
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

تصمیم ضربتی برای خودروهای 
متخلف چهارشنبه سوری

فرمانده نیروی انتظامی از توقیف خودروهای 
متخلف چهارشنبه آخر سال تا ۱۵ فروردین سال 
آینده خبر داد. به گزارش ایرنا، سردار حسین اشتری 
گفت: از مردم می خواهیم امسال خود را با این اتفاقات 
خراب نکنند پلیس هم در همه شهرها و محل هایی 
که موردنظر است حضور دارد. او افزود: باید رعایت 
حال مردم را کرد و هیچ تجمعی نباید صورت گیرد 

زیرا سالمت مردم برای ما اولویت است. 
    

اعالم ساعت ممنوعیت تردد 
شبانه در نوروز

سخنگوی ستاد ملی 
مقابلــه با کرونــا گفت: 
محدودیت هــای تردد 
از ســاعت ۲۱ تا ساعت 
۳ صبح در همه شهر ها 

بدون توجه بــه رنگ بندی آن ها در ایــام نوروز هم 
ادامه دارد. به گزارش مهر، علیرضا رئیســی، افزود: 
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ۲۵ اسفند، 
آخرین رنگ بندی شهر ها را ازنظر محدودیت های 
کرونایی، اعالم و به اطالع مردم می رسانیم. او گفت: 
محدودیت های جدید تا ۱۵فروردین ۱۴۰۰ ادامه 
دارد و جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا، مرتب برگزار 
می شود و مرتب تذکر خواهیم داد و اگر وضع شهری 
بدتر شود، احتمال تغییر وجود دارد. اگر شهری قرمز 
شود شاید چندین هفته طول بکشد تا برگردد، اما 
ممکن است شهری که در وضع زرد باشد بسیار سریع 
به شهر نارنجی یا قرمز تبدیل شود بنابراین مطابق با 
آن محدودیت سفر اعمال می شود البته برای اعمال 
محدودیت های جدید، ۲ تا ۳ روز مهلت داده می شود.

    
 الیحه »پلیس اطفال« 

در دولت نهایی شد
معاون امور زنان و خانــواده رئیس جمهوری، 
گفت: الیحه پلیس اطفال در کمیسیون لوایح دولت 
نهایی شده اســت و امیدواریم در روزهای پایانی 
سال ۹۹ و یا در نخســتین روزهای سال ۱۴۰۰ در 
دولت تصویب شود چراکه می تواند بخش مهمی از 
آسیب های وارده به اطفال را مدیریت کند. به گزارش 
ایسنا، معصومه ابتکار اظهار کرد: قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان ازجمله قوانین پیشرو و جامع است 
که به حقوق کودک و نوجوان توجه دارد و بهزیستی، 
اورژانس اجتماعــی و پلیس اطفــال در آن نقش 

کلیدی ایفا می کند.
    

اسکان اضطراری ٥٧٣٣ گرفتار 
برف و کوالک 

معــاون عملیــات 
ســازمان امداد ونجات 
جمعیــت هالل احمر 
از اســکان اضطــراری 
و موقت ۵هــزار و ۷۳۳ 

مسافر گرفتار و درراه مانده برف و کوالک در ۱۰۱ 
محور کوهستانی و هشت شهر ۲۱ استان کشور خبر 
داد. به گزارش ایرنا، محمدباقر محمدی افزود: این 
شمار خدمات اسکان اضطراری و موقت به مسافران 
گرفتار در برف و کوالک ۲۱ استان آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهــان، البرز، تهران، 
چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، جنوبی و 
شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، فارس، قزوین، قم، 
گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان 

و یزد  ارائه شده است.
    

جدیتی برای کاهش مصرف آب 
وجود ندارد

عضو شــورای شهر 
تهــران در تذکــری به 
شهردار تهران با اشاره به 
شست و شــوی محوطه 
شــورا و شــهرداری با 

آب لوله کشی به رغم کمبود آب گفت: عزم و جدیتی 
در مدیریت شهری برای کاهش مصرف آب و مدیریت 
روان آب وجود ندارد. به گزارش ایلنا، شهربانو امانی بیان 
کرد: حجم ریزش های جوی در سال آبی جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته 
اســت و در حال حاضر ذخیره سدهای ۵گانه تهران 
۶۴ میلیــون مترمکعب کاهش را نشــان می دهد.  
امانی اضافه کرد: با توجه به تغییر شیوه بارش ناشی از 
تغییرات اقلیمی به صورت روان آب، برخی روش های 
نوین مدیریت روان آب که بر اصل جذب روان آب در 
محل بارش استوار است اما مدیریت روان آب در تهران 
جمع آوری و هدایت اســت. سیستم کنونی نه تنها 
هزینه های سنگین مدیریت روان آب را به شهرداری 
تأمین می کند بلکه آلودگی هوا، پس زدگی به شبکه 

و کاهش ذخایر آب های زیرزمینی را به دنبال دارد. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

از یک طرف می گویند سفر نروید، 
از طرف دیگر بلیــت قطار و اتوبوس 
و هواپیمــا می فروشــند و پروتکل 
ســفر با تور صادر می کنند. یک روز 
آمار مبتالیان بــاال می رود و یک روز 
دیگر هشــدار وقوع پیــک جدید و 
ســنگین کرونا را بعــد از تعطیالت 

نوروز می دهند. 
این دومیــن نوروزی اســت که 
مهمان ناخوانده ای به نام کرونا پایش 
در کشور باز شده است. سال گذشته 
مردم رعایت کردند و آمار سفرهای 
نوروزی به صورت بی سابقه ای پایین 
آمد و گزارش هــای پلیس راهور هم 
این موضوع را تایید می کرد. حاال اما 
با گذشت یک سال از شیوع کرونا در 
کشور مردم خسته تر از آن هستند که 
دوباره در خانه بمانند و آب و هوایی 
عوض نکنند. هرچند پیش از این هم 
بازار سفرهای داخلی داغ بود و مردم 
اگر فرصتی پیش می آمد بار و بندیل 
را جمع می کردند و چنــد روزی به 
شــهرهای دیگر می رفتند؛ اما نوروز 
همیشه با ســفر گره خورده است و 

سفرها چند برابر می شود. 
هفته گذشته سعید نمکی، وزیر 
بهداشت مردم را قســم داده بود که 
به ســفر نروند. بعد از این گفته وزیر 
بهداشت واکنش های زیادی نسبت 
به حرف او ایجاد شد. اینکه مگر وزیر 
بهداشت یک کشــور آن قدر قدرت 

ندارد که مــردم را به حضرت عباس 
قســم می دهد یا اینکه چرا این همه 
ناهماهنگی میان نهادهای مختلف 
وجود دارد که یکی می گوید ســفر 
نروید و آن یکی برنامه سفر می چیند. 

جاده ها در نوروز 1400 باز است!
روز گذشــته رئیس راهور نیروی 
انتظامی مردم را به سفر نرفتن تشویق 
کرد اما در ادامه گفت که جاده ها باز 
است. سردار ســید کمال هادیانفر 
گفته است که بر اســاس آنچه ابالغ 
شــده در شــهرهای زرد و آبی تردد 
و سفر از سوی ســتاد مقابله با کرونا 
بالمانع اعالم شــده و فقط شهرهای 
نارنجی و قرمز ممنوعیت وجود دارد.

او ادامــه داد: در شــهرهای 
مســافرپذیر که در خــط وضعیت 
نارنجی نیز هستند مانند استان های 
شمالی، شــیراز، اصفهان، خراسان 
رضوی محدودیت ها اعمال می شود.

هادیانفــر تصریــح کــرد: البته 
آخریــن وضعیت ۲۵ اســفند اعالم 
می شود، اما همان طور که گفتم تردد 
در بین شــهر زرد و زرد و آبی با آبی 

بالمانع است.
هادیانفر در ادامه صحبت هایش 
به طرح محدودیت تردد اشاره کرده 
و گفته اســت این طــرح همچنان 
پابرجا است و از ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد 
خودروهــا حق تــردد در خیابان ها 
را ندارنــد. نکته عجیــب اینکه در 
تعطیالت نوروز این منع ترددها چه 
اندازه کاربردی است؟ زمانی که مردم 
به شهر دیگر سفر کرده اند، ماندن در 
خانه چه سودی دارد؟ بیشتر سفرها 

به صورت گروهی است و چندین نفر 
در خانه ها بدون رعایت پروتکل ها دور 
هم جمع می شوند. از سوی دیگر در 
بقیه روزها آیا طرح ممنوعیت تردد 
موفق بوده است؟ الاقل در تهران بعد 
از ساعت ۹ شــب همچنان ترافیک 
وجود دارد و مردم با علم به اینکه کدام 
دوربین ها تخلفات را ثبت می کنند به 

راحتی در شهر پرسه می زنند.
در ایــن میــان فرمانــده ناجا با 
پیش بینی افزایش ســفرها در نوروز 
۱۴۰۰ خاطرنشان کرده که نیروهای 
ایــن فرماندهــی در جاده ها حضور  
دارند و بر اســاس تقســیم بندی و 
رنگ بندی ستاد مقابله با کرونا اعمال 
قانون می کنند. تمام این موضوعات 
نشــان می دهد که هیچ نیرویی در 
کشور مانع سفر کردن مردم نمی شود 

تا بلکه بتوان بیماری را کنترل کرد.
بین مردم عادی و وزیر هیچ 

فرقی وجود ندارد؟
در این میــان انتقادهــا به وزیر 
بهداشــت زیــاد اســت. نمکی در 
ســخنانی تکراری دوباره از جایگاه 
نه چنــدان مقتدر وزارت بهداشــت 
در ســتاد ملی مقابله با کرونا و دولت 
گالیه کرده است و در ارتباط با بحث 
مســافرت های نــوروزی گفته بود: 
»هرچه بتوانیم چرخــه انتقال را به 
نفع کاهش ســرعت این جایگزینی 
مدیریت کنیم، بازی را برده ایم. فردی 
که از یک نقطه  با ویروس موتاسیون 
یافته به دیدن قومــی درجای دیگر 
می رود و ایــن ویــروس را به جایی 
می برد کــه ردپایی از آن نیســت، 

سوغاتی بسیار مرگ آوری برده است. 
التماس کردیم که سفر نباشد.«

انتقادها اما اینجا آغاز می شــود. 
این که بین من و شما و وزیر بهداشت 
یک مملکت در مطالبه از مردم برای 
اینکه سفر نروند، فرقی وجود ندارد و 
دوباره باید همان حرف های تکراری 
را بزنیم، دوباره باید بپرسیم به جای 
اینکه دست وپای مردم را ببوسید و 
قسم حضرت عباس بدهید، تکلیف 
را روشن کنید و یک بار شفاف بگویید 
چه کســی مانع ایجاد محدودیت ها 
در انجام مسافرت هاست؟ چه کسی 
نمی خواهد مردم مســافرت نروند؟ 
چند نفــر از مردم با ایــن خواهش و 
تمنا ها و جاده هــای بازی که جلوی 
رویشــان اســت، نرفتن را انتخاب 
می کنند؟ یعنــی یک بــار نباید ما 
یک اقتدار شــبیه آنچه در بسیاری 
از کشــورها اتفاق افتــاد، اینجا و در 
مدیریت کرونا در ایران ببینیم؟ شما 
که همه چیز را امتحان کردید، ایمنی 
جمعی را پیــش بردیــد، داروهای 

مختلــف را هم همین طــور، یک بار 
حداقل ایــن اقتدار را هــم آزمایش 
کنید، شــاید خوب بــود! حق این 
مردم نیســت که بدانند چه کسی با 
جانشان بازی می کند و چه شخص 
و نهادی برای سخنان وزیر بهداشت 
مملکت تــره خرد نمی کنــد؟ وزیر 
بهداشت خواســتار ممنوعیت تمام 
ســفرها به صــورت قطعی اســت، 
اما وزیــر دیگر، خبر از ســاماندهی 
مســافرت ها می دهند، این چه مدل 

سیاست ورزی است!
 تهیه واکسن به جای 
قسم حضرت عباس

گــروه دیگری هــم در این میان 
هســتند که معتقدند نــه می توان 
مردم را کنترل کرد و جاده ها را بست 
نه بــر بیماری پیروز شــد. به عقیده 
آن ها بهترین راه؛ واکســینه کردن 
مردم اســت. روزنامــه اطالعات در 
مطلبی آورده اســت که بــا توجه به 
بی توجهــی به درخواســت ها برای 
نرفتن به سفر از سوی مردم، بهترین 
کار برای جلوگیری از شــیوع رو به 
تزاید بیماری کرونا، واکسینه کردن 

مردم است .
به عقیده برخی کارشناسان در این 
زمینه کم کاری کاماًل محسوس است 
و درصد بسیار اندکی از افراد تاکنون 
واکسینه شــده اند. آمارها حکایت از 
آن دارد که در کل جمعیت کشــور، 
واجدین دریافت واکسن که یک دوز 
واکسن را گرفته اند به یک درصد هم 
نمی رسد و این ضایعه ای بزرگ است.
ز  کســن حتــی ا ا ردات و ا و
کشــورهایی که جمهوری اسالمی 
روابط حســنه با آن هــا دارد نظیر 
روسیه و چین به صورت قطره چکانی 
انجام می شود و هر دفعه حداکثر در 
حد چند صد هزار دوز وارد می شود 
که به نظر می رسد برای خالی نبودن 
عریضــه و دل خوش کردن اســت 
تا یک اقــدام جدی کــه آحاد مردم 
کشــور را دربربگیرد و مقابله جدی 
با ایــن ویروس خطرنــاک و مهلک 
باشد. این مقدار و با این حالت قطره 
چکانی هرگز کفاف جمعیت کشور 
را نخواهــد داد. همچنین آمارهای 
واکسینه کردن شهروندان در سایر 
کشورها حتی کشورهای خاورمیانه 
که توسط منابع معتبر اعالم می شود 

با ایران تفاوت فاحش دارد .
اگر مسئوالن چشم امید به واکسن 
تولید داخل دوخته اند تــا وارد بازار 
مصرف بشود انتظاری خوب و تکیه 
بر تولید ملی قابل تقدیر اســت، ولی 
اوالً، دقیقاً مشــخص نیست واکسن 

تولید داخل چــه زمانــی تأییدیه 
دریافــت می کند و بعــد از دریافت 
تأییدیه نهایی، چه زمــان به تولید 

انبوه می رسد. 
ثانیاً، اگر آن طور که اعالم می شود 
در اواخر بهار تأییدیه دریافت کند و 
به تولید انبوه برسد؛ آیا از نظر اخالق 
پزشکی، یک روز تأخیر در واکسینه 
کردن مردم خیلی دیر نیســت؟ تا 
فصل بهــار و در این فاصلــه هر روز 
تعدادی از افراد به کام مرگ می روند 
و چند هزار تن هم مبتال می شوند و 
چه بسا در افراد مبتال، عوارض آن، تا 
سال ها در شــخص باقی بماند. بهتر 
آن بود که از چند ماه جلوتر موضوع 
واردات واکســن از همان کشورهای 
بالمانع جدی گرفته می شــد تا نیاز 
به قسم دادن مردم به حضرت عباس 

نباشد .
 مسئوالن با هم 

هماهنگ نیستند
نبودن هماهنگی میان مسئوالن 
اما چیزی است که بســیار به چشم 
می آید. بــرای کنترل کــردن این 
بیماری باید تمام نهادهای کشــور 
دست در دست هم دهند. همان طور 
که بسیاری از کشورهای اروپایی آمار 
ابتال و مرگ را بــا همین روش پایین 
آوردند ایران نیز در صورت داشــتن 
یک هماهنگی و انسجام می توانست 
به این مرحله برســد. بــا این حال 
مسئوالن نشــان دادند نمی توانند 
یک تعطیالت دوهفته ای را مدیریت 
کنند. ســخت گیری برای سفرهای 
نــوروزی باعث می شــد تا چرخش 
ویــروس کمتر شــود و تالش های 
انجام شــده برای کنترل بیماری به 
نتیجه برسد. حاال اما ویروس جدید 
می تواند به تمام کشور راه پیدا کند. 
پیک جدیدی آغاز شود و کادر درمان 
خسته تر از همیشه یک سال جدید 

را آغاز کنند. 

دربارة سفرهای نوروزی وحدت رویه و اتفاق نظری در کار نیست

توصیه به پرهیز، جاده های باز و... باالخره سفر!

گزارش

عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات 
زنان، گفت: بر اســاس گزارش موسســه های 
اجتماعی و شاخص جنســیت مرکز توسعه 
)SIGI( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
OECD، در سراسر جهان زنان مراقبت های 
بســیار بیشــتری از مردان انجام می دهند، 
بنابراین زنان تــا ۱۰ برابر بیشــتر از مردان، 
محدودیت های ســفر، قرنطینه های منزل، 
تعطیلی مــدارس و مراکز مراقبــت روزانه و 
افزایش خطراتی که خانواده های مســن با آن 

روبه رو هستند را به عنوان بار، بر دوش دارند.
به گزارش ایســنا، تهمینه شاوردی با بیان 
اینکه حدود ۸۵درصد از پرستاران و ماماها را 
در ۱۰۴ کشوری که داده های آن ها در دسترس 
اســت زنان تشــکیل می دهند، گفت: زنان 
تقریباً  ۷۹ درصد از نیروی کار در مراقبت های 
بهداشتی را تشــکیل می دهند و این امر آن ها 
را در معرض خطر بیشــتر عفونت در پاندمی 

کووید-۱۹ قرار می دهد.
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی جهاد دانشگاهی، به دغدغه زنان در 

دوران پاندمی کووید-۱۹ پرداخت و افزود: زنان 
به دلیل نقش ها و مسئولیت متعدد و متنوع در 
خانواده بیشتر دغدغه ابتال به بیماری را دارند. 
آمار نشان می دهد در ایران ۶۲ درصد بیماران 
کرونایی که شــغل خود را ازدست داده اند زن 

هستند.
زنان حدود ٧0 درصد از امور مراقبت   

خانواده را انجام می دهند
او همچنین معتقد است که بر اساس آخرین 
اطالعات موسسه ملی آمار و اطالعات ایتالیا)، 
زنان بین ۲۵ تا ۴۴ سال حدود ۷۰ درصد از امور 

مراقبت را در خانواده ها انجام می دهند.
به  گفته این جامعه شناس، دغدغه نگهداری 
فرزندان کوچک در زمان عدم حضور مادر در 
خانه به دلیل اینکه والدین سالمند ترس از ابتال 
شــدن به بیماری را دارند نیز از جمله دغدغه 

زنان در پاندمی کووید ۱۹ بوده است.
زنان سه برابر بیشتر از مردان از تبعات 

روانی کرونا رنج می برند
شاوردی ادامه داد: گرچه تقریباً هیچ کس 
از اضطــراب، نگرانی و آســیب های عاطفی 

ویروس کرونا در امان نیست، اما نتایج پژوهش 
موسسه Care نشان داده است که در جهان، 
زنان تقریباً سه برابر بیش از مردان از پیامدهای 
روانی گســترش ویروس کوویــد-۱۹ نظیر 
اضطراب، کاهش اشــتها و ناتوانی در خواب و 
عدم توان کافی برای انجــام کارهای روزمره 

رنج می برند. 
او افزود: بیــش از ۸۰ درصد بیماران مبتال 
به کرونا خفیف نیازمند اســتراحت در منزل 
هستند و زنان نقش عمده و مهمی در مراقبت 
و حمایت افراد بیمار در خانه، افزون بر ســایر 

مسئولیت های خود را دارند. 
زنان در تیررس تعدیل نیروی کار

شاوردی با اشاره به دغدغه از دست دادن 
شغل به دلیل مشکالت ســازمان ها و امکان 
تعدیل نیرو، اظهار کرد: ســازمان ها به دلیل 
کاهش فروش کاال یا خدمــات با بحران های 
اقتصادی مواجهه شــده اند. بعضــاً ناگزیر به 
تعدیل نیروی انســانی می شــوند. از آنجایی 
که عمومــاً خانم ها در تیــررس تعدیل قرار 
می گیرند، این امــر به نگرانــی آن ها دامن 

می زند. این امر در میان زنان سرپرست خانوار 
بیشتر است. 

این جامعه شناس خاطرنشان کرد: گزارش 
مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری در بهار ۹۹ 
نشان می دهد که جمعیت زنان شاغل ۱۵ سال 
به باال از چهار میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۳۶ نفر در 
بهار سال گذشته به سه میلیون و ۷۸۹ هزار ۶۶۳ 

نفر در بهار سال جاری  رسیده است.
 آسیب پذیری بیشتر زنان

 در برابر بحران کرونا
او همچنیــن این را هم گفت کــه برخی از 
تحقیقات نشان داده است زنان امروزه به دلیل 
نقش ها و مسئولیت های متعددی که در خانواده 

و جامعه به عهده دارند بیش از مردان در مقابل 
این بحران آسیب پذیر هستند.

شــاوردی در پایان با بیــان اینکه تقریباً 
۶۰ درصد زنان در سراسر جهان در مشاغل 
غیررســمی کار می کنند، درآمد و پس انداز 
کمتری دارند و بیشــتر در معرض خطر فقر 
قرار دارند، گفت: دنیا بارها تجربه بیماری های 
فراگیر و عفونی را در حافظــه تاریخی خود 
ثبت کــرده و آزمون های موفــق و ناموفقی 
را در این زمینه پشــت ســر گذاشته است؛ 
اما به نظر می رســد این تجارب نتوانســته 
 در مواجهــه بــا پاندمــی کرونــا چندان 

قابل استفاده باشد. 

۶۲ درصد بیماران کرونایی بیکار شده »زن« هستند؛

رنج روانی زنان از گسترش کووید- ۱۹

اگر مسئوالن چشم امید 
به واکسن تولید داخل 
دوخته اند تا وارد بازار 
مصرف بشود انتظاری 

خوب و تکیه بر تولید ملی 
قابل تقدیر است، ولی دقیقًا 

مشخص نیست واکسن 
تولید داخل چه زمانی 

تأییدیه دریافت می کند 
و بعد از دریافت تأییدیه 
نهایی، چه زمان به تولید 

انبوه می رسد

رئیس راهور نیروی انتظامی 
مردم را به سفر نرفتن 

تشویق کرد، اما گفت که 
جاده ها باز است. سردار 

سید کمال هادیانفر افزود 
که در شهرهای زرد و آبی 
تردد و سفر از سوی ستاد 

مقابله با کرونا بالمانع اعالم 
شده است
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