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قانون ،محیطبان و جنگلبان را محدود نکرده اســت

ن از سالح
گزارههای اشتباه در حق قانونی استفاده محیطبانا 

گــزارش «ایران» از چگونگی اجرای محدودیتهای کرونایی ورعایت پروتکلهای بهداشــتی درپایتخت

دور زدن محدودیتها ممنوع

حمیده امینی فرد
خبرنگار

علی محمدی /ایران

جز تعــدادی بیرون بر؛ مابقی رســتورانها تعطیل
شدهاند .ما هم بازرس داریم که مرتب سر میزنند
و اگر کســی تخلــف کند با او برخورد میشــود .البته
از ابتــدای کرونا تنها  ۱۰درصد اخطار داشــتهایم که
مربوط به همه تخلفات بوده و پلمب نداشــتهایم؛
امــا بیشــترین اعــام شــکایات از طــرف مــردم بــه
رعایت نکردن اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی
در رستورانها بر میگردد ».او با بیان اینکه از تعداد
هــزار رســتوران در تهران در طول ایــن مدت حدود
 ۲۵تــا  ۳۰درصد جوازشــان را باطل کردهاند؛ ادامه
میدهد«:تعدادی تغییر شغل داده و تعدادی هم
ورشکست شده اند؛ چراکه جز ماههای محدودی از
سال گذشته و عید امسال درمجموع تعطیل بودند
درحالیکه عوارض پســماند و مالیــات و بیمه و ..را
باید پرداخت میکردند».
توآمد کارمندان بخش خصوصی در شهر!
 ëëرف 
اتوبوسهــا در برخی مســیرها همچنان شــلوغ
هســتند .ســاعت پیک ســفرهای درون شــهری که
معمــوالً در ســاعت  ۸بــه اوج میرســد؛ بــا انبــوه
جمعیتــی مواجه اســت کــه از مســیرهای مختلف
به میدان ونک آمدهاند .در میان مســافران بیشــتر
کارمند هســتند .خانم رضوانی کارمند یک شرکت
بازرگانــی نیمه خصوصی اســت .میگویــد نه تنها
تعــداد کارمندان کاهــش نیافته و دورکار نشــدهاند
کــه اتفاقــاً بهخاطــر تــرس از تعدیــل همــه ســرکار
میآیند .آقای امیری هم معاون یکی از بانکهای
خصوصــی اســت .او میگوید بهخاطر مســئولیتی
که دارد مجبور اســت سرکارحاضر باشد و از طرفی
کارمندانشــان هــم نمیتواننــد دورکار شــوند چون
ملزومــات کارشــان حضــوری اســت« .بســیاری از
کارمندان در خانههای کوچک و با وجود سروصدای
فرزندانشــان ترجیح میدهند دورکار نباشند ».این
درحالی است که عیســی فرهادی ،فرماندار تهران
تأکید کرده که حضور یک سوم از کارمندان در همه
دستگاههای اجرایی الزم و ضروری است و بازرسی
فرمانداری تهران بر نحوه عملکرد این دســتگاهها
نظارت دارد!
محمــود ترفــع ،مدیرعامــل اتوبوســرانی هم با
تأییــد ازدحام و شــلوغی اتوبوسها طی این دو روز
به «ایران» میگوید«:برخالف انتظارمان با توجه به
محدودیتهای ســختگیرانه اما از تعداد مسافران
اتوبوس کم نشــده است .البته ما هنوز آمار دقیق را
احصا نکردهایم اما شــواهد میدانی نشان میدهد

که تعداد مسافران کاهش قابل مالحظهای نداشته
و شــاید بهتر باشــد که بگویم اصالً کاهشی نداشته
اســت .اتوبوسها البتــه با همان تعــداد و ظرفیت
قبلی و سرفاصله تعیین شــده حرکت میکنند اما
در ســاعتهای پیــک حجم مســافران بســیار زیاد
میشود و امکان اجرای فاصلهگذاری وجود ندارد.
چه آنکه ظرفیت اتوبوســرانی حتی در شــرایط غیر
کرونایــی هــم در تهــران جوابگو نیســت و بــا وجود
اضافه شــدن  ۲۵۰دســتگاه جدید در سال گذشته و
احتماالً افزودن  ۴۰۰تا  ۵۰۰دســتگاه در سال جدید
بازهم ناوگان نیاز به اتوبوس دارد».
ëëمترو یک ایستگاه شلوغ یک ایستگاه خلوت!
متــروی تهــران در طــول ایــن دو روز بــا
تصاویرمتناقضــی روبــهرو بــوده اســت .برخــی
ایســتگاهها بویــژه در خطــوط کــم مســافر مثــل ۳
بشــدت خلــوت گــزارش شــده و در مقابــل برخــی
ایستگاهها همچون فلکه صادقیه با حجم زیادی از
مسافر روب هروست.
خانــم رمضــانزاده کارمنــد یــک شــرکت
مهاجرتی اســت که جزو مشاغل گروه دو محسوب
میشــود امــا میگوید تعطیــل نیســتند و او هم به
ناچار باید از مترو اســتفاده کند چراکه تاکســی های
خطی همه دربســتی شــدهاند و هزینه تاکسیهای
اینترنتــی هــم برایــش بــه صرفــه نیســت .ضمــن
اینکــه از حــاال دغدغــه افزایــش نرخ بلیــت هم به
دغدغههــای دیگــرش اضافه شــده و میگوید باید
دید اصالً ســرکار آمدن با  ۴میلیــون حقوق ماهانه
توجیــه اقتصــادی دارد یــا نه! آقای عباســی هم که
در صنــف تجهیــزات آب ســرد کن اســت دریکی از
کوچههــای فرعــی خیابــان ســعدی مغــازه دارد و
میگوید« :کامالً باز هســتیم؛ نه ابالغیهای دادهاند
و نه اصالً میدانیم جزو کدام گروه شغلی هستیم.
کســی هــم با مــا کاری نداشــته .نمیشــود کــه پول
مالیــات و عــوارض را بدهیــم امــا کرکــره را پاییــن
بکشــیم! تعطیــات عیــد را بســته بودیم حــاال که
وقــت باز کردن اســت میگویند ببندیــد!» فرنوش
نوبخــت ،مدیرعامل شــرکت بهرهبــرداری متروی
تهران بــه «ایران» میگوید«:شــلوغی که از متروی
تهــران درطول این دو روز منتشــر شــده نه در همه
ایستگاهها که در ایستگاههای تقاطعی بعضاً دیده
میشــد ،اما برخی با سیاهنمایی میخواهند نشان
دهند که این وضعیت در همه ایستگاهها و در تمام
ســاعات روز وجود دارد؛ درحالیکه اینطور نیست

و تعداد مســافران متــرو در طول این مدت از بیش
از  ۸۰۰هــزار نفــر هفته گذشــته تا  ۶۰۰هــزار و اندی
در ایــن دو روز نــزول کرده و ایــن یعنی ما با کاهش
مســافر مواجه بوده ایــم؛ ضمن اینکه به هیچ وجه
ازظرفیــت واگنها و ســرفاصله حرکت قطارها کم
نشده و روال سابق ادامه دارد .همچنین مأموران ما
با جدیت ورودی ها را کنترل کرده و مسافران بدون
ماسک اجازه ورود ندارند ».اگرچه برخی مسافران
معتقدند که نسبت به گذشته سختگیری کمتری
در ورودیهــا انجام میشــود و بعضــاً برخی بدون
ماســک وارد شده و تعداد مسافران هم آنقدر زیاد
اســت که نمیشــود برای هر فرد یک مأمور کنترل
گذاشــت .البتــه برخی شــهروندان همچنــان از دو
ماسک اســتفاده کرده و به مســافران بدون ماسک
هــم کمک میکننــد؛ در ایســتگاههای نزدیک بازار
تهران به علت تعطیلی؛مسافران کمتری مشاهده
میشود و جالب اینکه از تعداد دستفروشان در این
ایستگاهها هم کم شــده اگرچه باز تعدادی درحال
فروش کاالهایشان هستند.
ëëکاهش شــیب کرونا با تصمیم صحیح و همراهی
مردم
محسن هاشمی هم با بیان اینکه تعداد فوتیها
در تهــران از عــدد  ۷۰عبــور کرده اســت ،تأکید کرد
هر زمان از ســوی مســئوالن شــاهد اقتدار ،تصمیم
صحیح و همراهی مردم بودیم ،شیب کرونا منفی
شــده اســت ازطرفــی راه مبــارزه بــا کرونا از مســیر
واکسیناســیون کامل در کشور میگذرد و کشورهایی
که این مسیر را طی کردند در حال عبور از این مسیر
هستند .به گزارش ایسنا ،محسن هاشمی گفت که
افــراط وتفریــط در اظهارنظرهای رســمی ،موجب
میشــود تا افــکار عمومی به بازار شــایعات و اخبار
غیررســمی در شــبکههای اجتماعی روی بیاورند و
نسبت به تنظیم رفتار خود در جامعه دچار مشکل
شــوند و باید صحبتها قاطع باشــد تا مردم به آن
عمــل کننــد .وی ادامــه داد :همچنیــن بــا توجه به
نقش مؤثر ازدحام در سیستم حملونقل عمومی
در تشــدید بیمــاری کرونا ،از دولــت میخواهیم در
کنار توجه تبلیغاتی به حملونقل عمومی تهران،
گــره کــور شــده تأمیــن اتوبــوس و واگــن را بازکند و
بــا تشــکیل جلســهای بــا حضــور رئیسجمهــوری
ناهماهنگــی میان دســتگاههای اجرایی و سیســتم
بانکی را در تأمیــن اعتبار تولید ناوگان حمل ونقل
عمومی تهران برطرف کند.

با ثبت فوت  258بیمار کووید 19در کشورآغاز شد

سونامی کرونا در شهرها
فریبا خان احمدی
خبرنگار

اســتاندار تهران دیروز در حاشــیه اولین جلســه هیأت امنــای پارک علم و فناوری ســامت
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران اظهــار داشــت :برخــی دســتگاههای ملــی و وزارتخانهها
تبعیتپذیری نسبت به دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا ندارند و به قدر الزم همکاری
نمیکنند .انوشیروان محسنی بندپی افزود :قرنطینه کامل که به منزله تعطیلی همه جا باشد را
نمیشــود اجرا کرد ،به طور مثال اگر جلسات راهاندازی پارک علم و فناوری سالمت حتی یک
روز زودتر با رعایت پروتکلهای بهداشتی شکل بگیرد ،به نفع کشور است .محسنی بر رعایت
دستورالعملهای بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا تأکید کرد و گفت :براساس مصوبات این
مجموعه مشاغل بجز گروه یک ،باید تعطیل باشند .وی گفت :امروز دو جلسه برگزار میشود
که یکی از آنها در دفتر وزیر بهداشت با حضور اعضای کمیته امنیتی ،اجتماعی ،انتظامی ستاد
ملی کرونا و دیگری هم در اســتانداری ،با حضور اعضای ســتاد مدیریت کرونای تهران است،
همه این جلســات در راســتای اتخاذ تدابیر درست و مناسب برگزار میشــود .استاندار تهران
افزود :روند کرونا در کشور صعودی اســت و همان طوری که پیشبینی میشد ،رعایت نشدن
فاصلهگــذاری اجتماعی ،شــلوغی بازار در شــب عید ،تراکم جمعیت ،عروســیها ،بازشــدن
تاالرها و مخصوصاً ویروس جهش یافته انگلیســی که در سراسر کشور چرخش پیدا کرده ،روند
رو به افزایش بیماری را در همه استانها فراهم کرده است.

برش

منحنــی آمــار مــرگ و میــر بــر اثــر ابتال بــه کرونا
دیــروز بــا فــوت  258بیمــار دوبــاره اوج گرفــت.
عدد و رقمهای فوتیها یک مرتبه دچار جهشی
فزاینده شــد و شــمار جانباختگان روزانه بیماری
کوویــد 19از مــرز  250فوتــی عبــور کــرد و منحنی
مــرگ و میــر روی عــدد  258قربانــی و  21هــزار
و  63بیمارمبتــا در روز قــرار گرفــت .بــه تعبیــر
ســخنگوی وزارت بهداشــت ســرعت افزایــش
بســتری در هفته ســوم موج جدید کرونا نزدیک
به چهــار برابر مدت مشــابه در موجهــای دوم و
ســوم بیماری است .سیما سادات الری میگوید:
کرونــا ایــن بــار ســرکشتر و مهاجمتــر اســت و
ویروس جهش یافته قدرت ســرایت باالیی دارد
و در کشــور غالب شــده اســت و هرگونه تالش از
ســوی پرســنل ســختکوش نظام ســامت بدون
همکاری مردم در عمل به توصیههای بهداشتی
به نتیجه مطلوب نمیرســد .او در ادامه از مردم
درخواســت کــرده در خانه بماننــد و کادر درمان
را در ایــن مســیر ســخت یــاری کننــد و فرامــوش
نکننــد که اجرای محدودیتهــای مصوب بدون
همــکاری آنها به نتیجه مطلوب نخواهد رســید.
هشــدارها و اعمــال محدودیتهــای شــدید
کرونایی بیانگر این واقعیت اســت که با عصیان
مــوج چهــارم یک جنــگ تمام عیــار بــا کرونا در
کشــور آغاز شــده و طبــق گفته تحلیلگــران حوزه
اجتماعــی؛ تغییــر در رفتــار تکتــک مــردم و
مسئوالن و نهادهای نظارتی راه حل اصلی چیره
شدن بر این بیماری و مقابله با این جنگ نابرابر
اســت .اعضــای ســتاد مقابله بــا کرونــا در تهران
شــمار جانباختــگان بیمــاری از مــرز  250نفــر را

حاصل افزایش بیسابقه موارد ابتال و بستری در
هفتههــای اخیر میدانند .فرمانده ســتاد مقابله
بــا کرونــا در پایتخــت وضعیت بســیار ســختی را
بــرای تهران پیشبینی کرده اســت .در این میان
اخبــار نگرانکننــدهای از وضعیــت اســتانهای
مختلف کشور نیز به گوش میرسد .عالوه بر این
همچنیــن رؤســای دانشــگاههای علوم پزشــکی
کشــور از اشــغال تختهای بیمارســتانی از سوی
بیمــاران مبتــا بــه کرونــا ابــراز نگرانــی میکنند
و معتقدنــد اعمــال تعطیلــی از ســوی ســتاد
ملــی مقابلــه بــا کرونا با وجود فشــارهای شــدید
اقتصــادی دولــت یــک فرصــت طالیی اســت و
مردم باید مو به مو دســتورات ستاد ملی مقابله
با کرونا را رعایت کنند.
همچنیــن وزیــر بهداشــت نیــز در توضیــح
آخریــن وضعیــت بیمــاری کوویــد ۱۹در کشــور
هشــدار داد؛ هفتــه آینــده منتظر خیز ســنگینتر
موارد بســتری بیماری در کشــور هســتیم ،نقشــه
کشــور به مراتب قرمزتر و حتی به سمت سیاهی
خواهــد رفــت .اگــر توجــه نشــود و دقــت نکنیــم
فروردین و بهار بسیار سختی را خواهیم داشت.
بنابر آخرین اعالم سخنگوی وزارت بهداشت
در  24ســاعت منتهی به روز گذشــته و بر اســاس
معیارهــای قطعــی تشــخیصی 21 ،هــزار و 603
بیمار جدید مبتال به کووید 19در کشــور شناسایی
شد که دو هزار و  780نفر از آنها بستری شدند .با
وجود این مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به
دو میلیون و  ۷۰هزار و  ۱۴۱نفر رسید .بنا به اعالم
ســخنگوی وزارت بهداشــت وضعیــت در ۲۵۷
شهرستان قرمز و  ۱۲۹شهرستان نارنجی گزارش
شــده و بر اســاس مصوبات ســتاد ملی مقابله با
کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت

استاندار تهران :برخی وزارتخانهها
از دستورالعمل ستاد ملی کرونا تبعیت نمیکنند

قرمــز و نارنجــی ممنــوع اســت .همچنیــن ۵۱
شهرســتان در وضعیت زرد و فقط  ۱۱شهرســتان
در وضعیت آبی قرار دارند.
ëëضرورت برخورد با قانونشکنان
محدودیتهای کرونایی
عضــو کمیتــه اپیدمیولــوژی کوویــد ۱۹وزارت
بهداشــت درباره لزوم همکاری مــردم با اعمال
محدودیتهــای  10روزه بهمنظــور کاهش موارد
جدیــد بیماری بــه «ایــران» میگویــد :تقریبــاً از
اوایــل هفتــه دوم فروردیــن ماه کشــور بــه نوعی
درگیر پیک جدید اپیدمی شــده است .این پیک،
در اســتانهای مختلــف شــدت متفاوتــی دارد

و در بعضــی شــدیدتر از بقیــه اســت؛ ولــی روند
کلــی اپیدمی کووید 19در کشــور در مورد بیماران
سرپایی و بستری یک روند صعودی بوده است و
این روند درباره موارد مرگ نیز در چند روز اخیر
نشان داده شده است.
احســان مصطفــوی در ادامــه دربــاره لــزوم
اعمال محدودیتهــای کرونایی میافزاید :یکی
از علــل اصلی ایجاد پیک جدید متأثر از افزایش
دیــد و بازدیدهــای ایــام عیــد و تعطیــات چنــد
هفتــهای کشــور بوده اســت .تأثیر مســافرتهای
نــوروزی نیــز به نوعــی با توجــه به اینکــه مقصد
اغلــب مســافران ،منــزل دوســتان و اقــوام بوده

اســت بــه شــکلی ،مشــابه دورهمیهــای عیــد
محســوب میشــود ،در عیــن حال که مســافرت
خطــر حضــور مســافران در مکانهــای پرتجمع
را نیــز بیشــتر میکنــد .بنابرایــن بــا افزایــش
دورهمیها ،افرادی که در یک سال اخیر رعایت
کــرده بودنــد و مبتال نشــده بودند ،بســتری برای
ابتال در آنها فراهم شد .اپیدمیولوژیست انستیتو
پاســتور ایران میگوید :تصمیم اخیر محدودیت
 10روزه کــه از روز شــنبه اعمــال شــده اســت،
خــاص ایران نیســت و اغلب کشــورها متناســب
بــا شــدت گرفتــن بیمــاری و بــرای جلوگیــری
از آســیب بیشــتر بــه مــردم و نظــام ســامت،
محدودیتهایــی را اعمال میکننــد؛ همانطور
کــه در بعضــی از کشــورهای اروپایــی و امریکایی
نیــز محدودیتهــای چنــد هفتهای بــرای کنترل
نســبی اوضــاع مجــدداً در روزهــای اخیــر اتخــاذ
شــده است .مشخص است که این محدودیتها
میتوانــد در کمتــر کــردن گردش ویــروس و اوج
گرفتــن بیشــتر پیک اپیدمــی نقش ایفــا کند؛ اما
الزمه کسب پاسخ مطلوب در این محدودیتها
این اســت که نظارت مناسبی هم صورت بگیرد
و برای قانونشــکنان قوانین تنبیهی دیده شود و
در عین حال باید بتوانیــم تأثیر محدودیتهای
وضع شده را در زمانهای مختلف ارزیابی کنیم.
انتظــار این اســت در کنــار بحــث محدودیتها،
سیاست دسترسی به واکســن همچنان بهعنوان
اولویــت اول نظــام ســامت دنبــال شــود و ایــن
سیاســت را از طریــق واردات و حمایــت از تولید
داخــل بــه طــور جــدی دنبــال کنیــم .بــا اعمال
تمهیدات درســت و در صــورت همراهی مردم،
میتوانیــم ایــن پیک اپیدمی را نیز بــا موارد ابتال
و مرگ کمتر از حد پیشبینی شده بگذرانیم.

جامعهشناس

اکنون و در آغاز سال  ۱۴۰۰موج چهارم همهگیری کرونا سهمگینتر از
امواج دیگر سراسر کشور را درنوردیده و تعداد مبتالیان به طرز نگران
کننده و وحشــتآوری رو به افزایش اســت .این مــوج جدید در حالی
کشــور را فــرا گرفته که با کشــف واکســن و تولید و توزیع آن در ســطح
جهانی ،امید آن میرفت که نصیبی هم به ایران برســد و رنج ناشی
از همهگیری به پایان برســد .در واقع در شــرایطی که واکســن به یک
مطالبه ملی تبدیل شــد و بحــث درباره کیفیت واکســنها در جریان
بود ،غفلت از الزام و اجرا و رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز رخ داد
و در نهایت نه تنها واکسن تأمین نشد که به دلیل رها کردن پروتکلها
پیشــروی اپیدمی کروناویروس تا آنجا سرعت و شدت گرفت که نوع
جهــش یافته ویروس با موج چهارم ،کشــور را در بهــت و حیرت فرو
بــرد .طبیعی اســت که با وقــوع موج چهــارم ،این ســؤال پیش بیاید
کــه مقصــر وضع فعلی کیســت؟ آیا دولــت ما را به این روز کشــاند یا
ملــت  .دولت بــود که به دلیل تحریــم و موانع ایجاد شــده در خرید
واکســن وعدم سختگیری در اجرای پروتکلهای بهداشتی ،منجر به
طغیان بیماری شد یا ملت بود که با ترجیح برنامههای جشن نوروز
به ســامت ،زمینه انتشــار بیماری را فراهم کرد .پاســخ به این سؤال
میتواند متأثر از دیدگاه ما به مســائل اجتماعی باشــد ،اینکه نگاه به
ســاختار باشــد یا به عاملیت فردی .اما برای پاســخ لزومــاً نمیتوان
یکــی از ایــن دو را انتخــاب کــرد ،بلکه میتــوان تلفیقــی از عاملیت و
ســاختار را در بروز چنین وضعی مســئول دانست .در بروز همهگیری
وظایف دولتها مشخص است ،برنامهریزی برای ساختن وضعیت
بــه گونــهای که زنجیره انتقال بیماری شکســته شــود ،مثــل تعطیلی
سراســری ،حمایــت از تهیدســتان و گروههــای آســیب پذیر ،فراهــم
کردن شــرایط تشــخیص و درمان بیماری و در نهایت واکسیناســیون
عمومــی اما در ایران پیشــبرد برنامههای پیشــگیرانه دولتی همراه با
این مالحظه بوده اســت که در شرایط نابسامان اقتصادی ،تعطیلی
کســب و کارها موجــب بروز نارضایتی و عصیانهای جدید نشــود ،از
ایــن رو هیــچ گاه در تعطیلی کســب و کارها اجباری مشــاهده نشــده
و همیــن عاملــی در کنتــرل نشــدن اپیدمــی بــوده اســت .در مــورد
واکسیناســیون هــم که آنقــدر موانع خارجی و محــدود کننده بوده که
هنوز پرســنل بهداشــتی و درمانی هم به طور کامل واکسینه نشدهاند
و گروههــای پرخطر همچنان در انتظارند .از ســوی دیگر اگر عاملیت
فــردی را برجســته کنیــم ،طوالنی شــدن زمان همهگیری و خســتگی
عمومــی از وضعیــت غیرنرمال و میل به بازگشــت بــه زندگی عادی
موجب شد اهمیت بیماری و قدرت سرایت آن دستکم گرفته شود
و در فقدان ســختگیری دولتی درخصوص مســافرت و دید و بازدید،
بسیاری به روال هرساله مشغول به جا آوردن آداب نوروز و مسافرت
شــوند و بشــود آنچه نباید میشــد؛ هجوم موج ســهمگینی از شــیوع
بیماری و افزایش مرگ و میر روزانه.
اکنــون در میانــه موج چهارم ،در حالی که وحشــت از بیماری و مرگ
بر جامعه ســایه افکنده و کادرهای درمان خســتهتر از همیشــه برای
کنتــرل بیمــاری به تکاپــو افتادهاند ،انتظــار میرود که ایــن بار درس
عبــرت را بــه دقت فرا بگیریــم که باید در مقابله با کرونا هوشــیارتر و
آمادهتر باشیم و از یاد نبریم تنها راه کنترل کرونا ،پیشگیری از شیوع
بیماری است ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی و تسریع و تعجیل در
واکسیناسیون عمومی .در پایان به یاد بیاوریم پیام سازمان بهداشت
جهانی را که دسترســی به واکســن ،تســت و درمان کووید  ۱۹یک حق
همگانی اســت و اجرای این شــعار برعهده دولتهــا از جمله دولت
ایــران اســت .مردم حق دارند تســت رایــگان بدهند ،رایــگان درمان
شــوند و به طور رایگان واکســینه شــوند .در کنار این حقوق الزم است
به مسئولیت فردی خود عمل کنند و به پروتکلهای بهداشتی که به
سالمت جامعه کمک میکند ،پایبند باشند.

خبـــر

دیــروز دومیــن روز از محدودیتهــای  ۱۰روزه
شــهرهای قرمز بــه پایان رســید .تعــداد فوتیهای
کرونایــی اما مرز  ۲۵۰نفر را رد کرد .تعداد مراجعه
کننــدگان بــه بیمارســتانها عــدد  ۲۱هزار را پشــت
سرگذاشــت و نام اغلب کســانی که در نــوروز بدون
توجه به هشــدارها و اخطارها بار ســفر بسته بودند؛
غافلگیرانه در این لیســت بلند باال نشســت .تهران
که تا همین چند هفتــه پیش تعداد فوتیهایش را
بــه یک رقمی شــدن نزدیــک کرده بود حــاال با اوج
دوبــاره کرونــا در خیزش مــوج چهارم بــه عدد ۷۰
فوتــی درروز رســیده تاحــدی کــه نگرانیهــا از نبود
قبــر خالی بــرای فوتیهای احتمالــی در هفتههای
آینــده بــه یکــی از دغدغههــای جدی تبدیل شــده
اســت .خیلیهــا بــا انتقــاد از بــاز گذاشــتن مســیر
ســفرها و جدی نگرفتن نشانههای موج چهارم در
نوروزامســال انگشــت اتهــام را به ســمت دولتیها
گرفتهاند اما ســؤال اصلی را باید از همه ما پرســید
«چرا به ســهممان بهعنوان یک شهروند ،کارمند،
فروشنده ،خانه دار و ...در فرصت طالیی عید عمل
نکردیم؟»
در دومیــن روز ازمحدودیتهــای جدیــد در
شرایطی که رنگ تهران قرمز نه! رو به سیاهی است؛
بیمارســتانها جای خالــی برای پذیــرش ندارند و
شهر با تعطیلی مشاغل گروههای دوم و سوم باید
به حالت نیمه تعطیل درآمده باشد؛ اما همچنان
کرکــره بنگاههای امالک ،خشکبارها،شــرکت بیمه
در خیابــان نامجــو در ســبالن جنوبــی باالســت و
وانتیهــای هندوانه و چرخ دســتیهای گوجه ســبز
هــم در خیابانهــا مشــتری دارنــد و جالــب اینکــه
در میــان مغازه دارهــا برخیهــا حتی ماســک هم
نزدهانــد .یکــی از فروشــندهها میگویــد کــه تقریباً
تمامــی اقوامشــان کــه به شــیراز ســفر کــرده بودند
کرونا گرفتهاند و حال دو نفرشــان وخیم اســت .اما
او هم چون چک داشــته؛ نمیتوانسته تعطیل کند
و خانه نشین شود! میگوید مرگ تقدیر است نباید
بــا سرنوشــت جنگید! خانمــی که درحــال خرید از
اوســت هم با لبخند میگوید که هفته گذشته عقد
کنــان بــرادرزادهاش در یکی از بــاغ تاالرهای تهران
بــوده اســت و حــاال آمــده برای پاگشــای عــروس و
دامــاد خرید کند .چون همــه فامیل به ترتیب باید
میهمانــی بدهنــد! او هــم یکبــار کرونــا گرفتــه و به
خیال خودش دیگر نمیگیرد و میگوید«:مثل یک
سرماخوردگی بود چرا مردم را آنقدر میترسانید!»
ëëتاالرها نابود شدند
خســرو ابراهیمــی؛ رئیــس اتحادیــه تاالرهــای
تهران با تأکید بر اینکه هیچ تاالری در این مدت باز
نبوده و به ورشکســتگی کامل رسیدهاند به «ایران»
میگوید«:ما نابود شدیم؛ اما در مقابل دفاتر اسناد
رســمی؛ زیرزمینهــا؛ باغهــا؛ پشــت بام خانهها از
بیچارگــی ما خــوب پــول در آوردند .مردم مراســم
گرفتند اما به جیب ما نرفت .ما هم با اینکه بســته
بودیم و درآمدی نداشــتیم هم مالیات دادیم هم
جرایــم وصول شــد و هم عــوارض پرداختیم!» در
جلوی یکــی از بستنی فروشــیهای معروف تهران
در خیابــان نوبنیــاد هم تعداد زیادی از مشــتریها
صــف کشــیدهاند و کســی اجــازه ورود بــه داخــل را
نــدارد؛ اما در خیابان همجوار مــردم بدون رعایت
فاصلهگذاری در  ۲۰ســانتی هم ایستاده و تعدادی

هم ماســکها را برداشــته و درحال خوردن بستنی
اند .اگرچه پاســاژها کامالً تعطیل شده اما در راسته
خیابــان اصلی تعــدادی از لباس فروشــیها بدون
مشــتری کرکرههــا را نیمــه بــاز گذاشــتهاند .آقــای
مغــازه دار میگوید« :تا بانکها باز هســتند ما هم
باز میگذاریم! صفهای مرغ پر از کرونا بود کســی
جلویش را نگرفت! زورشان به کاسبی رسیده که در
این یکسال به خاک سیاه نشسته .چرا باید مالیات و
عوارض بدهیم وقتی تعطیل هستیم».
بــه یکــی از آرایشــگاههای معــروف تهــران در
خیابان اندرزگو زنگ میزنم .خانم منشی براحتی
برای روز دوشــنبه وقت میدهد .تنها تأکیدش این
اســت که باید بــدون همراه و با ماســک بیایید .این
آرایشــگاه با درآمد میلیاردی حتی تابلوی رســمی
ندارد و نه تنها مشمول مالیات و عوارض نمیشود
کــه حتــی نظارتــی بــر فعالیــت آن در دوران کرونا
وجود ندارد .در کنار این آرایشــگاه تعــداد زیادی از
آرایشــگاههای لوکس تهران در شــمال شــهر بدون
تابلــوی تبلیغاتــی فعالیــت میکنند .یکــی از آنها
میگوید که به علت شــیوع کرونــا بازدید عروس را
کنسل کردهایم اما ســایر خدماتمان درحال انجام
اســت .تعداد مشــتری آرایشــگاهها اگرچــه بهگفته
مدیرســالن نسبت به ســالهای قبل کمتر شده اما
پیش از عید تعداد پرشمار مشتریان باعث شده تا
در شــیفتهای نیمه شب هم خدمات ارائه دهند.
بهگفتــه او اغلب مشــتریها عــازم ســفر بودهاند و
جالب اینکــه اکنون برخی هایشــان بــرای ترمیم و
تمدید خدماتشان مثل کاشت ناخن و رنگ مجبور
شدهاند دوباره به آرایشگاه مراجعه کنند!
ëëباالی شهرخبری از فعالیت های شغلی نیست
خیابــان میردامــاد؛ آفریقــا؛ پاســداران و ونــک
نســبت بــه روزهــای قبــل خلوتتــر شــدهاند و جز
مشــاغل گــروه اول؛ تقریبــاً خبری از فعالیت ســایر
مشاغل نیست .رستورانها هم با نیمه باز گذاشتن
درهای خــود فروش غیــر حضوری دارنــد و تعداد
پیکهــای بیرون برخــود را افزایــش دادهاند .حتی
برخی که اصــرار به ورود دارند هم با واکنش منفی
روبــهرو میشــوند .از خیابــان پاســداران بهســمت
ســید خندان هم با وجود شــلوغیهای همیشــگی
امــا تعــداد عابــران بســیار کــم اســت و تاکســیها
اغلــب خالــی از مســافرند .یکــی از رانندههــای
تاکســی بــا اعتراض میگویــد که دوباره به کســادی
افتادهانــد و در شــهر پرنده پر نمیزنــد! او میگوید
دوبــاره وضعیــت کمی آرام شــده وبه روال ســابق
بــر میگــردد مگر اینکــه به همه واکســن بزننــد! او
ادعــا میکنــد که همــه اقوامش در آلمان واکســینه
شــدهاند .یــک راننده دیگــر در وســط حرفهای او
میپرد و میگوید« :همه ما گرفتهایم دیگر ترســی
نداردو شماهم برو و زندگی ات را بکن!» در مقابل
اما تنها مسافر تاکسی که یک ماسک پارچهای و سه
الیــه زده با ناراحتی میگوید«:ایــن آمارها تازه غیر
رســمی است شــما ببینید در تهران اینهمه تلفات
دادهایم کل کشــور چه خبر است من خودم دوباره
اســترس از دســت دادن عزیزانم را گرفتهام .کرونا
شوخی بردارنیست».
ëëرستورانهاتعطیلاست
ســیدعلی اصغرمیرابراهیمــی رئیــس اتحادیه
رســتوران دارهــا با تأکیــد براینکــه عالوه بــر وزارت
بهداشــت و اماکــن؛ اتحادیــه نیز بر کار رســتورانها
نظارت دارد به «ایران» میگوید«:از روز چهارشنبه

یادداشت

خیز بلند کرونا در شهرهای نیمه تعطیل

سیمین کاظمی

ارسال الیحه اصالح ضوابط مربوط به اجازه
زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیأت دولت

معاونــت امــور زنــان و خانــواده رئیسجمهــوری الیحــه «اصــاح
ضوابــط مربــوط به اجازه زوج در صدور گذرنامــه زوجه» را به هیأت
دولت ارائه کرد.
بهگزارش ایســنا ،با توجه به مشــکالت ناشــی از سوءاســتفاده زوج از
حــق قانونی خــود درخصوص اعــام رضایت برای صــدور گذرنامه
زوجــه و در نتیجــه تهدید بنیــان نهاد خانواده ،معاونــت امور زنان و
خانــواده رئیسجمهــوری الیحه اصالح بنــد ( )۳مــاده ( )۱۸قانون
گذرنامــه و الحــاق پنج تبصره بــه مــواد ( ۱۸و  )۱۹آن را درخصوص
اصــاح ضوابــط مربــوط بــه اجــازه زوج در صــدور گذرنامــه زوجــه
بــه هیــأت دولــت ارائــه کــرده اســت .در ایــن گــزارش آمــده اســت:
براســاس بنــد ( )۳مــاده ( )۱۸قانون گذرنامه ،صــدور گذرنامه برای
زنــان شــوهردار منــوط به موافقت کتبی شــوهر اســت ،موضوعی که
موجب میشــود گاهی مــردان از آن بهعنــوان ابزاری برای فشــار بر
زوجه اســتفاده نمایند تــا وی را در ازای موافقت یــا عدم موافقت با
خــروج وی از کشــور ،ملزم به انجام یــا عدم انجــام کاری نماید یا از
این حق قانونی با عنوان اهرمی برای ایذا و آزار زوجه استفاده کنند،
مســألهای که مغایر با هــدف کالن قانونگــذار در تکریم و حمایت از
جایگاه زن بهعنوان همســر و جایگاه زن بهعنوان مادر است .ضمن
آنکه بر مبنای ماده ( )۱۹قانون گذرنامه ،شــوهر این اختیار قانونی را
دارد تا بعد از اعالم رضایت به خروج زن از کشــور و بعد از صدور یا
تمدید گذرنامه ،از اجازه خود عدول کرده و مانع خروج زن از کشــور
شــود و به اینصورت و با سوءاســتفاده از حق قانونــی خود ،زن را در
دور باطل گرفتار نماید.

