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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

پول بده و شاد باش
راضیه حسینی

پیــام  از  انتشــار کاریکاتــوری  بــا  ارتباطــات  وزیــر 
پورفالح در کانال رسمی روبیکای خود به مصوبه جدید 
مجلــس دربــاره تعرفه هــای ۲۰ درصدی واکنش نشــان 
مصوبــه  ایــن  بــا  داد. 
اســتفاده از شــاد دیگــر 

رایگان نیست.
اخیــش خیال مــان 
ایــن  در  شــد.  راحــت 
از  اســتفاده  کــه  مــدت 
شــاد رایــگان بــود واقعاً 
معذب بودیم و همه ش 
احســاس عذاب وجدان 
دســت مان  بــه  رایــگان  کــه  چیــزی  تنهــا  کالً  داشــتیم. 
می رســید غذای نذری همســایه ها بود که آن هم اگر در 
ظرف یک بار مصرف نمی ریختند، باید حتماً با شیرینی، 

شکالتی چیزی پر می کردیم و برمی گرداندیم. 
اصــالً تــوی کت مــان نمی رفــت کــه یــک ســامانه بــا 
شــود.  رایــگان  دانش آمــوزان،  بــرای  قابلیــت  این همــه 
بگذارید شما را با چند قابلیت جذاب و خیره کننده شاد 
آشــنا کنــم تــا خودتــان بــه ایــن نتیجه برســید کــه واقعاً 

حقش نبود رایگان و مجانی در اختیارمان قرار بگیرد.
و  راحتــی  بــه  می توانیــد  شــما  عکــس:  دانلــود   -
فقــط بــا یــک کلیــک، عکس هــای فرستاده شــده توســط 
معلــم را دانلــود کنیــد. بــه زمانی کــه منتظــر می ماندیم 
تــا نگاتیوهــای دوربین هــای قدیمــی ظاهــر شــوند فکــر 
کنیــد. حــاال در کمتــر از چنــد ســاعت عکس هــا و حتــی 
فیلم هــای دروس در اختیــار فرزندان تــان قــرار می گیرد! 

شگفت انگیز نیست؟
- شــادی به خانه ها بازگشــته: این ســامانه با ورود 
به خانه های دانش  آموزان با خود شور و نشاط و شادی 
بــه همــراه آورده. مادرهــا، پدرهــا و در برخــی خانه هــا 
حتــی اقــوام درجــه دو و ســه بــه همــراه دانش آمــوزان، 
بعــد از دانلــود موفقیت آمیــز یــک عکــس یا فیلــم چنان 
جیــغ و هورایــی می کشــند کــه کارکنــان ناســا بعــد از 
فــرود موفقیت آمیز کاوشــگر اســتقامت بر ســطح مریخ 
نکشــیدند. همگــی یکدیگر را در آغــوش می گیرند و این 

موفقیت بزرگ را به هم تبریک می گویند.
مثــل  قدیمــی  بازی هــای  یــادآوری  بــه  کمــک   -
و  فوق العــاده  طراحــی  بــا  ســامانه  ایــن  قایم باشــک: 
منحصربه فرد خود تالش کرده است تا بازی های قدیمی 
را بــه بچه هــا آمــوزش دهــد و آنها را از فضــای مجازی و 
بازی هــای آنالیــن کامــالً دور کنــد. بــازی بــه ایــن صورت 
شــروع می شــود: بایــد ویســی کــه خانــم معلــم در گروه 
گذاشــته را پیــدا کنیــد. ویس، خــودش را قایم می کند و 
بچه ها باید تمام تالش خودشــان را برای پیدا کردن آن 
انجام دهند. برخی از دانش آموزان موفق به پیدا کردن 
می شوند و برخی دیگر می بازند. در آخر برندگان، ویس 
مــورد نظــر را برای بازنــدگان در واتس آپ می فرســتند و 
به این صورت بازی تمام می شــود. البته با عکس، متن 
و فیلم هم می شود قایم باشک بازیی کرد. اگر هیچ کدام 
از دانش آمــوزان موفــق بــه پیــدا کــردن ویــس نشــدند، 
خانــم معلــم پایان بازی را اعالم می کند و خودش ویس 

مربوطه را برای بچه ها در واتس اپ می فرستد.
این ها گوشــه ای از قابلیت های ســامانه شــاد بود. 
حــاال خودتــان بگویید این همه امکانات چــرا باید رایگان 

در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

به گفته معاون وزیر بهداشــت و سخنگوی 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، پیش بینــی وزارت 
بهداشت این است که از تیر به بعد، ماهانه ۲۰ 
میلیــون دوز واکســن تزریــق شــود و تــا آذر، کل 
جمعیــت مــورد نظر که حدود ۵۰ تــا ۵۶ میلیون 
نفــر اســت و بــه ۱۲۰ میلیــون دوز واکســن نیــاز 

دارند، واکسینه شوند.
بنابــر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، 
علیرضا رئیســی در جلســه ســتاد اســتانی مقابله 
با کرونا در مازندران اظهار کرد: در طول یکســال 
گذشــته اتفاقــات زیــادی در دنیــا رخ داد. خیلــی 
از رهبــران کشــورها، کرونــا را جــدی نگرفتنــد و 
مســخره کردنــد و گفتنــد کرونــا در کار نیســت و 
اتفاقا خودشان درگیر این بیماری شدند و دیدند 
کــه کرونــا هســت. خیلــی از کشــورها کــه ادعــای 
عدالت و حقوق بشر را می کردند، در فرودگاه ها 
ماســک و لــوازم حفاظــت فــردی همدیگــر را بــه 

سرقت می بردند.
کــرد:  خاطرنشــان  بهداشــت  وزیــر  معــاون 
علیرغــم صحبت هایــی که به دروغ گفته می شــد 
کــه کشــور ایــران از نظــر لــوازم پزشــکی و حتــی 
در مدیریــت کوویــد۱۹ تحــت تحریــم نیســت امــا 
واقعــا اینگونــه نبــود. ماســک و لــوازم حفاظــت 
فــردی نیروهــای بهداشــتی و درمانــی بــرای ایران 
خریــده بودیم اما در فــرودگاه انگلیس جلوی آن 
را گرفتنــد و یــا کیــت خریــده بودیم امــا در ترکیه 

جلوی آن را گرفتند.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا عنوان 
کرد: در ایران حدود ۱.۶ تخت بیمارستانی به ازای 
هــر هــزار نفر جمعیت وجود دارد؛ در حالیکه این 

شاخص در فرانسه ۷.۷ و در ترکیه ۴ تخت است 
و خیلی از کشورهای اروپایی قطعا باالی ۴ تخت 
بیمارســتانی بــه ازای هر هزار نفــر جمعیت دارند 
امــا بیمــاران در آن کشــورها، در خیابان ماندند و 
برای فوت شدگانشان جا نداشتند اما با ۱.۶ تخت 
بــه ازای هــر هــزار نفــر در کشــور، هیــچ بیمــاری 
پشــت درب بیمارســتان ها نماند. نه فقط بیماران 
کرونایــی بلکــه بیمــاران دیگر هم خدمــت گرفتند 

که افتخار نظام جمهوری اســالمی ایران است.
معــاون وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: در 
تولیــد ماســک، لــوازم حفاظت فــردی و ونتیالتور 
بــه مرحلــه ای رســیدیم کــه االن صــادر می کنیــم 
بنابرایــن کشــور مــا، بــا تکیــه بــر مــردم توانســت 
در مقابــل ایــن بیمــاری ایســتادگی کنــد. یکــی از 
بزرگترین اقشاری که به ما کمک کردند، بازاریان 
و کسبه بودند. به فردی که یک مغازه ۱ در ۲ متر 
دارد و کسب روزی حالل می کند، گفتیم کسب و 
کارت را تعطیل کن که این کار را انجام داد. این 
خیلی مهم است. جرایمی که در سطح دنیا برای 
متخلفان وجود دارد، واقعا زیاد است و وقتی به 
افراد می گویند در خانه بمانید، ماهانه به عنوان 
نمونــه دو هــزار دالر پرداخت می کننــد اما ما این 
کار را نکردیم و اتفاقا همان بازاری ها و کسبه در 
کار خیر هم شرکت کردند و به ما کمک کردند.

وی یــادآور شــد: کرونــا نــه ضعیــف شــده و 
نــه از بیــن رفتــه اســت. تا زمانی کــه ۷۰ درصد از 

جمعیت، ایمن نشوند، کرونا وجود دارد. 
از  یکــی  کــه  قبــول کنیــم  بایــد  افــزود:  وی 
مشــکالت مــا، ضعــف در قرنطینه کــردن بیماران 
است. وقتی بیماران را شناسایی و اطرافیان او را 

هم شناســایی می کنیم، باید یک شــاخص وجود 
داشــته باشــد که نشــان دهد چند درصد از افراد 
کرونــا مثبــت، ۵ روز، چنــد درصــد از آنها ۷ روز و 
چنــد درصــد ۱۴ روز قرنطینــه را رعایــت کرده اند؟ 
ایــده آل مــا ۱۰۰ درصــد اســت، امــا اگــر قرنطینــه 
۵ و ۷ روز بیمــاران مثبــت، کمتــر از ۸۰ درصــد 
باشــد، این به معنی خطر اســت و یعنی یک فرد 
بیمــار در جامعــه، دیگــران را هــم آلــوده می کنــد 
و تیم هــای حمایتــی بایــد روی افــراد در قرنطینــه 

متمرکز شوند.
رئیسی اظهار کرد: رنگ بندی مناطق کشور، 
دو خاصیــت دارد؛ یکــی بــرای مداخلــه و اعمــال 
محدودیت های هوشــمند و دیگری برای مدیریت 
اپیدمی اســت. می توانیم شهرهای نزدیک به هم 
را از نظر رنگ بندی، به یک شکل در نظر بگیریم 
بــا ایــن شــرط که رنــگ باالتــر را برای این شــهرها 
لحاظ کنیم. مثال اگر یک شهر نارنجی در کنار دو 
شهر زرد قرار داشت، سه شهر مورد نظر باید در 
وضعیــت نارنجی قــرار گیرد. در اســتان مازندران 

به خوبی، هر روستا رنگ بندی شده است.
معاون وزیر بهداشــت افزود: یک ایده دارم 
کــه در برخــی از شــرایط بــه جــای جریمــه، بایــد 
ممنوعیــت مطلــق قائــل شــویم. اگر کســی اصرار 
بــه ورود بــه یــک منطقه را دارد بایــد یکی دو روز 
اســتان تعییــن می کنــد،  کــه آن  در قرنطینــه ای 
بماند و با هزینه خودش تست PCR بدهد و اگر 
جــواب تســت منفــی بود، اجــازه تــردد دارد و اگر 
هــم تســتش مثبت بــود در همــان قرنطینــه باید 
۱۴ روز بمانــد و نمی توانــد بــه شــهر خــودش هــم 
برگــردد. اصال دوســت نداریم که مــردم بخواهند 

اذیت شــوند و از آنها تشــکر می کنیم چون خیلی 
بــا مــا همــکاری کردنــد. در عید نوروز ســال ۹۹ و 
سال قبل از آن هم که گرفتار سیل بودند، سفر 
و مســافرت نکردنــد و عید امســال هم مشــخص 

نیست که چه اتفاقی رخ می دهد.
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به ورود ۱۰۰ هزار دوز واکسن اسپوتنیک روسی در 
هفته گذشته به کشور، گفت: خوشبختانه ساعت 
۴ صبــح روز ۱۰ اســفند نیــز ۲۵۰ هزار دوز واکســن 
ســاینوفارم چین وارد کشــور شــد که به زودی برای 
ســایر گروه هــا، تزریــق را شــروع می کنیــم. اوایــل 
هفته آینده، حدود ۲۰۰ هزار دوز دیگر از واکســن 

اسپوتنیک وی روسی وارد کشور می شود.
رئیســی تاکید کرد: پیش بینی ما این اســت 
کــه تــا هفتــه پایان اســفند حــدود ۹۰۰ هــزار دوز 
واکســن از ســبد کوواکــس بــه دســت مان برســد 
و بــه تدریج واکســن های کوواکــس به فاصله هر 
۱۰ روز یکبار تا ۴.۲ میلیون دوز تا اردیبهشت به 
کشــور وارد شود. از هندوستان و شرکت بهارات 
حــدود ۲۰۰ هــزار دوز واکســن می رســد بنابرایــن 
مجموعه ای متنوع از واکســن کووید۱۹ در اختیار 
داریــم و در فــاز ســه، گروه هایی مانند مطب های 
پزشــکان، متخصصیــن عفونــی، داخلــی، اطفال، 
دندانپزشــکان، پزشکان عمومی، سالمندان باالی 
۸۰، ۷۵ و به ترتیب ۵ ســال کمتر تا ۶۵ ســال و 
گروه ۱۶ تا ۶۴ سال دارای بیماری های زمینه ای را 

واکسینه می کنیم.
وی یادآور شــد: اولین واکســن ایرانی که به 
دســت ما خواهد رســید، واکســن پاســتور اســت 
کــه در هفتــه آخر اســفند، واکسیناســیون حدود 

۵۰ هــزار نفــر را شــروع می کنیــم و از فرودیــن و 
اردیبهشت، تقریبا حدود دو میلیون دوز واکسن 
از پاســتور هر ماه به دســت ما خواهد رســید. در 
اواخر اردیبهشــت، اگر مراحل واکســن کووبرکت 
ایران پیش برود که تا االن هم خوب پیش رفته، 
از اواخر اردیبهشت با تولید نیمه صنعتی، حدود 
یک و نیم میلیون دوز به دســت ما خواهد رســید 
امــا از تیــر، ماهانــه حــدود ۱۰ تــا ۱۵ میلیون دوز، 

واکسن به دست ما می رسد.
ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه از تیرمــاه بــه بعــد، 
ماهانــه ۲۰ میلیــون دوز واکســن تزریق کنیم و تا 
آذر، کل جمعیــت مــورد نظر کــه حدود ۵۰ تا ۵۶ 
میلیون نفر اســت و به ۱۲۰ میلیون دوز واکســن 

نیاز دارند را واکسینه کنیم.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت تصریــح 
کــرد: وضــع دنیــا در مــورد تامین و تولید واکســن 
را نبایــد فرامــوش کنیــم. این از افتخارات کشــور 
اســت که خودمان واکسن را تولید می کنیم. فکر 
نکنیــد واکســن کوویــد۱۹ اینقــدر زیــاد اســت کــه 
پشــت مرزها مانده و بــه ما التماس کنند. حدود 
۷.۸ میلیــارد نفــر جمعیــت روی کره زمین زندگی 
می کننــد کــه حداقــل ۵ میلیارد نفر باید واکســن 
تزریــق کننــد تــا ایمنــی ایجــاد شــود. بــرای این ۵ 
میلیــارد، حداقــل ۱۰ میلیــارد دوز واکســن نیــاز 
اســت که به هیچ عنوان در ســال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۱ 
دنیــا تــوان تولید ۱۰ میلیارد دوز واکســن را ندارد 
و اگر ما در ســال آینده واکسیناســیون کشــور را 
کامل کنیم، جزو معدود کشورهای موفق دنیا در 

این زمینه خواهیم بود.

نماینــدگان خانــه ملــت، در جریــان بررســی 
بخــش هزینــه ای الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰، بنــد 
)و( تبصــره ۲ ایــن مــاده واحــده دربــاره بدهی های 
دولــت بــه تامیــن اجتماعی را به کمیســیون تلفیق 

ارجاع دادند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشســت علنی 
روزگذشــته )دوشــنبه ۱۱ اسفندماه( مجلس شورای 
اســالمی در جریان بررســی بخــش هزینه ای الیحه 
بودجــه ســال ۱۴۰۰، بنــد )و( تبصره ۲ مــاده واحده 
این الیحه درباره تسویه بدهی های دولت به تامین 
اجتماعی را به منظور بررســی بیشــتر به کمیسیون 

تلفیق ارجاع دادند. 
محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس شــورای 

اســالمی در ایــن بــاره توضیــح داد: باتوجه به اینکه 
بنــد )و( تبصــره ۲ ایــن مــاده واحــده حــدود ۳۰۰ 
پیشــنهاد دارد و هر کدام از نمایندگان می خواهند 
دســتگاهی را به این بند جهت اســتفاده از بودجه 
آن اضافه کنند، اما با توجه به اینکه سقف در نظر 
گرفتــه شــده صرفاً ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بیشــتر 
نیســت، این ســوال مطرح است که چطور می توان 
ایــن همه دســتگاه ها را اضافه کــرد و به جمع بندی 
رســید، لذا پیشــنهاد می کنم این بند به کمیســیون 
تلفیــق الیحــه بودجــه ارجــاع شــود تــا کمیســیون 
دقیقــا مشــخص کنــد ایــن بودجــه متعلــق بــه چــه 
سازمان هایی است و با بررسی مجدد پیشنهادات، 
جدول آن تهیه شود تا ما در صحن بدانیم باید چه 

کاری انجام دهیم.  در بخش هزینه ای بند ارجاعی 
آمــده اســت؛ بــه منظــور پرداخــت بــه صندوق هــای 
بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان 
تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مســلح، تأمیــن بخشــی از پــاداش پایــان خدمــت 
کارکنــان دســتگاههای اجرایی، رتبه بنــدی معلمان، 
تأمیــن بخشــی از مطالبــات ایثارگــران و بیمه هــای 
تکمیلــی، تأمیــن پــاداش پایــان خدمــت و ذخیــره 
ایثارگــران بازنشســته مشــمول  مرخصــی شــهدا و 
حقــوق  متناسب ســازی  و  اشــتغال  حالــت  قانــون 
شــهدای بازنشســته و همسان سازی حقوق اعضای 
هیــأت علمــی، مطالبــات قانــون حمایــت از حقــوق 
معلــوالن، نظــام تأمین اجتماعــی فراگیر و متمرکز، 

تأمین مطالبات ســهم قانونی حق عضویت اعضای 
صنــدوق ذخیــره بســیجیان و اجــرای سیاســت های 
جمعیــت و تعالــی خانواده و اجرای جوانی جمعیت 
و حمایــت از خانــواده، پرداخت هــا از محل این بند 
بــه صندوق هــای بازنشســتگی در چارچــوب قوانین 
و مقررات انجام می شــود و پس از کســر مطالبات 
صندوق هــا از دولــت و نیز تعهــدات دولت به آن ها 
بــه عنــوان مطالبــه دولت از ایــن صندوق ها قلمداد 
می شود.  حکم تبصره )۳( ماده )۲۹( قانون برنامه 
ششــم توســعه جمهوری اسالمی ایران در خصوص 

ذینفعان این بند مجری است. 
ســازوکار اجرایــی، تعییــن و تخصیــص مــوارد 
نامــه  آییــن  براســاس  مطالبــات  اولویــت  بــا  فــوق 

پیشــنهادی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و بــا 
تصویــب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشــکل 
از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور )به عنوان 
مســئول(، وزیــر امور اقتصــادی ودارایــی و باالترین 
مقــام دســتگاه اجرایی ذینفع حســب مــورد خواهد 
بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان 
حسابرســی و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه 

تایید کارگروه می رسد. 
مکلــف  کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
اســت هرســه مــاه یک بــار گزارش عملکــرد این بند 
را بــه کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات و 
کمیســیون های تخصصــی مربوطــه مجلس شــورای 

اسالمی ارائه کند.

صــدور  بــا  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
دفاتــر  صــدور  کــه  کــرد  اعــالم  اطالعیــه ای 
درمانــی ســازمان تامیــن اجتماعــی در شــعب و 
کارگزاری های این سازمان از اول اسفند متوقف 
شــده اســت و هیــچ دفترچــه و یــا کارت جدیدی 

جایگزین دفاتر درمانی فعلی نمی شود.
و  بیمه شــدگان  اطالعیــه،  ایــن  اســاس  بــر 

بازنشســتگانی کــه برگه هــای دفاتر آنهــا به اتمام 
می رســد نگران نباشــند با همراه داشــتن یکی از 
مدارک معتبر) کارت ملی، شناســنامه، برگه اول 
دفترچه بیمه( به پزشک و مراکز درمانی مراجعه 

کنند و خدمات الزم را دریافت می کنند.
در ادامــه ایــن اطالعیــه آمــده اســت: دفاتــر 
درمانــی ســازمان تامیــن اجتماعــی بتدریج حذف 

می شــود و دفاتــر درمانی فعلی نزد بیمه شــدگان 
تــا آخریــن بــرگ آن اعتبــار دارد و قابــل اســتفاده 
اســت. پــس از اتمــام دفاتــر درمانی، درخواســت 
می شــود بیمه شــدگان بــه شــعب و کارگزاری هــا 
مراجعــه نکنند زیرا از اول اســفند دفترچه جدید 
صــادر نمی شــود. همچنیــن در اطالعیــه مذکــور 
به بیمه شــدگان هشــدار داده شــده اســت که در 

ایــن میــان، شــرکت های ســودجو و افراد شــیاد با 
بیمه شدگان و بازنشستگان تماس می گیرند و به 
بهانــه توقف انتشــار دفترچــه، کارت بیمه درمان 
طالیــی، کارت هوشــمند درمــان، کارت تکمیلــی 
درمــان و ... را بــه آنهــا معرفــی می کننــد و مدعی 
می شوند در قبال دریافت وجه کارت جدید برای 
آنهــا صــادر کننــد. ایــن افــراد صرفــا قصــد اخاذی 

دارنــد و بــار دیگــر این ســازمان تاکیــد می کند در 
قبــال حــذف تدریجــی دفترچه هــا هیــچ کارت و 
دفترچــه جدیــدی صادر نمی شــود و هــر تماس و 
یــا مراجعه به بیمه شــدگان با عنوان صدور کارت 
جدیــد درمــان کالهبرداری اســت و بیمه شــدگان 
به این تماس ها اعتنا نکنند و موضوع را به مرکز 
ارتباطات مردمی این سازمان ۱۴۲۰ اطالع دهند.

دبیر کانون انبوه سازان با بیان این که قیمت 
هــر پاکــت ســیمان درب کارخانــه ۱۸ هــزار تومان 
اســت و ۴۸ هــزار تومــان بــه دســت ســازندگان 
می رســد، می گویــد بــرای کمک به کاهــش قیمت 
مســکن بایــد خانه بســازیم اما یــک روز با دالالن 
فوالد، روز دیگر با دالالن ســیمان مواجهیم و در 
این گیر و دار پروژه های ساختمانی به دلیل رشد 

قیمت مصالح دچار مشکل شده اند.
بــا ایســنا  فرشــید پورحاجــت در گفت وگــو 
اظهــار کــرد: آنچه در بازار مســکن اتفاق می افتاد 
انعکاس شرایط اقتصاد کالن است اما رکود بازار 
مســکن از ســه علت نشــأت می گیرد. هم اکنون 
گــروه متقاضیــان مصرفــی از یــک طرف بــا کمبود 
نقدینگــی مواجهنــد و از طــرف دیگــر در انتظــار 
تحوالت سیاســی و اقتصادی هســتند. وزارت راه 

و شهرســازی نیز به عنوان متولی بخش مســکن 
بــه جــای اینکه به تســهیل فرآیند ســاخت و ســاز 
و خریــد و فــروش مســکن کمک کنــد، مکررا طی 
حدود یک ســال و نیم گذشــته توصیه نخریدن را 

دنبال کرده است.
وی بــا بیان اینکــه علیرغم کاهش معامالت 
مســکن شــاهد افزایش قیمت ها هستیم، گفت: 
هم اکنون خرید و فروش در بازار مســکن بســیار 
کاهــش یافتــه و طبیعتــا باید نرخ هــا پایین بیاید 
امــا رشــد قیمــت زمین و مصالح ســاختمانی، این 
بازار را به سمت رکود تورمی کشانده است. بازار 
مصالح ســاختمانی تقریبا به حال خود رها شــده 
و در یــک فرآینــد رانت گونه قیمت بعضی مصالح 
بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه ها و 

دالالن سه تا چهار برابر می شود.

ایــن کارشــناس بــازار مســکن بــا بیــان ایــن 
ادعــا کــه دســتگاه های متولــی نظــارت در حــوزه 
صــورت  را  الزم  مداخــالت  ســاختمانی  مصالــح 
نداده انــد افــزود: همــه مــا بــه اقتصــاد آزاد بــاور 
داریــم امــا متاســفانه بعضــی از ســطوح اقتصــاد 
کشــور مــا غیرشــفاف اســت. بــه طــور مثــال در 
حــوزه صنایــع مــادر، فــوالد یا ســیمان انحصــار را 
بــه وضــوح می بینیــم و دســتگاه های انحصارگــر 
شــرایط را بــر بخــش تولیــد ســخت کرده انــد. این 
باعث می شود مسکن به عنوان کاالیی که توسط 
بخــش خصوصی تولید می شــود بــا قیمت باالیی 

به دست مصرف کننده برسد.
پورحاجــت گفــت: در آشــفته بــازار کنونــی، 
دالالن ســیمان چه ها که نمی کنند. ســیمان درب 
کارخانــه ۱۸ هــزار تومــان اســت امــا تــا به دســت 

ســازنده برســد ۴۸ هــزار تومــان می شــود. ایــن 
تخم مــرغ نیســت که کســی نتواند رصــدش کند. 
ورودی و خروجی کارخانجات و افرادی که در این 

حوزه فعال هستند مشخص است.
وی تاکیــد کــرد: االن کارگاه های ســاختمانی 
نیــاز مبــرم بــه ســیمان دارنــد امــا اولویــت بعضی 
مســئوالن صــادرات ســیمان بــه کشــورهای دیگر 
اســت. بــازار مســکن طــی ســه ســال گذشــته بــه 
انــدازه کافــی متالطم بــوده و مهمتریــن عامل در 
کنتــرل ایــن بــازار افزایش ســاخت و ســاز اســت. 
مــا نمی گوییــم صــادرات مصالــح نداشــته باشــیم 
امــا اولویــت باید تامین نیاز داخلی باشــد و مازاد 
مصــرف را صــادر کنیــم. در غیر ایــن صورت اجازه 
دهند واردات سیمان هم داشته باشیم تا حداقل 

بتوانیم مصالح مورد نیاز خود را تهیه کنیم.

دبیــر کانــون انبوه ســازان دربــاره پیش بینــی 
از آینــده بــازار مســکن گفــت: دیدیم کــه با وجود 
افــت شــدید معامالت قیمت مســکن شــهر تهران 
در بهمن به میانگین ۲۸.۳ میلیون تومان رسید. 
مســکن  بــازار  بــرای  درصــدی   ۳ تــا   ۲ رشــدهای 
غیرمنطقــی نیســت؛ امــا نگرانــی ما این اســت که 
رشــد تدریجی ادامه پیدا کند. اگر ســاخت و ســاز 
بــه همیــن منــوال در رکــود بماند افزایــش قیمت، 
محتمل ترین گزینه در ماه های آینده است. البته 
پیش بینــی می کنیــم شــرایط ســاخت و ســاز در 
ســال آینــده بهتر شــود اما با توجــه به کمبود پنج 
میلیــون واحــد مســکونی بــه ایــن زودی نمی تــوان 
تقاضــای بــازار مســکن را پاســخ داد. بــا ایــن حال 
می تــوان افزایش قیمت را با برنامه ریزی مناســب 
برای تولید مســکن و کاهش هزینه های باالسری 
حــوزه ســاخت، کنترل کرد. پورحاجــت ادامه داد: 
متقاضیان مســکن با کمبــود نقدینگی مواجهند و 
تسهیالت فعلی جوابگو نیست. افزایش حقوق و 
افزایش ســقف تســهیالت بانکی باید متناســب با 
رشــد قیمــت مســکن باشــد اما دولــت فعال چنین 
سیاســتی را دنبــال نمی کنــد. بــاال بــردن ســقف 
تسهیالت مسکن و کاهش نرخ سود، برنامه هایی 
کــه تمــام دنیا دنبــال کرده اند و کوتاه ترین مســیر 

برای خانه دار کردن مردم است.

 مسکن در تهران
متری ۲۸.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، بهمن ۱۳۹۹ متوسط قیمت 
مســکن شــهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که 
نســبت بــه مــاه قبــل ۳.۷ درصــد و نســبت به ماه 
مشــابه ســال قبــل ۹۷.۲ درصــد افزایــش نشــان 
می دهــد. طبــق اعــالم بانک مرکزی در مــاه مذکور 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
بــه ۳۹۱۷ هــزار واحد مســکونی رســید که نســبت 
بــه مــاه قبــل ۱۱.۴ درصد افزایش و نســبت به ماه 

مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.

بسته  »آزمایش در خانه« 
در دسترس دانش آموزان 

قرار گرفت
بسته آزمایشگاهی »آزمایش در خانه« به عنوان 
مکمل آموزش های مجازی تولید و در دســترس دانش 

آموزان قرار گرفت.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی 
وزارت آموزش وپرورش، علی محمد مصلحی، مدیرعامل 
شــرکت صنایع آموزشــی با اشــاره به تاریخچه تأســیس 
شــرکت صنایع آموزشــی اظهار کرد: در راســتای اهمیت 
آمــوزش و اســتفادۀ بهینــه از ســرمایه گذاری های کالن 
آموزشــی، وزارت آموزش وپرورش و ســازمان گسترش و 
نوســازی صنایــع ایران، باهــدف محقق ســاختن اهداف 
بــزرگ آموزشــی، شــرکت صنایــع آموزشــی را در ســال 

۱۳۵۴ تأسیس کردند.
محصــوالت  انــواع  شــرکت  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ســرگرمی های علمی خالق، بازی های فکری و آموزشــی، 
و  آزمایشــگاهی  کمک آموزشــی،  آموزشــی،  تجهیــزات 
کارگاهــی را بــرای کلیــۀ دوره هــای تحصیلی متناســب با 
شــرایط زمان، تغییرات فن آوری، برنامه ریزی و محتوای 
کتاب های درسی طراحی، نمونه سازی و تولید می کند و 
با عضویت در ســازمان های نظارتی و مؤسســات معتبر 
جهانــی ازجملــه انجمــن تحقیــق و توســعۀ کشــور و بــا 
 ISO۹۰۰۱ داشــتن گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیت
و گواهینامــه تعهــد بــه تعالــی )EFQM( روزبــه روز بــر 

توانمندی ها و کیفیت محصوالت خود می افزاید.
مدیرعامــل شــرکت صنایــع آموزشــی بــا اشــاره بــه 
شــرایط ناشــی از کرونــا اظهــار کــرد: تعطیلــی مــدارس 
باعــث شــده تــا دانش آمــوزان از طریــق فضــای مجــازی 
آموزش های خود را پیگیری کنند. مصلحی بابیان اینکه 
شــرکت صنایــع آموزشــی در راســتای رفــع ایــن ضعــف 
آمــوزش مجــازی و تکمیــل ایــن نــوع آموزش هــا، اقــدام 
بــه تولیــد محصوالتی برای کمک بــه دانش آموزان کرده 
اســت، اظهــار کــرد: محصــوالت مذکــور ویــژه پایه هــای 
مختلــف ارائه شــده، از اول ابتدایــی تــا نهــم متوســطه و 
تعــدادی از آزمایش هــای موجــود در کتاب درســی را نیز 
پوشــش می دهــد تا دانش آموزان بــا مونتاژ قطعات این 

بسته اقدام به انجام آزمایش های درسی کنند.

سازمان تامین اجتماعی: دفترچه و کارت جدیدی جایگزین دفترچه بیمه ها نمی شود

تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تزریق ماهانه ۲۰ میلیون واکسن کرونا در کشور از تیر

 دبیر کانون انبوه سازان: دالالن سیمان
به جان بازار مسکن افتاده اند


