روحانی:

دشمن میخواست به بهانه کرونا کشور را تعطیل کنیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رییس جمهوری با بیان اینکه تولید کشور در دوران کرونا به بهترین وجه انجام گرفت ،گفت :دشمنان به دنبال این بودند که ما در مقابله با ویروس کرونا کشور را تعطیل
کنیم و میخواستند کشور را به هم بریزند .حجتااسام والمسلمین حسن روحانی صبح دیروز در جلسه ستاد ملی کرونا گفت :از همه بزرگان و مراجع به ویژه مقام
معظم رهبری که هم با زبان و هم با عمل ،راهنمایی و ارشاد کردند ،تشکر میکنم .عزاداری شکوهمند توام با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام شد .در سراسر کشورها
پروتکلها عملی و اجرایی شد .از فضای مجازی ،صداوسیما و رسانهها تشکر میکنیم که عزاداری را به همه خانهها و ذهنها منتقل کردند .رییسجمهوری با بیان اینکه
مردم بیش از سالهای گذشته عزاداری را در خانهها فعال کردند ،اظهار داشت :این عزاداری حتی از طریق فضای مجازی انجام شد...
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جزئیات تجارت خارجی و واردات  ۵میلیارد داری کااهای اساسی

گـره ارزی پـابرجـاست

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

۵

وزیراقتصاد:

بازار سرمایه باید حرفهای
اداره شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :بازار سرمایه باید حرفهای اداره و از مداخات و اظهار نظرهای سیاسی ،پرهیز
شود.وی بازار سرمایه را بهترین فرصت برای واگذاری داراییهای مازاد و شرکتهای بانکها عنوان کرد و افزود:
امروز بازار سرمایه یک نقش کلیدی برای تامین مالی دارد.دژپسند اظهار کرد :امیدوارم اجازه دهند بازار سرمایه
همچنان به صورت حرفهای اداره شــود ،از مداخات سیاســی در امان بماند و عــدهای کملطفی نکنند و برای
بهرهبرداریهای سیاسی ،به اظهارنظرهایی اقدام نکنند که این بازار را دچار خدشه و آسیب کنند .این بازار دارد
عمق ،ریشه و پایداری پیدا میکند...
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اتاق بازرگانی تهران وضعیت اقتصاد در مرداد ماه را بررسی کرد

کدام بازارها بیشترین سود را دادند؟
3

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد:

خودروهای روسی در راه بازار ایران
۵

یک میلیارد یورو کرونا کجاست؟

کادر درمان منتظرند!

بــا وجود صدور مجوز برای برداشــت یــک میلیارد یورویی از صندوق توســعه ملی و اختصاص به
هزینههــای کرونا ،گزارش ســازمان برنامه و بودجه و گایه وزیر بهداشــت از این حکایت دارد که
حدود ۳۰درصد این مبلغ تاکنون پرداخت شــده و مشخص نیست با گذشت حداقل پنج ماه از این
مجوز ،چرا مابقی در اختیار کادر درمان با وجود هزینههای سنگین و معوقات باا قرار نگرفته است.
فروردین ماه امســال بود که رئیس جمهور با اعام هزینههای سنگین کرونا که دولت نمیتواند از
محل منابع بودجه ای از پس آن برآید ،خواستار برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی
برای اختصاص به وزارت بهداشت و البته بخشی از آن برای بیمه بیکاری شد.طولی نکشید که مقام
معظم رهبری با این درخواست موافقت کردند و بعد از آن در اردیبهشت ماه ،اولین مرحله از تبدیل
یورو به ریال انجام و از ســوی بانک مرکزی به خرانه واریز شــد.همان زمان بود که نوبخت  -رئیس
سازمان برنامه و بودجه  -اعام کرد که طی جلساتی که با وزارت بهداشت داشتهاند ،قرار بر این شده
 ۴۲۰۰میلیارد تومان به  ۱۵برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند و در کنار آن ۱۲۸۶
میلیارد تومان هم به بیمه بیکاری اختصاص یابد.اما در گزارشی که طی روزهای اخیر سازمان برنامه
و بودجه اعام کرد ،نشــان داد که همچنان رقم پرداختی از منابع صندوق توســعه ملی حدود ۵.۶
هزار میلیارد تومان بوده که تفاوت چندانی با رقم اردیبهشت ماه نداشته است.این در حالی است که
به تازگی نمکی  -وزیر بهداشــت و درمان  -با انتقاد از وضعیت موجود نســبت به تامین هزینههای
کرونا اشارهای به دریافت مبلغ از محل صندوق توسعه ملی داشته و گفته که در هفت ماه گذشته از
یک میلیارد دار تخصیصی کمتر از  ۳۰درصد آن را دریافت کرده اند .وی البته مقایسهای با کشور
انگلیس داشــته و گفته آنها در بخش ســامت در این مدت بیش از  ۲۲میلیارد دار هزینه کرده و
عاوه بر دریافت پاداش قابل توجه از سوی پزشکان و پرستاران و کادر بهداشتی این کشور در پایان
ماه مطالبهای ندارند ،اما وزیر بهداشت در مقابل کادر بهداشت و درمان اعام شرمساری کرده و گفته
که ماههاســت مطالبات آنها مانده و پرداخت نشده است.باید یادآور شد که حدود پنج ماه پیش که
مجوز برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی صادر شد ،قیمت یورو در سامانه نیما حدود
 ۱۵هزار تومان بود و اگر دولت در همان زمان معادل ریالی را به طول کامل از بانک مرکزی دریافت
میکرد حدود  ۱۵هزار میلیارد تومان باید به خزانه واریز می کرد و در اختیار وزارت بهداشت قرار می
داد و بخشی برای بیمه بیکاری صرف می شد .اما فقط  ۵.۶هزار میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده
که بخشی از آن نیز به بیمه بیکاری اختصاص دارد و در اختیار وزارت بهداشت نیست.اکنون قیمت
یورو در سامانه نیما به حدود  ۲۵هزار تومان رسیده که اگر تاکنون فقط  ۳۰درصد یک میلیارد یورو
به ریال تبدیل شده باشد برای باقی آن یعنی احتماا حدود ۷۰۰هزار یوروی دیگر باید نزدیک به۱۷
هزار میلیارد تومان دیگر به ریال تبدیل و به خزانه واریز شده و عمدتا در اختیار وزارت بهداشت قرار
گیرد.این در شــرایطی اســت که این اتفاق نیفتاده و بعد از مدتها درخواست وزارت بهداشت و کادر
درمان برای پرداخت معوقات و فوق العادههای ویژه این بخش هنوز ســازمان برنامه و بودجه و سایر
دستگاههای مربوطه نتوانسته اند پاسخگویی کاملی در این رابطه داشته باشند.البته نوبخت چندی
پیش وعده داد که از مهر ماه پرداخت کارانه ماهانه و معوقات کادر درمان از سر گرفته خواهد شد و
اخیرا نیز اعام کرده که به زودی خبرهای برای آنها دارد.به هر صورت ،ازم است دستگاههای مربوطه
از جمله ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با سرنوشــت مجوز یک میلیارد یورویی
برداشت از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به حوزه درمان با گذشت پنج ماه توضیح شفافی ارائه
کنند و پاسخگوی کادر درمان باشند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو اعام کرد

واردات  ۱۲میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا برای امسال
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه واکسیناسیون همگانی آنفلوآنزا به هیچ وجه توصیه نمی
شود ،گفت :سال گذشته کمتر از  ۲میلیون دوز واردات واکسن آنفلوآنزا داشتیم ،اما این رقم امسال به
 ۱۱تا  ۱۲میلیون دوز افزایش خواهد یافت ،.دکتر کیانوش جهانپور با بیان این مطلب ،افزود :همکاران
ما در شبکه بهداشتی کشور در سال گذشته ۲۵۰ ،هزار دوز واکسن دریافت کردند که امسال با افزایش
 ۱۰برابری توزیع واکسن در شبکه های بهداشت ۲ ،میلیون و  ۵۰۰هزار دوز واکسن برای گروه های در
معرض خطر و پرخطر یعنی واکسیناسیون مادران باردار و بیماران خاص توزیع خواهد شد و این گروه
از جمعیت ،رایگان واکسینه خواهند شــد.رییس مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت
خاطر نشان کرد :همچنین برای سایر گروه ها و افراد نیز بالغ بر  ۸.۵میلیون دوز واکسن آنفلونزا در نظر
گرفته شده که اواخر شهریورماه در شبکه توزیع دارویی و داروخانه ها توزیع شده و در قبال هر کد ملی
یک دوز واکسن قابل تحویل خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی اعام کرد

آغاز سیاست گذاری نوین پولی
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه نتایج پژوهش های علمی پژوهشکده پولی و بانکی باید کاربردی و آثار آن در سیاستگذاری های بانک مرکزی
برای مردم ملموس باشد ،گفت :در حال حاضر سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کردهایم و به دنبال طراحی مسیری هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم
را کنترل و هدف گذاری کنیم ،.عبدالناصر همتی صبح دیروز در بازدید از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،ضمن قدردانی از تاش های آن مجموعه
در خصوص نقش آن نهاد پژوهشی در سیاستگذاری و بانکداری نوین مرکزی تصریح کرد :بانک مرکزی باید از ساختار سنتی سیاستگذاری پولی که ۶۰
سال براساس آن فعالیت کرده فاصله بگیرد و برای تحقق این هدف ،پژوهشکده نقش موثری میتواند ایفا کند .اکنون شاهد تحوات در بانکداری مرکزی
در ســطح جهان هســتیم و نحوه دخالت بانکهای مرکزی در بازارهای پولی دستخوش تغییر شده است؛ بنابراین بانک مرکزی باید مسیر خود را اصاح
کند و به سمت عملیاتی شدن پیش برود که قطعاً پژوهشکده می تواند در این زمینه بانک را یاری کند.همتی یادآور شد :در حال حاضر سیاست گذاری
نوین پولی را آغاز کردهایم و به دنبال طراحی مسیری هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل و هدف گذاری کنیم .از این رو ،همه ارکان کشور
و بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشــند و پژوهشــکده باید نقش تسهیلگری القا و عملیاتی شدن این مهم را ایفا کند.به گفته وی،
باید به سمتی حرکت کرد که در زمینه انتشارات و نشریات ،پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی به جایگاهی شاخص برای مسائل پولی و بانکی دست یابد.
طبق اعام بانک مرکزی ،رئیس شــورای پول و اعتبار با اشــاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی برعهده پژوهشکده پولی و بانکی است ،گفت :بعد از
تأکیدات مقام معظم رهبری در سال  ۱۳۹۷کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در این مدت بحث ها و پیشنهادات مهمی
داشته است .خوشبختانه این کمیته توانسته است منشأ فعالیتها و سیاستگذاریهای مطلوبی باشد.به گفته همتی ،مسئولیت پژوهش ،بررسی و آماده
سازی دستور کارهای شورای فقهی نیز به پژوهشکده محول شده است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت نیز در دستور
کار پژوهشکده است ،اظهار کرد :هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است ،اما نباید از تحقیقات و بررسی های کوتاهمدت نیز غافل شد،
چراکه بسیاری از گزارش های کوتاه مدت این نهاد علمی میتواند در سیاست گذاری بانک مرکزی موثر افتد .عاوه براین ،گزارش های یاد شده میتواند
ضمن هشدار به سیاست گذار پولی و بانکی ،در اجرا و عمل تکمیل کننده اقدامات بانک مرکزی باشد.همتی یادآور شد :باید از ظرفیت پژوهشکده پولی
و بانکی برای تبیین ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر میتواند با همکاری پژوهشی میان بازار سرمایه ،بازار بیمه و بازار پولی با پیشتازی
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی محقق شــود .همچنین در این جلســه ،شــاپور محمدی گفت :هم اکنون در حال تدوین برنامه پنج ساله آتی
پژوهشکده پولی هستیم و بر همین اساس یکی از هدفگذاریهای خود را براساس رهنمودهای رییس کل بانک مرکزی بر تقویت بدنه علمی قرار دادیم.
محمدی بر مشارکت هرچه بیشتر پژوهشکده پولی و بانکی در پشتیبانی پژوهشی فعالیت های اجرایی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت :هرچه پژوهشکده
در این خصوص مشارکت داشته باشد ،پیشنهادات این نهاد عملیاتیتر میشود و قابلیت اجرای بهتری پیدا میکند .برای نمونه واگذاری دبیرخانه «کمیته
نقدینگی» به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،به فراهم آوردن زمینههای ازم سیاستگذاری بهتر در این زمینه کمک میکند.رئیس پژوهشکده
پولی و بانکی با تأکید بر همکاری علمی این نهاد با بانک مرکزی عنوان کرد :در زمینههای مختلف با معاونتهای بانک مرکزی همکاریهای ازم را داریم.
گفتنی است در این بازدید ،اعضای هیئت عامل بانک مرکزی ،رئیس کل این بانک را همراهی کردند.

غریب آبادی:

گزارش آژانس دورنمای سازنده ای را در روابط با ایران
ترسیم می کند

ســفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد سازمان های
بین المللی در وین با اشــاره به انتشــار گزارش اخیر
مدیــرکل آژانس در رابطه بــا موافقتنامه پادمان (ان
پی تی) با جمهوری اســامی ایران ،اظهار داشت این
گزارش دورنمای مثبت و ســازنده ای را در روابط بین
ایران و آژانس ترســیم می کنــد .کاظم غریب آبادی
افزود که این گــزارش از دو بعد دارای اهمیت و قابل
ارزیابی است :از لحاظ شکلی ،این گزارش به تحوات
و پیشــرفت های روابط و همــکاری میان جمهوری
اسامی ایران و آژانس طی سه ماه گذشته می پردازد
و حاکی از تعامل ســازنده و محتوایی دو طرف در این
مدت برای رسیدن به یک فهم مشترک و یافتن راه حلی برای مسائل مطرح
می باشــد .وی افزود :از لحاظ محتوایی نیز این گزارش صریحاً با ترســیم
تصویری روشــن از وضعیت کنونی همکاریها ،دورنمای مثبت و سازنده ای
را در روابط بین ایران و آژانس ترســیم مــی نماید که انتظار می رود مورد
استقبال اکثریت قاطع کشــورهای عضو آژانس و شورای حکام واقع گردد.
غریب آبادی افزود :این گزارش با اشــاره به نشست بیست و یکم مردادماه

معاون مدیرکل آژانس در امــور پادمان در تهران ،به
سفر مدیرکل به کشورمان در  ۴و  ۵شهریورماه ۱۳۹۹
و ماقات با مقامات عالیرتبه می پردازد که در نتیجه
آن ،بیانیه مشــترکی توســط ایران و آژانس با هدف
تقویت همــکاری ها و اعتماد متقابــل صادر گردید.
نماینده دائم کشــورمان نزد آژانس بین المللی انرژی
اتمی همچنین گفت :برابر این گزارش ،آژانس به یکی
از دو مکان مورد نظر دسترســی یافت و دسترسی به
مکان دوم نیز برای همین ماه برنامه ریزی شده است.
مدیرکل همچنین در این گزارش با استقبال از توافق
اخیر ایران و آژانس ،بیانیه مشــترک را نیز به گزارش
پیوســت نمود.غریب آبادی در ادامه اظهار داشت :ایران ،حسن نیت خود را
در تعامل با مدیرکل جدید آژانس نشان داد و انتظار داریم بیانیه مشترک و
گزارش مدیرکل ،با حمایت اعضای شورای حکام و سایر اعضای آژانس مواجه
شود و اقدامی اساسی در جهت عادی سازی دو سه موضوع پادمانی مرتبط با
ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اجرای مستقل ،بی طرفانه و حرفه
ای توافقات و تعهدات محسوب گردد.

ابعاد فقه اسام ناجی بشر امروز
وقتی از علم اصول فقه اســام ســخن به میان می آید بسیاری از
دانشــمندان علوم انسانی در مسیر فرایند شناسی به ابعادی از این
حوزه از علوم توجه میکنند که در هیچ حوزه ای و در هیچ مکتبی
تا این حد دقت مشــاهده نمیشــود .در این حوزه از علوم انسانی با
اطاق عنوانی به مجتهد نه تنها به پویایی عظیم دریچه های ظرفیت
زندگی و حیات و جاودانگی می بخشــیم بلکه نگاه پاســخ مداری
حاوی منطق تحول در این بســتر را جــان ماندگار میدهیم .اینکه
اجتهاد میتواند کاوش های راهگشــای حیات طیبه را بروی انسان
امروز بگشــاید خود از معیارهای فرا زمانی در گستره پایداری این
خمیر مایه علوم بشــری است چرا که ظرفیت علوم فقهی در اسام
به قواره انســان به ما هو انســان در قرون و اعصار ماضی و حال و
آینده گنجایش دارد .نگرش فقه اســامی بر خاف مکاتب سیاسی
اجتماعی تبیین شده در قرون بعد از فئودالیسم کثرت گرا و جبار،
به انســان در ابعاد ازلی تا ابدی بودن است .انسان را از نقطه وجود
بــه نقطه عروج در هر نقطه از زمان تکاپوی دانایی و پیمایش خالی
از تردید میدهد .به هر محوری از رفتار در مســیر ابتکار اســتواری
میبخشد و درجا زدن را نهی و حرکت را ترویج می کند .از گزینش
افــراط میکاهد و به تفریط مهر باطل میزنــد و عدالت را به ما هو
عدالت در قاموس شان هر یک از آفریدگان معرفی میکند .فقه اسام
در اصولی خاصه میشوند که از سرچشمه علم خلقت برای اداره و
ارتقاء مخلوق آب خورده و به معرفت ابعاد پنهان انسان ممهز است.
اهم و مهم و تمیز اولویت هریک در این جهان نمای زیســت محور
فراتر از فهم بشر گزینه به گزینه عرفان پذیر است .راستی و اصالت
محوری متکی به سلســله ناقلین در رجال کــه اصول علوم فقهی
بدان اســتوارند این دانش را به زالی آب حیات تجهیز نموده و کم
هســتند زیبایی شناسانی که در این حوزه مبهوت این همه درایت
نگشــته اند .بلوغ رهنما در این سلسله از اموزه ها به عصمت مزین
اســت و این پدیده بجز آسمانی بودن معیارها و مفاهیم ،این دالت
را ریشــه ندوانده است .متعالی ترین نحوه مدیریت که این علوم را
از خطــا مبری میکند محور کان اتکا به مرجعیت در فرایند به روز
نشــاندن فرامین آن است .کاش همه بشریت قدرت دراکه داشت و
درمــی یافت که قانون که امروز به ما هو قانون ابزار متدیک زندگی
بشر شده است خود فرزند اصول فقهی است که سیاست و اقتصاد و
حقوق و روابط را بدان قوام میدهند .حکمت و فلسفه ،منطق و دلیل
در سواد و بیاض اصول فقه اسامی نهفته است .علمای علوم انسانی
امروز اعتقاد دارند که توان محدود آدمی و گســترش قلمرو زندگی
فردی و جمعی از یکســو و برخورد منافع و تصادم سود و زیان از
سوی دیگر ،همیشه انسان را با تزاحم مواجه میکند و او را وادار به
گزینش ،اولویتبندی منافع و شناسایی اهم و مهم مینماید .کیست
که دســتی بر مقدمات و مطالعات علوم بشری داشته باشد و نداند
که تزاحمها برای همه انســانها و در همه عرصههای زندگی وجود
دارند و همین دانایی بقدر اکتفا تایید می کند که حکم عقل فطری
به انتخاب اصلح و برتری دادن اهم نیز همیشه بوده است ،اما تعیین
ماک دقیق «اهم و مهم» کار آســانی نیســت چرا که همه ادیان
الهی ،به ویژه اسام در این وادی به کمک عقل آمده و در تشخیص
مصادیق ،او را یاری کردهاند .بدون کمک ادیان هرگز انسان جامعیت
این همه پیشــرفت در جهان را نداشت .این هدایت های جهت دار
که منشاء آنها را میتوان آسمانی دانست همواره فرایند رشد علمی
بشــر را جهت بخشیده اند .اگرچه امروزه بشر در یک غرور کودکانه
دستاوردهای علمی خود را بشری تلقی میکند اما حجم دانایی بشر
در مقابل مجهوات او قابل محاســبه نیست .یک ویروس ذره بینی
با پوشــش چربی به نام کرونا به ناچیزی علم بشر صحه گذاشته و
امروز همه جهان از عوام و خواص بدان اذعان دارند .درهمین جهان
شرق و غرب کفرآمیز امروز گاهی صداهایی میشنویم که به عظمت
اتکای بشر به آسمان و وحی کرنش می شود .فطرت انسان را میتوان
پوشــانید ولی نمیتوان نادیده گرفت .اصول فقهی اسام منطبق با
همین فطرت نگاشته شــده و اگر بشر به بیراهه نمیرفت مصیبت
های کمتری داشت.
والسام

 ۱۸۹۴ابتا و  ۱۱۰فوتی جدید کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۱۸۹۴مورد جدید کووید۱۹
در کشــور طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد .دکتر سیماسادات اری
گفــت :تا دیروز  ۱۵شــهریور  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ،یک هزار و  ۸۹۴بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شــد که  ۹۷۶نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳۸۴هزار و  ۶۶۶نفر رسید.اری ادامه
داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۱۰ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری به ۲۲
هزار و  ۱۵۴نفر رســید.وی گفت :خوشبختانه تا کنون  ۳۳۲هزار و
 ۱۳۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
بــه گفته وی ۳۷۰۸ ،نفر از بیمــاران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت
شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.بنابر اعام ســخنگوی
وزارت بهداشــت ،تا کنون ســه میلیون و  ۳۵۵هزار و  ۱۵۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشــور انجام شده است.وی همچنین گفت:
بر اساس آخرین اطاعات کرونا در کشور ،استانهای تهران ،مازندران،
گیان ،قم ،اصفهان ،خراســان رضوی ،آذربایجان شــرقی ،کرمان،
خراسان شمالی ،سمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار
دارند.اری افزود :همچنین استانهای آذربایجان غربی ،البرز ،فارس،
لرستان ،هرمزگان ،اردبیل ،بوشهر ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
خراســان جنوبی ،مرکزی ،ایام ،چهارمحال و بختیاری ،گلستان و
خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.
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نوشآبادی:

تاش آمریکا برای فعال سازی مکانیسم
ماشه بیهوده و شکست خورده است
رییس فراکسیون دیپلماســی بینالمللی و منافع ملی مجلس شورای اسامی
رفتارهای آمریکا را قرون وســطایی ،بیمبنا و به دور از حقوق بینالملل دانست
و گفت :تاشهای آمریکا برای فعال ســازی مکانیسم ماشه بیهوده ،نافرجام و
شکســت خورده است ،چون آمریکا عضو برجام نیســت که بخواهد از این ابزار
استفاده کند.حســین نوشآبادی در واکنش به تاش آمریکا برای فعال سازی
مکانیسم ماشــه اظهار کرد :آمریکاییها برخاف عرف و حقوق بینالملل برای
فعال کردن مکانیسم ماشه تاش میکنند ،مکانیسم ماشه برگرداندن تحریمها
به حالت قبل و اخذ رأی از شــورای امنیت جهت احیاء تحریمهای بینالمللی
علیه ایران اســت که تاش آمریکا را میتوان بیهوده ،نافرجام و شکست خورده
تعبیر کرد.وی با اشــاره به مخالفت برخی اعضای شورای امنیت با فعال کردن
مکانیسم ماشه توسط آمریکا گفت :همپیمانان آمریکایی هم فهمیدند که حمایت
از اقــدام آمریکا آبروریزی بینالمللی بــرای آنها خواهد بود چون آمریکاییها از
این اقدام شکست مفتضحانهای میخورند ،رفتار آنها مبنای حقوقی و بینالمللی
نداشته و با عرف و حقوق بینالملل سازگار نیست .آنها به همین دلیل رییس و
اعضای شورای امنیت را برای رسیدن به خواستهشان تحت فشار قرار دادند که
موفقیتآمیز هم نبود نمونه آن را میتوان با مخالفت شــورای امنیت در تمدید
تحریمهای تســلیحاتی مشاهده کرد .آمریکاییها بعد از مخالفت اعضاء با فعال
کردن مکانیسم ماشه شکست دیگری خوردند و به شدت عصبانی شدند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی ادامه
داد :آمریکا عضو برجام نیســت که بخواهد از مکانیسم ماشه استفاده کند ،این
مکانیسم برای اعضای برجام تعریف شده است .آمریکاییها با خروج از برجام حق
اظهارنظر و پرداختن به این موضوع را ندارند .ممکن بود در صورت عضویت در
برجام با گرفتن بهانهای مستمسکی برای استفاده از مکانیسم ماشه داشته باشند
ولی اکنون به هیچ وجه چنین حقی را ندارند که بخواهند تحریمهای بینالمللی
را برگردانند آن هم تحریمهایی که در شــورای امنیت لغو شدند .آمریکاییها با
دانستن این موارد یک طرفه اعام کردند که خودشان موضوع تحریمها را دنبال
میکنند که این شدت انزوا و ناکامی آنها را نشان میدهد.نوشآبادی ادامه داد:
مطمئنا اعضای شورای امنیت و سایر کشورها از رفتار آمریکا تبعیت نمیکنند
چون به نفع آنها نیست باز هم میگویم آمریکا جایگاه حقوقی در برجام ندارد که
بخواهد از آن استفاده کند پس تاشش برای فعال کردن مکانیسم ماشه بیهوده
و نافرجام خواهد بود.رییس فراکسیون دیپلماسی بینالمللی و منافع ملی مجلس
شورای اسامی در تبیین وظایف دستگاه دیپلماسی گفت :دستگاه دیپلماسی
باید این موارد را به عنوان مبانی حقوق بینالملل دنبال کنند که اگر واقعا آمریکا
نگران برجام است نباید از آن خارج میشد .خروج آمریکا از برجام پشت کردن
به تعهدات بینالملل و بیاحترامی به  5+۱بود .آنها فهمیدهاند چه اشتباه بزرگی
کردهانــد اکنون باید دیپلماتهای ما در روابط دو و چند جانبه با کشــورها به
خصوص در جلسات کمیسیون مشــترک برجام این موارد را به صورت روشن
تبیین کنند و در عرصهی بینالمللی و منطقهای آن را به عنوان زیادهخواهیهای
آمریکا بیان کنند.

واکنش آیتاه نوری همدانی درپی هتک
حرمت به قرآن کریم
آیتاه حسین نوری همدانی از مراجع تقلید با صدور پیامی در پی هتک حرمت
قرآن در ســوئد ضمن محکوم کردن این حادثه اســفناک ،از سران کشورهای
اســامی خواســت مانع از تکرار این قبیل جنایات شوند .در پیام آیتاه نوری
همدانی آمده است :اقدام شرمآور اهانت به ساحت به مقدس قرآن کریم موجب
تألم خاطر همه انسانهای آزاده گردید.پیام ادامه یافته است :بیشک این اقدام
سبکسرانه با پشتیبانی اندیشــکده های صهیونیستی و آمریکایی در راستای
اسام هراســی صورت گرفته ازم است مسلمانان جهان با اتحاد و همبستگی
در مقابل این نقشه شوم ایستادگی نمایند.پیام میافزاید :اینجانب ضمن محکوم
کردن این حادثه اسفناک ،از سران کشورهای اسامی و سازمانهای بینالمللی
درخواست میکنم نسبت به این موضوع واکنش جدی داشته و مانع از تکرار این
قبیل جریانات شوند ۷.شهریور ماه جاری تظاهرات غیرقانونی و بدون مجوز ضد
اسامی بهوسیله گروههای راستگرا افراطی سوئد برگزار شد و در شهر «مالمو»
این کشور یک جلد قرآن کریم آتش زده شد و یک قرآن دیگر هم در مرکز شهر
بهوسیله گروههای راستگرای افراطی لگدکوب شد.پس از این اقدام غیرقانونی
و قبیح چند افراطگرا شهر مالمو شاهد اعتراضها و ناآرامیهای گستردهای بود
بهطوریکه پلیس ســوئد از بازداشت  ۲۰نفر در پی ناآرامیها و خشونتها در
این شهر خبر داد.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسامی کشور:

اهانت به قرآن مجید و پیامبر رحمت ،توهین
به همه ادیان آسمانی است
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسامی کشور در پی اهانت به قرآن کریم
و پیامبر اعظم (ص) گفت :اهانت شرارت آمیز به قرآن مجید و پیامبر رحمت،
توهین به همۀ ادیان آســمانی است.به گزارش شــورای هماهنگی تبلیغات
اسامی ،نصرت اه لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسامی کشور با
محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید و سوزاندن مصحف شریف
الهی و توهین آشــکار به پیامبر اعظم (ص)  ،اظهار کرد :این حرکت رذیانه
گرچه به ظاهر توسط رسانه ای فرانسوی و توسط جمعی از جاهان حقیر و
بداندیش واقع شــد ،اما پشت پردههای پیچیده و کینهتوزانهای دارد که نشان
از اســام هراسی و در یک زنجیره پلید در حال فعالیت است و خصمانه علیه
مقدسات اسامی کار میکند و از این احمقانه تر ،رفتار ابلهانۀ رئیس جمهوری
فرانســه بوده که به بهانۀ دفاع از آزادی بیان و عقیده ،آن را تایید کرده است.
لطفی افزود :سیاست کینه توزانه و خصمانه اسامستیزی که توسط صهیونیسم
بینالملــل و اســتکبار جهانی هدایت میشــود ،به یقین بــا طراحی عوامل
خودفروخته رسانه ای و در اندیشکده ها و سازمانهای صهیونیستی آمریکا و
برخی دولتهای اروپایی طرحریزیشده و برای اجرا به مزدوران جنایتکار که
در لباس روشنفکری یا رسانه ای و با اسم برخورداری از آزادی بیان در دنیای
دروغین و متمدن غربی ،جوان می دهند ،به اجرا گذارده می شود .قائم مقام
شــورای هماهنگی تبلیغات اسامی کشور با اشاره به حرمت ماه محرم گفت:
امت اسامی در سراسر جهان و بویژه مردم مسلمان و حسینی ایران اسامی در
این ماه عزای ساار شهیدان ،همان مسیر سرور و ساار شهیدان کربا را پیروی
کرده که «هیهات مناالذله» و قطعاً در مقابل اســام هراسی و اسامستیزی
منفعل عمل نخواهند کرد و با ارادۀ بیشتری به تعمیق و ترویج معارف قرآنی
خواهیم پرداخت و با استعانت از باریتعالی ،نور پر فروغ قرآن و شکوه و عظمت
این مصحف شــریف که سرشار از معارف الهی و انسانی است ،با جان و نفوس
مسلمین گره خورده و هرگزخاموش نخواهد شد.
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دشمن میخواست به بهانه کرونا کشور را تعطیل کنیم

رییس جمهوری با بیان اینکه تولید کشــور در دوران کرونا به بهترین وجه انجام گرفت،
گفت :دشمنان به دنبال این بودند که ما در مقابله با ویروس کرونا کشور را تعطیل کنیم و
میخواستند کشور را به هم بریزند .حجتااسام والمسلمین حسن روحانی صبح دیروز
در جلســه ستاد ملی کرونا گفت :از همه بزرگان و مراجع به ویژه مقام معظم رهبری که
هم با زبان و هم با عمل ،راهنمایی و ارشاد کردند ،تشکر میکنم .عزاداری شکوهمند توام
با رعایت پروتکلهای بهداشــتی انجام شد .در سراسر کشورها پروتکلها عملی و اجرایی
شد .از فضای مجازی ،صداوسیما و رسانهها تشکر میکنیم که عزاداری را به همه خانهها
و ذهنها منتقل کردند .رییسجمهوری با بیان اینکه مردم بیش از ســالهای گذشــته
عزاداری را در خانهها فعال کردند ،اظهار داشت :این عزاداری حتی از طریق فضای مجازی
انجام شــد .امسال عزاداری شکل ویژه خاص خود را داشت ولی از یک نظر باشکوهتر بود
چراکه شــیوه و ابتکارات جدیدی مدنظر قرار گرفت .صدا و ســیما و ســایر رسانهها کار
بزرگی انجام دادند .از نیروی انتظامی هم تشــکر میکنیم.روحانــی ادامه داد :باز هم در
پایان ماه صفر که عزاداریها رونق مییابد ،همین پروتکلها و دستورالعملها باید رعایت
شــود و اگر چیزی تغییر یابد آن را اعام میکنیم و گرنه مبنا همین پروتکلها اســت و
اگر چیزی تغییر یابد ،باید در جلســه هفته آینده تصویب شود .وی با اشاره به برگزاری
کنکور در هفتههای گذشــته تصریح کرد :کنکور در سراسر کشور به خوبی عملیاتی شد.
در گزارش وزارت بهداشــت  ۹۰درصد و حتی بیشــتر از آن ،پروتکلها مورد رعایت قرار
گرفتند .امروز هم آموزش و پرورش و دانشگاهها آغاز به کار کردند .روحانی با بیان اینکه
در مواردی که آموزش حضوری امکانپذیر اســت ،باید حضوری باشــد ،خاطرنشان کرد:
دانشگاهها مسائلی متفاوتی نسبت به مدارس دارند .آنهایی که به موطنشان میآیند ،در
شهرهای دیگر تحصیل میکنند و در خوابگاه باید باشند ،باید برای حل مسائل آنها طراحی
کرد .نکتهای که باید امروز تاکید کنم این است که امروز فقط شروع مدارس نیست ،بلکه
شروع دانشگاهها نیز هســت.رییس جمهوری گفت :به نظر من دولت و وزارت آموزش و
پرورش و وزارت آموزش عالی یک مسئولیت سنگین را بر دوش گرفته است؛ راحتترین
راه چیست .مانند این است که فردی نتواند نماز را ایستاده بخواند بگوید که نماز نمیخوانم
در حالی که باید نماز را نشسته خواند و نماز را تعطیل نکند این موضوعات همه مقررات و
چارچوبهای خاص خود را دارد.وی افزود :هر قدمی که برمیداریم رسانههای بیگانه که
ضد کشــور و ملت ما هستند و نمیخواهند کارها به روال معمول انجام شود هر روز یک
بهانه و داستان را در همه مراحل درست میکنند؛ از روز اول که این ویروس آمد شعار مردم
این بود که با این ویروس مقابله و با آن مبارزه میکنیم و به مدد الهی ویروس را شکست
میدهیم بعضیها مخالف بودند و میگفتند که این ویروس باید پیروز شود چرا میخواهید
این ویروس را شکست دهید ویروس باید کار خود را انجام دهد.روحانی ادامه داد :شکست
دادن ویروس به چه معناست؛ شکست ویروس را اینگونه معنا میکنند که از ویروس بتوان
فرار کرد؛ فرار از ویروس و تعطیلی همه کارها وظیفه ما اســت و یک وظیفه داریم؛ این
چیزی است که دشمن به دنبال آن بوده و میخواست کشور ایران را به این بهانهها تعطیل
کند و میگفتند کارخانهها را تعطیل کنید و خطرناک است .کارخانهها فعال نباشد یعنی
لوازم بهداشتی و غذایی در فروشگاهها نباشد راننده نباید پشت فرمان بنشیند دنبال این
بودند که کشور را به هم بریزند.
تولید ما در دوران کرونا به بهترین وجه انجام گرفت
روحانــی با بیان اینکه ما از روز اول در ســتاد ملی مقابله بــا کرونا اعام کردیم که تمام
فعالیتها ،بنگاههای تولیدی باید با رعایت پروتکلهای بهداشــتی فعالیت خود را ادامه
دهد ،ادامه داد :اتفاقاً در هفتههای بعد و در ماههای بعد در کارگاهها و کارخانجات ما حتی
کارخانجات بزرگ ما که  ۷هزار نفر یا  ۱۰هزار نفر کارگر در آنها فعال هستند به سامت
کار خــود را انجام دادند .ممکن بود فردی از بیرون ویروس میگرفت و میگفتند که در
خانه بماند و اســتراحت کند تولید ما به بهترین وجه انجام گرفت.رییس جمهوری افزود:
این کار عظیم و بزرگی بود که رسانههای بیگانه میخواستند که همه چیز را تعطیل کنند

و میگفتند که خطر دارد و دولت به فکر جان مردم نیست؛ خطاب ما با آنها نیست زیرا
آنها خود را به تعمدا به خواب زدهاند ،اما به بعضیها که تحت تاثیر قرار میگیرند باید گفته
شود که نان و جان از هم جدا نیست و اینها کنار هم هستند.روحانی خاطرنشان کرد :در
ماه رمضان عده ای فریاد میزدند که اینها میخواهند جلسه بگیرند و مساجد را باز کنند،
ما گفتیم که ســامت با دیانت در کنار هم است هم مجلس میتواند برقرار شود اما باید
فاصلهها رعایت شود رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شود.وی ادامه داد :ما باید ویروس را
شکست دهیم معنی آن این است که سامت را توام با فعالیت داشته باشیم ضمن مراعات
همه اصول بهداشــتی که این شعار ما بود .آنها میگفتند سامت یعنی فرار از ویروس و
تعطیلی همه فعالیتها .در واقع میخواستند کشور را بهم بریزند و نابود کنند .البته آنها
همچنان این کار را ادامه میدهند یعنی محرم یا کنکور شود ،مدارس و دانشگاه یا کارخانه
باز شود آنها شروع میکنند در همه جا وسواس الخناس را ادامه میدهند.روحانی گفت :روز
گذشته در خصوص بازگشایی مدارس در رسانههای خارجی چه بلوایی ایجاد کرده بودند
که متخصصان همه با بازشدن مدارس مخالفند ،وزیر آموزش پرورش میخواهد مدارس را
باز کند همه مخالف هستند ،در حالی که این گونه نیست برعکس همه موافق هستند و
کسی مخالف نیست مگر کسی مخالف این است که بچهها درس بخوانند.
گفتمان ما سامت به همراه فعالیت است
روحانی تاکید کرد :ما گفتیم این ویروس را شکست میدهیم ،شکست به همین معنا است
که ویروس را کنار بزنیم و فعالیت خود را انجام دهیم و اصول بهداشتی را هم مراعات کنیم،
در مناسک مذهبی ،در کار فرهنگی و اقتصادی در همه جا این اصل را مدنظر قرار دادیم
یعنی گفتمان ما در داخل سامت به اضافه فعالیت شد و گفتمان ضد انقاب شد سامت
منهای فعالیت و تعطیلی همه کارها و در آن هم دمید البته هیچ وقت آنها در کارشــان
موفق نبودند و امروز هم موفق نیســتند.رییس جمهوری یادآورشد :آنها اگر دلسوز مردم
بودند یک بار از جنایت آمریکا علیه ملت ایران صحبت میکنند و کشوری که در شرایط
کرونا هم نمیگذارد دارو وارد شــود و در این شرایط تحریم را بیشتر کرده است .یک بار
نگفتند که آمریکا جنایت کرده است .اگر شما طرفدار مردم و ملت ایران هستید ملت ایران
تحت فشار ظالمانه و به ناحق یک ابرقدرت است اما نیامدید محکوم کنید یا توماری جمع
کنید و مبارزه کنید ولی مدام در کارهای داخل کشــور دخالت میکنید .در خارج کشور
نشستید و به کارهای خود میرسید بعد در اذهان عمومی مردم تشویش ایجاد میکنید.
روحانی با بیان اینکه سامت برای ما اصل و اولویت اول است ،تصریح کرد :همه فعالیتها
را در کنار سامت و با مراعات همه اصول بهداشتی را باید انجام دهیم .خوشبختانه همه
دنیا هم همین راه را انتخاب کرد هیچ کشوری نداریم که بگوید فروشگاهها ،رفت و آمدها
بین اســتانها و دانشگاهها و مدارس تعطیل باشد و همه جا مدارس و دانشگاهها در حال
باز شدن است و همه بر اصول بهداشتی تاکید میکنند و ما هم بر اصول بهداشتی تاکید
میکنیم اما در عین حال باید آموزش بچهها باقی بماند.

سامت دانش آموزان اولویت اول ما است
روحانی از وزیر آموزش و پرورش ،مدیران کل و همه مدیران مدرسه و معلمان درخواست
کرد که سامت دانش آموزان را در اولویت قرار دهند و افزود :سامت دانش آموزان اولویت
اول ما اســت .البته اگر دانش آموزی ســرماخوردگی و عامتی دارد ،حتما در خانه بماند
و اســتراحت کند.رییس جمهوری تاکید کرد :اگر یک خانواده نگرانی شدید پیدا کرد به
نگرانی آن خانواده توجه کنیم ،اگر یکی از اعضای خانواده مریض شد ،فرزند آن خانواده
باید در خانه بماند .بنابراین اولویت ما ســامت دانش آموزان اســت ولی سامتی که در
همراه آن آموزش ،علم ،تربیت ،نشــاط ،عدم اضطراب و عدم افسردگی دانش آموزان توام
باشد و امیدوارم این کار به خوبی انجام بگیرد و نباید خانواده ها دغدغه داشته باشند .زیرا
من میدانم معلمان عزیز به اندازه پدرها و مادرها مراقب بچهها هستند و خود را موظف
میکنند که مشکلی ایجاد نشود.

رییس سازمان بسیج مستضعفین:

شهید سلیمانی یک مصلح جهانی بود

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت :حقیقتا شهید حاج قاسم
ســلیمانی یک مصلح جهانی بود و بــرای اینکه اصحاب جهل و
تاریکی و دســت پروردگان نظام سلطه امنیت ملت ها را خدشه
دار نکرده ،آسایش خانواده را به هم نزنند و کاس های درس را به
هم نریزند؛ همه تاش و توان خود را در قالب یک تفکر راهبردی
و تحت مدیریت الهی وایت فقیه به میدان آورد و در کنار سایر
رزمندگانــی که با او همراه بودنــد ،امنیتی را رقم زدند که امروز
شاهد هستیم کشــور عراق ثبات پیدا کرده است.سردار سرتیپ
پاسدار «غامرضا سلیمانی» صبح دیروز  ۱5شهریورماه در مراسم
آغاز سال تحصیلی جدید و نواختن زنگ مهر «ایثار و شهادت» در
گلزار شهدای کرمان اظهار کرد :خداوند شهادت را به سردا ِر سر
به دار توحیدی اش عنایت فرمود تا مقام این انســان بزرگ و بی نظیر جاودانه بشود.
وی با اشــار به اینکه به فرموده مقام معظم رهبری «شهید حاج قاسم سلیمانی یک
مکتب و مدرســه درس آموز بود» افزود :در آغاز گام دوم انقاب و در راستای تحقق
بیانیه گام دوم سیدالشهدای جبهه مقاومت فاتحه الکتاب این گام محسوب می شود
و اولین و مهم ترین عرصه ،عرصه علم و دانش و شهادت است.سلیمانی تصریح کرد:
شهادت حاج قاسم ســلیمانی در خارج از مرزهای ایران اسامی اتفاق افتاد و به این
معنی است که مبارزه و جهاد و دفاع این شهید امنیتی برای ایران اسامی به ارمغان
آورد که دشمنان هیچ گاه در طول سال های حضور این شهید در جبهه ها مقاومت
که سکان فرماندهی و َعلَم جهاد و دفاع را در دست داشت نتوانسته و نمی توانستند
به امنیت ملت ایران خدشه ای وارد کنند.وی بیان کرد :کما اینکه بارها قصد شومی
داشــتند این شهید را در داخل کشور به شهادت برسانند اما همان امنیت به ارمغان
آمده از جهاد و دفاع شهید سلیمانی مانع عملیاتی شدن آن نیت شوم می شد.رییس
سازمان بسیج مستضعفین گفت :امروز امنیت پایداری در کشور ما از قبل جهاد و دفاع
شــهید ســلیمانی به ارمغان آمده تا دانش آموزان ما سال تحصیلی جدید را که یک
نیمسال آن در قرن جدید و در آغازین سال های گام دوم انقاب است ،با طیب خاطر
و با آرامش و امنیت در سنگر علم و دانش به برداشتن گام های بلند و راهبردی برای
ساختن ایران اسامی آینده بپردازند؛ ایران اسامی که خواهد توانست یک الگوی برتر
و سازنده در جهان اسام و در دنیای امروزی قلمداد شود.وی اظهار کرد :دفاع و جهاد

وزیر خارجه سوییس
به اصفهان رفت
وزیر امور خارجه ســوییس بامداد روز شنبه وارد ایران

حاج قاسم سلیمانی دستاوردهای بسیار بزرگ و یک فهرست بلند
و مط ّولی از دستاوردها را برای انقاب اسامی ،ملت ایران ،جهان
اسام و بشریت به دنبال داشته و همه بشریت از دستاوردهای این
جهاد و دفاع بهره مند شدند.سلیمانی اظهار کرد :حقیقتا شهید
حاج قاسم سلیمانی یک مصلح جهانی بود و برای اینکه اصحاب
جهل و تاریکی و دســت پروردگان نظام سلطه امنیت ملت ها را
خدشــه دار نکرده ،آسایش خانواده را به هم نزنند و کاس های
درس را بــه هم نریزند؛ همه تــاش و توان خود را در قالب یک
تفکر راهبردی و تحت مدیریت الهی وایت فقیه به میدان آورد و
در کنار سایر رزمندگانی که با او همراه بودند ،امنیتی را رقم زدند
که امروز شاهد هستیم کشور عراق ثبات پیدا کرده است.رییس
سازمان بسیج مستضعفین گفت :عراق ،سوریه و لبنان امن شد و امروز شاهد هستیم
نظام سلطه در اتاق های توطئه و طرح ریزی خود هر زمان می نشینند ،برآوردهای
پیش روی آنها این است که ایران اسامی چه نقشه ای برای ما دارد و انقاب اسامی
چه طرحی برای در هم ریختن برنامه های ما دارد و این دستاورد بزرگ و راهبردی
است که شهید سلیمانی برای ملت های دنیا و جهان اسام و ملت ایران خلق کرد و
آفرید.وی اظهار کرد :همانطور که در دفاع مقدس دانش آموزان ما به عنوان افسران
میدان نبرد وارد عرصه های مختلف شده و نقش آفرینی کرده و ملت ایران  ۳۶هزار
شهید دانش آموز و هزاران شهید فرهنگی و آموزگار تقدیم کرد تا در راهی که برای
صلح و سعادت برگزیده است ،در مقابل توطئه ها و حمات هجمه های نظام سلطه
با اقتدار و عظمت به جلو برود و زمینه ساز ظهور ولی عصر(عج) باشد.سلیمانی بیان
کرد :در گام دوم انقاب و تحقق بیانیه گام دوم دانش آموزان و معلمان در تســخیر
قله های علم و دانش لحظه ای از تاش و مجاهدت فروگذار نخواهند کرد.وی اظهار
کرد :امروز تداوم راه شــهدای دانش آموز و دانش آموختگان مکتب حاج قاسم علم
آموزی و دانش آموزی اســت .در حالی که کشور درگیر ویروس کرونا است ،با تدبیر
مسئوان قرار اســت با دقت همه پروتکل های بهداشتی رعایت شود.رییسسازمان
بســیج مستضعفین افزود :در  ۴۱سال گذشــته موفقیت های ملت ایران ستودنی،
افتخارآمیز و با عظمت اســت و قطعا این پیروزی ها به طور چشمگیرتر در گام دوم
انقاب تداوم پیدا خواهد کرد.

شد و برای انجام سفر کوتاهی راهی اصفهان شد .
 ،برنامه های رسمی ســفر وزیر خارجه سوئیس بعد از
یک توقف کوتاه در اصفهان ،از امروز یکشنبه در تهران
آغاز می شود که مهمترین آن جلسه یکصدمین سالگرد
آغاز روابط دو کشور است .برنامه دیدارهای وزیر خارجه
سوییس با رئیس جمهور ،وزیر امور خارجه و برخی دیگر

از مقامات عالیرتبه کشورمان نیز در روزهای یکشنبه و
دوشــنبه انجام خواهد شد .محورهای اصلی مذاکرات
و دیدارهای این دیپلمات سوییســی در تهران ،رایزنی
و تبادل نظر در مورد موضوعات مورد اهتمام مشــترک
در عرصه دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی و همچنین
موضوعات مربوط به کانال مالی سوئیس خواهد بود.

رعایت پروتکلهای بهداشتی؛ در ادارات و بانکها  80درصد /در کسب و کارها
 70درصد
روحانی گفت :ما در مقطعی اعام کردیم که کسب و کارها و بازار و مغازهها به تدریج باز
شود ،البته در کسب وکار در یک زمان محدودی پروتکل ها کمتر رعایت میشد ،اما در
مجموع امروز  ۷۰درصد در کسب وکارها دستورالعملها را رعایت میکنند.رییس دولت
تدبیر و امید گفت :برخی میگفتند که «ادارات باید تعطیل شود و کارکنان اداره نیایند،
اگر افراد اداره بیایند ،اگر دانش آموزان به مدرسه رفتند ،اگر افراد به مغازه و کارخانه بروند
اصول بهداشتی رعایت نمیشود» ،این افراد اشکال دارند و باید خودشان آن را رفع کنند.
روحانی به اشاره به گزارشات وزارت بهداشت گفت :امروز کسب و کارها  ۷۰درصد ،ادارات
 ۸۰درصد و در بانکها حدود  ۸۰درصد دســتورالعملهای بهداشتی را رعایت میکنند
و امیدوارم که در چند هفته آینده گزارش از مدارس نشــان دهد که بیش از ۸۰درصد
پروتکلها به دقت رعایت شده است و بر همین مبنا حرکت کنیم.رییس جمهوری گفت:
با یک ویروس خطرناک مواجه شدیم که بشریت و علم و دانش و پزشکی در سطح جهان
را از پا در نمیآورد .ویروس مشــکل آفریده اما ما را از پا در نمیآورد و در نهایت پیروز
میشویم ،البته ممکن  ۳تا  ۶ماه و یا تا یکسال طول بکشد اما در نهایت پیروز میشویم و
کرونا شکست میخورد.روحانی افزود :ما خدا و قدرت ایتناهی نیستیم ،قدرت ما بیحد
نیست ،انسان هستیم و توان ما در حدی است که خدا داده و محدود است ،اما محکوم به
فنا هم نیستیم ،این طور نیست که در مقابل ویروس دست رو دست بگذاریم و برای خود
قبر آماده کنیم ایستادگی می کنیم ،خداوند و قانون و ادیان این را به ما می گوید که در
بیماری باید بایســتیم و راه درمان را پیدا کنیم و این کار شدنی است.وی اظهار داشت:
ویروس کرونا حتما واکســن خواهد داشــت و یک روز در سطح جهان مهار خواهد شد،
حتما نقل و انتقال و گردشگری به رونق میرسد ممکن است  ۶ماه و یا یک سال طول
بکشد ،اما ما باید اصول بهداشتی را مراعات کنیم تا به آن نقطه برسیم.رییس دولت تدبیر
وامید گفت :نکتهای را به مردم میگویم شاید دردناک باشد و خوشایند برخی هم نباشد،
ما  ۷ماه گذشته در روند مقابله با ویروس و سختیهایی که این ویروس برای کشور ایجاد
کرد و در تحریم بودیم هیچ کس به کمک ما نیامد ،آمریکا که ما را تحریم کرده اســت
قصی القلب و شرورتر از این حرفها است.رییس جمهوری اظهار داشت :آمریکاییها حتی
در شرایط کرونا حاضر نشدند تحریمها را بردارند ،اگر آنها انسانیت داشتند ،اگر یک جو
عقل داشتند و برای خود و تاریخ آمریکا کاری میخواستند انجام دهند ،حتما تحریمها
را لغو میکردند اما این کار نکردند و برعکس در این  ۷ماه گذشته تحریمها و فشارهای
جدید را بر ما تحمیل کردند ،بیش از این هم میخواستند انجام دهند که موفق نشدند
و شکست خوردند.
کادر درمان ایران هرگز ناتوان نمیشود
روحانی گفت :مردم ایران ملت بزرگی است حتی در مقایسه با ملتهای دیگر و کشورهای
پیشــرفته در درمان کرونا موفق تر عمل کرده اســت ،اقدامات پزشکان و پرستاران ایران
پزشکان با کشورهای صنعتی آمریکا و اروپا قابل مقایسه شود ،به کادر درمان کشور فشار
آمده و باید کم شود که وزارتخانه این کار را خواهد کرد اما تعبیری که ضد انقاب درباره
کادر درمان ایران می گوید که «خســته و فروســده و ناتوان شدهاند» دروغ است.رییس
جمهوری تاکید کرد :کادر درمان ایران هیچگاه ناتوان نمیشود و هر روز میایستد ،البته
ممکن اســت مشکات زیادی وجود داشته باشد که باید آنرا کاهش دهیم؛ هفته قبل با
وزیر بهداشت درباره کاهش فشار بر کادر درمان گفتوگو کردم ،اما تعابیری که ضد انقاب
در رسانهها انجام میدهد که «قدرت و توان کادر درمان ایران تمام شده است» دروغ است،
کادر درمان ما هر روز سر کار خود هستند ،فعالیت میکنند ،البته دولت وظایفی دارد که
باید انجام دهد ،اما روحیه و شــادابی آنها مهم است ،آنها در مقاطع مختلف در ماه محرم
و عاشــورا در کنار بیماران انجام وظیفه میکنند و در عین حال برای نام امام حسین(ع)
اشک هم میریزند.

تاکید بر تداوم همکاریهای هستهای
ایران و روسیه در مقابل فشار آمریکا
کاظم جالی ســفیرایران در مسکو با «نیکوای اسپاســکی» ،معاون امور
بینالملل شــرکت دولتــی روس اتم دیدار کرد  .در ایــن ماقات آخرین
وضعیت همکاریها در حوزه صلحآمیز هســتهای بین دو کشور و مشکات
موجود مورد بررســی و گفتوگو قرار گرفت.طرفین در این ماقات بر تداوم
دیدار ها و همکاریهای دو کشــور در مقابل فشار غیر مسئوانه آمریکا در
قبال توافق هستهای ایران تاکید کردند .
خطیبزاده:

نشست گروههای فلسطینی نشانه
هوشمندی آنها در مقابله با اسرائیل است
سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری نشست اخیر گروههای فلسطینی
اســتقبال کرد و آن را نشانه هوشمندی رهبران فلسطین در مقابله با رژیم
صهیونیستی و حامیان و همدســتان این رژیم دانست ،.سعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری نشست اخیر گروههای فلسطینی
اســتقبال کرد و آن را نشانه هوشمندی رهبران فلسطین در مقابله با رژیم
صهیونیســتی و حامیان و همدستان این رژیم دانست.وی با تاکید بر اینکه
اتحاد و انسجام همه جریانات فلسطینی و مقاومت در مقابل رژیم جنایتکار و
اشغالگر صهیونیستی تنها راه آزادی سرزمین فلسطین و قدس شریف است،
افزود :ملت مقاوم فلسطین در طول دهههای گذشته ثابت کرده است که به
رغم ســالها اشغال ،کشتار و سرکوبی که رژیم اشغالگر قدس بر علیه مردم
فلسطین بکار گرفته است و همچنین طرحهای سازش برخی دول خیانتکار
عرب ،از عزم خود بر ایســتادگی در مقابل غاصبین فلسطین کوتاه نخواهد
آمد.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد :دراین مسیر قطعاً دولتها و
ملتهای مقاوم و آزاده جهان نیز آنان را در این مطالبه همراهی خواهند کرد.
شمخانی:

ارتباط مسئوان با مردم ضروری است
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی با بیــان اینکه ارتباط چهــره به چهره و
مســتمر مســئوان با مردم هم ضروری و هم موثر است ،نوشت :بهعنوان
یک خوزستانی از رئیس مجلس برای ســفر به خوزستان سپاسگزارم.علی
شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توئیتر
درباره سفر رئیس مجلس به استان خوزستان نوشت :ارتباط چهره به چهره
و مستمر مسئولین با مردم هم ضروری و هم موثر است.وی در پایان مطلب
خود آورده است :به عنوان یک خوزستانی از رئیس مجلس شورای اسامی
برای انتخاب خوزســتان به عنوان اولین مقصد سفرهای نظارتی و پیگیری
رفع مشکات مردم سپاسگزارم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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وزیراقتصاد:

بازار سرمایه باید حرفهای اداره شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :بازار سرمایه باید حرفهای اداره و از مداخات و اظهار نظرهای سیاسی ،پرهیز شود.وی بازار سرمایه را
بهترین فرصت برای واگذاری داراییهای مازاد و شرکتهای بانکها عنوان کرد و افزود :امروز بازار سرمایه یک نقش کلیدی برای تامین
مالی دارد.دژپسند اظهار کرد :امیدوارم اجازه دهند بازار سرمایه همچنان به صورت حرفهای اداره شود ،از مداخات سیاسی در امان بماند
و عدهای کملطفی نکنند و برای بهرهبرداریهای سیاســی ،به اظهارنظرهایی اقدام نکنند که این بازار را دچار خدشــه و آسیب کنند .این
بازار دارد عمق ،ریشه و پایداری پیدا میکند ،اما طبیعت بازار این است که گاهی با خوداصاحی مواجه میشود.وی افزود :خویشتنداری
هم برای فعاان و سهامداران بازار سرمایه و هم برای کسانی که میخواهند اقتصاد کشور از این منافع استفاده کند ،بسیار ضروری است.
جنس بازار سرمایه به گونهای است که باید مداخله دولت به حداقل برسد .این بازار  MARKET BASEاست ،بنابراین باید حرفهای اداره شود.
طبیعی است که دولت باید نظارت کند و سازمان بورس و شورای عالی بورس متولی نظارت هستند که خوشبختانه قانون تمامی مراحل
را پیشبینی کرده است اما نیاز به تامل و خویشتن داری بیشتری برای مراقبت از بازار نیاز داریم .این بازار باید میانمدت و بلندمدت دیده
شود .از این رو ،نظام بانکداری ما میتواند به خوبی از این شرایط استفاده کند .بنگاههای مالی بزرگ ما برای سرمایه درگردش میتوانند به
خوبی از این شرایط استفاده کنند تا صنعت بانکداری به سمت اعطای تسهیات به بنگاههای کوچک و متوسط متمرکز شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت ارتباط بین بازار پول و سرمایه ،گفت :با این کار ،پلکان ترقی اقتصاد ایران را در درون برای
افزایش رفاه و در اقتصاد بینالملل برای افزایش سهم در بازار بینالمللی فراهم کنیم.او در بخش دیگری از سخنان خود ،حاکمیت شرکتی
را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد :پیام اصلی حاکمیت شرکتی مبتنی کردن تصمیمات بر نظامهای حرفهای ،علمی و تجربی است در
واقع تصمیمات باید به صورت حرفهای در قالب حاکمیت شرکتی اتخاذ شود.دژپسند گفت :اگر بتوانیم حاکمیت شرکتی را رعایت کنیم،
اموال مازاد را بفروشیم ،با بازار سرمایه برای تکمیل حلقههای تامین مالی پیوند برقرار کنیم و با شرکتهای دانشبنیان ،دانشگاهها و مراکز
علمی و پژوهشی ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم،
اتاق بازرگانی تهران وضعیت اقتصاد در مرداد ماه را بررسی کرد

کدام بازارها بیشترین سود را دادند؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت بازارهای اقتصادی در مرداد ماه امسال
پرداخته و میزان ســوددهی آنها را با اسفند  ۱398مقایسه کرده است.بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی
این اتاق میانگین قیمت ســکه طرح امام در مرداد ماه امسال  ۱۰میلیون و  8۰۰هزار تومان بوده است که
این عدد در قیاس با اســفند ماه ســال  ،98افزایش قیمت  79درصدی را نشان میدهد.همچنین میانگین
قیمت دار (اســکناس در بازار ســنا) در مرداد امسال به  ۲۲هزار و  ۴۰۰تومان رسیده که نسبت به اسفند
سال گذشته ،افزایشی  5۱درصدی را نشان میدهد.به این ترتیب به نظر میرسد با وجود برنامه ریزی بانک
مرکزی برای کنترل تقاضای ارز و مدیریت نرخ آن در بازار ،در این مدت پنج ماهه بار دیگر ،قیمت دار در
بازار افزایشی شده است .البته قیمت دار در پایان مرداد ماه و همزمان با ورود به شهریور ،بار دیگر به ثباتی
نسبی رسیده اســت .تداوم تحریمهای آمریکا و کاهش صادرات غیرنفتی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا،
اصلیترین عوامل تاثیر گذار در کاهش دسترسی دولت به ارزهای خارجی بوده است.گزارش اتاق بازرگانی
تهران نشــان میدهد که میانگین شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مرداد ماه امسال ،به یک میلیون و
 757هزار واحد رســیده که این عدد در قیاس با اسفند سال گذشته ،رشد  ۲۴3درصدی را نشان میدهد.
به این ترتیب مانند ماههای گذشته ،همچنان بازار بورس ،سود آورترین بازار برای سرمایه گذاران بوده است.
بررســی بازار مسکن تهران نیز نشان میدهد که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در
مرداد ماه امسال به بیش از  ۲3میلیون تومان رسیده که این عدد نیز در قیاس با اسفند ماه سال گذشته،
رشدی  ۴8درصدی را نشان میدهد.
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گزیده خبر
بورس آرام گرفت
شاخص بورس در جریان معامات دیروز بازار سرمایه با ثبت رشد ۱۰هزارواحدی،
در ارتفاع یکمیلیون و ۶۴۲هزار واحد قرار گرفت ،.در جریان دادوستدهای امروز
بازار ســرمایه بیش از ۱۰میلیارد و ۱83میلیون ســهم و حقتقدم بهارزشی بالغ
بر ۱۱هزار و 89۲میلیارد تومان در بیــش از یکمیلیون و 5۰7هزار نوبت مورد
دادوســتد قرار گرفت و شاخص بورس با رشــد ۱۰هزار و 95واحدی در ارتفاع
یکمیلیون و ۶۴۲هزار و 35واحد قرار گرفت.بیشــترین اثر مثبت بر دماســنج
بازار ســهام در روز جاری به نام نمادهای معاماتی شــرکتهای فواد مبارکه
اصفهان ،ملی صنایع مس ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل
شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی ،کشتیرانی جمهوری اسامی ایران و
مخابرات ایران با افت خود مانع افزایش بیشــتر نماگر بازار سهام شدند.بر اساس
این گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲میلیارد و ۱9۶میلیون ورقه
بهارزش ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان در 7۶۶هزار و 378نوبت ،شــاخص فرابورس
(آیفکس) ۶7واحد افت کــرد و در ارتفاع ۱7هزار و ۲9۰واحد قرار گرفت.در این
بازار هم دیروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاماتی
پتروشیمی تندگویان ،بانک دی و ذوبآهن اصفهان شد و در مقابل شرکتهای
سنگآهن گهر زمین ،پتروشیمی مارون و مدیریت انرژی امید تابان هور بیشترین
اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

استانها
زیر و بم پاایشی یکم

پذیره نویسی پاایشی یکم که باقی مانده سهام دولت در چهار پاایشگاه است ،از پنجم شهریورماه آغاز شده و تا  ۱9شهریورماه ادامه
دارد .بر این اساس متقاضیان می توانند از طریق بانک های مننتخب و کارگزاری ها نسبت به خرید واحدهای این صندوق اقدام کنند.
پاایشی یکم از سهام شرکتهای پاایشگاهی ،پاایش نفت تهران (شتران) ،پاایش نفت تبریز (شبریز) ،پاایش نفت اصفهان (شپنا)
و پاایش نفت بندر عباس (شــبندر) تشــکیل شده است و عموم مردم با استفاده از کد ملی یا کد بورسی میتوانند نسبت به خرید یا
پذیرهنویسی این صندوق اقدام کنند.متقاضیان خرید این صندوق میتوانند در بازه زمان تعیین شده به صورت حضوری و غیرحضوری
از طریق بانک ها نســبت به خرید این صندوق اقدام کنند .همچنین افرادی که دارای کد معاماتی هســتند میتوانند به صورت غیر
حضوری از طریق ســامانه معاماتی کارگزاری خود نســبت به ثبت سفارش خرید اقدام کنند.بر این اساس بانک های منتخب شامل
ملی ،سپه ،مسکن ،کشاورزی ،ملت ،صادرات ،تجارت ،توسعه تعاون ،رفاه کارگران ،قرض الحسنه مهر ایران ،پست بانک ایران ،اقتصاد
نوین ،پارسیان ،پاسارگاد و کار آفرین می شوند .اطاعات مورد نیاز برای تکمیل اطاعات نیز شامل نام ،نامخانوادگی ،شماره ملی ،تاریخ
تولد ،نام پدر ،کد پســتی ،شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی فرد پرداختکننده می شود.پذیرهنویسی برای هر شخص حقیقی
ایرانی دارای کد ملی تا سقف  5۰میلیون ریال امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد .البته متقاضیانی که در
نخستین مرحله پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق واسطهگری مالی یکم شرکت کردهاند ،میتوانند در مجموع دو صندوق
سرمایهگذاری واسطهگری مالی یکم و سرمایه گذاری پاایشی یکم تا سقف  5۰میلیون ریال پذیرهنویسی کنند.بر این اساس ،افرادی که
به میزان دو میلیون تومان صندوق  ETFدارای یکم را خریداری کرده بودند ،در این مرحله می توانند تنها سه میلیون تومان از واحدهای
این صندوق را با تخفیف  ۲۰درصد خریداری کنند.سرمایهگذاران این صندوق تا یک ماه امکان فروش آن را ندارند و بعد از آن امکان
معامله برای افراد مهیا میشــود .البته توجه به این نکته ضروری است که هرچند داشتن کد بورسی برای پذیرهنویسی نیاز نیست اما
متقاضیان برای انجام معامله این واحدها ،باید نسبت به ثبتنام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی اقدام کنند.

“خانه سامت» و «مرکز خدمات اورژانس
بهشت» راه اندازی شد
“خانه ســامت» و «مرکز خدمات اورژانس بهشــت» در آرامســتان بهشــت
سکینه(س) کرج به بهره برداری رسید.به گزارش پایگاه خبری کرج ،این مرکز با
همکاری شهرداری کرج و اورژانس استان البرز همزمان با بهره برداری از  8پایگاه
دیگر استان ،به ارزش  3۰۰میلیارد ریال افتتاح شد .تعداد  ۱۲دستگاه آمبوانس
پیشــرفته و  5دستگاه موتور آمبوانس برای فعالیت در این پایگاه ها اختصاص
یافته است.با احداث خانه سامت و مرکز خدمات « اورژانس بهشت « به مساحت
بیش از هزار متر و با امکاناتی نظیر پارکینگ و پد بالگرد ،سطح خدمات رسانی به
زائران اهل قبور و مراجعین در آرامستان بهشت سکینه (س) ارتقاء خواهد یافت.
یک اتاق این مرکز به محل استقرار پزشک ،اختصاص یافته است .همچنین هدف
از استقرار خودروی اورژانس که توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
استان البرز تأمین شــده ارائه خدمات مفید و موثر به زائران و مراجعین بهشت
ســکینه (س) و اعزام آن به محل حادثه در محدوده قرارگیری آرامستان بهشت
سکینه(س) اســت.به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
اســتان البرز ،موتور آمبوانس های به کار گرفته شده ،کمک شایانی به افزایش
سرعت کارشناسان سامت برای حضور در محل حادثه و بر بالین بیماران خواهد
داشت.مهرداد بابایی خاطرنشان کرد :این پنجمین پد بالگرد برای تقویت ناوگان
امداد هوایی در شهر است که با همکاری و تاش شهرداری کرج فعال شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد:

پرهیز از تجمعات و مسافرت های غیر ضروری
مهم ترین راه کاهش ابتا به ویروس کرونا
دکتر سید عباس موسوی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مازندران در مراسم تکریم و معارفه سرپرست معاونت
بهداشتی این دانشگاه ،ضمن تبریک روز بهورز ،گفت:
نظام سامت دین بزرگی به بهورزان دارد که با فعالیت
شــبانه روزی در این حوزه اتفاقات خوبی رقم زده اند.
وی ضمن قدردانی از زحمات کادر بهداشتی و درمانی در دوران اپیدمی بیماری
کرونا ،با بیان اینکه معاونت بهداشــتی خط مقدم حوزه سامت است و کادر
بهداشــت و درمان در ماه های اخیر استراحتی نداشته و مشغول فعالیت های
متعدد هســتند  ،افزود  :اگر بتوان شیوع بیماری را در خط اول مبارزه بیماری
کوویــد  ۱9را کنترل کرد  ،دیگر مجبور به انجام اقدامات درمانی نخواهیم بود
بنابراین باید در این حوزه تمرکز بیشــتری داشته باشیم.دکتر موسوی با اشاره
به این که بیشــتر پروژه های عمرانی به اتمام رسیده است بر اتمام طرح های
نیمه کاره تاکید کرد و گفت :پروژه های بزرگ دانشــگاه نیز در ماه های آینده
به اتمام می رسد.
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روسیه:

استانها
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان:

شناسایی بیش از  180مورد انشعاب آب
غیر مجاز در بخش مرکزی شهرستان اصفهان
مدیر عامل شــرکت آبفا استان اصفهان اعام کرد :در سال جاری بیش از 180
مورد انشعاب آب غیر مجاز در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان کشف شد که
100مورد آن در روزهای اخیر شناسایی گردیده است  .هاشم امینی تصریح کرد
از  80فقره کشف انشعاب آب غیر مجاز در منطقه برآان و کراج بیش از  50مورد
آن دارای کاربری باغ ویا بوده و این در حالیست که حداقل وسعت یک باغ ویا
هزار متر مربع می باشــد و طبق بررسی های صورت گرفته حداقل آب مصرفی
در یک باغ ویا با این وســعت 60 ،متر مکعب آب در ماه است .ازم به توضیح
است که با ساماندهی این نوع انشعابات غیر مجاز ،از حدود  3هزار متر مکعب آب
بدون درآمد در ماه در این منطقه جلوگیری به عمل آمد.مدیرعامل شرکت آبفا
استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته بیش از  360مورد انشعابات آب غیر
مجاز در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان کشف گردید اظهار داشت :از طریق
پیمایشی که از سوی کنتور خوان ها و گزارشات مردمی و کارکنان صورت گرفت
انشعابات غیر مجاز کشف و اقدامات ازم در خصوص آن انجام شد .هاشم امینی
با اشاره به تعداد مشترکین آب در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان گفت :بیش
از  28هزار و  800مشترک در  61روستا و یک شهر منطقه برآان و کراج وجود
دارد که برنامه ریزی شده در سال جاری طی پیمایش های منسجم با شناسایی
انشعابات غیر مجاز از هدر رفت آب جلوگیری شود.مدیرعامل شرکت آبفا استان
اصفهان با بیان اینکه در ماه های اخیر با کشف انشعابات غیر مجاز مشکل افت
فشار آب روستای دستجا در منطقه مرکزی رفع شد اعام کرد :در سالهای اخیر
 579مشترک آب در این روستا در فصل تابستان با مشکل افت فشار آب مواجه
بودند که در سال جاری با کشف و شناسایی حدود  40فقره انشعاب آب غیر
مجاز با کاربری باغ ویا در آن محدوده  ،بیش از  2هزار و  400متر مکعب در
ماه آب به چرخه توزیع اضافه شــد و بدین ترتیب مشکل افت فشار اهالی این
روستا برطرف گردید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران
منصوب شد
در حکمی از ســوی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت توانیر ،دکتر
فرامرز سپری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق مازندران منصوب
شــد.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مراسم تکریم و معارفه مدیران
عامل ســابق و جدید شــرکت توزیع برق مازندران بر اهمیت برنامه ریزی،
نظارت و پایش شرکت های توزیع بر فرایند اجرای طرح (( برق امید)) تاکید
کرد و موضوع مدیریت مصرف را از مباحث جدی صنعت برق برشــمرد.این
مراسم که به صورت ویدئو کنفراس با حضور مهندس همایون حائری معاون
وزیر نیرو در امور برق و انرژی ،مهندس محمد حســن متولی زاده مدیرعامل
شــرکت توانیر و جمعی از معاونان شرکت توانیر و مسئوان استانی و صنعت
برق اســتان مازندران برگزار شد طی حکمی از سوی مدیرعامل توانیر ،دکتر
فرامرز سپری به سمت مدیرعامل شرکت توزیع برق استان معرفی شد دو از
خدمات ارزشمند مهندس رضا غفاری مدیرعامل سابق و محمدحسین اسدی
گرجی سرپرست سابق این شرکت قدردانی شد.مهندس همایون حائری در
این مراسم ،محدود شدن رشد پیک شبکه به یک درصد در تابستان امسال با
صرفه جویی باایی همراه دانست.
آگهی تغییرات شرکت نیرو هادی قراول شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  37613و شناسه ملی 10260551880
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/01/28تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :استان اصفهان  ،شهرستان برخوار  ،بخش حبیب آباد  ،دهستان برخوارشرقی ،
روستا شهرک صنعتی دولت آباد ،شهرک صنعتی دولت آباد  ،بلوار امام خمینی  ،خیابان
شمس تبریزی  ،پاک  ، 116طبقه همکف کدپستی  8341659416انتقال یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()917267
آگهی انحال شرکت آرمان سپهر کاسپین شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  47563و شناسه ملی 10260656877
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/04/16تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :شرکت فوق منحل گردید و احمد گنجعلی به کدملی  1288313454به
عنوان مدیر تســویه برای مدت دو سال انتخاب گردید و نشانی شرکت منحله در حال
تســویه خیابان امام خمینی  -خیابان شریف شــرقی  -کوی ویادوم  -پاک ) 113
شمالی(  818974973اعام گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()909747
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قیمت نفت سال آینده  ۵۰تا  ۵۵دار خواهد بود

وزیر انرژی روسیه اعام کرد روسیه پیش بینی می کند با اخبار مربوط به تولید
واکسن کووید  19که باعث احیای اقتصادی می شود ،میانگین قیمت هر بشکه
نفت در ســال  2021به  50تا  55دار خواهد رسید .این قیمت بهتر از قیمت
امسال خواهد بود و برای پوشش نیازهای بودجه روسیه کافی محسوب می شود
اما همچنان پایینتر از سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بوده و برای بسیاری
از متحدان مســکو در گروه اوپک پاس بسیار اندک به شمار می رود.الکساندر
نواک ،وزیر انرژی روسیه در سخنانی در نشست آناین تولید و صنعتی سازی
جهانی گفت :در ســطح جهانی کار بزرگی در زمینه تولید واکسن کووید 19
انجام گرفته است و اقتصاد جهانی با کاهش محدودیتهای کشورها رو به بهبود
اســت .تقاضا رشــد خواهد کرد هر چند که ابهامات در بازار نفت به قوت خود
باقی مانده اند.نفت برنت که شــاخص بازار جهانی است ،چندین ماه است که
نزدیک  45دار معامله می شــود و پس از آغاز دور جدید توافق کاهش تولید
اوپک پاس از رکورد اندک  16دار که پایینترین قیمت در  21ســال گذشته
بود ،بهبود یافت.نواک احتمال صعود قیمتها به  65دار در ســال آینده همان
طور که گلدمن ساکس پیش بینی کرده است را منتفی ندانست اما نسبت به
رشد بیش از حد سریع قیمتها هشدار داد.وزیر انرژی روسیه گفت :گروه اوپک
پاس وضعیت بازار نفت را به صورت ماهانه ارزیابی می کند تا از رشــد بیش
از حد قیمتها جلوگیری کرده و نوسان را کاهش دهد .وی اوایل هفته گذشته

عرضه اولیه یک شرکت پاایشی
در فرابورس به زودی
مدیرعامل فرابورس گفت :بخشی از سهام شرکت نفت ستاره خلیج
فارس با انجام فرایندهای ازم برای پذیرش و درج ،در بازار فرابورس
عرضه اولیه میشــود .امیر هامونی از انجام فرایند پذیرش شــرکت
ستاره خلیج فارس در بازار فرابورس خبر داد و گفت :پیشتر مساله
پذیرش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در فرابورس مطرح شده بود
که به دلیل مســائلی در بدهی ارزی این شرکت فرایند آن با توقف
مواجه شد.مدیرعامل فرابورس اعام کرد :با تاشهای صورتگرفته
و قولهای مســاعدی که مبنی بر تبدیل بدهی ارزی این شــرکت
به بدهی ریالی داده شــده ،فرایند پذیرش آن بــار دیگر به جریان
افتاده است تا بخشی از ســهام این شرکت بزرگ پاایشی بتواند با
انجام فرایندهــای ازم برای پذیرش و درج ،در بازار فرابورس عرضه
اولیه شود .گفتنی است سهام این شرکت مهم پاایشی به زودی در
فرابورس عرضه خواهد شد.

هشدار به شرکت های بزرگ نفتی درباره
سرمایه گذاری در تولید مواد پاستیکی
مؤسســه «کربن ترکر» در گزارش جدید خود هشدار داد که ممکن
اســت شــرکت های بزرگ نفتی با تمرکز خود بر تولید پتروشیمی
ها که متکی به رشــد تقاضا برای مواد پاستیکی است ،حدود 400
میلیارد دار از دارایی های ســرگردان خود را در این بخش به خطر
بیندازند.به گزارش اویل پرایس ،مؤسســه «کربن ترکر» در گزارش
جدید خود هشــدار داد که ممکن است شرکت های بزرگ نفتی با
تمرکز خود بر تولید پتروشیمی ها که متکی به رشد تقاضا برای مواد
پاستیکی اســت ،حدود  400میلیارد دار از دارایی های سرگردان
خود را در این بخش به خطر بیندازند.این موسسه تأکید کرد :صنعت
نفت چشــم امید خود را به رشد تقاضا برای مواد پاستیکی دوخته
است که تحقق نخواهد یافت چرا که کشورهای جهان مقابله با زباله
های پاستیکی را شروع کرده اند و دولت ها برای رسیدن به اهداف
تغییرات آب و هوایی در حال اقدام هستند.شرکتهای بزرگ نفتی روی
تقاضای مواد پاستیکی که در حال جایگزینی بیشتر تقاضای نفت
از بخش حمل و نقل است ،حساب کرده اند زیرا خودروهای احتراق
داخلی جای خود را به خودروهــای الکتریکی می دهند.اما گزارش
کربن ترکر با عنوان «آینده جایی برای مواد پاستیکی نیست» نشان
می دهد که رشــد تقاضا برای مواد پاستیکی در واقع بسیار ضعیف
تر از حد نیاز است چرا که انتظار می رود «از یک سیستم پاستیکی
خطی به یک سیستم دایره ای تغییر کند و دولت ها برای رسیدن به
اهداف آب و هوایی اقدام کنند».اگر این واقعیت ثابت شود ،خبرهای
وحشتناکی را برای صنعت نفت ایجاد خواهد کرد.

فراخـوانمناقـصهعمـومی
همزمان با ارزیابی(فشرده)

طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه رازی
دانشگاه رازی واقع در شهرکرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی(فشرده) طبخ و توزیع غذای دانشجویان
دانشگاه به شماره  2099003454000028را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقوقی واگذار نماید .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -1برآورد آمار پخت در سال تحصیلی حدودا ً  500.000پرس است.
 - 2مدت قرارداد :به مدت  10ماه شمسی میباشد.
 -3تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1399/06/16میباشد.
 -4مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی :روز پنجشنبه تاریخ 1399/06/20
 -5مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی :روز یکشنبه تاریخ 1399/06/30
 -6زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10صبح دوشنبه مورخ 1399/06 /31
 -7مبلغ برآورد مناقصه 12.000.000.000 :ریال
 -8مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه ( 600.000.000ششصد میلیون)ریال میباشد.
شــرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در ســامانه ،اصل ضمانتنامه را در روز یکشنبه مورخ  1399/06/30تا ساعت  12ظهر
به آدرس ذیل تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه ،باغ ابریشم ،پردیس دانشگاه رازی ،سازمان مرکزی ،طبقه همکف ،اداره تدارکات و امور قراردادها
تلفن تماس08334274507 :

گفته بود این گروه باید آماده باشد تا با افزایش تدریجی تولید نفت ،به تغییرات
مثبت بازار واکنش نشــان دهد.اوپک پاس دور جدید کاهش تولید خود را به
میزان  9.7میلیون بشکه در روز از ماه مه آغاز کرد و از اوت تا دسامبر تولیدش
را  7.7میلیون بشکه در روز محدود خواهد کرد .این گروه محدودیت تولیدش
را از ژانویه به حدود شش میلیون بشکه در روز می رساند و این روند را تا آوریل
سال  2022حفظ می کند.وزیر انرژی روسیه گفت :تقاضای جهانی برای نفت
امسال تحت تاثیر پیامدهای شیوع کووید  19به میزان  9تا  10میلیون بشکه
در روز کاهش خواهد داشــت که این پیش بینی مطابق با گزارش ماه گذشته
اوپک است که کاهش تقاضای جهانی برای نفت به میزان  9.06میلیون بشکه
در روز در ســال  2020را پیش بینی کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ ،سرمایه
گذاران کاا از روند سریع ســاخت چندین واکسن احتمالی در ماههای اخیر
دلگرم شده اند اما شــیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورها همچنان ادامه
دارد و کشورهایی دیگری که اپیدمی را تحت کنترل درآورده اند ،با ریسک موج
دوم ابتا روبرو هستند.قیمت نفت هفته گذشته تحت تاثیر نگرانیها نسبت به
دورنمای تقاضا افت قابل توجهی پیدا کرد و نفت برنت در بازار لندن به پایین
 43دار ســقوط کرد .در حالی که بودجه روسیه بر مبنای قیمت  42دار هر
بشــکه نفت بوده است اما بسیاری از متحدان نزدیک این کشور در اوپک برای
تامین بودجه به قیمت باای  60دار و یا حتی  80دار نفت نیاز دارند.
مدیرعامل توانیراعام کرد:

طرح «برق امید» فرصتی
برای استخراج رمزارزها
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی تولید ،انتقال و توزیع
نیروی برق ایــران با بیان اینکه طرح «برق امید» فرصت
خوبی برای توســعه صرفهجویی در کشــور است ،گفت:
اجرای این طرح میتواند باعث رونق صنایع و بهکارگیری
برق صرفهجویی شده حاصل از این طرح در استخراج رمز
ارز شــود.به گزارش پایگاه خبری شــرکت مادرتخصصی
تولید ،انتقال و توزیع نیــروی برق ایران(توانیر)« ،محمد
حسن متولی زاده» افزود :طرح «برق امید» برای فرصتی
برای فعال شــدن شــرکتهای اســتارتاپی و استخراج
کنندگان رمز ارز اســت و با توجه به قوانین و مصوبههای
جدید ،شرکتهای استارتاپ میتوانند با سرمایه گذاری در

کاهش برق مصرفی مشترکان خانگی ،از میزان برق صرفه
جویی برای استخراج رمز ارز بهره بگیرند که باعث کاهش
هزینههای استخراج این نوع ارز نیز خواهد شد.
وی ادامه داد :سیاســتهای تشــویقی و تنبیهی در همه
جهان برای مشترکان برق در نظر گرفته می شود ،براین
اســاس در وزارت نیرو طبق تجربه ســالهای گذشــته،
سیاستهای تشــویقی بکار گرفته شد و درهمین راستا
برای صنایع و کشــاورزان پاداشهایی اختصاص یافت که
در صورت جابه جایی بار مصرفی خود (در ساعتهای گرم
 4ماه خرداد تا شهریور) از این پاداشها بهره مند میشوند.
اختصاص  350میلیارد تومان پاداش به صنایع
متولــی زاده اعام کرد :ســال گذشــته در قالب همین
سیاستهای تشویقی  350میلیارد تومان پاداش به صنایع
اختصاص یافت و کشاورزان نیز در صورت همکاری در این
طرح و اســتفاده نکردن ازبرق در 4ساعت گرم روز ،از 20
ساعت برق رایگان بهره مند شدند.مدیرعامل توانیر گفت:

پیک مصرف برق در اثر این سیاستها و در دوسال متوالی
تنها با یک درصد رشد و بدون مشکل سپری شد.
طرح «برق امید»
وی درباره طرح «برق امید» گفت :طرح برق امید مخصوص
مشترکان خانگی است و الگوهای آن نیز از عملکرد خود
مردم در سالهای گذشته استخراج شده است.متولی زاده
ادامه داد :به طور متوسط در کل کشور حدود  30درصد از
مشترکان برق در محدوده کم مصرف 15 ،درصد پرمصرف
و  55درصد در محدوده خوش مصرف هســتند ،اما این
تقســیم بندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی یا درآمد
خانوار ندارد بلکه براســاس میزان مصرف برق آنها شکل
گرفته است.مدیرعامل توانیر افزود :تخفیف  100درصدی
بهای برق درطرح «برق امید» برای مشترکان کم مصرف
در نظر گرفته شده اســت.وی خاطرنشان کرد :بیشترین
میزان مصرف برق در خانوارها به طور معمول به یخچال،
سیستم روشنایی و وسایل صوتی و تصویری تعلق دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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جزئیات تجارت خارجی و واردات  5میلیارد داری کااهای اساسی

گزیده خبر

گره ارزی پابرجاست

در پنج ماه ابتدایی امســال بیــش از  13میلیون تن واردات کاا
انجام شــده که بالغ بر  10میلیون تن آن کااهای اساسی بوده
است ،گرچه راهکارهایی برای ترخیص سریع کااها در دستور کار
قرار گرفت ولی همچنان مشــکل تامین ارز عامل اصلی ایستایی
کاا به شمار می رود .در جریان تجارت خارجی ایران در ماههای
گذشــته آخرین آمار از این حکایت دارد که در پنج ماه ابتدایی
امسال ایران حدود  13میلیون و  834هزار تن واردات داشته که
ارزش داری آن به  13میلیارد و  707میلیون دار میرســد که
معادل  12میلیارد و  64میلیون یورو است.در مقابل  38میلیون
و  66هــزار تن صادرات به ارزش  10میلیارد و  875میلیون دار
انجام شده که معادل یورویی آن  9میلیارد و  571میلیون یورو
است.اما در سال های اخیر در تجارت خارجی و در حوزه واردات
همواره چالش ترخیص کاا وجود داشــته و با وجود رایزنی ها و
مصوباتی که در رابطه با تسهیل ترخیص کاا از گمرک در دستور
کار قرار گرفته  ،همچنان این مشــکل به طور کامل حل نشــده
است ،به هر صورت در چند ماه اخیر موضوع ترخیص کاا به طور
جدی تری مورد پیگیری دستگاههای مربوطه قرار گرفت و بعد از
آن با موافقت دولت مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص کاا به
ویژه کااهای اساسی به مرحله اجرا رسید.یکی از مسائل مربوط
به ترخیص کااهای مشــکات ارزی و دریافت اعامیه ارز بود و
تا هنگامی که این مشــکل حل نمیشد گمرک امکان ترخیص
نداشــت ،از این رو در رابطه با کااهای اساسی مصوب شد تا به
محض دریافت مجوز و اعامیه تامین ارز به صورت اعتباری امکان
ترخیص فوری داشته باشند .در مورد کااهای غیر اساسی نیز قرار
بود تا وزارت صمت بنا بر تشــخیص خود نسبت به ترخیص آنها

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعام کرد

خرید بیش از  ۸.۲میلیون تن گندم در کشور

دستورات ازم را صادر کنند.

موجودی  3.2میلیونی کاای اساسی
اما آخرین گزارش مربوط به وضعیت کااهای موجود در بنادر و
گمرک که از سوی گمرک ایران در رابطه با کااهای اساسی ،غیر
اساســی غیر کانتیری و کااهای کانتیری اعام شده است نشان
میدهد که از ابتدای امســال بیــش از  10میلیون و  700هزار
تن کاای اساســی وارداتی به ارزش بیــش از پنج میلیارد دار
از گمرک ترخیص شــده است و در حال حاضر میزان موجودی
کااهای اساســی در بنادر و گمرک به بیش از ســه میلیون و
 200هزار تن میرسد که بالغ بر دو میلیون تن آن در بندر امام
خمینی دپو شــده است.آنطور که ارونقی  -معاون فنی گمرک -
می گوید «مشــکل اصلی در کااهای که هنوز ترخیص نشده به
ارز برمیگردد و در انتظار تامین ارز هســتند .این در حالی است
که برخــی از این اقام به صورت اعتباری خریداری شــده و به
بنادر منتقل شده و اســناد مالکیت نیز در اختیار خریدار است
و در خصوص بخشــی از این کااها هنوز مالکیت به صاحب کاا
منتقل نشده است» .
عدم تمایل به ترخیص تا تامین ارز
اما چندی پیــش بانک مرکزی ،وزارت صمــت و گمرک توافق
کردند که ترخیص پنج قلم کاای اساســی شــامل ذرت ،جو،
کنجاله سویا ،دانههای روغنی و روغن خام بدون ارائه کد رهگیری
بانک امکان ترخیص سریع داشــته باشند ،اما اعام معاون فنی
گمرک از این حکایت دارد که ظاهرا صاحبان این کااها تمایلی

به ترخیص اقام تا زمانی که تامین ارز آن صورت نگرفت ندارند.
در حال حاضر نیز تعداد شــناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر 16
فروند حاوی  736هزار تن کاای اساســی و تعداد شناورهای در
حال تخلیه در بنادر  6فروند حاوی  85هزار تن کاای اساســی
هستند که در حال تخلیه شبانه روزی قرار دارند.
تامین ارز مشکل اصلی ترخیص  3.4میلیون تن کاای غیر
اساسی غیر کانتینری
اما بخش دیگر کااها مربوط به کااهای «غیراساسی غیرکانتینری»
است که بیش از  80درصد آن را مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای
تولیــدی ،ماشــین آات مرتبط با تولید ،تجهیــزات پروژه های
راهبردی و ملی تشکبل می دهد که میزان این کااها در بنادر و
گمرک به بیش از سه میلیون و  480هزار تن می رسد.طبق گفته
ارونقی« ،اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقام ،قرار نگرفتن
درصف تخصیص ارز و عدم تایید منشــأ ارز این کااها است .این

در حالی اســت که هیچ اختیاری به گمرک در خصوص ترخیص
اقام در صف تخصیص ارز حتی به صورت درصدی داده نشــده
و این امر باعث ایســتایی در انجام تشــریفات گمرکی و ترخیص
کااهای این دسته شده است .از سویی تشخیص اولویت ترخیص
کااهای این دســته مرتبط با تولید  ،با وزارت صمت اســت که
فهرست اقام مربوطه توسط گمرک و وزارتخانه احصاء و به بانک
مرکزی اعام شده که درصورت «تأیید منشأ ارز»  ،ترخیص این
کااها در حداقل زمان ممکن انجام می شود».
وضعیت کااهای کانتینری
همچنین دسته دیگر کااهای موجود در گمرک و بنادر کااهای
کانتینری هســتند که تعداد این کانتینرهــا به بیش از  23هزار
دستگاه می رسد که البته گزارش گمرک از این حکایت دارد که
ممکن است داخل این کانتینرها کااهای اساسی و یا غیراساسی
غیرکانتینری هم موجود باشد که در انتظار تامین ارز قرار دارند.

صادرات فواد منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت شد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد:

پیرو نامههای اخیر مبنی بر ساماندهی صادرات فواد خام و محصوات فوادی و دستور پیگیری موضوع توسط معاون معدنی
وزارت صمت ،طبق اعام گمرک جمهوری اسامی ایران ،صادرات فواد خام و تولیدات فوادی (مقاطع طویل فوادی) منوط
به اخذ مجوز از دفتر معاونت امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت شد .اواسط تیرماه سال جاری ،سیفاه
امیری -مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت -طی نامهای با موضوع ساماندهی صادرات بیلت و بوم خطاب به مدیرکل دفتر
مقررات صادرات و واردات ،خواستار صورتپذیری اقدامات ازم و ارائه گزارش صادرات واحدهای مجاز به صادرات بیلت و بوم و
ارسال صورت ماهانه برای دفتر مذکور شد تا در صورت رعایت عدم کف عرضه در بورس کاا و عدم انجام تعهدات در رابطه با
واریز ارز به سامانه نیما ،از صادرات آنها در پایان سه ماه ،ممانعت به عمل آید .پس از این نامه ،در تاریخ دوم شهریور ماه ،داریوش
اسماعیلی -معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ،نامهای ارسال
کرده که طی آن اعام شــده اســت که در رابطه با ساماندهی صادرات فواد خلم و محصوات فوادی ،نامههاب پیشین ( نامه
شماره  60/93227مورخ  99/04/15و نامه شماره  60/93221مورخ  )99/04/15از تاریخ  99/06/8کانلمیکن تلقی گردیده و
از تاریخ فوق ،جهت ساماندهی و رصد بیشتر بازار فواد خام و محصوات فوادی ،ضروری است اعطا مجوز صادرات مجددا در
ســامانه فرامزی گمرک جمهوری اسامی ایران توسط معاونت دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ،صورت پذیرد.بنابراینها ،علی
اکبر شــادمانی -مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات گمرک جمهوری اسامی طی بخشنامه ای در زمینه صادرات فلزات به
ویژه صادرات فواد خام و تولیدات فوادی (مقاطع طویل فوادی) اعام کرد که این روند نیازمند اخذ مجوز از دفتر معاونت امور
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت :باید در نظر داشت که اکثر کارخانهداران روس با شرکتها سرمایه گذاران کان
آمریکایی رابطه دارند .یعنی احتمال دارد در ابتدای کار یا اواسط کار با مشکاتی مواجه شویم .قرار است سه مدل خودرو جدید
از محصوات  UAZروسیه از پاییز امسال به بازار خودرو ایران عرضه شود و کارخانهای به وسعت حدود  25هزار متر مربع برای
تولید ســه مدل پیکاپ تک و دو کابین دو دیفرانسیل و شاسی بلند پاتریوت از سری محصوات تولیدی  UAZدر برنامه است.
مهدی دادفر در گفتوگو با ایلنا در این خصوص اظهار داشــت :در ابتدا باید مســالهای را مطرح کرد ،اینکه بازار تولید و تجارت
خودرو در انحصار بزرگترین مالک خودروســازی کشور یعنی دولت است و هر کسی بخواهد این انحصار را بشکند و خودرویی
جدید را تولید کند باید از پل این انحصار عبور کند.وی ادامه میدهد :اکنون خودروساز کم نداریم که مونتاژ خودرو را به دست
گرفتهاند مانند کرمان خودرو و بیوایدی که خودروهای چینی را تولید میکردند همه با مشــکات ســخت و عجیب روبه رو
بودند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد :البته این موضوع غریبی در تجارت نیست و همه مالکین شرکتهای خودرو
سعی در سرپا نگه داشتن بنگاههای خود هستند .زیرا خودروسازی در انحصار دولت است .شاید این خودرو هم بتواند در حد 2
تا  3هزار تولید داشته باشد و تحویل مردم دهد .اما تصور اینکه  200تا  300هزار خودرو تولید داشته باشد تصور غلطی است و
امکان پذیر نیست .چنین خودرو سازیهایی یک یا دو سال فعالیت دارند و پس از آن یکی از شریانهای اصلی قطع میشود تا
نتواند به فعالیت خود ادامه دهد .کما اینکه چندین کارخانه خوودروسازی داریم که با چنین مشکلی مواجه شدند به همین دلیل
ابتدا باید انحصار را برطرف کرد و سپس وارد چنین کاری شد.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان
و تاسیسات گرز سهامی خاص
به شماره ثبت  4009و شناسه ملی 10260251615

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1398/04/20سیدآرش
هاشــمی به شماره ملی  0054845912بســمت رئیس هیئت مدیره
 ،انوش هاشــمی به شــماره ملی  4431668251بسمت نایب رئیس
هیئت مدیره  ،سیدسعید کریمی به شماره ملی  0043880762بسمت
مدیرعامل  ،ســیدعنایت اله هاشمی به شــماره ملی 1189426889
بســمت عضو هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند .کلیه
قرارداد ها  ،اســناد و اوراق تعهدآور مالی با امضای رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامــل یا رئیــس هیئت مدیره و نایب رئیــس هیات مدیره و یا
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی
و اداری و مکاتبات با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()940231
آگهی تغییرات شرکت فکور پردازش چهلستون سهامی خاص

به شماره ثبت  43497و شناسه ملی 10260614098
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1398/05/06محمدباقر زمانی به شــماره ملی
 1288403356بســمت مدیرعامل  ،مرتضی خردمند به شــماره ملی  1289084114بسمت
رئیس هیئت مدیره و حســینعلی زمانی به شــماره ملی  5129779053بســمت نایب رئیس
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به
امضاء مشترک مرتضی خردمند و محمد باقر زمانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان ()957414

آگهی انتقالی شرکت کشت و صنعت طاهر آباد سهامی خاص
به شماره ثبت 324و شناسه ملی 10260072781

خودروهای روسی در راه بازار ایران

آگهی تغییرات شرکت هیدر آب اندیش
شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  355و شناسه ملی 10860083592
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1399/03/13تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :اعضای هیات مدیره
عبارتند از آقای علی اکبر قیصری به شماره ملی ،1229692517
آقــای ناصر فروغــی به شــماره ملــی  1229889264و آقای
علیرضا قیصری به شــماره ملی  1229748075که برای مدت
دو سال انتخاب شدند .آقای حمیدرضا سمیعیان به شماره ملی
 0068763816به ســمت بازرس اصلی و خانم الهام سمیعیانی
به شماره ملی  1229959114به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری خوانسار ()901249

آگهی تغییرات شرکت شمیم رشد اسپادان سهامی خاص
به شماره ثبت  33659و شناسه ملی 10260541508

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/14
ماده  2اساســنامه (موضوع شرکت ) به شــرح ذیل تغییر یافت  :ثبت
موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد :
کلیه خدمات کشــاورزی و دامپروری اعم از مطالعات و پژوهش  ،خرید
و فروش  ،خدمات مهندسی  ،خدمات جانبی و طراحی مزارع  ،فرآورده
های شیمیایی مجاز  ،فعالیت های شیمیایی مجاز  ،محصوات و ادوات
کشاورزی و دامپروری  ،صادرات و واردات صنایع و ماشین آات و مواد
اولیه  ،اخذ تســهیات بانکی  ،تولید محصوات کشاورزی و دامپروری ،
شرکت در مناقصه ها و مزایده ها  ،افتتاح حساب در بانک های خارجی
و یا شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور ( جهت شرکت) در صورت
لزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیصاح .

به موجب آگهی تغییرات مورخ  1398/10/1و صورت جلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
1398/9/18مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی نطنز به نشانی استان اصفهان
 ،شهرســتان نطنز  ،بخش مرکزی  ،دهستان کرکس  ،روستا معدن آهک واقفی ،محله ندارد ،
کوچه ایستگاه سپیدان  ،کوچه محوطه  ،پاک  ، 0طبقه همکف کد پستی 8769193485انتقال
یافت و در واحد ثبتی نطنز تحت شماره  324به ثبت رسید و جهت اطاع عموم آگهی میگردد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ه
ا و موسسات غیرتجاری نطنز ()953493

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()953523

آگهی تغییرات شرکت گلریس اصفهان سهامی خاص
به شماره ثبت  11136و شناسه ملی 10260321977

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات گرز سهامی خاص
به شماره ثبت  4009و شناسه ملی 10260251615

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/04/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سید محمد باقر
ساله نوری کدملی 1285937491سمت رئیس هیئت مدیره وسید محمد حسن ساله نوری کدملی
4722808201به ســمت نایب رئیس و مدیر عامل و سید علی ساله نوری کدملی 4722898588به
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاَ و با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد .

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()937070
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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/16
شعبه شرکت در تهران به تهران خیابان پاسداران خیابان محمود گل نبی
پاک  40واحد  505کدپستی  1947953687انتقال یافت.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان()939188

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از خرید بیش از  8میلیون و  200هزار تن
گندم تا  11شــهریور ماه خبر داد و گفت :دولت با تمام توان در شرایط سخت
نقدینگی ،پول گندمکاران را پرداخت کرده و تاکنون  90درصد از پول گندمهای
تحویلی به مراکز خرید تسویه شــده است.یزدان سیف افزود :در مقایسه با 11
شهریور ماه سال گذشــته ،خرید تضمینی رشد  7درصدی در کشور دارد و در
حال حاضر مراکز خرید در استانها آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعام کرد :تاکنون بیش از  18هزار و  546میلیارد
تومان به گندم کاران پرداخت شده است.سیف گفت :مقدار خرید تضمینی گندم
هم نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد  7درصدی دارد.وی افزود :ارزش کل
خرید تضمینی گندم به  20هزار و  668میلیارد تومان رســیده است.مدیرعامل
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعام کرد :دانه روغنی کلزا به مقدار  265هزار تن
به ارزش بیش از  1200میلیارد تومان خریداری شــده است و  100درصد پول
آن به کلزاکاران پرداخت شده است.

مدیریت کیفیت مواد اولیۀ فواد مبارکه با
اتخاذ فرایند جدید ارزیابی تولیدکنندگان
همزمان با افزایــش ظرفیت خطوط تولید در فواد مبارکــه نیاز به مواد اولیه
(کنسانتره) افزایش یافته است .کنسانتره یکی از مواد ورودی این شرکت است
که پارامترهای کیفی آن بر تولید محصول تأثیر مســتقیم دارد؛ غفار دانشمند،
کارشناس واحد کنترل کیفی ،در این باره گفت.فواد مبارکه با رویکرد افزایش
تولیــد کیفی و برای تأمین بیشــتر کنســانترۀ ورودی به کارخانه ،به ســمت
تأمینکنندگان جدید معادن گرایش یافت؛ در نتیجه حجم زیادی کنسانتره به
کارخانۀ فواد مبارکه وارد شــد .در ابتدا به دلیل پایین بودن مشخصات کیفی
کنســانترههای ورودی جدید ،کیفیت محصول در ناحیۀ آهنسازی تحت تأثیر
قرار گرفت.بر اســاس برنامۀ مدون و مشترک بین مدیریتهای کنترل کیفی،
آزمایشگاه ،خرید و ناحیه آهنسازی ،از ابتدای سال  1399بهمنظور تأمین پایدار
کیفی کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی ،کارگروهی جهت ارزیابی تأمینکنندگان
تشکیل شد .در ادامه ،کنترل کیفی ناحیۀ آهنسازی همگام با سایر قسمتهای
ذکرشده ،ضمن بازدیدهای مستمر از این تأمینکنندگان ،در جهت ایجاد ساختار
کنترل کیفــی و ارتقای کیفیت محصوات ،ممیزی و مشــاوره نمود و پس از
تفهیم خواستههای کیفی به آنها ،توانمندی و شایستگی این معادن و واحدهای
تولیدی را مورد ارزیابــی قرار داد.وی در ادامه تصریح کرد:نتیجۀ این فعالیتها
منجر به ایجاد برنامۀ نرمافزاری کیفیت گردید؛ این نرمافزار با اســتفاده از کلیۀ
اطاعات پارامترهای کیفی موردنظر کنســانتره ،گندله ،آهن اســفنجی ،نمرۀ
کیفیت را محاسبه میکند .برای به دست آوردن این نمرۀ کیفیت ،کنترل کیفی
ناحیۀ آهنسازی همراه با کارگروه بازدیدکننده از معدن یا کارخانۀ تأمینکننده،
تمام قسمتهای موردنظر تولید را مورد ارزیابی قرار میدهد و دیدگاههای فنی
و راهکارهای تخصصی را در جلسهای با مدیریت آن واحد در میان میگذارد .در
پایان کنترل کیفی آهنســازی از محصول تولیدی واحد نمونهگیری میکند و
این نمونه در آزمایشگاه فواد آنالیز میگردد .نتایج هر یک از پارامترهای کیفی
این نمونه با استفاده از نرمافزار ،تبدیل به نمره یا عدد برای آن پارامتر میگردد.
حاصل جمع این اعداد مشــخص میکند واحد تولیدی از لحاظ کیفیت در چه
جایگاهی نسبت به دیگر تأمینکنندگان قرار دارد.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان
و تاسیسات گرز سهامی خاص
به شماره ثبت  4009و شناسه ملی 10260251615
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/20
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :ســیدعنایت اله هاشمی به شماره ملی
 ، 1189426889ســیدآرش هاشمی به شماره ملی ، 0054845912
انوش هاشمی به شــماره ملی  4431668251و سیدسعید کریمی به
شماره ملی  0043880762بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند - .اسداله گلی به شماره ملی  0053132122بسمت
بازرس اصلی و روشــنک قربانی اورگانی به شماره ملی 1753562201
بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند - .صورتهای
مالی و ترازنامه سال  1397شرکت مورد تصویب قرارگرفت.

آگهی تغییرات شرکت هیدر آب اندیش
شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  355و شناسه ملی 10860083592

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()931469

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری خوانسار ()901250

آگهی تغییرات شرکت تولیدی پارسانا پولیکا سپاهان
شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت گروه شیمیایی نساجی یاسین
رزین سجاد سهامی خاص
به شماره ثبت  603و شناسه ملی 10260116731
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ
 1399/04/17تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :محمدحســین زارعی
کدملی  ، 2430016818یاســین زارعــی کدملی 1292987170
و سوســن فرخی کدملــی  1289334676به عنوان اعضای هیئت
مدیره برای مدت  2سال انتخاب و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
بشماره ثبت  508و شناسه ملی  10260103000به سمت بازرس
اصلی و ســید حسین ســجادی کد ملی  1199276820به سمت
بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی منتهی به  30اسفند 1399
انتخاب گردیدند 0ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت منتهی به
سال  98مورد تصویب قرار گرفت.

به شماره ثبت  32081و شناسه ملی 10260526269

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای تقی صمدی خوزانی
به شــماره ملی  1141725126به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود صمدی به
شماره ملی  1141157047به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه
صمدی به شماره ملی  1141233274به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند .مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد .کلیه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسامی
با امضاء مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
آقای حســن عروجی خوزانی با شــماره ملی  1141627906به سمت بازرس اصلی
آقای عطاء اه کیوانی با شماره ملی  4622596784به سمت بازرس علی البدل برای
مدت یک ســال مالی انتخاب شدند.ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به
سال  1397مورد تصویب قرار گرفت.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()950607

آگهی تغییرات شرکت گلریس اصفهان سهامی خاص
به شماره ثبت  11136و شناسه ملی 10260321977
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/04/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :سید محمد باقر ساله نوری کد ملی ، 1285937491
سید محمد حسن ساله نوری کد ملی  ، 4722808201سید علی ساله نوری کد
ملی  4722898588بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری اصفهان ()940267

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/03/13تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای علی اکبر قیصری به شماره ملی 1229692517
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا قیصری به شــماره ملی
 1229748075به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای ناصر فروغی
به شماره ملی  1229889264به سمت عضو(منشی) و آقای اسماعیل
لندی به شــماره ملی  1755268221به عنــوان مدیرعامل (خارج از
اعضای هیأت مدیره) برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .کلیه مکاتبات
اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق
بهادار شــامل :چک ،سفته و براوات با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت
مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شهرضا ()942301

آگهی تغییرات شرکت گروه شیمیایی نساجی یاسین رزین سجاد سهامی خاص

به شماره ثبت  603و شناسه ملی 10260116731

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/04/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محمدحسین زارعی
کدملی  2430016818به سمت رئیس هیئت مدیره وسوسن فرخی کدملی  1289334676به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره و یاســین زارعی کدملی  1292987170به سمت مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره به مدت دو سال تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری شهرضا ()942215

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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صاحب امتیاز  :موسسه سخن گستر مدیر مسئول  :فاطمه لشکری

کد شبا 654-2008:

کد پستی 1463777746:

تحریریه  44253450:روابط عمومی  44253448:فکس  44253395 :بازرگانی  44253335-9 :توزیع  44253450 :فکس  44253234 :توزیع :موسسه سخن گستر چاپ :هنر سرزمین سبز
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چهره روز
کوبو آبه
کوبو آبه نام مســتعار کیمیفوسا آبه ( ۷مارس – ۱۹۲۴
 ۲۲ژانویه  )۱۹۹۳نویســنده ،نمایشنامهنویس و عکاس
ژاپنی بود .او از پیشــگامان جریان آوانگارد در ژاپن بود.
آشنایی او با ادبیات غرب ،اگزیستانسیالیسم ،سوررئالیسم
و مارکسیسم بر تلقی او از مسائلی همچون ازخودبیگانگی
و فقدان هویت در ژاپن بعد از جنگ تأثیر گذاشــت .آثار
وی کــه به بحران هویــت در ژاپن پس از جنگ جهانی
دوم میپرداختنــد توجه خوانندگان جهــان را به خود
جلــب کرد .آبه در توکیو زاده شــد؛ کودکی و نوجوانی
را در منچوری تحت اشــغال ژاپن ،که پدرش در آنجا
اســتاد طب بود ،گذراند .در  ۱۹۴۰در دبیرستان سیجو
در توکیو ثبت نام کرد و در  ۱۹۴۳به خواســت پدرش
به دانشــکده پزشکی دانشگاه توکیو رفت .تحصیات او به سبب بحران روحی و گذراندن دوره کوتاهی
در یک بیمارستان روانی ناتمام ماند .آبه در پایان جنگ از راه دستفروشی امرار معاش میکرد ،ضمن
اینکه شعر میسرود و داستانهای کوتاه مینوشت .در  ۱۹۴۷نخستین کتاب شعرش را با نام «اشعار
یک ناشناس» با هزینهٔ شخصی منتشر کرد .سال بعد اشعار دیگرش با نام «تابلوی راهنمایی در انتهای
جاده» در مجلهای انتشــار یافت .آبه به گروهی از نویســندگان و هنرمندان سوررئالیسم پیوست و به
ســینما و تئاتر آوانگارد عاقهمند شد .نخستین مجموعهٔ داســتانهای کوتاه او که در  ۱۹۵۱منتشر
شــد ،جایزهٔ آکوتاگاوا را نصیبش کرد که مهمترین جایزهٔ ادبی ژاپن است« .زن در ریگ روان» داستان
حشرهشناســی را نقل میکند که با نیرنگ به داخل گودالی شنی کشانده میشود و مثل حشرهای در
دام ،مجبور میشود که تا پایان عمر شنها را پارو کند .این رمان که آبه را به شهرت جهانی رساند ،به
بیست زبان ترجمه شدهاست.

پیشنهاد

از هر دری خبری

آغاز سال تحصیلی ۹۹

هندیها برای چیدن نارگیل،
ربات ساختند

ورزشی

محققان هندی یک ربات توســعه دادهاند کــه میتواند با باا رفتن از
درخت ،نارگیل بچیند .درحال حاضر بسیاری از شغلها به سمت و سوی
استفاده از فناوری میروند و رباتها جای انسان را میگیرند .هماکنون
در هند مشکل کمبود برداشت نارگیل وجود دارد .در این راستا ،محققان
این کشور به فکر توســعه رباتی افتادند تا این مشکل را برطرف کنند.
توســعه نمونه اولیه این دستگاه که "آماران"( )Amaranنام دارد ،سه
سال طول کشیده است .کاربران در یک فرآیند  ۱۵دقیقهای که با نصب
دســتی بدنه حلقه مانند ربات دور درخت آغاز میشــود ،هشت چرخ
گیرنده ربات را به کار میگیرند تا به ســمت باای درخت حرکت کند.
کاربر به صورت بیسیم و از روی زمین با استفاده از جویاستیک یا یک
اپلیکیشن گوشی هوشمند ربات را هدایت میکند .

مرد جعبهای
کتاب مرد جعبهای داستانی در باب هستی و وجود است.
این رمان نیز مانند دیگر آثار کوبو آبه به هویت وجودی
افراد در جامعه میپردازد .داســتان کتاب مرد جعبهای
از نگاه شــخصی به نام «ا ِی» روایت میشود .ماجراها از
زاویهی دید او که در یک جعبه پنهان شــده و از جامعه
جدا افتاده نقل میشود .سپس این جعبه به دست افراد
دیگر میرسد و داستان از زاویهی دید آنها نقل میشود.
ســواات فلســفی که در مورد «وجود» و «عدم وجود»
شخصیتها مطرح میشود خواننده را به چالش میکشد
و او را بــه خوانــدن ادامهی داســتان ترغیب میکند.
رمان مرد جعبهای مملــوء از چالشهای روایی و روانی
شخصیتهاست .قتلی صورت گرفته یا نه؟ شخصیتهای
حاضر در داســتان واقعیاند یا فقط ساخته و پرداختهی ذهن راوی؟ خود راوی چطور؟ وجود خارجی
دارد یا نه؟ آیا راوی زنده اســت؟ یا خیلی پیشتر از این ماجراها مرده؟ کشتهشــده یا به مرگ طبیعی
مرده؟ مرد جعبهای در بخشی از داستان خودش را نگاه میکند و نمیتواند تشخیص دهد کدامیک از
حاضرین در اتاق ،خود واقعی او هستند .از سوی دیگر ،آبه در مورد مفاهیمی مثل «نگاه»« ،نگاه خیره»،
و «مورد نگاه قرارگرفتن» صحبت میکند .تنش بین «مشاهدهشونده» و «ناظر» در بخشهای مختلف
کتاب بسیار جذاب و قابلتامل است .در بخشی از داستان مرد جعبه ای میخوانیم:
«آه! بااخره فهمیدم تو واقعا چه کســی هستی .فکر میکردم راهی را که برای معرفی خودت انتخاب
کردهای بسیار هوشنمدانه باشد… تو صرفا محصول تخیات من هستی .گفتن این که محصول تخیات
من نیســتی ،تو را ســربلند نمیکند .این اتاق معاینه و خود تو ،روی دیوار جعبهی من در حال شکل
گرفتن هستید .شما صرفا نوشته هستید .جعبهات نشان میدهد....

فرهنگ

واکنش یزدانی به شایعه خداحافظی از کشتی
دارنده  ۲مدال کشــتی آزاد قهرمانی جهان به برخی شــایعات مبنی بر خداحافظی از دنیای قهرمانی واکنش نشان داد .رضا یزدانی
درباره برخی شایعات مبنی بر خداحافظی از دنیای قهرمانی کشتی پس از بدست گرفتن سرمربیگری تیم استقال در لیگ کشتی
آزاد ،اظهار کرد :اصا این موضوع صحت ندارد و این خبر را از زبان شــما می شــنوم .بحث خداحافظی از دنیای قهرمانی در میان
نیســت و این خبر را تکذیب می کنم .دارنده  ۲مدال طای جهان افزود :همانطور که قبا در مصاحبه با شــما اعام کردم ،قصد
داشتم خودم را برای قابت های انتخابی المپیک آماده کنم و به دوبنده تیم ملی برسم .با علیرضا دبیر هم در اینباره صحبت داشتم
و گفتم قصد دارم کشــتی بگیرم .وی تصریح کرد :اما با این وجود تعویق تمامی رقابت ها از جمله المپیک  ۲۰۲۰باعث شــد تا
حد زیادی دســت از تمرین بکشــم تا تکلیف برگزاری المپیک مشخص شود .یزدانی در پایان گفت :فعا هیچ چیز مشخص نیست.
از ســوی دیگر هدایت تیم اســتقال در لیگ کشتی آزاد را بر عهده گرفتم و امیدوارم بتوانیم با وجود زمان کم برای بستن تیم ،به
نتایجی در خور نام استقال برسیم.

تخت گاز

سرانجام هدیه دستودلبازانه به هنرمندان چه شد؟
حتما خیلی از اهالی تئاتر یادشــان اســت که چهار
سال پیش در مراسم «شب بازیگر» هدیهای ویژه به
برگزیدگان و داوران داده شد؛ هدیهای که با دست و
دلبازی عجیب یک اسپانسر نصیب تئاتریها شده بود
و بعدها به افراد بیشــتری هــم تعلق گرفت ،اما حاا
که چند سال گذشــته ،خبر میرسد که هنوز کسی
دستش به آن هدیه نرسیده است!برای یادآروی بیشتر
شاید بهتر اســت ماجرا را از همان شب مراسم مرور
کنیم؛  ۱۱اردیبهشت سال  ،۱۳۹۵سالن اصلی تئاتر
شهر ،مراسم شــب بازیگر به دبیری بهزاد فراهانی .از
همــان ابتدا عدهای از برگزار کنندههای مراســم در
آن شــلوغی ســالن که خیلیها جایی برای نشستن
نداشتند ،یک آقای کراوات پوش را بسیار مورد توجه و احترام قرار میدادند و به نوعی در خدمت
بودند تا جای مناســبی برای او و خانوادهاش در ردیفهای جلویی سالن پیدا کنند.در میانههای
مراسم زمانی رسید که این فرد با نام دکتر مرادی به عنوان اسپانسر جشن معرفی و اعام شد که
او بدون هیچ چشــم داشتی قرار اســت به برگزیدگان و نیز تعداد دیگری از تئاتریها وام مسکن
هدیه دهد .همچنین گفته شــد که او از طریق دخترش که بعدها مشخص شد دخترخواندهاش
بوده ،و به خاطر عاقهای که به تئاتر و هنر داشته ،این کار را کرده و یک موسسه فرهنگی هنری را
هم با یکدیگر راهاندازی کردهاند .همان شب برای خیلی از حاضران در سالن ،دادن چنین هدیهای
عجیب آمد و البته موضوع زمانی جالبتر شد که دخترخوانده آقای مرادی در گفتوگویی با ایسنا
تاکید کرد که هدیه اصا پرداخت وام و کمک هزینه نیســت ،بلکه قرار است یک قطعه زمین به
هر نفر  -که شامل  ۳۰۰نفر میشدند  -داده شود؛ یعنی  ۳۰۰قطعه زمین  ۲۵۰متری در دماوند.

افشای تصویر بدون پوششی از نسل جدید مرسدس بنز  Cکاس
تاکنون عکاسان جاسوس چند بار نسل جدید مرسدس بنز  Cکاس را شکار کردهاند اما حاا تصویر جدیدی از این خودرو افشا شده که
قسمت جلویی آنرا بدون پوشش استتاری نشان میدهد .البته این تصویر بیکیفیت بوده و چندان واضح نیست ولی بااینحال طراحی
کلی  Cکاس جدید را نشان میدهد .با توجه به این تصویر ،نسل جدید سدان کامپکت مرسدس در طراحی بیرونی راه فیسلیفت E
کاس را دنبال میکند زیرا در آن از جلوپنجرهٔ بیضیتری استفاده شده که چراغهای باریکتری در طرفین آن قرار گرفته است .عاوه
بر این ،در این تصویر ســپر جلو تکاملی با ورودیهای هوای ســیال هم به چشم میخورد .در این تصویر جزئیات بیشتر بهسختی قابل
تشخص هستند اما بااینحال میتوان کاپوتی خمیده با برآمدگیهایی روی آن به همراه آینههای جانبی جدید را نیز مشاهده کرد .در
همین حال ،تصاویر جاسوسی قبلی طراحی داخلی کام ًا جدیدی را نشان میدهند که بشدت از  Sکاس جدید وام گرفته است؛ بنابراین
در کابین نسل جدید  Cکاس راننده مقابل غربیلک فرمان جدید به همراه صفحه آمپر دیجیتالی مستقل مینشیند .در سمت راست نیز
نمایشگر جدیدی برای سیستم اطاعاتی-سرگرمی به چشم میخورد که مشابه  Sکاس جدید است .این نمایشگر از باا با دریچههای
تهویهٔ شیک و از پایین با کنترلهای اختصاصی برای سیستم تهویه احاطه شده است.

پیشبینی زمان آغاز آلزایمر در
مغز با بررسی کیفیت خواب
پژوهشگران آمریکایی باور دارند که میتوان زمان آغاز آلزایمر را با توجه
به کیفیت خواب پیشبینی کرد .اگر بدانید تا زمان آغاز ابتا به آلزایمر
چقدر فرصت دارید ،چه کار میکنید؟ پژوهشگران در بررسی جدید خود،
یــک روش دفاعی در برابر این بیمــاری که در حال حاضر هیچ درمانی
نــدارد ،ارائه دادهاند .روش پیشــنهادی آنها ،خواب عمیق و خوابیدن به
اندازه کافی است.ما در بررسیهای خود دریافتیم که خواب کنونی شما،
مانند یک گــوی جادویی عمل میکند و میتواند به پیشبینی زمان و
ســرعت آغاز آلزایمر در مغز بپردازد .نکته مهم پژوهش ما این است که
نشان میدهد میتوانیم کاری برای درست کردن این شرایط انجام دهیم.
مغز طی خواب عمیق ،به پاکسازی میپردازد؛ در نتیجه ممکن است که
بتوانیم با داشتن خواب کافی ،زمان بروز آلزایمر را عقب بیندازیم.

پارچههای هوشمندی که قابلیت
تغییر شکل دارند!
پژوهشگران در بررسی جدید خود سعی کردند پارچههای هوشمندی ابداع
کنند که قابلیت تغییر شــکل و بازگشت به شکل اصلی خود را دارند .هر
کس که تاکنون صاف کردن مو را امتحان کرده ،میداند که آب دشمن این
روند است .اگر مویی که به کمک گرما صاف شده است ،با آب برخورد کند،
در عرض چند دقیقه به حالت فر درمیآید زیرا مو حافظه مربوط به شکل
دارد و ویژگیهای آن ،امکان تغییر شکل را در واکنش به محرکهای خاص
و بازگشت به شکل اصلی را در واکنش به محرکهای دیگر فراهم میکنند.
تصــور کنید که مواد دیگری مانند پارچهها نیز این نوع حافظه مربوط به
شــکل را داشته باشند .برای مثال ،پیراهنی با دریچههای خنککننده را
تصور کنید که هنگام قرار گرفتن در معرض رطوبت ،دریچههای آن باز و با
قرار گرفتن در خشکی ،بسته میشوند.

