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مالیات به ناحق آتش جهنم مامور
اداره هــر دولتی با هر شــرایطی نیازمند تامین بودجه جهت 
بهبود دادن به زندگی مردم است. به عبارتی مالیات بخشی از 
درآمد دولتها برای ایجاد وضع مطلوب در شــهر و روستاست 
تا هر شــهروند و یا روســتایی بتواند از امکانات در خور شان 
و ضــروری در محیط جغرافیایی خود بهره مند باشــد. پس 
پرداخت مالیات وظیفه مردم است و استنکاف از آن را میتوان 
ســوء رفتار نسبت به بیت المال و محل مواخذه دنیا و آخرت 
دانســت. اما میزان واقعی مالیات چه قدر و نحوه دریافت آن 
چگونه و کاربرد بودجه ناشــی از تامین مالیات کجا و چگونه 
است؟ به عبارتی دولت با هر حجم و اندازه ای و با هر نرخی از 
راندمان و کارامدی میتواند به مردم از طریق تحمیل مالیات 
اجحاف به خرج دهــد؟ طبع تصمیمات در خصوص میزان و 
نحوه مالیات را قانون مالیات در کشــورها تعیین میکند، اما 
ما که مســلمانیم و شیعه ۱۲ امامی و انقاب اسامی ما را به 
اســامی نمودن قانون وادار نموده چگونه با مردم عمل کنیم 
که مصداق سخن موای متقیان علی علیه السام باشیم؟ در 
سال ۳۶ هجری دستورالعملی صادر فرمودند تا ماموران جمع 
آوری مالیات نحوه ســلوک خود با مردم را بدانند. هم نسبت 
به مردم پســندیده عمل کنند و هم مراقب حفاظت از دیون 
مردم به بیت المال بوده باشند. به محتوای این دستورالعمل 
توجه کنیم: » با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد 
حرکت کن، در ســر راه هیج مسلمانی را نترسان یا با زور از 
زمیــن او نگذر و افزون تر از حقوق الهــی از او مگیر. هرگاه 
به آبادی رســیدی، در کنار آب فرود آی  و وارد خانه کســی 
نشو، ســپس با آرامش و وقار به سوی مودیان حرکت کن. تا 
در میانشــان قرار گیری، به آنها سام کن و درسام و تعارف 
و مهربانی کوتاهی نکن. ســپس به آنان بگو: ای بندگان خدا 
مرا ولی خدا و جانشــین او به ســوی شــما فرستاده تا حق 
خدا را که در اموال شماســت تحویل گرفتــه به بیت المال 
مســلمین برسانم، آیا در اموال شما حقی است که به نماینده 
او بپردازید؟ »اگر کســی گفت نه، دیگر به او مراجعه نکن « 
و اگر کســی پاســخ داد آری، همراهش برو، بدون آنکه او را 
بترســانی یا تهدید کنی یا به کار مشکلی وادار سازی، هرچه 
از طا و نقره به تو رســاند بردار و اگر دارای شتر یا گوسفند 
بود بدون اجازه اش داخل رمه مشــو، چــرا که اکثر اموال از 
آن اوســت «. این دستور العمل که در فرازی از نامه ۲۵ نهج 
الباغــه آمده اســت حاکی از عمق مدارا با مردم اســت. در 
قانون مالیاتی جمهوری اســامی ایران ماده ۲۳۷ پیش بینی 
شــده که این گونه میفرماید: »برگ تشخیص مالیات باید بر 
اســاس مأخذ صحیح و متکی به دایل و اطاعات کافی و به 
نحوی تنظیم گــردد که کلیه فعالیتهای مربوط و  درآمدهای 
حاصــل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشــن 
باشد. امضا کنندگان برگ تشــخیص مالیات باید نام کامل و 
ســمت خود را در برگ  تشــخیص بطور خوانا قید نمایند و 
مسئول مندرجات برگ تشــخیص و نظریه خود از هرجهت 
خواهند بود و در صورت اســتعام مودی از نحوه  تشــخیص 
مالیات مکلفند جزئیات گزارشــی را کــه مبنای صدور برگ 
تشــخیص قرار گرفته است به مودی اعام نمایند و هر گونه 
توضیحی را در این  خصوص بخواهد به او بدهند«. به عبارتی 
قانون گذار حق مسلم مودی میداند که وقتی از او مطالبه ای 
صورت میگیرد که البته میتواند تکلیفی قانونی به حساب آید، 
باید مجاب شــود که این مطالبه مشروع و در چارچوب قانون 
و با ماک عدالت صورت گرفته اســت. متاســفانه امروزه روز 
دولتها اینگونه عمل نمیکنند. مبنای افزایش مالیات ســاانه 
بدون رعایت حال مودی در اقتصادی آسیب دیده صورت می 
گیرد. از این گذشته یک کارشناس مالیاتی با صدور یک برگ 
تشخیص مودی مالیاتی را آن چنان به دست انداز دادخواهی 
می اندازد که گاهی یک پرونده مالیاتی برای اثبات بی گناهی 
و تقاضای ناحق مامور، ده ســال به طول می انجامد این البته 
در زمانی است که مودی قادر باشد از حقوق خود دفاع نماید. 
اخیرا با صدور یک برگ تشخیص تمامی اقدامات ثبتی بدلیل 
مالیات و متاســفانه نوعا به ناحق قفل میشــود و کاغذبازی 
عجیبــی براه می افتد که مودی ســر در گم نمیداند به کجا 
تظلم خواهی نماید. ســازمان ثبت غیر منصفانه با اختیارات 
قضایی بدون رعایت حقوق مردم دچار ظلمی میشــود که از 
عدالت قضایی کاما به دور است. یک مامور مالیات حق دارد 
از موبایل تا اتومبیل و خانه و کسب و سهام و درامد کسی را 
به توقیف بکشــاند و با ادعایی حق به جانب که مشغول دفاع 
از حقوق بیت المال اســت و درمقابــل تظلم خواهی مودی 
بایستد! کســی به این مامور مالیاتی نگفته است که به شیوه 
حضرت امیر علیه السام عمل کند. کسی به او نگفته که هر 
یک ریال وجه به ناحق بیت المال را به کثافتی میکشــاند که 
تاثیرش بی دین شــدن استفاده کنندگان از بیت المال است. 
کســی به او نگفته که مامور مالیات به آتش جهنم چه میزان 
نزدیک است. امروز نمایندگان مجلس دهم از اریجانی گرفته 
تا صادقی همه در کنار جهنم صف میکشــند تا پاســخ گوی 
مودیانی باشــند که با دست ایشــان در تعمیم دادن مالیات 
ارزش افزوده به جای مصرف به تولید، تولید و رقابت را نابود 
کرد. امروز بیت المال مسلمین مخلوط به حال و حرام است. 
فراموش نمیکنم روایتی که ســلمان بــه ابوبکر گفته بود اگر 
دیناری از مردم اضافه بگیری خلیفه نیســتی و شاهانه عمل 
کــرده ای. همین یک جمله کافیســت تکلیف مامور مالیات 

معلوم باشد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رییس جمهور ایران قانون ســزار را غیرانسانی 
و یک تروریســم اقتصادی خواند و تاکید کرد: 
این اقدامات نامشروع و غیر انسانی رژیم آمریکا 
هیچ خللی در اراده ملت های دوســت با سوریه 
ایجاد نمی کند.حجت ااسام و المسلمین حسن 
روحانی طی ســخنانی در اجــاس فوق العاده 
روسای جمهور کشــورهای ضامن صلح آستانه 
ایران روسیه و ترکیه که به میزبانی تهران برگزار 
شد، با بیان اینکه تعیین سرنوشت سوریه تنها به 
دست مردم این کشور و بدون مداخله خارجی 
ممکن اســت، اظهار کرد: در حالی این نشست 
را برگــزار می کنیم که جهان با پاندمی ویروس 
کرونا مواجه هســتند و مردم سوریه هم از این 
قاعده مستثنی نیستند.وی افزود: از آن روز که 
چنیــن اتفاقی افتاد  تاش برای تســکین آام 
مردم سوریه و بهبود اوضاع بهداشتی آنان ازم 
بوده است اما آمریکا تحریم های تازه ای موسوم 
به ســزار را برای فشار بیشــتر به مردم سوریه 
اعمال کرده است که غیرانسانی و یک تروریسم 
اقتصادی اســت.رییس جمهوری ادامه داد: در 
شرایط شیوع کرونا، این تحریم های تحمیل شده 
به سوریه توسط رژیم آمریکا از سوی جمهوری 
اسامی محکوم اســت و تاکید می کنیم که به 
حمایت های خود از مردم و دولت مشروع سوریه 
با قدرت بیشــتری ادامه خواهیــم داد.روحانی 
تاکید کرد:  آمریکا مطمئن باشد  آنچه از طریق 
فشار نظامی و توســل به گروه های تروریستی 
به دســت نیاورده، نمی تواند از طریق ابزار فشار 
اقتصادی با مجازات مردم سوریه به دست بیاورد.

وی گفت: این اقدامات نامشــروع و غیر انسانی 
رژیم آمریــکا هیچ خللــی در اراده ملت های 
دوست با سوریه ایجاد نمی کند. مسئله آوارگان 
داخلی و پناهجویان سوری موضوع مهمی است 
که ما باید به آن کمک کنیم.روحانی با یادآوری 
اینکه راه حل بحران سوریه نه نظامی که سیاسی 
اســت اظهار کرد: ما به عنوان کشورهای ضامن 
روند آســتانه همواره از گفت وگوهای ســوری 
- ســوری در چارچوب توافقات ایجاد شده در 
روند آســتانه حمایت می کنیــم و بر عزم خود 
برای مبارزه با تروریسم داعش و القاعده و سایر 
مجمموعه های ذیل آنها در تمام منطقه از جمله 
سوریه تاکید داریم.ریس جمهوری با بیان اینکه 
امروز با گذشــت بیش از نه سال از آغاز جنگ 
سوریه جمهوری  اسامی ایران معتقد به راه حل 
سیاسی برای حل آن است، گفت: ما از مذاکرات 
ایجاد شده در روند آستانه حمایت می کنیم. ما 
امروز در شــرایطی از مبارزه با تروریسم سخن 
می گوییم کــه تا کنون تاش هــای زیادی در 
این زمینه رخ داده و جا دارد از ســپهبد قاسم 
سلیمانی یاد کنیم که مبارزه با تروریسم داشت 
و در این راه جان خود را گذاشت.روحانی تصریح 
کرد: این در حالی است که آمریکا خود را مدعی 

مبارزه با تروریسم می داند اما قهرمان این مبارزه 
در منطقه و همراهانش را به شهادت رسانده که 
این نشانه ادعای دروغین رژیم آمریکا در زمینه 
مبارزه با تروریسم است.رییس جمهوری با تاکید 
بر اینکه مبارزه با تروریســم تا محو کامل آن از 
ســوریه و به طور کلی از منطقــه ادامه خواهد 
داشــت، تاکید کرد: در این مسیر نباید امنیت 
جان غیر نظامیان به خطر بیافتد و نباید اجازه 
دهیم تروریست ها از مردم به عنوان سپر انسانی 
استفاده کنند.وی افزود:  سوریه مستقل و متحد 
و گفتــن از آن یک اصل کلی اســت و در این 
شرایط اســت که ثبات و امنیت منطقه تامین 
می شــود. پس حضور نیروهــای آمریکایی در 
سوریه به بیشتر شدن درگیری ها منجر شده و 
از سویی در حال غارت منابع این کشور هستند 
و ازم است این نیروها زودتر از منطقه و سوریه 
خارج شوند.روحانی در پایان تاکید کرد: احترام 
به حاکمیت ملی و استقال سوریه اصلی خدشه 
ناپذیر است و سوریه ای متحد و مستقل و بدون 
حضور نامشــروع قدرت های خارجی است که 
منجر به بازگشــت آرامش به این کشور پس از 
سال های طوانی رنج مردم می شود و به ثبات و 

امنیت همسایگان نیز کمک می کند.

هدف  سوریه  ملی  حاکمیت  حفظ  پوتین: 
اعضای نشست آستانه است

هم چنین رئیس جمهوری روســیه با اشــاره 
به برگزاری نشســت آســتانه به میزبانی ایران 
گفت: حفظ حاکمیت ملی سوریه هدف اعضای 
نشست آستانه اســت.  وادیمیر پوتین رئیس 
جمهوری روسیه طی سخنانی در اجاس فوق 
العاده روســای جمهور کشورهای ضامن صلح 
آســتانه ایران روســیه و ترکیه که به میزبانی 
تهران برگزار شد، با تسلیت به رئیس جمهوری 
اسامی ایران به دلیل بروز حادثه در یک مرکز 
درمانی در تهــران، اظهار کرد: ســال قبل به 
عنوان کشــورهای ضامن روند آستانه در آنکارا 
جمع شــدیم و قرار بود در دور فعلی در تهران 
باشیم، اما به دلیل شرایط کرونا این اتفاق امکان 
پذیر نبود با این حــال می دانیم ایران آمادگی 
برگزاری این نشست را داشت.وی گفت: در این 
مدت توانستیم اقدامات بسیاری انجام و میزان 
خشونت ها را کاهش دهیم و زمینه ازم  را برای 
حل و فصل دیپلماتیک بحران سوریه با کمک 
ســازمان ملل را فراهم کنیم.رئیس جمهوری 
روســیه تصریح کرد: مطمئنا حفظ استقال و 
حاکمیت ملی سوریه از جمله اهداف اصلی ما 
است که باید دنبال شــود.پوتین با بیان اینکه 
»می توانیــم کارهای تکمیلــی را انجام دهیم 
تــا گام های روبه جلوی بیشــتری برای عادی 
سازی برداشته شــود«، خاطر نشان کرد: باید 
اقدامات تکمیلی تری برای خنثی سازی اقدامات 

تروریســت هایی که همچنان در سوریه حضور 
دارند، انجام دهیم. همچنین باید به حاکمیت 
دولت ســوریه بر کل کشور کمک کنیم. امروز 
همچنان در شــرق فرات مشکاتی وجود دارد 
که بر اساس تفاهم نامه  سال ۲۰۱۸ با همکاران 
تــرک خود در حــال فعالیــت در این منطقه 
هستیم. در این منطقه برای کاهش خشونت ها 
فعالیت خواهیم کرد.وی پیگیری پروسه آتش 
بس در مناطــق کاهش تنش، پیگیری کمیته 
قانون اساسی در ژنو و همچنین کمک به اعضای 
این کمیته جهت دستیابی به اهداف مربوطه را 
از جمله اقداماتی عنوان کرد که نشست آستانه 
باید پیگیری کند و اظهار کرد: این مســأله ای 
است که در چارچوب گفت وگوی ملی در سال 
۲۰۱۸ به آن پرداختیم و کشورهای ضامن روند 
آســتانه نیز در آن حضور داشتند و آن را مورد 
تایید قرار دادند.رئیس جمهوری روسیه گفت: 
توســعه اقتصادی بازگشــت آوارگان و توسعه 
زیرساخت های سوریه می طلبد که سه کشور 
ایران، روسیه  ترکیه اقدامات خود را هماهنگ 
تر کنند و همکاری فعاانه تری با یکدیگر داشته 
باشند. مشکات در سوریه همچنان باقی ست 
به ویژه در زمینه اقتصــادی و تحریم های که 
با دور زدن ســازمان ملل علیه ســوریه اعمال 
می شــود و مشکات را بیشتر می کند.پوتین با 
تاکید بر اینکه تحریم های اعمالی علیه سوریه 
غیر قانونی هستند خاطرنشان کرد: با توجه به 
همه این مســائل و فشارهایی که تحریم ها به 
سوریه وارد می کند، باید تاش خود را در جهت 
کمک بیشتر به این کشور انجام دهیم به ویژه 
اینکه اان صحبت از اعمال تحریم های جدید 
است و مطمئناً این تحریم ها در راستای وخیم 
تر کردن شرایط اقتصادی در سوریه پیش بینی 
شــده اند؛ بنابر این ما باید از طریق کانال های 
موجود بتوانیم کمک های انسان دوستانه را به 
این کشور انجام دهیم.رئیس جمهوری روسیه 
در پایان برای انجام سفر به تهران پس از فراهم 

شدن شرایط اعام آمادگی کرد.

اردوغان: برای تامین استقال سوریه تمام 
تاش خود را می کنیم

پس از ســخنان رییس جمهور روســیه رجب 
طیب اردوغان نیز طی ســخنانی با تسلیت به 
مــردم ایران به خاطر حادثــه رخ داده در یکی 
از مراکز درمانی شــهر تهــران، با بیان اینکه ما 
برای امنیت ســوریه و حفاظت تمامیت ارضی 
این کشــور گام های بزرگی برداشــتیم، گفت: 
برای تامین استقال ســوریه تمام تاش خود 
را می کنیــم و امروز هم به همین مســیر ادامه 
می دهیم و آغوش بــاز خود را برای پناهجویان 
سوری باز کردیم و دربرابر اقدامات تجزیه طلبانه 

ایستادگی می کنیم.

صندوق بین المللی پول:

احیای اقتصادی آسیا به سال ها زمان نیاز دارد
 ارزش سهام عدالت صاحبان سهام ۵32هزارتومانی 

14.3میلیون تومان شد

 سود ۶میلیون تومانی در 1ماه

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
 ورود دادستانی برای کنترل نرخ های کاذب

 درآگهی های اجاره

سامانه استعام لحظه ای ارزش سهام عدالت بِروز شد و ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲هزارتومانی به حدود 
۱۴میلیون و ۳۴۰هزار تومان رسیده اســت. در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تســویه وجوه با راه اندازی سامانه اســتعام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی 
واقعی سهام عدالت مشموان به تفکیک شرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.این سامانه بار 

دیگر روز گذشته بِروزرسانی شده است....

کرونا با قیمت ها چه کرد؟

آخرین جزییات از حادثه آتش سوزی 
کلینیک سینا اطهر

رئیس ســازمان اورژانس تهران به تشریح آخرین جزییات  از حادثه آتش سوزی دیشب پرداخت و گفت: 
در نهایت این حادثه ۲۳ نفر مصدوم شــدند.پیمان صابریانــر، در رابطه با آخرین جزئیات از حادثه آتش 
سوزی بیمارستان سینای اطهر واقع در خیابان شریعتی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۰.۵۶ دقیقه شب 
ســه شنبه در کلینیک ســینای اطهر رخ می دهد که بافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام می شوند.

وی افزود: فوراً ۱۲ آمبوانس، دو اتوبوس آمبوانس و دو موتورانس به محل اعزام شــدندرئیس سازمان 
اورژانس تهران با اشاره به آخرین آمار از تعداد مصدومان گفت: در نهایت این حادثه ۲۳ نفر مصدوم شدند 
که ۷ مصدوم به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند و ۱۵ مصدوم سرپایی درمان های اولیه را گرفته 
و ترخیص شــدند.به گفته وی، در بین مصدومین یک آتش نشــان هم بوده اســت که مسمومیت با گاز 
استنشاقی داشته خوشبختانه وضعیت جسمی او رو به بهبود است.صابریان گفت: مهمترین جراحت سایر 
مصدومان، مصدومیت با گاز استنشــاقی، دودگرفتگی و تنگی نفس است که البته حال ۷ مصدوم منتقل 
شده به بیمارستان خوب است.وی گفت: اسامی فوت شدگان و همچنین آمار دقیق فوت شدگان را سازمان 
پزشکی قانونی و شخص دادستان تهران باید اعام کند اما بر اساس آخرین اعام ها متأسفانه در این حادثه 
۱۹ نفر از هموطنان ما فوت کردند.صابریان در پایان اظهار کرد: اجساد ۱۸ نفر از حادثه جانبختگان دیشب 
جهت تعیین علت فوت به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی ارجاع داده شده است و اسامی 

آنها بعد از انجام احراز هویت و آزمایش های DNA از طریق خود سازمان پزشکی قانونی اعام می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران:
19 جسد حادثه کلینیک سینا اطهر شناسایی شدند

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: هرنوزده جسد حادثه آتش سوزی خیابان شریعتی شناسایی و 
تعیین علت فوت شدندوجوازدفن صادرشد.به گزارش روابط عمومی استان تهران، مهدی فروزش مدیرکل 
پزشکی قانونی استان تهران گفت: از نوزده جسد آتش سوزی شب گذشته خیابان شریعتی تهران که جهت 
تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع شده است تاکنون چهارده جسد تحویل خانواده ها گردیده استوی 
در ادامه افزود: کلیه نوزده جسد از جان باختگان حادثه آتش سوزی شب گذشته در کلینیک سینا اطهر 
در خیابان شریعتی تهران )۱۵ نفر زن و۴ نفر مرد( که به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی 
استان تهران واقع در کهریزک ارجاع شده بود با تاش کارشناسان پزشکی قانونی شناسایی و تعیین علت 
فوت شدند و جواز دفن هم صادر شد و از این تعداد تاکنون ۱۴ نفر با دستور مقام قضائی تحویل بستگان 
درجه اول شده و پنج نفر دیگر هم بستگان جان باختگان جهت تحویل به پزشکی قانونی مراجعه کردند.

از این تعداد ۱۷ نفر از کادر درمان و دو نفر از مراجعین می باشند.

سردار هداوند:
عمدی بودن حادثه کلینیک تا به این لحظه محرز نشده است

جانشین رئیس پلیس پایتخت گفت: تا به این لحظه عمدی بودن حادثه کلینیک سینا اطهر برای پلیس 
محرز نشده است و تنها ۴ نفر برای ارائه توضیحاتی نزد پلیس احضار شده اند.سردار حمید هداوند اظهار 
کرد: تا به این لحظه از نظر پلیس حادثه انفجار و آتش ســوزی در بیمارستان سینا اطهر واقع در خیابان 
شــریعتی تهران غیرعمدی بوده است و شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر انفجار عمدی و یا مسائل 
این چنینی مطرح می شود، قابل اعتنا نیست.وی افزود: در راستای روشن شدن ابعاد بیشتر ماجرا، پلیس 
چهار نفر از عوامل این کلینیک را )مدیرعامل، مدیر داخلی، مدیر تصویربرداری و متصدی سانترال( احضار 
کرده است.جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: احضار کردن این افراد به معنی بازداشت و یا 
دستگیری نیست. همچنین این افراد از دیِد پلیس متهم نیستند؛ تنها به عنوان مطلع نزد پلیس فراخوانده 
شــدند تا توضیحاتی را در رابطه با این ماجرا و شرایط قبلی کلینیک ارائه دهند.سردار هداوند بیان کرد: 
اظهارات این چهار نفر به حضور مقام قضائی می رسد و از این جای ماجرا مقام قضائی باید تشخیص دهد 
که این افراد و یا افراد دیگر متهم هستند یا خیر تا در صورت لزوم دستور برای بازداشت آنها را صادر کند.

چهار اخطار به کلینیک سینا اطهر از 94 تاکنون
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از اعام چهار اخطار به کلینیک سینا اطهر از سال ۹۴ تا 
کنون خبر داد.سید جال ملکی  در این باره اظهارکرد: وضعیت ایمنی این ساختمان از سال ۹۴ تا کنون 
بررســی شــده بود و حدود چهار اخطار در زمینه توجه به ایمنی این ساختمان صادر شده بود. همچنین 
دســتور العمل های ازم نیز در این خصوص ارایه شــده بود.وی با بیان اینکه طی ســال های ۹۶، ۹۷ و 
۹۸ نیز از این ســاختمان بازدید شده بود که متاسفانه ترتیب اثر خاصی داده نشد گفت: در سال ۹۸ نیز 
یک اخطار جدی برای آن ها صادر شــد که از سوی شهرداری بود.ملکی گفت: نگهداری غیر اصولی مواد 
و تجهیزات خطرناک، توجه به راه های خروج، سیســتم برق و... از مواردی بوده که در دستور العمل های 

اباغ شده ذکر شده بود. 

روحانی در اجاس فوق العاده صلح آستانه:
 اقدامات آمریکا خللی در اراده کشورهای

 دوست سوریه ایجاد نخواهد کرد
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روحانی در جلسه هیئت دولت:گزیده خبر

ایرانضربهسیاسیبهبرجامراتحملنمیکند
رئیس جمهور گفــت: ضربه آمریکا به برجام تاکنون اقتصادی 
بوده است اما اگر بخواهند ضربه سیاسی به برجام بزنند ایران 

تحمل نمی کند و اقدام قاطع خودش را نشان می دهد.
 حجت ااســام حســن روحانی صبح دیروز )چهارشنبه( در 
جلســه هیئت دولت با اشــاره به وادت امام رضا)ع( اظهار 
داشت: مردم کشور ما به همه خاندان رسالت و ائمه هدی و راه 
و مسیر آنان عشق می ورزند اما موای ما علی ابن موسی الرضا 
ویژگی خاصی دارد و این است که ایشان مهمان مردم وایت 
مدار ایران است.وی افزود: از روزی که علیرغم خواسته میلی و 
برنامه ای که ایشان داشتند، مجبور شدند که از مدینه هجرت 
کنند و وارد ایران شدند و در مسیر راه از اهواز تا نیشابور، همه 

جا مردم از بیانات آن حضرت بهره و استفاده بردند.
روحانی تصریح کــرد: در دورانی که امام رضــا)ع( در مرو و 
خراسان بودند، بیانات و مبارزات ایشان و شرکت امام رضا)ع( 
در جلســات رســمی و مهم آن زمان در مباحــث اعتقادی، 
تاریخی، دینی و قرآنی بســیار تأثیرگذار بود تا جایی که امام 
هشــتم را به عنوان عالم آل محمد لقب دادند.رئیس جمهور 
بیان کرد: امام هشــتم فرصتی بــرای تبیین احکام دین پیدا 
کردند و در جلسات رســمی از این فرصت نهایت استفاده را 
بردند و بی نظیر بود.وی ادامه داد: ما امام صادق)ع( را به عنوان 
موسس مکتب و مذهب مان می شناسیم. درست است که در 
دوران امام صادق)ع( و امام باقر)ع( احکام دین و فقه و تشیع 
تبیین شــد اما رسمیت مذهب شــیعه مربوط به دوران امام 
هشتم می شود. یعنی آن دورانی که در مرکز خافت و حکومت 
آن زمان به صورت علنی از مذهب شیعه تجلیل می شد و حتی 
خلیفه وقت هم به ظاهر در جلساتی که برگزار می شد، لحن 
وی به گونه ای بود که از مذهب شیعه، تجلیل می کرد.روحانی 
گفت: این اولین بار بود که در طول تاریخ اســام بعد از وفات 
پیامبر بزرگ اسام و حضرت امیرالمومنین)ع( مذهب شیعه 
تا این حد مورد تجلیل قرار گرفت.رئیس جمهور اظهار داشت: 
امام هشــتم، امام تدبیر بود. یعنی علیرغم اینکه مایل نبودند 
که از مدینه ســفر کنند اما این موضوع را پذیرفتند به دلیل 
اینکه تدبیر کردند این هجرت تأثیر بســزایی در دنیای اسام 
خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: امام رضا)ع( علیرغم اینکه 
وایت عهدی را قبول نداشــتند و آن را رد کردند اما به ظاهر 
آن را پذیرفتند به دلیل آنکه مصالح دنیای اسام را مدنظر قرار 
دادند. این مسئله بسیار مهم است که ما پایان کار را ببینیم و 
در همه برنامه ریزی های خود، مصالح اصلی امت اسام و ملت 

خود را مدنظر قرار دهیم و سیره مبارک آن حضرت می تواند 
راهنمای بســیار خوبی برای ما در این جهت باشد.روحانی با 
بیان اینکه فردا 12 تیرماه و زمانی است که ایرباس ما توسط 
موشک های آمریکایی سرنگون شد، گفت: این اتفاق در سال 
۶7 افتاد و جنایت بســیار بزرگی بود که در تاریخ کشــور ما 
تحقق پیدا کرد.رئیس جمهور ادامه داد: نیروی نظامی آمریکا 
به تعمد و آن هم در میدان جنگی که به ظاهر جنگ ایران و 
عراق بود، مداخله کرد. از این گذشته، به جای آنکه آنان بگویند 
ما اشتباه کردیم و عذرخواهی کنند و یا اینکه بگویند که فکر 
کردیم این هواپیما، هواپیمای F14 است و ایرباس نیست،  به 
کسی که هواپیمای مســافربری را سرنگون کرد، مدال دادند 
در حالی که 29۰ نفر مردم بیگناه به شــهادت رســیدند.وی 
تصریح کرد: این اخاق و شــیوه آمریکایی هاست و مسیری 
اســت که آنها از آن روز تا به امروز همواره مدنظر داشته اند. 
اگر یک دولت معمولی بود، فرض می گیریم که اشــتباه کرده 
باشــد، حداقل باید عذرخواهی می کردند و آن کسی که این 
اقــدام را انجام داده بود را محاکمه می کردند اما آمریکایی ها 
به وی مدال دادند. هرچند ما می دانیم آنان اشتباه نکرده اند.

روحانی تأکید کرد: امروز هم همین راه و مســیر را آمریکایی 
ها دنبال می کنند و روز گذشته در سازمان ملل متحد محل 
نمایشی برای شکست مجدد سیاسی آمریکا در برابر جمهوری 
اســامی ایران بود.وی اظهار داشت: ما در این سه سال و نیم 

و از زمانی که دولت جدید آمریکا در کاخ سفید مستقر شده 
است، با بی قانونی، اعمال ضد قانون و ضد بشری مواجه بودیم 
و اقدامات ضد حقوق بشــری متعددی هــم علیه جمهوری 
اســامی ایران انجام دادند.رئیس جمهور گفت: ممکن است 
آمریکایی ها بگویند ما توانستیم در بخش اقتصادی موفقیتی 
به دست آوریم و ملت ایران را تحت فشار مضاعف قرار دادیم 
اما قطعاً از لحاظ سیاســی، حقوقی و اخاقی در این سه سال 
و نیم، آمریکایی ها بارها و بارها با شکســت مواجه شــده اند.

روحانی تصریح کرد: روز گذشته هم شاهد بودیم که شکست 
جدیدی برای آمریکایی ها رخ داد. آمریکایی ها در هفته های 
اخیر دو شکست بزرگ سیاسی را متحمل شدند.رئیس جمهور 
ادامه داد: شکست اول مربوط به پیش نویس قطعنامه ای بود 
که علیه جمهوری اســامی ایران تهیه کردند که تا به امروز 
همه آنهایی که در شــورای امنیت فعال هستند، به نحوی با 
آمریکایی ها مخالفــت کردند و موفقیتی برای اینکه زمینه را 
در شــورای امنیت فراهم کنند، به دست نیاوردند و در افکار 
عمومی دنیا هم نتوانستند دستاوردی در این حیطه به دست 
آورند.وی افزود: شکست دوم آمریکایی ها روز گذشته بود که 
در شورای امنیت، غیر از آمریکا 14 عضو شورای امنیت همگی 
از برجام تعریف، تمجید و پشتیبانی کردند. این در حالی است 
که آمریکایی ها سه سال و نیم است که تاش می کنند برجام 
را بشــکنند اما باز هم زمانی که شورای امنیت سازمان ملل 

تشکیل می شود، غیر از آمریکا دیگر اعضای شورای امنیت از 
برجام و قطعنامه 2231 حمایت می کنند.روحانی تأکید کرد: 
از لحاظ اخاقی و حقوقی هم کامًا مشخص است که همواره 
آمریکایی ها با شکست مواجه شده اند و امروز هم با شکست 
مواجه هســتند.رئیس جمهور اظهار داشت: البته این نکته را 
تاکید می کنم که جمهوری اســامی ایران همانطور که بارها 
اعام  کرده ایم، هر ســاعت و هر روزی کــه طرف مقابل ما 
که اان 1+4 است، حاضر شوند به تمامی تعهدات خود ذیل 
برجام عمل کنند، ما بافاصله به تعهداتمان باز خواهیم گشت.

روحانی ادامه داد: ما یکســال تمام صبــر کردیم و به تمامی 
تعهدات خود عمل کردیم و آنها نتوانســتند کاری را از پیش 
ببرند. در ســال دوم قدم به قدم پیــش رفتیم و پنج مرحله 
را بــه پیش بردیم و آنها باز هــم کاری نکردند. مجددا تاکید 
می کنم که اگر 1+4 همین فردا به تعهداتشان عمل کنند، ما 
نیز همان فردا به تعهداتمان باز می گردیم.وی گفت: ایران به 
تعهد سیاسی، حقوقی و اخاقی خود در طول تاریخ مخصوصا 
بعد از پیروزی انقاب اسامی پایبند بوده و امروز هم هستیم. 
اگر آمریکا باز هم بخواهد به برجام ضربه بزند، تاکنون ضربات 
آمریکا ضربه اقتصادی بوده و در مقابل ما برخی تعهداتمان را 
کــم کرده ایم ولی باید بدانند که اگر بخواهند به برجام ضربه 
سیاســی بزنند، جمهوری اسامی ایران دیگر تحمل نخواهد 
کرد و اقدام قاطع انجــام می دهد.رئیس قوه مجریه افزود: ما 
بارها به 1+4 گفته ایم. البته دوســتان ما مانند چین و روسیه 
در طول این سه سال و نیم همیشه مواضع خوبی داشته اند و 
دیروز هم مواضع سیاسی خوبی اتخاذ کردند.وی تصریح کرد: 
دولــت یازدهم و دوازدهم یکی از تاش هایش این بوده که به 
گفتمان خود با مردم پایبند باشد. از ابتدا ما در دولت گفتمان 
دو بعدی داشتیم و همیشه آنها مدنظر ما بوده است. گفتمان 
ما از همان ابتدا در داخل کشــور اعتــدال و در جهان تعامل 
سازنده بوده اســت.رئیس جمهور اظهار داشت: ما در داخل با 
تندروی مخالفیم، افراط را نمی پســندیم و آن را ضرری برای 
کشــور می دانیم. ما از همه می خواهیم در این شرایط سختی 
که جمهوری اســامی ایران با آن مواجه اســت، راه وحدت، 
اتحاد، تعامل، برادری را برگزینیم و میان ارکان کشور، مردم، 
جناح های سیاسی و نیروهای مسلح هم افزایی کنیم. امروز روز 
وحدت و انسجام است و باید در کنار یکدیگر باشیم. کاه را کوه 

کردن در مشکات کشور هنر نیست

ظریف در نشست شورای امنیت:
 آمریکا باید خسارات وارده بر مردم ایران 

را جبران کند
وزیــر امور خارجه گفت: ایاات متحده باید تمام خســارات وارده بر مردم ایران 
را که هیــچ دلیلی جز برآورده کردن وعده هــای انتخاباتی داخلی اش و تبختر 
شــخصی نداشته، به طور کامل جبران کند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت درباره ارائه گزارش دبیرکل سازمان 
ملل متحد درباره اجرای قطعنامه 2231 که به صورت ویدئوکنفرانســی برگزار 
شد، اظهار داشت: از 8 مه 2۰18 به بعد، ایران و سایر اعضای جامعه بین المللی، 
شاهد بوده اند که دولت ایاات متحده –که از جمله بانیان قطعنامه 2231 شورای 
امنیت بود- به طور مداوم قطعنامه را نقض کرده و در عین حال سایر کشورها را 
برای پیوســتن به خودش در نقض متنی که خود ارائه داده بود، تشویق می کند. 
از این خطرناک تر، و برای اولین بار در تاریخ ســازمان ملل متحد، یک عضو دائم 
شورای امنیت به مجازات دولتهای قانون مدار و اشخاص خصوصی به اتهام عدم 
نقض قطعنامه شورا می پردازد، قطعنامه ای که بر »ارتقا و تسهیل توسعه تعامات 
اقتصــادی و تجارِی عادی و همکاری با ایران« تأکیــد می کند.وی افزود: با این 
حال، حتی یک جلســه شورا برای نکوهش دولت آمریکا یا حداقل برای بررسی 
نقض های مکرر آن تشکیل نشده است. درعوض، برخی از اعضای اروپایی شورا در 
فکر تخریب بیشتر قطعنامه و شورا هستند، در حالی که نسبت به تعهدات خود 

در مورد برجام به پایبند نیستند.

بروجردی با اشاره به سخنرانی وزیر خارجه در شورای امنیت
 ظریف مواضع ایران را با صراحت و شجاعت 

مطرح کرد
رییس پیشین کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با اشاره به 
صحبت های وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سه شنبه شب شورای امنیت 
با محوریت اجرای قطعنامه 2231 ســازمان ملل گفت: در این نشست وزیر امور 
خارجه کشورمان مواضع جمهوری اسامی ایران را با صراحت و شجاعت مطرح 
کردند.عاءالدین بروجردی با بیان این که آقای ظریف در این نشست با اشاره به 
خروج آمریکا از برجام و نقض این توافق بین المللی و قطعنامه 2231 از ســوی 
دولت واشــنگتن اظهار کرد: درواقع ایشان به صراحت به خودکامگی های آمریکا 
و بدعهدی های این کشور در این زمینه اشاره کردند.وی با بیان این که همچنین 
آقای ظریف در این سخنرانی بار دیگر ترور سپهبد سردار قاسم سلیمانی قهرمان 
مبارزه با تروریســم از سوی آمریکایی ها را محکوم کردند، ادامه داد: آقای ظریف 
در ســخنرانی  خود ریشه بحران موجود را خروج آمریکا از برجام و سیاست های 
یک جانبه گرایانه این کشور در عرصه  بین المللی عنوان کردند. همچنین وزیر امور 
خارجه کشورمان از بدعهدی اروپایی ها انتقاد کردند و گفتند بعد از خروج آمریکا 
از برجام ما به توصیه اروپایی ها صبر کردیم و آنها قول انجام تعهداتی را به ایران 
دادند، ولی این تعهدات را عمل نکردند و سپس ایران تصمیم به کاهش تعهدات 
برجامی خود در چارچوب برجام گرفت.رییس پیشــین کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی با بیان این که در مجموع آقای ظریف 
در این نشست موضع گیری های صریح در مورد بدعهدی های اروپا و سیاست های 
یک جانبه گرایانه آمریکا و نقض حقوق ملت ایران از ســوی این کشور داشتند، 
تصریح کرد: آقای ظریف همچنین در این نشست گزارش دبیر کل سازمان ملل 
در مورد اجرای قطعنامه 2231 از سوی ایران را نیز و برخی ادعاهای مطرح شده 
در ایــن گزارش را مورد نقض و تعریض قرار دادند و تاکید کردند که این گزارش 
براثر فشارهای برخی کشورها از جمله آمریکا تهیه شده است و دبیرخانه سازمان 
ملل به دروغ مدعی شــده اســت که ایران در حمله به آرامکو که یمنی ها علیه 
عربستان ســعودی انجام داده اند دخالت داشته است. آقای ظریف همچنین در 
این نشست به برخی از اظهارنظرها که متعرض فعالیت های موشکی ایران است 
به صورت قاطع پاســخ دادند.بروجردی ادامه داد: آقای ظریف همچنین در این 
نشســت دخالت های آمریکا در منطقه که منجر به ایجاد ناامنی و کشتار مردم 
منطقه با هدف فروش ساح های آمریکایی شده است را محکوم کردند.این نماینده 
پیشین مجلس شورای اسامی همچنین به موضع گیری های نمایندگان دو کشور 
چین و روســیه در این نشست اشاره کرد و گفت: این دو کشور معتقد بودند که 
عامل اصلی بحران موجود خروج آمریکا از برجام است.وی با بیان این که علی رغم 
سیاست های محافظه کارانه چین در حوزه سیاست خارجی نماینده این کشور در 
نشست شورای امنیت اظهارات صریح و قابل توجهی علیه آمریکا انجام داد، تصریح 
کرد: نماینده چین در این نشست از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران طبق قطعنامه 
2231 دفاع و تاکید کرد که آمریکا به دلیل خروج از برجام نمی تواند از مکانیسم 
ماشه علیه ایران استفاده کند. چین همچنین از برنامه های فضایی و موشکی ایران 
نیز دفاع کرد.رییس پیشــین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسامی خاطر نشان کرد: نماینده روسیه در این جلسه نیز به صورت صریح 
سیاست فشار حداکثری آمریکا را سیاست خفه کردن ملت ایران عنوان کرد و از 
دیگر سو از بی احترامی پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از ترک جلسه شورای امنیت 

بدون این که اظهارات دیگر کشورها را بشنود انتقاد کرد.

دستور رئیس قوه قضاییه برای شناسایی 
عوامل بروز حادثه انفجار کلینیک سینا

رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشــت تعدادی از هموطنان در حادثه انفجار مرکز 
درمانی ســینا اطهر تهران را تسلیت گفت.رئیس قوه قضاییه در پیامی جان باختن 
تعدادی از هموطنان در حادثه انفجار مرکز درمانی سینا اطهر تهران را تسلیت گفت 
و شناســایی دقیق عوامل بروز این حادثه و رسیدگی به مشکات قضایی و حقوقی 

خانواده های داغدار را خواستار شد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
اناه و انا الیه راجعون

مصیبت جان باختن و مجروح شــدن تعــدادی از هموطنان در فاجعه انفجار مرکز 
درمانی سینا اطهر تهران باعث تاسف، تاثر و تالم خاطر شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت و ابراز همدردی با خانواده های داغدار، از 
خداوند متعال برای درگذشتگان غفران و رحمت الهی، برای مجروحان شفای عاجل 

و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسالت دارم.
ازم است دادستان محترم تهران در ادامه اقدامات اولیه ای که انجام داده اند، نسبت 
به بررســی و شناســایی دقیق عوامل بروز این حادثه در اســرع وقت اقدام و ضمن 
رسیدگی به مشکات قضایی و حقوقی خانواده های داغدار نتیجه اقدامات را مستمرا 

به اینجانب گزارش نمایند.

 سرلشکر موسوی:
 پدافند هوایی وابستگی به خارج 

از کشور ندارد
فرمانده کل ارتش گفت: پدافند هوایی با تکیه بر جوانان و اســتفاده از ظرفیت های 
داخلی، نیاز های خود را تامین می کند و وابســتگی به خارج از کشــور ندارد. امیر 
سرلشــکر سید عبد الرحیم موســوی فرمانده کل ارتش با حضور در منطقه پدافند 
هوایی شــمال غرب از سایت رادار شهید نادری بیله سوار استان اردبیل بازدید کرد.

وی در این بازدید در جمع کارکنان ایســتگاه رادار شهید نادری با اشاره به اهمیت 
راهبردی ســایت های راداری در رصد آسمان کشور گفت: امروز استفاده از رادارهای 
بومی یک نقطه قوت برای شــبکه پدافند هوایی کشور است و آسمان ایران اسامی 
با چشــمان تیز بین همه عناصر پدافند هوایی به صورت شبانه روزی رصد می شود.

فرمانده کل ارتش افزود: پدافند هوایی با تکیه بر جوانان و اســتفاده از ظرفیت های 
داخلی در حوزه های موشــکی، راداری، ارتباطی، اطاعات و شناسایی و بخش های 
مربوط به مراقبت از آســمان کشــور نیازهای خود را تأمین می کند و وابستگی به 

خارج از کشور ندارد.
تخت روانچی:  

شورای امنیت از اقدام آمریکا علیه ایران 
حمایت نمی کند

نماینده دائم کشــورمان در ســازمان ملل متحد تأکید کرد، اعضای شورای امنیت 
از اقدام آمریکا در راســتای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران حمایت نمی کنند. 
مجید تخت روانچی در توئیتی نوشــت: دیروز اعضای شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد باری دیگر بر حمایتشــان از برجام و قطعنامه 2231 این شورا تأکید کردند. 
سخنرانی های آنها ثابت کرد که از اقدام آمریکا در راستای تمدید تحریم تسلیحاتی 
علیه ایران حمایت نمی کنند؛ چرا که این اقدام، نقض قطعنامه 2231 است.نماینده 
دائم کشورمان در سازمان ملل متحد ادامه داد: آمریکا باید پیش نویس سیاه بخت خود 

را پیش از آن که یک بار دیگر رد شود،  هر چه سریع تر کنار بگذارد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت همکار سرویس )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
که رأس ســاعت 17 روز شنبه مورخ 99/4/28 در نشانی: تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، 
انتهای کوچه پژوهش، پــاک 13 برگزار می گردد حضور به هم 

رسانند.

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

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1398
 2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی 

به 1398/12/29
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت

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

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

به شماره ثبت 251148 و شناسه ملی 10102916270

هیأت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
موسسه گروه رسانا مشاور- در حال تصفیه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه 
که رأس ساعت 15 روز شــنبه مورخ 99/4/28 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 اســتماع و بررســی گزارش مدیر تصفیه در خصوص 

عملکرد دوره تصفیه منتهی به 1398/12/29
2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان 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 درصاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت  18845 و شناسه ملی  10100638900

مدیر تصفیه-محمد رضازاده
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گزیده خبر صندوق بین المللی پول:

احیای اقتصادی آسیا به سال ها زمان نیاز دارد
صندوق بین المللی پول با هشدار مبنی بر اینکه احیای اقتصادی 
قاره آسیا به ســال ها زمان نیاز دارد، اعام کرد که اقتصاد این 
قاره در ســال جاری برای نخستین بار در حافظه تاریخی قابل 
دسترس کوچک خواهد شد.به گزارش سی ان بی سی، صندوق 
بین المللی پول در پســتی اعام کرد که رشد اقتصادی آسیا 
احتماا در سال جاری با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه خواهد شد. 
»چانگ یونگ ری« مدیر دپارتمان آســیا و اقیانوسیه صندوق 
بین المللی پول دیروز )چهارشــنبه( در گفتگو با سی ان بی سی 
گفت که این منطقه همچنان نسبت به سایر بخش های جهان 
در فرم بهتری قرار دارد، اما اقتصاد تضعیف شــده جهانی، کار 
را برای رشــد آسیا با مشکل مواجه می کند.وی در ادامه گفت 
زمانی که جهان از آثار ناشی از پاندمی کرونا رنج می برد، »آسیا 
نمی تواند یک اســتثنا باشــد.«. صندوق بین المللی پول ماه 
گذشته پیش بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد و 
حاا تخمین می زند که رشد اقتصادی جهان در سال جاری با 
کاهش ۴.۹ درصدی مواجه شده و سپس با رشد ۵.۴ درصدی 
در ســال آینده احیا شود.آسیا نخســتین منطقه ای بود که از 
شیوع ویروس کرونا آسیب دید؛ ویروسی که برای نخستین بار 
در شهر ووهان چین پدیدار شد. پس از انتشار جهانی ویروس، 
بسیاری از دولت ها مقرراتی را در راستای کاهش تعامل انسان 

ها ها با یکدیگر و تردد آنــان وضع کردند؛ اقدامی که فعالیت 
اقتصادی را به شدت کاهش داد.چانگ یونگ ری در ادامه اضافه 
کرد که انتظار می رود اقتصاد آســیا ســال آینده با قدرت احیا 
شده و رشــد ۶.۶ درصدی را ثبت کند اما به گفته وی، سطح 
فعالیت اقتصادی همچنان پایین تر از پیش بینی صندوق پیش 
از پاندمی است.ری افزود: در واقع چیزی که ما را در مورد آسیا 
نگران می کند، احیا و بازگشــت از ســال ۲۰۲۰ است. وی در 
توضیح اضافه کرد که کشــورهای منطقه به شدت به تجارت، 
گردشــگری و گردش مالی وابسته هستند؛ بخش هایی که به 
شدت از ناحیه پاندمی ضربه خورده اند.این مقام صندوق ادامه 
داد: حتی اگر راه حل های پزشــکی تــازه ای را هم پیدا کنیم، 
احیای بخش هایی همچون گردشــگری که با تماس فیزیکی 
زیــاد ارتباط تنگاتنگی دارد، ُکند خواهد بود.  بنابراین فکر می 
کنم احیای آسیا طوانی خواهد شد.ری در ادامه تاکید کرد که 
اگر موج دوم آلودگی در این منطقه بروز کند، بسیاری از دولت 
هــا همانطور که در جریان موج اول موفق شــدند، این قدرت 
را دارنــد تا از اقتصادهای خود حمایــت کنند؛ این موضوع به 
طور خاص در مورد اقتصادهای نوظهور منطقه صدق می کند؛ 
اقتصادهایی که برای پاســخ به اوج گیــری موارد ابتا، فضای 

سیاستگذاری نسبتا محدودی در اختیار دارند.

کرونا با قیمت ها چه کرد؟
گزارش های رسمی از این حکایت دارد که در سه ماه ابتدایی شیوع ویروس کرونا، 
تحت تاثیر تبعان این ویروس قیمت ها از ۲۴.۵ تا ۲۷ درصد افزایش یافته است. از 
تبعات شیوع ویروس کرونا تغییراتی در فعالیت بخش هایمختلف کسب و کار، درآمد 
و هزینه های و به تبع آن تغییر در قیمت ها بود؛ به طوری که بخشی از افزایش قیمتی 
که طی مدت اخیر  در قیمت ها رخ داده را ناشــی از تبعات کرونا و تاثیرگذاری آن 
بر کسب و کار اعام می کنند.این در حالی است که بررسی که از سوی پژوهشکده 
آمار ایران در رابطه با تاثیرگذاری ویروس کرونا در بخش های اقتصادی انجام شده، 
از این حکایت دارد که در اســفند و فروردین ماه در کل بخش های کسب و کار تا 
۲۴.۵ درصد افزایش قیمت وجود داشته است که در همین دوره ۲۲ درصد کسب و 
کارها با کاهش قیمت و ۵۳.۵ درصد نداشته اند. در اردیبهشت ماه  نیز در ۲۸ درصد 
کسب و کار افزایش قیمت، ۲۰.۲ درصد کاهش و برای ۵۱.۹ درصد بدون تغییر بوده 
که نشان می دهد در اردیبهشت ماه روند افزایشی قیمت بیشتر شده است.بر اساس 
این گزارش عمده علت تغییرات قیمت در کل بخش های کسب و کار، تغییر قیمت 
مواد اولیه با ۳۳.۳ درصد در اسفندماه و فروردین ماه و تغییر تقاضا با ۲۲.۳ درصد در 
اردیبهشت ماه بوده است.در حوزه های مختلف اقتصادی در خدمات، در فروردین ماه 
و اسفندماه ۲۵ درصد افزایش قیمت، صنعت و معدن ۲۲.۲ و کشاورزی ۲۸.۳ درصد 
ثبت شده است، اما در اردیبهشت ماه رشد قیمت ها در خدمات به ۲۷.۳، صنعت و 

معدن ۲۷ و کشاورزی تا ۳۲.۱ درصد می رسد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان اعام کرد:
 نگرانی از کاهش سن اعتیاد و افزایش

 اعتیاد زنان
مرضیه فرشاد در نشستی با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت هفته مبارزه با مواد 
مخدر ، اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر دانش بیشتر برای 
مراقبت بهتر است و برنامه کشور در جهت آموزش خانواده با محوریت زنان است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در مورد کاهش ســن اعتیاد، به اندازه افزایش درصد 
اعتیاد زنان در جامعه نگران هستیم، گفت: فرایند آموزش و پیشگیری از اعتیاد به 
مواد مخدر به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود و فرصت هایی را از دست 
دادیم ولی شــاید بتوان گفت کرونا از برخی اجتماعات مضر که خطر مصرف مواد 
مخدر در آن وجود داشت جلوگیری کرد.مدیرکل بهزیستی استان از ادامه آموزش 
های پیشگیری از اعتیاد خبر داد و گفت: در منطقه خاصی از اصفهان نیز تسهیل 
گری را به شدت ادامه خواهیم داد که معموا زنان در تسهیل گری ها شرکت می 
کنند.وی با اشاره به اینکه در زمینه درمان اعتیاد، مرکز ماده ۱۶ برای درمان زنان 
معتاد در استان نداریم، افزود: هفته گذشته جمع آوری معتادان متجاهر را داشتیم، 
اما معتقدیم این کار فقط یک مسکن و درمان موقت است.فرشاد خاطرنشان کرد: 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا در حال حاضر تکدی گری، کارتن خوابی و معتادان 
متجاهر در هم آمیخته شــده و برای ســاماندهی این افراد به صورت هماهنگ با 
دستگاه ها و نهادهای دیگر ورود کرده ایم درصورتی که در شرایط عادی رسیدگی 

به وضع این افراد جداگانه انجام می شود

 ارزش سهام عدالت صاحبان سهام ۵۳۲هزارتومانی ۱۴.۳میلیون تومان شد
 سود ۶میلیون تومانی در ۱ماه

ســامانه اســتعام لحظه ای ارزش سهام عدالت بِروز شد و ارزش ســهام عدالت با ارزش اولیه 
۵۳۲هزارتومانی به حدود ۱۴میلیون و ۳۴۰هزار تومان رســیده اســت. در پی صدور دســتور 
آزادسازی سهام عدالت، ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه اندازی سامانه 
اســتعام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشموان 
به تفکیک شــرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.این سامانه بار دیگر روز 
گذشته بِروزرسانی شــده است و مشموان می توانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش 
سهام عدالت خود که بر اساس قیمت های پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی یابند.ازم 
به ذکر است تنها کسانی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند می توانند 
جزئیات سهام خود را در سامانه استعام مشاهده کنند.بر اساس این گزارش کسانی که ارزش 
اولیه ســهام عدالت آن ها ۵۳۲ هزار تومان اســت در پایان معامات روز گذشــته ارزش سهام 
عدالتشان به ۱۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسیده است. این رقم طی یک ماه گذشته بیش از 

۶ میلیون تومان رشد داشته است.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
ورود دادستانی برای کنترل نرخ های کاذب در آگهی های اجاره

 وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه تعیین سقف اجاره بها مشمول تمام واحدهای مسکونی در کل کشور است، گفت: وضعیت لجام گسیخته قیمت ها 
در بازار اجاره با ورود دادســتانی برای کنترل قیمت ها در آگهی های اجاره و تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب، آرام شــده است.»محمد اسامی« دیروز 
)چهارشنبه( در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در خصوص مصوبه ستاد برای ساماندهی بازار اجاره، افزود: طبق مصوبه اخیر ستاد، حداکثر افزایش اجاره بها 
در تهران ۲۵ درصد، در کان شهرها حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود.وی بر دریافت کد رهگیری هنگام ثبت تمام معامات مسکن 
تاکید کرد و گفت: همه معامات مسکن باید در سامانه ثبت معامات ثبت شود، چه قراردادهایی که در دفترخانه ها تنظیم می شود و چه قراردادهایی که در 
بنگاه های اماکی تمدید یا جدید نوشته می شود؛ همه باید کد رهگیری دریافت کنند.وزیر راه به تاش دولت برای تمدید قراردادهای اجاره با هدف جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و ادامه داد: البته اگر مستأجر تعهدات خود را عمل نکرده باشد چنانچه صاحبخانه حکم دادگاه داشته باشد، مستاجر باید 
ظرف دو ماه خانه را تخلیه کند و اگر مالک، خانه را بفروشد مستأجر باید تخلیه کند.وزیر راه و شهرسازی، گفت: دامنه شمول مصوبه ستاد ملی، کل واحدهای 
مسکونی کشور است. سیاست دولت ناظر بر این است که هیچ  جابجایی در این وضعیت صورت نگیرد و عاملی نشود که زمینه شیوع کرونا را فراهم کند.به 
گفته وزیر راه و شهرسازی تا سه ماه بعد از دوره پایان کرونا که وزارت بهداشت آن را اعام می کند این شرایط برای قراردادهای اجاره و واحدهای مسکونی 
استیجاری اجرا می شود و قراردادها با این نرخ اعامی برای یکسال دیگر تمدید می شود.وی توضیح داد: بعد از یکسال اگر به نقطه ای رسیدیم که هنوز کرونا 

ادامه داشته باشد، این مصوبه همچنان قابل اجرا است و دوباره برای سال بعد میزان آن را اعام می کنیم.

 جزئیات آمار ثبت نام کنندگان طرح یارانه دستمزد
فارغ التحصیان متقاضی طرح 
یارانه دستمزد 
مطابق آمارها برای طرح یارانه دستمزد حدود ۸هزار و ۲۸۶ 
داوطلــب ثبت نام کرده اند و همچنین ۱هــزار و ۴۹۷ نفر از 
کارفرمایان هم بــرای این طرح ثبت نــام کرده اند که تعداد 
جذب شدگان شــغل اولی مطابق آمار وزارت کار از زمان آغاز 

این طــرح حدود ۷هزار و ۳ نفر اســت.وزارت کار طرحی را 
دنبال می کند که به موجــب آن به کارآفرینان و کارفرمایانی 
که از فارغ التحصیان دانشگاهی در واحدهای خود استفاده 
کنند ۳۰درصد یارانه دســتمزد تعلق می گیرد تا هزینه های 
اشتغال آنها کاهش یابد.طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه ها 
و سیاســت های دولت در حوزه اشــتغال در شــرایط بحران 
اقتصادی اســت که هم اکنون در ۹ اســتان کشــور به اجرا 
درآمده است. در راســتای حمایت از مناطق غیربرخوردار از 

اشتغال شــیوه نامه پرداخت یارانه دستمزد با اولویت مناطق 
کم برخوردار و مناطق غیربرخوردار از اشــتغال اباغ شــده 
اســت.یارانه دستمزد، وجهی است که توسط دولت به موجب 
این شیوه نامه به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی 
کار شــغل اولی زیر ۳۵ ســال به کارفرمــا پرداخت و منابع 
این طرح از محل منابع پیش بینی شــده اشــتغال در قانون 
بودجه ســنواتی، کمکهای مردمی و منابع ناشــی از اجرای 
هدفمنــدی یارانه ها تأمین می شــود.به گفته وزیر تعاون، کار 

و رفــاه اجتماعی با توجه به قوانین موجود، ســرمایه گذاری 
دولتی جهت ایجاد اشــتغال ممنوع اســت و بر این اســاس 
سیاستهای اشتغالی که وزارت کار به منظور گشایش اشتغال 
دنبال می کند در جهت ارائه مشوق ها و تسهیل فرایندها برای 
ایجاد اشــتغال و کارآفرینی در کشور است.اکنون  این طرح 
در استان های بوشهر با ۱۰.۲درصد بیکاری، خراسان جنوبی 
با ۶درصد بیکاری، سیســتان و بلوچســتان بــا ۱۱.۳درصد 
بیــکاری، کرمانشــاه بــا ۱۷.۹درصد بیکاری، کردســتان با 

۲۰درصد بیکاری،کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰درصد بیکاری، 
لرســتان با ۱۶.۸درصد بیکاری، ایام با ۷.۰ درصد بیکاری و 
چهارمحال و بختیاری با ۱۴.۵ درصد بیکاری اجرا می شــود 
و مطابــق آمارها برای طرح یارانه دســتمزد حدود ۸ هزار و 
۲۸۶ داوطلــب ثبت نام کرده اند و همچنین ۱هزار و ۴۹۷ نفر 
از کارفرمایان هم برای این طــرح ثبت نام کرده اند که تعداد 
جذب شدگان شــغل اولی مطابق آمار وزارت کار از زمان آغاز 

این طرح حدود ۷هزار و ۳ نفر است.
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استانها

پیش بینی آرامکو از بازار نفت گزیده خبر
رئیس و مدیرعامل شرکت آرامکوی سعودی پیش بینی کرد 
که تقاضا برای نفت با معکوس شــدن روند رکود مصرف که 
ناشی از شیوع پاندمی کووید ۱۹ بوده، بهبود یافته و تا پایان 
ســال ۲۰۲۰ به ۹۰ میلیون بشکه در روز می رسد. امین ناصر 
در کنفرانس امســال سراویک که از سوی موسسه آی اچ اس 
مارکیت به صورت مجازی برگزار شد، گفت: ما بدترین دوران 
بازار نفت را پشــت سر گذاشــته ایم و از نفت وست تگزاس 
اینترمدیت که به منفی ۴۰ دار رســیده بود به قیمت مثبت 
۴۰ دار رسیدیم. در آوریل ما میزان تقاضا برای نفت در سال 
۲۰۲۰ را ۷۵ تــا ۸۰ میلیون بشــکه در روز پیش بینی کرده 
بودیم اما در حــال حاضر انتظار داریم میــزان تقاضا به ۹۰ 
میلیون بشکه در روز برسد. من نسبت به نیمه دوم سال بسیار 
خوش بین هســتیم.»اس اند پی گلوبال پاتس« پیش بینی 
کرده که تقاضا برای نفت امســال ۸.۳ میلیون بشکه در روز 
نسبت به ســال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده و به ۹۴.۲ میلیون 
بشکه در روز می رسد.مدیرعامل آرامکو گفت: پیش بینی های 
مختلف درباره تقاضا برای نفت بین ۹۵ تا ۹۷ میلیون بشــکه 
در روز متغیر اســت و به این بســتگی خواهد داشت که آیا 
موج دوم شــیوع ویروس کرونا اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اما 
من نگرانی چندانی نســبت به وقوع موج دوم ندارم زیرا تصور 

می کنم اکنون آمادگی بسیار بیشتری داریم.وی در ادامه افزود: 
در بخش پایین دســتی تقاضا برای بنزین و دیزل به ســطح 
پیش از شیوع کووید ۱۹ برگشته و وی نسبت به چشم انداز 
بهبود تقاضا برای سوخت جدید با توجه به بازگشایی اقتصاد 
کشورهای بیشــتر خوش بین است.بر اساس گزارش پاتس، 
امین ناصر گفت: آرامکو که بزرگترین شــرکت نفتی جهان از 
نظر میزان تولید است، در فوریه بدنبال کاهش تقاضای چین 
برای نفت تحت تاثیر شرایط کرونایی قرار گرفت. با این حال 
همه میادین نفتی تحت اداره این شرکت به فعالیتشان ادامه 
دادند.آرامکوی ســعودی نقش کلیدی در مدیریت عرضه در 
بازار نفت داشته است. این شرکت امسال ۱۲ میلیون بشکه در 
روز نفت در آوریل تولید کرد و عربســتان سعودی با صادرات 
رکورد بی سابقه ای نفت پس از فروپاشی پیمان اوپک پاس 
در مارس، به جنگ قیمت نفت با روسیه پرداخت. این کشور 
پــس از توافق جدید اوپک پــاس، تولید نفت خود را در ماه 
مه به ۸.۵ میلیون بشــکه در روز کاهش داد.سعودی ها تاش 
می کنند تا مازاد عرضه ذخایر در آمریکا و آســیا را اکنون که 
روند احیای تقاضا به آرامی در جریان است، کاهش دهند اما 
قیمتهای نفت پایین تر از سطح مورد نظر آنها برای درآمدهای 

بودجه مانده است.

 دولت امسال برنامه ای برای افزایش قیمت 
گازوئیل ندارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با رد شایعه افزایش قیمت 
گازوئیل گفت: امســال دولت برنامه ای برای افزایش قیمــت گازوئیل ندارد.به 
گزارش وزارت نفت، کرامت ویس کرمی با رد شایعه افزایش قیمت گازوئیل گفت: 
پیرو تکذیبیه های پیشــین، دوباره افزایش قیمت گازوئیل را تکذیب می کنیم و 
این شرکت افزایش قیمت این فرآورده را در سال ۹۹ در دستور کار ندارد.وی از 
مردم خواست به این شایعات گوش ندهند و اخبار مؤثق در زمینه سوخت را از 
WWW.NIOPDC. ســایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به آدرس

IR دریافت کنند.

آبفا استان اصفهان به مسئولیت اجتماعی خود 
در ایام کرونا عمل کرد

مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان عنوان کرد: 
مجموعه ی شرکت در ایام قرنطینه، ایثارگرانه و به طور 
شــبانه روزی در حال خدمت رســانی به مردم بود، به 
طوری که در ایام نوروز هیــچ گونه قطعی آب یا افت 
فشار نداشتیم.مهندس هاشــم امینی، شیوع بیماری 
کرونا را در افزایش مصرف آب شــرب و بهداشت مؤثر دانست و گفت: با شروع 
فصل گرم و شــیوع بیماری کرونا مصرف آب شرب و بهداشت با افزایش ۳۰ تا 
۴۰ درصدی همراه شــده است که با توجه به محدودیت منابع آبی و تأسیسات 
آبرســانی از زاینده رود، ازم است شهروندان با پایبندی به مسئولیت اجتماعی 
و مصرف بهینه آب در حفظ این کاای باارزش بکوشند.وی با اشاره به ضرورت 
تأمین نیاز به مواد ضدعفونی کننده در اواخر اسفندماه گفت: در مدت دو شبانه 
روز، واحد تولید آب ژاول برای تأمین نیاز شــهروندان به مواد ضدعفونی کننده 
توســط شرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان دایر شد و روزانه هفت هزار لیتر 
آب ژاول با خلوص یک درصد تولید و عرضه شد.امینی یکی از مهمترین بخش 
خدمات به مشــترکین را عدم مراجعه حضوری به شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان دانســت و بیان داشــت: ۲۳ خدمت در ســامانه ۱۵۲۲ به صورت غیر 
حضوری و شبانه روزی، به مشترکان خدمت رسانی می کند که این امر خود در 
ایام کرونا و در کل خدمات دولت الکترونیک، نقطه عطفی در شــرکت محسوب 
می شود. مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان با اشاره به افزایش درگاه های 
دفاتر پیشــخوان به ۱۱۰ دفتر در سطح اســتان اصفهان تصریح کرد: در سال 
گذشته با حذف قبوض کاغذی و ایجاد سامانه پیامکی اعام قبوض، در راستای 
حفظ محیط زیست و توسعه دولت الکترونیک کوشیدیم.امینی افزود: آبفا استان 
اصفهان در صنعت پژوهش و تحقیقات جایگاه ویژه ای دارد و توانسته رتبه اول 
ارتباط با صنعت را کسب کند، همچنین تا کنون دو هم نت در دانشگاه صنعتی 
با همکاری کانون ملی نخبگان اســتان برگزار کرده ایم و اولین واحد تله متری 
فاضاب در کشــور با همکاری دانشگاه صنعتی افتتاح شده،  که در کیفیت آب 

استان تاثیر بسزایی داشته است .

با حضور قائم مقام مدیرعامل و معاونین شرکت آبفا استان؛
مراسم معرفی کارمندان جدیدااستخدام آب 

و فاضاب آذربایجان شرقی برگزار شد
تبریز –وحید خوش زرع : با حضور قائم مقام مدیرعامل 
و معاونین شــرکت آب و فاضاب آذربایجان شــرقی 
مراسم معرفی و شروع بکار تعدادی از کارمندان جدید 
الورود شرکت آبفا استان برگزار شد.به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، در این مراسم معاون منابع انسانی شرکت 
آب و فاضاب اســتان ضمن خوشامدگویی به نیروهای جدید ااستخدام عنوان 
کرد: پذیرفته شــدگان حاضر در آزمون برگزار شده با کسب رتبه برتر توانستند 
استخدام شوند که این امر نشان از آمادگی، انگیزه و پایه علمی باای آنان دارد 
.مهندس جداری همچنین با تاکید بر جایگاه واای خدمت رســانی به مردم به 
ویژه در شرکت های آب و فاضاب، افزود: شما در جایگاهی استخدام و بکارگیری 
شده اید که شأنی بسیار واا دارد و در همین راستا انضباط کاری، اخاق اداری، 
رعایت سلســله مراتب اداری همچنین نحوه پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع را 
باید سرلوحه کار خود قرار دهید .معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفا آذربایجان 
شرقی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه نیروهای انسانی یک سازمان، سرمایه 
و بازوان قدرتمند یک ارگان و یا نهاد محســوب می شوند، اظهار کرد: التزام به 

رعایت شئونات اداری و اجتماعی بسیار ضروری است.

صادرات گاز به ترکیه از سرگرفته شد
 ســخنگوی شــرکت ملی گاز ایران از آغاز مجدد صادرات گاز ایران به ترکیه از 
امروز خبر داد.»محمد عســگری«روز گذشــته از آغاز دوباره صادرات گاز ایران 
بــه ترکیه خبــر داد و گفت: با اتمام تعمیرات خط لوله صــادرات گاز در خاک 
ترکیه،  صادرات از سرگرفته شد.وی ادامه داد:  صادرات گاز ایران به ترکیه مانند 
روال گذشــته در جریان است.به گزارش ایرنا،  صادرات گاز ایران به ترکیه از ۱۱ 
فروردین سال جاری به دنبال انفجار خط لوله گاز صادراتی در نزدیکی مرز ایران 
متوقف شد.در چهار ماه گذشــته با وجود آنکه ایران بارها پیشنهاد تعمیر خط 
لولــه گاز را مطرح کرده بود اما طرف ترک تاکید داشــت که این اقدام از طرف 

آن کشور انجام شود.

سقوط قیمت نفت ۲۲ میلیارد دار از ارزش 
شرکت شل کم کرد

شرکت رویال داچ شل اعام کرد ۲۲ میلیارد دار از ارزش داراییهای آن در نیمه 
دوم سال جاری میادی به خاطر سقوط قیمت نفت کم شده است.

 به گزارش خبرگزاری اویل پرایس، شرکت رویال داچ شل اعام کرد ۲۲ میلیارد 
دار از ارزش آن در نیمه دوم سال جاری میادی کم شده است. این جدیدترین 
شــرکت بزرگ نفتی اســت که از کاهش ارزش ســرمایه هایش پس از سقوط 
قیمت نفت خبر داده اســت.این شرکت طی بیانیه ای اعام کرد:» در سه ماهه 
دوم ۲۰۲۰، دورنمای قیمت و حاشیه سود پاایشگاهی میان مدت و بلند مدت 
خود را اصاح کرده ایم که نشــان دهنده تاثیــرات همه گیری ویروس کرونا و 
زیرســاختهای عرضه و تقاضای نفت در بازار انرژی اســت«.این شرکت در حال 
حاضر قیمت ۳۵ دار در هر بشــکه را برای نفت برنت در سال جاری میادی و 
۴۰ دار در هر بشکه را برای سال آینده پیش بینی می کند. شرکت شل قیمت 
نفت را در بلندمدت 6۰ دار در هر بشــکه تخمین میزند. شرکت شل با توجه 
به این پیش بینی های قیمت انتظار دارد ۱۵ تا ۲۲ میلیارد دار از ارزش سرمایه 
های آن پس از کسر مالیات در سه ماهه دوم سال جاری میادی کم شده باشد. 
بخش گاز شرکت شل هم ۸ تا ۹ میلیارد دار از این کاهش قیمت ضربه خورده 
اســت. فعالیت های باادستی بخش گاز شل در اکتشاف و تولید ۴ تا 6 میلیارد 
دار آسیب دیده است که بیشتر مربوط به صنعت شیل آمریکا و برزیل می شود. 
۷ میلیارد دار کاهش ارزش دیگر از بخش پاایشگاهی شل می آید. بخش گاز 
طبیعی مایع این شرکت هم از قیمت پایین نفت آسیب دیده است. شرکت شل 
اعام کرد ۹۰ درصد از قراردادهای مدت دار آن برای فروش گاز طبیعی مایع در 
۲۰۱۹ تحت تاثیر قیمت نفت قرار گرفته است. شرکت شل در سه ماهه اول سال 
جاری میادی برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم ســوددهی خود را پایین 

آورد تا در این شرایط بی ثبات اقتصادی، نقدینگی و ارزش خود را حفظ کند.

اوپــک و روســیه احتمــاا کاهــش 
محدودیت تولید را بــا توجه به احیای 
تقاضای جهانی و قیمتهای نفت از اوت 
آغاز خواهند کــرد. اوپک و متحدانش 
شامل روســیه که گروه اوپک پاس را 
تشکیل می دهند، به دلیل سقوط تقاضا 
که ناشی از شــیوع ویروس کرونا بوده 
است، توافق کرده اند کاهش تولید ۹.۷ 
میلیون بشــکه در روز را تا پایان ژوییه 
ادامه دهند.به گفتــه منابع آگاه اوپک 
درخصوص  مذاکراتی  تاکنــون  پاس، 
تمدید کاهش فعلــی تولید در ماه اوت 
انجام نگرفتــه و محدودیت عرضه این 
گــروه احتمــاا از اوت تا دســامبر به 

۷.۷ میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا 
می کند.یــک منبــع آگاه اوپک گفت: 
تمدید بیشتر کاهش تولید ۹.۷ میلیون 
بشکه در روز بعید است مگر این که روند 
تقاضا دوباره ســقوط کند.وزیران عضو 
کمیته نظارتی مشترک اوپک پاس قرار 
است اواسط ژوییه دیدار کنند و درباره 
سطح کاهش تولید توصیه خواهند کرد.

تحت تاثیر توافــق کاهش تولید اوپک 

پاس و بهبود تقاضا، قیمتهای نفت از 
پایین ۱6 دار در آوریل که پایین ترین 
قیمت در ۲۱ ســال اخیر بود به باای 
۴۱ دار در هر بشــکه صعــود کرده 
است.عربستان سعودی و روسیه برای 
تامین نیازهای بودجه خود، نیاز دارند 
بازار را متعادل کــرده و قیمتها را باا 
ببرند و همزمان باید مراقب باشند باعث 
افزایش مجدد تولید نفت شیل نشوند.بر 

اساس گزارش رویترز، الکساندر نواک، 
وزیر انرژی روسیه ماه جاری اظهار کرد 
که از قیمت فعلی نفت راضی اســت. 
تولید نفت آمریکا دو میلیون بشکه در 
روز کاهش پیدا کرده اما نشانه هایی از 
بهبود سریع آن وجود دارد.در این بین، 
وزارت نفت عمان اعام کرد این کشور 
به مشتریانش درباره کاهش ۱۰ درصد 
از میزان فــروش نفت برای بارگیری و 
تحویل در سپتامبر خبر داده است. این 
کاهش منعکس کننده پایبندی ۱۰۰ 
درصــدی به کاهش تولیــد ۱6۱ هزار 
بشــکه در روز تا سپتامبر سال ۲۰۲۰ 

است.

کاهش محدودیت تولید اوپک 
پاس از ماه آینده

تولید نفت ونزوئا در ششمین ماه متوالی 
کاهش یافت

تولید نفت خام در ونزوئا در ماه ژوئن برای ششمین ماه متوالی کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری تبلومبرگ، تولید نفت خام در ونزوئا در ماه ژوئن برای 
ششمین ماه متوالی ســقوط کرد و وضعیت ناگوار صنعت نفت این کشور را 
که به دلیل تحریم های آمریکا و کاهش تقاضا در پی شــیوع کرونا رخ داده 
اســت، نمایان تر کرد.براساس اسناد شرکت ها و وزارت نفت ونزوئا، شرکت 
دولتی پترولئوس دی ونزوئا کاهش ۳۲ درصدی تولید در ماه ژوئن را گزارش 
داد. این شرکت تولید خود را تقریباً ۲۰۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ماه 
قبل کاهش داد.   بنا بر این گزارش، تا تاریخ ۲۸ ژوئن، تولید نفت ۴۲۲۴۰۰ 
بشکه در روز بوده است.ونزوئا که بزرگترین ذخایر نفت خام جهان را داراست 
، در تاش است تا صنعت نفت خود را احیا کند. این در حالی است که دولت 
ترامپ به منظور برکناری نیکواس مــادورو، رئیس جمهور ونزوئا ، تحریم 
های این کشور را افزایش داده است.حداقل ۵۰ نفتکش که برای صادرات نفت 
ونزوئا و یا تحویل بنزین به این کشور استفاده می شدند، توسط ایاات متحده 
تحریم شده اند و این امر صادرات نفت را که برای دولت مادورو حیاتی است، 
بسیار کاهش داده است.شرکت های خارجی خرید محموله های نفتی ونزوئا 
را لغو کرده اند، ظرفیت مخازن ذخیره نفت پر شــده اند و شرکت پترولئوس 
مجبور شده است چاه ها را ببندد.در ماه مه ، این کشور فقط یک دکل برای 
اســتخراج نفت حفاری می کرد و کاهش تولید به سطحی رسید که طی ۷۳ 

سال گذشته مشاهده نشده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز:
نشت گاز علت انفجار مرکز درمانی خیابان 

شریعتی تهران نیست
ســخنگوی شــرکت ملی گاز ایران اعام کرد که بررسی های اولیه نشان می دهد 
نشت گاز دلیل انفجار شامگاه سه شنبه )دهم تیرماه( در کلینیک سینااطهر نبوده 
است.به گزارش وزارت نفت، محمد عسگری، با اشاره به وقوع انفجار و آتش سوزی 
شــامگاه سه شنبه در کلینیک ســینااطهر واقع در خیابان شریعتی تهران، گفت: 
نمایندگان شرکت گاز ناحیه بافاصله در محل حادثه حاضر شدند و پای کار بودند 
و در بررسی های اولیه همراه با مسئوان آتش نشانی مشخص شد انفجارها در این 
کلینیک به دلیل نشــتی گاز نبوده است.وی با بیان اینکه انفجارها به دلیل آتش 
گرفتن کپســول های اکسیژن بوده است، افزود: دلیل آتش گرفتن این کپسول ها 
هم اکنون در حال بررسی اســت و مسئوان و کارشناسان آتش نشانی باید اعام 
کنند.سخنگوی شرکت ملی گاز ایران درباره گمانه زنی های اولیه احتمال نشت گاز 
و انفجار ناشــی از آن، اظهار کرد: نخستین گمانه زنی ها در همه آتش سوزی هایی 
که با انفجار همراه باشــد نشت گاز و این موضوعی متداول است، اما بررسی های 
اولیه در این حادثه این مسئله را رد کرد.در همین حال، منصور درجاتی، مدیرکل 
مدیریت بحران استان تهران هم روز )چهارشنبه، ۱۱ تیرماه( اعام کرد که نشت 
گاز و اتصال برق علت این حادثه نبوده است.شــامگاه سه شنبه حوالی ساعت ۲۰ 
و ۴۵ دقیقه چند انفجار پیاپی سبب آتش سوزی در مرکز درمانی سینااطهر واقع 
در خیابان شریعتی تهران شد که در این حادثه تاکنون ۱۹ نفر جان باخته و ۱۳ 

نفر هم مصدوم شده اند
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گزیده خبر جزئیات صادرات به 20 کشور هدف صادراتی در سال 98

کاهش صادرات به آلمان و رشد 61 درصدی به روسیه
جزئیات صادرات به 20 کشــور هدف صادراتی در سال گذشته 
نشان می دهد که ایران بیشترین صادرات را به کشور چین داشته 
و صادرات کشــورمان به فدراسیون روسیه در سال 98 نسبت به 
97 از نظر وزنی و ارزشی رشــد داشته است.مهمترین بازارهای 
هدف کااهای صادراتی ایران طی سالهای 1398 - 1397 چین، 
عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانســتان، هند، پاکســتان،  
تایلند و عمارات بوده است.  ارزش صادرات ایران به چین در سال 
گذشته 9 میلیارد و 520 میلیون دار و ارزش صادرات به کشور 

عراق در همین سال 8 میلیارد و 992 میلیون دار بوده است. 

 رشد صادرات کاا به چین 
با توجه به صادرات 9 میلیارد و 288 میلیون داری کاا به چین 
در ســال 97 ارزش صادرات به چین در سال 98 نسبت به سال 
97 در مجموع 2 درصد رشده داشته است. گفتنی است صادرات 
به این کشور در سال 98 نسبت به 97 از نظر وزنی 4 درصد رشد 
داشــته اســت. صادرات ایران به ترکیه به عنوان سومین شریک 
تجاری ایران در ســال گذشــته به لحاظ ارزشی 5 میلیارد و 46 
میلیون دار و به امارات متحده عربی در همین سال 4 میلیارد و 

501 میلیون دار بوده است. 

 کاهش 587 میلیون داری صادرات ایران به افغانستان
صادرات ایران به افغانســتان که پنجمین شــریک تجاری ایران 
در سال 98 بوده اســت از نظر ارزشی 2 میلیارد و 361 میلیون 
دار بوده اســت، همچنین میزان صادرات ایران در ســال 97 به 
افغانستان از نظر ارزشی 2 میلیارد و 948 میلیون دار بوده است 
که مقایسه این ارقام نشان می دهد که صادرات ایران به افغانستان 
به لحاظ ارزشی در ســال 98 نسبت به سال 97 در مجموع 20 
درصد کاهش داشته است. این نکته ازم به ذکر است که صادرات 
ایران به افغانستان به لحاظ وزنی در سال  98 نسبت به سال 97 

رشد 12 درصدی داشته است. 
صــادرات ایران به هند و پاکســتان در ســال 98 به ترتیب یک 
میلیارد و 579 میلیــون دار و یک میلیارد و 108 میلیون دار 

بوده است. 

صادرات بیش از یک میلیارد دار فقط به 7 کشور آسیایی
گفتنی اســت صادرات ایران در ســال گذشــته به هر یک از 7 
کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، 
و پاکســتان بیش از یک میلیارد دار بوده و به کشورهایی مانند 

اندونزی، تایلند، عمان، فدراسیون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، 
ترکمنســتان، جمهوری کره، قطر، ازبکســتان، آلمان، مالزی و 
کویت کمتر از یک میلیارد دار بوده است. این گزارش می افزاید 
صادرات ایران به کشــورهای اندونزی، تایلند و عمان در سال 98 

به ترتیب 914، 634 و 527 میلیون دار بوده است. 

رشد 61 درصدی صادرات ایران به فدراسیون روسیه
میزان صادرات ایران به فدراســیون روسیه در سال گذشته 458 
میلیون دار و در ســال 97 به میزان 284 میلیون دار بوده که 
مقایســه این ارقام رشد 61 درصدی صادرات ایران به فدراسیون 
روســیه از نظر ارزشی را نشان می دهد همچنین صادرات ایران 
به فدراسیون روسیه در سال 98 نسبت به 97 به لحاظ وزنی 81 
درصد رشد داشته است. گفتنی است میزان صادرات ایران از نظر 
وزنی در سال 98 به فدراسیون روسیه 909 هزار تن و در سال 97 
نیز 503 هزار تن بوده است. صادرات ایران به آذربایجان در سال 
گذشته 430 میلیون دار و به ارمنستان 376 میلیون دار بوده 
است. صادرات ایران به ترکمنستان در سال گذشته 290 میلیون 

دار و جمهوری کره 287 میلیون دار بوده اســت، صادرات به 
کشورهای قطر، ازبکستان، آلمان، مالزی، کویت در سال گذشته 
به ترتیب 234، 232، 200، 189  و 186 میلیون دار بوده است. 

کاهش صادرات ایران به آلمان
گفتنی است تنها کشور اروپایی هدف صادراتی ایران در سال 98 
از میان 20 کشــور هدف صادراتی، آلمان بوده که صادرات ما به 
این کشــور در سال گذشته نسبت به سال 97 از نظر ارزشی 22 
درصد و از نظر وزنی 38 درصد کاهش یافته است بقیه 20 کشور 
اول هدف صادراتی ایران اغلب در مناطق اوراسیا و مناطق مختلف 
قاره آســیا قرار دارد.صادرات ایران به آلمان در سال گذشته 200 
میلیون دار و در ســال 97 در مجمــوع 257 میلیون دار بوده 
است. گفتنی است به لحاظ وزنی صادرات ایران به آلمان در سال 
گذشــته 74 هزار تن و در سال 97 نیز 120 هزار تن بوده است. 
در مجموع صادرات ایران به 12 کشور از 20 کشور هدف در سال 
98 نسبت به ســال پیش از آن به لحاظ ارزشی منفی بوده و به 
لحاظ وزنی نیز صادرات ایران در سال 98 نسبت به 97 به 6 کشور 

منفی شــده است. بر اساس این گزارش، میزان صادرات ایران در 
سال 98 به 20 کشور هدف در مجموع 38 میلیارد و 63 میلیون 
دار و به سایر کشورها 3 میلیارد و 307 میلیون دار بوده است 
لذا مجموع صادرات در سال گذشته به لحاظ ارزشی 41 میلیارد و 
370 میلیون دار  رسیده است. صادرات ایران به 20 کشور هدف 
صادراتی در سال 97 در مجموع 40 میلیارد و 136 میلیون دار 
و به سایر کشورها 4 میلیارد و 534 میلیون دار بوده که مجموع 
صادرات ایران به لحاظ ارزشــی در ســال 97 معادل 44 میلیارد 
و 670 میلیون دار بوده اســت. گفتنی است ارزش صادرات در 
سال 98 نسبت به 97 در مجموع بین 20 کشور هدف صادراتی 
5 درصد کاهش داشــته اما به لحاظ وزنی 14 درصد رشد داشته 
است. حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه 
وضعیت تجارت ایران در ســال 98 گفت: در شرایط سخت سال 
گذشــته با وجود تحریم ها و شیوع بیماری کرونا در اواخر سال 
گذشــته میزان تجارت خارجی ایران 85 میلیارد دار بوده است. 
وی بیان داشــت: صادرات وابســته به تولید صادرات محور است 
لذا برای توســعه صادرات، ســاختار تولید کشور باید متناسب با 

بازارهای جهانی باشد.

غریب پور در آیین امضای تفاهم نامه مشارکت در سرمایه گذاری خط دوم 
حمل و نقل ریلی سنگان- بافق مطرح شد:

40 درصد از حمل ریلی کشور از سنگان 
انجام می شود

رئیس هیات عامــل ایمیدرو گفت: خط دوم ریلی 
سنگان - بافق با ســرمایه گذاری 8 هزار میلیارد 
تومانــی اجرا می شــود. به گفته خــداداد غریب 
پور، طول این مســیر 800کیلومتر است که با راه 
اندازی آن، 40 درصد از حمل و نقل ریلی کشــور 

از سنگان انجام می شود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب 
پور در آیین امضای تفاهم نامه مشــارکت در ســرمایه گذاری خط دوم 
حمــل و نقل ریلی ســنگان- بافق که با حضور وزیر راه و شهرســازی و 
سرپرســت وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شــد، افزود: در منطقه 
ســنگان 20 میلیون تن محصول تولیدی خواهیم داشــت که عمدتا به 
مرکز و جنوب کشور )شــرکت های مبارکه، فواد خوزستان، فواد کاوه 
جنوب و...( منتقل خواهد شــد. وی تاکیــد کرد: با راه اندازی این پروژه، 
انتقال محصوات تولیدی ســنگان به شرکت های مصرف کننده، تسهیل 
می شــود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فواد مبارکه 
در احــداث پروژه فوق به عنوان راهبر عمل خواهد کرد، افزود: مبارکه 9 
میلیون تن از فواد کشــور را تولید می کند و برنامه افزایش سرمایه 10 

هزار میلیارد تومانی را در دستور کار دارد.

آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه با استناد به بند 1 مصوبه شماره 44 شورای محترم اسامی شهر کرمانشاه در نظردارد  نسبت به اجاره 
تعداد 3 جایگاه تک منظور گاز CNG خود در سطح شهر کرمانشاه از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتهای مجاز بهره بردار مورد  تایید شرکت محترم 
پخش فرآورده های نفتی ایران بشــرح ذیل اقدام نماید.لذا متقاضیان محترم واجد شــرایط می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 

ازساعت 8 صبح مورخه 99/4/12 به سامانه setadiran.ir مراجعه فرمایند.
ضمناً شــماره های تماس با ســازمان 34271626و34278565-083 داخلی)17( می باشــد.ضمناً شــماره های تماس با ســازمان 

34271626و34278565-083 داخلی)18( می باشد.

 شرایط مزایده:
1- مدت اجاره جایگاهها از تاریخ عقد قرارداد )99/5/1( به مدت سه سال شمسی می باشد.

2- سازمان از قبول پیشنهاد قیمت شرکتهایی که جزء لیست شرکتهای مجاز بهره برداری اعام شده توسط شرکت محترم پخش فرآورده های 
نفتی ایران نباشند معذور خواهد بود.

3- روند تکمیل مدارک مزایده بشرح ذیل می باشد:
محتویات پاکت )الف(: اصل فیش سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 300/000/000 ریال واریز شده به حساب فراگیر 1892021690 نزد بانک تجارت 

شعبه زمزم )کد18920( به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه
 محتویات پاکت) ب(:تصاویر اساسنامه ,آخرین تغییرات شرکت، وفرم مهر و امضاء شده شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد

 محتویات پاکت )ج(: فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی همراه با مهر و امضاء,خوانا و بدون قلم خوردگی)از حیث عدد و حروف مشخص و 
بدون ابهام(

4- ضمنآ آخرین مهلت ارســال و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه تدراکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( ساعت 12:00 روز یک شنبه مورخه 
99/4/22 می باشد.

5- ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد اجاره, مبلغ 5/000/000/000 ریال )بابت هر جایگاه( می باشد که در قالب ضمانت نامه بانکی ودر زمان عقد 
قرارداد از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

6- سپرده نفر اول در صورت انصراف به نفع سازمان ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط برای برنده نفر دوم نیز پابرجا خواهد بود.
7- سپرده برندگان اول و دوم مزایده پس از انعقاد قرارداد و سایر شرکت کنندگان 30 روز بعد از برگزاری مزایده استرداد خواهد شد.

8-  کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی،درج آگهی و غیره بعهده برندگان مزایده خواهد بود.
9- پس از بازگشائی پاکتها توسط اعضاء کمیسیون، برندگان مزایده برابر مقررات اعام خواهند شد.

10- به پیشنهادات مخدوش وفاقد مدارک ازم و یا خارج از وقت مقرر,ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

12- شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامات دولتی وکشوری می باشند
13- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط شرکت کننده 

می باشد.
14- قرارداد پیوســت مدارک مزایده بصورت پیش نویس بوده و سازمان مجاز به  هرگونه تغییر و یا اصاح در محتوای آن در زمان انعقاد قرارداد 

می باشد. 
زمان و مکان برگزاری جلسه کمیسیون مزایده :

راس ساعت 15بعدازظهر  روز یک شنبه  مورخه 99/4/22در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه خواهد بود

نام ردیف
جایگاه

مدت 
اجاره

قیمت پایه کارشناسی 
اجاره)ماهیانه(- ریال

مبلغ تضمین 
قرارداد- ریال

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده- ریال

شماره آگهی مزایده در 
setadiran.ir سامانه

تاریخ انتشارآگهی مزایده 
setadiran.irدرسامانه

150/000/0005/000/000/000300/000/000509905004800000599/4/12سه سالفدک1

360/000/0005/000/000/000300/000/000509905004800000699/4/12سه سالگلشن2

390/000/0005/000/000/000300/000/000509905004800000799/4/12سه سالوکیل 3

دانشگاه رازی کرمانشــاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای پروژه تکمیل ساختمان بیمارستان)کیلینیک( 
دامپزشکی به شماره 2099003454000019 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق این درگاه 
 به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شــد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
* مناقصه گران با حداقل رتبه 4 ابنیه و 5 تأسیسات می توانند در این فراخوان شرکت نمایند. 

* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/04/11 میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/04/11 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/04/14 

* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/04/24 
* زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح مورخ 25/ 1399/04

* مبلغ برآورد: 39.723.690.309ریال و به صورت اوراق خزانه.
* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 2.000.000.000 ) دو میلیارد(ریال میباشد.

* شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ 1399/04/25 تا ساعت 12 ظهر به آدرس 
مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

* اداره تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه رازی
* شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تکمیل ساختمان بیمارستان)کیلینیک( دامپزشکی دانشگاه رازی

سود کرونا برای صادرات
۸0 درصد بودجه مشوق های صادراتی صرف زیرساخت های صادرات می شود

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت از افزایش بودجه صندوق ضمانت صادرات و همچنین تخصیص 2000 میلیارد تومان از 
منابع صندوق توسعه ملی و 600 میلیارد تومان از بودجه سازمان توسعه تجارت به مشوق های صادراتی در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی خبر داد 
و گفت که با توجه به مشخص شدن محدودیت های زیرساختی در دوره شیوع کرونا، 80 درصد بودجه مشوق های صادراتی به توسعه زیرساخت های 
صادرات تخصیص می یابد.احسان قمری  با اشاره به اباغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در تیرماه سال جاری از سوی معاون اول رئیس جمهوری 
و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: برخاف سال گذشته تدوین این بسته طوانی نشد و همچنین دو متغیر مهم یعنی تحریم های 
ناجوانمردانه و غیرقانونی و شیوع ویروس کرونا در این بسته در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه این بسته ابتدا در شورای اقتصاد غیرنفتی تایید 
و هفته گذشته از سوی آقای جهانگیری اباغ شد، تصریح کرد: در سالهای گذشته فقط دو دسته مشوق صادراتی یعنی از منابع صندوق توسعه ملی 
و سازمان توسعه تجارت ایران دیده شده بود، اما امسال همه مشوق های صادراتی در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دیده شده و عاوه بر دو منبع 
یاد شده، عوارض صادرات به کمک مشوق ها می آید و همچنین افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به عنوان یک نهاد بیمه گذار در دستور کار 
قرار گرفته که سرمایه آن تا حدود 100 میلیون یورو افزایش پیدا می کند.به گفته مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت، 2000 
میلیارد تومان از منابع صندوق توســعه ملی در بانک های عامل سپرده گذاری می شود و بانک های عامل موظف هستند به همین اندازه از منابع خود 
را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند و مجموعا 4000 میلیارد تومان با نرخ ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت. بودجه مشوق های 
صادراتی معادل 600 میلیارد تومان هم از منابع سازمان توسعه تجارت با اولویت زیرساخت تجاری و کمک به صادرکنندگان در شرایط تحریم های 

ناجوانمردانه و ویروس کرونا در نظر گرفته شده است.
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بانک مرکزی اعام کردبورس

بلوکه کردن بخشی از وام ها ممنوع است
بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی با اعام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیات اعطایی به مشتریان، 
در قالب انواع سپرده ها ممنوع است، یادآور  شد در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیات اعطایی 
را به صورت وثیقه نقدی و در قالب ســپرده بپذیرند، باید ســود علی الحســاب به آن سپرده تعلق گیرد.به گزارش  بانک 
مرکزی، بر اساس مفاد بخشنامه های پیشین طی سال های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیات اعطایی به مشتریان، 
در قالب انواع ســپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع اســت.در این میان، بر اساس گزارش های 
دریافتی، برخی بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی براساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیات گیرنده و قبل از 
اعطای تسهیات، معادل بخشی از مبلغ تسهیات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض الحسنه جاری 
یا ســپرده قرض الحسنه پس انداز مسدود کرده و توثیق می کنند. یادآور می شود، گرچه این رویه منوط به آن که قبل از 
اعطای تسهیات باشد و با توافق و رضایت تسهیات گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از 
تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری 
و تســهیات گیرنده و قبل از اعطای تسهیات، بخشــی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق 
می شود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی الحساب 
به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد. 
بر این اســاس ضروری اســت مراتب با لحاظ مفاد قانونی مرتبط به تمام واحدهای ذیربط بانک ها  یا مؤسسات اعتباری 

غیربانکی اباغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. 

حمایت مالی اعتباری از خانوارها در حوادث غیرمترقبه سال 98 تا پایان تیر 99 
ادامه دارد

تمدید مهلت پرداخت تسهیات بازسازی توسط 
بانک مسکن

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مســکن از 
تمدید دوره پرداخت تسهیات بازسازی به آسیب دیدگان 
حوادث غیرمترقبه سال 98 تا »پایان تیرماه امسال« خبر 
داد.رضا صالحی شهرابی، رییس اداره کل اعتبارات و تامین 
مالی بانک مسکن با تاکید بر آنکه حمایت مالی و معنوی 
این بانک از خانوارهای آسیب دیده از سیل های سریالی سال گذشته تا پاسخگویی 
به تمامی تقاضای تســهیات بازسازی برای جبران آسیب دیدگی خانه ها و منازل 
مسکونی ادامه دارد، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بانک مسکن پس از 
وقوع سیل ناگوار فروردین ماه 98، از محل اعتبارات داخلی روند پرداخت تسهیات 
قرض الحسنه به آسیب دیدگان این حادثه را در اسرع وقت آغاز کرد.وی ادامه داد: 
مطابق با پیش بینی های انجام شــده، از محل بودجه سال گذشته اعتباری معادل 
9۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیات در سه نوع بازسازی، تعمیرات و خرید 
مایحتاج ضروری به مدیریت شعب 22 استان سیل زده اباغ و تخصیص پیدا کرد.

وی با بیان اینکه پرداخت تســهیات قرض الحسنه از سوی مدیریت شعب بانک 
مســکن در استان های آسیب دیده در قالب یک  پروسه سریع و آسان امکان پذیر 
شد، تصریح کرد: اگرچه با توجه به نوع اعتبارات پیش بینی شده که از محل منابع 
داخلی بانک تامین شده است پیش بینی شده بود پروسه پرداخت تسهیات تا پایان 
ســال گذشته تکمیل شود اما گزارش های تهیه شده و بررسی های به عمل آمده 
نشان داد که هنوز به تمامی درخواست ها برای اخذ تسهیات پاسخ داده نشده است.

صالحی افزود: از این رو در قالب نامه ای در پایان سال گذشته به مدیریت شعب در 
این استان ها اباغ شد تا روند پرداخت تسهیات تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 
ادامه داشته باشد.به گفته وی با تمام شدن اردیبهشت ماه و گزارش گیری مجدد از 
شعب استان ها مشخص شد همچنان درخواست ها برای اخذ تسهیات ادامه دارد از 
این رو دوره پرداخت تسهیات قرض الحسنه به سیل زدگان برای بار دوم و تا پایان 

تیرماه 99 تمدید شد.

تشکرمعاون وزیر کشور از اقدامات بانک 
قرض الحسنه مهر ایران

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
نجار که در آئین رونمایی از بیمه حوادث ۵۰۰هزار خانه 
روســتایی از ســوی بانک مهر ایران حضور یافته بود، در 
یادداشت خود این طور بیان کرد:»توفیق رفیق و یار شد 
امروز در بانک قرض الحسنه مهر ایران حضور یافتم و شاهد 
پرده برداری یکی از کارهای ارزشمندی بودم که این بانک پیشگام و پیشرو آن بوده 
است. انصافاً افراد هنگامی که نیاز به کمک، پشتیبانی و آرامش بعد از هر حادثه ای 
دارند، این بانک به کمک آمده است. امروز بیمه برای حوادث اجتناب ناپذیر است و 
یک خدمت به تمام معنی است. این اقدام شایسته یعنی کاهش هزینه های دولت 
و همچنین پرداخت خســارت، رضایتمندی بیش از گذشته و بازگشت سریع افراد 
حادثه دیده به زندگی را در پی دارد. ان شاءاه بانک ها با کمک دولت و بیمه ها در این 
اقدام خداپسندانه مشارکت نمایند«.مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در پیامی به کارکنان این بانک اعام کرد: تقدیر رئیس محترم سازمان مدیریت 
بحران از بانک مهر ایران، در حقیقت تقدیر از کارکنان این بانک است. هر موفقیتی که 
بانک مهر ایران به دست آورده، حاصل تاش نیروی انسانی جوان، پویا و با انگیزه آن 
است. امید که با همدلی یکدیگر بتوانیم به موفقیت های بزرگتری برسیم و در عرصه 

مسئولیت اجتماعی نیز حضور پررنگ تری داشته باشیم.

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور

مدیرعامل بانک پارســیان با تاکید بر لزوم بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور در شرایط 
فعلی، گفت: حساب سرداران صادرات کشور از سودجویان 
جداست.کورش پرویزیان درباره تبعات عدم بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اظهار داشت: 
ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع مهمی برای کشور به ویژه در مقطع 
فعلی است. صادر کنندگان که سرداران صادرات خدمات و کاای ایرانی به خارج از 
ایران هستند و برای سربلندی نام ایران در حال تاش و فعالیت هستند عاوه بر اینکه 
نقش یک فعال اقتصادی و درآمدزایی را دارند، برای اعتای نام ایران و ایرانی در عرصه 
بین المللی نیز فعالیت می کنند.وی با تاکید بر اینکه باید منابعی که به سختی برای 
صادرات تجهیز شده، در قالب های مختلف به کشور بازگردانده شود، گفت: در شرایط 
فعلی که برخی فشارها و محدودیت ها به واسطه تحریم ایران از سوی کشورهای غربی 

وجود دارد، انتظار می رود تا از سوی صادرکنندگان نیز درک شود.

حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا اباغ 
شــده و در این مدت پستی و بلندی های بسیاری را 
تجربه کرده اســت. بانک مرکزی در این مدت نشان 
داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.

روند اجرای قانون جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان 
دهنده کم کاری و اهمال بانک مرکزی است. با توجه 
بــه مزایای باای اجرای کامل ایــن قانون، از جمله 
چک الکترونیک، عدم وابستگی به اشه چک، ثبت 
سیستمی چک و سامانه استعام بانک مرکزی، انتظار 
است که بانک مرکزی سریعاً ماده های اجرا نشده را 

عملیاتی کند.

از آذرماه امســال تمام بندهای اجرایی قانون 
چک باید عملیاتی شود

در این زمینه جــواد معتمدی، مدرس دانشــگاه و 
حقوقدان گفت: ما منتظر هســتیم که ببینیم بانک 
مرکــزی این قانون را می خواهد اجرا کند یا خیر؟ از 
آذرماه امســال تمام بندهای اجرایی این قانون باید 
عملیاتی شــود. قوانین جدیدی که در قانون جدید 
صدور چک در سال 9۷ اباغ شد شامل 3 دسته بود، 
یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می توان 
به اجرای دادگســتری اشاره کرد. یک دسته دیگری 
از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله ازم 

داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.
وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشــت چک 
آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل 
از آذر امســال انجام می شــود. این موضوع مستلزم 
آن اســت که همه مردم این امکان را داشته باشند 

که با دسترســی راحت به سامانه های بانک مرکزی 
خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، 

ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.

قانون بسیار  اعتبارسنجی پیش بینی شده در 
کامل است

این مدرس دانشــگاه گفت: اعتبارسنجی پیش بینی 
شــده در قانون بسیار کامل اســت به این معنا که 
شخص می تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان 
چکهای برگشــت خورده و میزان تعهدات باقیمانده 
را ببینــد و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در 
واقع سامانه هایی که بانک مرکزی موظف به راه اندازی 
آن هاست، ســامانه هایی دو طرفه است. از یک طرف 
صادرکننده چک باید بتواند اطاعات را وارد کند، از 
یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده 
چک را ببیند. هنوز هیچ دســتورالعمل عملیاتی از 
بانک مرکزی مشــاهده نشده اســت که این موارد را 

کامل اباغ کرده باشد.

یک مهندس نرم افزار هم می تواند سامانه چک 
الکترونیک را برنامه نویسی کند

معتمــدی بــا بیان اینکه این ســامانه زیرســاخت 
الکترونیکــی ســنگینی نــدارد، گفت: یــک طراح 
اپلیکیشــن، یک مهندس نرم افزار هم می تواند این 
ســامانه را برنامه نویســی و عملیاتی کند. احساس 
می شــود که بانک مرکــزی خیلــی اراده ای جدی 
برای ایــن کار ندارد و جای تعجب اســت، چون با 
سیاســت های بانک مرکزی خصوصــاً در دوره آقای 

همتی سازگار نیســت، زیرا سیاست فعلی این است 
که پول کامًا ردیابی شود و حساب ها شفاف باشد.

قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت 
شفاف می کند

این مدرس دانشــگاه در ادامه گفــت: قانون جدید 
صدور چک روابط مالی را به شــدت شفاف می کند، 
یکــی از این موارد ممنوعیت صــدور چک در وجه 
حامل و هم چنین ظهرنویسی چک است، یعنی تمام 
گردش ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص 
هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی 

هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز است.

با عملیاتی شدن چک الکترونیک، بیم مفقودی، 
سرقت و دستکاری چک از بین می رود

معتمــدی با بیان اینکه چــک الکترونیک مزایای 
بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک 
در تبصره ماده 1 آمده است. چک الکترونیک یک 
برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. 
ولی به هر حال باید ســامانه به طور کامل اجرایی 
شــود که چک الکترونیک هم جزئی از آن اســت. 
اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با 
عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی 
برگه چک، ســرقت آن یا دستکاری کامًا منتفی 
می شــود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. 
بنابراین فقط می توانیــم از بانک مرکزی خواهش 
کنیم که ایــن بند عقب افتاده از آذر ســال 98 را 

اجرایی کند.

از سوی بانک مرکزی اعام شد
 رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه

 اول سال
حجم نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال به بیش از 26۰۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده که نسبت به پایان سال قبل معادل ۷.3 درصد رشد را نشان می دهد.بانک 
مرکزی اعام کرد که بر اســاس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی ها و 
سیاست های اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به 1399.3.29 به 26۵1 
هزار و 4۰۰ میلیارد تومان رســیده که نسبت به پایان سال قبل ۷.3 درصد رشد 
داشته است. عاوه بر این، حجم پایه پولی در پایان خرداد 1399 نیز به رقم 383 
هزار و 4۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال قبل 8.8 درصد رشد 
را نشان می دهد.همچنین، طبق اعام این بانک مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم 
مشابه سال قبل )۵.3 درصد( حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت های صورت 
گرفته از خانوارها و فعاان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان 
تنخواه گردان دولت در ســال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 2 

واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.

معاون اداره صادرات کاای بانک توسعه صادرات ایران اعام کرد:
۷۰ درصد از تسهیات اگزیم بانک در اختیار 

بخش صنعت و معدن
به گفته معاون اداره صادرات کاای اگزیم بانک کشور، 
بالغ بر ۷۰ درصد تســهیات اعطایی طی سال 98 به 
بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که این رقم نسبت 
به سال گذشته از رشد مثبت برخوردار بوده است.دکتر 
طاهره نورسته گفت: عاوه بر تأمین مالی شرکت های 

بزرگ صادراتی، بنا به اهمیت حمایت از شرکت های کوچک و متوسط ، اعطای 
تســهیات به شرکت های مذکور در بخش صنعت و معدن نیز از دیگر اقدامات 
این بانک بوده که از رشــدی معادل 2۰درصد برخورداربوده است.وی همچنین 
اعام کرد: بیش از 6۰ درصد مانده تســهیات اعطایی بانک با احتساب صنایع 
تبدیلی و فرآوری شــده متعلق به بخش صنعــت و معدن بوده که به مهم ترین 
اقام صنعتی و معدنی صادراتی شــامل صنایع فلزی و غیرفلزی، انواع کانی ها، 
دارو ، محصوات شــیمیایی و پتروشیمی و صنایع غذایی اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن از 
تولید ناخالص داخلی حدود 4۰ درصد است که در شرایط اخیر کشور و با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی ضرورت توجه به بخش صنعت و معدن را دو چندان کرده است.

نورسته در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوزاذعان داشت: بخش صنعت به عنوان عامل 
مولد اشــتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد ســرانه کشور نقش 
بسزایی دارد زیـرا صنعتی شدن ابزار مؤثری در کاهش واردات محصوات صنعتی، 
افزایش ارزآوری صادراتی، اســتفاده بیشتر و کاملتر از مواداولیه داخلی و بااخره 
نیل به رشد همه جانبه اقتصاد ملی است.این کارشناس بانکی اضافه کرد: در بخش 
معدن، پتانسیل ذخایر معدنی کشور ما به گونه ای است که هـر گوشـه از کشور 
از ذخایر گرانبها، غنی و متنوع معدنی با کیفیت عالی در سطح جهانی برخوردار 
بوده به طوری که حتـی برخـی از آنهـا در جهـان دارای بهتـرین کیفیت هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بخش معدن از بخش های مهم اقتصادی کـشور 
اسـت و نقـش مهمـی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء می کند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت طراحی و ساخت پارس پاد )سهامی خاص( 

در حال تصفیه

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 99/4/28 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 اســتماع 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 درصاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 245957 و شناسه ملی 10102865958

مدیر تصفیه-محمد رضازاده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت همکار دیزل کار )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان ســهام و یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت که رأس ساعت 16 روز شنبه مورخ 99/4/28 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، خیابان گلستان 2، انتهای 
کوچه پژوهش، پاک 13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

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

قانونی شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1398
2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1398/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

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

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

به شماره ثبت  273130 و شناسه ملی 10103117086

هیأت مدیره

اجرای قانون جدید چک نیازمند تاش بیشتر بانک مرکزی
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"بیماری ســوختگی" درختان شــاه بلــوط یکی از عوامــل تخریب 
رویشگاه های این گونه جنگلی استان گیان است، ولی محققان دانشگاه 
تربیت مدرس با مطالعات میدانی و بر اســاس تحقیقات جهانی، در سه 
فاز به ترتیب "شناسایی سویه های مختلف قارچ"، "مایه زنی" و "استفاده 
از خمیر گل" راهکاری برای عاج بخشــی این نوع درختان ارائه کردند 
و به گفته آنها می توان با ثبت این ســویه ها، سم بیولوژیکی در اختیار 
کشــاورزان و روســتاییان منطقه برای مقابله با این بیمــاری قرار داد. 
بیماری سوختگی شــاه بلوط عامل اصلی تخریب رویشگاه شاه بلوط در 
ایران است. این بیماری برای نخستین بار در سال ۷۹ در استان گیان 
در منطقه ویسرود در حوزه آبخیز شماره ۱۷ از طریق اداره منابع طبیعی 

استان گیان گزارش شد و در سال ۸۵ مورد بررسی  قرار گرفت. 

پژوهشــگران آمریکایی، نوعی دستکش ابداع کرده اند که می تواند زبان 
اشــاره را به زبان گفتــار ترجمه کند. این پژوهشــگران گفتند که ما 
امیدواریم که این فناوری بتواند به افرادی که از زبان اشاره برای برقراری 
ارتباط با دیگران استفاده می کنند، کمک کند تا دیگر به مترجم نیازی 
نداشته باشند. همچنین ما امیدواریم که این دستکش کمک کند تا افراد 
بیشتری، زبان اشاره را یاد بگیرند.این فناوری جدید، یک جفت دستکش 
را شامل می شود که به حسگرهای باریک و قابل کشش مجهز هستند. 
هر یک از حسگرها، در امتداد یکی از انگشت های دست قرار می گیرند. 
این حســگرها، از الیاف رسانای الکتریسیته ساخته شده اند و می توانند 
حرکات دســت و انگشــتان را که هر یک نشانه حرف، شماره، کلمه یا 

عبارتی هستند، بررسی کنند. 

پژوهشــگران آمریکا در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند آزمایش خون 
می تواند به پزشکان در تشخیص شــدت بیماری کووید-۱۹ کمک کند. 
پزشــکان می توانند خون بیماران مبتا به کووید-۱۹ را بررســی کنند تا 
افرادی که شــدت این بیماری در آنها باا است و افرادی را که احتمااً به 
دستگاه تنفس مصنوعی یا وِنتیاتور احتیاج دارند شناسایی کنند. این کشف 
می تواند به توســعه درمان های جدیدی منجر شود تا پزشکان از "طوفان 
سیتوکین" کشنده که در موارد شدید کووید-۱۹ دیده می شود، جلوگیری 
 )Cytokine release syndrome (کنند. سندرم آزادسازی سیتوکین
یا واکنش انفوزیون نوعی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک است که عارضه 
برخی بیماری هــا، عفونت ها و همچنین عارضه دارویی برخی "پادتن های 

مونوکلونال" و "درمان های اختصاصی با لنفوسیت های تی" است

عاج بخشی "بیماری سوختگی" 
شاه بلوط جنگل های گیان

ساخت دستکشی که زبان اشاره 
را به زبان گفتار ترجمه می کند!

تشخیص شدت بیماری 
کووید-19 توسط آزمایش خون

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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شلوغی معبد "سنسوجی" در شهر توکیو ژاپن

تحریم فیس بوک و اینستاگرام توسط هوندا!
کمپانی هوندا آمریکا به منظور توقف سفارش آگهی تبلیغات در پلتفرم های اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام به برخی از برندهای رده باای 
دیگر پیوســته است. این خودروســاز اخبار مرتبط با این موضوع را در حساب های کاربری خود در توئیتر منتشر کرده و البته از هشتگ  
#StopHateForProit اســتفاده کرده اســت. این کمپین پس از آن به راه افتاد که فیس بوک به خاطر عدم انجام اقدامات ازم برای 
ممانعت از انتشار اطاعات غلط و آسیب زدن سخنان نفرت انگیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت. کمپانی Unilever نیز هم زمان با هوندا 
اقدام مشابهی را انجام داده است. اگرچه این شرکت اعام کرده دیگر سفارش آگهی خود در سال جاری را به فیس بوک و اینستاگرام نخواهد 
داد اما هوندا فعًا تحریم یک ماهه این دو شبکه اجتماعی را اعام کرده است. با این وجود هوندا ریسک بزرگی را آغاز کرده زیرا خودروسازان 
در حال حاضر به شدت به شبکه های اجتماعی تکیه کرده اند و محصوات خود را در این پلتفرم ها معرفی می کنند. برای مثال همین ماه 
 The کرد. موضوع جالب اینکه در همین روز هوندا کمپین TLX پیــش بود که بــازوی لوکس هوندا یعنی آکورا اقدام به رونمایی آناین
Power Of Something Greater را به راه انداخت. بدون حضور در فیس بوک و اینستاگرام این کمپین توجه افراد کمتری را به خود 

جلب کرده اما واضح است که سازنده CR-V و آکورد پرفروش معتقد است حرکت علیه چنین شبکه های اجتماعی ارزش بیشتری دارد.

انتخاب های عجیب کمیته فنی فوتسال برای تیم ملی
کمیته فنی و توســعه فوتسال در جلسه روز سه شنبه خود سه تصمیم مهم در مورد تیم های ملی فوتسال گرفت که از دید 
اکثر اهالی این رشــته تعجب برانگیز است. بر اســاظ تصمیم این کمیته، خسوس کانداس سرمربی سابق تیم ملی فوتسال 
ایران به عنوان مدیرفنی این تیم انتخاب شــد، محمدرضا حیدریان کاپیتان اســبق تیم ملی به عنوان مربی به کادرفنی تیم 
ملی فوتســال اضافه شــد و مصطفی عمادی سرپرســت اسبق تیم ملی فوتسال نیز به عنوان ســرمربی تیم ب انتخاب شد. 
خســوس کانداس مربی اسپانیایی با وجود اینکه از مدرسان مطرح فوتسال جهان است در عرصه مربیگری کارنامه چندان 
درخشــانی ندارد. کسب قهرمانی در مســابقات داخل سالن آسیا مهمترین افتخار او در تیم ملی بود که عنوانی چندان قابل 
توجه نیست. حضور خسوس دراین برهه بیشتر از اینکه به کمک تیم ملی باید این شائبه که او آلترناتیو ناظم الشریعه خواهد 
بود را به ذهن ها متبادر می کند و عجیب اینکه قبا ناظم الشــریعه دســتیار این مربی بوده و سرمربی تیم ملی شده است. از 
سوی دیگر با وجودی که فدراسیون فوتبال با مشکات عدیده مالی روبرو است استخدام یک مربی خارجی که هزینه او باید 

به دار پرداخت شود توجهی چندانی ندارد.

چوانکه از تجلی بشکست طور سینااز سنگ منجنیقت بشکسته حصن دشمن فتحی بدین زرگی ر وَهم و ر تمنااز جمع پادشاان کس را نبود رگز
هم ملک شد مزین هم فتح شد مهیاتو عادلی و داا وز عدل و دانش تو وی  گشته همچو اران توران ه تو مُهَّناای گشته همچو مشرق مغرب ه تو مزین فتحی چنین ه یابد جز پادشاه عادل

ملکی چنین ه  گیرد جز شهریار داا زین ملک نو ه ردی دولت  گرفت باازین فتح نوه کردی ملت گرفت قوت

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار ۸۱۹ نفر را در 
شــاخه های مختلف به عنوان اعضای جدید این آکادمی 
معرفی کرد.نرگس آبیار نویســنده و کارگردان فیلم های 
چون »شــیار ۱۴۳«، »نفس« و »شــبی که ماه کامل« 
شد در شاخه نویســندگی، ستار اورکی آهنگساز ایرانی 
در شاخه موسیقی، سمیرا مخملباف در شاخه کارگردانی 
و علی عباسی ســینماگر ایرانی دانمارکی نیز در شاخه 
کارگردانــی، چهره های ایرانی هســتند که امســال به 
عضویــت آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار 
درآمده اند. از میان ۸۱۹ عضو جدید آکادمی اسکار، ۳۶ 
درصد غیر سفیدپوســت، ۴۵ درصد زن و ۴۹ درصد نیز 
از کشــورهایی به غیر از آمریکا انتخاب شــده اند. تعداد 
اعضایی که امسال برای عضویت به آکادمی اسکار دعوت شدند پس رکورد ۹۲۸ نفر سال ۲۰۱۸ و ۸۲۴ 
نفر سال ۲۰۱۹، سومین رکورد در طول تاریخ نود و سه ساله آکادمی اسکار است و انتخاب ۳۶ درصد 
از اعضای جدید از میان غیرسفیدپوســتان در راستای تاش آکادمی برای افزایش تنوع نژادی در این 
نهاد ســینمایی است، تاشی که از سال ۲۰۱۶ و در سایه اعتراضات به #اسکار_خیلی_سفید آغاز شده 
بود. »جرمی کاپین« ، »متی دیوپ«، »ســینتیا ارویو«، »اج لی«، »لولو وانگ«، »آتاناس جورجیف«، 
»تامارا کاتنسکی« و »لیوبا استفانف«، هشت چهره  سینمایی هستند که امسال به عضویت در بیش از 
یک شاخه از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار درآمده اند.همچنین در میان چهره های جدیدی 
که به عضویت آکادمی درآمدند نام ۱۵ برنده اســکار، ۷۵ نامزد اســکار و پنج برنده جوایز فنی و علمی 

آکادمی دیده می شود. 

گفت وگو با مرگ
این کتاب شــرح چند ماه زندانی است که آرتور کوستلر 
در دوران جنگ داخلی اســپانیا در خوف از اعدام سپری 
کرده اســت. کتاب کاماً مستند است، اما زمینهٔ سیاسی 
و تاریخی در آن اهمیت چندانی ندارد. کوستلر خود می 
گوید دلبســتگی اصلی من در این کتاب یک دلبستگی 
خویشتن نگرانه بوده اســت: کتاب گفت وگو با مرگ به 
شکلی ساده اما بسیار گیرا نوشته شده. لحظه های حساس 
آن اغراق آمیز نیســت و نویسنده به هیچ وجه قصد ندارد 
خودش را قهرمان جلوه دهد. به ســادگی شرح احواات 
را بازگو می کند، از راه رفتن در ســلول گرفته تا مقاومت 
در برابر دیوانه نشــدن و حتی تاش برای حفظ روحیه. 
کوستلر همچنین نشان می دهد رفتار آدمی که در انتظار 
مرگ است چگونه است. همچنین در کنار این موارد رفتار دیگر زندانیان نیز شرح داده می شود. آدم هایی 
که شبانه در سلول های خود خارج می شوند و به سوی مرگ قدم برمی دارند.وضعیت زندان حقیقتا وخیم 
است. خواننده بدون آنکه متوجه شود قلبش به درد می آید. کوستلر از پنجره کوچک سلولش زندانی های 
دیگر را در حیاط تماشا می کند و هرقدر هم که تاش می کند کسی حتی نزدیک پنجره اش هم نمی شود. 
بارها و بارها درخواست کتاب می کند اما کسی توجهی به او ندارد. نه محاکمه اش می کنند و نه شکنجه و یا 
بازجویی خشونت آمیز. همه چیز از آن حکایت دارد که فقط باید منتظر باشد که در سلولش را باز کنند و به 
سمت مرگ روانه اش کنند.اما بدتر از همه این موارد این است که یک نوع خشونت پنهان در کتاب وجود 
دارد که به شکل سایه ای سیاه گسترده شده. هر شب تعدادی از افراد به سمت مرگ حرکت می کنند و 
نویسنده فقط آماری از آن ها ارائه می دهد. آدم هایی که بی سروصدا کشته می شوند و به نظر می آید کسی به 
کشتن شدن آن ها اعتراضی نمی کند و یا حداقل برای زندگی و شنیدن صدای آن ها تاشی در کار نیست. ...

آرتور کستلر
و  وقایع نــگار  داســتان نویس،  کســتلر  آرتــور 
روزنامه نــگاری از یهودیان مجارســتان بود که در 
سال ۱۹۴۵ تابعیت انگلیس را به دست آورد. کستلر 
در جوانی از طرفداران سرســخت کمونیسم بود و 
در ۱۹۳۱ بــه حزب کمونیســت آلمان پیوســت، 
اما هفت ســال بعد در بحبوحه دادگاه های مســکو 
از حزب جدا شــد و در باقی عمــر خود به یکی از 
مخالفین آشتی ناپذیر استالینیسم و یکی از فعاان 
ضد کمونیســت تبدیل شد. شاهکار او رمان ظلمت 
در نیمروز اســت که به پرده آهنیــن و محاکمات 
فرمایشی در شــوروی دوران اســتالین می پردازد. 
پدرش هنریــک یک مخترع و صنعت گر موفق بود، 
مهم ترین محصول او یک صابون بهداشــتی بود کــه از ترکیب چند صابون دیگر و چربی های 
حیوانی ایجاد می شــد. صابون در دورن جنگ اول جهانیبسیار کمیاب شده بود. آرتور چهارده 
ساله بود که خانواده اش به وین رفتند. گویا در این سن اتفاقات اسرارآمیزی برای او افتاده بود 
که عاقه و اعتقاد او به ماوراءالطبیعه را برانگیخت. کستلر در دانشگاه وین روان شناسی خواند 
و رئیس یک گروه دانشجویان صهیونیست شد. یک ماه قبل از پایان تحصیل، کتاب های درسی 
خود را سوزاند و در امتحانات شرکت نکرد و به فلسطین رفت )آن زمان تحت قیمومیت بریتانیا 
بود( ابتدا در یک کیبوتس در دره عزریل و بعد در تل آویو و اورشــلیم ساکن شد. جایی که از 
گرســنگی تقریباً در حال مرگ بود. پس از مدتی اسرائیل را هم ترک کرد و به عنوان خبرنگار 
اولســتین )اتحادی از چند روزنامه آلمانی( به پاریس رفت. یک سال بعد سردبیر اولستین شد 

و به برلین رفت.

چند هنرمند ایرانی به عضویت آکادمی 
اسکار درآمدند


