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نگرانی از احتمال افزایش 
بازماندگی از تحصیل کودکان کار

رئیــس انجمــن 
مــددکاران اجتماعی 
ایران نسبت به افزایش 
بازماندگی از تحصیل 
کودکان کار و خیابان 

به دلیل عدم امکان دسترســی فراگیر به مطالب 
آموزشی از طریق فضای مجازی در شرایط کرونایی، 
ابراز نگرانی کرد. به گزارش ایســنا، سیدحســن 
موسوی چلک با اشاره به وضعیت آموزشی کودکان 
حاشیه نشین و کودکان کار اظهار کرد: در شرایط 
کرونا دانش آموزان برای ادامه تحصیل به اینترنت 
و گوشی های هوشمند نیاز دارند، این در حالی است 
که بسیاری از کودکان کار و خیابان از این امکانات 
محروم اند و این محرومیت نیــز دلیلی برای عدم 
امکان استفاده از آموزش های مجازی است. موسوی 
چلک در این راستا از دولت و مجلس شورای اسالمی 
خواست تا برای اینترنت دانش آموزان تمهیداتی 
بیاندیشد، زیرا در شرایط عادی امکان بازماندگی 
از تحصیل کودکان مناطق فقیرنشــین و محروم 
باالست، حال آنکه در شــرایط موجود که با کرونا 
مواجه هستیم به مراتب امکان بازماندگی از تحصیل 

کودکان بیشتر است.
    

 »کیوان امام وردی« مدعی 
ابتال به »سادیسم« است

رئیــس پلیــس 
تهران گفــت: کیوان 
امــام وردی به ارتکاب 
جرم تجاوز های متعدد 
اقرار کــرده اما مدعی 

شده که مبتالبه سادیسم است. به گزارش تسنیم، 
سردار حسین رحیمی درباره آخرین روند رسیدگی 
به پرونده کیــوان امام وردی، بیان کــرد: تاکنون 
شــاکیان زیادی در رابطه با ایــن پرونده به پلیس 
مراجعه کرده اند و مراجعات شاکیان کماکان ادامه 
دارد و پرونده در دست رسیدگی است. او ادامه داد: 
این متهم خودش نیز به جرم و تخلفش اقرار کرده 
اما مدعی شده که سادیسم دارد؛ اما این گونه نیست.

    
شبکه شاد برای معلمان و 

دانش آموزان رایگان می شود
وزیــر ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعات 
گفــت: به مــردم این 
اطمینان را می دهیم 
که اســتفاده از شبکه 

شاد برای معلمان و دانش آموزان رایگان خواهد بود. 
به گزارش ایرنا، محمدجــواد آذری جهرمی افزود: 
دستور رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت این 
بود که استفاده دانش آموزان و معلمان از شبکه شاد 
رایگان باشد و در همین راستا جلسه ای را با سازمان 
برنامه وبودجه برگزار خواهیم کرد. پس از جلسه با 
سازمان برنامه وبودجه، تصمیماتی که اتخاذ می شود 

را به اپراتورها ابالغ می کنیم.
    

شکارچی بعد از کشتن 
محیط بان خود را کشت

فرمانــده یــگان 
حفاظت محیط زیست 
گفــت: شــکارچی 
غیرمجاز بعد از کشتن 
محیط بان، خودکشی 

کرد؛ چون متوجه شــده، محیط بان دایی خودش 
بوده است. به گزارش ایلنا، جمشید محبت خانی در 
مورد محمد حسن نژاد، محیط بان منطقه  ارمک واقع 
در هرمزگان که سه شنبه شب توسط دو شکارچی 
به شهادت رسید، بیان کرد: به این محیط بان خبری 
می دهند و او برای بررسی به محل حاضر می شود، اما 
شکارچی ها او را غافلگیر می کنند و به او تیر می زنند، 
بعد هم فرار می کنند، اما یکی از شکارچیان با حضور 
نیروهای انتظامی دســتگیر می شــود و اعتراف 
می کند، سالحش در دست شکارچی فراری است 

که با خود برده است و این دو با هم همدست بودند.
او ادامه داد: بعدازاین که دســتگیری ها صورت 
می گیرد، مشــخص می شــود که فردی که اول 
دستگیرشــده، برادرزاده ی فرد دومی اســت که 
فراری بوده است، اما همین فرد دوم که فراری بوده 
نزدیک های صبح متوجه می شود، محیط بانی را که 
کشته است، دایی اش بوده، یعنی قاتل، خواهرزاده ی 
محیط بان بوده است و آن دو شکارچی در تاریکی 

متوجه این موضوع نشده بودند.
محبت خانی افزود: به نظر می رسد بعدازاینکه 
متوجه می شود، دایی خودش را کشته است، دست 
به خودکشی می زند و صبح نیروها جسد قاتل اصلی 
را هم پیدا کردند و اسلحه شکاری که کنارش بوده 

هم کشف می شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

در ماه های گذشــته زندگی مردم 
با فرازوفرودهای زیــادی همراه بود. 
از باال رفتن هــای عجیب وغریب نرخ 
ارز تا 11 میلیونی شدن سکه و شیوع 
کرونا و بیکاری و ورشکســتگی و باال 
رفتن قیمت مسکن و تمام موضوعات 
دیگری که همه ما کم وبیش در جریان 
آن هســتیم. اما اولین نشانه های نبود 
ثبات اقتصادی در سفره های مردم و آن 
هم قشر متوسط و پایین نمود می کند. 
کوچک شدن سفره ها اولین نشانه آغاز 

فقر است. 
در این مدت با ســختی ها و مسائل 
زیــادی در زندگــی مواجه شــدیم. 
مســائلی که نه تنها توقفی ندارد بلکه 
همچنــان روبه جلــو در حال حرکت 
اســت و به صورت لحظه ای قیمت ها 
جابه جا می شوند. این تغییرات قیمتی 
بی ســابقه تنها در بازار مواد مصرفی 
رخ نداده بلکه سایر بازارها نظیر لوازم 
خانگی که مورد نیاز مردم است هم از 
این اتفاقات بی نصیب نبوده اند. سونامی  
افزایش قیمت در ایران با شــدت همه 
چیز را درهم کوبیــده و باعث نگرانی 
مردمی شده که شاهد کوچک تر شدن 
سفره هایشــان هســتند و نمی دانند 
چطور زندگی شــان را از وســط این 

سونامی  نجات دهند.
البتــه بمانــد کــه برخــی دیگر 
از هم وطنانمــان هــم از این فرصت 
سوءاســتفاده کرده تیــغ برنده تری 
برای کشــیدن بر تن دیگران به دست 
گرفته اند. بــا توجه به شــرایط امروز 

اقتصادی به نظر نمی رسد گرانی های 
اخیر نقطه توقفی داشــته باشد و هر 
لحظه باید منتظر گران شــدن دیگر 
کاالها باشیم. به نظر می رسد اقتصاد 
کشور نیاز به خانه تکانی اساسی دارد 

تا بتواند به سمت رشد حرکت کند.
با توجه به توضیحات ارائه شــده 
آخرین نتایــج تحقیقات انســتیتو 
تحقیقات تغذیــه ای و صنایع غذایی 
حاکــی از این  اســت که بســیاری از 
خانواده ها در ایران مصرف گوشــت 
قرمز، ســفید، تخم مــرغ و لبنیات را 
به شدت کاهش داده یا آن ها را از سفره 

خود حذف کرده اند.
تحقیقات این انســتیتو در سه ماه 
نخست ســال جاری انجام شده است 
و بیــش از ۲۲ هزار خانوار شــهری و 
روستایی را دربرمی گیرد. پیش تر مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، 
روز 1۲ مــرداد بر اســاس نتایج یک 
نظرسنجی گزارش داده بود که بیش 
از هشــت درصد خانوارهای ایرانی در 
سال ۹۸، گوشت قرمز مصرف نکردند. 
بر اساس این نظرسنجی، بیش از 1۴ 
درصد هم تنها چند بار گوشت قرمز در 

سال گذشته مصرف کرده  بودند.
 مردم آبگوشت که هیچ، 

اشکنه هم نمی توانند بخورند 
نرخ دالر در سه ماه اول امسال ۸۴ 
درصد رشد داشته است. مرکز آمار نرخ 
تورم را کاهشی اعالم کرده اما قیمت 
برخی کاالهای اساسی و مواد غذایی 
بیش از دو برابر افزایش یافته اســت. 
دولت برای صرفه جویی در هزینه های 
ارزی، تخصیص ارز بــه واردات مواد 
غذایی را کاهش داده یا به صورت کامل 
حذف کرده است. چندی پیش احمد 

توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در انتقاد از سیاســت های دولت 
گفت: به دلیل باال رفتن قیمت ارز تمام 

مردم تحت تأثیر قرار گرفته اند.
توکلی توزیع کاالبــرگ یا کوپن 
را یک ضرورت بــرای تأمین مایحتاج 
مردم عنوان کــرد و گفــت: به دلیل 
سیاســت های ارزی نادرست دولت، 
همه قیمت ها با افزایش ارز، باال کشیده 
می شود و به دلیل عدم حضور دولت، 
تمــام بنگاه های اقتصــادی در نقش 
قیمت گذار وارد عمل می شوند و در این 
شرایط مردم آبگوشت که هیچ، حتی 

نمی توانند اشکنه بخورند.
او ایــن وضعیــت را نتیجــه 
سیاســت های ارزی نادرست دولت 
دانســت و افزود: مردم مشکل دارند، 
اگر به آن ها غذا نرسانیم در آینده دچار 

معضل کودکان ضعیف خواهیم بود.
اواخر تیرماه بود کــه نمایندگان 
مجلس بحث توزیع کوپن را به صورت 
علنی مطرح کردند. جبار کوچکی نژاد، 
عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلس در همین رابطه 
گفته بود که بســتر توزیــع کاالهای 
اساســی به وســیله کاالبرگ، کارت 
الکترونیکی و یا سایر روش های مشابه 

در کشور فراهم می شود. 
او با بیــان این نکته کــه کاالهای 
اساسی مورد نیاز خانوارها باید با قیمت 
مناسب به دســت آن ها برسد، افزود: 
قصد داریم طرحی را در مجلس تدوین 
کنیم که با اســتفاده از آن نحوه توزیع 
کاالهای اساســی بین مــردم تغییر 

پیدا کند.
البته بســیاری از نمایندگان نیز با 
این پیشنهاد مخالفت کرده و گفته اند 

طرح توزیع کوپن برای شرایط اضطرار 
اســت و در حال حاضر شرایط ایجاب 
نمی کند که بین گروهی از مردم کوپن 

توزیع شود!
 سفره هایی که هر روز 

کوچک تر می شوند
از سوی دیگر، قیمت گوشت قرمز 
در یک ســال گذشــته بیش از 1۰۰ 
درصد افزایش داشته است. نرخ تورم 
این کاال در برخی ماه های سال ۹۸ به 
باالتر از 11۰ درصد رســیده و همین 
مسئله یکی از عمده ترین دالیل کاهش 
مصرف این کاال اســت.اگرچه انتظار 
می رفت با کاهش مصرف گوشت قرمز 
به دلیل گرانی، استفاده از گوشت مرغ 
به عنوان کاالی جایگزین بیشتر شود 
اما گزارش ایسپا نشان می دهد میزان 
مصرف گوشــت مرغ در مقایســه با 
خرداد ۹۸ حدود 1۲,۶ درصد به صورت 
مصرف هر روز یا چند روز در هفته در 
سبد غذایی خانوارها کمتر شده است. 
۲۸,۴ درصد گفته انــد که چند روز در 
ماه، ۳,۷ درصد چند بــار و 1,۳ درصد 

اصاًل گوشت مرغ مصرف نکرده اند.

مصرف ماهــی در خانوارها هم در 
مقایسه با خرداد یک سال قبل کاهش 
یافته است؛ ۲۴,۶ درصد پاسخگویان 
گفته اند اصاًل در خانواده شــان ماهی 
مصرف نمی کنند. مصرف ۳۳ درصد 
خانوارهــا هم تنها چند روز در ســال 

اعالم شده است.
بر اســاس تحقیقات انجام شــده 
۲۶,۲درصد مردم در یک سال گذشته 
هر روز شــیر مصرف کرده اند. ۳۷,۴ 
درصــد در هفتــه چنــد روز و ۲۲,5 
درصد در ماه چند روز در خانواده شان 
شــیر مصرف می کننــد. الزم به ذکر 
اســت ۶ درصد افراد نمونه طی سال 
گذشته چند بار شیر مصرف کرده اند 
و ۷,۹ درصد گفته اند اصاًل شیر مصرف 
نمی کنند. میزان مصرف روزانه شــیر 
یا چند روز در هفته در مقایسه با سال 
گذشــته کاهش یافته اســت. خرداد 
۹۸، ۷۸,۲ درصــد خانوارها هرروز یا 
چند روز در هفته شیر مصرف کرده اند 
درحالی که این میزان در مرداد ۹۹ به 

۶۳,۶ درصد رسیده است.
در ادامه در خصوص میزان مصرف 
ماست در سال گذشته پرسیده شده 
اســت. ۳5,۴ درصد خانوارها هرروز 
ماست مصرف کرده اند. ۴1,۳ درصد 
چند روز در هفته و 1۶,۷ درصد چند 
روز در ماه ماست خورده اند. ۳,۴ درصد 
گفته اند در سال گذشته چند بار ماست 
خورده انــد و ۳ درصد اصاًل ماســت 
مصــرف نمی کنند. طبــق داده های 
خــرداد ۹۸، ۸۷,۶ درصــد خانوارها 
هرروز یا چنــد روز در هفته ماســت 
مصرف کرده اند که این میزان در مرداد 

۹۹ به ۷۶,۷ درصد کاهش یافته است.
کرونا شرایط را بدتر کرده است

وضعیت معیشت در ایران تا پیش 
از کرونا هم مساعد نبود، اما همه گیری 
ویروس کووید-1۹ شرایط را سخت تر 
کرده اســت. دســت کم یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر به صورت رســمی به 
بیکاران افزوده شده است. بسیاری از 
مشاغل کوچک و خانگی از بین رفته 
و هزینه خانوار افزایش یافته اســت. 
در این میان مســئوالن هــم از اعالم 
دقیق جمعیت زیرخط فقر خودداری 
می کنند اما بــر پایه گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
تا دهک هشــتم درآمدی برای تأمین 

هزینه زندگی با مشکل روبرو هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ۶ دهک 
درآمدی نخســت را جمعیت زیرخط 
فقر دانسته که بالغ بر 5۶ میلیون نفر از 
جمعیت ۸۰ میلیونی را شامل می شود. 
داوود سوری، پژوهشگر اقتصادی هم 
گفته از هر دو نفر یک نفر زیرخط فقر 
اســت. البته دولت وعده کــرده بود با 

بسته های کاالیی و حمایت های مالی 
مانع کاهش بیشتر قدرت خرید خانوار 
و رشد جمعیت زیرخط فقر باشد. این 
وعده اما به چند بار توزیع بسته کاال و 
تسهیالت بانکی محدود ماند. در این 
شرایط پیش بینی می شود با تداوم رشد 
اقتصادی منفی در سال جاری، افزایش 
شــمار بیکاران و کاهش سطح واقعی 
دســتمزدها در برابــر افزایش قیمت 
کاالهای ضروری در غیاب حمایت های 
دولتی جمعیت بیشتری به زیرخط فقر 

سقوط کنند.
 شکاف طبقاتی 

دهک های پایین را بلعیده است
رشد تورم و گراني غیرقابل کنترل 
و کاهش ارزش پول ملي در برابر دیگر 
ارزها به ویژه دالر آن چیزي نبود که 
مردم انتظارش را داشتند. با توجه به 
ثبات نسبي اقتصادي در مقاطعي از 
سال گذشته چشم انداز اقتصادي این 
بود که بتوان در ســال جدید با رشد 
اقتصادي وضعیت معیشتي و زندگي 
بهبود یابد ولي سرابي که تصمیمات 
نادرســت اقتصادي از آینده اقتصاد 
ســاخته بود باعث شــد تا خیلي ها 
قرباني شــوند. در گذشته نه چندان 
دور مردم از نظــر درآمدي در چند 
دهک مختلف قــرار مي گرفتند اما 

اآلن دیگر چنین نیست.
دســته بندي ها عوض شده و حاال 
شــکاف طبقاتي به حدي باز شده که 
مي تواند دهک هــاي پایین را در خود 
ببلعد. آن چنان رکود اقتصادي در چند 
سال گذشته ایجاد شده که مردم حتي 
در حاشیه شهرها هم براي زندگي جا 

پیدا نمي کنند! 
به هرروی روزگار بسیاری از مردم 
کشور خوب نیست و نارضایتی از سر و 
روی زندگی مردم می بارد و مسئوالن 
کشور باید به جای تکذیب و ارائه آمار 
نامطمئن، فکری به حال مردمی بکنند 
که هر روز کمرشــان زیر بار سنگینی 

زندگی و هزینه ها خم می شود.  

کاهش مصرف گوشت، تخم مرغ و لبنیات در کشور؛

فقرامرزدهکهارادرمینوردند

خبر

کالن شهر تهران باوجود ساکنان زیادی که 
دارد تبدیل به یکی از کابوس های مســئوالن 
حوزه درمان در جهت مقابله با کرونا شده است. 
روز گذشــته علیرضا زالی، فرمانده ستاد 
مقابله بــا بیماری کرونا در کالن شــهر تهران 
گفت: بالغ بــر 1۴میلیون و ۸۰۰هــزار نفر در 
استان تهران ســکونت دارند. از طرفی پدیده 
سکونت های غیررســمی در این استان بسیار 
شــایع اســت، به طوری که 1۲تــا 1۳درصد 
شهروندان در سکونتگاه های غیررسمی زندگی 
می کنند، این افراد وضعیت بهداشتی ضعیفی 
دارند و کنترل بیماری در این مناطق به مراتب 

سخت تر است.
 تهران روزانه یک میلیون 

جمعیت شناور دارد
زالی با اشاره به اینکه روزانه یک میلیون نفر 
به صورت شناور در ساعات آغازین روز به تهران 
وارد و در ساعات واپســین روز از تهران خارج 
می شوند، افزود: نکته حائز اهمیت این است که 
روزانه ۴۰۰هزار خودرو فقط از استان البرز به 

تهران وارد می شوند. همچنین حاشیه نشینی، 
سکونت اتباع بیگانه و سکونت اتباع بیگانه فاقد 
کارت اقامت در تهران بیشتر از سایر استان ها 

مشاهده می شود.
فرمانده ســتاد مقابله با بیمــاری کرونا در 
تهران، عنوان کرد: در حال حاضر که مشــاغل 
آموزشی فعالیتی ندارند، روزانه ۸5۰هزار نفر 
از مترو و ۸۰۰هــزار نفر از اتوبوس اســتفاده 
می کنند و حدود ۷5هزار تاکسی تحت پوشش 
اتحادیه تاکسیرانی مشغول به خدمت رسانی 
هســتند. یکی از دالیلی که نگرانی بازگشایی 
مدارس را دوچندان می کند، افزایش استفاده 

از وسایل حمل ونقل عمومی است.
زالی با تأکید بر اینکه کنتــرل بیماری در 
تهران دشوار اســت، جمعیت ۹۶۰هزارنفری 
منطقه ۴شــهرداری را که معــادل 1,5برابر 
جمعیت استان ایالم است، به عنوان تنها یکی 
از مناطق استان تهران، مصداق این دشواری 

خواند.
او همچنیــن در خصوص آغاز موج ســوم 

در آینده ای نزدیک و گســترش بیش ازپیش 
بیماری در پاییز پیش رو هشدار داد.

کرونا تا یک ماه در بدن بیمار می ماند
اما یکی از ســؤاالتی که در ذهن بسیاری از 
ما وجود دارد این است که کرونا ویروس تا چه 

زمانی در بدن باقی می ماند. 
نتایج یک بررسی جدید نشــان می دهد: 
کروناویــروس در مدت یک مــاه از بدن بیمار 
مبتالبــه کووید-1۹پاک می شــود. در این 
بررسی که نتایج آن در مجله بریتیش مدیکال 
ژورنال منتشرشده، آمده است: بیماران مبتالبه 
کووید-1۹الزم است مدت یک ماه صبر کنند و 

سپس به انجام تست مجدد اقدام کنند. 
در ایــن بررســی محققــان بــه مطالعه 
11۶۲بیمــار مبتالبــه کووید-1۹دریکی از 
مناطق ایتالیا پرداختنــد. این بیماران 15روز 
پس از انجام تســت اولیه، 1۴روز پس از تست 
دوم و ۹روز پس از تست ســوم تحت آزمایش 
کرونا قرار گرفتند. محققان این فاصله زمانی را 
بر اساس توصیه های مرکز کنترل و پیشگیری 

از بیماری در اروپا تعیین کردند.
نتیجه اولین تســت حــدود ۶۰درصد از 
بیمارانی که بهبود پیداکرده بودند منفی اعالم 
شــد. نتیجه تســت دیگر تائید کننده منفی 

بودن آزمایش در ۷۸.۷درصــد از این بیماران 
بود که نشــان داد از هر پنج تست منفی کرونا 
ممکن است یک مورد اشتباه باشد. در حقیقت 
ممکن اســت فردی پس از منفی بودن نتیجه 
آزمایش همچنان به ویروس آلوده باشد و آن را 
به دیگران انتقال دهد. همچنین در افراد سالمند 
و مبتالیان به نوع شدیدتر بیماری، مدت زمان 
پاک شدن بدن بیمار از کروناویروس طوالنی تر 

خواهد بود.
آخرین آمار کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: از 
روز سه شــنبه تا ظهر چهارشــنبه یک هزار و 

۸5۸بیمار جدید مبتالبه کووید-1۹در کشور 
شناسایی شــد و مجموع بیماران در کشور به 

۳۷۸هزار و ۷5۲نفر رسید.
سیماســادات الری گفت: متأســفانه در 
این زمان، 1۲5بیمار کوویــد-1۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۲1هزار و ۷۹۷نفر رسید.
همچنین بر اساس آخرین اطالعات کرونا در 
کشور، استان های تهران، مازندران، گیالن، قم، 
اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و 

قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در پایتخت:

کنترل کرونا در تهران دشوار است

انتظار می رفت با کاهش 
مصرف گوشت قرمز به 
دلیل گرانی، استفاده از 

گوشت مرغ به عنوان کاالی 
جایگزین بیشتر شود اما 

گزارش ایسپا نشان می دهد 
میزان مصرف گوشت مرغ 

در مقایسه با خرداد ۹۸ 
حدود ۱۲,۶ درصد به صورت 

مصرف هر روز یا چند روز 
در هفته در سبد غذایی 

خانوارها کمتر شده است

رئیس اتاق بازرگانی 
تهران ۶ دهک درآمدی 

نخست را جمعیت زیر خط 
فقر دانسته که بالغ بر ۵۶ 
میلیون نفر از جمعیت ۸۰ 

میلیونی را شامل می شود. 
داوود سوری، پژوهشگر 
اقتصادی هم گفته از هر 

دو نفر یک نفر زیر خط فقر 
است

 شماره   603 /          پنجشنبه 13 شهریور   1399  /   14 محرم 1442  /  3 سپتامبر   2020


