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مثل کرونا چابک باش!

نمای اول -وقتی سن و سال یا وزن باال میرود،
دیگر آن چاالکی و چابکی هم کمرنگ میشود.
نــبــود ایــن چست و چــاالکــی آن زم ــان بیشتر
احساس می شود که فرد در یک موقعیت ویژه و
اضطرار ،تازه درمی یابد که چه فرصت ها در پی
این سنگینی از کف رفته است و می رود.
نمای دوم -شیوع کرونا که تا همین چند ماه قبل
در هیچ جای جهان دارای تجربه پیشینی نبود،
با آمدنش تحولی بزرگ در عین حال ناخوشایند
را در عرصه های گوناگون متوجه جهان کرد.
نمای سوم -برخی کشورهاهمچون ایتالیا و
کــره جنوبی با شیوع کرونا ،شرایط را قرمز و
وضعیت جنگی اعالن و با هشدارهای اساسی
و اعالم آمارهای سنگین ،تــدارک گسترده ای
را طراحی کردند .در مقابل برخی کشورها
همچون برزیل کوشیدند کرونا را جدی نگیرند
امــا کرونا خیلی جــدی تر از آن بــود که رئیس
جمهور این کشور تصور می کرد و حتی به سراغ
خود او نیز آمد.
نمای چهارم -مرور ،بررسی و تماشای تجربه
و عملکرد دولــت ها در برابر کرونا بر ما عیان
کــرده اســت ،بــدون شک آنــان که در مواجهه با
این ویــروس با چابکی و چاالکی عمل کردند،
توفیقات بیشتری نصیبشان شد.
و ما...
 -1بــا وجــود تــاش هــای گسترده طــی  5ماه
گذشته که در بخش هــای سیاست گــذاری و

اجرایی مقابله با کرونا در کشور صورت گرفته
است ،به نظر می رسد هنوز قدری سنگین وزنی
و تعلل احساس می شود که همین امر باعث شده
اســت ،بخشی از جامعه درگیر با تبعات کرونا
دچار بالتکلیفی و گاهی آسیب شود .در بررسی
این چالش به دو حوزه مشخص عملکردی اشاره
می کنیم.
الف :تسهیالت و کمک های حمایتی کرونا
به این موارد دقت کنید:
* رئیس اتاق اصناف ایران :اکنون مسئله مهم
این است که پرداخت تسهیالت از سوی بانک
ها به کندی پیش می رود که قرار شد بانک ها
تمهیداتی را فراهم کنند تا دریافت آن سرعت
بیشتری پیدا کند22( .تیر / 99خبرگزاری
تسنیم)
*مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان
راهداری :بر اساس وعدهای که به رانندگان داده
شده بود قرار بود که ابتدای تیرماه مبالغ واریز
شود ،متأسفانه روند خیلی کند پیش میرود
و رانندگان محترم در خصوص ایــن موضوع
گلهمند هستند ،به نظر میرسد که افرادی در
این زمینه باید پاسخگو باشند( .تیننیوز ،شبکه
خبری تخصصی حملونقل 16 /تیر)99
* مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی
گفت :بیمه بیکاری کرونایی اردیبهشت ،هفته
آینده واریــز خواهد شد .غرامت پزشکی افراد
مبتال به کرونا نیز در بازه زمانی ۱۵روزه پرداخت
می شود20( .تیر) 99
بــه طــور قطع در شــرایــط بــحــران و پیشامدی
همچون کرونا ،تاخیر و تعلل به ویژه در شرایط
تحریم و کاهش درآمدها و نقدینگی دولــت تا
حدودی قابل پیش بینی و اغماض است اما این
تاخیر و تعلل ها تا چه زمانی باید ادامه داشته
باشد؟ برای نمونه اگر دلیل تاخیر بیمه بیکاری
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بــرای دومــاه نخست را بپذیریم ،قطعا تاخیر
در ما ههای آینده چندان توجیهی نــدارد .به
هرحال به همان میزان که مسئوالن مربوط دچار
غافلگیری در سیستم های اجرایی شده اند ،آن
کارگر ،آن راننده ،آن بیکار شده و آن آسیب دیده
از کرونا هم در وضعیت سخت زندگی و معیشت
به سر می برد و انتظار دارد که دولت و مجموعه
حاکمیت به موقع از او دستگیری کنند.
ب :آموزش و پرورش و آموزش عالی
اگر برای نبود چابکی و چاالکی سویه انتقاد
را به بخش های حمایتی که به طور مستقیم با
اعتبار و نقدینگی سر و کار دارند نشانه رفتیم،
تا حــدود زیــادی می تــوان برایش پاسخ هایی
همچون کاهش درآمد دولت و چالش تاریخی
بودجه را دست و پا کرد اما آیا می توان برای
نبود تحرک الزم در بخش هایی همچون حوزه
آمــوزش و پــرورش و دانشگاه ها دلیل قانع
کنندهای ارائه کرد؟
دراین بخش به ویژه برای آموزش و پرورش که تا
مدت ها دچار سردرگمی و وضعیت نامشخص،
روزگار گذراند شاید بتوان نبود چنین تجربه ای
را برشمرد اما دیگر از یک نقطه به بعد برای این
مجموعه استراتژیک این عذر پذیرفتنی نیست.
نحوه امتحانات پایان سال در مقطع دوازدهــم
که تا آخرین روزها نامشخص بود ،وضعیت این
روزه ــای مــدارس شامل ثبت نــام هــای جدید،
مبالغ دریافتی بابت سرویس مــدارس و دیگر
هزینه ها ،نحوه حضور فیزیکی و مجازی دانش
آموزان در سال جدید و ...از جمله مواردی است
که از نوعی سرگشتگی حکایت دارد .نمی دانم
این روزها گذرتان به مدارس افتاده است یا نه.
اما مدارس برای این که از دریافت پول از والدین
غفلت نکنند همچنان خانواده ها را برای کارنامه
و ثبت نام پایه جدید به مدارس می کشانند و در

این شرایط کافی است مدیر یک مدرسه کمی کم
سلیقه و کم انعطاف باشد که حاال بیا و ببین چه
ازدحامی در مدرسه پدید می آید .یا ثبت نام در
مقطع جدید این خودش حدیث مفصلی است و
تنها تفاوت حاال با گذشته فقط ماسک هایی است
که روی صورت افراد است و گرنه همان شلوغی
ها و همان داستان های گذشته همچنان در حال
تکرار است .آیا آموزش و پرورش نمی توانست در
چند ماه گذشته برای چنین مواردی ،پروتکل ها و
فرایندهای مجازی و حساب شده تری پیش بینی
کند؟ مگر این سیستم نمی دانست که با آغاز موعد
ثبت نام ها با چنین داستانی مواجه خواهد شد؟
آیا ثبت نام یک پایه به پایه بعد الزم است شبیه
روال های پیشین باشد؟ و واقعا نمی توان برای
مواردی این چنین که به تغییر مدرسه و مقطع نیاز
ندارد ،روش مجازی را پیش بینی کرد؟آیا در این
میان با شروع مدارس دوباره داستان اینترنت و
قطع و وصلی آن و نرم افزار های آموزش از راه دور
حل می شود یا وزارت ارتباطات به جای آن دراین
شرایط مشغول ماجرای ممنوعیت واردات موبایل
 300یورویی است ؟
بــرگــزاری کنکور و سناریوهای پیش روی آن
نیز اکنون در شرایطی قطعی شــده اســت که
همچنان بسیاری از خانواده ها و حتی مسئوالن
نیز در نحوه اجرای آن دچار تردید هستند .به
هر حال رفت وآمد و تجمعی که برپایی کنکور
در شهرها ایجاد می کند ،امری اجتناب ناپذیر
است و این در حالی است که هشدارها برای
شرایط بحرانی شیوع ویروس و آینده مبهم آن
درچندماه اخیرهمواره از موارد ثابت اعالمی
ستاد ملی کرونا بوده است .یعنی این وضعیت در
چند ماه گذشته موضوع جدید و خلق الساعه ای
به شمار نمی رود که تصمیم گیری برای آن این
قدر با کندی و تعلل پیش رود.

2درصد ازسهام شستا به مستمری بگیران تأمین اجتماعی واگذار خواهد شد

همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از آبان
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از دو اتفاق خوب
برای بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری
خبر داد .به گزارش فارس وزیر کار با بیان این
که همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
از آبان ماه انجام میشود افزود :با آقای نوبخت
مذاکره کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم

رئیس جدید کمیسیون اصل 90
پژمانفر،رئیسکمیسیوناصل90مجلسشد.
به گزارش ایسنا ،حسن شجاعی علی آبادی،
سیدمحمودنبویان،سیدنظامالدینموسوی و
نصرا...پژمانفرازگزینههایتصدیاینپست،
توسط هیئت رئیسه به مجلس معرفی شده
بودندکهدرنهایتودرجلسهعلنیروزگذشته
پژمانفر نماینده مشهد و کالت به عنوان رئیس
کمیسیوناصل 90انتخابشد.

که حقوق بازنشستگان کشوری ر ا  در همین
مــاههــای آیــنــده تــا  90درصــد حقوق شاغلین
برسانیم .وزیر کار درباره همسان سازی حقوق
بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت :پس از
 57جلسه با بخشهای مختلف دولت با دستور
رئیس جمهور که در سایه شفاف سازی اطالعات

تأمین اجتماعی به دست آمد  32هزار میلیارد
تومان منابع دولت پرداخت شد به گونهای که
بازنشستگان 30ساله زیر دو میلیون و 800هزار
تومان و بازنشستگان با  35سال سابقه زیر سه
میلیون تومان دریافت نخواهند کرد .وی افزود:
 2درصــد از سهام شستا به مستمری بگیران

تأمین اجتماعی واگذار خواهد شد .به گزارش
سایت اطالع رسانی وزارت کار ،شریعتمداری
همچنین از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه
برای واگذاری ۳۰هزار میلیارد تومان از سهام
شرکت های دولتی به ازای مطالبات سازمان
تامین اجتماعی از دولت خبر داد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• این چه وضعی شده؟ همه چیز روز به روز
گران می شود از پارسال تاحاال ماشین و
خانه چندبرابرشده .پول مون با این که این
قدر بی ارزش شده اما به دست آوردنش هم
سخت شده.
••به نظرمن رعایت نکردن دستورالعمل
های بهداشتی توسط بعضی ازمردم خنجر
زدن از پشت به مدافعان حریم سالمته.
دقــیــقــامــثــل هــمــون کــــاری کــه عـــده ای
بامدافعان حرم می کردند و می گفتند که
آن ها برای پول به جنگ میرن!
••جالب اســت که مسئوالن با ایــن دسته
گل هایی که به آب داده اند باز هم انتظار
دارند مردم ازشان تشکر کنند! انگار تا االن
بهترین عملکرد را داشتند! آقایان واقعا
خسته نباشید! دست مریزاد .اوضاع خیلی
خوبی برایمان درست کردید!
•• کسانی کــه از احــمــدی ن ــژاد دف ــاع می
کنند اصال می دانند  800میلیارد درآمد
یعنی چــه؟ راحــت ترین وزی ــران ،در زمان
ینژاد بودند.
احمد 
••نیازی نیست به آقای رائفی پور با این همه
طرفدار متلک بندازید .شما بهتره مثل
همیشه طبق پروتکل های از قبل تعیین
شده توسط دولت رفتار کنید تا مبادا جیره
کاغذتون قطع بشه!
•• با قیمت سکه هــای بــاالی  10میلیون
تومان و دالر باالی  20هزارتومان ،خانه
های مسکونی 25متری دور از ذهن نیست!
•• همیشه هزینه برق مان کمتر از صدهزار
تومان می آمــد .ایــن دفعه بــرای یک خانه
 123متری و فقط با یک کولرگازی که اکثر
اوقــات خاموش اســت 500 ،هزارتومان
آمــــده! هــرچــه بــه شــرکــت ب ــرق زن ــگ می
زنم ،می گویند تعرفه ها گران شده و باید
پرداخت کنید .آخر گرانی چنددرصد؟
•• به یکی از فروشگاه های بــزرگ رفتم تا
برنج بخرم .برنج گلستان  5کیلویی 179
هزار تومان! برنج هندی  10کیلویی169

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

هزارتومان! مسئولین از وزیرکشاورزی
وصمت گرفته تا سازمان های مقابله کننده
باگران فروشی پاسخ دهند که آیا نظارت
وکنترلی هست؟
•• دانشگاه پیام نور حقوق هر ترم استادان
رو یک سال بعد میده و نصف مبلغ رو واریز
میکنه .لطفا مسئولش جواب گو باشه ،توی
این اوضاع شرم آور چرا این طور پرداختی
دارند؟
•• از مسئوالن محترم صمت خواهش می
کنم برای مبارزه با گران فروشی سازمان
تعزیرات کــاری بکند گرانی مــردم را فلج
کرده است.
•• آیاکسی نیست که بگه چرا پول  30درصد
فروش سهام عدالت را بانک ها نمی دهند؟
ماکه دیوانه شدیم.
••شــرک ـتمــخــابــرات ایــــران در اقــدامــی
یـکطــرفــه بـــدون اطـــاع مـــردم رومینگ
بینالملل روی خطوط موبایل همراهاول با
هزینه ماهانه شش هزار تومان را فعال کرده
و فیشهای ماهانه را حتی برای مکالمات
داخل کشور با هزینه رومینگ بینالملل
صادر میکند.
••خراسان:این مسئله از سوی مسئوالن
مربوط تکذیب شد.
••مسئوالن در کشورهای دیگر با کوچک
ترین خطایی استعفا می کنند .آن وقت این
جا قیمت خانه و ماشین در یک سال پنج
برابر می شود اما کسی تکانی به خودش
نمی دهد .تازه با پررویی جلوی دوربین می
آیند وبا خنده هایشان ،مردم را عصبانی
می کنند.
••یکی از رفتگرهای منطقه  3به من گفت:
من به کی شکایت کنم که پاسخ گو باشه؟
پیمانکارهای شهرداری بیمه ما رفتگرها
رو یکی در میون رد می کنن ۱۷ .سال
سابقه کــار دارم ،رفــتــم ســازمــان تامین
اجتماعی گفتن  ۱۲ســال بــرای شما رد
شده .خواهشمندم پیگیری کنید.

