اجتماعی

شنبه  ۱۵آبان ۱۴۰۰
 ۳۰ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۹۳

یک توئيت

سی ان ان دیروز در خبری  نوشت :فایزر
اعالم کرد قرص آزمایشی علیه کرونا که
این شرکت ساخته است ،خطر بستری
شــدن در بیمارستان و مــرگ و میر را
برای بیماران پر خطر تا حدود 89درصد
کاهش می دهد.

رسانه های جهان
یـــورونـــیـــوز :مــدیــر
بخشاروپایسازمان
جهانی بهداشت روز
پنج شنبه هشدار داد
کهاروپاوآسیایمیانه
بار دیگر به مرکز نشر ویــروس کرونا و
بیماری کووید در جهان تبدیل شده
است.دکترهانسکلوگ،روزپنجشنبه
اعــام کــرد در صــورت ادامــه وضعیت
کنونی ممکن است تا قبل از اول فوریه
( ۲۰۲۱سهماهدیگر) ۵۰۰هزارنفردر
اروپاوآسیایمیانهقربانیویروسکرونا
وبیماریکووید ۱۹-شوند.
دویــچــه ولــه :شمار
مــبــتــایــان بــه کــرونــا
در  ۲۴ســاعــت پنج
شنبه تا دیــروز جمعه
در آلمان به  ۳۷هزار و
 ۱۲۰نفر رسید .این رقم باالترین میزان
ابتالی روزانه از آغاز همهگیری کرونا در
این کشور است .مقامات آلمانی هشدار
دادند میزان ابتال به کرونا در این کشور
به رکورد جدیدی رسیده و برای افرادی
که واکسینه نشدهاند ،خطرناک شده
است .بر اساس گزارش موسسه روبرت
کخ بیشترین میزان ابتال به کرونا در
 ۱۸دسامبر(آذر )99سال گذشته ثبت
یرسید.
شدهکهبه ۳۳هزارو ۷۷۷تنم 
آلماندرواکسیناسیونعمومیکرونادر
مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی عقب
مانده است .آمار افــرادی که هر دو دوز
واکسن کرونا را زدهانــد در آلمان کمی
بیشتراز ۶۶درصداست.

نظر  ۷۵درصد مردم

نظر 3مرجعتقلیددربارهتزریق
واکسنکرونا

ترساندندیگرانازواکسنجایزنیست

موافقت 75درصدمردمباواکسیناسیوناجباریورکوردشکنیتزریقروزانهواکسندرکشور
امیدهابرایکوتاهآمدنواکسننزنهارابیشترکرده.بهگفتهیکجامعهشناس،اینسطحازیک
مطالبهعمومی،همانندیکقانوناستوبایدبرایمخالفانشمحرومیتهاییدرنظرگرفت
در آمریکا حامی فرمان واکسیناسیون اجباری
هستند .در انگلستان و ایتالیا هم به ترتیب 76و
 71درصدمردمموافقواکسیناسیونهستند.
▪ثمره واکسیناسیون؛  2روز بدون فوتی
در خوزستان

▪یک میلیون و  678هزار دوز در یک روز

پنج شنبه گذشته ،یک میلیون و  678هزار و
 67دوز واکسن در کشور تزریق شد تا دوباره
رکورد واکسیناسیون روزانــه را بشکنیم .با
آمــار دو روز اخیر ،تعداد کل واکسن های
تزریق شده به  92میلیون و  677هزار دوز
رسید که  54میلیون و  764آن دوز اول
و  37میلیون و  784واکسن هم دوز دوم
بوده است؛ آماری که روز به روز امیدبخش
تر می شود و ما را به ایمنی جمعی نزدیک
تر می کند.
به گفته وزیر بهداشت ،تاکنون  ۸۰درصد
از جمعیت هدف ،یک دوز و  ۵۴درصد نیز
دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند و این
یعنی هنوز  20درصد آن ها حتی برای تزریق
دوز اول هم مراجعه نکرده اند؛ افــرادی که
حاال دیگر نه فقط به دلیل مصوبات ستاد ملی
مقابله با کرونا ،بلکه به دلیل پاسخ به مطالبه
عمومی مردمی که در نظرسنجی ها مشخص
شده ،باید برخورد جدی تری با آن ها داشت.
▪ 75درصــد مــردم موافق اجباری شدن
واکسیناسیون هستند

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)
در تــاریــخ  ۹تــا  ۱۲آبـــان یــک نظرسنجی
تلفنی برگزار کــرده و دربــاره اجباری شدن
واکسیناسیون از  1612ایرانی باالی 18
سال (در شهرها و روستاهای مختلف کشور)،
سوال کرده است .نتایج جالب این نظرسنجی
را ببینید:
*76/9درصد زنان و73/3درصد مردان با
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خبر

گزیده

واکسن اجباری شود

مــصــطــفــی عــبــدالــهــی -رکـــــورد تــزریــق
واکسیناسیون در کشور شکسته شد تا مطمئن
شویم ،این که  75درصد مردم موافق اجباری
شدن واکسیناسیون هستند ،با اعداد و ارقام
تزریق واکسن هم مطابقت دارد و تمایل به آن
بیشتر و بیشتر شده است.
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اجباری شدن واکسن موافق اند.
* از نظر گروه های سنی 72 /4 ،درصد
افــراد  ۱۸تا  ۲۹ســال72 /4 ،افــراد ۳۰
تــا  ۴۹ســال و  ۸۳درصـــد افـــراد بــاالی
 ۵۰ســال موافق اجــبــاری شــدن واکسن
هستند .
* از نظر محل سکونت هــم 73/3 ،درصد
ســاکــنــان مــراکــز اســتــانهــا75/2،درصــد
ساکنان شهرهای کوچکتر و77/3درصــد
از افراد ساکن روستاها موافق اند که تزریق
واکسن اجباری شود.
* هــمــچــنــیــن81/4درصــد از افـــــراد با
تحصیالت زیردیپلم74/2،درصد دیپلمه
هــا و70/2درصـــــد از افـــراد بــا تحصیالت
دانشگاهی مــوافــق اجــبــار یشــدن تزریق
واکسن هستند.
* طبق این نظرسنجی ،در مجموع75/1
درصد بیان کردند موافق اجباری شدن تزریق
واکسن کرونا هستند .در مقابل21/6درصد
با اجباری شدن تزریق واکسن کرونا برای همه
مخالف هستند3/3 .درصد هم به این سوال
پاسخ ندادند.

▪آمار قابل توجه موافقان واکسیناسیون
اجباری در جهان

اگر به آمارها و نظرسنجی های جهانی هم نگاه
داشته باشیم ،خواهیم دید که مــردم بسیاری
از کــشــورهــای جــهــان هــم بــا اجــبــاری شــدن
واکسیناسیون موافق اند :طبق گزارش دویچه
ولــه ،بــر اســاس نتایج نظرسنجی شبکه یک
تلویزیونآلمانروزچهارمنوامبر( 13آبان)،شمار
طرفداران واکسیناسیون اجباری به  ۵۷درصد
رسیدهاست.همچنیننظرسنجیاکونومیست
و یوگاو نشانمیدهدکه 52درصدبزرگساالن

۹

ایــن که چــرا  75درصــد مــردم ما هم موافق
اجباری شدن واکسن هستند ،به غیر مشاهده
تجربه بین المللی ،مصداق داخلی هم دارد
و کاهش آمار بیماران بستری و فوتی پس از
واکسیناسیون گسترده ،آن ها را مطمئن
کرده است .نمونه این آمار را هم دیروز رئیس
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اعالم کرد و گفت« :خوشبختانه در  ۲۴ساعت
منتهی به جمعه  ۱۴آبــان ،بــرای دومین بار
در بیست روز اخیر هیچ مورد فوت ناشی از
بیماری کرونا در خوزستان ثبت نشد».
▪اول کاهش فوتی ها ،بعد کاهش بیماران
بستری و سرپایی

این نکته دکتر «جان بابایی» معاون درمان وزیر
بهداشت هم مهم است که بدانیم «شاید واقعا
نتوان تعداد مبتالیان به کرونا را کاهش داد اما
هدف اصلی از واکسیناسیون ،ابتدا کاهش
آمار مرگ و میر ،بعد کاهش بستری هاست
وگرنه باال بــودن تعداد مبتالیان و بیماران
سرپایی جای نگرانی چندانی ندارد».

جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی درگفت وگو با خراسان:

مطالبه  75درصدمردم،همانندقانونوالزماالجراست

« اردشیر گراوند» جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی به اهمیت توجه
به مطالعه عمومی مردم برای اجباری شدن واکسیناسیون اشاره و
اظهار کرد« :هر مطالبه ای که باالی  51درصد جامعه متقاضی آن باشند ،همانند قانون
تلقی می شود و بنابراین نظرسنجی انجام شده درباره اجباری شدن واکسیناسیون که
در مجموعه باالی  75درصد رای موافق دارد ،مطالبه نظام اجتماعی محسوب می شود
و همه موظف به اجرای آن هستند» .گراوند در گفت و گو با خراسان تصریح می کند:
«بیماری کرونا عالوه بر مشکالت سالمت ،با حیات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
معیشت ،محیط زیست و همه ارتباطات و تعامالت مردم مرتبط است و به همین دلیل باید
همه خود را ملزم به تزریق واکسن بدانند و برای مخالفان آن هم محرومیت های شدید
اجرایی شود».این درخواست گراوند ،همان وعده ای است که ستاد ملی مقابله با کرونا و
وزارت بهداشت هم داده اند و در اولین گام جدی آن ،قرار است از اول آذر ماه فقط کسانی
امکان استفاده از پروازهای داخلی را داشته باشند که کارت واکسن یا تست  PCRمنفی
 72ساعته داشته باشند.

حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی ،سید محمد
علیعلویگرگانیوعبدا...جوادیآملینظرهای
خود درباره تزریق واکسن کرونا و برخی اقدامات
واکسن هراسانه را اعالم کردند .به گزارش روابط
عمومی علوم پزشکی قم ،نظر این 3مرجع تقلید
در پاسخ به سوالی در خصوص برخی اظهارنظرها
دربــاره واکسیناسیون کرونا ،بیانگر آن است که
مومنان در موضوع واکسینه کردن خود باید به
تشخیصوتوصیهمتخصصانپزشکیعملکنند،
ضمن آن که ترساندن دیگران نیز در این موضوع
جایز نیست .بنا براین گــزارش ،آیت ا ...مکارم
شیرازیدربیاننظرخودآوردهاست:الزماستدر
این زمینه بر اساس تشخیص و توصیه متخصصان
عملکنید.آیتا...علویگرگانینیزخاطرنشان
کرده است :موضوع ضرورت داشتن یا نداشتن
تزریق واکسن و شخصی یا اجتماعی بودن آن باید
توسطمتخصصانپزشکیتعیینشود.

رئیسجمهور:ساعتکاربانواننباید
بهجایگاهمادریخدشهواردکند
رئیس جمهور گفت :ساعت کــار بانوان نباید به
شأن مادری خدشه وارد کند .آیت ا ...رئیسی در
دیدار با مؤثران سمنان تصریح کرد :شأن و منزلت
بانوان باید رعایت شود؛ این که چند شیفت کار در
کارخانهبگذاریم،برایخانمیکهمیخواهدمادرو
همسرباشدودرساعتشبانهدرکارخانهبماند،این
قابلقبول نیست به هیچ عنوان نباید منزلت بانوان
مخدوش شود .رئیس جمهور افزود  :این موضوع را
نهتنهابرایاستانسمنانبرایکلکشورمیگویم
که اگر کار شیفتی در هر شرکت ،اداره یا سازمانی
هست ،نباید طوری برنامهریزی شود که نسبت به
بانوان بیتوجهی صورت گیرد؛ هر خانمی به هر
دلیلی نیازمند است و چرخ زندگیاش نمیچرخد
و میخواهد برای کمکبه همسر ،مادر یا خودش
کاریداشتهباشد؛امابایدرعایتحالاوانجامشود
تا در این ساعات کنار فرزندان و همسرش باشد.
رئیسی خاطرنشان کــرد :موضوع حفظ خانواده
برایمابسیارمهماستوحفظاشتغالخانوادههم
اهمیتداردوبرنامهریزیبایددرسازمانهاوادارات
به نحوی باشد که شأن و منزلت بانوان رعایت شود.
البته این سخنان رئیس جمهور در فضای مجازی با
واکنشهاییهمراهبود.درمیانواکنشهایمنفی،
یک کاربر در توئیتر نوشت :به بهانه منزلت ،شیفت
شبکاریزنانممنوعیامحدودشود،باعثمیشود
فرصتهایشغلیآنهابیشازپیشمحدودشودو
یکسقفشیشهایجدیدافزودهشود.

