2

روزنامهصبحايران

توجه ویژه به اقتصاد
محلی در بودجه ۱۴۰۰
شهرداری تهران
یکشنبه  21 /دی  26 / 1399جمادی االولی  10 / 1442ژانویه 2021

3
کاهش انتظارات تورمی
کشور با توقف رشد پول
در آذر ماه
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دانش آموزان در مناطق آبی به مدرسه میروند!
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بازگشایی مدارس با «جمعیت کم»
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در حوزه انتقال دانش فنی تولید واکسن به ایران انجام شد؛

امضای  6یادداشت تفاهم
همکاری بین ایران و کوبا

در سفر هیات ایرانی برای
حضور در هفدهمین کمیسیون
مشترک ایران و کوبا در هاوانا
به ریاست دکتر اسدی الری
قائم مقام وزیر بهداشت در امور
بین الملل 6 ،یادداشت تفاهم
همکاری بین مقامات دو کشور
از جمله در حوزه انتقال دانش
فنی تولید واکسن پنوموکوک به
ایران ،به امضا رسید.
یادداشت تفاهم همکاری در حوزه های تجاری ،ورزشی ،کشاورزی ،فرآورده های
دارویی ،انتقال دانش فنی تولید واکسن پنوموکوک و همچنین هفدهمین اجالس کمیسیون
مشترک بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کوبا به امضای مقامات دو کشور رسید.
دکتر اسدی الری به عنوان رییس ایرانی برگزار کننده اجالس در این سفر دو روزه،
دیدار و مذاکراتی با مقامات کوبایی از جمله وزیر بهداشت عمومی جمهوری کوبا ،معاون
رییس جمهور و وزیر تجارت و سرمایه گذاری خارجی کوبا به عنوان رییس کوبایی
برگزارکننده آن اجالس داشت.

معاون اول رئیس جمهور خبر داد:

تهاتر نفت با اتوبوسهای
ساخته و نیمهساخته

نگاه محمد معتمدی از منظر مخاطب:

ورشکستگی
موسیقی سنتی
ایرونی!

صفحه 8

خبر
وضعیت خرید مسکن در تهران
در مقایسه با پارسال؛

هزینه تهرانیها برای خرید خانه
 ۸۳درصد بیشتر شد

گرچه گزارش های رسمی از کاهش
تورم در حوزه مسکن حکایت دارد ولی
همچنان هزینه خانوارهای تهرانی برای
خرید خانه حدود  ۸۳درصد نسبت به
پارسال بیشتر شده است.
گزارش مرکز آمار ایران در مورد
وضعیت خرید مسکن در تهران در آذر
ماه امسال نشان می دهد که شاخص به
حدود  ۵۸۹رسیده و این عدد نسبت به
آبان ماه  ۸.۵درصد کاهش دارد.
اما بررسی روند تورم نقطه به نقطه
در این ماه که نشان دهند تغییرات
شاخص نسبت به آذرماه سال قبل است
حاکی از آن است که تورم نقطه ای به
 ۸۳درصد رسیده است ،به عبارتی باید
خریداران یک واحد مسکونی در شهر
تهران نسبت به آذر  ،١٣٩٨حدود ۸۳
درصد بیشتر پرداخت کنند.
این در حالی است که با این حجم
افزایش هزینه ،در مقایسه با آبان ماه
تورم نقطه ای نیز کاهش داشته است؛
به طوری که درماه قبل  ۱۱۴.۷درصد
گزارش شده بود که  ۳۱.۷درصد کاهش
دارد.
مروری بر جزئیات تورمی مسکن در
سال جاری این را مشخص می کند که
باالترین افزایش هزینه در آیان ماه رخ
داده است؛ به طوری که تورم نقطه به
نقطه درابتدای سال جاری و در فروردین
ماه  ۳۷درصد بوده که در روند رو به رشد
تا  ۱۰۰درصد در شهریورماه۱۱۳.۸ ،
مهرماه ۱۱۴.۷ ،درصد آبان پیش رفته
و برای آذماه روند برعکس شده و به ۸۳
درصد کاهش داشته است.
کاهش  ۹.۸درصدی تورم ماهانه

درمورد تورم ماهانه قیمت مسکن
نیز که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص
نسبت به ماه قبل است ،منفی  ۸.۵درصد
گزارش شده که درمقایسه با آبان که ۱.۳
درصد گزارش شده بود حدود  ۹.۸درصد
کاهش داشته است.
این در حالی است که مرکز آمار
طی روزهای گذشته از افزایش ۶.۸
درصدی اجاره بها نیز در مناطق شهری،
در پائیز امسال نسبت به پارسال خبر
داده بود.
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روحانی :برای ساخت و خرید واکسن کرونا هر ارز و ریالی نیاز باشد ،تامین میکنیم

اجازه ندادیم واکسن خارجی بر روی مردم ما آزمایش شود

رئیسجمهور گفت :برای مناطق زردی
که تعداد بیمارهای کرونایی آن  ۲در ۱۰۰
هزار باشد ،این مناطق را آبی اعالم میکنیم
و همه کسب و کارها میتوانند فعالیتهای
خودشان را انجامدهند.
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی
رئیسجمهور دیروز (شنبه) در جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا اظهار داشت :همکاری
مردم باعث شد امروز در مصوبات ستاد ،یک
وضعیت جدید به وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد
اضافه کنیم و آن وضعیت آبی بود.
روحانی تاکید کرد :برای مناطق زردی
که تعداد بیمارهای کرونایی آن  ۲در ۱۰۰
هزار باشد ،این مناطق را آبی اعالم میکنیم
و همه کسب و کارها میتوانند فعالیتهای
خودشان را انجامدهند.
اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
* در هفتهای که گذشت علیرغم اینکه
در بسیاری از مناطق جهان شاهد توسعه
ویروس کرونا بودیم و مشکالت فراوانی در
برخی از کشورها مشاهده شد ،با همکاری
خوب مردم و مراعات پروتکلها ،روند در کشور ما
کاهشی بوده است.
* در مجموع آمار امروز نشان میدهد تالش انجام
گرفته در آذر ماه شرایط مناسبتری به وجود آورد و
 ۸۰درصد بستریها و  ۷۰درصد فوتیها کاهش یافته
است .این رقم بسیار ارزشمندی است .اگرچه به آن
نقطه مطلوب نرسیدیم و برای رسیدن به نتیجه هنوز
باید تالش خود را ادامه دهیم ،اما شرایط بسیار بهتر
شد.
* در عین حال مسئله پایدارسازی شرایطی که
امروز به آن رسیدیم بسیار مهم است تا به شرایط
سخت گذشته برنگردیم و همچنین اقدامات پیشگیرانه
برای اینکه وارد موج چهارم نشویم و تا پایان سال
مشکل نداشته باشیم.

* ان شا اهلل وارد موج چهارم نشویم .همانطور که
ماسک زدن ضروری است ،عدم تشکیل اجتماعات و
دورهمی هم مهم است هر یک از این حلقه ها ضعیف
شود کل مدیریت را از بین ببرد.
* همیشه یک مثال امنیتی در ذهن من هست
که االن در مورد بهداشت می زنم که اگر مراعات نکنیم
هر عددی پیدا کنیم ضربدر صفر می شود و همه آثار و
نتایج را از بین می برد.
* یکی از مطالبات مردم این است که ما سریعتر
بتوانیم واکسن را در اختیار مردم قرار دهیم و مرجع
ما برای واکسن خارجی هم سازمان بهداشت و درمان
است  .در واکسن داخلی اقدامات خوبی شده است ما
در واکسن خارجی بیش از یک ماه و چهل روز درگیر
نقل و انتقاالت آن بودیم.
* برخی شرکتهای خارجی میخواستند واکسن

را بر روی مردم ما آزمایش کنند ،وزارت بهداشت ما به
درستی این درخواست را قبول نکردند .مردم بدانند
وسیله آزمایش برای شرکت های سازنده واکسن قرار
نخواهند گرفت.
* حتما خرید و تهیه واکسن جزو اولیتهای ما
است ،مردم بدانند اگر واکسن آمد معنی آن این نیست
پروتکلها را انجام ندهند بلکه باید چند ماه بعد آن نیز
پروتکلها رعایت شود تا نتیجه واکسن را ببینیم.
* برای جابه جایی پول به حساب شرکتی که
بتوانیم در زمانی که نوبت ما میشود واکسنها را
خریداری و وارد کشور کنیم مشکالت زیادی ایجاد
کردند اما دولت با همه این مشکالت اقدامات الزم را
انجام داد.
* یعنی چه آنجایی که واکسن مشترک
میخواهیم بسازیم چه واکسن بخواهیم بخریم و چه

امضای تفاهمنامه همکاری هتلهای فرودگاهی با نمایشگاه شهر آفتاب؛

در داخل تولید کنیم ،هر جا ارز و ریال نیاز
بوده دولت بدون هیچ مضایقهای علیرغم همه
سختیها در این زمینه با دست باز وارد شده
است.
* البته برخی کشورها قبول کردند که
کاری به آنها نداریم؛ بنابراین مردم ما مطمئن
باشند آنها وسیله آزمایش برای شرکتهای
سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت.
* اگر در روز به  ۵۰۰هزار نفر واکسن
تزریق و این عدد ضربدر  ۶۰میلیون شود،
تزریق واکسن کرونا حدود  ۳ماه زمان میبرد
و اگر بخواهد ان عدد دوبرابر شود ،زمان انجام
آن هم بیشتر خواهد شد .بنابراین تزریق
واکسن و اجرای آن زمانبر است که همه این
موارد در سند امروز مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است.
*{ با اشاره به برخی شایعات درباره واکسن
کرونا} :از رسانهها و صدا و سیما میخواهم با این
شایعات مقابله کنند؛ شایعه میکنند فالن جا
واکسن دارند ،فالن جا واکسن عرضه شده است
و مردم را با این شایعات درگیر میکنند .مردم
به متخصصان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
قرارگاه عملیاتی و ستاد گوش بدهند و فریب افراد سوء
استفاده گر در این شرایط را نخورند.
* حتما خرید و تهیه واکسن جزو اولیتهای ما
است ،خرید واکسن و تهیه آن جزو اولویتهایی است
که انجام میشود و انشاء اهلل در زمان آن با شرایطی
که اعالم میشود ،در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
مردم بدانند اگر واکسن هم آمد به معنی آن این نیست
پروتکلها را انجام ندهند بلکه باید چند ماه بعد آن نیز
پروتکلها رعایت شود تا نتیجه واکسن را ببینیم.
* همه استفادهکنندگان واکسن کرونا در دنیا
توصیه میکنند که پروتکلهای بهداشتی باید برای
ماهها مراعات شود تا شرایط برای سالمت مردم،
مناسب باشد.

هتلهای  Novotelو  Ibisمراکز اقامتی نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب شد
با امضای تفاهم نامه همکاری بین هتلهای فرودگاهی امام خمینی(ره)
و نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب ،از هتلهای  Novotelو  Ibisبه عنوان
مراکز اقامتی مسافران و بازدیدکنندگان مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب
استفاده می شود.
تفاهم نامه مذکور بین سمانه یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه
گردشگری آریا زیگورات وابسته به شرکت «سمگا» از زیرمجموعه های
گروه مالی گردشگری و محمدرئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه بین المللی
شهر آفتاب امضا شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،مدیرعامل شرکت
توسعه گردشگری آریا زیگورات در خصوص این تفاهم نامه گفت :قرار
است از سال  1401نمایشگاه بینالمللی تهران به مجموعه نمایشگاهی
شهر آفتاب منتقل و نمایشگاه های داخلی و بینالمللی در شهر آفتاب
برگزار شود.

سمانه یوسفی افزود :طبق این تفاهمنامه با معرفی شرکت نمایشگاه
بینالمللی شهرآفتاب ،مجموعه هتلهای بینالمللی فرودگاهی امام(ره) بر
اساس تعرفههای اعالمی و با هزینه مناسب ،امکانات رفاهی و اقامتی موجود
را در اختیار مجریان نمایشگاهی قرار میدهد.
وی ادامه داد:همچنین به منظور رفاه بیشتر ،سرویس رایگان بین
نمایشگاه بینالمللی شهرآفتاب و هتلهای بین المللی فرودگاهی (هتلهای
 Novotelو  ) Ibisبرقرار خواهد شد .ایجاد فضای اقامتی و رفاهی برای
مجریان ،غرفه داران ،میهمانان و بازدیدکنندگان نمایشگاهی که از داخل
و خارج کشور که در زمان برگزاری نمایشگاهها در مجموعه نمایشگاه
بینالمللی شهرآفتاب شرکت می کنند ،از اهداف امضای این تفاهم
نامه است .این گزارش حاکیست :هتلهای فرودگاهی در جوار فرودگاه
بینالمللی امام خمینی(ره) واقع شده و با توجه به نزدیکی بعد مکانی
و زمانی ،میتواند خدمات مناسب اقامتی و رفاهی را در اختیار نمایشگاه
بینالمللی شهرآفتاب قرار دهد.

خبر
افزایش  ۱۵درصدی مراجعه به
بیمارستانها در پی آلودگی هوا

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر
اقلیم وزارت بهداشت گفت :طبق آماری
که اورژانس داده ،در شرایط آلودگی هوا
مراجعه به بیمارستانها تا  ۱۵درصد
افزایش پیدا میکند.
«عباس شاهسونی» رئیس گروه
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت
با اشاره به خطر آلودگی هوا بر بیماران
زمینهای بیان کرد :افرادی که دارای
بیماریهای زمینهای همچون بیماریهای
تنفسی و قلبی هستند ،آلودگی هوا باعث
تشدید بیماری آنها خواهد شد.
وی ادامه داد :در این شرایط اگر فرد
دارای بیماریهای زمینهای با آلودگی هوا
مواجهه داشته باشد ،باعث تشدید بیماری
و حتی مرگ زودرس فرد میشود.
شاهسونی با اشاره به اثر آلودگی
هوا بر کار کرد مغز کودکان ،افزود :نتایج
مطالعاتی که انجام شده ،نشان میدهد؛
آلودگی هوا بر مغز کودکان تاثیر میگذارد
و باعث کاهش ضریب هوشی آنها میشود،
حتی طبق نتایج مطالعات حیوانی و انسانی
که در دنیا انجام شده ،آلودگی هوا میتواند
باعث بیماری اوتیسم و تشدید عالئم آن
نیز شود.
وی گفت :با توجه به اینکه ذرات
بسیار ریزی در هوای آلوده وجود دارد ،این
امکان هم وجود دارد ،این ذرات از طریق
ریه وارد سیستم گردش خون ما شود
و از طریق عبور از سد دفاعی مغز باعث
کاهش کارکرد مغز شود .رئیس گروه
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت
گفت :طبق آماری که اورژانس داده ،در
شرایط آلودگی هوا مراجعه به بیمارستان
ها تا  ۱۵درصد افزایش پیدا میکند ،البته
توجه داشته باشید که مواجهه با آلودگی در
روز اول شاید باعث افزایش مراجعان نشود
و در روزهای بعد خود را نشان دهد .در
بعضی موارد تا دو هفته بعد عالئم در فرد
بروز میکند .وی ادامه داد :متولی نظارت
قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط
زیست است و ما به عنوان وزارت بهداشت
مسئول اعالم شاخص کیفیت هوا و اعالم
شرایط اضطرار هستیم و دائماً همکاران ما
در دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور
غلظت آالیندهها را دریافت میکنند و اگر
به شرایطی رسیدیم که شرایط اضطرار بود
به استانداری و محیط زیست اعالم میشود
تا کمیته اضطرار تشکیل و تصمیمات الزم
گرفته شود.
وی در پایان افزود :موضوع دیگر
ارتباط بین بیماری کرونا و آالیندههای
هوا بخصوص ذرات معلق است ،مواجهه
با هوای آلوده باعث تشدید بیماری
کووید_ ۱۹و حتی افزایش تعداد موارد
ابتال و مرگ می شود.

