
همکاری مجلس با کابینه
قالیباف: وزرای پیشنهادی تیمی هستند که رئیس جمهوری می خواهد با آنها کار کند

نامــه  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
رئیســجمهوری دربــاره معرفــی وزرای پیشــنهادی 
بــرای اخــذ رای اعتمــاد را در جلســه علنــی شــنبه 

اعام وصول کرد.
قالیبــاف  باقــر  محمــد  فــارس،  گــزارش  بــه 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در جلســه علنی 
روز گذشته شنبه 23 مرداد، پس از اعام وصول 
فهرســت پیشنهادی کابینه و قرائت اسامی وزرای 
نیــز  برنامــه کلــی  یــک  کــرد:  پیشــنهادی تصریــح 

ضمیمه نامه رئیس جمهوری است.
او تصریــح کــرد: ما ســعی داشــتیم فهرســت 
کابینــه را چهارشــنبه اعــام وصــول کنیــم اما نامه 
رســمی رئیس جمهور ســاعت 13:35 به دست ما 
رسید لذا از آنجا که جلسه علنی تمام شده بود و 
ما باید طبق آیین نامه در نشســت علنی فهرست 
وزرای پیشــنهادی را اعــام وصــول کنیــم، امــروز 

یعنی شــنبه جلسه علنی برگزار کردیم.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: نمایندگان باید 
مبتنــی بر توانایی، کارآمدی، پاســخگویی، برنامه، 
اســناد باالدســتی، چابکی در تصمیم گیری و سایر 
نکاتــی کــه براســاس قانــون بــه عنــوان مبنــا بــرای 
بررســی وزرای پیشــنهادی مشــخص شــده اســت، 
برنامــه وزرای پیشــنهادی را بررســی کنند، اما این 
نکته را مورد نظر داشــته باشــید که رئیس دولت، 
رئیــس قــوه مجریه و مدیر اجرایــی، رئیس جمهور 

محترم است و وی وظیفه پیشبرد کارها را برعهده 
دارد و با پذیرش مســئولیت قرار اســت با این تیم 
کار کنــد، بنابرایــن ایــن موضــوع را مدنظر داشــته 

باشید.
بــدان  مــن  ایــن حــرف  داد:  ادامــه  قالیبــاف 
معنا نیســت که هر چه رئیس جمهوری محترم به 
مجلــس ارائــه داد، نماینــدگان بــه آن رأی اعتمــاد 
دهند، خیر. اگر اینگونه بود، دیگر قانون مشخص 
نمی کــرد کــه بایــد لیســت کابینــه پیشــنهادی بــه 
مجلــس ارســال شــود. اینکه قانــون رأی اعتماد به 
وزرای پیشــنهادی را برعهــده مجلــس گذاشــته و 
حرف آخر را در رأی اعتماد، مجلس می زند، هیچ 
شکی نیست، اما ما باید انصاف را به خرج دهیم. 
بــه هرحــال این تیم انتخــاب رئیس جمهور بوده و 

می خواهد امور کشور را با این تیم انجام دهد.
 202 مــاده  اســاس  بــر  دولــت  گفــت:  او 
آیین نامه داخلی مجلس دو هفته فرصت داشــت 
تا لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه 
کنــد کــه ایــن کار را در کمتــر از یــک هفته انجام و 
لیســت وزرا را همراه با برنامه کلی دولت در چند 
صفحــه ارســال کرد و اکنــون در ســامانه بارگذاری 

شده است.
رئیــس مجلــس تاکیــد کــرد: براســاس آییــن 
نامــه مجلــس مــا تجربــه، تخصــص هــای مرتبــط، 
هــای  ثــروت  ســوابق،  برنامــه،  وزرا،  حــال  شــرح 

علمــی و اجرایــی و ســایر امتیازات قابل اســتناد را 
درخصوص وزرای پیشنهادی در سامانه در اختیار 

همه نمایندگان قرار خواهیم داد.
پیشــنهادی  وزرای  از  درخواســت  ضمــن  او 
جهــت بارگــذاری یادداشــت ها و برنامــه های خود 
براســاس قانون در این سامانه گفت: این سامانه 
کمیســیون های  و  نماینــدگان  همــه  رجــوع  مــورد 
تخصصــی مجلــس اســت. امروز بافاصله لیســت 
وزرای پیشنهادی به کمیسیون های تخصصی دوم 
و ســومی که مشــخص شده ارســال خواهد شد تا 
در یــک مهلــت زمــان یــک هفتــه ای بررســی های 

دقیقی را انجام دهند.
قالیبــاف خطــاب بــه نماینــدگان اظهــار کــرد: 
در زمــان بررســی برنامــه هــای وزرای پیشــنهادی، 
بایــد تمامــی اســناد ایشــان بــا اســناد باالدســتی 
تطبیــق داده شــود، بنابرایــن بخــش اصلــی را در 
این میان کمیســیون های تخصصی برعهده دارند 
و به این موضوع توجه داشــته باشــند که گزارش 
کمیســیون ها در ایــن خصــوص بــه صحــن علنــی 

مجلس بسیار مهم و اساسی است.
رئیس مجلس افزود: کمیسیون های مجلس 
براســاس فرمت های تهیه شــده در ســامانه، نظر 
خــود را بــه صورت روشــن، شــفاف و مشــخص در 
صحــن توســط ســخنگوهای خــود اعام کننــد. اگر 
وزیــر پیشــنهادی در یــک کمیســیون برنامــه هــای 

خود را ارائه کرد، ســخنگوی این کمیســیون مدت 
گــزارش کمیســیون  ارائــه  بــرای  زمــان 10 دقیقــه 
متبــوع خــود فرصــت دارد ولــی در صــورت تعــدد 
کمیســیون های نظردهنده در خصوص برنامه های 
یــک وزیر پیشــنهادی، هر کــدام 5 دقیقه زمان در 

اختیار خواهند داشت تا نظر خود را بیان کنند.
بــر  بایــد مبتنــی  نماینــدگان  کــرد:  تاکیــد  او 
اســناد  برنامــه،  پاســخگویی،  توانایــی، کارآمــدی، 
باالدســتی، چابکی در تصمیم گیری و سایر نکاتی 
کــه براســاس قانــون بــه عنــوان مبنا برای بررســی 
وزرای پیشــنهادی مشــخص شــده اســت، برنامــه 
وزرای پیشــنهادی را بررســی کنند، اما این نکته را 
مورد نظر داشــته باشــید که رئیس دولت، رئیس 
قــوه مجریــه و مدیر اجرایــی، رئیس جمهور محترم 
اســت و وی وظیفه پیشــبرد کارهــا را برعهده دارد 
و بــا پذیرش مســئولیت قرار اســت بــا این تیم کار 
کند، بنابراین این موضوع را مدنظر داشته باشید.
بــدان  مــن  ایــن حــرف  داد:  ادامــه  قالیبــاف 
معنــا نیســت کــه هــر چــه رئیس جمهــوری محترم 
رأی  آن  بــه  نماینــدگان  داد،  ارائــه  مجلــس  بــه 
اعتمــاد دهنــد، خیــر. اگــر ایــن گونــه بــود، دیگــر 
قانــون مشــخص نمی کــرد کــه باید لیســت کابینه 
پیشــنهادی به مجلس ارســال شــود. اینکــه قانون 
رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی را برعهده مجلس 
گذاشــته و حــرف آخــر را در رأی اعتمــاد، مجلــس 

می زند، هیچ شــکی نیســت، اما ما باید انصاف را 
بــه خرج دهیم. به هرحال این تیم انتخاب رئیس 
جمهور بوده و می خواهد امور کشور را با این تیم 

انجام دهد.
او تصریح کرد: این دقت را داشته باشیم که 
مــا کار را بــر همــان موضوعاتــی که قانــون برعهده 
کارآمــدی،  برنامــه،  بررســی  یعنــی  داده  قــرار  مــا 
پاســخگویی، اســناد باالدســتی، تجربه و تخصص 
دنبــال مــی کنیــم. مــا تا روز ســه شــنبه ظهر همه 
بررســی های خود را در مورد وزرای پیشــنهادی در 
کمیســیون ها انجام خواهیم داد و بر این اســاس 
جلســه علنی مجلس امروز و فردا از ســاعت 8 تا 
9 و 30 دقیقــه صبــح خواهــد بــود تا رأس ســاعت 
10 وزرای پیشــنهادی بــر اســاس برنامــه زمانبنــدی 
مشــخص شــده در محــل کمیســیون هــا حضــور 

یابند.
قالیباف گفت: روز یکشنبه نیز جلسه علنی 
مجلس ســاعت 8 صبح تشــکیل می شود، باز هم 
حتماً ســاعت 9 و 30 دقیقه جلســه را خاتمه می 
دهیم تا در کمیســیون ها به بررســی برنامه های 
وزرای پیشــنهادی بپردازیــم و تــاش مــی کنیــم تا 
ســه شــنبه ظهر این بررسی ها در کمیسیون های 
تخصصــی بــه پایــان برســد، زیــرا از عصر روز ســه 

شنبه شب تاسوعای حسینی است.
او اظهــار کــرد: روزهــای چهارشــنبه تــا جمعه 
بــا روزهــای تاســوعا و  بــودن  بــه علــت مصــادف 
عاشورای حسینی، مجلس جلسه ندارد، بنابراین 
از روز شــنبه هفته آتی، جلســات علنی مجلس با 
دستور کار بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی 
دولت ســیزدهم آغاز خواهد شــد تا بتوانیم تا روز 
سه شــنبه و یــا حداکثــر روز چهارشــنبه برنامه رأی 

اعتماد را به پایان برسانیم.

علی اسدی خمامی

قربانــی  و  می تــازد  ایــران  در  دلتــا  کرونــای 
می گیرد. در حالی که آمار رســمی کشــته شــدگان 
ایــن بیمــاری بــه بیــش از 500 نفر در روز رســیده، 
توجه هــا بیش از پیش به ضعف هــا، ناکارآمدی ها 
و قصورهــای نظــام درمانی کشــور و بــه طور خاص 
از  وزارت بهداشــت جلــب شــده اســت. گذشــته 
برخی اقدامات غیر قابل توجیه مانند خودداری از 
قرنطینه سراســری و صدور اجازه ســفر به مناطق 
قرمــز بــا اســتفاده از نــاوگان حمل ونقــل عمومــی، 
بخــش عمــده ای از جمعیت کشــور، تاخیــر در آغاز 
و رونــد کنــد واکسیناســیون را ســبب شــکل گیری 
امــا  ایــران می داننــد.  در  کرونــا  بحــران  پنجمیــن 
از  بســیاری  کــه  حالــی  در  گفــت  بایــد  واقعیــت 
کشــورهای همســایه ایــران، مانند ترکیــه و امارات 
علیــه  سراســری  واکسیناســیون  عربــی،  متحــده 
کوییــد 19 را آغــاز کــرده بودنــد، خبــری از واکســن 
در ایــران نبــود و اکنــون نیــز که واکسیناســیون در 
ایران آغاز شــده، تعداد واکسینه شــده ها با تعداد 
قابــل  همســایه  کشــورهای  در  واکسینه شــدگان 

مقایسه نیست. 
همین مســاله باعث آغاز حمله های تند و تیز 
مســئوالن به یکدیگر و به کشــورهای خارجی شده؛ 
ابتــدا مقامــات مختلف در وزارت بهداشــت، چین و 
روســیه را متهم کردند که پیمان برادری و دوســتی 
را زیرپا گذاشــته و در تامین واکســن های خریداری 

شده توسط ایران کوتاهی کرده اند.
ســپس علیرضــا زالــی، رییــس ســتاد مقابلــه 
بــا کرونــا در اســتان تهران، در حملــه ای همه جانبه، 
ضمــن تاختــن بــه وزارت بهداشــت بــرای کم نشــان 
دادن آمــار کشــته شــدگان و ترجیــح داروی درمــان 

کرونا به واکســن، بــه وزارت خارجه 
نیــز یورش بــرده و دیپلماســی تهیه 
ناکارآمــد  و  ضعیــف  را  واکســن 

توصیف کرده است.
محمــد  نیــز،  پاســخ  درمقــام 
جــواد ظریف، وزیر خارجه، با طعنه 
و کنایــه و پاســخ داده کــه »نگذارید 
واردات  جلــوی  کســی  چــه  بگویــم 

واکسن از چین را گرفت«. 
ســیدعلیرضا  اظهارنظــر،  جدیدتریــن  در 
مرنــدی، رییــس فرهنگســتان علــوم پزشــکی نیــز 
در نامــه ای خطــاب بــه وزیــر خارجــه، صحبت هــای 
ظریــف را تاییــد کــرده و گفته اســت: »در شــهریور 
ماه ســال گذشــته کشــور چین آمادگی داشــت فاز 
ســوم تســت بالینــی را در ایــران انجام دهــد و برای 
اینــکار حتــی واکســن رایــگان در مقیــاس وســیع 
نیــز ارائــه مــی داد... متاســفانه تاش های دســتگاه 
دیپلماســی بــه مســئولیت جنابعالــی در تامیــن به 
موقــع واکســن از چیــن در سســال گذشــته آن هم 
در حــد وســیع، توســط عــده ای کــه سخنانشــان در 
رسانه های غربی و معاند نظام خریدار دارد و دائما 
افکار عمومی را علیه واکســن های روســی و چینی 
تهییــج می نمودنــد، در زمــان خــود موثر واقع نشــد 
و متاســفانه ایمن ســازی عمومــی را بــر ضــد کرونــا 
بــه تاخیــر انداخــت. در حالیکه کشــورهای ترکیه و 
امارات از همین مسیر و با واکسن های چینی مردم 

خود را واکسینه کردند.«
اگر از سوی دوستان آنگلوفیل، به روسوفیلی 
و ســینوفیلی متهم نشــویم، از جمیع این ســخنان، 
می توان دریافت که نوعی ســینوفوبیا و روســوفوبیا 
مانع آغاز سریع واکسیناسیون در ایران شده است.

در انتظار واکسن معتبر
یــک ســال پیــش، در جهــان، 
جنگی برای تامین واکســن کرونا در 
گرفتــه بود. در حالی که رســانه های 
مــداوم  طــور  بــه  اصلــی  جریــان 
غربــی  شــرکت های  پیشــرفت های 
در تولیــد واکســن کرونــا را پوشــش 
می دادنــد، ناگهــان در اواســط تابســتان خبر آمد که 
واکســن اســپوتنیک وی در روســیه به ثبت رســیده 
و چیــن بــه طــور آزمایشــی یک میلیون نفــر از اتباع 
خود را واکسینه کرده است. با این حال، این اخبار 
نتوانســت مانع رسانه هایی شــود که واکسن تولید 
شــده توســط شــرکت آلمانــی بیون تــک و شــرکت 
آمریکایــی فایــزر را به عنــوان اولین و بعدتر بهترین 
واکســن جهــان معرفــی کردنــد. گویــی نوعــی جنگ 
ســرد میان شــرق و غرب، باعث شــده بود رسانه ها 
مــدام بــه دنبــال تخریب واکســن ســاخته شــده در 
کشــور رقیب و تمجید از واکســن های ساخته شده 
در کشورهای هم پیمان باشند. در این میان، فایزر، 

بیشترین پشتیبانی رسانه ای را داشته است.
ایــن عبارت، که واکســن های غربی و در راس 
آن هــا فایزر، کارآتر از واکســن های »بنجل« چینی 
و روســی هســتند، ایــن روزهــا در ایــران خریــدار 
بســیاری دارد. خریدارانی از همه اقشــار و ســطوح 
جامعه: از وزیر بهداشــتی که ســال گذشــته پس از 
جلوگیــری از انجام فاز ســوم آزمایش واکســن های 
چینــی در ایــران، گفته بــود: »موش آزمایشــگاهی 
دیگران نمی شویم« گرفته، تا برخی اعضای سازمان 
نظــام پزشــکی که علیه واکســن اســپوتنیک بیانیه 
امضــا کــرده و اعام داشــته بودند کــه از تزریق این 

واکسن خودداری خواهند کرد. و از رسانه هایی که 
مــدام اخبــار گوناگونی درباره کارایی پایین واکســن 
چینی منتشــر می کنند گرفته، تا برخی از مردم که 
گمان می کنند علت مرگ ومیر هموطنان نه کمبود 
واکســن بــه طــور عــام، کــه نبــود واکســن »فایزر« 

است.
همــه این هــا در حالــی اســت کــه تاکنــون، دو 
واکســن چینی، یعنی ســینوفارم و ســینواک موفق 
شده اند مجوز استفاده اضطراری از سازمان جهانی 
بهداشــت دریافــت کننــد و تحقیقــات گوناگونــی 
نیــز نشــان داده اســت ایــن واکســن ها در مقابــل 
جملــه  از  کرونــا،  ویــروس  مختلــف  واریانت هــای 
جهش دلتا نسبتا کارآمد هستند. به عنوان مثال، 
بــه تازگــی، گزارشــی کــه از ســوی کمیتــه راهبــری 
مطالعــات واکسیناســیون کوید -19 منتشــر شــده، 
نشان می دهد که در یک مطالعه بر روی یک نمونه 
11 هزار و 988 نفری از افرادی که در ایران واکسن 
سینوفارم دریافت کرده اند، تنها 132 نفر به کرونا 
مبتــا شــده کــه تنهــا 20 نفــر از آن هــا هــر دو دوز 
واکسن را دریافت کرده بودند. در این مطالعه تنها 
6 نفر از واکســینه شــدگان به علت عوارض ناشــی 
از کرونــا فــوت کرده انــد و هیچ کســی نیــز به علت 
عوارض واکســن جان خود را از دســت نداده است. 
ایــن مطالعــه حکایــت از کارآمدی و ایمنی واکســن 
سینوفارم دارد.  مطالعات بین المللی متعددی نیز 
ایــن مســاله را تاییــد می کننــد، هرچند اعــداد ارائه 
شده برای کارایی این واکسن متفاوت است. آنطور 
کــه خبرگــزاری شــینهوای چین گزارش داده اســت، 
در یکــی از جدیدتریــن تحقیقــات کــه در دانشــگاه 
ســری النکا انجام شــده، مشــخص شــده است 95 
درصد از کســانی که واکســن ســینوفارم را دریافت 

کرده اند، آنتی بادی الزم برای مقابله با سویه دلتای 
کرونا را در بدن خود تولید کرده اند. 

در مقابــل، واکســن فایزر، که بســیاری گمان 
می کننــد بهتریــن واکســن دنیاســت، نشــان داده 
اســت که دســت کم در مقابل ســویه دلتا، آنچنان 
 CNBC کــه تبلیغ می شــود کارایی ندارد: آنطــور که
کــه در  یــک تحقیــق جدیــد  گــزارش داده اســت، 
فلسطین اشغالی انجام شده نشان داده که کارایی 
واکســن فایزر در مقابل دلتا تنها 39 درصد اســت. 
از سوی دیگر، ویترز گزارش کرده که یک تحقیق در 
نظام ســامت مایو کلینیک و بر روی 50 هزار نفر 
انجام شــده، نشــان می دهــد با ظهور دلتــا، کارایی 
واکســن فایزر از 76 درصد به 42 درصد افت کرده 
اســت، و این در حالی اســت که در ایران بســیاری 
گمان می کنند واکسن فایزر 95 درصد کارایی دارد.
هــدف از ایــن نوشــتار، زیر ســوال بــردن هیچ 
واکســنی نیســت، کمــا اینکه متخصصان ســامت 
بارهــا تاکیــد کرده انــد کــه بهتریــن واکســن، اولیــن 
واکســن اســت و همــه بایــد هــر واکســنی کــه در 
دسترس بود را دریافت کنند. اما مشکل اینجاست 
کــه آن ذهنیت اســتعماری که تولیــدات غربی برتر 
از همه تولیدات جهانند و همزمان ســینوفوبیا، در 
ایــران تاکنــون باعث شــده که چندیــن فرصت برای 
ورود گســترده واکســن های چینی از دســت برود و 
از ســوی دیگــر برخــی از مــردم، تمایلی بــه دریافت 
واکسن های چینی نداشته باشند، کما آنکه نگارنده 
خــود شــاهد آن بــوده کــه چندیــن نفــر از دریافــت 
واکســن ســینوفارم امتناع کرده و گفته اند که تنها 
واکســن فایــزر را دریافــت خواهنــد کــرد. در واقــع 
می توان گفت که امروز، سینوفوبیا به دشمن جان 

مردم ایران بدل شده است.
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هوالرزاق

جایزه ۵۰۰هزار دالری 
برای هکر کاله سفید

ترجمه: محمود نواب مطلق

هکــر رمــزارز صرفــا 
داشــته  ســرگرمی  قصــد 
اســت ولی به او پیشنهاد 
جایــزه  دالر  هــزار   500
ادعــا  کــه  او  می شــود. 
بــرای  صرفــا  می کنــد 
ســرگرمی ســرقت رمــزارز 
از  اســت  داده  انجــام  را 
ایــن پس به عنوان »هکر 

بااخاق نامیده می شود؛ چرا که برای رفع نقص سیستم 
ایمنی مؤسسه »پلی نت ورک« تاش کرده و به او 500 
هــزار دالر جایــزه در ازای افشــای نحــوه ســرقتش تعلــق 

گرفته است. 
پلــی نت ورک که یک مؤسســه مالــی غیر متمرکز در 
خصوص رمزارزهاست  12 اوت )21 مرداد( در توئیت خود 
اعام کرد: ساعت 8 صبح به وقت بین  المللی 342 میلیون 
دالر اموال رمزارزی سرقت شده مشتمل252 میلیون دالر 
رمــزارز بینانــس کویــن، 85 میلیون دالر رمــزارز اُکس پلی 
گــون و 4.6میلیــون دالر رمزارز انتریوم باز پس داده شــده 
اســت.  چنــد روز قبــل نیــز ایــن مؤسســه  بــه صــورت غیر 
مستقیم به مبلغ 613 میلیون دالر مورد سرقت واقع شده 
بود. مسئوالن مؤسسه با لحنی مایم تاش کردند با هکر 
وارد مذاکره شوند تا رمزارزهای سرقت شده را پس بگیرند. 
این سارقان به دلیل اینکه به شناخت نقاط ضعف سیستم 
ایمنــی در مؤسســات تبــادالت رمــزارزی کمــک می  کننــد 
هکرهــای  کاه ســفید نــام گرفته انــد. برخــی از ایــن قبیــل 
مؤسســات حتی در این خصوص مســابقاتی با جایزه های 

قابل توجه برگزار می کنند.
مؤسسه پلی نت ورک به صورت مستمر با این قبیل 
هکرهای کاه سفید در حال مذاکره است تا از این طریق 
بتوانــد تمامــی رمزارزهای به ســرقت رفته را بــاز پس گیرد. 
البته در ازای پاداش های قابل توجه. یکی از این هکرها روز 
قبل طی توضیحاتی در قالب سوال و جواب  هنگام انتقال 
ژتون که همان واحد رمز ارز در حساب های مربوط است، 
گفته بود: »من از اینکه لقب هکر کاه سفید و بااخاق به 
من داده شده است بسیار خوشحال و هیجان زده شدم و 
می توانــم بگویــم این هکی که کردم جالبترین هک زندگی 
من بود. من از طریق انتقال ژتون توانستم نقص سیستم 

ایمنی مؤسسه پلی نت ورک رو به آنها بشناسانم.«
او اضافه کرده بود:» حقیقتا من دوست داشتم یک 
کار فوق العــاده و خــاص امــا غیــر زیانبــار انجام بــدم و این 
کار همــان چیــزی هســت کــه می خواســتم. بهتریــن کاری 
بــود که توانســتم تــو زندگی انجام بدم.« ایــن نوع نگاه به 
ســرقت های رمزارزی بحث های زیادی در خصوص ایمن تر 

کردن مؤسسات تبادالت رمزارزی برانگیخته است. 
مؤسسه بیومیاپول با ابتکار جدیدی در این خصوص 
در  موسســه  ایــن  اســت.  داده  پیشــنهاد  را  جدیــدی  راه 
توئیتــش پیشــنهادش را چنیــن مطــرح کــرده اســت: »من 
جایزه ای معادل 5 تا 10 درصد از میزان رمزارز سرقت شده 
 را برای هکر پیشنهاد می کنم. فکر می کنم این یک معامله 

برد-برد است. هکر به زندان نمی رود و صاحبان حساب های 
رمزارزی نیز دچار خسارت نمی شوند.

منبع: راشا تودی

اعتماد مردم به 
نظام سالمت؛ راز 

واکسیناسیون بی دردسر 
در اسپانیا

عکــس  بــر  درســت 
دیگــر کشــورهای اروپایی 
بــه  اســپانیا  در  مــردم 
واکســن های کرونا بسیار 
اطمینــان دارند. بــه دلیل 
اعتمــاد قابل توجــه مردم 
در  ســامت  نظــام  بــه 
واکسیناســیون  اســپانیا 
کرونا دراین کشور بسیار 

جلوتر از سایر کشورهای اروپایی است. از این رو، اسپانیا 
در این امر سرآمد کشورهای اروپایی محسوب می شود. 

در حالــی کــه متوســط دریافــت حداقــل دوز ابتدایــی 
واکســن کرونــا در اروپــا 61 درصد اســت؛ اکنون ســه چهارم 
مــردم اســپانیا حداقــل دوز اول واکســن کرونــا را دریافــت 
کرده انــد)72/4 درصــد(. تنهــا درکشــور اروپایــی مالــت این 
مقــدار کمــی باالتــر اســت. در فرانســه این عــدد 67 درصد 
است. در اسپانیا هیچ حرکت ضد واکسیناسیون در مردم 
مشاهده نمی شود و اگر باشد بسیار کم است. هیچ بحث 
و جدلی بر ســر اجبار گذرنامه ســامت نیســت. به همین 
دلیل  می توان ادعا کرد تقریبا تمام مردم اسپانیا با هم در 
پویش واکسیناسیون شرکت کرده اند. بر اساس پژوهشی 
که ماه ژوئن )خرداد( در انگلیس منتشر شد اسپانیایی ها 
جزء مردمی هستند بیشترین اعتماد را به واکسنهای کرونا 
دارند. منشــاء این اعتماد، اطمینان خاطر مردم اســپانیا به 

نظام سامت این کشور است.
خصــوص  ایــن  در  ســاله،   28 گرافیســت  اینــس، 
می گوید: »من به نظام ســامت کشــورم 100 درصد، بلکه 
200 درصد اعتماد دارم. ما واقعا از این بابت خیلی شانس 
آورده ایــم. رسیدگی هایشــان فوق العاده اســت. تاش های 
کادر درمــان مافــوق تصــور اســت. این را هرگز نبایــد از یاد 
ببریم و همیشــه باید ممنون آنها باشــیم. واکســن زدن به 

نوعی حمایت از آنها محسوب می شود.«
میگوئــل، کارمند یک مؤسســه مخابراتی، نیز در این 
باره می گوید:» واکسیناسیون برای کسانی که امکانش را 

دارند در حقیقت یک الزام اخاقی محسوب می شود«
ادامه در صفحه 8

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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 هشدار استاندارد تهران:
 در مترو و نانوایی

زعفران نخرید
مدیــرکلاســتانداردتهــرانتاکیــدکردکــهفروش
و متــرو ایســتگاههای در غیراســتاندارد زعفرانهــای

نانواییهاممنوعاستوپیگردقانونیدارد.
بــه گــزارش ایســنا، محمودرضــا طاهــری بــا تاکیــد 
بــر اجبــاری بــودن اســتاندارد زعفــران، بــه شــهروندان 
هشدار داد که حتما زعفران های دارای نشان استاندارد 

خریداری کنند.
زعفــران،  بــاالی  قیمــت  بــه  باتوجــه  افــزود:  او 
و  غیراســتاندارد  زعفران هــای  فــروش  بــا  ســودجویان 
بی کیفیــت بــا قیمت هــای نــازل در مکان هــای خــارج از 
عــرف نظیــر ایســتگاه های متــرو و نانوایی هــا، ســامت 
ایــن  از  برخــی  در  زیــرا  بــه خطــر می اندازنــد  را  مــردم 
زعفران هــای غیراســتاندارد از رنگ هــای غیرخوراکــی و 

ناسالم استفاده می شود.
این مقام مســئول در پایان تاکید کرد: شــهروندان 
بــرای اطمینــان از صحــت و اعتبــار عامــت اســتاندارد 
درج شــده بــر روی بســته بندی های زعفــران، می تواننــد 
کد ۱۰رقمی ذیل نشــان اســتاندارد را به ســامانه پیامکی 

۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک و صحت آن مطمئن شوند.

تعیین قیمت بلیت هواپیما 
روی میز شورای عالی 

هواپیمایی
بررســیقیمــتبلیــتهواپیمــاباحضــوروزیرراه
وشهرســازیونمایندگانایرالینهادردســتبررســی

قرارگرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه شورای 
عالــی هواپیمایــی دیــروز ســاعت ۱۷ بــا حضــور وزیــر راه 
و شهرســازی، نماینــدگان ســازمان هواپیمایــی کشــور و 

نمایندگان ایرالین ها برگزار شد.
دومین جلســه شــورای عالــی هواپیمایــی در حالی 
برگــزار شــد کــه پیــش از این در جلســه قبلــی، اعضا به 
هیچ نتیجه ای نرسیدند و ما همچنان شاهد گرانی نرخ 

بلیت ها هستیم.
در جلســه دیــروز نتیجــه کمیتــه کارشناســی مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه و قیمــت بلیت هواپیما تعیین شــد 
کــه البتــه بــه نظر می رســد با درصــدی از افزایش قیمت 

پیشنهادی ایرالین ها موافقت شود.
براســاس ایــن گــزارش پــس از حــدود دو مــاه از 
ســوی  از  هواپیمــا  بلیــت  غیرقانونــی  قیمــت  افزایــش 
ایرالین هــا باالخــره تکلیــف ایــن مســئله روشــن خواهد 
شــد چــرا کــه از ابتــدای تیر تاکنــون ایرالین هــای داخلی 
بــه صــورت خودســرانه اقــدام بــه افزایــش قیمــت بلیت 
هواپیمــا تــا بیــش از ۳۰ درصــد در مســیر های داخلــی 
کردنــد و تاکنــون هیــچ توضیحی در ایــن زمینه نداده اند 
کــه البتــه برخــی از ایرالین هــا ایــن افزایــش قیمــت را 

قانونی عنوان کرده اند.
پس از حدود یک ماه از این اتفاق باالخره نشستی 
میــان وزیــر راه و شهرســازی و شــرکت های هواپیمایــی 
برگزار شــد. اما در جلســه گذشــته وزیر راه و شهرسازی 
به ایرالین ها و نمایندگان ســازمان هواپیمایی ها دستور 
داد تــا کمیتــه ای کارشناســی بــرای بررســی قیمت بلیت 
هواپیما تشکیل و آنالیز هزینه ایرالین ها و قیمت تمام 
شــده هــر ســاعت صندلــی پــرواز محاســبه شــود تــا در 

جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
براســاس این گزارش مقرر شــده اســت وزیر راه و 
شهرســازی برای دومین بار در ســال در جلســه شــورای 
عالی هواپیمایی کشوری حضور یابد و با توجه به اینکه 
نتیجه کمیته کارشناســی نیز مشــخص و برای اســامی 
صــادر شــده، بــه نظــر می رســد باالخــره تکلیــف قیمــت 

بلیت هواپیما روشن خواهد شد.
بر اســاس این گزارش با توجه به آنکه بســیاری از 
نماینــدگان ایرالین هــا از افزایــش نــرخ دالر و همچنیــن 
هزینه هــای ایرالین هــا بــه دلیل فاصله گــذاری اجتماعی 
گله مند بوده اند، بنابراین به نظر می رسد بررسی کمیته 
مــورد نظــر نهایتا در نتیجه بــا افزایش ۱۰درصدی قیمت 

بلیت هواپیما موافقت کنند.
بــر  تــا  دارنــد  اصــرار  همچنــان  ایرالین هــا  اکنــون 
افزایشــی کــه خــود داده اند، اصــرار کنند و چه بســا زور 

کسی هم به آن ها نمی رسد.
براســاس این گزارش پرونده افزایش قیمت بلیت 
هواپیما بسته می شود، اما باید امیدوار بود که سازمان 
هواپیمایی کشور به پرونده ایرالین های متخلف هم که 
در ۲ مــاه گذشــته قیمــت بلیت هــای پروازشــان را بدون 
توضیــح و مصوبــه ای افزایــش داده انــد در دســتگاه های 

نظارتی رسیدگی و با آن ها برخورد شود.
همچنین محمدحســن ذیبخش از برگزاری جلســه 
شــورای عالی هواپیمایی با حضور وزیر راه وشهرســازی 
و نمایندگان ایرالین ها خبر داد و گفت: نتیجه افزایش 
قیمت بلیت ها با توجه به آنالیز هزینه ها و خدماتی که 
به مســافران ارائه می دهند و همچنین درخواســت های 

خود را برای تغییر قیمت بلیت ارائه می کنند.
ذیبخش با بیان اینکه تاکنون ســازمان هواپیمایی 
کشوری با ۲ شرکت هواپیمایی به دلیل افزایش قیمت 
بلیــت هواپیمــا برخــورد کــرده اســت، گفــت: ســازمان 
هواپیمایی تمامی شــکایات مســافران مبنــی بر افزایش 
قیمــت بلیــت هواپیما را به ســازمان تعزیــرات حکومتی 

ارسال کرده است.
بــه دلیــل  ایرالین هــا  از  یــادآور شــد: بســیاری  او 
نــوع هواپیمــا و )تایــپ( پــرواز، قیمت بلیت هــای خود را 
افزایش می دهند که ممکن اســت در جلســه پیش روی 

شورای عالی هواپیمایی کشوری بررسی شود.

 تعطیلی بازار بزرگ تهران
در تعطیالت سراسری 

رئیــساتــاقاصنــافتهــراناعــامکــردکــهطبــق
مصوبــهســتادملــیمقابلهبــاکروناباتوجهبهشــیوع
ویــروسکرونــادلتــاووضعاضطراریدرکشــور،کلیه
از غیــر بــه اصنــاف و بانکهــا ســازمانها، ادارات،
مشــاغلگــروهیــکشــغلیازدوشــنبه۲۵مــردادالــی

شنبه۳۰مرداددرسراسرکشورتعطیلاست.
رئیــس اتــاق اصناف تهران تصریح کــرد: امیدواریم 
اصنــاف  بانک هــا،  و تعطیلــی  ایــن موضــوع  بــا تحقــق 
گروه هــای شــغلی ۲، ۳ و ۴ و بازاریــان بــا خیــال راحــت 

واحدهای صنفی خود را تعطیل کنند.
رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران در پایــان اظهــار کــرد: 
اتــاق اصنــاف تهــران، تمامــی اتحادیه های صنفــی تهران 
و همچنیــن بــازار بــزرگ تهــران در ایــن روزهــا تعطیــل 
بوده و فقط صنوف مشمول گروه یک مجاز به فعالیت 

هستند.
فراهانــی دربــاره مشــاغل گــروه یــک عنــوان کــرد: 
فهرســت مشــاغل گروه یک )مجاز به فعالیت در تمامی 
شهرستان ها حتی در شرایط قرمز(به شرح ذیل است:

۱- کارخانه هــا و کارگاه هــای تولیدی، مراکز صنعتی 
و  انبــار  کشــتارگاه،  شــیات،  کشــاورزی،  معدنــی،  و 

سردخانه عمومی
تامیــن و  ۲- مراکــز زیرســاختی و حیاتــی، مراکــز 
بــرق، گاز، مدیریــت پســماند، فاضــاب و  توزیــع آب، 
و  پاالیشــگاه ها  هــوا،  تهویــه  و  تصفیــه  فعالیت هــای 

جایگاه های سوخت
۳- حمل و نقل عمومی کاال و مســافر برون شــهری 

شامل ریلی، هوایی، جادهای و دریایی.
۴- کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی

۵- مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی
زنجیــره ای،  غذایــی،  مــواد  فروشــگاه های   -۶
سبزی فروشــی ها،  و  میوه فروشــی ها  ســوپرمارکت ها، 

میادین میوه و تره بار
فــروش  و  توزیــع  نگهــداری،  تولیــد،  مراکــز   -۷

محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته
و  لبنــی  فرآورده هــای  عرضــه  و  تولیــد  مراکــز   -۸

نانوایی )تولید فراورده های نانوایی(
۹- مراکــز بهداشــتی، درمانــی، اورژانــس و تامیــن 

آمبوالنس دولتی و خصوصی و مشاغل مشابه
۱۰- داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، 

پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی و بذر
۱۱- مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی 
آمــاده و صرفــا بیرون بر)شــامل تمــام گروه هــای غذایــی 
ســرد، گــرم، آشــامیدنی، بســتنی و آبمیــوه، خشــکبار، 

شیرینی و مشاغل مشابه(
خدمــات  ارتباطــی،  اپراتورهــای  خدمــات   -۱۲

الکترونیک و فعالیت های پستی
از  )اعــم  اینترنتــی  خدمــات  شــرکت های   -۱۳
و  اینترنتــی  فروشــگاه های  اینترنــت،  تامین کننــدگان 

شرکت های خدماتی مبتنی بر اینترنت(
۱۴- رسانه های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه

۱۵- مراکز نگهداری خدماتی ســالمندان، معلوالن، 
جانبازان، مراکز توانبخشی و مراقبتی و آسایشگاه ها

انــواع خــودرو، لــوازم خانگــی،  ۱۶- تعمیرگاه هــای 
الکتریکــی، الکترونیکــی، کامپیوتــر، تاسیســاتی، کلیــه 

خدمات فنی و کارواش
۱۷- فروشــگاه های انــواع قطعــات، لــوازم یدکــی، 
الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، کشاورزی و تاسیساتی 

و سایر ملزومات مورد نیاز تولید
ســاختمانی  مصالــح  انــواع  فروشــگاه های   -۱۸
)از قبیــل گــچ، ســیمان، ســرامیک، لولــه و اتصــاالت(، 
محصــوالت فــوالدی )آهــن و آلومینیــوم( و پاســاژهای 
تخصصــی نظیــر الســتیک، قطعــات یدکــی، آهــن آالت، 
کامپیوتر )به استثنای پوشاک، کیف، کفش و موبایل(

)ماننــد  ســاختمانی  و  صنعتــی  کارگاه هــای   -۱۹
جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(

۲۰- چاپخانــه، لیتوگــراف، تایــپ و تکثیــر و دفاتــر 
فنــی مرتبــط، دفاتر آگهــی تبلیغاتی، فروشــندگان کاغد 

و مقوا
۲۱- خشکشویی ها

۲۲- مراکز فروش عینک های طبی
۲۳- فــروش گل و گیــاه تزیینــی و طبیعــی و مــواد 

اولیه باغبانی و کشاورزی
۲۴- فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی

۲۵-سینما خودرو/ تئاتر خودرو
۲۶- مراکز اقامتی )شــامل هتل، متل، مهمانپذیر، 

پانسیون و مشاغل مشابه(
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مدیرعامــلاتحادیــهفرآوردههــایلبنــی
میگویدباآزادسازیقیمتمحصوالتلبنی
دهکهــایپایینجامعهقدرتخریدلبنیات
راندارنــدودولــتبایــدبــراینبــازارنظارت

داشتهباشد.
بــا  گفت وگــو  در  احســان ظفری  علــی 
باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به توقف 
قیمت گــذاری دســتوری فرآورده هــای لبنی در 
بــازار اظهــار کــرد: دولت بر ســفره مــردم باید 

نظارت داشــته باشــد چراکه دخالت نداشــتن 
دولــت منجــر به هــرج و مرج در بــازار لبنیات 

می شود.
او بــا تاکیــد بــر نظــارت دولــت بــه ســود 
منطقــی کاالهــا افــزود: دولتــی که بــر زنجیره 
تولید تا مصرف نظارت نداشته باشد، مردمی 
نیست. در واقع دولت با اعمال نظارت بیشتر 

باید از سود غیرمنطقی کاال جلوگیری کند.
ســیزدهم  دولــت  داد:  ادامــه  ظفــری 

پــس از کســب آرای کابینــه بایــد در چارچوب 
منطقــی بــر قیمت هــا نظــارت داشــته باشــد 
چراکــه برخــی مســئوالن وزارت جهــاد عــاوه 
بــر افزایش قیمت شــیرخام، اهدافی مبنی بر 
آزادســازی صادرات شیرخشــک و کره داشتند 

که خوشبختانه تاکنون انجام نشده است.
لبنــی  تعاونی هــای  اتحادیــه  مدیرعامــل 
دربــاره تاثیــر افزایش قیمت شــیرخام بر بازار 
محصوالت لبنی بیان کرد: با اجرای خرید هر 

کیلــو شــیرخام بــه نــرخ ۶هــزار و ۵۰۰ تومان، 
قیمــت محصــوالت لبنــی هم تحــت تاثیر قرار 
می گیــرد، ایــن درحالــی اســت کــه دهک هــای 

ضعیف جامعه قدرت خرید ندارند.
قیمــت  آزادســازی  بــه  واکنــش  در  او 
برخــی  گرچــه  گفــت:  لبنــی  محصــوالت 
آزادســازی  کــه  اذعــان می کننــد  کارشناســان 
بهتر از قیمت دستوری است، اما این موضوع 
در  امــر  ایــن  بــارز  مصــداق  نــدارد.  واقعیــت 
الســتیک، آهن و ســیمان به وضوح مشــخص 
است که با آزاد شدن، قیمت کاهش نداشته 

است.
بــه گفتــه ظفــری، بــا آزادســازی قیمــت 
محصــوالت لبنــی، ۹ دهک پایین جامعه توان 
خریــد محصــوالت لبنــی را ندارنــد، از ایــن رو 
اعمــال نظــارت دولــت عــاوه بــر جلوگیــری از 
هــرج و مــرج بــازار منجــر بــه منطقــی شــدن 

هزینه سفره خانوار هم خواهد شد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه 
افزایش قیمت شیرخام راه حل مناسبی برای 
حمایــت از دامدار نیســت، بیــان کرد: با توجه 
افزایــش افسارگســیخته تمامــی کاالهــا،  بــه 
امیدواریــم پــس از اســتقرار دولت تصمیماتی 

برای مهار قیمت کاالها اتخاذ شود.
مدیرعامل اتحادیــه تعاونی فرآورده های 
لبنــی در پایــان با اشــاره به راهــکار حمایت از 
صنعــت دامپــروری تصریــح کــرد: بــا اســتقرار 
توزیــع  افزایــش  جدیــد  معاونــان  و  وزیــر 
ســامانه  ایــرادات  رفــع  و  دامــی  نهاده هــای 
بــازارگاه به منظور جلوگیری از فســاد بهترین 
راه حــل بــرای ثبــات نســبی بــازار محصــوالت 

لبنی، گوشت، مرغ و تخم مرغ است.

مدیرعاملسازمانمدیریتمیدانهای
شــهرداریتهــرانبــاتأکیدبراینکــهکارکنان
و میــوه بازارهــای و میادیــن کارگــران و
ترهبــاربــهعلــتبرخــوردوتماسمســتمرو
روزانــهبــامراجعهکننــدگانبهایــنمراکزاز
گروههــایدرمعــرضخطــرابتابــهبیماری
کوویــد۱۹محســوبمیشــوندعنــوانکــرد
کــهبــهمنظــورحفــظســامتشــاغانایــن
سازمانوپیشگیریازانتقالویروسکرونا
کارگــرانو بــهشــهروندان،واکسیناســیون

کارکنانمیادینوبازارهاآغازشدهاست.
بــا  راد  ایســنا، سیدســعید  گــزارش  بــه 
اعــام اینکــه طبــق برنامه ریزی هــای صــورت 
نفــر واکســن  از ۳۰۰  بیــش  روزانــه  گرفتــه، 
امیدواریــم  افــزود:  کــرد،  خواهنــد  دریافــت 
۷۰۰۰نفر از کارگران و کارکنان این ســازمان، 
در ۳ تــا ۴ هفتــه دوز اول واکســن را دریافت 

کنند.
او بــا اشــاره بــه نقش و جایــگاه میادین 
و بازارهــای میــوه و تره بــار در تأمیــن ارزاق و 

مایحتاج روزانه شهروندان، اظهار کرد: تدابیر 
و تمهیــدات الزم اتخاذشــده اســت تــا فرآینــد 
واکسیناســیون کارگــران و کارکنــان میادیــن 
و بازارهــای میــوه و تره بــار، هیــچ وقفــه ای در 
خدمات رسانی این مراکز به شهروندان ایجاد 

نکند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان 
مدیریت میادین شــهرداری تهران، مدیرعامل 
ســازمان مدیریت میادین شــهرداری تهران با 
تأکید بر اینکه از عموم شهروندان درخواست 

و  بــه میادیــن  تــا هنــگام مراجعــه  می کنیــم 
بازارهــای میــوه و تره بار، ضمــن رعایت نکات 
بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش، تا 
جــای ممکن فاصله فیزیکی خود را با دیگران 
حفــظ کننــد، خاطرنشــان کــرد: این ســازمان، 
اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری از انتشار 
ویــروس کرونــا را در میادیــن و بازارهــا انجام 
داده و انتظار ما از شهروندان عزیز، همراهی 
و همــکاری بیــش از پیــش بــرای عبــور از این 

روزهای دشوار است.

ماهیــان تعاونــی اتحادیــه مدیرعامــل
ســردآبیپیشبینــیکــردکــهبــاآزادســازی
در قــزلآال کیلــو هــر قیمــت مــرغ، قیمــت

عمدهفروشیبه6۵هزارتومانبرسد.
آرش نبــی زاده در گفت وگــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، دربــاره آخریــن وضــع بازار 
کنونــی  قیمــت  کــرد:  اظهــار  قــزل آال  ماهــی 
قــزل آال در عمده فروشــی ها ۵۷ تــا ۵۸هــزار 
تومــان و ســالمون ۶۰ تــا ۶۱هزار تومان اســت 
تــا ۲۵درصــد ســود در  بــا احتســاب ۲۰  کــه 

خرده فروشی عرضه می شود.
او افزود: با آزاد شــدن قیمت مرغ، نرخ 
ماهــی در ۱۰ تــا ۱۴ روز اخیر به ســمت واقعی 

شدن پیش می رود .

نبــی زاده ادامــه داد: با توجــه به افزایش 
ماهــی  فــروش  از  تولیدکننــدگان  هزینه هــا، 
بــا نــرخ ۵۴ تــا ۵۵هــزار تومــان هــم ســودی 
عایدشــان نمی شــود، امــا با آزادســازی قیمت 
مرغ پیش بینی می شــود که قیمت قزل آال در 

عمده فروشی به ۶۵هزار تومان برسد.
ســردآبی  ماهیــان  اتحادیــه  مدیرعامــل 
ادامــه داد: برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه 
تــا پایان نیمه نخســت ســال، قیمــت هر کیلو 

قزل آال به ۶۲ تا ۶۳هزار تومان برسد.
او دربــاره آخریــن وضع تامین نهاده های 
دامــی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه پیگیری هــای 
صــورت گرفتــه بعــد از جلســه ای کــه ســازمان 
جهــاد  وزارت  بازرگانــی  معاونــت  بــا  شــیات 

برگزار کرد، نهاده شــیات از دام و طیور جدا 
شد که به دلیل واگذاری مستقیم به شیات، 

حاال نهاده با ارز ترجیحی تخصیص می یابد.
این مقام مســئول با بیــان اینکه کنجاله 
ســویا و ذرت ۱۵درصــد نهــاده دامی در بخش 
علی رغــم  گفــت:  می شــود،  شــامل  را  آبــزی 
تاش هــای متعــدد، ارز ۴۲۰۰ تومانی به پودر 
ماهــی تخصیــص نیافتــه اســت، در حالــی که 
پــودر ماهــی بــه عنــوان گران تریــن نهــاده در 
بــازار اثرگــذار اســت. بــه گفتــه نبــی زاده، اگــر 
حمایت هــای نادرســتی از بــازار مــرغ صــورت 

نگیرد، بازار آبزیان دچار مشکل نمی شود.
ســردآبی  ماهیــان  اتحادیــه  مدیرعامــل 
دربــاره تاثیــر ایــام  محــرم بــر بازار ماهــی بیان 

کــرد: در ایــام محــرم قیمــت ماهــی بــه دلیــل 
کاهــش  گوشــت  و  مــرغ  مصــرف  افزایــش 
می یابــد، امــا درصدی از افــت قیمت نمی توان 
اعام کرد. او از افت ۲۰ تا ۲۵هزار تنی تولید 
قــزل آال خبــر داد و گفــت: بــا توجه بــه اوضاع 
تولیــد  کــه  می شــود  پیش بینــی  خشکســالی 

قزل آال به ۱۱۰ تا ۱۱۵هزار تن برسد.
نبی زاده در پایان با اشاره به اینکه عمده 
صــادرات قــزل آال در ۶ ماهــه نخســت انجــام 
ســازمان  هم اکنــون  کــرد:  تصریــح  می شــود، 
شیات و گمرک آمار دقیقی از صادرات اعام 
نکرده انــد، امــا حفــظ صادرات در مــرز ۱۲هزار 
تن با توجه به بحث خشکســالی و تنش آبی 

جای بسی خرسندی دارد.

بهگفتهرئیساتاقاصنافمرکزاستان
مرکــزی،نانواییهــابــاوجودافزایــشقیمت

۳۰درصدینانهمچنانضررمیدهند.
اتــاق  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
اصنــاف ایــران، مدیرکل دفتــر هماهنگی امور 
بــا  رابطــه  در  مرکــزی  اســتانداری  اقتصــادی 
افزایــش قیمــت نان در اســتان مرکــزی گفت: 
بــا تصمیــم کارگــروه تنظیــم بــازار از ۲۰ مرداد 
در  نــان  ۳۰درصــدی  حــدود  قیمــت  افزایــش 
استان مرکزی اعمال شده و باید گفت دولت 
آرد را گران نکرده و ســهم آن در این افزایش 

قیمت صفر اســت اما آنچه دچار تغییر شــده 
دســتمزد کارگــر و هزینه های جاری اســت که 
طبیعتــاً بــر عهده نانوا نیســت و مصرف کننده 

باید آن را بپردازند.
محمود نعمتی درباره آخرین وضع خرید 
تضمینــی گنــدم در اســتان مرکزی نیــز گفت: 
طبــق آخریــن آمارهــا تاکنــون حــدود ۸۵هزار 
تن گندم از کشــاورزان اســتان خریداری شــده 
و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه این مقــدار تا 
۱۰۰هزار تن هم برســد چون در برخی مناطق 
همچون شازند هنوز برداشت و تحویل گندم 

ادامه دارد.
در ادامــه رئیــس اتــاق اصنــاف اراک نیــز 
گفــت: افزایــش قیمت ۳۰ درصــدی نان هنوز 
هم جبران کننده هزینه های نانوایی ها نیست 
و برخــی از نان هــا از ســوی نانوایان ما با ضرر 

عرضه می شود.
جمشــید زند افــزود: هزینه های جاری 
نانوایی ها در یکســال اخیر حدود ۴۰درصد 
همچنــان  مــا  نانــوای  و  داشــته  افزایــش 
نه تنهــا ســودی نمی بــرد بلکــه ۱۰درصــد هم 
ضــرر می کنــد ولی ما خواســتیم تــا همکاری 

داشــته باشند.
رئیس اتاق اصناف اراک همچنین اظهار 
نان هــای  قیمــت  افزایــش  درخواســت  کــرد: 
فانتــزی و حجیــم نیــز به کارگــروه تنظیم بازار 
اســتان ارائه شــده کــه هنــوز مــورد تأییــد قرار 
نگرفتــه اســت امــا قاعدتــاً ۳۰درصــد افزایــش 

خواهد داشت. 
زنــد گفــت: افزایــش قیمــت ۳۰درصــدی 
نان در اســتان مرکزی هنــوز هم جبران کننده 
هزینه های نانوایی ها نیست و برخی از نان ها 

از سوی نانوایان با ضرر عرضه می شود.

رئیــساتحادیــهفروشــندگانپیــچومهــره
تهراناز۲.۵تاســهبرابرشــدنقیمتهادردو
ســالاخیربهدلیــلممنوعیتوارداتوافزایش

نرخارزخبرداد.
نورالدین مهری با بیان اینکه پیچ و مهره یک 
کاالی واســطه مصرفی اســت، اظهار کرد: اهمیت 
پیچ و مهره به قدری اســت که اگر نباشــد صنعتی 
نداریــم چراکــه بــرای اتصال هر کاالیــی به ویژه در 
حوزه صنعت از پیچ و مهره اســتفاده می شــود. ما 
ارائه کننــده ۷۰۰۰ نــوع پیــچ و مهــره در بــازار ایران 

هستیم.

او بــا بیــان اینکــه در گذشــته ۳۰درصــد نیــاز 
کشــور از طریق تولید داخل تامین می شد، گفت: 
در ســال های اخیر تولید داخل تقویت شــده و ۵۰ 

درصد نیاز در کشور تامین می شود.
مهــره  و  پیــچ  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
تهــران در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه در 
زمینــه تولیــد و واردات وجــود دارد، تصریــح کــرد: 
بــدون  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان های 
ایــن  کارشناســان  کــه  اتحادیــه  از  اطــاع  کســب 
حوزه هســتند به دلیل تولید مشــابه داخلی، ثبت 
ســفارش پیچ و مهره را بشــدت محدود کردند اما 

بایــد با ما مشــورت می کردنــد تا محصوالتی که در 
داخل تولید نمی شود اجازه واردات داشته باشد.

او بــا بیــان اینکــه ثبت ســفارش پیــچ و مهره 
بــه ســختی و در بیشــتر مــوارد بــا کارهایــی کــه 
نباید انجام شــود مانند زیرمیزی محقق می شــود، 
تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه در همــه 
 دنیــا از کارشناســان در ایــن بــاره اســتعام گرفتــه

می شــود. این مسئله باعث افزایش قیمت پیچ و 
مهره نیز شده به طوری که قیمت ها نسبت به دو 
ســال پیش ۲.۵ تا ســه برابر شــده اســت که یکی 
از دالیــل آن همیــن ارائــه نکردن خدمات از ســوی 

ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســت. دلیــل 
دیگر افزایش قیمت نیز افزایش نرخ ارز است.

مهــری همچنین با اشــاره به دپوی کاالها در 
گمرک و هزینه دموراژ که به قیمت کاالهای نهایی 
اضافه می شــود، گفت: در نهایت مصرف کنندگان 

از همه این مسائل متضرر می شوند.
مهــری همچنیــن در پاســخ به ســوالی درباره 
صــادرات پیــچ و مهره گفت: صادرات این محصول 
قابــل توجه نیســت و عموما بــه صورت همراه کاال 
انجــام می شــود. بــرای مثــال دکلــی که در ســوریه 
و عــراق نصــب می شــود بــه همــراه خــود پیــچ و 

مهــره دارد کــه بــه آن صادرات همــراه با کاال گفته 
می شود.

به گفته او حدود ۲۰ سال پیش ۱۱۵ کارخانه 
درجه یک تولید پیچ و مهره در کشور وجود داشت 

که حاال ۴۰ کارخانه از آنها باقی مانده است.
مهری در این باره اشاره کرد: در آن زمان به 
کشورهای مختلف هم صادرات داشتیم، اما نبود 
حمایــت باعــث از دســت رفتــن این ســرمایه شــد. 
ایــن میــزان کاهــش کارخانه ها یک فاجعه اســت. 
بخشی از آنها کاما از بین رفته اند، بخشی تبدیل 

به قطعه سازی و بخشی هم تجاری شده اند.

۳برابرشدنقیمتپیچومهرهدر۲سال

نانگرانهمدردنانوایانرادوانکرد

پیشبینیافزایشقیمتماهیقزلآال

آغازواکسیناسیون۷۰۰۰کارگروکارمندمیدانهایمیوهوترهبار

مدیرعاملاتحادیهفرآوردههایلبنی:
دهکهایپایینقدرتخریدلبنیاتراندارند
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 توضیحات گمرک
 درباره ارسال واکسن چینی

از ایران به ونزوئال
معاون فنی گمرک ایران درباره فیلم منتشرشــده 
در فضای مجازی درباره ارســال واکســن چینی از ایران 

به ونزوئال توضیحاتی داد.
ارســال  و  ترانزیــت  دربــاره  مهــرداد جمال ارونقــی 
واکســن چینــی از ایــران به ونزوئال، بیان کــرد: مبدا این 
کاالی ترانزیتی، چین و مقصد آن کاراکاس ونزوئال بوده 
و در ایــران فقــط هواپیمــا عــوض کــرده و ترانشــیپمنت 
)انتقــال غیرمســتقیم از یــک هواپیمــا به یــک هواپیمای 

دیگر( شده است.
او افــزود: بــه دلیــل اینکــه تــا پــرواز بعــدی شــرایط 
دمایی تغییر نکند، کاال در ســردخانه نگهداری می شــود 
و بــرای ایــن منظور جایــی که فیلم گرفته شــده محوطه 

حوزه ۲ است.
معــاون فنــی گمــرک گفــت: طبــق مــاده ۹۸ قانون 
امــور گمرکــی، بــه انتقــال کاالهــا تحــت نظــارت گمــرک 
از وســیله حمــل ورودی بــه وســیله حمــل خروجــی در 
محــدوده گمــرک کــه همــان گمــرک ورودی و خروجــی 
از قلمــرو گمرکــی اســت، رویــه انتقالی اطالق می شــود. 
این انتقال به صورت مســتقیم و یا غیرمســتقیم انجام 
می شــود که وســایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا 
بــا فاصلــه زمانی در محدوده یک گمــرک حضور دارند تا 

عمل انتقال انجام گیرد.
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طبــق اعــالم مرکــز آمــار ایــران، در ســال گذشــته 
هزار و 625 مرغداری  پرورش مرغ تخم گذار در سطح 
کشــور وجود داشــته که هزار و 268 مؤسســه فعال و 

٣٥٧ مؤسسه غیرفعال بوده اند.
طبق اعالم مرکز آمار ایران، در ســال گذشــته هزار 
و 6۲5مرغداری  پرورش مرغ تخم گذار در ســطح کشــور 
وجــود داشــته کــه هــزار و ۲6۸ مؤسســه فعــال و ٣٥٧ 

مؤسسه غیر فعال بوده اند.
مرکــز آمــار ایران نتایــج آمارگیــری از مرغداری های 
پــرورش مــرغ تخم گــذار در ســال ۹۹ را منتشــر کــرده 
است. این گزارش نشان می دهد مرغداری های پرورش 
مــرغ تخم گــذار در ســال ١٣٩٨ بالــغ بــر ٨٦٩ هزارتــن 
تخم مرغ تولید کرده اند که نسبت به سال ١٣٩٦ حدود 

١٩٦ هزار تن )٢٩درصد( افزایش یافته است.
براســاس نتایج آمارگیــری از مرغداری های پرورش 
مــرغ تخم گذار کشــور کــه به صورت تمام شــماری انجام 
تعــداد ١٦٢٥ مرغــداری   در ســال ١٣٩٩  اســت،  شــده 
پرورش مرغ تخم گذار در سطح کشور وجود داشته که 
١٢٦٨ مؤسســه فعال و بقیه )٣٥٧ مؤسســه( غیرفعال 
مــرغ  پــرورش  مرغداری هــای  همچنیــن  اســت.  بــوده 
تخم گذار در سال ١٣٩٨ بالغ بر  ٨٦٩ هزارتن تخم مرغ 
تولید کرده اند که نسبت به سال ١٣٩٦ حدود ١٩٦ هزار 

تن )٢٩ درصد( افزایش یافته است.
مرغداری هــای  در  شــاغل  کارکنــان  کل  تعــداد 
پــرورش مــرغ تخم گــذار در ســال ١٣٩٨ بالــغ بــر ١١٤٦٠ 
نفر بوده که از این تعداد ٩٤٨٥ نفر شــاغالن با مزد و 
حقــوق و بقیــه )١٩٧٥ نفر( شــاغالن بدون مزد و حقوق 
بوده انــد. همچنیــن ٩٥ درصــد شــاغالن این مؤسســات 

مرد بوده اند.

 واردات تنها یک میلیون
 دُز واکسن کرونا

از ۵۰ معرفی نامه صادرشده 
برای بخش خصوصی

سازمان غذا و دارو از ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود 5۰ 
معرفی نامه برای شرکت های خصوصی واجد شرایط به 
منظــور واردات واکســن کرونــا از منابــع مختلــف صادر 
کرده است که تنها یک میلیون دز واکسن از سوی یک 

شرکت دارویی وارد شد.
روابط عمومــی ســازمان غــذا و دارو در اطالعیــه ای 
اعــالم کــرد:» با توجه به انتشــار ادعا و اطالعیه هایی از 
ســوی افراد و دســتگاه های مختلف مبنی بر عدم صدور 
مجوز واردات واکســن کرونا توســط ســازمان غذا و دارو 
بــه اطــالع می رســاند، ادعاهای مطرح شــده خالف واقع 

بوده و فاقد هرگونه مدارک و مستندات معتبر است.
سازمان غذا و دارو ضمن رد ادعاهای مطرح شده 
تمامی مدارک و مستندات مربوط به معرفی نامه و سایر 
مــدارک را برای شفاف ســازی اذهــان عمومی، ذی نفعان 
و دســتگاه های مرتبط را در ســایت ســازمان غذا و دارو 
طــی روزهــای آتــی بارگــذاری و در اختیــار رســانه ها قرار 

خواهد داد.
شــایان ذکــر اســت کــه ۳ معرفی نامــه بــرای تنهــا 
شــرکت معرفی شــده توســط اتاق بازرگانی تهران صادر 
شــده اســت، که تاکنون موفق به واردات هیچ واکســن 

کرونایی نشده است.
همچنیــن بــرای جمعیــت هــالل احمــر نیــز مجــوز 
واردات حتی با وجود قیمت باالی واکســن مدنظر برای 
ایــن جمعیــت، صــادر شــد کــه در آن برهــه زمانــی نیــز 

نتوانستند واکسنی را وارد کنند.
الزم به ذکر است در شرایط کنونی طرح ادعاهای 
اذهــان  تشــویش  موجــب  غیرمســتند  و  واقــع  خــالف 
عمومــی بــوده و ســازمان غذا و دارو در راســتای صیانت 
از حقــوق عمــوم جامعــه با عنــوان اتهام زنی و تشــویش 
اذهــان عمومــی موضوع را در مراجــع قضایی علیه افراد 

مفتری، طرح دعوا خواهد کرد.«

اخبـــــــــــــــــار

و  ایــران  مشــترک  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
امــارات بــا بیــان اینکــه در چرخــه تولیــد واردات 
کاال نقــش مهمــی ایفــا می کنــد، عنــوان کــرد که 
در صورتــی کــه صادرات بــدون افزایــش واردات 
رشــد داشته باشد نشــان دهنده منابع فروشی و 

خام فروشی است.
فرشــید فرزانــگان در گفت وگو بــا خبرگزاری 
ایرنــا بــا بیــان اینکــه تجارت ایــران و امــارات روند 
افزایشــی را طــی مــی کنــد، اظهــار کــرد: آمارهــا 
نشان می دهد به تدریج ارزش میانگین صادراتی 
تجارت دو کشــور کمتر و ارزش میانگین وارداتی 
بیشــتر می شــود کــه ایــن رونــد شــرایط مناســبی 
برای اقتصاد فراهم نمی کند، زیرا معنای افزایش 

خام فروشی و منابع فروشی را در خود دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات 
با بیان اینکه آمارها نشان می دهد در سال جاری 
ایــن کشــور در جایــگاه نخســتین شــریک تجــاری 
ایــران بــه جــای چیــن در حــوزه واردات قرارگرفته 
اســت، تاکید کرد: در فروردین سال جاری میزان 
واردات ایران از امارات ۷۸۸میلیون دالر، از چین 
656میلیــون دالر، از ترکیــه ۲۴۷میلیــون دالر، از 
هنــد ۱۳۳میلیــون دالر و از روســیه ۱۳۲میلیــون 
دالر بــوده کــه آلمان جایگاه خود را در این بخش 

به روسیه واگذار کرده است.
او بــا بیــان اینکــه در صــادرات، امــارات در 
جایــگاه ســوم شــرکای تجــاری کشــور قــرار گرفته 
اســت، تصریــح کــرد: در همیــن مــدت، ایــران بــه 
چیــن ۹۷۴میلیــون دالر، بــه عــراق ۴۲۸میلیــون 
بــه ترکیــه  امــارات ۴۱۷میلیــون دالر و  بــه  دالر، 
ایــن  در  کــه  داشــته  ۱۷۷میلیــون دالر صــادرات 
میان ترکیه رشــد قابل توجهی را نســبت به سال 

گذشته تجربه کرده است.
فرزانــگان بــا بیــان اینکــه تجــارت جهانی در 
نخســتین فصــل ۲۰۲۱ نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل جهــش ۱۰درصــدی پیــدا کــرده اســت، 
صــادرات  تجــارت،  رشــد  اصلــی  محــرک  گفــت: 
اقتصادهای شــرق آســیا اســت و در سایر مناطق 
در حال توســعه، تجارت با ســرعت کمتری بهبود 
خواهد یافت، اما تجارت کشــورهای پیشــرفته به 

تدریج تقویت می شود.
او با بیان اینکه پیش بینی می شود در فصل 
دوم ۲۰۲۱ بهبود کیفیت اقتصاد در دنیا سریع تر 
از دو رکود اقتصادی پیشــین باشــد، تصریح کرد: 
چشم انداز تجارت سال جاری میالدی وابسته به 
رونــد واکسیناســیون در جهان اســت؛ امــا انتظار 
مــی رود بســته های محــرک مالی از بهبــود تجارت 

جهانی حمایت کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات 
اظهار کرد: برهمین اســاس اقتصادهای قدرتمند 
بــه ســرعت خود را احیا می کننــد و انتظار می رود 
کــه چیــن و آمریــکا بــه عنــوان عامــل اصلی رشــد 
جهانی، تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشورهایی که 
تجارت آنها با این دو کشور تلفیق شده، بگذارد.
آینــده،  دولــت  از  انتظــارات  دربــاره  او 
تصریــح کرد: کنترل رشــد نقدینگــی و پایه پولی، 
تک رقمی کردن تورم، بهبود محیط کســب و کار، 
اولویت دهــی بــه شــرکت های کوچک و متوســط، 
اصــالح  اقتصــاد،  در  رقابت پذیــری  افزایــش 
ســاختاری اقتصاد، کاهش نــرخ بیکاری، افزایش 
اقتصادی، مشارکت و بهره برداری کارآمد و بهینه 
از منابع طبیعی، حفظ محیط زیست، کمبود آب 
و بحران هایی که در زمینه مصرف و اتالف انرژی 
داریم چالش های پراهمیت کشــور است که الزم 

است همواره به آن پرداخته شود.
فرزانگان تاکید کرد: تعامل با جهان به ویژه 
همســایگان، کشورهای آفریقایی، هند و چین با 
نگاه دو سویه به غرب و شرق به صورت همزمان 

از دیگر خواسته های فعاالن اقتصادی است.
اینکــه افزایــش حجــم تجــارت،  بیــان  بــا  او 

دارد،  بســیاری  اهمیــت  واردات  و  صــادرات  در 
خاطرنشــان کــرد: گســترش صــادرات بدون رشــد 
واردات معنای خام فروشی مواد اولیه را می دهد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات 
تصریــح کــرد: واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد 
تولیــد  افزایــش  تولیــد،  خطــوط  در  کشــور  نیــاز 
کاال را بــه همــراه دارد کــه در نتیجه اشــتغال نیز 
افزایــش می یابد و موجب کاهش صادرات منابع 

خام فروشی می شود.
او افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه افزایــش 
صــادرات بــدون توجه بــه واردات می تواند به این 
معنا باشد که تولید کمتری در کشور وجود دارد.
او بــا بیــان اینکــه ارزش وارداتــی ۱5 کشــور 
همســایه بالــغ بر هــزار و ۱6۰میلیارد دالر اســت، 
تاکیــد کــرد: در این میان ایران ســهم ۲درصدی از 
بــازار منطقــه را در اختیــار دارد و امــارات متحــده 
عربــی با ۲6۱میلیــارد دالر حجم تجاری بزرگترین 
محســوب  منطقــه  کشــورهای  صادراتــی  بــازار 

می شود.
فرزانــگان تصریح کرد: روســیه ۲۳۸میلیارد 
عربســتان  دالر،  ۲۲۳میلیــارد  ترکیــه  دالر، 
و  دالر  6۰میلیــارد  پاکســتان  دالر،  ۱۴5میلیــارد 
عــراق 5۳میلیــارد دالر قــرار دارنــد کــه در صورت 

برنامــه راهبــردی افزایــش صــادرات ایــران به این 
کشــورها می توانیم سهم بیشتری از بازار منطقه 

را به دست آوریم.
او تاکیــد کــرد: مواد پتروشــیمی و پایه نفتی، 
محصوالت شیمیایی سلولزی، مواد و صنایع فلزی، 
میعانــات گازی، خــودرو و قطعات آن، مواد صنایع 
معدنی غیرفلزی، میوه و تربار، شیرینی و شکالت، 
صنایع تبدیلی، صنایع نســاجی، برق و الکترونیک 
،محصــوالت لبنــی، دام و طیــور، لــوازم خانگــی و 

خشکبار پتانسیل های صادراتی کشور هستند.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و امارات، در نیمه نخســت این لیســت صادراتی 
نیــاز بــه بهبود مــراودات بانکی دیده می شــود اما 
در نیمــه دوم لیســت صادراتــی مذکــور احتیــاج 
کمتری به تســهیل شــرایط مالی دارند، بر همین 
و  نقــل  چــه ســخت گیری سیســتم  هــر  اســاس 
انتقــاالت پولــی کاهش پیدا کنــد به تجارت اقالم 

اصلی تجاری کشور کمک بیشتری خواهد شد.
فرزانــگان اظهار کــرد: همچنیــن هزینه های 
حمــل و نقــل ایــران در اســتاندارد جهانــی بســیار 
زیاد است اما کیفیت کمتری در این زمینه داریم 
که نیاز به چاره اندیشی دارد زیرا میزان تجارت را 

تحت تاثیر خود قرار می دهد.
او خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگــر ثبــات 
در رونــد وضــع قوانیــن و مقــررات حفــظ شــود و 
موافقت نامه هــای تجارت ترجیحی و آزاد افزایش 
پیــدا کند و همچنین بخشــنامه های محدودیت زا 
در تجــارت بــه عنــوان موانــع پراهمیتی اســت که 

باید برداشته شود.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و امــارات، در نظــر گرفتــن مشــوق های صادراتی، 
تقویــت شــرکت های فعــال در حوزه صــدور کاال و 
بهبــود زیرســاخت ها از دیگــر نیازهــای کشــور در 

حوزه تجارت است.
او درباره واردات کاال از کشــورهای دیگر به 
امــارات و در نهایــت ایــران گفــت: یکــی از دالیــل 
رشد تجارت با این کشور، ورود کاالی کشورهای 
دیگر به امارات و ســپس به ایران اســت که البته 
بــرای تجــارت مطلــوب نیســت و باعــث افزایــش 

هزینه های ورود کاال می شود.
به گفته فرزانگان، امکانات قابل توجهی در 
صنایع لجستیک، حمل و نقل و بندرها در کشور 
امــارات بــه صــورت توســعه یافته وجــود دارد و در 
این مدت نیز به ویژه دبی همکاری بسیار خوبی 

را برخالف فشارهای جهانی با ایران داشتند.
او دربــاره تجــارت کاالهــا در زمــان شــیوع 
ویــروس کرونــا، خاطرنشــان کــرد: در ایــن مــدت 
صنایــع داروســازی، تجهیزات پزشــکی، تجهیزات 
ارتباطــی و اداری، مــواد معدنــی و غذایــی رشــد 
خوبی را رقم زده اســت و در مقابل ســهم بخش 
انرژی، زیرساخت ها و تجهیزات حمل و نقل  در 

تجارت بین المللی کاهش یافته است.

مرکــز پژوهش هــای اتاق ایران در گزارشــی 
بهبــود محیــط کســب وکار، رفــع موانــع تولیــد، 
ارتقــای بهــره وری، توســعه صــادرات غیرنفتــی را 
مهمتریــن مطالبــه فعــاالن بخــش خصوصــی از 
وزیر صمت دولت سیزدهم عنوان کرده است.

مرکــز  ایــران،  بازرگانــی  اتــاق  گــزارش  بــه 
عنــوان  بــا  گزارشــی  ایــران،  اتــاق  پژوهش هــای 
»برنامه های پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت 
دولــت  بــه  بخــش خصوصــی  پارلمــان  منظــر  از 

سیزدهم« منتشر کرد.

در ایــن گــزارش ضمــن تبییــن مأموریــت و 
جایــگاه ایــن وزارتخانــه کلیــدی، برنامــه راهبردی 
ویــژه ای را به همراه اقدامــات عملی اولویت بندی 
چهارســاله  زمانــی  بــازه  بــه  نــگاه  بــا  و  شــده 
و  فرصت هــا  بررســی  اســت.  تدوین شــده  آتــی، 
وزارت  حــوزه  در  کشــور  اقتصــادی  ظرفیت هــای 
مربوطــه بــا نگاهــی بــه مســائل داخلــی و آخرین 
تحوالت بین المللی و نیز آسیب شناســی مسائل 
پیش روی اقتصاد ایران در دوره چهار ســاله آتی، 
مبنــای تحلیلــی تدویــن برنامــه راهبــردی مذکــور 

برای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی قرارگرفته 
است.

بهره گیــری از ظرفیت هــای موجــود در بــازار 
مالی، تدوین برخی لوایح مؤثر در بهبود سیستم 
مالیاتی، حمایت از تولید ملی، ایجاد پنجره واحد 
تجــارت فرامــرزی، تــالش برای شفاف ســازی امور 
بخش عمومی در این گزارش تأکید شده است.

بــه  توجــه  چــون  مــواردی  بــه  همچنیــن 
محیــط  بهبــود  بــرای  موجــود  ظرفیت هــای 
کســب وکار، در مقابــل چالش هایی چون تنگنای 

مالــی  بی انضباطــی  ارزی،  منابــع  بــه  دسترســی 
دولت، بهره وری اندک، عدم توانمندسازی بخش 
خصوصــی، بــاال بــودن حجــم اقتصاد غیررســمی، 
ناکارایی سازوکارهای اجرایی الزم برای توسعه و 
مشــکالتی ازاین دست توجه شده است. بنابراین 
نیــاز اســت راهبردهــای عملــی بــه نحــوی تدویــن 
ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  حداکثــر  کــه  شــوند 
موجــود در جهــت غلبــه بــر چالش هــای پیــش رو 

انجام شود.
راهبردهــای پیشــنهاد شــده شــامل بهبــود محیط 

توانمندســازی  تولیــد،  موانــع  رفــع  کســب وکار، 
توســعه  بهــره وری،  ارتقــای  خصوصــی،  بخــش 
صــادرات غیرنفتــی و دیپلماســی قدرتمنــد اســت 
کــه یقینــاً دســتیابی بــه برخــی از این اهــداف جز 
در ســایه همکاری دســتگاه های اجرایی ذی ربط و 

بخش خصوصی حاصل نخواهد شد.
گــزارش بــا مقایســه ایــن برنامه هــا بــا آنچه 
اهــداف  ایــن  بــه  دســتیابی  مســیر  در  تاکنــون 
انجام شــده، توانســته اولویــت برنامه هایــی را که 

باید در دستور کار قرار بگیرند مشخص کند. 

علی رغم مشکالت ارزی برای وادات کاالهای 
ضــروری و اساســی یــک مقــام مســئول در وزارت 
صمــت درخواســت تغییــر گــروه کاالیــی مرتبــط 
بــا تجهیــزات حفاظتــی و ایمنــی موتورســواران و 

دوچرخه سواران را مطرح کرده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، در حالــی که 
بــا توجــه به محدودیت های ارزی مشــکالتی برای 
تامیــن ارز کاالهــای اساســی، مــواد اولیــه تولیــد 
و ماشــین آالت بخــش تولیــد وجــود دارد برخــی 
مســئوالن وزارت صمــت ســعی دارنــد تــا شــرایط 
کاالهــای  از  برخــی  واردات  بــرای  را   آســان تری 

غیرضــروری فراهم کننــد. چنانکه به عنوان مثال 
بــه تازگــی در نامــه ای در مورخ ۱۸ مــرداد ۱۴۰۰ از 
سوی معاون امور صنایع به قائم مقام وزیر صمت 
در امور بازرگانی درخواســت رفع ممنوعیت ثبت 
سفارش و واردات تیر و کمان مطرح شده است.
معــاون  صادقی نیارکــی،  مهــدی  همچنیــن 
امــور صنایــع وزارت صمــت در نامــه ای دیگــر بــه 
صمــت  وزیــر  قائم مقــام  مفتــح،  محمدصــادق 
گــروه  تغییــر  درخواســت  بازرگانــی  امــور  در 
کاالیــی مرتبــط بــا تجهیــزات حفاظتــی و ایمنــی 
موتورســواران و دوچرخه ســواران را داشــته است 

و بــه ایــن ترتیــب در ایــن نامــه درخواســت شــده 
است تا گروه کاالیی مرتبط با تجهیزات حفاظتی 
و ایمنــی موتورســواران از گــروه ۲۷ بــه گــروه ۲6 
تغییــر کنــد. براین اســاس در صــورت موافقت با 
این موضوع تخصیص ارز برای واردات این دسته 

از کاال در اولویت باالتری قرار می گیرد.
عمــده   ۲۷ گــروه  کاالهــای  اســت  گفتنــی 
کاالهــای مصرفــی اســت ک  بــا توجــه به شــرایط 
ارزی کشــور و اولویت بنــدی ارزی تقریبــا ارزی به 
واردات ایــن کاالهــا تعلــق نمی گیــرد امــا کاالهای 
گــروه ۲6 کاالهــای مصرفی بادوام اســت که برای 

تخصیص ارز در اولویت باالتری نســبت به گروه 
۲۷ قرار دارند.

در نامــه معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت 
به قائم مقام وزیر در امور بازرگانی آمده است:

 ۰۴۲۰ شــماره  تصویرنامــه  ارســال  ضمــن 
مورخ ۱۴۰۰.۴.6 شــرکت نیکران موتور پاســارگاد 
ایمنــی  ملزومــات  و  تجهیــزات  واردات  پیرامــون 
موتوســوران، بــا توجــه بــه نامــه مدیــرکل محتــرم 
 6۰.۸۴۸5۱ شــماره  بــه  نقــل  و  حمــل  صنایــع 
مــورخ ۱۴۰۰.۳.۲۴ در ایــن خصــوص و همچنیــن 
پیــرو ســوابق مرتبــط از جملــه نامه هــا به شــماره 

شــماره  و   ۱۳۹۹.۴.۱۸ مــورخ   6۰.۹۷۳۹۰
6۰.۲۴6۹۷5 مــورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۴ بــه اســتحضار 
می رســاند، نظــر بــه اینکــه طی ســال ۹۸ نســبت 
بــه تفکیــک و ایجــاد تعرفه هــای جدیــد بــه دلیــل 
ماهیــت حفاظتــی و ایمنــی کاالهــای مــورد نظر و 
حفــظ جــان راکبــان اقــدام گردیده اســت. لــذا در 
صــورت صالحدیــد تقاضا دارد دســتور فرمایید در 
خصــوص تغییــر تعرفه هــا به شــرح جــدول ذیل، 
توســط دفتــر مقــررات از گــروه ۲۷ بــه گــروه ۲6 
و درج در ســامانه جامــع تجــارت اقــدام مقتضــی 

معمول نمایند.

عضــو هیات نماینــدگان اتــاق تهــران و عضــو 
هیات مدیره انجمن گازهای فشــرده استان تهران 
بــا بیــان اینکــه قطعــی بــرق، تولیــد کارخانه هــای 
از  کــرده،  مواجــه  بــا مشــکل  را  اکســیژن  تولیــد 

انحصار واردات ســیلندر نیز سخن گفت.
تهــران،  اتــاق  روابط عمومــی  گــزارش  بــه   
مهــراد عبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه »مســاله اصلــی 
اکسیژن ســاز،  کارخانه هــای  بــرای  مخاطره آمیــز  و 
قطعی برق است« توضیح داد: کارخانه های تولید 
اکســیژن، هــوا را وارد دستگاه هایشــان کــرده و بــر 
اســاس یــک فراینــد، اکســیژن آن را جــدا می کنند. 
ایــن دســتگاه ها بــا بــرق کار می کنــد و مــواد اولیــه 
آن نیــز هواســت. بنابرایــن یکــی از عوامــل کلیدی 
تولید اکسیژن برق است که متاسفانه در ماه های 
اخیر مدام با قطعی مواجه بوده است. مساله این 
اســت کــه فراینــد آغــاز بــه کار دســتگاه های تولیــد 
اکســیژن پــس از قطعــی بــرق ممکــن اســت تا یک 
روز به طول بیانجامد تا به راندمان مطلوب برسد. 
بنابرایــن بــا وجــود قطعی هــای اخیر، راندمــان این 

دستگاه ها بسیار کاهش پیدا کرده است.
او افــزود: ایــن قطعی هــا در عیــن حــال بــه 

نیــز لطمــه می زنــد و در صــورت وارد  دســتگاه ها 
آمــدن ایــن آســیب، تکنولوژی و قطعــات مورد نیاز 
بــرای تعمیــر این دســتگاه ها در ایــران وجود ندارد.
بسیاری از دستگاه های اکسیژن ساز از نوع روسی 
اســت که ســن آن ها به حدود پنج تا ۷ دهه پیش 

باز می گردد.
مساله دیگری که عباد بر آن دست گذاشت، 
دشــواری های تامین ســیلندر اکسیژن است. او در 
ایــن بــاره توضیح داد: ســیلندرهای مورد اســتفاده 
بــرای مخــزن اکســیژن از طریــق واردات و تولیــد 
داخــل تامیــن می شــود؛ بــر اســاس ضوابطــی کــه 
برای ثبت سفارش تعیین شده، فقط شرکت هایی 
می توانند نسبت به واردات این مخازن اقدام کنند 
که در دو ســال گذشــته نیز کاالی مورد نظر را وارد 
کرده باشــند. این ضابطه ســبب شد که در واردات 
ســیلندر انحصار ایجاد شــود و اکنون تنها کســانی 
قــادر بــه واردات این کاال هســتند که در ســال های 
پیش نیز آن را وارد کرده اند و تعداد این شرکت ها 
بســیار اندک اســت. یعنی حدود یک یا دو شــرکت 
۹5درصد واردات در این بخش را انجام می دهند.
او ادامــه داد: البتــه ضابطــه دیگری نیز وجود 

دارد کــه بــه موجــب آن کســانی کــه تاکنــون اقدام 
بــه واردات کاالیــی نکرده انــد، می تواننــد تــا ســقف 
وجــود  بــا  کننــد.  وارد  را  کاال  آن  دالر  5۰۰هــزار 
ایــن، بســیاری از شــرکت ها از جملــه شــرکتی کــه 
مــن مدیریــت آن را برعهــده دارم، ســال گذشــته 
توانســت تنهــا حــدود 5ســیلندر وارد کنــد و اکنون 
بــه مــا اجــازه می دهند که تنها همان 5 ســیلندر را 
وارد کنیــم.  ایــن انحصار ســبب افزایــش قیمت ها 
شــده و بــه رغــم افزایــش تقاضا در مــورد این کاال، 
نه تنها واردات آن افزایش نیافته که دچار کاهش 

نیز شده است.
ایــن عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا 
اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت تولیــد ســیلندر از ســوی 
تولیدکنندگان ایرانی نیز پایین است، افزود: البته 
تولیدکنندگان ایرانی، بیشتر توان خود را به تولید 
ســیلندر CNG معطــوف کرده انــد بــه ایــن دلیل که 
رقابــت بــا ســیلندرهای وارداتــی بــرای آنهــا بســیار 
دشــوار اســت. افــزون بر این، تولیــدات داخلی نیز 
اغلب، کیفیت خوبی نداشــته و این ســیلندرها در 
بــازار مســاله ایجــاد کــرده اســت. از ایــن گذشــته، 
بــه رغــم تقاضــای موجــود، در ســال های گذشــته،  

پلنت های جدید تولید اکســیژن وارد کشــور نشده 
و همیــن مســاله ســبب شــده که با وجــود افزایش 

تقاضا، عرضه تغییری نکند.
در  ســیلندرفروش ها  اینکــه  بیــان  بــا  عبــاد 
دو ســال گذشــته، قیمت هــای خــود را بــه میــزان 
نامتعارفــی افزایــش دادند،  ادامــه داد: در اوضاعی 
کــه کشــور با کمبــود ســیلندرهای اکســیژن مواجه 
اســت و بــه رغــم نیــاز مبــرم بیمــاران بــه ایــن کاال، 
قیمــت ســیلندرها تــا ۱۰برابــر نســبت بــه دو ســال 
گذشــته افزایــش یافتــه اســت. یعنــی قیمــت یــک 
ســیلندر ده لیتری که در دو ســال گذشــته، حدود 
۳۰۰هزار تومان بود، به دو میلیون و ســیصد هزار 
تومــان رســیده اســت. در ایــن اوضــاع، بســیاری از 
بیمــاران ناگزیرنــد برای مصــرف دو هفته خود، یک 

سیلندر چند میلیون تومانی خریداری کنند.
بحــث دیگری که این عضو هیــات نمایندگان 
بــه آن پرداخــت، صــادرات اکســیژن  اتــاق تهــران 
اســت. او گفــت: بــا وجــود آنکــه صادرات اکســیژن 
ممنــوع اســت، ایــن محصــول همچنــان بــه صورت 
غیرمجاز و با عناوینی چون نیتروژن صادر می شود 
و بــه دلیــل نبــود آناالیزرهای مخصوص، کســی در 

یعنــی  نمی شــود.  آن  متوجــه  خروجــی  مرزهــای 
بخشــی از اکســیژن تولیــد در کشــور کــه ضــروری 
اســت در کشــور خودمان مصرف شــود، به صورت 
غیرمجــاز بــه کشــورهایی نظیر عراق و افغانســتان 

صادر شده است.
عباد گفت: در این مدت بخش خصوصی در 
تامین اکســیژن مورد نیاز بیماران و بیمارســتان ها 
نقــش موثــری ایفــا کــرده اســت. بــه طــوری که در 
انجمــن گازهــای فشــرده ســعی کردیــم، ســیلندر 
اکسیژن را با قیمت تمام شده عرضه کنیم. همین 
طــور، اتــاق تهــران، کمپیــن نفــس، جامعــه ابــرار و 
ســایر نیکــوکاران از بخــش خصوصــی کمک هایــی 
در ایــن زمینــه ارائــه کردنــد اما آنقدر حجــم تقاضا 
باالست که برای تامین آن یک اراده ملی می طلبد. 
جالب اینکه برخی بیمارستان های کشور که دارای 
بودجه هــای کالن نیــز هســتند، از انجمــن گازهــای 
فشــرده درخواســت کرده انــد کــه بــه آنهــا ســیلندر 
امانــی بدهیــم و برخــی دیگــر از بیمارســتان ها نیــز 
ســیلندرهای امانــی کــه دریافــت کرده  انــد را پــس 
نمی دهنــد تــا ایــن انجمــن بتواند آنهــا را در اختیار 

سایر نیازمندان قرار دهد.

کاهش تولید اکسیژن به دنبال قطعی برق

درخواست مقائم مقام وزیر صمت برای تغییر گروه کاالیی تجهیزات ایمنی موتورسواری 

بهبود محیط کسب و کار درخواست اصلی بخش خصوصی از وزیر صمت 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات: افزایش 
صادرات بدون رشد واردات به معنای 
خام فروشی است
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برگزاری عزاداری ایام محرم 
در حسینیه امام خمینی 

بدون حضور جمعیت 
امــام ایــاممحــرمدرحســینیه عــزاداری برنامــه
خمینی)ره(بهعلترعایتدستورالعملهایبهداشتی

بدونحضورجمعیتبرگزارمیشود.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
ســوگواری  ایــام  فرارســیدن  مناســبت  بــه  رهبــری،  
ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــدهللا الحســین 
امــام  حســینیه  در  عــزاداری  مراســم  )علیه الســالم(، 
خمینــی)ره( و در حضــور رهبــر انقــالب اســالمی برگــزار 
می شــود. امســال نیــز بــه علــت شــیوع بیمــاری و تأکید 
رهبــر انقــالب بــه رعایــت دســتورالعمل های ســتاد ملی 
کرونا، مراسم مطابق سال گذشته بدون حضور جمعیت 
و تنهــا بــا حضــور یک ســخنران و مداح برگزار می شــود.
این مراســم به مدت شــش شــب از شــب هفتم تا شب 
دوازدهــم محــرم الحــرام )یکشــنبه ۲۴ مــرداد تــا جمعــه 
۲۹ مــرداد( برگــزار، و مشــروح برنامه هــای ســخنرانی و 

عزاداری هر شب از رسانه ملی پخش می شود.

 عراقچی: باج خواهی

انگلیس از ایران هرگز اتفاق 
نخواهد افتاد

معــاونوزیرخارجهکشــورمانگفــتکهانگلیس
تــاشمیکنــدبرایپرداختبدهیهــایخودبهایران
کهبیشازچهلســالبهطورغیرقانونینگاهداشــته

است،ازایرانباجخواهیکند.

سید عباس عراقچی در توییتی در پاسخ به توییت 
نخســت وزیر انگلیــس نوشــت: انگلیس تــالش می کند 
بــرای پرداخــت بدهی هــای خــود بــه ایــران، کــه بیش از 
چهــل ســال بــه طــور غیرقانونــی نــگاه داشــته اســت، از 
ایران باج خواهی کند. این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. 

از نظــر مــا هنوز توافــق پابرجا می باشــد. زمان آن 
رســیده اســت کــه انگلیس کار درســت را انجــام دهد و 

اجازه ندهد آمریکا این تبادل انسانی را تخریب کند.
پیــش از ایــن، بوریــس جانســون، نخســت وزیــر 
انگلیــس بــا انتشــار پیامــی در حســاب کاربــری خــود در 
توئیتــر بــا ادعــای اشــتباه بــودن حبــس انوشــه آشــوری 
خواســتار آزادی وی و ســایر زندانیــان دوتابعیتــی ایرانی 
-انگلیسی در ایران و بازگشت آنها به خانه شده بود. 

معــاون سیاســی وزیــر خارجــه جمعــه گذشــته نیز 
خطــاب بــه وزیــر امور خارجــه انگلیس گفت: شــما بهتر 
از هــر کــس دیگــری می دانیــد کــه توافق بــرای آزادی ١٠ 
زندانــی هفته هــا پیش به ســرانجام رســید اما دوســتان 

شما در واشنگتن مانع آن شدند.
توییــت  بــه  پاســخ  در  عراقچــی  ســیدعباس 
»دومینیک راب«، وزیر خارجه انگلیس در مورد انوشه 
آشوری خطاب به وی نوشت:»آقای دومینیک راب-شما 
بهتــر از هــر کس دیگری می دانیــد که توافق برای آزادی 
١٠ زندانــی - از جملــه انوشــه آشــوری - هفته هــا پیــش 
به ســرانجام رســید اما دوستان شــما در واشنگتن مانع 
آن شــدند. آشــوری و ٩ نفــر دیگــر از ســوی آمریکا برای 
اهــداف سیاســی به گــروگان گرفتــه شــده اند. امیدوارم 

این موضوع را برای مردم خود تشریح کنید.«

اخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهــوریازقطعــیشــدنخریــد۳۰ 
میلیوندوزواکسنخبرداد.

ریاســت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ابراهیــم رئیســی روز  آیــت هللا ســید  جمهــوری، 
شــنبه در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا با 
تاکیــد بــر اینکه برای کنترل و توقف شــیوع کرونا 
حتمــا بایــد یــک عــزم و اجمــاع ملــی ایجاد شــود، 
غیردولتــی،  و  دولتــی  بخش هــای  همــه  گفــت: 
شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی و همــه آحــاد 
مــردم بایــد برای کنترل وضع شــیوع این ویروس 

خطرناک، هماهنگ و هم صدا باشند.
ایــن  ایجــاد  بــرای  افــزود:  رئیس جمهــوری 
هم صدایــی و هماهنگــی بایــد بــا تبیین وتشــریح 
ابعــاد مختلــف ایــن معضل هم در ایران و هم در 
دیگر کشورها، مردم را برای مقابله همه جانبه و 

قاطع با کرونا آماده کرد.
رئیسی با تاکید بر لزوم تسریع در پرداخت 
مطالبــات معــوق کادر درمــان و ایجاد انگیزه برای 
ادامــه فعالیــت جهادگونــه و فداکارانــه مدافعــان 
ســالمت، اظهــار کــرد: پرداخــت مطالبــات معــوق 
کادر درمان باید جزو اولویت های سازمان برنامه 
و بودجه باشد. همچنین باید نسبت به ترمیم و 
تقویت بدنه کادر درمان از نیروهای دانشگاهی، 
نیروهای هالل احمر، نیروهای مســلح، نیروهای 
داوطلب و توانمند بســیجی، حوزویان و از عموم 
داوطلبان مردمی اقدام کنیم و نباید اجازه دهیم 
خدمات کادر درمانی دچار وقفه و اختالل شود.

رئیس جمهــوری اقــدام ضــروری و مهم بعدی 
را تســریع در رونــد واکسیناســیون عنــوان و ضمن 
اعــالم خبــر قطعــی شــدن واردات ۳۰ میلیــون دُز 
واکســن، گفت: نظر کارشناســان بر این اســت که 
برای کنترل وضع نامطلوب شیوع کرونا در کشور، 

باید ۶۰ میلیون دُز دیگر، واکسن تامین شود.
بــه  کــردن  بســنده  اینکــه  بیــان  بــا  رئیســی 

تدویــن و اعــالم پروتکل های بهداشــتی بــه تنهایی 
رعایــت  لــزوم  بــرای  بایــد  گفــت:  نیســت،  کافــی 
الزاماتــی تدویــن و  دســتورالعمل های بهداشــتی، 
اجــرا شــود چرا کــه رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
جزو حقوق اجتماعی عامه مردم است و اگر کسی 
این دستورات را رعایت نکند و باعث بیماری مردم 

شود، به حقوق آنها تعدی کرده است.
رئیس جمهوری بر لزوم مراقبت شــدیدتر از 
ترددهــای مرزی و جلوگیری از ترددهای غیرمجاز 
تاکیــد کــرد و اظهــار کــرد: آنچــه تاکنــون در ایــن 
زمینه انجام شده الزم، اما ناکافی بوده و باید بر 
رعایــت ضوابــط بهداشــتی در ترددهــای مجاز نیز 

نظارت دقیق و موثر انجام شود.
رئیســی برنامه ریــزی بــرای کاهــش مراجعات 
بــه ادارات و ســازمان ها را از دیگــر اقدامــات الزم و 
ضــروری دانســت و تصریــح کرد: همه ســازمان ها، 
ادارات، اصنــاف، اتحادیه هــا و دیگــر نهادهایــی که 
مراجعات مردمی دارند، برنامه ریزی و طراحی های 
ارائــه  و  حضــوری  مراجعــات  کاهــش  بــرای  الزم 
خدمــات در فضــای دیجیتــال را نــه صرفا بــرای این 
ایــام، بلکــه بــرای بلندمــدت انجــام دهنــد و ارائــه 

خدمات غیرحضوری از تاکیدات دولت است.
رئیس جمهــوری در ادامــه بــه موضوع تامین 
داروهــای خــاص برای بیمــاران کرونایــی پرداخت 

روز  کــه  بازدیــدی  از  پــس  کــرد:  خاطرنشــان  و 
پنجشــنبه از یکــی از داروخانه هــا داشــتیم، مقرر 
شد داروهای مورد نیاز طی روزهای آینده در گام 
تــا ۳۰۰  اول بیــن ۱۰۰ داروخانــه و در گام دوم 
داروخانه توزیع شود تا دیگر شاهد تشکیل صف 
و تجمــع در چنــد داروخانــه نباشــیم ضمــن اینکه 
الزم اســت نظــارت الزم بــر رونــد توزیــع در ایــن 

داروخانه ها صورت بگیرد.
رئیسی، تقویت و افزایش اختیارات روسای 
ســتادهای اســتانی مقابلــه بــا کرونــا را از دیگــر 
تصمیمــات جلســه روز شــنبه برشــمرد و گفــت: 
مقرر شــد اختیارات استانداران به عنوان روسای 

مهــار  الزامــات  بــا  متناســب  اســتانی  ســتادهای 
شــیوع بیمــاری در اســتان های مختلــف افزایــش 
و  قوانیــن  اعمــال  بــرای  ایشــان  تــا دســت  یابــد 

مقررات بازتر باشد.
رئیس جمهوری تاکید کرد: هر فردی از آحاد 
اجتمــاع بایــد ابتــدا خــودش را مخاطــب اصــول و 
دســتورالعمل های بهداشــتی بدانــد. مهار شــیوع 
کرونا در کنار تالش های جهادگونه کادر درمان و 
واکسیناســیون عمومــی، عزم و همکاری همگانی 
مردم و نهادها و دستگاه ها را می طلبد تا بتوانیم 
به امید خدا شــاهد کاهش جدی ابتال و به صفر 

رسیدن تعداد قربانیان ناشی از کرونا باشیم.

در اقتصــادی کارشــناس راغفــر، حســین
پاســخبــهاینکــهنظــاماقتصادیکشــوردرطول
چنــدســالهگذشــتهدولتیبودهاســتیــاآزادو
یامختلط،اظهارکردکهتماماقتصادمادســت
دولتنبود؛عمدتادردســتطبقهایکهدرون
قدرتهستندوازنفوذخودبرایکسبمنافع
شخصیاستفادهکردند.یکیازعنوانهاییکه
بــرایایــناقتصادتعریفشــده،اقتصادرفاقتی

است.
او در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، 
افــزود: یعنــی کســانی کــه در قــدرت هســتند و 
تصمیــم گیری هــای اساســی را در اختیــار دارنــد، 
منافع تصمیمات آن ها متوجه دوستان، آشنایان 
سیاســی و حتــی رقبایــی اســت که ســهم خواهی 
می کننــد. بــه همیــن دلیــل مهــم نیســت کــه چــه 
گروهی ســر کار اســت و منتســب به چه جناحی 
باشــد؛ راســت یــا چــپ. در هر صورت باید ســهم 
گــروه مقابــل نیــز پرداختــه شــود تــا کمتــر مــورد 
هجوم آن ها قرار بگیرند. به همین دلیل اقتصاد 

ایران یک اقتصاد رفاقتی غارتی بوده است.

راغفــر در ادامــه بیــان کــرد: به ایــن معنا که 
منافــع را میــان خــود تقســیم کردنــد و طبقــات 
متوســط و پاییــن جامعــه، فرامــوش شــدگان این 
نظــام تقســیم و تخصیص منابــع بودند؛ بنابراین 
پوششــی  اقتصــادی  آزادی  ماننــد  بحث هایــی 
اســت بــرای چپــاول منابــع کشــور و خــارج کردن 
ایــن منابــع. در ضمــن یکــی از اصلی تریــن منابــع 
و محل هــای کســب درآمــد و ثــروت در ایــران و 
بســیاری از کشــور های دیگر، واردات اســت. الزم 
اســت که بــه اســم آزادی اقتصادی ایــن اقدامات 
انجام شود و متاسفانه این اقداماتی است که تا 

کنون رخ داده است.
بــه  پاســخ  در  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
اینکــه کــدام نظــام اقتصــادی پاســخگوی وضــع 
و  موجــز  طــور  بــه  کــرد:  بیــان  اســت؟  ایــران 
حتــی  دنیــا  در  اقتصــادی  نظام هــای  خالصــه، 
نظام های ســرمایه داری نیز یک نظام یک شــکل 
ســرمایه داری نیســت. در یــک طیــف نظام هــای 
ماننــد  اســکاندیناوی  کشــور های  ســرمایه داری، 
ســر  در  می کنیــم.  مشــاهده  را  نــروژ  و  ســوئد 

دیگــر نظــام ســرمایه داری نیــز آمریــکا و بریتانیا 
هســتند. هــر کــدام از ایــن نظام هــا متناســب بــا 
اوضــاع تاریخی، فرصت های اقتصادی، اجتماعی 
و ظرفیت هــای ملــی آن کشــور ها مدل متناســب 

آن تامین می شود.

اقتصادکشوردرعینواگذاری
بهبخشخصوصی،تحتنظارت

دولتباشد
راغفــر در ادامــه تصریــح کرد:، امــا در مورد 
ایــران بــا توجــه به وضع کنونی کشــور قطعا باید 
اقتصــادی داشــته باشــیم کــه دولــت بــا اقتــدار 
برنامه هــا را تدویــن و بــا جزئیــات زیاد مشــخص 
کند، کار را به بخش خصوصی بسپارد و بر حسن 
اجــرای آن برنامه هــا نظارت کنــد و با قاطعیت با 
متخلفــان برخورد کند. در ضمن مبارزه با فســاد 
کــه یکــی از اصلی ترین اولویت هــای وضع کنونی 
خصوصــی  بخــش  ســوی  از  نمی توانــد  اســت، 
صــورت بگیــرد. عــالوه بر بخــش خصوصی که به 

طور گسترده در این فساد حضور دارد، عناصری 
در درون قدرت نیز دخیل هســتند.

یــک  بایــد  دولــت  بنابرایــن  داد:  ادامــه  او 
 برنامــه بــا توجــه بــه محدودیت هــا و فشــار های

بین المللی برای فعال کردن بخش هایی از تولید 
که رشد آن ها موجب ایجاد اشتغال و رشد سایر 
بخش ها در ســایر جامعه می شــود، پیش بگیرد. 
همچنیــن هــر مانعــی که بر ســر راه توســعه این 
بخش هاســت را به شــدت ســرکوب کند و منابع 
محــدود خــود را بــه ایــن بخش هــا معطــوف کند؛ 
بنابراین به دولت مقتدری در برخورد با فســاد و 
با شفقت در برخورد با مردم در وضع کنونی نیاز 
داریم. سپس یک بخش خصوصی پاالیش شده 
و سالم که دولت از آن حمایت و پشتیبانی کند.
ایــن کارشــناس اقتصادی گفــت: اگر اوضاع 
تغییــر کنــد، قطعــا می توانــد بــا واگــذاری نقــش 
زمینــه  خصوصــی  بخــش  بــه  دولــت  توســعه ای 
و  ریزی هــا  برنامــه  در  حضــور  بــرای  بیشــتری 
سیاستگذاری ها بدهد. اما در وضع کنونی چنین 

وضعی نداریم.

وزرای  بــا  آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  راغفــر 
پیشــنهادی فعلــی امــکان تحقــق چنیــن وضعــی 
فراهــم اســت؟ بیــان کــرد: مهم تر از افــراد برنامه 
اســت. البتــه نقــش افــراد نیــز مهــم اســت که به 
آن هــا  اجــرای  بــه  و  باشــند  وفــادار  سیاســت ها 
بپردازند. اگر قرار باشد یک وزیر خودش تصمیم 
بگیــرد، هیچ مســیر روشــنی نــدارد، زیــرا اقتصاد 
کشــور مــا دســت یــک نفــر یــا یــک وزیــر نیســت. 
بلکــه جمعــی از ســازمان ها و وزارتخانه هــا در آن 
اقتصــاد  روی  آن هــا  عملکــرد  و  ســهیم هســتند 
بســیار تعیین کننده است؛ مانند سازمان برنامه 
و بودجــه، بانــک مرکــزی، وزارت صمــت، وزارت 

کشاورزی.
او تاکید کرد: برای انجام چنین برنامه ای که 
توضیــح دادم نیازمنــد افرادی هســتیم که باید با 
این تفکر هم سو باشند و سابقه عملکردی آن ها 
نیــز بر ایــن نکته صحه بگــذارد. اول اینکه برنامه 
داشــته باشــیم و دوم اینکــه فــرد مناســبی بــرای 
اجــرای ایــن برنامــه پیدا کنیم. اما این اســامی که 

اکنون مطرح است، بسیار ناامید کننده است.

معــاوناولرئیسجمهــوریبایادآوریبرخی
تحریمهــای ماننــد کشــور روی پیــش مشــکات
ظالمانهدشــمنانوشــیوعبیماریکروناگفتکه
طبــقفرمایشمقاممعظمرهبری،کامابهآینده

کشوربایدخوشبینبود.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد مخبــر روز گذشــته 
در مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس ســازمان برنامه 
و بودجــه بــا تســلیت ایــام ســوگواری شــهادت امام 
حســین)ع( تصریح کرد: راه میانبر رســیدن به قرب 
الهــی توســل بــه امــام حســین)ع( اســت و در طول 
تاریــخ علمــای زیــادی را ســراغ داریــم که با ســوابق 
ســاله  صــد  راه  توانســتند  مختلــف  وضع هــای  و 
اباعبــدهللا  بــه حضــرت  بــا توســل  را در لحظــه ای 

الحسین)ع( طی کنند.
معــاون اول رئیس جمهــوری افزود: ماه محرم 
کــه  گرانبهایــی هســتند  فرصت هــای  مــاه صفــر  و 
بتوانیــم از پیــچ و خم هایــی کــه در زندگــی دچار آن 

هستیم به خوبی عبور کنیم.
محمدباقــر  تالش هــای  از  قدردانــی  بــا  وی 
بودجــه  و  برنامــه  رئیــس ســابق ســازمان  نوبخــت 
اظهار کرد: آقای نوبخت دوره ســختی را پشــت ســر 
گذاشــتند چرا که نظام ســلطه هر چه در توان دارد 
بــرای فشــار بــر اقتصاد کشــور بــه کار می گیــرد و در 
هشــت سال گذشــته نیز اگرچه گاهی این فشارها 
شدت و ضعف داشت اما تالش نظام سلطه ایجاد 

محدودیت و فشار بر اقتصاد کشور بود.
افــراد،   برخــی  تصــور  برخــالف  افــزود:  مخبــر 
خصومــت اصلی نظام ســلطه با دولت های مختلف 
جمهوری اســالمی ایران نیســت بلکه با مردم ایران 
اســت چــرا کــه آنهــا از مــردم ضربــه خوردند و شــاه 

را کــه نمــاد نظام ســلطه بود مردم از کشــور بیرون 
کردند.

معــاون اول رئیــس جمهوری خاطرنشــان کرد: 
برنامه ریــزی و تــالش نظــام ســلطه انتقــام از مــردم 
ایــران اســت و در ایــن راه از هیــچ اقدامــی فروگذار 
نمــی کنند و حتی موضوع ســالمت مــردم را در این 
مسیر مورد معامله قرار می دهند؛ طوری که در ایام 
کرونــا شــاهد بودیم که پــس از انجام اقدامات الزم 
بــرای واردات واکســن، در آخریــن لحظــه از واردات 

این کاالی ضروری به کشورمان جلوگیری کردند.
وی با یادآوری اینکه در زمان آغاز شیوع کرونا 
اکثر کشورها با کمبود ماسک مواجه شدند،  گفت: 
بــرای تامیــن ماســک مورد نیاز کشــور از کشــورهای 
دیگــر خریــد کردیــم و بســته بنــدی و تــدارکات الزم 
انجام شد اما پیش از ارسال به ایران و در فرودگاه 
کشــور مبــدا از آن جلوگیــری کردنــد و ایــن نشــان 
می دهــد کــه نظــام ســلطه بــه هیــچ اصول انســانی 

پایبندی ندارد.
مخبــر اضافــه کــرد: با وجود آنکه نظام ســلطه 
ادعــا می کند که دسترســی بــه دارو برای همه مردم 
آزاد اســت و هیــچ محدودیتــی بــرای هیــچ کشــوری 
وجود ندارد اما وقتی می خواهیم داروی مورد نیاز را 
خریــداری کنیم، اجازه جابه جایی پول را نمی دهند 

و عمال مانع از واردات دارو می شوند.
ســازمان  گفــت:  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
برنامه و بودجه در ســال های اخیر با این مشــکالت 
روبــرو بــود امــا آقــای نوبخــت و همــکاران ایشــان 
هــر چــه در تــوان داشــتند پــای کار آوردنــد و یکــی 
از خصوصیــات برجســته آقــای نوبخت حســن خلق 

ایشان است که بسیار ویژگی ارزشمندی است.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود ســوابق 
مســعود میرکاظمی رئیس جدید ســازمان برنامه و 
بودجــه یــاداور شــد و تصریح کرد: ایشــان ســوابق 
و تجــارب فــوق العــاده ای در زمینه هــای مختلــف 
دارد و حضور ایشــان در مجلس شــورای اســالمی 
و  بازرگانــی  وزارت  نظیــر  اجرایــی  و دســتگاه های 
وزارت نفــت تجربــه ای موثــر و موفق بوده اســت و 
حاال قرار اســت که با کوله باری از تجربه در یکی 
از مهم ترین ســازمان های مدیریتی کشــور فعالیت 

باشند. داشته 
مخبــر بــا بیان اینکه ســازمان برنامــه و بودجه 
بــرای توســعه و  از مهمتریــن ســازمان های کشــور 
پیشــرفت، رســیدگی بــه مســائل معیشــتی مــردم 
و الگــو ســازی بــرای اداره کشــور اســت، گفــت: اگر 
این ســازمان به خوبی و به نحو مطلوب اداره شــود 
بخــش زیــادی از مشــکالت و مســائل کشــور حــل و 

فصل خواهد شد.
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بر اینکه 
نمی توانیــم بــرای حــل مشــکالت کشــور بــه خــارج 
امید داشــته باشــیم، افــزود: مقام معظــم رهبری و 
رئیس جمهــوری تاکیــدات فراوانی بر رفــع تحریم ها 
دارند اما بعید اســت که بتوانیم با نظام ســلطه به 
جایــی برســیم و نمی توان برنامه ریــزی خود را برای 
اداره کشــور متکــی بــه رفع تحریم ها کــرد و باید به 
نحــوی برنامه ریــزی کنیم که فرض بر این باشــد که 

نظام سلطه تحریم ها را لغو نخواهد کرد.
وی بــا مــرور ظرفیت هــای گســترده کشــور در 
بخش هــای مختلف خاطر نشــان کــرد: ایران ۲۷۰۰ 
طبیعــی  منابــع  از  و  دارد  دریــا  ســواحل  کیلومتــر 
متعدد نیز برخوردار است که اگر بتوانیم به خوبی 

از ظرفیت هــای مختلــف کشــور بهــره بــرداری کنیــم 
هــر کــدام از ایــن ظرفیت هــا مــی تواند کشــور را به 

تحوالت خوبی برساند.
اســتان های  بــودن  پــرآب  یــادآوری  بــا  مخبــر 
شــمالی کشــور و ضــرورت اســتفاده بهینــه از ایــن 
ظرفیت ارزشــمند تصریح کرد: ســه اســتان شــمالی 
کشور از نظر وسعت به اندازه کشور هلند هستند 
و میانگیــن بارندگــی ایــن ســه اســتان از هلنــد هــم 
بیشــتر اســت. بــا ایــن وجود کشــور هلنــد از بخش 
امــا  دارد  صــادرات  دالر  میلیــارد   ۹۵ کشــاورزی 
صــادرات مــا از بخــش کشــاورزی ۲۰۰ میلیــون دالر 
اســت. ایــن نشــان مــی دهد کــه بایــد اســتاندارانی 
توانمند در هر یک از این سه استان حضور داشته 
باشــند بــه گونــه ای کــه هــر کــدام از آنهــا ماننــد 
یــک وزیــر کشــاورزی بتوانــد از ظرفیت هــای بخــش 

کشاورزی بهره برداری کند.
معــاون اول رئیــس جمهوری همچنیــن درباره 
ظرفیت هــای گســترده کشــور در بخــش معــدن و 
نیــز پتانســیلی که در بخش دریــا وجود دارد، گفت: 
برخی کشــورها در تالش هســتند ۳۰ درصد از جی 
دی پی خود را در اقتصادشان از طریق اقتصاد دریا 
محــور تامیــن کنند اما ما تاکنون اســتفاده مطلوبی 
از دریــا نداشــتیم کــه امیــدوارم در دوره پیــش رو، 
سازمان برنامه و بودجه برنامه ریزی های خود را با 

توجه به ظرفیت های کشور انجام دهد.
وی در ادامــه بــا یادآوری شــعارها و وعده های 
گفــت:  انتخابــات،  دوره  در  رئیس جمهــوری 
رئیس جمهــوری به اجرای این شــعارها مقید اســت 
و دولت مصمم اســت در راســتای اجرای وعده های 
رئیس جمهــوری مبنــی بر کاهش بیکاری، ایجاد یک 

میلیون واحد مســکونی در ســال، مبارزه با فســاد و 
رانت و توسعه دولت الکترونیک اقدام کند.

مخبــر بــا تاکیــد بر اینکه شــفافیت و مقابله با 
رانــت و فســاد جــز از طریــق اســتقرار کامــل دولــت 
رئیــس  میرکاظمــی  از  نیســت  میســر  الکترونیــک 
سازمان برنامه و بودجه خواست این موضوع را که 
از مطالبــات جــدی مردم نیز می باشــد با جدیت در 

دستور کار قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری کسری 
بودجه کشــور، آن را ســیلی بنیان کن توصیف کرد 
که می تواند هر بخش از اقتصاد کشــور را متالطم 
کنــد و افزود: کســری بودجه می توانــد موجب تورم 
شــده و به پایه پولی کشــور آســیب وارد کند. یکی 
از دغدغه هــای جــدی مردم کاهــش ارزش پول ملی 
اســت و در شــأن جمهوری اسالمی ایران نیست که 

پول ملی چنین وضعی داشته باشد.
توانمنــدی  از  اســتفاده  بــا  بایــد  افــزود:  وی 
کســری  وضــع  اندیشــمندان  و  نخبــگان  تجربــه  و 
بودجــه و مســائل دیگــری نظیــر فــرار مالیاتــی را 

کنیم. ساماندهی 
 مخبــر درباره کرونا گفت: کرونا به بســیاری 
از مشــاغل و کســب و کارهــا آســیب زده ضمــن 
آنکــه کمبــود دارو و مســائل مرتبــط بــا درمــان نیز 
بــار ســنگینی را بــر بودجــه کشــور وارد کــرده کــه 
الزم است با جدیت برای رفع مشکالت مشاغل و 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برنامه ریزی 

و تالش کنیم.
معــاون اول رئیــس جمهوری با تاکید بر میزان 
بــاالی بیــکاری ناشــی از کرونــا خاطــر نشــان کــرد: 
مــردم در ایــام شــیوع کرونا بســیار گرفتار شــده اند 

کــه ضروری اســت مشــکالت آنهــا را مرتفــع کنیم و 
الزم اســت ایــن موضــوع در بودجه ســاالنه بیش از 

پیش دیده شود.
وی درباره زمان بندی آغاز و اجرای برنامه های 
بنــدی  زمــان  اســت  بهتــر  گفــت:  کشــور  توســعه 
برنامه های توســعه کشــور به نحوی تنظیم شود که 
هــم زمــان با آغــاز کار دولت ها در اختیــار آنان قرار 
گیرد تا یک دولت بتواند آن برنامه را به طور کامل 
اجــرا کنــد و در پایــان دوره نیــز نســبت بــه عملکــرد 

خود پاسخگو باشد.
براســاس ایــن گــزارش، در ابتدای این مراســم 
ســازمان  ســابق  رئیــس  نوبخــت  محمدباقــر  نیــز 
برنامــه و بودجــه گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده 
بخصــوص در مدیریــت اوضاع تحریــم و کرونا ارائه 
و برای میرکاظمی رئیس جدید این ســازمان آرزوی 

موفقیت کرد.
ســازمان  جدیــد  رئیــس  میرکاظمــی  مســعود 
برنامــه و بودجــه هــم در ایــن مراســم بــا یــادآوری 
وضــع شــاخص های کالن اقتصــادی کشــور، گفــت: 
بــرای عبــور از ایــن چالش هــا و رفع مشــکالت مردم 
نیاز به سازمانی انقالبی و مدبر داریم تا بتوانیم با 
درک صحیح مســائل و شناســایی دقیق چالش ها ، 
راهکارهــای نوینــی بــرای حل مشــکالت کشــور پیدا 
کــرده و مدیریــت صحیحــی در ریــل گذاری توســعه 

ایران انجام دهیم.
رئیس جمهــوری  اول  معــاون  مراســم  ایــن  در 
حکم انتصاب رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه 
که از سوی رئیس جمهوری امضا شده بود را به وی 
اعطــا کــرد و بــا اهدای لوح تقدیــر از خدمات رئیس 

سابق این سازمان نیز قدردانی کرد.

نوبخترفت،میرکاظمیآمد
مخبر در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان برنامه: شفافیت و جلوگیری از فساد با استقرار کامل دولت الکترونیک میسر می شود

خــاف بــر افغانســتان رئیسجمهــوری
پیشــبینیهااســتعفانکردوطیســخنانیتاکید
کــردکــهازگســترشبیشــترخشــونتوآوارگی

جلوگیریخواهدکرد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، محمد 

روز  افغانســتان  رئیس جمهــوری  غنــی،  اشــرف 
گذشــته در یــک پیــام ویدئویی به صــورت تلویحی 
اعــالم کــرد که اســتعفا نخواهد کــرد و به کار خود 
ادامه خواهد داد. این در حالی اســت که پیش از 
این بســیاری از رســانه ها اعالم کرده بودند که وی 

ا استعفا خواهد داد تا دولت موقت تشکیل شود.
وی اظهــار کــرد: »تــالش مــا ایــن هســت کــه برای 
بیجاشدگان جنگ رسیدگی شود؛ به عنوان رئیس 
جمهــور تــالش مــی کنــم بیشــتر از ایــن بــی ثباتی 
گســترش نیابد.« اشــرف غنی با ابراز تســلیت به 

خانواده هــای قربانیــان نیروهای دولتی گفت: »به 
شــما اطمینــان می دهنــد کــه از گســترش بیشــتر 
خشونت و آوارگی جلوگیری کند.«رئیس جمهوری 
افغانستان تاکید کرد که مشورت با تمام همکاران 

جامعه جهانی درباره افغانستان جریان دارد.

 اشرف غنی 

استعفا نکرد

راغفر:اقتصادایران؛رفاقتیاست

رئیسی:خرید۳۰میلیوندوزواکسنقطعیشد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به بیش 
از 11 هزار زوج در بانک تجارت

تعــداد  تیــر ســال جــاری  تجــارت درپایــان  بانــک 
11367تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــه متقاضیــان 

پرداخت کرده است.
به گــزارش روابط عمومی 
بانــک تجــارت، این بانک 
بــه  عمــل  راســتای  در 
اجتماعــی،  مســئولیت 
اقشــار  از  حمایــت 
تســهیل  و  آســیب پذیر 
جوانــان،  ازدواج  شــرایط 
اعطــای  بانــک  ایــن 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت های خود قرار 
داده و در تیر سال جاری به بیش از11هزار زوج تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج پرداخت کرده اســت و13854نفر از 
واجدین شرایط دریافت تسهیالت قرض الحسنه در نوبت 
دریافــت ایــن تســهیالت هســتند کــه بــه زودی براســاس 
ضوابط تعیین شــده، از ســوی شعب بانک تجارت پرداخت 
می شــود. این بانک درپایان خرداد ســال 1400نیز عملکرد 
شــاخصی داشــته و در ایــن بــازه زمانــی بــه 11501نفــر از 
زوج هــای جــوان تســهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت 
کــرد و در مجمــوع در ســه ماهــه ابتــدای ســال نیــز بــه 

18435نفر این تسهیالت پرداخت شده است.

 کاهش NPL بانک ملی

به 5 درصد
تســهیالت  کل  بــه  غیرجــاری  مطالبــات  نســبت 
پرداختــی )NPL( بانــک ملی در ســال 1399به 5درصد 

کاهش یافت.
به گزارش روابط عمومی 
نســبت  ملــی،   بانــک 
غیرجــاری  مطالبــات 
تســهیالت  کل  بــه 
پرداختــی  از مهمتریــن 
ارزیابــی  شــاخص های 
فعالیــت بانک هاســت و 
بهبــود آن در بانک ملی 
طــی ســال های اخیــر به طور جــدی در دســتور کار بوده 
اســت. صورت هــای مالی مصوب ســال 1399بانک ملی 
نشان می دهد شاخص NPL این بانک روند نزولی خود 

که از سال 1395آغاز شده بود را حفظ کرده است.
کاهــش NPL بــا رعایــت بهداشــت اعتبــاری و نیــز 

وصول مطالبات غیرجاری محقق می شود.

پرداخت خسارت 68 میلیاردی 
آتش سوزی از سوی بیمه حافظ

خســارت آتش ســوزی 68میلیــارد ریالــی شــرکت 
شناور ســازی فایبــر صنعــت دریــا کیــش از ســوی بیمه 

حافظ پرداخت شد.
به گــزارش روابط عمومی 
پــی  در  حافــظ،  بیمــه 
اتصالی در جعبه تقسیم 
شــرکت  بــاد  پمــپ  بــرق 
فایبرصنعــت دریــا کیش 
بــه  ســنگینی  خســارت 
شــد.  وارد  شــرکت  ایــن 
مدیــر  رشــیدی،  فرهــاد 
بیمه هــای امــوال بیمه حافظ با بیــان اینکه بعد از دریافت 
گــزارش وقــوع آتش ســوزی، کارشــناس ارزیــاب خســارت 
در کوتاه تریــن زمــان بــه محــل حادثــه اعــزام و از محــل 
آتش ســوزی بازدید به  عمل آورد بیان کرد: بیمه حافظ در 
راســتای تکریم بیمه شــدگان و زیان دیدگان خود در تالش 
است با پرداخت خسارت در کوتاه ترین زمان اقدام کند.

افتتاح طرح آبرسانی و کمک 
 معیشتی بیمه کوثر

در سیستان  و بلوچستان
مدیرعامــل بیمــه کوثــر طــرح آبرســانی در اســتان 
سیســتان  و بلوچســتان را افتتــاح کــرد و از نزدیــک در 
کمک هــای  ارائــه  چگونگــی  و  خدمت رســانی  جریــان 

مومنانه بیمه کوثر قرار گرفت.
مجیــد  کوثــر،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
فیروزآبادی،  مشــعلچی 
اســتان  در  حضــور  بــا 
سیســتان  و بلوچســتان 
ضمــن بازدیــد از برخــی 
مناطــق  و  روســتاها 
چندیــن  بــا  محــروم، 
افــراد  از  خانــواده 
ســابا  تحت پوشــش 

دیدار کرد.
مجیــد مشــعلچی فیروزآبــادی بــا حضــور در نقطه 
صفــر مــرزی میلــک و دیــدار بــا اهالی روســتاهای مرزی 
جمال آبــاد، دهمــرده و مــالدادی؛ پــس از ارزیابــی وضع 
موجــود و در نظرگرفتــن کاســتی ها و کمبودها، با تالش 
جهادی مدیر و همکاران سرپرستی بیمه کوثر در استان 
سیســتان  و بلوچســتان، حضور گروه پزشکی بیمه کوثر 
و ارائــه کمک هــای پزشــکی و ویزیــت رایــگان 224نفــر، 
تامیــن و توزیــع داروهای تجویزشــده و ضــروری، اهدای 
چهــار عــدد تانکــر آب 5هــزار لیتــری بــرای تامیــن آب 
شرب، اهدای 44دستگاه کولر، 15دستگاه یخچال، سه 
عــدد جعبــه کمک های اولیه، ماســک، مایع ضد عفونی، 
12عــدد تــوپ و ۷5جفــت کفــش بــرای کــودکان و نیــز 

450بسته کمک معیشتی انجام شد.

آمادگی صرافی توسعه 
صادرات برای رفع تعهد 

ارزی صادرکنندگان
محدودیت هــای  در  صــادرات  توســعه  صرافــی 
ناشــی از کرونــا با ایجــاد راهکارهــای تخصصی و ایجاد 
شبکه هایی در خارج از کشور، توانسته وجوه صادراتی 
مشتریان را از اقصی نقاط دنیا دریافت و به رفع تعهد 

صادراتی ایشان کمک کند.
بوالحســنی،  محســن  اگزیم نیــوز،  گــزارش  بــه 

صرافــی  مدیرعامــل 
در  صــادرات  توســعه 
نشســت مجازی معرفی 
خدمــات ایــن صرافی در 
جمــع فعــاالن اقتصادی 
بختیــاری  و  چهارمحــال 
گفــت: شــرکت صرافــی 
بــه  صــادرات  توســعه 
صرافــی  اولیــن  عنــوان 

بانکــی کشــور اســت کــه از ســال 1383بــه مشــتریان 
ایــن صرافــی  کــرد:  اظهــار  او  می دهــد.  ارائــه  خدمــات 
پاســخگوی نیــاز واردکننــدگان بــه ارز نیــز هســت و بــه 
واردکنندگان پس از انجام ثبت سفارش و تایید گواهی 
ثبــت آمــاری ارز ارائــه می کنــد. محســن بوالحســنی در 
ادامــه گفــت: صادرکنندگان می تواننــد در صورت تمایل 
به دریافت ما به ازای ریالی درآمدهای صادراتی خود به 
صــورت نقــدی، در کمتریــن زمان ممکن، ایــن مبلغ را با 
کمترین اختالف با نرخ بازار آزاد از شعب این صرافی و 

شعب بانک توسعه صادرات دریافت کنند.

فروش آنالین برای نمایندگان 
منتخب بیمه دی امکان پذیر شد

بیمــه دی در راســتای بیمــه داری نویــن، حمایت و 
شــبکه  توانمندســازی 
فــروش خــود در حــوزه 
امــکان  دیجیتــال، 
فــروش آنالیــن را بــرای 
نمایندگان منتخب خود 

فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی 
بیمــه دی، بــا توجــه بــه 
پاندمــی ویــروس کرونا 

از این پس عالوه بر ســایت فروش مســتقیم شــرکت، 
نمایندگان نیز می توانند محصوالت بیمه ای بیمه دی را 

به صورت آنالین به مشتریان خود ارائه کنند.

اجرای پلتفرم های جدید 
دیجیتالی در بانک ایران زمین

بانــک ایران زمیــن از حــدود 5ســال گذشــته تاکنون همت 
کــردن  دیجیتالیــزه  ســمت  بــه  را  خــود  اصلــی  توجــه  و 
کلیــه خدمــات بانکــی متمرکــز ســاخته و اکنــون در ســال 
در  و همــت  تــالش  ایــن  ثمــر نشســتن  بــه  1400شــاهد 
الیه های مختلف ارائه خدمات از سوی این بانک هستیم.

به گزارش روابط عمومی 
ایران زمیــن،  بانــک 
تغییــر  بی شــک 
رویکردهــا  نگرش هــا، 
ســمت  بــه  حرکــت  و 
از  برخــورداری 
مزیت های نسبی رقابت 
در دنیــای رقابت داخلی 
و بین المللــی اقتصادی، 

می توانــد قــدرت اثرگــذاری در شــبکه بانکــی را نیــز برای 
بانــک ایران زمیــن تحــت تاثیر قرار دهد. کــه البته بدون 
تردیــد وجــه تمایــز بانکــداری دیجیتــال بــا اشــکال دیگــر 
بانکــداری، تمرکــز آن بــر نیازهــای مشــتری و داده محور 
بودن آن در بانک ایران زمین خواهد بود. از این رو است 
که براســاس اعالم مدیران ارشد بانک ایران زمین، سال 
1400ســال تولــدی دیگــر برای بانــک ایران زمین در حوزه 
دیجیتالیســم بانکــی معرفــی شــده و طــی روزهــای آتــی 
خبرهای جذاب تری از رونمایی های جدید در اجرای این 

طرح بزرگ به اطالع عموم مردم خواهد رسید.

تحقق 95 درصدی اهداف 
بانک کشاورزی در سال 99

مجمــع  جلســه  در  کشــاورزی  بانــک  مدیرعامــل 
عمومی عادی ساالنه این بانک، ضمن تشریح عملکرد 
بانک در سال 1399، میزان تحقق اهداف و برنامه های 
بانک کشــاورزی در ســال گذشــته را بیش از 95درصد 

اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی 
کشــاورزی،  بانــک 
خدارحمــی،  روح الــه 
در ایــن جلســه بــا بیــان 
6.6درصــدی  ســهم 
تســهیالت پرداختــی بــه 
در  کشــاورزی  بخــش 
سیســتم بانکی و ســهم 

89درصدی این تسهیالت دربانک کشاورزی اظهار کرد: 
برنامه های راهبردی بانک کشــاورزی در ســال 1399که 
بــا الهــام از شــعار ســال »جهــش تولیــد« و اولویت های 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشــاورزی 
تدوین شــده بود شــامل تامين مالي بخش كشــاورزي، 
شناســایی زنجیره هــای تولیــد وفعال کردن آن هــا با رفع 
موانــع، حمایــت از طرح هــای نوآورانــه در افزایش تولید 
محصــوالت کشــاورزی و اولویــت پرداخت تســهیالت به 
طرح هــای قابل بهره برداری در ســال 99بود که بیش از 

95درصد تحقق یافت.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

جــدول تغییــرات نــرخ ســود در بــازار 
بیــن بانکــی نشــان می دهــد کــه این ســود 
نســبت بــه آخریــن وضــع خــود 0.4درصــد 

زیاد شده است.  
به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی 
بــه عنــوان یکــی از انــواع نرخ هــای بهره در 
بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر 

بازارها جهت می دهد.
ذخایــر  قیمــت  نــرخ،  ایــن  واقــع  در 
پایــان  در  آن هــا  زمانی کــه  و  بانک هاســت 
یــا  روزانــه  از  اعــم  مالــی کوتاه مــدت  دوره 
هفتگــی، دچار کســری ذخایر می شــوند، از 
سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک 
مرکزی اســتقراض می کننــد که این نرخ در 
حــال حاضــر در محــدوده 18.16درصــد قرار 

گرفته است. 
ایــن در حالــی اســت که طبــق آخرین 
وضــع نــرخ بهــره بیــن بانکــی، این ســود در 
محدوده 18.08درصد قرار داشت که اکنون 

با 0.4درصد افزایش مواجه شده است. 
البتــه از ابتــدای ســال جــاری تاکنون، 
در  چــه  بانکــی  بیــن  ســود  نــرخ  تغییــرات 
راســتای افزایــش یــا کاهش تدوام نداشــته 
اســت و همواره در محدوده 18 تا 19درصد 

نوسان دارد.
نــرخ ســود بیــن بانکــی از خردادمــاه 
بــه زیــر 19 درصــد رســیده اســت. برخــی از 
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد کــه نــرخ 
بهــره بیــن بانکــی نبایــد کاهــش یابــد؛ زیرا 
نــرخ  اگــر  و  دارد  شــدیدی  تورمــی  اثــرات 

بهــره بیــن بانکــی خیلــی کاهش پیــدا کند، 
موجب کاهش ســود سپرده های بانکی نیز 

می شود.
اســماعیل صابــری، کارشــناس خبــره 
بانکــی و عضــو اســبق هیــات مدیــره بانــک 
ملت پیش از این در گفت وگو با خبرگزاری 
»بازار« درباره تبعات سیاست کاهش نرخ 
سود بین بانکی بر اقتصاد کشور که مدتی 
اســت از ســوی بانک مرکزی اجرا می شود، 
گفتــه بــود: »نــرخ بهــره بین بانکــی یکی از 
انــواع نرخ هــای بهــره دربازار پول اســت که 
تغییــرات آن روی نرخ هــای چون نرخ ســود 

بانکی و نرخ اوراق تاثیر می گذارد.«
او بــا بیــان اینکــه کاهــش نــرخ ســود 
بیــن بانکــی بــا توجــه بــه انتظــارات کاهش 
نــرخ تــورم اکنون به صالح نیســت، افزوده 
بــود: »اگر تورم مســیر کاهش را بپیماید و 
تا جایی که این کاهش قابل مالحظه باشد 
بنابرایــن در آن زمــان می تــوان اقداماتی در 
راستای کاهش نرخ سود بین بانکی ایجاد 

کرد.«
خاطرنشــان  بانکــی،  کارشــناس  ایــن 
کــرده بــود: »ازآنجایــی کــه نــرخ ســود بین 
بانکــی، نرخی مرجع در نظام بانکی کشــور 
محسوب می شود با این وجود وقتی چنین 
نرخی دچار افزایش و یا کاهش شود تاثیر 
آن بــر روی همــه نرخ هــا خود را نشــان داد 
حــاال اگــر نرخ ســود بانکی مســتمر کاهش 
یابــد این موضوع می توانــد به ضرر اقتصاد 

کشور تمام شود.«

صابــری ادامه داده بود: »کاهش نرخ 
سود بین بانکی بدون در نظر گرفتن سایر 
پارامترهــا بــه زیــان اقتصــاد کشــور اســت. 
وجه دیگر اجرای چنین سیاســتی آن است 
کــه کاهــش نــرخ ســود بیــن بانکــی تاثیــر 
خــود را بــر روی پایــه پولــی کشــور بــه جای 
خواهــد گذاشــت چــرا که اگر بانکی دســت 
بــه اســتقراض بدهــد نقدینگــی در کشــور 
افزایش خواهد یافت به عبارت دیگر وقتی 
بهره بین بانکی کاهشی شود به معنای آن 
اســت که بناســت حجم پول در گردش باال 
بــرود؛ یعنــی در عمــل اقــدام به چــاپ پول 
شــود که این اقــدام تبعات چنین تصمیمی 

منجر به رشد تورم خواهد شد.«
عضو اســبق هیات مدیره بانک ملت، 
تصریــح کــرده بــود: »یکــی از آثــار کاهــش 
نــرخ ســود بیــن بانکی این اســت که چنین 
رویکردی تاثیر خود را بر کاهش نرخ ســود 
بانکــی بــه جــای می  گــذارد. ایــن در حالــی 
اســت کــه اکنــون بــا توجــه به وضــع تورمی 
کشــور سیاســت کاهــش نــرخ ســود بیــن 
بانکــی در چنیــن موقعیت زمانــی به صالح 

نیست و می تواند تورم زا باشد.«

دادســتان کل کشــور بــا ارســال نامه ای 
بــه بانک هــای کشــور در خصــوص هرگونــه 
عملیات منجر به  همه گیری ربا در مؤسسات 

مالی هشدار داد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
حجت االســالم جعفر منتظری، دادســتان کل 
کشــور بــا ارســال نامــه ای به بانک های کشــور 
ضمــن هشــدار در خصــوص هرگونــه عملیات 
منجــر بــه  همه گیری ربــا در مؤسســات مالی، 
از تعقیــب عامــالن عملیــات ربــا در بانک هــا 

خبر داد.
در متــن نامــه خطاب بــه مدیران عامل 
بانک هــای دولتــی و غیردولتــی و مؤسســات 
»اعمــال  اســت:  آمــده  غیربانکــی  اعتبــاری 

مســئوالن  و  مدیــران  دقیــق  نظارت هــای 
و  پیشــگیری  و  پولــی کشــور  نظــام  محتــرم 
برخــورد جــدی با ایــن پدیده شــوم و مذموم 
امــری ضــروری و غیرقابــل اجتنــاب اســت و 
لــذا ترتیبــی اتخــاذ فرماییــد کــه بــر اقدامات 
ایــن موضــوع در  بازدارنــده تحقــق  اعمالــی 
بخش هــای  نیــز  و  مجموعــه  آن  عملیــات 
وابســته از قبیــل شــرکت های ســرمایه گذار، 
صرافی هــا  و  واســپاری  شــرکت های 
اســتقرار  و ضمــن  اعمــال  نظارت هــای الزم 
نظامــات الزم پیشــگیرانه در صورت مواجهه 
بــه  همه گیــری  منجــر  عملیــات  هرگونــه  بــا 
ربــا نســبت بــه معرفــی متخلفان بــه مراجع 

ذی صــالح قضایی اقدام نمایید.«

بــه پیشــنهاد نهــاد ناظر صنعــت بیمه و 
با تصمیم مجمع صندوق تامین خسارت های 
امــور  وزیــر  موافقــت  همچنیــن  و  بدنــی 
اقتصادی و دارایی، جرایم مربوط به وســایل 
نقلیه موتورسیکلت و ماشین آالت کشاورزی 

فاقد بیمه نامه بخشیده می شود.
بیمــه  از  ایرنــا  شــنبه  روز  گــزارش  بــه 
مرکــزی، این بخشــودگی در خصــوص جریمه 
اجبــاری  بیمــه  قانــون   24 مــاده  »ب«  بنــد 
دارنــدگان  و  می شــود  انجــام  ثالــث  شــخص 
وســایل نقلیــه موتورســیکلت و ماشــین آالت 
کشــاورزی در صورت خرید بیمه نامه یکساله 

از پرداخت جریمه، معاف خواهند شد.

در ماده 24 قانون بیمه اجباری شــخص 
ثالــث آمده اســت کــه مبلغی معــادل حداکثر 
یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسیله 
نقلیــه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون 
خودداری کنند، وصول می شــود. میزان مبلغ 
مذکــور، نحــوه وصــول، تخفیــف، تقســیط و 
بخشــودگی آن بــه پیشــنهاد بیمــه مرکــزی به 

تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.
مولفه هایــی  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
همچــون درک اوضاع اقتصــادی آحاد جامعه، 
فشــار تحریم های ظالمانه بر معیشــت مردم، 
گسترش همه گیری ویروس کرونا و همچنین 
توســعه فرهنــگ بیمــه در کشــور از مهمترین 

دالیل این معافیت جریمه بیمه ای است.
مشــموالن معافیت یادشده می توانند از 
تاریخ 15 مرداد تا پایان شــهریور ســال جاری 
بــا دریافــت بیمــه نامــه معتبــر از ایــن امتیــاز 
اســتفاده کنند و بدیهی اســت که شرکت های 
بیمــه در ایــن بــازه زمانــی از دریافــت هرگونه 

جریمه خودداری خواهند کرد.
معاونــت  ســوی  از  دســتورالعمل  ایــن 
نظــارت بیمــه مرکــزی بــه تمامــی شــرکت های 
بیمه که در رشته بیمه شخص ثالث فعالیت 

دارند، ابالغ شده است. 
بــه گــزارش ایرنــا، بیمــه شــخص ثالــث، 
بیمــه ای اجبــاری اســت کــه خســارات جانی و 

مالــی اشــخاص ثالــث را در حــوادث رانندگــی 
پوشش می دهد. 

بــا تصمیــم شــورای عالــی بیمــه مرکــزی، 
بــا   1400 نقلیــه  وســایل  ثالــث  بیمــه  نــرخ 
3۷درصد  ) 8.5 درصد تخفیف شرایط کرونا(  
رشد نسبت به سال 99 به این صورت اعالم 
شــد که وســایل نقلیه کمتر از چهار ســیلندر 
تومــان،   500 و  هــزار   93۷ و  میلیــون  یــک 
پیــکان، پرایــد و ســپند دو میلیون و 294هزار 
و 300تومان، سایر چهار سیلندرها 2 میلیون 
و 69۷ هــزار و 100 تومــان و بیــش از چهــار 
ســیلندر ســه میلیــون و 18هــزار و 400تومان 

باید بپردازند.

یــک کارشــناس بــازار ســرمایه معامالت 
روز گذشــته حــول محــور ســهم های کوچــک 

دانست.
بــه گزارش بــازار، پیش بینی هــا حاکی از 
آن بــود کــه شــاخص کل ایــن هفتــه را با یک 
اصالح جزئی آغاز کند و همین اتفاق هم افتاد 
چراکــه شــاخص کل روز گذشــته بــا افزایــش 
عرضه در سهام بزرگ ریزش بیشتری داشت 
و در انتهای معامالت با ریزش 3هزار و ۷9۷ 
واحــدی، روی یک میلیــون و 480هــزار و 830 
واحــدی ایســتاد. بــه پیش بینــی کارشناســان 
روی  معامــالت  هفتــه،  ایــن  ســرمایه،  بــازار 

انگشتان سهام کوچک بازار خواهد گشت.
بر این اســاس در معامالت روز گذشته، 
شــاخص کل هم وزن با نوسانات متعددی که 
داشت، 342 واحد رشد کرد و رقم 422هزار 
و 681 واحد را نشــان داد. کارشناسان عقیده 
دارند که گروه فلزات اساسی در آخرین هفته 
مرداد می تواند نقش تأثیرگذاری در شــاخص 
کل داشــته باشــد که روز گذشته 10 هزار و ۷ 
واحــد افت کــرد و در ارتفاع یک میلیون و 1۷1 

هزار و 388 واحدی قرار گرفت.

گذشــته،  روز  معامــالت  جریــان  در 
نمادهــای »ســپید«، »شســتا«، »خــودرو«، 
»فــوالد«، »شــپنا«، »شــتران« و »خســاپا« 
بیشــترین تراکنــش را داشــتند، امــا نمادهای 
»کچــاد«  و  »رمپنــا«  »فملــی«،  »فــارس«، 
بیشــترین اثــر منفــی و نمادهــای »پــارس«، 
تأثیــر  بیشــترین  »خــودرو«  و  »شــتران« 
داشــتند.  کل  شــاخص  رونــد  روی  را  مثبــت 
ســه گروه شــیمیایی، خودرو و فلزات اساسی 
بــه خــود  را  ارزش معامــالت  هــم بیشــترین 

اختصاص دادند.
و  »فخــاس«  »فپنتــا«،  نمادهــای 
»فنورد« رشــد قیمت مناسبی را در معامالت 
امــروز تجربــه کردنــد، اما نمادهــای »فوالژ«، 
»فجــر« و »کویــر« بیشــترین افــت قیمــت را 
در میان فوالدی ها داشــتند. با ســقوط قیمت 
ســنگ آهــن، نماد »کچــاد« اقت نزدیک به 2 
درصــدی را تجربه کرد. در معامالت فرابورس 

هم نماد »ذوب« با افت قیمت همراه بود.
علــی رضوانفر، کارشــناس بازار ســرمایه 
دربــاره رابطــه با معامالت روز گذشــته بورس 
اظهار کرد: روند معامالت امروز بازار سرمایه 

ســهم های  تــرازوی  کفــه  کــه  مــی داد  نشــان 
کوچــک بــازار نســبت بــه ســهام شاخص ســاز 
و بنیــادی ســنگین تر شــده اســت و بــه همین 
علــت، در مقطعــی از معامــالت، شــاهد افــت 
شــاخص کل و شــاخص هــم وزن بودیــم، امــا 
در پایان دیدیم که شــاخص هم وزن از نماگر 
اصلی بورس پیشــی گرفت و در نهایت مثبت 

شد.
او با بیان اینکه وزیر پیشــنهادی اقتصاد 
بــورس  می توانــد تأثیــر بســزایی در عملکــرد 
داشــته باشــد، گفت: به دلیل آنکه خاندوزی 
قبــل از آنکه در مجلس حضور داشــته باشــد 
بــه عنــوان کارشــناس در مرکــز پژوهش هــای 
گزارش هــا  و  نظــرات  اســت،  بــوده  مجلــس 
کارشناسی زیادی را درباره اقتصاد و مشخصا 
بــازار ســرمایه داده اســت. پــس حضــور او در 
ایــن  بخــش  نویــد  می توانــد  اقتصــاد  وزارت 
تصمیمــات خلق الســاعه  کــه  باشــد  موضــوع 
بــازار  و  اقتصــاد  در  شــده  غیرکارشناســی  و 

سرمایه گرفته نشود.
افــزود:  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
خانــدوزی بارهــا در صحبت هایــش بــر اصــل 

مکانیــزم بــازار توجه زیادی داشــته اســت و با 
قیمت گذاری دستوی هم همان طور که گفته 
شــد مخالــف اســت. پــس در نتیجــه بــه نظــر 
می رســد در دولــت جدیــد تحــرکات بهتری در 

بازار سرمایه شاهد باشیم.
بــا رونــد معامــالت  رضوانفــر در رابطــه 
ایــن  معامــالت  کــرد:  مطــرح  هفتــه  ایــن  در 
هفتــه بازار ســهام مثبت خواهــد بود، اما این 
در صورتــی اســت کــه اوضــاع بــه همیــن حال 
بماننــد، امــا بــرای تغییرات بیشــتر باید گوش 
بــه زنــگ اخبــار لحظــه ای باشــیم و هرگونــه 
اخباری از مذاکرات هســته ای، تقویت ریال و 
یــا اخبــار منطقــه ای می تواننــد در تغییــر روند 

بازار تأثیرگذار باشند.
او در پایــان خاطرنشــان کــرد: ســه گروه 
پتروشــیمی  و  پاالیشــی  اساســی،  فلــزات 
همیشــه مورد توجه بازار بوده و هســتند، اما 
ایــن هفتــه با توجه به معامالت روز گذشــته، 
ســهم های کوچکی از جمله ســهم های غذایی 
و دارویــی هــم می توانند به طــور ویژه ای مورد 
توجه بازار باشــند و روی شــاخص کل اثرگذار 

باشند.

 عرضه اولیه سهام

6۰ شرکت در فرابورس
فرابــورس،  پذیــرش  معــاون  گفتــه  بــه 
بــا توجــه بــه اســتقبال شــرکت ها از عرضــه 
سهامشــان در فرابــورس، ســهام بیش از 60 

شرکت تا پایان سال عرضه اولیه می شود.
بــه گزارش بــازار، حجت اســماعیل زاده، 
دربــاره رونــق عرضه هــای اولیــه در فرابــورس 
گفــت: در طــی ســال گذشــته 59 شــرکت در 
تعــداد  ایــن  از  و  شــدند  پذیــرش  فرابــورس 

20شرکت عرضه اولیه داشتند.
او ادامــه داد: تــا پایــان تیــر 14 شــرکت 
در فرابــورس پذیــرش شــدند و از ایــن تعــداد 
در تیرماه ســهام 4 شــرکت عرضه اولیه شــد، 
فرابورس آمادگی دارد که هر هفته دو عرضه 
اولیه داشته باشد و تا پایان شهریور، با توجه 
بــه وضع بــازار و عالقمندی شــرکت ها این کار 
پرقــدرت پیش مــی رود. اســماعیل زاده با بیان 
اینکــه اســتقبال از عرضه هــای اولیــه مناســب 
اســت تصریــح کــرد: در هر عرضــه اولیه بیش 
از 2.5میلیون نفر مشارکت می کنند استقبال 
به گونه ای اســت که در عرضه ســهام برخی از 
شــرکت ها بــه هــر نفــر 10 الــی 20هــزار تومان 
رســید. معــاون پذیرش فرابــورس ایران گفت: 
بــا توجه به تجربه مــردم از عرضه های اولیه و 
بازدهی مشخصی که این عرضه ها برای مردم 
دارد همچنــان از عرضه هــای اولیــه اســتقبال 
می شــود اگرچــه نســبت بــه ســال گذشــته که 
داشــتند،  مشــارکت  نفــر  میلیــون   5 حــدود 
اســتقبال کمتــر اســت، اما حضور ســهامداران 
و  رشــد  بیانگــر  اولیــه  عرضه هــای  خریــد  در 

استقبال بیشتر مردم از این عرضه ها است.

دادستان کل کشور: بانک های رباگیرنده 
متخلف تعقیب قضائی می شوند

بخشودگی جرایم بیمه ای وسایل نقلیه موتورسیکلت و 
ماشین آالت کشاورزی

پیش بینی معامالت هفته جاری حول محور سهم های کوچک

افزایش سود بین بانکی 
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موفقیت یک دانش بنیان اخبـــــــــــــــــار
ایرانی در ساخت دستگاه 

اندازه گیری اکسیژن فعال ریه 
در ۳۰ ثانیه

یــک شــرکت دانش بنیــان دســتگاهی تحــت عنــوان 
"آردی اس اس" تولیــد کــرده اســت کــه دســتگاه تشــخیص 
التهابات ریوی در نمونه خلط است که این دستگاه در کمتر 
از ۳۰ ثانیه توانایی آن را دارد تا به صورت الکتریکی گونه های 

فعالیت اکسیژن را در نمونه های خلط تشخیص بدهد.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ با شروع 
همه گیری ویروس کرونا در کشور از اسفندماه سال 1398 
رفع نیازهای کشور به تجهیزات موثر در پیشگیری، تشخیص، 
کنترل و درمان کووید 19 ماموریت تازه شرکت های دانش بنیان 
شــد. در این زمینه شرکت های دانش بنیان گام های موثری 
برداشتند که از جمله ٓانها تولید دستگاه های ونتیالتور، انواع 
کیت های تشــخیص، تولید تجهیزات محافظتی و داروهای 
کنترل کننده ای نظیر "فاویپیراویر" و "رمدسیویر" بوده است 
و در این بین بعضی شرکت های دانش بنیان نیز تجهیزات 
نوٓاورانه ای در تشخیص غیرمستقیم ابتال به بیماری کووید 19 

تولید کرده است.
یک شــرکت  دانش بنیان، محصــول دقیق و بی نظیری 
را برای تشــخیص ســریع کرونا در بیماران ارائه کرده  است، 
دســتگاهی تحت عنوان  دســتگاه "ٓاردی اس اس" که میزان 
اکســیژن فعــال داخل محیط ریــه را اندازه گیری می کند؛ در 
تولید این محصولِ دانش بنیان و نوٓاورانه، فرایند اخذ مجوزها 
و استانداردها برای این دستگاه به ٓاسانی طی نشده است 
ضمن اینکه کسب این مجوزها، در کنار انتشار علمی و ثبت 
حق امتیاز دســتگاه "ٓار دی اس اس" در نهادهای معتبر بوده 

است.
دکتر "هادی شعشعانی" مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
"نانو حسگرسازان سالمت ٓاریا" گفت: در این شرکت دستگاه 
"ٓار دی اس اس" مونتاژ و تولید می شود که دستگاه تشخیص 
التهابات ریوی در نمونه خلط است که این دستگاه در کمتر 
از 30 ثانیه توانایی ٓان را دارد تا به صورت الکتریکی گونه های 

فعالیت اکسیژن را در نمونه های خلط تشخیص بدهد.
وی ادامــه داد: این دســتگاه این قابلیــت را دارد که در 
غربالگــری بیمــاران نقــش مهمی را ایفا کند و در شناســایی 
بیمارانی که کم عالمت یا بی عالمت هستند کمک ویژه ای کند؛ 
در تست های بالینی نمونه هایی وجود دارد که هیچ عالئمی 
از بیماری را نداشتند و با دستگاه، مشکوک شناسایی شدند 
اما در ادامه، این عالئم بروز کرده و حتی در "سی تی اسکن" 

بیماران خودش را نشان داده است.
شعشعانی با بیان اینکه هدف این شرکت دانش بنیان، 
نزدیک کردن علم مهندسی به علم پزشکی بوده است،  تصریح 
کرد: این شرکت در حوزه تشخیص و درمان سرطان فعالیت 
می کرد اما بعد از پاندمی کرونا در جهان، فعالیت شرکت ما 
در حوزه سرطان کاهش پیدا کرد و با توجه به دانش بنیان 
بودن و فناور بودن شرکت، ما توانستیم یک دستگاه را برای 
تشــخیص بیمــاری کرونــا و التهابــات ریــوی طراحــی کنیم و 

تست های بالینی ٓان را انجام بدهیم.
وی ادامــه داد:  از فروردیــن ســال 1399 ما تســت های 
بالینی خود را در بیمارستان های امام خمینی)ره(، بیمارستان 
لقمــان و بیمارســتان امام حســین)ع(  شــروع کردیــم کــه 
نتایــج اولیــه بســیار رضایت بخش بود و بعــد از ٓان مدارک و 
استانداردهای دستگاه را اخذ کردیم و در مردادماه نیز موفق 
به دریافت مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی بشویم؛ بعد از 
اتمام کارهای بالینی، نتایج تست های بالینی در مجالت معتبر 
چاپ شد و با توجه به اینکه محصول، نوٓاورانه و هیچ گونه 
مشابه خارجی نداشته است ما برای ثبت اختراع ٓامریکای ٓان 
ً  در اختیار ما قرار دارد. اقدام کردیم و مالکیت فکری ٓان کامال
مدیرعامــل ایــن شــرکت دانش بنیــان درباره بــازار این 
دستگاه اختراعی گفت:  با توجه به اینکه ایده این دستگاه از 
پروفسور "محمد عبداالحد"، برگزیده جایزه مصطفی )ص( 
2019 بود و اینکه هیچ مشابه خارجی نیز ندارد، حاوی مزایا 
و معایبی بود که مزایای ٓان نوٓاورانه بودن ٓان بود و مشکالت 
ٓان نیز از جایی شروع شد که باید ثابت می کردیم که دستگاه 
مشابه خارجی ندارد و برای اخذ مجوزها و استانداردها و اخذ 
دانش بنیانی محصول، مشکالتی در مسیر وجود داشت که 

البته به صورت کامل حل شده است.
وی ادامه داد: این دستگاه از لحاظ علمی تمام مجوزها، 
استانداردها و مقاالت را دریافت کرده است و محصول کامالً 
بومی و ایرانی است اما برای فروش این دستگاه با مشکالتی 
مواجه بوده ایم که یکی از مشکالت فروش دستگاه، تقاضای 
راســتی ٓازمایی دستگاه اســت که هزینه زیادی را به شرکت 
تحمیل کرده است و بارها نیز به ما گفتند که اگر دستگاه، 
تولید شرکت های خارجی بود در همه مراکز بالفاصله استفاده 
می شد.شعشانی با بیان اینکه ما در پیک کاری توانستیم در 
کمتر از سه ماه، 150 دستگاه تولید کنیم، تصریح کرد:  اما 
متاسفانه بنابردالیلی این روند متوقف شده است و با توجه 
به اینکه نیروهای خود را جدیداً استخدام کرده بودیم، مجبور 

شدیم که تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کنیم.

آپ رتبه اول برند محبوب 
گروه پایانه های فروشگاهی و 

 اپلیکیشن های پرداخت 

سال ۱۴۰۰
بــا ثبــت آرای مردمی، رتبه اول برند محبوب ایرانی 
ســال ۱۴۰۰ در دو گروه اپلیکیشــن پرداخت و پایانه های 

فروش به آپ تعلق گرفت.
هشتمین نظرسنجی مردمی برند محبوب مصرف کنندگان 
به منظور انتخاب برندهای محبوب ایرانی ســال 1400 از 15 

اردیبهشت سال جاری ٓاغاز گردید و تا 15 تیر ادامه داشت.
در ایــن دوره نظرســنجی مردمــی  کــه بــرای انتخاب 
برندهای محبوب ایرانی در سال 1400  با تاکید بر استفاده 
از کاال و خدمات شرکتهای ایرانی با کیفیت، با حضور 1500 
برنــد ایرانــی و  بــا حمایــت انجمن ملی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان و دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد،  بر 
اســاس تجمیع ٓارای ثبت شــده، برند ٓاپ موفق به کسب 
رتبه اول در گروه پایانه های فروشگاهی و اپلیکیشن های 

پرداخت سال 1400 شد.
محبــوب  برنــد  جشــنواره  اختتامیــه  مراســم  در 
مصرف کننــدگان نیــز که روز 17 مردادماه در ســالن رایزن 
تهران برگزار شد، با اهدای گواهینامه و تندیس زرین از 

شرکت ٓاسان پرداخت تقدیر شد.
الزم به ذکر اســت نظرسنجی ٓانالین جشنواره برند 
محبــوب مصرف کننــدگان، طی بازه زمانــی دو ماهه از 15 
اردیبهشــت ماه لغایــت 15 تیرماه و در میــان بیش از 100 
گروه کاالیی و خدماتی برگزار شد که با مشارکت گسترده 
مردم در نظرسنجی و ثبت یک میلیون و 18 هزار و 943 

رای به پایان رسید.

آزمون استخدامی چادرملو 
برگزار شد

آزمون استخدامی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به 
منظورجذب نیروهای فنی در رشته های،  مهندسی بهداشت 
حرفه ای . مهندسی ایمنی صنعتی . عمران . شیمی . صنایع . 
برق . مکانیک . متالوژی . IT و مدیریت بازرگانی   صبح روز پنج 
شنبه 2۱ مرداد ماه در دو حوزه آزمونی دانشگاه یزد با حضور 
5۴۳ نفر شرکت کننده  با رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی برگزار شد .
مهنــدس ٓاذریــن فــر مدیر کل حوزه مدیــر عامل،  با 
اشاره به موفق برگزارشدن این ٓازمون از سوی مرکز ٓازمون 
هــای ٓازاد دانشــگاه صنعتی شــریف افــزود:  بعد از اعالم 
پذیرفته شــدگان به میزان ســه برابر ظرفیت مورد نیاز از 
سوی مجری برگزاری ٓازمون طی 45 روز تا دو ماه مراحل 
مصاحبه تخصصی، گزینش و سایر مراحل انجام می گردد 
و 60 نفر از پذیرفته شدگان نهایی پس از انجام معاینات 
پزشکی با انعقاد قرارداد مدت معین،  فعالیت خود را در 

شرکت ٓاغاز خواهند کرد . 
مدیــرکل حــوزه مدیرعامل چادرملوهمچنیــن درباره 
علت برگزاری ٓازمون توسط دانشگاه صنعتی شریف گفت:  
به دلیل رفع هر گونه شائبه، برگزاری این ٓازمون را بر عهده 
مرکــز ٓازمون این دانشــگاه به عنوان یک مرجع تخصصی 

قرار دادیم . 
ازمون شــامل پاســخ به سواالت دو دفترچه عمومی 
و تخصصــی بــود که داوطلبین می بایســت در مدت 130 

دقیقه به سواالت پاسخ می دادند.

 برنامه فروش فوری نقدی

 ۳ محصول زیرمجموعه 

خودرو ساز بورسی
زیرمجموعــه شــرکت بورســی گروه بهمــن ، برنامه 
فروش فوری نقدی سه محصول را اعالم کرد که از صبح 

فردا شروع و تـا یکشنبه آینده ادامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شــرکت بهمن 
موتور که از زیرمجموعه های اصلی شرکت بورسی گروه 
بهمــن بشــمار مــی ٓایــد ، شــرایط فــروش فوری نقــدی دو 
محصــول وانــت کارا 2000cc و کاپــرا 2 را اعالم کرد که از 
ساعت 9 صبح فردا شروع و تـا ساعت 16 یکشنبه ٓاینده 

31 مرداد یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
براساس این گزارش، قیمت قطعی این محصوالت 
به تعداد محدود هم اعالم شده که شامل 236.5 میلیون 
تومــان بــرای کارا تک کابین ، 252.9 میلیون تومان برای 
کارا دو کابین با دو رنگ سفید ، نقره ای و نقرٓابی و 569 

میلیون تومان برای کاپرا 2 با رنگ سفید است .

گروه خودروسازی سایپا در راستای افزایش 
عمق ساخت و كاهش میزان ارزبری كشور موفق 
شد بیش از ۱۹۱ میلیون یورو صرفه جویی ارزی 

را محقق کند.
به گزارش سایپانیوز، این گروه خودروسازی 
در سال 99 به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه 
ســاخت داخل و كاهش ارزبری دســت یافته كه 
بخشــی از ٓانهــا بومی ســازی قطعــات با همكاری 
نیروهای مســلح )نیروی هوافضای ســپاه، نیروی 
هوایی ارتش و وزارت دفاع( است که طی ٓان 60 

پروژه مشترک تعریف شده است.
عالوه بر این گروه خودروسازی سایپا، پروژه 
های بومی سازی دیگری نیز تعریف کرده که طی 
ٓانها صرفه جویی ارزی بالغ بر 228 میلیون یورو 

هدفگذاری شده است.
در همیــن راســتا، ســاخت داخــل ورق بــا 
اســتحکام باال با راهبری ســایپا و توســط شــرکت 
های ورق سازی دنبال شد که صرفه جویی ارزی 
به ارزش 44 میلیون یورو را به دنبال داشته است.
گفتنی است تا پیش از این، ورق مورد نیاز 
با استحكام باال از طریق واردات تامین می شد اما 

با توجه به شرایط تحریمی كشور و كاهش میزان 
ارزبری، تولید و تامین ٓان با تکیه بر توان داخلی 

توسط مجموعه سایپا در دستور کار قرار گرفت.
از سوی دیگر، سایپا موفق شده تا در نتیجه 
اجــرای پــروژه هایــی در حــوزه خریــد تجهیــزات و 
قطعــات یدکــی خطــوط تولیــد 43 میلیــون یــورو 

کاهش ارزبری داشته باشد.
بر اســاس این گــزارش، گروه خودروســازی 
سایپا در سال گذشته و از محل تحقق 56 پروژه 
داخلی سازی،  104 میلیون یورو صرفه جویی ارزی 

داشته است.
گفتنی است، در تمام پروژه های كه منجر 
به كاهش ارزبری شــده، مجموعه ســایپا حداکثر 
استفاده را از توانمندی های علمی و عملی داخلی 
)نیروهای مسلح، دانشگاهی، نخبگان( انجام داده 
اســت. بــه عنوان مثال همــکاری در تولیــد باتری 
خودروی برقی با دانشــگاه تهران، همكاری با 26 
شرکت دانش بنیان برای تولید قطعات دانشی و 
فناورانه و همكاری با شركت های صنایع هوا فضا 
بــرای 27 پــروژه ماننــد تولید قطعات الکترونیک، 

انجام شده است.

در حالی که قطعی برق و مشکالت شبکه 
توزیــع انــرژی نفس تولید فوالد خراســان را در 
تابســتان امســال به شــماره انداخته است، اما 
مدیریــت و کارکنان پرتــالش این مجتمع بزرگ 
صنعتی، نه تنها از تولید و تامین اکسیژن مورد 
نیــاز بیمــاران کورنایــی بســتری در بیمارســتان 
هــا فروگــذار نکرده اند، بلکه از ابتدای امســال 
اکسیژن مایع مورد نیاز از سوی این شرکت به 
مراکز درمانی اســتان، به ویژه بیمارســتان های 

نیشابور اهدا شد.
فوالد خراسان که به اذعان معاون استاندار 

خراسان رضوی و فرماندار ویژه نیشابور از ابتدای 
شیوع کرونا به عنوان بازوی موثری و کارٓامد ستاد 
کرونــای شهرســتان عمــل کرده اســت، بــا تاکید 
کســری غفوری، مدیرعامل جوان خود در تامین 
اکســیژن رایــگان بیمارســتانها و ســایر تجهیزات 
پزشــکی ٓامــاری چشــم گیر ثبت کــرد تا به گفته 
کارشناسان، در حوزه مسیٔولیت اجتماعی خود، 
کاری کارســتان انجــام داده و در کاهــش ٓامــار 
تلفات، ٓاسیب ها و نیز یاری مدافعان سالمت، 

نقشی ویژه ایفا نماید.
قامتــی فرمانــدار نیشــابور بــا بیــان این که 

در روزهــای ابتدایــی شــیوع کرونــا بــا اوج گیــری 
مشــکل کرونا و افت ذخایر اکســیژن، از مجتمع 
فوالد خراســان شبانه اســتمداد کردیم که ظرف 
چنــد دقیقه بــا اعالم نیاز ســتاد کرونا، مدیریت 
این شــرکت خط تحویل اکســیژن را برقرار کرد، 
افــزود: وجــود شــرکت هــای بــزرگ ماننــد فــوالد 
خراســان و چابکــی و کارٓامــدی ٓان هــا در بحران 
ها بسیار کارساز و تاثیرگذار است و این موضوع 
را در نیشابور و با انجام رسالت اجتماعی فوالد 

خراسان تجربه کردیم.
به گفته مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان، 

تولیــد و اهــدای رایگان اکســیژن مایع مــورد نیاز 
مراکز درمان شهرستان و استان تا پایان مقابله با 

شیوع کرونا ادامه خواهد داشت.
وی افزود: علی رغم قطعی برق در تابستان 
امسال و فشاری که بر تولید و فروش شرکت وارد 
شد، با توجه به رسالت اجتماعی خود و تعهدی 
که به مردم و مسیٔوالن مقابله با کرونا داده ایم، 
تمام توان خود را در هر دو واحد اکسیژن سازی 
شرکت به کار گرفته ایم تا سالمت مردم و حیات 
بیمــاران از بابــت کمبود اکســیژن دچار مخاطره 

نشود.

شــرکت  ملــی نفــت ابوظبــی )ادنــوک( 
محموله های آمونیاک آبی را به شرکت های 

ژاپنی ایتوچو و آیدیمیتسو می فروشد.
بــه گــزارش نیپنــا بــه نقــل از خبرگزاری 
رویتــرز، ادنوک روز سه شــنبه )19 مردادماه( 
اعالم کرد در کنار شــرکت هلندی فرتیگلوب 
)Fertiglobe( با ارسال محموله های ٓامونیاک 

ٓابــی به شــرکت ژاپنــی ٓایدیمیتســو به منظور 
اســتفاده در صنایــع پاالیــش و پتروشــیمی 

موافقت کرده است.
ادنوک همچنین اعالم کرد که با همکاری 
فرتیگلوب، نخســتین محمولــه ٓامونیاک ٓابی 
خود را برای استفاده در تولید کود به شرکت 

ژاپنی ایتوچو فروخته است.
در بیانیه مطبوعاتی این شرکت اماراتی 
ٓامده است فروش این محموله ها در چارچوب 
تالش های مشترک اخیر برای توسعه همکاری 
صنعتــی دوجانبــه امــارات و ژاپــن و بــا هدف 
حمایت از توسعه زنجیره های جدید ٓامونیاک 

ٓابی دو طرف بوده است.
پیشــگامان  از  یکــی  ادنــوک همچنیــن 
بازارهــای نوظهــور هیــدروژن و ســوخت های 
حامل ٓان مانند ٓامونیاک ٓابی است که امارات 
را در زمینــه ایجاد زنجیره هــای جهانی ارزش 

هیدروژن و یک اکوسیستم هیدروژنی محلی 
پیشرو می کند.

فرتیگلوب که یک سرمایه گذاری مشترک 
 )OCI( بین ادنوک و شرکت هلندی اوسی ٓای
است، در کارخانه صنایع تولید کود الروویس 
صنعتــی  قطــب  در  واقــع   )Fertil )فرتیــل 
الروویس ابوظبی ٓامونیاک ٓابی را برای تحویل 

به مشتریان ژاپنی تولید می کند.
محموله هایی که با قیمت بسیار خوبی 
بــه ٓامونیــاک خاکســتری فروختــه می شــوند 
، بــر اقتصاد مطلــوب ٓامونیاک ٓابی به عنوان 
منبع نوظهور انرژی کم کربن تأکید می کنند. 
ٓانها اولین نقطه عطف تولید از برنامه ریزی 
افزایــش قابلیتهــای تولیــد ٓامونیــاک ٓابــی در 
ابوظبــی را نشــان مــی دهند ، کــه انتظار می 
رود شامل برنامه کم هزینه تخلیه مخزن در 

فیرتل باشد.
تأسیســات ٓامونیــاک ٓابــی کــه در قطب 
صنعتی الروویس ابوظبی ســاخته می شــود، 
دارای ظرفیــت تولید ســاالنه یک میلیون تن 
خواهد بود.پیش بینی می شود این تاسیسات 
 در ســال 2025 میــالدی بــه مرحلــه تولیــد

 برسد.
امارات متحده عربی در حال سرمایه گذاری 

در پروژه های مختلف هیدروژنی است در حالی 
که این کشور حاشیه خلیج فارس تالش می کند 
تقاضای روزافزون جهانی برای محصوالت انرژی 
سبز را تأمین کند زیرا روند انتقال انرژی در حال 

شتاب گیری  است.
ٓامونیاک با حذف هیدروژن از گاز طبیعی 
و ترکیب ٓان با نیتروژن به دست می ٓاید. زمانی 
که دی اکسید کربن تولید شده در این فرٓایند با 
هدف کاستن از ٓاثار مخربش بر محیط زیست 
ذخیره شود، سوخت حاصله »ٓامونیاک ٓابی« 
نامگذاری می شود، در مقابل »ٓامونیاک سبز« 
با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، مانند 

انرژی خورشیدی تولید می شود.
اســتفاده از ٓامونیاک ٓابی در مقایسه با 
ٓامونیاک سبز خالص  تا دو سوم از هزینه های 
تولید انرژی را کاهش می دهد و از نظر تجاری 

مقرون به صرفه است.
ٓامونیــاک به طــور گســترده ای به عنــوان 
ترکیب کود شیمیایی استفاده می شود حدود 
90 درصد از 200 میلیون تن تولید شــده در 
ســال بــرای این منظور فــرٓاوری و مصرف می 

شود.
ٓاژانــس بیــن المللــی انــرژی 18 مــاه مه 
)28 اردیبهشت ماه( در گزارشی ٓاورده بود که 

ٓامونیاک و هیدروژن در صورت تحقق هدف 
به صفر رساندن مقدار انتشار کربن در جهان، 
اصلی ترین سوخت های دریایی خواهند بود.
ٓاژانــس بین المللــی انــرژی بــا تشــریح 
بــرای چگونگــی  راه خــود  نخســتین نقشــه 
دســتیابی بخــش انــرژی جهانی بــه هدف به 
صفر رساندن انتشار دی اکسید کربن، اعالم 
کرد: در چنین سناریویی ٓامونیاک 45 درصد 
تقاضای سوخت مورد نیاز بخش حمل و نقل 

دریایی را شامل می شود.
در گــزارش ایــن ٓاژانس ٓامده بود که 20 
پایانــه بــزرگ جهان میزبان بیــش از نیمی از 
محموله هــای و بارهــای جهــان هســتند )در 
ســناریوی به صفر رساندن انتشار کربن(، از 
ایــن رو ٓانها می تواننــد به قطب های صنعتی 
بــرای تولیــد هیــدروژن و ٓامونیــاک به منظــور 
اســتفاده در صنایــع شــیمیایی و پاالیــش و 

سوخت گیری تبدیل شوند.
یکــی از مزایــای ٓامونیــاک این اســت که 
می تواند در موتور احتراق داخلی هم سوزانده 
شــود و چنیــن موتورهایــی برای کشــتی های 
دارای سوخت ٓامونیاک توسط دو تولیدکننده 
 بزرگ موتورهــــای دریایــــی در حـــــال تولــــــید 

هستند.

متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق 
به ساخت گجت هوشمند )ابزارک( با تکیه بر 
علوم اعصاب شدند که همزمان قابلیت درمانی 

و سرگرمی دارد.
به گزارش معاونت علمی وفناوری ریاست 
جمهــوری، هدســت هوشــمند RECOTHO نــام 
این محصول است که با تکیه بر علوم اعصاب 
ساخته شده است البته اینترنت اشیا و هوش 
مصنوعــی نیــز فنــاوری هــای به کار رفتــه در ٓان 

است.

ایــن محصــول را بایــد بــه نوعــی یــک رابط 
مغز و رایانه به حساب ٓاوریم، چرا که سیسـتمی 
مبتنــــی بــــر رایانه اســت کــه سـیگنال های مغـز 
را بــــا روش هــــای متنوعـــی اندازه گیـــری و ٓانهــــا 
را تجزیــــه و تحلیـــل می کنــد و ویژگی هایــــی از 
فعالیت هــای مغــزی را اســتخراج و ٓان ویژگی هـا 
را بــــه خروجی هایــــی تبدیـل می کنـــد کــه بــرای 
جایگزیـــن کردن، بازیابــی، تقویــت، تکمیــل یــا 

بهبـود عملکردهـای انســان بــه کار مـی رود.
ایــن محصــول دانش بنیان قـــدرت تمرکـــز 

افـــراد را در ســنین گوناگون افزایش می دهد و 
عالوه بر ٓان برای سـنین پاییـن بــه عنـوان اســباب 
بازی هوشــمند کاربرد دارد، کوچک و قابل حمل 

بودن از ویژگی های این محصول است.
همچنیــن ایــن محصــول عــالوه بــر اینکــه 
یک نرم افزار بومی است، ابزاری برای سنجش 
ســطح ســالمت و کمکی برای بهبود درمان هم 
محسوب می  شود.در ســـاخت ایــن محصول از 
علــوم اعصــاب، نوروفیدبــک و فنــاوری اطالعات 
اســتفاده شـده اسـت، بنابرایــن شــاهد همگرایـی 

فنــاوری اطالعات و علـوم شـناختی هســتیم.
ایــن شـــرکت دانــش بنیـــان تولیدکننـــده 
گجت هـای هوشـمند در حـوزه سـالمت محصول 
جدید خود را با حمایت مرکز فناوری های همگرا 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید 

کرده است.
به گزارش ایرنا، گجت )Gadget( یا ابزارک 
به وسایل الکترونیکی یا مکانیکی کوچکی گفته 
می شود که برای کاربردهای خاصی طراحی شده 
اند و به ٓاسان تر شدن زندگی کمک می کنند.

صرفه جویی ۱۹۱ میلیون یورویی سایپا با داخلی سازی

کارستان فوالد خراسان در کارزار بی برقی

محموله های آمونیاک آبی از امارات راهی ژاپن می شوند

هدست هوشمند ایرانی با تکیه بر علوم اعصاب ساخته شد
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پیگیری مطالبات 
 تولیدکنندگان خوزستان

 از شرکت های  نفتی

از سوی شرکت شهرک های 
صنعتی استان

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خوزستان 
اعــالم کــرد کــه ایــن شــرکت پیگیــر حــل مشــکالت و 
از  خوزســتان  تولیــدی  واحدهــای  مطالبــات  پرداخــت 

شرکت های  نفتی در استان است
بــا ایســنا دربــاره  اخــاق محمدیــان در گفت وگــو 
در  کوچــک  صنایــع  و  تولیــدی  واحدهــای  مشــکات 
خوزســتان اظهــار کــرد: در خصوص مطالبــات واحدهای 
بــه  صنعتــی تولیدکننــده قطعــات و تجهیــزات مربــوط 
صنایع نفتی در خوزســتان از شــرکت های نفتی اســتان 
ایــن  حــل  پیگیــر  کــه  دارد  وجــود  متعــددی  مشــکات 

مشکات هستیم.
او  گفــت: بــا توجــه بــه تغییــر قیمــت  محصوالت و 
مــواد اولیــه بــه دلیل تــورم، پرداخت نشــدن مطالبات و 
یــا پرداخت دیرهنگام مطالبات واحدهای تولیدی باعث 
واحدهــای  ایــن  بــه  ســنگین  شــدن خســارت های  وارد 

تولیدی در استان می شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خوزســتان 
ایــن مشــکات و پرداخــت  ادامــه داد: مــا پیگیــر حــل 
مطالبــات واحدهــای تولیدی در خوزســتان هســتیم؛ اما 
با وجود این پیگیری ها و تاش های فراوان انجام شــده 
دریافت مطالبات واحدهای تولیدی از شرکت های نفتی 

تاکنون محقق نشده است.
رهبــری  شــعار  تحقــق  مســیر  افــزود:  محمدیــان 
مبنــی بــر جهــش تولیــد، پشــتیبانی و مانع زدایــی چنین 
مشــکاتی اســت که باید در دســتور کار مســئوالن قرار 
گیرد. واحدهای تولیدی کوچک استان با دریافت چنین 

مطالباتی می توانند به حیات خود ادامه دهند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خوزســتان 
گفــت: اگر مشــکل دریافت مطالبــات واحدهای تولیدی 
کوچــک اســتان از شــرکت های نفتــی حــل شــود، قطعــا 
شاهد رونق و توسعه فعالیت این واحدها خواهیم بود.

تاکید دادستان مرکز فارس 
بر جلوگیری از تصرف 

زمین های حاشیه آزادراه 
شیراز - اصفهان

دادستان عمومی و انقالب مرکز فارس با یادآوری 
اهمیــت پــروژه آزادراه شیراـزــاصفهان در حمل و نقل، 
تأثیــر مطلــوب بــر فرآینــد توســعه همه جانبــه شــیراز و 
اســتان، پاســخ به دغدغه طوالنی مدت و چندین ســاله 
مــردم در راســتای کاهــش هزینه هــا و خســارات جانی 
و مالــی بــر پیش بینــی تمهیدات الزم بــرای جلوگیری از 
تصــرف زمین هــای حاشــیه آزاد راه شیراـزــاصفهان از 

سوی افراد سودجو تاکید کرد.
بــه گــزارش ایســنا از روابــط عمومــی دادگســتری 
مهم تریــن  از  یکــی  بحرینــی  ســیدمصطفی  فــارس، 
را  پــروژه  ایــن  احــداث  مســیر  در  کنونــی  موضوعــات 
جلوگیــری از اقدامات افراد ســودجو برای تصرف اراضی 
اطــراف آزاد راه دانســت و بیــان کــرد: الزم اســت ادارات 
و نهادهــای متولــی امــر زمیــن تمرکز بیشــتری بر اراضی 
اطــراف ایــن پروژه داشــته باشــند و با ایجاد گشــت های 
مراقبتــی، دسترســی افراد ســودجو را محدود و از ســوء 

استفاده متعرضان از اراضی جلوگیری کنند.
او بر محدود شــدن و نظارت بر دسترســی افراد به 
آزادراه از ســوی مســئوالن نظارتی پروژه تأکید و عنوان 
کــرد: افــرادی کــه بــه حریــم ایــن آزادراه تعــرض و یــا به 
قصد ســودجویی، اراضی اطراف را مورد تصرف یا تغییر 
کاربــری غیرمجــاز قــرار دهنــد بــا برخــورد قاطــع قضایی 

مواجه خواهند شد.
در  فــارس  مرکــز  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
جمــع مســئوالن پــروژه آزادراه شیراـزــاصفهان، روســای 
حوزه هــای قضایــی بیضــا، کامفیــروز، ســپیدان و اقلیــد 
و همچنیــن مدیــران ســازمان ها و نهادهــای متولــی امــر 
زمیــن در اســتان ادامــه داد: یکــی از مهم تریــن قطعــات 
ایــن آزادراه قطعــه ۸ و تقاطــع ورودی ایــن آزادراه بــا 
ورودی های شیراـزــسپیدان و شهر صدراست که در این 
خصوص الزم است، تمهیدات فنی الزم برای تسریع در 

اجرای آن اندیشیده شود.

اخبـــــــــــــــــار

 ۱۰ هزار قطعه مرغ مادر
 به دلیل قطعی برق

در مهاباد تلف شدند
شــدن   تلــف  از  مهابــاد  کشــاورزی  جهــاد  رئیــس 
حــدود ۱۰ هــزار قطعه مــرغ مادر به علــت قطع جریان 
برق در یک واحد مرغداری در این شهرستان خبر داد.
جعفــر ایمانیــان دیروز در گفت وگو بــا ایرنا با بیان 
اینکــه میزان خســارت وارد شــده به ایــن واحد مرغداری 
در دســت بررســی است، اظهار کرد: این حادثه بر اثر ۲ 
بار قطع جریان برق و در مجموع به مدت بیش از ســه 

ساعت روی داد.
او افــزود: ایــن واحــد تولیــد تخم مــرغ در روســتای 
یوســف کند و بــا ظرفیت پــرورش ۲۳ هزار مــرغ مادر از 

سوی بخش خصوصی در حال فعالیت است.
ایمانیــان اضافــه کرد: این نخســتین حادثــه از این 
دســت در مرغداری هــای ایــن شهرســتان اســت کــه بــه 

دلیل قطع جریان برق روی می دهد.
اکنــون چهــار واحد مرغــداری تخم گــذار به ظرفیت 
۱۳۵ هــزار قطعــه در ســال، ۶۷ واحد مرغداری گوشــتی 
بــا ظرفیــت یــک میلیون و ۹۸۲ هزار قطعه در هر دوره، 
هشــت واحد مرغ مادر با ۳۱۷ هزار قطعه و ۲ کارخانه 
جوجــه کشــی با ظرفیــت ۳۵ میلیون و ۸۶۰ هزار قطعه 

نیز در این شهرستان فعالیت می کنند.
اوضاع مناسب اقلیمی، وجود بازار مصرف داخلی 
و خارجی برای فرآورده های دامی، برخورداری از مهارت 
و تکیــه بــر اصــول علمــی و تکنولــوژی در مراحــل تولیــد 
تــا کشــتار، حمایت هــای جهــاد کشــاورزی از مرغداران و 
ســودآوری مناســب فعالیــت در ایــن بخش باعث شــده 
است که مهاباد به یکی از قطب های تولید مرغ گوشتی 

در منطقه تبدیل شود.

گازرسانی به ۱۲ روستای 
املش با قریب ۲۰ میلیارد 

تومان اعتبار
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اعالم کرد که 
بــا صــرف ۱۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار به ۱۲ 

روستای املش گازرسانی می شود.
بــه گــزارش ایرنــا، حســین اکبــر دیروز در نشســت 
بــا فرمانــدار شهرســتان املــش و رئیــس اداره گاز ایــن 
شهرســتان گفــت: تاکنــون بــه ۸۰ روســتای شهرســتان 
املــش گازرســانی شــده اســت و ۸هــزار و ۵۲۰ خانــوار 
روستایی معادل ۹۲درصد خانوارها از نعمت گازشهری 

برخوردار شده اند.
او خاطرنشــان کــرد: کار گازرســانی بــه ۴روســتای 
باقیمانــده پایین دســت املــش شــامل: تابستان نشــین، 
بیلــه لنگــه، پشــت دره لنگــه و گلستان ســرا بــا ۴میلیارد 
و ۲۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار و همچنیــن گازرســانی به 
۸ روســتای مناطق ییاقی بخــش رانکوه املش ازقبیل: 
کشــمش، ســیاه اســتخر، گــورج، کامــرود، استخرســر، 
مطاکــوه، دیماجانکــش و کجیــد بــا اعتبــاری معادل ۱۵ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گازرســانی انجام می شــود 
و ســال آینــده بــه پایــان می رســد و میــزان برخــورداری 
گازشــهری  نعمــت  از  املــش  شهرســتان  روســتائیان 

از۹۲درصد به ۹۷ درصد افزایش می یابد.

 افزایش آبرسانی سیار

در اصفهان در پی گرمای 
دوباره هوا 

در پی افزایش دوباره دما تا 3۹ درجه سانتیگراد 
در روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه گذشــته کــه افزایــش 
مصرف آب از ســوی مشــترکین شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان را درپی داشــت ، بار دیگر بخش هایی 
از شهر اصفهان و شهرهای اطراف با افت شدید فشار 

و قطع آب مواجه شدند.
به همین منظور آبفای استان اصفهان با اعزام ۲۲ 
دستگاه تانکر آبرسانی با ظرفیت ۱۴۴ هزار لیتر  سعی 
کرد تا بخشــی از آب مورد نیاز شــهروندان اصفهانی در 
خیابان هــای مشــتاق، باهنــر، ربــاط اول، امــام خمینــی، 
شــهیدان کاظمی، روشــن دشت و شــهرک زاینده رود را 

تامین کند.
تعــدادی از ایــن تانکرهــا همچنین بــرای تامین آب 
شــرب روســتائیان منطقه زیار و روســتاهای جال آباد و 

صالح آباد نجف آباد اعزام شد.
پیش بینــی  نیــز  جــاری  در هفتــه  گرمــا  ادامــه  بــا 
می شــود عملیات آبرســانی ســیار به مشــترکین شــرکت 

آب و فاضاب استان اصفهان ادامه یابد.
گفتنی است، اکنون میزان آب تولیدی تصفیه خانه 
آب باباشــیخعلی و چاه هــای متفرقــه در حــدود ۱۴ هزار 
لیتر در ثانیه و میزان مصرف آب مشترکین در ۵۷ شهر 
و ۳۸۰ روســتای تحــت پوشــش ســامانه اول آبرســانی 
اصفهــان بــزرگ در حــدود ۱۸ هــزار لیتر در ثانیه اســت. 
همیــن میــزان اختــاف تولیــد و مصــرف باعــث کاهــش 
شــدید فشــار و یــا قطــع آب در برخــی مناطــق تحــت 

پوشش آبفای استان اصفهان می شود.

اخبـــــــــــــــــار

آگهی مزایده
آگهی مزایده یک باب ساختمان مسکونی به پالک53/4492-اصلی بخش8 واقع در کامیاران

بله موجلب پرونلده هلای اجرائلی کاسله ۹5۰۰۱25-۹5۰۰۱2۶ پلاک ثبتلی بله شلماره 44۹2 فرعلی از 5۳-اصللی 
واقلع در بخلش هشلت کامیلاران بله مالکیلت بهلزاد قملری فرزنلد عبدالعللی بلا کدمللی۳8۶۰۰۶8۱48 در قبلال 
مبللغ ۱۰/۱۳4/۹4۰/445ریلال موضلوع طللب بانلک رفلاه کارگلران شلعبه پالیلزی و مبللغ 5۰۶/747/۰22ریلال نیلم 
عشلر دولتلی بازداشلت گردیلده شلش دانلگ عرصله و اعیلان یلک بلاب سلاختمان مسلکونی بله مسلاحت مطابلق 
انتقلال  الکترونیکلی ۱4۰۰2۰۳۳2۰۰8۰۰۱2۹7کله برابلر سلند  بله شلماره دفتلر  سلند مالکیلت 2۱۶/۹5مترمربلع 
۱5۰7۶ تاریلخ ۱۳۹۳/۰۹/۹ بنلام آقلای بهلزاد قملری انتقلال یافتله اسلت برابلر گلزارش کارشلناس مسلاحت عرصله 
طبلق سلند2۱۶/۹5مترمربع کله سلاختمان ملورد نظلر در دوطبقله و زیرزمیلن بلا مسلاحت مجملوع 48۰مترمربلع 
بلا اسلتفاده از اسلکلت فللزی احلداث شلده اسلت. ارزش روز پلاک ثبتلی برابلر نظریله کارشلناس وارده بشلماره 
۱4۰۰۰5۰۳2۰5۰۰۰۰۰۹۳ این اداره  باتوجه به موقعیت جغرافیایی، میزان مساحت عرصه و اعیان، قدمت بنا، 
مصاللح مصرفلی، علرف محلل و سلایر عواملل برابلر مبللغ سلی و سله میلیلارد ریلال )معلادل سله میلیلارد و سلیصد 
میلیلون تومان(بلرآورد گردیلده بلا حلدود ارابعله شلماال در دو قسلمت اول درب و دیلوار بطلول)2/5۰( دومتلر پنجاه 
سانتیمتر به صورت پخ کوچه موجود و دوم درب به طول)۹/۱۰( نه متر و ده سانتیمتر به کوچه موجود شرقا در 
سله قسلمت اول دیواریسلت بطول)۱2/۳۰( دوازده متر و سلی سلانتیمتر به کوچه بن بسلت دوم دیوار به دیوار 
بطول)۶/۹۰(شش متر و نود سانتیمتر به شماره دو هزار و یکصد و نود و سه فرعی از پنچاه و سه اصلی  سوم 
یواربه دیوار بطول )2/8۰(دومتر و هشلتاد سلانتیمتر به شلماره دو هزار ویکصدو نود وسله فرعی از پنجاه و سله 
اصلی جنوبا دیورا به دیوار بطول )۱۱/۹۰(یازده متر و نود سانتیمتر به شماره سه هزار  و نهصد و چهار فرعی از 
پنجلاه و سله اصللی غربلا درب و دیلوار بطول)۱۶/4۰(شلانزده متلر و چهلل سلانتیمتر بله کوچه موجلود، مزایده فوق 
در روز دوشلنبه مورخ ۱4۰۰/۶/8 از سلاعت۹ صبح تا ۱2 ظهر در نشلانی کامیاران اداره ثبت اسلناد و اماک واقع 
در شلهرک الهیه از طریق مزایده به فروش می رسلد، مزایده از مبلغ سلی و سله میلیارد ریال)قیمت کارشناسلی( 
شلروع و بله باالتریلن مبللغ پیشلنهادی نقلدا فروختله میشلود الزم بله ذکلر اسلت پرداخلت بدیهلی هلای مربلوط بله 
آب و برق و گاز اعم از حق انشلعاب و یا حق اشلتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشلد ونیز 
بدیهای مالیاتی و عوارض شلهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شلده یا شلنده به 
عهلده برنلده مزایلده اسلت و نیلز درصلورت وجلود ملازاد، وجلوه پرداخلت بایلت هزینله هلای فوق از محلل مزایده به 
برنده مزایده مسلترد خواهد شلد و نیم عشلر حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا 
خریلداران ملی تواننلد از سلاعت ۹ اللی ۱2 روز مزایلده بله هملراه نماینلده دادسلتان و مامور نیروی انتظامی نسلبت 

بله بازدیلد مللک ملورد مزایلده اقدام نماینلد. م/الف48
تاریخ انتشار 1400/5/24     تاریخ مزایده: 1400/6/8

مفقودی
برگ سبز  و کارت خودرو سواری پژو 4۰5  مدل ۱۳۹8 به شماره 
پلاك  ۹۱۶ ن ۳5 ايلران ١٩ بله شلماره موتلور K۱۳72825 ۱24 و 
شماره شاسی NAAM۰۱CE۳KK۱8۳۰84به نام بهروز میرزایی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

مفقودی
بلرگ سلبز  موتلور سلیکلت بهلرو  ملدل ۱۳۹۰ بله شلماره پلاک  
و   2۰۰2۰۱5288 NBJ موتلور بله شلماره  ایلران 5۱۶   858۹۳
شلماره تنه E 2۰۰ NBJ ۹۰۱۱427 به نام جلیل مرادی مفقود و 

از درجله اعتبلار سلاقط ميباشلد.

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

و  ســیالب  کنتــرل  اداره  رئیــس 
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخوانــداری 
آبخیــزداری اســتان ســمنان از هزینــه ۲۴۴ 
صنــدوق  ریالــی  میلیــون   ۵۵۰ و  میلیــارد 
توســعه ملــی ســال ۹۹ برای اجــرای طرح در 

۱۷ حوضه آبخیز استان خبر داد.
 حســن غامــی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنــا افزود: این طرح ها شــامل حوزه چنداب 
و حبله رود شهرســتان گرمسار، حوزه ده نمک 
و حبلــه رود شهرســتان آرادان، حــوزه آبگرم و 
حبلــه رود شهرســتان ســرخه، حوزه آســوران-
شهرســتان  هیکــوه  و  چاشــم  جاشــلوبار، 
آســتانه  و  کاتــه  اگــره،  حــوزه  مهدیشــهر، 
شهرســتان دامغــان، حوزه ســورخان، دهما، 
ابرسج-میقان و ابر شهرستان شاهرود، حوزه 

دشــت  و  ســودآغلن-باغچه  قــدس،  ارمیــان، 
دانیال شهرستان میامی است.

و  آبخیــزداری  ســازه   ۱۲۳ دربــاره  او 
آبخوانــداری ســال ۹۹  کــه برای مهــار و حفظ 
۱.۴ میلیــون مترمکعــب ســیاب و روان آب به 
اجــرا در آمــد، تصریــح کــرد: بــا اجرایی شــدن 
۱۲۳ ســازه از محــل اعتبارت صندوق توســعه 
سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰۶ هزار مترمکعب حجم 
مخــزن ایجــاد شــد و ادامــه داد: ایــن حجــم 
مخــزن ســاالنه بیــش از یــک میلیــون و۴۰۰ 
هزار متر مکعب ســیل را کنترل و از خســارت 
بــه پایین دســت جلوگیــری می کند و از طرفی 
باعث می شــود ســاالنه بیش از ۱۲۲ هزار متر 
مکعب آبخوان های سطح استان تغذیه شود.
غامــی تاکیــد کــرد: ۱۲۳ ســازه شــامل 

سازه خاکی، سنگ و مات و گابیون با هدف 
کنترل ســیاب، تغذیه آبخوان ها و جلوگیری 

از فرسایش خاک در سال ۱۳۹۹ اجرا شد.
رئیس اداره کنترل سیاب و آبخوانداری 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
ســمنان گفت: حجم عملیات اجرایی در سال 
۹۹ بیــش از ۱۰۳ هــزار مترمکعــب بــود که به 
تفکیــک شــامل بیــش از۶۷ هــزار مترمکعــب 
خاکــی، بیــش از ۳۵ هــزار متر مکعب ســنگ 
ســنگ  ســرریز  مکعــب  متــر   ۶۰۸ مــات،  و 
و ۲۰۰  گابیــون  متــر مکعــب  و ماتــی، ۶۸۰ 

مترمربع بند سبک اجرا شد.
او ادامــه داد: عملیــات آبخیــزداری در ۳ 
بخــش مکانیــک، بیومکانیــک و بیولوژیــک از 
جملــه جنگل کاری، مرتع داری، ایجاد پوشــش 

و  بندهــا  احــداث  خــاک،  ســطح  در  گیاهــی 
سدهای خاکی، چاله های فلسی، تورکینست 
و عملیات های ســازه ای در راســتای جلوگیری 
از هدررفــت روان آب در بارش هــا، کمــک بــه 
تغذیــه ســفره های زیرزمینــی، ذخیــره نزوالت 

آسمانی، کنترل سیل و رسوبات است.
فعالیت هــای  اهــداف  دربــاره  غامــی 
آبخیزداری گفت: این اهداف شــامل مدیریت 
جامــع حوزه هــای آبخیــز، کاهــش فرســایش 
ســفره های  تغذیــه  رســوب دهی،  و  خــاک 
زیرزمینــی، کنتــرل هرزآب ها، کنترل ســیاب 
و بهــره وری بهینــه از نزوالت آســمانی، ارتقای 
آگاهــی عمومــی و توســعه مشــارکت مــردم و 
توسعه فعالیت های مطالعاتی اجرا می شود.

بــا وجــود اینکه کارگران قرارداد رســمی 
شــهرداری زنجان موفق به دریافت مزد خود 
بر مبنای طبقه بندی مشاغل شده اند، حدود 
۹۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز همچنان از 
این قانون بی بهره و منتظر اجرای طبقه بندی 

مشاغل خود هستند.
کارگــران  ایــن  گفتــه  بــه  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
شــهرداری براســاس نامــه مدیرکل کار اســتان 

موظــف اســت تــا مــزد طبقه بنــدی مشــاغل را 
بــه حســاب کارگــران واریــز کنــد؛ امــا تاکنــون 
مبلغی پرداخت نشــده اســت. یکی از کارگران 
شــهرداری زنجــان دربــاره این موضــوع به ایلنا 
بــه دنبــال درخواســت  گفــت: ســال گذشــته 
شــهرداری  و خدماتــی  ســبز  فضــای  کارگــران 
زنجــان مبنــی بر لزوم اجرای طــرح طبقه بندی 
مشــاغل بــرای افزایش دستمزدهایشــان مدیر 

کل کار اســتان زنجــان بــا ارســال نامــه ای از 
شــهردار زنجان خواســت طبق قانون کار برای 
افزایــش دســتمزد کارگــران شــهرداری، طــرح 
طبقه بنــدی مشــاغل را در ایــن واحــد خدمــات 
شــهری اجــرا کنــد. او ادامــه داد: اجــرای طــرح 
طبقه بنــدی مشــاغل، تنها طــرح قانونی روابط 
کار  از  بهره کشــی  و  اســتثمار  رفــع  بــرای  کار 
کارگــران اســت؛ امــا علیرغــم ده ســال انتظــار 

کارگــران  بــرای  مشــاغل  طبقه بنــدی  هنــوز 
زنجــان  شــهرداری  ســبز  فضــای  و  خدماتــی 
اجرایــی نشــده اســت. طبق اظهــارات آن ها بر 
اســاس مــاده ۵۰ قانون کار اگــر کارفرما اقدام 
بــه اجــرای این طــرح نکنــد، اداره کار می تواند 
طرح را تهیه و اجرا کند. عاوه بر اینکه کارفرما 
مکلــف بــه پرداخت جریمه و مابه التفاوت مزد 
ناشی از اجرای طرح، به همه کارگران است.

مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
اســتان قزویــن از خســارت ســیل اخیــر بــه 
۱۲۴ واحد مســکونی در آوج و رودبار الموت 
قزویــن خبــر داد و تصریح کرد که از مجموع 
۱۱۷ واحــد مســکونی روســتایی آســیب دیــده 
دیگــر لــوازم مســکونی ۷3 واحــد نیــز دچــار 
خســارت شــده کــه از ایــن تعــداد 3۲ واحــد 
بــه  مربــوط  مابقــی  و  و  آوج  شهرســتان  در 
روســتاهای رودبــار المــوت شــرقی و غربــی 

بوده است.
بــا  دیــروز در گفت وگــو  اصغــر گونجــی 
ایرنا با بیان اینکه هفت واحد در روســتاهای 
کلــی  طــور  بــه  پــروان  و  وروق  شــهیدآباد، 
آســیب دیده و نیــاز به بازســازی دارند، یادآور 
وقــوع  ابتــدای  همــان  در  شــد: خوشــبختانه 
ســیل بــا کمــک نیروهــای امــدادی و بســیجی 
موفــق شــدیم داخــل تمامی منــازل را از گل و 

الی الیروبــی کنیم و اکنون نیز الیروبی داخل 
محوطه منازل و معابر در حال انجام است و 

به زودی پایان خواهد یافت.
گونجی روســتاهای کشکدشــت، یارفی، 
زوارک، آتانــرود، کایــه، کافرکــش، هرانــک، 
هنیــز، ایــان و زرآبــاد را از جملــه روســتاهای 
خسارت دیده در بخش  رودبار الموت شرقی 

اعام کرد.
ایــن مســئول حــوزه روســتایی دربــاره 
خســارت و ایمن ســازی های وارده ســیل به 
ایــن  ابنیه هــای فنــی خاطرنشــان کــرد: در 
حــوزه نیــز بــرای روســتاهای آوج بــه میزان 
۵۰۰ میلیــارد ریــال و رودبار الموت شــرقی 
هــم ۲۵۰ میلیــارد ریال برای ایمن ســازی و 
روســازی ابنیه های فنی برآورد اعتبار شده 

است.
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه حادثــه پیش 

آمــده برخــی از تاسیســات و ابنیه هــای فنــی 
ماننــد دیواره ســازی، دیوارهــای حایــل و پل ها 
تخصیــص  بــا  کــه  بــود  ایمن ســازی  نیازمنــد 
اعتبــارات مورد نیــاز اینایمنم ســازی ها صورت 

خواهد گرفت.

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقاب اســامی 
اســتان قزویــن تاکیــد کرد: به عنــوان مثال در 
روستاهای شهید آباد و توآباد شهرستان آوج 
نیز جریان شــدت ســیل روســازی های صورت 

گرفته در آن ها را نیز از بین برده است.

 معــاون توســعه اشــتغال اجتماع محــور 
بنیــاد برکــت اعــالم کــرد کــه بنیاد امســال ۷ 
هــزار طــرح اشــتغال زایی اجتماع محــور را در 
مناطق محروم و روســتایی اســتان سیســتان 
و بلوچســتان در دســت اجــرا دارد کــه باعث 
ایجــاد ۲۱ هــزار شــغل در مناطــق محــروم و 

کم برخوردار این استان خواهد شد.
مرتضــی نیازی افزود: از این تعداد طرح 
یک هــزار و ۶۵۰ طــرح بــه بهره برداری رســیده 
اســت و ۵ هــزار و ۲۰۰ طــرح دیگــر در مرحله 

شناسایی و طی فرآیند قرار دارد.
او  با بیان اینکه حجم کل سرمایه گذاری 
در  برکــت  پیش بینــی شــده  بــرای طرح هــای 
 ۹ بــر  بالــغ  بلوچســتان  و  اســتان سیســتان 
هــزار و ۴۵۰ میلیــارد ریــال اســت، ادامه داد: 
بنیــاد برکــت امســال عــاوه بــر ۷ هــزار طــرح 
اجتماع محــور اجــرای ۳۰۰ طــرح کســب و کار 
خانوادگی)کارگاه هــای خــرد( را نیــز در مناطق 
محــروم سیســتان و بلوچســتان برنامه ریــزی 

کرده است.
نیازی اظهار کرد: مشــاغل ایجاد شــده در 
سیســتان و بلوچســتان عمدتــا در رســته های 
پرورش دام سبک و سنگین، آبزی پروری، تولید 

پوشاک، پرورش طیور و خدمات فنی است.

او بــا اعــام اینکه ۲۲ شهرســتان و ۹۹۳ 
روســتای استان سیســتان و بلوچستان تحت 
پوشش فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت 
قرار دارند، گفت: ۷۲ مجری و تسهیل گر این 
بنیــاد در ایــن مناطق مشــغول خدمت رســانی 

در حوزه ایجاد اشتغال پایدار هستند.

اشــتغال اجتماع محــور  معــاون توســعه 
بنیــاد برکت درباره فعالیت هــای این بنیاد در 
سیســتان و بلوچســتان نیز توضیح داد: بنیاد 
برکــت تــا پایــان ســال ۹۹ بالــغ بــر ۱۴ هــزار و 
۵۳۰ طــرح اشــتغال زایی را در مناطق محروم 
باعــث  کــه  رســانده  بهره بــرداری  بــه  اســتان 

فراهــم شــدن فرصت هــای کســب و کار بــرای 
بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر شده است.

 تاکید بر اشتغال زایی

در مناطق محروم کشوری
در  اشــتغال زایی  بــر  تاکیــد  بــا  نیــازی 
مناطــق محــروم کشــور خاطرنشــان کــرد کــه 
بنیــاد برکت امســال راه انــدازی ۷۰ هزار طرح 
اجتماع محــور جدید را در دســتور کار دارد که 
باعث ایجاد بیش از ۲۱۰ هزار فرصت شغلی 
برای متقاضیان در مناطق محروم و روستایی 

کشور خواهد شد.
ایــن مســئول اعــام کــرد: بنیــاد تــا بــه 
بــا  را  اجتماع محــور  طــرح  هــزار   ۱۲۰ امــروز 
میلیــارد  هــزار   ۱۱۵ ســرمایه گذاری  حجــم 
ریــال در مناطــق محــروم راه انــدازی کــرده که 
اشــتغال زایی بــرای ۳۶۰ هــزار نفــر را در پــی 

داشته است.
بــه گفته نیازی، تعداد روســتاهای تحت 
پوشش فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت 
از ۷ هزار و ۵۷۵ روســتا در ســال گذشــته به 
۸ هزار روســتا در ســال جاری رســیده اســت. 
فعــال  شهرســتان   ۴۴۰ در  بنیــاد  همچنیــن 
اســت و بیــش از ۸۰۰ تســهیل گر بنیاد برکت 
در مناطق روستایی کشور فعالیت می کنند. 

سرپرست شرکت گاز استان البرز به بررسی 
پروژه هــای پژوهشــی انجــام شــده این شــرکت و 
ارزیابــی عملکــرد کمیته های مختلف این شــورا در 
بیســت و ســومین جلســه امور پژوهش و فناوری 

شرکت پرداخت.
ســهراب نجــار تاکیــد کــرد:  بازخــورد و نتیجــه 

پژوهش های صورت گرفته باید در شرکت مشاهده 
و ملمــوس باشــد و حالــت کاربــردی بــه خــود بگیرد 
همچنیــن نتایــج بایــد در قالــب آمــوزش در شــرکت 

ساری و جاری شود.
در ادامه عملکرد کارگروه  مشترکین، کارگروه 
نصــب و انشــعابات و ایســتگاه ها، کارگــروه منابــع 

انســانی-حقوقی و قراردادهــا و بهــره وری فرآیندها، 
کارگــروه Hse، کارگــروه حفاظــت اززنگ و خوردگی 
مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شــد، کلیه روســا و 
مدیریت هــا نیازهــای پژوهشــی خــود را اعــام کنند 
و مــوارد مرتبــط پژوهشــی امــور مهندســی در زمینه 
مقاوم سازی شبکه گاز در هنگام زلزله  مطرح شد.

 بررسی پروژه های پژوهشی شرکت گاز البرز در جلسه

امور پژوهش و فناوری شرکت

مدیرکل بنیاد مسکن قزوین: سیل به ۱۲۴ واحد مسکونی استان 
خسارت وارد کرده است

گالیه کارگران شهرداری زنجان از اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل

۲۴۴ میلیارد ریال از صندوق توسعه برای آبخیزداری 
استان سمنان هزینه شد

بنیاد برکت امسال ۲۱ هزار شغل در مناطق 
محروم سیستان وبلوچستان ایجاد می کند
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عقاید یک دلقک
راضیه حسینی

دیگــر نگــران مشــکل بگم نگم های مســئوالن عزیز 
و دلواپس نباشــید. همه چیز حل شــد. با توبیخ مجری 
برنامــه طبیــب و کشــیدن زیــپ دهــان ایشــان، مــردم 
خیال شان جمع شد که دیگر کسی روی زخم شان نمک 

نمی پاشد.
آقــای پیمــان طالبــی در 
گفــت:  طبیــب  برنامــه 
»مسئوالن عزیز که هی 
دهنــم  نذاریــد  می گیــد 
بازشــه.. اگــه دهنــم بــاز 
روز  چنــد  لطفــاً  شــه... 
چیزی نگید و نمک روی 

زخم مردم نپاشید.«
روابط عمومی گروه اجتماعی شبکه سه سیما هم 
در اقدامــی ضربتــی اعــام کــرد: »پیمــان طالبــی در این 
برنامه نتوانســت بر احساســات شــخصی و عقاید فردی 
خــود غلبــه کنــد و خــارج از چارچــوب حرفــه ای بــه بیان 
مطالبــی پرداخــت کــه به توبیــخ نامبردگان توســط مدیر 

شبکه منجر شد.«
همــه ایــن حرف هــا کامــاً عقایــد شــخصی و احساســات 
فردی آقای مجری بوده است. ما مردم از همین جا اعام 
می کنیــم هیــچ مشــکلی بــا صحبت هــای امیدوارکننده و 
انرژی دهنده مســئوالن نداریم. گل از گل مان می شکفد 
واکســن  واردات  »جلــوی  می گویــد:  مســئولی  وقتــی 
می شــنویم:  وقتــی  می شــویم.  ذوق مــرگ  گرفتنــد«  را 
»کمک های ســازمان جهانی بهداشــت برگردانده شــد.« 
آقــای مجــری تصــور غلــط خودشــان را در رســانه ملــی 
اعــام کردنــد و فکر کردند ما زخمی داریم که مســئوالن 
نمــک رویــش بریزند. کدام زخم، کدام درد؟ شــما چیزی 
می بینیــد؟ این جــا همــه چیــز عالــی اســت. مرگ ومیرهــا 
فقــط یــک عددند؛ عددهایی که جز نوشــتن روی نمودار 
هیچ ارزش دیگری ندارند. اصاً به حرف های آقای نمکی 
توجه کردید؟ ایشان گفتند: » من تاسف می خورم برای 
مــرگ یــک شــهروند. امــا اگــر برخــی از تمهیدات مــا نبود 
امروز باید شاهد مرگ های باالی ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ بودیم.«
دیگــر از جــان مســئوالن چــه می خواهیــم؟ دارنــد 
تأســف هــم می خورنــد و مــا بــاز بــا ناشــکری می گوییــم 
نمــک روی زخــم می پاشــند. آن قــدر مهربان هســتند که 
نگذاشــتند هزار و ســیصد نفر بمیرند و االن نه تنها زیر 
هزار، بلکه زیر هشتصد و در کمال تعجب زیر ششصد 

نفر بر اثر کرونا می میرند.
بســیار  ســه  شــبکه  اجتماعــی  گــروه  عمومــی  روابــط  از 
ممنونیــم کــه بــا دقت، ســرعت عمل و تیزهوشــی، جلوی 
نمــک ریختــن روی زخم مردم توســط یــک مجری با عقاید 
و  پــوچ  عقایــد همگــی  ایــن  گرفتنــد.  را  شــخصی  کامــاً 
بی معنی هستند، مثل عقاید ما مردم، عقاید یک دلقک.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

در  شهرســتان   ۳۵۹ حاضــر  حــال  در 
وضعیت قرمز کرونا به سر می برند.

وزارت  تلگرامــی  کانــال  اعــام   بــر  بنــا 
بــر شــهرهای قرمــز قبلــی  بهداشــت، عــاوه 
در  زیــر  شهرســتان های   ۱۴۰۰ مــرداد   ۲۳ از 

وضعیت قرمز قرار می گیرند:
 اهر، بستان آباد در آذربایجان شرقی
 اشنویه، چالدران در آذربایجان غربی

 نائین در اصفهان
 بدره، چرداول در  ایام

 باخرز، مه والت در خراسان رضوی
 جاجرم، راز و جرگان در خراسان شمالی
 رامهرمز، شوشتر، هندیجان در خوزستان

 سرخه در  سمنان
 زابل، قصرقند در سیستان و بلوچستان

 ارسنجان در فارس

 کمیجان در مرکزی
ریــگان،  جنــوب،  رودبــار  راور،  ارزوئیــه،   

فاریاب، قلعه گنج در کرمان
 لنده، چرام در کهگیلویه و بویر احمد

بایــد توجــه کرد که شــیوع ویــروس دلتا 
بــا چنــد برابــر قــدرت ســرایت اســت. بــر ایــن 
اســاس دورهمی هــای خانوادگــی، مراســم ها 
رســتوران ها  بســته،  محیــط  در  به خصــوص 
و تاالرهایــی کــه در فضــای سرپوشــیده غــذا 
بــه  عمومــی  نقــل  و  حمــل  می کننــد،  ســرو 
خصــوص متــرو و کاهش اســتفاده از ماســک 
و فاصله گــذاری از جدی تریــن عوامــل افزایش 

مبتایان است.
در  حال حاضر  ۳۵۹ شهرســتان در وضعیت 
قرمــز، ۵۹ شهرســتان در وضعیــت نارنجــی و 

۳۰ شهرستان در وضعیت زرد هستند.

بــر اســاس تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا و بــرای مدیریــت خیــز پنجــم بیمــاری در 
کشــور، از روز دوشــنبه ۲۵ تــا شــنبه ۳۰ مــرداد 

تعطیل اعالم شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افــق و اقتصــاد، 
بــه شــرایط بحرانــی کشــور در زمینــه  بــا توجــه 
کرونــا، محدودیت های جدید کرونایی در جلســه 
روزگذشته ستاد ملی مقابله با کرونا وضع شد.

علیرضــا رئیســی، ســخنگوی ســتاد مقابلــه 
بــا کرونــا اعــام کــرد از ســاعت ۱۲ ظهر یکشــنبه 
 منــع تــردد داریم که این ممنوعیــت تا روز جمعه

۵ شهریور ادامه دارد. 
تمامــی مشــاغل  ادامــه داد: همچنیــن  وی 
بجز مشــاغل گروه ضروری یک از روز دوشــنبه تا 

جمعه ۳۰ مرداد تعطیل هستند.
او افــزود:  برایــن اســاس تمــام مجوزهایــی 
کــه بــرای تــردد صــادر شــده اســت لغــو خواهــد 
شــد. همچنیــن افــرادی کــه بنــا بــه هــر دلیلی در 
ایــن زمینــه جریمــه شــده اند، جریمــه آن هــا دو 
برابــر می شــود. وی بــا بیان اینکه بایــد پروتکل ها 
سختگیرانه رعایت شود و مماشاتی در این زمینه 
نداریــم، ادامه داد: این تعطیلی شــامل بانک ها، 
اصناف، ادارات به جز اصناف ضروری در مشاغل 

گروه یک می شود.
ضمانــت  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  رئیســی 
اجرایــی ایــن طــرح نیــز میــزان جرائــم مشــخص 
شده است همچنین دادستانی و نیروی انتظامی 
و وزارت بهداشــت موظــف بــه رعایــت ایــن موارد 

هستند.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه 
داد: مقرر شد در فضاهای بسته عزاداری ممنوع 

باشد و دسته روی نیز نخواهیم داشت.
او اضافــه کــرد: منــع تــردد از یکشــنبه ۲۴ 
مــرداد تــا جمعــه بعــدی ۵ شــهریور بــه صــورت 
اعمــال  کشــور  جاده هــای  تمامــی  در  سراســری 

خواهد شد.
وی گفــت: افــرادی که در ایــن محدودیت ها 
و منــع ترددهــا را رعایــت نکنند جریمه می شــوند 
و اگــر تــا یــک مــاه آینده جریمــه خــود را پرداخت 
نکننــد، مبلــغ جریمه هــا دو برابــر می شــود و بــه 

هیچ عنوان بخشوده نمی شود.

و  ادارات  تعطیلــی  بــه  اشــاره  بــا  رئیســی 
تمــام  تعطیلــی  کــرد:  بیــان  اجرایــی  دســتگاه ها 
ادارات از روز دوشــنبه ایــن هفتــه )۲۵ مــرداد( تا 
پایان روز کاری شنبه هفته آینده )۳۰ مرداد( در 
جلســه تصویب شــده اســت و بر این اســاس به 
غیر از مشاغل گروه یک هیچ نهاد، اداره، صنف 

و یا بخش خصوصی اجازه فعالیت ندارد.
به گفته وی تمامی مجوزهایی که برای تردد 
بین اســتان ها صادر شــده بود فاقد اعتبار اســت 
و هیــچ فــردی نمی تواند با پــاک بومی به اعتنای 
مجوز از استان ها خارج و یا با پاک غیربومی به 

استان ها وارد شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا  گفت: 
مجــدد تاکیــد می کنــم کــه به جز اصنــاف ضروری 
تمامــی ادارات حتی بانک ها هم تعطیل هســتند 

و فقط مشاغل گروه یک اجازه فعالیت دارند.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا با تشــریح تصمیمات جلســه کمیته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور 
رئیــس جمهــوری برگــزار شــد، گفــت: تصمیمــات 
مهمــی گرفتــه و توصیه هــای بســیار مهمــی هــم 
انجام شــد. اوالً مروری بر روند بیماری در ســطح 

دنیــا داشــتیم بــه ویــژه در زمینه کرونــای دلتا که 
سراســر دنیــا را دارد می گیــرد کــه نشــان دهنده 
مهاجم بودن این ویروس است بنابراین ما ضمن 
اینکه باید به دنبال انجام ســریع واکسیناســیون 
باشیم و سرعت واکسیناسیون را باال بریم، حتماً 
نیاز اســت که رعایــت پروتکل های ضدکرونایی را 

جدی تر کنیم.
وی با اشاره به لزوم تشدید محدودیت های 
کرونایــی بــرای کنتــرل بیمــاری در کشــور گفــت: 
کمیته هــای  جلســه  در  کــه  تصمیماتــی  از  یکــی 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور 

رئیس جمهوری برگزار شــد، گرفته و بر آن تاکید 
شــد، ایــن بــود کــه بایــد عــزم همگانی و جــدی با 
همکاری همه مردم وجود داشته باشد و ترددها 
را به شــدت در سراســر کشــور کاهش دهیم. در 
ایــن راســتا نیــاز اســت کــه اقناع ســازی و توجیــه 

انجام شود.
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا 
بیــان اینکــه ناگزیریــم کــه تشــدید محدودیت هــا 
را بــا توجــه بــه وضــع بیمــاری در کشــور داشــته 
باشــیم، اظهــار کــرد: در عین حــال در حال حاضر 
در مــاه عــزاداری محــرم هســتیم و تاکید شــد که 
حتماً پروتکل ها به شــدت رعایت شــود همچنین 
تصمیماتــی در ایــن زمینه اتخاذ شــد کــه برگزاری 
این مراســم در فضاهای سربسته و دسته روی ها 
ممنــوع شــود امــا در فضــای بــاز با رعایت شــدید 

پروتکل ها می تواند انجام شود.
رئیســی ادامه داد: طی چند روز اخیر برخی 
پــی فرمایشــات مقــام  بــزرگان و مداحــان در  از 
معظــم رهبری اعــام آمادگی کردند که با رعایت 

شدید پروتکل ها عزاداری ها را برگزار کنند.
وی افزود: آمار بستری و مرگ و میر در حال 
افزایــش اســت و راهی جز تشــدید محدودیت ها 

وجود ندارد و باید ورود کنیم.
رئیســی در بخــش دیگــری از صحبت هایش 
تاکید کرد: به هر حال اکنون موج دلتا در سراسر 
کشور و دنیا در حال تاخت و تاز است. در کشور 
در مــورد ترددهــا نیــاز بــه کنترل بیشــتری اســت 
چــرا که ســیال بــودن جمعیت، گســترش بیماری 
را تشــدید می کنــد. امــروز موضــوع اقنــاع ســازی 
و اطــاع رســانی شــفاف بــه مــردم مــورد بحــث و 

بررسی قرار گرفت تا همه همراه شوند.
ایــن  امــروز  جمهــوری  رئیــس  افــزود:  وی 
اطمینــان را دادنــد که هیچ مشــکلی بــرای تأمین 
ارز مورد نیاز واکسن وجود ندارد. در مورد تأمین 
واکســن، روزهــای خــوب و درخشــانی را در پیش 

خواهیم داشت.
رئیســی خاطرنشــان کــرد: رئیــس جمهــوری 
پــس از بازدیــد ســرزده از یــک داروخانــه تهــران، 
تاکیــد داشــت که به هیچ عنــوان صف دارو نباید 
باشــد و بایــد تمهیداتــی اندیشــیده شــود که این 

صف ها برچیده شود.

ارائــه  غــذا و دارو ضمــن  رئیــس ســازمان 
توضیحاتــی درباره اقــالم دارویی و مواد اولیه ای 
کــه از گمــرک ترخیــص نشــده بودنــد، گفــت که 
اکنــون بــه انــدازه ســه مــاه رمدســیویر موجودی 
داریــم و در عیــن حــال بــا واردات بیــش از دو 
میلیــون ســرم، از روزجمعــه توزیــع ســرم را در 

داروخانه های شهری آغاز کردیم.
محمدرضــا شانه ســاز در بازدیــد از انبارهای 
ســرم،  و  دارو  ترخیــص  خصــوص  در  گمــرک 
گفــت: اصــا داروهایــی کــه مــورد نیــاز اســت، ما 
پــای هواپیمــا ترخیــص می کنیم. یعنــی با حداقل 
اســناد، آن هــا را صــادر می کنیــم و بــا هماهنگــی 
گمــرک و بانــک مرکزی آن ها را ترخیص می کنیم. 
کمااینکه در حال حاضر طی این دو سه روز اخیر 
شــاهد بودیــم کــه در زمینــه ســرم کــه مــورد نیاز 

است، اصا معطلی نداریم.
وی افــزود: اقامــی کــه در انبار اســت، باید 
بررســی شــوند. آنچــه کــه مــن دیشــب و امــروز 
صبــح بازدیــد کــردم، بخــش قابــل توجهــی از این 

اقــام تولیدکننــده داخلــی دارد و بــه لحاظ بودن 
تولیدکننــده داخلــی، ما بر اســاس قانون مصوب 
مجلس شــورای اســامی که بر اساس آن کاالیی 
که تولید داخلی دارد وارداتش ممنوع است، مگر 
اینکه تامین کمی و کیفی مشــکل داشــته باشــد. 
برخــی از اقــام هــم مشــترکند، اما گرید پزشــکی 
نیســتند و بــرای پزشــکی قابلیت مصــرف ندارند. 
برخــی اقــام هــم ثبــت ســفارش نشــده اند کــه 
آن ها هم اقامی هســتند که تولیدکننده داخلی 
دارد. بــه عنــوان مثــال دیــدم کــه مکملــی حداقل 
۲۰ تولیدکننــده داخلــی دارد، امــا وارد کرده انــد. 
معمول هم این بوده که اقام را وارد می کردند و 
بعد برای ترخیص این اقام فشار وارد می کردند. 
حال ان شــاءهللا قرار شــد ما لیســت این اقام را 

دریافت و بررسی کنیم.
شانه ساز ادامه داد: برخی اقام هم هست 
کــه کارهــای اداری اش در کمتر از یک تا دو هفته 
بــرای ترخیــص انجــام می شــود. نکتــه مهمــی کــه 
وجود دارد این اســت که اوال ما حمایت از تولید 

داخلی را نباید فراموش کنیم و دوما باید سرعت 
عمــل بــرای ترخیص از پای هواپیما وجود داشــته 
باشــد کــه داریــم این اقــدام را انجــام می دهیم و 
سوم هم اینکه اگر واقعا دستگاه های نظارتی به 
جمع بندی برسند، لیستی را که دریافت می کنیم 
اگــر مــوردی باشــد کــه جمع بندی بشــود کــه باید 
ترخیص شــود، حتما کار ترخیصش را با ســرعت 
انجام می دهیم. واقعیت این اســت که ما اکنون 
در وضعیتــی نیســتیم کــه بتوانیــم جنســی را کــه 
مــورد نیــاز بازار اســت، متوقف کنیــم، بلکه حتما 

ترخیص می کنیم، آن هم در پای هواپیما.
ترخیــص  کــه  کرونایــی  اقــام  دربــاره  وی 
نشــده اند، گفــت: اصا داروهایی که اینجاســت، 
بــه جــز تــک قلمــی مثــل فاویپیراویــر کــه دیشــب 
رســیده، واقعــا بقیه اقــام خیلی مرتبــط با کرونا 
نبود. در عین حال رمدسیویری هم که وارد شده 
از یک منبع غیر تایید شده وارد شده است. این 
دو - ســه روز خیلی درباره رمدســیویر فضاســازی 
شــد. در حالــی کــه این خبــر را به مــردم می دهم 

که اکنون به اندازه ســه ماه رمدســیویر موجودی 
داریم؛ هم مواد اولیه و هم داروی ساخته شده. 
اینجــا هــم مقــداری رمدســیویر وارد شــده، امــا 
منبــع آن کــه بــدون هماهنگــی مــا آمــده تایید ما 
را نداشــته و حتی یک ریکال هم داشــته اســت و 
مشکل داشته است. حال داریم بررسی می کنیم 
و اگــر مشــکلش حــاد و اصطاحــا مــاژور نباشــد، 
ترخیــص را انجــام می دهیــم و اگــر هــم مشــکل 
داشته باشد که باید عودت داده شده و برگردد.
شانه ســاز گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه 
در حــال حاضــر مــا رمدســیویر را بــه اندازه ســه 
مــاه در کشــور موجــود داریــم. کمبود ســرم هم 
بــه دلیــل یــک ناهماهنگــی که ایجاد شــد اتفاق 
افتــاد. بــه طــوری که  یکــی از تولیدکننــدگان ما 
دچار مشــکل شــد و اشــکاالتی پیش آمد. البته 
بقیه تولیدکنندگان ســرم در کشور متعهد شده 
بودنــد که کمبود تولید آن تولیدکننده را جبران 
می کنند که متاســفانه نتوانســتند به تعهدشــان 
عمــل کننــد. در نتیجــه مــا برنامــه ریــزی کردیــم 

و بافاصلــه واردات انجــام شــد و تاکنــون هــم 
بیش از ۲ میلیون ســرم وارد کشــور شــد که از 
گمــرک و بانــک مرکــزی هم تشــکر می کنیم و از 
دیــروز توزیــع ســرم را در داروخانه هــای شــهری 

آغاز شده است.
وی افــزود: حــدود یــک هفتــه تــا ۱۰ روز بــه 
دلیل اینکه بیمارســتان ها اولویت داشــت، ســرم 
در داروخانه هــای شــهری توزیــع نکــرده بودیــم، 
داروخانه هــای  در  را  توزیــع  دیروز)جمعــه(  از 
شــهری هــم آغــاز کردیــم و نگرانــی وجــود نــدارد. 
تعــداد داروخانه هایی که توزیــع کننده این اقام 
هســتند، افزایــش یافته و در تهــران بیش از ۱۰۰ 
داروخانــه اضافــه شــد و در بقیــه شهرســتان ها 
هــم بــه همیــن صــورت. برنامــه مــا این اســت که 
ان شــاءهللا ظــرف ایــن هفتــه بــا رســیدن ســرم، 
توزیــع را معمولی و عادی کنیم. در واقع مشــکل 
مــا و گلــوگاه ما ســرم بــود که در حال رفع اســت 
و تــا وقتــی کــه نیــاز به صــورت ۱۰۰ درصــدی رفع 

نشده، واردات سرم را ادامه می دهیم.

بــه  اشــاره  بــا  مســتضعفان  بنیــاد  رئیــس 
فرمایشــات اخیــر رهبــر معظم انقــالب، جزئیات 
کمــک ۱۱۰ میلیــارد تومانــی بنیــاد مســتضعفان 
بــرای درمــان بیمــاران کرونایــی تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی و همچنیــن کمــک به 

معیشت اقشار ضعیف را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، 
ســید پرویــز فتــاح بــا اعــام خبــر تخصیــص ۱۱۰ 
میلیــارد تومانــی بنیــاد مســتضعفان بــرای کمــک 
درمانــی بــه مددجویان کمیته امــداد امام خمینی 
کمــک  همچنیــن  و  بهزیســتی  ســازمان  و  )ره( 
اظهــار  محــروم  مناطــق  ســاکنان  بــه  معیشــتی 
کــرد: بنیــاد مســتضعفان از ابتدای شــیوع کرونا، 
خدماتــی را بــه مناطــق آســیب پذیر و محــروم و 
بــا هــدف تامیــن تجهیــزات پزشــکی و کمک هــای 
و  کــرد  شــروع  ضعیــف،  اقشــار  بــه  معیشــتی 

امکانات خود را به میدان آورد.
بنیــاد  برخــی کمک هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مستضعفان از جمله بخشش اجاره بهای اماک 
تجاری، تامین تجهیزات بیمارســتانی و کمک های 
معیشتی به اقشار ضعیف در طول شیوع کرونا، 
ادامــه داد: تــا امــروز کمک هــای کرونایــی بنیــاد 
مســتضعفان بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده 
و در اقــدام اخیــری کــه پــس از فرمایــش ۲ روز 

قبــل مقــام معظــم رهبــری انجــام شــد، تصمیــم 
گرفتیــم تــا مبلغ ۱۱۰ میلیــارد تومان را برای کمک 
معیشــتی و درمانــی کــه مــورد تاکیــد معظــم لــه 
بــود، بــه مددجویــان کمیته امــداد و بهزیســتی و 
همچنیــن ســاکنان مناطــق محــروم و حاشــیه ای 

شهرها تخصیص دهیم.
فتــاح بــا بیــان اینکــه ایــن مبلــغ به حســاب 
دســتگاه های مربوطــه واریــز شــد، گفــت: از ایــن 
کمک هــا، مبلــغ ۵۰ میلیارد تومــان برای کمک به 
تامیــن دارو و تجهیــزات درمــان کرونــا بــه صورت 
باعــوض بــه مددجویان کمیته امداد در سراســر 

کشور تخصیص داده می شود.
کــرد:  اضافــه  مســتضعفان  بنیــاد  رئیــس 
همچنین با توجه به جمعیت کمتر تحت پوشش 
ســازمان بهزیستی، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای 
پیشــگیری و تامیــن دارو و تجهیزات درمان کرونا 
به مددجویان بهزیســتی، معلوالن تحت پوشش 
تحــت  معلــوالن  نگهــداری  مراکــز  همچنیــن  و 

پوشش این سازمان اختصاص یافت.
بنیــاد  معیشــتی  کمــک  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مســتضعفان بــه اقشــار ضعیف جامعــه که مورد 
تاکیــد مقــام معظم رهبری نیــز بود، گفت: عاوه 
بــر ایــن موارد، مقرر شــد ۲۰ میلیــارد تومان برای 
کمک به اقشار ضعیف و ساکنان مناطق محروم 

تخصیــص یابــد کــه ایــن مبلــغ بــرای کمک هــای 
مــوردی و بســته های معیشــتی در اختیــار بنیــاد 
علوی و ســازمان تبلیغات قرارگرفته و هم اکنون 
ایــن کمک هــا در سراســر کشــور در حــال توزیــع 

است.
بنیــاد  همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  فتــاح 
تجهیــزات  تامیــن  بــه  کمــک  بــرای  مســتضعفان 
بیمارستانی که این روزها به شدت درگیر درمان 
بیماران مبتا به کرونا هستند، مبلغ ۱۵ میلیارد 
تومــان را بــرای تامین دســتگاه های اکسیژن ســاز 

تخصیص داد.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان ابــراز امیــدواری 
کــرد کــه این کمک هــا ظرف هفته جاری از ســوی 
ســازمان ها و دســتگاه های مربوطــه جذب شــود.
نیــاز  صــورت  در  مســتضعفان  بنیــاد  کمک هــای 
دســتگاه های مربوطــه، قابــل تکــرار اســت و مــا 
آمادگــی کمک هــای ایــن چنینــی را بــرای دفعــات 

بعدی نیز داریم.
فتــاح گفــت: همانطــور کــه در گذشــته نیــز 
اعــام کردیــم، آمــاده هســتیم تا تمامــی امکانات 
اماکــن  و  از جملــه هتل هــا  بنیــاد مســتضعفان 
بــرای  هیــچ مضایقــه ای  بــدون  را  اختیارمــان  در 
قرنطینه، واکسیناسیون و هرگونه کمک به ستاد 
مبارزه با کرونا، در اختیار این ستاد قرار دهیم.

احداث داروخانه موقت 
کرونایی در مجاورت 
داروخانه ۲۹ فروردین

با دستور فرمانده نیروی زمینی ارتش و به منظور 
تســهیل در تحویل داروهای کرونایی، داروخانه موقت 

کرونایی ظرف ۴۸ ساعت آینده احداث می شود.
بــه گــزارش ایســنا، امیر ســرتیپ کیومــرث حیدری 
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش گفــت: به منظــور تکریم 
مراجعه کننــدگان و تســهیل در رونــد تحویــل داروهــای 
کرونایــی، جــدا ســازی صف هــای تحویــل دارو و تســریع 
در روند تحویل دارو، داروخانه موقت کرونایی در محل 
داروخانــه ۲۹فروردیــن ظــرف مــدت ۴۸ ســاعت آینــده 
احداث می شود. وی افزود: نیروی زمینی ارتش  احداث 
ساختمان موقت داروخانه و تامین نیرو را برعهده دارد 
اما همانند گذشته نیازمند همکاری و تامین دارو توسط 

وزارت بهداشت است.

۳۵۹ شهرستان در وضعیت قرمز  تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان
برای کمک به بیماران کرونایی

ماجرای دپوی اقالم دارویی در گمرک

ایران از ۲۵ تا ۳۰ مرداد تعطیل شد

اعتماد مردم به نظام 
سالمت؛ راز واکسیناسیون 

بی دردسر در اسپانیا
ادامه از صفحه ۱

ژورف لوبــرا، اســتاد جامعه شناســی در دانشــگاه 
مســتقل مادریــد اســت. او عضــو کمیتــه ملــی راهبــرد 
واکسیناسیون است و مأموریت او دراین کمیته بررسی 
می گویــد:  او  اســت.  واکسیناســیون  بــه  مــردم  اقبــال 
»اعتماد عمومی به نظام ســامت کشــور و سازمان های 
وابســته بــه امــر واکسیناســیون بســیار قوی اســت. این 
میزان اعتماد در اسپانیا از سایر کشورها بیشتر است. 
البتــه از نظــر تاریخــی ایــن اعتمــاد نیز برجســته اســت. 
همــاره در طــول تاریــخ مــردم اســپانیا به نظام ســامت 

کشورشان اعتماد چشمگیری داشته اند.«
دو عامــل دیگــر از جملــه فلــج اطفــال و پیوندهای 
خانوادگــی در ایــن اعتمادزایــی نقــش دارنــد. قدیمی هــا 
خــوب بــه یــاد دارنــد در ســال ۱۹۵۰ ) ۱۳۲۹( بیمــاری 
ویروســی فلج اطفال اســپانیا را در نوردید و اســپانیا در 
واکسیناســیون اطفال نســبت به ســایر کشــورها عقب 
مانــد. امــروز ایــن فاجعــه دیگــر نبایــد در مــورد کرونــا 
تکــرار شــود. آخرین نکتــه اهمیت پیوندهــای خانوادگی 
و خویشاوندیســت. بســیاری از مــردم اســپانیا بــر ایــن 
باورنــد کــه بــا واکسیناســیون امــکان دیــدار بــا اقــوام و 

خویشاوندان فراهم می شود.
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