
محمدمهدی نجفی

پژوهشگر اقتصادی

کاالی  بــر  مالیــات  اســم  از  کــه  همان طــور 
لوکــس  پیداســت، در سراســر دنیــا برای جلوگیــری 
بــه  قیمــت  ســمت  از  ذاتــی کاال  ارزش  خــروج   از 
ســمت پارامترهای مختلــف کــه موجــب ارزشــگذاری 
 بــدون مقیــاس می شــود، این پایه مالیاتــی را در نظر 
می گیرد. برای مثال  یک تابلو 12 میلیاردی، مشــمول 
موقعیــت  می شــود.  لوکــس  کاالی  مالیــات  قانــون 
کاالهای لوکس در حالی که از نظر اقتصاد سنتی  کامالً 
غیرقابل توجیه اســت، از طریق اقتصاد رفتاری کامالً 
ســنتی  اقتصاددانــان  نظــر  از  می شــود.  مشــخص 
 این اصال قابل قبول نیست که بابت تجمل یک کاال، 
هزینــه  بیشــتری  پرداخــت شــود. به عبارتــی  اقتصاد 
دوســت تجمل نیســت و کاالهای لوکس ســودمندی 

 مصرف کنندگان را به حداکثر نمی رسانند.

مصوبه  مجلس
مجلس شورای اســالمی  در تاریخ پنجم اسفند 
1399 بــا تصویــب بندهای الحاقــی  تبصــره ۶ الیحــه 
بودجــه 1۴۰۰ توجــه اقتصاددانــان رو بــه خــود جلب 
کــرد. در بندهای الحاقی ســخن از تصویب مالیات بر 
خانه های لوکس )باالی 1۰ میلیاردتومان( شــده است 
کــه مصــرف کننــدگان  این کاالی لوکــس را ملــزم بــه 
پرداخت مالیات بر ثروت در طی  سال خواهند کرد. 

این پایــه مالیاتــی  نه برای جلوگیــری  از خرید آن کاال، 
که برای اضافه کردن یک متغیر در قیمت کاالست و 
آن متغیــر را می تــوان حق بخش عمومی  برای  ایجاد 
عدالت عمودی  دانست و آن را متوجه این پرداخت و 

حقوق اجتماعی سازد.

سطح درگیری مصوبه   چقدر است؟
بــه گفتــه ی منابــع خبــری  در ســال 99، شــهر 
تهــران حــدود ۶۰ تــا ۷۰ هــزار واحدمســکونی  را در 
زمیــن خــود جــای داده اســت که قیمت آنهــا بیش از 
1۰ میلیاردتومــان )پایــه نــرخ مالیاتی( اســت؛ چراکه 

حتــی  در مناطق گران قیمت و لوکس 
هــر  قیمــت  متوســط  تهــران  شــهر 
مترمربــع خانــه کمتــر از 9۰ میلیــون 
و متوســط مســاحت معاملــه شــده 
حــدود 1۰۰ مترمربــع اســت کــه بــه 
این ترتیــب قیمــت کل خانــه کمتــر 
از  اســت.  تومــان  میلیــارد   1۰ از 
ایــن رو تعــداد خانه هــای  بــا قیمــت 
کل بــاالی 1۰ میلیــارد تومــان کاهش 

میلیــارد  خانه هــای 1۰  بااین حســاب  می کنــد.  پیــدا 
تومانــی در تهــران و ســایر شــهرها از کل موجودی 2۶ 
میلیونی  واحدهای مسکونی کشور، به نیم درصد هم 

نمی رسد.
درگیــر  را  اذهــان  پرسشــی که می توانــد  حــال 

خود ســازد این  اســت: آیا این مقدار مالیات میتواند 
نقشــی در رونــد حیــات اقتصادی ســرمایه داران نیــم 

درصدی ایفا کند؟

یک مثال از هزینه فرصت پرداخت 
رشوه برای  رفع مالیات بر ثروت

بســیاری از افراد برای جلوگیری از وضع قوانینی 
کــه منافــع آنها را تهدید می کنــد ، حاضر به پرداخت 
میلیاردهــا دالر رشــوه هســتند. در ایــران نیــز یکی از 
نماینــدگان مجلــس بیان میکنــد ۶5 میلیــارد تومان 
پیشنهاد رشوه برای جلوگیری از وضع یک طرح داشته 
است. در آمریکا پس از انتشار خبر 
تصمیم سیاستمداران ایالت ایلینوی 
 بــرای  افزایــش مالیات های این ایالت، 
فــرد  ثروتمندتریــن  گریفیــن،  کــن 
گران قیمت تریــن  ایلینــوی، صاحــب 
برج آمریکا و بنیانگذار و مدیر عامل 
 ،  Citadel گــذاری ســرمایه  شــرکت 
بیســت میلیــون دالر بــه یــک گــروه 
بــرای   حزب حاکــم  تجــاری  مخالــف 
فشار به نمایندگان به منظور جلوگیری از به تصویب 
رســاندن قانون اصالحیه نرخ مالیات های  این  ایالت 

پرداخت کرده است.
این روایت بدان معناست که مقدار مالیاتی که 
قــرار بــود وضــع  شــود، آنقــدر  جناب کــن گریفین را 

تحــت فشــار قــرار داده اســت که وی حاضر شــد تب 
پرداخت 2۰ میلیون دالری را به جان بخرد.

مالیات هدفمند چیست 
در واقــع آنچــه اخیــرا پــس از وضــع مالیــات بر 
ثــروت رخ داد بــه معنی مالیات 22۰ میلیون تومانی 
 برای  صاحب واحد 35۰ متری  برج روما در کامرانیه 

است؛ اما وی چرا اعتراض نمیکند؟
شــاید پاسخ اصلی در بی ارزش بودن این مقدار 
تومــان بــرای  اوســت. او به ســطحی از درآمد رســیده 
میلیــون  مالیاتــی 22۰  هزینــه  اصــال  کــه  اســت 

تومانی خللی  در فعالیتش  ایجاد نمی کند.
اهــداف  و  تعریــف  در  کــه  همانطــور 
سیســتم های مالیاتی مطرح شــده اســت؛ از اهــداف 
وضــع مالیــات، کنتــرل ثــروت ســرمایه داران و جهت 
دهــی آن بــرای  بــاز توزیــع درآمــد در اقتصــاد بخــش 
عمومــی  اســت. در   قانون گذاری مالیــات بایــد توجــه 
داشــت زمانی واقعیــت مالیــات به حقیقــت آن میل 
پیدا می کند که بتواند به حد نزدیکی درگیری  تعارض 
منافع )نه ایجاد درگیری( برسد و نشان دهنده  قدرت 

قانون گذار، بر ثروت سرمایه دار شود. 
براساس آنچه بیان شد مالیات ستانی هدفمند 
زمانی رخ می دهد که به حد آستانه تاب آوری ثروتمند 
نزدیک باشد و توجه وی را برای پرداخت مالیات جلب 

کند.

چرا نرخ مالیات کاالی لوکس توجه ثروتمندان را جلب نکرد

رضا پدیدار

رئیس كمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

زمــان بســرعت می گــذرد و دولــت جدیــد بایــد 
در زمینه هــای متعــدد فعالیتــی خــود راهبردهــا و 
سیاســت های اجرایــی و عملیاتی خــود را اعالم و به 

مرحله اجرا درآورد. 
در ایــن میــان بایــد گفت كــه اقتصاد ایــران به 
دلیــل ماهیــت نفتــی بــودن، بعنــوان یــك اقتصــاد 
كمــاكان تــك محصولی شــناخته می شــود و از زمان 
كشــف نفــت تاكنــون یعنــی در 11۴ ســاله گذشــته، 
یــك چهــارم از كل ذخایــر خود را به مصرف رســانده 
و هــم اكنــون با 2۰8 میلیارد بشــكه بعــد از ونزئال و 

عربستان در رتبه سوم دنیا قرار دارد. 
بــه لحــاظ اهمیــت موضــوع یكــی از اســاتید 
دانشــگاه )جملــه ناقــص اســت( ایــن وضعیــت را با 
كشــور نــروژ طــی 3۰ ســاله گذشــته یعنــی از زمــان 
كشــف نفت در آن كشــور، استخراج و فروش نفت 
مداوم توانسته است با فروش روزی یك میلیون و 
95۰ هزار بشكه، ذخیره صندوق توسعه خود را به 

رقم باور نكردنی 135۷ میلیارد دالر برساند. 
در مقابل صندوق توسعه ملی ایران، با فروش 
نفتــی بیــش از ایــن كشــور یعنــی بــه طور متوســط 
نزدیك به دو میلیون و پانصد هزار بشكه در روز و با 
نزدیك به چهار برابر زمان استحصال و فروش یعنی 
1۴ سال به رقم تقریبا ناچیز یا هیچ برسد. نروژی ها 
ســاالنه از ایــن مبلــغ صنــدوق، حداقــل 1۰۰ میلیارد 
دالر ســود بانكی می گیرند و آن را برای نســل فعلی 
كه به زعم آنها، پیمانكار نســل های آتی اســت خرج 
می كنند. یعنی منابع چه در زیر زمین باشد بصورت 
نفت و چه در روی زمین باشد بصورت دالر، از نظر 

آنها متعلق به تمام نسل های این كشور است. 
اقتصاد شــكننده ایران وابستگی بسیار زیادی 
بــه نفــت دارد. تغییــرات و نوســانات حاصلــه از نرخ 
و میــزان فــروش این نعمــت خدادادی، باعث شــده 
اســت كه همــواره این اقتصاد با تكان های شــدیدی 

روبرو باشد. 
فاصلــه معنــی دار درآمــد نفتــی 11۷ میلیــارد 
دالر درســال 9۰ تا 8 میلیارد دالر در ســال 98 ، در 
عمل باعث شــده اســت كه اقتصاد یك كشــور تك 
محصولــی ماننــد كشــور ما به شــدت آســیب ببیند 
. بنابرایــن قطــع وابســتگی به صادرات نفــت خام و 
در گام اول و جلوگیــری از خام فروشــی در گام دوم 
باید به قید فوریت، در دســتور كار دولت ســیزدهم 
قــرار گیــرد. از طــرف دیگــر تحقــق وعده هــای رئیس 
جمهــوری منتخــب ماننــد رفــع فقر، تامین مســكن، 
اشــتغال و نظایــر آن نیــاز بــه منابــع مالــی ســنگین 
دارد كــه آقــای رئیــس جمهوری باید بــرای تامین آن 
تكلیف خود را با تحریم ها كه هم اكنون نفس های 

ایــن صنعــت را در زیــر زانــوی خــود 
بــه شــماره انداختــه اســت، روشــن 
كنــد . البته در مواجهه با تحریم ها، 
دولت سیزدهم با سه رویكرد خاص 
روبه رو خواهد شــد كه عبارت است 
از : 1- خنثی سازی تحریم ها، 2- دور 
زدن تحریم هــا و 3 -  لغــو تحریم هــا 
... در ایــن صــورت دولــت نیــاز بــه 
سیاســت های  اجــرای  و  طراحــی 

اقتصادی و یا بهتر بگویم دیپلماسی اقتصادی دارد.  
گره كلیدی این بخش مهم را می توان وزارت نفت و 
تیــم آن قلمداد كرد. همانگونه كه در ادوار گذشــته 
همــواره تغییــر كابینه هــا و جناح هــای حاكــم باعث 
تغییرات اســتراتژی در این صنعت می شد، ضرورت 
چشم اندازی در مسیر حركت صنعت نفت كشور در 
ایــن دوران جدیــد الزامی اســت . اگر چه به تعبیری 
هنــوز بــرای داشــتن تصویــری مشــخص و واضح كه 
گویای صنعت نفت در دوران جدید باشد كمی زود 
است و تا زمانی كه وزیر نفت جدید مشخص نشود 
نمی توان اظهار نظر قطعی در این باره داشت . البته 
نگاهــی كــه احتمــاال بر صنعــت نفت حاكــم خواهد 
شــد، به بحث مبارزه به خام فروشــی شــدت و قوت 
می بخشــد و این به آن معناســت كه توسعه بخش 
باالدســتی،  احتماال كمرنگ شود، زیرا این مجموعه 
و تفكــر، مخالــف افزایــش ظرفیــت تولیــد و تــوان 
صادراتی هستند و اعتقاد دارند كه این نفت باید در 
كشــور فرآوری شــود تا به شــكل فرآورده و آن گونه 
كه گمان می كنند با ارزش افزوده و ســود بیشــتری 
به بازار عرضه شــود. توجه داشــته باشــیم تا زمانی 
كــه تحریم هــا وجــود داشــته باشــند، صنعــت نفت 
ایــران نهایتــا خواهد توانســت به صورت دســت و پا 
شكسته خود را در سطح كنونی حفظ كند. از طرفی 
لغــو تحریم هــا می توانــد منجــر بــه دو  اتفاق شــود، 
در مرحلــه اول حضــور نفت ایــران در بازار جهانی را 
میســر می كند و در مرحله دوم امكان دسترســی به 
منابــع مالــی و ســرمایه گذاری در باالدســت و پاییــن 
دست را تسهیل خواهد كرد. این شرایط راه را برای 
دولت باز خواهد كرد تا بتواند تصمیم گیری كند كه 
ظرفیت تولید را در همین ســطح 3.8 تا ۴ میلیون 
بشكه در روز حفظ كند یا به سمت تولید ۶  میلیون 
بشكه در روز كه در دولت گذشته مطرح بود حركت 
كنــد . در ایــن رابطه مدیر بخش خاورمیانه شــركت 
نفــت و گاز FGE اعتقــاد دارد بــه رغــم آنكــه دولــت 
ســیزدهم تعلق خاطر بیشــتری بــه جریان محافظه 
كار دارنــد، در بحــث مذاكــرات از شــانس بیشــتری 
نســبت بــه دولــت دوازدهم برای رســیدن بــه توافق 

برخوردارند. 
ســوی  از  تحریم هــا  برداشــتن  می گویــد :  وی 
دولت رئیسی به دلیل دست باز تر آن در مذاكرات 
و امــكان رســیدن به توافقی كامــال جدید و متفاوت 

بــا آنچــه در برجــام رخ داد ،  وجــود 
دارد. ایــن توافــق می توانــد راهگشــا 
باشــد، امــا توافــق جدیــد بــه معنای 
و  بــود  خواهــد  جدیــد  مذاكــرات 
مذاكــرات جدیــد نیــز امــری زمان بــر 
اســت . بــه هــر حــال حضــور نفــت 
ایــران در بــازار جهانــی را دســت كــم 
تــا پایان ســال جــاری میــالدی عقب 
خواهد انداخت. مســئله دیگری كه 
می تــوان بــه آن پرداخــت، فرصت هــای دولت جدید 
در زمینه توسعه صنعت نفت است كه فرصت های 
زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد، اما اجرایی شــدن 
آنها به نگاه دولت وابســته اســت. به هر صورت در 
ســه زمینه فرصت و توســعه و ســرمایه گذاری وجود 
دارد كــه یكــی از آنهــا مربــوط به بخش باالدســتی و 
توســعه ظرفیــت تولیــد اســت . ســرمایه گذاری در 
بخش پایین دســتی، توســعه ظرفیت پاالیشــگاهی 
و افزایــش حجــم و تــوان صادراتــی فرآورده هــا هــم 
در كنــار بخش پتروشــیمی دیگــر زمینه های موجود 
هســتند . هر ســه این موارد هم شــدنی اســت، اما 
اینكه كدام یك اتفاق بیفتد بیشتر به نگاه دولت و 
اولویت های آن بســتگی دارد و با قطعیت نمی توان 
گفــت كه دولت ســراغ كدام خواهــد رفت. از طرفی 
دیدگاه ضد خام فروشی و طرفداری از پاالیش نفت 
خام هم یكی از بحث هایی  است كه در میان طیفی 
از كارشناســان، مدیــران ارشــد و سیاســت گذاران، 
پــا قرصــی دارد. آنهــا می گوینــد كــه  پــرو  حامیــان 
افزایش ظرفیت پاالیشی و توسعه و توان صادراتی 
فرآورده هــای نفتــی بــه اقتصــاد و وضع نفت كشــور 
كمــك خواهــد كــرد تــا ارزش افــزوده باالتــری تولید 
شــود . ایــن دیــدگاه منتقــدان جــدی نیــز دارد كــه با 
در نظر گرفتن شــرایط بازار، اقتصاد جهانی و وضع 
صنعــت پاالیشــی معتقدنــد در پیــش گرفتن چنین 
سیاســتی می تواند به نوعی فرصت ســوزی باشــد و 
ارزش افزوده چشمگیری در پس آن وجود ندارد . با 
بر ســر كار آمدن دولت سیزدهم، طرفداران دیدگاه 
ضــد خام فروشــی امیدوارنــد كه تیم نفتــی او با این 
سیاســت همــراه باشــد . لــذا در بــاره این دیــدگاه و 
مســیر آینده ایران در این خصوص باید گفت كه با 
توجه به چشم انداز پاالیشی در دنیا نمی توان گفت 
كه بهترین گزینه برای ایران، سرمایه گذاری هنگفت 
در بخــش پاالیشــی بــه امیــد ارزش افــزوده 2  تــا 5 

دالری در هر بشكه نفت باشد. 
در این رابطه می توان گفت، اشتباهی كه اهل 
غیر فن و افراد غیر متخصص در زمینه نفت مرتكب 
می شوند این است كه می گویند ماده خاصی به نام 
نفت داریم و اگر آن را به پاالیشگاه برده و به بنزین 
و گازوئیــل یــا فرآورده های متنــوع دیگر تبدیل كرده 
و بفروشــیم، حتما درآمد بیشــتری خواهیم داشت. 
امــا بایــد بدانیــم كــه در دنیا پاالیشــگاه ها یــك نرخ 

ســودآوری دارند كه در بهترین حالت اگر نفت خام 
ارزان باشند و پاالیشگاه ها نیز بسیار پیچیده باشد 
كه قطعا به ســرمایه گذاری باالیی نیاز دارند، حدود 
بیــن 5  تــا 1۰ داالر در هــر بشــكه ســودآوری دارنــد. 
البته اغلب این پاالیشــگاه ها در خلیج مكزیك قرار 
دارند. اگر نگاهی به حاشیه سود پاالیشی در آسیا 
و خاورمیانه داشــته باشــیم، این رقم بسیار پایین تر 
است و بعد از كسر همه هزینه ها شاید 2 تا 5 دالر 
در هر بشــكه ســودآوری داشــته باشد. البته همین 
هــم در شــرایطی رخ می دهــد كــه پاالیشــگاه هایی 
مــدرن بــا ضریــب پیچیدگــی بــاال در اختیــار داشــته 
باشــیم كه چنین پاالیشــگاهی حجم سرمایه گذاری 
را بســیار بــاال می بــرد . همچنیــن بایــد بــا توجــه بــه 
نیازهــای روز بــازار فــرآورده تولیــدات خــود را انجــام 
دهد. هر چند كه برای تحقق مبارزه با خام فروشی 
بایــد دسترســی كشــور از حجــم قابــل توجهــی از 
درآمــد نفتــی را قطع كرد كه جای بحث زیادی دارد. 
حــال اگــر گزینه ای را كه به درســت یا غلط به اســم 
مبــارزه بــا خام فروشــی و افزایش ظرفیت پاالیشــی 
شــناخته می شــود، دنبــال كنیــم و حجــم صــادرات 
فرآورده هــا را بخواهیــم افزایــش دهیــم. در صــورت 
لغــو تحریم هــا هم با قطعیت نمی تــوان متصور بود 
كــه آیــا ایران می توانــد نقش جدی تــری در این بازار 
بــازی كنــد یا خیر؟ در حــال حاضر و حداقل در یكی 
دو ســال آینده، ما اگر فروشــنده نفت خام باشــیم، 
هــم درآمــد بهتری نســبت بــه فروشــنده فرآورده ها 
خواهیم داشت و هم راحت تر در این بازار می توانیم 
عمــل كنیــم. چرا كه بخش پاالیشــی هــم اكنون در 
دنیا به شــدت متضرر شــده اســت و در حال حاضر 
پاالیشگاه های خوب آسیا، آمریكا و اروپا هم با ضرر 
بزرگی روبرو هستند، مگر اینكه فرض كنیم ایران و 
صنعت پاالیشی ما تافته جدا بافته از جهان است. 
امــا اگــر آن را جزئی از صنعت پاالیشــی دنیا بدانیم 
تا یكی دو ســال آینده بخش پاالیشــگاهی با اقبال 
چندانی روبه رو نمی شود. ضمنا توجه داشته باشیم 
كه احتمال اینكه ایران بتواند در منطقه بازاری برای 
فرآورده های نفتی خود مهیا كند، تنها فرآورده هایی 
كه ایران به كشــورهای همســایه و منطقه می تواند 
اســت.  كــوره  نفــت  و  بنزیــن  كنــد، همــان  صــادر 
البتــه نفــت كــوره در حــال حاضر به بنــدر فجیره در 
امارات برای ســوخت كشــتی ها صادر می شــود، اما 
فرآورده هایی مانند گازوئیل و ســوخت جت باید به 
دنبال دســتیبابی به مشتریانی در بازارهای اروپایی 
باشــند . ضمنا بخشــی از فرآورده هایی مانند نفتا و 
بنزین هم برای پیدا كردن بازار هدف خود باید نیم 
نگاهی به آسیا داشته باشند. به هر صورت از ملی 
كــردن صنعــت نفــت تا اســتقرار صنعــت ملی نفت 
كمــاكان مســیر طوالنــی و پرهزینه ای پیــش رو قرار 
دارد كه برای طی این مســیر ضمن آسیب شناســی 

باید كل ظرفیت های كشور را بسیج كرد.
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هوالرزاق

به گفتــه یکی از مقامات وزارت 
خارجــه، بــه رغــم ســلطه طالبــان بــر 
ارزی  تبــادالت  کشــور  دو  مرزهــای 
ایــران بــه خصــوص بــا هــرات بــدون 
اختــال ادامه داشــته و افزایش نرخ 
شــرایط  بــه  ارتباطــی  تهــران  در  ارز 

فعلی افغانستان ندارد.
به گزارش خبرنگار عصراقتصاد، 
در  وزارت خارجــه  مقامــات  از  یکــی 

پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا اختاللــی در تبــادالت 
ارزی بــا هــرات پیــش آمــده کــه شــاهد افزایــش نرخ 
دالر در بــازار آزاد هســتیم، گفــت: طــی هفتــه هــای 
اخیر که شــاهد حضور طالبان در مرزهای دو کشــور 
و تســلط ایشــان بر کابل هســتیم، هیچ اختاللی در 
تبــادالت ارزی دو کشــور پیــش نیامــده و حتی تداوم 
حضــور کنســولگری ایــران در هــرات نیــز در روزهایی 
که طالبان وارد این شهر شد به جهت حفظ تبادالت 
تجــاری دو کشــور و ارائــه خدمــات کنســولی به تجار 

ایرانی بوده است.
وی در ادامــه گفــت: پیــش بینی 
ما این اســت که با توجه به رویکردی 
در  اخیــر  روزهــای  در  طالبــان  کــه 
پیــش  در  خــود  رســمی  تریبون هــای 
گرفتــه، همچنــان تبــادالت تجــاری دو 
کشــور تداوم پیدا کرده و هیچ مانعی 
برســر راه ایــن تبــادالت شــکل نگیرد، 
کمــا اینکــه در حــال حاضــر حــدود ۴۰ 

درصد از تجارت خارجی افغانستان با ایران است.
ایــن مقــام وزارت خارجــه همچنین پیــش بینی 
کــرد اگر تغییــری در رویکرد فعلی طالبان روی ندهد 
حتی شاهد افزایش میزان مبادالت تجاری دو کشور 
نیــز خواهیــم بــود.  وی تاکیــد کــرد: طالبــان در حــال 
حاضر نیاز به مشــروعیت بین المللی دارد، بنابراین 
پیــش بینــی می کنیم که در چنین شــرایطی،  طالبان 
تالش کند روابط حســنه  افغانستان با همسایگانش 

را حفظ کند.

گرانی ارز ربطی به طالبان و دالر هرات ندارد

اعضــای  بــا  ماقــات  در  پوتیــن 
ورود  دربــاره  متحــد  روســیه  حــزب 
مــوج مهاجــران از افغانســتان در پــی 
پیــروزی طالبــان هشــدار داد و گفت 
مانــع ورود ایــن مهاجران که در میان 
آنهــا تروریســتها نیــز حضــور دارنــد، 

خواهد شد. 
روز  مراســم  حاشــیه  در  پوتیــن 
پرچــم روز ملــی روســیه 22 اوت )31 

مــرداد( و در مقابــل اعضــای حــزب حــزب حاکــم ایــن 
ســخنان را بیــان کــرد. او پیش از همــه  چیز خواهان 
اطمینــان از ســالمت و امنیــت تمامــی اتبــاع روســیه 
از  مهاجــرت  مــوج  بــه  افغانســتان شــد. ســپس  در 
افغانســتان به کشــورهای اطراف اشــاره کرد و گفت: 
اولویــت  و  بــرای کشــور  مهمتریــن مســئله  »امــروز 
نخســت بــرای وزارت امورخارجــه روســیه بایــد ایــن 
باشــد کــه از ورود تروریســتها در قالــب مهاجــران و 

پناهندگان به کشور جلوگیری کند.«
 تعــداد زیــادی از جمهوری هــای شــوروی ســابق 
در آســیای مرکــزی مرزهــای مشــترک بــا افغانســتان 
و روســیه دارنــد. رئیس جمهــور روســیه بــا تاکیــد بــر 
کشــور  از  زیــادی  بســیار  تعــداد  مهاجــرت  احتمــال 
افغانســتان در حــد صدهــا یــا صدهــا هزار و چه بســا 
میلیونهــا نفــر اضافــه کــرد: »چه بســا در میــان ایــن 
پناهجویــان تروریســتها پنهــان شــده باشــند و وارد 
روســیه شــوند. مــا نمی خواهیــم کــه این تروریســتها 
مجددا به کشور وارد شوند. ما باید از همه امکانات 
خود برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه رخدادهای 
ســال های199۰)13۶9( تا اواسط سال 2۰۰۰)13۷9( 
در روسیه بسیج کنیم. در آن زمان در قفقاز شمالی 
این تروریســتها حاضر بودند و این موج وحشــتی که 
امروز در افغانستان می بینیم در آن زمان در کشور 

ما وجود داشت.«
 پوتیــن در ادامــه بــا ابــراز تمایــل بــرای برقراری 

تــوازن در افغانســتان افــزود: »مــا بــه 
همــراه شــرکای غربــی تمامــی تــالش 
خود را برای استقرار امنیت و پایداری 
می بندیــم.«  کار  بــه  افغانســتان  در 
رئیس جمهــوری  نیــز  ســوریه  دربــاره 
روســیه ضمــن بیــان ناخرســندی خود 
از تبدیل شــدن این کشور به »کانون 
تروریســتهای  ورود  از  تروریســم« 
ســایر  یــا  افغانســتان  از  مهاجرنمــا 

کشورها به این کشور نیز اظهار نگرانی کرد.
 پوتیــن بــا یــادآوری »اســتقرار نظــم و امنیــت 
پایــداری« کــه در پی ناآرامی های گذشــته در روســیه 
پدید آمده اســت،  تأکید کرد: » اکنون در کشــور ما 
نظم و امنیت و پایداری حاکم است. البته مشکالت 
چنــدی پیــش رو داریــم ولــی قابــل مقایســه بــا آنچه 
در گذشــته بــود نیســتند. هیچ کــس تمایل نــدارد آن 
مشــکالت دوباره در  روســیه پدیدار شــوند. سیاست 
خارجــی مــا برپایــه تعامــل بــا دیگران اســتوار اســت. 
البتــه رســیدن بــه منافــع ملــی در صحنــه بین المللی 
ممکن اســت چندان آشــکار در  این سیاست خارجی 
لحــاظ نشــود.« رئیس جمهــوری روســیه بــا تأکیــد بر 
ویژگی های سیاســت خارجی روســیه افزود: »روسیه 
بــر اســاس ایــن نگــرش در سیاســت خارجــی آمــاده 
تعامــل بــه همــه طرفهــای خــود در تمامــی زمینــه هــا 

صرف نظر از چمشداشت به منافع خود است.«
بــا ایــن حــال، او بــر این نکته هــم تاکید کرد که 
وضعیت کنونی کامال متفاوت شده است و »همگان 
بــر ایــن امــر واقفنــد کــه سیاســت مــا بســیار فعال و 

پویاست.«
ســازمان پیمــان امنیت جمعــی  )OTSC( مرکب 
از متحدیــن نظامــی روســیه در جمهوری هــای ســابق 
شــوروی روز23 اوت )1شــهریور( طــی یــک نشســت 
اینترنتی در روسیه به موضوع افغانستان می پردازد.
منبع: راشاتودی

چین متعهد است به نقطه اوج 
کاهش انتشار دی اکسید کربن قبل 
از ســال 2030 و زدودن کامل کربن 
قبل از 2060 برسد. کشورهای عربی 
نیــز بــه طــور فعــال بــه دنبــال تغییر 
انــرژی بــرای جلوگیــری از وابســتگی 
بیش از حد به ســوخت های فســیلی 
هســتند. بــه ایــن دلیل کــه دو طرف 
تأمیــن  جملــه  از  یکســانی  اهــداف 

در  انــرژی  همــکاری  بــرای  دارنــد،  انــرژی  امنیــت 
پنجمیــن نمایشــگاه چیــن و کشــورهای عربــی کــه 
قرار اســت در منطقه خودمختار نینگشیا هویی در 
شــمال غربــی چین برگزار شــود، برنامه ریزی شــده 

است. 
ژانــگ جیان هوا، رئیــس اداره ملی انرژی چین 
در این باره یادآور شد: صادرات نفت خام کشورهای 
عربــی بــه چیــن در ســال 2۰2۰، 51.3 درصــد از کل 
واردات نفــت خــام چیــن را بــه خود اختصــاص داده 
عربــی  کشــورهای  »بنابرایــن  او،  گفتــه  بــه  اســت. 

مهمترین منبع واردات نفت خام چین هستند.«
شــرکت های انــرژی چینی نیز به طــور فعال در 
ســاخت زیرســاخت های بــرق در کشــورهای عربــی 
مشــارکت دارنــد. شــرکت دولتــی شــبکه بــرق چیــن 
در پــروژه بازســازی شــبکه اصلــی بــرق مصر شــرکت 
کــرده اســت. رئیس اداره ملــی انرژی چین همچنین 
خاطرنشــان کــرد کــه شــانگهای الکتریک در ســاخت 
نیــروگاه هیبریــدی فتوولتائیــک و فتوترمــال در دبی 

مشارکت داشته است.
آویدهــا مرشــد علی مرشــد آلمــارار، مدیر اداره 
انرژی ابوظبی در این باره اظهار کرد: »طی دو دهه 
گذشــته ما شــاهد بزرگترین مشارکت تجاری چین و 
ســرمایه گذاری خارجــی اســتراتژیک این کشــور برای 

بســیاری از کشــورهای عربــی و خلیج 
انــرژی  بخــش  در  ویــژه  بــه  فــارس، 
بودیــم.« او افــزود: »اکنون، با اجماع 
بین المللــی مبنــی بــر اینکــه باید برای 
کاهــش تغییــرات آب وهوایــی اقــدام 
کنیم، افزایش اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر به یک روند جهانی تبدیل 

شده است.«
داده های رســمی نشان می دهد 
کــه چیــن رتبــه اول جهــان در زمینــه ایجــاد ظرفیــت 
جدیــد نیــروگاه بادی را داراســت. همچنین در تولید 
و اســتفاده از انــرژی خورشــیدی و نیــروگاه برق آبی 
در جهــان پیشــرو اســت. داده هــای اداره ملی انرژی 
بیــش  پایــان ســال 2۰2۰،  تــا  کــه  نشــان می دهــد 
از ۴۰ درصــد از ظرفیــت تولیــد بــرق چیــن از منابــع 
تجدیدپذیــر تامیــن شــده اســت کــه تقریباً یک ســوم 

مصرف برق این کشور است.
 ،ACWA POWER رئیــس  ابونایــان،  محمــد 
یــک شــرکت بــرق و آب در عربســتان ســعودی گفت 
کــه روابــط آنهــا بــا چیــن از ســال 2۰۰8 آغــاز شــده 
اســت. او اضافــه کــرد:  »ایــن ســرمایه گذاری شــامل 
تأمیــن  و   )EPC( مهندســی  تــدارکات  ساخت وســاز 
تجهیزات و خدمات متمرکز برای تولید برق معمولی 
بوده است. سپس ما توانستیم به سراغ انرژی های 

تجدیدپذیرنیز برویم.«
انــرژی  ملــی  اداره  رئیــس  هــوآ،  جیــان  ژانــگ 
چیــن تاکیــد کــرد: »چیــن مایل اســت به کشــورهای 
عربــی کمــک کند تا رونــد تبدیل به انرژی با انتشــار 
کمتر کربن را تســریع کنند. ما به آنها در توســعه و 
اســتفاده از منابــع انــرژی بــاد و خورشــید بر اســاس 

شرایط محلی کمک خواهیم کرد.«
منبع: خبرگزاری شینهوا

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

 هشدار پوتین درباره ورود تروریست ها
به کشورها در پوشش پناهندگان افغان

ترجمه: محمود نواب مطلق 

 کاهش کربن به همکاری چین و اعراب
در زمینه انرژی تنوع می بخشد

ترجمه: سلیم حیدری

در سایت روزنامه بخوانید:
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رئیــساتحادیــهصحافــانتهــراندوعامل
ســفارشها کاهــش و دیجیتــال چــاپ رشــد
بهدلیــلافزایــشقیمتمــواداولیهتولیدکتاب
رازمینهســازکاهشفعالیتواحدهایصحافی
برشــمردوگفتکهصحافهاتالشمیکنندبا
کاهشساعتکاریچراغکارگاهخودراروشن

نگهدارندوسرپابمانند.
جلیــل  تهــران،  اصنــاف  اتــاق  گــزارش  بــه 
غفاری رهبر، با اشاره به کم کاری در میان صنف 
کنونــی،  اقتصــادی  اوضــاع  دلیــل  بــه  صحافــان 
عنــوان کــرد: مــواد اولیــه مــورد نیــاز صحافان در 
بازار موجود اســت؛ اگرچه قیمت ها باال رفته اما 
همکاران تالش می کنند کار را با قیمت مناسب 

به مشتریان عرضه کنند.
او افــزود: ایــن روزهــا قیمــت کاغــذ، رشــد 
زیادی داشته است و دست اندرکاران این حوزه 
هم با مشــکالتی رو به رو هســتند، به طوری که 
اگــر تاجــر به واردات کاغذ اقــدام کند، مجبور به 

فروش زیر قیمت کف بازار است.
غفــاری رهبــر بــا بیان این که نوســانات نرخ 
ارز، همــواره بــر افزایــش قیمــت عرضــه آن تاثیر 
می گــذارد؛ افــزود: بخــش عمــده کاالهــا و مــواد 
اولیــه مــورد نیــاز صحافــی، وارداتــی اســت و باال 

رفتــن نــرخ ارز بــه افزایــش قیمــت آنهــا منجــر 
می شود که شرایط کار را سخت می کند. معموال 
زمانــی کــه قیمت هــا بــاال مــی رود، ناشــران برای 
مــدت زیــادی حجــم سفارشــات خــود را کاهــش 
می دهنــد یــا بــرای ســفارش جدیــد، دســت نگــه 
می دارند و صبر می کنند تا وضع بازار آرام شــود 

و اکنون نیز وضع به همین گونه است.
غفــاری رهبــر گفــت: ناشــران در ایــن مدت 
بسیار کم کار شده اند و حجم سفارش صحافی، 
کاهش داشــته و البته در این میان چاپ کتاب، 
بــه شــیوه دیجیتال نیز بــازار کار صحافی ها را از 
بین برده اســت. دارندگان واحد چاپ دیجیتال، 
در کنار تجهیزات خود دســتگاه های صحافی نیز 
قــرار داده انــد کــه برای چــاپ کتاب در شــمارگان 
پایین اســتفاده می  شــود و سال هاســت که این 

بازار موازی وجود دارد.
رئیــس اتحادیــه صحافان تهــران، همچنین 
در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی واحد صنفی 
از ابتــدای ســال جاری گفت: خبــر تعطیلی واحد 
صنفــی را دریافــت نکرده ایم. تــا جایی که اطالع 
کاهــش  بــا  می کننــد  تــالش  صحاف هــا  داریــم 
ســاعت کاری چــراغ کارگاه خــود را روشــن نگــه 

دارند و سرپا بمانند.

ســلف و رســتورانداران اتحادیــه رئیــس
ســرویستهــراندررابطــهباگرانــیاخیرغذای
رســتورانهایتهــرانازجملــهقیمــتیکپرس
زرشــکپلوبــامــرغبهطــورمیانگیــناز۴۶هزار
تومــاندرمــاهگذشــتهبــه۵۹هــزارتومــاندر
هفتــهجــاریگفتکهماهقبلبرنــجراکیلویی
۳۷هــزارتومــانمیخریدیــمولــیامــروزهمان
برنــجکیلویی۴۴هزارتومانشــدهاســت.برای
کیلویــی مــرغ از زرشــکپلو پــرس یــک پخــت
۲۹هزارتوماناســتفادهمیکردیمکهدرهفته

جاریبهکیلویی۴۰هزارتومانرسیدهاست.
تهــران،  اصنــاف  اتــاق  گــزارش  بــه 
ســیدعلی اصغر میرابراهیمــی، بــا بیــان مطلــب 

فــوق دربــاره علــل افزایــش نــرخ غذاهــای مورد 
عرضــه در رســتوران ها افــزود: همچنیــن قیمت 
آب، بــرق، اجــاره بهای رســتوران، حقــوق کارگر 
و افزایــش قیمــت ۳۵درصــدی روغــن از ســوی 
دالیــل  جملــه  از  تولیدکننــده  کارخانه هــای 
افزایــش قیمت یک پرس غذا در رســتوران های 

سطح شهر است.
او بیــان کــرد: یــک پــرس زرشــک پلو با مرغ 
قیمــت مصوبــی نــدارد ولــی مــا نظــارت می کنیــم 
کــه افزایــش قیمت هــا خــارج از عــرف و دور از 
قیمت هــای بــازار نباشــد. همــه این مــوارد باعث 
شــده که یک پرس زرشــک  پلو با مرغ در یک ماه 

گذشته ۳۰درصد افزایش قیمت پیدا کند.

رئیــساتحادیهبارفروشــانتهــرانبابیان
ایــنکــهفاجعــهبزرگــیدرراهاســتگفــتکــه
بــهضرسقاطــعهشــدارمیدهماگــرکارگران
وفعاالناینجبههگروه۱کهبهدســتوردولت
وســتادملــیکرونــابایــدشــبانهروزیدرســه
شــیفتبرایخدمتگذاریورســاندنمیوهها،
ســبزیجاتومحصــوالتمــوردمصــرفروزانــه
مــردمفعــالباشــندواکســینهنشــوند؛میــدان
میــوهوترهبــارماننــدبمــباتــمهمــهراگرفتار

خواهدکرد.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف تهــران، مصطفــی 
دارایــی نــژاد، گفــت: میدان میــوه و تره بار تهران 
خــط مقدم جنگ با کروناســت؛ خــط مقدمی که 
ســربازان آن بــدون اســلحه حتــی یــک فشــنگ 
جلوی دشمن ایستاده اند. کجای دنیا سربازان را 
بدون اســلحه به جنگ می فرستند. شاید برخی 
تصــور کننــد کــه میدان میــوه و تربــار جای جنگ 
نیســت. امــا تنهــا بــا حضــور ۵دقیقــه در میــدان 

می توان به عمق خط مقدم بودن پی برد.
راننــدگان  کارگــران،  کــرد:  تصریــح  او 
کارمنــد،  باســکول،  مســئول  فروشــندگان، 
حق العمــل کاران و تمام مردمی که به آن منطقه 
بــرای خریــد مراجعــه می کنند در فاجعه اســارت 

بیماری کرونا قرار می گیرند.
دارایی نژاد با مخاطب قرار دادن دکتر زالی 
فرمانــده ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا بیــان کرد: 
آمــار واقعــی و حقیقی را اعــالم می کنم، باید تن 
مسئوالن را به لرزه درآورد. روزانه ۲۰تا ۳۰هزار 
تــن ورودی انــواع میــوه و ســبزیجات بــه میدان، 
بیــش از ۴۰تــا ۵۰هــزار تــردد و بیــش از ۲۵ تــا 
۳۰هزار نفر فقط و فقط داخل میدان از راننده، 
بارفــروش، ســاکن و مشــتری تــردد می کننــد. از 
مســئوالن می پرســم مگر می شــود کرونا دلتا به 

شدت امروزی و با سرعتی که انتشار آن تعجب 
را  دانشــمندان  و  پروفســوران  پزشــکان،  تمــام 
برانگیختــه اســت بــه این مــکان پر از تــردد ورود 

پیدا نکند.
او تصریح کرد: چگونه اســت که مســئوالن 
می داننــد، می بیننــد و کامــالً واقفند و هنوز برای 
اقدامــی  هیــچ  کثیــر  عــده  ایــن  واکسینه شــدن 

نکردند و حتی پیشنهادی داده نشده است.
دارایی نــژاد در ادامــه تاکیــد کــرد: هرگــز در 
طول دو ســال اخیر به جز نیم روز صبح عاشــورا 
تعطیل نبوده ایم. میدان میوه و تره بار شبانه روز 
در حال فعالیت و مراقبت از این جبهه سالمتی 
اســت و هرگز نام و نشــانی از آن در هیچ یک از 
رســانه ها برده نشده اســت. کارگرانی که روزانه 
بــا داشــتن بیمــاری کرونــا وارد میــدان می شــوند 
بــرای تهیــه لقمــه نانــی؛ امــا هیچــگاه در هیــچ 

رسانه ای از نام این ها یاد نشده است.
او افــزود: اگــر میــدان میــوه و تر ه بــار حتــی 
یک روز بسته باشد چه فاجعه ای برای کل شهر 
اتفــاق میافتــد؛ آیا دیگــر بیمــاران می توانند برای 
تهیــه آب میــوه مــورد نیــاز کــه هــر روزه پزشــکان 
توصیــه می کننــد برای بهبود همــه بیماران کرونا 
باید مصرف شــود تهیه کنند. پس چگونه اســت 
که فعاالن میدانی جان خود را در دست گرفتند 
بــرای حفــظ و صیانت از آنچه مــردم نیاز دارند و 

هرگز واکسینه نمی شوند.
۳۰تــا  بــر  بالــغ  کــرد:  تصریــح  دارایی نــژاد 
۴۰نفر فعال در میدان در اثر کرونا فوت کردند. 
بالــغ بــر هــزار نفــر بــا بیشــترین درصــد ویروس 
مبتــال شــدند. مگــر می شــود بــا اوضــاع کنونی و 
هزینه هر یک از آزمایشات که حداقل ۴۰۰هزار 
تومــان می شــود، کارگــر را بــرای هر بــار آزمایش 
مجبور کنید که متحمل این هزینه گردد. ســتاد 
ملی کرونا وضعی را فراهم آورد تا مردم بتوانند 
از ایــن وضــع بــرای حفــظ و صیانــت از جان خود 
اســتفاده کنند کــه کمترین آن می تواند ســرعت 
در واکسینه شدن و آزمایشات پی سی آر باشد.
رئیس اتحادیه بارفروشان با ابراز تاسف از 
وضع شیوع ویروس با بیان اینکه میدان میوه و 
تره بار را واکســینه کنید تمام هزینه های اســکان 
تیــم پزشــکی و واکسیناســیون را میــدان میــوه و 
تره بــار بــه عهــده می گیــرد افــزود: فضا و شــرایط 
را بــرای واکسینه شــدن تمامــاً مهیا می کنیم فقط 
همــه افــراد فعــال در میــدان میــوه و تره بــار را 
واکســینه کنیــد تــا قبــل از این که فاجعه بســیار 
بحرانی تر از آن در کشــور موجب خســارت جانی 

و مالی گردد.

اخبـــــــــــــــــار
بــهگفتــهدبیرانجمنصنفیکارخانههایقندوشــکرعرضهشــکر
فلــهایبــاقیمــتبیــشازکیلویی۱۴هــزارتومانوبســتهبندیبیشاز

۱۶هزارتومانتخلفگرانفروشیاست.
بهمــن دانایــی در گفت وگــو بــا صــدا و ســیما افزود: در حــال حاضر 
قیمــت شــکر داخلــی در درب کارخانــه بــه ازای هر کیلو ۱۲هــزار و ۵۰۰تا 
۱۲هــزار و ۶۰۰تومــان اســت کــه بــا احتســاب ســود اگــر این محصــول به 
صــورت فلــه عرضــه شــود قیمتــش باید بین ۱۴تــا ۱۴هــزار و ۵۰۰تومان و 
اگــر در بســته بندی های یــک کیلویــی عرضــه شــود بایــد بین ۱۵تــا ۱۶هزار 

تومان باشد.
او بــا بیــان این که شــکر نرخ مصوب ندارد گفت: البته دســتگاه های 
نظارتی با احتساب قیمت تمام شده می توانند به موضوع گرانفروشی این 

محصول ورود کرده و براساس آن با این موارد برخورد کنند.
دانایــی افــزود: بــاال بــودن قیمت شــکر در حال حاضر بــه دلیل ضعف 
نظــارت اســت وگرنــه قیمــت شــکر بســته بندی حداکثــر بایــد ۱۶هــزار تومان 

باشد.
او تاکیــد کــرد: براســاس مصوبــه کارگروه تنظیــم بازار باید قیمت شــکر 
روی بســته بندی آن درج شــده باشــد و اگــر ایــن اقــدام صــورت نگیــرد تخلــف 
است ضمن این که بسته بندی های شکر حتما باید با وزن یک کیلویی باشد.
دبیــر انجمــن صنفــی کارخانه هــای قنــد و شــکر تصریــح کــرد: در حــال 
حاضــر ۳۷کارخانــه شــکر در کشــور فعالیــت می کننــد که ۹کارخانه نیشــکری و 
۲۸کارخانه چغندری سالیانه حدود یک میلیون و ۶۰۰تا یک میلیون و ۷۰۰هزار 

تن تولید دارند.
دانایــی افــزود: مصــرف شــکر در کشــور پیش از شــیوع کرونا ســالیانه حدود 
۲میلیــون و ۲۰۰هــزار تــن بــود کــه در حــال حاضــر این میــزان کاهش یافتــه به یک 
میلیــون و ۷۰۰تــا یک میلیون و ۸۰۰هزار تن رســیده اســت و بــر همین مبنا واردات 
این محصول به شدت کاهش پیدا کرده چرا که هم تولید داخلی رشد خوبی داشته 
و پاسخگوی نیاز کشور است و هم نرخ جهانی شکر به شدت رشد کرده و واردات 

به صرفه نیست.
او گفــت: در حــال حاضــر حداکثــر واردات بــرای مصــرف ۲۰۰تــا ۳۰۰هــزار تن 
است و البته دولت نیز باید ۵۰۰هزار تن شکر برای ذخیره راهبردی )استراتژیک( 
داشته باشد که براساس نیاز برای تامین این مقدار شکر به کشور وارد می کند.

دبیــر انجمــن صنفــی کارخانه هــای قنــد و شــکر ادامــه داد: شــرکت بازرگانــی 
دولتی براســاس مصوبه کارگروه تنظیم بازار در صورت احســاس هر گونه کمبود با 
تخصیص یارانه ۳تا ۴هزار تومان برای هر کیلو شکر را با قیمت ۱۱هزار و ۵۰۰تومان 
بــرای مصــارف صنــوف و خانــوار عرضــه می کنــد کــه ایــن موضــوع نیز به ایجــاد ثبات 

قیمتی در بازار شکر یاری دهنده است.
او گفت: از ۱۵روز دیگر با توجه به برداشت چغندر و نیشکر، شکر به وفور به 
بازار عرضه خواهد شد و پیش بینی می شود تولید روزانه به ۱۵تا ۱۶هزار تن برسد 
در حالــی کــه نیــاز بــازار ۵هــزار تن اســت و این یعنی ســه برابر نیاز بــازار عرضه 
خواهیم داشت و مقدار مازاد تولید ذخیره می شود تا از دی تا خرداد سال آینده 
که تولید شکر نداریم به بازار عرضه شود و به این ترتیب هیچ مشکلی در تولید 

و عرضه شکر به بازار وجود ندارد.
دانایــی تاکیــد کــرد: تنهــا برخــی دالل بازی هاســت که موجــب افزایش قیمت 

شکر در بازار می شود و باید با این موضوع برخورد شود.

لــوازم فروشــندگان اتحادیــه رئیــس نایــب
خانگــیتهــرانازافزایــش۱۵درصــدیتقاضــابرای
تعمیــراتلــوازمخانگــیدرپــیقطعــیبــرقطــی
ماههــایاخیــرخبــردادوگفــتکــهبــازارلــوازم

خانگیدررکودکاملاست.
محمدحســین اسالمیان در گفت وگو با ایسنا، 
بــا یــادآوری کاهش قدرت خرید مردم در ســال های 
اخیــر و افزایــش چشــمگیر قیمــت لــوازم خانگی در 
سال گذشته به دلیل گران شدن مولفه های تولید، 
مــواد اولیــه و قیمــت ارز، اظهــار کــرد: از طرف دیگر 
عــالوه بــر گرانی هــا، تعطیلــی پی درپــی اصنــاف بــه 

دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا نیــز بر کاهــش قدرت 
خریــد مــردم تاثیر گذاشــت. در نتیجــه قدرت خرید 
مردم نسبت به سال های قبل بسیار بسیار کم شد 
و مــردم بــه ویــژه از ســال گذشــته ترجیــح می دهند 
اگــر کاالیی دچار مشــکل شــد به جــای تعویض، آن 

را تعمیر کنند.
بــه گفتــه او در حــال حاضــر قیمــت یخچــال و 
فریــزر دوقلــوی ایرانــی ۲۵میلیــون تومــان و ســاید 
ایرانــی حــدود ۳۰میلیــون تومــان اســت. امــا قدرت 
را  خــود  زندگــی  مــردم  کــه  نــدارد  وجــود  خریــدی 
بــرای  بچرخاننــد و همزمــان ۳۰میلیــون پس انــداز 

خریــد لــوازم خانگــی داشــته باشــند. بنابرایــن همه 
مردم رو به تعمیر کاالی قدیمی خود آورده اند.

ایــن مقــام صنفــی همچنین بــا بیــان اینکه به 
تعویــق انداختــن مراســم ازدواج بــه دلیــل ویــروس 
کرونــا باعــث شــده خریــد جهیزیه هــم کاهش پیدا 
کنــد، تصریــح کــرد: در چنیــن اوضاعــی بــازار لــوازم 
خانگــی در رکــود کامــل اســت. در عیــن حــال کاالی 
زیــادی هــم در ســطح بــازار نیســت، چــرا کــه خــط 
تولیدهــا در ســال جــاری بــه خاطــر کرونــا و قطعــی 
بــرق بــا یــک ســوم ظرفیــت کار کردند، اما بــه دلیل 
نبود تقاضا این کمبود کاال به چشــم نمی آید و اگر 

تقاضا ایجاد شــود مشــخص می شود طی پنج ماهه 
ابتدایــی امســال نتوانســتیم بــه نحو مطلــوب تولید 

انجام دهیم.
اســالمیان گفــت: قطعــی برق هــم در ماه های 
اخیر  باعث خرابی لوازم خانگی شده، به طوری که 
در مــدت خاموشــی ها شــاهد افزایــش ۱۵درصــدی 
تقاضــای تعمیــرات لــوازم خانگی بودیــم. این تقاضا 
بــه ویــژه در بخــش یخچــال و فریــزر و تلویزیون که 
مداوم به برق متصل هستند بیشتر است. البته به 
گفته او در تلویزیون که معموالً امکان تعمیر وجود 

ندارد، به ناچار تقاضا افزایش پیدا می کند.

از مرغــداران صنفــی انجمــن رئیــس نایــب
توزیــعروزانــه۶هــزارتــا۶هــزارو۵۰۰تــنمرغدر
ســطحکشــورخبــردادوعنــوانکردکهمشــکالت
بــازارناشــیازســودجوییوسیســتمتوزیــعبــر

گرانیدامنزدهاست.
حبیــب اســداله نــژاد در گفت و گــو بــا باشــگاه 
خبرنگاران جوان با بیان اینکه قیمت جوجه یکروزه 
بیــش از ۲برابــر نــرخ مصــوب اســت، اظهــار کــرد: 
هــم اکنــون هر قطعه جوجــه یکروزه با نــرخ ۹هزار 
تومان به مرغدار عرضه می شــود، درحالی که قیمت 

مصوب ۴هزار و ۲۰۰تومان است.
اســداله نــژاد ادامه داد: با اســتمرار مشــکالت 

توزیــع نهاده هــای دامــی، مرغــداران از جوجه ریــزی 
صــرف نظــر می کننــد که امیدواریم مشــکالت فعلی 
هرچــه ســریع تر مرتفــع و قیمــت مــرغ متناســب با 

مولفه های تولید اصالح شود.
نایــب رئیــس کانــون انجمن صنفــی مرغداران 
متوسط تلفات ناشی از تنش گرمایی برای هر واحد 
مرغــداری را بیــش از ۱۰درصــد اعــالم کــرد و گفــت: 
برخــی از واحدهــای مرغــداری روزانه ۱۰تــا ۱۵درصد 
تلفــات می دهنــد و قطعــی بــرق هــم مزیــد بر علت 
شــده تــا تلفــات افزایش یابــد، از ایــن رو واحدهای 
مرغــداری ناچارنــد بــه گونه ای برنامه ریــزی کنند که 

استفاده از هواکش را با ژنراتور داشته باشند.

را  زنــده  مــرغ  کیلــو  هــر  واقعــی  قیمــت  او 
۲۱هــزار تومــان و مــرغ گرم را ۳۰هــزار تومان اعالم 
کــرد و گفــت: علی رغــم افزایــش هزینه هــای تولید، 
بــا قیمــت مصــوب ۱۷هــزار و  مرغــداران همچنــان 
۱۰۰تومــان اقــدام به عرضه می کنند که با وجود این 
قیمت مرغ نباید باالی ۲۴هزار و ۹۰۰تومان باشد.

اســداله نژاد با بیــان اینکه عرضه مرغ منجمد 
تاثیــر چندانی بر بازار نــدارد، افزود: ذائقه مردم به 
گونه ای است که از مرغ منجمد استقبال نمی کنند 
و از طرفی عرضه بسیار محدود است که نمی تواند 

تاثیر چندانی بر تعادل قیمت بگذارد.
نایــب رئیــس کانــون انجمن صنفــی مرغداران 

گوشــتی، بیان کرد: در اوضاع کنونی ســوء مدیریت 
در توزیــع مــرغ در ســطح کشــور منجر بــه التهابات 

قیمت در بازار شده است.
ایــن مقــام مســئول با بیــان اینکــه گرانی مرغ 
ارتباطــی بــه مرغــدار نــدارد، گفــت: در حــال حاضــر 
عرضــه مــرغ با نرخ باالی ۲۶هزار تــا ۲۷هزار تومان 

گرانفروشی است.
دســتگاه هایی  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  او 
بایــد جلــوی  کــه وظیفــه کنتــرل و نظــارت دارنــد، 
سودجویی واسطه ها را بگیرند که با وجود این جای 
این سوال مطرح است که چرا دستگاه های مسئول 

کنترل نمی کنند.

فرودگاههــا، بــر نظــارت دفتــر مدیــرکل
ســازمان هوانــوردی موسســات و شــرکتها
هواپیمایــیکشــوریاعــالمکــردکــهدرپیکاهش
۷۰درصدیپروازهاوتقاضایمردمبرایسفرهای
هوایــیدرهفتهگذشــته،قیمتبلیتهواپیمابه

کمترینحدخودرسید.
حســن خوشــخو در گفت وگــو بــا ایســنا اظهار 
مســافر  پذیــرش  محدودیــت  اعمــال  پــی  در  کــرد: 
هوایی از ســوی ســتاد ملی مقابله کرونا، پروازهای 
داخلی در هفته گذشــته ۷۰درصد کاهش پیدا کرد 
و بــا وجــود ایــن میــزان کاهــش، تقاضای مــردم هم 
بــرای ســفرهای هوایــی به حداقل رســید به گونه ای 
کــه حتــی هواپیماهــا در ایــن پروازهــای محدود هم 

پر نمی شد.
او افــزود: وضــع پروازهــای داخلــی در روزهــا 
و هفتــه گذشــته نشــان می دهــد کــه تقاضــا بــرای 
ســفر بســیار کاهــش پیــدا کــرده و این افــت تقاضا 
بیانگــر ایــن اســت که مــردم خودشــان پروتکل ها را 
رعایت کرده و نگران اوضاع کرونایی به وجود آمده 

هستند، بنابراین به سفر نمی روند.
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها 
و موسســات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری 
ادامــه داد: همیــن مســئله ســبب شــده تــا  قیمــت 
بلیــت هواپیمــا کاهــش شــدیدی داشــته باشــد. بــه 

عنــوان مثــال حداکثــر نــرخ بلیــت تهران-مشــهد بــه 
حــدود ۳۵۰هــزار تومــان کاهــش پیــدا کــرد و ایــن 
کاهــش شــدید تقاضــا در اوضاعی اتفــاق افتاده که 
تعداد پروازهای مسافری در همه مسیرهای داخلی 
بــه دســتور ســتاد ملی مقابله با کرونــا تا ۷۰ درصد 

کمتر شد.
خوشــخو با بیان کاهش ۷۰درصدی پروازهای 
مشــهد در هفته گذشــته مصادف با ایام تاســوعا و 
عاشــورا، گفت: برخی از شرکت های هواپیمایی نیز 
در ایــن اوضــاع بــه این دلیل پروازهایشــان را با لود 
پاییــن مســافر انجــام می دهنــد که همچنان شــبکه 
پروازی شــان فعــال باشــد چرا کــه از نظــر اقتصادی 

هیچ توجیهی برای آن ها ندارد.
او بــا بیــان اینکــه در هفتــه گذشــته شــکایتی 
ایرالین هــا  ســوی  از  احتمالــی  تخلــف  بــروز  بــرای 
دریافــت نکردیم، تاکید کرد: محدودیت ۷۰درصدی 
پروازهــای داخلــی تا پنجم شــهریور ادامــه دارد چرا 
کــه مصوبه ســتاد ملی مقابله بــا کرونا تا این تاریخ 
تمدیــد شــده و اگــر از ایــن بعــد نیــز تمدید شــود بر 
اجــرای آن نظــارت خواهیــم کــرد. البتــه تاکنــون نیز 
شــرکت های هواپیمایی همســو با وزارت بهداشــت، 
پروتکل هــای  همــه  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
بهداشــتی را رعایــت کردنــد و از همــه می خواهیــم 
در ادامــه نیــز نســبت به رعایــت آن جدیت به خرج 

دهنــد تــا شــاهد فروکــش کــردن ویــروس کرونا در 
کشور باشیم.

جابهجاییمسافردراغلب
فرودگاههایکشورکمترشد

همچنیــن مشــاور اجرایــی شــرکت فرودگاه ها 
از کاهــش پروازها در اغلب فرودگاه های کشــور به 
دنبــال ابالغیــه ســتاد ملــی مقابله با کرونــا مبنی بر 
اعمال محدودیت بیشــتر برای ناوگان مســافری در 
تعطیــالت ۲۵تــا ۳۰مــرداد نســبت به مدت مشــابه 

ماه گذشته خبر داد.
غالمرضــا رســتمیان در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
فــارس اظهــار کــرد: ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا  روز 
ابالغیــه جدیــدی محدودیــت  طــی  امســال  ۲۱مــرداد 
بیشتری برای تردد ناوگان عمومی مسافری صادر کرد.
او افــزود: در ایــن مصوبه ابالغی، تردد ناوگان 
مسافری با وسایل نقلیه حمل ونقل عمومی شامل 
اتوبــوس و خودروهــای مســافری  پروازهــا، قطــار، 
۶روز  مــدت  بــرای  مســیرها  همــه  در  برون شــهری 

کاهش یافت.
مشــاور اجرایی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 
ناوبــری هوایــی ایــران با یــادآوری ایــن ابالغیه گفت: 
این مصوبه در فرودگاه های کشور متناسب با تعداد 
مســافران و پروازهــای برنامــه ای اجرا شــد اما در هر 

فرودگاه نسبت به فرودگاه دیگر متفاوت بود.
به عنــوان  مهرآبــاد  فــرودگاه  افــزود:  او 
تعطیــالت  در  کشــور  فــرودگاه  پرترافیک تریــن 
۶روزه، کاهــش ۲۷درصــدی نشســت و برخاســت و 
۲۹درصدی اعزام و پذیرش مسافران را تجربه کرد.
مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران گفت: در مدت مذکور فرودگاه 
اصفهان در هر دو بخش اعزام و پذیرش مســافر و 
نشســت و برخاســت هواپیمــا ۳۵درصــد و فرودگاه 
نیــز ۲۷درصــد در پروازهــا و ۲۹درصــد در  شــیراز 

تعداد مسافران کاهش داشت.
بــه گفتــه او، فرودگاه هــای شــمال کشــور نیــز 
از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و بــا رعایــت ابالغیه 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مســئولیت اجتماعــی 
خــود را بــه نحــو مطلــوب انجــام دادند بــه طوری که 
فرودگاه رشــت ۲۶درصد در پروازها و ۳۳درصد در 
مســافران، فــرودگاه ســاری نیز ۳۸درصــد در تعداد 
نشســت و برخاســت هواپیما و ۵۰درصد در میزان 
اعزام و پذیرش مسافران، کاهش را تجربه کردند.

رســتمیان دربــاره آمــار نشســت و برخاســت 
فرودگاه های جنوبی کشور در این مدت اظهار کرد: 
در ایــن ایــام فــرودگاه اهــواز ۳۴درصــد، بندرعباس 
۲۲درصــد، المرد ۵۰و الرســتان ۲۸درصد کاهش را 

در نشست و برخاست هواپیما رقم زدند.

 رئیساتحادیهصحافانتهران:کاهشسفارش
وچاپدیجیتالچراغکارگاهصحافانراکمسو

کردهاست
وارداتیبودنبخشعمدهکاالهاومواداولیهموردنیازصحافی

رئیساتحادیهرستوراندارانوسلفسرویس
تهران:قیمتهمهاقالمموردنیازرستورانداران

افزایشیافتهاست
افزایش۳۰درصدییکپرسزرشکپلوبامرغدریکماهگذشته

 رئیساتحادیهبارفروشانتهران:باتعلل
درواکسیناسیونفعاالنمیدانمیوهوترهبار

فاجعهرخمیدهد

سقوطقیمتبلیتهواپیماباکاهشتقاضایمردم

توزیعروزانه۶هزارتنمرغدرکشور

افزایش۱۵درصدیتعمیرلوازمخانگیدرپیقطعیبرق

عرضهشکربستهبندی
بیشاز۱۶هزارتومان

تخلفاست
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کاال  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  بخــش  فعــاالن 
از  ارزان قیمــت  الســتیک های  واردات  می گوینــد 
هنــد صحــت نــدارد و وزارت صمــت اجــازه نمی دهد 
محصولــی ارزان تــر از کاالهای تولیــد داخل در بازار 

عرضه شود.
میــان  اخیــراً  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
کامیون داران شــایع شــده بود که قرار است تعدادی 
واردات  بــه  نســبت  الســتیک،  واردکننــدگان  از 
الســتیک های ارزان قیمــت بایــاس )نخــی( از هنــد بــا 
قیمــت جفتــی ۲میلیــون تومان و کمتــر از یک چهارم 

تولید داخل، اقدام کنند.
اکنون هر جفت الستیک بایاس )نخی( سنگین 
تولیــد داخــل از ۳ برنــد مشــهور در ســایز پُرمصــرف 
تــا ۸میلیــون  ۱۲-۲۴ قیمتــی بیــن ۸میلیــون و ۸۰۰ 

۹۰۰هزار تومان قیمت دارد.
بســیاری از خودروهای سنگین داخلی به دلیل 
فرســوده بــودن، مصرف کننــده الســتیک های بایــاس 
هســتند و الســتیک های رادیــال یــا ســیمی عمدتاً در 

خودروهای با سن پایین تر مشتری دارند.

 مقایسه قیمت
  تمام شده الستیک های وارداتی

با نرخ بازاری آنها
بر اساس اظهارات برخی واردکنندگان الستیک 
ســنگین، الســتیک های چینــی نیــز به دلیــل افزایش 
ســایر  )و همچنیــن  ایــران  کشــتیرانی  حمــل  کرایــه 
شــرکت های کشــتیرانی دنیا( با افزایش بی سابقه ای 
مواجــه شــده و بــه جفتــی ۱۲ تــا ۱۶میلیــون تومــان 
رسیده است؛ این در حالی است که کرایه حمل هر 
کانتینــر ۴۰ فوتــی حامــل الســتیک ســنگین، ۸ هــزار 

دالر است.
گفته می شود قیمت تمام شده واردات هر حلقه 
الســتیک ۱۲-۲۴ چینــی یک و نیــم و جفتی ۳میلیون 
تومان است که با احتساب سود واردکننده، عوارض 
گمرکــی، کرایــه حمل جــاده ای، خدمات بندری و… به 
جفتی ۱۲تا ۱۶میلیون تومان در بازار عرضه می شود.
ضمــن اینکــه واردات الســتیک چینــی از بنــدر 
شــانگهای به بندرعباس حدود ۳ ماه طول می کشــد 
اما واردات الســتیک از بمبئی به بندر شــهید رجایی 
۳ هفتــه ای و بنــدر چابهار حداکثر دو هفته ای انجام 

می شود.

 وزارت صمت اجازه توزیع 
الستیک سنگین ارزان تر از تولید 

داخل را نمی دهد
دبیر کانون سراســری انجمن های کامیون داران 
دربــاره واردات الســتیک های ســنگین و ارزان قیمــت 
هنــدی اظهــار کــرد: قطعــاً چنیــن موضوعــی صحــت 
ندارد و هر برندی وارد کشور شود، قیمِت بازار پیدا 

می کند.
احمــد کریمــی افــزود: هر جنســی که بــا قیمت 
ارزان هــم وارد شــود، وزارت صمــت اجــازه نمی دهــد 
تــا بــا همــان قیمــت پاییــن عرضــه و توزیــع شــود. 
اکنــون کامیون هــای وارداتــی دســت دوم بــا قیمــت 
۷۰هــزار یــورو وارد می شــود امــا وزارت صمــت اجازه 
ترخیــص آنهــا بــه قیمت پاییــن را نمی دهــد. عوارض 
و گمرکــی کامیون هــای وارداتــی بــا نــرخ ۱۰۰ در هزار 
یــورو محاســبه می شــود و ســپس اجــازه می دهــد تــا 
واردکننده  ای که کامیون را ۷۰ هزار یورو خریده، در 

اظهارنامه خود آن را ۱۱۰هزار یورو ذکر کند.

تولیدکنندگان داخلی حاضر به 
نظام مند کردن قیمت الستیک های 

خود نیستند
کریمــی یــادآور شــد: اکنون الســتیک ســنگین 
تیوپلــس را تنهــا یــک برنــد داخلــی تولیــد می کنــد. 
بقیــه کارخانه هــا داخلــی، تیوپلس تولیــد نمی کنند 
اما الستیک بایاس را ۳ برند داخلی تولید می کنند 
که ۲ شرکت بیشترین میزان عرضه در بازار دارند. 
مــا جلســاتی بــا ایــن دو تولیدکننده بزرگ الســتیک 
دنبــال  آنهــا  امــا  کردیــم  برگــزار  داخلــی  ســنگین 
نظام مند شــدن بازار الســتیک کامیون نیستند و به 
هیــچ عنــوان حاضر نیســتند با قیمــت متعارف تر به 
اتحادیه هــا، تشــکل ها یا تعاونی هــای کامیون داران 

کنند. عرضه 

مقایسه قیمت الستیک های 
سنگین تولید داخل با وارداتی ها

او افــزود: الســتیک های تولیــد داخــل حــدود ۹ 
میلیــون تومــان در هر جفت، چینــی تیوپلس بایاس 
حــدود ۱۲ تــا ۱۶میلیون تومــان و اروپایی ها هم از ۱۶ 
تــا ۱۸میلیــون تومــان بســته به برنــد آنها در بــازار به 

فروش می رسند.

تولیدکنندگان داخلی الستیک 
عامل وضع فعلی قیمت ها هستند

کریمــی تصریــح کــرد: تولیدکننده هــای داخــل 
عامل این وضع قیمت الســتیک ســنگین هســتند. تا 
زمانــی کــه تولیدات داخلــی ما نتوانند بــا محصوالت 
خارجــی رقابــت کننــد، ایــن وضــع ادامــه دارد. وقتــی 
کیفیــت محصــول تولیدکننده هــای داخلــی ۲۰ ســال 
اســت تغییــر نکــرده، نبایــد انتظــار داشــت محصــول 
الســتیک های  برخــی  کنــد.  رقابــت  بتوانــد  داخلــی 
ســایز خــاوری تولیــد داخل، بالفاصلــه پس از نصب، 

شیاردار می شود.

پیش فرض ارزان تر بودن الستیک 
هندی به چینی صحت ندارد

واردکننــدگان  انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
الستیک ایران درباره واردات الستیک بایاس از هند 
و ارزان تر بودن آن نسبت به الستیک های داخلی و 
چینی اظهار کرد: پیش فرض مسأله چندان صحیح 
بــه عنــوان  نیســت چــون تایرهــای هنــدی همــواره 
الســتیک هایی کــه قیمــت باالتــری از الســتیک های 
چینــی دارنــد، مطرحنــد. تایرهــای چینــی دارای رنــج 
تــا  ارزان  از  و  از نظــر قیمتــی هســتند  گســترده ای 
را شــامل می شــود. الســتیک ســنگین  گران قیمــت 
هنــدی از تایرهــای چینــیِ گران قیمت، حــدوداً ۳۰ تا 

۴۰  درصد گران تر هستند.

 الستیک سنگین هندی 
جفتی ۱۵ میلیون تومان است

احمدرضــا متقی دربــاره واردات تایرهای بایاس 
)نخــی( ســایز ۱۲-۲۴ بــه عنــوان پُرمصرف ترین ســایز 
الستیک کامیونی از هند گفت: این نوع الستیک به 
هیچ عنــوان از تایرهــای تولید داخل ارزان تر نیســت. 
اکنــون قیمــت هر تایر ۱۲-۲۴بایاس هندی، ۲۲۰دالر 
اســت کــه اگــر بــا ارز متوســط ۲۵ هــزار تومانــی هم 
حســاب کنیــم، حــدود ۱۱ میلیــون تومــان فقــط بابت 
خرید این کاال باید هزینه کنیم. با توجه به افزایش 
هزینــه حمــل کاال در دنیــا ازجمله هنــد که تا ۴ برابر 
افزایــش یافتــه، هزینه حمل کاال از هند به ایران نیز 
حــدوداً ۳ تــا ۴ برابــر افزایــش یافتــه و بــا هزینه های 
بنــدری و حمــل و نقــل و ســود بــازرگان، یــک جفــت 
الســتیک ۱۲-۲۴ بایــاس هنــدی در ایــران کمتر از ۱۵ 

میلیون تومان نخواهد بود.

واردات الستیک سنگین از هند 
صرفه اقتصادی ندارد

متقــی ادامــه داد: بنابراین الســتیک های هندی 
در مقایســه با الســتیک های سنگین تولید داخل ۳۰ 
تــا ۵۰ درصــد گران تر اســت بــه همین دلیــل واردات 
الســتیک ســنگین از هنــد صرفــه اقتصــادی نــدارد و 
واردکننــدگان میلــی بــرای واردات الســتیک بایــاس 

هندی ندارد.

کرایه حمل دریایی الستیک از 
چین ۴ برابر کرایه حمل از هند

او یادآور شد: کرایه حمل از چین به بندرعباس 
حــدود ۸ هــزار دالر بــه ازای هــر کانتینــر ۴۰ فوتــی 
الســتیک کامیونــی اســت کــه نســبت به دو ســه ماه 
قبــل، حــدوداً ۴ برابــر شــده اســت. قیمــت حمل این 
کاال از هنــد بــه بندر شــهیدرجایی هــم ۲۲۰۰ دالر به 
ازای هر کانتینر اســت. اکنون کشتیرانی مستقیم از 
هنــد بــه چابهار نداریم ولی چون مســافت حمل کاال 
از هند نســبت به چین کمتر اســت، کرایه حمل نیز 
به یک چهارم کاهش می یابد اما از آنجایی که قیمت 
الســتیک های هندی از تایرهای چینی بیشــتر است، 
این تفاوتِ قیمِت کاال، قیمِت پایین ترِ کرایه حمل را 

پوشش می دهد.

اخبـــــــــــــــــار

طبــق اعالم مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی، 
فرآینــد اینمــاد بــدون ســتاره بــرای کســب و کارهای 

خرد و نوپا راه اندازی شده است.
بــه گــزارش مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکی، 
پیــرو درخواســت های مکرر بخــش خصوصی برای در 
نظــر گرفتــن تســهیالت ویــژه بــرای کســب و کارهــای 
مجازی خرد و نوپا و با توجه به تدابیر مشترک برای 
اجــرای بهینــه الــزام اینمــاد بــرای پرداختیارها، ضمن 
اعــالم راه انــدازی فرآینــد اینمــاد بــدون ســتاره بــرای 
کســب و کارهــای مذکــور در قالب مدل جعبه شــنی 
)ســندباکس(، جزئیات آن به شــرح زیر اطالع رسانی 

می شود:
۱- بــه منظــور تســهیل حداکثــری برای کســب و 
کارهای خرد متقاضی اینماد، فرآیند ساده شده نماد 
اعتمــاد الکترونیکــی در قالب »اینماد بدون ســتاره« 
صرفــاً با احراز هویت و دامنه، طراحی و پیاده ســازی 

شده است.
۲- منظــور از کســب و کار خــرد، کســب و کاری 
اســت کــه تعــداد تراکنش هــای آن در مــاه کمتــر از 
۵۰عدد و مجموع مبلغ تراکنش های آن در ماه کمتر 

از ۵۰ میلیون تومان باشد.
مبلــغ  مجمــوع  یــا  تعــداد  کــه  صورتــی  در   -۳
تراکنش های شخص صاحب امتیاز کسب و کار خرد 
در یــک مــاه، از محدودیت هــای تعیین شــده بیشــتر 
۱۰روز  ظــرف  کارهــا موظفنــد  و  ایــن کســب  شــود، 
نســبت بــه طی مراحــل کامل اعطای اینمــاد و تبدیل 
اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره دار اقدام کنند.

۴- تعرفه اینماد بدون ستاره فقط مبلغ ۵۰هزار 
اینمــاد  یــک ســوم تعرفــه  از  تومــان ســاالنه )کمتــر 

ستاره دار( است.
۵- پــس از دریافــت اینمــاد و بــا توجــه بــه الزام 
کــد رهگیــری مالیاتــی بــرای دریافــت درگاه پرداخت، 
دریافــت کــد رهگیــری مالیاتی بدون نیــاز به مراجعه 
یا ورود اطالعات جدید، به صورت برخط قابل انجام 

خواهد بود.
۶- بــا انتخاب متقاضی، امکان ارســال اطالعات 
از جملــه کــد رهگیــری مالیاتــی و انتقــال بــه صفحــه 
قبــالً  کــه  پرداختیــار  شــرکت های  از  یــک  هــر  ویــژه 
زیرساخت های الزم را ایجاد و به پنجره واحد تجارت 

الکترونیکی متصل شده اند، وجود خواهد داشت.

کارشناســان بــرای فائــق آمــدن بــه بخشــی 
نفــت و محصــوالت  تهاتــر  را  ایــن مشــکالت  از 
پتروشیمی با نهاده های دامی خوراک  دام عنوان 
می کننــد کــه در این صورت عالوه بر تامین نیاز، 
بدهــی برخــی از کشــورهای خریــدار هم تســویه 

خواهد شد.
امــروزه مشــکالت زیــادی در زمینــه تامیــن 
نهــاده خــوراک دام و طیــور تولیدکننــدگان شــیر، 
کــه  دارد  وجــود  کشــور  مــرغ  تخــم  و  گوشــت 
نهــاده دولتــی بــه دســت دامــداران و مرغــداران و 
نیــز کارخانه هــای تولیــد کنســانتره و خــوراک دام 
صنعتی به صورت کامل نمی رسد و آنها مجبورند 
بخشــی از نیاز خود را از بازار غیررســمی و قاچاق 
به قیمت های چند برابر تهیه کنند که هزینه های 
تولیــد و بــه تبــع آن قیمــت محصــوالت را بــرای 

مصرف کننده نهایی افزایش می دهد.
واردکننــدگان  بــرای  هــم  مشــکالتی  امــا 
نهاده های دامی وجود دارد که به دلیل تخصیص 
بانــک  از ســوی  ارز  موقــع  بــه  تامیــن  و  نیافتــن 
مرکــزی و محــدود بــودن کشــورهای فروشــنده و 
نیــز مشــکالت انتقــال ارز نمی تواننــد به ســادگی 

نهاده های دامی را وارد کشور کنند.
در این میان گفته می شــد که برخی از این 
واردکننــدگان از جملــه شــرکت واردکننــده دولتی 
اصــرار دارد کــه حتمــا نهاده هــا از کانــال آمریکا و 
»کارگیل« وارد شــود که این مســئله تنوع منابع 

صادراتی را کمتر و واردات را محدودتر می کند.
آمریکایــی  غذایــی  مــواد  شــرکت  کارگیــل   
چندملیتــی اســت کــه از ســوی خانــواده کارگیــل 
شــهر  در  آن  اصلــی  مقــر  و  می شــود  مدیریــت 

مینه تونکا ایالت مینه سوتا قرار دارد.
رئیــس انجمــن صنایــع خــوراک دام، طیــور 
اتــاق  و عضــو هیات نماینــدگان  ایــران  آبزیــان  و 
بازرگانــی ایــران در گفت وگــو با فــارس، در جواب 

نهاده هــای  واردات  بــرای  چــرا  کــه  ســوال  ایــن 
دامــی بــه روش تهاتــر بــا نفــت اقــدام نمی کنیــد 
گفــت: بــد نیســت بدانیــد کــه تهاتــر نفت بــا کاال 
شــیوه کالســیکی اســت کــه به ویژه بعــد از جنگ 
جهانــی دوم رایــج شــد و می توانــد ابــزاری بــرای 
توســعه روابط خارجی کشــورها به شــمار رود که 
در کشــورمان هــم شــاید یکــی از روش هــا بــرای 
دور زدن تحریم هــا باشــد امــا واقعیت این اســت 
کــه ایــن کار نیازمنــد برقــراری رابطــه تهاتــری بــا 
کشورهای همسایه و هم پیمان تجاری و سیاسی 
اســت. نحوه عمل نیز بدین صورت اســت که هر 
کشــور واردکننــده نفــت ایــران می توانــد در قبــال 
دالرهــای نفتــی، نهاده هــای دامی خــوراک دام به 

ایران بفروشد.
 امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن موضــوع 
چندبــار در دســتور کار دولــت آقــای روحانــی بــا 
محوریــت وزارت نفــت قــرار گرفــت امــا بــه دلیــل 
اینکــه ســاز و کار و چارچــوب مشــخصی تدویــن 
صــورت  بــه  نفــت  قیمت گــذاری  چراکــه  نشــد 
و  کاال  واردات  امــا  می شــود  انجــام  بین المللــی 
نهاده های دامی تابع قوانین داخلی است و البته 
دیپلماسی اقتصادی ما با دیپلماسی سیاسی نیز 
هماهنگ نبود هیچ وقت موفق و عملیاتی نشد.

مجیــد موافق قدیری دربــاره واردات نهاده از 
طریــق کانــال کارگیل توضیح داد: امــروز بیش از 
۴۰ شرکت خارجی سابقه فروش انواع نهاده های 
دامــی خــوراک دام را بــه ایــران دارنــد کــه طبیعی 
اســت شــرکتهای بــزرگ دنیــا بــه دلیــل قــدرت و 
سابقه باالیی که در تجارت بین الملل دارند سهم 
بــازار بیشــتری در ایران داشــته باشــند. فراموش 
هم نکنیم ما در شرایط تحریم هستیم و این هم 
طبیعی است که به دلیل ترس شرکتهای متوسط 
تعــدد  متحــده  ایــاالت  تحریم هــای  از  کوچــک  و 
فروشــندگان و تامین کننــدگان نهاده هــای دامــی 

ایــران کاهــش پیــدا کند و بــازرگان ایرانــی مجبور 
باشــد بــرای تامیــن نیــاز خود بــا تعــداد کمتری از 

فروشندگان مذاکره و چانه زنی کند.
او دربــاره تضمینــی کــه بانــک مرکــزی بــرای 
تهاتــر دریافــت مــی کند اظهــار کــرد:  صادرکننده 
نفــت در قبــال پــول نفــت بایــد تضامیــن الزم را 
نــزد بانک مرکزی بــه وثیقه بگذارد که چنانچه به 
هردلیلــی پــول نفت یا نهاده های دامی به کشــور 
بازگردانــده و یــا وارد نشــد بتوانــد پــول نفت را از 

خریدار دریافت کند.
بــه دلیــل همین نوســانات و ابهامــات ارزی، 
معموال بخش خصوصی ایران اقبالی به این تهاتر 
نشــان نداد و بدیهی اســت نمی تواند افقی واضح 
درباه این فعالیت، پیش روی خود ببیند هر چند 
در برخــی کشــورهای طــرف تجاری نیز نوســاناتی 
در نــرخ ارز وجــود دارد که در جذاب نبودن تهاتر 
تاثیــر  کشــورها،  آن  اقتصــادی  فعــاالن  نــگاه  از 
خواهــد داشــت. ضمــن اینکــه در تهاتــر بــه دلیــل 
اینکــه بعضــا خریدار نفت و فروشــنده نهاده های 
دامی یک شــرکت نیســت ریســک ســرمایه گذاری 
افزایــش پیــدا می کنــد و همیــن دلیــل هــم کافــی 
اســت تا بانک مرکزی نیز ریســک نکند و به جای 

گرفتن دست بازرگان، پای آن را بگیرد.
در  دپوشــده  نهــاده  میــزان  دربــاره  قدیــری 
 گمــرک گفــت: اگــر ارز ایــن نهــاده تامیــن می شــد 
شــد.  نمــی  رســوب  و  دپــو  کشــور  گمــرکات  در 
متاسفانه تامین نکردن یک و نیم میلیارد دالر ارز 
جــو، ذرت و کنجالــه ســویا از جانــب بانک مرکزی 
بــه پایــان مــاه ســوم در حال نزدیک شــدن اســت 
و علی رغــم هشــدارهای بخــش خصوصــی درباره 
عواقــب تامین نشــدن بــه موقع نهاده هــای دامی 
اتفاق خاصی از سوی سیاستگذاران اقتصادی رخ 

نداده است.
شــرکت  آیــا  کــه  ســوال  ایــن  جــواب  در  او 
پشــتیبانی امــور دام کشــور اصــرار خاصــی دارد 
کــه نهاده هــای دامــی را از کارگیــل خریــداری کند 
توضیــح داد:  صالحیــت اظهــار نظر در این باره را 
ندارم اما بعید می دانم اصرار خاصی از جانب این 
دوســتان وجــود داشــته باشــد. چون این شــرکت 
انجــام  کــه  بین المللــی  بــرای خریدهــای  دولتــی 
می دهد طبق قوانین و مقررات شورا، خرید دارد 
و مناقصه بین المللی هم برگزار می کند و طبیعی 
اســت کــه هــر شــرکت خارجــی تــوان و امکانــات 

باالتری داشته باشد برنده مناقصه می شود.

رئیس کنفدراســیون صادرات با بیان اینکه 
در ۳ ســال گذشــته ۲۰۰ بخشــنامه در تجــارت 
خارجــی داشــتیم عنــوان کــرد کــه پایــش قوانین 
وضع شده  در ۳ سال گذشته از جمله مطالبات 
فعاالن بخش صادرات از دولت سیزدهم است.
محمــد الهوتــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
مهر، اظهار کرد: با تشــدید تحریم ها از ســال ۹۷ 
بــه بعــد، حوزه ای که بیشــترین تأثیــر را از تحریم 
گرفــت حــوزه صادرات بود. به هر حال پیش بینی 
می شــد کــه فروش نفــت کاهش خواهــد یافت و 
به این ترتیب تنها منبع تأمین منابع ارزی دولت 
صــادرات غیرنفتــی خواهــد بــود، از ایــن رو یــک 
مقدار حساســیت ها روی این بخش بیشــتر شــد 
و سیاســت هایی اعمال شــد که اگر شــاید اعمال 
نمی شد اوضاع صادرات و اقتصاد بهتر از شرایط 

کنونی رقم می خورد.
رئیس کنفدراســیون صــادرات ایــران افزود: 
بــه نظــر می رســد ســخت گیری هایی کــه در حوزه 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــرای بنگاه های 
بخشــنامه های  خــورد،  رقــم  بــزرگ  و  کوچــک 
متعددی که از سال ۹۷ به بعد صادر شد که طبق 
گزارش هــا بیشــتر از ۲۰۰ بخشــنامه در تجــارت 
محدودیت هــای  همچنیــن  و  داشــتیم  خارجــی 
وارداتــی باعــث کاهــش تولیــد صادراتی شــد. اگر 
سیاســت ها یــک مقــدار با نــگاه تســامح و تعامل 
پیــش می رفــت می توانســت کمک کننــده ارزآوری 
بیشــتر بــرای کشــور باشــد. دولت ســیزدهم باید 

این موارد را مورد توجه قرار دهد.
او ادامــه داد: پایــش قوانیــن وضع شــده در 
۳ ســال گذشــته از جمله مطالبات فعاالن بخش 

صــادرات از دولــت ســیزدهم اســت. در اینکه ارز 
بایــد بــه چرخــه اقتصــادی برگــردد جــای اختــالف 
نیســت منتهی روش ها باید به صورتی باشــد که 
به ســمت شــفافیت برود به جای غبارآلود کردن 

شرایط.
نمونــه  عنــوان  بــه  گفــت:  الهوتــی 
بخــش  در  گذشــته  در  کــه  سواســتفاده هایی 
واردات از کارت هــای بازرگانــی می شــد بــه محض 
سیاســت هایی که اعمال شــد این سواستفاده ها 
به ســمت صادرات شــیفت پیدا کرد و متأســفانه 
شــاهد کارت هــای بازرگانــی بودیــم کــه در اختیار 
بی اطالعــی  افــراد  یــا  گرفــت  قــرار  ســودجویان 
کــه کارت هــا را بــه افــراد ســودجو دادنــد و حجــم 
گســترده ای از کاالها تحت این عناوین از کشــور 

خارج شد.

عضــو هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
افــزود: لــذا با توجه به اهمیــت صادرات غیرنفتی 
کــه تحــت عنــوان پیشــران بخــش تولیــد و ارزآور 
دولــت  سیاســت  اولیــن  اســت،  مطــرح  کشــور 
ســیزدهم بایــد پایــش قوانین باشــد. ضمن اینکه 
نگاه هــا نــگاه کارشناســی باشــد و از مــوارد خوب 
همچــون  شــود،  حمایــت  نیــز  دوازدهــم  دولــت 
ابالغیه ۱۷۷ که خروجی ۳ سال تالش و چانه زنی 
بخــش خصوصــی با دولت بود که ابالغ شــد ولی 

هنوز اجرای کامل نشده است.
نــکات  از  بایــد  ســیزدهم  دولــت  گفــت:  او 
مثبــت بهــره بگیــرد و نــکات منفــی را حــذف کنــد 
و بــرای اعمــال قوانیــن به صورت قانونــی و دقیق 
حمایت کند و از برداشــت ها و تفاســیر سلیقه ای 

جلوگیری کند.

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین 
اظهار کرد اگر نتوانیم تعامالت خود با دنیا را به 
ســمتی ببریــم کــه برای مزیــت طبیعــی ترانزیتی 
خــود، ســرمایه گذاری خارجی جــذب کنیم تا این 
مزیــت بالقــوه بــه بالفعــل درآید، دنیــا منتظر ما 

نمی ماند.
مجیدرضــا حریــری در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد لزوم پیوســتن ایران بــه پیمان های 
تجاری به خصوص با کشورهای شرق آسیا اظهار 
کــرد: راه تعالــی و پیشــرفت تجــارت فرامــرزی مــا 
ایــن اســت که یــاد بگیریم با کشــورهای مختلف، 
پیمان هــای  چندجانبــه،  و  دوجانبــه  پیمان هــای 
منطقه ای، ســازمان های بین المللی تجاری تعامل 
داشــته باشــیم. ایــن موضــوع کمــک می کنــد تــا 
تولیــد مــا باب بازارهــای جهانی شــود و همچنین 
بــا ممــزوج شــدن اقتصــاد مــا بــا اقتصــاد دنیــا، از 
تحریم هــای یک جانبــه مصــون شــود. چند ســالی 
اوراســیا،  بــا  را  این چنینــی  مــراودات  کــه  اســت 
پاکســتان و ارمنســتان آغــاز کرده ایــم امــا هنــوز 
بســیار جزئــی اســت و حتــی نمی توانیــم بگوییــم 
گام اول را برداشــتیم بلکــه گام هــای اولیــه پیش 

از شروع هستند.
او افــزود: امیدواریــم کــه در ماه هــای آینــده 
درســازمان کنفرانــس شــانگهای هم عضــو اصلی 
شــویم کــه فرصتــی اســت بــرای اینکــه وارد یــک 
پیمــان منطقــه ای شــویم. از نظــر وســعت خاک و 
جمعیــت بخش بزرگی از دنیا ســازمان کنفرانس 
شــانگهای هســتند، اگــر مــا نیــز بــه آن بپیوندیــم 
فرصــت خوبــی از نظــر تجــاری خواهد بــود. علت 
وجــودی پیمــان شــانگهای امنیتــی بود امــا االن با 
توجه به برنامه احیای جاده ابریشــم، کشــورهای 
عضو پیمان شانگهای توانسته اند روابط اقتصادی 
بســیار بزرگی را با یکدیگر شــکل دهند. ســازمان 
بــه  کمــک  بــرای  کنفرانــس شــانگهای صندوقــی 
کشــورهای زیرمجموعه خود دارد بنابراین شــکل 
امنیتــی ایــن پیمــان در حــال تبدیــل بــه صــورت 

اقتصادی است.
حریری با اشاره به قدرت گرفتن کشورهای 
شــرق آســیا تصریح کرد: همه کسانی که اقتصاد 

را در حــوزه بین المللــی تحلیــل می کننــد بــا تقدم 
و تاخــر روی زمــان، اتفــاق نظــر دارنــد کــه آینــده 
اقتصاد دنیا را آســیا و به خصوص آســیای جنوب 
شرقی شکل می دهند. اقتصادهای برتر دهه های 
آینــده دنیــا چیــن و هند می شــوند. بســیاری قبل 
از کرونــا ایــن پیش بینی را داشــتند. بعد از کرونا 
تردیدهایــی در مــورد هنــد بــود اما در مــورد چین 
می بینیم که رشد اقتصادی این کشور سرعت نیز 
گرفتــه اســت. بنابراین طبیعی اســت کــه اقتصاد 
دنیــا بــه طرف شــرق آســیا گرایــش پیــدا می کند. 
آن  در  کــه  می شــود  منطقــه ای  پاســفیک  آســیا 
شــاهد منازعات سیاســی و نیز رشــد اقتصادی و 

تاثیر آن بر اقتصاد دنیا خواهیم بود.
او اضافه کرد: خوشبختانه ما با کشورهایی 
ماننــد چیــن، ژاپــن و کــره جنوبی عالوه بــر اینکه 
ســوابق تجــاری خوبی داریــم، امکانــات مبادله ای 
مناســبی داریــم. یعنــی اقتصــادی ایــن کشــورها 
بــا اقتصــاد مــا به طــور طبیعــی می توانــد چفت و 
بست شود. این امکان بالقوه وجود دارد اما برای 
بالفعــل شــدن آن نیــاز داریم تنش های سیاســی 
خــود را در دنیــا کاهــش داده و بی اثــر کرده و اثر 
منازعاتمــان بــا آمریــکا را بــر مبادالتمــان بــا دیگر 
دســتگاه  کار  ایــن  بــرای  کنیــم.  کمتــر  کشــورها 
دیپلماســی و سیاسی ما باید راه حل های مناسب 
آن را بیابنــد. قطعــا اگــر مــا درگیــر ایــن تنش هــا 
باشــیم ســرعت همکاری مــا با کشــورهای جنوب 
شــرق آســیا مناســب نخواهــد بــود اما بــه صورت 
بالقوه همیشه این امکان وجود دارد که ما با این 
اقتصادهــا ماننــد هنــد، ژاپن، کــره جنوبی و چین 
به عنوان ســردمداران اقتصاد جنوب شــرق آســیا 

پیوند داشته باشیم.
و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
چیــن بیــان کــرد: تعاریف ســنگاپور در دنیــا برای 
اقتصاد شــاید چندان با اقتصاد ما همگن نباشــد 
و حتــی می توانــد رقیــب باشــد. ســنگاپور عمدتــا 
مرکــز مبــادالت مالــی و ترانزیــت کاال اســت و مــا 
نیــز می توانیــم دســت کــم در حــوزه ترانزیت کاال 
قســمتی را به عهده بگیریم. اگر ما روزی بتوانیم 
از ظرفیــت واقعــی بنــدر چابهــار اســتفاده کنیــم 

بســیاری از بندرهای اقیانوس هند را تحت تاثیر 
قــرار می دهــد چراکــه راه تاریخــی ترانزیت کاال از 

شرق به غرب جهان از ایران می گذرد.
او خاطرنشــان کــرد: با توجه بــه اینکه آینده 
تجــارت جهان در شــرق آســیا رقم می خــورد برای 
داشتن سهم بیشتری از تجارت آینده از االن باید 
وارد پیمان های تجاری با این کشــورها شــویم. در 
مــورد چیــن مــا ســند ۲۵ ســاله همکاری هــای دو 
جانبه را نوشته ایم و می توانیم کار خود را با آنها 
بــر اســاس همین ســند پیش ببریــم. همین چند 
روز پیــش، رئیس جمهــوری چیــن و ایــران مکالمه 
تلفنــی داشــتند، دو طرف تاکید بــر اجرایی کردن 
ســند ۲۵ ســاله داشــتند. بــا هنــد هــم همیشــه 
احتمــال اینکــه کارهــای گســترده تری کنیم وجود 
بخــش  ژاپــن  و  کــره جنوبــی  مــورد  در  امــا  دارد 
زیــادی از آینــده مــراودات تجــاری مــا منــوط بــه 
حــل یــا کمرنگ شــدن بحران با آمریــکا در صحنه 
بین المللی است. نوع روابط سیاسی هند نسبت 

به این کشورها از آمریکا مستقل تر است.
حریــری در مورد وضع ایــران در کریدورهای 
اقتصــادی گفــت: کریــدور اقتصــادی یــک تعریــف 
طبیعــی دارد کــه بــه طــور طبیعی در طــول تاریخ 
هرکسی می خواست از شرق به غرب یا از شمال 
بــه جنــوب جهــان حرکت کنــد ایران بر ســر راه او 
بود. مزیت جغرافیایی ایران اتصال شــرق و غرب 
و شــمال و جنــوب دنیــا بــه هــم اســت. بنابرایــن 
ایران برای این کار بهترین گزینه اســت اما اینکه 
فکــر کنیــم کشــورها صبــر می کننــد تــا مــا از ایــن 
موقعیت بالفعل اســتفاده کنیم، درست نیست. 
تجربــه نشــان می دهــد کــه در بســیاری از مــوارد 
ماننــد خطــوط نفت جیحون ما را دور زدند اما در 
بعضــی از کریدورهــای شــمالی -جنوبی در انتقال 

گاز، نفت و انرژی غایب هستیم.
او افزود:  بســیاری از دیگر کشــورها هم در 
پــی این هســتند کــه در امکانات خــود که به طور 
طبیعی از امکانات ما کمتر اســت ســرمایه گذاری 
کــرده و مزیــت ایجــاد کننــد. در چنــد دهــه قبــل 
دیدیم که جبل علی توانسته بخشی از جایگاه ما 
را در ترانزیــت بین المللــی کاال بگیرد. بندر گوادر 

پاکســتان در حــال تجهیــز اســت کــه نقــش مــا را 
کــم رنگ تــر می کنــد. کانال هایی از ترکیه کشــیده 
می شــود یا مناطقی که هرســال سودی برای خود 
کــه جایگزیــن  مــواردی هســتند  ایجــاد می کنــد، 

مزیت طبیعی ما می شوند. 
رئیــس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و چین 
در مــورد علــل و عوامل بالفعل شــدن این مزیت 
گفــت: ایــن موضوع یــک وجه تاریخی نیــز دارد و 
در دو یا سه قرن اخیر ما نتوانستیم از همجواری 
خود با آب های آزاد استفاده مناسبی کنیم وگرنه 
از زمــان هخامنشــیان اینجــا مســیر ترانزیــت کاال 
بــوده اســت و تــا زمــان صفویــه نیز این مســیر به 
طور طبیعی کار می کرد. این تعداد کاروانسرا در 
کشــور برای تجار خارجــی بوده اما بعد از صفویه 

ما نتوانستیم از این مزیت استفاده کنیم.
او تصریــح کــرد: بخــش زیــادی از شــهرهای 
بــزرگ و معــروف دنیــا مانند نیویورک، بارســلون، 
هســتند.  آزاد  آب هــای  کنــار   ... و  هنگ کنــگ 
آبادانــی، شهرنشــینی و تمــدن در دنیــا در کنــار 
آب های آزاد شکل گرفته است. ولی در کشور ما 
طی چند صد سال اخیر پایتخت ها در مرکز ایران 
بــوده اســت و بــه دلیــل مصــون مانــدن از حملــه 
خارجــی پشــت رشــته  کوه هــای البــرز و زاگــرس 
پنهــان شــده اند. امــروز از آبادان تــا چابهار حدود 
۴هــزار کیلومتــر کنــار آب هــای آزاد مــرز داریــم. 
متاســفانه بیشــتر ایــن مناطــق، مناطــق محــروم 
کشور ما هستند و نتوانستیم از این مزیت خود 

به درستی استفاده کنیم.
حریــری متذکــر شــد: در چنــد ســال اخیــر 
درگیری های سیاســی که با دنیا داشــتیم مانع از 
ســرمایه گذاری در زیرســاخت های مناســب بــرای 
ترانزیــت کاال شــده اســت. مــا نیــاز بــه بندرهــای 
معتبــر و بــه روز از نظــر اپراتــوری و ساخت وســاز، 
خطــوط ریلــی مجهــز، پیوســته و قابــل اســتفاده 
دائــم تجــاری، نــاوگان ریلــی مناســب، جاده هــای 
مناسب، فرودگاه های بزرگ و ناوگان های هوایی 
مناســب داریم. هیچ یک از آنها را نتوانســتیم در 
چنــد دهــه اخیــر شــکل دهیــم. در نتیجــه امــکان 

بالقوه هیچ وقت نتوانسته بالفعل دربیاید.

دبیر انجمن های کامیون داران: واردات الستیک های 
ارزان قیمت از هند صحت ندارد

اعالم جزئیات »اینماد بدون ستاره« برای 
کسب وکارهای خرد

رئیس اتاق ایران و چین: دنیا برای ترانزیت منتظر ایران نمی ماند

پایش قوانین در ۳ سال گذشته مطالبه کنفدراسیون 
صادرات از دولت

تهاتر نفت با نهاده راهکار خروج از بن بست تامین 
به موقع خوراک دام
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تورم عربستان در آستانه 
صفر شدن

نــرختــورمعربســتاندرکاهشــیکــمســابقهبــه
محدودهصفردرصدنزدیکشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از تریدینگ اکونومیکس، 
بزرگتریــن  در  مصرف کننــده  بهــای  شــاخص  متوســط 
اقتصــاد جهــان عــرب تا پایان مــاه جوالی بــه ۰.۴ درصد 
رسید که نسبت به بازه مشابه منتهی به ماه قبل ۵.۸ 
درصــد کاهــش یافتــه و کمترین تورم ثبت شــده ۱۹ ماه 

اخیر در این کشور بوده است.
 در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم مربوط 
بــه حمــل و نقــل با ۷.۸ درصد بوده اســت و پس از این 
بخــش، ارتباطــات بــا ۲.۷ درصــد و تنباکــو بــا ۱.۲ درصد 
قــرار دارنــد. از طرف دیگــر کمترین تورم مربوط به لوازم 
منزل با ۰.۵ درصد بوده است و پس از این بخش، آب 

و برق با ۰.۷ درصد قرار دارد.
در بین ســایر بخش ها، تورم بخش مواد غذایی و 

نوشیدنی ۱.۱ درصد بوده است.  

توافق ایران و ترکیه بر ایجاد 
مرکز داوری و میانجیگری 

تجارت بین الملل
وزیــر الملــل بیــن امــور و بشــر حقــوق معــاون
دادگســتریجمهــوریاســامیایــرانازتوافــقایــران
وترکیــهبــرایایجــادمرکــزداوریومیانجیگــریامــور
تجــاریبینالملــلوانعقــادمعاهــدهاســترداداموالو

داراییهایناشیازجرمبیندوکشورخبرداد.
بــه گــزارش وزارت دادگســتری، محمــود عباســی و 
اوراهــان کــوش معاون امور بین الملل وزیر دادگســتری 
جمهوری ترکیه به عنوان رؤسای کمیته مشترک حقوقی 
و قضایــی دو کشــور در مذاکــرات ســه ســاعته  کــه بــه 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، برای تشــکیل مرکز 
داوری و میانجیگــری در امــور تجــاری و انعقــاد معاهده 
استرداد اموال و دارایی های ناشی از جرم بین دو کشور 

توافق کردند.
محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل 
وزیــر دادگســتری و رئیــس کمیتــه حقوقــی و قضایــی 
مشــترک بــا یــادآوری حجــم گســترده مبــادالت تجاری و 
اقتصــادی بیــن دو کشــور، اراده مصمــم رؤســای جمهور 
ایــران و ترکیه بر گســترش، توســعه و تعمیــق روابط در 
همــه زمینه هــا، امضــای ســند ســنگاپور در میانجیگــری 
در امــور تجــارت بیــن الملــل از ســوی دو کشــور، حــل و 
فصــل اختالفــات تجــار و بازرگانــان دو کشــور از طریــق 
داوری و میانجیگــری بــه عنــوان راه حل هایی کم هزینه 
و ســریع پیشــنهاد تشــکیل مرکــز داوری و میانجیگــری 
در امــور تجــاری و انعقــاد موافقت نامــه اســترداد امــوال 
و دارایی هــای ناشــی از جــرم را به همتــای ترکیه ای خود 

ارائه کرد.
این پیشــنهاد مورد استقبال اوراهان کوش معاون 
امــور بیــن الملــل وزیــر دادگســتری ترکیه قــرار گرفت و 
مقرر شــد موضوع در اســرع وقت از مجرای دیپلماتیک 

در دستور کار قرار گیرد.

دبیرکل انجمن کارفرمایی 
پاالیش نفت: برنامه ریزی 
نشود، واردکننده سوخت 

خواهیم شد
دبیــرکلانجمــنکارفرمایــیصنعــتپاالیشنفت
گفــتکــهدرحــالحاضــربیــشاز۱۰۰میلیــونلیتــر
بنزیــندرکشــورتولیــدمیشــودکهازایــنمیزان۹۰ 
میلیونلیترآنمصرفمیشودوایندروضعیاست
کــهاگــربرنامهریــزیصــورتنگیــرد،تــا۱۰ســالآینده

واردکنندهخواهیمبود.
به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری قلعه رودخانی در 
نشســتی خبــری بــا بیان اینکــه اگر اوضــاع تحریم ادامه 
داشته باشد و مدیریت مصرف صورت بگیرد، لطمه ای 
به تولید وارد نخواهد شد اما اگر روال مصرف به شکل 
فعلی ادامه یابد، قطعا در آینده دچار مشــکل خواهیم 
شــد، اظهــار کرد: اگــر بخواهیــم دنبال پاالیشگاه ســازی 
برویــم، در صورتــی کــه ارز و ریال آن هم فراهم باشــد، 
شــش ســال زمان الزم اســت تا یک پاالیشــگاه ســاخته 
شــود، بنابرایــن بــه صرفــه اســت کــه مصــرف خودروهــا 

اصالح و سوخت CNG تقویت شود.
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر تولیــدات مــا بــه 
صورت سه شیفت در حال انجام است، به طوری که از 
نیمه دوم ســال ۱۳۹۷، کشــور به لحاظ واردات بنزین و 
گازوئیل بی نیاز شــده و این رویه ادامه خواهد داشــت؛ 
بنابراین در حال حاضر مشکلی به لحاظ تامین سوخت 

در کشور نداریم.
دبیــرکل انجمــن کارفرمایی صنعــت پاالیش نفت 
بــا بیــان اینکــه بــه دولــت جدیــد  پیشــنهاد مــی کنیــم 
کــه ســاز و کارهایــی را اتخــاذ کنــد تــا نیازمنــد واردات 
نشــویم. از جملــه ایــن ســازو کار هــا مــی توانــد تولیــد 
خودروی داخلی کم مصرف باشــد. همچنین باید ســبد 
ســوخت به ســمت اســتفاده از CNG تقویت و فرهنگ 
مصرف مدیریت شــود تا مســابقه بین تولید و مصرف 

کشور پایان یابد.
عاشــوری در پاســخ به ســوالی درباره آخرین وضع 
صــادرات بنزیــن و فــرآورده گفــت: مــا تنهــا تولیدکننــده 
هستیم و دولت بر اساس سیاست نسبت به صادرات 
اقدام می کند. ۴۰ محصول پاالیشگاهی برای شرکت های 
داخلــی بــه عنــوان خــوراک و هم بــرای صــادرات تولید و 
از طریــق بــورس عرضــه می کنیــم بــه طــوری کــه هر ۱۵ 
 روز یــک بــار بر اســاس قوانین محصــوالت قیمت گذاری

می شود و در اختیار پاالیش و پخش قرار می گیرد.

اخبـــــــــــــــــار

سخنگویشوراینگهبانگفتکهبسیاری
ازایراداتوابهاماتشــوراینگهباننســبتبه
مصوبــه»الیحــهاصاحقانــونمبارزهبــاقاچاق
کاالوارز«رفــعشــدهامــایــکمغایــرتقانــون
اساســی،دوابهــامویــکتذکــرهمچنــانباقــی

ماندهاست.
هــادی طحــان نظیــف در صفحــه شــخصی 
جلســه  در  نوشــت:»  اینســتاگرام  در  خــود 
چهارشــنبه ۲۰ مــرداد مــاه ۱۴۰۰ شــورای نگهبان، 
»الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« 

در دســتور کار بــود. این الیحــه در مراحل قبل با 
ایــرادات و ابهامــات متعــددی در شــورای نگهبــان 
مواجــه شــده بــود و مجلــس در راســتای رفع این 
مــوارد، اصالحاتــی را در این مصوبه انجام داده و 
مجــددا آن را جهــت اظهارنظر به شــورای نگهبان 
ارســال کــرده بــود. بــا بررســی های صــورت گرفته 
مشــخص شــد، بســیاری از ایــرادات و ابهامــات 
شــورای نگهبان نســبت به این مصوبه رفع شــده 
امــا یــک مغایــرت قانــون اساســی، دو ابهام و یک 
تذکــر همچنــان باقــی مانــده اســت که امیــدوارم 

پــس از اصــالح مــوارد باقیمانــده، ایــن مصوبه در 
مراحل بعد به زودی تبدیل به قانون گردد.

یکی از ابهامات شورای نگهبان در ماده ۱۷، 
موضــوع الحــاق مــاده ۲ مکــرر بــه قانون بــود. در 
تبصره ۵ این ماده روشــن نبود شــرط علم و عمد 
و قــوه قاهــره در تخلــف از ســایر ضوابط ارزی که 
شــورای پــول و اعتبــار در حــدود وظایــف قانونــی 
تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه اســت، لحاظ 
شده یا خیر؛ که مقرر گردید پس از رفع ابهام از 

سوی مجلس محترم اظهارنظر شود.

همچنیــن در تبصــره ۹ آن، مجــرم دانســتن 
اشــخاص طبــق »ضوابــط تعیینــی شــورای پــول و 
اعتبــار« مغایــر اصــول ۳۶ و ۸۵ قانــون اساســی 
شــناخته شــد چــرا کــه براســاس اصــل ۳۶ قانون 
اساســی، حکــم بــه مجازات و اجــرای آن باید تنها 
از طریــق دادگاه صالــح و به موجب قانون باشــد. 
لــذا از آنجــا کــه تعییــن جــرم و مجــازات اساســا 
در صالحیــت نماینــدگان مــردم در مجلس اســت 
و براســاس اصــل ۸۵ قانــون اساســی نیز ســمت 
نمایندگــی، قائم به شــخص بــوده، در نتیجه این 

صالحیــت قابــل واگــذاری بــه نهــاد دیگــری نظیــر 
شورای پول و اعتبار نیست.

در تبصــره ۲ مــاده ۴۷، موضوع اصالح ماده 
)۵۶( قانــون، نیــز بــا توجــه بــه اینکه بــرای اثبات 
مالکیت افراد غیرمجرم نســبت به کاالی قاچاق، 
مواعد زمانی خاص مشــخص شــده است، از این 
جهــت کــه در صورتــی کــه احیانــا پــس از صــدور 
رای بدوی و گذشــت موعــد مذکور مالکیت اثبات 
شــود، تکلیــف مشــخص نشــده اســت، موضــوع 

دارای ابهام تشخیص داده شد.«

رئیــسقــوهقضائیــهتاکیــدکــردکــهبایدبا
کســانیکــهبــهســامتمــردمخیانــتمیکنند

قاطعانهبرخوردشود.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
در  اژه ای  محســنی  والمســلمین  حجت االســالم 
جلســه روز گذشــته خــود در شــورای عالــی قــوه 
یــاد و  بــا گرامیداشــت هفتــه دولــت و  قضائیــه 
خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنر، ابــراز امیدواری 
کرد که دولت ســیزدهم هرچه ســریعتر کار خود 

را آغاز کرده و توفیقات باالیی داشته باشد.
رئیــس دســتگاه قضا خاطر نشــان کرد: قوه 
قضائیه با همه توان دولت جدید را در رفع موانع 
تولیــد، از بیــن بــردن بســترهای فســاد و مبــارزه 
جــدی و ســریع بــا اخاللگــران در نظــام اقتصــادی 
و کســانی کــه علیــه مــردم عملیــات روانــی انجام 

می دهند، یاری خواهد داد.
عنــوان  بــه  کشــور  کل  دادســتان  بــه  وی 
مدعی  العمــوم و ســازمان بازرســی مأموریــت داد 
بــا کســانی کــه در ایــن اوضاع ســخت نســبت به 
ســالمت مــردم در هــر حــوزه ای از پیشــگیری تــا 
درمــان خیانــت می کننــد، با جدیت و حساســیت 
برخــورد کننــد و اجــازه ندهنــد زحمــات مدافعــان 

سالمت زیرسوال برود.
دیگــری  بخــش  در  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
دلیــل  بــه  تهــران  دادســتان  از  ســخنانش  از 
و  نظرگاه هــا  تحــت  بــه  دوره ای  سرکشــی های 
زندان هــا و از اقدامــات وی بــرای آزادی مشــروط 
و ارفاقــات قانونــی بــه کســانی که حضورشــان در 
زندان ضرورتی نداشــته اســت، تقدیر و بر تداوم 

روند آزادی این افراد تأکید کرد.
محســنی اژه ای بــر تــداوم نظــارت بــر تحــت 
نظرگاه ها و زندان ها تأکید کرد و متذکر شد تحت 
نظرگاه هــا و بازداشــتگاه های کالنتری هــا و اداره 
آگاهــی بایــد بیشــتر مــورد بازرســی قــرار گیرند تا 
مشکالت و مسائل این مجموعه ها برطرف شود.

رئیس قوه قضائیه از افزایش نظارت دیوان 
قدردانــی  نیــز  و  دادســتانی کل کشــور  و  عالــی 
کــرد و گفــت که رصد و نظــارت دقیق تر، کیفی تر 
و سیســتمی بــر کارهــا، تأثیــر واقعــی بــر افزایش 
کارآمــدی نظــام قضائــی خواهــد داشــت و طــی 

روزهــای اخیــر برخــی اثــرات افزایــش نظــارت در 
برخی حوزه ها در حال اشکار شدن است.

رئیــس قــوه قضائیه بــا تقدیــر از تالش های 
در  قضــا  دســتگاه  همــکاران  همــه  دلســوزانه 
ابــراز امیــدواری کــرد قــوه  بخش هــای مختلــف، 
قضائیــه بــا تــالش همگانــی همــه همــکاران ایــن 
مجموعــه، گامــی در جهــت ارائــه بهتر و ســریع تر 
وظایــف  انجــام  و  مــردم  بــه  قضائــی  خدمــات 
قانونــی و تکالیفــی کــه، ولــی امــر مســلمین بــر 
عهــده ایــن مجموعه قرار داده بــردارد و در انجام 

مأموریت هایش رو سفید باشد.
محســنی اژه ای افــزود: خدمــت بــه مــردم را 
بایــد مغتنــم شــمرد و بــه ایــن نعمــت الهــی بــاور 
داشــت و بدانیــم کــه خدمــت کردن بــه خلق خدا 
و خســته نشــدن در این مســیر با همه سختی ها 

و گرفتاری هایی که دارد، نزد خدا مأجور است.

بیــان  بــه  ادامــه  در  قضــا  دســتگاه  رئیــس 
و  پرداخــت  قضائــی  همــکاران  بــه  توصیه هایــی 
گفت: در پرونده هایی که مردم دچار ضرر و زیان 
مالــی می شــوند و بــر اثــر کالهبرداری یا ســرقت، 
مــال خــود را از دســت می دهند، برای دو مســأله 

به عدلیه مراجعه می کنند.
هــم  مــردم،  افــزود:  اژه ای  محســنی 
می خواهنــد کــه افراد کالهبردار و ســارق و مجرم 
تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شــوند، و هم 
هرچه ســریعتر به اموال خود برســند که مســأله 

دوم باید در اولویت کار ما باشد.
وی بــر همین اســاس بــه همکاران دســتگاه 
دادســرای  و  دادگســتری ها  در  ویــژه  بــه  قضــا 
انتظامی قضات متذکر شــد که بر روند رســیدگی 
به شکایات مال باختگان نظارت کنند تا با اهتمام 
همــکاران دســتگاه قضا مــردم هرچه ســریعتر به 

اموال و پول های از دست رفته خود برسند.
رئیس قوه قضائیه همچنین تأکید کرد باید 
ســازوکاری برای شناســایی و ردیابی اموال ایجاد 
شــود تــا اگــر فســاد یا اختالســی صــورت گرفته و 
قــرار اســت امــوال بــه یغما رفتــه بــه بیت المال و 
حقیقــی  افــراد  حتــی  یــا  حقوقــی  دســتگاه های 

برگردد، هرچه سریع تر این کار صورت گیرد.
محســنی اژه ای افــزود: متأســفانه در حــال 
حاضــر بــا خــالء یــک بانــک اطالعاتــی جامــع برای 
همیــن  بــا  امــا  هســتیم،  مواجــه  اســتعالمات 
امکانات موجود باید به گونه ای تدبیر کنیم که با 
شناسایی فوری اموال، مالباختگان را یاری دهیم 

تا زودتر به حق خود برسند.
و  دادســتان ها  بــه  خطــاب  همچنیــن  وی 
روســای کل دادگســتری ها تأکیــد کــرد: چنانچــه 
ضعفی در اســتفاده از اطالعات در استعالمات و 

اطالعــات مراکز اســتعالمی همچون بانک مرکزی 
و بانک هــا و ســازمان ثبــت وجــود دارد موضوع را 
فــوراً گــزارش کننــد تــا با رفــع و رجوع مشــکالت، 

روند پاسخ به استعالمات سرعت یابد.
رئیــس قــوه قضائیــه یکــی از مشــکالت کــه 
افزایــش هزینه هــای  و  دادرســی  اطالــه  موجــب 
آن می شــود، کارشناســی ها عنــوان کــرد و گفت: 
قاضــی مــا کــه بــه درخواســت طرفیــن دعــوا یا به 
تشــخیص خــود دســتور کارشناســی می دهد اول 

باید ضرورت آن را احصا کند.
محسنی اژه ای افزود: اگر نیاز به کارشناسی 
بــود بایــد دســتور ســریع، صریــح و شــفاف داده 
شــود و موارد کارشناســی به دقت تبیین شــود و 
بــرای آن مــدت نیــز تعییــن گــردد تا کار بــا تأخیر 
مواجه نشود و اینگونه نباشد که قاضی کار را به 

کارشناس واگذار و رها کند.
انجــام  بــه  الزم  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
اختــالف  و  بــود  ســوم  و  دوم  کارشناســی های 
فاحشــی بین کارشناســی ها وجود داشت، قاضی 
باید از کارشناسان توضیح بخواهد و اگر از لحاظ 
محتــوا و زمــان و نظــرات ارائــه شــده موضوعــی 
غیرمتعــارف بــود، باید به اطالع مســئوالن ذیربط 

و کانون کارشناسان گزارش شود.
رئیس دســتگاه قضا ایــن نکته را نیز متذکر 
شــد کــه کارشناســی ها نبایــد به چند کارشــناس 
محدود شــود و باید بین کارشناســان توزیع شود 
تا هم کیفیت کار باال رود و هم زمان کارشناسی 

سرعت پیدا کند و هم رانت به وجود نیاید.
وی از کارشناسان نیز خواست که در انجام 
رعایــت  را  امانــت داری  و  انصــاف  کارشناســی ها 
کننــد و خصوصــاً نســبت بــه کســانی کــه توانایی 

مالی ندارند توجه بیشتری داشته باشند.
مرکــز  بــه  ادامــه  در  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
حفاظــت و اطالعــات قوه قضائیه دســتور داد اگر 
در مسیر فرایند دادرسی و کارشناسی ها به مورد 
خالفــی برخــورد کرد، هم با آن برخورد کند و هم 
بــا همــکاری مرکــز رســانه قــوه قضائیه بــا رعایت 
ضوابــط قانونــی و جهــات شــرعی مســأله را بــرای 
مردم تبیین کند تا آحاد ملت آگاه شده و از یک 

مجرا چند بار گزیده نشوند.

وزرای صاحیــت بررســی روز ســومین
پیشــنهادیکابینهســیزدهمدرمجلسشــورای
اســامیصبحدوشــنبهاولشهریورآغازشد.در
دوروزگذشــتهکــهصاحیــتوزرایپیشــنهادی
و اقتصــاد ارتباطــات، پــرورش، و آمــوزش
دارایــی،اطاعــاتوامــورخارجــهموردبررســی
قــرارگرفــت،بــراســاسمــاده2۰4آییــننامــه
داخلــیمجلــس،ابتداکمیســیونهایتخصصی
ومرتبــطبــاایــن5وزارتخانــهجمــعبنــدیخــود
نســبتبهبرنامههایوزرایپیشــنهادیرااعام
کردنــد.ســپسموافقانومخالفــاناین5وزیر
پیشــنهادیهــریکبــهمدت۱5دقیقــهبهبیان
نقطــهنظــراتخودپرداختندودرنهایتنیزهر
یــکازوزرادرمــدتزمان3۰دقیقهبهدفاعاز

برنامههایخودپرداختند.
اســاس  همیــن  بــر  تســنیم  گــزارش  بــه 
تاکنــون بــه جز حســین باغگلــی وزیر پیشــنهادی 
مثبــت  نظــر  نتوانســت  کــه  پــرورش  و  آمــوزش 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس را جلب 
کنــد، برنامه هــای عیســی زارع پــور، سیداحســان 
حســین  و  خطیــب  االســالم  حجــت  خانــدوزی، 
امیرعبدالهیــان بــا اقبــال کمیســیون های صنایــع، 

اقتصادی و امنیت ملی مجلس همراه شد. 
همچنین  زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون 
دوم  روز  پایانــی  دقایــق  در  مجلــس  بهداشــت 
گــزارش  پیشــنهادی،  وزرای  صالحیــت  بررســی 
کمیســیون متبوعــش دربــاره ارزیابــی برنامه های 
اســاس  بــر  کــرد.  قرائــت  را  اللهــی  عیــن  بهــرام 
ایــن گــزارش،  انطبــاق بــاالی برنامه هــای گزینــه 
پیشــنهادی وزارت بهداشــت با اســناد باالدســتی 
مورد اقبال اکثریت اعضای کمیســیون بهداشــت 

قرار گرفته است. 
در نشســت دیــروز نیــز طبــق حــروف الفبا، 
پیشــنهادی  وزرای  صالحیــت   بررســی  تاکنــون 
بهداشــت و تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی انجــام 
شده و بهرام عین اللهی و حجت هللا عبدالملکی 

پــس از شــنیدن نظــرات موافقــان و مخالفان، به 
تشریح برنامه های خود پرداختند. 

عبدالملکــی:وزارترفاهرا»وزارتمردم«
میدانم

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه این وزارتخانه بســیار بزرگ اســت و 
باالتریــن تمــاس را بــا حوزه های معیشــتی و رفاه 
مردم دارد، اظهار کرد: این وزارتخانه به ۷۰درصد 

مردم ایران خدمات می دهد.
موسویالرگانی:وزارتکاروزیریباتجربه

درحددکترمخبرمیخواهد
نماینــده فالورجــان در مخالفــت بــا گزینــه 
پیشــنهادی وزارت کار طــی ســخنانی گفت: آقای 
عبدالملکــی تجربــه فعالیــت در بخــش اشــتغال 
کمیته امداد را دارند اما اشتغال تنها یک موضوع 
فراوزارت خانــه ای  مســئله ای  و  وزارت خانــه  ایــن 
اســت. بــرای مدیریت ایــن  وزارت خانه هم علم و 

هم تجربه مهم است.
طــی شــغل هــزار 7۰۰ ایجــاد روشــنفکر:
توانمنــدی بیانگــر امــداد کمیتــه در ســال 4

عبدالملکیاست
نماینده بویراحمد در مجلس در موافقت با 
گزینــه پیشــنهادی وزارت کار گفــت: طبــق برنامه 
ششــم، کمیتــه امــداد ملزم بــه ایجاد ســاالنه ۷۰ 
هــزار شــغل بــوده در حالــی کــه در طــی ۴ ســال 
گذشــته ایــن کمیتــه کــه در راس هــرم آن آقــای 
عبدالملکــی قــرار داشــته، ۷۰۰ هزار شــغل ایجاد 

کرده است.
بســطامی:توصیهســازمانبینالمللیکار

بهاستفادهازالگویمدیریتیعبدالملکی
نماینــده ایــالم و عضــو کمیســیون اجتماعی 
مجلس در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی 
آقــای  گفــت:  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
عبدالملکــی بــا عملکــرد مثبــت خــود در زمینــه ی 
اشتغال و کارآفرینی، صندوق های بازنشستگی و 
... توام با توفیق بوده است. ایشان از تحصیالت 

آکادمیــک بهره منــد اســت و تجربیــات ایشــان در 
زمینــه اقتصــاد و مدیریــت زبانــزد خــاص و عــام 

است.
اقتصــاد حــوزه در عبدالملکــی علیــزاده:

مقاومتیصاحبنظراست
نماینــده دهلــران در مجلــس در موافقت با  
برنامه هــای عبدالملکــی وزیــر پیشــنهادی تعاون، 
بــه  عبدالملکــی  گفــت:   اجتماعــی،  رفــاه  و  کار 
عنــوان یکی از جوان تریــن وزرای دولت، در حوزه 
اقتصــاد مقاومتی و اقتصاد اســالمی صاحب نظر 
اســت و نــگاه مثبتــی بــه ظرفیت هــای داخلــی در 

حل مشکالت کشور بویژه حوزه اشتغال دارد.
چنارانــی:عبدالملکــیبرنامهعملیاتیبرای

حوزهاشتغالوتعاونارائهنکردهاست
هاجر چنارانی نماینده نیشــابور در مجلس 
در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی گفــت: از برنامــه  بیــش از ۷۰صفحه ای 
ارائــه داده اســت، در ۳۰  کــه وزیــر پیشــنهادی 
صفحــه آن مجموعــه عکــس و تصاویــر اســت و 
مطالــب آن نیــز اکثــراً با یک جســتجو در اینترنت 
قابــل دسترســی اســت! وزیــر محتــرم! مــا برنامه 
می خواهیــم. این کــه چگونه می خواهیــد کارها را 
انجام بدهید، برنامه اســت. شــما تنها در بخش 
بهزیســتی برنامــه ارائــه دادید، اما ایــن وزارتخانه 

تنها بهزیستی نیست.
اجتماعی؛برنامههــای کمیســیون گــزارش
»عبدالملکــی«بــاشــرطاجــرایتعهــداتمثبت

است
کمیســیون  ســخنگوی  انصــاری  مجیــد 
اجتماعــی مجلس با یــادآوری ارزیابی برنامه های 
حجــت هللا عبدالملکــی بــرای تصــدی وزارت کار 
خاطرنشــان کرد: کمیسیون اجتماعی برنامه های 
وزیــر پیشــنهادی بــرای وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی را با توجه به انطباق برنامه های ایشان 
بــا اســناد باالدســتی به ویــژه در زمینــه مقابله با 
فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صالحیت 

در ســطوح مدیریتــی و رســیدگی بــه دغدغه هــا و 
مشــکالت مــردم در شهرســتان ها و اســتان ها در 
زمینه هــای حرفــه آمــوزی، ایجــاد اشــتغال، بیمــه 
افــراد فاقــد بیمــه و ...، مشــروط به اجــرای کامل 

موضوعات تعهد شده مثبت ارزیابی می کند.
عیناللهی:واکسیناسیونراتاپایانبهمن

امسالتماممیکنیم
وزیــر پیشــنهادی بهداشــت ضمــن تشــریح 
برنامه هــای خــود بــرای تصــدی وزارت بهداشــت 
تاکیــد کــرد: در برنامه داریم که تا پایان بهمن ماه 
امســال واکسیناســیون را تمام کنیم؛ ما امکانات 
زیادی در کشــور داریم که باید به صورت انقالبی 
نیروهــای  ظرفیــت  از  و  کنیــم  اســتفاده  آن  از 
مســلح، بســیج، هالل احمر اســتفاده کنیم و به 

مردم احترام بگذاریم.
برنامههــای از درصــد ۹۱ فــر:  بهــروزی

عیناللهیمنطبقبااسنادباالدستیاست
گزینــه  بــا  موافقــت  در  فومــن  نماینــده 
پیشــنهادی وزارت بهداشــت و درمــان گفــت: ۹۱ 
درصــد از برنامه هــای دکتر عین اللهی بر اســاس 
ارزیابــی معاونــت نظــارت مجلــس در تطبیــق یــا 
همسو با اسناد باالدستی حکایت از تسلط قابل 

توجه ایشان در حوزه پزشکی دارد.
ازبرنامههــای بــهپزشــکخانــواده  توجــه

عیناللهیبرایوزارتبهداشتاست
عضــو  دیگــر  بندپــی  محســنی  محمدعلــی 
در  مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون 
موافقــت بــا بهــرام عین اللهی و در تشــریح برخی 
از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی  برنامه هــای  از 
بهداشــت   وزارت  پینشــهادی  گزینــه  برنامه هــای 
توجــه بــه پزشــک خانــواده اســت. او اگــر تنهــا به 
همیــن برنامــه بپــردازد به مردم، بیمــاران و نظام 

سالمت خدمت کرده است.
عیــناللهــیشــاخصههایعلمــیوتجــارب

کاریالزمبرایتصدیوزارتبهداشترادارد
رضــا آریان پــور عضــو کمیســیون بهداشــت 

و درمــان مجلــس  به عنــوان موافــق اول گزینــه 
آقــای  گفــت:  درمــان  و  بهداشــت  پیشــنهادی 
عین اللهــی هــم براســاس شــاخصه های علمــی و 
هم براساس تجارب کاری توانایی مدیریت حوزه 
بهداشــت و درمان کشــور و مقابله با چالش های 

آن را دارد.
اســتراتژیک تفکــر و مدیریــت  توســلی:

دربرنامهعیناللهیدیدهنمیشود
نماینــده کبودرآهنــگ در مخالفــت بــا گزینه 
پیشــنهادی وزارت بهداشــت و درمــان گفت: دکتر 
عیــن اللهــی، متخصــص خوبــی در حــوزه چشــم 
پزشــکی اســت امــا بــا این حــال  در برنامه ایشــان 
نشــانه ای از فکر و مدیریت اســتراتژیک ســالمت 
دیــده نمــی شــود. از ســوی دیگر پزشــک خانواده، 
ســامان دهــی نظــام ســالمت و پرونــده ســالمت 
الکترونیک نظام در برنامه ایشان نیست و به نظر 

می رســد برنامه ایشان بیشتر کلی گویی است.
برنامــهعیــناللهــیبــرایمقابلــهبــاکرونــا

ادامهسیاستهایقبلیاست
مهــدی عســگری نماینــده کــرج در مجلــس 
و  بهداشــت  پیشــنهادی  وزیــر  مخالــف  دیگــر 
درمــان بــا بیــان اینکــه برنامه های عیــن اللهی در 
زمینــه مقابلــه و مهــار کرونــا همــان برنامه هــا و 
سیاســت های قبلــی اســت، عنــوان کــرد: برنامــه 
بهداشــت  ســازمان  برنامه هــای  همــان  ایشــان 
جهانی و تقلید از این سازمان است. در بین سی 
کشــور ما در رعایت این دســتورات اول شــدیم و 
ایــن میــزان ابتــال و مرگ و میر ماســت. لذا روش 
مبــارزه و مقابلــه با کرونا در برنامه ایشــان جدید 

نیست و همان روند قبل است.
در ادامــه بــه دلیــل آنکــه بــرای گزینه هــای 
وزارت  و  شهرســازی  و  راه  وزارت  پیشــنهادی 
دادگستری از نمایندگان کسی به عنوان مخالف 
ثبــت نــام نکرده اســت ایــن دو وزیر تنهــا به بیان 
۳۰ دقیقــه ای برنامــه خــود مــی پردازنــد و دیگــر 

نماینده موافق یا مخالفی صحبت نخواهد کرد.

شوراینگهبان:هنوزدر»الیحهاصاحقانونمبارزهباقاچاقکاالوارز«یکمغایرتقانون
اساسیباقیمانده

سومینروزبررسیصاحیتکابینه
از وعده وزیر پیشنهادی بهداشت برای اتمام واکسیناسیون تا عبور بی دردسر وزیر راه و دادگستری  

اژهای:قوهقضائیهباهمهتواندولترادرمبارزهبااخالگران
اقتصادییاریمیکند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 مجوز شورای فقهی
بانک مرکزی برای فروش 

متری مسکن
افزایــش وام  از پیگیــری  بانــک مســکن  مدیرعامــل 
خرید مسکن و برنامه جدید این بانک برای فروش متری 

زمین با استفاده از اوراق موازی سلف خبر داد.
بــه گــزارش تســنیم، محمــود شــایان در خصوص وام 
خرید مســکن، اظهار کرد:  ســال گذشــته وام خرید افزایش 
یافــت و بــر اســاس شــرایط خــاص بــه 400میلیــون تومــان 
رســید. او ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه تورمــی کــه در 
کشــور داشته ایم در حال 
افزایــش  بــرای  پیگیــری 
ســقف وام خرید مسکن 
هســتیم. او تصریح کرد: 
در  قانونــی  مجــاری  از 
حــال پیگیــری هســتیم تا 
افزایــش  را  وام  بتوانیــم 
دهیــم کــه بــا تــورم همخوانــی داشــته باشــد. در کنــار این 
برنامــه طــرح دیگــری با نام فروش متری آپارتمان از ســوی 
بانک مســکن تدوین شــده اســت. مدیرعامل بانک مسکن 
گفــت: بــر اســاس برنامه ریــزی صورت گرفتــه شــرکت های 
زیرمجموعــه بانــک مســکن از طریق بورس بــا اوراق موازی 

ســلف فروش متری مسکن را اجرایی می کنند.
شــایان بــا یادآوری این کــه مجوز شــورای فقهی بانک 
اســت،  شــده  اخــذ  مســکن  متــری  فــروش  بــرای  مرکــزی 
اضافــه کــرد: در حــال مذاکــره بــا بــورس هســتیم، بــا ایــن 
کار کمــک خوبــی در کنــار صنــدوق پس انــداز جوانــان قــرار 
می گیــرد و خانواده هــا می تواننــد به صــورت متری اقدام به 
خریــد مســکن کننــد. او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
در قبــال خریــد متری مســکن پــروژه ای وجــود دارد،  گفت: 
بــه شــرکت های زیرمجموعــه بانک تکلیف شــده پروژه های 
بیشــتری را در این زمینه تعریف کنند، ضمن این که مردم 
می تواننــد در بــازار ســرمایه خرید هــای خــود را بــه فــروش 

برسانند و در بازار آزاد اقدام به خرید خانه کنند.
او تاکیــد کــرد: وقتــی اقتصاد مســکن راه اندازی شــود 
بــه صــورت مکمــل همدیگــر در  ایــن برنامه هــا زنجیــروار 

راستای خانه دار کردن مردم عمل خواهند کرد.
مدیرعامل بانک مسکن نیمه ماه جاری )مرداد 1400( 
از نهایی شدن صدور کارت مصالح ساختمانی برای پیشبرد 
برنامه ســاخت یک میلیون مســکن خبر داده و گفته بود: 

این کارت 50تا 100میلیون تومان شارژ می شود.
بــا بیــان این کــه مهم تریــن نیازهــای کنونــی  شــایان 
مــردم معیشــت و مســکن اســت، اظهــار کــرد: متأســفانه 
هزینــه خانوارهــا در بخــش مســکن خیلــی افزایــش یافتــه 
اســت. دولت جدید قول ســاخت ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی را داده؛ این برنامه آیت هللا رئیسی شدنی است. 
در این راســتا بایســتی تمام نهادها و ســازمان های ذی ربط 

با اتفاق نظر کنار هم باشند تا این هدف محقق شود.
تولیــد  در  آن  اثــر  و  بــرق  قطعــی  یــادآوری  بــا  او 
ســازوکاری  بایــد  گفــت:  فــوالد،  و  ســیمان  کارخانه هــای 
تعریــف شــود تــا ایــن دو نهــاده مهــم ســاختمانی به صورت 
مستقیم از تولید به محل مصرف برسد. با این کار دست 
واســطه ها قطع شــده و قیمت مســکن به تعادل می رســد. 
تولید ســیمان حدود 80میلیون تن اگر باشــد از این میزان 
60میلیــون تــن نیــاز داخلــی اســت و 17میلیــون تــن صــادر 

شده و مقداری هم باقی می ماند.
شــایان بــا اشــاره به طــرح ملی مســکن، اضافــه کرد: 
 تمــام زیرســاخت های ایــن طــرح آمــاده بــوده و وزارت راه و 
شهرســازی زمین ها را جانمایی و واگذار کرده اســت. بنیاد 
مســکن انقاب اســامی ورود خوبی به این برنامه داشــته 
اســت. ضمن این که ســتاد اجرایی زحمت زیادی کشیده و 

پروژه ها خوب پیش می رود.
االن  این کــه  یــادآوری  بــا  مســکن  بانــک  مدیرعامــل 
ســاالنه 2میلیــون مســکن نیــاز داریــم، گفــت: بــا توجــه به 
عقب ماندگی موجود، برنامه رئیســی برای مسکن می تواند 

فاصله بین عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد.
شــایان همچنین تاکید کرد: کارت مصالح ساختمانی 
در حال پیگیری اســت تا بتوانیم بخشــی از تســهیات خُرد 
و مسکن را در این قالب ارائه دهیم. وقتی این کارت شارژ 
می شود فقط برای خرید مصالح ساختمان است و سازنده 
نمی توانــد آنــرا جــای دیگــری خــرج کنــد. او بــا بیــان این که 
زیرســاخت های کارت مصالح ســاختمانی مهیا شده است، 
افزود: بر اساس برنامه کارت مصالح ساختمانی به میزان 

50تا 100میلیون تومان شارژ می شود.

ارائه تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد 
به مناسبت روز پزشک

بیمه پاســارگاد ضمن قدردانی از پزشــکان محترم 
به مناسبت بزرگداشت روز پزشک و در راستای تکریم 
کادر درمان از تاریخ اول تا ۱۲شهریور تخفيف ویژه ای 
بــرای عمــوم هموطنــان گرامــی تحــت عنــوان »دهــه 

بزرگداشت پزشکان« در نظر گرفته است.
بــه  پاســارگاد،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مناســبت ارج نهادن به 
مقــام پزشــکان محتــرم 
بزرگداشــت  روز  در  و 
بیمــه  ســینا،  ابوعلــی 
ضمــن  پاســارگاد 
بــه  روز  ایــن  تبریــک 
گرامــی  پزشــکان  کلیــه 
قدردانــی  هــدف  بــا  و 
در  پزشــک  مقــام  از 
ایــن روزهــای ســخت کرونایــی تخفیــف ویــژه ای را بــه 
خریــداران بیمه نامه هــای بدنــه اتومبیــل ارائــه می کنــد، 
هموطنــان گرامــی می تواننــد بــا مراجعــه بــه شــعبه ها 
ویــژه  تخفیــف  از  پاســارگاد  بیمــه  نمایندگی هــای  و 
ایــن شــرکت برخــوردار شــوند. کلیــه هموطنــان گرامــی 
می تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و دسترســی 
بــه نشــانی شــعبه ها و نمایندگی هــای ایــن شــرکت در 
 سراســر کشــور بــه پایــگاه اطاع رســانی بیمــه پاســارگاد
www.pasargadinsurance.ir مراجعــه و یــا بــا تلفــن 

گویای 8248۹ )021( تماس حاصل کنند.

حمایت 820 میلیارد ریالی 
بانک ملی از دو واحد 

صنعتی و خدماتی در یزد
شــرکت بهینه ســازی انــرژی کیاشــید و مجموعــه 
رســتوران های عمــارت وکیــل از جملــه واحدهــای مورد 
حمایت بانک ملی در اســتان یزد هســتند که به ترتیب 
در زمینــه ســاخت و تجهیــز و ایجــاد و احــداث نیــروگاه 
بــرق در ابرکــوه بالــغ بــر 8۲0 میلیــارد ریــال تســهیالت 

دریافت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی، این بانک به 
در  دولــت  یــاور  عنــوان 
توســعه  و  رشــد  ایجــاد 
کشــور،  اقتصــادی 
افزایــش اشــتغال زایی و 
تحقق اقتصاد مقاومتی 
تولیــد  از  حمایــت  و 

داخل، اقدامات گسترده ای برای احیا و ایجاد واحدهای 
صنعتــی و تولیــدی آغــاز کرده که پرداخت تســهیات به 
طرح هــای مهــم اســتان ها از جمله آنهاســت. بانک ملی 
ایــران در ســال جاری بالغ بر 20هــزار و ۹6میلیارد ریال 
تســهیات بــه بخش هــای صنعــت و معدن، یــک هزار و 
365میلیــارد ریــال تســهیات بــه بخــش کشــاورزی و 
صنایع تبدیلی، 16هزار و 277میلیارد ریال تسهیات به 
بخــش خدمــات و 128میلیارد ریال تســهیات به بخش 

مسکن این استان پرداخت کرده است.

 حمایت بانک مهر 
از کادر بهداشت و درمان

بانــک مهــر با پرداخت تســهیالت قرض الحســنه و 
همچنیــن خریــد تجهیزات پزشــکی و قــرار دادن آن در 
اختیار کادر بهداشت و درمان، سعی کرده از این قشر 

در اوضاع سخت موجود حمایت کند.
قرض الحســنه  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

کــه  بانــک  ایــن  مهــر، 
همــواره پیشــگام حــوزه 
اجتماعــی  مســئولیت 
بوده، مبلغ 300میلیارد 
بــرای  ریــال را در 2فــاز 
قلــم  25هــزار  تهیــه 
پزشــکی  تجهیــزات 
پیشــگیری،  نیــاز  مــورد 
درمــان  واکسیناســیون، 

و کنترل بیماری کووید1۹ اختصاص داده است.
بر این اســاس در فاز نخســت مشــارکت بانک مهر 
در طرح شــهید ســلیمانی که به طور کامل اجرایی شده، 
ایــن بانــک بــا تخصیص 130میلیــارد ریال، 15هــزار قلم 
تجهیــزات پزشــکی اعــم از کپســول اکســیژن، مانومتر و 
ترالی، دســتگاه ضدعفونی کننده محیط)UV(، تب ســنج 
لیــزری، و پالــس اکســی متر خریــداری و بــا هماهنگــی 
وزارت بهداشــت در اختیار 63دانشــگاه علوم پزشــکی و 
1260مرکز بهداشــتی و پایگاه ســامت در سراسر کشور 

توزیع کرده است.
مشارکت در فاز دوم طرح شهید سلیمانی از سوی 
بانــک مهــر بــا تخصیــص 170میلیــارد ریال از ســوی این 
بانــک بــرای خریــد حدود 10هــزار قلم تجهیزات پزشــکی 
تب ســنج  متعلقــات،  و  اکسیژن ســاز  دســتگاه  شــامل 
لیــزری، پالس اکســی متر، ترالی اورژانــس و بارکدخوان 
تــا در بیــن مراکــز بهداشــتی و  در حــال انجــام اســت 
پایگاه هــای ســامت منتخــب در سراســر کشــور توزیــع 
شــود. بانک مهر همچنین تســهیات قرض الحسنه ای را 
نیــز بــرای پرداخت به کادر بهداشــت و درمــان به ارزش 
2200میلیارد ریال تســهیات در نظر گرفته که در حال 
پرداخت است. به عاوه بانک مهر تا کنون 1034میلیارد 
دانشــجویان  بــه  نیــز  قرض الحســنه  تســهیات  ریــال 

دستیاری پزشکی پرداخت کرده است.

ارائه خدمات شعبه ای در 
نسخه جدید همراه بانک دی

ارائه خدمات شــعبه ای یکی از وجوه تمایز نسخه 
جدید همراه بانک جدید بانک دی نسبت به بسیاری از 

اپلیکیشن های بانکی موجود است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک دی، نســخه جدید 
و  ویژگی هــا  بــا  »دی جــت«  نــام  بــا  دی،  همراه بانــک 

توســعه یافته  خدمــات 
نســبت به نســخه قبلی 
همراه بانک در دسترس 
قــرار  بانــک  مشــتریان 

گرفته است.
انتقال وجه)عادی، 
پایــا،  ســاتنا،  مســتمر، 
کارت  کارت،  بــه  کارت 
مشــاهده  ســپرده(،  بــه 

ســپرده ها )فهرست سپرده ها، موجودی، صورتحساب(، 
موجــودی،  کارت هــا،  )فهرســت  کارت هــا  مشــاهده 
صورتحســاب، انســداد کارت، تغییر رمز دوم(، مشاهده 
پرداخــت  تســهیات،  جزئیــات  )مشــاهده  تســهیات 
قسط(، پرداخت انواع قبوض، خرید شارژ تلفن همراه، 
پرداخت قسط تسهیات سایرین در بانک دی، پرداخت 
قســط ســایر بانک هــا( از جملــه خدماتــی اســت کــه در 

نسخه جدید دی جت قابل استفاده هستند.
جایگزیــن  کامــل  به طــور  دی جــت،  اپلیکیشــن 
همراه بانــک دی شــده اســت. بــر همیــن اســاس، ارائــه 
خدمــات بــه همراه بانــک قدیمی بانک دی متوقف شــده 
و همــه خدمــات همراه بانــک در کنــار خدمــات جدیــد، 
بــا ســرعت بیشــتر، در قالــب اپلیکیشــن دی جــت ارائــه 

می شود.
همچنیــن برای افتتاح حســاب جدیــد، دیگر نیازی 
بــه حضــور در شــعبه ندارید و در دی جــت امکان افتتاح 

حساب غیرحضوری هست.

شــرکت   ۱0 معامالتــی  نمــاد 
عدالــت  ســهام  اســتانی  ســرمایه گذاری 
بــا رعایــت نکــردن الزامــات دســتورالعمل 

پذیرش، روز گذشته تعلیق شد.
تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
شــرکت های  بــه  مربــوط  معاماتــی  نمــاد 
خراســان  عدالــت  ســهام  ســرمایه گذاری 
عدالــت  ســهام  ســرمایه گذاری  رضــوی، 
کرمــان، ســرمایه گذاری خراســان شــمالی، 
ســرمایه گذاری  هرمــزگان،  ســرمایه گذاری 

زنجــان،  ســرمایه گذاری  گیــان، 
ســرمایه گذاری خوزســتان، ســرمایه گذاری 
آذربایجان غربی، ســرمایه گذاری خراســان 
جریــان  در  یــزد  ســرمایه گذاری  جنوبــی، 
معامــات امــروز بــازار ســرمایه بــا رعایــت 
نکــردن الزامــات دســتورالعمل پذیرش در 

بورس تهران تعلیق شدند.

بــه گفتــه معــاون پذیــرش فرابــورس، 
ورود  ضوابــط  تدویــن  تابســتان  اواخــر  تــا 
شــرکت های اینترنت محور به بازار سرمایه 

نهایی می شود.
حجــت اســماعیل زاده در ایــن بــاره بــه 
اکنــون  گفــت:  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه 

شــرکت های اینترنــت محور یــک روند غالب 
اقتصــاد دنیــا تشــکیل می دهنــد، در  را در 
کشــور مــا نیــز بایــد ایــن رونــد ادامــه پیــدا 
کنــد؛ بنابرایــن بایــد فضایــی را فراهــم کنیم 
کــه شــرکت ها در بازار ســرمایه حضــور پیدا 
و  ارزشــیابی  ماننــد  آن  مزایــای  از  و  کننــد 

قیمت گذاری بهره مند شوند.
او در پاســخ به این پرســش که آخرین 
وضع پذیرش شــرکت ها و کســب و کارهای 
اینترنتــی در فرابــورس بــه کجا رســید؟ بیان 
کــرد: فرابــورس در تعامــل بــا کار گروهــی 
ایــن کارگــروه در زیــر مجموعــه  اســت کــه 

معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــوری شــکل 
گرفتــه اســت و ایــن کارگــروه مشــخصاً برای 
ساماندهی کسب و کار های اینترنتی است، 
فرابــورس بــا ایــن کارگــروه در حــال تدویــن 
ضوابط ورود این شــرکت ها به بازار سرمایه 

است.

مسعود وطنخواه

بــه دنبــال برکنــاری محمــد رضوانی فــر، 
ســرمایه گذاری  شــرکت  پیشــین  مدیرعامــل 
تامیــن اجتماعــی )شســتا(، هیات مدیــره این 
شــرکت، طــی اطالعیــه ای، دلیــل تصمیمــش 
درخصــوص برکنــاری نامبــرده را جلوگیری او 
از انجام تعهدات شستا برای پرداخت حقوق 
ســازمان  مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان 

تامین اجتماعی اعالم کرد. 
در بخشی  از این اطاعیه درباره تعهدی 
کــه رضوانی فــر از ایفــای آن ســرباز زده آمــده 
اســت: »طبق بودجه ســنواتی مصــوب هیات 
امنــا بــرای ســال 1400، کل منابــع مــورد نیــاز 
ســازمان تامین اجتماعــی برای انجام تعهدات 
بیمــه ای و درمانــی، حــدود 270هــزار میلیــارد 
تومــان پیش بینــی و مصــوب شــده اســت کــه 
ســهم شســتا در تامین این منابع با اخذ نظر 
شســتا در زمــان تدویــن و تصویــب بودجــه از 
محل ســود ســهام ســازمان در شستا، معادل 
14 هزار و ششصد میلیارد تومان یعنی حدود 
5 درصــد منابــع مــورد نیــاز ســازمان در ســال 

1400 است.« 
اطاعیــه  از  دیگــری  بخــش  اســاس  بــر 
مدعــی  شســتا  مدیــره  هیــات  منتشرشــده، 
شــده اســت که حتی حاضر به پذیرش شــرط 
مدیرعامــل برکنارشــده بــرای ایفــای تعهــدات 
این شــرکت شــده اســت: »مذاکرات متعددی 
با مدیرعامل ســابق شســتا انجام می شود اما 
وی اعام می کند صرفاً چنانچه تامین مالی از 
طریق شســتا با محاسبه سود بانکی متعارف 
بــه شــرکت پرداخــت شــود، بــه تعهــدات خود 
عمل می کند، بر همین اســاس، هیات مدیره 
عمومــی  )مجمــع  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
شســتا( بافاصله به موجــب مصوبه ای با این 
پیشــنهاد مدیرعامل شســتا موافقت و مراتب 

را به وی اباغ می کند.«
رضوانی فــر  برکنــاری  امــا 
دولــت  پایانــی  روزه  چنــد  در 
دوازدهــم ســبب واکنش هایی 
از ســوی فعــاالن بازار ســرمایه 
و  کاب هــاوس  روم هــای  در 
جملــه  از  شــد.  خبرگزاری هــا 
در  مغفول مانــده  موضوعــات 
اطاعیــه ای کــه شســتا در ایــن 

بــاره منتشــر کرده،  آن اســت کــه تامین مالی 
مورد نظر هیات مدیره جزء منافع مســلم بود 
یــا »منافــع موهوم« که تقســیم آن در قانون 

تجارت منع شده است.
اگر منظور هیات مدیره ســود تقســیمی 
شــرکت شســتا در ســال 1400 باشــد با توجه 
بــه اینکــه هنوز مجمع ســالیانه شســتا برگزار 
نشــده اســت از نظــر قانــون تجارت هــر گونه 
پرداخــت ســودی از ایــن محــل ســود، منافــع 

موهوم شناخته می شود.
آمــده  تجــارت  قانــون   240 مــاده  در 
تصویــب  از  پــس  عمومــی  »مجمــع  اســت: 
حســاب های ســال مالی و احراز این که سود 
را  آن  از  مبلغــی  دارد  تقســیم وجــود  قابــل 
کــه بایــد بیــن صاحبان ســهام تقســیم شــود 
تعییــن خواهــد نمــود. عــاوه بــر ایــن مجمع 
عمومــی می توانــد تصمیــم بگیرد کــه مبالغی 
اختیــار  در  شــرکت  کــه  اندوخته هایــی  از 
شــود  تقســیم  ســهام  بیــن  صاحبــان  دارد 
در ایــن صــورت در تصمیــم مجمــع عمومــی 
بایــد صریحــاً قید شــود کــه مبالغ مــورد نظر 
از کــدام یــک از اندوخته هــا بایــد برداشــت 
و تقســیم گردد. هر ســودی که بدون رعایت 
منافــع  شــود  تقســیم  قانــون  ایــن  مقــررات 
موهــوم تلقــی خواهــد شــد. نحــوه پرداخــت 
ســود قابــل تقســیم توســط مجمــع  عمومــی 

در  عمومــی  مجمــع  اگــر  و  می شــود  تعییــن 
خصــوص نحــوه پرداخــت تصمیمــی نگرفتــه 
باشــد هیــات مدیره نحوه پرداخــت را تعیین 
خواهــد نمــود ولی در هر حال پرداخت ســود 
بــه صاحبــان ســهام بایــد ظــرف هشــت مــاه 
بــه  راجــع  عمومــی  مجمــع  تصمیــم  از  پــس 

تقســیم سود انجام پذیرد.«
ابتــدای  در  گــزارش شســتا رســانه،  بــه 

اطاعیه هیات مدیره شستا آمده است: 
رغــم  بــه  شســتا  ســابق  »مدیرعامــل 
تاکیــدات وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از 
انجــام تعهــدات شســتا بــرای پرداخــت حقوق 
بازنشســتگان خــودداری کــرده و اکنــون بــرای 
فرار از این واقعیت تلخ، مدعی اعمال فشــار 
بــرای دریافت رانت؟ از ســوی ســازمان تامین 

اجتماعی است.«
بــه روایــت هیــات مدیــره  شــرح ماجــرا 
شستا به این شرح است: »بر اساس مصوبه 
هیــات مدیــره ســازمان تامیــن اجتماعی مقرر 
می شــود از تیرمــاه ســال جــاری ماهیانه مبلغ 
2200میلیــارد تومــان نقدینگــی مــورد نیــاز و 
ضــروری ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخــت 
شــود، از آنجایی که مدیرعامل ســابق شســتا 
در نشســت مزبــور پرداخــت ایــن مبلــغ را از 
قابــل  و  پیشــنهاد  مردادمــاه 
ایــن  در  می دانســت  انجــام 
خصــوص با اعمال ماحظه وی 

تصمیم گیری می شود.«
در  آنچــه  اســاس  بــر 
اســت:   شــده  بیــان  اطاعیــه 
صورت گرفتــه  »توافقــات 
 50511 شــماره  اباغیــه  طــی 
و  وزیــر   1400.3.25 مــورخ 
رئیــس هیــات امنــاء، به صورت رســمی با قید 
زمان بنــدی مشــخص بــرای اجــرا به ســازمان، 
بانک رفاه کارگران و شســتا اباغ می شــود. با 
گذشــت 2 مــاه و علیرغــم تذاکــرات متعدد به 
مدیرعامــل شســتا نه تنهــا در هفتــه اول حتی 
تــا پایــان نیمه اول مرداد نیز که مقرر بود کل 
تعهدات شستا ایفاء شود، حتی یک ریال هم 
در قبــال واگــذاری ســهام یــا ســایر روش هــای 
تامیــن مالــی یادشــده، بــه ســازمان پرداخــت 

نمی گردد.«
در ادامــه اطاعیــه تصریح شــده اســت: 
»یکشــنبه 1400.5.26 وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعــی بــرای حــل مشــکل پرداخــت حقوق 
بازنشســتگان در محــل دفتــر خــود نشســتی 
برگــزار می  کنــد امــا مدیرعامــل ســابق شســتا 
از حضــور در نشســت امتنــاع ورزیــده و حتی 
معــاون یــا نماینده خود را برای شــرکت در آن 
پیــرو هماهنگــی هیــات مدیــره  نمی فرســتد. 
سازمان با مدیرعامل سابق شستا، تصمیمات 
الحاقــی توســط هیــات مدیــره مصــوب و بــه 
شســتا ابــاغ می شــود، در ایــن مــورد نیــز بــه 
رغــم توافــق بــه عمل آمده بــا شســتا در اتخاذ 
تصمیمات جدید )بر اساس هماهنگی قبلی(، 

دوباره به تعهدات خود عمل نمی کند.«
آمــده  اطاعیــه  ایــن  دیگــر  بخــش  در 
اســت: »وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی، 

ناگزیر برای روز چهارشنبه مورخ 1400.5.27 
ســاعت 1۹ مســئولین مربوطــه را به نشســت 
دیگــری دعوت می کند تا بلکه پرداخت حقوق 
بازنشســتگان در مهلــت مقــرر انجــام شــود، 
ولــی مدیرعامــل شســتا دوبــاره، در نشســت 
حضــور نیافتــه و نماینــده ای هــم بــه جلســه 

نمی فرستد.«
ایــن اطاعیه تصریح می کند: »مذاکرات 
متعــددی بــا مدیرعامــل ســابق شســتا انجــام 
می شــود امــا وی اعــام می کند صرفــاً چنانچه 
تامین مالی از طریق شســتا با محاســبه سود 
بانکــی متعــارف به شــرکت پرداخت شــود، به 
تعهدات خود عمل می کند، بر همین اساس، 
هیــات مدیره ســازمان تامین اجتماعی)مجمع 
عمومی شستا( بافاصله به موجب مصوبه ای 
بــا این پیشــنهاد مدیرعامل شســتا موافقت و 

مراتب را به وی اباغ می کند.«
کــرده  تاکیــد  شســتا  مدیــره  هیــات 
اســت اســت: »بــا وجــود تاکیدات مکــرر همه 
مســئولین، وی از انجام تعهدات شســتا برای 
لحظــات  در  بازنشســتگان  حقــوق  پرداخــت 
 پایانــی و موقعیــت حســاس کنونــی ســر بــاز

می زند.«
هیــات مدیــره شســتا اقــدام بعــدی خود 
را بــه ایــن شــرح اعــام کــرده اســت:  »پــس 
اجــرای  از  اســتنکاف  و  متعــدد  تخلفــات  از 
مجمــع  ســازمان  مدیــره  هیــات  دســتورات 
مالــک حــدود ۹0 درصــد شســتا،  و  عمومــی 
بــه درخواســت ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه 
مــورخ  شــنبه  روز  عمــده،  ســهام دار  عنــوان 
1400.5.30هیــات مدیره شســتا در نشســتی 
شــجاعی  ســیدضیاءالدین  و  برکنــار  را  وی 
برهــان عضــو هیــات مدیره شســتا که ســابقه 
معاونــت چنــد وزارتخانــه را در کارنامــه خــود 
دارد، به سرپرســتی شســتا منصوب می کند، 
ایــن مصوبه به تصویب هیات مدیره ســازمان 
تامین اجتماعی مجمع عمومی شستا و سایر 

ارکان ذیربط نیز می رسد.«
شــده  تاکیــد  اطاعیــه  ایــن  پایــان  در 
اســت: »طبق بودجه ســنواتی مصــوب هیات 
امنــا بــرای ســال 1400، کل منابــع مــورد نیــاز 
ســازمان تامین اجتماعــی برای انجام تعهدات 
بیمــه ای و درمانــی، حــدود 270هــزار میلیــارد 
تومــان پیش بینــی و مصــوب شــده اســت کــه 
ســهم شســتا در تامین این منابع با اخذ نظر 
شســتا در زمــان تدویــن و تصویــب بودجــه از 
محل ســود ســهام ســازمان در شستا، معادل 
14هزار و ششصد میلیارد تومان یعنی حدود 
5 درصــد منابــع مــورد نیــاز ســازمان در ســال 

1400 است.
بــه عبــارت دیگــر، ماهیانــه 1216میلیارد 
تومــان آن )معــادل حــدود 5 درصــد( از محــل 
تعهدات شستا تامین می شود که البته وقتی 
پرداخــت ایــن ســهم 5درصــدی چنــد مــاه بــه 
تعویــق بیافتــد یــک چالــش مهــم در پرداخــت 
مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان  حقــوق 
ســازمان تامیــن اجتماعــی ایجاد مــی کند، که 
بــه  هیچ وجــه خصوصاً در شــرایط کنونی قابل 

گذشت نبوده و نیست.«

سازمان بورس: مدارک و 
مستندات ارائه شود

ســازمان بــورس اعــام کــرد کــه ضروری 
مقــررات  و  قوانیــن  رعایــت  ضمــن  اســت 
توضیحــات کامل به همراه مســتندات مربوط 
بــه عــزل مدیرعامل شســتا در اســرع وقت به 

سازمان بورس ارائه شود.
باشــگاه  اقتصــادی  گــروه  گــزارش  بــه 
محمــد  برکنــاری  از  بعــد  جــوان،  خبرنــگاران 
رضوانی فر، مدیرعامل شســتا، سازمان بورس 

اطاعیه ای را صادر کرد.
مدیــره شــرکت  هیــات  محتــرم  اعضــای 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )سهامی عام(

با سام و احترام
و   88044/122 شــماره  نامــه  پیــرو 
88062/122 مــورخ 1400.5.31 در خصــوص 
لزوم ارائه صورت جلسه هیات مدیره و سایر 
مســتندات مربوط به عزل مدیر عامل قبلی و 
تعیین سرپرســت برای شــرکت به اســتحضار 
ایــن  بــه  مــدارک مذکــور  تاکنــون  می رســاند؛ 
سازمان ارائه نگردیده است، همچنین مطابق 
مفــاد دســتورالعمل تاییــد صاحیــت حرفه ای 
مدیــران نهاد هــای مالــی هــر شــخص قبــل از 
انتصــاب و قبــول ســمت مدیرعاملــی هــر یک 
از شــرکت های ثبت شــده نزد این ســازمان به 
عنوان نهاد مالی موظف به اخذ گواهی تایید 

صاحیت از این سازمان است.
همچنین مطابق اخبار منتشــر شــده در 
خبرگزاری هــا مبنــی بــر عــدم ایفــای تعهــدات 
شســتا بــرای پرداخــت حقوق بازنشســتگان و 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مســتمری بگیران 
بــه  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  درخواســت  و 
عنــوان ســهامدار عمــده جهــت برکنــاری وی و 
تعیین سرپرســت برای شــرکت به اســتحضار 
می رســاند تصمیم گیــری در خصــوص عــزل و 
نصــب مدیرعامــل مطابــق قوانیــن و مقــررات 
و اساســنامه شــرکت از وظایــف هیــات مدیره 
رعایــت  ضمــن  اســت  ضــروری  لــذا  اســت؛ 
قوانیــن و مقررات توضیحــات کامل به همراه 
مســتندات مربــوط در این خصوص در اســرع 

وقت به سازمان بورس ارائه شود.
پرداخــت  هرگونــه  اســت  ذکــر  شــایان 
بابت ســود سهام به ســهامداران شرکت قبل 
از برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه و 
مذکــور  مجمــع  در  تقســیمی  ســود  تصویــب 

خاف قوانین و مقررات و غیرقانونی است.
نامناســب  اطاع رســانی  مســئولیت 
شرکت و تصمیم گیری نادرست سرمایه گذاران 
بالقــوه و بالفعــل بــر عهــده مدیــران شــرکت 
اســت، در این رابطه نظر جنابعالی و مدیران 
شــرکت را در خصــوص مســئولیت مدیران در 
قبــال رعایــت دقیق قوانین و مقررات به مفاد 
قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی 
ایران و دســتورالعمل اجرایی افشای اطاعات 
بــورس  ســازمان  نــزد  ثبت شــده  شــرکت های 
انضباطــی  العمــل  دســتور  و  بهــادار  اوراق  و 
ناشــران پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار 

تهران جلب می نماید.

وعده نهایی شدن ضوابط ورود کسب وکار های 
اینترنتی به فرابورس تا پایان تابستان

ابهامات توضیح شستا درباره برکناری مدیرعامل سابق
سازمان بورس اعالم کرد که ضروری است ضمن رعایت قوانین و مقررات توضیحات کامل به همراه مستندات مربوط 

به عزل مدیرعامل شستا در اسرع وقت به سازمان بورس ارائه شود

اوراق  مرکــزی  ســپرده گذاری  شــرکت 
بهــادار و تســویه وجــوه )ســمات( بــا انتشــار 
ســهام  فــروش  لغــو  امــکان  از  اطالعیــه ای 

عدالت تا پایان هفته خبر داد.
بــه گــزارش بــازار به نقــل از ســمات، در 
اطاعیــه ایــن شــرکت آمده اســت: آن دســته 
ســفارش  کــه  عدالتــی  ســهام  مشــموالن  از 
فــروش ســهام خــود را در ماه های گذشــته در 
درگاه هــای الکترونیکــی شــرکت های کارگزاری  
یــا سیســتم بانکــی ثبت کرده اند، امــا با توجه 

بــه تغییــرات قیمتــی ایجادشــده از روز ثبــت 
ســفارش تاکنــون، قصــد انصــراف دارنــد، تنها 
تــا پایــان هفتــه جــاری ) 5 شــهریورماه 1400( 
مهلت دارند تا سفارش های خود را لغو کنند.
ســهامدارانی کــه ســفارش های فروش ســهام 
عدالت خود را لغو نکنند، ســفارش های قبلی 
آنها معتبر اســت و برای فروش اعمال خواهد 
شــد. یــادآور می شــود: مرکز تمــاس ذینفعان 
بازار سرمایه با شماره 156۹ آماده پاسخگویی 

به سواالت سهامداران سهام عدالت است.

مهلت قانونی تا پایان هفته برای لغو سفارش 
فروش سهام عدالت

تعلیق نماد ۱0 شرکت سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت در بورس

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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آگهی تجدید مناقصه شماره 3-1400 )یک مرحله ای(
دانشگاه لرستان در نظر دارد فعالیت های پشتیبانی، خدماتی و انجام امور مربوط به حفظ، ترمیم و نگهداری فضای سبز 
خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط که صالحیت و تجربه کافی در این زمینه دارند واگذار 

نماید.
1. موضوع مناقصه: واگذاری فعالیت های پشتیبانی، خدماتی و انجام امور مربوط به حفظ، ترمیم و نگهداری فضای سبز

2. تضمین شرکت در مناقصه: به صورت ضمانت نامه بانکی تضمین شده به مبلغ 7/000/000/000 ریال )هفتصد میلیون 
تومان( می باشد.

3. مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی: از تاریخ 1400/06/01، تا مورخ 1400/06/09 می باشد.
4. دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به 

آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
5. زمان جلسه توجیهی: روز چهارشنبه 1400/06/10 ساعت 9 دفتر مدیریت امور اداری دانشگاه )حضور الزامی می باشد(

6. مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 
1400/06/20 می باشد.

7. زمان برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/06/20
8. آدرس مناقصه گذار: کیلومتر 5 جاده خرم آباد – تهران – دانشگاه لرستان – سازمان مرکزی

9. شماره تلفن مناقصه گذار: 33120091-066 دبیرخانه کمیسیون معامالت
10. محل برگزاری مناقصه: اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه لرستان

11. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می باشد.
12. هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی می باشد:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 02141934
دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737 

استـارتـاپ علـی بـابـا ۷ سالـــه شـــد

شرایط ویژه فروش فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به پرسنل 
سازمان ها و مصرف کنندگان با حجم خرید باال 

اجرای شیوه نامه ها و مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا در فـوالد مبارکـــــه

شــرکت سفرهای علی بابا که امروز یکی 
موفــق  اســتارتاپٰ های  شناخته شــده ترین  از 
کشور است، با ارائه آمارهایی جالب از دوران 
کاری اش، وارد هشــتمین ســال فعالیت خود 

شد.
فعالیت هــای رســمی ایــن شــرکت که در 
مرداد سال ۹۳ و با اولین فروش رسمی بلیط 
هواپیما آغاز شد، در این سال ها با توسعه در 
حوزه هــای بلیــط هواپیمــای داخلــی و خارجی، 
قطار، اتوبوس و هتل همراه شده تا علی بابا را 
به یک شرکت متخصص در صنعت گردشگری 
تبدیل کند. این درحالی است که اخیرا خدماتی 
مثل رزرو تور و اقامتگاه نیز به ســبد خدمات 
ایــن مجموعــه اضافــه شــده اســت. مطالعــه 
آمــار فــروش تاریــخ علی بابــا در رابطــه بــا این 

فعالیت ها خالی از لطف نیست:

مجیــد حســینی نژاد، بنیان گــذار علی بابا 
ایــن شــرکت می گویــد:  دربــاره دســتاوردهای 
شــروع  نفــر   ۲ بــا  تنهــا  ابتــدا  در  »علی بابــا 
کــرد، امــا از همــان روز اول رویــای خلــق یــک 

برنــد ملــی در صنعــت گردشــگری را در ســر 
می پرورانــد. خوشــبختانه در طی این ســال ها 
با جذب اســتعدادهای کشــور و البته جسارت 
گــروه مدیریتی در ایجاد تغییرات بســیاری در 
زمینه هــای مختلــف، موفق شــدیم بســیاری از 
موانعی که بر ســر راحت خرید ســریع، امن و 
باکیفیــت مــردم بــود را برداریــم. مــا معتقدیم 
همان طــور کــه وضعیــت کنونــی، روزی رویــای 
استارتاپ علی بابا بود؛ خلق آینده نیز همچون 
گذشته از مسیر برنامه ریزی درست و راهبری 
می گــذرد. بنابرایــن تمــام توان و ســرمایه خود 
را بــرای ایجــاد تعریفــی نوین از گردشــگری در 
کشــور و خلــق ثــروت بــرای مناطق محــروم در 

سال های آینده معطوف کرده ایم.«
وی افــزود: »روزی خریــد بــدون دردســر 
بلیــط، اســترداد بــدون جریمــه، بازپس گیــری 
هزینــه عــدم حضــور در پــرواز )No Show( و 
شــعاری  گردشــگری  صنعــت  در  پاســخگویی 
عمــده ای  بخــش  امــروز  امــا  بــود؛  عجیــب 
ایــن  بــه  مــا  پشــتیبانی  واحــد  تماس هــای  از 
درخواست ها اختصاص دارد. علی بابا همیشه 
خــود را متعهــد به خلق ارزش بــرای مردم این 
ســرزمین می دانــد و هــرروز بــه دنبــال تحقــق 
رویایــش، »توانمندســازی جامعــه برای تجربه 
شایســته سفر« اســت.«این شرکت همچنین 
کــه  را  خــود  در دســت  داده هــای  از  بخشــی 
به واســطه مطالعــه رفتــار کاربــران در طی این 

ســال ها جمع آوری شــده منتشــر کــرده و حائز 
نکات قابل تأملی است. طبق این آمار شهرهای 

و  تبریــز  شــیراز،  اهــواز،  مشــهد، 
بندرعباس از مبدا تهران پرترددترین 
مقاصــد کشــور و پروازهــای تهــران-
تهــران- تهران-دوبــی،  اســتانبول، 
تبریــز- و  تهران-تفلیــس  نجــف، 
اســتانبول با فاصله زیاد، بیشترین 
تقاضا را در میان ســفرهای خارجی 

بــه خود اختصــاص داده اند. در ادامه این آمار 
بازدیــد از وب ســایت بیــش از یــک میلیــارد و 
هفتصد میلیون عنوان شــده است. 
همچنیــن بهــار ۱۴۰۰ و پاییز ۹۸ به 
ترتیــب بــه از لحــاظ حجــم ریالــی و 
تعداد ســفر پرفروش ترین فصل ها 
و   ۱۴۰۰ تیــر  ترتیــب  همیــن  بــه  و 
بهمن ۹۸ ماه های رکورددار سفر در 

سال های گذشته بوده اند.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 
بزرگترین فروشــگاه زنجیره ای ایران است که با 
2800 شــعبه فروشگاهی در تمامی استان های 
و  کشــور  سراســر  در  شــهر  در 450  و  ایــران 
برخورداری از حجم باالی تنوع کاالیی)برخورداری 
از بیش از سه هزار نوع کاال ( و صدور روزانه ۷00 
هزار فاکتور فروش به تنهایی نزدیک به یک سوم 
از ســهم بازار خرده فروشی فروشگاه زنجیره ای 
را به خود اختصاص داده اســت. بیش از نیمی 
از شــعبات فروشــگاهی افق کــوروش به صورت 
نمایندگی) فرانچایز( اداره می شوند به نحوی  این 
شرکت بزرگترین شرکت فرانچایز دهنده در ایران 
محسوب می شود. این موضوع بیانگر سیاست 

حمایت از کسب و کارهای خرد است. 
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 
کــه بــه بخــش خصوصــی تعلــق دارد بــه عنوان 
بزرگترین فروشــگاه زنجیره ای ایران،  نخستین 
فروشگاه زنجیره ای کشور است که سهام خود 
را در بــورس اوراق بهــادار ایران، عرضه نموده و 
موفق شــده است، رکورد بیشترین استقبال از 
عرضه اولیه سهام را به خود اختصاص دهد. این 

شرکت به صورت سهامی عام اداره می شود. 
افق کوروش بــا هــدف عرضــه محصــوالت 
مصرفی با قیمت و کیفیت مناسب و با شعار " 
همواره تخفیف" تاسیس شده است. این شرکت 
عــاوه بــر دقت و توجه به مجوزها و اســتاندارد 
کاالهای عرضه شده در قفسه های فروشگاهی، 
به پشتوانه آزمایش های کنترل کیفی اختصاصی 
خود، کیفیت باالی کاالها را تضمین و کاالها را 
در هر بار ورود به انبار، از منظر کیفیت و کمیت، 

کنترل می کنند. 
*خــرده فـــــروشی؛ محـــــور فعــــالیت های 

فروشگاه های زنجیره ای؛
خرده فروشــی و رعایت قوانیــن آن، محور 
اصلی فعالیت فروشگاه های زنجیره ای است. این 
فروشگاه ها با ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان 
و تامین کنندگان، زنجیره تامین را کوتاه نموده 
و بــا حذف هزینه های جانبی که باعث افزایش 
قیمــت نهایــی کاالها می شــود تــاش می کنند 
کاالهایی را که در قفسه های فروش خود عرضه 
می کنند با بیشترین تخفیف و کمترین قیمت در 
اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار دهند.از سوی 
دیگر، مردم که به عنوان  مصرف کنندگان نهایی 
اصلــی فروشــگاه های زنجیــره ای هســتند، این 
فروشــگاه ها همه فعالیت های خــود را پیرامون 
رضایت آنها از کیفیت، کمیت و قیمت کاالها و 
برخورداری از یک تجربه خرید آرام و دلنشین، 

برنامه ریزی می کنند. 
*امکـــان خرید انبــــوه از فـــروشــــــگاه های 

زنجیره ای؛ 
با ایــن حال؛ گاه فروشــگاه های زنجیره ای 
مواجــه  کاال  خریــد  درخواســت  از  گونــه ای  بــا 
می شــوند کــه خــارج از چارچــوب فعالیت های 
خرده فروشــی آنهــا قــرار دارد. زمانی که مصرف 
کننده نهایی برای مصارف خاص و یا همیشگی 
خود، حجمی از کاالها را درخواست می کند که 
یا فراتر از تعاریف خرده فروشی در فروشگاه های 
زنجیره ای است و یا میزان آن بیشتر از موجودی 
کاالها در قفسه شعبات این فروشگاه  ها است. 
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش این امکان را 

فراهم نموده تا بدون کاســتن از حجم کاالهای 
قفســه ای خود، نیازهای همیشگی یا مناسبتی 
دیگــر مصرف کننــدگان نهایــی خــود کــه شــامل 
ســازمان ها، ارگان هــا، نهادهــای خیریه عمومی 
و خصوصــی، رســتوران ها، مراکــز تهیه و توزیع 
غذا )کترینگ ها و آشپزخانه ها( بیمارستان ها، 
مراکــز تجــاری و اقتصــادی، هتل هــا و… اســت 
فراهــم  ممکــن  تخفیف هــای  بیشــترین  بــا   را 

نماید.  
بزرگتریــن  انبــوه در  فــروش  روش هــای 

فروشگاه زنجیره ای ایران؛ 
فروشــگاه های زنجیــره ای افــق کــوروش با 
اعتقاد به این که در بیشــتر موارد مشــتریان به 
عنــوان مصرف کننــده نهایــی می باشــند ، تامین 
درخواست های مقیاس باالی آنها را وظیفه خود 
می داند؛ اما از آنجا که تامین این نیازها باتوجه 
بــه قوانین و قواعد رعایت اصول خرده فروشــی 
در حالــت عــادی مقــدور نیســت برای پاســخ به 
صورتــی  در  مصرف کنندگان نهایــی،  ایــن  نیــاز 
کــه موجــودی شــعب فروشــگاه کافــی باشــد با 
صدور مجوز تامین کاال از نزدیک ترین شعب با 
همان قیمت روی برچســب کاال در قفســه های 
فروشــگاه و برخــورداری از تخفیف های جاری و 
همیشگی افق کوروش، درخواست خرید انبوه 
مصرف کنندگان نهایی را تامین می کند. چنانچه 
میــزان کاالی مــورد نیــاز مصرف کننــده  نهایی با 
موجودی فروشگاه قابل تامین نباشد این امکان 
وجود دارد که مصرف کنندگان نهایی با سفارش، 
کاالی مــورد نیــاز خود را درب انبار تحویل گیرد. 
در این حالت، قیمت کاال بر اساس حجم خرید 

تعیین و "تخفیف مازاد" عاوه بر تخفیفات رایج 
و همیشگی افق کوروش نیز از قیمت نهایی کاال 

کسر خواهد شد. 
لینک فروش انبوه:

https://okcs.com/landings/senf
/https://okcs.ir/senfinsta

/https://okcs.ir/senf
فروش ویژه ی پرسنل سازمان ها:

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 
در مــورد تصمیم گیرنده هــا و مصرف کننــدگان 
نهایی سازمانی که در تاش هستند به کارکنان 
خود تسهیات رفاهی اعطاء کنند شرایط متنوع 
و مطلوبی فراهم نموده است. یکی از مهم ترین 
و کاربردی ترین خدمات فروشگاه های زنجیره ای 
افق کوروش در سراسر کشور ارائه تخفیف مازاد 
تــا ســقف 6% عــاوه بر تخفیفات افــق کوروش 
ویــژه ســازمان ها بــرای مصرف کننــدگان نهایــی 

سازمانی خود است.
روش های فروش ویژه ی پرسنل سازمان ها: 
۱( تهیــه کــوروش کارت با مبلغ مشــخص 

مختص به پرسنل سازمانی
۲( بـــــرای پرســنــــل  خــــود مبلـــغــــی را در 
کوروش  کارت به صورت اعتباری تعیین و دست 

آنها را برای خرید باز بگذارند.
۳( با معرفی شماره  ۱6 رقمی کارت بانکی 
کارکنان) به تعداد نامحدود( از شرایط اعتباری و 
تخفیف ویژه و مازاد افق کوروش بهره مند شوند
۴( از امکانــات نویــن پرداخت بدون کارت  
 از طریــق نرم افزار هــای افق کــوروش اســتفاده 

نمایند

دکتر علیرضا نظری گلگانی رئیس مرکز 
طــب کار و درمــان شــرکت فــوالد مبارکــه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به اقدامات 
شــرکت فــوالد مبارکــه در راســتای مقابلــه بــا 
شــیوع ویروس کرونا و گونه های جهش یافته 
آن اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا در کشور، 
جلســات کمیتــه مدیریت بحران بــرای مقابله 
ایــن ویــروس در شــرکت فوالد مبارکــه برگزار 
و مصوبــات الزم بــه منظور کنترل شــیوع این 
ویــروس هــر دو هفتــه یک بار تدویــن گردیده 

است.
و  مديــران  مشــاركت  جلــب  افــزود:  وی 
كارکنــان شــرکت در راســتاي صيانــت از نیروی 
انساني و تداوم تولید شرکت در شرایط موجود، 
شناســایی، پیشــگیری و کنتــرل شــیوع کرونــا 
ویروس، اجرای اقدامات مطابق با شیوه نامه ها 
و مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و 
وزارت بهداشت، برنامه ریزی واکنش در زمینه 
مقابلــه و پیشــگیری در شــرایط حــاد بیماری و 
نظــارت بــر حســن اجــراي قوانيــن، مقــررات و 
شیوه نامه ها و مصوبات به منظور مقابله مؤثر با 
شیوع بیماری کرونا، از اهداف ستاد پیشگیری 
از بیمــاری کرونا در شــرکت فوالد مبارکه بوده 

است.
حذف اجتماعات کاری و برگزاری جلسات 

از طریق ویدئوکنفرانس
رئیس مرکز طب کار و درمان شرکت فوالد 
مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه برای جلوگیری 
از افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا، اقدام 
به حذف جلسات و اجتماعات کاری و برگزاری 
ایجــاد  از طریــق ویدئــو کنفرانــس،  جلســات 
دسترسی کارکنان به سیستم های اتوماسیون 
شــرکت از منــزل بــه منظــور تســهیل در انجام 

دورکاری و لغو کلیه مأموریت ها کرد.

پذیــرش  لغــو  ادامــه داد: همچنیــن  وی 
میهمانــان داخلــی و خارجــی و انجــام امــور از 
طریق دورکاری، کاهش ساعات کاری پرسنل به 
منظور کاهش میزان مواجهه، دورکاری پرسنل 
ستادی و روزکار و حضور پرسنل در محل کار با 
ظرفیت 50 درصدی از دیگر اقدامات پیشگیرانه 
این شرکت در راستای مقابله با شیوع ویروس 

کرونا بوده است.
برگــزاری آموزش هــا به صــورت مجازی و 

تعطیلی سالن های ورزشی
دکتــر نظــری تأکیــد کــرد: شــرکت فــوالد 
مبارکه از ابتدای شیوع کرونا در کشور، اقدام به 
توسعه ناوگان حمل و نقل ترابری برای کارکنان 
و پیمانــکاران جهــت کاهــش تعــداد مســافران 
اتوبوس هــا به منظور رعایت فاصله اجتماعی، 
برگــزاری آموزش هــا به صورت آنالین و مجازی 
و تعطیلــی ســالن های ورزشــی داخــل و خــارج 

شرکت نمود.
وی بیان داشت: همچنین این شرکت برای 
مبارزه با گسترش کروناویروس بخش عمده ای 
از رســتوران ها و غذاخوری های خود را تعطیل 
نموده و طرح فاصله گذاری در سایر غذاخوری ها 
نیز اجرا کرده است تا به فاصله گذاری هوشمند 

اجتماعی جامه عمل بپوشاند.

استقبال کاربران از پخش 
 زنده مراسم هیات ها 

در محرم

برنامــه هیات های مذهبــی در دهه اول محرم با 60 
میلیون تماشــای زنده و غیرزنده در روبیکا و آیگپ مورد 

استقبال کاربران قرار گرفت. 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ایــران، مراســم هیات هــای مذهبــی در دهــه اول محــرم با 
65 میلیون تماشای زنده و غیرزنده در پلتفرم های روبیکا 
و آیگــپ مورد اســتقبال کاربــران پلتفرم های دیجیتال قرار 

گرفت.
 ایــن گــزارش مــی افزاید: برنامــه هیات ها حــدود 60 
میلیــون بار در سوپراپلیکشــین روبیــکا و 5 میلیون و 900 

هزار بار در پیام رسان آیگپ تماشا شده است.
  بر اساس این گزارش، ویژه برنامه تولیدی همراه اول 
با نام »مهال« که در دهه اول محرم در پلتفرم های روبیکا 
و آیگپ به صورت زنده پخش می شد حدود 33 میلیون بار 
تماشا شد که سهم روبیکا 24 میلیون و 350 هزار تماشا و 

سهم آیگپ 8 میلیون 771 میلیون تماشا بود.
 بــا توجه به شــیوع ویــروس کرونا در کشــور، همراه 
اول در راســتای مســؤولیت اجتماعی خود با فراهم کردن 
زیرساخت های پخش زنده برنامه هیات های مذهبی در ایام 
عزاداری ســید و ســاالر شــهیدان حضرت امام حســین)ع(، 
اهدای اینترنت و ماسک به هیات های متقاضی، سعی در 

برگزاری هرچه بهتر مراسم هیات ها کرده بود.

کنترل هوشمندانه ویروس 
کرونا در فوالد مبارکه 

اقدامات صورت گرفته در راستای کنترل هوشمندانه 
ویروس کرونا در شرکت فوالد مبارکه نشان می دهد که 
این شرکت می تواند الگویی مناسبی برای مدیریت بحران 

کرونا در کشور باشد.
بــه گــزارش خبرنــگار فوالد، براســاس اعالم ســازمان 
بهداشــت جهانــی، بیماری های ویروســی همچنان در حال 
پدیدار شدن بوده و به عنوان مسئله ای جدی برای بهداشت 

عمومی جهان مطرح هستند. 
اپیدمی موارد با عفونت های تنفسی غیرقابل توضیح 
که برای نخســتین بار در ووهان)بزرگترین منطقه شــهری 
اســتان هوبئی چین( در تاریخ 31 دســامبر 2019 به  دفتر 

سازمان بهداشت جهانی در کشور چین گزارش شد.
علت این بیماری به ویروس جدیدی متعلق به خانواده 
کروناویروس نسبت داده شد که در 11 فوریه سال 2020 ، 
مدیرکل  ســازمان بهداشــت اعالم کرد که بیماری ناشی از 
ایــن کرونــا ویــروس جدیــد، "COVID-19" اســت ، مخفف " 

Coronavirus Disease 2019" است.
در ایــن میــان گونه هــای جهش یافتــه کروناویــروس 
جــان  روزانــه  کــه  هســتند  گســترش  حــال  در  همچنــان 
انســان های زیــادی را در کشــورهای مختلــف جهــان گرفته 
و همچنــان می گیــرد و مدیریــت هوشــمندانه در راســتای 
پیشــگیری از ابتالی جوامع به این گونه های خطرناک تنها 

نیازمند تصمیم گیری های سریع و به موقع است.

غربالگری کرونا به صورت 
آنالین در فوالد مبارکه

رئیس مرکز طب کار و درمان شــرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره به ســامانه مدیریت پیشــگیری از بیماری کرونا 
در شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: ایجــاد فرایند 
مکانیزه خوداظهاری و غربالگری به صورت آنالین، تشکیل 
تیــم متخصــص شناســایی و بیماریابــی کرونــا بــه صــورت 
شــبانه روزی، تمــاس فوری بــا افــراد دارای عالئم بیماری، 
مشاوره پزشکی و نوبت دهی انجام تست PCR در صورت 
لزوم، پیشگیری از حضور افراد مبتال و مشکوک به بیماری 
با مسدود نمودن کارت تردد آنان و اعالم همزمان به فرد 
و مسئول مستقیم، پیگیری نتایج تست و اعمال قرنطینه 
در صــورت لــزوم از دیگر اقدامات پیشــگیرانه در راســتای 
 مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در شــرکت فــوالد مبارکــه بوده

 است.
وی اذعــان داشــت: از دیگــر اقدامــات شــرکت فــوالد 
مبارکه در راستای شناسایی و غربالگری مبتالیان به ویروس 
کرونا می توان به تهیه دســتگاه های تب ســنج مادون قرمز 
برای محل های مورد نیاز و آموزش نحوه اســتفاده توســط 
واحد اورژانس، نصب دوربین های حرارتی جهت تب سنجی 
در گیت های ورودی کارکنان و برنامه ریزی و اجرای تمهیدات 
ویــژه جهــت تعمیرات طوالنی مدت و توقفــات كليه نواحي 
تولیــدی از قبیــل انجــام تســت PCR بــرای کلیــه نیروهــای 

اجرایی اشاره کرد.
توزیع ماهانه 250 هزار ماسک بین کارکنان

دکتر نظری تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
تاکنون، شرکت فوالد مبارکه به صورت ماهانه، تعداد 250 
هزار ماسک و 15 هزار بسته محلول های ضد عفونی کننده 

بین کارکنان و پیمانکاران شرکت توزیع کرده است.
وی عنوان داشت: تهیه و تدوین شیوه نامه های مقابله 
بــا کرونــا ویــروس، تهیــه و تدویــن دســتورالعمل مقابله با 
بیماری هــای واگیردار و انجام بازرســی های نظارتی روزانه، 
اعمال جریمه در جهت پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا 
نیز از دیگر اقدامات در راستای مبارزه با ویروس کرونا در 

شرکت فوالد مبارکه بوده است.

تحقق صادرات محصوالت 
شركت لعابيران پس از يک 

دوره فقدان حضور در بازارهای 
صادراتی

 نــادر رضايــی منــش مديــر عامــل اين شــركت از تحقق 
صــادرات محصــوالت اين شــركت كه مدتی متوقف شــده بود 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شركت لعابيران، وی با اعالم خبر 
فوق افزود: شركت لعابيران با تكيه بر دانش فنی، تيم مجرب 
و تخصصي و همچنین باالترين ظرفيت توليدي لعاب و فريت 
كشــور توانســته است ســهم قابل توجهی در تامین مواد اولیه 
صنایع کاشی و سرامیک بازار داخلی و کشورهای همجوار داشته 

باشد. 
وی افزود: به عنوان تنها شــرکت بورســی در حوزه لعاب 
کاشــی و ســراميک، برخود واجب دانســتیم در راستاي اجابت 
فرمان اقتصاد مقاومتی ســهمی در توســعه صادرات غير نفتی  

كشور داشته باشیم.
رضایی منش اظهار داشت: محصول صادراتي فريت مي 
باشــد كه به كشــور ســوريه ارسال شده است و امید آن داریم 
تا به صورت هدفمند و در جهت توسعه صادرات به كشورهای 
منطقه، سبد کاملی از محصوالت مشتمل بر انواع فریت، لعاب، 
پودر چاپ، وتروزا، شوگر و رنگدانه های سرامیکی را عرضه و به 

پیشرفت در حوزه صادرات دست یابیم.

پتروشیمی پارس، سهام آریا 
ساسول را توسط یک تامین 
سرمایه ارزشگذاری می کند 

بــا توجــه بــه ارزش بــازار آریاساســول و ســهم ۴0 هــزار 
میلیــارد تومانــی پــارس در ایــن شــرکت، تحــوالت بزرگــی در 

سرمایه »پارس« رخ خواهد داد. 
به گزارش شما و اقتصاد: سعید محبی فرد معاون مالی 
 و اقتصــادی هلدینــگ پتروشــیمی خلیــج فــارس در خصــوص 
آخرین وضعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی 
های پتروشیمی پارس گفت: پتروشیمی پارس از محل تجدید 
ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت خود شامل سهام شرکت 
آریاساســول افزایــش ســرمایه می دهــد و در حــال حاضر باید 

شرکت پتروشیمی آریا ساسول ارزش گذاری شود.
وی گفــت: بــا توجــه بــه میــزان مالکیــت »فــارس« در 
پتروشــیمی پارس، این افزایش ســرمایه انجام می شود. ارزش 
بازار آریاساسول بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان است که حدود 
40 هزار میلیارد تومان آن در اختیار »پارس« بوده و می تواند 
به همین میزان معادل 7000 درصد افزایش سرمایه بدهد و ما 
هم به دنبال همین مهم هستیم.البته الزم به ذکر است ارزش 
روز فعلی آریاساسول نزدیک به 110 هزار میلیارد تومان و سهم 
پتروشــیمی پارس به نزدیک 52 هزار میلیارد تومان می رســد 
به عبارتی حتی ارزش ســرمایه گذاری های بلند مدت شــرکت 
نیز بیش از 20 درصد از میزان افزایش سرمایه مورد نظر رشد 
داشته است.وی گفت: در حال حاضر اقدامات اولیه یک شرکت 
تامین سرمایه ، برای ارزش گذاری سهام آریاساسول آغاز شده و 
امیدواریم بدون مشکل و در شرایط مناسب تا پایان شهریور ماه 
مجمع افزایش سرمایه این شرکت انجام شود.این مقام مسئول 
در خصوص مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی هلدینگ 
خلیــح فــارس نیز توضیــح داد: مجمع پتروشــیمی خلیج فارس 
مهرمــاه برگــزار می شــود و امیدواریم بتوانیم از محل انباشــته 
افزایش سرمایه برای هلدینگ خلیج فارس داشته باشیم.وی 
گفــت: البتــه همه ایــن موارد به تصمیم ســهامداران در مجمع 
برمی گردد و هیچ قطعیتی تاکنون وجود ندارد. اما انتظارمان این 
است که در صورت موافقت بتوانیم برای پس از مجمع عمومی، 

افزایش سرمایه را از محل انباشته به سرانجام برسانیم.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

تعداد بلیط های پرواز داخلی 
18,533,700و خارجی

تعداد بلیط سایر خدمات سفر 
16,577,320)قطار و اتوبوس(

سرویس های جدید علی بابا 
545,480)هتل و تور(
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 آگهی دعوت به  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن ناشران دیجیتال  
به شماره ثبت 31608 و شناسه ملی 10320871291

بدینوسـیله از کلیـه اعضـاء محتـرم دعـوت بـه عمـل میآیـد در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور 
فـوق العـاده انجمـن ناشـران دیجیتـال کـه در سـاعت 10 صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 1400/06/24 
در محـل تهـران، خیابـان شـهید بهشـتی، خیابـان پاکسـتان، کوچـه حکیمـی، پـاک 15، طبقه پنجم 

شـرقی برگـزار میگـردد، حضـور بهـم رسـانند.
الزم به یادآوری است اعضای انجمن میبایست دارنده کارت بازرگانی  یا عضویت معتبر از اتاقهای 

سراسر کشور و معرفی نامه کتبی از شرکت متبوع خود باشند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیات مدیره منتهی به سال های 1398 و 1399
2- استماع گزارش بازرس 

3- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه انجمن منتهی به سال های 1398 و 1399
4- استماع گزارش هیات مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید

5- تصویب ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی
6- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره 

7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
8- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

9- سایر موارد
هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال

 آگهی دعوت به  مجمع عمومی فوق العاده انجمن ناشران دیجیتال 
به شماره ثبت 31608 و شناسه ملی 10320871291

بدینوسـیله از کلیـه اعضـاء محتـرم دعـوت بـه عمـل می آیـد در جلسـه مجمـع عمومی فـوق العاده انجمن ناشـران 
دیجیتـال کـه در سـاعت 11 صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 1400/06/24 در محـل تهـران، خیابـان شـهید بهشـتی، 

خیابـان پاکسـتان، کوچـه حکیمـی، پـاک 15، طبقـه پنجـم شـرقی برگـزار میگـردد، حضـور بهـم رسـانند.
الزم بـه یـادآوری اسـت اعضـای انجمـن میبایسـت دارنـده کارت بازرگانـی  یـا عضویـت معتبـر از اتاقهـای سراسـر 

کشـور و معرفـی نامـه کتبـی از شـرکت متبـوع خـود باشـند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصویب تغییر نام از "  انجمن ناشران دیجیتال " به "  انجمن محتوای دیجیتال ایران " 
2- تصویب و اصاح موضوع فعالیت انجمن 

هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال  3- اصاح اساسنامه انجمن  

محـدود  مسـئولیت  بـا  مانـا  حسـاب  پویـه  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
بـه   14008867001 ملـی  شناسـه  و   552156 ثبـت  شـماره  بـه 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 
بـه  بهـروز همتـی  آقـای   : اتخـاذ شـد  ذیـل  1400/04/14 تصمیمـات 
شـماره ملـی 3341686940 بـه سـمت مدیرعامـل و رئیـس هیئـت 
مدیره و خانم فرانک همتی به شماره ملی 3340193721 به سمت 
نائـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود انتخـاب گردیدنـد . 
کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک سـفته 
قراردادهـا و عقـود اسـامی بـا امضـا مدیـر عامـل بـه تنهایـی همـراه 
بـا مهـر شـرکت و کلیـه اسـناد عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل بـه 

تنهائـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1179354(

آگهـی تغییـرات شـرکت پویـه حسـاب مانـا بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره 
ثبت 552156 و شناسه ملی 14008867001 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1400/04/14 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : بـه 
موضوع فعالیت شـرکت عبارت :" ایجاد اسـتارتاپ در حوزه خدمات مالی. 
طراحـی و تولیـد نـرم افزارهـای مالی.خدمـات آنالیـن حسـابداری و مشـاوره 
مالـی بـه موضـوع فعالیـت شـرکت و در صـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح"الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گردید محل شـرکت به اسـتان تهران شهرسـتان تهران بخش 
مرکـزی شـهر تهـران محلـه بیمـه خیابـان شـهید مسـعودآزمون نیـا ]بیمـه 
2 [ بزرگـراه امیـر سـر لشـگر حسـین لشـگری] مخصـوص کـرج[ پـالک 31 
سـاختمان کارخانه نوآوری آزادی طبقه همکف به کدپسـتی 1391955411 

تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصـالح گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1179355(

آگهی تغییرات شـرکت پویه حسـاب مانا با مسـئولیت محدود به شـماره 
ثبـت 552156 و شناسـه ملـی 14008867001 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1400/04/13  تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : آقـای بهـروز همتـی بـه شـماره ملـی3341686940 بـا پرداخـت مبلغ 
500000 ریـال بـه صنـدوق شـرکت در ردیـف شـرکا قـرار گرفـت. سـرمایه 
شرکت از مبلغ 1000000ریال به مبلغ1500000ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصـاح گردیـد. اسـامی شـرکا و میـزان 
سـهم الشـرکه آنهـا بعـد از افزایـش: آقـای شـهرام همتـی بـه شـماره ملـی 
3340133670 دارنـده 500000 ریـال خانـم فرانـک همتـی بـه شـماره ملی 
3340193721 دارنـده 500000 ریـال آقـای بهـروز همتـی بـه شـماره ملـی 

3341686940 دارنـده 500000 ریـال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1179356(

بـه  بـا مسـئولیت محـدود  آگهـی تغییـرات شـرکت پویـه حسـاب مانـا 
اسـتناد  بـه   14008867001 ملـی  شناسـه  و   552156 ثبـت  شـماره 
صورتجلسـه مجمـع عمومی فـوق العاده مـورخ 1400/04/13 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای شـهرام همتـی بـه شـماره ملـی 3340133670 
بـا دریافـت مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه از صنـدوق شـرکت، از 
ردیـف شـرکاء خـارج گردیـد. سـرمایه شـرکت از مبلـغ 1500000ریـال بـه 
مبلغ1000000ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح 
فـوق اصـاح گردیـد. اسـامی شـرکا و میـزان سـهم الشـرکه آنهـا بعـد از 
کاهـش : خانـم فرانـک همتـی بـه شـماره ملـی 3340193721 دارنـده 
500000 ریال آقای بهروز همتی به شـماره ملی 3341686940 دارنده 

ریـال   500000
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1179357(

هیـأت حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی 
متقاضیـان پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد 

مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
1ـ رأی شـماره 140060330002006891 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002000831 خانـم 
فاطمـه فیـض الـه زاده فرزنـد تارویـردی در قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه 
در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 132 مترمربع پاک شـماره فرعی از 1970 اصلی واقع در بخش دو 
ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از صدیقـه امیرآبـادی فراهانـی صفحـه 43 دفتـر 

223. )م الـف 10876( 
2ـ رأی شـماره 140060330002006889 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002000739 آقـای 
اصغـر سـیجانی فرزنـد خدایـار در قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن 
احـداث بنـا شـده بمسـاحت 132 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 1970 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت 
قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از صدیقـه امیرآبـادی فراهانی صفحـه 43 دفتر 223.

)م الـف 10877( 
 3- رأی شـماره 140060330002006463 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002597 آقـای 
مهـدی شـیری فرزنـد علـی حسـین در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 60  مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2164 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه 
عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از احمـد فاطمـی قمـی احـد از ورثـه سـید حسـین فاطمـی قمـی.)م الـف 

 )10878
4- رأی شـماره 140060330002006465 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002389 آقـای 
مهدی صفا فرزند علی صفر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
65 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از باقیمانـده 2475 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه 

عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از زهـرا بهمـن پـور صفحـه 583 دفتـر 345. )م الـف 10879( 
5- رأی شـماره 140060330002006960 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002000355 خانـم 
ربابه قهرودی قمصری  فرزند احمد  در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده 
بمساحت 61/45 مترمربع پاک شماره فرعی از 2479 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسـطه از ملوک لسـانی صفحه 151 دفتر 26.)م الف 10880(
6- رأی شـماره 140060330002006519 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002001874 خانـم 
زهرا کرمانی حصارشـنه فرزند محمد در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده 
بمسـاحت 75/70 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از باقیمانـده 2734 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبت قم 

مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره صفحـه 178 و 181 دفتـر 170.)م الـف 10881(
 1399114430002002956 کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002006472 شـماره  رأی   -7
آقـای محمـد عطائـی فـر فرزنـد رضـا در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 25 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2567/1068/1211 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم 

مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی ثبـت دفاتـر الکترونیکـی 11474.)م الـف 10882( 
8- رأی شـماره 140060330002011224 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1391114430002014625 آقـای 
ابوالقاسـم براتی فرزند حسـین علی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده 
بمساحت 44/69 مترمربع پاک شماره 1940/10 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی 

طـی سـند رسـمی شـماره 38633 مـورخ 1399/7/14 دفتـر 33 قـم.)م الـف 10883( 
9- رأی شـماره 140060330002006002 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002935 آقـای 
علی تخیلی نوری فرزند محمدحسن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 

بمسـاحت 114/16 مترمربـع پـاک شـماره  فرعـی از 2305/3 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قم مبایعه 
نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از علـی و اقـدس میرئی.)م الـف 10884( 

 1399114430002002575 کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140060330002005815 شـماره  رأی   -10
آقـای جـواد نجفـی فرزنـد سـبزعلی  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 79/76 مترمربع پاک شـماره 2 فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

رسـمی متقاضـی ثبـت دفاتـر الکترونیکـی 2334.)م الـف 10885( 
11- رأی شـماره 140060330002004696 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002070 خانـم 
سـلیمه نجـاری  فرزنـد ابوالفضـل در قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن 
احداث بنا شده بمساحت 108 مترمربع پاک شماره فرعی از 1966 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از مصطفی قلی اومانلو طی سـند قطعی شـماره 34407 

مـورخ 56/11/17 دفترخانـه 18 قـم.)م الـف 10886( 
12- رأی شـماره 140060330002004694 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002069 آقـای 
محسـن نجـاری  فرزنـد عبـاس در قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع ازششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن 
احداث بنا شده بمساحت 108 مترمربع پاک شماره فرعی از 1966 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از مصطفی قلی اومانلو طی سـند قطعی شـماره 34407 

مـورخ 56/11/17 دفترخانـه 18 قـم.)م الـف 10887( 
13- رأی شـماره 140060330002005924 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1398114430002002442 آقـای 
صمد مرادی هرمز  فرزند خداویردی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده 
بمسـاحت 145/57 مترمربع پاک شـماره 1 فرعی از 2378 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد همائی اکمل صفحه 572 دفتر 545 بمیزان 10 مترمربع 

و صفحـه 58 دفتـر 448.)م الف 10888(
14- رأی شـماره 140060330002006005 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002002826 ایـران 
جعفری فرزند بهمن در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 120 
مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  2174 مکـرر اصلـی کـه طبـق بخشـنامه سـازمان بـه پـاک 3121 اصلـی 
تبدیـل شـده واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از محمدرضـا 

شـاکری صفحـه 130 دفتـر 36.)م الـف 10889(
15- رأی شـماره 140060330002005813 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002000257 آقـای 
قـدرت الـه اسـماعیلی نافـع فرزنـد محرمعلـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث 
بنـا شـده بمسـاحت 120 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  1945/38 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت 
قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از سـید محمـد میـره ئـی صفحـه 463 دفتـر 181.)م 

الـف 10890(
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد مقـرر 
سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی مراتـب در دو نوبـت 
به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 
انتشـار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه دو قم تسـلیم و رسـید آن را اخذ 
و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خود را به 
مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر 

اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود. )گویه و عصراقتصاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/05/18 - تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/06/02

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای امیـر محمـدی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه 
15 همـدان برابـر وارده شـماره 16397/1400 مـورخ 1400/05/5 مدعـی اسـت کـه 
سـند مالکیـت 68 شـعیر مشـاع از 96 شـعیر ششـدانگ پـاک 1/2522 واقـع در 
حومـه بخـش سـه همـدان بـه شـماره مسلسـل 777019 سـری الـف 94 ذیـل ثبـت 
41904 دفتـر 267 صفحـه 91 بنـام امیـر محمـدی بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیده 
و نـزد کسـی در بیـع شـرط نیسـت لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تا هرکسـی مدعی انجـام معامله و یا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 
روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا 
سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبا تسـلیم نمایـد درصورت انقضاء مـدت واخواهی 
و نرسیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد 
سـند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد.مراتب براسـاس 

آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 726 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف بهرام زارع زادگان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم مبینـا محمـدی بـا تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی مصدق بـه مهر دفترخانه 
15 همـدان برابـر وارده شـماره 16397/1400 مـورخ 1400/05/5 مدعـی اسـت کـه 
سـند مالکیـت 14 شـعیر مشـاع از 96 شـعیر ششـدانگ پـاک 1/2522 واقـع در 
حومـه بخـش سـه همـدان بـه شـماره مسلسـل 413754 سـری ج 93 ذیـل ثبـت 
52185 دفتر 379 صفحه 47 بنام مبینا محمدی به علت نامعلوم مفقود گردیده 
و نـزد کسـی در بیـع شـرط نیسـت لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تا هرکسـی مدعی انجـام معامله و یا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 10 
روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا 
سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبا تسـلیم نمایـد درصورت انقضاء مـدت واخواهی 
و نرسیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد 
سـند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد.مراتب براسـاس 

آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 727 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف بهرام زارع زادگان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ماندانا محمدی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
15 همـدان برابـر وارده شـماره 16397/1400 مـورخ 1400/05/5 مدعـی اسـت کـه 
سـند مالکیـت 14 شـعیر مشـاع از 96 شـعیر ششـدانگ پـاک 1/2522 واقـع در 
حومـه بخـش سـه همـدان بـه شـماره مسلسـل 413756 سـری ج 93 ذیـل ثبـت 
52186 دفتـر 379 صفحـه 50 بنـام ماندانـا محمـدی بـه علـت نامعلـوم مفقـود 
گردیده و نزد کسی در بیع شرط نیست لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت بدینوسـیله آگهی می شـود تا هرکسـی مدعی انجام معامله 
و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مدت 
10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یا 
سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبا تسـلیم نمایـد درصورت انقضاء مـدت واخواهی 
و نرسیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد 
سـند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد.مراتب براسـاس 

آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. م.الـف: 728 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف بهرام زارع زادگان

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

۴۶ هزار متر مربع فضای 
 ورزشی هفته دولت

در فارس افتتاح می شود 
مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس اعــام کــرد که 
در هفته دولت ۲۴ پروژه ورزشی برابر با ۴۶ هزار متر 

مربع در استان فارس به بهره برداری می رسد.
عباس حاجی زاده تصریح کرد: این پروژه ها  شامل 
ســه ســالن، ۱۶ زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی، ســه 
زمیــن بــزرگ فوتبــال چمــن مصنوعــی، یــک خانــه جوان 
و یــک خوابــگاه ورزشــی بــا اعتبار ۵۲۰ میلیــارد ریال در 
شهرستان های  مختلف و توابع فارس افتتاح می شود.

او اضافــه کــرد: بــا بهره بــرداری از ایــن پــروژه کل 
سرانه ورزشی فارس به ۵۱ صدم متر مربع می رسد که 
با وجود این تا سرانه برنامه ششم توسعه که ۸۰ صدم 

متر مربع است، فاصله زیادی داریم. 
در  فــارس همچنیــن  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
مورد ســرانه فضای ورزشــی کالن شهر شــیراز گفت: با 
افتتــاح ورزشــگاه بعــث شــیراز در هفته دولت ســرانه 
فضای ورزشــی این کالن شــهر به  ۲۱ صدم متر مربع 
شهرســتان های  دیگــر   بــا  مقایســه  کــه  در  می رســد 
اســتان کم ترین فضای ورزشــی را دارد و باید برای آن 

فکری اساسی کرد.
حاجــی زاده تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه شــهرداری 
زمینــی در اختیــار اداره کل ورزش و جوانــان قــرار دهد، 
می توانیم فضای این شهر پر جمعیت را افزایش دهیم. 
به ویژه بــرای بانــوان کــه یــک ورزشــگاه قدیمــی بــا نــام 

حجاب دارد و پاسخگوی جمعیت آنان نیست.

پایان بزرگ ترین رویداد 
تعمیراتی در منطقه خانگیران 
مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز شــرق 
از اتمام موفقیت آمیز و بدون حادثه تعمیرات اساسی 

مرکز اندازه گیری )CMF( خانگیران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز شرق، فرشید خیبری تاکید کرد: تعمیرات اساسی 
مرکــز اندازه گیــری بزرگترین رویداد تعمیراتی در منطقه 
خانگیران است که هر ساله در این بخش از تاسیسات 
تولیــد گاز کــه به مثابه شــریان های اصلی تامین گاز در 

منطقه انجام شد.
او بــا بیــان اهمیت و تشــریح اقدامات انجام شــده 
در تعمیرات اساســی مرکــز اندازه گیری خانگیران گفت: 
بــا توجــه به اهمیت تعمیرات اساســی مرکز اندازه گیری 
و اینکه انجام این تعمیرات، مستلزم قطع کامل جریان 
گاز اســت، از چند ماه قبل با هماهنگی با شــرکت های 
پاالیــش گاز شهید هاشــمی نژاد، برنامه ریــزی تلفیقــی، 
نظــارت بــر تولیــد، نفــت مناطق مرکــزی ایــران، عملیات 
انتقــال گاز و شــرکت ملــی گاز ایران بــا هدف انجام این 

مهم در کمترین زمان ممکن برنامه ریزی شد.
مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز شــرق 
تصریح کرد: این تعمیرات از ســاعات آغازین ۲۶ مرداد 
ســال جــاری شــروع و طبــق برنامــه  ۳۰ مــرداد بــا انجام 
بیــش از ۴۰۰ مــورد درخواســت کار تعمیراتــی شــامل 
اضطــراری، اصالحــی و پیشــگیرانه و صــرف ۳۴۰۰ نفــر 

ساعت با موفقیت به پایان رسید.
خیبری تعویض و نصب مخزن جدید مایعات گازی 
را مهمتریــن بخــش تعمیــرات امســال دانســت و افزود: 
جداســازی و خــارج نمودن مخزن قدیمــی مایعات گازی 
پس از ۳۸ سال، سرویس و جابه جایی، نصب و اتصال 
مخــزن جدیــد، مهمترین بخش کار در تعمیرات امســال 
بود که به یاری خداوند و همت همکاران با برنامه ریزی 
درست و تالش شبانه روزی در کنار سایر فعالیت ها به 
انجــام رســید. او بــا یــادآوری اهمیت برنامه ریــزی دقیق 
و اجــرای بــه موقــع کلیــه فعالیت هــا افــزود: تعمیــرات 
اساســی و به ویــژه تعمیرات اساســی مرکــز اندازه گیری، 
فعالیتــی اســت که حــد اعالی کار گروهــی در منطقه را 
بــه نمایــش می گــذارد و همــه فعالیت ها بــا برنامه ریزی 
قبلــی و هماهنگــی کامل واحدهای تعمیراتی، نظارتی و 
پشتیبانی با برگزاری مداوم جلسات با راهبری مدیریت 
عملیات به انجام می رسد که جا دارد، صمیمانه از همه 

این عزیزان تشکر و قدردانی نمایم.
خیبــری بــا تاکید بر لزوم رعایت کامل نکات ایمنی 
و بهداشــتی بیان کرد: در مدت تعمیرات اساســی کلیه 
اقدامــات بــا هماهنگی و نظارت کامل واحد HSE انجام 
و شاخص های ایمنی و بهداشتی برای جلوگیری از بروز 

حادثه و نیز شیوع بیماری کرونا رعایت شده است.

پــس از عبــور مــرغ از بحــران کمبود در 
گیان اکنون با ایجاد تعادل در بازار و توزیع 
مناسب آن در فروشگاه ها فروشندگان مرغ 
بــه خصــوص در رشــت بــرای جلــب مشــتری 

رقابت می کنند.
تا ماه گذشته شاهد کمبود شدید مرغ در 
بازار بودیم به صورتی که مردم برای تهیه مرغ  
بایــد در صــف خرید قــرار می گرفتنــد و در اکثر 
اوقــات نیــز مجبــور بودند بیــش از نرخ مصوبه 

عرضه مرغ برای این ماده غذایی بپردازند.
 بر اســاس آمار ســال ۹۹، استان گیالن 
بــا ۸۴۳ واحــد مرغــداری بــا ظرفیــت بیــش از 
۱۹ میلیــون قطعــه، ۱۰ درصــد گوشــت مــرغ 
کشــور را تولید می کند که با وجود این گیالن 
از قطب های تولید گوشــت مرغ اســت و رتبه 

پنجم تولید مرغ کشور را در اختیار دارد.
همچنین ساالنه ۹۰ تا ۹۵ میلیون جوجه 
ریــزی در واحدهــای مرغــداری اســتان انجــام و 
حدود ۱۶۵ هزار تن گوشت مرغ تولید می شود 
کــه ایــن میزان نــه تنها مورد مصــرف گیالنی ها 
قرار می گیرد، بلکه بخشــی از آن نیز به ســایر 

استان های کشور ارسال می شود.
مــرغ در  کــه قیمــت مصــوب  در حالــی 
گیالن همان ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است و با 

توجه به اینکه همه فروشندگان مرغ سهمیه 
موردنظر خود را دریافت می کنند، تعدادی از 
این فروشــندگان دســت بــه ابتکاراتــی زده اند 
تا مشــتریان بیشــتری را جلب کنند و سهمیه 
مــرغ آنــان زودتر به فروش بــرود. یکی از این 
ابتکارات فروش مرغ زیر قیمت مصوب است 
و تعــدادی از فروشــندگان نیــز، مــرغ خــود را 
چنــد صــد تومــان ارزان تــر توزیــع می کننــد تا 
مشــتریان بیشــتری را جلــب کنند کــه در این 
راســتا اکنــون شــاهد رســیدن قیمــت مــرغ به 
و ۵۰۰  هــزار   ۲۴ ، تومــان  و ۷۰۰  هــزار   ۲۴
تومــان و حتــی ۲۴ هــزار تومــان در برخــی از 

مرغ فروشی ها  نیز هستیم.
رقابت در فروش مرغ به نفع 

مصرف کننده
امــا ایــن رقابــت بــه نفــع مصرف کننــده 
اســت، چراکه اکنــون خیال مردم از این بابت 
راحت است که هر زمان که اراده کنند، مرغ 
در دســترس آنان اســت و می توانند این ماده 
غذایــی را تهیــه کنند؛ اما تنظیم بازار مرغ نیز 
دالیلــی دارد کــه رئیــس اتــاق اصنــاف گیــالن 
و همــکاری همــه  را همدلــی  امــر  مهمتریــن 

مسئوالن گیالن اعالم کرد.

جالل الدین محمد شــکریه در مصاحبه با 
ایرنا اظهار کرد: در رابطه با پشت سر گذاشتن 
از رئیــس کل دادگســتری  بایــد  بحــران مــرغ 
گیــالن، دادســتان، معاونت دادســتانی، رئیس 
اداره اماکــن و بازرســان نظــام صنفــی تشــکر و 
قدردانــی کنــم و در راســتای ســاماندهی توزیع 
نیــز ســازمان صنعــت، معــدن، تجــارت  مــرغ 
گیالن نیز زحمات زیادی در خصوص چگونگی 

فعالیت مرغ داری ها و کشتارگاه ها کشیدند.
او افــزود: بــا وجــود اینکه گیــالن یکی از 
قطب هــای تولید مرغ در کشــور اســت؛ اما تا 
حــدود یک ماه گذشــته کمبود مــرغ را در این 
اســتان شــاهد بودیــم کــه ایــن کمبــود بســیار 
آزار دهنــده بــود چون مردم برای تهیه مرغ با 

مشکل مواجه بودند.
شــکریه ادامــه داد: امــا بــا ورود و کمــک 
دســتگاه قضایــی در سیســتم تولیــد و توزیــع 
مرغ ساماندهی الزم انجام شد و اکنون مرغ 
در واحدهای صنفی به وفور یافت می شــود و 

از این بابت در گیالن مشکلی وجود ندارد.
او خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگــر بــا 
کشــتارگاه های  از  تعــدادی  اینکــه  بــه  توجــه 
مرغ فاقد پروانه کســب بودند، با کمک ستاد 
تنظیم بازار و همکاری اســتانداری گیالن این 

و  ســاماندهی  شناســایی،  نیــز  کشــتارگاه ها 
آمارشان به چرخه تولید افزوده شد.

رئیــس اتــاق اصنــاف گیــالن اظهــار کرد: 
همچنین ســازمان صمت اســتان نیز از طریق 
شــرکت پســت و ســامانه های ذی ربــط میــزان 
تحویل مرغ را رصد می کند تا خللی در عرضه 
مــرغ و تنظیــم بازار این محصول در گیالن به 

وجود نیاید و این بازار دچار مشکل نشود.
مــرغ  مصــوب  قیمــت  دربــاره  شــکریه 
اســتان  در  مــرغ  قیمــت  اکنــون  کــرد:  بیــان 
گیــالن همــان ۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومــان اســت 
و در همیــن قیمــت باقــی مانــده اســت؛ امــا 
در ســایر اســتان ها قیمــت مــرغ بیــش از این 
اســت و  از این رو مســافران هنگام بازگشــت 
مــرغ خریــداری می کردند؛ چراکــه قیمت مرغ 
در گیــالن در مقایســه بــا بعضــی از اســتان ها 

مناسب تر و ارزان تر است.
رئیــس اتــاق اصنــاف گیــالن افــزود: بــه 
هرحــال تمــام هدف مســئوالن برطرف شــدن 
راســتا  ایــن  و در  مشــکالت و کمبودهاســت 
بایــد همــه تــالش کنیــم تا بــا کنتــرل و تنظیم 
بازار،شاهد پایداری و ثبات در بازار باشیم به 
خصوص در تولید و توزیع مایحتاج ضروری و 

الزم خانواده ها کوشا باشیم.

خراســان  )ع(  رضــا  امــام  ســپاه  فرمانــده 
رضــوی اعــام کــرد کــه بــه منظــور آمادگــی برای 
مقابله با اوج گیری های بعدی کرونا و پیشگیری 
از غافلگیــری و نیــز کمک به اصاح وضع موجود 
درمــان  مرکــز  آماده ســازی  حــال  در  نهــاد  ایــن 

سرپایی ۴۰۰ تخت خوابی در مشهد است.
یعقوبعلی نظری بامداد یکشــنبه در شــبکه 
اســتانی ســیمای خراســان رضــوی افــزود: مــا بــر 
اســاس اعالم نیاز دستگاه ها وارد عمل می شویم 
و وظیفه ما پاسخ به درخواست دانشگاه است.

او بــا بیــان ایــن کــه مواجهــه بــا کرونــا یــک 
موضــوع تخصصــی و مرتبــط با جان مردم اســت، 

افزود: هر اقدام ما باید با مجوز دانشــگاه باشــد 
و در راه انــدازی مراکــز درمــان ســرپایی هــم بــار 

بیمارستان ها را کاهش دادیم.
فرمانــده ســپاه خراســان رضوی گفت: ســپاه 
امام رضا )ع( با تشکیل قرارگاه مقابله با کرونا در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و استانداری خراسان 
رضوی و استفاده از ظرفیت مردمی بسیج قرارگاه 

مردمی شهید سلیمانی را تشکیل داد.
نظــری افــزود: تهیــه مایحتــاج نیازمنــدان بــا 
اولویت بیماران کرونایی نیز در این قرارگاه انجام 
می شــود و در همین راســتا طی ســه روز اخیر ۱۳ 
هزار بســته معیشــتی و ۴۰ هزار بسته بهداشتی 

بین نیازمندان حاشیه شهر توزیع شده است.

ارائه خدمات رایگان
پزشــکی  جامعــه  بســیج  ســازمان  رئیــس 
خراســان رضــوی هــم در ایــن برنامــه گفــت: طــی 
هفتــه اخیــر از آغــاز واکسیناســیون در حاشــیه 
واکســینه  نفــر  از ۱۸ هــزار  بیــش  شــهر مشــهد 
شــدند و هم اینک روزانه ۸۰ تیم واکســیناتور در 
هشــت اکیــپ بــا بیــش از ۲۵۰ نفــر در این حوزه 

جغرافیایی فعال هستند.
پایــگاه   ۲ افــزود:  ذاکریــان  محســن  دکتــر 
درمــان ســرپایی نیــز بعــد از چهارراه نخریســی و 

زائرســرای آســتان قــدس رضــوی واقــع در بلــوار 
بــا ظرفیــت ۱۵۰ تخــت   چمــن ۹۹ شــهر مشــهد 
راه انــدازی شــد کــه فعــال ۱۰۰ تخت فعــال از این 

تعداد در حال خدمت است.
او ادامه داد: در حوزه درمان، مشکالت زیاد 
بود بسیاری ازبیماران به بستری سرپایی توصیه 
می شــوند کــه در ایــن زمینــه پیــدا کــردن تخــت و 
دارو و پزشــک برای بیماران مشــکل و بازار ســیاه 

ایجاد شده بود و هزینه گزاف تحمیل می شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان 
ادامــه داد: راه انــدازی ایــن مراکــز ســرپایی نقش 
مهمــی در کاهــش بــار بیمارســتان ها ایفــا کــرده 

اســت و در ایــن مراکــز ارائه همــه خدمات رایگان 
اســت بــه جــز دارو که طبق تعرفه بیمه محاســبه 
می شــود و تاکنــون ســه هــزار و ۶۰۰ نفــر از ایــن 

خدمات سرپایی استفاده کرده اند.
درصــد   ۱۳ غیررســمی  ســکونتگاه های 
مســاحت مشــهد را شامل می شــوند و ۳۲ درصد 
جمعیــت ایــن کالنشــهر را در خود جای داده اند و 
حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در حاشیه این 

کالنشهر سکونت دارند.
 اکنــون ۲۷ شهرســتان خراســان رضــوی در 
وضع قرمز، پنج شهرستان در وضع نارنجی و یک 

شهرستان در وضع زرد قرار دارند.

 عبور بازار مرغ گیان از بحران و آغاز رقابت مرغ فروش ها
برای جلب مشتری 

سپاه، مرکز درمان سرپایی ۴۰۰ تختی در مشهد ایجاد می کند
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 چی می شه رد بشی
از کوچه مون

راضیه حسینی

خبرنــگار صداوســیما از کابــل: » مردم افغانســتان 
نســبت بــه طالبــان احتــرام  قائل انــد و حتــی خرید های 
آن هــا را حســاب می کننــد. نظر مردم نســبت به طالبان 
مثبت تــر  روز  بــه  روز 
می شــود. بــرق مــا از ۶ 
عصــر   ۴  ،۳ تــا  صبــح 
از  بعــد  ولــی  می رفــت، 
فقــط  طالبــان  حضــور 
روزی یکــی، دو ســاعت 

خاموشی داریم.«
مراســم  مانــده  فقــط   
تغییــر نــام کــه اگــر آن 
هم انجام شــود دیگر همه مشــکالت حل خواهد شــد. 
شــاید »طالب نــاز« یــا »نازطالــب« اســم مناســبی برای 

افراد گرداننده امارت اسالمی باشد. 
در واقــع بــا آمــدن این گروه نــاز و گوگولی مگولی، 
اوضاع افغانستان از این رو به آن رو شده است. مردم 
افغانســتان تــازه دارنــد طعــم خــوش آزادی و برابــری را 
می چشــند. زن ها ازخوشحالی حضور نازطالب ها دست 
از پا نمی شناسند و روز و شب مشغول جشن و شادی 

هستند. 
البتــه ایــن گــروه آن قــدر مظلــوم اســت کــه هنــوز 
نیامــده، کلــی علیه شــان دروغ پراکنــی شــد و خواســتند 
آنهــا را بــد و خشــن جلــوه بدهنــد؛ ولــی واقعیــت چیــز 

دیگری بود.
روزنامــه کیهان نوشــت: »بیــش از ۳۰ هزار نیروی 
دوتابعیتــی یعنــی افغانــی- آمریکایی وجــود دارند که در 
طول این ۲۰ سال در خدمت ارتش متجاوز آمریکا بوده 
و نیروی آن به حســاب می آیند... این نیرو های افغانی- 
آمریکایی همان هایی هستند که این روز ها به فرودگاه 
کابــل هجــوم آورده و بعضــاً از هواپیما هــای آماده پرواز 
آمریکایــی آویــزان شــده و رســانه های آمریکایــی تــالش 
می کننــد آنــان را ســینه چاکان افغانــی آمریــکا جــا بزنند 
کــه مــرگ را بــر زندگــی زیــر ســایه تــرس در افغانســتان 

ترجیح می دهند!«
همــه چیز صحنه ســازی بود تا این گــروه مهربان و 

بی آزار را وحشی و یاغی نشان دهند. 
با گذشت زمان همه ما چهره واقعی نازطالب ها را 
خواهیم دید و از قضاوت های نادرستی که کرده بودیم، 
پشــیمان می شــویم. شــاید فردا خبرنگار صدا و سیما از 
کابل بگوید: »گروه طالبان در خیابان ها به همه زنان و 
دختران گل سرخ هدیه می دهند و بر سر مردان شاخه 
زیتون می گذارند، با کودکان فوتبال بازی می کنند. حتی 
در کوچه هــا گروهــی را بــا گازپیک نیکــی قــرار داده اند تا 
ســبزی، پیاز و بادمجان های خانم های خانه دار را ســرخ 
کننــد و بــه دســت آنها برســانند. در هر کوچــه مهدهای 
کودکی درست کرده اند به نام غنچه های طالب. مادرها 
می تواننــد کــودکان خــود را بــه دســت عموهــای مهربان 
بســپارند و بــا خیــال راحــت بــه گــردش و تفریــح بروند. 
خانواده هــا در انتظــار نشســته اند که چــه زمانی طالبان 
بــه کوچــه آنهــا هم ســر می زنــد و مــدام می گوینــد: چی 

می شه رد بشی از کوچه مون...« 
کم کــم آن قــدر وضــع افغانســتان خوب می شــود و 
خبرهــای جــذاب می رســد که تعجبی ندارد اگر بشــنویم 
آمریکایی هــا بــرای رســیدن بــه افغانســتان از هواپیمــا 

آویزان شدند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

به دنبال رشــد نســبی قیمت ارز و خودرو، 
تعــداد فایل هــای زیــر قیمــت در بازار مســکن تا 
حــدودی کاســته شــده و واســطه های ملکــی از 

عقب نشینی برخی فروشندگان خبر می دهند.
به گزارش ایســنا، بازار مســکن شــهر تهران 
کماکان در رکود به سر می برد اما پس از افزایش 
نســبی قیمت دالر، خودرو و مصالح ســاختمانی، 
اشــتیاق طــرف عرضــه مســکن بــرای فــروش تــا 
حــدودی کم شــده اســت. تا حــدود دو هفته قبل 
فایل هــای زیرقیمــت در بــازار ملک بــه وفور دیده 
می شــد و خریــداران می توانســتند بــا فــراغ بــال 
اقــدام بــه خریــد کننــد. شــواهد جدیــد از کاهش 

تعداد فایل های به قیمت حکایت دارد.
بنابــه گفتــه واســطه های ملکــی بــه تدریج 
دیــده  فروشــندگان  ســوی  از  مقاومت هایــی 

نداشــتن  بــه  توجــه  بــا  می شــود. طــرف عرضــه 
فــروش  در  بــازار  آینــده  از  روشــن  برداشــت 
دچــار تردیــد شــده اســت. خریــدار چندانــی هم 
وضعیــت  ایــن  خروجــی  و  نــدارد  وجــود  البتــه 
بــه ســردرگمی بــازار منجــر شــده اســت. عمــده 
واحدهــای موجــود در بــازار نیز در نیمه شــمالی 

تهران قرار دارد.
یکی از مشــاوران امالک منطقه غرب تهران 
درخصــوص وضــع ایــن روزهــای بــازار مســکن بــه 
ایســنا گفت: با توجه به اینکه دولت جدید هنوز 
به طور کامل پا نگرفته همه منتظر آینده هستند 
و بازار بالتکلیف است. از طرفی به دلیل افزایش 
نســبی قیمــت ارز، برخی فروشــندگان واحدهای 
مرغــوب فعــال از فــروش منصــرف شــده اند و تــا 
روشــن شــدن وضع اقتصاد وارد بازار نمی شــوند. 

مــا  دفتــر  در  موجــود  فایلهــای  عمــده  بنابرایــن 
آپارتمان هــای قدیمــی اســت کــه مدتهــا موفــق به 
فروش آن نشده ایم. از آن طرف متقاضیان توان 

خرید ندارند و به همین دلیل بازار راکد است.
وی افزود: حدود پنج ماه است که هیچ نوع 
رشــد قیمت در بازار مسکن نداشته ایم. بنابراین 
حتی در صورت تحرک نسبی هم نمی توان انتظار 
رشــد ســنگین قیمت ها را داشت. چیزی که فعال 
دیــده می شــود رکــود ناشــی از تردید خریــداران و 

فروشندگان است.
از طرف دیگر گزارش شامخ بخش ساختمان 
کــه نشــان دهنده کاهــش تیــراژ ساخت وســاز و 
افزایش قیمت نهاده های ساختمانی بود مقداری 
انتظارات را در بازار مســکن تغییر داده است. بر 
اساس گزارش شاخص مدیران خرید )شامخ( که 

توســط اتاق تعاون ایران منتشــر شــده در تیرماه 
۱۴۰۰ عدد کل شــامخ ۵۴.۸۷ بوده که نسبت به 
خــرداد کــه ۶۰.۵۵ بوده کاهش چشــمگیری دارد 
و افت فعالیت های ساختمانی را نشان می دهد. 
برخــی معتقدنــد با توجه به این گــزارش، فعاالن 
صنعت ساختمان دچار نوعی بدبینی شده اند که 
ممکن اســت به کاهش ســاخت و ســاز در آینده 

منجر شود.
رشــد قیمت نهاده های ســاختمانی در حالی 
بر روی روند ســاخت و ســاز تاثیر منفی گذاشــته 
کــه در بهــار امســال تــورم مصالــح ســاختمانی از 
تــورم بــازار مســکن پیشــی گرفــت. البتــه حســن 
محتشــم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان 
تهــرانـ  معتقــد اســت که تورم مصالح ســریعا در 

قیمت مسکن تاثیر نخواهد داشت.

معمــوال مهمتریــن عوامــل در ســوق دهی به 
قیمت هــا در بــازار مســکن، تکمیــل دوره رکــود، 
تاثیــر تــورم بازارهــای مــوازی و تحــرک ناشــی از 
ظرفیت درونی این بازار اســت که هم اکنون ســه 
مولفه ذکر شــده در بازار مســکن قابل مشــاهده 

نیست.
با اینکه برخی معتقدند افزایش قیمت دالر 
و خــودرو می توانــد به رشــد قیمت مســکن منجر 
شــود تجربه نشــان داده شــروع فرآیند رشــد این 
بازارهــا لزومــا نمی توانــد همزمــان باشــد؛ چرا که 
مولفه هــای بســیاری در جهت دهــی بازارها وجود 
دارد و ظرفیــت درونــی هــر بخــش مســیر آن را 
مشــخص می کند. بنابراین نمی تــوان با قاطعیت 
از تحــرک نســبی یــا رکــود بــازار مســکن در آینده 

نزدیک سخن گفت.

مشــاغل خانگــی ســه درصد از مشــاغل 
کل کشــور را بــه خــود اختصــاص می دهنــد، 
هــر چنــد ســهم ایــن مشــاغل بســیار ناچیــز 
اســت، اما نقش مهمی در نان آوری بســیاری 
شــیوع  زمــان  از  داشــته اند؛  خانواده هــا  از 
کرونــا صاحبــان این مشــاغل بــرای جلوگیری 
از تعطیلــی کارگاه هــای کوچک خانگی با این 

ویروس دست و پنجه نرم می کنند.
بــه گزارش ایرنا، مشــاغل خانگــی امروز 
مانند ســایر مشــاغل یــک منبع مهم اشــتغال 
و درآمــد بــه شــمار مــی رود و بســیاری از زنان 
و حتــی مــردان در خانه هــای خــود بــا ایجــاد 
کارگاه هــای کوچــک و یــا اســتفاده از فضــای 
بــه  بــه دنبــال کســب درآمــد و کمــک  خانــه 

اقتصاد خانوار هستند.
بــر اســاس تعریــف وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی مشــاغل خانگــی »آن دســته 
از فعالیت هایــی اســت کــه توســط عضــو یــا 
اعضــا خانــواده در فضــای مســکونی در قالــب 
و  مزاحمــت  بــدون  کار  و  کســب  طــرح  یــک 
ایجــاد اخــالل در آرامــش واحدهای مســکونی 
هم جــوار شــکل می گیــرد و منجــر بــه تولیــد 
خدمــت یــا کاالی قابل عرضه به بازار خارج از 

محیط مسکونی می شود.«
بر اســاس مصوبات ســتاد ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی، رشته های مشاغل 
خانگــی در حوزه هــای صنایــع دســتی، فــرش 
خدمــات،  شــیالت،  دامپــروری،  کشــاورزی، 
تولیدی صنعت و فناوری اطالعات)IT ( است 
و بــر همیــن اســاس انواع مشــاغل خانگی در 
هریک از زیربخش ها ارائه شــده که فهرســت 
مشــاغل  از  یــک  هــر  اطالعــات  همچنیــن  و 

مذکــوردر ســایت وزارت کار و امــور اجتماعــی 
موجود است.

مشــاغل  از  حمایــت  بــرای  همچنیــن 
خانگــی، طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی 
در دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و حمایــت از 
مشــاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و 
اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
پس از آسیب شناسی طرح های قبلی و انجام 
مطالعــات داخلــی و خارجــی در ســال ۱۳۹۶ 

طراحی و به تصویب رسید.
طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگی یک 
طــرح دو جانبــه مابیــن وزارت تعــاون، کار و 

رفــاه اجتماعــی و جهاددانشــگاهی اســت کــه 
جهاددانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه ای 
و تســهیل گر در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا 
پروژه های مبتنی بر توسعه مشاغل خانگی را 
به صورت هدفمند در سطح کشور اجرا کند.
بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونا تا 
پایان سال گذشته آمارها نشان از اختصاص 
بــه مشــاغل  ناچیــزی از تســهیالت کرونایــی 
خانگــی را بــه عنــوان فعــاالن در ایــن عرصــه 

نشان می دهد.
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی برای 

حمایت از مشــاغل خانگی تسهیالت کرونایی 
را بــرای جبــران بخشــی از ضرر و زیان ناشــی 
از ویروس کرونا و حمایت از کسب و کارهای 

خانگی ارائه کرد.

 پرداخت تسهیالت کرونایی
به ۲۲ هزار و ۲۴۵ نفر

بر اســاس اعــالم رئیس دبیرخانه ســتاد 
خانگــی  مشــاغل  از  حمایــت  و  ســاماندهی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا تا پایان سال گذشته ۲۲ 
هــزار و ۲۴۵ نفــر از فعــاالن مشــاغل خانگــی 

تسهیالت کرونایی دریافت کردند.
در  مــرداد  یازدهــم  در  امامــدادی  مهنــاز 
جلســه ستاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی گفته است: تسهیالت پرداختی به این 

افراد حدود یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال بود.
و  ســاماندهی  ســتاد  دبیرخانــه  رئیــس 
حمایت از مشــاغل خانگــی وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی تعــداد متقاضیــان مشــاغل 
خانگی را از سال۹۰ تا ۹۹ حدود سه میلیون 
نفــر عنــوان کــرده اســت که از ایــن تعداد یک 
میلیــون و ۶۵۰ هــزار نفــر موفــق بــه دریافــت 

مجوز شدند.
بــه گفتــه وی، همچنین از میــان افرادی 
کــه مجــوز داشــتند ۷۷۲ هــزاز نفــر موفــق به 
دریافــت تســهیالت شــدند و بــرای ۸۵۲ هزار 
نفر شــغل ایجاد کردند. طبق گفته این مقام 
مسئول، بیشترین مجوزها اختصاص به زنان 
داشــت کــه از ایــن تعــداد ۵۲ درصــد در رده 
سنی بین ۲۰ تا ۴۰ سال و ۴۳ درصد در رده 

سنی بین ۴۰ تا ۶۰ سال هستند.

عین اللهی، وزیر پیشــنهادی بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: »یکــی از 
برنامه های اصلی من واکسیناســیون اســت. 
ما ۱۲۰ میلیون دز واکسن نیاز داریم. میزان 
ناچاریــم  و  نیســت  جوابگــو  داخلــی  تولیــد 
واکسن وارد کنیم. نمی توانیم سالمت مردم 
را فدای تاخیر و تعجیل در تصمیم گیری این 

و آن کنیم.«
بــه گــزارش پایگاه خبری افــق و اقتصاد، 
بهرام عین اللهی، وزیر پیشــنهادی بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به سواالت 
نماینــدگان مجلــس ضمن تبریک روز پزشــک 
گفت: پیش از هر سخنی برای رهبری آرزوی 
تندرســتی و طــول عمــر دارم و از اعتمــاد آیت 

هللا رئیسی تشکر می کنم.
او ادامــه داد: پــس از پیــروزی انقــالب 
پزشــکان  دوش  بــر  بزرگــی  مســئولیت های 
گذاشــته شــد و بایــد در شــهرها و روســتاها 
عقب افتادگی های گذشته را جبران می کردند  
درمــان  بــه  مقــدس  دفــاع  در  همزمــان  و 
مجروحــان جنگی می پرداختند. در این کارزار 
مبارزه با بیماری کرونا چنانچه شما مصلحت 
بدانیــد در برابــر این اعتماد ســر تعظیم فرود 
می آورم و در راه خدمت به مردم تا پای جان 

خواهم ایستاد.
عین اللهــی خاطرنشــان کرد: براین باورم 
وزیــر بهداشــت وقتــی وزیــر مــردم اســت کــه 
کنار آنان ایســتاده باشــد عنــوان وزارت وقتی 
برازنــده وزیــر اســت که شــب و روزش خواب 
و خوراکــش بهبــودی بیمارانــی باشــد کــه رنج 
هزینــه درمــان بــه رنــج بیمــاری آن هــا اضافــه 
شــده اســت. مــن یــک طبیبــم نــه صنعتگــر و 
نــه تاجــر. مــن دوشــادوش مدافعان ســالمت 
هســتم نمی توانیــم ســالمت مــردم را فــدای 
تاخیــر و تعجیــل در تصمیم گیــری ایــن و آن 

کنیم.
او ادامه داد: دفاع از سالمت مردم نباید 
معطــل شــخص یــا چیــزی باشــد. حفــظ جان 

مردم نخستین اولویت دولت است کدام پدر 
را دیــده ایــد کــه بــرای ســالمت فرزنــدان خود 
معطل کند. سالمت مردم خط قرمز ما است. 
دفاع از ســالمت باعث وفاق همدلی ایرانیان 

در دولت خواهد شد.
وزیر پیشــنهادی بهداشــت با بیان اینکه 
مــا ســوگند خورده ایــم هــر کــه آمــد درمانــش 
کنیــم و از ایمانــش نپرســیم، تاکیــد کــرد: در 
دفــاع از ســالمت مــردم همــه چنددســتگی ها 
در مفهــوم بزرگ انســانیت حل می شــود روح 
ایثــار و فــداکاری مدافعــان ســالمت دل هــای 
مــرده را بیــدار خواهــد کــرد اکنــون صد ســال 
پیــش نیســت که ایــران مقهــور بیماری شــود 
مــا می توانیــم بــر ایــن ویروس منجــوس غلبه 

کنیم.
ســالمت  کــرد:  تصریــح  عین اللهــی 
موضوعــی تــک بعدی نیســت و بــر همه ابعاد 
زندگــی مردم تاثیر می گذارد من سال هاســت 
بــا  امیــدوارم  و  دارم  عرصــه حضــور  ایــن  در 
اعتمــاد نماینــدگان بتوانــم جهــاد ســالمت را 
بــا  ادامــه دهــم.  بهداشــت  وزارت  در ســنگر 
تاســی از ســند توسعه کشــور در افق ۱۴۰۴ و 
احکام مندرج بر برنامه ششم توسعه و سایر 
برنامه های ابالغی برنامه خودم را به اختصار 

توضیح می دهم.
گفــت:  برنامه هایــش  بــه  اشــاره  بــا  او 
اولویــت و مهمتریــن موضــوع بحــث بیمــاری 
کرونا بود که در ســه بخش به آن می پردازم. 
امــروزه  اســت.  واکسیناســیون  اول،  بخــش 
کــه  آنچــه  کــه  اســت  شــده  ثابــت  دنیــا  در 
کنــد  کمــک  بیمــاری  کاهــش  بــه  می توانــد 
واکسیناســیون اســت امــروزه در کشــورهایی 
کــه واکسیناســیون درصــد باالیی انجام شــده 
اســت میــزان مــرگ و میــر کاهــش پیــدا کرده 
اســت البتــه واکسیناســیون بــه معنــای ایــن 
نیست که کسی درگیر بیماری نمی شود بلکه 

شدت بیماری کم می شود.
او تاکیــد کــرد: یکــی از برنامه های اصلی 

مــا واکسیناســیون اســت. جمعیــت بــاالی ۱۸ 
ســال در کشــور ۶۰ میلیــون نفــر اســت  کــه 
بــرای واکسیناســیون آن هــا دو دوز واکســن 
الزم اســت یعنــی ۱۲۰ میلیــون دوز واکســن 
الزم داریــم تاکنــون ۲۲ میلیون واکســن زدیم 
طبیعــی اســت که میــزان تولیــدات داخلی به 
۹۸ میلیــون دوز واکســن نمی رســد بنابرایــن 
مــا ناچــار هســتیم واردات واکســن را انجــام 
دهیم و این اولویت اول ما اســت و از بخش 
خصوصی نیز در این زمینه استفاده می کنیم.
ایــن  مــا  برنامــه  داد:   ادامــه  عین اللهــی 
است که تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون 
را تمام کنیم و محدود شدن و ایستادن مردم 
در صــف را بــا هماهنگــی همــه دســتگاه ها و 
صــورت  بــه  مملکــت  امکانــات  از  اســتفاده 
بســیجی اســتفاده و آن را کنتــرل می کنیــم. 
واکسن زدن کار سختی نیست و باید از همه 
امکانات اســتفاده و بــه مردم احترام بگذاریم 

و واکسیناسیون را انجام دهیم.
او افــزود:  طــرح شــهید ســلیمانی کــه در 
بســیج در حــال اجــرا اســت را با قــدرت ادامه 

می دهیم.  
عین اللهــی دربــاره قرنطینــه اظهــار کرد:  
بحــث قرنطینــه یــا الک داون در دنیــا از ۱۰ 
تــا ۱۰۰ درصــد انجــام می شــود. ما بــا توجه به 
شــرایط سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی خود 
بایــد در ایــن طیــف الک داون را انجــام دهیم 
امــا نبایــد قرنطینــه نمایشــی باشــد. اینگونــه 
نباشــد که دو هفته تعطیل کنیم و بعد از دو 
هفته مرگ و میر افزایش یابد و این قرنطینه 

نیست.
او تاکید کرد: باید از همه امکانات کمک 
بگیریــم و از همــه کســانی کــه در ایــن زمینــه 
بهداشــت  وزارت  از  خــارج  و  هســتند  موثــر 
حضــور دارند کمک بخواهیم تا بتوانیم چرخه 

ویروس را متوقف کنیم.
عین اللهــی گفــت: مهمتریــن مســاله در 
کنترل بیماری کرونا مدیریت است. از رئیس 

جمهوری گرفته تا معاون اول رئیس جمهوری 
بایــد در ســتاد کرونــا  و نماینــدگان مجلــس 
حضــور یابنــد و اســتفاده موثــر از همه ببریم. 
باید بســیاری از اختیارات خود را به استان ها 
واگــذار کنیــم و بــا توجــه بــه شــرایط محلــی 
دربــاره کرونا تصمیم گیری کنند. کمیته علمی 
از افراد متدین و باســواد تشــکیل خواهد شد 

تا موارد الزم را انجام دهند.
و  خدمــات  تولیــت  بــه  اشــاره  بــا  او 
کارکردهــای نظــام بهداشــت و درمــان گفــت: 
تولیــت در ســالمت با وزارت بهداشــت اســت 
اما ۷۵ درصد از عوامل تاثیرگذار در ســالمت 
خــارج از وزارت بهداشــت اســت. بایــد تولیت 
وزارت بهداشــت بــه حاکمیــت شــناخته شــود 
و بتوانــد تولیــت خــود را در ســایر قســمت ها 
انجام دهد و نیاز به متناسب ســازی ســاختار 

داریم.
براســاس  گفــت:  ادامــه  در  عین اللهــی 
فرمایــش رهبــری اگــر کســی بیمــار می شــود 
فقــط بایــد از بیمــار ی رنــج ببــرد نــه اینکــه به 
دنبال مخارج درمان نیز باشــد. پیشــگیری بر 
درمان مقدم است خوشبختانه نظام شبکه و 
خانه های بهداشت را داریم و در همه مناطق 
ایــن شــبکه را داریــم و بایــد روی  روســتایی 

کارایی ها دقت کنیم.
عین اللهی با تاکید بر اینکه نظام پزشک 
خانواده برای ما ارجح است، گفت:  امروزه در 
مسائل بهداشتی بیماری های مزمن غیرواگیر 
چاقــی،  مســاله  اســت.  مشــکالت  از  یکــی 
دیابت، فشــار خــون و چربی باال از جمله این 
موارد است و در اصالح سبک زندگی و تغذیه  

بسیار مشکل داریم.
پزشــک  و  ارجــاع  نظــام  داد:   ادامــه  او 
خانــواده مطلــب دیگــر اســت کــه در برنامــه 
ششــم توســعه به ما تکلیف شــده اســت. اما 
چــرا موفــق نشــدیم و مقاومــت وجــود دارد؟ 
نظام ارجاع و پزشــک خانــواده کلید موفقیت 

ما است.

جزئیات واکسیناسیون 
 کمپ های ترک اعتیاد

ماده ۱۵ و ۱۶
سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
ســازمان بهزیســتی کشــور اعالم کــرد که ســتاد مبارزه 
بــا مــواد مخدر در نامه ای از بهزیســتی خواســت تعداد 
مددجویــان و پرســنل مراکــز مــاده ۱۶ را اعــالم کنــد که 
در ایــن راســتا لیســتی از اســامی اعــالم شــد و بــرای 
واکسیناســیون ایــن افــراد هماهنگی هایی انجام شــده 

است. 
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  مدنــی  رضــوان  فاطمــه 
مراکــز  در  متجاهــر  معتــادان  واکسیناســیون  دربــاره 
مــاده ۱۶ اظهــار کــرد: هفتــه گذشــته ســتاد مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر در نامــه ای از بهزیســتی خواســت تعــداد 
مددجویــان و پرســنل مراکــز مــاده ۱۶ را اعــالم کند که 
در این راســتا لیســتی از اســامی را اعالم کردیم و آنها 
بــرای واکسیناســیون ایــن افــراد هماهنگی هایی انجام 
داده انــد لــذا به معتادانی که ۱۵ روز از حضورشــان در 
مراکز گذشــته باشــد و تا ســه ماه از اقامت آنها باقی 
مانده باشــد واکســن تزریق خواهد شــد تا بتوانند هر 

دو دوز واکســن را دریافت کنند. 
رضــوان همچنیــن بیــان کرد: بعضــی از مراکز ماده 
۱۶ در اســتان ها نیــز ضمــن هماهنگی با دانشــگاه علوم 
و  بــرای مددجــو  واکســن  دریافــت  بــه  موفــق  پزشــکی 

پرسنل شان شده اند. 
درمــان  و  پیشــگیری  توســعه  مرکــز  سرپرســت 
اعتیــاد ســازمان بهزیســتی کشــور در ادامــه به وضعیت 
واکسیناســیون مراکــز کاهــش آســیب و مراکــز اقامتــی 
ماننــد کمپ هــای مــاده ۱۵ اشــاره کــرد و گفــت: هفتــه 
گذشــته لیســت تمام مراکزی که تحت پوشــش و دارای 
مجوز از ســازمان بهزیســتی هســتند به وزارت بهداشت 
اعالم شد تا واکسیناسیون در این مراکز هم آغاز شود. 
 وی در ادامــه درخصــوص آخریــن آمارهــای مرگ و 
میــر و ابتــال بــه بیماری کرونا میــان مددجویان در مراکز 
ماده ۱۶ گفت: در سال ۹۹ ابتالی ۱۴۲۰ نفر از معتادان 
متجاهــر در مراکــز مــاده ۱۶ و تبصــره دو گــزارش شــده 
اســت که ۱۴۸ نفر آنها به مراکز درمانی ارجاع شــدند و 

یک نفر فوت شد. 
بــه گفتــه رضــوان مدنــی، در ســه ماهــه اول ســال 
۱۴۰۰، ابتــالی ۵۸۸ معتــاد متجاهــر بــه کرونــا در مراکز 
مــاده ۱۶ و تبصــره دو ذیــل آن گــزارش شــده اســت کــه 
از ایــن تعــداد ۷۴ نفــر بــه مراکز درمانی ارجاع شــدند و 

تاکنون موارد فوتی گزارش نشده است. 
 سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
ســازمان بهزیســتی کشــور این را هم گفت که از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا تاکنون پذیرش و نگهداری بیماران 
در مراکــز اقامتــی تحت پروتکل های بهداشــتی ســازمان 
بهزیســتی و کمیته درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر و 

کمیته هماهنگی مراکز ماده ۱۶ اجرا شده است.

نامه کادر سالمت به 
رئیس جمهوری برای پیگیری 

۳ خواسته اصلی خود
کادر ســالمت کشــور بــا ارســال نامه ای بــه رئیس 

جمهوری مهم ترین خواسته های خود را برشمردند.
بــه گــزارش ایلنــا، کادر ســالمت کشــور در نامه ای 
به ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری کشــور، با یادآوری 
اینکــه تاکنــون از مجموع بیــش از ۳۵۰ هزار نفر مدافع 
ســالمت ۴۰۰ نفر به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از 
دســت داده اند، تاکید کردند که حجم کار و ســاعت کار 

آن ها در پیک پنجم کرونا افزایش یافته است. 
کادر ســالمت کشــور در مورد مطالبات خود یادآور 
شدند که پرداخت معوقات و تبدیل وضعیت نیروها از 
خواســته های آن هاست که درخواست اجرای مورد دوم 
بــه طــور خاص توســط محمدباقر نوبخت، رئیس ســابق 
ســازمان برنامــه و بودجــه به دبیرخانه ســتاد ملی کرونا 

ارسال شده است. 
با این حال کادر درمان خواســته  دیگری هم دارد: 
برقــراری فوق العــاده خــاص بــا ضریــب حداقــل ۳ )طبق 
آیین نامــه اداری، اســتخدامی کارکنــان غیر هیات علمی 
)بنــد ۱۶ مــاده ۵۴( کــه ســال ۹۳ در مجلــس شــورای 

اسالمی به تصویب رسیده است. 
کادر ســالمت کشــور بــا یــادآوری اینکــه خواســته 
بیشتری ندارد، از رئیس جمهوری خواست که دستوری 

را برای پرداخت مطالبات قانونی شان صادر کند.

سرپرست اورژانس کشور: 
قطعی برق ۲۵درصد 

ماموریت ها را مختل کرده است
بــه گفتــه سرپرســت اورژانــس کشــور قطعی های 
بــرق تقریبــا ٢٠ تا ٢۵ درصد ماموریت های ما را مختل 

کرده است.
پیمان صابریان در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
اینکــه ماموریت هــای مرتبــط بــا کرونا چنــد درصد از کل 
ماموریت های اورژانس را به خود اختصاص داده است، 
گفــت: تقریبــا ٣٠ درصد ماموریت هــای اورژانس در پی 
خدمت رسانی به بیماران مبتال به کرونا انجام می شود.
وی بــا بیــان اینکــه درصــد ماموریت هــای مرتبــط با 
کرونــا در شــهرهای کشــور کمــی متفــاوت اســت، اظهار 
کرد: اگر بیماران مبتال به کرونا دچار مشــکل و نیازمند 
انتقال به بیمارســتان باشند حتما انتقال به بیمارستان 
انجــام می شــود.  صابریــان ادامــه داد: در اغلــب مــوارد 
نیازی به انتقال نیست و در حدود ١٠درصد ماموریت ها 
الزم اســت کــه بیمــار بــه بیمارســتان منتقــل شــود. در 
اکثــر ایــن مــوارد فرد بیمار با اســتفاده از مایع درمانی و 

اکسیژن تراپی بهبود پیدا می کند. 
وی در ادامه درباره اینکه آیا هنوز قطعی برق برای 
بیمــاران مبتــال به کرونایی که در خانه بســتری هســتند 
مشــکلی ایجــاد می کنــد یا خیر؟ اظهار کرد: این مشــکل 
کمتر شــده اســت اما هر اتفاقی که باعث شــود شــرایط 
از حالــت عــادی خــود خارج شــود بر میــزان ماموریت ها 
تاثیرگذار است.  وی افزود: قطعی های برق تقریبا ٢٠ تا 

٢۵ درصد ماموریت های ما را مختل کرده بود.

عطش بازار مسکن تهران فروکش کرد

وزیر پیشنهادی بهداشت: نمی توانیم سالمت مردم را فدای تاخیر و 
تعجیل در تصمیم گیری این و آن کنیم

سهم مشاغل خانگی از تسهیالت کرونایی


