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کرونابازهم
درکمیناست
گزارشی از تأثیر تعطیالت دو هفته ای بر شمار مبتالیان و قربانیان؛

سیدعلیرضاناجی:ماهنوز
تعداد موارد مثبت روزانهمان
کاهش پیدا نکرده است و این
یعنی باید محدودیتهای
بیشتریدرجامعهداشتهباشیم
تابتوانیمعددورودیرا کم کنیم.
در حال حاضر تعداد روزانه
مرگومیر تا حدودی کاهش
پیدا کرده اما معتقدم تا زمانی
که نتوانیم ورودی موارد مثبت
را کاهش دهیم شاید چندان
توفیقی نداشته باشیم

مسعود یونسیان :زمانی
که تعداد موارد ما کم میشود،
توانایی سیستم بهداشت
برای جداسازی موارد مثبت و
همچنین ردیابی موارد تماس
ً
قطعا بیشتر خواهد بود .به
نظرمصحبتهایی کهدرزمینهٔ
اختصاصهتلها،مسافرخانهها
واقامتگاههابرایقرنطینهافراد
مطر حشده،ا گرعملیاتیشود،
میتوانیمازطریقآنموجچهارم
کرونا را بسیار کوتاهتر و روانتر
داشته باشیم

گروه اجتماعی -زهره سادات موسوی
هنوز هم راه مبارزه و شکستن شاخ کرونا ،گسستن زنجیره
انتقال است و ا گر این اتفاق رخ ندهد ،با چرخش ویروس در جامعه،
بر شمار مبتالیان و فوتیها افزوده میشود تا جایی که شاید هشدار
وزیر بهداشت مبنی بر چهاررقمی شدن آمار فوتیها نیز محقق شود.
برای گسستاینزنجیرهراهیجزاعمالمحدودیتهایشدیدباقی
نمانده ،به همین علت پس از ابراز نگرانیهای پیاپی وزیر بهداشت و
نامههای گالیهآمیز دستاندرکاران نظام بهداشت به رئیسجمهور
درنهایت دولت برای تعطیلی دوهفتهای تحت عنوان تعطیلی فرا گیر
از هفته اول آذر متقاعد شد و تمام نهادهای ذیربط برای اجرای این
دستورالعمل پایکار آمدند .هرچند عدهای یا خطر را بهدرستی حس
نکردند و یا غم نان آنان را واداشت از الزامات و دستورالعملهای
بهداشتی تخطی کرده و با کرکرههای نیمهباز به کسبوکار بپردازند و
برخیهمدراینمیانازدورهمیهایخانوادگیخوددستنکشیدند
اما گزارشهای میدانی حکایت از آن دارد که همکاری مردم در اجرای
زیرپوست شهرهای بهظاهر تعطیل چه میگذرد؟
همان روزهای نخست اعمال محدودیتها ،خیابانها و بزرگراهها با
حجم ترافیک باال و متروها و اتوبوسهای شلوغ ،قابهایی بودند که
هر بینندهای را به تعجب وامیداشتند و سؤالی که به ذهنها متبادر
میشد ،این بود که مردم باوجود تعطیلی فرا گیر به کجا میروند ،چون
ترافیکها هیچ تفاوتی با روزهای قبل از اعمال محدودیتها نکرده
بود و این فکر در ذهنمان پروبال گرفت که البد در داخل خانهها،
شرکتهایخصوصی ،کارگاههایزیرزمینیوپشت کرکرههایبهظاهر
بستهمغازههاوپاساژهاودرزیرپوستشهرهایظاهراتعطیل،همهچیز
بهمانندسابقبهراهاست،بایدبیاغراق گفت،دوهفتهتعطیلی،آنقدر
تبصره داشت که گویی همهجا باز است و شاید ا گر بهجای ذکر مشاغل
و واحدهایی که میتوانند باز باشند از آنهایی که ملزم به تعطیلی
بودند ،نامبرده میشد ،در وقت و کاغذ صرفهجویی بیشتری صورت
می گرفت .اینجاست که باید پرسید ،آیا تعطیلی فرا گیر به معنای
واقعی کلمه ،ما را به نتایج مطلوبتری در مقایسه با محدودیتهای
اعمالشده کنونی میرساند؟
آیا آخرین تیر ترکش مدیریت بیماری پرتاب شد؟
پیشتروزیربهداشت،محدودیتهایجدیدرابرایقطعزنجیرهانتقال
بیماری و دادن فرصت تنفس به کادر درمان مؤثر دانسته و تأ کید کرده
بود « :غفلت در این مقطع چه از سوی مردم و مسئوالن یعنی پرتاب
آخرین تیر ترکش مدیریت بیماری و ما باید قاطعانه پای محدودیتها
باشیموا گر کسیتخلف کردقاطعانهبااوبرخورد کنیم».البته کارشناسان
موفقیتاینمحدودیتهارادرگرواقداماتهمراهآنمیدانند.اقداماتی
که وزیر بهداشت در خصوص آنها میگوید« :محوریت این طرح

محدودیتها چندان هم بد نبوده است .تغییر وضعیت تهران و برخی
شهرها از قرمز به نارنجی شاید گواه همین موضوع باشد و اظهارات
سخنگویستادملیمبارزهبا کرونا ،گویایآناست کهمحدودیتهای
اعمالشدهاز اولآذر ،میزانرعایتپروتکلهایبهداشتیرابهباالی
۹۰درصدرسانده،هرچند گفتهمیشودبرایمشاهدهنتایجملموستر
باید صبورتر بود اما شواهد آماری نشانگر کاهش اندک فوتیها و ثابت
ماندنمواردمثبتروزانهاست که کاهشآنقدریزمانبربودهوهنوز
برای قضاوت زود است ،از دیگر سو ،چنانچه مرا کز و صنوف به یکباره
بازگشایی شوند ،آمار مبتالیان روزانه کاهش محسوسی به خود
نمیبیندواینبدانمعناست کهعمالموفقیتینصیبدستاندرکاران
امر نشده و باید به دنبال اشکاالت در تصمیمگیری و خألهای اجرایی
از سوی دولت و یا مردم گشت ،بهویژه آنکه فرمانده ستاد مقابله با
کرونادر کالنشهرتهران گفته«:شرایطتهرانهنوز شکنندهوناپایدار
است و بازگشاییهای شتابزده میتواند باعث تکرار تجربه تلخ
اردیبهشتماه شود».

برمبنایبیماریابیزودرس،قرنطینهبیمارانشناساییشده،حمایت
از بیماران در طول زمان قرنطینه ،شناسایی مواردی که با فرد مبتال در
ارتباط بودهاند و کشف خوشههای گرفتار است » .این اقدامات در
قالب طرح بزرگی به نام شهید سلیمانی و با همکاری وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین بهصورت محله
محور و خانواده محور از آبان ماه به اجرا درآمدهاست .همچنین تولید
کیتهای تشخیص سریع آنتیژن کرونا با امکان تشخیص در کمتر از
 ۲۰دقیقه ازجمله اقداماتی بوده که در راستای تحقق این طرح
انجامشدهاست.روشیتشخیصی کهبه گفتهسیدعلیرضاناجی،رئیس
مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
«غربالگری،شناسایی،درمانبیمارانوهمینطورردیابیافرادی کهبا
ی کندو کمک
مبتالیان کروناییدر تماسبودهاندراسریعتروراحتترم 
قابلتوجهی به کنترل پاندمی کرونا خواهد کرد » .اما آنچه مسلم است
ن که برای اظهارنظر در مورد اثرگذاری این اقدامات و محدودیتها
ای 
باید همچنان صبر کرد و دید آیا به گفته وزیر بهداشت تیر آخر را از چله
رها کردهایم یا نه و آیا این تیر به هدف خورده است؟
تعطیلیها باید موارد مثبت روزانه را کاهش دهد
گفتهمیشودبیماریابیفعالوشناساییمواردابتالوهمچنینافرادی که
بامواردمثبتدرتماسهستنددر کنترلبیماریبسیارحائزاهمیتاست.
پیشتروزیربهداشتدرهمینزمینهاعالم کردهبود«درزمینهبیماریابی
زودرس تعداد تستهایمان را از  25هزار بهروزی  40هزار تست و با ورود
رپید تستها بهروزی  100هزار تست خواهیم رساند».
بیماریابی باید فعالتر و وسیعتر شود
«سید علیرضا ناجی» رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی انجام چند اقدام را بهطور همزمان در
کنترل شیوع باالی کرونا ویروس در کشور مؤثر دانسته و در گفتوگو با
«رسالت»بیانمیدارد«:اولیناقدامایناست کهبیماریابیمانبسیار
فعالتر و وسیعتر باشد .این مستلزم این است که ما یکسری فعالیتها
را افزایش دهیم بهعنوانمثال کلینیکهای ما باید توانایی انجام
تستهای بسیار زیاد را داشته باشند .در این مورد وزارت بهداشت از
قبل در حال برنامهریزی روی این موضوع بوده و ا کنون نیز استفاده از
کیتهای سریع شناسایی کووید را عالوه بر ظرفیتهای آزمایشگاهی
کهپیشتردر قالبروشهایمولکولیوجودداشتهافزایشدادهاست.
اینیک اصل مهم است .همچنین در کنار شناسایی موارد مثبت باید
شناسایی افرادی که در تماس با افراد بیمار هستند را در دستور کار قرار
دهیموچنانچهتستآنهانیزمثبتشدحتیا گرعالمتنداشتهباشند
آنها را نیز قرنطینه کنیم .در مراحل بعد ،درمان افراد بیمار و بستری
کردن آنها در صورت لزوم اهمیت دارد ،از آنسو ،ما محدودیتهای
بسیار شدیدی گذاشتیم و دو هفته نیز از اعمال آنها گذشته است
بنابراین باید اعدادی که در این مدت به دست میآوریم را بررسی
کنیم و ببینیم به چه شکل است .آیا اعداد ما رو به کاهش است؟ آیا
میتوانیم جامعه را آزادتر کنیم؟ یا بر اساس اطالعات بهدستآمده
بایداینروندراادامهبدهیمتازمانی که گردشویروسبهمعنای موارد
مثبتشناساییشدههرروزه کاهشپیدا کند.لذاتازمانی کهاینموارد
مثبت همچنان بر روی عدد  13000است مطمئناسیاست محدودیت
در جامعه باید ادامه داشته باشد و شاید حتی ما را به این نتیجه برساند
که محدودیتها را شدیدتر کنیم».
ن که مشاهده تأثیرگذاری تعطیالت بر روی آمارها به زمان
وی بابیان ای 
ی گوید « :نکته مهم این است که ما بتوانیم تعداد
بیشتری نیاز دارد ،م 
موارد مثبت روزانهمان را کم کنیم .در هفته دوم شاهد سختگیریها
و محدودیتهای بیشتری بودیم .محدودیتهای بیشتر به ما کمک
خواهد کرد تعداد موارد روزانه شناساییشده بیشتری داشته باشیم.
ن کهچهمیزان
درنهایتدیتاهاواطالعاتبهدستآمدهدر تشخیصای 
باید محدودیتها را بیشتر کنیم و یا در چه شرایطی محدودیتها را
ی کنند».
بهمرور برداریم به ما کمک م 
این عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد این که چرا

تغییرات محسوسی را در آمار مبتالیان و فوتیهای ناشی از کرونا
در مدت تعطیالت دوهفتهای شاهد نبودیم خاطرنشان کرد:
« ما هنوز تعداد موارد مثبت روزانهمان کاهش پیدا نکرده است و این
یعنی باید محدودیتهای بیشتری در جامعه داشته باشیم تا بتوانیم
عدد ورودی را کم کنیم .در اظهارات چند روز پیش سخنگوی ستاد
ملیمبارزهبا کرونانیز اینمسئلهمطرحبودوایشان گفتندما همچنان
مراقبت می کنیم تا ببینیم آمارهای روزانهمان به چه صورت است.
در حال حاضر تنها چیزی که در این مورد دیدهشده این است که تعداد
روزانه مرگومیر تا حدودی کاهش پیدا کرده است اما معتقدم تا زمانی
که نتوانیم ورودی موارد مثبت را کاهش دهیم شاید چندان توفیقی در
موارددیگری کهمتعاقبآن پیشمیآید،نداشتهباشیم.درهرصورت
باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا تعطیالت موقتی که به این صورت اجرا
میشود ،میتواند در این موضوع مؤثر واقع شود یا خیر».
فرمان پذیری مردم در کشورهای موفق
ناجیدر بخشیدیگریاز سخنانش،یکیاز دالیلموفقیت کشورهایی
که توانستهاند کووید  19را بهخوبی کنترل کنند ،موضوع فرمان پذیری
مردم این کشورها در رعایت دستورات بهداشتی و احترام دولت و ملت
نسبتبهیکدیگردانستهوباتأ کیدبرایننکته کهبخشیاز موفقیت کار
برعهدهمردماستاظهار میدارد«:بخشیاز موضوعبهفرهنگسازی
ی گردد.درهرصورتمردمبایدبهسالمتخودفکر کنند.نمیخواهم
برم 
بگویم ما در سیاستهای کنترلی که توسط دولت اعمالشده است
موفقیت زیادی داشتیم و کارهای خوبی انجام دادیم که ا گر چنین بود
قطعاوضعیتبهشکلفعلینبود،امادرهرصورتا کنونتغییراتمثبتی
در سیاستها به وجود آمده است .چنانچه به کشورهای مختلفی که
ا کنون در حال کنترل کووید هستند نگاه بیندازید میبینید کشورهای
موفقخصوصیتهاییداشتهودارند کهمنجربهموفقیتشاندر کنترل
بیماری شده است .یکی از این ویژگیها ،فرمان پذیری در پذیرش و
رعایت دستورات بهداشتی است که توسط سرپرستان بهداشت و
سالمت جامعه به مردم منتقل میشود .یعنی احترامی که دولت و
ملت به یکدیگر میگذارند .اوج این شاخصه را در کشورهایی مثل
ژاپن ،نیوزلند یا در کره جنوبی و بافاصله در مورد کشوری مثل سوئد
میبینیم.البته کشورهایی کهنامبردمتفاوتهاییدرچراییموفقیتها
ن کهدولت
داشتهانداماواقعیتایناست کهدرموردژاپنحتیقبلازای 
مردم را موظف کند ،همه افراد ماسک میزدند و در تجمعات ظاهر
نمیشدند .این نشان میدهد که این افراد خودشان انتخاب کردند
این کارها را انجام بدهند .کنترل کردن رفتوآمد در خانوادهها یکی از
مؤلفههای بسیار مهم است .دولت که نمیتواند تکتک افراد را کنترل
کند .در این مورد جامعه خود باید به این مهم برسد .البته این طبیعی
است که به خاطر طوالنی شدن کنترل بیماری در ایران مهار پذیری
و تحملپذیری مردم پایین آمده است اما عدم رعایتها نیز این روند
را از آنچه هست طوالنیتر خواهد کرد .البته اشتباه دولت این بود که
بررویتعاملخودبامردم کار نکرد.درهرصورتماا کنوندر اینمرحله
هستیم و همه مردم باید به این موضوع توجه کنند که بخشی از کار
ازجمله رفتوآمد نکردن و سفر نرفتن دست خودشان است .خیلی از
ی گردد که باید در مورد علل آن بررسی و
اینها به مسائل اجتماعی برم 
موشکافی صورت بپذیرد».
جامعهشناسی و روانشناسی مردم را در نظر نگرفتیم
وی اعتماد مردم به سیاستهای بهداشتی که توسط دولتها اجرا
میشود را یکی از مؤلفههای بسیار مهم دانسته و در این خصوص
ی گوید « :در این مورد کشورهایی که مثال زدم ،سرآمد هستند .ما
م 
ن که سیاستهای
مؤلفههای دیگری نیز در کنترل بیماری داریم ،ای 
دولت در محدودسازی جامعه برای جلوگیری از شیوع ویروس چه
ن کهدر یک کشور چهامکاناتوبستر
میزانهوشمندانهبودهاستیاای 
تکنولوژی جهت انجام تست و خدمات بهداشتی وجود داشته باشد و
چه میزان بتواند مردم کشور خود را نسبت به واردکردن وا کسن امیدوار
ی کنم ما یک موضوع را در کنترل کووید در نظر نگرفتیم و آن
کند .فکر م 

نگاه

سیالب و عدم مدیریت درست درآبخیزداری

عباس محمدی
فعال محیطزیست
همواره منطقه اهواز تا خرمشهر
سیلخیز بوده است اما موضوع
بر سر این است که طی چهار دهه
گذشته ،بهویژه در دو دهه قبل
برساخت و سازها افزودهشده و
آن بستر بسیار عریض سیلهای
فصلی که مربوط به کارون و کرخه
ن گونه تخریب سیل
و دز میشود ،از سوی اهالی اشغالشده و ای 
بیشتر شده است ولی عوامل دیگری هم در این زمینه دخیل بوده
ن کهدرتماماینسه،چهاردهه،فشاردامبر کوههاوباالدست
اولای 
ش گفتهمیشد،اضافه
افزایشپیدا کرده،یعنیدامی که50سالپی 
برظرفیتمراتعمیچرد،نهتنها کمنشدبلکهافزایشیافتواتفاق
دیگری که رخ داد ،این بود که دامها خیلی زودتر از آن زمانی که
باید ،وارد مرتع میشوند ،یعنی باید از نیمه خردادماه وارد مراتع
ییالقی شوند اما گاهی اواخر فروردین هم دامها میچرند ،به این
خاطر که در مراتع قشالقی و شمال خوزستان و استان فارس که از
سرچشمههای کارون است ،در زمستان ،مراتع بهشدت فرسوده
شدهاند و خیلی زود علوفه خود را از دست میدهند و بعد دام
به سمت کوهستان راه میافتد که سرچشمههای کارون است
این باعث شده که رژیم بارش ما ،ازآنچه بوده ،سیالبیتر شود
یعنی بارشی که باید روی خا ک بیاید و بهآرامی جذب زمین شود
به شکل سیالب روانه میشود و این موضوع به نبود مدیریت
ی گردد ،درواقع از یکسو
درست در مرتعداری و آبخیزداری ما بازم 
ساختوسازاضافهشدهوازسویدیگرمرتعداریمزیدبرعلتشده
است،اماا گربخواهیمبازهماینموضوعرا کالبدشکافی کنیمباید

به ایرادات دیگری هم اشار ه کنیم که مربوط به عملکرد وزارت نیرو
است،چونسرنوشتآب،مدیریترودخانهها،آبهایزیرزمینی
وسیالبهابرعهدهاینوزارتخانهاست،ولیاینوزارتخانهحداقل
در  30سال گذشته تمام توانش و بخش بزرگی از بودجه کشور را
صرف سدسازی و انتقال آب و اقدامات سازهای کرده است و ا گر
هم از مسئوالن و کارشناسان این وزارتخانه بپرسید که در مراتع
ی گویندبهمامربوط
باالدست،آبخیزهایمافصلیشده،بهراحتیم 
نیست.بهوزارت کشاورزیوسازمانجنگلهاومراتعمربوطاست
ی کهدربارهخودرودخانهها،وزارتنیروخودشراصاحب
درصورت 
و مالک رودخانههای کشور میداند ولی نسبت به آبخیز رودخانه
هیچ مسئولیتی ندارد .البته این موضوع به ایراد در ساختار اداری
ی گوید،چون
ماهممربوطاستوازیکجهت،وزارتنیرودرستم 
بهتعبیرخودشان ،کسیبهآنهانگفتهآبخیزراحفظ کنندبهآنها
گفتهاند رودخانه را مدیریت کنند و آبرسانی کرده و سد بسازند.
ولی سؤال اینجاست که بااینهمه کارشناسی که در وزارت نیرو
ی کنمباالی100میلیارددالردر30سال گذشتههزینه
هستندوفکرم 
کردهاند ،کسینبودهبادولتوسازمانجنگلهاومراتع کهبخشی
از وزارت کشاورزیاست،صحبت کند،تابهیکجمعبندیبرسند
که رودخانه یک سیستم زنده است و ا گر میخواهند پاییندست
رودخانه را اداره کرده و سد بسازند و حریم رودخانه را حفظ کنند
باید در باالدست ،آبخیزش سالم باشد تا این بارانی که میبارد
نعمتباشدوموجبخسارتنشود؟!این کاررامیتوانستندانجام
ن کهدر ساختار وزارتنیرو،شبکه
دهنداماانجامندادهاند،برایای 
بزرگیاز فعاالنسدسازیفعالیتدارند کهاینهاتمامنیرو،انرژیو
بودجهراصرفسدسازیوایجاد کانالانتقالآب کردهاندوایندر
حالیاست کهروی کاروندههاسدساختهشدهیادر حالاحداث
ن که
استوعجیبترآنکه،هرباربارندگیافزایشمییابد،بهجایای 

وزارت نیرو فکر اساسی بکند ،بازهم تأ کید و تکیهاش بر سدسازی
است .خوشبختانه از اواخرسال  97میزان بارشهایمان مطلوب
شدهومیانگینبارشهایمادرایندو،سهسالنسبتبهسالهای
قبل بیشتر بوده ،بااینحال از اسفندماه  ،97وزارت نیرو این ادعا را
مطرح کرده کهبازهمنیاز بهسدسازیداریموبایدجلویسیلهارا
ی کهتعداد گستردهایسدساختهشده
باسدسازی گرفت،درصورت 
وهمچنانسیلمیآید.بهنظرمیرسدیکآشفتگیدرمدیریتآب
کشور وجود دارد و بخشهای مختلفی ،مدیریت آب ،رودخانهها
و مسیلها را بر عهدهدارند که این بخشها با یکدیگر هماهنگ
نیستند ،درواقع مثل ارکستری است که هرکسی ساز خودش را
میزند و به رهبر ارکستر توجه ندارد .همانطور که اشاره کردم در
باالدست،جویبارهاجاریاستوسازمانجنگلهاومراتعدرحال
ی گیرد و
اداره این بخش است ،اما در مراتع ،مدیریتی صورت نم 
در رودخانهها و سرشاخههای کارون ،مثاللرستان در 10سال اخیر
هرکس لولهای قطور و سیاه به دست گرفته و سمت باغ خودش
میبرد و گویی شوراهای روستا ،ارگان قانونگذاری هستند و در
سرشاخه رودخانهها ،آب را به سمت باغات جدیداالحداث خود
ی کنند که بهقصد تصرف زمین ،ساخته میشود ،یعنی
هدایت م 
ی کنند تا زمین طبیعی را
کوه را میتراشند و باغ و جالیز احداث م 
تصرف کردهوبهمالکیتخوددرآورند.نکتهدیگر کهبایدبهآناشاره
کرد ،این است که متولی رودخانههای بزرگتر ،وزارت نیرو است و
در رودخانههایی که وارد شهر میشوند ،حفظ حریم و جلوگیری از
ساختوساز بهعهدهشهرداریاست.ایننشانمیدهد کهبرای
یک ا کوسیستم زنده ،حداقل چهار بخش و با احتساب شوراهای
م گیری وجود دارد که هرکدام
روستا و شهر ،چندین مرجع تصمی 
ساز خودشان را میزنند و با سایرین هماهنگ نیستند و این موارد
باعث وضعیت فعلی شده است.

جامعهشناسیوروانشناسیمردماست.دولتنیزازابتداسیاستهای
چندان خوبی را اعمال نکرد که این باعث شد کنترل اپیدمی طوالنی
شده و خستگی یا حتی عدم پذیرش از سوی مردم را به همراه داشته
باشد .درهرصورت بعدازاین حتماسیاستها باید اصالح شود و از
مردم نیز خواسته شود خود بهشخصه رعایت کنند .نکته کلیدی این
است که مردم ما این موضوع را قبول کنند و میزان رعایت خود را هر چه
بیشتر کنند.هرچنداصالنمیخواهمموضوعشکستدر کنترلاپیدمی
در ایران را تنها به گردن مردم بیندازم چرا که دولت نیز سیاستهای
بهداشتی خوبی را در پیش نگرفت و نتیجه همه اینها شرایطی است
که در آن قرار داریم».
مال ک در موفقیت طر حها پایین آمدن تعداد موارد مثبت
روزانه است
ناجی ،موفقیت اصلی را در شکستن عدد موارد مثبت روزانه میداند و
معتقداست:تازمانی کهاینعددپاییننیایدمادر کنترل گردشروزانه
ویروس به هیچ توفیقی دست نیافتهایم « :نکته اصلی این است که ما
همچنان بر روی  13هزار مورد مثبت در هرروز ماندهایم .تا شرایطی را
ایجادنکنیم کهاینعددشکستهشودبهموفقیتدر کنترل کوویددست
نخواهیم یافت .البته این موضوع زمانبر است اما هدف اصلی باید
همین باشد .تا همین چند ماه پیش این عدد پایین بود اما ا کنون باال
رفته است و این به معنای شیوع باالی بیماری است .اساسادر کنترل
اپیدمی کووید باید زنجیره انتقال ویروس را شکست و این زنجیره با
ن که بعد از دو
همین محدودیتهای ایجادشده شکسته میشود .ای 
هفتهاعمالمحدودیتمیبینیماینعددتغییرملموسینداشتهاست
یعنییکجای کار ایراددارد،هرچندتعدادمرگومیرپایینآمدهباشد.
ت کننده است
متأسفانه عدد مرگومیر واقعی و بسیار ملموس و ناراح 
اما برای کنترل کووید ،مال ک پایین آمدن آن عدد اولیه روزانه مثبت
است .حال ممکن است تحت تأثیر برنامه غربالگری بسیار وسیع عدد
ن کهمانقصیدر سیستماطالعاتیمانداشتهایمبه
باال رفتهباشدیاای 
این معنی که اطالعات موجود بوده اما نمیتوانستیم از آنها استفاده
کنیم و حال که این نقص برطرف شده است آمار باال رفته باشد ،اما
درهرصورت ما دوست داریم بهروزی برسیم که تعداد موارد مثبت
ن که تعداد فوتیهایمان پایین بیاید و یا
روزانه بسیار پایین بیاید .ای 
بیمارستانهاودرمانگاههایمانخلوتبشوندبسیار جایخوشبختی
است اما بازهم تأ کید می کنم پایین بردن تعداد موارد مثبت روزانه
اعالمی که نشانه پایین آمدن گردش ویروس در جامعه بوده ،مهمتر
از هر چیزی است».
اهمیت تعطیلیها در کنار بسته پیشنهادی سازمان جهانی
بهداشت
بههرروی ،کارشناسان اعمال محدودیتهای تردد و تعطیلی
برخی صنوف را بدون اجرای اصول اولیه در کنترل اپیدمی اعم از
بیماریابی ،ردیابی افراد تماس داشته با فرد بیمار و قرنطینه این افراد
اقدامی پرهزینه و بیاثر میدانند .حمید سوری ،استاد اپیدمیولوژی
ی گوید « :کنترل
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همین راستا م 
اپیدمی بهصورت اقدامات جزیرهای ،بدون استناد به مطالعات بومی
و علم اپیدمیولوژی نتیجهای نخواهد داشت و آنچه میتواند به کنترل
اپیدمیدر کشورمان کمک کند،همکاریهمهجانبهسازمانهاونهادهای
کشورومشارکتفعالمردمدراجرایبهینهطرحتکمیلی کنترلاپیدمی
موسومبهطرح«شهیدسلیمانی»خواهدبود کهباهمکارینزدیکوزارت
بهداشت و بسیج از  ۲۰آبان ماه در کشور شروعشده است».
«مسعود یونسیان» استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
هم در گفتوگو با «رسالت» تعطیلیها را بسته کاملی ندانسته و بابیان
ن که اصل بسته پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی که اثربخشی
ای 
آن به اثبات رسیده ،در کشور ما اجرایی نشده است ،می گوید:
« اصل بسته پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت همان بحث
جداسازی،ردگیریتماسهاوهمینطور جداسازیافرادتماسیافته
چ کدامازاینهادراینمحدودیتهاانجام
استوتاجایی کهمیدانمهی 

میزخبر

نشدند .اقداماتی مثل جلوگیری از تردد خودروها یا خروج خودروها از
ن کهبتوانندتأثیرواقعیداشتهباشند
شهرانجامشدهاست کهبیشترازای 
به دلیل عدم برخورداری از دالیل علمی کافی،بیشتر ارزش شعاری و
ن که این طرح اجرا شود
نمادین داشتند .از طرف دیگر حتی قبل از ای 
موارد شروع به کاهش کرده بودند ،که به نظر میرسد بیشتر تحت تأثیر
ی گذشتیم این
همان سیر همیشگی است که بعد از مدتی که از قله م 
ی کرد».
بیماری شروع به کاهش م 
انجام اقدامات اصلی سخت اما شدنی!
یونسیان،هرچندتعطیلیمجددبعدازایندوهفتهتعطیلیراتوصیه
ی کند اما بر محورهایی برای موفقیت کنترل بیماری اشار ه کرده
نم 
ی کند « :بعد از کاهش موارد که به آن اشاره کردم
و خاطرنشان م 
بخش زیادی از آن سیر طبیعی بوده و هنوز زود است بخواهیم تأثیر
محدودیتها را ببینیم ،بهترین کاری که میشود انجام داد ،همان
جداسازی افراد تماس یافته با موارد بوده که متأسفانه تا کنون
عملیاتی نشده است .البته عملیاتی کردن این مهم در شرایطی که
تعداد موارد بسیار زیاد است ،سخت بوده اما مهمترین نکته برای
موفقیت این است که درست همان زمانی که همه خسته شدهاند
و فکر می کنند ا کنون زمان استراحت است ،اقدام اصلی انجام
بگیرد.درواقعزمانی کهتعدادمواردما کممیشود،تواناییسیستم
بهداشتبرایجداسازیمواردمثبتوهمچنینردیابیمواردتماس
قطعابیشترخواهدبود.بهنظرمصحبتهایی کهدرزمینهاختصاص
هتلها ،مسافرخانهها و اقامتگاهها برای قرنطینه افراد مطر حشده
ا گر عملیاتی شود ،میتوانیم از طریق آن موج چهارم کرونا را بسیار
کوتاهتر و روانتر داشته باشیم .البته این تعطیلیها و اقداماتی که
جنبه نمادین دارند قابلتقدیر است ،اما اصوالمهمترین توصیهها
اولین توصیهها در یک بسته هستند که آنها انجامنشدهاند ،لذا
انتظار نداریمتأثیرجدیایراشاهدباشیم،مگرآنکهاقداماتاصلی
انجامشود.اقداماتاصلینیزبهظاهروبرروی کاغذسادههستنداما
مسلماستنیاز بههمکاریبینبخشیداشتهوانرژی،جدیتوعزم
ی کنم در توانبخش
زیادی را برای عملیاتی شدن نیاز دارند اما فکر م 
بهداشت و سایر بخشها باشد که این کار را عملیاتی کنند».
یونسیان پیشتر هم در گفتوگو با «رسالت» این را مطرح کرده
بود که «در برخی کشورهای موفق ،بدون تعطیلی گسترده و صرفابا
بیماریابی وسیع و شدید ،جداسازی بیماران و پیگیری شدید و
دقیق افراد تماس یافته با بیماران ،توانستهاند اپیدمی را به نحو
مؤثر و مقرونبهصرفهای مدیریت کنند .متأسفانه ایران مشکل
را از ابتدا جدی نگرفت و از فرصت طالیی تعطیالت نوروزی به نحو
احسن استفاده نکرد .گرچه تعطیلی نسبی ابتدای سال ،بخشی
بهعنوان سیاست دولت و بخشی هم به دلیل تعطیالت نوروز
باعث شد که بهاصطالح کمر انتقال بیماری بشکند ،اما به دلیل
عدم اجرای بندهای بعدی ،اجرای مداخالت نامؤثر ،سست کردن
رفتارهای بهداشتی ،و عدم بسیج همه نهادها و ارگانهای دخیل
در کنترل مشکل ،درست همان موقع که قسمت وسیعی از آتش را
خاموش کردهبودیمبهفکرخاموش کردنشعلههای کوچکپرا کنده
بهجامانده از آن نبودهایم و این باعث شد با آتش بسیار گستردهتر و
شعلهورتری به نام موج دوم مواجه شویم .باز عدممداخله سریع و
مناسببعداز فروکش کردنموجدوممنجربهاینشد ،کهموجسوم
را با شدت و بازهم بزرگتر ببینیم و در حال حاضر هم معتقدم که با
ی کند .این را
مداخله و حتی بدون مداخله ،موج سوم هم فروکش م 
ی گوید،یعنیهمهبیماریهایوا گیردارچهمداخلهبکنیمو
تاریخم 
ی کنند ولی باید دید این فروکش کردن
چه نکنیم ،باالخره فروکش م 
به چه قیمتی رخ میدهد؟ وقتی منفعالنه عمل کنیم ،اپیدمی به
ی کند .موج سوم بهیقین تمام
قیمت ابتال و مرگومیر باال فروکش م 
خواهد شد ،منتها ا گر اقدامات گفتهشده را انجام بدهیم ،با تعداد
ابتال و مرگومیر کمتر و در مدتزمان کوتاهتری شاهد فروکش کردن
موج سوم خواهیم بود».

امیر رحیمیپور:

حقوق سربازان  ۳برابر میشود
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
گفت:برابرهماهنگیهایانجامشدهباسازمانبرنامهوبودجه
حقوقسربازاناز ابتدایسال۱۴۰۰بهمیزانقابلمالحظهای
افزایش مییابد.
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمیپور ،در گفت وگو با خبرنگار
مهر ،اظهار کرد :برابر هماهنگیهای انجامشده با سازمان

برنامهوبودجه ،حقوق سربازان وظیفه از ابتدای سال ۱۴۰۰
ی کند.
به میزان قابلمالحظهای افزایش پیدا م 
وی افزود :در حال حاضر میانگین حقوق سربازان وظیفه
نیروهای مسلح  ۴۸۰هزار تومان است که از ابتدای سال ۱۴۰۰
اینمیانگینبه(13/500/000ریال)یکمیلیونو۳۵۰هزارتومان
خواهد رسید.به گفته رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد

کلنیروهایمسلح،بااینافزایشسهبرابری،حدود۶۰درصد
قانون در خصوص حقوق سربازان محقق میشود.
ف گذاری
رحیمیپوردرپایان گفت:امیدواریمدر گامبعدیهد 
ستاد کل نیروهای مسلح ،تحقق صددرصدی قانون در
موضوع حقوق سربازان باشد که انشاءاهلل با کمک سازمان
برنامهوبودجه ،این امر محقق میشود.

جزئیات محدودیتهای کرونایی درتهران
رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران جزئیات اعمال
محدودیتهای کرونایی در تهران را اعالم کرد.
به گزارش گروه سالمت خبرگزاری فارس ،علیرضا زالی ،رئیس
ن کهآثاراعمال
ستادمقابلهبا کرونادر کالنشهرتهرانبابیانای 
محدودیتهابرمیزانمرگومیر،بستریومراجعهسرپاییدر
هفتههایآتیمنعکسخواهدشد،بیانداشت:تغییروضعیت
شیوع بیماری در شهر تهران از قرمز به نارنجی است.
وی از استمرار بخشی از محدودیتها خبر داد و افزود :بالغبر
 ۳۰درصد ترافیک و تردد درونشهری و  ۳۰درصد استفاده از
حملونقل عمومی در هفته اخیر کاهش پیدا کرده است.
علیرغم این که برخی از دستگاهها در خصوص تعطیلی
کارمندان اقدامی نکردند ،اما شاهد کاهش مراجعه به
بخشهای اداری بودیم.
به گفتهرئیسستادمقابلهبا کرونادر کالنشهرتهران۱۴۵،هزار
بازدید تلفیقی با محوریت نیروی انتظامی در  ۱۰روز اخیر انجام

شد که گزارشهاحا کیازاجرای۹۰درصددستورالعملهاتوسط
اصناف شهر تهران دارد.زالی همچنین از شهروندان و کسبه
بهعلتاینهمراهیباتوجهبهمحدودیتهایاقتصادیتشکر
کردو گفت:استمرار اینهمراهیهابهطورقطعاثراتمطلوبی
در پی دارد و میتواند نویدبخش روزهای خوبی باشد.
ویتصریح کرد:محدودیتهایاعمالیدرشهرهاییباوضعیت

نارنجی بیماری متفاوت از شهرهایی با وضعیت قرمز است.
در مشاغل اضطرار تصمیم بر حضور دوسوم کارکنان و در سایر
بخشها و ادارهجات دولتی ،غیردولتی و خصوصی حضور
 ۵۰درصد کارکنان خواهد بود.
رئیس ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران بیان داشت:
برخیازمحدودیتهایمشاغل گروه۳و۴استمرارخواهد کرد
مدارس،دانشگاهها،حوزهعلمیه،نمازهایجماعتوجمعهو
فعالیتهای آیینی کما کان در تهران تعطیل خواهد بود.
زالی عنوان کرد :محدودیتهای تردد شبانه و ممنوعیت
ورود خودروهای غیربومی کما کان در شهرهای قرمز و نارنجی
ن کنندهاقتصادی
اعمالخواهدشد.وی گفت:وضعیتنگرا 
ی کند؛ به همین دلیل باید
فشار قابلتوجهی بر اصناف وارد م 
با کنترل گلوگاه شیوع بیماری ازجمله ناوگان حملونقل
عمومی و ادارهجات ،تصمیمات طوری اتخاذ شود که اصناف
را دچار مشکل نکند.

