جمهوری اسالمی اریان
وزارت بهدا شت و ردمان و آموزش زپشکی
معاونت تحقیقات و فناوری
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 -1بیان مساله
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بیــش از یــک ســال اســت کــه همــه گیــری کوویــد ۱۹-همــه کشــورها و از جملــه کشــور مــا را درگیــر کــرده اســت .سیاســتگذاری در کشــور مــا در مواجهــه بــا ایــن ویــروس در امــروز و آینــده جــای مطالعــه دقیــق تــر
و عمیــق تــر دارد .اگــر چــه موضــوع تحریمهــای غیرمنصفانــه یکــی از مهمرتیــن موانــع و چالشهــای حکمرانــی در مواجهــه بــا کوویــد ۱۹-بــوده اســت ،امــا بــه نظــر میرســد سیاســتگذاریها نیــز در ایــن زمینــه
نقصهایــی داشــته اســت .بــا گذشــت بیــش از یکســال از همهگیــری و نیــز فشــارهای اجتامعــی وارده بــر کشــور و مهمــر از آن تقلیــل تــابآوری روانــی ،اجتامعــی و اقتصــادی ،مهمرتیــن ســؤال سیاســتگذارانه در
وضعیــت فعلــی شــیوه تعامــل حکمرانــی در رابطــه بــا ســفرهای نــوروزی  1400مــی باشــد .صنــوف مختلــف ،خانوادههــا و ســایر شــهروندان محــرم بــا یــک ســؤال جــدی در فضــای عمومــی مواجــه هســتند کــه «عیــد
امســال چــه خواهــد شــد؟» .ایــن ســؤال هــم جنبــه مدیریــت تعطیــات دارد و هــم مهمــر از آن بخصــوص در رابطــه بــا صنــوف مختلــف در کشــور ،از منظــر اقتصــادی مهــم و حیاتــی اســت کــه بخشــی از ایــن صنــوف
نگاهشــان بــه بــازار ایــام عیــد و ســفرهای نــوروزی اســت.
همــه ســاله ایــام نــوروز بــا افزایــش مســافرتهای بیــن شــهری همـراه بــوده اســت .گزارشهــای ســالهای قبــل حاکــی از ایــن اســت کــه اغلــب مســافرتها بــا وســایل شــخصی و بــا اســکان در اقامتگاههــای غیررســمی
بــوده اســت .در بیــن مقاصــد گردشــگری نــوروز ،شــهرهای شــالی ،مشــهد مقــدس ،شــیراز ،اصفهــان ،خوزســتان و کیــش معمــوالً از مقبولیــت و تقاضــای بیشــری برخــوردار بودهانــد .در رشایــط پاندمــی کووی ـد،۱۹-
افزایــش تــردد زمینــه افزایــش انتقــال بیــاری را فراهــم میکنــد .بــه خصــوص اینکــه گونــه هــای جهــش یافتــه بــا اینکــه هنــوز در کشــور همگانــی نشــدهاند امــا در برخــی از شــهرهای مقصــد گردشــگری بــا تراکــم
بیشــری دیــده شــدهاند و ایــن ســفرها میتواننــد گســرش ایــن گونههــا را نیــز ترسیــع مناینــد .ســفر رصفـاً جابجایــی نیســت و همـراه بــا افزایــش تعامــات و امــکان متــاس بیشــر بیــن افـراد غیــر مرتبــط و در نتیجــه
افزایــش احتــال رسایــت بیــاری اســت.
از ســوی دیگردرخواســت بـرای ســفرهای طوالنــی بـرای گروههایــی از جامعــه کــه دچــار بحـران اقتصــادی شــده انــد احتــاالً در تعطیــات پیــرو کاهــش یافتــه اســت .امــا برعکــس ،برخــی دیگــر بــه دلیــل خســتگی
شزای ایــن بحـران احســاس نیــاز بیشــری بــه ســفر دارنــد .از طــرف دیگــر؛ ســفر نکــردن بــه خــارج از محــل زندگــی ممکــن اســت امــکان دورهمیهــای خانوادگــی و ابتــاء را در درون شــهرها افزایــش
ناشــی از رشایــط تنـ 
دهــد .از نظــر رشایــط کلــی ،همهگیــری فعلــی در ایـران در رشایــط بــا ثباتــی نیســت و تغییـرات افزایشــی در بیــش از یــک ســوم اســتانها در طــی هفتههــای گذشــته بــه صــورت جســته و گریختــه گـزارش شــده اســت.
چنانچــه طغیــان بیــاری رخ دهــد بــا توجــه بــه اینکــه در ایــام نــوروز معمــوالً بیامرســتانها و مراکــز بهداشــت یـدرمانی بــا ظرفیــت کمــری کار مــی کننــد و کارکنــان نظــام ســامت نیــز ســال ســختی را گذراندهانــد،
احتــال کاهــش کیفیــت و کمیــت خدمــات ســامت در ایــام نــوروز کامـاً قابــل پیشبینــی اســت .گردشــگری و ســفر از طرفــی یکــی از محورهــای کســب و کار در کشــور بــوده و محدودیتهــای ســختگیرانه در ایــن
خصــوص ممکــن اســت باعــث بــار مضاعــف اقتصــادی بـرای بخشهــای مهمــی از جامعــه گــردد .بــه هنــگام تصمیمگیــری درخصــوص مدیریــت ســفر چــه از نظــر کنــرل و پیشــگیری از گســرش بیــاری کوویـد ۱۹-و
چــه از نظــر جنبــه هــای اقتصادیـاجتامعــی و ســامت روان از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.

 -2روش شناسی تهیه گزارش
تدویــن گ ـزارش حــارض بــا بررســی شــواهد معتــر و لحــاظ نظ ـرات خربگــی هم ـراه بــوده اســت .در ایــن راه ابتــدا شــواهد بیــن املللــی ارائــه شــده توســط ســازمان جهانــی بهداشــت ،مرکــز کنــرل بیامریهــای ایــاالت
متحــده آمریــکا و مرکــز کنــرل بیامریهــای اتحادیــه اروپــا بــه هم ـراه نتایــج مقــاالت منتــره در مجــات معتــر بررســی شــدند .در گام دوم شــواهد و مســتندات معتــر بــا پژوهشــگران دانشــگاههای علــوم پزشــکی
کشــور و شــبکه خربگــی از دو وزارتخانــه بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه اشـراک گذاشــته شــد .هــم اندیشــی نقادانــه و پویــای پژوهشــگران و شــبکه خربگــی باعــث جــرح و تعدیــل
گزارشــهای مبتنــی بــر شــواهد بـرای تطبیــق بــا رشایــط جامعــه ایـران گردیــد و در نهایــت بــه جمــع بنــدی و نتیجــه گیــری ایــن گـزارش انجامیــد.

 -3بررسی متون و شواهد موجود

کشورهای مختلف از راهربدهای گوناگونی به منظور محدود منودن سفرهای ملی و بیناملللی استفاده کردهاند که بصورت کلی میتوان آنها در چهار دسته کلی خالصه کرد: 1
بسته شدن کامل مرزهای ملی برای ورود یا خروج و یا هر دو
•
محدودیت کامل یا جزئی سفر در درون مرزهای ملی
•
غربالگری مسافران ورودی و خروجی
•
قرنطینه مسافران.
•
محــدود کــردن مســافرتهای بیناملللــی از جملــه سیاسـتهای دولــت اسـرالیا بـرای کنــرل همهگیــری کوویــد ۱۹-بــوده اســت .بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده ،پــس از محدودیــت ورود مســافران خارجــی (بويــژه
مســافران ورودی از چیــن) ،تعــداد مــوارد مثبــت و نیــز تعــداد مــرگ و میــر بشــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت .نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه در صورتــی کــه چنیــن محدودیتهایــی صــورت منیگرفــت ،در روزهــای
ابتدایــی مــاه مــارس  ۲۰۲۰بیــش از  ۲۰۰۰مــورد ابتــای مثبــت و نیــز بیــش از  ۴۰۰فوتــی رخ مـیداد .در حالیکــه پــس از اعــال محدودیــت ســفرهای بیناملللــی تنهــا حــدود  ۵۰تــا  ۷۰مــورد مثبــت در ایــن دوره ثبــت
2
شــده اســت.
دیگــر یافتــه بــا اهمیــت در ارتبــاط بــا تأثیــر مثبــت محــدود منــودن ســفرهای درون اســتانی و نیــز بیــن اســتانی در کنــرل همهگیــری کوویــد ۱۹-را میتوانــدر مناطــق روســتایی آالســکا مشــاهده کــرد .بــر اســاس
یافتههــای مطالعــه صــورت گرفتــه در ایــن منطقــه ،بــا وجــود اینکــه بــار بیامریهــای تنفســی در ایــن ایالــت بســیار بیشــر از ســایر ایالتهــا میباشــد ،امــا اقدامــات ســختگیرانه دولــت محلــی در اجـرای سیاسـتهای
3
فاصلهگــذاری اجتامعــی و نیــز محــدود منــودن ســفرهای بیناســتانی و نیــز دروناســتانی باعــث شــده تــا در برخــی از روزهــای بهــار ســال  ،۲۰۲۰حتــی یــک مــورد مثبــت ابتــاء بــه کوویــد ۱۹-نیــز بــه ثبــت نرســد.
رونــدی افزایشــی مــوارد ابتــاء بــه کوویـد ۱۹-بــه دنبــال افزایــش مســافرتها را میتــوان در کشــورهای اروپایــی نیــز مشــاهده کــرد .بــر اســاس یافتههــای ایــن مطالعــه ،افزایــش مســافرتهای داخلــی و خارجــی باعــث
4
شــده اســت تــا رسعــت انتشــار بیــاری بويــژه در کشــورهای مرکــزی اتحادیــه اروپــا ،اســپانیا و فرانســه بصــورت چشــمگیری افزایــش پیــدا کنــد.
از همیــن رو توصیــه شــده اســت کــه اگرچــه آزادی یکــی از اصــول پای ـهای در اتحادیــه اروپــا میباشــد ،امــا کنــرل همهگیــری کووی ـد ۱۹-نیازمنــد اتخــاذ سیاس ـتهای مســافرتی سختگیرانهایســت .در ایــن بــاره
میتــوان بــه کشــور اتریــش نــگاه کــرد کــه بــا اعــال محدودیتهــای مســافرتی داخلــی و خارجــی ســختگیرانه (کاهــش بیــش از  ۹۵درصــد از پروازهــا) ،توانســت تعــداد مــوارد ابتــای خــود را در طــی ســه هفتــه
بــه شــدت کاهــش دهــد .در حالیکــه بــر اســاس مدلهــای مطالعاتــی اگــر چنیــن سیاســتی را اتخــاذ منیکــرد ،در پایــان بهــار ســال  ،۲۰۲۰ممکــن بــود یکــی از باالتریــن میـزان هــای ابتــاء بــه نســبت جمعیــت را دارا
باشــد .دیگــر یافتــه قابــل تأمــل در ارتبــاط بــا تأثیــر مثبــت محدودیتهــای مســافرتی در همهگیــری در مطالعـهای کــه در مجلــه وزیــن ســاینس منتــر شــده اســت مــورد توجــه قـرار گرفتــه شــده اســت .بــر اســاس
یافتههــای ایــن مطالعــه کــه بــر اســاس دادههــای جمـعآوری شــده از رسارس جهــان بــه انجــام رســیده اســت ،اعــال محدودیتهــای مســافرتی از در اوایــل همهگیــری باعــث شــده اســت تــا رسعــت انتشــار بیــاری در
جهــان بــه رسعــت کاهــش یابــد .بــه گونـهای کــه درگیــری بســیاری نقــاط جهــان از میانههــای مــاه فوریــه  ۲۰۲۰رشوع شــد ،یعنــی حــدود دو مــاه پــس از اعــام همهگیــری در شــهر ووهــان .ایــن یافتــه نشــان میدهــد
5
کــه اعــال سیاس ـتهای محدودیــت مســافرت بــه موقــع میتوانــد از گســرش بیــاری کووی ـد ۱۹-بصــورت چشــمگیری جلوگیــری کنــد.
بــر اســاس یافتههــای مطالعـهای کــه اواخــر ســال  ۲۰۲۰منتــر شــده اســت ،محــدود منــودن مســافرتها در ایــاالت متحــده آمریــکا دارای تأثیــر بســیاری مثبتــی بــر کاهــش مــوارد ابتــاء و نیــز مــوارد مرگومیــر بــوده
اســت .از همیــن رو پیشــنهاد منــوده اســت تــا بــا اعــال سیاس ـتهای مســتحکم در برابــر مســافرتهای داخلــی و خارجــی ،بــه ســمت کاهــش مــوارد ابتــاء و مرگومیــر در ایــن کشــور حرکــت کــرد 6.ژاپــن یکــی از
کشورهایســت کــه همــواره عمــوم مــردم بــا سیاسـتها و برنامههــای اعالمــی دولــت همراهــی دارنــد .در طــی ایــن همهگیــری نیــز بــا وجــود اینکــه سیاسـتهای محدودیــت مســافرتی ســختگیرانهای اعــال نشــده
اســت امــا بــه دنبــال توصیــه دولــت بـرای کاهــش مســافرت ،بشــدت مســافرت در میــان ژاپنیهــا کاهــش یافتــه اســت بــه گونـهای کــه بــر اســاس شــواهد موجــود ،شــاخص تراکــم جمعیتــی ایــن کشــور حــدود  ۲۰درصــد
کاهــش یافتــه اســت .از همیــن رو ،می ـزان ابتــاء بــه بیــاری کوویــد ۱۹-از حــدود  ۷۰۰مــورد مثبــت در مــاه آوریــل بــه کمــر از  ۵۰مــورد مــورد مثبــت در اواخــر مــاه ِمــی رســید کــه میتــوان آن را یکــی از مث ـرات
7
کاهــش مســافرتهای داخلــی و خارجــی در ایــن کشــور دانســت.
8
عــاوه بــر ایــن ،مطالعــه دیگــری در کشــور ژاپــن نشــان داده اســت کــه رابطــه مثبتــی بیــن مــوارد ابتــای مثبــت و ســابقه مســافرت یافــت شــده اســت .در کنــار متــام مزایــای فوقالذکــر در ارتبــاط بــا تأثیــر
محدودیتهــای مســافرتی بــر کنــرل همهگیــری کوویــد ،۱۹-چنیــن سیاسـتهایی دارای یکــری مـرات نیــز میباشــند .بــر اســاس شــواهد علمــی موجــود ،زمینگیــر شــدن بیــش از  ۹۰درصــد از پروازهــای تجــاری در
رسارس دنیــا میتوانــد بــه ارائــه کمکهــای لجســتیکی و برشدوســتانه بــه بســیاری مناطــق و کشــورهای مــورد نظــر جلوگیــری کنــد .از همیــن رو ،ســازمان جهانــی بهداشــت نســبت بــه اعــال سیاسـتهای ســختگیرانه
در برابــر مســافرتهای بیناملللــی بســیاری از کشــورها اب ـراز نگرانــی کــرده اســت .ب ـرای مثــال ،اعــال چنیــن محدودیتهایــی باعــث شــدهاند تــا ســازمانهای بیناملللــی نتواننــد تجهی ـزات و نیــز نیروهــای انســانی
9
مــورد نیــاز را بــه بســیاری از کشــورهای آفریقایــی ارســال کننــد.
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موافقان سفرهای نوروزی

حذف استان های درگیر از برنامه
نسخه محلی تا عمومی و ملی
شناسایی اماکن پرخطر
پیشبینی وضعیت پالتو کشور بر اساس مدلهای دانشگاه واشنگنت تا  4ماه آینده
وضعیت رضایت بخش در کشور
سفر همراه با کنرتل و نظارت
بار منفی سفر نرفنت ،فشار روانی به افراد و خانواده ها ،مسائل اقتصادی صنوف بخصوص
هتلداران و  ،...سفر کنرتل شده
لغــو ســفر مســاوی اســت بــا دورهمــی هــای خانوادگــی ،پروتــکل ســفر بــی خطــر ،توجــه بــه
تفــاوت در نــوع ســف ،تحلیــل خطــر و ســناریو نویســی ب ـرای آن ،توجــه بــه شــاخص هــای
 ،reopeningکانالهــای اطــاع رســانی و جریــان شــفاف و رسیــع اطــاع بــه مــردم ،قرنطینــه
مســافران خــارج از کشــور ،سیســتم رهگیــری دقیــق بیــاری ،پروتــکل هــا و تصمیــات بــه
روز ،افزایــش مشــارکت مــردم ،نظــام پــادش بــه کارکنــان دولــت در روزهــای عیــد نــوروز

مخالفان سفرهای نوروزی
درک ضعیــف خطــر ،عــادی انــگاری بیــاری ،واکسیناســیون
ضعیــف در ایــران ،نبــود رویکــرد عمومــی ،نداشــن شــواهد و
مصایــق بــه منظــور سیاســتگذاری ،نبــود تحلیــل عمیــق ،ضعــف
در شــاخص هــای ( reopeningپروتــکل هــای پیشــگیرانه،
ظرفیــت تســت ،ارزیابــی اپیدمیولوژیــک ،ظرفیــت نظــام ســامت)

جلوگیــری از شــیوع هــای غیرقابــل کنــرل ،کاهــش بــار مــرگ و میــر
احســاس بــی عدالتــی اجتامعــی ،فرهنــگ مــردم ای ـران کــه انعطــاف
پذیــری را برمنــی تابــد ،ابعــاد مختلــف ســفر کــه هــر کــدام موانــع
و چالــش هایــی دارد ،ارتباطــات پرمخاطــره ســفر بخصــوص در
ســفرهای شــخصی و در مســیرهای راه دور ،نداشــن اطالعــات
جامــع از ســفرها و تصمیــم گیــری هــا و سیاســتگذاری هــای ناقــص

-5جمع بندی و نتیجه گیری

 -1بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه ترویــج و تشــویق ســفر در ایــن ایــام میتوانــد آثــار جـران ناپذیــری در گســرش بیــاری داشــته باشــد و نبایــد
بــه عنــوان سیاســت اصلــی تلقــی شــود بلکــه تاکیــد بایــد بــر عــدم انجــام ســفر و حفــظ محدویــت تــردد گــردد و رعایــت دســتور العمــل هــای بهداشــتی
بـرای جلوگیــری از بیــاری باشــند.

 -2محدویــت هــای ســختگیرانه شــامل جریمــه و محدویــت خــروج و ورود بـرای مناطــق پــر خطــر نظیــر اســتان هــا و بخصــوص شهرســتانهایی کــه انــواع جهــش یافتــه در آنهــا دیــده شــده
اســت بایــد اعــال گــردد.
 -3در ســایر مــوارد ضمــن تشــویق بــه عــدم ســفر بایــد بـرای کســانی کــه بــه هــر دلیــل گزینــه ســفر را انتخــاب مــی کننــد رشایــط را بــه نحــوی تغییــر داد کــه امــکان گســرش بیــاری بــه
حداقــل برســد .ایــن اقدامــات شــامل مــوارد زیــر میتوانــد باشــد:
 - 3 - 1محدودیت مسافر در اتوبوس ها ،هواپیام و قطار که تا حدودی اعامل شده در طول دوره تعطیالت باید با نظارت بیشرتی اعامل گردد.
 - 3 - 2رعایــت بیشــر پروتــکل هــای بهداشــتی ،کاهــش تراکــم و تجمــع؛ فراهمــی امکانــات محافظتــی و مراقبــت بــر اســتفاده از آنهــا در پایانــه هــای مســافربری ،پایــگاه هــای خدماتــی
بیــن راهــی ،مراکــز گردشــگری و خریــد
 - 3 - 3رصــد روزانــه بیــاران جدیــد اعــم از بســری و رسپایــی در هــر شهرســتان و واگــذاری تصمیــم گیــری در خصــوص محدودیــت ورود و خــروج بــه شهرســتان هــا بــه فرمانداریهــا در
صــورت افزایــش پیاپــی مــوارد در طــی ســه روز متوالــی
 - 3 - 4قرنطینه سختگیرانه مسافران ورودی از خارج کشور
 - 3 - 5فراهم نبودن امکان تفریح خانواده ها در فضاهای باز ،مانند بوستان ها ،که خطر کمرتی دارند؛ از جمله امکان حضور به صورت تجمعات کمرت از  10نفر
 -4برنامه ریزی برای رهگیری بیامران و شناسایی مناطق ابتالی احتاملی به صورت روزانه و برخورد مناسب با آنها
 -5روزآمدی پروتکل های تردد در فضاهای بسته نظیر مراکز خرید و سایر اماکن تجمعی
 -6نظارت و اعامل قانون با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه
 -7آمــوزش عمومــی و افزایــش ســطح ســواد ســامت مــردم در زمینــه نحــوه برگـزاری دورهمــی ســامل و کــم خطــر بــه ویــژه در فضــای آزاد و پرهیــز از دورهمــی هــای پــر خطــر در فضــای
بســته
 -8پایش کالن وقایع به صورت مستمر در ایام پیش رو و پیگیری اپیدمی های کوچک
 -9ارتقاء نظام اطالع رسانی و جلب مشارکت مردم ،کانالیزه کردن اطالع رسانی رسمی و پرهیز از بیانات متعارض
 -10طراحی خرب رسانی اقناعی با تاکید بر اینکه کمی صرب و تاخیر در سفر تا واکسیناسیون عمومی میتواند جلوی طغیان بیامری را بگیرد.
 -11تقویــت خدمــت رســانی در شــهرهای مقاصــد گردشــگری احتاملــی در زمینــه آمــوزش و اطــاع رســانی ،جلــب مشــارکت مســافران؛ جلــب مشــارکت ســاکنان؛ بیامریابــی فعــال و خدمــات
بسرت ی
 -12تشویق و پاداش مناسب برای کارکنان نظام سالمت ،پلیس و قوه قضائیه و سایر مشاغلی که در ایام تعطیالت نوروزی به این خدمات می پردازند.
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