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بحران خشکســالی به معدن آب ایران رسید

مرگ یخچال دائمی کوهرنگ
صفحه 12

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

تأکید کارشناسان اجتماعی بر ضرورت سیاستگذاری و برخورد واحد در مقابله با کرونا

برنامهریزی برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها از
اوایل آذر

حمیده امینی فرد
خبرنگار

عکس :سجاد صفری /ایران

فوت  128بیمار کرونایی در کشور

مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت بهداشــت اعالم کرد :در شــبانه روز گذشته ۷۶۷ ،هزار و
 ۵۵۳دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
همچنیــن ،تاکنــون  ۵۲میلیون و  ۳۷۹هزار و  ۵۷نفــر دوز اول ۳۳ ،میلیون و  ۶۷۴هزار و  ۷۳نفر دوز
دوم و  ۸۴هزار و  ۳۴۰نفر ،دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق شده
در کشور به  ۸۶میلیون و  ۱۳۷هزار و  ۴۷۰دوز رسید.بنابر این گزارش از دیروز تا امروز  ۸آبان  ۱۴۰۰و
براساس معیارهای قطعی تشخیصی ۶،هزار و ۸۰۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
و هزار و  ۸۳نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون و  ۹۱۶هزار و ۲۱۱
نفر رسید.متأسفانه در  ۲۴ساعت گذشته ۱۲۸ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری به  ۱۲۶هزار و  ۱۲۶نفر رسید.

برش

تاکنــون نزدیک به  32میلیون نفر در کشــور دو دوز
واکســن را دریافــت کردهانــد .میــزان واکســنهای
تزریقی هم به عدد حدوداً 83میلیون دوز رســیده
اســت .ایران از نظر تعداد کل واکســن حــاال در کنار
کشورهاییمثلاسپانیاوپاکستانقرارمیگیرد.بااین
همه آیا میتوان گفت شرایط به حالت نرمال و به
پیش از کرونا بازگشته است؟ ظاهر شهروندان البته
منهای ماســکهای نصف و نیمــهای که خیلیها
روی چانه و داخل جیبهایشان گذاشتهاند ،تقریباً
شبیه سال 98شده است .میهمانیها و دورهمیها
دوباره ازســرگرفته شــده و سفرهای تابستانی جای
خودش را به سفرهای دیرهنگام پاییزی داده است؛
این درحالی اســت که تا رســیدن به واکسیناســیون
 70درصــد تقریباً 40درصد راه باقیمانده و همین
بیخیالیهــا و عادیانگاریها باعث شــده تا زنگ
خطر موج ششــم هم در آبــان ماه به صدا دربیاید.
ن همه نمیتــوان دوران بعد از واکسیناســیون
بــا ای 
گســترده را بــا روزهــای اوج کرونــا با فوتیهــا باالی
 700نفر مقایسه کرد .اگرچه حاال هم عدد فوتیها
ســه ر قمی اســت و همچنــان تا یک رقمی شــدن
راه زیــادی مانــده امــا وضعیــت برای بازگشــت به
زندگی نرمال بیش از گذشــته فراهم شــده اســت.
واکسیناسیون حدود  37درصدی (دو دوز کامل) از
یک طرف فضای عایســازی را ایجاد کــرده و از آن
طرف همچنــان خطرکرونا بیخ گوش شــهروندان
است .وضعیتی که به تعبیر جامعهشناسان نوعی
تنیدگی و پیچیدگی اجتماعی معرفی میشــود که
تنها راهکارش اتخاذ تصمیمهــای بموقع و بدون
تبعیض اســت .خانم روحنواز ،کارمند یک شرکت
خصوصی است .او که بتازگی از سفر شمال برگشته
میگویــد جادههــا بقــدری شــلوغ و پرترافیک بود
که بــاور نمیکردیــم کرونایی هم باشــد .مردم جز
تعــداد محدودی که ماســک و پروتکلهــا را جدی
گرفتهاند بقیــه اعتنایی به کرونا نداشــتند و همین
باعــث شــد همســرم دوبــاره مبتال بــه کرونا شــود.
مــا دچــار بالتکلیفی شــدهایم نمیدانیــم باالخره
زندگی نرمــال کنیم یا نه؟ ترس االن بیشــتر از اوج
کروناســت .آقای معتمدی هم که فرزند خردسال
دارد ،میگویــد :جالب اینکه کســی اجازه نمیدهد

فرزندش به مدرسه برود ،اما همین افراد میهمانی
و سفر میروند و ترسی ندارند .خانم حیدرزاده نیز
که هم دانشجو و هم کارمند دولت است ،میگوید:
دانشــگاهها تعطیلانــد اما مــا باید ســرکار برویم و
 100درصد کارمندان هم حاضر میشوند .باالخره
خطر وجود دارد یا نه؟ االن شــرایط طوری شده که
نمیتوان به دوســت و آشنا هم فشــار آورد .همین
هفته دو عروســی دعوت شــدهایم که االن بهانهای
برای شرکت نکردن هم نداریم.
ëëضرورتسیاستگذاریواحد
ســعید معدنی ،جامعهشــناس معتقد اســت که
مهمتریــن نکتــهای کــه ایــن روزهــا در برخــورد بــا
بازگشــاییها دیــده میشــود اعمال سیاســتهای
چندگانه و متفاوت است .اگر قرار به بازگشایی کامل
است باید به همه ســازمانها ،نهادها ،برنامههای
فرهنگی و مذهبی نگاه یکســان شــود و اگــر قرار به
تعطیلی است باید سیاست مشخصی درباره همه
درنظــر گرفته شــود؛ نه اینکــه مثالً آموزشــگاههای
خصوصــی بــاز شــود امــا دانشــگاهها و مــدارس
همچنــان آمــوزش مجــازی داشــته باشــند .البتــه
بخش عمدهای از معضالت به فرسایشــی شــدن
جامعهبرمیگردد.مردمدچارخستگیوفرسایش
شدهاندوهمچنانتکلیفمشخصیندارند.بهاین
صورت که هنوز بازگشاییها گسترده نشده و زندگی
به شــرایط نرمال برنگشــته اســت اما در تلویزیون
میبینند کــه در فالن کشــور اروپایی ورزشــگاههای
فوتبال بــه صورت سرتاســری میزبان تماشــاگران
هســتند .خب در این شــرایط از خود میپرســند که
چرا در دنیا جریان زندگی به حالت نرمال برگشــته
اما در ایران همچنان میزان فوتیها سه رقمی است
و هشــدارها برای ورود موج ششــم به صدا درآمده
است؟ بههرحال باید به مردم توضیح داده شود که
ما چه زمانی به آن شرایط میرسیم و تا آن زمان آیا
جریان زندگی عادی شــده اســت یا نه و چطور باید
هــم زندگی مســالمتآمیز با کرونا داشــت و هم از
عادی انگاری پرهیز کرد؟
او ادامــه میدهــد :اینهــا ســؤاالت جــدی اســت در
عیــن حال کــه باید به وضعیت اقتصــادی مردم و
کســادی بازارها هم اشــاره کرد.شــاید یکی از دالیل
ســادهانگاری و عادیانگاریهــای اخیــر همیــن
موضوع باشد چون مردم بهدنبال برآورد نیازهای

روزمرهشان هستند .اما راهکار درست این است که
چند اقدام بهصورت همزمان انجام شود .نخستین
اقدام تشــدید روند واکسیناسیون است .دوم بهبود
وضعیــت اقتصادی و در نهایت آگاهی بخشــی به
مردم که با تشــریح شــرایط موجود اتفاق میافتد.
یکی از کارهایی که باید صورت گیرد مقایسه میزان
واکسیناســیون در کشــورهایی که به بازگشاییهایی
بیشــتری تن دادهاند در مقایسه با کشور ماست .در
اینصورت شاید افرادی که تمایلی به واکسن زدن
ندارنــد هم متقاعد شــوند که زودتر واکســن بزنند؛
البتهنبایدتصورشودکهفقطدرکشورمامخالفتبا
واکسن وجود دارد در کشورهای دیگر هم حدود 30
درصد به طور متوســط در مقابل واکســن مقاومت
میکنندوهمینشایعاتدرآنجاهموجوددارداما
باید بر این موضوع غلبه کرد .باید اعتماد دوطرفه
بین مردم و کارگزاران ایجاد شود و ذهنیتی را که در
برخی مردم وجود دارد  ،اصالح کنند.
او بــا تأکیــد بــر اجــرای رفتــار متعــادل در رابطه با
شــهروندان میگوید :مردم باید در فضاهای باز که
مشکل و خطری وجود ندارد حضور داشته باشند تا
جامعه بتدریج به سمت شرایط عادی برود.
ëëتــا رســیدن بــه شــرایط نرمــال بایــد آرام آرام
محدودیتهاراکناربگذاریم
دکتر امیرحســین جاللی ندوشــن ،روانپزشک هم
بر ایــن نکته تأکید دارد و میگویــد :هماکنون میان
تصمیمات سیاستگذاران و رفتار شهروندی شاهد
نوعــی بههمتنیدگــی و پیچیدگی هســتیم .مثالً ما
هفته گذشــته شاهد بازگشــایی نماز جمعه بعد از
نزدیک دو ســال بودیم که اتفاقاً کار درســتی اســت
و ما باید بتدریج به ســمت این بازگشاییها برویم
امــا در عیــن حال بــه رغم تأکیــد بر داشــتن کارت
واکسیناسیونبرایسالمتیشهروندانهیچنظارتی
بر این موضوع وجود نداشــت و از شــرکتکنندگان
کارت واکســن نمیخواســتند؛ درحالیکــه کارکنان
دانشــگاه تهران در روز شــنبه برای حضور در همان
محل باید کارت واکسیناسیون ارائه میدادند .خب
مابایدبهجامعهپیامیکسانارائهدهیم.بههرحال
گریزیازبازگشایینیستامامحدودیتهاوقوانین
باید در همه جا اجرا شود.
او تأکیــد میکنــد :مــا پیام روشــنی باید بــه جامعه
بدهیــم .از ابتدا هم دچــار چالشهایــی در اجرای

اخبـــــــار

اپیدمی کرونا وضعیت صفر و یک نیست

رئیسجمهوری در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت :وزارت بهداشــت با
همــکاری وزارتخانههــای علــوم و آموزش و پــرورش ،طــوری برنامهریزی کند تا
مدارس و دانشگاهها از اوایل آذر طبق شیوهنامهها بازگشایی شوند.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری ،آیت اهلل دکتر ســیدابراهیم
رئیســی رئیسجمهوری دیروز در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونــا ،با تأکید بر
اینکه رعایت اصول و شــیوه نامههای بهداشتی همچنان باید مورد توجه جدی
مــردم باشــد ،افــزود :در مســیر مقابله و غلبــه بر بیمــاری کرونا ،حســاس بودن
نســبت به رعایت موارد بهداشــتی ضرورتی اجتنابناپذیر است .همچنان باید
از اجتماعــات و هرآنچــه امکان ابتال بــه بیماری را افزایش میدهــد ،دوری کرد.
رئیســی تأکید کرد :با توجه به انجام واکسیناســیون دانشآموزان باالی  ۱۲سال و
دانشــجویان ،از ابتدای آذرماه میتوان برای بازگشــایی مراکز آموزشی با رعایت
شیوه نامههای بهداشتی اقدام کرد.رئیسجمهوری گفت :با مجموعه اقدامات
پیشــگیرانه و مناسبی که از طریق دســتگاههای مربوطه بویژه بهداشت و درمان
در پیش گرفته شــده است امیدواریم از موج بعدی جلوگیری و از سالمت مردم
بهطور مؤثر صیانت شــود .رئیسی با اشاره به پیشــنهاد وزارت کشور برای تدوین
نقشــه راه یکســاله به منظور مقابله با کرونا تصریح کرد :در تدوین این نقشه راه،
باید از نظرات دستگاههای مختلف و تمامی استانها استفاده شود.
ëëتکذیب آغاز موج ششم کرونا در کشور
وزارت بهداشت روز شنبه با انتشار جدول روند بستری کرونا از  ۹۰روز قبل تاکنون
اعالم کرد :برخالف آنچه ادعا شــده روند بستری در اکثر استانهای کشور نزولی
اســت و هنوز نمیتوان نسبت به شروع خیز ششم کرونا در کشور اظهارنظر کرد.
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی آغاز موج ششــم ویروس کرونا را در
کشــور تکذیب کرد.خیز پنجم و مرگبار کرونا از ابتدای تیر ماه در کشــور آغاز شد و
وزارت بهداشت هشتم مهر ماه از عبور این خیز از کشور خبر داد.
بــه گــزارش ایرنا ،پــس از اعالم خبر عبور خیــز پنجم کرونا ،بســیاری از مقامات و
کارشناســان نســبت به وقوع خیز ششــم کرونــا در آبان مــاه هشــدار دادند.بهرام
عیناللهــی وزیر بهداشــت روز یکشــنبه  ۲۵مهر ماه گفته بود :هنــوز بابت کرونا و
پیک ششم آسوده خاطر نیستیم و باید در حالت آمادهباش بمانیم و امیدوارم با
انجام واکسیناسیون سراسری در ماههای آینده ،در وضعیت بهتری قرار بگیریم.
توگوی تلویزیونی تصریح
همچنین وزیر بهداشت روز شنبه یکم آبان ماه در گف 
کرد :باید برای ورود موج ششم به کشور آماده باشیم مردم هم باید عالوه بر توجه
به مسأله واکسیناســیون همچنان بر رعایت همه شیوه نامههای بهداشتی توجه
جدی داشته باشند.گرچه طی ماههای اخیر به پشتوانه رویکرد دولت سیزدهم در
افزایش واردات واکسن و تسریع واکسیناسیون تلفات کرونا کاهش یافته اما هرگونه
عادیسازی و بیتوجهی به پروتکلهای بهداشتی میتواند طغیان مجدد ویروس
را رقم بزند.آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری روز شنبه یکم آبان
ماه در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مهمتر از تعداد دوز واکسن
تزریقی ،صیانت از ســامت مردم اســت ،گفت :اقناع افکار عمومی در موفقیت
مقابله با کرونا یک ضرورت اســت و باید تالش کرد سطح رعایت شیوهنامههای
بهداشــتی از شــیب نزولی بــه صعودی بازگردد.بــر این اســاس کلیدیترین ابزار
دفاعــی در برابــر ویــروس کرونا و خیز ششــم آن ،در کنــار واکسیناســیون ،رعایت
پروتکلهای بهداشتی است و بدون شک میتوان در صورت بروز این خیز ،سر به
سالمت برد و مانع از تجربه مرگبار خیز پنجم کرونا شد.

سیاســتگذاریها و محدودیتهــا بودیــم از یــک
طــرف بــر بازگشــاییها تأکیــد میشــود و از طرفی
بیم عادیانگاری و ســادهانگاری وجــود دارد ،خب
ممکن است سرگردانی و بالتکلیفی ایجاد شود .ما
باید از سادهانگاشــتن غیرمعمول کرونا بپرهیزیم.
این کار برعهده ســتاد ملی مقابله با کروناســت که
تکلیف را مشــخص کنــد .اینکــه وزیر بهداشــت از
آمدن موج ششــم کرونا در آبان ماه بگوید پس این
سهولت و کاهش محدودیتها برای چیست؟ من
معتقــدم شــرایط باید عادی شــود بههرحال ما به
زندگی اجتماعی و بازگشاییها مثل نماز جمعه و
مناســبات ملی و جشــنها و دورهمیها نیاز داریم
اما واقعیت این اســت که ما با عادی شــدن شرایط
و بازگشــایی کامــل فاصلــه داریــم و اگــر مراقبــت
نکنیم و محدودیتهای بهداشتی را حذف کنیم و
سفرها و تجمعات مثل گذشته باشد دچار چالش
جدی میشــویم .بههرحال جامعه خسته است و
اصوالً میل بــه دور زدن محدودیتها وجــود دارد،
اگــر پیــام جامعه ،ســادهانگاری باشــد خروجی آن
عادیانــگاری و عــادی نگهداشــتن اســت .اما جدا

از حاکمیــت ،باید این پیــام به مردم داده شــود که
توگــوی اجتماعــی را جدی بگیرنــد .درکنار آن
گف 
توگوی رســانهای هم شــکل بگیرد .قبل از
باید گف 
اینکه مردم را متقاعد کنیم که عادیانگاری شــکل
نگیــرد باید مــردم را توجیه کنیم که واکســن بزنند
چراکــه کنترل اپیدمی فعالً با واکسیناســیون اتفاق
میافتد .در عینحال که شهروندان باید دستاوردی
را که در این چند ماه به مدد واکسیناسیون گسترده
شــکل گرفتــه  ،حفــظ کننــد و از آن مراقبــت کنند.
نه اینکه بــا عادیانگاری تالش کننــد که به زندگی
پیــش از کرونــا برگردند؛ چون وضعیت بهداشــتی
و اقتصــادی در کشــورهای کم برخــوردار و ضعیف
همچنان شکننده اســت و نمیتوان در مدت کوتاه
به نتایج مطلوب رسید تا بخواهیم در سراسر جهان
بــه زندگی نرمال پیش از کرونا برگردیم .باید توجه
کرد که وضعیت اپیدمی کرونا یک وضعیت صفر
و یک نیســت که امروز باشــد یا فردا تمام شود .این
شــرایط حالت طیفی دارد که تا رســیدن به شرایط
نرمال باید آرام آرام محدودیتها را کنار بگذاریم و
مطلقاًنبایدعادیانگاریشود.

