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اگر همه مردم مراعات کنند
نیاز به حتی یک ساعت تعطیلی
هم نخواهیم داشت

حملهخونینراکتی
بهپایتختافغانستان

درپی اصابت  23راکت به کابل
دستکم  8نفر کشته و  31نفر زخمی شدند
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همزمان با تعطیلی فرا گیر کرونایی صورت میگیرد

مدیریتبحران
مسائل و ضرورتهای تازه

ســــــرانجام دغــــدغه
یادداشت «جــان» در تند شــدن
خیــز ســوم کرونــا در
ایــران بــر نگرانــی از
«نــان» پیشــی گرفت
و«طــــــــرح جامـــــــــع
هادی خانیکی مدیریــت هوشــمند
استاد ارتباطات محـــــد و د یـــــتها »
از اول آذرمــاه اجرایــی شــد .روشــن اســت
که هیــچ نهاد حاکمیتی ،هیــچ نهاد مدنی
و هیــچ یــک از شــهروندان نمیتواننــد در
اوجگیــری ابتــا و مــرگ انســانهایی کــه
تمامــی جامعــه را در هــراس و ســوگ
فرومیبرد بی تفاوت باشــند و به باال رفتن
اعداد و ارقام عادت کنند .نه میتوان سویه
عادیسازی را در مقابله با این بحران پیش
گرفــت و نه میتوان با هراسافکنی چرخه
اپیدمــی را متوقــف کرد .بایــد گامی عملی
در مدیریــت بحــران و کاســتن از زنجیــره
ابتــا به ویروس برداشــت و نزدیک شــدن
بــه طرحــی جامــع و ملــی را بــه فــال نیک
گرفــت .البتــه شــرط الزم بــرای موفقیــت
ایــن طــرح و هر طــرح جامــع و همهجانبه
دیگر ،ادراک مشــترک از خطر و مشــارکت
و اشــتراک مســاعی همه دســتاندرکاران
اجرایی ،نخبگان ،نهادهای مدنی و عموم
شــهروندان اســت .جامعــه اکنــون بــا یک
خطــر ترکیبی مواجه اســت .خطــر برآمده
از ویروس «کووید  »19و خطرهای ناشــی از
زمینههــا و پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و حتی سیاسی آن .برای متوقف
کــردن خطری کــه در کمین ســامت جان
انسانهاســت باید بــه دور کــردن همه آن
مخاطرات دیگر همت گماشت« .مدیریت
بحــران» بــه «ارتباطــات بحــران» و اعتبار
دادن و اعتبــار یافتــن «مرجعیتهــای
سیاســی و رســانهای»« ،مشــارکت مؤثــر
نهادهــای مدنــی» و «مداخلــه همدالنــه
شهروندان» نیاز دارد.

گزارش خبرنگاران
«ایران» از اولین
روز محدودیتهای
کرونایی در شهرها

 14تصمیم حمایتی
از خانوارها و مشاغل

کرکرهها پایین
عبور و مرور پرتردد
5

 100هزارتومان به صورت ماهانه به  30میلیون نفر پرداخت می شود
وام یک میلیون تومانی به  10میلیون خانواده با بازپرداخت  30ماهه پرداخت می شود
وصول مالیات تا بهمن ماه متوقف می شود
پرداخت اقساط واحدهای گردشگری در آذرماه به ماه آینده موکول شد
پرداخت قبض گاز کسب و کارهای آسیب دیده به ماههای آتی موکول شد
چک برگشتی واحدهای آسیب دیده ،در آذرماه اعمال نخواهد شد
پرداخت عوارض کسب شهرداریها  ،مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات و ارائه
صورتهای مالی حسابرسی تا بهمن ماه تمدید شد
7
مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا یک ماه و نیم تمدید میشود

توگو با رئیس اتاق اصناف بررسی شد
در گف 

بیمه ،مالیات و عوارض سه دغدغه مشاغل
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سجاد صفری  /ایران

در برخی شهرها همچنان
خرید و فروش رونق داشت

اولین روز
محدودیتهای هوشمند
با ترافیک و ازدحام مردم
در اتوبوس و مترو گذشت

ایسنا

جادهها روز خلوتی را گذراندند

باشگاه خبرنگاران

دیروزدرنخستین روز از اجرای طرح
گـــزارش
محدودیتهــای شــدید کرونایــی
حمیده امینی فرد در  160شــهر بــزرگ کشــور ،تصویــر
پایتخــت یــک تصویــر متفــاوت بــا روزهــای دیگــر بود.
بارندگی شــدید اولین روز آذرماه ،اگرچــه چهره پاییزی
تهــران را بیــش از پیش عیــان کرد ،امــا محدودیتهای
ســختگیرانه موجــب شــد تا برخی شــهروندان از پشــت
پنجره ،زیباییهای پاییز امســال را تماشا کنند .برخالف
آنهــا ،امــا برخی دیگربدون هیچ تالشــی یــک روزعادی
همیشگی را برای تهران رقم زدند.
اینجــا ایســتگاه متروی فلکه صادقیه اســت .ســاعت
 7:30صبــح روز شــنبه! وضعیــت متــرو شــبیه روزهای

عادی اســت .جمعیت پشــت سرهم ایســتاده و واگنها
بــدون صندلــی خالــی و بــا حداکثــر مســافر در حرکتند.
خانــم روحنواز ،کارمنــد اداری یکی از پاســاژهای بزرگ
غرب تهران است .میگوید با اینکه در بخش خصوصی
کار میکند ،اما حتی برای یک روز هم تعطیل نشــدهاند
و بــه اجبــار باید هــر روز ایــن وضعیت را تحمــل کند .او
بــا اتوبوسهای ونک به این ایســتگاه آمده و از شــلوغی
اتوبــوس کالفــه شــده اســت .تاکســی بــدون دربســت
پیــدا نکــرده و تاکســیهای اینترنتی هم ظاهراً ســهمیه
خودشــان را برای ساعت  9شب به بعد کنار گذاشتهاند.
البتــه که هیچ مســافری بدون ماســک اجازه وارد شــدن
نداشــته ،امــا بارندگــی و ســرمای هــوا باعث شــده همه

پنجرههای اتوبوس بســته باشــد که همین تــرس ازابتال
را بــاال برده اســت!« :من هیچ تفاوتی بــا روزهای عادی
ندیدم ،همه پیمانکاران و کارگران اینجا مشغول کارند.
فقــط بــاران باعــث شــده بــود تــا دربعضــی خیابانهــا
ترافیــک شــدید باشــد ».درهــای حــدود  70درصــد
مغازههــای ســمت غــرب و شــمال غربــی به جز ســوپر
مارکتهــا و داروخانههــا در ســاعت  11صبــح همچنان
بســته اســت و جالب اینکه برخی مغازهها شماره تلفن
خــود را بــرای کار ضــروری روی کرکــره نصــب کردهاند.
درجنــوب تهران هم بازار بزرگ ،هم طالفروشــان همه
تعطیل هســتند .در این دو هفته ،مراکز شــمارهگذاری و
تعویض پالک هم تعطیل است.

ëëکاهش محسوسی نداشتیم
محمــود ترفــع ،مدیرعامــل اتوبوســرانی تهــران بــه
«ایــران» میگویــد« :دیروزهیــچ کاهــش محسوســی در
تعداد مســافران نداشــتیم و دقیقاً مثــل روزهای عادی
بود که شــاید بهخاطر تأثیر بارندگی باشد ،به هرحال در
روز اول اجــرای محدودیتهــا ،فعالً هیــچ تأثیرخاصی
درترددها ومیزان اســتفاده مسافران ندیدهایم .البته که
دردوره کرونا میزان مســافران از یک میلیون و 800هزار
نفــر قبل بــه حــدوداً  500هزار نفــر رســید ،امیدواریم از
این هفتــه اتوبوسهــای کمکی ســازمانها وارد خطوط
شــوند ،چــون بخش خصوصــی به علت کاهش مســافر
از همــه ظرفیــت اســتفاده نمیکند ».فرنــوش نوبخت،

مدیرعامــل متروی تهــران البته برخالف مســافرانی که
دیروز نســبت بــه ازدحام متــروی تهران گالیه داشــتند،
به «ایــران» میگویــد« :ازصبح دیروز وضعیــت مترو را
مانیتور میکردیم و با شلوغی غیرعادی مواجه نشدیم،
حتــی ایســتگاههای تقاطعــی مــا مثــل دروازه دولــت و
چهــارراه ولیعصر که جزو شــلوغترینها هســتند ،دیروز
نســبتاً خلوت بود .تنها ایســتگاه فلکــه صادقیه به علت
اینکــه خط  5متروی تهران از کــرج میآید و حدود هزار
و  500نفــر ظرفیت دارد و مردم ســعی میکنند از قطار
اکسپرس استفاده کنند ،شلوغ بود که عادی است ،چون
حــدوداً  700 -800نفــر در یــک فاصلــه به این ایســتگاه
میرسند.
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ایران و امریکا
مسألهای دو سویه

این روزها و با مشخص
شـــــــدن تقــــــــــریبی
یادداشت وضعیــت آتــی حاکم
بر کاخ سفید در امریکا
دو دیــدگاه در محافــل
سیاســی داخلــی رایج
حسن بهشتیپور اســــــــت .نخســــــتین
کارشناس مسائل دیــدگاه متعلــق بــه
بین الملل کســـــانــــــی اســـــــــت
کــه معتقدنــد بایــد از فرصــت تغییــر در
سیاســت خارجــی امریکا بــا روی کار آمدن
آقــای جــو بایــدن اســتفاده کــرد و ســمت
مقابلــی کــه بــه هــر دلیــل بــر ایــن عقیده
پافشــاری میکنند که فرقی میــان بایدن و
ترامــپ وجود نــدارد و در نتیجه عاملیت و
تأثیری برای آن در حل مســائل کشور قائل
نیســتند .اما آنچــه در واقعیــت پیش روی
ایــران قــرار دارد نامشــخص بــودن پاســخ
دو پرســش اساســی اســت که برای پاســخ
گرفتــن شــان باید دســتکم تا بهمــن ماه
و موعــد تحویــل دولــت ایاالت متحــده به
آقــای بایدن منتظــر بود؛ مشــروط به آنکه
این روند تغییر و تحول دستخوش حوادث
غیرقابــل پیشبینــی نشــود؛از آنجــا کــه
ممکن اســت موضع عملی آقای بایدن با
مواضع انتخاباتی اش کامالً یکســان نباشد
باید مشــخص شــود که آیا او سیاست فشار
حداکثــری علیه ایــران را کنار می گــذارد یا
نــه و آیــا امریــکا رســماً اعــام خواهــد کرد
کــه به برجــام برمی گردد یا خیــر؟ طبیعتاً
بازگشــت امریکا به برجام بار حقوقی دارد
و مراحلــی پیــش روی آن خواهد بود .تنها
پس از مشخص شدن پاسخ این سؤاالت
اســت که بحث بر ســر موضوعاتی مانند
مذاکــره کــردن بــه هــر ترتیــب بــا امریکا
مشــخص خواهــد شــد .واضح اســت که
اگــر ایــن ســؤاالت پاســخ منفــی داشــته
باشند و دولت آتی امریکا هم بخواهد بر
بهانههای واهی مسائل هستهای ،حقوق
بشــر و حمایت از تروریسم پافشاری کند
مسأله صورت دیگری به خود میگیرد.
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