
»بل�ك فراي�دي«، »جش�نواره تخفيفاتي«، 
»حراجمع�ه« يا هر اس�م ديگري ك�ه برايش 
انتخ�اب كرده اند، هم�ان آخري�ن جمعه ماه 
نوامبر و تقليد نابجا از يك س�نت غربي است؛ 
روزي كه بايد فروشنده ها محصوالتشان را با 
تخفيف هاي چشمگيري بفروشند و مشتريان 
از خريد كردن در اين روز س�ود ببرند! اما اين 
موضوع در كش�ور ما برعكس انجام مي شود؛ 
فروش�ندگان مطرح، مخصوصًا فروشندگان 
مط�رح اينترنتي، ب�ا تخفيف ه�اي دروغين، 
كاالهايش�ان را گران تر از هميش�ه به فروش 
مي رس�انند و خري�دار را متض�رر مي كنند و 
اس�مش را ه�م مي گذارن�د تخفي�ف بزرگ!

در توضيحات ويكي پديا درباره »بلك فرايدي« 
يا همان »جمعه سياه« اينطور آمده است: »جمعه 
س��ياه يا حراجمع��ه در امري��كا روز بع��د از روز 
ش��كرگزاري اس��ت كه عماًل آخرين جمعه ماه 
نوامبر به ش��مار رفت��ه و آغاز آيي��ن خريد براي 
كريسمس حساب مي ش��ود. « اما چرا به اين روز 
حراج، جمعه س��ياه مي گويند؟ دليل نامگذاري 
اين روز به جمعه سياه، ترافيك و جمعيت باالي 
ايجاد ش��ده از مردمي بود كه ب��راي خريدهاي 
ارزان قيمت به فروش��گاه ها هج��وم مي آوردند. 
اولين بار پليس فيالدلفيا از عبارت جمعه س��ياه 
براي توصيف هرج ومرج و هجوم توأم با خشونت 
مردم در مركز شهر استفاده كرد. حاال در كشور 
ما اين جمعه سياه بدون هيچ مناسبتي و صرفاً به 
تقليد از غرب برگزار مي شود. تقليد كوركورانه اي 
كه هيچ علت خاصي براي آن وجود ندارد و صرفاً 
به يك ترفند براي فروش گ��ران محصوالتي كه 
روي دست فروش��نده مانده، تبديل شده است! 
متأس��فانه فروش��گاه هاي اينترنتي كشورمان، 
كاالهايشان را به ظاهر با تخفيف هاي شگفت انگيز 
ارائه مي دهند تا مشتري از همه جا بي  خبر جذب 
قيمت هاي تخفيف خورده ش��ود، اما پشت پرده 

ماجرا چيز ديگري است!
  انتقاد كاربران فضاي مجازي به فريبكاري 

تخفيف ها 
به دليل وضعيت قرمز كرونايي در اكثر شهرهاي 
كشور و با وجود اعمال محدوديت هاي شديد براي 
اكثر صنوف و تعطيلي آنها، حراجي امسال »جمعه 
س��ياه« معطوف به فض��اي مجازي شده اس��ت، 
موضوعي ك��ه زمينه سوءاس��تفاده بس��ياري از 
فروشگاه هاي اينترنتي و كالهبرداري آنها از مردم 
در جمعه سياه را فراهم كرده و موجي از انتقادات 

در فضاي مجازي را نيز به دنبال داشته است. 
 يكي از كارب��ران توئيتر با نام مري��م جعفري در 
صفحه خود نوش��ت: »جمعه س��ياه به س��بك 
ديجي كاال؛ قيمت ۴ آذر ۴۶۵، پنج ش��نبه ۶ آذر 
۵۰۰ تومن و جمعه همزمان با بلك فرايدي با ۱۶ 

درصد تخفيف شده ۶۴۲ تومن!«
محمد حسين رحماني نيز در صفحه خود توئيت 
زد: »واقعاً كه بي انصاف تر از شما وجود نداره، جنس 
رو دوبرابر مي كني بعد بلك فرايدي ميزاري باز هم 
به قيمت اصليش نميرس��ه؟ دسته ايكس باكس 
كه توي بازار يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان هست 
رو ۲ ميليون و 3۰۰ هزار تومان گذاش��ته، بعد با 
تخفيف يك ميليون و 9۰۰ هزار تومان ميفروشه، 

 به خدا از شما بي انصاف تر نداريم. «
ميالد، يكي ديگر از كاربران توئيتر است كه درباره 
گرانفروشي در »جمعه س��ياه« نوشت: » تو ايران 
بلك فرايدي رو برعكس كني ميش��ه »رد كردن 

جنس هايي كه باد كردن«
كاربر ديگ��ري با ن��ام »بازينگا« ني��ز توئيت زد: 
»مي خواستم از ديجي كاال خريد كنم، صبر كردم 
تا مثاًل از بلك فرايدي استفاده كنم و االن جنس  

گرون تر شده! واقعاً زيباست!«
همچنين »ناطق« در صفحه توئيتر خود نوشت: 
»بلك فرايدي ايراني اين ش��كليه: كتاب رو خود 
انتشارات گذاشته 3۶۰ تومان بعد ديجي كاال زده 

با 9۰ درصد تخفيف ۴۵۰ تومان. «
علي تفرش��ي نيز توئي��ت زد: »بل��ك فرايدي تو 
كشورهاي ديگه:»جنسي كه يك ساله قيمتش 
ثاب��ت 999 دالره رو ميكن��ن ۵99 همه حمله و 
خريد«، بلك فرايدي تو ايران: ديجي كاال جنسي 
كه تا س��ه روز پيش بود ۴ ميليون رو يهو ميكنه 
۴ميليون و۶۰۰ بعد تخفيف جمعه س��ياه ميزنه 
۴ميلي��ون و۲۰۰! يعني اينجا قبل جمعه س��ياه 

بخري برد كردي نه تو خود حراج. «
  150 ه�زار كاال ب�ا قيمت ه�اي كاذب در 

جشنواره ديجي كاال!
اميرحسن موسوي، مدير روابط عمومي ديجي كاال 
درباره انتقاداتي كه از س��وي مشتريان در فضاي 
مجازي مطرح شده و گرانفروشي فروشندگان خود 
به خبرنگار »جوان« مي گويد: » ما يك پلتفرم دو 
سويه هستيم و امسال تالش كرديم در شرايطي كه 
كشور در بحران كرونا و محدوديت هايش قرار دارد، 
جشنواره اي براي تأمين منافع فروشنده و مشتري 
برقرار كنيم و برقراري اين تعادل در شرايط بحران 
كرونا كه مش��كالت اقتصادي زيادي براي كسبه 
ايجاد شده است، بسيار دشوار بود و تخلفاتي نيز 

صورت گرفت كه با آنها برخورد كرديم. «
موس��وي با بيان اينكه حدود ۱۰۰ هزار كس��ب 
و كار در »ديجي كاال« فعال هس��تند كه ش��امل 
توليدكننده، فروش��نده، صنعتگر و. . . مي شود و 
از محصوالت بومي كشور در نقاط دور تا برندهاي 
مطرح را در اين فروشگاه اينترنتي ارائه مي كنند، 
اظهار داشت: »۱۴ هزار فروشنده شرايط شركت 
در جشنواره را داشتند، حدود يك ميليون كاالي 
تخفيف دار در اين جش��نواره عرضه ش��ده و 9۲ 
درصد اين ي��ك ميليون كاال، ب��ا بهترين قيمت 
3۰ روز گذشته خود عرضه ش��دند. آن 8 درصد 
باقيمانده در گروه محصوالتي بودند كه به داليل 
مختلفي مانند نوسانات قيمت ارز يا نبود مواد اوليه، 
افزايش قيمت داش��تند. مثاًل برخي از موبايل ها 
به دلي��ل عدم اختص��اص ارز و نبود كاال ش��اهد 
افزايش قيمت آن بوديم، اما با اين همه توانستيم 
حدود 9۲۰ هزار كاال را با بهترين قيمت در اختيار 

مشتريان قرار دهيم. «
مدير روابط عمومي ديج��ي كاال درباره كاالهايي 
كه گران تر از قيمت اصلي خودش��ان درج شده و 
تخفيف هاي دروغين داشته اند، مي گويد: »هيچ 
فروش��نده اي نبايد كااليي را عرض��ه كند كه در 
سايت اصلي آن كاال قيمت كمتر وجود داشته باشد 
و در صورت مشاهده چنين تخلفاتي با فروشنده 

برخورد مي ش��ود. دقت كنيد كه »تخفيف هاي 
س��اختگي« مربوط به فروش��ندگان ديجي كاال 
مي شود و مس��ئوليت آن برعهده فروشنده است 
كه تخفيف هاي ساختگي ش��ان را در شبكه هاي 
اجتماعي مشاهده مي كنيد. البته بايد بگويم كه 
فروشندگان متخلف جريمه ش��دند و ۱۵۰ هزار 
كااليي كه قيمت كاذب و تخفيف دورغين داشتند 

را نيز غيرفعال كرديم. « 
در واقع اين مقام مس��ئول در ديجي كاال معتقد 
اس��ت كه فروش��نده ها مس��ئول گرانفروشي يا 
كالهبرداري هاي انجام شده در جشنواره »جمعه 
سياه« هستند و »ديجي كاال« فقط وظيفه نظارت 

و برخورد با آنها را برعهده دارد. 
  ش�كايات را ديدي�م، كاالهاي گ�ران را 

غيرفعال كرديم
موس��وي درباره نحوه نظارت بر كالهبرداري ها 
در ديجي كاال  مي گويد: »در فروشگاه اينترنتي با 
حجم بزرگي از كاالها و فروشنده ها مواجه هستيم 
كه امكان رصد آنها به صورت موردي وجود ندارد، 
بنابراين با كم��ك ابزارهاي يادگيري ماش��ين و 
الگوريتم هاي هوش��مند، تخلفات را پيدا و آنها را 
غيرفعال مي كنيم. نس��بت به سال گذشته دقت 
الگوريتم هاي ما به يك صدم درصد رسيده است، 
يعني در ي��ك ميليون كاال فقط ص��د كاال وجود 
داش��ته كه چنين خطايي رد شده باشد. از طرفي 
با رصد شبكه هاي اجتماعي و شكايت مشتريان 
ما در فضاي مجازي نيز مواردي را كه از نظارت ما 
خارج شده باشد، بررسي و در صورت صحت فوراً 

آن محصول را غيرفعال مي كنيم. «
در حالي كه بسياري از مش��تريان ديجي كاال به 
گران فروشي ها در »جمعه س��ياه« اين فروشگاه 
اينترنت��ي معترضند، اما مس��ئول روابط عمومي 
ديجي كاال معتقد اس��ت: »يك ميلي��ون كاال در 
روز اول فروش رفت و تمام اين يك ميليون عدد 
متعلق به فروش��گاه هاي معتبر ديج��ي كاال بود؛ 
صنايع دس��تي در نقطه دور كش��ور كه به دليل 
محدوديت هاي كرونايي در شرايط خاصي بودند، 
در اين جمعه سياه توانستند فروش خوبي داشته 

باشند. « 
او ادامه مي ده��د: » در لحظه فروش جش��نواره 
3۰۰ هزار كاربر آنالين و همزمان داشتيم و فقط 
در عرض يك روز يك ميلي��ون كاال فروش رفت 
و پيش بين��ي مي كنيم كه تا پاي��ان 9 آذر 99، 3 

ميليون كاال به فروش برسد. « 
  مردم تخلفات را گزارش دهند

البته اين گرانفروشي ها فقط مربوط به ديجي كاال 
نبوده است و قطعاً فروشگاه هاي اينترنتي ديگر نيز 
از اين فرصت براي سودآوري بيشتر و خالي كردن 
جيب مردم سوءاس��تفاده كرده اند؛ موضوعي كه 

شايد خيلي از مش��تريان متوجه آن نشده باشند 
و به خيال خ��ود از تخفيف��ات بي نظير »جمعه 
سياه« استفاده كرده باشند، زيرا كه آنها با تبليغات 
وسوس��ه انگيز تخفيف هاي چند درصدي اقدام 
به خري��د كاال كرده اند و نمي دانند كه سرش��ان 
كاله رفته اس��ت! و به همين راحتي در سايه نبود 
نظارت كافي، گرانفروشي اينترنتي آن  هم به اسم 

تخفيفات شگفت انگيز رقم خورده است. 
اكبر تقوي شوازي، مدير كل نظارت بر شبكه هاي 
توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت از مصرف كننده 
در اين باره به »جوان« مي گويد: »كااليي كه قيمت 
مصوب دارد نبايد از قيمت مش��خص شده تجاوز 
كند؛ مي تواند ارزان تر فروخته شود، اما بيشتر از آن 
را هيچ توزيع كننده و عرضه كننده اي حق فروش 
ندارد. قيمت گذاري در ساير كاالها حسب ضوابط 
قيمت گذاري س��ازمان حمايت به عهده صاحب 
كاال گذاشته شده است.  اگر كاال قيمت متعارفي 
نداشته باشد  از فروشنده مي خواهد كه اسناد مالي 

بياورد و اساس تعيين قيمت را توضيح دهد. «
تقوي شوازي اظهار مي دارد: »فروش اينترنتي كه 
يكي از روش هاي فروش است كه جاي خود را باز 
كرده يكي از شيوه هاي نوين عرضه و فروش كاال 
اس��ت كه ويژگي هاي خاص خودش را دارد. اگر 
فروشگاهي آنالين و كسب و كار مجازي، حداقلش 
اين است كه بايد از اتحاديه مربوطه مجوز بگيرد 
و پس از آن بايد نماد اعتماد كسب كند كه از اين 
طريق درگاه اينترنتي براي آن تعريف مي شود. « 

او با اشاره به اينكه همانند فروشگاه هاي فيزيكي 
در فروش��گاه هاي اينترنتي ني��ز تخلفاتي مانند 
گرانفروش��ي نيز مي تواند صورت بگي��رد، ادامه 
مي ده��د: »مش��تريان فروش��گاه هاي اينترنتي 
مي توانند ب��ه راحتي كاالي موردني��از را رؤيت و 
با توجه به ويژگي هاي درج ش��ده، آن را با كاالي 
مشابه قياس و پس از آن اقدام به خريد كنند. به 
طور حتم در اين زمينه مشكالت و تخلفاتي صورت 
مي گيرد، مثالً كاال در موعد مشخص شده به دست 
مشتري نرسد يا كاال با آن چيزي كه ويژگي هايش 
درج شده باشد، يكي نباشد يا همان درج تخفيفات 
دروغين در جشنواره ها كه تمام اين مسائل قابل 

پيگيري است. «
تقوي شوازي درباره نحوه اطالع رساني تخلفات 
فروش��گاه هاي اينترنتي اظهار م��ي دارد: »مردم 
مي توانند هنگام مش��اهده تخلفات در وهله اول 
آن را به مركز توسعه تجارت الكترونيكي منعكس 
كنند، اين س��ازمان تخلفات را به اتحاديه مربوط 
مي فرستد و در صورت صحت موضوع با فروشگاه 
اينترنتي متخل��ف برخورد مي ش��ود، همچنين 
مي توانند با ۱۲۴ تماس بگيرند و شكايت خود را 

پيگيري كنند. «
  قب�ل از خري�د اينترنتي حتم�ًا تحقيق 

كنيد!
مدي��ر كل نظ��ارت ب��ر ش��بكه هاي توزيع��ي 
و اقتصادي س��ازمان حماي��ت از مصرف كننده 
مي گويد: »رسيدگي به ش��كايات در حوزه كسب 
و كارهاي مجازي با رس��يدگي به تخلفاتي كه در 
فروشگاه هاي فيزيكي مي شود، هيچ تفاوتي ندارد. 
قطعاً هر تبليغي از سوي فروشگاه هاي اينترنتي كه 
خالف واقعيت باشد نيز تخلف محسوب مي شود، اما 

بايد مصداق آن مشخص شود. «
او تصريح مي كند: » فروشگاه هاي اينترنتي كه به 
عرضه كاال مي پردازند، يا كاال براي خودشان است 
كه در انبارش موجود است كه آن را مي فروشد. يا 
بخشي مربوط به آن مي شود كه فروشگاه اينترنتي 
مانند يك ب��ازارگاه عم��ل مي كن��د و كاالهاي 
فروش��ندگان را عرضه مي كند و ب��ه آنها كمك 
مي كند كه محصوالتشان را بفروشد. گرچه بازارگاه 
و محل عرضه كاال بايد پاسخگو باشد، اما صاحب 

كاالها و فروشندگان بايد جريمه شوند. 
تقوي شوازي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نظارتي 
از سوي س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان بر 
فروش��گاه هاي اينترنتي وج��ود دارد، مي گويد: 
»سازمان حمايت از مصرف كنندگان تا جايي كه 
برايش مقدور باشد جش��نواره ها را رصد مي كند 
و كاالهايي را كه پرفروش تر هس��تند، به صورت 
مستمر پايش مي كند. از طرفي اگر گزارشي مبني 
بر اينكه با فروش اينترنتي در حق كسي اجحاف 
شده است به دست ما برسد، حتماً آن را بررسي و با 

فروشنده متخلف برخورد خواهيم كرد. «
اي��ن مق��ام مس��ئول در س��ازمان حمايت از 
مصرف كننده تأكيد مي كند: »در اين ش��رايط 
كرونايي بهتر اس��ت ك��ه خريده��ا اينترنتي 
انجام شود. در عين حال توصيه ما به مردم كه 
خودشان بهترين ناظر هس��تند، اين است كه 
اگر كسي قصد خريد از سايت هاي اينترنتي را 
دارد، اول اينكه به سايت هايي مراجعه كند كه 
نماد اعتماد الكترونيكي، مجوزها و ويژگي هاي 
الزم��ه را دارد و دوم اينك��ه از كااليي كه قصد 
خريد آن را دارند، استعالم قيمت بگيرند. مانند 
خريد حضوري در سطح شهر كه از چند مغازه 
درباره قيمت سؤال مي پرس��ند و بعد از قياس 
قيمت ها، اقدام به خريد مي كنند. در آخر نيز اگر 
با تخلفي مواجه شدند حتماً آن را گزارش دهند 

تا پيگيري شود. «
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نقره داغي مشتري در جمعه سياه
مدير ديجي كاال در گفت و گو با »جوان«: 

امكان بررسي مورد به مورد نداريم،  اما 150 هزار كاال را با قيمت كاذب در بلك فرايدي غيرفعال كرديم!

گزارش »جوان« از كالهبرداري فروشنده هاي اينترنتي به بهانه بلك فرايدي

داروي گياهي ترك اعتياد در انتظار 
صدور مجوز از سوي وزارت بهداشت

داروي گياه�ي ت�رك اعتي�اد ك�ه از همكاري مش�ترك س�تاد 
مبارزه ب�ا مواد مخدر با معاون�ت علمي رياس�ت جمهوري حاصل 
ش�ده در انتظ�ار صدور مجوز از س�مت وزارت بهداش�ت اس�ت. 
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اسكندر مؤمني در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه داروي گياهي ترك اعتيادي كه پيش تر از س��اخت آن 
خبر داده بوديد، آيا مجوزهاي الزم براي توزيع را گرفته اس��ت يا خير، 
اظهار كرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر با همكاري معاونت علمي رياست 
جمهوري و وزارت بهداشت چند داروي مختلف ايراني براي ترك اعتياد 

كه گياهي هم هستند، ساخته  است. 
وي افزود: يكي از اي��ن داروها دقيقاً براي ترك اعتياد اس��ت، اما هنوز 
مجوزهاي الزم را از وزارت بهداش��ت براي توزي��ع نگرفته و ما منتظر 

مجوز نهايي آن هستيم. 
پيشتر مؤمني با اش��اره به توليد يك داروي جديد گياهي براي درمان 
اعتياد به خبرگزاري مهر گفته بود: داروه��اي موجود در بازار كه براي 
ترك اعتياد و درمان استفاده مي شد، جوابگو نبود و ما تصوير مثبت و 
درستي از آنها نگرفتيم. با توجه به علم روز دنيا، تحقيقات و مشاهداتي 
كه انجام ش��ده در يك بازه زماني تصميم بر آن گرفته شد كه با كمك 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و شركت هاي دانش بنيان اين 

دارو در داخل كشور توليد شود. 
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تجربيات دنيا نشان مي دهد اين 
داروي گياهي تأثير بسيار خوبي در بهبود و درمان معتادان داشته است 
و همچنين به رفع قاچاق و مس��ائل ديگري كه به اي��ن حوزه مربوط 
مي شود كمك بسياري كرده است. اين دارو نمونه هاي خارجي دارد و 
در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد، اما ما در داخل كشور 
خودمان آن را توليد كرده ايم و تنها اي��ن دارو در اختيار مراكز درماني 

قرار مي گيرد نه نمونه هاي خارجي. 

حسين سروقامت

روند كاهشي كرونا 
در 145 شهر قرمز

با سپري ش�دن يك هفته از آغاز محدوديت هاي گسترده كرونايي 
در كش�ور، ارزيابي س�تاد ملي مقابل�ه با كرون�ا از اثرگ�ذاري اين 
محدوديت ها در مهار كرونا مثبت اس�ت. آنطور كه عليرضا رئيسي، 
س�خنگوي قرارگاه مقابله با كرونا مي گويد با افزايش ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداش�تي به باالي 90 درصد، رون�د بيماري به كاهش 
تمايل پيدا كرده اس�ت و در حال حاضر از 160 ش�هر و شهرس�تان 
قرمز، درحدود 145 ش�هر رون كاهش�ي شروع شده اس�ت و در 15 
ش�هر باقيمانده نيز احتماالً طي اين هفته روند كاهش آغاز خواهد 
شد. آمار فوتي هاي 24 س�اعته كرونايي هم در يك هفتگي اجراي 
محدوديت هاي كروناي�ي براي دومي�ن روز متوالي روند كاهش�ي 
داش�ت و بعد از 20 روز به زير 400 مورد رس�يد. با تمام اينها بناست 
تا محدوديت ه�اي كروناي�ي در روز دوش�نبه م�ورد بازبيني قرار 
بگيرد و به نس�بت تغيير وضعيت ش�هرها افزايش ي�ا كاهش يابد. 

طي ۲۴ ساعت منتهي به روز شنبه 8 آذر ماه، ۱3 هزار و ۴۰۲ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي شد كه يك هزار و 8۲۴ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور به 93۵ هزار و ۷99 
نفر رس��يد.  در همين زمان 39۱ بيمار كوويد۱9 جان خود را از دس��ت 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۴۷ هزار و ۴8۶ نفر رس��يد. 
همچنين ۵هزار و 8۶۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱9 در وضعيت شديد 

اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
تا كنون ۶۴8 هزار و 83۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها 

ترخيص شده اند. 
   روند كاهشي در 145 شهر

س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا در گزارش��ش درب��اره اثرگذاري 
محدوديت هاي كروناي��ي در طول هفته اي كه گذش��ت گفت:»به طور 
كلي با توجه به رعايتي كه مردم انجام دادند و ميزان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي كه به باالي 9۰ درصد رسيده است، روند بيماري رو به كاهش 
گذاشته و در حال حاضر از ۱۶۰ ش��هر و شهرستان قرمز، درحدود ۱۴۵ 
شهر روند كاهشي شروع شده كه بسيار جاي خوشحالي است و در ۱۵ شهر 

باقيمانده نيز فكر مي كنم طي اين هفته روند كاهش آغاز خواهد شد.«
به گفته وي همچنين از 89 شهر قرمزي كه در آبان ماه با محدوديت هاي 
كرونايي مواجه شدند، به جز دو شهر همه اين شهرها از حالت قرمز خارج 
و به نارنجي و زرد بدل شده اند.  رئيسي افزود:»براي كاهش روند فوتي ها 
هم بايد منتظر باش��يم. با توجه به اينكه در حال حاضر ميزان ورودي به 
بيمارستان ها و بستري رو به كاهش گذاشته، حدود دو تا سه هفته ديگر 

آثار اين موضوع را خواهيم ديد. ميزان فوتي ها نيز كاهش مي يابد.«
   ضرورت همراه داشتن كارت ملي براي دريافت خدمات

وي با تأكيد بر اينكه نبايد دوباره فريب اين را بخوريم كه چون روند بيماري 
رو به كاهش گذاشته ديگر نياز به اقدامات خاصي نيست، گفت:»همچنان 
بايد بحث استفاده از ماس��ك  و فاصله گذاري اجتماعي را جدي بگيريم. 
ترددهاي غير ض��روري را حذف و از حضور در جش��ن ها و مراس��م هاي 
پرتجمع به ويژه در فضاهاي بسته بايد پرهيز كرد. با توجه به سرد شدن هوا 
و بسته شدن در و پنجره و كاهش تهويه، اين موضوع مي تواند براي شيوع 
بيماري بسيار مؤثر باشد.« وي با بيان اينكه ميزان تست هاي كرونا تا پايان 
اين ماه به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تست در روز خواهد رسيد، افزود:»همچنين 
با توجه به س��امانه يكپارچه رصد آزمايش هايي ك��ه ايجاد كرديم، تمام 
آزمايش هاي مثبت در يك بانك اطالعاتي جمع آوري مي شود و طي چهار 
روز گذشته از حضور و سفر هزارو۷۴8 نفر فردي كه مثبت بودند و قصد 
خريد بليت و مسافرت با اتوبوس، هواپيما و قطار داشتند جلوگيري كرديم، 

زيرا توانستيم از اين سامانه استفاده كنيم.«
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا گفت:»يكي از مصوبات امروز ستاد ملي 
كرونا براي اينكه بتوانيم از حضور افراد كرونا مثبت در حمل و نقل عمومي و 
ادارات جلوگيري كنيم، اين است كه همراه داشتن كارت ملي براي گرفتن 
خدمت، الزامي اس��ت. بنابراين هموطنان اگر قرار است به اداره اي براي 

گرفتن خدمت مراجعه كنند، بايد كارت ملي به همراه داشته باشند.«
به گفته وي اين اقدام براي حفظ سالمت خودشان و ديگران است. در اين 
صورت اگر آزمايش مثبت داشته باشند، با كارت ملي قابل چك كردن است 

و مي توانند از افراد در معرض خطر محافظت كنند. 
رئيسي اظهار كرد:»ادارات دولتي همه تعطيل هستند، مگر اينكه باالترين 
مقام مسئول يك دس��تگاه يا اداره الزامي براي حضور حداقلي كاركنان 
داشته باشد. بنابراين يك حضور حداقلي براي كاركنان دولت در اين هفته 
مد نظر است.« سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا تأكيد كرد: »برنامه ما 
يك محدوديت هوشمند است. به طوري كه دوشنبه هفته جاري مجدداً 
وضعيت شيوع و بروز بيماري را رصد مي كنيم و اگر شهرهايي در وضعيت 
قرمز يا نارنجي باشند، اعمال محدوديت مي كنيم و اگر شهر يا شهرستاني 
از قرمز به نارنجي يا زرد بدل شده باش��د، محدوديت ها به همان نسبت 

كاهش مي يابد.«
   كاهش درون دادهاي سيستم مقابله با كرونا

ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت هم درباره وضعيت فعلي كرونا 
در كشور گفت: »در يك هفته اخير كه پروتكل ها و محدوديت ها از سوي 
مردم رعايت شده است، شاهد هستيم كه درون دادهاي سيستم مقابله با 
كرونا كاهش خوبي داش��ته اند. به عنوان مثال كاهش قابل توجه رفت و 
آمدها چه در سطح درون شهري، چه در سطح برون شهري و چه در ساعات 
مختلف شبانه روز را شاهد هس��تيم. همچنين حضور و تماس اجتماعي 
مردم كه منجر به نق��ض فاصله گذاري اجتماعي مي ش��ود نيز به ميزان 
قابل توجه و چشمگيري كاهش و رعايت پروتكل ها و دستورالعمل هاي 

بهداشتي، به شكل قابل توجهي افزايش يافته است.«
حريرچي ادامه داد:»با توجه به تجربه اي كه در 89 شهرستان در زمينه 
اعمال محدوديت ها داشتيم و به ترتيب با تصويب ستاد ملي كرونا، در ۴3 
و ۴۶ شهرستان، تعطيلي هاي مشابهي با شدت كمتر را در اوايل و اواسط 
آبان ماه تجربه كرديم، خوشبختانه اكثر اين شهرها از وضعيت قرمز بيرون 

رفته و به وضعيت نارنجي و زرد بدل شدند.«
   ضرورت برخورد قاطع با متخلفين كرونايي

رئيس جمهور هم در سخنان خود در جلسه س��تاد ملي مقابله باكرونا با 
قدرداني از مردم فهيم ايران براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي در يك 
هفته اخير تأكيد كرد:» ناچار به افزايش محدوديت ها بوديم، اما بايد در نظر 
داشته باشيم كه ايجاد محدوديت راهكار اصلي نيست، بلكه يك عالمت و 
هشدار بزرگ است و بايد اقدامات بيشتري انجام پذيرد تا به اهداف خود 
برسيم.  با همكاري مردم كاري مي كنيم تا ش��هرهاي قرمز به نارنجي و 
زرد برگردند تا روند كنترل بيماري و همچني��ن فعاليت هاي اقتصادي 

مردم ادامه يابد.«
روحاني تغيير رفتار اجتماعي مردم را راه حل اصلي براي مبارزه با بيماري 
كرونا عنوان كرد و گفت: »هيچ راه دومي نداريم و مردم بايد سبك زندگي 
خود را تغيير دهند، فاصله اجتماعي را مراعات كنند در تجمعات شركت 
نكنند و ترددها به حداقل ضرورت برسد تا به نقطه مطلوب دست يابيم.«

رئيس جمهور همچنين به تالش هاي وزارت بهداشت براي ساخت واكسن 
كرونا در داخل و خريد واكسن خارجي اشاره كرد و گفت: »بانك مركزي 
موظف شده است، براساس درخواست وزارت بهداشت پول تأمين واكسن 
در داخل و خريد از خارج كشور را فراهم كند تا در زمان مناسب به واكسن 

مورد تأييد و دوز مورد نياز برسيم.«
رئيس جمهور در ادام��ه بر ضرورت برخورد قاطع ب��ا متخلفين كرونايي 
تأكيد كرد. به گفته وي بايد اين برخورد قاطع تا پايان بيماري ادامه يابد و 
طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا براي افراد فاقد كارت و شناسه ملي 

مصوبه اي در نظر گرفته مي شود. 

دوربين از باالي س�ِر زني در زمين چمن فيلمب�رداري را آغاز 
كرده، به سرعت باال مي رود. شما نخست موقعيت زن را در زمين 
چمن و آنگاه در ش�هر و كش�ور و كره زمين مالحظه مي كنيد. 

دوربين فراتر رفته، از سيارات و كهكشان ها نيز مي گذرد. . . 
ما هميش�ه خوِد درش�ت نمايي ش�ده مان را مي بينيم؛ گاهي 
اندكي از خويش فاصله گرفته، نس�بت خود با جهان هستي را 

مالحظه كنيم. 
انديشمندي مي گفت: 

»هر ك�س در اين جهان پهن�اور خوبي كند، نب�ض زمين بهتر 
مي زند، خون در رگ هاي خاك بيشتر مي دود و چيزي به زندگي 
اضافه مي شود و هر كس بدي كند، تكه اي از جان جهان كنده 
مي شود، گوش�ه اي از تن زمين زخمي گشته، چيزي از زندگي 
كم مي شود. پس هر روز از خود بپرسيم: امروز چيزي بر زندگي 

افزودم يا از آن كاستم؟«
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زهرا چيذري

لطفًا به جاي دست درازي به جيب مردم
پيش رفقايتان در پاستور برويد!

مسئوالن شهري براي گران تر كردن خدمات شهري 
مردم را به مرگ گرفته اند تا به تب راضي شوند

هنوز حواش�ي صحبت هاي ش�اذ مناف هاش�مي مبن�ي بر بليت 
15 ه�زار توماني مت�رو تمام نش�ده بود ك�ه روز گذش�ته يكي از 
اعض�اي ش�وراي ش�هر ه�م گفته اس�ت باي�د واقعيت ه�ا را به 
م�ردم بگوييم؛ ش�هرداري روزان�ه 100 ميليارد تومان سوبس�يد 
بلي�ت مت�رو مي ده�د و درآم�د ش�هرداري نص�ف شده اس�ت! 
گويا مس�ئوالن ش�هري با هم تقس�يم كار كرده ان�د و كمر همت 
بس�ته اند تا در ش�رايط ناگوار اقتصادي كه دس�تپخت همفكران 
و هم حزبي هاي خودش�ان اس�ت، همه مطالبات ش�ان را از مردم 
بگيرن�د، به ج�اي اينكه به س�وي رفقايش�ان در پاس�تور بروند!

موضوع افزايش ن��رخ كرايه هاي مترو و اتوبوس طي هفته گذش��ته با 
حواشي مختلفي مواجه شد. مناف هاشمي معاون شهردار تهران درباره 
مشكالت حمل و نقل عمومي گفته بود قيمت تمام شده بليت مترو ۱۵ 
هزار تومان است؛ يا بايد قيمت واقعي بليت را از مردم بگيريم كه دولت 
مخالف آن است يا بايد جبران شود و در بودجه سنواتي دولت سهمي 
براي توسعه مترو در نظر گرفته شود، ما نمي گوييم مردم ۱۵ هزار تومان 

بدهند، اما مي توان ۵ هزار تومان از آنها گرفت!
در اين خصوص محم��ود مير لوحي، عضو ش��وراي ش��هر تهران هم 
روز گذشته در واكنش به سخنان مناف هاش��مي معاون حمل و نقل 
ش��هرداري تهران با بيان اينكه افكار عمومي بايد واقعيت ها را درباره 
نرخ واقعي بليت و مشكالت حمل و نقل بدانند، گفت: شهرداري روزانه 
۱۰۰ميليارد تومان سوبس��يد بليت مترو مي ده��د و درآمد مديريت 

شهرداري نصف و هزينه ها دو برابر شده است. 
 اين عضو ش��وراي پايتخت گفت: به ش��هروندان حق مي دهيم كه در 
شرايط بحراني كرونا درباره مطرح شدن افزايش نرخ بليت مترو گاليه 
كنند، ولي نمي توان واقعيت ها را نگفت. توس��عه ن��اوگان حمل و نقل 
عمومي و اداره آن نياز ب��ه منابع مالي دارد كه به دليل مس��ائل ارزي 
مشكالتي در اين زمينه به وجود آمده اس��ت. زماني كه شوراي پنجم 
فعاليت خود را آغاز كرد تالش كرديم ساختمان بهشت را به ساختمان 
شهرداري تبديل كنيم و به جاي فكر كردن به پاستور نياز شهر تهران را 
تأمين كنيم كه توسعه حمل و نقل عمومي نخستين نيازهاي پايتخت 

محسوب مي شود. 
 مير لوحي با اشاره براينكه قوانين مربوط به تقويت ناوگان حمل و نقل 
عمومي كم نيست، گفت: در س��ه قانون به صراحت اعالم شده كه بايد 
در جهت توس��عه مترو و اتوبوس به شهرداري ها كمك شود؛ بر اساس 
قانون در س��ال هاي پيش براي خريد اتوبوس، 83/۵درصد را دولت و 
۱۷/۵ درصد را شهرداري، راننده و مالك اتوبوس بايد پرداخت مي كرد. 
ولي ۱۲ سال است اجراي اين قانون متوقف شده و سن اتوبوس ها كه 
قرار بود باالتر از ۱۰ س��ال نرود ميانگين به ۱۲، ۱3 سال رسيده و اين 
ناوگان با فرسودگي همراه است. به هر حال بايد يك قسمت از هزينه 
شهروندان يك بخش را دولت از محل صرفه جويي سوخت و يك بخش 
را شهرداري تأمين كند كه در حال حاضر اين موضوع بر دوش شهرداري 

قرار گرفته است. 
به گفته ميرلوحي، اگر حدود يك ميليون مس��افر در روز با مترو تردد 
كنند در واقع شهرداري روزانه ۱۰۰ ميليارد تومان سوبسيد بليت مترو 
پرداخت كرده است كه اين قضيه از بهره بانكي يا فروش دارايي ها توسط 
شهرداري بايد تأمين شود. از طرفي نيز دو بانك اوراق قرضه را كه مربوط 

به شهرداري است، بلوكه كرده اند. 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

   قيمت روز  يک محصول بدون تخفيف 600هزار تومان است، اما همان کاال با تخفيف 20درصدي  در ديجي کاال 638 هزار تومان است!


