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قرنطینه و ترس از ابتال به کرونا 
بیش از پنج ماه است که کرونا کلیه ابعاد زندگی افراد 
در سراسر کره زمین را درگیر خود کرده. روزهای 
اول ترس و واهمه ابتال به کرونا آنقدر بر افراد تاثیر 
را  قرنطینه  استثنا  بدون  همگی  که  بود  گذاشته 
کردند  حبس  خانه  در  را  خود  یکماه  و  پذیرفتند 
منازل شان  به  منحوس  ویروس  این  پای  مبادا  تا 
باز شود. عید نوروز از دید و بازدید و حتی سیزده 
بدر خبری نبود. مشاغل تعطیل شد، رفت و آمدها 
محدود شد و اصول بهداشتی با شدت و جدیت اجرا 
می شد. دنیا در یک شوک بزرگ فرو رفته بود. مردم 

نمی دانستند باید با کرونا چه کار کنند. 
کرونا جزیی از زندگی مردم شده 

اما حاال با گذشت بیش از ۵ ماه از این اتفاق، مردم 
کرونا را به عنوان جزئی از زندگی خود پذیرفته اند و 
به نوعی از قرنطینه و رعایت سفت و سخت اصول 
خسته شده اند. مشاغل تا حدودی باز شده و رفت 
و آمدها از سر گرفته شده. دیگر کسی مثل گذشته 
هم  را  بهداشتی  پروتکل های  و  نیست  خانه نشین 
همچنان  کرونا  اما  نمی کند؛  دنبال  قبل  جدیت  با 
خود  درگیر  را  افراد  و  می گیرد  قربانی  می تازد، 
می کند. شاید افراد عادت کرده اند به زندگی در کنار 
کرونا اما فراموش کرده اند این عادت باید همراه با 
رعایت اصول بهداشتی باشد تا دیگران درگیر نشوند 
چرا که کرونا یک مشکل فردی نیست بلکه به دلیل 
شیوع سریعی که دارد به یک مساله  جمعی تبدیل 

شده. 
اشتغال و آمد و شد در کنار اصول بهداشتی

نتیجه  این  به  مسووالن  ماه  چند  گذشت  از  پس 
رسیدند که باید زندگی کرد، باید به اشتغال برگشت، 
باید رفت و آمد کرد اما در کنار آن رعایت اصول 
ماسک  من  پویش  نکرد.  فراموش  هم  را  بهداشتی 
افراد  تا  شد  راه اندازی  منظور  همین  به  می زنم 
فراموش نکنند زمانی که به دل جامعه می آیند باید 
ویروس  این  ناقل  مبادا  تا  استفاده کنند  از ماسک 
به دیگران باشند. اما متاسفانه عده زیادی از افراد 
جامعه تن به این کار ساده نمی دهند و بدون ماسک 
در جامعه ظاهر می شوند و هر روز بر افزایش آمار 

مبتالیان به کرونا اضافه می کنند. 
مردم می خواستند این خود مراقبتی اتفاق بیفتد

استفاده از ماسک در مجامع عمومی یک کار فردی 
است که نتیجه جمعی به دنبال دارد و پایبند بودن 

به آن ریشه در فرهنگ و تربیت درونی هر شخص 
دارد. وقتی هر فرد خود را در قبال سایر افراد جامعه 
در  ماسک  از  استفاده  بدون  قطعاً  بداند  مسوول 

مجامع ظاهر نمی شود. 
علی سوند رومی دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر 
در این خصوص می گوید: وقتی ما کاری را به صورت 
اختیاری  به صورت  مثاًل  انجام می دهیم،  اختیاری 
انجام  شئونات  خالف  رفتار  می گیریم  تصمیم 
ندهیم و... تئوری های مختلفی در این زمینه مطرح 
می شود. اکثر تئوری ها معتقدند فردی که این الگو 
انتخاب می کند کنترل درونی  انجام دادن  برای  را 
باالیی دارد. زمانی که کنترل درونی با کنترل بیرونی 
بود.  قوانین خواهیم  همگام می شود، شاهد رعایت 
در مورد کرونا هم وقتی صحبت می کنیم؛ کنترل 
با  با بیماری  درونی مردم نسبت به موضوع مقابله 
آموزه ها و دستورات بیرونی اگر همگام شود نتیجه 
که  است  این  سوال  حال  است.   خودمراقبتی  آن 
باالبردن  و  پذیرش  به  را  جامعه  توانستیم  چقدر 
کنترل درونی برسانیم؟ اگر صداهای همسو داشته 
کرده  مجاب  هم  را  جامعه  عمده  بخش  و  باشیم 
باشیم؛ می توانیم این انتظار را داشته باشیم که افراد 

کنترل درونی باالیی داشته باشند. 
مردم خودشان باید خود مراقبتی کنند

سوندرومی به کنترل درونی اشاره می کند، عاملی که 
اگر در وجود هر فرد رشد پیدا کرده باشد می تواند 
به  ملزم  بیرونی  عامل  و  اجبار  هیچ  بدون  را  افراد 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی نماید. 
وی در خصوص همراهی مردم در دوران قرنطینه 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی می گوید: در یک 
دوره به خاطر آن احساس ترسی که وجود داشت 
و همه گیری کل دنیا را درگیر کرده بود؛ مقوله ها 
شاهد  تقریباً  و  بودند  یک صدا  باهم  دنیا  تمام  در 
این همسویی بودیم و کنترل های درونی و بیرونی 
خودشان  مردم  داشتند.  قرار  راستا  یک  در  هم  با 

می خواستند که این خود مراقبتی اتفاق بیفتد.
با شرایط سازگار شدند

 بعد که زمان گذشت و با شرایط سازگار شدند و 
ترس اولیه ای که داشتند ریخته شد، خودمراقبتی 

به وجود  این زمینه  ابهاماتی در  یافت.  هم کاهش 
از سوی مردم مطرح  آمد و یکسری اجتهادها هم 
خاصی  شرایط  ویروس  "انتقال  اینکه  مثل  شد 
"با  هستم"  مراقب  هم  ماسک  بدون  "من  دارد" 
مردم  واقع  در  و...  نیستم"  ارتباط  در  زیادی  افراد 
خودشان را توجیه می کردند چون حرف خاصی از 
بخش تخصصی در این زمینه نمی شنیدند. این سه 
دسته تئوری دست به دست هم داد؛ کنترل درونی 

کم کم پایین آمد، هزینه-فایده خود مراقبتی تغییر 
کرد و مردم شروع به اجتهاد کردند. پیام هایی در این 
راستا در شبکه های اجتماعی رد و بدل شد که این 
بیماری هم شبیه بیماری های دیگر است و همین 

عوامل باعث شد سردرگمی در جامعه به وجود بیاید 
و آن خودمراقبتی که انتظار بود اتفاق بیفتد، به وقوع 

نپیوندد.
 نمی توان اقتصاد را فدای سالمت کرد 

دستورات  بیان  عدم  به  اجتماعی  پژوهشگر  این 
اصولی از سوی بخش های تخصصی اشاره می کند. 
را در خصوص  پیام های واحدی  اگر مردم  واقع  به 
شاید  می کردند  دریافت  بهداشتی  اصول  رعایت 

بهتر می توانستند خود را با شرایط پیش آمده وفق 
از ماسک  دهند. گاهی یک نهاد به آن ها می گوید 
استفاده کنید و گاهی نهاد دیگر می گوید استفاده 
از ماسک نمی تواند موثر باشد و باید در خانه ماند. 

عده دیگر می گویند باید همه گیری کرونا در جامعه 
امروز  بیاید.  به وجود  گله ای  ایمنی  تا  مطرح شود 
را تعطیل می کنند و می گویند در  عده ای مشاغل 
خانه بمانید و عده دیگر فردا مشاغل را باز می کنند 
و می گویند نمی توان اقتصاد را فدای سالمت کرد. با 
اشاعه تمامی این نظرها طبیعی است که افراد جامعه 
دچار سردرگمی شوند و ندانند که باید برای مراقبت 

خود در مقابل کرونا به چه راهکاری اتکا کنند. 
در حوزه تصورات مردم از کرونا پژوهشی انجام نشده

سوندرومی به عدم انجام پژوهش های تخصصی در 
زمینه انتظارات مردمی هم اشاره کرده و می گوید: 
در کنار تمام عواملی که ذکر شد باید این واقعیت 
را پذیرفت همانطور که پژوهش ها و تحقیقات علمی 
یک  باید  انجام می شود  درمان  و  ویروس  با  مقابله 
که  باشیم  داشته  هم  پیشرفته  پژوهشی  سیستم 
تصورات،  انتظارات،  صالحیت،  وضعیت،  بالفاصله 
که  کند  بررسی  را  مردم  قضاوت های  و  برداشت ها 
دارد چه اتفاقی می افتد؟ در این مورد توجه چندانی 
نشده. ما دائم در حال گمانه زنی هستیم و بر اساس 
آن هم با یک ضریب غیر قابل تعمیم آن را به کل 
کنترل  نمی دانیم  اصال  می دهیم.  نسبت  جامعه 
درونی کل جامعه در چه وضعیتی است؟ اگر یک 
خودکنترلی  ضریب  نظرم  به  شود  انجام  پیمایش 
ایرانی ها خارج از نُرم عادی نیست اما چون میل به 
کمال طلبی در وجود ما هست فکر می کنیم همه 
مردم باید یک دست این موارد را رعایت کنند. در 
جامعه ای مثل جامعه ایران به ابزارهای بسیار قوی 
تا جامعه یکدست  است  احتیاج  برای مجاب سازی 

شود.
باید اجبار باشد

ثابت کرده مردم جامعه ما در بعضی موارد  تجربه 
باید حتماً از یک حرف و یک نهاد به صورت اجباری 
دستوری را بپذیرند تا آن را عملی کنند. به ویژه در 
شهری مثل سیرجان که هر فردی ساز خودش را 
می زند و همه برای خودشان نظریه پرداز و تئوریسین 
این  به کرمان داشتم  هستند. در سفری که اخیراً 
تقریباً  کردم.  مشاهده  خوبی  به  را  فرهنگ  تفاوت 
جامعه مردم کرمان به صورت یک دست از ماسک 

استفاده می کردند در حالی که این مصرف ماسک 
شهرهایی  در  حتی  یا  دیدم  کمتر  سیرجان  در  را 
مثل کرمان و برخی دیگر از شهرهای ایران پلیس 
افرادی که  به  تا  نظر گرفته شده  کنترل کرونا در 
ماسک استفاده نمی کنند تذکر داده شود و آن ها را 
به استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی 
وادار سازند. در حالی که در شهری مثل سیرجان 
چنین چیزهایی را مشاهده نمی کنیم و به نوعی نه 
مردم دل به انجام این کارها می دهند و نه مسووالن 
دغدغه اجبار برای استفاده از ماسک یا پروتکل های 

بهداشتی را دارند. 
کنترل بیرونی بدون حضور کنترل درونی جواب نمی دهد

برای  کننده  اجبار  نهاد  یک  وجود  خصوص  در 
استفاده از ماسک با سوندرومی صحبت می کنم. او 
تذکر  و  اجبار  اعمال  این خصوص معتقد است  در 
با  باید همراستا  بیرونی  نهادهای  و  دولت  از طرف 
ثابت  تجربه  می کند:  اضافه  و  باشد  درونی  کنترل 
کرده کنترل بیرونی قدرت باالیی ندارد و تا کنترل 
با  مگر  نمی دهد  باشد جواب  نداشته  وجود  درونی 

صرف هزینه باال. 
سوندرومی در واقع معتقد است که اجبار در استفاده 
از ماسک شاید به تنهایی نتواند بر جامعه تاثیر بگذارد 
و اگر بتوان این اجبار و تذکر را از دل مردم به خود 
مردم داد، تاثیر آن افزایش پیدا کند. در واقع شاید 
اگر افرادی از دل جامعه که مورد وثوق سایر افراد 
جامعه هستند برای این کار انتخاب شوند و در کنار 
مراجع رسمی نقش هشدار دهنده را داشته باشند 
بتوان به تاثیرگذاری این امر امیدوار بود. اما در حالت 
کلی معتقدم نه تنها در بحث کرونا بلکه در تمامی 
ابعاد زندگی تا مساله ای در درون هر فرد به اهمیت 
نرسد و خود فرد برای نهادینه کردن آن تالش نکند 
شاید اجبار و توسل به زور نتواند نتیجه بخش باشد.  
افراد جامعه باید خود به این درک و بینش برسند 
بدون  و  از ماسک یک کار بی دردسر  استفاده  که 
گران بهایی  بسیار  نتیجه  می تواند  که  است  هزینه 
داشته باشد که همان حفظ خود فرد و سایر افراد 
کرد  فراموش  نباید  است.  کرونا  به  ابتال  از  جامعه 
کرونا ممکن است ماه ها و یا حتی سال ها در جامعه 
باقی بماند. بنابراین اگر برای استفاده از ماسک یا 
رعایت پروتکل های بهداشتی، فرهنگ سازی صورت 
نگیرد چه بسا با شروع فصل سرما و افزایش فعالیت 
این ویروس؛ با افزایش شدید آمار ابتال روبه رو باشیم 
و بحرانی در سیرجان به وجود بیاید که نتوان آن را 

به راحتی مهار کرد.

نگاهی به تاثیر قوه قهریه بر رعایت پروتکل های بهداشتی در دوران کرونا؛       هدی رضوانی پور

اجبار نمی تواند استفاده از ماسک را نهادینه کند

خبــر

فارس: دبیر کمیته نسخه الکترونیک کشور با اشاره به آخرین آمار نسخه نویسی الکترونیک یادآور شد: 12 هزار مطب و 6 هزار داروخانه و مراکز 
پاراکلینیک در سراسر کشور به سامانه نسخه نویسی الکترونیک متصل شده اند و این مهم مسیر خود را در دل وزارت بهداشت و سازمان های 
حوزه سالمت باز کرده است. جعفری خاطرنشان کرد: نسخه نویسی الکترونیک تا دهه فجر سال جاری به 90 درصد می رسد و امیدواریم تا 
پایان سال به 100 درصد برسد و در استان کرمان نیز 94 درصد از مراکز درمانی با طرح نسخه نویسی الکترونیک همکاری دارند و کاهش 
کاربرد دفترچه همزمان با سنجش استحقاق درمان در همه مراکز سرپایی و بستری در دست اجراست.       وی همچنین با اشاره به اینکه حذف 

دفترچه های بیمه سالمت در سال جاری به نصف میزان امروزی می رسد، ادامه داد: سال 1400 سال جمع آوری دفترچه های بیمه است.

اتصال 18 هزار مطب و داروخانه به نسخه نویسی الکترونیک  فارس: کارشناس ستاد مقابله با کرونا در کرمان با اشاره به اینکه کرمان در اوج بیماری کووید 
19 قرار دارد، گفت: بی تفاوتی و سهل انگاری اصلی ترین علت ماندگاری کرمان در وضعیت قرمز 
است. وی افزود: ویروس کرونا بی رحمانه به جامعه ما حمله کرده و تلفات و قربانی می گیرد و در 
چنین شرایط فقط رعایت نکات بهداشتی توسط افراد جامعه می تواند به بهبود شرایط کمک کند.

وی بیان کرد: حدود ۸0 تا ۸۵ درصد بیماران با یکسری مراقبت ها در منزل بهبود پیدا می کنند 
اما شیوه مراقب و ایزوله بیماران مبتال به کرونا در منزل بسیار حائز اهمیت است.  
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آ آگهی مناقصه  انجام عملیات کاشت و داشت گلخاهن سبزی و صیفی

 20 هکتاری مجتمع کشاورزی ارباهیم آباد )نوبت دوم(
داشت  و  کاشت  عملیات  انجام  دارد  نظر  در  بنیاد  سیرجان  کشاورزی  شرکت 

آباد خود را به  ابراهیم  گلخانه سبزی و صیفی 20 هکتاری مجتمع کشاورزی 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را 

دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. متقاضیــان محتـــــرم 

www.  می توانند جهت دریافــــت اسنــــاد شرکت در مناقصــــه به وب سایت

الدین  جمال  سید  بلوار  سیرجان،  آدرس:  به  یا  و   pistachio-Tooka.ir

کشاورزی  شرکت  کرمان،  راهی  سه  و  قاآنی  چهارراه  حدفاصل  اسدآبادی، 

سیرجان بنیاد و یا ارزوئیه، روستای وکیل آباد، مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد 

مراجعه نمایند.

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12 روز دوشنبـــــه  1399/05/27 و

زمان برگزاری مناقصه: ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/05/27 در واحد 

ابراهیم آباد به آدرس: ارزوئیه، روستای وکیل آباد می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 4403 4230 )034( واحد بازرگانی و شماره 

همراه : 7822 760 0912  کارشناس  بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.

ضمناً برگ شرایط مناقصه مذکور در تاریخ 1399/05/20 در وب سایت شرکت 

درج می گردد.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
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سایت  وب  در   1399/05/20 تاریخ  در  مذکور  مناقصه  شرایط  برگ  ضمناً 

شرکت درج می گردد.
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