آخرین جزئیات کارت بلیت مترو خبرنگاران

یکشنبه  ۶مهر 1399
وطنامروز شماره 303۴

عمار سعیدیانفر ،مدیر واحد ساماندهی محدوده و طرحهای ترافیکی با اشاره به اینکه پس از اتمام ارائه طرح ترافیک خبرنگاران ،فرآیند بررسی مدارک آنها برای ارائه کارت بلیت مترو
را آغاز کردهایم ،گفت :تاکنون  2هزار و  62کارت بلیت خبرنگاری تخصیص داده شده است .وی با بیان اینکه پیامک تخصیص کارت بلیت مترو برای واجدان شرایط که مدارکشان در
سامانه کامل بوده ارسال شده است ،گفت :چنانچه خبرنگاری درخواست کارت بلیت داشته اما پیامک تخصیص برایش ارسال نشده به طور حتم نقص مدرک داشته است.

اجتماعی

اخبار

پرداخت  25درصد بیمه معلمان
مدارس غیردولتی تا پایان مهر

رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای
مردمی گفت :با هدف شفافیت میزان پرداختی حقوق
معلمان ،س��امانهای را راهاندازی میکنیم تا در جریان
پرداخت حقوق معلمان توس��ط مؤسسان باشیم .وی
افزود :گلهمندی معلمان مدارس غیردولتی را شنیدیم
و با تعدادی از نمایندگان آنها جلس��ه داشتیم؛ امسال
خیلی س��عی کردیم این موضوع را مرتفع کنیم و در
این باره کارهای زیادی انجام دادیم .در سامانه الگوی
ش��هریه ،قبال از مؤسس��ان ،نظرات را گرفتیم و میزان
پرداختیش��ان به معلمان را در س��امانه خوداظهاری
ارائه کردند اما خوداظهاری مدیران را باید در قالب یک
س��امانه بیاوریم که در حال پیگیری هستیم تا بدانیم
حقوق یک معلم در هر منطقه چقدر است و آیا بیمه
آنها پرداخت میش��ود؟ ما امسال  200میلیارد تومان
اعتب��ار صندوق حمایت را داریم و تالش میکنیم 25
درصد از بیمه معلمان را تا پایان مهرماه پرداخت کنیم.

هیچ تفاوتی بین زندانیان وجود ندارد

رئیس س��ازمان زندانها با تأکید
بر اینکه هیچ تفاوتی بین زندانیان
وجود ندارد ،گفت :نباید شرایطی
ایجاد ش��ود که ع��دهای که از راه
کالهبرداری و چپاول اموال مردم
به ثروتهای بادآورده رسیدهاند ،آن ثروت را در زندان
خ��رج کنند و خود را متفاوت از دیگر زندانیان بدانند.
محمدمهدی حاجمحمدی ،رئیس سازمان زندانها به
اتفاق دبیر س��تاد حقوق بشر از ندامتگاه تهران بزرگ
بازدی��د کردند و روند فعالیته��ای این مرکز را مورد
ارزیابی قرار دادند .رئیس س��ازمان زندانها در بازدید
از ندامت��گاه تهران بزرگ گف��ت :در حاکمیت دینی،
هیچگونه تبعیضی در اجرای عدالت قابل قبول نیست
و مب��ادا در زندان طوری عمل ش��ود که بین زندانیان
تفاوت وجود داش��ته باشد .وی با تأکید بر اینکه هیچ
تفاوتی بین زندانیان وجود ندارد ،افزود :نباید شرایطی
ایجاد ش��ود که عدهای که از راه کالهبرداری و چپاول
اموال مردم به ثروتهای بادآورده رسیدهاند ،آن ثروت را
در زندان خرج کنند و خود را متفاوت از دیگر زندانیان
بدانند .حاجمحمدی در جمع کارکنان ندامتگاه تهران
بزرگ اظهار داشت :یکی از اولویتهای ما رسیدگی به
وضعیت اقتصادی و حل مشکالت و پیگیری مطالبات
کارکنان و رفع دغدغههای ایشان است که به طور جدی
در دستور کار قرار گرفته است.

کددار شدن  ۱۸هزار تابلوی
مزین به نام شهدا در تهران

گزارشمیدانیازوضعیتکاروصنعتدراللجین،پایتختسفالجهان

دنبال کارگریم!

میکائیل دیانی :در  30کیلومتری همدان ،شهری واقع است که
مردمانش با خاک هنر به پا میکنند؛ «اللجین» که به پایتخت
سفال جهان معروف است این روزها حال و هوایی متفاوت دارد.
برخالف تمام کشور که بیکاری بیداد میکند ،مسؤوالن کارگاههای
سفالگری دنبال کارگر میگردند اما نیروی کار پیدا نمیشود!
ب��ه گزارش «وط��ن امروز» ،از آقبالغ به س��مت اللهجین
میروم ،از همان ابتدای جاده کارگاهها و مغازههای سفالگری
شروع میشود ،بیش از  1000کارگاه و  350فروشگاه سفالگری
در سبکهای مختلف در اللجین فعال است .بعد از چند صد
متر به یکی از مغازههای لوکس میرسم؛ محصوالتش بهروزتر
اس��ت .وارد مغازه میشوم« .محمد» جوانی  35ساله به همراه
برادر بزرگترش کارگاهی دارند که دیگر طرحهای قدیمی را
کار نمیکنند .میگوید« :تا دورهای سفالهای میناکاریشده
مشتریهای زیادی داشت اما حاال دیگر اینها طرفدار ندارد ،مردم

ستادمبارزهباکرونایاستانتهرانخواستارافزایشمحدودیتهاشد

تهرانیها دورکار شوند

گروه اجتماعی :شیب کرونا در روزهای
درمان
اخیر دوباره رو به افزایش است و به گفته
کارشناسان بهداشتی ،هماکنون در حال ورود به موج سوم کرونا
هس��تیم .رئیسجمهور اما هنوز شرایط را چندان نگرانکننده
نمیداند و گفته اس��ت« :در صورت بروز موجهای جدید کرونا،
ناچار به اعمال برخی محدودیتها خواهیم بود».
به گزارش «وطن امروز» ،روز جمعه بعد از  55روز دوباره تعداد
مرگ ناشی از کرونا به باالی  200نفر بازگشت ،این در حالی است
که تعداد مبتالیان نیز رو به افزایش است.

■■وضعیت بحرانی در پایتخت

در حالی که یک سال از ماجرای حذف کلمه شهید
از روی تابل��وی برخی معابر ش��هر میگ��ذرد ،یکی از
مدیران شهری اعالم کرد تا پایان سال جاری  18هزار
تابلوی مزین به نام ش��هدا نصب و کدگذاری میشود.
معاون توس��عه و برنامهریزی سازمان زیباسازی شهر
تهران با بیان اینکه خانه طراحان انقالب این تابلوها را
طراحی کرده است ،گفت :اسم شهدا هم توسط اساتید
خوشنویسی دستنویس شده است تا به عنوان یک اثر
هنری باشد .جعفری با تأکید بر این موضوع که 18هزار
تابلوی ش��هدا در تهران داریم ،گفت :بر سر هر کوچه،
معبر ،خیابان یا بزرگراه اس��امی شهدا را درج کردهایم
و قرار اس��ت در گام اول یکهزار تابلوی جدید را نصب
کنیم .تا پایان سال 18هزار تابلوی مزین به نام شهدا
نصب و بارکدگذاری میش��ود و ب��ه عبارتی  18هزار
تابلوی شهید در تهران تغییر کرده و کددار میشود.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان:

 ۸۰هزار سالمند در کشور دچار پدیده
تجرد قطعی هستند

رئیس دبیرخانه ش��ورای ملی سالمندان گفت۸۰ :
هزار سالمند در کشور دچار پدیده تجرد قطعی هستند.
حسامالدین عالمه درباره سن سالمندی گفت :سالمندی
در کشورهای کمتر توسعه یافته  ۵۵سال و در کشورهای
در حال توسعه که معیار سازمان بهداشت جهانی است
 ۶۰سال و در کشورهای توسعه یافته  ۶۵سال در نظر
گرفته شده است .جمعیت سالمندان در ایران در سال
 ۵ ،۱۳۶۵درصد جمعیت کش��ور بود و در سال  ،۹۷به
 ۱۰درصد جمعیت کشور رسید و پیشبینی این است
که سال  ،۱۴۲۱جمعیت سالمند ایران  ۲برابر میشود
و در سال  ،۱۴۳۵جمعیت سالمندی از  ۳۳درصد عبور
میکند .این شتاب سالمندی در جهان کمنظیر است.
وی افزود :بحث تجرد قطعی از مقولههای مهمی است
ک��ه باید به آن توجه کنی��م؛ در حال حاضر حدود ۸۰
هزار س��المند داریم که دچار تجرد قطعی هس��تند و
 ۷۰۰هزار نفر بین  ۳۵تا  ۴۰سال و  ۷۰۰هزار نفر بین
 ۴۰تا  ۴۵س��ال هس��تند که ازدواج نکردهاند و در کل
یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر میانس��ال داریم که ازدواج
نکردهاند و با این ش��رایط در  ۲۰سال آینده حدود یک
میلیون نفر به تعداد افرادی که تجرد قطعی دارند ،افزوده
میشود.

طرحهای جدید را میپس��ندند و ما هم سراغ طرحهای بهروز
رفتهایم» .او میگوید« :مشتریهای ایرانی ما حاال کمتر شده
است و بیشتر از همه عراقیها ،سوریها و کویتیها مشتری ما
هستند ،ما هر چقدر تولید کنیم آنها میخواهند و همین هم
باعث میشود کمتر به تنوع فکر کنیم!»
کمی جلوتر ،مغازه بزرگی است که انگار طرحهایش اختصاصی
است ،همه سرویسهای بشقابش با طرحهای خاصی است که
در مغازههای دیگر پیدا نمیشود ،با صاحب مغازه سر صحبت را
باز میکنم .میگوید« :من یک میلیون و  500هزار تومان فقط
هزینه زینک و فیلم طرحها را میدهم ،قبال این قیمت یکچهارم
میزان فعلی بود .قبال لعاب را  50هزار تومان میخریدم ،حاال
شده  150هزار تومان اما قیمتهایمان را نمیتوانیم چندبرابر
کنیم» .درباره طرحهای اختصاصیاش سؤال میکنم و میگوید:
«هزینههای اینها و هزینه نقاشیهایمان خیلی باال میشود ،با

این حال نیروی کارمان کم اس��ت .من برای طرح نقاشیهای
سفالم روزانه به یک خانواده 4نفره یک میلیون و 200هزار تومان
میدهم اما باز هم راضی نیستند ،البته هنر است و مشقت دارد!»
درباره وضعیت نیروی کار در این شهر سوال میکنم و میگوید:
«در اللجین تا دلتان بخواهد کار هس��ت اما کارگر نیست! با
اینکه کارگر ساده سفالگری حاال حدود  4میلیون تومان با حق
بیمه و ...درآمد دارد اما کسی حاضر نیست بیاید سر کار ،چون
باید هر روز در کنار کوره  70درجه کار کند!» این شاید یکی از
دالیل باشد ،چرا که در گزارشهای علمی مشخص شده است
«سالمت کارگران صنایع دستی سفالی به علت استنشاق ذرات
گردوغبار در معرض خطر اس��ت که الزم اس��ت تحت نظارت
بهداشتی و معاینات پزشکی قرار گیرند» و همین مساله باعث
میشود جوانان کمتر به فعالیت در این حوزه عالقهمند باشند.
مغازههای دیگر اللجین هم همین مشکل را داشتند ،با وجود

کارشناسان بهداشت و درمان در روزهای اخیر که کرونا وارد
موج سوم و شیب ابتال و مرگ کرونا صعودی شده است ،خواستار
افزایش محدودیتها هستند .در حالی که رئیسجمهور هنوز به
افزای��ش محدودیتها اعتقادی ندارد ،کمیته مقابله با کرونا در
تهران برای افزایش محدودیتها تش��کیل جلسه داد .غالمرضا
عباسپاش��ا ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
تهران با اشاره بر لزوم ایجاد محدودیتهای بیشتر در پایتخت
برای جلوگیری از شیوع کرونا ،گفت« :بزودی کمیته ستاد کرونای
استان تهران تشکیل میشود و با بررسی پیشنهادات ارائه شده،
تصمیم نهایی را اتخاذ میکنند» .معاون توسعه مدیریت و منابع
انسانی استانداری تهران افزود :پیشنهاد و تاکید ما این است که
فعالیت کارکنان به صورت دورکاری باش��د و تنها از یکس��وم
ظرفیت کارکنان استفاده شود».
همچنینعلیرضازالی،رئیس ستاد فرماندهی مقابلهباکرونا
در کالنشهر تهران با بیان اینکه شهر تهران در وضعیت کامال
بحرانی و پرخطر قرار دارد ،گفت« :بر این اس��اس به همراه
استانداری تهران طی نامهای به وزیر بهداشت و وزیر کشور،
درخواست اعمال محدودیتهای کرونایی برای استان تهران
را تهیه و ارسال کردیم».
وی درباره واگذاری اختیار تعطیلی استانها به ستادهای
استانی کرونا ،اظهار کرد« :آن چیزی که در ستاد ملی مصوب
شد ،سقف و بازه زمانی یک هفتهای برای محدودیتها بوده
که بر این اس��اس ما نیز در بازه زمانی یکهفتهای خواستار
اعمال محدودیتها در استان و شهر تهران هستیم و طبیعتا
در انتهای هفته با تحلیل آماری و اپیدمیولوژیک بیماری در
استان تهران ،راجع به استمرار ،ادامه یا تعلیق محدودیتها
اعمالنظر خواهیم کرد».
■■ 800بستری در بیمارستانهای تهران در  24ساعت

زالی دیروز با بیان اینکه متاسفانه در  ۲۴ساعت گذشته تعداد
بیماران جدید بس��تری در بیمارس��تانهای تهران به  ۸۰۰نفر
افزایش یافته است ،گفت :از این تعداد حدود  ۱۲۵نفر در بخش
مراقبتهای ویژه بستری شدهاند .در واقع شرایط جدید بیماری
در تهران کماکان به گونهای است که وضعیت شهر تهران را در
وضعیت کامال بحرانی و پرخطر قرار داده است.

برخ�لاف آنچ��ه در کمپینه��ای
حمل و نقل
ش��هرداری تهران درباره آلودگی هوا
مانند سهشنبههای بدون ماشین و دوچرخهسواری شهردار ،تبلیغ
میشود عمده آلودگیهای شهری ناشی از اتوبوسهای فرسوده
شهری است که درباره آن تغییری صورت نمیگیرد .مدیرعامل
شرکت واحد اتوبوس��رانی تهران با اشاره به سهم اتوبوسها در
تولید ذرات معلق میگوید« :بیش از  62درصد ناوگان اتوبوسرانی
تهران فرسوده است و باید از رده خارج شود» .محمود ترفع درباره
تدابیر ناوگان اتوبوسرانی پایتخت برای فصل پاییز اظهار داشته

■■ رطوبت هوا انتقال کرونا را تشدید میکند

همه اینها در حالی اس��ت که هنوز رفتار این ویروس برای
دانش��مندان ناشناخته است و محققان میکوشند با مطالعات
خود ابعاد مختلف رفتاری و عوارض این بیماری را کشف کنند
اما بتازگی محققان به شواهد جدیدی درباره رفتار این ویروس
دست یافتهاند .بر این اساس ،دانشمندان دانشگاه نیکوزیای قبرس
تاثیرات دما و رطوبت را در شیوع «کووید »۱۹-مورد مطالعه قرار
دادند .در این مطالعات ،دانشمندان به بررسی بخار قطرات تنفسی
و تاثیرات آن در ش��یوع ویروس کرونا در جامعه پرداختند .این
تحقیقات نشان داد زمانی که درجه حرارت باال و به طور همزمان
رطوبت هوا کم باشد ،به طور قابل توجهی از قدرت زیستپذیری
(زنده ماندن) ویروس کرونا کاسته میشود .همچنین زمانی که
رطوبت هوا باال باش��د ،در هر دمایی توانایی ویروس کرونا برای
انتقال از طریق هوا و رطوبت افزایش مییابد .وقتی رطوبت به ۹۰
درصد میرسد «کووید »۱۹-میتواند براحتی تا ۶متر را طی کند؛
چنانکه همزمان با افزایش دمای هوا و رطوبت ،شمار مبتالیان
به کرونا در دهلینو افزایش یافته است .دانشمندان آمریکایی نیز
میگویند ویروس کرونا میتواند بیش از  ۲متر در هوا حرکت کند
و فاصله  ۲متری افراد از یکدیگر کافی نیست و هر چقدر افراد
بتوانند فاصله خود از دیگران را افزایش دهند ،میتوانند بیشتر
به کاهش شیوع ویروس کرونا کمک کنند.
■■مرگ  172نفر در  24ساعت

گ بر اثر کرونا همچنان
در ای��ن میان تعداد مبتالی��ان و مر 
باالست .سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دیروز
ضمن تشریح آخرین آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا در کشور
گفت :در  ۲۴ساعت  ۱۷۲نفر بر اثر کرونا جان باختند .به گزارش
«وطن امروز» ،سیماسادات الری گفت :از دیروز تا امروز [ 5مهر
 ]99و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳ ،هزار و  204بیمار
جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند که یکهزار
و  274نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران «کووید»۱۹-
در کش��ور به  443هزار و  86نفر رسید .وی افزود :متاسفانه در
طول  24ساعت 172 ،بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 25هزار و  394نفر
رسید ،البته خوشبختانه تاکنون  372هزار و  51نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .به گفته الری،
 4041نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون  ۳میلیون و  905هزار و
 352آزمایش تشخیص «کووید »۱۹-در کشور انجام شده است.
■■آمریکا با  7/2میلیون مبتال و  ۲۰۸هزار کشته در صدر

طب��ق آخرین آمار تاکنون  ۳۲میلی��ون و  ۷۶۹هزار نفر در
جهان به بیماری کرونا مبتال ش��دهاند که کش��ور آمریکا با ۷
میلی��ون و  ۲۴۴هزار مبتال و  ۲۰۸هزار و  ۴۴۰کش��ته در رده
نخس��ت جهان قرار دارد .بر اس��اس آخرین آمار جهانی پایگاه
اطالعاتی « 32 ،»worldometerمیلیون و  769هزار و 112

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا در  ۳هفته اخیر
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 ۱۶شهریور

1992

139

905

1769

 17شهریور

۲۱۵۲

117

۱۱۱۶

1672

 ۱۸شهریور

۲۳۰۲

۱۳۲

1226

۲۱۳۱

 ۱۹شهریور

2313

127

1229

1697

 ۲۰شهریور

2063

۱۲۹

1041

1731

 ۲۱شهریور

2313

۱۱۵

1253

1697

 ۲۲شهریور

2139

۱۱۶

1138

1977

 ۲۳شهریور

2089

128

956

1726

 ۲۴شهریور

2619

156

1382

۱۷۷۱

 ۲۵شهریور

2075

140

1299

1971

 ۲۶شهریور

2981

179

1726

2035

 ۲۷شهریور

2815

176

1628

1829

 ۲۸شهریور

3049

144

1593

1657

 29شهریور

2845

166

1149

2127

 ۳۰شهریور

3097

۱۸۳

1272

1938

 ۳۱شهریور

3341

177

1494

1953

اول مهر

۳۷۱۲

178

1817

2214

 ۲مهر

۳۶۰۵

184

1594

2109

 ۳مهر

3521

۱۷۵

۱۵۶۹

1983

 ۴مهر

۳۵۶۳

۲۰۷

۱۷۰۸

2013

 ۵مهر

3204

172

1274

2209

مرگ  ۱۲هزار تهرانی بر اثرکرونا

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران از فوت  ۱۲هزار نفر در پایتخت به دلیل کرونا خبر داد .ناهید خداکرمی درباره
وضعیت کرونا در پایتخت اظهار داشت :متأسفانه همزمان با آغاز موج سوم کرونا در تهران ،آمار فوتیهای ناشی از این
بیماری همچنان رو به افزایش است .وی افزود :از زمان آغاز موج سوم کرونا ،تعداد فوتیها در طول روز به  90هم رسیده
که البته هنوز وارد پیک موج سوم نشدهایم و احتمال افزایش فوتیها بیشتر از موج اول و دوم وجود دارد .عضو شورای
شهر تهران ادامه داد :همه ظرفیت بیمارستانهای خصوصی و دولتی در حال حاضر به دلیل افزایش آمار مراجعات ،تکمیل
شده و بسیاری از شهروندان از این بیمارستان به آن بیمارستان به دنبال تخت بستری برای برخی از اعضای خانواده خود
به دلیل ابتال به این بیماری هستند .خداکرمی گفت :درمان کرونا پیچیده است و در بخش خصوصی نیز هزینه بستری
بسیار گرانتر از بخش دولتی است ،بنابراین رعایت پروتکلهای بهداشتی هر چه بیشتر باید مورد توجه شهروندان قرار
گیرد .خداکرمی اظهار داش�ت :در تهران تاکنون  12هزار نفر به دلیل کرونا جان خود را از دس�ت دادهاند ،این در حالی
است که با درایت میتوان جلوی آن را گرفت.

نفر در جهان به ویروس کرونا «کووید »۱۹-مبتال شدهاند که از
این تعداد 993 ،هزار و  542نفر جان خود را از دس��ت دادهاند.
از مجموع تعداد مبتالیان در جهان ،تاکنون  24میلیون و 178
هزار و  437نفر بهبود یافته و توانستهاند این بیماری را شکست

تفاوتآمارآالیندگی اتوبوسهادرگزارشهایشهرداریواتوبوسرانی

فرسودگی  62درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران
است« :معموال با ورود به فصل پاییز به دلیل افزایش ترددهای
درونشهری و وقوع پدیده اینورژن ،آلودگی هوای تهران تشدید
میشود ،البته س��هم اتوبوسهای شرکت واحد در تولید ذرات
معل��ق هوای تهران  5درصد و در تولید آالیندههای گازی تنها
نیم درصد است» .این درحالی است که بر اساس گزارش سال

آنکه در کارگاهها نیاز به کارگر وجود دارد و کف حقوق آن نیز
به نسبت کارگری در حوزههای دیگر باالتر است اما مهاجرت
از اللجین و نبود کارگر در این شهر محسوس است ،بهگونهای
که اگر جستوجویی اینترنتی بکنیم در همه سایتهای کاریابی
تعداد زیادی کارگر س��اده برای این شهر مورد نیاز است .سال
 95اللجین به عنوان پایتخت سفال جهان ثبت شد و قرار بود
«دهکده سفال اللجین» هم راه بیفتد تا کار به سمت صنعتیتر
ش��دن و رشد و شکوفایی پیش برود اما هنوز وضعیت شهر با
شرایط ایدهآلی که در پی ثبت جهانی انتظار آن میرفت ،فاصله
دارد .صنعتگران کوچکترین شهر جهانی جهان برای آنکه فروش
مناسبی داشته باشند ،حجم زیادی تولید دارند و نتیجه آن ایجاد
روزانه  65تن ضایعات س��فال و سرامیک است که در پیرامون
شهر اللجین روی هم انباشته شده است.
داریوش رضاییمشکین از هنرمندان و صنعتگران اللجینی
است که سفالگری میکند .او معتقد است« :جلوگیری از واردات
سفال چینی به اس��تان در حوزه فروش و رونق تولیدات طی
سالهای اخیر نقش مؤثری داشته است ،بهطوری که اکنون
در کمتر مغازه یا کارگاهی سفال چینی یا حتی سرامیک چینی
یافت میشود».
عل��ی ،مغازهدار دیگری اس��ت که در ح��ال خالی کردن
روزنامه از نیسان است .مقدار زیادی روزنامه جلوی مغازهاش
دپو شده است .از او به شوخی میپرسم چقدر اهل مطالعهای؟
میخندد و میگوید« :ما به اندازه تولیدی که داریم ،روزنامه
هم برای بستهبندی س��فالها مصرف میکنیم» .میگویم
روزنامهنگارم و س��ریع میپرسد« :باطلهاش را کیلویی چند
میفروشید؟» حاال من میخندم و میگویم« :من در تحریریه
کار میکنم و از قیمت باطله خبری ندارم» .انگار حرف من را
نشنیده باشد ،ادامه میدهد« :ما االن کیلویی  10هزار تومان
میخریم ،مدتی قیمتش خیلی باال رفت و ما نخریدیم ،دوباره
پایین آمد!» میگویم« :برای خارج هم همینطور روزنامهپیچ
صادر میکنید؟» میگوی��د« :بله! همینطور بار میزنیم و
میبریم» .این صحنه نش��ان میده��د ،کار هنوز آنقدر هم
صنعتی نیست .میگویم« :خب! به فکر این نیستید که کار
شکیل پخش شود و به فروش برسد؟» میگوید« :از آنجایی
که در سفال شاهد تنوع شکل محصول هستیم ،ورود برای
تولیدکننده در این عرصه بهدلیل هزینه باال ،مقرونبهصرفه
نیست؛ پس مجبوریم برای انتقال و حملونقل محصول به
ص��ورت عمده از کارتنهای تخممرغ اس��تفاده کنیم» .این
صحبت علی به این معناست که قرار نیست خیلی هم این
شهر صنعتی شود و رشد پیدا کند.
اللجین میتواند تبدیل به یکی از شهرهای صنعتی و بزرگ
کش��ور شود اما هنوز سفالگریاش سنتی است ،به تبلیغات و
تجاریسازیمحصوالتشانهمفکرنمیکنند،البتهجالبتوجه
است که در این شهر مشکل کمبود نیروی کار دیده میشود.

گذشته شهرداری «بیش از 30درصد از آلودگی هوای تهران ناشی
از اتوبوسها شامل  18/25درصد آلودگی اتوبوسرانی خصوصی و
 12/64درصد آلودگی اتوبوس شهری اعالم شده است» .شهرداری
در  4سال گذشته حتی یک اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی اضافه
نکرده اس��ت و واقعیت این اس��ت که بیش از  62درصد ناوگان

دهند .کشور آمریکا با بیشترین تعداد مبتالیان در جهان با افزایش
 58هزار و  668مبتال در  24ساعت ،به مجموع  7میلیون و 244
هزار و  184نفر رسیده است؛ همچنین تاکنون  208هزار و 440
آمریکایی مبتال به «کووید »۱۹-جان خود را از دست دادهاند.

اتوبوس��رانی تهران فرس��وده ش��ده و باید از رده خارج شود اما
اتوبوس��رانی به دلیل محدودیتهایی که شهرداری برای آن به
وجود آورده است ،چارهای جز استفاده حداکثری از همین ناوگان
فرسوده ندارد .مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعالم
اینکه به دلیل فرسودگی ناوگان ،بازسازی و بهسازی اتوبوسهای
فرس��وده موجود را در دستور کار قرار دادهایم ،خاطرنشان کرد:
در حال حاضر بیش از  3600دس��تگاه اتوبوس فعال در ناوگان
اتوبوسرانی تهران فرسوده هستند که آلودگی آنها از اتوبوسهایی
که هنوز به سن فرسودگی نرسیدهاند ،به مراتب بیشتر است.

