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مردم برای مقابله با کرونا با مسئولین همراهی کنند
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: مردم برای مقابله و کنترل کرونا در کشور با 
مسئولین همراهی و کار جهادی کنند. اسداهلل بادامچیان در پایان نشست دبیران 
حزب در بیان مواضع هفتگی با اشاره به درگذشت فاطمه رهبر اظهار داشت: از 
زحمات و خدمات همه پزشکان و پرستاران و کارکنان مراکز بهداشتی و آنها که 

در مراسم تجهیز و تدفین فوت شدگان بلیه کرونا خدمات بی سر و صدایی دارند، 
تقدیر و تشکر کرده و برای آنها سالمت و توفیق بیشتر مسئلت دارم. بادامچیان با اشاره 
به تالش های دولت در این زمینه افزود: ضمن تقدیر از کوش��ش دولت در جلوگیری 
از شیوع این بیماری و تشکر از تالش های همه دستگاه ها و سازمان ها، از همه مردم 
درخواس��ت می کنیم همانطور که تاکنون همراهی کردند، سعی خود را در این زمینه 
بیشتر کنند و با استعانت از خداوند و توسل به اولیاء اهلل  در ریشه کن شدن این ویروس 

خطرناک مسئولین را همراهی و کاری جهادی کنند. فارس 

س�پاه ق�م ب�رای مب�ارزه ب�ا کرونا خدم�ات ۱۰ گان�ه ارائ�ه می دهد
سردار شاهچراغی گفت: سپاه امام علی بن ابیطالب علیه السالم تاکنون در ۱۰ 
محور اساس��ی جهت مقابله و جلوگیری از پیشرفت شیوع ویروس منحوس 
کرونا در قم اقدامات موثری انجام داده است.  سردار سرتیپ دوم پاسدار سید 
محمد تقی ش��اهچراغی اظهار داشت: س��پاه در زمینه های مختلف از جمله 

توزیع ۱۸۲ هزار بسته بهداشتی در سه مرحله بصورت خانه به خانه، عملیات 
ضدعفونی اماکن درمانی، زیارتی و عمومی و همچنین استقرار بیمارستان سیار نیرو ی 
زمینی سپاه با ظرفیت پذیرش ۲۰۰ بیمار عملکرد چشمگیری داشته و تا زمانی که 
نیاز استان باشد به فعالیت خود ادامه خواهد داد. وی پیگیری تولید ماسک با پارچه 
سه الیه توسط بسیج دانشجویی با کمک خیرین، ضدعفونی مساجد، اماکن عمومی 
و عابربانک ها توسط بسیج محالت، راه اندازی مرکز نقاهتگاه »یاوران مهدی )عج(«با 
همکاری دانش��گاه علوم پزش��کی، در مقابله با بیماری کرونا دانست. سپاه نیوز

قوه قضائیه با کاسبان کرونا به طور جدی برخورد کند
عضو کمیس��یون قضایی مجلس با بیان اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که 
همه دس��تگاه ها باید ب��رای مقابله با ویروس کرونا به می��دان بیایند، گفت: از 
قوه قضائی��ه می خواهیم تا با محتکران مواد ضدعفونی کننده و کاس��بان کرونا 
به طور جدی برخورد کند.بهمن طاهرخانی با اشاره به احتکار اقالم مورد نیاز 

بهداشتی و ضدعفونی کننده مردم از سوی برخی افراد، گفت: این افراد با احتکار 
مواد ضدعفونی کننده و مورد نیاز مردم در شرایط موجود کشور که همه با ویروس کرونا 
و همه گیری درگیر شده اند، با جان انسان ها بازی می کنند. وی اظهار داشت: امروز در 
ش��رایطی نیستیم که کسی بخواهد با س��ودجویی و طمع زیاد، سودهای کالن کسب 
کند.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: امروز در شرایطی قرار داریم 
که همه دس��تگاه ها باید برای مقابله با ویروس کرونا به میدان بیایند، اما شاهد ضعف 

نظارت دستگاه های نظارتی در توزیع اقالم بهداشتی هستیم. تسنیم

پزشک حاذق
آب و ن��ان جانن��د ام��ا ای��ن کج��ا و آ ن کج��ا
ه��ر دو ی��ک س��انند ام��ا ، ای��ن کج��ا و آ ن کجا
ای��ن پزش��ک ح��اذق و آن دزد ب��ی ش��رم وحیا
و آن کج��ا ای��ن کج��ا   ، ام��ا  انس��انند  ه��ر دو 
ای��ن به مردم ج��ان دهد آن جان زم��ردم می برد
ه��ر دو در کارن��د ام��ا ، ای��ن کج��ا و آن کج��ا
ای��ن یکی باش��د ب��ه فکر م��ردم و او فک��ر جیب
کج��ا آن  و  کج��ا  ای��ن  ام��ا،  فعالن��د  دو  ه��ر 
ای��ن بود جایش بهش��ت و جای او در دوزخ اس��ت
ه��ر دو بندن��د رخ��ت ام��ا  ، این کج��ا و آن کجا
عزی��ز پزش��کان  ایث��ار  و  ع��زم  ب��ر  آفری��ن  
جانفش��انی م��ی کنن��د  از به��ر بیم��ار و مریض
ناز شس��ِت این پرس��تاران، چه زن باشند چه مرد
ح��ق مطل��ب را ادا کردن��د چ��و ش��یران  نب��رد
آم��ده  ویروس منحوس و نمایان ش��د درون آدمی
مرحبا بر آن که خدمت کرد درین وادی بهر آدمی
غم مخور»سیرنگ«می ماند سیاهی بررخ این ظالمان
کار خیر باش��د  مقبول خدا و حضرت صاحب زمان

 سیرنگ احمدزاده

آیت اهلل کعبی: مخالفت علما با قرنطینه 
قم، شایعه دشمن است

عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
مخالفت مراجع و علما با قرنطینه ش��دن قم، شایعه 
دش��من اس��ت و صحت ندارد، تصریح کرد: علما از 
همان ابتدای پیدایش کرونا، تصریح کردند که رعایت 
دستورالعمل های پزشکی بر همه واجب است. آیت اهلل 
عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
با اشاره به طرح ش��ایعه ای مبنی بر مخالفت مراجع 
و علم��ا با قرنطینه ش��دن قم همزمان ب��ا پیدایش 
ویروس کرونا در این ش��هر گف��ت: مراجع و بزرگان 
حوزه از همان لحظات نخس��ت پیدایش کرونا، اعالم 
کردند که رعایت دستورالعمل های بهداشتی واجب و 
هرچه مسئولین و ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کند 
واجب االتباع است.وی با بیان اینکه مخالفت مراجع و 
علما با قرنطینه ش��دن قم، ش��ایعه دشمن است و به 
هیچ وجه صحت ندارد، تصری��ح کرد: علما از همان 
ابت��دای پیدایش کرون��ا، تصریح کردن��د که رعایت 

دستورالعمل های پزشکی بر همه واجب است.
 فارس

نکته بین

خ���ب���ر

در شرایط بحرانی نمی توان با توصیه و اقناع کردن جامعه را 
به سوی رعایت تصمیمات کرد بلکه نیازمند سیاست ایجابی 
است تا بتوان همه را وادار به اجرای دستوراتی کرد که شاید 
برای برخی ناخوشایند باشد اما این ناخوشایندی، قطعاً برای 
آنها نیز منفع��ت دارد. کرونا خود را به ما تحمیل کرده پس 
باید ما نی��ز باید اقدامات خود را ب��رای مقابله با آن تحمیل 

کنیم. با توصیه و خواهش نمی توان کار را پیش برد.
ویروس کرونا پس از ورود به کش��ور همچنان ترک تازی می 
کند و تاکنون خسارات  جانی و مالی به کشور وارد کرده است 
. در همی��ن حال اگرچه دولت اقدامات موثری برای مدیریت 
بحران ناش��ی از ویروس کرونا انجام داده است، اما نتایج این 
اقدامات نش��ان می دهد که چنانچه اقدامات مذکور به شکل 
سیس��تماتیک و با مدیریتی واحد که به تمام داده های آنی 
دسترسی داشته و بتواند مجوز اقدامات الزم را بدون فوت وقت 
صادر کند، می توانس��ت نتایج بسیار موفق تری را ارائه دهد.  
در این میان سواالت مختلفی از سوی مردم مطرح است؟ به 
عنوان مثال آنها با اشاره به جمله معروف »پیشگیری بهتر از 
درمان اس��ت« می پرسند چرا مقامات کشورمان اجازه  پرواز 
به منبع کرونای جهان را بدون هیچ اقدام مراقبتی انجام می 
داد و آن را تک��رار میکرد ؟ آیا این دولت برنامه ریزی خاصی 
برای جلوگیری از اپیدمی کرونا داش��ت ؟ در حالی که همه 
رسانه های مختلف اخبار متعددی را از شیوع این بیماری در 
ووهان چین منتشر می کردند کدام اقدامات پیش گیرانه در 

سطح کشور توسط وزارت بهداشت انجام شد؟
 ویژگی های مدیریت واحد بحران 

باید در نظر داش��ت در تمام موارد بحرانی، از جمله انتش��ار 
وی��روس کرونا، حوادث غیرمترقب��ه و ناگهانی بوده و از آنجا 
که آمادگ��ی برای مواجهه با آن وجود ندارد ، الزم اس��ت تا 
مدیریتی واحد برای آن وجود داش��ته باشد تا بتواند با اتخاذ 
س��ریع و صحیح تصمیمات و اجرای عملیات، مبانی نظری و 

بنیادی و دانش مدیریت بحران را اجرا کند .
افکار عمومی می پرس��ند چگونه فرماندهی که خط مقدم را 
تجربه نکرده و س��الح الزم را برای سربازانش فراهم نیاورده  

است، انتظار جنگیدن و مقابله با این اپیدمی را دارد ؟
این درحالی اس��ت که م��ی بینیم در بح��ران اخیر موضوع 
تعطیلی مدارس و دانش��گاه ها و س��اعات کار ادارات دولتی،  
س��فر به ش��هرها و زیارت اماکن مذهبی، نماز جمعه ، توقف 
پروازهای بین المللی به کشورهای آلوده ، قرنطینه نقاط آلوده 
و توزیع وسائل بهداشتی با ناهماهنگی های بسیار همراه بود. 
به عنوان نمونه در کش��ور جنگ زده عراق که آماج حمالت 
ترویس��ت  های نکفیری  و گروههای افراطی مذهبی است ، 
اماکن مذهبی تعطیل میشود اما کشوری که با بحران کرونا 

مواجه شده چرا مسئوالن به سرعت نتوانستند در این زمینه 
تصمیم گیری کنند ؟

 استفاده از توان همه دستگاه ها 
باید در نظر داشت مدیریت بحران هنر انجام امور استفاده از 
همه ظرفیت ها بوده و در چنین شرایطی مدیر باید بتواند برای 
رس��یدن به هدف مورد نظر خود از تمام ظرفیتهای موجود 
اس��تفاده کند.  س��وال این است که آیا دولت می توانست به 
شکل سیستماتیک امکانات موجود خود از جمله بیمارستان 
ه��ا ، کلینیک ها ، مراکز توزیع و ارائه خدمات بهداش��تی و 
درمانی مناسب و تحلیل مکان های تجمع بیماران را ارزیابی 
کرده تا بتواند جهت مقابله با این بحران  آمادگی الزم و  امداد 
رس��انی سریع ورا دنبال کند؟ از سوی دیگر دولت خیلی دیر 
به فکر استفاده از مشارکت داوطلبانه شهروندان به خصوص 
نیروهای بس��یج  در فراهم کردن اطالعات و مدیریت بحران 
ویروس کرونا افتاد.  این درحالی بود که  شهروندان، نیروهای 
بسیج  و نیروهای امدادی به عنوان حسگرهای پویا، تحلیلگر، 
هوش��مند، مسئولیت پذیر، محیط آگاه، سیار، توزیع یافته و 
تعامل پذیر به راحتی می توانس��ت شرایط بحرانی پیرامون 
خود را رصد کرده و اطالعات مختلف از قبیل محل مبتالیان، 
م��کان های نیازمند به مواد ضدعفون��ی و دارو، محل ها و یا 
افراد مشکوک به کرونا، آمادگی برای یاری به بیماران و غیره 
را گ��زارش و امکان اس��تخراج اطالعات مفید و انجام تحلیل 
ه��ای پیچیده مکانی را ب��رای مدیران بهداش��تی و درمانی 
فراهم کنند. از س��وی دیگر س��ایتی که از سوی دولت برای 
تحلیل م��وارد مورد نیاز برای مقابله با بیماری معرفی ش��د 
مورد استقبال مردم قرار نگرفت و به دلیل عملکرد نامناسب 
برخی از دستگاه ها و مسئوالن در سالهای گذشته و ایجاد بی 
اعتمادی در مردم نتوانس��ت آنطور که باید و شاید مخاطبان 

را به خود جلب کند . 

 اطالعات الزمه مدیریت بحران 
این درحالی استکه  دولت نتوانست در این بحران از ظرفیت 
کامل اطالع رس��انی کشور اس��تفاده کند و تنها به برخی از 

خبرگزاری ها یدولتی و  صدا و سیما بسنده کرد . 
ای��ن در حالی بود که دولت می بایس��تی در این مورد عالوه 
بر رس��انه ملی ، خبرگزاری ه��ا ، مطبوعات از فضای مجازی 
و حتی س��ایت های اینترنتی پر مخاطب و فضای تبلیغاتی 
ش��هرها با همکاری ش��هرداری بهره می برد و پیش از آنکه 
اطالعات غلط از سوی برخی از افراد نادان یا بعضا مغرض در 
جامعه منتشر می ش��د، خود به اطالع رسانی شفاف در این 
مورد م��ی پرداخت تا عالوه بر کنترل فضای موجود، مانع از 
فضا سازی های مخرب رسانه های بیگانه می شد و حتی در 
شرایطی که مراکز درمانی با هجوم بیماران مشکوک به کرونا 
مواجه بودند  همچنان اطالع رسانی ضعیف و بعضا نادرست 
منجر به مرجعیت رس��انههای خارجی برای مردم شده بود. 
این اطالع رسانی تنها مختص به مردم نبوده بلکه به نظر می 
رسد که از ابتدای شروع این بحران در چین اطالعات کاملی 
در اختیار کادر پزش��کی و درمانی کش��ورمان قرار نگرفت تا 
آنجا که به گفته برخی از مردم در بسیاری از موارد،  بیماران 
مبتال به این ویروس در اولین و حتی دومین مراجعه به مراکز 
درمانی شناس��ایی نشده و بدون آگاهی به زندگی و تعامالت 
روزمره خود می پرداختن��د. همچنین به گفته مراجعان در 
بسیاری از بیمارستانهای معرفی شده پروتکل ایزوالسیون در 
حداقلترین حالت ممکن اجرا میش��د. باید گفت که  رصد و 
پایش شیوع بیماران مبتال به کرونا و همچنین ایجاد آمادگی 
در حوزه های تشخیصی و درمانی، نیازمند اطالعات کافی  و 
اف��راد درگیر در بحران کرون��ا بوده و تنها یک مدیریت واحد 
می توانس��ت همه این مطالب را به یکباره در اختیار جامعه 
پزشکی قرار دهد  و مانع همه گیری بیشتر بیماری شود . از 

س��وی دیگر همین نبود اطالعات و مدیریت واحد سبب شد 
که س��ودجویان زودتر از دولت دست به کار شده وبا آگاهی 
از اطالعات مبادی توزیع ماس��ک،  مواد ضدعفونی کننده و 
غیره دس��ت به سوء استفاده از شرایط موجود بزنند . یکی از 
بزرگترین مشکالت در مدیریت بحران کرونا، کمبود اطالعات 
و همچنین نیاز به دادههای آنی و به هنگام از ش��رایط است. 
ب��ه عنوان مثال، موقعیت مکانی اف��راد مبتال به این ویروس، 
بیمارس��تانهایی که بیماران مبتال به کرونا ب��ه آنها مراجعه 
کردند، مسیر سفری که بیماران به طور روزانه و هفتگی طی 
کردهاند، محل توزیع ماس��ک ها و مواد ضدعفونی کننده و 
غیره از جمله اطالعات مهمی اس��ت ک��ه نقش مهمی را در 
مدیریت موثر و س��ریع بحران بیماری ناشی از ویروس کرونا 

ایفا میکند.
 هرج و مرج 

اگر مدیریت واحد در بحران های مختلف وجود نداشته باشد، 
هرج و مرج مردم را گیج می کند . 

علیرغم تش��کیل س��تاد مقابله با بحران کرونا ، شاهد بودیم 
به جای وحدت رویه همچنان اختالف س��لیقه و بی تدبیری 

مسئوالن در تصمیمات مختلف حاکم بود.  
به عنوان مثال با تاکید ستاد مقابله با کرونا تصمیم به کاهش 
ترددها با کاهش س��اعات کاری و حضور ش��یفتی کارمندان 
گرفته ش��د ، اما اس��تانداری موافق آن نب��ود  و نتیجه اعالم 
متعدد تغییر ساعات اداری گویای همین اختالف سلیقه بود. 
در نمونه ای ، ستاد پیشگیری و پاسخ به بحران قم به منظور 
گن��د زدایی از معابرو ضدعفونی ی��ک روز را در قم  تعطیلی 
سراس��ری اعالم ک��رد، اما تصمیم تعطیلی ، توس��ط همین 
س��تاد لغو و به کاهش ساعات کار تغییر یافت. در عین حال 
مبتال ش��دن معاون وزیر و رییس س��تاد مقابله با کرونا سند 
محکمی است که این بیماری به درستی  پیشگیری و جدی 
گرفته نش��ده اس��ت. از س��وی دیگر دولت باید با استفاده از 
ظرفی��ت های فرهنگی به گونه ای فضا س��ازی می کرد که 
اگر اطالعیه داده ش��د ، همگان بدون چون و چرا موظف به 
اجرای آن باشند . کارشناسان تاکید دارند اگر تمام مدیران و 
دس��تگاههای اجرایی وظایف خود را در این خصوص به طور 

کامل انجام دهند بحران کرونا برطرف میشود.
در بحران کرونا ش��اهد بودیم که  عم��ده ترین نقاط ضعف 
مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمانها ، کمبود 
ضوابط و مقررات جامع ، پراکندگی و نا کافی بودن قوانین و 

مقررات موجود و محدودیت منابع مالی بود. 
همه این مسائل می توانست با پیش بینی هایی کارشناسانه 
مورد توجه قرار گیرد . در حقیقت »عالج واقعه قبل از وقوع 
باید کرد «، اما متاسفانه در کشور ما زنگ خطرها نادیده و نا 
ش��نیده گرفته می شود و بعد از وقوع بحران تازه به فکر می 
افتیم و راه حلی جس��تجو می کنیم . از س��وی دیگر  مدیر 
بحران نیز عالئم بحران  را نمی شناس��د و یا به آنها اهمیتی 
نم��ی دهد. انفعال واح��د تصمیمگیر در حاکمی��ت،  مراکز 
تصمیمگیری متعدد و عمدتا غیرمتخصص حکایت از آن دارد 
که کش��ور نیاز به مدیریتی فعال و تصمیم گیرو تابعیت بی 

چون چرای همه دستگاه ها در این باره دارد . 

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی
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مدیریت واحد برای حل  بحران کرونا ویروس ضروری است

رویکرد ایجابی برای مقابله با کرونا


