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مقدمه
شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون چندین برهه را از نظر پیک های ابتال 
و گسترش  ورود  مناطق مختلف کشور،  و  میر، وضعیت  گروه ها  و  و مرگ 
در  واکسیناسیون  مراحل  آغاز  و  واکسن  ساخت  ویروس،  انواع جهش یافتۀ 
کشور از سر گذرانده است. از سوی دیگر اقدامات وسیعی نیز از سوی مردم، 
سازمان های مردم نهاد و دولت و دستگاه های مسئول در جهت کنترل شیوع 
اقدامات رسمی  مرکزی سازماندهی  است. هسته  انجام شده  کرونا  ویروس 
در مدیریت بیماری، بر عهده ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، کمیته های 
به  نیز  امور  از  بسیاری  بوده است.  کرونا  با  مبارزه  عملیاتی  قرارگاه  و  ستاد 
دستگاه های دیگر ارجاع شده یا اقدامات مستقلی به صورت تفویض اختیارات 
و مسئولیت ها، توسط سایر مجموعه ها نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت اطالعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
معاونت های  مرکزی،  بانک  وزارت کشور،  فناوری،  و  تحقیقات  علوم  وزارت 

ریاست جمهوری و سایر سازمان ها و بنیادها انجام شده است. 
جهت ایجاد تصویری جامع از کلیت وضعیت کشور در طول ماه های شیوع 
بیماری و در کنار هم دیده شدن رویدادها و اقدامات در یک شبکه معنادار 
محیط مدیریت بیماری، تدوین یک مرور سریع ضروری می نمود؛ به شکلی 
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که عوامل مختلف درگیر در فرآیندهای مدیریتی، برای بهره برداران از این 
گزارش، قابل شناسایی و به لحاظ ذهنی قابل بازسازی باشد. این گزارش به 
لحاظ پایان دوره مسئولیت دولت دوازدهم تهیه شده و به مهم ترین رویدادها 
و اطالعات مربوط به بیماری کرونا در کشور می پردازد و در آن، ضمن حفظ 
موضع روایت گونه از ابتدای ورود ویروس به کشور تا مقطع فعلی، تالش شده 
است روندهای فعال در مقاطع مختلف این بازه زمانی و همچنین عوامل دخیل 
در تضعیف یا تقویت بیماری - به نحوی که جایگاه آنها و ارتباطشان باهم، 
در فضای کلی مدیریت بیماری در کشور مشخص شود- بازنمایی شود. منابع 
مورد استفاده در این موضوع عبارتست از مجموعه مصوبات ستاد، گزارش های 
در  اطالعات  جریان  و  اخبار  تأکیدات  رسمی،  آمارهای  دستگاه ها،  عملکرد 
فضای عمومی جامعه و سایر تحلیل هایی که به شکل های مختلف از اسفند 

1398 تا کنون به صورت داخلی یا عام انتشار داشته است.
»عملکرد  جامع   گزارش  جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
دولت دوازدهم در مدیریت و مقابله با ویروس کرونا« را پیش از این در 483 
صفحه، منتشر کرده است و پژوهشگران محترم برای شناخت جزئیات عملکرد 
دستگاه ها و کمیته ها می توانند به آن اثر مراجعه کنند. در این نوشتار از ذکر 
ساختارسازی-ها، انتصاب ها و مواضع رسمی و غیر رسمی در بیشتر موارد 
صرفنظر شده و تأکید بر اقدامات، رویدادها، روند بیماری، جریان های موجود 
در جامعه و نتایج سیاست ها بوده است. همچنین ذکر برخی دستاوردهای 
سازمان ها به صورت پراکنده و با هدف معرفی متغیرهای تأثیرگذار در مدیریت 

بحران در دوران همه گیری است. 
دراین گزارش به برخی انتقادات مطرح در فضای عمومی جامعه نیز اشاره 
شده است اما نقد ساختار مدیریت بحران و مصوبات ستاد و همچنین نقدها 
در  مختلف  تخصص های  و  رشته ها  فعاالن  و  علمی  انجمن های  نظرات  و 
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کشور، به صورت جامع در قالب گزارش های اختصاصی جداگانه ای در مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تنظیم و منتشر شده است. متن 
جاری جهت استفادۀ سیاست گذار و تیم های مشورتی پس از واگذاری دولت 
نوشته شده و تالش شده  تا  نگاهی روایت گونه به روند افت و خیز بیماری در 
کشور و زمینه های محدود کننده و تقویت کنندۀ شیوع بیماری داشته باشد 
و ضمناً به برخی اعداد و ارقام معنادار نیز اشاره شود. بدیهی است برخی از 
اطالعات ذکر شده، انتشار عمومی گسترده ای در خبرگزاری ها داشته و برخی 

دیگر، انتشار چندانی نیافته است.
معموالً  مرگ ومیر  رسمی  آمارهای  که  می شود  اشاره  آمارها  درخصوص 
کمتر از مقدار واقعی آن است زیرا تنها فوت شدگانی را شامل می شود که 
از فوت-شدگان  باشد؛ حال آنکه بخشی  آنها مثبت بوده   pcr نتیجۀ تست
عادی نیز دارای عالئم بیماری بوده اند و بخشی از مرگ ومیر ناشی از مشکالت 
جسمی در افراد دارای بیماری های زمینه ای نیز نه به دلیل بیماری زمینه ای 
آنها، بلکه می تواند به علت ابتال به ویروس کرونا بوده باشد. در مقاطعی از 
پیشرفت بیماری در کشورمان شاهد مقدار پایین نسبت مرگ ومیر به ابتال 

هستیم که می تواند به دلیل انجام تست های کمتر باشد.





مرحله اول: زمستان 1398
در روزهای پایانی بهمن 1398 وجود دو بیمار مبتال به کرونا در شهر قم رسماً 
تأیید شد و این موضوع به-سرعت به اولین تیتر خبری روز تبدیل گردید. در 
همان زمان برخی رسانه های غیر رسمی خبر دادند که پیش از آن تاریخ نیز 
بیماری در کشور وجود داشته اما در اعالم بیماری تعلل شده است. ویدئوهایی 
به  ایرانیان مقیم چین  از گردشگری چینیان در اصفهان و همچنین ورود 
کشور بدون رعایت پروتکل ها و گذراندن دوره قرنطینه، در فضای مجازی و 
شبکه های تلویزیونی خارج از کشور پخش گردید. این موضوع، تکذیب برخی 
مسئولین و انکار توسط صدا و سیما را به دنبال داشت. انتقادها نسبت به 
هواپیمایی ماهان به دلیل قطع نکردن پروازها با چین شدت گرفت و آقای 
بهرام پارسایی- نماینده مجلس وقت- این هواپیمایی را به عنوان متهم ردیف 
اول ورود کرونا به کشور معرفی کرد. پیش از پایان سال 1398 حجم باالیی از 
هراس، توصیه ها و شایعات، فضای عمومی جامعه را در بر گرفت و مجموعه ای 
از انتقادها و مطالبات از دولت نظیر بستن مرزهای کشور، قرنطینه استان های 
قم و گیالن، برداشتن فیلتر فضای مجازی برای تشویق مردم به ماندن در 

خانه ، تعطیلی سراسری، تأمین مایحتاج اولیه مردم و... مطرح شد.
از تبعات انتشار خبر وجود ویروس کرونا در کشور، کمیاب و در نتیجه گران 
اولیه بهداشتی نظیر ماسک، برخی داروها - نظیر هیدروکسی  اقالم  شدن 
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کلروکین و حتی برخی گیاهان دارویی مثل زنجفیل بود که گمان می رفت در 
درمان این بیماری مؤثر باشد. ضدعفونی کردن وسیع معابر و اماکن عمومی 
از واکنش های اولیه مردم و برخی دستگاه ها به شیوع ویروس کرونا بود؛ البته 
بعدها مشخص شد احتمال انتقال بیماری از سطوح، کمتر از احتمال انتقال 
آن از طریق تنفس است. تمرکز بر موضوع درمان در این دوره شدت گرفت 
و پروژه احداث چندین بیمارستان صحرایی توسط ستاد کل نیروهای مسلح 

آغاز   شد. 
با سیاست های  آمادگی جامعه در همکاری  بیشترین  این دوره شاهد  در 
مدیریت بیماری هستیم؛ چرا که هنوز سایه سنگین بیماری بر اقتصاد کشور 
ننشسته است و اکثر مردم این امکان را داشتند که تا مدت محدودی کسب و کار 
خود را تعطیل کنند یا کارفرمایانمی توانستند برای مدتی در تعطیلی های ناشی 
از کرونا به کارگران حقوق بپردازند. در پی تشکیل ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا به عنوان مرجع باالدستی سیاستگذاری در زمینه کرونا در کشور، نخستین 
تعطیلی رسمی در مدارس رقم می خورد و از دهم اسفند 1398 به مدت سه روز 
مدارس کل کشور تعطیل می شود. این اقدام هم موجب تحسین می شود و هم 
انتقاد. عمده انتقادها در مورد مدت زمان تعطیلی و محدود ساختن تعطیلی به 
مدارس است. در سایر کشورها الگوهای  متنوعی از مواجهه با بیماری در جریان 
است که هرکدام، طرفداران و معتقدانی در داخل کشور دارد. برخی کشورها 
سیاست مشهور به »ایمنی گله ای« را پیش می گیرند؛ به این مفهوم که آنقدر 
بیماری گسترش یابد تا اکثریت جامعه مبتال شود و نسبت به آن ایمنی عمومی 
ایجاد شود. در سوی دیگر طیف کشورهایی قرار دارند که تا دو یا سه هفته، 
تمامی عرصه های کشور را به یکباره تعطیل می  کنند و هر روزه نان و مواد اولیه، 
درب منازل توزیع می شود. در برخی کشورها، تک تک منازل بیماران شناسایی 

و خانه ها عالمتگذاری  می شود. 
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موضوعی که کشورمان بالفاصله پس از شناسایی بیماری در کشور با آن 
است  همسایه  کشورهای  توسط  کشور  مرزهای  بسته شدن  می شود  روبرو 
به طوری که حتی اتباع آن کشورها نیز اجازه ورود به کشور خودشان را پیدا 
نمی کنند و کل کشور در آستانه قرنطینه کامل قرار می گیرد. در استان ها و 
شهرها نیز به صورت خودجوش یا توسط مقامات محلی، کنترل ورود و خروج 
خودروها و مسافرین یا جلوگیری از ترددها آغاز می شود. سفرهای داخلی 
اولیه و  نقاط، حمل و نقل مواد  به سرعت کاهش پیدا می کند و در بعضی 

اساسی نظیر ماسک و تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه می شود. 
زندانیان و بیماران مزمن از اولین گروه های اجتماعی هستند که پس از 
دانش آموزان مورد توجه قرار می گیرند . به زندانیان غیرخطرناک و همچنین 
به بیماران مزمن در سازمان ها و مؤسسات دولتی مرخصی داده می شود و از 
ادامه حضور آنها جلوگیری می شود. در این دوره اختیاراتی از سوی دولت 
کاهش  برای  نیاز،  درصورت  که  می شود  داده  محلی  و  استانی  مقامات  به 
ساعات کاری کارکنان یا دورکاری آنها تصمیم گیری و اقدام نمایند. مهم ترین 
مجموعه هایی که درگیر مدیریت موضوع می شوند وزارتخانه های بهداشت، 
کشور، راه و شهرسازی، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و 
فناوری اطالعات و سازمان صدا و سیما هستند. بررسی سناریوهای محتمل 
گسترش بیماری در دستور کار چندین مرکز در کشور قرار می گیرد. برخی 
بیمارستان ها با ریزش کادر درمانی خود روبرو می شوند و راه حل هایی توسط 
دانشگاه های علوم پزشکی و معاونت توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی پی گرفته می شود. مراکز درمانی کرونا و بیمارستان های ویژه از سایر 
و  ورزشی  سالن های  نظیر  فضاهایی  از  می شود.  بیمارستان ها جدا  و  مراکز 
هتل ها استفاده می شود. ورود به تعدادی از استان ها ممنوع می شود و کلیه 

سفرها لغو می شود.
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هزار  کاهش 108  برهه شاهد  این  تا  ابتدای شیوع  از  اقتصادی،  نظر  از 
میلیارد تومان در تراکنش های مالی دو ماه اسفند و فروردین بودیم و بیشترین 
خسارت نیز به حوزه های گردشگری و حمل ونقل وارد گردید. جهت مدیریت 
با  مقابله  کارگروه   1398 اسفند   5 تاریخ  در  بیماری،  اقتصادی  پیامدهای 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ریاست معاون اقتصادی 
رئیس جمهور تشکیل می شود. اظهار و پرداخت مالیات به-عنوان نخستین 
اقدام حمایتی این کارگروه، از اسفند 1398به مدت سه ماه به تأخیر افتاد و 
رفع سوء اثر چک-های برگشتی در دوران کرونا برای تمامی کسب وکارها در 

نظر گرفته شد.
از 9 اسفند براي کاهش خروج افراد از منزل و تماس هاي غیرضروري، 
و سرعت  )اپراتورها(  زیرساخت  مشتریان  باند ظرفیت سرویس هاي  پهناي 
افزایش یافت، 22 کر فیبر نوري  اینترنت ثابت  خدمات دارندگان سرویس 
زیرساخت  گردید،  واگذار  کشور  سطح  در  و  مختلف  مسیرهاي  در  تاریک 
ارتباطي براي اتصال 1892 هیئت مذهبي جهت پخش برخط مراسم عزاداري 
ملي پست در خصوص  و شرکت  دورکاری طراحی شد  ایجاد شد، سامانۀ 

پشتیباني از فروش اینترنتي ساماندهی شد.
شد.  مواجه  فوت  و  بستری  آمارهای  افزایش  با  کشور  اسفند،  اواسط  از 
و  الزم  تجهیزات  تأمین  برهه،  این  در  دولت  سیاست های  تمرکز  بیشترین 
و  اطالعات  تکمیل کادر درمان است. موضوع جریان  و  نیاز  داروهای مورد 
در  مدام  که  است  انتقاداتی  محورهای  از  یکی  بیماری  به  مربوط  آمارهای 
فضای عمومی جامعه بازنشر می شود و دستگاه ها متهم به پنهانکاری و تغییر 
اعداد و ارقام می شوند؛ از همین رو ستاد ملی مقابله با کرونا تالش گسترده ای 
برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و کنترل وضعیت روانی جامعه به واسطه 
اهرم های در دسترس نظیر صدا و سیما را آغاز می کند. در برابر سیاست های 
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اطالع رسانی صدا و سیما که با گونه ای مواجهۀ نرم و سازگارکننده با وضعیت 
موجود همراه است، برخی رسانه های داخلی و خارجی، بیشتر شایعات غیر 
رسمی و تأییدنشده  نظیر برپایی گورهای دسته جمعی و... را پوشش می دهند. 
عمده مسائلی که دولت در این برهه با آنها مواجه است برخی اقدامات و 
تصمیم گیری های فردی مدیران دستگاه های دولتی و عمومی در تعطیلی یا 
تغییر ساعات کار است که عماًل به برخی بخش های خدماتی را در کشور 
مختل کرده است. بحث هایی که درمورد نحوه ورود و شیوع بیماری در کشور 
باال گرفته است و شایعاتی که درمورد مراکز درمانی و شبکه سالمت کشور 
پخش می شود موجب می شود ستاد کرونا، وزارت بهداشت و صدا و سیما 
موضع فعال تری نسبت به این موضوعات بگیرند. وزارت راه و شهرسازی و 
وزارت امور خارجه پیگیر ایجاد ارتباط با کشورهای همسایه و باز نگاه داشتن 
تخت   3500 می شوند.  فعال  پزشکی  و  بهداشتی  اقالم  ورود  جهت  مرزها 
درمانی و ده هزار تخت نقاهتگاهی توسط ستاد کل نیروهای مسلح در اختیار 
شبکه بهداشت و درمان کشور قرار می گیرد و این ستاد، به پشتیبانی از نیازها 
و تجهیزات بیمارستان ها ورود پیدا می کند. سازمان هالل احمر از یک سو به 
جذب نیروهای داوطلب از داخل کشور و از سوی دیگر به جذب کمک های 
دارویی و فنی از سایر کشورها می پردازد. قوه قضائیه دادستان های کشور را در 
خصوص مسائل مربوط به مدیریت بیماری، هماهنگ می کند. وزارت فرهنگ 
با شایعه پراکنی  قانونی  مقابله  برای  را  اسالمی، دستورالعمل-هایی  ارشاد  و 
تولید  فرآیند  وارد  نیروهای مسلح،  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  صادر می کند. 

روزانه بیست هزار ماسک N95 و لباس حفاظتی کادرهای درمان می شود. 
از جمله مسائل عمدۀ کشور در ابتدای شیوع بیماری و البته تا ماه های بعد 
به میزان کمتر، موضوع احتکار و قاچاق بود. در این رابطه اقداماتی صورت 
گرفت؛ برای نمونه می توان به کشف 40 هزار لیتر الکل صنعتی احتکار شده 
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انبار ساوجبالغ، شناسایی  در فردیس کرج، کشف دو میلیون دستکش در 
باندهای قاچاق خروج اقالم ضروری از کشور و شناسایی تولیدکنندگان اقالم 
بهداشتی تقلبی در حوالی میدان پونک تهران توسط وزارت اطالعات اشاره 

کرد.



مرحله دوم: بهار 1399
سال 1399 در شرایطی آغاز شد که آمارها صعودی بود به  طوری که نخستین 
پیک در نمودارهای ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا، در هفته دوم فروردین 
ماه اتفاق می افتد. البته در دو هفته تعطیالت نوروز، سفرها و ترددها به میزان 
قابل توجهی کاهش یافت. مصرف بنزین از ابتدای سفرهای نوروزی تا پایان 
ماه، نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 49.5 درصد کاهش داشته است. 
در این مدت ظرفیت شبکه خرید و توزیع الکترونیکی توسط وزارت صمت 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به میزان قابل توجهی افزایش یافت و 
تسهیالتی برای این شیوه مبادالت در نظر گرفته شد. همچنین شیوه های 
نظارت بر قیمت گذاری اینترنتی و رعایت استانداردهای بهداشتی در توزیع 
کاالها اجرایی شد. در مقابل، محدودیت تردد و تجمع تا 15 فروردین ماه 
تمدید شد. در محیط های اداری نیز جهت کاهش تراکم، یک سوم نیروهایی 
که نوع کار آنها ایجاب می کرد تا 15 فروردین حضور پیدا کردند و پس از 
آن مشمول دورکاری یا مرخصی شدند. مرخصی زندانیان در فروردین ماه تا 
پایان ماه تمدید گردید. محدودیت های مربوط به اجتماعات عمومی، مذهبی 
و اماکن مقدسه تا پایان فروردین ماه ادامه یافت که همکاری کاملی را از سوی 

نهادهای مذهبی و مراجع عظام به همراه داشت.
برای حراست از سالمتی نیروهای انسانی شاغل در تولید نفت و گاز کشور، 
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فعالیت پروژه هاي اجرایي و توسعه اي در شرکت ها، مناطق و طرح هاي صنعت 
نفت، تا 22 فروردین متوقف شد. از 22 فروردین، ورود کارکنان اقماري از 
)عسلویه(  پارس  اقتصادی  ویژه  منطقه  به  کرونا  باالي  شیوع  با  استان هاي 
ممنوع شد. کارکنان پیمانکاري طرح هاي توسعه اي طرف قرارداد با شرکت 
نفت و گاز پارس تا این تاریح ترخیص شدند. کمپ متمرکز براي نیروهاي 
مشکوک و مبتال به ویروس براي همه شرکت هاي دولتي و خصوصي فعال در 
این منطقه تأسیس شد. ورود و خروج به منطقه پارس جنوبي محدود شد. از 
ورود گردشگر و مهمان از جمله خانواده هاي کارکنان اقماري و اتباع کشورهاي 
در معرض ابتال ممانعت شد. تجهیزات الزم جهت غربالگري روزانه در مبادي 
ورودي مناطق ویژه، جزایر و سکوهاي نفتي، کارخانجات و تأسیسات تأمین 
شد. در فرودگاه عسلویه دوربین های حرارتی نصب گردید. تیم های پزشکي 
در اسکله ها جهت انجام معاینات و جلوگیري از ورود افراد بیمار و مشکوک 

مستقر گردید.
طرح فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گذاری هوشمند )پلکانی و زمانبندی شده( 
در این ماه ارائه و تصویب شد. در این ماه، هشت هزار میلیارد تومان به صورت 
تسهیالت و حمایت معیشتی به خانوارها اختصاص یافت، دوازده هزار میلیارد 
تومان به حمایت از شبکه بهداشت و درمان، پنج هزار میلیارد تومان به حمایت از 
صندوق های بیکاری و هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان به صورت تسهیالت ارزان 
قیمت به بنگاه ه های آسیب-دیده اختصاص یافت. مبتالیانی که توان پرداخت 
هزینه ها را نداشتند تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند و فرانشیز ده درصد 
آنها را نیز وزارت بهداشت متقبل شد. به این ترتیب، از مجموع خانوارهای یارانه 
بگیر کشور ابتدا حدود 20 میلیون خانوار تسهیالت حمایتی یک میلیون تومانی 
دریافت می نمایند و در مراحل تکمیلی، شمار گیرندگان تسهیالت در نهایت 
به 22 میلیون خانوار افزایش می یابد. سرعت پرداخت تسهیالت، عدم نیاز به 
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مراجعه بانکی و ایجاد ازدحام، عدم نیاز به ارائه ضامن و وثایق بانکی و کسر 
خودکار اقساط تسهیالت از یارانه ماهانه خانوار، بخشی از نوآوری های اجرای 

این طرح است.
هجدهم فروردین، مقام معظم رهبری با درخواست دولت جهت برداشت 
نیازهای  تأمین  در  آن  هزینه  و  ارزی  ذخیره  صندوق  از  یورو  میلیارد  یک 
بهداشت و درمان کشور، بیمه های بیکاری و تقویت شرکت های دانش-بنیان 
موافقت نمودند. نوزدهم فروردین در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، 
طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور مطرح شد که در صورت تصویب 
و تأیید شورای نگهبان، کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به جز هیئت 
دولت، ستاد مرکزی قوه قضائیه، مجلس، ارگان های نظامی، حاکمیتی و رفاهی 
تعطیل می شدند و صداوسیما موظف می شد یک شبکه را به صورت 24 ساعته 
در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. این طرح در همان جلسه توسط آقای 
مسعود پزشکیان از دستور کار مجلس خارج شد و به مرحله رأی گیری نرسید.

به کسب وکارهای  وارده  از خسارات  فروردین 1399 گزارشی  بیستم  در 
کشاورزی کشور اعالم می شود. در مدت اسفند و فروردین، تقاضای گل و 
گیاهان زینتی و صادرات آنها به ترتیب 73 درصد و 86 درصد کاهش نسبت 
به زمان مشابه در سال گذشته تجربه می کند. 12 درصد تولید مراکز ماهیان 
زینتی برای شب عید به فروش می رسد و بقیه تلف می شوند، 58 درصد مصرف 
داخلی و 83 درصد صادرات قارچ خوراکی کاهش می یابد، پنجاه درصد مصرف 
گوشت قرمز کاهش می یابد، پنجاه تا هفتاد درصد مصرف شیر در استان های 
مختلف کاهش می یابد، 50 درصد قیمت علوفه، 30 درصد هزینه کارگر و 
100 درصد قیمت داروهای دامی افزایش می یابد، به دلیل بسته شدن مرزها، 
صادرات فرآورده های لبنی متوقف می شود، واحدهای شیالت و آبزیان با 40 
درصد افت صادرات، 60 درصد تلفات و 20 درصد کاهش مصرف داخل مواجه 
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می شوند، صادرات سبزی و صیفی به داخل کشور عودت داده می شوند و در 
نتیجه اینها و موارد مشابه، اعالم می شود حدود پنجاه هزار واحد تولیدی از 

پیامدهای اقتصادی شیوع بیماری کرونا متأثر شده اند.
دانش آموزان نخستین گروه مورد توجه در تعطیلی ها و اعمال محدودیت ها 
به  به سادگی  و می توانند  است  بسیار کمتر  ایشان  بالینی  زیرا عالئم  بودند 
عوامل گسترش عفونت در جامعه و منزل تبدیل شوند و با انتقال بیماری به 
والدین و سالمندان، مرگ ومیر وسیعی را رقم بزنند. از اقدامات مؤثر در این 
ماه، رونمایی از نرم افزار شاد توسط وزارت آموزش و پرورش در 21 فروردین 
است. این شبکه از ترافیک رایگان اینترنت برخوردار است. طراحی پلتفرم شاد 
و بارگذاری درسنامه ها و محتوای آموزشی، پرورشی، ورزشی و بهداشتی بر 
روی آن، البته خالی از انتقاد نیز نبوده است. در ابتدا عمدۀ انتقادات متوجه 
امکانات و عملکرد این شبکه بود اما به مرور بحث امکان استفادۀ دانش آموزان 
مناطق محروم که فاقد سخت افزار الزم برای شرکت در آموزش الکترونیک 
هستند یا با شیوۀ استفاده از آنها آشنا نیستند، به عنوان چالش جدی تری 
در فراگیر شدن این شبکه مطرح می شود. وزارت آموزش و پرورش، به مرور 

تمهیداتی برای فائق آمدن بر این مسائل درنظر می گیرد.
سیاست گسترش آموزش الکترونیک در دانشگاه ها نیز دنبال می شود. در 
دانشگاه پیام نور با 430 هزار دانشجو، از نیمه اسفند تا نیمه فروردین، 100 
درصد دروس نظری به صورت الکترونیکی تعریف می شود و پوشش نیازهای 
از 10 درصد به 90 درصد می رساند. دانشگاه جامع علمی- را  دانشجویان 

کاربردی با 630 شعبه در کشور، امکانات و بسترهای الکترونیک دانشگاه را از 
10 درصد به 70 درصد می رساند. سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

غیر دولتی و غیر انتفاعی نیز پیشرفت های چشمگیری داشتند.
تجمع  و  تردد  محدودیت های  اعمال  بر  سیاست ها  تمرکز  فروردین،  در 
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قرار گرفت و نتیجۀ این سیاست ها و همکاری جامعه، نزولی شدن آمارها از 
اواخر فروردین ماه بود. با این حال در این دوره -موسوم به موج اول شیوع 
لذا روند  اقتصاد کشور تحمیل شد؛  به  بیماری کرونا- هزینه های سنگینی 
به صورت  پایان خرداد  تا  و  آغاز شد  اواخر فروردین ماه  از  محدودیت زدایی 
پلکانی ادامه یافت. این موارد شامل تردد بین شهری درون استان ها و تردد 
بین استانی و بازگشایی صنوف و مراکز خرید و بنگاه های اقتصادی و پارک ها 
و بوستان ها و بازگشت کارکنان به محیط های کار می شود. در پایان فروردین 
ماه، به خانواده های یارانه بگیر، بدون درنظر گرفتن احتمال سوء سابقه بانکی 
ایشان وام یک میلیون تومانی اعطا شد و سامانه پیامکی 6393 جهت اعالم 
درخواست متقاضیان وام راه اندازی گردید. در این طرح مجموعاً 21 میلیون 

خانوار معادل 67 میلیون نفر را تحت پوشش قرار گرفتند.
در اردیبهشت ماه، سیاست های محدودیت زدایی ادامه یافت و شامل مساجد، 
باشگاه ها،  آموزشگاه ها،  آرایشگاه ها،  حسینیه ها،  و  هیئات  جمعه،  نمازهای 
موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی و همچنین رستوران ها، طباخی ها و... برای 
از ماه مبارک رمضان گردید. حمایت های حقوقی نظیر تمدید مهلت  پس 
ارائه اظهارنامه  های مالیاتی، تمدید مهلت برگزاری مجامع عمومی شرکت های 
سهامی عام، تمدید دوماهه قراردادهای اجاره و رهن، تمدید 36 روزه اعتبار 

وکالت نامه ها نیز اجرایی شد. 
در خرداد ماه یک بیمارستان دو هزار تختخوابی ظرف 72 ساعت در غرب 
تهران توسط استانداری و شهرداری تهران و بیمارستان دیگری ظرف 48 ساعت 
توسط نیروهای مسلح ساخته شد. اجرای 160 کارآزمایی علمی و 890 تحقیق 
علمی برای رعایت بهداشت حرفه ای در حوزه اصناف، از دیگر اقدامات این برهه 
بود. تسهیالت دو میلیون تومانی به چهار میلیون خانوار کم درآمد )مجموعاً 
26 هزار میلیارد تومان( تخصیص یافت. مرخصی زندانیان غیرخطرناک تا پایان 
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خرداد تمدید شد. مرزها در این ماه گشایش یافت و اجرای آیین نامه »شهید 
خدمت« در این ماه آغاز گردید؛ شهید خدمت به کادر بیمارستان های وزارت 
بهداشت اطالق می شود که مستقیماً درگیر درمان مبتالیان بیماری بوده اند و 

در این مقابله، جان خود را از دست داده اند.
اقدام دیگر در اردیبهشت، بازگشایی پایانه میرجاوه و بازارچه های آن و بعالوه 
در حوزه های جالق، کوهک، ریمدان و پیشین به منظور تردد کامیون های 

حامل کاالهای صادراتی بود که توسط وزارت امور خارجه صورت گرفت. 
نتایج پیمایش ملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خرداد 
ماه نشان داد 97 درصد از مردم، عالئم بیماری را می شناسند، 93 درصد با 
نحوه انتقال بیماری و 99 درصد با روش های جلوگیری از انتشار بیماری آشنا 
هستند. 99 درصد از مردم روش های پیشگیری را رعایت می کنند و باالی 80 

درصد از مردم، رفتارهای جمعی خود را لغو کرده اند. 
مساجد  شد،  برداشته  پاساژها  کار  ساعت  محدودیت های  خردادماه  در 
برقرار  در تمامی شهرها بازگشایی شد، طرح ترافیک در شهر تهران مجدداً 
شد، ساعات پذیرش زائرین در همه صحن  های اماکن مقدس افزایش یافت، 
کالس های قرآن، مهدهای کودک، سینماها، کنسرت ها، مراکز هنری، آژانس ها و 
تورهای گردشگری، آرامستان ها، قهوه خانه ها و تاالرهای پذیرایی بازگشایی شد. 
29 بیمارستان دانشگاهی از 16 دانشگاه علوم پزشکی ایران، به کارآزمایی بزرگ 
سازمان بهداشت جهانی پیوستند، 2970 پروژه تحقیقاتی و 220 کارآزمایی 
بالینی تا 13 خردادماه ثبت گردید، سامانه ثبت بیماران به منظور پایش وضعیت 
سالمتی آنان طراحی شد و بیش از سیصد مقاله علمی درمورد COVID-19 در 

نشریات علمی داخلی و بین المللی توسط محققان ایرانی به چاپ رسید.
تا اواخر خردادماه رعایت فاصله گذاری اجتماعی در میان مردم به شدت 
کمرنگ می شود. میانگین رعایت پروتکل ها از 78 درصد در فروردین ماه به 
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20 درصد در خردادماه می رسد. یکی از اخبار حائز اهمیت از سایر کشورها، 
شکست سیاست ایمنی گله ای در سوئد است. آمار مرگ و میر در کشور 
نروژ  و  فنالند  دانمارک،  نظیر  برابر کشورهای همسایه خود  پنج  به  سوئد، 
می رسد. در این برهه در ایران، طرح فاصله گذاری پویا آغاز می شود به این 
معنا که محدودیت ها در مناطقی که با کاهش شیوع بیماری روبرو هستند 
کاهش یابد و در در مناطقی که با افزایش شیوع بیماری روبرو هستند افزایش 
یابد. در این زمینه، بسیاری از اختیارات به استانداران و رؤسای دانشگاه ها 

تفویض می شود. 
از ابتدای شیوع بیماری در کشور تا پایان خردادماه، سیصد روانشناس و 
دو هزار کارشناس سالمت روان از طریق سامانه 4030، 510 هزار مشاوره 
درمورد مسائل کرونا، افسردگی و اضطراب ارائه کردند. برای 3700 خانواده 
متوفی، جلسات مشاوره مدیریت سوگ برگزار شد. در 31 خردادماه، استفاده 
از ماسک در اماکن عمومی سرپوشیده الزامی شد. همچنین در این ماه حدود 
3 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت بیمه بیکاری 
به این افراد اختصاص می یابد. بیش از 990 هزار نفر/ماه مشمول استفاده از 
مقرری ایام بیکاری شدند و مبالغ مصوب به آنان پرداخت می شود. مقرری 
سه ماهه اول )اسفند، فروردین و اردیبهشت( پرداختی به این افراد بیش از 
هزار میلیارد تومان بوده و پرداختی بابت سه ماهه بعدی نیز تقریباً به همین 

میزان بوده است.
از دیگر اقدامات، تخصیص اینترنت رایگان به معلمان و اساتید در فواصل 
زماني مختلف )در مجموع به تعداد بالغ بر 90 هزار نفر از اساتید دانشگاهي، 
مدرسان حوزوي و مدارس دیني( بود. همچنین 4452 سامانه آموزشي مربوط 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، حوزه علمیه، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد رایگان گردید. ایجاد سامانه غربالگری از طریق 
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تلفن همراه در مبادی ورودی و خروجی شهرها به منظور جلوگیری از ایجاد 
ناوگان حمل  به  و تخصیص 30 درصدی سهمیه سوخت جبرانی  ازدحام، 

کاالهای اساسی در بهار سال 1399 انجام گردید.
سیاست های محدودیت زدا در کشور تقریباً تا پایان خردادماه ادامه می یابد. 
صحن های روباز آستان های مقدس در خردادماه بازگشایی می شود، کارمندان 
اجرای سیاست های محدودیت زدایی  پی  در  بازمی گردند.  اداری  به مشاغل 
اگرچه شاهد نزولی شدن آمارها تا نیمه اردیبهشت ماه هستیم اما از نیمه 
اردیبهشت، آمار ابتال و بستری و از پایان اردیبهشت، آمار مرگ و میر ناشی از 
بیماری کرونا دوباره صعودی می شود و به سمت پیک دوم که مقدار باالتری 

از پیک نخست در فروردین ماه است حرکت می کند.



مرحله سوم: تابستان 1399
از ابتدای تیر تا نیمه شهریور، محدودیت های خاصی در کشور وضع نگردید و 
در عوض، حمایت های حقوقی از مردم و آسیب دیدگان انجام شد و فرآیندهای 
نظارت و اطالع رسانی تقویت شد. از نظر تعداد فوت شدگان ناشی از کرونا، 
دومین پیک سراسری را در اوایل مرداد ماه شاهد بودیم؛ با این حال درمان های 
سرپایی همچنان آمار یکنواختی را تجربه کرد.  در تیر ماه تمدید خودبه خود 
قراردادهای اجاره امالک مسکونی - درصورت عدم توافق- به مدت سه ماه 

قانونی گردید. 
این  در  می شود.  مواجه  درمانی  کادر  تعداد  کمبود  با  کشور  تیرماه،  در 
نیمه  تا  نفر  پنج هزار  و  اردیبهشت  تا  از کادر درمانی  نفر  شرایط، ده هزار 
تیر، به ویروس کرونا آلوده شده اند. در این ماه مشخص می شود 88 درصد از 
مرگ و میر های ناشی از کرونا، مربوط به کسانی است که یکی از چهار نوع 
بیماری قلبی و عروقی، تنفسی، سرطان و دیابت را دارند. بخشی از تخت های 
خالی و تخت های مربوط به سایر بیماری ها در بیمارستان ها به بیماران کرونا 
اختصاص می یابد و خدمات پیشگیری و مراقبتی برای سایر بیماران در اولویت 

بعدی قرار می گیرد.
در اواخر تیرماه در پی تشدید نظارت ها بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
وضعیت استفاده مردم از ماسک در اماکن عمومی بهبود می یابد. اعالم آمار 
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مبتالیان، متوفیان، درمان های دارویی، امور بهداشتی، تعطیلی ها و محدودیت ها 
توسط تمامی مراجع رسانه ای، مستلزم هماهنگی با کمیته اطالع رسانی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا می شود و مرجعیت اطالعات رسمی در این حوزه به وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده می شود. 
تا اواخر تیرماه، تالش های وزارت امور خارجه برای کسب مجوز پروازهای 
فوری به کشورهای امارات، مالزی، هند، عراق، روسیه، عمان و ... به بار نشست 

و پرواز بسیاری از هموطنان به ایران ممکن شد.
در ابتدای مردادماه، آمار مبتالیان به کرونا در جهان 16 میلیون نفر و آمار 
فوت شدگان به ششصد هزار نفر، و در ایران نیز این مقادیر به ترتیب 286 هزار 
نفر و 15 هزار نفر اعالم می شود. دو هزار نفر از فوت شدگان ایرانی مربوط به 
هفته پایانی تیرماه بوده اند. اعالم می شود که رعایت پروتکل های بهداشتی از 
22 درصد در خرداد ماه به 75 درصد در تیرماه افزایش یافته است. در این 
زمان، دستورالعمل بهداشتی برنامه های سوگواری ایام محرم ابالغ می شود و 
تبلیغات اسالمی، هماهنگی،  با مسئولیت سازمان  کارگروه مراسم عزاداری 
پیگیری و نظارت بر اجرایی شدن آن را به عهده می گیرد. آزمون سراسری 
ورود به دانشگاه ها در این ماه برگزار می شود. هدایا و کمک های مربوط به 
بیماری کرونا، از تمامی حقوق و عوارض گمرکی و هزینه های انبارداری معاف  
و با قید فوریت ترخیص می شوند. مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی 
به دانشجویان داده می شود و با درخواست های میهمان شدن دانشجویان در 
دانشگاه های محل سکونتشان موافقت می شود. مرخصی های ناشی از ابتال به 
بیماری کرونا به عنوان مرخصی استعالجی و احتساب به عنوان خدمات مورد 

تعهد منظور می شود. 
در 19 مردادماه، آمار ابتال به کرونا در جهان به 19.6 میلیون و آمار مرگ 
و میر ناشی از کرونا در جهان به 725 هزار نفر می رسد. این مقادیر در ایران 
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به ترتیب به 324 هزار و 18 هزار نفر می رسد. میزان رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی توسط مردم به 81 درصد افزایش می یابد. 

در 15 شهریور، آمار ابتال به کرونا در جهان به 26.5 میلیون و آمار مرگ 
و میر ناشی از کرونا در جهان به 785 هزار نفر می رسد. این مقادیر در ایران 
به ترتیب به 382 هزار و 22 هزار نفر می رسد. در هیئات برگزار شده در ایام 
باالیی محقق  از ماسک در سطح  استفاده  و  اجتماعی  فاصله گذاری  محرم، 
شد. در پایان شهریورماه، ایران با حدود 416 هزار مبتال و 24 هزار فوتی از 
ابتدای شیوع بیماری، در رتبه 13 بیماری در دنیا قرار دارد. نوع جهش یافتۀ 
ویروس در قم مشاهده شده است که با افزایش سرایت و کاهش مرگ و میر 
همراه است و ابتالی دوم نیز در این نوع شایع است. حجم سفرهای داخلی 
به 77  بهداشتی در فضاهای عمومی  افزایش می یابد. رعایت پروتکل-های 
درصد می رسد. استفاده از ماسک در همه صنوف و اماکن کاهش یافته است. 
دستورالعمل های سوگواری ماه محرم -به جز روضه خوانی های معمول پس 
از نماز جماعت در مساجد- تا پایان ماه صفر تمدید می شود. برای پرداخت 
کارانه کادر درمانی، به وزارت بهداشت مجوز داده می شود از اوراق مالی و 
منابع صندوق توسعه ملی اقدام کند. ورود زائران غیر ایرانی از مرزها به داخل 
کشور ممنوع می-شود. تالش های رسانه ای صورت می گیرد تا جهت مراسم 
اربعین، تردد به کشور عراق انجام نشود. مواردی از خروج غیرقانونی دارو و 
واکسن از کشور گزارش می شود که پیگیری موضوع به ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز واگذار می شود. پرداخت وام به مشاغل و کسب وکارها و حوزه های 
حمل و نقل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهرماه و وام ودیعه اجاره مسکن تا 
پایان دیماه تمدید می شود. پیش پرداخت 15 درصد برای خرید واکسن کرونا 
با پذیرش ریسک احتمال  از مسیرهای Covax )سازمان بهداشت جهانی( 

عدم موفقیت جهانی و عدم بازگشت  15%پیش پرداخت انجام می شود.
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در این زمان، آمارهای ابتال و مرگ و میر در کشور نزولی می شود اما از 
ابتدای شهریور مجدداً آمارها صعودی می شود. از این تاریخ به بعد، عالوه بر 
وضع محدودیت های تردد و تجمع، جریمه هایی نیز از قبیل کسر از حقوق، 
قطع تسهیالت، انفصال از کار، اخراج، توبیخ، پلمب، تعطیلی و سایر مجازات ها 
برای خاطیان از پروتکل ها در نظر گرفته می شود. فرآیندهای نظارتی نیز پس 
از نیمه شهریور تشدید می شود. این دوره مقارن با صعودی شدن آمارها و سوق 
جامعه به سمت پیک سوم ابتال و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا است که 

در اواخر آبان رخ می دهد.



مرحله چهارم: پاییز 1399
در 5 مهر، آمار ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا در جهان به 32.6 میلیون و 
990 هزار نفر و در ایران به 440 هزار و 25 هزار نفر می رسد. رعایت پروتکل های 
بهداشتی در سطح کشور به 61 درصد و استفاده از ماسک به 58 درصد می رسد. 
2272 مدرسه به دلیل عدم امکان رعایت پروتکل های بهداشتی از حضوری به 
غیر حضوری تبدیل شده است. مجازات هایی برای ارائه دهندگان خدمت به افراد 
بدون ماسک در نظر گرفته شد. محدودیت های یک هفته ای برای برخی اصناف 

و محیط ها وضع شد. 
در 12 مهر، سطح رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به 60 درصد و در 
تهران به 45 درصد و استفاده از ماسک در سطح کشور به 51 درصد می رسد. 
مجموعاً 3835 مدرسه غیر حضوری شده است. سازوکار نظارتی QR از این زمان 
در اصناف اجرایی می شود. برگزاری مراسم اربعین و تردد از عراق یا به عراق به-

صورت هوایی یا زمینی و همچنین برگزاری مراسم نمادین در داخل کشور ممنوع 
اعالم می شود. به عنوان حمایت از جامعه،  بازپرداخت های تسهیالت بانکی و حق 
بیمه کارفرمایی و هزینه های آب، برق و گاز و هزینه های مالیاتی، تمدید مهلت و یا 
امهال می شود و تسهیالتی برای کسب وکارهای زیان دیده در نظر گرفته می شود. 
در 19 مهر آمار ابتال و فوت در تهران به پانصد هزار نفر و 28 هزار نفر می رسد 
و بیماری همچنان روند صعودی را طی می کند. الگوی اصلی سرایت بیماری در 
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این مقطع، از طریق خانواده و ارتباطات خویشاوندی است. رعایت پروتکل های 
به 32 درصد می رسد.  تهران  در  و  به 42 درصد  بهداشتی در سطح کشور 
بیشترین اخطار را نانوایی ها، مدارس و رستوران ها دریافت کرده اند. استفاده از 
ماسک در سطح کشور به طور محسوسی کاهش یافته است و مجموعاً 6728 

مدرسه به غیرحضوری تبدیل شده اند.
روزانه در پیش  به 25 هزار تست  روزانه  بهداشت ده هزار تست  وزارت 
از این تاریخ اضافه می کند. مشخصات حامالن ویروس در سامانه یکپارچه 
وزارت بهداشت ثبت می شود و مراقبان سالمت، موضوع را به خانواده و محل 
کار مبتالیان اطالع می دهند و آنها را به قرنطینه خانگی یا عمومی هدایت 
می کنند. دویست هزار تومان جریمه برای خاطیان از مقررات قرنطینه و 50 
هزار تومان جریمه برای خاطیان از مقررات استفاده از ماسک درنظر گرفته 
می شود. مجازات سنگین تری برای واحدهای صنفی و شرکت های مسافربری 
و تاکسی رانی و اماکن دولتی و اجرایی وضع می شود. ناجا و بسیج، نیروهای 

خود را در اجرایی شدن جریمه ها وارد میدان می کنند.
ویروس  می کند.  طی  را  صعودی  روند  بیماری  همچنان  آبان،  سوم 
شناسایی شده در کشور عمدتاً از نوع جهش یافته ی اروپایی است که سرعت و 
قدرت انتقال آن، 9 برابر نوع ووهان است. سطح رعایت پروتکل-های بهداشتی 
در کشور به 42 درصد و در تهران به 32 درصد می رسد. استفاده از ماسک، 
کماکان روند نزولی را طی می کند. در 43 شهرستان محدودیت های شدیدی 
برای یک تا دو هفته وضع می شود. تعداد کارکنان اداری در تهران که به 
صورت حضوری کار می کنند کاهش داده می شود و پوشش خبری مسئوالنی 
که ضوابط بهداشتی را در جلسات، مالقات ها و سفرها رعایت نمی کنند ممنوع 

می شود. 
در اوایل شیوع بیماری در کشور، تا 45 درصد کاهش تحرک اجتماعی 
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را شاهد بودیم که پس از یکسال حتی در مقاطع بحرانی تر، به اعدادی نظیر 
6 درصد کاهش می یابد. علت این موضوع، نوعی بی تفاوتی است که جامعه 
و  اخبار  این  به  نسبت  دیگر  بیان  به  و  می کند  پیدا  کرونا  اخبار  به  نسبت 
هشدارها واکسینه می شود. برای غلبه بر این موضوع، هم الزم است بر افزایش 
تاب آوری روانی جامعه )که رگه هایی ذهنی و رگه هایی عینی و اقتصادی نیز 
دارد( تمرکز شود و هم به مدل های جدید انتقال پیام توجه شود. بر این اساس 
در جلسه ششم آبان کمیتۀ اطالع رسانی و مدیریت جو روانی، آموزش همگانی 
وارد فاز جدید محله محوری می شود و ظرفیت مساجد و مدارس و بسیج در 

این زمینه به کار گرفته می شود. 
دهم آبان، محدودیت های 43 شهرستان تمدید می شود و برای 46 شهرستان 
دیگر نیز محدودیت ها اعمال می شود. برای 25 مرکز استان، محدودیت های 
وزارت  توسط  قرنطینه  تحت  افراد  ردیابی  می شود.  گرفته  درنظر  دیگری 
ارتباطات و فناوری اطالعات آغاز می شود و وزارت راه و شهرسازی مسئول 
ایجاد ممانعت از ارائه خدمات مسافرتی به این افراد می شود. در این روز اولین 
جلسۀ قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا نیز برگزار می شود و به مسائلی نظیر 
تأمین و توزیع ماسک با قیمت پایین، بهره گیری از ظرفیت مراکز درمانی 
مساجد، بررسی ارتباط شاخص های آلودگی هوا با آمار فوت شدگان کرونا و 

تأمین ناوگان مورد نیاز حمل و نقل درون شهری تهران پرداخته می شود.
در هفدهم آبان، تعداد مبتالیان و فوت شدگان بر اثر کرونا در کشور به 
663 هزار نفر و 37 هزار نفر می رسد و بیماری همچنان روند صعودی را طی 
می کند. در این مقطع، رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح کشور به 78 
درصد رسیده است و سامانه های مسافربری و پاساژها بدترین وضعیت را از 
این نظر داشته اند؛ همچنین بیشترین اخطار را نانوایی ها، رستوران ها و بانک ها 
دریافت کرده اند. از این تاریخ به مدت یک ماه، همه مشاغل -به جز مشاغل 
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گروه یک- از ساعت 18 باید تعطیل کنند. در نهایت با استناد به پیشنهاد 
قرارگاه اجرایی ستاد ملی کرونا طرح جامع مدیریت تجمع و تردد عمومی 

)رنگ بندی شهرها( -جهت اجرا از 24 آبان- تصویب می شود. 
از  بخشی  داده می شود  احتمال  انجام شده  بررسی های  آبان طی  در 21 
اکسیژن تولیدشده در کشور )که پیش از دوره کرونا به صنایع فوالد اختصاص 
می یافت( به جای فروش به مراکز درمانی به خارج از کشور صادر می شود. 
از  و  شده  کمیاب  بیمارستان ها  در  فاویپیراویر  قرص  و  رمدسیویر  آمپول 
دسترس بیماران قرنطینه در منزل خارج شده است. پایش و نظارت در برخی 
پزشکان  برخی  ناحیه  از  تخلف هایی  است.  رسیده  حداقل  به  شهرستان ها 
صورت می گیرد که باتوجه به نیاز به کادر درمانی و پزشکی، نسبت به آنها 
تساهل می شود. کادر درمان در تعدادی از بیمارستانها به جهت استراحت 
و رفع خستگی، از پذیرش بیماران سر باز می زنند و وضع تعدادی از این 
بیماران وخیم شده و در مسیر انتقال به بیمارستان فوت کرده اند. بیمه ها 
هزینه داروهای اختصاصی را پوشش نمی دهند و یکی از دالیل عدم تمایل 
برای مراجعه به مراکز درمانی، هزینه های سنگین درمان است. متخصصان 
داخلی، عفونی و سایر تخصص ها، فاقد وحدت رویه علمی و عملی در درمان 
بیماران کرونایی هستند. نتایج این بررسی به صورت موردی و تفکیک شده 

جهت پیگیری به دستگاه های مربوطه ارجاع داده می شود.
در برآوردی که در 25 آبان انجام می شود، بخش صنعت از ابتدای شیوع 
بیماری 12.4- درصد، بخش خدمات 6.6- درصد و کل تولید ناخالص داخلی 
8.3- درصد رشد داشته است. در این برآورد پیش بینی می شود حداقل یک 
میلیون نفر در سه ماه آتی تعدیل و اخراج شوند و سیصد هزار بنگاه آسیب دیده 
از بیماری، کاماًل ورشکست و تعطیل شوند که منجر به یک میلیون بیکاری 
دیگر خواهد شد یعنی مجموعه این افراد با اعضای خانوار، 7.5 میلیون نفر 
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از شیوع کرونا متأثر خواهند شد. از آنجا که عماًل امکان پوشش بیمه بیکاری 
برای این جمعیت وجود ندارد باید راه های دیگری برای جلوگیری از این اتفاق 
یافت شود. به این دلیل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا روش های حمایتی 
جدیدی را -نظیر معافیت های مالیاتی، حمایت های پولی و بانکی و تأمین 
اجتماعی- شناسایی می کند که مانع از ورشکستگی کسب  وکارها شود. از 
جمله انتقاداتی که در این مقطع در عرصه عمومی به سیاست های ستاد وارد 
می شود این است که چرا بسیاری از گروه های صنفی تحت هیچ حمایتی قرار 
نگرفته اند و حمایت ها فقط بخش محدودی از گروه های آسیب-دیده را شامل 

شده است.
از دیگر رخدادهای قابل ذکر در این دوره مخالفت رئیس جمهور با تعطیلی 
کامل تهران است. در اخباری که با این مضمون منتشر می شود مسئولیت 
تعطیلی تهران را نه با ستاد کرونای تهران، که با رئیس ستاد ملی می داند. دلیل 

این سیاست، اولویت دهی رئیس ستاد به وضع معیشتی جامعه عنوان می شود.
گواهی  ارائه  به  اتوبوس  و  قطار  هواپیما،  های  بلیط  فروش  آبان،  در 28 
عدم ابتال به بیماری مشروط می شود و دستورالعمل سازماندهی مشارکت های 
مردمی و حمایت از اقشار آسیب پذیر در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا 
تصویب می شود. از اواخر آبان، نمودار ابتال و مرگ و میر، پیک سوم را که به 
میزان قابل توجهی از دو پیک قبل باالتر است پشت سر می گذارد و وضعیت 

آمارها نزولی می شود. 
و  اصناف  مردم،  از  دیوانساالری  و  حقوقی  حمایت های  آذر،  اواخر  تا 
آذر، حمایت جبرانی معیشت  اول  از  انجام می شود.  بیماری  آسیب دیدگان 
متقاضی  کرونایی  تسهیالت  قبل  مرحله  در  که  خانوارهایی  برای  خانوارها 
حمایت  این  می شود.  پرداخت  نباشند  ماهانه  ثابت  درآمد  دارای  و  بوده اند 
شامل تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد است که 
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با اقساط 30 ماهه ارائه گردید کمک یارانه معیشتی بالعوض دوره کرونا که به 
جامعه هدفی حدود 12 میلیون خانوار با 32 میلیون نفر، به صورت پرداخت 
صد هزار تومان به هر یک از اعضای خانوار اجرا می شود. مجموع هزینه این 

بسته معیشتی 14 هزار میلیارد تومان است. 
از دیگر حمایت ها در این مقطع زمانی، تمدید یک ماهه ارائه اوراق مالیاتی 
و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد اشخاص حقوقی است. جرائم 
پرداخت نشدۀ بدهی مالیات ها به شرط پرداخت اصل مالیات بخشوده می شود. 
کلیه مجوزهای صادره توسط دستگاه های متولی صدور مجوز تا یکم بهمن 
تمدید می شود. تمدید مهلت بازپرداخت اقساط تسهیالت بانکی و امهال مهلت 
پرداخت قبوض گاز مصرفی تا دو ماه، از دیگر حمایت های انجام شده در این 
زمان است. در کنار این حمایت ها، محدودیت تردد خودروهای شخصی از ساعت 

21 شب تا 4 صبح نیز اجرایی می شود.
وزارت  مشترک  همکاری  با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  طرح  آذر،  دوم 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت 
نخستین روز از هفته بسیج، در سراسر کشور آغاز به کار می کند. نظارت بر 
اجرای پروتکل ها، حمایت از خانواده های آسیب دیده، رهگیری افراد مشکوک 
و  غربالگری  بین شهری،  تردد  اجرایی سازی محدودیت های  ناقل کرونا،  و 

استفاده از ظرفیت مطب ها و آزمایشگاه ها از جزئیات این طرح است.
در 15 آذر، حق بیمه سهم کارفرما برای دو ماه آذر و دی، در مورد مشاغل 
غیردولتی به شدت آسیب دیده استمهال می شود. همچنین به این کسب و 
کارها در حوزه ورزش و جوانان، تسهیالت مالی با بازپرداخت از اول خرداد 
1400 پرداخت می شود و بازپرداخت تسهیالت بانکی قبلی ایشان تا پایان 
سال، امهال می شود. در 22 آذر، تا سقف پانصد میلیون یورو برای واردات 
رعایت  با   )CBU( اتوبوس ساخته شده  و   )CKD( اتوبوس  منفصله  قطعات 
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اولویت ساخت داخل اختصاص می یابد و برای واردات آن نیز معافیت حقوق 
و عوارض گمرکی در نظر گرفته می شود. به مشاغل غیردولتی آسیب دیده در 
حوزه فرهنگ، هنر و رسانه و همچنین فهرست دیگری از این کسب وکارها و 
مشاغل، تسهیالت بانکی با بازپرداخت اقساط از اول خرداد 1400 پرداخت 
تمدید  نیز  کسب وکارها  این  مصرفی  گاز  هزینه  پرداخت  مهلت  می شود. 
می گردد. در 29 آذر، منع تردد خودروها در 29 و 30 آذر )به منظور کنترل 

تردد در شب یلدا( از ساعت 8 شب تا 4 صبح اجرایی می شود.
ارتباطی  شبکه های  بار  افزایش  پیش بینی  ماه،  این  در  مؤثر  اقدامات  از 
بود. اشتراک کلیه فیلم ها  ارتباطات زیرساخت  یلدا توسط شرکت  در شب 
در  تیوا(  و  آیو  نماوا،  )فیلیمو،  تعاملي  تلویزیون  پلتفرم  و سریال هاي چهار 
شب یلدا توسط آن شرکت ها رایگان شد. آواي انتظار تلفن هاي همراه نیز به 
احترام پرستاران، به تشویق مردم به ماندن در منزل و جلوگیري از برگزاري 

دورهمي هاي خانوادگي اختصاص یافت.





مرحله پنجم: زمستان 1399
از ابتدای دی تا اواخر بهمن، آمارهای ابتال و مرگ و میر تقریباً ثابت و در حد 
پایینی است. با این حال کماکان اعمال محدودیت های تردد و تجمع تداوم 
می یابد. طوالنی شدن همه گیری بیماری در کشور و مسائل اقتصادی خانوارها 

تا حدودی تاب آوری جامعه را مختل کرده است.
در ششم دی، روند بیماری در تمامی استان ها -به جز مازندران- کاهشی 
است و دیگر شهری قرمز )بحرانی( نیست. آمار تقریبی ابتال و مرگ و میر تا 
این تاریخ در جهان 80 میلیون و 1 میلیون و 753 هزار نفر، و در ایران 1 
میلیون و 200 هزار نفر و 54 هزار نفر است. آمار هفتگی ابتال به یک چهارم 
و آمار هفتگی مرگ و میر به یک سوم کاهش یافته است. شش شهر شمالی 

کشور همچنان دارای روند ناپایدار در شیوع بیماری هستند. 
نیروی انتظامی از یکم آذر تا پنجم دی با استقرار نیروها در 1958 نقطه، در 
حدود یک میلیون و پانصد هزار جریمه 200 هزار تومانی، یک میلیون و نود 
و پنج هزار جریمه 500 هزار تومانی و 576 هزار جریمه یک میلیون تومانی 
انجام می دهد. در حدود دو میلیون و پانصد هزار تذکر زبانی به رانندگان، 
هزار   90 پلمب،  هزار   28 خودرو،  عودت  مورد  هزار  پانصد  و  میلیون  یک 
صورتجلسه، 555 هزار تذکر و یک میلیون بازدید در رابطه با اصناف از جمله 
اقدامات این نیرو فقط در مدت یادشده است. تردد خودروها در این مدت 
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نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 27 درصد کاهش داشته است و میزان 
تصادفات 36 درصد، جان باختگان تصادفات 34 درصد و مجروحین تصادفات 

28 درصد کاهش داشته است.
سازمان هالل احمر در قالب طرح ناظران سالمت شامل 35 هزار ناظر آقا 
و 28 هزار ناظر خانم، 404 هزار محل را تحت پوشش نظارت قرار داده و 
مجموعاً یک میلیون و ششصد هزار بهره ور داشته است. همچنین این سازمان 
در قالب طرح آمران سالمت، چهار میلیون بهره ور داشته و یک میلیون و صد 
هزار ماسک توزیع کرده است، هفتاد و هفت هزار لیتر ماده ضد عفونی کننده 
مصرف کرده، پانصد و هفتاد و هشت میلیون تومان کمک مردمی جمع آوری 
کرده و دو هزار تیم ثابت، دو هزار تیم سیار و سه هزار پایگاه استانی شکل 

داده است.
در 13 دی، مرگ و میر ناشی از کرونا به کمترین میزان خود در طی سه 
ماه اخیر می رسد. گونه جهش یافتۀ انگلیسی هنوز در ایران مشاهده نشده 
است. واکسن های داخلی به سه روش در حال تولید است و بر روی افرادی 
که در تماس با مبتالیان هستند تست می شود. آمارهای ابتال و مرگ و میر 
در کشور رو به کاهش گذاشته است. ابتال به بیماری کرونا در جهان تا این 
تاریخ 82 میلیون نفر و مرگ و میر جهانی ناشی از کرونا نیز یک میلیون و 
800 هزار نفر است. این مقادیر در ایران به ترتیب یک میلیون و 225 هزار نفر 
مبتال و 55 هزار نفر فوت شدۀ ناشی از کرونا می باشد. فقط چهار شهر شمالی 
کشور کماکان در وضعیت قرمز قرار دارند. در اجرای طرح شهید حاج قاسم 
سلیمانی تا این تاریخ، 56 هزار رهگیری بیمار و 36 هزار خدمات در منزل در 
حیطه مراقبتی، یک میلیون و ششصد بازدید توسط یازده هزار تیم در حیطه 
نظارتی و آماده سازی یازده هزار تخت نقاهتگاهی و رسیدگی به 433 هزار 
خانوار توسط 24 هزار تیم در حیطه نظارتی انجام شده است. نیروی انتظامی 
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با ایجاد نرم افزار »پلیس من« بسیاری از خدمات انتظامی را دیجیتالی کرده و 
مراجعات عمومی را کاهش داده است. صدا و سیما در یک هفته اخیر، سیزده 
هزار دفعه به مدت پانزده هزار دقیقه در ارتباط با ویروس کرونا اطالع رسانی 
نموده و 4320 زیرنویس در شبکه خبر پخش شده است. در این مقطع زمانی، 
مهلت پرداخت تسهیالت بانکی مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا 
نظیر فعاالن گردشگری و همچنین شرکت های حمل ونقل هوایی و ریلی و 

تسهیالت بانکی ودیعه اجاره مسکن، تا پایان بهمن تمدید می شود.
در 20 دی، هفت شهر شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند. یک نمونه از 
گونه جهش یافته انگلیسی در کشور یافت شده است. بیماری در روند کاهشی 
قرار دارد. تمام فعالیت های ورزشی و فرهنگی و آموزشی و مذهبی و ادارات 
دولتی در شهرهای آبی بازگشایی می شوند و تردد بین شهری در این شهرها 
مجاز است. مدارس به صورت تدریجی و محدود بازگشایی می شوند. استفاده 
از ماسک کماکان اجباری است و محدودیت تردد خودروهای شخصی در 

ساعات 21 تا 4 صبح اجرا می شود.
در این مقطع زمانی، اجرای سند ملی برنامه واکسیناسیون تدوین و سامانه 
هوشمند توزیع واکسن آغاز به کار می کند. در فاز اول برنامه ملی استقرار و 
گسترش واکسیناسیون که در زمستان 1399 قرار دارد، جمعیت کارکنان 
بهداشت و درمان خط اول مواجهه با بیماری کرونا هفتصد هزار نفر و جمعیت 
افراد بسیار پرخطر )سالمندان در مراکز نگهداری، معلولین جسمی و حرکتی 
و جانبازان( ششصد هزار نفر برآورد گردید تا واکسیناسیون آنها با اولویت 
انجام شود. بر اساس این برنامه، عموم مردم تا پایان سال 1400 واکسینه 

خواهند شد.
در 27 دی، آمارها کاهشی است و البته ده شهرستان در استان مازندران 
کماکان در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش بینی های وزارت بهداشت حاکی 



مواجهه با کرونا در ایران: واقعیات و اقدامات ملی مرتبط با شیوع بیماری کووید19 34

از خیز مجدد بیماری در اسفند بر اثر شروع موج جدید مسافرت ها و عدم 
رعایت پروتکل ها است. تا این تاریخ، کشور یک میلیون ابتال و 56 هزار فوت 
را تجربه کرده است.  ابتال و مرگ و میر جهانی نیز روی اعداد 94 میلیون و 
2 میلیون نفر قرار دارد. در این زمان، تجمعات و راهپیمایی به مناسبت 22 
بهمن ممنوع اعالم می شود. همچنین سیاست کلی کشور در تأمین واکسن، 
اولویت-دهی به واکسن تولید داخل است و تهیه واکسن از خارج نیز مشروط 
به انتقال دانش فنی آن می شود که تنها کوبا با این شرط موافقت می کند 
و با انیستیتو پاستور ایران، پروژه مشترک واکسن سازی را آغاز می کنند. در 
این زمان ایران ، 16.8 میلیون دز واکسن از کوواکس خریداری کرده است و 

مذاکره با کشورهای چین، روسیه و هند در جریان است.
شده  مشاهده  جهش یافته  ویروس  به  آلودگی  مورد  پنج  بهمن،  چهارم 
است. به جهت جلوگیری از انتشار ویروس انگلیسی، کنترل در مبادی کشور 
تشدید می شود. قرارداد تأمین واکسن نهایی شده است. هیچ شهر قرمزی 
وجود ندارد. ترددها در پایان دی، 45 درصد نسبت به اول ماه افزایش داشته 
است. جمعیت 5 تا 17 سالۀ بستری شده در تهران افزایش یافته است. نیروی 
انتظامی در یک هفته اخیر، توسط 25200 نیروی مستقر در 1958 نقطه، 
43 هزار بازدید، 26 هزار تذکر، پنج هزار صورتجلسه و 740 پلمب انجام داده 
است. همچنین 128 هزار تذکر زبانی به رانندگان و 63 هزار عودت خودرو 
انجام شده است. جریمه دویست هزار تومانی محدودیت تردد شبانه 235 هزار 
مورد، جریمه پانصد هزار تومانی 22 هزار مورد و جریمه یک میلیون تومانی 

پنج هزار مورد بوده است. 
در 11 بهمن، ابتال در سطح جهان به بیش از صد میلیون نفر و مرگ و میر 
به دو میلیون و 180 هزار نفر رسیده است. این اعداد در ایران یک میلیون و 
400 هزار نفر و 58 هزار نفر است. سیاست های مدیریت و ساماندهی سفرها 
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و  ایام عید  نوروز و همچنین ساماندهی مراکز تجمعی خرید  در تعطیالت 
سفرهای مسافران ورودی از کشورهای پرخطر و مجوزهای تولید و واردات 
 MSRT واکسن، نهایی و ابالغ می شود. در 18 بهمن مجوز برگزاری آزمون
به  همراه  دولت  سکوی  توسعه  می شود،  داده  دانشگاه  عملی  کالس های  و 
سازمان فناوری اطالعات واگذار می شود و تسهیالت اعطایی به کسب وکارهای 

آسیب دیده در حوزه ورزش، فرهنگ و گردشگری تمدید می شود.
در 25 بهمن، تعداد بیماران سرپایی افزایش یافته است. مشخص شده که 
ویروس جهش یافتۀ جدید 35 درصد سرایت بیشتر و 1.7 درصد کشندگی 
باالتر دارد. 9 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. میزان رعایت پروتکل ها توسط 
مردم به شدت کاهش یافته است. نمودارها کاهشی هستند. مواردی از مرگ 
بر اثر ابتال به ویروس کرونای جهش یافته در قزوین، تهران و البرز مشاهده 
شده است. واکسیناسیون طبق برنامۀ سند تدوین شده درحال انجام است و 
واکسن اسپوتنیک به 4718 نفر تزریق شده است. محموله دوم واکسن ها نیز 

وارد کشور شده است.
در طرح شهید سلیمانی از ابتدا تا این تاریخ، بیش از یک میلیون نفر از 
آسیب دیدگان کرونا تحت پوشش حمایت معیشتی قرار گرفتند و بیش از 
130 هزار مراقبت در منزل و دو میلیون و سیصد هزار تست کرونا انجام 
 PCR تست شد. در فرودگاه جواب تست PCR دریافت می شود و مجدداً 
گرفته می شود و مسافران از مبدأ انگلیس در هتل قرنطینه می شوند. صادرات 

تجهیزات بهداشتی و پزشکی تسهیل شده است. 
دوم اسفند هنوز روند مرگ و میر نزولی است اما آمار بستری و بیماران 
خوزستان،  در  بیماری  وضعیت  بحران  علت  است.  شده  صعودی  سرپایی 
ترددهای مرزی در شلمچه و چزابه با عراق و فقدان امکانات کنترلی قابل 
اعتماد در طرف عراقی عنوان می شود. از 10 نمونۀ ارسالی از جنوب استان، 
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9 نمونه ویروس جهش یافته بوده است. نهم اسفند، خطر ورود کشور به موج 
چهارم بیماری حس می شود. غربالگری و انجام تست در کشور به صد هزار نفر 
در روز افزایش یافته است. یازده شهر در وضعیت قرمز قرار گرفته اند. اقدامات 
انتظامی برای کنترل مرزها با کشور عراق تشدید شده است. در هفته گذشته 
تردد اتباع خارجی و ایرانی از مرزهای زمینی به ترتیب 36 هزار نفر و 57 هزار 
مراکز  برای خانه های سالمندان،  واکسیناسیون  است. مرحله دوم  بوده  نفر 
پرسنل  غسال ها،  شیمیایی،  جانبازان  جسمی،  و  ذهنی  معلولین  نگهداری 

بخش ههای ویژه بیمارستان ها و اورژانس ها شروع شده است. 
جمعیت هالل احمر از 15 اسفند در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و 
تحت آموزش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت کنترل های 
بهداشتی در تمامی مبادی مرزهای کشور مستقر می-شود. وضعیت گسترش 
ویروس جهش یافته در کشورهای همسایه توسط وزارت کشور، امور خارجه و 
اطالعات زیر نظر قرار می گیرد. در 16 اسفند میزان ابتال و مرگ و میر در جهان 
به 116 میلیون نفر و دو میلیون و 592 هزار نفر و در ایران به یک میلیون و 670 
هزار نفر و 60 هزار نفر می رسد. ستاد کل نیروهای مسلح تمام نیروها را موظف 
به همکاری به ستاد ملی کرونا می کند. به ستاد استانی خوزستان اختیارات 
کافی تفویض می شود. غربالگری در خوزستان از 12 هزار نفر به 15 هزار نفر در 
روز رسیده است. در این مقطع، حمایت های اقتصادی ویژه ای به مدت سه ماه 
برای کسب وکارها در استان خوزستان در نظر گرفته می شود. اکسیژن، تخت و 
تجهیزات الزم برای استان های در معرض خطر توسط قرارگاه عملیاتی تأمین 
شده است. دستورالعمل های بهداشتی و انتظامی مربوط به تعطیالت نوروز ابالغ 
شده است. صدا و سیما تالش در صدد اعتمادسازی نسبت به واکسن روسی 
و همچنین مراحل تست انسانی واکسن های ایرانی است و کماکان بر لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی تأکید می کند و وضعیت شیوع کرونا در آمریکا و 
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کشورهای اروپایی را نیز منعکس می کند. در 23 اسفند، غربالگری در خوزستان 
به 20 هزار نفر در روز افزایش می یابد و 41 درصد به تخت های بستری اضافه 
می شود. در یک هفته گذشته، ویروس جهش یافته در 28 استان کشور گردش 
کرده است. بسیج موج جدید فعالیت های خود را آغاز کرده است. مرزهای 
غربی برای یک هفته بسته می شود. ترددهای شبانه باوجود جریمه های نیروی 
انتظامی افزایش یافته است و 78 درصد از نقض مقررات در این رابطه مربوط به 
استان های تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، گیالن، کرمان و اردبیل 
بوده است. همچنین 82 درصد از نقض محدودیت ورود به شهرهای قرمز مربوط 
به استان های تهران، قم، اصفهان، فارس، خوزستان، هرمزگان، گیالن و مازندران 

بوده است.  
تا نیمه اسفند 1399، میزان تسهیالت مالی پرداختی به آموزشگاه های 
رانندگی، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی 307 میلیارد تومان، صنایع تولید و 
توزیع پوشاک 564  میلیارد تومان، رسته تولید و توزیع غذاهای آماده اعم 
از رستوران، بوفه و طباخی 959 میلیارد تومان، صنایع تولید و توزیع کیف 
و کفش 122 میلیارد تومان، حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری 1311 
میلیارد تومان، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری 755 میلیارد تومان، 
دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی 558  میلیارد تومان، مراکز و 
مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای 2580 میلیارد تومان، مراکز، 
باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی 451 میلیارد تومان، مراکز توزیع 
آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه 521 میلیارد تومان، مراکز مربوط 
به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها و ... 350 میلیارد تومان، مرکز 
تولید و توزیع صنایع دستی 226 میلیارد تومان، موسسات خصوصی دارای 
پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت 696  میلیارد تومان و واحدهای پرورش 

مرغ و مراکز تولید محصوالت گلخانه ای 237 میلیارد تومان بوده است. 
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بر اساس اعالم دولت از مصارف برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه 
ملی تا پایان سال 1399، در این یک سال 17.4 هزار میلیارد تومان توسط 
بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور واریز گردید که از این مقدار، در 
حدود پانزده هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان کشور اختصاص 
یافت و مابقی آن به نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سازمان زندانها، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تأمین اجتماعی )جهت تجهیز مالی صندوق 

توسعه بیمه بیکاری( اختصاص یافت.
در سال 1399 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بیش از 350 میلیارد 
میلیارد  شامل 120  هنر  اعتباری  اعضای صندوق  از  حمایتی  اقدام  تومان 
تومان به صورت بسته های حمایتی و کمک معیشتی به 75 هزار هنرمند، 
تأمین  بیمه  پرداخت  و  هنر  اعتباری  عضو صندوق  روزنامه نگار  و  نویسنده 
اجتماعی، بیمه تکمیلی و بیمه بیکاری آنها صورت گرفت. 16 میلیون تومان 
همچنین  گردید.  پرداخت  صندوق  عضو  هنرمندان  به  کرونایی  تسهیالت 
مجموعاً 224 میلیارد تومان تسهیالت کم بهره با نرخ 4 درصد به متقاضیات 
اصحاب فرهنگ و رسانه تخصیص یافت. به 7500 نویسنده و تسهیلگر جام 
مجموعاً  رسانه   144 به  شد.  اهدا  رایگان  اینترنت  کتابخوانی،  باشگاه های 
پانصد میلیون تومان کمک های نقدی پرداخت شد. حمایت  یک میلیاد و 
از برگزاری کنسرت های آنالین موسیقی، برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی، 
استفاده از زیرساخت های نرم افزاری برای نمایش آثار جشنواره ها و موزه 
هنرهای معاصر در فضای مجازی، راه اندازی کتابخانه سیار به منظور افزایش 
یکپارچه  شبکه  ایجاد  عمومی،  کتابخانه های  خدمات  به  دسترسی  ضریب 
توانمندسازی کسب وکارهای فرهنگی دیجیتال، اجرای خانگی  هم افزایی و 
ارکستر سمفونیک تهران با همراهی 148 نوازنده از کشورهای جهان، نمایش 
اینترنتی گزیده فیلم های کوتاه انجمن سینمای جوانان، تولید و انتشار صد 
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کانون های  با همکاری  مدافعان سالمت  با موضوع  و سرود  نماهنگ  عنوان 
فرهنگی و هنری مساجد، صدور بیمه نامه کرونا برای 78 هزار خبرنگار، از 

دیگر سیاست های حمایتی در عرصه فرهنگ و هنر بود.





مرحله ششم: بهار 1400
در هفتم فروردین 1400، ویروس جهش یافته تقریباً جایگزین ویروس ابتدایی 
شده است. به طور میانگین 34 درصد تست ها مثبت می شود. 23 شهر در 
درصد  به 58  کشور  در  پروتکل ها  رعایت  میزان  دارند.  قرار  قرمز  وضعیت 
رسیده است. تردد بین شهری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. تا 
این مقطع زمانی 420 هزار دز واکسن از روسیه، 125 هزار دز از هند و 250 
هزار دز از چین دریافت شده است اما هنوز واکسنی از سوی کواکس به ایران 
ارسال نشده است. تجمعات به مناسبت نیمه شعبان و روز طبیعت ممنوع 
اعالم می شود؛ با این حال از این زمان، مسافرت ها به قم افزایش محسوسی 

پیدا کرده است. دیدارهای نوروزی در ادارات ممنوع اعالم می شود.
در چهاردهم فروردین، 47 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و موج چهارم 
در استان های البرز و ایالم آغاز شده است. تردد بین شهری نسبت به این 
زمان در سال گذشته، صد در صد افزایش یافته است. حدود دوازده هزار نفر 
منزل خارج شده اند.  از  و  را شکسته اند  قرنطینه شان  کرونا،  به  مبتالیان  از 
دستورالعمل ها در خریدهای عیدانه رعایت نمی شود. در هفته دوم فروردین 
1200 محل پلمپ شده اند و 9500 خودرو عودت داده شده اند. 790 هزار دز 
واکسن آسترازنکا از خرید کوواکس بارنامه شده است و صد هزار دز واکسن 
اهدایی چین در روزهای اخیر وارد  اسپوتنیک و چهارصد هزار دز واکسن 
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کشور می شود. چهل هزار مرکز برای واکسیناسیون آماده شده است. مقرر 
می شود نمازهای جمعه و یومیه در فضای باز با 50 درصد ظرفیت و در فضای 
بسته با حداکثر 30 تا 50 نفر با رعایت فاصله چهار متر مربع و مراسم آیینی 
و مذهبی در فضای بسته با رعایت فاصله 4 متر و حداکثر تعداد 30 تا 50 
نفر برگزار شود. در شهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز، فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی تعطیل می شود و برنامه های عبادی ماه مبارک رمضان به صورت 

انفرادی یا خانوادگی انجام می شود. 
در 21 فروردین در بسیاری از کشورها از جمله ایران، موج جدید ناشی 
از ویروس های جهش یافته سهمگین است و علی رغم شروع واکسیناسیون، 
آمارهای ابتال و مرگ و میر در حال افزایش است. در این مقطع، کشور در 
موج چهارم بیماری از نوع ویروس جهش یافته قرار گرفته است و دوازده استان 
وارد موج جدید شده اند و شیب آمارها در آنها بسیار تند است. میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کشور در حدود 58 درصد است. بستری ها نسبت به 
هفته قبل، بیش از دو برابر افزایش داشته است و مرگ و میر در هفته اخیر دو 
برابر شده است. دوازده هزار تخت بیمارستانی با اعتبارات فوق العاده در حال 
آماده سازی است و کارگروه ویژه ای از وزارت بهداشت مسئول تجهیز تخت ها 
جهت پذیرش بیماران کرونا شده است. سازمان هدفمندسازی یارانه ها به 60 
میلیون نفر از مشمولین طرح معیشتی خانوارها، مجموعاً دو هزار و پانصد 
میلیارد تومان پرداخت می کند. قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه 

بانکی کشور، شش ماه تمدید می شود. 
در 28 فروردین میزان ابتال، بستری  و مرگ و میر به طور بی سابقه ای باال 
رفته است. در عرض یک هفته تعداد بستری از 13 هزار نفر به 20 هزار نفر، 
و مرگ و میر از 1170 نفر به 1800 نفر افزایش پیدا کرده است. بیشترین 
تخلف از محدودیت های تردد در شش استانی است که بیشترین درگیری را 
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با بیماری دارند. تا پایان هفته، واکسیناسیون یک میلیون و چهارصد هزار 
دز واکسن برای گروه با اولویت نخست به پایان می رسد. مذاکرات مربوط به 
دریافت 60 میلیون دز واکسن اسپوتنیک نهایی شده و تأمین مالی آن انجام 

شده است. 
در چهارم اردیبهشت، ویروس جهش یافته هندی به مرزهای شرقی ایران 
نزدیک شده است. ویروس هندی دارای قدرت بیماری زایی و کشتار بیشتری 
است. بیماری در 25 استان کشور روند صعودی را طی می کند و 295 شهر در 
وضعیت قرمز قرار گرفته اند. ترددهای بین شهری نسبت به زمان مشابه در سال 
گذشته 54 درصد افزایش یافته است و نقض محدودیت های تردد شبانه جدی 
است. رعایت پروتکل ها در حدود 61 درصد است. سوپرمارکت ها و خواروبار 
فروشی ها در خط مقدم عدم رعایت پروتکل های بهداشتی قرار دارند. بیشترین 
جریمه نقض تردد مربوط به استان های فارس و اصفهان است و بیشترین پلمپ 

اصناف در استان های خوزستان، تهران، مرکزی و لرستان است.
در این ماه مقرر می شود مراسم احیاء و نماز عید فطر صرفاً در فضای باز با 
جمعیت محدود برگزار شود. طرح منع تردد شبانه در شب های قدر برداشته 
می شود. مدت زمان برگزاری مراسم شب های قدر 2 ساعت در نظر گرفته 
می شود. برای کاهش مسافران اتوبوس و مترو، طرح ترافیک تهران از پنجم 
اردیبهشت تعلیق می-شود. نیروهای مسلح مرزهای شرقی را بسته و مسئول 
نظارت بر تردد از مرزهای شرقی می شوند. قرنطینه های مرزهای شرقی توسط 
استانداران استان های مرزی ایجاد می شود. سفرهای هوایی از هند و پاکستان 
درخواست های  می شوند  موظف  اکسیژن  تولید  کارخانه های  می-شود.  لغو 

بیمارستان ها را در اولویت قرار دهند. 
در 11 اردیبهشت مواردی از ویروس آفریقای جنوبی و ویروس هندی در 
کشور گزارش شده است. ویروس آفریقایی از عسلویه و پارسیان وارد هرمزگان 
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به هفته گذشته کاهش و مرگ ها و مراجعات  شده است. بستری ها نسبت 
سرپایی افزایش یافته است. 198 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. بیش از 
310 بازدید در طول هفته از واحدهای صنفی به عمل آمده، 5200 واحد پلمپ 
شده اند و 40 هزار واحد اخطار گرفته اند. میانگین رعایت پروتکل ها در کشور 61 
درصد است. فاز اول واکسیناسیون )کادر درمان و برخی گروه های آسیب پذیر با 
اولویت باال( به اتمام رسیده است و فاز دوم )سالمندان باالی هشتاد سال و افراد 

دارای بیماری زمینه ای( تا پایان هفته دوم اردیبهشت به اتمام می رسد.
در این تاریخ، صنوف به شدت آسیب دیده از بیماری کرونا، از بخشودگی 
افزوده برای  بر ارزش  کامل جرائم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات 
دوره های دوم و سوم سال 1399 برخوردار شدند و اقساط معوق مالیات بر 
عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده آنان تا پایان خرداد 1400 امهال گردید. 
بررسی ها حاکی از این است که آمارها به قلۀ موج چهارم رسیده است. مدت 
زمان صعود آمارها به قلۀ ابتال و مرگ و میر در موج چهارم، کمتر از سه هفته 
بوده است و 30 استان کشور و تعداد باالتری را نسبت به سه موج قبل درگیر 
بیماری کرده است. بستری روزانه در این موج، به هشت هزار نفر می رسد که 
دو برابر ماکزیمم موج های قبلی است. مصرف اکسیژن به بیش از هزار لیتر 
در دقیقه می رسد که چندین برابر موج های قبلی است. توأم با این موج که 
مقارن با تعطیالت نوروز بود شش برابر سال گذشته حوادث جاده ای روی 
داد که موجب افزایش مراجعات به مراکز درمانی شد. از آنجا که اکثر فوتی ها 
گروه های  این  واکسیناسیون  تسریع  با  احتماالً  بودند  سال  باالی 60  افراد 
سنی، مرگ و میر به اندازۀ قابل توجهی کاهش پیدا کند. در واقع مبنای 
اولویت بندی در برنامه واکسیناسیون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

نیز ابتدا کاهش مرگ ومیر و پس از آن قطع زنجیرۀ ابتال بوده است.
در موج چهارم بیماری،کل 31 استان کشور درگیر بیماری شدند و در 
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مدت زمانی کوتاه شاهد رشد 46 درصدی مراجعین بیمارستانی، رشد 48 
درصدی مراجعین سرپایی و رشد 38 درصدی بستری در بیمارستان بودیم. 
اختصاص  کرونایی  بیماران  به   ICU تخت های  هفتاد درصد  این مدت،  در 
یافت. از جمله اقدامات موفق در موج چهارم، دایر کردن کلینیک سرپایی 
در مراکز درمانی بود. بستری های موقت، 20 درصد مراجعین بیمارستان ها را 
شامل شد و 150 هزار نفر را تحت پوشش قرار داد و باعث شد بخش مهمی از 
تقاضای بستری بیمارستان ها کاهش یابد. افزایش تعداد تست ها به پنج برابر، 
اجرای محدودیت های هوشمند و اتمام واکسیناسیون کادر درمانی از دیگر 
اقدامات مؤثر در این دوره است. نسبت مرگ ومیر به بستری در موج چهارم 
توانمندتر شدن سیستم  از  است که حاکی  بوده  نصف  موج سوم  به  نسبت 

بهداشت و درمان در مراقبت های بالینی است.
و  هندی  جهش های  است.  شده  نزولی  آمارها  اکثر  اردیبهشت   18 در 
آفریقایی در استان های قم، آذربایجان غربی، یزد، هرمزگان و بوشهر مشاهده 
شده است. نمونه مشکوک جهش برزیلی نیز در بندر امام در استان خوزستان 
مشاهده شده است. تمامی نزدیکان افراد مشکوک به ویروس های جهش یافته، 
ایزوله و قرنطینه شده اند. 46 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. در جریان 302 
هزار بازدید از واحدهای صنفی، 3732 واحد پلمپ و 40 هزار واحد اخطار 
گرفته اند. میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 62 درصد است. در 
پی تشدید نظارت های مرزی، 3800 ورودی غیرمجاز از مرزهای شرقی عودت 
داده شدند. یک میلیون دز واکسن در این زمان وارد کشور می شود. به منظور 
ارتقاء تاب آوری جامعه، فعالیت مشاغل گروه 1 و 2 در شهرهای با وضعیت 
قرمز برای دو هفته مجاز اعالم می شود و به منظور افزایش بازدارندگی در 
تا سه  به مدت دو  بهداشتی، واحدهای صنفی متخلف  اجرای پروتکل های 
اعالم  روز ممنوع  به مدت سه  استانی  بین  تردد  پلمپ خواهند شد.  هفته 
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می شود. زمانبندی برگزاری تمامی آزمون های تحت نظر سازمان سنجش و 
وزارت آموزش و پرورش اعالم می شود. 

در 25 اردیبهشت روند آمارهای بستری، مراجعه سرپایی و مرگ ومیر -به جز 
در استان های تهران، آذربایجان شرقی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان- 
نزولی است. منشأ ویروس جهش یافتۀ هندی در استان هرمزگان، یک زندانی 
پاکستانی در شهر میناب عنوان می شود. سه شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. 
از 359 هزار بازدید از واحدهای صنفی در هفتۀ اخیر، به 31 هزار واحد اخطار 
داده شده و بیش از 1700 واحد پلمپ شده اند. میانگین رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور 65 درصد است. سوپرمارکت ها و خواروبارفروشی ها در 
صدر کم توجهی به پروتکل های بهداشتی قرار دارند. نیروی انتظامی در ایام 
ممنوعیت سفر در عید فطر، 89 هزار خودرو را عودت داده و به 158 هزار 
راننده تذکر زبانی داده است. در این فاصله زمانی، بیش از 109 هزار خودرو 
مشمول جریمه یک میلیون تومانی نقض ممنوعیت تردد به شهرهای قرمز، 
و 29  نارنجی  مناطق  تومانی  هزار  پانصد  هزار خودرو مشمول جریمه   16
هزار خودرو مشمول جریمه دویست هزار تومانی نقص ممنوعیت تردد شبانه 
شده اند. حجم ترددهای جاده ای در تعطیالت عید فطر نسبت به سال گذشته 
16 درصد کاهش داشته است اما در روز پیش از آغاز ممنوعیت تردد، بیش از 
18 میلیون تردد انجام شده است. تا این زمان، سه میلیون واکسن وارد کشور 
شده و نزدیک به دو میلیون تزریق انجام شده است. واکسیناسیون افراد باالی 
80 سال انجام شده و واکسیناسیون افراد باالی 75 سال آغاز می شود. کمیتۀ 
ثبت عوارض واکسن ها با مسئولیت رسیدگی به موارد گزارش داده شده و 
ثبت آنها تشکیل می شود. روزانه 120 هزار واکسن در کشور تزریق می شود. 
در یکم خرداد، آمارهای ابتال و مرگ ومیر نزولی است. نمونه های مشکوک 
به ویروس جهش یافتۀ هندی در استان های هرمزگان، بوشهر و سیستان و 



47 قناتمم:مملمهلحرمححرم

بلوچستان مشاهده شده است. هشت شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. از 259 
هزار بازدید در طول یک هفته، 1400 واحد صنفی پلمپ شده اند. میانگین 
رعایت پروتکل ها در سطح کشور 67 درصد است. واکسیناسیون افراد باالی 
75 سال به پایان رسیده و واکسیناسیون افراد باالی 70 سال آغاز شده است. 
بیش از چهار هزار نفر از اتباعی که از مرزهای شرقی ورود غیر قانونی به کشور 
داشته اند عودت داده شده اند. تعداد مسافران ورودی از افغانستان 70 درصد 
و از پاکستان 98 درصد کاهش یافته است. تا این تاریخ بیش از پنج میلیون 
واکسن در کشور توزیع شده و بیش از دو میلیون و هفتصد هزار نفر واکسینه 

شده اند.
با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، تجمعات انتخاباتی 
در مکان های سربسته و همچنین مراسم استقبال از کاندیداها و راه اندازی 
کارناوال های تبلیغاتی ممنوع اعالم می شود و پروتکل های بهداشتی برگزاری 

تجمع و سخنرانی نامزدها در فضاهای باز اعالم می شود. 
به سه  میر  و  و مرگ  میلیون  به 170  ابتالی جهانی  در هشتم خرداد، 
میلیون و پانصد هزار نفر می رسد و مقادیر متناظر در ایران نیز به دو میلیون 
و هشتصد هزار نفر و هشتاد هزار نفر می رسد. روند بستری ها، مرگ ومیر و 
مراجعات سرپایی نزولی است و فقط در استان سیستان و بلوچستان، افزایش 
با  بندرعباس،  از ویروس هندی در  چشمگیر مشاهده می شود. کانون هایی 
منشأ کنارک و زرآباد در سیستان و بلوچستان شکل گرفته است. در بوشهر و 
فارس نیز چنین کانون هایی وجود داشته است. نشانه هایی از خیزش بیماری 
در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان وجود دارد که احتماالً ناشی 
از تجمعات روز عید فطر باشد. 13 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. استان 
خوزستان بیشترین میزان رعایت پروتکل ها را دارد. 3404 نفر از اتباعی که 
به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند عودت داده شده اند. 208 هزار بیمار 
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کرونا، قرنطینه را نقض کرده اند که بیش از 74 هزار نفر از آنان دارای خودرو 
بوده اند و توسط نیروی انتظامی جریمه شده اند.

خودرویی  تجمیعی  پایگاه   19 و  تجمیعی  پایگاه   888 زمان  این  تا 
واکسیناسیون راه اندازی شده و بیش از سه میلیون و هشتصد هزار دز واکسن 
با  است.  پروتکل ها در کشور 67 درصد  رعایت  میانگین  تزریق شده است. 
توجه به قرار گرفتن در آستانۀ تعطیالت نیمه خرداد، سفرهای بین استانی 
از دوازدهم تا هفدهم، بدون توجه به رنگ بندی ها ممنوع اعالم شد. نتیجۀ 
این اقدام، کاهش 16 درصدی تردد در جاده های موصالتی در فاصله زمانی 
یادشده بود. برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، برخی 
بدهی های مالیاتی قطع شده، مالیات های عملکرد و ارزش افزوده امهال شد و 
به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شد مواردی را مورد بخشودگی قرار دهد. 

در 22 خرداد، همچنان نمودارها در کشور نزولی است. سیزده شهر در 
وضعیت قرمز قرار دارند. میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی به 70 درصد 
رسیده است. 7529 نفر از اتباعی که ورود غیرقانونی به کشور داشته اند عودت 
داده شده اند. امتحانات حضوری آموزش و پرورش در پایه های 9 و 12 در 
بیش از 30 هزار مدرسه با رعایت کامل پروتکل ها برگزار شده است. مهلت 
ثبت نام برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن، تا پایان شهریور 
تمدید شد. سقف این تسهیالت برای تهران 70 میلیون تومان و برای سایر 
کالن شهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین گردید. 
مقرر شد کلیه قراردادهای اجاره تا پایان سال، درصورت عدم توافق طرفین و 

تمایل مستأجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید شود. 
در 29 خرداد، آمار بستری، مرگ ومیر و مراجعه سرپایی در کشور نزولی 
است اما در تهران و سیستان و بلوچستان صعودی شده است. درصورتی که 
نوع غالب بیماری در سیستان و بلوچستان را ویروس هندی درنظر بگیریم، 
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این ویروس تقریباً دو و نیم برابر ویروس انگلیسی قدرت بیماری زایی دارد. 
نیز  کرمانشاه  و  شمالی  خراسان  یزد،  بوشهر،  کرمان،  هرمزگان،  در  آمارها 
صعودی شده است. 22 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. 5580 نفر از اتباعی 
که ورود غیر قانونی به کشور داشته اند عودت داده شده اند. رعایت پروتکل ها 
در مراکز اخذ رأی مطلوب بوده است. یک میلیون دز واکسن جدید وارد کشور 
شده است. در این روز هزینه ترافیک مصرفی مرتبط با آموزش های مجازی و 
اطالع رسانی های انتخاباتی، تا سقف 1250 میلیارد تومان تخصیص می یابد. 

از ابتدای شیوع کرونا تا این زمان، بیش از 400 آزمایشگاه مولکولی در 
کشور راه اندازی شده است که امکان تشخیص ویروس COVID-19 را دارا 
داد.  انجام  تشخیصی  اقدام  هزار  از 150  بیش  روزانه  می توان  لذا  هستند. 
تعداد این آزمایشگاه ها در ابتدای ورود بیماری، دو مرکز بود. در این مدت 
242 دستگاه سی تی اسکن در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرد. در ابتدای 
زمان،  این  در  اما  نداشتند  اکسیژن ساز  بیمارستان ها  درصد  دوره، 50  این 
472 اکسیژن ساز و 5500 دستگاه کمک تنفسی به بیمارستان ها تحول داده 
شده و تقریباً تمام بیمارستان های کشور مجهز به این دستگاه شده اند. میزان 
اکسیژن بیمارستانی در ابتدای دوره کرونا، 80 هزار لیتر بر دقیقه بود و در 
این زمان به حدود 500 هزار لیتر بر دقیقه رسیده است. در طول این مدت 
تقریباً هر هفته هزار تخت بیمارستانی اضافه شده است و بسیاری از تخت های 
قدیمی نیز بازسازی شده است. تخت-های ویژه در این مدت دوبرابر شده 
اقامتگاه های  و تعداد 142 هزار تخت از 2772 مرکز )شامل مهمانپذیرها، 

بوم گردی، هتل ها و...( آماده پذیرش بیماران کرونا شده است. 
در طرح تحول سالمت که پیش از شیوع کرونا در کشور رقم می خورد، 
سهم پرداختی بیمار برای دریافت خدمات سالمت به زیر ده درصد می رسد. 
حضور پزشکان متخصص در شهرها و مناطق دورافتاده و محروم کشور، از 
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دیگر ثمرات طرح تحول سالمت است که در دوره کرونا تأثیرات مثبت قابل 
توجهی بر حوزه تشخیص و درمان پزشکی در کشور می گذارد. از ابتدای شیوع 
کرونا تا این زمان، ظرفیت تولید داروهای COVID-19 از قبیل رمدسیویر و 
فاویپیراویر، ایورمکتین و توسیلیزومب و 61 عنوان داروی دیگر، به بیش از 
سی برابر رسیده است و داروهای IVIG و آلبومین برای اولین بار در کشور 

تولید شده است. 
ماهانه  تولید  و  عدد  میلیون  به 54  عدد  هزار  از 150  ماسک  موجودی 
تولید  ظرفیت  است.  رسیده  دستگاه   1200 به  دستگاه   110 از  ونتیالتور 
کیت های تشخیص Rapid و PCR که پیش از شیوع کرونا وجود نداشت در 
این زمان به صد هزار و صد و پنجاه هزار عدد در روز رسیده است. تولید اتانول 
طبی از 180 هزار لیتر در روز توسط 35 شرکت در سال 1398، به 877600 
لیتر در روز توسط 90 شرکت رسیده است. تولید مواد ضدعفونی کننده از 3 
میلیون لیتر در روز توسط 24 شرکت در سال 1398، به 34 میلیون لیتر در 
روز توسط 135 شرکت رسیده است. ماسک سوپاپ دار که در کشور تولید 
نمی شد در این زمان توسط 50 واحد با توان هشتصد هزار عدد در روز در 
حال تولید است. تولید کنندگان ماسک سه الیه از 11 واحد به 360 واحد 
رسیده و با توان 45 میلیون عدد در حال تولید است. قیمت ماسک که اوایل 
شیوع بیماری به پنج هزار تومان رسیده بود در این زمان با قیمت 800 تومان 
به دست مصرف کننده می رسد. از ابتدای شیوع کرونا تا این زمان، 1042 
کارگاه تولید ماسک و لباس سرهمی بیمارستان توسط داوطلبان خانه های 
و 81  دستکش  هزار جفت  ماسک، 232  میلیون   6.5 که  شده  برپا  هالل 
هزار لباس سرهمی تولید کرده اند. همچنین به طور میانگین روزانه 13 هزار 
توسط  مواد ضدعفونی  لیتر  هزار  و 300  ماسک  هزار  جفت دستکش، 65 
بیش از یکصد شرکت دانش بنیان در حال تولید است. در طرح ساماندهی 
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مشارکت های مردمی در پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری کرونا، 24 هزار 
گروه جهادی با 285 هزار نیرو در سطح محالت کشور فعال شدند و قریب به 
ده میلیون عدد ماسک و دستکش و نه میلیون لیتر مواد ضدعفونی محلول 
در آب تا این زمان توسط ایشان تولید شده است. عالوه بر این موارد در طرح 

یادشده، 156 هزار خانواده نیازمند سبد معیشتی دریافت کرده اند. 
بوده،  یورو  میلیون   42.5 حدود  که  جهانی  بانک  منابع  از  استفاده  با 
حدود 22.7 میلیون دالر تجهیزات برای مراکز درمانی و 19.8 میلیون یورو 
تجهیزات برای مراکز آزمایشگاهی خریداری شده است. همچنین 392 هزار 
بسته و سبد حمایتی و معیشتی اهدایی بین خانواده های متأثر توزیع شده 
است که 80 هزار مورد آن به ارزش 24 میلیارد تومان از محل کمک های 
توسط  است.  بوده  احمر  هالل  و  سرخ  صلیب  بین المللی  فدراسیون  نقدی 
سازمان هالل احمر ایران و با برگزاری فراخوان جمع آوری کمک های مردمی 
بسته  و  پک  هزار   852 نفر،  هزار   79 مشارکت  و  هالل  خانه  هزار  توسط 
بهداشتی در بین اقشار آسیب پذیر و بیماران خاص توزیع شده، 2089 منطقه 
حاشیه نشین و کم برخوردار تحت پوشش طرح های پیشگیری از کرونا قرار 
گرفته، جهت آگاه سازی داوطلبان و عموم مردم به همکاری در برنامه های 
بروشور  ارسال شده و 753 هزار  پیامک  احمر، سه میلیون  جمعیت هالل 
توزیع شده است. همچنین توسط خیریه ها و تشکل های مردمی، 57 میلیارد 
تومان کمک های نقدی و همچنین کمک های غیرنقدی به ارزش 58 میلیارد 
تومان جمع آوری شده و 238 هزار سبد معیشتی با میانگین قیمت دویست 
هزار تومان در بین خانواده های متأثر از کرونا و 319 هزار بسته بهداشتی در 
اماکن و مناطق پرخطر با میانگین قیمت بیست هزار تومان توزیع شده است. 
261 بیمارستان و مرکز درمانی در کشور از کمک های تشکل های مردم نهاد 
برخوردار گردیده اند. این کمک ها شامل بیش از 12 هزار ماسک فیلتردار، 
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881 هزار ماسک معمولی، 147 هزار ماسک N95، 7 هزار ماسک سوپاپ دار، 
یک میلیون و 335 هزار جفت دستکش، سه میلیون لیتر مواد ضدعفونی 
کننده، 22 هزار لیتر الکل، 44 هزار گان بیمارستانی و 55 هزار لباس ایزوله 

بیمارستانی بوده است.
شرکت های تابعه سازمان هالل احمر نیز در زمینه تأمین اقالم بهداشتی 
و دارویی )نظیر دستگاه های تب سنج، پمپ، دسیپنسر، پالسی اکسی متر، 
نظیر  داروهایی  واردات  کشور،  سراسر  به  آن  توزیع  و  و...(  گان  ماسک، 
Ribavirin، واکسن کرونا، Oseltamivir، اکتمرا، Lopinavir/Ritonavir و 

تب سنج دیجیتال و تولید محلول ضدعفونی و ماسک سه الیه و شیلد محافظ 
فعال بوده اند. در این مدت سازمان تأمین اجتماعی مقادیر زیادی تجهیزات 
بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، شیلد، کاور کفش، گان، محلول ضدعفونی 
و پودر کلر به ادارات کل و مدیریت های درمان در سراسر کشور توزیع کرده 
است. همچنین در سطح شهید حاج قاسم سلیمانی، اقالم اهدایی خیرین 
سالمت شامل ده هزار بسته معیشتی، پنج هزار محلول ضدعفونی، چهار هزار 
دستکش، سه هزار ماسک، سه هزار گان حفاظتی و تجهیزات دیگری توزیع 

شده است.



مرحله هفتم: تابستان 1400
پنجم تیرماه، آمار بستری و مرگ ومیر در کشور نزولی است اما آمار مراجعان 
سرپایی صعودی شده است. در تهران نیز همین شرایط حاکم است. آمارها 
در سیستان و بلوچستان به شدت افزایشی شده است. استان های کرمان و یزد 
نیز روند افزایشی دارند. چندین استان جنوبی کشور درگیر ویروس هندی 
شده اند. باتوجه به تسلط طالبان بر بخش های قابل توجهی از افغانستان، ورود 
اتباع این کشور به خاک ایران سرعت پیدا کرده است. اولین مرگ با ویروس 
هندی در سیستان و بلوچستان رقم خورده است. 32 شهر در وضعیت قرمز 
قرار دارند. رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 71 درصد است. 4268 نفر 
از اتباعی که ورود غیرقانونی به کشور داشته اند عودت داده شده اند. دو میلیون 
دز واکسن سینوفارم وارد کشور شده است. همسایگان شرقی و غربی ایران 

وارد موج جدید بیماری شده اند. 
و  می یابد  افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  کشور  در  آمارها  تیر،   12 در 
صعودی می شود. در استان تهران نیز وضعیت به همین منوال است. اکثر 
بیماری شده اند. 92 شهر در وضعیت  افزایشی  استان های کشور وارد روند 
قرمز قرار گرفته اند. رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور 69 درصد است. 
9280 نفر از اتباعی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند، بازداشت و 
عودت داده می شوند که بیش از صد در صد افزایش را نسبت به هفتۀ گذشته 
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نشان می دهد. بیشترین بازداشت ها به ترتیب در سیستان و بلوچستان، کرمان، 
خراسان رضوی، فارس و هرمزگان بوده است. در استان سیستان و بلوچستان 
شاهد قطعی برق، قطعی آب و در نتیجه افت محسوس رعایت پروتکل های 
بهداشتی نیز هستیم. انسداد فیزیکی مرز در این استان هنوز کامل نشده 
است. آزمون سراسری دانشگاه ها در سراسر کشور انجام شده است. رعایت 
پروتکل های بهداشتی در برگزاری آزمون مطلوب بوده اما تجمعات خانواده ها 
بیرون از محل های برگزاری وجود داشته است. میزان تردد و سفرهای جاده ای، 

ریلی، هوایی و دریایی نسبت به هفتۀ گذشته تغییر چندانی نداشته است.
در 19 تیر با توجه به روند صعودی بیماری در کشور، اعمال محدودیت در 
شهرهای قرمز تشدید گردید. در 26 تیر، دستورالعمل های بهداشتی برگزاری 
برای سال جاری  اعیاد قربان و غدیر و ماه محرم در سال گذشته،  مراسم 
قرارگاه عملیاتی  فوق العاده مشترک  تیر، در نشست  تمدید گردید. در 28 
وکمیته امنیتی، اجتماعی وانتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تمامی 
دستگاه های دولتی، بانک ها و  گروه های پر خطر اصناف و مشاغل به مدت 
شش روز تعطیل اعالم می شود. خروج خودروهای شخصی، با پالک استان 
با پالک های دیگر شهرها  البرز و ورود خودروهای شخصی  و  تهران  های 
به تهران و البرز و همچنین سفر از/ به کلیه شهرهای دارای وضعیت قرمز 
کرونایی سراسر کشور ممنوع اعالم می شود. تمامی مجوزهای صادره قبل 
از این مصوبه، غیرقابل استفاده و باطل اعالم می گردد. در فاصله 28 تا 29 
تیر، در 24 ساعت ، 27 هزار و 444 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور 
شناسایی می شود که سه هزار و 36 نفر از آنها بستری شده اند. در این 24 
ساعت 250 بیمار جان خود را از دست می دهند. 169 شهر در وضعیت قرمز 

قرار دارند.



راهبردهایی برای آینده
در مجموع سه راهبرد کلی در رویارویی با شیوع بیماری در سطح مدیریت 
کالن وجود دارد؛ نخست سرکوب کامل و برقراری سفت و سخت فاصله گذاری 
اجتماعی و قرنطینه و اعالم تعطیلی های بلندمدت است؛ دوم رها کردن کامل 
شیوع است که بیشتر به دلیل تئوری ایمنی ناشی از ابتالی عموم مردم دنبال 
می-شود و سوم، راهبرد بینابینی است که تفاوت ها و ریزه کاری های فراوانی 

دارد. دولت دوازدهم از ابتدا راهبرد سوم را انتخاب می کند.
و  قوانین  بر  تأکید  نخست  است.  مجزا  مدل  دو  دارای  بینابینی  راهبرد 
آلودگی هوا، محدودیت  انضباطی است که همچون  سازوکارهای اجرایی و 
تردد و تعطیلی ها در دوره هایی تشدید شود و در دوره هایی دیگر که آمارها 
افت پیدا کرده است محدودیت زدایی شود. مدل دوم تأکید بر سبک زندگی 
مردم است به شکلی که رعایت پروتکل های بهداشتی به بخشی جدایی ناپذیر 
از هنجارهای عمومی تبدیل شود و افراد جامعه، این موضوع را بپذیرند و با این 
شیوه زندگی سازگاری پیدا کنند. سیاست های توسعه آموزش های مجازی و 
تقویت زیرساخت های الکترونیک در این مدل قرار می گیرد، مباحث گسترده تر 
جامعه شناختی نیز در تغییر سبک زندگی مطرح است. برای مثال به صورت 
کوتاه مدت می توان در دوره هایی با استفاده از ارائه خدمات مشاوره ای رایگان، 
اما  را مدیریت کرد  افراد  تحرک  از کاهش چشمگیر  ناشی  نزاع های  سطح 
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نگاه بلندمدت به این موضوع نیازمند نهادینه سازی شیوه هایی برای بازتولید 
کارکردهای اجتماعات و مناسک و همچنین شیوه هایی برای تخلیه هیجانات 
نظیر تقویت و ایجاد زیرساخت برای سبک هایی از ورزش و فعالیت جسمی 
است. در اقداماتی که تا کنون صورت گرفته است تمامی این موارد وجود دارد؛ 
برای مثال اجرای برنامه های مشاوره ای و سالمت مجازی جزو اقدامات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات بوده و ترویج فعالیت حرکتی ورزشی قابل اجرا در 
منزل و توانایی ایجاد شادابی و نشاط در ارتباطات خانوادگی، از سیاست های 
پیگیری شده توسط معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت ورزش و جوانان 
بوده است؛ اما تفاوت اصلی در مدل کلی سیاست گذاری، به اولویت دهی به 
این شیوه ها و تکمیل آنها با راهکارهای متناسب با راهبرد کلی بستگی دارد.

در زمینۀ چگونگی تعامل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به عنوان نهاد 
اصلی سیاست گذار و هماهنگ کنندۀ بدنۀ فعال در مدیریت بحران با دستگاه ها 
و ساختارهای رسمی نیز سه راهبرد کلی وجود دارد. نخستین شکل تعامل، 
ایدۀ فرماندهی کنترل است که نخبگان جامعه در ستاد ملی متمرکز شوند 
و تصمیمات در یک محل اتخاذ شود و به سایر دستگاه ها ابالغ شود. دومین 
شکل تعامل که در سوی دیگر طیف قرار می گیرد، تفویض کامل اختیارات است 
به شکلی که ستاد صرفاً وضعیت ابزارهای نظارتی را تقویت کند و شرایط بیماری 

را به طور مداوم رصد کند. راهبرد سوم طبعاً ترکیبی از این دو نگاه است.
بیماری، چند چرخش  آغاز شیوع  در  کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد 
مشخص به سمت یکی از این دو سر طیف داشت. در مقاطعی کاماًل دست 
وزرا، استانداران و مدیران میانی و اجرایی باز گذاشته شد و در مقاطعی دیگر، 
به شکل کاماًل بسته عمل شد و درمورد اقدامات جزئی نیز تصمیم گیری شد 
و جهت اجرا ابالغ گردید. اما پس از چند ماه و با توجه به بازخوردهایی که 
از پیچیدگی های سیاستگذاری و نتیجۀ تصمیمات در کنترل شیوع بیماری 
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در مناطق مختلف کشور دریافت می شد، ارتباط ستاد با سایر مجموعه ها به 
وضعیت نسبتاً متعادلی رسید. اینکه آیا وضعیت فعلی همان وضعیت مطلوبی 
است که می تواند بیشترین کارآمدی را در مدیریت بحران داشته باشد یا خیر، 
نیازمند بحث  و بررسی گسترده تری است اما به صورت کلی می توان راهبرد 
فعلی ستاد را با سایر مجموعه ها، در وضعیتی متعادل و پایدار، و در نقطه ای 

در میانۀ طیف فرماندهی/تفویض قلمداد کرد.
مدیریت بحران کرونا متشکل از عوامل و متغیرهای فراوانی است که همچون 
حلقه های یک زنجیره عمل می کنند. قدرت این زنجیره برابر است با قدرت 
ضعیف ترین حلقه. یعنی اگر در جایی کوتاهی و ساده-انگاری اتفاق بیفتد، هر 
اندازه هم که بقیه حلقه ها به طور صحیح عمل کرده باشند، این زنجیره از هم 

گسسته می شود و شاهد دوره های شدیدتر شیوع بیماری خواهیم بود. 
سختگیری های طوالنی مدت و اعمال مستمر محدودیت های شدید، تبعات 
روحی و روانی و اقتصادی فراوانی در جامعه خواهد داشت. لذا اگرچه گریزی 
از اینگونه سیاست ها در برخی دوره ها نیست اما نمی تواند به-عنوان تنها روش 
مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر اثربخشی واکسیناسیون هم صد در صد 
نیست و جدا از اینکه تزریق واکسن به همه گروه های هدف، زمان بر خواهد 
بود، هنوز معلوم نیست که حداکثر دوام ایمنی هر واکسن چقدر است و نتیجۀ 
برخی تست ها نظیر اینکه آیا واکسینه شدن افراد مانع از انتقال بیماری نیز 
می-شود یا خیر، درمورد تمام واکسن ها مشخص نیست. عالوه بر این موارد، 
در بدن هر فرد مبتال به کرونا 300 هزار تا 3 میلیون مولکول آلوده به ویروس 
وجود دارد که هریک از آنها 3 تا 7 بار تکثیر می شود و احتمال جهش در 
هر تکثیر وجود دارد. جهش های ژنتیکی ممکن است باعث کاهش یا افزایش 
و  آنتی بادی ها  کارایی  و  ایمنی  از سیستم  فرار  بیماری زایی،  سرایت پذیری، 

تست های تشخیصی شوند.
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جمهوری اسالمی ایران از ابتدای شیوع کرونا در بحث تأمین تجهیزات 
پزشکی و اقالم بهداشتی الزم، تا دوره ای که واکسن ها به تولید انبوه رسید 
در بحث تأمین واکسن، با مسائل متعددی نظیر مشکالت انتقال پول و موانع 
تحریمی مواجه بود. با وجود این شرایط، انواع مختلفی واکسن هم وارد شد 
و هم در داخل کشور در حال تولید است. در حال حاضر از میان واکسن های 
سازوکار  از  که  دارد  استرازنکا  واکسن  را  شاخص ها  مطمئن ترین  موجود، 
کوواکس و از هند دریافت شده است؛ با این حال در شرایط فعلی بهترین 
واکسن در دسترس ترین واکسن است. ضمن آنکه تنوع بخشی به واکسن ها 
موجب کاهش ریسک بی اثر شدن آنها در گذر زمان یا در برابر جهش های 

جدید ویروس می شود.
می توان گفت تمامی سیاست های کنترل شیوع بیماری در مناطق کشور 
وابسته به متغیرهای محیطی و اجتماعی است. برای مثال گرمای هوا ممکن 
است در استان های گرمسیر و شرجی که استفاده از کولرهای گازی رایج است 
به دلیل انسداد مسیرهای تهویه هوا در استفاده از این کولرها، موجب افزایش 
شیوع بیماری شود. همچنین امتناع از واکسینه شدن در هر منطقه و گروهی 
زمینه های اجتماعی خاص خود را دارد که الزم است تمام این موارد از قبل 

در نظر گرفته شود.
در همه کشورها موضوع سالمت و اقتصاد همواره در تصمیم گیری ها مد 
نظر است و تالش می شود تعادل منطقی میان این دو ایجاد شود. در دولت 
دوازدهم، با وجود تحریم ها و موانع اقتصادی، سالمت مردم در اولویت اول قرار 
گرفت و بارها شاهد ایجاد محدودیت هایی برای بازاریان، اصناف و کسبه بودیم 
که نتیجۀ آن تنها حفظ سالمتی عموم مردم بود. با این حال سؤال اساسی 
این است که چرا علی رغم این رویکرد دولت، شاهد افت و خیر موج بیماری 

هستیم؟ با یک بررسی سریع می توان گفت که هرگاه در پنج گروه ذیل:
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1-مشاغل و کسب و کار
2-فعالیت های فرهنگی و مذهبی )نماز جمعه، جماعات، سینما و تئاتر،...(

3-فعالیت های آموزشی )مدارس، دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی(
4-فعالیت ادارات دولتی و مشاغل خصوصی
5-ترددها )رفت وآمد درون و برون شهری(

پروتکل های بهداشتی رعایت شود، موج بیماری کنترل می شود. هرگاه این 
شیوه نامه ها رعایت نگردد شاهد موج جدید بیماری خواهیم بود. در این زمینه 
بیشترین سهم را در ایجاد یا کنترل موج های بیماری، فعالیت های فرهنگی و 

مذهبی و تجمعات و دورهمی های خانوادگی داشته است.


