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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

کیازهمهمحبوبتره؟
راضیه حسینی

اریک ترامپ در مصاحبه با شبکه »فاکس نیوز« 
مدعی شــد »هرگز چهره  سیاســی دوست داشــتنی تر« 
از »دونالــد ترامــپ« رئیس جمهــوری ســابق آمریــکا در 

این کشور وجود نداشته است.
بلکــه  کشــور،  ایــن  در  نه تنهــا  اســت.  درســت  کامــاً 
ترامــپ  دنیــا  کل  در 
و  محبــوب  چهــره ای 

دوست داشتنی است.
اصاً نه فقط در این دنیا، 
بلکه در جهان اموات هم 
از همه محبوب تر است.

اما چرا؟
با نگاهی دقیق به دوران 
ریاســت ترامــپ، متوجــه 

دالیل محبوبیت این رئیس جمهور خواهیم شد:
در روزگار آدم های صفر و یکی، او وارد شــد، برای 

برهم زدن هر منطق و چارچوبی.
به جای تشــویق مردم به زدن ماســک، از پزشــکی 
را سرکشــید و   پرســید، نمی شــود محلــول ضدعفونــی 

یک هو تمیز شد؟
کــدام رئیس جمهــوری در ایــن حــد بــرای خنــده و 

شادمانی مردم ش تاش می کند؟
گفته می شــود پزشــک بیچاره دچــار اختال روحی 
شــد و مــدام تکــرار می کرد »من ژل ضدعفونی هســتم. 

من پزشک نیستم. یکی بیاد منو بخوره.«
ترامــپ بــود که باعث شــد مــردم آمریــکا از زندگی 
یک نواخــت و کســل کننده قبلی خارج شــوند و افق های 

تازه ای برای آینده، شاید هم گذشته ترسیم کنند.
دارد.  گذشــته  در  ریشــه  کــه  آینــده ای  واقــع  در 
گاوچران ها  وارد می شوند و زندگی دوباره پر از هیجان 

می شود.
گویــا در دیــار باقــی هــم محبوبیــت ترامــپ کــم از 

این جا ندارد.
ارواح مدیران و مسئوالن، به خصوص رئیس جمهورهای 
پیشــین آمریکا، همیشــه بعد از ســخنرانی های ترامپ، 

به افتخارش ایستاده دست می زدند.
 آنهــا می گوینــد بعد از ترامپ، دیگر هیچ فحش و 
ناســزایی از دنیا برای شــان حواله نمی شــود و در عوض 

کلی خدابیامرزی نصیب شان شده است.
 می گوینــد ترامــپ کاری کرد که حــاال مردم قدر ما 

را بیشتر می دانند.
حتــی خبــر رســیده دو،ســه تــا خدابیامــرزی بــرای 
هیتلر و چرچیل هم روانه شــده اســت، اما گویا هیتلر 
بعد از خواندن پیام، آن را پس فرســتاد و گفت: »خاک 

بر سر ما. تمام اقتدارمان زیر سؤال رفت.«
چرچیــل هــم گفت: »کاش می مــردم و دنیا را این 

شکلی نمی دیدم.«
البته بعد از تذکر دوســتان همنشــین، متوجه شد 

که مرده و نفس راحتی کشید.
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با ارائه گواهی پایان دوره از مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران
از طریق لینک زیر می توانید 
مســــــــقیم ثبت نــام کنیــــــــد

در سایت روزنامه بخوانید:

مرکــز آمــار اعالم کرد در حالی که تورم 
ماهیانه مســکن در ماه آذر منفی شــده بود 
امــا قیمــت مســکن در دی  ۹۹ دوبــاره رونــد 
صعودی گرفت و به عدد ۸.۲ درصد رسید.

مرکز آمار گزارش شاخص قیمت اماک 
مســکونی شــهر تهــران – دی ١٣٩٩ را اعــام 
کــرد. منظــور از نــرخ تــورم نقطــه ای، درصــد 
تغییــر عــدد شــاخص قیمت، نســبت بــه ماه 
مشــابه ســال قبل اســت. نرخ تــورم نقطه ای 
در دی ١٣٩٩ بــه عــدد ۹۰.۴ درصــد رســیده 
اســت؛ یعنــی بایســتی خریداران بــرای خرید 
یــک واحــد مســکونی در شــهر تهران نســبت 
بــه دی ١٣٩٨، ۹۰.۴ درصــد بیشــتر پرداخــت 
کننــد. تــورم نقطــه ای ایــن ماه در مقایســه با 
مــاه قبــل )۸۳.۰(، ۷.۴ واحــد درصد افزایش 

یافته است.

مدیریــت  مرکــز  رئیــس  گفتــه  بــه 
بیمارســتانی و تعالــی خدمــات بالینی وزارت 
کــه  مدت هاســت  بیمارســتان ها  بهداشــت، 
اعمــال غیــر اورژانــس را آغــاز کرده انــد و در 
زمینه اعمال زیبایی هم در بیمارســتان هایی 
کرونــا  نظــر  از  پــاک  بیمارســتان های  کــه 
محســوب می شــوند، اقدامات شــان را انجام 
وجــود  بابــت  ایــن  از  مشــکلی  و  می دهنــد 

ندارد.

رضــا گلپیــرا در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
اشــاره بــه وضعیــت فعلــی بیمارســتان های 
کشــور بــا توجــه بــه کاهــش رونــد بیمــاری 
کرونــا، گفــت: در حــال حاضــر خوشــبختانه 
با اقداماتی که انجام شــده اســت، شاهدیم 
که آمار کاهشــی بوده اســت و خدا را شــکر 
تــا ایــن لحظــه اوضــاع بیمارســتان ها خــوب 
اســت و بیماران مان، بیماران بســیار بدحال 

نیستند.

اوضاع بیمارستان ها بهتر شد
وی بــا بیان اینکه البته همچنان بیماران 
مبتــا بــه کووید-۱۹ در بیمارســتان ها بســتری 
بــرای  هــم  و خدمات دهــی خوبــی  می شــوند 
بیمــاران انجام می دهیم، افزود: خوشــبختانه 
نسبت به چند ماه گذشته، در شرایط مناسب 
و خوبی هســتیم و اوضاع بیمارســتان ها بهتر 
شــده اســت. البته هنــوز هم بیمارســتان های 
ارجاع دهنــده کووید-۱۹ داریم. هنوز یکســری 
از بیمارســتان ها و در یکســری بیمارســتان ها 
برخــی بخش هایشــان را در حالــت آماده باش 
نگــه داشــتیم و آمادگــی همــه بیمارســتان ها 
اســتفاده  فرصــت  ایــن  از  امــا  اســت،  کامــل 
کردیــم و در حــال بازیابــی سیســتم، پرســنل 
و تجهیزات مــان هســتیم. به هر حال پرســنل 
بیمارستان ها واقعا خسته اند و باید کمکی به 
آنها شــود تا اگر خدایی نکرده مجددا بیماری 

دچار خیز شود، بتوانیم مقابله کنیم.

وضع انجام اعمال الکتیو و 
جراحی های زیبایی

حــال  عیــن  در  داد:  ادامــه  گلپیــرا 
مدت هاســت که اعمال الکتیو و غیر اورژانس 
را هم آغاز کردیم. فقط در اوج پیک کووید-۱۹ 
بــود کــه جلو انجام اعمــال الکتیو را گرفتیم تا 
بیماران آســیب بیشــتری نبینند. در حالی که 
اکنــون بیمــاران الکتیــو به طــور کامل خدمات 
مــورد نیازشــان را دریافت می کننــد. در زمینه 
اعمــال زیبایــی هــم در بیمارســتان هایی کــه 
بیمارســتان های پــاک از نظــر کرونا محســوب 
می شــوند، اقدامات شــان را انجــام می دهنــد 

نداریــم. کمااینکــه  بابــت  ایــن  از  و مشــکلی 
مشــکل  هــم  خصوصــی  بیمارســتان های  در 
خاصــی نداریــم و بــه جز یکــی دو بیمارســتان 
خصوصی که بیمار مبتا به کرونا دارند، سایر 

بیمارستان های خصوصی پاک هستند.

 بیمارستان ها همچنان
در آماده باش

از  یــک  هیــچ  البتــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بیمارســتان های مــا از حالت آمــاده باش خارج 
سیســتم  بازیابــی  شــرایط  در  امــا  نشــده اند، 
در  اگــر  مثــال  عنــوان  بــه  گفــت:  هســتیم، 
بیمارســتانی مجبور بودیم برخی بخش ها را به 
دلیــل کرونا تعطیــل کنیم، اکنون این بخش ها 
وضعیــت  کرده انــد.  آغــاز  را  فعالیت شــان 
تخت هــای آی ســی یــو هــم مناســب اســت و 
را شــکر در آی ســی یو هــم تخــت کافــی  خــدا 
داریــم و بــه بیمــاران دیگــری جــز کرونــا هم که 
نیــاز بــه خدمات آی ســی یو دارنــد، خدمت ارائه 
می دهیــم. گلپیــرا دربــاره احتمــال شــدت مــوج 
چهــارم و میــزان آمادگــی بیمارســتان ها، گفت: 
اوال هیچکــس نمی توانــد ضمانــت دهــد کــه در 
موج احتمالی بعدی میزان یا شدت بیماری زایی 
و شــدت بیمــاری بدتــر می شــود و همــه این هــا 
حــدس و گمــان اســت، اما با این حــال با توجه 
بــه تعداد تخت هایی که ماهانه در اســتان های 
مختلــف اضافــه می کنیــم و از نیروهــای نظامی 
هــم در ایــن حوزه کمــک می گیریم، اصا نگران 
نیســتیم و حتی اگر در موج بعدی بیماری زایی 
کووید-۱۹ هم بیشتر شود، نگران کم و کسری 
نیســتیم. امید به خدا ما سرنوشــت انگلیس را 

پیدا نخواهیم کرد.

روابــط  و  رســانی  اطــالع  مرکــز  رئیــس 
عمومــی وزارت بهداشــت جزئیاتــی را دربــاره 
ورود ۵۰۰ هزار دوز »اسپوتنیک وی« اولین 

محموله واکسن کرونا به کشور اعالم کرد.
کیانــوش جهانپور گفــت: اولین محموله 
واکســن »اســپوتنیک وی« ســاخت مؤسســه 
گامالیا روســیه روزپنجشــنبه بــه مقصد ایران 

بارگیری و ساعاتی بعد وارد ایران شد.
جهــت  محمولــه  ایــن  افــزود:  وی 
نمونه برداری و انجام بررســی های نهایی پس 
از رســیدن به ایران مســتقیماً و تحت مراقبت 

ویژه به محل نگهداری منتقل شد.
نحــوه  خصــوص  در  گفــت:  جهانپــور 
توزیــع ایــن محمولــه و محموله هــای بعدی و 
شــروع واکسیناسیون پس از اعام معاونت 
اجرایــی واکسیناســیون  بهداشــتی و کمیتــه 
کرونــا متعاقبــاً اطاع رســانی انجــام خواهــد 

شد.
بر اساس گفته مسئوالن سازمان غذا و 
داروی ایران این محموله روزپنجشــنبه حدود 
شــد.  کشــور  وارد  دقیقــه   ۴۵ و   ۱۵ ســاعت 
همچنین واکســن اســپوتنیک روسیه تا حدود 
۹۵ درصد ایمنی ایجاد می کند که عوارض آن 
ناچیــز بــوده و مورد تأیید ســازمان غذا و دارو 

قرار گرفته است.

واکسن روسی ترخیص شد

همچنیــن طبق اعام معاون فنی گمرک 
محمولــه  ورود  گمرکــی  تشــریفات  ایــران، 
واکسن کرونای روسی در حداقل زمان ممکن 

و در ۱۰ دقیقه انجام و ترخیص شد.
مهــرداد جمــال ارونقــی در گفت وگــو بــا 
ایسنا، درباره جزئیات ورود و ترخیص محموله 
واکســن روســی کرونا توضیــح داد و گفت که 
این محموله توسط شرکت هواپیمایی ماهان 
ساعت ۱۶ به فرودگاه امام خمینی )ره( رسید 
کــه حــاوی چهار پالت واکســن »اســپوتنیک« 
بــه وزن حــدود ۶۴۰ کیلوگــرم ســاخت کشــور 
روســیه اســت. ایــن مقــام مســئول در گمــرک 
ایران گفت که با پیش بینی های صورت گرفته 
و اهمیت شــرایط خاص محموله واکســن، به 
محــض ورود بــه فــرودگاه، نســبت بــه انجــام 
تشریفات گمرکی کاال در حداقل زمان ممکن 
و در پــای پــرواز اقــدام و محمولــه بافاصلــه 

بارگیری و تحویل شد.
ارونقــی یــادآور شــد: مجموع تشــریفات 
گمرکــی صــورت گرفتــه و ترخیــص  حــدود ۱۰ 
دقیقــه زمان بــرد و محموله ترخیص و تحویل 
و  ارزی  صرفه جویــی  امنــای  هیــات  نماینــده 

نمایندگان وزارت بهداشت شد.

بعیدی نژاد: ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار 
دوز واکسن شرکت آسترازنکا 

بزودی به ایران می آید 
لنــدن  در  ایــران  دیگــر ســفیر  از ســوی 
گفــت: هنــوز ارتبــاط مســتقیمی بیــن شــروع 
واکسیناسیون در برابر کرونا با کاهش تعداد 
مبتایان و فوت شــدگان ناشــی از این بیماری 

تثبیت نشده است. 
حمیــد بعیــدی نــژاد در مطلبــی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: در انگلیس آمار کسانی 
که واکسن زده اند از ده میلیون گذشته است 
هنــوز  فوت شــدگان  و  مبتایــان  تعــداد  امــا 
بســیار باالســت. وضعیــت در آمریــکا و دیگــر 
کشورهای اروپایی هم شبیه به همین است.
تنهــا  واکسیناســیون  داد:   ادامــه  وی 
راه مقابلــه موثــر بــا کروناســت و کشــورهای 
جهان به تدریج این مرحله را باید پشــت ســر 
بگذارنــد. امــا ایــن بــه معنــای ایــن نیســت که 
تصور شــود واکسیناســیون به ســرعت تعداد 
مبتایــان و فوت شــدگان را کاهــش خواهــد 
داد. هنوز موثرترین شــیوه در سراســر جهان 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی اســت. حفــظ 
واکسیناســیون  بــا  همزمــان  پروتکل هــا  ایــن 

موثرترین راه مقابله است. 
وی تاکید کرد که هیچ کشوری به تنهایی 
نمی توانــد فقــط بــا واکسیناســیون مردمــش، 
خــود را در ایــن جهــان پــر از ارتباطــات مردمــی 
از تبعــات شــیوع بیمــاری حفــظ کنــد. بــر ایــن 
اســاس بایــد حرکتــی همه گیــر و جهانــی وجود 
داشــته باشــد. ایــن موضــوع امروز مــورد تاکید 
جــدی کشــورها در ســازمان بهداشــت جهانــی 
اســت کــه مقابلــه با شــیوع کرونا فقیــر و غنی 
و  کننــد  مشــارکت  بایــد  همــه  نمی شناســد، 
هــدف طراحــی برنامــه کواکــس نیــز امــکان در 
اختیــار گذاشــتن واکســن بــه تمامــی کشــورها 
از طریــق توزیع گســترده واکســن هســت، نیز 
همین اســت. ســفیر کشورمان در لندن گفت: 
خوشــبختانه تهیــه واکســن از ســوی ایران هم 
در مســیر خوبــی پیش مــی رود، چهــار میلیون 
دوز از واکســن اســپوتنیک )که واکســن بسیار 
خوب و موثری است( خریداری شده که اولین 
محموله روز پنجشنبه هفته گذشته وارد شد، 
چهــار میلیــون و دویســت هــزار واکســن تولید 
شرکت آســترازنکا در چارچوب برنامه کواکس 
خریداری شــده اســت که قرار اســت بزودی به 
ایران ارســال شــود و همین طور ســه واکســن 
داخلی در مســیر فاز پیشــرفته تســت انســانی 

هستند که می توانند به مرحله تولید برسند.

مدارسشاهدشناسنامهدار
میشوند

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و 
پرورش به ویژگی های شناسنامه فعالیت های آموزشی 
و پرورشــی مــدارس شــاهد کــه با همت کارشناســان و 
مدیران مدارس شــاهد تهیه و تدوین شــده اشــاره کرد 
و گفــت کــه هنر شناســنامه مدارس شــاهد این اســت 
کــه کلــی اســت، یعنــی دارای انعطاف پذیــری و قابلیت 
بومی ســازی است و مدیران مدارس شاهد متناسب با 
شــرایط مدرســه و دانش آموزان و اولیای آنها، انتخاب 

می کنند که چه فعالیت هایی را عملیاتی کنند.
بــه گــزارش روابــط عمومی اداره کل امور شــاهد و 
ایثارگــران وزارت آمــوزش و پــرورش، محمدرضــا رزاقــی 
مــدارس  مدیــران  و  کارشناســان  کنفرانــس  ویدئــو  در 
شــاهد اســتان کرمانشــاه گفــت: شناســنامه مــدارس 
شــاهد دارای فراینــد بهره بــرداری اســت، بدیــن معنــی 
کــه گام هــای پنجگانــه مدنظــر از جملــه ۱۰ اصــل روان 
شــناختی بایــد بــه ترتیــب طی شــود تا وارد گام ششــم  

یعنی شناسنامه شویم.
وی بــه فلســفه پایــدار و مانــدگار ایجــاد مــدارس 
شــاهد پرداخــت و افــزود: مــا بــا هیــچ کــدام از مــدارس 
خاص در رقابت نیستیم، زیرا وقتی در مدرسه سخن از 
رقابــت می گوییــم بازنده پیدا می شــود و ما نمی خواهیم 

در مدرسه بازنده داشته باشیم.
مدیــر کل امور شــاهد و ایثارگران وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه تاش ما این است هر دانش آموزی 
که وارد مدرسه شاهد می شود در پایان سال یک قدم، 
بســته بــه اســتعداد و توانایی های خــودش، جلوتر رفته 
باشــد گفت: ما معتقد هســتیم همه در مدرســه شاهد 
برنده هســتند، زیرا همه ارکان مدرسه نسبت به نقطه 

ورودی، یک گام جلوتر رفته اند.
فعالیت هــای  شناســنامه  ویژگی هــای  بــه  رزاقــی 
همــت  بــا  کــه  شــاهد  مــدارس  پرورشــی  و  آموزشــی 
کارشناســان و مدیــران مــدارس شــاهد تهیــه و تدویــن 
شده اشاره کرد و گفت: هنر شناسنامه مدارس شاهد 
ایــن اســت کــه کلی  اســت، یعنــی دارای انعطاف پذیری 
و قابلیــت بومی ســازی اســت و مدیــران مــدارس شــاهد  
متناسب با شرایط مدرسه و دانش آموزان و اولیای آنها، 
انتخاب می کنند که چه فعالیت هایی را عملیاتی کنند.

وی ادامــه داد: بــه عنــوان نمونــه حیطــه بهداشــت 
روانــی کــه در شناســنامه آمــده اســت یک مفهــوم کلی 
انتخــاب  کــه  اســت  و مشــاور مدرســه  و مربــی  اســت 
می کنــد چگونــه و با چــه فعالیت هایی، بهداشــت روانی 

دانش آموزان  و معلمان را تامین کند.

عیدیبازنشستگانتأمین
اجتماعیپرداختشد

عیدی بازنشستگان به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت 
پــس از تعییــن مبلــغ و ابــالغ مصوبــه هیــأت وزیــران 

پرداخت شد.
تأمیــن  ســازمان  مدیرعامــل  ســاالری،  مصطفــی 
اجتماعــی گفــت: مطابق با مصوبه هیــات وزیران عیدی 
برای هر پرونده فعال مســتمری اعم از بازنشســتگی، از 
کارافتادگــی کلــی و بازماندگان مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان تعیین شده است. وی افزود: با تعیین مبلغ 
عیدی بازنشســتگان در جلســه هیــات دولت، بافاصله 
نســبت بــه اخــذ مصوبه هیات مدیــره و تأمین نقدینگی 
برای پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام 
شــد. تأمیــن نقدینگــی در حســاب های ســازمان تأمیــن 
اجتماعی انجام و واریز عیدی بازنشستگان انجام شد.

ساالری با بیان اینکه میزان عیدی مستمری بگیران 
بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران یــک میلیــون و ۵۰۰ 
هــزار تومــان تعییــن شــده اســت، افــزود: در خصــوص 
پرونده های مســتمری برقرارشده جدید و یا پرونده های 
مســتمری کــه بــه هر علــت در طــول ســال جاری مجدداً 
بــا  پرداختــی متناســب  میــزان عیــدی  فعــال شــده اند، 
ماه های دریافت مســتمری در سال جاری بوده و کسری 

ماه به صورت یک ماه کامل محاسبه شده است.
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفــت: مبلغ 
عیدی مشــمولین بند ۹۱ قانون بودجه ســال ۱۳۹۰ کل 
کشــور، بنــد ۶۶ قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۱ کل کشــور و 
قانــون تعییــن تکلیــف تأمین اجتماعی اشــخاصی که ۱۰ 
ســال و کمتــر حــق بیمــه پرداخــت کرده انــد، بــه نســبت 

سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.

موانعاجراییقانون
مدرسهسازیانبوهسازان

۲۰۰مدرسهای
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
گفت که قانون مدرسه سازی از سوی انبوه سازان ۲۰۰ 

واحدی، موانع اجرایی دارد.
شــورای  نشســت  نهمیــن  در  زاکانــی  علیرضــا 
آموزش وپــرورش اســتان در ســالن کرامــت اســتانداری 
هــر  رفــع  جهــت  در  و  برهــه ای  هــر  در  کــرد:  اظهــار 
طریــق  از  و  داشــت  توجــه  قانــون  بــه  بایــد  معضلــی 
کارگروه هــای تخصصــی مســائل را ارزیابــی کــرد. رئیس 
مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســامی بیــان کرد: 
رفــع معضــل کمبــود فضــای آموزشــی در قــم نیازمنــد 
همفکــری و همیــاری همــه مســئوالن اســت. وی عنوان 
کــرد: بایــد بتوانیم به یک جمع بنــدی خوبی در خصوص 
اجرای قانون مدرسه ســازی دســت یابیم و اگر نواقص یا 
مسائلی وجود دارد از طریق کارگروه تخصصی با حضور 

مسئوالن و نمایندگان به آن ورود کرد.

اخبـــــــــــــــــار

قیمت مسکن در دی  ۸.۲ درصد گران تر شد

یارانهنقدیبهمنروز
دوشنبهواریزمیشود

سازمان هدفمندســازی یارانه ها اعالم کرد یکصد 
وبیســتمین مرحلــه یارانــه نقدی مربوط به بهمن ســال 
جــاری ســاعت ۲۴ روز دوشــنبه)۲۰ بهمــن( به حســاب 

سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
هدفمندســازی  ســازمان  اطاعیــه  اســاس  بــر 
یارانه ها، یکصد و بیســتمین مرحله یارانه نقدی مربوط 
بــه بهمــن ســال جــاری بــه ازای هر نفر ۴۵ هــزار و ۵۰۰ 
تومــان بــه همراه افزایــش حداقل مســتمری خانوارهای 
مددجویــان تحت حمایت کمیتــه امداد امام خمینی)ره( 
و ســازمان بهزیســتی کشور ساعت 2۴ روز دوشنبه 2۰ 
بهمن به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل 
برداشت خواهد بود. همچنین در اطاعیه این سازمان 
آمده است: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطاع 
رســانی های قبلــی، این ماه هشــتمین قســط از اقســاط 
تســهیات قرض الحســنه یــک میلیــون تومانــی از یارانه 
سرپرســتان خانواری که تســهیات را دریافت کرده اند، 
کســر خواهد شــد. طبــق آخرین آمار موجــود بیش از ۶ 
میلیــون و ۹۹۳ هــزار و ۳۸۰ سرپرســت خانــوار در دو 
مرحله پرداخت تســهیات به یارانه بگیران معیشــتی، از 

تسهیات یک میلیون تومانی بهره مند شده اند.

از سرگیری جراحی های زیبایی در بیمارستان های پاک

نخستین محموله وارداتی واکسن کرونای روسی وارد 
مرحله نمونه برداری شد

افزایش تورم ماهانه
منظــور از نــرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شــاخص قیمت ماه جاری، نســبت به عدد شاخص 
مــاه قبــل اســت کــه در دی ۱۳۹۹ ایــن اطــاع بــه 
عدد ۸.2 درصد رســیده اســت. تورم ماهانه دی در 
مقایسه با همین اطاع در ماه قبل )٨.۵- درصد(، 

١۶.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم ساالنه

منظــور از نــرخ تــورم ســاالنه، درصــد تغییــر 
میانگین اعداد شــاخص قیمت در یک ســال منتهی 
به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال 
قبل اســت. نرخ تورم ســاالنه دی ماه ۱۳۹۹ اماک 
مســکونی شــهر تهران به عدد ۷۱.۸ درصد رســیده 
اســت کــه نســبت بــه همیــن اطــاع در مــاه قبــل 

)۶۸.2(، ۳.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.


