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شهر زلزله زده سی سخت از چاله 
زلزله به چاه کرونا افتاد

فرماندار شهرستان 
دنا گفت: شهر زلزله زده 
سی ســخت از چاله 
زلزلــه به چــاه کرونا 
افتاده است. به گزارش 

ایسنا، عبدالحمید پناهی بابیان اینکه تعداد بیماران 
کرونایی در شهرستان دنا افزایش بی سابقه داشته 
است، افزود: این روند به شکلی است که اگر کنترل 
نشود وضعیت کرونایی شهرستان قرمز خواهد شد. 
او اظهارکرد: برای اولیــن بار تنها طی یک روز 32 
مورد مبتالی کرونایی داشته ایم. پناهی دهیاران 
بیان کرد: مردم شهرستان دنا بخصوص شهر سی 
سخت با ســاده انگاری از چاله زلزله به چاه کرونا 
افتاده اند، کسانی که در شهرها و استان های دیگر 
شاغل بودند یا سفر کردند، نباید بدون انجام تست 

به شهرستان برگردند.
    

۶۱۲ محکوم افغانستانی در دو 
مرحله به کشور خود منتقل شدند

محمود عباســی، 
معــاون حقوق بشــر 
و امــور بین الملــل 
وزیــر دادگســتری و 
رئیس کمیتــه انتقال 

محکومان گفت: جمهوری اسالمی ایران در اقدامی 
بشردوستانه ۶۱2 تن از محکومان افغانستانی را در 
دو مرحله ظرف چند روز گذشته در مرز دغارون به 

کشور متبوعشان منتقل کرد.
    

 نوزاد رها شده در سطل زباله، 
به بیمارستانی در سقز منتقل شد

مسئول اورژانس و فوریتهای پزشکی سقز از پیدا 
شدن یک نوزاد در کیسه زباله و انتقال او به بیمارستان 
خبر داد. سیروان فتاحی گفت: نوزاد تازه به دنیا آمده 
که در یکی از محله های این شهر رها شده بود، هم 
اکنون در بیمارستان امام خمینی سقز تحت مراقبت 
اســت. بنا به گفته وی، مردم محلی این نوزاد را در 
داخل کیسه زباله و بدون لباس در نزدیکی مسجد 
امام غزالی در شهرک دانشگاه این شهر پیدا کرده اند، 
اما سطح هوشیاری این نوزاد در بیمارستان بسیار 
ضعیف بود و هم اکنون وضعیت وی نامناسب است.

    
اعالم ممنوعیت سفر به ۴۰ شهر 

کشور در تعطیالت نوروز
معــاون کل وزارت 
بهداشــت، با اشاره به 
ی  یت هــا د و محد
کرونایی و رنگ بندی 
شــهرها، گفت: سفر با 

خودروی شخصی به ۴۰ شهر قرمز و نارنجی ممنوع 
است. به گزارش مهر، ایرج حریرچی، افزود: بر اساس 
اعالم کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســتاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا، مســافرت به دو استان 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد درمجموع با ۹ شهر 
قرمز و ۱۱ استان با 3۱ شهر نارنجی، ممنوع است. او 
با اعالم رنگ بندی کرونایی شهرهای کشور، گفت: از 
2۵ اسفند ۱3۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، 2۹۵ شهر 
بارنگ زرد و ۱۱3 شــهر کم خطر مشخص شده اند. 
حریرچی درباره مکان های مسافرتی افزود: ۵۰ درصد 
هتل ها و رستوران ها با رعایت فاصله گذاری اعالم شده 

قادر به فعالیت هستند.
    

هاشمی با اشاره به سخنان سال گذشته خود؛
»حتی یک کیلومتر مترو 
نساختیم« را پس می گیرم

 رئیس شورای شهر 
تهران گفــت: حرفی 
که سال گذشته گفتم 
ما حتی یک کیلومتر 
مترو نساختیم را پس 

می گیرم و می گویم خوشــبختانه با حضور آقای 
حناچی و تالش های معاونت حمل ونقل بیش از 
۱۰ کیلومتر مترو را افتتــاح کرده ایم. به گزارش 
مهر، محســن هاشــمی، در »افتتاحیه مجازی 
ایســتگاه های مترو در خــط ۶ و ۷ و رونمایی از 
۴۰ دســتگاه اتوبوس و مینی بوس های شهری« 
افزود: هر ایســتگاه مترو در کنــار خودش یک 
کیلومتر متــرو دارد و اگــر ۹ ایســتگاه افتتاح 
کرده ایم و ایســتگاه هایی که درگذشته افتتاح 
کردیم جمع بزنیم تونل افتتاح شده مان بیش از 
2۰ کیلومتر است. هاشمی با اشاره به اینکه تونل 
حرم عبدالعظیم بیش از ۶ کیلومتر است، گفت: 
شمال غرب تهران تابه حال از دسترسی به مترو 
محروم بوده و ترافیک غرب به مرکز با افتتاح خط 

۷ تسهیل شده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

نوروز با لباس و کفش نــو و میوه و 
شیرینی و آجیل و هفت سین و سبزی  
پلو ماهــی و... پیونــدی دیرینه دارد. 
کرونا و غیرکرونا هم نمی شناسد. اگر 
در خانواده کودکی هم باشــد که این 
ملزومات ضروری تر می نماید و با نبود 
آنها شادی  ها رنگ می بازد و حسرت رخ 
عیان می کند. با این حال امسال ظاهرا 
در خانه های بســیاری از ایرانیان این 
اقالم تشریفاتی! تلقی می شود که باید از 
خیر آن گذشت. گرانی افسارگسیخته، 
سرسام آور و دم  به دم فزاینده از یک سو 
و حقوق هایی که کفاف نیازهای اولیه 
زندگی را هم نمی دهد، به عید امسال 
رنــگ و بویی متفاوت تر از ســال های 

گذشته بخشیده است.
نــوروز ۱۴۰۰ ماننــد ســال های 
گذشته حتی ۱3۹۹ هم نخواهد بود. 
»هر سال دریغ از پارسال« در زندگی 
ما ایرانیان مصداق بارزی دارد. قیمت 
برخی مغزهای آجیل نسبت به یکی دو 
سال گذشته 2۰ تا 3۰ درصد و برخی 
دیگر تا ۵۰ درصد و شــاید ۸۰ درصد 
افزایش یافته است. این در حالی است 
که مســئوالن به جای کاهش فاصله 
بین قدرت خرید مــردم و قیمت مواد 
غذایی و دیگر اقالم، همواره وعده بهبود 

اوضاع می دهند؛ وعده هایی که محقق 
نمی شــود و درها همچنــان بر همان 
پاشنه قبل می چرخد! قیمت ها هر روز 
افزایش می یابد و هرج ومرج وحشتناک 

و خوف برانگیزی حاکم است.
کمتر کسی توان خرید آجیل شب 

عید را دارد
در آستانه شب عید، مردم مانده زیر 
بهمن گرانی از قیمت هــا گالیه دارند. 
برخی هــم در این میان بــاز به مردم 
توصیه می کنند که نخرند تا وضعیت 
بازار به ثبات برســد. آن ها می گویند 
عاقبت گران فروشــی نخریدن است. 
اما اگر ســری به مغازه های خشکبار 
یــا شیرینی فروشــی در مناطــق 
متمول نشین شــهر بزنید با صف های 
بلند و عجیب وغریب خریداران مواجه 

می شوید.
حرف هــای این حضــرات وقتی 
درست است که مثالً از بین ۱۰۰ کاالی 
موجود در بازار، دوتای آن گران شــده 
باشــد و برای تنبیه گران فروشــی به 
مردم توصیه می کنیم که از آن ها خرید 
نکنند تا حســاب کار دستشان بیاید. 
البته بماند که مــردم در آن زمان هم 
آن قدر از کاالی گران شده می خرند و 
احتکار می کنند که گران فروش به سود 
ماورایی می رســد. طنز تلخ ماجرا این 
است که اگر مردم هم نخرند، فروشنده 
دو ماه بعد جنسش را گران تر از امروز به 
دست مشتری می رساند. اتفاقاً امروز 

برخی  به دنبال نفروختن هستند، چون 
می دانند در ماه های بعد سود بیشتری 

کسب می کنند.
البته در بســیاری از مناطق شهر 
هم که اقشار متوسط و ضعیف زندگی 
می کنند شرایط متفاوت است. در این 
مناطق همان طور که مردم قید خرید 
آجیل و میوه را می زنند برخی شغل ها 
نیز رو به نابودی می روند. چنین اتفاقی 
برای مشاغلی که رونقشان در روزهای 

عید است، بسیار خسارت بار است.
رســانه های داخلی از کم شــدن 
قدرت خرید مردم در آستانه نوروز خبر 
می دهند. موضوعی که همه ما کم و بیش 
در جریان آن قــرار گرفته ایم. با گذری 
ســاده در خیابان های شهر و با بررسی 
آجیل فروشی های سطح شهر به راحتی 
کرختی و کســادی مغازه ها مشاهده 
می شــود این در حالی است که بیشتر 
کسانی که به مغازه های آجیل فروشی 
می روند، تنها محصول بســته بندی 
چون شکالت، گز و لواشک لقمه ای را 

خریداری می کنند.
تجارب شخصی و مشاهدات میدانی 
نشان می دهد که سبد غذایی خانوار ها 
به دلیل گرانی بــازار هر روز کوچک تر 
می شود و متأسفانه قیمت کاال ها بدون 
هیچ نــوع نظارتی افزایــش می یابد. 
بسیاری از خانواده های طبقه متوسط 
و ضعیف با این قیمت هــا توان خرید 
خود را از دست رفته می بینند و وظیفه 

دولت اســت با تهیه و تنظیم کاال ها و 
قیمت آن ها بار گرانــی را از روی دوش 

مردم بردارد.
بر اســاس نظرات مخاطبان یکی 
از ســایت های خبری، تحریم و فشار 
اقتصادی به کشــور با ۱3.۷۹درصد، 
مدیریت ناکارآمد دولتی ۷3.2۱ درصد 
و سودجویی و داللی در بخش خصوصی 
با ۱3 درصد رأی از مهم ترین دالیل تورم 

و گرانی در کشور هستند.
 گرانی های شب عید 
قابل پیش بینی بود

بحران هــای اقتصــادی ماه های 
گذشته، کوچک شدن سفره ها و کاهش 
قــدرت خرید بخــش قابل توجهی از 
خانوار های ایرانی را به دنبال داشــته 
است و این واقعیت انکارناپذیر بیش از 
هر زمانی در شب عید نمود و بروز پیدا 

کرده است.
همان زمان بسیاری از کارشناسان 

هشــدار داده بودند که افزایش مجدد 
قیمت ها در روز هــای منتهی به پایان 
سال، از معضالتی است که می باید برای 
کنترل و مهار آن چاره اندیشــی شود، 
در غیر این صورت شــرایط موجود در 
صحنه اقتصادی کشور، این گمانه زنی 
را به واقعیت مبدل می سازد که سفره 
نوروزی بســیاری از مردم با شرایطی 
بغرنج و ســخت مواجه خواهد شد که 
جز شرمندگی سرپرست های خانوار، 
نتیجه دیگری در پی نخواهد داشــت. 
حاال آن زمان فرا رسیده و طبق نظرات 
کارشناسان مردم دستشان از همیشه 
تنگ تر است. گزارش ها از افزایش و رشد 
تصاعدی تعداد خانوار های تحت پوشش 
مؤسسات خیریه و نهاد های حمایتی 
حکایت می کنند و مسئوالن هم ظاهرا 
نمی خواهند فکری بــرای مردمی که 

تنگدست تر شده اند بکنند. 
خرید پوشاک هم رویا شده است

این کاهش قدرت خریــد اما تنها 
مختص اقالم خوراکی نیست. پوشاک 
هم از ایــن قافله عقب نمانده اســت و 
حتی اجناس ایرانی که برای خرید آن ها 
تبلیغات زیادی شــده هم قیمت های 
نجومی دارند. بســیاری از خریداران 
از افزایش ســه برابری پوشاک سخن 
می گویند و قیمت لباس کودکان نیز 
با افزایش سرســام آوری مواجه شده و 
همچنان هم ادامه دارد. به ویژه اینکه در 
شب عید تقاضا برای خرید لباس کودک 

بیشتر می شود. 
گرانی های اخیر باعث شــده است 
که پوشاک هم از سبد خانوار پر بکشد. 
ابوالقاســم شــیرازی، رئیس اتحادیه 
پوشاک تهران با بیان این که پوشاک در 
سبد خانوار جزو مایحتاج ضروری نیست 
و مایحتاج ضروری شامل انواع خوراکی و 
مواد غذایی است، گفت: فروش پوشاک 
در بازارهای مختلف در پایان سال به ویژه 
در اسفندماه بر اســاس رصد میدانی 
نسبت به دو سال قبل حدود ۶۰ تا ۷۰ 
درصد کاهش پیدا کرده است. او با اشاره 
به اقبال 3۰ درصدی مردم برای خرید 
پوشاک در روزهای پایانی سال افزود: 
تقاضای مردم برای خرید پوشــاک به 
شدت کاهش پیدا کرده و این موضوع 
به دلیل گستردگی شیوع ویروس کرونا 
طی یک ســال اخیر بوده است. رئیس 
اتحادیه پوشاک تهران با اشاره به کاهش 
قدرت خرید مردم برای پوشاک عنوان 
کرد: توانمندی و قــدرت خرید مردم 
کاهش یافته به گونه ای که در ســال 
گذشــته ۹۰ درصد کاالهای پوشاک 
تولید و عرضه شده در فروشگاه ها روی 

دست تولیدکنندگان ماند.

کرونا برای برخی سبب خیر شد!
تنگ شدن دست مردم محدود به 
شب عید نیســت. مردم مدت زیادی 
است که وضع اقتصادی خوبی ندارند و 
از تمام نیازهای ضروری یا غیر ضروری 
خود گذشــته اند تا تنها شکمشان را 

سیر کنند. 
در همین روزهای پایانی ســال، 
بسیاری از خانواده ها، به فرزندانشان 
تفهیــم کرده اند که عیــد ۱۴۰۰ نه 
خبری از لباس نو هست نه تفریح. زیر 
لب هم خدا را شکر می کنند که کرونا 
هســت و فعاًل دور مهمانــی رفتن و 
مهمانی دادن خط کشیده شده است.

در ایــن میــان برخــی نظــرات 
کارشناسی! ارائه می دهند که نخرید و 
قناعت کنید و میوه و گوشت نخوردن 
مشــکلی ایجاد نمی کند؛ یا توصیه به 

»مقاومت« می کنند.
القصه که احتیاج به توصیه برای 
نخریدن نیســت. مــردم ندارند که 
بخرند. پــدری که حقــوق دو و نیم 
میلیونی می گیــرد، چگونه می تواند 
از بازار گران پوشاک برای بچه هایش 
لبــاس عیــد بخــرد. سرپرســت 
خانواده  ای که چند ماه است حقوقش 
عقب افتاده، چگونه می تواند سری به 

بازار گوشت و مرغ بزند.
آن هایــی که به مردمانــی که در 
صف مرغ و گوشت دولتی می ایستند 
خرده می گیرند واقعاً فکر می کنند، 
مردم از ســر عالقه در زمانه کرونا در 
صف مــرغ دولتی می ایســتند؟ نه، 
آن ها فکر می کنند با صرفه جویی در 
پول مرغ، حداقل می توانند چاله ای 
دیگر از زندگی شان را پر کنند. البته 
سواره چه خبر از حال پیاده دارد؟ اآلن 
هم آن هایی کــه تصمیم می گیرند و 
وعده می دهند و هم آنها که توصیه به 
نخریدن و مقاومت می کنند؛ حقوق  
و عیدی را گرفته اند، آجیل، گوشت 
و مرغشــان هم رســیده است و چه 

می دانند »ندارم« یعنی چه؟!

شب عید، کوچک شدن سفره ها و کاهش قدرت خرید مردم؛ نمود عینی تری دارد؛

اندکی شادی و دریایی حسرت

خبر

» واکسن سازهای بزرگ دنیا به ما واکسن 
نخواهند داد و شأن ما هم دست دراز کردن 
به بیرون از مرزها نیست، ما باید بر پای خود 
بایستیم.« این بخشــی از صحبت های وزیر 

بهداشت در مورد واکسن کرونا است.
به گزارش ایلنا، ســعید نمکی بیان کرد: 
در آخرین روزهای ســال، می توانم با افتخار 
بگویم که جمهوری اســالمی ایــران تنها و 
تحریم زده و مظلوم از ظلم کسانی که حتی 
دارو را از فرزندان بیمار و بیماران ســرطانی 
دریغ کردند و به دروغ گفتند چنین نیست. 
ایران امروز به عنوان یک کشــور مطرح در 
مدیریت بیماری کرونا در جهان می درخشد 
و من به عنــوان کوچک ترین ســرباز نظام 
افتخار می کنم به این وفاق و همدلی و درایتی 

که در رأس نظام برای امور داریم .
در بهار بهترین واکسن ساز دنیا 

خواهیم شد!
او افزود: واکسن ســازی با همه کارهای 
دنیا فرق می کنــد، ما مطالعــه کردیم و به 
یک چارچوب با انســتیتو رازی، بنیاد برکت 
و چند جای دیگر رسیدیم تا در پلتفرم های 

مختلف واکسن سازی را آغاز کنیم و قدم به 
قدم جلو رفتیم، ســازمان غذا و دارو را صدا 
کردم و گفتم اگر فکر می کنید با شــیوه های 
مدون گذشته می توان راه را طی کرد، اشتباه 
می کنید، باید متناســب با سرعت مورد نیاز 
این حرکت پروتکل بنویســیم و عزیزان من 
شبانه روز نشستند و استانداردهای محکم و 
قابل قبول نوشتند و امروز با افتخار می گویم 
که جمهوری اســالمی ایران در بهار آینده 
یکی از مهم ترین و بهترین واکسن سازهای 

دنیا خواهد شد.
نمکی ادامه داد: امروز به خاطر رعایت حال 
بیماران آســیب پذیر با التماس و خواهش از 
جاهای مطمئن جهان واکسن وارد می کنیم 
گرچه زخم زبان هایی را هم تحمل می کنیم. 
بعضی فکر می کردنــد کانتینرهای یخچال 
دار پشت در مرزها ایستاده است و واکسن را 

حراج کردند و ما نمی خریم.
آغاز فاز جدیدی از تست و تولید 

واکسن های ایرانی
او افزود: واکســن پاســتور با تکنولوژی 
مشترک کوبا اولین واکسنی است که تزریق 

انبوه آن آغاز خواهد شد و واکسن برکت دوم 
و واکســن رازی هم دوش با واکســن سپند 
پیش خواهد رفت، آنچه عزیزان طی کردند 
منطبق بر علمی ترین اســتانداردهای دنیا 
است و در آینده آن ها را منتشر خواهیم کرد تا 
دنیا بداند سرعت را افزایش دادیم اما دقت را 
کم نکرده ایم  و آزمایشات مدل های حیوانی 

این واکسن بسیار اثربخش بود و در مدل های 
انسانی هم آغاز می شود.

وزیر بهداشت افزود: وقتی بحث واکسن 
اسپوتنیک شد گفتم پســر خودم واکسن را 
بزند که مردم بدانند اگر قرار اســت گزندی 
برسد اول برای ما است و امروز هم این واکسن 
بر یکی از عزیزترین فرزندان این ســرزمین 

تزریق می شــود تا مردم بداننــد ما در خط 
مقدم برای دفاع از ســالمت مردم هستیم  و 
امیدواریم هر چه زودتر چرخه ی ویروس در 

جهان تمام شود.
 آغاز تست انسانی 

واکسن ایرانی »فخرا« 
الزم به ذکر است، دیروز صبح فاز نخست 
کارآزمایی بالینی واکســن ایرانــی کرونا با 
عنوان »فخرا« و بــا حضــور وزرای دفاع و 
بهداشت، در مجموعه ســپند وزارت دفاع 

آغاز شد.
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا 
و دارو دراین باره گفت: این واکسن با فناوری 
ویروس غیرفعال شده به صورت صد در صد 
داخلی در مجموعه سازمان پژوهش و نوآوری 
دفاعی )ســپند( در وزارت دفــاع، مراحل 
چهارگانه مطالعه حیوانی و پیش بالینی خود 
را با موفقیت طی کرده و مجوز کمیته اخالق 
و ســازمان غذا و دارو برای شروع کارآزمایی 
بالینی و تست انسانی را دریافت کرده است. 
فرزند شــهید فخری زاده اولین فرد تزریق 

کننده این واکسن است.

وزیر بهداشت:

برخی فکر می کنند واکسن کرونا را پشت مرزها حراج کردند و ما نمی خریم

بحران های اقتصادی 
ماه های گذشته، کوچک 

شدن سفره ها و کاهش 
قدرت خرید بخش 

قابل توجهی از خانوار های 
ایرانی را به دنبال داشته 

است و این واقعیت 
انکارناپذیر بیش از هر 

زمانی در شب عید نمود و 
بروز پیدا کرده است

رئیس اتحادیه پوشاک 
تهران: فروش پوشاک در 
بازارهای مختلف در پایان 

سال به ویژه در اسفندماه بر 
اساس رصد میدانی نسبت 
به دو سال قبل حدود ۶۰ تا 

۷۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است
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