اجتماعی

یک شنبه  ۲۹فروردین ۱۴۰۰
 ۵رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۳۸

یک توئيت

ثبت سفارش واکسنکرونا
2برابر نیاز کشور

جامعه

درآستانه برگزاری جشن گلریزان
انجام شد

کمک رهبر انقالب برای آزادی
زندانیان نیازمند

سازمانغذاودارومیگوید ۲۴۰:میلیوندوزازتولیدداخل،تولیدمشترک،خریداز
سبدکوواکسوخریدمستقیمثبتسفارششدهاست

یک عکس
جشنواره گل های الله دراراک

رسانه های جهان
ایــنــدیــپــنــدنــت:
آنــــگــــا مــــرکــــل،
صــــــدراعــــــظــــــم
آلمان ،پارلمان این
کشور را تحتفشار
گذاشته است تا به الیحهای رای دهند
که به دولت مرکزی اختیار میدهد
مقررات سختگیرانهتری را در مورد
قرنطینه  کووید ۱۹-در نواحی انتشار
سریع ویروس اعمال کند .مرکل گفته
است«   :پزشکان بخشهای مراقبت
ویژه یکی پس از دیگری تقاضای کمک
میکنند.ماکههستیمکهاینتقاضاها
را نادیده بگیریم؟ ما نمیتوانیم به
خودمان اجازه بدهیم که پزشکان و
پرستاران را به حال خود بگذاریم».
آنــاتــولــی :محموله
 10هـــــزار دوزی
واکـــــســـــن کـــرونـــا
«سینوواک» در پی
دستور رئیسجمهور
ترکیه به بوسنی و هرزگوین   رسید.
این واکسنها برای تزریق به کارکنان
سازمانهایامنیتیبوسنیوهرزگوین
اختصاصخواهدیافت.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

منابع همسانسازی هنوز دریافت
نشده است
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت :منابع
مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان
هنوز دریافت نشده است .مصطفی ساالری
در جلسهای با معاونان و مدیران حوزه منابع
انسانی سازمان تأمین اجتماعی ،با تأکید بر
اینکه شرکتها و منابعی که به تأمین اجتماعی
واگذار میشود به عنوان پشتوانه ایفای تعهدات
به جامعه تحتپوشش است ،افزود :منابع مربوط
به متناسبسازی حقوق بازنشستگان هنوز
دریافت نشده است و با توجه به فرایند اجرایی
ایــن مــوضــوع در خو شبینانهترین حالت در
مــا ههــای آینده بخش اندکی از ایــن منابع را
دریافت خواهیم کرد.

جزئیاتپرداختوامقرضالحسنه
بهبازنشستگانتأمیناجتماعی
رئـــــیـــــس کــــــانــــــون بــــازنــــشــــســــتــــگــــان و
مستمریبگیران تامین اجتماعی ،دربــاره
پرداخت وام قرضالحسنه به بازنشستگان این
سازمان توضیح داد .علی دهقانکیا گفت :پس
از اصالح احکام جدید حقوق بازنشستگان ،نحوه
پرداخت و میزان وامهای جدید به بازنشستگان
در دستورکار ســازمــان تأمین اجتماعی قرار
خواهد گرفت .پیشبینی میشود با اصالح
احکام در اواخــر اردیبهشتماه سازمان تأمین
اجتماعیاوایلخردادماهواردفرایندپرداختوام
بهبازنشستگانتأمیناجتماعیشود.وی تصریح
کرد :سال گذشته مبلغ 5میلیون تومان به عنوان
وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت
میشدکهباتوجهبهمساعدتمدیرعاملسازمان
تأمین اجتماعی برای افزایش این رقم پیشبینی
میشودمیزانپرداختوامبهبازنشستگاننیزدر
سال  1400افزایش یابد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :بیش
از دو برابر نیاز کشور ثبت سفارش واکسن
پیشبینی شده است تا حتی با تحقق ۵۰
درصــدی برنامه ما بتوانیم حداقل ۱۲۰
میلیون دوز موردنیاز را تا پایان سال ۱۴۰۰
داشته باشیم.
کیانوش جهانپور گفت :باید توجه کرد
که وضعیت تولید واکسن با محدودیتها
و به نوعی تاخیر در تحویل در دنیا تقریبا
در همه برندها مواجه اســت .آ نچــه برای
کشور در نظر گرفته شده بود تا امروز بیش از
دوبرابر واکسن موردنیاز کشور یعنی بیش از
 ۲۴۰میلیون دوز بود که عقد قرارداد و ثبت
سفارش شده است تا چه از تولید داخل ،چه
تولید مشترک ،چه خرید از سبد کوواکس و
چه خرید مستقیم تامین شود.
وی اف ــزود :بنابراین بیش از دو برابر نیاز
کشور پیشبینی شده است تا حتی با تحقق
 ۵۰درصدی برنامه ما بتوانیم حداقل ۱۲۰
میلیون دوز موردنیاز را تا پایان سال ۱۴۰۰
داشته باشیم.
جــهــانــپــور ادامــــه داد :بــا پیگیر یهایی
کـــه در هــمــه مـــا ههـــای گــذشــتــه انــجــام
شــــده بــــود و بـــا تـــوجـــه بـــه ایـــنکـــه یــک
خــریــد ابــتــدایــی از واکــســن اسپوتنیک
داشــتــیــم،اســتــفــاده و اســتــقــبــال عمومی
و نتایج و یافتههای استفاده از آن ،موجب شد
که پیگیر یهای همکارا نمان در دستگاه
دیپلماسی بــا حــمــایــت وزارت بهداشت
درنهایت با توافق طرفین ایرانی و روسی،
منجر به توافقی بــرای تامین  ۶۰میلیون
دوز اسپوتنیک ظرف ما ههای آینده شود که
قــرارداد آن هم نهایی شده و جدا از چیزی
است که به عنوان تولید مشترک در کشور با
موسسه گامالیای روسیه انجام میشود و جدا

از تال شهایی است که برای تولید داخلی
واکسن در کشور صورت میگیرد.
▪تعداد واکسنهای وارد شده

در همین زمینه نیز علیرضا رئیسی ،معاون
بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون
از روسیه حدود  ۴۲۰هزار دوز ،از چین حدود
۶۵۰هزار دوز و از هندوستان ۱۲۵هزار دوز
واکسن تحویل گرفتهایم ،خاطرنشان کرد:
همانطور که میدانید قرار بود از هندوستان
 ۵۰۰هزار دوز واکسن بگیریم که تاکنون۱۲۵
هزار دوز تحویل داده شده است .حدود ۷۰۰
هزار دوز هم واکسن آسترازنکا از کره جنوبی
دریــافــت کــرد هایــم؛ در مجموع یکمیلیون
و  ۸۹۵هــزار دوز واکسن در اختیار ما قرار
گرفته است .وی تصریح کرد :از آنجایی که
واکسنها باید دو دوز تزریق شوند تاکنون
حــدود  ۵۰۰هــزار دوز واکسن تزریق شده
اســت؛ بسیار امیدواریم که طی یک هفته تا
۱۰روز آینده واکسیناسیون فاز اول را که شامل
کادر بهداشت و درمــان ،گروهی از بیماران
صعبالعالج ،سرطانی و بیماران زمینهای و

افراد خانههای سالمندان می شود ،به اتمام
برسانیم و در اواسط اردیبهشت ماه بتوانیم
وارد فاز دو واکسیناسیون شویم.
از ســوی دیگر هاللاحمر نیز دیــروز دربــاره

اقدامات خود برای تهیه واکسن توضیحاتی
ارائه کرد .سخنگوی جمعیت هاللاحمر اعالم
کرد :این جمعیت وابسته به نهضت بینالمللی
صلیب سرخ و هالل احمر تالشهای خود را
برای واردات واکسن کرونا از کشورهای شرقی
یدهد.
ادامه م 
محمدحسن قوسیا نمقدم     افــزود :هالل
احمر از شهریور سال گذشته و زمانی که اعالم
شد شاید بیماری کرونا و آنفلوآنزا با هم ترکیب
شوند ،در تالش بود تا واکسن کرونا را تهیه و
وارد کشور کند .وی ادامه داد :جمعیت هالل
احمر از ابتدای شیوع بحران کووید ۱۹همواره
برای جذب کمکهای بینالمللی در راستای
ارتقای سطح پاسخگویی خــود به مــردم در
این بحران و کمک به محرومان تالش و بهرغم
تحریم و فشارهای ظالمانه کمکهای نقدی و
غیر نقدی خوبی را دریافت کرده است.

تکذیب یک خبر

خبر مهاجرت عضو کلیدی پروژه واکسن
کوو ایران کذب محض است
در پی انتشار شایعهای در فضای مجازی مبنی بر اینکه یکی از اعضای پــروژه واکسن
کووایران مهاجرت کرده است ،رئیس مرکز اطال عرسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) با انتشار پیامی در فضای مجازی گفت :خبر مهاجرت عضو کلیدی پروژه واکسن
کوو ایران برکت از اساس تکذیب میشود.
بنابر خبر میزان ،نیکی ملکی ،در صفحه توئیتری خود نوشت :هر چقدر به تولید انبوه
و میلیونی واکسن برکت نزدیک میشویم ،شایعاتی عمدتا با منشأ خارج از کشور برای
نگرانکردن مردم فراگیر میشود .آخرین شایعه مهاجرت عضو کلیدی پروژه واکسن به خارج
از کشور است .این خبر از اساس تکذیب میشود .اوال این پروژه «یک» عضو کلیدی ندارد و
گروهی از دانشمندان جوان ما در این پروژه مشغول فعالیت هستند .ثانیا هیچ یک از عوامل
پروژه واکسن برکت به خارج از کشور مهاجرت نکرده است .منتظر خبرهای خوب جدید از
واکسن کووایران برکت باشید.

افزایش  ۲۵تا  ۳۵درصدی نرخ کرایه تاکسی
مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانیهایشهریکشوربابیاناینکه
میانگین رقم پیشنهادی افزایش کرایه تاکسی در کشور بین
 ۲۵تا  ۳۵درصد است ،گفت :این افزایش پس از طی مراحل
قانونیقابلاجراست.مرتضیضامنی درتشریحروندافزایش
نرخ کرایه تاکسی برای سال جاری ،گفت :هر سال در بهمن
یا اسفندماه فرایند افزایش قیمت کرایه تاکسی پیشنهاد
میشود ،شوراهای اسالمی شهر مرجع تغییر نرخ کرایه
تاکسیهاستبهاینترتیبکهفرایندتعییننرخکرایهتاکسی
بر اساس قانون شهرداریها در اواخر سال بر اساس پیشنهاد
واحدهای کارشناسی سازمان تاکسیرانی در قالب الیحه به

استودرسایرشهرهانیزتااردیبهشتماهشاهداصالحقیمت
خواهیم بود ،افزود :تاکسیرانی با سایر وسایل حمل و نقلی
متفاوت است ،چراکه تاکسیها هیچ یارانه دولتی نمیگیرند
و مباحث خودرو و پرداخت سایر مبالغ ،برعهده راننده است.
وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی رانندگان باید هزینه
فایده معقولی را دریافت کنند ،ادامــه داد :هزینه سفر در
شهرداریها محاسبه میشود و حقوقی مانند ابالغیههای
وزارت کار ،برای راننده لحاظ میکنند که در نهایت به درصد
افزایش کرایه منجر میشود و متناسب با تورم اعالمی بانک
مرکزی خواهد بود.

رئیس پلیس راهور ناجا :

مردمپولخریدماشینراندارندموتورمیخرند
رشد 80درصدی ثبت سند موتورسیکلت طی یکسال

رئیس پلیس راهور ناجا و دبیر انجمن صنعت
موتورسیکلت ایــران میگویند تولید و ثبت
سند موتورسیکلت در ســال  ۹۹نسبت به
ســال قبل از آن ۸۰ ،درصــد افزایش داشته
است .سردار   هادیانفر ،رئیس پلیس راهور
ناجا در ای ـنبــاره گفت« :در ســال گذشته،
 ۲۱۲هزار دستگاه موتورسیکلت نقلوانتقال
داده شده و آمار موتورسیکلتهای نوشماره
نیز افزایش  ۸۲درصدی داشته است ».بهمن
ضیاءمقدم ،دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت
ایــران هم گفت« :قیمت ســرســامآور خــودرو
در ســال  ۱۳۹۹یکباره تقاضا بــرای خرید
موتورسیکلت را افزایش داد .شهروندانی که
تــوان خرید خــودرو نداشتند ،به خرید موتور
رو آوردنــد که کرونا هم شایع شد و استقبال
مــردم از موتورسیکلت را دوچــنــدان کــرد».
ضیاءمقدم افزود« :در سال گذشته تعداد۲۱۱
هزار و  ۴۰۰دستگاه موتورسیکلت توسط ۴۰

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

کارخانه در کشور تولید شد که این میزان در
سال  ۱۳۹۸برابر  ۱۱۶هــزار دستگاه بود.
بنابراین در سال  ۱۳۹۹نسبت به سال قبل از
آن ۸۰ ،درصد افزایش تولید در کشور داشتیم
و تولید موتورسیکلت در ماههای پایانی سال
 ۹۹همافزایشبیشترییافت».باوجوداینکه
در یکسال گذشته همزمان با افزایش تقاضا
برای خرید موتورسیکلت ،تولید این وسیله
نقلیه در کشور رشــد  ۸۰درصــدی را تجربه
کرده است ،اما محمدخادم منصوری ،رئیس
اتحادیهفروشندگاندوچرخه،موتورسیکلتو
لوازمیدکیتهرانمعتقداستکهتنهابادرنظر
گرفتن افزایش تولید و فروش موتورسیکلت نو
نمیتوانبهارزیابیدرستیازمیزانزیادشدن
گرایش مردم به سمت انتخاب موتورسیکلت
بهعنوان وسیله نقلیه مناسب در دوران کرونا
رسید .منصوری در ایـنبــاره گفت« :قــدرت
خرید مردم کم شده و قیمت موتورسیکلت در

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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در آستانه بــرگــزاری سیوچهارمین جشن
گلریزان ستاد دیه کشور ویژ ه کمک به آزادی
زندانیان نیازمند ،رهبر انقالب اسالمی ،مبلغ
 ۵۰۰میلیون تومان به این امر خداپسندانه
اختصاص دادنــد .بــه گ ــزارش ایسنا ،جشن
گلریزان هرسال در ماه مبارک رمضان ،به همت
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به
زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئوالن
و خیّران نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف
کشور برگزار میشود.

برخورد با متخلفان تزریق واکسن
برکناری 2مسئول بهداشتی
و معرفی  2شهردار به دادگاه
در پی قطعیشدن بروز تخلفات واکسیناسیون
در شهرهای آبادان ،اهواز و علیآباد ،اقدامات
قانونی برای برخورد با آنها آغاز شد.
روز گذشته وزیــر بــهــداشــت در نــام ـهای به
رئــیــس دانــشــگــاه آبــــــادان ،دس ــت ــور عــزل
مــعــاون بهداشتی و مــدیــران نــاظــر بــر رونــد
واکسیناسیون در این شهر را صادر کرد.
همچنین ســرپــرســت بــازرســی اســتــانــداری
خوزستان به دلیل جنبه عمومی تخلف ،از
معرفی شهرداران اهــواز و آبــادان و اعضای
شــورای شهر آبــادان به دادگــاه خبر داد .اما
به گــزارش خبرگزاری دانشجو ،اما مجمعه
آبادان شایعه دریافت واکسن را تکذیب کرد
و گفت :تاکنون هیچ واکسنی نزد هام و قطعا
تا زمانی که واکسیناسیون طبق اولویتها
انجام نشود ،این کار را نخواهم کرد و منتظر
واکسن ایرانی میمانم.عالوه بر خوزستان،
تخلف در روند واکسیناسیون ،به یک برکناری
در استان گلستان نیز منجر شد.
مــعــاون علوم پزشکی گلستان از برکناری
رئیس شبکه بهداشت شهرستان علیآباد
خبر داد و گفت :در تزریق واکسن کرونای
سهمیه پاکبانان به برخی مدیران شهرداری
شهرستان ،کوتاهی رئیس شبکه بهداشت
قطعی تشخیص داده شده است.

سیگار گران میشود

گزیده

شورای اسالمی هر شهر ارسال میشود و شورای شهر در
ادامه پس از بررسی ،تصویب و در نهایت ،تایید فرمانداری
مربوط ،کرایه قانونی هر شهر را اعالم میکند که در سال
جاری نیز این فرایند در جریان است.وی افزود :میانگین رقم
پیشنهادیبرایافزایشکرایهتاکسیدرکشوربین ۲۵تا۳۵
درصداستکهدربرخیشهرهااینپیشنهادهابررسیشدهو
درباقیشهرهانیزدردستبررسیاستونتیجهنهاییپساز
طی مراحل قانونی و تصویب به شهرداریها اعالم و در داخل
تاکسیهابهصورتبرچسبنصبخواهدشد.ضامنیبااعالم
اینکه موضوع افزایش کرایهها در برخی شهرها اجرایی شده
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سال ۱۳۹۹نسبتبه ۱۳۹۸حدود ۳۰تا۳۵
درصد افزایش پیدا کرده است؛ به همیندلیل
از میان مردمی که به این نتیجه رسیدهاند تا در
شرایط کرونا و گرانی خودرو از موتورسیکلت
استفاده کنند ،تعداد قابلتوجهی توان مالی
برای خرید موتور نو را هم ندارند و به همین
دلیلبیشتربهتعمیرموتورسیکلتهایقدیمی
یا خرید موتورسیکلت کارکرده رو آوردهاند».

رئــیــس انجمن تولیدکنندگان محصوالت
دخانی ،با بیان اینکه افزایش فعلی قیمت
سیگار در بـــازار بــه دلــیــل افــزایــش تقاضای
توزیعکنندگان عــمــده نــاشــی از انــتــظــارات
تــورمــی اس ــت ،گفت کــه بــه جــز یــک شرکت،
تولیدکنندگان قیمتهای جدید خود را اعمال
نکرد هاند و میزان دقیق افزایش قیمت هنوز
مشخص نیست.
ایسنا نوشت   :با توجه به افزایش  ۵۰۰هزار
تومانی هر کارتن سیگار به دلیل اعمال مالیات
نخی ،قیمت هر بسته سیگار تقریبا ۱۰۰۰
تــومــان گـــران مــیشــود .همچنین حــقــوق و
دستمزد در سال  1400بین  ۳۰تا  ۴۰درصد
و بهطور کلی هزینه حاملهای انرژی و حمل و
نقل هم افزایش خواهد داشت.

