
اتــاق اصنــاف ایــران در آســتانه اعمــال محدودیت های جدید 
بــرای کنتــرل پیــک پنجم کرونا، فهرســت مشــاغل گروه یــک را به 

روزرسانی و 8 رسته را از لیست قبلی حذف کرد.
درایــن اطالعیــه آمــده اســت: »اتــاق اصنــاف ایــران در پــی 
افزایــش ابتــال و شــیوع گســترده مــوج پنجــم بیمــاری کرونــا و بــر 
اســاس آخریــن مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا مــورخ)1400/5/23( 
مبنــی بــر اعــالم تعطیلــی از دوشــنبه مــورخ )1400/5/25( تا پایان 
روز شنبه)1400/5/30( طی اطالعیه ای اعالم کرد: تنها گروه شغلی 
یــک در محدودیــت جدیــد امــکان فعالیــت دارنــد و فعالیــت ســایر 
مشاغل ممنوع است. در این راستا از خانواده بزرگ اصناف کشور 
انتظــار مــی رود تا با افزایش مســئولیت پذیــری اجتماعی در رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و افزایش آن به ســطح بیش از ۹0 درصد، 
موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس منحوس در جامعه شوند. 
بدیهــی اســت اتاقهــا و اتحادیه های صنفی نیز با تشــدید بازرســی، 
نظارت و برخورد قاطع با واحدهای اندک خاطی موجب ضمانت در 
اجرای بیش از پیش رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی 

خواهند بود.
فهرست مشاغل ٢١ گانه مجاز در این دوره:

1- کارخانه هــا و کارگاه هــای تولیــدی، مراکــز صنعتــی و معدنــی، 
کشاورزی، شیالت و خدمات وابسته.

2- مراکــز زیر ســاختی و حیاتی، مراکز تامیــن و توزیع آب، برق، 
گاز، مدیریــت پســماند، فاضالب و فعالیت هــای تصفیه و تهویه 

هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت.
3- حمل و نقل عمومی کاال و مســافر برون شــهری شامل ریلی، 

هوایی، جاده ای و دریایی.
4- حمل نقل عمومی درون شهری.

5- ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و ستادی.
۶- فروشــگاه های زنجیره ای)تنها بخش مواد غذایی و بهداشتی( 

، ســوپرمارکت ها، میوه فروشــی ها و ســبزی فروشــی ها، میادین 
میوه و تره بار.

۷- مراکــز تولیــد، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت پروتئینی 
و خدمات وابسته.

۸- مراکــز تولیــد و عرضــه فرآورده هــای لبنــی و نانوایــی )تولیــد 
فراورده های نانوایی(.

تامیــن  و  اورژانــس   ، امــدادی  درمانــی،  بهداشــتی،  مراکــز   -۹
آمبوالنس دولتی و خصوصی.

10- داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو، 
عطاری و داروهای سنتی.

11- مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی و خوراکی آماده )صرفا 
بیرونبر (.

و  الکترونیــک  خدمــات  ارتباطــی،  اپراتورهــای  خدمــات   -12
فعالیت های پستی.

تامین کننــدگان  از  )اعــم  اینترنتــی  خدمــات  شــرکت های   -13
اینترنــت، فروشــگاه های اینترنتی و شــرکت  های خدماتی مبتنی 

بر اینترنت(
14- رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه.

15- مراکــز نگهــداری خدماتــی ســالمندان، معلــوالن، جانبــازان، 
مراکز توان بخشی و مراقبتی و آسایشگاه ها.

الکتریکــی،  خانگــی،  لــوازم  خــودرو،  انــواع  تعمیرگاه هــای   -1۶
الکترونیکی، کامپیوتر، تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش.

1۷- فروشگاه های انواع قطعات لوازم یدکی.
1۸- فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی و آهن آالت

1۹- کارگاه های صنعتی )مانند جوشــکاری و تراشــکاری و مشابه 
آن(.

20- چاپخانه ها.
21- خشکشویی ها.«

حذف 8 رسته 
از لیست مشاغل گروه یک 

اعــام معــاون فنــی گمرک ایــران از وضعیت دپــوی داروهای 
موجــود در گمــرک فــرودگاه امام خمینــی )ره( از این حکایت دارد 
که در کنار ســایر داروها، در حال حاضر حدود ۱8 تن مواد اولیه 
داروهــای مرتبــط بــا کرونــا در ایــن گمــرک دپــو شــده و بخشــی از 

داروها نیز تکلیفی ندارند.
خبرگــزاری ایســنا در گزارشــی نوشــت: طی روزهای گذشــته 
اعالم دپو و رســوب مواد اولیه دارویی، دارو و مواد اولیه ســاخت 
داروهــای مرتبــط بــا کرونــا در برخــی گمــرکات، آن هم در شــرایط 
موجود کمبود دارو در مراکز درمانی، بیمارستان ها و داروخانه ها 
بحث های بسیاری به همراه داشت. به دنبال آن با بازدید میدانی 
مسئوالن  مربوطه و به ویژه ورود دادستانی و بررسی های که در 
این رابطه صورت گرفت اخیرا جلســه ای در فرودگاه امام خمینی 
)ره( حضور معاونان دادســتان تهران و ســایر دســتگاه ها از جمله 
گمرک، وزارت بهداشــت و بانک مرکزی برگزار و طی آن مصوباتی 

در مورد ترخیص و تعیین تکلیف فوری این کاالها صادر شد.
امــا تازه تریــن مکاتبــه معــاون فنــی گمرک ایــران با دادســتان 
عمومــی و انقــالب تهــران در رابطــه با مصوبات جلســه اخیر، ابعاد 
تازه ای از وضع دپوی دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی انبارهای 

آن را نشان می دهد.

مواد اولیه کدام داروهای کرونا دپو است
بر اســاس این گزارش، آمار کلی اعالم شــده از ســوی شرکت 
انبارهــای عمومــی فرودگاه امام خمینی )ره( حاکی از آن اســت که 
در کنار داروهای موجود در این گمرک، بیش از چهار تن مواد اولیه 
داروی فاویپیراویــر، ۸00 کیلوگــرم مواد اولیۀ بتادکس، بیش از 13 

تن داروی رمدسیویر در سردخانه های مربوطه دپو شده است.
طبــق اعــالم ارونقــی، مقــرر شــده کــه گمــرک فــرودگاه امــام 
خمینی )ره(، فورا نسبت به ترخیص کلیه مواد اولیه دارویی مرتبط 
با کرونا با هماهنگی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی  و 
بــا تنظیم صورتجلســه اقدام و پیگیری هــای بعد از ترخیص را برای 

ادامه تشریفات گمرکی انجام دهد.

وزارت بهداشت تکلیف هزاران بسته داروی 
کرونا را مشخص کند 

بخــش دیگر این گزارش نشــان از بالتکلیفــی داروهای آماده 

مرتبــط بــا کرونــا دارد؛ بــه طوری که اعالم شــده محموله 200 هزار 
بسته ای داروی )mg 100( Remdesivir Injection ، در گمرک مانده 
و بالتکلیف اســت که الزم اســت وزارت بهداشت نسبت به تعیین 
تکلیف آن فورا اقدام کند، آنهم در شرایطی که اظهارات مدیرعامل 
شرکت مربوطه نشان می دهد ترخیص و توزیع چند محموله قبلی 
از این دارو در کشــور با مجوز ترخیص وزارت بهداشــت و نیز مواد 

اولیه داروی فاموتیدین انجام شده است.
در ادامه مکاتبه معاون فنی گمرک ایران با دادستان عمومی 
و انقــالب تهــران جزئیــات دیگــری از اقدامــات در دســتور کار در 
راســتای مصوبــات مربوطــه بــرای تعییــن تکلیــف داروهــای دپــو در 

گمرک اعالم شده است.

لیست دارویی فورا آماده و تحویل شود
بر اساس این گزارش مقرر شده که شرکت انبارهای عمومی 
مســتقر در فــرودگاه امــام خمینــی )ره( ظــرف 24 ســاعت، بــرای 
اســتخراج فهرســت کلیه اقالم دپوشده و رسوبی در سردخانه های 
مورد بازدید اعم از دارو، مواد اولیۀ دارویی انسانی و نیز واکسن و 
اقالم مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و ... )از ابتدای سال 13۹۸ تا 
کنون( که در شرایط خاص دمایی نگهداری می شود، با ذکر تمامی 
مشــخصات از جملــه  نام صاحــب کاال، نام کاال، وزن، تاریخ تخلیه 
در سردخانه اقدام و فهرست به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و نیز وزارت جهاد کشاورزی تحویل شود.
مراجــع مربوطــه مکلفنــد ظــرف مهلــت پنــج روز، نظــر خــود را 
درخصوص تعیین تکلیف ترخیص یا عدم ترخیص این اقالم مستند و 
به صورت مکتوب به دادستانی عمومی و انقالب تهران و گمرک ایران 
اعــالم کننــد تــا در جلســه 30 مردادماه مــورد بررســی و تصمیم گیری 

نهایی قرار گیرد.

اعام لیست تمامی کاالهای موجود در انبار 
فرودگاه امام از ۵ سال قبل به دادستانی 

همچنین مقرر شده است که فهرست کلیه کاالهای تجاری و 
متروکــه موجــود در انبارهــای مورد بازدید از پنج ســال قبل تاکنون، 
ظرف 10 روز، توســط شــرکت انبارهای عمومی فرودگاه امام خمینی 
)ره( اســتخراج و بــا هماهنگــی دســتگاه های مختلــف و مرتبــط و 
برگزاری جلسات مشترک، ظرف یک ماه آتی تعیین تکلیف و مراتب 

به دادستانی عمومی و انقالب تهران اعالم شود. 
کلیــه مکاتبــات صورت گرفتــه در این خصوص با مراجع متولی 
از جملــه ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی، که از ســوی 
انبارهای عمومی یا گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( صورت پذیرفته 
اســت طــی نامــه مکتــوب بــه دادســتانی  عمومــی و انقــالب تهــران 

منعکس شود.

اقداماتی در رابطه با لینک ارتباطی و اعام 
اقام سامت محور به وزارت بهداشت 

طی این مکاتبه اعالم شده که مباحث مربوط به لینک ارتباطی 
سامانه ها، ارسال اطالعات کاالهای وارده به انبارهای فرودگاه امام 
خمینی )ره(، ورود کاالهای تجاری به انبارها پس از درج شماره ثبت 

سفارش در قبوض انبار صادره و ...
طی برگزاری جلسات مشترک بین دستگاهی مورد رسیدگی 
قــرار گرفتــه و ظــرف یــک مــاه تعییــن تکلیــف شــده و تــا ایجــاد 
زیرســاخت و برقراری ارتباط مطلوب فیمابین ســامانه ها، اطالعات 
اقــالم ســالمت محور وارده بــه انبارهای مربوطــه، بصورت مکتوب 
و بــا توجــه بــه ارتباط موضوعی، در اختیار وزارت بهداشــت، وزارت 
جهــاد کشــاورزی قــرار گرفتــه و تصویری از اطالعات ارائه شــده در 
اختیــار دادســتانی محتــرم عمومــی و انقالب تهران و گمــرک ایران 

قرار گیرد.  

ممنوعیت تخلیه داروهای مرتبط
با کرونا در انبارها

از تاریخ ابالغ این مصوبات، کلیه مواد اولیه داروهای کرونا، 
حــق تخلیــه در انبارهــا و ســردخانه های فرودگاه امــام خمینی )ره( 
را نداشــته، و طبق تصمیمات اخذ شــده، اقدامات الزم در راســتای 
حمــل یکســره ایــن اقــالم  بصــورت شــبانه روزی و از پــای پــرواز بــا 
هماهنگــی الزم بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و 
ضمن استقرار نماینده مرجع مزبور در گمرک فرودگاه امام خمینی 

)ره( بصورت تمام وقت انجام شود.
در پایــان ایــن مکاتبه، معــاون فنی گمرک ایران از دادســتانی 
عمومی و انقالب تهران خواسته که در این شرایط بحرانی کشور از 
نظر پاندمی کرونا، در صورت صالحدید دستور دهد تا مشابه این 
اقدامات در استان ها و شهرستان های مختلف نیز مورد قرار گیرد.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

دپوی ۱۸ تنی 
مواد اولیه 

داروی کرونا

 اژه ای: پارتی بازی و رشوه
در دستگاه قضا هرگز قابل تحمل نیست 

اجاره بها 
سر به فلک کشید
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هوالرزاق

برنامه مهمتر از ترکیب کابینه
علی پاکزاد

روزهای خوش صنعت نفت و گاز روسیه: 
افزایش درآمد با وجود کاهش عرضه 

ترجمه: محمود نواب مطلق

خشم مردم لبنان از ناتوانی مقامات در مدیریت 
بحران این کشور

کابینه پیشــنهادی دولت ســیزدهم، 
حداقــل در ســی ســال گذشــته جوانترین 
ترکیب را داشــته است، اما همین جوانی 
محل انتقاد قرار گرفته که البته نمی توان 
از  ناشــی  را  انتقــادات  ایــن  از  بســیاری 
نیت خیر دانست و بسیاری نیز بوی سهم 
خواهــی می دهند.امــا بــه رغــم جوانــی و 
کارنامــه نداشــته یــا ضعیــف کابینــه بــه 
خصــوص در ترکیــب تیــم اقتصــادی چند 

نکته را بیطرفانه باید متذکر شد. 
و  جوانــی  بحــث  اگــر  آنکــه  اول 
بــه  اگــر کمــی  بــه میــان بیایــد  کارنامــه 
عقــب بازگردیــم و بــه انتقاداتی که حول 
حــوش حضــور آذری جهرمــی بــه عنــوان 
جوانتریــن عضــو دولــت حســن روحانــی 

نگاهی داشــته باشــیم، می بینیم که بســیاری از نقدها 
و وصله هایــی کــه بــه وی نســبت داده شــد از جنــس 
انتقــادات امــروز اســت و در نهایــت البتــه دیدیــم کــه 

همین جوان یکی از موفق ترین وزرای روحانی بود.
اگــر نگاهی به کارنامه ترکیب فعلی تیم اقتصادی 
داشــته باشــیم، نمی توانیم به صرف حضور در ترکیب 
نــژاد کســی را ناکارآمــد بدانیــم. اگــر  کابینــه احمــدی 
هــم انصــاف بــه خرج دهیــم بایــد بگوییــم همانقدر که 
دیگــر وزرایــی کــه بــا ســوابق طوالنــی تــر می توانســتند 
در تیــم مــورد تائیــد شــخص آقــای رئیســی بــه عنــوان 
رئیس جمهــوری قــرار گیرنــد هم تمامــی ضعف هایی که 
بــه ایــن ترکیــب نســبت داده شــده را در کارنامــه خــود 
دارنــد، بنابرایــن بازهــم نمی توانیــم، خروجــی کار ایــن 
کابینه را بهتر یا بدتر از کابینه های مشابه دانسته آنرا 

پیش قضاوت کنیم.
امــا در ایــن میــان اگــر دغدغــه منافــع ملــی و حال 
روز ناخوش هموطنانمان را داشــته باشــیم باید تالش 
کنیــم، حتــی همین کابینه ای کــه به آن منتقدیم بتواند 
کاری از پیــش ببــرد در غیــر این صــورت هرچه تخریب 
و هرچــه تقبیــح هــم صورت گیرد در نهایــت تعدادی از 
ایــن افــراد ســکاندار بخش هــای مختلف دولت شــده و 
یــا بــا افــرادی جایگزین می شــوند کــه چنــدان تفاوتی با 

ایشان ندارند.
امــا نکتــه ای هــم که کمتر به آن اشــاره می شــود، 
این اســت که فارغ از ســهم خواهی جریانات سیاســی 
فــرد حائــز شــرایطی در  اقتصــادی کمتــر  و مافیاهــای 
چنیــن اوضاعــی حاضر به پوشــیدن ردای وزارت اســت، 

نه فقط از ســر عافیت طلبی بلکه شــاکله 
تــوان مدیــران کارنامه دار کشــور مــا را به 
نقطــه کنونــی رســانده و نمی تــوان منکــر 
بــرای چالشــهای فعلــی  ایشــان  کــه  شــد 
برنامــه ای ندارند.همیــن مســاله هم دایره 
انتخاب هــای تیــم آقــای رئیســی را بســیار 

محدود می کند.      
امــا در ســوی دیگــر اگــر نگاهــی به 
عملکــرد و کارنامــه کابینه های ســه دهه 
اخیر داشــته باشــیم، متوجه می شــویم، 
تنها نقطه تفاوت درمیان دولت ها را تنها 
یــک نکتــه تعیین می کند و آنهم داشــتن 

برنامه و تعهد به اجرای آن است.
مــدون  برنامــه  دولتهــا  از  هریــک 
داشــته و بــه اجــرای برنامــه هــای خــود 
پایبند بوده، توانسته کارنامه ای قابل دفاع از خود ارائه 
کند و این مساله تنها در سطوح کالن نیست، بلکه در 
بخش ها و زیر بخش های دولت نیز این تفاوت به طور 

کامل مشهود است.
کابینــه  اعضــای  اتصــال  برنامــه، نقطــه  در عمــل 
اســت و اگــر ایــن برنامــه: منســجم، هدفمنــد و منطبق 
بــا واقعیــات جامعــه باشــد، منجــر بــه نتیجــه مطلــوب 
می شــود در غیــر ایــن صــورت هیــچ ترکیبــی نمــی تواند 

دردی از مردم و کشــور دوا کند.
در شــرایط فعلــی دولــت و مجلس به جای چالش 
بــر روی افــراد بایــد تــالش کنند از شــاکله کارشناســان 
دلســوز کشــور مــدد گرفتــه برنامــه ای منســجم را ارائه 

کنند.
دولت هــا  بــه  مــا  سیاســی  ســاختار  متاســفانه 
ایــن امــکان را نــداده کــه از روز نخســت بــا برنامــه وارد 
ســاختمان پاســتور شوند و به طور معمول برنامه ای که 
دولت هــا تدویــن می کنند، برای چهارســاله دوم ایشــان 
قابلیت اجرا می یابد. اما شرایط کشور امروز به گونه ای 
اســت کــه حتــی یــک لحظــه نبایــد تلــف شــود و برنامه 
اجرایی دولت ســیزدهم باید در همین نیمه دوم ســال 

1400 تدوین و برای سال 1401 آماده اجرا باشد.
جوانی کابینه، این امید را ایجاد می کند که امکان 
همراســتایی بیشــتر و تــک روی کمتــر در میــان ایشــان 
هســت، یعنــی شــرایطی کــه در دولــت آقــای روحانــی 
فراهم نشــد. آرزو می کنم آنچه کابینه ســیزدهم برای 
ایــران رقم خواهــد زد، مایه مباهاتی برای همه ایرانیان 

باشد. 

غــول  و  روســیه  نفتــی  شــرکتهای 
گازی این کشــور، گاز پروم، شــاهد رشد 
چشــمگیر درآمدهــای صادراتــی خــود بر 
هســتند.  قیمتهــا  جهانــی  افزایــش  اثــر 
ســرویس  منتشرشــده  آمــار  براســاس 
فــدرال گمــرگ روســیه، بــه رغــم کاهش 
حجــم  فــروش نفــت، درآمــد حاصــل از 
نخســت  ماهــه  شــش  در  آن  صــادرات 
ســال ۲0۲۱ )ســه ماهــه آخر ســال ۹۹ و 

ســه ماهه اول ســال ۱400( در مقایســه با زمان مشابه 
سال قبل افزایشی معادل ۲۱.۵درصد داشته است.

 از حیث ارزش، روسیه 4۷.۶3 میلیادردالر)3۹.۷5 
میلیــارد یــورو( نفت خام صادر کرده اســت. این افزایش 
درآمــد ناشــی از افزایــش قیمــت نفت خام بــه باالی ۷0 
دالر در هــر بشــکه از ابتــدای ســال میــالدی)دی 13۹۹( 

است.  
از حیــث حجمــی صادرات نفت خام روســیه ۸۸.2 
میلیون تن بوده است و این مقدار در مقایسه با شش 
ماهــه نخســت ســال 2020 ) ســه  ماهــه آخــر ســال ۹۸ 
و ســه ماهــه اول ســال13۹۹( 12 درصــد کاهش داشــته 
اســت. البتــه ایــن میــزان کاهش به دلیــل کاهش تولید 
نفت در ســال گذشــته در چارچوب همکاری های دولت 
روســیه با سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اپک( به 

منظور حمایت از قیمت نفت صورت گرفته است. 
صــادرات نفــت خــام روســیه از نظــر حجمــی  بــا 
22.۶5 میلیــون تــن در مــاه ژوئــن )خــرداد( 11.5 درصــد 

رشــد حجمی درمقایســه با ماه قبل از آن 
و از حیــث ارزش بــا 10.۹ میلیــادر دالر 
افزایشی معادل 22.۹ درصد رشد ارزشی 

در مقایسه با ماه قبل از آن داشت. 
فــدرال  ســرویس  آمــار  اســاس  بــر 
گمرک روسیه، درآمدهای غول انرژی این 
کشور، گاز پروم، از ژانویه تا ژوئن 2021 
)دی 13۹۹ تــا خــرداد 1400( افزایــش ۷3 
درصدی درمقایســه با دوره زمانی مشابه 

سال قبل داشته است. 
ایــن درآمدهــا بــا رشــد 15.3 درصــدی بــه 20.01 
میلیارد دالر برای صادرات 10۸.4 میلیارد مترمکعب گاز 

رسیدند. 
گاز پــروم در مــاه ژوئن)خــرداد( بارشــدی معــادل 
11.۶ درصــد از حیــث ارزشــی نســبت بــه ماه قبــل از آن 
بــه میــزان 355۶ میلیــارد دالر گاز طبیعــی صــادر کرده 
اســت. ایــن درحالی اســت که از نظر حجمــی میزان گاز 
صارداتــی همــان 15.۷ میلیــارد مترمکعــب باقــی مانــده 
بود. این رشد درآمد ناشی از افزایش قیمت گاز طبیعی 

بوده است. 
بــر اســاس آمــار ســرویس فــدرال گمــرک روســیه، 
قیمت متوسط گاز صارداتی روسیه در ماه ژوئن )خرداد(  
بــرای هــر هــزار متــر مکعــب 22۶5 دالر بوده اســت. در 
حالی که این قیمت درماه مه )اردیبهشت ( 1۹۹۷ دالر و 

در ماه آوریل )فروردین(1۸55 دالر بوده است.
منبع:  راشا تودی

اعــام بانک مرکــزی لبنان در حذف 
یارانه سوخت؛  لبنان را در آشوبی کامل 
فــرو بــرده اســت. معترضــان خشــمگین 
جاده هــا  مــرداد(  اوت)۲۲   ۱۳ جمعــه 
اقتصــادی  بخشــهای  تمامــی  بســتند.  را 
تعلیــق  حالــت  بــه  را  خــود  فعالیتهــای 

درآوردند.
حیاتــی  بخش هــای  تمامــی  تقریبــا 
بــه دلیــل اعــالم بانــک  لبنــان روزجمعــه 

مرکــزی در حــذف یارانه ســوخت از حرکت باز ایســتادند. 
در تمــام کشــور معــدود پمــپ بنزینهایــی کــه بــاز بودنــد 
محــل تجمــع اعتراض آمیــز مــردم و حمــالت آنهــا شــدند. 
ایــن تجمعــات بعضــا بــه خشــونت نیــز کشــیده شــدند.  
معترضــان خشــمگین تمامــی ورودی هــای شــهر بیروت و 

محورهای اصلی ارتباطی در شهر را بسته بودند. 
در برخــی مناطــق در شــهرها و روســتاها جمعیــت 

ســوخت  حمــل  هــای  کامیــون  معتــرض 
را  آن  محمولــه  و  رهگیــری  را  مــازوت 
برق هــای خصوصــی  موتــور  در  و  تخلیــه 
شــان ریختنــد تــا چنــد ســاعتی از برق آن 
اســتفاده کننــد. قحطــی مــازوت  تمامــی 
فعالیتهای بخش های مختلف را در کشور 
بــه تعطیلــی کشــانده اســت.  نانوایی هــا 
تعطیــل شــده اند و کمبــود شــدید نــان به 
وجــود آمــده اســت. رســتوران ها درهــای 
خــود را قفــل کرده انــد و مراکز تجــاری کرکره های خود را 
پایین کشیده اند. به نظر می رسد مقامات سیاسی کشور 
نمی توانند وضع جدید بحرانی را مدیریت کنند.  مقامات 
اجرایــی و بانــک مرکــزی لبنــان درخصــوص ایــن موقعیت 
بحرانــی هرگونــه مســئولیت را از خــود ســلب کرده انــد و 

هیچ راه حلی فراروی افق لبنان مشاهده نمی شود.
منبع: رادیو بین المللی فرانسه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

ســـــــــــــــــرمقاله

پیش نویس برنامه 
عملیاتی توسعه صنعت 
لوازم خانگی تدوین شد

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل 
شــورای سیاســتگذاری صنعــت لوازم خانگــی و تدویــن پیش نویس 
برنامــه عملیاتــی توســعه صنعت لوازم خانگــی در چهار محور خبر 

داد.
بــه گــزارش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مهــدی صادقــی 
نیارکــی در نشســت بررســی پیــش نویــس برنامه عملیاتی توســعه 
صنعــت لــوازم خانگی افزود: ســال گذشــته چهار رشــته فعالیت به 
عنوان رشته فعالیت های موثر در تولید صنعتی انتخاب و جلسات 
مستمر برای تدوین برنامه های عملیاتی توسعه آنها با شاخص های 

کمی و اجرایی برگزار شد.
وی با بیان اینکه برنامه عملیاتی توســعه ســه رشــته فعالیت 
تاییــد و ابــالغ شــده اســت، گفــت: برنامه عملیاتی توســعه صنعت 
طال، جواهر و گوهر سنگ ها، صنایع غذایی و آشامیدنی و صنعت 
پوشــاک و کفش نهایی شــد و به تایید وزیر صنعت رســید و برنامه 
عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی نیز در مرحله پیش نویس برای 

نهایی شدن است.
صادقی با اشاره به جلسه ای که خرداد در این زمینه با حضور 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت برگزار شــد، ادامــه داد: متعاقب این 
جلســه شــورای سیاستگذاری صنعت لوازم خانگی در معاونت امور 
صنایــع وزارتخانــه و با حضور تشــکل هــا، انجمن ها و دســتگاه های 
ذی ربــط تشــکیل شــد کــه جلســات آن بــه صــورت مســتمر در حــال 
برگــزاری اســت. وی بــا بیان اینکه هماهنگی و تعامل بســیار خوبی 
میان انجمن ها و تشــکل ها در این حوزه شــکل گرفته اســت، اظهار 
کــرد: ارکان ایــن شــورا انجمن هــا و تشــکل های بخــش خصوصــی 
تشــکیل می دهد و امیدواریم با تشــکیل مســتمر این شــورا مباحث 

سیاست گذاری با سرعت بیشتری به جلو برود.
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قیمت انواع ماهی در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
قیمت ماهی امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، قیمت انواع ماهی در بیست و چهارم مرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمتنوعماهی

۳۴.۹۰۰ماهی کیلیکا با سر ۵۰۰ گرم

۱۱۳.۸۰۰ماهی قزل آالی بی استخوان ۱۰۰۰ گرم

۸۹.۹۰۰ماهی قزل آالی بی استخوان ۴۰۰ گرم

۹۲.۲۰۰فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ واستخوان ۵۰۰ گرم

۱۵۶.۰۰۰فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم

۱۳۸.۰۰۰فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم

۱۷۷.۰۰۰استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم

۱۲۴.۰۰۰فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم

۸۹.۰۰۰ماهی سفید دریایی شکم خالی ۷۵۰ گرم

۵۲.۰۰۰ماهی حسون ۷۰۰ گرم

۴۸.۵۰۰ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد

۹۷.۰۰۰ماهی گیدر ۵۰۰ گرم

۹۴.۰۰۰فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم

۹۷.۰۰۰فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم

۷۱.۰۰۰فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم

۷۳.۰۰۰فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست

۹۹.۵۰۰فیله ماهی سنگسر شهری ۶۰۰ گرم

۱۱۱.۰۰۰فیله ماهی کوتر ۶۰۰ گرم

۸۶.۰۰۰ماهی قزل آالی منجمد ۷۵۰ گرم

۱۶۷.۰۰۰فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیالت

۹۵.۵۰۰فیله ماهی شیر خلیج فارس ۷۰۰ گرم

۱۶۹.۰۰۰میگوی شیالت ۱۰۰۰ گرم

ســخنگویانجمنصنایعلبنیافزایشقیمت
لبنیــاترامتأثــرازرشــدرســمینــرخشــیرخــام

عنوانکرد.
محمدرضــا بنی طبــا در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
تســنیم در ارتبــاط بــا اخبــار مربــوط بــه آزادســازی 
قیمــت لبنیات در بازار گفــت: مصوبه برای افزایش 
قیمت لبنیات وجود ندارد اما با توجه به اینکه نرخ 
شــیرخام به طور رســمی افزایش یافته اســت ما نیز 
مجبور به افزایش قیمت محصوالت خود هستیم.

بــازار  تنظیــم  مســئولیت های  افــزود:  او 
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع مرتبــط بــر اســاس 
بــه وزارت جهــاد کشــاورزی  قانــون تمرکــز دوبــاره 
بازگشــته اســت بر این اســاس  هر لیتر شــیر خام 
تومــان  از ۵۰درصــدی ۶۴۰۰  بیــش  افزایــش  بــا  را 
اعالم کرده اند و حتی این نرخ از سوی دولت خرید 
تضمینــی می شــود بنابراین طبیعی اســت که متأثر 
از آن قیمــت محصــوالت لبنــی نیز افزایــش خواهد 

یافت.
ســخنگوی انجمــن صنایع لبنی گفــت: انجمن 
نامه هــای رســمی بــه رئیــس جمهور، وزیــر صنعت، 
وزیر کشاورزی و ستاد تنظیم بازار نوشته است اما 
نتیجه ای برای تغییر قیمت مصوب محصوالت لبنی 
نداشــت بــه همیــن دلیــل مــا خــود بر اســاس وضع 

بازار عمل کردیم.
حقــوق  دولتــی  مســئولین  کــرد:  تصریــح  او 
می گیرنــد کــه در ایــن وضــع بتواننــد تصمیم گیــری 
داشته باشند اما صنایع لبنی با این عقب انداختن 
مــا  دارنــد،  قــرار  معلــق  وضــع  در  تصمیم گیری هــا 
نمی توانســتیم کارخانه های لبنی را تعطیل کنیم تا 

دولتی ها تصمیم بگیرند.
بنــی طبــا بــا یــادآوری اظهــارات معــاون اول 
رئیس جمهــوری در جلســه روز جمعــه بــا موضــوع 
قیمــت محصــوالت لبنی گفــت: اینکه آقــای مخبر 

گاوداران  و  لبنــی  »صنایــع  بــه  کرده انــد  اعــالم 
تســهیالت بدهیــم تــا قیمت هــا را کنتــرل کنیــم«، 
در واقــع تکــرار اشــتباهات و مســیر غلــط دســت 
کــم ۴ دولــت قبــل اســت. ما یــک ریال تســهیالت 
نمی خواهیــم. هــر آنچــه از منابــع عمومــی کشــور 
قــرار اســت هزینه شــود بــه مصرف کننــده آن هم 
در دهک هــای محروم اختصاص یابد تا ما این قدر 
شــرمنده مردمی که قدرت خریدشــان را از دســت 

داده اند، نباشیم.
بــه گــزارش تســنیم، صنایــع لبنــی در حالی با 
توجــه بــه انتقالی دولت و نبود کابینه جدید به طور 
خودسرانه قیمت لبنیات را افزایش داده اند که یکی 
از مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی در این باره به 
خبرگزاری تســنیم اظهار کرد: به زودی جلســه ای در 
این ارتباط با حضور طرف ها برگزار می شود تا درباره 
نحــوه قیمت گذاری محصوالت لبنی بعد از افزایش 

قیمت شیر خام تصمیم گیری شود.

دالیلدبهماست۵۰هزارتومانی
به گفته مدیر یک واحد صنعتی تولید لبنیات 
در اراک، در وضــع فعلــی بــا توجــه بــه افزایش چند 
برابری هزینه های تولید، قیمت لبنیات نیز افزایش 
یافته است و اگر غیر از این باشد کارخانه به هیچ 
وجــه قــادر بــه ادامــه حیــات نیســت و بایــد تعطیل 

شود.
عباس داوودآبادی در این باره به ایسنا گفت: 
پیــش از ایــن قیمــت شــیر درب دامــداری از ســوی 
دولت ۴۱۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اعالم شده 
بــود، امــا در واقعیت، شــیر بــه قیمت بــاالی ۴۵۰۰ 
عرضه شد، از طرفی قیمت گذاری لبنیات بر اساس 
شــیر ۴۱۵۰ تومانــی از ســوی دولــت انجــام می شــد 
در حالــی کــه شــیر اصــال به این قیمت به دســت ما 

نمی رسید.

او درباره افزایش قیمت شیر درب دامداری از 
سوی دولت به ۶۴۰۰ تومان، افزود: امسال افزایش 
قیمــت انــرژی، افزایش ۴۰درصــدی حقوق، افزایش 
قیمت شیر تا ۶۴۰۰ درب دامداری و از همه مهمتر 
هزینه های حمل و نقل ســبب شــد که تولیدکننده 
نتوانــد بــا قیمت قبل به تولیدات خود ادامه دهد و 
در نهایت مجبور به افزایش قیمت می شود، چراکه 
در غیر این صورت مجبور به تعطیلی واحد صنعتی و 

بیکاری نیروهای کار خواهد شد.
لبنیــات کالبــر تصریــح  مدیرکارخانــه شــرکت 
کرد: ۷۰درصد بهای تمام شــده لبنیات تولیدشده از 
ســوی کارخانجــات مربــوط بــه شــیر خام اســت و با 
ایــن افزایــش قیمت شــیر)۶۶۰۰( بــرای مثال قیمت 
پنیــر ۴۰۰ گرمــی کــه عمــده مــردم از آن اســتفاده 
می کنند از ۱۴هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۴ هزار 
تومان رســیده اســت. قیمت شــیر از درب دامداری 
۶۴۰۰ اســت که برای بنده ۶۶۰۰ تمام می شــود، اما 
قیمت گذاری هــا بر مبنای همان ۶۴۰۰ تومان انجام 

می شود.
داوودآبــادی دربــاره قطعــی بــرق اضافــه کــرد: 
قطعــی بــرق نیز یکی از مشــکالت دامن گیر صنعت 

است که سبب اختالل در روند تولید می شود.
او ادامــه داد: لبنیــات جــزو مایحتــاج ضــروری 
مــردم اســت کــه افزایــش قیمــت آن قــدرت خریــد 
را کاهــش می دهــد و عمــال ســفره مــردم روزبــه روز 
کوچکتــر و لبنیــات از ســبد خانوار حذف می شــود و 
همین امر بر روند تولید و اشــتغال تاثیر مســتقیم 
خواهد داشــت. به عنوان یک صنعت لبنی مخالف 

افزایش قیمت شیر خام هستیم.
کالبــر  لبنیــات  شــرکت  کارخانــه  مدیــر 
خاطرنشــان کــرد: مــردم از وضــع کنونــی لبنیات و 
قیمــت آن گالیه منــد هســتند و مصــرف لبنیــات از 
ســوی خانوارها کم شــده است. مسلما با افزایش  

قیمــت شــیر و بــه تبــع آن افزایــش مجــدد قیمــت 
لبنیــات، ایــن اقــالم کم کــم از ســبد خانــوار حــذف 
می شــوند و اینجاســت کــه باید دولــت هزینه های 
بیشــتری را بــرای کمــک بــه حفــظ ســالمت جامعه 

صرف کند.
او عنــوان کــرد: در حــوزه حمــل و نقــل راننــده 
اصال بر اســاس نرخ بارنامه کرایه دریافت نمی کند 
و مبلغــی نیــز بــه عنــوان پشــت بارنامــه دریافــت 
هزینه هــای  افزایــش  و  مشــکالت  البتــه  می کنــد، 
۴برابــری راننــدگان نیز بر کســی پوشــیده نیســت و 

نمی توان اعتراض کرد.
داوودآبادی با بیان اینکه برای مثال قیمت یک 
دبه ماست به ۵۰ هزار تومان رسیده است، افزود: 
بــه هیــچ وجه از این افزایش قیمت راضی نیســتیم 
چراکه ســبب کاهــش تقاضا از ســوی مصرف کننده 

می شود و در نهایت کارخانه متضرر خواهد شد.
او در خصــوص انتظــار از دولــت جدیــد گفــت: 
ســاماندهی بــازار یکــی از مــواردی اســت کــه بایــد 
مــورد توجــه دولت باشــد چراکه تمام اقشــار اعم از 
دامــدار و تولیدکننــده لبنیــات و... مشــکالتی دارند 
که باید رفع شــود. متاســفانه هزینه هــای دامداران 

نیز افزایش چند برابری داشته است.
داوودآبــادی بیــان کــرد: علیرغــم اینکــه دولت 
قیمــت شــیر را افزایــش داد، امــا بــه بنــده اجــازه 
افزایــش قیمــت محصــوالت لبنــی را نمی دهــد، بــا 
تعطیــل کردن کارخانه چندین خانوار دچار مشــکل 
بالتکلیفــی  رفــع  خصــوص  در  می شــوند.  بیــکار  و 
واحدهای تولیدی لبنی از سوی انجمن فرآورده های 
اول  معــاون  رئیس جمهــوری،  بــرای  ایــران  لبنــی 
رئیس جمهــوری، وزیر صمت، وزیر جهادکشــاورزی، 
ســازمان حمایت از مصرف کننده، ستاد تنظیم بازار 
و... نامه ارسال شد، اما متاسفانه بازهم تصمیمی 

اتخاذ نشد.

ونقــل حمــل شــرکتهای اتحادیــه رئیــس
مســافریازاســتفادهازیکســومظرفیتناوگان
حمــلونقــلمســافریدرمــدتپنــجروزتعطیلی

اخیرخبرداد.
ســتاد ملی کرونا روز گذشــته در نشست خود 
تعطیلــی ۵ روز را مصــوب کرد که از امروز دوشــنبه 
۲۵ مرداد ماه سال جاری تا ۳۰ مرداد ادامه خواهد 
داشت و ظرفیت استفاده از ناوگان هوایی، دریایی 

و زمینی به یک سوم کاهش پیدا کرد.  
احمدرضــا عامــری در در ایــن بــاره بــه »بازار« 
گفت: بر اســاس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا 

از امــروز یــک ســوم نــاوگان حمــل ونقــل اتوبــوس 
استفاده خواهد شد.

او افــزود: ایــن تصمیــم ســتاد ملــی کرونا برای 
کاهــش ســفرهای بیــن شــهری اتخــاذ شــد و تمــام 
اتحادیه هــای مســافری ملــزم به رعایت این مســاله 

مهم هستند.
ونقــل  حمــل  شــرکت های  اتحادیــه  رئیــس 
مســافری تاکیــد کــرد: پیــش از ایــن مــا از دو ســوم 
ظرفیــت اتوبــوس اســتفاده مــی کردیم یعنــی اینکه 
اگر اتوبوس ۲۵ نفره بود فقط ۱۷ نفر می توانســت 
مسافر داشته باشد اما در دستورالعمل جدید باید از 

یک سوم اتوبوس های خود استفاده کنیم.
اتوبوس هــای  در  اکنــون  هــم  افــزود:  عامــری 
بــاالی ۴۲صندلــی حــدود ۲۰نفــر ســوار می شــوند و 
قیمــت بلیــط نیز افزایش ندارد و این دســتورالعمل 
نیز در تمام ترمینال های مسافری رعایت می شود.

ونقــل  حمــل  شــرکت های  اتحادیــه  رئیــس 
مســافری بیان کرد: در دســتوالعمل جدید ما ملزم 
هســتیم کــه از یــک ســوم نــاوگان خــود اســتفاده 
کنیــم و ایــن در حال مســافران بین شــهری  بســیار 
تاثیرگذار خواهد بود و تعداد سفرهای اتوبوس های 

بین شهری را کاهش خواهد داد.

عامــری دربــاره رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
در  مســافربری  ترمینال هــای  و  اتوبوس هــا  در 
سراســر کشور نیز گفت: با انجام نظارت های کافی 
خوشــبختانه پروتکل هــای از ســوی همــکاران مــا در 

داخل اتوبوس های به دقت رعایت می شود.
او در خصــوص واکســن راننــدگان و پرســنل 
ترمینال هــا نیــز گفــت: بــا توجــه بــه مکاتبــات الزم 
راننــدگان  واکســن  درمــان  و  بهداســت  وزارت  بــا 
اتوبــوس آغــاز شــده اســت و پــس از ثبــت نــام در 
سایت مربوطه و دریافت نوبت رانندگان می توانند 

واکسن خود را تزریق کنند.

عالــی شــورای جلســه دومیــن شــنبه عصــر
و شهرســازی و راه وزیــر حضــور بــا هواپیمایــی
نماینــدگانشــرکتهایهواپیمایــیبرگزارشــداما
بهنظرمیرســدکهاســامیهمچندانتمایلیبه
تعیینتکلیفبرایایرالینهاونرخبلیتهواپیما
نــداردوتصمیمگیــریدرایــنبــارهرابــازهــمبــه

جلسهبعدموکولکرد.
بــه گــزارش ایســنا، از ابتدای تیــر قیمت بلیت 
هواپیمــا بــه صــورت ناگهانــی از ســوی ایرالین هــا تا 
بیــش از ۳۰ درصــد در مســیرهای داخلــی افزایــش 
یافــت. افزایــش قیمتــی کــه نــه مجــوزی از شــورای 
عالــی هواپیمایــی داشــت و نــه بابــت آن اســتدالل 
و توجیهــی از ســوی شــرکت های هواپیمایــی مطرح 
شــد. تنهــا در ایــن میــان مــردم ســرگردان بودند که 

نمی دانستند که چه کاری باید انجام دهند.
ایــن اتفاق در حالی رخ داد که محمد اســالمی، 
وزیــر راه و شهرســازی در همــان روزهــای نخســت 
افزایش نرخ بلیت هواپیما آن را غیرقانونی دانست و 
خواستار بازگشت سریع قیمت بلیت هواپیما به نرخ 

سابق مصوبش یعنی نرخ نامه آبان سال گذشته شد.
امــا شــرکت های هواپیمایــی توجهــی بــه ایــن 
مســئوالن  دیگــر  و  وزیــر  هشــدار  و  درخواســت 
روز  هــر  و  نکردنــد  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان 
شــاهد مصاحبه ها و اظهارات هشــدارآمیز از ســوی 

مسئوالن و بی توجهی از سوی ایرالین ها بودیم.
امــا باالخــره پــس از حــدود یــک مــاه از ایــن 
افزایــش قیمــت غیــر قانونی بلیت هواپیما، جلســه 
شــورای عالی هواپیمایی کشــوری با حضور وزیر راه 
و شهرســازی و نماینــده ایرالین هــای داخلــی برگزار 
شــد و قــرار بــود در آن جلســه تکلیف مردم روشــن 
شود. اما باز هم مردم بودند که بالتکلیف ماندند و 
در اقدامی عجیب وزیر که به نظر از افزایش قیمت 
بلیــت هواپیمــا بســیار ناراحــت بود، در این جلســه 

تصمیم گیری نهایی را به جلسه دوم موکول کرد.
محمــد اســالمی در ایــن بــاره گفــت: ضــرورت 
دارد که یک کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان 
بی طرف، نمایندگان ســازمان هواپیمایی کشــوری و 
نمایندگان شــرکت های هواپیمایی تشــکیل شــود تا 

در مورد این هزینه به اتفاق نظر برسیم.
شــرکت های  انجمــن  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
هواپیمایــی، از اقــدام ناهماهنــگ بــا شــورای عالــی 
هواپیمایــی کشــوری در افزایش نــرخ بلیت هواپیما 
محاســبات  کــه  هنگامــی  افــزود:  کنــد،  خــودداری 
عــددی مبنــای تعییــن قیمــت بلیــت هواپیمــا قــرار 
می گیــرد، باید مــواردی همچون نرخ ارزان ســوخت 
و ســهل گیری دولــت در دریافــت مطالبــات خــود از 
ایرالین ها نیز به صورت عددی محاسبه و در نتیجه 

نهایی اعمال شود.
این جلســه تقریبا دو هفته پیش برگزار شــده 
بــود، قــرار بود نتیجه آنالیــز قیمت های مورد ادعای 
ایرالین هــا نیــز در آن بررســی شــود و نتیجــه نهایی 
آن از ســوی اعضای کمیته کارشناســی تعیین شده 
به وزیر راه و شهرســازی ابالغ شــود تا در نشســت 
فوق العــاده بعــدی تصمیم گیــری نهایی بــرای قیمت 

بلیت هواپیما در دستور کار قرار گیرد.
روز  عصــر  هفتــه  دو  از  پــس  دوم  جلســه 
شــنبه برگــزار شــد و بــا وجود اینکه همه بررســی ها 

دربــاره هزینه هــا و قیمت منطقی هر ســاعت پرواز 
نهایتــا عــددی حــدود ۱۰درصــد افزایش قیمــت را به 
ایرالین هــا بــرای نــرخ بلیــت هواپیمــا اجــازه مــی داد 
و  راه  وزیــر  اختیــار  در  ارزیابی هــا  ایــن  نتیجــه  و 
شهرســازی قــرار گرفت. اما بــاز هم تصمیم گیری به 

جلسه بعدی موکول شد.
بــر  نظــارت  دفتــر  مدیــرکل  حســن خوشــخو، 
هوانــوردی  موسســات  و  شــرکت ها  فرودگاه هــا، 
ســازمان هواپیمایی کشــوری- در این باره به ایســنا 
گفــت: در ایــن جلســه وزیــر راه و شهرســازی ایــن 
مســئله را نیازمند بررســی دقیق تر دانســت و نهایتا 
اعــالم کــرد کــه در جلســه هفتــه آتی دربــاره قیمت 

بلیت هواپیما تصمیم گیری خواهد شد.
ایــن جلســه های بی  فایــده مشــخص نیســت 
اساســا بــا چه هدفــی برگزار می شــود و دلیل تعلل 
بــرای  مســئولیتش  پایانــی  روزهــای  در  راه  وزیــر 
تعییــن تکلیــف قیمــت بلیــت هواپیمــا و برخــورد بــا 
ایرالین های متخلف چیست که در این وضع اقدام 
به افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما کردند.

مقررات پذیرش مسافر به ایران اصالح شد
بــاخیــزپنجــمکرونــادرکشــور،مقــررات
نیــز ایــران ورودی مبــادی در مســافر پذیــرش

مطابقِشرایطکنونیباتغییراتیهمراهشد.
از  برخــی  اعــالم  طبــق  ایســنا،  گــزارش  بــه 
شرکت های حمل ونقل بین المللی، تمام مسافران 
ورودی به ایران از جمله افراد واکسینه شــده باید 
گواهــی منفــی آزمایــش کرونــا را هنگام ســفر به 
ایــران همــراه داشــته باشــند. ایــن درحالی اســت 
کــه ســتاد ملی کرونــا در تیرماه مســافرانی که دو 
دُز کامــل واکســن کرونــا را دریافــت کــرده بودند، 
از ارائــه تســت پی ســی آر در مبــادی ورودی معاف 

کرده بود.
در مقررات به روزرسانی شــده ســفر به ایران 
تاکیــد شــده که تســت کرونــا باید در محــدود ۹۶ 
ساعت پیش از پرواز در مراکز مورد تایید و معتبر 

کشــور مبــدأ انجــام و گواهــی منفــی آن بــه زبــان 
انگلیســی تهیه شــده باشــد. این قانون برای تمام 
مســافران باالی هشــت سال الزامی است و افراد 
دارای کارت واکسن کووید را نیز شامل می شود.

همچنیــن به شــرکت های هواپیمایــی که در 
مسیرهای بین المللی پرواز دارند، تاکید شده که 
از پذیرش مسافر بدون جواب منفی تست کرونا 

در پروازهای ایران جلوگیری کنند.
مبــادی  در  مردادمــاه   ۲۶ از  مقــررات  ایــن 

ورودی کشور به اجرا گذاشته می شود.
بین المللــی  ترددهــای  بــرای  ایــران  مرزهــای 
همچنان باز است، اما برای گردشگران خارجی ویزای 
توریستی صادر نمی شود و فقط اتباعی که برای کار، 
تحصیل و درمان قصد سفر به ایران دارند، می توانند 

برای ویزای ایران درخواست بدهند.

۳۱۷۳ واحد متخلف طی ۹ روز پلمپ شدند
کرونایدلتاباشــتاببیشــترمیتازدوهر
روزبیشــتر۵۰۰نفــرازهموطنــانمــانراازدنیا
میرونــد،کســانیکــهمیتوانســتندســالهابــه
ســامتزندگــیکننــد،حــاالزیــرخروارهاخاک
خفتــهانــد.درایــنوضــعبــازهــمگویــارعایــت
پروتکلهایبهداشــتیخریــدارنداردوهمچنان

عده ایبرطبلپروتکلشکنیمیکوبند.
به گزارش ایســنا، رعایت پایین پروتکل های 
بهداشــتی همچنان ادامه دارد و اکنون بر اساس 
اعالم معاونت بهداشتی وزارت بهداشت میانگین 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه ۳۸.۴۷درصد 
رســیده اســت. در عیــن حــال در چنیــن وضعــی 
شاهد صعود بیش از پیش و ویرانگر کرونای دلتا 
هســتیم. در تعطیلــی شــش روزه ای بــرای کنترل 
کرونا و کاهش بار بیمارســتان ها از ســوی ســتاد 
ملــی مقابلــه با کرونا، به تصویب رســید و بر این 
اساس از ۲۵مرداد تعطیالت کرونایی  آغاز شد و 
تا ۳۰مرداد ادامه دارد، اما این تعطیالت قطعا به 

معنای پروتکل شکنی بیشتر نیست.
در ایــن وضــع خطرناکــی کــه کرونــا خانه به 
خانه می رود و اعضای خانواده را راهی بیمارستان 
کرد و گاهی نفس شان را بند می آورد و در حالی 
کــه آمارهــای روزانه مرگ و میر در کشــور حتی از 
مرز ۵۰۰ نفر نیز عبور کرده است،  انتظار می رود 
کــه مــردم در خانه هایشــان بماننــد، ســفر نروند، 
دورهمــی برگــزار نکنند تا بتوان مقداری از فشــار 
بیمــاری را از روی مراکــز درمانــی و بیمارســتان ها 
برداشــت و خدمــات بهتــری بــه بیمــاران مبتــال به 
کرونا ارائه داد تا هدف نهایی یعنی کاهش ابتال و 

مرگ و میر محقق شود.
بایــد بدانیم کــه رعایت نکــردن پروتکل های 
بهداشــتی قطعــا بــر میــزان ابتــال خواهد افــزود و 
منجر به افزایش گسترده موارد مثبت بستری در 
کشــور بیــش از ظرفیــت تخت های بیمارســتان ها 
شــد و در نتیجــه بســیاری از هموطنان مــان را بــه 
کام  مرگ می فرستد. اتفاقی که هم اکنون هم در 

بیمارستان ها شاهدش هستیم.
اســتان های با رنــگ نارنجی با رعایت ۴۱ تا 
۴۹درصدی بیشــترین میزان رعایت پروتکل های 
داده انــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  بهداشــتی 
همچنیــن اســتان های بــا رنگ قرمــز دارای ۳۱ تا 
۴۰درصد رعایت پروتکل های بهداشــتی هستند. 
در عیــن حــال اســتان های با رنگ قرمــز تیره نیز 
بــا میــزان رعایت ۲۲ تا ۳۰درصــد دارای کمترین 

میزان رعایت پروتکل ها هســتند.

اعــالم معاونــت  بــر اســاس  در عیــن حــال 
رعایــت  میانگیــن  بهداشــت،  وزارت  بهداشــت 
عمومــی  اماکــن  در   بهداشــتی  پروتکل هــای 
استان های کشور از ۱۲ تا ۲۰مرداد ماه ۱۴۰۰ بالغ 

بر ۳۸.۴۷درصد بوده است.
همچنیــن میانگیــن رعایــت بهداشــت فردی 
مناســب در اماکن عمومی اســتان های کشور، در 

این تاریخ ۶۰.۹۳درصد بوده است.
در عین حال میانگین رعایت تهویه مناسب 
در اماکن عمومی استان های کشور در این تاریخ 

۵۹.۹۵درصد بوده است.
میانگین درصد موارد اســتفاده از ماسک در 
اماکن عمومی اســتان های کشــور ۱۲ تا ۲۰مرداد،  

۵۶.۱۰درصد بوده است.
همچنیــن میانگیــن درصــد رعایــت پروتــکل 
فاصله گذاری در اماکن عمومی کشور در این تاریخ 

۳۸.۴۷درصد بوده است.
در عیــن حال طبق اعالم معاونت بهداشــت 
وزارت بهداشــت، بــر اســاس اقدامــات ناشــی از 
تشدید بازرسی ها از تاریخ ۱۲ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، 
از تعــداد ۳ میلیــون و ۵۷۷ هــزار و ۸۰۷ مراکــز 
تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن 
تحــت پوشــش،  و واحدهــای کارگاهــی  عمومــی 

۲۵۲۳۲۸ مرکز مورد بازرسی قرار گرفته اند.
همچنین طی این مدت، تعداد ۳۹۵۷۲ مرکز 
از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، 
اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و 
به مراجع قضایی معرفی شده اند و ۳۱۷۳مرکز از 

این مراکز نیز پلمپ شده اند.
باید توجه کرد که از ۱۲ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به 
ترتیب سوپرمارکت و خواروبار فروشی، نانوایی ها 
و رستوران ها رتبه های اول تا سوم دریافت اخطار 
و معرفــی بــه مراجــع قضایــی را در میــان اماکــن 
عمومی را به خود اختصاص داده اند و بعد از آن 
فروشگاه های زنجیره ای، بانک ها، مراکز ورزشی، 
مطب ها، ادارات و ســازمان ها، تاالرهای پذیرایی، 
آرامســتان ها، پاســاژها، اماکن متبرکه و مساجد، 
پیشــخوان و پلیــس+۱۰، پایانه هــای مســافربری 

درون شهری و داروخانه ها قرار دارند.
در حــوزه صنایــع نیــز بــه ترتیــب کارگاه ها و 
صنایــع کوچــک، کشــاورزی، دامپــروری و معادن، 
صنایع تولیدی، نفت، گاز و انرژی و سایر، مراکز 
شماره گذاری و معاینه فنی و صنایع ساخت وساز  
بیشترین اخطار و معرفی به مراجع قضایی را طی 

مدت ۱۲ تا ۲۰  مرداد ۱۴۰۰ دریافت کرده اند.

گرانفروشیایرالینهاوجلسههایبیفایدهادامهدارد

ظرفیتاستفادهازاتوبوسبینشهریبهیکسومکاهشیافت

گرانیخودسرانهلبنیاتازسویتولیدکنندگان



تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی  . دوشنبه . 25 مرداد 1400 . سال هجدهم . شماره 4730 .

سرباز زدن کارخانه های 
 سرم سازی از خرید

مواد اولیه ظروف بسته بندی
کمبود سرم تزریقی در بیمارستان های کشور، این 
پرسش را نزد اذهان عمومی برانگیخته که علت اصلی 
کمبــود ایــن محلول دارویــی که چندیــن کارخانه بزرگ 
خصولتــی نیــز تولیــد آن را در دســت دارنــد، چیســت. 
آنطور که رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر می گوید گرید 
پلی پروپیلن ظروف بسته بندی سرم تزریقی، به میزان 
کافی از سوی چند واحد پتروشیمی تولید و تامین شد 
امــا کارخانه های سرم ســازی کشــور به تعهــد خود برای 

خرید از این فرآورده در بورس کاال عمل نکردند.
معضل کمبود سرم تزریقی این روزها تعجب اهل 
فن و نگرانی جامعه را برانگیخته است. آنطور که رئیس 
کمیســیون اقتصاد ســامت اتاق تهران هفته گذشــته و 
در گفت و گــو بــا روابط عمومی اتاق تهران اعام کرد، یک 
دلیــل عمــده کمبود این محلــول دارویی، توقف فعالیت 
یکــی از بزرگترین کارخانه های سرم ســازی در کشــور به 
دلیل آنچه که اورهال و تعمیرات اساســی از ســوی این 
واحد تولیدی عنوان شد، بوده است. این در حالی است 
کــه بزرگتریــن واحدهای تولید ســرم تزریقی در کشــور، 
شرکت های خصولتی هستند که سابقه طوالنی در تولید 

این محصول دارند.
هرچند توقف موقت تولید ســرم تزریقی از ســوی 
ایــن واحــد بــزرگ تولیــدی آن هــم در بحبوحــه شــیوع 
ادامه دار ویروس کووید 19 در کشور و نیاز فوری به این 
محلول دارویی در مراکز درمانی، عامت سوال بزرگی را 
بار دیگر در برابر عملکرد وزارت بهداشت قرار می دهد، 
اما به گفته رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر، 
در ماه های اخیر گرید مواد اولیه ظروف بسته بندی سرم 
تزریقــی بــه میزان کافی از ســوی واحدهای پتروشــیمی 
داخلــی تولیــد و تامین شــد به طوری کــه این واحدها با 

مشکل در انبارش تولیدات این گرید مواجه شدند.
اینکــه شــرکت های  بــر  تاکیــد  بــا  ترکمــان  ســعید 
پتروشــیمی در تولیــد بــه موقع و فــوری گرید مواد اولیه 
ظــروف بســته بندی مورد نیــاز کارخانه های سرم ســازی، 
عملکــرد قابــل قبولی داشــتند، افزود: ایــن گرید از مواد 
اولیــه بــه طور اختصاصی از ســوی دو واحد پتروشــیمی 
برای عرضه در بورس کاال و خرید از سوی کارخانه های 
سرم سازی، تولید و تامین شد و در حالی که 3000 تنی 
از این گرید اواخر سال گذشته در چند هفته در بورس 
عرضــه شــد کــه تنها یــک کارخانه سرم ســازی آن هم به 

میزان 20 تن اقدام به خرید کرد.
بــه گفتــه او در حالــی حجــم انبوهی از مــواد اولیه 
ظــروف بســته بندی ســرم تزریقــی از ســوی واحدهــای 
پتروشــیمی دپــو شــد کــه ایــن واحدهــا بــا محدودیــت 
در انبــارش تولیــدات خــود مواجــه شــدند و خریــداران 
اختصاصــی ایــن گرید کــه فقط کارخانه های سرم ســازی 

هستند، به تعهدات خود عمل نکردند.
او یــادآور شــد کــه پــس از ایفا نکــردن تعهد خرید 
از ســوی کارخانه های سرم ســازی کشــور در بورس کاال، 
واحدهــای پتروشــیمی از خرداد امســال تولید این گرید 
خاص را متوقف کردند حال آنکه، ستاد تنظیم بازار نیز 
در مصوبه ای اجازه خرید این فرآورده را از سایر شرکت ها 

و مشتریان سلب کرده بود.
رئیــس هیات مدیــره انجمــن ملی صنایــع پلیمر در 
ادامه، نبود برنامه ریزی به موقع و آینده نگرانه از سوی 
وزارت بهداشــت را دلیل اصلی بروز مشــکل در تامین و 
تولید سرم تزریقی در هفته های اخیر دانست و گفت: با 
توجه به پیش بینی های واقعی از گسترش پیک کرونا در 
کشــور از ماه های گذشته، وزارت بهداشت ناتوانی خود 
را در برنامه ریزی برای تامین این محصول استراتژیک در 

بخش درمان کشور را نشان داد.
او همچنین به صدور نامه ای از سوی دفتر توسعه 
صنایع پایین دست پتروشیمی به معاون امور بازرگانی 
وزارت صمت در دی ســال گذشــته اشاره کرد و گفت: 
طبق این نامه، واحدهای پتروشیمی آمادگی خود برای 
تامین پلی پروپیلن مورد نیاز شرکت های دارویی اعام 
و موجودی انبار این فرآورده در چند ماه پایانی ســال 
گذشــته را نزدیک به 5800 تن برآورد کردند در حالی 
کــه کارخانه هــای سرم ســازی از تعهد خود بــرای خرید 
این فرآورده در بورس کاال سر باز زدند و تولیدات در 

ماند. انبارها 

خبـــــــــــــــــر

اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهــران کــه پیــش از ایــن از کنــدی و تعلــل وزارت 
بهداشــت در صــدور مجوزهــای واردات واکســن 
کرونا از ســوی بخش خصوصی گفته و با هجمه 
وزارت بهداشــت مواجــه شــده بــود، بخشــی از 
از شــرکت های  مســتندات خــود در مــورد یکــی 

واردکننده را با نامه ها و پاسخ ها منتشر کرد.
بــه گــزارش اتــاق بازرگانی تهران، متاســفانه 
شیوع باالی بیماری کرونا و آمار غم انگیز مرگ ومیر 
ناشــی از ابتــا بــه ایــن بیمــاری در روزهــای اخیر، 
باعث شــده تا مســئوالن وزارت بهداشــت، درمان 
مســئولیت  پذیــرش  به جــای  پزشــکی  آمــوزش  و 
عملکــرد ضعیف خود، از سیاســتگذاری نادرســت 
گرفته تا سرعت بسیار پایین انجام امور مربوط به 
پیشگیری و درمان، سیاست »فرار رو به جلو« را 

در پیش بگیرند.
اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران که صرفاً بنابر وظیفه ملی، انسانی و ایفای 
مســئولیت اجتماعی در برابر هموطنان، گام های 
مهمــی بــا همــکاری تمامــی فعــاالن اقتصــادی در 
سراســر کشــور در بــرای مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا 
جهــت  می دانــد  الزم  خــود  بــر  اســت،  برداشــته 
شفاف ســازی و تنویــر افــکار عمومــی نکاتــی را بــه 

شرح زیر اعام دارد:
1-اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
بخــش  فعــاالن  ســتاد   1398 اســفند  در  تهــران 
خصوصــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا را تشــکیل داد و 
از همــه فعاالن اقتصادی بــرای همکاری و همیاری 
بــرای کمــک به مبارزه با بیمــاری کرونا دعوت کرد. 
نتیجه این که اتاق تهران با همکاری اتاق بازرگانی 
ایــران، اتاق هــای بازرگانی سراســر کشــور و کمپین 
نفس متشکل از فعاالن اقتصادی، موفق شدند در 
ماه هــای اولیه که مراکز درمانی و بیمارســتان ها با 
مشکل شدید تامین اقام بهداشتی مانند ماسک، 
دســتکش، مــواد ضدعفونی کننــده، گان، عینــک، 
ونتیاتور، کپســول اکســیژن و ... مواجه بودند، به 
273 بیمارســتان و مرکز درمانی در سراســر کشور 
کمک های حیاتی و فوری ارســال کنند. ارســال این 
کمک هــا بــا تامیــن از داخــل و خارج، بــا هماهنگی 
دانشگاه های علوم پزشکی و براساس فوریت نیازها 

صورت گرفت که مستندات آن موجود است. 
2-خوشبختانه با بهبود وضعیت تامین اقام 
بهداشتی برای کادر درمان در تابستان 1399 اتاق 
بازرگانــی تهــران بــا همــکاری وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی و استفاده از داده های مستند این 
وزارتخانــه بــا همکاری نیکــوکاران و فعاالن بخش 
خصوصی 70 هزار بسته معیشتی برای خانوارهای 
آســیب دیده از کرونــا تامیــن کرد کــه این کمک ها 
از طریــق یکــی از فروشــگاه های زنجیــره ای بیــن 

خانوارهای هدف توزیع شد.
و  شــیوع  تــداوم وضعیــت  حــال  ایــن  3-بــا 
همه گیــری کرونا و ضرورت انجام واکسیناســیون 
سریع و همگانی به عنوان تنها راه موثر در کاهش 
آمار ابتا و مرگ ومیر ناشی از کرونا، و بعد از این 
کــه دولت محتــرم )رئیس کل وقت بانک مرکزی و 
رئیس جمهوری محترم/ 17 و 19 آذر 1399( اعام 
کرد به واســطه تحریم هــای ناجوانمردانه در خرید 
و تامین واکســن دچار مشــکات متعــدد از جمله 
در پرداخــت و انتقــال ارز اســت، اتــاق بازرگانــی 
تهران وارد بررســی فرآیند خرید و تامین واکســن 
کرونــا شــد. جنــاب آقای ناصــر ریاحــی، از اعضای 
هیات رئیســه اتــاق بازرگانی تهــران و از چهره های 
شناخته شــده حــوزه تامین دارو، طــی مصاحبه ای 
در روز 20 آذر ماه 1399 )منتشر شده در روزنامه 
ســپید(  اعــام کــرد که در صــورت موافقت دولت، 
می تواننــد بــا بســیج کــردن شــرکت های خوشــنام 
و معتبــر بخــش خصوصــی از بــازار جهانــی بــرای 
تامین واکسن اقدام کنند و در این مورد نگرانی از 

بابت انتقال ارز وجود ندارد. با این حال از ســوی 
مجموعه دولت و به طور خاص وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی، هیچ پیامی در پاسخ به 

این اعام آمادگی صریح داده نشد.
4-تشــدید ابتا و همه گیری کرونا باعث شد 
در نهایت سازمان غذا و دارو، پس از گذشت سه 
مــاه، در پاســخ به اعــام آمادگی بخش خصوصی 
در تاریخ 28 اســفند 1399طی نامه ای با موضوع 
فراخوان تامین واکســن کووید19، از شــرکت های 
واردکننده دارو بخواهد در صورت امکان از منابع 
معتبر واکسن تامین کنند در حالی که این سوال 
مطــرح اســت کــه ســازمان غــذا و دارو چــرا ایــن 
فراخوان را بعد از چند ماه در روز پایانی کاری سال 
ارسال کرد. با این حال شرکت های دارویی معتبر 
عضو اتاق بازرگانی تهران که در ماه های قبل بازار 
جهانی واکســن را رصد کرده بودند، وارد فعالیت 
شدند و شرکت درمان آرا در تاریخ 14 فروردین ماه 
1400 نخســتین نامــه خــود را بــرای دریافت مجوز 
6 میلیون دز واکســن کرونا )شــامل 3 میلیون دز 
واکسن آسترازنکا با قیمت 4.4 یورو و 3 میلیون 
دز واکسن سینووک به قیمت 4.7 یورو( به وزارت 

بهداشت و درمان ارسال کرد.
ایــن  بــه  پاســخ  در  کــه  تعللــی  از  5-پــس 
درخواســت از ســوی وزارت بهداشــت و ســازمان 
غــذا و دارو مشــاهده شــد،- باتوجــه بــه ضــرورت 
بین المللــی  تامین کننــده  بــه  ســریع  پاســخ دهی 
واکســن- اتاق بازرگانی تهران در نامه ای در تاریخ 
21 فروردیــن ماه 1400، به رئیس جمهوری محترم 
اعــام کــرد کــه بخــش خصوصــی تــوان تامیــن 6 
میلیون دز واکسن کرونا را دارد. این نامه نگاری با 
برقراری تماس های متعدد با جناب آقای واعظی، 
رئیــس دفتــر رئیس جمهوری و آقای حســام الدین 
آشنا، مشاور رئیس جمهوری، از سوی اتاق تهران 
پیگیری شد تا اینکه در نهایت جناب آقای روحانی، 
رئیس جمهــوری محترم در تاریخ 26 فروردین ماه 
1400 طی سخنانی اعام کردند: »هر شرکتی که 
برای ورود واکســن کوچک ترین مشــکلی دارد، به 
دفتر رئیس جمهوری نامه بنویســد. من مســتقیم 
مســأله را دنبــال می کنم زیــرا در هفته های آینده 
به راحتــی مــی توانیــم میلیون هــا دز واکســن وارد 
کنیــم. واکســن می تواند مــردم را از مرگ به خوبی 

مراقبت کند«.
6-متاسفانه با وجود سخنان ریاست جمهوری 

محتــرم، وزارت بهداشــت روی خــوش بــه فعالیت 
بخــش خصوصی در حوزه واردات واکســن نشــان 
نــداد و جنــاب آقــای نمکــی، وزیــر بهداشــت، یــک 
روز پــس از موافقــت و ســخنان رئیس جمهــوری، 
در 27 فروردیــن مــاه 1400 بــا اســتفاده از ادبیات 
نامناســب بــا ارجــاع بــه بیــت »ندهــد هوشــمند 
روشن رای/ به فرومایه کارهای خطیر...« گفتند: 
»ماست فروش و سیمان فروش و پاستیک فروش 
می خواهــد واکســن بیــاورد. مــن در ســازمان غــذا 
و دارو بســاط دالالن را جمــع کــردم... بــاج هم به 
کســی نمی دهیــم.« )خبرگــزاری ایســنا کــد خبــر: 
1400012715460(. ســخنانی که نشــان از موضع 
کامــاً منفــی و البتــه توهین آمیز وزارت بهداشــت 
بــا ورود واکســن کرونا توســط شــرکت های معتبر 

دارویی بخش خصوصی داشت.
7-درنهایــت با پیگیری اتاق بازرگانی تهران و 
اعــام همراهی رئیس جمهوری محترم و نیز دفتر 
ایشان، سازمان غذا و دارو در تاریخ 27 فروردین 
1400 )16 آوریــل 2021( یعنــی دو هفتــه پــس از 
درخواست شرکت درمان آرا، به ناچار نامه خود را 
که معرفی نامه شرکت درمان آرا برای خرید واکسن 
بود، صادر کرد. متاسفانه این نامه به رغم فوریت 
موضوع با پســت عادی ارســال و پس از چهار روز 
توسط شرکت مربوطه دریافت شد. طبیعی است 
که با توجه به فوریت امر و کوتاه بودن زمان اعتبار 
پروفرمای صادر شده برای واکسن که بین 5 تا 7 
روز است، این فاصله برای صدور یک معرفی نامه، 
فــارغ از ادامــه رونــد کار بــا بوروکراســی ســنگین 
حاکم، هر پروفرمایی در حوزه خرید واکسن را از 

اعتبار ساقط می کند.
8-شــرکت درمــان آرا مجــددا طــی نامه ای در 
تاریخ اول خرداد 1400 و با توجه به تاخیر صورت 
گرفته، مراتب را به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو 
منعکس کرد و از تاش مجدد برای خرید واکسن 
خبر داد و در تاریخ دهم خرداد پاسخ از آن اداره 
کل دریافت شد که متاسفانه به دلیل تاخیر زمانی 
واکســن های مورد درخواســت این شــرکت توسط 
فروشــنده بین المللــی بــه فــروش و ایــن فرصــت 
مغتنم از دست رفته بود. الزم به تاکید است که 
پیش از این هم در تاریخ 20 اردیبهشت ماه رئیس 
اتاق تهران طی نامه دیگری به رئیس جمهوری در 
مــورد تاخیــر صورت گرفته در مــورد مجوز واردات 

واکسن، اطاع داده بود. 

9-سخنان رئیس جمهوری محترم و موافقت 
دولت با واردات واکسن برای نجات جان مردم در 
اواخر فروردین ماه، باعث شــد تا مســاله واردات 
نشســت  در  خصوصــی  بخــش  توســط  واکســن 
بیست ودوم هیات نمایندگان اتاق تهران در تاریخ 
31 فروردیــن مــاه از ســوی رئیــس اتــاق تهــران بــا 
جزئیات نحوه تزریق برای کارکنان خطوط تولید که 
بدون تعطیلی مشغول به کار و در معرض ابتا با 
ریسک باال هستند، اعام شود. در همان روز نیز، 
نامــه ای برای رئیس جمهوری محترم برای تســهیل 
فرآینــد مجوزدهــی وزارت بهداشــت و ترخیــص از 
گمرک جهت تسریع در واردات ارسال شده بود. 
10-در نهایــت مخالفــت بــا حضــور و فعالیــت 
بخــش خصوصــی در فرآینــد تامیــن واکســن کرونا 
مرکــز  رئیــس  از جملــه  داشــت.  ادامــه  هم چنــان 
روابط عمومی وزارت بهداشــت و سخنگوی سازمان 
غــذا و دارو در یــک نشســت تخصصــی بــا موضــوع 
در  خصوصــی  بخــش  توســط  واکســن  واردات 
کاب هاوس در تاریخ 12 اردیبهشت 1400 با بیان 
گــزاره »واکســن گیت« از ارســال درخواســت هایی 
بــرای واردات واکســن 50 دالری یــاد کرد، )روزنامه 
همشــهری، چهارشــنبه 15 اردیبهشــت 1400(. در 
حالی که در نامه هایی که روز شنبه 23 مرداد ماه 
1400 از سوی خود سازمان غذا و دارو منتشر شده، 

قیمت واکسن کمتر از 10 و 20 دالر اعام شد.
و  روابط عمومــی  مرکــز  11-متاســفانه 
اطاع رســانی وزارت بهداشــت روز 23 مــرداد بــا 
ادامــه همــان رویــه قبــل، نامه هایــی را بــه عنــوان 
ســند پاســخگویی به شرکت های بخش خصوصی 
درخواســت کننده واردات واکســن منتشــر کــرده 
است. قابل توجه اینکه این نامه ها نشان نمی دهد 
که پاســخ های وزارت بهداشت با چه تاخیر زمانی 
به درخواســت شــرکت های بخــش خصوصی ارائه 

شده است.
جــان کام آنکه طی ماه های گذشــته بخش 
خصوصی از هیچ تاشی در جهت واردات واکسن 
کرونا با اهداف غیرانتفاعی و برای کمک به مردم 
خودداری نکرده است. درحالی که انتظار این بود 
که دولت با اســتمداد از بخش خصوصی، فعاالن 
اقصــادی را بــرای کمک به کشــور بســیج می کرد و 
نه اینکه در مقابل اقدام خودجوش و خیرخواهانه 

آنها مانع تراشی کند.
در خوشبینانه ترین حالت ممکن، بوروکراسی 

حاکم بر روند صدور مجوز کار را به جایی رسانده 
که امروز کشور در بحران عمیق نرخ باالی مرگ و 

میر ناشی از کرونا فرو رفته است.
اظهارنظر نائب  رئیس اتاق ایران درباره 

مانع تراشی وزارت بهداشت برای واردات 
واکسن از سوی بخش خصوصی 

وزارت  اگــر  ایــران،  اتــاق  نائب  رئیــس  گفتــه  بــه 
بهداشــت بــه جای توهیــن و تحقیر بخش خصوصی 
و مانع تراشــی بــرای واردات واکســن، از آن حمایــت 
می کرد، امروز این بیماری تا حدودی مهار شده بود.
ایــران،  اتــاق  از  نقــل  بــه  بــازار  گــزارش  بــه 
نائب رئیــس اتــاق ایران معتقد اســت: اگــر برنامه 
ســعید  تیــم  از  ابتــدا  از  عمومــی  واکسیناســیون 
نمکی گرفته می شد شاید االن آمار فوت شدگان 

کمتر از 50 نفر در روز بود.
حســین ســاح ورزی تاکید می کند: در حالی 
کــه در زمســتان گذشــته اکثــر کشــورهای دنیــا و 
همســایگان ایران برنامه گســترده واکسیناسیون 
را آغــاز کــرده بودنــد متاســفانه وزارت بهداشــت 
و ســازمان غــذا و دارو بــه طــرز عجیبــی در مقابل 
واردات واکســن از ســازندگان معتبــر مقاومــت و 

کارشکنی می کردند.
نائب رئیس اتاق ایران می گوید: شرکت های 
دارویــی بســیار معتبر و با قدمــت ایرانی که ده ها 
سال است وظیفه تامین و واردات نیازهای دارویی 
کشــور را بــر عهــده دارنــد حاضــر بودند بــه عنوان 
مســئولیت اجتماعی و بدون چشم داشت یا سود 
و انتفاعی، نسبت به واردات میلون ها دوز واکسن 
معتبر از جمله آســترازنیکا و سینوفارم از منابعی 
کــه به صورت مازاد شناســایی کرده بودند، اقدام 

کنند.
او ادامه می دهد: متاسفانه وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو به جای درک اهمیت موضوع 
و اقــدام موثــر، به مانع تراشــی و توهیــن و تحقیر 

متقاضیان در سطح افکار عمومی روی آوردند.
ساح ورزی می افزاید: اگر در زمستان گذشته 
تصمیم راهبردی گرفته می شد و با تقسیم وظیفه 
واردات واکســن به بخش خصوصی و وزارت امور 
خارجــه و برنامــه اجرایــی تزریق واکســن از ســوی 
ســازمان نظــام پزشــکی و نیروهــای بســیج انجــام 
می شــد امروز شــاید ایــن بیماری تا حــدودی مهار 
شــده و میــزان تلفــات روزانــه به کمتــر از 50 نفر 

می رسید.

رئیــس ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی می گوید برای برای تولید برق و تامین آب 
شــهرک های صنعتی روش هایی در پیش گرفته ایم 
از جمله استفاده از پسماند و استفاده از خورشید 

است.
علی رسولیان در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا در 
مورد وضع برق صنایع در شهرک های صنعتی گفت: 
متاسفانه مشکل قطعی برق هنوز در صنایع وجود 
دارد، البته شدت آن کمتر شده است. ما مشکلی در 
زیرساخت های مربوط به برق در شهرک های صنعتی 
نداریــم. قطعــی برقــی که در صنایع اتفــاق می افتاد 
ناشی از قطعی برق در کشور به خاطر گرمای بیش 
از حــد، حــذف بــرق تولیــدی نیروگاه هــای برقابــی و 

مشکات دیگر بود.
رئیــس ســازمان شــهرک های صنعتــی تصریــح 
کــرد: مــا جلســات مختلفــی بــا وزیــر نیــرو داشــتیم 
کــه شــهرک های صنعتــی را از قطعی هــای ســنگین 
بــرق مســتثنی کنیم. عین مصوبه دولت این اســت 
کــه شــهرک های صنعتــی مشــمول ایــن قطعــی برق 
نمی شــوند. در مصوبــه دولــت آمــده که اگــر قطعی 
برقــی هــم رخ داد بــه همــان میــزان بایــد بعــدا برق 
رایگان به صنعت داده شود، همچنین خسارت های 
حاصلــه را نیــز در قالب هــای مختلــف مانند تقســط 
مالیــات یا تقســیط حق بیمه دولــت می تواند تامین 
کند. کمیته ای مسئول این کار شده که وزارت صمت 

نیز جز آن است.
او خاطرنشان کرد: تاش ما باید در این راستا 
باشــد کــه تولیــد بــرق داخــل خــود شــهرک ها انجام 
شود. این کار چند مزیت دارد از جمله اینکه در این 
صورت در زمان های بحرانی قطعی برق کمتر اتفاق 
می افتد، همچنین هزینه های زیرساخت های انتقال 
بســیار کاهــش می یابــد. بــرای هر مگاواتــی که وارد 
شــهرک ها می شود فقط 1.5 میلیارد تومان سازمان 
شهرک های صنعتی هزینه  می کند. گرچه طبق قانون 
وزارت نیرو باید برق را به داخل واحدها برساند اما 
بــرای پســت های انتقــال بــرق بــه این میــزان هزینه 
می  کنیم که علت این امر هم محدودیت های منابع 

دولت است.
رســولیان در مــورد راهکارهــای تامیــن بــرق در 
شــهرک های صنعتــی بیــان کــرد: بــرای تولید بــرق در 
شــهرک های صنعتی دو راه عمده وجود دارد که یکی 
از آنهــا اســتفاده از CHPهــا اســت. مــا 470 مــگاوات 
تولید CHP داریم که به دلیل مشکاتی که در تامین 
منابــع مالــی خــود دارند حدود 370 مــگاوات آنها کار 
می کند. بخشی از تامین مالی خود را هم انجام دادند 
و امیدواریم مشکل حل شود و بتوانیم در مبلغ خرید 

و همچنین تامین گاز از آنها حمایت کنیم.
او اظهــار کــرد: روش دوم نیــز کــه آن را هــم 
خورشــیدی  انــرژی  از  اســتفاده  کرده ایــم،  شــروع 
اســت. ایــن روش هزینه کمتــری دارد و اقتصادی تر 

اســت. کارشناســان می گویند هزینــه نصب پنل در 
سقف ها ارزان تر تمام می شود، از طرف دیگر از این 
طریق همه ســل ها به کنتور وصل هســتند و نیازی 
بــه ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه نیســت. عــاوه بر 
ســقف ها از زمین هــای مــازاد هم می توان اســتفاده 
کرد. در این مورد با همکاران وزارت نیرو چارچوبی را 
مصوب کردیم و 6 وزیر هم آن را امضا کردند و آن را 
به دولت بردیم و امیدواریم که تامین تسهیات آن 

در دولت مصوب شود. با دوستان بخش خصوصی 
هــم دســتورالعملی را تدویــن کردیــم تــا وظایف هر 

بخش مشخص شود.
معــاون وزیــر صمــت در ادامــه گفــت: مطلوب 
من این است که اگر کسی می خواهد درباره انرژی 
خورشــیدی کاری انجــام دهــد ظرف 7 یــا 8 روز کار 
خود را شروع کند ولی االن تا مراحل آن طی شود 6 
تا 8 ماه طول می کشد. باید این مشکل بروکراسی 
را حل کنیم. اگر در این بخش موفق باشیم و همه 
اجــزا نقــش خــود را بــه خوبی ایفــا کننــد می توانیم 
دســت کــم 4 تــا 5 هــزار مــگاوات در شــهرک های 
صنعتــی بــرق تولید کنیــم. این امر اســتقال خوبی 
به شهرک های صنعتی در قطعی برق و دیگر موارد 
می دهد. برای این کار 7 هزار هکتار زمین پیش بینی 
کردیم و 5 هزار هکتار هم سقف داریم. تا امروز در 
کشور حدود 300 مگاوات انرژی برق خورشیدی در 

کشور وجود دارد.
او همچنین متذکر شد: برای تامین برق زمین 
ارزان و با اقساط بلندمدت واگذار می کنیم که برای 
CHPها رایگان خواهد بود تا مشــوق خوبی در این 
زمینــه باشــد. مــا وضــع قطعی بــرق در شــهرک های 
صنعتی را روزانه کنترل می کنیم، اینکه برق به چه 
مدت زمانی در چه شهرک هایی قطع شده محاسبه 
شــده و به دســتگاه های مختلف داده شــده اســت. 
مــا در حال پیگیری هســتیم تا حداقل خســارات به 

صنایــع پرداخــت شــود، قــول می دهــم کــه در مورد 
شهرک ها برای کار پیگیری جدی کنیم.

رسولیان در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای 
پیش گرفته شــده برای کمبود آب در صنایع گفت: 
امســال در شــهرک های صنعتــی کشــور چنــدان بــا 
کم آبی مواجه نشــدیم، یعنی به شــکلی نبود که به 
عنوان یک مانع جدی عمل کند. البته کســری هایی 
در برخی از شهرک ها وجود داشت اما به هرحال با 
چاه هایی که وجود داشــت مشکل حل می شد ولی 
باید توجه داشت که این روش ها کوتاه مدت است. 
اگر فکری برای این موضوع نشود در درازمدت دچار 
مشکل خواهیم شد. عمده منابعی که در این مورد 
اســتفاده می کنیم منابع ســطحی مانند رودخانه ها 
و همچنین منابع آب زیرزمینی اســت که هر ســال 
در حال کاهش اســت. الگویی که ما امســال دنبال 
می کنیــم کمــی از قبــل متفاوت اســت، گرچــه ما از 
همکاران خود خواسته ایم که هر میزان که آب پیدا 
شد، بخرند اما یک نگرانی وجود دارد که اگر زمانی 
کمبود آب شرب وجود داشته باشد و مجبور باشیم 
بین صنعت و آب شــرب مردم انتخاب کنیم، قطعا 
آب شــرب مــردم را انتخــاب می کنیم و برای صنعت 

مشکل ایجاد می شود.
او اضافه کرد: در درازمدت برنامه ما این است 
که در خطوط آب شربی که از دریا می آید مشارکت 
کنیم که هزینه این کار کمی زیاد است ولی باز هم 

ایــن کار را خواهیــم کرد. در میان مدت و کوتاه مدت 
بایــد بــه دو آب توجــه داشــت. یکــی از آنهــا پســاب 
شــهرها اســت کــه از امســال مــا در همــه اســتان ها 
به دنبال پســاب شــهرها هســتیم، این آب برای ما 
تقریبا آب مطمئنی اســت. عاوه بر این می توان از 
آبی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد دوباره 

استفاده کرد.
معاون وزیر صمت گفت: دومین راه، استفاده 
دوباره از آب های صنایع اســت. ما 16هزار لیتر آب 
داریم که با صرفه جویی 70هزار لیتر از آن به عنوان 
پســاب خــارج می شــود. االن 170 تــا 178 هــزار متر 
مکعب در شبانه روز تصفیه آب می کنیم که بخشی 
از آن کــه بــه درد محیط زیســت می خــورد را دوباره 
بــه فضای باز برمی گردانیــم. یکی از برنامه هایی که 
از امســال شــروع کردیــم بازچرخانی آب اســت. در 
بخشــی که نیاز کمتری وجود دارد برای فضای ســبز 
شهرک و در بخشی که نیاز بیشتری وجود دارد در 
صنایــع اســتفاده می شــود. اســتفاده صنایــع از این 
روش 35هزار متر مکعب در شــبانه روز اســت. اگر 
بتوانیم از 16 هزار لیتر 7 تا 8 هزار لیتر را بازچرخانی 
کنیــم، بخــش زیادی از نیاز ما مرتفع می شــود، این 
مسیر را شروع کردیم. تا امروز ما 70 میلیارد تومان 
بــرای تصفیه خانه هــا اباغ شــده، چنــد هفته پیش 
هم 70 میلیارد تومان برای این کار به غیر از بودجه 

خودمان تخصیص داده شد.

راهکارهای شهرک های صنعتی برای تامین آب و برق مصرفی خود

بیانیــه اتــاق بازرگانی در دفاع از بخش خصوصی و تعلل 
وزارت بهداشت در واردات واکسن کرونا
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نایب رئیس کمیسیون 
عمران: قاسمی توان 

ساماندهی پروژه های نیمه 
تمام حمل و نقل را دارد

نایــبرئیــسکمیســیونعمــرانمجلــسشــورای
اسالمیرستمقاسمیوزیرپیشنهادیراهوشهرسازی
رامدیریجهادیومیدانیعنوانکردوگفت:قاسمی
میتوانــدپروژههــاینیمــهتمــامحــوزهحمــلونقــلرا
ســاماندهیکنــدودرجــذبســرمایهگــذاریبخــش

خصوصیموفقشود.
صدیــف بــدری در گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره وزیــر 
پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: تحصیالت آقای رستم 
قاســمی مرتبــط بــا حــوزه عمــران و شهرســازی اســت و 
همچنین تجاربی در این زمینه دارد. او در زمان سازندگی 
هــم در قــرارگاه خاتــم االنبیــا ســپاه پاســداران انقــالب 
مشــغول فعالیت بود و در پروژه های کالن کشــوری کار 

کرده است.
وی افــزود: وزیر پیشــنهادی راه و شهرســازی حتی 
در حوزه مسکن هم تجربه اجرایی دارد و مهندسی های 
قرارگاه خاتم در حوزه مســکن را هم انجام داده اســت. 
وزارت نفــت را هــم در وضــع ســختی مدیریــت کــرده و 

کارهای خوبی در این مسوولیت انجام داده است.
نماینــده مــردم اردبیــل، ســرعین، نمیــن و نیــر در 
مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: او یک مدیر جهادی 
و بــه معنــای واقعــی میدانــی اســت فکر می کنــم در این 
حــوزه کارهــای خوبــی انجــام خواهــد داد و دغدغه هــای 
اجرای پروژه های نیمه تمام حمل و نقل، ریلی، زمینی، 
فرودگاه ها و حمل و نقل هوایی کشور را می تواند با تمام 

توانمندی های خود سامان دهد.
وی ادامه داد: قاسمی با توجه به تخصص و تبحری 
که در این زمینه دارد در جذب سرمایه گذاری های بخش 

خصوصی هم می تواند موفق شود.

رئیس سازمان نظام صنفی 
رایانه ای: وزیر پیشنهادی 
ارتباطات، تعامل دولت و 

بخش خصوصی را تقویت می کند
رئیــسســازماننظــامصنفــیرایانــهایگفــتکه
رئیسجمهــوریفــردیرابــرایتصــدیوزارتارتباطات
وفناوریاطالعاتبهمجلسشــورایاســالمیمعرفی
کردهاستکهبازبانوادبیاتاینصنعتآشناستو
اینویژگی،مارابهشکلگیریتعامالتبیشتربخش

خصوصیودولتامیدوارمیکند.
بــه گــزارش ایرنــا،  ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای 
بــا انتشــار پیامــی از معرفــی چهــره ای  کشــور )نصــر(  
دانشگاهی و دارای تجربه، برای تصدی وزارت ارتباطات 

حمایت کرده است.
رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور بــا 
حمایت از وزیر پیشــنهادی ارتباطات وفناوری اطالعات، 
افزایــش تعامــالت دولــت و بخــش خصوصــی را از اهــم 
نیازهای صنعت فاوا برشــمرد و یاداور شــد که زارع پور، 
چهره ای دانشگاهی است که تمامی دوره های تحصیلی 
کارشناســی، کارشناســی ارشــد، دکترا و پسا دکترا را در 
رشته های تخصصی کامپیوتر پشت سر گذاشته است؛ 
ضمــن آنکــه فعالیت هــای علمــی وی روی »نســل جدید 
شــبکه های رایانــه ای« و »شــبکه های رایانــه ای در ابعاد 

نانو« قابل توجه است.

خیاط زاده، عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی 

ایران: محرابیان توانایی حل 
مشکالت برق را دارد

عضــوهیاتنمایندگاناتــاقبازرگانیایرانگفت
کهوزیرپیشنهادینیروباصنعتوتولیدآشناییکامل

داشتهوتواناییحلمشکالترادارد.

مســعود خیــاط زاده « در گفت وگــو بــا ایرنــا درباره 
انتظــارات بخــش خصوصی از وزارت نیرو و اینکه گزینه 
پیشــنهادی آیــت هللا رئیســی، رئیس جمهــوری منتخــب 
می تواند مشــکالت حوزه آب و برق را حل کند، افزود: 
تولیدکننــدگان به شــدت از قطعــی و ســهمیه بندی بــرق 
صدمه دیدند و از آنجا که وزیر پیشنهادی نیرو با حوزه 
تولید و صنعت به صورت کامل آشنا است می داند که 
ادامه این روند چه صدمه ای به حوزه تولید، تامین کاال 

و صادرات وارد می کند.
وی ادامــه داد: تولیــد مشــکالت متعــددی دارد کــه 
فعاالن اقتصادی سال های متمادی است با آن دست به 
گریبان هستند، حال با اضافه شدن قطعی برق شاهد 

گرانی کاال و بیکاری هستیم.
خیاط زاده بیان  کرد: از آنجا که میزان تولید در چند 
وقــت اخیــر کاهــش یافتــه، صاحبان مشــاغل مجبور به 
تعدیل نیرو شدند، بر این اساس برای جلوگیری از هر 

گونه بحران، باید وضع توزیع برق سامان یابد.

رفع مشکل اجاره اقشار 
آسیب پذیر، اولویت اول 
قاسمی در بخش مسکن

وزیرپیشنهادیراهومسکناعالمکردکهاولین
گامدرحوزهمسکن،برداشتنتیغِتیزبیسروسامانی

اجارهخانهازگلوینحیفاقشارآسیبپذیراست.
به گزارش ایرنا، رستم قاسمی وزیر پیشنهادی برای 
تصدی وزارت راه و شهرسازی با انتشار پیامی در توییتر، 
نوشت: »وضع موجود باعث شده است مسکن که باید 
جایگاه ســکنی و آســایش باشــد به بزرگترین دغدغه و 

گرفتاری مردم تبدیل شده است.
امروز بعد از مشکل کرونا مهمترین دغدغه دولت 
ســیزدهم معیشــت و مسکن مردم است. برداشتن تیغ 
تیر بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب 

پذیر اولین گام در حوزه مسکن است.«

رشد ۱.۵ برابری درآمد ملی 
کشور در سال ۹۹

درآمدملیکشــوربراســاسحسابهایجاریدر
ســال۹۹نســبتبــهســالقبــلازآنها۱.۵برابررشــد
داشتهوبرابر۲۸میلیونو۱۲۱هزارمیلیاردریالبوده

است.
بــه گــزارش ایرنا، درآمــد ملی مجمــوع درآمدهایی 
است که در طول سال نصیب اعضای جامعه می شود که 
عبارت از درآمد حقوق بگیران، دستمزدها، سود سرمایه، 

درآمد حاصل از اجاره امالک و غیره است.
آن گونــه کــه بانک مرکــزی اعالم کرده، درآمد ملی 
کشور به قیمت های جاری در سال ۹۹ برابر ۲۸ میلیون 

و ۱۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
این در حالی است که میزان درآمد ملی در سال ۹۸ 
برابر ۱۸ میلیون و ۶۸۳ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۷ 
نیز ۱۴ میلیون و ۷۸۳ هزار میلیارد ریال بوده اســت.از 
این میزان، پس انداز ناخالص ملی در سال گذشته برابر 

۱۳ میلیون و ۱۰ هزار میلیارد ریال بود.
البتــه بایــد توجه داشــته باشــیم که ســال گذشــته 
خالص صادراتی کشور منفی ۲ میلیون و ۲۱ هزار میلیارد 
ریال بوده است به عبارتی ۵.۸ درصد نسبت به سال ۹۸ 

افت داشته است. 
درآمد ملی کشور در سال ۹۹ نسبت به قیمت پایه 
ســال ۱۳۹۰ نیز رشــد ۲.۸ درصدی داشته است. در این 
دوره درآمــد ملــی برابر چهــار میلیون و ۵۰ هزار میلیارد 
ریــال بوده اســت. پس انداز ناخالــص ملی در این دوره 
برابر یک میلیون و ۸۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است. 
در ســال های ۹۷ و ۹۸ درآمــد ملــی رونــد نزولــی 
داشته است و در این سال ها به ترتیب برابر منفی ۵.۸ 

درصد و منفی ۸.۵ درصد بوده است.

مجلس، پرونده وزیر اقتصاد 
 دولت روحانی را

به قوه قضائیه فرستاد
نمایندهتبریزاعالمکردکهمجلسپروندهفرهاد
دژپســندوزیــرامــوراقتصــادیودارایــیدولــتحســن
روحانــیرابــهدلیــلمشــکالتبــورسبهقــوهقضائیه

فرستاد.
به گزارش فارس، احمد علیرضابیگی نماینده مردم 
تبریــز در مجلــس شــورای اســالمی در صفحه شــخصی 
خود در توئیتر خاطرنشــان کرد: پس از بحث و بررســی 
نماینــدگان در جلســه علنی ۱۹ مرداد، پرونده دژپســند 
بخاطر تخلف در انتصاب قالیباف، رئیس وقت سازمان 

بورس، به دستکاه قضا ارجاع شد. 
ســوال ایــن اســت کــه چــرا ایــن رســیدگی در مورد 
اســتیضاح دژپســند صــورت نپذیرفــت تــا چهــل میلیــون 
مالباختــه بــورس کــه با فــروش مختصر دارایی هایشــان 
وارد سرمایه گذاری در بورس شده بودند بفهمند چگونه 

ثروت و دارایی شان به تاراج رفته است؟

حمید حسینی: وزیر 
 پیشنهادی اقتصاد نیازها

 و اولویت های اقتصاد ایران
را می شناسد

ســیدحمیــدحســینی،عضواتــاقبازرگانــیایران
گفتکهخاندوزی،نیازهاواولویتهایاقتصادایران

رامیشناسد.
بــه گــزارش تســنیم، عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران، 
احســان خانــدوزی  از  معرفــی ســید  اســتقبال  ضمــن 
به عنوان وزیر پیشــنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت 
سیزدهم ، افزود: ایشان ، نزد اساتید اقتصاد و فعاالن 
اقتصــادی کشــور و نیز رســانه ها و نماینــدگان مجلس ، 
مقبولیت الزم را دارند و بهتر از چند وزیر اخیر، نیازها و 
اولویت های اقتصاد ایران را می شناسد و بر این حوزه ، 

اشراف کامل دارد.
ســید حمیــد حســینی، تأکیــد کرد : ایشــان ، فردی 
دانشــگاهی و دارای ســابقه علمی و پژوهشی هستند و 
در دوران فعالیت خود در مجلس شورای اسالمی ،نشان 
دادند که دنبال حواشی نیستند و مستقیم روی مباحث 

علمی و عملی اقتصاد، کار می کنند.
ایــن عضــو پارلمــان بخــش خصوصــی، ادامــه داد: 
و  پیگیری هــا  ایشــان،  اخیــر  ســوابق  نمونــه،  به عنــوان 
فعالیت هــا روی مباحــث مالیاتــی ازجملــه، مالیــات بــر 
خانه هــای خالــی، قابل تأمــل و گویای اشــراف ایشــان بر 

کلیات و زوایای اقتصاد ایران است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

نماینــدگانمجلــسشــورایاســالمیبــا
مخالفــت شهرســازی و راه وزارت تفکیــک

کردند.
مجلــس  نماینــدگان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شورای اسالمی در جلسه علنی امروز -یکشنبه-  
گــزارش کمیســیون عمــران در خصــوص طــرح 
انتزاع بخش ســاختمان و شهرســازی از وزارت 
راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و 
وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین 
را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این طرح 

مخالفت کردند.
 از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضردر جلســه 
علنی، ۱۰۴ نماینده به طرح تفکیک رای  موافق، 
۱۲۷ نفــر رای مخالــف و پنــج نفــر رای ممتنــع 

دادند.
سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون 
اقتصــادی در مخالفــت با  این طرح گفت: این 
طرح منجر به افزایش هزینه عمومی می شود. 
هر گونه ادغام و تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
باعــث می شــود هزینه اضافی ایجاد شــود، در 
صورتــی کــه مــا نهایت تالشــمان این اســت که 

هزینه ها را کم کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: در صورت تصویب این طرح 
از ســوی شــورای نگهبــان رد خواهــد کــرد در 
وضعی که دولت تازه شروع به کار می کند نباید 

چوب الی چرخ دولت بگذاریم.
وی گفــت: در حــال حاضر کمبود و گرانی 
مسکن و وضع نامناسب راه ها به دلیل مدیریت 
افراد نیســت، بلکه به دلیل ضعف مدیریت و 

ناکارآمدی است.
نماینــده مــردم خلخال و کوثر در مجلس 
 ۱۰ بنــد  اســاس  بــر  گفــت:  اســالمی  شــورای 
سیاســت های کلــی نظــام اداری ابالغــی مقــام 
معظم رهبری، چابک سازی، متناسب سازی و 
منطقی ســازی جزو اهداف انقالب اســت، اما 

این طرح خالف اصل ۴۴ است.
سید کاظم دلخوش اباتری در موافقت با 
این طرح گفت: اینکه هر  وزارتخانه ای تفکیک 
و انتزاع شــود،  اصوال  کار درســتی نیســت. در 

حال حاضر ما در وزارت راه و شهرسازی بیش 
از ۲۰ بخش داریم که هرکدام مســئولیت های 
بسیار بزرگی دارند، اما کارها روی زمین مانده  
اســت. بــا ادغــام اولیــه نــه توانســتیم مشــکل 
مسکن و نه مشکل راه ها را در کشور حل کنیم.
نماینده صومعه سرا گفت: در حال حاضر 
۲۰ میلیــون جمعیــت در بافت هــای فرســوده 
زندگی می کنند. مشکل ما ساختارسازی جدید 

نیست، مشکل ما تحول در ساختارهاست
ســارا فالحــی در مخالفــت بــا ایــن طــرح  
ایــن اوضــاع  گفــت: حجیــم کــردن دولــت در 
بــه نفــع مــا نیســت. مــا قانونگذاریــم و نبایــد 
برعکس قانون عمل کنیم. این مساله برخالف 
قانون برنامه چهارم توســعه اســت. مشــکل ما 
ساختارســازی جدید نیســت، مشکل ما تحول 
در ساختارهاســت. مشــکل ما نبــودن فرهنگ 

کار است.
نماینــده ایالم تصریح کرد: مگر می شــود 
این طرح هزینه نداشته باشد. مشکالت ما با 
تفکیک وزارتخانه ها حل نمی شود. در این وضع 
دولت نیاز به تمرکز دارد و انتزاع این وزارتخانه 

باعث تمرکز نکردن دولت خواهد شد.
محمــد تقــی نقدعلــی هــم در مخالفت با 
ایــن طــرح گفت: ایــن طرح با اصــل ۷۵ قانون 
اساســی مخالف اســت و بار مالی دارد. با این 
اوضاع بودجه، قطعا شــورای نگهبان این طرح 
را رد خواهد کرد. این طرح خالف سیاست های 
کلی نظام اداری ضمن اینکه با ماده ۲۸ قانون 

برنامه مغایرت دارد.
نماینــده مــردم  خمینــی شــهر گفــت: اگر 
یک مدیر جهادی باالی ســر کار بایســتد با یک 
وزراتخانه می تواند ده ها مســاله کشــور را حل 

کنــد. مشــکل مــا ســاختار نیســت،امروز فقر و 
نبود مدیران جهادی، مشکل کشور است.

بــا  موافقــت  در  آصفــری  محمدحســن 
ایــن طــرح گفت: این طرح چه بــار مالی دارد؟ 
تجهیــزات، ادارات و امکانــات این وزراتخانه ها 
مشــخص هســت و نبایــد درباره بــار مالی این 
طرح این طور حرف زد چراکه این طرح بار مالی 
نــدارد. بــا این حــال امروز مشــکل اصلی مردم 
مســکن است.بایســتی بخش مســکن از راه و 
شهرسازی جدا شود و اگر جدا نشود ما پاسخی 

برای مستاجرین نخواهیم داشت
نماینــده دولــت در جلســه علنــی امــروز 
مجلــس گفــت: قطعــا تفکیــک ایــن وزارتخانــه 
هم مورد تایید ماست، اما این تفکیک در آغاز 
دولت به صالح نیســت. پیشنهاد ما این است 
که انجام این کار به سال ۱۴۰۱ موکول شود. 

کــه کــرد تاکیــد قضائیــه قــوه رئیــس
پارتیبازیورشوهدرهردستگاهیکهباشد
ناپسنداست،امادردستگاهقضاهرگزقابل

تحملنیستوبایدباآنمقابلهکرد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، 
در  یکشــنبه  اژه ای  محســنی  حجت االســالم 
آســتانه ۲۶ مرداد »ســالروز بازگشت آزادگان 
به کشــور« در آیین تجلیــل از همکاران آزاده 
دســتگاه قضا سخن می گفت، با تسلیت ایام 
تعزیت آل هللا تاکید کرد: اگر تقرب به خدا و 
ائمه هدی را می خواهیم باید به امام حسین 
)ع( توسل جوییم که این مسیر نزدیکترین و 

بهترین مسیر تقرب است.
رئیــس دســتگاه قضــا بــا مــرور مطالبات 
آزادگان دربــاره اجــرای مفــادی از قانون جامع 
ایثارگــران و قانــون حمایــت از آزادگان، اظهار 
کــرد: بدیهــی اســت که قانــون باید اجرا شــود 
و اگر قانونی بر زمین مانده و اجرا نشــده، ما 

مسئول هستیم.
محسنی اژه ای بر این نکته نیز تاکید کرد 
کــه نــه تنهــا بایــد قوانین مربوط بــه حمایت و 
تکریم ایثارگران و آزادگان اجرا شود، بلکه باید 
تالش شود شأن آن ها حفظ شده و مشکالتی 

که دارند با اولویت برطرف شود.
رئیــس حــوزه  بــه  قــوه قضائیــه  رئیــس 
ریاست ماموریت داد مطالبات آزادگان همکار 

دستگاه قضا را تا رفع آن ها پیگیری کند.
از  دیگــر  بخشــی  در  همچنیــن  وی 

اظهاراتــش تاکیــد کــرد: تــرک فعــل در اجــرای 
نادرســتی  قانــون در دســتگاه های دیگــر کار 
است و مورد پیگیری قرار می گیرد، ترک فعل 
از ســوی دســتگاه قضائی به مراتب زشت تر و 

قبیح تر است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد کارگروهی 
برای بررسی و احصاء دقیق مشکالت و مسائل 
سیســتم قضائی تشــکیل شــده تا راهکارهای 

حل این مشکالت را ارائه کند.
کــرد  اضافــه  همچنیــن  اژه ای  محســنی 
کارگروهی نیز برای بررسی مشکالت مردم در 
بخش های مختلف قضائی تشــکیل شــده که 
بــا ۳۸۰ بازرســی میدانــی و انجام نظرســنجی 
از همــکاران قضائــی و مــردم گزارشــی در این 
خصوص تهیه کرده که در اولین جلسه شورای 
عالی قضائی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیــس قــوه قضائیه از اطاله دادرســی و 
ناتوانی در استیفای حق به دلیل فقدان ادّله 
مثبته به عنوان مشکالت قضائی مردم یاد کرد 
و گفت: گاهی می بینیم که مردم به ســادگی 
بــه برخــی افــراد اعتماد می کننــد و بدون عقد 
قــرارداد یــا گرفتــن شــاهد معاملــه می کنند و 
بــه دیگران پــول می دهند، یا وجه یک چک را 
بدون دریافت چک پرداخت می کنند که برای 
خودشان و دستگاه قضا مشکل ساز می شود.
محســنی اژه ای یکــی دیگــر از مشــکالت 
مــردم در مراجعه به مراجع قضائی را برخورد 
نامناسب برخی قضات و کارمندان عنوان کرد 

و افزود: گاهی مردم گله مند هســتند که یک 
قاضی یا کارمند با ما برخورد خوبی نداشته و 
به درشتی حرف زده و ما را از اتاق خود بیرون 
کــرده اســت کــه بررســی های میدانــی نشــان 

می دهد برخی از این حرف ها درست است.
وی ادامــه داد: از آن طــرف وقتــی ســراغ 
قاضی و کارمند خودمان می رویم می بینیم که 
مراجعه کننده زیادی دارد که خیلی از این افراد 
توقع و انتظار فوری برای رسیدگی به کارشان 
را دارند و یا فرضا بعد از یک نزاع به همکار ما 
مراجعه کردند و آنجا هم درگیری هایی اتفاق 

افتاده که غیرقابل تحمل است.
رئیــس قــوه قضائیــه از همــکاران ایثارگــر 
دستگاه قضا به عنوان زجرکشیده ها و دلسوزان 
انقالب که تالش کردند حق در جای خود قرار 
گیــرد و از ســالمت و راحتــی خود بــرای برپایی 
عدالــت هزینــه کردنــد یاد کــرد و از آن ها برای 
کاهش مشکالت نظام قضائی استمداد طلبید. 
وی با بیان اینکه کسی شایسته تر از ایثارگران 
دســتگاه  مشــکالت  رفــع  بــرای  قضائیــه  قــوه 
قضائــی و اجــرای حــق و عــدل و مقابله با ظلم 
و بی عدالتــی نیســت، در عین حال گفت: باید 
برای رفع ظلم و اجرای عدالت، مصادیق ظلم و 
عدل و معروف و منکر را به درستی بشناسیم و 
راه تحقق آن ها را دقیق تشخیص دهیم تا برای 

رفع یک ظلم، ظلم دیگری انجام نشود.
از  دیگــر  یکــی  اژه ای  محســنی 
گالیه مندی های مردم را پیش نرفتن کارشــان 

بدون پارتی بازی و پرداخت رشوه عنوان کرد و 
گفت: این مسئله حتی اگر یک مورد هم باشد 

زیبنده دستگاه عدلیه نیست.
رئیس دســتگاه قضا گفــت: قوه قضائیه 
باید دســتگاه عدالت گســتر و توســعه دهنده 
کننــد  ادعــا  برخــی  اینکــه  و  باشــد  عدالــت 
بــرای تشــکیل یــک پرونــده و طرح شــکایت و 
دادخواست مجبورند دنبال پارتی بگردند، در 
روح و روان مــردم اثــر منفی می گذارد و چهره 

عدلیه را مخدوش می کند.
محسنی اژه ای گفت: پارتی بازی و رشوه 
در هر دســتگاهی که باشد ناپسند است، اما 
در دســتگاه قضــا هرگز قابل تحمل نیســت و 
بایــد بــا آن مقابله کرد و انتظار این اســت که 
ایثارگران ما در صف مقدم برخورد با فساد و 

تخلفات باشند.
در پایــان ایــن نشســت قــرار بــود لــوح 
یادبودی از سوی آزادگان دستگاه قضا منقش 
به تصویر حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای و ســخنان وی دربــاره ایثارگــران تقدیــم 
رئیــس قــوه قضائیه شــود که رئیس دســتگاه 
قضــا ضمــن تقدیــر از اهداکننــدگان لــوح، از 

پذیرش آن امتناع کرد.
رئیس قوه قضائیه سپس خطاب به تمام 
مســئوالن بخش هــای مختلــف قضائــی اعالم 
کــرد: بــه هیچ وجــه راضی نیســتم عکس من 
در یــک اداره و یــا بــر روی تابلوهــا و لوح هــای 

یادبود باشد.

گفــت مجلــس نماینــده بیگــی احمــد
کهخواســتهمجلــسازدولــتایــناســتکــه
الیحهمتممبرایبودجهسال۱۴۰۰بهمجلس

بدهدتااینعدمتوازنبرطرفشود.
به گزارش تسنیم،  روز گذشته در جلسه 
غیــر علنی مجلس برای بررســی آخرین وضع 
بودجــه ۱۴۰۰ برگــزار شــد. در این جلســه غیر 
علنی، حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، 
از  گزارشــی  مجلــس،  محاســبات  و  بودجــه 
درآمدهــا و هزینه هــای بودجه ســال ۱۴۰۰ به 

نمایندگان ارائه کرد.
بیگــی«  »احمــد  خصــوص،  همیــن  در 
نماینــده مجلس گفت: طبق گزارش درآمدها 
از  بودجــه ۱۴۰۰، بخش هایــی  و هزینه هــای 
بودجه مانند بودجه مناطق محروم و برخی از 
سازمان ها مانند بهزیستی، کمترین تخصیص 
را داشــته و بالعکــس در برخــی از بخش هــا 
تخصیصــات ۱۲۰ درصــد یعنــی بیــش از حــد 

مصــوب صورت گرفته اســت. ایــن عدم توازن 
در تخصیص بودجه باعث بروز مشــکالتی در 
رســیدگی بــه محرومــان و تأمیــن هزینه هــای 
جاری کشور شده است که نیاز است توازن در 

بودجه ایجاد شود.
وی افزود: خواسته مجلس از دولت این 
است که الیحه متمم برای بودجه سال ۱۴۰۰ 
بــه مجلــس بدهد تا این عدم تــوازن بر طرف 

شود.
به نظر می رسد با جدی تر شدن مباحث 
مربــوط بــه نــا تــرازی بودجــه، اولیــن کار ویژه 
میرکاظمــی در ســازمان برنامــه و بودجــه در 

دستور کار قرار خواهد گرفت. 
تســنیم،  خبرگــزاری  نیــز  ایــن  از  پیــش 
پیشــنهاد تشــکیل کمیته اصالح مصارف را به 
رئیــس جدیــد ســازمان برنامــه و بودجــه ارائه 

کرده بود.
میرکاظمــی در مراســم معارفــه خــود بــا 

بیــان اینکه امروز دولت را در وضع نامطلوبی 
تحویل می گیریم گفت: بودجه امسال کسری 
دارد که باید فکری برای آن کرد. پارسال ۵۶۰ 
هــزار میلیارد تومان عملکرد مصارف داشــتیم 
که جای ســؤال دارد چطور یک دفعه به هزار 
تومــان می رســد در وضعــی  و ۲۷۷ میلیــارد 
کــه می دانیــم تحریــم نیز شــدیدتر شــده پس 

نمی توانیم این طور ادامه بدهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر 
سقف اول آن را هم در نظر بگیریم که ۹۳۷ 
هــزار میلیــارد تومان اســت، آیا امــکان تأمین 
ایــن رقم وجود دارد؟ در حالی که حدود ۲۷۰ 
میلیارد تومان مالیات می گیریم و در ۵ ســال 
اول امســال حدود ۸۰ درصد آن محقق شــده 

است.
میرکاظمی با تأکید بر اینکه وضع خیلی 
ســخت اســت، افزود: چــرا باید بــه این نقطه 
برسیم؟ در سال ۹۱ عملکرد هزینه جاری ۸۹ 

هزار میلیارد تومان بود؛ چرا امروز باید به ۹۰۰ 
هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا وضع اقتصادی 
خوبی داشتیم؟ آیا اقتصاد مقاومتی را رعایت 
کردیــم؟ من تالش دوســتان را نفی نمی کنم، 
می دانــم در بدتریــن وضــع تصمیــم گرفتنــد، 
تأمیــن منابــع کردنــد، اما ادامه این مســیر به 

کجا می رسد؟ آیا نباید بازنگری کنیم.
و  پرداخــت  بودجــه ۹۹  بــه  میرکاظمــی 
افــزود: ۵۰ درصــد از درآمد هــا عمومــی بوده، 
۳۰ درصد از فروش دارایی های مالی به دست 
آمــده و امســال بــا پرداخت هایــی کــه تاکنون 
انجــام شــده عملکــرد درآمــدی مــا ۲۲۵ هــزار 
میلیارد تومان بوده است در حالی که مصارف 
بــوده اســت.  مــا ۲۸۰ هــزار میلیــارد تومــان 
علی رغــم همــه ســرمایه گذاری هایی که شــده 
اســت چــرا شــاخص های کالن مــا بهبــود پیدا 
نمی کند؟ آیا باید با این فرمان جلو برویم؟ تا 

کجا می توانیم پیش برویم؟

مجلسبرایتفکیکوزارتراهوشهرسازی
بهدولتفرصتداد

نمایندگان مجلس برای تامین نظر رئیسی به طرح تفکیک رای مخالف دادند

زمزمهدرخواستالیحهمتممبودجه۱۴۰۰درمجلس

اژهای:پارتیبازیورشوهدردستگاهقضاهرگزقابل
تحملنیست
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رشد 58 درصدی حق بیمه 
نوین

بیمه نوین در چهارماه نخســت ســال جاری بیش 
از ٥٨درصــد رشــد در حــق بیمــه تولیــدی خــود داشــته 

است.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
اســاس  بــر  نویــن، 
مالــی  گزارش  هــای 
منتشره، این شرکت در 
چهارمــاه نخســت ســال 
جاری، به ٥٨.٧٩درصد 
در  بیمــه  حــق  رشــد 

مقایسه با مدت مشابه سال ٩٩دست یافته است.
بر همین اســاس، بیمه نوین در چهارماه نخســت 
ابتــدای  از  و  ریــال  ٥.٥٤٠.٢٦٢میلیــون  جــاری  ســال 
فروردین تا پایان تیر سال گذشته، ٣.٤٨٧.٢٨٥میلیون 

ریال حق بیمه تولید کرده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، توجــه بــه ترکیــب بهینــه 
و متــوازن ســبد پرتفــوی و گســترش فرهنــگ بیمــه، از 
اســتراتژی  های اصلــی بیمــه نویــن اســت؛ به طــوری کــه 
ایــن شــرکت موفــق شــده اســت تــا در مــدت چهــار مــاه 
نخست سال جاری، ٢٧٩درصد رشد حق بیمه در رشته 
آتش ســوزی و ٧٩درصــد رشــد نیــز در حــق بیمــه رشــته 
باربری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کسب کند.

۲5 بیماری صعب العالج 
به پوشش بیمه زندگی 

تجارت نو اضافه شد
بیمــه  ســرمایه گذاری  و  عمــر  بیمه هــای  مدیــر 
صعب العــاج  ۲۵بیمــاری  اضافه شــدن  از  تجارت نــو، 
)خاص( به ســبد محصول عمر و سرمایه گذاری شرکت 

متبوع خود خبر داد.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
تجارت نو، جواد کاوسی 
راد، افزود: درســال های 
غالــب  گذشــته 
بیمــه ای  شــرکت های 
۵بیمــاری صعب العــاج 
و بحرانی شامل، سکته 
قلبــی و مغــزی، انواع ســرطان، پیوند اعضــا، عمل قلب 
بــاز و پیونــد عــروق کرونــر رابــه بیمه شــدگان خــود ارائه 
کردنــد، ایــن بیماری هــا بــه نوعــی هنــگام بــروز وضــع 
عادی زندگی افراد و خانواده ایشــان را به میزان زیادی 
تحــت تاثیــر قرار داده و برگشــت به وضع قبل برای فرد 

غیرممکن و یا بسیار سخت است.
مدیر بیمه های عمر و ســرمایه گذاری شــرکت بیمه 
تجارت نــو، بــا بیــان اینکــه ۲۵بیمــاری جدید به پوشــش 
بیمــه زندگــی بیمه تجارت نو اضافه شــده اســت، افزود: 
شــاید در قالــب بیمه تکمیل درمان تمــام این بیماری ها 
بیمه گــزار  زندگــی،  بیمــه  در  امــا  نشــود  داده  پوشــش 
را  ایــن خدمــت  اختیــاری  پوشــش  قالــب  در  می توانــد 
دریافــت کنــد. اگــر بیمه گزار به یکی از ایــن بیماری های 
صعب العاج مبتا شد، بیمه تجارت نو تا سقف تعهدی 
که در قرارداد بیمه منعقد شــده اســت به صورت یکجا 
و فــارغ از اینکــه چقــدر بابــت این بیماری هزینه شــده، 
تمام سرمایه پوشش را به بیمه شده پرداخت می کند و 
مبحث فرانشــیز و تعرفه های وزارت بهداشــت به مانند 

بیمه تکمیل درمان در این پوشش موضوعیت ندارد.
کاوســی راد، اذعان کرد که بیمه تجارت نو، پیشــتر 
پنــج بیمــاری صعب العــاج را هــم بــه عنــوان پوشــش 
بیماری هــای خــاص در قالــب طــرح پایه پوشــش می داد 
و در حــال حاضــر در قالــب ۲گزینــه ایــن اختیــار را بــه 
مشتریان خود می دهد که پوشش بیماری های خاص را 
با طرح پایه )۵بیماری( یا طرح تکمیلی )۵بیماری سابق 

+ ۲۵بیماری جدید( انتخاب کنند.
او اضافــه کــرد: البتــه باتوجــه بــه اوضــاع حاضــر 
جامعــه ایــران و شــیوع اپیدمــی کرونا بیمــه تجارت نو از 
اوایــل شــروع همه گیــری، ایــن بیمــاری را هــم دربســتر 
پوشــش بیماری هــای خــاص قــرارداده و درحقیقــت در 
کنــار بیماری هــای صعب العاج، هزینه هــای این بیماری 
را نیز تا سقف تعهد در بیمه نامه به طور رایگان پوشش 

داده می شود.
مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه تجارت نو، 
بیماری هایــی همچــون ایــدز، هپاتیــت، بیماری های حاد 
کلیــوی، بیماری های حاد کبدی و ســوختگی های شــدید 
را ازجملــه بیماری هــای جدیــدی برشــمرد کــه بــه ســبد 
محصــوالت بیمــه عمــرو ســرمایه گذاری بیمــه تجارت نــو 

اضافه شده است.

تصویب افزایش سرمایه 
بیمه تعاون

مجمــع  در  حضــور  بــا  تعــاون  بیمــه  ســهامداران 
عمومــی فوق العــاده، بــا افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت 

موافقت کردند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
تعــاون، مجمــع عمومی 
فوق العــاده بیمه تعاون 
70درصــدی  حضــور  بــا 
سهامداران، برگزار شد.
پــس  جلســه  ایــن  در 
گــزارش  اســتماع  از 
اســتماع  و  ســرمایه  افزایــش  خصــوص  در  هیأت مدیــره 
گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیأت مدیره 
در خصــوص افزایش ســرمایه بیمه تعــاون، اتخاذ تصمیم 
صورت گرفت و سرمایه ثبتی شرکت از 1۵00میلیارد ریال 

به ۵000میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

کسب سطح یک توانگری 
مالی از سوی بیمه حکمت

توانگــری مالــی بیمــه حکمت بــرای پنجمین ســال 
پیاپی با تایید بیمه مرکزی در سطح یک قرار گرفت.

بــه گــزارش روابط عمومی بیمه حکمت، بر اســاس 
ابــاغ  رســمی  تائیدیــه 
بیمــه  ســوی  از  شــده 
اجــرای  در  مرکــزی 
6آئین نامــه  مــاده 
و  محاســبه  نحــوه 
توانگــری  بــر  نظــارت 
بیمــه  موسســات  مالــی 
)آیین نامــه 69( و طبــق 
بــر  انجام شــده  کنتــرل 

اســاس آخریــن صورت هــای مالــی ســال 99و توانگــری 
مالی بیمه حکمت صبا برای سال 1400معادل 100درصد 

یعنی سطح یک به تایید بیمه مرکزی رسیده است.
مهم تریــن نکتــه ای کــه همیشــه در انتخــاب یــک 
شــرکت بیمــه ای حائــز اهمیــت اســت، ســطح توانگــری 
مالــی آن شــرکت اســت. هرچــه ایــن ســطح توانگــری 
در رتبــه باالتــری نســبت به دیگر شــرکت ها قــرار گیرد، 
اعتماد به آن بیشــتر می شــود. چرا که آن شــرکت بیمه 
توانایی کافی برای پرداخت خسارت و سرمایه گذاری در 

سریع ترین زمان ممکن را دارد.

 سامانو؛ خدمتی نوین
در بیمه های اتومبیل سامان

مدیــر بیمه هــای اتومبیــل بیمه ســامان اعام کرد 
کــه اپلیکیشــن »ســامانو« نه تنهــا روند بازدیــد اولیه، 
صــدور بیمه نامــه،  ارزیابی خســارت و تبــادل پیام میان 
بیمه گزار و بیمه سامان را تسریع می کند،  بلکه تحولی 
بنیادین در عملیات بیمه گری کشــور را به ثبت خواهد 

رساند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
محمــد  ســامان، 
یــادآوری  بــا  اباذریــان، 
»تحــول  کــه  ایــن 
دیجیتــال« در دو رشــته 
و  ثالــث  شــخص  بیمــه 
بیمــه بدنــه این شــرکت 

بــه صــورت جدی پیگیری و عملیاتی شــده اســت،  اظهار 
کــرد: اکنــون بخــش عمــده فراینــد بازدیــد اولیــه،  صدور 
بیمه نامــه شــخص ثالــث و ارزیابــی خســارت بــه طــور 
کامل در این شــرکت دیجیتالی و آناین شــده اســت و 
ســایر بخش ها نیز در آینده نزدیک تکمیل خواهد شــد، 
 بــه طوری کــه بیمه گــزار بتواند از طریق ســایت شــرکت، 

بیمه نامه اتومبیل خود را صادر کند.
او در ادامــه بــه جزئیــات پروژه بازدیــد اولیه آناین 
بــه عنــوان یــک انقــاب از طریــق ســامانه ایــن شــرکت 
پرداخــت و بــا بیــان ایــن کــه از دی ســال گذشــته، ایــن 
فرآینــد بــرای شــبکه فــروش بیمه ســامان اجباری شــده 
اســت،  اظهار کرد: در این حالت، نماینده بیمه ســامان،  
لینک مربوطه را برای بیمه گزار ارســال می کند و ســپس 
بــا هدایــت او،  بازدیــد اولیــه از خودرو به صــورت آناین 

انجام می شود.
اباذریان با تاکید بر این که در این روش، شــرکت 
بیمه گر به بیمه گزار خود اعتماد کرده و اصل را بر حسن 
نیت قرار داده اســت،  ادامه داد: اپلیکیشن محور شــدن 
فراینــد بیمه گری نه تنهــا هزینه های بیمه گر و بیمه گزار 
را کاهــش می دهد، بلکه ســرعت را نیــز افزایش داده و 

در نتیجه روند کارها را منطقی تر می کند.
او همچنیــن بــه امکان اســتفاده از این اپلیکیشــن 
در هنــگام وقــوع خســارت اشــاره کــرد و با بیــان این که 
در زمــان حادثــه، بیمه گــزار یــک لینــک ارتبــاط آنایــن 
دریافــت خواهــد کرد،  گفت: در این وضع اطاعات الزم 
از جملــه زمــان،  مــکان،  شــکل و نحــوه وقــوع حادثــه به 
همراه مدارک به صورت آناین دریافت شــده و ارزیابی 

انجام می شود.
بــه گفتــه مدیــر بیمه هــای اتومبیــل بیمــه ســامان، 
واریز مبلغ خســارت به حســاب بیمه گزار نیز به صورت 
کامــا غیرحضــوری و آنایــن اســت،  بنابرایــن می تــوان 
اعــام کــرد کــه عمــا با ایــن روش، نیــاز بیمه گــزار برای 
مراجعــه بــه شــرکت بیمــه ســامان بــه حداقــل کاهــش 

می یابد،  مگر در مواردی که استثناء باشد.

 انجام تراکنش های پایا
 از سوی بانک سامان

در ایام تعطیالت
انجــام  از  اطاعیــه ای  صــدور  بــا  ســامان  بانــک 

تراکنش های پایا در ایام تعطیات پیش رو خبر داد.
گــزارش  بــه 
سامان رســانه، بــا توجه 
بــه مصوبــه ســتاد ملــی 
در  کرونــا  بــا  مقابلــه 
تعطیلــی  خصــوص 
بانک هــا و دســتگاه های 
تاریــخ  از  دولتــی 
پایــان  تــا  ۲۵مــرداد 
بانــک  30مــرداد،  روز 

ســامان از انجام تسویه حســاب های عملیات پایا در ایام 
تعطیــات خبــر داد. این تسویه حســاب ها یک بار در روز 

رأس ساعت 1۲:4۵انجام خواهد شد.
در همیــن مــدت، ســامانه های ســاتنا و چــکاوک 
و  ســاتنا  پرداخــت  دســتور  و  بــود  خواهنــد  تعطیــل 
همچنیــن پرداخــت و پــردازش تمامــی چک هــا پذیرفته 

نخواهد شد.
ایــام  ایــن  در  ســامان  بانــک  مشــتریان  تمامــی 
می تواننــد عملیــات بانکــی خــود را از طریــق ابزارهــای 

الکترونیک همانند نت بانک و موبایلت انجام دهند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بانک مرکزی با تاکید بر تعطیلی شعب 
بانک هــا، در بخشــنامه ای بــه شــبکه بانکــی 
ابــاغ کــرد کــه ســامانه های ســاتنا و چکاوک 
نیــز در ۵ روز آینــده )دوشــنبه هفتــه جــاری 
تــا شــنبه هفتــه آینــده( تعطیــل خواهــد بود 
و دســتور پرداخــت و پــردازش چــک در ایــن 

سامانه ها پذیرفته نخواهد شد. 
بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا از بانــک 
مرکــزی،  در بخشــنامه اباغــی بانــک مرکــزی 
بــه شــبکه بانکی کشــور آمده اســت: با توجه 
به مصوبه ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا 
دســتگاه های  و  بانک هــا  تعطیلــی  بــر  مبنــی 
مردادمــاه   30 تــا   ۲۵ از  کشــور  کل  دولتــی 
ســامانه های ســاتنا و چــکاوک تعطیــل بــوده 
و دســتور پرداخــت و پــردازش چــک در ایــن 
ســامانه ها پذیرفتــه نخواهــد شــد. همچنیــن 
عملکرد سامانه پایا در روزهای مذکور مشابه 
ســایر روزهــای تعطیــل و بــا یک چرخه واحــــد 

)1۲:4۵( خواهد بود.
 براســاس اطاعیه هــای قبلی، در چرخه 

واحــد روزهــای تعطیــل ســامانه پایــا، عــاوه 
دســتور  شــاپرکی،  پرداخت هــای  دســتور  بــر 
پرداخت های عادی نیز پردازش خواهند شد. 
خصــوص  در  همچنیــن  اســاس  برایــن 

ضمانــت نامه هــای ریالــی بــا تاریــخ سررســید 
تمدیــد  امــکان  شــده،  اشــاره  روزهــای 
ســپام  ســامانه  در  مربوطــه  ضمانتنامه هــای 

ریالی، در 31 مرداد فراهم خواهد بود.

بانــک مرکزی از شــبکه بانکی خواســت 
تمهیــدات الزم جهــت تامین اســکناس کافی 
در  بانــک  آن  خودپــرداز  دســتگاه های  در 
روزهــای تعطیــل پیــش رو، بــه نحــو مقتضی 

انجام شود. 
 تعطیلی بانک ها 

و موسسات اعتباری 
بانــک مرکــزی در بخشــنامه دیگــری بــه 
کــرد  اعــام  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
کــه آنهــا نیــز در۵ روز آینــده تعطیــل خواهند 
بــود و از شــبکه مذکور خواســت تا مســئوالن 
پول رســان خودپردازهــا و پشــتیبانی خدمــات 
الکترونیکی به تعداد محدود به ارائه خدمات 

بپردازند.
همچنین هر یک از بانک ها و موسسات 
اعتبــاری در روزهــای ۲۵، ۲6 و 30 مــرداد در 
شهرها فقط یک شعبه و در تهران و شهرهای 
بــزرگ 10 درصــد از شــعب خــود را بــا کارکنان 

محدود برای ارائه خدمات باز کنند.

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته 
)یکشــنبه، ۲۴ مــرداد( ۱۹هــزار و ۱۹۷واحــد 
رشــد داشــت کــه در نهایــت این شــاخص به 

رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید.
در  ایرنــا،  یکشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
معامــات روز گذشــته بیــش از 10میلیــارد و 
1۵0میلیــون ســهم، حــق تقــدم و اوراق بهادار 
بــه ارزش 74هــزار و ۸۵۵میلیــارد ریال داد و 

ستد شد.
بــا  )هــم وزن(  کل  شــاخص  همچنیــن 
۵هــزار و 634 واحــد افزایــش بــه 4۲۸ هــزار 
)هــم وزن(  قیمــت  شــاخص  و  31۵واحــد  و 
بــا 3هــزار و 470 واحــد رشــد بــه ۲70هــزار و 

39۲واحد رسید.
شاخص بازار اول یک هزار و 706 واحد 
و شــاخص بازار دوم هفت هزار و ۸۸0 واحد 

کاهش داشتند.
عاوه بر این در بین همه نمادها، سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 1409 واحد، 
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس )فــارس( بــا 

13۵۲ واحد، پاالیش نفت تهران )شپنا( با 1131 
واحــد، معدنــی و صنعتــی چادرملــو )کچــاد( بــا 
103۲ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 
بــا 916 واحد، معدنی و صنتعی گل گهر )کگل( 
بــا ۸6۸ واحــد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با 
۸۵۵ واحــد، پتروشــیمی نوری )نــوری( با 7۸۵ 
واحد، گســترش نفت و گاز پارســیان )پارسان( 
با 6۵3 واحد، ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 
643 واحد، پتروشــیمی پردیس )شــپدیس( با 
60۵ واحد، سرمایه گذاری صدرتامین )تاصیکو( 
بــا 43۸ واحــد، پاالیــش نفــت تهران )شــتران( 
بــا ۸۵۵ واحــد، ایــران خــودرو )خــودرو( با 404 

واحد، تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
پــارس  پتروشــیمی  صنایــع  مقابــل  در 
)پــارس( بــا ۵۵۵ واحــد، س. ســهام عدالــت 
اســتان خراســان رضــوی )وســرضوی( بــا ۲17 
واحــد، گــروه دارویــی برکــت )برکــت( بــا 19۸ 
واحد، شــرکت س استان خوزستان )وسخوز( 
بــا 16۵ واحــد، بانــک ملــت )وبلمــت( بــا 97 
واحــد، س. ســهام عدالــت اســتان کرمانشــاه 

دماونــد  معدنــی  واحــد،   ۸9 بــا  )وسکرشــا( 
)کدما( با 7۲ واحد تاثیر منفی را بر شــاخص 

بورس داشتند.
برپایــه ایــن گــزارش، روز گذشــته نمــاد 
سپید ماکیان )ســپید(، شرکت سرمایه گذاری 
خــودرو  ایــران  )شســتا(،  اجتماعــی  تامیــن 
)خــودرو(،   فــوالد مبارکــه اصفهــان )فــوالد(، 
پاالیــش نفت اصفهان )شــپنا(،   گروه دارویی 
برکــت )برکت( و ســایپا )خســاپا( در نمادهای 

پُرتراکنش قرار داشتند.
روز  معامــات  در  هــم  خــودرو  گــروه 
گذشــته صدرنشــین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه دو میلیارد و 774 میلیون 
 46۵ و  هــزار  هفــت  ارزش  بــه  ســهم  برگــه 

میلیارد ریال دادوستد شد.
 آخرین وضع شاخص

فرابورس
روز گذشــته شاخص فرابورس نیز بیش 
از ۲۵1 واحد افزایش داشــت و بر روی کانال 

۲1هزار و ۵۵7 واحد ثابت ماند.
همچنیــن در ایــن بــازار ســه میلیــارد و 
۲۲7 میلیون برگه سهم به ارزش ۲1۲ هزار و 

90۸ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز گذشــته نماد ســنگ آهــن گهرزمین 
)کگهــر(، پلیمــر آریــا ساســول )آریــا(، فــوالد 
مینــو  صنعتــی  )هرمــز(،  جنــوب  هرمــزگان 
)فرابــورس(،  ایــران  فرابــورس  )غصینــو(، 
بیمــه تجــارت نــو )بنــو(، بیمــه کوثــر )کوثــر(، 
پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، ســرمایه گذاری 
مالــی ســپهر صــادرات )وســپهر( صنعتی مینو 
)فرابــورس(،  ایــران  فرابــورس  )غصینــو(، 
ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی 
تندگویــان )شــگویا( تاثیــر مثبــت بــر شــاخص 

فرابورس داشتند.
دماونــد  بــرق  نیــروی  تولیــد  همچنیــن 
پتروشــیمی  )ودی(،  دی  بانــک  )دماونــد(، 
مــارون )مــارون( بیمه ســامان )بســاما(، بیمه 
کوثــر )کوثــر(، کلر پارس )کلــر( تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.

بــه گفتــه یــک کارشــناس بازار ســرمایه 
بــا بیان اینکه سیاســت های وزیر پیشــنهادی 
اقتصــاد در بلندمــدت بــه نفــع بازار ســرمایه 

است.
حســین عبدی روز گذشــته در گفت وگو 
بــا ایرنــا درباره وزرای پیشــنهادی تعیین  شــده 
از ســوی آیــت هللا رئیســی بــرای کابینه دولت 
جدید گفت: هنوز نمی توان به صورت شفاف 
در مــورد سیاســت های بــه کار گرفته شــده از 
معرفــی  رئیس جمهــوری  کــه  وزرایــی  ســوی 
شــده اند اظهــار نظــر کــرد، امــا بــا توجــه بــه 
برنامه هــای اعامی در حــوزه اقتصاد و بورس 
از ســوی اشــخاصی کــه بــرای ایــن گزینه هــا 
انتخاب شــده اند، می تــوان پیش بینی کرد که 
بازار ســرمایه از توجــه خاصی در میان کابینه 

انتخاب شده برخوردار باشد.
احســان  ســید  انتخــاب  دربــاره  او 
خانــدوزی به عنــوان وزیر پیشــنهادی افزود: 
سیاســت  موافــق  وی  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
افزایــش نقــش بازار ســرمایه در تامین مالی 
تولیــد و رشــد معامــات بــورس  بــه صــورت 
اســت،  حبــاب  بــدون  و  پایــدار  بلندمــدت، 
ایــن موضــوع می توانــد بــا تاثیــری مثبــت در 

معامات بازار ســهام همراه باشد.
عبدی اظهار داشــت: باید خوشحال بود 
کــه یکــی از افــراد تحصیل کــرده و متخصــص 
در بدنــه اقتصــاد کشــور بــرای ورود بــه فضای 
ایــن  از  و  اســت  شــده  پیشــنهاد  اقتصــادی 
انتخاب می توان به عنوان اتفاقی مثبت برای 

بازار سرمایه صحبت کرد.

کمک به رشد معامات بورس 
 با ایجاد نگاه بلندمدت
برای سرمایه گذاری 

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان 
اینکــه نگاه هــای بلندمــدت و پایــدار بــه بــازار 
ســرمایه می تواند کمک کننده به رشد بازار به 
صــورت غیرحبابــی، واقعــی و هــم گام با رشــد 
تولید باشــد، افزود: از دیگر سیاست های وی 
متنوع ســازی ابزارهای بازار ســرمایه است که 
ایــن موضــوع به عنوان امری واجب برای بازار 

تلقی می شود.
او بــا بیــان اینکــه بــازار ســرمایه اکنــون 
الزم  ابزارهــای  و  کافــی  عمــق  فقــدان  بــا 
اگــر  اســت، گفــت:  مالــی مواجــه  در حــوزه 
فــردی در تصمیمــات خــود اقدامــی را انجــام 
دهــد تــا ابزارهــای مشــتقه، ابزارهــای جدید 
صــورت  بــه  مالــی  نویــن  و  ســرمایه  بــازار 
واقعــی و حرفــه ای وارد بــازار ســرمایه شــود، 
بــه  بخشــیدن  عمــق  شــاهد  بلندمــدت  در 
معامــات بــورس خواهیــم بــود کــه ایــن امر 
کمکی برای ســرمایه گذاری هوشمند در بازار 

و نیز ارتقای جذابیت بازار ســرمایه اســت.
عبدی، بحث تســهیل ورود شرکت ها به 
بــازار ســرمایه را از دیگــر سیاســت های وزیــر 
پیشــنهادی اقتصاد دانســت و اضافه کرد: اگر 
این اتفاق به درســتی دنبال و شــرکت ها برای 
ورود بــه بــازار ســرمایه تشــویق شــوند ضمــن 
افزایــش تعــداد شــرکت های بورســی، زمینــه 

گــذاری  ســرمایه  بــرای  ســهامداران  انتخــاب 
ســهام داران  و  شــود  مــی  بیشــتر  بــورس  در 
می توانند ســهام مناســبی را با توجه به وضع 

بنیادی شرکت ها انتخاب کنند.
او بــا بیــان اینکــه کاهــش انتشــار اوراق 
بهادار می تواند به عنوان دیگر سیاســت وزیر 
پیشــنهادی اقتصاد باشــد، اظهار کرد: کاهش 
بــرای  مالــی  تامیــن  و  اوراق  انتشــار  هزینــه 
اقتصــادی  بنگاه هــای  تولیــدی و  شــرکت های 
بــه نفــع تولید اســت، زیــرا اکنون بســیاری از 
شــرکت ها به دلیل هزینه باالی انتشــار اوراق 
نمی تواننــد وارد بازار ســرمایه شــوند تا ضمن 
انتشــار اوراق اقــدام بــه تامین مالــی از طریق 
بــازار ســرمایه کننــد، این امر موجب می شــود 
تا قید بازار ســرمایه را بزنند و به ســمت بازار 

پولی و بانکی پیش بروند.
افــزود:  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
سیاســت های خانــدوزی در بلندمــدت به نفع 
بازار ســرمایه اســت و باید منتظر ماند تا دید 
دولتمردان و سیاستگذاران جدید چه اقدامی 

را در دستور کار خود قرار می دهند.
علت روند اصاحی معامات 

بورس در بازار روز شنبه
در   بــورس  شــاخص  افــت  دربــاره  او 
معامــات روز شــنبه بــازار ســهام بیــان کــرد: 
علــت رونــد اصاحی شــاخص بــورس در بازار 
روز شــنبه را می تــوان ناشــی از چنــد عامــل 
دانســت، در ابتــدا نگاه برخی از ســهام داران 
حاضــر در بــازار بــه ســرمایه گــذاری در بــازار 

بنابرایــن هیجــان  اســت؛  کوتاه مــدت  ســهام 
ایجادشده در معامات دیروز بورس به دلیل 
رشــد چنــد روزه شــاخص بــورس بــود کــه بــه 
دنبــال آن ســهام داران تصمیــم به شناســایی 
ســود گرفتنــد و ایــن امر باعث شــد تــا از نظر 
روان شناســی فشاری بر معامات بازار سهام 

وارد شود.
عبــدی دربــاره علــت دیگــر تاثیرگــذار در 
افــت شــاخص بــورس افــزود: ســهام داران در 
زمــان انتخابــات ریاســت جمهوری که بــازار در 
کــف معامــات قرار داشــت اقدام بــه خرید و 
کســب بازدهــی معقولی از بــازار در این مدت 
کردنــد؛ بنابرایــن تصمیــم گرفتند تــا با قیمت 
فعلی و مفروضات حاکم در بورس دســت به 

فروش سهام خود در بازار بزنند.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بازار ســرمایه، 
ســهام داران نبایــد نگــران رونــد بــازار باشــند، 
زیــرا اتفــاق خاصی رخ نداده اســت که بتواند 
معامــات بــازار را تحــت تاثیــر قــرار دهــد، به 
همیــن دلیــل به نظر می رســد رونــد کلی بازار 

ثابت باقی بماند.
او بــا بیــان اینکــه طبــق قاعــده حاکم در 
بــازار همیشــه ممکــن اســت برخــی از ســهام 
حاضــر در بــازار تحت تاثیــر تعطیات پیش رو 
یا تغییر نرخ ارز، برای مدتی کوتاه در مســیر 
کــرد:  اظهــار  بگیرنــد،  قــرار  اصاحــی  رونــد 
ســهامداران بایــد ایــن موضــوع را مــورد توجه 
قرار دهند که اکثر ســهام حاضر در بازار بعد 
از ریــزش شــاخص بــورس رشــد چندانــی را 
تجربه نکرده و همچنان جا برای رشد دارند.

سامانه های ساتنا و چکاوک در ۵ روز آینده 
تعطیل است

پایــه  بــازار  در  مبنــا  حجــم  حداکثــر 
سه شــنبه  نخســتین  از  ایــران  فرابــورس 

شهریور تغییر می کند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، براساس مصوبه هیات مدیره شرکت 

فرابــورس ایــران، حداکثــر حجــم مبنــا از روز 
سه شنبه دوم شهریور ماه 1400 در نمادهای 
منــدرج در بــازار پایــه فرابــورس معــادل »نیم 
درصــد ســرمایه پایــه شــرکت« لحــاظ خواهــد 

شد.

ســایر  اطاعیــه،  ایــن  براســاس 
رویه هــای محاســباتی مرتبــط بــا حجــم مبنا 
کــه در ایــن اطاعیــه بــه آن اشــاره نشــده 
اســت، هماننــد گذشــته به قــوت خود باقی 

ماند. خواهد 

 حداکثر حجم مبنا

هفته آینده تغییر می کند

شاخص بورس ۱.۵ میلیون واحدی شد

عبدی، کارشناس بازار سرمایه: سیاست های وزیر پیشنهادی 
اقتصاد در بلندمدت به نفع بازار سرمایه است

مدیــر عملیــات عرضــه بــورس کاالی ایــران در 
نامــه ای بــه کارگــزاران نحوه عرضــه محصوالت 
در هفته منتهی به سوم شهریور را اباغ کرد.
بــه گــزارش بازار بــه نقل از بــورس کاال، 
در ایــن اباغیــه آمــده اســت کــه بــا عنایت به 
تعطیلی سراسری روزهای دوشنبه ۲۵ مرداد 
تــا شــنبه 30 مــرداد مــاه بــه اطاع می رســاند 
روزهــای عرضه محصــوالت در هفته آینده به 

قرار زیر است:
یکشــنبه 31 مــرداد محصــوالت شــمش 
بلــوم آلیــاژی، میلگــرد صنعتــی و تیرآهن بال 
شــیب دار و بــال پهــن، ورق خــودرو و لــوازم 
خانگی، سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن 
اســفنجی و همینطــور محصوالت پتروشــیمی 
غیر بهین یابی عرضه خواهد شد. بورس کاال 
در روز دوشــنبه اول شــهریور میزبــان عرضــه 

مس کاتد، شــمش خاص و بیلت آلومینیوم، 
شــمش روی و شــمش ســرب خواهــد بــود و 
روز سه شنبه ۲ شهریور به عرضه مس کاتد 
سایر شــرکت ها، مس مفتول، شمش آلیاژی 

و مفتول آلومینیوم اختصاص خواهد یافت.
مابقــی  عرضــه  مذکــور  نامــه  براســاس 
محصــوالت طبــق روال عــادی هفتــه صــورت 

خواهد پذیرفت.

نحوه عرضه 
محصوالت در بورس 

کاال در هفته آینده 
ابالغ شد
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رئیس سازمان بسیج مهندسان صنعت 
و معدن سپاه امام حسن مجتبی )ع( استان 
البرز از موفقیت بسیج صنعت و معدن استان 
در برطــرف کــردن موانع فعالیت و مشــکالت 
زیرساختی و اداری ۴۵ واحد صنعتی تولیدی 

از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
حسین رجبی دیروز در گفت وگو با ایرنا 
تصریح کرد: سال گذشته پس از اعالم شعار 
سال از سوی مقام معظم رهبری با راه اندازی 
قرارگاه نهضت جهش تولید، موانع تولید برای 
یــک هزار واحــد صنعتی اســتان در حوزه های 
مالیــات،  اداری،  بانکــی،  مالــی،  مختلــف 
مدیریتی، کارشناســی و تامین فضا شناسایی 

و عارضه یابی شد.
او بــا بیــان اینکه بــه منظــور عارضه یابی 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ســال گذشــته 

فراخوانی را برای همکاری اساتید، دانشجویان 
و متخصصــان منتشــر شــد، اظهــار کــرد: ایــن 
طــرح بــه منظــور جهــش تولیــد، حــل مشــکل 
رکود، کمک به اشتغال زایی، تقویت و حمایت 
از تولیــد داخلــی اجــرا شــد که بــرای تمام این 

واحدها شناسنامه وضعیتی تهیه شد.
رئیــس بســیج مهندســان گفــت: پــس از 
عارضه یابــی یــک هــزار واحــد صنعتی در ســال 
گذشــته ۲۵۰ واحــد در ســال جــاری بــرای رفــع 
مشکالت انتخاب شدند که تا پایان سال جاری 

مشکالت و موانع تولید آن ها مرتفع شود.
رجبــی اعــالم کــرد: از ایــن تعــداد واحــد 
تولیدی و صنعتی، سه واحد دوباره راه اندازی 
شــده اند کــه هــر کــدام بیــن پنــج تــا ۱۰ ســال 
تعطیــل بوده اند و با راه اندازی این ســه واحد 

۱۵۰ نفر اشتغال  ایجاد شد.

 »رویداد تا ثریا« 
با ۲۸۸ طرح نوآورانه

رئیس سازمان بسیج مهندسان صنعت و 
معدن سپاه استان البرز یکی دیگر از طرح های 
حمایــت از تولیــد در اســتان در ســال جــاری 
را راه انــدازی دبیرخانــه حمایــت از طرح هــا و 
ایده هــای نوآورانــه با عنــوان »رویداد تا ثریا« 
عنــوان کرد و گفــت: این طرح برای حرکت به 
ســمت تجاری ســازی ایده های نوآورانه اســت 
و ایــن نــوع از حمایت هــا، حمایــت از ایــده تــا 

محصول است.
او تصریــح کرد: قرارگاه این دبیرخانه به 
ریاســت فرمانده ســپاه استان و دبیری بسیج 
مهندســین صنعــت و معــدن تشــکیل شــده 

است.

بــه  طــرح  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  رجبــی 
منظــور ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه و کمک به 
تجاری سازی طرح های نوآورانه انجام می شود، 
افــزود: تاکنــون ۲۸۸ طــرح ارســال شــده بــه 
دبیرخانــه ایــن رویــداد به عنــوان طرح های نو 
کــه به درد حوزه صنعت می خورند شناســایی 
واحدهــای  مشــکالت  می توانــد  کــه  شــده اند 
تولیدی را رفع کند یا منجر به ایجاد طرح های 

جدید شود.
او زمــان جمع بنــدی و داوری طرح هــا را 
تــا پایان مــرداد عنوان کرد و ادامــه داد: پایان 
شــهریور ســال جــاری نیــز نمایشــگاه رویــداد 
تــا ثریــا بــه مــدت ســه روز برگــزار می شــود تا 
صنعت گران و ســرمایه گذاران با بازدید از این 
طرح ها در صورت تمایل برای تجاری سازی این 

طرح های نوآورانه سرمایه گذاری کنند.

مسئوالن و متولیان حوزه صنعت و بازار 
خراســان رضوی از آغاز روند کاهشــی قیمت 
ســیمان در پــی افزایــش عرضــه کارخانه هــا 
و کاهــش تقاضــا بــرای ایــن کاال خبــر دادند. 
هفت واحد تولید سیمان در خراسان رضوی 

فعالیت دارند.
از هفته هــای نخســت مــرداد بــه علــت 
اجبار کارخانه های بزرگی چون فوالد و سیمان 
در کشور به کاهش ۹۰ درصدی مصرف روزانه 
برق، تولید سیمان و عرضه آن به بازار کاهش 
یافــت و ایــن موضــوع قیمــت آن را بــه شــدت 
افزایــش داد بــه صورتــی که قیمــت هر پاکت 
سیمان از ۳۳ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار 

تومان رسید.
اکنون بعد از گذشت چند روز و پیگیری 
مسئوالن برای کاهش قیمت سیمان نرخ این 
کاال روند کاهشی یافته است و به گفته رئیس 
اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی 
مشهد قیمت هر پاکت سیمان خاکستری در 
بــازار بــه ۵۵ هــزار تومان و هر پاکت ســیمان 

سفید به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
غالم رضــا ســلطانی در گفت وگــو بــا ایرنا 
اظهار کرد: علت کاهش قیمت سیمان از یک 
سو به افزایش سطح عرضه واحدهای تولیدی 
و از ســوی دیگــر بــه کاهــش تقاضــا در بــازار 

مصرف برای این کاال برمی گردد.
او تصریح کرد: علت کاهش تقاضا برای 
خرید ســیمان را می توان رکود شدید صنعت 

ساختمان و همچنین شیوع کرونا و افت کار 
در فعالیت هــای مرتبــط با حوزه ساخت وســاز 

دانست.
کارشــناس مســئول بازرســی و نظــارت 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان 
رضــوی نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: قیمــت 
ســیمان در هفتــه نخســت مــرداد هــر پاکــت 
حــدود ۳۳ هــزار تومان بود کــه در هفته دوم 
این ماه به ۶۰ هزار تومان و در هفته سوم به 

۹۰ هزار تومان رسید.
عباس اخوان افزود: با اجبار کارخانه های 
سیمان به افزایش سطح عرضه این محصول 
در بــازار قیمــت این کاال در اواخر هفته ســوم 
مرداد روند کاهشی یافت و اکنون قیمت هر 
پاکت ســیمان ســفید ۶۰ هزار تومان و قیمت 
هر پاکت ســیمان خاکســتری ۵۵ هزار تومان 

است.
او بیان کرد: پیش از این قیمت ســیمان 
در ســتاد تنظیــم بــازار مصوب شــده بــود؛ اما 
اخیرا ســتاد تنظیم بازار و ســازمان حمایت از 
حقــوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن را 
از قیمت مصوب خارج و میزان عرضه و تقاضا 
در بــازار را پایــه تعیین نرخ برای این کاال قرار 

داده اند.
او درباره تشدید نظارت بر تولید و عرضه 
سیمان در پی افزایش قیمت آن در بازار گفت: 
ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بخش بازرســی را موظف کرده 

است که بازرسان در کارخانه ها حضور فیزیکی 
داشته باشند. 

ســازمان  معدنــی  صنایــع  اداره  رئیــس 
صنعــت، معدن و تجارت خراســان رضوی نیز 
در ایــن بــاره به خبرنگار ایرنا گفت: براســاس 
ابالغیه جدید وزارتخانه پس از اینکه تولیدات 
ســیمان کارخانجات به طور کامل وارد بورس 
شــد، عرضــه و تقاضــا تعیین کننــده قیمت آن 

خواهد بود.
زهرا سپهری افزود: بورس باید تقاضای 
پذیــرش ۱۰۰ درصــد تولیــدات همــه واحدهای 
تولیدکننده سیمان در کشور را داشته باشد، 
در غیــر این صورت ســیمان در بازار دوقیمتی 
خواهــد شــد لــذا تــا زمانــی کــه کل تولیــدات 
ســیمان وارد بــورس نشــود، نمی تــوان عرضــه 
و تقاضــا را مالکی برای تعیین قیمت ســیمان 

دانست.
او بیــان کــرد: اخیــرا بــرای کنتــرل قیمت 
سیمان و نظارت بر نحوه توزیع آن با دستوری 
فقــط  داده انــد،  صمــت  وزارت  معاونــان  کــه 
کمیته توزیع سیمان خراسان رضوی با دستور 
اســتاندار و نظارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجــارت اســتان می توانــد، ســیمان مــورد نیــاز 
پروژه هــای عمرانــی و ســایر پروژه هــا را تامین 
کند که این تصمیم باعث کوتاه شــدن دســت 
سودجویان و دالالن از سیمان و تعادل قیمت 

آن در بازار شد.
ســازمان  معدنــی  صنایــع  اداره  رئیــس 

صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
هم اینک ذخیره کلینکر موجود در کارخانه های 
سیمان استان ۷۰۰ هزار تن است که می تواند 
نیاز ۲۰ روز تولید واحدهای ســیمان را تامین 

کند.
او بــا بیــان اینکه با ابالغیــه جدید وزارت 
نیرو مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی سیمان 
می توانند با ۳۰ درصد دیماند مصرفی برق در 
۲۴ ســاعت و ۶۰ درصــد دیمانــد مصرفــی برق 
در شب به فعالیت خود ادامه دهند، تصریح 
کــرد: بــه این صورت ذخیــره کلینکر واحدهای 
ســیمانی افزایــش پیــدا می کنــد و بــه تبــع آن 
قیمــت ایــن کاال در بــازار متعــادل می شــود و 

قیمت های کاذب آن از بین می رود.
گاز  قطعــی  دربــاره  همچنیــن  ســپهری 
واحدهــای ســیمان در پاییــز گفــت: از اکنــون 
تمهیــدات الزم بــرای تامیــن ســوخت ذخیــره 
واحدهای تولیدی ســیمان اســتان در توافق با 
شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتی اندیشــیده 
شده است تا این واحدها پس از قطع گاز در 

تولید با مشکل مواجه نشوند.
ســازمان  معدنــی  صنایــع  اداره  رئیــس 
صمت اســتان افزود: مقرر شــده است تا نیاز 
سوخت ذخیره واحدهای سیمان را اعالم کنیم 
و شرکت پخش فرآورده های نفتی در سامانه 
ثبــت کنــد و از هم اکنــون سوختشــان تامیــن 
 شود تا از دو ماه آینده که با قطعی برق مواجه

می شوند در تولید به مشکل نخورند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجــان از صــدور ۳۸۷ مــورد جــواز 
تاســیس طرح های صنعتی در اســتان زنجان 
طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.
ناصــر فغفــوری دیــروز در گفت وگــو بــا 
خبرنگار ایرنا افزود: سرمایه گذاری پیش بینی 
شــده برای این طرح ها بالغ بر ۷۱ هزارو ۱۸۵ 
میلیارد ریال اســت که پیش بینی می شــود با 

راه اندازی این پروژه ها زمینه اشــتغال هشــت 
هزار و ۵۴۰ نفر در استان فراهم شود.

او یــادآور شــد: ۲۱۳ مــورد از جوازهــای 
تاسیس صادره در شهرستان زنجان، ۵۱ مورد 
در ابهــر، ۳۷ مــورد در شهرســتان خدابنــده و 

مابقی در سایر شهرستان ها هستند.
ایــن مســئول تصریــح کــرد: پیش بینــی 
می شــود بــا راه انــدازی ۲۱۳ طــرح صنعتــی در 

زنجــان بــرای چهــار هــزارو ۳۲۵ نفر اشــتغال  
ایجــاد شــود. رئیــس ســازمان صمــت اســتان 
عنــوان کــرد: تاکنون در ســطح اســتان ۲ هزار 
اســت.  تاســیس صــادر شــده  جــواز  و ۹۳۵ 
ایــن  بــرای  شــده  پیش بینــی  ســرمایه گذاری 
واحدها بالغ بر ۶۱۴ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال 
است که زمینه اشتغال ۱۰۰ هزار نفر در استان 

را فراهم می کند.

مدیرعامل شــرکت گاز کردســتان اعالم 
کــرد کــه تاکنــون یــک هــزار و ۴۰۲ روســتای 
استان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل 
شــده اســت کــه ۲۰۱ مــورد آن کمتــر از ۲۰ 

خانوار جمعیت دارد.
احمــد فعله گــری دیــروز در گفت وگــو بــا 
خبرنگار ایرنا به تشریح این روستاها پرداخت: 
در شهرســتان دهگالن ۱۲ روســتا، بیجار ۳۴، 
ســقز ۴۸ روســتا، بانــه ۲۷ مــورد، مریــوان ۱۲ 
روستا، کامیاران ۱۵ روستا، سروآباد ۶ روستا، 
دیوانــدره ۱۶ روســتا، ســنندج ۲۱ مــورد و در 
شهرستان قروه ۱۰ روستای کمتر از ۲۰ خانوار 
جمعیت به شــبکه سراســری گاز متصل شده 

است.
او افــزود: هــر چنــد هــدف اســتراتژیک 

شــرکت گاز اســتان کردســتان گازرســانی بــه 
روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار اســت؛ ولــی در 
راستای توسعه عدالت اجتماعی و برخورداری 
هــر چــه بیشــتر مناطــق محروم و ســخت گذر 
از گاز طبیعی، روســتاهایی که جمعیت آن ها 
کمتــر از ۲۰ خانــوار بــود و در مســیر خط لوله 
قرار داشت نیز به شبکه سراسری گاز متصل 

شده اند.
مدیرعامل شــرکت گاز کردســتان درباره 
در حال انجام بودن عملیات اجرایی گازرسانی 
در ۱۰۰ روستای استان اضافه کرد: گازرسانی 
بــه ۲۱ روســتا در دســت مناقصه، ۳۷ روســتا 
در دست مطالعه و ۱۱ روستا نیز دارای مجوز 
عقد قرارداد است و مطابق برنامه ریزی صورت 
گرفتــه ایــن شــرکت در تالش اســت کــه تمام 

روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار این اســتان را تا 
پایان سال جاری از گاز بهره مند کند.

عملکــرد  اینکــه  بیــان  بــا  فعله گــری 
گازرسانی در حوزه روستایی و تحت پوشش 
قــرار دادن جمعیــت آن فراتــر از وظایــف و 
اهــداف بــوده اســت، گفــت: اکنــون ضریــب 
نفــوذ گاز طبیعــی در جمعیــت شــهری ۱۰۰ 
درصد، روســتایی ۹۶ درصد و در مجموع در 

اســتان ۹۸ درصد است.
او بــا اعــالم بــر اینکــه اکنون این اســتان 
در حوزه خدمت  رسانی به خصوص گسترش 
خدمات رفاهی در قسمت گازرسانی به شهر 
و روســتا از اســتان های برتر کشــور محســوب 
می شود، تاکید کرد: تحقق این مطالبه مهم و 
به حق مردم با حمایت دولت و تالش کارکنان 

شرکت ملی گاز به دست آمده است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان افزود: با 
توجه به کوهستانی بودن و موقعیت اقلیمی 
ســرد، نیاز به تامین ســوخت پایدار در فصول 
ســرما بیشــتر احســاس می شــود کــه البتــه با 
اقدامــات خوبــی که از ســوی شــرکت ملی گاز 
ایران طی سال های اخیر در این زمینه صورت 
گرفته، این استان از لحاظ شاخص گازرسانی 
بــه مناطــق روســتایی از رده بیســتم در ســال 
۱۳۹۲ به رتبه هفتم کشور در سال جاری ارتقا 

یافته است.
اکنون ۵۶۲ هزار مشترک در بخش های 
خانگــی، اداری، تجــاری، صنعتی و کشــاورزی 
بهره منــد  کردســتان  گاز  شــرکت  خدمــات  از 

هستند.

عضو هیات مدیره شرکت 
عمران شهر جدید 

هشتگرد: رونق این شهر 
نیازمند مشارکت بخش 

خصوصی است
عضــو هیات مدیــره شــرکت عمــران شــهر جدیــد 
تامیــن  و  اقتصــادی  رونــق  کــه  کــرد  اعــالم  هشــتگرد 
ســرانه های فرهنگی، تجاری و بهداشــتی در این شــهر 
نیازمند مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی است.
شهر جدید هشتگرد با جمعیتی حدود ۸۵ هزار نفر 
برای اســکان جمعیت ســرریز تهران و کرج ساخته شده 
که اکنون حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی مهر در این شهر 
مراحل پایانی و واگذاری خود را می گذرانند عالوه بر اینکه 
ساخت بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی 

در این شهر پیش بینی شده است.
محســن زارعــی  دیروز در گفت وگــو با ایرنا با بیان 
اینکه اکنون شــهر جدید هشــتگرد روند توســعه را طی 
می کنــد، گفــت: مجموعــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد 
هشتگرد با وجود مشکالت تورم و شیوع ویروس کرونا 
دســت روی دســت نگذاشــته و شــهر را بــه یــک کارگاه 

عمرانی تبدیل کرده است.
او با بیان اینکه تاکنون ۱۷ قرارداد مشارکتی احداث 
واحدهــای تجــاری، مســکونی، فضــای ســبز، آموزشــی، 
ورزشی، فرهنگی و فضای  بازی منعقد شده است، گفت: 
این گونه پروژه ها مشــوقی برای ســرمایه گذاران در این 

شهر به شمار می رود.
جدیــد  شــهر  عمــران  شــرکت  هیات مدیــره  عضــو 
هشــتگرد اظهار کرد: مســاحت کل این پروژه ها بیش از 
۱۱ هکتار بوده و برای احداث آن مبلغی بالغ بر ۱۰ هزار 

میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
زارعی گفت: اکنون پروژه ها در مرحله اخذ پروانه و 
شروع عملیات اجرایی هستند. پروژه های عمرانی شهر 
جدید هشتگرد در کوتاه ترین زمان قابلیت اجرا دارند تا 
زمینه آرامش و آسایش هرچه بیشتر شهروندان فراهم 

شود.

پروازهای گیالن برای 
مدیریت کرونا کاهش یافت

به گفته مدیرکل فرودگاه گیالن، به دلیل شــدت 
یافتن شیوع کرونا و بر اساس تصمیم کشوری از تعداد 
پروازهــا در فــرودگاه بین المللــی ســردار جنــگل رشــت 

کاسته شده است.
سید محسن میرحسینی در این باره به ایرنا گفت: 
اتخــاذ تصمیــم درباره کاهش پروازها از ســوی ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری اتخــاذ و به شــرکت های هواپیمایی 

ابالغ شده است.
او تصریح کرد : بر همین اســاس تعداد پروازهای 
فــرودگاه بین المللــی ســردار جنگل رشــت نیز با شــدت 
یافتن شــیوع کرونا از ۱۱۰ســورتی پرواز در هفته به ۶۶ 

سورتی کاهش یافته است.
 میرحســینی یادآور شــد: روند کاهشی یادشده با 
شــدت یافتن شــیوع کرونا در گیالن از نیمه مرداد آغاز 

شد و تا بهتر شدن وضع ادامه می یابد.
مدیرکل فرودگاه گیالن گفت: پیش از اتخاذ تصمیم 
یادشده ،۱۱۰ سورتی پرواز به مقاصد مشهد ، بندرعباس، 
شیراز، تهران، اهواز، عسلویه، تبریز، اصفهان و کیش از 

سوی ۱۰ شرکت هواپیمایی انجام می شد.
گیــالن همچنان بر قله شــیوع کرونا قــرار دارد، بر 
اساس تازه ترین ارزیابی نرم افزار ماسک مربوط به وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی که شامگاه گذشته 
منتشــر شــد، رنگ قرمز »خیلی پرخطــر کرونایی« تمام 

شهرستان های گیالن ثابت ماند.
بر اســاس ارزیابی نرم افزار ماســک، ۱۷شهرستان 
استان گیالن شامل رشت ، خمام، سیاهکل، الهیجان، 
آستانه اشرفیه، صومعه سرا، شفت، رضوانشهر، تالش 
، رودســر، رودبار، بندانزلی ، آســتارا ،  لنگرود، ماسال، 
فومن و املش به لحاظ رنگ بندی کرونایی، قرمز هستند.
تغییر رنگ شهرستان های گیالن تقریبا از یک ماه 
و نیم گذشته تاکنون با افزایش بیماران مبتال به کووید 
١٩ بــه ســمت قرمــز پیــش رفت و از هفته گذشــته همه 
شهرســتان های ایــن اســتان قرمــز شــدند، کارشناســان 
بهداشتی گیالن رعایت پروتکل های بهداشتی پیشگیری 
از انتشار ویروس کرونا را مهمترین راهکار برای کاهش 
آمــار بیمــاران مبتــال بــه بیمــاری کوویــد ١٩ و تغییر رنگ 
شهرســتان های اســتان از قرمز به ســمت نارنجی و زرد 

عنوان می کنند.

جاده چالوس مسدود شد
مرکز مدیریت راه های کشــور ضمن اعالم انسداد 
محــور کــرج- چالــوس تــا ســاعت ۱۷ روز گذشــته، از 

ترافیک سنگین در جاده های شمالی خبر داد.
بــه گــزارش ایرنــا از مرکــز مدیریت راه های کشــور، 
در پــی اعــالم پنــج روز تعطیــالت کرونایــی کــه از امــروز 
)دوشنبه، ۲۵ مرداد( آغاز خواهد شد، ترافیک مسیرهای 

منتهی به شمال افزایش یافته است.
بر اساس اعالم این مرکز از آخرین وضع محورهای 
شمالی، محور کرج- چالوس و برعکس تا ساعت ۱۷ روز 

گذشته مسدود شد.
روز گذشــته ترافیــک در محــور فیروزکــوه مســیر 
)جنوب به شــمال( محدوده گدوک و محور هراز مســیر 
)جنــوب بــه شــمال( محــدوده پلور ســنگین اعالم شــده 
اســت. تــردد در آزادراه تهــران- شــمال و آزادراه قزویــن- 

رشت )رفت و برگشت( نیز روان گزارش شده بود.
بررســی وضــع ترافیکــی ســایر محورهــا نیــز حاکی از 
ترافیــک ســنگین در آزادراه کــرج - قزویــن حدفاصل پایانه 
»شــهید کالنتری« تا »مهرویال« و حدفاصل »گلشــهر« تا 
»گلدشت« بود. بنا به اعالم این مرکز، اکنون ترافیک در 
آزادراه قزوین- کرج - تهران محدوده های گلشهر و مهرشهر 

و حدفاصل پل فردیس تا پل کالک نیز سنگین بود.

اخبـــــــــــــــــار

رشد 18 برابری 
موتورخانه های بهینه سازی 
شده اصفهان در 4 ماهه 

ابتدای سال جاری
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا ایجــاد 
زیرساخت های الزم برای توسعه و اجرای طرح در سال 
گذشته در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد ۱۸ برابری 

موتورخانه های بهینه شده را داشت.
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهان، مصطفی علوی درباره مصوبه شــورای اقتصاد 
موتورخانه هــای  بهینه ســازی  طــرح  اجــرای  بــر  مبنــی 
مشــترکین خانگــی به منظــور مصرف بهینــه گاز تصریح 
کرد: متاسفانه به دلیل مصرف بی رویه گاز در بخش های 
مختلف، هر ساله شاهد توازن نداشتن تولید و مصرف 
گاز هستیم که منجر به ایجاد محدودیت مصرف گاز در 
صنایــع و اثــر منفی بر تولید اســتان می شــود. از این رو 
به منظور بهینه سازی مصرف گاز در بخش های مختلف 
ایــن شــرکت بــر اســاس مصوبــه شــورای اقتصــاد طــرح 
بهینه سازی مصرف گاز مشترکین خانگی/ اداری/ تجاری 
را از مهر سال ۹۹ در دستور کار خود قرار داده است.

علوی ادامه داد: مطابق با این طرح، با شناســایی 
ســامانه در  ثبت نــام  و  موتورخانــه  دارای   مشــترکین 
goc.nigc.ir عملیــات بهینه ســازی موتورخانــه پــس از 
بازدید ناظران این واحد در دستور کار قرار گرفته است و 
تنظیم مشعل، عایق کاری و نصب ضد رسوب بر اساس 
تعرفــه و ســقف بودجــه اعالم شــده اســت که بــرای هر 
موتورخانه از سوی پیمانکاران شرکت گاز انجام می شود. 
او همچنین از توسعه طرح بهینه سازی موتورخانه ها 
بــه مراکــز اداری و تجــاری خبــر داد و افــزود : بر اســاس 
ماده ۱۷ قانون هوای پاک و قوانین مصوب اصالح الگوی 
مصرف انرژی در مجلس شورای اسالمی کلیه ادارات و 
سازمان ها باید موتورخانه های خود را بهینه سازی کنند. 
این موضوع از طریق استانداری در حال پیگیری است و 
هر سال با بازدید تیم های کارشناسی مورد ارزیابی قرار 
می گیرد که در ۴ ماهه پایانی سال گذشته ۱۴۲۵ بازدید 

در سطح استان از ادارات انجام شده است. 
علوی با ارائه آماری از مصارف گاز در سطح استان 
اهمیــت مصــرف بهینــه گاز در صنایــع و نیروگاه هــا را 
دوچندان دانست و اجرای مصوبات شورای عالی انرژی 
کشــور در زمینه رعایت اســتانداردهای مصرف انرژی با 
همکاری در ســایر ســازمان های متولی را از برنامه های 

شرکت در بهینه سازی مصرف گاز برشمرد. 
او درباره اینکه عمده مصرف گاز در استان اصفهان 
در صنایع و نیروگاه هاســت، افزود: بهینه ســازی مصرف 
گاز در صنایــع و نیروگاه هــا قطعا اثر بارزتری در کاهش 
مصرف گاز در اســتان خواهد داشت. در تالش هستیم 
برای اجرای مصوبات شــورای عالی انرژی کشــور تحرک 

کافی را در سازمان های مسئول ایجاد کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی 
گنبدکاووس: امسال ۲8 هزار 

تن شالی در استان تولید 
می شود

مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس با اعــالم آغاز 
برداشــت شــالی بهاره از ســطح چهار هزار و ۴۴ هکتار 
و نیز کشت هزار و ۴۶۳ هکتار شالی تابستانه در این 
شهرســتان، پیش بینــی کــرد که در مجمــوع ۲۸ هزار و 

۳۹۶ تن شلتوک برنج در گنبدکاووس تولید شود.
گنبدکاووس با ۳۷۰ هزار نفر جمعیت و ۱۶۲ هزار هکتار 
اراضی زراعی و باغی از شهرستان های مهم استان گلستان 

در تولیدات کشاورزی به ویژه غالت به شمار می رود.

حبیــب هللا زارع دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنا اظهار 
کــرد: طــی ســال آبــی جــاری )مهــر ۹۹ تاکنون( بــه دلیل 
خشکسالی و کاهش بارش ها، سطح زیرکشت شالی در 
گنبدکاووس ۵۴ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش 
یافت. او افزود: با وجود کاهش بارش ها و خشکسالی 
امســال، کشــاورزان گنبدکاووس درســطح چهــار هزار و 
۴۴ هکتار کشت بهاره شالی، هزار و ۴۳۶ هکتار کشت 
تابســتانه و ۲۷ هکتــار نیــز از ایــن محصول را به صورت 

خشکه کاری کشت کردند.
زارع بابیــان اینکه امســال ۹۹ درصد مزارع شــالی 
گنبــدکاووس به صــورت ســنتی و غرقابــی کشــت شــده 
است، اضافه کرد: میانگین برداشت شالی در هر هکتار 
از مزارع این شهرســتان برحســب نوع رقم کشت شده، 
افزون بر پنج تُن است و برداشت این محصول تا پایان 

مهر ادامه خواهد داشت.
با وجود کاهش ۴۰ درصدی بارش ها و خشکسالی 
امســال در گلســتان، کشاورزان این اســتان از جمله در 
گنبدکاووس همچنان به این محصول با نیاز آبی باال را 

کشت کردند.
بــه گفتــه کارشناســان و محققــان ۲ حوضــه آب و 
کشاورزی در گلستان، در هر هکتار کشت سنتی-غرقابی 
شالی در استان بسته به رقم، آب و هوای منطقه، خاک 
و مدیریت مزرعه شالی بین ۱۴ تا ۱۵ هزار مترمکعب آب 
مصرف می شود. تا سال گذشته کشت شالی در گلستان 
بــه دلیــل محدودیت منابع آبی ممنوع بود؛ اما از ســال 
جاری و با درخواســت مکرر نمایندگان مردم اســتان در 
مجلس شــورای اســالمی، این مصوبه قانونی پس از ۱۵ 

سال لغو شد.

اخبـــــــــــــــــار

بهره مندی ۲۰۱ روستای کم جمعیت کردستان از گاز طبیعی 

صدور ۳۸۷ جواز 
تاسیس طرح های 
صنعتی در زنجان 

آغاز روند کاهشی قیمت سیمان در بازار خراسان رضوی

برطرف شدن موانع فعالیت ۴۵ واحد صنعتی 
در البرز 



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

شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات  . دوشنبه . 25 مرداد 1400 . سال هجدهم . شماره 4730 .

اخطاریه ماده 101 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدینوسیله به وراث امی جوانشیرامناب وعلی صفی که عبارتند از:

عظمت صفی امناب و بتول صفی امناب و حسن صفی امناب و فاطمه صغری 
صفی امناب و فاطمه صفی امناب به نشانی: شهرری دولت آباد فلکه اول 

خیابان 25 پالک 17 منزل آقای صدری نیا ابالغ میگردد:
یک دانگ از ششدانگ پالک ثبتی به شماره 46/204 در پرونده اجرایی کالسه 
رسمی  کارشناس  طبق  که  میباشد  بازداشت  اسالمشهر  ثبت   9809256
دادگستری به مبلغ 5/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده در صورتیکه به مبلغ 
ارزیابی پالک ثبتی فوق اعتراض دارید میتوانید ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابالغ 
این اخطاریه ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر )سه نفره( به 
اداره ثبت اسالمشهر در قائمیه سایت اداری اسالمشهر هر یک از کارشناسان 
به مبلغ 21/000/000 ریال تسلیم نمائید. بدیهی است به اعتراضی که خارج 
از موعد یا فاقد فیش کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

م الف 12459 / شناسه آگهی 1177176
اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجتبی پیری اصالتاً، با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره 19234 مورخ 1399/10/2 دفترخانه 772 تهران طی 

درخواست وارده 29716 مورخ 1399/11/26 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد:
1- نام و نام خانوادگی: آقای مجتبی پیری مالک شش دانگ

2- شماره پالک: 2657/10 واقع در بخش پنج تهران
3- علت گم شدن: اسباب کشی

4- خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 47/20 مترمربع واقع در سمت غرب طبقه دوم قطعه سوم تفکیکی به شماره پالک ثبتی 
10 فرعی از 2657 اصلی مفروز از شش فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش پنج تهران با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه 
اجرائی آن ذیل ثبت 79775 صفحه 266 دفتر امالک 226 به شماره چاپی 408950 بنام آقای مجتبی پیری صادر و تسلیم شده است و سپس به موجب سند رهنی شماره 10067 
مورخ 1391/8/17 و 11336 مورخ 1393/2/10 دفترخانه 699 تهران در رهن بانک مسکن قرار گرفته است. بگواهی دفتر بازداشتی ملک مذکور بازداشت ندارد. لذا با توجه به اعالم 
فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 366 اداره ثبت اسناد و امالک مولوی
م الف 12460 / شناسه آگهی 1177179

الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه مالک اعظم رحمتی تقاضای اخذ سند مالکیت المثنی سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول قطعه اول تفکیکی بمساحت 
108/67 مترمربع بانضمام انباری قطعه 1 تفکیکی بمساحت 1/84 مترمربع واقع در 
سمت شمالشرقی راه پله همکف و بانضمام پارکینگ شماره 5 تفکیکی بمساحت 
و  مفروز   4476/502286 پالک  از  جنوبغربی همکف  در سمت  واقع  مترمربع   11
مالکیت  تهران که سند  واقع بخش 7  اصلی مذکور  از  از 534526 فرعی  مجزی 
آن دفتر الکترونیکی 54014861 به شماره چاپی 432137 بنام اعظم رحمتی سه 
دانگ مشاع از ششدانگ صادر ثبت و صادر و تسلیم شده است که نامبرده با ارائه 
دو برگ استشهادیه که بامضاء شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 27165 
که  است  مدعی  گردید  امضاء  گواهی  تهران   228 دفترخانه  توسط   1400/5/5  –
اصل سند مالکیت به علت اسباب کشی مفقود شده و تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیت پالک فوق را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار 
داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این 
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی 
است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
از مراجع  ارائه دادنامه  المثنی سند مالکیت منوط به  مسترد خواهد شد و صدور 
ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض 

این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع

م الف 12461 / شناسه آگهی 1177180
غضنفری – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات   1400/4/14 مورخ   140060301078000363 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
تهران  آباد  یافت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور آزادی شالقونی فرزند 
از رزن در ششدانگ یک قطعه  جالل بشماره شناسنامه 5453 صادره 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 192/86 مترمربع در قسمتی از 
پالک 1755 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  کاشانی  فاطمه  خانم  رسمی 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/09

م الف 12462 / شناسه آگهی 1177183
بهروز جشان – رئیس ثبت اسناد و امالک یافت آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه ایمانزاده غرقه بوکالت خانم پروین ایمانی قره لر  برابر وکالت شماره 
 1378 دفترخانه   1395/05/20 مورخ   15552 و   1395/04/15 مورخ   15257
تهران با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق ذیل شماره 10256 مورخ 1400/01/21 
دفترخانه 1378 تهران اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه همکف قطعه اول تفکیکی به مساحت 34/02 مترمربع قطعه اول 
تفکیکی به شماره 8971 فرعی از 2398 اصلی مفروز و باقیمانده از پالک فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران که ذیل ثبت شماره 134682 در صفحه 570 
دفتر 887 امالک بنام خانم صدیقه ارکالون ثبت و بشماره چاپی 309397 صادر 
شده است سپس بموجب سند شماره 9454 مورخ 29/8/91 دفترخانه 1156 تهران 
به خانم پروین ایمانی قره لر منتقل گردیده و برابر سند رهنی شماره 9457 مورخ 
29/8/91 دفترخانه 1156 تهران در رهن است، به علت جابجایی مفقود گردیده و به 
موجب درخواست شماره 1078002924 مورخ 1/02/1400 تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت )مصوب 08/11/80( مراتب در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه شخص 
یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه واقع در تهران خیابان دامپزشکی 
بعد از تقاطع جیحون اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یافت آباد تسلیم و رسید 
اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در 
صورت اعتراض و عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله طبق مقررات المثنی 

سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد%
م الف 12463 / شناسه آگهی 1177190

بهروز جشان – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای عبدالحسین توحیدی اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد 
آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده بشماره 11193 مورخ71400.4. دفتر 
1090 تهران و درخواست وارده 6351 مورخ 1400/4/8 درخواست سند المثنی سند 
مالکیت را نموده است، مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح 

زیر آگهی می گردد: 
نام و نام خانوادگی عبدالحسین توحیدی

شماره پالک 18840 فرعی از 48 اصلی مفروز از 4309 فرعی از اصلی
علت مفقودی: سرقت

خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه 
همکف قطعه 1 طبقه همکف به مساحت 59/04 مترمربع که 1/84 مترمربع آن 
اصلی  از 48  فرعی  پالک 18840  به  انباری 3  و   1 پارکینگ  بانضمام  است  بالکن 
مفروز از 4309 فرعی از اصلی واقع در بخش 11 تهران ذیل دفتر 1447 ص 121 
ثبت 360119 بنام مریم گودرزی به شماره چاپی 634521 صادر و برابر سند 5810 
مورخ 82/3/18 دفتر 405 تهران ششدانگ به عبدالحسین توحیدی منتقل گردیده 

است.
پایگاه 4  نامه 23742429 مورخ 1400/4/8  اعالم سرقت طی  به  توجه  با  اینک 
پلیس آگاهی تهران مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی، معامله 
کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. تاریخ انتشار:
م الف 12464 / شناسه آگهی 1177193

محمدحسین طاهر طلوع دل – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
معصومه  خانم  از  بوکالت  فرزند حسین  گورتانی  آقای حسن هاشمی 
تفویض  اسناد  بشرح  ویژه  همگی  شهرت  محمدرضا  و  امین  آقایان  و 
وکالت شماره های 18924 – 1400/04/20 و 18923 – 1400/04/20 
 107826 های  وکالت شماره  اسناد  و  تهران   1475 دفترخانه  تنظیمی 
– 1385/09/27 و 106557 – 1384/12/20 دفترخانه 246 تهران با 
آن طی شماره های  ذیل  گواهان  امضاء  که  استشهادیه  برگ  دو  ارائه 
دفترخانه  توسط   1399/05/07  –  8158 و   1399/05/07  –  8157
1475 تهران تائید گردیده و به ضمیمه تقاضای بشماره وارده 3679- 
پنج سهم  از  مشاع  دو سهم  مالکیت  سند  نموده  اعالم   1400/02/21
باب  بر شش  تیمچه مشتمل  یکباب  از  از ششدانگ هر یک  دانگ  دو 
حجره تحتانی و هفت باب دکاکین که یکی از آنها دو دهنه می باشد 
سرای  قرب  بازار   8 بخش  تهران  در  واقع   6953 الی   6946 بشماره 
 6953/1 به  ثبتی  پرونده  سوابق  طبق  مذکور  پالکهای  که  ها  قزوینی 
تبدیل گردیده ذیل ثبت شماره 12046 در صفحه 501 دفتر جلد 116 
امالک و بشماره چاپی 723342 بنام آقای علی ویژه صادر و تسلیم 
شده است سپس نامبرده برابر دادنامه حصر وراثت شماره 1463/76 
– 1377/07/30 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی تهران فوت کرده 
و وراث وی عبارت از خانم معصومه و آقایان امین و محمدرضا شهرت 
مالکیت  نموده سند  اعالم  و متقاضی  میباشند  )فرزندان(  ویژه  همگی 
فوق بعلت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت مذکور را نموده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
المثنی آن مراتب در اجرای ماده  الذکر و درخواست صدور  ملک فوق 
120 اصالح موادی از آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی و اعالم 
میدارد چنانچه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در 
این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید 
تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
 م الف 12465 / شناسه آگهی 1177196

الیاس صهبا – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مولوی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدرضا کهندل وکیل خانم اقدس رهروان سحر بموجب وکالت نامه شماره 31380 – 1400/4/9 دفترخانه 437 تهران با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق تحت شماره 17374 

مورخه 1400/4/13 دفتر اسناد رسمی شماره 1225 تهران و درخواست به وارده شماره 1147009249 مورخ 1400/4/14 مدعی فقدان اسناد مالکیت بدین شرح گردیده است:
سند مالکیت شش دانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 8627 فرعی از 1863 اصلی، مفروز و مجزا شده از 6969 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 4 در طبقه همکف 
و واقع در بخش 10 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران استان تهران به مساحت 132/3 مترمربع متن ملک که مقدار هفت متر و بیست و چهار دسی مترمربع آن بالکن است، بانضمام 

انباری قطعه 26 به مساحت 4 مترمربع و پارکینگ قطعه 28 به مساحت 11 مترمربع واقع در طبقه – 2
مشخصات مالکیت:

 مالکیت اقدس / رهروان سحر فرزند محمد شماره شناسنامه 200 تاریخ تولد 1332/03/29 صادره از مالیر دارای شماره ملی 3932500466 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش 
دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 29789 تاریخ 1397/09/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 437 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 042335 
سری الف سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301147014282 ثبت گردیده است. با اعالم مالک سند مالکیت به شماره چاپی مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست 
صدور المثنی نموده است.. لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت 
نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
محمدامین کریمی جو – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک زیبادشت م الف 12466 / شناسه آگهی 1177199  

آگهی ابالغ اخطار ماده 101 آئین نامه اجرا
بدینوسیله به آقای یداله نظری اصالتا و والیتا از طرف محمدپارسا و آیدا نظری و خانم فرخنده نورمحمدی 
وراث مرحوم علیرضا نظری بنشانی تهران خزانه بخارائی نرسیده به فلکه اول کوچه مسجد پالک 99 ابالغ 
میگردد در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9805285، طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری خودروی 
شماره 79 و 249 ایران 11 متعلق به مورث شما بمبلغ 780000000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی خودروی فوق معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار 
این آگهی ابالغ به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 11529000 ریال به دفتر این 
اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
م الف 12468 شناسه آگهی 1177206  رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران – یعقوبی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آرای صلادره هیلات حلل اختلاف قانلون مذکلور مسلتقر در اداره ثبلت اسلناد و املاک 
شهرسلتان خرم آبلاد به شلرح ذیلل: پرونلده کاسله 1400114425001000007 و رای شلماره 
140060325001002735 مورخه 1400/04/09 به تقاضای پدرام بازرگان فرزند رحیم نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 141/65 متر مربع تحت پاک شماره 
24 فرعی از 2091 اصلی واقع در بخش 1 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
علی مردان والی زاده معجزی به واسطه محمدحسین والی زاده معجزی رسیدگی و تایید و 
انشلاء گردید.مراتلب در اجلرای ملاده 3 قانلون تعییلن تکلیلف اراضی و سلاختمان های فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در 
روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/5/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/25
صیدآقا نجفوند دریکوندی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

مفقودی
فاکتور فروش به شماره 13991328171 مربوط به  اطاق خودرو پژو 
405  - مـدل 1396 بـه شـماره پـاك 178ن 51 ايـران ١٩ - بـه شـماره 
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بـه نـام عسـکر لطیفـی مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد.
نوبت اول: 1400/05/18 - نوبت دوم: 1400/05/25

 ورود بزرگترین برج 
 صنعت پتروشیمی ایران

 به بوعلی سینا
بزرگ ترین برج  صنعت پتروشیمی کشور که از سوی 
متخصصــان داخلــی طراحی و ســاخت شــده اســت برای 
نصب در واحد پارازایلین وارد مجتمع پتروشیمی بوعلی 
سینا شد که با راه اندازی این واحد، سودآوری این شرکت 

ساالنه بیش از ۵۰ میلیون دالر افزایش می یابد
بــه گــزارش نیپنــا بــه نقــل از شــرکت پتروشــیمی 
بوعلی ســینا، امید عازمیان، مدیر پروژه واحد پارازایلین 
ایــن شــرکت، طراحــی و ســاخت این برج را نشــانه ای از 
شکســت تحریم هــای ظالمانه و یک جانبــه علیه صنعت 
پتروشــیمی کشــور دانســت و گفــت: بــرج تقطیــر که با 
بهره گیری از تازه ترین فناوری روزآمد دنیا و بازدهی باالتر 
نسبت به نمونه خارجی طراحی و ساخته شده، حاصل 
اعتماد مدیرعامل مجموعه به متخصصان داخلی است.
وی افــزود: طرف هــای خارجی بــه بهانه تحریم های 
ظالمانه و یک جانبه حاضر به انتقال فناوری ساخت این 
بــرج به کشــور نبودند، در چنین شــرایطی بــا اعتماد به 
متخصصان داخلی، طراحی و ســاخت این برج عظیم و 
مهم به جوانان ایرانی سپرده شد تا این تجهیز غول پیکر 
با صرفه جویی حداقل ۳ میلیون یورو بار دیگر چرخ تولید 

واحد پارازایلین را به حرکت درآورد.
مدیر پروژه واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا 
تصریح کرد: این برج ۱۲۰۰ تن وزن و یکصد متر ارتفاع 
دارد و در روند طراحی و ســاخت آن ۶۰۰ نفر به صورت 

مستقیم و ۱۱۰۰ نفر غیر مستقیم اشتغال داشته اند.
عازمیان ادامه داد: واحد پارازایلین تا پایان امسال 
به مرحله پیش راه اندازی می رسد و محصوالت پارازایلین 
و ارتوزایلیــن تولیــدی ایــن واحــد بــه دیگــر مجتمع هــای 

پتروشیمی کشور ارسال می شود.
وی گفت: با راه اندازی این واحد، سودآوری شرکت 
پتروشــیمی بوعلی ســینا با تولید محصــوالت پارازایلین 
و ارتوزایلیــن ســاالنه بیــش از ۵۰ میلیــون دالر افزایــش 
خواهد یافت و افزون بر آن با توجه به تولید پارازایلین و 
تکمیل چرخه اصلی تولید PET در منطقه ویژه اقتصادی 
ماهشــهر ســبب کاهش هزینه لجستیک و به دنبال آن 
افزایش سودآوری شرکت پتروشیمی تندگویان می شود.

گردش مالی۳۶۰۰ میلیارد 
تومانی شرکت های دانش بنیان 

شهرک تحقیقاتی اصفهان
اصفهــان  تحقیقاتــی  علمــی -  شــهرک  رییــس 
تومانــی  میلیــارد   ۶۰۰ و  هــزار  ســه  مالــی  گــردش  از 

شرکت های دانش بنیان این شهرک خبر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، جعفــر قیصــری  روز یکشــنبه در 
چهاردهمین رویداد مجازی یکشنبه های صادراتی صندوق 
نــوآوری وشــکوفایی بــا موضــوع نشســت تجــاری ایــران 
– اوراســیا کــه بــا حضــور ۴۰ شــرکت دانش بنیــان برگزار 
شــد،  افزود: در شــهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان ۵۸۰ 

موسسه و شرکت دانش بنیان و فناور فعال هستند.
وی یادآور شــد: با توجه به شــیوع کرونا در کشــور 
اســتقبال صنایع از دانش بنیان ها خوب بوده اســت،  به 
طوری که میزان گردش مالی شرکت های دانش بنیان و 
فناور مســتقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سه 
هزار و ۶۰۰ میلیارد بوده و فروش محصوالت شرکت های 

این مرکز هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
رییــس شــهرک علمــی - تحقیقاتــی اصفهــان ادامه 
داد: باوجود اعمال تحریم ها علیه ایران، این شــرکت ها 
تجربیــات موفقی در زمینه صــادرات محصوالت تولیدی 
خود دارند،  به گونه ای که حجم صادرات این شرکت ها 
به ۳۷ میلیارد دالر رسیده است. قیصری گفت: میزان 
صــادرات ایــن شــرکت ها رشــد و جهــش هفــت برابــری 
داشته است، ما در تالش هستیم تا از همه ظرفیت ها 
بــرای توســعه صــادرات شــرکت ها اســتفاده کنیــم که از 
آن جمله می توان بر تغییر ساختار دفتر انتقال فناوری 
ایــن شــهرک اشــاره کــرد. وی بــه فعالیــت شــرکت های 
ایــن شــهرک در بازارهــای منطقــه اوراســیا اشــاره کــرد و 
افــزود: در ایــن منطقه فعالیت های خوبــی در زمینه راه 
انــدازی دفاتــر فــروش و صــادرات محصوالتــی در زمینــه 
تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی، مــواد و داروهــای 
مرتبــط بــا صنایــع دام و طیور در کشــورهای آذربایجان، 
ارمنستان و ازبکستان داشته ایم. رییس شهرک علمی - 
تحقیقاتی اصفهان تصریح کرد: از این ظرفیت می توان 
بــرای صــادرات محصــوالت ســایر حوزه هــا از قبیــل ابزار 

دقیق و تجهیزات پزشکی نیز استفاده کرد.

باالترین رکورد تولید روزانه گندله ثبت شدخبـــــــــــــــــر
کارکنــان شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد 
تولیــد  میــزان  باالتریــن  توانســتند  ســنگان، 
روزانه گندله، در این شرکت را ثبت کردند.

دکتــر امرایــی، مدیرعامــل فوالد ســنگان 
بــا اعــالم ایــن خبرافــزود: بــه لطــف الهــی و با 
همــت و تــالش شــبانه روزی کارکنان ســخت 
باالتریــن  توانســتیم،  شــرکت  درایــن  کــوش 
میــزان تولیــد روزانــه گندله به میــزان ۱۷۰۷۴ 

تن گندله را ثبت نماییم.
وی با اشاره به اینکه این رکورد باالترین 
میزان تولید روزانه گندله از ابتدای راه اندازی 
تاکنــون اســت، افزود:ظرفیــت تولیــد کارخانه 
گندله سازی فوالد سنگان ، سالیانه ۵ میلیون 
تــن اســت و میــزان ظرفیــت اســمی روزانه آن 
بیش از ۱۶ هزار تن در روز است که با تالش 
مستمر و جهادگونه همکارانمان، توانستیم از 
ظرفیت تولید روزانه کارخانه نیزعبور نماییم.
از  ناشــی  محدودیت هــای  بــه  امرایــی 
تامین برق درتیرماه اشاره کرد و افزود: فوالد 
ســنگان توانســت در ســه ماهه نخست سال 
جــاری بیــش از ۶۵ درصــد رشــد تولیــد گندله 
نسبت به مدت زمان سال قبل را به خودش 

اختصــاص دهــد کــه ایــن نشــان از ظرفیــت 
ســازی بــاال و همــت واالی کارکنــان در فــوالد 
ســنگان دارد و ایــن درحالــی اســت کــه عمــال 
مــا در تیرمــاه بعلــت محدودیت هــا و قطعــی 

جریان برق ،تولید متناسبی را نداشتیم .
مدیرعامــل فــوالد ســنگان بــا اشــاره بــه 
در خصــوص  رهبــری  مقــام معظــم  منویــات 
جایگزینی معدن بجای نفت گفت:خوشبختانه 
و  معــدن  حــوزه  در  باالیــی  بســیار  ظرفیــت 
صنایــع معــدن در عســلویه شــرق کشــور بــه 
 ۱/۲ از  بیــش   ( آهــن  ذخایرســنگ  موجــب  
میلیارد تن سنگ آهن(  وجود دارد وانشالله 
بــا نــگاه اســتراتژیک و حمایتی دولت و وزارت 
صمت به معادن شــرق کشــور ، شــاهد لبیک 
بــه فرمایشــات رهبــر فرزانــه انقــالب مبنی بر 

جایگزینی معدن بجای نفت باشیم.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، این 
شرکت دارای کارخانجات تولید گندله و کنسانتره 
به ظرفیت مجموعا ۱۰ میلیون تن در ســال اســت 
و بــه عنوان عضــوی از گروه فوالد مبارکه، وظیفه 
تامیــن بخشــی از گندلــه عظیم تریــن فــوالد ســاز 

خاورمیانه  را به عهده دارد.

فــارس  خلیــج  بیدبلنــد  گاز  پاالیشــگاه 
به منظور صرفه جویی در زمان و خروج ارز از 
کشور، آنتی فوم ایرانی؛ ماده مهم کنترلی در 
فرآیند حذف گوگرد و دی اکسیدکربن گازهای 

ترش را جایگزین نمونه های خارجی کرد.
از شــرکت  نقــل  بــه  نیپنــا  گــزارش  بــه 
پاالیــش گاز بیدبلند خلیج فارس، جوانشــیر 
صادقــی رئیــس مجتمــع ایــن شــرکت گفــت: 
پیرو ابالغ سیاست های کالن شرکت ازسوی 
مدیرعامــل مجموعــه در ســال ۱۴۰۰، کمیتــه 

خودکفایــی و حمایــت از ســاخت داخــل بــا 
موفــق  عملیاتــی  و  کارشناســی  بررســی های 
شد با تغییرات طراحی و فرآیندی آنتی فوم 
ایرانــی را جایگزیــن نمونه های خارجی کند. 

انجــام  منظــور  بــه  شــد:  یــادآور  وی 
آزمون هــای فرآینــدی در واحــد آمیــن، ابتــدا 
یکی از واحدهای مجتمع به صورت آزمایشی 
با آنتی فوم ایرانی عملیاتی شد و پس انجام 
آنالیزهــا و تغییرهــای فرآینــدی و اطمینان از 
کیفیت مناســب مواد سرانجام کل مصرف و 

نیــاز پاالیشــگاه از محصــول آنتی فوم ایرانی 
تامین شد. 

رئیس مجتمع  پاالیشگاه بیدبلند خلیج 
فارس گفت: افزون بر جلوگیری از خروج ارز 
و صــرف زمــان زیاد و مشــکالت حمل و نقل 
خوشــبختانه  خارجــی  محصــول  ترانزیــت  و 
آنتی فوم ایرانی مصرفی کیفیت بسیار باالیی 
دارد و اعتمــاد بــه محصــول داخلی افزون بر 
کاهــش مصــرف این مــاده منجر بــه افزایش 

بازدهی تولید شــده است. 

صادقــی افــزود: خوشــبختانه اعتماد به 
تــوان داخلــی بــه عنــوان رویکردی ارزشــمند 
زمــان  در  پــروژه  ســاخت  دوران  بــر  افــزون 
مهــم  شــاخصی  به عنــوان  هــم  بهره بــرداری 
مــورد تاکیــد مدیریــت ارشــد بیدبلنــد خلیــج 
فــارس قرار گرفته و به همیــن منظور کمیته 
خودکفایــی و حمایــت از ســاخت داخــل بــه 
جدیت به دنبال استفاده حداکثری از دانش 
داخلــی  ســازندگان  و  متخصصــان  تــوان  و 

خواهد بود.

بیدبلند خلیج فارس آنتی فوم ایرانی را جایگزین نمونه خارجی کرد
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فقط به خاطر یک ویال
راضیه حسینی

نماینــده صومعه ســرا: »مــردم خــود را بــه شــمال 
رســاندند. کشــتارها روبــه افزایــش اســت. افــرادی کــه 
ساک های شــان آمــاده بــود از ســه روز پیــش خــود را به 
استان های شمالی رساندند. این نحوه برخورد و کنترل 
کرونا نیست. باید قاطع 

برخورد کنند.«
احتمــاالً خبــر مربوط به 
جدیــد  محدودیت هــای 
ایــن  بــه  بایــد  کرونایــی 
شــود: اعــام   صــورت 
مــرداد   30 تــا   25 »از 
همــه جــا تعطیل اســت 

به جز شمال.«
در واقــع اگــر همیــن االن قیامــت بشــود، کوه ها از 
جــای خــود حرکــت و آتشفشــان ها فــوران کننــد، زلزله، 
ســیل، رانش زمین و... یک جا و همگی در خطه شــمال 
اتفــاق بیفتــد، بــاز هم مردانــی از قوم پــارس را خواهید 
دیــد کــه بــا یــک شــلوارک راه راه از بغــل چــاک دار، بــه 
خودشان طناب وصل کرده اند و به همراه خانم بچه ها، 
از روی گدازه های آتشفشان در حال عبور هستند تا به 
شــمال برســند. دقیقاً در همان لحظه که امکان ســقوط 
در قعــر مــواد مــذاب وجــود دارد آقــای حســینی بــای از 
وســط گدازه هــا بیــرون می آیــد و می پرســد:»چرا تو این 

وضعیت دارید می رید شمال؟«
آنهــا هــم جواب می دهنــد: »ما اون جــا ویا داریم. 
داریم می ریم خونه خودمون. این همه پول خرج نکردیم 

که بندازیم ش یه گوشه و ازش استفاده نکنیم.«
هموطن، یک سوئیت دو در دو، در پایین ترین نقطه 
گوراب زرمیخ سفلی درست کرده ای،  از هفت روز هفته، 
هشــت روز، خــودت یــا خانــواده و دوســتانت داخلــش 
ساکن هستید، بعد می گویی نباید بندازیمش یه گوشه؟ 
خانه شما در شهر خودتان است که افسردگی گرفته و 

افتاده یک گوشه. این ویا که وسط مجلس است. 
 داســتان آن قــدر تکــراری شــده کــه دیگــر حوصلــه 
همه مان ســر رفته است. تعطیلی اعام می شود، مردم 
ســرازیر می شــوند به ســمت شــمال، گزارشــگرها وســط 
جاده می ایستند و مصاحبه های تأسف برانگیز می گیرند، 
گیان، مازندران و گلستان به رنگ زغال درمی آیند و در 
نهایت تعطیلی ها تمام می شود. کل مدیریت مقابله با 
کرونــا در ایــران از ابتــدای ورود این ویــروس تا به امروز 
همین بوده است، قرار هم نیست عوض شود. از آسمان 
شهاب ســنگ هــم ببــارد نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
مسافران شمال را به مقصد می رسانند. اگر یک روز به 
آخــر زمین و زمان مانده باشــد عــده ای از هموطنان مان 
ترجیــح می دهنــد آن روز را در ترافیک منتهی به شــمال 
بگذرانند و بزرگ ترین نگرانی شان آب شدن یخ جوجه و 

گرم شدن نوشابه ها باشد.

برگزاری آزمون های 
بین المللی لغو شد

 ETS بــا هماهنگــی بــه عمــل آمــده بــا موسســات
و IDP، کلیــه آزمون هــای مــورد اشــاره در ایــران از ۱۶ 
آگوست تا ۲۱ آگوست ۲۰۲۱ برابر با دوشنبه ۲۵ مرداد 
تا پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ برگزار نخواهد شد.
کشــور،  آمــوزش  ســنجش  ســازمان  اعــام  طبــق 
 TOEFL, GRE General, GRE Subject, آزمون هــای 
IELTS, Life Skills, UKVI بــا توجــه بــه تعطیــات اعام 
شده از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا،  لغو شد.
 ،IDP و ETS با هماهنگی به عمل آمده با موسسات
کلیه آزمون های مورد اشاره در ایران از ۱۶ آگوست تا 2۱ 
آگوست 202۱ برابر با دوشنبه 25 مردادماه تا پایان روز 

شنبه 30 مرداد ۱۴00 برگزار نخواهد شد.
زمان و نحوه برگزاری این آزمون ها متعاقبا از طریق 
ســازمان سنجش آموزش کشــور و یا مراکز برگزارکننده 

این آزمون ها اعام خواهد شد.

 کرونا رکورد تلفات روزانه
را جابجا کرد

تلفات روزانه کرونا بار دیگر شکسته شد طی ۲۴ 
ســاعت ۶۲۰ نفــر دیگــر جان خــود را از دســت دادند و 
شــمار قربانیــان ایــن ویــروس در کشــور بــه ۹۷ هزار و 

۸۲۸ نفر رسید.
کرونــا در خیــز پنجــم خــود و طــی روزهــای نشــان 
داده که قصد کوتاه آمدن ندارد و ۱۸ مرداد با شکستن 
رکورد تلفات روزانه با 5۸۸ کشته، بار دیگر رکود جدید 
دیگری بر جای گذاشــت و طی 2۴ ســاعت، ۶20 نفر را 

به کام مرگ کشاند.
ویــروس کرونــا دورخیــز خــود برای خیــز پنجم را از 
ابتــدای تیــر از جنوب کشــور به مرکز کشــور آغــاز کرد و 
اکنون شهر 35۹ کشور در وضعیت قرمز، 5۹ شهر در 

وضعیت نارنجی، 30 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
پیشــتر باالتریــن آمــار فوتی هــای روزانــه کرونا در 
ایــران طی ۱۹ ماه گذشــته و قبــل از ۱۸ مرداد مربوط به 
ششم اردیبهشت سال جاری با ۴۹۶ فوتی بوده است. 
روابــط عمومــی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پرشکی روز گذشته اعام کرد: از روزشنبه تا روزیکشنبه 
2۴ مرداد ۱۴00 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
3۶ هزار و ۷3۶ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی شــد کــه ۴ هــزار و 2۷2 نفــر از آنهــا بســتری 

شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و 

۴25 هزار و ۸2۱ نفر رسید.
اکنون سه میلیون ۷2۸ هزار و ۹۴0 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۷ هزار و 323 نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قرار دارند. تا روز یکشنبه 2۷ میلیون و ۱۷۷ هزار و 5۶5 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. 
۱5 میلیون و ۹۶ هزار و ۱۴2 نفر دُز اول واکســن کرونا 
و ۴ میلیون و ۷0 هزار و ۴۸۴ نفر نیز دُز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

۱۹ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۶2۶ دُز رسید.
در حال حاضر 35۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، 
5۹ شهر در وضعیت نارنجی، 30 شهر در وضعیت زرد 
قــرار دارنــد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی چندی پیش با اســتناد به یک 
برآورد بین المللی هشدار داد اگر به رعایت پروتکل های 
بهداشتی بی اعتنایی شود تعداد تلفات ویروس کرونا به 

۶00 تا ۸00 نفر در روز خواهد رسید.

اخبارعصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

»تیــغ تیــز بــی ســر و ســامانی اجــاره بر 
وزیــر  توصیــف  آســیب پذیر«  اقشــار  گلــوی 
پیشــنهادی راه و شهرســازی از وضــع کنونــی 
رشــد  از  بررســی ها  دیگــر  طــرف  از  اســت؛ 
اجاره بها در مقایسه با اوایل تابستان و حتی 
نسبت به دو هفته قبل حکایت دارد و ظاهرا 
اعتنــای چندانی به ســقف مجــاز افزایش ۲۵ 

درصد نمی شود.
به گزارش ایسنا، جهش قیمت ها در بازار 
اجاره، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را بر آن 
داشت تا اولویت خود را بر این حوزه بگذارد. 
رستم قاسمی در پیامی توئیتری نوشته است: 
»اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز 
بی ســرو ســامانی  اجاره از گلوی نحیف اقشار 

آسیب پذیر است.«
امــا از بــازار اجــاره خبــر می رســد کــه بــا 
وجــود رکــود قراردادها، اجاره بهــا طی یک ماه 
اخیر افزایش یافته است. هم اکنون نیز عمده 
فایل هــای عرضــه شــده به بــازار اجــاره از نوع 
قدیمی و نامرغوب هستند. این درحالی است 
که مالکان به بهانه رشد تورم، افزایش قیمت 
مصالح ســاختمانی و عقب ماندگی نرخ رشــد 

اجاره از قیمت مســکن، نرخ هایی را پیشنهاد 
می دهند که از توان مســتاجران خارج اســت. 
در عیــن حــال اغلــب اجاره نشــین ها قــرارداد 
خــود را تمدیــد می کنند و کماکان گزارش های 
میدانی از تعیین اجاره بها باالتر از سقف مجاز 
مشخص شده توسط ستاد ملی کرونا حکایت 

دارد.
نگاهی به فایل های موجود در بازار اجاره 
حاکــی از آن اســت که بــا نرخ های رهن فعلی، 
حــدود دو ســال قبــل )یــک و نیــم ســال بعد از 
شــروع رونــد افزایــش قیمت مســکن( می شــد 
در تهران، مســکن خریداری کرد. آمار تیر۱۴00 
رسمی می گوید اجاره بها در تهران 35 درصد و 
در کل کشور حدود 3۹ درصد نسبت به سال 
قبــل افزایش یافتــه اما کف بازار، بخصوص در 
مناطق برخوردار و نیمه برخوردار، گویای افزایش 

50 تا ۷0 درصد و بعضا ۱00 درصد است.
در پرتقاضاتریــن محــدوده بازار مســکن 
شــهر تهــران یعنی منطقــه 5  نرخ رهن کامل 
واحدهــای 50 تــا ۷0 متر قدیمی حداقل 250 
میلیــون تومان اســت و در واحدهــای کمتر از 
5 سال بر اساس موقعیت و امکانات به 300 

تا ۴00 میلیون تومان می رسد. البته نرخ های 
نامتعــارف نیــز دیده می شــود کــه بعضا واحد 

مورد نظر تا مدتها خالی می ماند.
در تهرانپارس شــرقی واقع در منطقه ۴ 
نیــز کــه از تقاضای باالیی بــرای خرید و اجاره 
برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای 50 تا 
۷0 متر، بسته به سن بنا و امکانات بین 200 
تــا 350 میلیــون تومــان تعیین می شــود. این 
در حالی است که سال گذشته با ۱00 تا ۱50 
میلیون تومان به راحتی می شد در تهرانپارس 

آپارتمان رهن کرد.
اوضــاع بــازار اجــاره در جنــوب تهران نیز 
چندان مناسب نیست؛ به طوری که به دلیل 
تراکــم جمعیــت بــرای رهــن یــک واحــد نقلــی 
قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱5 باید دست کم ۱50 
میلیون پرداخت کرد که البته اغلب از امکانات 
کامــل برخــوردار نیســتند. بررســی ها نشــان 
می دهد نرخ های پیشنهادی اجاره در مقایسه 
با اوایل تابســتان افزایش یافته و حتی در دو 

هفته اخیر نیز قیمت ها باال رفته است.
بــا توجــه بــه ارقــام بــازار اجــاره می تــوان 
بــه وضــوح شکســت سیاســت نرخ گــذاری را 

مشــاهده کــرد. کمــا اینکــه در دو ســال اخیــر 
از کارشناســان، ناکارآمــدی تعییــن  بســیاری 
ســقف قیمــت برای بــازار اجــاره را پیش بینی 
می کردنــد. مصطفــی قلــی خســروی، رئیــس 
اتحادیه مشــاوران اماک می گوید: نرخ گذاری 
در بــازار اجــاره کــه تمامــا در اختیــار بخــش 
خصوصی است جواب نمی دهد. موجران نگاه 
می کننــد همــه چیز گران شــده و تــورم به ۴۴ 
درصد رســیده اســت اما ســتاد کرونا می گوید 
نباید اجاره بها بیش از 25 درصد باال برود. با 
این تصمیمات، تعادل اقتصاد به هم می خورد 
و نتیجه آن فقط افزایش پرونده های موجر و 

مستاجری در شورای حل اختاف است.
دولت ســیزدهم وعده داده تا با ساخت 
یک میلیون واحد مســکونی در ســال، اوضاع 
رســتم  درآورد.  کنتــرل  بــه  را  مســکن  بــازار 
قاسمی نیز که از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس 
بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی راه و  جمهــوری 
شهرســازی به مجلس معرفی شده، امروز در 
توئیتی بر اولویت قرار دادن بازار اجاره تاکید 
کرده است. حال باید منتظر بمانیم تا عملکرد 
دولت رئیسی را در بازار مسکن شاهد باشیم.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
بــا توجــه بــه اعالم تعطیلی سراســری در کشــور 
توســط ســتاد ملی کرونا، در نامه ای به روســای 
برخــی  و  کشــور  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
ســازمان های تابعــه وزارت بهداشــت، بــر تــداوم 
و  بهداشــتی  واحدهــای  تمامــی  خدمت رســانی 
روزهــای  در  واکسیناســیون  مراکــز  و  درمانــی 

تعطیل همانند روزهای عادی، تاکید کرد.
ســعید نمکــی در نامــه ای خطاب به روســای 
دانشــگاه های علوم پزشــکی، مدیرعامل ســازمان 
انتقــال، رئیــس انستیتوپاســتور، رئیس ســازمان 
غــذا و دارو، رئیــس هیات امنــا صرفه جویی ارزی 
آموزشــی،  مرکــز  رئیــس  و  بیمــاران  معالجــه  در 
تحقیقاتــی و درمانــی قلب و عروق شــهید رجایی 

آورده است:» با توجه به اعام تعطیلی سراسری 
در کشور از جمله ادارات و سازمان های دولتی از 
روز دوشــنبه مورخ ۱۴00/05/25 الی روز شــنبه 
مورخ ۱۴0/05/30 توســط ســتاد ملی کرونا و به 
منظور تسهیل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و 
واکسیناسیون گروه های هدف، توجه جنابعالی را 

به موارد مشروحه ذیل جلب می  نمایم:
درمانــی  و  بهداشــتی  واحدهــای  کلیــه   -۱
اورژانــس   مراکــز  بیمارســتان  ها،  از  )اعــم 
نیــز  و   )... و  پلی کلینیک هــا  پیش بیمارســتانی، 
کلیــه مراکــز منتخــب و تجمیعی واکسیناســیون 
کرونــا در روزهــای فــوق الذکــر هماننــد روزهای 
عادی و در شیفت های تعیین شده به فعالیت 

خود ادامه  دهند.

2-سایر مراکز جامع سامت بنا به تشخیص 
رئیــس محترم دانشــگاه و بــه منظور جلوگیری از 
ایجــاد خلــل در ارائــه خدمــات در صــورت نیــاز به 

فعالیت خود ادامه دهند.
3-آن دسته از پرسنل ستادی آن دانشگاه/ 
دانشــکده/ سازمان/ انستیتو/ هیات امناء صرفه 
اعــم  مرکــز،   بیمــاران/  معالجــه  در  ارزی  جویــی 
از نیروهــای فنــی و پشــتیبانی کــه در مدیریــت 
بیماری کرونا و به ویژه در امر تدارک و هماهنگی 
واکسیناســیون کرونــا نقــش داشــته و فعالیــت 
می  کننــد، می بایســت کمــاکان و بــه صــورت تمام 

وقت در محل کار خود حاضر باشند.
مســئولیت اجــرای ایــن بخشــنامه بــه عهده 

جنابعالی خواهد بود.«

آغاز واکسیناسیون خانواده های 
مدافعان سالمت

همچنیــن وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی در نامه ای به دکتر علیرضا رئیسی معاون 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  بهداشــت 
پزشــکی دســتور آغاز واکسیناســیون خانواده های 
مدافعان سامت را صادر کرد. در متن نامه دکتر 
ســعید نمکــی خطــاب بــه علیرضــا رییســی آمــده 
اســت:»حدود یــک و نیم ســال گذشــته مدافعین 
بی ادعای ســامت در سراســر کشــور سخت ترین 
شرایط را تحمل کردند و در کنار آنها خانواده های 
صبور و همراهشان نیز متحمل رنج فراوان شدند. 
باتوجه به تماس مکرر و آلودگی شدید بخش های 

بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی خدمت رسان 
بــه بیمــاران کووید – ۱۹ و خطــر انتقال ویروس با 
حجم باال به خانواده های این عزیزان، ضروریست 
واکسیناســیون  بــه  نســبت  وقــت  اســرع  در 
خانواده های محترم این عزیزان اقدام شود. ضمناً 
دز یــادآور اولیــن گروه هایی که در کادر بهداشــت 
و درمــان درگیــر در خدمــت بــه بیمــاران کرونائــی 
واکسن دریافت کرده اند باید مورد توجه قرار گیرد 
که شایسته است با طرح در کمیته واکسیناسیون 
بــرای همکارانــی کــه از نظــر ســنی و یــا بیمــاری 
زمینه ای می توانند اولویت داشــته باشــند شــروع 
نمائید و سپس به مرور و گذشت زمان کافی از دز 
دوم برای بقیه اقدام شود. فاصله زمانی و اولویت 

در اولین کمیته علمی واکسن مطرح گردد.«

طبــق گزارش مســئوالن گمــرک ایران، 
طــی روزهــای اخیــر ۷۱ کامیــون ســرم وارد 

کشور شده است.
بــه گــزارش ایســنا، بــا توجه بــه کمبود 
ســرم تزریقــی و نیــاز در شــرایط موجــود، از 
هفته گذشــته واردات ســرم شــروع و تا روز 

جمعه ۴5 کامیون وارد شده بود.
امــا تازه تریــن اعــام معــاون فنی گمرک 
ایران نشان می دهد که از ۱۹ مرداد تا روز شنبه 

23 مرداد، ۷۱ کامیون سرم از مرز بازرگان به 
گمــرکات تهــران و فــرودگاه امــام)ره( رســیده 
اســت. ارونقــی تاکیــد کــرد کــه در ایــن مدت 
بافاصله بعد از رســیدن محموله های سرم ، 
به صورت حمل یکســره ترخیص و در اختیار 

نمایندگان وزارت بهداشت قرار می گیرد.
بــه گفتــه وی، محموله های دیگر ســرم 

نیز در راه ایران است.
گفتنــی اســت کــه محموله هــای ســرم 

مانند واکســن در حداقل تشــریفات گمرکی 
ترخیص فوری می شود ولی اخیرا با توجه به 
انباشت داروهای مورد نیاز در گمرک، مقرر 
شد که داروهای مرتبط با کرونا و مواد اولیه 
مورد نیاز در این زمینه به صورت یکســره از 
پــای پــرواز حمــل و ترخیــص شــود و مراحل 
اداری ترخیــص کاال پــس از رســیدن آن بــه 
دســت مراکز مورد نظر مانند بیمارستان ها، 

داروخانه ها و غیره انجام می گیرد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان تهران 
با اشــاره به ســرانه اشتغال مستقل برای کسب 
و کارهــای خــرد و کوچک، گفت که این در حالی 
است که سرانه صنایع بزرگ ۱.۵ میلیارد تومان 
برآورد می شود لذا توجه به کسب و کارهای خرد 
و کوچــک یکــی از مهمتریــن اولویت هــای مــا در 

صندوق است.
حکیم نیــا در یک نشســت خبری اظهار کرد: 
در راســتای سیاســت دولــت مبنــی بــر نوســازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی به جهت حفظ محیط 
زیست و کاهش آلودگی هوا سال گذشته از محل 

تسهیات صندوق کارآفرینی امید ۱0 هزار تاکسی 
در تهــران بــا تســهیات ۹00 میلیــارد تومان مورد 
نوســازی قــرار گرفت کــه ۴2۷۱ تاکســی ظرف دو 

سال گذشته نوسازی شده است. 
وی ادامــه داد: همچنیــن ۱0 هــزار دســتگاه 
اتوبوس هر کدام با تسهیات 250 میلیون تومان 
نوســازی شــده اند و برای نوسازی واگن های قطار 
متــرو نیــز بــرای هــر رام قطــار ۱0 میلیــارد تومــان 
تسهیات پرداخت می شود که همه این تسهیات 
با تکلیف و منابع سازمان برنامه و بودجه نوسازی 
می شــوند.  مدیرعامل صندوق کارآفرینی اســتان 

تهــران وظیفــه اصلــی صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
را پرداخــت تســهیات اشــتغال خــرد و روســتایی 
دانســت و گفــت: بــه منظــور نوســازی تاکســی و 
اتوبوس و مترو هم منابعی از سوی سازمان برنامه 
و بودجه اختصاص می یابد که ما به عنوان عامل 

آن را پرداخت می کنیم. 
بــه گفتــه وی بــرای هــر تاکســی ســمند بــه 
متقاضیــان ۹0 میلیــون تومان تســهیات 5ســاله 
بــرای هــر  بــا کارمــزد ۴ درصــد و  قرض الحســنه 
دســتگاه اتوبــوس 250 میلیون تومان تســهیات 

5ساله با کارمزد ۴ درصد پرداخت می شود. 

حکیم نیــا در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح یــک 
روســتا یک محصول افزود: در راســتای این طرح 
در چیچکلوی اسامشهر یک طرح تولید کفش را 

ساماندهی کرده ایم. 
وی ســرانه اشــتغال مســتقل برای کســب و 
کارهای خرد و کوچک را 50 تا ۷0 میلیون تومان 
اعام کرد و گفت: این در حالی اســت که ســرانه 
صنایع بزرگ ۱.5 میلیارد تومان برآورد می شود لذا 
توجــه بــه کســب و کارهای خــرد و کوچک یکی از 

مهمترین اولویت های ما در صندوق است. 
از  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 

امضــای تفاهــم نامــه با معاونــت زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری خبر داد و گفت: به موجب این 
تفاهم نامه به 523 نفر ظرف یک ســال گذشــته 

تسهیات پرداخت شده است. 
به گفته وی 2۷2 طرح به مبلغ ۷2 میلیارد 
و ۸00 میلیــون تومــان نیز در بازه زمانی دوســاله 
از محــل منابــع صنــدوق و صنــدوق توســعه ملــی 
بــه متقاضیان پرداخت شــده اســت. حکیم نیا در 
فــروش  بــرای  بازارچه هایــی  از راه انــدازی  پایــان 
رایزنی هــای  دنبــال  بــه  کارآفرینــان  محصــوالت 

صورت گرفته با شهرداری تهران خبر داد.

دو محموله واکسن در یک 
هفته وارد کشور شد

چهاردهمیــن محمولــه واکســن کرونــا تهیــه شــده 
از ســوی جمعیــت هالل احمر حاوی یــک میلیون و ۱۱۰ 
هزار دُز واکســن، روزگذشــته )یکشــنبه ۲۴ مرداد(، در 
فــرودگاه امــام خمینی )ره( به وزارت بهداشــت تحویل 

داده شد.
دکتــر کریــم همتــی، رئیــس جمعیــت هال احمــر از 
واردات دومین محموله واکســن کرونا تهیه شده از سوی 
ایــن جمعیــت در یک هفته گذشــته به کشــور خبــر داد و 
گفت: با واردات چهاردهمین محموله واکســن به کشور، 
هال احمــر هــم تمــام تــوان خود را بــرای تســریع در روند 
واکسیناسیون عمومی به کار گرفته و این روند ادامه دارد.
همتی چگونگی واردات واکسن به کشور را از سوی 
جمعیت هال احمر تشریح کرد و گفت: این جمعیت به 
دلیل ماهیت بین المللی اش که عضوی از نهضت صلیب 
ســرخ و هال احمر به حســاب می آید توانســته با کمک 
صلیــب ســرخ چیــن و حمایت دســتگاه های مســئول در 
کشــور، نســبت به عقد قرارداد و همچنین تعهدِ انجام 
قــرارداد با شــرکت تولیدکننده برای تهیه  واکســن کرونا 

اقدام کند.
وی تصریــح کــرد: واردات واکســن از چین به ایران 
همچــون گذشــته توســط هال احمــر انجــام و محمولــه 
دریافتــی در فرودگاه امام خمینی)ره( در آخرین گام به 
نماینــدگان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

تحویل داده می شود.
همتــی بــا اعــام اینکــه واردات واکســن از ســوی 
هال احمر همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: در یک هفته 
گذشــته دو محمولــه واکســن و در مجمــوع تاکنــون ۱۴ 
محموله شامل ۱5 میلیون و ۹۶0 هزار دُز واکسن کرونا 

توسط ۱۶ پرواز به کشور منتقل شده است.
رئیــس هال احمــر با اشــاره به تاکیــد مقام معظم 
رهبری مبنی بر »تامین واکســن به هر شــکل ممکن در 
کشور« افزود: جمعیت هال احمر بنا بر رسالت خود و 
با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری، در شرایط سخت 
بیمــاری کرونــا در کنار مردم و کادر درمان ایســتاده و تا 
واکسیناســیون کامــل جامعــه، واردات واکســن را ادامه 

خواهد داد.

سرانه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومانی اشتغال در مشاغل خرد

واکسیناسیون در روزهای تعطیل انجام می شود

محموله های 
 جدید سرم

در راه است

اجاره بها سر به فلک کشید


