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اغلب داروخانه های البرز 
انسولین ندارند

و  و  ر ا د یــر  مد
فرآورده های بیولوژیک 
دانشــگاه علوم پزشکی 
البــرز گفــت: توزیــع 
انسولین در استان تنها 

از طریق ۴۳ داروخانه منتخب صورت می گیرد. به 
گزارش ایسنا، امیر بقایی در پاسخ به اینکه سهمیه 
ماهانه انسولین البرز چقدر است، افزود: سهمیه برای 
هر یک از انسولین ها متغیر است مثالً در شهریورماه 
حدود ۴۰۰۰ انسولین نوورپید و ۵۰۰۰  انسولین 
نوومیکس دریافت کرده ایم. مدیر دارو و فرآورده های 
بیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اینکه 
توزیع انسولین در تمام داروخانه های استان صورت 
نمی گیرد، گفت: در حال حاضر ۴۴۰ داروخانه در 
استان فعال است که انسولین ها فقط در ۴۳ داروخانه 
انجام می شــود و با این اوصاف اگر بیماران به ۳۹۷ 
داروخانه اســتان مراجعه کنند با پاسخ انسولین 

نداریم مواجه می شوند.
    

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
خواستار شد؛

بیماران و کسانی که احساس 
بیماری دارند، وارد مترو نشوند

مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری مترو تهران 
از شهروندان درخواست 
کرد تا در صورت داشتن 
بیماری و یا عالئم مشابه 

از مترو اســتفاده نکنند. به گــزارش ایلنا، فرنوش 
نوبخت گفت: از شهروندان خواهش کردیم کسانی 
که احساس مریضی دارند و یا مریض هستند برای 
مدتی وارد شبکه مترو نشوند تا احیاناً مسافران دیگر 
آلوده نشوند. او با اشــاره به آمار مسافران مترو که از 
هفته گذشــته به ۹۳۰هزار نفر رسیده است، ادامه 
داد: در اکثر مواقع فاصله اجتماعی مناسب رعایت 
می شود، مردم نیز از ماسک استفاده می کنند، در 
تمامی ایستگاه ها ارائه ماسک بدون استثنا انجام 
می شود و با همان روندی که در پی شیوع کرونا در 

پیش گرفته شد، اقدامات در حال انجام است.
    

ارائه حمایت های اجتماعی به ۴هزار 
فرد مبتال به اختالل هویت جنسی

معــاون اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی 
کشــور گفــت: ایــن 
ســازمان طی ۲۰ سال 
گذشــته به چهار هزار 

نفر دارای اختالل هویت جنســی حمایت های 
اجتماعــی ارائه کرده اســت. به گــزارش ایرنا، 
حبیب اهلل مسعودی فرید افزود: مبحث اختالالت 
هویت جنسی از جنس پزشکی است و تشخیص 
و درمان با وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی اســت و حمایت های اجتماعی از آن ها 
را نیز سازمان بهزیســتی انجام می دهد. معاون 
اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور تأکید کرد: 
این سازمان قبل از درمان وارد مبحث اختالالت 
هویت جنسی نمی شــود، اما بعد از تشخیص و 

درمان، وارد حمایت های اجتماعی می شود.
    

دانش آموزان آسیب دیده 
درودزن معلم شدند

مــوزش  آ یــر  ز و
 وپــرورش در صفحــه 
شخصی خود در توئیتر از 
معلم شدن دانش  آموزان 
ر  د ه  ید ســیب د آ

آتش سوزی کالس درس درودزن استان فارس، 
خبــر داد. به گــزارش فارس، محســن حاجی 
میرزایی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی کالس درس 
مدرسه شهید رحیمی در درودزن استان فارس با 
حکم استخدام آموزش وپرورش، معلمان همان 
مدرسه شــدند. او افزود: به عهدمان عمل کردیم. 
دانش آموزان عزیــز دیروز، معلمــان فرهیخته 
امروز.  ۱۴ آذرماه ۱۳۸۵، افتادن چراغ عالءالدین 
کالس درس بر زمین، موجب شــد آتش به جان 
۸ دانش آموز دبستانی روســتای درودزن استان 
فارس بیفتد و چهره های زیبای ۶ دختر و ۲ پسر 

دوم دبستانی را به یغما برد.
    

احداث ۴ دهکده ورزش در پایتخت
مدیرعامل ســازمان ورزش شهرداری تهران از 
احداث چهار دهکــده ورزش در پایتخت خبر داد. 
به گزارش ایسنا، امیر محســنی گفت: در راستای 
بازپیوند خانواده ها و افــراد جامعه اقدام به طراحی 

دهکده های ورزش کردیم. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

شاید تا چند سال پیش کسی تصور 
نمی کرد روزی برســد کــه در همین 
تهران خودمــان، ثروت و فقــر، تا این 
انــدازه رخ به رخ یکدیگر قــرار گیرند؛ 
تصورش ســخت بود که روزی  فاصله 
۱۲ ــ ۱۰کیلومتری جنوب تا شــمال 
تهران، آن قدر زیاد شود که با یک عمر 
دویدن هــم نتــوان آن را طــی کرد. 
باورکردنی نیست که امروز در شرایطی 
قرارگرفته ایم که در یک گوشه پایتخت 
ایران، برخی از سر نداری مجبور به گرو 
گذاشتن کارت یارانه شان برای خرید 
نان باشند و عده ای دیگر مثل ریگ، پول 
خرج چیزهایی کنند که حتی جنوب 

شهری ها، اسمش را هم نشنیده اند.
گرچه اختالف طبقاتــی، موضوع 
جدیدی نیســت و سال هاست مردم 
کم درآمد جامعه با آن دســت وپنجه 
نرم می کنند و به خودشان قبوالنده اند 
که نباید شــغل، درآمد، خانه، ماشین، 
تفریحات، مــدارس فرزندان و خالصه 
زندگی شــان را با افراد ثروتمند جامعه 
مقایســه کنند، ولی شــاید هیچ وقت 
تا این انــدازه، بین قشــر »دارا و ندار«، 
»پردرآمد و کم درآمــد« و »ثروتمند و 
فقیر« فاصله نبوده است؛ مسئله ای که 
فهمیدنش چندان سخت نیست؛ نه نیاز 
به نمودارهای اقتصادی ضریب جینی 
دارد، نه آمارهای مرکز آمار؛ فقط کافی 
است یک بار از شمال شهر و خیابان های 
فرشــته و زعفرانیــه و به قول معروف 

محله های دیپلمات نشین، قدم زنان به 
سمت جنوب شهر بروید تا دروازه غار و 
اتابک و اگر حوصله داشتید تا حاشیه های 
این کالن شهر پهن پیکر. آن وقت متوجه 
می شوید زیرپوست این شهر آرام آرام 
چه اتفاقی افتاده اســت. تهران شهری 
شده است که دو قشــر ثروتمند و فقیر 
در دو سوی شکافی عمیق در آن زندگی 
می کنند. این شــکاف فعاًل در فضای 
شــهری نمود بیشــتری پیــدا کرده 
است و به تدریج بر تعامالت اجتماعی 

شهروندان هم تأثیر می گذارد. 
پایتخت با دو قطب متفاوت

اما چه شد که تهران به اینجا رسید؟ 
سال ۹۵ بود که رئیس موسسه مطالعات 
و تحقیقات اجتماعی دانشــگاه تهران 
نسبت به دوقطبی شدن فضاهای شهری 
هشدار داد و تأکید کرد: اکنون وضعیت 
به گونه ای شده اســت که فقرا جرأت پا 
گذاشتن به مناطق اعیان نشین را ندارند.

آن زمان حســین ایمانی جاجرمی 
گفته بود که چند ســالی است دولت و 
شــهرداری ها رویکرد خود را از مسئله 
رفاه و خدمات رســانی تغییر داده و بنا 
بــه دالیلی مثل مشــکالت اقتصادی 
یا افزایش رشــد اقتصادی بــه دنبال 
درآمدزایــی و جذب ســرمایه گذاری 
هســتند. آنچه در این میــان نادیده 
گرفته شــده اســت اثرات اقتصادی 
و اجتماعــی این اقدامــات در جامعه 
بوده اســت، بخصــوص در شــهرها 
پیامدهایی که این سیاســت ها از ابعاد 
مختلف معماری، کالبــدی، هویتی، 
اجتماعی، فرهنگی بر زندگی شهری 
داشــته اند را موردتوجه قرار ندادیم و 

 این پیامدها اکنون آشــکار شده است.
حاال با گذشت چند ســال این شرایط 
بدتر هم شده است. قیمت باالی مسکن 
در تهران تا جایی پیش رفته اســت که 
بسیاری از اجاره نشینان به محله های 
پایین تر و پایین شهرنشینان به حاشیه و 
شهرک های اطراف تهران رانده  شده اند. 
در ایــن میان مهاجــرت معکوس هم 
رخ داده است و بسیاری عطای زندگی 
شهرنشینی را به لقایش بخشیده اند و کار 
را رها کرده و به روستاها و شهرهای آبا و 
اجدادی شان برگشته اند. در این میان اما 
آن دسته که نه جایی برای رفتن دارند و 
نه سرمایه ای برای ماندن هر روز بیشتر از 

قبل در فقر و نداری فرومی روند.
تهران جای افراد کم درآمد نیست!

کارشناسان شهری معتقدند یکی 
از دالیلی که تهران را به سمت دوقطبی 
شدن می برد این است که کاسب کاران 
بر زمین های شهر چنگ انداخته اند و 
کم کم در حال حــذف فضای عمومی 
هســتند. فضــای عمومی کــه تنها 

دل خوشی قشر ضعیف است. 
به عقیده کارشناسان حوزه شهری 
ایــن فضاهای عمومی شــامل پارک، 
زمین بازی کودکان، مدرسه و مسجد 
می شوند که البته ســاخت آن ها برای 
دولت و شهرداری ها سود مادی ندارد و 
به شکل کاالهای عمومی به افراد، فارغ 
از میزان درآمدشان خدمات می دهند 
و حتی پارک های عمومی و گسترش 
حمل ونقل عمومی بــه نفع گروه های 
کم درآمد است، زیرا معموالً افراد دارای 
درآمد باال می توانند خدماتی باکیفیت 
باالتر و هزینه بیشــتر دریافت کنند، 

می توانند برای تفریح به سفر خارجی 
بروند، اما گروه های کم درآمد برای تفریح 
به پارک کوچک محله می روند، لذا وقتی 
زمین هایی که بــرای کاربری عمومی 
بوده است به فضای تجاری تغییر کاربری 
داده شود؛ فرصت ها را از شهر گرفته ایم و 
این کار خطای بزرگی است که توسط 
مدیریت شــهری به ویژه در شهرهایی 
که توانسته اند جذب ســرمایه کنند، 

اتفاق می افتد.
با این اقدامات در آینده شــهرهایی 
خواهیم داشت که امکان ایجاد فضای 
عمومی ندارنــد، زیرا وقتی شــهر را 
قیمت گذاری کرده و کاالهای مصرفی 
مردم را تبدیل به کاالی تجاری می کنیم 
اثری از ایــن فضاها باقــی نمی ماند. 
چنانکه امروز در تهران نمی توان پارک 
درون شهری درســت کرد، زیرا هزینه 
وحشــتناکی دارد و حتی نمی توانیم 
زمین بازی برای کودکان ایجاد کنیم، زیرا 

قیمت  زمین ها باالست و ارزش تجاری 
پیداکرده به تبع آن گروه های کاسب کار 
نیز بر این زمین ها چنگ انداخته و آنها را 

از دست شهر خارج می کنند.
با این حساب نفس کشیدن برای قشر 
و دهک های پایین جامعه هر روز سخت 
و سخت تر می شــود. امروزه با یک نگاه 
اجمالی و ساده می توانیم به این موضوع 
پی ببریم که بسیاری از زمین ها تغییر 
کاربری داده شده و در آن ها مراکز خرید 
بزرگ و آن چنانی ساخته  شده است. در 
چنین شرایطی تنها افرادی می توانند از 
این اماکن استفاده کنند که جیب های 
پر پول داشته باشند و غیرممکن است 
که افراد کم درآمد را در مگامال ها پیدا 
کنید، زیرا جای افراد کم درآمد در این 

اماکن نیست.
شهری دوپاره به نام تهران

با این اقدامات عماًل شهر به دو تکه 
تبدیل  شده است. یک  تکه شهر مختص 
ثروتمنــدان و تکه دیگــر جایی برای 
زندگی بی ســروصدا و بی حاشیه فقرا. 
نکته این قضیه این است که هیچ کدام از 
گروه ها را نمی توان در قلمرو گروه دیگر 
پیدا کرد. برای مثال یک کارگر ساده با 
کف حقوقی جرأت خرید یا حتی ظاهر 
شــدن در مراکز خریــد لوکس تهران 
را ندارد و فرد ثروتمنــد هم گذرش به 
پایین شهر نمی افتد. در چنین وضعیتی 
تعاملی که باید بین گروه های مختلف 
اجتماعی باشد و از دل آن همبستگی 
اجتماعی بیرون آید و بنیاد اعتماد در 
جامعه را بسازد از دست می رود و جامعه 
به سمت دوپاره شدن حرکت می کند 
که این موضوع برای اعتماد و انســجام 

اجتماعی خطرناک است. 
در همیــن رابطــه روز گذشــته 
عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری 
و شهرسازی شــهردار تهران نسبت به 
عدم تعلق شــهروندان بــه محله های 
محل سکونتشان هشدار داد. به گفته او 
عمر سکونت در محالت شهر تهران زیر 
۳ سال است و این یعنی احساس تعلق به 
محل و شهر کاهش  یافته است. از دالیل 
این کاهش تعلق می توان به عدم کیفیت 
ساخت وساز در محل و گرانی سرسام آور 

مسکن اشاره کرد. 
او با بیان اینکه شهر تهران به سمت 
دو قطبی شدن فقرا و اغنیا پیش می رود 
این روند را ناخوشایند برشمرد و گفت: 
در سنت شهری ایران این مسئله سابقه 
نداشته و این معضل حاصل نگاه صرف 
سوداگری به زمین و تجمع خدمات در 

بخشی از شهر است.
این در حالی اســت کــه ارزش ها و 

شــعارهای ما همواره توجه به مسائل 
اخالقــی و توجه بــه فقرا بوده اســت 
بااین وجود ما چشم بسته در همان مسیر 
سرمایه داری جهانی حرکت کردیم که 
تأثیر این موضوع بر شهرها آن است که 
حق برشهر گروه های مختلف اجتماعی 
را با تبدیل فضای شهر به فضای مبادله 
و کاالیــی کردن زندگــی نقض کرده 
است و متأسفانه این اتفاق در تهران نیز 

افتاده است.
به نظر می رسد شــهرداری و تمام 
دستگاه هایی که وارد چرخه پولسازی 
و کسب درآمد شــده اند در این مسیر 
حرکت کــرده  و متوجــه نبوده اند که 
وقتی چنین سیاست اقتصادی را دنبال 
می کنند باید با تبعــات آن نیز مواجه 
شــوند. پیامد چنین سیاســت هایی 
نابرابــری طبقاتی و دوقطبی شــدن 
فضاهای شهر اســت، چنانکه در حال 
حاضر ازیک طرف در مناطق شــمالی 
شهر ثروت زیادی را می بینیم که طعنه 
به مراکز مصرف جهانی می زند و همان 
خودروها، رفتارهــا و ولخرجی هایی را 
که در باالی شــهر پاریس، نیویورک و 
لندن مشاهده می شــود در تهران نیز 
به چشم می آید. حتی می توان گفت؛ 
ازآنجایی که این موارد در کشور جنبه 
نمایشی بیشــتری دارد؛ اغراق آمیزتر 
اســت به عبارت دیگر ممکن اســت 
رفتارهــای عجیــب مصرفــی را در 
کشورهای اصل سرمایه داری نبینید، 
اما در تهران قابل رویت است زیرا در اینجا 
نمایش قدرت و ثروت خیلی مهم است. 

بازی دو سر باخت 
برخی معتقدند ایــن نابرابری ها از 
دهه ۴۰ شکل گرفته اســت، اما شاید 
بد نباشد به این نکته اشاره شود که در 
بازی فقر و ثروت حتی آنان که در مناطق 
ثروتمند شمال شهر ساکن هستند هم 
برنده نیســتند زیرا با ساخت برج های 
مسکونی گران قیمت کیفیت زندگی در 

این مناطق به شدت کاهش  یافته است.

معاون شهردار تهران: عمر سکونت در محالت تهران به دلیل گرانی مسکن زیر سه سال است

نقلمکانهایمتوالیومحالتیکهتعلقخاطریایجادنمیکنند

خبر

درست هفت ماه از شیوع کرونا در کشور 
می گذرد و افراد زیادی مبتال و کشته شده اند. 
تهران و بسیاری از اســتان های پرجمعیت 
دیگر در این مدت چند پیک بیماری را پشت 
ســر گذاشــتند. در این هفت ماه توان کادر 
درمان تحلیل رفته و حساســیت مردم هم 
نســبت به این ویروس کاهش  یافته است. 
هرچند مسئوالن بر این مســئله پافشاری 
دارند که الاقل در تهران محدودیت ها دوباره 
بازگردد اما تاکنون خبری از اعالم بازگشت 
آن ها نشــده اســت. مردم به زندگی عادی 
بازگشته اند و برنامه های سفر، دیدار و ... برپا 

شده است. 
فعاًل به واکسن کرونا دل خوش نکنیم

از زمانی که بحث واکسن و موفقیت آمیز 
بودن نمونه های اولیه خبرساز شد بسیاری 
از مردم به خیــال اینکــه دوران مراقبت و 
سختگیری تمام  شده اســت آسوده خیال، 
همچون گذشته مشغول به کارهای روزمره 
شدند. هرچند بسیاری از مسئوالن بارها بر 
این موضوع پافشاری کرده اند که هنوز برای 
امیدوار بودن به واکسن و تأثیر آن  زود است. 

بر همیــن اســاس روز گذشــته معاون 

بهداشــت وزارت بهداشــت با بیــان اینکه 
بیماری کووید-۱۹ هنوز درمان خاصی ندارد، 
تأکید کــرد که تنها راه پیشــگیری از کرونا 
همچنان رعایت اصول اولیه بهداشتی است. 
به گفته علیرضا رئیسی بیماری کووید-۱۹ 
درمان خاصی ندارد و در حال حاضر واکسنی 
در دسترس نیست و بهترین کار پیشگیری 
است که با استفاده از ماسک، فاصله گذاری 
اجتماعی، شستن دست ها و پرهیز از حضور 

در اجتماع می توانیم انجام دهیم.
از بابت پادگان ها نگرانی نداریم

از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور 
یکی از مســائل مســئولین حوزه بهداشت 
بحث پادگان ها و ســرایت ویــروس در این 
مکان ها بود. روز گذشــته ســردار فتحیان، 
مشاور وزیر بهداشت و مدیر هماهنگی بین 
دستگاه های اجرایی در ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا گفت: بر اســاس بررسی های 
میدانی که از سوی کارشناسان بهداشت در 
مراکز پادگان های نظامی سراسر کشور انجام  
شده است، معدل رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی قطعاً از معدل کشــوری باالتر و 
آمار ابتــال هم در این مراکز کمتر اســت که 

علت عمده آن رعایت دستورالعمل هاســت 
ر  د ا  ر ی  ن کننــده ا ا نگر وضعیــت  و 
مجموعه هــای پادگان ها نداریــم. اتفاقاً در 
 مناطق مرزی رعایت هــا و فاصله گذاری ها

 بهتر است.
 »گشت ارشاد کرونا« 

در اصفهان آغاز به کارکرد
اما شرایط شــیوع کرونا در اصفهان هم 
وخیم است؛ تا جایی که سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان وضعیت این استان را 
از نظر شیوع کرونا »فوق حاد« توصیف کرده 
اســت. آرش نجیمی درباره آخرین وضعیت 
کرونا در اصفهان گفــت: تعداد موارد حاد در 
روز تقریباً یک هفته اســت از ۲۰۰ نفر عبور 
کرده و متأســفانه با افزایش یک و نیم تا دو 

برابری تعداد مرگ ومیر مواجه هستیم.
بر همین اساس به گفته سخنگوی ستاد 
اســتانی مقابله با بیماری کرونا در اصفهان، 
»گشت ارشاد کرونا« از دیروز فعالیت خود را 

در این استان آغاز کرده است.
حجــت اهلل غالمی درباره نحــوه فعالیت 
گشــت ارشــاد کرونا گفت: این گشت ها با 
هماهنگی دانشــگاه علوم پزشکی، نیروی 

انتظامی و نیروی مقاومت بسیج در بازارها، 
پاســاژها، رســتوران ها، صنــوف و مراکز 
پرتجمع شــهر به افــراد یــا واحدهایی که 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکنند، 

تذکر می دهند.
او ضمــن اشــاره بــه روند روبه رشــد 
تعداد موارد ابتال، بســتری و فوت شــدگان 
بیماری کرونا در اســتان اصفهان از اعمال 
محدودیت های بیشــتر خبــر داد و گفت: 
مقررشــده اســت کــه محدودیت هــا در 
پارک ها و تفرجگاه ها بیشــتر و خاموشــی 
پارک ها افزایــش یابد و تمــام خدماتی که 
در پارک ها ارائه می شــود، ازجمله وســایل 
بــازی و ورزشــی ممنوع شــود. همچنین 

اغذیه فروشی ها و فســت فود ها از فردا فقط 
 می تواننــد به صــورت بیرون  بــر خدمات 

ارائه دهند.
آخرین تعداد مبتالیان و کشته شدگان 

کووید-19
بر اساس گفته های ســیما سادات الری، 
سخنگوی وزارت بهداشت از روز سه شنبه تا 
ظهر چهارشنبه سه هزار و ۶۰۵ بیمار جدید 
مبتالبه کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد و 
مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۴۳۲ 
هزار و ۷۹۸ نفر رســید. همچنین در زمان 
ذکرشــده ۱۸۴ بیمار کووید-۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۲۴ هزار و ۸۴۰ نفر رسید.

آمار فوتی ها رو به افزایش و شرایط اصفهان »فوق حاد« ارزیابی  شده است؛

کار به راه اندازی  گشت ارشاد کرونا رسید

معاون معماری و شهرسازی 
شهردار تهران نسبت 

به عدم تعلق شهروندان 
به محله های محل 

سکونتشان هشدار داد. 
به گفته او عمر سکونت در 

محالت شهر تهران زیر 
۳ سال است و این یعنی 
احساس تعلق به محل و 
شهر کاهش  یافته است

سال 95 بود که رئیس 
موسسه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی 

دانشگاه تهران نسبت به 
دوقطبی شدن فضاهای 

شهری هشدار داد و تأکید 
کرد: اکنون وضعیت 

به گونه ای شده است که 
فقرا جرأت پا گذاشتن 

به مناطق اعیان نشین را 
ندارند
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