

مدیرعامل ایرنا در بازدید از روزنامه ایران :

سجاد صفری /ایران

حفظ فاصله اجتماعی در این روزهای
کرونایی غافل شویم.
«ایران»هماکنــون یکــی از بازوهــای
اصلــی رســانهای دولــت و مرجعــی
معتبــر در حــوزه اطالعرســانی و
تبیینگــری اســت ،آن هــم در روزگار
هیاهــوی فیکنیوزهــا و گــرم شــدن
تنور انــواع جنگهای روانــی و ادراکی
داخلــی و خارجــی کــه هــر یــک بــا
اهــداف و اغراض سیاســی ،اقتصادی
و امنیتــی ،ارابــه خــود را میراننــد و
تازیانــه بر اذهان ،قلــوب مردم و افکار
عمومــی میزننــد .مدیرعامــل ایرنــا
اظهار داشت :روزنامه ایران با گذشت
 26ســال هنــوز اعتبــار و اعتمــاد خود
را در میــان مخاطبانــش حفــظ کــرده
اســت .اما بــا ورود بــه ســال  1400باید
خــود را بــرای عصری جدیــد همراه با
رویکردی ویژه به شبکههای اجتماعی
پرمخاطب در کنار تنوع تولید محتوا بر
اساس نیاز مخاطبان آماده کند.
وی افزود :روزنامهای که  26ســال قبل
به میان مردم آمده و عنوان «روزنامه
دولت» را هم یدک میکشــد ،رسالتی

بزرگتر از هــر دورانی بــر دوش دارد.
اگرچــه ایــن شــگردها قدیمی اســت،
امــا بهواســطه توســعه فناوریهــای
نوین ،فراگیری شــبکههای اجتماعی،
تلویزیونها و شبکه های خبری آنالین
و پیامرســانهای تلفــن هوشــمند،
هیچــگاه تا این اندازه بر اذهان تودهها
و عملکرد کارگزاران مؤثر نبوده است.
خصوصاً اینکه طراحان جنگ روانی و
ادراکی از گذشته تا به حال ،بهره بسیار
زیادی از رسانههای نوین بردهاند.
نوروزپور گفت :از ســوی دیگر نباید
فرامــوش کــرد که میــزان اثربخشــی و
موفقیــت شــگردهای جنــگ روانــی و
ادراکی در هرجامعه بســتگی به وجود
بســترها و زمینههــای مســاعد دارد.
درحالیکه شــیوع یــک پاندمی مانند
کرونا ،زمینه الزم برای اثربخشی جنگ
روانــی را در همــه کشــورهای دنیــا باال
برده اســت باید توجه داشت که ایران
ما فراتر از مؤلفه «کرونا» با زمینههای
مســتعد دیگــری از جملــه «تحریم»،
«جنگ اقتصادی با امریکا»« ،فساد»،
«ناکارآمــدی و ســوءمدیریت»« ،فقــر

و تبعیــض و گرانــی» مواجه اســت که
کار را بــرای خنثی کــردن اثرات جنگ
روانی سختتر میکند.
مدیرعامــل ایرنــا در پایــان تأکیــد
کــرد «ایــران» بــه مثابــه روزنامــهای
کــه نــام و اعتبــار خــود را توأمــان از
«دولــت» و «ملــت» گرفتــه اســت،
همــه بضاعت و توانایــی خود را برای
رویارویــی بــا چنیــن شــرایط ســختی
بــه میــدان آورده اســت« .ایــران»
در ایــن چنــد ســال کوشــیده اســت با
پروژه ناامیدســازی ملت مقابله کند.
«ایــران» بارهــا و بارهــا بــا بــه تصویر
کشــیدن دســتاوردهای موفــق دولت
در حوزههــای مختلــف و تشــریح
و تبییــن خدمــات دولــت بــه اقشــار
مختلــف مردم ،با پــروژه القای حس
«بیتکلیفــی و بیپناهــی» درافتــاده
اســت« .ایــران» در همه این ســالها
از طریــق ارائــه نظــرات و ایدههــای
ناب از ســوی متخصصــان امر تالش
کرده تا بــه کارگزاران  ،تصمیمگیران،
قانونگــذاران و سیاســتورزان زنهــار
دهد که تصمیمات اشتباه نگیرند.

کرونا« ،ویروس هزار چهره»

ایــن روزهــا ،ورود ویــروس کرونــای جهشیافتــه یا
انگلیســی به کشــور عزیزمــان در رأس خبرهــا قرار
گرفتــه و ورود به موج چهارم ناشــی از این بیماری
مزید بر علت شده و این نکته را به ما یادآور میشود
بیژن یاور
کــه هر چنــد دیر اســت ،اما بایــد نکات پیشــگیرانه
استاد دانشگاه و
براســاس مطالعــات درخصــوص ویــروس جدید
صاحبنظر در حوزه
به مردم و مســئولین منتقل شــود تا اینفودمیک یا
مدیریت بحران،
ریسک و پدافند
هجمــه اطالعاتی غیر قابل تشــخیص و نادرســت
غیرعامل
ناشی از شایعات ایجاد نگردد .از این طریق مردم و
حتی بسیاری از مسئولین که با ماهیت ،نحوه عملکرد و میزان تأثیرگذاری ویروس
جدید جهشیافته آشنا نیستند با شناخت بهتر آن آمادگی الزم را کسب نموده و
تابآوری الزم را در مواجهه با آن خواهند یافت .لذا از مراجع رسمی اطالعرسانی
بهنگام مورد نیاز بوده و یک اصل ضروری است.
به نظر میرســد کــه فیک نیوزها براحتــی برای مردم و مســئولین غیرمرتبط
متناســب با نــوع مخاطره بهراحتی قابل تشــخیص نبوده و خــود میتواند منجر
به ایجاد جریانهای کاذب و تأخیر در تصمیمگیریها گردد .لذا متخصصین در
حوزههای مختلف ،مراکز پژوهشــی و تحقیقاتــی باید در زمان مقتضی اطالعات
الزم را بهتدریــج در اختیــار مردم و مســئولین غیرمرتبط که ممکن اســت بهطور
مســتقیم مســئولیتی درخصوص برنامهریزی و مدیریت ریســک و انواع شــرایط
اضطراری نداشته باشند قرار دهند تا وحدت رویه و زبانی مشترک در این خصوص
پیش بیاید .از جمله مهمترین موارد در مدیریت در ستاد و فرماندهی در میدان
شرایط اضطراری از هر نوع آن یعنی حوادث ،سوانح ،بالیا ،بحرانها و فجایع نیز
ایجــاد زبانی مشــترک بهمنظور فراهم آوردن زمینه مدیریــت و فرماندهی واحد
و یکپارچــه اســت .لذا برای پشــتیبانی مدیریت و فرماندهی واحــد باید عملیات
رســانهای و فرهنگســازی را نیز دارای اولویت و اهمیت ویژهای دانست .در ابتدا
بایــد رویکردی متناســب در خصــوص اینفودمیک یا هجمه اطالعاتی نادرســت
اتخاذ گردد و از این طریق اطالعات درســت و نادرســت در زمان متناســب یعنی
قبل از ایجاد جریانهای کاذب از هم جدا شــده و توسط مردم و مسئولین مرتبط
یا نامرتبط قابل تشــخیص باشــد .لذا در این خصوص ضرورت وجود مرکزی که
مسئول رصد ،پایش و نظارت مستمر بر شبکههای مجازی با تمرکز بر فیک نیوزها
و بهطور کلی اینفودمیک باشــد ،احســاس میگردد تا بتواند از این طریق شرایط
را به خوبی جهتدهی کند .در شــرایط حاضر که تعداد انگشــت شــماری از افراد
مبتال به کووید  19جهشیافته شناسایی شدهاند توجه ویژه به عالئم این بیماری
حائــز و اتخــاذ تدابیر ردیابی تماس متناســب بــا آن دارای اهمیت ویژهای اســت
که در اســرع وقت دادههای مربوطه باید تحلیل شــده و اطالعــات الزم در اختیار
گروههــای هــدف قرار گیرد تا آنها بتوانند ضمن در نظر گرفتن تدابیر پیشــگیرانه
متناسب با ویژگیهای آن ،به نحو مطلوبی با آن مواجه شوند .در چنین شرایطی
مراکز تحقیقاتی در این زمینه باید پیشتاز بوده و از همان لحظات اولیه ،فعالیت
شــناختی خود را آغاز کنند .این موضوع باعث پیش آگاهی ،ایجاد آمادگی الزم و
افزایش تابآوری خواهد گردید.
در کنار این آگاهیرســانی ،در خصوص اینفودمیک در زمینه مخاطره در حال
رخــداد از هــر نوعی از شــرایط اضطــراری که باشــد ،برنامه عملیــات اضطراری،
برنامه اقدام اضطراری و فرآیند اســتاندارد عملیاتی ،باید در اســرع وقت تهیه و
در صورت موجود بودن باید بهنگام شــده و روزآمد گردد .برنامهریزی و مدیریت
ریسک و به تبع آن پاسخ به شرایط اضطراری اگر نگوییم رویکرد مبتنی بر سناریو
تمام مخاطــرهای را میطلبد ،حداقل رویکرد مبتنی بر ســناریو چند مخاطرهای
را بــا در نظر گرفتن کنش و واکنشهــای متقابل این مخاطرات متنوع روی هم را
باید مد نظر قرار داده و تحلیل نماید .کرونا ،آلودگی هوا و ....متفاوت بیندیشیم و
هوشمندانه عمل کنیم!

جان باختن  ۸۴مبتال به کرونا در اول بهمن ماه

ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی  ۶۱۸۲مورد جدید کووید ۱۹درکشور خبر
داد .به گزارش ایســنا ،دکتر سیماســادات الری گفت :از  30دی تا  ۱بهمن  ۱۳۹۹و
براساس معیارهای قطعی تشخیصی ۶ ،هزار و  ۱۸۲بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشــور شناســایی شــد که  ۸۴۰نفر از آنها بســتری شــدند .به گفته وی ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به یک میلیون و  ۳۴۸هزار و  ۳۱۶نفر رســید .سخنگوی
وزارت بهداشــت گفت :متأســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشــته ۸۴ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۵۷هزار و ۵۷
نفر رســید ،اما خوشــبختانه تاکنون یک میلیون و  ۱۳۷هزار و  ۸۱۲نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .به گفته وی ۴۲۱۴ ،نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری ادامــه داد :تــا کنــون  ۸میلیــون و  ۶۸۸هــزار و  ۷۳۲آزمایــش تشــخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

