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نیاز تهران به ۲۰۰ کالنتری؛
برخی کالنتری های شهرستان های 

تهران اجاره ای است
معــاون امنیتــی 
انتظامی اســتانداری 
تهران با اشــاره به اینکه 
تهران در حال حاضر ۸۶ 
کالنتــری دارد، گفت: 

تهران باید ۲۰۰ کالنتری داشــته باشد. به گزارش 
ایســنا، حمیدرضا گودرزی بیان کرد: ســاخت 
۴۰کالنتری مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مصوبه 
شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان تهران 
بوده است که بر روی زمین مانده است؛ در این راستا 
شهرداری تهران در بحث واگذاری زمین و مسکن 
و شهرسازی در ساخت باید تالش خود را افزایش 
دهند. او ادامه داد: در شهرستان های استان تهران 
نیز کمبود کالنتری وجود دارد و متأسفانه بسیاری 
از ســاختمان های کالنتری ها در شهرستان های 
استان به ویژه شهرستان های تازه تأسیس اجاره ای 
هستند و گل ها دیده شده صاحب ملک حکم تخلیه 
کالنتری را گرفته که زیبنده پلیس ما نیســت که 

چنین اتفاقاتی برایش رخ دهد.
    

مراجعه زنان کارتن خواب به 
گرمخانه های تهران افزایش یافته است

سرپرســت سازمان 
و  ، خدمــات  ه فــا ر
مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران، گفته 
است که گرمخانه های 

تهران در هفت ماه اول سال جاری نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشته با بیســت درصد افزایش در 
مراجعه زنان کارتن خواب مواجه بوده است. مالک 
حســینی گفته اســت که در هفت ماهه اول سال 
گذشته، ۲۲ هزار و 715 نفر به گرمخانه های زنان 
تهران مراجعه کردند و این رقم در سال جاری به ۲7 

هزار و 1۰1 نفر رسیده است.
    

 دستگیری ۴ دالل بزرگ ارز 
در فضای مجازی

رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ از 
دستگیری ۴ دالل بزرگ 
ارز در فضای مجازی خبر 
داد و گفــت: متهمان با 

خریدوفروش ارز غیرقانونی موجب نوسانات قیمت 
بازار ارز و سیر صعودی قیمت ها شده بودند. به گزارش 
ایلنا، ســرهنگ علی ولی پور گودرزی اظهار کرد: 
در بررسی به عمل آمده مشــخص شد این گروه ها 
با تأســیس اتاق هایی در فضای مجازی در حوزه 
معامالت فردایی و کاغذی طالی آب شــده و نرخ 

دهی بازار فعالیت دارند.
    

آخرین وضعیت شکایت 
خانواده های جان باختگان 
سقوط هواپیمای اوکراینی

دادســتان نظامــی 
تهران در دومیــن دور 
مذاکرات هیأت قضایی 
جمهوری اسالمی ایران و 
اوکراین آخرین وضعیت 

شــکایت اولیای دم جان باختگان را تشریح کرد. به 
گزارش مهر، غالمعباس ترکی تأکید کرد: به لحاظ 
صالحیت سرزمینی، محل وقوع سانحه و همچنین 
تابعیت ایرانی 155 نفر از جان باختگان، دستگاه قضائی 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان قضائی نیروهای 
مسلح دارای صالحیت انحصاری حقوقی و قانونی 
رسیدگی به پرونده این سانحه است. او بابیان اینکه 
طبق قانون همه شکات اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی 
می توانند شکایت خود را مطرح کنند، گفت: تاکنون 
1۰۰ نفر از اولیاءدم شکایت خود را در دادسرای نظامی 

مطرح و درخواست رسیدگی کرده اند.
    

کمبود انسولین در داروخانه ها 
باوجود افزایش واردات

ئیــس  یب ر نا
کمیســیون بهداشت 
مجلــس گفــت: طبق 
آماری که در اختیارداریم 
میزان واردات انسولین 

در ۶ ماهه امســال نســبت به ۶ ماهه سال گذشته 
نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی بوده و 1.3 برابر 
بیشتر از سال 9۸ بوده اســت اما  توزیع نامناسب و 
سوءاستفاده برخی افراد ســودجو و مافیای دارو که 
دست به احتکار زده اند و نیز قاچاق داروبه عراق و جو 
روانی مترتب بر آن ؛ موجب کمبود این داروی  حیاتی 

در داروخانه ها شد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

تحریم ها، تورم، شرایط بد اقتصادی، 
نابسامانی ارز و بسیاری موارد دیگر این 
روزها دامن گیر همه ما شــده اســت و 
بیشترین آثار آنها را در قدرت خرید و سبد 

غذایی  خود احساس می کنیم. 
در ماه های اخیر بســیاری از مردم 
به اجبار برخی موارد را از ســبد غذایی 
خود حذف کردند. بــا باال رفتن قیمت 
لبنیات بســیاری از افراد قشر متوسط 
و پایین تر شــیر و ماســت را از لیست 
خریدهایشــان خط زده اند. گوشت و 
مرغ هر روز افزایش قیمت پیدا می کند 
و بر ســر قیمت تخم مرغ هم که مدتی 

جنجال بود. 
آیا ایرانی ها با مشکل سوءتغذیه 

مواجه می شوند؟
کافی اســت یک شــب بخوابیم و 
فردا صبح برای خریــد به نزدیک ترین 
مغازه محل سکونتمان برویم. اینکه با 
قیمت های عجیب وغریب محصوالن 
لبنی مواجه شویم چیز جدیدی نیست 
و چاره ای هم جز پرداخت کردن و خرید 

نداریم. 
این روزهــا در بازار شــاهد افزایش 
قیمت افسارگسیخته و سرسام آور اقالم 
و مایحتاج ضروری زندگی مردم هستیم 
به طوری که این افزایش قیمت نه هر ماه 
بلکه هر روز و هر ساعت مشاهده می شود 
و زندگی در این شــرایط بــرای مردم 

سخت تر شده است.
مســئوالن دراین بــاره می گویند 
افزایش بی ســابقه قیمت دالر در بازار و 
شیوع کرونا یکی از دالیل افزایش قیمت 
محصوالت و اقالم ضروری است که این 
وضعیت نابســامان را در بازار رقم زده و 

شــرایط زندگی را برای مردم روزبه روز 
دشوارتر کرده است. 

بااین حال به گفته کارشناسان سرانه 
مصرف شــیر در ایران یک سوم سرانه 
جهانی اســت به طوری که 9۰درصد 
ایرانیان با کمبود کلســیم و ۸۰درصد 
آن ها با کمبود ویتامیــن D به عنوان 
عامل جذب حداکثری کلسیم روبه رو 
هســتند. فقر غذایی و سوءتغذیه یکی 
از مشکالتی است که مردم استان های 
محروم و دورافتاده از آن رنج می برند و 
با گران شدن مواد خوراکی اساسی این 
معضل تشدید می شود. بنابر گزارش ها و 
آمار ارائه شده در سال گذشته سوءتغذیه 
در ایران بیش از ۴ میلیون نفر را تهدید 
می کند و حــاال با شــرایط پیش آمده 
سوءتغذیه شهرهای بزرگ را هم نشان  
کرده اســت و تعداد افــرادی که دچار 

سوءتغذیه می شوند رو به افزایش است.
گفته می شود استان های سیستان و 
بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، ایالم، 
هرمزگان، خوزســتان، کرمان، استان 
خراسان جنوبی، از لحاظ کیفیت و فروانی 
مواد غذایی در مقایسه با استانداردهای 
غذایی، کم برخوردار محسوب می شوند 
و فقــر غذایی زیادی در این اســتان ها 

وجود دارد.
دست نزنید، برای شما گران است!

با باز شدن پای کرونا به ایران و تأکید 
پزشکان بر خوردن میوه ها و سبزی هایی 
که سرشار از ویتامین های متنوع هستند 
و می توانند سیستم ایمنی بدن را برای 
مقابله با ویروس انسان کش کرونا، تقویت 
کنند، تالش شهروندان گنجاندن این 
مواد خوراکی در سبد غذایی شان بود. 
این استقبال و جای دادن بیشتر میوه ها 
در سبد غذایی باعث شد تا قیمت میوه ها 
نیز افزایش پیدا کنند؛ آن قدر که خرید 
چند کیلو میوه برای یک خانواده حدود 

1۰۰ هزار تومــان آب می خورد.  یکی 
از ســایت های خبری داخل کشور در 
گزارشی سری به چند میوه فروشی زده 
و قیمت چند قلم را به این شــرح اعالم 
کرده است: سیب درختی، کیلویی 1۲ تا 
15 هزار تومان که قباًل 5 تا ۶ هزار تومان 
بوده. سیب زمینی هر کیلو 15 تا 19 هزار 
تومان. ســیر در مغازه های درهمی و نه 
سواکن هایی که قیمت باالتری دارند؛ 
کیلویی ۲۰ هزار تومان، ســیب زمینی 
حدود 15 هــزار تومان و تــازه همه ی 
این ها به گفته این سایت قیمت یکی از 
محله های جنوب شهر تهران است. در 
همان محله، گوجه فرنگی کیلویی 1۰ 
هزار تومان است که تا همین چند وقت 
اخیر، حدود 3 هزار تومان برای هر کیلو 
تمام می شد. ممکن است این تصور هم 
برای شما پیش بیاید که محالت باالتر 
شهر، قیمت میوه هایشــان هم باالتر 
است؛ نه لزوماً. مثاًل همین گوجه فرنگی 
در کوچه محالت خیابان شریعتی هم 
1۰ هزار تومان اســت. در هفت تیر هم 
ســیب درختی کیلویی 1۲ تا 15 هزار 
تومان هم پیدا می شود. همین قیمت 
میوه در تجریش هــم می تواند موجود 

باشد.
البته تأثیر فروشنده و نرخ تعیین شده 
توســط او را نباید ازنظر دور داشــت؛ 
مغازه هایی که ممکن است زیاد هم شمال 
شهری نبوده اما قیمت های نجومی، آنجا 
را به محلی برای رفت وآمد نه عامه  مردم 

که افراد خاص بدل کند.
در خــود محــالت هــم قیمت ها 
می توانند متغیر باشند؛ مثاًل مغازه های 
متفاوت در تجریش قیمت های متنوعی 
برای یک جنس با یک کیفیت دارند یا 
برای نمونــه، دو مغازه در منطقه هفت، 
یکی فلفل دلمه ای را کیلویی ۲۰ هزار 
تومان و دیگری 1۴ هزار و هشتصد، یکی 

انار را 1۰ و دیگری 15 و یکی شــلیل را 
1۰ و دیگری 1۲ هزار تومان می فروشد.

همه چیز تحت تأثیر سیاست است 
حتی سیب زمینی

این سنت در ایران جاافتاده که قیمت 
همه چیز اعــم از خوراک و پوشــاک و 
مسکن، تحت تأثیر شــرایط سیاسی و 
اجتماعی، حتی شده یک شبه)در عرض 
یک شبانه روز( باال برود. بنابراین برای 
مردم عادی است که وقتی به ماسک و 
دستکش و الکل و ژل ضدعفونی کننده  
دست نیاز دارند، یا نتوانند آن ها را پیدا 
کنند و یا با قیمت هــای باال و به صورت 
محدود، نصیبشان شود. میوه و سبزی ها 
هم همان حکایت را داشــته و دارند اما 
مردم، دیگر فکرش را هم نمی کردند که 
گوجه فرنگی و هویج و سیب زمینی و پیاز 

را هم نتوانند بخرند.
اگر تا پیش ازاین، شهروندان عادی 
می توانســتند ســیب های بسته ای 
ارزان و هویج هــای درهم)بــا همــه 
ضایعاتشــان( را چند کیلویی خریده، 
آبش را بگیرند و اســتفاده کنند، حاال 
دیگر آشــامیدنی ای به صرفه تر از آب 
شهری پیدا نمی کنند. اگر پیش ازاین 
امیدشان میوه و سبزی های درهمی بود 
که با قیمت مناسب و مقدار نسبتاً خوب، 
می خریدند، حاال همان را هم باید دانه ای 

و به تعداد بخرند.
تمامی شــواهد و قرائن از زیســت 

ماه هــای اخیر شــهروندان تهرانی که 
دخلشان در سطح بســیار پایین تری 
نسبت به خرجشان قرارگرفته  و وضعیت 
سیاسی، اقتصادی و کرونایی کشور هم 
سیر قهقرایی معیشتشان را تسریع کرده، 
نشان می دهد که خیلی های دیگر دانه ای 
و به تعداد، میوه می خرند؛ یک عدد سیب، 
دو عدد گوجه فرنگی، یک پیاز، یکی دو 
عدد خیار، موز؟ نه؛ جزو میوه های لوکس 

محسوب می شود...
جریان صف طوالنی نانوایی ها 

چیست؟
در میان این گرانی ها مدتی است که 
خبرهایی در مورد شلوغی غیرمعمول 
نانوایی ها، منتشرشده؛ این اخبار مربوط 
به چند شهر یا استان نیســت؛ تقریباً 
هیچ استانی نیست که در روزهای اخیر 
از اخبار این چنینی به دورمانده باشــد. 
انتشار ویدیوها و عکس ها در شبکه های 
اجتماعی گســترش یافته. بســیاری 
می گویند ساعات کاری نانوایی ها کمتر 
شده. می گویند تعداد نانی که در هرروز 
پخت می کردند، به طور قابل مالحظه ای 
کاهش یافته و برخی نیز از جابجایی نان از 
شهری به شهر دیگر و استانی به استان 
دیگر خبر می دهند؛ به گفته آن ها نان به 
مناطقی که کمبود بیشتری وجود دارد 
منتقل می شود اما نتیجه آن، احساس 
کمبود بیشــتر نان، در شهرهای مبدأ 
است. بااین وجود، مســئوالن مربوطه 
کمبود آرد در کشور را از اساس تکذیب 
کرده اند؛ اما آیا این اخبار صحت دارد؟ اگر 
پاسخ مثبت است، چرا تکذیب می شود و 
اگر نادرست است، پس ماجرای صف های 
طوالنی نانوایی ها و این تغییر محسوس 
چیســت؟ در همین مورد مدیرعامل 
شــرکت بازرگانی دولتی ایــران اخیراً 
آماری از میزان مصرف آرد در کشــور 
داده. به گفته یزدان ســیف، حدود 9۰ 
هزار نانوایی از طریق ۴۰۰ کارخانه تولید 
آرد که ماهیانه 9۰۰ هــزار تن، گندم را 
تبدیل به آرد می کنند از طریق شــبکه 
حمل ونقلی منسجم و برنامه ریزی شده 
در سه دهه اول، دوم و ســوم در هرماه 
آرد دریافــت می کننــد.  او گفته هیچ 
کمبودی در این زمینه وجود ندارد و در 
هیچ نقطه ای از کشور، نه در حال حاضر 
بلکه درگذشته و حتی در آینده هم هیچ 
مشکلی در تأمین آرد و نان نبوده و نیست 
ضمن اینکه میزان ذخایــر راهبردی 

کشور هم بی نظیر است.
یارانه آرد باعث فساد شده است؟

انتخاب اما در گزارشی نوشته است 
که شلوغی صف های نانوایی یک واقعیت 
اســت. چنین موضوعی قابل تکذیب 
نیست و ویدیوها و عکس ها و مشاهدات 
میدانی متعدد همین موضوع را نشان 
می دهد. بااین حال، مدیرعامل شرکت 
بازرگانی دولتی ایــران دالیل عجیبی 

برای این موضوع ذکر کــرده. او گفته: 
هرسال در نیمه دوم سال، به دلیل این که 
روز ها کوتاه می شود و تعطیلی خیلی از 
ادارات و فضا های کاری توأم با یکدیگر 
می شود متأسفانه شاهد شلوغی و ازدحام 
متقاضیان نان در صف نانوایی ها هستیم. 
علت دیگری که امکان دارد نانوایی نان 
کمتری پخت کند این است که بعضی 
نانوایی ها به جای هشت ساعت کار، شش 

ساعت فعالیت می کند.
کاهــش ســاعت کار نانوایی هــا 
موضوعی است که مسئوالن دولتی هم 
آن را به نوعی تائید کرده اند. بااین حال، 
دلیل نانواها با دلیل مســئوالن دولتی 
متفاوت است. هســتند نانواهایی که 
می گویند علت کاهش ســاعات کاری 
کاهش سهمیه آرد است و درواقع آردی 
ندارند که بیش از آن ســاعات محدود، 
با آن نان بپزند. یکی از نانوایان تبریزی 
در این زمینه به ایرنا گفته: روزی هشت 
کیسه آرد از پنج صبح تا سه بعدازظهر 
می پختیم، ولی اآلن فقط چهار کیسه 
سهمیه داریم. نانوای دیگری هم گفته 
سهمیه مان ساعت ۲ ظهر تمام می شود 
و برای رضایت مشتری مجبور به تهیه 
آزاد آرد هستیم. بنابراین روزی ۴ کیسه 
آرد آزاد می خریم که قیمتش قباًل 11۰ 
هزار تومان بود ولــی اآلن به 1۸۰ هزار 
تومان رسیده. از سوی دیگر اعطای یارانه 
به شکل کنونی مدت هاست مخالفان 
زیادی دارد. مخالفان می گویند وقتی 
یارانه بــه مصرف کننده نهایــی داده 
نمی شود، باید انتظار فســاد را داشت. 
اکنون در حــوزه آرد و نــان نیز همین 
اتفاق رخ داده. به عنوان نمونه، یک نانوا به 
خبرنگار بازار گفته با افزایش قیمت آرد 
آزاد، برخی نانوایی ها به دلیل سودجویی 
بیشتر آرد سهمیه ای خود را در بازار آزاد 
می فروشند و می گویند سهمیه آن ها 
کم شده و ســاعات کاری خود را نیز کم 
می کنند. این کار باعث ایجاد شایعه شده 
و صف های طوالنی در مقابل نانوایی ها 

ایجاد کرده است.
 در آخر اینکه حال  و روز مردم خوش 
نیست؛ بعد از گوشت قرمز و مرغ و ماهی، 
حال برای حذف اقالم دیگر از سبد مواد 

غذایی خود نیز آماده می شوند.

نگاهی به افزایش قیمت روزانه و چه بسا ساعتی مواد غذایی؛ 

بعد از حذف گوشت و مرغ؛ نوبت میوه، لبنیات و نان است!

خبر

معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی 
مقابله با کرونا در تهران گفت: استفاده از ظرفیت 
بیمارســتان های صحرایی هنوز در دستور کار 
ســتاد قرار نگرفته ولی این امکان وجود دارد که 
در صورت نیاز و بحرانی شدن شرایط از ظرفیت 
این بیمارستان ها نیز استفاده شود. به گفته علی 
ماهرو، همچنان میزان ورودی بیمارســتان ها 
به مراتب بیشــتر از ترخیصی هاست و هرروز نیز 
بر تعداد مبتالیان و مراجعین به مراکز درمانی و 
بیمارســتان ها و به تبع آن افراد نیازمند بستری 
افزوده می شــود.  وی بیان کرد: اگر روند ابتال به 
همین روال ادامه داشــته باشد، مطمئناً تهران با 
مشکل جدی در زمینه بســتری بیماران جدید 

کرونایی مواجه می شود.
وزیر بهداشت: نباید بگوییم که تخت خالی 

برای بیماران نداریم
ســعید نمکی، وزیر بهداشــت اما خطاب به 
مسئوالن کادر درمانی گفته است که در مصاحبه ها 
از کمبود تخت های خالی صحبت نکنند و به ترس 

مردم دامن نزنند. او گفته اســت در هیچ کجای 
کشور نباید بگوییم که تخت خالی برای بیماران 
نداریم. خوشبختانه در تمام کشور کادر بهداشتی و 
درمانی به رغم همه مشکالت مثل کوه ایستاده اند 
و دارند تخت خاص بیماران کرونا اضافه می کنند. 
اگر الزم باشــد از بخش های غیر کرونا، بازهم به 
بخش کووید19 اضافه می کنیم. وزیر بهداشت 
تأکید کرد: نمی توانیم به مردم القای وحشــت 
کنیم پس باید برای بخش کرونا و غیرکرونا حتماً 
آمادگی داشته باشــیم و این بخش ها حتی برای 
انجام سی تی اسکن و آزمایش را از همدیگر جدا 
کنیم تا زنجیره انتقال را قطع کرده و برای ســایر 

بیماران اعتماد و اطمینان ایجاد کنیم.
 هالل احمر به عنوان ضابط

 وارد عمل می شود
با افزایش پیک هــای جدیــد کرونا رئیس 
جمعیت هالل احمر نیز با اشاره به کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی در پیک سوم کرونا، گفت: با 
ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا، هالل احمر می تواند 

به عنوان ضابط برای رفع این مشکل فعالیت کند. 
کریم همتی با اشاره به اقدامات جمعیت هالل احمر 
در موج سوم کرونا، بیان کرد: در موج سوم ما تقاضا 
داریم به عنوان ضابط وارد عمل شویم و منتظر ابالغ 
ستاد مرکزی کرونا هستیم تا بدانیم کدام کارها 

توسط ما انجام شود. مشکل کمک کنیم.
 ابتالی 3۰۰ نفر از کادر درمان 

بیمارستان امام خمینی
کادر درمــان از روزهــای اول شــیوع کرونا 
جوانمردانه برای مقابله با ویروس ایستادند و حاال 
تعداد زیادی از آن ها کشــته و مبتال شده اند. روز 
گذشته معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام 
خمینی گفت: در این ۸ ماه گذشته حدود 3۰۰ نفر 
از پرسنل 1۲۰۰ تا 13۰۰ نفری ما مبتال شده اند. 
ابتالی پرسنل ما نیز مانند جامعه است یعنی هرگاه 
شیوع و آمار بیماری در جامعه شدت گرفته است 
در بیمارستان نیز به همین میزان افزایش موارد 
ابتال داشته ایم.  ســید علی دهقان منشادی در 
ادامه خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات حفاظتی 

مانند ماسک، مواد ضدعفونی کننده، دستکش و 
... اگرچه نسبت به اوایل شروع بیماری در وضعیت 
بهتری قرار دارد، اما به هرحال بیمارستان ها به ویژه 
بیمارستان  هایی مانند ما که دولتی و ازنظر بودجه 
با مشکالتی مواجه است، شرایط سخت دارند و اگر 
دولت و وزارت بهداشت بتوانند در این زمینه کمک 
بیشتری کرده و این وسایل را به رایگان در اختیار 
بیمارستان  ها قرار دهند، بهتر است چراکه در حال 
حاضر ما این تجهیــزات را می خریم و تأمین این 
وسایل در این مدت هزینه سنگینی را به بیمارستان 
تحمیل کرده است.هزینه ای که تا پیش ازاین نبود و 

ما نمی توانیم این هزینه را تأمین کنیم.

 آخرین آمار کرونا در کشور
از سه شــنبه تا ظهر روز گذشته 5 هزار و ۶1۶ 
مورد جدید کووید-19 شناسایی شدند و تعداد 
مبتالیان را به 5۴5 هزار و ۲۸۶ نفر رساندند. تعداد 
کشته ها نسبت به روزهای قبل کمی پایین آمده 
است اما هنوز زیاد است. بر این اساس در بازه زمانی 
ذکرشــده 31۲ بیمار کووید-19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به 31 هزار و 3۴۶ نفر رســید. خبرهــا حاکی از 
این است که ۴ هزار و ۸۶1 نفر از بیماران مبتالبه 
کووید19 در وضعیت شــدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.

یک مسئول در ستاد فرماندهی مقابله با کرونا خبر داد:

احتمال برپایی بیمارستان های صحرایی در تهران 

اعطای یارانه به شکل 
کنونی مدت هاست 

مخالفان زیادی دارد. 
مخالفان می گویند وقتی 

یارانه به مصرف کننده 
نهایی داده نمی شود، باید 

انتظار فساد را داشت. 
اکنون در حوزه آرد و نان نیز 

همین اتفاق رخ  داده است

مسئوالن مربوطه کمبود 
آرد در کشور را از اساس 

تکذیب کرده اند؛ اما اگر این 
خبر نادرست است؛ پس 

ماجرای صف های طوالنی 
نانوایی ها چیست؟
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