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بدون شرح

سطح رعایت پروتکلهای بهداشتی در استانهای کشور اعالم شد

جوالن ویروس جهشیافته در  ۲۸استان
هرچند روند ش�یوع کرونا در کش�ور ثباتی نسبی به
خود گرفته ،اما ش�یوع ویروس جهشیافته انگلیسی و
البت�ه روند افزایش�ی و تند بیماری در برخی اس�تانها
مانند خوزس�تان هن�وز پابرجاس�ت و بهگفت�ه وزارت
بهداش�تیها شرایط همچنان ش�کننده است  .از طرفی
متاس�فانه در آس�تانه آم�دن به�ار ،طبق گفت�ه برخی
مسئوالن وزارت بهداشت میزان رعایت پروتکلهای در
کش�ور کاهش یافته ،این در حالی اس�ت که بین کاهش
عمل به توصیههای بهداشتی و افزایش موارد ابتال ،آمار
بس�تری و به دنبال آن افزایش موارد مرگومیر ناشی از
کرونا ،رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.

شناسایی ویروس جهشیافته
علیرضا رئیس��ی ،س��خنگوی س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا اع�لام کرد ویروس
جهشیافته در  ۲۸اس��تان کش��ور شناس��ایی ش��ده و در حال گردش است .در
عین حال در س��طح کش��ور وضعیت فعلی اغلب استانها نسبتا پایدار است ،اما
این ش��رایط ش��کننده اس��ت و باید بهدقت این وضعیت را حفظ کنیم .باوجود
این هش��دارها س��خنگوی وزارت بهداشت ،چندی پیش در گفتوگو با ایسنا ،از
درصد رعایت پروتکلها را در بازه  ۱۳تا  ۲۰اس��فند به تفکیک ش��هرها
میتوانید در تصویر زیر ببینید .همانطور که در تصویر مشخص شده ،میزان
رعایت پروتکلهای بهداش��تی در آذربایجان غرب��ی ،گیالن ،ایالم ،همدان،
چهارمحالوبختی��اری و سیستانوبلوچس��تان بین  ۳۶تا  ۶۲درصد اس��ت.
همچنین در کردستان ،لرستان ،گلستان ،خوزستان ،کهگیلویهو بویراحمد،
فارس و خراسان رضوی میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی بین  ۵۳تا ۵۹
درصد بوده است.
در عی��ن حال می��زان رعایت پروتکلهای بهداش��تی تا  ۲۰اس��فند در
آذربایجان شرقی ،س��منان ،کرمانشاه ،زنجان ،مرکزی ،قم ،مازندران ،البرز،
اصفهان ،خراس��ان شمالی ،بوشهر ،هرمزگان ،کرمان و خراسان جنوبی بین
در نقش��ه زیر میتوانید مقایس��های از وضعی��ت رعایت پروتکلهای
بهداشتی با تعداد موارد ابتال به بیماری کرونا را مشاهده کنید.

 ۶۰تا  ۶۶درصد بوده اس��ت .همچنین در شهرهای اردبیل ،قزوین ،تهران و
یزد میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی  ۶۷تا  ۷۳درصد بوده است.
همانط��ور که بارها اعالم ش��ده ،بی��ن کاهش عمل ب��ه توصیههای
بهداش��تی و افزایش موارد ابتال ،بس��تری و بهدنب��ال آن افزایش موارد
مرگومیر ناشی از کرونا ،رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.

طب��ق اعالم معاونت بهداش��ت میزان رعایت پروتکلهای بهداش��تی در اماکن عمومی
کش��ور در  20اسفند به این صورت است :سامانه مس��افربری درون شهری  ۶۳.۰۷درصد،
پاساژ  ۷۲.۸۰درصد ،سامانه مسافربری برونشهری  ۷۳.۹۱درصد ،پیشخوان دولت ۷۵.۱۷
درصد ،نانوایی  ۷۶.۵۷درصد ،پلیس ۱۰+نزدیک  ۷۶.۹۶درصد ،آرامس��تان  ۷۷.۶۰درصد،
جایگاه سوخت  ۸۰.۹۹درصد ،داروخانه  ۸۱.۸۴درصد ،بانک  ۸۲.۰۸درصد ،فروشگاههای
زنجیرهای  ۸۲.۹۷درصد ،رستوران  ۸۳.۱۴درصد و ادارات و سازمانها  ۸۷.۳۷درصد.

مقایس��ه درصد رعایت پروتکلهای بهداش��تی در صنایع کشور از تاریخ  ۲۲بهمن
ت��ا  ۲۰اس��فند در نمودار زیر قابل مش��اهده اس��ت :طبق این نم��ودار میزان رعایت
پروتکلهای بهداش��تی در  ۲۰اس��فند ،در صنایع ساختوس��از  ۶۷.۹۵درصد ،مراکز
شمارهگذاری و معاینه فنی  ۷۴.۸۲درصد ،کارگاهها و صنایع کوچک  ۸۱.۲۰درصد،
صنایع نفت ،گاز و انرژی  ۸۴.۲۷درصد ،معادن  ۸۵.۶۵درصد ،صنایع تولیدی و سایر
صنایع  ۸۵.۸۶درصد و کشاورزی و دامپروری  ۸۸.۳۸درصد بوده است.

هشدار

خوزستانی دیگر در بوشهر!

اس��تان بوش��هر در آخرین نوروز قبل از ش��یوع ویروس کرونا
میزب��ان بی��ش از  ۸میلی��ون مس��افر نوروزی و ج��زو  ۳مقصد
گردشگری کش��ور بود .سال گذش��ته نیز باوجود محدودیتها
ش��اهد ورود مس��افران و غیربومیه��ای زی��ادی از اقصی نقاط
و ب��ه طرق گوناگون با این اس��تان بودیم .حاال ب��ا اعالم وزارت
کش��ور مبنی بر آزاد شدن سفر به ش��هرهایی که در رنگبندی
کرونای��ی قرمز یا نارنجی نیس��تند ،معلوم نیس��ت پس از نوروز
چه بر س��ر بوشهر بیاید ...به گزارش ایسنا ،استان بوشهر با تمام
محدودیتهای بخش بهداشت و درمان و مشکالت بیمارستانی
مش��مول ممنوعیت و محدودیت پذیرش و ورود مسافر در ایام
نوروز نشده است؛ یعنی بنا بر اظهارات وزیر کشور که «سفرهای
نوروزی به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع و به بقیه شهرها آزاد
است» و باتوجه به اینکه در آخرین رنگبندی کرونایی شهرهای
کش��ور ،هیچ کدام از شهرهای استان بوشهر در وضعیت قرمز و
نارنجی قرار ندارند مس��افران ن��وروزی دیگر با فراغ بال و آزادی
عمل بیشتری به این استان سفر میکنند!
اخذ چنین تصمیمی در شرایط فعلی که روند بیماری کماکان
صعودی و کرونای جهشیافته در حال انتش��ار اس��ت میتواند
شرایط را برای استانهای بدون محدودیت تردد -که فعال قرمز
یا نارنجی نیستند -سخت کند و آنها را نیز به مرز بحران برساند.
روز گذش��ته نیز س��خنگوی وزارت بهداشت نس��بت به آغاز
س��فرها و مهمانیهای نوروزی اظهار نگرانی کرد و گفت :اقدام
به س��فر و برپایی مهمانیه��ا در تعطیالت ،همگی زنگ خطری
ج��دی در ایجاد خیز چهارم بیماری در کش��ور اس��ت .بهگفته
سیما سادات الری میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور
در حالحاض��ر به کمترین میزان خود در  ۴ماه اخیر رس��یده
اس��ت .وجود روند نگرانکننده کاهش��ی در عمل به توصیههای
بهداش��تی ،تقارن آن با ش��یوع ویروس جهشیافته در کشور و
از طرفی گذر از ایام پایانی س��ال و نگرانیها از اقدام به س��فر و
برپای��ی مهمانیها در تعطیالت همگ��ی زنگ خطری جدی در
ایجاد خیز چهارم بیماری در کشور است.
باتوجه به بس��ته بودن بیش��تر اس��تانهای گردش��گرپذیر و
اعمال محدودیت ،اس��تان بوشهر قطعا یکی از استانهای هدف
مسافرتهای نوروزی خواهد بود و بیشترین حجم مسافر به این
منطقه س��رازیر خواهد شد و متاسفانه باز بودن راهها و برقراری
پروازها و همچنین ناوگان زمینی به تسریع روند صعودی شیوع
بیماری و بدتر کردن شرایط کمک خواهد کرد.
س��خنگوی س��تاد مل��ی مقابل��ه ب��ا کرون��ا نیز اع�لام کرد
محدودیته��ای تردد از س��اعت  ۲۱تا س��اعت  ۳صبح در همه
ش��هرها ب��دون توجه به رنگبن��دی آنها در ایام ن��وروز و تا ۱۵
فروردین  ۱۴۰۰ادامه دارد و مرتب تذکر خواهیم داد و اگر وضع
ش��هری بدتر ش��ود ،احتمال تغییر وجود دارد .بهگفته وی «اگر
ش��هری قرمز شود مطابق با آن محدودیت سفر اعمال میشود؛
البت��ه برای اعمال محدودیتهای جدید ۲ ،تا  ۳روز مهلت داده
میشود ».اما از این موضوع غفلت شده یا شاید هم نادیده گرفته
ش��ده که با آزاد شدن س��فر به شهرها حتی اگر نقطهای سفید،
آبی ،زرد یا هر رنگ دیگری هم باش��د دیر یا زود قرمز یا حتی
س��یاه خواهد شد و بعد از آن ،اعمال محدودیتها چه دردی از
ساکنان یا حتی مسافران و در مجموع مردم کرونازده دوا خواهد
ک��رد؟ البته مطاب��ق آمار روزانه  ۱۳۰هزار مس��افر با اتوبوس به
شهرهای کشور و حتی استانهای قرمز و نارنجی سفر میکنند
و س��فرهای خاموش حتی به استانهای قرمز و نارنجی از هفته
گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت .هرچند در هفتههای اخی��ر وزارت
بهداش��ت بهصراح��ت توصیه کرد «مردم فکر س��فر در نوروز را
از س��ر خارج کنند ،چون تبعات آن ورود به فاز چهارم کرونا در
کشور و خارج از توان کادر درمان است ».اما هیچ اهرم قانونی یا
منعی برای ممنوعیت سفر در نظر گرفته نشده و تجربه گذشته
نش��ان میدهد در این شرایط هر کس��ی خود را از دیگران جدا
دیده و میگوید ما رعایت میکنیم و کرونا نمیگیریم؛ پس سفر
هم میرویم و خوش میگذرانیم .نتیجه همین تفکر بود که آغاز
سال  ۱۳۹۹یک فاجعه سرخ رقم خورد و حاال با شرایط فعلی و
وضعیت شیوع کرونای جهشیافته و درگیری بیشتر نقاط کشور
با کرونای انگلیسی خدا اول سال  ۱۴۰۰را به خیر کند...
اوض��اع حاکم بر جامع��ه ،قوانین و اخبار و رفت��ار مردم نوید
روزهای خوبی را نمیدهد ،اما امید اس��ت با تصمیم مناسب در
زمین��ه اعم��ال محدودیتها نوروز بدون دغدغ��های را پیش رو
داشته باشیم و سالمت مردم با سفر و خوشی موقت مورد تهدید
قرار نگیرد .ش��اید بهتر باشد در س��ایه کرونا و ناهماهنگیهای
موجود ،خودمان بیش��تر به فکر سالمتی خانواده و اطرافیانمان
باشیم تا از گزند بیماری و غم و مرگ در امان بمانیم.

ایران تا پایان سال ۹۹
چند دوز واکسن وارد میکند؟

بهگفته علیرضا رئیس��ی ،معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزش��کی تا پایان سال جاری تعداد واکسنهای کرونای وارداتی از روسیه ،چین
و هند حدودا به یک میلیون و  ۲۰۰هزار دوز خواهد رسید .همچنین تا ابتدای
سال آینده نخستین بخش از سهمیه سبد کوواکس وارد کشور خواهد شد.

اینفوگرافی

طبق اعالم معاونت بهداش��ت ،در حالحاضر اس��تانهای
سیستانوبلوچستان ،چهارمحالوبختیاری و آذربایجان غربی
کمترین میزان رعایت پروتکلها را داشته و در مقابل قزوین،
یزد و تهران بیش��ترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی را
به خود اختصاص دادهاند.

کاهش رعایت پروتکلهای بهداش��تی در کش��ور خبر داد و گفت :میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی در کشور به کمترین حد خود از آبان  ۹۹تاکنون رسیده و
این در آستانه عید نوروز هشدار مهمی است .باتوجه به نمودارهای منتشر شده
ازسوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ،در حالحاضر میانگین میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی در کشور تا  20اسفند به  ۶۰.۴۲درصد رسیده است.

طرح :حسین علیزاده

قربانعلی تنگش�یر -مدرس دانشگاه :یک سال
دیگر از عمر زمین گذش��ت .تمام کش��ورهای جهان در
یک سال گذش��ته در مواجهه با مهمان ناخوانده کووید
 ۱۹کموبیش شرایط یکسانی را گذراندند .ایران در این
یک س��ال شرایط س��ختی را پشت س��ر گذاشت که با
تلخیها و اندوههایی نیز همراه بود.
در این س��ال بسیاری از شهروندان ایران عالوه بر رنج
کرونا با سختیهای مضاعفی ناشی از تحریم و تنشهای بهجامانده از سوءتدبیر
سیاس��ی ،اقتصادی و اجتماعی نیز مواجه بودند ،این در حالی اس��ت که به گواه
تاریخ  ۱۰۰سال گذشته ایران سرشار از تحوالت سیاسی اجتماعی پرخسارت و
البته درخشان بودهاست.
در بررس��ی ای��ن روند تاریخی باید به تحوالت کس��ب رتبه ش��اخص آزادی،
آموزش ،رفاه و تحوالت سیاس��ی و اجتماعی ایران نیز توجه ویژه کرد و به این
مهم توجه داش��ت که جامعه ایران از دی��روز تا امروز چه تحوالت و تغییراتی را
پشت سرگذاشته و با تداوم این روند فردا به چه سمتوسویی خواهد رفت.
ش��اخص رفاه لگاتوم رتبهبندی ساالنه موسسه پژوهشی لگاتوم (Legatum
 )Prosperity Indexاس��ت ک��ه درباره س��طح رفاه در  ۱۴۲کش��ور مختلف
منتش��ر میش��ود .لگاتوم از س��ال  ۲۰۰۷میالدی این گزارش را ارائه میکند و
پژوهشگران آن ،شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در  ۹حوزه
مختلف تعریف کردهاند .س��طح رفاه در کش��ورها با مقایس��ه وضعیت آنها در ۹
حوزه اقتصاد ،فرصتهای کس��بوکار ،حکومتداری ،آموزش ،س�لامت ،امنیت
و ایمنی ،محیطزیس��ت ،آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده میشود.
در رتبهبندی س��ال  ۲۰۱۵میالدی ،نروژ ،سوئیس و دانمارک باالترین رتبهها را
دارا بودند.
رتبه ایران در فهرست سال  ۲۰۱۴میالدی  ۱۰۷بود و در اغلب  ۸حوزه مورد
بررسی نیز در نیمه پایینی جدول قرار داشت .بهداشت و آموزش تنها حوزههایی
بودند که ایران در آنها در نیمه باالیی جدول قرار گرفت.
با این تعریف ش��اخصهای لگاتوم وضعیت رفاه کشورها را باتوجه به  ۱۲رکن
ایمنی و امنیت ،آزادی فردی ،حکمرانی ،سرمایه اجتماعی ،محیط سرمایهگذاری،
شرایط کسبوکار ،دسترسی به زیرساختهای کیفیت اقتصادی ،شرایط زندگی،
بهداش��ت محیطزیست و آموزش را مورد سنجش قرار میدهد و در دنیا یکی از
بهترین موسسههای بینالمللی رس��می و استاندارد است .گزارش این مرکز در
سال  ۲۰۲۰حاکی از آن است که از میان  ۱۶۷کشور دنیا  ۱۴۷کشور نسبت به
جایگاههای سال قبل خود ارتقا پیدا کردهاند.
گزارش ش��اخصهای لگاتوم میگوید ایران در میان بس��تهترین اقتصادهای
جه��ان قرار دارد و در کس��بوکار نیز از بین  ۱۹۰کش��ور جه��ان رتبه  ۱۲۷را
کسب کرده است.
این گزارش در حالی منتش��ر شده که براساس آمار و اطالعات در بهار ۱۳۹۹
بر اثر کرونا از  ۵میلیون شغل از بین رفت و  ۲میلیون نفر نیز از بازار کار خارج
ش��دند .در کنار این پدیده اجتنابناپذیر ،قربانی ش��دن رفاه شهروندان بهدنبال
فس��اد اداری و اقتصادی ،قاچاق کاال و ش��بکه فس��یل ش��ده توزیع و گسترش
مافیای داللی در همه عرصههای اقتصاد ایران به کاهش سطح شایستهساالری و
تخصصگرایی منجر شد؛ اتفاقاتی که ثمره شیوههای ناکارآمد حکمرانی است و
باعث شکاف بین دولت و شهروندان و در نتیجه آن کاهش سطح اعتماد عمومی،
بیگانگی ش��هروندان نسبت به منافع ملی و کاهش حساسیت عمومی نسبت به
مفهوم وطن خواهد ش��د .در نهایت همه آس��یبهای یادشده به نقطه مشترک
کاهش مش��ارکت و همکاری مردم با دولت رسیده و در بعدی دیگر پیامدهایی
مانند باال رفتن آمار مهاجرت را به همراه خواهد داش��ت .چنانچه براس��اس آمار
امروز ایران در میان  ۲۰کشور مهاجرخیز رتبه هفتم را دارد.
«گزارش جهانی ش��ادی» نیز که هر سال ازسوی پژوهشگران سازمان ملل به
انتشار میرسد ۶ ،متغیر را مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سطح نشاط عمومی در
کشورهای مختلف میداند« :سرانه تولید ناخالص داخلی»« ،حمایت اجتماعی»،
ی انتخ��اب زندگی»« ،فعالیتهای
«امی��د به زندگی س��الم در بدو تولد»« ،آزاد 
خیرخواهانه» و «ادراک فساد» .براساس نتایج این بررسی حمایتهای اجتماعی،
آزادی انتخ��اب زندگی ،درک فس��اد ،فعالیتهای خیرخواهان��ه ،تولید ناخالص
داخلی و امید به زندگی در بدو تولد ،به ترتیب دارای بیش��ترین تاثیر بر س��طح
نشاط عمومی در کشورهای مختلف هستند.
براس��اس اطالعات موجود رتبه جهانی ش��ادکامی ایرانیان در س��ال ۲۰۲۰
میالدی به  ۱۱۸تنزل یافته است .گزارش پیشین ،با بررسی وضعیت  ۱۵۶کشور
نش��ان میداد باوجود اینکه ایران از نظر شاخصهای «شادی» هنوز در وضعیت
مناس��بی قرار نداش��ته و رتبه  ۱۰۵را در بین کش��ورهای مورد بررسی در سال
 ۲۰۱۶به خود اختصاص داده بود ،طی  3سال  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۶میالدی وضعیت
کشور در این شاخص با بهبود همراه بود.
ای��ن امر بیانگر ناگوارتر ش��دن ش��رایط رفاهی ذهنی ایران در س��ال ۱۳۹۹
اس��ت .بهگفته بسیاری از کارشناسان همه آمار یادشده بیانگر این است که باید
توجه بیش��تری به تحقق منافع عمومی جامعه داش��ت .در بررس��ی عوامل این
کاهش ش��ادکامی میتوان به دالیل مختلفی رس��ید ،از جمله قرنطینه طوالنی
ناش��ی از ش��یوع کرونا ،رکود اقتصادی و تورم ،تقابل بحران سالمتی و معیشت،
کسبوکارهای از رونق افتاده و بحران مشاغل حذفشده ،همه و همه از مواردی
هستند که موجب نزول جایگاه در شاخص شادکامی شدهاند.
در ایران امروز ما با جماعتی فرودس��ت مواجه شدهایم که به امید فردای بهتر
دستیابی به خواستهها و نیازهای خود را به تعویق میاندازند.
باید امید داش��ت که این روند در س��ال  ۱۴۰۰به این شکل ادامهدار نباشد و
مردمان با امید و حداقل رفاه به زندگی خود امیدوار باقی بمانند.
باید دید کدام نیروها آینده ایران را میسازند؟
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