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عادیانگاری پایتختنشینها با مرگهای سریالی کرونا
حمیده امینیفرد
خبرنگار

علی محمدی  /ایران

بــه آمــار فوتیهای امــروز دقت کنیــد! حاال
عــدد  ۵۱۵نفــر فوتــی برای مــا عــدد «خوب»
محســوب میشــود؛ چراکــه چشــمهایمان به
اعداد ترسناکتری مثل  ۶۰۰و  ۷۰۰نفر عادت
کرده است! اصالً تازگیها وقتی نام  ۵۰۰نفر را
میشــنویم به خیالمان کرونا کارش با ما تمام
شــده اســت؛ فکر میکنیــم لیســت بلندباالی
گومیرها را پلمــب کردهاند ...تا اینکه چند
مر 
روز بعد با یک تلفن و صدای جیغ به خودمان
میآییم .باورمان میشــود که نــه! مرگ در دو
قدمــی مان ایســتاده اســت ...یادمان نــرود که
ایــن روزها مرگ فقط برای همســایه نیســت؛
رد اخبــار را کــه بگیریــد میبینیــد همچنــان
بیمارســتانها با حداکثر ظرفیــت کار میکنند
حتــی در مناطقــی از پایتخــت و در حاشــیهها؛
بیمارســتانهای صحرایی و ســولههای بحران
هــم بــا تمام ظرفیــت به میــدان آمدهانــد .در
بهشــت زهرا هم خبری از کاهــش فوقالعاده
فوتیهــای دفــن شــده نیســت؛ کاهــش ۱۰
درصــدی فوتیهــای تهــران هــم در یک هفته
اخیــر اگرچــه خبــر امیدوارکنندهای محســوب
میشــود ،امــا بــرای بســتگان متوفیانــی کــه تا
همیــن چند هفتــه پیش بــرای تحویــل جنازه
عزیزانشان به صف شده بودند،هیچ نبودنی را
جبران نمیکند.
ëëخروج  60شهر از وضعیت قرمز
به گــزارش «ایران» ،وضعیــت حاال اگرچه
برای  ۶۰شــهر از حالت قرمــز درآمده اما برای
شهر چند میلیونی تهران همچنان در بر همان
پاشــنه میچرخــد! میپرســید چــرا؟ جــواب
ساده اســت .ما این روزها به درد عادیانگاری
مبتال شدهایم .واکســنزدهها حس رویین تنی
پیــدا کردهاند و آنها هم که هنوز نوبتشــان به
واکســن نرســیده ،فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعــی را دلیلــی میداننــد کــه ماســک
نــزدن خود را توجیــه کنند! کلیپهای منتشــر
شــده در فضــای مجــازی از وضعیــت ســفر و
یهــا و اســتادیو مهای
یهــای خارج 
دورهم 
پــر از تماشــگر فوتبالیهــا و از طرفــی برگزاری
محــدود چندین جشــنواره خارجــی حاال همه

آن چیــزی اســت کــه ماســک نــزدن را بــرای
برخیها قابل دفاع کرده است! در حالی که آن
روایتــی که در پشــت صحنه تمــام این تصاویر
در جریان اســت مثــل تزریق دو دوز واکســن و
یا برداشــتن موقتی ماســکها دیده نمیشود؛
حتــی برخیها وضعیت کشــورهای همســایه
همچون افغانســتان و عــراق را توجیهی برای
ماســک نزدنشــان میداننــد .همانهایــی کــه
بعضــاً میگوینــد واکســن نمیزنیــم! وزیــر
بهداشــت حــاال قــول داده هیچ نگرانــی بابت
واکســن وجــود نــدارد .بــا ورود میلیونهــا دوز
واکسن از نوع سینوفارم و آسترازنکا در روزهای
آینده قطعاً روند واکسیناسیون شدت میگیرد
و آنطــور کــه اعــام شــده تــا بهمــن مــاه نیــز
چرخه واکسیناســیون برای همه ایرانیان تمام
میشــود .شــهرداری تهــران نیــز در هفتههای
اخیــر تمــام ظرفیتهــای خــود از تجهیــز ۲۰
ایســتگاه خدمــات رســان شــهر و  ۴۰ایســتگاه
توگو و ظرفیت
تزریق واکســن در بوســتان گف 
ســولههای بحران را پای کار آورده اســت .اما از
آن طرف هــم متخصصان تأکید میکنند باید
هــر  ۶تــا  ۹مــاه واکســنها تمدید شــود .بر این
اساس نگرانیها فعالً از دو بابت است؛ گروهی
که میترســند و یا اعتقادی به واکســن ندارند؛
مثل همانهایی که این روزها ماســک نزدن را
تشویق میکنند و البته گروهی بر خالف آنها که
واکسن را حالل مشکالت میدانند و به محض
تزریق دوز اول دیگر ماسک نمیزنند! مثل آن
دســته از مسافرانی که در حمل و نقل عمومی
ماســکها را برداشــتهاند؛ در حالــی کــه تأکیــد
میکنند در مراکز عمومی و شــلوغ دو ماســک
بزنید.
ëëمسافران در واگنها ماسک را برمیدارند!
علــی عبداهللپــور ،مدیرعامــل شــرکت
بهرهبــرداری مترو در واکنش به انتشــار عکس
واگنهــای شــلوغ متــرو بــه «ایــران» میگوید:
«تعداد مســافران مترو در هفتــه اخیر با هفته
بعــد از تعطیــات کرونایــی تفــاوت چندانــی
پیــدا نکــرده اســت .ما در اواســط هفتــه روزانه
حــدود  ۸۰۰هزار مســافر جابهجــا کردهایم که
در روز پنجشــنبه و جمعــه بــه  ۶۰۰هــزار و ۴۰۰
هزار نفر کاهش داشــته اســت .متــرو همچون

گذشــته ضدعفونــی میشــود و مأمــوران در
ورودیهــا هــم بــر ماســک زدن مســافران
نظــارت دارند .بــا وجود این آمار ماســک زدن
مســافران حــدوداً  ۹۰درصــد اســت و البتــه در
واگنهــای متــرو پایینتــر اســت چراکــه حــاال
افرادی که واکســن زدهاند بــه خیال آنکه مبتال
نمیشــوند یــا انتقــال نمیدهند ماســکها را
در شــلوغی برمیدارنــد ».او میگوید« :حدود
 ۸۵درصــد کارکنــان متــرو دوز اول را زدهانــد
و ایــن هفتــه نیــز دوز دوم و لکهگیــری دوز اول
تمام میشــود اما درباره کاهش آمار مبتالیان
بایــد دو هفتــه بعــد اظهار نظــر کــرد!» آمارها
اگرچــه از افزایــش رعایــت پروتکلهــا از ۵۲
درصــد به بــاالی  ۶۰درصــد حکایــت دارد اما
تا رســیدن به بــاالی  ۸۰درصد فاصلــه زیادی
وجود دارد .سوپرمارکتها و خواربار فروشیها
همچنــان در صــدر اخطارهــای کرونایــی قرار
دارنــد و البتــه نگاهی بــه رفتارهــای اجتماعی
شــهروندان در ســطح شهر نشــان میدهد که
نمیتــوان به افزایــش این درصدهــا دلخوش
کــرد .باوجــود آنکــه قانــون در شــهرهای قرمز
ممنوعیــت کســب و کارهــای گروه دوم ،ســوم
و چهارم را تعیین کرده اســت ،اما مشــاهدات
میدانــی ما از خیابانهــا ،حمل و نقل عمومی
و بویــژه تاکســیها ،رســتورانها ،آرایشــگاهها،
کهــا،
فروشــگا ههای غیرضــروری ،پار 
باشــگاههای ورزشی ،اســتخرهای سرپوشیده،
بازارهــای سرپوشــیده ،مالهــا و پاســاژهای
کوچــک نشــان میدهد که دســتورالعملهای

نظارتــی بــه پایینترین ســطح خود رســیده و
برخالف قانون رستههای شغلی این سه گروه
بــاز اســت و خبــری از ناظران نیســت .البته که
محدودیتهــای شــبانه و جریمه شــهروندان
ادامــه دارد امــا در بخــش نظارتی بر مشــاغل
تقریبــاً همــه گروههای شــغلی بــدون نگرانی
مشــغول فعالیتنــد و اتفاقــاً با اســتقبال مردم
هــم مواجه شــدهاند .همچــون آرایشــگاههای
زنانه که تا یک هفتــه تمامی وقت خود را رزرو
کردهاند .کالسهای زبان حضوری باز شدهاند.
بــاغ کتــاب تهــران مشــتری دارد .بــاغ وحــش
بــاز اســت .رســتورانها در داخل هم مشــتری
میپذیرند و البته اگر امکان تعطیل شدن این
مراکز نیست چرا باید قانون بیاعتبار شود؟! از
طرفی بسیاری از مردم به سمت رزرو بلیتها
بــه مقاصــد گردشــگری رفتهانــد و بررســی ما
نشــان میدهد بــرای مقصد شــهری همچون
شیراز تا اواسط مهرماه همه بلیتهای پروازی
و قطار تکمیل شــده است! و البته نظارتهای
اداری -ســازمانی باعث شــده تا میزان رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی در ادارات دولتــی بــه
باالترین ســطح خــود برســد .کارمندانی که در
ادارات زیــر ذرهبیــن قــرار دارند امــا به محض
ورود به سطح شهرها غافلگیر میشوند .حتی
در تاکســیها حساســیتها به ماسک کم شده
و برخــی رانندههای واکســن زده کمتر ماســک
میزنند .شهروندانی که ماسک نزدهاند اغلب
گرما و آلوده بودن هوای تهران را بهانه میکنند
امــا گروهــی هم که واکســن زدهانــد توجهی به

اخطارها نشــان نمیدهند و از کنار اعتراضها
بهراحتــی عبور میکننــد .حتی در رســتورانها
نیزبــا وجود آنکه به عنوان یکی از مراکز شــیوع
ویــروس معرفــی شــدهاند خبــری از تــرس و
نگرانی نیســت و برخی از مــردم غذای خود را
با دســتهایی که نشســتهاند میل میکنند .در
جواب هم میگویند که شنیدهاند ویروس روی
غذا نمینشیند! توصیههای بهداشتی عجیب
و غریــب حــاال فضــای مجــازی و شــبکههای
اجتماعی را به یکی از مرکز تولید محتوا تبدیل
کرده است؛ توصیههایی که از زبان خیلیها به
عنوان منبع معتبر بویژه درباره واکسن معرفی
میشود و دست به دست هم میچرخد! علی
رغم هشــدارها درباره شــیوع باالی دلتا و البته
جهش ویروس جدید اما دورهمیها و مراسم
پرجمعیت دوباره به صورت غیررســمی بازار
آرایشگاهها را رونق داده است.
ëëبرخوردهای قهری و جریمه مؤثر نیستند
علــوی عضــو شــورای شــهر تهــران هــم با
تأکید بر اینکه طبق گزارشهای رســیده میزان
رعایت پروتکلها کاهش داشــته و شهر تهران
نیــز وضعیت خوبــی در ایــن زمینه نــدارد ،به
«ایران» میگوید :اتفاقاً دیروز در بازدید از ستاد
ســمنهای شــهرداری تهــران بر ایــن نکته نیز
تأکید شــد که از ظرفیت سمنها برای آموزش
و بــاال بــردن درصد رعایــت پروتکلها بتوانیم
بهــره ببریــم .طبیعتــاً بســیاری از موضوعــات
را نمیتــوان به صورت دســتوری و بــا نگاه باال
بــه پایین مدیریــت کرد و ایــن موضوع رعایت
پروتکلها نیز همینطور است.
او درباره اصناف هم میگوید :برخوردهای
قهــری و جریمــه چنــدان مؤثر نیســتند و بهتر
اســت خود این عزیــزان به رعایــت پروتکلها
بپردازنــد .البتــه نظــارت بــر نحــوه عملکــرد و
رعایــت پروتکلهــا باید از ســوی دســتگاههای
مربوطه انجام گیرد.
محسنی بندپی ،استاندار تهران هم از اتخاذ
تمهیدات الزم برای تزریق روزانه  ۲۰۰هزار دوز
واکســن در اســتان تهران خبر داده و البته گفته
است که مراجعین سرپایی ،میزان بستریها و
فوتیها نسبت به هفته گذشته با شیب مالیم
کاهش پیدا کرده است.

اخبـــــار

گزارش «ایران» از خروج  60شهر از وضعیت قرمز و افزایش بیتوجهی برخی شهروندان به پروتکلهای بهداشتی

آیتاهلل رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

برگزاری مراسم اربعین منوط به موافقت دولت عراق است

رئیسجمهوریدرجلسهستادملیمقابلهباکرونا،گفت:باپیشبینیوپیشگیریهای
فعاالنه میتوان آسیبهای ناشی از ایجاد موجهای جدید را کاهش داد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی دولت ،آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی با اشاره به لزوم فعال بودن وزارت
کشور و کمیسیون اجتماعی در استانها در زمینه بررسی ،شناخت و راهکارهای مقابله با
آســیبهای اجتماعی و روحی و روانی ناشــی از کرونا ،اظهار داشــت :باید این موضوع در
دستور کار قرار بگیرد و با استفاده از نظرات فرهیختگان حوزه و دانشگاه راهکارهای علمی
اتخاذ شــود تا کمترین آســیب اجتماعی و روحی را داشته باشیم .رئیس جمهوری با ابراز
خرســندی از پایین بودن عوارض واکسنهای استفاده شده اعم از وارداتی و تولید داخل،
بــر لزوم اطالعرســانی درســت و دقیق در این خصــوص تأکید کرد و گفت :اینکه واکســن
داخلی در مقایســه بــا انواع وارداتی آن کمترین عــوارض را دارد ،میتواند بــرای مردم در
مقابله با تبلیغات بدخواهان که تولید و توانایی متخصصان داخلی را زیر سؤال میبرند،
اطمینان خاطر و آرامش به همراه داشته باشد .آیتاهلل رئیسی با تأکید بر اهمیت توجه
به واکسیناسیون مهاجرین و مشکوک التابعین ،گفت :وزارت کشور و استانداران مرزی باید
نظم و انضباطی در زمینه واکسیناسیون این افراد که میهمانان جمهوری اسالمی هستند،
فراهم کنند تا از شیوع بیماری جلوگیری شود .آیتاهلل دکتر رئیسی روند واکسیناسیون در
کشور را امیدبخش خواند و با اشاره به افزایش واردات واکسن و تولید داخل در هفتههای
آینده بر لزوم تسریع و توسعه واکسیناسیون در گروههای سنی مختلف تأکید کرد .رئیس
جمهوری همچنین برگزاری مراســم اربعین حســینی را منوط به موافقت دولت عراق و
اعالم شرایط پذیرش زوار از جانب این کشور دانست و تأکید کرد ،بدون تردید در صورت
موافقت کشور میزبان کسانی میتوانند به زیارت اربعین مشرف شوند که با تأیید وزارت
بهداشت و درمان هر دو دوز واکسن کرونا را زده باشند.

وزیر بهداشت :کسی در صف واکسن کرونا نماند

وزیر بهداشــت با بیــان اینکه با لطف خدا حرکتی انقالبی در دولت انجام شــده
و واکســن کرونا به مقدار کافی از روز پنجشــنبه به کشــور وارد شــده است ،گفت :این
مقدار واکسن در طول تاریخ بیماری کرونا ،بینظیر بوده و تا آخر شهریور و مهرماه
نیز روند واردات واکسن به کشور ادامه دارد .بهگزارش وبدا ،دکتر بهرام عیناللهی
در دیــدار شــهردار تهــران کــه دیــروز در ســتاد وزارت بهداشــت برگــزار شــد ،اظهار
داشــت :تنهــا راه و مطمئنتریــن راه بــرای کنترل بیمــاری کووید ،19واکسیناســیون
اســت بنابراین سیاســت دولت ،تحقق واکسیناســیون عمومی در کشــور اســت .وی
افزود :برنامه ما این است که هیچ کسی در صف واکسن ،منتظر نماند و این یکی از
معضالت است که مردم در صف و ناراضی باشند.

 515فوتی جدید کرونا در کشور

بــر اســاس اعــام مرکــز اطالعرســانی و روابــط عمومــی وزارت بهداشــت ،مجمــوع
واکســنهای کرونــا تزریق شــده در کشــور به  ۲۸میلیــون و  ۸۴۳هزار و  ۶۴دوز رســید .بنابر
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت بهداشــت تا کنون  ۱۹میلیون و  ۳۴۰هزار
و  ۳۸۵نفــر دوز اول واکســن کرونــا و  ۹میلیــون و  ۵۰۲هزار و  ۶۷۹نفر نیــز دوز دوم را تزریق
کردهاند و مجموع واکســنهای تزریق شــده در کشــور به  ۲۸میلیون و  ۸۴۳هزار و  ۶۴دوز
رسید .همچنین بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از ظهر روز
 12شهریور تا ظهر ۱۳شهریور  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۰ ،هزار و ۴۰۴
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که ســه هزار و  ۴۷۹نفر از آنها بستری
شدند .بر این اساس مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و  ۱۰۳هزار و  ۵۳۷نفر
رســید .متأســفانه در طول این بازه زمانی ۵۱۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۱۰هزار و  ۶۴نفر رسید .در حال حاضر  ۲۴۶شهر کشور
در وضعیت قرمز ۱۴۴ ،شهر در وضعیت نارنجی و  ۵۸شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

