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 افزايشميزانخطر

 مقامات وزارت بهداشت بارها در باره موج دوم كرونا هشدار 
داده اند و اين در حالی است كه محققان در سازمان بهداشت 
جهانی معتقدند موج دوم شيوع بيماری كرونا می تواند بدتر از 
موج اول آن باشد و جان هزاران نفر از مردم جهان را بگيرد. 
آنه��ا تاكيد دارند كه اين م��وج می تواند به آرامی پيش برود 
و بس��ياری از مردم بدون داشتن عالئم بيماری آلوده شوند.  

نگاهی به روند پيش روی اين بيماری نشان می دهد كه پس 
از تاري��خ 30 بهمن كه نتيجه تس��ت بيماری مبتال به كرونا 
مثبت بود، اي��ن خبر بالفاصله طی 45 دقيقه اعالم عمومی 
شد. اما علی اكبر حق دوس��ت، رئيس كميته اپيدميولوژی 
س��تاد ملی مبارزه با كرونا معتقد اس��ت كه ويروس كرونا از 
اوايل بهمن 98 در ايران چرخش داش��ته و از آنجا كه موارد 
اولي��ه بی عالمت ي��ا بدون عالئم اختصاص��ی بوده اند، نظام 

سالمت نتوانسته  آن را شناسايی كند. 
تعداد بيماران در اس��فند ماه 1398 س��ير صعودی به خود 
گرفت و در اولين روز س��ال 1399، 19 هزار و 644 نفر به  
طور قطعی به اين بيماری مبتال شدند كه از ميان آنان يك 
هزار و 433 نفر فوت كردند. در 5 فروردين 1399، جهانپور 
اعالم كرد كه هر 12 دقيقه يك ايرانی بر اثر ابتال به ويروس 
كرون��ا ج��ان خود را از دس��ت می دهد و رش��د ابتال به اين 

بيماری در تهران حدود 13 درصد است.
 افزايشآماربيماری 

اين روند همچنان ادامه داشت و در  14 ارديبهشت بر اساس 
اعالم وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 61 شهر 
كشور در وضعيت قرمز و تعداد 132 شهر در وضعيت سفيد 
قرار داش��تند كه در اين ش��هرها مس��اجد و مراسم مذهبی 
با رعايت پروتکل بهداش��تی از نيمه ارديبهش��ت بازگشايی 
شد. در اين زمان بود كه اداره كل بيماری های واگير وزارت 
بهداش��ت اعالم كرد، ميزان ابتال به بيماری در ارديبهش��ت 

كاهش يافته  و انتظار می رود در خرداد ماه همه گيری بيماری 
كنترل ش��ود و تا پايان تابستان صرفاً موارد تك گيری وجود 
داشته باشد. اما اين پيش بينی محقق نشد، در ميانه خرداد، 
تعداد موارد مثبت روزانه بيماری در ايران به بيش��ترين حد 
خود در دو ماه پيش از آن رسيد. در 14 خرداد موارد جديد 
به 3درصد134 مورد رسيد كه 50 درصد نسبت به يك هفته 
قبل افزايش داش��ت. آمار در 15 خرداد، يعنی يك روز بعد، 
به باالترين ميزان ابتال در يك روز در كل دوران شيوع كرونا 
رس��يد و مسئولين بهداشتی اعالم كردند كه  احتماالً شاهد 

موج جديدی از بيماری خواهيم بود.
 پيشبينیهايیكهجدیگرفتهنشد 

البته پيش بينی هايی قبال در اين رابطه ش��ده بود كه جدی 
گرفت��ه نش��د، از جمله اينکه تعدادی از اس��تادان دانش��گاه 
صنعتی شريف به سرپرستی علينقی مشايخی با انتشار نتايج 
تحقيق خود، س��ه س��ناريو را برای برخورد با شيوع ويروس 
كرون��ا ارائه كردند. در س��ناريوی اول و با فرض اجرای كامل 
قرنطين��ه و هم��کاری كامل م��ردم با دول��ت و فراهم بودن 
امکانات مراقبتی الزم، ش��يوع وي��روس كرونا اوايل فروردين 
به اوج می رس��يد و ش��مار مبتاليان 120 هزار نفر و ش��مار 
قربانيان 12 هزار نفر می بود. در سناريوی دوم كه با قرنطينه 
ناق��ص و ارتباط��ات 50 درصدی مردم در نظر گرفته ش��ده 
بود، بيماری اواس��ط فروردين به اوج می رسيد و 300 هزار 
نف��ر مبت��ال و در حدود 110 هزار نفر قربانی می ش��دند. در 
بدبينانه ترين سناريو كه فرض آن عدم رعايت قرنطينه و عدم 
گس��ترش امکانات مراقبتی اس��ت، كرونا اوايل خرداد به اوج 
می رس��د. در اين صورت اين بيماری 4 ميليون مبتال خواهد 
داشت. در اين ميان به نظر می  رسد كه بدبينانه ترين سناريو 

محقق شده است. 
 اقداماتنامناسب

اما سوالی كه در اين ميان مطرح است،  چرايی افزايش مجدد 
مبتالي��ان به اين بيماری بعد از گذش��ت اين مدت طوالنی 
اس��ت. اگر چه رئيس جمهور اعتقاد دارد كه اقدامات دولت 
در مقابله با ويروس كرونا »افتخارآفرين اس��ت«، اما در ميان 
صاحبنظران و كارشناس��ان  انتقاداتی به اي��ن اقدامات وارد 
است. يکی از اين موضوعات عدم قرنطينه به موقع و تعطيلی 
كس��ب و كارها بود.  بس��ياری از كارشناس��ان بر اين باورند 
كه اقدامات نامناس��ب قرنطينه، بازگشايی زود هنگام كسب 
و كارها موجب ش��د تا تعداد افراد آلوده در تهران ميزان آمار 
ابتالی به اين بيماری را افزايش دهد. تصميمات س��تاد ملی 
مقابله با كرونا در كالنش��هرها، به خصوص تهران از يك سو 
و بافت فرهنگی و ديد و بازديدهای خانوادگی از سوی ديگر 
باعث ايجاد عادی س��ازی ش��رايط در ميان مردم شده است. 
در همين زمينه عليرضا زالی، فرمانده س��تاد مقابله با كرونا 

در تهران با اش��اره به افزايش آمار مبتال به بيماری كرونا در 
كش��ور، اظهار كرد: با توجه به جريان عادی سازی در كشور 
ممکن است خطر جدی تری در انتظار باشد. به هر حال هنوز 
ويروس در كش��ور وجود دارد و تا زمانی كه ريش��ه كن نشده 
يا با ساخت واكسن روند مصون سازی در پيش گرفته نشود، 
خط��ر از بين نمی رود. وی ادامه داد: با افزايش تردد، آلودگی 
سطوح تماسی بيشتر می شود كه اين امر ممکن است منجر 
به ايجاد روند متفاوتی از ابتال به اين بيماری نس��بت به قبل 
ش��ود و با توجه به دوره نهفتگی ويروس، آثار آن در روزهای 
آينده بروز می كند. در اين ميان بازگش��ايی زودهنگام ادارات 
و حتی زمزمه بازگشايی مجدد مدارس و مراكز آموزشی نيز 
از تصميمات عجيبی بود كه ستاد ملی مقابله با كرونا گرفت. 
نب��ود برخورد قاطعانه ازس��وی دولت با اف��رادی كه رعايت 
پروتکل های بهداشتی را نمی كنند موضوعی است كه مورد 
انتقاد قرار دارد. اگر دولت در زمانی كه قرنطينه را اعمال كرد 
به شکل جدی با افراد بی تفاوت مقابله می كرد شايد در مدت 

زمان كوتاه قرنطينه، كار باال نمی كشيد . 
حاال كار به آنجا رس��يده كه برخی از هموطنان هيچ قصدی 
برای جدی گرفت��ن كرونا ندارند و همچنان، زندگی معمول 
را در پي��ش گرفته اند. در اين ميان وزير بهداش��ت نيز اعالم 
ك��رده بود در ص��ورت افزايش حتی 2 درص��دی ازدحام در 
مترو و اتوبوس اجرای طرح ترافيك بايد متوقف ش��ود و اين 
درحالی است كه بر اساس اخبار منتشره از سوی خبرگزاری 
ها  مش��اهدات ميدانی حاكی از افزايش بيش  از اندازه تراكم 

جمعيت در فضاهای عمومی و حمل ونقل عمومی هستيم.
 اثرتحريمها

همزمان��ی گس��ترش وي��روس كرون��ا در ايران ب��ا افزايش 
تحريم های آمريکا و فشار اقتصادی ناشی از آن موجب شد تا 
بخشهای بهداشت و درمان برای مبارزه و كنترل اين بيماری 
با چالش های متعددی روبرو ش��وند و همين امر روند كنترل 
بيماری در كش��ور را با اختالل روبرو كرد. يکی از اين موارد 
اث��ر تحريم ها بر بخش بانکداری بود كه موجب ش��ده بود تا 
كشور با كمبود تجهيزات تشخيص ويروس كرونا روبرو شود. 
هراس بسياری از بانك های بين المللی از تحريم های امريکا 
موجب شد تا مشکالتی برای تأمين داروهای مورد نياز ايران 

به وجود بيايد. 
 بیتوجهیشهروندان

در اي��ن ميان بس��ياری از كارشناس��ان ج��دی نگرفتن اين 
بيم��اری را يکی از داليل ادامه ش��يوع و افزايش آمار ابتالی 
اف��راد به اين بيماری م��ی دانند، گويی نه كرونايی آمده و نه 
كروناي��ی رفته اس��ت. اين بی تفاوتی موجب ش��د كه در 4 
فروردين 1399، كيانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت 
اعالم كند كه كه از اين تاريخ به بعد اين وزارتخانه آمار روزانه 

مبتاليان را به صورت تفکيك استانی اعالم نخواهد كرد. وی 
دليل اين كار را سرايت ويروس در تمامی استانهای كشور و 
مس��افرت عده ای از مردم به استان های كمتر شيوع يافته با 
مقايسه آمارهای استانی اعالم كرد. براساس آمارهای منتشره 
از انتهای بهمن ماه با  شيوع ويروس كرونا و كاهش رفت وآمد 
ش��هروندان موجب ش��د تا آمارهای ابتال سير نزولی به خود 
بگيرد اما عدم توجه عده ای از مردم نسبت به قرنطينه خانگی 
و عدم انجام مسافرت های شهری در ايام تعطيالت نوروزی و 
بعد از آن يکی از داليلی است كه منجر به باال رفتن اين آمار 
ش��د.  بعد از آن نيز باورهای غلط مبنی بر اينکه گرمای هوا 
موجب كاهش كرونا می شود، موجب هجوم مردم به نواحی 

جنوبی كشورمان از جمله خوزستان شد.
بی توجهی به رعايت فاصله اجتماعی نيز خود يکی ديگر تز 
عواملی بود كه موج��ب افزايش روند ابتال به كرونا در تهران 
و برخی از ش��هرها شد. ش��ركت  مردم در مراسم  عزاداری و 

عروسی و .... نيز موجب افزايش ابتالی به اين ويروس شد.
 درنهايت 

به گفته روزنامه ديلی ميل، ايران اولين كشور جهان است كه 
رسما از موج دوم كروناويروس خبر داده است و اين درحالی 
اس��ت كه رسانه  ها بارها با تهيه گزارش های مختلف افزايش 
م��وارد كرونا را امری خطرناك عنوان كردند و به مس��ئوالن 
هشدار داده شد كه عالج واقعه  پيش از وقوع بايد كرد. تعلل 
و درنگ ديگر جايز نيس��ت و هر چه سريعتر برای صيانت از 
جان انس��ان ها، بايستی در تفکرات مسئولين تغييرات جدی 
ايجاد شود. مسئولين بايد بی تفاوتی را كنار گذاشته و نسبت 
به اعمال محدوديت ها در اين شرايط قرمز و بحرانی، پاسخگو 
باش��ند. در اين ميان اگرچه انتقاداتی ب��ه عملکرد دولت در 
مواجه��ه با اي��ن بيماری وجود دارد، ام��ا نبايد فراموش كرد 
ك��ه رفتار م��ردم نقش بس��زايی در ميزان و ش��دت ابتال به  
كروناويروس دارد. شس��تن مکرر دست  ها با صابون، رعايت 
قوانين مربوط به فاصله اجتماعی و پوش��يدن ماسك بيرون 
از خانه، رعايت آداب تنفس��ی به كاهش شدت ابتالی به اين 
بيماری كمك می كند. در اين ميان دولت نيز بايد برنامه های 
نظارتی و آموزش��ی خود را تش��ديد كند و حتی در مواردی 
مانند بس��ياری از كش��ورها، جريمه هايی برای عدم رعايت 

پروتکل های بهداشتی از سوی مردم اتخاذ كند. 
تا كنون تعلل و عدم توجه مردم، رشد افسار گسيخته موارد 
ابتال را به دنبال داشته كه ركورد موارد ابتال به كرونا در كشور 
را شکس��ته اس��ت.  با اين ركورد و افزايش بی سابقه موارد 
ابتال نياز اس��ت مسئوالن هر چه س��ريعتر با تشکيل جلسه 
ف��وق العاده و بررس��ی راهکارهای مناس��ب از جمله اعمال 
محدوديت ها و تعطيلی مراكز پر تردد نسبت به حفظ جان 

مردم اس��تان تدبير الزم را بينديش��ند. 

امامعلی)ع(:  بركت در مال كسی است كه زكات بپردازد، به مؤمنان مدد و 
ياری رساند و به خويشاوندان كمك نمايد.
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