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روایتی از مسافران دوره کرونا

مادرم را من کشتم

گزارش «ایران» از همکاری و همراهی مردم در اجرای محدودیتها از ساعت  9شب

من شهر تنهای شبم
خبرنگار

برش

شــنبه ،نخســتین روز از اجرای طــرح محدودیت های هوشــمند و
ســختگیرانه در  160شــهر کشــور بــود .تهــران از صبــح روز اول ،اما
یک شــهر خلوت بود .اگــر تصویر حملونقل عمومــی ،بزرگراهها
و معابــر اصلــی بــاران زده و ســوپرمارکتها و فروشــگاههای مواد
غذایــی را از چهــره تهــران حذف کنیــم ،به یــک تصویر هماهنگ
آرام از شــهری میرســیم که این روزها ،آرامستانش با خطر جدی
دفن بیش از صدها فوتی کرونایی مواجه شده است! بنابراین باید
پرســید شما بهعنوان یک شهروند ،در نخستین روز از اجرای طرح
محدودیتهــای جدید ،تاچه انــدازه وظیفه شــناس بودهاید؟ اگر
صاحب یک کسب و کار غیرضروری باشید ،قطعاً با پایین کشیدن
کرکرهها،درصفاولینشهروندانمسئولقرارگرفتهاید!مشاهدات
میدانی ما تأیید میکند که در مناطق مختلف تهران از ساعتهای
صبحگاهی و تا نزدیکیهای  21شب روز شنبه و همینطور دیروز،
بجز تعداد انگشت شماری از اصناف غیرضروری ،تقریباًهمه آنها
دریکحرکتهماهنگبستهبودند.میدانتجریشحولوحوش
ساعت  6عصر اولین روز ،یک تصویر کامالً متفاوت از خود برجای
گذاشت .بهرغم اینکه این میدان حتی در ایام نوروز هم جزو شلوغ
ترینهاســت ،اما محدودیتهای جدیــد ،پای خریــداران را از بازار
ســنتی و مغازههای اطــراف کامالً جمع کرده بــود .کمی آن طرف
تر از این میدان ساعت  7:30شب ،بجز خودروهای شخصی که با
عجله مشــغول سبقت گرفتن برای رسیدن به خانه بودند ،تعداد
انگشت شماری از شــهروندان در خیابانها تردد میکردند .با این
همه در خیابان شیخ بهایی و حوالی میدان ونک ،سوپرمارکت ها
و نان فروشــیهای صنعتی بســیار شــلوغ بود و جالب اینکه مردم
بــرای خرید در صف ایســتاده بودنــد .عدهای نگــران بودند که این
فروشگاههانیزبستهشود.
ëëبرخیزودترازساعت9کرکرهراپایینکشیدند
در میدان سعادت آباد و خیابان  24متری نیز بجز فروشگاههای
موادغذایی،همهمغازههایبرندوفروشگاهیتعطیلبودندوالبته
صفخودروهایشخصیدرجلویسوپرمارکتهاترافیکشدیدی
ایجاد کرده بود .بارندگی شــدید تهران و تعطیلی زودهنگام بخش
خصوصی ،موجب شد تا بزرگراههای اصلی و معابر پرتردد با حجم
زیادی از خودروهایی مواجه شــوند که در نزدیکیهای ساعت 8:30
همچنانبهمنزلنرسیدهبودند.برخیفروشگاههایموادغذایینیز
از آنجا که نمیدانستند مشمول جریمه میشوند یا نه! زودتر از این
ساعت ،کرکرهها را پایین کشیدند و همین مردم را نگران تأمین مواد
یکهبرخیهمازاینوضعیتشلوغیکالفه
غذاییکردهبود!درحال 
شده بودند و میگفتند که صبح فردا را که از ما نگرفته اند! در مقابل
برخی برای اینکه این دو هفته کمتر از خانه خارج شوند ،ترجیح داده
بودند تا بیشتر خرید کنند .در شنبه ،پایتخت یک شب کامالً خلوت

تقویتاعتمادعمومی
اعتماد به نفس ملی را افزایش میدهد

همکاری خوب مردم و اصناف در اجرای محدودیتهای کرونا

وزیر کشور در خصوص طرح جدید محدودیتهای کرونایی گفت :انتظار داریم ناجا همانند سوابق خود در گذشته قوی
پای کار بیاید .ب ه گزارش ایســنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی بیان کرد :طرح محدودیتهای هوشــمند کرونایی در کنار  ۶طرح
دیگر ب ه طور یکپارچه از روز شــنبه در کشــور اجرا شــده است و مقرر شــده تا روزانه صد هزار تست کرونا انجام شود .وی افزود:
مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شده است و به موازات آن در همه شهرستانها همچنین ستادی
تشکیل شده است؛ در  ۲۴ساعت گذشته روند اجرای محدودیتها مناسب بوده بویژه مردم رعایت کردهاند همچنین صاحبان
مشاغل همکاری خوبی داشتهاند .وزیر کشور با اشاره به اینکه با وزارت صمت ،وزارت بهداشت و اصناف همکاری خوبی برای
کنترل مشاغل ایجاد شده است افزود :صنوف همکاری خوبی داشتهاند و اکثر آنها رعایت کردهاند اما برخی از افراد که رعایت
نمیکنند در واقع از قانون تخلف میکنند و قانونگذار برای چنین تخلفی جرایمی در نظر گرفته که حتماً آن را برای متخلفان
اعمال میکنیم؛ با توجه به تصاویر دوربینها و رصدهایی که داشــتهایم ورودی به شــهرهای قرمز و نارنجی کاهش پیدا کرده
اســت و همچنین بحث تردد بعد از ســاعت  ۲۱بخوبی اجرا شــده اســت .وی افزود :از ناجا انتظار داریم همانند سوابق گذشته
قوی پای کار بیاید و به تعداد الزم هم نیروی بسیج در اختیار ناجا قرار دادهایم تا هر چه بیشتر بتوانند در این طرح کمک کنند.
فرمانداران محترم باید دقت کنند اساس قرنطینه رهگیری بیماران و کمکهای معیشتی بدرستی انجام شود ،همچنین باید
گزارش روزانه عملکرد خود را به ستاد ارسال کنند .وی ادامه داد :بنا نداریم که اصل را بر جریمه بگذاریم اما طی نظارتهایی
که انجام میدهیم اگر الزم باشــد متخلفین را حتماً اعمال قانون میکنیم ،اگر اعمال قانون به موقع و ســریع انجام شود مؤثر
اســت و قدرت بازدارندگی باالیی دارد؛ به طور مثال خودرویی که از  ۹شــب به بعد تردد میکند باید بالفاصله ضمن جریمه
برای راننده پیامک جریمه هم ارســال شــود .رحمانی فضلی تأکید کرد :در طرح اجرای محدودیت تردد از ســاعت  ۲۱شب به
هیچ وجه ما با مردم مواجه نیســتیم ،جریمهها از طریق دوربینها ثبت میشــود یا توســط افرادی که در میادین اصلی شــهر
ایستادهاند ،البته این افراد فقط پالکها را یادداشت میکنند و بههیچ وجه با رانندهها وارد بحث نمیشوند.

را پشــت سر گذاشت .شــهر در خدمت رانندگان تاکسی ،اتوبوسها
و تاکســیهای اینترنتی بــود و خاطر راننــدگان را اگرچــه از نظر نبود
ترافیک ،گرم کرده بود ،اما نبود مسافر هم مزید برعلت شده بود تا
اغلبآنهادرجلویایستگاههایمترووخطوط بیآرتیتوقفکنند.
درچهارراهولیعصرساعت 9ونیمشب،تاکسیهابهدنبالمسافران
دربســتی میگشــتند و برخــی مســافران نیز که بــه ناچار خــودروی
شخصی خود را نیاورده بودند ،از این وضعیت گالیه داشتند! اگرچه
کاهش جریمه از  500هزار به  200هزار تومان هم برخی رانندههای
خودروهای مدل باال را وسوسه کرده بود تا برای رفتن به میهمانی به
ساعت توجه نکنند! برخی هم به خیال بخشیده شدن جریمههای
روزاولواینکهاحیاناًدوربینپالکشانراثبتنکردهباشد،همچنان
درخیابانهامیچرخیدند.
ëëهمه مغازهها بجز مشاغل ضروری بسته بودند
البتــه بودنــد اصنافی کــه از مقررات ســرپیچی کرده و از پشــت
کرکرههای بسته به مشتریها خدمات میدادند؛ مثل یکی از قهوه
خانههــای حوالی خیابان جمهوری که با وجود تذکرها و اخطارها،
پنهانی مشغول ســرویس دهی به مشــتریانش بود .آقای نادریان
کــه در یکی از داروخانههای اطراف میدان انقالب مســئول فروش
دارو است ،هم به «ایران» میگوید« :شب شنبه نزدیک ساعت 10
شــب از محل کارم تعطیل شدم در طول مسیرم از میدان انقالب

تا حوالی خیابان جمهوری بجز سوپرمارکتها و داروخانهها ،همه
مغازهها بســته بودند و تقریباً هیچ ماشــین شخصی در خیابانها
تردد نداشت فقط چند تاکسی و موتوری را دیدم که منتظر مسافر
بودند».
خانــم رضایی هم که کارمند یکی از ادارات دولتی و بعدازظهر
کار اســت ،میگوید« :محــل کارم نزدیک خیابان شــهید مطهری
اســت .نزدیک ســاعت  8شــب نگهبــان ســاختمان بــا کارمندان
تماس میگرفت و اعالم میکرد دیر نکنیم و قبل از 9شب به خانه
برســیم .میخواستم سوار ماشین شوم که شنیدم چند تا جوان به
هــم میگفتنــد «گاز بده تا دیر نشــده برســیم خانــه وگرنه جریمه
میشویم .مردم عجله داشتند قبل از ساعت  9شب خودشان را به
خانهبرسانند».
تصویــر تهــران در روز دوم هــم تداعــی گــر روزهای نــوروز بود.
خیابانها کامالً خلوت و مغازهها بجز اصناف ضروری تقریباً بسته
بودند ،البتــه در برخی خیابانها همچون مولــوی برخی مغازهها
خارج از لیســت مشغول فعالیت بودند که بازرســان سریعاً اقدام
کرده و با تذکر باعث بســته شــدن آنها شــدند .بانکها تا حدودی
مشــتری داشــتند و عابــران انگشــت شــماری در خیابانهــا تــردد
میکردنــد .حملونقــل عمومی نیز نســبت به روز اول با شــلوغی
کمتری مواجه بود .گران بودن هزینه تاکسیهای اینترنتی البته داد

مسافرانرادرآوردهوبرخیرابهاجباربهسمتحملونقلعمومی
سوق داده بود .در آن سوی تهران ،جادههای منتهی به شمال بویژه
در محور هراز هم بجز تاکسیهای زرد رنگ و ماشینهای سنگین،
تقریباً هیچ خودروی شــخصی در برف ســنگین پاییزی به چشــم
نمیخورد .اگرچه برخیها پیش از آغاز محدودیتها ،سفر خود را
آغاز کرده بودند ،برای همین محسن هاشمی ،رئیس شورای شهر
تهران از اســتانداران گیالن و گلستان درخواست کرد تا بر تعطیلی
بخشهای مختلف نظارت جدی داشــته باشند ،تا دوباره آلودگی
کرونابهتهرانبازنگردد.
ëëتجلیاعتمادعمومیبینمردمومسئوالن
سعید معدنی جامعه شناس علت استقبال و همراهی مردم
بــا مقــررات جدید کرونایی را ناشــی از شــکلگیری اعتماد عمومی
بین مردم و مسئوالن کشور عنوان میکند و در تحلیل این موضوع
بــه «ایران» میگوید« :چند تــا بحث در این باره مطرح اســت .اول
اینکه ذهنیت جامعه اینگونه شــکل گرفته بود مســئوالن آمارهای
مبتالیان و موارد فوتی را از مردم پنهان و ناقص بیان میکنند بعد
از آنکه رؤســای دانشــگاههای علوم پزشــکی و برخی اعضای ستاد
ملی مبارزه با کرونا اعالم کردند اینها آمار واقعی کشــتهها نیست و
آمار واقعی فراتر از موارد رســمی اعالمی از ســوی وزارت بهداشت
اســت کمکم مــردم احســاس کردند صداقــت در گفتار مســئوالن
شکل گرفته است ».معدنی در ادامه میافزاید :ابتدای شیوع کرونا
شــایعاتی مبنــی بر اینکه مســئوالن بیمــاری را دیر به مــردم اعالم
کردند ،مطرح شد این قبیل شایعات موجب شد مردم به توصیهها
ودستورالعملهابیتوجهینشاندهندوبهتوصیههایپیشگیرانه
باور نداشــته باشــند بعد از آنکه رؤسای بیمارســتانها به صراحت
اعــام کردند تخت خالی نداریم ناخودآگاه مردم احســاس کردند
وضعیــت بحرانــی اســت و کمکم بــه هشــدارها و آمارهــای دولت
اطمینان پیدا کردند .این جامعه شــناس معتقد است؛ دولت باید
بتوانــد از اقتصــاد مردم حمایت کند و چنانچــه با اعمال تعطیلی
عدهای بیکار شدند این خسارت را جبران کند طبیعتاًروند همراهی
و استقبال مردم از محدودیتهای کرونایی و منع تردد از ساعت 9
شب ادامه پیدا میکند اگر این اتفاق نیفتد چند شب دیگر خیابانها
دوباره شلوغ خواهد شد.
معدنــی در ادامــه بــه وضعیــت بارندگیهــا بهعنوان مســائل
مداخلــه گر در اعمال محدودیتها نیز اشــاره میکنــد و میگوید:
برخــی مســائل مداخلــه گــر از جملــه مداخــات جــوی نظــم
محدودیتهای منع تردد از ساعت  9شب به بعد را بهم میریزد
برای مثال گفته میشــود شــنبه شــب بارندگیهای شدید موجب
راهبنــدان و ترافیک در ســطح شــهر و برخی اتوبانها شــد اما این
مسائل لزوماً دلیل بر بیقانونی نیست و اینطور نیست که بگوییم
مــردم بیتفاوتاند بلکــه عوامل پیشبینی نشــده در رفتار مردم
تأثیرگذاراست.

اخبــــــار

حمیده امینی فرد -فریبا خان احمدی

وزیر ارشاد با تأکید بر نقش رسانهها :

وزیرفرهنگوارشاداسالمیاقناع
افکار عمومی را مهمترین عامل
موفقیت طــرح محدودیتهای
سراسری کرونایی دانست و گفت:
کاهــش میــزان ابتــا و قربانیــان
کرونا و حفظ ســامت جامعه با
کاهش ترددها ،تنهــا با همکاری
و همراهــی مــردم ،اثربخــش
خواهد بود .سیدعباس صالحی با قدردانی از فعالیتهای دبیرخانه کمیته
اطالعرســانی ســتاد ملی مبارزه با کرونا در ۹ماه گذشــته ،از تمام رسانهها و
فعاالن شبکههای اجتماعی برای تقویت جریان آگاهیبخشی عمومی در
جهت حفظ ســامتی مردم ،قدردانی کرد و گفــت :رویکرد بنیادین وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،تقویــت مرجعیــت رســانهای در داخل کشــور
اســت .رئیس کمیته اطالعرســانی ســتاد ملی مبارزه با کرونا با قدردانی از
عملکرد خوب مجموعه معاونت مطبوعاتی در کاهش ابهامات و پاســخ
به پرســشهای مردم از طریق کانالهای ارتباطی و رســانهای ،درخصوص
اطالعرســانی طرح جدیــد محدودیتهــای کرونایی ،گفت :طــی چندماه
گذشــته درحالی که با شــرایط بســیار پیچیده جنگ اقتصادی و به تعبیری
تروریســم اقتصادی روبهرو بودیم که هر روز به نســبت قبل شــدیدتر شده،
بحرانهای متعدد طبیعی و اجتماعی نیز فضای سنگین روانی بر جامعه
حکمفرمــا کــرد که با عملکــرد خوب مجموعه رســانههای کشــور تا حدود
زیــادی از این بار منفی کاســته شــد .صالحی با اشــاره به آغاز مــوج چهارم
غربالگری در کشــور بــا امکانات جدید تولیــد داخل ،ابراز امیــدواری کرد با
همت رسانهها و همراهی مردم ،و اجرای طرحهای جدید پایش و مراقبت،
شــاهد کاهش شــدت ابتال و میزان قربانیان کرونا در کشور باشیم .صالحی
با اشــاره به رویکرد کلی وزارت فرهنگو ارشــاد اســامی برای مرجعسازی
داخلی رســانهها افزود :با توجه به جهانی بودن شــیوع کرونا ،به هر میزانی
که در جهت افزایش اعتماد مردمی گام برداریم و کارنامه موفقتری داشته
باشیم ،هم از منظر سالمت جسمانی و هم از حیث سالمت روانی ،افزایش
اعتمــاد به نفس ملی را در پی دارد .وی با تأکید بر همافزایی و همراهی در
مســأله منافع ملی گفت :ما میتوانیم در بســیاری از حوزهها ،اختالف نظر
داشــته باشیم ،اما الزم است که در مســائل مربوط به منافع ملی ،اشتراک
نظر و عمل ،وجه غالب عملکردها باشد.

کرونا جان  ۴۷۵نفر دیگر را گرفت

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت :با فــوت ۴۷۵بیمار دیگــر از مبتالیان
قطعیبهکرونا،شمارجانباختگانقطعیبیماریکووید ۱۹درکشوربه ۴۴هزار
و ۸۰۲نفررسیدو۲۷استانهمچناندروضعیتقرمزکروناهستند.
به گزارش وبدا ،دکتر ســیما ســادات الری روز گذشــته با اعالم آخرین آمار
مبتالیان و جانباختگان کرونا در ایران افزود :تا ظهر (دوم آذر  )۱۳۹۹بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳ ،هزار و  ۵۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد و دو هزار و  ۱۶۰نفر بستری شدند .با این حساب ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به ۸۵۴هزار و ۳۶۱نفر رسید.

