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راندن تا مرز با نهایت سرعت و بدون توقف

جان شوتیها روی پدال گاز

گزارش «ایران» درباره حس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر

«ردیابی تماس» از تئوری تا عمل

حمیده امینی فر
خبرنگار

شــما یــک زن ســاکن تهــران هســتید یا
مشــهد و یا شــیراز ،فرقی نمیکند حتی
درکدام منطقه شــهری زندگی میکنید،
آیا میتوانید درهر ســاعتی از شــبانهروز
یا در هــر نقطهای کــه میخواهید بدون
ترس از خشونتهای کالمی عبورکنید؟
شــهرتان را تــا چــه انــدازه بــا روحیــه
زنانهتان ســازگار میبینید و آیا به عنوان
یــک زن خودتان را در فضاهای شــهری
غریبه احســاس نمیکنید؟ کارشناســان
توگــو بــا «ایران» از موانــع و البته
در گف 
اقداماتی میگویند که برای تغییر سبک
مردانه شهرها باید انجام شود .بنابراین
آیا میتوان به آینده شــهرها برای تغییر
نگاههای کلیشهای امیدوار بود؟
رویــا بلــوری ،جامعهشــناس معتقد
اســت به خاطر شــرایطی که در گذشــته
وجــود داشــته و مخالفتهایــی که برای
حضور جدی زنان در جامعه میشــده،
محلههــای مــا بیشــتر مردمحور شــکل
گرفتهانــد« :خب این شــهرها و محالت
ســاخته شــدهاند ،امــا طی ســالیان اخیر
زنــان حضــور اجتماعــی جدیتــری
پیــدا کردهانــد ،بنابراین باید در شــهرها
تغییراتــی ایجــاد کنیــم .امــا نکتــه مهم
اینکه مــا هیچ تئــوری و نظریه جدی در
برنامههــای مدیریــت شــهری نداریــم،
درحالــی که مثالً در ســئول ،پروژه شــهر
دوســتدار زنان بــا هدف مشــارکت زنان
در ســاخت و ســازهای شــهری اجــرا
شــده اســت کــه اتفاقــاً موجــب شــده تا
زنــان از نظر روانی و عملیاتی احســاس
خشــنودی بیشــتری کننــد .ســؤال ایــن
است که در شهرهای ما چقدر این حس
امنیــت وجــود دارد؟ مــا حتــی نظــرات
زنــان را نپرســیدهایم ،حتــی اگــر بدانیم
هــم تا چــه اندازه اجــرا میکنیــم؟ البته
کــه پژوهشهــای زیــادی انجــام شــده
مثــاً شــخصاً دو مقالــه خــوب دربــاره
اشکالهای ساختاری از نظر امنیت زنان
در پارکهــای ملــت مشــهد و ایلگلــی
تبریــز خوانــدم کــه برایم جــای تعجب
داشت چرا تاکنون به این موضوع توجه
نشده است».
او بــه  3مؤلفــه اساســی از جملــه

«کالبــدی»« ،فعالیــت» و «آرامــش
بصری» در ســاختارهای شــهری اشــاره
کــرده و میگویــد« :مثالً از نظــر کالبدی
بایــد ببینیــم فضاهــای شــهری تــا چــه
انــدازه با روحیــه زنانگی زنان ســازگاری
دارد .برخــی فضاهــا بســیار متراکــم
اســت و زنــان هــراس دارنــد که بــه این
محیطهای شــلوغ بروند .یا از نظر فرم،
فضاهای شــهری ال مانند یا یو شکل که
کنج دارند ،هراسآورند ،چون برای دید
کامل مانع ایجاد میکنند ،یا ما مناطقی
داریــم کــه دسترســی بــه حملونقــل
عمومی ندارند .نورپردازیهای شهری،
تابلوهــای راهنمایــی همــه اینهــا جــزو
فاکتورهــای مهمــی هســتند کــه باید در
آنها نــگاه زنانه را هم مد نظــر قرار داد،
اما آیا این اتفاق افتاده است؟
ëëاستقرار کیوسکهای پلیس در پارکها
مریم حبیبزاده ،فعال حقوق زنان
هم میگوید :شــخصاً ترجیــح میدهم
شــبها از یک بزرگــراه خطرنــاک عبور
کنــم امــا از پل عابر پیادهای که سرتاســر
آن بــا تابلوهــای تبلیغاتــی محصــور
شــده ،رد نشــوم .همین یک مثال نشان
میدهد که چقدر احساس امنیت وجود
دارد .ایــن وضعیت البتــه در محلههای
حاشــیهای و بافتهــای فرســوده و
قدیمــی با کوچههــای تنــگ و باریک به
مراتــب بدتــر اســت .مثالً در مرکز شــهر
همیــن خیابــان مولــوی بــا کوچههــای
تودرتو ،حتی در روز هم احســاس ترس
و ناامنــی ایجــاد میکنــد .خــب بحــث
آســیبهای اجتماعی و اعتیاد هم باید

وزیر بهداشت :موش آزمایشگاهی هیچ کشوری نیستیم

کرونا با اختالف زیاد رکورد زد

فوت  415بیمار کووید19
در کشور

خبـــــر

قلــه مرگ بر اثر ابتال بــه کرونا دیروز با فوت
 415بیمــار دوبــاره اوج گرفــت .ایــن بار رقم
صدگان فوتیها دچار جهشــی فزاینده شد و
شمار جانباختگان روزانه بیماری کووید 19از
مــرز  400نفر عبور کــرد و منحنی مرگ و میر
روی عــدد  415قربانــی در روز قــرار گرفــت.
بــه تعبیــر ســخنگوی وزارت بهداشــت یــک
جنــگ تمــام عیار با کرونا در کشــور در گرفته
و تغییــر در بــاور و رفتــار تــک تــک مــردم و
مســئوالن راه حــل اصلی چیره شــدن بر این
بیمــاری و مقابله با این جنگ نابرابر اســت.
ســیما سادات الری عبور شــمار جانباختگان
بیمــاری از مــرز  ۴۰۰نفــر را حاصــل افزایش
بیســابقه موارد ابتال و بســتری در هفتههای
اخیــر دانســت .رؤســای دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور از اشــغال تختهــای
بیمارســتانی از ســوی بیمــاران مبتــا بــه
کرونــا ابــراز نگرانی میکننــد و از آماده باش
دانشــگاهها برای راهاندازی بیمارستانهای
صحراییهــا ســخن میگویند .بنابــر آخرین
اعــام ســخنگوی وزارت بهداشــت در
24ســاعت منتهی به روز گذشــته و بر اساس
معیارهــای قطعــی تشــخیصی 6 ،هــزار و
 824بیمار جدید مبتال به کووید 19در کشــور
شناســایی شــد که دو هــزار و  490نفــر از آنها
بستری شدند .با وجود این مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور بــه  ۵۸۸هــزار و  ۶۴۸نفر
رســید .همچنین با جــان باختــن  ۴۱۵بیمار
کوویــد ۱۹مجموع جانباختــگان این بیماری
بــه  ۳۳هــزار و  ۷۱۴نفر رســید .بــه گفته وی،
خوشــبختانه تاکنــون  ۴۶۷هــزار و  ۹۱۷نفــر
از بیمــاران ،بهبــود یافتــه یا از بیمارســتانها
ترخیص شــدهاند .وی ادامــه داد ۵۰۱۲ :نفر
از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ۱۹در وضعیــت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری گفت :تا کنون چهار میلیون و  ۸۲۱هزار
و  ۶۸۱آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور
انجــام شــده اســت .بنا بــه اعالم ســخنگوی
وزارت بهداشــت وضعیــت در  27اســتان
کشــور قرمــز و فراقرمز گزارش شــده و چهار
اســتان هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان
و بلوچســتان نیز در وضعیــت نارنجی و زرد
قرار دارند.

به این مؤلفهها اضافه شود .در مناطقی
کــه معتاد متجاهر بــه راحتی در خیابان
اصلــی مــواد مصرف میکند ،احســاس
ناامنی برای زنان تشــدید میشود .حتی
در پارکهــای مــا ،امــکان پیــادهروی در
صبح زود یــا دیروقت بــرای زنان وجود
ندارد .البته بخش زیادی از آن فرهنگی
اســت .من موافق ایجاد پارکهای ویژه
بانوان هســتم ،اما این بــه معنای ایجاد
امنیــت همیشــگی بــرای زنــان نیســت،
تنها بحث پوشــش را حل کرده و دلیلی
نمیشــود که پارکهــای عمومی را امن
نکنیــم .حتی اگــر بخواهیم بــرای ایجاد
امنیــت پارکهــای بانــوان را توســعه
بدهیــم ،بــه بحــث تفکیــک جنســیتی
دامــن زدهایم .تا زمانــی که این فرهنگ
جــا میافتــد بایــد از طریــق روشــنایی
در پارکهــا و خیابانهــا و اســتقرار
کیوســکهای پلیس ،برای حفظ امنیت
زنــان تالش کنیــم .البته مــا هرچقدر به
سمت شهرسازی مدرن پیش میرویم،
المانهــای زنانه نیز پررنگتر میشــود
که در کنار امکانات بر انســان هم تمرکز
یکند.
م 
ëëاســتفاده از ظرفیــت محــات بــرای
کاهش خطرپذیری فضاهای شهری برای
بانوان
محمــد کریــم آســایش؛ کارشــناس
اجتماعــی دربــاره بحــث امنیــت زنــان
اینطــور توضیــح میدهد :یــک موضوع
بحــث شهرســازی اســت ،امــا موضــوع
دیگــر ابعــاد اجتماعــی و فرهنگــی
موضــوع اســت ،چــون مســأله امنیــت

زنان در شــهر صرفاً یک مســأله کالبدی
و فیزیکی نیســت .فرهنگ مقابله با آزار
و خشــونت اســت .در برنامه ســوم ماده
 69شــهرداریها هــم بــه بعــد کالبــدی
موضــوع توجــه و حتــی مشــخص شــده
اســت کــه باید بــرای بهســازی فضاهای
بیدفاع شــهری دســتورالعمل طراحی
شــهری وجود داشــته باشــد .شــهرداری
تهران هــم در طرحی به صورت پایلوت
در منطقــه  10روی همیــن موضــوع کار
میکنــد .امــا شــاخصها کامــاً کالبدی
اســت .در ســال  89طرحــی بــا عنــوان
کاهــش خطرپذیــری فضاهــای شــهری
بــرای بانــوان در شــهرداری اجرا شــد که
تــا ســال  93هم ادامــه داشــت و البته با
یک نگاه مشــارکتی و اجتماعی به دنبال
شــکلگیری دیدهبانهــای محلــی زنان
بود .به این صورت که طی فراخوانهایی
زنان جمع میشــدند و بــه آنها آموزش
داده میشــد تا چگونه در برابر خشونت
خود را حفظ کنند .این طرح نتایج خوبی
هــم داشــت امــا چــون از لحــاظ زمانــی
پیوســتگی نداشــت و اعتباراتش هم کم
بــود ،نتوانســت چنــدان اثرگــذار باشــد.
البته طرحهای دیگری هم اجرا شــد اما
اغلب نمایشــی بود .با اینهمه استفاده
از ظرفیت ســرای محــات ایده جدیدی
اســت که مطرح شده تا نگاه محلهای به
این موضوع داشــته باشد .باید دید که تا
چه اندازه میتواند مؤثر باشد.
ëëنگاه فرهنگی بــه موضوع امنیت زنان
در شهر
مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران
با اشاره به اینکه طرح «ارتقای احساس
امنیت زنان در شــهر» را از ســال گذشته
در منطقه  10به صورت آزمایشی شروع
کردهاند ،میگوید :براین اساس تعدادی
کارگاه برگزار شــد و با زنان منطقه که به
صورت داوطلبانه شــرکت کــرده بودند،
توگو کردیم .محور ســؤاالت این بود
گف 
که وقتــی زنــان از خانه بیــرون میآیند؛
در چــه نقاطــی و به چه صــورت ممکن
اســت آزار ببیننــد و یــا احســاس ناامنی
کننــد .این نقــاط تقریباً کامل شناســایی
شــد و مــا متوجه شــدیم که بــا فضاهای
بیدفاع شــهری کمی متفاوت هســتند.
فاکتورهــای زیــادی در احســاس ناامنی
نقــش دارد .مثالً اینکه نــوع ازدحام و یا

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی در نشست مشترک مدیران
ارشــد ایــن وزارتخانــه بــا اعضــای
کمیســیون بهداشــت و درمــان
مجلــس شــورای اســامی گفــت :از
محل یــک میلیارد یورویــی که رهبر
معظم انقالب برای مقابله با کرونا
موافقــت کردنــد و رئیسجمهوری
نیز دستور داده تا  ۸آبان با ما تسویه
کنند اما تا امروز حــدود  ۵۰درصد از
آن را دریافت کردهایم و میدانیم که
امسال ،ســختترین سال اقتصادی
دولتهــا در بعد از انقالب اســامی
است.
بهگــزارش ایســنا ،دکتــر ســعید
نمکــی بــا اشــاره بــه حمایتهــای
رهبــر معظــم انقــاب از نیروهــای
بهداشــتی و درمانــی ،افزود :ایشــان
بارهــا و بارهــا محبت کردنــد در اوج
خســتگی از نیروهــای بهداشــتی و
درمانی حمایت کردند و اگر بخواهم
بزرگتریــن علــت توفیــق ایــران را
بگویم ،حمایتهــای بیبدیل رهبر
معظم انقالب و در رتبههای بعدی
همــکاری ســایر نهادهــا و ارگانهــا،
نیروهــای مســلح ،مردم و رســانهها
بویژه صداوســیما بود .وی گفت :دو
علت اصلی ناکامی بــرای مقابله با
کرونا از نظر بنده وجود داشت؛ یکی
عادی انگاری و ســاده انگاری نسبت
به این بیماری بود که لطمات زیادی
به ما زد .به محض اینکه در فروردین
و اردیبهشــت بــه پایینتریــن رقــم
مرگ و میر روزانه رســیدیم ،ناگهان
همه تصور کردند که کرونا تمام شده
اســت همان زمان نامهای نوشــتم و
تأکید کردم که عادی انگاری بیماری
توسط مردم خوب نیست ولی عادی
انگاری توســط مسئوالن ،بسیار بدتر
اســت و برخی تصور کردند که کرونا
و نقــش محــوری وزارت بهداشــت
تمــام شــده و باید به ســایر بخشها
بپردازیم...
نمکــی اظهــار داشــت :دومیــن
اتفاقیکهبهنظربندهموجبناکامی

ما شد ،تزریق ناکافی منابع در حوزه
ســامت و وزارت بهداشــت بــود.
طرح بیماریابی گســترده با استفاده
از ظرفیــت تســت زیــاد و دهها طرح
دیگر ،در ماههای گذشــته هم وجود
داشت و مطرح شده بود اما بهدلیل
کمبود منابع ،اجرای آنها به مشکل
خــورد و بــه ســراغ افــراد بــا عالئم و
افــراد نزدیک به آنها رفتیم .نمکی
افــزود :برای نظارت بیشــتر مردمی
بــر اجــرای پروتکلهای بهداشــتی،
 QR Codeرا تعریــف کردیــم اما اگر
فردی که بیمار است و به او گفتهایم
باید در منزل بمانــی ،از منزل خارج
شــد نمیتوانیــم او را کنتــرل کنیــم
بلکــه دســتگاه اجرایی دیگــری باید
فرد بیمار را به خانه بفرســتد و حتی
او را جریمه کند .ماهها برای استفاده
همگانــی و جریمــه عــدم اســتفاده
از ماســک ،چانــه زنــی کردیــم و اگر
این اقدام عملی نشــود ،مــردم باور
نمیکنند کــه باید موضــوع بیماری
را جــدی بگیرنــد .وی خاطرنشــان
کرد :رهبر معظم انقــاب فرمودند
کــه بایــد قرارگاهــی بــرای اجرایــی
شدن دستورالعملها ،تشکیل شود
و اگــر نتوانیــم بــرای اجرایــی شــدن
دســتورالعملها ،اقــدام گســترده
ملــی کنیــم ،کار مــا ابتــر میمانــد و
وزارت بهداشــت فقــط بهعنــوان
نهادی که پروتکل مینویسد و ابالغ
میکنــد ،نقش غیر محــوری خواهد
داشــت .نمکی گفت :به این نتیجه
رســیدیم کــه بزرگتریــن عامــل
نجــات بخش بیمــاران کوویــد ۱۹در
بیمارســتانها ،تأمین اکســیژن مورد
نیــاز آنها اســت و نمیدانیــد که چه
شــبها را صبــح کردیم تا اکســیژن
مــورد نیــاز بیمارســتانهای مختلف
کشــور از جمله در ســنندج ،نیشابور،
قــروه ،مریــوان و ...تأمیــن شــود.
نمکی در خصوص برخی اظهارات
کــه گفتــه میشــود مــردم ایــران
موش آزمایشــگاهی بــرای آزمایش
داروهــای جدیــد کرونــا هســتند،

گفــت :مطالعهای توســط ســازمان
جهانی بهداشــت ســاماندهی شده
بــود کــه داروهایی مانند رمدســیویر
و فاویپراویــر در بیمــاران بســتری
کووید ۱۹تأثیر دارد یا خیر و جمهوری
اسالمی ایران بهعنوان کشوری فعال
و بــا مشــارکت بــاال در ایــن مطالعه
حضــور دارد و بــه جهــان پاســخ بــه
روز دادیــم که برداشــت مــا و کمیته
علمــی ایــران از تأثیــر ایــن دارو در
بیمارستانها چگونه بوده است.
ëëفقط  14در صــد پروتکل ها رعایت
شدهاست
وی افــزود :مدتهــا اســت به ما
میگوینــد واکســنی کــه در چیــن یــا
فالن کشور ساخته شــده روی مردم
ایــران نیز تســت شــود کــه گفتیم ما
مــوش آزمایشــگاهی نیســتیم .اگــر
چیــن و ســایر کشــورهای ســازنده
واکسن با ایران قرارداد بستند که این
فاز را مقدمــه فاز تولید بعدی قبول
داریم ،اجازه واکسیناســیون آن را در
کشــور میدهیــم و یک قرارداد ســه
جانبه در مورد مطالعه اولیه ،تولید
و توزیــع واکســن در کشــور را قبــول
داریــم چــون مــوش آزمایشــگاهی
هیچ کشــوری نیســتیم و غــرور ملی
مــا اجازه چنیــن کاری را نمیدهد و
امکان نــدارد تا زمانی کــه در وزارت
بهداشــت هســتم ،اجــازه چنیــن
حقارتی به ملت ایران بدهم .نمکی
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
یادآور شد :شهدای مدافع سالمت،
شــهدای کرونا نیستند بلکه شهدای
بیتوجهی به پروتکلهایی هســتند
کــه ماهها اســت ابــاغ کردهایــم .ما
یک هزار و  ۴۰۰پروتکل نوشــتیم اما
 ۱۴درصــد آن رعایت میشــود .وی
افــزود :نیروهــای وزارت بهداشــت
در اوج تنهایــی ،بیکســی ،غربــت،
بیپولی و تحریم برای کشور افتخار
آفریدند و نخواهم گذاشت زحمت
آنها پایمال مباحث سیاســی شود و
فردی بــرای جمع کــردن فالوور ،به
آنها بیاحترامی کند.

نوع جنسیت افراد در معبر میتواند این
حس ناامنی را تشدید کند .به عبارتی در
بعضی نقاط که خیلی خلوت اســت و یا
خیلی شلوغ است ،این احساس ناامنی
بیشــتر میشــود .بخش عمدهای از این
احســاس ناامنــی در فضاهــای تاریک و
مبهم احساس میشد و حتی ما متوجه
شــدیم بخشــی از آنهــا به نوعــی ناامنی
ذهنی اســت و به تجربیات تلخ گذشــته
افراد برمیگردد.
زهرا بهروز آذر از  11شاخصی میگوید
کــه در نهایــت پــس از بررســیها بــه آنها
رسیدهاند:بخشــی از ایــن شــاخصها
در ادبیــات شهرســازی و مطالعــات
جامعهشناســی دنیــا هــم مطرح اســت.
مثل شــاخص خلوتی یاشلوغی ،ازدحام
یا رؤیتپذیری و دیده شــدن! مثالً بحث
ســبزهها و بوتههــای کنــار معابــر ،کــه اگر
بلندتر از یک اســتاندارد مشخصی باشد،
اجازه نمیدهد که شــما به ســمت دیگر
آن دید و اشــراف داشــته باشــید و همین
امــر موجب حــس ناامنی در همــه افراد
میشود .در مطالعهای که داشتیم متوجه
شــدیم حتی آقایان هم در این موقعیت
تجربــه کیفقاپــی و ناامنی داشــتهاند .یا
مثــاً در فضاهــای دندانــهای بافتهــای
فرسوده هم این حس وجود دارد .جالب
اینکه دوربیــن ،کانکس نیــروی انتظامی
و دسترســی به حمــل و نقــل عمومی در
فضاهای شــهری میتواند به شهروندان
حــس امنیــت بدهــد .بخشــی از ایــن
شــاخصها به تنهایی و توسط شهرداری
قابل رفع شــدن اســت ،اما بخشــی دیگر
به همکاری نهادهای دیگر نیــاز دارد .اما
مســأله مهم ،نــگاه فرهنگی بــه موضوع
امنیــت زنــان در شــهر اســت .برخیهــا
نمیدانند که رفتارشان مولد خشونت در
محالت اســت و با تیکهپراکنی و آزارهای
کالمــی در زنــان حــس ناامنــی ایجــاد
میکنند که این آگاهی به یک کار فرهنگی
مستمر نیاز دارد.

اخبــــار

ایجاد دیدهبانهای محلی برای زنان در مناطق پایتخت

فرآیند شناســایی ،بررســی،
ارزیابــی و مدیریــت
جمعیــت در معــرض
یــک بیمــاری بهمنظــور
بیژن یاور
پیشگیری از روند رو به جلو
استاد دانشگاه و
و فزاینده انتقال آن اســت.
صاحبنظر در حوزه
بــه عبارت بســیار ســادهتر،
مدیریت بحران،
ریسک و پدافند
ردیابــی تمــاس یعنــی
غیرعامل
شناســایی افــراد مبتــا بــه
یک بیماری و همه کســانی که در ارتباط با آنها بودهاند
بــرای اقدامات پیشــگیرانه و جلوگیری از پیشــرفت آن.
از طــرف دیگــر تعریفی در این خصــوص اینگونه بیان
میکنــد کــه ردیابی تمــاس ،فرآینــد شناســایی افرادی
اســت که ممکن است در معرض تماس با افراد ناقل،
آلوده و مبتال قرار گرفته باشــند چه بدانند و چه ندانند.
درخصوص بیماری ناشــی از ویــروس کرونا نیز این امر
مســتثنی نبــوده و از اهمیت بســیار باالیی بــرای کنترل
بیماری برخوردار است.
در دنیــا شــاهد کشــورهایی هســتیم کــه در ابتــدا بــا
وجود ابتــای اندک مردم به بیماری ناشــی از ویروس
کرونا دارای هیچگونه فوتــی نبودهاند! یا حداقل میزان
فوتــی آنهــا بســیار اندک بــوده اســت .ویتنــام ،تایوان و
کــره جنوبی در این خصوص پیشــتاز اســت .به راســتی
معمای «مرگ صفر» در ابتدای بروز بیماری در کشــور
ویتنام چیســت؟ یکی از دالیل آن اســتفاده از سیستم و
فرآیند پیشــرفته «ردیابی تماس» این کشــور اســت که
اهمیــت پرداختــن به ایــن مبحث تخصصــی را یادآور
میشود.
باید توجه داشــته باشیم که ویروس کرونا یک تغییر
ایجاد کرده اســت پــس در برابر این تغییــر افراد تحت
تأثیر نیــز باید تغییر نمایند بدین معنــا که روزمرگیها
را کنــار بگذارنــد ،در خصــوص رعایــت پروتکلهــای
استاندارد (رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و هوشمند،
شستوشوی دستها با صابون و استفاده از ماسک در
شــرایطی که توصیه شده اســت) صبر و حوصله نمایند
و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
همانطــوری کــه اشــاره کردیــم فرآینــد «ردیابــی
تمــاس» برای شکســتن زنجیره انتقال بیمــاری کاربرد
داشــته و مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .البتــه الزم بــه
توضیح است که این فرآیند با سایر تمهیدات توأم شده
و اثربخشی خود را نشان خواهد داد« .ردیابی تماس»،
فرآیندی ،سخت ،طاقتفرسا و نیازمند فعالیت شدید
اســت کــه هــم از سیســتمهای ســنتی و دســتی و هم از
ســامانههای هوشــمند دیجیتــال بــرای ورود اطالعات
اســتفاده کــرده و همــه دادههــا و اطالعــات را در قالب

بانــک اطالعات منســجم نگهــداری کرده و با اســتفاده
از ســامانههای هوشــمند مبتنی بر اینترنت اشیا ،هوش
مصنوعــی ،تحلیــل تصویری ،اســتفاده از سیســتمهای
ردیابــی تلفــن همــراه و نمونههــای مشــابه بــه تحلیل
وضعیــت و رفتــار بیماری در یــک جامعــه میپردازد.
ایــن فرآینــد نیازمنــد دریافــت اطالعــات بیمــاران از
بیمارســتانها و مراکز درمانی ،اظهارات افراد مشکوک
به ابتال بــه بیماری در تماس با مراکز درمانی ،بررســی
تصادفــی افــراد ،خوداظهاریها و نمونههای مشــابه و
تجمیــع کردن آنهــا در قالب بانک اطالعاتی اســت که
بســیار وقت گیر اســت .بــرای همین اســت کــه ردیابی
تمــاس معمــوالً در زمانــی که تعــداد کــم مبتالیان در
جامعــه وجــود دارد بهترین جــواب را میدهد .هر چه
تعــداد افراد مبتال بیشــتر شــود کار ســختتر میشــود.
بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع میتوانیــم بــه «اثــر
پروانهای» یا «اثرات دومینویی» یا «تأثیرات آبشــاری»
اشــاره نماییــم .در زمانــی کــه چیپســت اولیــه در یــک
بازی دومینو وارد میشــود این چیپســت اثر را به ســایر
چیپســتها منتقل میکنــد در ابتدا کنترل چیپســتها
آســان به نظر میرســد اما پس از گذشــت مدت زمانی
کوتاه مالحظه میکنیم که اثر به بســیاری از قســمتها
منتقل شده است.
تالش مشــترکی بین شــرکتهای «اپــل» و «گوگل»
در دســت اقــدام اســت تــا نرمافــزاری را بــه تلفنهای
هوشــمند خود اضافه نمایند تــا بتوانند از این طریق به
«ردیابــی تماس» کمک نمایند ،چرا که بیماری ناشــی
از ویروس کرونا اولین نمونه از نوع خود نبوده و آخرین
نمونه نیز نخواهد بود .باید توجه داشــته باشــیم که هر
چــه ردیابــی تمــاس مبتنــی بر سیســتمهای هوشــمند
باشــد نتیجــه مطلوبتــری به دســت خواهد آمــد .لذا
برنامهریــزان و مدیــران بایــد روی تولیــد نرمافزارهــا و
برنامههایــی متمرکــز شــوند تــا هشــدارهای الزم را بــه
مــردم بــرای رعایــت کــردن فاصلهگــذاری اجتماعی و
هوشــمند و نمونههــای مشــابه ارائــه نماینــد .این خود
کمــک میکند تــا مــردم از طریــق اطالعات خودشــان
بتواننــد پایشــی در ایــن خصــوص داشــته باشــند و این
امر میســر نیســت مگــر با بــه کارگیری و کمــک فناوری
در ارتقای وضعیت ســامت مردم از طریق یک پایش
خود انگیخته .به نظر شما اینطور بهتر نیست؟
شــاید االن با توجه به افزایــش قابل مالحظه تعداد
مبتالیــان بــه بیمــاری ناشــی از ویــروس کرونــا زمــان
مناســبی بــرای «ردیابی تماس» یــا بهتــر بگوییم ،این
مورد بســیار سختتر است اما پرداختن به آن ،مبحثی
بســیار مهم برای اطالعرسانی و استفاده در نمونههای
آینده است.

