
خانواده هایی که با کرونا به زیر خط فقر رفتند
وقتی کرونا آمد کمتر کســی فکر می کرد 
کــه خانواده هــای زیــادی بــه دلیــل هزینه هــای 
درمــان ایــن بیماری به زیر خط فقــر بروند؛ اما 
حاال آســیب های اجتماعی کرونا بیشتر از خود 

بیماری شده است.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت:  نزدیک 
بــه ۲۰ مــاه از شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور 
می گذرد و هر روز که سپری می شود، بیشتر از 
قبل با آســیب های این بیماری ناشــناخته آشــنا 

می شویم.
کرونا حاال بیشتر از آنکه فقط یک ویروس 
بیمــاری زا باشــد، یــک عارضــه اجتماعــی اســت 
کــه آســیب های آن روز بــه روز بیشــتر نمایــان 
می شود. در این بین، بیشترین آسیب و عارضه 
این بیماری، بروز فقر اســت . البته فقیر شــدن 
خانواده هــای درگیــر کرونــا، فقــط شــامل حــال 
کشــور و مردم ما نمی شــود، بلکه این شــکل از 
آســیب کرونــا، تبدیــل بــه معضــل جهانی شــده 
اســت.ما هــم از ایــن قاعده مســتثنا نیســتیم و 
چــه بســا با توجه بــه اوضاع اقتصــادی حاکم بر 
کشــور، کرونــا بــر شــدت فقــر برخــی از طبقات 

جامعه افزوده است.
نشــان  میدانــی  مطالعــات  و  بررســی ها 
می دهــد کــه طبقــات آســیب پذیر جامعــه کــه تا 
قبــل از کرونــا هــم درگیــر مشــکالت اقتصــادی 
بوده انــد، بــا آمــدن این ویروس، بیشــتر در فقر 

فرو رفته اند.
نشــان  اشــتغال  داده هــای  بــه  نگاهــی 
می دهــد کــه در حــدود ۱۰۰ درصــد از مشــاغل 
ازدست رفته در سال ۱۳۹۹ مشاغل غیر رسمی 
آن  در  درآمــدی  پاییــن  دهک هــای  کــه  بودنــد 
اشــتغال دارنــد. همچنین از حــدود ۱.۵ میلیون 
شغلی که در بهار ۱۳۹۹ از دست رفته، بیش از 
۶۰۰ هزار شغل برای افراد دارای اشتغال ناقص 

بوده است.
کار  بــازار  جریــان  متغیرهــای  بررســی 
نشــان می دهــد کــه درصد بیشــتری از مشــاغل 
غیــر رســمی نســبت بــه رســمی در ســال ۱۳۹۹ 
بیکار شــده یا به  طــور کلی به جمعیت غیرفعال 
تبدیل شده اند. از آنجا که سه دهک پایینی به 
طــور متوســط شــامل ۵۱ درصد شــاغالن بخش 
غیر رســمی و ســه دهک باالیی به طور متوســط 
شــامل ۲۲ درصــد شــاغالن بخــش غیــر رســمی 
در ســال ۹۸ بوده انــد، در نتیجــه حمایت هــای 
کرونایی از شــاغالن رســمی، پوشش کمتری در 

دهک های پایین درآمدی دارد.
طــور  بــه  کــه  می دهــد  نشــان  برآوردهــا 
متوســط در دوره زمانــی ۱۳۸۰ تــا ۱۳۹۸ حــدود 
۳۳ درصــد از جمعیــت کشــور زیر خط فقر چند 
بعــدی قــرار گرفته انــد و خــط فقــر از ۹۵۰ هــزار 
تومــان در ســال ۱۳۹۰ بــه ۱۰ میلیــون تومان در 

سال ۱۳۹۹ رسیده است.

قطعــاً، عــدد ۱۰ میلیــون تومــان در ســال 
۱۴۰۰ افرایش یافته اســت و می تواند به مرز ۱۱ 

میلیون تومان نیز رسیده باشد.
ایــن در حالــی اســت کــه از اواخــر ســال 
۹۸ و بــا آمــدن کرونــا، وضعیت معیشــت اغلب 
خانواده های طبقات متوسط و پایین جامعه، به 
شــدت تحــت تأثیر قــرار گرفته اســت. به طوری 
که از تأمین حداقل های زندگی محروم شده اند.
یــک بیمار کرونایی اگر خفیف مبتال شــده 
باشــد، حداقل برای مدت دو تا چهار هفته نیاز 
بــه مراقبــت و تغذیــه دارد کــه هزینــه ای بالغ بر 
۵۰۰ هزار تومان خواهد شد. حاال فرض بگیریم 
ایــن وضعیت شــامل حال خانــواده ای چهارنفره 
بشــود و نیاز به ویزیت و دارو در منزل داشــته 
باشند که در این صورت باید بیش از دومیلیون 

تومان هزینه کنند.
حــاال اگــر یــک یــا دو نفــر از افــراد همیــن 
خانواده مبتال شــده باشــند و نیاز به بیمارستان 

پیدا کنند، هزینه آنها به چند برابر می رسد.
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر سرپرســت 
مشــکل  دچــار  نباشــد،  بگیــر  حقــوق  خانــواده 
شــدیدتری خواهــد شــد؛ زیرا اگر خــودش مبتال 
شــود، بایــد قیــد کار و درآمــد را بــرای یــک مدت 
بزند و از جیب بخورد؛ البته در صورتی که پولی 

برای از جیب خوردن داشته باشد.
نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر 

از ســال ۸۰ تا ۹۸ نشــان می دهد هزینه خانوار 
در طول این ۱۸ ســال ۲۲ برابر شــده اســت. در 
این دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر 
و کاهــش قــدرت خریــد تــا ســال ۱۳۹۸ بــه ۴۱ 
درصد رســیده اســت. همچنین سرعت متوسط 
ســالیانه خــط فقــر مطلق در کل کشــور برابر با 
۲۰ درصد بوده اســت و مقدار این شــاخص در 
طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده 

است.
همه گیــری کرونــا در کشــور باعــث شــده 
اســت تــا هزینــه خانــوار متأثــر از آســیب های 
آن،  نتیجــه  در  و  یابــد  افزایــش  بیمــاری  ایــن 
شــاهد رواج بیــش از پیــش مشــاغلی همچــون 
دستفروشــی هســتیم. البتــه آســیب های کرونا 
در همیــن ختــم نمی شــود و بحــران بیــکاری در 
دوران کرونــا چنــد برابــر شــده اســت؛ به طوری 
کــه خیلی از خانواده ها که سرپرســت آنها قبل 
از کرونا هم شغل ثابت نداشته و جزو مشاغل 
روزمــزد بــوده اســت، بــا آمــدن کرونــا مجبور به 
و  نتیجــه، درگیــر بحران هــا  خانه نشــینی و در 
آسیب های اقتصادی و اجتماعی کرونا شده اند.
این در حالی است که یارانه های معیشتی 
دولــت، به اندازه ای نیســت کــه بتواند جوابگوی 
هزینه های یک زندگی حداقلی باشد و از همین 
رو، خانواده هــای زیــادی در ایــن دوران، دچــار 

بحران شده اند.

اکرم رضایی نژاد 

هم اکنون تامین دارو به عنوان یک چالش 
جدی در جامعه مطرح است. مشاهدات میدانی 
حکایــت از آن دارد کــه حتــی در تهیــه داروهــای 
عمومــی و معمولــی نیــز کمبودهایــی در ســطح 
بــازار مشــاهده می شــود کــه بــه دلیــل تحریم ها 
علیــه ایــران، کمبود مواد اولیه و ایجــاد رانت در 
پــی تخصیص ارز برای تامین دارو روی می دهد. 
البتــه در بــازار عــاوه بــر کمبــود دارو، گرانی نیز 
هست. این گرانی ها فشار زیادی را به مردم وارد 
می کنــد، به طــوری که خیلی ها بــه دلیل افزایش 
قیمــت داروهــا بــه ناچــار از خریــد آنهــا منصرف 

می شوند که سامت آنها به خطر می افتد.
کمبــود دارو در حالــی رخ داده اســت کــه 
هفتــه گذشــته رحیــم زارع، نماینــده مــردم آباده 
در مجلــس گفــت: بر اســاس اطالعــات دریافتی 
از گمرکات کشــور داروها و لوازم مصرف درمانی 
قابل توجهی در گمرک های کشور  در حال فاسد 

شدن است.
توزیــع  برنامــه  بــا  داروهــا  تمامــی  اکنــون 
اســتانی که ســازمان غذا و دارو اعالم می کند در 
سراســر کشــور پخش می شــوند و تازه بعد از آن 
معاونت هــای اســتانی تعیین می کننــد که داخل 
هر استان به کدام داروخانه ها و به چه تعداد از 

یک دارو تحویل داده شود.
تنهــا  حســاس تر،  داروهــای  مــورد  در 
داروخانه هــای معــدودی )داروخانه های منتخب( 
مجاز به گرفتن و عرضه برخی داروها هستند. با 
وجود تالش هایی که در این حوزه انجام می شود، 
برنامه ریــزی بــرای توزیــع و تامیــن چندیــن هــزار 
قلــم دارو از ســوی یــک اداره یا واحد در ســازمان 
غــذا و دارو کار بســیار پیچیــده و دشــواری اســت 
و در نتیجــه هــر ماه شــاهد کمبودهای گســترده 
در بسیاری از داروها هستیم. در چنین اوضاعی 
رفتــار بیماران نیز تغییــر می کند؛ چراکه برخی از 
تــرس بــروز کمبود، اقدام بــه خرید مقادیر بیش 
از حــد نیــاز خود می کنند که خــود به کمبودهای 
بیشــتر دامــن می زنــد و از طرفــی باعــث ایجــاد 
بازارهای کاذب و افزایش قیمت داروها می شود.
مشکل کمبود دارو و سهمیه بندی شدن آن 
در داروخانه هــا موضوعی محرز اســت که درباره 

قریب به اتفاق دارو ها، البته هر 
یک در یک بازه زمانی، در کشور 
اتفــاق افتــاده اســت و بــه گفتــه 
فعــاالن ایــن صنعــت ریشــه در 

توزیع نامناسب دارد.

تحویل  نصف داروی 
مورد نیاز به بیمار 

دکتر داروساز مشغول به کار در داروخانه ای 
در مشــهد از کمبــود داروهای مربــوط به بیماران 
مغز و اعصاب، قلبی- عروقی و دیابت گالیه دارد 
و در ایــن خصــوص می گوید: »متاســفانه کمبود 
دارو به شدت احساس می شود و هر داروخانه ای 
نیــازش بــه دارو متفــاوت اســت؛ امــا هــم اکنــون 
وضــع دارو هــای مختص بــه بیمــاری دیابت اصال 
خوب نیست و نمی توانیم تعداد داروی انسولین 
مــورد نیــاز بیمــار را فراهم کنیــم و معموال نصف 

داروی مورد نیاز به بیمار داده می شود.«
او در ادامــه بــا تاکیــد بــر افزایــش قیمــت 
لجام گســیخته برخــی از داروها به ویــژه داروهای 
خارجی بیان می کند: »هم اکنون داروی پالویکس 
که برای درمان بیماران قلبی استفاده می شود و 
حــدود چنــد مــاه پیش بســته ای ۷۰ هــزار تومان 
بود، تا بسته ای ۳۵۰ هزار تومان افزایش قیمت 
داشــته اســت که بســیاری از بیماران تــوان مالی 

پرداخت قیمت گزاف این دارو را ندارند.«
این دکتر داروساز درباره داروی وازوپروسین 
که در درمان بیماری کرونا به کار گرفته می شود، 
عنــوان می کنــد: »در تامیــن دارو هایــی کــه بــرای 
درمان کرونا نیز استفاده می شود، نیز  با مشکل 
مواجه هســتیم و بســیار ســخت تهیه می شوند. 
متاســفانه بیمــه خدمــات درمانی نیز ایــن دارو را 
پوشش نمی دهد؛ قیمت بازار آزاد آن نیز بسیار 
زیاد است و بیمار باید ۵۰۰ هزار تومان بپردازد تا 

این دارو را تهیه کند.«
او دربــاره علــت کمبــود دارو اظهــار می کند: 
»راســتش را بخواهیــد هــرگاه ایــن موضــوع را با 
شــرکت های پخــش دارو مطــرح می کنیــم، آنهــا 
علت را در تحریم کشور و گیر کردن محموله های 
قاچــاق  البتــه  می داننــد.  گمــرک  در  دارویــی 

از  برخــی  سوءاســتفاده  و  دارو 
واردکننــدگان نیز در ایجاد التهاب 
نیســت.  بی تاثیــر  دارو  بــازار  در 
برخــی افراد ترجیح می دهند ارزی 
را کــه بایــد بــرای خریــد دارو خرج 
کنند به خرید کاالهایی اختصاص 
دهند که برای آنها درآمد بیشتری 

به همراه دارد.«

 چالش سهمیه بندی داروها
برای مراکز درمانی 

چنــدی پیــش رضــا جلیلی خشــنود، رئیس 
بیمارســتان شــهدای تجریــش، نیــز بــا انتقــاد از 
افزایش قیمت داروها و ســهمیه بندی شدن آنها 
گفته بود: »افزایش قیمت داروها و سهمیه بندی 
که برای بیمارســتان ها وجود دارد، مراکز درمانی 
را با یک چالش جدی در خدمت رســانی به بیمار 

مواجه کرده است.«
او با تاکید بر فشار اقتصادی که بر خانواده 
بیمــاران وارد می شــود، افزوده بــود: » مواد اولیه 
اکثر داروها وارداتی است که وابستگی شدید به 
ارز دارد و چــون بایــد چرخه  صنعت دارو بچرخد، 
قیمت ها با نوسانات ارز تغییر می کند و با توجه 
بــه افزایــش قیمت هایــی که بــرای داروهــا اتفاق 
افتــاده اســت، بیماران با مشــکالت مالــی مواجه 

شدند.«
بــه گفتــه جلیلــی خشــنود،خیلی از اقــالم 
دارویی االن سهمیه بندی شده است، از یک سرم 
ســاده تــا آنتی بیوتیک هــا و داروهــای ســاده برای 
مراکــز درمانی ســهمیه بندی شــدند و بــا توجه به 
شــلوغی مراکز درمانــی آنتی بیوتیک ها و بعضی 
داروهای روزمره و ســرم ها از مواردی هســتند که 

مراکز درمان با کمبود قطعی آن مواجه است.«

 دشواری دسترسی به دارو 
 برای داروخانه ها

دکتر انزلی، مسئول فنی داروخانه انزلی واقع 
در خیابان شریعتی تهران، نیز درباره مشکالت 
داروخانه برای تامین داروی مورد نیاز بیماران 

می گوید: » اکنون با وجود کمبود دارو و چند 
برابر شدن قیمت، دسترسی به دارو برای 

داروخانه ها هم سخت شده است چه برسد 
به مردم و بیمارانشان که هر روز نیاز به 

داروهای کمیاب دارند. متاسفانه پخش دارو از 
سوی سازمان غذا و دارو خیلی ضعیف صورت 
می گیرد. همچنین تسویه حساب  شرکت های 
دارویی از سوی بیمه بسیار ضعیف و کند 

انجام می شود که باعث نارضایتی شرکت های 
دارویی و شرکت های پخش شده است.«

او ادامــه می دهــد: »دارو بســیار کــم شــده 
اســت و مــا به ســختی می توانیــم داروهــای مورد 
نیازمــان را تامیــن کنیــم، حتــی اگــر هــم بتوانیم 
داروهــای مــورد نیازمــان را پیــدا کنیــم بایــد چند 

برابر قیمت تهیه کنیم.«
مســئول فنــی داروخانــه انزلــی می افزایــد: 
و  اســت  شــده  برابــر  چنــد  داروهــا  »قیمــت 
جعبــه  روی  مصرف کننــده  جدیــد  قیمت هــای 
امــا بیمه هــا خیلــی  داروهــا درج شــده اســت. 
از داروهــا را پرداخــت نمی کننــد. درصــد زیــادی 
از داروهایــی کــه قیمــت آنهــا از ســوی بیمــه بــه 
داروخانــه داده نمی شــود، داروهــای تقویتــی و 
ویتامین هاســت. تمــام مکمل هــا در این لیســت 
افزایش قیمت هســتند اما بیمه قبول نمی کند. 
حال این ســوال پیش می آید که اگر مکمل دارو 
نیست چرا پزشکان تجویز می کنند اگر داروست 
پــس چرا بیمه قبول نمی کند؟ چنین ایراداتی با 
چند برابر شــدن قیمت داروها دســت به دست 
هــم داده اند و باعث شــده اند مــردم در این بین 

متضرر و سر در گم شوند.«
را  داروخانه هــا  مشــکالت  اصلی تریــن  او 
توزیع نامناسب می داند و می گوید:»شرکت های 
بــه دســت  بــه موقــع داروهــا را  پخــش داروی 
مشــکل  همچنیــن  نمی رســانند.  داروخانه هــا 
بزرگــی کــه داروخانه هــا بــا آن مواجــه هســتند 
مثــال  عنــوان  بــه  داروهاســت،  ســهمیه بندی 
داروهــای کمیــاب را بــه صــورت ســهمیه بندی به 
داروخانــه می دهنــد. به یک داروخانــه دوتا و به 
یک داروخانه ده تا می دهند. سوال این است که 
آیا می شود حوزه سالمت و دارو را سهمیه بندی 

کرد؟«
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هوالرزاق

شهر ۱۵ دقیقه ای ؛ ایده ای برآمده از  تغییر 
سبک زندگی در دوره کرونا

ترجمه: محمود نواب مطلق

خست کشورهای توسعه یافته در تامین مالی 
جهانی برای مقابله با تغییرات آب وهوایی

ترجمه: سلیم حیدری

ســال گذشــته بــا شــروع همه گیــری 
کرونــا در جهــان تغییــرات چشــمگیری در 
زندگــی مردم به وجود آمد: مدارس بســته 
شــد، دفاتــر کار تعطیــل شــد، حمل ونقــل 
عمومی بســیار خلوت شــد. فعالیــت مردم 
حداکثــر بــه یــک محــدوده کوچــک اطــراف 
محل اقامتشــان خاصه شــد. اما با عنایت 
بــه ضرب المثــل »عــدو شــود ســبب خیــر 
اگــر خــدا خواهــد« می توان از هــر تهدیدی 

یــک فرصــت ســاخت. این محدودیتهــا موجب بازنگــری در 
ســبک زندگی شــده اســت. می توان با ســبک جدید زندگی 
فعالیتهای کاربردی تر و مفید تری برای مردم به وجود آورد. 

بر این اساس مفهوم شهر ۱۵ دقیقه ای شکل گرفت. 
در ایــن شــهر کلیــه نیازهــای  اساســی مــردم در زمانی 
کمتر از ۱۵ دقیقه طی مسافت به صورت پیاده یا با دوچرخه 
از محــل منــزل بــرآورده خواهــد شــد. بانــی اصلی ایــن ایده 
کارلــوس مورنو، متخصص شهرشناســی و اســتاد دانشــگاه 
پاریس است. کرونا مزید بر علت شد و نیاز به این مفهوم 
را تقویت کرد. آن هیدالگو، شهردار پاریس نیز از این تفکر 
حمایت کرد. او سنگ بنای اصلی مبارزات انتخاباتی  خود در 

شهرداری را همین ایده قرار داده بود.
 شــهر پانــزده دقیقــه ای چــه شــهری اســت؟ کارلوس 
مورنو در پاسخ به این سوال می گوید: »در این شهر تمامی 
خدمــات مــورد نیاز مردم در نزدیکی محل سکونتشــان ارائه 
مــی شــود. هدف ما این اســت که حداقــل جابه جایی انجام 
شــود. حــال مقصــود از ایــن جابه جایــی هــر چــه می خواهد 
باشــد: کار، خریــد، درمــان یــا تفریــح و ســرگرمی. در ایــن 
شــهر سه نوع فعالیت مشــتمل بر زندگی، کار و فعالیتهای 
اجتماعی  به جای اینکه در محل های دور ازهم انجام شوند، 
همگی در یک مکان مشــخص نزدیک محل ســکونت و کنار 
یکدیگر انجام می شــوند.«  پدیده دورکاری ناشــی از بحران 
کرونــا موجــب بــه وجــود آمــدن این تفکر شــد که مــی توان 
اساســا از این روش به عنوان ســبک جدید زندگی اســتفاده 

کرد و بدین ترتیب شهر ۱۵ دقیقه ای را محقق کرد. 
کارلوس مورنو در ادامه می افزاید: »هدف ما در اجرای 
این طرح آن اســت به جای آنکه فرد مجبور باشــد مسافتی 
را طــی کنــد و بــه محــل کار خود بــرود ودر نتیجه ما شــاهد 
وسایل حمل ونقل عمومی و یا شخصی پر تراکم باشیم؛ در 
منزل کنار خانواده اش بنشــیند و با لپ تاپ خود کارهایش 
را انجام دهد. با این شــیوه می توانیم تمرکززدایی در انجام 
کلیه فعالیتها را نیز محقق کنیم. بسیاری از کارهای خدماتی 
به آسانی شامل دورکاری می شوند. طی مسافت یکساعته 
و رفتــن بــه دفتــر کار بهتر اســت یا یک ســاعت کارکردن در 
منزل؟ بدین ترتیب هر مکانی می تواند برای انجام کار مفید 

واقع شود.«
 اســتفاده چندمنظــوره از اماکــن یکی دیگــر از اهداف 
کلیــدی شــهر ۱۵ دقیقه ایســت. بــه نظــر پروفســور مورنــو 
اســتفاده چندمنظــوره از ســاختمان های موجــود در شــهر 
می تواند کارایی آنها را به نحو چشــمگیری افزایش دهد. او 
در این مورد می گوید: »ما در پاریس بررسی کردیم و دیدیم 
نــرخ اســتفاده از ســاختمان ها ۳۰ تــا ۴۰ درصــد اســت. این 
بدان معناســت که ۶۰ تا ۷۰ درصد اوقات ظرفیت اســتفاده 
از این ساختمان ها خالی و بیکار است. این تازه در بهترین 
وضع اســت. اگر بخواهیم از این ظرفیتهای خالی اســتفاده 

کنیم باید به ســایر فعالیتهایی که می شــود 
درآنهــا انجام شــود، فکر کنیــم؛ فعالیتهایی 
کــه شــاید از ابتــدا پیش بینــی نشــده بــود، 
می توانــد در ایــن ســاختمان ها انجام شــود. 
بــه ایــن کار کرونوتوپی می گویند یعنی چند 
استفاده از هر مکان و آن هم استفاده های 

نو و جدید.«
از نظر کارلوس مورنو، باید استفاده از 
اماکن چند منظوره باشد. مدارس می توانند 
درهنــگام تعطیــالت نیــز محــل انجــام فعالیتهــای فرهنگــی 
باشــند. ســالن های ورزشــی روزانه می توانند به محل انجام 
فعالیتهای آموزشی شبانه مانند آموزش زبان خارجی تبدیل 
شــوند. ســاختمان های دولتــی در تعطیــالت نیــز می تواننــد 
پذیــرای اجتماعــات و محافل فرهنگی، اجتماعی و سیاســی 

باشند.  
در  ایــن حــال، برخی نیز معتقدند اگر این تفکر غالب 
شــود ناهماهنگی های شهری تشــدید می شود یا اینکه اگر 
در شــهرها اماکنــی باشــند که پذیــرای فعالیتهای مختلف با 
رویه های متنوع باشند،توازن شهری را دچار اختالل خواهد 
کرد. کارلوس مورنو در پاسخ به این افراد می گوید: »کسانی 
که در حومه شهرها زندگی می کنند، طبیعتا مالک زمینهای 
ارزان تــری هســتند. آنهــا بــرای رســیدن بــه محــل کار خــود 
ناچارنــد روزانــه حداقــل یک ســاعت وقت صرف کننــد. تازه 
به آنها می گویند باید خوشحال باشند که کار دارند و بیکار 
نیستند یا اینکه کسی که برای رفتن به سرکارش صبح زود 
از خواب بلند می شود خوشبخت تراست؛ در حالیکه واقعا 
در حق آنها ظلم شــده اســت. اما در شــهر ۱۵ دقیقه ای این 

قوانین حاکم نیست.«
مورنــو معتقــد اســت در شــهرهایی مثــل پاریس میان 
کســانی کــه در حومه شــهر زندگی می کننــد و آنهایی که در 
مرکز شــهر زندگی می کنند، نابرابری وجود دارد. محله های 
ثروتمند  با قیمتهای باال معموال در اثر تمرکز همه فعالیتهای 
اجتماعــی و فرهنگــی در مناطقی خاص از مراکز شــهرها به 
وجــود می آینــد. طبیعتــا قیمــت اجاره هــا در ایــن اماکــن نیز 

افزایش می یابد. 
کارلــوس مورنــو بر این باور اســت که: »امروز شــهرها 
بسیارنابرابر، نا متوازن و ناهمگن هستند. این درحالیست 
که  درشهر ۱۵ دقیقه ای تمام این نابرابری ها از بین می رود 
و انســجام و هماهنگــی جایگزیــن آن می شــود. بــه عبــارت 
دیگــر، شــهرها در ایــن وضــع »چندمرکــزی« مــی شــوند. با 
گســترش فضای ســبز در این اماکن چندمنظوره و توســعه 
فعالیتهــای ورزشــی و فرهنگــی به صورت چرخشــی در کنار 
نابرابری هــا  بیــن رفتــن  از  ســایر فعالیتهــای کاری شــاهد 

خواهیم بود.«
او می افزاید: »از دیگر ویژگی های این شــهر آن اســت 
که مردم دیگر نیاز ندارند برای رفتن به سر کار و یا برآوردن 
دیگر نیازهای خود یک ســاعت از وقت خود را صرف کنند. 
البتــه اکنــون کســانی کــه در مرکــز شــهرها زندگــی می کنند 
امــکان دسترســی بــه خدمــات را در زمان کمتــری دارند ولی 
کســانی کــه در حومه شــهرها زندگی می کننــد از این امکان 
محــروم هســتند و ایــن همــان نابرابــری اســت که بــه وجود 
آوردن شهر ۱۵ دقیقه ای با استفاده از امکانات چندمنظوره 

و انسجام خدمات می خواهد آن را از بین ببرد.«
منبع: یورونیوز

بــه رغــم تعهدات مکرر سیاســی در ســطوح باالی 
دیپلماتیک، کشــورهای توسعه یافته کمک مالی نسبتاً 
کمــی بــرای بــه کشــورهای در حــال توســعه بــه منظور 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و یا کاهش تغییرات 
آب و هوایــی ارائــه می دهنــد. بنابرایــن بیــن اهــداف 

تغییــر سیســتم انــرژی پیش بینی شــده 
از ســوی سیاســت گذاران و منابع مالی 
محدودی که آنها برای دســتیابی به این 
هــدف در نظــر گرفته انــد، ناهماهنگــی 

وجود دارد.
انتشار آالینده ها در جهان همچنان 
رو به افزایش است و هدف انتشار صفر 
خالــص تــا ســال ۲۰۵۰ طــی چنــد ســال 
آینده از دسترس خارج خواهد شد؛ مگر 

اینکه فاصله بین جاه طلبی در این زمینه و میزان منابع 
مالی کاهش یابد.

کشــورهای توســعه یافته در ســال ۲۰۱۹ فقــط ۸۰ 
میلیــارد دالر بودجــه بــه منظــور کاهــش آالینده ها برای 

همتایان در حال توسعه خود تأمین کرده اند.
این برآورد را ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
در گزارش ســاالنه خود درباره تأمین مالی جلوگیری از 
تغییــر اقلیــم که در ۱۷ ســپتامبر )۲۶ شــهریور( منتشــر 

شد، گردآوری کرده است.
توســعه  بانک هــای  از  مالــی  منابــع  بیشــترین 
چندجانبه )۳۰ میلیارد دالر(، کمک های دولتی دوجانبه 
)۲۹ میلیــارد دالر(، بخــش خصوصــی )۱۴ میلیــارد دالر( 
و بــا مبالــغ کمتــر از صندوق های آب و هوایــی و اعتبارات 

صادراتی تامین شده است.
در ســال ۲۰۰۹، در اجــالس آب و هــوای کپنهــاگ 
توافق کرد که کشــورهای توســعه یافته ۱۰۰ میلیارد دالر 
در ســال را تــا ســال ۲۰۲۰ تأمیــن کننــد؛ امــا حتــی ایــن 

هدف نسبتاً متوسط نیز از دست رفته است.
بــه گفتــه آژانــس بین المللــی انــرژی، کمــک مالــی 
متعهــد و تحویــل شــده تاکنــون نیــز بخــش کوچکــی از 
۱۹۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در سیستم های انرژی 

سراسر جهان طی سال ۲۰۱۹ است.

دستیابی به انتشار آالیندگی خالص 
صفر ممکن نیست

تأمیــن مالــی کشــورهای توســعه یافته بــرای تغییر 
توســعه،  حــال  در  کشــورهای  انــرژی  سیســتم های 
دســتیابی بــه آالیندگــی خالــص صفــر و 
دسترســی همه مــردم به خدمــات انرژی 

مدرن کافی نیست.
متعهــد  توســعه یافته  کشــورهای 
شــده اند که معادل ۱۶ دالر برای هر نفر 
در ســال بــرای کمــک بــه کشــورهای در 
حــال توســعه در کاهــش و ســازگاری بــا 
تغییــرات آب و هوایــی هزینــه کنند. این 
در حالیســت کــه در ســال ۲۰۱۹ تنهــا ۱۲ 

دالر برای هر نفر تأمین مالی کرده اند.
ایــن رقــم حتــی به نیــاز صدها میلیــارد دالری برای 
جایگزینی سوخت های سنتی آشپزی و گرمایشی مانند 
چوب، زغال سنگ و نفت سفید با جایگزین های تمیزتر 
مــدرن تــا ســال ۲۰۳۰ که یکــی از اهداف توســعه پایدار 

سازمان ملل متحد است، نزدیک هم نیست.
ایــن میــزان حتــی از مقــدار پولــی کــه بــرای حمل و 
نقــل برقــی و همزمــان کاهــش تولیــد بــرق بــا کربــن و 
جایگزینــی احتــراق زغــال ســنگ و گاز بــا انــرژی بــاد، 
خورشیدی، آبی و هسته ای و سایر خدمات انرژی مورد 
نیــاز اســت، فاصلــه زیادی دارد. با بودجه بســیار اندکی 
که از اقتصادهای پیشــرفته تامین می شــود، کشــورهای 
در حــال توســعه بایــد بیشــتر ســرمایه گذاری را از منابع 
داخلی تأمین کنند؛ آن هم در جایی که باید با بی شمار 

دیگر اولویت های سیاست رقابت کنند.
اروپــا و آمریــکای شــمالی  ارشــد  سیاســت گذاران 
برنامه هــای بلندپروازانــه ای بــرای مهــار انتشــار گازهــای 
گلخانه ای در داخل و خارج از کشــور ارائه کرده اند؛ اما 
آنهــا کمــک مالــی یا فنــی کمی برای کمک بــه تحقق این 
برنامه ها در اقتصادهای نوظهور در حال رشد که بیشتر 
رشــد انتشــار آالینده هــای آتــی در آنهــا رخ خواهــد داد، 

منبع: رویترزارائه داده اند.

نابسامانی نظام توزیع دارو در کشور متولیان را به راهکارهایی برای تنظیم بازار می رساند که نتیجه ای جز تهدید سالمت مردم ندارد
در سایت روزنامه بخوانید:

جیره بندی سالمت
 با سهمیه بندی دارو 

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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واکنش استارتاپ های رزرو 
آنالین اقامتگاه های مردمی 

به دستور تعلیق فعالیت
و ارزیابــی کل اداره از صــادره نامههــای پیــرو
نظارتخدماتگردشگریوهمچنینادارهکلمیراث
فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانهایتهران
وگیالندرمرداد۱۴۰۰خطاببهاستارتاپهایفروش
آنالیــناقامتگاههــایمردمــیمبنــیبرتعلیــقفعالیت
ایشــانبــهدلیلعرضهاماکــناقامتیکهمجوز»خانه
مســافر«اخذنکردهاند،اعضایکمیتهتخصصیحوزه
اقامتگاههایاجارهایاتحادیهکســبوکارهایمجازی،
ضمــنانتشــارایــنبیانیــهاعالممــیداردکهاقــدامبه
تعلیــقفعالیــتدرگاههایرزروآنالیــنچیزیجزپاک

کردنصورتمسئلهنیست.
 ایــن اقــدام تنهــا موجــب دور کــردن اقامتگاه هــای 
خصوصــی فعــال در ســطح جامعــه از شــفافیتی اســت 
کــه فعالیــت ســال های اخیــر اســتارتاپ های گردشــگری 
الکترونیک موجب شــده و مسبب بازگشت اکوسیستم 
بــه بــازاری غیــر شــفاف و غیررقابتــی خواهــد شــد کــه 
متأســفانه حاصلــی جــز کاهــش کیفیــت ایــن خدمــات، 
ضرر مصرف کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری 

داخلی نخواهد داشت. 
بــه محــروم  مــا معتقدیــم این گونــه اقدامــات تنهــا 
شــدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده ســازی 
موفــق اقتصــاد مشــارکتی در ایــن حــوزه خواهــد انجامید. 
رویــه ای که در ســال های اخیر طعم خــوش آن با فعالیت 
کســب وکارهای نوآفریــن در عرصه هــای دیگــر همچــون 
صنعــت خرده فروشــی و حمل ونقــل شــهری نصیب مردم 
شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ های پیشروی 
گردشــگری الکترونیــک مــی رود تــا با اســتقبال گــرم مردم 
تبدیل به راه حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری 
کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار 

گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعاالن حوزه می شــود.
وجــود حــدود ۳۰۰ هــزار خانه مســافرپذیر مردمی 
در سراســر ایــران از ظرفیت هــای چشــمگیر امــا پنهــان 
کشــور اســت کــه با توجــه بــه پتانســیل ها و مزیت های 
فراوان ایران، می تواند با ســاماندهی صحیح زمینه ســاز 
شــکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این 
موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرســاخت های اقامتی 
در حوزه گردشگری و نیز هزینه باالی تأسیس هتل در 
کشــور، لــزوم ســاماندهی و مدیریت مطلــوب خانه های 
مســافرپذیر را بیش ازپیش اثبات می کند - اقتصادی که 

سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته است.
متأســفانه اســتفاده از ایــن ظرفیــت مردمــی بــرای 
رونــق گردشــگری در کشــورمان همچنــان بــا چالش هــا 
مربــوط  عمدتــاً  کــه  اســت  روبــه رو  فراوانــی  مســائل  و 
فرهنگــی،  میــراث  »وزارت  ســازنده  غیــر  دخالــت  بــه 
گردشــگری و صنایع دســتی« و همچنین تعارض منافع 
بیــن ذی نفعــان اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تقریبــاً 
تمامــی کشــورهای دنیــا پــس از کســب تجــارب بســیار 
توانســته اند بــه نحــوی مطلــوب، متناســب بــا شــرایط 
فرهنگی-اجتماعــی خــود از این شــرایط عبــور کرده و به 
توســعه صنعت گردشگری شان بپردازند. درواقع آنها با 
بسترســازی مناســب بــرای کســب وکارهای دانش بنیــان 
و تطبیــق کارآمــد عرضــه خانه هــای مردمــی مســافرپذیر 
بــا تقاضای مســافران در بســتر فنــاوری، هزینــه مبادله 
میان تأمین کنندگان و دریافت کنندگان خدمات اقامتی 
را کاهــش داده انــد. به عــاوه ایــن کشــورها بــا افزایــش 
گزینه هــای قیمتــی اقامــت، ســفر و گردشــگری را بــرای 
بخش هــای وســیع تری از جامعــه و دهک هــای پایین تــر 

درآمدی فراهم ساخته اند.
علی رغم تاش پلتفرم های ایرانی پیشــروی حوزه 
در سال های اخیر جهت تعامل و هم فکری با مسئوالن 
میــراث  کنونــی  وزارت  و  ســابق  ســازمان  در  مربوطــه 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در راســتای رفــع 
دغدغه هــای موجــود و نیــز تدویــن ســازوکاری که عموم 
مــردم از منافــع آن منتفــع شــوند، متأســفانه گشــایش 
قابل توجهــی صــورت نگرفتــه اســت. به عبارت دیگــر در 
ســال های اخیــر اقدامــی جز ادامه مســیر بــدون ضابطه 
و فســادآلود کنونــی بــا ســپردن انحصــاری فرایند صدور 
مجوز در سازوکاری بنام »خانه مسافر« به یک شرکت 
شناخته شــده کــه ازقضــا از زیرمجموعه هــای وزارتخانــه 
متبــوع بوده مشــاهده نشــده اســت. ایــن موضوع حتی 
در گــزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی 
در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به وضوح موردتوجه قرارگرفته 
و عنوان شــده کــه وزارت گردشــگری بــه دلیــل مداخات 
غیرموثــر شــرکت دارای انحصــار »هــم از توانمنــدی و 
امــکان اجرایــی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم 
ورودش بــه ایــن موضــوع از نظــر قانونــی دارای ابهــام و 

اشکال است«.
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین 
وزارتخانــه و به طور معنــی داری در فاصله پایان فعالیت 
دولت گذشــته و شــروع به کار دولت ســیزدهم اجرایی 
شــده، ایــن کمیته اعــام می دارد که همچون گذشــته و 
امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه 
و دانــش خــود بهــره خواهــد گرفــت تــا ضمــن تعامــل با 
مدیریت جدید وزارت و ســایر ذینفعان، مســیری هموار 
و خوش آتیه برای رونق گردشــگری مردمی در بســتری 
قانونمنــد و همــه شــمول فراهــم گــردد. در ایــن راســتا 
»کمیته تخصصی اقامتگاه های مردمی اتحادیه کشوری 
کســب وکارهای مجازی« به زودی طرح پیشــنهادی خود 
را با پیوست عارضه یابی شرایط کنونی به وزارت محترم 

تقدیم خواهد کرد.
با آرزوی آینده ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
مردمــی  اقامتگاه هــای  تخصصــی  کمیتــه  اعضــای 

اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی
عامــل  مدیــران  و  بنیان گــذاران  امضاکننــدگان: 
استارتاپ های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

هشدار رئیس صنف 
لبنیات فروشان استان قم 

درباره باالتر رفتن قیمت شیر
بهگفتهرئیسصنفلبنیاتفروشــاناستانقم،
قبــالکــهعرضــهوتقاضــارابــازارتعییــنکــردودولــت
دخالتــینداشــتوســهمیهدامــدارونهــادهنداشــتیم

اوضاعبازاربهترازاالنبود.
حســن بهرامی  دوســت در گفت وگو با ایســنا بیان 
کرد: طبق مصوبه ای که در تیر امسال اعام شد قیمت 
شیر نزدیک به ۵۰ درصد گران شد و به هر کیلو ۶۴۰۰ 

تومان رسید.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه شــیر پایــه اصلــی 
دیگــر  بــر  آن  شــدن  گــران  اســت  لبنــی  محصــوالت 
محصــوالت نیــز تأثیــر داشــته و آن هــا نیــز تــا ۵۰ درصد 
هزینــه  افزایــش  البتــه  داشــته اند؛  را  قیمــت  افزایــش 
بســته بندی، حمــل و نقــل و دیگــر عوامــل مؤثــر را بــر 
محصوالت لبنی کارخانه جات را نمی توان نادیده گرفت.
بهرامــی دوســت دلیــل عمــده ایــن گرانــی قیمــت 
را مررتبــط بــا نهاده هــای دامــی دانســت و گفــت: حدود 
دو ســال اســت که با مشــکات زیــادی در زمینــه تأمین 
نهاده های دامی روبه رو هستیم به این صورت که یا به 
میزان کافی وجود ندارد یا توزیع نامناســب اســت؛ این 

مسئله گریبان قیمت شیر را نیز گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با وجود این افزایش قیمت، 
دامــداران هنــوز رضایــت کامل ندارند اظهــار کرد: برخی 
دامــداران در ایــن وضعیــت بــه کشــتار دام خــود روی 
آورده اند زیرا قیمت نهاده دامی بیش از این ها افزایش 

پیدا کرده و تهیه آن سخت است.
بهرامــی دوســت بــا توجه بــه پیشــنهاد اخیر برخی 
از  لبنــی  محصــوالت  خــروج  بــر  مبنــی  کارشناســان 
قیمت گذاری دســتوری خاطرنشــان کرد: بنده نزدیک به 
پنجاه ســال اســت در حوزه لبنیات و دامداری مشــغول 
فعالیــت هســتم؛ قبا کــه عرضه و تقاضای بازار دســت 
خودش بود، دولت دخالتی نداشــت و ســهمیه دامدار و 

نهاده نداشتیم اوضاع بازار بهتر از االن بود.
وی اضافــه کــرد: از زمانی که دامپزشــکی و خوراک 
صنعتــی و نهادهــای دولتــی دیگــر وارد کار شــدند بــازار 
نامتعــادل شــد وگرنــه اگــر وظیفــه تأمیــن نهــاده ماننــد 
گذشــته بــر عهــده دامــداران بــود قیمت ها نیز بــا میزان 
درخواستی بازار تغییر می کرد و مشکات کمتر می شد.
رئیــس صنــف لبنیات فروشــان اســتان قــم تأکیــد 
کــرد: دولــت بایــد فکــری بــرای تأمین نهــاده و قیمت آن 
کند تا مشــکات گرانی محصوالت لبنی نیز حل شــود؛ 
مــردم بســیار  از ســوی  لبنــی  تــوان خریــد محصــوالت 
کاهش یافته و بازار مشــکل پیدا کرده اســت، اگر برای 
نهاده هــای دامــی تدبیری اندیشــیده نشــود قیمت شــیر 

ممکن است از این هم باالتر برود.

جوکار: بخش قابل توجهی 
از مردم توان مصرف برنج 

۵۰ هزار تومانی را ندارند
رئیسکمیســیونامورداخلیکشــوروشوراهادر
مجلــسشــورایاســالمی،تاکیــدکــرد:افزایــشقیمت
کاالهــایاساســیازیکســومنجربــهنارضایتیمردم
شــدهوازســویدیگــرجیــبدالالنومحتکــرانراپــر

میکند.

محمد صالح جوکار در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به ضرورت کنترل قیمت کاالهای اساسی در بازار، بیان 
کرد: ثبات قیمت کاالها در بازار به تعادل بین عرضه و 
تقاضــا بــاز می گردد. اگر به میــزان کافی تقاضا در بازار 
کاال عرضــه شــود هیــچ کاالیی کمیــاب یا گــران نخواهد 
شــد. افزایش قیمت کاالهای اساســی از یک ســو منجر 
به نارضایتی مردم شــده و از ســوی دیگر جیب دالالن و 

محتکران را پر می کند.
وی در ادامــه اظهــار کرد: هــرگاه تعادل بین عرضه 
و تقاضــا در بــازار برهم می خورد شــاهد افزایش قیمت 
کاالهــا بــوده کــه دودش بــه چشــم اقشــار آســیب پذیر 
جامعه می رود. به عنوان مثال در خصوص قیمت برنج 
که امروز به حدود کیلویی ۵۰ هزار تومان رسیده است 
در گذشــته بــا واردات برنــج تعــادل در بــازار برقــرار مــی 
شــد. امــا امــروز این کار انجــام نمی شــود و قطعا ادامه 
ایــن رونــد مشــکات مردم را دو چنــدان می کند. بخش 
قابــل توجهــی از جامعــه توان مصرف برنــج کیلیویی ۵۰ 

هزار تومان را ندارند.
نماینــده مــردم یــزد در مجلــس شــورای اســامی 
تصریح کرد: وزارتخانه های کشاورزی و صمت باید برای 
تامیــن کاالهــای اساســی مــردم تدبیر جدی کننــد. بنده 
شــنیده ام بخشــی از برنجی که در داخل کشــور کشــت 
شــده در کارخانجات شــالیکوبی جمع شــده اما به بازار 
ارائه نمی شــود. وزرای اقتصادی وظیفه دارند بر توزیع 
کاالهــا در بــازار نظــارت کنند. نباید اجازه داد تا با ســوء 

مدیریت مردم در تنگنا قرار بگیرند.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: وزرای دولــت برنامه های 
جامعــی را بــه نماینــدگان ارائــه کردنــد امــا ارائــه برنامــه 
بــه تنهایــی مشــکلی را حــل نخواهــد کــرد بلکــه برنامــه 
وزرا بایــد بــه شــکل صحیحی در راســتای حل مشــکات 
مــردم بــه ویــژه در حــوزه معیشــتی اجرایــی شــود. الزم 
اســت وزرای دولــت و تیــم اقتصــادی آن در اســرع وقت 

برنامه های خود را اجرایی کنند.

س
فار

س:
عک اخبـــــــــــــــــاربیانیه

درحالیکهطبقمصوبهشورایرقابت،
خودروسازانمجازبهپیشفروشخودروبا
قیمتنامشــخصنیســتند،عرضهتارابانرخ

نامعلومازروزگذشتهآغازشدهاست.
بــه گــزارش فــارس، در اطاعیــه ای کــه 
روزگذشته از سوی گروه صنعتی ایران خودرو 
منتشــر شــده، پیــش فــروش محصــول جدیــد 
این خودروســاز با نام »تارا« بدون اعام نرخ 

قطعی انجام می شود.
فــروش  پیــش  طــرح  اســاس،   ایــن  بــر 
 ۲۸ روزگذشــته  از  دســتی  تــارا  محصــول 
شــهریورماه بــه مــدت ۳ روز اجــرا مــی شــود و 

محصوالت تولیدی از اردیبهشــت تا مهر ۱۴۰۱ 
به مشتریان تحویل داده می شود.

این خودرو با پیش پرداخت علی الحساب ۱۴۰ 
میلیــون تومانــی عرضه می شــود و طبق اعام 
ایــران خــودرو، قیمت نهایی تارا پس از تعیین 

نهایی در دعوتنامه ها اعام خواهد شد.
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود یــک ماه 
پیــش در چهارصــد و هفتاد و ســومین جلســه 
شــورای رقابــت در خصــوص شــرایط ثبــت نام 
شــرکت های  توســط  خــودرو  کشــی  قرعــه  و 
خودروساز داخلی تصمیماتی اتخاذ شده بود.
بر این اســاس، اعضای شورای رقابت در 

رابطه با نحوه اقدام خودروســازان در موضوع 
پیش فروش خودرو به استناد ماده ۵۸ قانون 
قانــون  اصــل ۴۴  کلــی  اجــرای سیاســت های 
اساســی بــا اکثریــت آرا مقــرر کردنــد چنانچــه 
بــا خودروهــای  رابطــه  مراجــع ذی صــاح در 
انحصاری مشــمول دستورالعمل قیمت شورا، 
بــا پیــش فــروش خــودرو موافقــت کننــد بــه 
نســبت مبلــغ پرداختــی بابــت پیش پرداخــت، 
هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را 
در زمــان ثبت نام )نســبت به قیمت کارخانه( 

پرداخت کرده است.
ایــن  در  رقابــت،  شــورای  طبــق مصوبــه 

صــورت ســهمی از خــودرو کــه پیــش پرداخــت 
هیچگونــه  مشــمول  شــده  انجــام  قبــاً  آن 
تــورم قیمتــی احتمالــی نخواهــد شــد و صرفــاً 
بقیــه ســهم باقیمانــده مشــمول تورم بخشــی 
احتمالــی خواهــد بــود. طبــق مصوبــه شــورای 
تعییــن  آن  قیمــت  کــه  رقابــت، خودروهایــی 
نشــده حق پیش فروش نخواهند داشــت. به 
ایــن ترتیــب مشــخص نیســت چــرا عرضــه تارا 
پیش از تعیین قیمت نهایی صورت می گیرد؟ 
شورای رقابت پیشتر قیمت رسمی خودرو تارا 
دنــده ای تحویــل تیــر امســال را ۲۹۰ میلیون و 

۴۷۲ هــزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرده بود.

رئیسکمیسیونعمرانمجلسشورای
اســالمی،تاکیــدکــردکهنــرخبلیــتهواپیما
بــرایرفــتوبرگشــتزائــرانکربــالدرایــام
اربعیــنپنــجمیلیــونتومــانتعییــنشــدهو
هرگونــهافزایــشقیمتیبیــشازاینتخلف
بــودهوقطعــاباشــرکتهایمتخلفبرخورد

خواهدشد.
محمــد رضــا رضایی کوچــی در گفت وگو 
با ایســنا، با اشــاره به افزایش چشــمگیر نرخ 
بلیــت هواپیمــا بــرای ســفر بــه عــراق در ایــام 
اربعیــن، بیــان کــرد: بر اســاس توافقی که در 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری صــورت گرفتــه 
اســت قیمــت بلیــت رفــت و برگشــت زائــران 
در ایــام اربعیــن بــه عــراق پنج میلیــون تومان 
تعییــن شــده اســت و تــا زمانــی که ویــزا برای 
از شــرکتهای  افــراد صــادر نشــده هیچکــدام 

هواپیمایی اجازه فروش بلیت را ندارند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســامی، تصریح کرد: بر اســاس رایزنی هایی 
وزارت کشــور  و  بــا ســازمان هواپیمایــی  کــه 
صــورت گرفتــه هــر شــرکت هواپیمایــی کــه با 

نرخــی بیــش از ۵ میلیــون تومــان بلیت رفت 
متخلــف  بفروشــد  زائــران  بــه  را  برگشــت  و 
بــوده و بایــد بــا آن برخــورد شــود. مــا نیــز بــر 
ایــن موضــوع نظــارت خواهیم داشــت و قطعا 
شــرکتهای متخلــف معرفی و بــا آن ها برخورد 

خواهد شد.

جزئیاتبازگشتزمینیزائران
اربعینازمهران

و  ترانزیــت  مدیــرکل  دیگــر  ســوی  از 
و  راهــداری  بین المللــی ســازمان  حمل ونقــل 
حمل ونقــل جــاده ای نیــز اعــام کــرد کــه بــر 
اســاس توافقــات صــورت گرفتــه زائرانــی کــه 
بــرای شــرکت در مراســم اربعیــن حســینی به 
عــراق ســفر می کنند، می تواننــد از طریق مرز 
مهــران به ایران بازگردند و تدابیر الزم در این 

زمینه اندیشیده خواهد شد.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  جــواد هدایتــی 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر تــردد زمینــی بــه 
عراق ممنوع نیســت اما فقط مختص کسانی 

اســت که دارای ویزای خاص مانند تحصیلی، 
تجــاری و... هســتند امــا بــر اســاس توافقــات 
صــورت گرفتــه بیــن دو کشــور و اعــام ســتاد 
مرکــزی اربعین، زائران تنها از مرزهای هوایی 

می توانند به عراق سفر کنند.
وی افزود: زائرانی که در مســیر رفت به 
عــراق از مرزهــای هوایــی و هواپیمــا اســتفاده 
کرده اند برای بازگشــت الزامی به اســتفاده از 
حمل ونقل هوایی ندارند و می توانند از طریق 

مرز مهران به کشور وارد شوند.
حمل ونقــل  و  ترانزیــت  مدیــرکل 
بین المللــی ســازمان راهــداری و حمل ونقــل 
جاده ای ادامه داد: بر اساس هماهنگی های 
صــورت گرفتــه احتمــاال از روز اربعین مســیر 
برگشــت زائــران از مــرز مهران فعــال خواهد 
شــد و هــم اکنــون نیز ورود زمینی به کشــور 
از مرزهــای مشــترک بــا عــراق بســته نیســت 
اما تنها کســانی می توانند به ایران بازگردند 
کــه بــه صورت رســمی از کشــور خارج شــده 

باشند.
وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اینکــه 

چــه تمهیداتــی بــرای بازگشــت زائــران از نظــر 
پروتکل هــای بهداشــتی یــا سیســتم حمــل و 
نقل عمومی در نظر گرفته شده است؟ اظهار 
کــرد: برنامه ریزی هــای بــرای بازگشــت زمینــی 
زائــران از طریــق مــرز مهــران  صــورت گرفتــه 
ولــی اینکــه چــه تعداد از زوار مســیر زمینی را 
برای بازگشــت انتخاب می کنند و برنامه ریزی 
ســازمان حــج و زیــارت و دیگــر دســتگاه های 
متولــی بــه چه صورت خواهــد بود باید منتظر 

ماند و شرایط را بررسی کرد.
هدایتــی گفــت: بایــد ببینیــم چــه تعداد 
از زائــران ایرانــی بــه عــراق ســفر خواهند کرد 
و چــه تعــداد از آن هــا می خواهنــد بــه صورت 
زمینــی بــه کشورشــان بازگردند تا بــرای آن ها 
امکاناتــی ماننــد نــاوگان حمــل و نقــل تامیــن 
بــرای  را  بهداشــتی  پروتکل هــای  و  شــده 
ورود آن هــا رعایــت کنیــم. البتــه پایانــه مرزی 
مهــران آمادگــی الزم بــرای پذیرایــی از زائــران 
اربعیــن حســینی در مســیر بازگشــت را دارد 
و بازگشــت زمینــی آن هــا در راســتای کاهــش 

هزینه هایشان برنامه ریزی شده است.

و پذیرایــی تاالرهــای اتحادیــه رئیــس
تجهیــزمجالــستهــرانازریــزشبیــشاز۵۰ 
درصدیتاالرداراندرپیشیوعویروسکرونا
خبــردادوگفــتکهباتوجهبهبرخیشــرایط
ارائهتســهیالتکرونایی،فقط۱۰تا۱۵درصد

تاالردارانمیتوانندازآناستفادهکنند.
بــا  گفت گــو  در  نیــا  ابراهیمــی  خســرو 
ایسنا، اظهار کرد: افراد زیادی در حال حاضر 
قادر به ثبت نام در سامانه کارا برای دریافت 
تومانــی  میلیــون   ۴۵۰ تــا   ۱۵۰ تســهیات 
تــاالرداران نیســتند، چــرا کــه قبــا وام دیگری 

دریافت کرده اند.
بــه گفتــه وی مشــکل دیگــر ایــن اســت 
کــه اگــر تاالرداران مســتاجرانی هســتند که یا 
قــرارداد آن هــا تمــام شــده یــا بــه دلیــل عقب 

افتــادن اجــاره طی یک ســال و نیم گذشــته با 
مالکان درگیر هستند.

ابراهیمــی نیــا بــا بیــان اینکــه در چنیــن 
شــرایطی فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد تاالرداران قادر 
بــه دریافــت ایــن تســهیات هســتند، تصریح 
کــرد: دولــت بایــد بــا مســئوالن اتحادیــه ایــن 
موضــوع را کارشناســی کننــد تــا مســتاجران 
ضمانت هــای اجرایــی خاص خود را ارائه کنند 
و نیازی نباشد صاحب ملک هم سند بیاورد. 
دولــت می توانــد از اتحادیــه تاییدیــه دریافــت 
مــورد  کــه  کنــد و بعــد ضمانت هــای دیگــری 

پذیرش بانک هست را قبول کند.
و  پذیرایــی  تاالرهــای  اتحادیــه  رئیــس 
تجهیــز مجالــس تهــران همچنیــن گفــت کــه 
بــه دلیــل  تــاالرداران  از  از ۵۰ درصــد  بیــش 

آســیب های ناشــی از شــیوع ویروس کرونا از 
این شغل خارج شده اند.

ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تســهیات 
ویــژه ای بــه تاالرهــا و باغ-تاالرهــا اختصــاص 
داده کــه بــرای مســاحت تــا ۲۰۰ متــر مربــع 
)فضــای ســالن(/ مســاحت بــرای تــا ۴۰۰ متــر 
مربع )باغ تاالر( تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان، 
برای مســاحت ۲۰۰ تــا ۵۰۰ متر مربع )فضای 
تــا ۱۰۰۰  بــازه ۴۰۰  بــرای  ســالن(/ مســاحت 
متــر مربــع )بــاغ تــاالر( تا ســقف ۳۰۰ میلیون 
و  متــر مربــع  بــرای مســاحت ۵۰۰  و  تومــان 
بــازه ۱۰۰۰  بیشــتر)فضای ســالن(/ مســاحت 
متــر مربــع و بیشــتر)باغ تاالر( تا ســقف ۴۵۰ 

میلیون تومان تعیین شده است.
تاالرهــای  فهرســت  ارســال  مهلــت 

ســوی  از  نیــز  تســهیات  دریافــت  متقاضــی 
اتــاق اصنــاف شهرســتان و ثبت آن در ســایت 
ایرانیــان اصنــاف تــا پایــان مهــر ۱۴۰۰ تمدیــد 
شــده اســت. بنابرایــن تــاالرداران بایــد هرچه 
سریعتر و پیش از این تاریخ درخواست خود 
را بــه اتحادیــه مربــوط برســانند و بعــد هم در 

سامانه کارا ثبت نام کنند.
ایــن  تســهیات  کــه  اســت  گفتنــی 
دســتورالعمل طی عقد مرابحه عام به صورت 
یــک مرحلــه ای با نرخ ۱۲ درصد و اقســاط ۲۰ 
ماهــه پرداخــت می شــود. مــدت ســه مــاه نیز 
بــرای بازپرداخــت قســط اول ایــن تســهیات 
پــس از اخــذ آن، تنفــس محاســبه و اعمــال 
خواهد شــد کــه مجموعاً دوره اقســاط۲۷ ماه 

خواهد بود.

رئیــساتحادیــهنوشــتافــزارتهــرانبا
بیــاناینکهطیدوســالاخیربــازاردررکود
۷۰درصدیبودهاست،گفتکهاگرامسال
فکــریبــهحــالحــوزهنوشــتافــزارنشــود،
خواهیــم بخــش ایــن در شــدیدی ریــزش

داشت.
موســی فرزانیــان در گفــت و گــو بــا مهر 
در مــورد وضعیــت بــازار نوشــت افــزار، اظهــار 
داشــت: تهیــه نوشــت افــزار بــا نزدیک شــدن 
به ســال تحصیلــی جدید یکــی از اولویت های 
اصلی خانواده هاســت اما در شــرایط کرونایی 
گذشــته  ســنوات  ماننــد  افــزار  نوشــت  بــازار 

نیســت و طی دو ســال اخیر بازار در رکود ۷۰ 
درصدی بوده است.

رئیس اتحادیه نوشت افزار تهران افزود: 
مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه ها به صورت 
حضــوری فعــال نبــوده انــد و در ایــن شــرایط 
واحدهــای صنفــی و تولیدکننــدگان بــا ۲۰ تــا 
۳۰ درصــد ظرفیــت در حــال فعالیــت هســتند 
و اغلــب واحدهــای تولیــدی کارکنــان خــود را 

تعدیل و یا شیفت کاری را کم کرده اند.
وی ادامــه داد: متأســفانه تاکنــون هیــچ 
لــوازم  و  افــزار  بــه حــوزه نوشــت  تســهیاتی 
التحریر تخصیص داده نشــده اســت. طی دو 

ســال گذشــته با وجود مشکات فراوان  هیچ 
حمایت بیمه ای، مالیاتی و بانکی از این صنف 

صورت نگرفته است.
فرزانیــان گفــت: در تهران ۲ هزار پروانه 
صنفــی لــوازم التحریــر و حــدود ۵ هــزار واحد 
صنفی کتابفروشــی داریم. در کل کشــور نیز 
تقریبــاً ۲۵ تــا ۳۰ هــزار واحد صنفــی در حال 
فعالیت هستند اما طی دو سال گذشته هیچ 
توجهی به این واحدها نشد و بسیاری از این 

واحدها مجبور به تغییر شغل شدند.
رئیس اتحادیه نوشت افزار تهران اظهار 
داشــت: واحدهــای تولیدی و توزیعی نوشــت 

افــزار امیــدوار هســتند امســال بــا بازگشــایی 
مــدارس و دانشــگاه ها رکــود از بــازار برچیــده 
شــود، در غیــر این صورت ریزش شــدیدی در 
این بخش خواهیم داشت چراکه تولید کننده 
جنس را تولید کرده که به فروش برساند اما 
تقاضــای زیــادی بــرای نوشــت افــزار نیســت و 
تولیدکننــدگان بــرای نقــد کردن تولیــدات، در 

مضیقه هستند.
وی گفــت: طــی ایــن دو ســال بارهــا بــه 
حــوزه  وضعیــت  کــه  کردیــم  اعــام  متولیــان 
نوشــت افــزار بغرنــج اســت امــا هیــچ توجهی 

نشد.

۷۰درصدبازارنوشتافزاردررکود

 رئیساتحادیهتاالرهایپذیراییتهران:فقط۱۵درصد

ازتاالردارانقادربهدریافتتسهیالتاند

جزئیاتآغازفروشبلیتپروازهایاربعین

تخلفخودروسازانازمصوبهشورایرقابت
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شرایط واردات موز اعالم شد
به دنبال تعیین تکلیف واردات موز، وزارت 
جهــاد کشــاورزی شــرایط ترخیــص محموله هــای 
ایــن کاال را بــه گمــرک ایــران اعــام کــرده کــه در 
اهــم آن تاکیــد بــر واردات از محــل ارز حاصل از 

صادرات سیب قرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا، بعــد از آنکــه در شــرایط 
بالتکلیــف بین دســتگاه های مرتبط، محموله های 
وارداتی موز امکان ترخیص نداشت و یا به دلیل 
مغایــرت با بخشــی از ضوابط، ترخیــص و واردات 
جدیــد بــا ابهــام مواجــه بــود، ســرانجام در اوایــل 
شــهریور ســال جــاری در جلســه ای دســتگاه های 
ذی ربــط در مــورد شــرایط واردات و ترخیــص مــوز 

به توافق رسیدند.
جهــاد  وزیــر  معــاون  گذشــته  روزهــای  در 
ترخیــص  شــرایط  مکاتبــه ای  در  کشــاورزی 
محموله هــای مــوز بــه معاونــت فنی گمــرک ایران 

ابالغ کرده است.
برایــن اســاس، ثبــت ســفارش، تمدیــد ثبت 
ســفارش و ترخیــص محموله هــای مــوز از محــل 
اظهارنامه هــای )پروانــه شــده(، ســیب درختی در 
بازه زمانی اول بهمن  ســال ۱۳۹۸ تا دوم اســفند 
ســال گذشــته که زمان فعال شدن ثبت سفارش 

موز است، بالمانع خواهد بود.
ثبــت  تمدیــد  و  ســفارش  ثبــت  همچنیــن 
ســفارش مــوز از محــل اظهارنامه های بــازه زمانی 
ســوم اســفند ســال ۱۳۹۹ به بعد ســیب درختی 
تــا شــش ماه بعــد از تاریــخ اظهارنامــه صادراتــی 
بالمانــع اســت. ترخیــص محموله هایی کــه با این 
شــرایط ثبت ســفارش و وارد گمرک شــده اســت 

نیز مشکلی نخواهد داشت.
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  ابالغیــه  طبــق 
بــرای  مــوز  محموله هــای  ترخیــص  گمــرک،  بــه 
درخواست هایی که قبل از تاریخ این ابالغیه)۲۴ 
شــهریور ۱۴۰۰(، بــا رعایــت ضوابــط تعییــن شــده 
ثبــت ســفارش شــده اند چنانچــه دارای تائیدیــه 
گمرک اجرایی مبنی بر صادرات ســیب درجه یک 
و درجــه دو باشــد می تواند با برخــورداری از مفاد 

۵ مندرجــات ذیــل یادداشــت فصل هشــتم کتاب 
مقررات صادرات و واردات بالمانع باشد.

این در حالی است که طبق این ماده به ازای 
صــادرات ۱.۵کیلوگــرم ســیب درختــی و صــادرات 
یــک کیلوگــرم کشــمش و صــادرات دو کیلوگــرم 
پرتقــال، حقــوق ورودی یــک کیلوگــرم موز معادل 
پنــج درصــد ارزش تعییــن می شــود اما بر اســاس 
شرایط تعیین شده اگر محموله های وارداتی فاقد 
تائیدیه گمرک های اجرایی بود باید برای ورود آن 

۲۰ درصد حقوق ورودی پرداخت شود.
موضوع مورد تاکید دیگر این است که ثبت 
ســفارش موز از تاریخ این ابالغیه، صرفا در ازای 
اســتفاده ارز حاصل از صادرات ســیب درجه یک 
و دو بــا امــکان برخــورداری از مفاد پنج مندرجات 

ذیل یادداشت فصل هشتم مجاز است.
از بهمن مــاه ســال گذشــته بــا مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار مقرر شــده بود که واردات موز حتما 
در قبــال صــادرات ســیب درختی باشــد، اما آنچه 
در چند ماه اخیر اتفاق افتاد نشــان داد که بانک 
مرکزی و وزارت صمت نســبت به تأیید منشــا ارز 
و صــدور ثبت ســفارش موزهایی اقدام کردند که 
شــرط صــادرات ســیب در قبــال آن رعایت نشــده 
بــود و واردکننــده ایــن کاال را به امیــد ترخیص به 
گمــرک می آوردنــد؛ بــه طــوری کــه در ایــن مــدت 
چندیــن بــار محموله های حــاوی ۳۰۰۰تن و اخیرا 
در مجموع ۵۰۰۰ تن در گمرک بازرگان بالتکلیف 
باقی مانده بود و از سویی از سال گذشته تا سه 
مــاه اول امســال بیــش از ۱۴۰هزار تــن موز بدون 

رعایت این شرط وارد کشور شده بود.
بــا ایــن وجود توافقــی هم بیــن وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
شــده  وارد  و  بالتکلیــف  محموله هــای  ترخیــص 
وجود نداشــت و از این رو مکاتبات متعددی بین 
ایــن دســتگاه ها و گمــرک ایــران صــورت گرفــت تا 
این کــه در نهایــت جلســه ای برگــزار و در رابطــه با 
محموله هــای وارداتــی مــوز و شــرایط ورود آن در 

آینده تصمیم گیری شد.

نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: 
خودروسازان داخلی خیال نکنند نورچشمی هستند

نایب رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
مجلــس ضمن حمایــت از تصمیم مجلس درباره 
واردات خــودرو عنــوان کــرد، نمی شــود کــه آب، 
برق، گاز و اینگونه هزینه های تولید خودروســاز 
داخلی ما با ریال محاســبه شــود اما محصول آن 

به دالر در بازار عرضه شود.
حجت االســالم حســن نــوروزی در گفت وگو 
بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه تصمیــم مجلــس دربــاره 
آزادســازی واردات خــودرو عنــوان کرد: در کشــور 
مــا جلــوی واردات خــودرو گرفتــه می شــود، از آن 
دســت  بــه  ســایپا  و  ایران خــودرو  ســوءمدیریت 
مدیرعامــل دولتــی ســپرده - بــه قــول یکــی از این 
آقــای  دولــت  از  پیــش  وزارت صمــت  مســئوالن 
رئیســی- و تالش می شــود چاله هــای مالی وزارت 

صمت با درآمدهای ایران خودرو پر شود.
او افــزود: در کشــور مــا که فقــط یک خودرو 
تولیــد نمی شــود. ایران خــودرو، ســایپا و چندیــن 
خودروســاز دیگر فعالیت می کننــد که مدیرعامل 
ده هــا  می شــود.  تعییــن  دولــت  ســوی  از  آن هــا 
بــرای  کــه  بــه خــودرو هــم داریــم  مرکــز مربــوط 
بخــش خصوصــی اســت. بخش خصوصــی اکنون 
از ایــن تصمیــم مجلــس ناراحــت نیســت چراکــه 
وارد رقابــت خواهــد شــد، یعنی تــالش می کند با 
کاهــش هزینه هــا خــودرو صــادر کنــد و در خارج 
از کشــور بــا خــودروی خارجی به رقابــت بپردازد، 
بنابراین تولید و واردات خودروی برقی، هیبریدی 

و امثالهم به میزان معقول چه ایرادی دارد.
نایب رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
خودروســازان  از  خیلــی  کــرد:  تاکیــد  مجلــس 
داخلی خیال نکنند نور چشــم هستند. شنیده ام 
ایران خــودرو ۳۵هزار میلیــارد تومان بدهی دارد، 
آن وقــت مــا بــرای او رقیبــی نیاوریــم و خودرویــی 
خــودروی  تعــدادی  وقــت  آن  نکنیــم.  وارد  هــم 
خارجــی هــم از ســوی افــراد نورچشــمی وارد و بــا 
قیمت هــای میلیــاردی فروختــه شــود؟ چــرا بایــد 

اینگونه عمل شود؟
نــوروزی عنــوان کــرد: مــن معتقــدم بایــد به 
میزان معقول به واردات خودرو بپردازیم و از آن 
ســویی هزینــه خودروی داخلــی را کاهش دهیم. 
نمی شود که آب، برق، گاز و اینگونه هزینه های 
تولید خودروساز داخلی ما با ریال محاسبه شود 

اما محصول آن به دالر در بازار عرضه شود.
تصریــح  پایــان  در  مجلــس  نماینــده  ایــن 
کــرد: وزیــر صمــت بایــد هرچــه ســریعتر اختیــار 
خــود  دســت  بــه  را  ســایپا  و  ایران خــودرو 
ســرمایه داران اصلــی آن ها بســپارد تــا مدیرعامل 
آن را تعیین کنند و دولت صرفا ناظر باشــد تا به 
میــزان معقــول خــودرو وارد، صادر و تولید شــود. 
قطعــا مــا در کمیســیون حقوقی و قضایــی درباره 
تصمیــم مجلــس دربــاره واردات خــودرو، آمادگی 
الزم برای همکاری با کمیســیون صنایع و معادن 

مجلس را داریم.

اخبـــــــــــــــــار

مدیریت زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و غذایی 
کشور یکپارچه می شود

ارزش  زنجیــره  بــر  یکپارچــه  مدیریــت 
بــا  کشــور  در  غذایــی  و  کشــاورزی  محصــوالت 
اجــرای قانون تقویت امنیت غذایی و رفع موانع 

تولیدات کشاورزی حاکم می شود.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، رئیس 
اقتصــاد  برنامه ریــزی،  پژوهش هــای  موسســه 
ایــن  بیــان  بــا  روســتایی  توســعه  و  کشــاورزی 
مطلــب افــزود: بــا اجــرای ایــن قانــون در بخــش 
کشــاورزی، کمتر دچار پراکندگــی در برنامه ریزی 
و سیاست گذاری در حوزه زنجیره ارزش خواهیم 
ارزش  زنجیــره  مدیریــت  کــه  آن  ضمــن  شــد، 
محصــوالات کشــاورزی و غذایی به صــورت واحد 

انجام خواهد شد.
علی کیانی راد گفت: مدیریت واحد، مراحل 
پیش از تولید تا مصرف را در برمی گیرد و وزارت 
جهاد کشــاورزی به عنــوان متولی بخش، وظیفه 
مدیریــت زنجیــره ارزش محصــوالت کشــاورزی و 
غذایــی را برعهــده خواهد داشــت. او با اشــاره به 
ایــن که طــرح تقویت امنیت غذایــی و رفع موانع 
تولیدات کشاورزی در ۱۴ماده از سوی کمیسیون 
کشــاورزی،آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 
مجلــس تهیــه و پــس از بررســی در چنــد مــاه در 
نماینــدگان  اکثریــت  تصویــب  بــه  علنــی  صحــن 
مجلس شورای اسالمی رسیده است، اظهار کرد: 
ایــن طــرح برای بررســی، تایید نهایــی و تبدیل به 

قانون به شورای نگهبان ارسال شده است.
کیانــی راد دربــاره جزئیــات ایــن طــرح گفت: 
یکــی از مــوارد منــدرج در طــرح فــوق ایــن اســت 
کــه دولت هــا و سیاســت گذاران در طــول زنجیره 
ارزش محصــوالت کشــاورزی و غذایی باید نقش 
هدایت کننــده و حمایت کننــده داشــته باشــند و 
تشــکل ها و صنوف کشــاورزی بخش مهم اجرا و 

تصدی گری را برعهده خواهند داشت.

او دربــاره ابعــاد دیگر این طــرح افزود: برای 
تامین امنیت غذایی در این طرح، ورود دانش و 
فناوری در طول زنجیره ارزش از ســطح مزرعه تا 

فرآوری و توزیع دیده شده است.
رئیــس موسســه پژوهش هــای برنامه ریــزی، 
اقتصاد کشــاورزی و توســعه روســتایی با اشاره به 
ایحاد ســازمان ســرمایه گذاری و تجارت کشــاورزی 
بر اساس تبصره )۶( ماده )۲( این طرح اظهار کرد: 
تشــکیل ایــن ســازمان، جریــان ورود ســرمایه های 
بخــش خصوصــی و خارجــی بــه بخــش کشــاورزی 
امــور زیربنایــی دانش بنیــان  بــه ســمت  بــه ویــژه 
و متکــی بــه علــم و فنــاوری را افزایــش می دهــد. 
او اضافــه کــرد: ایــن ســازمان بــا هدف تمرکــز امور 
سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و نظــارت در حــوزه 
کاالهــای  ســرمایه گذاری  و  بازرگانــی  تجــارت، 
مــورد  در  کیانــی راد  می شــود.  ایجــاد  کشــاورزی 
جهت گیــری ســرمایه گذاری های دولتــی نیز در این 
طرح گفت: بر اساس طرح تقویت امنیت غذایی و 
رفع موانع تولیدات کشــاورزی، سرمایه گذاری های 
دولتــی باید بیشــتر به ســمت حوزه علــم و فناوری 
و دانش بنیــان کــردن بخش کشــاورزی ســوق پیدا 
کنــد. او در عیــن حــال تاکیــد کرد: با تایید شــورای 
نگهبــان و الزم االجــرا شــدن قانــون تقویــت امنیت 
غذایــی کشــور و رفع موانع تولیدات کشــاورزی، از 
ایــن پــس ســرمایه گذاری  و حمایــت از محصــوالت 
کشــاورزی بــا هــدف افزایــش ضریــب نفــوذ دانش 
و فنــاوری در بخــش کشــاورزی و بــا نــگاه بــه بازار 
تشــکیل  کیانــی راد،  می گیــرد.  انجــام  تجــارت  و 
ســتاد تنظیم بــازار کاالهای کشــاورزی، پیش بینی 
صــدور مجوزهــا بــه شــورای موانع تولید در ســطح 
شهرســتان ها، الگوی کشــت و توســعه صادرات را 
از جملــه موضوعاتــی عنوان کرد کــه در قالب مواد 

و تبصره های این طرح به آن توجه شــده است.

رئیــس هیات مدیره اتحادیه مرکــزی مرغداران 
میهــن ضمن اشــاره به اینکه ۱۴میلیــون قطعه مرغ 
تخم گــذار در ســه مــاه اول ســال بــه دلیــل ضــرر و 
زیــان مرغــداران حــذف شــدند، از واردات تخم مــرغ 
از کشورهای همسایه در هفته آینده نیز خبر داد.

حمید کاشانی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ 
به این سوال که چرا قیمت تخم مرغ افزایش یافته 
اتفاقــی  افزایــش قیمــت تخم مــرغ  اســت، گفــت: 
یک شبه نیست. از سال گذشته هشدارهای الزم را 
در این باره به مســئوالن مربوطه دادیم ولی تعلل 
در رســیدگی به آنها منجر به این شــد که تخم مرغ 
با قیمت های باال به دست مصرف کنندگان برسد.

او ادامــه داد: بــه دلیل تحریم ها در یکســال و 
نیــم گذشــته مرغ هــای اجداد بــا تاخیر وارد کشــور 
شــدند و همیــن امــر باعــث شــد ۱۰میلیــون قطعــه 
جوجــه کمتــر ریختــه شــود. بــرای جبــران کســری 
تولیــد، تعــدادی از گله هایــی کــه قــرار بــود حــذف 
شوند برای تولید آماده شدند تا در نیمه دوم سال 
کــه تولیــد کمتــر اســت از  آنهــا اســتفاده شــود. به 
عبــارت دیگــر دوره تولیــد مــرغ تخم گــذار ۹۰ هفته 
اســت ولی به دلیل ذکر شــده ســن گله ها را به ۲۰ 
هفته افزایش دادیم که روزانه ۴۰۰تن به تولیدات 

اضافه و کسری جبران شود.
قیمت ها در دولت جدید در دست 

بررسی است
 رئیــس هیات مدیره اتحادیــه مرکزی مرغداران 
میهن اضافه کرد: همچنین با وزیر جهاد کشــاورزی 
وقت نیز از اســفند ســال گذشــته مکاتبات بســیاری 
انجام دادیم که باید قیمت تخم مرغ اصالح و قیمت 
واقعی برای آن تعیین شــود. قرار شــد که قیمت ها 
در عید ســال جاری اصالح شــود ولی به بعد از عید 
و ســپس بــه بعــد از انتخابــات موکــول شــد. پس از 
آن نیــز دولت جدید ســرکار آمــد و قیمت ها فعال در 
دســت بررســی اســت. امیدواریــم که قیمــت واقعی 

تخم مرغ به زودی تعیین و اعالم شود.
سه ماه است ذرت به درستی 

تامین نشده است
او در ادامه افزایش هزینه های تولید از جمله 

نهاده ها را علت افزایش قیمت تخم مرغ دانســت، 
گفــت: نهاده هــای دولتــی در دو مرحلــه افزایــش 
قیمت داشته اند. از طرفی تنها ۴۰درصد ذرت مورد 
نیاز مرغداران با قیمت های مصوب تامین می شود 
و مرغــداران مجبورنــد ۶۰درصــد مابقــی را از بــازار 
آزاد و  ۳ تــا ۴ برابــر گرانتــر تهیــه کننــد. همچنیــن 
نهاده هــای دولتــی نیــز بــا تاخیــر دو تــا ســه مــاه به 

دست مرغداران می رسد.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد: در 
بخش مرغ تخم گذار حدود ســه ماه اســت که ذرت 

به درستی تامین نمی شود.
کاشــانی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت تخم مرغ 
دســتوری پایین نگه داشــته شده بود، تصریح کرد: 

همین قیمت های دستوری باعث شد که مرغداران 
در ســه ماهــه اول ســال در هرکیلــو تخم مــرغ ۶ 
تــا ۷۰۰۰ تومــان ضــرر کننــد و بــر همیــن اســاس 

۱۴میلیون قطعه مرغ تخمگذار از بین رفت.
کیلــو  هــر  تمام شــده  قیمــت  او  گفتــه  بــه 
اســت  تخم مــرغ درب مرغداری هــا ۱۹ هزارتومــان 
و ایــن در حالیســت کــه قیمــت مصــوب آن کیلویی 

۱۴هزارتومان باقی مانده است.
کــرد:  تصریــح  بخــش خصوصــی  فعــال  ایــن 
مرغــداری  درب  را  تخم مــرغ  شــانه  هــر  مرغــدار 
بــه  اینکــه تخم مــرغ  تومــان می فروشــد.  ۳۸هــزار 
از ۵۰  بیــش  بــا قیمت هــای  دســت مصرف کننــده 
هــزار تومــان می رســد نشــان دهنده ناکارآمد بودن 

سیستم توزیع است.

واردات تخم مرغ از هفته آینده
 رئیــس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران 
میهــن از واردات تخم مــرغ بــه کشــور خبــر داد و 
گفــت: بــه دولــت پیشــنهاد دادیم که بــرای کاهش 
التهــاب در بــازار از کشــورهای همســایه تخم مــرغ 
و شــد  موافقــت  پیشــنهاد  ایــن  بــا  کنیــم.   وارد 

در صدد تامین ارز آن هستیم و احتماال هفته آینده 
ایــن واردات صــورت می گیــرد و ایــن تخم مرغ ها به 
همــراه تخم مرغ های تولید داخل در فروشــگاه های 
زنجیره ای، میادین و غرفه ها با قیمت هر شانه ۴۴ 

تا ۴۵هزار تومان عرضه خواهد شد.

به گفته دبیر اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
کره جنوبی، بعضی از شــرکت های کره جنوبی که 
بــه ایــران دارو یا تجهیزات پزشــکی صادر می کنند 
بــه طــور اعتبــاری کار کرده انــد و همــکاری باقــی 

شرکت ها هم متوقف شده است.
پویــا فیــروزی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایلنا 
در مــورد آخریــن وضــع تجــاری ایران و کــره جنوبی 
اظهار کرد: متاســفانه هنوز هیچ اقدام عملی برای 
ایــران در کــره  بازپس گیــری پول هــای بلوکه شــده 
جنوبــی انجام نشــده اســت. همیشــه مذاکــرات در 
حــال انجــام بوده و متوقف هم نشــده اســت اما تا 
زمانــی کــه بــه طور عملیاتــی اتفاقــی رخ ندهد و ما 

اثر آن را نبینیم قابل اتکا نیست. به جز داروهایی 
کــه در قبــال مبالــغ ما در این کشــور بــه ایران داده 
شده است، هیچ اقدام عملی دیگری نشده است.

او در مــورد وضــع واردات دارو از ایــن کشــور 
تصریــح کــرد: در مدتــی کــه پول هــای مــا در کــره 
جنوبــی بلوکــه بــوده، حــدود ۵۰ میلیــون دالر برای 
واردات موارد مختلف از جمله دارو، لوازم پزشکی، 
بعضــی  اســت.  شــده  هزینــه   ... و  دندانپزشــکی 
از شــرکت های کــره جنوبــی کــه بــه ایــران دارو یــا 
تجهیــزات پزشــکی صــادر می کنند به طــور اعتباری 
کار کرده اند و همکاری باقی شرکت ها هم متوقف 

شده است.

کــره  و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  دبیــر 
جنوبی در پاســخ به ســوالی در مورد تاثیر پیوستن 
ایــران بــه پیمــان شــانگهای بــر رونــد تجاری بــا کره 
جنوبــی گفــت: تاثیــر مســتقیم پیمان هــای مختلف 
ماننــد اوراســیا و شــانگهای بــه کشــورهای عضو آن 
اســت  ممکــن  کشــورها  بقیــه  برمی گــردد،  پیمــان 
بــه تبــع پیوســتن مــا بــه ایــن پیمان ها ترغیــب کند 
بــرای  درســت تری  و  منســجم تر  برنامه هــای  کــه 
همکاری های اقتصادی خود با ایران داشــته باشــند 
و یــک مقــدار جدیــت خــود را در کار بــا کشــور مــا 
بیشــتر کننــد. ایــن موضــوع در سیاســت های کالن 
کشــورهای غیرعضــو در پیمــان قطعــا موثــر خواهد 

بــود امــا نمی تــوان گفــت که پیمــان شــانگهای روی 
بازپس گیری پول های ایران تاثیر مستقیم دارد.

او در ادامــه اضافــه کــرد: احتماال یــا قطعا کره 
جنوبی هم با توجه به اینکه ما به پیمان شانگهای 
کــه پیمــان بســیار مهمــی اســت متصــل شــده ایم، 
ســعی می کنــد بــرای آینــده روابــط اقتصــادی خــود 
بــا ایــران تصمیمــات جدیــدی اتخــاذ کنــد تــا تعامل 
بیشــتری بــا ایــران داشــته باشــد ولی متاســفانه از 
آنجــا کــه کــره جنوبــی از ســاختارهای تحریم هــای 
ایــران تبعیــت می کنــد تــا زمانــی کــه موانــع مربوط 
بــه تحریــم حــل نشــود مــا عمــال نمی توانیم شــاهد 

تغییری باشیم.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی عنوان 
کــرد کــه چندین ماه از رســوب حدود ۲۰۰هزار تن 
روغــن خــام بخش خصوصی در بندرها می گذرد و 
متاسفانه ارز الزم از سوی بانک مرکزی تخصیص 

داده نشده است.
بیرشــک  امیرهوشــنگ  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: تــداوم ایــن رونــد بــه 

بی اعتبــاری واردکننــدگان روغن خام منجر شــده و 
در ادامــه تاثیــر آن بــر تولیــد روغن نباتی را شــاهد 

خواهیم بود.
او دربــاره تبعــات تخصیــص نیافتــن ارز نیــز 
گفــت: ادامــه این روند چرخه تامیــن واردات روغن 
خــام را دچــار مشــکل می کند و بــرای حفظ آرامش 
موجود در بازار روغن و جلوگیری از اتفاقات ســال 

گذشته، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید 
هرچه ســریع تر نســبت به تخصیص ارز روغن های 
وارداتی که متعلق به بخش خصوصی است، اقدام 
کننــد. دبیــر این انجمــن افزود: نباید بــه بهانه های 
واردات و  از چرخــه  را  مختلــف بخــش خصوصــی 
تخصیــص ارز روغــن خــام که مهمترین مــاده اولیه 

در تولید روغن نباتی هستند، کنار گذاشت.

دبیــر انجمــن وادکننــدگان خــودرو اظهار کرد 
کــه واردات خوروهایــی کــه قیمــت آنهــا بیــش از 
۴۰ هــزار دالر باشــد و یــا خودروهــای باالی ۲5۰۰ 

سی سی همچنان ممنوع است.
مهدی دادفر در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا در 
مورد مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو 
اظهارکــرد: طبــق مصوبــه مجلــس واردات خــودرو 
محــدود بــه شــرکت ها نشــده اســت کــه بخواهیــم 
شــرکت های واجد شــرایط را مشــخص کنیــم، بلکه 
همه اشــخاص حقیقی و حقوقی می توانند واردات 

یــک فرصــت  قانــون  ایــن  باشــند.  خــودرو داشــته 
مســاوی و عادالنــه را بیــن همــه تقســیم کــرده و 
همــه می تواننــد در ایــن فضــا حاضر باشــند و هیچ 

محدودیتی از این نظر ایجاد نکرده است.
در  کارکــرده  خودروهــای  واردات  افــزود:   او 
آمــده  خــودرو  بــازار  ســاماندهی  طــرح   ۵ تبصــره 
بــود کــه حــذف شــد. االن فقــط خودروهــای صفــر 
کیلومتــر می تواننــد وارد شــوند و قوانین و مقررات 
واردات صــدق خواهــد  مــورد  در  ســابق همچنــان 
کــرد. بنابرایــن واردات خوروهایــی کــه قیمــت آنهــا 

بیــش از ۴۰ هزار دالر باشــد و یــا خودروهای باالی 
یعنــی  اســت.  ممنــوع  همچنــان  سی ســی   ۲۵۰۰
مقــررات ســابق کــه در مــورد واردات خــودرو وجود 
داشــت همچنــان ســاری و جاری خواهد بــود. دبیر 
انجمــن وادکننــدگان خــودرو تصریــح کــرد: واردات 
دوبــاره خــودرو کار ســختی نیســت و از نظــر عملی 
امــکان واردات آن را داریــم، حتــی اگر شــرکت های 
واردکننــده خــودرو در ایــن ســه ســالی کــه واردات 
خودرو ممنوع بود از میان رفته باشــند، از آنجا که 
مصوبــه به شــرکت ها اتــکا ندارد و اجــازه واردات را 

به هر شــخص حقیقی و حقوقی می دهد، مشــکل 
چندانی ایجاد نخواهد کرد و اشخاص می توانند با 

رعایت قوانین و مقررات خودرو وارد کنند.
بــه  نیــاز  اگــر  کــرد:  ادامــه خاطرنشــان  او در 
فــروش  از  پــس  خدمــات  پشــتیبان  شــرکت های 
بــرای خودروهــای وارد شــده وجــود داشــته باشــد، 
شــرکت های مــا امــکان پشــتیبانی خدمــات پــس از 
فــروش را دارنــد و می تواننــد بــرای انــواع خودروها 
شــرکت های  امــروز  مــا  دهنــد.  ارائــه  خدمــات 

خدمات دهنده مولتی برند نیز داریم.

ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
در نامــه ای بــه ســازمان ملــی اســتاندارد خواســتار 
تســریع در انجــام ارزیابــی کیفــی کامیون های زیر 

سه سال ساخت شده است.
بــه لیســت  نامــه  ایــن  بــه گــزارش ایســنا، در 
شــرکت ها، تعداد و نشــان تجاری کامیون های که تا 
تاریخ ۲۲ شــهریور امســال ثبت ســفارش آنها انجام 
شــده، دســتور معــاون دادســتانی مبنــی بــر تســریع 
در انجــام امــور واردات کامیون هــای زیــر ســه ســال 
ســاخت، موضــوع بنــد )ث( مــاده ۲۰ قانــون احــکام 
دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور کــه در گمرک هــا 
دپــو شــده اند و نیــز بــه نامــه دفتــر ارزیابــی کیفیــت 
کاالهای صادراتی و وارداتی ســازمان ملی اســتاندارد 
دربــاره بازرســی کامیون هــای یادشــده در یک مرحله 
در گمرک هــا اجرایــی، اشــاره و خواســته شــده که به 

شــرکت های بازرســی آن ســازمان دســتور داده شود 
نســبت بــه بازرســی کلیــه کامیون هــای موجــود در 
گمرک ها که ثبت سفارش آنها در ماه های گذشته تا 
تاریخ ۲۲ شهریور امسال از سوی این سازمان انجام 
اقــدام و تائیدیه هــای  شــده، حداکثــر در دو هفتــه 
مربوطــه به گمرک و ســازمان راهداری برای اقدامات 
بعــدی اعــالم شــود. ماجــرای کامیون هــای وارداتــی 
بــه مصوبــه نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
برمی گــردد کــه در همیــن رابطــه در ســال ۱۳۹۸ و 
بر اســاس مــاده ۳۰ قانون احکام دائمــی برنامه های 
توســعه، شــرایط واردات این کامیون ها از سوی وزیر 
وقــت راه و شهرســازی بــه گمــرک اعــالم می شــود و 
بعــد از آن ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جاده ای 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ابالغیه هایــی 
شــرایط واردات از جملــه ردیــف تعرفــه کامیون هــای 

اســقاطی،  کامیون هــای  واردات،  نحــوه  وارداتــی، 
مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تایید منشــأ 

این کامیون ها را مشــخص و ابالغ می کنند.
امــا بــرای ترخیص ایــن کامیون هــا مجوزهایی 
ماننــد تائیدیــه ســازمان ملی اســتاندارد و یا محیط 
زیست نیز الزم که گمرک بتواند بعد از کنترل، در 
کنار رعایت مقررات نســبت به ترخیص اقدام کند 
اما در ادامه این جریان با موانع بسیاری و اعتراض 
اختــالف  و  ایــن کامیون هــا مواجــه شــد  صاحبــان 
نظرهایی بین دستگاه های مربوطه از جمله گمرک 
و وزارت راه و شهرســازی وجــود داشــت و مانــع از 
ترخیص این کامیون ها بود؛  به طوری که براساس 
گــزارش معــاون فنــی گمــرک ایــران تاکنــون ۶۰۰۰ 

دستگاه کامیون در گمرکات رسوب کرده است.
در  تهــران  دادســتان  معاونــان  نهایــت  در 

بازدیــدی از گمــرک در جریــان کامیون هــای وارداتی 
قــرار گرفتنــد و در این رابطه تصمیماتی اتحاذ شــد 
کــه بــر اســاس آن ســازمان ملــی اســتاندارد مکلف 
شــد با توجه به اعالم آمادگی گمرک برای اســتقرار 
خــود  نماینــده  اعــزام  بــه  نســبت   ، گمرک هــا  در 
بــرای اســتقرار فــوری در گمرک هــای محــل دپــوی 
کامیون های وارداتی ظرف حداکثر یک هفته اقدام 
ایــن  از ســوی  کنــد و مجوزهــای ترخیــص صــادره 
ســازمان ظرف ســه روز کاری صادر و برای ترخیص 
گمــرک مربوطــه  بــه  کامیــون  نشــدن  ترخیــص  یــا 
اعــالم شــود. اگــر هــم نیاز بــه مدت زمان بیشــتری 
بــرای آزمــون کامیون هــای وارداتــی باشــد ســازمان 
ملی اســتاندارد مکلف اســت مراتب را مســتنداً به 
دادستانی عمومی و انقالب تهران منعکس تا مورد 

رسیدگی واقع شود.

مهلت دو هفته ای استاندارد برای بازرسی کامیون های دپوشده

تداوم ممنوعیت واردات خودروهای باالی ۴۰هزار دالر

 باتکلیفی

ارز روغن خام 
وارداتی

توقف همکاری برخی از شرکت های دارویی کره با ایران

حذف ۱۴میلیون مرغ تخم گذار در سه ماه اول سال
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تاکید رئیس جمهوری بر تسریع 
در اقدامات ثباتی در بازار

روز دولــت اقتصــادی هماهنگــی ســتاد جلســه
یکشنبهبهریاسترئیسجمهوریبرگزارشدودراین
جلســهموضوعثباتبخشــیدنبهبازاروتامیناقالم
مــوردنیــازمــردمدردســتورکارقرارگرفــتکهرئیس
کلبانــکمرکــزیدرخصــوصتامیــنمنابــعمالــیآن

گزارشداد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
در این جلسه همچنین تامین ارز مورد نیاز وزارت جهاد 
کشــاورزی مطرح شــد که پس از بحث و تبادل نظر به 
تصویــب رســید. ســید ابراهیــم رئیســی، رئیس جمهوری 
در جلســه روز گذشــته بــر لــزوم ســرعت بخشــیدن بــه 
اقدامــات موثــر در جهــت ایجــاد ثبــات در بــازار بــه ویژه 
در حــوزه کاالهــای اساســی تاکیــد کــرد. رئیس جمهوری 
همچنیــن با مــرور گزارش ارائه شــده در زمینه ترخیص 
کاالهــای موجــود در بنــادر بــر ضــرورت تســریع در روند 
ترخیــص کاالهــا تاکیــد کــرد.در این جلســه معــاون اول 
رئیــس جمهــوری گزارشــی دربــاره وضع بــازار و اقدامات 

انجام شده در راستای تثبیت قیمتها ارائه کرد.

»فیتچ« پیش بینی رشد 
اقتصاد جهان به علت 

پاندمی را کاهش داد
مؤسســهاعتبارســنجیفیتــچاعــالمکــردبهعلت
اختــالالتبــهوجودآمــدهدرزنجیرههایتأمینجهانی
کشــورها، از بســیاری در کرونــا تــداوم تأثیــر تحــت
چشــماندازریکاوریاقتصادجهاندر۲۰۲۱راکاهش

دادهاست.
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از راشــاتودی، مؤسســه 
علــت  بــه  کــرد  اعــالم  فیتــچ  اعتبارســنجی  بین المللــی 
اختــالالت بــه وجود آمــده در زنجیره هــای تأمین جهانی 
تحت تأثیر تداوم بحران کرونا در بســیاری از کشــورها، 
چشــم انداز ریــکاوری اقتصــاد جهــان در ۲۰۲۱ را کاهش 
داده اســت. طبق چشــم انداز جدید این مؤسســه که در 
ماه ســپتامبر منتشــر شده اســت تولید ناخالص داخلی 
جهان در ســال جاری ۶ درصد رشــد خواهد کرد. این در 
حالــی اســت کــه در چشــم انداز قبلــی کــه در مــاه ژوئن 
منتشر شده بود میزان رشد اقتصادی جهان ۶.۳ درصد 

پیش بینی شده بود.
در گــزارش ایــن مؤسســه آمــده اســت: اختــالل در 
زنجیره تأمین ســرعت ریکاوری اقتصاد جهان را محدود 
افزایــش  در  تقاضــا  رشــد  بیشــتر  ســهم  اســت.  کــرده 
قیمت هــا منعکــس شــده اســت و در ایــن چشــم انداز 

دوباره تورم آمریکا افزایش داده شده است.
فیش تخمین رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری 
را از ۶.۸ درصــد بــه ۶.۲ درصــد کاهش داد و تخمین زد 
اقتصــاد چیــن هــم بــه جــای ۸.۴ درصد ۸.۱ درصد رشــد 
کنــد. در همیــن زمان پیش بینی رشــد اقتصــادی اروپا از 

۵ درصد به ۵.۲ درصد افزایش داده شد.
فیچ در گزارش خود نوشته است: پیشرفت توزیع 
واکســن در اروپا باعث شــده است تا تأثیر موارد ابتالی 
جدیــد بــر فعالیت هــای اقتصــادی ایــن منطقــه کاهــش 
یابد، اما در مناطق دیگری که نرخ واکسیناسیون پایین 
اســت، پاندمــی همچنــان بــه بــازار کار فشــار آورده و بر 

رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.

پایان خاموشی های تابستان
مدیرعامــلشــرکتمدیریــتشــبکهبرقایــراناز
پایــاندوراناوجمصــرفتابســتانوبــهصفررســیدن

خاموشیهایبخشخانگیخبرداد.
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی رجبــی مشــهدی در 
گفت وگویــی تلویزیونــی بــا یــادآوری اینکــه از دو هفتــه 
گذشته تاکنون خاموشی در بخش خانگی اعمال نشده 
است، افزود: اکنون می توانیم اعالم کنیم که زمان اوج 

مصرف تابستان امسال به پایان رسیده است.
رجبــی مشــهدی بــا قدردانــی از مشــترکان بــرق در 
همه بخش های کشور که با صرفه جویی در مصرف برق 
بــه ایــن صنعت کمک کرده اند، گفت: هم اکنون شــبکه 
سراســری بــرق و نیروگاه هــای کشــور در حالــت پایــدار 
قــرار دارد و تولیــد بــرق نیز در حالــت حداکثری خود در 
حــال انجــام اســت. ســخنگوی صنعــت بــرق بــا تاکید بر 
اینکــه مصــرف بــرق هنــوز هــم بیشــتر از ســال گذشــته 
اســت، ادامــه داد: بــه منظــور حفــظ پایــداری شــبکه، از 
هفته گذشــته ســه نیروگاه بخار برای تعمیرات اساسی 
و دوره ای مطابــق برنامــه زمانبنــدی شــده از مــدار تولید 
خــارج شــده اند تــا بــرای زمــان اوج مصــرف زمســتان و 

تابستان سال آینده آماده باشند.
به ویــژه  صنایــع  از  قدردانــی  بــا  مشــهدی  رجبــی 
صنایــع عمــده ای کــه همــکاری قابــل توجهــی در زمــان 
اوج مصــرف بــرق تابســتان داشــتند، گفــت: مشــترکان 
عمــده بــا همــکاری و کاهش مصــرف توانســتند وضع را 
به گونه ای رقم بزنند که در کشــور حداقل خاموشــی را 
داشــته باشــیم و به همین دلیل اکنون شبکه سراسری 

در پایداری کامل قرار گرفته است.
وی بــا مــرور اینکــه اوج مصــرف بــرق تابســتان در 
مردادماه با رقم ۶۷ هزار و ۱۲ مگاوات و برای اولین بار 
در کشــور رخ داده اســت، گفت: با کاهش مصرف برق 
که هم اکنون در کشور رخ داده است به تدریج از حجم 
و تعداد برنامه های زمانبندی شــده و اقدامات مدیریت 
بــار کاهــش می یابــد. رجبــی مشــهدی بــا بیــان اینکــه 
تفاهمنامه هــای مربــوط بــه مدیریــت مصــرف صنایــع تــا 
پایان شهریور ادامه دارد، افزود: البته این تفاهمنامه ها 
با توجه به وضع فعلی, لزوما اجرا نمی شود به طوری که 
هم اکنون هیچگونه محدودیتی برای تامین برق صنایع 
وجــود ندارد. ســخنگوی صنعت برق افــزود: روز جمعه، 
صنعــت بــرق بیــش از ۵۰۰۰ مــگاوات بــرق بــرای صنایع 
بزرگ کشــور تامین کرده که البته این رقم در زمان کم 
باری معادل ۸۰۰۰ مگاوات بوده است، همچنین صنایع 
کوچک نیز طبق دستورالعمل ها در حال فعالیت بوده و 

تامین برق آنها نیز درحال انجام است.

اخبـــــــــــــــــار

اینکــه بیــان بــا خارجــه وزارت ســخنگوی
حســینامیرعبداللهیــان،وزیرامــورخارجه،امروز
بــهنیویــورکمــیرود،گفــتکــهاودراینســفربا
مقامــات۴۵کشــورازجملــهوزیــرانخارجــه۴+۱ 
دیــداری امــا داشــت خواهــد گفتوگــو و دیــدار
بیــنایــرانوآمریــکادرمقــرســازمانملــلانجــام

نمیشود.
روز  خطیــب زاده  ســعید  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
گاهشــمار  رونــد  بــه  خبــری  نشســت  در  یکشــنبه 
سیاســت خارجی پرداخت و افزود: ۲۲ شــهریورماه 
گفتگــوی تلفنــی وزرای امور خارجه ایران و انگلیس 
بود. همچنین پیام تبریک وزرای خارجه کشــورهای 
کنگــو، مغولســتان، ایرلنــد، بورکینافاســو و اندونزی 

بــه آقای امیر عبداللهیان برای انتصاب او بود.  
ســخنگوی وزارت امورخارجــه ادامــه داد: ســه 
شــنبه ۲۳ شــهریور انتصابات جدیــد در وزارت امور 
خارجه اعالم شــد که براســاس آن باقری به عنوان 
معــاون سیاســی، فتحعلــی به عنــوان اداری و مالی 
و مهــدی صفــری بــه عنــوان معــاون سیاســی وزارت 
امورخارجه منصوب شــدند. عراقچی، ابوالحســنی و 
مهاجر هم در احکامی جداگانه به عنوان مشاورین 

وزیر منصوب شدند.
خطیــب زاده یــادآور شــد: در همــان روز ســه 
شــنبه پیام هــای تبریــک وزیــران خارجــی برزیــل و 

بولیوی را به امیرعبداللهیان را داشتیم.  
ویــژه  کمیتــه  شــنبه  ســه  روز  در  گفــت:  وی 
حقوقــی و بیــن المللــی پرونــده ســردار ســلیمانی با 
حضور تمام کشــورهای ذیربط در وزارت امورخارجه 
برگزار شــد و  تصمیمات جدیدی اتخاذ شــد که طی 
هفته هــای آتــی پیگیری هایــی در آن حــوزه انجــام 

خواهد شد.
ســخنگوی وزارت امورخارجــه افــزود: در همان 
روز ســه شــنبه دیــدار صمیمانه وزیر امــور خارجه را 
با فرزندان خانواده های شــهدای وزارت امور خارجه  
داشــت. در همان روز نشســت وزیر امور خارجه با 

رئیس و اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی را داشتیم.  

چهارشــنبه  روز  در  داد:  ادامــه  خطیــب زاده 
بیســت و چهــارم شــهریور دیدار و گفتگــوی نماینده 
حــزب هللا لبنــان را بــا وزیرامورخارجــه برگــزار شــد. 
همچنین در همان امیرعبداللهیان در اجالس وضع 

بشردوستانه افغانستان سخنرانی داشت.  
وی گفــت: در روز پنــج شــنبه بیســت و پنجــم 
شــهریور عــالوه بــر دریافــت پیام های تبریــک وزرای 
خارجــه اتیوپــی و پرتغــال، هیــات جمهوری اســالمی 
ایــران وارد دوشــنبه شــد و مالقــات دوجانبــه وزیــر 
امــور خارجــه ایــران بــا همتــای چینــی و وزیــر امــور 
خارجــه هند برگزار شــد. نشســت چهارجانبه وزرای 
خارجه کشورهای پاکستان، ایران، هند و روسیه در 

خصوص افغانستان برگزار شد.
ســخنگوی وزارت خارجه افزود: روز جمعه ۲۶ 
شــهریور دیدار و گفتگوی امیرعبداللهیان با همتای 
روس و پاکســتان داشــت. عــالوه بــر آن در همــان 
روز بــا وزیرامورخارجــه بالروس هم دیدار کرد. وزیر 
خارجــه بنیــن هم پیام تبریــک را در همان روز برای 

امیر عبداللهیان ارسال کرد.
خطیــب زاده ادامــه داد: بیانیه مشــترک وزرای 
پاکســتان، روســیه و  ایــران،  خارجــه چهــار کشــور 
حاشــیه  در  افغانســتان  خصــوص  در  هــم  چیــن 
اجــالس شــانگهای صادر شــد کــه من خدمــت همه 
عزیــزان همــان زمــان اطــالع رســانی کــردم و تاییــد 
نهایی ســند عضویت جمهوری اســالمی در ســازمان 
همــکاری شــانگهای هــم در همــان روز بــا اتفاق و با 
حمایــت قــوی ســران کشــورهای عضــو شــانگهای به 
تاییــد رســید. دیــدار و گفتگوی وزیر خارجــه ایران و 
تاجیکستان هم آخرین مالقات قبل از بازگشت به 

جمهوری اسالمی ایران بود.

امیرعبداللهیاندرراهنیویورک
از  ادامــه  در  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 

سفر وزیر امور خارجه به نیویورک خبر داد و گفت: 
امیرعبداللهیان فردا برای شــرکت در مجمع عمومی 

سازمان ملل عازم نیویورک خواهد شد.
 وی اضافــه کــرد: بــرای ایشــان در ایــن ســفر 
وزرای  بــا  دوجانبــه  ســطح  در  مالقــات  حــدود ۴۵ 
مختلــف  قاره هــای  از  مختلــف  کشــورهای  خارجــه 
آفریقــا، آســیا،   اروپــا و آمریکای التیــن و منطقه، با 
روســای ســازمان های بیــن المللی دبیــرکل و رئیس 
شــورا و همــه کســانی کــه درخواســت داشــتند و یــا 
امکان مالقات بوده، هماهنگ شده است تا در این 
سفر چند روزه کوتاه همه مالقات ها صورت بگیرد.
خطیــب زاده بــا بیان اینکــه مالقات های جانبی 
مثل همیشه برای ایشان در نظر گرفته شده است، 
در خصوص موضوع نشست وزرای خارجه ۱+۴ هم 
گفــت: طبیعــی اســت اگــر ببینیــم کــه ایــن مالقــات 
می توانــد در مســیر مذاکــره ســودمند، مفیــد باشــد 
تصمیــم آن اتخــاذ خواهد شــد. االن تصمیمی اتخاذ 
نشــده قطعــاً بایــد دســتور کار  و موضــوع جلســه را 

ببینیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم.
 سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: 
چیــزی کــه مهم اســت ایــن که وزیــر امــور خارجه با 
همــه وزرای ۱+۴مالقات هــای دوجانبــه و جداگانــه 

خواهند داشت.
وزیــر  نظــر  اظهــار  یــادآوری  بــا  خطیــب زاده   
خارجه لبنان درباره محموله ســوخت ارســالی ایران 
اظهــار کرد: جمهوری اســالمی ایران همــواره متعهد 
بــه همــکاری و کمــک بــه دوســتان خــود و دولتهــای 

کشورهای دوست بوده است.
 وی اضافه کرد: آنچه در خصوص این تجارت 
انجــام شــده درخواســتی توســط تجــار لبنانــی بوده 
کــه یــک مســیر خرید کامــالً عادی و معمــول صورت 
گرفتــه و فــروش صــورت گرفتــه و محمولــه ارســال 
شــده اســت. درباره مسائل داخلی لبنان اظهار نظر 
نمی کنــم امــا می توانــم بــه شــما اطمینــان بدهم که 
اگر همین فردا هم دولت لبنان برای رفع مشکالت 

مردم بخواهد از ما سوخت بخرد ما آن را در اختیار 
آنها قرار می دهیم.

و  ثبــات  و  صلــح  کــرد:  تصریــح  خطیــب زاده 
استقرار در لبنان برای ما از هر چیزی مهمتر است 
و کمــک مــی کنیــم دولــت لبنان هــم بتوانــد در این 

راه موفق باشد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره 
اجالس شانگهای گفت: آنچه در این اجالس اتفاق 
افتــاده اســت بــه طــور جــدی در بیانیه چهار کشــور 
بازتــاب داشــته اســت. در مالقات هایــی کــه انجــام 
شــد، موضــوع افغانســتان موضــوع جدی در ســطح 
رئیس جمهور و مالقات های وزیر خارجه بوده است.
 خطیــب زاده خاطرنشــان کــرد: در این اجالس 
روی چنــد نقطــه توافــق جدی شــد که یکی تشــکیل 
دولــت فراگیــر بــا مشــارکت همه اقــوام و قومیت ها 
بــود کــه بازتــاب دهنــده ترتیــب قومــی و جمعیتــی 
افغانســتان باشــد و اینکه دســتاوردهای افغانستان 

در آینده محقق شود.
وی یادآورشــد: هیــچ دخالــت خارجــی توســط 
هیچ کشــوری قابل قبول نیســت و همه باید کمک 
کننــد تــا خود مردم افغانســتان آینده خود را شــکل 

دهند و صدایشان شنیده شود.
به گفته ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی نتایج 
گفت و گوها که در ســطح ســران و هیئت ها انجام 

شد، در آینده نزدیک بیشتر روشن خواهد شد.
 ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در پاســخ 
بــه ســوال دیگــری دربــاره الحــاق ایــران به ســازمان 
شــانگهای و همچنیــن ترکیــب جدیــد هیــات مذاکره 
بــه  ایــران  پیوســتن  گفــت:   FATF و وضــع  کننــده 
ســازمان همکاری شــانگهای آغاز یک پروســه اســت 
که یک سال تا یک سال و نیم زمان می برد و در این 
مدت باید کارهای تشریفاتی و آیینی از جمله تایید 
همه اســناد سازمان شانگهای توسط تمام نهادهای 

ذی ربط در داخل جمهوری اسالمی اعمال شود.
وی افزود: این برنامه پایان یک پروســه ای بود 

کــه جمهوری اســالمی ایران بــرای عضویت آغاز کرد 
اما آغاز یک پروسه آیینی  است.

 حضورایران،سازمانشانگهای

راقدرتمندمیکند
خطیب زاده گفت: ســازمان همکاری شانگهای 
سیاســی،  فرهنگــی،  بعــدی  چنــد  ســازمان  یــک 
اقتصــادی و امنیتــی اســت و  ظرفیت هــای مختلفی 
و  شــانگهای  ســازمان  دارد.  بــردن  اســتفاده  بــرای 
جمهــوری اســالمی ایــران می تواننــد از ظرفیت هــای 
ایــن  جایــگاه  و  روابــط  ارتقــای  بــرای  هــم  متقابــل 
سازمان استفاده کنند همانطور که رئیس جمهوری 
روســیه پرداخــت، حضــور ایــران در شــانگهای باعث 

قدرتمندتر شدن این سازمان خواهد شد.
دیپلماســی خاطرنشــان   ســخنگوی دســتگاه 
کرد: باید توجه داشــته باشــیم که عضویت ایران در 
ســازمان شــانگهای پایان عملی پروژه انزوای توســط 
برخی کنشــگران بین المللی از جمله ایاالت متحده 
بــود و ایــن نشــانه دیگــری از شکســت خــوردن ایــن 
سیاســت ها بــود لــذا از ایــن به بعد هــم خیلی مهم 
اســت. خطیــب زاده همچنیــن درخصــوص آخریــن 
وضــع بررســی لوایــح مرتبــط بــا FATF گفــت: ایــن 
موضــوع را در  جــای خود دنبال کنید و این موضوع 
هم در حال بررسی  است. وی درباره ترکیب هیئت 
مذاکــره کننــده ایــران گفــت: ایــن موضــوع در حــال 
اعمــال می شــود  تغییراتــی  بررســی اســت طبیعتــاً 
هنوز شــکل آن نهایی نشــده به محض نهایی شدن 

اطالع رسانی خواهد شد.

ایاالتمتحدهبارویکردمتفاوتی
بایدبهوینبیاید

چگونگــی  دربــاره  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
حضــور آمریــکا در مذاکــرات وین بــه یکجانبه گرایی 
این کشور پرداخت و گفت: یکجانبه گرایی آمریکایی 
در دوران ترامــپ بــا اعمال تحریم هــای غیرقانونی و 
یکجانبه در فراسرزمینی معنا پیدا کرد. انتفاعی که 
جمهوری اســالمی باید از برجام می برد و همچنین 
حقــوق اســتفاده همــه اعضا کننده همچنــان پابرجا 
اســت. وی خاطرنشان کرد: اگر آمریکا این یکجانبه 
گرایــی را در مقــام اجرا و رویکرد کنار بگذارد، گفت 
و گوهــای وین در مســیر بهتــری قرار خواهد گرفت. 
مــا ایــاالت متحده را متهم اصلی وضع فعلی جامعه 
می بینیم و این کشــور ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ اســت 
و همچنــان اعمــال فشــارهای یکجانبــه و ظالمانــه 

علیه مردم ایران را ادامه می دهند.
خطیــب زاده تاکیــد کرد:موقعی که این رویکرد 
در عمــل کنــار گذاشــته شــود و اطمینــان پیــدا کنیم 
یــا ایــاالت متحده راســتی آزمایی شــده قابل اعتماد 
اســت آن وقــت مســیر برجــام همــان مســیر خــود 
خواهــد بــود. تعهد به کســی نمی دهیم کــه کمتر از 
برجام انتفاعی از برجام قبول کنیم و ایاالت متحده 

باید با رویکرد متفاوتی به وین بیاید.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره مسدود 
شــدن بزرگراهــی در اســتان هــم مــرز ارمنســتان و 
اعــالم وزیــر اقتصــاد مبنــی بــر هزینــه یــک میلیــارد 
بــا  ایــران  ایــن مســیر و چگونگــی همــکاری  دالری 
پــروژه گفــت: تمامیــت ارضــی کشــورهای همســایه 
برای ما بســیار مهم است درعین حال همکاری های 
منطقــه ای مبنــای توســعه، صلح و ثبــات در منطقه 
اســت و آنچه االن در حال اتفاق اســت باید به یک 

همکاری دسته جمعی تبدیل شود.
 وی اضافــه کــرد: جمهــوری اســالمی بــه دلیــل 
روابط بسیار خوبی که با ایروان دارد تالش کرده و 
می کنــد اجرای توافقات را تســهیل کند. تنها مســیر 
مســیری اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن مــرز طرفیــن 

انجام می شود.
خطیــب زاده افزود: جمهوری اســالمی توســعه 
کشورهای همسایه را توسعه خود می داند و تالش 
می کنیــم بــه طــور متــوازن  ظرفیت هــای خــود را در 

ارتباط با همسایگان به کار بگیریم.

وزیراموراقتصادیوداراییازآغازانتشار
صورتهایمالیشرکتهایدولتیزیرمجموعه
ایــنوزارتخانــهبــرایشــفافیتبیشــترونظارت

عمومیبرعملکردآنهاخبرداد.
بــه گــزارش ایســنا، احســان خانــدوزی وزیر 
اقتصاد گفت: یکی از ســازوکارهای اساســی برای 
کاهــش  و همچنیــن  بهبــود عملکــرد شــرکت ها 
فســاد و اتــالف منابــع کــه در برخــی از شــرکت ها 
وجــود دارد اســتفاده از ابزارهــای عمومــی بــرای 
نظارت بر عملکرد شرکت ها است. این نظارت ها 
مــردم  امــوال  کــه  شــرکت هایی  باعــث می شــود 
در دســت آنهــا اســت بــا وســواس بیشــتری مورد 

بررسی کارشناسان قرار گیرد.
وی افــزود: یکــی از روش هایــی کــه تاکنــون 
بــرای نظارت بر شــرکت های دولتــی مغفول بوده 

همین انتشــار صورت های مالی اســت که تاکنون 
بخــش زیــادی از عملکــرد مالــی شــرکت ها پنهان 

بوده است.
حــال  عیــن  در  داد:  ادامــه  اقتصــاد  وزیــر 
ثبــت  بهــادار  اوراق  بــورس  کــه در  شــرکت هایی 
شــده اند عملکــرد آن هــا از طریــق ســایت کــدال 
قابــل بررســی اســت و صورت هــای مالــی شــش 
ســوء  و  می شــود  منتشــر  یکســاله  و  ماهــه 
عملکردها و اســتفاده نادرســت از منابع زیر نظر 
دقیــق ســهامداران قرار می گیــرد، اما در خصوص 
شــرکت های دولتی چنین رویه ای وجود نداشــت. 
وزارت اقتصــاد تصمیم گرفت با اصالح این رویه، 
نظارت کارشناسان و فعاالن اقتصادی بر عملکرد 

زیرمجموعه های خود را شروع کند.
طبق اعالم وزارت اقتصاد، وی بیان کرد: بر 

اســاس وعــده ای کــه در چهاردهــم شــهریور داده 
بودیــم تــالش کردیم به ســرعت و پیــش از موعد 
مقــرر صورت های مالی آن دســته از شــرکت های 
دولتــی زیــر مجموعــه وزارت اقتصــاد را کــه آماده 

شده بود در سایت کدال بارگذاری کنیم.
هــم  کــرد:  اظهــار  خانــدوزی  ادامــه  در 
اکنــون و بــا مراجعــه بــه ســایت کــدال، می تــوان 
صورت هــای مالــی بیمــه ایــران، بانک ملــی، بیمه 
مرکزی، صندوق تامین خســارات بدنی، ســازمان 

حسابرسی و دیگر شرکت ها را مشاهده کرد.
وی گفــت: در هفته هــای آینــده بــا نهایــی شــدن 
صورت هــای مالی ســایر شــرکت ها بــه تدریج این 
فهرست افزایش پیدا خواهد کرد تا بدین وسیله 
در دولت سیزدهم با افزایش نظارت های عمومی 

شاهد بهبود عملکرد شرکت های دولتی باشیم.

برنامهدولتبرایجبرانکسری
بودجهبزودیاعالممیشود

همچنیــن وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در 
گفت وگویــی بــا خبرگزاری خانه ملت در خصوص 
برنامــه دولــت ســیزدهم بــرای جاماندگان ســهام 
عدالــت گفــت: رئیــس جمهــور از وزارتخانه هــای 
اقتصاد و کار خواســتند تا برنامه ای برای پوشــش 

جاماندگان سهام عدالت آماده کنند.
خاندوزی با یادآوری برنامه  دولت ســیزدهم 
برای حل مشکل جاماندگان سهام عدالت گفت: 
رئیــس جمهــور از وزارتخانه هــای امــور اقتصــاد و 
دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواســته اند 
ســهام  جامانــدگان  پوشــش  بــرای  برنامــه ای  تــا 
عدالــت آمــاده کننــد و در ایــن راســتا مــا در حــال 

برنامه ریزی هستیم.
براینکــه  مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  وی 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به دنبال طرحی 
در خصــوص ارائــه ســهام بــه جامانــدگان ســهام 
عدالــت اســت، آیــا دولــت از ایــن طرح اســتفاده  
خواهد کرد، اظهار کرد: اگر نیاز به اخذ اختیارات 
قانونی در این مورد وجود داشــته باشــد، حتما از 

مجلس کمک می گیریم.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در ادامــه در 
پاســخ به ســوال دیگری در خصوص اینکه برنامه 
این وزارتخانه برای جبران کسری بودجه در سال 
جاری چیست؟، بیان کرد: بزودی برنامه مشترک 
وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی و ســازمان برنامه و 
بودجه در مورد کســری بودجه ســال جاری اعالم 

خواهد شد.

رئیــسســتادکلنیروهــایمســلحدربــاره
ماجراجوییگروهکهایتروریستیضدانقالب
درشــمالعراقهشــداردادوگفتکهچنانچه
حضــورنیروهایتروریســتیوشیطنتهایشــان
توســعه و تکــرار بــا باشــد، داشــته ادامــه
عملیاتهایخود،آنهارامنهدمکردهتاکامالً

بساطشانراجمعکنندوبروند.
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار سرلشــکر محمــد 
معارفــه  و  تودیــع  مراســم  حاشــیه  در  باقــری 
جانشــین رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا 
مــرور  فعالیــت گروه هــای تروریســتی در شــمال 
عــراق اظهــار کــرد: در مســئله اقلیم شــمال عراق 
متاســفانه بــا کم توجهــی اقلیــم و ضعف هایی که 
دولــت عــراق به دلیل حضور آمریکایی ها داشــته 
اســت، مواجــه هســتیم کــه ایــن ســبب شــده تــا 

گروهک هــای ضدانقــالب مســلح در شــمال عراق 
حضور فعالی داشته باشند.

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح افــزود: 
ایــن گروهک هــا پــس از ســال ها شکســت هایی 
کــه داشــتند در یک ســال اخیر بــا تحریک آمریکا 
و رژیــم صهیونیســتی و برخــی کشــورهای مرتجع 
عربــی ســعی کردنــد عملیات هــای تروریســتی را 
توســعه دهنــد؛ هرچند کــه تاکنون نتوانســته اند 
از  برخــی  در  امــا  دهنــد،  انجــام  موفقــی  کار 
و  ناامنی هــا  اســالمی  جمهــوری  مــرزی  مناطــق 
نگرانی هایی را به وجود آوردند بنابراین ما چنین 

شیطنت هایی را برنمی تابیم.
وی بــا بیــان اینکــه زندگــی در ســایه امنیــت 
ایــران و مــردم مرزنشــین  و آرامــش حــق ملــت 
ســرزمین مــا اســت، گفــت: کشــور عــراق و اقلیم 

شــمال عراق نباید اجازه دهند تا مزدوران آمریکا 
ضدانقــالب  گروه هــای  و  صهیونیســتی  رژیــم  و 
مســلح در آن منطقــه پادگان آموزشــی، مقرهای 
رادیو و تلویزیونی و اردوگاه داشته باشند، کنگره 
برگــزار کنند، آموزش نظامــی بدهند، به مرزها و 
مناطق ما حمله کنند و افرادی را از ما ترور کنند؛ 

این ها برای ما قابل پذیرش نیست.
سرلشکر باقری تاکید کرد: نیروهای مسلح 
با مباشــرت و مســوولیت ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، بســاط ایــن گروه هــای تروریســتی را از 
بیــن خواهنــد برد و عملیات هایی که در دو هفته 
گذشــته صــورت گرفت، ادامه خواهــد یافت؛ این 
حــق قانونــی و منطقــی ملــت ایــران اســت کــه از 

مرزهای امن و آرامی برخوردار باشند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: 

بــه ســران اقلیم شــمال عــراق و مســووالن دولت 
عــراق توصیــه کرده ایــم کــه بســاط ایــن گروه های 
تروریســتی را جمــع کننــد و مانع فعالیــت این ها 
شــوند؛ البتــه ایــن اخطــار، توصیــه و درخواســت 
چنــد ســال اســت کــه مطرح شــده اما متاســفانه 
عمــل نشــده اســت؛ لــذا چنانچه حضــور این ها و 
شیطنت هایشــان ادامــه داشــته باشــد، بــا تکــرار 
را منهــدم  و توســعه عملیات هــای خــود، آن هــا 
خواهیــم کــرد تــا کامــالً بساطشــان را جمــع کنند 

و بروند.
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح تصریــح 
کــرد: از ایــن بــه بعــد چنانچــه ایــن فعالیت هــا و 
حضور گروه های تروریســتی ادامــه یابد، قطعاً با 
فعالیت هــای گســترده نظامــی جمهوری اســالمی 

مواجه خواهد شد.

رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح: 

گروه های تروریستی 
مستقر در اقلیم عراق 

منهدم می شوند

آغازانتشارصورتهایمالیشرکتهایدولتی
خاندوزی: برنامه دولت برای جبران کسری بودجه به زودی اعالم می شود

خطیبزاده:دیداریبینایرانوآمریکادرمقر
سازمانمللانجامنمیشود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امهال تسهیالت بخش 
دیگری از گروه های 

آسیب دیده از کرونا از سوی 
بانک سینا

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک 
بــه کســب و کارهــا و اقشــار آســیب دیده از ویــروس 
کرونــا، اقســاط تســهیالت گروه های مشــمول از ســوی 

بانک سینا امهال شد.
پیــرو  ســینا،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
ی  مه ها بخشــنا
مرکــزی،  بانــک  ابالغــی 
مشــاغل  کلیــه 
کرونــا  از  آســیب دیده 
هــدف  جامعــه  در  کــه 
مطابــق  تعریف شــده 
ی  لعمل ها ا ر ســتو د
ملــی  ســتاد  ابالغــی 
قــرار  کرونــا  بــا  مبــارزه 
دارنــد در صــورت تمایــل می تواننــد بازپرداخــت اقســاط 
تســهیالت دریافتــی خــود را کــه در 4ماهــه اول ســال 
1400بــوده و در ایــن بــازه زمانی پرداخت نشــده اســت، 
منــوط بــه ایــن امــر کــه بدهــی آنــان بــه شــبکه بانکی تا 
تاریخ 1بهمن 1399در طبقه جاری قرار داشته باشد، به 
انتهای دوره تقسیط مشروط به پذیرش شرایط، انتقال 

دهند تا طی 4ماه پس از آخرین قسط وصول شود.
این امکان، وام های قرض الحسنه و مشتریانی که 
اقســاط خود را در 4ماهه اول ســال پرداخت کرده اند و 

تقاضای عودت می کنند را شامل نمی شود.
متقاضیــان بــرای بهره منــدی از ایــن امــر بایــد بــه 
ســایت بانــک ســینا )قســمت تازه هــا، تقاضــای امهــال 
تســهیالت آســیب دیده از گســترش کرونــا( مراجعــه و 

تقاضای خود را ثبت کنند.
کســب و کارهــای آســیب دیده از کرونــا مشــمول 
مراکــز  از  1400عبــارت  ســال  اقتصــادی  حمایت هــای 
هنــری،  و  فرهنگــی  مراکــز  آموزشــگاه ها،  آموزشــی، 
رســانه های غیــر دیجیتال، مراکز تفریحــی و ورزش های 
آبی و استخرها، مراکز گردشگری و اقامتی و بوم گردی، 
دفاتــر خدمــات مســافرتی، تاالرهــای پذیرایــی، قنــادی، 
و  فــرش  پوشــاک،  فــروش  مراکــز  زیبایــی،  ســالن های 
موکــت، آتلیه هــا، نمایشــگاه های تجاری اعــم از عمومی 

و تخصصی و بین المللی هستند.

غیر فعال شدن نسخه های 
قدیمی همراه بانک ملت

نســخه های قدیمی ســامانه همراه بانک ملت غیر 
فعال می شوند.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملت، بــا توجه به 
جدیــد  نســخه  ارائــه 
همراه بانــک  ســامانه 
سیســتم   1.2.7(
عامــل اندرویــد و 1.1.7 
 )iOS عامــل  سیســتم 
شــانزدهم  تاریــخ  در 
جــاری  ســال  شــهریور 
ارتقــای  راســتای  در  و 
و  ســامانه  نرم افــزاری 
بهبــود عملکــرد آن، نســخه های قدیمــی ســامانه همراه 
 بانــک )1.2.5 و 1.2.6 اندرویــد و 1.1.6 و iOS 1.1.5( از 

تاریخ سی و یکم شهریور غیر فعال خواهند شد.
براســاس این گزارش، مشــتریانی که دارای نســخ 
قدیمی همراه بانک هســتند باید اقدام به ارتقاء نســخه 

نرم افزاری خود در زمان باقی مانده کنند.
دریافــت  منظــور  بــه  می تواننــد  بانــک  مشــتریان 
آخریــن نســخه از ســامانه همراه بانــک بــه ســایت بانک 
ملت به نشــانی https://www.bankmellat.ir مراجعه 
کــرده و گزینــه همراه بانک را انتخــاب کنند. همچنین تا 
پیــش از تاریخ ســی و یکم شــهریور ســال جــاری راهکار 
دریافــت نســخه جدیــد از طریــق اســتفاده از خدمــت 
به روزرســانی همراه بانک در بخش تنظیمات سامانه در 
دســترس است. برای به روزرســانی سامانه همراه بانک، 
نیازی به پاک کردن نسخه قبلی نبوده و پس از دریافت 
نســخه جدیــد، این نســخه به صورت خــودکار جایگزین 

نسخه قبلی خواهد شد.

رشد 111 درصدی حق بیمه 
تولیدی بیمه های باربری 

بیمه »ما«
سرپرســت مدیریــت بیمه هــای باربری و کشــتی و 
هواپیمــا بیمه ما رشــد حــق بیمه بیمه هــای باربری این 
شــرکت را مطلــوب دانســت و گفــت کــه در پنــج ماهــه 
ابتــدای ســال 1400، حق بیمــه تولیــدی بیمه های گروه 
و  باربــری  رشــته های 
کشــتی شــرکت نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته 111درصد رشــد 

پیدا کرده است.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی بیمــه ما، 
الهــام تاجیــک، بــا اعالم 
رشــد حق بیمــه تولیدی 
بیمه هــای باربــری گفــت: در پنــج ماهــه نخســت ســال 
1400، بــا 111درصد رشــد در میــزان حق بیمه و 18درصد 
رشــد در تعــداد بیمه نامــه صــادره 99درصــد از بودجــه 
پیش بینی شده پنج ماهه سال جاری محقق شد. بیمه 
مــا بــا ســطح یــک توانگــری مالی بــا مدیریــت مطلوب و 
کنتــرل صحیــح ریســک ها، در پنــج ماهه نخســت ســال 
1400، نزدیــک بــه 696هــزار فقره بیمه نامــه و در حدود 

933میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده است.

سرمایه گذاری بیمه تعاون 
در صنعت ساختمان

بیمه تعاون یک واحد مشاوره طراحی با همکاری 
مهندسان ساختمان راه اندازی کرده است.

محمــد  تعــاون،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
سرپرســت  باباکــردی، 
بیمــه  فنــی  معاونــت 
حاشــیه  در  تعــاون 
یکمیــن  و  بیســت 
بین المللــی  نمایشــگاه 
ســاختمان  صنعــت 
تعــاون  بیمــه  گفــت: 
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
صنعــت  ضــرورت  و 

ســاختمان و اینکــه بیمه نامه هــای زیــادی بــا ایــن حــوزه 
مرتبط هستند، سرمایه گذاری های خوبی در بخش های 
منابــع انســانی، نرم افــزاری و ســخت افزاری ایــن حــوزه 

انجام داده است.
او ادامه داد: بیمه تعاون در مدیریت بیمه نامه های 
مهنــدس  چندیــن  از  شــرکت  مســئولیت  و  مهندســی 
متخصــص و کارآزمــوده در ایــن حــوزه بهره منــد شــده و 
بدین ترتیب بیمه نامه هایی مرتبط با صنعت ســاختمان 
را با پوشش های کامل و با حق بیمه نامه های منطقی و 

کامال فنی در اختیار بیمه گزاران قرار می دهد.
مهندســی  نظــام  ســازمان  بــا  افــزود:  باباکــردی 
ســاختمان مذاکــرات اولیه صورت گرفتــه و امیدواریم تا 
ســه ماه آینده اجرایی شــود، تا بتوانیم خدمات بیمه ای 
را بــه تمــام اعضــا نظــام مهندســی چــه حقیقــی و چــه 

حقوقی به صورت کامل ارائه دهیم.
سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون گفت: در حال 
حاضر بیمه نامه ای که بیمه تعاون در اختیار بیمه گزاران 
قــرار می دهــد هم به صــورت تکی و هم به صورت پکیج 

بیمه ای است.
او در ادامــه افــزود: بیمه تعاون یک واحد مشــاوره 
طراحــی راه انــدازی کــرده اســت که همکاران شــرکت در 
ایــن واحــد هــم در حوزه مهندســی و هم در حــوزه بیمه 
متخصص هســتند و به اعضاء ســازمان نظام مهندســی 
مشــاورهای الزم را بــرای صــدور بیمه نامــه و خســارت 
جامعــه  نیــاز  کــه  می شــود  باعــث  کار  ایــن  می دهنــد، 

مهندسی کشور در این زمینه رفع شود.

تداوم سطح یک توانگری 
مالی بیمه ایران معین

براساس اعالم بیمه مرکزی بیمه ایران معین برای 
نهمین ســال متوالی ســطح یک توانگری مالی را از آن 

خودکرد.
بــه گــزارش فرکانــس بیمــه، در آذر ســال 99کــه 

بســیاری از شــرکت های 
تذکــر  مشــمول  بیمــه 
نهاد ناظر بــرای پذیرش 
ریســک  نگهــداری  و 
ســرمایه  بــا  متناســب 
بیمــه  شــدند،  شــرکت 
بــه  نیــز  ایران معیــن 
متناسب ســازی  منظــور 
بیــن ســرمایه الزامی به 

ویژه ریسک بیمه گری با سرمایه موجود شرکت اقداماتی 
را آغــاز کــرد. محدودیــت جــذب پرتفــوی در مناطــق آزاد 
موجب شد که این شرکت اقدام به مشارکت در قرارداد 
اتکایی بیمه درمان تکمیلی خانواده های معظم شهدا و 

ایثارگران کند.
بــا آنکــه اعضای هیــأت مدیره ایران معیــن در زمان 
پذیــرش ایــن ریســک بدلیل نوع رشــته بیمــه ای قرارداد 
منعقده )درمان( کاهش امتیاز توانگری مالی نسبت به 
ســال قبــل را پیش بینــی کردند اما بدلیل ســودده بودن 
قطعی قرارداد مذکور، مشارکت در آن به تصویب رسید 
تــا متناسب ســازی هوشــمندانه ای بیــن ســرمایه الزامــی 
 بــه ویــژه ریســک بیمه گــری بــا ســرمایه موجــود شــرکت

صورت  گیرد.
با وجود پذیرش چنین ریســکی، بیمه ایران معین 
با ثبت امتیاز 250در سال 1400و کسب رتبه چهارم در 
بیــن شــرکت های بیمه جنــرال صنعت، موفق شــد برای 
نهمیــن ســال متوالــی تاییدیه ســطح یــک توانگــری را از 

بیمه مرکزی، دریافت کند.

پرداخت خسارت آتش سوزی 
 بیمارستان محب کوثر

از سوی بیمه البرز
بیمه البرز در پی آتش سوزی در بیمارستان محب 

کوثر، مبلغ 26میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه البــرز، بــا حضــور 

ایــن  ارشــد  مدیــران 
مجیــد  شــرکت،  
رئیــس  علی پناهــی، 
بیمــه  مدیــره  هیــات 
تســویه  چــک  البــرز، 
آتش ســوزی  خســارت 
16میلیــارد  مبلــغ  بــه 
مدیرعامــل  بــه  را  ریــال 
بیمارســتان محــب کوثر 

اعطــا کــرد. ایــن گــزارش حاکــی اســت، پیــش از این نیز 
بالفاصله پس از وقوع حادثه آتش سوزی در بیمارستان 
محب کوثر، کارشناســان بیمه البرز به پرونده خســارت 
مذکور رسیدگی کردند و تنها پس از گذشت چند روز از 
وقوع آتش ســوزی، مدیر بیمه های آتش ســوزی و رئیس 
مجتمع کریمخان زند بیمه البرز با حضور در بیمارستان 
محب کوثر و دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
این بیمارستان،  چک علی الحساب خسارت آتش سوزی 
بــه مبلــغ ده میلیــارد ریــال را بــه مدیرعامل بیمارســتان 

محب کوثر اعطا کرده بود.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه رئیــس ســازمان بــورس، قرار 
گرفتن یک شــرکت کوچک با شــناوری پایین 
در پرتفوی سهامداران، زمینه ایجاد تخلفاتی 
از نوع دســتکاری قیمت، اغواگری و افزایش 
قیمــت ســهام بیــش از ارزش ذاتی آن ســهم 
را فراهم می کند و در نهایت ســهام برخی از 
شــرکت های کوچک بــه طعمه ایجاد تخلفات 

در بازار تبدیل می شوند.
دربــاره  دهنــوی  دهقــان  محمدعلــی 
واکنش به حاشــیه های ایجادشده برای روش 
جدیــد عرضــه اولیــه بــه گفــت: عرضــه اولیــه 
روش های مختلفی دارد و روش جدید بیشتر 
برای برخی از شرکت های کوچک کاربرد دارد.
بــرای  شــرکت ها  تــالش  یــادآوری  بــا  او 
عرضــه ســهام خــود در بازار ســرمایه افزود: از 
حضــور شــرکت ها اعــم از شــرکت های کوچک 
و بــزرگ در بازار ســرمایه بــرای تامین مالی از 
طریق این بازار در راســتای توســعه شــرکت و 

فعالیت های خود استقبال خواهیم کرد.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  دهنــوی  دهقــان 
پیــش روی  از  را  امکانــی  چنیــن  نمی تــوان 
شــرکت ها حــذف کــرد بلکــه بایــد ایــن مســیر 
بــرای ورود شــرکت ها بــه بــورس بــاز باشــد، 
اضافــه کــرد: در گذشــته مشــکالت بســیاری 
بــرای  در مســیر ورود شــرکت هــای کوچــک 
حضــور در بــورس قــرار داشــت کــه ســازمان 
بــورس با تالش بیشــتر در صدد حذف یا رفع 
موانع موجود برای ســهولت ورود شرکت های 

کوچک به بورس پیش رفت.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
دربــاره مشــکالت عرضــه ســهام شــرکت های 
مثــال  بــرای  کــرد:  اظهــار  بــورس  در  کوچــک 
شــرکت های  ایــن  ســهام  از  ٢٠درصــد  اگــر 
کوچک در بازار ســهام عرضه می شــد، ســهام 
تخصیص یافتــه بــه هــر فــرد به دلیل تقســیم 
میــان تعــداد انبوهی از ســهامداران، از ارزش 

چندان باالیی برخوردار نبود.
او دربــاره مشــارکت حــدود ســه میلیــون 
ســرمایه گذار در عرضــه اولیه هــا گفت: ممکن 
است در عرضه اولیه با تقسیم این مقدار کم 

ســهام میان سه میلیون سهامدار مثال ١٠هزار 
تومــان ســهام به هر ســهامدار اختصاص یابد 
و بــه دلیــل ارزش پاییــن ایــن مقــدار ســهم، 
ســهامدار دیگر توجه چندانی را به این ســهام 
در پرتفوی خود ندارد و رســوب ســهام به این 

شکل کمکی به شناوری سهم نمی کند.
شرکت های کوچک و تخلفات 

در بازار
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
بــا بیــان اینکــه باید مانع طعمه شــدن ســهام 
شــرکت های کوچــک بــرای تخلف هــا در بــازار 
شــد، ادامــه داد: بــا توجــه بــه وجــود چنیــن 
مشــکلی در عرضــه اولیــه ســهام شــرکت های 
کوچــک، ســازمان بــورس باید اقدامــی را برای 
رفــع چنیــن مشــکلی در عرضــه اولیــه انجــام 
مــی داد کــه به دنبال آن تصمیمــات الزم برای 

تغییر روش عرضه اولیه اتخاذ شد.
او اظهــار کــرد: از طــرف دیگــر بــه دلیــل 
عرضــه  قیمت گــذاری  در  جذابیــت  وجــود 
اولیه هــا، ســهامداران بــه دنبال مشــارکت در 

ایــن عرضه هــا هســتند بــه همیــن دلیــل باید 
راهــی اندیشــیده می شــد تــا عرضــه اولیــه در 

اختیار عموم قرار بگیرد.
اینکــه  بیــان  بــا  دهنــوی  دهقــان 
صندوق های سرمایه گذاری، ابزاری برای ورود 
غیرمســتقیم ســرمایه گذاران به بورس است، 
گفت: ما بارها به سهامداران خرد، افرادی که 
دانــش و اطالعــات از بــورس ندارند و از زمان 
کافــی بــرای تحلیــل ســهام برخوردار نیســتند 
روش غیرمستقیم را توصیه و ترویج کرده ایم 
و عرضه هــای اولیــه از طریــق روش جدیــد بــا 
رفتــن بــه صندوق های ســرمایه گذاری عمال به 
صورت  غیرمســتقیم به همین افراد تخصیص 

پیدا می کند.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
افــزود: بخشــی از عرضــه اولیــه شــرکت های 
بــزرگ و متوســط هــم بــه همیــن ترتیــب در 
اختیــار صندوق ها قرار می گیرد و ســهامداران 
می تواننــد با خریــداری یونیت های صندوق ها 
از ســرمایه گذاری در بــورس از مشــارکت در 

عرضه اولیه بهره مند شوند.

امکان خرید واحدهای 
صندوق های برای عموم

او بــا تاکیــد بــر اینکــه خریــد واحدهــای 
صندوق هــای ســرمایه گذاری در عرضــه اولیه 
بــرای عمــوم امکان پذیــر اســت، اظهــار کــرد:  
بهتــری  روش  اینکــه  بــر  عــالوه  اقــدام  ایــن 
بــرای ســرمایه گذاری مردم در بورس اســت، 
ســبب انتقــال و تجهیــز منابــع در صندوق ها 
می شــود، همچنین زمانی که سرمایه گذاران 
حرفه ای ســهامدار یک شــرکت باشــند امکان 
ایجــاد دام برای دســتکاری قیمت و اغواگری 

کمتر خواهد شد.
بــرای  کــرد:  تاکیــد  دهنــوی  دهقــان 
شــرکت های بزرگ و متوســط بخشی از سهام 
آنهــا به صندوق ســرمایه گذاری تعلق می گیرد 
و بــرای ســهام شــرکت های کوچــک هــم همــه 

سهام وارد صندوق می شود.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
خاطرنشــان کرد: در آینده سهم این بخش از  
عرضه در صندوق ها را برای شرکت های بزرگ 
و متوســط بیشــتر خواهیم کــرد، همچنین به 
دنبــال طراحــی صندوق هــای عرضــه اولیه هم 
هســتیم کــه مقــدار باالتــری از ســهام عرضــه 
اولیه در ترکیب دارایی این نوع صندوق وجود 
دارد و عمــال جذابیتــی نزدیک بــه عرضه اولیه 

مستقیم در بر خواهد داشت.
او افــزود: همچنین نکته دیگری که الزم 
به ذکر است این است که بر رفتار صندوق ها 
در رابطــه با ســهام عرضه اولیــه نظارت داریم 
و ســهمیه صندوق هایــی کــه دیــد کوتاه مــدت 
نسبت به این نوع سهام داشته باشند کم یا 

حذف خواهد شد.
دهقــان دهنــوی یــادآور شــد: عــالوه بــر 
این ضمن اینکه از هر پیشــنهادی برای بهبود 
یــا اصــالح ایــن روش جدیــد بــه شــرط ترویــج 
رویکرد ســرمایه گذاری غیرمســتقیم استقبال 
می کنیم، در رابطه با دامنه نوســان در عرضه 
اولیه هم برنامه هایی داریم که به تدریج اجرا 

خواهد شد

بــه گفته رئیــس کل بیمه مرکزی، پیش 
از تدویــن و ابــالغ آیین نامه هــای مرتبــط بــا 
کانون هــای  و  انجمن هــا  بــا  فــروش  شــبکه 
مرتبــط هماهنگی های الزم انجام می شــود تا 

ابهامات برطرف شود.  
غالمرضــا  مرکــزی،  بیمــه  گــزارش  بــه 
ســلیمانی در نشســت مجــازی بــا نماینــدگان 
شبکه فروش، گفت: صنعت بیمه بدون حضور 
شبکه فروش و انجمن های صنفی هیچ معنا و 
مفهومــی ندارد و نهــاد ناظر برای جلب رضایت 
نمایندگان این شبکه، تمامی توان حاکمیتی و 

فنی خود را به کار خواهد گرفت.
آییــن  ابهامــات  در خصــوص  افــزود:  او 
نامــه 102 بــه ویتریــن ارزشــمند صنعــت بیمه 
اطمینــان می دهــم کــه در نخســتین جلســه 
شــورای عالــی بیمــه بازنگــری قابــل قبولی در 

راستای تامین نقطه نظرات انجام شود.  
بیمــه مرکــزی چنــد روز پیــش بــا ابــالغ 
فــروش  کارمــزد   ,102 شــماره  آیین نامــه  
نمایندگی هــای بیمــه را اصالح کــرد که همین 
امر ســبب شــد فعــاالن این حــوزه از اینکه در 
آیین نامــه 102 )آیین نامــه کارمــزد نمایندگــی 
کلمــه  از  بیمــه(  رســمی  )کارگــزار(  داللــی  و 
»حداکثر«  18 مرتبه تکرار شده است ولی از 
کلمه »حداقل« اســتفاده نشده است، اظهار 

نگرانی کرده بودند.
رئیــس شــورای عالی بیمه رشــد پرتفوی 
و افزایــش ضریــب نفود بیمه را در گرو تالش 
و دلگرمــی شــبکه فــروش و رفــع دغدغه هــای 
کــرد:  بیــان  و  کــرد  ارزیابــی  آنــان  معیشــتی 
وظیفــه ذاتــی نهــاد ناظــر صنعت بیمــه ایفای 
حقــوق شــبکه فــروش اســت و تصمیمــی در 

تضاد با منافع آنان اتخاذ نخواهد شد.
او از رشد هماهنگ پرتفوی بیمه با نرخ 
تــورم خبــر داد و افــزود: ســودآوری متناســب 
صنعت بیمه با نرخ تورم یک دســتاورد بزرگ 
اســت کــه در آینده نزدیــک و با تالش هر چه 
بیشــتر شــرکت ها و همچنیــن شــبکه فــروش 

بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
صنعــت  ســودآوری  افزایــش  ســلیمانی 
و  12هــزار  بــه  تومــان  850میلیــارد  از  بیمــه 
400 میلیــارد تومــان را قابــل تامــل دانســت 
و خاطرنشــان کــرد: ایجــاد انگیــزه در شــبکه 
و  نماینــدگان  کارگــزاران،  از  اعــم  فــروش 
کــه  اســت  عواملــی  مهمتریــن  از  بازاریابــان 
می توانــد رشــد قابــل توجــه این صنعــت را به 

دنبال داشته باشد.
و  بازاریابــان  آمــوزش  ضــرورت  از  او 

شناســنامه دار شــدن این قشر در صنعت یاد 
کــرد و گفــت: بــا جــذب بازاریابــان حرفــه ای و 
آموزش دیــده خانــواده صنعــت بیمــه شــاهد 
جمعیــت 300هزارنفــری خواهــد شــد و رشــد 
ســه برابــری پرتفــوی صنعــت بیمــه در گــرو 

افزایش بازاریابان است.
بیمــه  سیاســت  مرکــزی،  بیمــه  رئیــس 
بیمه گــری،  عملیاتــی  فراینــد  در  را  مرکــزی 
انبســاطی و توســعه محور اعالم کرد و گفت: 
در تمامــی رشــته های بیمــه ای با رفــع موانع و 
ارائــه راهکارهــای متناســب بــه ســمت تحقق 

اهداف صنعت بیمه حرکت خواهیم کرد.
او بــا یــادآوری اهمیــت بــار کارشناســی 
مصوبــات شــورای عالــی بیمــه اطمینــان داد 
آیین نامــه 92 نیــز بــا نگاه کارشناســی توام با 

مساعدت، اصالح خواهد شد.  

بــه گفتــه عضــو کمیســیون اجتماعی در 
مجلــس شــورای اســالمی، حداکثــر تــا هفته 
آینــده هیــات مدیــره جدید شــرکت هفت تپه 
معرفــی خواهــد شــد و مدیریــت شــرکت بــه 
وزارت اقتصاد )بانک ملی و صادرات( واگذار 

خواهد شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، محمــد 

کعــب عمیــر، نماینــده مــردم شــوش و عضــو 
شــورای  مجلــس  در  اجتماعــی  کمیســیون 
اســالمی در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر 

نوشت:
حداکثــر  انجام شــده  پیگیری هــای  »بــا 
تــا هفتــه آینــده هیئــت مدیــره جدید شــرکت 
معرفــی خواهــد شــد و مدیریــت شــرکت بــه 

وزارت اقتصــاد )بانک ملــی و صادرات( واگذار 
خواهد شد.

امیــدوارم هفت تپــه بــه روزهــای خــوب 
گذشــته برگــردد و موانــع موجــود بــر ســر راه 

تولید این شرکت برداشته شود.«
خبرگزاری تســنیم 3شهریور در این باره 
نوشــته بود: پــس از کش و قوس های فراوان 

ســرانجام رأی نهایــی و قطعــی دادگاه تجدیــد 
نظــر مبنــی بــر خلع یــد خریــدار هفــت تپه از 
این مجموعه اقتصادی-صنعتی و بازگشت آن 
به دســتگاه دولتی مالک اولیه آن، به طرفین 
بــه  دعــوا شــامل ســازمان خصوصــی ســازی 
عنــوان نماینده دولــت و خریدار این مجموعه 

ابالغ شد.

در حالــی کــه بــازار ســرمایه در روزهای 
منفــی قــرار گرفته، نمادهای فراکابی شــامل 
بســته  »فرابــورس«  و  »کاال«  »بــورس«، 
ایــن  پیاپــی  از افت هــای  بــه نوعــی  و  شــده  
بــازار مصــون مانده انــد؛ ایــن در حالی اســت 
کــه معاونــت بــازار فرابــورس از توقــف نمــاد 

معامالتی »فرابورس« دفاع کرد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، در حالی 
کــه طــی چنــد روز گذشــته بــازار ســرمایه در 
شــرایط منفــی قــرار گرفتــه و جــو منفــی بــازار 
موجــب شــده تــا خشــک و تــر بــا هــم در ایــن 
بازار افت کنند و اصطالحا بسوزند، نمادهای 
و  »کاال«  »بــورس«،  جملــه  از  فراکابــی 
»فرابــورس«  بنــا بــر پیغام ناظر بســته شــده 
و به نوعی از افت های پیاپی این بازار مصون 
مانده اند؛ که همین امر اعتراض فعاالن بازار 

ســرمایه را در پــی داشــت و از فراکابی هــا بــه 
عنوان تافته جدابافته از بازار یاد می کنند.

در ایــن زمینــه معاونــت بــازار فرابــورس 
معامالتــی  نمــاد  توقــف  از  دفــاع  در  ایــران 
بــازار منفــی و مصــون  ایــن  »فرابــورس« در 
مانــدن ایــن نمــاد از افت  هــای پیاپــی اعــالم 
مــاده 12 مکــرر 6 دســتورالعمل  کــرد: طبــق 
اجرایــی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در 
فرابــورس، چنانچــه ظــن دســتکاری قیمت در 
نماد معامالتی یا اســتفاده از اطالعاتی نهانی 
در نماد معامالتی برای ناظر بازار ایجاد شود، 
فرابــورس می توانــد تــا حداکثــر یــک روز کاری 

نماد را متوقف کند.
 12 مــاده  اســاس  بــر  دیگــر  ســوی  از 
مکــرر 3 همــان دســتورالعمل در صورتــی کــه 
ظــن دســتکاری بــازار )مبتنــی بــر اطالعــات یا 

معامــالت( یا خریدوفروش متکی بر اطالعات 
نهانی وجود داشــته باشــد، ســازمان می تواند 
رأســاً یا به پیشــنهاد فرابورس نماد معامالتی 
ناشر را حداکثر به مدت 5 روز کاری با اطالع 

به بازار متوقف کند.
از ایــن رو بــر اســاس شــواهد و قرایــن و 
بررســی معامــالت نمــاد »فرابــورس« در روز 
دوشــنبه مورخ 22 شــهریور ســال جاری، ظن 
دستکاری قیمت برای ناظر بازار ایجاد شد که 
باعــث ایجــاد وقفه در معامالت نماد شــد. در 
نهایــت نیز به تشــخیص ســازمان بورس نماد 
معامالتی به مدت حداکثر 5 روز کاری عالوه 

بر آن یک روز متوقف شد.
در این میان در پاسخ به برخی شائبه ها 
مبنــی بــر توقف نمــاد معامالتــی فرابورس در 
روزهای منفی بازار سهام به اطالع می رساند، 

در 31 مــرداد که نمــاد فرابورس ایران متوقف 
شــد، داده هــای روز قبــل و همــان روز نشــان 
می دهــد، بــازار مثبــت بــوده اســت، همچنین 
در هفتم شــهریور ســال جاری نماد فرابورس 
)آیفکــس(  فرابــورس  کــه شــاخص  هنگامــی 
مثبــت بود، متوقف شــد. این موضوع شــائبه 
بــازار  را در  اینکــه فرابــورس نمادهــای خــود 
منفــی می بنــدد تــا شــامل افــت قیمت ســهام 

نشود، به وضوح رد می شود.
در  فی الســابق،  کمــا  ایــران  فرابــورس 
انجــام وظایــف نظارتــی خــود طبــق مقــررات 
بنابرایــن  می کنــد؛  عمــل  دســتورالعمل ها،  و 
محتــرم  ســرمایه گذاران  و  ســهامداران  از 
خواهشــمند اســت اطالعات منتشــره شرکت 
در ســامانه کــدال را در ارزیابی هــای خــود از 

قیمت سهام مدنظر قرار دهند.

توجیه فرابورس در خصوص توقف نمادش در روزهای منفی بازار

 نماینده مردم شوش خبر داد: واگذاری مدیریت هفت تپه

به بانک های ملی و صادرات

وعده بیمه مرکزی برای برطرف شدن ابهامات آیین نامه 
کارمزد فروش بیمه 

» اجرای عرضه اولیه به روش ترکیبی 
اغواگری در بورس را کاهش می دهد«

به گفته رئیس سازمان بورس، سهمیه صندوق ها با دید سرمایه گذاری کوتاه مدت کم یا حذف می شود
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انا لله و انا الیه راجعون

روزنامه عصر اقتصاد

جناب آقای مهندس محمدی

  غم از دست دادن همشیره گرامیتان را به حضرتعالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برایتان 
صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می نماییم .

کارشناس ارتباط با رسانه هلدینگ میدکو

شركت نفت فالت قاره در نظر دارد كاالهای خود به شرح مذكور و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تداركات الكترونیكی دولت )www.setadiran.ir( با 

شماره مزایده  1000093631000006  به صورت الكترونیكی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت:  1400/06/28

مهلت دریافت اسناد مزایده تا :  04 /1400/07
تاریخ بازدید:  1400/06/29  تا  1400/07/14

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/07/14
زمان بازگشایی: 1400/07/17

زمان اعالم به برنده: 1400/07/18
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد و كلیه مراحل 

فرآینده مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه(، 
پرداخت تضمین شركت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاكات، 
اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل كاال در بستر سامانه از این طریق امكان پذیر 

می باشد.
2- پیشنهاد میگردد با توجه به تنوع كاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد 

از اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل آورید.
3- عالقمندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی 

)توكن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/29   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/30                          

شناسه : 1193028

FU-1400/06  آگهی مزایده عمومی شماره
ت اول(فـروش  یك فروند شنـاور تداركاتی رعنـا

) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت دوم(
         روز دوشنبه 29/ 1400/06

شركت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
روابط عمومی پتروشیمی مارونضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند . عمومی پتروشیمی مارون

 تضمین شركت 
در مناقصه نحوه دریافت اسناد

آخرین 
مهلت ارسال 

پیشنهادات توسط 
فروشندگان

آخرین مهلت دریافت 
اسناد

شماره 
تقاضا

شماره 
مناقصه

نوع 
مناقصه موضوع ف

ردی

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
Akhalifeh@mpc.ir

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-199 1400-T-202

مناقصه 
عمومی

 P/F KIEKENS VENTURI-STYLE
 DESUPERHEATER / COMPLETE

ASSEMBLY
1

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
Snasari@mpc.ir

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-990138 1400-T-203

مناقصه 
عمومی

 PARTS FOR "SCHORCH" ELECTRIC
MOTOR 100.54HP / BEARING 2

ارائه ضمانت نامه 
بانكی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم 
آمادگی شرکت در 

مناقصه به آدرس ایمیل 
sghanavatei@mpc.ir

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شركت
KAS-407 1400-T-204

مناقصه 
عمومی

 / P/F"SES"FIRE ALARM CONTROL PANEL
 GAS DETECTION CARD / COMBUSTIBLE

O2 S500 و... 

3

گام دوم عرضه مستقیم 
محصوالت دیزلی ایرانول فردا 

در پایانه شهید رجایی بندر 
عباس

 نظر به نیاز مصرف کنندگان محصوالت دیزلی ایرانول 
D17000 پالس و D7000  از عرضه مستقیم  این محصوالت 
با قیمت مصرف کننده در بندر امام خمینی )ره( طی هفته 
گذشــته، در راســتای کمــک به ناوگان حمــل و نقل عمومی 
کشــور، طرح فروش این محصوالت اینبار در پایانه شــهید 

رجایی بندر عباس آغاز شد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت نفــت ایرانول، وحید 
قربانی مدیر حوزه مدیریت و ارتباطات این شرکت گفت:به 
منظــور حــذف واســطه هــا و کاهــش قیمــت محصــوالت و 
دسترســی آســان تالشــگران عرصــه حمــل و نقــل جــاده ای 
خصوصا حمل و نقل کاالهای اساســی گام دوم طرح عرضه 
مستقیم محصوالت پر مصرف دیزلی با قیمت مصوب سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که هفته گذشته 
در بندر امام خمینی )ره( آغاز گردید با همکاری پرسنل فروش 
مویرگی این شرکت از روز یکشنبه در پایانه شهید رجایی بندر 

عباس آغاز خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: این طرح به دســتور مدیریت محترم 
عامــل شــرکت نفت ایرانــول به منظور همدلــی و همیاری با 
شــبکه حمل و نقل جاده ای و رفع مشــکالت پیش آمده در 
روند توزیع روغن های دیزلی آغاز گردیده است و این شرکت 
آمادگی خود را برای اجرای گسترده این طرح در سایر نقاط 
کشــور اعالم نموده اســت که در آینده نزدیک در سایر نقاط 

کشور نیز اجرا خواهد شد.
وحیــد قربانــی در پایــان افــزود: امیــد اســت بتوانیــم با 
اقدامات پیش رو رضایت بیشتر مصرف کنندگان عزیز را به 

ارمغان بیاوریم.

 مهر تایید هیات مدیره 

بر پیشنهاد افزایش سرمایه 
پتروشیمی بوعلی سینا 

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 
از محل مازاد تجدید ارزیابی ســرمایه گذاری های بلندمدت 
)ســرمایه گذاری در ســهام شرکت پتروشیمی تندگویان( در 

جلسه هیات مدیره »بوعلی« به تصویب رسید. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی پتروشــیمی بوعلــی ســینا، 
در چهارصــد و پنجــاه و دومیــن جلســه هیأت مدیره شــرکت 
پتروشیمی بوعلی سینا )سهامی عام( به تاریخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ 
پیشــنهاد افزایــش ســرمایه  حــدود ســه برابــری شــرکت از 
محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی ســرمایه گذاریهــای بلندمــدت 
)ســرمایه گذاری در ســهام شــرکت پتروشــیمی تندگویان( به 
منظور اصالح ساختار مالی شرکت مطرح و به تصویب هیأت 
مدیره رسید.سرمایه فعلی بوعلی ۳۵۰۰ میلیارد ریال است.
بــر این اســاس، پس از نهایی شــدن گــزارش توجیهی، 
اطالعات مربوطه از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد. 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا آذرماه گذشته در بازار سرمایه 
عرضه و با مشارکت بیش از ۴.۵ میلیون سهامدار همراه بود. 
این شرکت در خرداد سال ۱۴۰۰ نیز بر اساس وعده ی 
خود به سهامداران، واحد شیرین سازی برش سبک با ظرفیت 
ســاالنه ۳۵۰ هــزار تــن رافینــت و گاز مایــع )ال پی جــی( را به 
بهره برداری رساند تا حجم تولیدات این شرکت به ۱۱۰ درصد 

ظرفیت اسمی برسد. 
همچنیــن پــس از عرضه در بازار ســرمایه، این شــرکت 
پروژه هایی مانند مخزن ۲۰۰۱C، ساخت و تعویض کاتالیست 
راکتور، تخلیه، بهینه سازی و بارگیری مولکوالرسیو برج های 
جذب و تعمیرات اساسی را با تکیه بر توان متخصصین داخلی 

به سرانجام رساند. 
بــر اســاس گــزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی 
بوعلی ســینا، واحد پارازایلن شــرکت تا پایان ســال جاری به 
مرحله پیش راه اندازی خواهد رسید و محصوالت پارازایلین 
و ارتوزایلین تولیدی این واحد به دیگر مجتمع های پتروشیمی 

کشور ارسال می شود. 
شــرکت  ســودآوری  پارازایلیــن،  واحــد  انــدازی  راه  بــا 
پتروشــیمی بوعلــی ســینا ســاالنه بیــش از ۵۰ میلیــون دالر 
افزایش خواهد یافت و عالوه بر آن با توجه به تولید پارازایلین 
و تکمیــل چرخــه اصلی تولیــد PET در منطقه ویژه اقتصادی 
ماهشهر سبب کاهش هزینه لجستیک و بدنبال آن افزایش 

سودآوری شرکت پتروشیمی تندگویان خواهد شد.
گفتنــی اســت، بعــد از اظهارنظــر حســابرس و مجــوز 
سازمان بورس پیشنهاد افزایش سرمایه بوعلی در دستور کار 

مجمع عمومی فوق العاده قرار خواهد گرفت.

اخبـــــــــــــــــار

گل گهر حامی سومین 
جشنواره ایده های ارزش آفرین 

معدنی کشور
سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع 
معدنی کشور )اینوماین۳( مهرماه سال جاری در محل پردیس 

مرکزی دانشگاه تهران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، 
اینوماین۳، از ۲۶ تا ۲۸ مهرماه جاری برگزار می شود و شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر یکی از حامیان این جشنواره است.
جشنواره اینوماین۳، شامل بخش های مسابقه ایده، نمایشگاه 
توانمنــدی شــرکت های دانــش بنیــان، ارائه نیازهــای فناورانه 
 ،B۲Bســازمان ها و شــرکت های بــزرگ و صنعتــی، پنل هــای
مسابقه چالش برتر صنعتی، مسابقه حل مساله، نشست های 
تخصصی و ارائه توانمندی مراکز نوآوری، شــرکت های دانش 
کننــدگان  اســت شــرکت  استارتاپ هاســت.گفتنی  و  بنیــان 
می تواننــد بــرای ثبــت چالــش و دریافــت اطالعــات بیشــتر به 
ســایت های www.unidro.ir و innomine.ut.ac.ir  مراجعــه 
کنند یا با شبکه معدن ایران به شماره ۴۴9۵۲۶۶۱الی ۳ تماس 

حاصل نمایند.

 افزایش تیراژ تولید موتورهای

 کم مصرف ایران خودرو
معــاون تولیــد قطعــات و مجموعه هــای ایران خــودرو با 
اشــاره به اهمیت کســب رضایت هرچه بیشتر مشتریان، از 
برنامه افزایش تیراژ موتورهای کم مصرف این گروه صنعتی 

خبرداد.
ایکوپــرس- شــاهین صــدری، تولیــد موتورهــای احتــراق 
داخلی مورد نیاز گروه صنعتی ایران خودرو را از جمله وظایف 
اصلی معاونت تولید قطعات و مجموعه ها در حوزه نیرومحرکه 
دانست و گفت: در اختیار داشتن خطوط تولید موتورهای متنوع 
از توانمندی های قابل توجه گروه صنعتی ایران خودرو محسوب 
 ،TU۵ می شــود کــه شــامل خطــوط مونتــاژ کامــل موتورهــای
XU،TU۳  و EF7 و خطوط ماشین کاری دو قطعه بسیار اساسی 
 TU۵ و مهم موتور، یعنی بلوک سیلندر و سرسیلندر موتورهای
،TU۳ و XU است.معاون تولید قطعات و مجموعه های ایران 
خودرو اظهار کرد: در شرایط سخت تحریمی، با بهره گیری از 
توان و دانش فنی موجود در بخش های مختلف تحقیقاتی و 
توسعه ای،  تولید و کیفیت ایران خودرو و تشکیل کارگروه های 
تخصصــی بــرای بازســازی و بــه روزآوری تجهیــزات و ســاخت 
بســیاری از قطعات حســاس، با حفظ ظرفیت خطوط تولید، 
نــه تنهــا برنامــه افزایشــی تولید در ســال های گذشــته محقق 
شد، بلکه در خصوص ارتقای کیفیت محصوالت و مدیریت و 
تثبیت نوسانات کیفی نیز برنامه های متنوعی تعریف و در حال 
اجراست.وی با بیان این که معاونت تولید قطعات و مجموعه ها، 
برنامه های مختلفی از منظر توسعه کمی و کیفی در دستور کار 
دارد، افزایش ظرفیت خطوط تولید برخی از محصوالت فعلی، 
ایجاد خطوط جدید برای محصول خانواده موتورسه سیلندر، 
ارتقــای کیفیت فرایند تولیــد، ارتقای وضعیت تجهیزات و نیز 
ارتقای محصوالت فعلی را از جمله برنامه های امسال دانست.

رویدادشناسایی شرکت های 
دانش بنیان و فناور فعال در 

صنعت شوینده
مرکز نوآوری و انتقال فناوری شــرکت مدیریت صنعت 
شوینده توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام( رویدادی با عنوان 
شناســایی شــرکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنعت 

شوینده را در ۳۰ شهریورماه برگزار می کند.
بــه گــزارش بازرگانــی خبرگــزاری مهــر، صنعت شــوینده 
کشور، یکی از صنایع زیرساختی و حیاتی بوده که همه اقشار 
جامعــه پیوســته با محصــوالت آن ارتبــاط تنگاتنــگ دارند؛ در 
عصر جدید که تحوالت فناوری و نوآوری در صنایع مختلف با 
شتاب باالیی همراه است، استفاده از سازوکارهای همکاری با 
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، می تواند نوآوری را در 
شرکت های شوینده به صورت عملیاتی پیاده سازی کند. شرکت 
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام 
سهامدار عمده شرکت های پاکسان، گلتاش، ساینا، مروارید 
هامون، آلی شیمی، یاران توسعه و پاکسان ایروان( به عنوان 
یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه تولید محصوالت شوینده، 
بهداشــتی و آرایشــی، برنامه های گســترده ای برای توســعه ی 
فناوری و نوآوری طرح ریزی کرده است که یکی از آن ها برگزاری 
رویداد "شناسایی شرکت های دانش بنیان و فناور در صنعت 

شوینده کشور" است.

اخبـــــــــــــــــار

تحریــم صنایــع اصلــی کشــور همچون 
صنعــت خودرو در چهار ســال اخیر شــرایط 
تولیدکننــدگان خــودرو را دچــار چالش های 
متعددی همچون تأمین قطعات و در نتیجه 
کاهش آمار تولید خودرو کرد واین فشارها 
منجــر به عــدم انجــام تعهدات شــرکت های 
خودروســازی، نارضایتــی مــردم و در نهایت 
افزایــش قیمــت خــودرو گردیــد و ایــن روند 

ادامه یافت.
در سال های اخیر، وضعیت تحریم ها و 
فشارهای مضاعف بین المللی در عرصه های 
مختلــف بر نظــام مقدس جمهوری اســالمی 
به گونه ای بوده که از آن به »جنگ اقتصادی« 
تعبیــر می شــود. طبیعی اســت کــه در چنین 
جنگی در میان مردم نگرانی هایی در خصوص 
تأمین کاالها و اقالم موردنیاز ایجاد می شود. 
در چنیــن زمان هایــی رســالت دولــت در ایــن 
اســت که با رونق بخشــی به تولید و اهتمام 
بــه تأمین کاالهای موردنیاز، به ویژه کاالهای 
اساســی، دغدغه هــای موجــود و نگرانی های 

مردم را کاهش دهد.
تحریــم صنایــع اصلــی کشــور همچــون 
صنعــت خــودرو در چهــار ســال اخیر شــرایط 
تولیدکننــدگان خــودرو را دچــار چالش هــای 
متعددی همچون تأمین قطعات و در نتیجه 
کاهش آمار تولید خودرو کرد و این فشارها 
منجــر بــه عــدم انجام تعهــدات شــرکت های 
خودروســازی، نارضایتــی مــردم و در نهایــت 
افزایش قیمت خودرو گردید و این روند ادامه 

یافت.
در چنیــن شــرایـــــطی، تأمیــن نیازهــای 
شــرکت های خودروســاز و نیــز کارخانه هــای 
تولیــد لوازم خانگــی بــر عهــده صنایــع مادری 
همچون فوالد مبارکه قرار گرفت تا با تأمین 
ورق موردنیــاز کارخانه ها که ازجمله نیازهای 
اصلــی ایــن صنایع به شــمار می رفــت، وقفه 
تولیــد را متوقــف و نیاز بــازار داخلی را تأمین 

کنند.
بــا وجــــود آنــــکه تحــــریم های ظالمانــه، 
شرایط کار و خدمت در تمام عرصه ها را دچار 

مخاطره کرده، اما همت و اراده تولیدکنندگان، 
صنعتگــران و فعــاالن اقتصــادی، به ویــژه در 
صنعت فوالد و شرکت فوالد مبارکه، بر آثار 
نامطلــوب تحریم ها غلبه یافت و توانســتیم 
با برنامه ریزی، تالش مضاعف و شبانه روزی 
بر بخش زیادی از مشکالت ناشی از تحریم 
فائق آییم و با تمرکز بر تأمین نیاز شرکت های 
داخلی و صنایع پایین دست و تولید بیش از 
۵ هزار نوع محصول در شرکت فوالد مبارکه، 
بخش زیادی از مشکالت شرکت های داخلی و 
به ویژه شرکت های خودروساز را تأمین کنیم.
محصوالت تولیدشــده در شرکت فوالد 
مبارکه در قالب ۱۴ محصول اساســی شــامل 
اسلب فوالدی، کالف گرم و سرد و سخت و 
آجدار و گالوانیزه، ورق گرم و سرد، گالوانیزه، 
رنگــی،  و  قلع انــدود  ورق  اسیدشویی شــده، 
صنایــع  در  متعــددی  و  متنــوع  کاربردهــای 
خودروسازی، لوازم خانگی، بسته بندی و سایر 
صنایع دارد و توفیقات اخیر فوالد مبارکه در 

طراحی و تولید اسلب های موردنیاز در صنایع 
بزرگــی همچــون نفــت و گاز، گام بزرگــی در 

خودکفایی کشور است.
در حــال حاضــر شــرکت های فعــال در 
صنایع مختلف کشور، در زمینه موجود بودن 
و تأمیــن مــواد اولیــه فوالدی، اســلب، ورق و 
کناف مشکل چندانی ندارند و این مسئله در 
شرایط تحریم مایه افتخار است که با وجود 
همــه ســنگ اندازی های بین المللــی، چرخــه 
صنعــت در کشــور در حــوزه فوالد، خــودرو و 
لوازم خانگی و سایر صنایع همچنان در حال 

چرخش است.
صنایع خودروســازی برای ســاخت بدنه 
و رویه خودرو، شاسی و رینگ به محصوالت 
فوالدی متعددی نیاز دارند و در سال های اخیر 
با پیشــرفت در تکنولوژی و فناوری، ضرورت 
بهره منــدی از ورق هــای گالوانیزه قوت گرفته 
اســت؛ از همین رو، شــرکت فوالد مبارکه از 
طریق خریداری شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری، بخش اعظمی از نیاز خودروسازان 
به ورق های گالوانیزه را تأمین کرده و هم اکنون 
به عنــوان یکــی از مهم تریــن تولیدکنندگان و 
تأمین کنندگان اصلی قطعات فوالدی موردنیاز 
کارخانه های خودروسازی داخلی، بیش از ۱۴ 
درصــد از تولیدات محصــوالت خود را به این 

صنایع اختصاص داده است.
در شرایط کنونی که اراده دولت محترم 
ســیزدهم و وزارت محتــرم صمــت، افزایــش 
تولید خودرو در کشور تا پایان سال جاری و 
افزایش ســه برابری ظرفیت تولید خودرو در 
ســه سال آینده است، شــرکت فوالد مبارکه 
ضمــن اعــالم آمادگــی خــود برای تأمیــن ورق 
موردنیــاز ایــن شــرکت ها، تــالش خــود را در 
راستای بهبود کیفیت و تأمین نیازهای به روز 
خودروسازان اعالم می دارد و امیدوار است با 
اراده دولــت مبنــی بر تحــول در تولید خودرو 
و افزایــش ایمنی و کیفیــت، رضایت مردم از 
شرکت های خودروساز داخلی افزایش یابد.

مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنــی و فلــزی خلیج فــارس از عملکــرد این 
منطقه درعرصه بومی سازی با اتکا به توانمندی 
مهندســان داخلــی، تجهیزات و قطعــات مورد 

نیاز تولید در دوران تحریم خبرداد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، حسن 
خلــج طهرانــی ضمــن بیــان این مطلــب گفت : 
منطقــه ویــژه اقتصادی خلیج  فارس طی ســال 
گذشــته، اقداماتی همچون جایگزینی نوارهای 
نوســازی  آن،  خارجــی  مشــابه  جــای  بــه   ep

مجموعه WHEEL دستگاه های آلمانی برداشت 
مواد، اصالح درام های مورد استفاده در خطوط 
)روکــش زنی و اصالح شــافت های آن(، انجام 

شد.
وی افزود : اقدام دیگر، طراحی و ساخت 
صفحــه پرشــرپلیت مربــوط بــه اســپالیس گرم 
)پخت محل اتصال( نوار نقاله با کیفیت تر از 
نوع آلمانی آن توسط مهندسان شرکت بود که 
صرفه جویی ارزی به همراه داشــت. همچنین 
آمادگی تامین نیاز شــرکت ها به این محصول 

را داریم.
مدیــر عامل منطقه ویــژه اقتصادی خلیج 
فارس با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در 
حوزه بومی سازی گفت: خودکفایی در ساخت 
۶ دستگاه فیدر ویبراتوری با ظرفیت ۵۰۰ تن بر 
ســاعت برای هدایت مواد معدنی از هوپرهای 
روی نوار نقاله و درنتیجه صرفه اقتصادی حدود 

۳۰۰- ۴۰۰ میلیون تومانی و نیز ســاخت کامل 
اســتراکچر اصلی، ریل هــا و چرخ دنده ای دامپر 
ایســتگاه های تخلیــه واگــن، از اقدامــات دیگــر 

بومی سازی است.
وی ادامه داد : طراحی، تغییر و بهســازی  
در سازه های خطوط انتقال و درنتیجه استفاده 
از نوارهــای ای پــی )منجیــت دار( تولید داخل، 
تعمیر بوردها و کارت هایی PCL تجهیزات ابزار 
دقیــق، نوســازی و بازســازی رولیک هــای مورد 
استفاده در خطوط نوار نقاله در داخل منطقه 
ویــژه و نیــز ســاخت ۱۰۰ درصــدی کل قطعــات 

مکانیکی موجود در ایستگاه های تخلیه واگن و 
لکوموتیوهای موجود، طی پارسال انجام شد.

خلج طهرانی اظهار داشت : باز طراحی و 
نوسازی کامل هوبرها و فیدرهای ایستگاه های 
تخلیه واگن در داخل و ساخت مجموعه کامل 
ترمــز هیدرولیکــی مــورد اســتفاده در سیســتم 
محرک WHEEL دستگاه های برداشت مواد، از 
جمله اقدامات دیگر بومی سازی در این منطقه 

بوده است.
مدیــر عامل منطقه ویــژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس با اشاره به برنامه های 

بومی ســازی منطقــه ویژه خلیج  فارس در ســال 
جاری گفت : از جمله این برنامه ها، نوسازی و 
بازسازی اساسی سیستم محرک لوکوموتیوهای 
شــانتینگ یارد )تغییر سیســتم محرک آن ها( و 
جایگزینی یا حذف سیستم ایندکسر ایستگاه های 
 تخلیــه واگــن )سیســتم حمــل واگــن بــه دامپر( 

است.
وی افــزود : طــــــراحی و اجـــــرای سیســتم 
توزین دینامیکی مناســب با وضعیت و شرایط 
محوطه شانتینگ یارد منطقه ویژه )با دقت ۲۵ 
صدم درصد(، نوسازی و بازسازی انواع تیغه و 
ریــل پهلویــی مربوط به خطوط ریلی و ســاخت 
ســیلندرهای هیدرولیکــی بــوم همــراه با بلوک 
کنترل شــتاب و جریان روغن درون آن مربوط 
به دستگاه ریکالیمر از دیگر برنامه های بومی 

سازی امسال است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
دربــاره دیگــر برنامــه هــای این منطقــه در زمینه 
بومی ســازی بیان داشــت : ساخت ویبراتورهای 
مناســب با ابعاد و دیمانســیون فیدرهای تخلیه 
واگن، تغییر در اســتراکچر خطــوط نوار نقاله ها 
تولیــد  )نخــی(   EP نوارهــای از  اســتفاده  بــرای 
داخــل به جــای نوارهــای اســتیل کــورد خارجــی، 
عالئــم  و  کنتــرل  سیســتم  اجــرای  و  طراحــی 
الکتریکــی خطــوط ریلــی متناســب بــا تجهیزات 
 بــه روز و موجــود در کشــور، بخش دیگری از این 

برنامه هاست.

 اتـکــا به توانمندی مهندسان داخلی برای بومی سازی تجهیزات 

در منطقه ویژه خلیج فارس

فوالدمبارکه  پشتیبان صنعت خودروسازی 
کشور
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آگهی فقدان سند مالکیت
مهـر  بـه  مصـدق  محلـی  استشـهاد  بـرگ  دو  تسـلیم  بـا  شـفیعی  بـاال  خانـم  خانـم 
مدعـی   1400/04/6 مـورخ   2012/1400 شـماره  وارده  برابـر  همـدان   15 دفترخانـه 
سـه  بخـش  حومـه  در  واقـع  پـاک 22/643  مالکیـت ششـدانگ  سـند  کـه  اسـت 
همـدان بـه شـماره مسلسـل 068224 ذیـل ثبـت 42760 دفتـر 274 صفحـه 168 
بنـام خانـم خانـم بـاال شـفیعی بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و برابـر سـند رهنی 
شـماره 246610 مـورخ 88/10/19 دفترخانـه یـک همـدان نـزد بانـک مسـکن در بیـع 
شـرط اسـت، لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
بدیـن وسـیله آگهـی مـی شـود تـا هـر کسـی مدعـی انجـام معاملـه و یـا 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 کتبـاً تسـلیم نمایـد در صـورت انقضـاء مـدت واخواهـی و نرسـیدن 
اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند 
مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. مراتـب بـر اسـاس 
آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. شـماره م الـف 891 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان  - از طرف بهرام زارع زادگان

رنا
: ای

س 
عک

پد پروازی پایگاه هوانیروز 
تبریز تا آخر هفته افتتاح 

می شود
و  از افتتــاح  تبریــز  عمــران  ســازمان  مدیرعامــل 
بهره برداری از پد پروازی پایگاه ششم هوانیروز ارتش 

سهند استان طی روزهای آتی خبر داد. 
بابــک شــریفی گفــت: ایــن پد کــه در مســاحتی به 
ابعاد ۱۲ هزار متر مربع قرار دارد با همکاری شــهرداری 

منطقه ۲ و سازمان عمران تبریز در حال اجراست. 
او افزود: این پروژه بعد از انجام زیرسازی ۲ هزار 
تن آسفالت ریزی در یک الیه ۷cm انجام می گیرد که با 
دســتور و مجــوز شــهرداری تبریز و معاونــت عمرانی، به 
کارفرمایی شهرداری منطقه ۲ در محل پایگاه هوانیروز 

واقع در ابتدای جاده اجرا می شود.
مدیرعامــل ســازمان عمــران تبریــز بــا بیــان اینکــه 
تالش سازمان عمران این است که تا پایان هفته جاری 
ایــن پروژه افتتاح شــود، اعالم کــرد: هدف از اجرای این 
۶ جایــگاه بــه عنــوان پــد هلیکوپتــر را اعــالم فرماندهــی 
ســلیمانی،  ســرهنگ  جنــاب  هوانیــروز  ششــم  پایــگاه 
در جهــت ارتقــای تــوان رزمــی هوانیــروز ارتش و ســطح 
مواجهه با حوادث غیرمترقبه و خدمات رسانی هوایی به 
مصدومین در تصادفات جاده ای، انتقال بیمار و اطفای 

حریق جنگل های منطقه است.

افزایش 4 برابری اعتبارات 
مشاغل خانگی بندرگز

گلســتان، نرگــس ایزدپنــاه_ رئیــس اداره تعــاون، 
برابــری   4 افزایــش  از  بندرگــز  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
اعتبــارات تســهیالت مشــاغل خانگــی ایــن شهرســتان 

همچنین سقف پرداخت تسهیالت خبر داد.
ســیدرضا حســینی فر افــزود: اعتبــارات ابالغ شــده 
بــه مبلــغ ۱ میلیــارد ریــال و بــه عاملیــت بانک هــای رفاه 
کارگــران و توســعه تعــاون اســت کــه اولویــت پرداخــت 

تسهیالت به طرح های پشتیبان و دارای مزیت است.

فاز نخست کارخانه شیر 
خشک بروجرد تا پایان مهر 

راه اندازی می شود
نماینده بروجرد و اشــترینان در مجلس از افتتاح 
کارخانــه شــیر خشــک شهرســتان بروجرد طــی یک ماه 

آینده خبر داد. 
عبــاس گــودرزی در گفت وگــو بــا تســنیم بــا بیــان 
اینکه این پروژه تاکنون با اعتباری بالغ بر 350 میلیارد 
تومــان توانســته اســت بــه پیشــرفت خوبــی بــرای تولید 
برسد، پیش بینی کرد: در نهایت تا ظرف یک ماه آینده 
و پایــان مهــر شــاهد شــروع بــه کار این پروژه و اســتارت 

اولیه کارخانه باشیم. 
او بــا اعــالم اینکــه پروژه مذکور در کمتــر از دو ماه 
بــه 95 درصــد پیشــرفت فیزیکی رســیده اســت، افزود: 
ایــن پــروژه بــا وجود تمام موانعی که بر ســر راه داشــت 
از جمله مشــکالت مالی و غیره، خوشــبختانه پیشــرفت 

قابل توجهی داشته است.
نماینده بروجرد و اشترینان با بیان اینکه کارخانه 
شــیر خشک شهرستان بروجرد حلقه ای از زنجیره لبنی 
محســوب می شود، اظهار کرد: این کارخانه از مهم ترین 
صنایعی اســت که از نظر تولید و اشــتغال زایی توانسته 
اســت، جایگاه خوبی در بین دیگر صنایع داشــته باشــد 
و حلقه اصلی زنجیره تولید لبنیات به حساب می آید و 

حرف برای گفتن دارد.
شــیر  کارخانــه  در  تولیــد  حجــم  دربــاره  گــودرزی 
خشک بروجرد گفت: با  سیاست گذاری هایی که شده، 
حــدود ۲00 تــن شــیر روزانــه تولید داریــم و این ظرفیت 

تولید تنها مربوط به فاز اول کارخانه است.
 او بــا بیــان اینکــه بســتر کار فراهــم شــده اســت 
تــا در فازهــای بعــدی معــادل ۱000 تــن در روز تولیــد و 
قابلیــت افزایــش وجــود داشــته باشــد، گفــت: بــا توجه 
بــه اینکــه محصــول اولیه شــیر خشــک در همیــن مکان 
تولید می شــود، بناســت که با حمایت شســتا، مجموعه 
شــاهد  بتوانیــم  اجرایــی  دســتگاه های  و  مســئوالن 
آغــاز عملیــات اجرایــی حلقه هــای بعــدی ایــن زنجیــره و 
فرآوری هایــی کــه از مــواد اولیــه شــیر خشــک به دســت 
می آید، باشیم. نماینده بروجرد و اشترینان در مجلس 
افــزود: ایــن پــروژه بعــد از بیــش از 30 ســال بــا همــت 
وزارت کار و شــرکت تامیــن اجتماعــی بازســازی شــد و 
امروز شاهد هستیم که به معنای حقیقی کلمه اقتصاد 
اقتصــاد  معنــای  کــرده، چراکــه  پیــدا  تحقــق  مقاومتــی 

مقاومتی اتمام پروژه های نیمه تمام است.
گــودرزی عنــوان کــرد: امیدواریــم کــه بــا تکمیــل و 
بهره بــرداری از ایــن پــروژه و اجــرای پروژه هــا و فازهــای 
مشــابه شــاهد برداشــتن گام های موثری در حوزه تولید 

و اشتغال شهرستان بروجرد باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

مدیر جهاد کشاورزی: 
حمایت نکردن بانک ها 

دامداران گنابادی را با 
مشکل مواجه کرده است

اینکــه  بیــان  بــا  گنابــاد  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
بانک هــای ایــن شهرســتان بــه رغــم مصوبــات شــورای 
پرداخــت  از  رضــوی  خراســان  بانک هــای  هماهنگــی 
تســهیالت بــه دامــداران طفــره می رونــد، از بــه وجــود 

آمدن مشکالت بسیار برای آن ها خبر داد.
شهرســتان گنابــاد از 300 هــزار واحــد دامــی، ۲0 
هــزار راس دام ســنگین و ۱۱0 هــزار راس دام ســبک، 
۴00 واحــد گاوداری، ۱۶0 واحــد پــرورش مرغ گوشــتی و 
تخم گــذار، ۱۲ واحــد تولیــدی مواد لبنــی و خوراک دام و 
طیور و بســته بندی گوشــت مرغ و ۶ کشــتارگاه طیور و 

دام سنگین برخوردار است.
نعمــت غفــوری دیروز طی گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
در حالــی کــه بیــش از ۷0 درصــد گــردش مالــی اقتصــاد 
گنابــاد در حــوزه دام و طیــور و باغــات به ویــژه باغــات 
پســته و صنایع تبدیلی و تکمیلی شــیر، گوشــت و سایر 
صنایــع مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی اســت و حــدود ۱0 
هــزار و 300 خانــواده در حــوزه کشــاورزی و دامپــروری  
شهرســتان فعالیــت دارنــد، بانک های این شهرســتان از 
پرداخت تسهیالت حتی با بهره ۱۸ درصد و یک ساله به 

دامداران طفره رفته و از آنها حمایت نمی کنند.
او ادامــه داد: نیــاز امســال شهرســتان گنابــاد بــه 
تســهیالت بانکــی بــرای تامیــن نقدینگی در حــوزه دام و 
طیور ۲ هزار و ۷۴0 میلیارد ریال به شــورای هماهنگی 
بانک های استان اعالم شده که پس از بررسی منابع در 
این شــورا ســهم این شهرســتان در مرحله نخست ۴00 

میلیارد ریال تعیین و ابالغ شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی گناباد افزود: مشــکل کمبود 
نهاده های دامی و افزایش قیمت آن در گناباد به دلیل 
دوری از مرکــز اســتان، کمبــود بارندگــی و فقــر مراتــع 
موجب افزایش مشکالت دامداران این شهرستان شده 
اســت. غفــوری ادامــه داد: خشکســالی و کمبود شــدید 
بارندگــی عالوه بر کاهش 50 درصدی محصوالت زراعی 
آبــی و کاهــش 90 درصــدی محصــوالت دیــم طــی ســال 
جــاری، کاهــش 30 درصــدی تولیــد شــیر و گوشــت و 
کاهــش 90 درصــدی تولیــد علوفــه در مراتع شهرســتان 

گناباد را به همراه داشته است.
او گفــت: اســتمرار معضــل خشکســالی و افزایــش 
۶0 تــا ۷0 درصــدی قیمــت خــوراک دام و مــواد اولیــه 
کنســانتره طــی یــک ســال گذشــته موجب شــده اســت، 
صنعت دامداری که نقش مهمی در اقتصاد و معیشــت 
خانوارهــای روســتایی ایــن شهرســتان دارد بــا تنگناهای 

بسیار دست به گریبان باشد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی گناباد افزود: عــالوه بر این 
به علت نبود کشتارگاه صنعتی در گناباد دامداران این 
شهرستان مجبور هستند، دام های خود را برای فروش 
به مرکز خراسان رضوی یا خارج از استان انتقال دهند.
او بــا تاکیــد بر پیگیــری برای ســرمایه گذاری بخش 
خصوصــی در زمینــه ایجاد کشــتارگاه صنعتــی و فرآوری 
و بســته بندی محصوالت دامی در گناباد ابراز امیدواری 
کــرد کــه بــا راه انــدازی ایــن واحــد صرفــه اقتصــادی برای 

دامداران این شهرستان افزایش پیدا کند.
مدیــر جهاد کشــاورزی گناباد ادامــه داد: به صورت 
میانگیــن ماهانــه ۲ هــزار تــا ۲ هــزار و 500 تــن نهــاده 
در ایــن شهرســتان توزیــع می شــود کــه از ایــن میــزان 
دامداری هــای  در  دام  راس  هــزار  هشــت  نهاده هــای 
صنعتــی به صــورت کامل توزیع می شــود و نهاده حدود  
۲0 هزار راس دام سنتی به طور کامل توزیع نمی شود و 
دامداران سنتی مجبورند کسری نهاده مورد نیاز خود را 

با قیمت بیشتر از بازار آزاد خریداری کنند.

 تولید گندم در اصفهان

۶۵ درصد کاهش یافت
کارشــناس مدیریــت زراعــت گندم ســازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان اعالم کرد که تولید امسال گندم در 
ایــن اســتان به دلیل جاری نبــودن زاینده رود و کاهش 
بارندگی حدود ۶۵ درصد در مقایســه با پارســال کمتر 

شده است.
استان اصفهان با داشتن 5۶۸ هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی معادل پنج درصد از مســاحت استان،  5. 3 
درصــد از اراضی کشــاورزی کشــور را به خــود اختصاص 
داده اســت. زاینــده رود بــه طول افزون بــر ۴00 کیلومتر 
بزرگ تریــن رودخانــه منطقــه مرکــزی ایــران اســت که از 
زردکــوه سرچشــمه  به ویــژه  مرکــزی  زاگــرس  کوه هــای 
می گیــرد و در کویــر مرکزی ایران به ســمت شــرق پیش 
می رود و درنهایت به تاالب گاوخونی در شــرق اصفهان 
می ریــزد. مهــران توکلــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا با 
تاکید بر اهمیت برداشت این محصول مهم و راهبردی 
در روزهــای اخیــر گفت: میزان کاهــش تولید گندم دیم 
و آبــی در ایــن اســتان بــه ترتیــب ۸5 و 55 درصــد بوده 
اســت.  او بــا اعــالم جزئیــات کشــت گنــدم دیــم ۲ هزار 
و 3۱0 هکتــار و گنــدم آبــی 3۷ هــزار و ۲00 هکتــار، 
خاطرنشــان کرد: از مجموع ۱۴۷ هزار تُن گندم تولیدی 

در استان، ۲3 هزار تن آن خرید تضمینی شد.
اصفهــان،  شهرســتان های  کــرد:  یــادآوری  توکلــی 
برخــوار، شاهین شــهر، مبارکــه در بخــش تولیــد آبــی و 
ســمیرم، بویین میاندشــت، فریدون شــهر، و چادگان در 
تولید دیم به ترتیب بیشترین سهم را در استان به خود 

اختصاص داده اند. 
کارشــناس مدیریــت زراعــت گنــدم ســازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان با برشمردن معضالت کشت گندم، 
همانند افزایش نهاده ها، کودو، سم و هزینه برداشت، 
اضافه کرد: جاری نبودن زاینده رود و بارندگی نه چندان 

مناسب کشت امسال را با چالش روبرو کرد.
 در ایــن  ارتبــاط معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان اظهــار کــرد: میــزان 
در  کشت شــده  اصلــی  و  راهبــردی  محصــوالت  تولیــد 
حوضــه آبریــز زاینــده رود ازجمله گنــدم و ذرت علوفه ای 

در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اردبیــل بــا بیان اینکه کشــت پاییــزه در 482 
اســتان  حاصلخیــز  اراضــی  از  هکتــار  هــزار 
اردبیــل بــا تأمین نهاده های مــورد نیاز انجام 
خواهــد شــد، تشــریح کــرد کــه  407 هــزار و 
آبــی و دیــم  اراضــی زراعــی  از  448 هکتــار 
اســتان به زیر کشــت محصوالت گندم و جو 

می رود.
خلیــل نیکشــاد دیروز در جلســه کشــت 
پاییــزه در اردبیــل تصریــح کــرد: در مجموع از 
این اراضی بیش از 55 هزار و 500 هکتار به 
کشت گندم آبی و ۲3۲ هزار هکتار به کشت 
گنــدم دیــم اختصــاص می یابد کــه در مجموع 
۲۸۷ هــزار و 500 هکتــار از اراضی حاصلخیز 
اســتان بــه کشــت ایــن محصــول اســتراتژیک 

خواهد رفت.
او ادامــه داد: بــرای جــوی آبــی ۲5 هــزار 
و 9۸۶ هکتــار و جــوی دیــم نیــز 93 هــزار و 
9۶۲ هکتــار از اراضی به کشــت این محصول 
بــا تأمیــن  تــا کشــاورزان  اختصــاص می یابــد 

نهاده هــای مــورد نیــاز زراعــت جــو را داشــته 
باشند.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اردبیــل گفــت: برای کلزای آبی ۱0 هزار هکتار 
و کلــزای دیــم دو هــزار هکتــار اراضــی در نظر 
گرفتــه شــده و در مجمــوع ۱۲ هــزار هکتــار 
از اراضــی حاصلخیــز اســتان بــه کشــت ایــن 

محصول روغنی اختصاص یافته است.
نیکشــاد از تأمیــن بــذر و کــود مــورد نیاز 
کشــاورزان خبر داد و خاطر نشــان کرد: هیچ 
مشکلی در تأمین و توزیع این نهاده ها وجود 

ندارد.
آغــاز  سراســری  گردهمایــی  دربــاره  او 
ســال زراعی جدید با دســتور ویژه وزیر جهاد 
کشــاورزی گفــت: جایگاه شــاخص کشــاورزی 
اســتان اردبیــل در ســطح و تــراز ملــی کشــور 
و منطقــه نمایــان اســت و قطعــا بــا همــکاری 
کشــاورزان  و  کارشناســان  و  مســئوالن 
ســختکوش ســعی خواهیــم کــرد که در ســال 
زراعــی جدیــد در این اســتان بهترین تولیدات 

را داشته باشیم.
نیکشــاد همچنیــن در رابطــه بــا کشــت 
حبوبــات در دشــت اردبیــل نیــز گفــت: بــرای 
دشــت  در  تک محصولــی  کشــت  از  خــروج 
اردبیل و نوسانات قیمت سیب زمینی از چند 
ســال پیــش کشــت حبوبــات بــه عنــوان ماده 
اراضــی حاصلخیــز  بــدن در  تأمیــن پروتئیــن 
اردبیــل آغــاز شــده کــه در ایــن بیــن لوبیــا از 

ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اردبیــل درباره تهیه بذر اصالح شــده حبوبات 
برای کشــاورزان منطقه افــزود: ارقام متنوعی 
در کشت لوبیا و سایر حبوبات از طریق مراکز 
تحقیقاتــی و گواهــی بــذر تأمیــن شــده و در 

اختیار زارعین قرار می گیرد.
تولیــد  هزینــه  کاهــش  یــادآوری  بــا  او 
حبوبــات در مقایســه بــا ســیب زمینی اظهــار 
کرد: در پنج سال اخیر با رونق گرفتن کشت 
حبوبات رشد ۱0 برابری را در این حوزه شاهد 
اراضــی  ۲00 هکتــار  بــه صورتی کــه  هســتیم 

اختصــاص یافته به کشــت حبوبــات اکنون به 
۲500 هکتار ارتقا یافته است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
تعاونــی فراگیــر  ثبــت شــرکت  از  کردســتان 
المــاس ســفید مریوان با عضویــت ۵0 نفر و 
با هدف اشــتغال کولبــران و اعضای خانواده 

آنان خبر داد.
برهــان صلواتــی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنــا، بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت تعاونــی بــا 
اشتغال زایی ۶0 نفر بیمه شده در زمینه تولید 
پوشــاک و کاالی خــواب در مریــوان فعالیــت 
می کند، افزود: اکثر شاغالن در این تعاونی از 

کولبران و یا از خانواده آنان هستند.
او ادامه داد: تعاونی های فراگیر با هدف 
توانمندســازی اقشار ضعیف جامعه و ترغیب 
فعالیت هــای  در  مــردم  عمــده  مشــارکت  و 
بــدو  در  کــه  می شــوند  تشــکیل  اقتصــادی 
تاســیس بایــد ۷0 درصد اعضــای آنان را افراد 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی، روستاییان، 
زنان سرپرست خانوار و یا افراد دارای مهارت 

در زمینه صنایع دستی تشکیل دهند.
ایــن مســئول اضافــه کــرد: ایــن تعاونــی 
بــا  را  خــود  توســعه ای  طــرح  دارد  نظــر  در 
اشــتغال ۴00 نفر در شــهرک صنعتی مریوان 

و در زمینــی به مســاحت ســه هــزار متر مربع 
احــداث کنــد. صلواتــی یــادآور شــد: حداقل و 
حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها در مقایســه 

بــا ســرمایه، نــوع فعالیــت، فرصــت شــغلی و 
رعایــت اصــل تمرکــز نداشــتن و ســهم متغیــر 
اســت؛ امــا تعــداد اعضــا بــه موجــب مــاده ۶ 

قانــون بخــش تعــاون، نبایــد کمتــر از هفــت 
نفــر باشــد و این تعداد بایــد در زمان فعالیت 

شرکت تعاونی نیز حفظ شود.

از  حمایــت  و  جــذب  دفتــر  کل  مدیــر 
ســرمایه گذاری اســتانداری خراســان شــمالی 
ایــن اســتان کــه  اعــالم کــرد کــه ۱۶ معــدن 
کارهــای مربــوط به اکتشــاف آن انجام شــده 

آماده واگذاری به بخش خصوصی است.
اکنــون ۲5۴ معــدن در اســتان خراســان 
شــمالی ثبت شده اســت که ۱۲0 فقره معدن 
از ایــن تعــداد فعال و مابقی غیرفعال اســت. 
ســاالنه پنــج میلیــون و ۸00 هــزار تــن مــاده 
معدنی از معادن خراســان شــمالی اســتخراج 
توســط  ســرمایه گذاری  میــزان  می شــود. 
معــدن کاران اســتان یک هــزار و 3۴0 میلیــارد 

ریــال اســت. همچنیــن در کشــور ۶۸ مــاده 
معدنــی وجــود دارد کــه خراســان شــمالی ۲۸ 

نوع آن را دارد.
ســیدعلی میرکریمی دیــروز در گفت و گو 
با ایرنا گفت: عمده این معادن شــامل ســنگ 
تزیینــی، مرمریــت و بتنــی اســت کــه  تمامــی 
فرآیندهــا بــرای بارگذاری بــه بخش خصوصی 

آن انجام شده است.
او خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این 
معــادن بــرای بیــش از ۲00 نفــر شــغل ایجــاد 
مــی شــود و میزان ســرمایه گــذاری در آن یک 
هزار و 9۲0  میلیارد ریال برآورد شده است.

از  حمایــت  و  جــذب  دفتــر  کل  مدیــر 
طرح هــای  واگــذاری  دربــاره  ســرمایه گذاری 
ناتمــام بخــش دولتــی بــه بخــش خصوصــی 
افــزود: 3۲ طــرح دولتــی قابــل واگــذاری بــه 
 بخــش خصوصــی هــم در ســامانه مجوزهــای

بی نام استان بارگذاری شده است.
میرکریمی با بیان اینکه میزان پیشرفت 
ایــن طرح هــا تــا ۶0 درصد اســت، افــزود: این 
طرح هــا در حیــن اجــرا بــرای 3۸۴ نفر شــغل 
ایجــاد می کنــد و برای تکمیل آن هفت هزار و 

۶۲0 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
او بــا تاکیــد اینکه تمامــی فرآیندها برای 

واگــذاری ایــن پروژه هــا بــه بخــش خصوصــی 
طــی شــده و دولت مزایایی بــرای ورود بخش 
خصوصــی تــدارک دیــده اســت، تصریــح کرد: 
را  طــرح  از  بخشــی  می توانــد  ســرمایه گذار 
تغییــر کاربری دهد تا منافعش در اجرای این 
طــرح تامیــن شــود و انجــام کار دارای توجیــه 

اقتصادی باشد.
از  حمایــت  و  جــذب  دفتــر  کل  مدیــر 
ســرمایه گذاری استانداری اســتان خاطرنشان 
کــرد: امــکان پرداخــت تســهیالت بانکــی هــم 
بــرای تکمیــل این طرح هــا به بخش خصوصی 

وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان مرکزی از بازگشــت ۳۱ واحد صنعتی 
راکــد و تعطیل این اســتان از ابتدای امســال 

تاکنون به چرخه تولید خبر داد.
بیش از ۲ هزار و ۸00 واحد صنعتی در 
نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
در  دیــروز  کرهــرودی  جعفــری  ســعید 
گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: واحدهــای تولیــدی 
مذکــور ســالیان گذشــته بــه دلیــل مشــکالتی 
مــواد  نبــود  ماشــین آالت،  فرســودگی  نظیــر 

در  ســرمایه  و  نقدینگــی  کمبــود  اولیــه، 
گردشگری از چرخه تولید کنار رفته بودند.

او ادامه داد: با شناسایی این واحدها و 
عارضه یابی مشــکالت آن ها از سوی نهادهای 
و  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مســئول، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت حمایت های 
الزم در ایــن خصــوص انجام و ایــن واحدهای 
تولیدی به چرخه تولید بازگشتند و دست کم 
بیش از 550 فرصت شغلی در استان مرکزی 

احیا شد. 

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
کمــک  کــرد:  اظهــار  مرکــزی  اســتان  تجــارت 
بــه تامیــن مــواد اولیــه و تامیــن ســرمایه در 
گــردش بــا ارائــه تســهیالت بانکــی و جــذب 
اختالفــات  حــل  و  جدیــد  ســرمایه گذاران 
مدیریتــی از جملــه فعالیت هایــی بــوده کــه 
چرخــه  بــه  واحدهــا  ایــن  بازگشــت  موجــب 

تولید شده است.
اینکــه  بیــان  بــا  کرهــرودی  جعفــری 
ســال گذشــته نیــز ۱59 واحــد صنعتــی راکــد 

و تعطیــل اســتان مرکــزی بــه چرخــه تولیدی 
بازگشــتند، بیــان کــرد: هم اکنــون نیــز ۱۸3 
اســتان  ایــن  در  تعطیــل  تولیــدی  واحــد 
شناســایی و مقدمــات بازگردانــدن آن هــا بــه 

چرخه تولید فراهم شــده است. 
او یــادآوری کــرد: بانک ها، دســتگاه های 
خدمات رســان، اداره کل امــور مالیاتی و بیمه 
تامیــن اجتماعــی و دادگســتری اســتان نقش 
مهمــی در احیــای واحدهــای تعطیــل و راکــد 

استان داشتند.

رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
سبز شهری شهرداری کرج با بیان اینکه کاخ 
مرواریــد ســرمایه عمــوم شــهروندان اســت، 
اعــالم کــرد کــه پــس از ســال ها پیگیــری، بــا 
دستور دادستان کرج، نگهداری و ساماندهی 
وضــع فضــای ســبز کاخ مرواریــد بــه مجموعه 

مدیریت شهری واگذار شده است.
پیمــان بضاعتی پور در گفت وگو با پایگاه 
خبری کرج تصریح کرد: ســازمان سیما، منظر 

و فضای ســبز شــهری به عنــوان متولی اجرای 
ایــن مهــم، از همــان روزهــای اول واگــذاری، 
اقدام به عملیات بهسازی، ساماندهی و احیاء 
فضــای ســبز آن کــرده اســت. او با بیــان اینکه 
فضــای ســبز کاخ مرواریــد پیــش از واگــذاری 
و  خشــکی  معــرض  در  شــهری  مدیریــت  بــه 
اجــرای  از  بــود،  گرفتــه  قــرار  مطلــق  نابــودی 
عملیات رنگ آمیزی مبلمان، استقرار سیستم 
روشنایی و رفع معایب، نصب حفاظ دریاچه، 

عملیــات باغبانــی و احیــای ۲۷ هکتــار فضــای 
ســبز کاخ مرواریــد خبــر داد.  رئیــس ســازمان 
ســیما، منظر و فضای ســبز شــهری شــهرداری 
کــرج بــا بیــان اینکه فضــای ســبز کاخ مروارید 
پــس از تحویــل به مدیریت شــهری و اقدامات 
گســترده باغبانی، آبیاری چند نوبته و کاشــت 
گرفتــه  تــازه  جانــی  فصلــی،  متنــوع  گل هــای 
اســت، تصریح کرد: پیشــرفت عملیات مذکور 
در مقایســه بــا وضــع ســابق آن کامال مشــهود 

است. بضاعتی پور با تاکید بر اینکه حفاظت و 
صیانت از فضای سبز و نجات درختان شهری 
از مهم ترین رســالت های سازمان سیما، منظر 
و فضــای ســبز شــهری اســت، تاکیــد کــرد: هر 
جــا وضــع فضــای ســبز و نجــات درختان شــهر 
در مخاطــره باشــد، ســازمان بــدون هیچ گونــه 
وارد شــده  بــا قاطعیــت و جدیــت  تســامحی 
و تمــام تــالش خــود را در محافظــت و نجــات 

درختان و فضای سبز به کار می گیرد.

 تعاونی فراگیر با هدف اشتغال کولبران

در مریوان تشکیل شد
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واگذاری فضای سبز کاخ مروارید به مجموعه مدیریت شهری کرج

۳۱ واحد تولیدی راکد استان مرکزی امسال به چرخه تولید 
بازگشتند

 ۱۶ معدن خراسان شمالی آماده واگذاری
به بخش خصوصی است
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منتظر واکسن کرونا 
کمپلکس باشید

راضیه حسینی

علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران: 
و  اول  دوز  کــه  واکســن هایی  داده  نشــان  »مطالعــات 
دوم شــان باهم متفاوت 
اثربخشــی  اســت، 
بیشــتری دارنــد. بــا نظر 
پزشکی می توان به جای 
آســترازنکا از اسپوتنیک 

استفاده کرد  .«
ادامــه،  در 
داده  نشــان  مطالعــات 
اســت کالً واکســن چیــز 
خوبی است، پس هر چه دم دست تان بود با هم قاتی 
کنیــد و بزنیــد. حتــی نشــان داده اســت اگــر مثــالً ته دو 
ویال از دو واکســن مختلف، چیزی مانده بود می توانید 
ایــن دو تــا را بــا هــم قاتی و یک دوز واکســن جور کنید. 
مطالعــات می گویــد ایــن واکســن یــک جورهایــی ســوپر 
اثربخش است و شما را در مقابل همه درد و مرض های 

عالم واکسینه می کند. 
و اما جدیدترین ورژن مطالعات می گوید می توانید 
وقتــی ویــال یک واکســن تمام شــد تویــش آب بریزید و 
خــوب تــکان دهیــد تا هر چــی به دیواره ها مانــده بود با 
آب قاتی شود و بعد برای چند نفر تزریق کنید. این هم 

کلی اثربخشی دارد. 
کشورهای خارج از بس اسرافکار هستند و برکت 
خدا را راحت دور می ریزند تا حاال به این نتایج ارزشمند 
و محیرالعقــول نرســیده اند. آنهــا اصالً خالقیت ندارند و 
بــه دنبــال نوآوری نیســتند. البته یکی از مشکالت شــان 
ایــن اســت کــه مطالعــات مــا را در درســترس ندارنــد تــا  
نشــان بدهنــد چــه اتفاقــات جالبــی در زمینــه واکســن 
می توانــد، بیفتــد. مــا با ایــن مطالعات  بــه زودی دوزهای 
واکســن  دو  دوز،  دو  در  واکســن مختلــف  دو  ترکیبــی 
نهایــت  در  و  دوز،  دو  در  واکســن  ســه  دوز،  یــک  در 
یــک شــاهکار بــه نــام »آل ایــن وان« یا »واکســن کرونا 
کمپلکــس«،  را رونمایــی می کنیــم و آن قــدر بــه این کار 
ادامــه می دهیــم تا خــود کرونا بگویــد: »داداش، وا بده 
دیگه، حالم به هم خورد. تو قول بده دیگه هیچی رو با 

هیچی قاتی نکنی خودم گورم  رو گم می کنم.«
ولی از آ نجایی که ما تازه دســت مان گرم شــده، تا 
گند کلیه واکسن ها را درنیاوریم و ویروس جدیدی این 

وسط تولید نکنیم، آرام نمی گیگیریم.
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در سایت روزنامه بخوانید:
بــه  توجــه  بــا  کــرد  اعــام  بهداشــت  وزیــر 
قــول  محتــرم  اســتاندار  تهــران،  زیــاد  جمعیــت 
داده اند که از روز ســه شــنبه تعداد پایگاه ها را 
به مقدار زیادی افزایش دهند و به احتمال زیاد 
اگــر تعــداد پایگاه ها افزایش یابد شــاید شــرایط 

سنی برای همه حذف شود.
بهــرام عین اللهــی، وزیر بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکی در گفتگــو بــا ایســنا در تشــریح 
اقدامــات صــورت گرفتــه برای تســهیل بازگشــایی 
براســاس  و  راســتا  ایــن  در  گفــت:  مــدارس، 
مطالعــات علمی، تصمیمات کمیتــه علمی وزارت 
بهداشــت و همچنین واکســن هایی که در کشــور 
داریــم، تاییــد شــد کــه از امــروز و در تمــام مراکز 
کشور، دانش آموزان بین ۱۲ تا ۱۸ سال واکسینه 
شــوند. همچنیــن در مرحلــه بعــدی بــا مطالعــات 
گســترده ای کــه انجــام می شــود، واکسیناســیون 

کودکان ۷ تا ۱۲ سال را آغاز خواهیم کرد.

انجام واکسیناسیون به معنای 
بازگشایی مدارس نیست

وزیر بهداشت با اشاره به الزامات بازگشایی 
مدارس و با تاکید بر اینکه انجام واکسیناســیون 
بلکــه  نیســت،  مــدارس  بازگشــایی  منزلــه  بــه 
زمینه ها فراهم می شوند، افزود: برای بازگشایی 
مدارس الزم است هر دو دز واکسن تزریق شود، 
بنابرایــن توصیــه مــا این اســت کــه دانش آموزان 
بــه مراکــز واکسیناســیون مراجعه کننــد و به این 
ترتیــب ان شــاءهللا واکسیناســیون آنهــا نیز آغاز 

و انجام شود.
 واکسیناسیون دانش آموزان 

در اولویِت مراکز
عین اللهــی بــا بیــان اینکه بــه مراکــز توصیه 
کــرده ایــم که واکسیناســیون دانش آمــوزان را در 
اولویــت قــرار دهنــد، افــزود: بنابرایــن براســاس 
مطالعاتی که انجام شده واکسن سینوفارم برای 
این گروه ســنی تزریق خواهد شــد و این واکسن 

در اختیار همه مراکز نیز قرار داده شده است.

تزریق ۴۲ میلیون دُز واکسن 
کرونا تاکنون

وی تصریــح کــرد: بــه لطف خــدا تاکنون ۴۲ 
میلیون دُز واکسن تزریق کرده ایم که این اقدامی 
بی ســابقه و رکــوردی بســیار خــوب اســت؛ چراکه 
تــا پایــان تیــر تنهــا پنــج میلیــون از مردم واکســن 
دریافــت کــرده بودنــد. عین اللهی ضمن تشــکر از 
همراهی مردم با وزارت بهداشت، عنوان کرد: از 
دانشــجویان عزیز، نیروهای بسیج و داوطلب در 
همــه ســازمان ها و نهادهــا که به مــا کمک کردند 
تــا آمــار مرگ و میر در موج پنجم کاهش یافته و 
جمهــوری اســالمی ایــران این رکــورد را که در ۴۵ 
روز ۳۷ میلیــون واکســن تزریــق کنــد و بــه ثبــت 

برساند، تشکر می کنم.

انجام واکسیناسیون به معنای 
پایان بیماری کرونا نیست

وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه انجــام 
واکسیناســیون بــه معنــای پایــان بیمــاری کرونــا 
محیــط  در   ۱۹ کوویــد  ویــروس  افــزود:  نیســت، 
وجود دارد و واکسیناســیون قدرت دفاعی فرد را 

افزایش می دهد.
همــه  اســت  الزم  بنابرایــن  داد:  ادامــه  وی 
افرادی که واکسینه می شوند حتی پس از اینکه دو 
دوز واکســن را هم دریافت می کنند، حتما فاصله 
اجتماعــی را رعایــت کــرده و از ماســک اســتفاده 
کننــد. بــه ایــن ترتیــب در صــورت تایید بازگشــایی 
مدارس که البته هنوز زمان آن مشــخص نیســت، 

باید این موارد در نظر گرفته شوند.

بازگشایی دانشگاه های علوم 
پزشکی تا ۳ هفته آتی

عین اللهــی درادامــه صحبت هایــش با اعالم 
اینکه طی ۲ تا ۳ هفته آینده دانشگاه های علوم 
پزشکی بازگشایی می شوند، در عین حال درباره 

کشــور،  در  واکسیناســیون  پایگاه هــای  و  مراکــز 
اســتانداری ها  کــه  هماهنگــی  براســاس  گفــت: 
پایگاه هــای  داده انــد،  انجــام  کشــور  در سراســر 
واکسیناســیون افزایش پیدا کرده اند. بالغ بر ۳۰ 
درصد تعداد پایگاه ها افزایش پیدا کرده و نزدیک 
بــه هــزار و ۹۰ مرکــز تجمیعــی در سراســر کشــور 

ایجاد شده است.

 آمادگی مراکز واکسیناسیون
در سراسر کشور

بــه  پاســخ  در  همچنیــن  بهداشــت  وزیــر 
سوالی درباره ظرفیت تزریق واکسن در مراکز 
و پایگاه ها در صورت کاهش محدودیت ســنی 
واکسیناســیون، گفــت: در بازدیدهایــی کــه از 
۹ اســتان داشــتم، متوجــه شــدم کــه آمادگــی 
مراکــز  در  مــردم  واکسیناســیون  بــرای  کامــل 

وجود دارد.
وی دربــاره تهــران نیــز گفــت: بــا توجــه بــه 

جمعیــت زیــادی کــه در تهــران داریــم اســتاندار 
محتــرم ایــن قول را داده اند که از روز ســه شــنبه 
تعــداد پایگاه ها را به مقدار زیادی افزایش دهند 
و بــه احتمــال زیــاد اگــر تعــداد پایگاه هــا افزایش 
یابد شاید شرایط سنی را برای همه حذف کنیم.

 واکسن به میزان فراوان 
موجود است

اختیــار  اســتان ها  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
داده ایــم کــه با توجه به شــرایط موجود، محدوده 
ســنی واکسیناســیون را مشــخص کننــد، گفــت: 
محــدوده ســنی عمدتــا بــرای جلوگیــری از تجمــع 
اســت؛ چراکــه ما مشــکلی از نظر تامین واکســن 
نداریــم و الحمدهللا واکســن بــه مقدار فراوان در 
کشور وجود دارد. اگر هر استانی بتواند محدوده 
ســنی را به شــرط اینکه صف ایجاد نشــود، حذف 
کنــد، مــا مشــکلی نداریــم و ایــن اجازه را بــه آنها 

خواهیم داد.

استانها واکسن را ذخیره نکنند
عین اللهی ادامه داد: البته این شرط را برای 
اســتان ها گذاشــته ایم کــه هیــچ واکســنی نبایــد 
ذخیــره کننــد. مــا مقــداری واکســن را بــه عنــوان 
علی الحســاب یــا تنخــواه در اختیــار اســتان قــرار 
می دهیم و هرچه که مصرف کنند دوباره به آنها 
واکســن می دهیم. به عنوان مثال در مرحله اول 
۱۰۰ هزار دز واکسن به یک استان می دهیم و در 
مرحله بعدی اگر حجم قابل توجهی از واکسن ها 
را تزریق کرده باشند، مجددا شارژ خواهند شد.
در  بنابرایــن  کــرد:  تاکیــد  بهداشــت  وزیــر 
را  پایگاه هــا  تعــداد  اینکــه  شــرط  بــه  اســتان ها 
افزایش دهند، صف ایجاد نشــود و احترام مردم 
حفظ شــود، تعیین محدوده سنی واکسیناسیون 

برای ما مطرح نیست.
وی گفت: مردم عزیز هم با توجه به شرایط 
هــر اســتان می تواننــد بــه مراکــز مراجعــه کننــد. 
پیشــنهاد ما این اســت که واکسیناســیون هرچه 

سریع تر انجام شود.

تعداد شاغان در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار 
ســال ۹۹بیش از ۷۱۳.۲۴۷ نفر افزایش داشــته 
است که دلیل اصلی این افزایش، کاسته شدن 
شــدت تاثیرشــیوع بیمــاری کرونــا در کنــار رونق 

اشتغال در برخی از زیر بخش ها بوده است.
بــه گــزارش تســنیم، معمــوال بــازار کار هــر 
تحلیلگــران  ســوی  از  مختلــف  ابعــاد  از  کشــور 
قــرار  رصــد  و  بررســی  مــورد  کار  بــازار  آمارهــای 
می گیــرد کــه در ایــن بیــن تحلیــل شــاخص هایی 
ماننــد نــرخ بیــکاری، نــرخ مشــارکت اقتصــادی و 
نســبت اشــتغال از عمومیــت و اهمیت بیشــتری 
برخوردار است. عالوه بر اینها تحلیل روند تعداد 
شــاغلین از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت زیرا 
عــالوه بــر ارائــه تصویــری از حاصــل فعالیت هــای 
اشــتغالزایی، بخشــی کلیدی از دالیل نوسانات و 

تغییرات سایر شاخص ها را نیز تبیین می کند.
 مرکــز آمــار و اطالعــات راهبردی بر اســاس 
نتایــج آمارگیــری از نیــروی کار مرکز آمار ایران در 
بهــار ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در گزارشــی تحــت 
تفکیــک  بــه  شــاغالن  تعــداد  »مقایســه  عنــوان 
فعالیت هــای عمــده اقتصــادی -بهــار ۱۳۹۹ -بهــار 
۱۴۰۰« بــا بررســی تغییــرات تعــداد شــاغالن در 
بهار ســال ۱۴۰۰ نســبت به بهار ســال ۱۳۹۹، به 

تفکیک فعالیت های اقتصادی پرداخته است.
تعداد شاغالن در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار 
ســال ۹۹بیــش از ۷۱۳.۲۴۷ نفر افزایش داشــته 

اســت که دلیل اصلی این افزایش، کاســته شدن 
شــدت تاثیرشــیوع بیمــاری کرونــا در کنــار رونــق 
اشــتغال در برخی از زیربخش ها بوده اســت که 

در ادامه جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد.
تعــداد شــاغالن بخــش کشــاورزی در بهــار 
نفــر  قبــل ۱۴۰۰۷  بهــار ســال  بــه  ۱۴۰۰ نســبت 
کاهــش یافتــه اســت کــه نشــان از توقــف رشــد 

اشتغال در بخش مذکور دارد.
 شــاغالن بخــش ســاختمان در بهــار ۱۴۰۰ 
نســبت به بهار سال قبل ۳۸۱.۳۰۷ نفر افزایش 
گفــت  می تــوان  اســاس  ایــن  بــر  اســت  یافتــه 
فعالیت های ســاخت و ساز کشور مجدد افزایش 
پیــدا کــرده اســت و انتظــار مــی رود بخش هایــی 
از صنعــت ماننــد تولیــد ســیمان، کاشــی و ســایر 
مصالح ساختمانی با رونق مواجه شوند. بنابراین 

باید توجه داشت:
 افزایــش قیمــت ســهام شــرکت های تولیــد 
از  دور  ســاختمانی  مصالــح  و  کاشــی  ســیمان، 
انتظــار نیســت و ایــن موضــوع باید مورد بررســی 

دقیق صندوق های زیر نظر وزارتخانه قرار گیرد.
 در صورتی که واردات محصوالت ساختمانی 
همانند ســال های ۸۸تا ۹۲به حد بی رویه برســد 
اشــتغال در بخــش صنعــت مربــوط بــه تولید این 

محصوالت تغییر چندانی نخواهد کرد.
شــاغالن  می رفــت  انتظــار  کــه  همانگونــه   
بخــش معدن بــا ۲۵.۴6۹ نفــر افزایش همچنان 

روند افزایشی دارد.
 بخش هــای تولیــد منســوجات ۲۰.۸۱۸ نفر 
کاهــش و پوشــاک با ۳6.۱۸6 نفــر کاهش تعداد 
از  حاصــل  تاثیررکــود  تحــت  همچنــان  شــاغالن 

شیوع بیماری کرونا قرار دارند.
و  مــواد  تولیــد  بخــش  شــاغالن  تعــداد   
محصــوالت شــیمیایی ۵۷۵ نفــر کاهــش داشــته 
اســت. بنابــر ایــن می تــوان گفــت ایــن بخــش که 
تحــت تاثیــر افزایش تقاضا بــرای مواد ضدعفونی 
وشــوینده افزایــش پیــدا کــرده بــه حالــت اشــباع 

رسیده است.
 تعــداد شــاغالن در بخش تولید محصوالت 
فلــزی ســاخته شــده وبــا ۳۰۹۱۰نفــر افزایــش به 
۴۷۱.۳۱۷ نفــر رســیده اســت کــه نشــان می دهد 
ایــن بخــش درحــال تبدیــل بــه یــک بخــش عمده 
اقتصــادی اســت. بنابــر ایــن باتوجــه داشــت باید 
بــرای کوتــاه کــردن دســت دالل هــا از مــواد اولیه 
مــورد نیــاز این بخــش رونق این بخش را بیش از 

پیش افزایش خواهد داد.
برقــی  تجهیــزات  تولیــد  بخــش  شــاغالن   
۲۴۹۳۷ نفر کاهش داشــته اســت. بدیهی اســت 
کاهــش ســهم رقبای خارجــی در این بخش باعث 
شــد بسیاری از شرکت های زیان ده این بخش به 
سودده تبدیل شوند و اگر بتوان با کنترل قاچاق 
و حمایت هایی همانند حمایت هایی که از صنعت 
خودروســازی بــه عمــل آمده اســت رونــد فعلی را 

حفــظ کــرد ایــن بخــش نیز بــه یکــی از بخش های 
اصلی اشتغال زایی تبدیل خواهد شد.

بــا  می رفــت  انتظــار  کــه  هماهنگونــه   
حمایت هایــی کــه از بخــش تولیــد وســایل حمــل 
و نقــل صــورت گرفتــه اســت تعــداد شــاغالن این 
بخــش ۱6۱۳ نفــر افزایــش یافتــه اســت. ایــن در 
حالی است که بسیااز شرکای خارجی این بخش 
تحت تاثیر تحریم ها تعهدات خود را رها کردند.

 افزایــش ۷۰۹۸ نفــری در تعــداد شــاغالن 
بخــش تولیــد مبلمــان و مصنوعــات طبقه بنــدی 
نشــده در حال دیگر را می توان به کاهش قدرت 
خرید مردم در داخل و باز و بســته شــدن مرزها 

تحت شرایط کرونایی دانست.
بخــش  شــاغالن  نفــری   ۷۲۰۰ افزایــش 
بازیافــت ایــن نکتــه تاکیــد می کنــد کــه قواعــد و 
مقررات این بخش از جنبه به کار گیری کارگران 
خارجــی و کار کــودک، فرآیند جمع آوری ضایعات 
خانگــی و صنعتــی و همچنیــن فنــاوری بازیافــت 
باید به دقت مورد بررسی متخصصان قرار گیرد.
 بخــش فــروش و نگهداری و تعمیر وســایل 
نقلــه موتــوری و موتورســیکلت و خرده فروشــی 
ســوخت خــودرو کــه در بهار ۹۹ بــا کاهش تعداد 
شاغالن مواجه شده بود در بهار ۱۴۰۰ با افزایش 

۵۴۸۷۱ نفر تعداد شاغالن روبرو شده است.
 شــاغالن بخش عمده فروشــی و حق العمل کاری 
به جز وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت که 

در بهــار ۹۹ کاهــش یافتــه بــود در بهــار۱۴۰۰ بــه 
تعداد ۴۲۷۴۱ نفرافزایش داشته است.

 شاغالن بخش خرده فروشی با 6۲۲۱۴ نفر 
افزایــش همچنــان بــه روند افزایشــی خــود ادامه 

داده است.
 شــاغالن بخــش هتــل و رســتوران ۲۵6۲۱ 
نفر کاهش یافته است که این کاهش به شیوع 
از شــدت کاهــش  ولــی  کرونــا مربــوط می شــود 

کاسته شده است.
شاغالن بخش حمل و نقل زمینی که تحت تاثیر 
شــیوع کرونــا با کاهش مواجه شــده بــود در بهار 
۱۴۰۰ به تعداد ۲۹۲۰۰ نفر افزایش داشته است.
کرونایــی،  محدودیت هــای  کاهــش  بــا   
شــاغالن بخــش حمــل و نقــل هوایــی ۸۴۴۵ نفر 

افزایش داشته است.
نفــر   ۸۱۹۱۹ عمومــی  امــور  اداره  بخــش   
افزایش تعداد شاغالن داشته است که به تجمع 
مجوزهــای اســتخدام مربــوط می شــود و انتظــار 

می رود مجدد روند کاهشی پیدا کند.
 بخــش آمــوزش بــا ۸۴۸۲۴ نفــر کاهــش تعــداد 

شاغالن روند کاهشی خود را ادامه داده است.
اجتماعــی  مــددکاری  و  بهداشــت  بخــش   
داشــته  شــاغالن  تعــداد  کاهــش  نفــر   ۴۵۸66
اســت کــه بیشــتر به کاهــش فعالیــت  مطب ها و 
کلینیک هــای خصوصــی تحــت تاثیر شــیوع کرونا 

مربوط می شود.

رئیــس هیــات امنــای صرفه جویــی ارزی در 
تشــریح  بــا  بهداشــت  وزارت  بیمــاران  معالجــه 
ماجرای سرعت گرفتن واردات واکسن کرونا در 
دولت ســیزدهم، از واردات بیش از ۴۱ میلیون 

دُز واکسن در یک ماه و نیم گذشته خبر داد.
مهندس ســید حســین صفوی، رئیس هیات 
امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ضمن 
تشــکر از وزارتخانه های بهداشــت و امور خارجه و 
همــه افــراد، نهادهــا، ســازمان هایی کــه در دولت 
دوازدهــم و ســیزدهم برای تامین واکســن کشــور 
تــالش کرده انــد، بــا بیــان اینکــه پــس از پاندمــی 
کرونــا موضوع تامین واکســن که دنیــا با آن روبه 
رو شــد، بســیار پیچیــده و مشــکالت متعــددی را 
بــرای کشــورها در سراســر جهــان بــه وجــود آورد، 
گفــت: واکســن کوویــد ۱۹ به عنــوان یک محصول 
جدید و استراتژیک در دنیا مطرح شد و تامین آن 

در دولت ها در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا مذاکــرات 

دولت ها با دولت ها آغاز شــد، لذا پیگیری ها در 
کشور ما هم از بخش های مختلف اعم از وزارت 
بهداشــت، وزارت امور خارجه، ســازمان برنامه و 
بودجه و هالل احمر انجام شــد و همه دســت به 

دست هم دادند تا واکسن تامین شود.
صفــوی در خصوص چرایی افزایش واردات 
واکســن در دولت سیزدهم، توضیح داد: تقریبا 
در یــک مــاه و نیــم گذشــته جلســات مســتمری 
در ســطوح عالــی بــا حضــور معــاون اول رئیــس 
جمهــوری و وزیــر بهداشــت برای تامین واکســن 
مــورد نیاز کشــور تشــکیل شــد و هماهنگی های 
الزم بیــن مهره هــای مختلفی که برای تامین این 

کاال دخالت داشتند، صورت گرفت.
واردات بیش از ۴۱ میلیون دوز 
واکسن کرونا در یک ماه و نیم 

گذشته
رئیــس هیــات امنــای صرفه جویــی ارزی در 

معالجــه بیماران افزود: لــذا هماهنگی های الزم 
درون و بــرون بخشــی در جلســاتی کــه دو روز 
در هفتــه و بــا حضــور جناب آقــای دکتر مخبر و 
جلســات متعــدد و مســتمر دیگــری کــه در طول 
هفتــه با حضــور دکتر عین اللهی وزیر بهداشــت 

برگزار می شد، صورت می گرفت.
بــه گفتــه وی، در این جلســات نمایندگانی 
از وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه 
هالل احمــر  و  خارجــه  امــور  وزارت  بودجــه،  و 
حضــور داشــتند و هماهنگی هــای الزم هــم در 
درون کشور و هم با خارج از کشور برای تامین 

واکسن انجام می شد.
رئیــس هیــات امنــای صرفه جویــی ارزی در 
معالجه بیماران با اشاره به اینکه تامین واکسن 
در ماه هــای گذشــته در قالــب قراردادهایــی کــه 
با شــرکت های مختلف منعقد شــده بود، انجام 
می شد و شیب مشخصی داشت، اظهار کرد: از 
۱۴ مرداد ۱۴۰۰ تاکنون بیش از  ۴۱ میلیون دوز 

واکســن و پیــش از آن هــم بیــش از ۲۱ میلیــون 
دوز واکسن وارد کشور شده است.

قبلــی،  برنامــه  براســاس  گفــت:  صفــوی 
پیش بینی شده بود که در این بازه زمانی حدود 
۲۰ میلیون دوز واکســن وارد کشــور می شود اما 
بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده، میــزان واردات ۲ 

برابر شد.
 چرایی شتاب واکسیناسیون

در کشور 
وی عنــوان کــرد: علی رغــم اینکــه مذاکراتی 
در راســتای تامیــن واکســن انجــام می شــد امــا 
گاهــی اوقــات به دالیل مختلف بــا تاخیر مواجه 
می شــدیم کــه برای رفــع این موضــوع  بالفاصله 
منابــع  از  و  اخــذ  تصمیماتــی  عالــی  ســطح  در 
دیگری واکســن تامین می شــد تا به هیچ عنوان 
واکسیناســیون مــردم متوقف نشــود لــذا نتیجه 
ایــن شــد کــه هــم میــزان واردات و  هــم تامیــن 

واکسن از داخل افزایش دوبرابری پیدا کرد.
ارزی  صرفه جویــی  امنــای  هیــات  رئیــس 
تامیــن  دربــاره  ادامــه  در  بیمــاران  معالجــه  در 
ارز واکســن در یــک مــاه گذشــته، توضیــح داد: 
تامیــن واکســن تخصیــص  بــرای  ارز  بیشــترین 
یافته است؛ به عنوان مثال میزان ارز اختصاصی 
واکسن در این ماه با کل ارز تخصیص یافته در 
ماه های گذشــته که از ســوی بانک مرکزی انجام 

شده، مساوی است.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، 
صفوی در پایان با بیان اینکه سرانجام همه این 
موضوعــات دســت بــه دســت هــم داد تــا تامین 
واکســن در کشــور شــتاب بیشــتری پیــدا کنــد، 
مطــرح کــرد: بــا توجــه بــه برنامه زمانی کــه برای 
تامیــن واکســن کشــور در یک مــاه آینده در نظر 
داریــم تالش می کنیم واکســن های مــورد نیاز را 
زودتــر از موعــد مقــرر کــه قبــال اعــالم شــده بود 

تامین کنیم تا همه مردم واکسینه شوند.

بازگشایی سامانه نوبت دهی 
واکسن کرونا برای دانش آموزان
salamat.gov.ir سامانه نوبت دهی واکسن کرونا 
برای دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم )متولدان ۱ 

مهر ۱۳۸۲ تا ۱ مهر ۱۳۸۳( باز شد.
بنابــر اعالم مرکــز مدیریت آمار و فناوری اطالعات 
مراکــز  در  دانش آمــوزان  حضــور  بهداشــت،  وزارت 
واکسیناســیون صرفاً بر اساس نوبت دهی از طریق این 

سامانه خواهد بود.
مقاطــع  ســایر  دانش آمــوزان  واکسیناســیون 
تحصیلــی در روزهــای آینده و پس از باز شــدن ســامانه 

نوبت دهی برای این عزیزان خواهد بود.
 وزارت بهداشــت اعالم کرد: از دانش آموزان عزیز 
و خانواده هــای ایشــان صمیمانــه تقاضــا می کنیــم بــرای 
جلوگیــری از شــلوغی، معطلی و احتمــال ابتال در مراکز 
واکسیناســیون، صرفــا در زمــان نوبــت ثبــت شــده در 
ســایت بــه مراکــز مراجعــه و از حضــور بــدون نوبت جدا 

خودداری کنند.

نحوه پرداخت هزینه درمان 
کرونا در بیمارستان های 

غیرطرف قرارداد بیمه سالمت
سرپرســت اداره کل بیمــه ســامت اســتان تهران 
با اشــاره به نحوه پوشــش دهی خدمــات درمانی کرونا 
توسط سازمان بیمه سامت درباره هزینه های صورت 
گرفته برای تشــخیص و درمان کرونا در اســتان تهران 

توضیحاتی ارائه کرد.
ســیده مریم حســینی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
ســازمان بیمــه ســالمت در راســتای سیاســت های نظام 
ســالمت در دوران کرونا به عنوان یک ســازمان حمایتی 
نقــش آفرینــی می کنــد. پرداخــت هزینه هــای کرونــا در 
بخش بســتری و ســرپایی بر اســاس پروتکل های وزارت 
بهداشــت انجام می شــود یعنی درصورت بســتری شدن 
در بیمارســتان های طرف قرارداد ما ۹۰ درصد هزینه ها 
بــر اســاس تعرفــه بخش دولتی توســط بیمه ســالمت و 
۱۰ درصد توســط بیمار پرداخت می شــود. وی افزود: در 
صورتی که بیمه شده در مراکز غیرطرف قرارداد با بیمه 
ســالمت بســتری شــود نیز می تواند با در دست داشتن 
واحــد خســارت  بــه ۵  بیمارســتان  اصــل صورتحســاب 
متفرقه ســازمان بیمه ســالمت در استان تهران مراجعه 
کنــد و مــا بر اســاس تعرفه دولتی و فرانشــیز ۹۰ درصد 
ســهم خود را پرداخت می کنیم. حســینی ادامه داد: در 
بخــش ســرپایی درمــان کرونــا موضــوع ســی تی اســکن، 
تســت PCR و داروهــا را داریــم. از ابتــدای شــیوع کرونا 
هزینه های ســی تی اســکن حتــی با مهر پزشــک عمومی 
پرداخت می شــود. در زمینه داروها نیز رمدســیویر یکی 
از داروهای درمان کننده بیماری است که تنها در استان 
تهــران در ۵ ماه اول امســال بیــش از ۴۰ میلیارد تومان 

در این رابطه پرداختی داشته ایم.

ماجرای سرعت گرفتن واردات واکسن کرونا در دولت سیزدهم

تعداد شاغان در بهار ۷۱۳ هزار نفر افزایش یافت

 حذف شرط سنی در صورت افزایش مراکز تزریق
واکسن کرونا


