
اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

04:02

05:48

13:05

20:43

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی  . دوشنبه . 24 خرداد 1400 . 3 ذی القعده 1442 . 14 ژوئن 2021 .

. سال هجدهم . شماره 4688 . 

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید 
مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114037 

شماره نمابر: 07138244833 شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38114014 
موضوع مناقصه: خرید لوله فوالدی

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 
* شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2000092586000038 می باشد. متقاضیان 

برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

 https://setadiran.ir ب: بـــرای دریافـــت اسنــــاد مناقـــصه، از طـــریق نشــــانی اینتـــرنــتی 

)کد فراخوان 2000092586000038( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام 
نموده و اسناد الزم به منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد 
مالی را طی مدت 14 روز از آخرین مهلت دریافت  اسناد، حداکثر تا تاریخ 1400/04/13 
در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانت نامه شرکت 
در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، بلوار استقالل، تقاطع باغ 
کـــد پستی: حراست،  دبیرخانه  فارس،  استان  گاز  شرکت  مرکزی  ساختمان   حوض، 

 57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور 
 آگاهی از هر گونه تغییر در اسناد مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر 

بگیرند.
* ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعالم 

آمادگی ضروری است.  
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/03/23   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/03/24

شناسه آگهی: 1145172

  K-00-236 فراخـوان مناقصـه عمومـی شمـاره
خرید لوله فوالدی بر اساس مجوز شماره 1452  .  1400

ت دوم(
) نوب

شركت  گاز استان فارس

ردپایبمبهستهای
درسریال»نونخ«

راضیه حسینی

هفته گذشــته فاکس نیوز در گزارشــی مدعی شــد 
کــه بــه تازگــی به تصاویــر جدید ماهــواره ای دســت پیدا 
کرده که نشــان می دهد 
مشــکوک  فعالیت هــای 
اطــراف  در  غیرعــادی  و 
در  ســنجریان  ســایت 
در  جاجــرود  نزدیکــی 
اســت.  انجــام  حــال 
مشــخص شــد کــه ایــن 
بــه  مربــوط  فعالیت هــا 
تجهیــزات  و  خودروهــا 

لوکیشن سریال »نون- خ« بوده است.
حــاال کــه فاکــس نیــوز این همــه زحمــت می کشــد 
یــک ســری مناطــق  از  بــا تصاویــر ماهــواره ای  مــدام  و 
کشــورمان مراقبــت می کنــد تا فعالیت مشــکوکی انجام 
نشــود، کاش لیســتی بــه ما مــی داد و مشــخص می کرد 
فعالیــت عــادی و غیرعادی چــه چیزهایی هســتند. مثالً 
اگــر یــک بنــده خدایــی در همــان حوالــی واجــب شــد 
بــا یــک آفتابــه آب بــه گوشــه ای پنــاه ببــرد و خــودش را 
خــالص کنــد، آیا این فعالیت طبیعی بدن، عادی اســت 
یــا غیــر عادی؟ ســاخت فیلــم چطور؟  ایــن کار عادی به 
حســاب می آیــد؟ خصوصــاً اگــر اســمش کمی مشــکوک 
باشــد. شــاید خبر نداشــته باشــید، ولی همین ســریال 
نون خ، در فصل اول، دورقوزآبادی را که آقای نتانیاهو 
در ســازمان ملــل بــه عنــوان منطقه  ای مشــکوک معرفی 
کرده بود، کلی مســخره کرد. تازه در فصل ســوم از یک 
معــدن طــال رونمایــی کــرد. کلــی از فعالیت های شــان را 
زیــر زمیــن و در این معدن انجــام دادند؛ جایی که دیگر 
نمی توانســتید با تصاویر ماهواره ای  حرکات شان را رصد 
کنیــد. خــدا می دانــد آن زیــر چــه کارهایی انجــام دادند. 
ممکن است تحت پوشش فیلم، کلی کالهک هسته ای 
تولید کرده باشــند. خیلی باید مراقب باشــید. راســتش 
را بخواهیــد مــا خودمــان هــم بــه آقای نون خ مشــکوک 
بودیــم؛ زیــادی ســاده و مردمــی بــه نظــر می رســید. بــه 
نظرمان از آن آدم های عوام فریب و پوپولیست طور بود 
کــه می خواســت الکــی ادای در کنــار مردم بــودن و درک 
مشکالت شــان را دربیــاورد تــا در روســتا محبوب باشــد. 
همــه چیــز زیــر ســر همین آقای نــون خ اســت و معلوم 
نیســت تا به حال چند تا بمب هســته ای ســاخته و شما 

اصالً خبر نداشته اید. 
بــه کار بدهیــد.  بیشــتر دقــت کنیــد و دل  لطفــاً 
حواس تــان باشــد اگــر فصــل چهــار ایــن ســریال شــروع 
شــد، با دوربین های پیشــرفته و ابزار جاسوســی مدرن، 
این گروه مشکوک را رصد کنید و نگذارید به بمب های 

بیشتری برسند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بیــش از دو ســوم تقاضــای معمــول از بازار 
مســکن خــارج شــده و در انتظــار آینــده بــه ســر 
می برد؛ گروه ســفته بازان به عنوان دسته غالب 
در بازار امالک که ۷۷ درصد معامالت را به خود 
اختصاص می دهند دست کم تا بعد از انتخابات 

ریاست جمهوری دست نگه داشته اند.
بــازار  حاضــر  حــال  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مسکن از دو جهت شارژ ساخت و ساز و جراحی 
وضــع ســوداگرانه در حالــت انتظــار و ابهــام قــرار 
ریاســت  کاندیداهــای  وعده هــای  اســت.  گرفتــه 
جمهــوری بــرای رســاندن ســطح تولیــد مســکن از 
۳۰۰ تــا ۴۰۰ هــزار واحــد فعلــی بــه یــک میلیــون 
واحــد در کنــار احتمــال اعمــال پایه هــای مالیاتــی 
جدیــد بر واحدهای خالی و معامالت ســوداگرانه 
باعث شــده تا ۷۷ درصد کنشــگران که معامالت 
سفته بازانه را شکل می دهند به حالت استندبای 

دربیایند.
امــا خبــری کــه روزشــنبه اعــالم شــد نشــان 
قانونگــذار  تالش هــای  از  یکــی  کــم  دســت  داد 

از  مســکن  بــازار  تبدیــل  بــرای  سیاســتگذار  و 
ســرمایه گذاری بــه حالــت مصرفی تا کنــون ناکام 
بــوده و احتمــال بازگشــت ســفته بازان در آینــده 
نزدیــک وجــود دارد. وزارت راه و شهرســازی ثبت 
اطالعات ســکونتی خانوارها در ســامانه امالک و 
اســکان را کــه بایــد ۱۹ خــرداد بــه پایان می رســید 
تا انتهای شــهریور تمدید کرد. روش خوداظهاری 
درخصــوص وضــع امــالک اعــم از خالــی یــا دارای 
سکنه بودن تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده و 
مالکان و حتی مستاجران از ثبت اطالعات امالک 

خودداری می کنند.
از آذر۱۳۹۹ کــه قانــون مالیات بر خانه های 
خالی مصوب مجلس، مهر تایید شــورای نگهبان 
را گرفتــه تــا کنــون اقدامــی عملیاتــی بــرای اجرای 
این برنامه انجام نشــده اســت. البته تالش برای 
شناســایی امــالک خالــی از ســکنه از مردادمــاه 
۱۳۹۹ همزمــان بــا راه انــدازی ســامانه امــالک و 
اســکان آغاز شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی 
اعــالم کــرده تا کنون ۱.۳ میلیون واحد مســکونی 

خالــی را بــه ســازمان امــور مالیاتــی معرفــی کرده 
اســت، روز گذشــته معاون حقوقی این ســازمان 
اعــالم کــرد کــه تــا کنون یــک خانــه خالــی هم به 

سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.
محمود علیزاده گفته است: احتماال محتوای 
سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده 
کــه بتوانــد چنیــن اطالعاتــی را بــه مــا بدهــد. بــه 
موجــب قانــون مــا صرفــاً می توانیم بــه واحدهایی 
کــه از طریــق ســامانه امــالک و اســکان، بــر خالی 
بــودن صحــه گذاشــته شــود را مــالک قــرار دهیم. 
نمی توانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام 
دیگری انجام دهیم. با این اوصاف باید در انتظار 
اجــرای دومیــن مصوبــه مجلــس با عنــوان مالیات 
بــر عایــدی ســرمایه بمانیــم. طرحی کــه کلیات آن 
بــه تصویــب رســیده و احتماال در دولــت آینده به 
مرحله اجرا خواهد رسید. درخصوص این مالیات 
نیــز کارشناســان نقدهــای اساســی وارد کرده انــد 
کــه مهمترین آن به خــارج نکردن اثر تورم مربوط 
می شود و انتظار دارند قانونگذار در نسخه نهایی 

به رفع این نقیصه توجه کند.
در شــرایط فعلــی بــازار مســکن بــه دالیــل 
عملکــرد  دیــدن  بــرای  انتظــار  همچــون  متعــدد 
اقتصادی دولت آینده، مذاکرات برجام، نرخ ارز، 
اعمال پایه های مالیاتی و برنامه های دولت آینده 
برای ساخت و ساز در حالت ابهام به سر می برد. 
بحــز گروه اندکــی از متقاضیــان مصرفی، تحرکی 
در بازار دیده نمی شود و این بخش در رکود قرار 
دارد. به همین دلیل قیمتهای پیشنهادی مسکن 
در شــهر تهران نســبت به اواخر ســال گذشته ۱۰ 

تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
ضمــن  تهــران  ســطح  امــالک  مشــاوران 
مســکن  معامــالت  کم ســابقه  رکــود  بــه  اشــاره 
معــدود  از  خــرداد،  و  اردیبهشــت  ماه هــای  در 
تحرکات متقاضیان واقعی برای تبدیل به احسن 
واحدهــای خــود خبــر می دهنــد. به نظر می رســد 
ایــن دســته از افــراد زمــان فعلــی را فرصتــی برای 

ورود به بازار مسکن می دانند.
با وجود آنکه حجم خرید به شــدت کاهش 

یافتــه، فشــار فــروش افزایــش پیــدا کرده اســت. 
بررسی های میدانی از شهر تهران نشان می دهد 
تمایــل بــرای فروش مســکن در هفتــه اول خرداد 
بــه دو  اردیبهشــت ۱۴۰۰ نســبت  و هفتــه آخــر 
هفتــه قبــل از آن ۱.۵ برابــر شــده اســت. قیمــت 
پیشــنهادی هــر متــر مربــع مســکن نیــز در بــازه 
زمانی مذکور افت ۱۰ درصدی را نشان می دهد.
قیمت هر متر مسکن در تهران 

۲۸.۸ میلیون
بنابراین گزارش، اردیبهشــت ۱۴۰۰ متوسط 
قیمــت خریــد و فــروش یــک مترمربع مســکن در 
شــهر تهــران ۲۸ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان بوده 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیــب ۱.۸ درصــد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش 
دارد. تعداد معامالت نیز در این ماه معادل ۳.۹ 
هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۶۵.۲ درصــد کاهــش و در مقایســه بــا مــاه قبــل 

۸۸.۱ افزایش را نشان می دهد.

مشــاوران  برخــی  گذشــته  ســال  درحالــی 
امالک در تمدید قراردادهای اجاره مســتأجران را 
نقــره داغ کردنــد کــه بــا مصوبه ســتاد کرونــا دیگر 

نیازی به تمدید این قراردادها نیست.
و  راه  وزیــر  دیــروز  تســنیم،  گــزارش  بــه 
شهرســازی بــا اشــاره بــه مصوبه ســتاد ملــی کرونا 
بــرای تمدیــد قراردادهای اجاره مســکن تاکید کرد: 
میزان افزایش ســقف حداکثــری نرخ اجاره بها نیز 

مانند سال گذشته تعیین شده است.
محمــد اســالمی بــا بیــان این کــه شــرایطی 
بــرای تمدیــد نکــردن اجــاره مســکن در ۹ بنــد بــه 
تصویب رسید همان شرایط پارسال است، ادامه 
داد: بند هایی نیز به این شــرایط اضافه شــده که 
مراجــع صالحــه می تواننــد آن را تعییــن کننــد و 
بــا رأی ایــن مراجــع بیــن مالک و مســتأجر تعیین 

تکلیف می شود.
وی درباره برخی از این شرایط گفت: به طور 
مثال اگر مســتأجر وظایفش را طبق قرارداد انجام 
نداده یا بعد از تمدید اجاره افزایش اجاره مسکن 
را پرداخــت نکــرده باشــد یــا مالک خانــه را فروخته 
باشــد در این صورت مســتأجر مســتلزم بــه تخلیه 
ملــک اســت. همچنین یکی دیگر از شــرایط تخلیه 
ملــک توســط مســتأجر این اســت که مالــک پروانه 
احداث گرفته و می خواهد ملک خود را تعمیر کند 

یا تعمیرات اساسی انجام دهد.
وی با یادآوری این که ضرر و زیان مستأجر به 

مالک نیز از جمله شرایط است که منجر به تخلیه 
ملــک می شــود،  افــزود: اگــر اجاره نشــین شــرایط 
متعــارف در ملــک رعایــت نکــرده باشــد و موجــب 
شــکایت افــراد ســاکن در آن ســاختمان باشــد نیــز 
جزو مواردی اســت که با تشــخیص مراجع صالحه 

مستأجر ملزم به تخلیه ملک می شود.
بــه گــزارش تســنیم، بر اســاس مصوبه ســال 
گذشــته ســتاد ملــی کرونــا ســقف افزایــش نــرخ 

 ۲۰ درصــد،  کالنشــهرها   ۲۵ تهــران  در  اجاره بهــا 
درصــد و ســایر شــهرها ۱۵ درصــد اســت. یکــی از 
مشــکالتی کــه مســتأجران ســال گذشــته در دوره 
درخواســت   روبــرو شــدند،  آن  بــا  کرونــا  پاندمــی 
برخــی مشــاوران امــالک بــرای تمدیــد قراردادهــای 
اجــاره بــود. تعدادی از بنگاه های امالک با توجه به 
وضــع به وجــود آمــده و تعطیلــی کســب و کار آنها، 
بــه دنبــال جبــران از طریق مطالبه مبالــغ باال برای 

تمدید قراردادها بودند.
بر اســاس قانون حق الزحمه مشاوران امالک 
بــرای تمدیــد قراردادهــای اجــاره، یــک دهــم حــق 
کمیســیون اجاره اســت. به عنوان مثال فرض کنید 
رهن و اجاره یک واحد مســکونی مجموعا در شــهر 
تهــران ۱۰۰ میلیــون تومــان اســت؛ بر اســاس عرف 
بــازار ایــن مبلغ معــادل حــدود ۳.۳ میلیون تومان 
اســت و کمیســیون یک مشــاور امالک برای تنظیم 

قــراداد اجــاره در این مــورد ۸۲۵ هــزار تومان )یک 
چهــارم مبلــغ اجــاره یــک مــاه( از هــر کــدام طــرف 

قرارداد یعنی موجر و مستأجر است.
حال اگر قرار باشــد این قرارداد تمدید شــود، 
حــق کمیســیون مشــاور امــالک یــک دهــم مبلــغ 
کمیســیون دریافتی اســت. این در حالی اســت که 
برخی مشــاوران امالک ســال گذشــته بــرای تمدید 
قراردادهــای اجــاره درخواســت مبالغــی چنــد برابر 
حــق کمیســیون قانونی خــود را مطالبــه می کردند. 
امســال بــا توجــه بــه مصوبه ســتاد ملــی کرونا ۲۵ 
درصد در شهر تهران به رقم اجاره افزوده می شود 
و رهــن و اجــاره واحد مســکونی کــه به عنوان مثال 
در ســطر بــاال مطــرح شــد مجموعا بــه ۴ میلیون و 

۱۶۶ هزار تومان افزایش می یابد. 
حــق کمیســیون ایــن رقــم نیز به حــدود یک 
میلیون تومان افزایش می یابد؛ بر اســاس قانون 
تمدیــد قــرارداد اجــاره ایــن ملــک یــک دهــم حــق 
کمیســیون اســت، یعنــی حدود ۱۰۰ هــزار تومان. 
امــا کمتــر مشــاور امالکــی بــرای تمدیــد قــرارداد 
آنهــم در  تومــان  بــه دریافــت ۱۰۰ هــزار  حاضــر 

کالنشهر تهران است.
در مجموع به نظر می رســد ســتاد ملی کرونا 
بــا توجــه بــه مصائــب مســتأجران بــه خصــوص در 
دوره شــیوع کرونا فرآیند تمدید قراردادهای اجاره 
مســکن را  توســط مشــاوران امالک حــذف کرده تا 
نیازی به مراجعه مردم به بنگاه های امالک نباشد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »واکسن 
آنفلوآنزا هم امسال برای اولین بار تولید داخل 
خواهــد داشــت و تــا قبــل از پاییــز مــا واکســن 

آنفلوآنزای ایرانی را هم به مردم می دهیم.«
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا شانه ســاز با 
اشــاره بــه اینکــه تامیــن واکســن چالش اساســی 
بــرای همــه کشورهاســت، گفــت: مــا هــم طبــق 
ســند ملی، واکسیناســیون را انجــام خواهیم داد 
و در ایــن موضــوع تعللی صــورت نخواهد گرفت. 
تولید داخل به مراحل نهایی نزدیک شــده اســت 
و بــه زودی در خــرداد قطعــاً واکسیناســیون بــا 
واکســن های ایرانــی را آغــاز خواهیم کرد. با ورود 
واکســن های ایرانــی تا حــد زیــادی نگرانی های ما 

برطرف خواهد شد.

تولید ماهانه بیش از ۱۰میلیون 
دُز واکسن ایرانی کرونا از مهر

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کــف حداقــل میزان 
تولید ۱۹۷ میلیون دُز در سال خواهد بود، اظهار 
کرد: علیرغم همه تحریم ها زیرســاخت های الزم 

در کشــور بــه ســرعت ایجــاد می شــود و بخــش 
مهمی از این زیرســاخت ایجاد شــده است. ما در 
تابســتان بیــش از ۱۰ میلیــون دوز واکســن تولید 
داخلــی را خواهیــم داشــت و از مهــر نیــز میــزان 
تولید ما به بیش از ۱۰ میلیون دُز در ماه خواهد 
رســید؛ یعنــی تا پاییــز می توانیم تمــام گروه هایی 
واکسیناســیون هســتند عمدتــاً  اولویــت  کــه در 
توســط واکســن های تولیــد داخــل و بخشــی را از 
طریــق واردات واکســینه کنیم تــا نگرانی کلی که 
در کشور وجود دارد، برطرف کنیم. حتما در پاییز 

به ۷۰ درصد خواهیم رسید.

 مانعی برای دریافت دُز دوم
از واکسن های ایرانی نیست

تمــام  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شانه ســاز 
پلتفرم هایــی کــه بــرای ســاخت واکســن در دنیــا 
مطــرح اســت در ایــران وجود دارد و جــزء معدود 
کشــورهایی هســتیم که همــه پلتفرم هــای تولید 
واکســن را داریــم، بیــان کرد: اگر دُز اول واکســن 
را وارداتــی دریافــت کردیــم، می توانیم دوز بعدی 

را از واکســن های تولیــد داخلــی اســتفاده کنیم و 
هیــچ مانــع و اشــکالی در این رابطــه وجود ندارد. 
در دنیــا و در کشــورهایی کــه درصــد باالیــی از 
واکسیناســیون را انجــام داده انــد از پلتفرم هــای 
مختلف استفاده کردند به جز اسپوتنیک روسیه 
کــه نــوع یک و دو آن تفاوت دارد. ســازمان غذا و 

دارو کار علمی انجام می دهد.

۲ واکســن ایرانی کرونا در مراحل نهایی
وی گفــت: حداقــل دو مورد از واکســن ها در 
داخل به مراحل نهایی رسیده اند و فاز ۳ را انجام 
می دهنــد کــه قابلیــت تزریــق عمومــی را دارند اما 
تــا کمیســیون تخصصی به عنــوان باالترین مرجع 
قانونی و پیش بینی شده در قانون تایید نکند به 
صــرف نظــر رئیــس ســازمان غــذا و دارو نمی توان 
بــه جایــی رســید. ما به دنبــال کار علمی و قانونی 
خــود هســتیم، در واردات هــم بحث هایــی مطرح 
بــود، امــا کار خودمــان را انجــام می دهیــم، زیــرا 
در قبــال مــردم تعهــد داریــم. وی بیــان کــرد: کار 
علمــی خودمــان را در پروســه زمانــی حداقلــی که 

بایــد انجــام دهیم، متناســب و طبــق رفرنس های 
بین المللــی انجــام می دهیــم.   مجوزهــای مصرف 
اورژانســی در کشــور مــا و کشــورهای دیگر وجود 
دارد، وقتی واکسنی در فهرست سازمان بهداشت 

جهانی قرار گرفت می توان از آن استفاده کرد.

نیاز به ۱۲۰ میلیون دُز واکسن 
برای رسیدن به ایمنی جمعی

وی افزود: باید ۱۲۰ میلیون دُز واکسن تهیه 
کنیــم تــا بتوانیم بــه ایمنی جمعی برســیم. ایمنی 
جمعــی زمانــی حاصــل می شــود کــه ۶۰ الــی ۷۰ 
درصــد جمعیــت واکســن را دریافت کرده باشــند. 
و  باشــیم  داشــته  تــری  آرام  زمســتان  امیــدوارم 
نگرانی هــا تــا حــد زیــادی برطرف خواهد شــد. اگر 
با برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم و با خوش 
شانســی و عنایت خاصه الهی روبرو شــویم شاید 
بتوانیــم تــا پایان پاییــز همه جمعیت را واکســینه 
کنیــم. امیــد مــا در وزارت بهداشــت و در ســازمان 
غذا و دارو به تولید داخل بود، اما از واردات غافل 
نشــدیم و به ســاز و کار کووکس فکر کردیم و ارز 

آن را تامیــن کردیــم؛ لذا همه جمعیت خودمان را 
می توانیم واکســینه کنیم و صادرات هم خواهیم 
داشــت. شانه ســاز دربــاره انتخابــات نیــز گفــت: 
حداکثــر دقــت الزم بــرای برگــزاری انتخابــات فکر 

شده است و نظارت ها صورت خواهد گرفت.

تولید داخلی واکسن آنفلوآنزا؛ 
امسال و برای اولین بار

و  رازی  مجموعــه  گفــت:  خاتمــه،  در  وی 
پاســتور هــر کــدام قریــب بــه ۱۰۰ ســال ســابقه 
واکســن ســازی دارنــد، امــا بنــا به دالیلــی که بود 
بیشــتر واکســن های وارداتــی را اســتفاده کردیم. 
همچنین واکسن آنفلوآنزا برای اولین بار امسال 
تولیــد داخلــی خواهیــم داشــت و تا قبــل از پاییز 
واکسن آنفلوآنزای ایرانی را در بازار ارائه خواهیم 
داد و حــدود ۳ الــی ۴ میلیون دُز واکســن داخلی 
آنفلوآنزا را خواهیم داشت. تزریق واکسن کرونا 
و آنفلوآنــزا جــدا از هــم اســت و ایــن دو خانــواده 
ویروســی متفاوتی دارند و با زدن یکی نســبت به 

دیگری ایمن نمی شویم.

پرداختمابهالتفاوتمستمری
فروردینبازنشستگانبهتیر

موکولشد
پرداخــت مابه التفــاوت حقــوق فروردیــن بازنشســتگان 

کارگری به تیر موکول شد.
پیش از این وعده داده بودند در خرداد این بخش 
از مطالبــات مــزدی بازنشســتگان پرداخــت می شــود اما 
ظاهراً به دلیل تامین نشــدن اعتبار برای پرداخت، این 

وعده به سرانجام نرسیده است.
اطالعــات دریافتــی ایلنــا حاکــی از ایــن اســت کــه 
ایــن مبالــغ تیرمــاه و همــراه بــا واریــز حقوق به حســاب 
بازنشستگان واریز خواهد شد؛ این مبالغ مابه التفاوت 
متناسب ســازی برای بازنشســتگان ســایر ســطوح است 
کــه بازنشســتگان انتظــار داشــتند در مــاه جــاری آن را 

دریافت کنند.

یکمیلیونو۲۶۳هزارنفر
سفارشکتابراثبتنکردهاند

از  یکــی  درســی،  کتاب هــای  ثبت نــام  بحــث 
دغدغه های اصلی در بحث چاپ کتاب است که بخشی 
از مشکالت آن نیز به سایت ثبت نام دانش آموزان باز 
می گــردد؛ زیرا ســبب شــده که این امــر به خوبی انجام 

نشود.
بــه گزارش ایلنــا، احمدرضا امینی، مدیرکل نظارت 
بــر نشــر و توزیــع مــواد آموزشــی، بــا ارائــه  گزارشــی از 
رونــد ثبت نــام کتاب هــای درســی گفــت: تــا ایــن لحظــه 
کــه ســامانه  فــروش فعــال بــوده، علی رغــم پیگیری های 
مکــرری کــه انجام شــده و گزارش هایی که اعالم شــده، 
حــدود یــک میلیــون و ۲۶۳ هــزار نفــر ســفارش کتاب را 
ثبــت نکرده انــد. بــر اســاس بررســی ها، در اســتان های 
خراســان رضــوی، خوزســتان و فــارس، تعــداد زیــادی از 
دانش آمــوزان ســفارش کتــاب خود، را ثبــت نکرده اند و 
اگر این روند ادامه پیدا کند، ما در شهریور با مشکالتی 

روبه رو خواهیم شد. 
و  منابــع  توســعه  معــاون  علوی تبــار،  محمــد 
پشــتیبانی ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی 
نیز در ادامه، از آغاز فعالیت سازمان برای ساماندهی 
بــه ســاختمان تکنولــوژی آموزشــی خبــر داد و گفــت: 
از ســاختمان خیابــان ســمنان،  بازدیــد شــما  از  پــس 
اقدامات اولیه انجام شــد و تمام قســمت های مختلف 
ســاختمان در مرحله نخست، پاکسازی و نظافت شد. 
بحــث آماده ســازی اتاق هــا نیز با توجه بــه طرح جناب 

آقای بدیعی، به زودی اجرا خواهد شــد.

 بنگاه های امالک از فرآیند تمدید قراردادهای اجاره
حذف شدند

رئیس سازمان غذا و دارو: امسال برای اولین بار واکسن آنفلوآنزا تولید می کنیم

خروج دوسوم تقاضا از بازار مسکن به دلیل انتخابات

الکســاندر گینزبــورگ رئیــس موسســه 
کــه  کــرد  اعــالم  ویــروس شناســی گامالیــا 
این موسســه واکســن کرونا به شکل قطره 
بینی برای سنین بین  ۸ تا ۱۷ سال ساخته 

است.
شــبکه  از  نقــل  بــه  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
گینزبــورگ  روســیه،  ان.تــی.وی  تلویزیونــی 
)ســازنده واکســن اســپوتنیک وی( در دیــدار 
بــا والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــوری روســیه 
خاطرنشــان کرد که واکســن ویــژه کودکان به 
شــکل قطره بینی مورد آزمایش قرار گرفته و 

هیچ عوارض جانبی نداشته است.

بــه صــورت  واکســن جدیــد  افــزود:  وی 
قطــره بینــی بــا موفقیــت در مــورد افــراد بیــن 
ســنین ۸ تــا ۱۲ ســال آزمایــش شــده اســت و 

هیچ کس بیمار نشد.
به گفته رئیس موسسه گامالیا، واکسن 
قطــره بینــی کرونــا تــا روز ۱۵ مــاه ســپتامبر 
آینــده )۲۴ شــهریور مــاه( بــرای اســتفاده در 

واکسیناسیون کودکان آماده خواهد شد.
روسیه تاکنون سه واکسن برای کرونا ساخته 
و به ثبت رسانده است که واکسن اسپوتنیک 
وی واکســن اصلــی ایــن کشــور اســت کــه بــه 

بیش از ۶۰ کشور جهان صادر شده است.

 روسیه قطره بینی واکسن کرونا
برای زیر ۱۸ سال ساخت


