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گزارش

گس��ترش وی��روس کرونا و ابتالی بیش از ان��دازه مردم دو
عام��ل دارد ،نخس��ت بیتوجه��ی و جدی نگرفت��ن تبعات
شدید بیماری است سپس تصمیمات دیرهنگامی است که
مسئوالن ذیربط میگیرند.
از زم��ان آغاز ش��یوع کرونا تاکنون رون��د تأثیر گذاری این
ویروس سینوسی بوده است ،نوسانات کووید  19زیاد است
و نمیت��وان برای آن یک تصمی��م ماندگار گرفت که بتواند
جلوی آن را بگیرد .اما در این میان هر چه هست ،نکته مهم
در مقابله با ویروس کرونا رعایت نکات بهداش��تی و ش��یوه
نامههایی اس��ت که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم
شده است .اما تنها بسنده کردن به ابالغ شیوه نامهها کافی
نیست چرا که ماجرای ویروس کرونا به مرور زمان باعث بی
تفاوتی میش��ود که به نظر میرس��د چنین نیز شده است.
بسیاری از مردم نس��بت به عواقب و عوارض بیماری کرونا
بی تفاوت ش��دهاند ،آنها از ش��رایط حاکم خستهاند و برای
فرار از فشار و سایه کرونا بی توجهی را در پیش گرفتهاند.
ج��دی نگرفتن بیم��اری کرونا تبعاتی دارد ک��ه تنها دامن
بیمار را نمیگیرد ،قطعاً یک فرد بیمار ناقل است و ویروس
را ب��ه اعضای خانواده و دیگر ش��هروندان منتقل میکند و
این چرخه انتقال س��رعت میگیرد .یکی از دالیل س��رایت
ویروس ،س��فرهای غی��ر ضروری برخی از مردم اس��ت که
هنگام��ی که چند روز تعطیل��ی را در پیش دارند بی توجه
به توصیهها ،بار س��فر میبندند و راهی میشوند .حتی این
مس��افران در روزهایی که ش��هادت و رحلت است دست از
س��فر بر نمیدارند و نمیتوانند از تفریح و س��رگرمی خود
چشم بپوشند .اکنون  27استان کشور وضعیت قرمز دارد و
استانهای دیگر در شرایط هشدار است.
بیمارس��تانهای بس��یاری از شهرها و اس��تانها تخت برای
بستری کردذن بیماران تازه ندارد و ترخیص بهبود یافتگان
کرونا ،کمتر از بیمارانی است که باید بستری شوند.
جدای از بی توجهی بخشی از مردم در رعایت شیوه نامههای
بهداش��تی و سفرهای تفریحی ،تصمیمات دیرهنگام نیز در
گسترش بیماری کرونا دخیل است.
هنگام��ی که ایران توانس��ته بود در اوج گس��ترش ویروس

شرایط این روزهای کرونایی کشور

راهکار ضوابط حاکمیتی برای مقابله با کرونا
کرونا در دنیا ،اندکی از موج آن در کشور بکاهد ،تصمیماتی
گرفته شد که مردم تصور کردند کار تمام است و میتوانند
مانند گذشته زندگی عادی داشته باشند.
هر چند دولت و مس��ئولین مقابله با وی��روس کرونا نگران
کس��ب و کار مردم و معیش��ت آنها بودند و این نگرانی نیز
بجا بود ،اما میش��د با اجرای برخی از دستورات ،زندگی به
سبک کرونا را ادامه داد و اداره کرد.
آیا از همان ابتدا مسئولین نمیتوانستند استفاده از ماسک
را اجباری کنند؟ از زمان تصمیم گیری برای اجرای اجباری
شدن ماس��ک تا اجرای آن نزدیک به  10روز طول کشید،
در حالی که وخامت اوضاع ،پیش از تصمیمی بود که ستاد
ملی مقابله با کرونا برای اجباری شدن ماسک گرفت .قطعاً
و یقیناً هزینه درمان بیماران کرونایی بس��یار س��نگینتر از
هزینههایی است که در بخشهای دیگر وجود دارد .کاهش
بیماران بس��تری هم فشار را ار روی کادر بهداشت و درمان
بر میدارد و هم هزینههای دولت را کم میکند و هم هزینه
سنگین درمان این بیماری به مردم تحمیل نمیشود .تهران
اکنون نسبت به دیگر شهرهای کشور ،از وضعیت وخیمتری
برخوردار است .بر اساس آمار منتشر شده حدود  50درصد
از مرگ بر اثر کرونا در تهران اتفاق افتاده است ،که البته با
توجه به شرایط حاکم منطقی است چرا که تراکم جمعیت
در تهران زیاد است ،جمعیت باال است ،رفت و آمدها فراوان
است و نقل و انتقاالت نیز بسیار.
البت��ه بنا بر گفت��ه دکتر حریرچی معاون وزیر بهداش��ت و
درمان ،بای��د آمار جانباختگان کرون��ا را دو برابر و یا حتی
بیش��تر حس��اب کرد .اگر تا دیروز به خالی بودن تختهای
بیمارس��تانی مینازیدیم اکنون بیمارس��تانها تختی برای
بس��تری کردن بیماران کرونایی ندارند .اگر تعطیلی کامل
ش��هر تهران و یا هر شهر دیگری که وضعیت بحرانی دارد،
با تبعات اقتصادی همراه است ،باید توجه داشت که تبعات
اقتصادی ادام��ه روند جاری زیانهای اقتصادی بیش��تری
میتواند به کشور وارد کند.
متولیان بهداش��ت و درمان کش��ور اما اعتقاد و اصرار دارند
که باید محدودیتها شدیدتر و جدی تر شود ،چرا که قطعاً

آنها از عمق فاجعه آگاهی بیشتری دارند.
در همین زمینه فرمانده مقابله با کرونا در کالنش��هر تهران
با اش��اره به شاخصهای بس��یار فزاینده بیماری در استان
ته��ران ،ضمن تحلی��ل تفاوتها و نکات تمایز پیک س��وم
اپیدمی نس��بت به پیکهای گذشته ،گفت :طی نامهای به
وزیر بهداشت درخواس��ت کردیم تا برای تعطیالت تجمیع
هفته آین��ده تدابیری در زمینه ایجاد مداخالت منعی برای
سفر و ایجاد مکانیزم جرایم اعمال شود.
دکتر علیرضا زالی در حاش��یه مراس��م بزرگداشت و بدرقه
ش��هید مدافع س�لامت دکتر محمد زارع جوشقانی رییس
بیمارس��تان لبافی نژاد که در محوطه دانش��کده پزش��کی
دانشگاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی برگزار شد ،در جمع
خبرنگاران ضمن تش��ریح وضعیت تهران ،گفت :متأس��فانه
تهران در طول چند هفته اخیر هیچ تغییری در شاخصهای
ابتال ندارد و تقریبا طی روزهای اخیر میزان ابتال ،بس��تری،
مراجعی��ن س��رپایی و میزان مرگ و میر کماکان ش��اخص
بسیار فزایندهای را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد ما در تهران تماماً در پیک
س��وم اپیدمی به س��ر میبریم ،تصریح کرد :چند اتفاق در
جریانات اخی��ر افتاده که ما را از پیک دوم متمایز میکند،
اول اینکه بیماران در ش��رایط بدحالتری مراجعه میکنند،
دوم اینکه مدت اقامت بیماران در بیمارس��تانها نسبت به
پیک اول و دوم ،حداقل بین  1.2تا  2.3روز افزایش داشته
و طوالنیتر شده است .زالی با بیان اینکه تعداد بیمارانی که
از اورژانس مستقیماً وارد بخش مراقبتهای ویژه میشوند،
نس��بت به دورههای قبل افزایش بیشتری را نشان میدهد،
تفزود :به عنوان نمونه در روز یکشنبه در تهران  ۱۶۲بیمار
مس��تقیما در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند .تقریبا
حدود  20تا  25درصد مراجعین روزانه ما به مراکز درمانی
اس��تان تهران نیازمند دریافت خدمات مراقبتهای ویژه در
بدو امر هس��تند و برخی پس از بستری در بخش و در سیر
بیماری به این خدمات نیاز پیدا میکنند.
زالی با بیان اینکه به نظر میرسد بیماری فراگیرتر و سرایت
پذیرتر از قبل در ش��هر تهران در حال جوالن است ،تاکید

یادداشت

روابط عمومی و فرار از واقعیتها!
حسن روانشید

س��خنگوی وزارت بهداشت گفت :طی  24ساعت گذشته
 337بیمار کرونا جان خود را از دست دادند.
س��یما سادات الری س��خنگوی وزارت بهداش��ت گفت :از روز
یکش��نبه تا روز  ۲۸مهر  ۱۳۹۹و بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۴هزار و  ۲۵۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کش��ور شناسایی شدند
که یک هزار و  ۹۴۸نفر از آنها بستری هستند .سخنگوی وزارت بهداشت
گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵۳۴هزار و  ۶۳۱نفر رسید.
متاس��فانه در زمان اعالم شده  ۳۳۷بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
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دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۳۰هزار و  ۷۱۲نفر رس��ید.
وی تاکی��د کرد :خوش��بختانه تا کنون  ۴۳۱ه��زار و  ۳۶۰نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند .الری افزود ۴۷۷۱ :نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت
قرار دارند .تا کنون چهار میلیون و  ۵۴۰هزار و  ۴۵۵آزمایش تش��خیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
وی گف��ت :اس��تانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان ش��رقی ،خراس��ان
جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه
و بویراحمد ،گیالن ،بوش��هر ،زنجان ،ایالم ،خراس��ان رض��وی ،مازندران،
چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراس��ان
ش��مالی ،همدان ،یزد و کردس��تان در وضعیت قرمز قرار دارند .استانهای
هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.
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این تخم لق را دولتهای پنجم و شش��م در دهان معدودی از رس��انهها
شکس��تند تا اقتصاد را بر آنچه که هست ترجیح دهند و با دریافت رپرتاژ
آگهیها یکی از دو چش��م خود را که واقعیتنگر بود بهمرورزمان از دست
بدهند و ستونهای نقد و نظر منصفانه را کفنودفن کنند که ازاینرو نحوه
انتخاب مس��ئوالن روابط عمومی هم بهط��ور کل تغییر یافت تا به نحوی
فارغ از شرح وظایف تنها از روی تقرب با مدیران انتخاب و منصوب شوند!
این یک حقیقت تلخی است که امروز مدیران ارتباطات در دستگاهها که
بای��د نقش قاضیالقضات را بازی و حق را نصف نصف فیمابین رس��انهها
و ارگانی که در آن خدمت مینمایند تقس��یم کنن��د اما این اتفاق هرگز
نیفتاد زیرا پرس��وناژ روابط عمومی تغییر ماهیت داده که ملیجک مدیران
باشند و یار گرمابه و گلستان آنها تا معایب نادیده گرفته شده و محاسن
بزرگنمایی شوند! شاید حق با آنها باشد زیر حقوق و مزایا و پاداش خود
را از دس��تگاه میگیرند و ناچار از بعضی حقایق چشمپوشی کرده و حتی
نقدها را طبقهبندی میکنند و آنهایی که به نفعش��ان اس��ت در کارتابل
مدی��ر میگذارند و بقیه را ب��ا رپرتاژ آگهیهای حاوی تعریف و تمجید پر
نموده تا به مذاقها خوش آید!
حاال اگر مدیری کمتجربه یا خودش��یفته بود و مجذوب محتوای پوش��ه
کاری خود که حاوی مثبت نگری ها شد با خود بیندیشد که ممکن است
در میان تمامی این تکریمها نقدهایی هم باش��د که به گوش او نرس��یده
و قطعاً حاصلی جز ایجاد نارضایتی در میان مخاطبان نداش��ته که شاهد
بعض��ی از کاس��تیهای مغایر با رپرتاژ آگهیها هس��تند و در فضای خود
نقدها را نیز با آن مقایسه مینمایند اما هیچگونه عکسالعملی از مدیران
پشت حصارها نمیبینند .اینجاست که میتوان نقش روابط عمومی را که
این روزها بهطور کل بیرنگ ش��ده بهتر رقم زد و از مدیران خواس��ت تا
همچون ریاست قوه قضاییه در همهچیز بازنگری داشته باشند.
شاید بهتر باشد در این دوران پرخروش که کووید  ۱۹همراه با تحریمهای
ش��دید اقتصادی و بههمریختگی دنیا فشار را بر آحاد جامعه افزایش داده
اس��ت به مهمترین عاملها در آن اش��اره ش��ود که س��ازمان غذا و دارو
میباشد و تحت نظر معاونتی به همین عنوان در وزارت بهداشت و درمان
اداره میگردد .دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک
با عنایت به این موضوع ش��رح وظائف رواب��ط عمومی معاونت غذا و دارو
را اینگونه بیان کرده اس��ت-1« :بررس��ی کلیه جرای��د و اخبار مرتبط با
فعالیته��ای معاونت بهمنظ��ور پی بردن به نقطه نظ��رات و دیدگاههای

مختل��ف -2،مطالعه مطالبی که در جراید و دیگر رس��انههای گروهی در
ارتباط با معاونت منتش��ر میش��ود و جوابگویی به مطالب منتشرشده با
راهنمایی مق��ام مافوق -3 ،برقرار ارتباط با رس��انههای گروهی و ترتیب
مصاحب��ه با مقامات س��ازمان با مطبوعات و رس��انههای دیگر -4 ،فراهم
آوردن امکانات موردنیاز از قبیل وس��ایل صوتی و تصویری -5،هماهنگی
الزم بهمنظور مصاحبههای مطبوعاتی و ضبط س��خنرانیها جهت تدوین
و تکثیر آن برای همکاران -6 ،تهیه پیامهای تبریک و تس��لیت و طراحی
نمودارها به مناس��بتهای مختلف -7 ،انجام امور مربوط به آییننامههای
مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات -8 ،نظارت بر انجام کار انتش��ار
نش��ریات و بولتنهای خبری -9 ،جمعبندی و تهیه فعالیتهای معاونت
در مقاطع مختلف «هفته س�لامت ،هفته جهانی غذا ،هفته مسمومیتها،
هفت��ه آنتیبیوتیکها و  »...جهت درج در نش��ریات و بولتنهای خبری،
 -10همکاری و هماهنگی با واحدهای روابط عمومی س��ایر دس��تگاهها،
 -11تهیه گزارش از بازدیدها و س��فرهای اداری معاونت -12 ،هماهنگی
در برگزاری همایشها ،کنفرانسها ،سمینارها ،جلسات و استفاده مطلوب
از وسایل کمکآموزشی در آنها -13 ،آگاه ساختن مردم از پیشرفتها و
نتایج برنامهها و فعالیتهای معاونت از طریق رسانههای جمعی و تشکیل
جلس��ات و س��خنرانیها -14 ،بررس��ی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در
رابط��ه با نحوه فعالی��ت معاونت بهمنظ��ور ارائه آنه��ا -15 ،نصب انواع
آگهیها و تراکتها و بنرهای موردنیاز در مکانهای در نظر گرفتهش��ده،
 -16انج��ام هماهنگیها و پیگی��ری امور تبلیغات��ی ،واحدهای درونی و
س��ازمانها و نهادهای بی��رون از معاونت -17 ،تصویربرداری و عکاس��ی
برنامهه��ای مدنظر در داخ��ل و یا خارج معاون��ت -18 ،تبدیل فیلمها و
تصاویر گرفتهشده به فرمت قابلاستفاده در رایانه -19 ،آرشیو و نگهداری
منظم و دستهبندیش��ده فیلمها و عکسها -20 ،همکاری با واحد سایت
جهت قرارگیری اخبار در آن».
آنچه که آمد مربوط به معاونت غذا و دارو در یک استان است درحالیکه
معاون��ت کش��وری در وزارت بهداش��ت و درمان طی این س��الها نهتنها
دس��تورالعملی برای بخش ارتباطات تدوین نکرده و یا اگر اقدامی ش��ده
در اختیار رس��انهها قرار نگرفته بلکه این قسمت را بهطور کل از جامعه و
بخصوص اصحاب جراید دور نموده تا خود را تافته جدا بافته فرض نمایند
و حتی حاضر نباش��ند اطالعرس��انیها را پیرام��ون درج نقدها پذیرفته و
ضم��ن مطالعه محتویات مراتب را در اختیار مقامات تصمیم گیر بگذارند
ت��ا آنها هم بدانند چگونه تارهای عنکبوت دوروبرش��ان را احاطه نموده
است .بازخوانی مطالب ضبطش��ده در مکالمات تلفنی رسانهها طی یکی
دو ماه گذش��ته ش��اهد برخوردهای س��رد و بیتفاوتی بعضی مدیران در
س��ازمان عریض و طویل غذا و داروی کش��ور پیرامون نقش رس��انهها در
دوران بحران است!

کرد :طبیعتاً تا زمانی که رفت و آمد و تولید سفر در داخل
ش��هر مدیریت نش��ود ،این روند و چرخه ویروس منحوس
در تهران اس��تمرار پیدا میکند و متاس��فانه شاهد شهادت
تع��دادی از بهترین فرزن��دان این مرز و ب��وم خواهیم بود.
فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در اس��تان تهران با تاکید بر
اینکه تیم پزش��کی و درمانی دچار خس��تگی مزمن شده و
چندین ماه مس��تمرا ً در تالش تمام عیار برای مقابله با این
بیماری قرار دارد ،گفت :ش��اید درخواس��ت همه مدافعین
سالمت از مردم و مسئولین این است که با رعایت جدیتر
و مداخ�لات بازدارندهتر و همچنین ترویج دیس��یپلین در
تناس��ب با ماهیت خش��ن اپیدمی و این بیماری فراگیر به
کاهش بار بیمارستانی کمک کنند.
زال��ی با تاکید بر تاثیر اعمال دورکاری در کاهش ترددهای
درون ش��هری ،عن��وان کرد :هم��ان گونه ک��ه بارها اعالم
کردهایم به نظر میرس��د که با اعم��ال دورکاری ،کماکان
پیش��نهاد ما و استانداری تهران تقلیل ظرفیت کارکنان در

اس��تان تهران حداقل برای یک تا دو هفته است که بتوانیم
در این فرصت تولید سفرها در تهران را کم کنیم.
فرمانده ستاد کرونای تهران با اشاره به تاثیر محدودیتهای
کرونایی در چند هفته گذش��ته ،اظهار داشت :هنوز تحلیل
آمار میزان ترافیک و تردد انجام نش��ده ولی به محض اینکه
این آمار جمع آوری شود ،با توجه به زمان مشابه سال قبل
ی ترددهای یک
ارزیابیها اعالم میش��ود ،با این حال بررس 
روز قبل از پایان تعطیالت و ش��روع س��فرهای بین استانی
نس��بت به س��ال گذش��ته  ۱۳درصد کاهش ترددهای بین
اس��تانی را نشان داد .قدر مس��لم اکنون برای آن که بتوان
بیم��اری کرونا را مهار کرد و از تبعات آن کاس��ت ،نیازمند
اج��رای تصمیمات حاکمیتی هس��تیم ،نکت��های که رهبر
معظم انقالب اس�لامی نیز به آن اشاره کردند« .در مقابله با
کرونا ضابطهگذاریها بایستی حاکمیتی و الزامی باشد .این
را م��ن از مدتها پیش البته ب��ه رئیسجمهور محترم و به
مسئولین محترم هم گفتهام که بایستی الزام بشود».

