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نگرانم کشتهشدگان ،مقصر حادثه کلینیک سینا اطهر اعالم شوند
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به حادثه کلینیک سینا اطهر
گفت :در صحن شورای شهر به صورتی در مورد این حادثه صحبت
میشود که نگرانم همه به نتیجه برسیم کشتهشدگان ،مقصر حادثه
هستند.به گزارش فارس ،علی اعطا افزود :ساختمان کلینیک کاربری
مسکونی داشته و مالکان چندین بار اخطار ناایمنی ساختمان دریافت
کرده بودند همچنین رأی قطعی کمیس��یون م��اده  100در مورد
تخلفات وجود داش��ته است .فعالیت مطلب در کاربری مسکونی بر
اس��اس قانون شهرداریها مجاز است ،ساختمان حادثه دیده مطب

نب��وده و کلینیک جراحی بوده اس��ت و از آنجایی که
کلینیکها دارای بخشهای بیمارستان و اداری هستند،
بنابراین تخل��ف ،در مورد این س��اختمان وجود دارد.
لینیک سینا اطهر مطب نبوده و قانون مطبها که در
بند  24ماده  55قانون آمده شامل حال کلینیک سینا
اطهر نمیشود .بنابر این چگونه ممکن است به این ساختمان با این
حجم از فعالیت و این میزان از ناایمنی اخطار ندهند و آزادانه فعالیت
در کلینیک ادامه داشته باشد .شهرداری به یک دفتر  50متری که

دو ج��وان در آن کار میکنند چندین بار اخطار کاربری
میدهد و جای سؤال مطرح است که چرا برای کلینیک
این مسأله انجام نگرفته است .همچنین جای تعجب دارد
که چرا برخی موضوع را به خالء قانونی نسبت میدهند
در حالی که هیچ خالءقانونی نداریم .وزارت کار در حادثه
کلینیک سینا اطهر مس��ئولیت دارد و باید این وزارتخانه بازرسانی
جهت بررسی ضوابط فنی و ایمنی به کلینیک میفرستاد ،نص صریح
قانون است که بازرسان وزارت کار گزارش تهیه و اعالم تخلف کنند.

چرا عزم جهانی برای مبارزه با کرونا شکل نمی گیرد؟

جهان هنوز در غافلگیری

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :طبق اطالعاتی که
تا کنون از کرونا به دس��ت آورده ایم ،این ویروس
یک ویروس دموکرات است .عملکرد دموکراتیک
او در تمام جهان نش��ان داده اس��ت فرق ندارد که
پیشرفته ترین کشور جهان باشی یا یک کشور در
حال توس��عه و جهان س��ومی ،وقتی پای ویروس
کرونا در میان باش��د همه ب��ا آن در گیر خواهند
شد و حتی میزان تلفات در کشور های پیشرفته
بیش از س��ایر کشور ها هم خواهد بود .با این همه
به نظر می رس��د برای حل این معضل جهانی نیاز
به یک عزم جهانی وجود دارد تا بتوانیم بر ویروس
تاجداری که این روز ها به دنیا پادشاهی می کند
فائق آئیم اما مسئله اینجاست که متولی این عزم
باید چه کسی باش��د و کشور های دنیا تحت چه
شرایطی می پذیرند که پشت میز مذاکره بنشینند؟
>آخرین آمار جهانی کرونا

طبق آخرین آمار جهانی تا این لحظه  11میلیون
و  386ه��زار و  560نفر در جهان به ویروس کرونا
(کووید )19مبتال ش��دهاند که از این تعداد533 ،
ه��زار و  581نفر جان خود را از دس��ت دادهاند .از
مجموع تعداد مبتالیان در جهان تاکنون  6میلیون
و  445هزار و  57نفر بهبود یافته و توانستهاند این
بیماری را شکست بدهند.
کش��ور آمریکا با بیش��ترین تع��داد مبتالیان در
جهان ب��ا افزایش  45ه��زار و  182مبتال در 24
س��اعت گذشته ،به مجموع  2میلیون و  935هزار
و  770مبتال رس��یده اس��ت؛ تاکنون  132هزار و
 318آمریکایی مبتال به کووید 19در این کش��ور
جان خود را از دس��ت دادهاند .کشور برزیل بعد از
آمریکا در رده دوم جهان قرار دارد که با افزایش 35
هزار و  35مبتال در  24ساعت گذشته ،به مجموع
یکمیلیون و  578هزار و  376مبتال رسیده است؛
در این کشور تعداد  64هزار و  365نفر جان خود
را بر اثر ابتال به کرونا از دست دادهاند .کشور روسیه
بهعنوان سومین کشور جهان ،با افزایش  6هزار و
 632مبتال در  24ساعت گذشته ،به مجموع 674
هزار و  515مبتال رسیده است؛ تاکنون  10هزار و
 27روسی جان خود را از دست دادهاند .کشورهای
هند ،پرو ،اسپانیا ،شیلی و انگلیس نیز بهترتیب با
 673ه��زار و  299 ،904ه��زار و  297 ،80هزار و
 291 ،605هزار و  847و  248هزار و  900مبتال
در ردههای چهارم تا هشتم جهان قرار گرفتهاند.
همچنین کش��ورهای مکزیک با  252هزار و 165
و ایتالی��ا ب��ا  241هزار و  419مبت�لا در ردههای
نه��م و دهم جه��ان ق��رار دارند .از لح��اظ تعداد
بهبودیافتگان نیز کشورهای آمریکا ،برزیل و روسیه
بهترتیب با یکمیلی��ون و  260هزار و 978 ،405
ه��زار و  615و  446ه��زار و  879بهبودیافته در
ردههای اول تا س��وم قرار دارند .کش��ور ما نیز با
مجموع  ۲۴۰هزار و  ۴۳۸نفر بیمار کووید ۱۹در
کشور در رتبه یازدهم کش��ورهای درگیر با کرونا
ق��رار دارد .آم��ار جهان��ی نش��ان م��ی دهد که
کش��ور های پیش��رفته رتبه های اول درگیری با
کرونا را کس��ب کرده اند و ای��ن موضوع لزوم عزم
جهانی برای مقابله با ویروس کرونا را بیش از پیش
نشان می دهد.

>سابقه طوالنی همه گیری های جهانی

احسان حضرتی کارشناس ارشد روابط بین الملل
در خصوص ش��یوع جهانی کرونا و درگیری همه
کشور ها با آن به آفتاب یزد گفت «:ویروس کرونا
همچنان قربانی می گی��رد و واقعا هنوز نمیدانیم
چ��ه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت و چطور باید
ب��ا این موضوع مقابله کنیم .هرچند همه جهان با
این ویروس منحوس درگیر هستند و هرروز آمارها
بیشتر میش��ود  ،ولی متاس��فانه جهان در همان
غافلگیری اولیه به س��ر میبرد و معلوم نیست این
غافلگیری چه زمانی قرار است تمام شود .اهل فن
که به طور مس��تمر در خط مق��دم مقابله با کرونا
هس��تند  ،هر کاری که الزم باشد انجام داده اند و
تنها باید منتظر خبر کش��ف واکسن باشیم .مانند
س��ال ه��ای  2009تا  2010که با ش��یوع مجدد
آنفلوانزا مواجه شدیم .هر چند واکسن آن موجود
بود اما ب��ا توجه به اصل غافلگی��ری و هماهنگی
دس��تگاه های جهانی حدود یک س��ال زمان برد
تا مجددا ب��ه حالت یک آنفلوانزای فصلی برگردد.
در اص��ل این نوع همه گیری های جهانی س��ابقه
طوالن��ی دارد ،از ح��دود یک قرن پیش که جهان
با مش��کل آنفلوانزای اس��پانیایی مواجه شد تا به
امروز  ،بیماری های بس��یاری بودن��د که به طور
ناگهانی جهان را غافلگیر کرده و قربانیان بسیاری
ب��ه جای گذاش��ته اند .ویژگی هم��ه این بیماری
ه��ا همه گیری ناگهانی آن بوده اس��ت و همه آن
ها هم آس��یبهای زیادی به کشور های مختلف
وارد آورده اند».
>عزم جهانی متولی می خواهد

او در خص��وص عزم جهانی ب��رای مقابله با کرونا
گفت «:در حال حاضر که کرونا به ش��دت در حال
پیش روی اس��ت ،ضرورت ی��ک عزم جهانی برای
مقابله با این بیماری احس��اس می ش��ود اما این
کار متول��ی می خواهد .هیچکس این مس��ئولیت
را قبول نمی کند .س��خت است رهبری جهان در
این شرایط .مردم نا امید هستند و اقتصاد درست
کار نم��ی کند .کودکان هنوز از عمق ماجرا اطالع
ندارند .استرس مردم بسیار است .به همین دالیل
به ظاهر کوچک  ،دولت ها به فکر حل مش��کالت
درون مرزی خود هس��تند .شاید بد نباشد بگویم
داری��م به س��مت مس��ئله دولت – مل��ت بازمی
گردیم .اتحادهای مختلف  ،معنی خود را از دست

پروندههای گرانفروشی نان به تعزیرات ارجاع نمیشوند

سکوت در مقابل افزایش قیمت نان

این روزها در بازار شاهد نوسانات قیمتی موادغذایی هستیم و در هر روز قیمت
اقالم نسبت به روز قبل افزایش مییابد.یکی از این اقالم که عمده سبد غذایی
مردم را تشکیل میدهد ،نان است و متأسفانه در روزهای اخیر قیمت نان افزایش
چش��مگیری داشته اس��ت .باال رفتن نرخ عرضه نان از یک سو و کوچک شدن
حجم آن از سوی دیگر باعث نارضایتی عامه مردم شده و به گفته آنها قیمت
عرضه این محصول نس��بت به اندازه حجم آن تناس��ب ندارد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،برای بررسی این موضوع که علت افزایش نان چیست؟ به سراغ
برخی نانواییها رفته و در این باره با شاطرهای مختلف به گفتوگو پرداختیم.
ابتدا وارد یک نانوایی بربری ش��ده و از مس��ئول این واحد صنفی علت افزایش
قیمت نان بربری را سوال کردیم ،او در پاسخ گفت« :نانوایی ما یک واحد دولتی
اس��ت و س��همیه آرد ما هم به صورت یارانهای از سوی دولت تأمین میشود».
این ش��اطر با سابقه که حدودا  ۵۵سال داشت ،ادامه داد« :سهمیه آردی که در
ماه تحویل میگیریم ،کفاف نیازهای ما را نمیدهد و برای عرضه تعداد زیاد نان
با مش��کل مواجه هستیم و مجبوریم که از اندازه آن بزنیم و وزن نان را کاهش
بدهیم تا از آن طرف در آخر ماه با مشکل کم آردی مواجه نشویم .اگر در آخر
ماه با کمبود آرد مواجه شویم مجبوریم تا به صورت آزاد آرد تهیه کنیم و طبیعتا
باید این هزینه اضافی که برای خرید آرد آزاد پرداخت کردیم را از مردم دریافت
کنیم».در ادامه به نانوایی سنگکی رفته و با شاطر جوان این واحد صنفی به گپ
و گفت پرداختیم .رضا  ۳۸س��ال دارد و به گفته خود از  ۱۴س��الگی در نانوایی
و زی��ر نظر پدرش مش��غول به کار ش��ده و اکنون نیز در نانوای��ی که از پدرش
خریداری کرده در حال کسب روزی حالل است.این شاطر در پاسخ به این سوال
که چرا قیمت نانی که به دست مردم میدهد با قیمت مصوب اتحادیه تفاوت
دارد؟ گفت «:ما طبق نرخ مصوب اتحادیه عمل میکنیم و به دلیل کمبود آرد
سهمیهای از بازار آزاد اقدام به تهیه آرد گندم سبوس دار میکنیم و برای همین
هم مجبوریم بخشی از این هزینههای اضافی را از مردم دریافت کنیم .وقتی به
سراغ اتحادیه میرویم و از آنها تقاضای آرد یارانهای بیشتر میکنیم ،مسئوالن
اتحادیه نانوایی به ما میگویند که سهمیه همین است و نمیتوانید دکانتان را
ببندید ».این ش��اطر جوان گفت «:از شما میخواهم که صدای ما نانواها را به
گوش مسئوالن اتحادیه برسانید و به آنها بگویید که سهمیه آرد ما را افزایش
دهند ،امروز تعداد جمعیت مردم افزایش یافته است و وضعیت مانند  ۲۰سال
گذش��ته نیست و تقاضا برای خرید نان بیش��تر از گذشته است .از طرفی برای
صرف��ه جویی در مصرف آرد مجبوریم تا از س��ر و ته نان بزنی��م و اندازه آن را
کوچک کنیم و این موضوع هم صدای مردم را درآورده است و نسبت به کوچک
شدن نان اعتراض دارند که این گالیه هم به حق است ،اما چه کنیم که ما هم

اجتماعی

دادهاند .سازمانهایبینالمللیهمنمیتوانندکاری
کنن��د .چ��ون کش��ورها همراه��ی نم��ی کنند.
سیاس��ت ه��ای آمریکا و چی��ن را ببینید ،همین
سیاست ها باعث ش��د تا اروپا و روسیه هم مسیر
خود را جدا کنند .س��از مان بهداشت جهانی باید
چ��ه کند؟ هنوز راه ح��ل را پیدا نکرده اند  ،دنبال
مقصر هستند تا ش��اید بتوانند غرامت بگیرند ،از
طرف دیگر اقتصاد را بی��ش از حد زیر بنای خود
ک��رده اند و از همین نقطه آس��یب های جدی به
جهان بین الملل وارد شده است».
>سازمانبهداشتجهانی
متولیعزمجهانیباشد

او در خص��وص چگونگی ایجاد عزم جهانی گفت:
« ای��ن کار نیاز به یک متول��ی قدرتمند دارد .این
متولی جز س��ازمان بهداش��ت جهانی هیچ دولت
یا س��ازمان دیگ��ری نمی تواند باش��د .زمانی که
س��ال ها پیش ش��عار دهکده جهانی مطرح شد ،
شرایط این گونه نبود .همه دنبال ارتباطات خاص
بودند،کسی به فکر سیستم بهداشت عمومی نبود.
اما امروز تمام ضعف های این دهکده نمایان شده
اس��ت .ن��ه آمریکا  ،ن��ه چین  ،نه اروپ��ا و نه هیچ
دولت و کش��ور دیگری نمی توانند این عزم را در
جهان ایجاد کنند .اگر دستور العمل های سازمان
بهداش��ت جهانی به خوبی اجرایی شود می توان
جلوی خسارت های بیشتر را گرفت .ولی متاسفانه
بس��یاری از کش��ورها به دنبال منافع اقتصادی و
برتری جویی سیاس��ی خود هس��تند و این همان
مانع بزرگ است .اولین و مهمترین بُعد و ضابطه
ی باید مس��ائل انسانی باشد .برای مثال
عزم جهان 
آیا آم��اری از مبتالیان کووید 19-در افغانس��تان
یمن  ،س��وریه و برخی کشورهای آفریقایی فقیر
داری��م؟ میدانید این یعنی چ��ه؟ یعنی فاجعه ،
یعن��ی مناطقی که دارای بحران های سیاس��ی و
نظامی و کمبود امکانات بهداشتی هستند  ،مانند
آتش زیر خاکستر دارند عمل می کنند و هر لحظه
م��ی توانند مانند یک بمب س��اعتی عمل کرده و
اجازه ندهند این بح��ران پایان پذیرد .این همان
بعد انس��انی است که گفتم  ،اختالفات کشورهای
صنعتی و پیش��رفته جهان  ،باعث یک عدم توجه
ب��ه این نکته ش��ده اس��ت .در گام دوم باید اصل
برابری را اجرا کنند .یعنی اگر روزی واکس��ن آن
کشف شد  ،با مدیریت سازمان بهداشت جهانی نه

به دلیل نبود آرد تحت فش��ار هستیم».به س��راغ چندین شاطر در نانواییهای
مختلف رفتیم که آنها هم اعالم کردن د س��همیه آرد ما کم اس��ت و به همین
دلی��ل یا باید به ص��ورت آزاد آرد تهیه کنیم یا اینکه از مقدار وزن؛ چانه خمیر
را کاه��ش دهیم که پس از انجام این اقدام س��ر و صدای مردم بلند میش��ود.
آن طور که از اظهارات ش��اطرها پیداست ،سهمیه دریافتی ماهانه آردشان که
از سوی اتحادیه به دست آنها میرسد کم است به همین دلیل آنها دست به
انجام اقداماتی از قبیل تهیه آرد آزاد و یا کاهش وزن چانه خمیر برای پخت نان
میزنند .در همین رابطه بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نان سنتی در خصوص
قیمت انواع نان ،گفت« :قیمت نان لواش و تافتون در نانوایی دولتی  ۳۰۰تومان
و  ۴۵۰توم��ان در نانوایی آزاد پز اس��ت ،همچنین قیمت نان تنوری در نانوایی
دولتی  ۵۵۰تومان و در نانوایی آزادپز  ۸۵۰تومان ،قیمت بربری ساده در نانوایی
دولتی یک هزار تومان و در نانوایی آزاد پز هزار و  ۵۰۰تومان است ».وی افزود:
«قیمت بربری کنجدی در نانوایی دولتی یک هزار و  ۵۰۰تومان و قیمت بربری
کنجدی در نانوایی آزادپز  ۲هزار تومان اس��ت ،همچنین نان سنگک ساده در
نانوایی دولتی یک هزار و  ۲۰۰تومان و برای سنگک دو رو کنجدی  ۵۰۰تومان
به قیمت نان س��اده اضافه میشود؛ قیمت نان سنگک س��اده در نانوایی آزادپز
ی��ک هزار و  ۸۰۰تومان و قیمت نان دو رو کنجدی  ۵۰۰تومان به قیمت نان
ساده اضافه میشود ».از طرفی این نرخ از سوی اتحادیه نان اعالم شده که در بازار
این محصول با تعرفه مشخص عرضه نمیشود ،به عنوان مثال نان بربری ساده در
نانوایی دولتی و یارانه پز با قیمت  ۲هزار تومان و کنجدی آن نیز با قیمت  ۲هزار
و  ۵۰۰تومان در حال فروش است.سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات
حکومتی گفت «:اینکه اقالم با چه قیمتی در بازار به فروش میرسند ،بنا به نرخ
اعالمی اتحادیهها است .ماموران سازمان تعزیرات بر اساس نرخ اعالمی اتحادیهها
در بازار حضور پیدا میکنند و بر اساس آن به موضوع گرانفروشی ورود کرده و
احکام صادر میشود .در خصوص گرانفروشی در بازار ابتدا باید از سوی مسئوالن
اتحادیهها و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان؛ پروندههای
تخلف به این سازمان ارجاع شود تا نسبت به آنها به مصادیق گرانفروشی ورود
کنیم».از صحبتهای سخنگوی سازمان تعزیرات این گونه بر میآید که از سوی
اتحادیه پروندهای مبنی بر گرانفروش��ی در بازار نان به این سازمان ارجاع نشده
است .حال سوال این است که چرا اتحادیه نان در خصوص مشاهده گرانفروشی
در بازار ساکت مانده و برای نظارت بر عرضه نان با قیمت مصوب اقدامی انجام
نمیدهد؟ متأس��فانه در بازارهای مختلف گرانفروش��ی اقالم به صورت واضح و
آش��کار در حال انجام است و بازرسان سازمانهای نظارتی چشمهای خود را بر
این تخلفات بستهاند و هیچ اقدامی برای تعدیل قیمت اقالم مصرفی خانوارها در
بازار نمیکنند .اینکه در یک گشت چند واحد صنفی متخلف پلمب شود ،دردی
از گرانفروش��ی در بازار را دوا نمیکند ،لذا باید این موضوع به صورت ریش��های
بررسی شود.

ابرقدرت ها  ،این واکسن در اختیار همه کشورهای
جهان قرار بگیرد .نباید مسائل سیاسی را وارد کنند
و آسیب های بیشتر را به وجود بیاورند .اگر این دو
نکته رعایت ش��ود  ،بقیه مسائل خود به خود حل
میشود».
>کشور ها به فکر منافعشان هستند

او در خص��وص عملک��رد دس��تگاه دیپلماس��ی
کش��ورمان برای مقابله با کرونا گفت «:دس��تگاه
دیپلماس��ی کشور ما باید به صورت غیر مستقیم
تا ح��دودی رواب��ط را افزایش دهند ت��ا در زمان
کش��ف واکس��ن  ،اسیر حواشی سیاس��ی نشویم.
وزرای خارجه کشورهای دیگر هم از طریق فضای
مجازی با هم ارتباط گرفته اند .دستگاه دیپلماسی
به نظر نمی رسد ضعیف عمل کرده باشد .آنها هم
در جبر ش��رایط قرار گرفته اند .بهرحال ش��رایط
ما با توجه ب��ه اتفاقات قبل از همه گیری جهانی،
خاص بوده است .تحریم ها و درگیریهای مستقیم
و غیرمس��تقیم ،ما را در جبهه خاص��ی قرار داده
بود و با ش��یوع بیماری  ،شرایط برایمان سخت تر
شده اس��ت  ،اما من ایرادی به دستگاه دیپلماسی
نمی بینم».این کارش��ناس در پاسخ به این سوال
که در ش��رایط فعلی چطور می توان کش��ور ها را
مجاب کرد که برای مقابله با کرونا پشت میزمذاکره
بنش��ینند و از بازی های سیاس��ی دست بردارند؟
گفت «:دولت ها اگر اطمینان داش��ته باش��ند که
منافع اقتصادی دارند و بعد از پایان شیوع بیماری
م��ی توانند منافع خود را حفظ و تامین کنند  ،به
پای میز مذاکره می آیند .اما س��وال اینجاست که
آیا همه کشورها به یک اندازه سود می برند؟ قطعا
نه و همین باعث میشود تا مجاب نشوند .شما به
اروپایی ها بگو  ،واکس��ن را کشف کردید  ،رایگان
بدهی��د به چین  ،امکان ن��دارد قبول کنند .چون
منافع بیش��تری می خواهند .ب��ه همین دلیل ،
به نظر میرسد هیچگونه همکاری میان کشورها
شکل نمی گیرد  ،مگر با محوریت سازمان بهداشت
جهان��ی .تنها در این ص��ورت میتوانیم امیدوار به
حذف بازی های سیاس��ی از سیس��تم بهداشت و
سالمت عمومی باشیم».با همه این اوصاف به نظر
می رس��د این روزها بیش از هر زمان نیاز مبرم به
اتحاد در دنیا وج��ود دارد و باید برای زنده ماندن
منافع را کنار گذاش��ت و همه دولت ها و ملت ها
با هم سر یک میز بنشینند تا بتوانند مشکالت را
بر طرف سازند.
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تایید امکان انتقال کووید ۱۹از انسان به برخی حیوانات

دکت�ر بهزاد امیری ،رئیس گروه مدیری�ت بیماریهای قابل انتقال بین انس�ان و حیوان مرکز
مدیری�ت بیماریهای واگیر وزارت بهداش�ت با بیان اینکه آزمایش بررس�ی ویروس کووید۱۹
در چندین س�گ و گربه (گربه خانگی) و یک ببر به دنبال تماس نزدیک با انس�انهای آلوده،
مثبت ش�ده است ،افزود :گربهها حساسترین گونه حیوانی برای کووید ۱۹هستند و میتوانند
به بیماری بالینی مبتال ش�وند .همچنین امکان سرایت بیماری کووید ۱۹از گرب ه آلوده به سایر
گربهها در صورت تماس نزدیک و طوالنی بین آنها وجود دارد / .ایسنا

آموزش

عجیبترین کنکور قرن
امسال برگزار میشود

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت :شرایط
برگزاری کنکور بررس��ی میش��ود ،چندین
س��ناریو مطرح اس��ت که میتوان به تعویق
کنکور ،برگزاری کنکور در شبها و برگزاری
کنک��ور در چند روز به جای یک روز اش��اره
کرد.
به گزارش مهر ،احمد نادری درباره بررس��ی
تعوی��ق کنک��ور  ۹۹در کمیس��یون آموزش
و تحقیق��ات مجلس گف��ت :حجم عظیمی
از درخواس��ت و تماسه��ا ب��رای من و دیگر
اعضای کمیس��یون آموزش ارسال میشود و
اکثر درخواس��تها این اس��ت که فکر جدی
برای تاریخ کنکور ش��ود.وی ادام��ه داد :این
درخواس��تها عمدتا ناشی از پیک دوم کرونا
اس��ت که شایع ش��ده اس��ت ،لذا ترسی که
کنکوریها و خانواده آن��ان دارند کامال قابل
درک اس��ت ،بنابراین در هفت��ه جاری یکی
از دس��تور کارهای ویژه کمیسیون آموزش،
بررس��ی ش��رایط کنکور خواهد بود .یکی از
امکانها که بسیار مطرح شده است به تعویق
افتادن کنکور  ۹۹است ،منتهی اگر قرار باشد
کنک��ور با تاخیر برگزار ش��ود ،بحث ورود به
دانشگاه و نظم ترم تحصیلی سال جدید بهم
میریزد و ممکن است ترم مهرماه نداشته و از
بهمن ماه ترم شروع شود این یکی از امکانها
است .امکانهای دیگر نیز وجود دارد و آن این
است که کنکور به جای یک روز در چند روز
برگزار ش��ود و یا اینکه در فضاهای باز برگزار
ش��ده و تمهیدات الزم اندیش��یده ش��ود که
تجمعی صورت نگیرد .ساعات برگزاری کنکور
نیز خیلی مهم است مثال یکی از پیشنهادها
این است که کنکور شبها برگزارشود ،چراکه
ش��ب دیگر نیاز به استفاده از خنک کنندهها
و کولره��ا که خود از عوامل انتش��ار ویروس
هستند نیس��ت .چندین سناریو مطرح است
که باید در کمیس��یون آموزش بحث ش��ود.
مطمئنا درب��اره این موضوع در یک جلس��ه
به تفاهم نخواهیم رس��ید ،حتما از مسئوالن
وزارت علوم و رئیس سازمان سنجش خواهیم
خواست دراین جلسات حاضر شده و با توجه
به جمیع نظرات یک تصمیم میگیریم.

گزارش

خانههایخالی
در قرق چتربازان

طی ماههای اخیر آس��یب اجتماعی در میان
برخ��ی نوجوانان و جوانان ب��ه وجود آمده که
با عن��وان  neetیا  phrogingدر بس��یاری
از کشورها ش��ناخته میشود .پدیدهای که در
گذشته نیز وجود داش��ته اما به نظر میرسد
ممکن اس��ت از ابتدای س��ال  99در ایران نیز
گس��ترش پیدا کن��د .به گ��زارش برنا؛ مجید
ابهری ،مش��اور س��ابق کمیس��یون اجتماعی
مجلس ش��ورای اس�لامی و جامعهشناس ،در
این خصوص گفت :پدیده اجتماعی «فراگ» یا
«نیت» ،اتفاق تازه و نسبتا جدیدی است که در
می��ان جوانان و نوجوانانی که از چارچوبهای
اجتماع پیروی نمیکنند ،رایج ش��ده اس��ت.
این پدیده از کش��ورهای غربی آغاز و در ابتدا
می��ان جوانان و نوجوانان��ی که تعلق خاطر به
خانوادههای خود ندارند و تابع مقررات و آداب
و رسوم اجتماعی نیستند به وجود آمده است».
ابهری تصریح کرد «:ای��ن نوجوانان و جوانان
به منازل خال��ی و مکانهای تهی از افراد وارد
میش��وند و در آن محلها سکونت اختیار و از
وسایل آن محیط استفاده میکنند و تقریبا به
صورت موقت صاحب آن محل میشوند .این
قبیل اماکن غالبا یا مالک مش��خصی ندارند و
یا مالک آن در س��فر و یا خارج از کشور به سر
میبرد».
گسترش این پدیده در جامعه میتواند عالوه بر
تبعات اجتماعی ناخوشایند منجر به ناامنیهای
گس��ترده در شهر برای شهروندان شود و لزوم
برخ��ورد ب��ا آن امری اجتنباب ناپذیر اس��ت.
سردار رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت تهران،
در ای��ن خصوص گفت «:ف��راگ و یا تصاحب
ملک دیگری توس��ط نوجوانان ب��رای زندگی
موقت بهصورت مخفیانه و غیرقانونی بهصورت
سازمان یافته و پرتعداد مشاهده نشده و تاکنون
گزارش��ی در ای��ن خصوص واص��ل و موردی
مش��اهده نشده است .ممکن است در مجموع
یک یا دو مورد رقم خورده باشد که نمیتواند
به معنای وقوع این پدیده به صورت گس��ترده
باشد .در صورت مشاهده چنین اتفاقی به علت
اینکه ورود غیرقانونی به ملک دیگری اس��ت
جرم است و با آن برخورد میشود».

گزارش مجمع عمومی سالیانه منتهی به تاریخ  ۲۹اسفندماه۹۸

رشد  81درصدی سود خالص شرکت در سال 98
رضایت سهامداران از عملکرد مثبت شرکت( تقسیم  ۲۲۲۰ریال سود به هر سهم)
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی کاسپین تامین (سهامی عام) به منظور ارائه گزارش
عملکرد سال مالی منتهی به  29اســفند ماه  1398در ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ  12خرداد ماه
 1399در محل مجموعه فرهنگی ورزشی (تالش) با حضور مدیران ارشد  ،سهامداران حقیقی و حقوقی به
ریاست آقای دکتر پویا فرهت مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین برگزار گردید .آقایان دکتر
محسن صفاجو و آقای علیرضا برقی به عنوان ناظران مجمع و آقای بهزاد شکوری ،معاون مالی اقتصادی
شرکت داروسازی کاسپین تامین به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند .این جلسه به دلیل شیوع ویروس
کرونا به صورت آنالین نیز قابل مشاهده بود.در این مراسم که تفریبا" با حضور  81/91درصد از سهامداران،
نمایندگان صاحبان سهام  ،اعضای هیت مدیره ،مدیرعامل ،نماینده سازمان بورس اوراق بهادر ،نماینده
حسابرس و بازرس قانونی شرکت  ،صورتهای مالی شرکت ترازنامه ها صورت سود و زیان و گردش وجوه
نقد و میزان ســود سهامداران شرکت از سوی حضار تصویب شد .بر اساس این گزارش با تصویب مجمع
مبلغ  2220ریال ســود به صورت نقدی به ازای هر سهم مصوب شد .و در ادامه گزارش عملکرد شرکت
توسط آقای مهندس حامد صابونی مدیرعامل شرکت کاسپین ارائه گردید.

مصوبات مجمع
 -1مصوبات مجمع صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ  ،1398/12/29صورت های سود و زیان و
جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ،مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل
سود انباشته( ســود قابل تقسیم) به مبلغ میلیون  1110894میلیون ریال مبلغ  999000میلیون ریال به
صورت خالص (به ازای هر ســهم  2220ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد به اصالحیه قانون
تجارت تقســیم و طبق برنامه زمانبندی اعالم شده در وجه سهامداران پرداخت و باقی مانده به حساب سود
انباشته نقل به سال بعد ،منظور گردد
 -2موسســه حسابرسی هشیار بهمند با شناســه ملی  10100168746به عنوان حسابرس و بازرس اصلی
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی  10100573323به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یک سال انتخاب گردید .مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی
را بر اساس تعرفه های متداول به هیات مدیره شرکت تفویض نمود .ضمنا" حق الزحمه حسابرس مستقل و
بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش ،مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 -3روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی و اطالعیه های شرکت برای مدت یک
سال تعیین گردید.
 -4با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت ،اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال به عنوان اعضای
هیات مدیره شــرکت انتخاب شــدند که با امضای این صورتجلسه قبولی خود را به سمت عضو هیات مدیره
اعالم نمودند:
* شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) با شماره شناسه ملی 10102543204
* شرکت توزیع داروپخش سهامی عام به شناسه ملی 10101725582
* شرکت داروپخش (سهامی عام) به شمار شناسه ملی 10100835286
* شرکت پخش هجرت (سهامی عام) با شماره شناسه ملی 10100418567
* شرکت پارس دارو( سهامی عام) با شماره شناسه ملی 10100336986
ممنوعیت های مندرج در اصل  141قانون اساســی و مواد  111و  126الیحه اصالحی قانون اعضای هیات
مدیره نمی باشد.
 -5معامالت مشمول ماده  129اصالحی قانون تجارت ،به شرح مفاد مندرج در بند  11گزارش بازرس قانونی
و یادداشت توضیحی شماره  35همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده ،با تاکید بر
ضرورت های رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 -6مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره مدیرعامل و کلی کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی
منتهی به  29اسفند  1398به مدیرعامل شرکت آقای مهندس حامد صابونی وکالت تام با حق توکیل به غیر
داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی  ،امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت
شرکتها از طرف مجمع ،اقدام نماید
 -7جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و همچنین رشد و تعادلی روز افزون برای شرکت ،در ساعت 12
همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.
تاریخچه فعالیت شرکت
* شــرکت در خــرداد ماه  1362تحت نام شــرکت گســترش و ســرمایهگذاری دارویی ایران (ســهامی
خاص) تاســیس و تحت شــماره  47782در اداره ثبت شــرکتها و موسســات غیر تجاری با شناسه ملی
10100929813ثبت رســیده و سال  1376شــروع به بهره برداری نموده است .متعاقباً به موجب مصوبه
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1385/07/08نام شــرکت به شرکت داروسازی کاسپین تامین تغییر یافته
اســت .شرکت به موجب صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/09/30به شرکت سهامی عام
تبدیل و در تاریخ  1393/02/27نزد شرکت فرابورس ثبت شده است .این شرکت در زمره واحدهای تجاری
فرعی شــرکت سرمایهگذاری دارویی تامین اســت و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین
اجتماعی می باشد مرکز اصلی شرکت در تهران میدان فاطمی خیابان بیستون پالک  1میباشد و کارخانه در
شهر صنعتی رشت واقع گردیده است.
* موضوع فعالیت شــرکت به تفصیل در ماده  2اساســنامه مندرج میباشــد .به موجب مفاد ماده مذکور
فعالیت شــرکت به طور خالصه تولید و توزیع انواع محصوالت دارویی ،غذایی ،آرایشی و بهداشتی می باشد
ضمناً بهموجب پروانه بهره برداری شــماره  4214777/70010مــورخ  1376/12/24و  10366/24مورخ
 1380/11/20و 3711/24مــورخ  1386/02/24و24195/24مورخ 1389/11/12توســط وزارت صنایع و
معادن ایران صادر شده ،بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت  107میلیون عدد انواع آمپول 700 ،هزار
لیتر انواع شربت 100 ،تن انواع پماد ،هشت میلیون عدد انواع شیاف 200 ،تن انواع ژل و  210هزار لیتر انواع
محلولهای دارویی آغاز شده است.
این شرکت  11خط تولید دارد:
*  6خط تولید تزریقی *  2خط تولید پماد ،کرم ،ژل *  2خط تولید شیاف *  1خط تولید شربت
مسیر توسعه
چشمانداز شرکت تا افق  ،1404تبدیل شدن به یکی از  5شرکت برتر در عرضه فرآورده های دارویی با تمرکز
برسود آوری از طریق ارتقاء فروش ،صادرات و توسعه سبد محصوالت می باشد.
نگاهی به وضعیت تولیدات شرکت داروسازی کاسپین تامین
 -1شرکت داروسازی کاسپین تامین به عنوان بزرگترین تولید کننده آمپول کشور بوده و همچنین با توجه به

توان باالی تولید محصوالت تخصصی یکی از تامین کنندگان مهم داروهای بیمارستانی می باشد.
 -2این شرکت دارای رتبه نهم فروش ریالی در بین  21شرکت پذیرفته شده در بورس می باشد.
 -3سهم بازار در محصوالت جاری شرکت %29/4 ،می باشد.
-4این شرکت دارای رتبه اول در فروش ریالی آمپول می باشد.
عملکرد و برنامه هایی آتی شرکت داروسازی کاسپین تامین
 -1برجسته سازی برند از طریق توسعه بازار و ارتقاء کیفیت محصوالت و تقویت کادر بازاریابی شرکت.
 -2مدیریت بهای تمام شده از طریق کاهش میزان ضایعات و ایجاد صرفه جویی بوسیله بهسازی قطعات .
 -3توانمندســازی سرمایه های انســانی ازطریق آموزش و با هدف ارتقاء نگرش ،دانش و مهارت آنان جهت
افزایش بهره وری سازمان و برنامه ریزی و اجرای تمامی فرایندهای آموزشی همسو با مدل های علمی.
 -4اســتفاده از تکنولوژیهای نوین متناســب با تولید ،بهبود راندمان تولید و اثربخشــی کلی تجهیزات و
بروزآوری ماشین آالت.
-5توسعه سبد محصوالت دارویی  ،مخصوصا" در شکل دارویی پریفیلد
 -6تســریع در روند پروژه ها از طریق ســرمایه گذاری  210میلیاردی بر پروژه های باز سازمان اعم از لوپ
آبســاز ،پارتیکل کانتر ،پس باکس و  ...و پیش بینی راه اندازی خط ســرنگ از پیش پر شده در سال  99در
راستای افزایش توان تولید اشکال مختلف دارویی.
 -7اخذ معافیت گمرکی دستگاه پریفیلد به مبلغ  13میلیارد ریال و ترخیص آن.
 -8برنامه ریزی جهت انتقال یک خط آمپول به محل جدید پروژه و اخذ گواهینامه GMP
 -9اتمام پروژه های تکمیل انبار محصول و بسته بندی در راستای برآورده سازی الزامات GMP
 -10ایجاد فضای نگهداشت پسماند ویژه مطابق با الزامات زیست محیطی و اصول GMP
 -11به روزآوری فضای آزمایشگاهی مطابق با الزامات GMP
مسئولیت اجتماعی شرکت
شرکت داروسازی کاسپین تامین یک شرکت مسئول در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی است و با انجام
اقدامات سریع در راســتای مبارزه با ویروس کرونا و اجرای پروتکل ضدعفونی شرکت و تولید  15500عدد
ژل ضدعفونی کننده و توزیع آن در ســطح جامعه ،اختصاص دو روز حقوق مدیریت محترم عامل ،معاونت
مالی ،مدیران و کارکنان در راستای خرید تجهیزات مصرفی و کمک رسانی به کادر پرستاران ،پزشکان و گروه
پیراپزشکی برخی بیمارستان های گیالن .....فعالیت هایی ارزشمند داشته است.
احداث سیستم جدید پساب برای حفظ محیط زیست
سیستم تصفیه فاضالب شرکت با ظرفیت  200متر مکعب در روز در زمینی به وسعت  1000متر مربع در
حال بهره برداری می باشــد که شامل بخش های تصفیه شــیمیایی ،فیزیکی ،بیولوژیکی از نوع بی هوازی،
آنوکســیک و هوادهی با لجن فعال می باشد.احداث آزمایشگاه کنترل پارامترهای تصفیه پساب ،راه اندازی
سیستم پاالیش  Onlineو کنترل و کاهش آالیندههای زیست محیطی از اقدامات بسیار ارزشمند و موثر این
شرکت در زمینهی حفظ محیط زیست منطقه بوده است.
بهبود محصوالت و اخذ پروانه برای تولید محصوالت جدید
* بهبود محصوالت از طریق انجام  5مورد اصالح فرموالسیون * توسعه سبد محصوالت از طریق  ،اخذ پروانه
 3محصول جدید و اخذ پروانه  4محصول جدید در حوزه کرونا
گزارشی از آمار و ارقام ساالنه
* کاهش نسبت بهای تمام شده به میزان  3درصد * کاهش نسبت هزینه های مالی به میزان 2درصد * کاهش
 30درصدی در دوره وصول مطالبات از طریق بازنگری قراردادهای پخش ،مدیریت بر مطالبات و تسریع در وصول
آنها * افزایش  39درصدی موجودی مواد و کاالهای شرکت * رشد  81درصدی سود خالص * رشد  62درصد
فروش ریالی از طریق مدیریت سبد محصوالت و بازنگری در قیمت  ،افزایش قیمت و افزایش فروش تعدادی
* افزایش  30درصدی تولید نسبت به سال  * 97اخذ  72مورد افزایش قیمت جهت مدیریت بهای تمام شده
و بهبود حاشیه سود محصوالت * ثبت افزایش سرمایه  200درصدی( افزایش سرمایه شرکت از  150میلیارد
ریال به  450میلیارد ریال) * افزایش حد اعتباری سالیانه بانکی از  650میلیارد ریال به  2000میلیارد ریال
* کاهش جریمه های بانکی * پرداخت مطالبات معوق سهامداران و سایر ذینفعان سازمان

