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ویــروس کرونا ریشه کن شــود و دوب ــاره شهر به
حالت قدیم خود بازگردد و شور و حال بازار مثل
قدیم شود.
او با اشاره به این که هنوز بسیاری از همکارانم
خودروهای شان را به دستگاه کارت خوان مجهز
نکرده انــد ،از متولیان امــر می خواهد بر این
موضوع نظارت بیشتری داشته باشند تا از شیوع
ویروس کرونا جلوگیری شود.
او البته به مواد ضد عفونی کننده و دستکش هایی
که برای رفاه و بهداشت مشتری ،روی صندلی
های پشتی خودرویش گذاشته است ،اشاره می
کند و می افزاید :همه ما باید برای ریشه کن شدن
این بیماری بسیج شویم زیرا اقتصاد و درآمدمان
به یکدیگر وابسته است.

 I Iدریغ از یک مشتری

حیدرزاده
«با قرض گرفتن از دوست و آشنا و دریافت وام،
مغازه کوچکی را  3ماه قبل دست و پا کردم ،در
این مدت زحمت زیادی کشیدم تا آن را جا بیندازم
و در دنیای مجازی هم معرفی کنم اما کرونا همه
رشته هایم را پنبه کرد»؛ این ها صحبت های جوان
 27ساله ای است که در یکی از خیابان های فرعی
بجنورد کسب و کار کوچی را راه انداخته است و
با آوردن کیف و کفش زنانه از مشهد و تهران می
خواست بعد از  4سال بیکاری و به قول خودش
این در و آن در زدن کار و کاسبی به خصوص برای
شب عید راه بیندازد.
حاال دستمال برداشته و از روی بیکاری ،مدام روی
کفش هایی را که ذره ای غبار ندارد پاک می کند،
آن ها را با وسواس پشت ویترین می چیند ،سعی
می کند به عابرانی که سردرگریبانند و به سرعت

از کنار مغازه اش رد می شوند لبخند بزند ،شاید
یک نفر از بین آن ها حداقل امروز بیاید و از او خرید
کند.
امــا هیچ فایده ای نــدارد و حتی چیدن گلدان
های زیبا پشت در مغازه اش هم نمی تواند در این
روزهای آخر سال جلب توجه کند.
پشت میز کارش می نشیند ،اخبار را از روی تلفن
همراهش مرور می کند و می گوید :همه چیز زیر
سر کروناست ،اگر اوضاع همین طور پیش برود
باید خانه نشین شوم.
با گوشه لبانش بــازی می کند تا بر استرس و
ناراحتی اش غلبه کند و می افزاید :تمام امیدم
یک ماه اسفند بود که بتوانم بخشی از هزینه هایم
را جبران کنم و الاقل مبلغی را که از برادرم امانت
گرفته ام ،برگردانم.
دم ظهر است ،همیشه این موقع از روز ،ترافیک
ناشی از تعطیلی مــدارس و تردد سرویس دانش

آمــوزان در بیشتر خیابان ها بلبشویی به راه می
انداخت اما شهر به شکل دلگیری خلوت تر از آن
چیزی است که تصور می کنی.

 I Iهر سال وقت سر خاراندن نداشتم اما...

رانندگان تاکسی های اینترنتی و تلفنی آن طور
که می گویند مشتری زیــادی ندارند زیــرا تعداد
افرادی که ترجیح می دهند کمتر بیرون بیایند روز
به روز بیشتر می شود.
یکی از آن ها با بیان این که دلم برای قیل و قال
دانــش آمــوزانــی کــه هــر روز آن هــا را بــه مدرسه
میبردم و به خانه های شان بازمی گرداندم تنگ
شده است ،اظهارمی کند :هر سال این موقع ،وقت
سر خاراندن نداشتم و عالوه بر این که کار جا به
جایی دانش آموزان را بر عهده داشتم تا نیمه های
شب مسافرانی را که با خوشحالی وسایل عیدشان
را خریده بودند به مقصد می رساندم«.یزدانی»
ادامه می دهد :امیدوارم با رعایت موارد بهداشتی

از میان خبر ها

نماز جمعه در تمام مراکز استانها فردا برگزار نمی شود
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با بیان این که به لطف خداوند و با همت همگانی ملت عزیز و مسئوالن ستاد مبارزه با ویروس کرونا
قدمهای بسیار خوبی برداشته شده است ،افزود :از طرف ائمه جمعه سراسر کشور برای اعضای ستاد وزارت بهداشت ،پزشکان ،پرستاران و کادر
درمانی که در این رزمایش ملی و نهضت سالمت ملی تالش میکنند ،آرزوی سالمتی و توفیق داریم و امیدواریم با همت و همکاری همه ملت شریف
ایران این ویروس منحوس ریشه کن شود .حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اضافه کرد :ائمه جمعه
کشور به طور کامل با این نهضت هماهنگ هستند و هفته گذشته نیز براساس اعالم رئیس ستاد مبارزه با ویروس کرونا نماز جمعه سراسر کشور
تعطیل شد و با ستاد در اجرای این مصوبه همکاری کردیم و طبق مصوبه عمل شد و برای نماز جمعه پیش رو هم بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با ویروس کرونا در تمام
مراکز استانها نماز جمعه تعطیل است و در شهرستانها براساس مصوبهای که کمیته استان ارائه میدهد برای برگزاری نماز جمعه تصمیم گیری میشود.

دستگاه های اجرایی موظف به تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شدند
مطابق مقرره دیروز دولت ،دستگاه های اجرایی موظف شدند در دستگاه های متبوع خود ،ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا را تشکیل دهند .از جمله وظایف
این ستاد ،بررسی تأثیرات کرونا بر حوزه کاری آن دستگاه و راه های کاهش آن است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم و
المسلمین دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهور ،روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تاکید بر این که برخی کاسبان کرونا برای سودجویی ،ماسک را
احتکار و پنهان و برخی دیگر با پنهان شدن پشت ماسک دلسوزی ،جامعه را با دروغ پراکنی های خود ،نگران و ملتهب می کنند ،اطمینان داد که به پشتوانه
کادر درمانی متخصص و پرستاران کشور و اراده و همکاری مردم ،با حداقل تلفات و در کوتاه ترین زمان ممکن از این بحران عبور خواهیم کرد.

 ۵۵۲بیمار مبتال به «کرونا ویروس» بهبود یافتند
آخرین آمار ابتال و فوتی «کروناویروس» جدید در کشور [در ساعت  14:24دیروز] اعالم شد .به گزارش ایسنا ،دکتر کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز روابط
عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،با بیان این که ترددها نسبت ًا در بسیاری از استانها کاهش داشتهاست  ،درباره جدیدترین آمار ابتال به کرونا در کشور،
گفت :بر اساس یافتههای آزمایشگاهی از  ۲۴ساعت گذشته تاکنون[ظهر دیروز] ۵۸۶ ،مورد جدید قطعی ابتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند که
متاسفانه از این موارد جدید  ۱۵تن جان باختند .وی گفت :بر این اساس کل موارد ابتالی قطعی به «کروناویروس» جدید در کشور  ۲۹۲۲و مجموع موارد
فوتی آن  ۹۲تن گزارش شده است .وی با اشاره به افزایش آمار بهبودیافتگان ،گفت :در مجموع  ۵۵۲تن از بیماران بهبود یافتهاند.

گوناگون

از گوشه و کنار

مهلت پرداخت قبوض آب و برق تا پایان اردیبهشت ۹۹

متهمان احتکار اقالم بهداشتی شنبه آینده محاکمه میشوند

صدا و سیما :اردکانیان ،وزیر نیرو از مهلت به مشترکان برای پرداخت حق
انشعاب و قبوض آب و برق تا پایان اردیبهشت سال آینده خبر داد.

میزان :شنبه هفته آینده متهمان احتکار اقالم بهداشتی به صورت علنی به
ریاست قاضی صلواتی محاکمه میشوند.

ساعت کاری بانکها در هفته آینده

ممانعت برخی کشورهای اروپایی از انتقال مواد ضدعفونی
به ایران

ایرنا :شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی اعالم کرد :به دلیل
شیوع کرونا ،ساعت کاری بانکهای عضو این شورا در هفته آینده از 8:30
تا  12:30خواهد بود.

لغو سفرهای خارجی کارکنان دولت
ایسنا :جهانگیری ،مــعــاون اول رئیس جمهور در ابــاغــیـهای بــه کلیه
دستگاههای اجرایی ،سفرهای خارجی کارکنان دولت برای شرکت در
همایشها و نمایشگاههای بین المللی و مانند آن را تا اطالع ثانوی لغو کرد.

واکنش ترامپ به نتایج اولیه انتخابات «سهشنبه بزرگ»
تها
دموکرا 
فارس :رئیسجمهور آمریکا در اولین واکنش به نتایج اولیه انتخابات «سه
شنبه بــزرگ» دموکراتها ،بــدون اشــاره به عملکرد «جو بایدن» و «برنی
سندرز» ،از «مایکل بلومبرگ» و «الیزابت وارن» خواسته از رقابتها کنار
بروند .نتایج اولیه «سه شنبه بزرگ» و انتخابات درون حزبی دموکراتها در
 ۱۴ایالت مهم آمریکا نشان میدهد که «جو بایدن» با کسب  ۴۹درصد آرا و
 ۳۸۰موکل انتخاباتی ،پیشتاز و «برنی سندرز» با پیشتازی در «کالیفرنیا» در
حال نزدیک شدن به بایدن است.

تسنیم :رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت :متأسفانه برخی
کشورهای خبیث اروپایی با وجود این که تفاهمنامه ای با آن ها به امضا
رسیده بود و در حال انتقال مواد ضدعفونی به کشور بودیم جلوی آن را
گرفتند .محمد مخبر اظهار کرد :با تمهیدات انجامشده تولید روزانه 76
هزار ماسک نانو  ،N95انواع ژل و مواد ضدعفونیکننده با ظرفیت 60
هزار لیتر و  60هزار دست لباس ایزوله بیمارستانی برای مقابله با ویروس
کرونا در دستور کار قرار گرفته است.

لغو تمام مسابقات فوتبال در کشور تا پایان اسفند
فــارس :تمام مسابقات لیگ های فوتبال باشگاهی کشور در لیگ برتر،
دسته اول ،دوم و سوم تا پایان اسفند  ۱۳۹۸لغو شد.

سیارک بزرگی اردیبهشت از نزدیکی زمین عبور میکند
ایرنا :محققان سازمان فضایی آمریکا (ناسا) میگویند :سیارک بزرگی
با پهنای تقریبی  ۱٫۱تا  ۲٫۵مایل ( ۱٫۶تا  ۴٫۰۲کیلومتر) در تاریخ ۲۹
آوریل (دهم اردیبهشت  )۹۹از نزدیکی زمین عبور میکند اما جای نگرانی
نیست ،این سیارک با زمین برخورد نمیکند.

امیدواریم
مسئوالن
با توجه به
مشکالتی که
برای قشر
کاسب پیش
آمده است،
راهکاری را در
نظر بگیرند

اذان ظهر  ۱۱ :۵۲غروب آفتاب  ۱۷:۳۹اذان مغرب  ۱۷:۵۷اذان صبح فردا  4:۴۰طلوع آفتاب فردا 6:۰۵

بیشتر سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ مواد
غذایی مثل سابق مشتری زیادی ندارند و در این
میان اکثر شهروندان برای خرید مواد شوینده
و بهداشتی مراجعه می کنند .یکی از آن ها می
گوید :وضعیت سوپرمارکت ها با توجه به این که
مایحتاج روزانــه مردم را عرضه می کنند بهتر از
اوضاع پوشاک فروشان است.
او که به گفته خودش برای نوروز ،اجناس جدید
فروشگاهش را چیده اســت امــا دریــغ از یک
مشتری ،اضافه می کند :هر مــاه اجــاره بهای
باالی مغازه ها به ویژه در مرکز شهر را به سختی
می توانستیم پرداخت کنیم و چشم امیدمان به
آخر سال بود تا یکی از زخم های مان را درمان
کنیم اما با این آشفته بــازاری که کرونا ایجاد
کرده است ،بعید می دانم بتوانیم حتی اجاره
بها را تامین کنیم چه برسد به این که بخواهیم
سود کنیم.
او آهــی از ته دل می کشد و در حالی که مواد
شوینده ای را که خریده است درون پالستیک می
گذارد ،اظهارمی کند :فقط بازار این گونه مواد
داغ است وگرنه آن هایی که در کار فروش پوشاک
هستند مشتری چندانی ندارند.
یکی از متصدیان فروشگاه هم با بیان ایــن که
بیشتر مراجعه کنندگان در پــی تامین مــواد
ضدعفونی کننده و شوینده برای مقابله با «کرونا»
هستند ،می گوید :با این که ما موارد بهداشتی را
رعایت می کنیم و آن ها را به مشتریان نیز متذکر
می شویم اما بعضی از شهروندان از مشکلی که به
وجود آمده در هراس هستند و با ترس و واهمه به
اجناس دست می زنند.
تعدادی دست فــروش در پیاده رو نشسته اند و
به رهگذرانی که از کنارشان بی تفاوت عبور می
کنند نگاه می کنند ،نم باران روی وسایل شان
نشسته است اما آن ها امیدشان را از دست نداده
اند و همچنان منتظر مشتری هستند.

 I Iمی خواستم دل فرزندانم را شاد کنم

زن میان سالی که چــادر کهنه ای بر سر دارد،
پارچه ای را که وسایلش را روی آن ریخته است،

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

مرتب می کند و می گوید :چشم امیدم به چند روز
باقی مانده به سال نو بود.
هر سال من هم کنار دست فروشان دیگر در جایی
که شهرداری تعیین می کرد بساطم را پهن می
کردم و می توانستم با فروشی که داشتم ،وسایل
هر چند اندکی برای عید بخرم و دل فرزندانم را
شاد کنم.
او که سرپرست خانوار است ،بغض اش را قورت
می دهد و می افزاید :این ویروس لعنتی آتش به
جان مان انداخته است؛ هر روز به امید این که یک
مشتری داشته باشم بساطم را پهن می کنم اما
دست خالی به خانه برمی گردم.
اگــر چه برخی شهروندان دســت کودکان شان
را گرفته اند و ویترین مغازه ها را نگاه می کنند،
برخی گویی عجله دارنــد و می خواهند هر چه
زودتــر خودشان را به چاردیواری خانه برسانند
و در مامنی که توصیه شده است این روزهــا را
بگذرانند.

 I Iمشتریان قدیمی هم نمی آیند

یکی از کاسبان دفتر حساب و کتابش را می
گشاید و درددل ــش را چنین آغــاز می کند :از
هفته قبل تاکنون فقط چهار تکه لباس فروخته
ام ،حتی مشتریان قدیمی ام نیز که قرار بود با
آوردن جنس جدید مراجعه کنند از ترس کرونا
نمی آیند.
او به مایع ضدعفونی کننده و دستکش های یک
بار مصرف که در ورودی مغازه اش گذاشته است،
اشاره می کند و می گوید :اگر بهداشت فردی
مــان را رعایت کنیم مشکلی پیش نمی آیــد اما
برخی کسبه هنوز بر این موضوع واقف نیستند و
به آن بی توجهی می کنند.
او در عین حال بر کسادی بــازار در آستانه عید

گزارش

تاکید می کند و با بیان این که همه باید دست به
دست هم بدهیم تا این بیماری را شکست دهیم،
ادامــه می دهد :امیدواریم مسئوالن با توجه به
مشکالتی که برای قشر کاسب پیش آمده است،
راهکاری را در نظر بگیرند چون بــرای افــرادی
مانند من که موعد سررسید بانکی ام گذشته
اســت و فروشی هم نداشته ام جبران خسارت
بسیار دشوار است.

 I Iاقساط بانکی ام را چگونه پرداخت کنم؟

صندلی های چوبی ،دور میزهای گرد کوچک
چیده شده اند؛ کافه ای نقلی در یکی از کوچه
های شهر ،مکانی که تا هفته قبل پاتوق جوانان
بود تا دور هم ساعت ها بنشینند و گپ بزنند .پسر
جوانی که این کافه را با گرفتن وام راه انداخته ،به
گلدان هایش آب می دهد و می رود.
گل هــای شمعدانی تنها بازمانده آن روزهــای
پرفروغ کافه است و گویی مشتریان همیشگی
آن جا هستند که با وجود نگرانی جامعه از کرونا،
لبخند می زنند.
پسر جــوان که به ذکــر نــام خــود در ایــن گــزارش
تمایلی ندارد ،اظهارمی کند :تمام هم و غم من
این است که چگونه اقساط بانکی ام را پرداخت
کنم ،کلی ایــده بــرای ایــام عید داشتم اما دیگر
پرنده ای پر نمی زند.

 I Iبا هم آن را شکست می دهیم

این موقع از سال که می رسید دل توی دل هیچ کس
نبود؛کاسبان،شهروندان،کودکانوحتیسالمندان
از زرق و برق خیابان ها و هیاهویی که نوید آمدن بهار
را می دادند به وجد می آمدند اما «کرونا» گویی چراغ
هایی را که قرار بود در آستانه سال نو روشن شود و به
دخل کاسبان نور بپاشد ،شکست .دل هایی شکسته
شد اما «با هم آن را شکست می دهیم».

گفت و گو
رئیس اتاق اصناف بجنورد اعالم کرد:

افت شدید فروش اصناف به خاطر کرونا
حیدرزاده -با شیوع «کرونا» ،سطح فروش
در اصناف مختلف به شدت افت کرده است و
کاسبان متضرر شده اند.
رئیس اتاق اصناف بجنورد با بیان این مطلب
در گفت و گو با خبرنگار ما افــزود :بسیاری
از کــاســبــان بـــرای شــب عید جنس زیــادی
خریده بودند و برخی حتی مجوز فروش فوق
الــعــاده هم گرفته بودند امــا اکنون مشتری
نــدارنــد«.مــهــدی امــیــدوار» بــا بــیــان ایــن که
کاسبانی که برای فروش عید ،جنس خارجی
تهیه کرده بودند می گویند برخی شهروندان
از اســم جنس خارجی واهمه دارنــد و برای

خرید مراجعه نمی کنند ،ادامــه داد :بعضی
از کاسبان به شکل اعتباری جنس خریده اند
به امید این که با فروش آن بتوانند جای چک
های شان را پر کنند.
او خاطرنشان کرد :به اداره کل امور مالیاتی
استان نامه ای ارســال کرده و از آن خواسته
ایــم با توجه به وضعیت بــازار کنونی ،سال
آینده ،مالیات سال  9 ،98ماهه محاسبه و
 3ماه آخر سال فاکتور گرفته شــود.او گفت:
«کرونا» عالوه بر این که سالمت و جان انسان
ها را نشانه گرفته وضعیت اقتصادی را نیز
دستخوش تغییرات اساسی کرده است     .

