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تکلیف سفرهای نوروزی مشخص شد
سفر به شهرهای قرمز و نارنجی 

ممنوع است
سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونــا درباره 
تصمیم اتخاذ شده برای 
سفرهای نوروزی گفت: 
سفر به شهرهای قرمز و 

نارنجی کامال ممنوع می شود و در سایر شهرها اعم 
از زرد و آبی با رعایت پروتکل های بسیار سختگیرانه 
امکان سفرهای ضروری فراهم خواهد بود.  این در 
حالی است که بر اســاس آخرین آمار اعالم شده از 
سوی وزارت بهداشت در حال حاضر ۱۱ شهرستان 
قرمز، ۳۲ شهرستان نارنجی، ۲۵۱ شهرستان زرد 
و ۱۵۴ شهرستان در کشور آبی هستند. همچنین 
شــهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، 

کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.
    

نرخ تست PCR در بخش 
خصوصی ۳۱۰هزار تومان

مدیــرکل مرجــع 
آزمایشگاه های سالمت 
کشــور گفــت: هزینه 
انجام آزمایش تشخیص 
مولکولی)PCR( نیز در 

بخش دولتی مطابق دســتور مقام عالی وزارت، از 
آنجا که مطابق با دستورالعمل های ابالغی تجویز 
می شود، رایگان اســت و در بخش خصوصی، هم 
اکنون حدود ۳۱۰ هزار تومان است.  به گفته سیامک 
سمیعی، آزمایشگاه های خصوصی به هیچ عنوان 
مجاز به اخذ مبلغی بیش از این نیســتند. او گفت: 
کیت ها و ملزومات انجام آزمایش های تعیین توالی در 
ایران تولید نمی شوند و عالوه بر اینکه گران هستند، 
متاســفانه، مشــمول تحریم های ظالمانه ایاالت 

متحده آمریکا و شرکایش هستند.
    

 اقدام به خودکشی
 سه دختر نوجوان دهدشتی

یک منبع آگاه گفت: 
ســه دختر نوجوان در 
دهدشــت تصمیــم به 
خودکشــی از پشت بام 
ساختمان های سه طبقه 

مسکن مهر داشتند که یک نفرشان اقدام به این کار 
کرد. او همچنین گفت: دو نفر دیگر با دخالت مردم و 
 پلیس از کار خود منصرف شدند اما نوجوان اولی که 
اقدام به خودکشــی کرده بود دچار آسیب دیدگی 
شد. خوشبختانه همگی این دختران زنده و تحت 

درمان هستند.
    

استان خوزستان قرنطینه شد
قاسم سلیمانی دشتکی، اســتاندار خوزستان 
گفت: ورود پالک های غیر بومی و خروج پالک های 
بومی از استان خوزستان ممنوع است. همچنین 
ورود به شهرهای قرمز و خروج از شهرهای قرمز به 

صورت درون استانی هم ممنوع شده است.
    

 ازسوی جمعیت هالل احمر انجام می شود 
 تست سریع کرونا 

در ۱۰۰ ورودی کشور
رئیــس جمعیــت 
هالل احمر از آغاز طرح 
جدید این جمعیت برای 
غربالگری و اخذ تست 
کرونــا در ورودی های 

زمینی، هوایی و دریایی کشــور خبر داد. کریم 
همتی گفــت: موضوعی که امســال از ســوی 
جمعیت هالل احمــر و به شــکل قطعی انجام 
خواهد شد، کنترل مبادی ورودی کشور است و 
بر این اساس همکاران من در جمعیت هالل احمر 
در بیش از ۱۰۰ ورودی زمینی، هوایی و دریایی 
در کشور مستقر شــده و اقدام انجام غربالگری و 
اخذ تست سریع کرونا از افراد وارد شده به کشور 

خواهند کرد.
    

 مرگ پرندگان مهاجر 
حتی در سال آینده

دکتر رضا نقی ها، متخصص میکروب شناسی 
گفت: سال آینده نیز شــاهد مرگ پرندگان در 
تاالب میانکاله خواهیم بود. بــه گفته او افزایش 
باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در تاالب میانکاله 
طی سال ها و بر اثر عوامل گوناگونی رخ داده است. 
بازگرداندن شرایط این تاالب به حالت طبیعی نیز 
زمان بر خواهد بود و  اگر همین شرایط ادامه پیدا 
کند، پیش بینی می شود ســال آینده نیز شاهد 

مرگ و میر پرندگان در این تاالب باشیم.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

اگر ماشین زمان را دو سالی به عقب 
برگردانیم؛ این روزها خیابان ها را مملو از 
دستفروشانی می بینیم که امید داشتند 
با فروش در هفته های آخر سال، بخش 
عمده ای از مشکالت مالی شان را برطرف 
کنند. اما این روزها، ســال در حالی به 
پایان خود نزدیک می شــود که وزارت 
بهداشــت ضمن تاکید بر ممنوعیت 
فعالیت دستفروشان در شهرهای قرمز 
و نارنجی، شرایط فعالیت آنها در آستانه 
عید و در شرایط کرونا را اعالم کرده است. 
هر چند به نظر می رسد اوضاع اقتصادی، 
به بســیاری از این دستفروشان مجال 

توجه به این شرایط را نمی دهد.
گشتی در شهر شاهد همین مدعا 
است، اگر خطر هجوم نیروهای اماکن 
در منطقه ای جدی نباشد، شاهد حضور 
پرتعداد و درهم فشرده دستفروش ها در 
آن منطقه هستیم. حضوری که ردی از 
رعایت پروتکل های بهداشتی-آنطور 
که وزارت بهداشــت در لیستی برای 
دستفروشان برشمرده- دیده نمی شود. 
این در حالی است که آمارهای نه چندان 
رسمی نشان می دهد که نه تنها امسال از 

شمار دستفروشان کم نشده که به دلیل 
افزایش نرخ بیکاری در یک سال اخیر، 
شاهد حضور پررنگ تر آنها در خیابان ها 
هستیم. هر چند در سوی دیگر این قصه 
نیز، مردمی هستند که آنها هم، توان و 

میل کمتری به خرید دارند.
افزایش شمار دستفروشان

هر چند با افزایــش تحریم ها علیه 
ایران، شاهد افزایش بی رویه قیمت ها و 
در نتیجه بی رونقی بازار و عدم توان مالی 
برخی شهروندان برای خرید بوده ایم، 
اما شیوع کرونا هم کار را برای بسیاری 
وخیم تر کرده است. به طوری که بسیاری 
از کسب و کارها تعطیل و بیکاری از آنچه 
که بود دردسرساز تر شد. برخی از این 
افراد بیکار شده در این مدت، به ناچار به 
دستفروشی روی آورده اند؛ به طوری که 
تعداد دستفروش ها در تهران و بسیاری از 
شهرهای دیگر چنان زیاد شده است که 
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 

می توان تکثر آنان را به عینه دید.
درهمین راستا حسن خلیل آبادی، 
عضو شورای شــهر تهران نیز چندی 
پیــش از افزایش دستفروشــی در 
پایتخت به دلیــل شــرایط کرونا و 
بیکاری ناشــی از آن خبر داد و گفت: 
»ساماندهی دستفروشان فقط توسط 
مدیریت شــهری امکان پذیر نیست، 

بلکه قــوه قضائیه، اصنــاف و نیروی 
انتظامی باید در جهت این ساماندهی 

آن همکاری  کنند«.
خلیل آبادی همچنین به نوع دیگری 
از دستفروشی با وانت بارها اشاره کرد و 
گفت: »در بسیاری از میادین و حاشیه 
خیابان های پایتخت وانت بارهای میوه 
حضور یافتــه و دوبله و ســوبله پارک 
می کنند که نه تنها ســبب ترافیک در 
سطح تهران شده بلکه چهره شهر را هم 
مخدوش می کنند. بنابراین ساماندهی 
این وانت بارها نیز باید مورد توجه باشد«. 
در حالی که وزارت بهداشت نگران 
شــیوع کرونا بــه دلیل عــدم رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی از ســوی 
دستفروشان است و اعضای شورای شهر 
هم نگران مخدوش شــدن چهره شهر 
و ترافیک هستند؛ دستفروشان بدون 
توجه به این موارد، امیدوارند زخم های 
ســال 99 را کمی با رونق فروش در این 
روزهای منتهی به نــوروز التیام دهند. 
هرچند بسیاری می گویند فروش هم 
رنگ و بوی گذشــته را ندارد و بسیاری 

دست و دلشان به خرید نمی رود.
دستفروشی در ۴۳ شهرستان 

ممنوع است
براساس آخرین مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، فعالیت دستفروشــان 

در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی 
ممنوع اســت و در سایر شــهرها هم 
محل فعالیــت دستفروشــان باید در 
مناطق روبــاز و با ســازه های موقت و 
سبک باشد. آخرین رنگ بندی کرونایی 
در شهرهای مختلف نشــان می دهد 
۱۱ شهرســتان قرمز، ۳۲ شهرستان 
نارنجی، ۲۵۱ شهرســتان زرد و ۱۵۴ 
شهرستان در کشــور آبی هستند. در 
نتیجه دستفروشان در ۴۳ شهرستان 
امکان فعالیت ندارند؛ دستفروشانی که 
در یک سال گذشــته و با شیوع کرونا، 
معیشت شان بیش از هر قشر دیگری 
آسیب دیده است و حاال با نزدیک شدن 
به روزهای پایانی سال در معرض آسیب 

بیشتر قرار گرفته اند.
 ایــن در حالی اســت کــه وزارت 

بهداشــت عالوه بر ممنوعیت فعالیت 
گروهی از دستفروشان لیستی بلندباال 
برای رعایت پروتکل های بهداشــتی 
خطاب به دستفروشــان منتشر کرده 
اســت. در بخش هایی از این فهرست 
آمده است: »دستفروشــان به خاطر 
داشته باشند فواصل قرارگیری محل 
فعالیت آنها، حداقل ۱ تا ۲ متر اســت. 
دستفروشان باید عالوه بر رعایت فاصله 
ایمن )حداقل یک تا دو متر(، در صورت 
امکان، مسیر ورود و خروج افراد را جدا 

کنند«.
این در حالی اســت کــه محمد، 
دستفروشی در خیابانی در غرب تهران 
به »توسعه ایرانی« می گوید: »ما اینجا 
برای پهن کردن بساط در یک خیابان 
پرتردد با هم دعوا داریم. گاهی بین ما 
جای سوزن انداختن نیست. واقعا در 
این روزها اغلب همکارانم به فکر پاس 
کردن چک ها و دادن بدهی ها و کسب 
اندکی درآمد هســتند و بــه رعایت 

پروتکل فکر نمی کنند«.
شاهین، دستفروش دیگری در این 
خیابان اســت که می گوید: »آیا تنها 
دستفروش ها هستند که باعث شیوع 
کرونا می شوند. بروید داخل پاساژ ببینید 
چه خبر است. آن طرف تر همه تنگ هم 
در رستوران و کافه نشسته اند. واقعیت 
این است که همه زورشان به ما می رسد 
و گرنه همه به خوبی می دانیم که حتی 
اگر دستفروش ها هم جمع شوند کرونا 
جمع نمی شــود. کرونا بهانه ای شده تا 
راحت تر ما را از سطح شهر جمع کنند. 
این در حالی است که ما به دلیل شرایط 
اقتصادی جامعه مجبور به دستفروشی 
شده ایم. اگر این شــغل هم از ما گرفته 
شــود خیلی از ما یا باید از گرســنگی 
بمیریم یا به سمت کارهای خالف قانون 

سوق داده می شویم«.
آسیب چندوجهی کرونا

براساس تخمین  موسسه پژوهش 
و برنامه ریزی ریاست جمهوری، حجم 
کل فعالیت های غیررســمی شامل 
موارد غیرقانونــی، غیرثبتی، موارد 
پنهان تولید و قاچاق در ســال های 
اخیر به ۵۳ درصــد از تولید ناخالص 
داخلی کشور رسیده است. گسترش 
این فعالیت ها بــه کاهش درآمدهای 
مالیاتی کشور، عدم بیمه نیروی کار 
و کاهش سطح رفاه و دستمزد منجر 
خواهد شد. با توجه به این پژوهش دو 
نکته را درباره دستفروشــان می توان 
مورد توجه قــرار داد. اول اینکه پس 

از شــیوع کرونا و افزایــش بیکاری، 
تعداد دستفروشــان به عنوان قشری 
که فعالیت شــان غیررسمی است به 
طور قابل مالحظــه ای افزایش یافته 
است. از ســوی دیگر، با کسادی کار 
دستفروشــان در پی ایــن پاندمی 
جهانی، کوچ آنها به مشاغل زیرزمینی 

هم رشد داشته است. 
 مشکالت مضاعف زنان 

دستفروش
در حالی که کرونا برای همه مردم 
به خصوص دستفروشــان روزگار را 
سخت کرده اســت، در این میان زنان 
به خصوص زنان دســتفروش بیشتر 
آســیب دیده اند. براســاس آمارهای 
رسمی موجود، نزدیک به چهار میلیون 
زن سرپرســت خانوار در کشور وجود 
دارد. در حالــی که بســیاری از زنان 
شاغل در کســب وکارها و کارگاه های 
کوچک اخراج یا به تعدیل نیرو گرفتار 
شده اند، زنان شاغل در مشاغل خانگی 
هم با رکود ســفارش روبه رو بوده اند. 
روزمزدهایــی نظیر دستفروشــان و 
شــاغالن در ســالن های پذیرایی و 
رستوران ها هم با تعطیلی این مراکز، 
در تامین هزینه های خود درمانده اند. 

پونه پیل رام، فعــال حوزه زنان هم ،  
مشکالت را برای زنان دستفروش چند 
برابر می داند، زیرا آن ها با مشکالتی چون 
ناامنی محیطی، ناامنی شــغلی، نبود 
حمایت های دولتی، بیمه و بحران های 
طبیعــی و غیرطبیعــی تاثیرگذار بر 
دستفروشی و البته موانع فرهنگی هم 

روبه رو هستند. 
در ایام اپیدمــی کرونا هرچند اکثر 
اقتصادهای دنیا با رکــود و ضرر روبه رو 
شدند، اما دستفروشــان به ویژه زنان 
دســتفروش در معرض نابــودی قرار 
گرفتند و بسیاری از آنها از دستفروشی 
به کارهای زیرزمینی روآوردند؛ کارهای 
زیرزمینی که هم آسیب های اجتماعی 
به همراه دارد و هــم کنترلی بر چرخه 

انتقال بیماری در آن نیست. 

رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی دستفروشان  به رویا می ماند؛

تنگاتنگ هم در تنگنای مالی شب عید

گفت وگوی خبری

مدیرعامل ایلنا درباره چالش هایی که پس 
از گذشت یک ســال از شــیوع کرونا رسانه ها 
همچنان با آن دست و پنجه نرم می کنند، معتقد 
است: اعتماد به رسانه ها، تولید پیام های تکراری 
و بی اثر شدن پیام ها، از بحث های اساسی است 

که رسانه ها با آن مواجه اند.
مســعود حیدری، در گفت و گو با ایسنا، در 
پاسخ به این پرســش که تالش رسانه ها در یک 
سال گذشــته تا چه میزان به مهار شیوع کرونا 
در کشور کمک کرده اســت؟ گفت: در ابتدای 
اعالم رسمی خبر ورود کرونا به کشور که اسفند 
ماه سال گذشته بود، رسانه ها تمام تالش خود را 

کردند تا بازنمایی درست و دقیقی از تبعات 
و اثرات این بیماری داشــته باشند و در 
حوزه های مختلف به مردم هشــدار 
بدهند کــه با چه خطــرات احتمالی 

مواجه خواهند بود.
او ادامــه داد: در ابتــدا 

همبســتگی ملــی خوبی 
شکل گرفت؛ شــاهد آن 
هم این بود کــه در نوروز 
که یک ماه از شیوع کرونا 
گذشــته بود، مردم به 
خوبی از پیام هایی که 

در رسانه ها تولید می شــد، تبعیت می کردند. 
منتهی رفته رفته به دالیل مســائل معیشتی و 
ســپس بحث های اجتماعی و فشارهای روانی 
ناشــی از دوری از اجتماع، پیام های رســانه ها 
اثرگذاری قبل را از دست داد. ضمن اینکه مردم 
فکر می کردند با گذشت ســهـ  چهار ماه از ورود 
ویروس به کشور، بتوان تمهیدی فراهم کرد که 
آسیب های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سایر 
موارد که مرتبط با این موضوع است، کمتر شود. 

اما متاسفانه اینگونه نشد. 
مسعود حیدری با اشــاره به اینکه خیلی از 
متخصصان در حال حاضر معتقدند که واکسن 
باید هر چه زودتر در اختیار مردم ؛ به ویژه در 
اختیار گروه های خاص قرار گیرد گفت: 
در حالی کــه انتظار می رفــت ایران 
در ســاخت و تامین واکســن نسبت 
به کشــورهای مختلف عقب نماند، 
ولی متاســفانه به دالیلی چون بحث 
انتقال پول و تامین مالی خریدها 
به دلیل تحریم هــا و ... نتوانیم 
به درســتی مثل سایر نقاط 
دنیا واکسن تهیه کنیم تا 
زنجیره انتقال ویروس 

قطع شود. 

حیــدری درباره تجربــه جدیــد پاندمی و 
همچنین آزمون و خطاهای رســانه ها در حوزه 
اطالع رســانی گفت: شاید دو دســته چالش را 
بتوان در این خصوص طرح کرد. نخست چالش 
اقتصادی رسانه هاست که باید به عنوان یک بنگاه 
فرهنگی اقتصادی اســت »به ویژه آنهایی که در 
بخش خصوصی فعالند و باید روی پای خودشان 
بایستادند« که امیدواریم با چاره اندیشی و با کنترل 
بیماری در ماه های آینده این دسته بتوانند به روال 
عادی کارشــان برگردند و آن چیزی که در واقع 
روال کار گذشته شان بوده است را بازیابی کنند. 
چالش دیگر اما تکراری شدن موضوع برای افکار 
عمومی و مخاطبان اســت. در این شرایط حرف 
جدیدی تولید نمی شــود و در نتیجه اثرگذاری 

رسانه ها هم برای افکارعمومی کم می شود.
مدیر عامــل خبرگزاری ایلنا امــا به چالش 
دیگری هم در حوزه رســانه های داخلی اشاره 
کــرد و آن را قابل تامل دانســت: در بدو کرونا و 
زمانی که هنوز نتوانسته بودیم خودمان را جمع 
و جور کنیم و کشور درگیر بحران می شد، مردم 
در بحث آمار و تلفات به رسانه های داخلی اعتماد 
نمی کردند. او چیزی که سبب دامن زدن به این 
بی اعتمادی دانست، اظهارات ضد و نقیضی برخی 
از مسئوالن به خصوص در حوزه بهداشتی بود: 

این موضوع نه تنها بی اعتمادی مردم را بیشــتر 
 کرد، که حتی آسیب های آن متوجه رسانه ها نیز 
 شد. این اتفاق باعث شد تا رسانه های فارسی زبان 
خارجی در خیلی از حوزه ها سوار امواج شوند و 
چه بسا خیلی وقت ها اطالعات غلط یا نادرستی 
بدهند. در این میان عده ای که نسبت به آنچه در 
داخل اتفاق می افتد بی اعتماد شده اند، نگاهشان 
به آن سمت می رود. حیدری با بیان اینکه همه 
رسانه ها در یک سال گدشته به تجارب جدیدی 
در زمینه بحث پاندمی بیماری رســیدند گفت: 
اما آن کسانی که باید از تجربه یک سال گذشته 
درس بگیرند، رســانه ها نیستند، بلکه مدیریت 
بحران کشور است. واقعیت این است که ما درگیر 
یک ناهماهنگی بین مســئوالن در بخش های 
مختلف هســتیم که اثــرات آن در حال پمپاژ 
به تمام بخش های جامعه اســت. این در حالی 

 اســت که هیچ وقت هم از بحران های گذشته 
درس نگرفته ایم.

مدیرعامل ایلنا در پایان گفت: رسانه ها تابعی 
از وضعیت کلی کشور هستند. وقتی ما نتوانیم 
هماهنگی بیــن خودمان ایجــاد کنیم، حتما 
رسانه ها هم پیام های متناقض و سیگنال های 
غلطــی را به افــکار عمومی می دهنــد. اما اگر 
وضعیت اصالح شود، طبیعی است، رسانه ها نیز 
با تکیه بر اطالعات عمیق و تحلیل های درست 
پیش می رونــد. اوایل کرونا رســانه ها در بحث 
اطالع رسانی همبستگی خوبی داشتند، اما در 
ادامه متاسفانه از آنجایی که کشوری سیاست زده 
هســتیم و همه چیز تابع نگاه سیاسی است، در 
موضوع کرونا هم، راســت و چپ، اصالح طلب و 
اصول گرا، دولت و غیردولت داشتیم که این ضربه 

به خودمان است. 

مدیرعامل ایلنا از عملکرد رسانه ها در یک سال گذشته می گوید

چرا مردم دیگر پیام های کرونایی را جدی نمی گیرند؟

وزارت بهداشت عالوه بر 
ممنوعیت فعالیت گروهی 

از دستفروشان لیستی 
بلندباال نیز برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی 
خطاب به دستفروشان 

منتشر کرده است

آمارهای نه چندان رسمی 
نشان می دهد که نه تنها 

امسال از شمار دستفروشان 
کم نشده که به دلیل 

افزایش نرخ بیکاری در یک 
سال اخیر، شاهد حضور 

پررنگ تر آنها در خیابان ها 
هستیم
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