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جمعه به احتمال زیاد ،عید فطر است

رئیس ســتاد اســتهالل دفتر رهبر معظم انقــاب اظهار
داشــت :به احتمال زیاد جمعه عید ســعید فطر است .او با
اخبــــــار
اشــاره به اینکه احتمال رؤیت ماه در مناطق جنوبی بیشــتر
اســت ،گفت :پیشبینیها این اســت که اگر شــرایط مساعد باشــد و نتیجهای به
دســت آید ،طبیعتاً جمعه  25خرداد ماه جاری اول ماه شــوال خواهد بود و اگر
نتیجهای بر خالف این به دســت آید ،توســط ســتاد اســتهالل دفتر رهبر معظم
انقالب اعالم خواهد شد.
وی ادامــه داد 120 :گروه روز پنجشــنبه مصادف بــا روز  29ماه مبارک رمضان
برای دیدن هالل ماه شــوال اقدام میکنند.معــاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر
معظم انقالب اظهار داشت :احتمال رؤیت در مناطق جنوبی بیشتر است.
حجتاالسالم والمسلمین مروی درباره همخوانی تقویم شمسی با قمری،
افزود :در این ســالها گاهی داشــتیم که خالف تقویم پیش آمده اســت ،اما چند
وقتــی اســت که در تنظیم تقویم با نظرهای رهبر معظــم انقالب پیش میروند
و با حضور کارشناسان مجرب تنظیم میشود.رئیس ستاد استهالل ماه در پایان
گفت :گاهی برای مردم ســؤال است که چرا رؤیت هالل دیر اعالم میشود ،باید
بیــان کــرد که رؤیــت ماه در غروب صــورت میگیرد و چون شــب اول ،توقف ماه
در آســمان کوتاه اســت ،دیرتر اعالم میشود ،همچنین اینکه چون اعضای گروه
رؤیت ماه در کوهســتان هستند ،مســیرهای ارتباطی دشوار است و طی فرآیندی
این اعالم صورت میگیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

در حوزه آب بچه پولدار نیستیم

رئیس ســازمان حفاطت محیط زیست گفت :کمیسیون جدیدی
در دولت به نام کمیســیون مقاومت و کم آبی تشــکیل شده است که
سیاستهایی را دنبال میکند تا کشور با کم آبی سازگار شود.
عیسی کالنتری در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران
اظهــار کرد :جزئیات کمیســیون مقاومــت و کمآبی را بایــد وزیر نیرو
اطالعرســانی کند.رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت در ادامه
گفت :همه دنیا میدانند که ما کشور کم آبی هستیم و باید در مصرف
آب صرفهجویــی کنیم .در حوزه آب بچه پولدار نیســتیم که هر کاری
دلمان خواســت کنیــم.وی در واکنش به اظهارات اخیر نخســتوزیر
اسرائیل مبنی بر حمایتش از مردم ایران در مقابل بیآبی ،گفت :آن
آقــا هــر کاری دلش میخواهد بکند به ما چه ربطــی دارد اما ما نباید
واقعیتها را از مردمان پنهان کنیم ،ما کشــور کم آبی هســتیم و باید
در مصــرف آب صرفهجویــی کنیم.رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیســت با بیان اینکه ما خــارج از اصول بینالمللی و اســتانداردهای
جهانی عمل میکنیم ،اظهارکرد :طبق این اصول هیچ کشوری بیش
از  ۴۰درصــد آبهــای تجدیدپذیرش را نباید مصرف کند اما در حال
حاضــر مصرف ما به بیش از صددرصد رســیده اســت .این اتفاقات
پیامدهای ســختی برای محیط زیســت دارد.کالنتری در پایان گفت:
اگر بدانیم که کشــور کم آبی هســتیم مشــکلمان کم میشود چرا که
سیاستهای درستتری را دنبال میکنیم.

بطحایی  :نتیجه پرونده تعرض به دانشآموزان را
پس از رأی قضایی اعالم می کنیم

وزیر آموزش و پرورش گفت :تیمی را موظف کردیم تا تخلفات هنگام ثبتنام
دانشآموزان را گزارش دهد تا مجدد شاهد عدم ثبتنام دانشآموزان به بهانه
عدم پرداخت کمک به مدرســه نباشــیم؛ کمک به مدرسه نباید اجباری باشد.
به گزارش ایســنا ،ســیدمحمد بطحایی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع
خبرنگاران درباره آزمون اخیر آموزش و پرورش برای تعیین هوش و اســتعداد
دانشآموزان به منظور ورود آنها به مدارس استعدادهای درخشان اظهار کرد:
سنجشــی که االن تعیین شده ،ســنجش هوش و استعداد است و همانطور که
پیش از این عنوان شده است به هیچ عنوان نیاز به مطالعه ،برگزاری کالسهای
آمادگی و مسائل دیگری که هدف اصلی ما از ورود به این عرصه را دور میکند،
ندارد.وزیرآموزشوپرورشخاطرنشانکردکههنوزدرموردتعطیالتزمستانی
به هیچ نتیجهای نرســیدهاند.وی در ادامه گفت :این طرح باید به مجلس ارائه
شود اما هنوز به نتیجهای نرسیده است.بطحایی افزود :گزارشهایی به ما رسیده
بود که در برخی مدارس اجحاف و ســختگیریهایی به اولیا میشــود ،بنابراین
تیمــی را مأمــور کردیم تا مهر ماه این موضوع را مراقبــت و کنترل کند تا خدای
نکرده حقی از والدین و دانشآموزان تضییع نشود.
بطحایی در ارتباط با تعرض به دانشآموزان در یکی از مدارس تهران،
گفــت :ابتــدا بایــد مقامهای قضایــی کار خود را انجــام دهند و مــا نتیجه را
اگر الزم بود خدمت شــما اعالم خواهیم کرد.وی ســپس با اشــاره به آزمون
امســال اســتخدامی آمــوزش و پــرورش ،گفت :بــا پیشبینیهایــی که برای
کمبــود نیــروی انســانی کردهایــم ،هیــچ نگرانی بــرای این موضــوع نداریم.
با ردیفهای اســتخدامی که امســال گرفتیــم و همچنیــن ورودیهایی که از
دانشــگاه فرهنگیان داریم و حقالتدریســیهایی که از گذشــته با ما همکاری
میکردند ،جمعاً مشکل امسال را برطرف خواهند کرد و جای نگرانی وجود
ندارد.وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت :برای ســالهای آینده که شــیب
بازنشستگی نسبت به حال حاضر بیشتر خواهد شد پیشبینیهایی صورت
گرفته و مردم خوب ما نباید از این جهت نگران باشــند ،انشــاءاهلل آموزش
و پرورش مثل ســالهای قبل با کمترین مشکل سال آموزشی جدید را آغاز
میکند.

ممنوعیتهاومحدودیتهایترافیکی
نماز عیدفطر در تهران اعالم شد
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معــاون اول رئیــس جمهــوری گفت:
دولــت کنــار خیرین خواهد بــود ،البته
شــرایط دولــت را هــم بایــد در نظــر
گرفت؛ باید بیشــتر بعد از ماه رمضان
در مورد شرایط کشور با مردم صحبت
کنیم تا مردم در جریان شرایط دولت
قــرار بگیرند.اســحاق جهانگیــری ،در
مراســم گردهمایــی خیریــن مدرســه
ســاز کشــور افزود :در آمار و ارقامی که

وزیر آموزش و پرورش و سایرین ارائه
دادنــد متوجــه میشــویم کــه بیش از
۲۰درصد کالسهای درس کشــورمان
توسط خیرین ساخته شده است.وی با
بیان اینکه ســنت حسنه خیرین امروز
به یک راهبرد برای غلبه بر مشکالت
تبدیــل شــده اســت ،اظهــار داشــت:
در صــدر ایــن ســنت حســنه موضــوع
آموزش و پرورش قــرار میگیرد .خود

خیریــن بــدون اینکــه کســی بــه آنهــا
اجباری کند توجه کردهاند که آموزش
و پرورش مهمترین حوزه است.
بــا توجه به چشــمانداز توســعه پایدار
باید گفت هیچ توســعه پایداری شکل
نمیگیرد مگر اینکه آموزش و پرورش
رشــد کنــد .بــه همیــن دلیل اســت که
خیریــن خودشــان ایــن جهتگیری را
داشــتهاند کــه بــه ایــن ســمت بیایند.

وی افزود :در کشــورهای پیشــرفته هم
به این نتیجه رســیدهاند که باید نظام
آموزشــی مناســبی داشته باشــند تا به
توسعه سیاسی و اقتصادی دست پیدا
کنند .اینجور نیست که کمبود آموزش
و پــرورش فقــط در خــود ایــن حــوزه
باشــد ،بالفاصلــه در حوزههــای دیگر
مثــل سیاســی و اقتصــادی کمبودش
هویدا میشود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره
بــه تحوالت فناوری و اطالعات گفت:
در دوران انفجار اطالعات و گسترش
فنــاوری هســتیم ،آمــوزش و پرورش
بایــد در ایــن راســتا تحــول پیــدا کند.
واقعیتهایی پیش روی کشور هست
از جمله کالسهای کپرنشــینی وجود
دارد یــا کالسهــای برخــی مناطــق
محــروم مناســب نیســت؛ همــه مــا

بایــد به ایــن موضوعات توجــه کنیم.
شــاخص اقتصــادی تهــران بــا هیــچ
استانی قابل مقایســه نیست ،به نظر
من اســتانهایی که اینچنین هستند
بایــد بیشــتر بــه ســایر اســتانهای
محروم کمــک کننــد .وزارت آموزش
و پــرورش بایــد اطالعرســانی کند که
چــه مناطقــی بیشتــر نیازمند کمک
هستند.

رئیس انستیتو پاستور ایران:

واکسن ایرانی «اچ پی وی» سال آینده وارد بازار میشود
فریبا خان احمدی
روزنامهنگار

کمتــر از دو هفتــه پیــش بــود کــه پــروژه
تولیــد واکســن اچ پــی وی در یــک برنامه
تلویزیونــی پــر مخاطــب مطــرح شــد اما
به ســرعت مورد انتقاد برخی پزشــکان و
کارشناسان رســانهای قرار گرفت تا جایی
کــه وزارت بهداشــت نیز به ایــن موضوع
وارد شد .با وجود این همچنان واکنشها
به حضور میهمان ایــن برنامه و مباحث
مطــرح شــده در آن ادامــه دارد .ماجرای
ضرورت تولید واکسن پاییلومای انسانی یا
همان اچ پی وی از واکنشهای رسانههای
منتقــد دولــت نیــز در امان نمانــده و این
روزها به سوژهای مورد بحث تبدیل شده
اســت .برخــی از این رســانهها شــایعاتی
غیر علمــی مبنی بــر عوارضــی همچون
ناباروری زنان و تضعیف سیســتم ایمنی
آنهــا بــه واســطه تزریــق واکســن اچ پــی
وی اشــاعه میکننــد و عــدهای نیــز بیش
از پیــش بــه دروغ بــودن ماهیــت ایــن
بیمــاری در کشــور و عدم ضــرورت تبلیع
و تولید واکســن پاپیولومای انسانی اصرار
میورزنــد .مخالفان این پروژه معتقدند،
تولیــد چنیــن واکســنی اولویــت وزارت
بهداشت نیســت و بطور کلی حرف زدن
درباره این بیماری موجب ایجاد تشویش
و نگرانی در جامعه میشود.
بعــد از هجمههــای زیــادی کــه در
برخــی رســانهها نســبت بــه مطــرح
شــدن تولید واکســن اچ پی وی در کشــور
صورت گرفت ،وزیر بهداشــت مجبور به
موضعگیری در این باره شــد .او چند روز
توگوی کوتاه با روزنامه ایران
پیش در گف 
از تولید واکســن ویــروس اچ پی وی دفاع
همه جانبهای کرد و گفت که به حاشیهها
توجه نکنید چرا که تا زمانی که واکسن اچ
پــی وی را تولید نکنیم نمیتوانیم مردم
را در برابر این ویروس ایمن کنیم.
مــوج ایــن فشــارها آنچنــان بــر روی
وزارت بهداشــت زیــاد بود کــه در نهایت
واکنــش رئیــس مرکــز تحقیقــات ایــدز
ایــران را هــم در پی داشــت .مینــو محرز
شــایعات بــه وجــود آمــده در فضــای
مجــازی درخصــوص داشــتن عوارضــی
ماننــد ایجاد ناباروری در زنان و تضعیف
سیستم ایمنی آنها به واسطه تزریق این

واکســن را تکذیــب و بــه صراحــت اعالم
کــرد کــه واکســن  HPVعارضــهای ندارد
و شــایعات در ایــن خصــوص غیرعلمی
بــوده و قطعــاً ســامت مــردم را نشــانه
میگیــرد .محــرز همچنیــن در پاســخ به
اظهار نظرهــای غیرعلمی عدهای مبنی
بــر عدم انتقــال ویروس اچ پــی وی از راه
انتقــال جنســی در ایــران بــه آمــار قابــل
توجهــی هم اشــاره کرد اینکــه  31درصد
کارگران جنســی که تنها در یک منطقه از
تهــران زندگی میکنند مبتــا به ویروس
اچ پی وی هستند .هر چند او اسمی از این
منطقه نبرد اما تأکید کرد که این ویروس
از طریــق تمــاس جنســی بــا زگیلهــای
ایجاد شــده در نواحی تناســلی زن یا مرد
منتقــل میشــود کــه بــا ســرطان دهانــه
رحــم ارتباط مســتقیم دارد.از طرفی روز
گذشــته و تنها یــک روز پــس از اظهارات
سخنگوی وزارت بهداشت مبنی بر اینکه
مطالعــات ابتدایــی تولید واکســن اچ پی
وی از ســالهای گذشــته در کشــور شــروع
شــده اســت ،مصطفی قانعی دبیر ستاد
توســعه زیســت فناوری معاونت علمی
ریاست جمهوری نیز دیروز اعالم کرد که
بیش از سه سال است دانشمندان ایرانی
تحقیقات علمی تولید واکسن اچ پی وی
مدل گارداسیل را در شرکت دانش بنیان
بهطور مســتقل خارج از انســتیتو پاســتور
شروع کردهاند و معاونت علمی ریاست
جمهــوری تاکنون  500میلیــارد تومان از
شــرکت دانش بنیان تولید کننده واکسن
اچ پــی وی حمایــت کــرده اســت .دکتــر
قانعــی البته بــه این نکته هم اشــاره کرده
که این بودجــه صرف اقدامات تحقیقاتی
شده و تولید واکسن اچ پی وی تنها مراحل
آزمایشگاهی را با موفقیت طی کرده است.
او در ادامــه حرف هایش با اشــاره به اینکه
نیــازی به اعانــه جمع کــردن بــرای تولید
واکســن اچ پی وی نیســت از قــوه قضائیه
درخواست کرد نسبت به پولهای جمع
شــده بــرای حمایت از تولید این واکســن
ورود کند.
به دنبال این اظهار نظر ،دادستان کل
کشــور دادســتان عمومی و انقالب تهران
را موظــف کرد اوالً ادعاهای مطرح شــده
در یک برنامه تلویزیونی مربوط به نوعی
بیماری کمتر شناخته شده را در کمترین
زمــان پیگیــری و نتیجــه را گــزارش کنند.

حجتاالســام والمســلمین منتظــری
همچنیــن دســتور داد نســبت بــه وجــوه
جمعآوری شــده نیز برابر مقررات اقدام
و از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.
ëëبــرای ســاخت واکســن HPVنیــازی
نیستکهازمردمپولیجمعآوریکنیم
از سوی دیگر معاون علمی و فناوری
ریاســت جمهوری به حاشــیههای ایجاد
شــده دربــاره واکســن hpvواکنش نشــان
داد و گفت :برای ســاخت واکســن HPV
نیازی نیست که از مردم پولی جمعآوری
کنیم ،زیرا این شرکت تسهیالتی در قالب
وام از معاونــت علمی و فناوری ریاســت
جمهــوری دریافــت کــرده و بــه همیــن
دلیــل بــه پــول احتیــاج ندارد.بــه گفتــه
ســورنا ســتاری،این شــرکت دانش بنیان
طــرح خود را به صــورت کامالً موفق و به
کمــک حمایتهــای معاونــت علمی و
فناوری ریاست جمهوری وصندوقهای
ســرمایهگذار خطــر پذیــر پیــش میبرد.
حــال بــا گذشــت دو هفتــه از ایــن ماجرا
توگو
رئیس انستیتو پاســتور ایران در گف 
بــا « ایــران» از ورود واکســن اچ پــی وی تا
ســال آینده خبر داد و گفت :محققان دو
شــرکت دانش بنیان ایرانی به پیشــرفت
 90و  70درصدی در تولید واکســن HPV
(پاپیلوم انســانی) رســیدهاند و نخستین
واکســن ایرانی این بیمــاری بزودی تولید
و احتماالً از ســال  98وارد بازار میشــود.
بــه گفتــه دکتر علیرضــا بیگلری واکســن
ایرانی (دو ظرفیتی ) HPVسروتیپهای
 16و  18ویروس پاپیلومای انســانی است
کــه نقــش عمــدهای در بــروز ســرطان
دهانــه رحــم دارنــد که ســال آینــده وارد
بــازار میشــود و دیگــر واکســن (چهــار
ظرفیتــی ) HPVســروتیپهای 16 ،11 ،6
و  18مشــابه گارداســیلاند کــه در مرحله
آزمایشــات حیوانی اســت و به پیشــرفت
 70درصدی رسیده است.او درباره اینکه
نیــاز ســنجی تولید یک واکســن در کشــور
نیــاز بــه چــه برنامهریــزی دارد؟ افــزود:
محققــان ایرانــی توانمنــدی و ظرفیــت
فــوق العــادهای را در تولیــد بســیاری از
واکسنها از جمله اچ پی وی دارند با این
حال تولید واکســن پاپیلومای انســانی در
اولویت ضروری و فوری کشور نیست ولی
ایــن بدان معنا نیســت که ما نیــاز به این
واکسن نداریم.

ëëاختصــاص  100میلیــارد تومــان برای
تولیددوواکسن
دکتــر بیگلری بــا بیان اینکــه دولت و
مجلــس تنهــا بــرای واکســنهایی که در
اولویــت کشــورند اعتبــار تأمیــن میکند،
افــزود :هــم اینــک  100میلیــارد تومــان
از صنــدوق ذخیــره ملــی بــرای تولید دو
واکســن مهــم پنوموکــوک و روتاویــروس
عامــل ســینه پهلــو و اســهال کــودکان
اختصاص داده شده است.او به این نکته
هم اشــاره کــرد که دولــت و مجلس تنها
برای واکسنهایی که اولویت کشورند و در
برنامه واکسیناســیون کشــوری قرار دارند
بودجــه و اعتبــار تأمین میکنــد چنانچه
نیاز به تولید واکســنی باشــد که از اولویت
کمتــری برخــوردار اســت امــا تولیــدش
در کشــور احســاس شــود در آن صــورت
انســتیتو پاســتور و شــرکتهای دانــش
بنیــان از مشــارکت ســازمانهای مــردم
نهــاد و خیریههــا اســتفاده میکننــد.
رئیــس انســتیتو پاســتور ایــران بــا بیــان
اینکــه ســاخت هــر واکســنی حداقــل 5
ســال طول میکشد ،گفت :آینده نگری
و تغییــر رفتارهــای اجتماعــی و شــیوع
آســیبهای اجتماعــی حکــم میکنــد
امروزما نســبت به تولید واکسن ویروس
تناســلی یا اچ پی وی احساس نیاز کنیم.
عــاوه بر این ســاخت واکســن اچ پی وی
امکان تولید واکسنهای سویههای دیگر
این ویروس را هم فراهم میکند.
او با بیــان اینکه هزینه واکسیناســیون

اچ پی وی بــرای هر فرد  750هزار تومان
و نرخ اســتفاده از این واکسن در کشور 43
هزار دوز اســت ،افزود :اچ پی وی واکسن
گرانی اســت تولید این واکســن نه تنها از
خروج ارز از کشــور نیز کمک میکند بلکه
امــکان ورود آن به بازارهــای بینالمللی
نیــز وجــود دارد.او حواشــی ایجــاد شــده
مبنــی بر عوارض واکســن اچ پی وی را رد
کرد و گفت :مراحل آزمایشگاهی ساخت
واکســن اچ پــی وی از چند ســال پیش در
کشــور شــروع شــده و مــا امــروز در کشــور
در نقطــه صفــر نیســتیم ،بســتر تولیــد را
تســهیل کردهایم اما با تولید صنعتی آن
هنوز فاصله داریم.رئیس انستیتو پاستور
ایــران در پاســخ بــه اینکــه بــرآورد مالــی
تولیــد واکســن اچ پــی وی چقدر اســت؟
عنوان کرد :هر واکســنی بــا توجه به نوع و
ماهیت آن نیاز به زیر ســاختهایی دارد
که تفاوت قیمت واکســنها را مشــخص
میکند.واکســن اچ پــی وی فنــاوری
گرانقیمتی را میخواهد اما بطور متوسط
تنها زیر ســاخت تولید واکســن اچ پی وی
از جملــه تأمیــن اتــاق تمیــز ،تجهیــزات
و خریــد تکنولــوژی حداقــل  200میلیارد
تومــان هزینــه دارد.او در پاســخ به اینکه
عواملی مانند میزان شیوع بیماری اچ پی
وی و تعــداد مبتالیان به آن تا چه میزان
برنامهریزی برای تولید این واکســن را در
اولویــت قرار داده ،عنــوان کرد :نیاز تولید
هر واکســنی را وزارت بهداشت مشخص
میکند که البته فقط جنبه پزشکی ندارد

بلکه مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه
نیز در این نوع مطالبات مهم اســت .هر
چند واکســن اچ پــی وی جزو برنامه ملی
واکسیناســیون کشــوری نیســت اما کامالً
مشــخص است به دلیل تغییر رفتارهای
اجتماعــی و تقاضای مردم بــرای تزریق
آن نیــاز بــود تــا وارد تولیــد ایــن واکســن
شــویم.او درخصــوص حواشــی مطــرح
شــده درباره پولهــای جمعآوری شــده
در یــک برنامــه تلویزیونی برای ســاخت
واکســن اچ پــی وی هم گفــت :معاونت
اجتماعی وزارت بهداشت این برنامه را
هدایــت میکند توافق اولیــه بر این بوده
اگــر منابــع مالــی ســــــــــــــاخت واکســن
اچ پــی وی تأمین شــود انســتیتو پاســتور
مرحله ساخت واکسن را با کمک خیرین
پیش ببرد چرا که ما اجازه نداریم از محل
بودجه و منابع انســتیتو برای ساخت این
واکســن خــرج کنیــم .کمااینکــه انســتیتو
پاســتور امکانات و تکنولــوژی را در اختیار
شرکتهای دانش بنیان قرار میدهد.
بنــا بــه ایــن گــزارش نتایــج برخــی
مطالعــات وزارت بهداشــت نشــان
میدهد ،در ایران شیوع کلی این ویروس
در جمعیت زنــان را حدود  4تا  7درصد
تخمیــن میزنند .همچنیــن مطالعهای
که در سال  1392انجام شده و در آن30 ،
هزار زن  30تا  49سال از جمعیت عادی
 4شهرســتان کشــور نمونهگیری شــدند و
نتایج آن نشان داد نزدیک به  3هزار نفر
 HPVمثبت داشتند.

رتبه اول فروش دکه های مطبوعاتی در دست دخانیات

درآمد  5تا  30میلیون تومانی دکه های مطبوعاتی از فروش سیگار و خوراکی
حمیده امینی فرد
روزنامهنگار

چند روز پیش بود که خبر آمد با دکههای
مطبوعاتــی کــه اقــدام به فــروش کاالیی
بجــز روزنامــه کننــد ،بشــدت برخــورد
میشــود ،ایــن درحالــی بــود کــه قانــون
ممنوعیت فروش اقالم غیر در دکههای
مطبوعاتــی از ابتــدا یعنــی حــدود 70
ســال پیــش هــم وجــود داشــت و خط و
نشــانهای شــهرداری هم در چند ســال
گذشــته چندیــن بــار تــن کیوســک داران
را لرزانــده بود .قــرار بود یا فقــط روزنامه
بفروشند یا اگر تخطی کنند ،بسته شوند،
اما یک ســال کــه نه  3-4ســال دیگر هم
کــه گذشــت ،خبری از بســته شــدن هیچ
کیوســکی در تهران نشد .کیوســک داران
حاال بســته بــه موقعیتشــان ماهی 100
تــا  300هــزار تومان بــه شــهرداری اجاره
میپردازنــد ،امــا از آن طــرف ،ماهانــه
 5تــا  30میلیــون تومــان درآمــد دارنــد.
اغلبشــان یا به تعبیری همه ،سرقفلی
کیوســکها را به نام خودشان زدهاند و با
وجود آنکه قراردادها یکساله است ،بیش
از  15-20ســال اســت کــه هیچ کیوســکی
را بــه دیگری واگذار نکردهاند! خودشــان
میگوینــد ،روزنامــه بفروشــند ،ماهــی
 100هــزار تومان هم برایشــان نمیماند.
درآمدشان از همین فروش سیگار است،
پاکتــی کــه نــه! نخــی ....برایشــان فرقــی

نمیکنــد ،مشــتریها چند ســالهاند ،هر
کس کــه بخواهــد ،نوجوان یا میانســال و
حتی دختر بچهها و زنها ،برایشان پاکت
بــاز میکنند فندکی به دکه آویخته شــده
تا خیال ســخت روشــن کردن هم از ســر
مشــتریها بپرد .داســتان اجارههایشان،
امــا زمین تا آســمان بــا شــهرداری توفیر
دارد .میگویند ماهــی حداقل  5میلیون
اجاره میدهند! بهکجا؟ این هم شنیدنی
اســت .دکه دارها اغلب با واســطه پشت
دکــه ایســتادهاند .یعنــی یک نفــر مجوز
میگیــرد ،بعد با نرخی غیــر قابل تصور،
یــک نفــر دیگــر را فروشــنده میکنــد.
خــودش حداقــل  100هــزار تومــان بــه
شــهرداری میدهد و بعــد حداکثر 7-8
میلیون سود عایدش میشود.
شــبیه همه کارهایی که یک نفر واســطه،
بیدردسر ،پول هنگفتی به جیب میزند.
کارش ،اما غیرقانونی اســت .شــهرداری
بفهمــد ،کار و کاســبیاش دود میشــود.
اگرچــه بــه قــول خــودش بــه ریســکش
مــیارزد! دکــه دارهــا از «علــی محمــد»
گرفته تا «شــهریار» دردشــان یکی است،
میگوینــد اگر قرار به ســختگیری باشــد،
همــان بهتــر کــه دکههــا را جمــع کننــد.
حال و هوایشــان شبیه همه آنهایی است
کــه ککشــان هم نمیگــزد .شــبیه گرگ
بــاران دیدهاند .شــهرداری ،امــا میگوید
کــه ایــن عیــن بیعدالتــی اســت .دکهها
از حــدود  70ســال پیــش بــرای فــروش

روزنامهها ســاخته شــدهاند ،امــا حاال هر
کدامشان برای خودشان یک سوپرمارکت
شــدهاند .از شیر مرغ تا جان آدمیزاد روی
دخلشــان پیــدا میشــود .بــا ایــن همه،
کیوســک داران همچنــان از افزایش 200
درصدی اجارهها در سال  94گالیه دارند.
حرفشــان این اســت که مگر میشــود در
یک سال اجارهها را از  130هزار تومان به
 300هزار تومان رساند .برخی هایشان به
کل درآمدهــای میلیونــی را رد میکننــد.
میگویند روزی  18ســاعت کار از  6صبح
تا  12شــب ،عیــن دیوانگی اســت!« :حاال
 2-3میلیــون تومــان هــم ته مــاه بماند.
مگر اینجا انبار کاالست که  10-15میلیون
درآمد داشته باشیم!»
فروششــان از روزنامههــا «افتضاح»
اســت .این را مرتضــی میگویــد« :مردم
روی ویتریــن تیترهــا را میخواننــد و
میرونــد 500 ،تومــان روزنامه را میدهد
یک نخ سیگار ،دود میکند و صفحهها را
که ورق زد ،با عجله جیم میشــود! ما به
همین یک نخ هم راضی هستیم .خوانده
و نخوانده هم بماند پای خودش!»افشار،
مدیرعامل شــرکت ســاماندهی صنایع و
مشاغل شهر رسماً به ایران اعالم میکند
کــه فــروش مطبوعــات تنهــا  10درصد از
درآمــد غرفههاســت 90 .درصــد دیگــر
تنقــات و ســیگار ...او البتــه تأکید میکند
کــه مــواد دخانــی ،پرمصرفتریــن اقالم
کیوسکهاست.
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رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تهــران بــزرگ دربــاره
محدودیتهــای تــردد در روز عیــد فطر گفت :تردد کلیه وســایل
نقلیه از ســاعت  ۴صبح روز عید فطر در خیابان شــهید بهشتی از
تقاطع سهروردی به ســمت غرب تا خیابان قائم مقام فراهانی،
خیابــان شــهید علیاکبــری از خیابان شــهید مطهری به ســمت
شــمال تــا خیابــان بهشــتی ،خیابــان میرعمــاد از خیابان شــهید
مطهری تا خیابان شهید بهشتی و خیابان پاکستان در ضلع غربی
مصــای امام خمینی(ره) ممنوع خواهد بود.ســردار محمدرضا
مهمانــدار ،افزود :همچنین طول خیابانهای هویزه و خرمشــهر
در حــد فاصــل صابونچی و خیابان شــهید قنبرزاده ،مســیر غرب
به شــرق بزرگراه رســالت در محدوده مصالی امــام خمینی(ره)
از تقاطع کردســتان ،مســیر شــرق به غــرب بزرگراه رســالت از پل
ســیدخندان نیز شــامل ایــن محدودیتها میشــود و بــرای خط
ویژه اتوبوســرانی در خیابانهای شــهید بهشتی و شهید مطهری
نیــز محدودیت تردد وجــود دارد .او درباره محدودیت توقف این
روز نیز اظهار داشت :از ساعت  ۲۴شب قبل از مراسم توقف کلیه
وسایط نقلیه در برخی محدودهها ممنوع و پاکسازی کامل انجام
خواهد شــد .این محدودهها شامل طول بزرگراه مدرس از میدان
هفت تیر تا حقانی در هر دو مسیر ،طول بزرگراه رسالت از بزرگراه
آفریقــا تــا پل ســید خنــدان در هر دو مســیر ،طول خیابان شــهید
قنبرزاده در حدفاصل بزرگراه رســالت تا خیابان شــهید بهشــتی
در هر دو مســیر و طول خیابان شــهید بهشــتی از میدان تختی تا
خیابان قائم مقام فراهانی اســت.مهماندار اضافه کرد :درهمین
راســتا به افــرادی که خودرویشــان در این محدوده متوقف اســت،
توصیه میکنم نســبت به جابهجایی خودروی خــود از این معابر
اقدام کنند.
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وی حداقــل درآمــد کیوســکها
را  5میلیــون تومــان و حداکثــر 30
میلیــون تومــان بســته به موقعیتشــان
اعــام میکنــد و میگویــد :محلهــای
پرتــردد درآمــد باالتــری دارنــد ،امــا در
دکههــای شــمال تهران بــه علت فروش
خوراکیهای خارجی درآمدشــان بیشــتر
است.افشــار میگویــد که از زمان شــروع
بــه کار دکههــا ،آییــن نامــهای انتظامــی
بــرای برخورد بــا آنها وجود نداشــته ،اما
از ایــن پس راهکارهای ســختگیرانه تری

اعمال میشــود .بهطوری کــه اگر دکهای
اقدام به فروش کاالی غیر کند ،حدود 10
برابر اجاره بها ،جریمه شده و در صورت
تکرار بسته میشود .دکه داران قانونمند
نیــز تشــویق خواهنــد شــد.اما متأســفانه
افــکار عمومی ایــن اقشــار را بیبضاعت
میداننــد و بــرای همیــن در برخــورد
قضایــی بــا آنهــا ،مقاومــت اجتماعــی
صورت میگیرد.
وی بــا بیــان اینکــه هماکنــون هــزار و
 22کیوســک مطبوعاتــی و  155دکــه

گلفروشــی در ســطح تهــران وجــود دارد،
میگویــد :صــرف فــروش مطبوعــات
نمیتوانــد درآمــدی عایــد آنها کنــد برای
همینبهدنبالطرحهایجایگزیندیگری
همچون فروش کتاب و کافی نت به جای
دخانیــات هســتیم .چــون شــرایط فعلی
توجیه پذیر نیست و باید براساس عدالت
باشــد .ضمن اینکه در قراردادهای جدید
حتماًزمانمشخصتعیینمیشودتااین
وضعیتی که دکهها را بر نمیگردانند ،هم
سامانیابد.

