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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

باد بی رحم و سوراخ پیژامه
راضیه حسینی

عرق گیــر کمــی قدیمــی به نظر می رســید اما هنوز 
قابلیــت پوشــیدن داشــت. جــز چندتــا ســوراخ مابیــن 
زیربغــل و کتــف، ایــراد 

دیگری نداشت.
 پیژامه  هم به نظر سرپا 
درســت  بــود.  قبــراق  و 
اســت کــه راه راه هایــش 
از مشکی به خاکستری 
تبدیــل شــده بــود ولــی 
اصالت خودش را حفظ 

کرده بود.
بلنــد شــد. خــودش را جمــع و جور کــرد. خاک های 

روی لباسش را تکاند.
نامردهــا حتــی کفش هایــش را هــم بــرده بودنــد و فقــط 
ایــن عرق گیــر و پیژامــه را برایش گذاشــته بودنــد. دزد هم 
دزدهای قدیم، الاقل می گذاشتند لباس به تن آدم بماند. 
حــاال بــا ایــن وضــع بایــد چــه می کــرد؟ هرچنــد راه 

زیادی نمانده بود، بدون کفش نمی توانست برسد. 
 به دور و برش نگاهی انداخت. مثل این که دزدها 
خیلــی هــم نامــرد نبودنــد، برایــش یــک جفــت دمپایــی 

جلوبسته گذاشته بودند.
دمپایــی  را بــه پا کــرد و باز همان حس چندش به 
ســراغ ش آمد. انگار از ابتدا تمام دمپایی های جلوبسته 
را بــا مخزنــی آب در جلــو، تحویــل مشــتری می دهنــد. 
هیچ وقــت خــدا، نمی تــوان بــا خیــال آســوده از خشــک 

بودن، آن ها را به پا کرد.
جوراب ها یــش حســابی خیس شــده بــود و مجبور 

شد آنها را درآورد.
ســاعت ش را هــم بــرده بودنــد ولــی می توانســت 
حــدس بزنــد که وقــت زیادی برایش نمانده اســت. باید 
عجلــه می کــرد. می خواســت هرطــور شــده خــودش را 

برساند.
آرام آرام بــه راهش ادامه داد. ســرمای زمســتان از 
راه ســوراخ های عرق گیــر تــا مغــز اســتخوانش رفــت امــا 

چاره ای نبود، باید می رفت. 
ناگهــان لبــه جلویــی دمپایــی به قســمت شکســته 
سنگ فرش پیاده رو گیر کرد و با زانو به زمین خورد. ای 
وای پیژامه اش پاره شــد. حاال ســرما راه بزرگ تری برای 
نفــوذ پیــدا کــرده بــود و بــا تمام تــوان رفت توی ســوراخ 

پیژامه. باد هو هوکنان پیژامه را مثل بالن پر کرد.
باالخره رسید. در را باز کرد و گرمایی مالیم همراه 

با نورهای درخشان به استقبالش آمدند.
 امسال هم توانست بر روی فرش قرمز جشنواره 

فیلم فجر بایستد.
 عکاسان و خبرنگاران همگی دورش جمع شدند و 

او در سکوت به افق خیره شد.
فــردا صبــح تیتــر روزنامه هــا را خوانــد: »اعتــراض 
خامــوش یــک بازیگر مطرح ســینما به اوضاع مملکت با 

نوع پوشش و استایل متفاوت.« 

عصر انقراض )طنز(
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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:

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
روند ریزش قیمت مســکن از حدود ســه ماه قبل 
آغــاز شــده و می توانــد ادامــه پیــدا کنــد، می گوید 
همیــن کــه بعضــی مراکــز اعــالم کردنــد در یــک 
مــاه گذشــته قیمت هــا باال رفتــه و البته آمارشــان 
اختــالف معنــاداری بــا یکدیگــر داشــت باعث شــد 
ترمــز کاهش قیمت ها کشــیده شــود؛ ســازندگان 
هم از هرعاملی مثل رشد قیمت مصالح برای باال 

بردن قیمت ها استفاده کردند.
مصطفی قلی خســروی در گفت وگو با ایســنا 
بــازار  در  کــه قیمت هــا  کــرد: در شــرایطی  اظهــار 
مســکن روند نزولی به خود گرفته بود اعالم رشــد 
قیمــت در دی از ســوی مراکز آمــاری به نوعی ترمز 

ریــزش قیمت هــا را کشــید و باعــث شــد بــازار بــه 
ثبــات برســد. بانک مرکزی اعــالم کرد: طی یک ماه 
قیمت ها ۱.۸ درصد باال رفته و مرکز آمار این عدد 
را ۸.۲ درصد عنوان کرد. جدا از اینکه اختالف زیاد 
آمــار ایــن دو بخــش با یکدیگــر جای تأمــل دارد به 

ایجاد جو روانی در بازار منجر شــد.
وی افزود: هرچه ما تالش می کنیم قیمت ها 
را پاییــن بیاوریــم برخی مراکز رشــته های ما را پنبه 
می  کنند. گرانی مســکن باعث رکود می شــود و کار 
دفاتــر امــالک را کســاد می کند. بنابراین مشــاوران 
امــالک تالش می کنند با داللــت بر روی معامالت، 
قیمت هــا را پاییــن بیاورنــد. امــا در کمــال تعجــب 
می شــنویم که مشــاوران را عامل گرانی می دانند و 

در واقع آدرس اشتباه می دهند.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک، ســودهای 
باالیی که بساز و بفروش ها از بازار مسکن کسب 
می کننــد را از عوامــل گرانــی قیمت خانــه دانســت 
و گفــت: قیمت ســاخت بــرای تعاونی های مســکن 
حدودا متری ۴ میلیون تومان و در حالت آزاد متری 
۸ میلیــون تومــان تمــام می شــود. چرا ســازندگان، 
خانه ها را متری ۳۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان و 
بیشــتر می فروشند؟ آقای محمودزاده معاون وزیر 
راه و شهرســازی اخیــرا بــه نکتــه درســتی اشــاره و 
اعالم کرده قیمت فروش مسکن با قیمت ساخت 
حــدود ۵۰۰ درصــد فاصلــه دارد. ظاهــرا ســودهای 
هنگفت هم بعضی ســازندگان را راضی نمی کند و 

از هر آب گل آلودی ماهی می گیرند.
خسروی با بیان اینکه افزایش قیمت سیمان 
بــه پاکتــی ۴۵ هزار تومان که طــی هفته های اخیر 
بــرای رشــد قیمــت  بهانــه دیگــری  افتــاده،  اتفــاق 
مسکن شده است گفت: در شرایط واقعی سیمان 
تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده مسکن ندارد اما 
بعضــی آقایــان از رشــد قیمت ســیمان یــا فوالد به 
عنوان اهرم روانی استفاده می کنند و نرخ فروش 

مسکن را باال می برند.
وی تصریــح کــرد: بــا همــه ایــن جوســازی ها 
معتقدم بازار مســکن هنوز ظرفیت کاهش قیمت 
را دارد به شــرطی برخی آقایان اجازه بدهند. چند 
کار مهــم اگــر انجــام شــود نرخ هــا می شــکند. اوال 

مالیــات بــر عایــدی ســرمایه و مالیات بــر واحدهای 
لوکس اجرایی شود. در کنار آن بانکها از ساخت و 
ساز و به طور کلی بازار ملک دست بردارند. دولت 
هم بر بازار مصالح ســاختمانی و وضعیت ســاخت 

و ساز نظارت داشته باشد.
رئیــس اتحادیه مشــاوارن امالک خاطرنشــان 
کــرد: ســابقا افــراد آپارتمان خــود را می فروختند تا 
تبدیــل به احســن کنند اما حاال وقتی می فروشــند 
نگراننــد کــه نتوانند دوباره حتی خانه ای مثل خانه 
خودشــان بخرنــد. تــا بــازار می آید مقــداری آرامش 
بگیــرد؛ بعضــی افــراد آن را بــه هــم می ریزنــد. بــه 
اعتقــاد مــن برخــی مراکــز اگــر دربــاره مســکن آمار 

ندهند خیلی بهتر است.

ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در روســیه 
روســی  واکســن  محمولــه  دومیــن  ارســال  از 

»اسپوتنیک وی« به کشور خبر داد.
ســفیر  جاللــی  کاظــم  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
گفــت:  روســیه  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
دومین محوله واکســن روســی »اســپوتنیک وی« 
روزگذشــته )جمعــه( بــا یــک پــرواز اختصاصــی به 

تهران ارسال شد.

 عوارض خفیف در تزریق کنندگان
واکسن اسپوتنیک

کیانــوش جهانپــور، ســخنگوی ســازمان غــذا 
و دارو نیــز دربــاره اولین محموله واکســن روســی 
که طی چند روز گذشته واکسیناسیون آن انجام 
شــد، در گفت وگــو بــا ایلنــا، با اشــاره بــه عوارض 
روی  بــر   v اســپوتنیک  کرونــا ی  واکســن  تزریــق 
تزریق کننــدگان بیــان کرد: عوارضی که پیش بینی 
می شــد، عوارض خفیف و جانبی در بعضی افراد 
بــود مثــل ســایر واکســن ها کــه چنیــن عــوارض 
خفیفی به خصوص در تزریق واکسن های مشابه 

دیده شده است.
وی ادامه داد: این چند هزار نفری که در دو 
روز اخیــر تزریق داشــتند، بعضا دچار تب خفیف 
یا بی اشتهایی خفیف، سردرد یا کوفتگی و عالئم 
شــبه ســرماخوردگی شــدند کــه عالئــم خفیفــی 

است  و عالئم دیگری نداشتند.
جهانپــور افــزود: البته با توجه بــه مطالعات 
قبلی روی چند صد هزار نفری که در کشــورهای 
یــا  و  مکزیــک  و  آرژانتیــن  روســیه،  مثــل  دیگــر 
ســایر کشــورها انجــام شــده، ایــن عــوارض بیــن 
تزریق کننــدگان تفــاوت چندانی نداشــته اســت و 

این روند تزریق ادامه خواهد داشت.

دریافــت  واکســن  کــه  افــرادی  گفــت:  وی 
می کننــد، بعــد از ۲۱ روز بایــد دوره دوم واکســن 
را دریافــت کننــد کــه بعــد از آن کارت و گواهــی 
واکسیناســیون دیجیتــال علیــه کرونــا بــرای آنهــا 

صادر خواهد شد.
جهانپــور در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
محمولــه  دوم همچنــان بــرای کادر درمان کرونای 
بیمارســتان ها اســتفاده می شــود؟ افــزود: بله، تا 
زمانــی کــه همــه  خــط مقــدم درمــان و گروه هــای 
کارکنــان ســالمت کــه در معــرض خطــر هســتند، 
واکســینه نشــوند و همچنین به گروه های پرخطر 
آسایشــگاه  مقیــم  جانبــازان  و  ســالمندان  مثــل 
یعنــی  بعــد  مرحلــه  بــه  نشــود،  تزریــق  واکســن 

واکسیناسیون بقیه گروه ها نخواهیم رفت.
وی ادامــه داد: ایــن واکسیناســیون عمــال از 
 ICU کارکنان و پزشــکان بخش هــای مراقبت ویژه
در ۶۳۵ بیمارســتان شــروع شــد و در روزهــای 
آینــده هــم ادامــه دارد و بعــد از آن محمولــه ای 
دوم که شامل صد هزار دوز و آماده برای ارسال 

است، وارد کشور می شود.
جهانپــور با اشــاره بــه واکسیناســیون در قم  
بیــان کــرد: واکسیناســیون از قم شــروع نشــده و 
همزمــان در ۶۳۵ بیمارســتان کشــور آن هــم در 
بخش آی ســی یو کرونا شــروع شد و اولین تزریق 
هم در بیمارســتان امام خمینی تهران انجام شــد 

و هیچ کجا زودتر یا دیرتر انجام نخواهد شد.
به مهاجران غیرقانونی هم 
واکسن کرونا تزریق می کنیم

روابــط  و  رســانی  اطــالع  رئیــس  همچنیــن 
عمومــی وزارت بهداشــت در مــورد برنامــه وزارت 
امور خارجه برای تزریق واکسن کرونا به مهاجران 

 رئیس اتحادیه امالک:
قیمت مسکن کاهشی بود اما نگذاشتند

دومین محموله واکسن روسی به ایران ارسال شد

معاون مسکن وزیر راه: تسهیالت کم بهره مسکن ملی 
برای بازنشستگان و کارگران در راه است

جلســه بررســی پیشــرفت طرح اقــدام ملی 
مســکن اســتان اصفهان و رفع مشکالت اجرایی 
آن با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار 

شد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، جلســه 
بررســی پیشــرفت طرح اقدام ملی مسکن استان 
اصفهــان بــا حضــور معــاون مســکن و ســاختمان 
وزیر راه و شهرسازی، علیرضا قاری قرآن مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهــان، مدیــران عامل 
مســکن،  )بنیــاد  نماینــدگان  جدیــد،  شــهرهای 
بانــک  شــعب  مدیریــت  و  پــرورش  و  آمــوزش 
مسکن( به میزبانی این اداره کل تشکیل شد.  

ایــن جلســه محمــود محمــودزاده  در ادامــه 
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی 
پــس از اســتماع ســخنان دیگــر اعضــا حاضــر در 
جلســه به تشــریح کلیات طرح اقدام ملی مسکن 
پرداخت و جهت رفع چالش های موجود در سطح 

استان اصفهان رهنمودهای الزم را ارائه داد.  
وی با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن با 
اســتراتژی تولید مســکن مســتمر آغاز شــد اظهار 

کرد: با وجود مشکالت اقتصادی و نبود پشتوانه 
درآمــد نفــت، توانســتیم بــا تــالش و برنامه ۵۰۴ 

هزار واحد مسکونی را وارد فاز اجرایی کنیم.  
و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
و  تعییــن  تســریع  بــر  تاکیــد  ضمــن  شهرســازی 
تکلیف نهایــی متقاضیان تصریح کرد: متقاضیان 
ایــن طــرح بایــد طی جریانی مســتمر بــه پروژه ها 
از  الزم  شــرایط  نداشــتن  صــورت  در  و  معرفــی 

سامانه حذف شوند.  
وی در خصوص قیمت ســاخت مسکن ملی 
اذعان داشــت: از ابتدای شــروع طرح اقدام ملی 
مســکن تمــام تــالش ایــن بــوده کــه ایــن طــرح با 
بهای تمــام شــده پاییــن و کیفیت مناســب تکمیل 
شــود لــذا پــس از بررســی های بــه عمــل آمــده و 
تجربیاتــی کــه از طرح های پیشــین وجود داشــت 
قیمــت  بــرای  و  شــد  انجــام  یکپارچــه ای  اقــدام 
مســکن ملی به یک نظم خاص در کل اســتان ها 

رسیده ایم.   
هیــچ  در  کنــون  تــا  افــزود:  محمــودزاده 
مصوبــه ای در خصــوص قیمــت نهایــی ایــن طــرح 

صحبــت نشــده لــذا ایــن پــروژه از قیمــت ثابتــی 
برخوردار نیســت. و براســاس فهرســت بها تعیین 

می شود.  
وی بــا بیــان اینکــه هدفگــذاری اولیــه طــرح 
جهش تولید و تامین مسکن، احداث ساالنه یک 
میلیون واحد مســکونی اســت اظهار کرد: مطابق 
با بررســی های به عمل آمده از ســه ماه گذشــته 
برنامه نیاز زمین برای استان ها ابالغ شده است.  
این مقام مســئول بــه فرمایش مقام معظم 
رهبــری مبنی بر اولویت قراردادن تامین مســکن 
فرهنگیــان اشــاره کــرد و گفت: در صــورت تامین 
زمیــن از ســوی آمــوزش و پــرورش، طرح مســکن 

ملی فرهنگیان تسریع می شود.  
نظــر  در  ویــژه  تســهیالت  در خصــوص  وی 
گرفتــه شــده بــرای مســکن ملــی بازنشســتگان و 
کارگــران اذعان کرد: تفاهم نامه هایی در این باره 
ایجــاد شــده اســت تا تســهیالتی با کارمــزد پایین 
بــرای مســکن ملــی ایــن گــروه از مــردم عزیــز در 
نظر گرفته شــود که این موضوع پس از تایید در 

هفته جاری اعالم عمومی می شود.

افغانســتانی در ایــران، بیــان کرد: قســمت عمده 
تبعــه افغانســتانی در ایــران غیرقانونی هســتند، 
مهاجر غیرقانونی را در دنیا به محض شناســایی 
بازداشــت و دیپــورت می کننــد، ولــی در ایــران مــا 

واکسن هم خواهیم زد.
وی در مــورد خبــر تزریــق واکســن بریتانیــا 
درصــد  ده  فعــال  بریتانیــا  افــزود:  مهاجــران  بــه 
جمعیتش را واکســینه کرده و تا تزریق مهاجرین 

فاصله است.
۱۴ شرکت ایرانی متقاضی پروانه 

تولید واکسن کرونا
از ســوی دیگــر ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو 
آخرین وضعیت واکسن های ایرانی کرونا و همچنین 
اقدامات انجام شده برای واردات محموله های بعدی 

واکسن به کشور را تشریح کرد.
کیانــوش جهانپــور در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره بــه وضعیــت تولیــد واکســن کوویــد-۱۹ در 
کشور، گفت: از مجموع ۱۷ موسسه دانش بنیان 
و شــرکت مختلــف کــه موضــوع واکســن را علیــه 
کوویــد-۱۹ از روزهــا و هفته هــای ابتدایــی آغــاز 
صــدور  متقاضــی  شــرکت   ۱۴ امــروز  تــا  کردنــد 
دارو  و  غــذا  ســازمان  از  واکســن  تولیــد  پروانــه 
شــدند. تعدادی در مرحله مطالعات پیش بالینی 
پیش بالینی شــان  مطالعــات  تعــدادی  هســتند، 
را بــا موفقیــت طــی کردنــد و در آســتانه صــدور 
مجــوز ورود به مرحله کارآزمایی بالینی هســتند. 

همچنین تاکنون سه مجوز کارآزمایی بالینی هم 
صادر شده است.

احتمال تولید انبوه واکسن تولید 
مشترک واکسن با روسیه تا قبل 

از ۱۴۰۰
وی گفــت: در عیــن حــال یک واکســن تولید 
مشــترک هم با روســیه داریم که تولید مشــترک 
همیــن واکســن اســپوتنیک وی اســت و بخــش 
خصوصــی مــا زیرســاخت موجود در ایــن زمینه را 
داشــته و ارائــه کــرده و فکر می کنــم توافق نهایی 
آن قطعی شده و یا ظرف روزهای آتی هم ممکن 
است که خط تولید آن فعال شود و شاید آن هم 
قبل از سال ۱۴۰۰ به تولید انبوه در ایران برسد.

۴میلیون و ۲۰۰هزار دوز واکسن 
آسترازنکا کره جنوبی؛ سهم ایران 

از سبد کووکس
دربــاره  دارو  و  غــذا  ســازمان  ســخنگوی 
مجموعــه  از  کرونــا  واکســن  دریافــت  وضعیــت 
کووکــس نیــز گفت: قرار اســت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ 
هزار دوز واکسن کرونا از طریق کووکس دریافت 
کنیــم کــه تصویب شــده و هزینه آن هم به نوعی 
تامین شده است و پیش پرداخت های الزم انجام 
شده است. البته کووکس تا کنون توزیع واکسن 

نداشته است. از اوایل بهار توزیع واکسن را آغاز 
می کند و ما فکر می کنیم می توانیم در گام اول ۴ 
میلیون ۲۰۰ هزار دوز واکسن را از سبد مشترک 
کووکــس دریافــت کنیــم. فعــال بــا اعــالم فعلــی 
اگــر تغییــری در برنامــه کووکــس ایجــاد نشــود، 
بــه احتمــال زیــاد چهــار میلیــون و ۲۰۰ هــزار دوز 
واکســن آسترازنکا تولید کشــور کره جنوبی سهم 

بازار ایران در قالب کووکس خواهد بود.

واکسن چینی و هندی در انتظار 
تایید سازمان غذا و دارو

جهانپور گفت: در حوزه واکسن وارداتی که 
واکسن روسی توانست مجوز سازمان غذا و دارو 
را برای واردات به کشور دریافت کند و وارداتش 
بــا ورود اولین محموله واکســن اســپوتنیک وی و 
آغاز واکسیناســیون با آن آغاز شد. در عین حال 
یــک شــرکت هندی کار تکمیــل مدارکش را انجام 
داده و هنــوز مدارکــش در حــال داوری اســت و 
هنــوز ســازمان غــذا و دارو درباره آن اعالم نظری 
نکــرده اســت. یک شــرکت هــم از چیــن متقاضی 
ورود واکســنش یــه کشــور مــا اســت که اســناد و 
مدارکــش در حال تکمیل اســت. به محض اینکه 
ســازمان غــذا و دارو احــراز شــرایط کــرده و بــرای 
هــر یــک از این هــا مجوز صادر کنــد، هیات امنای 
ارزی یا بخش خصوصی می توانند واردکننده این 

واکسن ها باشند.

۲۵ شهر از شنبه نارنجی 
می شوند

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، در مورد 
کشــور  کرونایــی  شــهرهای  رنگ بنــدی  وضــع  تغییــر 

توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش مهر، علیرضا رئیسی، گفت: ۲۵ شهر کرونایی کشور 
از روز شنبه ۲۵ بهمن ۹۹ در وضعیت نارنجی قرار می گیرند. 
وی افزود: همچنین، رنگ ۲۰۱ شــهر کرونایی از شــنبه زرد و 
۲۱۷ شــهر هم آبی خواهند شــد. رئیســی تاکید کرد: هرگونه 
عادی انــگاری در مقابلــه بــا کرونا موجب افزایــش موارد ابتال 
 خواهد شــد. ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: 

مــردم در رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی بایــد حساســیت 
زیادی داشته باشند.


