
۲۱۰۲ مبتای جدید کرونا در کشور
هشدار به ۳ استان

سخنگوی وزارت بهداشت از تشخیص قطعی ۲هزار و ۱۰۲ بیمار جدید 
مبتا به کووید۱۹ طی ۲۴ ســاعت گذشــته در کشور خبر داد.دکتر 
کیانوش جهانپور گفت: ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی دو 
هزار و ۱۰۲ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.وی 
گفت: به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۱۱۶ هزار 
و ۶۳۵ نفر رســید.وی با بیان اینکه روند نزولی فوت ناشی از کووید۱۹ 
را در کشــور شاهد هستیم )به غیر از روز گذشته که افزایش نسبی در 
این زمینه داشــتیم(، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۸ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۶ هزار و ۹۰۲ نفر رسید.وی افزود: خوشبختانه 
تا کنون ۹۱ هزار و ۸۳۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند.

جهانپور گفت:  ۲۷۲۷ نفر از بیمــاران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.به گفته وی ، تا کنون ۶۵۸ 
هزار و ۶۰۴ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

جهانپور با اشاره به بیماریابی فعالتر کووید ۱۹ در همه استان ها گفت: 
بیش از ۸۰ درصد موارد شناسایی شده در ۲۴ ساعت گذشته، از موارد 
متوسط و دارای عایم خفیف و در خوشه های ناامن و در تماس نزدیک 
و مجاوران با بیماران مبتا بوده و تنها ۳۸۵ مورد بستری و ارجاعی به 
بیمارستان ها در همه استان ها شناسایی شده اند..وی در عین حال گفت: 
نسبت به افزایش موارد بروز و بستری در چند استان طی روزهای آتی 
نیز هشدار می دهیم. در مورد استان های لرستان، سیستان و بلوچستان و 
آذربایجان شرقی این گمان وجود دارد که در روزهای آتی شاهد افزایش 
موارد ابتای جدید و بستری باشیم. بر همین اساس تقاضا داریم مردم 
دقت و جدیت بیشتری در رعایت نکات بهداشت فردی و رعایت فاصله 

گذاری اجتماعی را داشته باشند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که الحمده جمهوری اسامی ایران در حوزه  هسته ای پیشرفت های قابل توجهی داشته است، درباره اظهارات برایان 
هوک در مورد برجام، گفت: برجام به ایشــان ربطی ندارد.محمد جواد ظریف درجمع خبرنگاران در پاســخ به سوالی مبنی بر این که »آمریکایی ها علی رغم 
خروج از برجام مدعی هستند که اسم آمریکا به عنوان عضوی از برجامی در سند اصلی برجام قید شده است در همین چارچوب آن ها همچنان  می توانند 
در مورد این توافق بین المللی اعمال نظر کنند«، خاطرنشان کرد: طرح ادعاهای بسیار ابلهانه از سوی مقامات آمریکایی تازگی ندارد، از کسانی که به  مردم 

توصیه می کنند که مواد ضدعفونی بخورند تا تمیز شوند و کرونا نگیرند، بعید نیست  .....
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وزیر امور خارجه:

برجام به هیچ وجه مانع پیشرفت ما نشده است
info@sobh-eqtesad.ir

تروریسم ، قانون جنگل است
این روز ها و درســت بعد از ترور سپهبد شهید سردار قلب ها حاج 
قاســم سلیمانی هرچه آمریکایی ها بیشتر از تروریسم دم میزنند، 
نزد مردم جهان بی آبروتر میشوند.سه روز پیش یعنی چهار شنبه 
۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت امور خارجه آمریکا طی بیانیه ای 
خطاب به کنگره اعام کرده که بر اســاس تشــخیص وزارت امور 
خارجه  نکبت آبادآمریکا حسب بند )۴۰A ()a، ( کشورهای ایران، 
کره شمالی،  سوریه، کوبا و ونزوئا در سال ۲۰۱۹ با آنچه »تاش های 
آمریکا برای مقابله با تروریسم« خوانده است  همکاری نداشته اند. 
این بیانیه از این جهت صادر شده که کنگره آمریکا هرگونه فروش 
یا ارائه مجوز صادرات اقام و خدمات دفاعی به کشــورهایی که به 
»عدم همکاری با تاش های آمریکا برای مقابله با ترویســم« متهم 
می شوند را ممنوع اعام کرده است.لذا تشخیص اسم با مسمی در 
دو مطلــب را با این بیانیه محقق میکنند. واقعا اینها مانند کبک و 
از جهالت سر خود را درون برف کرده و از نظرات مردم دنیا نسبت 
به خود بی خبرند. حجم تنفری که امروز جهانیان از آمریکا در دل 
اندوخته اند با هیچ زمانی از کشــف ســرزمینی یانکی ها تا کنون 
سابقه نداشته است. آمریکا در حالی ژست مبارزه با تروریسم به خود 
میگیرد و کشورهای دیگر را به دلیل »عدم همکاری با تاش های 
آمریکا برای مقابله با ترویسم« به تحریم تسلیحاتی تهدید می کند 
که خود هم دســتانش تا مرفق به خون بهترین راد مردان جهان 
همچون سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی و مهندس ابو مهدی 
و یاران ایشــان و صد ها و هزارها از شخصیت های مبارز و مخالف 
با خود آلوده اســت. و حتی ید طوایی در حمایت از ترویســم در 
اقصی نقاط جهان دارد. واقعا این آمریکا نیست که با بوجود آوردن 
داعــش و النصره و جیش الحرب و امثال اینها از چند دهه پیش با 
تأمین تسلیحات و سازماندهی اغلب گروه های تروریستی در همه 
دنیا فعال بوده است؟ این دولت و کنگره آمریکا نیستند که از مدت  
ها قبل با سنگ اندازی های خود تاش های بین المللی برای مقابله 
مشــترک کشورهای جهان با تروریسم را با بن بست مواجه کرده و 
همواره می کوشد تا با وضع کردن استانداردهای دوگانه، از تروریسم 
به نفــع خود و متحدانش بهره بگیــرد. در همین انتخابات جدید 
ریاســت جمهوری همین دونالد ترامپ بــه صراحه اعام نکرد که 
داعش را هیاری کلینتون درســت کرده اســت؟ این آمریکا نبود 
که رســما بیانیه داد که بن ادن را ترور کرده و جسدش را به دریا 
انداخته اســت؟ این آمریکا نبود کــه در مواجهه با تکه تکه کردن 
جمال قاشقچی توســط محمد بن سلمان خفقان مرگ و تصمیم 
به ســکوت گرفت؟ مگر ژنرال »ویلیام اودوم« مدیر آژانس امنیت 
ملی آمریکا در دوران ریاســت جمهوری رونالد ریگان در مصاحبه 
ای اخیرا نگفته اســت که : »از هر منظری بنگرید و به هر ترتیبی 
محاسبه کنید، آمریکا مدت هاست که از تروریسم بهره می برد. این 
شرم آور نیست که در ســال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹، مجلس سنای 
آمریکا تاش می کرد قانونی را علیه تروریســم بین المللی تصویب 
کند، بی پروا و علنی در هر نســخه ای که از این قانون تهیه شــد، 
نمایندگان ] رســوا و وحشی [  سنا اعام کردند که آمریکا باید در 
این خصوص استثنا شود.« ذات تروریسم ذاتی وحشیگری و خارج 
از منطق قانون و انصاف است و عمل به آن عملی وحشیانه و خارج 
از عرف منطق بشــری است و هرکس ببدان مبادرت کند وحشی 
و جنگلی اســت. راد مردانی در جهان ظلم دولتها را بر نمیتابند و 
تصمیم به مقابل میگیرند لذا سازمان ملل بدون کوچکترین تاخیری 
باید اوا ظلم را محکوم و ثانیا تروریســم دولتی را محکومتر و ثالثا 
آنجا که دولتها زیر بار شــنیدن قانون نمیروند مبارزه ملتها را علیه 
ظلم به رسمیت شــناخته و بدان جنبه قانونی دهد . و تنها با این 

شیوه بی فرهنگی قانون جنگل از جهان رخت خواهد بست. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

دستورهای روحانی به سرپرست وزارت صمت:
»جهش تولید« باید به شکل ملموس در جامعه دیده شود

رئیس جمهور در گفت وگو با سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت دســتور داد با انتخاب نیروهای 
دلسوز، با تجربه و جوان، تاش خود را بر تأمین کااهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو و جهش تولید 
متمرکز کند.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ااســام حسن روحانی دیروز جمعه در گفتگو با حسین 
مدرس خیابانی اظهار داشت: کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار 
و مســیر شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و 
دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید.وی با اشاره به ضرورت 
برنامه ریــزی دقیق در مدیریت بازار برای تامین کااهای ضروری مردم افزود: رصد دائمی بازار در جهت 
تامین کااهای اساسی و ضروری مردم و کنترل عرضه و تقاضا قطعاً نقش اساسی در مدیریت قیمت ها 
خواهد داشــت. همچنین باید در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها در تامین مواد 
اولیه به جدیت تاش کرد.رئیس جمهور با بیان اینکه برای تســریع در تحقق موارد ذکر شــده در حکم 
سرپرســتی باید برنامه ریزی دقیق انجام گیرد، به موضوع نابســامانی در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: 
در همین راســتا طبق یک برنامه ریزی روشن و شــفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای 
مردم کامًا آشــکار و مشخص باشــد، باید با حذف فضای دالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی 
از تولیدکننده به دســت مصرف کننده برســد. این مسیر باید به گونه ای طراحی شود که به حذف نقش 
آفرینی کاذب واسطه ها و داان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان 
خودرو منجر شــود و قطعاً تحقق این موضوع عمل به مصوبه ســتاد اقتصادی دولت خواهد بود.روحانی 
تاکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسووان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی 
و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشــور با قیمتی گزاف به دســت مردم برسد.وی در بخش 
دیگری از این گفت وگو به اهمیت برنامه ریزی برای بهره گیری مناســب تر از معادن کشور اشاره کرد و 
گفت: باید با تدوین یک برنامه یکدست و روشن فعالیت معادن در اختیار کسانی قرار گیرد که با تاش 
خود، ســهم معادن را در اقتصاد کشور ارتقاء ببخشند و کشور را به جمع کشورهای تاثیرگذار در حوزه 
معادن برسانند.رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تاش در جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان 
کارخانه هــا برای تامین مواد اولیه تاکید کرد و اظهار داشــت: تامین مواد اولیه کارخانجات را وظیفه ای 
ویژه برای تحقق شعار جهش تولید تلقی کنید و در رفع نیاز صنعتکاران و تولیدکنندگان سیاستگذاری، 

برنامه ریزی و تاش کنید.

کرونا به صنعت گوشی های هوشمند چقدر آسیب زد؟
 سقوط بی سابقه معامات گوشی به پایین ترین 

سطح 7سال اخیر
به دنبال آسیب های مختلفی که ویروس کرونا به سراسر جهان وارد کرده، میزان نقل و انتقاات گوشی های 
هوشمند نیز در سه ماهه نخست سال با نزدیک به ۱۲درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به پایین ترین 
حد خود از ســال ۲۰۱۳ کاهش یافت.اقتصادآناین : نقل و انتقاات گوشــی های هوشمند، در سه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۰، ۱۱.۷ درصد کاهش را تجربه کرد که سقوط چشمگیری برای این صنعت رو به رشد از 
سال گذشته تا کنون محسوب می شود.گفتنی است که شرکت های سازنده، ۲۷۵.۸میلیون دستگاه گوشی 
همراه را در ســه ماهه اول سال ارسال کردند که از ۳۱۲.۳میلیون دستگاه در سال گذشته به این میزان 
کاهش یافته است.این نتایج، به میزان قابل توجهی تحت تاثیر سقوط شدید بازار چین قرار گرفت که شاهد 
کاهش ۲۰درصدی نقل و انتقاات تلفن های همراه به دلیل شیوع ویروس کرونا بودیم. تا حدودی، به دلیل 
مشــکات ایجاد شده در زنجیره تامین، میزان جابجایی محموله های گوشی هوشمند در اروپای غربی و 
ایاات متحده به شدت در رکود جهانی نقش داشت و به ترتیب ۱۸.۳ و ۱۶.۱درصد کاهش را تجربه کردند.

مدیر تحقیقات ردیابی گوشی های همراه سراسر جهان در IDC گفت: »آنچه در ابتدا به عنوان مشکل بخش 
عرضه محدود به چین بود، به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شــد و تاثیر خود در قسمت تقاضا را تا 
پایان فصل نخست سال نشان داد.»در حالی که زنجیره تامین چین در اواخر فصل شروع به احیای مجدد 
کرد، همانطور که پیش بینی می شد، اقتصادهای بزرگ جهان وارد مرحله تعطیلی کامل شدند و به همین 
سبب، خط تقاضای مصرف کنندگان نیز به حالت افقی درآمد.«شایان ذکر است آخرین بار که نقل و انتقال 
محموله های گوشی همراه که به پایین ترین حد خود رسید، سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳ بود و در حال حاضر، 

شیوع ویروس کرونا باعث سقوط این صنعت با سرعت بسیار باا شده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: مقررات اجتماعی موجب 
منظم شدن ســازمان ها و ادارات و زندگی مردم 
می شــود و کوچکترین بی نظمــی در حوزه های 
اقتصاد، سیاســت، فرهنــگ و زندگی اجتماعی 
و فردی موجب لطمه به زندگی می شــود. آیت 
اه سید ابراهیم رئیســی، در مراسم شب بیست 
و یکم ماه مبــارک رمضان در امامزاده صالح )ع(، 
به یادآوری چند نکته پیرامون اهمیت شــب قدر 
پرداخت و با تاکید بر اینکه شب قدر باید شناخته 
شــود، تصریح کرد: باید لیله القــدر را که از یک 
عمــر بهتر و برتر و جایــگاه آن ظرف نزول قرآن 
کریم است، بشناسیم و حقیقت شب قدر حقیقت 
محمدیه است؛ یعنی امشب وجود مقدس پیامبر 
)ص( با قرآن برای هدایت انســان آمده است.وی 
افزود: در روایات آمده اســت که برای درک شب 
قدر باید نســبت بــه مقام صدیقــه طاهره )س( 
آشــنایی و معرفت پیدا کرد و باید دانست فاطمه 
)س( کیست.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: یک شب 
و یــک روز با وایت فاطمی زندگی کردن، برتر از 
یک عمر و صدســال در حکومت اموی و عباسی 
زندگی کردن اســت.آیت اه رئیسی خاطرنشان 
کرد: حقیقت شــب قدر آن است که بدانیم باید 
در تمام زوایای زندگی انســان، خدا حاکم باشد و 
با وایت الهی زندگی کرد.وی بیان داشت: صاحب 
شــب قدر وجود مبارک حضــرت حجت )عج( 
است و کســانی که امشب در زیر سایه قرآن قرار 
می گیرند، بدانند که هر آنچه که هســت باید از 

دست حضرت حجت به دست ما برسد.

فاطمه  حقیقت شب قدر، حقیقت محمدیه 
است

آیت اه رئیســی با تاکید بر اینکه معرفت نسبت 
به شب قدر بسیار مهم است، یادآور شد: حقیقت 
شــب قدر، حقیقت محمدیه فاطمه است و این 
معرفت را باید از خودشــان بخواهیم.نایب رئیس 
مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این مطلب که 
معرفت به حضرت حجت از لوازم مهم شــب قدر 
اســت، به تبیین نکته مهم دیگر در باب اهمیت 
شــب قدر پرداخت و گفت: اگر قرار بود ما نقشی 
در سرنوشــت خودمان نداشــته باشــیم، امشب 
دعوت نمی شــدیم که زیر سایه قرآن قرار بگیریم 
و اســتغفار کنیم.وی افزود: باید در استغفار یک 
نگاه به گذشــته و یک نگاه به آینده داشت. باید 
توجه کرد که چه زشــتی هایی در گذشته در فکر 
و اندیشــه و اخاق ما وجود داشته و نسبت به آن 
بر زبان، اســتغفار جاری کنیم؛ چراکه در محضر 
پــروردگار متعــال، اقرار به گنــاه زمینه ای برای 

بازگشت و توبه است.
رئیــس قوه قضائیه با بیان اینکه امشــب درهای 
رحمت پروردگار برای بندگان گشوده شده است، 
گفت: شب قدر، شب تصمیم و اراده است و تمام 
مقدرات تنظیم و توســط مائک خدمت حجت 

خدا تقدیم می شــود.آیت اه رئیسی یکی دیگر 
از ملزومات شــب قدر را توجه به شهادت موای 
متقیان علی )ع( عنوان کرد و افزود: کســانی که 
زندگی این امام را تحلیل می کنند، به چند دوره از 
زندگی این امام بزرگوار اشاره دارند: دوران کودکی 
و جوانــی در کنــار وجود مقــدس پیامبر )ص(، 
دوره بعد از رحلت رسول خدا، دوره حکومتداری 
امیرالمومنین علی )ع( و دوره ۴۸ ســاعته از روز 
نوزدهم ماه رمضان تا شــهادت ایشــان در مورد 
زندگی این امام تعریف می شــود و در دوره آخر 
فرمایشات و سخنان امام علی )ع( و زندگی ایشان 
بسیار قابل توجه اســت.وی به بخشی از وصایای 
امام علی )ع( اشاره کرد و با تبیین تاکید آن امام 
بزرگوار بر توصیه به تقوای الهی، گفت: بزرگترین 
سرمایه انسان تقوای الهی و پروای از خدا داشتن 
است و این موضوع مهمی است که باید از خداوند 

بخواهیم که ما را برخوردار از تقوی کند.

هرجا ستم و ستمگری است، باید نسبت به 
آن نفرت داشته باشیم

رئیــس قوه قضائیه به تبیین ســفارش امام علی 
)ع( پیرامــون حمایــت از مظلــوم در برابر ظالم 
پرداخت و خاطرنشــان کرد: بعضــی می گویند 
چرا از فلســطین و لبنان و محرومان و مظلومان 
عالــم طرفداری می کنید؟ باید گفت که این اصل 
راهبردی امیرالمومنین علی )ع( برای همه ماست.

وی ادامه داد: هر جا ســتم و ستمگری است، باید 
نسبت به آن نفرت داشته باشیم و هر جا مظلومی 
مورد ســتم قرار گرفته است، باید حمایت داشته 
باشــیم.آیت اه رئیسی تاکید کرد: اصل حمایتی 
نظام جمهوری اسامی از مظلومان از اول پیروزی 
انقاب توســط امام عظیم الشــان و ادامه راه در 
پرچمی که امروز به دســت مقام معظم رهبری 
است، مورد تاکید قرار گرفت و از جمله تأکیدات 
ملت ما، نفرت از ظالمان و حمایت از مظلومان و 

محرومان است.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: نسبت 
به ظلم باید حســاس بود و نباید آن را پذیرفت. 
کســی که ظلم پذیری کند، او هم محکوم است 

و این کار امری مذموم و ناپسند به شمار می رود.

تنظیم امور مورد توجه همگان باشد
توصیه امیرالمومنین علی )ع( بــه نظم در امور، 
موضوع دیگری بود که مورد تاکید رئیس دستگاه 
قضا قــرار گرفت.وی تصریح کــرد: بی نظمی از 
هیچکس پذیرفته نیست و باید تنظیم امور مورد 
توجه همگان باشــد.آیت اه رئیسی خاطرنشان 
کرد: نظامات و مقــررات اجتماعی موجب منظم 
شدن سازمان ها و ادارات و زندگی مردم می شود 
و کوچک ترین بی نظمــی در حوزه های اقتصاد، 
سیاســت، فرهنگ و زندگــی اجتماعی و فردی 
موجب لطمه به زندگی و معیشت مردم و انحراف 

افکار و اندیشــه ها می شــود.رئیس قوه قضائیه با 
اشــاره به وصیت آن امام بزرگوار پیرامون اصاح 
ذات البین، گفت: اگر زمینه اختافی در هر شهر 
و دیاری پیش آمد، باید همگان برای اصاح ذات 
البین اقدام کنند.وی افزود: به فرموده پیامبر اکرم 
)ص(، اصاح ذات البین از مقدار قابل توجهی نماز 
و روزه مستحبی بهتر است و خداوند اجر و پاداش 
زیادی را برای آن لحاظ می کند؛ لذا مردم بدانند 
در دعاوی خانوادگی و ملکی و مالی باید ســیره 
امام علی )ع( که حل مسائل و معضات اجتماعی 
است، مورد توجه قرار گیرد.آیت اه رئیسی تصریح 
کرد: بخصوص در شرایط کرونایی باید رعایت حال 
افرادی که نتوانسته اند درآمد کسب کنند، مورد 
توجــه قرار گیــرد و نباید اجــازه داد دعاوی به 

دادگستری و سازمان های اداری کشیده شود.

اجرای عدالت ســفارش امــام علی )ع( بر 
همگان است

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به 
بخشــی از وصیت امام علی )ع( و تاکید آن امام 
بزرگوار مبنی بر اینکه »ابن ملجم یک ضربت زد و 
یک ضربت باید به او زد«، موضوع عدالت را یادآور 
شــد و گفت: امام علی )ع( در واپســین لحظات 
عمرشــان، اجرای عدالت را همانند سلوکشان در 
طول زندگــی مورد توجه قــرار دادند.رئیس قوه 
قضائیه با تاکید بر اینکه اجرای عدالت سفارش امام 
علی )ع( بر همگان اســت، گفت: امروز کارگزاران 
در نظام اسامی مسئولیت اجرای عدالت دارند و 
نباید تصور شود که اجرای عدالت فقط مربوط به 
قاضی در محکمه اســت؛ بلکه استاندار و فرماندار 
هم باید مجریان عادلی باشند و نمایندگان مجلس 
نیز باید عادانه قانونگذاری کنند و همه کســانی 
که در جای جای نظام هســتند، توجه کنند که 
اجــرای عدالت از محوری ترین نکاتی اســت که 
علت تأسیس این نظام بوده است.آیت اه رئیسی 
افزود: مردم اگر احساس عدالت کنند و ببینند که 
در جایی تبعیض و فســاد نیست، کمبودها برای 
آن ها قابل تحمل است؛ ولی اگر احساس تبعیض 
و بی توجهی کردند، طبیعتاً پذیرفتن برای آن ها 
سخت می شــود.وی با بیان اینکه فلسفه شهادت 
امام علی )ع( عدالت علوی بود، گفت: ملکه عدالت 
امروز برای همه دســت اندرکاران و آحاد جامعه 
یک ضرورت است.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اگر 
آنچه پیامبر )ص(، امام علــی )ع( و آیات نورانی 
قرآن از ما خواســته اند، نیستیم، به این معناست 
کــه به جای عدالت، ظلم به نفس، دیگری، خدا و 
طبیعت و هستی کرده ایم و باید از درگاه خداوند 
تقاضای توبه کنیم.آیت اه رئیســی با بیان اینکه 
بدتریــن گناه مأیوس و بی توجه بودن به رحمت 
خداوند است، گفت: باید حسن ظن نسبت به خدا 
داشــت و با یک دنیا امید به در خانه خدا رفت و 

هرگز حق ناامیدی نداریم.

 دفتر امور اقتصاد کان سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرد؛

برآورد تورم ۳۴ درصدی در سال ۱۳۹۹
معاون وزیر اقتصاد:

 کاهش سود بانکی به کمتر
 از ۱۵ درصد در دستور کار نیست

 وثیقه وام ۱۲ تا ۲۰۰ میلیونی کرونا: 

تسهیات ۱۲میلیونی نیاز به ضامن دارد؟

 معاون وزیر اقتصاد گفت: در شورای پول و اعتبار هیچ بحثی برای برای کاهش سود سپرده های بانکی به 
کمتر از ۱۵ درصد وجود ندارد.»عباس معمارنژاد« ر درباره شــایعات مربوط به برنامه کاهش ســود بانکی، 
اظهار داشت: آنچه که تاکنون در شورای پول و اعتبار درباره سود بانکی به تصویب رسیده مربوط به کاهش 
ســود به ۱۵ درصد است.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: هیچ 
پیشنهادی برای کاهش بیشتر سود بانکی به زیر ۱۵ درصد مطرح نشده است.در روزهای اخیر شایعه شده 
که گام دوم کاهش ســود بانکی بزودی برداشــته می شود که بر اساس آن، سقف سود بانکی از ۱۵ درصد 

به ۱۰ درصد کاهش می یابد.

 صادرات همچنان زیرسایه کرونا
رئیس قوه قضائیه:تهدید برلین علیه مسکو

بی نظمی در امور اقتصادی به معیشت مردم لطمه می زند
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وزیر امور خارجه:گزیده خبر

برجام به هیچ وجه مانع پیشرفت ما نشده است
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که الحمده جمهوری 
اســامی ایران در حوزه  هسته ای پیشرفت های قابل توجهی 
داشــته اســت، درباره اظهارات برایان هوک در مورد برجام، 
گفت: برجام به ایشــان ربطی ندارد.به گزارش ایسنا ، محمد 
جواد ظریف درجمع خبرنگاران در پاســخ به سوالی مبنی بر 
این که »آمریکایی ها علی رغم خروج از برجام مدعی هستند که 
اســم آمریکا به عنوان عضوی از برجامی در سند اصلی برجام 
قید شده است در همین چارچوب آن ها همچنان  می توانند 
در مورد این توافق بین المللی اعمال نظر کنند«، خاطرنشان 
کرد: طرح ادعاهای بســیار ابلهانه از سوی مقامات آمریکایی 
تازگی ندارد، از کســانی که به  مردم توصیه می کنند که مواد 
ضدعفونی بخورند تا تمیز شــوند و کرونا نگیرند، بعید نیست  
در مورد توافق نامه ای  که از آن خارج شــده اند و در بیانیه 
ای  رسماً نوشته اند که ما به حضور و مشارکت خود در برجام 
پایان می دهیم،حاابیایند و  بگویند که نه ما عضوی از برجام 

هستیم.وی با بیان این که »همه متحدین آمریکا اعام کرده اند  
که استدال آمریکایی ها در این زمینه پذیرفتنی نیست« در 
پاســخ به سوال دیگری  مبنی بر این برایان هوک اعام کرده 
که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیزی 
از برجام باقی نخواهد مانــد؟ گفت:  موضوع برجام ربطی به 
ایشان ندارد و آنچه که مهم است ایران و اعضای باقیمانده در 
برجام هستند. این دیپلمات عالی رتبه کشورمان خاطرنشان 
کــرد:  ما » ایران «اقدامات مــان را در چارچوب برجام انجام 
داده ایم و اعضای باقی مانده در برجام نیز می توانند رفتار خود 
را اصاح کند تا ما هم به اجرای کامل برجام برگردیم.ظریف 
با بیان این که »برجام ســند مستحکمی است و  آمریکایی ها 
نیز در آینده متوجه خواهند شــد آن چه که انجام داده اند به 
ضرر خودشــان تمام خواهد شد«، افزود: الحمداه جمهوری 
اسامی ایران در حوزه  هسته ای پیشرفت های قابل توجهی 
داشته است و برجام به هیچ وجه مانع پیشرفت ما نشده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:
سربازان نقش موثری در تولید امنیت و 

اقتدار ایران اسامی دارند
رئیس ســازمان عقیدتی سیاســی وزارت دفاع در مراسم شب قدر که با حضور 
سرتیپ شــعبانیان معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و جمعی از روحانیون و 
فرماندهان این سازمان برگزار شد اظهار داشت: سربازان غیور با ورود به نیروهای 

مسلح نقش موثری در تولید امنیت و اقتدار ایران اسامی دارند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع،  حجت ااسام و المسلمین 
سید ضیاء الدین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در شب 
بیست و یکم ماه مبارک رمضان و در لیالی قدر با حضور در مرکز آموزش شهدای 
جوادنیا وزارت دفاع طی ســخنانی با عرض تسلیت شهادت اولین امام شیعیان 
جهان حضرت علی بن ابیطالب علیه السام مولی الموحدین امیرالمومنین ، شب 
قدر را شــب بیداری، اســتغفار،  توبه، راز و نیاز با پروردگار متعال دانست که به 
جهت عظمت و شرافت بی نظیر این شب عزیز باید از همه دلبستگی های دنیا 
فارغ شد و دل ها را به سوی خداوند متعال متوجه ساخت و حاجات و نیازهای 
خود را طلب کرد.حجت ااســام و المسلمین سید ضیاءالدین آقاجانپور گفت: 
همان گونه که خداوند متعال می فرمایند »« لیله القدر خیر من الف شــهر«« 
است یعنی لیله قدر از هزار ماه برتر و با فضیلت ترین است؛ هزار ماه یعنی ۸۴ 
ســال عمر مفید یک انســان که با بندگی و طاعت همراه باشد؛ پس باید از این 
فرصــت بی نظیر که خداوند متعال با لطف و مرحمت خود در اختیار بندگانش 
قرار داده است حداکثر اســتفاده را برد. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت 
دفاع؛ علی بن ابیطالب )علیه السام ( را شخصیت بی نظیر عالم اسام و جهان 
هســتی بعد از وجود مقدس رسول مکرم اســام )ص( دانست که همانند این 
وجود شریف خلق نشده است .حجت ااسام آقاجان پور با بیان ابعاد شخصیت 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب) علیه الســام ( ازجمله عدالت گســتری، تقوا،  
پرهیزگاری، زهد ،حکومت داری و شهادت مظلومانه افزود:  وادت این حضرت 
توســط مادر گرامی شان فاطمه بنت اسد در خانه خدا نشان از فضیلت و برتری 
این انسان در عالم هستی دارد که به اذن پروردگار عالم دیوار کعبه شکافته می 
شود و مادر حضرت به درون خانه خدا وارد می شود و محل تولد این انسان بی 
همتا خانه خدا قرار می گیرد و یک چنین فضیلت و شرافتی در وصف هیچ یک 
از انبیا و اولیای الهی سابقه نداشته است.رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت 
دفــاع در بیان مظلومیت علی بن ابیطالب )علیه الســام(  در عصر و زمان آن 
حضرت خاطرنشان ساخت: هنگامی که خبر شهادت امام در محراب مسجد کوفه 
و در هنگام نماز به مردم شامات رسید اظهار داشتند که مگر علی )علیه السام ( 
هم نماز می خواند.حجت ااسام و المسلمین سید ضیاءالدین آقاجانپور این جو 
مسموم تبلیغاتی برعلیه اولین مسلمانان عالم بعد از وجود نازنین پیامبر خاتم را 
نتیجه تبلیغات سوء دشمنان اسام و دستگاه بنی امیه دانست که توانسته بودند 
حقیقت مسلم اسام ناب محمدی )ص ( را از مردم زمان عصر خود کتمان کرده 
و مخفی نگه دارند. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در تشریح ویژگی 
های شخصیت بی نظیر علی بن ابی طالب) علیه السام( افزود: آن حضرت اولین 
مؤمن به خداست که به پیامبر عظیم الشأن اسام اقتدا کرد و پشت سر پیغمبر 
اکرم )ص ( نماز خواند و در تمامی جنگ ها در رکاب رســول مکرم اسام برای 
پیــروزی جبهه حق و اهتزاز پرچم مقدس اســام عزیز و قرآن کریم جنگید و 
»ا فتی اا علی ا ســیف اا ذوالفقار« از فضیلت ها و مناقب آن حضرت است 
.حجت ااسام المسلمین آقاجانپور خطاب به جوانان و سربازان حاضر در مرکز 
آموزش شهدای جوادنیا اظهار داشت؛ باید همگان به خوبی بدانیم و آگاه باشیم 
که حضرت امیر )علیه السام( از ما چه میخواهد و به وصایا و سفارشات و توصیه 
های حضرتش عمل کنیم. رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع خاطر 
نشان ساخت: حضرت علی علیه السام در درجه نخست انتظار دارد که زینت و 
آبرو و پیرو واقعی آن حضرت باشیم و با رفتار و عملکرد خود در عرصه جامعه و 
گوش کردن به سفارشات آن حضرت بتوانیم  ارزش ها و مبانی دین مبین اسام 
را در جامعه بشری پیاده ســازی کنیم. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت 
دفاع افزود : حضرت امیر )ع( در آخرین لحظات عمر شریف و مبارکشان خطاب 
به حسنین)علیهم السام(  فرمودند: اوصیکم بتقوی اه یعنی تقوای الهی پیشه 
کنید فریب این دنیای پر زرق و برق را نخورید ، ســخن حق بگویید و بر مسیر 
اسام عزیز حرکت نمایید .حجت ااسام و المسلمین آقاجانپور وظیفه سربازان 
عزیز در این شــرایط را توجه به نماز، احترام به والدین ، تحصیل ،  اشــتغال و 
تشــکیل یک زندگی سالم بر اساس معیارهای اســامی دانست و تصریح کرد: 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی ( نســبت به جوانان و ســربازان عزیز بسیار 
تأکید و ســفارش فرموده اند و ما در مجموعــه وزارت دفاع بر خود واجب می 
دانیم نسبت به توجه به این جوانان عزیز از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.. رئیس 
ســازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تاکید بر لزوم حفظ امنیت پایدار برای 
جامعه اسامی  توسط نیروهای مسلح خاطرنشان ساخت ؛ سربازان غیور با ورود 
به نیروهای مســلح نقش موثری در تولید امنیت و اقتدار ایران اســامی دارند،  
همانگونه که سربازان و بسیجیان عزیز با از خود گذشتگی و جانفشانی خود در 
دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس توانستند با حضور در جبهه های نبرد حق 

علیه باطل ازایران اسامی و ملت بزرگ شان دفاع کنند.

 بگومگوهای توئیتری بر سر انتخاب 
رئیس مجلس یازدهم

فعالیت های توییتری منتخبین اصولگرای مجلس یازدهم نشان می دهد که 
اختاف جدی میان جبهه پایداری و سایر اصولگرایان برای انتخاب رئیس 
مجلس وجود دارد.به گزارش ایســنا، الیاس نادران روز گذشته در توییتی 
نوشت که در جلسه ای شرکت کرده که توسط پژمان فر به آن دعوت شده 
و محصولی آن را اداره می کرده اســت. در این جلسه او گفته است که راه 
اندازی یک جمع فقط با هدف » نه به قالیباف« عملی ضد وحدت اســت.

بعد از این توییت علی خضریان عضو جبهه پایداری و منتخب مردم تهران 
در پاسخ به نادران نوشت که جلسه  وفاق به پیشنهاد جبهه پایداری شکل 
گرفت و جناب محصولی با عنوان قائم مقام جبهه تشریح بحث کردند و کار 
را به منتخبان سپردند. جناب نادران تعجب می کنم که موضوعی شفاف را 
وارونه جلوه می دهید؛ شــأن شما و آقایان زاکانی، قاضی زاده، امیرآبادی و 
دیگر حاضرین در جلســه اجل از اداره شدن است.سپس مجتبی رضاخواه 
یکی دیگر از منتخبین مجلس یازدهم در پاسخ به علی خضریان در توییتی 
نوشــت: »جناب محصولی! با چه حقــی در موضوع تعیین رئیس مجلس 
ورود کرده و اختاف ایجــاد کردید؟!تعیین رئیس مجلس به افراد غیر از 
منتخبین ارتباطی ندارد ما جوانان منتخب خودمان بلدیم رئیس مجلس 
انتخاب کنیم و اجازه فتنه انگیزی و دخالت بیجا به پدرخوانده ها نخواهیم 
داد.«همچنین مصطفی میرســلیم، یکی دیگر از منتخبین مردم تهران و 
نامزد تصاحب کرسی ریاست مجلس در یک سخنرانی گفته بود که رئیس 

مجلس نباید چشم به ریاست جمهوری داشته باشد.

معاون ظریف: 
 معامات در اینستکس، برای ایران 

قانع کننده نیست
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر خارجه گفت: معامات تجاری از طریق 
اینســتکس در حال حاضر برای ایران قانع کننده نیست.به گزارش ایسنا، 
غامرضا انصاری در پاســخ به این ســوال که از طریق اینستکس از یک 
شــرکت آلمانی محصوات دارویی خریداری و در فروردین امســال وارد 
بازار کشور شد و بانک مرکزی در حال رایزنی برای معامله ای جدید است 
گفت: این ســاز و کار )اینســتکس( اگرچه برای ما قانع کننده نیست، اما 
فعالیت های محدودی را قبل از عید با آن شروع کرده ایم.وی در گفت وگو 
با خبرگزاری صدا وســیما با بیان اینکه بانک مرکزی نیز عاقه مند است 
اینستکس فعال شود، افزود: بر این اساس امیدواریم بعد از مواردی که آن 
کااها وارد ایران شد، در آینده نیز بتوانیم از این ساز و کار برای خریدهای 
خودمان از اروپا استفاده کنیم.معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه 
دربــاره اینکه اروپائی ها آیا همکاری هــای ازم را در این باره دارند گفت: 
هرچند طرف های اروپایی همــکاری دارند، اما نوع و تعداد کااها محدود 
اســت و امیدواریم در آینده این مجموعه خــودش در بخش تمام کااها، 

امکان تجارت میان دو کشور را فراهم کند.

 وزیر دفاع به کمیسیون امنیت 
ملی می رود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
از نشست مشترک این کمیسیون با وزیر دفاع خبر داد.سید حسین نقوی 
حسینی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس هفته آینده آخرین جلســات خود در دوره دهم مجلس را 
برگزار می کند که بر این اساس بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم 
صهیونیســتی در دستور کار جلسه امروز) 27 اردیبهشت( این کمیسیون 
قرار دارد.به گفته وی کمیســیون در روز دوشــنبه هفته آینده نشســت 
مشترکی با وزیر دفاع و معاونش برای بررسی آخرین دستاوردهای دفاعی 
برگزار کرده و در نهایت در روز ســه شنبه جلسه اختتامیه را تشکیل می 

دهد.

میرسلیم:
 قرار نیست به جای نمایندگان، عده 
دیگری ریاست مجلس را انتخاب کنند

منتخب مردم تهران برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی می گوید 
قرار نیست به جای نمایندگان مجلس عده دیگری گزینه ای برای ریاست 
مجلس انتخاب کنند.به گزارش ایســنا، سید مصطفی میرسلیم در توئیتر 
نوشــت: »قرار نیســت عده ای به جای نمایندگان گزینه ای برای ریاست 
مجلس انتخاب کنند؛ اگر اقدامی هم می شــود برای سنجش اولیۀ تمایل 
نمایندگان اســت. این تمایل قطعا در جلسۀ اکثریت معلوم خواهد شد و 
هر اظهارنظــر دیگری قبل از آن فقط گمانه زنی اســت و اعتباری ندارد.

افرادی که نامزد شــده اند هرکدام از ویژگی های مثبتی برخوردارند و قابل 
احترامند و تشخیص این که کدام فرد مطلوب اکثریت است به آراء آزادانۀ 

نمایندگان برمی گردد.«

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
حجت ااســام والمسلمین حســن روحانی رئیس 
جمهور، چگونگی تأمین کااهای اساسی مورد نیاز 

مردم و مدیریت عرضه و تقاضا در ســال 99 بررسی 
شد.به گزارش ایســنا،  حجت ااسام و المسلمین 
حسن روحانی در این جلسه پس از دریافت گزارش 
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
بــر ضرورت مدیریــت عرضه و تقاضــا و تامین به 
هنگام کااهای اساســی مورد نیاز مردم، استفاده از 
روش های متنوع برای گســترش صادرات و واردات 
مورد نیاز و بکارگیــری ارز حاصل از صادرات برای 
تأمین نیازهای تولیدی کشــور را از مقامات مسئول 
خواستار شــد.رئیس جمهور تاکید کرد: هدف همه 

تاش ها باید بهبود وضــع اقتصاد و زندگی مردم و 
تقویت امید به آینده باشــد.در این جلسه همچنین 
وزیــر امور خارجــه از اقدامات ایــن وزارت خانه در 
چارچــوب دیپلماســی اقتصادی و پیشــرفت های 
انجام شــده با طرف های تجاری از جمله هماهنگی 
و همکاری با کشورهای همسایه گزارش داد.رئیس 
بانــک مرکزی نیز در ادامه این جلســه از چگونگی 
تأمین ارز مورد نیاز بخش های صنعتی و مواد اولیه 
بخش تولید و کااهای اساســی گزارشی به اطاع 

اعضای ستاد رساند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت:
هدف باید بهبود وضع اقتصاد و زندگی مردم باشد

وکیل مدافع محمدعلی نجفی از رای صادره شعبه 
۱۰ دادگاه کیفری یک اســتان تهران در دور سوم 
رســیدگی به پرونده موکلش خبــر داد.حمیدرضا 
گودرزی در گفت وگو با ایســنا دربــاره رای صادره 
در پرونده موکلش گفت: دادگاه با تایید قتل عمد، 
درباره اخــال در نظم مربوط به ارتکاب قتل عمد 
موکلم را به ۶ ســال و نیم حبس تعزیری محکوم 
کرده است. همچنین دادگاه درباره ایراد جرح گلوله 
به دســت که قبًا قرار موقوفی تعقیب صادر شده 
بــود، موکل را به چهار ســال حبس تعزیری و نیز 
درباره نگهداری ســاح حکم به یک سال و ۳ ماه 
حبس تعزیری داده است.گودرزی ادامه داد: ما رای 
صــادره را در تضاد با قوانین موضوعه می دانیم و بر 
خاف عدالت قضایی صادر شده  است و نسبت به 
آن فرجام خواهی خواهیم کرد؛ چرا که دیوان عالی 
کشور پس از نقض رای شعبه 9 دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران نظر  به قتل شبه عمد داده بود  ولی 
دادگاه کنونی مجــدداً بدون توجه به نظریه دیوان 
عالی کشور، رای قتل عمد را صادر کرده و مبادرت 
به تشــدید مجازات کرده است.وکیل مدافع نجفی 
ادامه داد: دادگاه به آرای عادی دیوان عالی کشــور 
اســتناد کرده اســت، در حالیکــه در قانون، آرای 
وحدت رویــه برای قضات ازم ااتباع اســت ولی 
دادگاه به طور مکرر تفسیر موسع از قانون مجازات 
اسامی کرده است.وی افزود: دیوان عالی کشور قبًا 
با شبه عمد دانســتن قتل، راه را برای دفاع موکل 
باز کرده بود اما دادگاه عیــن رای قبلی را صادر و 
بــه قتل عمد حکم داده اســت و  نظرش این بوده 
که آقای نجفی خودش را به آگاهی معرفی نکرده؛ 
در حالی که رئیس آگاهی صراحتا گفته که ایشان 

خود را تسلیم کرده است؛ لذا باید مشمول تخفیف 
مجــازات قــرار می گرفت که این مــورد را دادگاه 
رعایت نکرده است و برای محکومیت موکل باز هم 
تفسیر موسع از قوانین کرده است.وی گفت: دادگاه 
دادرســی جلسه را علنی اعام کرده اما مبادرت به 
طرح مباحث غیرعلنی کرده و مســائل محرمانه را  
در جلسه علنی مطرح کرده که خاف قانون است 
و در شأن دادگاه نیســت.گودرزی در پایان یادآور 
شــد: ما به رای صادره فرجــام خواهی می کنیم و 
در صورت فرجام خواهــی پرونده مجددا به دیوان 
عالی کشور ارسال خواهد شد و چنانچه که  دیوان 
عالی دادنامه را مجددا نقض کند، پرونده به قسمت 
آرای اصــراری دیوان عالی کشــور )هیات عمومی 
دیوان عالی( ارسال خواهد شــد و در انجا بررسی 
می شود.براساس این گزارش،  میترا استاد - همسر 
دوم محمدعلی نجفی  شــهردار ســابق تهران-  7 
خردادماه ســال 9۸  با شلیک گلوله به قتل رسید 
و  عصر همان روز نجفی به قتل همســرش اعتراف 
و انگیزه خود را اختافات خانوادگی عنوان کرد. از 

جمله اتهامات نجفی، قتل عمد خانم میترا استاد، 
حمل و نگهداری ســاح غیر مجــاز و ایراد صدمه 
بدنی عمدی منتهی به جرح )غیر فوتی( اســت.در 
دور اول رســیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه 
در شــعبه 9 دادگاه کیفری یک اســتان تهران به 
ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا 
نجفی بــا احراز قتل عمد میترا اســتاد به قصاص 
محکوم شــد. بعد از آن  برادر میترا استاد با انتشار 
پســتی در صفحه اینستاگرام خود از اعام رضایت 
از قصاص نجفی خبر داد.سرانجام شهریورماه سال 
9۸ حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک تهران در 
پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که 
برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال 
شده بود، از ســوی این مرجع قضایی نقض شد و 
برای  رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شــعبه 
بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه 9 دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران-  اعاده شد.در دور دوم 
رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم  
آذرماه ســال 9۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی 
برگــزار شــد و دادگاه مجددا قتل عمــد را محرز 
دانســت و نجفی به 7 ســال و نیم حبس محکوم 
شد. به این حکم اعتراض شد و پرونده به شعبه ۴۱ 
دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان عالی هم حکم 
پرونده را نقض و به شــعبه هم عرض - شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران-  فرستاد.در دور 
سوم رسیدگی به پرونده در ۱۴ اردیبهشت سال 99  
در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاست قاضی متین راسخ پس از اخرین دفاع نجفی 

ختم رسیدگی اعام شد.

تشخیص قتل عمد برای پرونده نجفی

هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مؤسسه مطالعاتی صاحب الزمانی )عج(

هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مؤسسه که رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 99/3/10 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلســتان، خیابان گلستان 2، 
انتهای کوچه پژوهش، پاک 13برگزار می گردد حضور به هم 

رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس 

قانونی مؤسسه در خصوص عملکرد مالی سال 1398
 2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی 

به 1398/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی مؤسسه

4- انتخاب اعضای هیات مدیره مؤسسه
5- تعیین روزنامه کثیراانتشار مؤسسه

6- سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  8552 و شناسه ملی 10862138952

سخنگوی دولت گفت: جهش تولید و 
اولویت های دولت  از  اشتغال  افزایش 

در همکاری با مجلس جدید است.
به گزارش ایســنا، علی ربیعی افزود: 
یکی از بحث هایی که مــا قطعاً باید 
در مــورد آن با مجلس آینده بتوانیم 
پشــتوانه های  به  مشــترک  طور  به 
قانونی دســت یابیــم و دولت بتواند 
عملیــات اجرایــی آن را انجام دهد، 
موضــوع اشــتغال و تولیــد اســت.

سخنگوی دولت گفت: ویروس کرونا 
به اقتصاد در دنیا لطمه زد و بخشــی 
از آن در حــوزه نفت دامن کشــور 
مــا را هم گرفت در کنــار آن در دو 
ســال اخیر با خشــن ترین تحریم ها 
روبرو بودیم بنابراین برای پاســخ به 
نیازهای جامعه و کاهش فشــارهای 
خارجــی، نیازمند به دســتاوردهای 
جدید در حوزه تولید هستیم.وی در 
گفت وگو با خبرگراری صدا و ســیما 
افزود: به همین منظــور برنامه هایی 
در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات 
به ویژه خدمات مولد، طراحی شــده 

اســت تا بتوانیم اشتغال جدید ایجاد 
کنیم.ربیعی گفــت: دنیا در روزهای 
کرونایی نشــان داد که اگر ما نتوانیم 
نیازمندی های خودمــان را خودمان 
تأمیــن کنیم در شــرایط حاد هیچ 

کشوری به داد کشور دیگر نمی رسد.
وی افزود: بنابراین در شــرایط جدید 
کرونایــی و تحریم بایــد برنامه های 
ازم را در زمینه های اشــتغال، تولید 
و صــادرات جدیــد طراحــی و اجرا 

کنیم.ســخنگوی دولــت گفت: رفع 
موانع حقوقی و قانونی تولید و ایجاد 
امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای 
کسب و کار از زمینه های همکاری با 
مجلس جدید اســت.ربیعی افزود: در 
بودجه های سالیانه، در شرایط تحریم 
و عبور جهشــی از فشــار اقتصادی 
ناشــی از کرونا نیاز اســت که برخی 
تصمیمات مشترک را با مجلس اتخاذ 
برای  گفت:  دولت  کنیم.ســخنگوی 
بودجه ســال 99 نیازمنــد تغییراتی 
هستیم که کسری بودجه را پوشش 
دهیم و حتمــاً مجلس آینده در این 
زمینــه می تواند با دولــت همکاری 
کند تا با یــک بودجه متعادل تملک 
دارایی هــا و کارهای عمرانی را دنبال 
کنیم.ربیعــی با تأکید بر اینکه دولت 
بــه همه تصمیمات مجلــس احترام 
افزود: اعضای هیأت دولت  می گذارد 
هیچ دخالتی در اینکه چه کسانی در 
مجلس و در چارچوب کمیســیون ها 
و هیأت رئیســه قرار بگیرند نخواهند 

کرد.

ربیعی: 
اعضای دولت هیچ دخالتی در چینش 
 کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس 

جدید نخواهند کرد
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گزیده خبر  دفتر امور اقتصاد کان سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرد؛

برآورد تورم ۳۴ درصدی در سال ۱۳۹۹
بررسی شاخص تورم نشان میدهد، حرکت نامناسب نقدینگی به 
سمت بازارهای خاص مانند طا، ارز و خودرو می تواند آسیب های 
تورمی بســیار جدی ایجاد کند اما توسعه بازار سرمایه و تسریع 
در فروش سهام دولت در چارچوب عرضه خرد سهام و همچنین 
صندوق هــای ETF یک گام مثبت درجهــت مهار تورم انتظاری 
اســت.به گزارش ایلنا، دفتر امور اقتصاد کان ســازمان برنامه و 
بودجه در گزارشی به بررسی وضعیت تورم در زمستان سال ۹۸ 
پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش آمده است، بر اساس 
آمار و اطاعات مرکز آمار ایران، تورم بر اســاس شاخص قیمت 
مصرف کننده در مناطق شهری در سال ۱۳۹۸ در مجموع روندی 
نزولی را طی کرده اســت. نرخ تورم در زمستان به ۳۶,۵ درصد 
رسیده که در مقایســه با فصل گذشته ۲.۸ واحد درصد کاهش 
یافته است. با توجه به این که تورم نقطه به نقطه همچنان کمتر از 
تورم ساانه بوده و در زمستان به ۲۵.۱ درصد رسیده، روند نزولی 

تورم ساانه طی فصل نخست سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت. 
بر این اســاس در صورت تداوم ایــن روند و بدون درنظر گرفتن 
آثار تورمی سیاست های انبساطی پولی بانک مرکزی در پاسخ به 
کرونا، تورم ساانه سال ۱۳۹۹ در فصل بهار برابر با ۲۷,۲ درصد با 

انحراف معیار ۰.۸ واحد درصد تخمین زده می شود.
شــاخص قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به فصل 
پاییز رشــد قابل توجهی داشته است ،  با این وجود نقش آن در 
افزایش شاخص قیمت کل نزدیک به یک چهارم است که تقریبا 
برابر با ســهم مخارج آن درسال پایه است ولی گروه حمل و نقل 
با سهم مخارجی معادل ۹,۴ درصد، نزدیک به ۳۹ درصد از تورم 
شاخص کل در فصل زمستان را به خود اختصاص داده که دلیل 

آن افزایش کرایه های حمل و نقل بوده است.

تداوم روند نزولی تورم تولید کننده
گزارش امور اقتصاد کان ســازمان برنامه و بودجه حاکی از آن 
است که تورم ساانه شاخص قیمت تولید کننده در فصل پاییز۵۰ 
درصد بوده اســت ولی تورم نقطه به نقطه آن ۲۵,۶ درصد بوده 
که حاکی از تداوم نزولی بودن روند تورم ســاانه می باشد. حدود 

۵۲ درصد از تورم شــاخص قیمت تولید کننده در طول یکسال 
گذشته مربوط به گروه صنعت بوده است.تورم نقطه به نقطه گروه 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها در دهک های مختلف هزینه )درآمد( 
در زمســتان ۱۳۹۸ به حدود ۱۹ درصد رســیده است. اختاف 
تورم نقطه به نقطه بین دهک های مختلف نسبتا زیاد نیست و در 
زمستان ۱۳۹۸ به حداقل ممکن رسیده است.تورم این گروه در 
فصل ابتدای سال ۱۳۹۸ در دهک دهم ۸۴ درصد بوده که حدود 
۷,۴ واحد درصد بیش از دهک اول بوده اســت ولی در زمستان 
تورم نقطه به نقطه دهک دهم و اول به کمتر از یک واحد درصد 

رسیده است.

فشار مضاعف تورم بر دهکهای پایین جامعه
این گــزارش تاکید دارد، با توجه به اینکه، تــورم از ناحیه گروه 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها بر دهک اول ناشی می شود این دهک 

فشار مضاعفی را نسبت به دهک دهم حسکند زیرا دهک اول به 
طور متوســط ۴۳,۳ درصد از کل مخارج مصرفی خود را به گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص داده در حالی که دهک دهم 
تنهــا ۱۷.۲ درصد از مخارج خود را صرف این گروه می نماید. لذا 
هر افزایشــی در قیمت این گروه فشــاری مضاعف بر دهک های 
پایین اســت. باا بودن تورم می تواند سهم خوراکی ها را در سبد 
مخارج دهک های پایین افزایش داده و فقر غذایی بیشتری ایجاد 
نماید. یادآوری می شود رشد نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال 
۱۳۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته باشد 

که در میان مدت می تواند یکی از عوامل افزایش قیمت ها باشد.

شیوع کرونا مانعی جدی بر رشد اقتصادی و رونق کسب 
و کارها

در ادامه این گزارش آمده اســت،  با توجه به این که شیوع کرونا 

می تواند مانعی جدی بر رشــد اقتصادی و رونق کســب و کارها 
باشد، بخشی از نقدینگی که می توانست از طریق رشد اقتصادی 
جذب شود، راکد مانده و مخصوصا در شرایطی که قیمت نفت و 
صادرات آن به حداقل ممکن رسیده و تحریم های ایاات متحده 
فضا را بر اقتصاد ایران تنگ تر نموده است.این گزارش می افزاید،  
حرکت نامناسب نقدینگی به سمت بازارهای خاص مانند طا، ارز 
و خودرو می تواند آســیب های تورمی بسیار جدی در مقایسه با 
گذشته ایجاد نماید. از این رو پرهیز از هر گونه اقدام شتابزده که 
حتی اندکی بر ثبات متغیرهای کان اقتصادی اثر منفی می گذارد 

کاما ضروری است و باید جدی گرفته شود.

گام مثبت توسعه بازار سرمایه و فروش سهام دولتی
مجموعه اقدامات دولت در خصوص تامین مالی کسری بودجه به 
طرق غیرتورمی نظیر توســعه بازار سرمایه و فروش سهام دولتی 
در چارچوب صندوق های ETF می تواند گام مثبتی در این زمینه 

محسوب شود. 

برآورد تورم 3۴ درصدی در پایان سال ۱3۹۹
در پایان گزارش امور اقتصاد کان ســازمان برنامه و بودجه آمده 
اســت، در صورت اجرای سیاست های اعطای تسهیات ۷۵ هزار 
میلیارد تومانی به حمایت از بنگاه های صنعتی و خانوارهای متاثر 
از شــیوع ویروس کرونا، تشدید کسری بودجه بدایل مختلف از 
جمله رکود اقتصادی امهال مالیاتی، افزایش نقدینگی سیال ناشی 
از رشد سهم حساب های جاری در شبکه بانکی برآورد نرخ تورم 
ســال ۱۳۹۹ حدود ۳۴ درصد برآورد می شود. با توجه به نقش 
غالب انتظارات تورمی در شــکل گیری قیمت ها به نظر می رسد 
سیاســتهای پولی رایج که معموا مبتنی بر احجام پولی اســت 
چندان راهگشــا نباشد. در مقابل سیاستهای پولی با »هدفگیری 
پیش بینی تورمی« بوسیله عملیات بازار باز می تواند در شکل گیری 
انتظارات تورمی کارگشا باشد و ضروری است بانک مکرزی نسبت 
به اجرای عملیات بازار باز به صورت گســترده و با اعام نرخ های 

هدف گذاری شده مشخص تعجیل نماید.

 وثیقه وام ۱۲ تا ۲۰۰ میلیونی کرونا: 
تسهیات 12میلیونی نیاز به ضامن دارد؟

میزان وثایق کارفرمایانی که خواستار تسهیات کرونا هستند، متناسب با میزان 
وام متفاوت اســت. اما پرداخت تســهیات تا ســقف ۱۲میلیون تومان با ارائه 
ســفته متقاضی نیازی به ضامن ندارد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، از روز گذشته ســامانه کارا به منظور ثبت نام کارفرمایان برای دریافت 
تســهیات حمایتی کرونا آغاز به کار کرده است.پرداخت تسهیات حمایتی به 
کســب وکارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاســتهای وزارت کار در راستای 
حفظ اشــتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار اســت و براین اساس ۱۳ رسته 
شغلی شناســایی شده که بیشترین آسیب از شــیوع ویروس کرونا را متحمل 
شــده اند و دارای لیســت بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هســتند، 
می توانند از تسهیات مذکور بهره مند شــوند.این کسب وکارها می توانند برای 
ثبت نام در ســامانه کارا اقدام کنند. البته وزارت کار یک میلیون واحد اقتصادی 
آسیب دیده از کرونا را که سه میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول کار بوده اند 
شناسایی و با ارســال پیامک، آنها را مشمول دریافت تسهیات حمایتی کرونا 
اعام کرده است. در این پیامک اعام شده کارفرمایان در صورت تمایل می توانند 

برای دریافت تسهیات ثبت نام کنند.

میزان وثیقه به تناسب مبلغ وام چقدر است؟
از شرایط ازم برای اینکه کارفرما مشمول وام حمایتی کرونا شود این است که 
بنگاه حتماً باید »فعال« باشــد، نیروی کار را حفظ کند و »شــاغل بیمه شده« 
داشته باشد. یکی از مبناهای اصلی برای ارائه تسهیات کرونا »شاغل بیمه شده« 
در این بنگاه ها است که اخراج و یا به صندوق بیمه بیکاری معرفی نشده باشد.

مبلغ تسهیات کرونا در بنگاه های فعال به ازای هر یک نفر شاغل بیمه شده ۱۲ 
میلیون تومان وام است. همچنین برای بنگاه هایی که به دستور ستاد ملی تعطیل 
شده باشند این رقم ۱۶ میلیون تومان به ازای هر یک نفر شاغل بیمه شده خواهد 
بود. بر اساس پیش بینی های انجام شده پرداخت تسهیات این دسته از واحدها 
از اوایل خرداد آغاز خواهد شد.برای دریافت تسهیات تا ۱۲ میلیون تومان ارائه 
سفته توسط متقاضی، برای تسهیات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی سفته متقاضی 
به همــراه یک ضامن، برای تســهیات ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی ســفته فرد 
متقاضی به عاوه دو ضامن، تسهیات ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی سفته به همراه 
ســه ضامن و برای دریافت تسهیات بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، ارائه تضمین 

ازسوی صندوق ضمانت یا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف الزامی  است.

 صاحبان مسکن مهر وام 40 میلیونی
 تعمیر می گیرند

مدیر امور اعتبارات بانک مســکن گفت: مشــتریان خوش حساب مسکن مهر 
می توانند ۴۰ میلیون تومان تسهیات برای تعمیرات و نوسازی دریافت کنند.، 
محمد حســن علمداری درباره افزایش تسهیات به انبوه سازان گفت: با توجه 
به شعار امسال مبنی بر جهش تولید، بانک مسکن تسهیات ساخت مسکن را 
افزایش داده است. انبوه سازان حرفه ای که از فناوری های نوین استفاده می کنند 
در شهر تهران ۲۵۰ میلیون تومان، شهر های باای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۲۰ 
میلیون تومان و ســایر شــهر ها ۱۷۰ میلیون تومان و سایر انبوه سازان در شهر 
تهران ۲۰۰ میلیون تومان، شــهر های باای ۲۰۰ هزار نفر ۱۸۰ میلیون تومان 
و ســایر شهر ها ۱۴۰ میلیون تومان تســهیات با نرخ ۱۸ درصد دریافت کنند.

وی ادامه داد: این تســهیات به شــعب بانک مسکن اباغ شــده است و انبوه 
سازان می توانند برای دریافت اقدام کنند.مدیر امور اعتبارات بانک مسکن با بیان 
اینکه این تسهیات تا ســقف ۱۲۰ میلیون تومان قابل انتقال به خریدار است 
گفت: انبوه سازانی که تسهیات دریافت می کنند در زمان ساخت برای پرداخت 
اقســاط تنفس دارند.وی ادامه داد: برخی از مسکن های مهر که نیاز به بازسازی 
یا تعمیرات دارد مشــتریان خوش حساب بانک مسکن می توانند با خرید اوراق، 

تسهیات ۴۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد دریافت کنند.

افزایش تسهیات ساخت بافت فرسوده
وی افزود: تســهیات در بافت فرسوده در شــهر تهران ۲۵۰ میلون تومان و 
سایر شهر ها ۲۲۰ میلیون تومان شده است، اما نرخ این تسهیات در تهران تا 
سقف ۵۰ میلیون تومان و در شهرستان ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان ۹ درصد 
و مابقی با کارمزد ۱۸ درصد محاسبه می شود.علمداری بیان کرد: افرادی که 
به صورت انفرادی در بافت فرســوده اقدام به ســاخت می کنند می توانند تا 
سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیات دریافت کنند.وی بیان کرد: پرونده های 
تشکیل شده مشمول این افزایش تسهیات می شوند و افرادی که تسهیات 
دریافت کردند نیز می توانند با متمم تســهیات افزایش تسهیات را دریافت 
کنند.علمداری با بیان اینکه فعا برنامه ای برای افزایش تســهیات صندوق 
پس انداز یکــم نداریم گفت: تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرســازی امضا 
شــد مبنی بر اینکه افرادی که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند در 
اولویت دریافت تسهیات با نرخ ۸ درصد در سایر بافت ها و ۶ درصد در بافت 

فرسوده قرار گیرند.

وزیــر کار گفت: یک میلیــون کارگاه 
دارای شــماره و ثبت شده، با ۳میلیون 
و ۲۰۰هــزار کارگــر و نیروی انســانی 
تســهیات  دریافت  مصوبه  مشــمول 
کرونایی هستند.به گزارش اقتصادآناین  
محمد شریعتمداری در پایان جلسه با 
مسئوان دستگاه های مختلف از جمله 
مستضعفان  بنیاد  بهزیســتی،  سازمان 
انقاب اســامی و بنیاد مسکن که در 
محل بنیاد مستضعفان برگزار شد افزود: 
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
و ستاد اقتصادی دولت، با همکاری بانک 
مرکزی و از محل منابع شــبکه بانکی، 
۵۰ هزار میلیارد تومان تســهیات به 
بنگاه هایی تخصیــص خواهد یافت که 
در ۱۳ رســته ای که مســتقیم یا غیر 
مستقیم از شیوع کرونا آسیب دیده اند 
فعال هســتند.وی اضافه کرد: بر مبنای 
اطاعات موجــود در ســازمان تامین 
اجتماعــی، یک میلیــون کارگاه دارای 
شماره و ثبت شده، با ۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار کارگر و نیروی انسانی مشمول این 
مصوبه می شوند و این واحد ها به شرط 
قبول تعهد حفظ نیروی کار خود که بر 
اساس فهرســت بیمه ارسالی به تامین 
اجتماعــی در ماه هــای دی و بهمــن 

سال ۱۳۹۸ محاسبه می شود، مشمول 
دریافت پیامک مراجعه به ســامانه کارا 
و ثبت نام دریافت وام خواهند شد.وزیر 
تعاون گفت: به ازای هــر نفر از نیروی 
انســانی کارگاه هایــی که مســتقیم از 
کرونا لطمــه دیده اند مبلغ ۱۶ میلیون 
تومان و بــه ازای هر کارگر کارگاه هایی 
که غیر مستقیم لطمه خورده اند مبلغ 
۱۲ میلیون تومان تسهیات با نرخ سود 
۱۲ درصد تعلق می گیرد که این واحد ها 
باید بعد از دریافت پیامک به سامانه کارا 
مراجعه و ثبت نــام کنند.وی ادامه داد: 
پس از ثبت نــام، واحد های صنعتی از 
طرف وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
واحد های گردشــگری از طرف وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری و واحد های 
فرهنگی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی مورد تایید نهایی قرار می گیرند 
و پس از تایید نهایی، به بانک های عامل 
مراجعه و تسهیات خود را از هفته دوم 

خرداد به بعد دریافت می کنند.

به  واحدمســکونی  6هزار  تحویل 
پایان  تا  2معلول  دارای  خانوار های 

سال
وزیر تعاون گفت: تا پایان ســال، ۲۴۰۰ 
واحد مسکونی روستایی و ۳۵۰۰ واحد 
مسکونی شــهری به خانواده های دارای 
دو معلول و بیشتر تحت پوشش سازمان 

بهزیستی، تحویل خواهد شد.
 محمد شریعتمداری افزود: این واحد ها 
بخشی از تعهد بنیاد مستضعفان انقاب 
اســامی برای ســاخت ۱۴ هزار واحد 
مســکونی بــه خانواده هــای دارای دو 
معلول و بیشتر اســت.وی اضافه کرد: 
تکمیل و تحویــل حدود ۲ هزار و ۴۰۰ 
واحد مسکونی در ســطوح روستایی با 
متوسط ۶۵ متر مربع مساحت با قبول 
تعهد از سوی بنیاد مستضعفان و بنیاد 
مســکن انقاب اسامی در قالب کمک 
باعوض و تسهیات و همچنین آورده 
سازمان بهزیســتی مورد تعهد طرفین 
قرار گرفــت و امیدواریم این واحد ها تا 

پایان ســال تکمیل و تحویل خانواده ها 
شــود.وزیر تعاون گفــت: همچنین در 
ســطوح شــهری هم ۳ هــزار و ۵۰۰ 
واحد مسکونی با متوسط ۷۵ متر مربع 
مســاحت که هم اکنون نیمه کاره و در 
مراحل مختلف ســاخت و ســاز است 
بــا کمک بنیــاد مســتضعفان انقاب 
اســامی شــامل ۱۵۰ میلیارد تومان 
کمــک باعوض نقــدی و ۷۰ میلیارد 
برای  الحسنه  تومان تســهیات قرض 
تکمیل و تحویل بــه خانواده ها تامین 
مالی شده و عملیات تکمیل آن ها اجرا 
اجرایی فرمان  افزود: ستاد  می شود.وی 
امام خمینی )ره( هم در این جلسه ۵۰ 
میلیارد تومان کمک را تعهد کرد و بقیه 
مبالغ مورد نیاز تکمیل این واحد ها هم 
در تعهد ســازمان بهزیســتی است که 
تا پایان ســال تحویل خانواده ها شود.

شــریعتمداری همچنین از آغاز مذاکره 
با بنیاد مستضعفان برای ساخت ۴ هزار 
واحد مســکونی دیگر خبر داد و گفت: 
مقرر شد دو طرف در نخستین فرصت 
ممکن مذاکرات آغاز این طرح را شروع 
کنند تا به لطــف الهی این امر به برگ 
زرین دیگری در زمینه خدمت رسانی به 

معلوان بدل شود.

جزئیات روند پرداخت تسهیاِت 
کرونا به ۱میلیون کارگاه آسیب دیده

هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مؤسسه دارالفقه امام جعفر صادق )ع(

هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مؤسسه که رأس ســاعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/3/11 در 
نشــانی: تهران، بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، انتهای 
خیابان گلســتان، کوچه پژوهش، پاک 13  برگزار می گردد 

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

مؤسسه در خصوص عملکرد مالی سال 1398
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1398/12/29
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤسسه

4- انتخاب بازرسان قانونی مؤسسه
5- تعیین روزنامه کثیراانتشار مؤسسه 

6- سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 20994 و شناسه ملی 10103314981

  نقدینگی با رشد 31 درصد 
در مرز 2500 هزار میلیارد تومان 

نگاهی به متغیرهای پولی نشان میدهد، نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به 
۲.۴۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود 
۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.نگاهی به متغیرهای پولی نشان میدهد،  پایه 
پولی  رشد بیش از ۳۰ درصدی در بهمن ماه سال گذشته داشته است.بر این 
اساس، در پایان سال ۹۷ نقدینگی ۲۳ درصد و پایه پولی ۲۴ درصد بوده است 
این درحالی است که ضریب فزاینده منفی ۰,۹ درصد بوده است.همچنین در 
بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ضریب فزاینده منفی ۰,۰۰۳ درصد بوده است.همچنین 
در این ماه  نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد کرده است.

حجم نقدینگی ایران ,
گفتنی است، نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲,۴۷ هزار هزار میلیارد 
تومان رســیده است.بر این اســاس نقدینگی در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ 

حدود ۳۱,۳ درصد افزایش داشته است.
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استانها

کاهش ۴۸ درصدی سبد نفتی اوپک گزیده خبر
ارزش ســبد نفتی اوپک )ORB( در آوریل با ۴۸ درصد کاهش 
ماهانــه، بــرای چهارمین مــاه متوالی کاهش پیــدا کرد که 
طوانی ترین دوره کاهش ماهانه در پنج ســال اخیر اســت.به 
گزارش ایســنا، ارزش ســبد نفتی اوپک )ORB( در آوریل ۱۶ 
دار و ۲۶ ســنت معادل ۴۸ درصد کاهش نسبت به ماه پیش 
از آن داشــت و به ۱۷ دار و ۶۶ ســنت در هر بشکه رسید که 
پایینترین رکورد ماهانه از دســامبر سال ۲۰۰۱ به این طرف 
بود. ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون به 
۴۰ دار و شــش ســنت در هر بشکه در مقایســه با ۶۴ دار 
و ۸۷ ســنت در مدت مشابه سال گذشــته رسید که ۲۱ دار 
و ۸۱ ســنت معادل ۳۳.۶ درصد کاهش نشان داد.قیمت نفت 
برای تحویل فوری در آوریل با ادامه رشــد مازاد عرضه در بازار 
محموله های تک و انباشته شدن محموله های به فروش نرفته 
در شــرایطی که پاایشگاهها به دلیل افت تقاضا و رشد ذخایر 
نفت جهانی ناچار شدند فعالیتشان را کاهش دهند، دومین افت 
شــدید ماهانه را ثبت کرد.بهای معامات نفت در آوریل تحت 
تاثیر انقباض شدید اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت تحت تاثیر 
شیوع پاندمی کووید ۱۹، کاهش شدیدی را تجربه کرد. بهای 
نفت برنت ICE هفت دار و ۱۰ سنت معادل ۲۱ درصد کاهش 
یافت و به ۲۶ دار و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید و بهای قرارداد 
وست تگزاس اینترمدیت در بازار نایمکس ۱۳ دار و ۷۵ سنت 
معادل ۴۵.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۶ دار و ۷۰ ســنت در 
هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت برنت ICE از ابتدای سال 

۲۰۲۰ تاکنون ۲۰ دار و ۹۴ سنت معادل ۳۱.۸ درصد کاهش 
داشــته و به ۴۴ دار و ۸۴ سنت در هر بشکه بالغ شده است. 
در حالی که میانگین قیمت وســت تگزاس اینترمدیت در بازار 
نایمکس ۱۸ دار و ۷۸ ســنت معادل ۳۲.۸ درصد نســبت به 
مدت مشابه سال ۲۰۱۹ کاهش داشته و به ۳۸.۴۲ دار در هر 

بشکه رسیده است.قیمت معامات نفت DME عمان در آوریل 
بر مبنای ماهانه ۱۰ دار و ۳۰ سنت معادل ۳۰.۱ درصد کاهش 
داشت و به ۲۳ دار و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید و از ابتدای 
ســال ۲۰۲۰ تاکنون ۲۱ دار و ۷۸ سنت معادل ۳۳.۲ درصد 
کاهش داشــته و به ۴۳ دار و ۸۵ سنت در هر بشکه بالغ شده 

است.بر اســاس گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت در آوریل در 
بحبوحه ابهامات فــراوان پیرامون تقاضای جهانی برای نفت و 
افزایــش ذخایر نفت خام و همچنین تحوات مربوط به عرضه 
جهانی نفت، پرنوسان ماند. نوسان شدید در شاخص نوسان نفت 
خام CBOE منعکس شد که در ۲۱ آوریل به رکورد باای ۳۲۵ 
واحد رسید.با این حال در اواخر آوریل تحت تاثیر خوش بینی 
به آغاز محدودیت عرضه اوپک پاس از اول ماه مه و انتظارات 
برای تسریع تاشهای تولیدکنندگان بزرگ و نشانه های کاهش 
تولید در کشــورهای متعدد نظیر آمریکا و کانادا که روند رشد 
مازاد عرضه جهانی را آهسته خواهد کرد، بهای معامات نفت 
از رکــورد پایین بهبود یافتند. بعاوه تولیدکنندگان آمریکایی 
در اویل ماه مه کاهش بیشــتر تولیــد را اعام کردند در حالی 
که شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکایی در هفته منتهی به 
اول مــاه مه برای هفتمین هفته متوالی کاهش چشــمگیری 
داشت. همزمان نشــانه های بهبود فعالیت اقتصادی در برخی 
از کشــورها مانند چین و اعام برنامه های رفع محدودیتهای 
مقابله با بیماری کووید ۱۹ در بخشــهایی از اقتصاد کشورهای 
متعــدد و ایالتهای آمریکایی به حمایت از قیمت نفت افزود.بر 
مبنای آمار منابع ثانویه، تولید نفت اوپک که متشــکل از ۱۳ 
کشــور عضو اســت، در آوریل به ۳۰.۴۱ میلیون بشکه در روز 
رسید که ۱.۸۰ میلیون بشکه در روز رشد ماهانه داشت. تولید 
نفت در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت افزایش 

و در آنگوا، نیجریه، ایران و عراق کاهش داشت.

هشدار آمریکا به صنایع انرژی و فلزات 
درباره ریسک تحریم

دولت آمریــکا به صنایع دریانوردی، انرژی و فلزات جهانی هشــدرا داد مراقب 
طرح های صادرات غیرقانونی که آنها را در معرض ریسک تحریم قرار می دهد، 
باشند.به گزارش ایسنا، هشدار آمریکا در پی گزارشهایی از ارسال محموله های 
بنزین ایران به ونزوئا صادر شــده است. صنعت نفت هر دو کشور تحت تحریم 
آمریــکا قرار دارد.دولت آمریکا از بازیگران صنعت دریانوردی خواســت در برابر 
تاکتیک های متداول برای دور زدن تحریم ها از جمله خاموش کردن سیســتم 
شناســایی اتوماتیک کشــتی، تغییر فیزیکی هویت کشــتی، دستکاری اسناد 
محموله و کشتی، انتقال کشتی به کشتی، سفرهای غیرمعمول مانند مسیرهای 
غیرمســتقیم و انحراف ناگهانی از مســیر و ســاختار مالکیت پیچیده باشند.

دستورالعمل ۳۵ صفحه ای در این خصوص از سوی وزارت خارجه، دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری و گارد ساحلی آمریکا منتشر شده است.

شیوع گسترده کرونا در سکوهای نفتی برزیل
با ســرعت گرفتن شــیوع پاندمی ویروس کرونا در برزیل، شرکت نفتی دولتی 
پتروبراس با شیوع بیماری کووید ۱۹ در میان کارکنان سکوهای اکتشاف نفت 
 FUP مواجه شده است.به گزارش ایسنا، اتحادیه های فدراسیون کارکنان نفتی
در وب سایت خود اعام کرد که در پروژه اکتشاف Xareu در سواحل سئارا، تست 
کرونای ۴۲ نفر از ۴۵ نفری که در دو سکو کار می کردند مثبت شده و به هتلی 
منتقل شــده اند تا در قرنطینه بمانند. شرکت پتروبراس در این باره حاضر نشد 
اظهارنظر کند.بر اســاس گزارش بلومبرگ، پتروبراس پیش از اعزام کارکنان به 
سکوهای نفتی از آنها تست سریع کرونا می گیرد و اعام کرده که تاکنون بیش 
از ۸۰۰۰ تســت کووید ۱۹ از کارکنان و پیمانکارانش گرفته و یکی از نخستین 
شرکتهای برزیلی است که در ابعاد گسترده به گرفتن تست کرونا اقدام کرده اند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد:
یکسان  بودن کیفیت آب شرب در تمام 

شهرها و روستاهای تحت پوشش 
مهندس هاشــم امینی در جمع مدیر و کارکنان مرکز 
پایــش و نظارت بر کنترل کیفیــت آب و فاضاب که 
موفق به اخذ اســتاندارد بیــن المللی ۱۷۰۲۵ کنترل 
کیفیت شــدند، گفت:کارکنان در ایــن بخش باید با 
مطالعه و تحقیق جامع درصدد شناسایی آاینده های 
نو ظهورباشند و تاثیر این نوع آاینده ها  بر کیفیت آب و فاضاب را مورد بررسی 
قرار دهند.وی با بیان اینکه مطالعه و تحقیق پیرامون چگونگی ارتقا کیفیت آباز 
عوامل موثر در افزایش رضایتمندی مردم در ارائه خدمات این صنعت می باشد، 
اظهار داشــت: باید با مطالعه و تحقیقات دقیقی که در راســتای دانش روز دنیا 
باشد، راههای ارتقای کیفی آب شرب را شناسایی و مورد بررسی قرار داد تا مردم 
در هر شرایطی هیچ گونه دغدغه ای در رابطه با کیفیت آب شرب نداشته باشند.

وی با اشــاره به اینکه درحال حاضر کیفیت آب شــرب مطابق با استانداردهای 
تعریف شده اســت عنوان کرد:کیفیت آب شرب خط قرمز صنعت است، مردم 
مطمئن باشــند که آب شرب عاری از هر گونه آاینده میکروبی و شیمیایی در 

اختیار آنها قرار می گیرد و کاما مورد تایید مراکز ذیصاح است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل:
94 درصد روستاهای استان اردبیل از گاز 

برخوردار هستند
خبرنگار صبح اقتصاد: بهزاد عباسی :مدیرعامل شرکت 
گاز استان اردبیل گفت: هم اکنون تمامی شهرها و ۹۴ 
درصد از روستاهای این اســتان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند هستند.سردار اسماعیلی با بیان اینکه پارسال 
۷۶ روســتا در استان گازرسانی شد، افزود: در مجموع 
هزار و ۳۱۲ روســتای استان اردبیل دارای لوله کشی گاز است.وی اظهارداشت: 
۱۰۰ درصد جمعیت ۲۹ شهر استان اردبیل و در مجموع بیش از ۹۸ درصد کل 
جمعیت شهری و روستایی استان از نعمت گاز بهره مند هستند.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اردبیل با بیان اینکه گازرسانی به واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی 
یکی از اولویت های این شــرکت است گفت: ســال گذشته با اتصال ۶۳  واحد 
صنعتی، خدماتی و تولیدی به شبکه گاز طبیعی تعداد صنایع گازدار در استان 
اردبیل به هزار و ۴۴۴ واحد رسیده است.وی بیان کرد: بر اساس گزارش شرکت 
ملی گاز ایران، استان اردبیل در کشور به لحاظ سرعت گازرسانی به روستاها در 

رتبه پنجم قرار دارد که این امر بیانگر تاش فعاان این عرصه است.

بانک آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره به رفع تدریجی محدودیتهای قرنطینه کرونا که تقاضا برای نفت را بهبود داده و کاهش سریعتر از حد انتظار تولید، اعام کرد ریسک سقوط شدید 
قیمت نفت کاهش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، گلدمن ساکس در جدیدترین یادداشت تحقیقاتی خود اعام کرد که بزرگترین بهبود تقاضا در بخش بنزین و در چین، آمریکا و 
آلمان دیده می شود اما بازگشت به سطح عادی تقاضا ممکن است اندکی زمان ببرد. با این حال بهبود تقاضا و تولید کمتر ممکن است باعث شود بازار نفت در ژوئن دچار کمبود عرضه 
شود.این بانک سرمایه گذاری با اشاره به اشباع مخازن نفت و امکان بازگشایی چاههای نفت آمریکای شمالی در صورت افزایش بیشتر قیمتها، پیش بینی کرد که روند رشد قیمت نفت 
در ماههای آینده محدود خواهد بود.گلدمن ساکس با توجه به ابهامات فراوانی که در خصوص روند تقاضا در ماههای آینده وجود دارد، همچنان پیش بینی خود از قیمت هر بشکه نفت 
برنت را ۳۰ دار  و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا را ۲۸ دار حفظ کرد.بهای نفت برنت در معامات روز جمعه با ۳۹ سنت معادل ۱.۳ درصد افزایش، ۳۱ دار و ۵۲ سنت در هر بشکه 
بود. این شاخص روز پنج شنبه حدود هفت درصد افزایش داشت. بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۹ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، ۲۷ دار و ۷۵ سنت در هر بشکه بود. 
شاخص نفت آمریکا روز گذشته ۹ درصد جهش داشت و با بیش از ۱۲ درصد رشد هفتگی، به سوی سومین رشد هفتگی متوالی پیش می رود.با این حال قیمت نفت برنت همچنان 
بیش از ۵۰ درصد کاهش از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون نشان می دهد. شیوع پاندمی ویروس کرونا به تقاضا برای نفت ضربه زده و تولیدکنندگان نفت از جمله اوپک و روسیه که گروه 
اوپک پاس را تشکیل می دهند را وادار کرده است تولیدشان را به میزان قابل توجهی محدود کنند.طبق یادداشت گلدمن ساکس، خارج از گروه اوپک پاس، تولید نفت اندکی سریعتر 

از حد انتظار کاهش پیدا کرده است و پیش بینی می شود که افزایش تولید نفت اوپک به جای سه ماهه سوم، در سه ماهه چهارم امسال روی دهد.

صادرات بنزین در گرو اجرای یک طرح
توسعه اســتفاده از سوخت سی ان جی 
موجب کاهش مصرف بنزین، جلوگیری 
از واردات و به تبع آن افزایش صادرات 
بنزین می شود، تا جایی که طبق اعام 
مســوان تا پایان اجرای طرح تبدیل 
یک ملیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی 
به دوگانه ســوز روزانه ۱۰ میلیون متر 

مکعب افزایش مصرف سی ان جی و ۱۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین 
خواهیم داشت.به  گزارش ایسنا،  اگر یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی 
دوگانه سوز شوند روزانه به طور میانگین ۱۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی 
می شود که با در نظر گرفتن قیمت میانگین سال گذشته ۵۰  سنت برای 
هر لیتر بنزین ســاانه یک میلیارد و هشــتصد میلیون دار صرفه جویی 
خواهیم داشــت. این در حالی اســت که با وجود ظرفیت عرضه روزانه ۴۰ 
میلیون مترمکعبی ســوخت CNG با وجود بیش از ۲۴۰۰ جایگاه در مدار 
بهره برداری، در میانه ســال گذشته تنها حدود ۱۹ میلیون مترمکعب در 
روز ســوخت CNG  در کشور مصرف می شد که این مقدار، با اجرای مجدد 
 ،CNG طرح سهمیه بندی بنزین و به موجب آن افزایش تقاضا برای سوخت
افزایــش یافت و به حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در روز رســید.با توجه به 
افزایش تقاضای مصرف سوخت CNG  شورای اقتصاد در جلسه فوق العاده 
۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ بنا بر پیشــنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و 
بودجه بــا هدف حمایت و کاهش هزینه های حمل و نقل عمومی و بهبود 
هوای شهرها، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان 
»حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار 
دستگاه خودروی تاکســی، ون )تاکسی(، وانت و مسافربر شخصی بنزینی 
بــه CNG ســوز« را تصویب کرد که در آن شــرکت ملی پاایش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی 
بنزین سوز به دوگانه ســوز )کارخانه ای و کارگاهی(، اصل و فرع تسهیات 
مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه ها تا ســقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان 
تضمین و بازپرداخت می کند.در واقع این طرح موجب صرفه جویی در هزینه 
سبد سوخت خانوار می شود اگر صرفه جویی روزانه ۲۰ لیتر بنزین برای هر 
خودرو وانت بار بین شــهری و درون شــهری و ۱۰ لیتر برای خودروسواری 
عمومی در نظر بگیریم برای خانواده وانت بار برون شــهری با محاسبه ۳۰۰ 
لیتــر بنزین به قیمت ۱۵۰۰ تومان یارانــه ای و ۳۰۰ لیتر با قیمت بنزین 
آزاد ســاانه حدودا ۱۳ میلیون تومان و برای وانت بار درون شهری میزان 
صرفه جویی ساانه حدودا ۱۰ میلیون تومان و برای خانواده سواری عمومی 
حدودا ۱۱ میلیون تومان صرفه جویی خواهد شد.چهارشنبه هفته گذشته 
ثبت نام رسمی این طرح آغاز شد و به نظر می رسد که با اجرای این طرح 
نه تنها صادرات بنزین افزایش می یابد بلکه می توان از ظرفیت های موجود 

کشور استفاده بیشتری کرد.

هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گروه خودرو سبز پارس )سهامی خاص(

هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 99/3/11 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، گلستان 
2، انتهای کوچه پژوهش، پــاک 13  برگزار می گردد حضور به 

هم رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و اســتماع گزارش هیأت مدیــره و بازرس قانونی در 

خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
2-تصویب ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 

1398/12/29
3-تجدید انتخاب هیأت مدیره

4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت
5-تعیین روزنامه کثیراانتشار شرکت

6- سایر امور که درصاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  247750 و شناسه ملی  10102883560

هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت مهندسی عمران و حفاری پارس

 )سهامی خاص(- در حال تصفیه

مدیر تصفیه-محمد رضازاده

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت 14 روز شــنبه مورخ 99/3/10 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای کوچه 

پژوهش، پاک 13  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1398/12/29
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1398/12/29
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- بررسی اعام ختم تصفیه

6- سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  80872 و شناسه ملی  10101255449

پیش بینی جدید گلدمن ساکس

ریزش شدید قیمت نفت بعید است
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یادداشت با اشاره به بهبود نسبی صادرات در اردیبهشت

 صادرات همچنان زیرسایه کرونا
رییس کنفدراســیون صادرات می گوید بعد از شــوک ابتدایی کرونــا به تجارت ایران و 
بسیاری از کشــورهای جهان، از ابتدای اردیبهشت بهبود نسبی در عملکرد صادراتی به 
ثبت رســیده است.محمد اهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که از قبل 
نیز پیش بینی می شــد، شیوع گسترده کرونا به ایجاد محدودیت در تردد و به دنبال آن 
دشوار شدن صادرات منجر شد که این مسئله تنها مختص ایران نیست و اکثر کشورهای 
جهان با آن مواجه شده اند.به گفته وی، از ابتدای اسفند و با شیوع کرونا در ایران و سپس 
در فروردین همزمان با همه گیری این ویروس در بسیاری از کشورهای جهان، بسیاری از 
مرزهای زمینی میان کشورها بسته شدند و همین موضوع میزان صادرات را کاهش داد 
که در آمار فروردین نیز به وضوح دیده می شود.رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان 
اینکه از روزهای پایانی فروردین و ابتدایی اردیبهشت، گشایش نسبی در ترددها به وجود 
آمد، توضیح داد: با توجه به طوانی شــدن روند شیوع این ویروس، بسیاری از کشورها 
برای تامین نیازهای اولیه و حفظ اقتصادشان برخی محدودیت ها را کنار زدند که همین 
امر بــه افزایش صادرات کمک کرد. از این رو همچنان زیرســایه کرونا، محدودیت های 
صادراتی وجود دارد و آمار قطعا نسبت به روزهای پیش از این ویروس پایین تر خواهد بود، 

اما به نظر می رسد از ابتدای اردیبهشت بهبود نسبی در این حوزه رخ داده و آمار کاهش 
صادرات فروردین قدری بهبود یافته است.اهوتی با اشاره به شیوه های جدیدی که برای 
صادرات میان کشورهای منطقه اجرایی شده است گفت: ما خوشبختانه از ابتدای کرونا 
در مرزهای آبی خود محدودیت جدی نداشــتیم و تردد برای جابجایی کااهای ضروری 
و تجاری ادامه یافت. در هفته های گذشــته نیــز ظرفیت حمل و نقل ریلی به کمک ما 
آمده و در مرزهای مشترک با کشورهایی مانند ترکیه یا ترکمنستان جابجایی کااهای 
صادراتی با قطار انجام شده که نشان دهنده لزوم توجه جدی به ظرفیت این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: امروز حفظ صادرات ما به دیپلماسی فعال مقامات و صادرکنندگان 
در منطقه بســتگی زیادی دارد. مذاکره با ترکیه برای بازگشــایی مرزهای زمینی بسیار 
مهم خواهد بود زیرا در کنار بازار این کشــور، راه عبور ما به اروپا نیز از ترکیه می گذرد. 
کشورهای عضو اورسیا پروتکل هایی برای حفظ تجارت در ایام کرونا منتشر کرده اند که 
نشان می دهد راهکارهای محلی و منطقه ای در عبور از این شرایط بسیار مهم خواهد بود و 
امیدواریم با نتیجه بخش شدن مذاکرات، محدودیت های صادراتی ما کمتر شود.به گزارش 
ایســنا، از ابتدای اسفند با شیوع کرونا در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه، دولت ها 

تصمیم گرفته اند برخی مرزهای زمینی خود را بســته یا در تردد، محدودیت های جدی 
وضع کنند و همین امر به کاهش تجارت بین المللی منجر شــده است.آمارهای منتشر 
شــده از صادرات ایران در فروردین ماه امسال، حاکی از کاهش ۳۶ درصدی صادرات در 

قیاس با مدت مشابه سال گذشته است

لزوم توجه مضاعف به کشت فراسرزمینی در 
راستای افزایش امنیت غذایی کشور

کشت فراسرزمینی به معنای ، بهره برداری از منابع ، عوامل ، ظرفیتها و امکانات سایر 
کشــورها برای تولید محصوات کشاورزی مورد نیاز کشور در راستای حفظ منابع پایه 

تولید و ارتقاء امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور می باشد .
برای اولین بار در جلســه مورخ  ۱۳۹۵/۱/۲۹ هیأت محترم وزیران ، به پیشنهاد وزارت 
جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسامی 

ایران، آیین نامه کشت فراسرزمینی تهیه و تصویب گردید .
یکی از مهمترین دایل مطرح شــدن کشت فراسرزمینی ، باا بردن امنیت غذایی در 
کشور است . امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه ، در تمام ادوار عمر به غذای 
کافی و سالم ، برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته می شود . در واقع امنیت غذایی از 
مهمترین نیازهای فردی است که مسئولیت تامین آن برعهده دولت هاست و دولت در 
قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی مردم، مسئول است. هرچند اصل اساسی امنیت 
غذایی هر کشور ، توجه به توسعه بخش کشاورزی و رسیدن به خودکفایی و همچنین 
خوداتکایی در تولید محصوات غذایی استراتژیک می باشد ، اما در حال حاضر در کشور 
به دلیل وجود مشکات متعدد ، امکان رسیدن به خودکفایی در تولید همه اقام مواد 
غذایی ، در کوتاه مدت میسر نمی باشد . لذا کشت فراسرزمینی راهکاری مناسب ، جهت 

جلوگیری از واردات بی رویه و بی منطق و خروج یک طرفه منابع ارزی از کشور است .
در ذیل به برخی از موانع توسعه کشاورزی در ایران اشاره می گردد :

بحران در منابع آب و مدیریت آب کشور
قیمت تمام شده باای محصوات کشاورزی 
جذب ناپذیری سرمایه در بخش کشاورزی 
عدم وجود برنامه حمایتی مدون در کشور

عدم توجه ویژه به صنایع تبدیلی
عدم وجود سیستم مدیریت بحران در بخش کشاورزی

عدم تزریق علم و تکنولوژی در سطوح مختلف کشاورزی
عدم مکانیزاسیون در کشاورزی و پایین بودن بهره وری در تولید محصوات کشاورزی

سن باای کشاورزان و عدم تمایل جوانان به فعالیت در این بخش  
اراضی خرد و پراکندگی اراضی و غیره....

پر واضح است که کشت فراسرزمینی جایگزین مناسبی برای واردات است ، چرا که در این 
روش برای تامین محصوات کشاورزی ، زمین هایی در خارج از کشور توسط کشاورزان 
ایرانی اجاره می شود و در خارج از مرزهای ایران ، کاشت و برداشت انجام شده و محصول 
نهایی برای مصرف به داخل کشور منتقل می گردد . این طرح عاوه بر اینکه به برگشت 
منابع ارزی به کشور کمک می کند و در نهایت به توسعه صدور خدمات فنی مهندسی به 
خارج از کشور منجر می گردد ، طرح بسیارمناسبی برای مدیریت منابع طبیعی کشور نیز 
به شمار رفته و موجبات بازآفرینی منابع آبی و خاکی کشور را نیز فراهم می سازد .اجرای 
این طرح در سطح کان و ملی ، برای کشور دارای مزیت های عمده ای می باشد که به 

برخی از آنها در ذیل اشاره می گردد :
ایجاد امنیت غذایی 

در حال حاضر بیش از ۹0 درصد محصوات روغنی ، برنج و خوراک دام و طیورکشــور 
، وارداتی است . بنابراین بهترین روش،  تولید محصوات راهبردی مثل گندم ، خوراک 
دام و طیور و دانه های روغنی توسط کشاورزان ایرانی در خارج از مرزها ، جهت تامین 

نیازهای داخلی کشور می باشد.
دور زدن تحریم ها 

با تکیه بر کشت فراسرزمینی می توان بخش عمده ای از نیازهای غذایی کشور را به دور از 
نوسانات بازارهای جهانی و بازی های سیاسی موجود در دنیا ، تامین نمود .

توسعه روابط سیاسی اقتصادی بین دو کشور
از دیگر مزیت های کشت فراسرزمینی وابستگی متقابل بین دو کشور میزبان و میهمان 
در این طرح می باشد ، چرا که هر دو طرف در این مبادله سود برده و خواهان تداوم این 
مشارکت می باشند  .هرچند در سالهای اخیر با مشارکت بخش خصوصی ، کشورمان 
گامهای خوبی را در کشــت فراسرزمینی برداشته اســت و اراضی زیادی در دنیا به این 
طریق زیر کشت رفته اند ، ولی این مقدار نسبت سهم کشورهای رقیب در تصاحب این 
فرصت های ارزشمند ناچیز است و نیاز به تاش مضاعف دولت و همه دستندرکاران ، در 
این حوزه دارد .بنابر فرمایشات رئیس جمهور محترم درهمایش روسای نمایندگی های 
جمهوری اسامی ایران در خارج از کشور" امروز عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره 
هند ، از غرب تا مدیترانه در جنوب تا اقیانوس هند و دریای ســرخ و در شمال آسیای 
مرکزی و قفقاز اســت" پس ازم است از این نفوذ و عمق راهبردی روابط سیاسی ، در 
جهت توسعه کشت فراسرزمینی نیز بهره برد و در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی 
به دیپلماسی غذایی نیز توجه ویژه نمود .مقوله کشت فراسرزمینی در ایران ،  در عمر 
کوتاه خود با مشکات متعدد روبرو شده است ، که از آن جمله می توان به نبود ساز و 
کار اجرایی مناسب ، نبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و فنی در وزارتخانه های 
مسئول و حرکت انفرادی سرمایه گذاران و غیره اشاره نمود .لذا پیشنهاد می گردد ، دولت 
محترم ضمن حمایت از اینگونه شرکتها ، تدابیری اتخاذ نماید که محصوات تولیدی 
در مقوله کشــت فراسرزمینی ، از تعهد خرید تضمینی توسط دولت بهره مند گردند و 
همچنین تعرفه گمرکی واردات این محصوات ، حذف شده و تشریفات زاید گمرکی در 

اینخصوص نیز برداشته شود . 
تهیه و تنظیم : هادی محمودی ، فعال در حوزه مالی و اقتصادی

25 درصد تجارت جهانی آب می رود!
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( با اشاره به این که برآوردها در 
چند هفته گذشته تیره تر شده است، پیش بینی کرد تجارت جهانی با روندی 
که از زمان بحران مالی ســال ۲00۹ به این طرف کم سابقه بوده، افت خواهد 
کرد.به گزارش ایسنا، آنکتاد اعام کرد که تجارت کاا در سه ماهه نخست سال 
۲0۲0 در مقایســه با سه ماهه پایانی سال ۲0۱۹ به میزان سه درصد کاهش 
پیدا کرد و در ســه ماهه دوم ۲۶.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بر مبنای 
ساانه، تجارت جهانی در سه ماهه اول ۳.۳ درصد و در سه ماهه دوم ۲۹ درصد 
کاهش خواهد داشــت.به گفته استیو مک فیلی، استراتژیست ارشد آنکتاد، در 
جریان بحران مالی جهانی ۲00۹ کاهش تجارت به درجات مشابه وجود داشت 
اما این کاهش به شــدت سال ۲0۲0 نبود. در آن زمان تجارت جهانی مطابق 
با احیای اقتصاد جهانی به ســرعت رشد کرد.بر اساس گزارش رویترز، آنکتاد 
اعام کرد که دیدگاهش از سه ماهه اول که ابتدا رشد حدود یک درصد ارزش 
تجارت را پیش بینی کرده بود، از ۲۴ مارس مرتبا تیره تر شــده است.پیش از 
این هم سازمان جهانی تجارت )WTO( پیش بینی کرده بود که تجارت جهانی 
امسال به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ به میزان شدیدتر از بحران مالی یک 
دهه قبل کاهش پیدا خواهد کرد و تجارت جهانی در ســال ۲0۲0 بین ۱۳ تا 
۳۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد در حالی که در جریان بحران مالی ســال 

۲00۹، تجارت جهانی ۱۲.۵ درصد رشد منفی پیدا کرده بود.

 جزئیات تازه از کشتی به گل نشسته ایرانی
 در سنگاپور

رئیس ســازمان بنادر و دریانوردی اعام کرد: آســیب وارد شده به کشتی باری ایرانی 
در تنگه ســنگاپور به دلیل به گل نشستن بوده و اقدامات ازم برای بررسی این سانحه 
و نجات این کشــتی در دستور کار قرار گرفته است.محمد راستاد در گفت وگو با ایسنا 
درباره به گل نشستن و آسیب دیدن کشتی باری ایرانی در تنگه سنگاپور و جزئیات آن 
اظهار کرد: بر اساس آخرین اطاعات رسیده، کشتی باری ایرانی مورد نظر که متعلق به 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران بوده است، در تنگه سنگاپور از مسیر منحرف 
شــده و به گل نشسته و طبیعتاً بدنه کشتی آسیب دیده اما خوشبختانه هیچ مشکلی 
برای خدمه کشتی و نیروی انسانی آن به وجود نیامده است.وی افزود: اقدامات ازم برای 
بررسی میزان خســارت و چگونگی اقدام برای رفع مشکل این کشتی از سوی شرکت 
مالک در حال انجام اســت.رییس سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: کمیته رسیدگی 
نیز پس انجام و تکمیل عملیات نجات بررسی خودش را درباره چرایی وقوع این حادثه 
شروع می کند و پس از مشخص شدن نتیجه حادثه، آن را با جزییات اعام خواهیم کرد.

راستاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اینکه تصاویر منتشر شده از این حادثه 
نشــان می دهد کشتی دیگری کنار این کشــتی ایرانی حضور داشته است آیا مباحث 
مطرح شده درباره آسیب وارد شده از طریق کشتی خارجی را تایید می کنید یا خیر؟ 
گفت: بر اساس اطاعات بدست آمده، خمش ایجاد شده در بدنه کشتی و آسیب قابل 

مشاهده در تصاویر منتشر شده ناشی از به گل نشستن آن بوده است.

 آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال 
98 صادرکنندگان از اول خرداد

کنفدراسیون صادرات ایران در اطاعیه ای اعام کرد: بنا بر پیگیری های به عمل 
آمده از سوی کنفدراسیون صادرات ایران از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، 
ســازمان امور مالیاتی اســترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹8 را از 
ابتدای خرداماه آغاز خواهد کرد.به گزارش ایلنا از کنفدراسیون صادرات ایران، بنا 
بر پیگیری های به عمل آمده از سوی کنفدراسیون صادرات ایران از بانک مرکزی 
و ســازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی اســترداد مالیات بر ارزش افزوده 

صادرات سال ۹8 را از ابتدای خرداماه آغاز خواهد کرد.

با اباغ مدرس خیابانی؛
امضای هرگونه قرارداد جدید در وزارت 

صنعت ممنوع شد
تهران - ایرنا - حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در اباغی، هرگونه امضای قــرارداد جدید، تفاهمنامه، لغو یا صدور اباغ جدید 
و نیــز جابجایی نیــرو را در این وزارتخانه تا اطاع ثانــوی ممنوع اعام کرد.به 
گزارش شــبکه اطاع رسانی وزارت صنعت، محمد حسن صبوری دیلمی مدیر 
کل دفتر وزارتی وزارتخانه صنعــت، در نامه ای خطاب به معاونان وزیر، مدیران 
کل ستادی، روسای ســازمان ها، موسسه ها، صندوق ها و شرکت های وابسته و 
روسای ســازمان های صنعت، معدن وتجارت استان ها این اباغیه را صادر کرد.

وی افزوده است: بنابر اعام سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به 
ضرورت بررســی موضوع های در دست بررسی، اقدام و ارزیابی دقیق تر مسائل 
مربوط به کارکنان بخش های مختلف ستادی و اجرایی، تا اطاع ثانوی از هرگونه 
جابجایــی نیرو، لغو یا صدور اباغ جدید، امضای قرارداد و تفاهم نامه خودداری 

و مراتب را اعام نمایند.

مدیرعامل ایران خودرو: 
کاهش قیمت بازار تداوم دارد

تهــران - ایرنــا - مدیرعامــل گروه صنعتی ایــران خودرو گفت: براســاس 
برنامه ریزی های انجام شــده از ابتدای ســال و تولید روزانه بیش از دو هزار 
دستگاه از محصوات ایران خودرو، قیمت های بازار در چند روز اخیر کاهش 
چشــمگیری یافته و با ادامه تولید و عرضه، این روند همچنان تداوم خواهد 
یافت.به گزارش ایران خودرو، فرشــاد مقیمی با بیان اینکه در ســال جهش 
تولیــد تمام اقدامات ازم برای تحقق اهداف انجام شــده، از تولید ۵۶ هزار و 
۹۳۱ دستگاه خودرو تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: عزم مجموعه 
ایران خودرو در مسیر برنامه ریزی برای تحقق هدف تولید ۵00 هزار دستگاه 
خودرو برای امسال است. وی افزود: عملکرد امسال نشان می دهد تا روز ۲۶ 
اردیبهشت ماه افزایش ۶ درصدی در تعداد تولید نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته تحقق یافت. مقیمی خبر از اجرای بسته ویژه عرضه خودرو به بازار 
مطابق با اهداف و سیاست های وزارت صنعت داد و گفت: براساس این بسته، 
عاوه بر این که امکان فعالیت سودجویان به حداقل خواهد رسید، مشتریان 
نیز با اطمینان خاطر از قیمت اقدام به خرید خودرو خواهند کرد. وی اجرای 
برنامــه فروش فوق العاده محصوات درآینده نزدیک را اطاع رســانی کرد و 

افزود: تمام شیوه های ازم برای اجرای آن فراهم خواهد شد.

هیأت مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت فرآوری غذایی هماک پارس 

)سهامی خاص(- در حال تصفیه

مدیرتصفیه-محمد رضازاده

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/3/11 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلســتان، گلستان 
دوم، کوچــه پژوهش، پاک 13 برگزار مــی گردد حضور به هم 

رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1398/12/29
2- تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان و عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1398/12/29
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- سایر امور که درصاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 122508 و شناسه ملی 10101660119 

هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت کامپیوتر سیستم ایران 
)سهامی خاص(- در حال تصفیه

مدیرتصفیه-محمد رضازاده

بدینوسیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت که رأس ساعت  17 روز یکشــنبه مورخ 99/3/11 در 
نشانی تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 
2، انتهای کوچــه پژوهش، پاک 13 برگزار می گردد حضور به 

هم رسانند.

دستور جلسه :
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1398/12/29
2- تصویب ترازنامه و حساب ســود و زیان عملکرد مالی مدیر 

تصفیه منتهی به 1398/12/29
3- تمدید مدت تصفیه

4- ابقا و یا انتخاب مدیر تصفیه
5- سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 96741 و شناسه ملی 10101407928
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 در فروردین ماه؛گزیده خبر

کاهش ۱۳ میلیونی کارت های بانکی دارای تراکنش
تازه ترین آمارها نشان می دهد که تعداد کارت های بانکی دارای 
حداقل یک تراکنش در شــبکه پرداخت الکترونیک در فروردین 
ماه کاهش چشمگیری داشته و تعداد آن ها به ۹۶ میلیون و ۱۳۹ 
هزار کارت رســیده است.به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی، 
بررسی آمارهای گزارش اقتصادی فروردین ماه شبکه الکترونیکی 
پرداخت کارت )شاپرک( نشان می دهد که در نخستین ماه سال 
۱۳۹۹ بالــغ بر ۹۶ میلیون و ۱۳۹ هــزار و ۱۵۴ کارت بانکی از 
جمله کارت های اعتباری، برداشــت و هدیه و بُن کارت حداقل 
یک تراکنش را داشتند؛ این در حالی است که در اسفند ماه ۹۸، 
تعــداد  ۱۰۹ میلیون و ۹۷۵ هــزار و ۷۰۷ کارت بانکی تراکنش 
داشــتند که نشــان از  کاهش ۱۲.۵۸ درصدی تعداد کارت های 
بانکی دارای حداقل یک تراکنش در فروردین ماه ۹۹ نســبت به 
اسفند ماه سال گذشته دارد که روند نزولی چشمگیری به شمار 
می رود.بر اساس جدول باا، بیشترین تعداد کارت بانکی در ایران 
مربوط به کارت برداشت دارای حداقل یک تراکنش با تعداد ۹۲ 

میلیــون و ۶۱ هزار عدد تا پایان فروردین ۹۹ اســت که همین 
موضوع باعث شــده تا کارت های برداشت سهم ۹۵.۷۶ درصدی 
از کل کارت های بانکی تراکنش دار داشته باشند؛ تعداد کارت های 
برداشــت دارای تراکنش در فروردین ماه نسبت به اسفند سال 
گذشــته با کاهشــی ۱۲.۵۸ درصدی روبرو بوده است که نشان 
از حجم باای کاهش کارت های بانکی مورد اســتفاده روزمره در 
شــبکه پرداخت دارد.شــاپرک در این جدول نیز اعام کرده که 
تعداد کارت های اعتباری دارای تراکتش در فروردین ماه نســبت 
به اسفند ماه با کاهش ۷۳.۵۱ درصدی روبرو بوده است که نشان 
از کاهش اســتفاده و تراکنش با این کارت هــا دارد و تعداد این 
کارت هــای دارای تراکنش را به ۳۶ هزار و ۳۹۰ کارت رســانده 
اســت؛ همچنین تعداد کارت های هدیــه و بن کارت با توجه به 
کاهش صدور در ماه های پایانی ســال ۹۸ و کاهش اســتفاده از 
جمله دایلی مانند شــیوع کرونا  با کاهشی ۱۰.۷۸ درصد روبرو 

بوده و به ۴ میلیون و ۴۱ هزار کارت دارد.

روح اله خدارحمی:
بانک کشاورزی سرآمد پرداخت به بخش 

کشاورزی است
مدیرعامل بانک کشاورزی نظام بانکی را موتور محرک 
اقتصاد کشاورزی توصیف کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک کشاورزی، خدارحمی که در آیین تودیع و معارفه 
مدیران شعب این بانک در استان البرز سخن می گفت، 
افزود: خوشــبختانه عملکرد بانک کشــاورزی و تأثیر 
آن در امنیت غذایی جامعه به جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر شــده 
اســت، به گونه ای که در شرایط ناپایدار کرونا زده و تورمی امروز که بسیاری از 
اقتصاددانان و کارشناســان دنیای غرب، آن را با دوران رکود اقتصادی بزرگ در 
سال ۱۹۲۹ میادی مقایسه می کنند و حتی فراتر از آن دوران می دانند، بانک 
کشاورزی موفق شده است در سال های ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ ساانه ۲۰۰هزار میلیارد 
ریال و در ســال ۱۳۹۸ بیش از۲۵۰ هزار میلیارد ریال رشد منابع داشته باشد. 
مهم تر این که این اتفاق مهم و امیدوار کننده با تکیه بر جذب منابع ارزان قیمت 
به حقیقت پیوســت، زیرا با جذب چنین منابعــی و کاهش منابع گران قیمت، 

هزینه تمام شده منابعمان برای تولید کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل بانک صادرات :
9 هزار میلیارد تومان تسهیات ویژه کرونا 

تخصیص می دهیم
مدیرعامــل بانک صادرات با اعام ایــن که این بانک 
۹ هزار میلیارد تومان تســهیات ویژه کرونا تخصیص 
خواهد داد در خصوص تاثیر بیماری کرونا بر سودآوری 
بانک گفت: شــیوع این بیماری وقفــه ای در کار بانک 
ایجاد نکرد.به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک 
صادرات، حجت اه صیدی در توضیح عملکرد بانک در زمان گســترش کرونا و 
فرصت های ایجاد شــده برای حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده و تامین 
سرمایه  درگردش بنگاه های تولیدی تاکید کرد: در سال جدید که به نام »جهش 
تولید« مزین شــده اســت، ازم بود تا برای حمایت از واحدهای آسیب دیده از 
کرونا، هم اقساط امهال شــود و هم تسهیات بیشتری به بنگاه ها داده شود. با 
این حال مدیریت مالی در بحران از اقتضائات همیشــگی بانک است و طرح ها و 
محصوات بانک از جمله »همیان سپهر« نقش مهمی برای عملیاتی کردن این 

حمایت ها به نحو مؤثری داشته است.

تمدیدکارت های منقضی شده مشتریان بانک 
سینا در اردیبهشت ماه 

حســب اعام بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران 
و به منظور کاهش مراجعات به شــعب بانک با توجه 
به شــرایط خاص بهداشــتی کشــور، تاریخ انقضای 
کارت نقدی منقضی شــده مشــتریان بانک سینا در 
اردیبهشت ماه به مدت یک سال تمدید شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ســینا، در راستای کمک به مدیریت، کنترل و پیشگیری از 
شیوع کرونا در بین مشتریان و کارکنان بانک و به منظور ایجاد شرایط استفاده 
هموطنان از خدمــات بانکداری الکترونیک و غیرحضوری، تاریخ انقضای کارت 
نقدی منقضی شده در اردیبهشت ماه سال جاری برای دارندگان شماره موبایل 
معتبر در سیستم بانک، به مدت یکسال دیگر تمدید و تاریخ انقضای این کارتها 

۰۰/۰۲ شد.

سرمایه بانک اقتصادنوین 132درصد 
افزایش یافت

مجمع عمومی فوق العــاده بانک اقتصادنوین با حضور 
۶۷.۵ درصد ســهامداران در ســاختمان مرکزی این 
بانک برگزار شد.به گزارش ایِبنا از روابط عمومی بانک 
اقتصادنوین، دستور جلســه مجمع عمومی فوق العاده 
بانک اقتصادنوین )شرکت سهامی عام(، استماع گزارش 
هیئت  مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه بانک و اتخاذ 
تصمیم در خصوص افزایش سرمایه بانک و اصاح ماده مربوط در اساسنامه بود.

در ابتدای این جلسه، علیرضا بلگوری، مدیرعامل بانک گفت: ما به دنبال افزایش 
سرمایه بانک از دو محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بانک و آورده نقدی 
سهامداران هســتیم. در صورتی که سهامداران با افزایش سرمایه بانک موافقت 
کنند بانک در آینده با موفقیت های زیادی روبرو خواهد شد و آینده روشن تری 

در پیش رو خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد:
 کاهش سود بانکی به کمتر از 15 درصد 

در دستور کار نیست
 معاون وزیر اقتصاد گفت: در شــورای پول و اعتبار هیچ بحثی برای برای کاهش 
ســود سپرده های بانکی به کمتر از ۱۵ درصد وجود ندارد.»عباس معمارنژاد« روز 
پنجشــنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره شایعات مربوط به برنامه 
کاهش ســود بانکی، اظهار داشت: آنچه که تاکنون در شورای پول و اعتبار درباره 
سود بانکی به تصویب رسیده مربوط به کاهش سود به ۱۵ درصد است.معاون امور 
بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: هیچ پیشنهادی 
برای کاهش بیشتر سود بانکی به زیر ۱۵ درصد مطرح نشده است.در روزهای اخیر 
شایعه شده که گام دوم کاهش سود بانکی بزودی برداشته می شود که بر اساس 
آن، ســقف ســود بانکی از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش می یابد.در این میان، 
کاهش سود در بازار بین بانکی )معامات بانک ها با یکدیگر( به حدود ۱۲ درصد 
گمانه زنی ها را درباره احتمال کاهش بیشتر سود سپرده های بانکی افزایش داده 
بود.مصوبه سال ۹۵ شورای و اعتبار مبنی بر کاهش سقف سود بانکی به ۱۵ درصد 
توســط بانک ها از اواخر فروردین امسال اجرایی شد؛ اما به تازگی شایعه کاهش 
بیشتر سود بانکی مطرح شده است.به گزارش ایرنا، بانک ها در اواخر فروردین ۹۹ 
توافق کردند مصوبه شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف ۱۵ درصد )برای سپرده 

های بلندمدت(  در پرداخت سود بانکی را رعایت کنند. 

عرضه ارز در سامانه نیما 48 درصد 
افزایش یافت

طبــق اعام بانک مرکزی، عرضه ارز توســط این بانک و صادرکنندگان 
غیرنفتی در ســامانه نیما نســبت به هفته گذشته افزایش ۴۸ درصدی 
داشــته اســت.به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعام کرد: بر اســاس 
گزارش های ســامانه نیما، در روزهای کاری ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشــت ماه 
ســال جاری، میزان عرضه ارز توســط بانک مرکزی و صادرکنندگان به 
حدود ۳۱۳ میلیون یورو رســید که این رقم نســبت به روزهای کاری 
مشــابه هفته قبل )۱۳ تا ۱۷ اردیبهشــت ماه( حدود ۴۸ درصد رشــد 
داشته است.همچنین مقایســه میزان عرضه و تقاضای حواله های ارزی 
در ســامانه نیما طی دوره مورد بررسی حاکی از رشد مناسب عرضه ارز 
توســط بانک مرکزی و صادرکنندگان به منظور پوشــش تقاضای بازار 
اســت.عاوه براین، تقاضای بالفعل ارز در سامانه نیما در دوره ۲۰ تا ۲۴ 
اردیبهشــت ماه حدود ۱۳۸ میلیون یورو بوده که نسبت به دوره زمانی 
۱۳ تا ۱۷ اردیبهشــت ماه حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.به تازگی 
رئیــس کل بانک مرکزی در این زمینــه اعام کرده بود: باتوجه به روند 
احیای مجدد و تدریجی صادرات غیر نفتی و نفتی بعد از کنترل شــیوع 
کرونــا ، پیش بینــی بانک مرکزی، حاکی از برگشــت وضعیت طبیعی 

صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته است.

 براساس اطاعیه وزارت اقتصاد؛
سه بانک دیگر به فهرست درگاه های 

غیرحضوری و حضوری جهت پذیره نویسی 
ETF اضافه شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی اطاعیه شماره )۴( در خصوص فراخوان واگذاری 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( )واسطه 
گری مالی یکم( را منتشر کرد.به گزارش ایلنا، وزارت اقتصاد در این اطاعیه، 
بانک های اقتصادنوین، پست بانک و توسعه تعاون را به فهرست درگاه های غیر 
حضوری و حضوری بانک های منتخب کشور جهت پذیره نویسی افزوده است.

در این اطاعیه تاکید شــده اســت، تنها ۶ روز دیگر تا پایان پذیره نویســی 
 )ETF( واگذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
)واســطه گری مالی یکم( یعنی ۳۱/۲/۱۳۹۹ باقی مانده است.گفتنی است، 
معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی پیش از این ، ویژگی 
های این صندوق را کاهش ریســک خریداران ، قیمــت قابل رقابت )قیمت 
فروش واحــد های صندوق حداقل ۳۰ درصد زیر قیمــت فعلی تابلوی بازار 
بورس(، امکان خرید واحد های این صندوق برای هر ایرانی و  بدون محدودیت 
سنی و هم چنین فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه عنوان 

کرده است.

هیأت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه

شركت توسعه خدمات فرودگاهی )سهامی خاص(

 مدیر تصفیه-محمد رضازاده

بدينوسيله از كليه صاحبان ســهام و يا نمايندگان قانوني آنان 
دعوت به  عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت كه رأس ســاعت 17 روز شنبه مورخ 99/3/10 در نشاني 
تهران، بلوار مرزداران، كنار گذر يادگار امام، خيابان گلســتان، 
گلستان 2، انتهای كوچه پژوهش، پاک 13 برگزار مي گردد حضور 

بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش عملکرد مدير تصفيه در 

خصوص عملکرد دوره تصفيه منتهی به 1398/12/29
2- تصويب ترازنامه و حساب ســود و زيان عملکرد مالی مدير 

تصفيه منتهی 1398/12/29
3- تمديد مدت تصفيه 

4- ابقاء و يا انتخاب مدير تصفيه
5- بررسی اعام ختم تصفيه

6- ساير امور كه در صاحيت مجمع عمومی عادی ساليانه است

به شماره ثبت 83133 و شناسه ملی 10101277473
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گزیده خبر
با اعام از سوی جوزف بورل؛

اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات مستقل 
درباره منشا شیوع کرونا شد

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره 
منشاء شــیوع ویروس کرونا شــد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، 
»جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار انجام تحقیقات 
مســتقل درباره منشأ شیوع ویروس کرونا شد.به گفته مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، انجام تحقیقات علمی مســتقل در خصوص منشأ این همه گیری 
جهانی ضروری می باشــد.بورل در ادامه از چین خواسته است تا مسئولیت های 
متناســب با جایگاه خود در جامعه جهانی را در ارتباط با مبارزه با شــیوع این 
بیماری، تحقیق بر روی ساخت واکسن و تقویت اقتصاد جهانی برعهده گیرد.این 
اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی مطرح شده که پیش از 
این نیز، پارلمان اروپا با انتقاد از نحوه اطاع رســانی چین در باره شیوع ویروس 
کرونا، پکن را به پنهان کاری و نیز ارائه اطاعات نادرست در این خصوص متهم 

کرده بود.
الکاظمی:

ثبات منطقه در گرو ثبات عراق و سوریه است
نخست وزیر عراق در دیدار با سفیر سوریه در بغداد تأکید کرد حل بحران سوریه 
به نفع عراق اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق در دیدار با سطام جدعان الدندح، سفیر سوریه در 
عراق گفت: حل بحران ســوریه به نفع عراق اســت و ثبات منطقه در گرو ثبات 
عراق و ســوریه است.سفیر ســوریه نیز به الکاظمی به مناسبت تشکیل دولت 
جدید تبریک گفت و پیامی مکتوب را از سوی عماد خمیس، نخست وزیر سوریه 
به وی داد. خمیس در این پیام از تشــکیل دولت عراق و اقدامات اتخاذ شده از 
سوی الکاظمی استقبال کرد.در این نامه آمده است: سوریه از عراق تحت رهبری 
الکاظمی و تقویت امنیت و ثبات در این کشــور بــه ویژه برای مقابله با داعش 

حمایت می کند.

پوتین به بغداد دعوت شد
 »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر جدید عراق روز پنجشنبه در دیدار »ماکسیم 
ماکسیموف« سفیر روسیه از »وادیمیر پوتین« برای سفر به بغداد دعوت کرد.

به گزارش دفتر اطاع رسانی نخست وزیر عراق، در این دیدار، سفیر روسیه پیام 
کتبی تبریک و دعوت نامه پوتین رییس جمهوری فدراســیون روسیه مبنی بر 
سفر الکاظمی به مسکو را به نخست وزیر جدید عراق تسلیم کرد.وی همچنین 
بر حمایت از عراق در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد.الکاظمی نیز 
از رییس جمهوری روسیه و نخست وزیر این کشور  برای ارسال پیام های تبریک 
قدردانی کرد و خواستار تقویت بیشتر روابط و همکاری های نزدیک دو کشور در 
زمینه های سیاسی،  اقتصادی، امنیتی و فرهنگی شد.نخست  وزیر عراق همچنین 
در این دیدار با دعوت از وادیمیر پوتین برای سفر به بغداد گفت که خوشحال 

خواهد شد به مسکو سفر کند.

تهدید برلین علیه مسکو
صدراعظم آلمــان روز )چهارشــنبه( از دایل 
متقنــی پرده برداشــت که به گفته او، نشــان 
می دهد هدف حمات هکری روس ها قرار گرفته 
است.به گزارش ایسنا، به نقل از عربی ۲۱، آنگا 
مرکل، صدراعظم آلمان در ســخنرانی خود در 
پارلمان این کشــور گفت: به صراحت می توانم 
بگویم برایم آزاردهنده است. به طور مکرر تاش 
می کنم روابط بهتری با روسیه برقرار کنم اما از 
طرفی، دایل متقنی وجــود دارد که هکرهای 
روسی دست به حمات هکری می زنند.پیش از 
این سازمان اطاعات آلمان به تاش های مکرر 
هکرهای روسیه علیه نمایندگان و سیاستمداران 
برجسته این کشور اشــاره کرده بود.رسانه های 

آلمــان گزارش دادند، اطاعاتــی که هکرها در 
سال ۲۰۱۵ به دست آوردند، از داده های ایمیل 
شــخصی مرکل بوده اســت.مرکل تأکید کرد 
بازپرسان در خصوص حمات سایبری در سال 
۲۰۱۵ توانستند مظنون این حمات را شناسایی 
کننــد. وی اضافه کرد، متأســفانه نتیجه ای که 
حاصل شــد این است که چیزی جدیدی وجود 
نــدارد و فریب در اینترنــت و تحریف وقایع هر 
دو جزئی از اســتراتژی روسیه است.  به نوشته 
روزنامــه تلگــراف، صدراعظم آلمــان حمات 
سایبری روســیه را آزاردهنده و عصبانی کننده 
قلمــداد کرد اما گفت که بــه رغم این موضوع، 
به تاش های خود برای داشــتن روابط خوب با 

مســکو ادامه می دهد.او نسبت به عواقب چنین 
اقداماتی به مسکو هشدار داد و گفت: ما این حق 
را بــرای خود محفوظ می دانیم که تدابیری را از 
جمله علیه روسیه اتخاذ کنیم.صدراعظم آلمان 
بیان کرد، برلین اسناد متقنی در اختیار دارد که 
نشان می دهد روسیه پشت یک حمله هکری در 
سال ۲۰۱۵ بوده که طی آن اطاعاتی از جمله  
ایمیل های مرکل هک شــده است.مرکل  افزود: 
این مسائل را بسیار جدی می گیرم زیرا معتقدم 
این موضوع باید به طور کامل مورد بررسی قرار 
گیرد. روسیه راهبرد نظامی تلفیقی به کار گرفته 
کــه ما نمی توانیم آن را انکار کنیم و این راهبرد 

شامل حمات سایبری می شود.

تهدید ایتالیا به خروج از اتحادیه اروپا
نخست وزیر ایتالیا از طرح گردشگری پیشنهادی اخیرا 
اتحادیه اروپا که اجازه به ایجاد به اصطاح کوریدورهای 
ســبز ویژه میان کشورهای این بلوک می دهد انتقاد و 
تهدید کرد که این طرح ممکن اســت منجر به خروج 
کشورش از اتحادیه اروپا شود.به گزارش ایسنا، به نقل 

از ســی ان ان، کوریدورهای گردشگری موجود در این طرح پیشنهادی به برخی 
کشورهای با نرخ ابتای پایین یا شدیدا رو به نزول بیماری کرونا اجازه به پذیرش 
گردشــگر در چند مقصد معدود گزینش شده را تا زمان بازگشایی کامل مرزها 
می دهد.جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، در یک کنفرانس خبری اظهار کرد: 
ما توافقات دوجانبه در داخل اتحادیه اروپا که منجر به ایجاد مسیرهای توریستی 
ممتاز شــوند را نمی پذیریم.او خاطر نشان کرد: نمی توانید با توافقات دوجانبه 
برای گردشــگری شرط و شروط بگذارید. در غیر این صورت ما از اتحادیه اروپا 
خارج خواهیم شد. ما هرگز اجازه به این اقدام نخواهیم داد.او به این مساله اشاره 
کرد که گردشگری ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را به خود اختصاص 
می دهد.این اظهارات کونته در حالی مطرح شــدند که اتحادیه اروپا مشــغول 
بحث درباره اجازه دادن به ایجاد به اصطاح »کوریدورهای ســبز« یا »حبابهای 
مسافرتی« بین کشورها بر طبق وضعیت مربوط به شیوع ویروس در آنها است.

کونته ادامه داد، به اورزوا فون در این، رئیس کمیسیون اروپا گفته است که این 
»کوریدورها« به معنی از بین رفتن بازار واحد اتحادیه اروپا است.بر اساس برآورد 
یک نهاد ایتالیایی، کروناویروس ضرر و زیانی معادل ۱۲۰ میلیارد یورو به بخش 

گردشگری ایتالیا تا پایان سال جاری میادی وارد می کند.

در حالی که دو کشور استونی و آلمان تاش جدیدی 
را به منظور ارائه یک قطعنامه اعمال آتش بس جهانی 
جهت مقابله با شیوع کروناویروس به جریان انداختند 
این تاش آنها نه تنها تاثیری بر رفع بن بســت میان 
آمریکا و چین در شورای امنیت سازمان ملل بر سر این 
قطعنامه نداشــت بلکه بن بست میان این دو ابرقدرت 
جهان بر سر مســاله کروناویروس را عمیق تر ساخت.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، شورای 
امنیت سازمان ملل بیش از هفت هفته است که برای 
توافق بر ســر متن قطعنامه ای با موضوع درخواســت 
۲۳ مارس آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برای 
اعمال آتش بس در درگیری  ای سراسر جهان با هدف 
تمرکــز دنیا بر مقابله با شــیوع کرونا تاش می کند.

چندی پیش اختاف نظر میان واشــنگتن و پکن بر 
ســر حمایت از سازمان بهداشــت جهانی جلوی یک 
قطعنامه پیشــنهادی آتش بس در جهان که از سوی 
فرانســه و تونس تدوین شــده بود را گرفت.آمریکا با 
هرگونه اشــاره به ســازمان بهداشــت جهانی در این 
قطعنامه مخالفت کرده اما چین بر لحاظ کردن نام این 
سازمان در قطعنامه تاکید داشت.روز سه شنبه استونی 

و آلمان پیش نویس جدیدی را برای چنین قطعنامه ای 
در شــورای امنیت توزیع کردنــد که صرفا متمرکز بر 
حمایت از گوترش بوده و خواستار آتش بس انسانی ۹۰ 
روزه در درگیری های سراســر جهان شده و اشاره ای 
نیز به سازمان بهداشت جهانی نکرده است.کلی کرفت، 
ســفیر آمریکا در سازمان ملل در جریان یک گفتگوی 
اینترنتی با انستیتوی سیاست در دانشگاه کالیفرنیای 
شمالی در روز سه شــنبه تصریح کرد: همه آنچه که 
ما می خواهیم مشاهده قطعنامه ای است که آتش بس 

را بیان کند. مهم نیســت که چه کشوری قطعنامه را 
مطرح کند. چیزی که مهم اســت این اســت که این 
قعطنامه ســاده شده باشد، به صحبت درباره آتش بس 
جهانی بپردازد و به دنبــال اطمینان حاصل کردن از 
رسیدن کمک ها به دست نیازمندترین مردم در جهان 
باشد.او در این سخنان تلویحا از پیش نویس قطعنامه 
ارائه شــده از سوی استونی و آلمان حمایت کرد.با این 
حال یک دیپلمات چینی که نامش را فاش نکرد گفت، 
پیش نویس ارائه شــده از سوی تونس و فرانسه که در 
آن اشاره ای تلویحی به سازمان بهداشت جهانی شده 
بود »همچنــان از حمایت قاطع اعضا برخوردار بوده و 
به مثابه بهترین مسیر برای حرکت به جلو است.«این 
دیپلمات تصریح کرد: هیچ امکانی برای آنکه قطعنامه 
آلمان و اســتونی تصویب شــود وجود ندارد.چند روز 
پیش به نظر رســید که شورای امنیت به یک مصالحه 
در قبال پیش نویس ارائه شده از سوی فرانسه و تونس 
به دلیل جایگزین کردن عبارت »آژانس های تخصصی 
حوزه بهداشــت« به جای لفظ »ســازمان بهداشــت 
جهانی« دست پیدا کرده اســت اما سازمان بهداشت 

جهانی تنها آژانس از این نوع است.

عمیق تر شدن اختافات چین و آمریکا
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پژوهشــگران ژاپنی ، ابزار جدیدی ابــداع کرده اند که می تواند انواع 
گوناگون لخته خون را بر اســاس علت آنها تشخیص دهد.این ابزار 
می تواند به پزشکان کمک کند تا علت لخته شدن خون را تشخیص 
دهنــد و بهترین راه درمان را بــرای از بین بردن آن انتخاب کنند. 
لخته شــدن خون هنگامی اتفاق می افتد که سلول های کوچک و 
چسبنده خون موسوم به پاکت به هم متصل می شوند. این تجمع، 
از خونریزی جلوگیری می کند؛ اما می تواند مضر هم باشد و با مسدود 
کردن رگ های خونی، به سکته یا حمله قلبی منجر شود. "یوکی ژو" 
دانشجوی مقطع دکتری "دانشگاه توکیو" و نویسنده ارشد این پروژه 
گفت: انواع متفاوت لخته های خون، توســط مولکول های گوناگونی 

ایجاد می شوند؛ اما همه آنها به یکدیگر شبیه هستند.

محققان دانشــگاه گاســگوی اســکاتلند موفق به ابداع ســاعت 
هوشــمندی شــده اند که از عرق بدن کاربر نیرو می گیرد. هنگامی 
کــه مردم در مورد انــرژی تجدیدپذیر صحبت می کنند، عرق بدن 
چیزی نیســت که به ذهن خطور کند، اما به نظر می رســد که این 
فرآیند طبیعی بدن در واقع قادر به تامین انرژی دستگاه های ردیابی 
تناسب اندام و حتی شــاید ساعت های هوشمند نیز باشد.محققان 
دانشگاه گاسگو در اسکاتلند یک فناوری ابداع کرده اند که می تواند 
از عرق بدن به جای باتری های سنتی در دستگاه ها استفاده کند. این 
فناوری با جمع آوری عرقی که بدن به طور طبیعی تولید می کند، 
کار می کند و باعث می شــود یون های موجود در آن با پلیمرهای 

موجود در این فناوری واکنش دهند.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود توانستند برای نخستین 
بار، ارتباط میان افزایش ســطح کلسیم و پیشرفت آلزایمر را نشان 
دهند.دانشمندان برای نخستین بار با استفاده از موش های مبتا به 
آلزایمر توانستند  ارتباط میان افزایش سطح میتوکندری را با مرگ 
عصبی مغز زنده نشان دهند. این پدیده پیش از این نیز در سلول های 
کشت شده ثبت شده است، اما دیدن آن در موش های زنده، احتمال 
وقــوع این پدیده را در انســان تقویت می کنــد و می تواند کمکی 
برای پژوهــش در مورد آلزایمر باشــد.دکتر "ماریا کالوو رودریگز"  
پژوهشگر "بیمارســتان عمومی ماساچوست" و نویسنده ارشد این 
پژوهش گفت: ما در این بررسی توانستیم اختال در تنظیم کلسیم 

میتوکندری را در موش زنده مبتا به آلزایمر نشان دهیم.

ابزار جدیدی که لخته های خون 
را شناسایی می کند

 ساعت هوشمندی که با عرق
 بدن کار می کند

افزایش سطح کلسیم موجب 
پیشرفت آلزایمر می شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سکوتسنگیندرآرامگاهحکیمِتوس

ام جی سایبرستر کانسپت، یک رودستر دو نفره و الکتریکی
طرفداران ام جی مدت های زیادی است که منتظر تولید رودستر جدیدی توسط این شرکت هستند و امروز این انتظارات تا حدی پاسخ 
داده شده زیرا ام جی تیزری از کانسپت جدید خود با نام سایبرستر را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است.این شرکت چیز زیادی 
درباره کانسپت یاد شده اعام نکرده اما تائید نموده سایبرستر توسط تیم طراحی بریتانیا و شانگهای طراحی شده است. ام جی همچنین 
گفته سایبرســتر چیزی بیش از رندرهای دیجیتالی بوده و پیش نمایشی از چیزی بسیار هیجان انگیز است. ام جی از هواداران خواسته 
منتظر اطاعات بیشتر درباره این کانسپت باشند.اگرچه چیز زیادی را نمی توانیم ببینیم اما در رندرها یک رودستر شیک با کاپوت طویل 
و چراغ های گرد به چشــم می خورد. همچنین نمای جلوی آئرودینامیک، نام و گرافیک چراغ ها حاکی از وجود قوای محرکه الکتریکی 
در این خودروی مفهومی است.از دیگر ویژگی های قابل ذکر سایبرستر می توان به شیشه جلوی خمیده، بدنه ای سرراست و رینگ های 
بزرگ با استایل شبیه توربین اشاره کرد. همچنین نمای عقب زاویه دار با چراغ های متمایز هم جزو عناصر طراحی این خودرو هستند.

فعًا جزئیات زیادی از سایبرستر منتشر نشده اما آخرین رودستر ام جی یعنی TF در سال 2011 بازنشسته شد. این خودرو طرفداران 
زیادی نداشت اما ادامه دهنده راه خودروهایی همچون MGA و MGB بود.

ماجرای ساکت کردن منتقدان توسط کمیته اخاق چیست؟
شایعات ماه های اخیر درباره فدراسیون فوتبال و تهدید برخی از اعضای مجمع به خاطر انتقاد و نامه نگاری های گروهی، رنگ و بوی 
واقعیت گرفته و اکنون برخی از اعضای مجمع باید برای پاره ای از توضیحات به کمیته اخاق بروند.طی روزها و هفته های گذشته بارها 
اعضای مجمع فدراسیون به صورت انفرادی و برخی به صورت گروهی خواستار اصاحاتی در اساس نامه فدراسیون فوتبال شدند که با 
واکنش مثبتی از سوی مدیران این فدراسیون مواجه نشده و ظاهرا کمیته اخاق فدراسیون فوتبال برخی از اعضای مجمع را به صورت 
تلفنی برای ارائه پاره ای از توضیحات دعوت کرده اســت.یکی از این نفرات، قرایی رئیس هیات فوتبال کرمان است که در نامه ای که به 
امضای بیش از 10 تن از اعضای مجمع رســیده بود، خواســتار سرعت بخشیدن به اصاحات در اساس نامه این نهاد شده که در همان 
مقطع شایعه تماس از سوی فدراسیون فوتبال برای ساکت کردن برخی از این نفرات شنیده شد.حال و بعد از گذشت حدود یک ماه از 
این ماجرا، قرایی می گوید در واکنش به این نامه، اکنون کمیته اخاق فدراسیون فوتبال او و چند نفر دیگر را دعوت کرده است. طبق 
اظهارات قرایی، فدراسیون فوتبال مدعی است که اعضای مجمع به جای نامه های گروهی، باید درخواست خود را به صورت انفرادی برای 

دبیرکل بفرستند و از اقداماتی اخیر مانند امضای نامه توسط سایر اعضا خودداری کنند.

از ر ما رفته بود روی ه ما چون نهاداز پس پنجاه سال عشق ه ما چون فتاد داد من از دلبری است کاو ندهد داد منر دل من قفل بود قفل رم چون گشادر دل من مهر بود مهر دلم چون شکست
گره ر اوصاف او خاطر من داد داد

عشوه دهی دلفریب  بوالعجبی اوستادازگری خوش زبان پاک ری شوخ چشم
وان ه ازو خوب ر خلق زماه زادآن ه ازو شوخ ر چشم زماه ندید

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

مدیــر مجموعه تئاتر شــهر دربــاره ورود این 
مجموعــه به فضاهــای آناین گفــت: در این 
زمینه و با درنظــر گرفتن اتفاقاتی که رخ داده، 
مطالعاتــی انجــام داده ایم. باید توجه داشــت 
هنرمندان همیشــه خاقیت های فردی خود را 
دارند ولی ما در مجموعه تئاتر شهر باید با هدفی 
معین، در این فضا فعالیــت کنیم، بویژه که در 
شــرایط فعلی، مباحث حقوقی و بحث مجوزها 
هم مطرح است.ســعید اســدی ادامه داد: ابتدا 
ظرفیت های خود و بخش خصوصی را گردآوری 
کردیم. یک وجه این ماجــرا به تامین امکانات 
برمی گــردد و وجه دیگر هم منوط به اســتفاده 
از ســایر ظرفیت هاســت. ولی در هر حال برای مان مهم است که اعتبار و برند مجموعه 
تئاترشهر را حفظ کنیم، به این معنا که وارد سلیقه رایج بازار نشویم، چون اعتبار تئاتری 
از هر نکته دیگری برای مان مهم تر است. فعا درخواست هایی را برای تامین اعتبار ارائه 
کرده ایم و پس از تصویب شــدن، برای انجام فعالیت های جدید و با هماهنگی گروه های 
نمایشــی، زمینه های ازم را ایجاد خواهیم کــرد. البته باید با طمانینه و در نظر گرفتن 
همه جوانب وارد این فضا شویم، ضمن این که بخشی از اجرایی شدن این ایده، به تامین 
اعتبار وابسته است و بخشی دیگر هم به فراهم کردن زمینه های قانونی و حقوقی بویژه 
درمــورد صدور مجوز؛ چراکه در حال حاضر مباحثی دربــاره صدور مجوز فیلم تئاترها 
مطرح شده است. به هر حال با هماهنگی اداره کل هنرهای نمایشی، درخواست های مان 

را در این زمینه ها ارائه کرده ایم.

جنایت و مکافات
رمــان بــزرگ و فوق العاده جنایت و مکافــات با عنوان 
انگلیســی اثری ماندگار از فئودور داستایفســکی است 
که مهــری آهی آن را از روســی ترجمه کرده اســت. 
داستایفســکی در زندگی خود فراز و نشیب های زیادی 
را تجربه کرده است و تقریبا همه کتاب های او در شرایط 
خاصی نوشته شده اســت. کتاب جنایت و مکافات نیز 
در شــرایطی خاص نوشته شده است:در 1۸۶۳ ابتدا زن 
داستایفســکی و پس از یک سال دیگر میخائیل، یگانه 
برادر دلبندش، از این جهان چشــم بســتند و او را در 
مقابــل گرفتاریهای مادی و معنوی گوناگون یکه و تنها 
گذاشــتند. داستایفســکی این دوره از زندگی را یکی از 
دشوارترین ایام عمر خود می شمرد. بی ثباتی و دورنگی 
دوستان نیز بر مصیبتهای وی می افزود. بناچار مجله هنگام تعطیل شد و داستایفسکی برای سرگرمی، 
تمام خود را وقت کارهای خاقه ادبی کرد. از این پس هنر مایه زندگی او گردید. چه نویســندگی، هم 
موجب سرگرمی و تسلی اعصابش می شد و هم تنها وسیله امرار معاشش بود. اثری که تمام غم و اندوه 
و حال تســلیم و رضای او را در این روزها در مقابل بدبختی و مشــقت منعکس می سازد، رمان مشهور 
جنایت و مکافات اســت که در آن تاثیر تجربیات و کاوشــهای درونی و تاش بی پایان او برای یافتن 
حقیقت زندگی بخونی نمایان است. این اثر نام او را به عنوان نویسنده زبردستی که استعداد روانکاوی، 
دقیق و نظری تیزبین و دوراندیش دارد، معروف کرد.شیوه کلی داستایفسکی در جنایت و مکافات نیز 
کاما نمایان اســت: صحنه داستان، پترزبورگ، پایتخت آن روز کشور پهناور روسیه است که در آن بر 
خاف ســابق، زندگی پرابهت اعیان و اشــراف مورد بحث نیست بلکه زشتی و پلیدیهای شهری بزرگ 

مطرح است که با تمام امکانات آن نمایش داده می شود. 

ادوارد جنر
ادوارد ِجِنر )زادهٔ 1۷ مهٔ 1۷۴۹ - درگذشتهٔ 2۶ ژانویهٔ 
1۸2۳( یک پزشک انگلیســی بود که کاربرد واقعی 
واکسیناســیون را کشــف کــرد. او را همچنین پدر 
ایمنی شناســی می دانند، و گفته می شود کار او بیش 

از هر کس دیگری جان انسان ها را نجات داده است.
ادوارد در 1۷ مــاه مــهٔ 1۷۴۹ در برکلــی به عنوان 
هشــتمین فرزند خانواده زاده شد. به علت موقعیت 
پدرش توانست از تحصیات ابتدایی خوبی برخوردار 
شود و از چهارده ســالگی به مدت هشت سال تحت 
تعالیــم یکــی از جراحان بــود. در ســال 1۷۷0 به 
بیمارستان ســنت جورج رفت و تحت تعالیم جراح 
جان هانتر قرار گرفت. وی به همراه دوستانش حلقه ای 
را بعدها تشکیل دادند که به خواندن مقاات پزشکی و چاپ آنان همت می گماشت.ادوارد جنر در 
کودکی شنیده بود که شیردوشان پس از ابتا به آبلهٔ گاوی هرگز به بیماری آبله مبتا نمی شوند. 
پس از اینکه جنر پزشک شد و با بیماران آبله مواجه شد به بی فایده بودن تاش هایش برای درمان 
این بیماری پی برد. او تحقیق کرد و دریافت شیردوشان تقریباً هرگز، حتی وقتی از مبتایان به آبله 
پرستاری می کنند، دچار آبله نمی شوند. به فکرش رسید که آبله گاوی را به افراد تلقیح کند، و آنها 
را از ابتا به بیماری مرگبارتر آبله مصون سازد.هرچند در سال های قبل نیز کارهای پراکنده ای در 
خصوص واکسن انجام شده بود، ولی اولین بار وی در 1۴ می 1۷۹۶ پسری هشت ساله به نام جیمز 
فیلیپ )پسر باغبانشان( را در برابر بیماری آبلهٔ گاوی واکسینه کرد. این بیماری مانند بیماری آبله 
ولی کم خطرتر از آن است. پس از آنکه جنر میکروب بیماری آبله را به آن پسر تزریق کرد، چون 

واکسن آبلهٔ گاوی در وی مصونیت ایجاد کرده بود، به بیماری آبله مبتا نگردید.

تولید نمایش های تازه برای پخش آناین


