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افزایش ۹۰ درصدی قیمت خوراک روانکاران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اطالعیه ای 
به مدیران عامل شرکت های پاالیش نفت نرخ پایه های 

فرآورده های ویژه در بورس شهریورماه را اعالم کرد.
براساس این اطالعیه قیمت لوبکات )خوراک روانکاران( 
با حدود 90 درصد افزایش مواجه بود و لوبکات سنگین از 
20642 ریال مردادماه به 39334 ریال و لوبکات س��بک 
از 21181 ریال مردادماه به 40360 ریال در شهریورماه 
افزایش یافته است. با افزایش حدود 90 درصدی قیمت ها 
باید ش��اهد افزایش قابل توجه قیمت انواع روغن موتور 
در آینده نزدیک در بازار و کاهش صادرات ش��رکت های 

تولیدکننده روانکاران بود.  تسنیم

تبریک بانک  پاسارگاد به  مناسبت 
قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
بانک پاسارگاد به مناس��بت قهرمانی تیم ملی کشتی 
فرنگی در بازی های آسیایی 2018 پیام تبریکی صادر کرد.

بانک  پاس��ارگاد به عنوان تنها حامی تیم های ملی 
کشتی ایران، کسب مقام قهرمانی توسط تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران، با کسب 2 مدال طالی محمدعلی گرایی و 
حسین نوری و همچنین 2 مدال برنز مهرداد مردانی و 
محمدرضا گرایی در رقابت های آسیایی 2018 جاکارتا را 
به اعضای این تیم و ملت شریف ایران صمیمانه تبریک 
می گوید و از خداوند منان، سالمتی و موفقیت های بیش 

از پیش را برای جامعه ورزشی کشور خواستار است.

 توزیع اسکناس نو 
در شعب برگزیده بانک پارسیان 
بانک پارس��یان تا هفتم شهریورماه سال جاری به 
مناس��بت عید سعید غدیر خم در شعب برگزیده خود 
درسطح استان تهران، اسکناس های نو توزیع می کند.

در آس��تانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم شعب 
این بانک ش��امل: مرکزی، میرداماد شرقی، پاسداران، 
جنت آباد و افسریه در شهر تهران در روزهای یاد شده 
اقدام به توزیع اسکناس های نو به هم میهنان می کنند.

نخستین رویداد جذب ایده های نوین بانکی
بانک ش��هر نخستین رویداد اس��تارتاپی خود در 
صنعت بانکداری را با عنوان »استارتاپ تریگر شهرتک« 

با هدف جذب ایده های نوین برگزار می کند.
سیدمرتضی صالحی مدیر امور سازمان و برنامه ریزی 
بانک شهر با اش��اره به رشد فعالیت  های استارتاپ ها در 
س��ال های اخیر و نقش ایده های ارائه ش��ده درپیشبرد 
فعالیت  های بانکی، گفت: به این منظور بانک شهر در نظر 
دارد اولین رویداد استارتاپی خود را در صنعت بانکداری با 
عنوان »استارتاپ تریگر شهرتک« با هدف جذب ایده های 
نوی��ن در راس��تای خلق خدمات و محص��والت مبتنی 
بر فناوری های نوین مالی و بانکی با همکاری دانش��گاه 

صنعتی شریف در مهرماه سال جاری برگزار نماید.

اخبار

کاالهای اساسی لیست جدیدی ندارد
 در حالی که برخی رسانه ها از انتشار لیست جدید کاالهای اساسی خبر داده اند، 
رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: فهرست منتشر شده که شامل 25 کاالی 
اساسی است، تغییری نمی کند و فقط کاالهایی در همان گروه ها مشخص شده از 

سوی وزارتخانه ها و به شرط تنظیم بازار به این لیست می تواند، اضافه شود.
مجتبی خسروتاج گفت: هیچ فهرست جدید یا ویرایش جدیدی از کاالهای اساسی 

ابالغ و منتشر نشده است. اما از ابتدا نیز اعالم کرده بودیم که فهرست این کاالها به شرط 
آنکه وزارتخانه های متولی شان یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم بازار را تضمین کنند، می تواند افزوده شود. 
وی افزود: یعنی اگر وزارتخانه ای بتواند کاالیی به فهرست ابالغ شده اضافه کند که 
مانند دیگر کاالهای اساس��ی توانایی کنترل تنظیم بازار را از مبدأ تا س��فره مردم داشته 

باشد، منعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.  ایسنا

 تجارت
مسکن کشش رشد قیمت ندارد 
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با تاکید بر اینکه مسکن را نباید با ارز و 
طال مقایسه کرد و با این تصور که چون این دو بازار رشد می کنند، باید مسکن 

هم گران شود، گفت: مسکن دیگر کشش رشد قیمت ندارد.
حس��ام عقبایی در پاس��خ به این سوال که آیا رکود مس��کن با رشد قیمت 

مس��کن رابطه معناداری دارد، گفت: قیمت مس��کن در سال جاری نسبت به سال 
گذش��ته 55 درصد رشد داشته است و همین امر باعث شد تا قدرت خرید کاهش و 

شاهد افت معامالت در تیرماه و مردادماه باشیم.
وی با اش��اره به اینکه رش��د چند برابری قیمت ها در بازارهای موازی و رشد قیمت 
مسکن موجب شد تا در تیرماه و مرداد شاهد کاهش محسوس معامالت مسکن باشیم، 
اظهارداشت: افزایش قیمت مسکن و یا هر کاالیی باید در حد معقولی باشد و قطعاً رشد 

بیش از حد هر کاالیی به ویژه مسکن موجب رکود می شود.  فارس

خونه به خونه 
تولید ۳ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ در روز کلید خورد

مدیرعامل پاالیش��گاه نفت تبریز گفت: طی دو سه روز آینده، تولید گازوئیل 
یوروپنج به 2.5 تا س��ه میلیون لیتر می رس��د که این رقم، برای س��ال آینده 6 

میلیون لیتر در روز هدفگذاری شده است.
غالمرضا باقری با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید گازوئیل یوروپنج، 30 هزار بشکه 

در روز است، گفت: در حال حاضر با ۷0 درصد ظرفیت تولید در حال فعالیت است و تا 
چند روز آینده میزان تولید گازوئیل یوروپنج این پاالیشگاه به 2.5 تا 3 میلیون لیتر در روز 

می رسد و قرار است این میزان تولید برای سال آینده به 6 میلیون لیتر در روز ارتقا یابد.
وی ادامه داد: میزان س��رمایه گذاری انجام ش��ده برای ارتقاء کیفی و تجاری بخش 
تولید گازوئیل یوروپنج، 42 میلیون یورو معادل ۷8۷ میلیارد ریال اس��ت که در نتیجه 
اج��رای این پروژه، ش��اهد کاهش انتش��ار آالینده های گوگردی ب��ه محیط و همچنین 

افزایش راندمان خودروهای دیزلی هستیم.  مهر

ول  پتر
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ت اول
نوب

احداث پست ، شبكه فشار ضعيف ، فشارمتوسط و  كابلكشي ، اصالح و جابجايي و بركناري شبكه و پست

شهرك بهارستان نايسر ، روستاي گزردره و روستاي دانيكش شهرستان سنندج بصورت كليد در دست

موضوع  هيات  تهران   لويزان  ملك  ثبت  حوزه  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
استناد  به  و  هيات  مورخ94/12/9  شماره2058  راي  مفاد  اجراي  در 
ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  ائين   13 ماده  و  قانون  ماده13 
تنظيم  و  ثبت  پذيرش  بر  مبني  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي 
اظهارنامه و تحديد حدود همزمان ملك مورد درخواست متقاضي با بررسي 
پس  محل  و  ثبتي  پرونده  اظهارنامه  توزيع  دفتر  با  آن  تطبيق  و  راي  مفاد 
به  حدود  تحديد  حاوي  ثبتي  اظهارنامه  تنظيم  به  نسبت  موضوع  احراز  از 
شرح زير اقدام گرديد: مشخصات ملك: استان تهران ناحيه - شهرستان 
شده  مجزي  و  مفروز  اصلي6720   5722 فرعي  شماره   2 بخش  تهران 
بيست  و  هفتصد  و  هزار  پنج  حروف  به  ملك  شماره   - قطعه  فرعي   55
دفتر  شماره   - ثبت  تاريخ   - طبقه:  /سمت/  بلوك  مساحت110  دو  و 
احداثي  بناي  با  زمين  ملك:  نوع   - ملك:  ثبت  شماره   - صفحه   – امالك 
ششدانگ  مالكيت  ميزان  و  -نوع  خاص-بهاء  وضعيت  مسكوني  كاربري 
ذليكاني  داود  4شرقي  خيابان  پاكدامن  ميدان  نو  شميران  ملك  نشاني 
محمد  خانوادگي  نام  و  نام  متقاضي  مشخصات  كدپستي:-  پالك87 
يا  شماره  شناسنامه596  شماره  اصغر  علي  پدر  نام  ابويساني  اسمعيل 
تولد  تاريخ  سبزوار  ثبت  يا  صدور  محل  ملي5219584928  شناسه 
مالكيت  مستند  ايران  اسالمي  جمهوري  دولت  تابعيت  ثبت1341/1/1 
سند عادي ساير مشخصات قائم مقام مالك اعم از ولي قيم وكيل و غيره 
وراث حقوق ارتفاقي نسبت به امالك مجاور و بالعكس: - مستند مالكيت 
حدود   95/6/14 مورخ   9509971025500398 وراثت  حصر  دادنامه 
ملك: شماالً: به طول 5/5 متر ديواريست به جز پالك6720/55 و شرقاً: 
به طول 20 متر ديواريست به جز پالك6720/55 و جنوبا: به طول5/5 
به جز  متر ديواريست  به طول 20  غرباً  به كوچه  و ديوار است  متر درب 
ماده  موضوع  آگهي  انتشار  از  اطمينان  حصول  از  پس  پالك6720/55 
مذكور  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   13 ماده  مطابق  بايد  قانون   3
و  نوبتي  آگهي  عنوان  تحت  و  تنظيم  حدود  تحديد  حاوي  ثبتي  اظهارنامه 
و  منتشر  نامه  آئين   59 ماده  موضوع  نوبتي  هاي  آگهي  ذيل  تحديد حدود 
و  روز   90 معترضند ظرف مدت  ملك  ماهيت  به  كه  اشخاصي  گردد  تاكيد 
از  روز   30 مدت  ظرف  معترضند  ارتفاقي  حقوق  و  حدود  به  كه  اشخاصي 
تاريخ انتشار آگهي مطابق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت اعتراض خود را 
راس  يكشنبه  روز  در  حدود  تحديد  نمايند.    تسليم  ثبتي  واحد  به  كتبا 
ساعت13 مورخ 97/7/1 انجام خواهد شد.   تاريخ انتشار آگهي97/6/5 
 14591/م الف   كفيل ثبت لويزان تهران  – عليزاده 

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609982163600674 شعبه 211  دادنامه   
 9609972163601727 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
آقاى مهدى حسين  با مديريت عاملى  ليزينگ خودروكار(سهامى عام)   خواهان: شركت 
زاده امام با وكالت آقاى بهزاد اكبر پور كاسگرى فرزند حميد  خواندگان:1 آقاى شاهين 
ايرى فرزند عبدالكريم 2 خانم عاشور بى بى ايرى فرزند اوراق قلى 3 آقاى حيدرقلى 
قزل فرزند خواجه      خواسته ها:1 مطالبه خسارت دادرسى 2 استرداد مال (منقول) 
3 مطالبه اجور معوقه 4 مطالبه خسارت  گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق 
و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به  تصدى امضا كننده زير تشكيل 
است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد  راى دادگاه در خصوص دعوى شركت ليزينگ خودرو كار با وكالت بهزاد 
اكبر پور كاسگرى و مديريت عاملى آقاى مهدى حسين زاده امام بطرفيت عاشور بى ايرى 
و شاهين ايرى و حيدرقلى قزل به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان به استرداد يك 
دستگاه خودرو هوو و مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخيرتاديه قرارداد ناشى از قرارداد 
اجاره به شرط تمليك شماره 42-53341-86/2/4 تنظيمى فى مابين شركت ليزينگ 
به عنوان موجر و  خوانده رديف اول به عنوان مستاجر كاميون موصوف به شماره انتظامى 
قرار  ايشان  اختيار  در  تمليك  به شرط  اجاره  قرارداد  قالب  در  197 ع17-ايران 59 
گرفته و بموجب ماده 7 ذيل قرارداد مزبور در صورت تخلف مستاجر از مفاد قرارداد 
ملزم به رد و تحويل عين مستاجره به موجر مى باشد و طبق ماده 4 قرارداد و تبصره 
ديركرد  جرايم  و  االجاره  مال  اقساط  پرداخت  به  متعهد  اول  رديف  خوانده  آن  ذيل   2
وخواندگان  كرده  امتناع  تعهد  ايفاى  از  خواهان  ادعاى  حسب  ليكن  بوده  آن  از  ناشى 
عليرغم ابالغ قانونى حضور نيافته و در قبال دعوى مطروحه دفاعى بعمل نياورده اند لذا 
دادگاه دعوى را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و190 و230 و684 و694 
قانون مدنى و 519 قانون آئين دادرسى با احراز تخلف از شرط و منقضى شدن مدت 
قرارداد حكم به محكوميت تضامنى خواندگان موصوف به استرداد خودرو و پرداخت 
مبلغ 293/760/399 ريال بابت اصل اقساط و مبلغ 1/261/047/431 ريال بابت 
خسارت تاخيرتاديه اقساط قراردادى و نيز پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضا اين مهلت تا بيست 

روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران   حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه  رئيس            110/57818  

آقاى عليرضا پرتقالى به شماره شناسنامه 28748 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه 
پرونده 872/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده شده كه شادروان شوكت شريفى به شماره شناسنامه 33 در تاريخ 1396/6/25 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است  1 
محمود ناظرى فر شماره شناسنامه 2183 تاريخ تولد 1338 صادره از گرمسار پسر متوفى  
2 محمد پرتقالى شماره شناسنامه 25939 تاريخ تولد 1346 صادره از تهران پسر متوفى  
3 عباس پرتقالى شماره شناسنامه 7882 تاريخ تولد 1349 صادره از رى پسر متوفى  4 
عليرضا پرتقالى شماره شناسنامه 28748 تاريخ تولد 1359 صادره از تهران پسر متوفى  
5 صديقه پرتقالى شماره شناسنامه 25940 تاريخ تولد 1347 صادره از تهران دختر 
متوفى  6 مريم پرتقالى شماره شناسنامه 19893 تاريخ تولد 1353 صادره از تهران 
دختر متوفى  7 فاطمه پرتقالى شماره شناسنامه 6997 تاريخ تولد 1358 صادره از تهران 
دختر متوفى  8 حسن پرتقالى شماره شناسنامه 1090 تاريخ تولد 1317 صادره از همدان 
همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/57829           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

كــش گروه معیشت  "اقتصاد درمان؛ بیمار اس��ت". خـط 
این جمله شفاف ترین و صادقانه ترین جمله ای است 
که می تواند حال و احوال این روزهای حوزه سالمت و 
درمان را تشریح کند. حال و احوالی که از دید متولیان 
وزارت بهداشت آن قدر ها هم بد نیست اما فعاالن این 
عرصه هر روز نشانه هایی را به نمایش می گذارند که 
نشان از بحران دارد. بحرانی که دیگر به دنبال ویرانی 
اقتصاد و معیشت مردم نیست و این بار تیر خود را به 

سمت جان مردم نشانه رفته است. 
طی روزهای اخیر حس��ن قاضی زاده هاشمی 
وزیر بهداش��ت و درمان با حضور در رسانه ملی با 
اعالم این خبر که پس از تحمل 30 س��ال تحریم 
و فش��ار هنوز مقام اول پزش��کی در منطقه از آن 
ایران اس��ت مدعی ش��د که ایران در حوزه علم و 
فن��اوری پزش��کی رتبه 15 دنی��ا از آن خود کرده 
اس��ت و پیرو آن 95 درصد داروی مورد نیاز کشور 
در تولی��د داخل می ش��ود و روند فعالیت در حوزه 
تجهیزات پزش��کی هم به گونه ای اس��ت که امید 

می رود صادرات این حوزه 10 برابر شود.
خبری خوب و درخور اما اینکه این خبر تا چه 
می تواند صحت داشته باشد چیزی است که فعاالن 
و متخصص��ان ای��ن حوزه می توانند نس��بت به آن 
پاسخگو باشند. هر چند اخبار مثبت و نوید بخش 
اعالم شده از سوی وزیر بهداشت بنا داشت تا روزنه 
امید را در دل مردم بکارد و بیماران و خانواده های 
آنه��ا را به این مس��اله امیدوار کند ام��ا آنهایی که 
ای��ن روزها داروخانه ه��ای دولت��ی و غیردولتی را 
ب��رای تامین داروهای خاص خ��ود یک به یک زیر 
پا گذاش��ته اند به خوبی می دانند که اوضاع سالمت 
و درمان کش��ور آن طورها هم که می گویند خوب 
نیس��ت و عن القریب است که معمولی ترین داروها 

هم در داروخانه های کشور پیدا نشود.
فع��االن و متخصص��ان ح��وزه دارو در کش��ور 

برخالف آنچه وزیر بهداشت به عنوان متولی اصلی 
کش��ور از آن به عن��وان تولید داخل ی��اد می کند 
می گویند؛ چیزی به عنوان تولید داخل وجود ندارد 
چراکه تمام داروهای تولید داخل نیازمند مواد اولیه 
هستند و تا زمانی که این مهم در اختیار قرار نگیرد 
نمی توان نسبت به تولید دارو در کشور اقدام کرد. 

ب��ه گفته این فعاالن تحریم مواد جانبی تحت 
عنوان "پ��ت"؛ افزایش قیمت فوی��ل آلومینیوم و 
همچنین افزایش قیمت کپس��ول و در نهایت عدم 
پرداخت پول توس��ط ش��رکت های توزی��ع کار در 
عرصه تامین و تولید دارو را با بحران روبه رو کرده 
و جا دارد وزیر بهداشت به جای تمام اخبار خوشی 
که منتشر می کند با نگاهی عمیق تر به این مساله 
پرداخته و به عنوان متولی اصلی این حوزه فکری 

به حال بازار تولید و تامین دارو کند.
ب��ه گفته فعاالن این حوزه این روزها رویارویی 
با مس��ایلی مانند تحریم های ناجوانمردانه منجر به 
آن شده تا بحث ورود مواد اولیه بیش از پیش دچار 
مشکل شود و اگر فکری برای آن نشود در ماه های 
اخیر با مشکالت بحرانی ترین در تامین دارو روبه رو 
خواهیم بود. اما نکته قابل توجه آن است که برخی 
معاونین وزارت بهداشت هرگونه تاثیر تحریم را رد 
ک��رده و معتقدند تحریم ها آنقدرها که باید صنعت 

دارو را تحت تاثیر قرار نداده است.

هشدار های پی درپی
 تایید ای��ن گفته فعاالن حوزه دارو را ش��اید 
بت��وان در صحبت های رئیس انجمن داروس��ازان 

ته��ران دریاف��ت که گفته اس��ت؛ "ح��ال صنعت 
داروس��ازی ایران اصال خوب نیست و داروسازان از 
وضعیت داروسازی امروز رضایت ندارند و هیچ کس 
سیاس��ت روش��نی از فردای ما مش��خص و تببین 
نمی کند." سیدحمید خوئی اعالم کرده که الویت 
اصلی سازمان غذا و دارو رفع نیاز مردم و رسیدگی 
به صنع��ت دارو اس��ت، افزود: م��ردم درخصوص 
موضوع دارو ش��وخی ندارند و در کشورهایی مثل 

پاکستان برای دارو دولت عوض می شود.
وی نسبت به این مساله که "ما در آستانه یک 
بحران دارویی هستیم و مسئوالن وزارت بهداشت 
این مسئله را جدی نمی گیرند." هشدار جدی داده 
اس��ت. البته وی در مورد کاه��ش کیفیت دارو نیز 
هش��دارهای الزم را داده است و مدعی شده است 
که " طی چند سال گذشته قیمت دارو ثابت مانده 
اس��ت و تنها متولی��ان انتظار دارند تا داروس��ازان 
کیفیت آن را افزایش دهند اما مساله مهم این است 
که اگر کیفیت دارو افت کرده اس��ت مسئولیت آن 

برعهده دولت و وزارت بهداشت است.
 البته این هشدارها تا پیش از این نیز از سوی 
س��ایر فعاالن سرداده شده اس��ت اما گوش کسی 
به این مهم بدهکار نبوده اس��ت. در دی ماه س��ال 
گذش��ته نیز ناصر ریاحی نایب  رئیس کمیس��یون 
اقتصاد س��المت اتاق بازرگانی تهران نسبت به این 
مس��اله هش��دار داد و اعالم کرد: "شرایط صنعت 
دارو در کش��ور در وضعیت بحران��ی قرار گرفته و 
هم اکنون با کمبود برخ��ی از اقالم دارویی روبه رو 
هس��تیم و برخی از داروها هم نیست." وی اذعان 

کرد "بده��ی چند ه��زار میلیارد تومان��ی وزارت 
بهداش��ت ب��ه ش��رکت های واردکنن��ده دارو و یا 
تولیدکنندگان آنها را در شرایط بسیار سختی قرار 
داده اس��ت و همین موضوع باعث ش��ده تا بخشی 
از شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو دیگر 
قادر به ادامه کار نباش��ند و چندین میلیارد تومان 

بدهی انباشه داشته باشند."
ریاحی در حدود 8 ماه پیش این هشدار را که 
"وضعیت بحران صنعت دارو بس��یار جدی اس��ت" 
مطرح کرد و گفت: "بدهی های وزارت بهداشت به 
بخش های مختلف سالمت آنقدر انباشه شده است 
که به این زودی ها و با بودجه یک سال )در صورت 
اختصاص بودجه ویژه( به نظر نمی رس��د که دیگر 

این وزارتخانه قادر به پرداخت بدهی ها باشد."
بی توجهی ه��ا ب��ه حوزه درمان و س��المت در 
ش��رایطی ص��ورت گرفته ک��ه براس��اس آمارها و 
اطالعات موج��ود در زمانی که دالر هنوز مرزهای 
۷ و 8 هزار تومان را در نوردیده بود و درحدفاصل 
2 ت��ا 3 هزار تومان داد و س��تد می ش��د وضعیت 
هزینه درمان ب��ه حدی بود که بیش از 60 درصد 
ای��ن هزین��ه از جیب مردم پرداخت می ش��د و به 
گفته برخی متولی��ان خانواده های زیادی با یکبار 
پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر 
سقوط کردند و حال این روند با دالر10 و 11 هزار 

تومانی روند به مراتب بدتری دارد. 
ب��ه اعتقاد برخی متخصص��ان این حوزه اغلب 
قریب به اتفاق مردم، پولی را بابت ذخیره سالمت 
پس انداز نمی کنند و همین سبب می شود تا وقتی 

دچار یک بیماری س��خت و پرهزینه می ش��وند به 
ناچار تمام وس��ایل زندگی را می فروشند تا بتوانند 
هزینه های درمان بیماری را تامین کنند. بطوریکه 
40 درصد پول این قبیل خانوارها صرف س��المت 
می ش��ود که به همین دلیل این خانواده ها گرفتار 

"شاخص فاجعه آمیز" می شوند.

روی دیگر بحران
همه این مش��کالت تنها یک روی سکه بحران 
در ح��وزه درمان اس��ت و ش��اید بح��ث عمده این 
روزهای آن به عدم تخصیص ارز بازگردد؛ ارزی که 
متولیان��ی همچون وزیر صنعت و... معتقدند باید به 
حوزه دارو ارز 4200 تومانی به آن تخصیص یابد اما 
در عمل نه تنها ارزی نمی دهند بلکه تولیدکنندگان 

این حوزه را دچار چالش های جدید می کنند.
فعاالن ب��ازار دارو معتقدند در حال حاضر نظام 
جدید طراحی ش��ده برای تخصی��ص ارز به دارو آن 
ش��فافیت الزم را ندارد و عدم تاییده بانک مرکزی و 
در کنار آن وزارت بهداش��ت شرایط این صنعت را به 
بحرانی پیش از پیش دچار کرده اس��ت. و اگر فکری 
به حال این مشکالت نشود در بازه زمانی دو ماه آینده 
نمی توان متصور شد که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. 

محمدرض��ا شانه س��از رئی��س انجم��ن علمی 
داروس��ازان ایران با بیان اینکه اختصاص ارز 4200 
تومانی را سم مهلک برای تامین دارو در کشور است؛ 
معتقد است این تجربه ای شکست خورده است که در 
سال های گذشته نیز شاهد آن بوده ایم، زیرا ارز 4200 
تومانی فقط شعار است و واقعی نیست و مسئوالن و 
سیاستگذاران حوزه سالمت تا دیر نشده می بایست 
نسبت به رفع مشکالت موجود در صنعت داروسازی 
اقدام کنیم، زیرا بروز کمبود دارویی حادثه ساز خواهد 
ش��د. به گفته وی مسئوالن رده باال در سال گذشته 
باور نمی کردند که با کمبود دارو مواجه شویم و حال 

این مساله هر روز در حال بحرانی تر شدن است.

معاون وزیر كار خبر داد
کاهش تعداد بنگاه های اقتصادی مشکل دار به ۱۳۵۰ واحد

مع��اون وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به  كار و  کاهش تع��داد بنگاه های اقتصادی مش��کل دار از 1430 كسـب 
واحد به 1350 واحد، از ادامه بررسی مشکالت و مطالبات کارگران خبر داد.

احمد مشیریان درباره آخرین وضعیت شناسایی و رفع مشکالت بنگاه ها 
و کارگاه های مش��کل دار گفت: وضعی��ت این کارگاه ها در کارگروه رفع موانع 

تولید در سطوح استانی و ملی، در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه تعداد این کارگاه ها در اس��فندماه س��ال گذشته 1430 
واحد بود، افزود: با توجه به اینکه آمار این بنگاه ها هر سه ماه یکبار به روزرسانی 
می شوند، در پایان سه ماهه اول سال جاری یعنی تا پایان خرداد، تعداد کارگاه ها 

و بنگاه های اقتصادی مشکل دار، به 1350 واحد کاهش یافت.
مشیریان با بیان اینکه مطالبات، مشکل در فروش و بازاریابی و فرسودگی 
ماش��ین آالت و تجهیزات صنعتی و تولیدی از جمله مش��کالت این واحدها 
هستند، گفت: بخشی از مشکالت برخی از این واحدها با استمهال بدهی های 

تسهیالت دریافتی و پرداخت تسهیالت مجدد برطرف می شوند.  مهر

رئیس سازمان چای خبر داد
مصرف ساالنه بیش از ۱۷ هزار تن چای خشک در کشور

رئیس س��ازمان چای ایران گفت: درخصوص لغو ممنوعیت  ســــبز صادرات چای توسط وزیر صنعت معدن و تجارت هنوز هیچ راه 
مکاتبه ای به دست ما نرسیده است، ولی مطمئنا به نفع چای کاران کشور خواهد بود.

 حبیب جهان ساز در مورد لغو ممنوعیت صادرات چای بیان کرد: صادرات 
چای به نفع کش��اورزان و چای کاران کشور اس��ت به این دلیل که چای ما در 
بازار های جهانی مش��تریان بس��یاری دارد و اگر صادرات چای ممنوع شود این 
محصول ارزش��مند توسط دالالن به کش��ور های خارجی صادر می شود که به 
هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نیست. وی ادامه داد: باز شدن راه صادرات به 
تولیدات بیشتر چای کمک می کند این تولیدات ضمن افزایش حجم صادرات و 
کمک به ارزآوری باعث اشتغال زایی و روی کار آمدن کشاورزان کمک می کند.

جهان س��از گفت: س��االنه میانگین بین 1۷ الی 20 هزار تن چای خشک 
ایرانی توس��ط خانوار ها مصرف می ش��ود و تجار کش��ور به صورت کامال قانونی 
س��االنه بین 10 الی 12 هزار تن به کش��ور های خارجی صادر می کنند و با لغو 
ممنوعیت صادرات چای امیدواریم که این اعداد و ارقام بیشتر شود.  میزان

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن مطرح كرد:
توسعه خط ۷ قطار شهری تهران از مسیر بازار سرمایه

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از انتشار اوراق مشارکت  حافظ ش��هرداری ته��ران به مبلغ هفت ه��زار میلیارد ریال به خیابان 
منظور تامین مالی احداث و تکمیل خط ۷ قطار شهری تهران خبر داد.

محمودرضا خواجه نصیری گفت: تامین سرمایه تمدن در راستای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور تامین مالی پروژه های ش��هری نسبت به 

انتشار این اوراق اقدام کرده است.
وی افزود: تنوع ابزارهای مالی موجود در بازار س��رمایه فرصتی مناس��ب 
و راهکاری اساس��ی برای توسعه طرح های شهری به شمار می رود و با توجه 
به اینکه قطار شهری نقش بسزایی در حمل و نقل ایمن، کاهش آلودگی هوا، 
ترافیک و صرفه جویی در زمان دارد لذا تامین مالی این قبیل پروژه ها فرصتی 

مناسب برای توسعه و گسترش خدمات خواهد بود.
به گفته خواجه نصیری این اوراق چهار س��اله و با نرخ س��ود ساالنه 20 
درصد است که با مجوز بانک مرکزی منتشر شده است و به زودی معامالت 

ثانویه آن در یکی از بازارهای بورس، آغاز می شود.  سنا

سیاست روز مشکالت اقتصادی حوزه سالمت را بررسی می كند؛

درد بحرانی اقتصاد در حوزه درمان


