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استانهای دارای تنش آبی تا  91درصد نسبت به سال گذشته کمبود بارش داشتهاند

زنگ خطر خشکسالی در سال 1400
صفحه 7

دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات در گفتوگو با «ایران» از دالیل عدم رعایت پروتکلها توسط مردم میگوید
هدی هاشمی
خبرنگار

ëëامــا آقــای دکتــر مــردم زمانــی همیــن
محدودیتهــا را با جدیــت میپذیرفتند
ی دادکه به پروتکلها
و رفتارشــان نشــان م 
یکنند.
توجهم 
بهنظــرم اعمــال محدودیتهــای
ســختگیرانه امــکان پذیر نیســت .بهدلیل
اینکــه رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
یــک منظومه فرهنگــی ،اجتماعی و حتی
سیاســی اســت .در کنــار همــه اینهــا بایــد
بــه الزامــات بهداشــتی هــم توجــه کنیم.
اگــر اعتمــاد مــردم بــه نهادهــای رســمی
و حاکمیتــی بــاال نباشــد و اگــر ســرمایه
اجتماعــی و پیامهای بهداشــتی پیدرپی
بــه مــردم داده نشــود اعمال قهر و فشــار
بــرای اجــرای پروتکلهــا معنــا نــدارد و
مــردم رعایــت نمیکننــد .آنهــا باالخــره
گریزگاههایی برای عدم اجرا پیدا میکنند.
اصل اینکه بشود مسأله پیشگیری را جدی
گرفت ،این اســت که یک درک مشترک و
اعتمــاد به نهادهای مجری وجود داشــته
باشــد و از آن طرف هــم نهادهای مجری
بتواننــد مشــارکت شــهروندان را در ایــن
کار جلــب کنند.کارهــا بهصــورت درونــی
انجــام شــود .ســازمان بهداشــت جهانی
دســتورالعملهای مختلفــی بــرای مهار
کرونــا و همــه بیماریهای همه گیــر دارد.
شــما شــیوه نامهها را یــک بار مــرور کنید،
میبینید در این شــیوه نامههــا تأکید روی
باال بردن واکنش مردم در کنار آمادهسازی
آنهــا اســت .افزایــش آگاهی بــا اطالعات
دقیق با مقابله با شــایعات و فراهم کردن
خدمــات مورد نیــاز و برقــراری ارتبــاط در
مواقع اضطراری با نهادهای رســمی همه

در ارتباط با هم قرار دارد .برای همین این
شــیوه نامه ها روی قدرت نهادهای مدنی
تأکیدمیکنند.
ëëشــما برنامههای رســانهها ،انجمن های
تخصصی پزشکی ،نهادهای مردمی ،ستاد
ملی مقابله با کرونــا و البته رفتار مردم را در
یکسالاخیرچطورارزیابیمیکنید؟
در مجمــوع حرکــت همــه رو بــه جلو
بــوده اســت .البتــه برخــی قســمتها بــا
آزمــون و خطــا همــراه بــوده اســت .فکــر
میکنــم ما در مــوج اول مواجهــه با کرونا
خیلی موفق تر عمل کردیم هم نهادهای
رســمی وهم رســانهها خــوب کار را پیش
بردند .یکی از انتقادهایی که بدرســتی به
نهادهای رسمی وارد شده است این است
کــه گاهی خودشــان بــه گروه هــای منتقد
تبدیل میشــوند .شــما مســئول هستید و
بایــد کار انجــام دهیــد آنها فکــر میکنند
جایشــان با رسانهها عوض شده است .در
ایــن بحران اگر تصمیمی گرفته میشــود
تصمیــم بایــد فراتــر از وزارت بهداشــت
باشــد .همه بایــد وارد شــوند و هماهنگی
بیــن نهادهــای حاکمیتــی بســیار مهــم
اســت .اگر یــک تصمیــم گرفته میشــود
در آن تصمیــم همــه مســئوالنه برخــورد
کننــد نه اینکه دســتگاهی از خــودش رفع
تکلیــف کنــد و دســتگاه دیگــر را مقصــر
بدانــد .البته باال بــردن مصونیت جامعه
فقط کار حکومت نیست .نخبگان و مردم
جامعه هم نســبت به اجــرای پروتکلها
مســئولیت دارنــد .اگــر بــه پروتکلهــای
موفقی کــه نهادها در جهان داشــتند هم
نــگاه کنیــم ،متوجه میشــویم کــه نقش

گزارش «ایران» از قرمز شدن تمامی مراکز استانها و چرایی صعودی شدن آمار مبتالیان

خیز وحشتناک کرونای انگلیسی در شهرها
فریبا خان احمدی  -پرستو رفیعی
خبرنگار

ادامــه از صفحــه اول  -او همچنیــن
افزایــش مبتالیــان خانوادگــی بیماری
کرونــا را از جملــه دالیــل مهــم رونــد
تصاعــدی تعــداد بیمــاران جدیــد
میدانــد و میگویــد ابتــای عمومــی
اعضــای خانــواده بــه ویــروس
جهشیافته انگلیســی نشان از سرعت
و چرخــش بــاالی ویــروس بریتانیایــی
دارد ،ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز
نتایــج کامــل ســفرهای نــوروزی در
افزایش تعــداد ابتــا و فوتیهای کرونا
در هفتههــای آینده بیــش از پیش بروز
خواهد کرد.از چند روز گذشــته رؤســای
دانشــگاههای علوم پزشــکی اســتانها
نیــز از اوجگیــری کرونــا و قرمــز شــدن
شهرهای کشور خبر میدهند و خواستار
اعمــال محدودیتهای جدید کرونایی
هســتند .در ایــن شــرایط متخصصــان
حوزه سالمت و اســتانداریها نیز چاره
کار را بازگشــت محدودیتهــای جدید
کرونــا میداننــد تــا جایــی کــه دیــروز
اســتانداری تهــران از توقــف فعالیــت
مشــاغل گروههای  3 ،2و  4در تهران به
مدت دو هفته خبــر داد و در عین حال
تأکیــد کــرد کــه قرنطینه تهــران منتفی
اســت .انوشیروان محســنیبندپی روند
روبه شــتاب بیماری در  30استان کشور
را حاصــل گــردش ویــروس انگلیســی
دانســته و خواســتار اتخــاذ تصمیمــات
کنترل بیماری شده است.
مســئوالن وزارت بهداشــت نگرانند
وضعیتی که برای خوزستان در ماههای
پایانی ســال ایجاد شــده بود برای همه
 31اســتان کشــور تکرار شــود .اوضاع به
قــدری وخیــم گــزارش میشــود کــه به
گفته متخصصان حوزه سالمت با پایان
تعطیالت نوروزی و بازگشــت مسافران
منحنی ابتال و فوت ،وضعیت سینوسی
بــه خــود گرفته و با شــیب بســیار تندی
پیشــروی میکند .نگرانیهایی از رکورد

بیســابقه در افزایش تعداد مبتالیان و
وخامت اوضاع بیماران بدحال آن هم
با گذشــت تنها چند روز از آغاز رســمی
پیــک چهــارم بــه قــدری شــدت گرفته
کــه اعضــای کمیتههــای علمــی ســتاد
ملــی مقابله با کرونــا و متخصصهای
عفونــی نســبت بــه شــرایط پیــشرو
هشــدارهای جــدی میدهند .مســعود
مردانــی به اخبــار ناگــوار و تکاندهنده
در روزهــای پیــشرو تأکیــد میکند و به
«ایــران» میگویــد :در دو هفتــه اخیر با
شــیب تند مبتالیــان مواجه شــدهایم و
افزایــش تصاعــدی آمــار مبتالیــان بــه
دلیــل ســرعت بــاالی ســرایت ویروس
جهشیافته کرونای انگلیســی نســبت
به ویروس کرونای قبلی است .در واقع
این ویروس جهش یافتــه با  70درصد
سرعت باالتر در انتقال بیماری به افراد
ســالم توانســته در حال حاضــر به گونه
غالب در کشور تبدیل شود.
او ســفرهای نوروزی و دورهمیهای
خانوادگــی در ایــام نــوروز را عامــل
مؤثــر گــردش ایــن ویــروس میدانــد و
در ادامــه بــه خبر پــر شــدن تختهای
بیمارستانها اشــاره میکند و میگوید:
عدهای که در گذشــته بــه بیماری مبتال
نشــدهاند گمان میکنند برای همیشــه
در ایمنی هســتند اما اینطور نیســت و

بیشــتر افرادی که به کرونای انگلیســی
مبتــا شــدهاند همانهایی هســتند که
تاکنــون بیمــار نشــده بودنــد .چــون آن
دســته که قبالً مبتال شــدهاند در مقابل
این ویــروس ایمنی نســبی یافتهاند اما
عمدتــاً افــرادی کرونــای بریتانیایــی را
گرفتهاند که به ویروس قبلی که جهش
نیافته بود مبتال نشدهاند و نسبت به آن
ایمنی ندارند.
او نیز اعمال جــدی محدودیتها و
تعطیلی مشــاغل گروه  ۲در شــه رهای
قرمز به مدت دو هفته را روندی راهگشا
در معکــوس شــدن آمــار تصاعــدی
مبتالیان کرونــا میداند و تأکید میکند
که همه مــردم و متولیان دســتگاههای
دولتــی باید در اجرای دســتورالعملها
کمــک کنند تــا شــاید از ایــن بحــران با
کمترین آسیب گذر کنیم.
ëëاعالم جزئیــات تعطیلی مشــاغل در
شهرهای قرمز و نارنجی
دیــروز همچنیــن همزمــان بــا ورود
همــه اســتانها بــه محــدوده قرمــز
کرونایــی ،معاون کل وزارت بهداشــت
اســامی شــهرهایی را که قرمز و نارنجی
هستند و باید تعطیل باشند اعالم کرد.
ایــرج حریرچی با اشــاره به جزئیات
تعطیلی دوهفتهای مشــاغل گروه  2در

شــهرهای قرمز گفــت :بهعنــوان مثال
مشاغل گروه  2در شهرهای قرمز حتماً
بایــد بــه مــدت دو هفتــه از روز اعــام،
تعطیــل باشــند .ایــن مشــاغل شــامل
بوســتانها و مراکــز تفریحــی بهطــور
کامــل ،پاســاژهای ســرباز و سربســته،
بازارهای سرپوشیده ،تاالرهای پذیرایی،
نها و کافیشاپها ،استخرهای
رســتورا 
سرپوشــیده ،آرایشــگاههای مردانــه و
زنانــه ،مراکــز خریــد و فــروش بــزرگ
کــه اصطالحاً بــه آنها مــال میگویند و
بازارهــای موقــت شــامل بازارهــای روز
و محلــی .او دربــاره مشــاغلی کــه در
شــهرهای نارنجــی باید تعطیل شــوند
نیز گفت :لیست مشــاغل گروه 3که در
شــهرهای نارنجی باید تعطیل باشند،
شــامل تاالرهای پذیرایی ،اســتخرهای
سرپوشــیده و باشــگاههای ورزشــی،
چایخانهها ،قهوهخانههــا و ...که در کل
ســاعات شــبانهروز باید تعطیل باشند.
همچنیــن آموزشــگاههای موســیقی و
زبــان با حضــور  10نفر و موزههــا و تئاتر
و مهدهای کودک که باید در شــهرهای
نارنجی تعطیل شوند.
ëëتأکیــد بر تعطیلــی دو هفتهای کشــور
صحت ندارد
وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشــکی خبــر صــدور اطالعیــهای
دربــاره لــزوم تعطیلــی دو هفتــهای
کشــور را تکذیــب کرد.به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی شبکه خبر ،براساس اعالم
روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،هیچگونــه اطالعیــهای مبنــی
بــر لــزوم تعطیلــی دوهفتــهای کشــور
و همچنیــن احتمــال افزایــش تعــداد
فوتیهــا تــا  ۶۰۰نفــر از ســوی معاونت
بهداشــت صادر نشده اســت .براساس
این اطالعیــه ،همه اخبار و توصیهها در
مــورد بیمــاری کووید  ۱۹توســط معاون
بهداشــت وزارت بهداشت و سخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم میشود.

در جلسه هیأت دولت تصویب شد؛

افزایش مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران
سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰

هیأت وزیران در جلسه دیروز به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهوری
با پیشنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰
و مرحله دوم متناسبسازی حقوق مستمری بگیران موافقت کرد.
در ایــن جلســه مصــوب شــد از ابتــدای فروردیــن ماه ســالجاری،
کلیــه مســتمریهای بازنشســتگی ،از کارافتادگی و مجموع مســتمری
بازمانــدگان مشــمولین قانــون تأمیــن اجتماعــی کــه تــا پایــان ســال
 ۱۳۹۹برقــرار شــده اســت ،براســاس مصوبــه شــورای عالــی کار بــرای
دریافتکنندگان حداقل مستمری ،از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی
که مســتمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به
میــزان  ۳۹درصد مســتمری آنان در پایان اســفند مــاه  ۱۳۹۹افزایش
یابد.
برای سایر سطوح باالتر از حداقل مستمری نیز به میزان  ۲۶درصد
مستمری آنان در پایان اسفند ماه  ۱۳۹۹به عالوه مبلغ ثابت  ۲میلیون
و  ۴۸۳هــزار و  ۵۵۰ریــال افزایــش مییابد.همچنین بــه منظور ترمیم
بخشــی از متناسبســازی مرحلــه دوم حقــوق مســتمریبگیران و در
اجــرای دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،مبلغ عائلهمندی
و حق اوالد کلیه مســتمری بگیران واجد شــرایط ،همانند بازنشستگان
دســتگاههای اجرایی وفق بند ( )۴مــاده ( )۶۸قانون مدیریت خدمات
کشوری تأمین و پرداخت میگردد.

اخبــار

آغازپیکچهارمکروناباتغییررنگشهرها،
 5رقمیشدنتعدادبیمارانجدیدمبتالبه
کرونا و افزایش مــرگ و میر مبتالیان همراه
بوده است .پیک غم انگیز و اندوهناکی که
تا همین جای کار هم برخی از مردم را درگیر
خودکردهاست.ایناتفاقدرحالیرخمی
دهدکهقبلازعیدمسئوالنبهداشتیکشور
گفتــه بودنــد میــزان رعایــت پروتکلهای
بهداشتی در روزهای آخر اسفند به کمترین
میــزان خــود در  ۴مــاه اخیــرش رســیده و
البتــه تعطیــات دو هفتــهای نــوروز ،بــاز
بــودن جاده هــا ،رفتن مردم به ســفر و نبود
محدودیتهای ســختگیرانه همه دســت
به دســت هم داد تــا دوباره بیمارســتانها
شلوغ شود .در این میان کاربران شبکههای
اجتماعی هم نســبت به این وضع واکنش
هــای متفاوتــی نشــان دادنــد .برخــی بــه
مســئولیتاجتماعیمردماشارهمیکنند
وبرخیدیگرهمازنبودقوانینسختگیرانه
میگویند.بااینحالهادیخانیکی،استاد
علــوم ارتباطات در این باره معتقد اســت:
«با ایــن موضوع مشــکل دارم کــه وقتی با
مســألهای مواجــه شــدیم ،صرفــاً بگوییم
بهدلیــل عدم رعایت مــردم بوده یا اشــاره
کنیم که حاکمیت مشــکل داشــته اســت.
این نگاه جامعی نیست .اگر مردم رعایت
نمیکنند باید بررسی شــود که چه مسائلی
موجــب عــدم رعایــت پروتکلهــا شــده
است».
 ëëاینروزهاشاهدشیوعبیماریکروناوباال
رفتن مرگ و میرها هســتیم .بیمارستانها
شــلوغ شــده اســت و دوبــاره پرســتاران و
پزشکان درگیر خیل بیماران شدهاند .شما
فکر می کنید چه اتفاقی در سطح مدیریتی
و مردم بهوجود آمده که دوباره شاهد پیک
جدیدیازاین بیماریهستیمکه بهکرونای
انگلیسیمعروفاست؟
رصــد رونــد شــیوع کرونــا در کشــور در
ســطوح مختلــف بــه گونههــای متفاوتی
انجام میشــود .صاحبنظران و نهادهای
معتبر که مسئولیت ســامت و بهداشت
را در ایــران و دنیــا برعهــده دارنــد در این
باره حرفهــای ثابتی میزنند و آن حرف
هم این اســت کــه کرونــا را بایــد بهعنوان
بخشــی از زندگــی جامعه کنونــی قلمداد
کرد و جنبههای مختلف زندگی را ســازگار
بــا وجــود کرونــا هماهنــگ کرد .حتــی در
وضعیتــی کــه همــه جامعــه بــا واکســن
هم ایمن شــده باشــند .آنها میگویند که

کرونــا یــک پدیــده جدید اســت کــه حاال
حاالهــا هــم در کشــورها وجــود دارد .بــا
این همه بــرای مدیریت کرونا دو ســطح
تصمیمگیــری اجرایی و توجه به الزامات
و محدودیتهــای کرونا در همه بخشها
مهــم اســت .در ایــن بخشهــا مــا بایــد
نســبت به وضعیت معیشتی ،اجتماعی
و حتی سیاســی افراد فکر کنیــم و بدانیم
کــه جامعــه چقــدر تحمــل مصونیتها
و الزامــات کرونایــی را دارد .ایــن الزامات
شامل رعایت فاصله اجتماعی ،قرنطینه،
ســفرنکردن و رعایــت محدودیتهــا
در ســوگ و شــادی اســت .ایــن الزامــات
البته زمانی ســختگیرانه میشــود و گاهی
وقتها هم کمترین توجه به آن می شود.
بنده برای محدودیتها معتقدم که کرونا
و الزامــات آن یکــی از اجبارهــای زندگــی
مردم است .در این همهگیری مردم باید
به مســائل اقتصادی ،اشــتغال ،کســب و
کار و آمــوزش هم توجــه کنند .همین این
موارد موجب میشود که میزان تابآوری
جامعه باال و پایین شود.
ëëمســئوالن میگوینــد کــه تعطیــات دو
هفتهای نوروز و سفر رفتن مردم و فراموش
کردن مسئولیت اجتماعی موجب پیک
چهارم بیماری شــد و برخیهــای دیگر هم
نسبت به نحوه مدیریت ستاد ملی مقابله
بــا کرونا انتقــاد دارنــد و بر ایــن باورند باید
راهها بســته می شــد .نظر شــما در این باره
چیست؟
مهــار بیمــاری کرونا با درک مشــترک
خطر هم از ســوی نهادهای اجرایی و هم
از طــرف نهادهــای مدنــی و عامــه مردم
امکان پذیر اســت .اما مــن با این موضوع
مشــکل دارم که وقتی با مســألهای مواجه
شــدیم ،صرفاً بگویم عــدم رعایت مردم
بــوده یــا بگویم حاکمیت مشــکل داشــته
است .این نگاه جامعی نیست .اگر مردم
رعایت نمیکنند باید بررسی شود که چه
مســائلی موجب عدم رعایــت پروتکلها
شــده اســت .رعایت نکردن خودش یک
پدیــده فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی
است .در امر سالمت و بهداشت موضوع
آمــوزش و پیشــگیری بســیار مهم اســت.
در آن ســو هــم بایــد دیــد اساســاً بــا یــک
دســتورالعمل ســختگیرانه میتوانیــم
کنترل کنیم .باید اجرای دســتورالعملها
بــر اســاس جامعــهای کــه در آن زندگــی
میکنیم ،طراحی و اجرا شود .که به نظرم
این محدودیتهای ســخت برای جامعه
ما امکان پذیر نیست.

مؤثــر در کاهــش اثــرات عالــم گیــر ایــن
بیمــاری در مجموعه همــکاری نهادهای
حاکمیتی ،سازمانهای مختلف ،جامعه
مدنی ،خانوادهها یعنی خود شــهروندان
و گروههــای مرجــع اســت .یکــی از دالیل
اشکال کار ما این است که این مجموعهها
با هم در ارتباط مناسب نیستند.
 ëëایــن هماهنگ نبــودن دســتگاهها مورد
نقد مردم در شبکههای اجتماعی هم بوده
اســت .یک بحثی کــه در همین شــبکهها
مطرح شــده این اســت که چرا ســتاد قبل
از عید راهها را نبســت و جلوی ســفر رفتن
مــردم را نگرفــت .بهنظــر شــما و بــا توجه
بــه رفتار مــردم در نوروز آیا می شــد جلوی
سفرهاراگرفت؟
بهنظــرم بــا توجه بــه مجموعــه ای از
عوامــل اجتماعی ،فرهنگــی ،اقتصادی و
حتی سیاســی امکان اینکه ســفر در نوروز
مطلقــاً انجام نشــود ،وجود نــدارد .قطعاً
ســفر باید محدود شــود .مهمترین شکل
محدودیــت وقتــی اســت کــه بــه صورت
درونــی انجام شــود یعنــی افــراد نه فقط
بــا نظــارت بیرونــی و اعمــال محدودیت
نظامــی و انتظامــی ســفر نکننــد بلکــه
بیشــتر بداننــد کــه اگــر حتی هیــچ نیروی
نظامــی هم مانع ســفر نباشــد خودشــان
تشــخیص بدهند کــه باید در این شــرایط
ســفر نروند .این موضوع هــم برمی گردد
بــه آمــوزش و اعتمــاد و ارتباطــی که بین
نهادهــای رســمی و مــردم وجــود دارد.
یکــی از مهمتریــن آســیبهای مــا پایین
بــودن ســرمایه اجتماعــی اســت .وقتــی
سرمایه اجتماعی پایین است شهروندان
و افــراد جامعه تصمیمگیــری حاکمیتی
را در امتداد منافع خودشــان تحلیل نمی
کنند .این همه در محاوره روزمره ما ســوم
شخص مجهول به کار برده میشود ،مثالً
میگوینــد« :کار خودشــونه» یــا «معلومه
کــه ایــن کار رو بــرای ایــن کردهانــد» اصالً
مشــخص نیســت که چه کســی این کار را
کــرده اســت .ایــن ناشــی از بیاعتمادی و
شــکافی اســت که وجود دارد .در کنار این
بیاعتمادی که وجــود دارد یک غفلت از
آینده نگری و دوراندیشی هم وجود دارد.
معمــوالً تصمیــم گیریهــای رســمی ما
وقتی انجام میشــود که مشــکل پشت در
خانه اســت .پیک چهارم بــرای نهادهای
رســمی کامــاً مشــهود بــود .بســیاری از
پزشکان و متخصصان قبل از عید هشدار
داده بودنــد ولــی معمــوالً مــا میگذاریم
وقتــی که خطــر کامالً مشــهود شــد به آن

میپردازیــم .در نــوروز هــم روز  ١٣عیــد
اعمال محدودیت کردند.
ëëبا این حال االن که در پیک چهارم کرونا
هســتیم چه باید کرد تا بتوانیــم با کمترین
تلفاتاینمرحلهراپشتسربگذاریم؟
موفقیــت هرگونــه سیاســتگذاری
حاکمیتــی بــرای مقابلــه با شــیوع کرونا یا
سهلگرایانهومتناسبنبودنآنسیاستو
اقدام با زمینههای غالب در افکارعمومی،
اعتماد شــهروندان بــه صداقت و صحت
تصمیمــات نهادهــای سیاســتگذار و
مجــری ،مشــارکت مؤثر نهادهــای مدنی
و علمــی و حرفــهای در سیاســتگذاری و
اجراســت .بهایــن لحــاظ رصــد منظــم و
مســتمر افکار عمومی و روندهای مســلط
در آن بســیار ضروری اســت .هماکنون که
کشــور در آســتانه مواجهه با مــوج پر خطر
چهــارم شــیوع کرونــا قــرار دارد ،توجــه به
گزارشهای نظرسنجی دیدگاههای مردم
و مؤسســهها پیش از شــیوع جدید و حین
آن ضرورت دارد .من آخرین نظرســنجی
که در سطح کشوری دیدهام ،البته موضوع
مهــم ،گــزارش مــوج چهــارم دیدگاههای
مردم اســت که گــروه افکارســنجی و افکار
عمومی دفتر طرحهای ملی در پژوهشگاه
فرهنگــی ،هنــر و ارتباطــات در بهمن ماه
( 99نهــم تــا بیســتویکم بهمــن) یعنی
یکســال پــس از آگاهــی از شــیوع کرونــا در
ایران در ســطح شــهرها و روستاهای کشور
انجــام داده اســت.در این نظرســنجی 49
درصد پاسخگویان اعالم کردهاند که مردم
پروتکلهای بهداشتی را نسبت به ماه قبل
کمتــر رعایت میکننــد ،امــا  45.5درصد
آنان خود را نسبت به ماه قبل ملتزمتر به
دستورالعملهایبهداشتیمیدانند.
 42.5درصد پاسخگویان با محدودیت
رفتوآمــد شــبانه39.6 ،درصــد بــا عدم
تــردد مجــدد بــرای رفتــن بــه شــهرهای
دیگــر و 37.7درصــد بــا عدم بازگشــایی
مدارس موافقند 68 .درصد پاســخگویان
واکسیناسیون عمومی را یک امر ضروری
در شــرایط کنونی میدانند و ســالمندان،
کادردرمــان و افــراد دارای بیماری خاص
ســه اولویــت اصلی مــردم برای واکســینه
شــدن در برابــر کرونــا هســتند 41 .درصــد
پاســخگویان اعالم کردهاند که زمان تمام
شــدن کرونا برایشــان مشــخص نیست و
 46درصــد آنها بیتوجهی مردم نســبت
به رعایت دســتورالعملهای بهداشتی را
مهمترین عامل استمرار بیماری در کشور
میدانند.

حساســیت اولیــه بــرای نصب دقیــق ماســک در مکانهای شــلوغ
کاهش یافته ،در فروشگاهها و مراکز خرید پروتکلهای بهداشتی کمتر
رعایت میشود و...
در کنــار مســافرتهای بیمالحظــه افــراد بــه مناطق گردشــگری و
پرخطر مانند اســتانهای مازندران و گیالن ،پروازها در تعطیالت نوروز
به کشــور ترکیه ،که یکی از آلودهترین کشــورها بــه ویروس جهش یافته
انگلیسی بهشــمار میرود ،جریان داشته و مسافران از تعطیالت خود،
گ را برای هموطنان و هممیهنان خود به ارمغان آوردهاند.
سوغات مر 
همچنیــن به نظر میرســد در کشــور ،نوعی ناهماهنگی بیــن نهادها و
ســتادهای درگیر برای پیشــگیری از کرونا مشاهده میشود که شرایط را
پیچیدهتر میکند .تصمیمهایی که از ســوی ستاد مقابله با کرونا گرفته
میشود ،الزاماً از سوی نهادهای اجرایی رعایت نمیشود یا در بسیاری
از مــوارد بهصــورت ســلیقهای اعمال میشــود .هشــدارها و فریادهای
ناشی از اجرایی نشدن دستور پیشگیرانه وزیر محترم بهداشت عمدتاً با
چند روز تأخیر شنیده میشود و همه اینها شرایط را برای کنترل بیماری
دشوار کرده است.
تعطیالت نوروز ،فرصت بسیار مناسبی بود تا با بسیج همه نهادها
و اطالعرســانی عمومی ،با قرنطینهای سراســری و سختگیرانه ،شرایط
کشــور را از حالت درآســتانه خطر ،به شــرایط نزدیک به ســفید تبدیل
کنیم اما عمالً این فرصت به تهدیدی مرگبار مبدل شــده اســت .کرونا
انگلیسی جایگزین کرونا معمولی شده است و باید انتظار داشته باشیم
که تعداد فوتیهــای کرونا از بعد از تعطیالت ،حتی به عددهای چهار
رقمی نزدیک شود.
فــارغ از تمهیدات و تصمیمات نهادی ،امروز این ما مردم هســتیم
که با رعایتهای مسئوالنه و پیشگیرانهتر ،میتوانیم مرگ ناخواسته را
که بیش از پیش به ما نزدیک شــده ،از خانواده ،دوستان ،همشهریان و
هموطنان خود دور کنیم و راه را برای بهبودی اوضاع هموارتر سازیم.

ادامه از صفحه اول

پایین بودن سرمایه اجتماعی شعلههای کرونا درشهرها را روشن کرد

تبدیل فرصتی ایرانی به تهدیدی انگلیسی!

رئیس سازمان حج و زیارت:

سفر به عتبات تا اطالع ثانوی انجام نمیشود

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت دربــاره اعــزام زائر به عتبــات گفت:
کاروانهــای آزاد بــدون رعایت مســائل بهداشــتی زائــران را به عتبات
عالیات اعزام میکنند.
بهگــزارش ایرنــا ،علیرضــا رشــیدیان بــا تأکید بــر اینکه مســئوالن
کاروانهــای آزاد بایــد بــرای رفــع دغدغههای بهداشــتی ،ســفرهای
زیارتی را با رعایت تمامی ضوابط اعالم شــده بهداشتی انجام دهند
امــا آنهــا همچنــان با ایــن موضــوع مخالفت میکننــد ،بیان کــرد :با
توجــه بــه مذاکرات انجــام گرفته با مســئوالن عراقی و بــا وجود تهیه
دســتورالعملهای بهداشــتی و از طرفــی آغــاز مــوج چهــارم کرونا و
عدم موافقت ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی برجلوگیری از هرگونه
اعزام ،ســفر رســمی به عتبات عالیات تا اطالع ثانوی انجام نخواهد
شد.
وی اظهــار داشــت :بــا وجــود افزایــش بیمــاری کرونا هــم اکنون
شــماری از هموطنــان از طریــق برخــی افــراد در قالــب کاروان آزاد
بدون توجه به دســتورالعملهای بهداشتی به عتبات عالیات اعزام
میشوند.

