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آرامش مرغی فرا رسید
راضیه حسینی

وزیر کشاورزی: »در بازدیدهایی که انجام دادم، 
مردم به دلیل آرام گرفتن بازار مرغ بســیار خوشــحال 

بودند.«
نه تنهــا مــردم، بلکه مرغ ها هم کلی از این آرامش 
خوشحال شــدند؛ دیگر 
مجبور نیستند مخفیانه 
زرد  تاکســی های  ســوار 
شــهرهای  بــه  و  شــوند 
دیگــر فــرار کننــد. فــرار 
مرغــی تمــام شــد و حاال 
می تواننــد بــا آرامش در 
مرغ داری ها بنشــینند و 
منتظــر ســبدهای حمــل 

باشند. 
کــه  مســئوالن  از  قدردانــی  و  تشــکر  بــرای  آنهــا 
باعــث برگشــتن آرامــش و ثبــات شــدند و زندگــی را 
برای شــان شــیرین کردنــد نامــه ای سرگشــاده به شــرح 

زیر نوشته اند:
»با ســام خدمت مســئوالن عزیزی که هیچ وقت 
نگذاشــتند قدر و ارزش ما پایمال شــود. به لطف شــما 
ما حاال احساس غازهای سفید و زیبایی را داریم که با 
آرامش در برکه ای زالل مشــغول آب تنی هستند. شما 
اعتمــاد به نفــس رفتــه مــا را دوبــاره برگرداندیــد. چقدر 
بــا مــا بدرفتاری می شــد. همــه ا ش می گفتنــد مرغ های 
بی خاصیــت هورمونــی. از بــس فــراوان بودیــم کســی 
محل گنجشــک هم به ما نمی گذاشــت. روزگار سختی 
بود. هرجور دل شان می خواست با ما رفتار می کردند: 
قطعه بندی، انجماد و...؛ ولی حاال برای خودمان کسی 

شده ایم.  
قیمــت  افزایــش  ایــن  بابــت  نمی دانیــم  واقعــاً 
چهارهزاروپانصــدی مجــدد بایــد چطــور از شــما تشــکر 
باورمــان  را بخواهیــد خودمــان هــم  راســتش  کنیــم؟ 
نمی شــد روزی این قــدر بــاال برویم. فقــط یک خواهش 
و  گاوهــا  ایــن  از  را  مــا  ارزش  بشــود  اگــر  کوچــک: 
گوســفندهای افــاده ای و زبان نفهم بیشــتر کنید، دیگر 
هیــچ آرزویــی تــوی ایــن دنیــا نداریــم. هنــوز هــم به ما 
فخــر می فروشــند. البتــه بــا درایتــی کــه از شــما ســراغ 
داریــم مطمئــن هســتیم کــه مــا را بــه رؤیــای قدیمــی و 
همیشــگی مان می رســانید و نمی گذارید آرزو به دل از 

این دنیا برویم. 
شــما تــا بــه حــال بازارهــای زیــادی را بــه آرامــش 
رســانده اید؛ نمونــه اش بــازار مســکن، خــودرو، لــوازم 
خانگــی؛ حــاال لطف تان شــامل حــال ما مرغ هــای زبان 
بســته شــده اســت. خــدا ســایه مســئوالن مهربــان و 
دغدغه منــدی مثــل شــما را از ســر ما مرغ هــا کم نکند. 
الهی که دســت به نفت می زنید، دکل شــود، دست به 
ریــال می زنید، دالر و کاً دســت بــه هرچیزی می زنید، 

پول شود برود توی جیب تان. 
با تشکر. جمعی از مرغ های آرام و خوشحال.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:
وزیــر بهداشــت ضمــن هشــدار نســبت بــه 
افزایــش مــوارد مثبــت کرونــا در کشــور، اعــام 
کرد کشــور با یکی از سهمگین ترین امواج کرونا 
مواجه است، برای نظام سامت ایام پرچالشی 

را در پیش خواهد بود.
به گزارش وبدا، نشست کمیسیون بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی روزگذشته با حضور وزیر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــرای ارائــه 
گــزارش در مــورد آخریــن وضعیت بیمــاری کرونا و 

تولید و واردات واکسن برگزار شد.
ایــن  در  بهداشــت،  وزیــر  نمکــی،  ســعید 
نشســت ضمــن قدردانــی از حمایت هــای اعضای 
کمیســیون بــرای دفاع از بودجه وزارت بهداشــت 
در الیحــه بودجــه ۱۴۰۰، افــزود: از ایــن مجموعــه 
همراه و ارزشمندی که ما را در طول سال ۹۹ از 

محبت خود محروم نکردند، قدردانی می  کنیم.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با 
بیــان اینکــه مدیریــت و اداره بحث کرونــا یکی از 
نفس  گیرتریــن ســال  های اداره حــوزه ســامت را 
برای ما رقم زد، افزود: متاســفانه ارزشــمندترین 
همکارانم را به دلیل ســهل  انگاری و عادی پنداری 
عــده ای از دســت می دهیــم و ایــن غصــه و رنــج 

بزرگی است.
وی در مــورد مدیریــت بیمــاری کرونــا، ادامه 
داد: دانشــگاه های علوم پزشکی و کادر بهداشت 
و درمان به شدت در صحنه خوب حاضر شدند و 
مدیریتی را اعمال کردند که در تاریخ کشور ثبت 
خواهد شــد؛ ما وارد عرصه جدیدی شــدیم و این 
مــوج را بســیار ســهمگین تر از چیــزی می بینم که 

برخی دوستان می بینند.
نمکی یادآور شد: با توجه به زیرساخت های 
کشــور انگلیس بســیار روشن بود که آمار واقعی 
تعــداد فوتی  هــا در ایــن کشــور بســیار بیشــتر از 
آمــاری بــود کــه رســانه  ای می شــود؛ مــا ســه پیک 
کرونا را مدیریت کردیم و کادر بهداشت و درمان 
حتــی یــک روز اســتراحت نکردنــد و حتــی به یک 
رئیــس دانشــگاه هــم مرخصــی ندادم؛ پرســنل با 
تمــام ســختی ها و مشــکات بــه وظایــف خــود به 

خوبی عمل کردند.

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
افــزود: پیــش از عیــد بــه روســای دانشــگاه  های 
علــوم پزشــکی از طریــق ویدئوکنفرانــس تأکیــد 
کــردم کــه تــاش زیــادی را بــرای کنتــرل کرونــای 
انگلیسی داشته باشند و همه آماده باش بودند 
امــا متأســفانه در مــورد کنترل ســفرها کســی به 
حــرف مــن گوش نــداد و امروز با گرفتاری بســیار 

سنگینی مواجه هستیم.

با یکی از سهمگین  ترین امواج 
کرونا مواجه هستیم

وی ضمــن ابــراز نگرانــی از اینکــه بــا یکــی از 
هســتیم،  مواجــه  کرونــا  امــواج  ســهمگین ترین 
تصریح کرد: برای نظام سامت ایام پرچالشی را 
می بینم؛ اما می توانســتیم به این مرحله نرسیم؛ 
اتفاقــی کــه در خوزســتان افتــاد بــه ما نشــان داد 
کــه مدیریــت ایــن ویــروس، کار بســیار ســخت و 
مشــکلی اســت و ســختی هایی که کادر بهداشت 
و درمــان در کنتــرل مســائل خوزســتان متحمــل 
شــدند از تاش  هــای ۱۲ ماهــه بــرای کل کشــور 
ســخت تر و ســنگین تر بود و در واقع اگر همزمان 
۳ مــوج ماننــد خوزســتان بــه مــا تحمیل می شــد، 

نظام سامت فرو می ریخت.

اکنون در شرایط بسیار سنگین 
و دشوار قرار داریم

نمکــی ضمن تاکید بر اینکــه باید ویروس را 
در ســرزمین گرفتــار زمین گیر کنیــم، گفت: نظام 
ســامت علیرغــم تمامی تاش ها برای دســتیابی 
بــه مــرگ و میرهــای تک رقمــی امروزه با مشــکل 
مواجــه اســت و نبایــد اجازه داد افســار از دســت 
ما رها شده و مرگ و میرها افزایش یابد. امروزه 
مهار اژدهای کووید ۱۹ چموش سرکش از دست 
ما رها شــده و مشــخص نیســت چه زمانی مرگ 
ســه رقمــی را کاهــش دهیــم. در حــال حاضــر در 

شرایط بسیار سنگین و دشوار قرار داریم.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در 
مــورد ارز دارو گفــت: ســازمان غــذا و دارو در ایــن 

باره تاش های بی وقفه ای داشــته اســت؛ در سال 
آرام ۹۷ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر از 
ســال درگیــر کرونــا ارز دارو گرفتیم، بخشــی را به 
تولیــد داخــل اختصــاص دادیــم و حــدود ۱.۵ برابر 
۹۷ درصد دارو که ساخت داخل بود، ارزبری برای 
۳ درصد داروی وارداتی داشتیم که در پروسه یک 

سال و نیم آن را به نصف کاهش دادیم.

ICU افزودن ۳ هزار تخت
 ،ICU وی با اشــاره به افزودن ۳ هزار تخت
خاطرنشــان کــرد: اجــازه ندادیــم حتــی یــک بیمار 
پشــت درب بیمارســتان ها بمانــد، امــروز تعــداد 
مــرگ و میرهــا بیــش از ۱۶۰ نفــر اعــام شــده، 
امــا هنــوز بســتری ها در حد پیش بینی نیســت و 
مشــخص نیســت چه اتفاقی در انتظار ما اســت. 
وزارت بهداشــت مظلوم اســت و متأســفانه مورد 
بی مهــری قــرار گرفتــه و منابــع کافــی بــرای اداره 
مجموعــه وجــود نــدارد و ارز را بــه دالیل مختلف 

به ما ندادند.

آمریکایی ها و انگلیسی ها به 
همپیمانان خود هم واکسن نمی دهند

نمکــی ادامــه داد: مــا اجــازه ندادیــم صــف 
مرغ و تخم  مرغ برای دارو تکرار شــود؛ ما تأمین 
واکســن را از روز اول دنبــال کردیــم، حتــی بــاور 
نمی کردنــد واکســن تولیــد کنیــم، درحالیکه ما از 
ســال ۱۲۹۹ پاســتور و از ســال ۱۳۰۳ موسســه 
رازی داشــتیم. در این رابطه کســی به ما واکسن 
نخواهــد داد و در حــال حاضر مشــاهده می کنیم 
کــه آمریکایی هــا و انگلیســی ها بــه هم پیمانــان 
خــود واکســن نمی دهنــد؛ ما برای ســاخت داخل 
برکــت،  مجموعه هــای  از  کردیــم،  ایســتادگی 

پاستور، رازی و فخری زاده دعوت کردیم.

 تولید ملی واکسن کرونا 
در بهار ۱۴۰۰

از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  بهداشــت  وزیــر 
افتخــارات نظــام جمهوری اســامی این اســت که 

در بهــار امســال صاحــب واکســن ملــی می شــود، 
گفت: اجازه ندادیم کشورمان آزمایشگاه دیگران 
شــود؛ امیدواریم بتوانیم تا اواخر خرداد جمعیت 
قابــل توجهــی را بــا ســبدی از واردات و مجموعــه 
تولیــد داخل واکســینه کنیم و بــا توجه به حضور 
جلســات  در  کمیســیون  عضــو  روح  االمینــی، 

هفتگی گزارشات به شما ارائه خواهد شد.
وی یادآور شــد: مســئولی را به عنوان پیگیر 
انتخابیــه  حــوزه  مســائل  بــرای  وزیــر  دســتورات 
نماینــدگان منصــوب کــردم؛ بــرای رفع مشــکات 
طــب ســنتی اقداماتــی انجــام و بــرای آن شــورا و 
کمیته تعیین کردیم؛ تقاضا داریم مشــکات این 

حوزه را به ما گزارش کنید.
وی ادامه داد: در رابطه با تجهیزات پزشکی 
افزایــش  اجــازه  و  داریــم  قیمت گــذاری  نظــام 
قیمت هــا را نمی دهیم؛ از تولید داروی داخلی به 
شــدت حمایــت کردیــم و اگــر دارویــی گران شــد، 
دارویــی بــود کــه به آن ارز نیمایــی دادند، جایگاه 
تجهیزات پزشــکی در معاونــت درمان مورد توجه 

قرار گرفته است.
 ) TTAC ( نمکــی در مــورد ســامانه تی تــک
ســازمان غــذا و دارو بیــان کــرد: پوســته ای به نام 
تی تک وجود داشــت و تی تکی که تحویل گرفتیم 
جعبــه جادویــی بســیار عجیــب و غریبــی بــود که 
کلیــد آنها در دســت دو نفر بــود و موجودی مواد 
اولیه کارخانه ها به صورت عمدی در این سامانه 

وجود نداشت، حتی لوازم آرایشی و بهداشتی در 
این سامانه ثبت نشده بود، اما در تی تک امروز، 
ماده اولیه از روزی که ثبت ســفارش می شــود تا 

زمان استفاده قابل رصد است.
حتی یک نفر از مسئوالن هنوز 

واکسن نزده است
وزیــر بهداشــت با بیــان اینکه تهیه واکســن 
بســیار دشــوار و در دنیا کاالی سیاســی به شمار 
مــی رود و در اختیــار هــر کســی قــرار نمی دهنــد، 
تصریح کرد: حتی یک نفر از مســئوالن جمهوری 
اســامی تاکنــون واکســن نــزده و رهبــر معظــم 
ایرانــی  کــه واکســن  تأکیــد کردنــد  انقــاب هــم 
می زنند. متأسفانه پولی را از ۱۰ درصد هدفمندی 
و یــک درصــد ارزش افــزوده بــه مــا ندادنــد، طرح 
شــهید ســلیمانی را دنبــال کــردم و معتقــد بــودم 
کــه بایــد از ظرفیــت بســیج بــرای مبارزه بــا کرونا 

استفاده کرد.
وی با بیان اینکه برای رســیدگی به خانواده 
شــهدای مدافــع ســامت کارگــروه ویــژه تشــکیل 
پرونــده  بررســی  حــال  در  کــرد:  اظهــار  دادیــم، 
تعــداد معــدودی از آنها هســتیم و بایــد اطاعات 

راستی آزمایی شود.
نمکی یادآور شــد: برای جلوگیری از تضییع 
حقــوق داوطلبــان وضعیت امتیاز کرونا در آزمون 

استخدامی را بررسی خواهیم کرد.

طبــق اعــام دولــت، مصوبــه ســتاد کرونــا 
دربــاره قراردادهای اجاره امســال هم قابل اجرا 
اســت. بــر ایــن اســاس اگــر مالــکان، اجــاره بهــا 
را بیــش از ســقف ســتاد کرونــا افزایــش دهنــد، 
مستاجر نباید بپذیرد و صاحبخانه موظف است 
تــا ســه مــاه پــس از اعــام رســمی پایــان کرونــا 
قرارداد مســتاجر را تمدید کند. اما دفاتر اماک 
می گوینــد کــه در اکثــر مــوارد ایــن مصوبــه اجــرا 
نشــده و قراردادهــا بــر اســاس توافــق دو طــرف 
منعقــد می شــود کــه در بســیاری مــوارد باالتر از 

سقف تعیین شده است.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: امسال 
هم مالکان نمی توانند مستاجران را جواب کنند. 
طبــق اعــام مســئوالن وزارت راه و شهرســازی، 
اجرای مصوبه هشتم تیر ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونا 
درباره قراردادهای اجاره در ســال ۱۴۰۰ و تا ســه 
مــاه پــس از اعــام رســمی پایــان کرونــا اجبــاری 
اســت. ایــن موضــوع را کــه محمــود محمــودزاده، 
کــرده در  اعــام  راه و شهرســازی  وزیــر  معــاون 
ادامــه مصوبه تیر ســال گذشــته ســتاد کرونا بود 

که اعام شــد ســقف افزایش ســاالنه نرخ اجاره 
بها در تهران ۲۵ درصد، در کانشهرها ۲۰ درصد 
و در ســایر شــهرها ۱۵ درصــد اســت کــه حکــم 
قانــون را دارد. اگــر مالکان رقم هایی باالتر از این 
میــزان را مطالبه کنند مســتاجر می تواند نپذیرد. 
اگــر صاحبخانــه بــه محاکم قضایی شــکایت کند، 

نمی تواند حکم تخلیه بگیرد.
اما ســوال این اســت که مصوبه ستاد کرونا 
درخصــوص قراردادهــای اجــاره تــا چــه انــدازه در 
ســال گذشــته محقــق شــده اســت؟ بررســی های 
کــه  می دهــد  نشــان  امــاک  دفاتــر  از  میدانــی 
ایــن مصوبــه چنــدان از ســوی موجــران و حتــی 
مســتاجران جدی گرفته نشده و عمده قراردادها 
بر اســاس تفاهم طرفین منعقد می شــود. اغلب 
هــم مســتاجران شــروط مالــکان را می پذیرنــد و 

کمتر پرونده ای به شورای حل اختاف می رود.
یکی از مشــاوران اماک شرق تهران می گوید 
کــه ســال گذشــته پــس از شــیوع ویــروس کرونــا 
تعــدادی از صاحب خانه هــا شــرایط مســتاجران را 
درک کردنــد و حتــی افزایــش نــرخ اجــاره ســاالنه 

از مصوبــه دولــت هــم کمتــر بــود امــا نــرخ عمــده 
قراردادهای اجاره با رشــد همراه شــد و حتی باالتر 
از سقف ۲۵ درصد بود. در مواردی هم نرخ اجاره 

تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر افزایش پیدا کرد.
در  اجــاره  مصوبــه  اجــرای  نحــوه  دربــاره 
شهرستان شهریار، یکی از مشاوران اماک اظهار 
کــرد: مــی توانــم بگویــم ۱۰۰ درصــد قراردادهــای 
اجــاره در ســال گذشــته بر اســاس تفاهــم موجر 
و مستاجر منعقد شد و سقف ۲۰ درصد چندان 
ماک قرار نگرفت. البته اگر مســتاجر به محاکم 
قضایی شــکایت می کرد می توانســت حرف خود 
را به کرســی بنشــاند اما در دفتر ما هیچ موردی 
به شــکایت نرســید. رشــد اجاره بها نیز در موارد 
معــدودی کمتــر از ۲۰ درصــد و در بســیاری موارد 

باالتر از ۲۰ درصد بود.
او اظهــار کــرد: مســتاجر و مالــک بــا قربانت 
بروم و مخلص شــماییم پای قرارداد می نشــینند. 
عددی از ســوی مالک اعام می شــود که مستاجر 
مقــداری چانه زنــی می کنــد و نهایتــا بــر ســر یــک 
مبلــغ بــه توافق می رســند. کاری هم به مصوبه و 

بخشنامه ندارند.
از طــرف دیگــر، ســال گذشــته اعــام شــد 
کــه قراردادهــا بایــد کــد رهگیــری داشــته باشــد. 
محمــودزاده، معــاون وزیــر راه و شهرســازی در 
ایــن خصوص با هشــدار به کســانی کــه اقدام به 
انعقــاد قراردادهای دســت نویس می کنند، اظهار 
کــرد: اگــر قــراردادی کــد رهگیــری نداشــته باشــد 
قابلیــت  رســیدگی قضایــی هم نــدارد. یعنی هم 
مالــک و هــم مســتاجر ریســک بــزرگ می کننــد. 
متاسفانه بعضا افرادی که در بازار مسکن منافع 
دارنــد نمی گذارنــد مــردم به اهمیت کــد رهگیری 
پی ببرند. یکی  از موارد مصوبه ای که مجلس در 
سال گذشته داشت این بود که اسناد غیررسمی 
قابلیت رســیدگی قضایی ندارد. همین اســت که 
اگــر قولنامــه ای بــدون کد رهگیری باشــد قابلیت 

طرح در محاکم  قضایی را نخواهد داشت.
در  کــه  امــاک مدعــی هســتند  دفاتــر  امــا 
یــا  برگــی  ســه  قــرارداد  شــکایات،  بــه  رســیدگی 
بعضــا  و  نــدارد  اهمیتــی  چنــدان  رهگیــری  کــد 
قراردادهــای ســه برگــی نیــز در محاکــم قضایــی 

رســیدگی می شــود. البتــه اگر کد رهگیــری صادر 
شود دو طرف خاطر جمع تر هستند.

آمارهــا نشــان می دهــد تعــداد قراردادهــای 
اجاره در ســال ۱۳۹۹ تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۸ 
بــوده اســت. از ابتــدای فروردیــن ۱۳۹۸ تــا یکــم 
اســفند همان ســال ۵۴۷ هزار و ۵۶۴ اجاره نامه 
در کل کشــور به امضا رســیده اســت. این رقم از 
یکــم فروردیــن تــا یکم اســفند ۱۳۹۹ بالــغ بر یک 
میلیــون و ۳۳ هــزار و ۱۰۷ فقره بوده که از رشــد 

۸۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ حکایت دارد.
در شــهر تهــران هــم از ابتدای ســال ۱۳۹۹ 
تــا ابتــدای اســفندماه ۱۸۲ هــزار و ۵۷۲ اجــاره 
نامه منعقد شــده که از رشــد ۲۱ درصد نســبت 
بــه ســال ۱۳۹۸ حکایــت دارد. درخصوص اینکه 
قراردادهــا عمدتــا از نوع تمدیــد بوده یا قرارداد 
جدید منعقد شــده، آماری در دســت نیست اما 
گویــای  اجاره نامه هــا می توانــد  تعــداد  افزایــش 
ایــن باشــد کــه جابه جایی مســتاجران در ســال 
گذشــته که با ویروس کرونا مواجه بودیم بیش 

از ســال قبل از آن بوده است.

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان 
اینکــه بــازار مســکن و اجــاره قیمــت دســتوری را 
نمی پذیرد و مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
درباره تمدید قراردادهای اجاره پشتیبان اجرایی 
نــدارد، گفت: یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ 
اجاره، بهای مسکن است که در 7 سال گذشته 

بیش از 7۰۰ درصد رشد داشته  است.
مجتبی یوســفی در گفت وگــو با ایلنا درباره 
اجــرای مصوبــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا در 
خصــوص تمدیــد قراردادهــای اجــاره اظهــار کــرد: 
هــر طرحــی اگر قانون باال دســتی نداشــته باشــد 
و از پختگــی و جامعیــت کامــل برخوردار نباشــد، 
در صــورت اثرگــذاری هــم، تاثیــر مقطعــی خواهد 
داشــت. درســت اســت کــه ایــن مصوبــات درباره 
بــه صــورت مقطعــی  تمدیــد قراردادهــای اجــاره 
اثرگــذار بــود امــا در بلندمــدت ایــن اثــر مانــدگار 

نبوده  است.  
مشــکل  مهم تریــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مســتاجران افزایش بهای اجاره به دلیل افزایش 
قیمت بی رویه ملک در ســال های گذشــته است، 

گفــت: در طــول بیــش از ۷ ســال گذشــته قیمت 
کــه  یافــت  افزایــش  درصــد   ۷۰۰ بــاالی  مســکن 
بخشــی از ایــن افزایــش قیمــت به سیاســت های 
آخونــدی«  »عبــاس  وزارت  دوره  در  مســکنی 
برمی گــردد کــه بــا افتخار اعام می کــرد حتی یک 

واحد مسکونی هم نساخته  است.
عضــو کمیســیون عمران مجلــس ادامه داد: 
حــدود ۱۸۰ تــا ۲۵۰ درصــد افزایش بهای مســکن 
در بــازه زمانــی اواخر ســال ۹۸ تا پایان ســال ۹۹ 

رخ داد.
یوســفی افزود: یکی از عوامل تعیین کننده 
در قیمــت اجــاره، قیمــت و بهــای ملک اســت. در 
شــرایطی کــه بــا افزایــش لجام گســیخته قیمــت 
اجــاره  نــرخ  ناخواســته  مواجــه شــدیم،  مســکن 

مسکن هم افزایش یافت.
وی گفت: درســت اســت که مصوبات ستاد 
ملــی مبــارزه بــا کرونــا دربــاره تمدیــد قراردادهای 
از  برخــی  مشــکات  مُســکن  صــورت  بــه  اجــازه 
مســتاجران در یــک بــازه زمانــی برطــرف ســاخت 
امــا در مــواردی باعث ایجاد مشــکل بــرای مالکان 

شــد و اختافاتــی بیــن موجــر و مســتاجر رخ داد 
بنابراین باید این موضوعات سیاســت های کانی 

در نظر گرفت.
بــر  تاکیــد  بــا  عمــران  کمیســیون  عضــو 
اینکــه تمــام ایــن تصمیمات مُســکن بازار اجاره 
هســتند و در نهایــت بایــد قانون تولید مســکن 
و تعــادل در عرضــه و تقاضــا بــه اجــرا برســد، 
 ۶.۵ از  بیــش  حاضــر  حــال  در  کــرد:  اظهــار 
میلیــون خانــوار در کشــور مســتاجر هســتند و 
بایــد مشــکل مســکن ایــن جمعیت قابــل توجه 

را برطرف کرد.
ســاخت  ســاالنه  نیــاز  داد:  ادامــه  یوســفی 
مســکن در کشــور حدود یک میلیون واحد اســت 
کــه از ایــن عــدد بســیار عقب هســتیم و تا زمانی 
کــه عرضــه  و تقاضــا در بــازار بــه تعــادل نرســد، 
مشــکات موجود در بازار مسکن و اجاره برطرف 

نخواهد شد.
وی تاکیــد کــرد: برخــی از مشــکات حــوزه 
مســکن بــا طــرح جهــش تولیــد مســکن برطــرف 
خواهــد شــد و در هفتــه جــاری هــم رســیدگی به 

ایــن طــرح در دســتور کار مجلس قــرار دارد و بنا 
بر این است که رسیدگی به این طرح در مجلس 
در هفتــه جــار به پایان برســد. مهم ترین هدف از 
اجــرای ایــن طــرح خروج بــازار مســکن از داللی و 

نگاه کاالی مصرفی با مسکن است.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا اشــاره 
بــه تعییــن ســقف مجــاز افزایش اجاره بهــا گفت: 
بــا توجــه درآمد مردم در شــرایط حال حاضر و در 
شــرایط رکود در دوران کرونا، اگر ســقف افزایش 
اجاره بهــا ۱۰ درصــد هــم تعیین شــود، مردم توان 
پرداخــت ندارنــد. امــا واقعیت بازار این اســت که 
ایــن اعــدادی کــه از ســقف مجــاز بــرای افزایــش 
قیمت اعام می شوند هیچ یک رعایت نمی شوند 

و به اجرا نمی رسند.
وی افــزود: در شــرایطی کــه رشــد قیمــت 
مســکن بســیار بــاال بــوده و بــا نــرخ تــوم بــاالی 
۳۵ درصــد مواجــه هســتیم، نرخ های دســتوری 
به اجرا نمی رســند کما اینکه ســال گذشــته هم 
کــه ســقف مجــاز افزایــش اجاره بهــا ۲۵ درصــد 
اعام شده بود، اما اجاره ها بیش از این اعداد 

افزایش یافت.
یوســفی ادامــه داد: تــا زمانــی کــه در ایــن 
باره قانون باالدســتی نداشــته باشیم و عرضه به 
انــدازه تقاضــا نباشــند ایــن موضوعــات بــه  جایی 
نمی رســد. در ســایر کاالهای اساســی هم شــاهد 
این موضوعات هستیم مگر امروز گوشت و سایر 
کاالها با نرخ مصوب به دست مردم می رسد که 
در بــازاری ماننــد اجاره بخواهند نرخ دســتوری را 

به اجرا برسانند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه بازار نرخ دســتوری را 
نمی پذیــرد و از ســوی دیگــر هــم رهاســازی بــازار 
هم سیاست درستی نیست، گفت: در بازار نیاز 
بــه سیاســت گذاری های دقیــق و برنامه ریزی های 
ایــن  از  یکــی  مالیــات  اخــذ  کــه  داریــم  کارآمــد 

راهکارها و برنامه ها است.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان 
اینکــه مســکن بایــد کاالی مصرفــی تلقی شــود، 
گفــت: بــه زودی مالیــات بــر خانه هــای خالی در 
کشور به اجرا می رسد و با این دست از قوانین 

بازار مســکن را از داللی خارج می کنیم.

وزیر بهداشت: اجازه ندادیم مانند 
مرغ برای دارو صف تشکیل شود

اولین محموله واکسن 
آکسفورد به مقصد تهران 

ارسال شد
ســخنگوی ســازمان غذا ودارو از ارســال نخســتین 
محموله واکسن آکسفورد آسترازنکا به ایران خبر داد.
کیانوش جهانپور یکشــنبه شــب در فضای مجازی 
از  شــده  تهیــه  واکســن  محمولــه  »نخســتین  نوشــت: 
ســازوکار کواکس شــامل بیش از ۷۰۰ هزار دز واکســن 
آکسفورد؛ آسترازنکا تولیدی شرکت sk-bio کره جنوبی 
تهــران  بــه مقصــد  از مســیر آمســتردام  قبــل  دقایقــی 

بارگیری و ارسال شد.«
به گفته جهانپور، کل سفارش خرید ایران از سبد 
کواکس بالغ بر ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دز واکسن کرونا 

است.

جدیدترین رنگ بندی 
کرونایی شهرهای کشور

شــهرهای  کرونایــی  رنگ بنــدی  جدیدتریــن  در 
کشور، شهر تهران از روزگذشته در وضعیت قرمز قرار 

گرفت.
به گزارش ایلنا بر اســاس اعام وزارت بهداشــت، 
از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون تعداد یک میلیون 
و ۹۳۲ هــزار و ۷۴ نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده اند 
کــه از ایــن تعــداد ۶۳ هــزار و ۱۶۰ نفــر جــان خــود را از 
دست داده اند و تاکنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۶۹ 
نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شــده اند و چهــار هــزار و ۵۷ نفــر از بیمــاران مبتــا بــه 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 

تحت مراقبت قرار دارند.
بر اســاس اپلکیشــن ماســک وزارت بهداشــت، ۴۲ 
شهرســتان شــامل ۷ مرکــز اســتان شــامل تهــران، کرج، 
اصفهان، شــیراز، ایام، شــهرکرد و زنجان از روزگذشــته 
در وضعیــت قرمــز کرونــا قــرار گرفتنــد. همچنیــن ۵۴ 
شهرســتان از جملــه ۶ مرکــز اســتان)اردبیل، بجنــورد، 
کرمــان، رشــت، همــدان و یــزد( از امــروز در وضعیــت 
نارنجــی کرونــا قــرار گرفتنــد. هم اکنــون ۸۸ شهرســتان 
قرمــز، ۱۳۹ شهرســتان نارنجــی، ۱۹۸ شهرســتان زرد و 

۲۳ شهرستان آبی هستند.
بــر اســاس مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا 
مســافرت »از« و »بــه« شــهرهای بــا وضعیــت قرمــز و 

نارنجی، ممنوع است.

 یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد: رشد بیش از 7۰۰ درصدی قیمت مسکن
در 7 سال گذشته

تمدید مصوبه ای که سال گذشته اجرا نشد
طبق اعالم مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، اجرای مصوبه ۱۳۹۹ ستاد ملی کرونا درباره قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اعالم رسمی پایان کرونا نیز 

اجباری است؛ اما دفاتر امالک می گویند که در اکثر موارد این مصوبه اجرا نشده است


