}ﻣﺤﺘﻮا{ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دو�ﺎرﻩ ﮐﻮو�ﺪ ۱۹-درزﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ﭘیﺶ ﺑﯿ�ی ﻣیﺸﻮد
اوﻟ�ن ﻣﻮرد ﻣﺜبﺖ �ﻮو�ﺪ ۱۹-در ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن در  ۲۴ﻓ��وری  ۲۰۲۰در ﺳﯿ��ا ﭘﺎﯾﺨﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ اﻣﺮوز  ۳۸۱۱۳ﻣﻮرد ﻣﺜبﺖ دﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﮫ  ۲۹۰۲۱ﻧﻔﺮ
�حﺘﯿﺎب ﺷﺪﻩ و  ۱۴۰۱ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ  ۲۴وﻻﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﺑ�ن اﳌﻠ�� ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ در ﺳیﺴﺘﻢ ﮔﺰارش د��
واﻗﻌﺎت ﻣﺮگ و ﻣ�� در ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾ�ن ﺗﺮ از رﻗﻢ اﺻ�� ﺗﻠﻔﺎت در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﮫ ﮔ�� ﺑﺎﺷﺪ.
از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ ﺷﻮر��ی ﮐﮫ دو دهﮫ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺼﮫ هﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ �ﺸﺮی در�ﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در ﺣﺎل ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن اﺳتﻨﺪ.
 ۴۲درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن اﻣﺮوز ز�ﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪ�ﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻓﻘﺮ ﺑیﺸ�� در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎیﯽ ﮐﮫ  ۷۰در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در
آن زﻧﺪ�ﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺳﮫ ﺷﻬﺮ اﺻ�� ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ و�ﺮوس �ﻮو�ﺪ ۱۹-و ﻣﺮگ و ﻣ�� آن ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺳﯿ��ا ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ�ﻦ آﻣﺎر ﻣﻮارد ﻣﺜبﺖ )
ً
 (۱۴۸۸۷در ﺻﺪر ﻗﺮار دارد و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن در �ﺎدﯾﺰ  ۶۰۹۰و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در هﻮرات  ۱۹۸۵ﻣﻮرد را ﺛبﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.

ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣ��ﺳﺪ ﺷﻬﺮی ﺳﺎزی ﺳﺮیﻊ و ﻏ��ﭘﻼ�ﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎیﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮدم از ﮐﺸﻮر هﺎی هﻤﺴﺎﯾﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﺨﺶ �ﻮو�ﺪ ۱۹-در ﺷﻬﺮهﺎی
اﺻ�� ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺴ�ﻮ�ﯽ ﻏ��رﺳ�ی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ ،ز�ﺮا اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔ��ی از ﭘﺨﺶ �ﻮو�ﺪ ۱۹-ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴ�ن
دﺳﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔ��ی ﻓﺰ��ﯽ ،ﻗﺮﻧﻄ�ن و وﺿﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ هﺎ در �ﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮫ هﺎی ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺤ�� ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎ�ﯽ ،ﺣﺪود  ۷۰درﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﯿ��ا ﺑﮫ �ﻮﻧﮫ ﻏ�� رﺳ�ی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺴ�ﻮ�ﯽ ﻏ��ﭘﻼن ﺷﺪﻩ ،ﻏ�� رﺳ�ی و
ﻏ��ﻗﺎﻧﻮ�ﯽ واﻗﻌﯿﺖ هﺎی ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪ�ﯽ را ﺑﺮای اﮐ��ﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺳﯿ��ا ﺷ�ﻞ ﻣﯿﺪهﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺎ�ﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ �ﻮو�ﺪ ۱۹-ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺴ�ﻮ�ﯽ ﻏ�� رﺳ�ی ﮐﮫ در آن �ﺎرﮔﺮان ﺟﻮان ﻣﺎهﺮ ﮐﻢ ﻣﺰد در آن زﻧﺪ�ﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮدﻩ دوزی ،ﭼﺮﻣﮕﺮی ،ﺳﻔﺎ�� و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع
ﺻﻨﺎ�ﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﻬﻤ�� از هﻤﮫ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ز�ﺎﻟﮫ هﺎ و ﺑﺎز�ﺎﻓﺖ ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻩ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣ��ﺳﺪ ﮐﮫ اﮐ�� اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎ ﺧﻮب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺗﺨﻤ�ن
رﺳ�ی �ﺸﺎن ﻣﯿﺪهﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺴ�ﻮ�ﯽ ﻏ�� رﺳ�ی ﺳﯿ��ا زﻧﺪ�ﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﮑﮫ ﮔﺮوﻩ هﺎی اﺟﺘﻤﺎ�� ﻣﺤ�� ﮐﮫ در
ﻣﺤﻼت ﻓﻘ�� �ﺸ�ن �ﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣ��ﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن هﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﻮدو ﺑﺎش ﺑﺎﻧﺪ هﺎ ﯾﺎ ﭘﻮ�ﺎهﺎﺳﺖ ﮐﮫ از ﻃﺮ�ﻖ
اﺧﺎذی از ﺻﻨﻌﺘ�ﺎران ﻣﺤ�� و ﮐﻨ��ل ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ .ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن ﺑیﺸ�� ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮔﺮوﻩ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﯿﻤﯿﺎ اﺳتﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ �ﻮﻧﮫ
ﺳﻨ�ی ﺧﯿ�� ﻣﺬه�ی هﺴتﻨﺪ.
ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎ�ﺴﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرهﺎی هﻤﺴﺎﯾﮫ اش� ،ﺴﻞ ﺳﺎ�خﻮردﻩ دارد .ﺣﺪود  ۴۳درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ﺑﺎﺳﻮاد اﺳتﻨﺪ ،در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﺮدم آن ﺑﮫ ﺷﺶ ز�ﺎن
ﻣﺤ�� ﺣﺮف ﻣ��ﻧﻨﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ هﺎی دو دهﮫ ،ﺗﺨﻤ�ن ﻣیﺸﻮد  ۱۶درﺻﺪ ﻣﺮدم آن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳتﻨﺪ.
در ﯾﮏ دهﮫ اﺧ�� ،وزارت �حﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ از ﺳﻮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣیﺸﻮد ،در ﺗﻼش ﺑﻮدﻩ ﺗﺎ از ﻃﺮ�ﻖ اﻓﺰا�ﺶ ﺷﻤﺎر �ﺎرﻣﻨﺪان ﺣﺮﻓﮫ ای
ﺻ�� اﺟﺘﻤﺎ�� ،ﺗﻘﻮ�ﺖ ﺗﺎﺳیﺴﺎت ﺻ�� و ارﺗﻘﺎی دا�ﺶ ﺻ�� در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ�ﺴﺘﺎ�ﯽ هﺎ ،ﺳیﺴﺘﻢ ﺻ�� ﮐﺸﻮر را ﺗﻘﻮ�ﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘیﺸﺮﻓﺖ هﺎ ﺑﮫ و�ﮋﻩ از ﻃﺮ�ﻖ
ﺷﺒﮑﮫ هﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺻ�� اﺟﺘﻤﺎ�� ﮐﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﻣﺤﻼت ﻓﻘ���ﺸ�ن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﻼر�ﺎ و ﺷﯿﻮع ﺗﺐ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﮑﻦ ﮐﮫ در هﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﺎرا�ﯽ
اﻓﺰا�ﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ،ﺧﯿ�� ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ،هﻨﻮز ﺑﮫ ﭘیﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرچ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن ﭘﻮل دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای هﻤﺎهﻨ�ﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏ��دوﻟ�ی و وزارت �حﺖ ،ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ
�ﺎری ﻣﻮﻗﺖ اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،ﺗﺨﻤ�ن اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮫ �ﻌﺪاد از ﻣﺎ�ﺴﺘﺎ�ﯽ هﺎ ﺑﮫ و�ﮋﻩ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮی در ﻧتﯿﺠﮫ اﯾﻦ و�ﺮوس ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ داد ،ﺑﮫ ﺷﺪت وﺣﺸتﻨﺎک اﺳﺖ.
ﻧ�ﺎ�� ﻣﺨﺘﺼﺮﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ رﺳﺎﻧﮫ هﺎی داﺧ�� و ﺷﺒﮑﮫ هﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮا�ﯽ و روش هﺎی ﺳﻨ�ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺑﺎ وﺟﻮد دو دهﮫ ﺟﻨﮓ ،ﺳﮑﺘﻮر رﺳﺎﻧﮫ هﺎی داﺧ�� در ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن �ﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ اﮐ��ﯾﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ هﺎ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﮐﻨ��ل ﻣیﺸﻮﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ دﺳ����ی ﺑﮫ ﺑﺮق دارﻧﺪ ،ﺗﻠﻮ�ﺰ�ﻮن و ﺑﮫ �ﻌﻘﯿﺐ آن ﺳﮫ ا�ﺴﺘ�ﺎﻩ رادﯾﻮیﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ هﺎی ﺧ��ی ﻣﺸﻬﻮر روزاﻧﮫ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ هﺎ دارﻧﺪ ،را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪهﻨﺪ.
ﺑیﺸ�� اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ هﺎ در ﺳﯿ��ا ﻣﺴﺘﻘﺮ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺒﮑﮫ وﺳﯿ�� از ﺧ��ﻧ�ﺎران ﺷﺎن را در وﻻﯾﺖ هﺎ دارﻧﺪ .ﺳﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﺪﻩ در ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻧﮑﮫ
�ﻌﺪاد ﺗ��اژ و ﻣ��ان ﺗﻮزیﻊ ﺷﺎن ﺧﯿ�� ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ هﺎ �ﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﻧﺪ و ﺧ��هﺎ و ﺗﺒﺼﺮﻩ هﺎی آﻧﻬﺎ روزاﻧﮫ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ هﺎی اﺻ�� رادﯾﻮیﯽ و
ﺗﻠﻮ�ﺰ�ﻮ�ﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣیﺸﻮﻧﺪ.
ی
ﺗﻮزیﻊ ﺑﺮق ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎ�� ﯾﮏ ﻣﺸ�ﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩ اﺳﺖ .دﺳ����ی ﺑﮫ ﻣﺒﺎﯾﻞ و ﺧﺪﻣﺎت اﻧ��ﻧ�ی ﮐﮫ از ﺳﻮ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮا�ﯽ ﻓﺮاهﻢ ﻣیﺸﻮﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و
ﺷﻬﺮهﺎی اﺻ�� ﺑﺎﺛﺒﺎت اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎیﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳ����ی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﺳﺎﻧﮫ اﺟﺘﻤﺎ�� ﭘﯿ�ﺎﺑﻮ و ) ﺗﺎک ﺗﯿﮏ( ﺗﯿﮏ ﺗﺎک اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ز�ﺮ  ۳۰ﺳﺎل در ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ﺧﯿ�� ﻣﻌﺮوف اﻧﺪ ،ﺑﺎﻧﮑﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ
در ﻣﻮرد �ﻮو�ﺪ ۱۹-در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ هﺎ ﻧ�� دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣیﺸﻮﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﺎ�ﺴﺘﺎن ﺑﺎ هﺰ�ﻨﮫ ﻣﺎ�� ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎ�ﯽ در ﺣﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﮏ ﭘﺮوژﻩ از ﺳﻮی ﻣﯿﺪﯾﺎ اﮐﺸﻦ ��ی �ﯽ ��ی و اوﺗﺮ ﻧﯿﻮز – دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ رﺳﺎﻧﮫ هﺎ -اﺳﺖ ﺗﺎ
دﺳ����ی ﺑﮫ �ﺸﺮات رادﯾﻮیﯽ و ﺗﻠﻮ�ﺰ�ﻮ�ﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺪهﺪ ،ﺑﺎﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻼش هﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺳیﺐ دﯾﺪن ز�ﺮ�ﻨﺎ هﺎی ﮐﺸﻮر در ﺟﺮ�ﺎن ﺟﻨﮓ و
ﺗﻨﺪﺑﺎد هﺎی اﺧ�� ﺑﻄﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨ�� ﮐﮫ دو ﺳﺎل ﭘیﺶ ﺻﻨﺪوق وﺟ�ی �ﻮد�ﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ راﻩ اﻧﺪازی ﮐﺮد ،ﻣﺎ�ﺴﺘﺎ�ﯽ هﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی ﮐﻤﮏ هﺎی �ﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑیﺸ��ﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﮫ �ﺸﺴﺖ هﺎی رو در رو ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ،رﻓﻘﺎ و ره��ان ﻣﺬه�ی و اﺟﺘﻤﺎ�� دارﻧﺪ.

