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تصمیماتدیرهنگامونهچندانجدیستاددرموردنوروز

ستاد مقابله با کرونا باالخره درباره سفرهای نوروز و خوزستان تصمیمگیری کرد اما دیر و نه چندان جدی.طبق گزارش خبرنگار آفتاب یزد کماکان آژانسهای مسافرتی و
اپلیکیشنهای فروش بلیت به مقصد این استان و استانهای قرمز چه هوایی و چه زمینی بلیت میفروشند.نگرانی در مورد پیک چهارم کرونا جدی است
آفت�اب یزد -یگانه شوقالش�عرا :همچنان کرونا در کش��ور ما
در حال قربانی گرفتن اس��ت و آمار مبتالیان نیز آمار باالیی است و
در عین حال هنوز واکسیناسیون گسترده صورت نگرفته است و تنها
بخش��ی از کادر درمان واکس��ن دریافت کردهاند .در سوی دیگر این
روزها ویروس جهش یافته کرونا در حال ش��یوع گس��ترده در کشور
اس��ت و هر روز نام اس��تان جدیدی را میش��نویم ک��ه این ویروس
جهش یافته به آن جا رسیده است .پیک چهارم ،پیک بسیار خطرناک و
مهلکی اس��ت که مسئولین مدام احس��اس ترس خود را از آن بیان
میکنند .اما در این ش��رایط دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا هنوز
تصمیمی جدی در خصوص سفرهای نوروزی اتخاذ نکردهاند و تنها
مدام به ذکر توصیههایی پزشکی مبنی بر خطر سفرهای نوروزی اکتفا
میکنند .با این اوصاف بسیار مایه تعجب و تاسف است که آژانسهای
مسافرتی در حال فروش بلیت هواپیما و قطار حتی به مقصد مناطق
قرمز و نارنجی هس��تند .این در حالی اس��ت ک��ه طبق اعالم رئیس
جمهور سفر به مناطق قرمز و نارنجی ممنوع اعالم شده است و به نظر
میرسد این ممنوعیت تنها برای خودروهای شخصی در نظر گرفته
شده است و کسانی که میتوانند از طریق حمل و نقل عمومی سفر
کنند ،لزومی به رعایت این ممنوعیت ندارند .این ترس وجود دارد که
زمانی تصمیمگیری قطعی در این زمینه اتخاذ گردد که بس��یار دیر
شده و ویروس جهش یافته تمام کشور را تصاحب کرده است .درک
خطرناک بودن پیک چهارم بسیار آسان است اما این سوء مدیریتها
میتواند وضعیت اس��فناکی را برای جامعه رقم بزند .همچنین ترس
انتقال ویروس توسط ناقلین از مناطق قرمز و نارنجی به دیگر مناطق
کش��ور وجود دارد و به نظر میرس��د برای کنت��رل این بیماری نیاز
به سختگیریهای بیشتری در مورد سفرهای نوروزی میباشد.
>توصیه میکنیم به سفر نروید!

س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا گفت« :در ایام نوروز س��فر به
شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع است اما مسافرت به شهرهای
زرد و آبی با رعایت سختگیرانه پروتکلهای بهداشتی امکانپذیر است،
هر چند توصیه وزارت بهداش��ت این است که سفرهای غیرضروری
انجام نشود ».به گزارش ایرنا ،علیرضا رئیسی روز شنبه پس از جلسه
س��تاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رئیس جمهوری برگزار ش��د،
افزود« :امروز بحث تعطیالت عید نوروز و سفرهای نوروزی در ستاد
ملی کرونا مطرح ش��د ،وزیر بهداشت در مورد اینکه سفرها میتواند
بس��یار خطرناک باش��د و باعث انتقال ویروس ب��ه خصوص ویروس
جهش یافته ش��ود و اس��تانهای مختلف را درگیر میکند ،در این
جلس��ه صحبت کرد ».وی با بیان توصیه وزارت بهداش��ت این است
که س��فرهای غیرضروری انجام نش��ود .گفت« :اکنون وضعیت اکثر
اس��تانهای کشور با ثبات اس��ت اما سفرها میتواند وضعیت را بدتر
کند و ممکن اس��ت موج جدید شکل بگیرد .بنابراین سفرها تا جای
ممکن اصال نباید صورت بگیرد ،درس��ت است که مردم تحت فشار
هس��تند ،سه عید میگذرد که مردم مس��افرت مناسبی نداشتهاند،
س��ال  ۹۸س��یل بود ،سال  ۹۹کرونا و امس��ال هم کرونا هست .این
مس��ائل باعث افزایش مش��کالت روح��ی و روانی میش��ود و مردم
آسیب پذیرتر شوند اما با توجه به خطر بیماری تا جای ممکن باید سفرها
صورت نگیرد تا بتوانیم امس��ال هم با شرایط ثابت بگذریم و از سال
آینده که واکسیناسیون کاملتر میشود ،میتوانیم به مسافرت برویم.
قطعا سالهای بعد میتوانیم تعطیالت بهتری داشته باشیم و همراه
با عزیزان خود س��فر کنیم ،مبادا به علت بیماری عزیزانمان در کنار
ما نباش��ند ».رئیس��ی افزود« :امروز این موضوع در ستاد ملی کرونا
بحث ش��د .نظر برخی اعضای ستاد که مصوب ش��د این بود که در
ش��هرهای قرمز و نارنجی کامال سفر ممنوع ش��ود و سایر شهرهای
زرد و آبی با رعایت پروتکلهای بس��یار سختگیرانه بتوانند سفرهای
ضروری داشته باشند ولی همچنان تقاضا داریم سفرهای غیر ضروری
را نداشته باشند و امسال هم تحمل کنند و سفرها ممنوع باشد ».وی
گفت« :بنابراین سفر به شهرهای قرمز و نارنجی کامال ممنوع است و
به سایر شهرها در صورت ضرورت با رعایت پروتکلهای سختگیرانه
میتوانند سفرهای ضروری را داشته باشند».
>گردش ویروس جهش یافته در اکثر استانها

معاون بهداش��ت وزیر بهداشت درباره وضعیت کرونا در کشور گفت:
«در خبرها ه��م آمده که وضعیت کرونا در اس��تانهای مختلف در
مجم��وع روند با ثبات اس��ت اما گردش ویروس انگیس��ی تقریبا در
اکثر اس��تانها اتفاق افتاده اس��ت ».وی ادامه داد« :استان خوزستان
وضعیت متفاوتی دارد و همچنان روند صعودی دارد .مردم خوزستان
دین بزرگی به کش��ور و همه ما دارند زیرا مدافعان این س��رزمین در

باب��ک قرائی مقدم :ما با ناقالن خاموش یا کس��انی که
اهمال میکنند مواجه هس��تیم که ام��کان دارد این افراد
به مسافرت بروند .س��تاد ملی مبارزه با کرونا باید راهی
را پیشنهاد کند که ما بتوانیم در پایانهها عبور و مرور این
افراد را محدود کنیم .من میدانم برای مس��افران قطار و
هواپیما ممنوعیت سفر کسانی که تست پی سی آر مثبت
دارند وجود دارد .اما برای اتوبوس هم خیلی معلوم نیست
ای��ن افراد که حتی دارای پی س��ی آر مثبت هس��تند آیا
شناسایی میشوند یا خیر؟
نخسیتن روزهای جنگ بودند که شجاعانه ،با صبوری و شجاعت باال
ایس��تادگی کردند .امیدوارم در مبارزه با ای��ن ویروس هم پر قدرت
بایس��تند و این ویروس را مغلوب کنند ».رئیسی گفت« :شادگان در
خوزستان یکی از شهرهای خوزستان بود که ابتدا میزان بیماری باال
رفت و جزو اولین ش��هرهایی بود که درگیر جهش ویروس ش��د اما
با افزایش رعایت پروتکلها خوشبختانه به خوبی وضعیت را کنترل
کردند و اکنون شادگان روند نزولی دارد .این نشان میدهد اگر دست
به دست هم دهیم و پروتکلها را با سختگیری رعایت کنیم میتوانیم
این ویروس را شکس��ت دهیم ».سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
افزود« :یکی از استانهای دیگر که نگرانی داریم استان چهارمحال و
بختیاری است .نشانههایی در این استان میبینیم که نیاز است دقت
بیشتری در مورد آن انجام شود ،گرچه هنوز خیلی میزان بیماری در
این استان باال نرفته است اما باید مراقب باشیم که ویروس انگلیسی
جایگزین ویروس ووهان نش��ود .موارد غالب ویروس در کشور هنوز
ویروس قبلی ووهان است اما بیم آن میرود با توجه به قدرت سرایت
باال ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور غالب شود .استان قزوین
و البرز هم باید بیشتر مراقبت کنند .در هر صورت بسیار امیدوارم با
افزایش رعایت پروتکلها این ویروس را کنترل میکنیم ».رئیس��ی
گفت« :به طور کلی روند بیماری در کش��ور با ثبات اس��ت اما حتما
باید دقت کنیم .خبر خوب دیگر این است که در استانها شمالی با
مدیریت خوبی که انجام دادند ،روند بیماری رو به کاهش است ،البته
هنوز خطر کامال رفع نش��ده اس��ت اما اگر همین طور درصد رعایت
پروتکلها کاهش پیدا نکند هفتههای آینده اس��تانهای شمالی هم
با ثبات میشوند».
>روحانی :سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است

حس��ن روحانی هم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه
امروز شصتمین جلسه س��تاد ملی برگزار میشود ،گفت« :در طول
این مدت از یک س��ال و چند هفته گذش��ته تا امروز جلسات ستاد
را بدون تعطیلی داش��تهایم و مصوبات هم داشتهایم و برای دو هفته
آینده هم جلسات را خواهیم داشت .امیدواریم قدم به قدم به سمت
مهار این ویروس برویم .شرایط کشور جایی که مراعات میشود باید
تش��کر کنیم و جایی که مراعات نمیش��ود باید بگوییم و گله کنیم.
االن که ش��رایط را میبینیم جز یک اس��تان که به دلیل همجواری
با کش��ور دیگ��ری و رفتوآمدها به آن گرفت��ار ویروس جهشیافته
شده ،سایر استانهای کشور وضعیت و شرایطی نسبتا خوب دارند».
روحانی تاکید کرد« :البته کمی هم برای استان چهارمحال و بختیاری
نگرانیهای��ی داری��م .ما االن ب��ا دو ویژگی مواجهایم .یکی اس��فند
پر جنبوجوش که در این ماه همیش��ه تردد مردم بیشتر میشود و
این سبب فعالیت بیشتر آنان میشود و این یعنی ما در شرایط خاصی
با سایر ماهها قرار داریم .همچنین که دو هفته اول فروردین هم خاص
است و تردد زیاد میشود ».رئیس جمهوری با بیان اینکه برای مردم
سخت است که امسال به سفر نروند ،گفت« :مردم بدانند این خواهش
و نکتهای که مطرح میشود برای سالمت آنان است و نه چیز دیگر.
نرفتن به سفر بهتر از رفتن است .حاال اگر کسانی اصرار دارند که سفر
بروند و یا برایشان واجب است باید خیلی مراقب رعایت پروتکلهای
بهداشتی باش��ند .ما نمیتوانیم به مردم بگوییم که شب عید خرید

استاندار خوزستان :آمار فوتیهای این استان فاجعه است
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استاندار خوزستان گفت :وحشت ما از این است که عالوه بر اینکه انتشار ویروس جهشیافته کرونا در خوزستان تشدید
شود ،به استانهای دیگر نیز سرایت کند و دیگر از دست کشور ،ستاد ملی مقابله با کرونا و دولت کاری برنیاید؛ بنابراین
محدودیتهای حداقل یک هفتهای اعمال خواهد شد.به گزارش ایسنا ،استاندار خوزستان گفت :وحشت ما از این است
که عالوه بر اینکه انتشار ویروس جهشیافته کرونا در خوزستان تشدید شود ،به استانهای دیگر نیز سرایت کند و دیگر
از دست کشور ،ستاد ملی مقابله با کرونا و دولت کاری برنیاید؛ بنابراین محدودیتهای حداقل یک هفتهای اعمال خواهد
شد.قاسم سلیمانیدشتکی در نشست ستاد استانی مدیریت کرونا که  ۱۶اسفندماه در استانداری خوزستان برگزار شد،
اظهار کرد :در قرارگاه عملیاتی ملی مقابله با کرونا ،بحث به خوزس�تان اختصاص یافت و نماینده اصناف و تعدادی دیگر
صحبتهایی داش�تند و رئیس قرارگاه دس�تور داد مشوقهای پیشنهادشده ،در کمیته اقتصادی مطرح و تصویب شود و
هفته آینده رسما اعالم خواهد شد.وی افزود :حمایتهای مالیاتی برای فعاالن اقتصادی خوزستان و حمایتهای بیمهای
و بانکی ،برخی از پیش�نهادهای مطرحش�ده در خصوص حمایت از اصناف آسیبدیده است.استاندار خوزستان گفت :از
امروز محدودیتهای ترافیکی در ورودیها و خروجیهای استان خوزستان و شهرهای قرمز و نارنجی اعمال خواهد شد
تا انتشار ویروس جهشیافته انگلیسی را کاهش دهیم.سلیمانیدشتکی افزود :وحشت ما از این است که عالوه بر اینکه
انتش�ار ویروس جهشیافته کرونا در خوزستان تشدید شود ،به استانهای دیگر نیز سرایت کند و دیگر از دست کشور،
س�تاد ملی مقابله با کرونا و دول�ت کاری برنیاید؛ بنابراین محدودیتهای حداقل یک هفتهای اعمال خواهد ش�د و همه
باید کمک کنند تا این کار انجام ش�ود.وی با بیان اینکه محدودیتهای ورود و خروج در ش�هرهای قرمز شدیدتر خواهد
ش�د ،تصریح کرد :البته با توجه به گزارش ارائهش�ده ،با توجه به اینکه بیماری در برخی اس�تانها افزایش یافته اس�ت،
ای�ن محدودیتها حداقل باید یک هفته دیگر نیز تمدید شوند.اس�تاندار خوزس�تان در خصوص اخبار مربوط به معرفی
فرمانداران به دادستانی گفت :من نگفتهام فرمانداران را به دادستانی معرفی میکنم و این مطلب به اشتباه انتشار یافت.
م�ن گفت�م ابتدا به مدیرانی که تخلف میکنند و رعایت نمیکنند تذکر داده میش�ود ،در مرحله دوم اخطار و در مرحله
س�وم معرفی به هیئت تخلفات انجام میش�ود و اگر نتیجه نداد ،به دادستانی معرفی میشوند.سلیمانیدشتکی با اشاره
به الزماالجرا بودن مصوبات ستاد مقابله با کرونا برای همه مردم ،بیان کرد :نگفتهام نمایندگان چه کار کردهاند؛ در حوزه
یکی دو فرماندار ،مراسمی برگزار شده بود که من گفتم از برگزاری مراسم از سوی هر شخصیتی چه نماینده ،امام جمعه،
ش�یخ و یا هر کسی باید جلوگیری ش�ود تا منجر به ابتال و فوت تعداد زیادی نشود.وی افزود :من گفتم نماینده دولت یا
نظام نباید با کس�ی تعارف داش�ته باشد و قاطعانه باید ابتدا با کار فرهنگی ،سپس توجیهی و بعد کار قضائی  -انتظامی و
در مرحله نهایی برخورد کند و از این کار جلوگیری کند .دوستان اشتباه برداشت نکنند و بحث را به شکلی غلیظ نکنند
که همه وارد حاشیه شوند.استاندار خوزستان گفت :ممکن است به دلیل تسلیت گفتن به چند نفر ،صدها نفر مبتال شوند
و دهها نفر راهی بیمارس�تان و چندین نفر فوت شوند و عزاهای بیشتری ایجاد شود .برگزاری یک جشن نیز به عزاداری
تبدیل میش�ود.وی افزود :هدف همه ما این اس�ت که میزان ابتال ،بس�تری و مرگ و میر کاهش یابد؛  ۲۹۰مورد فوتی در
خوزس�تان فاجعه است.سلیمانیدش�تکی گفت :در گذشته اگر  ۲۰نفر در یک کشور فوت میکردند ،عزای عمومی اعالم
میشد و همه دنیا تسلیت میگفتند اما اکنون در خوزستان روزانه  ۲۵تا  ۳۰مورد مرگ ناشی از کرونا داریم بنابراین باید
فکر و کاری ش�ود.وی با اش�اره به آمار اعالمشده در زمینه موارد ابتال در یک مراسم ،تصریح کرد :یک بخشدار مصاحبه
اش�تباهی داش�ت و عنوان کرد صبح روز بعد از مراس�م  ۱۰نفر به کرونا مبتال ش�دند در حالی که حداقل  ۲۴ساعت طول
میکشد تا نتیجه تست مشخص شود .سخنگوی علمی ستاد مقابله با کرونا ،دانشگاه علوم پزشکی است تا صحبتهای
اشتباهی مطرح نشود.

نروید اما از آنان میخواهیم که پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند
و در شلوغی و ازدحام وارد نشوند ،حاال اگر جایی پنج درصد ارزانتر
است نمیارزد که به قیمت سالمتی به آنجا برویم .همچنین تا جایی
که ممکن است از خرید اینترنتی باید استفاده کرد ».روحانی با تاکید
بر اینکه سفر برای شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است ،گفت« :طبق
تصمیم وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا ،هیچکس برای سفر به این
شهرها برنامهریزی نکند .نیروی انتظامی هم به این مقررات و اجرای
آن توجه دارد .بنابراین جز شهرهای قرمز و نارنجی برای سایر شهرها
هم باید رعایت پروتکلهای بهداش��تی در جریان سفر انجام شود».
س جمهوری با یادآوری اینکه میدانیم بار روانی خاصی برای مردم
رئی 
دارد که یکی دو سال خانهنشین شوند ،گفت« :فشارهای زیادی برای
برخی کسبوکارها که تعطیل شدند هم وجود دارد».
>اتفاق نظر کارشناسان بر محدودیت تردد نه توصیه

بابک قرائی مقدم پزشک متخصص با توجه به امکان تردد با وسایل
حم��ل و نقل عمومی زمینی و هوایی و همچنین ادامه فروش بلیت
س��فرهای نوروزی توس��ط تورها و آژانسهای مس��افرتی ،به آفتاب
یزد گفت « :س��فر با ماشین حجم بیش��تری از نقل و انتقاالت را در
برمیگیرد .ما به هیچ عنوان سفر تفریحی را در هیچ قسمتی از کشور
در حال حاضر توصیه نمیکنیم .یعنی باید به صورت جدی سفرهای
تفریحی و سیاحتی لغو شوند .شهرهایی که محل سفرهای زیارتی و
تفریحی هستند به صورت بالقوه میتوانند بعد از ایام نوروز محلهای
خطرساز و خطرناک برای مردم باشند .مثال استانی مانند خوزستان
که در فصل بهار محل خوبی برای س��فر و اقدامات تفریحی اس��ت.
بنابراین باید برای این استانها قضیه بسیار جدیتر دنبال شود زیرا
میتواند باعث شود تمام کشور با شرایط بحرانی مواجه شود .ما برای
هر گونه سفر تفریحی به شدت مخالفت خود را بارها اعالم کردهایم
و حتما باید محدودیتهای خیلی س��ختگیرانه در کشور درباره این
سفرها وجود داشته باشد .استانهای مسافرپذیر خطری بسیار جدی
برای انتقال بیماری در کشور هستند .جمعیت زیاد ،هم خود مناطق
را آلوده میکند و هم افراد بعد از اتمام سفرشان به راحتی در بازگشت
به محل زندگیش��ان این بیماری را در کل کش��ور پخش میکنند.
همه پزشکان و کارشناسان بهداشتی  -درمانی کشور بر این مسئله
متفقالقول هستند که باید هرگونه سفر غیرضروری در کشور در ایام
نوروز محدود شود».
>نظارت مبهم بر حمل و نقل عمومی

وی در ادامه افزود« :در ایام تعطیلی بس��یاری از کش��ورها ،ما شاهد
به وجود آمدن بس��یاری از چالشها و مش��کالت بودیم که بیماری
در سطح بسیار ش��دیدی در این کشورها منتقل شد .االن به خاطر
خستگی مردم و اخبار مربوط به واکسیناسیون ،یک اطمینان کاذبی
پیدا شده که مردم فکر میکنند کرونا تمام شده است و حتی کاهش
رعایت پروتکلهای بهداشتی هم در کشور مشهود است .بنابراین خود
این موضوع به صورت بالقوه بس��یار خطرناک است .برای پایانههای
مسافربری باید اقدامات محافظتی تشدید شود .افراد دارای تست پی
سی آر مثبت از سفر ممنوع هستند ،این الزم است ولی کافی نیست.
ما با ناقالن خاموش یا کسانی که اهمال میکنند مواجه هستیم که
امکان دارد این افراد به مسافرت بروند .ستاد ملی مبارزه با کرونا باید
راهی را پیشنهاد کند که ما بتوانیم در پایانهها عبور و مرور این افراد
را محدود کنیم .من میدانم برای مسافران قطار و هواپیما ممنوعیت
س��فر کسانی که تست پی س��ی آر مثبت دارند وجود دارد .اما برای
اتوبوس هم خیلی معلوم نیست این افراد که حتی دارای پی سی آر
مثبت هس��تند آیا شناسایی میشوند یا خیر؟ هرکدام از این افراد با
قرار گرفتن در اتوبوس میتوانند افراد زیادی را مبتال کنند ،البته برای
قطار و هواپیما هم اینطور اس��ت و این خطر احس��اس میشود .باید
ستاد کرونا در این باره به صورت جدی تصمیمگیری کند .مردم باید
بدانند ابتال در جمعهای خانوادگی هنوز بسیار باال است .در هواپیما
و اتوبوس هم باید درباره ناقالن خاموش راهکاری اندیشیده شود».
>توصیه کافی نیست ،قانون وضع کنید

در ادام��ه دکتر آخوندی متخصص بیماریهای عفونی به ما گفت« :
چون بیماری رش��د تصاعدی دارد ابتدا تعداد مبتالیان بسیار پایین
اس��ت؛ پس پیدا کردن تعدادی از کس��انی که دچار ویروس جهش
یافته هستند زنگ خطر است چون هر فرد میتواند حدود  20نفر را
به بیماری آلوده کند .ما تبعات سفرها را دیدهایم و اعالم هشدارهای
ما همیشه به وقوع پیوسته است .اگر این بیماری به دلیل مالحظات
اقتصادی حت��ی ذرهای جدی نگرفته ش��ود ،نهایتا تبعات اقتصادی
بیشتری در پی خواهد داشت مثل از دست دادن جمعیتی که شامل
نیروی کار متخصص و غیرمتخصص میش��ود .یکسال وقت بود که
یک سیستم منظمی طراحی شود که تعداد مسافرین در هر شهری
کنترل شده باشد اما این کار انجام نشده است .این یکسال همیشه در
این موارد اهمال شده است .من همیشه گفتهام که بیمارستان آخرین
ایس��تگاه سالمت است .همه افراد و مس��ئولین در قبال این بیماری
مسئول هستند .دوره پنهان این بیماری دو هفته است ،اگر دو دوره
کمون رعایت ش��ود این ویروس از بین میرود .اگر همان ابتدا بعد از
شیوع ویروس جهش یافته سختگیریها بیشتر بود این بیماری جمع
شده بود ،نه اینکه االن به آمار استانهای درگیر ویروس جهش یافته
اضافه ش��ود .همه باید درک کنند که این بیماری خطری برای همه
است .ما از اتخاذ برخی تصمیمات غیرخردمندانه و غیرکارشناسی به
شدت عصبانی هستیم .در مورد کرونا باید قانون وضع شود زیرا تنها
قان��ون میتواند این بیماری را کنت��رل کند و نمیتوان تنها به چند
توصیه اکتفا کرد ،زیرا تجربه به ما ثابت کرد ه که با اعمال محدودیتها
این بیماری تنها تا حدودی کنترل شده است».
>تصمیماتنگرانکننده

تجربیات یک س��ال اخیر کش��ور ما و همچنین سایر کشورهایی که
با تعطیالت مواجه ش��دند همگی حاکی از آن است که برای کنترل
اپیدم��ی در دوران��ی مانند ن��وروز باید برنامهریزیه��ا و تصمیمات
منسجمی در خصوص مدیریت زنجیره انتقال ،اتخاذ گردد و راهکار
ممنوعیت تردد و س��فر به ش��هرهای قرمز و نارنجی تنها بخشی از
این اقدامات اس��ت .خوزستان به دلیل ش��یوع ویروس جهش یافته
دی��روز قرنطینه ش��ده اس��ت و ورود پالکه��ای غیربومی و خروج
پالکهای بومی از استان خوزستان ممنوع و ورود به شهرهای قرمز
و خروج از ش��هرهای قرمز به صورت دروناس��تانی ممنوع است.اما
در حال حاضر شرکتهای حمل و نقل عمومی از قبیل زمینی و هوایی
حتی به مقاصدی مانند اهواز در حال فروش بلیت هستند و در این
بین ش��رکتها و موسسات گردشگری هم در قالب تور و با تاکید بر
رعایت پروتکلها در حال برنامهریزی برای سفرهای نوروزی هستند.
با چند کلیک ساده و جستجو در سایتهای فروش بلیت و گردشگری
به راحتی و بدون دردس��ر هم میتوان به شهرهای ممنوعه وارد شد
و هم میتوان به همراه تور به س��فر رفت .به طور خالصه باید گفت
به نظر نمیرس��د که راهکارهای درپیش گرفته شده از سمت دولت
و س��تاد مبارزه با کرونا بتواند به کنترل بیماری و علیالخصوص نوع
جهش یافته آن در ایام نوروز بینجامد و این وضعیت خطر دچار شدن
به پیک بعدی را نوید میدهد.
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جهان
=تعداد مبتالیان 116 :میلیون و  222هزار
و  532نفر
=تعداد فوتی ها :دو میلیون و  ۵۹۲هزار
و  ۲۸۶نفر
=تعداد بهب�ود یافت�گان ۹۲ :میلیون و
 ۲۹۶هزار و  ۷۰نفر
ایران
=تع�داد مبتالی�ان :ی�ک میلی�ون و
 ۶۸۱هزار و  ۶۸۲نفر
=تعداد فوتی ها ۶۰ :هزار و  594نفر
=تعداد مبتالیان دیروز۸ :هزار و  212نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 82 :نفر
آمریکا
=تعداد مبتالیان ۲۹ :میلیون و  ۵۹۳هزار
و  ۷۰۴نفر
تعداد فوتی ها ۵۳۵ :هزار و  ۵۶۳نفر
یادداشت

چگونهمیتوان
به صلح دست یافت؟

فاطمه رسولی
کارشناس

تقریبا همه کش��ورها مدعیان��د که به صلح
اهمیت میدهند،ولی بیاعتمادی به دیگران
باعث میشود خود را برای دفاع از کشورشان
مجهز کنند.نتیجه این تفکر،جهانی میش��ود
که روزان��ه دو میلیارد دالر برای تس��هیالت
و نی��روی نظام��ی هزینه میکن��د .در حالی
که صده��ا میلیون نفر در اثر س��وء تغذیه و
بیماریهای درمان نشده میمیرند .در هنگام
تع��ارض مردم ح��س میکنند ک��ه پیروزی
ی��ک ط��رف برابر با شکس��ت ط��رف مقابل
اس��ت،اماصلح واقعی چیزی بیش از سرکوب
تعارض آش��کار و فراتر از آرامش س��طحی و
شکننده است.
صلح پیامد مدیریت خالقانه تعارض و عبارت
است از برطرف کردن اختالفات ادراک شده
و رس��یدن به تواف��ق حقیقی .روانشناس��ان
اجتماع��ی ب��رای کمک ک��ردن ب��ه تبدیل
شدن دش��منان به دوس��ت ،بر چهار راهبرد
متمرکز ش��ده اند:تماس،همکاری ،ارتباط و
مصالحه .مطالعات جدید ارتباط بین تماس و
نگرشهای مثبت را تایید میکنند .به عنوان
مثال :هر چه تماس بین نژادی سیاه پوستها
و س��فید پوس��تها بیشتر میش��ود نگرش
سیاس��ی آنها نس��بت به یکدیگر همدالنهتر
میش��ود.اگرچه تماس ،کمککننده است اما
گاهی،کافی نیست،داش��تن اهداف مشترک
موج��ب یکپارچگ��ی میش��ود و هم��کاری
را تقوی��ت میکنند.قدرت انس��جام بخش��ی
اهداف س��طح باال ،اهدافی ک��ه همه اعضا را
متحد میکن��د و نیاز به تالش همدالنه دارد
ارتباط تنگاتنگی با قدرت وحدت بخش��یدن
بی��ن افراد یک جامع��ه را دارد .بنابراین یک
چالش بزرگ پیش روی دنیای متفرق ما این
است که اهداف سطح باالی خود را شناسایی
و روی آنه��ا تواف��ق کنی��م و برای رس��یدن
به آنها تالشهای همیارانهای سازمان دهیم.
در بحث ارتباط ،طرفی��ن معترض میتوانند
از س��ه روش؛مذاکره،میانج��ی گ��ری وحکم
استفاده کنند.افراد میتوانند به طور مستقیم
با هم مذاکره کنند،چانه زنی س��فت و سخت
ممکن اس��ت انتظارات طرف مقابل را کاهش
دهد و وی را راضی کند که به س��ود کمتری
قان��ع باش��د یا نفر س��وم به عن��وان میانجی
ممک��ن اس��ت پیش��نهاداتی ارائ��ه دهد که
ام��کان توافق را برای طرفین متعارض فراهم
کند،هدف میانجی این است که با ترغیب هر
دو طرف ب��ه اینکه مطالبات متعارض خود را
کنار بگذارند و در ع��وض به اهداف،عالیق و
نیازهای زیربنایی یکدیگر فکر کنند و دیدگاه
مش��ارکتی برد  -ب��رد را جایگزی��ن دیدگاه
برد-باخت کنند.بعض��ی از تعارضها آنچنان
تند هس��تند که راه حل رضایت بخش برای
هر دوطرف دس��ت نیافتنی اس��ت .میانجی
ممکن اس��ت بتواند یا نتواند به حل درگیری
کمک کند اگر نتواند،طرفین ممکن است به
حکمیت متوس��ل ش��وند یعنی اجازه دهند
ک��ه میانجی یا ط��رف س��وم دیگری،توافقی
را به آنه��ا تحمیل کند.گاه��ی وقتها تنش
وسوءظن به حدی میرسد که برقراری ارتباط
غیر ممکن میشود در اینصورت صلح میتواند
کارساز باش��د،وقتی رابطهای متشنج است و
گفتگوی��ی وجود ندارد،گاهی تها یک ژس��ت
مصالحه جویانه مثل یک لبخند الزم اس��ت
تا هر دوطرف درجات تنش را تا آنجا کاهش
دهند که تماس،هم��کاری و گفتگوی دوباره
امکان پذیر شود.

خبر

مجازات
ترساندن دیگران چیست؟

بر اس��اس قانون اگر فردی اقدام به ترس��اندن
ش��خص دیگری کند ،مج��ازات قانونی را باید
تحمل کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،مطابق با
قان��ون هرگاه فردی ،دیگری را بترس��اند و آن
ش��خص در اثر ترس بیاختیار ف��رار کند و به
دنبال آن بدون اختیار حرکتی از وی س��ر بزند
ک��ه موجب ایراد به خود یا دیگری ش��ود ،این
ترس��اندن مطابق با تعاری��ف جنایت عمدی و
غیر عمدی است و شخص در برابر آن مسئول
خواهد بود.

شماره5970
گزارش کوتاه

وضعیت «فقر» در ایران

افزای��ش درآم��د و ارق��اء رف��اه اجتماعی در
زم��ره مهمتری��ن هدفه��ای کالن نظامهای
برنامه ریزی در جهان است .در این راستا ،غلبه
بر فقر و توزیع عادالنه درآمدها و برخورداری
همگانی از مواهب توسعه ،ضرورت اجتناب ناپذیر
توس��عه اجتماعی-اقتصادی کش��ورها است.
به گ��زارش ایس��نا ،براس��اس ای��ن تعریف،
مفهوم فقر به دو بخش «مطلق» و «نس��بی»
طبقهبندی میش��ود .خط فقر نسبی ،شامل
افراد و خانوارهایی میش��ود که درآمدش��ان
کمتر از یک دوم میانه درآمدی جامعه است؛
این درحالیست که براساس تحلیل محاسبات
درآم��د هزینه خانوار در س��ال  ،۱۳۹۷تعداد
خانوارهای��ی ک��ه زیر ای��ن ی��ک دوم میانه
درآمدی ق��رار میگیرند ،ح��دود  ۲۴درصد
بوده است .خط فقر نس��بی؛ به نوعی گویای
وضعیت توزیع درآمدها در جامعه هم هست.
در این راس��تا رئیس انجم��ن علمی اقتصاد
سالمت ایران سیاستهای تورمزا را مهمترین
عامل پیدایش فقر و ایجاد نابرابری در جامعه
میداند و میگوید :در چنین شرایطی دولت
نیز الیحه بودجه  ۱۴۰۰را انبساطی و تورمزا
تنظیم کرده اس��ت و در آن ن��رخ پایه ارز را
ح��دود  ۱۱هزار و  ۷۰۰توم��ان تعیین کرده
است .کمیسیون تلفیق مجلس نیز این فرآیند
نابهینه را تش��دید کرده و ن��رخ پایه ارز را به
 ۱۸هزار تومان افزایش داد که خوش��بختانه
در صحن مجلس رای نیاورد.محمدرضا واعظ
مهدوی در گفتوگو با ایسنا ،ضمن بررسی و
تحلیلی بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی
بیان میکند :براساس آخرین سرشماری سال
 ۱۳۹۵کش��ور ،جمعیت کل کشور به میزان
 ۷۹میلیون و  ۹۲۶هزار و  ۲۷۰نفر محاس��به
شده است که از این تعداد  ۳۹میلیون و ۴۲۷
ه��زار و  ۸۲۸نفر از آنه��ا زن و  ۴۰میلیون و
 ۴۹۸هزار و  ۴۴۲نفر از آنها مرد هس��تند.به
گفته وی ،بیش��ترین جمعیت در گروه سنی
 ۳۰تا  ۳۶س��ال ق��رار دارد .رتبه بعدی گروه
س��نی  ۲۵تا  ۲۹سال اس��ت ،لذا بخش مهم
جمعیت ما در سنین  ۲۵تا  ۳۴سال هستند
ک��ه عمدتا س��نین کار در جامعه محس��وب
میشوند.
وی میافزاید :براساس آخرین گزارش ،درآمد
هزینه خانوار مربوط به سال  ۹۸است .هزینه
سالیانه یک خانوار شهری  ۴۷میلیون و ۴۰۰
هزار توم��ان و یک خانوار روس��تایی به طور
متوسط  ۲۶میلیون تومان است.واعظ مهدوی
با بیان اینکه میزان هزینه خانوارهای روستایی
حدود نصف خانوارهای ش��هری است ،ادامه
میدهد :مالحظات تحلیل��ی وضعیت درآمد
خانوارها به این ترتیب بوده که در س��ال ۹۸
درآمد خانوار ش��هری س��االنه  ۵۴۱میلیون
ریال بوده اس��ت ،این درحالیس��ت که هزینه
متوسط یک خانوار شهری  ۴۷۴میلیون ریال
است؛ یعنی به طور متوسط درآمد خانوارهای
ش��هری حدود  ۶۷میلیون ری��ال از هزینهها
بیشتر بوده است.
>وضعیت درآمد و هزینه
خانوارهایروستایی

رئیس انجمن علمی اقتصاد س�لامت ایران با
اشاره به وضعیت درآمد خانوارهای روستایی
میگوید :درآمد س��االنه خانوارهای روستایی
 ۲۹۷میلیون ریال بوده است ،این درحالیست
که هزینه خانوارهای روس��تایی  ۲۶۱میلیون
ریال است ،بنابراین درآمد سالیانه خانوارهای
روس��تایی نیز به طور متوس��ط ح��دود ۳۶
میلیون ریال از هزینه بیشتر بوده است.واعظ
مهدوی معتقد اس��ت که حدود چهار س��الی
اس��ت که در گزارش��ات درآمد هزینه خانوار،
درآمد بیشتر از هزینه اعالم میشود و این در
حد خود دستاورد مثبتی تلقی میشود زیرا تا
قبل از سالهای  ۹۵همیشه خانوادهها هزینه
را بیشتر از درآمد گزارش میدادند.
>اجاره نشینی در شهر  ۶برابر روستاست

رئی��س انجمن علمی اقتصاد س�لامت ایران
در ادامه ای��ن گفتوگو با تحلیلی از وضعیت
مس��کن خانواره��ای روس��تایی و ش��هری
میگوید :گزارشات درآمد هزینه و گزارشهای
سرش��ماری ،وضعیت مالکان مس��کن را نیز
مش��خص میکنند .ای��ن گزارشها نش��ان
میدهند که به طور کلی در جامعه شهری ۶۷
درص��د خانوارها خانه ملکی ۲۴ ،درصد خانه
اجارهای و حدود  ۹درصد خانوارها سایر اشکال
س��کونت را دارند.وی میافزاید :در روس��تاها
 ۸۶درصد از خانوارها مالک خانه هس��تند و
 ۴.۵درصد اجارهنش��یناند؛ لذا اجارهنشینی
در روستاها بس��یار کمتر از شهرهاست و اگر
تسهیالت مربوط به خریداری مسکن بانکها
به اشخاص فاقد مسکن اختصاص یابد ،خود
به خود جامعه شهری بیشتر این تسهیالت را
به خود اختصاص میدهند چراکه  ۲۴درصد
جامعه ش��هری اجارهنشین هس��تند ،یعنی
میزان اجارهنشینی در شهر  ۶برابر روستاست.
>محاسبات و گزارشی از وضعیت فقر
در ایران نداریم

رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران در
پاسخ به س��والی درخصوص وضعیت فقر در
ایران میگوید :طبق قان��ون نظام جامع رفاه
و تامین اجتماعی محاس��بات مربوط به خط
فقر باید هر ساله توسط وزارت رفاه و سازمان
برنامه و بودجه تهیه و نتایج آن اعالم و منتشر
ش��ود که الزمه آن این است که وضعیت بعد
خانوار و محاس��بات دقیق خط فقر در سطح
ملی و اس��تانی و حتی شهرستانهای کشور
انجام شود ،اما چنین محاسبات و گزارشهایی
اکنون وجود ندارد.

