سال بیست و ششم

شماره  7522دوشنبه  1دی  6 1399جمادیاالول 21 Dec 2020 1442
هنر دستی  1600ساله شهرکرد در آستانه فراموشی

صادرات صفر در شهر ملی «نمد مالی»

گزارش «ایران » از شب های سرد و کرونایی پایتخت

زلزله دماوند بامداد  29آذر 99و گسل مشا

حمیده امینی فرد
خبرنگار

علی محمدی /ایران

میبافــد بیــاورد ،اینجا...هر کــدام را 70
هــزار تومان قیمت گذاشــته! «هرکالفی
بــرای خــودم  30-20هــزار تومــن تمام
میشود.ســودش شــاید  10هــزار تومــن
هم نباشــد ،اما به همیــن هم راضی ام.
الاقــل پول نــان و برنجم کــه در میآید!
وگرنــه چه کســی دلــش میخواهد توی
این ســرمای اســتخوان ســوز ســاعتها
دنبال این مشتری و آن خریدار خواهش
و التماس کند!»
زن کیســههایش را جلــوی یــک دکه
میگــذارد ،مأمورهــا گیر بدهند ،ســریع
با دختــرش داخل یکــی از این مغازهها
پنهــان میشــود .میگویــد پــول اجــاره

دادن بســاط ندارد ،ترجیــح میدهد3 ،
ســاعت روی پا بایســتد ،اما از دخلی که
خیلی وقتها چیزی هم تهش نمیماند،
به جیب دیگــری نرود .البته که حوصله
بد اخالقیهای قدیمترهــا را هم ندارد،
اینکه هر روز بخواهد ســر یک کاشی داد
و بیداد راه بیندازد و بعد هم حرفهای
ناجور بشنود و....
یــک نفر روبــهروی فروشــگاه بزرگی
که چند وقتی اســت ،تعطیل شده روی
موکتهــای خاکی رنگ ،یــک در میان
«پتو» چیــده و معلوم نیســت خودش
کجــا نشســته اســت .هــوا کــه تاریــک
میشــود ،عابران بیتوجه از روی پتوها

روحانی :کادر درمان در همه حوادث در خط مقدم بوده است

رئیــس جمهــوری دربــاره فداکاریهــای
کادر درمــان گفــت :کادر درمانی نه تنها در
دوران کرونــا بلکه در ســیل ،زلزلــه در همه
حوادث ،با همه وجود در خط مقدم بود.
به گزارش ایرنا ،حسن روحانی در آیین
بزرگداشــت روز پرســتار گفــت :روز والدت
حضرت زینب (س) را روز پرستار نامیدند
که این امر بار مســئولیت پرستاران را باالتر
میبرد .چه الگویی باالتر از حضرت زینب
(س) پرســتاری که از یک طرف عزیزانش
و شــهدا روی زمیــن بودنــد و از طرف دیگر
عــدهای از کــودکان زیر شــاق ســتمکاران
بودند و عدهای در کنار شعله آتش و در آن
شــرایط او از امام ســجاد(ع) هم پرســتاری
میکرد.
وی افــزود :پرســتاری در آن شــرایط
بســیار ســخت و جانــکاه از لحــاظ روحی و
روانــی و شــرایط محیطی که بــاز هم قابل
مقایســه نیســت در جنــگ تحمیلــی کــه
بیمارســتانهایی که در خط مقــدم بودند
و در بعضــی از عملیاتها بیمارســتان ما
با خط مقدم  ۱۰کیلومتر فاصله نداشــت و
حتی در برد خمپاره قرار داشت.
رئیــس دولت تدبیــر و امید ادامــه داد:
در جمهوری اسالمی ایران مدال افتخاری
بــر ســینه پرســتاران مــا زده شــده اســت
کــه آنهــا رهــرو راه حضــرت زینــب کبــری
علیهماالسالمهستند.
ویدربخشدیگریازسخنانشگفت:
قرآن اینطور تعبیر میکند همه شــما را به
این دنیا آوردهایم تا معلوم شود چه کسی
بهتــر عمل میکنــد و بهترینها شــناخته
شــوند ،کســی کــه از فرصت بهتر اســتفاده
میکند و از شرایط برای جامعه ،خانواده و
هموطنش بهتر استفاده میکند .به تعبیر
قــرآن ،زیباتریــن و نیکوتریــن عمــل دلیل
خلقت شــما اســت و شــما برای همین به
این دنیا آمدهاید و موضوع دیگری نیست
و تمــام زندگــی همیــن اســت .البتــه یک
روزهایــی به تعبیــر قرآن روزهــای امتحان
روشناست.
رئیــس جمهوری گفت :دوران  ۸ســال
مقاومــت و جنــگ تحمیلــی یــک دوران
آزمایش بسیار بزرگی برای ملت بزرگ ما
بود.ملتمابهتنهاییایستادگیومقاومت
کردوکارعظیموبزرگیانجامداد.پزشکانی
که بــه خط مقــدم جبهه میآمدنــد ،بوی
گلولهها و بمبهای شیمیایی را که منفجر

میشــد هــم استنشــاق میکردند .بســیار
آزمایش بزرگی است که شخص هر لحظه
میبیند که خطری جانــش و زندگیاش را
تهدید میکند و آن وقت داوطلبانه میآید
و داوطلب بودن بسیار مهم است.
ش مــا
وی افــزود :یکــی از مــوارد آزمایــ 
همیــن دوران جنــگ تحمیلــی اقتصادی
اســت .مــا ســه ســال اســت کــه در جنــگ
تحمیلی اقتصــادی قرار داریم و بار بســیار
سنگینیبردوشمااست.کدامکشوراست
که در محاصره کامل باشــد و بتواند زندگی
مــردم را بهصــورت حداقــل و نــه حداکثر،
اداره کند .شما االن میبینید در کشور ما نه
قحطی و بالست و نه برای هر ماده غذایی
صفهــای طوالنی اســت .حتــی در دوران
کرونا که در برخی کشــورهای پیشرفته هم
روزهــای اول صــف طوالنی وجود داشــت،
ولی در کشور ما بحمداهلل نبود .ممکن بود
دو -ســه روزی ما مشــکلی داشــته باشــیم
ولی بعد همه چیز به وفور در اختیار مردم
قرار داشــت .روحانی با بیان اینکه موضوع
کرونــا در کنــار جنــگ اقتصــادی بــرای مــا
یــک آزمایش اســت ،اظهار کــرد :موضوع
کرونــا یــک موضوع غیرقابــل پیشبینی و
غیرقابل تصور حتی برای جامعه پزشکی
و متخصصین اســت .تا بهحال در این ۱۰۰
سالچنینحادثهایدردنیادیدهنشدهبود
و االن وجود دارد.
رئیــس جمهــوری گفــت :مــا از ســال
 ۱۹۱۸کــه حادثــه مهم اپیدمیــک در دنیا
بــود ،بگذریــم بعــد آن در این  ۱۰۰ســال
چنین حادثهای در دنیا نداشتیم .حادثه
کوویــد  ۱۹با این شــرایط کــه پایان آن هم
روشن نیست و هنوز نمیدانیم پایان این
بیماری چه روزی و به چه شــکلی اســت.
شرایطش به چه شکلی است متاسیون و
جهشهای آن چگونــه خواهد بود و این

هنوز برای ما روشــن نیست و ما وسط راه
هستیم.
رئیــس دولــت دوازدهــم در بخــش
دیگری از ســخنانش گفت :در دوران کرونا
کار بســیار عظیم و بزرگی انجام گرفت .در
طول این  10ماه ما فراز و نشــیب داشــتیم.
مــوج اول و بعضــی جاها مــوج دوم و االن
هم از موج سوم عبور میکنیم .در همه این
مراحل کســی پشت در بیمارستان نماند و
کســی نبود که بگویند ما تخت نداریم .این
وضع در کشــورهای پیشــرفته پیــش آمده
در کشــورهای پیشــرفته پیش آمد حتی در
زمانیکههواسردنبود،تختهارادرفضای
باز گذاشــتند اما این کشــور الحمدهلل همه
فــداکاری کردند .البته تنها در کرونا نبود در
ســیل و زلزله در همه حوادث کادر درمانی
ما با همه وجود در خط مقدم بود.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :طرح
تحول سالمت جزو مواردی بود که دوست
و دشمن نتوانست منکر این خدمت شود.
حتیهمهکسانیکهبادولتخوبنبودند،
نتوانســتند در کار بــزرگ مخالفــت کننــد.
روحانیبااشارهبههزینههایباالیدرمانی
مردم قبــل از اجرای طرح تحول ســامت
تأکید کرد :وقتی طرح تحول ســامت اجرا
شــد بیماران وقتی برای حسابداری رفتند
و بــه آنها گفتند  ۳۰۰هــزار تومان پرداخت
کنیــد؛ در حالی کــه اینها  ۲۰میلیــون برای
پرداخــت آماده کرده بــود ،باور نمیکردند
و از شــوق گریه میکردنــد و این کار بزرگ و
عظیم انجام شــد .وی ادامه داد :سال بعد
مسألهعمومیکردنبیمهبرایهمهمردم
را اجــرا کردیــم و بــا اجــرای بیمه ســامت
مردمپولزیادیپرداختنمیکنند.رئیس
جمهــوری با اشــاره به برنامــه دولت برای
رایگان کردن برق و گاز برای شهروندان کم
مصرف گفــت :اکنون  ۳۰درصد جمعیت

کشــور گاز و بــرق شــان رایــگان اســت البته
آب  ۳۰درصد نیســت وما تالش میکنیم
کســانی کــه کــم مصــرف هســتند پولــی
پرداختنکنند.روحانیگفت:دربهداشت
و درمــان هــم هزینهها خیلی پاییــن آمده
اســت .ما در کووید  ۱۹پولی نگرفتیم مردم
درمان شدند حتی افرادی که ایرانی نبودند
آنها را هم تحت پوشــش قــرار دادیم .یک
مقداری شرایط برای بیماران آسانتر شد.
نمیخواهم بگویم که هیچ مشکلی وجود
نــدارد ولــی تحــول بزرگی صــورت گرفت.
اصل پزشک و کادر درمان است .وی ادامه
داد :در ایــن دوره  ۷ســاله ۳۶ ،هــزار تخــت
جدیــد به تختهــای بیمارســتانی اضافه
کردیــم و  ۴۰درصــد تختهــا را بازســازی
کامل کردیم .روحانی با طرح این سؤال که
اگرشرایطآیسییوماهمانشرایطقدیم
بــود و چهار هزار و  ۵۰۰تخت بیمارســتانی
داشــتیم ،افزود :ما االن  ۹هزار و  ۵۰۰تخت
آیســییوی داریم و تخت آی سی یو ما در
ایــن دوران کرونایــی بیش از دو برابر شــده
اســت .رئیــس جمهــوری ادامــه داد :البته
اگــر همه تجهیــزات و امکانات هم باشــد،
اصل پزشک ،پرســتار و کادر درمان و حتی
کســی است که عکس شــما را نگاه میکند
و تشــخیص میدهــد و ایــن بســیار مهــم
اســت و همــه در کنار هم درمــان را محقق
کرده و شــخص را به سالمت از بیمارستان
مرخصمیکند.ویبابیاناینکهاکنون۱۹۰
دانشــکد ه در کشور پرســتار تربیت میکند،
اظهار کرد :اگر کار آموزش درســت و دقیق
انجــام نگیــرد کار پیش نمــیرود .فرد باید
مهارت درســت را یاد بگیرد تا بتواند در روز
مبادا و روزهای ســخت بیاید و گاهی اقدام
کوچکیکپرستاربیماریراازمرگنجات
میدهــد .روحانی گفت :دولــت هر مقدار
توان داشــته باشد در این راه افتخار میکند

ق را باال ببرد ،کارانه را پرداخت کند
که حقو 
و هر کاری که انجام میدهد ،وظیفه دولت
است .رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به
گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه گفت:
بر اساس این گزارش ،از ماه اسفند سال۹۸
تا دی ماه ،به دلیل همین فوقالعاده ویژه
پرداختی به طور متوســط  ۲.۵برابر شــده،
اینکــه مــا در حــد توانمــان کاری را انجــام
دهیم بسیار خوشحال کننده است.البته ما
هیچگاه نمیخواهیم فداکاری و عشق را با
پول معامله کنیم .کسی که پزشک ،جراح
و پرستار شده برای درآمد و پول نیست ،آن
عشقی اســت که به این شــغل دارد .اینکه
گفته میشود فرشته الهی و رحمت است،
درست اســت .وی گفت :گاهی بیماری در
یک حالتی اســت که همه چشــم امیدش
بعد از خدا به پزشــک و پرستاری است که
در باالی ســر وی اســت .پزشــک ،تنها یک
پزشــک نیســت ،حکیم است و ســخنان و

جمــات حکیمانــه میگویــد .گاهــی یک
جملهمیگویدوشخصیرانجاتمیدهد.
روحانی ادامه داد :ممکن است پزشکی به
بیمار بگوید که تو خوب میشوی و موضوع
مهمی نیســت و نگــران نباشــد .همینکه
پزشکمتخصصبهبیماریبگویدچیزی
نیســت و تو نگران نبــاش این بــرای بیمار
شفابخش اســت و به وی آرامش میدهد
لذا ما به پزشک ماهر حکیم میگوییم .در
گذشــته هم به پزشــک حکیم می گفتند و
واقعاًاعمال ،رفتار و جمالتشان با حکمت
توأم بود .رئیس جمهوری گفت :خوشحال
هســتیم کــه در روز پرســتار ایــن قدمهــا را
برداشــتیم .اخیراًمجوز اســتخدام  ۳۰هزار
نفــر و قبالً مجوز  ۲۳هزار داده شــده اســت
که ان شــاءاهلل این مجوزها به تدریج عمل
میشودیکمقداردستوبالرابازمیکند
و بار ســنگین را از دوش پرســتاران عزیز ما
برمیدارد.

با رخداد زلزله بامداد شــنبه  29آذر 99در ســاعت  ،3:05درست در مجاورت شهر
دماوند و با بزرگای  4ریشتر ،مردم دماوند ،آبسرد ،پردیس و بومهن و پلور زلزله را
در تاریکی هوا با پریدن از خواب حس کردند .زلزله دقیقاً روی گســل مشــا رخ داد،
از نیمه شب جمعه  19اردیبهشت  99و رخداد زلزله با بزرگای  5.0تا بامداد شنبه
 99/9/29تعداد 74زلزلهبابزرگایبیشاز 2.5رویهمینقطعهازگسلمشاثبت
شــده است .نگارنده در ســال  1374در پژوهشــگاه زلزله اولین پروژه پژوهشیاش
را روی همین قطعه از گســل مشــا انجام داد .در آن بررسی که با انجام  12پروفیل
عرضیوبرداشتنقشهبرداریهمراهشد،بهمیزانمتوسطلغزشگسلبهمیزان
4میلیمتر در ســال در راستای قائم رســیدیم .در عهد حاضر (حدوداً 10هزار سال
گذشته) سمت شمال دره (ناحیه گردنه امامزاده هاشم) نسبت به سوی جنوبی
آن (پیســت اســکی آبعلی و محدوده شهر دماوند) به میزان حدود  4میلیمتر در
سال به صورت قائم و به باال حرکت میکند .البته در طی حدود  1100سال گذشته
گسیختگیمهمیرویاینبخشبهصورتقائمرخندادهاست.بعداًدکترشهریار
سلیمانی نشان داد که در طی دوره عهد حاضر 9رخداد زمینلرزه شدید یا بزرگتر
روی قطعه گسل مشا شرقی رخ داده است (حدوداًهر 1100سال یک رویداد) .زلزله
1665م در زمــان صفویه موجب زمینلغزش بزرگتری در شــرق مشــا شــده و در
ارتفاع3000مترییکیازمرتفعتریندریاچههایایرانراایجادکردهاست؛دریاچه
تار .گسل مشا سه قطعه مهم و حدود  180کیلومتر طول دارد ،قطعه غربی که از
شــمال آبیک تا حدود شهرستانک در اســتان البرز ادامه دارد ،قطعه مرکزی که از
شهرستانک تا روستای کالن لواسان ادامه یافته و قطعه شرقی که از کالن تا جنوب
غربفیروزکوهامتداددارد.قطعهفعالگسلمشادر50سالهاخیرهمینقطعهای
اســت که زلزلههای شــش ماهــه گذشــته روی آن رخ داده اســت و تــوان لرزهزایی
زلزلهای با بزرگای  7.0را نیز دارد .دو قطعه دیگر (غربی و مرکزی) طویلترند و به
ترتیــب توان لرزهزایی زلزلههایی با بزرگای  7.5و  7.0را نیز دارند .رئیس ســازمان
مدیریت بحران شهر تهران ،اعالم کرد که روی گسل مشا احتمال یک زمینلرزه
شــدید بیشتر شده اســت .نگارنده بعد از زلزله  19اردیبهشــت بررسیای آماری با
مدلسازی احتماالت رخداد زلزلهای اصلی با بزرگای  7.0روی قطعات مختلف
گسل مشا ،با و بدون رخدادهای زمینلرزههای 19اردیبهشت 99به بعد ،انجام داد
و نتیجه گرفت که احتمال رخداد زمینلرزهای با بزرگای بیش از 7روی قطعههای
گسلمشابعداززلزلههایاخیربیشترشدهولیبهدلیلکمبوددادههاتعیینوضع
دقیق نبودهای لرزهای مهم روی قطعات گسل مشا فعالً ممکن نیست .قطعه
شرقی گسل مشا نبود لرزهای 1100ساله را نشان میدهد ،روی قطعه مرکزی گسل
مشا که از فاصله 14کیلومتری شمال تهران عبور میکند ،با وجود شواهد فعالیت
زمینساختی جوان ،همچنان در سکوت است (ولی میتواند موجب زمینلرزهای
با بزرگای 7.5بشود) و قطعه غربی گسل مشا احتمال یک سکوتلرزهای  1200را
نشانمیدهد.بررسیهایتفصیلیوهمهجانبهرویقطعاتاینمهمترینگسل
جنوب البرز مرکزی فوریت داشته و باید امکان آن فراهم شود.

احتمال زلزله قوی تر در تهران

خبــــر

مــرد دلش پر اســت ،آنقدرهــا که حرف
نــزده ،دســتش را جلــوی صورتــش
میگذارد و شــروع میکند به بــد و بیراه
گفتن! حرفهایش بریده بریده است...
یک کلمه میگوید و بعد شــروع میکند
لعــن و نفرین میفرســتد .ماســک روی
صورتــش چند الیه اســت .کالهــش را تا
روی ابروهایــش پاییــن کشــیده و طوری
رفتار میکند که چهرهاش بسختی دیده
میشود .نگاهش که میکنم ،یک حوله
بزرگ را بر میدارد و لیبل تبلیغاتیاش
را نشــانم میدهــد! «میبینــی همــه
تولیدی خودم بوده ،این برند من است،
روی زمیــن به ایــن خفت افتاده ،کســی
هــم نگاهــش نمیکند ،برایش  10ســال
آزگار جــان کنــدم ،غصه خوردم ،ســکه
روی ســکه گذاشــتم ،اما هزینهها کمرم
را خم کرد ،به گرانیها و کرونا که خورد،
بیچاره شدم ،جنسها روی دستم ماند.
کارگاه تعطیــل شــد ،خودم گوشــه خانه
افتــادم ،تا یکماه بدنم از فشــار عصبی،
بی حس شــده بود .گشنگی زن و بچهام
را که دیدم ،یک کیســه بزرگ برداشتم،
زدم بــه همیــن خیابــان ،قیــد آبرویم را
زدم ،ترســم فقط دخترم است .نوجوان
است ،خجالت میکشد»...
بســاطی پاییــن میــدان هفــت تیــر،
حرفهــای «رضــا» را کــه میشــنود،
بــه ســمتم میآیــد .میگوید کــه راننده
تاکســی اســت .محدودیتها کــه آمده،
مســافرانش کــم شــده ،عصرهــا از  5و
نیم به بعد ،صنــدوق عقب پرایدش را
بــاال میزند و شــروع میکند به روســری
فروختــن! هــر کدامشــان را  45هــزار
تومــن قیمــت گذاشــته ،امــا در همیــن
چند ســاعت حتــی یک نفــر هم جنس
نخریــده ،مــردم میایســتند ،ســؤال
میپرســند و میرونــد ،فاکتــور خریدش
را نشــانم میدهد هر کدامشان 37هزار
تومــن برایش آب خورده! جــرأت ندارد
روی هــر جنســی  8هــزار تومــن ،بیشــتر
بکشــد« ،مردم همین راهم نمیخرند،
یــک روزی ،بســاطیها غلغلــه بــود.
جنس میانداختی ،نچیده بودی ،تمام

میشد ،حاال پرنده پر نمیزند ،نه اینکه
مشــتری نباشد ،هســت ،اما کسی با این
قیمتها خریدار نیست« .کریم» راست
میگوید ،نرخ بساطیها را که میشنوم،
ارزانترینشــان ،یک کاســهآش  15هزار
تومنی است .زنی که میفروشد ،میگوید
مشتریهایش همین بســاطیهای دور
و اطرافانــد ،صبــر میکنند ،آخر شــب
کــه روی دســتم مانــد ،کاســهای 5هــزار
تومــن ســر میشــکند .شــله زردهــای
بســاط کنــاریاش هــم تعریفی نــدارد.
مــرد میگویــد« :همینهــا را ببیــن یک
هفته اســت میبرم و مــیآورم .محض
رضای خدا یک نفر هم مشتری نیست.
گذاشتهام کاسهای  10هزار تومن! همین
ظرف یکبار مصرفاش برایم 2هزار آب
خــورده ،مــا که از فضــا نیامدهایــم .قبل
کرونــا ،کارگر ســاختمان بــودم ،روزمرد!
الاقــل نانی سرســفرهام میبردم ،ملک
که گران شــد ،برای مــا بیکاریاش ماند.
صاحــب کارم نصفمــان را بدون حقوق
اخــراج کرد.زنــم ،شــلههایش تعریفــی
اســت ،اما اینجا که روی دستم میماند،
دســت و دلــش به پختــن نمــیرود .آن
اوایل اســممان را نوشــته بودنــد ،دو بار
 500هزار تومن دادند ،حاال هم با همین
یارانه و کمکها سر پا ماندهایم .از رباط
کریم تــا اینجا ،خودش کلــی خرج روی
دستم میگذارد .مأمورها ولی هوایمان
را دارنــد ،وضــع و روزت را کــه میبیننــد
دیگــر اجــاره نمیگیرنــد ».بســاطیها
میگوینــد ،حــاال ســروکله تــازه واردهــا
بیشــتر شــده ،جز آن قدیمیهای پایین
میدان ،بیشتر سرپاییها جدیدند .کرونا،
خیلیهــا را به ســمت دستفروشــی هل
داده ،این را زنی  41ساله میگوید که یک
زمانــی برای خــودش برو بیایی داشــته.
شــوهرش را همــان اوایــل براثــر کرونا از
دســت داده ،نه شــغل ثابتی داشته و نه
پساندازی که زندگیشــان را ســرپا نگه
دارد .خــودش مانــده و دو بچــه و ماهی
یــک میلیــون و  500هزار تومــان اجاره و
 10میلیــون تومان پــول دوا و درمانی که
روی دستش مانده! تنها راه پیش رویش
این بوده که دو کیسه مشکی زباله بزرگ
بردارد و شــال و کالههایــی را که مادرش

رد میشــوند ...تا اینکه باالخره یک نفر
صدایــش بلنــد میشــود».هی کــوری!
نمیبینی!«مرد خودش را پشت ستون
پنهــان کــرده ،کاله کاپشــنش را روی
ســرش کشــیده و یک گوشــه چمباتمه
زده ،بساطیها میگویند نزدیکش نشو،
اعصاب درســت و حســابی ندارد .چند
وقت است که ورشکسته شده و خودش
به جای شــاگردش بســاط میکند .قبل
از کرونــا ،یک مغازه درنواب داشــته که
جنسهــای خــارج از ردهاش را اینجــا
اجــاره میداده ،حاال مجبور شــده ،عذر
شــاگردش را بخواهــد و جــای او بســاط
کند .میگویند آنقدر تحقیر میکرده که
دســت روزگار باالخره خــودش را جای
همان شــاگرد بخت برگشــته نشانده».
باالتر از او در گوشــه پیــاده رو ،زنی روی
یــک کارتن مربعــی شــکل ،لباسهای
زنانــه چیــده ،ظاهــرش آنقدرها موجه
است که وقتی عینکش را روی صورتش
باال و پایین میبرد ،یاد خانم مدیرهای
جدی مدرســه میافتم! با تــکان دادن
سرش ،اجازه نمیدهد حتی نزدیکش
شــوم ...یکی از بســاطیها که حواسش
به ماست ،با چشــمانش اشاره میکند
که بیخیالش شــوم ،بعد طوری که زن
نشــنود ،میگویــد« :تا حاال حتــی یکبار
هم صدایش را نشــنیدهایم ،مثل اینکه
خــودش شــرکت داشــته ،ورشکســت
شــده یا چه میدانم معلمی ،مدیری،
ناظمــی ،کســی بوده!»مــرد میگویــد
دنبــال کیس خــوب میگردی بیــا ،مرا
میبــرد پیش«مهــری» ،زن آرامــی که
یک گوشه روی چند کاشی بزرگ باالتر
از مسجد بساط پهن کرده است.مهری
از خیلی از بساطیهای آنجا ،قدیمیتر
است 32 .ســال پیش کارش راهمینجا
از کنار مسجد شروع کرده است ،به قول
خودش آن وقتها کسی برای یک کاشی
سرو دســت نمیشکسته ،خودش بوده
و چنــد نفــر از دوری و بــری هایــش! اما
حــاال رقابت آنقدرزیاد شــده کــه زورت
نرســد ،حسابت با خداســت« .مهری»
امــا خیالــش هــم نیســت .اعتبــارش
آنقدرزیــاد اســت کــه نــه اجــاره بســاط
میدهــد و نــه حتــی کســی مزاحمــش

میشــود ،حاال از یک کاشی آن روزها به
 10کاشی میدان هفت تیر رسیده است.
شــوهرش کــه فــوت میکنــد ،بــه جای
«چه کنم چه کنم» ،دمکش میدوزد و
میفروشــد .به قول خودش  5بچهاش
را حــاال آدم حســابی بــار آورده ،اما یک
دستش از فشــار کار فلج شده ،از دست
مشتریها کالفه است .به قول خودش
مــردم درمانــده و عصبانیانــد ،مــدام
چانــه میزننــد ،از آن طرف بســاطیها
هم حال و روز خوشــی ندارند ،مشتری
که نمیخرد ،دادشــان باال مــیرود .زن
میگویــد آن وقتها کســی کــه چارهای
نداشــت ،میآمد سراغ شــغل ما ،حاال
هم کســی که از هر جا مانده ،مینشیند
روی بســاط ،ولــی آدمهایــی کــه حــاال
بســاط میکنند ،خیلی فــرق کردهاند با
آن زمانهــا ،ســواد دارنــد ،اهــل درس و
دانشــگاهند .بعضی جوانترها شغلی
ثابــت ندارنــد ،خــرج دانشگاهشــان
از همیــن راه اســت ».زن میگویــد:
«مشــتریهایش اگر قبــاً روزی  50نفر
بوده ،حاال کمتر از  5نفر شدهاند».
«ایــن را ببیــن ،جنس ایرانی اســت.
تبریــز بافتــه میشــد 20 .ســال ســابقه
داشــتم .اما آنقدر هزینههــا باال رفت که
مجبور شــدم ،مغــازه را بــرج دو تحویل
بدهــم .از بــرج  4همیــن جا بســط پهن
میکنــم .کرایــه خانــه چــارهای برایــم
نگذاشــته .زنــم ترکم کرد .دوســتانم که
امانــی جنس میدادنــد حــال و روزم را
که دیدنــد تا چند ماه هوایم را داشــتند،
امــا حــاال همانهــا هــم مشــکل دارند،
روزی خــوب بفروشــم برایــم [100هــزار
تومان] میماند .شــنیدهام قبل ترها که
کرونا نبود ،روزی یک میلیون تومان هم
کاســب بودند .حاال ،اما ســاعت  8نشده
بایــد دنبــال اتوبــوس و مترو بدویــم»...
این حرفهای ســعید اســت .مردی که
ازکاســبی به دستفروشی رســیده .دلش
پــر اســت .از وام  15-20میلیونــی ،فقط
آوازهاش را شــنیده ،می گوید چه کســی
بــا این حــال و روز ضامن من میشــود!
خداروشــکر یارانــه و چنــد میلیــون هم
کمکمان کردند ،آنهم نبود نمیدانستم
چه کنم!

یادداشت

حال ناخوش دستفروشان پایتخت

دکتر مهدی زارع

استاد پژوهشگاه زلزله و عضو وابسته و رئیس شاخه زمینشناسی فرهنگستان علوم

رئیسسازمانپیشگیریومدیریتبحرانشهرتهرانبااشارهبهتکرارچندبارهزلزله
درتهرانگفت:مکانیسمفعالیتگسلمشابهگونهایاستکهاینلرزشهامیتواند
احتمــال رخداد زلزلهای قویتر را هــم باال ببرد« .رضا کرمی محمدی» درباره اینکه
سامانه هشدار سریع این سازمان در زلزله روز شنبه چگونه عمل کرد؟ گفت :سامانه
هشدار سریع در ساعت  ۳:۰۵.۱۷وقوع زلزله را اعالم کرد .او در پاسخ به این سؤال که
چرا پس از زلزله هشدار دریافت شد؟ گفت :اصوالً قبل از وقوع زلزله نمیتوان چیزی
اعالم کرد و چنین کاری پیشبینی زلزله اســت که هنوز در دنیا ممکن نشــده اســت.
منظور از هشــدار ســریع آن است که قبل از رسیدن امواج مخرب زلزله به شهر اعالم
شود که زلزله رخ داده و سامانه حدود  ۲۰ثانیه قبل از رسیدن امواج به شهر ،رخداد را
اعالم کرد ،البته در شرایط فعلی تنها سامانه راهاندازی شده است و هنوز اقداماتی که
بعدازرسیدنهشداربهسامانهبایدانجامشودمحققنشده،چراکهبایدباهماهنگی
ارگانهای مختلف این امر صورت گیرد .کرمی محمدی با اشاره به محدودیتهای
قانونی که بر سر اعالم عمومی هشدار وجود دارد ،ادامه داد :محدودیتهای قانونی
ن تکلیف شود تا آن زمان ما اجازه هشدار دادن
در این زمینه وجود دارد که باید تعیی 
را نداریم ،اما ســازمان مدیریت بحران هشــدار را دریافت کرد و اقدامــات الزم درون
سازمانیاشراانجامداد.اوادامهداد:امااینکهگسلمشافعالیتداردواینمسألهدر
ماههای اخیر چند بار تکرار شده ،حساسیتها را باال میبرد ،چرا که در گذشته اینگونه
نبودوبااینتناوبزیادزلزلههای ۴ریشتروحتی ۵ریشتررانداشتیمولذاحساسیتها
در این زمینه باال رفته است .او گفت :به طور کلی میتوان گفت که احتمال وقوع زلزله
بزرگتر نســبت به قبل باالتر رفته اســت .به هر حال تهران در شرایطی است که همه
دســتگاهها و ســازمانهای ذیربط در موضوع مدیریت بحران باید همواره آمادگی و
هماهنگیبینسازمانیخودرابرایمواجههباآنباالببرند.

